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 ۱ﴎﺳﺨﻦ

ﺷﻮق ﭘﮋوﻫﺶ :ﺑﻪ ﯾﺎد دﮐﱰ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﯾﺰدی
ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ۳
ﺳﺎرا ﻓﺮضﭘﻮر ﻣﺎﭼﯿﺎﻧﯽ
ﺣﺴﺎب ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮاﯾﯽ و دﻟﻔﺮﯾﺒﯽ ﻟﯿﻼ َوﺗﯽ ۱۶
ﻣﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ
از اﳌﻮت ﺗﺎ ﭘﮑﻦ:
ذاتاﻟﺤﻠﻖ ج لاﻟﺪﯾﻦ و رﺳﺎﻟﮥ دﺳﺘﻮراﳌﻨﺠﻤﯿﻦ در جﺎدهﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻣﻐﻮل ۳۲
ﯾﻮﯾﭽﯽ اﯾﺴﺎﻫﺎﯾﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯿﺰاده وﻗﺎﺻﻠﻮ
ﺗﻘﻮﯾﻢﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ ۴۵
ﮔﺮﯾﮕﻮر ﺑﺮوﺗﯿﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮﯾﮥ »اﻧﻘﻼب ﮐﺸﺎورزی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ« ۵۲
ﻣﺎﯾﮑﻞ دﮐﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺻﺎدق ﺣﺠﺘﯽ
از ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ :ﺳﯿ ی خﯿﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪ ۶۸
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺎﺋﺪه ﺣﺴﯿﻦزاده
ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮاﻏﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﭘﺲ از ﻣﻐﻮل در جﻬﺎن اﺳﻼم ۷۴
ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﯿﺪرزاده ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺪی ﻧﻮروزیﺑﺨﺶ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺘﺎب جﱪ خﻮارزﻣﯽ ۸۹
ﺟﻔﺮی ا .اوﮐﺲ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﺮﮔﺲ ﻋﺼﺎرزادﮔﺎن
از ﺑﻄﺮﯾﻖ ﺗﺎ ُﺣﻨﯿﻦ ۱۰۷
اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺗﺮﯾﮕﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺷﻬﻼ ﺑﺎﻗﺮی
ﻫﺎﯾ ﯾﺶ زوﺗﺮ :ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ۱۲۲
اﻧﻮﺷﻪ ﻫﺎدزاد
اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ و اﺳﺘﺎد و ﻫﻤﮑﺎرش اﺑﻮﻧﴫ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺮاق ۱۳۳
ﺳﻮﻧﯿﺎ ﺑﺮﻧﺘﯿﺲ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺎﺋﺪه ﺣﺴﯿﻦزاده و زﯾﻨﺐ ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن
۱۴۶

۱۵۰

۱۵۵

۱۶۱

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رؤﯾﺖﭘﺬﯾﺮی ﻫﻼل ﻣﺎه
وﻧﺴﺴﻠﻮ ﺳﮕﻮرا ،ﺗﺮﺟﻤﮥ زﯾﻨﺐ ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،دوازده َﺣﻮاری و دوازده ﻣﺎ ِه ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻳﻮﻟﻴﺎﻧﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻮا دو ﺑﻠﻮآ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﺴﱰن ﺣﮑﻤﯽ
ﮔﺰارش اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ارﺗﻔﺎع ﻗﻠﮥ دﻣﺎوﻧﺪ در ﻋﻬﺪ ﻗﺎجﺎر
ﮐﻮرس ﺿﯿﺎﺋﯽ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﯿﺖ ،ﺷﻌﺎع و ﺗﺴﯿﯿﺮ در اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
ژوﺳﭗ ﮐﺴﻮﻟﺮاس و ﯾﺎن پ .ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی

ﯾﺎدی از جﻮاد ﻫﻤﺪاﻧﯽزاده ۱۶۶
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی
درﮔﺬﺷﺖ ﮔﺮﯾﮕﻮر ﺑﺮوﺗﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر ارﻣﻨﯽ ﻧﺠﻮم و ﺗﻘﻮﯾﻢ ۱۷۱
اوﻟﮕﺎ وارﺗﺎزارﯾﺎن˓ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻨﻪ ﮐﻮﺳﺘﯿﮑﯿﺎن˓ اﯾﻮت ﺗﺎﺟﺎرﯾﺎن
 ۱۷۵ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻹدراک ﻓﯽ ﺗﻘﺎﺳﯿﻢ اﻷﻓﻼک
اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﮔﻤﯿﻨﯽ

ﺗﺮجﻤﻪ و ﴍح رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻮﻓﻖ اﻟﺘﺎم ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ زﻧﺠﺎﻧﯽ ۱۷۸
ﻧﺎﴏ ﺣﺎﺋﺮی
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دکتر حمیدرضا گیاهی یــزدی در  ۲۸آبــان  ۱۳۵۲در تهـران چشــم بــه جهــان گشــود ،هــر چنــد در
شناسنامه ،زادروزش ۲۸ ،شهریور ثبت شدهاست .او از کودکی با شوق فراوان در پی کشف ستارگان
و کهکشان به آسمان مینگریست .عﻼقۀ او به رصد آسمان سبب شــد تــا مــادرش در پــنج ســالگی
تلسکوپی به او هدیه کند .شاید این هدیه شور و اشتیاقش را برای فراگیری نجوم بیش از پیش افزایش
داد .دورۀ دبستان و راهنمایی را در مدرسۀ علوی گذراند .دبیرانش سختکوشــی و عــزت نفــس او را
تحسین میکردند .در آنجا بود که منصور ملکعباسی ،دبیر جغرافیا ،به عﻼقۀ او به نجــوم پــی بــرد و
کﻼسی را با عنوان »اخترشناسی« ،سهشنبهها ،صبح زود ،پیش از شروع کﻼسهای رســمی مدرســه
تشکیل داد و گیاهی یزدی با عﻼقۀ فراوان و ذهنی جستجوگر در آن شرکت میکــرد .پــس از آن بـرای
دورۀ دبیرستان وارد مدرسۀ فلسفی شد .سال آخر را در مدرسۀ شهید باهنر به پایان رساند و در رشــتۀ
تجربی دیپلم گرفت.
او به صورت منجم آماتور به رصد و مطالعه میپرداخت و در نوجــوانی بــا افـرادی چــون توفیــق
حیدرزاده ،حسین رضایی ،٢ملکعباسی و علیرضا موحدنژاد در رصدخانۀ زعفرانیه تدریس میکرد.
گیاهی یزدی به پیشنهاد حیدرزاده ،از بنیانگذاران ماهنامۀ نجوم ،همکاری خود را با این مجلــه آغــاز
کرد و این همکاری تا سالها ادامه یافت .او نخستین مقالۀ خود را در این نشریه در هجده سالگی بــا
عنوان »خوشههای باز آسمان زمستان و بهار ،«٣نگاشت .همچنین از ۱۳۷۵تا  ۱۳۷۶عضــو هیئــت
تحریریۀ این مجله بود .گیاهی یزدی در همکاری با مجلــۀ نجــوم ،مقــاﻻت ارزنــدهای نگاشــت کــه
عضو گروه تاریخ علم بنیاد دایرة المعارف اسﻼمیsfarzpourmachiani@yahoo.com ،

.١
 .٢مسئول رصدخانۀ زعفرانیه در آن زمان
 .٣حمیدرضا گیاهی یزدی» ،خوشههای باز آسمان زمستان و بهار« ،نجوم ،سال  ،۱ش  ،۵پیاپی ) ۵بهمن  ،(۱۳۷۰ص .۳۴-۳۲
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شامل حدود  ۳۷مقالۀ تألیفی و  ۲۳ترجمه است .او برخی مقاﻻتش در این نشریه را به همراه افرادی
چون شهاب صقری ،موحدنژاد و محســن ایرجــی نگاشتهاســت .شــهاب صــقری از همکــاران او در
رصدخانۀ زعفرانیه و از منجمان آماتور بود .این دو دانشور ضمن همکاری بــا مجلــۀ نجــوم ،اصــول
نگارش و ویرایش مقاله را از توفیق حیدرزاده آموختنــد .صــقری در مقالــهای ١در ایــن مجلــه دربــارۀ
دوستی عمیق و نیز همکاریشان در مجلۀ نجوم برای تهیۀ بخــش »آســمان در ایــن مــاه« و »صــورت
فلکی این ماه« نوشته و به محاسبات نجومی بسیار دقیق او اشاره کردهاست .همچنین گیاهی یزدی و
موحدنژاد بارها برای رصد بــه منــاطق مختلــف ســفر کردنــد کــه یکــی از دســتاوردهای آن مقــاﻻت
متعددی است که در نشریۀ نجوم چاپ شـدهاســت ٢.همچنــین همکــاری آنهــا بــه صــورت اجـرای
طرحهای پژوهشی و سخنرانی از جمله در پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران و دانشگاه صــنعتی
شریف ادامه یافت .ایرجی نیز زیر نظر گیاهی یزدی تهیۀ بخش »آسمان در این ماه« را آموخت.

۴

پشت میز کار در گروه تاریخ علم بنیاد دایرةالمعارف اسﻼمی

شناسی دانشگاه آزاد اسﻼمی واحــد
گیاهی یزدی دورۀ کارشناسی را در سال  ۱۳۷۴در رشتۀ زمین
ِ
تهران شمال به پایان رساند .در زمان دانشجویی به عنوان مربــی اخترشناســی در مدرســۀ علــوی بــه
تدریس مشغول شد .با همت او دبیران و مدیر مدرسه به همایش بینالمللی اخترشناسی در دانشــگاه
 .١شهاب صقری» ،هوس قماری دیگر ،«...نجوم ،سال  ،۲۰ش  ،۱پیاپی ) ۲۰۰مهر  ،( ۱۳۸۹ص .۶۱
 .٢علیرضا موحدنژاد و حمیدرضا گیاهی یزدی» ،اوقات شرعی :پدیدههای نجومی و روشهای رصدی« ،نجوم ،سال  ،۹ش  ،۷پیاپی ۱۰۳
)فروردین  ،(۱۳۷۹ص .۲۷-۲۴

 .١محمد باقری» ،یادی از نخستین گشت علمی مجلهی نجوم« ،نجوم ،سال  ،۲۰ش  ،۱پیاپی ) ۲۰۰مهر  ،(۱۳۸۹ص .۲۱-۲۰
» .٣اخترشناسی کهن در سیستان« ،نجوم ،سال  ،۱۶ش  ،۹پیاپی ) ۱۷۱خرداد  ،(۱۳۸۶ص .۴۵
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تبریز رفتند و او خود یکی از سخنرانان این همایش بود .فعالیت آموزشی او محدود به مدرسۀ علوی
نشد .او با سخنرانی ،شرکت در مراسم گشایش رصدخانههــا و رونمــایی از ســاعتهــای آفتــابی در
مدارس ،مراکز و رصدخانههای متعدد در تهران و سایر نقاط ایران در آمــوزش و تــرویج علــم نجــوم
نقشی بسزا داشت.
گیاهی یزدی در سال  ۱۳۷۸موفق به کسب مدرک کارشناسی ارشــد در رشــتۀ زمــینشناســی بــا
گرایش رسوبشناسی و سنگهای رسوبی از دانشــگاه آزاد اســﻼمی واحــد تهـران شــمال شــد و دو
ـام آســمان پرســتاره بــه چــاپ
عنوان خورشیدگرفتگی و دیگری ترجمــه ،بــا نـ ِ
کتاب ،یکی تألیفی ،با ِ
رساند .همچنین در آن سال پژوهش بر روی »ضابطۀ رؤیت هﻼل مــاه در دو اثـ ِـر خواجــه نصــیر بــا
عنوان زیج ایلخانی و رسالۀ معینیه« ،را آغاز کرد .حاصل پنج سال پژوهش مستمر و دقیق او در ایــن
موضوع ،به صورت مقالهای در شمارۀ سال  ۱۳۸۲-۱۳۸۱ /۲۰۰۳-۲۰۰۲در مجلۀ سهیل )اسپانیا(
منتشر شد .اوایل دهۀ هفتاد ،مصادف با آشنایی گیاهی یزدی و محمد باقری نیز بــود و ایــن آشــنایی
بستری برای همکاری این دو دانشور فـراهم کــرد کــه از آن جملــه مــیتــوان ایــن مــوارد را برشــمرد:
نخستین گشت علمی کشور در منطقۀ کوهستانی امامزاده عقیل در شمال غرب تهران )بین سولقان و
ســنگان( کــه در روز پنجشــنبه  ۳۰اردیبهشــت  ۱۳۷۲انجــام شــد١؛ ورود گیــاهی یــزدی بــه بنیــاد
دایرةالمعارف اسﻼمی در  ۱۳۷۷و آغاز همکاریهای علمی و کاری آنها که تا سالها ادامــه یافــت؛
گشایش رصدخانۀ ابنصﻼح همدانی در ســال ۱۳۸۲؛ شــرکت در همــایش »اخترشناســی کهــن در
سیستان« در دانشگاه سیستان و بلوچستان در خرداد  ۱۳۸۵که گیاهی یزدی همراه با محمد بــاقری و
٢
اوترخت هلند ،در آنجا سخنرانی کردند و
دانشگاه
علم
تاریخ
و
ریاضی
استاد
،
یان پ .هوخندایک
ِ ٣
کلنگ نخستین ساعت آفتابی این دانشگاه نیــز زده شــد ؛ موضــوع ســخنرانی گیــاهی یــزدی در ایــن
همایش» ،نجوم آماتوری در دنیا و ایران« بود؛ و نیز شرکت در همایش تــاریخ ریاضــیات مغــرب در
شهر تیپازا ٤واقع در الجزایر در سال .۱۳۹۶ /۲۰۰۷
او بــه ترتیــب در ســالهــای  ۱۳۷۸-۱۳۷۷و  ،۱۳۷۹دو طــرح ،یکــی دربــارۀ »اوقــات شــرعی:
پدیدههای نجومی و روشهای رصدی« و دیگری »بررسی علمی ضابطهای برای رؤیت هﻼل ماه«،
را همراه با موحدنژاد در دانشگاه صنعتی شریف اجرا کرد و به پایان رساند.
گیاهی یزدی پس از ورود به بنیاد دایرةالمعارف اسﻼمی و گذرانــدن دورۀ نظــام وظیفــۀ خــود بــه
صورت طرح در این مرکز ،در  ۱۳۷۸عضو گروه تاریخ علم شــد .او بــا بهــرهگیــری از دانــش عمیــق
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خود ،آشنایی با نرمافزارهای نجومی ،ذهنی تحلیلگر ،تسلط بر زبــان انگلیســی و درکــی درســت از
متون عربی ،در حوزۀ علوم دقیق و آثار علوی مقاﻻت ارزندهای برای دانشنامۀ جهان اسﻼم نگاشــت
و ترجمه کرد و دو مقالۀ »باطیه« و »برساوش« را برای دایرةالمعارف بزرگ اسﻼمی ١نوشت .گیــاهی
یزدی در  ۱۳۸۳به پیشنهاد محمد باقری که در آن روزها مدیر گروه تاریخ علــم بنیــاد دایرةالمعــارف
اسﻼمی بود و نیز شادروان دکتر هوشنگ اعلم ،تاریخنگار علوم دورۀ اسﻼمی ،به عنــوان مــدیر گــروه
علم بنیاد برگزیده شد .گیاهی یزدی همزمان با فعالیتش در بنیاد ،با پشتکار و تﻼش فراوان بـه
تاریخ ِ
٢
زبان فرانسوی مسلط شد و دورۀ دکتری خود را در رشتۀ تاریخ نجوم محاسباتی از دانشگاه لیل  ۱در
ِ
شهر لیل فرانسه با راهنمایی پروفسور احمد جبار ،٣استاد تاریخ ریاضــیات و دکتــر فرهــاد رحیمــی،
ِ
استاد فیزیک هستهای دانشگاه فردوسی مشهد و مشاورۀ دکتر برنــارد میــت ،٤اســتاد تــاریخ علــم بــا
موفقیت گذارند و در  ۱۳۸۸با عرضۀ رسالهای با عنوان »نظریههای محاســبات خورشــیدگرفتگی در
نجوم دورۀ اسﻼمی« به زبان فرانسه ،با داوری محمــد بــاقری و خولیــو سامســو ٥موفــق بــه دریافــت
دانشنامۀ دکترا شد .گیاهی یزدی از آن پس به عنوان استادیار ،عضو و مــدیر گــروه تــاریخ علــم بنیــاد
دایرةالمعارف اسﻼمی به فعالیت خود ادامه داد .حاصل پــژوهشهــای دقیــق و عالمانــۀ او در بنیــاد
دایرةالمعارف اسﻼمی  ۴۴مقالۀ تألیفی و  ۱۰ترجمه است که در حوزههای تــاریخ نجــوم و ریاضــی
َ
ُ
دورۀ اسﻼمی ،آثار علوی و اعﻼم در مجلدات مختلف دانشنامۀ جهان اسﻼم از جلد ششم تا ســیام
به چاپ رسیدهاست و پنج مقاله نیز در دست چاپ دارد .نخستین مقالۀ او در این دانشنامه با عنــوان
»تحویل ) «٦(۱و آخرین مقالۀ او با عنوان »علی شاه بخاری )عﻼء منجم( « ٧نگــارش یافتــهاســت.
عﻼوه بر این ،او مسئولیت شاخههای تخصصی »مفاهیم و اصطﻼحات نجومی و علمی-مهندسی«
ـف تــاریخ علــم شــامل
و »طبیعیات« ،ویرایش علمی و زبانی مقاﻻت این گروه در حوزههای مختلـ ِ
گیاهشناسی ،جانورشناسی ،کانیشناسی ،پزشکی دورۀ اسﻼمی ،اعﻼم نجومی ،مفــاهیم تقــویمی و
تاریخ ریاضی را بر عهده داشت .در دورۀ مدیریت او عﻼوه بر دانشورانی چون هوشنگ اعلــم ،نگــار
نادری ،فرید قاسملو و شمامه محمدیفر که از همکاران گروه بودند ،پنج نفر به عضویت تمام وقت
گروه درآمدند ٨و دهها نفر به صورت مؤلف با گروه همکاری داشتند.
 .١ج  ،۱۱تهران .۱۳۸۱

2. Lille 1
3. Ahmad Djebbar
4. Bernard Maitte
5. Julio Samso

 .٦ج  ،۱۳۸۰ ،۶ص .۶۸۹-۶۸۶
 .٧در دست چاپ
 .٨محمد صدر در شاخۀ پزشکی ،حسین روحاللهی در شاخۀ احکام نجوم ،مرضیه کاظمی در شاخۀ جانورشناسی ،پویان رضوانی در
شاخۀ نجوم و نگارندۀ این مقاله در شاخۀ گیاهشناسی .همچنین فرزانه موحدیان عطار در شاخۀ کانیشناسی و مریم زمانی در شاخۀ
تاریخ ریاضی همکاران گروه بودند و هستند.
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حمیدرضا گیاهی یزدی و احمد جبار

دکتر گیاهی یزدی با پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران نیز همکاری داشت .او از سال ۱۳۸۶
تا  ۱۳۹۰استاد راهنما ،مشاور و داور و از ســال  ۱۳۸۹تــا  ۱۳۹۰اســتاد مــدعو پژوهشــکده بــود .او
آموزشی پژوهشکدۀ تاریخ علم ،عضو هیئت مشاوران علمی مجلۀ
همچنین عضو شورای پژوهشی-
ِ
تاریخ علم و عضو شورای علمی خبرنامۀ تاریخ علم بود .دو طرح پژوهشی »ضــابطۀ رؤیــت هــﻼل
ماه در زیج معتبر سنجری از عبدالرحمان خازنی« و »نظریه و رصــد پدیــدۀ صــبح کــاذب در نجــوم
دورۀ اسﻼمی« ،برگزاری کارگاهها و ســخنرانیهــای متعــدد و همراهــی بــا دانشــجویان بـرای رصــد
پدیدههای نجومی ١از دیگر خدمات ارزندۀ او در پژوهشکدۀ تاریخ علم بود.
تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران بود .از فعالیتهــای او در
او از سال  ۱۳۸۰عضو شورای ِ
این مرکز میتوان به بررسی »طراحی ضابطههای ترکیبی جدید برای رؤیت هﻼل ماه« از سال ۱۳۹۲
و »پیشینۀ کاربرد دستگاه مختصات بیضــوی« از ســال  ۱۳۹۳اشــاره کــرد .او در ســالهــای ،۱۳۷۹
 ۱۳۹۳ ،۱۳۹۱ ،۱۳۸۳و  ۱۳۹۴داور جایزۀ کتاب سال جمهوری اسﻼمی ایران بود .گیاهی یزدی در
سال  ۱۳۹۰برای گذراندن فرصت مطالعاتی به بارسلونا سفر کرد و بــا نظــارت خولیــو سامســو روی
مباحث مختلف به پژوهش پرداخت که عبارت بودند از:
 .١پویان شهیدی و مریم زمانی» ،گذر زهره« ،خبرنامۀ تاریخ علم ،سال دوم ،ش  ۶و ) ۷بهار و تابستان  ،(۱۳۹۱ص .۶-۴
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منتخب دکتر سامسو دربارۀ تاریخ نجوم در اندلس و مغرب.
 خوانش و شرح مقاﻻتِ
منتخب گیاهی یزدی دربارۀ رصد ِکندی از دنبالهدار هالی و تاریخ مبــدأ
 بازنگری دو مقالۀِ
تقویم ملکی.
 پژوهش دربارۀ اطﻼعات داده شده توسط بیرونی در قانون مسعودی از رصدهای پیشــینیاناز حرکت اوج خورشید برای تحقیق در این امر که آیا پیشــینهای بـرای کشــف حرکــت اوج
خورشیدی توسط ابن زرقاله وجود دارد یا نه.
گیاهی یزدی جزو مشاوران علمی نشریۀ میراث علمی ایران و اسﻼم ،عضو کمیسیون بینالمللــی
تاریخ نجوم قدیم و سدههای میانه ،١عضو کمیسیون تــاریخ علــم و فنــاوری در جوامــع اســﻼمی ٢و
عضو طرح ابتکاری نسخههای خطی علمی دورۀ اسﻼمی ٣بود .در سال  ۱۳۹۷به رتبۀ دانشــیاری در
بنیاد دایرةالمعارف اسﻼمی نایل آمد .او در سال  ۱۳۹۹به عنوان داور بینالمللی مقاﻻت ارسال شده
به مجلۀ ریاضیات کاربردی آمریکا ٤برگزیده شد.
مصاحبههای متعددی با گیاهی یزدی در زمینۀ تاریخ علم و نجوم صورت گرفتــه کــه در افـزایش
آگاهی پژوهشگران ،دانشجویان و استادان تاریخ علم راه گشاست؛ گفتگــوی آزاده ســیدین بــا او بــا
عنوان »علم برای همه :گفتگو با حمیدرضا گیاهی یزدی ،«٥گفتگو با او از سوی خبرنامۀ تاریخ علم
دربارۀ »اهمیت آموزش و شیوههای پژوهش در تاریخ علم« که در دو قســمت در شــمارههــای اول و
دوم این نشریه در  ۱۳۹۰چاپ شد .گفتگوی مریم زمانی از سوی انجمن نجوم ثاقب استان گیﻼن با
او ،به مناسبت هفتۀ جهانی نجوم در اردیبهشت  ۱۴۰۰کــه دکتــر گیــاهی یــزدی در آن دربــارۀ نجــوم
باستان و دورۀ اسﻼمی ،معرفی کتاب نجوم در ایران و نقش منجمــان ایرانــی در نجــوم دورۀ اســﻼمی
سخن گفت.
گیاهی یزدی در روز  ۱۴خرداد  ۱۴۰۱پس از سالها تحمل بیماری از این جهان رخت بربست و
پیکر پاکش در قطعۀ نامآوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد .کتــابهــای او نیــز بــه کتابخانــۀ بنیــاد
دائرةالمعارف اسﻼمی اهدا شد که در مجموعهای به نام ایشان نگهداری میشود.
حمیدرضا گیاهی یزدی انسانی شریف ،فروتن ،وقتشناس ،شوخ طبع ،خوشرو و پژوهشــگری
دقیق و توانمند در عرصۀ تاریخ نجوم دورۀ اسﻼمی بود که به مباحث مختلف سایر حوزههای تــاریخ
علم نیز آگاهی داشت .روحیۀ پرسشگری و تﻼش پــیگیرانــه ،ذهنــی خــﻼق و تحلیــلگــر ،نظــم و
)1. Commission for the History of Ancient and Medieval Astronomy (CHAMA
)2. The Commission on the History of Science and Technology in Islamic Societies (CHOSTIS
3. Islamic Scientific Manuscripts Initiative (ISMI) Project
4. American Journal of Applied Mathematics

 .٥آزاده سیدین» ،علم برای همه :گفتگو با حمیدرضا گیاهی یزدی« ،کتاب هفته ،ش  ۳۰ ،۲۰۸آبان  ،۱۳۸۸ص .۱۷
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ترتیب ،عزت نفس ،ادب و اخﻼق را از دیگر ویژگیهای بارز او میتوان برشمرد .دکتر گیاهی یــزدی
همواره به پژوهشهای عمیق در یک شاخۀ تاریخ علم و بر روی موضوعی مشخص تا صــاحبنظــر
شدن در آن عرصه در مجامع بینالمللی توصیه میکرد؛ چنانکه در گفتگو بــا خبرنامــۀ تــاریخ علــم
دربارۀ »اهمیت آموزش و شیوههای پژوهش در تاریخ علم« نیز به این مهم اشاره کردهاست:
تاریخ علم مثل هر رشتۀ علمی دیگری اقیانوسی بیانتهاست ولی غواصی در این اقیــانوس روش
خاص خود را دارد .نمیشود گفت چون این اقیانوس بیانتهاست ،من هم در فضــاهای مختلــف آن
بیانتها و بدون برنامه میخواهم غواصی و پژوهش کنم .باید مشخص کرد به چه منظــوری ،در چــه
محدودهای و در چه عمقی ﻻزم به غواصی است و در هر عمقی باید با فوت و فن خاص آن عمــق و
با ابزار ﻻزم پژوهش کرد.
حمیدرضا گیاهی یزدی با وجود دانش بسیار ،همواره متواضع بود و در برخــورد بــا پژوهشــگران
مبتدی ،با نهایت احترام آنچه میدانست در اختیارشان قرار میداد .دقتنظــر و اشـراف او بــه حــوزۀ
تاریخ نجوم در مقام استاد ،منجر به پرورش دانشورانی توانمند در ایــن عرصــه شــدهاســت .حضــور
فعال و ثمربخش او در گروه تاریخ علم بنیــاد دایرةالمعــارف اســﻼمی ،علــیرغــم بیمــاری و تــﻼش
مستمر و سبک و سیاقش در پژوهشهای دورۀ اسﻼمی ،هم به عنوان عضو گروه تاریخ علم و هم در
مقام مدیر این گروه ،در خور تحسین است و میتواند الگویی برای پژوهشگران باشد .او در پــرورش
پژوهشگرانی دانشنامهنویس بسیار شکیبا بود ،ساعتها با آنان به گفتگو و مشاوره میپرداخــت و بــا
دلسوزی راهنماییشان میکرد .تشویقها و راهنماییهای استادانۀ او برای برطرف کــردن اشــکاﻻت
زبانی مقاﻻت تا رسیدن به آنچه مطلوبش بود ،ادامه مییافت.
علمی و ِ
گیاهی یزدی با اعضای گروه تاریخ علم بنیاد دایرةالمعارف اسﻼمی رابطــهای دوســتانه داشــت و
ُ
به خلقوخو و شیوۀ کار هر یک آگاه بود .بــا جــدیت از اعضــای گــروه ،مقالــهای روشــمند و دقیــق
میخواست و خود در این مورد الگویی شایسته بود .همکاران را به عرضۀ ســاختاری مناســب بـرای
مقاﻻت ،استفاده از واژههایی ساده و نثری روان برای فهم بهتر مخاطبان ،عرضۀ کارهای پژوهشــی و
تحلیلی و سطح باﻻ و مدیریت زمان در هنگام نگارش مقاله توصیه میکرد.
او نسبت به سﻼمت همکارانش بسیار حساس بود و آنان را به ورزش و استراحت توصیه میکــرد
و خود نیز به ورزش تایچی میپرداخت .در سالهای آخر عمر خود ،به ســبب همــهگیــری کرونــا،
تلفنی و در منزل کارها را پیگیری میکرد ،اما همواره و حتی با وجود پیشــرفت بیمــاریاش مشــتاق
حضور در گروه بود .هرچنــد بــهخــوبی در آن دوران نیــز هــدایت گــروه را از دور بــر عهــده داشــت.
مقاومت و مبارزۀ او با بیماری ستودنی است؛ هیچگاه از بیماری شــکوه نمــیکــرد و اگــر از آن آگــاه
نبودیم ،از روحیۀ او متوجه آن نمیشدیم.
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اینک که وجود مهربان حمیدرضا گیاهی یزدی از این عالم رخــت بربســته اســت ،هنگــامی کــه
چون او در پی حل مسئلهای ،نسخ خطی و آثار تاریخ علمی را ورق میزنیم و به یاد رصــدهایش ،از
آسمان پر ستارۀ شب تا سپیده ِدم صــبح ،کنجکاوانــه در پــی خوشــۀ پــروین و دباکبــر و هــﻼل مــاه
میگردیم ،قلبمان از فراقش فشرده میشود اما آموزههایش چراغ راهمان خواهد بود .بیشک روحیــۀ
پژوهشگری او در وجود آنان که از محضرش دانش آموختند ،همچنان تداوم خواهد داشت.
یادش گرامی و نامش جاودان باد.
آثار
دانشنامۀ جهان اسﻼم

١٠

تألیف:
ّ
تحویل )(۱؛ تربیع؛ تستری ،فیضالله عصاره؛ تشریق و تغریب؛ تقیالدین راصد؛ ِتنین؛ ثابتبن
َ
َ
قره؛ ثور )(۲؛ جاثی؛ جبار؛ َجدی؛ ُجدی؛ جزر و مد؛ جوزا؛ حجاجبن یوسف بن َمطـر؛ حــوا و
حیه؛ حوت؛ حوت جنوبی؛ خازنی ،عبدالرحمان )زندگی و دستاوردهای نجومی(؛ خــوارزمی،
محمدبن موسی )آثار نجومی(؛ دایرةالبروج؛ دایرۀ هندی؛ دجاجــه؛ دلفــین؛ دلــو؛ دنبالــهدارهــا؛
رصدخانۀ ســمرقند )بــا همکــاری :پویــان رضــوانی(؛ رصــدخانۀ مراغــه )بــا همکــاری :پویــان
رضوانی(؛ رصد و رصدخانه )با همکاری :پویان رضوانی(؛ روزنفلد ،بوریس آبراموویچ؛ رؤیــت
هﻼل در نجوم دورۀ اسﻼمی )کلیات ،مبادی علمی ،مهمترین ضوابط ،تحوﻻت ،سنت نگــارش
َ
آثار(؛ سرطان )(۱؛ سفینه )(۲؛ سنبله؛ شجاع؛ شفق و فلق؛ شلیاق؛ صورتهای فلکی.
]در دست چاپ :طوفان ،عطارد بن محمد حاسب ،عقاب ،عقرب ،علی شاه بخاری )عﻼء منجم([
ترجمه:
التذکرة فی الهیئة ،از جمیل رجب؛ تسطیح ،از ریچارد لورچ؛ تسییر ،از میچیــو یــانو؛ تضــعیف
مکعب ،از یان پ .هوخندایک؛ تعدیل زمان ،از یان پ .هوخندایک؛ جابر بــن افلــح ،از مرســه
کومس؛ جوهری ،عباس ،از یان پ .هوخندایک؛ حبش حاسب ،از ریچارد لورچ ،با اضافاتی از
دکتر گیاهی؛ حرکت )در علوم دقیق دورۀ اسﻼمی( ،از احمد جبار؛ دایره ،از احمد جبار.

مقاﻻت فارس در مجﻼت علم -پژوهش داخل و کتابِ همایشها:

 »نمودهای محاسباتی و رصدی ضابطههــای رؤ یــت هــﻼل مــاه در نجــوم دورۀ اســﻼمی« ،درکتاب مقاﻻت سومین کنفرانس تاریخ ریاضی ،بندرعباس ،۱۳۷۸ /۱۲/۵ ،ص.۱۵۴-۱۴۳
 »حد محاسباتی رکوردشکنی رؤ یت هﻼل ماه« ،در کتاب مقاﻻت دهمین کنفرانس ژئوفیزیــکدر ایران ۱۹-۱۷ ،آبان  ،۱۳۷۸ص ) ۳۳۹-۳۳۸مشترک با علیرضا موحدنژاد(.

مقاﻻت انگلیس در مجﻼت بینالملل :

 نظریههای نصیرالدین طوسی دربارۀ رؤیت هﻼل ماه به همراه تحلیل آنها بــر اســاس ضــوابطسمت-ارتفاعی جدید )(۲۰۰۳-۲۰۰۲

- “Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī on lunar crescent visibility and an analysis with modern
altitude-azimuth criteria”, Suhayl (Spain), 2002-2003, pp. 231-243.

پویان رضوانی این مقاله را به فارسی ترجمه کرده که با عنــوان »نظریــههــای نصــیرالدین طوســی
دربارۀ رؤیت هﻼل ماه به همراه تحلیل آنها بر اساس ضوابط سمت-ارتفاعی جدید« در صــفحات
 ۴۷۱تا  ۴۸۳در کتاب استاد بشر :پژوهشهایی در زندگی ،روزگار ،فلسفه و علم خواجه نصــیرالدین
طوسی ،گزینش و ویرایش :حسین معصومی همدانی و محمدجــواد انــواری در ســال  ۱۳۹۱توســط
مرکز پژوهشی میراث مکتوب به چاپ رسیدهاست.
 -نظریههای صبح کاذب در نجوم دورۀ اسﻼمی :بررسی مقدماتی )(۲۰۰۵-۲۰۰۴

- “False dawn theories in the astronomy of the Islamic period: a preliminary
survey”, Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften,
(Frankfurt) 2004- 2005, pp.103-124.

اوت  ٢٠٠٢در »جستجوی هﻼل باریک ماه« )(٢٠٠٤
 گزارشی دربارۀ رصد هﻼل ماه در ِ ١٩- A report about lunar crescent observation on Aug. 19, 2001 in “Seeking thin

crescent moons”, Sky & Telescope, Feb. 2004, pp. 102-106.

اسﻼمی سدههای میانه :یادداشتی بر جنبههای اجتماعی و فرهنگی
 خورشید گرفتگی در تمدنِ
)(۲۰۰۸

شوق پژوهش :به یاد دکﱰ حمیدرضا گیاهی یزدی تاریخنگار علوم دورۀ اسﻼمی

ّ
 »معرفی رسالۀ سلمالســماء از غیــاثالــدین جمشــید کاشــانی« ،در مجموعــهمقاﻻت نخســتینکنفرانس بینالمللی غیاثالدین جمشید کاشانی ،دانشگاه کاشان ۲۱-۱۹ ،آبان  ،۱۳۷۹ص .٢٥-٢٣
 »زیج معتبر سنجری؛ جایگاه و اهمیت آن در نجوم دورۀ اسﻼمی« ،مجلۀ تاریخ علــم  ،ش ،۱ ،۱۳۸۱ص .۸۷-۷۵
 »تحلیل رصد مشترک ابوریحان بیرونی و ابوالوفاء بوزجــانی در مــاهگرفتگــی ســال  ۳۸۷ق« ،درنابغه بوزجان )مجموعه مقاﻻت سمینار بین المللی ابو الوفا بوزجانی( ،تهران  ،۱۳۸۱ص .۱۳۱-۱۲۱
 »صبح کاذب از دیدگاه دانشمند طوس« ،فرهنگ ،ج ۱۵و  ،۱۶ش ۴۴و.۱۳۸۲-۱۳۸۱ ،۴۵ »نظریۀ الوان خسوف در نجوم دورۀ اسﻼمی ،تاریخ علم و صنعت و ابزار علمی در ایـران« ،درکتاب مجموعۀ مقاﻻت دومــین همــایش بــینالمللــی علــم در ایـران  ۱۹-۱۷خــرداد  ،۱۳۷۷تهـران
 ،۱۳۸۲ص .۴۵-۳۵
 »توصیف مقدماتی نظریههای صبح کاذب در نجوم دورۀ اسﻼمی« ،مجلۀ تاریخ علــم ،ش ،۵ ،۱۳۸۵ص .۳۶ -۱۳

١١

-“Solar eclipses in medieval Islamic civilization: a note on cultural and social

aspects”, Tarikh-e ‘Elm: Iranian Journal for the History of Science 6 (2008),
pp.75-82.

(۲۰۰۷)  ابوالحسن علیبن احمد نسوی: نسوی-

-“Nasawī: Abū al-Ḥasan Alī ibn Aḥmad ibn al-Nasawī”, Biographical
Enyclopedia of Astronomers, Editor-in-chief: T. Hockey, New York, 2007.

(۲۰۱۰-۲۰۰۹)  جداول پیچیدۀ خازنی برای تعیین رؤیت هﻼل ماه-

- " Al-Khāzīnī's complex tables for determining lunar crescent visibility",
Suhayl (Spain), 2009-2010, pp. 149-184.

-“Al-Khwārizmī

(۲۰۱۱)  خوارزمی و خورشیدگرفتگی حلقوی-

and annular solar eclipse”, Archive for History of Exact

Sciences, vol. 65, no. 5, 2011, pp. 499-517.

(۲۰۱۴)  قطعهای از رسالۀ گمشدۀ کندی دربارۀ رصد دنبالهدار هالی-

- "The fragment of al-Kīndī’s lost treatise on observations of Halley’s comet in
A.D. 837", Journal for the History of Astronomy, vol. 45, 2014, pp. 61-77;

 بازنگری در گاهشماری رویدادهای رصدخانه و مدرسۀ سمرقند بــر اســاس چنــد مــتن کهــن(۲۰۱۵) فارسی

- “Chronology of the events of the Samaqand “Observatory and School” based
on some old Persian texts: a Revision”, Suhayl, 2015, pp. 145-165 (with Pouyan
Rezvani).

-٢٠١٦)  گزارش ابن یونس در مورد رصدهای اولیۀ اسﻼمی برای تعیین مقدار تقدیم اعتدالین(٢٠١٧

- “Ibn Yūnus’ Report on early Islamic observations for determining the rate of
Precession of Equinoxes”, Suhayl, 2016-2017, pp. 101-112 .

(۲۰۱۸)  جدول اسرارآمیز رؤیت هﻼل ماه منسوب به بیرونی و مقالۀ حبش حاسب-

- “The Mysterious table of lunar crescent visibility attributed to Al-Bῑrūnῑ and
Ḥabash Al-Ḥāsib’s contribution”, Archive for the History of Exact Sciences , vol.
72, issue 1, Jan 2018, pp. 89-98.

(۲۰۲۰)  معمای تاریخ مبدأ تقویم جﻼلیِ

- “The Jalālī Calendar: the Enigma of its Radix Date, Archive for the History of
Exact Sciences, vol. 74, no. 2, March 2020, pp. 165-182.

هاشم سیماب این مقاله را به فارسی ترجمــه کــرده کــه بــا عنــوان »معمــای تــاریخ مبــدأ تقــویم
(۱۳۹۹  )بهــار و تابســتان۱۷  پیــاپی،۱  ش،۹  ســال،جﻼلی« در مجلۀ میراث علمی اسﻼم و ایـران
.چاپ شدهاست

١٢

کتاب )تألیف(:

شوق پژوهش :به یاد دکﱰ حمیدرضا گیاهی یزدی تاریخنگار علوم دورۀ اسﻼمی

خورشید گرفتگی ،نشر کنگره ،تهران.۱۳۷۸ ،
شناخت مبانی نجوم ،ج  ،۲مؤسسۀ فرهنگی مدرسۀ برهان ،تهران۱۳۸۱ ،؛ تجدید چاپ ،۱۳۸۲
.۱۳۹۱ ...۱۳۸۹ ،۱۳۸۷ ،۱۳۸۶ ،۱۳۸۵ ،۱۳۸۳
تاریخ نجوم در ایران ،دفتر پژوهشهای فرهنگی ،تهران۱۳۸۸ ،؛ تجدید چاپ .۱۳۹۵
رصد اجرام غیر ستارهای با دوربینهای دو چشمی )در دست چاپ(

١٣

کتاب )ترجمه(:

آسمان پرستاره ۴ ،ج ،انتشارات مدرسه ،تهران.۱۳۷۸ ،

راهنمایی ،مشاوره و داوری پایاننامههای کارشناس ارشد:
استاد راهنما


ّ
تصحیح و تحلیل رساله در معرفت ربع اسطرﻻب از عبدالقادر رویانی ،دانشجو :روحاللــه
متقیان ،سال تحصیلی۱۳۹۱-۱۳۹۰ :؛









١۴

تصحیح و تحلیل تحریر مقاله صورة الکســوف کمــال الــدین فارســی ،دانشــجو :فرهنــگ
رضانیا۱۳۹۲-۱۳۹۱ ،؛
تصحیح انتقادی ،ترجمه و تحلیل باب چهارم )فی معرفة مقادیراﻻبعاد و اﻻجـرام( کتــاب
التحفة الشاهیة قطب الدین شیرازی ،دانشجو :فریبا پایروند ثابت ،سال تحصــیلی -۱۳۹۱
۱۳۹۲؛
ُ
تصحیح انتقادی و تحلیل بخش آثار علوی )ده فصل و بیست اصل نخست( در دانشــنامۀ
جهان از غیاثالدین علی بن امیران حسینی اصفهانی؛ دانشجو :نفیســه ســادات دهقــانی،
سال تحصیلی ١٣٩٢-١٣٩١؛
تصحیح رسالۀ نوروزنامه اثر اسماعیلبن محمدباقر خاتونآبادی و تحلیــل مقدمــه و بــاب
اول و دوم آن؛ دانشجو :عاطفه علیاکبری ،سال تحصیلی ١٣٩٣-١٣٩٢؛
تصحیح ،ترجمه و شرح مقالۀ دوم و سوم از مقصد اول رسالۀ غیاثالدین منصور دشــتکی
در قبله؛ دانشجو :راضیه سادات موسوی ،سال تحصیلی .١٣٩٤-١٣٩٣

استاد مشاور








تحلیل روش ابوریحان بیرونی در محاسبۀ تسییر )ویرایش ،ترجمه و شرح باب پنجم از مقالۀ
یازدهم قانون مسعودی( ،دانشجو :حسین روحاللهی ،سال تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۶؛
مدل سیارهای قطب الدین شیرازی برای سیارات علوی )زحل ،مشتری و مریخ( بــر اســاس
کتاب اختیارات مظفری ،دانشجو :امیرمحمد گمینی ،سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷؛
رساله مناظر و مرایا قاسم علی قاینی ،دانشجو :مرجان اکبری ،سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۸۸؛
ویرایش ،ترجمه و شرح کتاب القرانات منسوب به کوشیار بن ّلبــان گیلــی ،دانشــجو :مینــا
مزیدی ،سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹؛
آثار و آراء قوشچی در نجوم ،دانشجو :صادق شهریار۱۳۹۰-۱۳۸۹ ،؛
ویرایش ،ترجمه و شرح تحریر مأخوذات ارشمیدس تــألیف خواجــه نصــیرالدین طوســی،
دانشجو :راحیل فارابی ،سال تحصیلی .۱۳۹۲-۱۳۹۱

استاد داور



رسالۀ الزبدة فی الهیئة خواجه نصیرالدین طوســی :تصــحیح و تحقیــق؛ دانشــجو :حنیــف
قلندری ،سال تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۶؛
اسطرﻻب مسرطن :ساختمان و کاربرد ،دانشجو :پویان شهیدی ،ســال تحصــیلی -۱۳۸۹
۱۳۹۰؛



سخنران ها و کارگاهها

-

-

-

-

ابعــاد نجــومی و تــاریخ خورشــیدگرفتگی ،پژوهشــکدۀ تــاریخ علــم دانشــگاه تهــران،
.١٣٧٨/٥/١٦
زیج معتبر سنجری و ضابطه رؤیت هﻼل در آن ،پژوهشکدۀ تاریخ علــم دانشــگاه تهـران،
.١٣٨١/٢/٣٠
کارگاه» :تحلیل ضابطههای رؤ یتپذیری هــﻼل درنجــوم دورۀ اســﻼمی بــا نــرم افزارهــای
رایانهای« ،دومین همایش رؤ یت هﻼل ماه ،مرکز تحقیقات استراژیک ۹-۸ ،آبان .۱۳۸۳
»طراحی ضابطههای ترکیبی جدید در رؤ یــت هــﻼل مــاه :مزایــا و مشــکﻼت پــیش رو« ،
سومین همایش رؤیت هﻼل ماه و تقویم ،دانشگاه تهران.۱۳۸۶/۶/۱۴ ،
»روشهای موضوعیابی پژوهشی در تاریخ علم« ،پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهـران،
.١٣٩٠/٠٢/٠٦
»تحلیل آرایههای زمانی رکوردشکنی سن هﻼل ماه« ،چهارمین همایش رؤیت هﻼل ماه و
تقــویم ،موسســۀ ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران و ســازمان جغرافیــایی نیروهــای مســلح،
) ١٣٩٠/٤/٢٩مشترک با علیرضا موحدنژاد(.
»تأثیر تاریخ علم بر پیشرفت علوم جدیــد« ،٩١/٠٨/٢١ ،همــایش هفتــه جهــانی علــم در
خدمت صلح و توسعه )روز تاریخ علم( ،انجمن ترویج علم ایران با مشارکت پژوهشــکدۀ
تاریخ علم.
ُ
ُ
کارگاه آموزشی ساعت آفتابی مکحله )با همکاری پویان رضوانی(.٩١/٠٨/٢٣ ،
نظریههای خورشیدگرفتگی در دستنوشتههای باقی مانده از زیج حبش حاسب )(۲۰۰۷

“Solar eclipse theories in the survived manuscripts of Ḥabash al-Ḥāsib’s
Zījes”, 9ème Colloque Maghrébin sur l’Histoire des Mathématique Arabes,
Tipaza, Algérie, du 12 au 14 mai 2007.

 -دادههای کسوف در سدههای باستان و میانه :گردآوری دادههای کسوف و بررسی صحت آنها

“Ancient and Medieval Eclipse Data: Compilation of Eclipse Data and
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شوق پژوهش :به یاد دکﱰ حمیدرضا گیاهی یزدی تاریخنگار علوم دورۀ اسﻼمی

تصحیح ،ترجمه و شرح بخشهایی از کتاب المستقصی اثر مﻼ محمدمهــدی نراقــی »از
باب هیئت اﻻجرام البسیطة و اوضاعها و ما یلزمها و یتعلق بها تا بحــث ترتیــب اﻻجـرام و
نضدها« ،دانشجو :محمد زندیه ،سال تحصیلی .۱۳۹۰-۱۳۸۹

١۵

میراث علمی اسﻼم و ایران ،سال دهم ،ش رههای اول و دوم )پیاپی  ١٩و  ،(٢٠سال ۱۴۰۰

١۶

حساب ،به شیوایی و دلفریبی لیﻼ َوتی

مریم زمان

١

لیﻼوتی کتابی آموزشی در مورد حساب و هندسه است که بهاســکارای دوم مشــهور بــه بهاســکارای
معلم )بهاسکاراچاریا( آن را در قالب شعر به زبان سانسکریت نوشــت .او از ریاضــیدانــان مشــهور
هند است که در قرن دوازدهم میﻼدی میزیست و آثاری در زمینــههــای حســاب ،جبــر و نجــوم بــه
شیرومنی )تاج العلوم( و َک َرنا َ
َ
نامهای َ
کتوهﻼ دارد .برای آمــوزش ایــن
لیﻼوتی ،بیجاگانیتا ،سیدهانتا
آثار در قرن سیزدهم میﻼدی مدرسهای در مهاراشترا )هند( ساخته شد )پلوفکر ،۲۰۰۸ ،ص .(۱۸۲
ً
بهاسکارای دوم احتماﻻ نخستین ریاضیدانی است که بنای یــادبودی در یــک معبــد بـرایش ســاخته
ً
َ
شیرومنی که کتابی در مورد مثلثــات کــروی و ریاضــیات
شدهاست .غالبا گفته میشود که سیدهانتا
کاربردی در نجوم است اثری چندپاره متشکل از َ
لیﻼوتی ،بیجاگانیتا و سیدهانتا شــیرومنی ٢اســت و
مقدماتی مورد نیاز آن نوشته شدهاند.
کتابهای لیﻼوتی و بیجاگانیتا به منظور آموزش ریاضیات
ِ
در زبان سانسکریت گاهی کتابهای علوم نیز به صورت کلمات قصار یا شعر نوشته مــیشــد و
فراگیران ،این ابیات را از بر میکردند ،سپس استاد ،معانی آن ابیات را برایشــان توضــیح مــیداد .امــا
مشکلی که پیش میآید این است که با آنکه متنهای شعرگونه آسانتر به خاطر سپرده میشــوند ،بــه
دلیل بیان مطالب در وزنهای شعری ،به کارگیری صنایع ادبی و ذات زبان سانسکریت که واژههــا بــا
توجه به زمینۀ متن ،معانی متفاوتی را میرسانند ،خواندن این کتابها موجب کج فهمی میشــدند.
بدین ترتیب بسیار محتمل است که برداشت شارحان یا مترجمان ایــن کتــابهــا متفــاوت بــا قصــد
نویسنده باشد .بنابراین شرحنویسی ،مورد نیاز و مرسوم بوده حتــی بهاســکارای دوم ،خــودش بـرای
کتابهایش شرح نوشته است )همانجا( .شایان توجه است که در ادبیات هندی ،دســتکــم دو اثــر
دیگر به همین نام وجود دارد که یکی نوشتۀ ریاضیدان هنــدی ،راجادیتیــا ٣اســت )تــریپــاتی ،٤ص
 .١کارشناس ارشد تاریخ علمmaryam_zamani77@yahoo.com ،
 .٢بخشی از آن در مورد استخراج سینوس یک درجه است .مقالۀ »روایت هندی محاسبۀ سینوس یک درجه به روش تکرار« را در شمارۀ ۱۴
میراث علمی )ص  (۸۷-۷۸ببینید.

3. Rājāditya
4. Tripathi

ح ایت لیﻼوت

لیﻼوتی مشهورترین اثر بهاسکارای دوم است که نسخههای فراوانی از آن به جا مانده و چندین شرح
بر آن نوشته شده است .این اثر در سال  ۹۹۵هجری ۱۵۸۷ /میﻼدی به دســتور اکبــر کبیــر ،ســومین
شاه سلسۀ گورکانی هندوستان به دست ملک الشعرای دربار ،ابوالفضل فیضی بــه فارســی کــه زبــان
رسمی و درباری این حکومت بود ،ترجمه شد .اکبر که عﻼقمند به دانستن دانش هندوان بود دستور
داد تا دیوانی برای ترجمۀ آثار برگزیدۀ ایشان بنا کنند ،به این ترتیب این آثار به سرپرستی یک فــرد بــه
همراهی گروهی از مترجمان از سانسکریت به فارسی و گاهی عربی ترجمه شدند ٢.ترجمۀ فارســی
فیضی از لیﻼوتی بعدها در سال  ۱۸۲۷میﻼدی در کلکته به چاپ رسید .داستانی در مقدمۀ فارسی
در مورد علت نگاشتن کتاب آمده که میگوید بهاسکارا کتاب لیﻼوتی را برای دخترش نوشــت .ایــن
داستان بسیار مشهور شد و به شهرت کتاب افزود .فیضی در مقدمۀ ترجمهاش نوشته است:
چنین گفتهاند که سبب نوشتن این کتاب آن بوده است که بهاسکارا دختــری بــه
نام لیﻼوتی داشت امــا در طــالعش آمــده بــود کــه فرزنــدی نخواهــد داشــت و
شوهرش را از دست خواهد داد .پدرش پس از تأمل و تفکر ساعت خوشیمنی
برای ازدواجش یافت که عاقبت به خیر شود و اجــاق دختــرش کــور نباشــد .در
زمان مناسب عروس و داماد را خبر کردند و طالعبین را گفتنــد کــه بــه ســاعت
آبی ٣بنگرد تا آن وقت متبرک فرا رسید صیغۀ عقد را بخوانند .امــا تقــدیر موافــق
تدبیر نبود .چون دخترک کنجکاو محــو تماشــای طــرز کــار ســاعت آبــی بــود،
مرواریدی از لباسش کنده شد و در طاس آب غلطیده ،مــانع جریــان آب شــد.
بدین ترتیب مدتی سپری شد در حالیکه همگان منتظر بودند کــه چـرا ســاعت
موعود فرا نمیرسد .پدر متحیر مانده بود که چه اتفاقی افتاده اســت کــه طــاس
پر نشده است؟ چون جست و جو کردند دیدند که راه آب گرفتــه شــده اســت و
آن ساعت خوش یمن گذشته است.
1. Lilavati Vithi of Ramapanivada

 .٢مقالۀ »ترجمههایی از عربی و فارسی به سانسکریت« در شمارۀ  ۱۲میراث علمی )ص  (۵۹-۴۹را نیز ببینید.
 .٣پنگان یا ساعت آبی ،کاسهای مسی بود که ته آن سوراخ داشت و دهقانان در گذشته از آن برای تعیین مدت زمان استفاده از آب چشمه یا
قنات استفاده میکردند .برای این منظور کاسه را روی ظرفی از آب قرار میدادند ،مدت زمان پر شدن این کاسه ،واحدی برای
اندازهگیری زمان استفادۀ هر دهقان از آب چشمه یا قنات بود.
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ً
 (۲۶۴و دیگری لیﻼوتی ویتی اثری از راماپانی وادا ١است و برای شفاف سازی معموﻻ نام کتــابهــا
را به همراه نام نویسنده بیان میکنند.

١٧

ســر دست گلبرگ خنـدان گرفت
پدر دست حسـرت به دندان گرفت
که نتــوان به سیـارۀ بخت خشـم
گهـر ریخت از روزن طـاس چشــم
نگارنـدۀ نقـش ایـن پرده کیست
منجـم چه دانــد که در پرده چیست
در این نقش حیرت ز پرکار رفت
مهندس که عمرش در این کار رفت
سر آخر پدر که به آروزیش نرسیده بود به دخترش گفت به نامت کتابی مــینویســم
که روزگاری دراز بماند چون که نام نیکو زندگی دوم و سرمایۀ جــاودانی اســت .بــه
١
درستی این کتاب نادر و پربهاست که در تعریف نمیگنجد.

١٨

تصویر  :١برگرفته از نسخهای از ترجمۀ فارسی لیﻼوتی در موزۀ ساﻻر جنگ هند

البته چنین سرگذشتی نه در نخستین ابیات اصل سانسکریت لیﻼوتــی و نــه در هــیچیــک از آثــار
ً
بهاسکارا ذکر نشده و گویا فیضی مایل بوده است توجیهی برای عنوان کتاب که ظاهرا عنــوانی زنانــه
ً
است بیابد و ظاهرا آنچه نقل کرده با کمی تغییر برگرفته از یک داستان ِحکمــی سانســکریت بـه نــام
» َجینا« ٢در مورد تقدیر است .در این حکایت ،برهمنی به نام ویدیاناندا ٣در طالع دختــرش دیــد کــه
مدت کوتاهی پس از ازدواج بیوه خواهد شد ،مگر آنکه ازدواج در ساعتی ســعد انجــام شــود .پــس
ترتیب ازدواج دخترش را با بزرگزادۀ توانگری در آن ساعت موعــود داد و بـرای اطمینــان از ،از دســت
ندادن آن ساعت سعد ،چشم به یک ساعت آبی دوخت .اما غافل از ایــنکــه دانــۀ گنــدمی در روزنــۀ
 .١ترجمۀ فارسی چاپ کلکته ،ص .۵ -۲

2. Jaina.
3. Vidyānanda.

لیﻼوت » :بانوی مهربان حساب«
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ساعت گیر کرده بود و آنها آن ساعت مناسب برای ازدواج را از دست دادند .شش ماه بعد دامــاد بــر
اثر مارگزیدگی از دنیا رفت و دختر به سرنوشت مقدرش دچار شد.
فیضی با کمی دستکاری در این داستان آن را به بهاسکارا و دختــرش منتســب کــرد؛ بــه جــای دانــۀ
گندم ،مروارید راه آب را بست و سرنوشت دختر را نیز از بیوگی به دوشــیزگی تــا پایــان عمــر تغییــر داد.
شایان توجه است که در سنت هندوان ،برهمن مؤمن برای آنکه گرفتار نفرین ابدی نشود نباید هرگــز بــه
بهانۀ نافرجام بودن مانع ازدواج دخترش شود و از طرفی در آیین هندی بیوهها بدیمن به شمار مــیآینــد.
پس حتی اگر بهاسکارا دختری میداشت چنین قصهای رخ دادنی نبود )سارما ،۲۰۱۹ ،ص .(۲۸
١

بهاسکارا نخستین ابیات لیﻼوتی را در وصف کتابش سروده است» :کتابی موجز و بی نقــص دربــارۀ
حساب خواهم نوشت تا آگاهان را با شیوایی و رسایی کﻼمش خشنود سازد و ]معانیاش را[ آراســته
و دلنشین ارزانی دارد «.با آنکه کتاب بهاسکارا دربــارۀ ریاضــیات اســت ،او موضــوعات حســاب را
ماهرانه در قالب انواع وزنهای شعری عرضه کرده تا خستهکننده نباشد و باعث انبساط خاطر شــود.
او در این میان حتی مثالهای وام گرفته از پیشینیانش همچون بهاسکارای اول را در قالــب جمﻼتــی
زیباتر به فراگیرندگان آموزش میدهــد )راماســوبرامانیان ٢و دیگـران ،ص  .(۶۵ -۶۳بهاســکارا هــر
ً
مطلب آموزشی را با یک یا چند پرسش به پایان میبرد و در این پرسشهــا معمــوﻻ چــون آموزگــاری
شکیبا و مهربان ،فراگیرنده را با کلمات و جمﻼتی ستایش آمیز مینوازد و تشویق میکند .مثالهــای
او همگی برگرفته از زندگی روزمره و آشنا برای مخاطب هستند .البته ترجمۀ فارســی فیضــی از ایــن
کلمات ستایش آمیز نشانی در خود ندارد .نگــاهی بــه برخــی از ایــن جمــﻼت کــه برگرفتــه از مــتن
انگلیسی کولبروک ٣هستند ،میاندازیم:
بیت  (۱۳ای لیﻼوتی باهوش! اگر در جمع و تفریق مهارت کسب کردهای به من بگو  ....؟
بیت  (۱۶ای لیﻼوتی زیبا و گرانقدر! که چشمانی همچو آهو داری! چیست حاصــل اعــداد ...؟
به من بگو ای دختر بختیار! چیست حاصل  ...؟
بیت  ... (۱۰۷ای دختر بختیار! اگر میدانی بگو.
بیتهای  ۸۶ ،۸۳ ،۷۲ ،۶۰و  ( ...دوست من! بگو.
بیتهای  ( ... ،۱۱۴ ،۹۳ ،۹۱ای ریاضیدان! بگو.
هر چند در هندوستان آن زمان بیشتر دانش آموزان را پسران تشکیل میدادند امــا از دختـران هــم
 .١برگرفته از مقالۀ فرانسیس زیمرمن در مورد کتاب لیﻼوتی ،ترجمۀ حسین معصومی همدانی.

2. Ramasubramanian
3. Colebrooke

١٩

٢٠

انتظار میرفت از ریاضیات مقدماتی سر در آورند تا از پس رتق و فتق امور خانوار بر آیند )پلــوفکر،
 ،۲۰۰۷ص  .(۴۷۸حال اگر دو بیت نخست را اینگونــه بخــوانیم :ای بــازیگوش بــاهوش ١و یــا ای
بازیگوش زیبا ،مخاطب میتواند هر طفل بازیگوشی ،چه دختر چه پسر ،باشد .شایان توجــه اســت
ً
که در برخی ابیات واژههایی به کار رفته است که مسلما مناسب خطاب کردن دختری که سرنوشــت
ناخوشایندی داشته یا خواهد داشت نیست ،زیرا بهاسکارا در بعضی جمﻼت از عبارتهــایی چــون
»ای دختر بختیار!« استفاده کرده است .افزون بر اینها او بارهــا از کلمــاتی مــذکر بـرای خطــاب
کردن شاگردان استفاده کرده است ،همچون حالت مذکر دوست من و ریاضیدان .این طــرز ســخن
گفتن بیشتر به آن میماند که آموزگاری در طول درس دادن هر بار از یکی از شاگردانش پاسخ سؤال
را بپرسد .این تلقی با آخرین بیت کتاب نیــز هــمخــوانی دارد ،زیـرا بهاســکارای دوم در ایــن بیــت از
کتاب لیﻼوتی ،او را به بانویی برازنده تشبیه میکند که سعادت ابدی را ارزانــی کســانی مــیکنــد کــه
لیﻼوتی را سخت در آغوش بگیرند؛ کنایه از این که اگر ]کتــاب[ لیﻼوتــی را از بــر کننــد ســعادتمند
ً
خواهند شد و مسلما او چنین جمﻼت عاشقانهای را برای فرزندش نگفتــه اســت )پلــوفکر،۲۰۰۸ ،
ً
ص ۱۸۳ -۱۸۲؛ ســارما ،۲۰۱۹ ،ص  .(۲۸ -۲۶ضــمنا گــاهی ایــن کلمــات محبــت آمیــز در
ً
ترجمههای انگلیسی با هم تفاوت دارند و دلیل آن احتماﻻ به غیر از سلیقۀ مترجمان به نسخۀ اساس
ً
آنها برمیگردد .مثﻼ بیت بیست و دوم در ترجمۀ کولبروک ،شاگرد بانوی گرانقدر! خطاب شده ،اما
در ترجمۀ پت واردان ٢و دیگران ،دوست من! )ص  (۲۴آمده است.
میراث لیﻼوت

لیﻼوتی بارها به انگلیسی ترجمه شده اســت ،دو ترجمــۀ قــدیمی آن کــه بــه دســت تیلــر ) (۱۸۱۶و
کولبروک ) (۱۸۱۷انجام شده بود در بمبئی و لندن چاپ شد .ترجمۀ فارسـی لیﻼوتــی نیــز در ســال
 ۱۸۲۷در کلکته به چاپ رسید .چنانکه گفته شد کتاب لیﻼوتی به شعر نوشته شده است و دریــافتن
مطالب آن برای فراگیران بدون استفاده از کتابهای کمک آموزشی و مشروح و یا یاری استاد ممکن
نیست .به غیر از بهاسکارا که خود بر بیشتــر آثــارش شــرح نوشــت ،شــرحهــای بســیاری بــه زبــان
سانسکریت بر این کتاب نوشتهاند .همچنین بر اساس ترجمۀ فارســی لیﻼوتــی کتــابهــایی تــألیف
شدهاست )رضاالله انصاری ،ص :(۳۸۴ -۳۸۱
٣
 شخصی به نام میدنیمال فرزند دهرم نراین بر اساس ترجمۀ فارســی لیﻼوتــی کتــابی بــه اســمبدایع الفنون نوشت که نسخههایی از آن در هند و پاکستان موجود است .نســخۀ ناقصــی از آن
 .١یکی از معانی لیﻼوتی »بازیگوش« است.

2. Patwardhan
3. Mednīmal bin Dharam Narāyan

 فردی به نام آناند کاهن بن هرماج کایث ٢رسالهای به نام حسا نامه یا مختصــری در حســابنوشته است که طبق اظهار فهرستنویس مختصری از لیﻼوتی است.
 شخصی به نام ابن یلب ٣رسالهای به اسم مرآت الحساب با نگاهی به ترجمۀ فیضی نوشته اســتکه به شمارۀ  ۶۲۳۱-۱در آکادمی علوم ازبکستان موجود است )مظفروا ،ص .(۱۳۷ -۱۳۵

حساب ،به شیوایی و دلفریبی لیﻼ َوتی

به شمارۀ  ۲۲۵۹در کتابخانۀ دیوان هند وجود دارد ،که در چهار باب نوشته شــده اســت (۱ :در
حسابهای آسان (۲ ،در باب دانستن طریق دستور که در زمانه ]به[ کار میآیند (۳ ،که آســان
حسابهای مشکل مینماید ]کذا[ (۴ ،در علم سیاق ) ِاته ،١ج .(۱

محبوبیت کتاب لیﻼوتی بدان اندازه بوده که هنری ودزورث ﻻنگفلو ٤شاعر مشــهور در کتــابش
َ
به نام ک َونق ٥از آن الهام گرفته است .در این کتــاب کــه داســتانی عاشـقانه دارد معلمــی مــیخواهــد
ریاضیات را با سبکی نو به دانــش آمــوزانش بیــاموزد و بســیار بــه لیﻼوتــی بهاســکارا و روش عرضــۀ
مثالهایش عﻼقهمند است .او عﻼوه بر آنکه از افسانۀ لیﻼوتی گفته )ص  ،(۲۰ -۱۸برخــی مثــال-
های کتاب را نیز بازگو کرده است )ص .(۲۴ -۲۱
٢١

تصویر  :١برگ نخست از ترجمۀ فارسی لیﻼوتی ،نسخۀ برلین Or. quart. 222
1. Ethé
2. Ānand Kāhin bin Hemrāj Kāyesth
3. Ibn Yalb
4. Henry Wadsworth Longfellow
5. Kavangh

محتوای کتاب

٢٢

طبق فصلبندی کولبروک ،لیﻼوتی در هجده فصل متشکل از دویســت و هفتــاد و دو بیــت نگاشــته
شده است که شامل اعمال مقدماتی در حســاب ماننــد جمــع ،تفریــق ،ضــرب و تقســیم ،نســبت و
تناسب ،کسرها ،هندسۀ مقدماتی ،ترکیبیات ،تصاعد ،معــادﻻت دیوفــانتی و جایگشــتهاســت .از
آنجا که لیﻼوتی کتابی در مورد حساب مقدماتی است ،پر از مسائلی مربوط به امور روزمره است و
مثالهایی در مورد سود حاصل از خرید و فروش ،یا سرمایهگذاری و مانند آن دارد .ترجمــۀ فارســی
فیضی به نوشتۀ خودش در یک مقدمه ،چند ضابطه و خاتمه انجام شده است .این ترجمه بــه دﻻیــل
نامعلومی ناقص است و تا انتهای مطالب مربوط به یافتن طول ســایههاســت و چیــزی از معــادﻻت
دیوفانتی و فصل آخر که در جایگشت است ،ندارد .همچنین از بیان موضوعهای مربوط بــه اشــکال
هندسی نــامنتظم در بخــش هندســه صــرفنظــر شــده اســت .ایــن ترجمــه بــدون فصــل بنــدی یــا
شمارهگذاری برای جداسازی مطالب از یکدیگر است .تفاوت عمــده بــین مــتن لیﻼوتــی و ترجمــۀ
فارسی فیضی آن است که برخﻼف متن اصلی که نیازمند خواندن شرح یا یاری گرفتن از معلم برای
یافتن پاسخ مسئلههاست ،فیضی در ترجمهاش همواره راهحلها را بیان کرده است .فیضی در ترجمه
تغییرات دیگری هم داده است؛ از جمله حــذف نیــایش بــه درگــاه گانشــا ،خــدای دانــایی و حــذف
ً
واژههای محبتآمیز ،اما مثﻼ هیچ تغییری در نام خدایان نداده است .سوای این تفاوتهای متنی ،او
به جای نام سانسکریت مرتبهها معادلهای عربی به کار برده است :آحــاد ) ِاکــا( ،عشـرات َ)دســا(،
)ستا( ،آلوف َ
مات َ
)سهسترا( و  ...یا مطالبی به کتاب افزوده است مانند افزودن واحدهای زمــان در
انتهای فصل نخست که برگرفته از سایر منابع سانسکریت هستند ،اما تعریفشــان در ترجمــۀ فیضــی
کمی متفاوت با منابع سانسکریت است .در ترجمۀ فیضی کوتاهترین زمانَ ،پر َان ،١زمان ده بار تکـر ِار
نفس واژههای کا ،تا است ،ولی در منابع سانسکریت ،کوتاهترین واحد زمــان ،بــه انــدازۀ تلفــظ
یک ِ
َ َ
٢
یک سیﻼب طوﻻنی است و به آن گرو -آ کسارا میگویند و یک پران به اندازۀ یک دم و بــازدم اســت
َ
َ
) ۴ثانیه( که ده برابر گرو -آ کساراست .بقیۀ واحدهای زمان به ترتیب ،یک َپل ٣برابــر بــا شــش َپـران
َ
َ
َ
) ۲۴ثانیه( ،شصت َپل برابر با یک گهری یا گتی ۲۴) ٤دقیقــه( و شصــت گهــری مــدت زمــان یــک
شبانهروز است که همانند اصل سانسکریت خود هستند ) ۲۴ساعت( )سارما و زمانی ،ص .(۲۷۵
گزیدههایی از مطالب کتاب لیﻼوت

 تقسیم بر صفر :بهاسکارای دوم همچون براهماگوپتا ،دیگر ریاضیدان هندی ،تقسیم بر صــفر1. prāṇa
2. guru-akṣaras
3. Pala
4. ghaṭī

 تفریحات ریاضی :مثالهایی هم برای سرگرمیهای ریاضی داده شده است.» oدر معرفت عددی که در ضمیر پنهان کرده باشند .هرگاه شخصی عددی را مضمر کــرده
عملهای مختلف از ضرب و تقسیم و جمع و تفریق و امثال آن در آن عدد کرده باشــد و
حاصل را بعد از این عملها بیان کرده ،طریق دریافتن آن عــدد چنــان اســت کــه عــددی
دیگر فرض کنند و جمع عملهایی که آن شخص در عدد مضمر کرده باشد دریـن عــدد
1. Mahavıra

حساب ،به شیوایی و دلفریبی لیﻼ َوتی

را مجاز میدانست )پلوفکر ،۲۰۰۸ ،ص  ،(۱۸۴اما در کتاب دیگرش بیجاگانیتــا ایــن کــار را
نکرده است )همانجا ،ص .(۱۹۳ -۱۹۲
در بیان احکام صفر :هر عددی را که به صفر جمع کنند همــان عــدد شــود و اگــر
صفر را مجذور کنند یا مکعب ،حاصل همان صــفر شــود و اگــر صــفر را ضــرب
کنند در عددی یا قسمت کنند بر عددی حاصل آن نیز صفر باشد و اگر عــددی را
در صفر ضرب کنند ،نیز همان صفر شود و اگر عددی را قسمت کننــد بــر صــفر،
خارج قسمت همان عدد بود و اگر قسمت و ضرب هر دو در کار بود اول آن عدد
را قسمت کنند بعد از آن ضرب کنند و اگر یک صفر مضروب فیـه باشــد و صــفر
دیگر مقسوم علیه ،نه ضرب کنند و نه قسمت ،همان عدد که بود باقی ماند و اگــر
یک صفر را جمع کنند و دیگری را نقصان ،نیز همان عدد ماند نه زیاده شود و نــه
ً
کم .مثﻼ اگر صفر را با پنج جمع کنیم حاصل  ۵باشد و مجذور و مکعب صفر و
جذر و کعب همان خودش بود و اگر  ۵را در صفر ضــرب کنـیم حاصــل ضــرب
همان صفر بود و همچنین عکس .و اگر صفر را قسمت کنیم بر ده خارج قســمت
همان صفر بود و اگر ده را بر صفر قسمت کنیم خــارج قســمت همــان ده باشــد«
)ترجمۀ فارسی چاپ کلکته ،ص .(۴۰ -۳۹
 ریشههای منفی :او همانند مهاویرا ١وجود ریشههای منفی را ندیــده مــیگرفــت )پلــوفکر ،ص ،۲۰۰۸ص .(۱۹۲
» oای بانوی گرانقدر! به من بگو جذر چهار ،نه و آنها که مربعشان را پیش از این دانســتی
چیست؟ اگر یاد گرفتهای چگونه جذر را حساب کنی!« )بیت  ،۲۲ترجمۀ کولبروک(
ً
» oمثﻼ خواستیم که جذر چهار و جذر عددهایی که مجذور آنها گفته آمده بدانیم ،نوشتیم
این اعداد را  ۴و  ۹و  ۸۱و  ...و عمل کردیم به طریق مذکور ،جذر چهار  ۲و جــذر نــه ۳
و جذر هشتاد و یک  ۹و ) .«...ترجمۀ فارسی چاپ کلکته ،ص (۱۹
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نیز جاری گردانند و بعد از اجرای این اعمال هــر چــه از عــدد مفــروض حاصــل آیـد در
جایی ثبت نمایند .بعد از آن ،حاصل عدد مضمر را درین مفروض ضرب کنند و حاصل
را بر حاصل عدد مفروض که در جایی ثبــت نمــوده شــده اســت قســمت کننــد ،خــارج
قسمت همان عدد مضمر باشد«) .ترجمۀ فارسی چاپ کلکته ،ص (۴۵
مثالی از کاهش مقدار داده شده» :از میان دستهای از نیلوفرهای آبی ،یک سوم به خــدای
شیوا )مهادیو( ،یک پنجم به خدای ویشنو ،یک ششم به آفتاب و یک چهــارم بــه بهــاونی
)پاربتی( داده شده و شش نیلوفر باقیمانده نیز به مرشدی ارجمند بخشــیده شــدهاســت،
سریع بگو چند تا گل بودهاند؟« )بیت  ،۵۲ترجمۀ کولبروک(
مثال دیگر به اعتبار باقی» :شخصی از گلهای نیلوفر که با خود داشت ثلث برای زیارت
مهادیو ١داد و خمس آن به ِکرشن ٢داد و سدس آن به آفتاب داد و ربع آن به پــاربتی ٣داد و
ِ
شش را که باقی ماند در قدم استاد نهاد .پس مجموع آن بر مقتضای عملی که گفتــه شــد
صد و بیست گل باشد«) .ترجمۀ فارسی چاپ کلکته ،ص (۴۵

راه حل:٤
سهمی از گلهایی که باقی مانده است:

١ ١ ١ ١
٢٠  ١٢  ١٠  ١٥
٥٧ ١
١ (    )  ١
 ١ 
٣ ٥ ٦ ٤
٦٠
٦٠ ٢٠
پس تعداد کل نیلوفرهای آبی  ٦  ٢٠  ١٢٠است.

َ
 تناسب ساده :هندیها تناسب ساده را ترای راشیک ٥مینامیدند که به معنای ســه تــا جــا و محــلبود ،چون در یک تناسب ســاده تعــداد معلومــات مســئله ســه تاســت ) بیرونــی ،ص  .(۵۱گویــا
نخستین بار این اصل /قانون سهتایی در یکی از آثار آریابهاتا آمده اســت و بعــدها براهماگوپتــا از
وارون آن نیز بهره برد .برای هر یک از این سه خانه نیز اصطﻼحی مخصوص وجود داشــته اســت.
َ
َ
َپهل ،٦پرمان ٧و اچهیا) ٨سارما ،۲۰۰۰ ،ص  ،(۱۳۷ -۱۳۴این مطلب در کتاب لیﻼوتــی چنــین
توضیح داده شدهاست )مثال آن در انتهای مطلب تناسب تألیفی خواهد آمد(:
 .١نام دیگری برای شیوا ،خدای هندی.
 .٢کرشن یا کریشنا یکی از تجسمهای و یشنو خدای هندی است.
 .٣نام دیگر َبهاونی ،الهۀ قدرت است.
 .٤راهحلهای عددی از نگارندۀ مقالۀ حاضر است.

5. Trairāṡika
6. Phala
7. Pramāṇa
8. Icchā

o

 در کتاب لیﻼوتی برای بیان مسائلی که نیازمند به استفاده از تألیف در تناسب بودنــد اصــطﻼححساب پنج راش ،حساب هفت راش و  ...به کار رفته است .نمونهای از مسئلههایی که به ایــن
طریق بیان میشدهاند:
» oمثال اصل /قانون هفتتایی :اگر شال ابریشمی رنگارنگ خامه دوزی شدۀ هشــت تکــه
]ساری هشت تکه[ به عرض سه دست و طول هشت دست به قیمت صد ِنشــکا ١باشــد،
ای بازرگان! اگر راه و رسم تجارت را آموختهای بگــو قیمــت شــالی بــه درازای ســه و نــیم
دست و پهنای نیم دست ]باشد[ چه قدر است؟« )بیت  ،۹۲ترجمۀ کولبروک(
ً
» oمثال هفت راش که در آنجا هفت چیز باشد بگو ییم :مثﻼ چادری است ابریشمی اعﻼ
َ
که طول او هشت دست و عرض او سه دست است ،هشت گز ازو به صد ِنشک مـی ارزد
و چادری دیگر است از همان جنس که طول او سه ]و[ نیم دست ،عــرض او نــیم دســت
این چنین چادر به چند توان یافت؟« )ترجمۀ فارسی چاپ کلکته ،ص (۶۵
نوشتیم پرمان و اچهیا را بدین صورت و به همان طریق که گفتــه شــد ،رقــم تحتــانی هــر یـک از
پرمان و اچهیا را در تحت دیگر آوردیم و ارقام هر یک را در ارقام خودش ضرب کردیم و عدد زایـد را
َ٤
٣
٢
ـاکنی:٥
بر عدد ناقص قسمت کردیم ،خارج قسمت برآمد ِنشک  :صفر ،درم  :چارده ،پــن  :نــه ،کـ ِ
یک ،براتکا :٦شش و ثلث دو«.

 .١واحد پول

2. Niṣka
3. Dramma
4. Paṇa
5. Kākiṇi
6. Varātka

حساب ،به شیوایی و دلفریبی لیﻼ َوتی

o

ً
»بدان که حساب بر انواع میباشد :حسابی که در آن سه چیز باشد :مثﻼ یک شـئ مقــوم
که مطلوب است و او را پهل گو یند ،دوم قیمت و او را پرمان گو یند ،سوم مقدار ثمنی کــه
به وی چیزی از آن شئ به دست آرند و او را اچهیا گو یند و حسابی است که در آن چهــار
چیز باشد و پنج باشد چنانچه معلوم خواهد شد.
اکنون بیان قسم اول که در آن سه چیز باشد میکنیم و ضابطۀ درین حساب آن است کــه
پرمان و اچیها را بعد گردانیدنش از یک جنس ،چنانکــه هــر دو درهــم یـا هــر دو دنــانیر
شوند در دو طرف بنو یسند و در میان پهل را به جنس خود بنو یسند بعــد از آن پهــل را در
اچهیا ضرب کرده حاصلضرب را بر پرمان قسمت کنند ،خارج قســمت حصـهای از آن
شئ باشد که مقوم است مقابل ثمن«) .ترجمۀ فارسی چاپ کلکته ،ص (۵۷

٢۵

راه حل:

٧ ٨
٢ ١
١ ٣
٢ ١
١ ٨
* ١٠٠

١٠٠ ٧ ٨
١
١٧٥
  

 ٠ / ٩١١٤٥٨٣٣
١ ٢ ٢ ٣  ٨  ٨ ١٩٢

X

از آنجا که هر نشکا معادل  ۱۶درهم ،هر درهم معادل شانزده َپن ،هر َپن معادل  ۴کــاکنی و هــر
کاکنی معادل بیست براتکا است ،قیمت شال:
 ۱۴درهم ٠ / ٩١١٤٥٨٣٣ ١٦ ١٤ / ٥٨٣
 ۹پن ٠ / ٥٨٣ ١٦  ٩ / ٣٣
یک کاکنی ٠ / ٣٣  ٤  ١ / ٣٣
٢
شش و دو سوم براتکا
٣

٢۶

٠ / ٣٣  ٢٠  ٦

 سود و زیانَ
» oدر بیان بعضی حسابهای بیع و شری  :چون خواهند که مقداری معین مثل نصف یـا
ثلث یا دو ثلث از اجناس مختلفه بخرند قیمت هــر یـک از اجنــاس را در مقــدار حصـۀ
معین ضرب کرده بر هر اوزان اجناس قسمت کنند و هر یک از این خــارج قســمتهــا را
یک بار جدا جدا بنهند و یک بار جمع کرده و در جایی ثبت نمایند و هر خارج قسمت را
در مجموع مبلغ که دارد ضرب کرده حاصل را بر مجموع خارج قسمتها قسمت کنند؛
هر خارج قسمت قیمت هر حصه باشد .بعد از آن هر یک از مقادیر را کــه مـیخرنــد در
مجموع مبلغ ضرب کرده بر مجموع خارج قسمتها قسمت کنند؛ هــر خــارج قســمت
وزن هر حصه باشد«) .ترجمۀ فارسی چاپ کلکته ،ص (۷۶
» oاگر بشود سه و نیم َمن برنج را به یک درهم خرید و هشت َمــن مــاش را هــم بــه همــان
مقدار ،ای بازرگان این  ۱۳کاکنی را بگیر و زود دو برابر ماش به من برنج بــده ،چــون مــا
برای رفتن عجله داریم و همراهانمان پیشاپیش رهســپار شــدهانــد) «.بیــت  ،۹۷ترجمــۀ
کولبروک(
١

 .١خرید و فروش

١ ١
٨ ٧
١ ٢

حساب ،به شیوایی و دلفریبی لیﻼ َوتی

ً
» oمثﻼ در بازار به یک درم ،سه و نیم سیر برنج می یابند و بـه یـک درم ،هشــت سـیر مــاش.
شخصی  ۱۳کاکنی به بقال داد و گفت دو حصه از برنج و یک حصه از مــاش زود حســاب
کرده به من ده که همرهان من میروند«.
طریق حساب آن است که بنو یسند بدین صورت:

١ ٢

یکی ،در اول سطر اول نوشته شده است ١قیمت برنج اســت و نصــف هفــت کــه در پایـان یکـی
نوشته آمد وزن برنج است و  ۲که در پایان همه است ٢مطلوب اوست .و یکـی کــه در اول ســطر دوم
نوشته آمد قیمت ماش است و هشت که در پایان اوست وزن ماش و رقم آخر مطلوب او .قیمت هــر
یک را که یک است در حصه ها که در سطر اول ،دو است و در ثانی یکی ضرب کردیم و حاصل هر
یک از این دو ضرب را بر هر یک قسمت کردیم خارج قســمت در اول ســبع چهــار و در ثــانی ثمــن
یکی آمد .این هر دو خارج قسمت را جدا جدا نهادیم بدین صورت

١ ٤
٨ ٧

و باز اینها را بــر قاعــدۀ

جمع کسور که در ماسبق مذکور شد جمع کردیم پنجاه و ششم حصه شد از سی و نه بدین صــورت
٣ ٩
٥ ٦

و هر یک از آن دو خارج قسمت را در مجموع مبلغ که سیزده کاکنی اســت ضــرب کــرده بــر

مجموع خارج قسمت ها ،قسمت کردیم خارج قسمت در برنج سدس یـک شــد و دو یـم حصــه از
هفت بدین صورت

١

٧

١٩٢ ٦

 .این قیمت برنج و ماش را یافتیم و مقدار برنج بیست و چهــارم حصــه

از چهارده ،و قدر ماش بیست و چهارم حصه از هفت ،یعنی ده کاکنی و سیزده کودی و ثلث کــودی
بهای برنج و دو کاکنی و شش کودی و ثلث دو کودی بهای ماش« )ترجمۀ فارسی چاپ کلکتــه ،ص
.(۷۸ -۷۶
راه حل:
هر درهم  ۶۴کاکنی است ،با توجه به نسبت برنج )  ( ٢xبه ماش )  ( xو اگر از صــورت کســری

٧
سه و نیم استفاده کنیم
٢

 ٣ / ٥ پس:

 .١رقم یک ،ستون راست.
 .٢آخرین رقم ستون سمت راست ،حاکی از نسبت دو برابر برنج به ماش است.

٢٧

١٣ ٤x x
 (  )  x  ١٠ / ٦٦
٦٤
٧ ٨

و اگر این را به اجزای پول تبدیل کنیم بهای برنج  ۱۰کــاکنی ۱۳ ،کــودی ١و یــک ســوم کــودی
خواهد شد.
١٠ / ٦٦  ١٠  ٠ / ٦٦

١
٣

٠ / ٦٦  ٢٠  ١٣ / ٣٣  ١٣

 قضیۀ فیثاغورسَ
» oدر بیان انواع مساحت مثلث :بدان که ضلع اقصــر را از اضــﻼع مثلــث بهــج گو ینــد و
َ َ
اطول را کرن ٣و اوسط را کوت .٤و ضابطه در مســاحت مثلــث آن اســت کــه هــر یـک از
اضﻼع ثﻼثه را پیموده ،در جایی ثبت کنند .اگر خواهند تحقیـق کننــد کــه پیمـایش ایـن
اضﻼع صحیح است یا نه طریق معرفت آن چنانست
 oکه اگر بهج و کوت معلوم باشد و خواهند که مقدار کرن معلوم کنند مجذور هــر یکـی از
بهج و کوت را گرفته جمع کنند .بعد از آن ،جذر این مجموع بگیرند همــان مقــدار کــرن
خواهند بود.
 oو اگر مقدار بهج و کرن معلوم باشد و خواهند که مقدار کوت معلوم کننــد ،مجــذور هــر
یکی از بهج و کرن بگیرند بعد از آن ،تفاوت یکی را از دیگری گرفته ،جذر او را به دســت
آرند که همان مقدار کوت خواهد بود.
 oو همچنین اگر کوت و کرن معلوم باشد و خواهند که مقدار بهج معلوم کنند مجذور هــر
یکی از کوت و کرن بگیرند ،بعد از آن تفاوت یکی را از دیگری گرفته جــذر او را بگیرنــد
همان مقدار بهج خواهند بود) «.ترجمۀ فارسی چاپ کلکته ،ص (۹۹
٢

٢٨

مسئلۀ بعدی که برای کاربرد قضیۀ فیثاغورس است به مثال نی شکسته هم معروف اســت و آن را
بهاسکارای دوم از بهاسکارای اول قرض گرفته است )راماسوبرامانیان و دیگران ،ص .(۶۴
o

»اگر بامبو به درازای  ۳۲دست ،که بر روی سطح زمین است بــر اثــر وزش بــاد از جــایی
بشکند و نوکش از سطح زمین  ۱۶دست باشد ،بگو ای ریاضــیدان! بــامبو از کجــا خــم
شده است؟« )بیت  ،۱۴۸ترجمۀ کولبروک(

ً
» .١کودی« معادل همان »براتکا« است که قبﻼ آمده است.

2. Bhuja
3. Karṇa
4. Koṭi

حساب ،به شیوایی و دلفریبی لیﻼ َوتی

ً
» oمثﻼ نی است به درازی سی و دو گز ،از میان بشکست به طوریکه از هــم جــدا نشــد و
سر او بر زمین رسید و از پای او تا جایی که سر او رسیده است شانزده گـز زمـین اســت.
این شانزده گز مقدار بهج است و آن سی و دو گز جمع کرن و کوت است و آنچه افتــاده
است .اگر خواهیم که بدانیم که آن نی از کجا شکسته و آنچه ایستاده چنــد گــز اســت و
آنچه افتاده چند است ،بنو یسیم بدین صورت:
مجذور شانزده را که دو یست و پنجاه و شش است به دست آوردیم و بر سی و دو ،قسمت کردیم
خارج قسمت هشت آمد .یک بار هشت را با سی و دو جمع کردیم چهل شد ،تنصیفش کــردیم ۲۰
ماند ،این کرن شد .و بار دیگر آن هشت را از سی و دو نقصان کردیم  ۲۴ماند ،تنصیفش کــردیم ۱۲
شد ،این کوت باشد .پس معلوم شد که بر سر دوازده گز شکسته است که ایستاده است و بیســت گــز
افتاده«) .ترجمۀ فارسی چاپ کلکته ،ص (۱۰۸
راه حل:

٢٩

a

a

b

c

بدین ترتیب با استفاده از قضیۀ فیثاغورس  a ٢  b٢  c٢کــه طــول هــر یــک از اضــﻼع مثلــث
قائمالزاویه به ترتیب وتر کرن و اضﻼع قائمه ،کوت و بهج نامیده شدهاست.
a  b  ٣٢  b  ٣٢  a ,c  ١٦
a ٢  b ٢  c٢

a ٢  (٣٢  a)٢  ٢٥٦
a ٢  (٣٢  a)٢  ٢٥٦
(a  (٣٢  a))(a  (٣٢  a))  ٢٥٦
(٢a  ٣٢)(٣٢)  ٢٥٦
٢٥٦
(٢a  ٣٢) 
٨
٣٢
٢a  ٣٢  ٨  ٢a  ٤٠  a  ٢٠ , b  ١٢
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 آذر، نشــریۀ پیــام یونســکو، ترجمــۀ حســین معصــومیهمــدانی،« »لیﻼواتی بانوی مهربان حســاب:)ترجمۀ فارسی
(.۲۱-۱۸  ص،۲۳۴  شمارۀ،۱۳۶۸

٣١

،ترجمۀ انگلیسی کولبروک از متن لیﻼوتی
۱۸۱۷

 چاپ کلکته، ترجمۀ فیضی،متن فارسی لیﻼوتی
۱۸۲۸ در

میراث علمی اسﻼم و ایران ،سال دهم ،ش رههای اول و دوم )پیاپی  ۱۹و  ،(۲۰سال ۱۴۰۰

٣٢

از اﳌوت تا پکن

ذاتالحلق ج لالدین و رسالۀ دستوراﳌنجمین در جادههای ابریشم مغول

١

یویچ ایساهایا

٢

ترجمۀ محمد علیزاده وقاصلو

٣

چ یده

هدف این مقاله روشن کردن مسیر ناشناختۀ انتقال شاخههای علم نجوم از المــوت بــه دادو )پکــن(
است .نشان خواهم داد که ذاتالحلقی که جمالالدین در سال ١٢٦٧م )٦٦٥ق( به قــوبﻼی خــان
تقدیم کرده ،در الموت طراحی شده زیرا برای عرض جغرافیایی الموت  -قلعـۀ اصــلی اســماعیلیان
نزاری -طراحی شده است .پس از سقوط آن قلعه در سال ١٢٥٦م )٦٥٤ق( ،آن ذات الحلق بخــش
مغولی جادۀ ابریشم را طی کرد .دستور المنجمین ،اثری عربــی از اســماعیلیان نـزاری اســت کــه در
حکم حلقۀ مفقودۀ این انتقال از غرب به شرق است.
مقدمه :رصدخانههای مراغه و دادو

اتحاد سیاسی ایجاد شده در اوراسیای مرکزی توسط مغولهــا در قــرن هفــتم هجــری موجــب تبــادل
فرهنگی افراد ،کاﻻها و افکار در گســترۀ فرهنــگهــای گونــاگون اوراســیا شــد .اقــدامات و فعالیــت
مغولها ،در نگاهشان به آسمانها ،بر اساس اصل تاثیرگذاری اجرام آسمانی در فعالیتهای زمینــی
تنظیم شده بود .در نتیجه ،تعداد اندکی از متخصصان علم نجوم با زمینههــای فکــری مختلــف ،بــه
طور داوطلبانه یا اجباری در دربار سران مغول جمع شدند .این امر امکان همبستگی بین سنتهــای
مختلف نجومی در اوراسیا را فراهم آورد و فرهنگهای این دوره را غلبۀ مغول و تداوم حکومــت آنهــا
رقم زد.
به خاطر اهمیــت قابــل توجــه محتــوای فرهنگــی تبــادل شــده در سراســر اوراســیا در ایــن دوره،
 .١این مقاله ترجمهای است از:

Isahaya, Yoichi, “From Alamut to Dadu: Jamāl al-Dīn’s Armillary Sphere on the Mongol Silk Roads”, Acta
Orientalia Hung, 74 (2021) 1, pp. 65-78.
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از اﳌوت تا پکن

شاخههای نجوم مورد توجه محققان قدیمی مختلف از جمله مورخان تمدن ماننــد جــورج ســارتون
)١٩٣١م( و جوزف نیدام )١٩٥٩م( بوده است .بنو َون دالن )٢٠٠٢م( نیز بر اســاس بــازبینی دقیــق
مطالعاتی که اواخر قرن بیستم انجام شده بود ،تاریخنگاری قابل اطمینانی در ایــن زمینــه بــه دســت
میدهد .در حوزۀ آسیای شرقی ،شاخههای نجوم ایــن دوره مبتنــی بــر نظــام شوشــی لــی] ١دســتگاه
نجــومی فصــلی[ -نظــام رســمی نجــومی سلســلۀ یــوان )١٣٦٨–١٢٧١م( اســت .در ایــن زمینــه،
تکنگاریهای متعددی تهیه شده و از جمله یــویچی ایســاهایا )۲۰۲۰م( بــه »گفتگــوی نجــومی«
میانفرهنگی بین نصیرالدین طوسی )۶۷۳ - ۵۹۷ق( و فو منچی توجه کرده است.
ً
اما انباشت این مطالعات در بارۀ تبادﻻت میانفرهنگی نجوم در اوراســیا در زمــان مغــول ،لزومــا
بررسی مقایسهای نشده و در نتیجه گاه استدﻻلهای بیاساس »واقعیت« تلقی شــده اســت .هــدف
این مقاله روشن ساختن این موضوع با بهرهمندی توأمان از بازخوانی منــابع موجــود و تهیـۀ مطالــب
جدید است .این روش ما را به یافتن حلقۀ گمشدۀ ارتبــاط بــین المــوت و دادو کــه جمالالــدین )ح
٦٨٨ق( در آن نقش مهمی داشته است هدایت میکند.
در آغاز ،سعی میکنم بحث ارتباط مستقیم بین رصدخانههای مراغه و دادو را که هر دو در زمان
سلطۀ مغول در قرن هفتم هجری تأسیس شده اند ،بررسی کنم .چنانکه خواهیم دیــد ،ایــن موضــوع
مبتنی بر هیچ سند مکتوبی نیست.
ّ
در جامع التواریخ رشیدالدین فضل اللــه )ح ٧١٨-٦٤٥ق( ،یکـی از مهمتــرین منــابع تــاریخی
امپراتوری مغول )٧٦٩-٦٠٢ق( ،جزئیاتی از تأسیس رصدخانۀ مراغه آمده است .در این اثر گزارش
شده است که منگوقاآن )حکـ ۶۵۵-۶۴۶ق( چهارمین خــان بــزرگ ،قصــد داشــت ،در قــره قــوروم
)پایتخت امپراتوری متحد مغول( رصدخانهای بنا کند .پس منگوقاآن ابتدا آمادهسازی و ســاخت آن
را به جمالالدین سپرد ،اما او قادر به انجام این کار نبود .پس منگوقاآن هنگــام لشکرکشــی بـرادرش
هوﻻکو )٦٦٣-٦١٥ق( بــه ایـران دســتور داد خواجــه نصــیرالدین طوســی )۶۷۳-۵۹۷ق( -عﻼمـۀ
مشهور ایران  -را به این منطقه بفرستد و به این مأموریت بگمارد .اما مرگ ناگهانی منگوقاآن در سال
٦٥٥ق و کشمکشها بر سر جانشــینی وی منجــر بــه مانــدگاری هوﻻکــو در ایـران و عـراق شــد .او
سرانجام در همین منطقه حکومت خود را ،تحت نام سلسلۀ ایلخانیان )ح ٧٥٦-٦٥٣ق( برپا کــرد.
نصیرالدین طوسی به عنــوان مشــاور نزدیــک هﻼکــو ،احــداث رصـدخانهای را در مراغــه ،نخســتین
پایتخت ایلخانیان ،آغاز کرد و رصدخانه در سال ٦٥٧ق تکمیل شد.
از طرف دیگر ،در سلسلۀ یوان ،رصدخانۀ چینیان از ســال ١٢٦٠م در دادو ،پایتخــت حکومــت،
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شروع به کار کرد .رصدخانۀ غربیها ]اسﻼمی[ نیز در سال ١٢٧١م تأســیس شــد و در همــان زمــان
جمالالدین ،بــه مــدیریت آن منصــوب شــد .در ســال ١٢٧٣م ،ایــن دو رصــدخانه ادغــام شــدند و
جمالالدین مدیر کتابخانۀ سلطنتی شد ،ضمن این که مســئول دو رصــدخانۀ ادغــام شــده هــم بــود.
اصﻼحات نجومی یوان در سال ١٢٧٦م آغاز شد و چهار سال طول کشید و منجر بــه تــدوین کتــاب
شوشی لی شد که به عنوان شاهکار دستگاههای نجوم سنتی چین شناخته میشود.
در رصدخانۀ مراغه ،نصیرالدین طوسی کتاب زیج ایلخانی را به فرمــان هﻼکــو در حــدود ٦٧٠ق،
تدوین کرد .با توجه به همزمــانی ســاخت رصــدخانهها و تــدوین مجموعــههــای شوشــی لــی و زیــج
ً
ایلخانی ،تمایل به پذیرش فرضیۀ تبادل اطﻼعات بین رصدخانههای دادو و مراغه – مثﻼ تبادل دادههای
رصدی -مطرح شده است .اما هیچ یک از منـابع تــاریخی موجــود ایــن فــرض را تأییــد نمــیکنــد .در
حقیقت ،اندکی پــس از ادغــام دو رصــدخانه در دادو ،لیــو بینچونــگ )د ١٢٧٤م(  -از مــأموران مــورد
اعتماد قوبﻼی خان -دستور داد که این دو رصدخانه کماکان گزارشهایشــان را بــه طــور مســتقل تهیــه
ً
کنند .این احتماﻻ مانعی برای همکاری فعال منجمان چینی و »غربی« هم بــود .در مــورد اصــﻼحات
ً
نجومی پیشگفته ،ساختار شوشیلی کــامﻼ در چــارچوب ســنت نجــومی چــین اســت و تــأثیر نجــوم
»غربی« فقط در استفاده از برخی ابزارهای نجومی در رصدهای اصﻼحی دیده میشود .واقعیــت ایــن
است که هیچ سندی برای مشارکت جمالالدین و همکاران »غربی« او در این اصﻼحات وجود ندارد.
تﻼش ویلی هارتنر برای کشف مسیر انتقال علم نجوم از غرب به شرق مشهور اســت .وی قصــد
داشت هفت ابزار نجومی غربی را که جمالالــدین در ١٢٦٧م)٦٦٥ق( بــه قــوبﻼی خــان داده بــود
ُ
شناســایی کنــد و آنهــا را بــا ابزارهــای رصــدخانۀ مراغــه کــه مؤ یدالــدین عرضــی )ح ٦٦٤ق( ،از
دانشمندان فعال در رصدخانۀ مراغه ،در رسالهای عربی با عنوان رسالة فی کیفیة اﻷرصــاد )٦٥٩ق(
آورده است مقایسه کند .پس از این مقایسه ،هارتنر ارتبــاط نزدیــک ابزارهــا را تأییــد کــرد و ایــن امــر
موجب شکلگیری این فرضیۀ مشهور وی شد کــه گویــا جمالالــدین در ســال ١٢٦٧م )٦٦٥ق( بــه
عنوان نمایندۀ دربار یوان با هفت ابزار از رصدخانۀ مراغه آمده است ١،اما بحث بر سر فرضیۀ هــارتنر
همچنان ادامه دارد ٢و حتی کسانی آن را رد کردهاند .نام جمالالدین برای اولین بــار در منــابع چینــی
در توصیفی دربارۀ روزگار پیش از ســلطنت قــوبﻼی در ســال ١٢٦٠م )٦٥٨ق( آمــده اســت .خــان
منجمان »غربی« را به دلیل تبحر باﻻیشان در علم نجوم احضار کرد .یکی از آنها جمالالــدین بــود
که این فرصت را غنیمت شمرد .زمان این نقلقول با شرح حال نوشتۀ رشیدالدین هم مطابقــت دارد.
او جمالالدین را کسی می داند که از طرف منگوقاآن مأمور به ساخت رصدخانه شد )ایــن گفتــه در
1. Hartner 1950, pp. 192–193.
2. Needham 1959, pp. 372–373.

 .١برای مطالعۀ بیشتر در مورد زیج ها بنگرید به :کندی ،ادوارد استوارت ،پژوهشی در زیجهای دورۀ اسﻼمی ،ترجمۀ محمد باقری ،تهران،
انتشارات علمی و فرهنگی۱۳۷۴ ،؛ .King & Samsó 2001

2. Huihui li
3. van Dalen 2002, pp. 336–339.
4. van Dalen 1999
5. King & Samsó 2001, p. 46.

ای ن بر اساس تحلیل دقیقهای جداول حرکت میانگین سیارات در زیج ایلخانی است که فاطمه سوادی و سجاد نیکفهم خوبروان )(۲۰۱۲
انجام دادهاند .از سوی دیگر ،پژوهش اخیر مظفری و زوتی نیز ثابت میکند که برخی مشخصهها از زیجهای قبلی گرفته نشدهاند
).(Mozaffari and Zotti 2013, p. 56

از اﳌوت تا پکن

انتهای مقاله بازبینی خواهد شد( .ولی با وجود شباهتهایی کــه بــین ابزارهــای رصــدخانۀ مراغــه و
ابزارهــای جمالالــدین وجــود دارد ،هــیچ ســندی در دســت نیســت کــه حضــور جمالالــدین را در
رصدخانۀ مراغه -که ساخت آن از سال ١٢٥٨م )٦٥٦ق( آغاز شده بود -اثبات کند.
ً
از سوی دیگر ،جمالالدین در سال ١٢٧٥م در مجموعهای از رصدها ،احتماﻻ به همـراه همکــاران
»غربی« خود در رصدخانۀ دادو ،حضور داشته است که نتیجۀ آن رصدها گویا در یک زیج مدون شــد
ً
احتماﻻ در زیج ُ
سنجفینی مــنعکس شــده اســت .١زیــج
که گر چه به دست ما نرسیده ولی محتوای آن
ُ
سنجفینی در سال ١٣٦٦م به یک نایب السلطنۀ مغول در تبت تقدیم شــده اســت .ایــن زیــج همچنــین
الگویی مشترک با هوی هوی لی ]زیج اسﻼمی[ ،٢ترجمۀ چینی یــک زیــج در ســال ١٣٨٣م ،در طــی
دهههای اول دورۀ مینگ )١٦٤٤–١٣٦٨م( ٣دارد .اما ایــن شــباهتها هنــوز فرضــیۀ ارتبــاط رصــدهای
ً
مراغه و دادو را تأیید نمی کند ،زیرا محتوای زیج ایلخانی با آن دو زیج کامﻼ متفاوت اســت .ولــی ایــن
نشان میدهد که جمالالدین رصدهایی مستقل از رصدهای مراغه انجام داده است.٤
ً
عﻼوه بر این ،خود زیج ایلخانی لزوما بر اساس رصدهای تازه در رصدخانه مراغــه تولیــد نشــده
است .در مقدمۀ زیج ایلخانی آمده است که هﻼکو اصرار داشت نصیرالدین طوسی تــدوین زیــج را
ظرف دوازده سال کامل کند .طوسی هم بـرای تســهیل کــار ،از نتــایج رصــدهای پیشــینیان خــود در
مناطق مختلف استفاده کرد تا مشخصــههــای حرکــت و موقعیــت ســیارات را تعیــین کنــد .بررســی
محتویات زیج ایلخانی این موضوع را تأیید می کند :مشخصههای اساسی جداول خورشــید ،مــاه و
سیارات در واقع از زیجهای ابن اعلم )ح ٣٧٥ق( و ابــن یــونس )د ٣٩٩ق( گرفتــه شــده اســت .در
بخش مثلثات هم مواردی برگرفته از ابن یــونس و ابوریحــان بیرونــی )-٣٦٢بعــداز ٤٤٠ق( وجــود
دارد ٥.پس بخشهای اصلی زیج ایلخانی مبتنی بر رصدهای مراغه نیست .این واقعیت در استدﻻل
برای وجود رابطۀ نزدیک بین رصدهای دادو و مراغه و نتایج آنها ،یعنی شوشی لی و زیــج ایلخــانی،
نکتۀ منفی قلمداد میشود ،زیرا با قبول این نکته ،دادههای خود زیج ایلخــانی بــر اســاس رصــدهای
مستقیم در مراغه نیست چه رسد به اینکه این داده ها متأثر از تبادل اطﻼعات باشد.
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چنان که در بخش قبل گفته شد شواهد متقنی برای اثبات وجود ارتباط مستقیم بــین رصــدخانههای
مراغه و دادو وجود ندارد ولی این به معنی رد هرگونه ارتباط و تبادل علمی بین غرب و شرق در زمینۀ
ً
علم نجوم نیست .چنان که قبﻼ گفته شد »ابزارهای نجومی غربی« که به دربار یوان وارد شده ،یــا در
آنجا ساخته شدهاند ،تا حدودی بر منجمان چینی تأثیر داشته است.
عﻼوه بر این ،در سال ١٢٧٣م )٦٧١ق( ،رصدخانۀ غربیها فهرســتی از کتــابهــای موجــود را بــه
دفتر کتابخانۀ سلطنتی فرستاد .این فهرست شامل اصول اقلیدس ،مجسطی بطلمیوس ،صــورالکواکب
عبدالرحمان صوفی و رسالۀ کوشیار گیﻼنی با عنوان المــدخل فــی صــناعة احکــام النجــوم بــود ١.ایــن
ً
فهرست همچنین شامل اثری دربارۀ »تاریخ« با ذکر همین کلمه است .هرچند ایــن اصــطﻼح قــبﻼ در
اشاره به برخی از آثار تاریخی فارسی یا عربی تألیف افرادی نظیــر ابــوجعفر محمــد بــن جریــر طبــری
)٣١٠-٢٢٤ق( یا عطا ملک جوینی )٦٨٢-٦٢٣ق( بهکار رفته بود با توجه به عنوان فرعــی »مــروری
بر نام دورهها و ملتها« زیر عنوان چینی کتاب ،شاید این اثر کتــاب آثــار الباقیــه عــن القــرون الخالیـۀ
بیرونی باشد .این احتمال با توجه به فرض استفاده از آن اثر در رصدخانۀ غربیها تقویت میشود چـرا
ً
ً
که در رصدخانۀ غربیها عمدتا از آثار فنی نجومی استفاده میکردند ،به همین دلیل احتمــاﻻ موضــوع
اثر ذکر شده بیشتر از تاریخ در مورد تقویم بوده اســت .هرچنــد آثــار زیــادی در جهــان اســﻼم دربــارۀ
تقویمها تألیف شده است ولی آثار الباقیۀ بیرونی دارای موقعیتی منحصر به فرد است بــه ایــن معنــا کــه
این اثر ،هر دو معنی تاریخ ،یعنی تقویم و تاریخ ،را در برمیگیرد.
ً
گذشته از آثارالباقیه که بعدا ذکر خواهد شد ،در اینجا به اثر دیگری از بیرونی دربارۀ نجوم بــا عنــوان
قانون مسعودی میپردازم که به مسعود غزنوی )حکـ ٤٣١-٤٢١ق( تقدیم شده است .قانون مســعودی
زیجی است شامل یازده مقاله که هر مقاله دارای چندین باب است و بعضی از بابها بــه چنــد فصــل
تقسیم شدهاند .مقالۀ اول :مقدمهای در باب اصول و مفاهیم اساســی نجــوم و هیئــت ،زمــان و مکــان؛
مقالۀ دوم :دربارۀ تقویمهایی چون هجری ،یونانی )یعنی سلوکی( و ایرانی؛ مقالۀ سوم :مثلثات؛ مقالـۀ
چهارم :نجوم کروی؛ مقالۀ پنجم :هیئت اﻻرض و جغرافیای ریاضی؛ مقالۀ ششم :اختﻼفــات زمــانی،
حرکت خورشید و تعدیل زمان؛ مقالۀ هفتم :حرکت ماه؛ مقالۀ هشتم :گرفتگیها )خسوف و کســوف(
و استهﻼل؛ مقالۀ نهم :ستارگان ثابت؛ مقالۀ دهم :سیارات؛ مقالۀ یازدهم :احکام نجوم.
میچیو یانو )٢٠٠٢م( در بررسی قانون مسعودی کشف قابل تــوجهی کــرده اســت .وی دریافتــه
 .١برای مشاهدۀ فهرست این آثار و شناسایی هر یک بنگرید به  Tasaka 1957, pp. 99–119و  .van Dalen 2004, p. 25مدخل کوشیار
هم در اوایل دورۀ مینگ ،پیش از سال ۱۳۸۳م ،مانند هوی هوی لی ،به چینی نیز ترجمه شد ).(Yano 1997

١

 .١زیجهایی که یانو ) (۴۲–۴۱ :۲۰۰۲به آنها اشاره کرده  ۱۵کتاب زیر است (۱ :یحیی بن ابی منصور ،زیج ممتحن )ح ۲۱۵ق؛  (۲حبش
حاسب ،کتاب حبش حاسب )ح ۲۳۵ق؛  (۳بتانی ،زیج صابی )ح ۲۸۷ق؛  (۴ابن یونس ،زیج حاکمی )ح ۳۸۰ق؛  (۵کوشیار
گیﻼنی ،زیج جامع )ح ۳۹۰ق؛  (۶بیرونی ،قانون مسعودی )۴۲۱ق؛  (۷خازنی ،زیج سنجری )۵۱۴ق؛  (۸طبری ،زیج مفرد )ح
۶۲۷ق؛  (۹طوسی ،زیج ایلخانی )ح ۶۷۰ق؛  (۱۰مغربی ،ادوار اﻻنوار )ح ۶۷۹ق؛  (۱۱بغدادی )ح ۶۸۴ق؛  (۱۲سنجرکمالی ،زیج
اشرفی )ح ۷۱۰ق؛ ُ (۱۳
سنجفینی ،زیج ُ
سنجفینی )۷۶۷ق؛  (۱۴ابن اسحاق تمیمی )قرن ۸هـ؛  (۱۵جمشید کاشانی ،زیج خاقانی )ح
۸۲۳ق(.
 .٢هارتنر ) :۱۹۵۰ص  (۱۹۲نیز ذاتالحلق را به عنوان سند به کار برده تا فرض خود را تأیید کند ،با این استدﻻل که ذاتالحلق در
رصدخانۀ مراغه هم وجود داشته است.

از اﳌوت تا پکن

است که بیرونی در جدول تعدیل اول ]عطارد[ اشتباهی کرده که این اشتباه از بین زیجهای موجــود
تنها در زیجهای ُ
سنجفینی و هوی هوی لی -که هر دو اثر بر اساس رصــدهای جمالالــدین تــدوین
شده -ادامه یافته است .این شاهد مهمی بر این نکته است که جمالالدین هنگام تدوین زیــج خــود
در چین ،در عین حال که از دادههای رصدی خود استفاده میکرده بــه قــانون مســعودی بیرونــی نیــز
دسترسی داشته است .در فهرست آثار رصدخانۀ غربــیهــا کــه در بــاﻻ ذکــر شــد کتــابی بــا عنــوان
»جیچی« وجود دارد که با توجه به آوانویسی آن میتوان آن را معادل »زیج« دانست .عﻼوه بر آن ،بــا
ً
توجه به عبارت چینی به معنی »تقویمهای مختلف« زیر عنوان اصلی و این نکته که معمــوﻻ بخــش
اول زیجها؛ مانند قانون مسعودی )مقالۀ دوم( ،به طور کلی بــه شــرح »تقــویمهــا« اختصــاص داده
میشد .این احتمال تقویت میشود .اما ،اگر قرار است »جیچی« همان قانون مسعودی باشد ،بایــد
مسیر انتقال علمی را جادۀ ابریشم مغول در نظر بگیریم .برای این منظور به بررسی دوبارۀ وجود یک
ذاتالحلق در هفت ابزار جمالالدین میپردازم.
چنان که دیدیم ،جمالالدین در سال١٢٦٧م )٦٦٥ق( هفت »ابزار نجومی غربــی« را بــه قــوبﻼی
تقدیم کرد .هرچند تردیدی در ریشۀ »غربی« این ابزارها نیست ،ولی شاید از رصــدخانۀ مراغــه نیامــده
ً
باشند .در اینجا ،در میان این هفت ابزار ،با یک ذاتالحلق کار داریم .در راستای فرضیۀ هــارتنر ،اخیـرا
این فرض مطرح شده است که جمالالدین در اواخر دهۀ ١٢٥٠م و اوایل دهۀ ١٢٦٠م ،بــه غــرب  -بــه
ویژه مراغه  -بازگشته و سپس دوباره به چین رفته است .این فرض او از بررسی ذاتالحلق جمالالــدین
ناشی میشود .چون ذاتالحلق برای عرض  ٣٦درجــه طراحــی شــده اســت یانــگ )ص  (١٢٣٥آن را
معادل عرض تقریبی مراغه ) ٣٧درجه و  ٢٠دقیقه( میداند .٢هرچند ،با توجه به دقــت رصــدها در آن
زمان ،چه در اوراسیای شرقی و چه غربی چنین تفسیری بدون اشکال نیست .ولی سؤال این اسـت کــه
چرا ذاتالحلق برای عرض  ٣٦درجه تنظیم شده است؟ در این مقاله ،با تمرکــز بــر المــوت ،موقعیــت
قلعۀ اصلی اسماعیلیان نزاری ،تفسیر جدیدی از این موضوع عرضه میکنم.
برای بحث بیشتر ابتدا باید ترجمهای از توصیف ذاتالحلق آورده شود:
ذاتالحلق )زاتو هلجی( یا هونتیانیی به چینی ،با مس ساخته میشود .حلقهای به موازات زمــین

٣٧

دارد که در آن درجات دایرۀ ]استوای[ سماوی حک شده است .راستای دوازده قاچ کرۀ زمین ]نیــز در
آن[ مشخص شده است .داخل حلقۀ اصلی ،یک زوج حلقۀ مدرج وجود دارد کــه بــر حلقـۀ اول در
راستای شمال و جنوب عمود است و نیمۀ آنها در زیر افق قرار دارد .درون این زوج حلقه ،یک زوج
حلقۀ مدرج دیگر وجود دارد که همدیگر را قطع کردهاند و در دو نقطه به همــدیگر متصــل شــدهاند.
نقاط اتصال این حلقهها که با افق زاویۀ  ٣٦درجه میسازند قطــبهــای شــمال و جنــوب ]آســمان[
هستند .زوج حلقۀ دوم میتواند حول این نقاط )قطبها( چرخش کند .این حرکت ،حرکت افــﻼک
و مسیر خورشید را نشان میدهد .داخل زوج حلقۀ دوم ،زوج حلقههای سوم و چهارمی هــم وجــود
دارد که ]در قطب های دایرةالبروج[ با زاویۀ  ٢٤درجه از قطبها]ی آســمان[ بــه حلقـۀ دوم متصــل
میشوند .این حلقهها حول ]قطبهای دایرةالبروج[ میچرخند .هر سه حلقه متحــرک هســتند و بــه
هر یک از آنها ،یک جفت صفحۀ برنزی وصل شده است و هر صــفحه ســوراخی دارد کــه رصــد از
درون آنها انجام میشود.١

٣٨

حلقۀ اول :افق )در تصویر نیامده اسـت(؛ زوج
حلقـۀ اول :نصـفالنهار اصــلی )(EBG؛ زوج
حلقـــۀ دوم :دایـــرۀ گذرنـــده بـــر قطبهـــای
چهارگانــه )(CFIH؛ زوج حلقــههای ســوم و
چهارم :دایرةالبروج ) (POQNو نصف النهـار
دایرةالبروجی )(KLRM؛قطب شمال آسـمان
) (Gو قطب شمال دایرةالبروج )(I

شکل  :۱ذاتالحلق ،از مجموعۀ ابزارهای نجومی
تیکوبراهه
 .١در شکل  ۱برای سهولت ،تصویری از ذاتالحلق تیکو براهه آمده که ساختار آن مانند ذاتالحلق جمالالدین است.

دستورالمنجمین ٤در ح م حلقۀ گمشده

٣٩

در بررسی دلیل اختیار عرض جغرافیایی  ٣٦درجه ،باید کتاب دستورالمنجمین را در حکم منبعی
نویافته در نظر گرفت .این اثر عربی به عنوان یکی از معدود منابع برجای ماندۀ منسوب به جنبش
اسماعیلیان نزاری-به ویــژه دورۀ بنیانگــذار آن ،حســن صــباح )٥١٨-٤٨٣ق(  -اهمیــت زیــادی
ً
دارد .٥اگرچه به این اثر در اوایل قرن بیستم میﻼدی اشاره شده است ولــی اخیـرا محمــد کریمــی
زنجانی اصل ،اوا اورتمن ٦و پترا اشمیدل٢٠١٧) ٧م( تحقیق کاملی در مورد آن انجام دادهاند .بــر
اساس بررسی آنها ،دستورالمنجمین ،که تنها نســخۀ خطــی شــناختهشــدۀ آن در کتابخانـۀ ملــی
فرانسه )با شمارۀ  ٥٩٦٨عربی( نگهداری میشود ،شامل ده مقاله است .مقاﻻت  ١تا  ٨یک زیج
را تشکیل میدهند ،مقالۀ نهم مختص احکام نجوم روزانه اســت و مقالـۀ دهــم بــه تــاریخنگــاری
اختصاص دارد.

 .٤چاپ عکسی این اثر در سال  ۱۳۹۸در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است.
 .٥برای مطالعۀ بیشتر جنبش اسماعیلیان بنگرید به دفتری.۱۳۹۷ ،

از اﳌوت تا پکن

این بند ترجمه ای از بررسی میاجیما کازوهیکو ١دربارۀ »ابزارهــای نجــومی غربــی« اســت.
چون ابزار سومی که وی بررسی کرده یک ساعت آفتابی برای ســاعات زمــانی ُ)رخامـۀ معــوج(
است و در  ٣٦٠درجه مدرج شده است ،به نظر او شاید ذات الحلق هم بـه جــای درجــهبنــدی
چینی که در حدود  ٣٦٥درجه است با درجه بندی »غربی« ) ٣٦٠درجه( مدرج شده باشد .بــا
توجه به این نکته ،او » ٣٦درجه از افق« را معادل »غربی« عــرض -چنــان کــه اکنــون اســتفاده
میشود -می داند ،با این توضیح که عرض  ٣٦درجه خیلــی جنــوبیتــر از شــهرهای دادو ) ٣٩
درجه  ٥٤دقیقه( و مراغه ) ٣٧درجه  ٢٠دقیقه( است .٢از سوی دیگر ،یانگ با تمرکز بــر زاویـۀ
 ٢٤درجه از شمال و جنوب ،فرض می کند این مقداری »غیردقیق« برای  ٢٣درجه و  ٣٠دقیقه
)میل کلی( است ،که منجمان مسلمان حتی قبل از آن دوره با دقت آن را محاسبه کرده بودند ٣و
این کار تقریب نادقیق  ٣٦درجه برای عرض مراغه است  .اظهارات وی منطقی است زی را مقدار
 ٢٤درجه هم برای میل کلی نادقیق است ،اما به نظر من میتوان معنایی برای عرض  ٣٦درجه
با توجه به بستر تاریخی آن دوره ،به ویژه سنتهای منجمان جهان اسﻼم ،در نظر گرفت؛ مشابه
کاری که یانگ در مورد میل کرد.

1. Miyajima Kazuhiko
2. Miyajima 1982, p. 411.
3. Yang 2017, p. 1235.
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7. Petra Schmidl

۴٠

اورتمن و اشمیدل در بررسیهای خود نکتهای
بسیار مهم در ارتباط با بحث ما مطرح میکنند .در
کتاب  -به ویژه مقاﻻت  ١تا  - ٨جداول بر اســاس
عرض جغرافیــایی  ٣٦درجــه ،نقطـۀ میــانی اقلــیم
چهارم اســت .همچنــین ممکــن اســت مطــابق بــا
عرض المــوت ،قلعـۀ اصــلی اســماعیلیان نـزاری،
باشد که عرض جغرافیایی آن در زیجهــای فارســی
)از جمله زیج ایلخانی(  ٣٦درجه و  ٢١دقیقه داده
شده است .١در دو منبــع اصــلی دســتورالمنجمین،
یعنی زیج صــابی نوشــتۀ بتــانی )د ٣١٧ق( و زیــج
جامع نوشتۀ کوشــیار ،نیــز عــرض جغرافیــایی ٣٦
درجه آمده اســت .٢در کنــار ایــن دو زیــج ،بخــش
نجــومی ایــن اثــر تــا حــد زیــادی ب ـر پایــۀ قــانون
مســعودی ٣بیرونـــی و همچنـــین صـــورالکواکب
صوفی ٤و مدخل کوشیار ٥است .در بخش تاریخی نیز ،ممکن است از آثارالباقیـۀ بیرونــی در کنــار قــانون
مسعودی استفاده شده باشد ٦.همپوشانی قابل توجهی که بین منابع دستورالمنجمین با آثــار ذکــر شــده در
فهرست کتابهای رصدخانۀ غربیها در دادو وجود دارد قابل تأمل است.
یکی دیگر از ویژگیهای قابل توجه این اثر به کشف یانو مربوط میشود .چنانکه ذکر شــد ،یــانو
رابطۀ نزدیک جدول تعدیل اول عطارد را در قــانون مســعودی و دو اثــر نجــومی -زیــج سـ ُ
ـنجفینی و
هویهویلی -که در زمان سلسلۀ یوان در چین تهیه شده است نشان داد .با توجــه بــه ایــن نکتــه کــه
قانون مسعودی یکی از منابع اصلی دستورالمنجمین است ،این اثر)دستور( می تواند حلقـۀ مفقــودۀ
ارتباط الموت و دادو باشد .در اینجا برای ردیابی مســیر انتقــال علــم نجــوم ،دوبــاره بــه ذاتالحلــق
جمالالدین میپردازم.
 .١بسنجید با Kennedy & Kennedy 1987

2. Orthmann and Schmidl 2017, p. 29.

برای ترجمۀ فارسی بنگرید به »خاستگاه و تاریخچۀ دستورالمنجمین و دستنوشتۀ آن« ،در میراث علمی ،سال هشتم ،بهار و تابستان ،۱۳۹۸
شمارۀ  ،۱۵ص .۹۱-۷۲
ً
 .٣دستورالمنجمین ،مثﻼ برگهای ۲۲ر۱۱۶ ،ر۱۲۰ ،ر۱۲۸ ،ر؛ Schmidl 2017, p. 40؛ .Karīmī Zanjānī Aṣl 2010, p. 228
ً
 .٤دستورالمنجمین ،مثﻼ برگ ۱۶۹ر؛ .Karīmī Zanjānī Aṣl 2010, p. 228
ً
 .٥دستورالمنجمین ،مثﻼ برگهای ۲۳۸پ۲۳۹-ر؛ Yano 1997, pp. 138-142؛ .Orthmann 2017, pp. 80-81

6. Karīmī Zanjānī Aṣl 2013, pp. 48–49.

 .١هادی جرأتی ،با استدﻻل به تألیفهای متعدد تاریخ جهانگشا احتمال میدهد یکی از نو یسندگان خواجه نصیر بوده است ،با ارجاع به
ً
اینکه احتماﻻ به جای جو ینی طوسی بوده است که کتابخانۀ الموت را پس از سقوط قلعه بررسی کرده است
)135–136

.(Jorati, 2014, pp. 103,
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معــروف اســت کــه عــﻼء الــدین عطاملــک جــوینی )٦٨٢-٦٢٣ق(  ،نویســندۀ کتــاب تــاریخ
جهانگشا ،در زمان سقوط الموت کتابها و ابزارهای نجومی کتابخانـۀ معــروف قلعـۀ المــوت را از
نابودی نجات داد:١
عرضه داشتم که نفایس کتب الموت را تضییع نتوان کرد .پادشاه آن سخن را پسندیده فرمود ،و
اشارت راند تا به مطالعۀ آن رفتم و آنچه یافتم از مصاحف و نفایس کتب بر مثال » ُی ْخــر ُج ْال َحـ ﱠ
ـي
ّ ِ
ْ
ـام و نصــفی و
ِم َن ال َم ﱢی ِت« ،بیرون آوردم و آﻻت رصد از کرسی و ذاتالحلق و اســطرﻻبهــای تـ
آﻻت دیگر که موجود بود ،برگرفتم.
چنان که در این بند آمده اســت ،در بــین ابزارهــای نجــاتیافتــه از قلعـۀ اســماعیلیان نـزاری در
الموت ،یک ذاتالحلق وجود داشت .با جمــعبنــدی شــواهد موجــود ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
ذاتالحلق جمالالدین با عرض جغرافیایی  ٣٦درجه در الموت طراحی شده است .پــس از ســقوط
الموت در سال ١٢٥٦م )٦٥٤ق( -و پیش از ١٢٦٧م )٦٦٥ق( که جمالالدین »ابزارهــای نجــومی
غربی« را به قوبﻼی تقدیم کرد  -ذاتالحلق همـراه بــا بقیـۀ »مجموعـۀ المــوت« ،از جملــه قــانون
مسعودی بیرونی ،مدخل کوشیار ،صورالکواکب صوفی و شاید آثارالباقیۀ بیرونی و برخــی ابزارهــای
نجومی به دربار یوان برده شده است.
»مجموعۀ الموت« توسط جمالالدین -که شاید از زمان حضور در دادو به مجموعــه دسترســی
پیدا کرده بود  -در رصدخانۀ دادو نگهداری میشد .به عنوان یک فرض جایگزین ،این احتمــال هــم
هست که جمالالدین در الموت نیــز فعالیــت داشــته اســت .البتــه چنــان کــه اشــاره شــد ،توصــیف
رشیدالدین از جمالالدین را میتوان شاهدی در مقابل این فرض دانست:
رأی عالی و همت بلند او )منگو قاآن( اقتضای آن کرد که رصدی در عهد همایون بنا کند .فرمود
تا جمالالدین محمد طاهر بن محمد الز یدی البخاری به آن مهم قیام نماید ،و بعضی اعمال آن بــر
ایشان مشتبه بود.
و صیت فضایل خواجه نصیر الدین چون باد جهان پیمای .منگو قاآن به وقت وداع برادر فرمــوده
بود که چون قﻼع مﻼحده مستخلص شد ،خواجه نصیر الدین ]را[ اینجا فرست؛ و در آن وقت چون
منگو قاآن به فتح ممالک منزی )جنوب چین( مشغول بود و از تختگاه دور ،هوﻻگو خــان فرمــود تــا
هم این جا رصد بندد.
طبق روایت رشیدالدین فضل الله وقتــی منگوقــاآن بــه بـرادرش هوﻻگــو دســتور لشکرکشــی بــه

۴١

سرزمینهای غربی را داد ،جمالالدین در دربار وی بوده است و همین لشگرکشی بود کــه منجــر بــه
نابودی اسماعیلیان نزاری شد .ایــن بنــد بــا ایــن نظــر کــه جمالالــدین پــس از ســقوط اســماعیلیان
ذاتالحلق خود را که در الموت طراحی شده بود ،به چین آورد مطابقت ندارد.
نتیجهگیری :از الموت تا دادو

۴٢

در مقالۀ حاضر مسیر ناشناختهای از الموت تــا دادو در انتقــال علــوم نجــوم مطــرح شــده کــه نقــش
جمالالدین در آن کلیدی است .این احتمــال وجــود دارد کــه او در قلعـۀ المــوت بــا خواجــه نصــیر
همکاری کرده باشد .ذاتالحلق تقدیم شده از سوی وی به قوبﻼی نیز با توجه به اینکه برای عــرض
جغرافیایی  ٣٦درجه – عرض الموت  -طراحی شده است شاید در آن دوره طراحی شده باشد و پس
از  -یــا کمــی پــیش از -ســقوط المــوت در ســال ١٢٥٦م )٦٥٤ق(» ،مجموع ـۀ المــوت« شــامل
ً
ذاتالحلق در امتداد جادۀ ابریشم مغول به دادو آمده باشد .چه جمالالدین قبﻼ در دادو بوده باشد و
چه او نیز از الموت آمده باشد ،احتماﻻ این مجموعــه تــاثیر مثبتــی در ورود جمالالــدین بــه جمــع
اطرافیان قوبﻼی قبل از به سلطنت رسیدنش در١٢٦٠م )٦٥٨ق( داشته است.
یافتههای این بحث نگاه جدیدی هم به ماهیت تبادﻻت بــین فرهنگــی در اوراســیای تحــت ســلطۀ
مغول در طول قرنهای هفتم و هشتم هجری دارد .دورۀ امپراتوری مغول  -به ویژه در قلمــرو ایلخانیــان
 »عصر طﻼیی« نجوم قلمداد می شود که در آن نجوم بطلمیوسی دستخوش نوآوریهای اساسی شــدً
و نتایج آن مستقیما به انقﻼب کوپرنیکی )١٥٤٣-١٤٤٣م( و مدل خورشید مرکــزی ١منجــر شــد ٢.در
این شرایط ،آثار جدید زیادی در زمینۀ علوم ریاضی و نجوم به ویژه توسط محققان فعــال در رصــدخانۀ
مراغه  -به عنوان یکی از مراکز مهم فکری اوراسیا در زمان مغول -تــألیف شــد .در مراغــه ،نصــیرالدین
طوسی آثاری چون زیج ایلخانی و التذکرة فی العلــم الهیئـة را نگاشــت و بــه تحریــر و بازنویســی آثــار
قدیمی در زمینههای علوم ریاضی و نجوم از جمله اصول اقلیدس و مجسطی بطلمیوس پرداخت.٣
همزمانی فعالیت دو رصدخانۀ بزرگ مراغه و دادو در اوراسیا ،فرض تبادل دانش نجوم بــین ایــن دو
رصدخانه را تقویت میکند .با این حال ،جمالالدین بهعنوان فردی که از جهان اسﻼم مهاجرت کــرد و
زمانی رئیس رصدخانۀ دادو بود ارتباط بسیار کمی با رصدخانۀ مراغه داشت .جمالالدین بــه »مکتــب
1. Saliba 1994

 .٢نمیتوان گفت دستاوردهای نجوم م راغه »مستقیما« به نجوم خورشیدمرکز کوپرنیکی منجر شد .البته کوپرنیک از الگوهای جدید و
ً
راههای منجمان مراغه برای حل اشکاﻻت هیئت افﻼک استفاده کرد ولی این »مستقیما« ربطی به خورشید مرکز بودن الگوهای او
نداشت .در این زمینه بنگرید به  Saliba 1994و امیرمحمد گمینی ،دایرههای مینایی ،تهران :نشر سینا :۱۳۹۵ ،فصل سوم_ .م.
ً
 .٣معصومی همدانی .۱۳۷۸ ،طوسی تقریبا همۀ تحریرها را در دورۀ اقامتش در الموت کامل کرده بود ولی در رصدخانۀ مراغه به بازنگری
آنها ادامه داد .البته تحریرهای طوسی در متون به دست آمده از الموت وجود ندارد زیرا وی پیش از سقوط آنجا را ترک گفته و به
خدمت هﻼکو درآمده بود.
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ً
« بــه دربــار یــوان ارســال شــد »آخــرین- بعضا توسط وی- مراغه« تعلق نداشت و متون نجومیای که
 تبادﻻت بینفرهنگی نیــز بیشــتر از ایــنکــه متــأثر از اصــول.متون تولید شده در رصدخانۀ مراغه نبودند
. به واسطۀ ارتباطات شخصی شکل گرفته بود،انسجامدهندۀ دربار در سراسر قلمرو حکومت باشد
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گری ور بروتیان

٢

ترجمۀ محمد باقری

٣

آنانیای شیراکی دانشمند ارمنی سدۀ هفتم میﻼدی )سدۀ اول هجری( بود ٤.بیشتر آثار چاپ شدهاش
به زبان ارمنی است و کسانی که این زبان را نمیدانند به محتوای آنهــا دسترســی ندارنــد .اطﻼعــات
ارزشمندی دربارۀ علم و فرهنگ ملتهای دیگر هم در آثار او آمده است .رسالۀ تومــار او بــه خــاطر
توصیف تقویم پانزده ملت از جمله ایرانیان و اعراب مهم است .امروزه دربارۀ این تقــویمهــای آغــاز
دورۀ اسﻼمی اطﻼعات بیشتری داریم .اما اطﻼع از گزارشی که در اثری از همسایۀ نزدیک آنها یعنی
ارمنیان آمده ،مفید است .دانستن چگونگی تقویمهای ایرانی و عربی در صدر اســﻼم هــم بــه نوبــۀ
خود اهمیت دارد.
رسالۀ تومار آنانیا بخشی از یک اثــر جــامع او شــامل مباحــث دســتور زبــان ،منطــق ،حســاب،
هندسه ،موسیقی و نجوم و متشکل از توضیحات ،بحثهای نظری و جدولهای مربــوط بــه تقــویم
است .تقویمهای مسیحیان پانزده ملت در تومار او آمده است .جدولهای تطبیقی مبسوطی در ایــن
رساله برای چهارده تقویم یهودی ،عربی ،مقدونی ،رومی ،سریانی ،یونانی ،مصری ،حبشی ،آتنــی،
بیزانسی ،کاپادوکی ،گرجی ،آلبانیایی ٥و ایرانی ٦وجود دارد.
تومار آنانیا شامل  ١٢جدول بزرگ است ،هر یک شامل سطری برای هــر روز ســال کــه در آنهــا
روز آغاز سال نو ،روز اول هر ماه ،روزهای اعتدالین و انقﻼبــین و همچنــین جشــنهــای مهــم همــۀ
 .١این مقاله ترجمهای است از:

Broutian, Grigor, “Persian and Arabic Calendars as Presenten by Anania Shirakatsi”, Tarikh-e Elm, no. 8, 2009,
pp. 1-17.

 .٢در مورد گریگور بروتیان ،بنگرید به» :درگذشت گریگور بروتیان تاریخنگار ارمنی نجوم و تقویم« در همین شمارۀ میراث علمی.
 .٣سردبیر مجلۀ میراث علمیmohammad.bagheri2006@gmail.com ،
 .٤برای اطﻼع بیشتر دربارۀ زندگی و آثار آنانیای شیراکی بنگرید به مقالۀ »آنانیای شیراکی ریاضیدان و منجم ارمنی سدۀ اول هجری« در
نشریۀ میراث علمی ،شمارۀ  ،۱۵بهار و تابستان  ،۱۳۹۸ص  .۷۱-۵۸اهمیت مقالۀ حاضر عرضۀ اطﻼعات در سدۀ اول هجری است که
از آن دوره تا سدۀ سوم هجری اثر علمی مکتوبی مرتبط با ایران بر جا نمانده است.
ُ
 .٥منظور آلبانی قفقاز در سدههای میانه واقع در شمال شرقی ارمنستان ،بین دریای خزر و کوههای قفقاز است که با رود کر از ارمنستان
جدا میشود.
 .٦در اینجا منظور بخش مسیحی این ملتها پیش از پذیرش اسﻼم است.

میراث علمی اسﻼم و ایران ،سال دهم ،ش رههای اول و دوم )پیاپی  ١٩و  ،(٢٠سال ۱۴۰۰
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١

۴۵

۴۶

تقویمهای مربوط به این ملتها آمده است ١.مشخصههای نجومی ویژهای مربوط به تعیین فــاز مــاه
در هر روز سال نیز در جدولهای کمکی گنجانده شده است .توضیحات ﻻزم برای اســتفاده از ایــن
جدولها هم در تومار وجود دارد.
البته بعضی از این ملتها اکنون مسیحی به شمار نمیآیند .اما میدانیم که در سدۀ اول پــیش از
هجرت و سدۀ اول هجری ،جوامع مســیحی متشــکلی در بــین ایــن ملــتهــا وجــود داشــت .آنانیــا
تقویمهــای مختلــف رایــج در ســدۀ اول هجــری و پــیش از آن را توصــیف کــرده اســت .بــه نوشــتۀ
تاریخنگاران ارمنی که در سدههای دوم تا چهارم هجری میزیستند ،پیش از ورود اسﻼم ،مســیحیان
ً
در ایران جامعۀ قدرتمند و بسامانی را تشکیل میدادند .مثﻼ گفته شده است کــه خســرو انوشــیروان
پادشاه نامدار ایران سه روز پیش از مرگش به مسیحیت گروید و اسقف اعظم ایـران بــه نــام ِاران او را
غسل تعمید داد .اگر چنین باشد ،جامعۀ مسیحی ایران باید تشکیﻼت منسجم و اعضای پرشــماری
میداشت .تقویم ایرانی هم که آنانیا توصیف میکند باید مربوط به این بخش مسیحی مردم ایران در
آن عهد باشد .در مورد تقویمهای عربی و یهودی هم چنین است .پس در این جوامع باید گروههــای
ً
منسجم مسیحی وجود میداشت .مثﻼ به نوشتۀ آنانیا در ســدههــای اول و دوم مــیﻼدی )ســدههــای
پنجم و ششم پیش از هجرت( دورههای  ١٩سالۀ عید پاک مسیحی برای عربهــا و مقــدونیهــا بــر
اساس ادوار تقویم یهود تدوین شد .پس تقویم مسیحی یهودیان هم پیش از آن تدوین شده بــود .بــه
نوشتۀ منابع ارمنی همۀ این تقویمها را نمایندگان کلیسای اسکندریه تنظیم کرده بودند ٢.پس طبیعی
است که ساختار همۀ این تقویمها هماننــد باشــد .در واقــع همــۀ آنهــا گونــههــای مختلــف تقــویم
خورشیدی اسکندریهاند.
در تومار آنانیا تقویمهای همۀ ملتهای ١٤گانۀ مذکور بر حسب تقویم ژولیانی تبیــین شــدهانــد
که طــول میــانگین ســال آن  ٣٦٥/٢٥روز اســت و ســاختار  ٣٦٥روزی )  ١٢  ٣٠  ٥روز( آن بــا
افزودن روزی به یک سال کبیسه در هر چهار سال کامل میشود.
تقویم ارمنی هم همین ساختار  ٣٦٥روزی )  ( ١٢  ٣٠  ٥را داشت ولی کبیسهگیری نداشــت.
طول سال ارمنی فقط  ٣٦٥روز بود و آغاز سال نسبت به فصلها ثابــت نمــیمانــد .از ایــن رو آنانیــا
برای تقویم ارمنی جدولهای مبسوط ٥٣٢سالۀ جداگانهای تدوین کرد .این جدولهــای ٥٣٢ســاله
بازۀ زمانی از سال  ٥٨٠تا  ١١١٢میﻼدی را مــیپوشــانند .بـرای هــر یــک از ایــن  ٥٣٢ســال برخــی
 .١ابوریحان بیرونی ،دانشمند برجستۀ سدۀ چهارم و پنجم هجری ،گزارش مفصلی از تقویمهای اقوام مختلف را در آثار الباقیه میدهد .او
اطﻼعاتی راجع به تقویم ارمنیان عرضه نمی کند ،اما ارجاعهایی به برخی جشنهای ارمنیان میدهد )بیرونی ،آثار الباقیه ،ترجمۀ اکبر
دانا سرشت ،تهران ،انتشارات امیرکبیر ،۱۳۸۹ ،ص .(۴۹۷ ،۴۶۷ ،۳۴۴
 .٢میدانیم که شورای مسیحیان نیقیه ) (Nicaeaدر سال  ۳۲۵میﻼدی هیئتی را برای رفع مسائل تقویمی و تنظیم همۀ ملتهای مسیحی به
کلیسای اسکندریه فرستاد.

 .١عددی بین  ۱و  ۳۰که به شمارۀ روز هر سال افزوده میشود تا فاز ماه را تعیین کند .این عددها در هر دورۀ  ۱۹ساله تکرار میشوند.
 .٢عددی بین  ۱و  ۷که به شمارۀ روز هر سال افزوده میشود برای یافتن اینکه چه روزی از هفته است .این عددها در هر دورۀ ۲۸ساله تکرار
میشوند.
 .٣آنانیا جدول تقویمش را از سال  ۲۹ارمنی و نه از سال اول ،آغاز میکند ،زیرا مبدأ تقویم ارمنی سال  ۵۵۲میﻼدی است .با حذف یک
دورۀ  ۲۸ساله ،شروع جدول آنانیا هم بر دورۀ  ۲۸سالۀ ارمنی )دور خورشیدی( و هم بر دورۀ  ۱۹سالۀ اسکندرانی )دور قمری( منطبق
میشود.
 .٤این مشخصه مربوط به روز هفتۀ آغاز ماه است و به ازای هر ماه  ۲روز جلوتر میرود زیرا ماههای ارمنی  ۳۰روزه است.
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مشخصههای تقویمی کلیدی )مانند پارامتر ماه ١و پارامتر هفته (٢و روز جشنهای مهــم بــر اســاس
تقویم ثابت ژولیانی و نیز تقویم سیار ارمنی داده شده است .شمارش سالها از ســال بیســت و نهــم
ارمنی ٣آغاز و به سال پانصد و شصتم آن ختم میشود.
با این جدولها میتوان تاریخ رومی )ژولیانی( متناظر با هر جشن ارمنی در سالهای درون ایــن
بازه را تعیین کرد .با دانستن تاریخ در تقویم رومی ،تاریخ را در تقویم سیزده ملــت مــذکور مــیتــوان
یافت .این کار را برعکس هم میتوان کرد .بدین ترتیب به کمک جدولهای تقویم کتاب آنانیا تناظر
بین تقویمهای چهاردهگانۀ مسیحی و همچنین ارتباط هر یک با تقویم ارمنیان را میتوان تعیین کرد.
توضیحاتی هم دربارۀ تقویم جوامع مسیحی ملــتهــای مختلــف وجــود دارد .ایــن توضــیحات
مبسوط تنها برای تقویمهای ارمنی ،رومی ،یهودی ،سریانی و مصری آمده است.
در تومار آنانیا تنها تقویم ارمنی بهتفصیل بیان شده است .ماههای ارمنی با مجموع تعداد روزها،
مشخصههای تقویمی آنها ،نام روزهای هر ماه به عﻼوۀ پنج روز افزوده ،و همچنین نام  ٢٤ســاعت
شبانهروز در دو بخش ساعات روز و ساعات شب در جدولهای جداگانه آمده است.
ً
بین تقویمهای دیگر ،تقویم رومی توصیف نسبتا مشروحتری دارد .در این تقویم بــه طــور ســنتی
شمارش روزها معکوس است )تعداد روزهای مانده تا اول مــاه بعــد( .غیــر از تقــویمهــای ارمنــی،
رومی ،یهودی ،سریانی ،یونانی و مصری ،برای بقیۀ تقویمها تنها نام ماهها ،تعداد روزهایشان و عدد
مشخصۀ روزهای هفته ٤در جدولهای جداگانه داده شده است .روز هفتۀ آغاز هر ماه و آغاز سال نو
هم برای این تقویمها در جدول آمده است.
تقویمهای  ١٤ملت در تومار آنانیا به چهار گروه تقسیم میشوند :یهودی )همراه بــا تقــویمهــای
متناظر عربی و مقدونی(؛ رومی )همراه با تقویمهای متناظر سریانی و یونانی( ،مصــری )همـراه بــا
تقویمهای متناظر آتنی ،بیتینیایی ،کاپادوکی ،گرجی ،حبشی و آلبانیایی( و ایرانی .این گروهبندی بــر
اساس مﻼحظات مربوط به روز آغاز سال نو است .در هر یــک از ایــن گــروههــا آغــاز ســال نــو روز
واحدی است .تقویم ایرانی جزو هیچ یک از گروهها نیست ،زیرا روز آغاز سال نوی آن بر هیچ یــک
از دیگر تقویمهای مذکور منطبق نیست.

۴٧
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نمایش تقویمهای ایرانی و عربی در تومار به صورت زیر است :

۴٨

روز آغاز ماه
 ٦اوت
 ٥سپتامبر
 ٥اکتبر
 ٤نوامبر
 ٤دسامبر
 ٣ژانویه
 ٢فوریه
 ٤مارس
 ٣آوریل
 ٣مه
 ٢ژوئن
 ٢ژوئیه
 ١اوت

عدد مشخصۀ روز هفته
٢
٤
٦
١
٣
٥
٢
٤
٦
١
٣

تعداد روزها
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠
٥

ماههای ایرانی
٢
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
روزهای افزوده

روز آغاز ماه
 ٢٢مارس
 ٢١آوریل
 ٢١مه
 ٢٠ژوئن
 ٢٠ژوئیه

عدد مشخصۀ روز هفته
٢
٤
٦
١

تعداد روزها
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠

٣

جدول ١

ماههای عربی
نیسان
ایار
حزیران
تموز
آب

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

١
٢
٣
٤
٥

 .١ستونهای سوم و پنجم در نسخههای خطی موجود در تومار وجود ندارد .مؤلف مقاله این اطﻼعات را برای سهولت استفاده از جدولها
تکمیل کرده است ،زیرا برای تقویمهای دیگر این ستونها در جدول هست.
 .٢نوروز باستانی گیﻼن که »نوروز َبل« نام دارد و در یکی از روزهای  ۱۴تا  ۱۷مرداد ) ۵تا  ۸اوت( برگزار میشود با این گزارش از آغاز
فروردین همخوانی دارد .م
 .٣نام برخی از این ماهها در مقالۀ اصلی به صورت تحریفشده آمده بود که به جای آنها نامهای آشنای ماههای رومی گذاشته شد .م

جدول ٢

ستون چهارم این جدولها نشان میدهد چه عددی باید به عدد مشخصۀ روز هفتۀ آغاز ســال
ً
بیفزاییم تا بدانیم روز اول آن ماه کدام روز هفته است .مثﻼ اگر عدد مشخصۀ روز هفتۀ آغاز ســال
 ٥باشد ،برای ماه خــرداد از جــدول عــدد  ٤را بــه آن مــیافـزاییم و بـرای روز اول خــرداد داریــم:
 ٥+٤+١=١٠و چون  ١٠بیشتر از  ٧است ٧ ،را از آن میکاهیم ،میمانــد  .٣پــس روز اول خــرداد
این سالها )که عدد مشخصۀ روز هفتۀ آغازشــان  ٥اســت( ســهشــنبه خواهــد بــود )بــا شــروع از
یکشنبه که عددش  ١است(.
در جدولهای مبسوط اشارههایی هم هست به موضعی کــه روز اضــافی ســال کبیســه بایــد وارد
ً
شود .مثﻼ پیش از سطر  ١٧مارس این عبارت آمده است» :یهودیان روز اضافی سال کبیسه را اینجــا
وارد مــیکننــد «.یعنــی در دیگــر تقــویمهــای همــان گــروه هــم موضــع روز اضــافی ســال کبیســه
همانجاست .پس موضع روز اضافی تقویم عربی هم پیش از  ١٧مارس ،یعنی  ١٦مارس است.
در بسیاری از نسخههای خطی موجــود از جــدولهــای مبســوط تومــار ،اطﻼعــاتی دربــارۀ روز
اضافی سال کبیسۀ تقویم ایرانی موجود نیست .اما چون آغاز ماهها ثابت است ،میتوان فــرض کــرد
که هر چهار سال یک بار روز اضافی مربوط به سال کبیسه بر سوم مارس منطبق میشود )همیشــه ٤
مارس مطابق با اول اسفند است( .در یکی از نسخههای این جدولها در کتابخانۀ ماتناداران ایــروان
)به شمارۀ  ،٢٠٦٨کتابت سدۀ  ١٧میﻼدی ،گ ٣٦٢پ٣٦٣ -ر( برای سوم مارس این عبارت آمــده
است» :ایرانیان روز اضافی سال کبیسه را اینجا قرار میدهند«.
اختیار این موضع برای روز اضافی سال کبیسه البته همیشه با آنچه اکنــون دربــارۀ تقــویم ایرانــی
میدانیم همخوان نیست .اکنون میدانیم که در تقویم کهن ایرانی در هر  ١٢٠ســال یــک مــاه کبیســه
١
وارد میشد )برای
٤

روز اضافی در هر سال یا یک روز اضافی در هر  ٤سال( .این را هم مــیدانــیم
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 ١٩اوت
 ١٨سپتامبر
 ١٨اکتبر
 ١٧نوامبر
 ١٧دسامبر
 ١٦ژانویه
 ١٥فوریه
 ١٧مارس

٣
٥
٢
٤
٦
١
٣

٣٠
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠
٥

ایلول
تشرین ١
تشرین ٢
کانون ١
کانون ٢
شباط
آذار
روزهای افزوده

٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

۴٩
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که در برخی موارد هر چهار سال یک روز کبیسه اعمال میشد .اگر افزودن یک ماه اضــافی در ١٢٠
سال را بپذیریم ،این تقویم را در جدولهای مبسوط تومار که مبتنی بر تقویم ژولیــانی بــا طــول ســال
میانگین  ٣٦٥/٢٥روز و یک روز کبیسه در هر چهار سال است نمیتــوان گنجانــد .نتیجــه ایــن کــه
تقویم مسیحیان ایران از نوع ژولیانی با یک روز کبیسه در هر چهار سال در روز  ٣مارس بود .همــین
را در مورد تقویم عربی هم میتوان گفت .در نسخههای خطــی ارمنــی ســدههــای میانــه ،منظــور از
»تقویم عربی« تقویم عربهای مسیحی است .در همان نسخهها تقویم عــربهــای غیــر مســیحی
»تقویم مسلمانان« خوانده شده است.
به علت تغییرات ناشی از رونویسیهای پیاپی ،نام ماهها در نســخههــای مختلــف یکســان ثبــت
نشده و حتی گاهی نام یک ماه در نسخۀ واحد به صورتهای متفاوت آمده است.
در نسخۀ شمارۀ ) ٢٠٦٨گ ٣٥٧پ( جدولی مقایسهای برای ماههای تقــویم رومــی ،یونــانی و
سریانی ،همراه با روزهایشان وجود دارد .در همان جدول نام ماهها و تعداد روزهایشان بـرای تقــویم
عربهای مسلمان )با نام »تازیک« (١آمده است .در اینجا یادداشتی هست حاکی از ایــن کــه آغــاز
ماهها و سالهای تقویم مسلمانان تناظری با تقویم رومی و تقویمهای دیگر ندارد.
تقویم عربهای مسلمان چنانکه در نسخۀ خطــی شــمارۀ  ٢٠٦٨تومــار )گ ٣٥٧پ( آمــده
چنین است:
تعداد روز
٣٠
٢٩
٣٠
٢٩
٣٠
٢٩

ماه
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیحجه
ذیقعده

٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

تعداد روز
٣٠
٢٩
٣٠
٢٩
٣٠
٢٩
جدول ٣

ماه
محرم
صفر
ربیع اول
ربیع آخر
جمادی اول
جمادی آخر

١
٢
٣
٤
٥
٦

چنانکه در جدول دیده میشود ،این تقویم همان تقــویم قمــری ســادۀ اســﻼمی )تقــویم قمــری
قراردادی یا اصطﻼحی( است که امروزه میشناسیم .نــام مــاههــا در نســخههــای خطــی ارمنــی بــه
صورتهای تحریفشدهای آمده است.
ً
 .١ریشۀ این واژه »تاز« صورت مضارع فعل تاختن است و در متون ارمنی به معنی »ترک« و »مسلمان« آمده است .در اینجا صرفا به معنی
»مسلمان« است.

نتیجهگیری
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در تومار آنانیای شیراکی تقویم ایرانیان مسیحی با نام »تقویم ایرانی« آمده که این نــام در ســدههــای
بعدی هم به کار رفته است .این تقــویم از نــوع ژولیــانی بــا میــانگین  ٣٦٥/٢٥روز در ســال و دارای
ساختار  12  30  5  365روز ،با یک روز اضافه در  ٣مارس بود که هر چهار ســال یــک بــار
افزوده میشد .روز آغاز سال نو  ٦اوت بود.
تقویم عربی عرضه شده در تومار که در سدههای بعدی تا سدههای میانه شناخته شده بود بــر دو
گونه بود .اولی به نام »تقویم عربی« ،تقویم عربهای مسیحی و دومــی بــه نــام »تقــویم اســﻼمی«
تقویم عربهای مسلمان بود .اولی از نوع ژولیانی بود و روز اضــافیاش بـرای ســال کبیســه در هــر
چهار سال ،شانزدهم مارس بود .روز آغاز سال نــوی ایــن تقــویم  ٢٢مــارس بــود .تقــویم اســﻼمی
ً
عربها تقویم قمری ساده بود که ماههــایش متناوبــا  ٣٠و  ٢٩روزه بودنــد .روز آغــاز ســال در ایــن
تقویم نسبت به فصول ثابت نبود.
تفاوت بین روز آغاز سال نو در تقویمهایی که آنانیا آورده است ،میتواند مربــوط بــه ســنتهــای
بومی این ملتها باشد .در همۀ این تقویمها روز اضافی سال کبیسه در پایان ماهی افزوده مــیشــود
که به  ٢٨فوریه از همه نزدیکتر باشد .به این ترتیب اختﻼف بین این تقویمها و تقــویم ژولیــانی بــه
حداقل میرسد.

۵١

میراث علمی اسﻼم و ایران ،سال دهم ،ش رههای اول و دوم )پیاپی  ١٩و  ،(٢٠سال ۱۴۰۰
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١

مای ل دکر

ترجمۀ صادق حجت

٢
٣

اندرو واتسون ٤در سال ۱۹۷۴م مقالۀ مهم و تأثیرگذار خود» ،انقــﻼب کشــاورزی عربــی« را منتشــر
کرد .او در این مقاله مدعی شد که کشاورزان مسلمان بﻼفاصله پــس از دورۀ فتوحــات )ســدۀ ۱هـــ/
۷م( که بخش وسیعی از خاورمیانه و شمال آفریقا را در بر میگرفــت ،کشــاورزی حــوزۀ مدیترانــه را
یکسره دگرگون کردند .واتسون این مدعا را در مقالۀ دیگری با عنوان »انقﻼب سبز ســدههــای میانــه«
)۱۹۸۱م( و در تکنگاری »نوآوریهای کشاورزی در سدههای نخستین اسﻼم؛ انتشار محصــوﻻت
و فنون کشاورزی« ٥با تفصیل بیشتری عرضه کرد .او در مجمــوع آثــار خــود نظریـۀ »انقــﻼب ســبز
سدههای میانه« را مطرح کرد که شامل گسترش شیوههای کارآمدتر کشاورزی و فناوریهای آبیــاری
و در پرتو آنها افزایش چشمگیر محصوﻻت بود .در این مقطع افزایش جمعیــت ،نیــروی کــار مــورد
نیاز برای گسترش و ساماندهی این شیوهها را فراهم میآورد و مازاد محصــول بیشــتری را بــه همـراه
داشت .فراوانی محصول و غذا ،به نوبۀ خود موجب پیدایش و گسترش شهرهای بزرگ و پرشــمار در
جهان اسﻼم میشد.
واتسون در تأیید نظریۀ خود ،نقشۀ گسترش هفده محصول غذایی و یک محصــول الیــافی را کــه
طی چهار سدۀ نخستین حکومت اسﻼمی در منطقۀ وسیعی از منطقۀ مدیترانه اهمیت یافتند ،ترسیم
و بررسی کرده است .در میان این گیاهان ،موارد آشنایی را مییابیم که تــأثیر آنهــا بــر رژیــم غــذایی
 .١این مقاله ترجمهای است از:

Decker, Michael. “Plants and Progress: Rethinking the Islamic Agricultural Revolution”, Journal of World
History, vol. 20, no. 2, 2009, pp. 187-206.

 .٢استاد تاریخ بیزانس و مذهب ارتدوکس در دانشگاه جنوب فلوریداmjdecker@usf.edu ،

 .٣پژوهشگر ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیs.hojjati@ihcs.ac.ir ،
4. Andrew Watson
5..“The Arab Agricultural Revolution and Its Diffusion, 700–1100,” Journal of Economic History, 34 (1974), pp.
8–35; “A Medieval Green Revolution”, The Islamic Middle East, 700 –1900, ed. Abraham Udovitch, Princeton,
N.J.: Darwin Press, 1981, pp. 29–58; and Agricultural Innovation in the Early Islamic World, Cambridg:
Cambridge University Press, 1983.

ترجمۀ اثر اخیر به فارسی :واتسون ،اندرو.ام ،نوآوریهای کشاورزی در قرون اولیۀ اسﻼم ،ترجمۀ فرشته ناصری و عوض کوچکی ،مشهد،
بنیاد پژوهشهای اسﻼمی.۱۳۷۴ ،

ً
 plantain .١پﻼنتین یا موز پختنی؛ ارقامی از جنس موز که به دلیل نشاستۀ زیاد ،معموﻻ به صورت پخته مصرف میشوند.
 durum wheat .٢گندم دوروم یا گندم الجزایری ،نوعی گندم است که بیشتر برای تهیۀ آرد ِسمولینا )آرد اصلی در تولید ماکارونی و پاستا(
کاربرد دارد.
 sorghum .٣در کتابهای گیاهشناسی ایران از آن با نام جاروی رشتی یاد میکنند )زیرا با گونۀ معروفی از آن جارو میکشند(.
 taru .٤گیاهی بومی جنوب شرق آسیا و از تیرۀ گل شیپوریان با نام علمی  Colocasia esculentaاست که ریشۀ غدهای آن مصرف
خوراکی دارد.
ّ
پاملو یا دارابی ،میوۀ نوعی مرکبات با نام علمی Citrus grandis
ِ pamelo .٥
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ً
امروزی کامﻼ مشهود است :برنج آسیایی ،نیشکر ،موز و پﻼنتین ،١لیمو و لیموترش ،گندم دوروم ٢و
ُ
سورگم .٣برخی دیگر که اهمیت کمتری دارند ،همچنان آشنا و قابــل توجهنــد :هندوانــه ،بادمجــان،
٤
پاملو ،٥انبه و نارگیل .تعدادی از محصوﻻت این انقﻼب سبز در
اسفناج ،کنگر ،تارو  ،پرتقال ترشِ ،
دورۀ استعمار ،توسط اروپاییها به قارۀ جدیــد راه یافتنــد و بــه اجـزای اصــلی تبــادﻻت بینقــارهای،
مشهور به مبادﻻت کلمبی ،تبدیل و دست آخر به کشاورزی و صنعت در تراز جهانی منتقــل شــدند.
این محصوﻻت امروزه همهجایی و گیاهان اساسی دنیای جدیدند :نیشکر ،موز و برنج.
در قرن هفتم میﻼدی پــس از فروپاشــی اقتــدار بیـزانس در شــرق مدیترانــه و ســقوط امپراتــوری
ساسانی در ایران ،خﻼفت اسﻼمی به موفقیت بیسابقه و کمنظیری دست یافت و برای نخستین بــار
از افغانستان تا اسپانیا تحت حکمرانی یک قدرت واحد ،متحد شد .گستردگی پهنۀ عظیم حکومــت
اسﻼمی در این سرزمینها به معنی پیوستگی شرق و غرب بود که پیشتر هرگز بــا یکــدیگر پیونــدی
نداشتند .این وحدت ،ارتباط و تجارت را تسهیل کرد و فضایی پدید آورد که موجب گسترش دانــش
و کاﻻها بود .به عﻼوه ،آشنایی اعراب با کشاورزی در مناطق خشک به این معنی بود که آنهــا ،هــم
در توسعۀ کشاورزی در زمینهای کمآب تجربه داشتند ،و هم عﻼقهمند به انجام این کار بودند.
برخی از گونههای گیاهی مدنظر در این انقﻼب سبز مانند گنــدم ســخت و هندوانــه ،بــا منــاطق
خشک سازگار شدند و بنابراین امکان گسترش کشت بدون آبیاری فراهم آمــد .برخــی دیگــر از ایــن
ً
گیاهان مانند نیشکر و نارگیل در خاکهایی که طی طرحهای آبیاری قبلی نمکی شده و عمــﻼ بـرای
محصوﻻت معمولی چون گندم و جو بیفایده بود ،به بار نشستند .محصوﻻتی چون برنج در مناطق
پرآب بهتر پرورش مییافت .برای تأمین آب محصوﻻت کشاورزی ،زارعان مســلمان بــه روشهــای
آبیاری مختلف از قبیل ابداع دستگاههای آبیاری و حفر کانالها و قناتها روی آوردند ،کــه بــه نوبـۀ
خود گسترش کشت گیاهان و چشماندازهای کشــاورزی را پایــدار ســاخت .نفــوذ گســترده و ســریع
محصوﻻت زراعی که برای حیات روزمره ضروری بود ،دورنمای پرورش گیاهان را فراختر ساخت و
محصوﻻت جدید به زودی جانشــین مــواد غــذایی کمارزشتــری شــد کــه پیشتــر در خاورمیانــه و
مدیترانه رایج بود.
واتسون همچنین نظریۀ حذف آیش )سنت کهن دنیای باستان( توسط زارعان مســلمانان را طــرح
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کرد .چه به نظر او باب شدن کشت تابستانی یکی از عوامل و به احتمال ،اصلیترین عامل برقـراری
سامانۀ چرخشی بود که امکان استفادۀ فشردهتر از زمین را فراهم میکرد .البتــه ایــن اظهــار نظــر بــه
قیمت نادیده گرفتن شواهدی است که نشان میدهد پیشتــر رومیهــا ،بیزانســیها و ایرانیــان عهــد
ساسانی از شیوۀ تولید مداوم زمین و تناوب پیچیدۀ ســاﻻنۀ محصــول اســتفاده میکردنــد .در حــوزۀ
روشهای آبیاری ،مجموعــهای از دســتگاههای جدیــد و فنــون مــدیریتی بــه مســلمانان نســبت داده
شدهاست که اگرچه در پارهای از مناطق امپراتوری آنها جدید نبود ،پیش از ورود فاتحان اســتفاده از
آنها بسیار نادر بود .روشهای آبیاری عﻼوه بر کمک به سازگاری و انتشــار گیاهــان جدیــد ،باعــث
افزایش بهرهوری محصوﻻت آشنا و بومی آن مناطق شدند .از آنجا کــه جــوهرۀ جهــان پیشصــنعتی
کشاورزی بود ،تغییر در این جنبۀ اساسی ،سلسلۀ به هم پیوستهای از تحوﻻت در حوزۀ نیــروی کــار،
فناوری ،تجــارت ،صــنعت و تحــوﻻت جمعیتــی را در پــی داشــت .در واقــع نظریـۀ انقــﻼب ســبز،
دستاوردهای کشاورزی دورۀ اسﻼمی را از حیث وسعت و مقیاس ،بسیار برجستهتر از دســتاوردهای
رومیان ،بیزانسیها ،ایرانیان و یهودیان میداند.
نظرات واتسون در محافل علمی بدون چالش جدی پذیرفتــه شــده اســت .برخــی از منتقــدان
اولیه ،روش معیــوب ،دادههــای اشــتباه و فــرض نادرســت او را یــادآور شــدند .امــا اکنــون عمــدۀ
متخصصان رشتههای فرعی و منابع عمومی تصویر کتاب از مدیترانه در سدههای میانه را مطــابق
واقع میدانند .چه ،با توجه به ثبات نسبی نظامهای کشاورزی در طــول تــاریخ مکتــوب ،احتمــال
گسست عمده با گذشتۀ کشاورزی در پرتو محصوﻻت ،روشها و فناوری های جدید ،چشمانداز
جذابی ایجاد میکند.
در فضایی که ترسیم شد ،نمیتوان همه مؤلفههای نظریۀ انقﻼب سبز ســدههــای میانــه را نقــد و
بررسی کرد .برخی از پژوهشهای تخصصی در حوزۀ جمعیتشناسی باستانی و آبیاری ،بخشهای
قابل توجهی از نظر واتسون را رد میکند ،اگرچه هنوز بررســی و ارزیــابی مــنظم و دقیقــی دربــارۀ آن
صورت نگرفته است .برای نمونــه مطالعــات اخیــر در مــورد روشهــای آبیــاری بینالنهــرین ،نشــان
میدهد در آنجا تحت حکومت ساسانیان ،کشاورزی متمرکزی بر پایـۀ مهندســی آب در اوج بــود.
اقدامات بعدی در دورۀ اسﻼمی تا حد زیادی محدود به ترمیم یا گسترش همان سامانههای قــدیمی
بود .در تحقیقات باستانشناسی در دشت مغان ایران بقایای سامانههای آبیاری ساسانی از قرن هفتم
میﻼدی به دست آمده است .سامانههایی که با رها شدن آنها کشاورزی مغان هرگز بهبــود نیافــت و
چشمانداز این منطقه تا قرن بیستم میﻼدی به یک چراگاه دامی کمجمعیت مبدل شــد ١.در اســپانیا،
1. Christiansen, Peter, The Decline of Iranshahr: Irrigation and Environments in the History of the Middle East 500
B.C. to A.D. 1500, Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1993, pp. 73–116.

←

→

برای دشت مغان و برای کارهای اخیر در مورد کشاورزی عصر ساسانی ،مناظر و دگرگونی آنها در سدههای میانه بنگرید به:

Karim Alizadeh and Jason A. Ur, “Formation and Destruction of Pastoral and Irrigation Landscapes on the
Mughan Steppe, North-Western Iran,” Antiquity 81, no. 311 (2007), pp. 148–160.
1. Thomas F. Glick, Irrigation and Society in Medieval Valencia, Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
1970.
2. artichoke

ارزیابی نظریۀ »انقﻼب کشاورزی دورۀ اسﻼمی«

نظریۀ گلیک در مورد تحول بنیادی مسلمانان در چشمانداز آبی این منطقــه ،بــه واســطۀ بررســیهای
دقیق باستانشناسی ،به چالش کشیده شد .بررسیها مؤید این نظر بود که زیرساختهای آبــی دورۀ
١
اسﻼمی بر پایۀ شبکۀ پیشین رومی ساخته شده است.
امــا تــا کنــون دربــارۀ اصــلیترین رکــن نظریـۀ واتســون یعنــی »ســبد گیاهــان« کــه بــه طــور
جداییناپذیری با تمام عناصر تجزیه و تحلیل او پیوند دارد ،چیزی ننوشتهاند .از این رو در مقالـۀ
حاضر به ارزیابی جایگاه و اهمیت چهار محصول »انقﻼب کشاورزی اســﻼمی« و شــواهد قابــل
توجه آنها در منطقۀ مدیترانۀ پیش از اسﻼم میپردازیم .گیاهان و فناوریهای مورد نیاز برای رشد
آنها به عنوان مجموعهای یکپارچه به مناطق نیمه خشک مدیترانۀ اسﻼمی منتقل و بهرهبــرداری از
آنها با رشد جمعیتی و شکوفایی اسﻼم در سدههای میانه همراه شد .بنابراین مطالعۀ این گیاهــان
خاص به خاطر پیچیدگیهایی که در فراینــد اســتقرار و تــرویج آنهــا وجــود دارد ،بــیش از ســایر
محصوﻻت ،نمای کلی از اصول کار واتسون عرضه میکند و در نهایت به ما امکــان میدهــد کــه
انگاشتۀ او دربارۀ تفاوت اساسی کشاورزی دورۀ اسﻼمی با گذشتۀ آن را ارزیابی کنیم .ایــن چهــار
محصول به دلیل شواهد چشمگیر کاربرد آنها در حوزۀ مدیترانۀ پیش از اسﻼم ،انتخاب شــدهاند.
امروزه سه مورد از این محصوﻻت اهمیت اقتصادی زیادی دارند :گنــدم دوروم ،بــرنج و ســورگم.
ُ
چهارمین مورد ،کنگر فرنگی) ٢عربی :خرشوف( امروزه اهمیت به مراتب کمتری دارد .اما مثــالی
خوب برای محصوﻻت جزئی و فرعی سدههای میانه است کــه واتســون بـرای تکمیــل مجموعـۀ
شواهد خود از آن استفاده کرده است.
نخست باید بگویم که هدف ما این نیست که کــل نظریـۀ واتســون را بــا نشــان دادن اینکــه همـۀ
گیاهانی که وی دربارۀ آنها بحث میکند پیش از ظهور اسﻼم در جهان مدیترانه وجود داشــتهاند ،رد
کنیم .چنین مدعایی در کار نیست و سهم چشمگیر مسلمانان در کشاورزی جهان از طریــق انتشــار
ً
برخی از محصوﻻت به غرب ،کامﻼ پذیرفته شده است .امــا شــناخت و مهارتهــای مســلمانان از
روشها و محصوﻻت زراعی ،چندان که نظریۀ انقﻼب سبز پیشنهاد میکند ،نه گسترده و نه آنچنان
کاربردی است .واتسون در عرضۀ مجموعۀ شواهد قوی و متقن برای وجود گیاهان جدید موفق نبود.
گیاهانی که در چشمانداز نظریۀ او نشاندهندۀ عﻼقه به محصوﻻت آزمایشی ،روشهای کشــاورزی
ً
متمرکز و کاربرد گستردۀ فناوری آبیاری است ظاهرا متعلق به دورۀ زمانی متأخرتری است .ناکــارایی
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در تبیین این دادهها ،بیتوجهی عمیق بــه منظــر پــیش از اســﻼم ایــن منطقــه و انبــوهی از فرضــیات
نادرست را نمایان میسازد .از ایــن رو نظریـۀ انقــﻼب ســبز یــک الگــوی ســاده و خطــی از حرکــت
اندیشهها و کاﻻهاست که نمیتوانــد پیچیــدگیهای ایــن انتقالهــا ،دامنـۀ صــحیح انتشــار آنهــا و
محدودیتهای واقعی مفاهیمش را توضیح دهد.
گندم دوروم
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مهمترین محصول مورد توجه واتسون گندم دوروم )گندم سخت( است .امروزه انــواع گنــدم حــدود
 ۲۰درصد کالری مصرفی روزانه در سراسر جهان را تشکیل میدهد .گندم دوروم از انــواع عمــدهای
است که بیشترین مصرف جهانی را به عنوان مادۀ اصلی اکثر ماکارونیها دارد .واتسون ادعا کرد کــه
گندم دوروم در جهان پیش از اسﻼم ناشناخته بــود ،یــا بــه ســختی رشــد میکــرد .امــا در واقــع ایــن
محصول در مدیترانۀ باستان به طور گستردهای کشت و مصرف میشد .گندم دوروم نسبت بــه ســایر
گونهها دارای چندین مزیت است .یکی از مهمترین امتیازات ،نداشتن پوستۀ سخت خــارجی اســت
ً
که مشکل اکثر گونههای باستانی بود .در مورد گندمهای پوسته ضخیم ،معموﻻ قبل از تهیۀ نان بایـد
پوستۀ خارجی آن را با هاون یا سنگآسیاهای دستی جــدا کــرد .امــا دوروم خرمنکــوبی راحــتتری
داشت و قبل از آسیاب ،به آمادهسازی چندانی نیــاز نداشــت .ایــن امــر تولیدکننــده را از بســیاری از
زحمات و تدارکات برای تهیۀ آرد معاف میکرد .گندم سخت همچنین در برابــر خشکســالی مقــاوم
است ،کیفیتی که در حوزۀ مدیترانه با بارندگی کم و اغلب غیر قابل اعتمــاد ،ایــن محصــول را بســیار
جذاب میکرد .دوروم قابلیت ذخیرهسازی دراز مدتتری هم داشت کــه مزیتــی اساســی نســبت بــه
سایر گونهها در جهان پیش از ابداع روشهای ذخیرهسازی نوین بود.
ً
اما شواهد متنی و مــادی نســبتا فراوانــی از کشــت گنــدم دوروم پــیش از اســﻼم وجــود دارد .در
سایتهای باستان شناسی در آناتولی و سوریه ،وجود گونۀ خــانوادگی کــه گنــدم دوروم بــه آن تعلــق
داشت ،گـزارش شــدهاســت .ایــن گونــه گنــدمهای پوســتنازک تتراپلوئیــد )دارای چهــار مجموعــه
کرومــوزوم( از ه ـزارۀ ششــم پــیش از مــیﻼد در ای ـران ،و از ه ـزارۀ پــنجم پــیش از مــیﻼد در یونــان
ً
ظاهر شدند .گندم دوروم احتماﻻ قبل از دورۀ نوسنگی در درۀ فرات وجــود داشــت ،و بقایــای گنــدم
تتراپلوئید در کاوشهای باستان شناســی ایــن منطقــه شناســایی شــدهاســت .دســتهای از گنــدمهای
پوستنازک و شبه دوروم نیز در هزارۀ پنجم پیش از میﻼد اهلــی شــدند .در درۀ نهـرالبلیخ در شــمال
ً
ً
سوریه یک گونه گندم سخت که احتماﻻ دوروم یا گونهای کامﻼ مرتبط بود در عصــر مفــرغ حاصــل
شد .در تل کیسان )شمال فلسطین( گندم سخت در تحقیقات باستانشناسی مربوط به قرن یــازدهم
پیش از میﻼد پیدا شدهاست .همچنین شواهد بسیاری وجود دارد که نشان میدهد پرورش دوروم یــا

1. emmer
2. Dioscorides
3. Dioscorides, Materia Medica Libra Quinque, ed. Max Wellman (Berlin, 1906–1914), 2.285.
4. Columella
5. Palladius
6. Oribasius
7. Karanis
8. Fayyum
9. Berenike
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بستگان نزدیک آن قرنها پیش از سلسلۀ بطلمیوسی مقدونیه در مصر بین قرن چهارم تا اول پــیش از
میﻼد رواج داشته و از ویژگیهای مهم در چشمانداز شرقی مدیترانه بوده است ،چندان که نــام آن در
ً
گزارشی به تاریخ ۲۴۵–۲۴۸ق.م در پاپیروسهای زنون محفوظ است .ظاهرا دوروم جایگزین گندم
پوشینهداری موسوم به گندم وحشی) ١گونۀ غالب در مصــر( شــد و بــهتــدریج از قــرن اول تــا ششــم
میﻼدی نزد زارعان امپراتوری روم نیز رواج یافت.
ً
در قــرن دوم مــیﻼدی ،گنــدم دوروم در سراســر مدیترانــه کــامﻼ شناختهشــده و رایــج بــود.
دیوسکوریدس ٢پزشک و داروشناس معروف قرن اول میﻼدی )اهل آنازاربوس در کیلیکیـۀ آنــاتولی(
که با غﻼت آشنا بود ،در مقالۀ پنجم کتاب حشائش خود از دوروم یاد کرده و به توصیف آن پرداختــه
است ٣.کلومﻼ ،٤عالم کشاورزی رومی که او هم اثر خود را در قرن اول میﻼدی تدوین کرده ،دوروم
٥
را توصیف و راهکارهایی برای کشت آن آورده است .مطالب نویسندۀ بعدی کشاورزی ،پــاﻻدیوس
در قرن چهارم میﻼدی هم شاهد دیگری از این دست است .جــالینوس ،پزشــک قــرن دوم مــیﻼدی،
گندم دوروم را با جو مقایسه کرده و ارزش تغذیهای هــر دو را مشــابه دانســته اســت .ذکــر نــام دوروم
توسط مؤلفان قرن سوم میﻼدی جوامع اسکندرانی در مصر بیش از پیش نشان میدهد که ایــن مــاده
به بخشی آشنا از رژیم غذایی جامعۀ باستان تبــدیل شــده بــود .اوریباســیوس ٦پزشــک قــرن چهــارم
میﻼدی پس از ذکر این که دوروم در آناتولی رشد میکند ،این گونه از گندم را از ســایر انــواع غــﻼت
برتر میداند .بنابر دادههای مندرج در جئوپنیکا )مجموعهای از سدههای میانه دربارۀ کشاورزی ،اما
ً
مبتنی بر مطالب و مواد عمدتا باستانی؛ قرن  ۴تا ۷م( دوروم در اطراف کﻼنشهر مصر باستان ،یعنی
ً
اسکندریه ،که نامش به گونۀ خاصی از گندم اطﻼق میشد ،وسیعا کشت میشد.
همچنین شواهد باستانشناسی این نظر را تأیید میکند که دوروم به عنوان غلــۀ غالــب در مصــر،
حداکثر در دورۀ تســلط رومیــان جــایگزین گنــدم وحشــی شــده اســت .در مــونس کلودیــانوس ،در
صحرای شرقی ،حیات ساکنان شهرکهایی که در معادن رومیان کار میکردند ،بهشــدت متکــی بــه
دورومی بود که از درۀ نیل وارد میشد .در کاوشهای کارانیس ،٧در فیــوم ٨مصــر نیــز بقایــای گنــدم
دوروم ،از اوایل دورۀ رومی به دست آمده است .در امتداد ساحل دریای سرخ در بقایای رومی یافتــه
ً
ُ
شده در ق َصیر القدیم )در برنیس ،(٩گندمهای سخت کشت شدهای به دست آمده ،که احتماﻻ آنها
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نیز از گونۀ دوروم هستند .همانند یافتههای مونس کلودیانوس ،دورومهای یافت شــده در ایــن بنــادر
ً
دریای سرخ ،احتماﻻ از دره نیــل وارد شــده ،کــه نشــان دهنــدۀ رواج ایــن گونــه در رژیــم غــذایی و
کشاورزی مصر در دورۀ باستان است.
١
در آفریقای شمالی ،بقایای گندم دوروم از محوطههای رومی در گریســای لیبــی یافتــه شــد .در
بررسیهای یونسکو دربارۀ درۀ لیبی نیز شواهدی از تولید دوروم در سرینیکا کشف شد .عﻼوه بر این
شواهد ،کشت دوروم در ایالت افریقایی روم به عنوان یکی از انبارهای غلۀ امپراتــوری شــواهد متنــی
فراوانی نیز دارد.
برن آسیایی
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٢

ّ
برنج آسیایی در حال حاضر دومین غلۀ مهم در رژیم غذایی جهان است .واتسون معتقد اســت ایــن
گیاه تنها پس از فتوحات اسﻼمی در غرب اوراسیا راه یافته است .اگرچه سطح کشت برنج به مراتــب
کمتر از گندم است ،همپای آن محصولی حیاتی است .این محصول غذای اصلی بــیش از نیمــی از
 ۶٫۶میلیارد ساکنان کرۀ زمین است .برنج به اندازۀ گنــدم مغــذی نیســت ،امــا تــأمینکننــدۀ عمــدۀ
کربوهیدرات و بنابراین منبع انرژی بسیار غنی است .ثمردهی فراوان و مقاومــت در برابــر بیماریهــا
برنج را مانند گندم به یک غلۀ اصلی جذاب بدل کرده است .به همین ترتیــب ،مثــل گنــدم ،شــواهد
فراوانی از رواج کشت و اهمیت استفاده از برنج در مدیترانۀ باستان و بینالنهــرین پــیش از فتوحــات
اسﻼمی وجود دارد .برنج منشأ چینی دارد و چندین هزار سال پــیش از اینکــه یونانیــان باســتان طــی
فتوحات اسکندر با آن آشنا شوند ،در جنوب و شرق گسترش یافتــه بــود .نویســندگان یونــان باســتان
توصیف دقیقی از رشد این گیاه در شالیزارهای غرقاب عرضــه کــردهانــد .تئوفراســتوس ٣گیاهشــناس
یونانی سدۀ چهارم ق.م هم برنج را به عنوان گیاهی پربار میشناخت ٤.در قــرن اول پــیش از مــیﻼد،
دیودوروس سیکولوس ٥نویسندۀ یونانی برنج را محصول اصلی هند که قســمت عمــدهای از اراضــی
کشاورزی متمرکز در شــبه قــاره را بــه خــود اختصــاص داده معرفــی کــرده بــود .مؤلــف معاصــر او،
استرابون ،برنج را از طریق منبع خود ارسطوبولوس ،٦به عنوان محصولی میشناخت کــه در منــاطق
شرقیتر؛ بلخ )؟( ،٧بابل و شــوش و نیــز در منــاطق کمارتفــاع ســوریه رشــد میکنــد .هنگــامی کــه
دستههای نظامی مسلمان در قرن ۷م به بصره دست بافتند ،برای نخستین بار با برنجی مواجه شدند،
1. Ghirza
2. Oryza sativa
3. Theophrastus
4. Theophrastus, Historia de Plantis, 4.4.10.
5. Diodorus Siculus
6. Aristobulus
7. Bactriana

1. M. Canard, “La riz dans le Proche-Orient aux premiers siècles de l’Islam,” Arabica 6 (1959): 113–131.
2. J. Newman, The Agricultural Life of the Jews in Babylonia between the Years 200 C.E. and 500 C.E. (London,
1932), pp. 91– 93.
3. Julius Pollux
4. Athenaeus

 .٥هﻼل حاصلخیز که عبارت است از منطقهای در خاورمیانه شامل عراق ،سوریه ،لبنان ،فلسطین ،اسرائیل ،اردن ،شمال مصر ،شمال
کویت ،جنوب شرقی ترکیه و غرب ایران.

6. Periplus Maris Erythraei
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ً
که قرنهای متوالی در سرزمینهای باتﻼقی جنوب بینالنهرین کشت میشد و گونهای کامﻼ مستقر
به شمار میرفت ١.در تلمود بابل که در ۵۰۰ق.م بازنویسی شده ،ولی حــاوی مطالــب قــدیمیتری
ّ
است ،برنج پس از جو و گندم به عنوان اصلیترین غلۀ جوامع یهــودی باســتان در بینالنهــرین ثبــت
شده است ٢.از این دادهها میتوان دریافت کــه بــرنج بـرای کشــاورزان یهــودی زیــر ســلطۀ سیاســی
ساسانیان بسیار مهم بوده است.
ً
٣
در قرن دوم میﻼدی این محصول در مصر رومی کامﻼ رایــج بــود و یولیــوس پولــوکس خطیــب
رومی و آتنائوس ٤از نویسندگان اسکندرانی )اواخــر قــرن دوم /اوایــل قــرن ســوم مــیﻼدی( هــم کــه
بسیاری از مطالبش را از منابع متقدم نقل کردهاست ،آن را در شمار رستنیهای این منطقه آوردهانــد.
پاپیروسهای متعددی نیز سابقۀ تولید و تجارت برنج را در سراسر دورۀ رومی متقدم حفظ کردهانــد.
ٌ
دستکم از قرن سوم میﻼدی بهرهبرداری از برنج در درۀ نیل اگرچه در حجم کم ،کامﻼ شناخته شده
بود .برنج ممکن است از طریق بینالنهرین و به واسطۀ داﻻن حاصلخیز سواحل فلسطین بــه مصــر
ً
رسیده باشد ،که در آنجا این محصول قطعا نقش مهمی در زندگی کشاورزی یهودیان داشت .تلمــود
اورشلیم )تدوین در حــدود ۴۰۰م( مراکــز تولیــد بــرنج را در نزدیکــی انطاکیــه در شــمال ســوریه و
همچنین در اطراف آبهای باﻻدست رود اردن در کنار دریاچۀ طبریــه ،بانیــاس )پانیــاس /قیصــریه
فیلیپی( در جوﻻن سفلی و در ساحل قیصریۀ ماریتیمــا در شــمال اسـرائیل ثبــت کــرده اســت .ایــن
اشارات متون یهودی با شاهدی از قرن ششم ،یعنی ذکر برنج در فهرست محصــوﻻت محلــی ثبــت
شده در کتیبۀ عبری کنیسۀ رحوب مشهور به موزاییک رحوب ،نزدیک بتشان )شمال اسرائیل( تأیید
میشود .از این رو میتوان مدعی شد که این غﻼت محصول محلی رایجی در اطراف مناطق پــرآب
بتشان و بانیاس در جوﻻن بود.
٥
اگرچه برنج به ظن قوی از طریق هﻼل خصیب وارد مصر شده ،ورود آن به درۀ نیل از راه هنــد نیــز
محتمل است ،زیرا در یونان باستان تماس مستقیمی بین بنادر دریای سرخ در سواحل مصــر و شــبهقارۀ
هند وجود داشت .تا قرن دوم میﻼدی برنج در شمار کاﻻهای تجاری بازرگانان رومی بود کــه در مســیر
دریای سرخ و پاییندستتر سواحل آفریقا و از آنجا با عربستان و هند به دادوستد میپرداختند .رهنامـۀ
دریای اریتره ،٦کتاب راهنمای قرن اول میﻼدی برای بازرگانانی که در دریای سرخ و اقیانوس هند ســفر
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میکردند ،اشاره دارد که این غله در امتداد ساحل شمال غربی هند پیدا شده است .برنج به دست آمــده
در حفاری سطوح دورۀ رومی در برنیس ،١در سواحل جنوبی مصر ،تجارت دامنهدار این محصول را تــا
اواخر دورۀ رومی تأیید میکند .آپیسیوس ٢نویسندۀ رسالۀ آشپزی رومی ،دستور پختی دارد کــه در آن از
ً
آبی که در آن برنج پخته شده ،استفاده میکرد .در قرن دوم مــیﻼدی نیــز جــالینوس )و بعــدا پیــرو قــرن
چهارمی او اوریباسیوس (٣این دانه را به عنوان داروی معده تجویز کرد.
در قرن چهارم میﻼدی ،برنج در غرب تا کرانههای شهر افس ٤در سواحل آسیای صغیر محصول
ً
تجاری مهمی بود .ظاهرا در این مقطع برنج به عنوان غله در سراسر جهان مدیترانه به خوبی رایــج و
شناخته شده بود :فرمان مربوط به حداکثر قیمتهای امپراتــور دیوکلســین) ٥ح  ۲۸۴تــا ۳۰۵م( کــه
حداکثر قیمتها را در سراسر امپراتوری تنظیم میکرد ،قیمت بــرنج پاکشــده را  ۲۰۰دینــار در هــر
ً
مدیوس ٦تعیین کرده است .طبیعتا گنجاندن نام این محصول در فرمانی که برای سرتاســر امپراتــوری
صادر شده ،تنها به معنای رواج برنج در معامﻼت بازارهای سراسر جهان رومی است.
اگرچه صلح رومی و رونق تجاری فوقالعاده همراه با آن منجر به انتشار گســتردۀ بــرنج آســیایی
شد ،افول امپراتوری روم به معنای پایان تولید و تجارت آن نبود .در قرن پنجم مــیﻼدی در گــل ٧دورۀ
رومی ،برنج به عنوان یک مادۀ غذایی معامله میشد .به همین ترتیب ،کاســیوس فلــیکس ،٨پزشــک
متأخر رومی ،که اثر خود را در ۴۴۷م در کارتاژ نگاشته ،استفاده از برنج را بــه عنــوان درمــانی بـرای
ً
سردرد و اسهال خونی توصیه کــرده ،کــه احتمــاﻻ نشــان میدهــد ایــن گیــاه بــه صــورت محلــی در
زمینهای باتﻼقی مناطق آفریقای زیر نفوذ امپراتوری میروییده است .تداوم تولیــد بــرنج و اســتفادۀ
٩
عمومی از آن ،به ویژه در پزشکی ،در آثار دانشوران یونانی بعــدی ماننــد پزشــکان آتیــوس آمیــدایی
)رونق۵۶۰-۵۳۰م( و اسکندر ترالسی) ١٠ح ۶۰۵-۵۲۵م( ثبت شدهاســت .بــرنج در کتیبـۀ تعرفـۀ
آنازاربوس) ١١سدۀ ۶م( ،فهرست عوارض گمرکــی کاﻻهــای وارداتــی شــهری در دشــتهای پــرآب
کیلیکیه ،١٢ذکر شده است که ﻻبد در آنجا کشت میشد.

 Modius .٦واحد رومی ،معادل  ۸/۷۳لیتر
 .٧منطقهای در اروپای غربی شامل کل فرانسه و بخشهایی پیرامون آن.

1. Berenike
2. Apicius
3. Oribasius
4. Ephesus
5. Diocletian
8. Cassius Felix
9. Aetius of Amida
10. Alexander of Tralles
11. Anazarbus
12. Cilicia

پنبه

1. Gossypium arboreum L, G. herbaceum L.
2. John Peter Wild
3. Pliny
4. Tylos
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پنبه گیاهی استوایی است که منشأ آن را جنــوب آفریقــا دانســتهاند .در دورۀ پیشتــاریخی ،گونــههای
اولیۀ پنبه ،توسط مردمانی که در مسیرهای دریایی اقیانوس هند در رفت و آمد بودنــد ،بــه شــبه قــاره
ً
راه یافت .بر اساس یافتههای درۀ ســند ،ایــن گیــاه احتمــاﻻ در هـزارۀ چهــارم بــه صــورت کامــل در
کشاورزی این منطقه تثبیت شده بود .از نوع وحشی آن ،دو گونۀ اصلی پنبه با نامهای علمی گاسپیوم
ً
آربریوم .ال و ج .هرباکیوم ال ١پدید آمد .هر دوی اینها درختچههای چندسالهاند و معمــوﻻ حــدود
دو متر رشد میکنند و محصولشان دانهای پوشیده از الیاف است که کاربرد آن برای انسانهای اولیــه
شناخته شده بود .اولین نوع عمدۀ پنبه در دنیای قدیم آربریوم بود که گــاه "پنبـۀ درختــی" نیــز نامیــده
میشود .این نوع بیشتر در آسیا و با توزیع محدود در شرق آفریقا و عربستان یافت میشد .امــا گونـۀ
دوم ،ج .هرباکیوم ال که متعلق به آفریقا و عربستان بود ،بــا بســیاری از گونــههای جدیــد حاصــل از
کشت از نظر کشاورزی توسعه یافت و به طور گستردهتری منتشر شد .در این میــان مهمتــرین تغییــر
در چرخۀ رشد گونههای هرباکیوم تغییر از چند سالگی به گونههای یکساله بود .این تغییــر آنهـا را
با محیطهای خنکتر در بینالنهرین ،مصر و هند وفق داد .این تکامل در مرحلۀ بعدی در گونۀ اولیه
آربریوم نیز که آن هم وارد چرخۀ کشت شد و در کشاورزی آفریقا تداوم یافت ،رخ داد .دنیای رومــی
به احتمال ،از طریق همسایگان شرقی امپراتوری یا آفریقا ،از طریق مصر ،با پنبه آشنا شدهاست.
٢
بیشتر شواهد مربوط به پنبه در دنیای مدیترانۀ پیش از اسﻼم بــهتــازگی توســط جــان پیتــر وایلــد
گردآوری شده است .اما بررسی مختصری از دادهها ضروری مینماید .پنبـۀ هنــدی بــه بینالنهــرین
دورۀ امپراتوری نوآشوری وارد شد ،و شواهد یافته شده از عراق آن را تأیید میکنــد .هــرودوت مــورخ
یونانی )۴۲۵ -۴۸۴ق.م( از تولید پنبه از درختانی در شمال هنــد اطــﻼع داشــت و گفتــه اســت کــه
سربازان خشایارشا لباسهای پنبهای میپوشیدند .در طول لشکرکشی دریــایی اســکندر مقــدونی در
اقیانوس هند و خلیج فارس ،مقدونیها با پنبه مواجه شدند و حداکثر تا قرن چهارم پــیش از مــیﻼد،
حوزۀ پراکندگی آن در امتداد این خلیج گسترش یافــت ،و تئوفراســتوس وجــودش در آنجــا را یــادآور
ً
٤
شده است .تولید پنبه در آنجا ظاهرا قرنها دوام داشت ،چه پلینی ٣مینویســد ،در جزیــرۀ تــایلوس
ً
)بحرین( پارچههای ظریفی از آن تولید میشد .زمانی که این گیاه به خلیج فارس رسید ،احتماﻻ در
بینالنهرین و سایر نقاط یونان باستان نیز رواج داشت.
در اواخر دوران باستان )قرن  ۴تا  ۷میﻼدی( ،در سرزمینهای ورای رود ارس در آذربایجان کنــونی
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که به امپراتوری ایران ساسانی تعلق داشت ،پنبه به محصول مهمی تبدیل شده بود .در شــرق دورتــر ،در
حفاریهای واحۀ مرو در ترکمنستان امروزی ،یافتههایی از پنبۀ کشت شده از دورۀ ساسانیان )قرن  ۳تــا
 (۷به دست آمده است .تلمود بابلی )تدوین شده در حدود ۵۰۰م( به روغن پنبهدانهای اشــاره میکنــد
که در جوامع یهودی بینالنهرین ،فروشندگان پنبه و پشم پنبه از آن استفاده میکردند.
منسوجات پنبهای از قرن اول تا هفتم میﻼدی در هﻼلی از سودان تا ســوریه یافــت میشــوند .در
سودان )در برنیس و قصیر القدیم در ساحل دریای سرخ( ،نوبیا )در مروئه ،کارانوگ و قصـرابریم( و
مصر)در دوش در واحۀ خارجه در صحرای غربی( تکه پارچههای متعددی کشــف شــده اســت .در
کارانیس) ١در فیوم مصر مرکزی( کﻼفی از نخهای قرمــز پنبــهای مربــوط بــه قــرن چهــارم یــا پــنجم
میﻼدی پیدا شدهاســت .منســوجات پنبــهای بــا هــر دو نــوع نخهــای راســتتاب و چپتــاب تولیــد
میشدند .این تمایز البته مهم است زیـرا بافنــدگانی کــه در ســنتهای مصــر و شــام و لوانــت ٢کــار
ً
٣
میکردند ،معموﻻ نخها را به صورت چپتاب میریسیدند .فقط تعداد کمــی از یافتــههای بــرنیس
چپتابند و اکثر پنبههای کشفشده نخهای پنبهای راستتابند که نشانگر ورود آنها از هند اســت.
در فلسطین ،منسوجات پنبهای دورۀ رومی -بیزانسی راستتاب در عین بوقیق ۱۵ ،کیلومتری جنوب
دریای مرده و در منطقه نتسنا و عین آودات یافت شده است .در حفاریهای حلبیه )زنوبیۀ باســتان(
در فرات میانی سوریه ،بلوزی با بافت چپتاب متعلق به قرن ششــم مــیﻼدی پیــدا شــده اســت ،در
حالی که در پایین دست رودخانه ،در شهر رومی دورا اروپوس ،٤پنبه چپتابی شــده در منســوجات
پشمی بافته به کار میرفت.
تا کنون بیشتر منسوجات پنبهای کشف شده در شرق روم-بیزانس از پنبۀ راســت ریســیده شــده و
ً
احتماﻻ وارداتی از نوبیا ،هند یا امپراتوری ساسانی بوده است .بر اساس متن رهنامۀ دریای اریتره که
از پنبه به عنوان کاﻻی مبادلهای در تجارتهای دوردســت یــاد کــرده ،تجــارت محصــول پنبـۀ هنــد
حداقل در قرن اول میﻼدی رایج و مهم بوده اســت .امــری کــه شــواهدی در پاپیروسهــا آن را تأییــد
میکنند .اما نخهای پنبهای چپتاب مــورد اســتفاده در منســوجات یادشــده ،تولیــد محلــی بودنــد.
دوخت لباسهایی با پارچۀ پنبهای در مصر رومی ،شواهدی در نامهای از قرن دوم از شــهر کــارانیس
در درۀ نیل میانی دارد .در این نامه یولیــوس آپولینــاریوس ٥از بـرادرش پنبـۀ ســفید درخواســت کــرده
است .همچنین نامهای دیگر از البهنسا٦حکایت از آن دارد که مادر مخاطب برای او بلــوزی پنبــهای
 .٢کشورهای شرق دریای مدیترانه که شامل سوریه ،اردن ،لبنان و فلسطین است.
 .٣منطقهای مسکونی در مصر ،واقع در استان بحراﻻحمر.

1. Karanis
4. Dura Europus
5. Julius Apollinarius
6. Oxyrhynchus

کنگر فرنگ

در این بررسی اجمالی امکان پرداختن به شواهد مربوط به انتشار همۀ محصــوﻻتی کــه واتســون بــه
عنوان نوآوریهای اسﻼمی یاد کرده است ،وجود ندارد .اما یک محصول جزئی بــهویژه قابــل توجــه
است ،زیرا شواهد چشمگیری از تولید و پرورش دیرینۀ آن در حوزۀ مدیترانه پیش از ورود مســلمانان
1. Kharga
2. Doush
3. Kellis
4. Gregory of Tours
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بافته است .در سند پاپیروسی مصری با منشأ ناشناخته از همان عصر ،درخواستی بـرای نــخ پنبــهای
برای تهیۀ لباس کار آمده است.
اطﻼعات مؤید پنبهبافی محلی از دوش در واحۀ خارجۀ صحرای غربی مصر میآید که آنجــا در
ً
سفالنگاشتهای از قرن چهارم /پنجم وزن پنبۀ تحویلی به پنج زن که ظاهرا نخ یــا منســوجات تولیــد
میکردند ،ثبت شده است .البته تولید محلی لباسهای پنبهای به طور قطع ثابت نمیکنــد کــه خــود
الیاف نیز در آنجا تولید شده است .اما دادههای منابع متنی هم نشان میدهــد کــه ایــن محصــول در
واقع در مصر به عمل میآمد .پلینی )ق اول میﻼدی( گفته است که پنبه در مصر علیا کشت میشود
و در قرن بعد ،پولوکس سخنور مصری ،پنبه را به صورت درختی توصیف کرده اســت کــه نــخ آن در
تولید پارچه با کتان مخلوط میشد .یک پــاپیروس قــرن دومــی از واحـۀ خارجــه ١و همچنــین یــک
سفالنگاشتۀ قرن چهارمی سابقۀ کاشت پنبه در آنجا را حفــظ کــرده اســت .ســفال بــدون تــاریخ از
گنجینۀ دوش ٢مصر گزارشی را ثبت کرده است که نشان میدهد شراب و پنبه محصوﻻت محلــی آن
منطقهاند .سند شمارۀ  ۶۳۴/۵-۶این مجموعه ،متعلق به قرن چهارم میﻼدی ،نامــهای اسـت کــه در
آن پرداخت به صورت پنبه مطالبه میشود و در سند شمارۀ  ۳۸۱پرداخت مالیات کشت آنونا )نوعی
میوه( به صورت پنبه درخواست شدهاست .دورتــر در شــمال ،در واحـۀ داخلــه ،دو سفالنگاشــته از
کلــیس) ٣امــروزه :أســمنتالخراب؛ دومــی بــه تــاریخ ۲۷۷/۲۷۶م( ســهم پنب ـۀ دریافــت شــده از
تولیدکنندگان فردی را ثبت کرده است .پاپیروسهایی از قرن چهارم میﻼدی از همین محل ،جزئیات
پرداخت بدهی مربوط به پنبــه را نشــان میدهنــد .شــواهد ثبــت شــده از مزرعــهای در قــرن چهــارم
میﻼدی ،همراه با بذرهای پنبهای که در حفاری آنجا به دســت آمــده ،ثابــت میکنــد در اواخــر دورۀ
رومی ،پنبه کاﻻیی محلی در واحۀ داخله بوده است.
بر اساس شواهد میشنا )تحریــر حــدود ۲۰۰م( در قســمتی کــه در تلمــود اورشــلیم هــم تکـرار
شدهاست ،پنبه در فلسطین نیز کشت میشد .گریگوری توری) ٤د ۵۹۴م( گفته است که در زمان او
درختانی که پشم تولید میکنند ،در اطراف اریحا میرویند.

۶٣
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در دست داریم .گفته شده که کنگر فرنگی )در عربی :خرشوف( ١پس از قرنهــا اســتفاده در جهــان
اسﻼم از اواخر سدههای میانه وارد اروپا شده است .واتسون میگوید» :در ادبیــات کﻼســیک هــیچ
اشارهای به گیاهی از این خانواده با گوشت خوراکی روی برگههای آن وجود ندارد« و تنهــا میپــذیرد
که جد احتمالی کنگر فرنگی ،کاردون ٢در دنیای یونانی-رومی شناخته شده بود .کاردون امــروزه بــه
عنوان گونهای علف هرز در نظر گرفته میشود که بهویژه در مناطق خشک بسیار تهاجمی اســت .در
مقابل ،کنگر فرنگی به آبیاری و کوددهی منظم نیاز دارد و با شواهد عرضه شده توسط پلینــی کــه در
ادامه بررسی میکنیم ،مطابقت بیشتری دارد .از نظر ریختشناســی ،کــاردون و کنگــر شــباهتهای
زیادی دارند :ارتفاع هر دو تا حدود ۱/۵متر میرسد ،برگهای خاردار دارند و در زمینهــای خشــک
رشد میکنند .در حالی که هر دو گل میدهنــد ،شــکوفۀ گــل کنگــر ،پهنتــر اســت و مغــز گوشــتی
خوراکی تولید میکند .اما گل کاردون خوردنی نیست و تنها ساقۀ آن مصرف میشود.
مبنای اصلی استدﻻل واتسون در مورد کنگــر ،زبانشــناختی اســت .زیـرا معتقــد اســت »همـۀ
زبانهای اروپایی« نام مختص این گیاه را از عربی گرفتهاند .نامهای عربی مورد اســتفاده بـرای ایــن
ً
گیاه ،خرشوف و اشکال مربوط به آن ،احتماﻻ از نام ﻻتینی  carduusگرفته شده که بـرای نامگـذاری
کنگر به کار میرود» .القناریة /القنارا« یکی از نامهای رایج عربی برای کنگر فرنگی به وضوح از نام
یونانی آن ،کینارا ،گرفته شدهاست؛ نامی که واتسون با آن آشناست ،اما بــهعمــد نادیــده میگیــرد .در
قرن اول میﻼدی ،گیاه کاردوش )کاردوس ﻻتینی( در شمال آفریقا و اسپانیا مــیروییــد .پلینــی گفتــه
است که کارتاژ و کوردوبا تولیدکنندگان اصلی آن بودند و قیمت کنگر آنها برای مقــداری انــدک بــه
مبالغ استثنایی چون  ۶۰۰۰سسترس )سکۀ نقره( هم میرســید ٣.کاردوســی کــه پلینــی شــرح داده،
گیاهی نیازمند پرورش ومراقبت است؛ و این بـرای کاردونهــای سرســخت غیرضــروری اســت .در
حالی که این گزارش ما را به نتایج قاطعی نمیرساند ،توضیحات جالینوس مفیدتر است .او کینارا را
توصیف و آن را »بیش از حد ارزشگذاری شده« دانسته و خاطرنشان میکند که مــردم ســر آن را کــه
ً
حلقه ٤مینامند میخورند .از آنجا که سرهای کاردون خوراکی نیســت ،مســلما مـراد جــالینوس در
اینجا باید کنگر باشد.
کتابهای راهنمای کشاورزی از قرن اول تا ششم میﻼدی نشانگر رواج کشت کنگر فرنگــی در
سراسر منطقۀ مدیترانه در تمام دورۀ امپراتوری روم است .کلومﻼ توصیه کرده که بذر کنگر فرنگــی در
1. Cynara scolymus

2. Cynara cardunculus

 .٣قطعۀ موزاییک رومی شمال آفریقا )بدون شناسنامه( در موزۀ ملی باردو ]تونس[ ،در میان نمونه های دیگری که در آنجا دیدهام ،به وضوح
شامل تصویر کنگر فرنگی است.

4. sphonduloi

نتیجهگیری

اگرچه شواهد باستانشناسی و متنی محصوﻻتی که بررسی کردیم ،پراکنده و ناقص اســت ،حضــور
این دست رســتنیها در میــان دایــرۀ بســیار محــدود اقــﻼم کشــاورزی در دســترس در دورۀ باســتان،
چشمگیر است .این دادهها نشان میدهد گندم دوروم ،برنج و پنبه محصوﻻتی بودند که در بســیاری
از مناطق جهان رومی و ایرانی بسیار مهم بودند .گندم دوروم در طــول قرنهــای متمــادی حکومــت
امپراتوری روم ،توسط کشاورزان رومی در سراسر مدیترانه پخش شــد .ایــن غلــه جــزء اصــلی رژیــم
غذایی رومیان از سوریه تا ایتالیا و شمال آفریقا بود و تا امروز هم همان جایگاه را حفظ کرده اســت.
1. Kai Ruffing
2. Theophanes
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بهار و پاییز کاشته شود .مشابه همین توصیه در جئوپنیکا تکرار شده است .بنا بــه دســتور منــدرج در
ً
اثر پاﻻدیوس کنگر فرنگی باید در باغ کاشته شود؛ محوطهای که معموﻻ برای گیاهان با ارزش بیشتر
و دلخواهتر به کار میرود .این توصیهها همچنین بدان معنــی اســت کــه کــاردوس /کینــارای منظــور
ً
نویسندگان باستانی را باید عموما کنگر فرنگی در نظر گرفت ،نه کاردون.
کای رافینگ ١مجموعهای از شواهد تولید کنگر فرنگی در مصر دورۀ رومی گــرد آورده اســت .در
ً
آنجا کنگر در میان تاکستانها کاشته میشد ،احتماﻻ به این دلیــل کــه انگورهــا بــه صــورت پیوســته
آبیاری میشدند و کینارا نیز به مقدار قابل توجهی آب نیاز داشت .این که این رستنی به طور گســترده
در سراسر مصر در دسترس بود ،از گزارش تئوفانس ٢جهانگرد قرن چهارم میﻼدی آشکار اســت کــه
ً
آن را در بابل )حصن بابیلون در قاهرۀ امروزی( خریــداری کــرده اســت .ظــاهرا آشــنایی مســلمانان
اسپانیایی با این گیاه بیشتر از طریق مصر بوده است؛ ابنعوام مؤلف اندلسی در علم کشــاورزی کــه
اثر خود را در قرن۱۲م۶ /هـ نگاشته ،میگوید که قناریه از مصر به اسپانیا آمده است .فرمان حداکثر
قیمتهای امپراتور دیوکلسین ثابت میکند که کنگر فرنگی یــک غــذای رایــج در شــهرهای ایــاﻻت
رومی بود .این قانون قیمت کنگر بزرگ را هر پنج عدد ده دینار ،و برای سر آن ،به ازای هر شش عــدد
ده دینار تعیین کرده است .اگرچه این فهرست به عنوان یک شاخص واقعــی قیمتهــا چنــدان قابــل
اعتماد نیست ،با این وجود میتوان از آن برای سنجش سطح قیمت مقایسهای استفاده کرد .به عنوان
مثال ،قیمت یک سکستاریوس )حدود نیم لیتر( شراب معمولی ،هشت دینار تعیین شده است .ایــن
مقایسه نشان میدهد کنگر فرنگی اگر ارزان نبوده ،چندان گران هم نبوده است .ارجاعهای فراوان در
منابع متنی و گنجاندن نام این رستنی در فرمان قیمت امپراتوری هم نشان میدهد که ایــن محصــول
ً
کامﻼ رایج بوده و به طور گسترده کشت و مصرف میشده است.

۶۵

۶۶

ادعای واتسون مبنی بر نقش قابل توجه مســلمانان در گســترش کشــت دوروم در کرانــههای دریــای
مدیترانه ،نه تنها مبنای استواری در شواهد ندارد ،نمونــهای از روش غیرانتقــادی او در نادیــده گــرفتن
دادههای موجود است.
کشت برنج در بینالنهرین از دیرباز و قبل از اسﻼم تثبیت شده بود و انتقال آن به غــرب در یونــان
باستان با توجه یونانیان به گونههای گیاهی ناشناخته تسریع شد .این حرکت به سمت غــرب در دورۀ
جانشینان ایرانی ،اشکانی و ساسانی ،آنها ادامه یافت .در اواخر دوران باستان ،بــرنج در غــرب آســیا
بهخوبی تثبیت شد و در اروپای حوزۀ مدیترانه گسترش یافت .اهمیت و دسترسی عمومی به برنج از
سوریه تا سرزمینهای گل توسط متون متعدد و با ثبت مقررات آن در فرمان قــرن چهــارمی حــداکثر
ً
قیمتها تأکید شده است .اگر نظریۀ واتسون درست بود ،مطمئنا انتظار داشــتیم کــه تولیــد بــرنج در
بینالنهرین ،مرکز امپراتوری قدیم اسﻼمی و بستر رودخانههای بزرگ دجلــه و فـرات گســترش یابــد.
این ناحیه به نقاط اصلی انتشار پیشنهادی واتسون برای برنج ،نزدیک بود .زمینهــای کرانـۀ دجلــه و
فرات ملزومات زیستمحیطی ایــن رســتنی را بــرآورده میکردنــد :زمــین حاصــلخیز ،آب فـراوان،
سامانۀ آبیاری گسترده و جمعیت زیاد کشاورزانی که قرنها این گیاه را پرورش میدادند .با این حــال
در طول سدههای میانه ،حتی در کنارۀ این رودها در بزرگترین شهر جهان اسﻼم ،یعنی بغــداد ،بــرنج
فراوان نبود .در واقع ،بر اساس شواهد مربوط به دورۀ عباسی ،نقطۀ اوج تمدن اسﻼمی ،همانند چند
هزار سال پیش از آن ،جو و گندم بر رژیم غذایی این ســرزمین غالــب بــود ١.بــرنج در عـراق در اوج
»انقﻼب سبز« جایگاهی مشابه دورۀ ساسانی داشت ،چنان کــه در قــرن ســوم هجــری در فهرســت
مالیاتی قدامة بن جعفر فقط گندم و جــو بــه عنــوان محصــوﻻت مشــمول مالیــات و بنــابراین جــزو
کاﻻهای اصلی ،ذکر شده است .در ترکیۀ اواخر سدههای میانه ،دو منطقۀ پونتــوس ٢و کیلیکیــه تنهــا
مناطق شناخته شده برای کشت برنج بودند؛ وضعیتی که با وجود فتوحات اعراب و در پی آن تســلط
مسلمانان بر آناتولی ،بیش از آنچه انتظار میرفت ،بــا شـرایط قــرن چهــارم مــیﻼدی مطابقــت دارد.
اگرچه ظهور کشت برنج به عنوان یک پیشرفت عمدۀ مسلمانان در اســپانیا ،دورتــرین قلمــرو غربــی
اسﻼم ،مطرح میشود ،باید یادآور شد که این کشت در آنجا نیــز اهمیــت ثــانوی داشــت و در رژیــم
کشاورزی آن از محصوﻻت قدیمی گندم و جو بسیار عقب بود.
هم رومیان و هم ایرانیان به طور یکسان سهم بسزایی در گسترش تولید پنبه داشتند .چنــان کــه در
این نوشتار نشان داده شد ،پنبه در جهان باســتان پــیش از ظهــور اســﻼم اهمیــت اقتصــادی داشــت،
 .١دلیل آن اخذ گندم و جو به عنوان مالیات در بین النهرین اسﻼمی است.

2. Pontus

ارزیابی نظریۀ »انقﻼب کشاورزی دورۀ اسﻼمی«

بهویژه در ایران ،که در آنجا شواهد باستانشناسی تولید پارچۀ پنبهای و در منابع مکتــوب مکانهــای
متفاوت تولید و استفاده از آن به صورت چشمگیر وجود دارد .اما به نظر میرسد که در دنیای رومــی
ً
کشت پنبه و استفاده از آن در پارچهسازی نسبتا اندک و محدود به مصر بوده است.
علیرغم ادعای واتسون ،تولیــد پنبــه در مصــر دورۀ اســﻼمی گســترش نیافــت و ماننــد قرنهــای
گذشته ،مادۀ اصلی پارچهها الیاف کتان بود .چشمانداز ترســیم شــده توســط واتســون از دورۀ اولیـۀ
ً
اسﻼمی که در آن کشت و تولید پنبه عمدتا به ایران و به شــکلی کمرمــق در مصــر محــدود میشــد،
مستند به نقل ضربالمثلی از ثعالبی ،نویسندۀ قرن پنجم هجری اســت» :مــردم میداننــد کــه پنبــه
متعلق به خراسان ]منطقۀ مرو[ و کتان از مصر است« .در قرن پنجم هجری ،کتان مصر چهــار قــرن
پس از تسلط حکومت اسﻼمی ،شهرت ضرب المثلوار خود را حفظ کرد؛ محصــولی کــه در دوران
باستان نیز به خاطر آن شهرت داشت .اولین شواهد روشن عرضه شده از سوی واتسون بـرای کشــت
گستردۀ پنبه در مصر متعلق به قرن هفتم هجری ،شش قرن پس از فتوحات مسلمانان و دو قرن پــس
از پایان دورۀ به اصطﻼح او »انقﻼب سبز« است.
مورد کنگر فرنگی نمونهای از محصولی است که از زمان معرفی آن اهمیت جهانی کمــی داشــته
است .واتسون در فرض تعلق اولین معرفیها و رواج ایــن گیــاه در مدیترانــه بــه دوران اســﻼمی هــم
اشتباه کرده است .کشت رومی این گیاه به طور گسترده ثبت و تایید شده و نقش هرچنــد نــاچیز آن،
در رژیم غذایی مدیترانه و اروپا در گذشتۀ رومی میگنجد نه در پیشینۀ دورۀ اسﻼمی.
ً
اگرچه واتسون مطمئنا در پیوند دادن محصــوﻻت بــه روشهــای کشــاورزی و نســبت دادن ایــن
روشها به تغییرات فرهنگــی گســتردهتر محــق اســت ،زمانشناســی و دامنـۀ تغییـرات پیشــنهادی او
ناپذیرفتنی است .طی دهها سال ،تا حد زیادی بر اساس آثار الهامبخش واتسون ،محققان به صورت
غیرانتقادی به »انقﻼب سبز اسﻼمی« به عنوان یکی از دستاوردها و میراثی مهم که جهــان اســﻼم بــه
اروپا و از آنجا به بسیاری از نقاط دنیا ارزانی داشته اســت ،پرداختهانــد .ســهم کشــاورزان اســﻼمی
ً
سدههای میانه مطمئنا چشمگیر است .اما تعداد فزایندهای از شواهد برای رواج فناوریها ،ابزارهــا و
محصوﻻت کلیــدی کشــاورزی پــیش از اســﻼم ،فــرض اساســی تغییـرات ســریع و عمیــق در کــار
کشاورزی مسلمانان را به چالش میکشد .در عوض ،به نظر میرســد منــاظر خاورمیانــه و مدیترانــه
پیش و پس از اسﻼم بسیار شبیه به یکدیگر بودهاند و اغلــب میـراث گذشــتۀ آن حفــظ و تأییــد شــده
است .در واقع ساختارهای کشاورزی اســﻼمی بــر فـراز دورنمــای رومــی و ایرانــی پیشــین ســاخته
شدهاست :این بناها از بین نرفتند ،بلکه در ساختارهای نوین ادغام شدند.

۶٧

میراث علمی اسﻼم و ایران ،سال دهم ،ش رههای اول و دوم )پیاپی  ۱۹و  ،(۲۰سال ۱۴۰۰
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از میخانه تا مدرسه:
سی ی خیام دانشمند

١

محمد باقری

ترجمۀ مائده حسینزاده

٢

ایران سرزمین شعر است .این سنت دستکم هزار سال بدون وقفه ادامه داشتهاست .حافظ ،سعدی،
ً
فردوسی ،مولوی و خیام پنج شاعر برجستۀ ایرانیاند .معموﻻ در هر خانۀ ایرانــی کنــار قــرآن ،دیــوان
اشعار حافظ پیدا میشود .میراث شعری سعدی ،فردوسی و مولوی به خاطر رنــگ و بــوی خــاص و
حجم زیادشان قابل توجهند .دراین رابطه اشعار خیام موقعیــت ویــژهای دارد .او عــﻼوه بــر ســرودن
ً
رباعیات معروفش ،که حدودا چند صدتا و بیانگر تمایﻼت فلسفیاش اســت ،ریاضــیدان و مــنجم
برجستهای نیز هست.
ً
خیام در اواخر سدۀ پنجم و اوایل سدۀ ششم هجری میزیست .در ایران او را عمدتا با رباعیاتش
خیام دانشمند ناشناخته بود تا اینکه در سال  ۱۳۱۷استاد غﻼمحســین مصــاحب مــتن
میشناسند و ِ
اصلی عربی رسالۀ جبر خیام را همراه خﻼصــهای بــه فارســی منتشــر کــرد )چــاپ دوم .(۱۳۳۹ ،ژ.
میرمان در سال ۱۱۲۱ش در مقدمۀ رسالهاش در مورد حساب دیفرانسیل به جبر خیام )نسخۀ خطــی
شمارۀ  ۱۹۹کتابخانۀ دانشگاه لیدن( اشاره کرد و از آن زمان خیام را در غــرب بــه عنــوان ریاضــیدان
خیام شاعر را در غرب با ترجمۀ منظوم ادوارد فیتز جرالــد از رباعیــات کــه نخســت در
شناختند .اما ِ
ً
۱۲۳۸ش چاپ شد ،شناختند )تقریبا  ۱۲۰سال بعد(.
تمایﻼت فلسفی خیام از گرایشهای متفاوت از خداناباوری ،بدبینی ،پوچگرایی و شــکاکیت تــا
لذتپرستی تشکیل شدهاست .رباعیات او بازتابدهندۀ سرگشتگی او در مورد هدف زندگی انســان
و دلتنگی برای عظمت ایران باستان است .او خوانندگانش را به خوردن باده تشویق میکند تا مرهمی
بر رنجهای فلسفی و اجتماعیشان باشد.
البته چنین آموزههایی به خاطر تضاد مستقیمشان با ّ
جو دینی حاکم ،میتوانست خطرساز باشد.
 .١متن سخنرانی در دانشگاه لیدن )هلند( ،همایش عمر خیام ،ادوارد فیتز جرالد و رباعیات ) ۱۷-۱۵تیر (۱۳۸۸
 .٢دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علمmsh.hosseinzadeh@gmail.com ،

از میخانه تا مدرسه:

ً
از این روست که در آثار نویسندگان بعدی به نقدهای زیادی بر خیام برمیخوریم .مثﻼ نجم الــدین
رازی در مرصاد العباد خیام را به خاطر عقاید کفرآمیزش سرزنش میکند .به همــین دلیــل معاصـران
خیام ،همچون نظامی عروضی )نویسندۀ چهارمقاله( و ابوالحسن بیهقی )نویسندۀ تاریخ بیهقی( از
رباعیات او نام نبردهاند .نخستینبار حدود  ۵۰سال پس از مرگ خیام بود که در خریدة القصر عمــاد
الدین کاتب اصفهانی به اشعار او اشاره شد.
ـاعر
بعضی نویســندگان کوشــیدند تــا آنچــه را کــه »ناســازگاری« ویژگیهــای خیـ ِ
ـام عــالم و شـ ِ
رباعیهایی با مفاهیم لذتپرستانه )اپیکوری( خوانده میشــود حــل کننــد و ادعــا کردنــد دو خیــام
مستقل وجود داشت که هر کدام واجد یکــی از دو وجــه بودنــد .امــا ایــن توجیــه بــر پایــۀ اســتدﻻل
محکمی نیست .شواهدی که در اینجا میآوریم نشان میدهد که خیام تنها یک نفر بود؛ هم شاعر و
هم دانشمند.
خیام در مقدمۀ رسالۀ جبرش از جامعهای که در آن بهراحتی نمیتوانست تحقیقــات ریاضــیاش را
دنبال کند ،شکایت میکند .در اینجا میتوانیم بدبینی و لحن منتقدانۀ خیام شاعر را تشخیص دهیم.
» ...و من همواره سخت اشتیاق به تحقیق اســتدﻻلی ایــن اصــناف ]معادلــههــا[ و جــدا کــردن
ً
حاﻻت ممکن و ممتنع هر صنف داشتم ،چو میدانستم که این امــر در حــل مســائل دشــوار شــدیدا
مورد احتیاج است .لکن تصاریف زمان همواره با پیشامدهایی همراه بود که پرداختن به این امر را به
عهدۀ تعویق میانداخت و برای من فراغتی نمیگذاشت که صرف تــدوین ایــن مطلــب کــنم و فکــر
خود را بر آن متمرکز سازم .زیرا ما گرفتار روزگاری هستیم که از اهل علم فقط عدۀ کمــی ،مبــتﻼ بــه
هزاران رنج و محنت ،باقی مانده که پیوسته در اندیشۀ آنند که غفلتهای زمان را فرصــت جســته بــه
تحقیق در علم و استوار کردن آن بپردازند .و بیشتر عالم نمایان زمان ما حق را جامۀ باطل میپوشــند
و گامی از خودنمایی و تظاهر فراتر نمینهند و آنچه را هم میدانند جز در راه اغراض مادی پست بــه
کار نمیبرند و اگر ببینند که کسی جستن حقیقت و برگزیدن راستی را وجهۀ همت خود ساخته و در
تــرک دروغ و خودنمــایی و مکــر و حیلــه جهــد و ســعی دارد ،او را خــوار میشــمارند و تمســخر
میکنند«...
رباعیات خیام پیامهــای کـاملی را در خﻼصــهترین شــکل عرضــه میکنــد کــه یــادآور اختصــار
گزارههای ریاضی است و شاید بتوان آنها را با هایکوهای ژاپنی مقایسه کرد .در اشعارش اشارههایی
به اجرام آسمانی یا صورتهای فلکی چون خوشۀ پروین و ثــور ،و اظهــارات صــریح در مــورد بــاور
نداشتن به احکام نجوم هست .خیام در یکی از رباعیاتش میگوید که میخواهد ِمی بنوشد تا ذهــن
کنجکاوش را »در خواب کند« .میتوان تصور کرد که این با تأثیر مشابه تحقیقات ریاضی بر ذهن او
مرتبط است ،او از رنجهای ناشی از بدبینی فلسفی و رنجش از شرایط اجتمــاعی بــه ریاضـیات کــه

۶٩

متضمن نظم کامل و یقین است پناه میبرد .در ترجمۀ انگلیسی رباعیات او ،یک رباعی آمده اســت
که به کارش در اصﻼح گاهشماری ربط دارد.
Ah, but my computations people say,
Reduced the year to better reckoning? Nay,
)?(Have squared the year to human compass, eh
‘Twas only striking from the calendar
Unborn tomorrow and dead yesterday.

٧٠

این رباعی را دی .جی .استرو یک ١و جی .ال .برگرن ،٢دو تن از تاریخنگاران مشهور ریاضــیات،
نقل کردهاند ،اما رباعی فارسی متناظر آن را نتوانستم بیابم .شاید فیتز جرالــد بــر پایــۀ آگــاهیاش از
نقش خیام در اصﻼح تقویم این رباعی را آورده است ٣.خیام میگوید:
واندر سر زلف دلبر آویزی به
از درس و علوم جمله بگریزی به
در جای دیگر میگوید:
خواهی تو فلک هفت ُ
شمر خواهی هشت
چون چرخ به کام یک خردمند نگشت
و در جای دیگر:
ُ
وین طارم نه سپهر ارقم هیچ است
ای بیخبران شکل مجسم هیچ است
این نشان میدهد که شاعر به کار علمی هم میپرداخته اســت .اینهــا و شــواهدی دیگــر نشــان
خیام دانشمند از کفر و بادهنوشی ،تنها یک خیــام اســت
میدهد که علیرغم تﻼش برای تبرئه کردن ِ
که به دنبال پناهگاهی روحی در باده و کندوکاو فلسفی و پژوهش ریاضی است.
هزاران کتاب و مقاله شامل ویرایش ،ترجمه و بررسی زندگی ،عقاید و کارهای خیام وجــود دارد.
در این میان میخواهم به کار دو نویسندۀ ایرانی اشاره کــنم کــه تمــایﻼت سیاسـی ،فلســفی و ادبــی
غالب ایران را نشان میدهند .نویسندۀ اول ،تقی ارانی ،در زمان رضا شاه ،اولین شاه سلسلۀ پهلــوی،
مانند دیگر جوانان و ایرانیان مستعد برای تحصیﻼت در مقاطع باﻻتر دانشگاهی بــه آلمــان فرســتاده
شد .برای بسیاری از این دانشجویان مقایسۀ آنچه در ایران توسعه نیافتــۀ زمــان خــود دیــده بودنــد و
آنچه در اروپا میدیدند ،تکاندهنده بود .این ضربۀ روحی بر زندگی حرفهای آنها تأثیر گذاشــت و
موجب واکنش فکریشان شد .تقــی ارانــی در ابتــدا بــه آموزههــای فاشیسـتی و نژادپرســتانه گـرایش
داشت ،اما بعد یک مارکسیست اثرگذار شد .او بعــدتر در بیمارســتانی کشــته شــد .ارانــی در انتشــار
تصحیحی از رباعیات خیام و رسالهای دربارۀ تعیین مقدار طﻼ و نقره در آلیاژ آنها در برلین در سال
۱۹۲۵م همکاری کرد .سپس تصحیحی از متن عربــی شــرح خیــام بــر اصــول اقلیــدس را در ســال
1. D. J. Struik
2. J. L. Berggren

 .٣فیتز جرالد مفاهیم رباعیات خیام را به صورت »آزاد« به انگلیسی برگردانده و رابطۀ یک به یک کامل و قطعی بین آنها وجود ندارد.

فریدریش روزن رسالۀ جبر خوارزمی را تصحیح و به انگلیسی ترجمه کرده است )۱۸۳۱م(.

1. Friedrich Rosen
2. Gérard Meerman
3. L. A. Sédillot
4. F. Woepcke
5. iterative method

از میخانه تا مدرسه:

۱۳۱۴ش در تهران چاپ کرد .ارانی برای چــاپ ایــن مــتن ،نســخۀ خطــی شــمارۀ  ۱۹۹لیــدن را کــه
فردریش روزن ١به برلین برده بود در آنجا رونویسی کرد.
شخص بعدی صادق هدایت ،بینالمللیترین داستاننویس مشهور ایرانی است که کارهایش بــه
چندین زبان ترجمه شده است .او هم مانند ارانی برای تحصیل به اروپا فرستاده شد .هدایت ارتبــاط
نزدیکی با محافل چپگرای ایران داشت اما بدبینی عمیقش هرگز نگذاشت که به جنبشهــای فعــال
بپیوندد .او همانند خیام احساس افسوسی برای شکوه ایـران باســتان داشــت .هــدایت تصــحیحی از
رباعیات خیام با مقدمهای در شرح عقاید خیــام را در کتــاب ترانــههــای خیــام منتشــر کــرد .صــادق
هدایت در سال ۱۳۳۰ش در پاریس خودکشی کرد و در گورستان پرﻻشز به خاک سپرده شد.
بزرگترین کار خیام در ریاضی رسالهاش دربارۀ جبر اســت .نخســتین بــار ژرار میرمــان ٢نســخۀ
خطی این اثر را در لیدن پیدا کرد )پیش از ۱۱۲۱ش( .سپس ال .ای .سدیو ٣نسخهای نــاقص از آن را
در کتابخانۀ ملی فرانسه )پاریس( یافت .اف .و پکه ٤در ســال ۱۲۳۰ش مــتن عربــی آن را بــه همـراه
ترجمۀ فرانسوی چاپ کرد .ترجمههای انگلیسی جبر خیــام در ســالهای  ۱۳۱۰و ۱۳۲۹ش منتشــر
شد .در سال ۱۳۶۰ش تصحیح متن عربی آن در حلب چاپ شــد .ترجمــۀ فارســی بــه همـراه مــتن
اصلی عربی در سال ۱۳۱۷ش و ۱۳۳۹ش چاپ شد )تجدید چاپ ۱۳۷۹ش( .ترجمۀ روسی آن در
سال ۱۳۴۱ش )در روسیه( منتشر شد.
خیام در این رساله طبقهبندی هوشمندانهای از معادﻻت جبری عرضه کرد که نشــاندهندۀ روش
بسیار منظم اوست .جورج سارتن در کتــاب مقدمــهای بــر تــاریخ علــم ایــن دســتاورد را نقطــۀ اوج
ریاضــیات دورۀ اســﻼمی دانســته اســت .خیــام فقــط ض ـرایب و پاســخهای مثبــت معــادﻻت را در
نظر گرفت .او معادﻻت درجۀ اول و دوم را در شش دسته آورد ،که خوارزمی پیشتر به آن اشاره کرده
بود .او کار خوارزمی را با نوزده نوع معادلۀ درجۀ سوم دنبال کرد .پنج دستۀ آن به معادﻻت درجۀ اول
و دوم ساده میشوند و دو دسته پیش از خیام حل شده بــود .او دوازده دســتۀ باقیمانــده را بــه کمــک
مقاطع مخروطی حل کرد .او میخواست که معادﻻت درجۀ سوم را تنها به روش عددی حــل کنــد،
اما روشهایش هندسی بود؛ او گفت شاید این کار در آینده انجام شود .در اوایل سدۀ هشتم هجــری
غیاثالدین جمشید کاشانی یکی از ریاضیدانان ایرانی برای یــافتن مقــادیر عــددی ریشــۀ معــادﻻت
درجۀ سوم با هر دقتی ،روشی مبتنی بر تکرار ٥ابداع کرد .در اواسط سدۀ نهم هجــری جــی .کــاردانو
دستوری تحلیلی برای حل معادﻻت درجۀ سوم عرضه کرد.
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اثر جبری دیگر خیام رسالۀ تقسیم ربع دایره در یک نسخۀ خطــی در کتابخانــۀ مرکــزی دانشــگاه
تهران نگهداری میشود که اولین بار به همراه ترجمۀ فارســی در تهـران در ســال  ۱۳۳۹چــاپ شــد.
ترجمههای انگلیسی ،روسی و فرانسوی این رسالۀ کوتاه عربی نیز چاپ شد .خیــام در ایــن رســاله
میخواهد که ربع دایره چنان قسمت شود که ارتباط خاصی بین پارهخطها برقرار باشد .او مســئله را
به معادلۀ درجۀ سوم تحویل کرد تا به کمک مقاطع مخروطی حل کند .بعدها معلوم شد که ساختار
این مسئله ارتباط نزدیکی دارد با طراحی کاشیکاریهای هندسیای که در نسخۀ خطی شمارۀ ۱۶۹
پاریس یافت شده است.
شرح خیام بر اصول اقلیدس ،شرح ما اشکل من مصادرات اقلیدس شامل ســه فصــل اســت(۱ :
دربارۀ اصل موضوع مشهور اقلیدس دربارۀ خطوط متوازی (۲ ،دربارۀ نســبت و تناســب (۳ ،دربــارۀ
ترکیب نسبتها .خیام در فصل اول تﻼشهای پیشینیانش برای اثبات اصل توازی را رد میکنــد و راه
حــل خــودش را عرضــه میکنــد .او تــﻼش کــرد نشــان دهــد کــه در هــر چهارضــلعی قائمالزاویــۀ
متساویالساقین دو زاویۀ دیگر برابر هستند .برای انجام این کار نشان میدهــد کــه اگــر فــرض کنــیم
آنها حاده یا منفرجه هستند این فرض منجــر بــه ناســازگاری میشــود .فــرض او در مــورد حــاده یــا
منفرجه بودن دو زاویۀ دیگر با قضایای هندسههای نااقلیدسی لوباچفسکی و ریمان متنــاظر اســت.
بعدها در سدۀ یازدهم هجری در کارهای ریاضیدان ایتالیایی جــی .جــی .ســاکری از چهارضــلعی
ً
قائمالزاویۀ متساویالساقین خیام استفاده شد .اگرچه بعدا مشخص شد که تﻼشهای خیام و دیگــر
ریاضیدانان پیش و پس از او از نظر ریاضی محکوم به شکست بوده ،اما این تــﻼشهــا در پیــدایش
هندسههای نااقلیدسی اثر داشته است .در دو فصل بعد ،خیام روی تعریف و ماهیت مفهــوم نســبت
تمرکز میکند .این رساله به طور گستردهای مطالعه و ترجمه شد.
خیام در رسالۀ جبرش به رسالۀ خود دربارۀ اثبات درستی روشهای هندی برای استخراج جذر و
کعب اعداد اشاره میکند و میافزاید که این روشها را برای استخراج ریشــههای مراتــب بــاﻻتر نیــز
تعمیم داده است .این آگاهی او به ضرایب بسط دوجملهای را نشان میدهد ١.قدیمیترین منبع ایــن
موضوع )ضرایب بسط دوجملهای( از کرجی )سدۀ  ۴هـ( است که سمؤال مغربی )سدۀ  ۶هـ( آن را
نقل کردهاست .این اثر خیام هنوز پیــدا نشدهاســت .در فهرســت صــفحۀ آغــاز نســخۀ شــمارۀ ۱۹۹
ً
کتابخانۀ دانشگاه لیدن ،نام رسالۀ مشکﻼت الحساب عمر خیام آمده که احتماﻻ رونوشتی از همین
اثر است .اما متأسفانه رساله در آنجا موجود نیست .گزارش شده نسخۀ خطــی ایــن اثــر در مــونیخ
 .١از این رو مثلث ضرایب بسط دوجملهای  (a  b)nرا به نادرست به خیام نسبت دادهاند ،حال آنکه کرجی پیش از او میزیست .در
غرب این ضرایب را به نام پاسکال و نیوتن خواندهاند.

 .١برای توضیحات بیشتر بنگرید به مقالۀ »ریشههای ترکیبیات« در شمارۀ  ۱۳مجلۀ میراث علمی ،ص ) ۴۷پانویس .(۲

از میخانه تا مدرسه:

وجود دارد ،اما تﻼش محققان برای یافتن آن ناکام ماند و بعدها معلوم شد که ایــن اطــﻼع نادرســت
١
بودهاست.
خیام عضو گروهی از منجمان بود که به دستور ملکشاه سلجوقی رصدهایی نجومی در اصــفهان
انجام دادند که نتایجش در زیج ملکشاهی گردآوری شد .این گروه همچنین گاهشــماری شمســی را
که پس از حملۀ اعراب در سدۀ اول هجری بــه خــاطر نادیــده گــرفتن نظــام کبیســهگیری دســتخوش
جابهجایی شده بود ،اصﻼح کرد .این زیج باقی نمانده است و ماهیت دقیــق اصــﻼح گاهشــماری و
نقش خیام در این کار به قدر کافی روشن نیست .این امر منجر به بحثهای طــوﻻنی در ایــن مــورد
شده و سخن پایانی هنوز گفته نشده است ،اما تصمیم این گروه برای تعیین آغاز ســال نــوی شمســی
)نوروز( برپایۀ معیار نجومی حقیقی )وارد شدن خورشید به نقطۀ نجومی حمل در اعتــدال بهــاری(
به جای معیارهای حسابی و جدولی مسلم است .این معیار نگهداشتن همیشــگی نــوروز در اعتــدال
بهاری را تضمین میکند .این ابداع چشمگیر در گاهشماری کنونی ایرانی اعمال میشود.
ُ
مطالبم را با یک رباعی که نه قرن بعد دکتر شفیعی کدکنی اهل نیشابور )خاستگاه خیام( ســروده
است به پایان میرسانم که نشاندهندۀ جاگاه امروزی خیام نزد مردمی است که او را دوست دارند.
گه دشـمن خـلق و فتنـه پرور باشد
گه دهری و گه ملحد و کافر باشد
مردی کـه ز عهــد خود فـراتر باشد
بایـد بچشــد عذاب تنهـــایی را
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میراث علمی اسﻼم و ایران ،سال دهم ،ش رههای اول و دوم )پیاپی  ١٩و  ،(٢٠سال ۱۴۰۰

٧۴

مکتب مراغه و تأثیر آن بر علم پس از مغول
١
در جهان اسﻼم

توفیق حیدرزاده

٢

ترجمۀ مهدی نوروزیبخش

٣

نصیرالدین طوسی )٦٧٢-٥٩٧ق( از شخصیتهایی در تاریخ علــم و فلســفه در اســﻼم اســت کــه
زندگی و آثار او زیاد مطالعه شده است .زندگینامه ،کتابشناسی ،و تــأثیرات او در منــابع مختلــف
موجود است که در مورد علم و نیز فلسفه و کــﻼم )الهیـات اســﻼمی( پــس از فــتح مغــول موضــوع
مطالعات پرشماری بوده است .اما برای بحث در مورد تأثیر او در احیا و تداوم فعالیتهای علمـی-
بهو یژه ریاضیات و نجوم -در عصر پس از مغول در ایران و کشــورهای همســایه ،ﻻزم اســت نکــات
مهم زندگی وی را مرور کنیم و سپس به دستاوردهای او در مراحل مختلف آن بپردازیم.
زندگی طوسی را می توان به سه دورۀ متمایز تقسـیم کــرد کــه بــر اســاس رو یـدادهای سیاسـی و
اجتماعی ایران در قرن هفتم هجری شکل گرفت .دورۀ اول که حدود سی سال از زنــدگی طوسـی را
دربرمیگیرد ،شامل تحصیﻼت اولیه و سفرهای اوست .طوسی در ســال ٥٩٧ق در طــوس )نزدیـک
مشهد( در شمال شرق ایران به دنیا آمد و تحصیﻼت اولیۀ خود را نزد پدر و علمای محلی آموخــت.
پس از حدود پانزده سال برای تحصیل در رشتۀ فلسفه و پزشــکی بــه نیشــابور رفــت .قبــل از حملـۀ
چنگیز به نیشــابور در ســال ۶۱۸ق ،بــه ری ،بغــداد و موصــل ســفر کــرد و حــدود ده سـال در آنجــا
تحصیﻼت تکمیلی در فلسفه ،کﻼم و نجوم را به انجام رساند .سه دهۀ اول زندگی طوسـی مصــادف
با یکی از پرتﻼطمترین دورههای تاریخ سرزمینهای اســﻼمی بــهو یـژه خراســان بــود .نــاآرامیهــای
سیاسی پس از سقوط سلجوقیان )٥٩٠ق( ،ظهور سلسلۀ خوارزمشاهیان )که با جنگهــای محلـی
همراه بود( ،حملۀ مغول در ٦١٥ق ،و بعدها ،بینظمی ناشــی از نــاتوانی مغــوﻻن در ادارۀ شــهرهای
 .١این مقاله ترجمهای است از:

Heidarzadeh, Tofigh, “The Marāgheh School and Its Impact on Post-Mongol Science in the Islamic World”, Iran
after the Mongols: The Idea of Iran, London: I.B. TAURIS, 2019, pp. 143-158.
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طوس و آموزش علوم ریاض

نوشتههای طوسی در مورد ریاضیات و نجــوم ترکیبـی از متــون اصــلی و تفاسـیر آنهــا ،و نیــز شــامل
نوشتههای توضیحی در مورد متــون موجــود ،از اصــول اقلیـدس تــا مجســطی بطلمیـوس ،و بیشــتر
کتابهای میانی یا »متوسطات« است که به طور سنتی بـین اصــول و مجســطی مطالعــه مــی شــد.
طوسی با تدوین مجموعهای از متون عربی و فارسی کاربرپسند در ریاضیات ،هــم مطالعــۀ آنهــا را
حتی در مدارس رواج داد ،و هم چارچوبی برای برنامۀ درسـی مطالعــات ریاضـی در ایـران پــس از
مغول فراهم کرد .آثار ریاضی طوسی تا قرن هشتم هجری به بخشهای شرقی سرزمینهای اسﻼمی
راه یافت و بعدها از طریق تبادل علمی بین مراکز فرهنگـی ایرانـی )بــهو یژه رصــدخانۀ ســمرقند( بــه
مدارس عثمانی رسید .طوسی تأثیر عمیقی در ترو یج و آموزش علــوم ریاضـی در امپراتــوری نوپــای
عثمانی داشت.
معلوم نیست طوسی در دوران تحصیل چه متونی را مطالعــه کــرده اســت .بــا ایـن حــال ،وی در
برخی از آثار خود از ابهامات محتوای تعدادی از متون ریاضی ابراز نارضایی کرده است ١.مـیتــوان
 .١مدرس رضوی ،محمدتقی ،احوال و آثار  ...محمد بن محمد بن الحسن الطوسی ،تهران ،فرهنگ ایران ،۱۳۵۵ ،ص .۳۶۵-۳۶۰
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فتح شده ،همگی تاریخ ایران را در سالهای پایـانی قــرن ششــم و آغــاز قــرن هفــتم هجــری نشــان
میدهد .اگرچه از نوشتهها یا فعالیتهای علمی دیگر مانند رصدهای نجــومی کــه طوسـی در ایـن
دوره انجام داده باشد بیاطﻼعیم ،اما او به اندازهای شهرت داشت که در بازگشت به خراسان در سال
٦٢٤ق یا اندکی پس از آن از حمایت ناصرالدین عبــدالرحمان بــن ابـی منصــور ،رهبــر )محتشــم(
اسماعیلیان قهستان برخوردار شد.
دورۀ دوم زندگی طوسی از این زمان با پیوستن به اسماعیلیان آغاز می شود .طوسی حدود سـیزده
سال را با ناصرالدین محتشم )که خود فردی عالم محسوب میشد( گذراند .ســپس در ســال ۶۴۴ق
به قلعۀ مرکزی اسماعیلیان در الموت ،واقع در شــمال ایـران نقــل مکــان کــرد .طوسـی در ایـن دورۀ
ً
حدودا سی ساله اکثر آثار خود در علوم ریاضی ،فلسفه و اخﻼق را نگاشت .سرانجام در دورۀ ســوم،
طوسی پنجاه و هفت ساله پس از سقوط الموت در سال ۶۵۶ق بــه هﻼکوخــان پیوســت و تــا پایـان
عمر در سال ۶۷۲ق سمت خود را به عنوان مشاور اعظم شاهان مغول حفظ کرد .او ایـن بــار موفــق
به تأسیس رصدخانۀ مراغه شد ،زیج ایلخانی را تکمیل کرد و اثر بزرگ خود در نجــوم یعنــی التــذکره
فی علم الهیئه را به عربی نوشت.
تأثیر طوسی بر علم را میتوان به سه حوزه تقسـیم کــرد :اول ،آمــوزش و تــرو یج علــوم ریاضـی؛ دوم،
نجوم رصدی؛ و سوم ،بررسی نظری کیهانشناسی زمینمرکزی یا نقش حیاتی او در حل مسائل هیئت.
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حدس زد که در طول اقامتش در دستگاه اسماعیلیان ،به کتابخانههای آنهــا دسترســی داشــته اســت.
ً
طوسی )احتماﻻ پس از نقل مکان به الموت( ،تصمیم گرفت بــا تصـحیح اشــتباهات ترجمــههــای
اولیه ،افزودن مطالب توضیحی و در برخی موارد با آوردن نظـرات جدیـد خــود ،متــون متعــارفی در
َُ
علوم ریاضی پدید آورد .اگرچه طوسی در مقدمۀ تحریــر خــود از اکــر منﻼئــوس از برنامــهاش بـرای
ً
تحریرهایی از کتابهای متوسطات صحبت می کند ،اما نتیجه دقیقا با ســنت متوســطات مطابقــت
ندارد .چنانکه معصومی همدانی نشان داده است ١طوسی در طرح تحریرهایش یکسان عمل نکــرد:
از یک سو ،متونی مانند کتاب معرفة مســاحة اﻻشــکال البســیطة والکریــة بنـو موسـی را کــه کتــابی
ضروری برای مطالعه پیش از مجسطی به حساب نمیآمد افزود و از ســوی دیگــر ،مــتن مفیـدی در
جبر که نقش اساسی در آموزش ریاضی دانشمندان مسلمان پیدا کرده باشد ،فراهم نکــرد .بــا وجــود
این ،مجموعۀ تحریرهای طوسی به گستردهترین مجموعۀ متون آموزشی در مطالعۀ ریاضیات پس از
مغول تبدیل شد .به عنوان مثال ،میتوان به تعداد نسخههای موجود از این کتابها و نیز شــرحهـای
متعدد بر آنها و ترجمۀ آنها به فارسی ،ترکی و سانسکریت تا اواخــر قــرن دوازدهــم هجــری اشــاره
کرد .پس از ورود ماشین چاپ به کشورهای اسﻼمی و هند ،نسخههای چــاپی آنهــا تــا میانــۀ قــرن
سیزدهم هجری نیز مشاهده میشود .محبوبیت عمومی تحریرهای طوسی از متــون ریاضـی نتیجـۀ
نظرات و مطالب بدیع طوسی در ریاضیات نبود ،بلکه نتیجۀ ســبک او در بازنو یسـی متــونی بــود کــه
قرنها قبل ترجمه شده بودند .طوسی آن متون را از متن اصلی یونانی ترجمه نکرده ،بلکــه آنهــا را بــا
مقایسۀ ترجمههای مختلف ،تصحیح اشــتباهات ،افــزودن نکــات توضـیحی ،از جملــه روشهــای
ً
جدید محاسبه یا حل مسئله ،و حذف بخشهایی که مستقیما به موضوع مــرتبط نبودنــد ،بازنو یسـی
کرد .به طور خﻼصه ،او نسخههای مختصر ،تصحیح شده و بهروز شدۀ متون ریاضـی را پدیــد آورد
که برای کاربرد آموزشی و عملی مناسب بودند.
امروزه سهم طوسی در ریاضیات را میتوان در دو زمینــه یافــت :مثلثــات و هندسـۀ نااقلیدسـی.
اگرچه تا زمان طوسی ،منجمان اسﻼمی مثلثات را پرورانده و به طور گستردهای مــورد اســتفاده قـرار
داده بودند ،اما این طوسی بود که متنی منظم در مثلثات مسطحه و کروی فراهم کرد و آن را به عنــوان
موضوعی مستقل برای مطالعه عرضه کرد .عﻼوه بر این ،روش ابتکاری طوسـی بـرای اثبــات قضـیۀ
پنجم اقلیدس -اصل موضوع توازی -در سال ۱۵۹۴م به ﻻتینـی ترجمــه و در اوایـل قــرن هجــدهم
میﻼدی ،نقطۀ شروع هندسۀ نااقلیدسی جووانی ساکری ٢شد.
 .١معصومی همدانی ،حسین» ،استاد بشر« ،دانشمند طوس ،به کوشش نصرالله پورجوادی و ژیوا وسل ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی،
 ،۱۳۷۵ص .۲۶-۲۴
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هیچ گزارشی وجود ندارد که نشان دهد طوسی پــیش یـا پــس از پیوســتن بــه اســماعیلیان ،رصــدی
نجومی یا مربوط به احکام نجومی انجام داده باشد .اگرچه طوسی طی ســه دهــه خــدمت در دربــار
اسماعیلیان تعدادی متون نجومی و احکام نجومی نگاشته است ،هیچ مدرکی دال بر تﻼش وی برای
ایجاد رصدخانه در آنجا یا مشارکتش در طرحی رصدی در دست نیســت .مشــخص نیســت کــه آیــا
خود او به این موضوع بیعﻼقه بوده است یا حامیان اسماعیلی او .با این حــال ،خواجــه رشـیدالدین
همدانی مینویسد که منگوخان )۶۵۷ -۶۰۵ق( از تخصص طوسی آگاه بود و قبــل از لشکرکشـی
هﻼکو به ایران از برادرش خواست که طوسی را به قرهقروم بفرستد تا رصدخانهای بسازد ١.اگــر گفتــۀ
رشیدالدین درست باشد حقیقت بسیار مهمی را در مورد مبادﻻت فکری و فرهنگـی بـین )حــداقل(
خراســان و ســرزمینهــای همجــوار آن آشــکار مـیکنــد .علیـرغم محــدودیتهــای احتمــالی کــه
ً
اسماعیلیان -بــهو یـژه بـرای ســاکنان قلعــه در ارتبــاط بــا دیگــر افـراد -وضــع کــرده بودنــد ،ظــاهرا
دستاوردهای نجومی طوسی چنان قابل توجه بوده کــه اخبــارش در خــارج از اقامتگــاه مســتحکم او
منتشر شده است .اما آن دستاوردها چه بود؟ کدام کتاب یا رسالۀ طوسی -یا اخبار مربــوط بــه ســایر
فعالیتهای نجومی و احکام نجومی او -به دربار منگوخان رسیده بود؟
به احتمــال زیـاد رســالۀ معینیـه )ح ۶۳۲ق( ،بــه فارسـی ،اولـین نوشــتۀ نجــومی طوسـی طــی
همراهیاش با اسماعیلیان است .با این حال ،نوشــتههای اصــلی طوسـی در علــوم ریاضـی -ماننــد
ً
تحریر مجسطی و دیگر تحریرهای او )همگی به زبان عربی( -پس از سال ۶۴۵ق ،تقریبا پنج ســال
ُ
قبل از به تخت نشستن منگو خان ،نوشته شدهاند .دستکم نه مــورد از تحریرهــایش بـین ســالهای
۶۵۱ق تا ۶۵۳ق که طوسی در قلعۀ الموت بود ،به پایان رسید .آیا نسخههــایی از ایـن کتــابهــا در
ً
مدت نسبتا کوتاهی به خارج از قلعههای اسماعیلیان میرسید؟ و اگر چنین بود ،آیا آنها را به قرهقروم
بردند؟ آیا دانشمندانی با تسلط به زبان عربی و متخصص در نجوم ریاضی ،در پی بردن بــه اهمیـت
اثری چون تحریر مجسطی و نو یسندۀ آن نقش داشتهاند؟
اگرچه مغولها پس از لشکرکشی چنگیز بــه غــرب در اواخــر دهـۀ ۶۱۷ق بــا نجــوم اســﻼمی
ً
)عمدتا زیجها و تقو یمهای اسﻼمی( آشنا شده بودند ،اما توجه واقعی آنها به آنچه بــه آن »نجــوم
غربی« میگفتند بسیار دیرتر آغاز شد .در زمان گیوک خان -جد منگو خان» -عیسی کلمهچی«،
منجمی از غرب آسیا ،به خدمت دربار خان در آمد اما در سال ۶۵۹ق ،در زمان سلطنت قوبﻼی
خان -جانشین منگو -بود که ادارۀ نجوم غربی تحت نظارت عیسی تأسیس شد .بــا ایــن حــال بــه
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نظر میرسد در دربار منگو خان هیچ منجمی که در ساخت رصدخانه متخصــص باشــد حضــور
نداشت .به گفتۀ رشیدالدین ،منگو خان خــود فــردی عــالم بــود و حتـی توانســته بــود تعــدادی از
قضایای اقلیدس را حل کند .او برای تأسیس رصدخانهای در قره قروم )پایتخت امپراتــوری مغــول
در اواسط قرن هفتم هجری( ،نخست از جمالالدین محمد بن طاهر بــن محمــد زیـدی بخــاری
١
)در منابع چینی »ژامالیدینگ«( که به اندازۀ کافی در این امر مهارت نداشــت ،کمــک خواســت.
چون »شهرت طوسی چون بــرق و بــاد همــه جــا را در نوردیــده بــود« ٢منگــو از بـرادرش هﻼکــو
خواست تا طوسی را به قره قروم بفرستد.
ً
طوسی در خارج از قلعههای اسماعیلیان مشهور شده بود .اما پیش از رفتن به الموت ،تقریبــا تمــام
تألیفات او )بجز معینیه و شرح مختصر آن با عنوان حل مشکﻼت معینیه( بــه جــای علــوم ریاضـی ،در
اخﻼق ،منطق ،کﻼم ،فلسفه وغیره بود .پس دانشمندان چگونه از مهارتهای ریاضـی طوسـی اطــﻼع
داشتند؟ از طریق ارتباط شخصی طوسی بود؟ اگرچه مکاتبات کمی بین طوسی و ســایر علمــا از دوران
اسماعیلیان باقی مانده است اما در مجموع میزان تبادﻻت اجتماعی بـین اســماعیلیان از اســتحکاماتی
مانند الموت یا میمون دژ با خارج چندان شناخته شده نیست .آیا دعات )مبلغین مذهبی( اســماعیلیان
ستایش علمای اسماعیلی و دستاوردهای فکری آنان را جــزو وظــایف تبلیغـی خــود مــیدانســتند؟ آیـا
طوسی در علوم ریاضی شاگردانی تربیت کرد که شهرت او را گسترش دادند؟ در حالی کــه از جزئیـات
این مبادﻻت اطﻼعی در دست نیست ،اسناد موجود نشان مـیدهــد کــه بــه احتمــال زیـاد طوســی در
سالهای اقامت در الموت ،امکان نامهنگاری با دانشمندان خارج از آنجا را داشته است.
طوسی عﻼوه بر شهرتش به عنوان فیلسوف ،ریاضیدان و مــتکلم ،بــه خــاطر دانشـش در احکــام
نجوم نیز شهرت داشت .عﻼوه بــر تــألیف چنــد کتــاب در ایـن زمینــه ،گزارشهــایی از توصـیههای
طالعبینانۀ طوسی به فرمانروایان اسماعیلی و ایلخانی وجود دارد .او حتی برای برادر خورشــاه در دژ
ً
لمبسر احتماﻻ در همان زمانی که به المــوت رسـید ،زایچــهای تــدوین کــرد )در  ۱۲رجــب .(۶۳۲
طوسی در روضۀ تسلیم ،از طریق تفسیر باطنی بروج نجومی و ترتیب اجرام سماوی ،بین ارادۀ قــادر
متعال ،نظم کائنات و امور انسانی ،نه تنها در تکوین کالبد انسان ،بلکه تاریخ و زمان ظهور شــارعی
یا بعثت پیامبری ارتباط برقرار میکند .این شهرت طوسی در علم احکام نجوم ،در کنار شهرت او به
عنوان فیلسوف و حکیم در خدمت امرای اسماعیلیه ،او را به سرمایهای ارزشمند برای هــر حکــومتی
تبدیل میکرد .طوسی میتوانست برای فرمانروایان مغول که به طــالعبینـی عﻼقــه داشــتند و در هــر
٣
زمینهای آن را به کار میبستند ،منبع ارزشمندی برای توصیههای احکام نجومی باشد.
 .١همان
 .٢همان
 .٣برای توضیحات بیشتر ،بنگرید به مقالۀ »از الموت تا پکن« در همین شمارۀ میراث علمی .م

 .١چون دنبالهدارها پدیدههایی مربوط به هواشناسی به شمار میآمدند ،احکامیان بیشتر از منجمان به آنها توجه داشتند.
 .٢جوینی ،عﻼءالدین عطاملک ،تاریخ جهانگشای جوینی ،به کوشش محمد قزوینی ،تهران ،انتشارات هرمس ،چاپ اول ،۱۳۸۶ ،ص
.۸۴۵
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باید از نبود گزارشی در مورد رصدهای نجومی طوســی در طــول اقــامتش در کنــار اســماعیلیان،
بپذیریم که شهرت طوسی در نجوم به جای انجام فعالیت عملی نجومی ]یا نجــوم رصــدی[ ،بیشــتر
ً
به دلیل نوشتههایش در علوم ریاضی )و احتماﻻ دانش نجومی او( بــوده اســت .تأکیــد مــن بــر ایــن
ً
موضوع از آن روست که اخیرا در برخی از نشریات و منابع اینترنتی طوسی بــه عنــوان یـک رصــدگر
ً
ً
چیرهدست معرفی شده است .اگر طوسی واقعا منجمی صــرفا رصــدی بــود )ماننــد بتــانی یـا تیکــو
براهه( ،در طول سالهای همراهی با اسماعیلیان فرصتهای زیادی بـرای ثبــت رصــدهای خــود از
رو یدادهای نجومی و احکام نجــومی ،یـا انــدازهگیـری تعــدادی از مشخصــههــای نجــومی ﻻزم در
پاﻻیش رصدها و الگوهای قبلی داشت .از سال  ۶۲۷تا ۶۵۶ق ،دستکم چهار دنبالهدار درخشــان
توسط رصدگران چینی ،اروپایی و ژاپنی گزارش شد؛ ١بیش از دوازده ماهگرفتگی جزئی یـا کامــل ،و
همچنین یکی دو خورشیدگرفتگی ،در ایران قابل مشاهده بوده است .تعــداد زیـادی از رو یـدادهای
دیگر ،مانند کشیدگیها ،مقارنهها و حرکات رجعی که میتوانستند موضوع رصدهای نجومی باشند
وجود داشت و علیرغم این که در میان منجمان اسﻼمی رسم نبود کــه چنـین پدیـدههــای نجــومی و
احکامی را در کتابهای متعارف خود بیاورند ،اما گزارشهای زیادی در مورد رویدادهای مشــابه از
سوی منجمانی که کار رصدی انجام میدادند وجود دارد .به نظر میرسد که یــا طوسـی در زمــرۀ آن
رصدگران نبوده ،یا باید بپذیریم گزارشهایی که به منگو رسیده و او را در مورد مهارتهــای رصــدی
طوسی متقاعد کرده ،به دست ما نرسیده است.
چنان که دیدیم طوسی به طالعبینی نیز اشتغال داشت اما تفاوت زیادی بـین ماهیـت رصــدهای
طالع بینانه و رصدهایی که باید قبل و بعد از تأسیس رصدخانه انجام شود ،وجود دارد .شاید طوسی
ً
از زمان حضور در دربار اسماعیلیان تمایل به تأسیس رصدخانه داشــت ،امــا ظــاهرا هرگــز فرصــت
تحقق آن را پیدا نکرد .عطاملک جو ینی ،مورخ ایرانی همعصر مغوﻻن ،مــینویســد کــه طوســی در
الموت ابزارهایی مانند اسطرﻻب و ذاتالحلق را از نابودی نجات داد ٢.با این حال ،بجز ذاتالحلق
که ممکن است بسته به اندازهای که دارد در رصدهای نجومی به کار آید ،اسطرﻻبها چنــدان دقیــق
نیستند که به عنوان ابزار رصدخانهای به کار روند.
ابن شاکر در فوات الوفیات میگو ید این طوسی بود که هﻼکوخان را متقاعد کرد کــه رصــدخانه
بسازد .به گفتۀ ابن شاکر ،هﻼکو از طوسی در مورد مزایای رصدخانه سؤال کرد و طوسـی پاســخ داد
که با اطﻼعاتی که از رصدخانه به دست میآید میتوان رو یدادهای آینده را پیشبینـی کــرد .طوسـی
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دستور داد تشت حمامی را از بلندی انداختند و صدای هولناک آن باعــث تــرس شــدید در ســپاهیان
هﻼکو شد .اما چون هﻼکو از آن خبر داشت ،نترسید ١.در تاریخ وصاف هم آمده اســت کــه پــس از
سقوط بغداد ،طوسی پیشنهاد ساخت رصدخانهای را به هﻼکو داد ٢.با ایـن حــال ،بعیـد اســت کــه
هﻼکو -که برآمده از فرهنگی بود که احکام نجومی در آن نهادینــه بــود -بــا طــالعبینی ناآشــنا بــوده
باشد .حداقل میتوانیم فرض کنیم که او اهمیت رصدخانه و طالعبینـی را از دســتور بـرادرش بـرای
فرستادن طوسی به قرهقروم میدانست .قبل از محاصرۀ بغداد ،هﻼکو با حسامالــدین مــنجم )کــه بــه
دستور منگو با هﻼکو همراه شده بود( در مورد عواقب حمله به بغداد مشورت کرد ٣.پــس از ســقوط
بغداد ،هﻼکو منجم خلیفه ،سلیمانشاه را اعدام کرد ،زیـرا بــه عنــوان پیشــگویی کــه از نشــانههــای
آسمانی آگاه بود ،نتوانسته بود ارباب خود را متقاعد کند که تسلیم شود ٤.در نتیجه ،بسـیار بعیـد بــه
نظر میرسد که هﻼکو چنین بودجۀ هنگفتـی را صــرف ســاختن رصــدخانه آن هــم تنهــا بــه خــاطر
آزمایش تشت طوسی اختصاص داده باشد .رشیدالدین در جامع التواریخ و طوسی در هر دو نســخه
از مقدمۀ زیج ایلخانی تأسیس رصدخانۀ مراغه را مدیون هﻼکو میداننــد .رشـیدالدین هﻼکــو را بــه
عنوان فرمانروایی معرفی میکند که عاشق ساختن ،عﻼقهمند به فلســفه و علـوم اوائــل )علــوم عهــد
ً
باستان ،عمدتا یونانی( ،مشوق دانشمندان به بحث در مورد علوم باستانی و عﻼقهمند بــه کیمیـاگری
بود و مبلغ هنگفتی را به دستاندرکاران این علــم اختصــاص داد ٥.او بـرای ســاختن رصــدخانه ،بــه
طوسی اجازه داد که  ۱۰درصد از درآمد حاصل از تمام موقوفات در قلمرو هﻼکو را دریافــت کنــد و
به گفتۀ شمسالدین عرضی )پسر مؤ یدالدین( »تنها خدا میداند که طوسی چه مقدار پول از هﻼکــو
٦
برای ساختن رصدخانه دریافت کرده است«.
جا دارد در مورد تأسیس رصدخانۀ مراغــه چنــد ســؤال مطــرح شــود :فکــر آن از هﻼکــو بــود یـا
ً
طوسی؟ اگر این پیشنهاد هﻼکو بود ،آیا طوسی عمﻼ آمادۀ نظارت بر چنین طــرح عظیمـی بــود؟ یـا
اینکه هردو نظرهای مشابهی در مورد نیاز به رصدهای نوین داشتند و در زمــان مناســب بــه یکـدیگر
برخوردند؟ اگر پیشنهاد هرکدام از این دو ،هﻼکو یا طوسی بود ،و یکی از آنهــا یــک مــنجم رصــدی
ً
ً
ماهر بود که در ابزار دقیق و رصد نیز مهارت داشت ،قاعدتا جداول به دســت آمــده بایـد عمــدتا بــر
اساس رصدهای جدید استوار میبود .اگر طوسی منجم رصدی ماهری نبــود ،مــیتــوان مــوقعیتی را
 .١مدرس رضوی ،احوال و آثار ،ص .۴۱-۴۰
 .٢آیتی ،عبدالمحمد ،تحریر تاریخ وصاف ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،۱۳۸۳ ،ص .۳۰-۲۹
 .٣رشیدالدین ،جامع التواریخ ،ج  ،۳ص .۵۰
 .٤همان ،ص .۵۸
 .٥همان ،ص .۹۱-۹۰
 .٦رضوی ،احوال و آثار ،ص .۴۹

در آن وقت که ]هﻼکو[ وﻻیتها]ی[ ملحدان بگرفت ،من بندۀ کمترین نصــیر را کــه
از طوسم و به وﻻیت ملحدان افتاده بودم ،از آنجا بیرون آورد و رصد ستارگان فرمــود و
حکیمانی را که رصد مــیدانســتند چــون مؤیدالــدین عرضــی کــه بــه دمشــق بــود ،و
فخرالدین مراغی که بــه موصــل بــود ،و فخرالــدین اخﻼطــی کــه بــه تفلــیس بــود ،و
نجمالدین و پسران که به قزوین بود ،از آن وﻻیتهــا بطلبیــد و زمــین مراغــه رصــد را
اختیار کردند و به آن بندگی مشــغول شــدند و آلــتهــا ســاختند و بناهــا ﻻیــق رصــد
برآوردند و بفرمود تــا کتــابهــا از بغــداد و موصــل و شــام و خراســان بیاوردنــد و در
موضعی که رصد میکردند بنهادند تا آن کار نسق و ترتیب نیکو یافت و آوازۀ ایــن کــار
 .١رشیدالدین ،جامع التواریخ ،ص .۴۹
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تصور کرد که در آن هﻼکو به طوسی دستور ساخت رصدخانه را داد و طوسی مجبور شد با گروهــی
از متخصصان روی این طرح کار کند.
ساخت و بهرهبرداری از رصدخانۀ مراغه که در منابع اولیه و ثانو یه به اختصار آمده است ،از نظر
طراحی ،ابزار دقیق و نتایج نهایی نیاز به بررسـی بیشــتری دارد .رصــدخانۀ مراغــه از برخـی جهــات
نهادی بی نظیر در کل تاریخ نجوم است .این رصدخانه اولین رصدخانه در مقیـاس بــزرگ در دوران
پیشامدرن بود و نشاندهندۀ موج جدیدی از فعالیتهای علمـی در جهــان اســﻼم در دوران پــس از
مغول است .این مکان محل تجمع شخصیتهای برجسته در ابــداع نظریـههــای پیچیـدۀ سـیارهای
پیشکپرنیکی و نابطلمیوسی بود و الگو یی برای رصدخانههای دیگری شد که تا قرن یازدهم هجــری
در ایران ،ماوراءالنهر و آسیای صغیر ساخته شد.
رشید الدین با گزارش وقایع پس از سقوط بغداد در ذیحجــۀ ۶۵۵ق ،مـیگو یـد کــه در همــان
سال ،هﻼکو به طوسی دستور داد که در هر مکانی که مناسب میدانــد ،رصــدخانهای بنــا کنــد ١.در
ً
اوایل رجب ۶۵۶ق به مراغه رسیدند و ســاخت رصــدخانه تقریبــا ده مــاه بعــد ،در  ۴جمــادیاﻻول
ً
۶۵۷ق -تقریبا پس از پایان زمستان سخت در منطقه آغاز شد.
فکر برپایی رصدخانهای در این مقیاس بزرگ و مناسب برای اقامت درازمدت ،همراه با ابزارهای
زیاد ،فضایی برای کارکنان ،کتابخانه و کﻼس درس ،تازگی داشت .هیچ نمونهای از رصــدخانههــای
قبلی دورۀ اسﻼمی با رصدخانۀ مراغه از نظر بزرگی یا پیچیدگی قابل قیاس نیست .فاصلۀ زمــانی ده
ماهه بین دستور هﻼکو و شروع ساخت رصدخانه ،مدت کوتاهی برای طراحی رصدخانه و ســاخت
ابزارهای آن به نظر میرسد .نمیدانیم که طوسی از قبل طرحـی داشــته یـا پــس از دریافــت دســتور
هﻼکو ،رصدخانه را طراحی کرده است .طوسی در مقدمۀ زیج ایلخانی میگو ید:
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عظیم در جهان منتشر شد ...پس در عهد بزرگوار ایشان ،چنانکــه اشــارت آن پادشــاه
بود ،رصد ستارگان تمام شد و بنابر این رصد نو ایــن زیــج ایلخــانی مــن کــه کمتــرین
بندگان نصیرم بساختم و بــه بنــدگی پادشــاه و پادشــاهزادۀ جهــان اباقاخــان رســانیدم،
امیدوارم که موافق رضای او باشد تا بــه دولــت او منجمــان بعــد از ایــن ،از ایــن زیــج
تقویمها و طالعها بیرون آورند و نام ایشان تا هزاران سال در جهان باقی باشد.
نظامالدین نیشابوری در شرح زیج ایلخانی با عنوان کشف حقایق زیج ایلخانی که در سالهــای
۷۰۸-۷۰۷ق ،حدود سی و پنج سال پس از اتمام زیج ایلخانی تألیف شده است ،میگوید:
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کار رصد کاریست که جز به اشارت پادشاهان نتوان کرد ،نه از بهر آنک در رصــد
و آﻻت آن خراجات بسیار احتیاج است .چه اگر سبب همین بــودی کســانی کــه
این معنی دانستندی با اصحاب اموال استعانت کردندی ،اما دریــن کــار حضــور
استادان کامل ماهر که آﻻت رصد را از ّقوت به فعل توانند آورد احتیــاج اســت و
چون کار بزرگ است و مدت بسیار میبایــد تــا تمــام شــود ،بــر حضــور بعضــی
استادان اقتصار نتوان کرد ،بلکه استادان آن عصر را واجب بود جمع کردن تــا هــر
١
یک صنعت خود را ظاهر گردانند.
در واقع ،همۀ این منابع توسط هﻼکو تأمین شد .چنان که دیدیم تعدادی از کارشناسان در مراغــه
گرد هم آمدند تا رصدخانه را بسازند .طراحی و ساخت ابزار تا سال ۶۶۰ق به پایان رسید و در ســال
۶۶۲ق هﻼکو در سفر خود به مراغه بر تکمیل رصدخانه در کمترین زمان اصرار داشــت .یـک ســال
بعد هﻼکو درگذشت و سرانجام در سال ۶۷۰ق زیج ایلخانی بــه آباقاخــان جانشـین هﻼکــو تقــدیم
شد .طوسی دو سال پس از تکمیل زیج ایلخانی درگذشت.
ً
اما ظاهرا مسیر رصدها و محاسبات زیج در طــول دوازده ســال نظــارت طوسـی بــر ایــن طــرح،
ً
چندان هموار نبوده است .در تعدادی از آثار نجومی که در مدت نسبتا کوتاهی پس از زیج ایلخــانی
پدیدار شدند ،نخستین نقدها به این زیج را مییابیم .نظامالدین نیشابوری در مقدمۀ کشــف حقــائق
زیج ایلخانی خود به طور ضمنی میگو ید که چون طوسی و یرایش نهایی زیج را خودش انجام نداده
بود ،ممکن است اشتباهات احتمالی در نسخۀ منتشر شــده ،اصــﻼح نشــده باشــد ٢.شــمسالــدین
محمد بن علی خواجه وابکنوی در زیـج خــود بــا عنــوان المحقــق الســلطانی علــی اصــول الرصــد
 .١نیشابوری ،نظامالدین ،کشف حقایق زیج ایلخانی ،تهران ،کتابخانۀ مجلس شورای اسﻼمی ،نسخۀ خطی شمارۀ  ،۷۸۱۶۰برگ .۷
 .٢نیشابوری ،نظامالدین ،کشف حقایق زیج ایلخانی ،تهران ،کتابخانۀ مجلس شورای اسﻼمی ،نسخۀ خطی شمارۀ  ،۱۴۲۶برگ ۴پ.

 .١وابکنوی ،شمسالدین محمد بن علی ،زیج المحقق السلطانی علی اصول الرصد اﻻیلخانی ،تهران ،کتابخانۀ مجلس شورای اسﻼمی،
نسخۀ خطی شمارۀ  ،۶۴۳۵برگ .۵-۴
 .٢رضوی ،احوال و آثار ،ص .۵۸-۵۷
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اﻻیلخانی میگوید که زیج ایلخانی فقط بر اساس رصدهای انجام شده در رصدخانۀ مراغه نیست،
بلکه رصدهایی که در زیج مغربی نیز آورده شــده بــود و بــر اســاس رصــدهای جدیـد و دقیـقتر در
رصدخانه صورت گرفته بود نیز در تدوین آن نقش داشتند ١.در نهایت زیج جامع بوسعیدی )حــدود
ً
۸۴۱ق( رکن الدین آملی هم تقریبا همان نقد وابکنوی را تکرار میکند.
با وجود دخالت برخی از علمای نامی و نظــارت طوسـی ،دقــت زیـج ایلخــانی مطلــوب نبــود.
ً
مشخصههای اساسی مورد نیاز برای محاسبۀ زیج جدید تماما از رصدهای جدید در مراغه به دست
نیامد .آن مشخصهها از زیجهای قبلی اقتباس و با رصدهای انجام شده در مراغه مقایسه شد .اگرچه
شواهد تاریخی کافی نداریم ،میتوانیم حدس بزنیم که نتیجۀ غیر متعــارف کــار رصــدخانه ممکــن
است معلول چند عامل باشد .اول ،عجلۀ هﻼکو برای تکمیل زیج ممکن است بر کل فرایند ساخت
ابزار ،رصد و محاسبه تأثیر گذاشته باشد .دوم اینکــه انــدازۀ بــزرگ ابزارهــای رصــدی ممکــن اســت
خطایی ایجاد کرده باشد که فقط بهتدریج کشف و اصــﻼح مـیشــد .اگرچــه درجــهبنــدی ریزتــر و
دقیقتر ربعها و سایر ابزارهای بزرگ -مقیاس به طور نظری ممکن است ،اما عظیم بــودن ســازههــا و
ً
اندازۀ بزرگ ابزارهای نشانهروی ،عمﻼ منشأ خطای قابل تــوجهی مـیتواننــد باشــند .در ایـن مــورد،
تصحیح مستمر دادههای به دست آمده یا طراحی مجدد ابزارها ضروری است .سوم ،کمبــود نیـروی
انسانی ماهر ممکن است کیفیت و کمیت رصــدها را محــدود کــرده باشــد .شــواهد موجــود نشــان
میدهد که از چهار نفری که طوسی در مقدمۀ زیج ایلخانی از آنها به عنوان همکار خود نام می بــرد
ُ
ُ
)مؤیدالدین عرضی ،فخرالدین اخﻼطـی ،فخرالــدین مراغـی و نجــمالــدین دبیـران( ،تنهــا عرضــی
پیشینهای در نجوم عملی داشت .تنها منجم رصدی که قبل از پیوستن به طوسـی زیجـی را بــه پایـان
رسانده بود )و نام او در مقدمۀ زیج ایلخانی ذکر نشده است( محیالدین مغربی بود .مـیدانـیم کــه
ُ
عرضی و فخرالدین مراغی چهار سال قبل از اتمــام زیـج ایلخــانی از دنیـا رفتنــد و مغربـی بــه طــور
مستقل روی زیج خود که در سال ۶۷۴ق به عنوان ادوار اﻻنوار انتشار یافت کار می کرد .به عبــارت
ً
دیگر در نیمۀ دوم دورۀ دوازده سالهای که زیج ایلخانی تولید شد ،طوسـی عمــدتا بــا دو مــنجم کــار
میکرد که همگی آنها در نیمۀ دوم دهۀ شصتم زندگیشان بــه ســر مــیبردنــد .طوســی در ایـن مــدت
وظایف اداری دیگری نیز داشت و حداقل سه بار به عراق و یک بار به قهستان سفر کرد که ســفر دوم
٢
بیش از یک سال طول کشید.
وجود دو طرح رصدی در رصدخانۀ مراغه موضوع بسیار جالبی است که نیاز بــه تحقیــق بیشــتر
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دارد .طوسی با گروهی از منجمان که نامشان در زیج ایلخانی آمده است ،روی زیجی کار میکرد و
ً
مغربی  -احتماﻻ با تعدادی دیگر از همکاران که نامشان در زیج ایلخــانی نیســت -زیـج دیگــری را
محاسبه میکرد که سرانجام به نتیجۀ دقیقتر از زیج قبلی انجامید .یک روایت ممکن بـرای توضـیح
این موضوع ممکن است این باشد که دو رویکرد متفاوت در تکمیل این طرح در جریان بــودهاســت:
رو یکردی علمی و رویکردی اجرایی .علمای مراغه از یک طرف باید رصدها و محاسبات مربوطه را
انجام می دادند ،ابزارهای خود را تنظیم و تصحیح مـیکردنــد و مراحــل را تکـرار مـیکردنــد تــا بــه
باﻻترین دقت برسند و از طرف دیگر مجبور بودند مجموعهای معقول از جــدولهــا را بـرای هﻼکــو
تهیه کنند و زیج ایلخانی را در مدت کوتاهی ) ۱۲سال( بــه پایـان رســانند .مسـیر اول بعــدها رصــد
ایلخانی یا رصدهای جدید مراغه نام گرفت ،و نتیجۀ مسـیر دوم زیـج ایلخــانی بــود .بــا ایـن حــال،
رو یکرد اول توسط چندین منجم دیگر تا اوایل قرن هشتم هجری ادامه یافت.
بر اساس این روایت ،میتوان تصور کرد که هﻼکو ،مصمم به داشتن بهترین مشاورههــای مبتنــی
بر احکام نجوم ،از طوسی خواست تا رصدخانهای تأسیس کند .طوسـی بــه عنــوان یـک فیلســوف و
منجم نظری ،نه تنها سعی کرد خان را خشنود کند و به عنوان مشاوری هوشمند عمل کنــد ،بلکــه بــا
برپایی این بنا که بزرگترین رصدخانهای بود که تا آن زمان ساخته شده بود ،فعالیتهای عقلــی را در
دوران تاریک تهاجمات مغول احیا و بسیاری از متفکران دوران را به این مرکز جذب کرد.
نگاهی دقیق به مقدمۀ طوسی بر زیج ایلخانی )نگاه کنید به باﻻ( نیز ممکن است حقــایقی را در
مورد تأسیس رصدخانه و فرایند محاسبۀ زیج نشان دهد .او در این مقدمه بــه صـراحت گفتــه اســت
)تأ کید از من است( :هﻼکو به طوسی دستور داد تــا ســتارگان را رصــد کنــد .او )هﻼکــو( بــه دنبــال
دانشمندانی بود که رصد میدانستند .آنها مراغه را برگزیدند و خود را به ایـن کــار مشــغول کردنــد و
رصد ستارگان به پایان رسید .و بر اساس این رصدهای جدید ،من ]طوسـی[ ایـن زیـج ایلخــانی را
تدوین نمودم .طوسی بسته به نحوۀ تفسیر ضمیر »آنهــا« در مــتن اصــلی فارسـی ،ممکــن اســت در
انتخاب مراغه و انجام رصدها شرکت کرده یا نکرده باشد .با این حال ،او به وضوح از ضمیر مــن بــه
عنوان تنها مسئول محاسبۀ زیج بر اساس آن رصدهای جدید اســتفاده مـیکنــد .ســپس طوسـی ،بــه
عنوان ناظر یا به عنوان عضوی از گروه رصدی ،اما به عنوان منجم اصــلی ،مجبــور شــد از دادههــای
جمعآوری شده برای تدوین زیج اســتفاده کنــد .امــا چـرا او تــرجیح داد زیـج جدیـد را بــر اســاس
رصدهای قبلی تدوین کند؟ اگر به خاطر عجلۀ هﻼکو بود ،چرا بعــد از مــرگ هﻼکــو همـان روال را
ادامه دادند؟
ً
طی تقریبا ده سال پس از اتمام زیج ایلخانی ،تمام منجمان اصلی سهیم در ساخت و راهانــدازی
رصدخانه درگذشتند .با این حال ،این رصدخانه حداقل تا زمان غازان خان ،در سالهای اولیــۀ قــرن
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هشتم هجری ،فعال بوده است .نســل دوم منجمــان و ریاضـیدانانی کــه در مراغــه آمــوزش دیـده یـا
ً
مشغول به کار بودند ،این کار را عمدتا برای انجام رصدهای جدید ،اصﻼح مشکﻼت زیج ایلخــانی
یا تدوین زیج جدید ادامه دادند .در سال ۶۹۴ق غازان خان تبریز را پایتخت خــود کــرد .غــازان کــه
مردی دانشمند و طراح ابزارهای نجومی بود و از رصدخانه مراغه بازدید و در آنجا با ابزارها کار کرده
بود ،رصدخانۀ جدیدی در تبریز تأسیس کرد .منجم ارشــد او ،شــمسالــدین وابکنــوی ،کــه مـنجم
اولجایتو و ابوسعید نیز بود ،بر اساس رصدهای جدید انجام شده در مراغــه و تبریـز ،زیـج جدیـدی
تألیف کرد .این سومین زیجی بود که عﻼوه بر زیـج ایلخــانی و ادوار اﻻنــوار مغربـی در رصــدخانۀ
مراغه نوشته شد .اولجایتو ،با تبــدیل ســلطانیه بــه پایتخــت ایلخانیـان در ســال ۷۰۳ق ،رصــدخانۀ
جدیدی در آنجا تأسیس کرد .اگرچه بقایای رصــدخانه هــای تبریـز و ســلطانیه هنــوز کشــف نشــده
است ،اما گزارشهای صریحی از تأسیس آنها وجود دارد.
رصدخانۀ مراغه نه تنها پس از مدتها انفعال در نجوم رصدی در جهان اسﻼم تحقیقات فشــردۀ
نجومی را آغاز کرد ،بلکه رصدخانه را به عنوان یک نهاد بازتعریف کرد .ایـن نشــاندهندۀ تکامــل از
ساختار »یک فرد ،یک ابزار« به نهادی است که کارکنان زیادی را که همگی بـرای انجــام رصــدهای
درازمدت به امکانات نیاز داشتند در خود جای داده است.
اطﻼعات کمی در مورد فعالیتهای رصــدی در دورۀ پــس از مــرگ ابوســعید در ســال ۷۳۵ق و
ظهور تیموریان در اواخر قرن هشتم هجری وجود دارد .در سال ۸۲۷ق ،الغ بیـگ ،نــوۀ تیمــور ،کــه
ریاضیدان و مــنجم بــود ،رصــدخانهای در ســمرقند تأسـیس کــرد .الــغ بیـگ در جــوانی از بقایـای
رصدخانۀ مراغه بازدید کرده بود و رصدخانۀ او ادامهدهندۀ مسیری بود که رصــدخانۀ مراغــه همــوار
کرده بود .هدف اصلی این رصدخانۀ جدید ،تولید زیجی دقیقتر از زیج ایلخانی بود .ایـن زیـج بــه
نام زیج سلطانی یا زیج الغ بیگ در سالهای ۸۴۲-۸۴۱ق تألیف و به یکـی از رایـجتــرین زیـجهــا
تبدیل شد که حدود صد بار رونویسی و به عربی و ترکی ترجمه شــد .بخــشهــایی از آن بــه ﻻتینـی
ترجمه و در میانۀ قرن هفدهم میﻼدی )۱۱هـ( در آ کسفورد و لندن منتشر شد .دو جنبـۀ بسـیار مهــم
زیج سلطانی ،مقادیر بهروز شدۀ آن برای مشخصههای نجومی و روشهای محاسباتی جدید است.
در حالی که در زیج ایلخانی بیشــتر مشخصــههای نجــومی ،جــدولهای جغرافیـایی و جــدولهای
مثلثاتی از زیجهای قبلی گرفته شدهاست ،منجمان سمرقند کوشیدند نخست جــدولها را محاســبه
کنند و مقادیر جدیدی برای مشخصههای اساسی بهدست آورند.
رصدخانۀ سمرقند نیز به نوبۀ خود به الگو یی بـرای رصــدخانهای شــد کــه تقــیالــدین در ســال
۹۸۳ق در استانبول برپا کرد .پس از سقوط دودمان الغ بیگ در دهۀ ۸۵۴م ،تعدادی از علمای حلقۀ
او به امپراتوری نوپای عثمانی مهــاجرت کردنــد و تــأثیر عمیقـی در توســعۀ علــم در آنجــا داشــتند.

٨۵

تقیالدین ،منجم دربار سلطان مراد سوم )۱۰۰۳–۹۸۲ق( ،رصدخانهای در استانبول تأسیس کــرد و
رو یایی را که شاهان عثمانی از زمان فتح قسطنطنیه در سال ۸۵۷ق در سر داشتند ،برآورده کرد.
سرانجام ،در امپراتوری مغول )که توسط نوادگان تیمور در میانۀ قرن دهم هجری در شــمال هنــد
تأسیس شد( ،سیاستمدار-اخترشناس ،جی سینگ ،حاکم جیپــور بـین ســالهای  ۱۷۲۴و ۱۷۳۴م،
پنج رصدخانه در مقیاس بزرگ در جیپور ،دهلی نو ،بنارس ،اوجـین و مــاتورا ســاخت .اگرچــه ایـن
رصدخانهها پس از اختراع تلسکوپ ساخته شدند ،اما جی سینگ سنت اسﻼمی -ایرانی در ساخت
رصدخانه را با الهام از رصدخانۀ ســمرقند ادامــه داد .آنچــه طرحهــای جـی سـینگ را بسـیار مهــم
میسازد ،ادغام یک سنت قدیمی -که از رصدخانۀ مراغه در میانۀ قرن هفتم هجری شروع شــد و در
رصدخانۀ سمرقند در میانۀ قرن نهم به اوج رسید -با گـرایشهــای بــومی و نــوآوریهــای شخصـی
است .رصدخانههای »جنترمنتر« که شبکۀ بزرگی از مکانهای رصدی را تشکیل میدهنــد ،نقشـی
حمایتی در تدوین زیج محمد شاهی )تمامشده در حدود ۱۱۴۲ق( ،یکی از آخرین زیجهای نجــوم
سنتی داشتند.
٨۶

نقش م تب مراغه در مواجهۀ نظری با کیهانشناس زمینمرکزی یا مسئلۀ هیئت

زیج تنها نتیجۀ رصدخانۀ مراغه نبود .فضای علمی رصدخانه نقطۀ عطفی در سنت اصــﻼح ســامانۀ
ُ
سیارهای بطلمیوس است .سه محقق برجســتۀ رصــدخانۀ مراغــه -طوسـی ،عرضــی و قطــبالــدین
شیرازی -نقشی محوری در ایجاد الگوهای پیشکپرنیکی و نابطلمیوسی از حرکات سماوی داشتند.
منجمان مسلمان از همان سالهای نخست آشنایی خود با الگوی زمینمرکزی بطلمیـوس ،دغدغـۀ
ویژهای برای ایجاد تصو یر فیزیکی واضح از عالم داشتند .بر اســاس توصـیف ارســطو از پیکربنــدی
افﻼک ،پذیرفته شده بود که زمین در مرکز عالم قرار دارد ،و همۀ اجرام آســمانی بــه طــور یکنواخــت
ً
حول زمین در حرکتند .در واقع ،منطقۀ سماوی شامل کرههای بههمپیوسته و کامﻼ متحدالمرکز بود،
و هر کره )به نام فلک( جرم یک سیاره را حمل میکرد ،و کمــانهــای مســاوی را در فواصــل زمــانی
مساوی میپیمود .اما دادههای رصدی چنین حرکات یکنواختی را نشان نمیداد .از خورشـید و مــاه
گرفته تا سیارات و ستارگان ،همگی حرکات نایکنواخت کوتاه مدت یا درازمدت دارند .برای انطبــاق
با این رصدها ،الگوهای نامتمرکز حرکت سیارهها ابداع شد .به گفتۀ بطلمیـوس ،حرکــت یکنواخــت
تدویر هر سیاره حول نقطهای به نام معدلالمسیر اتفاق میافتد که بر زمین منطبق نیست.
مرکز فلک
ِ
با این نوآوری ،اگرچه رصدها و الگوهای ریاضی حرکات سـیارات بــا یکــدیگر ســازگار شــدند امــا
ساختار فیزیکی جهان نامعین ماند .مسئله ساده بود :اگر زمین مرکز حرکــات یکنواخــت نبــود ،پــس
پیکربندی فیز یکی واقعی کرات آسمانی چگونه بود؟ بطلمیوس پس از تکمیل مجسطی ،اثر دیگــری

Planetary Hypotheses .١؛ اسم رایج این اثر کتاب اﻻقتصاص في احوال الکواکب است.
 .٢اما هدف فﻼسفه و منجمان غرب جهان اسﻼم چون ابن رشد ،ابن باجه و بطروجی آن بود که همۀ افﻼک به دور مرکز عالم ،یعنی مرکز
زمین ،با سرعت یکنواخت بگردند .م

3. Commentariolus

مکتب مراغه و تأثیر آن بر علم پس از مغول در جهان اسﻼم

نوشت که اکنون به عنوان فرضیههای سیارهای ١شناخته مـیشــود و در آن پاســخی مقــدماتی بــه ایـن
پرسش داده است .این اثر که در نجوم دورۀ اسﻼمی به جا ماند اما اصل آن گــم شــدهاســت ،مبنــایی
برای پیشرفتهای پی در پی در تبیین فیز یکی افﻼک توسط منجمــان دورۀ اســﻼمی شــد .تردیــد در
نظرات بطلمیوس راجع به دادههای رصدی و توصیف او از ساختار کیهــان بــه ســنتی در نجــوم دورۀ
اسﻼمی تبدیل شد .تﻼش اصلی این سنت ایجاد یک پیکربندی )هیئت( از جهان بود کــه بــا اصــول
رصدی و فیزیکی همخوان باشد .مسئلۀ اصلی در این تﻼش این بود که چگونه مـیتــوان الگوهــایی
ایجاد کرد که حرکتهای همۀ افﻼک به دور مراکز خودشــان یکنواخــت باشــد بــه ایــن صــورت کــه
نقاط »خارج مرکز« باشد ،ولی نسبت به نقطهای دیگر ،یعنی نقطۀ معدل
حرکت مراکز تدویر به دور ِ
ِ
المسیر ،یکنواخت بگردند.
حل این مشکل ذهن بسیاری از منجمان از جمله ابن هیثم ،ابوعبید جوزجانی -شاگرد ابن سـینا،-
را به خود مشغول کرد ٢.امــا ایـن نصـیرالدین طوسـی بــود کــه راه حلـی انقﻼبـی بـرای حفــظ حرکــت
یکنواخت افﻼک به دور مراکزشان و در عین حال حفظ نقطۀ معدلالمسیر عرضه کرد .طوسـی آرایــهای
ً
را مطرح کرد که در آن حرکت مستدیر دو کره حرکتی خطی ایجاد میکند که یک نقطه )مثﻼ مرکز فلــک
تدویر( را به نقطۀ مرکزی نزدیکتر یا دورتر میکند .این آرایه )به نــام »جفــت طوسـی«( ،کــه قــادر بــه
ایجاد حرکت نایکنواخت از حرکات یکنواخت متحدالمرکز بود ،مفهومی کلیـدی در ایجــاد الگوهـای
ُ
نابطلمیوسی بعدی شد .معاصران طوسی ،مؤ یدالدین عرضی و قطــبالــدین شـیرازی ،نیـز الگــوهــای
ّ
نابطلمیوسی ابداع کردند .این سنت با الگوهای جدیـد ابــن شــاطر )۷۷۷-۷۰۵ق(ُ ،م َو ِقـت )مســئول
اوقات شرعی( مسجد امــوی در دمشــق ،و علـی قوشـچی مــنجم )۸۷۸-۸۰۵ق( کــه در رصــدخانۀ
سمرقند کار میکرد ،ادامه یافت.
می دانیم که کوپرنیک بارها از مفاهیم ابداع شده توسط طوسی و پیـروان و همکــارانش اســتفاده
ُ
کرده است .کوپرنیک در کتاب تفسیر کوچک ،٣از روشهای عرضی و ابن شاطر در ایجاد الگوهای
ً
خود برای طول سیارات استفاده کرد .الگوی کوپرنیک برای حرکات ماه تقریبا مشابه الگــویی اســت
که ابن شاطر عرضه کرده است ،همچنان که الگوی عطارد او نیز مشابه الگوی ابن شــاطر اســت .او
همچنین از الگوی جفت طوسی برای تبیین تغییرات میل دایرةالبــروج و ایجــاد نوســان در صــفحات
ُ
مداری سیارات استفاده کرد .او در کتاب گردش افﻼک سماوی ،روشهای دیگری از عرضــی و ابــن
شاطر را در الگوهای طول سماوی خود به کار گرفت ،دوباره از الگوهــای مــاه و عطــارد ابــن شــاطر

٨٧

٨٨

استفاده کرد ،و دوباره از جفت طوسـی بـرای تبیــین تغییـرات میــل دایرةالبــروج و ایجــاد نوســان در
صفحات مداری سیارات استفاده کرد .به احتمــال زیـاد ،کوپرنیـک ،زمــانی کــه در ایتالیـا تحصـیل
میکرد ،و دسترسی بــه متـون اســﻼمی میســر بــود ،از الگوهــای نابطلمیوسـی مســلمانان ،بــهو یـژه
١
الگوهایی که طوسی و پیروانش ابداع کرده بودند ،آگاه شد.
تا کنون راههای ممکن انتقال الگوهای نابطلمیوسی مکتب مراغه و اطﻼعاتی پیرامــون ابزارهــای
جدید بر مبنای روابط از طریق بیزانس بررسی شدهاست .گریگوری خیونیادس ،منجم بیزانســی ،در
ً
دورۀ غازان خان در تبریز میزیســت .او چنــد کتــاب را از عربــی بــه یونــانی برگردانــد و احتمــاﻻ بــا
وابکنوی یا نظامالدین نیشابوری دیدار کرده بود .ارتباط ممکن دیگــر مــی توانــد موســی جالینوســی،
دانشمند یهودی ساکن استانبول باشد که در حدود سال ۱۵۰۰م۹۰۵ /ق به ایتالیا سفر کــرده اســت.
جالینوسی از الگوهای نابطلمیوسی اطﻼع داشت و یکی از اعضای شبکۀ دانشمندان یهودی بود کــه
ً
با دانشمندان مسیحی در اروپا و بهویژه ایتالیا ارتباط داشتند .سومین راهی که اخیرا توســط نویســندۀ
مقالۀ حاضر و پیتر بارکر )از دانشگاه اوکﻼهاما( در دست بررسی است ،ارتباط بین تبریــز و ونیــز در
میانۀ قرن پانزدهم میﻼدی /نهم هجری است .ایــن همــان دورهای بــود کــه قوشــچی آخــرین مــنجم
رصدخانۀ سمرقند در دربار اوزون حسن حضور داشت و ارتبــاط گســتردهای بــین دربــار وی و ونیــز
برای ایجاد ائتﻼفی علیه عثمانیان ایجاد شده بود.
برای رسیدن به درک روشنی از فعالیتهای نجومی در رصدخانۀ مراغه و تأثیر الگوهــای پــیش-
کپرنیکی و نابطلمیوسی دورۀ اسﻼمی بر مدلهای خورشید-مرکزی کپرنیکی بایــد منتظــر مطالعــات
جدید بود .نشر انتقادی سه زیج مرتبط با رصدخانۀ مراغه میتوانــد حقــایق ارزشــمندی را در مــورد
مشخصههای یافته شده برای سیارات ،دقتشان در رصد و محاســبات و روشهــای رصــدی آنهــا بــه
دست دهد .همچنین تحقیق جامعی بر روی ارتباطات فرهنگی بین جهان اسﻼم و غرب ﻻتینی برای
یافتن راههای انتقالی ممکن بین تولیدات علمی تمدن اسﻼمی و اروپا بهویژه در زمینۀ نجوم از قــرون
سیزدهم تا شانزدهم میﻼدی /هفتم تا دهم هجری ﻻزم است.

 .١البته الگوهای کپرنیک ،به غیر از الگوی ماه ،همگی خورشیدمرکز بودند؛ در حالی که الگوهای مکتب مراغه همگی زمینمرکز بودند .م

جفری ا .اوکس

٢

ترجمۀ نرگس عصارزادگان

ویژگ های شفاه و کتبی مطالعات سدههای میانه

٣

جنبهای از کتاب جبر خوارزمی که برای خوانندۀ امروزی برجسته اســت ،ایــن اســت کــه چــارچوب
متفاوتی از تولید و انتقال دانش در زمان خود عرضه میکند .در این کتاب و آثار دیگــر جبردانهــای
معروف دورۀ اسﻼمی ،هیچ نمادگذاری حتی برای نمایش اعداد وجود ندارد .انتظار میرود کسی که
رسالهای دربارۀ اعداد هندی نوشته است ،دست کم در کتاب جبر خود از آنها استفاده کند!
ً
دلیل نبود نمادگذاری ،به ماهیت اساسا شفاهی تمدن اسﻼمی در سدههــای میانــه )و نیــز تمــدن
اروپای سدههای میانه( مربوط میشود] .در آن دوره[ هنوز دانــش بــه طــور شــفاهی نقــل میشــد و
عرضۀ مطالب از حفظ ،در فراگیری مهم بود .مؤلفان ،کتابهــای خــود را در جلســات عمـومی کــه
مطالب از حفظ عرضه میشد» ،انتشار میدادند« ،و آثار مکتوب ضمن اهداف دیگر ،ابـزاری بـرای
یادآوری از حافظه و از بر خوانی بود .تأکید روی کﻼم گفتاری ،نشان میدهــد کــه چـرا کتابهــای
عربی سدههای میانه ،مثل سخنرانیها خوانده میشوند .هنگام بلند خواندن ،نمادگــذاری فایــدهای
ندارد ،پس بخشی از متن نیست.
امروزه در کشورهای غربی ،آموزش بر نهادها ،دورهها و درجــات تحصــیلی تمرکــز دارد .امــا در
دورۀ اسﻼمی ،آموزش بر دانشمندان به طور فردی ،متون خاص ،و مجوزها تمرکز داشت .بــه شــاگرد
٤
آموزش داده میشد متنی را بلند از بر بخواند» ،چون آنچه گوش میشنود در قلب استوار میشود«.
سپس شاگرد باید متن را نزد شیخ ٥از بر میخواند ،و شیخ هر از گــاهی ســؤاﻻتی دربــارۀ معنــای آن
شاگردان موفق از شیخ مجوز )اجازه( دریافت میکردند و شــیخ بــه آنهــا
بخش متن از او میپرسید.
ِ
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میراث علمی اسﻼم و ایران ،سال دهم ،ش رههای اول و دوم )پیاپی  ١٩و  ،(٢٠سال ۱۴۰۰
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١

٨٩

٩٠

اختیار بر متن میداد .سپس ،این شاگردان ،اجازۀ تدریس متن را به شاگردان خود پیدا میکردند .بــه
ً
این ترتیب هر شیخ بخشی از زنجیرۀ انتقال متن بود که نهایتا به خود مؤلف باز میگشت.
از نظر دانشوران دورۀ اسﻼمی ،کتاب بــه درســتی در حافظــه تثبیــت میشــد ،و حافظــۀ شــیخ از
کلمات مکتوب روی کاغذ قابل اعتمادتر تلقی میشد .آثار مکتوب در فرهنگ شفاهی نقش داشتند
و قرار نبود جایگزین آن شوند .بیشک شاگردان ،آثار پیشرفتهتر را حفــظ نمیکردنــد ،بلکــه آن آثــار
١
میان دانشوران به شیوهای که با آن آشناتریم پخش میشد .اما روش سنتی نوشــتن بــه ســبک بﻼغــی
حتی برای این کتابها نیز حفظ میشد.
کتابهای حساب و جبر نشانههایی از ایــن یــادگیری شــفاهی دارنــد .مســائل بــا عبــارت »اگــر
شخصی به تو بگوید« شروع میشوند و اغلب در راهحل یک بار گفته شده است که مقــداری میــانی
را »محفوظ بدار« .مؤلفان دربارۀ جبر و حســاب شــعرهایی ســرودهاند کــه آســان بــه خــاطر ســپرده
میشود ،مشهورترین آنها ارجوزۀ یاسمینیۀ ابن یاسمینی) ٢؟ -ح  (۶۰۱دربارۀ جبر است.
کتــاب تنهــا رســانۀ مکتــوب نبــود .بیشــتر کتابهــای حســاب عربــی ،از جملــه کتــاب خــوارزمی،
الگوریتمهایی برای نوشتن محاسبات روی سطوح قابل پاک شدن دارند ٣.یک سطح معمول برای نوشــتن
تخت )لوح غبار( بود .تخت صفحهای مسطح پوشیده با شن نرم یا غبار است که شکلها با میلــهای روی
آن ترسیم میشوند .سطح دیگر لوحه )صفحه( بود که سطح آن گل رس نرم قابــل پــاک کــردن و اســتفادۀ
مجدد به طور نامحدود است .چون پاک کردن آسان است ،پاسخ هر مســئلۀ حســابی را میتــوان بــا پــاک
کردن ،نوشتن روی ارقام قبلی ،و با جابجایی اعداد حل کرد .هر دوی این رسانهها به تختــه ســیاه و وایــت
بورد امروزی شبیه و برای حل مسائل مطلوبند ،اما برای ثبت دائمی متن مناسب نیستند.
متن کتابهای حساب نیز مثل کتابهای جبر ،شامل دستورهای شفاهی برای چگونگی انجــام
عملیاتند .در آنها اعداد در قالب کلمات ،و اعداد واقعی تنها به عنوان تصاویری برای توضیح ،بیشتر
شبیه به نمودارهای هندسی نوشته میشود .برای مثالّ ،
حصار) ٤ح سدۀ ۶هـ( ،مسئلهای را بــا جملــۀ
»اگر جذر پانصد و هشتاد و سه هزار و ششصد و نود و شش را میخواهی ،آن را روی یــک خــط بــه
صورت  ۵۸۳۶۹۶بنویس« ٥آغاز میکند .در ادامۀ متن ،وقتی ّ
حصار مسائل را با جبــر و روشهــای
 .١بﻼغت روشی برای استفادۀ مؤثر و متقاعدکننده از زبان در قالب گفتاری یا نوشتاری است .این یک هنر گفتمانی است که روشهای
مختلفی را برای متقاعد کردن ،تأثیرگذاری یا خشنود کردن مخاطب به کار میگیرد- .م
 .٢ابن یاسمینی یا ابن یاسمین دانشمند مسلمان بربری نسب مراکشی است- .م
 .٣استثنای قابل ذکر ،اقلیدسی )سدۀ چهارم هجری( است ،که قلم و کاغذ را مطرح کرد.
ً
ّ
َ .٤ح ّصار ،محمد بن عبدالله بن عیاش ،ریاضیدان مغربی ،که احتماﻻ در سدۀ پنجم و ششم هجری میزیست- .م
ّ .٥
حصار ،برگ ۲۳پ.
تعداد کمی از کتابها در متن رقم دارند ،مثل الفصول فی الحساب الهندی اقلیدسی.

به راست نوشتهام m ،را برای مال )  ،( xو  tرا برای شئ ) (xبه کار بردهام:
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دیگر حل میکند ،هیچ نمادی به کار نمــیبــرد .فــرض بــر ایــن اســت کــه شــاگرد میدانــد چگونــه
محاسبات را با نمادگذاری انجام دهد ،بنابراین فقط شکل گفتاری عرضه میشود.
نمادگذاری خاصی برای جبر در سدۀ ششم هجری در مراکش ابداع شد .اولین حرف نــام تــوان،
روی عدد آن )یعنی ضریب آن( گذاشته میشد ،و یــک حــرف ﻻم کشــیده ،بــه صــورت لــــ ،نشــانۀ
مساوی بود ١.مثالی از نسخۀ بغیة الطﻼب فی شرح منیة ُ
الح ّساب ابن غازی ٢در زیر میآید :از چــپ

مال شئ عدد
مال شئ عدد
۵ ۳ ۲ = ۳ ۴ ۶
x  x  x  x

تنها در چند کتاب کاربردی از این نمادگذاری استفاده شده اســت .همــۀ ایــن آثــار در مـراکش و
ً
احتمــاﻻ انــدلس ،پــس از اواخــر ســدۀ ششــم هجــری نوشــته شــدهاند ٣.هــیچ یــک از کتابهــا را
ریاضیدانان مشهورتری چون محمد بن موسی خوارزمی ،ابوکامل شجاع بن اسلم ،حاسب کرجی،
ّ
سموأل مغربی ،عمر خیام ،و شرفالدین طوسی ننوشتهاند .در این کتابهــا گــهگاه شــکلهــایی بــه
همان شیوۀ حساب هندی ،برای نشان دادن چگونگی نوشــتن روی تخــت و تـراب طــی محاســبات
عرضه شده است.
حال این پرسش مطرح میشود که ریاضیدانان سدۀ سوم هجری مسائل را چگونه از طریق جبــر
ـی بعــدی ،محاســبات جبــری نظیــر
حل میکردند؟ شواهدی در دست است که در نسخههای خطـ ِ
اسامی توانها انجام میشد.
ابتدایی
نمادگذاری غرب جهان اسﻼم ،اما بدون حروف
ِ
ِ
در بیشتر آثــار ریاضــی دورۀ اســﻼمی ،تنهــا ضـرایب جمــﻼت نوشــته شــدهاند ،مثــل آنچــه در
نمادگذاری حاشیۀ همان نسخه از ابن غازی دیده میشود .اینجا نمادگذاریها بــه دو صــورت آمــده
است؛ تصویر متن ،که با نمادگذاری غربی و صورتهای غربی ارقام نوشته میشود:
 .١ﻻم کشیده خﻼصۀ »یعادل« به معنای مساوی است- .م
 .٢ابن غازی ،برگ ۸۳ر )ص  ۱۶۵اسکن(.
ابن غازی مکناسی )۹۱۹-۸۴۱ق( دانشمند مراکشی که به ریاضیات نیز می پرداخت– .م
کتاب در حدود ۱۵۰۰م۹۰۰/ق تألیف شده ،اما نسخه بیتاریخ است.
 .٣این نمادگذاری در حدود سدۀ دوازدهم هجری توسط دانشمندان عثمانی احیا شد ،اما در اینجا کاری به آن نداریم.

٩١

x  x

م
۱

ش
 ۲لــ ۹۹

شخص دیگری در حاشیه ،صورتهای شــرقی ارقــام را ،بــدون حــروف ابتــدایی نــام توانهــا
١
بازنوشته است:

.

٩٢

این نسخۀ کتاب ابن غازی نمونهای متأخر است ،ولی از اوایل سدۀ پنجم هجــری نیــز شــواهدی
داریم .در کتاب بدیع فی الحساب کرجی چندجملهایها به صورت فهرستی از ضـرایب نشــان داده
ً
میشــوند .مــثﻼ کرجــی چنــد جملــهای  x  x  x  x  x  x را چنــین
مینویسد .«۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱» :از راست چنین شرح میدهد» :اولی عدد ،دومی جذر ،سومی مال و
چهارمی مکعب است ،و به همین ترتیب ادامه مییابد« ٢.در کتاب الباهر فی علم الحساب ســموأل
)؟ -ح ۵۷۰ق( دربارۀ جبر و مقابله و در مفتاح الحساب کاشانی )؟۸۳۲-ق( نیز همین صورت بــه
کار رفته است .بدون نمادگذاری خاص برای توانها ،محاسبات تنها بــا اعــداد هنــدی انجــام شــده
است .درست مثل ّ
حصار که چون از قبل به محاسبات حسابی پرداخته است ،هیچگونه نمادگــذاری
در حل مسائل از طریق جبر عرضه نمیکند ،کتابهای بیشتر جبردانها نیز اینگونه است.
حساب انگشتی روش دیگر حساب رایج در خاورمیانۀ باستان است ،که به معــامﻼت )حســاب
بازرگانی( مربوط است .در این روش محاسبات به صورت ذهنی انجام میشود و نتـایج محاســبات
میانی با موقعیت انگشتان به روشهای خاصی »ذخیره میشود« .ابوالوفا بوزجــانی )۳۸۸-۳۲۸ق(
نخستین رسالۀ شناخته شده دربارۀ حساب انگشتی ٣را در سدۀ چهــارم هجــری نوشــت ،و ســعیدان
ً
مینویسد که جبر از دل این سنت توسعه یافت ٤.بعدا )حداکثر تــا زمــان کرجــی( جبــر بــا حسـاب
هندی تلفیق شد ٥.حتی شاید خوارزمی حساب هندی را روی تخت یاد گرفته باشد ،اما محاســبات
جبری خود را به طور ذهنی انجام میداد.
 .١ابن غازی ،برگ ۱۰۸ر )ص  ۲۱۵اسکن(.
 .٢کرجی ،۱۹۶۴ ،ص .۵۳
 .٣منظور کتاب مایحتاج الیه الکتاب و العمال من علم الحساب است .احمد سلیم سعیدان این کتاب را با مقدمهای مفصل در  ۱۹۷۱در
تاریخ علم الحساب العربی منتشر کرده است- .م
 .٤سعیدان ۳۶۹ ،۱۹۷۴
 .٥رشدی راشد این تلفیق را »حسابی شدن جبر« نامیده است- .م

ساختار نخستین کتابهای جبر دورۀ اسﻼم

ّ
ّ
کتابهای جبر خوارزمی ،ابوکامل ،کرجی ،علی ُسلمی ،ابن بنا و چنــد ریاضــیدان دیگــر ســاختار
کلی مشترکی دارند .بخش اول کتاب به قوانین جبر اختصاص دارد ،که با مجموعهای از مسائل حل
شده ادامه مییابد .در کتابهای خوارزمی و ابوکامل در پــی ایــن »جبــر محــض« فصــول طــوﻻنی
دربارۀ موضوعات مربوط به جبر میآید.
محتوای کتاب جبر خوارزمی ،اوایل سدۀ سوم هجری

٣

]تعاریف[ درهم ]عدد[ ،شئ ] ،[xمال ] ) [ xگ ۲ر(
معادﻻت ششگانه با مثال و حل )۲ر۳ -پ(
برهان معادﻻت ]مفردات ،مقترنات[ )۳پ۵ -ر(
ضرب دوجملهایها )۵ر۶-پ(

 .١الشامل )الکامل( فی الجبر والمقابلة -م
 .٢حتی مسائل با محاسباتی پیچیدهتر در این کتاب وجود دارد )مسائل  ۵۶و  .(۵۸کاتب نسخه در مسئلۀ  ۵۶در حاشیۀ پایین صفحه )نه
ً
متن( یکی از اعداد را با نماد هندی نوشته است ،احتماﻻ به این دلیل است که بتوان عدد را به درستی در قالب کلمات نوشت .با این حال
یک خط از متن خط خورده است.
 .٣شمارۀ برگها مطابق با نسخۀ آ کسفورد در نوشته شدهاست.
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محاسبات جبری در چند دهه بعد از خوارزمی دشوارتر میشود .در راه حل جبری مســئلۀ )(۵۵
 یعنی
کتاب ابوکامل ،١مربع




ً
کﻼ به صورت کلمات ،و بدون محاسبات میانی بیان شده است ٢.از چنین مسائلی در مییــابیم کــه
جبردانها مسائل را با نوشتن راه حل لفظی حل نمیکردند .اگرچه ایــن امــر بـرای مســائل ســاده در
کتاب خوارزمی ممکن است ،دشواری محاسبات در کتابهای دیگر نشان میدهد پــیش از نوشــتن
پاسخ به صورت لفظی محاسبه انجام شده بود.
پس برای حل مسئله از طریق جبر در زمان خوارزمی باید محاسبات توسط حساب انگشــتی یــا
با نمادگذاری هندی روی برخی سطوح ناپایدار مثل لوح غبار انجام میشد .برای بیان نتیجــه ،بایــد
صورتی )مکتوب یا شفاهی( از مراحل تدوین میشد .امروزه ایــن تمــایز بــین راهحــل و بیــان نتیجــه
وجود ندارد ،چون از همان نمادگذاری که برای حل مسئله روی تختۀ سیاه اســتفاده مــیکنیم ،بـرای
نشان دادن آن در کتاب نیزاستفاده میکنیم .به یاد داشته باشید که تمایز دقیقی بین شــیوههای ارتبــاط
شفاهی و کتبی در ریاضیات دورۀ اسﻼمی وجود نداشت .متخصصــانی کــه در ســنت شــفاهی کــار
میکردند روی تخت یا لوح مینوشــتند ،و دســتانــدرکاران فرهنــگ »مکتــوب« کتابهــایی تولیــد
میکردند که در حکم سخنرانی بود.

٩٣

جمع و تفریق چندجملهایهای ناقص )۶پ(
اعمال با جذرها )۶پ۷-ر(
اثباتهایی برای تفریق چندجملهایهای ناقص )۷ر۸-ر(
 ۳۹مسئلۀ حل شده )۸ر۱۴-ر(
١
ّ
 ...در ادامه فصلهایی دربارۀ تناسب  ،مساحی ،و مسائل وصایا )۱۴ر۳۴-ر(.
محتوای کتاب جبر و مقابلۀ ابوکامل ،اواخر سدۀ سوم هجری
اسامی توانها )ص (۴
معادﻻت ششگانه با مثالها ،راه حلها ،و برهانها )(۲۳-۵
ضرب یک جملهایها و دوجملهایها )(۳۳-۲۳
اعمال با جذرها )(۴۲-۳۳
 ۷۴مسئلۀ حل شده )(۱۳۳-۴۲
 ...و در ادامه فصلهایی دربارۀ کاربردهــای جبــر در هندســه و معــادﻻت ســیاله ،و مســائلی از
سرگرمیهای ریاضی.
٢

٩۴

محتوای کتاب الفخری فی الجبر والمقابلۀ کرجی دربارۀ صناعت جبر ،اوایل سدۀ پنجم
اسامی توانها )ص (۱۰۱-۹۸
ضرب ،تقسیم و نسبتهای یک جملهایها و چندجملهایها )(۱۱۶-۱۰۱
جذر یک جملهایها و چندجملهایها )(۱۱۷-۱۱۶
جمع و تفریق یک جملهایها و چندجملهایها )(۱۲۱-۱۱۸
حساب جذرها و توانها )(۱۳۱-۱۲۱
جمع اعداد متوالی )(۱۴۱-۱۳۲
قضایایی در حساب )(۱۴۵-۱۴۱
معادﻻت ششگانه ،با برهان )(۱۶۵-۱۴۵
آشنایی با معادﻻت سیاله )(۱۶۹-۱۶۵
 ۲۵۵مسئلۀ حل شده )(۳۰۸-۱۷۰

٣

َ
 .١در کتابهای جبر دورۀ اسﻼمی در بخش معامﻼت )خرید و فروش و صرف و اجاره و  (...چهار مقدار متناسب ُم َس ﱠعرِ ،سعر ،ث َمن و
مثمن داریم .از این اعداد همیشه سه عدد معلوم و یکی مجهول است- .م
 .٢شمارۀ صفحهها از چاپ عکسی در ]ابوکامل  [۱۹۸۶گرفته شدهاست.
 .٣شمارۀ صفحات از ]سعیدان  [۱۹۸۶گرفته شده است.

توضیحات دربارۀ محتوای رسالۀ خوارزم

توانهای مجهول در جبر دورۀ اسﻼمی اسامی خاصی دارند .جذر یا شــئ بـرای تــوان اول ] 𝑥[ ،مــال
ً
برای توان دوم ]  ،[ xو واحدها ]اعداد[ معموﻻ به صورت درهم ،که یک نوع سکۀ نقره است به کــار
ّ
 .١ابی الحسن علی ُسلمی )قرن ۶هـ( بعد از خیام ،در کتاب خود دو نوع معادلۀ درجۀ سوم را در حالت خاص حل کرده و پاسخ آنها را به
کمک رادیکالها به دست آورده است )معصومی همدانی ،مقالۀ »جبر« ،دائرةالمعارف بزرگ اسﻼمی ،ج  ،۱۳۹۳ ،۱۷ص - .(۵۸۸م
2. MS Vatican, Sbath 5
 .٣جزء ثانی قسم ثانی این کتاب ،عنوان فی الجبر والمقابلة دارد- .م
 .٤شمارۀ صفحات از ]سعیدان  [۱۹۸۶گرفته شده است.
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محتوای کتاب مقدم ٍة کافی ٍة فی حساب الجبر والمقابلة و مایعرف به قیاسه من اﻻمثله اثــر
ّ
٢
علی ُسلمی ١سدۀ چهارم و پنجم هجری
تعریف مقابله ،جبر ،تعریف اسامی توانها و دستهبندی معادﻻت ششگانه )گ۲پ۵-ر(
توضیح قواعد حل معادﻻت ششگانه )بدون برهان( )گ ۵ر۸-پ(
اسامی توانهای باﻻتر ،تعیین درجۀ یک جمله )۸پ۱۴-پ(
ضرب جذرهای اعداد؛ ضرب توانهای مجهول )۱۴پ۱۹-ر(
تقسیم توانها ،تقسیم جذرها ،ضرب توانها در جذرهای اعداد )۱۹ر۲۳-پ(
ضرب دوجملهایها ،هم در جذرها و هم در توانها )۲۳پ۲۷-پ(
افزودن و کاستن جذرهای اعداد )۲۷پ۳۵-پ(
جمع چندجملهایها با جمﻼت ناقص توسط بازیابی )۳۵پ۳۸-ر(
 ۷۴مسئلۀ حل شده )۳۸ر۸۶-ر(
 ...و در ادامه معادﻻت درجۀ باﻻتر ،شامل دستهبندی همــۀ معــادﻻت درجــۀ ســوم و معــادﻻت
ای درجۀ چهارم ،با بحث )۸۶ر۹۸-ر(.
دوجمله ِ
ّ
٤
محتوای کتاب تلخیص أعمال الحساب ٣ابن بنای مراکشی ،اواخر سدۀ هفتم هجری
مقدمهای طوﻻنی دربارۀ حساب با تمرکز بر جذرها )ص(۵۳۳-۵۰۶
اسامی توانها )(۵۳۵-۵۳۳
ضرب یک جملهایها و چندجملهایها ،شامل جذر جمﻼت )(۵۳۸-۵۳۵
تقسیم همانها )(۵۴۱-۵۳۸
معادﻻت )(۵۴۷-۵۴۲
راه حلها و برهانهای حسابی برای معادﻻت مرکب ]مقترنات[ )(۵۵۵-۵۴۷
 ۴۲مسئلۀ حل شده ).(۵۸۵-۵۵۶

٩۵

ً
میروند .کلمۀ مال ]اصﻼ[ به معنای پول ،سرمایه ،یا دارایی اســت.کلمات مــال و جــذر در بعضــی
مسائل به معنای غیرجبری نیز به کار میرفتند .مال به معنای پول یا کمیتی عمومی ،و جذر به معنای
عادی »ریشۀ دوم« به کار می رود .خوارزمی از معادﻻت درجۀ دوم فراتر نمــیرود ،امــا نویســندگان
بعدی توانهای باﻻتر و حتی معکوس آنها را به کار میبردند .تــوان ســوم ،کعــب نامیــده میشــود و
١
توانهای باﻻتر به صورت ترکیب واژههای مال و کعب نامگذاری میشوند.
ُ
یک نمونۀ معادله از کتاب خوارزمی چنین است» :چهار تسع مال و نه درهم منهای چهــار جــذر
معادل یک جذر است« )  .( x   x  xمعادﻻت چندجملهای درجۀ یک یا دو بــه یکــی از
انواع ششگانۀ زیر تبدیل میشوند:

 -معادﻻت ساده ]مفردات[

نوع  :۱مالهایی معادل جذرها )با عﻼئم جدید( ax  bx ،
نوع  :۲مالهایی معادل اعداد ) ( ax  c
نوع  :۳جذرهایی معادل اعداد ) ( bx  c
٩۶

 -معادﻻت مرکب ]مقترنات[

نوع  :۴مالها و جذرهایی معادل اعداد ) ( ax  bx  c
نوع  :۵مالها و اعدادی معادل جذرها ) ( ax  c  bx
نوع  :۶مالهایی معادل جذرها و اعداد ) ( ax  bx  c
خوارزمی راه حلهایی برای معادﻻت نمونه از انواع ششگانه با ضرایب عددی عرضه میکند .در
برهانهای قواعد حل معادﻻت مقترنه» ،شئ« به عنوان پارهخط و مال به عنوان مربع روی ایــن روی
خط نمایش داده میشود.
سپس خوارزمی توضــیح میدهــد چگونــه عملیــاتی مثــل  (  x) و )، (  x)(  x
روی جمﻼت جبری انجــام میشــود ،کــه متنــاظر بــا مثالهــای حســابی چــون )  (  )  ( و
)  (  )  ( است .او به طــور جداگانــه جمــع و تفریــق چندجملــهایهای نــاقص )آنهــایی کــه
عﻼمت » «-دارند( را به دلیل مفهوم متفاوتشان از چندجملهایها بیان کرده است .اینجا خــوارزمی دو
برهان هندسی برای محاسبات خاص عرضه میکند ،و شرح میدهد که در این باره کوشــیده امــا بـرای
 .١برای مثال ،مال کعب یعنی x ٥

-م

 مرحلۀ ۱راه حل این است که مال )کمیت( را یک شئ فرض میکنی .آنگــاه یــک ســوم شــئ را در یــک
ُ
دس مال )مجذور شئ( ،برابر است با یک شئ به اضــافۀ
چهارم شئ ضرب میکنی .پس
ِ
نصف س ِ
بیست و چهار.

 مرحلۀ ۲ُ
دس مال را در دوازده ضرب کن تا آن مال کامل شــود ،و شــئ و
سپس برای تکمیل مالِ ،
نصف س ِ
بیست و چهار را نیز در دوازده ضرب کن .پس دویســت و هشــتاد و هشــت درهــم بــه اضــافۀ دوازده
جذر ،معادل یک مال میشود.
 مرحلۀ ۳سپس جذرها را نصف کن ،و آن را در خودش ضرب کن و به دویست و هشتاد و هشت بیفـزای.
آنگاه جمع اینها برابر سیصد و بیست و چهار میشود .جذر آن را بگیر ،هجده میشود .سپس نصف
تعداد جذرها را به آن بیفزای .پس مجموع آن بیست و چهار میشود.
زبان راه حل مسائل حل شده

اکنون دو ویژگی از مسائل خوارزمی را بیان میکنم که نشان میدهد او بیشتر آنها را از منبع دیگــری
١ ١
x  x  x  ٢٤  x ٢  ١٢ x  ٢٨٨ .١
٣ ٤

-م.
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عرضۀ برهانی مشابه برای محاسبهای دیگر شکست خورده است .قواعد و مثالهــای او بـرای عملیــات
حسابی محض است اما آنها را میآورد زیرا برای جمﻼت جبری هم صادقند.
روی جذرها،
ِ
دومین بخش »جبر محض« شامل  ۳۹مسئلۀ حل شده اســت .ســه مرحلــۀ اساســی بـرای حــل
مسئله در جبر مشخص کردهام:
ً
مرحلۀ  :۱مجهول )معموﻻ شئ( نامیده میشود ،و عملیات یا شرایط صورت مسئله برای تنظــیم
معادله انجام می شود،
مرحلۀ  :۲معادله به یکی از شش نوع ساده میشود ،و
مرحلۀ  :۳عملیات بیانشده برای رسیدن به جواب انجام میشود.
در اینجا به مسئلهای از خوارزمی ) (T۶که به سه مرحله تجزیه شدهاست ،میپردازیم:
 صورت مسئلهمسئلۀ ششم .مالی )یعنی »کمیتی«( داریم :اگر یک سوم آن را در یــک چهــارم آن ضــرب کنــیم،
١
آنگاه با آن مال به عﻼوۀ  ۲۴درهم برابر میشود.

٩٧

بازنگری دست کم شش مورد اول نقش داشته است .نخست اینکه ،چند مسئله از کتــاب
گرفته و در
ِ
خوارزمی نه با جبر بلکه با روشی که آن را »استدﻻل حسابی« نامیدهام حل میشوند .دوم ،برخﻼف
جبردانهای بعدی ،خوارزمی اغلب راهحلهای جبری خود را با جملهای امری ،چون »آنگــاه یکــی
ً
از قسمتها را شئ فرض کن« شروع میکند .اما معموﻻ یکراست به سراغ زبان جبر میرود.
استدﻻل حسابی

٩٨

همۀ مسائل کتاب خوارزمی با جبر حل نمیشود .مسائل ) (۱۱تا ) (۲۹) ،(۱۶تا ) ،(۳۲و ) (۳۴بــه
صورت لفظی از طریق محاسبه حل میشود .من ایــن روش را »اســتدﻻل حســابی« نامیــدم .هــیچ
مجهولی نامگذاری نشده ،و هیچ معادلهای تنظیم نشده است .برخی مؤلفان بعدی چــون ابوکامــل،
ّ
کرجی ،ابن بنا و کمال الدین فارسی )ح ۷۱۸-۶۶۵ق( حل مسائلی را به این روش عرضه کردهانــد.
در زیر ،مسئلۀ  ۱۴ابوکامل را که به دو روش متفاوت حل شده است میآوریـم .او راهحلــی از طریــق
استدﻻل حسابی عرضه میکند و در حاشیۀ نسخه راهحلی جبری وجود دارد ،که منسوب به فردی به
نام ابو یوسف ١است:
پس اگر شخصی گوید ،مالی )کمیتی( دارد ،یک ســوم آن را از آن کــم کــن .ســپس آنچــه بــاقی
میماند را در سه جذر مال ضرب کن ،پس اصل مال بهدست میآید.
میدانی که اگر از مال یک سوم آن را کم کنی ،دو سوم آن باقی میماند ،و اگر ایــن دو ســوم را در
یک درهم و نصف درهم ضرب کنی ،اصل مال برمیگردد .پس درهم به اضافۀ نصف برابر سه جــذر
مال است .پس جذر مال ٢،نصف و مال ٣،یک چهارم است.
ابو یوسف میگوید :اگر بخواهی ،به روشی دیگر این مسئله را حل کنی ،مال را شئ فــرض کــن.
پس یک سوم آن را از آن کم کن ،آنگاه دو سوم شئ باقی میماند .پــس آن را در ســه جــذر شــئ ،کــه
ُ
جذر نه مال است ضرب کن .پس جذر چهار کعب ،معادل شئ میشود] .پس شــئ[ را در خــودش
ضرب کن ،یک مال میشود .و جذر چهار کعب را در خودش ضرب کن ،پس چهار کعــب بــا یــک
مال برابر میشود .پس هر آنچه با تو است به مال تقسیم کن .نتیجه این است :چهار شئ معادل یــک
درهم است .پس شئ معادل یک چهارم درهم است.
توجه داشته باشید که در راه نخست ،انتقال به زبان جبری جــایی نــدارد .راه دوم ،روش جبــری را
 .١شاید منظور ابویوسف ک ْندی )۲۵۶-۱۸۵ق( ّ
مکن ٰی به ابوالحکماء مترجم ،ریاضیدان ،منجم ،موسیقیدان و فیلسوف عرب و عضو
ِ
دارالحکمه باشد .وی با نوشتن کتاب فی استعمال اعداد الهندی در  ۲۰۹هجری قمری نقش بزرگی در انتقال اعداد هندی به تمدن
اسﻼمی و سپس به اروپا داشت- .م
 .٢مال = سرمایه -م
 .٣مال= توان دوم - xم

دنبال میکند .اینجا مقدار مجهولی وجود دارد )مال( که شئ نامیده میشــود ،و بــا انجــام عملیــاتی

M

( M) 

)(۱۱

M

( M) 

)(۱۲

(۱۳) M  ( M) 
(۱۴) M  ( M) 
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معادلۀ )  ( x  xتنظیم و سپس حل میشود.
این مسئله را با مسئلۀ ) (۳۱خوارزمی مقایسه کنید ،که آن هم بــه روش اســتدﻻل حســابی حــل
شده است:
اگر شخصی گوید مالی )کمیتی( است که چون یک ســوم آن را کــم کنــی و باقیمانــده را در ســه
جذر اصل مال ضرب کنی ،آنگاه اصل مال بهدست میآید.
قاعده چنین است که اگر کل اصل مال را ،پیش از کسر یک سوم آن ،در سه جذر خودش ضــرب
کنی ،مال و نصفی میشود ،زیرا دو سوم آن در سه جذر خودش مساوی یک مال است .پــس کــل آن
ضرب در سه جذر آن مساوی مال و نصف مال است ،پس کل آن در یک جذر ،مساوی نصف مــال
است .پس جذر مال ،برابر نصف ،و اصل مال برابر یک چهارم اســت .بنــابراین دو ســوم مــال ،یــک
ششم است ،و سه جذر مال درهمی و نصف درهم است .پس وقتی سدس را در یک درهم و نصــف
درهم ضرب کنی ،یک چهارم حاصل میشود ،و آن مقدار مال است.
اگر فرض کنیم خوارزمی همۀ مسائل را خود در کتاب جبــرش نوشــته اســت ،ایــن ســؤال پــیش
میآید که چرا برخی مسائل را با روش متفاوتی حل کرده اســت .از دیگــر ســو ،اگــر فــرض کنــیم او
مسائل ) (۱تا ) (۳۴را برای برخی متخصصان نوشته است ،آنگاه وجود این راه حلهای غیــر جبــری
معنا پیدا میکند .از کتابهای بعدی مــیدانیم کــه مســائل حســابی بــا روشهــای گونــاگونی حــل
ً
میشوند ،پس مجموعهای از مسائل شفاهی ،با وجود تمرکز روی جبر ،احتمــاﻻ چنــد مســئلۀ حــل
شده با روشهای متفاوت هم دارند .این روشها کم و بیش با هم مرتبطند ،پس عجیــب نیســت کــه
هر دو روش با هم در کتاب خوارزمی یافت میشود.
انواع مسائل حل شده با استدﻻل حسابی ،بسیار شبیه یکدیگرند .بیان جبری امروزی این مسائل
از کتابهای گوناگون در زیر میآید M .را به جای کمیت مجهول مال )مقدار( ،و → را برای نتیجــۀ
عملیات مینویسم.
خوارزمی
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حاسب کرجی
ّ
ابن بنای مراکشی

(۳۰) M 

(III.۲۲) (M  M)  M  M

M M

(III.۲) (M  M) 

کمالالدین فارسی
(۲۱) M  ( M)  M

دستورهای ضمن

خوارزمی مجموعۀ مسائل حل شدۀ خود برای توضیح شش معادلۀ ساده شده را با شش مسئله آغــاز
میکند .آنها را  T۱تا  T۶نامیدهام .در  T۱مسئله به معادلۀ نــوع  ۱تبــدیل میشــود ،در  T۲مســئله بــه
معادلۀ نوع  ۲ساده میشود ،و به همین ترتیب تا  .T۶در ادامۀ این شش نوع مسئله ۳۳ ،مسئلۀ دیگــر
وجود دارد که آنها را  ۱تا  ۳۴نامیدهام.

خوارزمی:
اگر کسی گوید ،مالی )کمیتی( است که چون یک سوم آن به اضافۀ یک درهم آن
را در یک چهارم به اضافۀ دو درهم ضرب کنی ،آن مــال بــه اضــافۀ  ۱۳درهــم بــه
دست میآید ١.راه حل آن چنین است که یک سوم یک شئ را در یک چهارم شــئ
ضرب میکنی ...
ّ
علی سلمی:
مالی داریم .کسی یک سوم آن به اضافۀ یک درهم را در یک چهارم آن بــه اضــافۀ
دو درهم ضرب میکند ،آنگاه یک مال به اضافۀ  ۱۳درهم بــهدســت مــیآیــد .راه
حل آن چنین است که مال خود را شئ فرض میکنی .آنگاه یــک ســوم شــئ را در
یک چهارم شئ ضرب میکنی ...
آنجا که علی سلمی با امر به اینکه »مال خود را شئ فرض میکنی« شــروع میکنــد ،خــوارزمی
ً
مستقیما به زبان جبر سخن میگوید.
خوارزمی دستور خــود را در  ،T۵ ،T۳ ،T۲ ،T۱و  T۶تصــریح میکنــد .اینجــا دســتورهایی بــا
َ َ
)ج َعل( وجود دارد ،درست نظیــر آنچــه کــه در کتابهــای جبــر بعــدی
استفاده از فعل »قرار دادن«
مییابیم :یکی از اجزاء را شئ قرار بده« یا »مال خود را شئ قرار بــده« .در مســائل )،(۱۰) ،(۵) ،(۱
٢
) (۲۵) ،(۲۴و ) (۲۸مجهول با کلمات نامعمولی بیان شده است ،مثل »شئ را از ده بر مــیداری«
در ) (۱۰و »میگویی] ،دارایی[ آن مرد و مرد دیگری برابر است با یک به اضافۀ شــئ« ٣در ) .(۲۴در
باقی مسائل حل شده با جبر هیچ جملۀ دستوری نمــیآورد-(۱۷) ،(۹) -(۶) ،(۴) -(۲) ، (T۴) :
) ،(۲۷) ،(۲۶) ،(۲۳و ).(۳۳
١

١

- ( x  ١)( x  ٢ )  x  ١٣ .١م
٣
٤
 .٢مسئلۀ  ۱۰کتاب جبر خوارزمی» :اگر کسی بگوید :ده را به دو قسمت تقسیم کردم ،سپس یکی را در دیگری ضرب کردم ،آنگاه
حاصلضرب را بر تفاضل میان دو قسمت ،پیش از آنکه یکی در دیگری ضرب شود ،تقسیم کردم ،خارج قسمت پنج و یک چهارم شد،
راهحلش چنین است :شئ را از ده بر میداری ،ده منهای شئ باقی میماند .چون یکی از این دو را در دیگری ضرب کنی میشود ده جذر
منهای مال ،و این حاصلضرب یکی از دو قسمت است در دیگری - .«...م
 .٣مسئلۀ  ۲۴کتاب جبر خوارزمی» :اگر کسی بگوید :یک درهم و نیم را بین مردی و مرد دیگری تقسیم کردند ،سهم آن مرد به اندازۀ دو
برابر سهم آن دیگری شد ،راهحلش چنین است :میگویی یک مرد و دیگری عبارت است از :یک به اضافۀ شئ زیرا مانند آن است که
گفته باشد یک درهم و نیم تقسیم بر یک به اضافۀ شئ ،پس سهم هر یک دو شئ شده است - .«...م
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خوارزمی برخﻼف جبردانهای بعدی ،تنها گاهی مجهول خود را با جملهای مثل »یکــی از اجـزاء
ً
را شئ فرض کن« به صراحت نامگذاری میکند .ولی جبردانهای دیگر معموﻻ مجهــول را در ابتــدای
ّ
حل نامگذاری میکنند .آغاز مسئلۀ ) (۲۳خوارزمی را با مسئلۀ ) (۷۰علی ُسلمی مقایسه کنید:

١٠١

َ
دستورهایی که با َج َعل شروع میشوند تنها در پنج تا از مسائل ) (T۶) -(T۱دیــده میشــود ،بــه
این معنا که خوارزمی تصمیم آگاهانه برای نوشتن این دستورها داشته است .ایــن مســائل نخســتین،
ِ
برای شرح راهحلهای معادﻻت ششگانه مهمند ،پس گــویی او میخواســته تــا حــد امکــان واضــح
نبود چنین جمﻼتی در مسائل بعدی نشان میدهد که خوارزمی آن مسائل را از سنت شفاهی
باشندِ .
گرفته است .اگر خودش آنها را نوشته بود ،باید انتظار میداشتیم دســتکــم برخــی از آنهــا بــا یــک
دستور شروع شوند.
تلفیق

١٠٢

١

پس جبر چگونه پیش از نوشته شدن کتابهای خوارزمی ،ابن ترک ]ح نیمــۀ اول ســدۀ ســوم هـــ[ و
سند بن علی ]منجم و ریاضیدان سدۀ سوم هـ[ در اوایل سدۀ سوم هجری تدریس میشد؟ پــیش از
این ،متخصصان با مجموعۀ مسائلی نظیر مسائل کتاب خــوارزمی کــار میکردنــد .آنهــا بیگمــان
اسامی توانها ]درهم ،شئ ،مال[ ،قــوانین عملیــات روی یکجملــهایهــا و دوجملــهایها ،قــوانین
عملیات روی جذرها ،و نیز راه حل سه معادلۀ مقترنه را آموزش میدادنــد )راهحــل معــادﻻت ســاده
]مفردات[ بدیهیاند ،پس شاید نیازی به آمــوزش آنهــا نبــود( .معلــوم نیســت آیــا آنهــا معــادﻻت
ششگانه را طبقهبندی کردهاند یا کار خوارزمی بوده است .هویروپ ٢به خوبی ثابت کرده اســت کــه
اثبات معادلۀ نوع  ۴بخشی از جبر است ،اما نمیدانیم آیا بخشی از تعلیم جبری پیش
حداقل ،اولین ِ
٣
از خوارزمی است ،یا آن را از تعالیم دیگر اهل فن گرفته است )نکـ :دنبالۀ مقاله( .گویــا خــوارزمی
فکر نامگذاری رئوس شکلهای رسالۀ خود با حروف را از ســنت یونــانی وام گرفتــه اســت ،زیـرا در
ً
شکلهای رسالههای سنت عربی معموﻻ اضــﻼع بــا کلمــات برچســبگذاری میشــوند .ابوکامــل
میگوید خوارزمی پیشگام و مخترع تمامی اصول جبر است .شاید منظور او این بوده که خــوارزمی
اصول را به شیوهای علمیتر تنظیم کرده است.
صنعتگران ،سنتهای شفاه  ،و برهانها

در سه اثر به وجود گروهی از متخصصان که از جبر استفاده میکردند اشاره میشدهاست .ثابت بــن
قـ ّـره )۲۸۸-۲۲۱ق( ،در نیمــۀ دوم ســدۀ ســوم از »اهــل جبــر« یــاد کــرد ،و ]احمــد[ خــوارزمی
دانشنامهنویس پایان سدۀ چهارم هجری نیز از اهل جبر و مقابله نام میبرد .ابوکامل که اجـزای ده را
ً
 .١عبدالحمید بن واسع جیلی )جبلی( احتماﻻ همعصر با خوارزمی -م
 Jens Høyrup .٢تاریخنگار ریاضی اهل دانمارک -م
ً
 .٣اشاره به این دارد که در برخی منابع مثﻼ مفاتیح العلوم خوارزمی ،جبر را یکی از فنون حساب میدانستند .خیام نیز در رسالۀ جبر خود
صناعت جبر و مقابله را یکی از مفاهیم ریاضی میشمارد که در بخشی از فلسفه موسوم به ریاضی بدان نیاز میافتد- .م

ُ
»پنج به اضافۀ شئ« و »پنج منهای شئ« میدانست از » َمعشر ١الح ّساب« سخن میگوید.
ابوالوفا بوزجانی )۳۸۸-۳۲۸ق( در کتاب فی مایحتاج الیه الصانع من اعمال الهندسة )اعمــال
هندسی( اطﻼعات بیشتری دربارۀ هندسهدان عملی عرضه میکنــد .او مینویســد کــه چگونــه بــین
صنعتگران و هندسهدانان نظری پیوند ایجاد میکرده است .آنها پیش از این با فنونی جز فنون هندسۀ
٣
یونانی کار میکردند .جالب اینجاست که آنها حتی برای برخی روشهایشان برهان هــم داشــتند.
هیچ گواهی وجود ندارد که این متخصصان کتابهایی برای انتقال فنونشان نوشته باشــند .در واقــع،
کتاب جبر خوارزمی اولین کتاب عربی شامل اصول ّ
مساحی است.
ً
برهانهای صنعتگران که توسط ابوالوفا یاد شده احتماﻻ بر مقایسۀ خطوط و سطوح معادل بـرای
نمایش نتیجۀ مطلوب استوار است ،نه بر مقایسۀ نسبتها که مبتنی بر قضایای اصول اقلیدس است.
این نوع برهان همچنین در شرح ماکسیموس پﻼنودس ٤بر ]اثر[ دیوفانتوس )قرن سیزدهم مــیﻼدی(
یافت میشود .او با نموداری برای مثال خاص مربع کردن   xثابت میکند که ضرب »نــاقص«
در »ناقص«» ،زاید« است )یا به عبارت امروزی ،حاصل ضــرب دو جملــۀ منفــی ،مثبــت اســت(.
پﻼنودس با اصول اقلیدس آشنا بود اما ترجیح داد برهانهای خــود را بــر بنیــان اقلیدســی بنــا ننهــد.
برهانهای خوارزمی هم از این نوعند .از اقلیدس یاد نشده ،و نامی از نسبتها به میان نیامده است.
بنای استدﻻلها بر مقایسۀ مستقیم خطوط و مســتطیلها اســت .هــویروپ برهانهــای خــوارزمی را
»توجیهات هندســی خــام یونــانی« نامیــده اســت .او اســتدﻻل میکنــد کــه »توجیهــات هندســی«
خوارزمی بر اساس توافق سهم سنت فرعی علم ]جبر به عنوان شاخهای از علم[ ،با دیدگاه »علمی«
خوارزمی حاصل شده است .در این باره با هویروپ موافقم ،اما اثبات همۀ این موارد دشوار اسـت.
در واقع درست نمیدانیم چقدر از این بخش کتاب ،کار اصلی خود خوارزمی است.
٢

در سدۀ سوم هجری با آغاز نهضت ترجمه در دورۀ اسﻼمی نه تنها آثار یونانی ،سانســکریت و دیگــر
منابع فراهم و ترجمه شد ،بلکه کتابهای مکتوب دربارۀ فنونی که تا آن وقت به طور شفاهی منتقــل
میشدند نیز تألیف شد .اینها شامل محاسبه با دستگاه عددنویسی هندی ،حساب خطــأین ،احکــام
نجوم و جبر است .ساختار اساسی متن جبری ،بــا قواعــدی کــه بــا مســائل دنبــال میشــود ،توســط
خوارزمی تنظیم شد ،گرچه شاید تا جبر پیش از سدۀ سوم هجری به طور شفاهی عرضه شــده بــود.
 .١معشر = گروه ،گروه مردم -م
] .٢ابوکامل [۵۱٫۱۰ ،۵۰٫۳ ،۱۹۸۶
] .٣ابوالوفا  .[۱۴۵ ،۱۹۷۹ترجمۀ فرانسوی در ]آقایانی چاوشی [۱۰۰ ،۱۹۹۸

4. Maximus Planudes
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پیشرفتهای علم در جبر

١٠٣

١٠۴

دربارۀ این چارچوب اساســی ،ریاضــیدانانی بــا تفکــر علمیتــر ،منشــأ پیشــرفتها ،افــزودههــا ،و
ً
اصﻼحاتی شدند که قبﻼ خوارزمی و ابن ترک آغاز کرده بودند.
کتاب نوشتن دربارۀ ریاضیات در سدۀ سوم هجری خود یک پیشرفت علمی بود .چه قواعــد ّ
مســاحی
ثبت شده توسط خوارزمی ،حساب خطأین عرضه شده توسط قسطا بن لوقــا بعلبکــی )؟-ح۳۰۰ق( ،یــا
کتابی دربارۀ علم اﻻنواء ،وقتی متن روی کاغذ بیاید بخــت بیشــتری بـرای جلــب نظــر علمــی دارد .البتــه
ً
بسیاری از افرادی که این کتابها را نوشتهاند احتماﻻ از لحاظ نظری به موضوع عﻼقه داشتهاند .این مــورد
دربارۀ جبر خوارزمی مصداق دارد .آنجا پیشرفتهای بسیار حداقلی در برهانهــا یافــت میشــود .شــاید
خوارزمی ابداعگر دستهبندی این شش نوع معادله )مســائل سـ ّـته( باشــد ،گرچــه جبردانهــای پــیش از او
قواعدی برای حل سه نوع معادلۀ مقترنه میشناختند .گویا او کسی بود که فکر کرد انتقال از بیان لفظــی بــه
بیان جبری در مسائل حل شده با عبارات دستوری روشنتر میشود.
دربارۀ کتاب ابن ترک ،که در حدود زمان خوارزمی نوشته شده است ،چنــدان چیــزی نمــیتــوان
گفت ،چون تنها یک بند از آن باقی مانده است .به نظر میرسد سوگیری علمــی بیشــتری نســبت بــه
کتاب خوارزمی داشته است .کتاب سند بن علی دربارۀ جبر هم که در اوایل سدۀ ســوم نوشــته شــده
مفقود است.
پیشرفت بعدی ترجمۀ قسطا بن لوقا از کتاب اریثمتیکای دیوفانتوس )نیمۀ دوم سدۀ سوم هجری/
نهم میﻼدی( است .آنجاست که برای نخستین بار اســامی مفــروض بـرای توانهــای بــاﻻتر و بـرای
توانهای وارون دیده میشود .همچنین این کتاب کلمۀ عربی »معادله« را معرفی کرده است.
ً
بعدا در سدۀ سوم هجری ثابت بن ّقره اثر کوتاه خود دربارۀ جبر را نوشت ،کــه دســتورهایی بـرای
حل معادﻻت مرکب ]مقترنات[ به کمک قضایایی از مقالــۀ دوم اصــول اقلیــدس بــه گفتــۀ خــودش
»استخراج میکند« .این کتاب ساختار کتاب جبر سنتی را ندارد .یک رسالۀ علمی محض است کــه
یکی از جنبههای جبر را استخراج و اثبات میکند.
ابوکامل هم در حدود همان زمان کتاب جبرش را نوشت .او دامنۀ برهانها را به قضــایای عــددی
a b
در حساب و جبر بسط داد )مثل
ab

b
a

a
b

 .(  برخــی از برهانهــای او شــامل نمودارهــای

هندسی شبیه نمودارهای خوارزمی است ،با این تفاوت که ارجاعاتی بــه اقلیــدس دارد ،در حالیکــه
برهانهای دیگر با نمودارهایی که بر مبنای خطوط منفصل رسم شدهاند ،به سبک قضایای اقلیــدس
ً
در نظریۀ اعداد نوشته شدهاند .این دو نوع برهان گویای کشمکش بین هندسه و جبر اســت کــه بعــدا
به دو شیوۀ مختلف توسط خیام و ابن ّبنا حل شد .ابوکامل الگوریتمهایی هم برای یافتن مستقیم مال
یافت )چون در بسیاری از مسائل مقداری است کــه یــافتن آن مــورد نظــر اســت( ،و هوشــمندانه بــا

ریشههای دوم یک جملهایها و دو جملهایهای جبری کار کرد .او در مسائل حل شده ،با توانها تا

خﻼصه

جبر در دورۀ اسﻼمی با سخنرانی ،محاسبه روی سطوح پاک شدنی ،حساب هــوایی )ذهنــی( ،و در
ً
کتابهای نوشته شده انتشار یافت .دستهای از مسائل حفظ ،بازســازی و ابــداع و در بســتری صــرفا

مجموعۀ مسائل کتاب جﱪ خوارزمی

 xسر و کار داشت .بسیاری از برهانهای او را میتوان بــه طــور پراکنــده میــان مســائل حــل شــده
یافت ،از جمله تنها برهان جبری پیش مدرن که میشناسم .کتاب او نمونۀ خوبی از کاری است کــه
ریاضیدانی با گرایشهای نظری ،میتواند با ساختار اساسی کتابی عملی انجام دهد.
دیوفانتوس و ابوکامل هــر کــدام تــأثیر زیــادی روی کرجــی داشــتند ،همــو کــه بررســی حســاب
چندجملهایها ،از جمله توانهای وارون را به طور جدی شروع کرد ،و نتایج حاصل از تقسیم را در
معــادﻻت وارد کــرد .کــار او را ســموأل دنبــال کــرد ،و الگوریتمهــایی بــرای یــافتن ریشــههای
چندجملهایها مبتنی بر قواعد مشابه برای اعداد تعمیم داد .کرجــی ســاختار ســنتی مــتن جبــری را
حفظ کرد ،اما رسالۀ سموأل مسائل حل شــده را بــه شــدت کــاهش میدهــد بــه طــوری کــه کتــاب
ً
مشخصا شکل متفاوتی دارد.
ّ
کشمکشی که بین هندسه و حساب در برهانهای ابوکامل مشهود است ،ابن بنا را به ترک هندسه
حسابی محض هدایت کرد .او همچنین در فصلی
و عرضۀ قضایایی در حساب و جبر با برهانهای
ِ
از کتاب خود دربارۀ جذرها ،زبان و نظریۀ دوجملــهایها و آپوتومهــا )خطـوط منفصــل( را از مقالــۀ
ّ
دهم ]اصول[ اقلیدس برای اعداد به کار برد .ابن بنا همچون ابوکامل و کرجی ،ســاختار ســنتی را در
کتاب جبر خود حفظ کرد.
از سوی دیگر ،هندسهدانان نظری ،در جبر ابـزار توانمنــدی بـرای حــل مســائل هندســۀ احجــام
یافتند .هر مسئله که بتوان آن را با معادلۀ درجه سوم یا درجۀ کمتر بیان کرد ،میتواند بــا ســاده کــردن
معادله به یکی از بیست و پنج مسئلۀ تعیین شده تبدیل شود .خیام راهحلهای معادﻻت ساده شده را
در رسالۀ خود با عنوان رسالة فی البراهین علی مسائل الجبر والمقابله شرح میدهد .خیام هــم مثــل
ارسطو و اقلیدس اصطﻼح »عدد« را تنها به اعداد صحیح مثبت اطﻼق کرد .چــون جبــر بــر اســاس
حساب عملی که شامل کسرها و جذرهای گنگ است ،پایه گذاری شده است ،خیام پایه گــذاری را
به کمیتهای پیوسته تغییر داد .با فرض وجود یک پاره خط واحد ،او اعــداد جبرگرایــان را بــه عنــوان
اندازه های بدون ُبعد کمیتها در نظر گرفت .عددی مثل  xمیتواند طول یک خط ،مساحت یک
ناحیۀ مسطح ،یا حجم یک جسم باشد .شرف الدین طوسی راه خیام را ادامه داد و عﻼوه بر کارهــای
دیگر ،ترسیماتی برای راهحلهای دو و سه بعدی معادﻻت عرضه کــرد .کتابهــای خیــام و طوســی
ً
هیچ مسئلۀ حل شدهای ندارند و رسالههایی صرفا علمیاند.

١٠۵

جبری عرضه شدند .امروزه کتــابهــای معــدودی در اختیــار داریــم و در آنهــا اطﻼعــات کمــی از
مسائلی که در فرایند پیوستۀ اصﻼح در دســتان گروههــای بازرگانــان و ریاضــیدانان بودنــد در خــود
دارند .بهویژه ،مجموعهای از مسائل کتاب خوارزمی را نمیتوان به عنوان عنصر متنی مقرر در کتابی
که توسط یک نفر تألیف شده در نظر گرفت .اثر او باید به عنوان بخشی از یک فرایند در نظــر گرفتــه
شود ،و با نگرش پژوهشگران فرهنگ عامــه )فولکلــور( مطالعــه شــود .مســائل او وقتــی بــا مســائل
کتابهای دیگر مقایسه شود ،بهتر مورد توجه قرار میگیرد .این تنها روش برای شــروع تعیــین میـزان
مشارکت هر فرد ،و درک پویایی دستههایی از مسائل و ماننــد آن اســت؛ همــه بـرای درک چگــونگی
کاربرد و اصﻼح مسائل توسط افرادی که آنها را نشر میدادند.

١٠۶
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مﱰج ن ملکی و نستوری در بغدا ِد اوایل دورۀ عباسیان

١

ال ساندر تری ر

٢

ترجمۀ شهﻼ باقری

٣

در زمان اســتیﻼی مســلمانان بــر خاورمیانــه در قــرن هفــتم مــیﻼدی )اول هجــری( ،مســیحیت در
خاورمیانه به سه شاخه تقسیم شده بود:
 (۱کالسدونیها که نظر شورای کالسدون و انگارۀ »دوگانگی ذات در مسیح« )دایــو فیزیــت( را در
سال  ۴۵۱میﻼدی پذیرفته و در آیین برگزاری نیایش در کلیسای سلطنتی بیزانس شرکت داشتند.
 (۲مخالفان کالسدونیها ،که نظر شــورای کالســدون را نپذیرفتـه و انگــارۀ »یگــانگی ذات در
مسیح« )منــو فیزیــت( را بــاور داشــتند -ایــنهــا در ســوریه »یعقوبیــه« )بــه نــام یعقــوب
باربارادوس کشیش قرن ششم میﻼدی سوریه( و در مصر قبطی )به معنای مصری( نامیــده
میشدند ،گرچه اصطﻼح یعقوبی اغلب برای اشاره به هر دو گروه به کار میرفت.
 (۳جامعۀ مسیحیان مشرق زمین ،گــروه اصــلی مســیحیان در قلمــرو امپراتــوری ساســانی در
ایران ،که اغلب »نستوری« نامیده میشدند.
در قرن هفتم میﻼدی انشعاب دیگری در شاخۀ کالسدونیها رخ داد:
 (۱٫۱بعد از شورای قســطنطنیه )۶۸۱-۶۸۰م( آن کالســدونیهــای خاورمیانــه کــه انگــارۀ
»وجود دو ذات در مسیح« )دایو تلیت( را پذیرفته بودند بــه ملکیــان )ســلطنتیهــا یــا
شاهیها( معروف شدند ،زیرا به جامعۀ مسیحیان امپراتوری بیزانس پیوسته بودند؛
 (۱٫۲آن کالسدونی های خاورمیانه که به وجــود »یــک نیــروی اراده در مســیح« )مونــو
تلیت( باور داشتند و در نتیجــه از پیوســتن بــه کلیســای امپراتــوری بیـزانس روی
 .١این مقاله ترجمهای است از:

“From Al-Biṭrīq to Ḥunayn: Melkite and Nestorian Translators in Early ‘Abbāsid Baghdad”, Mediterranea.
International Journal on the Transfer of Knowledge, 7 (2022), pp. 143-181.
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میراث علمی اسﻼم و ایران ،سال دهم ،ش رههای اول و دوم )پیاپی  ١٩و  ،(٢٠سال ۱۴۰۰

از بطریق تا ُحنین

١٠٧

گرداندند ،با عنوان »مارونی ها « مشهور شدند )به نام مرکز روحانیتشان ،صــومعۀ
مارمارون در سوریه(.
اعضای این چهار گروه-ملکیان ،مارونیهــا ،یعقوبیــان )از جملــه قبطــیهــا( و نســتوریان -بــا
ُ
کارگزاران مسلمان در ارتباط بودند ،یعنی ابتدا با دولت اموی در دمشــق ،ســپس بـا روی کــار آمــدن
عباسیان ،با دربار عباسی ،در پایتخت تــازهتأســیس آن بغــداد ،و بعــد از آن بــا سلســلههــای ُســنی و
شیعهای که در خاورمیانه قلمروهای مختلفی داشتند؛ فــاطمیون ،حمــدانیان ،آل بویــه ،ســلجوقیان،
ایوبیان ،ملکشاهیان و باﻻخره عثمانیان.
این چنددستگی درونی در مسیحیان نقش اثرگذاری در حیات فکری مسیحیان و روابــط جوامــع
مسیحی با اربابان مسلمانشان داشت .بنابراین به جاست که این سؤال کمتر پرسیده شده مطرح شود
که آیا این عامل در نهضت ترجمۀ یونانی-عربی تأثیرگذار بوده است ،کــه بــه بــاور مــن چنــین بــوده
بغداد دورۀ عباسی و نیــز رقابــت و
است .در بحث حاضر ،با تمرکز بر مترجمان ملکی و نستوری در ِ
همکاری آنان با یکدیگر مطالب اولیهای را عرضه میکنم.
١٠٨

مقدمه

١

تکنگاشت خﻼقانۀ دیمیتری گوتاس ،اندیشۀ یونانی ،فرهنگ عربی ) (۱۹۹۸نشــان داده اســت کــه
نهضت ترجمۀ یونانی-عربی طی دو قرن و نیم )سالهای  ۷۵۰تا  ۱۰۰۰مــیﻼدی( ،حیــات فکــری
ً
خاورمیانه را کامﻼ متحول کرد .این تحول تنها نتیجۀ اشتیاق خلفــا بـرای یــادگیری یونــانی یــا شــوق
ایثارگرانۀ روشنفکران مسیحی برای مقدور ساختن چنین آموزشی به مسلمانان پشتیبانشان نبود .بلکه
این نهضت حاصل شبکۀ پیچیدهای از عوامل اجتمــاعی و فرهنگــی بــود ،از وابســتگی عباســیان بــه
ایرانیان حتی تا حد زیادی به نجیبزادگان زرتشتی گرفته تــا بحــث و جــدلهــای درونــی مــذاهب.
گوتاس فضای درون جوامع مسلمان را که هم تحقق نهضت ترجمه را مقدور و هم اثر آن را مانــدگار
میکرد ،با مهارت تمام بازسازی کرده است.
شبکهای از عوامل مکمل یکدیگر ،در جوامع مسیحی مشرق ،باید در پیدایش چنین فعــالیتی در
امر ترجمه نقش داشته باشد .درست همانطور که حامیان مسلمان مترجمان و کل جامعۀ مسلمانان
به پیشرفت نهضت ترجمه عﻼقه داشتند ،جوامع مسیحی خاورمیانه نیــز بــه دﻻیــل خاصــی بــا هــم
همکاری داشتند .درست است که اجرت ترجمههای متون فلسفی و علمی )دســت کــم آنهــا کــه از
سطح باﻻیی برخوردار بودند( زیاد بود و میتوانست انگیزۀ خوبی برای روشــنفکران مســیحی بـرای
شرکت در فعالیت ترجمۀ یونانی-عربی باشد ،ایــن مترجمــان مســیحی تنهــا بــه اهــداف اقتصــادی
 .١گوتاس ،دیمیتری ،اندیشۀ یونانی ،فرهنگ عربی ،ترجمۀ محمدسعید حنایی کاشانی ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.۱۳۸۱ ،
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ً
نمیاندیشیدند .آنها احتماﻻ خود را شریک پدیدهای میدانستند که از طرف هر دو جامعۀ مسلمانان
)که هنوز در خاورمیانه در اقلیت بودند( و مسیحیان )که در آن زمان اکثریت داشتند( ،هــر کــدام بــه
دلیلی ،حمایت میشد .برای ایجاد چنین رابطۀ همزیستانهای بــین مقامــات مســلمان و روشــنفکران
مسیحی ،نه فقط برای برگزیدگان خاصی از این دو جامعه ،بلکه باید برای هر دو جامعۀ در همتنیــدۀ
مسلمان و مسیحی منافعی وجود میداشت .بنابراین ﻻزم است چگونگی دیدگاه جامعۀ مســیحی در
کل ،و صاحبنظران مذهبی آن به طور خاص ،نسبت به نهضت ترجمه و انگیزۀ افراد بـرای ورود بــه
این کار مورد بررسی قرار گیرد.
جورج صلیبا نظر بخردانه و روشنگرانهای در این مورد دارد :بنا به نظر او پس از عربی شدن دفتــر
ُ
و دیوان حکومت در دوران امویها مسیحیانی که دســتانــدر کــار ترجمــۀ یونــانی بــه عربــی بودنــد
میکوشیدند جایگاه خود را به عنوان کارمندان رسمی دولت اسﻼمی حفظ کنند.
در چنین فضایی که پر از رقابتهای درون مذهبی بود ،دانش فلســفی ،پزشــکی و علــوم وســیلۀ
باارزشی بود و مورد بهرهبرداری کسانی که به آن دسترسی داشتند قرار میگرفــت .در واقــع چنــانکــه
صلیبا اشاره میکند ،در چنین جو پررقابتی بود که مسیحیان خاورمیانه به کتابهــای علمــی یونــانی
توجه نشان دادند ،به مطالبی که پیشینیانشان از وجودشان بــاخبر بودنــد ولــی انگیــزۀ چنــدانی بـرای
پرداختن به آنها نداشتند.
مﻼحظات صلیبا منجر میشود به پی بردن به رقابت بین جوامع مختلف مسیحی در خاورمیانه.
گرچه همۀ این جوامع با هم در تعارض بودند ،اما مهمترین شــکاف فرهنگــی مســیحیان »مغربــی«
یعنی مسیحیان استانهای بیزانس سابق شامل سوریه ،فلسطین و مصر )شامل ملکیان ،مــارونیهــا،
یعقوبیان از جمله قبطیان( را از مشرقیها یعنی مسیحیان امپراتــوری ســابق ساســانی )نســتوریهــا/
جامعۀ مسیحیان مشرق( جدا میکرد.
تا پیش از روی کار آمدن عباسیان ،به نظر میرسید مشرقیها بازندۀ این رقابت باشند .در نتیجــۀ
فروپاشی امپراتوری ساسانی ،کلیسای مشرق جایگاه برتری را که در دورۀ ساسانی داشت ،از دســت
داد .دشمنان بزرگ عقیدتی آنها ،یعنی یعقوبیان با گسترش سلســلۀ مراتــب مــذهبیشــان بــه ســمت
مشرق ریشه دوانیدند و صومعههایی در شمال عراق برپا کردند .ملکیان هم به قدرت چســبیدند ،بــه
طوریکه نجیبزادگان ملکــی دمشــق -از جملــه خــانوادۀ یوحنــای دمشــقی -بــه طــور مســتمر بــر
سازوبرگ حکومت امویان نظارت داشتند .ملکیان نیز مانند یعقوبیان ،با استفاده از تغییر ایجاد شــده
در وضعیت سیاسی ،قلمرو خود را به سمت شرق گستردهتــر کردنــد و مقــر آیــین کــاتولیکی را برپــا
ساختند .این مقر کاتولیکی ابتدا در شهر سابق ساسانیان به وه اندیوک خسرو )شهر خســرو ،بهتــر از
انطاکیه( در منطقۀ سلوکیۀ تیسفون بود ،که در فارسی به رومگان و در عربی با الرومیه معــروف بــود.
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وقتی در سال  ۷۶۲میﻼدی منصور خلیفۀ عباسی )حک ۷۷۵-۷۴۵م( مردم رومگان یا الرومیه را به
شاش )یاچاچ نزدیک تاشکند امروزی( نقل مکان داد ،شاش مقر جدیدی برای آیینهــای کــاتولیکی
رومی شد ،و همزمان مقر کاتولیکی جدید دیگری نیز در بغداد برپا شد.
گسترش قلمرو مسیحیان ملکی به سمت عـراق ایجــاب مــیکــرد کــه روابطشــان بــا برگزیــدگان
حکومت عباسی بیشتر شود ،و برای رســیدن بــه ایــن هــدف توانــایی زبــان اعضــای گــروه ملکیــان،
بهخصوص توانایی آنها در زبان یونانی ،وسیلۀ در دسترسی بود .چندی نگذشــت کــه دانــشپژوهــان
ملکی ،مترجم متون علمی و فلسفی شدند و برخﻼف دیگر مسیحیان در آن زمــان مــیتوانســتند بــه
طور مستقیم از متن اصلی یونانی ترجمه کنند .به این دلیل است که پژوهشگران ملکــی را در صــف
نخست جبهۀ ترجمه میبینیم ،بهویژه در مراحل اولیۀ نهضت ترجمه ) ۸۳۰-۷۷۰م( ،و بعد جایگاه
اصلیشان را به نستوریان واگذار کردند ،ولی هیچوقت به طور کامــل از آن صــرفنظــر نکردنــد .در
بحث زیر ،تمرکز ما بر این دوره است.
مترجمان مل
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نقش مترجمان ملکی در نهضت ترجمه از یونانی چه بود؟ پاســخ نظــاممنــدی بــه ایــن پرســش داده
نشدهاست ،زیرا در روایت رایج از نهضت ترجمۀ یونانی-عربی نقــش مترجمــان نســتوری )حنــین و
مکتب او( پررنگتر است و این هم به این واقعیت ربط دارد که مسیحیان نســتوری گــروه مســیحیان
غالب در بغداد بودند و تأکید بیشتر منابع اولیه -از جمله رسالۀ معــروف حنــین -بــر فعالیــتهــای
مترجمان نستوری است.
١
بر اساس فهرستی که ابن ندیم و ابن ابی اصیبعه از مترجمان بــهدســت دادهانــد ،جـرارد تروپیــو
تخمین زده است که  ۶۲درصد از کل مترجمان معــروف نســتوری ) ۳۸نفــر از  ۶۱نفــر( و فقــط ۱۸
درصد )یازده تن از  ۶۱نفر( آنان ملکی بودهاند.
در هر صورت ﻻزم است گفته شود که فقط مترجمانی که به طور مشخص اسمشان یونــانی بــود
از ملکیان شمرده شدهاند؛ مترجمان دارای اسم عربی که چگونگی وابستگیشان در منابع مشــخص
نشدهاست نیز در کل جزو نستوریان به حساب آمدهاند .آشکار است این روش در مــورد ملکیــان )و
دیگران( غیرمنصفانه است ،زیرا ممکن بود آنها هم در این دوره نام عربی داشته باشند.
این موجب میشود سایۀ تردیدی بر صورت ارقام تروپیو از مترجمان بیفتــد؛ بــهعــﻼوه بــه دلیــل
دیگری هم ممکن است نظر او مخدوش باشد :به نظر میرسد منابع اولیهای که مورد استفادۀ او قرار
گرفته است شامل اطﻼعات بیشتری دربارۀ نستوریان بوده تا دربارۀ دیگر گروههــای مســیحی رقیــب
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آنها .بر اساس ایــن مﻼحظــات ،ممکــن اســت ســهم ملکیــان در نهضــت ترجمــۀ یونــانی-عربــی-
بهخصوص در مراحل اولیۀ آن -دست کم گرفته شده باشد .ما برای اهدافمان نیاز به توضیح روشــنی
داریم از این که مترجمان ملکــی چــه جایگــاهی در کــل مــاجرای نهضــت ترجمــۀ یونــانی-عربــی
داشتهاند .این یک خﻸ پژوهشی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
١
اولین مترجم ملکی به بطریق مشهور بود )معنــای کلمــۀ بطریــق سراســقف اســت ،گرچــه واژۀ
عربی بطریق اغلب برای بزرگان بیزانس هم به کار میرفت( .پسر بطریق به نام یوحنــا یــا یحیــی بــن
بطریق )که در منابع »موﻻ« خوانده شدهاست ،به معنــای موکــل ،آزاد شــده یــا نــدیم وفــادار مــأمون
خلیفه( هم ،چنانکه در ادامه خواهیم دید ،مترجم ُپرکاری بود .بنا به الفهرست ابن ندیم ،بطریــق در
سایۀ حمایت منصور خلیفه )حک ۱۵۸-۱۳۶ق( کار میکرد و وظیفۀ ترجمۀ »بخشی از ]یا مطالبی
از[ کتابهای قدیمی« )اشیا من الکتب القدیمه( را بر عهده داشت.
ابن ندیم همچنین میگوید که بطریق کتاب اربع مقاﻻت ٢بطلمیوس را برای منجم ایرانی ،عمــر
بن فرخان طبری )د پس از ۱۹۶ق( ترجمه کرده است .اگر چنین باشد روایت اربع مقاﻻت عمر بــن
فرخان که در سال ۱۹۶ق به پایان رسیده و در نسخۀ اوپساﻻ با شمارۀ  ۲۰۳موجود اســت ،بایــد بــر
اساس ترجمۀ بطریق بوده باشد .اما روایت عمر بن فرخان از اربع مقــاﻻت ،بنــا بــه اســتدﻻل چنــد
پژوهشگر ،شاید برگرفته از منابع فارسی میانه باشد .این موضوع نیاز به راستییابی دارد .شاید راهحل
سومی نیز برای هماهنگ کردن این موضوع وجود داشته باشد .روایت اربع مقاﻻت عمر بــن فرخــان
شاید تا حدی برگرفته از منابع فارسی میانه بوده ،اما ممکــن اســت کــه او در نوشــتن ایــن روایــت بــا
بطریق مشورت کرده باشد .شاید بطریق ترجمۀ بعضی قطعات را از اصل یونانی به او داده باشــد ،یــا
در حل معضﻼت موجود در متن فارسی میانه بــه او یــاری رســانده باشــد .اگــر ایــن راهحــل ســوم را
بپذیریم ،بطریق در اوایل قرن نهم میﻼدی )سوم هجری( هنوز در قید حیات بوده است.
ابن ابی اصیبعه میگوید بطریق مترجم پرکار و ماهری بــود ،گرچــه بــه پــای حنــین نمــیرســید؛
همچنین میگوید نوشتههای پزشکی بسیاری از بقراط و جالینوس را در نســخۀ عربــی بطریــق دیــده
است .یکی از ترجمههای بطریق از بقراط در مسجد ایاصــوفیۀ اســتانبول بــا شــمارۀ  ۳۶۳۲موجــود
است :کتاب الغذاء) ٣برگ ۱۰۶پ۱۱۰ -ر( .دســتکــم یــک ترجمــه از کارهــای جــالینوس هــم در
دسترس است :مقالۀ پنجم کتاب جالینوس في اﻷدویة المفردة )نسخۀ استانبول ،سرای احمد ســوم،
 ،(۲۰۸۳گرچه در آن به نام مترجم اشاره نشدهاست .از چند ترجمۀ دیگر کارهای جــالینوس کــه بــه
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بطریق نسبت داده میشود ،در منابع دورۀ اسﻼمی نام برده شدهاست .عجیب این که علیرغم اشتغال
بطریق به ترجمۀ متون پزشکی ،در رسالۀ حنین نامی از او نیامده است.
ً
اکنون میخواهم توجه شما را به یک منبع سریانی که تاکنون مغفــول مانــده و در آن احتمــاﻻ بــه
بطریق اشاره شدهاست جلب کنم .این منبع بخشی از کتاب تاریخچۀ کلیسای مسیحی ١نوشــتۀ ابــن
عبری است که به سالهای اولیۀ کار تیموتی ،٢سرپرست مسیحیان کلیسای کاتولیک شــرقی )یعنــی
اوایل دهۀ ۷۸۰م( میپردازد .به گفتۀ ابن عبری ،یوسف نــامی از نســتوریان بــزرگ شــهر مــرو کــه در
حضور جمع محکوم به »لواط« شده بود ،به اسﻼم گروید و علیه آن مسیحیان توطئــه کــرد .او ادعــا
ً
میکرد که نستوریان عمﻼ »ستون پنجم« هستند و شب و روز برای پیروزی بیزانس بر مسلمانان دعا
میکنند .یک سراسقف بیزانسی در آن زمان نزد خلیفه احضار شد و چون از این اتهام آگاه شده بود،
کمک کرد که حکم آن مرد ابطال شود .قطعۀ مربوط به آن در اینجا آمده است:
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در آنجا ]در بغداد[ یک سر اسقف رومی ]یعنی اهل بیزانس[ ،مردی محترم زندانی بــود
) .(...خلیفــه او را احضــار و از او دربــارۀ نســتوریان ســؤال کــرد و پرســید کــه آنــان
]بیزانسیها[ دربارۀ او چه نظری دارند .آن سراسقف کــه از اظهــارات آن یوســف بــاخبر
بود و میخواست نظرش را رد کند ،چنین پاسخ گفــت» :از دیــدگاه مــا نســتوریان آنهــا
حتی مسیحی هم نیستند و اگر هر کدامشان در سرزمین ما باشند ،اجازۀ ورود بــه هـیچ
کلیسایی را به آنها نمیدهیم .در واقع آنها بیشتر به عربها نزدیکند تا به ما«.
به این ترتیب توانست خشم خلیفه را فرو بنشاند .به نظر میرســد منبــع ایــن اطــﻼع ابــن عبــری
همزمان با رویدادهای توصیفشده باشد :شاید نامۀ گمشدۀ تیموتی به مردم جندیشــاپور کــه در آن
به کارهای یوسف مروی اشاره شــدهاســت یــا ســند دیگــری از قــرن هشــتم مــیﻼدی باشــد .اگــر آن
سراسقف بیزانسی که ابن عبری ذکر کرده همان بطریق متــرجم باشــد ،کــه خیلــی محتمــل بــه نظــر
میرسد ،بر نکتۀ مهمی مهر تأیید زده میشود :این که بطریق اسیر جنگی بوده است.
ترتیب زمانی گزارش ابن عبری در اوایل دهۀ ۱۶۳ق حاکی از این است که احتمــال دارد بطریــق
بین کسانی بوده باشد که در سال ۱۶۳ق توسط مســلمانان در صــمالو) ٣چــای قــزی امــروز بــین راه
کایسری به آنکارا( محاصره شده بودند .سرداری جنگ علیه صمالو را هارون شاهزادۀ شانزدهســاله-
که بعدها خلیفه هارونالرشید )حک ۱۹۳-۱۷۰ق( شد -تحت حمایت خالد بن برمک برمکــی )د
۱۶۳ق( -بر عهده داشت که پسرش یحیی بن خالد در آن زمان معلم هارون بود .به گفتــۀ بــﻼذری،
1. Chronicon Ecclesiasticum
2. Timothy
3. Ṣamālū

1. Jean-Maurice Fiey
2. Benjamin Jokisch
3. Gregorios Mousoulakios
4. Vindonius Anatolius of Berytus
5. Politianus
6. Eutychius

از بطریق تا ُحنین

اردوگاه نظامی صمالو تسلیم شدند به این شرط که جانشان حفظ شود و از هم جدا نشــوند؛ بــه ایــن
ترتیب آنها دوباره در محلۀ شماسیۀ بغداد مستقر شدند .جالب این کــه شماســیه را خلیفــه المهــدی
)حک ۱۶۹-۱۵۸ق( به عنوان تیول )اقطاع( به خالد بن برمک داده بود .این احتمــال کــه بعضــی از
اسیران جنگی صمالو در بغداد وارد کار ترجمه -فعالیت مورد حمایت مالی برمکیان -شده باشند را
جین موریس فی ١مطرح کرد و بنجامین جاکیش ٢آن را بسط و شرح داد .جاکیش حتی سعی داشــت
بطریق را با گریگوری موســوﻻکیوس ،٣کــه او نیــز عنــوان بطریــق داشــت ،یکــی بدانــد .گرچــه ایــن
شناسایی جاکیش -همراه با بسیاری از دیگر نظریههای اغراقآمیز او -رد شد ،احتمال این که بعضی
از زندانیان صمالو وارد کار ترجمه از یونانی به عربی شده باشند را بایــد جــدی گرفــت .اگــر بطریــق
اسیر جنگی بوده ،شاید به این گروه تعلق داشته باشــد .البتــه در ایــن صــورت بایــد دوران شــکوفایی
بطریق را تا حدی تغییر دهیم :دیگر نمیتــوان او را فعــال در زمــان حکومــت منصــور )حــک -۱۳۶
۱۵۸ق( دانست ،بلکه باید در نیمۀ دوم حکومت مهدی )۱۶۹-۱۵۸ق( و حکومت پسـرانش هــادی
)حک ۱۷۰-۱۶۹ق( و هارونالرشید )حک ۱۹۳-۱۷۰ق( فعال بوده باشد .این نظر کمک مــیکنــد
به حل این مشکل از نظر ترتیب زمانی که بنا بر منابع بعدی زمان شکوفایی پســر بطریــق ،یوحنــا یــا
یحیی بن بطریق را دیرتر و در زمان مــأمون )حــک ۲۱۸-۱۹۸ق( ذکــر کــردهانــد؛ همچنــین کمــک
میکند به توضیح این که چگونه بطریق مــیتوانســته در روایــت اربــع مقــاﻻت بــا عمــر بــن فرخــان
ً
همکاری داشته باشد ،چنانکه قبﻼ گفته شد این روایت در ۱۹۶ق به پایان رسیده است.
از برنامهریزی دیگری برای ترجمۀ یونانی-عربــی کــه مــورد حمایــت برمکیــان بـوده نیــز مطلــع
هستیم .بنا به یادداشــت مهمــی در پیشــگفتار ترجمــۀ عربــی ونیــدونیوس آنــاتولیوس ٤از مجموعــۀ
عملیات کشاورزی ،این متن بخشی از دانشی است که سراسقف اسکندریه ،اسقف اعظم دمشق ،و
ُ
کشیش استاتیوس /آرسنیوس /اوسبیوس )؟( برای یحیی بن خالد بن برمک انتخــاب و از یونــانی بــه
عربی ترجمه کرد؛ این کار در سال ۱۷۹ق۷۹۵ /م انجام گرفت.
٥
سراسقف اسکندریه در ایــن گــروه از مترجمــان روحــانی ،بایــد پلیتیــانوس )سراســقف -۱۴۰
۱۸۶ق۸۰۲-۷۵۷ /م( بوده باشد .در واقع ،بنا به آنچه از اتوخیوس ٦میدانیم ،پﻼتینوس که پزشــکی
تعلیم دیده بود ،از بغداد دیدن و همسر دوم هارونالرشید را معالجه کرد .احتمال بیشتر این است که
او نخست برای انجام امور مذهبی وارد بغداد شده و برای باز پــس گــرفتن ســاختمانهــای کلیســای
ملکیان ،که به دست یعقوبیان افتاده بود ،با خلیفه گفتگو کرده بود -و ســپس بــه انــدازۀ کــافی آنجــا

١١٣

١١۴

مانده بود که بتواند در برنامۀ ترجمۀ آناتولیوس که در ۷۹۵م۱۷۹/ق به پایان رسیده و نیــز در معالجــۀ
همسر دوم هارون الرشید ) ۷۹۶میﻼدی( نقش داشته باشد.
نمیدانیم در سال ۷۹۵م۱۷۹/ق اسقف اعظم ملکیان دمشق چه کسی بوده است ،اما این تمایــل
وجود دارد که او را همان بسیل مطران مترجم ،که در الفهرست ابن ندیم آمده و همچنین توســط ابــن
ابی اصیبعه ذکر شدهاست ،بدانیم .در غیر این صورت ،کشیش استاتیوس /آرسینوس /اوســبیوس )؟(
ناشناخته میماند .اما ممکن است او سرپرست صومعۀ مصــری ملکیــان ،دیــر القصــیر )در جنــوب
قاهرۀ امروزی( و سراسقف بعدی اسکندریه استاتیوس باشد که پــس از فــوت پﻼتینــوس بــه قــدرت
رسید .این گمانهزنی که ابتدا توسط پل اسبات ١مطرح شد ،با دو واقعیت تأیید میشود (۱ :محمد بن
احمد القیسی )د ۳۷۰ق( در کتاب المرشد خود از کتاب الفﻼحة الرومیة نام میبرد و مدعی اســت
که این کتاب توسط »سر اسقف استاتیوس« )یا تحت نظارت او( به عربــی ترجمــه شــده اســت(۲ .
حاجی خلیفه )د ۱۰۶۷ق( استاتیوسنامی را در میان مترجمــان عربــی ذکــر مــیکنــد کــه در رابطــۀ
نزدیک با کتاب الفﻼحة الرومیة بودهاست .قضیه هرچه باشد ،بایــد بــین ایــن اســتاتیوس )اگــر ایــن
ُ
خوانش از اسمش درست باشد( با آن اسطاط مترجم که چهل سال بعد بـرای کنــدی کــار مــیکــرد،
تفاوت گذاشت.
مشخصات دقیق مترجمان فعال در برنامۀ ترجمۀ آناتولیوس هر چه بوده باشد ،شــواهدی در دســت
داریم که سه روحانی ملکی در ترجمۀ یونانی-عربی ،تحت حمایت برمکیان شرکت داشتهاند.
با آغاز قرن نهم ،ملکیان به ایفای نقش مهمی در ترجمههای یونانی-عربی ادامه دادند .دســت کــم
دو مترجم ملکی در خاندان عباسی برای ترجمه از یونانی به عربــی بـرای فرمانــده و ســردار طــاهر بــن
حسین ،که به خاطر توانایی استفاده از هر دو دستش با شمشیر ملقب به ذوالیمینین بود ،کار میکردند:
ً
 (۱شخصی به نام بسیل که ممکن است همان بسیل مطران که قبﻼ ذکر شد باشد یا نباشد ،یــا
ممکن است همان شخصی که ترجمهای از چهار کتاب اول نقد پورفیریوس )فرفوریــوس(
ً
بر فیزیک ارسطو به او نسبت داده شده باشد یا نباشد :ما نمیدانــیم ایــن بســیل دقیقــا چــه
چیزی را برای طاهر بن حسین ترجمه کرده است )شاید شرح پورفیریوس بر کتاب فیزیــک
ارسطو یا چیز دیگری بوده باشد(.
 (۲دینشناس معروف ملکی ،تئودور ابوقره ،که رسالۀ نفس منسوب به ارسطو را ترجمه کرد .این
ً
ّ
ترجمه احتماﻻ در ۲۰۰ق آماده شد ،وقتی که طاهر بن حسین در شــهر رقــه واقــع در شــمال
سوریه مستقر شد و بنا به شهادت میکائیل سوری در آن زمان به مطالعۀ فلسفه مشغول بود.
1. Paul Sbath

1. Sebastian Brock

از بطریق تا ُحنین

جالب این که ملکیان نقش عمدهای در »حلقۀ کندی« داشتهاند که کارگروهی متشکل از مترجمان
مسیحی بود و توسط ثروتمندان مسلمان عرب و فیلسوف برجســته کنــدی تأســیس ،مــدیریت و تــأمین
مالی میشد .کندی یکی از آموزگاران شاهزاده احمد پسر معتصم )حک ۲۲۷-۲۱۸ق( خلیفۀ عباسی
بود .حاصل کارهای ادبی آنها شامل ترجمههای عربی و بهکارگیری آثاری مانند آنهئید چهارم-ششــم از
پﻼتونیوس )ترجمه شده توسط عبدالمسیح بن نعیم حمصی و منتقل شده در سه متن ،که مهــمتــرینش
به خداشناسی ارسطو معروف است( ،بخــشهــایی از کتــاب عناصــر الهیــات و دیگــر آثــار پــروکلس،
متافیزیک ارسطو )ترجمهشده توسط شخصی به نام استاتیوس /اوستاد( ،و چند اثر دیگر .پــیش از ایــن
از مترجمی که یحیی یا یوحنا نام داشت و پسر بطریق ،کــه سراســقف بیـزانس بــود یــاد کــردیم .او هــم
ممکن است در حلقۀ کندی بوده باشد .شرح عربی کتاب تیمائوس افﻼطون )که موجود نیســت( و نیــز
ترجمههایی از دربارۀ آسمان ،علم کائنات جو ،برخی نوشتههای جانورشناسی ،شرحی از دربارۀ نفــس
ارسطو ،و ترجمۀ عربی چند کار پزشکی دیگر را به او نسبت میدهند.
همۀ مترجمان مسیحی حلقۀ کندی گویا از »مغربیها« بودهاند ،نه از »مشرقیها« و بیشترشــان
باید از ملکیان بوده باشند.
در مورد یکی از آنها ،عبدالمسیح بن نعیم حمصی ،هم ملکی بودن ،هم مارونی بــودن محتمــل
به نظر میرسد .با نبود اطﻼعات دربارۀ زندگیاش ،میتوانم تنها روی پنج واقعیت تکیــه کــنم (۱ :او
ً
مسیحی و اهل شهر حمص در غرب سوریه بود؛  (۲برای کندی کار میکرد؛  (۳مستقیما از یونــانی
ً
ترجمه میکرد ،نه از زبان سریانی ،گرچه سریانی را هم احتماﻻ به همان خوبی میدانســت؛  (۴بــه
دستنوشتههای یونانی پﻼتینوس دسترسی داشت )و شاید عامل تهیۀ آنها برای کندی بود(؛  (۵مــتن
دقیق و منظمی از پﻼتینوس به زبان عربی به دست داد.
به صورت زیر میتوانم بحثم را خﻼصه کنم :این که او اهل حمص بــوده معلــوم مــیکنــد کــه او
»مغربی« )یعنی مالکی ،مارونی یا یعقوبی( بوده است ،نه »مشرقی« )عضوی از جامعــۀ مســیحیان
مشرقزمین( .ایــن کــه از یونــانی بــه عربــی ترجمــه مــیکــرده ،نــه از ســریانی ،یعقــوبی بــودن او را
غیرمحتمل میکند .بنابراین فقط دو احتمال برایمان باقی میماند :او یا ملکی بوده یا مارونی .در هر
صورت ،این که متن منظم و دقیقی از پﻼتینوس به زبان عربی به دست داده نشان میدهد که پیشــینۀ
ُپرمایهای در فلسفه ،از جمله در نوافﻼطونیسم داشته است.
نوآور سباستین بروک» ١یک مرحلۀ بینابینی سریانی برای خداشناســی ارســطو بــه
بر مبنای مقالۀ ِ
زبان عربی؟ در جستجوی یک گمانۀ دور از ذهن« پیشنهاد من این بود کــه بهتــرین راه بـرای توجیــه
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مهارت فلسفی عبدالمسیح بن نعیم و همچنین دسترسی او به متون یونــانی پﻼتینــوس -کــه در قــرن
نهم میﻼدی یک موقعیت بسیار نادر بود -توجه به ســابقۀ او در پﻼتونیســم مســیحی اســت :جنــبش
١
روشنفکرانهای که در سال ۵۵۳م توسط شــورای پــنجم وحــدت کلیســاها زیــر پوشــش مبــدأگرایی
»اورجینیسم« محکوم شده بود .در نتیجه ،مسئلۀ آموزش فلسفی عبدالمسیح بن نعیم را میتــوان در
رابطه با رواج دوبارۀ افﻼطونگرایی مسیحیان )مبدأگرایی( ،پس از پنجمین شورای وحدت مسیحیان
تا قرن نهم میﻼدی ،در نظر گرفت .من استدﻻل کردهام که در واقع چنین تجدید حیاتی در مسیحیان
کالسدونی خاورمیانه ،هم ملکیان و هم مارونیها ،پذیرفتنی است .با این حال ،علیرغم نشــانههــای
وسوسهکننده ،هنوز مشخصات تاریخی این حیات مجدد بسیار مبهم است ،بــه نظــر مــن بازگشــت
دار گرایش بــه افﻼطــون در میــان
دوبارۀ نوافﻼطونیسم توسط کندی میتواند حاکی از یک روند ادامه ِ
مسیحیان آن زمان باشد.
در یک مطالعۀ دیگر ،شاهد دیگری از نقش کالسدونیان /ملکیان به دست دادهام:
٣
قطعهای از کندی در کتاب تعاریف ٢که منشأ آن کتاب شرح ترانۀ ترانهها از گریگــوری نیســایی
است .تعریف معروف عشق ) ِاروس( ،افراط در محبت )دوست داشتن زیــاد( اســت کــه از عبــارت
یونانی گریگوری نیسایی به همین معنی گرفته شدهاست )زیرا ِاروس به دوست داشتن عمیق یا شدید
گفته میشود( .من این را یک تعریف مشهور مــینــامم زیـرا در نوشــتههــای بســیاری از نویســندگان
مسلمان و یهودی به زبان عربی دیده مــیشــود ،از جملــه در نوشــتههــای فیلســوفان مکتــب کنــدی
)سرخسی و مسکویه( ،اسحاق اسرائیلی قیروانی ،فیلسوف یهودی نوافﻼطونی قرن چهارم هجــری،
رسائل اخوانالصفا ،ابن دباغ صوفی مسلمان قرن هفــتم هجــری و آبراهــام هــهحاســید ،نویســنده و
ً
صوفی قرن ششم هجری .اکنون میتوانم تأکید کنم که این تعریف به زبان عربی مستقیما برگرفتــه از
زبان یونانی )یا از شرح ترانۀ ترانهها از گریگوری نیسایی یا از یک منبــع یونــانی بعــد از آن( ،و نــه از
یک ترجمۀ بینابینی سریانی از گریگوری نیسایی است.
مترجمان نستوری

رقیبان اصلی ملکیان در کار ترجمه طلبههایی از مسیحیان مشرق بودند .روی کار آمــدن عباســیان و
بنا گذاشتن بغداد فرصتی را برای این جامعۀ مسیحی فراهم آورد که مــدتهــا در انتظــارش بودنــد و
میخواستند دوباره نفوذ خود را بر دربار خلیفه و تأیید خود بــه عنــوان جامعــۀ غالــب ،نیمــهرســمی
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طبق دستور شاهانه به ما امر شد که طوبیقای فیلسوف ارسطو را از ســریانی بــه زبــان
عربی ترجمه کنیم .به یاری خداوند این کار انجام گرفت ،توســط ابونــوح ]العنبــری[
ً
معلم .بخش کوچکی را در مورد زبان سریانی ما انجام دادیم ،ولی او کار را کامﻼ بــه
انجام رساند ،هم سریانی و هم عربی آن را؛ این کار دیگر بــه نتیجــه رســیده و کامــل
شده است .گرچه کسان دیگری بودند که آن را از یونانی به عربی ترجمه مــیکردنــد-
ما نوشتهایم تا شما بدانید کار چگونه و با چه روشی انجام شد -با وجــود ایــن ،بـرای
شاه ارزش آن را نداشت نگاهی به آن بکند به خاطر زحمت آن دیگران ،به ایــن دلیــل
که آنها بربر بودند ،نه فقط در گفتــار کــه در درک و فهــم ،یــا بــه خــاطر ســختی نــوع
موضوع آن ] [...یا به خاطر آموزش ندیدن میبــود ،کســانی کــه بــه چنــین کارهــایی
نزدیک میشــدند .چــون شــما مــیدانیــد ایــن تــﻼشهــا و زحمــات چقــدر زیــاد و
گستردهاند .اما شاه فقط زحمات ما را تأیید کرد و فقط هر از گاهی نسخههای ترجمه
شده را با هم مقایسه میکرد.
آن دیگران بختبرگشتهای که در ترجمۀ طوبیقا )و شــاید دیگــر آثــار علمــی و فلســفی( تیمــوتی
پیروزمندانه یادشان میکند ،چه کسانی بودند؟ با فرض اینکه از یونانی )در مقابل سریانی( به عربی
ترجمه میکردند ،آشکار است که این »دیگران« -مثل همدورۀ تیموتی ،بطریق -ملکی بودند .گفتــۀ
ً
تحقیرآمیز تیموتی دربارۀ سبک »بربری« آن مترجمان در واقع اشاره به زبــان آنهاســت ،کــه احتمــاﻻ
زبان عربی بینابین ِی ملکیان آن دوره بوده است و خیلی با زبان عربی رسمی معیار فاصله داشت .نظر
او دربارۀ آموزش ندیده بودن مترجمان باید حاکی از این واقعیت باشــد کــه آنهــا -در مراحــل اولیــۀ
نهضت ترجمه -هنوز روحانیون ملکی ساده ،کشــیش و )چنــان کــه دیــدیم( اســیر جنگــی بودنــد و
معلومات خاصی دربارۀ فلسفه و علم نداشتند .وقتــی بــه تیمــوتی مأموریــت داده شــد ترجمــهای از
1. Topika
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مسیحیت در امپراتوری اسﻼمی ،به دست آورند .به این دلیل است که تیموتی اول ،که بیش از چهــل
سال )۸۲۳-۷۸۰م( ،سرپرست کلیسای مشرق بود ،اقامتگاه خــود را از پایتخــت قــدیم ساســانیان،
یعنی از سلوکیه-تیسفون ،به بغداد منتقل کرد .او خیلی زود جایگــاه خــود را بــه عنــوان مقــام ممتــاز
مسیحی نزد خلیفه تثبیت کرد و در این جایگاه بــه معرفــی ایمــان مســیحیت بــه حاکمــان مســلمان
پرداخت ،چنانکه گفتگوی او با خلیفه مهدی )حک ۱۶۹-۱۵۸ق( گواه آن است که چنانکــه همــه
میدانند ،مهدی به تیموتی مأموریت داد تا ترجمهای عربی از طوبیقــای ١ارســطو فـراهم آورد .بیــان
ً
خود تیموتی از ماجرا در یکی از نامههای سریانیاش )۷۸۲/۳م( کامﻼ قابل مﻼحظه است:
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کتاب طوبیقا فراهم آورد ،او بیشک از این فرصت استفاده کرد ،بدون اینکه به خلیفه نشان دهد کــه
افراد خبرۀ کلیسای شرق میتوانند بسیار بهتر از رقیبان مذهبیشان عمل کنند .اما جالب ایــن اســت
که تیموتی هم از ِدینی که سراسقف ملکی آینده ،آنتیوخ جاب )سراسقف پیش از ۸۲۹-۷۹۹م( ،بــه
گردن او دارد یاد میکند و هم از او به خاطر کمکی که در مــورد بعضــی اصــطﻼحات یونــانی کــرده
است ،سپاسگزاری میکند .بنابراین رقابت با مترجمان ملکی موجب نمیشد که بــا آنــان همکــاری
نداشته باشند .در ادامه مواردی از اقرار به چنین مساعدتهایی را میبینیم.
بنابراین عرضۀ خدمات باارزشی -مثل ترجمۀ طوبیقا -به دربار خلفا و مسلمانان برگزیــده بـرای
مسیحیان مغربی مقدور بود ،و ابزار مهمی برای بازیابی نفوذ و اعتبارشان ،در فضای مملو از رقابــت
ً
شدید بین گروههای مسیحی ،به شمار میآمد .یقینا به همین دلیل چند نســل بعــد از آن ،مســیحیان
مغربی آن چیزی را که میتوان »کارگاههای ترجمۀ رسمی« نامید حفظ و حمایت کردند .این کار بــه
سرپرستی حنین بن اسحاق ،یک مسیحی نستوری دو زبانۀ )سوری-عربی( ،اهل الحیرا بود که برای
یادگیری کامل یونانی به آنجا آمده بود .گرچه تعدادی از حامیان حنین مسلمان بودند ،ولی بقیۀ آنها،
ً
مخصوصا پزشکان ،مسیحی نستوری بودند که زبان سریانی را ترجیح میدادند و وظیفــۀ مترجمــان،
ترجمه از یونانی به سریانی بود ،نه از یونانی به عربی.
حنین ،مثل تیموتی که پیش از او بود -بــه دفعــات بــه اشــتباهات مترجمــان مســیحی دیگــر پــی
میبرد .کار او اغلب انتقاد -و بازنگری -ترجمههای قبلی جالینوس به سریانی و عربی توســط گــروه
مذهبی رقیب بود .اسحاق ،پسر حنین ،و دیگر افراد گروه او به بازنگری ترجمههای متــون فلســفی و
همچنین آماده کردن متنهای جدید مشغول بودند ،به این قصد که آنها را جایگزین ترجمههای قبلی
ً
کنند .بنابراین ترجمههای اسحاق از حیوان ارسطو به زبان عربی احتماﻻ بــا ایــن هــدف خــاص کــه
جایگزین شرح عربی حیوان ترجمه شده توسط یوحنــای )یحیــی( بطریــق و همچنــین یــک روایــت
پیشین از حیوان شود و یک ترجمۀ »توصیفی« از این رسالۀ ارسطویی به دست دهد.
از دیدگاه سیاستهای گروههای درونمذهبی مسیحیان کارگروه ترجمۀ حنین از بسیاری جهــات
نقش یک رقیب نستوری را برای حلقۀ کندی داشت .این پذیرفتنی است و پرتو بیشتری میافکنــد بــر
١
ـدرس
نمونههای جالبی از رقابت شدید بین کندی و حامیان مسلمان حنین ،برادران بنوموسی کــه ِانـ ِ
به آنها اشاره کرده است .کندی عرب و دوستدار یونان بود و بــه ایــن دلیــل میانــۀ خــوبی بــا ملکیــان
داشت .ولی بنوموسی از ایرانیان دارای اصالت خراســانی و ملــیگـرا بودنــد کــه از نهضــت شــعوبیه
طرفداری میکردند .بنابراین قابل تصور است که همکاران مسیحی آنها که تاریخچۀ طوﻻنی و حــق
آب و گل در ایران داشتند ،یعنی نستوریان ،جامعۀ مسیحیان مشرق بوده باشند.
1. G. Endress
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این رقابت بین مترجمان ملکی و نستوری در نوشتۀ محقق مسلمان صــفدی )د ۷۶۴ق( بازتــاب
داشته و زیاد مورد بحث واقع شدهاست .او روش ترجمۀ تحتاللفظــی را بــا روش ترجمــۀ مفهــومی
مقایسه کرده است.
مترجمان از دو روش برای ترجمه استفاده میکنند .یک روش آن است که یوحنــا ،پســر بطریــق،
ابن نعیم حمصی و دیگران به کار میبرند ...در این روش مترجم تکتک واژههای یونــانی را در نظــر
گرفته و معادل عربی آنها را انتخاب کرده و به کار میبرد .بعــد از هــر واژه سـراغ واژۀ بعــدی رفتــه و
همینطور تا آخر پیش میرود و به این ترتیب ترجمهای عربی از متن مورد نظر بــه دســت مــیدهــد.
این روش به دو دلیل مناسب نیست .اول ،به خاطر این که غیــر ممکــن اســت بـرای همــۀ واژههــای
یونانی معادل عربی وجود داشته باشــد .در نتیجــه بســیاری از کلمــات یونــانی ترجمــه نشــده بــاقی
ً
میماند .دوم ،اینطور نیست که بعضی ترکیبات نحــوی در یــک زبــان لزومــا معــادل مشــابه همــان
ترکیبات در زبان دیگر باشد .بهعﻼوه ،استفاده از استعاره که در زبانها رایج است ،میتوانــد موجــب
اشتباهات بیشتری شود .روش دوم روشی است که حنین بــن اسـحاق ،جــوهری و دیگـران بــه کــار
بردهاند .در این روش ،مترجم معنای کل یــک جملــه را در نظــر مــیگیــرد ،بعــد همــان مفهــوم را در
جملهای به زبان عربی بیان میکند ،بدون آنکه بخواهد معادل تکتــک کلمــههــا را پیــدا کنــد .ایــن
روش بهتر است و بنابراین کارهای حنین بن اسحاق نیاز به اصﻼح ندارد.
با اینکه تقابل بین این دو روش ترجمه ،اساسی نــدارد و از ایــن نظــر قطعــۀ ذکــر شــده در واقــع
گمراهکننده است ،ولی به دلیل دیگری قابل مﻼحظه است :دو نمونۀ فرضی ،از ترجمۀ »بد« به روش
تحتاللفظی )یوحنا بن بطریق و عبدالمسیح بن نعیم حمصی( مربوط میشود به پژوهشگران حلقۀ
خوب« کار ترجمۀ مفهومی مربوط به یک مترجم نســتوری )حنــین( و
کندی ،در حالیکه دو نمونۀ » ِ
یک ایرانی مسلمان )جوهری( است.
اگر جوهری را که مسیحی نیست کنار بگذاریم ،بﻼفاصله در نوشــتۀ صــفدی بازتــابی از جامعــۀ
مسیحیت مشرق را میبینیم که برای روشهای ترجمۀ خود بازارگرمی میکند و آنها را بهتر از رقیبــان
هممذهبشان بهشمار میآورد.
ً
البته هر دو طرف نقدهایی به هم داشتند .بـرای مثــال ،عضــوی از حلقــۀ کنــدی ،احتمــاﻻ یــک
مســیحی ملکــی از اغتشــاش فکــری حبیــب بــن بهریــز نســتوری کــه رســالۀ مــدخلی بــر حســاب
نیکوماخوس گراسایی )جیراشی( را برای طاهر بن حسین معروف به ذوالیمینین از سریانی بــه عربــی
ترجمه کرد انتقاد میکرد.
علیرغم این رقابت ،مترجمان ملکی و نستوری همکاری هم داشتند .دو بـرادر متــرجم ملکــی را

١١٩

ً
میشناسیم ،برادران استفان بن بسیل و تاداری )یا تیادوروس( بن بسیل )احتماﻻ فرزندان یکــی از آن
ً
دو بسیلی که قبﻼ نام بردیم( که هر دو همکاری نزدیکی با حنین داشتند و کــار ترجمــهشــان را بـرای
بازنگری نزد او میبردند .از استفان بن بسیل چندین بار در رسالۀ حنین نــام بــرده شــدهاســت .بـرای
مثال ،حنین در مدخل در باب علت تنفس نوشتۀ جالینوس مینویسد:

١٢٠

ایوب ترجمهای از آن ]به سریانی[ به دست داد که قابل فهم نبود .استفان هم آن را بــه
عربی ترجمه کرد .ابوجعفر ]محمد بن موسی ،حامی حنین[ از من خواســت همــان
کاری را انجام بدهم که در مــورد کتــاب قبلــی انجــام داده بــودم ]یعنــی یونــانی آن را
بخوانم و اشتباهات ترجمه را تصحیح کنم[ و به استفان دســتور داد کــه آن را بــا مــن
مقابله کند .من همزمان متن سریانی و عربی را تصــحیح کــردم ،تــا آنجــا کــه مــتن
سریانی قابل درک شد .این کــار را بــیهــیچ دریغــی انجــام دادم ،زیـرا مــیخواســتم
نسخهای از آن را برای پسرم داشته باشم و در مــورد عربــی هــم همــین کــار را کــردم،
گرچه عربی آن خیلی دقیقتر از سریانی بود.
ً
استفان بن بسیل هم ترجمۀ یونانی الحشائش ١نوشتۀ دیســکوریدوس و احتمــاﻻ بیانــات ٢نوشــتۀ
مناندر ٣را انجام داد .پژوهشهای خود من حاکی از آن است که استناد بیرونی در کتاب ماللهنــد بــه
کتاب فایدون ٤افﻼطون از نظر کاربرد اصطﻼحات به عربی مناندر شبیه است .اگر ترجمۀ منانــدر را
ً
واقعا ابن بسیل انجام داده باشد ،باید نقل قولهای بیرونی از فایدون را هم به او نسبت دهیم.
برادر استفان بن بسیل ،تاداری )یا تیادوروس( بن بسیل ،مترجم کتاب آنالوطیقــای اول ٥ارســطو
است .به شهادت الفهرست ،او ترجمهاش را پیش حنــین بــرد و حنــین آن را تصــحیح کــرد .بــه ایــن
ترتیب ،روش تاداری هم درست مثل روش برادرش بــود -ترجمــهاش را بـرای ویـرایش پــیش حنــین
ً
میبرد و احتماﻻ برای اینکه سبکش را اصﻼح کنــد و آخــرین دســت را بــه ســر و گــوش نوشــتهاش
ً
بکشد .قابل توجه این است که این تشریک مساعی ملکی-نستوری که در اینجا دیدیم ،کــامﻼ فــرق
دارد با آن نوع همکاری که هفتــاد ســال قبــل از آن در ترجمــۀ طوبیقــای ارســطو توســط تیمــوتی )و
دستیارش ابونوح( وجود داشت :تیموتی معتقد بود کــه مهــارتی بــاﻻتر از مترجمــان ملکــی )ماننــد
بطریق که معاصر تیموتی بود( دارد .با این حال به زباندانان ملکی متوسل میشد ،زیرا زبــان اصــلی
آنان یونانی بود و کاربرد اصطﻼحات یونانی را بهتر متوجه میشــدند .در اینجــا بــرعکس اســت ،دو
1. Materia medica
2. Statements
3. Menander
4. Phaedo
5. Prior Analytics

از بطریق تا ُحنین

ً
مترجم ملکی احتماﻻ با زبان مادری یونانی -استفان بن بســیل و بـرادرش تــاداری ،نــزد حنــین بــن
اسحاق ،مترجم نستوری میرفتند و از او کمک میگرفتند.
گرچه ملکیان تا اواخر قرن نهم و دهم میﻼدی )سوم و چهــارم هجــری( همچنــان بــه ترجمــه از
یونانی به عربی اشتغال داشتند -از جمله قســطا بــن لوقــا بعلبکــی )د ۲۹۹ق( ،پزشــک ،فیلســوف،
ً
منجم و ریاضیدان ،یومن )میانۀ سدۀ چهارم هجری( ،نظیف بن یومن ،احتماﻻ پسر یــومن ،کشــیش
رومی ،و یوحنای کشیش و مهندس یونانی -معروف به ابن فتیﻼ -نستوریان همچنان جایگاه خود را
حفظ کرده و برای خود فضای امنی ایجاد کرده بودند .آنها با اینکه در ابتدا دسترسی راحتی به منابع
یونانی نداشتند ،توانستند جایگاه مهمی در نهضت ترجمۀ یونانی-عربی بهدست آورند.

١٢١

میراث علمی اسﻼم و ایران ،سال دهم ،ش رههای اول و دوم )پیاپی  ١٩و  ،(٢٠سال ۱۴۰۰
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انوشه هادزاد

١

هاینریش زوتر۱۹۲۲-۱۸۴۸) ٢م( ریاضیدان و تاریخنگــار سویســی پــژوهشهــای بــیماننــدی
ٔ
درزمینه تاریخ ریاضیات در تمدن اسﻼمی انجام داده و در این زمینه نامی ماندگار از خود بــه جــا
گذاشته است .زوتر توانست در شهر زوریخ از امکانــات تحصــیلی در دانشــگاه و همچنــین پلــی
تکنیک آن شهر استفاده کند و عﻼوه بر علم ریاضی با رشته های دیگــری ماننــد نجــوم ،فیزیــک و
فلسفه آشنا شود .او در دوران تحصیل خیلــی زود
گرایش شدیدی بــه علــم ریاضــی و همچنــین بــه
بررسی تاریخی این علم در خود یافــت .توجــه و
عﻼقۀ زوتر به تــاریخ ریاضــیات بــا مطالعــۀ آثــار
مونتوکﻼ ٣شــدت گرفــت .مونتــوکﻼ ،ریاضــیدان
فرانســوی در قــرن  ۱۸مــیﻼدی و مؤلــف تــاریخ
ریاضیات در پنج جلد بود که تاریخ ایــن علــم از
زمان به وجود آمدن تا قرن  ۱۷میﻼدی را پوشــش
میدهد ٤.زوتر با همین انگیزه و دلیل پایــاننامــۀ
دکترای خود را در دانشگاه زوریخ در ســال ۱۸۷۱
با این عنوان عرضه کرد»:تــاریخ علــم ریاضــی از
قدیمیترین دوران تا پایان قرن  ۱۶مــیﻼدی« .در
این اثر فصلی نیز بــه نقــش مســلمانان در تــاریخ
ریاضیات اختصاص دارد.
 .١پژوهشگر آزادanousheh.hadzaad@ gmail.com ،

2. Heinrich Suter
3. Jean-Étienne Montucla
4. Histoire des Mathématiques by Jean-Étienne Montucla, Paris, 1758, (5 vols).
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زوتر بــا آشــنا شــدن بــا نقــش مســلمانان در
تاریخ علوم ریاضی بیش از پــیش بــه تــاریخ
ریاضیات در تمدن اسﻼمی عﻼقهمند شــد و
به منظور پژوهش بیشتر در این زمینه در ســن
 ۴۰سالگی به یادگیری زبان عربی پرداخت.
زوتــر متوجــه شــد کــه نقــش مســلمانان در
پیشبرد علم ریاضی آن چنان کــه بایــد مــورد
توجه پژوهشــگران قـرار نگرفتــه و بــه همــین
دلیل بر آن شد تا فعالیت های خود را در این
زمینه متمرکز کند .بــه نظــر زوتــر عــﻼوه بــر
اهمیت مسلمانان در پیشبرد علوم ریاضی در
دوران مهمی از تاریخ ،آنها نقش مهمی هــم
در انتقال و پیوند علوم ریاضی از دانشــمندان
یونان پیش از اسﻼم به دانشــمندان مســیحی
غرب ایفا کردند .زوتر تنهــا بــه زبــان عربــی
کتاب تاریخ علوم ریاضی
بســنده نکــرد بلکــه بــه آمــوختن زبــان هــای
فارسی ،سریانی و ترکی نیز روی آورد.
در حقیقت میتوان گفت که فعالیتهای علمی ریاضیدانان مســلمان از طریــق آثــار هــاینریش
زوتر در غرب شناخته شد.
ایلهارد و یدمان دانشمند آلمانی که همزمان با زوتر میزیست و خود یکی از پژوهشــگران نــامی
در ارتباط با فعالیتهای علمی مسلمانان به شمار میرود ،ارتباط نزدیکی با زوتــر داشــت و ایــن دو
کار پژوهشی مشترکی در مورد فعالیتهای علمی ابوریحان بیرونی انجام دادند )برای اطــﻼع بیشــتر
در مورد ویدمان بنگرید به میراث علمی شمارۀ  ،۱۷ص  .(۱۲۵-۱۱۵ویدمان از زوتر به عنوان کسی
یاد میکند که ارزش کارهایش قابل توصیف نیست.
زوتر تاریخ علوم ریاضی را در دوجلد تألیف کرد .او دلیل تألیف این کتــاب را در مقدمــه کتــاب
چنین توضیح میدهد» :طرح تألیف این اثر هنگامی در ذهنم نقــش بســت کــه تــاریخ ریاضــی اثــر
مونتوکﻼ را با دقت بیشتری مطالعــه کــردم« .زوتــر ســپس میافزایــد کــه »دشــواری اســتفاده از آثــار
متعددی که به آسانی دردسترس نیستند ،مرا بر آن داشت تا دست بــه نگــارش تــاریخ علــوم ریاضــی
جدیدی بزنم که فشردهتر و منسجمتر باشد«.

١٢٣

١٢۴

جلد اول )تا پایان قرن  ۱۶میﻼدی( شامل فصول زیر است:
 پیدایش این علم در دوران قدیمی ترین انسان های تاریخ انتقال این علم به یونانیان و رشدش نزد آنان تا بنیانگزاری مکتب اسکندریه شکوفایی مکتب اسکندریه تا بطلمیوس از بطلمیوس تا فتح اسکندریه علوم ریاضی نزد اعراب و خلق های خاورزمین ریاضیات در کشورهای غربی تا زمان اختراع چاپ کتاب احیای مجدد علوم ریاضی تا باز سازی آن توسط فرانسیس بیکن ،گالیله و دیگرانزوتر در فصل مربوط به علوم ریاضی نزد اعراب و خلقهای خاور زمین مینویسد:
»موفقیتهای علمی اعراب )مسلمانان( نه تنها محصول کار خــود آنهــا بلکــه همچنــین نتیجــۀ
جذب آموزشهای یونانیان بوده است .آنها در عین حال توانســتند هــر یــک از رشــتههــای علمــی را
بسیار موشکافانه بررسی کنند و تکامل دهند .آنها بهویــژه در رشــتههــای نجــوم ،پزشــکی ،شــیمی و
دستور زبان بسیار کار کردند و توانستند بسیار سریع استادان خــود را پشــت ســر گذارنــد .ولــی ایــن
واقعیت که همه چیز تنها حاصل کار خود آنها نبود نباید به هیچ وجه ما را از تحسین روح با عظمت
اعراب )مسلمانان( باز دارد .اگر ما ســطح علــوم و هنــر را در دوران پــیش از پیــامبر بــا دوران مــأمون
مقایسه کنیم آنگاه از سرعت این رشد و تکامــل متعجــب میشــویم .هــیچ خلقــی در طــول تــاریخ
نتواسته است با چنین سرعتی مراحل رشد را طی کند .برای تاریخ ریاضــیات بررســی وضــعیت ایــن
علم نزد اعراب اهمیتی بسیار مبرمی دارد چرا که توسط اعراب )مسلمانان( بود کــه دانــش کﻼســیک
)یونان باستان( به مسیحیان غرب منتقل شد «.او سپس با تأسف اعتراف میکند که بســیاری از ایــن
متون در دسترس دانشمندان غرب قرار نگرفتهاند .او این امر را از یک سو بــه دلیــل دشــواری ترجمــۀ
متون عربی و از سوی دیگر به دلیل عدم توجه کافی پژوهشگران غربی به محتوای علمی متون عربی
میداند .زوتر با توجه به این کمبود وظیفۀ خود را روشــن کــردن و پــرده برداشــتن از بســیاری از ایــن
رازهای تاریخی میداند.
زوتر پس از این مقدمه از دورانهای مختلف و خلفایی نام میبرد که در اعتﻼی علــم و فرهنــگ
نقش های مهمی ایفا کردند .او ابتدا به ابو جعفر منصور از خلفای عباسی اشاره میکند که در بغداد
حکومت میکرد ،توجه ویژهای به نجوم و فلسفه داشت ،دانشمندان زیادی را از یونان به دربــار خــود
دعوت کرده و پسران خود را به فراگیری علوم باستانی واداشته بــود .ســپس نوبــت بــه هـارونالرشــید
میرسد که همدورۀ کارل کبیر در اروپا بود .زوتر دوران خﻼفت هارونالرشید را سالهای شــکوفایی
علوم میداند .او همچنین خﻼفت مأمون را دورانی میداند که علوم و بهویژه ستارهشناسی به درجات
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علمی بسیار باﻻیی رسیدند .مأمون در توافقنامۀ صلح با قیصر روم شرقی میکائیل ســوم ،بــه عنــوان
یکی از شرایط خواهان تحویل تعداد زیادی کتاب یونانی شد که بعــدأ بــه دســتور او بــه زبــان عربــی
ترجمه شدند.
زوتر سپس به ذکر دانشمندانی میپردازد که در زمان مأمون دستاوردهای علمی چشمگیر داشتند:
 دو تن از ریاضیدانان وقت به نام خالد بن عبدالملک و علی بــن عیســی کــه توانســتند بــااستفاده از علم ریاضی و روش زاویهسنجی محیط کرۀ زمین را محاسبه کنند.
 محمد بن موسی خوارزمی که زیج او با نام زیج سندهند بسیار شــهرت یافــت .خــوارزمیدر برخی دیگر از رشتههای ریاضی مانند مثلثات نیز بسیار تبحر داشت.
 موسی بن شاکر و پسرانش احمد و حسن که از منجمان آن دوران بودند و مایل بودن محورزمین در فضا نسبت به خورشید را به میزان  ۲۳درجــه و  ۳۵دقیقــه محاســبه کردنــد .ایــن
محاسبه بسیار دقیق بود و با محاسبات بعدی هم تأیید شد.
 فرغانی که زوتر از او به عنوان نقطۀ اوج دانش ستارهشناسی وقت نام میبرد .آثــار او مــورداستفادۀ بسیاری از دانشمندان پس از او از جمله یاکوب گولیوس ریاضیدان هلنــدی قــرن
 ۱۷میﻼدی قرار گرفت .فرغانی نوشتهای هم در مورد ساعتهای آفتابی و اسطرﻻب دارد.
 ثابت بــن قــره کــه در میانــۀ قــرن  ۹مــیﻼدی ۳ /هجــری میزیســت و یکــی از مهــمتــریندانشمندان در عرصۀ ریاضی و نجوم در تمدن اسﻼمی به شمار میرود .او بیش از همه بــه
دلیل »نظریۀ حرکت ستارگان ثابت« شهرت یافته است.
 زوتر سپس از یکی از بزرگترین منجمان عرب به نام بتانی یاد میکند که کمی بعد از ثابــتبن قره یعنی از نیمۀ قرن سوم تا اوایل قرن چهارم هجری میزیست .یکی از فعالیــتهــای
بتانی پیگیری و دقیق کردن محاسبات بطلمیوس بود .محاســبات بتــانی در مــورد حرکــت
ستارگان ثابت و همچنین در مورد مسیر حرکت زمین به دور خورشید دقت خود را در طول
تاریخ نشان داد .بتانی همچنین زیج جدیدی از خود به جای گذاشت.
زوتر پس از برشمردن دستاوردهای نامی ترین ریاضــی دانــان و منجمــان خﻼفــت عباســیان بــه
فعالیت دانشمندان در دیگر مناطق اسﻼمی مانند ایران ،مصر و اسپانیا میپردازد.
زوتر بر این نظر است که اعراب )مسلمانان( در زمینۀ کشفیات و نظریهها در عرصۀ نجوم چیزی
بر پیشینیان خود یعنی یونانیان نیفزودند بلکه آنهــا را بســیار دقیــقتــر کردنــد .بــه نظــر زوتــر اعـراب
)مسلمانان( درعین حال در عرصۀ رصدهای نجومی دقت کمنظیری از خود نشان دادنــد .مهــارت و
پشتکار آنها در کار روی زیجها حتی برای پژوهشهای امروزه نیز بسیار با ارزشند.
به نظر زوتر دســتاوردهای اعـراب )مســلمانان( در حــوزۀ ریاضــیات محــض را بایــد مهــمتــر از
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فعالیتهایشان در عرصۀ نجوم دانست .آنها در این عرصه دستاوردهای مســتقلتــری داشــتهانــد کــه
متأسفانه کمتر به جا مانده است .مثلثات در علم هندسه ،به دلیل کــاربرد آن در نجــوم بیشــتر مــورد
توجه اعراب بود.
زوتر سپس به دستاوردهای دانشمندان در هندوستان و ایـران میپــردازد .مطالعــات زوتــر نشــان
میدهد که دانشمندان ایرانی آثار علمی ریاضیدانان هندی را نیز ترجمه و مطالعه کرده بودند .زوتــر
ٔ
پس از توضیح نقش مهم دانشمندان هندی در پیشبرد علوم ریاضی ،منشا اعــدادی را کــه امــروزه در
غرب به اعداد عربی شهرت دارند ،در اصل از دانشمندان هندی میداند .بر اساس مطالعــات زوتــر
ریاضیدانان هندی بیشک در زمینۀ جبر از دانشمندان یونانی پیشی گرفتــه بودنــد ،گرچــه در زمینــۀ
هندسه از آنها بسیار عقبتر بودند.
زوتر سپس به نقش ریاضیدانان ایرانی میپــردازد و از عمــر خیــام بــه عنــوان یکــی از بزرگتــرین
منجمان آن دوره و بانی تنظــیم تقــویم خورشــیدی نــام میبــرد .زوتــر بــا تحســین بســیار از خیــام و
محاسبات ﻻزم برای تنظیم تقویم خورشیدی یاد میکند و تأکید میکند که ایــن تقــویم امــروزه نیــز
همچنان دقت خود را حفظ کرده اســت .زوتــر بــا تأکیــد بــر مقــام دانــش و علــم در ایـران آن زمــان
مینویسد» :در این دوره حتی دانشمندان یونانی از قسطنطنیه به دربار شــاهان ایـران میرفتنــد تــا در
آنجا به علومی دست یابند که دستیابی به آن در یونان آن زمان امکان نداشت«.
زوتر سپس به دوران حکومت مغــول هــا در ایـران میرســد و از نقــش هﻼکوخــان در تشــویق و
جذب دانشمندان و از نصیرالدین طوسی به عنوان یکی از بزرگترین منجمان آن دوره و از اثر معروف
او به نام زیج ایلخانی یاد میکند .به نظر زوتر این اثر دقت کمنظیری دارد و پس از گذشــت قــرنهــا
هنوز در خاورمیانه اعتبار خود را حفــظ کــرده اســت .زوتــر نصــیرالدین طوســی را در علــم هندســه
صاحبنظر میداند.
زوتر پس از توضیح فعالیتهای یکی دیگر از شاهان تیموری به نام الغ بیگ کــه منجمــان نــامی
آن زمان را در دربار خود جمع کرده بود ،از قاضیزادۀ رومی نام میبرد که به دستور الغ بیگ زیجــی
به نام او تهیه کرد که به زیج الغ بیگ مشهور است.
ریاض دانان و منجمان عرب و آثارشان

ٔ
ٔ
ترجمه فهرســتی پرداخــت کــه در
ترجمه فهرست ریاضیدانان در الفهرست ابن ندیم به
زوتر پس از
ٔ
نسخههای خطی علمی در کتابخانه خدیویۀ قاهره موجود بود .بــدین ترتیــب توانســت بــه فهرســت
ارزشمندی از دانشمندان اسﻼمی دست یابد .با در دست داشتن این گنجینه بود کــه زوتــر بــه تنظــیم
اثری در معرفی مهمترین ریاضیدانان و منجمان مناطق اسﻼمی پرداخت که ریاضیدانان و منجمان
عرب و آثارشان نام گرفت.

کتاب به جمعبندی فعالیتهای دانشمندان اسﻼمی در ریاضیات و نجوم میپردازد .زوتر این سالها
را به سه دوره تقسیم کرده است و آنها را دورۀ رونق ،دورۀ شکوفایی و دورۀ افول مینامد.
زوتر دورۀ رونق علوم ریاضی و نجــوم را در دوران خﻼفــت منصــور ،هــارونالرشــید و مــأمون و
جانشینانشان میداند .در این دوره اعراب )مسلمانان( با آثار علمی دانشمندان یونانی و هنــدی آشــنا
شدند و تحت تأثیر آنها به فعالیتهای علمی خود شــدت بخشــیدند .زوتــر ایــن دوره را ســالهــای
نهضت ترجمه مینامد که سالهای  ۷۵۰تا  ۹۰۰میﻼدی )ح  ۱۳۰تا  ۲۹۰قمری( یعنی از فزاری تا
ابن لوقا را در بر میگیرد و به نظر زوتر کمتر شاهد فعالیتهای مستقل علمی بــوده اســت .دورۀ دوم
یعنی دورۀ شکوفایی سالهای  ۹۰۰تا  ۱۲۷۵میﻼدی )ح  ۲۹۰تا  ۶۷۰قمری( را شامل میشــود بــا
این توضیح که این دوره یک فاصلۀ زمانی  ۱۰۰سالۀ سکون را در برداشت .بدین ترتیب از نظر زوتــر
این دوره را میتوان به دو بخش تقسیم کرد که شامل سالهــای  ۹۰۰تــا  ۱۱۰۰مــیﻼدی )ح  ۲۹۰تــا
 ۵۰۰قمری( و سپس سالهای  ۱۲۰۰تا  ۱۲۷۵میﻼدی )ح  ۶۰۰تــا  ۶۷۵قمــری( میشــود» .ایــن
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این کتاب که در سال  ۱۹۰۰میﻼدی منتشر
شــد ،اثــری اســت بــینظیــر درشناســاندن
ریاضیدانان و منجمان مسلمان که تا قــرن ۱۰
هجــری میزیســتند .زوتــر در مقدمــۀ کتــاب
مینویســد کــه فهرســت نــام دانشــمندان بــا
نخستین مــنجم دوران اســﻼمی یعنــی ابـراهیم
فزاری آغاز میشود و با نام آخــرین آنهــا یعنــی
بهاءالدین عاملی پایان مییابــد .زوتــر بــر ایــن
اعتقــاد بــود کــه بــا ایــن کتــاب توانســته اســت
مهمترین دانشمندان مسلمان در علوم ریاضــی
و نجوم را معرفی کند.
زوتــر در ایــن کتــاب  ۵۲۸دانشــمند علــوم
ریاضی و نجوم را با ذکر زندگینامــه و آثارشــان
معرفــی میکنــد .او بــرای جمــعآوری ایــن
اطﻼعات به منابع مختلفی به زبانهای گوناگون در کتابخانههای اروپا مراجعه کرد و نــام تمــام ایــن
منابع را در ابتدای کتاب در چهار صفحه ذکر کرده است .این اثر بﻼفاصله پس از انتشــار بــه عنــوان
یکی از مهمترین مراجع شناخته شد و مورد استفاده پژوهشگران دوران اسﻼمی قرار گرفت.
زوتر پس از مطالعه و بررسی زندگینامه و آثار علمی این دانشمندان ،در فصلی در پایان این
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دوره در حقیقت شاهد دستاوردهای مستقل علمی مسلمانان است .ریاضیدانان و منجمان مسلمان
در این دوره بر روی دانشهایی که در دورۀ اول کسب کرده بودند کار کردنــد ،آنهــا را بســط دادنــد و
دقیق کردند .فعالیتهای علمی در بخش نخست ایــن دوره در حکومــتهــایی متمرکــز بــود کــه در
رقابت با خلفای بغداد تشکیل شده بود مانند حکومت سامانیان در ایران که مرکز فعالیتهای علمی
ابن سینا بود ،یا دربار محمود غزنوی که محل فعالیتهای علمی بینظیر ابوریحان بیرونی بــود« .او
سپس از حکومتهای دیگری در این سالها یاد میکند همچون حکومت آل بویــه و ســلجوقیان در
ایران یا فاطمیان در مصر و از تعدادی از سرشناسترین منجمان آن دوره همچون خیام و فــارابی نــام
میبرد .در بخش دوم این دوره زوتر از حکومت هﻼکوخان و دانشمند معــروف نصــیرالدین طوســی
یاد میکند .زوتر مهمترین دانشمندان این دوران شکوفایی را عمر خیام و نصیرالدین طوسی میدانــد
که یکی در جبر و دیگری در مثلثات و نجوم به قلههای دانش در آن دوران دست یافتند.
زوتر دورۀ سوم را از سال  ۱۲۷۵تا  ۱۶۰۰میﻼدی )ح  ۶۷۰تا  ۱۰۱۰قمری( طبقهبندی میکند و
به نظر او این دورۀ افول ریاضیات و نجوم در بــین مســلمانان بــود .بــه نظــر او در ایــن دوره دســتاورد
چشمگیری از دانشمندان مسلمان دیده نمیشود و فعالیتهای آنهــا بیشــتر بــر روی ســاخت انــواع
مختلف اسطرﻻب متمرکز بود .زوتر به عنوان تنها استثنا و یک جرقۀ علمی در این دوران از الغ بیـگ
نام میبرد و از زیج الغبیگ به عنوان یک دستاورد علمی درخشان یاد میکند.
زوتر سپس با اشاره به نقش دانشمندان مســلمان در علــوم ریاضــی و نجــوم در اســپانیا و شــمال
آفریقا ،آغازدورۀ شکوفایی و پایان آن در این خطه را قدری دیرتر از بخش شرقی میداند و اینکه آنهــا
برای مدت طوﻻنیتری توانستند استقﻼل و اصالت خود را حفظ کنند.
زوتر در پایان این بخش بر پایۀ مطالعات و پژوهشهای خود ،نقش برجستهای بـرای ایرانیــان در
بین دانشمندان مسلمان قائل میشود .زوتر در پی آن است تا دﻻیلی جهت روشن کردن نقــش ویــژۀ
ایرانیان بیابد و دلیل اصلی این امر را تفاوت در جهانبینی یا بینشهای اعتقادی میان ایرانیان و دیگــر
خلقهای مسلمان مییابد .به نظر زوتر ایرانیان از تعصب کمتــر و آزادی فکــری بیشــتری برخــوردار
بودند و همین امر به آنها امکان میداد تا بهتر بتوانند به رشتههای علمی ماننــد ریاضــی ،نجــوم و یــا
پزشکی که مستقل از جهان بینی بودند روی آورند.
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:کتابهای منتشر شدۀ هاینریش زوتر

 میﻼدی۱۶  تاریخ علم ریاضی از قدیمیترین دوران تا پایان قرن:تاریخ علوم ریاضی جلد اول

1871. Geschichte der mathematik. Wissenschaften, TeiI I: Von den ältesten
Zeiten bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Dissertation, 2.Aufl. 1873.

 میﻼدی۱۸  تا پایان قرن۱۷  از ابتدای قرن:تاریخ علوم ریاضی جلد دوم

1875. Geschichte der mathematischen Wissenschaften, Teil II : Vom Anfange
des 17. bis gegen Ende des 18 Jahrhunderts.

 مطالبی در مورد تاریخ علوم ریاضی،ریاضیدانان و منجمان عرب و آثارشان

1900. Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke. Abhandl.
zur Geschichte der mnathematischen Wissenschaften, Heft 10.

:مقاﻻت زوتر در رابطه با تاریخ ریاضیات و نجوم در تمدن اسﻼم در نشریات مختلف

:نام کامل منابع که در فهرست زیر آمده است
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BM. Bibliotheca Mathematica, ZM. Zeitschrift für Mathematik und Physik,
ZDMG – Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, SE –
Sitzungsberichte der phys.med. Sozietät Erlangen, OLZ – Orientalistische
Literatur-Zeitung

 ریاضی در دانشگاههای سدههای میانه۱۸۸۷

Die Mathematik auf den Universitäten des Mittelalters. Wissenschaftliche
Beilage z. Programm d. Kantonsschule in Zurich.

 فهرست ریاضیدانان در الفهرست ابن ندیم۱۸۹۲

1892. Das Mathematiker-Verzeichnis im Fihrist des Ibn Abi Jacub An-Nadim.
Abhandl. z. Gesch. d. math. Wissenschaften, Heft. 6.

 بخشهایی از تحریر اصول اقلیدس اثر نصیرالدین طوسی۱۸۹۲

1892. Einiges von Nasir Ed-Dins Euklid-Ausgabe. BM. (2), 6, 3.

 گردهمــایی ســاﻻنۀ انجمــن دبیـران، اعراب به مثابه عامل انتقال علوم از شــرق بــه غــرب۱۸۹۵
، چاپ دوم،دبیرستانهای سویس

1895. Die Araber als Vermittler der Wissenschaften in deren Uebergang vom
Orient zum Occident. Jahresh. des Vereins schw.

 چند مقاله در مورد تاریخ ریاضیدانان و ستارهشناسان عرب۱۸۹۷  و۱۸۹۵

1897. Einige Beitrage zur Gesch. der arab. Mathematiker und Astronornen. BM
(2), 11, 83.

 دربارۀ دو نسخۀ خطی عربی در کتابخانۀ قدیمی برلین۱۸۹۸

1898. Ueber zwei arabische Mss. der Berliner kgl. Bibliothek. BM (2),12, 73.

 توضیحاتی در مورد ریاضیدانان و منجمان عرب۱۸۹۹

1899. Notizen über arabische Mathematiker und Astronomen. BM (2) 13 86,
118.

 ابن هیثم و تربیع دایره به عربی و آلمانی۱۸۹۹

Die Kreisquadratur des Ibn EL-Haitam, arabisch und deutsch. ZM 44, 33.

 جعبۀ ارشمیدس به عربی و آلمانی۱۸۹۹

Der Loculus Archimedius oder das Syntemachion des Archimedes, arabisch und
deutsch. ZM 44, Supplement-Heft (Cantorfestschrift), 491.

 در مورد مسئلۀ تاریخ زندگی محمود بن محمد عمر چغمینی خوارزمی مؤلف الملخص۱۸۹۹
فی الهیئه
Zur Frage über die Lebenszeit des Verfassers des Mulahhas fi'lhei'a, Mahmud
B. Muhammad B. 'Omar al-ČAĞAMINI. ZDMG 53, 539.

َ
 در مورد کتاب حساب ابو زکریا ح ّصار۱۹۰۱

1901. Das Rechenbuch des Abu Zakarija El-Hassar. BM (3) 2, 12.

 در بارۀ ادعای مثله کردن نامهای یونانی در ترجمۀ مترجمان عرب۱۹۰۲

Über die angeblichen Verstümmelung griechischer Eigennamen durch arab.
Uebersetzer. BM (3) 3, 408. 416 JULIUS RUSKA

 در بارۀ هندسۀ پسران موسی بن شاکر۱۹۰۲

Über die Geometrie der Söhne des Musa B.Schakir. BM (3) 3, 259.

 مؤلف کتاب علل زیج خوارزمی۱۹۰۳

Der Verfasser des Buches Gründe der Tafeln des Chowarezmi BM (3) 4, 127.

 اشتاین شنایدر. تصحیحات بر »ریاضیدانان و منجمان عرب« اثر م۱۹۰۳

Berichtigungen zu Arabische Mathematiker und Astronomen von M.
Steinschneider, OLZ 6, Spalte 40-43.

 در بارۀ تاریخ ریاضیات نزد هندیها و اعراب۱۹۰۴

1904. Zur Geschichte der Mathematik bei den Indern und Arabern. Verh. d. 3.
internat. Mathematiker-Kongr. zu Heidelberg S. 556.

« در بارۀ کتاب محمد بغدادی در مورد »تقسیم ارقام۱۹۰۵

1905. Zu dem Buche De Superficierum Divisionibus des Muhammad
Bagdadinus. BM (2) 6, 321.
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 در مورد ریاضیدانی به نام دیاکازیموس که از سوی نیریزی مطرح شدهاست۱۹۰۷

1906/7. Zur Frage des von Nairizi zitierten Mathematikers Diachasimus. BM (3)
7, 396.

 در مورد کتاب حساب علی بن احمد نسوی۱۹۰۷

Über das Rechenbuch des Ali B. Ahmad al-Nasawi. BM (3) 7, 113.

 در بارۀ توضیحات عبدالباقی در رابطه با مقالۀ دهم کتاب اقلیدس۱۹۰۷

Über den Kommentar des Muh. B. Abdelbaqu zum 10. Buche des Euklides. BM
(3) 7, 234.

 برخی مسائل هندسی مطرح شده از سوی ریاضیدانان عرب۱۹۰۸

1907/8. Einige geometrische Aufgaben bei arabischen Mathematikern. BM (3)
8, 23.

 نظر ابو کامل در بارۀ پنج و ده ضلعیها۱۹۰۹

1908/9. Die Abhandlung des Abu Kamil Schoga B. Aslam über das Fünfeck
und Zehneck. BM (3) 10, 15.
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Zur Trigonometrie der Araber. BM (3) 10 156.

 در بارۀ مثلثات نزد اعراب۱۹۰۹

( کتاب استخراج اﻻوتار اثر ابوریحان محمد بیرونی )ترجمه همراه با برخی توضیحات۱۹۱۱

1910/11. Das Buch der Aufklärung der Sehnen im Kreise von Abu 'L-Raihan
Muhammed El-Biruni. BM (3) 11, 110.

( کتاب الطرائف فی الحساب اثر ابو کامل المصری )ترجمه همراه با برخی توضیحات۱۹۱۱

1910/11. Das Buch der Seltenheiten der Rechenkunst von Abu Kamil El-Misri.
BM (3), 11, 100.

ّ
(المجسم المکافی اثر ابن هیثم )ترجمه همراه با برخی توضیحات
 رسالة في مساحة۱۹۱۲

1911/12. Die Abhandlung über die Ausmessung des Paraboloides von El-Hasan
B. El-Hasan B. El Haitham. BM (3), 12, 289.

 انتشــارات آ کــادمی ســلطنتی،( زیج محمد خوارزمی )ترجمه همراه با برخی توضیحات۱۹۱۴
.۲  شمارۀ،۷  دورۀ،علوم و ادبیات دانمارک

1914. Die astronomischen Tafeln des Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi
usw. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Sarifter, 7. Raekke. [II, 1. (Isis IV, 502).

َْ
ٔ
 گزارش نشست انجمن فیزیک و،رساله في مساحة قطع المخروط اثر ثابت بن قره
 دربار ٔه۱۹۱۶
.۴۹  و۴۸  شمارۀ،پزشکی شهر ارﻻنگن

1916/17. Über die Ausmessung der Parabel von Thabit B.Kurra SE. 48/49, 65.
(Isis IV, 400).

 ۱۹۱۷رساله های ثابت بن قره و ابوسهل کوهی در مورد مساحة قطع المخروط ،گزارش نشست
انجمن فیزیک و پزشکی شهر ارﻻنگن ،شمارۀ .۴۸

Die Abhandlungen Thabit B. Kurras und Abu Sahl El-Kuhis über die
Ausmessung der Paraboloide SE. 48/39, 186. (Isis IV, 400).

 ۱۹۱۸دربارۀ رسالۀ مساحة قطع المخروط المکــافئ اثــر ابـراهیم بــن ســنان ،فصــلنامۀ انجمــن
پژوهشهای علوم طبیعی شهر زوریخ ،شمارۀ .۶۳

1918. Über die Ausmessung der Parabel von Ibrahim Sinan B. Thabit.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. in Zurich 63, 214. (Isis IV, 580).

 ۱۹۲۰در مورد بیرونی و آثارش )اثر مشترک با ایلهارد و یدمان( ،گزارش نشست انجمن فیزیــک
و پزشکی شهر ارﻻنگن ،شمارۀ .۵۲

1920/21. Über Al-Biruni und seine Schriften (mit E. WIEDEMANN) SE.
52/53, 55 (Isis IV, 401).

 ۱۹۲۲ادای سهمی به تاریخ ریاضی نزد یونانیها و اعراب ،مقاﻻتی در بارۀ تاریخ علوم طبیعی و
پزشکی ،فصلنامۀ دانشگاه شیکاگو در بارۀ تاریخ علم ،دورۀ .۵
١٣٢

1922. Beiträge zur Gesch. d. Mathematik bei den Griechen und Arabern, in
Abh. z. Gesch. d. Naturw. u. d. Medizin, (Isis V, 564) und zwar:

 ۱۹۲۲ادای سهمی در بارۀ رابطه قیصر فریدریش دوم با دانشمندان عصر خود از شــرق و غــرب
بهویژه کمالالدین بن یونس از اصحاب دائرةالمعــارف عربــی ،فصــلنامۀ دانشــگاه شــیکاگو در بــارۀ
تاریخ علم ،دورۀ .۵

Beiträge zu den Beziehungen Kaiser Friedrich II, Zu zeitgenossischen Gelehrten
des Ostens und Westens, insbesondere zu den arabischen Enzyklopädisten Kemal
Ed-Din ibn Junis. (Isis V, 501).

 ۱۹۲۲در بارۀ رسالۀ تسطیح الصور اثر ابوریحــان بیرونــی ،فصــلنامۀ دانشــگاه شــیکاگو در بــارۀ
تاریخ علم ،دورۀ .۵
Über die Projektion der Sternbilder und der Länder von Al-Biruni (Isis V, 498).

 ۱۹۲۲کتاب ترسیمهای هندسی اثر ابو الوفا ،فصلنامۀ دانشگاه شیکاگو در بــارۀ تــاریخ علــم،
دورۀ .۵
Das Buch der geometrischen Konstruktionen von Abu’l Wafa. (Isis V, 497).

سونیا برنتیس

٢

ترجمۀ مائده حسینزاده ٣و زینب کریمیان

٤

تاریخچۀ آموزش علوم ریاضی در تمدن اسﻼمی چنانکه بایــد و شــاید بررســی نشدهاســت .بیشــتر
پژوهشهای دانشگاهی بر تصحیح ،ترجمه و شرح رسالهها متمرکــز بــوده و زمینــههای اجتمــاعی،
فرهنگی و اقتصادی مؤلفان و معاصرانشان بهندرت مطالعه شدهاســت .پژوهشهــای مــن تــا کنــون
بیشتر بر آموزش علوم ریاضی در مدارس مصر و سوریه پس از سال  ۶۰۰هجری متمرکز بوده ،زیـرا
پژوهشگران پیشین حضور آنها را در کﻼسهای آنجــا رد کردهانــد و بیشــتر مطالــب زندگینامــهای
مربوط به آموزش علوم ریاضی در مدرسهها را محققانی از همان مناطق نگاشتهاند.
ً
در این مقاله تمرکزم بر دورهای پیشتر است کــه معمــوﻻ از زاویــۀ دســتاوردهای ریاضــی ســطح
باﻻتر یعنی پژوهش ریاضی بررسی میشود .گرچه اندک جزئیاتی در مورد آموزش ریاضی در تمدن
اسﻼمی پیش از سال  ۶۰۰هجری سراغ داریم ،اما مقالهای دربارۀ تاریخچۀ ایــن بخــش از فعالیــت
ریاضی نوشته نشدهاست .من مشغول تدوین کتابی در مورد آشنایی بــا تاریخچــۀ آمــوزش علــوم در
تمدن اسﻼمی تا سال  ۱۱۰۰هجری هســتم و نمیتــوانم خــﻼء پــژوهش در مــورد ایــن بــازۀ زمــانی
طوﻻنی را جبران کنم .بنابراین تصمیم گرفتم به چند نمونۀ منتخب بپردازم .دو دانشمند بلند آوازه کــه
امیدوارم فعالیتهای آموزشیشان را در آن کتاب بیاورم ،ابوریحان بیرونی و دوست و همکارش ابــو
نصر منصور بن علی بن عراق هستند.
جنبههای روششناختی مورد نظرم زندگینامۀ این دو تن ،تمایز رسالههای آموزشی و پژوهشــی و
چگونگی درک رابطهها و شکلهای سبک و بیان است.
 .١این مقاله ترجمهای است از:

Brentjes, Sonja, “Abu Nasr Mansur b. 'Ali b. ‘Iraq and Abu l-Rayhan al- Biruni as Students, Teachers, and
Companions”, Models & Optimisation and Mathematical Analysis Journal, vol. 3, no. 1 (2015), pp. 28-35.
 .٢پژوهشگر تاریخ علم در مؤسسۀ ماکس پﻼنک برلینbrentjes@mpiwg-berlin.mpg.de ،
 .٣دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علمmsh.hosseinzadeh@gmail.com ،
 .٤پژوهشگر تاریخ علمkarimian.zeinab@gmail.com ،

میراث علمی اسﻼم و ایران ،سال دهم ،ش رههای اول و دوم )پیاپی  ١٩و  ،(٢٠سال ۱۴۰۰
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١٣٣

مطالب زندگ نامهای

١٣۴

دانش ما در مورد اعقاب ابونصر عراق و خــانوادهاش برگرفتــه از دو نــوع منبــع متفــاوت اســت :آثــار
بیرونــی و حفاریهــای باستانشناســان .ایــن دو منبــع در بســیاری از جزئیــات نــاهمخوان هســتند.
بهدشواری میتوان دریافت که چه مسئلهای عامل اصلی این ناهمخوانیهاست :دسترســی نداشــتن
بیرونی به منابع کهن و پیشداوری او در مورد اشغالگران عرب در ســدههای دوم و ســوم هجــری ،یــا
نبود اغلب منابع مکتــوب مربــوط بــه خــوارزم پــیش از ورود اســﻼم .پــس بـرای آنچــه منظــور ایــن
مقالهاست میتوانم بگویم که ابونصر عراق حاکمی از سلسلۀ خوارزمشاهیان )بنی افریغــون( بــود و
گفتهاند بیرونی در حومۀ شهر کاث ،پایتخت کهن خوارزم زاده شد .بیرونی در شــعری خــود را یتـیم
خوانده و مادرش را برخاسته از خانوادهای فرودست دانسته است.
سلسلۀ ابن عراق در سال ۳۸۵ق به دست حاکم مأمونی گرگانج که مجاور خوارزم بود بر افتاد
و این گویا ناشی از هجوم اقوام چادرنشین آسیای مرکزی به سمت غرب بود .ســفرهای دور و دراز
ً
بیرونی از این هنگام آغاز شد .ظاهرا نخست به ری که مقر آل بویه بود رفت .ولی در سال ۳۸۷ق
به کاث برگشت تا همزمان با ابوالوفا بوزجانی )۳۸۸-۳۲۸ق( که در بغداد بود خســوفی را رصــد
کنند .یک سال بعد دوباره به دربــار آل زیــار نــزد قــابوس بــن وشــمگیر )حکومــت  ۳۷۱-۳۶۹و
۴۰۳-۳۸۸ق( در گرگان قدیم واقع بر کرانۀ شرقی دریای خــزر )نزدیــک گنبــد کــاووس کنــونی(
رفت .دربار آل زیار در آن روزگار مرکز علمی و فرهنگی پررونقی بود ،ولی بیرونی در آثــار بعــدی
خود از اینکه در آنجا ابزار و شرایط کار علمی برایش فراهم نبود گله کردهاســت .در دهــۀ پایــانی
ً
سدۀ چهارم احتماﻻ بر اساس دعوتی که از او شد به خوارزم برگشت و تــا ســال ۴۰۸ق در دربــار
آخرین حاکم مأمونی در اورگنج به عنوان ندیم ،مشاور حاکم و سیاستمدار زبردست کار کرد .در
آنجا بود که با ابن سینا و یکی از استادانش به نام ابوسهل عیسی بــن یحیــی مســیحی )د ۴۰۲ق(
آشنا شد .ابن عراق در زمانی نامعلوم برای خدمت به دربار کاث رفت .در آنجا او خاندانش را از
سرنگونی نجات داد و به خدمت پادشاهان مأمونی ،علی بن مأمون )۳۸۷-۴۰۰ق( و ابوالعبــاس
مأمون )۴۰۷-۴۰۰ق( درآمد.
در سال ۴۰۷ق آشوبهای سیاسی دوباره زندگی این دو دانشمند را بــه شــدت دگرگــون کــرد .از
سال ۴۰۸ق سلسلۀ جدید غزنویان که پایتخت آن غزنه )در افغانستان کنونی( بود به قدرت عظیمــی
در منطقه تبدیل شد .خوارزمشاهیان کوشیدند که در همکاری با خلفای عباسی در بغــداد و ســلطان
محمود غزنوی )حکومت ۳۸۷-۴۲۱ق( حکومت خود را حفظ کنند .این سیاســت کارآمــد نبــود و
در سال ۴۰۷ق محمود غزنوی در پیام تهدید آمیزی به ابوالعباس مــأمون از او خواســت کــه تــابع او
باشد ،خراج سنگین بگیرد و گروه دانشمندان برجستۀ دربــار مأمونیــان را نــزد او بفرســتد .بــه نوشــتۀ
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نظامی عروضی )فعال بین  ۵۵۶و ۵۰۴ق( از سمرقند ،مأمون پیامی بـرای آن دانشــمندان فرســتاد و
خواست که خودشان تصمیم بگیرند .ابن سینا و ابوسهل مسیحی تصمیم گرفتند که به سمت جنوب
غربی بروند .طی این سفر ابوسهل از تشنگی و ضعف درگذشت .بیرونی ،ابونصر عراق و دست کــم
دو دانشمند دیگر بر آن شدند که به دربار محمود در غزنه بروند .گویا ایــن روایــت نادرســت اســت،
زیرا ابن سینا در سال ۳۹۰ق از دربار مأمون رفته بود و ابوسهل مسیحی ضمن ســفرش بــه دربــار آل
زیار در گرگان قدیم در گذشته بود .به عﻼوه ،مأمون جان خود را بر تبعیت از محمــود غزنــوی نهــاد.
بزرگان و سپاهیانش بر او شوریدند .او در سال ۴۰۲ق کشته شد و برادرزادۀ جوانش ابوحارث محمد
بن علی )د ۴۰۲ق؟( به جایش بر تخت نشست .چهار ماه بعد سپاهیان محمــود بــه قصــد »انتقــام
ً
کشته شدن شوهر خواهرش« خوارزم را تصرف کردند .ظاهرا در این زمان بود کــه بیرونــی ،ابونصــر
عراق و دو دانشمند دیگر به غزنه برده شدند و بقیۀ عمر خود را در دربار غزنویان بــا سرنوشــتهــای
متفاوتی سپری کردند.
آموزگاران ،شاگردان و همدرسان

بر پایۀ رسالههای علمی ابوریحان بیرونی و ابونصر عـراق میتــوانیم تصــوری از نــوع آموزشــی کــه در
نوجوانی دریافت کردند حاصل کنیم .این آموزش شامل عربی قرآنی ،ادبیات فارســی و علــوم ریاضــی
بود .چون تا آن زمان دین اسﻼم در خوارزم فراگیر شده بود و سلسلۀ حاکم هم یک ســده پیشتــر بــه آن
ً
گرویده بود ،قاعدتا آن دو باید قرائت قرآن و سایر متنهای دینی را میآموختند .شعر هــم گویــا در ایــن
برنامۀ آموزشی جایی داشت .از سوی دیگر ،فلسفه و پزشکی در آنهــا چنــدان برجســته نیســت؛ پــس
نباید بخش مهمی از تحصیلشان بودهباشد .به عﻼوه ،بیرونی در کهنسالی به یاد داشت کــه در کــودکی
از سر کنجکاوی به دیدن کسی رفت که از بیزانس آمده و ساکن کاث شده بود و با خود گیاهان ،دانــهها
و چیزهای دیگری آورده بود که اسم آنها را در زبان مادری بیرونی میپرسید و ضبط میکرد.
با این کمبود اطﻼعات به دشواری میتوان گفت که معلمانشان چه کســانی بودنــد .گفتهانــد کــه
ابونصر عراق ریاضیات و نجوم را نزد ابوالوفا بوزجــانی )۳۸۸-۳۲۸ق( آموخــت کــه از دانشــمندان
برجستۀ علوم ریاضی در عهد آل بویه و اهل بوزجان در شرق ایران بــود .امــا چــون ابوالوفــا در ســال
۳۴۸ق به بغداد رفت و در آن هنگام ابونصر عراق حداکثر  ۹ساله بود ،ایــن گفتــه پــذیرفتنی نیســت.
ً
پس اگر این دو تن گفتگوهایی در باب علوم ریاضی داشتهاند ،مکان آن باید جایی در ایران ،احتماﻻ
یکی از دربارهای آل بویه بوده باشد .در زمانی نامعلوم ،ولی پیش از ۳۸۸ق ،ابونصر عراق رســالهای
دربارۀ سمتها نوشت که به گفتۀ خودش ابوالوفا آن را خوانده بود.
در سال ۳۸۷ق ،یعنی یک سال پیش از درگذشت ابوالوفا بوزجانی ،ابوریحان بیرونی با او دربارۀ
ً
رصد نجومی مشترکی مکاتبه کرده بود .طی همان دهه بیرونی ابزارهای نجومی احتماﻻ شــامل یــک

١٣۵

کرۀ جغرافیایی ساخت و ارتفاع خورشید در اعتدال بهاری و پــاییزی را در زادگــاهش انــدازه گرفــت.
پس آموزش پیشرفتۀ بیرونی در علوم ریاضی باید پیش از سال ۳۸۰ق صورت گرفتــه باشــد .بیرونــی
در این زمان  ۱۷ساله بود .شاید هم در ایــن وقــت تحصــیﻼتش کامــل شــده بــود .رصــدهای اولیــۀ
بیرونی ،ساخت ابزارها و کرۀ جغرافیایی و تألیف نخستین رسالههایش در آن دوره میتواند حــاکی از
کارآیی علمی او در روزگار جوانیاش باشد.
نقل قول زیر در رسالۀ تحدید نهایات اﻻماکن او بیانگر یکی از رصــدهای اولیــۀ بیرونــی در ۲۲
سالگی اوست که طبق گفتۀ او در زمان برافتادن سلسلۀ ابن عراق انجام شد:

١٣۶

و مــن دوبــار آن )ارتفــاع خورشــید( را بــدین صــورت رصــد کــردم .بــار نخســت در
روستایی بود به نام بوشکانز در مغرب جرجانیه ،میــان آن و شــهر خــوارزم ،بــه ســال
سیصد و هشتاد و چهار هجری قمری موافق با ســال سیصــد و شصــت یزدگــردی؛ و
این کار را با دایرهای بر سطح افق به انجام رســانیدم کــه قطــر آن پــانزده ذراع بــود .در
هنگامی از سال که سایهها کوتاهتر از هر وقت دیگر بود ،بزرگترین ارتفاع خورشــید را
اندازه گرفتم و آن را " ۷۱°۵۹'۴۵یافتم ،و انــدازۀ ســایه را هنگــام رســیدن آن بــه خــط
اعتدال در همان روز بهدست آوردم ،ولی به علت نابسامانیهایی که ســبب ایــن شــد
که از آن روستا بیرون روم و کار را ناتمام بگذارم ،این اندازه را فراموش کردم .اما آنچه
به یادم مانده است اینکه اندازۀ میل اعظم را " ۲۳°۳۵'۴۵و اندازۀ عرض آن روســتا را
١
" ۴۱°۳۶یافته بودم.
از نوشتههای گوناگون بیرونی و ابونصر عراق برمیآید که بیرونی با بسیاری از دانشمندان پیرامون
خود ارتباط داشتهاست که گویا رسالههایی به نــام او نوشــتهاند .گفتــه میشــود کــه دو تــن از آنهــا،
ابونصر عراق و ابوسهل مسیحی هر یک  ۱۲رساله بــه او تقــدیم کردهانــد .بیرونــی از ابونصــر عـراق
خواست که توضیح و اثباتی برای برخی مسائل در آثار مؤلفان پیشین یا در کــار صــنعتگران ،یــا در
مورد تعیین خطاهای آنان بنویسد .اینجا ابونصر عراق در دو نقــش ظــاهر میشــود :معلــم یــا شــاید
دانشمندی ماهرتر و همچنین نقش یکی از اطرافیان بیرونی که قرار بود بیرونــی را از خردهکاریهــای
وقتگیر خﻼص کند تا او به کارهای مهمتر بپردازد ٢.اگر برآورد خولیو سامسو از زمان نگــارش ایــن
متنها درست باشد ،در این صورت بیرونی در مدتی بیش از سه دهــه ایــن درخواســت را از ابونصــر
 .١بیرونی ،ابوریحان محمد بن احمد ،تحدید نهایات اﻻماکن لتصحیح مسافات المساکن ،ترجمۀ احمد آرام ،انتشارات دانشگاه تهران،
تهران ،۱۳۵۲ ،ص .۵۴-۵۳
 .٢این برداشت خولیو سامسو پژوهشگر پیشکسوت تاریخ علوم دورۀ اسﻼمی و استاد بازنشستۀ دانشگاه بارسلون اسپانیاست.

پرسشهای بیرون از ابن سینا

سه نامهای که ابوریحان به ابن سینا فرستاده و در آنها ســؤالهای فلســفی ،نجــومی ،نورشــناختی و
دیگر سؤاﻻت علمیاش را پرسیده ،از نوع دیگری اســت .لحــن ایــن نامــهها حــاکی از کنجکــاوی،
پرسشگری ،قانع نشدن و نقادی است .گفتهاند این نامهها زمانی در حوالی ۳۹۰ق رد و بدل شد که
بیرونی در دربار قابوس بن وشمگیر ]در گرگان قدیم[ بود و ابن سینا که حدود  ۲۰سال داشت هنــوز
در بخارا میزیست .نیز گفته میشود که ابن ســینا از نظـرات ســنتی ارســطویی دفــاع میکــرد ،ولــی
بیرونی ذهن مستقلی داشت و معتقد بود که ارسطو بیش از حد به نظرات رایج پایبند بود و تاکیــدی
بر مشاهده نداشت .زمان قطعی و دقیق مکاتبات بیرونی و ابن سینا معلوم نیســت .گرچــه ابــن ســینا
خودش به دو نامۀ اول با هجده سؤال جواب داد ،پاسخگویی به نامۀ ســوم را بــه شــاگردش ابوســعید
احمد بن علی معصومی )اواخر سدۀ  ۴تا نیمۀ سدۀ  ۵هجری( سپرد زیرا از لحــن ســخن بیرونــی و
ً
سرسختی او در قانع شدن کﻼفه و عصبانی بود .ضمنا این که جواب نامۀ سوم را معصــومی نوشــت،
ً
نشان میدهد که زمان این مکاتبه بعدتر بودهاست ،چرا که ظاهرا تنها نام کسانی را میدانیم کــه پــس
از سال ۴۰۳ق شاگرد ابن سینا بودند.
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عراق میکرده ،یعنی تا حدود سن  ۵۰سالگی خودش و ابونصر حتی وقتــی بــیش از  ۷۰ســال ســن
داشت این خواستهها را اجابت میکرد.
معلوم نیست که آیا این رابطه در طول زمان تغییر میکرده یا همۀ این متنها آثار کمکی ابن عراق
ً
برای بیرونی بودهاست؛ زیرا جز در برخی عبارات که ابونصر عـراق روی ســخنش مســتقیما بیرونــی
ً
است ،لحن گفتارش عموما بسیار رسمی است .چارچوب این نوشــتهها هماننــد شــیوۀ اقلیــدس در
کتاب اصول است که نخست صورت قضیه ســپس گــاهی توضــیحات عرضــه میشــود و در پــی آن
برهان به همراه این عبارت متعارف میآید که این چیزی است که میخواستیم انجام دهــیم ،یــا بیــان
کنیم یا بدانیم .اینکه روی سخن ابونصر عراق با بیرونی است نشــان میدهــد کــه او بــه پرســشها و
درخواستهای بیرونی پاسخ میدهد .چارچوب این نوشتهها مانند متنهای پرسش و پاسخی است
که در سدۀ سوم هجری در بغداد برای شاگردان و سایر عﻼقهمندان نگاشته میشد.
ً
این خطاب مستقیم اغلب بین قضایا و اثبات آنها دیده میشود .بیرونی معمــوﻻ از ابونصــر عـراق
ً
میخواست که در مورد یک یا دو نکتۀ مذکور در آغــاز نامــه ،ثابــت کنــد آنچــه قــبﻼ دانشــمندی گفتــه
درست است ،یا خطاها و افتادگیهای موجــود در نســخهای از آنهــا را کــه بیرونــی در دســت داشــت
تصــحیح کنــد .ابونصــر ع ـراق هــم در پاســخ خﻼصــۀ مطالــب متنهــای پیشــین را بــا توضــیحات و
اصطﻼحات میآورد و در صورت لزوم برهان آنها را عرضه میکرد و راه حل خودش را هم مینوشــت.
در واقع او به طور جامع به موضوع میپرداخت و شیوۀ پرسش و پاسخ را در متن درسی می گنجاند.

١٣٧
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در مورد مواضع فکری ابن سینا و بیرونی در این نامهها هم وضعیت ساده و روشــن نیســت .یــک
روند قوی در این نامهها مقاومت بیرونی در برابر هرگونه ادعایی اســت کــه بــر پایــۀ شــواهد تجربــی
نباشد .در مقابل ،ابن سینا به ضعف دانش بیرونی و تفسیر او از نظریههای فلســفی اشــاره میکنــد و
میکوشد روشن کند که او این نظرها را از چه کتابهایی گرفته است .این بدان معنی نیست کــه ابــن
سینا در پاسخهایش از تجربه سخن نمیگوید .او تجربــه را بــه عنــوان قاعــدهای در کتابهــایی کــه
اغلب ارسطویی هستند میآورد ،مانند از آسمان ،در کون و فساد ،آثار علوی و دربارۀ نفس.
ویژگی کلی پرسشهای بیرونی و پاسخهای ابن سینا و معصومی مباحثۀ علمی اســت کــه در آن
ً
بیرونی معموﻻ ،ولی نه همیشه ،در برابر موضعگیریهای ارسطویی مقاومت میکنــد .امــا ســؤاﻻتی
هم به دور از مجادله مطرح میکند که میتواند نشان دهد که یک دلیل این مکاتبات تمایــل بیرونــی
به کسب دانشی است که ندارد .نمونهای از این سؤالهای غیر مجادلهای در زیر میآید:
سؤال دهم :از چه روی انقﻼب و استحاله از برای بعضی از اشیاء و عناصــر بــر بعضــی دســت
میدهد که هر یک از آنها منقلب و مستحیل به دیگری میشوند .آیــا انقــﻼب و اســتحاله بــر ســبیل
مجاورت است بعضی را بر بعضی ،یا بر سبیل تداخل است در خلل و فرج یکدیگر ،بــه ایــن معنــی
که بعد از امتزاج عناصر صورت اصلی باقی ماند و از فرط ممازجت در ظاهر شیئی واحد نمایــد یــا
آنکه بر سبیل تغیر و تبدل است .اینک مثال میزنیم بر هوا و آب ،پــس آب هرگــاه مســتحیل بــر هــوا
شود ،حقیقتش متغیر شده و بالحقیقه هوا میشود ،یا اینکه متفرق میشــود در هــوا بدانســان کــه بــه
ً
حس درنیاید ،پس از شدت امتزاج اجزاء مائی مستقﻼ مرئی نمیشود.
پاسخ ابن سینا :استحاﻻت بعض اشیاء بر بعض دیگر چنانکه خود مثــال آوردی ،اســتحالۀ آب
بر هوا را اینچنین نیست که اجزاء آب متفرق در هوا گشته از فرط اخــتﻼط بــه حــس در نیایــد ،بلکــه
حقیقت استحاله در نزد حکمای طبیعین آن است که ماده و هیــوﻻی آب کــه قابــل هرگونــه صــورت
است ،صورت آبی را از خود خلع نموده ،کسوت هوائی بــر خــود پوشــد و اگــر کســی بخواهــد ایــن
مطلب را به طور تحقیق بشناسد نظر کند در تفسیر مفسرین از کتاب کون و فساد و کتاب آثار علویه
و مقالۀ ثالثه از کتاب السماء والعالم .من نیز به تقریر آن مطلب به طرزی که حکماء فرزانه به تحریر
بیان آوردهاند مبادرت جویم و بر مثال استقرایی که با او قول خود را ثابت نمــودهانــد متعـ ّـرض شــده،
میگویم :اگر قمقمۀ ضیقةالرأس را از آب مملو نماییم و بعــد از محکــم نمــودن ســر ،او را در آتــش
شدیدی بگذاریم ،معاینه میبینیم که آن قمقمه منشق و پاره میشود .بالضروره معلوم است که علت
انشقاق زیاده گشتن آن مقداریست که در جوف آن بوده ،از هر سوی .و ما اکنون در علت زیاده شدن
آن جرم سخن رانیم و گوییم زیادتی آن جسم یا به واسطۀ تخلل خﻸ است در میان اجزاء او بــهمثابــۀ
که آنها را از هم متفرق و پاشیده نموده یا اینکه سبب این زیادتی تفرق اجزاء و تخلــل خــﻸ نیســت،

ابوریحان و ریحانه

بین سالهای ۴۱۸ق و ۴۲۰ق بیرونــی در غزنــه کتــاب حجیمــی شــامل  ۵۳۰پرســش و پاســخ بــه
نام التفهیم ﻻوائل صناعة التنجیم )آشنایی با مقدمات علم نجوم( نوشــت .ایــن کتــاب بــه خــواهش
ً
دختر جوانی به نام ریحانه نوشته شد که نام پدرش حسن خوارزمی بــود .احتمــاﻻ بیرونــی هــوش و
توانایی فراگیری ریحانه را بسیار میستود ،زیرا به جای رسالهای کوتــاه ،کتــاب مفصــل و مشــروحی
شامل مباحث مختلف علوم چهارگانه برایش نوشت .ایــن کتــاب بـرای آشــنایی ریحانــه بــا هندســۀ
مسطحه و فضایی ،هندسۀ کروی ،نظریۀ تناسبها ،نظریۀ اعــداد ،روشهــای شــمارش و محاســبه،
جبر ،نجوم بطلمیوسی ،زمانسنجی و احکــام نجــوم یونــانی ،بیزانســی ،هنــدی ،ایرانــی و اســﻼمی
مناسب بود .برخی پرسشها هم به ترازو و توزین ،ریشهها و توانها مطابق تعاریف مقالۀ دهم کتاب
اصول اقلیدس و همچنین دستورهای حسابی که در رسالههای یونــانی یافــت نمیشــد ،اختصــاص
داشت .بیرونی بر آن بود که این ساختار پرسش و پاسخ برای یادگیری و فهمیدن مناسبتر اســت .بــا
توجه به حوزۀ وسیع و جزئیات دقیق علمی که بیرونی میخواست به دختر جــوان بیــاموزد ،بیشـک
روش بیرونی مطلوب بود.
 .١اﻷسئلة واﻷجوبة :پرسشهای ابوریحان بیرونی و پاسخهای ابن سینا ،تصحیح مهدی محقق و سیدحسین نصر ،مؤسسۀ انتشارات
دانشگاه تهران ،۱۳۵۲ ،ص ۳۴؛ برای ترجمۀ فارسی بنگرید به :دهخدا ،علیاکبر ،شرححال نابغۀ شهیر ایران ،ابوریحان محمد بن احمد
خوارزمی بیرونی ،زبان و فرهنگ ایران ،چاپ دوم ،۱۳۵۲ ،ص .۵۴-۵۳
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بلکه وجود خﻸ ممتنع و محالست .پس گوییم بالضروره قسم دویم حق است که ســبب زیــادتی آن
مقدار و تخلل خﻸ نیست ،بلکه این تغییر به واسطۀ قبول نمودن هیولی آب است صــورت هــوایی را.
اگر گویید که بر قمقمۀ هوایی چیزی دیگر از خارج داخل شده فی الجملــه موجــب زیــادتی مقــدار
جسم محاط او گردیده است ،جوابش این است که دخول شیئی خارج در قمقمه محال اســت ،زیـرا
ظرفی که مملو و پر است تا اینکه از او چیزی خارج نشود ،متصور نیست چیزی بر آن داخل شــود و
ممتنع است که از قمقمۀ مسدودةالرأس آب خارج شود و من معاینه دیدهام قمقمۀ صــغیره را محکــم
نموده ،در آتش گذاردیم .زمانی نگذشت که منشق گشته و هر چه در جوف آن بود مستحیل به آتــش
شده بود و معلوم است آبی که در او بود ممزوج به شیئی دیگــر نشــده کــه اجـزای آن متفــرق و بــدان
واسطه متغیر گردد .زیرا که اول در قمقمه ناری نبود و به جهت نبودن منفذ امکان دخول شیئی خارج
ً
هم نداشت که ثانیا داخل شده باشد .پس معلوم است که استحالۀ آب بــر آتــش بــه واســطۀ انقــﻼب
ذات او بوده است به هوا و آتش ،نه بر سبیل تفرق اجزاء وی ،و من مثــال آوردم از جهــت تأییــد قــول
ارسطاطالیس در کون و ّ
تغیر از جزئیات طبیعیه و اکتفا نمودم به آنقدر از آن روی کــه مجــال بســط و
١
تطویل نبود.

١٣٩

چون در اینجا نمیتوانیم به همۀ  ۵۳۰سؤال بپردازیم ،چند سؤال را بـرای نشــان دادن چگــونگی
تدریس بیرونی میآوریم .من چند سؤال را که کوتاهتر است بـرای ایــن منظــور انتخــاب کــردهام .بــا
ً
خواندن پاسخهای گوناگون متوجه میشویم که بیرونی واقعا میخواســت ریحانــه را بـرای خوانــدن
ً
متنهای علمی جدی کامﻼ آماده کند .این متن یکی از نادرترین آثار دانشمند علوم ریاضــی از دورۀ
اسﻼمی است که دانش را در چارچوب تفکیک شاخهها بررســی میکنــد .بــه عــﻼوه تــا جــایی کــه
میدانم این تنها متن عربی است که به یک فرد مبتدی همــۀ شــاخههای علــوم ریاضــی را بــه همـراه
احکام نجوم آموزش میدهد.

١۴٠

]سؤال  [:۱هندسه چیست؟
چندی یک از دیگر و خاصیت صورتها و شکلها که اندر جســم
]پاسخ  [:۱دانستن اندازهها و
ِ
موجود است .و علم عدد بدو کلی گردد از پس آنکه جزوی بود و علم صورت عالم حقیقــت گــردد
١
از پس آنکه به تخمین ]و گمانی[ بود.
]سؤال  [:۷نقطه چیست؟
]پاسخ  [:۷چون خط را نهایت باشد ،نهایت او نقطه بود و نقطه کمتر از خط باشد به یک بعــد و
خط را جز طول نیست .و بدان که نقطه را نه طــول اســت و نــه عــرض و نــه عمــق و او نهایــت همــۀ
نهایتهاست و از بهر این او را جزو نیست و صورتش بندد از محسوس به سر ســوزن تیــز .و هریــک
٢
از سطح و خط و نقطه موجودند به جسم ،اما جدا از جسم ایشان را وجود نیست مگر به وهم بس.
]سؤال  [:۱۶جیب راست چیست؟
]پاسخ  [:۱۶او نیمۀ وتر دوتو کردۀ قوس است و اگر خواهی گوی که آن عمود اســت کــه از یــک
سر قوس فرود آید بر آن قطر که از دیگر سر قوس آید و هرگاه که جیب شنوی مطلق بی صفت ،بــدان
٣
که او راست است.
]سؤال  [:۳۲خط اندر خط زدن چگونه بود؟
]پاسخ  [:۳۲هرگه که یکی از آن دو خط بر سر دیگر عمود نهی و او را بر این حال بکشی به پهنــا
تا به دیگری سر رسد ،از آن سطحی بهجای آید متــوازیاﻻضــﻼع بــر روی آن دو خــط گــرد بــر گــرد
٤
بکشند .اگر هر دو راست باشند آن سطح مربع بود .و گر مختلف باشند آن سطح مستطیل بود.
]سؤال  [:۵۵نسبت متکافی کدام است؟
 .١بیرونی ،ابوریحان محمد بن احمد ،التفهیم ﻷوائل صناعة التنجیم ،تصحیح جﻼلالدین همائی ،انتشارات انجمن آثار ملی ،ص .۳
 .٢همان ،ص .۷-۶
 .٣همان ،ص .۹
 .٤همان ،ص .۱۵

 .١همان ،ص .۲۵
 .٢همان ،ص .۲۹
 .٣همان ،ص .۵۸
 .٤همان ،ص .۲۱۷
 .٥همان ،ص .۳۵۹
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]پاسخ  [:۵۵این آنست که دوم و سوم به یکی جانب باشند .و این به کپــان پیــدا آیــد کــه نســبت
دوری عقرب که جای آویختن زنجیرهاست از عﻼقه به دوری ناره از عﻼقــه ،همیشــه چــون نســبت
١
گرانی ناره است به گرانی بار.
]سؤال  [:۶۴چند شکل اندر کره تواند بود؟
]پاسخ  [:۶۴اما هرگاه که شکل راست پهلــو و راســت زاویــه بــود و تــالیف از یــک گونــه شــکل
خواهی کردن ،جز پنج شکل اندر کره نتواند بودن .و این پنج شکل را به روی تشــبیه و ماننــده کــردن
نامزد کردند به اصلهای عالم که فلک است و چهــار طبــع .و امــا کــه از گونــاگون شــکلها ترکیــب
خواهی کردن آن را حد و شمار نیست .فاما آن پنج که گفتیم یکی مکعب اســت کــه گــرد بــر گــرد او
شش مربع است .و او را ارضی خوانند ای زمینی .و دیگر از بیست مثلث متساویاﻻضــﻼع اســت و
او را مائی خوانند ای آبی .و سیوم از هشت مثلث متساوی اﻻضــﻼع اســت و او را هــوائی خواننــد .و
چهارم چون خسک از چهار مثلث متساوی اﻻضﻼع است و او را ناری خوانند ای آتشــی .پــنجم از
٢
دوازده مخمس کرده است و او را فلکی خوانند.
]سؤال  [:۱۲۳سماء چیست؟
]پاسخ  [:۱۲۳این نام به تازی بر آن چیز افتد که زبر باشد و بر تو سایه کند چون ابر و چــون بــام
خانه .ولکن مطلق نبود ،که بدان چیز منسوب کرده بود .و چون به چیزی منسوب نبود نام عالم بــود.
و آن فلک است که گفتیم .و پارسیان او را آسمان نام کردند یعنی مانندۀ آس از جهت حرکــت او کــه
٣
کرده است.
]سؤال  [:۲۶۴چند اند وقتهای کسوف آفتاب؟
]پاسخ  [:۲۶۴سه وقت .زیرا که او را مکثی نیوفتد چنانکه حس را پیــدا باشــد ،ولکــن نخســتین
٤
وقت او آغاز گرفتن ،و دوم میانۀ او و سوم پاک شدن.
]سؤال  [:۳۸۵نر و ماده از ایشان )سیارات( کدامست؟
]پاسخ  [:۳۸۵هر سه کوکب علوی و آفتاب نر اند .و زحل در میان ایشان چــون خصــی اســت.
زیرا که هر چند نر است ولکن بر زه دﻻلت نکند .و زهره و قمر مادهاند و عطارد نر با نـران و مــاده بــا
مادگان .وز بهر این چون خنثی است و چون تنها باشد نری اندر ذات اوســت .و گروهــی گفتنــد کــه
٥
مریخ ماده است و ناپذیرفته است این سخون.

١۴١

]سؤال  [:۴۹۱درجههای مردار کدامند؟
]پاسخ  [:۴۹۱این پنج درجه است پیش از درجۀ طالع سوی خﻼف توالی و بطلمیــوس آن را بــه
١
جملۀ دوازدهم خانه نشمرد و آن را از طالع زایل ندارد و گر کوکبی اندر آن بود او را اندر طالع دارد.

١۴٢

این چند نمونه نشان میدهد که بیرونی متن آموزشی بی نظیری با بهرهگیری از جامعیــت علمــی
خود فراهم آوردهاست .او پیوسته خطاب به ریحانه مطلبی را بیان میکنــد ،آن را بــا مطلــب دیگــری
مقایسه میکند یا نامش را در زبان دیگری میآورد .شمار زیادی از اصــطﻼحات علمــی ،مفــاهیم و
دشواریهای احتمالی در قالب شکلها و جدولها به شیوۀ مصور و منظم عرضه شدهاند .در نتیجه،
ً
اگر ریحانه واقعا تمامی کتاب را خوانده باشد ،قادر به خواندن متنهای علمی ســطح بــاﻻتر بــوده و
میتوانسته است در مباحثات علمی شرکت کند ،البته اگر به محافل مردان راه میداشــت .همچنــین
میتوانست معلم زنان دیگر باشد .اما تاریخنگاران چیزی در این بــاره نگفتهانــد و موضــوع در غبــار
تاریخ پنهان ماندهاست .ولی بیرونی در کتابش یک چیز را بــه ریحانــه نیاموختهاســت :مهارتهــای
فنی ،یعنی چگونگی مشاهده و اندازهگیری ]زاویۀ[ ارتفاع ،میل ،سمت و دیگر مختصــات جرمهــای
آسمانی و محاسبۀ مقادیری که از آنها بهدست میآید.
گرچه التفهیم نشانگر مهارت بیرونی در کار تدریس است ،هیچ فعالیــت آموزشــی دیگــری از او
سراغ نداریم .اما میدانیم که او در انتقال به غزنه و در سفر به شمال هند به همـراه ســپاهیان ســلطان
محمود ،همواره به تدریس مشغول بودهاست.
داد و ستد علم بیرون در هند

فراگیری دانش از منابع غیر اسﻼمی توسط بیرونی در هنــد بخشــی از تعلــیم او در علــوم ریاضــی از
طریق ترجمۀ متنهای سانسکریت دربارۀ مباحث نجومی و تقــویم ســدههای دوم و ســوم هجــری و
انتقال دانش هندوان در حساب ،نجوم ،احکام نجوم ،گاهشــماری و انــدکی هندســه بــه علــوم دورۀ
اسﻼمی بود .در نتیجه ،با وجود آنکه روند غالب ،ترجمۀ متون کهن یونــانی در اغلــب ایــن رشــتهها
توسط دانشمندان حرفهای بود ،موارد قابل توجهی هم از سنت سانسکریت به ذخایر علمی عربــی و
فارسی اضافه شد.
بیرونی طی دو دهۀ نخست اقامتش در شبه قارۀ هند زبان سانسکریت را آموخــت .او مشــکﻼت
این کار را به خوبی یادآور شده ،هرچند همۀ آنهــا را ذکــر نکردهاســت .ســپس بــه سـراغ آموزگــاران
فلسفه ،نجوم و احکام نجوم ،حساب و ادبیات رفت .نظرات اجتماعی -فرهنگی برهمنهــا کــه او را
 .١همان ،ص .۴۷۸

 ...به نزد منجمین آن قوم مقام تلمیذ میداشتم به حضرت استاد ،ولــیکن چــون بــه
قلیلی از معارف آنان وقوف یافتم ،بپرداختم به آشنا گردانی آن جماعــت بــا علــل و
اشاره به برخی از براهین و طــرق حقیقــی در حســابها ،پــس بــه تعجــب در مــن
آویختند و استفادت از مرا ،درهم ریختنــد و همــی پرســیدند کــه بــه چــه کســی از
هندوان رسیدی و این معارف از او دریافتی .و من مقدار آنــان ،بــا ایشــان بــاز مــی
١
نمودم و به استنکاف برتری میکردم.
چنانکه زاخائو ٢در تصحیح و ترجمۀ انگلیســی ماللهنــد گفتــه اســت ،بیرونــی اطﻼعــاتی دربــارۀ
کسانی که به او زبان سانسکریت و سایر دانشهای موجود در کتابش را آموختند به دســت نمــی دهــد.
در مورد چگونگی فراگیری خودش هم چندان چیزی نمیگوید .تنها یک بار گفته اســت کــه بــا وجــود
میل فراوانش به ورود در آموزههای علمی هندوان ،انجــام ایــن کــار بـرایش بســیار دشــوار بــوده اســت.
بیرونی میگوید که وقت و هزینۀ زیــادی بـرای تهیــۀ کتــاب حتــی از جاهــای دور و پرداخــت کــارمزد
معلمان صرف کرده است .اما میافزاید که هدفش از نگارش این کتاب آموزش خوانندگان بودهاست.
واژۀ آموزگار و آموزش در کتاب ماللهند بیرونــی اغلــب در داســتانهای مربــوط بــه خــدایان هنــدوان،
شاهان و ادیبان آمده ،اما واژۀ فراگیری دست کم سه بار در مورد خودش ذکر شده اســت .او در یــک نمونــه
صفحهای از کتاب حساب برهماگوپتا )د پس از ۴۵ق( را نقل میکند راجع به این که او کــدام روشهــای
حساب را ّ
کمی توصیف کردهاست .بیرونی میگوید امیدوار اســت کــه روزی بــه مــتن کامــل ایــن کتــاب
دست یابد زیرا از آن میتوان راجع به حساب هندی بسیار آموخت .بیرونی در فصــل مربــوط بــه اوزان کــه
مختلف به کار رفته در سراســر کتــاب نوشتهاســت ،بــه اختصــار
برای آشنایی بهتر خواننده با اصطﻼحات
ِ
اشاره میکند که مطالب مربوط به اوزان و سکهها و معادلهای آنها در ناحیــۀ خاســتگاه خــودش یــا نــزد
بازرگانان مسلمان را از هندیهایی که نامشان را نیاورده آموخته اســت .از اینجــا میتــوان دریافــت کــه او
خود را به فراگیری از مجراهای رسمی آموزش از طریق آموزگار یا کتــاب محــدود نکردهاســت .بیرونــی در
مورد جادوگری نخست به کیمیاگری میپردازد و میگوید که نتوانسته از استادان هنــدی ایــن صــنعت کــه
آنها را چندان ماهر نیافتهاست ،چندان چیــزی بیــاموزد ،امــا برخــی روشهــا را از آنهــا یــاد گرفتهاســت
)تصعید ،آهک اندود کردن ،تجزیه ،موم اندود کردن طلق( .بر این پایه نتیجه میگیــرد کــه »گـرایش آنهــا
 .١بیرونی ،ابوریحان محمد بن احمد ،تحقیق ماللهند ،ترجمۀ منوچهر صدوقی سها ،جلد اول ،تهران ،مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات
فرهنگی ،ص .۱۳

2. E. Sachau
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ناپاک میدانستند و از برخورد با او پرهیــز میکردنــد بیرونــی را بــر آشــفت .از دیــد او بودائیــان هــم
خوشرفتارتر از اینها نبودند .اما او نظر خود را دربارۀ این خود بزرگبینیها چنین آورده است:

١۴٣

١۴۴

به روشهای کانیشناختی کیمیاست« .بیرونی این را هم میدانست که هندیها صنعتی به نام »راســایانا«
ً
مرتبط با کیمیاگری داشتند که عمدتا پایــۀ گیــاهی داشــت و بــه داروهــا و ترکیبــات پزشــکی مربــوط بــود.
اطﻼعات دیگری که بیرونی عرضه میکند بیانگر آنســت کــه او تنهــا بــه محتــوای علــوم مختلــف توجــه
نداشت ،بلکه در مورد عالمان آن رشته و کتابهــای آنــان هــم کنجکــاو بــود .ایــن ویژگــی در فصــلهای
مربوط به نجوم ،احکام نجوم و گاهشماری بسیار بارز است.
بیرونی فصل کاملی را به مؤلفان و آثار مربوط به نجوم اختصاص داد و در آن اطﻼعــاتی را کــه از
رسالۀ نجومی براهماسپوتاسدهانتا نگاشتۀ برهماگوپتا کسب کرده بود ،عرضه کرد .او به ترجمۀ ایــن
اثر و همچنین رسالۀ پولیشا سدهانتا که توانسته بود بخرد اقدام کرد .وقتی ماللهند را مینوشت هنــوز
کار این ترجمهها را تمام نکرده بود؛ اما میگویــد کــه ترجمــۀ عربــی رســالۀ کوتــاهتر جاتاکــا نوشــتۀ
وراهمهر را به پایان برده بود .بیرونی بارها از رسالۀ سمهیتا اثر وراهمهر نقل کــرده و پیداســت کــه بــا
آثار او خوب آشنا بودهاست .عﻼوه بر این مؤلفان و آثارشان ،بیرونی از شرحهای باﻻبهادرا ١هــم کــه
ً
احتماﻻ در نیمۀ اول سدۀ نهم میﻼدی )سوم هجری( میزیسته مطالبی نقل کردهاست .بدین ترتیــب
میتوان پذیرفت که فراگیری نجوم ،احکام نجوم و گاهشماری هندی توسط بیرونی بیشــتر از طریــق
ً
کتاب بوده که شاید برخی از آنها را نزد معلم خوانده است .این امر مثﻼ از این اشارۀ بیرونی از ذکــر
کتابی نجومی معلوم میشود که »چنانکه به من گفته شدهاست ]این کتاب[ نشــان میدهــد چگونــه
٢
مواضع تصحیح شدۀ کواکب از یکدیگر به دست میآید«.
بیرونی عﻼوه بر کتابها ،مؤلفان ،روشها ،اصطﻼحات یا مشخصههای عددی ،بسیار مشــتاق
به گردآوری داستانها بود .در سراسر کتاب ماللهند داستانهای زیادی در موضوعهای گوناگون نقــل
میکند .یکی از ایــن داســتانها مربــوط اســت بــه اینکــه چـرا برهماگوپتــا نــام یکــی از کتابهــای
َ َ َََ َ َ
َ َ
نجومیاش را ک َرن خندکدیکه گذاشت که خند نام نوعی شیرینی است:
 ...و در سبب تسمیۀ آن بدین نام شنودم که سکریم شمنی زیجی کرد ددساکر نــام آن
دریای ماست و تنی از تﻼمیذ او زیجی دیگر کرد کورببیا نــام آن کــوهی از بــرنج و از
پس آنان اندلون مشت را پرداخت کــه معنــای آن کفــی نمــک اســت و بــر ایــن پایــه
٣
برهمکوپت نام کتاب خویش حلوی کرد که طعام به تمامت رسد.
این داستانها و روایت توصیفی بیرونی مؤید گفتۀ بیرونی در مقدمــۀ ماللهنــد اســت کــه او ایــن
کتاب را برای خوانندۀ عادی و نه پژوهشگر دقــایق اندیشــههای هنــدیان تــالیف کردهاســت .بیرونــی
1.Balabhadra

 ...» .٢که همی پنداشتهاند مقومات برخی از اختران از برخی دیگر از آن فرا چنگ آید« )بیرونی ،تحقیق ماللهند ،ص .(۱۲۰
 .٣همان

نتیجه گیری

مطالعۀ آثار ریاضی ،گاهشماری و تاریخی ابوریحان بیرونی و ابونصر عراق تصویر کــاملی از اینکــه
آن دو در کودکی چگونه آموزش دیدند و در بزرگسالی چگونه آموزش دادند بهدست نمی دهــد؛ امــا
برخی جنبههای خاص از ابعاد آموزش در زندگی آنان را نشان میدهد .کتاب نقش مهمی در تعیــین
چگونگی کسب ،تولید و تدریس دانش علمــی توســط آنــان داشــت .مطالعــه و تصــحیح کتابهــا،
پرسشگری در مورد کاربرد عملی روشها و نظریهها ،واکاوی اطﻼعات و توضیحات و اکتشــاف در
فرهنگهای ناشناختۀ علمی مؤلفههای مهم تجربیــات آموزشــی و تبــادل علمــی در سراســر زنــدگی
بیرونی و ابونصر عراق بود .ساخت ابزارها ،انجام رصدها و اندازهگیریها و همکاری بــا دانشــمندان
دیگر وجه عمدۀ فعالیت علمی ابوریحان بیرونی بود که به احتمال زیاد به سرپرســتی ابونصــر عـراق
صورت میگرفت .رابطۀ همکاری بین بیرونی و دانشمندان معاصرش حاکی از نبوغ و مهــارت او در
سازماندهی کار علمی است .در عین حال نشاندهندۀ حس احترام ابونصر عراق و دیگران نسبت به
او و شرکت جدی آنان در پژوهشهای علمی بیرونی است.
کتابهای بیرونــی دربــارۀ علــوم ریاضــی بـرای ریحانــه و دربــارۀ هنــد بـرای طیــف وســیعی از
خوانندگان بیانگر مهارت او در تدریس و وسعت حــوزۀ معلومــات و توانــایی او در عرضــۀ جــذاب
مطالب و توجهش به سنتهای علمی بیگانه و همچنین محــدودیتهای ناشــی از هویــت فرهنگــی
خود اوست.
گرچه برخی از این وجوه برای ما بسیار آشنا و نشاندهندۀ پیوندهای فرازمانی است ،با این حــال
باید از همسانپنداری بیش از حد آنها با تجربیات و ارزشهای امروزی خودمان پرهیز کنیم .اما به
نظر مــن بــا در نظــر گــرفتن شـرایط و امکانــات آنــان ،روشهــای تعلــیم و تعلــم آنهــا چنانکــه در
نوشتههایش به ما رسیدهاست میتواند برای دانشآموزان و دانشجویان امروزی الهامبخش باشد.
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میخواست کتابش ضمن عرضۀ اطﻼعات جذاب هــم باشــد کــه بیشــک اینهــا در آمــوزش مهــم
است .قصد او تدریس دانش تخصصی و کاربردی در مورد ویژگیهای جوامع مذهبی و علمی شــبه
قارۀ هند نبود.

١۴۵

میراث علمی اسﻼم و ایران ،سال دهم ،ش رههای اول و دوم )پیاپی  ١٩و  ،(٢٠سال ۱۴۰۰

١۴۶

پیشبینی نخستین رؤیتپذیری هﻼل ماه

١

ونسسلو س ورا

٢

ترجمۀ زینب کریمیان

٣

اولین رؤیتپذیری هﻼل ماه در افق غربی اندکی پس از غروب آفتاب ابتــدای مــاه قمــری در تقــویم
اسﻼمی است .روشهای مختلفی برای پیشبینی روز اولین رؤیت ماه وجــود دارد ،امــا آنچــه مــورد
توجه ماست ،روش فیزیکی است که با پژوهشهای ساماها ،اسد و میخائیل در  ۱۹۶۹و بــروین در
 ۱۹۷۷آغاز شد )بنگرید به منابع پایان این یادداشت(.
برای اینکه بتوانیم زمان اولین هﻼل ماه را پیشبینی کنیم ،به دادههای زیر نیاز داریم:
 -۱ارتفاع ماه از دید ناظر )توپوسنتریک( ) ،(hاختﻼف سمت میان مرکز خورشــید و مرکــز
ماه ) ،(DZزاویۀ انخفاض خورشید )زیر خط افق( ) ،(dفاصــلۀ زمــین و مــاه (EM) ،و
زاویۀ فاز ماه از دید ناظر )یا زاویۀ میان موقعیت مشــاهدهگــر و مرکــز خورشــید از منظــر
مرکز ماه ) 
.(( EMS
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 .١این مقاله ترجمهای است از:
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 -۲درخشندگی ماه بدون جذب ّ
جوی برای زاویۀ فاز ماه؛ )درخشندگی را شار نورانی هر واحد
از سطح درخشــان عمــود بــر جهــت مشــاهده و هــر واحــد از زاویــۀ ســه بعــدی در نظــر
میگیریم(.
ّ
 -۳ضریب تاریکی جو برای مکان رصد که درخشــندگی مــاه ) (Bmرا بــر روی ســطح زمــین
تعیین میکند.
 -۴درخشندگی آسمان نیمهروشن ) (Bsبه عنوان تابعی از  dو .DZ
 -۵تضاد آستانه یا روشنایی آستانه برای دیدن ماه در آســمان نیمــهروشــن؛ )تضــاد را بــا رابطــۀ
 C=Bm/Bsتعریف میکنیم .روشنایی مقدار شار نورانی است که به ازای هر واحد ســطح
به صورت عمود بر جهت رصد به مشاهدهگر میرسد(.
اندازهگیریهای نورسنجی ماه در زاویۀ بزرگ فاز ماه دشوار است ،زیرا ﻻزم است در ارتفاع کمی
از سطح افق رصد شود و بنابراین به شدت تحت تأثیر تضعیف ّ
جوی است .همچنین رصــد بایــد در
آسمان نیمهروشن انجام شود و بنابراین درخشندگی خود ماه به روشــنایی آســمان افــزوده مــیشــود.
سرانجام ﻻزم به ذکر است که ماه با زاویۀ فاز بزرگتر از ۱۷۰درجه بــهنــدرت )و بـرای مــدت خیلــی
کوتاهی( ،رؤیتپذیر است ،زیرا روشنایی آسمان نیمهروشن ،نور ماه را محو میکند.
برای یافتن میزان درخشندگی ماه ،برخی پژوهشگران )ســلطان۲۰۰۶ ،؛ ســگورا (۲۰۲۱ ،رابطــۀ
تجربی قدر ماه را به عنوان تابعی از زاویۀ فاز ماه برونیابی کردهاند )آلن ،۱۹۷۳ ،ص  .(۱۴۴عدهای
)ش ِفر (۱۹۹۱ ،نظریۀ نورسنجی ماه هاپکه ) (۱۹۸۴را بهکار بــردهانــد .بــا ایــن حــال دادههــای
دیگر ِ
تجربی برای تأیید اینکه این روشها درخشندگی حقیقی ماه را تعیین میکند ،در اختیــار نــداریم .در
زاویۀ بزرگ فاز ماه ،این درخشندگی به شدت متأثر از پوشــشهــای ریــز و درشــت ،١و رخگــرد مــاه
)ارتعاش ظاهری ماه( است.
1. macro and micro-shields
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M

١۴٧

١۴٨

اندازهگیری ضریب تاریکی و درخشندگی آسمان ساده است .اما پیشبینی مقدارش ،حتــی یــک
روز پیشتر ،ممکن نیست .درخشندگی آسمان تأثیر چندانی بر رؤیت هﻼل نمیگــذارد ،امــا تغییــر
کوچکی در ضریب تاریکی به طور قابل توجهی بر پیشبینی زمان اولین رؤیت ماه اثر میگذارد.
بلک ول ) (۱۹۴۶تحقیقات گسترده ای روی حساسیت چشم انسان برای دیدن شــئ نــورانی
در پسزمینهای روشن انجام داد .نتایج او بی آنکه درست درک شود ،برای رؤیت هــﻼل مــاه بــه
کار رفته است.
آزمایش بلکول نشان میدهد که رؤیت در آستانۀ یک روند احتمالی است .ما سه منطقۀ رؤیت
شئ نورانی در پسزمینهای روشن تشــخیص مــیدهــیم .منطقــۀ اول جــایی اســت کــه میـزان تضــاد
باﻻست ،احتمال رؤیت  ۱۰۰درصد است و همواره شئ را میبینیم .منطقۀ دیگر محلی است که بــه
دلیل تضاد کم ،احتمال رؤیت صفر است و رصدگر هیچگاه شئ نورانی را نمــیبینــد .منطقــۀ ســوم،
منطقۀ بحرانی رؤیت با تضادی متوسط است که در آن احتمال دیدن شئ وجود دارد .در ایــن منطقــه
تحت شرایط یکسان ،با میزانی از احتمال که نتایج بلکول نشان میدهد ،گاهی همان رصدگر اشیاء
را میبیند و گاهی نمیبیند.
آزمایش بلکول نشان داد که احتمال رؤیت در منطقۀ بحرانی به درخشندگی پسزمینــه بســتگی
ً
ً
ندارد و تقریبا مستقل از اندازۀ شئ است و صرفا به تضاد آستانه بســتگی دارد .بلــکول احتمــال ۵۰
درصد را برای تضاد آستانۀ آزمایشش در نظــر گرفــت .یعنــی رصــدگر در نصــف دفعــاتی کــه رصــد
میکند ،شئ را میبیند .با تضادی کمتر از آستانه ،احتمال دیدن کمتر است و بهعکس.
پژوهشگران توجه نکردهاند که آزمایش بلکول دو مورد را به دست میدهد (۱ :تضاد آســتانه بــه
عنوان تابعی از اندازۀ تصویر و درخشندگی پسزمینه ،و  (۲احتمال رؤیت برای نسبت  C/Cthکــه C
تضاد شئ و  Cthتضاد آستانه بر اساس جدولهای بلکول است.
پژوهشگران دیگر )همچون نول ،توسی و هالبورت ) ((۱۹۴۶آزمایشهــایی بـرای یــافتن تضــاد
آستانه با احتمال  ۱۰۰درصد طراحی کردند .مقایســۀ نتــایج آزمــایشهــای مختلفــی از حساســیت
ً
رؤیت ،نتایج مشابهی به دست میدهد ،اما کامﻼ وابسته به شرایط آزمایش )اندازۀ مردمــک چشــم،
چنانچه مردمک چشم مصنوعی وجود داشته باشد؛ مدت زمان رؤیت شئ نــورانی؛ شــکل و جهــت
آن؛ نسبت ابعادش؛ رنگ؛ دقت دید رصدگر و  (...است.
شبکیۀ چشم انسان به تعداد فوتونهایی که در هر واحد سطح و واحد زمان به آن میرســد واکــنش
نشان میدهد که به آن روشنایی شبکیه ) (Erگفته میشود .زمانی کــه شــئ نــورانی بــزرگتــر از قــدرت
تفکیک چشم باشد -که آن را به اندازۀ یک دقیقۀ کمان تخمین میزنیم -روشنایی شــبکیه بــا روشــنایی
شئ متناسب خواهد بود .اما وقتی شئ اندازۀ زاویهای کوچکتر از قدرت تفکیک چشــم داشــته باشــد،

با استفاده از نسبت  E Ethو توزیع احتمــال بلــکول ،احتمــال رؤیــت هــﻼل مــاه را مــییــابیم .اگــر
 ، E  Ethاحتمال رؤیت  ۵۰درصد ،اگــر  ، E  Ethاحتمــال رؤیــت بیشــتر ،و اگــر ، E  Eth
احتمال رؤیت کمتر خواهد بود .به غیر از مواقع بحرانــی ،همــواره احتمــالی متفــاوت بــا رؤیــت ۱۰۰
درصدی هﻼل ماه داریم که با حضور رصدگران بیشتر ،این احتمال افزایش مییابد.
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پیشبینی نخستین رؤیتپذیری هﻼل ماه

روشنایی شبکیه متناسب با روشناییای است که به مردمک چشم میرسد )سگورا.(۲۰۲۱ ،
برای موقعیتهای مورد نظر ما ،عرض ماه از عرض قدرت تفکیک چشم کمتر است .یعنی بایــد
نتایج تجربی بلکول و سایر پژوهشگران را به کــار گیــریم و روشــنایی آســتانه را بیــابیم کــه تنهــا بــه
درخشندگی زمینه بستگی دارد ،نه به اندازۀ ماه.
برای حل مسئلۀ رؤیت هﻼل ماه ،از پدیدهای که دانژون کشف کرد ) ۱۹۳۲و  (۱۹۳۶استفاده
میکنیم که طبق آن کاهش طول شاخهای هﻼل ،با بیشتر شدن زاویۀ فاز ماه افزایش پیدا میکنــد.
به همین دلیل ،تنها ﻻزم است رؤیت قسمت مرکزی ماه را تحلیل کنیم که آخرین چیزی است کــه
دیده میشود و ما آن را مستدیر فرض میکنیم و بنابراین نتایج بلکول را بـرای آن قابــل اعمــال در
نظر میگیریم.
ابتدا درخشندگی بخش مرکزی ماه را بر اساس زاویۀ فاز آن مییــابیم .ســپس روشــنایی مــاه ) (Eرا
پیدا میکنیم .طبق نتایج بلکول ،روشنایی آستانه ) (Ethرا با دانستن درخشندگی آسمان پیدا میکنــیم.

١۴٩

میراث علمی اسﻼم و ایران ،سال دهم ،ش رههای اول و دوم )پیاپی  ١٩و  ،(٢٠سال ۱۴۰۰

١۵٠
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١

فرانسوا دو بلوآ

ترجمۀ نسترن ح م

٢
٣

در هزارۀ عصر مسیحیت ،ابوریحان بیرونی ) ۴۴۰-۳۶۲ق( اخترشناس ،ریاضیدان و جامعالعلــوم
ً
ُ
)یا عﻼمۀ( مسلمان ایرانی ،کتابی نوشت با عنوان ُ
آثارالباقیه َع ِنالقرونِالخالیه ،٤که احتماﻻ مهمترین
کتاب گاهشماری تاریخی و ّفنی آن دوران اســت .ایــن
اثـ ِـر معــروف ،در ســال ۱۸۷۸م ،توســط کــارل ادوارد
زاخـــائو) ٥خاورشـــناس آلمـــانی ۱۹۳۰-۱۸۴۵م(،
ســامیشــناس بــزرگ ،وی ـرایش ٦و در ســال ۱۸۷۹م،
خود او بــا عنــوان گــاهشــماری ملــل کهــن ،بــه
توسط ِ
ِ
٧
انگلیسی ترجمه و منتشر شــد .مــن در حــال حاضــر
روی ویراست تازهای از این اثر ،بر اساس قدیمیتــرین
نسخههای خطی کار میکنم.
بیرونی در متن کتاب خــود بــه بســیاری از مسـائل
مربوط به مسیحیان و ُسریانیها میپردازد ،که من فقط
در مورد یکی بحث خواهم کرد .این مطلــب در فصــل
ادوارد زاخائو

 .١این مقاله ترجمهای است از:
De Blois, François, “Al-Bayrūnī, the Twelve Apostole and the Twelve Months of the Julian Year”, Winds of
Jingjiao. Studies on Syriac Christianity in China and Central Asia, ed. By Li Tang and Dietmar W. Winkler,
Vienna 2016, pp. 155-160.
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 .١ترجمۀ فارسی )داناسرشت( ،ص .۳۸۹-۳۸۸
 ...» .٢و از این سبب کبس را تنها به شباط افزودند که آذار اول ماه کبس یهود است که در عبور و اطراف آن واقع میشود« )ترجمۀ
داناسرشت ،ص .(۳۸۹
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سیزدهم کتاب آمده است ،و این سؤال را مطرح میکند که چرا ماه فوریۀ یولیانی )ژولیانی( ،روزهای
کمتری از ماه فوریۀ سایر تقویمها دارد و چرا این ماه ،چنان که انتظار میرود ،آخرین ماه سال نیست
١
و بهعنوان ماه کبیسه تلقی میشود؟
پاسخ او به نخستین سؤال چندان قانعکننده نیست .بیرونی میگوید ،اگر یونانیها  ۳۰یا  ۳۱روز
به ماه فوریه داده بودند ،آنگاه این ماه ،از سایر ماهها متمایز نمیشد .یا اگر در یک ســال متعــارف بــه
آن  ۲۹روز میدادند ،باز هم از دیگر ماههای سال کبیســه ،کــه  ۳۰روز بــود ،قابــل تشــخیص نبــود.
ً
سال عادی ،تنها میتواند  ۲۸روز داشته باشد .اساس این امــر ظــاهرا ایــن
بنابراینِ ،
ماه فوریه در یک ِ
فرض است که ،اگر ماه کبیسه به نحوی از ماههای دیگر جدا نمیشد ،مردم فرامــوش میکردنــد کــه
روز اضافی در هر چهار سال را در کجا درج کنند.
یک ِ
ماه کبیسه اعﻼم کردند ،تاحــدی بهتــر از پاســخ ســؤال
پاسخ بیرونی به این سؤال که چرا فوریه را ِ
ُ
َ
آذار اول،
اول است» :کبس )روز کبیسه( به شباط )یا فوریه( و نه به ِ
ماه دیگری اضافه میشـود؛ زیـرا ِ
)ع ّبور( اســت ،در آن )فوریــه( و )در یکــی از دو مــا ِه واقــع( در
که ماه کبیسة یهودیان در سال کبیسۀ ِ
٢
روز اضــافی
طرفین آن قرار میگیرد«ً .بهعبارت دیگر :تنظیم تقویم شمسی یولیانی بــا افــزودن یــک ِ
ِ
ـاه ســیزدهم در آن اســت
)وقتی رخ میدهد( ،تقریبا همزمان با تنظیم تقویم قمری یهودی بــا درج مـ ِ
ً
)هنگامی که رخ دهد( .البته ،نویسندة ما آگاه است که این دو رویداد لزوما همزمان نیستند .تقــویم
ـاه
روز اضافی را در هر چهار سال یک بار اضــافه مـیکنــد ،ولــی تقــویم یهــودی ،مـ ِ
یولیانی ،آن یك ِ
ً
اضافی خود را ،هفت بار در طول  ۱۹سال اضافه میکند .منظور او صرفا ایــن اســت کــه »شــکاف«
ً
ً
برای اضافه کردن ،حدودا در هر دو تقویم همزمان است .ظاهرا در این استدﻻل فرض بر این اســت
که ،کسی )خواه یونانی ،خواه یهودی( ،آگاهانه تقویم خود را طوری تنظیم کرده اســت ،کــه در ایــن
مورد با تقویم دیگر مطابقت داشته باشد ،اما بیرونی این شیوة استدﻻل را دنبال نمیکند.
مطابقت میان تقویم یهودی ،با آنچه مــا بــهعنــوان تقــویم
منظر دانش تاریخی باید بگوییم این
ِ
از ِ
ماه مــارس
رومی )یولیانی( میشناسیم ،اتفاقی نیست .قدیمیترین
شکل تقویم رومی باید سال را با ِ
ِ
ً
ـاه
)تقریبا در زمان اعتدال بهاری( آغاز کرده باشد ،چنانکه از ِنام ماههای سپتامبر تا دسامبر )که از مـ ِ
مارس ،ماههای هفتم تا دهم هستند( آشکار است؛ درحالیکه نیای بابلی تقویم یهودی ،ســال را بــا
نیسانو ،باز هم در همان حوالی اعتدال بهاری آغاز میکرد .بنابراین در هــردو مــورد جایگــاه طبیعــی
ً
ماه کبیسه )در مورد بابلی ،و ظاهرا در قدیمیتــرین شــکل تقــویم رومــی( ،بﻼفاصــله
برای درج یک ِ

١۵١

١۵٢

ً
سال نو خواهد بود؛ وقتیکه رومیان تقویمی صــرفا خورشــیدی اختیــار کردنــد ،ســنت
پیش از آغاز ِ
قدیمی هرگونه دستکاری تقویمي در ماه فوریه را حفظ کردند.
ِ
ُ
ماه فوریه را از سایر ماهها متمایز میکند ،در آثار ادبی کلیسای سریانی
ی
عامل
چه
که
پرسش
این
ِ
ـی محــض .مــن فکــر
هم عنوان شده است ،البته نه از منظر ریاضی یا تاریخی ،بلکــه از منظــر کﻼمـ ِ
میکنم بیرونی هم این موضوع را جالب دانسته است.
کلیساهای ُسریانی ،بهعنوان بخشی از مراسم عبادی هفتة مقدس ،مــتن بســیار جــالبي را حفــظ
َ
کردهاند .این متن نام دوازده حواری حضرت عیسی' را میآورد و هریک از آنهــا را بــا یکــی از دوازده
ماه تقویم یولیانی مرتبط میسازد .این متن را سباستین براک) ١از کتابدعای سوریۀ شرقی یا ُهــودرا(
ِ
ترجمه و بهاختصار شرح کرده ،و در یکی از پیوستهای مقالهاش با عنوان »یک اختﻼف میان ماهها
و برخی متون ُسریانی« ،که در سال  ۱۹۸۵منتشر شده ،آورده است .براک چهارده سال بعد ،متوجــه
شد که همین متن در کتاب دعای سوریۀ غربی در کتابخانة بادلیان هم یافــت مــیشــود ،بــاز هــم در
همان زمینۀ عبادی ،یعنی :ادعیة پنجشنبۀ مقدس .اکنون مــیتــوانیم دعــای ُسـریانی از تورفــان را بــه
اینها بیفزاییم .٢برگة ناقصی از یک کتاب دعا ،شامل بخشی از مراسم عبادی برای پنجشنبۀ مقدس،
ً
٣
ـود دعاهــای ُسـریانی از
از جمله نسخۀ تقریبا کاملی از همان متن  .ایــن مطلــب در فهرســت موجـ ِ
٤
دیکنز ،٥با ویرایش جزئی و ترجمۀ بخشـی از مــتن معرفـی شــده
هانتر و مارک ِ
تورفان توسط ِاریکا ِ
است .این واقعیت که این متن توسط هردو کلیسای ســوری -غربــی و ســوری -شــرقی ،و در هــردو
مورد در یك بافت مذهبی مشابه حفظ شده ،نشان میدهد کــه قــدیمی اســت ،و در هــر صــورت از
جدایی کلیساهای غربی و شرقی در ِا ِف ُسس قدیمیتر است.
ً
اگرچه در آثار قبلی بهصراحت به این موضوع اشاره نشده ،اما ظاهرا این یک سرود مذهبی است
مرکب از آیاتی که در اصل هرکدام پنج هجا دارند ،اما چندین سطر آن شش یا هفت هجا دارند ،کــه
حاکی از درجاتی از تحریف متن است .در نهایت تولید یک تصحیح انتقــادی بایــد ممکــن باشــد؛
ً
فعﻼ من خودم را به بازسازی مــتن ،چنــانکــه در قطعـة تورفــان داده شــده ،بــا تــرمیم عبــارتهــای
آسیبدیده بر اساس ُهودرای چاپشده ،محدود میکنم.
این سرود مذهبی در بازگویی داستان شام آخر گنجانده شده است .عیســی' اعــﻼم مــیکنــد کــه
یکی از شاگردانش به او خیانت خواهد کرد؛ پس از آن ّ
یوحنا خطاب به او چنین میگوید:
1. Sebastian Brock

 .٢با نشانة اختصاری (Syrian Holy Thursday=) SyrHT 165
 .٣فهرست نسخههای خطی شرقی در آلمان ،جلد پنجم :۲ ،نسخههای خطی سریانی ،بخش دوم :متون مجموعۀ تورفان برلین ،شمارۀ
) ١٦٠به آلمانی(.

4. Erica Hunter
5. Mark Dickens
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به ما بگو استاد،
به ما بگو ،آقای ما:
چهکسی بهتو خیانت خواهد کرد
و تو را از ما جدا خواهد ساخت؟
َ
شاید آذار یهودا )= یهودای ِاسخریوطی ،تسلیمکنندۀ عیسی مسیح(؟
َ
یا نیسان شمعون؟
َا ّ
ندریاس؟
آ
ر
ا
ی
ِ
َ
حزیران ِف ِیلپس؟
یا ِت ّموز َم ّتی'؟
یا آب َبرتولما؟
شاید ایلول توما؟
یا ِتشرین و ِتشرین:
ّ
دو پسران ِز ِبدی؟
شاید کانون و کانون:
َ
پسر حلفی' )=آلفائوس(
یعقوب ِ
َ
َ
ّ
و شمعون غیور)= قانوی یا کنعانی(؟
شاید ِشباط یهودا،
ماه غمواندوهها
ِ
بهتو خیانت خواهد کرد
و تو را از ما جدا خواهد ساخت؟

١۵٣

َ
این تصور که حواریون دوازده تن هستند ،و این بــا وجــود دوازده مــاه ،دوازده بــرج منطقــةالبروج
ً
ساعت شب بهنوعی ربط دارد ،چیزی است که نه غالبا ،بلکه گاهوبیگــاه،
ساعت روز و دوازده
دوازده
ِ
ِ
١
َ
دانیلــو وجــود دارد» :حواریــون
در نوشتههای مسیحیت آغازین مییابیم .مقالۀ بسیار جــالبی از ژان ِ
شمار قابل توجهی از ایــن مــوارد گــردآوری شــدهاســت .ایــن
دوازدهگانه و
منطقةالبروج« ،که در آن ِ
ً
٢
مجموعه را میتوان ،مثﻼ با بخشی از گفتههای ِنرسی  ،بهنقــل از بـراک در مقالـۀ فــوقالــذکر خــود
ً
ً
گسترش داد .اساسا این یک مفهوم نسبتا پیش پاافتاده است ،که با عرفان عددی ،که در اواخــر دوران
1. Jean Daniélou
2. Narsai

١۵۴

باستان و سدههای میانه بسیار رایج بود :دوازده مــاه ،دوازده ســاعت و غیــره و غیــره ربــط دارد؛ پــس
تصادفی نیست که خداوند دوازده رسول داشته است .دوازده رســول در یــک طــرح کیهــانی از پــیش
دانیلو ،و یــا هــیچ قطعـۀ
تعیینشده قرار میگیرند .با اینحال ،در هیچیک از بند َهای ذکرشده توسط ِ
دیگری که برای من شناختهشده باشد ،تناظر یکبهیک حواریون را با تکت ِک ماهها ،چنانکه در مــتن
حاضر آمده است ،نمییابیم .تاجاییکه من میفهمم ،متن ما از این نظر بیبدیل است.
اما آیا هیچ منطقی برای ربط بین َشمعون )معروف به ُ
ماه ِمه و غیره
پطرس( با آوریل،
آندریاس با ِ
ِ
َ
وجود دارد؟ من امکانات مختلفی را بررسی کردهام .نمــیدانســتم کــه آیــا بــه هــر حــواری یـک مــاه
اختصاص داده شده است ،که در آن مراسم بزرگداشت او برگزار میشود؟ اما بـرایم روشــن شــد کــه
َ
چنین نیست .بههر تقدیر ،نمیتوان انتظار داشت که ایام تقدیس حواریون منصــفانه بــین دوازده مــاه
َ
ّ
تقسیم شده باشد ،و مهمتر از آن این اســت کــه یهــودای ِاســخریوطی قــدیس نیســت و روز تقــدیس
ندارد .تا آنجا که من میفهمم ،تنها دو چیز در متن ما وجــود دارد کــه یـک دلیــل منطقـی در توزیــع
َ
حواریون در میان ماهها را آشکار میسازد .دلیل اول ،این واقعیت است که ،دو ِتشرین ِ -تشــرین اول
)اکتبر( و تشرین دوم )نوامبر( با »دو پسر زب ّدی« ،یعنــی :یعقــوب و بـرادرش ّ
یوحنــا متنــاظر اســت.
ِ
ِِ
بههرحال ،یکی دیگر از ماههای دوتایی -کانون اول )ماه دسامبر( و کانون دوم )ژانویــه( بــا یعقــوب،
َ
ّ
َ
معون قدیس ،بدون هرگونه ارتباط واقعی میان این دو تن متناظر است ،مگــر اینکــه
پسر حلفی' و ش
ِ
َ
َ
در هردو فهرست نامهای حواریون در انجیل لوقا و نامهای یعقوب و شمعون پشت سرهم ذکر شــده
َ
است .اما ،ویژگی منطق فهرست ما این استکه یهودا ،حواری خیانتکار با شباط )یا فوریــه( ،یعنـی
ً
کوتاهترین ماه متنناظر میشود .بنابراین اساسا منطق ضمنی سرود ما ایناستکه ،یهــودا بـرای ســایر
َ
ماه فوریه برای سایر ماهها ،یعنی :معیوب .این واقعیت غرابــت دیگــری را
حواریون آنگونه است ،که ِ
ً
اکتبر سال ُسریانی -یولیــانی آغــاز نمیشــود،
در سرود توضیح میدهد ،که اساسا شمارشً ماهها ،با ِ
بلکه با آذار )یا مارس( آغاز میشود؛ و ظاهرا هــیچ دلیــل دیگــری وجــود نــدارد ،جــز ایجــاد فوریــه
بردن سرود با اشــارۀ پرشــور بــه برجســته کــردن
بهعنوان آخرین ماه در فهرست ،و البته ،برای بهپایان ِ
ماجراي یهودا و خیانت او.
ماه غمواندوه«،
پس کوتاهسخن :سرود ما دربارۀ یك قیاس تمثیلی است بین یهودا و ماه فوریهِ » ،
َ
چنانکه در اینجا نامیده میشود .ماههای یازده حواری دیگر کموبیش بــهطور تصــادفی تعیــین شــده
است .درواقع سرود دربارۀ آنها نیست ،بلکه دربارۀ یهوداست.

کورس ضیائ

١

این مطلب در روزنامۀ وقایع اتفاقیه ،نمرۀ  ،٣٩٩پنجشنبه چهاردهم شهر صفرالمظفر سال
٣
] ١٢٧۵قمری[ ،٢صفحۀ  ۴تا  ۶چاپ شدهاست.
روزنامۀ ٤شاگردان علم هندسه که به تشخیص ارتفاع قصر سلطان نیــاوران و کــوه دماونــد و
غیره از سط دارالخﻼفه مأمور شده بودند:

حسب الحکم سرکار ّنواب اشرف واﻻ اعتضادالسلطنه این فــدویان محمــد صــادق خــان قاجــار
سرهنگ توپخانه و مصطفی قلیخان یاور توپخانه و میرزا فــتح اللــه پســر مقـ ّـرب الخاقــان نصــیر
الملک و عسکر خان برادر صاحب جمع به جهت تعیین ارتفاع قلۀ کوه دماوند موافق طــوری کــه
٦
در نزد عالیجاه موسیو کرشیش ٥سرتیپ توپخانۀ مبارکه آموخته بودند روز شنبه هیجــدهم محــرم
از طهران عازم نیاوران شده در باغ ّنواب واﻻ اعتضادالسلطنه که در حصــار بــوعلی واقــع اســت و
محاذی قصر اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی اتفاق افتاده است به قاعدهای کــه در دســت
٧
است درجۀ ارتفاع ترمومتر که معروف به درجۀ سرما و گرماست گرفته شده ،دویست و ده درجه
شد و به قاعدۀ حساب عمل نموده چهارصد و شصت ذرع ٨شد که ارتفاع قصر سلطانی نیاوران از
سطح طهران است.

 .١پژوهشگر آزاد ،مترجمkziaee@gmail.com ،

 .٢مطابق با  ۱مهر ۱۲۳۷
 .٣از اباذر غفاری که توجه ما را به این گزارش جلب کرد و مونا شاکریان که تصویر متن کامل آن را فرستاد سپاسگزاریم.
 .٤روزنامه در اینجا به معنی گزارش آمده است.
 .٥اگوست کارل کرژیژ )۱۸۸۶-۱۸۱۴م( استاد چکی دارالفنون ،اهل امپراتوری اتریش و معروف به موسیو کرشیش.
 .٦مطابق با  ۶شهریور
ً
 .٧تقریبا  ۹۸/۹درجۀ سلسیوس
ً
 .٨تقریبا  ۴۷۸متر )هر ذرع برابر با  ۱۰۴سانتیمتر است(.

میراث علمی اسﻼم و ایران ،سال دهم ،ش رههای اول و دوم )پیاپی  ١٩و  ،(٢٠سال ۱۴۰۰
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و از آنجا به سوهانک رفته و صبح را به بومهن و از آنجا روز دیگر بــه دماونــد در کنــار رودخانــه،
ارتفاع ترمومتر را گرفته دویست و یازده ١درجه ٢شد که به قاعدۀ حساب ششصد و سی و چهار ذرع
باشد .و از آنجا روانه شده از کتل امامزاده هاشم گذشته به آبگرم ﻻریجان رفتــه ارتفــاع ترمــومتر را
گرفته دویست و پنج درجه ٤شد که به قاعدۀ عمل هشتصد و هفتاد و هفت ذرع ٥ده آبگرم از سطح
طهران مرتفعتر میباشد.
و از آنجا ده نفر بلد گرفته به همراه برداشته اول طلوع آفتــاب روانــۀ کــوه دماونــد شــده در کمــال
صعوبت تا سه ساعت به غروب مانده قریب دو فرسخ باﻻ رفته در زیر سنگی کــه مشــهور بــه بارگــاه
است و فیالجمله وسعتی دارد توقف نموده شب را در آنجا به سر برده پهلوی آن سنگ نهــر آبــی بــه
قدر سه چهار سنگ جاری بود .یک ساعت به غروب مانده نهر آب بــه آن عظمــت منجمــد گردیــد.
چون از این معنی غفلت بود ،شب بیآبی و تشنگی کشیده از گداختۀ برف و یخ به ســر بــرده شــد .و
بادی بسیار شدید وزیدن گرفت که قوۀ طبخ و تحصیل روشنایی بــاقی نگذاشــت .و بــه ایــن حالــت
شب را به صبح رسانیده اول طلوع فجر به سمت مقصد به حرکت آمده بعد از طی نمودن نیم فرســخ
به اول برف رسیده و در آنجا نیز ارتفاع ترمومتر را گرفته صد و پنجاه و دو درجه ٦و به قاعدۀ حســاب
دو هزار و ششصد و هشتاد و یک ذرع ٧مرتفعتر از سطح طهران می شود.

٣
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ً
 .١ظاهرا عدد دویست و یازده خطاست و باید عددی بین  ۲۱۰و  ۲۰۵باشد.
ً
 .٢تقریبا  ۹۹/۴درجۀ سلسیوس
ً
 .٣تقریبا  ۶۵۹متر
ً
 .٤تقریبا  ۹۶/۱درجۀ سلسیوس
 .٥معادل  ۹۱۲متر
ً
 .٦تقریبا  ۶۶/۷درجۀ سلسیوس
 .٧معادل  ۲۷۸۸متر

ً
 .١تقریبا  ۵۶/۱درجۀ سلسیوس
ً
 .٢تقریبا  ۴۶۱۳متر
» .٣بامشی« در گویش مازندران به معنی »گربه« است.
ً
 .٤تقریبا  ۴۷/۸درجۀ سلسیوس
 .٥کمی بیش از  ۵۶۳۲متر
» .٦گرنا« نام روستایی بین رینه و آبگرم باﻻﻻریجان در جنوب شرقی است .یال باﻻی این روستا گرناجنوبی و باﻻتر از آن گرناشمالی نام
دارد.
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و از آن مکان به قدر یک فرسخ باﻻ رفته به جایی که مشهور به بند حکیم صاحب اســت رســیده
درجۀ ترمومتر یکصد و سی و سه درجه ١شده که چهارهزار و چهارصد و سی و شش ذرع ٢مرتفعتــر
از سطح طهران میشود .و این بندی است که چهار سال قبل یکی از حکمای فرنگ به عزم ســیاحت
به آن مکان رفته و از آنجا تجاوز نتوانست بکند و به این جهت مشهور به بند حکیم صــاحب شــد .و
در همین جا سه نفر از بلدهای فدویان بدحال شده نتوانستند بیایند .و از آنجا بامداد هفت نفــر بلــد
دیگر به هر نحو بود مسافتی نیز طی کرده به مکانی که مشهور به بامشــی ٣بنــد اســت رســیده درجــۀ
ارتفاع ترمومتر را گرفته یکصد و هجده درجه ٤شد که به حســاب پـنج هـزار و چهارصــد و شصــت
ذرع ٥مرتفعتر از سطح طهران باشد.
و از بامشی بند به قدر هزار قدم به استراحت رفته زحمتی ندارد و به اول دودکــوه مــیرســد .و در
آنجا تپه مانند جاییست و بخار رقیقی متصاعد است و ارتفاع او به قدر سیصد قدم میباشــد و از آن
حد به باﻻ معدن گوگرد است و در آخر دودکوه زاغهای هست کموسعت به قدر ســه قــدم گــود و بــه
فاصلۀ صد قدم دورتر زاغۀ دیگری هست از زاغۀ اول بزرگتر و از هر دو بخار متصاعد اســت .پشــت
زاغۀ دوم گودالی است حوض ماننــد کــه از اطـراف آن بــرف آب شــده و در میــان آن حــوض جمــع
میشود و آبش ترشمزه و قدری گوگرد نیز دارد و در میان آن آب کرمهای سفید نازک به هم میرســد
و باﻻی کوه جاییست وسیع و وسط آن گودالی است بزرگ و پر از برف و این اوقــات بــه قــدر چهــار
پنج ذرع برفش پایین رفته است و عمق گودال را تا امروز کسی مشاهده ننموده اســت .و ســه ســمت
قله برف دارد و یک سمتش که معدن گوگرد است و بخار دارد بی برف است .و در آنجا زیاده از پــنج
دقیقه زیستن میسر نشد .و از برای فدویان حالــت انقــﻼب دســت داده درجــۀ ارتفــاع ترمــومتر را در
کمال سرعت گرفته و سه نفر از بلدها را امر به کندن گــوگرد نمــوده و مراجعــت کــرده ،در زاغــۀ دوم
بلدها به فدویان رسیدند و عمل دیگری که به واسطۀ چوب و ریسمان باید بشود از شدت زیادتی باد
نتوانستند به عمل بیاورند .دو ساعت و نیم به غروب مانده عود به منزل و در نهایت سرعت و آســانی
به قریۀ کرنا ٦که در پای کوه است وارد شدند.
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ارتفاع طهران از ســطح
دریا که از خارج معلوم
شده است
 ۱۱۲۰ذرع ) ۱۱۶۴متر(

ارتفاع قصر نیاوران از تهران
 ۴۶۰ذرع ) ۴۷۸متر(

ارتفاع نیاوران از دریا
 ۱۵۸۰ذرع ) ۱۶۴۳متر(

ارتفاع قصبۀ دماونــد از
طهران
 ۹۳۴ذرع ) ۹۷۱متر(

ارتفاع آبگرم از طهران
 ۸۷۷ذرع ) ۹۱۲متر(

ارتفاع اول برف از طهران
 ۲۶۸۱ذرع ) ۲۷۸۸متر(

ارتفاع اول برف از دریا
 ۳۸۰۱ذرع ) ۳۹۵۳متر(

ارتفـــاع بنـــد حکـــیم
صاحب از طهران
 ۴۴۳۶ذرع ) ۴۶۱۳متر(

ارتفــاع بامشــی بنــد از
طهران
 ۵۴۶۰ذرع )۵۶۷۸
متر(

ارتفاع قلۀ چاه آتشی دماونــد
از طهران
 ۵۸۹۸ذرع ) ۶۱۳۳متر(

ارتفاع قلۀ چاه آتشی دماوند
از دریا
 ۷۰۱۸ذرع ) ۷۲۹۸متر(

ارتفاع قلــۀ چــاه آتشــی
دماونــد از آبگــرم کــه
دامنـــــۀ واقعـــــی او
محســوب مــیشــود و
ارتفاع حقیقی اوست
 ۵۰۲۱ذرع )۵۲۲۱
متر(

١۵٨
١

درجــۀ ارتفــاع بــارومتر از
طهران که معروف به درجــۀ
انقﻼب هواست هزار و یک
متــر ذرع فرانســه اســت و
ً
تقریبـــا یـــک گـــره از ذرع
ایرانی کمتر است
۶۶۰

درجۀ ارتفاع بارومتر از نیاوران
هزار و یک متر
۶۲۵

درجۀ ارتفاع بارومتر از قلــه
دماوند هزار ]و[ یک متر
۳۴۲

درجۀ ارتفــاع بیبودیــت کــه
یکی از آﻻت ارتفاع اســت
از طهران
 ۲۲۸درجه

درجـــۀ ارتفـــاع بیبودیـــت از
نیاوران
 ۲۱۵درجه

درجۀ ارتفاع بیبودیت از قلــۀ
دماوند
 ۱۱۲درجه

 .١در متن همه جا مارومتر آمده است.

آب در قلۀ دماوند
بــــه  ۷۹درجــــۀ
ســانتیگر]ا[د بــه
جوش میآیــد کــه
عبــارت از تقســیم
صد درجه است

چند توضیح

گزارش اندازهگیری ارتفاع قلۀ دماوند در عهد قاجار

نویسندۀ گزارش گویا از دماسنجی استفاده با مقیاس فارنهایت اســتفاده کــرده اســت .در بازنویســی
گزارش معادل دمای فارنهایت به طور تقریبی برپایۀ سلسیوس یا صد قسمتی در پانویس آمده است.
اندازهگیری ارتفاع جغرافیایی با دماسنج ارزش بسیار کمی دارد چون درجۀ خطا در آن باﻻســت.
نتیجۀ این خطا هم در گزارش به خوبی دیده میشود .ارتفاع قلۀ دماوند حدود  ۵۶۱۰متر است و در
این گزارش به میزانی نزدیک به  ۷۳۰۰متر رسیده است.
در گزارش از ارتفاعسنجی به اسم بیبودیت )؟( یــاد شــده کــه اطﻼعــی از آن بــه دســت نیامــد و
عددهای داده شده هم با مقیاسهای متداول امروزی نمیخواند.
ً
ظاهرا خطایی هم در متن گزارش وجود دارد زیرا مقایسۀ دماهای نیاوران و دماونــد نشــاندهنــدۀ
افزایش دماست و با این حساب باید در مقایسۀ ارتفاع کاهش دیده شود ،اما ارتفــاع هــم بــا افـزایش
چشمگیر گزارش شده است.

ارزیابی نتایج اندازهگیری ارتفاعها

نام محل

ارتفاع از در یا
)در گزارش(

ارتفاع از در یا
)در عمل(

تهران

۱۱۶۴

۱۱۶۴

نیاوران

۱۶۴۳

۱۶۴۳

روستای دماوند

 ۱۸۲۳و ۲۱۳۵

۱۹۰۰

آبگرم ﻻریجان
اول برف

۲۰۷۶
۳۹۵۳

۲۱۵۰
؟

بند حکیم صاحب

۵۷۷۷

؟

بامشیبند

۶۸۴۲

؟

چاه آتشی )قلۀ دماوند(

۷۲۹۸

۵۶۱۰

توضیح
چنین ارتفاعی در پهنۀ آن
روزگار تهران معقول است.
چنین ارتفاعی در پهنۀ آن
روزگار نیاوران معقول است.
در گزارش دو ارتفاع برای
روستای دماوند داده شده که
ً
تقریبا هر دو نادرست است.
ً
تقریبا درست است.
مکان نامعلوم است.
مکان نامعلوم و ارتفاع
نادرست است.
مکان نامعلوم و ارتفاع
نادرست است.
ارتفاع نادرست است.

١۵٩

١۶٠

ژوسپ کسولراس ٢و یان پ .هوخندای

٣

ترجمۀ محمد باقری

بیت

احکامیان یونان باستان تقسیم دایرةالبروج به دوازده »بیت« را مطرح کردند .این تقسیمبندی وابســته
به افق است و بنابراین با تقسیم دایرةالبروج به برجهای حمل ،ثور ،تا آخر ،فرق دارد .در ایــن مقالــه
تنها به روشی که بر پایۀ وتدهای چهارگانه ،یعنی برخوردگــاههــای دایرةالبــروج بــا افــق و صــفحات
نصفالنهار است میپردازیم ٤.در این روش آغاز بیتهای اول ،چهارم ،هفتم و دهم عبارتنــد از(۱ :
طالع یا محل برآمدن روی افق خاور (۴ ،برخوردگاه دایرةالبروج و صفحۀ نصفالنهار زیر افــق(۷ ،
غارب یا محل فرو شدن روی افق باختر ،و  (۱۰وسطالسماء یعنی برخوردگاه دایرةالبروج و صــفحۀ
نصفالنهار باﻻی افق )شکل .(۱

شکل ۱
 .١این یادداشت تاریخی ترجمۀ بخشی از مقالۀ زیر است:

“Progressions, Rays and Houses in Medieval Islamic Astrology: A Mathematical Classification”, Suhayl, 11
(2012), pp. 33-102.
 Josep Casulleras .٢واژهشناس و مورخ علم دورۀ اسﻼمیcasullerasj@gmail.com ،
 Jan P. Hogendijk .٣استاد بازنشستۀ تاریخ ریاضیات در دانشگاه اوترخت هلندjphogendijk@gmail.com ،

 .٤روشهای دیگری هم هست که در آنها آغاز بیت اول  ۵درجه از طالع فاصله دارد.

میراث علمی اسﻼم و ایران ،سال دهم ،ش رههای اول و دوم )پیاپی  ١٩و  ،(٢٠سال ۱۴۰۰

مفاهیم بیت ،شعاع و تسییر در احکام نجوم دورۀ اسﻼمی

١

١۶١

١۶٢

در احکام نجوم دورۀ اسﻼمی روشهای مختلفی برای تعیین بیتهای دوم ،سوم ،پنجم ،ششــم،
هشتم ،نهم ،یازدهم و دوازدهم وجود داشت .در سادهترین روش ،که در زایچههای باستانی بــه کــار
میرفت ،مرز بقیۀ بیتها با تقسیم چهار کمان میان هر دو وتد به سه بخش مساوی حاصل میشــد.
ابوریحان بیرونی این روش را »طریقۀ قــدما« نامیــده اســت )قــانون مســعودی ،حیــدرآباد-۱۹۵۴ ،
 ،۱۹۵۶ج  ،۳ص .(۱۳۵۶
در همۀ روشها ،نخستین بیت بخشی از کره زیر افق خــاور اســت ،و بیــتهــا بـرای نــاظری در
منطقۀ معتدل نیمکرۀ شمالی که به سوی جنوب مینگــرد ،در خــﻼف جهــت چــرخش عقربــههــای
ساعت شمارهگذاری میشود .شیوۀ تعیین بیتها در عربی »تسویۀ بیوت« خوانده مــیشــود و آغــاز
بیتها در عربی »مرکز« نام دارد.
هر جرم آسمانی ،طی چرخش روزانۀ ظاهری کرۀ آسمان از هر دوازده بیت میگذرد .این بیتهــا
متناظر با چیزهای مختلفی بودند ،مانند عمر ) ،(۱دارایی ) ،(۲برادران و خواهران ) ،(۳پــدر و مــادر
) ،(۴فرزندان ) ،(۵بیماری ) ،(۶ازدواج ) ،(۷مرگ ) ،(۸ســفر ) ،(۹شــرف ) ،(۱۰دوســتان ) (۱۱و
دشمنان ) .(۱۲ابن هبنتا احکامی مسیحی سدۀ چهارم هجری ،توضیحات مبسوطی دربــارۀ کیفیــت
ً
بیتها داده است .کیفیت بیتهای اول ،دوم ،تا آخــر معمــوﻻ بــا کیفیــت اولــین ،دومــین ... ،بــرج
دایرةالبروج مرتبط است.
شعاع

١

احکامیان یونان باستان معتقد بودند که هر کوکب  Pهفــت شــعاع بصــری بــر نقــاط  P۱تــا  P۷روی
دایرةالبروج میاندازد .محل این شعاعهــا بــا یــک شــشضــلعی منــتظم ،یــک مربــع و یــک مثلــث
متساویاﻻضﻼع تعیین میشود .در ســادهتــرین روش ،ایــن چندضــلعیهــا در دایرةالبــروج محــاط
شدهاند و یک رأسشــان روی  Pاســت )شــکل  .(۲در ایــن شــکل ،پیکــان در جهــت افـزایش طــول
دایرةالبروجی است» .شعاع«های  PP۲ ،PP۱و  PP۳با  Pبــه ترتیــب در وضــعیت تســدیس ،تربیــع و
تثلیث چپ هستند .شعاعهای  PP۶ ،PP۷و  PP۵با  Pبه ترتیب در وضعیت تسدیس ،تربیع و تثلیــث
راست هستند .شعاع  PP۴در وضعیت مقابلۀ قطری با  Pاست .اگــر جــرم آســمانی  Qبــه  Piنزدیــک
شود ،میگوییم  Qدر نظر  Pاست و بین  Pو  Qتناظر وجود دارد .این موضوع از لحاظ احکام نجــوم
مهم است .برای تفسیر نظریۀ شعاعها و نظرها بین کواکب ،آن را به نظریۀ نظرهای بین برجها مــرتبط
میکنند .شعاع یا نظر تثلیث را نافع ،شعاع یا نظر تسدیس را کمتر نافع ،و شعاع یا نظر تربیع را مضر
میدانستند و در مورد کیفیت شعاع مقابله عقاید مختلف بود.
 .١در اینجا منظور از کوکب ،جرمی آسمانی است که محلش نسبت به ستارگان ثابت تغییر میکند .به این ترتیب ،خورشید و ماه هم کوکب
بهشمار میآیند.

مفاهیم بیت ،شعاع و تسییر در احکام نجوم دورۀ اسﻼمی

شکل ۲

ً
احکامیان دورۀ اسﻼمی نظریۀ شعاعهای هفتگانه را کامﻼ پذیرفتند .ابوریحان بیرونی میگوید
کواکب در همۀ راستاها و نه فقط در راستای شعاعهای احکامی ،پرتو میاندازند .ولی میافزایــد کــه
نقاط  Piتأثیر خاصی دارند که با نظریۀ گامهای موسیقایی قابل مقایسه است .بیرونی بــه رابطــۀ بــین
جزر و مد و نظر تربیع بین ماه و خورشید هم اشــاره مــیکنـد )قــانون مســعودی ،ج  ،۳ص -۱۳۷۹
.(۱۳۸۲
تسییر

در یونان باستان اعتقاد بر این بود که رویدادهای مختلف زندگی هرکس را مــیتــوان بــر پایــۀ موضــع
جرمهای آسمانی در لحظۀ تولدش پیشبینی کرد .در احکام نجوم دورۀ اسﻼمی هم همین نظر رایــج
بود .در اینجا نظر کلی مربوط به پیشبینی لحظۀ مرگ افراد را بیــان مــیکنــیم )شــکل  .(۳طــالعبــین
ً
نخست باید دو جرم آسمانی یا دیگر نقاط مهم )مثﻼ طــالع ،یــا یکــی از هفــت شــعاع ســیاره( را در
وضعیت آسمان در لحظۀ تولد فرد انتخاب میکرد .شیوۀ انتخاب این دو جرم به مبــاحثی در احکــام
ً
نجوم بستگی داشت که در اینجا به آنها نمیپردازیم ،هرچنــد کــه طبعــا روی نتیجــۀ پــیشبینــی اثــر
میگذاشت .یکی از این نقاط جانبختار )قاســم حیــات( و دیگــری قــاطع ّ
)برنــدۀ ]عمــر[( تصــور
میشد .نقطۀ اول را »هیﻼج« و نقطۀ دوم را »قاطع« میخواندند.

١۶٣

شکل ۳

١۶۴

اکنون نقطۀ هیﻼج ) (Pرا در موضع اولیهاش ثابت نگاه میداریم و نقطۀ قاطع ) (Fرا حول محور
آسمان )یعنی خط گذرنده از قطب شمال آسمان ،C ،و مرکز کره( میچرخانیم تا به نقطــۀ  Pبرســد.
اگر این پس از  nدرجه چرخش حاصل شود ،١فرد مزبور  nسال شمسی عمر خواهد کرد .بــه همــین
ً
ترتیب ،چرخش به اندازۀ یک دقیقۀ کمان تقریبا متناظر با شش روز از زنــدگی آن فــرد خواهــد بــود.
نقطۀ قاطع به این قرار از موضع اولیهاش »سیر« کردهاست و ایــن روش در عربــی »تســییر« خوانــده
میشود ٢.نقاط هیﻼج و قاطع همیشه چنان اختیــار مــیشــدند کــه فاصــلۀ آنهــا روی دایــرۀ عظیمــه
حداکثر  ٩٠درجه باشد ) .( n  ٩٠
٣
در شکل  ٣نقطۀ هیﻼج  Pمقدم بر  Fاست  ،یعنی  Pزودتر از  Fروی افق شرقی طلوع میکنــد و
چرخش  Fبه  Pدر جهت حرکت روزانۀ کرۀ آسمان است .این رایــجتــرین روش تســییر بــود .برخــی
احکامیان نقطۀ قاطع را مقدم بر نقطۀ هیﻼج و چرخش را در خﻼف جهت چرخش کــرۀ آســمان در
نظر میگرفتند.
شکل  ۳برای حالتی رسم شدهاست که میل نقاط  Pو  Fبرابــر اســت ،در نتیجــه نقطــۀ  Fپــس از
چرخش بر نقطۀ مبدأ  Pمنطبق میشود و بهعکس .برخی احکامیان معتقد بودند کــه تســییر تنهــا در
این حالت اثر دارد .ابن ابیالرجال احکامی مغربی به نقل از ابن هبنتــا روشــی تقریبــی بـرای تعیــین
برابر بودن میل دو نقطۀ مذکور آورده و منبــع آن را دروتئــوس صــیدایی )ســدۀ اول مــیﻼدی( دانســته
 .١احکامیان این کمیت را نه به صورت زاویه ،بلکه به صورت کمان چرخش روی استوای آسمانی در نظر میگرفتند.
 .٢از همین مصدر »سیر« ،نقطۀ ُ » Fم َس ﱠیر« و نقطۀ ُ » Pم َس ﱠیرالیه« خوانده میشد.
 .٣این اصطﻼح را بتانی )در زیج صابی( و بیرونی )در قانون مسعودی( به کار بردهاند.

ً

است .اما تقریبا در همۀ موارد میل نقاط  Pو  Fیکســان نیســت و چــرخش نقطــۀ  Fآن را بــر نقطــۀ P

مفاهیم بیت ،شعاع و تسییر در احکام نجوم دورۀ اسﻼمی

منطبق نمیکند .احکامیان یونان باستان و دورۀ اسﻼمی برای این حالت هم روشی داشتند.
یکی از روشهای موجود در منابع سدۀهای میانه )دورۀ اسﻼمی( به دســت آوردن کمــان تســییر
روی دایرةالبروج بود .احکامیان زمان حاضر هم کــه رویــدادهای زنــدگی اشــخاص را بــا توجــه بــه
صورت فلکی لحظۀ تولد شخص و تسییر جرمهای آسمانی از موضع اصلیشان پیشبینی میکننــد،
همین روش را به کار میبرند و در این مورد چرخش روزانۀ ظاهری کرۀ آسمان را در نظر نمیگیرند.

١۶۵
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١۶۶

یادی از جواد همدانیزاده

محمد باقری

دکتر جواد همدانیزاده ،تاریخنگــار ریاضــیات و نجــوم و اســتاد پیشــین دانشــگاه صــنعتی آریــامهر
)شریف کنونی( در روز  ۱۳شهریور  ۴) ۱۴۰۰سپتامبر  ۲۰۲۱میﻼدی( در سن  ۸۱سالگی ،در شهر
آتﻼنتا )مرکز ایالت جورجیای آمریکا( درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد .همهگیری کرونــا
و نبود مکاتبۀ مداوم با همدانیزاده موجب شد که بسیار دیر از این فقدان غمانگیز باخبر شوم.
ً
اگرچه هیچگاه مستقیما دانشجویش نبودم ولی با توجه به پیشینهاش در تاریخ ریاضیات و نجوم،
و مهربانی و یاریگریاش ،از راهنماییهای او در زمانی کــه در دانشــکدۀ ریاضــی دانشــگاه صــنعتی
شریف تدریس میکرد بسیار بهره بردم .در نخستین سالهای دهــۀ  ۱۳۶۰بــه لطــف او بــا شــادروان
ابوالقاسم قربانی و همچنین با نشریۀ تاریخ علوم عربی که در دانشگاه حلــب منتشــر مــیشــد آشــنا
شدم .دریغا که چند سال بعد برای همیشه از ایران رفت .پس از درگذشــت اســتاد ابوالقاســم قربــانی
توانستم از طریق ایمیل خاطراتی را که از زمان دوستی و همکاریاش با قربانی داشت دریافــت کــنم
و در مراسم بزرگداشت قربانی به اطﻼع دیگران برسانم.
یکی از ثمرات این همکاری انتشار ترجمۀ انگلیسی چکیدۀ تاریخ ریاضــیات ایـران در دانشــگاه
صنعتی شریف به صورت جــزوۀ درســی بــود .مرحــوم
قربانی این چکیده را بــه فارســی تهیــه کــرد کــه شــامل
مقدمهای دربارۀ تاریخ ریاضیات ایران از قــرن ســوم تــا
نهم هجری و اطﻼعات فشردهای دربارۀ زندگی ،آثــار و
دستاوردهای  ۴۰ریاضیدان ایرانــی بــه ترتیــب زمــانی
بود .همدانیزاده آن را به انگلیســی ترجمــه کــرد کــه در
ســال  ۱۳۴۸در دانشــگاه شــریف چــاپ شــد .بعــدها
صورت ویراستهتــری از ایــن جــزوه بــه عنــوان پیوســت
مجلۀ تاریخ علم که در پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه
تهران منتشر میشود به همراه مقدمهای دربارۀ زندگی و

یادی از جواد همدانیزاده

آثار ابوالقاسم قربانی و همزمان با دهمین سالگرد درگذشت و صــدمین ســال تولــد ایشــان ،در ســال
 ۱۳۹۱انتشار یافت .اصل فارسی این چکیده را نزد شادروان قربانی دیده بودم که روی کاغذ کﻼسور
با خودنویس و به خط خود ایشان نوشته شده بــود .پــس از درگذشــت قربــانی بــا همــۀ تــﻼشهــا و
همکاری فرزندان ایشان آن چکیدۀ فارسی یافته نشد .چون این چکیده بسیار مفید و مغتنم بــود ،بــه
همت زندهیاد غﻼمحسین صدریافشار با استفاده از ترجمۀ انگلیسی و با بهرهگیــری از کتــابهــای
مرحوم قربانی ،صورت اولیۀ چکیدۀ فارسی تهیه و به عنوان پیوست شمارۀ  ۲همزمان با دوازدهمــین
شمارۀ مجلۀ میراث علمی )سال  ،۶شمارۀ  ،۲پاییز و زمستان  (۱۳۹۶منتشر شد .صــدریافشــار در
آغاز این چکیده نوشته است» :مطالعۀ این چکیدۀ تاریخ ریاضیات ایران بـرای همــۀ کســانی کــه بــه
تاریخ و فرهنگ ایران توجه دارند ،بسیار سودمند است .از آنجا که نوشتۀ خود شادروان استاد قربــانی
به دست نیامد ،ناگزیر از روی ترجمۀ انگلیسی دکتر همدانیزاده به فارسی برگردانده شد«.

١۶٧

همدانیزاده هنگام تحصیل در دانشگاه آمریکایی بیروت با ادوارد استوارت کندی آشنا شــد و بــا او
همکاری علمــی داشــت و دکتـرای ریاضــی خــود را در ســال ۱۹۷۶) ۱۳۵۵م( از دانشــگاه کلمبیــا در
نیویورک گرفت .عنوان پایاننامهاش نظریۀ درونیــابی در ســدههــای میانــه ١بــود .پــس از مهــاجرت بــه
آمریکا در آتﻼنتا ریاضیات تدریس میکرد.
1. Medieval Interpolation Theory

١۶٨

همـــدانیزاده در ســـال ۱۹۷۶) ۱۳۶۶م( بـــا
استفاده از فرصت مطالعاتی در دانشگاه جورجیــا،
زیـــ ایلخـــانی نصـــیرالدین طوســـی را )بـــدون
جــدولهــا و بــر اســاس نســخۀ  ۶۸۴کتابخانــۀ
سپهساﻻر و نسخههای  ۵۳۳۱و  ۵۳۳۲کتابخانــۀ
آستان قدس مشهد( به انگلیسی ترجمه کرد.
همدانیزاده کتاب آموزش تدریس ریاضــی در
دبیرستان ١نوشتۀ اتو س .بسلر ٢و جان ر .کولب ٣را
در زمــان تعطیلــی دانشــگاههــا پــس از انقــﻼب
فرهنگی به فارسی ترجمه کرد کــه در ســال ۱۳۶۸
در مرکز نشر دانشگاهی چاپ شد.
ســعید قهرمــانی ،ریاضــیدان ایرانــی در پیــامی
نوشته است» :دکتر همدانیزاده در سالهایی کــه در
دانشگاه شریف دانشجو بودم ،از اســتادانم بـود .در
سال  ۱۹۷۶میﻼدی که وی بـرای یــک ســال ،بـرای
فرصت مطالعاتی ،به دانشگاه برکلی آمد ،بین مــن و
ایشان و خانوادهاش دوســتی عمیــق و صــمیمانهای
پدید آمد که تا زمان فوت استاد ادامه یافت ...دکتــر
همدانیزاده انسانی بود بسیار صــادق ،نیــکخــواه،
مهربان ،دلسوز ،متین و باوقار ،متواضع و شوخطبع
و با خلقی مسحورکننده .او معلمی عﻼقــهمنــد بــود
که به تدریس عشق میورزیــد و هــیچگــاه از ابــداع
روشهــای مــؤثر ب ـرای انتقــال مفــاهیم دشــوار بــه
دانشجو باز نمیماند .اهل کتاب بود و تحقیــق ،و از
کتابخوانی هرگز ارضا نمیشد«.
یادش گرامی باد!
1. Learning to Teach Secondary School Mathematics
2. Otto C. Bassler
3. John R. Kolb
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١۶٩



مقالهها

“A medieval interpolation scheme for oblique ascension”, Centarus,
vol. 9 (1963), pp. 257-265; repr. in: Studies in the Islamic Exact
Sciences, pp. 526-534.

،۴  ســال،این مقاله توسط آریان موﻻئیان به فارسی ترجمه و در نشریۀ میراث علمــی
. منتشر شدهاست۵۴-۴۸  ص،۱۳۹۴  پاییز و زمستان،(۸  )پیاپی۲ شمارۀ


“Applied mathematics in eleventh-century Iran: Abū Ja‘far’s
determination of the solar parameters” (with E. S. Kennedy),
Mathematics Teacher, vol. 58 (1965), pp. 441-446; repr. in Studies in
the Islamic Exact Sciences, pp. 534-539.



“Interpolation schemes in Dastūr al-munajjimīn”, Centarus, vol. 22
(1978), pp. 44-52.



“The trigonometric tables of al-Kāshī in his Zīj-i Khāqānī”, Historia
Mathematica, vol. 7 (1980), pp. 38-45.



“A survey of Medieval Islamic interpolation schemes”, in: From
Deferent to Equant: A volume of Studies in the History of Science in
the Ancient and Medieval Near East in Honor of E. S. Kennedy, eds.
David A. King and George Saliba, Annals of the New York Academy
of Sciences, vol. 500 (1987), pp. 143-152.
( روش خواجه نصیر در محاسبات تابع میل )در نجوم

“Nasir al-Din Tusi on determination of the declination function”

 و۴۴  شــمارۀ،۱۳۸۲  و بهــار۱۳۸۱  زمستان، فرهنگ،ترجمۀ جعفر آقایانی چاوشی
 چــاپ۱۱۵-۱۱۱  ص، )مقالۀ انگلیسی هم در همان شماره از فرهنــگ۴۶-۴۱  ص،۴۵
.(شدهاست

. اینها مقالههایی است که با جستجو یافتیم ولی به فهرست کامل مقاﻻت او دسترسی نداشتیم.١

١٧٠

ترجمۀ انگلیسی زیج ایخانی نصیرالدین طوسی

اول ا وارتازاریان˓ کریستینه کوستی یان˓ ایوت تاجاریان

١

گریگور بروتیــان
بنیاد دستنوشتههای کهن ماتناداران با نهایت تأسف و تأثر درگذشت شادروان دکتر ِ
را به اطﻼع می رساند.
گریگور بروتیان در  ۱۱آوریل  ۲۲) ۲۰۲۱فروردین  (۱۴۰۰بر اثر ابتﻼ به کرونــا در شــهر ایــروان
ارمنستان درگذشت .گریگور بروتیان در سال  ۱۹۵۵میﻼدی در خانوادهای ارمنی از مهاجران مرعش
و آدانا در ایروان به دنیا آمد .تحصــیﻼت ابتــدایی و متوســطه را در ســال  ۱۹۷۲مــیﻼدی در مدرســۀ
موراتسان به پایان رساند .در ســال  ۱۹۷۸مــیﻼدی از دانشــکدۀ فیزیــک دانشــگاه دولتــی ایــروان بــا
تخصص فیزیک و اخترفیزیک فارغالتحصیل شد .او از این تاریخ در سمت دســتیار ارشــد و ســپس
بهعنوان پژوهشگر علمی در رصدخانۀ بیوراکان مشغول کار شــد .تمرکــز بروتیــان در ایــن زمــان بــر
مطالعۀ پرتوهای کیهانی و همچنین شرکت در برنامههای رصدی رصدخانه بوده است.

 .١کارکنان علمی کتابخانۀ ماتنادران ایروانkr.kostikyan@gmail.com ،؛ yvettetaj@yahoo.com
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درگذشت گریگور بروتیان تاریخنگار ارمنی نجوم و تقویم

١٧١

از سال  ۱۹۸۲میﻼدی سرپرست طرح علمی مربوط به مطالعۀ تقاویم شــد و شــروع بــه مطالعــۀ
تقویم ارمنی کرد .درطی سالهای  ۲۰۰۲-۱۹۹۲در موزۀ ویکتور هامبارتســومیان کــار میکــرد و از
سال  ۲۰۰۴رئیس آن موزه بود و از سال  ۱۹۹۹میﻼدی در رصدخانۀ بیوراکان شــاغل بــود .در ســال
 ۲۰۰۵موفق به اخذ درجۀ دکتری علوم فیزیک و ریاضی شد ،و در چند مدرسۀ عــالی )در مــدارس
گیورگیان ،مخیتاریان و دانشگاه دولتی ایروان( تقویمشناسی تدریس کرد .از ســال  ۲۰۰۹در بخــش
پزشکی و طبعیتشناسی ماتناداران بهعنوان کارمند جزء ،و از سال  ۲۰۱۵در سمت پژوهشگر ارشد
کار میکرد .گریگور بروتیان مؤلــف پــنج کتــاب چــاپ شــده و یــک کتــاب چــاپ نشــده در زمینــۀ
تقویمهای کهن ارمنی و غیره است .او تحقیقات و کشفیات و تصحیحات مهمی در این حوزه کــرده
است .دانشجویان و همکارانش همیشه با عﻼقۀ زیاد از فروتنی و نیکخواهی و آمــادگی او بــه کمــک
در مسائل تخصصی و مهارتش در توضیح مسائل مشکل به نحو ساده یاد میکنند .گریگور بروتیــان
مردی نیکاندیش و خوش قلب بود ،یادش گرامی.
کتابها:
١٧٢

.۱
.۲
.۳
.۴
.۵

مقاﻻت:

.۱
.۲

.۳
.۴
.۵
.۶

تقویم ارمنی ،اچمیادزین ۵۶۰ ،۱۹۹۷ ،ص.
خارناخوران آنانیا شیراکاتسی ،اچمیادزین ۱۱۲ ،۱۹۹۸ ،ص.
ترتیب زمانی هوهانس سارکاواگ ،ایروان  ۱۴۷ ،۱۹۹۹ ،ص.
تقویمشناسی ارمنی ،ایروان ۵۸۰ ،۲۰۱۶ ،ص.
تقویم ارمنی از آغاز تا کنون ،ایروان ۱۸۲ ،۲۰۱۸ ،ص.

دربارۀ چند مسئلۀ تقویم ارمنی :تاریخ بزرگ ارمنی ،اچمیادزین ،۸ ،۱۹۸۳ ،ص .۴۴-۴۱
دربارۀ چند مسئلۀ تقویم ارمنی ،تقویم ارمنی تا تاریخ بزرگ ،اجمیــادزین ،۵ ،۱۹۸۴ ،ص
.۵۸-۵۴
دربارۀ چند مسئلۀ تقویم ارمنی :تاریخ اصلی ارمنی ،اچمیادزین ،۱ ،۱۹۸۵ ،ص .۵۷-۵۱
تقویم ارمنی ،فرهنگ ،۱ ،۱۹۸۹ ،ص .۱۲۸-۱۲۴ ،۶۴-۶۰
ذکر دو ستارۀ دنبالهدار در تاریخنگاری ارمنی ،گزارشهای رصــدخانۀ بیوراکــان،۱۹۸۹ ،
 LXص .۱۴۴-۱۳۸
دربارۀ چند مسئلۀ تقویم ارمنی :معمــای تقــویمی گریگــور ماگیســتروس و قطعــۀ داســتان
آردشسی ،اچمیادزین ،۵-۴ ،۱۹۹۲ ،ص .۱۱۸-۹۵
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 .۷دربارۀ چند مسئلۀ تقویم ارمنی :تــاریخ کوچــک ارمنــی ،اچمیــادزین ،۵-۴ ،۱۹۹۴ ،ص
.۱۱۶-۱۰۰
 .۸دربــارۀ چنــد مســئلۀ تقــویم ارمنــی :اصــﻼح تقــویم ارمنــی و فهرســت کاتولیکوســان،
اچمیادزین ،۸ ،۱۹۹۴ ،ص .۴۸-۳۰
 .۹دربارۀ چند مسئلۀ تقویم ارمنی :تقویم ارمنــی و ســتارگان ،اچمیــادزین ،۱ ،۱۹۹۵ ،ص
.۶۰ -۴۷
 .۱۰دربارۀ چند مسئلۀ تقویم ارمنی :جشن عمدۀ ارامنۀ قــدیم ،اچمیــادزین،۱۲-۱۰ ،۱۹۹۵ ،
ص .۱۵۳-۱۳۰
 .۱۱دربارۀ چند مسئلۀ تقویم ارمنی :ساختار تقویم قبل هایک ،اچمیــادزین ،۱۲ ،۱۹۹۶ ،ص
.۱۶۴-۱۳۵
 .۱۲دربارۀ تاریخ چاپ »پارزاتومار« ،اچمیادزین ،۱ ،۱۹۹۷ ،ص .۹۵-۹۰
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 .١ترجمۀ فارسی این مقاله در همین شمارۀ میراث علمی چاپ شدهاست.

تألیف :عبدالجبار خرقی ،تصحیح و تحقیق :حنیف قلندری ،تهران :مؤسسۀ
پژوهشی میراث مکتوب۱۳۹۹ ،

امیرمحمد گمین

١

َ
ابومحمد عبدالجبار خ َرقی )۵۵۳-۴۷۷ق( تأثیر سرنوشتسازی بر تاریخ علم هیئت و ایجاد سنت
نگارش آثار هیئت از خود به جا گذاشت .این آثــار تعبیــری فیزیکــی از الگوهــای هندســی افــﻼک
سیارات بطلمیوس عرضه میکردند .در واقع کیهانشناسی هندسی در این آثار با جنبههای فیزیکی و
واقعی همراه شدند و از این رو ،پیوندی با فیزیک ارسطویی رایج در آن روزگار برقـرار کردنــد .شــاید
بتوان نخستین نمونه از این آثار را فی هیئة العالم نوشتۀ ابن هیثم دانست ،زیـرا ایــن کتــاب بیشــترین
تأکید را بر جنبههای طبیعی و واقعی افﻼک داشــت .پــس از او ،خرقــی کتــاب منتهــی اﻹدراک فــی
تقاسیم اﻷفﻼک خود را در ۵۲۶ق نوشت .کتــاب او شــامل چهــار بخــش اصــلی اســت :مقــدمات
هندسی و طبیعی ،الگوهای هندسی افﻼک سیارات ،جغرافیای ریاضی ،و فواصل و اندازههای مــاه،
خورشید ،سیارات و ستارگان از زمین .آثار هیئت پس از خرقی کم و بیش از این ساختار پیروی و آن
را به ساختار عمومی و متعارف این آثار تبدیل کردند .اما تأثیر خرقی بیش از اینهــا اســت .او دربــارۀ
آثار هیئت پیش از خود چنین نوشت:
]نویسندگان آثار هیئت تا پیش از من آن چه از رصــد و تأمــل یافتــه بودنــد را[ در
کتابهای خود آوردند ،بدون آن که دﻻیل و بـراهین خــود را در دســت یــافتن بــه
وضع آنها نسبت به هم و سبب اختﻼف حرکات ستارگان بیان کنند )منتهی۳۷۸ :
] ... ([۳ابوعلی ابن هیثم بسیاری از موضوعات علم هیئت  ...را ناگفته و سخن
خود را بیتوضیح گذاشته و برهانی برای هیچ یک از گفتههای خود نیــاورده و بــه
ذکر چگونگی وضع افﻼک و گردش آنها که سبب گردش ســتارگان میشــود بــه
 .١پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهرانaimrgamini@ut.ac.ir ،
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١٧۵

همان نظام و ترتیبی که در کتابهایشان آمده بسنده کرده اســت .پــس اندیشــیدم
که برای دوستانم کتــابی در ایــن بــاره گــردآورم  ...تــا پژوهنــده از تقلیــد محــض
بپرهیزد )خرقی ،منتهی.([۴] ۳۷۹ :

١٧۶

خرقی توانست بهخوبی نه تنها این جای خالی را پر کند ،بلکه جریانی را موجب شد که تــا قرنهــا
آثار جامع هیئت بود .البته آثار هیئت به شکل مختصر بــه حیــات خــود
ادامه یافت ،و آن سنت نگارش ِ
ادامه دادند ،زیرا نیاز آموزشی عموم را پوشش میدادند ،ولی آثار جــامع هیئــت پــس از خرقــی بســتری
شدند برای بحث و بررسیهای تخصصی دربارۀ انواع مباحث کوچک و بزرگ نجومی.
از چهرههای شاخص در سنت نگارش آثار جامع هیئت ،پس از خرقــی ،میتــوان از نصــیرالدین
طوسی و قطبالــدین شــیرازی نــام بــرد ،کــه مــدتی از حیــات علمــی خــود را در رصــدخانۀ مراغــه
گذراندند .به همین دلیل آراء ونظراتی که ایشان در علم هیئت و به ویژه الگوهای نابطلمیوسی ایجــاد
کردند نزد مورخان علم به عنوان »مکتب مراغه« شناخته میَشود .قطبالدین شیرازی در ســهگانهای
ً
که در هیئت نوشت ،تقریبا تمام مباحث و مسائل علم هیئت آن روزگار را به مباحثه و نقــد و بررســی
کشید :مباحثی چون الگوهای هندسی بطلمیوسی و نابطلمیوسی افﻼک سیارات ،مرکزیت و ســکون
زمین ،فواصل و اندازههای اجرام سماوی ،جغرافیای ریاضی و نقشۀ اروپا ،و . ...همین آثار الگــویی
شد برای آثار جامع هیئت بعــدی کــه بــه نقــد و
بررسی آراء متخصصان در هر مبحثی بپردازند.
بنابراین اهمیت کتاب منتهی اﻹدراک خرقی
و لزوم تصحیح و انتشار آن روشن است .صــد و
شصــت ســال پــیش ،محمــود افنــدی بخــش
گاهشماری عربی پیش از اســﻼم ایــن کتــاب را
تصحیح و به زبان فرانسه ترجمه کرد .همچنــین
نلینو ،فراند ،ویدمان ،و کوهــل قســمتهایی از آن
را به زبانهای اروپایی ترجمه کردند ،ولی هــیچ
یک دست به تصحیح کل آن نزده بود .قلنــدری
بــر اســاس پــنج نســخه از ایــن کتــاب کــه در
کتابخانههای برلین ،پــاریس ،تهـران ،قــاهره ،و
فلورانس نگهداری میشوند ،تصحیحی دقیق و
پاکیزه عرضــه کــرده اســت .او مــتن مصـ ّ
ـحح را
نقطهگذاری کرده و در صورت لزوم توضیح داده

منتهی اﻹدراک فی تقاسیم اﻷفﻼک

است .بر اساس محتوای متن ،بندها شمارهگذاری شدهاند و سازوارۀ انتقادی به صورت سه ستون در
پایین هر صفحه قرار گرفته است .تمام شکلها بر اساس شکلهای داخل نسخ و توصیف آنها درون
متن بهدقت بازسازی شدهاند .نمایههای نام کسان ،نام کتابها ،و جاها در انتهای کتاب آمده است.
پیش از این ،پژوهشگران نام مؤلف این کتاب را با مؤلف دیگری به نام ابوبکر محمد بــن احمــد
خرقی )د ۵۳۳ق( اشتباه کرده بودند .هنوز هــم بعضــیها بــهاشــتباه ایــن شــخص را مؤلــف منتهــی
اﻹدراک میدانند .ولی قلندری بر اساس منابع زندگینامهای به خوبی نشان داده است مؤلف این اثر
عبدالجبار خرقی است .این یکی از دستاوردهای مهم تاریخی تحقیقاتی است کــه مصــحح ضــمن
تحقیقات خود در مقدمه آورده است.
مصحح در مقدمه به طور مفصل به منابع خرقی در نگارش این کتاب پرداخته اســت .او ضــمن
ِ
جداولی تعاریف هندسی خرقی را با تعاریف اصول اقلیــدس و اکــر تئودوســیوس مقایســه میکنــد.
جدول دیگری نیز به مقایسۀ مشخصههای سیارهای بطلمیوس ،بتانی ،بیرونــی ،و خــازنی بــا مقــادیر
خرقی میپردازد .جدول مفید دیگری نیز طولهای دایرةالبروجی ستارگان ثابت را در منابع مختلــف
مقایسه میکند .با استفاده از این جداول قلندری نشان میدهد که خرقی چــه بخشهــایی را از چــه
ً
آثاری گرفته است؛ مثﻼ بندهایی را دربارۀ فواصل و انــدازههای افــﻼک را از قــانون مســعودی نوشــتۀ
ابوریحان بیرونی گرفته ،و بیشتر اطﻼعاتش دربارۀ گاهشــماری و تقــاویم را از آثــار الباقیــۀ او جمــع
کرده است.
فارسی متن برای جامعۀ روبهرشد پژوهشــگران تــاریخ علــم در ایـران و دانشــجویان ایــن
ترجمۀ
ِ
رشته بیشک مفید است .مقدمۀ انگلیسی نیز برای مخاطبان بین المللی قابــل اســتفاده اســت تــا بــا
روش تصحیح و همچنین دﻻیل مصحح در شناسایی مؤلف کتاب آشنا شوند.
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ترجمه و ﴍح رسالۀ الوفق التام عزالدین زنجانی
از یحیی بن احمد کاشانی

ناصر حائری

١

عزالدین عبدالوهاب بن ابراهیم خزرجی زنجــانی ،ریاضــیدان و اخترشــناس ایرانــی )د ۶۶۰ق( در
علوم مختلف دست داشت .وی نخست در موصل و سپس در بغداد و تبریز میزیســت .نصــیرالدین
طوسی کتاب التذکرة في اله را به خواهش او نگاشت .عزالدین زنجانی رسالهای دربارۀ اسطرﻻب
دارد که نسخۀ خطی آن در کتابخانۀ دانشگاه لیدن )بــه شــمارۀ  ۱۹۳خــاوری( نگهــداری مــیشــود.
نسخۀ خطی رسالۀ دیگرش قسطاس المعادلــه فــي علــم الجبــر والمقابلــه بــه همـراه رســالۀ عمــدة
الحساب او در کتابخانۀ توپکاپیسرای استانبول نگهداری مــیشــود .چــاپ عکســی ایــن دو رســالۀ
عربی به کوشش مریم زمانی و با مقدمۀ او در سال  ۱۳۹۴از سوی مرکــز پژوهشــی میـراث مکتــوب
مکتوب با همکاری دانشگاه تحصیﻼت تکمیلــی زنجــان منتشــر شــده اســت .الئونــورا ســامارکی،٢
پژوهشگر تاریخ ریاضیات دورۀ اسﻼمی ،نیز رسالۀ قسطاس المعادلــه فــي علــم الجبــر والمقابلــه را
ویرایش ،و به همراه ترجمۀ فرانسوی و شرح آن به زبان امروزی در پایاننامۀ دکتری خود در دانشــگاه
پاریس  ،۷در سال  ۲۰۱۷چاپ کرده است.
عزالدین زنجانی رسالهای هم دربارۀ مربعهای وفقی به نام الوفق التام نگاشت که نســخۀ خطــی
آن در استانبول موجود است )فیض الله ،شمارۀ  ۱۳۶۲/۵و فاضل احمد پاشــا ،شــمارۀ  .(۸۲۸مــتن
عربی این رساله و ترجمۀ آلمانی آن را ژاک سزیانو ،٣پژوهشگر سویســی تــاریخ ریاضــیات در ســال
٤
 ۱۹۸۷در اشتوتگات چاپ کرده است.
قاضی عمادالدین یحیی بن احمد کاشانی ،دانشمند و ریاضیدان ایرانــی کــه در نیمــۀ دوم ســدۀ
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 .١برای اطﻼعات بیشتر در مورد این ریاضیدانان و نسخههای خطی آثارشان ،بنگرید به کتاب ارزشمند زندگینامۀ ریاضیدانان دورۀ
اسﻼمی ،نوشتۀ استاد ابوالقاسم قربانی ،مرکز نشر دانشگاهی) ۱۳۷۵ ،زیر نام هر یک از آنان(.

ترجمه و ﴍح رسالۀ الوفق التام عزالدین زنجانی

مطالبی بر آن افزوده است .عﻼوه بر این ،یحیی بن احمد کاشانی رسالههــایی در ریاضــیات بــا ایــن
عناوین دارد :کتاب اللباب في الحسا ،رسالة فــي برهــان المســئلتین ،وإیضــاح المقاصــد لفرائــد
الفوائد که شرح کاشانی بر کتاب الفوائد البهائیــة فــي قواعــد الحســابیة تــألیف ابــن خــوام بغــدادی
١
)۷۲۸ -۶۴۳ق( است.
ترجمۀ فارسی وفق التام زنجانی که در فهرستها و منابع ،اعداد و اوفاق خوانده شــدهاســت ،در
نسخهای خطی در مجموعۀ شیخاﻻسﻼم زنجانی در زنجان نگهداری میشد که بعدها بــه کتابخانــۀ
مجلس منتقل شد )نسخۀ شمارۀ  ،۶۴۷۷برگهــای ۱پ تــا ۳۳ر( .متــرجم در بــرگ ۹پ از جــدش
قاضی سعید ربانی عمادالدین محمد الکاشــی نــام بــرده کــه گویــا او نیــز ریاضــیدان بــوده اســت.
ً
همچنین در برگ ۲۱ر به کسی به نام نجیبالدین اشاره کرده که احتماﻻ حامی او بوده است.
عنوان فصلهای اصل عربی رساله )تألیف زنجانی( چنین است:
 -۱في معني الوفق وکیفیة ذلك
 -۲في وفق العدد الفرد
 -۳في وفق عدد زوج نصفه عدد فرد
 -۴في وفق عدد زوج نصفه زوج بشرط أن یکون غیر اﻷربعة کالثمانیة والعشرین ونحوهما
 -۵في وفق اﻷربعة في اﻷربعة
 -۶في وضع اﻷسامي والکني واﻷلقاب وغیر ذلک في الوفق أعني في مربع اﻷربعــة إذ العــادة
جرت بذلك
کاشانی ساختار رسالۀ اصلی را تغییر داده و مطالبی از خــود بــه آن افــزوده اســت .بــه خصــوص
اینکه در پایان ترجمۀ رسالۀ الوفق التام فصلی دربارۀ خواص جادویی مربعهای وفقی در ارتبــاط بــا
وضعیت جرمهای آسمانی به اصل رساله افزوده است که به گفتۀ خودش )گ ۲۲پ( » ...تــا نــاظر
بعد از معرفت وضع اعداد ،اوقات را رعایت کند تا خواص آن ظاهر شود «...این فصل افــزوده را در
اینجا نیاوردهایم )گ ۲۲پ۳۳ -ر(.
در تصحیح رساله شیوۀ نگارش امروزی به کار رفته و برای سهولت خواندن آن ،متن پاراگرافبنــدی
شدهاست .در آغاز هر صفحه از متن شمارۀ برگ آن آمده است .در خود نسخه شمارۀ برگها پشت هــر
برگ نوشته شدهاست .اصطﻼحهایهای امروزی سطر و ستون برای جدولها در متن به صورت »ســطر
عرضی« و »سطر طولی« است .خانههای واقع در دو گوشۀ باﻻ ،راست و چپ ،بــه ترتیــب قطــر اول و
دوم و خانههای واقع در دو گوشۀ پایین ،راست و چپ ،به ترتیب قطر سوم و قطر چهارم نام دارند .ســیر
فرزین به صورت یک خانۀ مورب و سیر فیل به صورت دو خانۀ مورب است.

١٧٩

١٨٠

ّ
۱/پ /بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین
بعد از حمد و ثناء حضرت کبریا و درود بر سید انبیا و قدوۀ اصــفیا محمــد مصــطفی ،چنــین گویــد
محرر این رسالت و مقرر این مقالت ،احوج عباد الله الی غفرانه یحیی ابن احمد الکاشی وفق اللــه
ما یتمناه فی دنیاه و اخراه که چون حکــم جهــان مطــاع چنــان رفــت کــه رســالۀ امــام عــالم افضــل
المتأخرین عزالملة والدین الزنجانی تغمده الله برحمته که در وفق تام ساخته است از زبان عربی بــه
زبان پارسی نقل کرده شود ،این ضعیف امتثال امر او واجب و انقیاد حکم او را ﻻزم دانست .و چــون
در این رساله تأمل کرد ،آن را درغایت لطافت و ایجاز یافت و صاحب آن در انشاء آن ید بیضا نموده
و قصب السبق ربوده ،اما از برای تفهیم مبتدی محتاج مقدمۀ چند دیگربود .در خاطر چنان آمد کــه
رسالهای دراین باب تألیف کند ،چنانچه بر ناظران ضبط و فهم معانی آن آسان باشد و اگر چه دریــن
فن زیاده شروعی نداشته ،ملتزم آن گشت کــه جمیــع مقاصــد رســالۀ مــذکوره را در آن درج کنــد بــا
زیادتی چند که بدان احتیاج افتد از برای توضیح مقاصد یا از برای کثرت فوائد .انشــاءالله پســندیدۀ
ً
نظر اشرف او– ّ
عز نصره -گردد و به موقع ارتضا آید و وسیلۀ آن گردد که احیانا ذکــر ایــن ضــعیف در
خاطر عاطرش گذرد .متوقع از کرم عمیم آن خداوند و دیگر خداونــدان آنکــه چــون آن را بــه شــرف
مطالعه مزین فرمایند اگر در مطاوی آن خللی باشد به لطف خــود آن را اصــﻼح فرماینــد۲/ .ر /و بــه
عین الرضا به جانب آن التفات نمایند و این ضعیف را معذور دارند ،چه گفتهانــد :المــأمور معــذور،
وانا بالتقصیرمعترف وللخطایا مقترف وفقنا الله لما یحب ویرضی وهدانا الی مــا هــو خیـ ٌـر لنــا فــی
اﻵخرة واﻻولی .و این رساله مشتمل است بر مقدمهای و دو باب و خاتمه.
مقدمه در تمهید اشیایی که محتاج الیه باشد در این علم

گوییم مربع را در این فن به دو معنــی اطــﻼق میکننــد :مربــع ســطحی و مربــع عــددی .امــا مربــع
سطحی ،سطحی باشد که چهار خط مستقیم متساوی بدان محیط باشد که تقاطع ایشان بــر زوایــای
قائمه باشد و هرخطی را از آن خطوط ،ضلع آن مربع خوانند .و مربــع عــددی ،عــددی باشــد کــه از
ضرب عددی در نفس خودش حاصل گشته باشد و آن عدد را که در نفس خود ضرب کــرده باشــند،
ُ
ضلع آن مربع خوانند .مثﻼ نه که حصــول او از ضــرب ســه اســت در نفــس خــودش ،و شــانزده کــه
ُ
حصول او از ضرب چهار است در چهار .و سه ضلع نه بود ،و چهار ضلع شــانزده و بــرین قیــاس .و
هر یک از دو ضلع مربع سطحی را که از یمین کاتب به یسار آورند عرض مربع خواننــد ،و همچنــین
هر خطی که موازی آن خط باشد .و هر یک از آن دو خط که از جانب قدام کاتب به جانب خلف او
میرود طول مربع خوانند ،و همچنین هر خطی که موازی ایــن دو خــط باشــد .و چــون هــر یــک از
اضﻼع مربع را به اقسام متساویه منقسم سازند و میان هــر دو قســم کــه برابــر یکــدیگر باشــد خطــی
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و چون هر یک۳ /ر /ازین اضﻼع را به چهار قسمت کنیم و بر اقسام ا ب ]نقاط[ ه ز ح ،و بــر اقســام
ب ج ]نقاط[ ل م ]ن[ و بر اقسام ج د] ،نقاط[ ک ی ط و بر اقسام د ا] ،نقاط[ ف ع س رســم کنــیم و
ً
میان هر دو قسم متقابل خطی مستقیم بکشیم ،مثﻼ میان ]نقــاط[ س و ل خــط س ل بکشــیم و میــان
]نقاط[ ه و ط خط ه ط بکشیم و علی هذا ،بهضرورت سطح مربع به شانزده مربع صغار منقسم گــردد؛

ترجمه و ﴍح رسالۀ الوفق التام عزالدین زنجانی

مستقیم بکشند ،بهضرورت سطح مربع به مربعات کوچک منقسم گردد .آن۲ /پ /مربعــات را بیــوت
آن مربع خوانند و مجموع بیوتی را که میان دو خط متوازی متوالی باشند از آن خطوط ،سطر خوانند.
پس اگر در میان دو خط طولی افتاده باشد ،آن را سطر طولی خوانند و اگر در میــان دو خــط عرضــی
باشد آن را سطر عرضی خوانند .و بهضرورت چهار بیت باشد که یک زاویه از زوایای هــر یــک از آن
بیوت چهارگانه بیتهای زاویۀ مربع باشد ،آن را اطـراف اقطــار خواننــد .و چــون از یکــی از اطـراف
اقطار ابتدا کنند و بیوتی که بر طریق فرزین افتاده باشد اخذ کنند تا طرف قطری که مقابل اوست ،آن
مجموع بیوت را قطر مربع خوانند .و مربع را دو قطر بیش نباشد ،اما سطور بســیار باشــد بــه حســب
قسمت اضﻼع .پس اگر هر یکی از اضﻼع مربع بــه ســه قســم کــرده باشــد ،آن مربــع را ســه در ســه
خوانند ،و اگر به چهار قسم کرده باشد ،آن را چهار در چهار خوانند ،و بر این قیاس .و مجموع چهار
سطر طولی و عرضی را که بر حوالی مربع باشند ،اعنی سطوری را کــه اطـراف اقطــار در آنجــا واقــع
باشند ،یک دور خوانند .و چون یک دور از مربع بیندازند ،مربع دیگر اصغر از آن بماند و بــاز اگــر از
آن باقی یک دور بیندازند ،مربعی دیگر اصغر از آن بماند ،و علی هذا تا در مربعات فرد به یک بیــت
رسد و در مربعات زوج دو در دو.
و از برای توضیح این معانی مثالی بیاریم و شکلی برکشیم و بر زوایای او ا ب ج د رســم کنــیم و
گوییم این سطح که خطوط ا ب ،ب ج ،ج د ،د ا گرد او در آمده آن را مربع ســطحی خواننــد و ایــن
چهار خط را اضﻼع او خوانند.
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آن را بیوت چهار در چهار خوانند .و مجموع چهار بیت را کــه میــان دو خــط ا د ه ط ،افتــادهانــد ســطر
طولی خوانند .و همچنین بیوتی را که میان ه ط ز ی و میان ز ی ح ک و میان ح ک ب ج افتــادهانــد .و
بیوت ه س ،ح ل ،ن ک ،ف ط را که یک زاویه از هر یک از آن زاویۀ مربع اصــل اســت اطـراف اقطــار
خوانند .و چون از خانۀ ه س بر طریق سیر فرزین بیاییم تــا بیــت ن ک کــه مقابــل اوســت ،مجمــوع آن
بیوت را قطر خوانند .و مجموع آن چهار سطر را که بیوت ه س ،ح ل ،ن ک ،ف ط ،در آنجا افتــادهانــد
یک دور خوانند .و چون این دور از مربع بیندازند ،در داخل آن مربعی بماند که هر یک از اضﻼع آن بــه
ً
دو منقسم باشد و بر زوایای آن ع ف ص ق رسم کنیم تا متمیز شود ]شکل  .[۱و دائما عدد بیــوت هــر
ً
مربع سطحی مساوی مربع عدد اقسام ضلع او باشد .مثﻼ اگر ضــلع مربــع را بــه چهــار قســمت کــرده
باشند ،عدد بیوت وی شانزده باشد که مربع چهار است .و اگر به پنج قسمت کرده باشــند ،عــدد بیــوت
وی بیست و پنج باشد که مربع پنج است .و اگر اعداد که در مربــع موضــوع باشــد ،از واحــد باشــد بــر
ً
وﻻی طبیعی ،اولین عدد ۳/پ /که در آن موضوع باشد ،یکی بود و آخرین مربع قسمت ضلع .مــثﻼ اگـر
ُ
سه در سه بود اولین عدد واحد بود و آخرین نه که مربع سه است ،و برین قیاس.
و چون این مقدمات معلوم شد ،اشمار میکنیم به معنی وفق و گوییم هــر وقــت کــه در مجمــوع
بیوت مربعی اعداد را وضع کنند چنانچه مجموع اعدادی کــه در هــر قطــر و در هــر ســطر از ســطور
طولی و عرضی آن مربع موضوع بود متساوی باشند ،گوینــد آن مربــع وفــق دارد و وفــق آن مجمــوع
اعدادی باشد که در یک سطر آن مربع موضوع بود .پس اگر ابتدای آن اعداد از واحــد بــود بــر تــوالی
طبیعی ،وفق آن مربع را وفق طبیعی خوانند .و در هر مربعی معین باشد که وفق چند باشد و زیــادت
و نقصان نپذیرد .واگر ابتدا از واحد نباشد یا بر وﻻی طبیعی نباشد ،آن وفــق را غیرطبیعــی خواننــد و
قابل زیادت و نقصان باشد ،چنانچه بعد از این معلوم شود .و وفق طبیعی بر دو قسم بود :یا تــام بــود
یا غیرتام؛ و وفق تام آن بود که مربع اصل وفق دارد و چون یک دور از آن مربع نقصان کننــد ،مربعــی
که دور منقوص بدان محیط باشد ،همچنان وفق دارد .و اگر از آن مربع نیز دوری نقصان کنند مربــع
باقی همچنان وفق دارد و علی هذا چندانک باشد.
و اما وفقهای مربعات که بعد از حذف ادوار باشد مختلف باشند و مخالف وفق مربع اصــل .و
وفق غیرتام آن بود که مربع اصل وفق دارد و باقی مربعات که در ضمن او باشد ،وفق ندارند ،اگرچــه
ایشان را وفق ممکن بود .و اول عددی که او را وفق ممکن باشد ،سه در سه بــود چــه دو در دو را ۴/ر/
وفق ممکن نیست ،چه اگر چه اعداد سطور طولی و عرضی آن متساوی باشــند امــا قطــری متســاوی
نباشند .و اصحاب این فن از سه در سه تا صد در صد وضع کردهاند و زیاده از آن اعتبار نکردهانــد .و
١
خواص این مربعات چنانک در کتب ایشان مذکورست ذکر کردهاید.
 .١خواص این مربعها افزودۀ مترجم در پایان رساله است که در اینجا آورده نشده است.
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و طریق معرفت وفق طبیعی هر مربعی آنست که عدد اقسام ضلع او را در نفس خود ضرب کنند
ً
و دایما یکی برو افزایند و مجموع را در نصف عدد اقسام ضلع آن ضرب کنند؛ حاصــلضــرب وفــق
ً
طبیعی آن مربع باشد .مثﻼ اگر معرفت وفق مربع سه در سه خواهیم ،عدد ضلع او را اعنــی ســه را در
ُ
نفس خود ضرب کنیم نه شود؛ یکی بر آن افزاییم ده شود؛ آن را در نصف عدد ضلع اعنی یک و نــیم
ضرب کنیم ،پانزده شود و آن وفق طبیعی سه در سه است .و اگر معرفت پنج در پنج خواهیم ،پــنج را
که عدد اقسام ضلع اوست در نفس خود ضرب کنیم ،بیست و پنج شود؛ یکــی بــرو افـزاییم ،بیســت
وشش گردد؛ آن را در نصف پنج اعنی دو و نیم ضرب کنیم ،شصت و پنج حاصل آید و آن وفق پــنج
در پنج باشد و برین قیاس .و در رسالۀ مذکوره برهانی برین عمل گفته است و هر چند این مختصــر
ً
احتمال براهین نمیکند ،اما اشارتی بدان کرده میشود ایجازا لما وعدناه.
گوییم از روی قیاس معرفت وفق بدان موجب باشد که مجموع اعدادی را که درآن مربع موضوع
بود جمع کنیم و آن را به اقسام متساوی کنیم به عدد سطور تا حصۀ هر ســطری کــه عبــارت از وفــق
مربع است معلوم گردد .و در کتب حسابی مقرر شده است که هر گاه کــه خواهنــد کــه ابتــدا جمــع
اعداد ۴/پ /طبیعی کنند که ابتدای آن از واحد باشد ،واحد را بر عدد اخیر افزایند از آن اعــداد .پــس
ً
آن مجموع را در نصف عدد اخیر ضرب کنند ،حاصــلضــرب مجمــوع آن اعــداد باشــد .مــثﻼ اگــر
ُ
ُ
خواهند که از یک تا نه جمع کنند ،یکی را بر نه که عدد اخیر است افزایند تا ده شود .آن را در نصــف
ُ
نه یعنی چهار و نیم ضرب کنند ،چهل وپنج شود و آن مجمــوع اعــداد مطلــوب اســت .و همچنــین
مقرر شده است که اگرعددی ]را[ در نصف مربعی ضرب کنند و مجمــوعی حاصــل شــود ،اگــر آن
عدد اول را در نصف ضلع آن مربع ضرب کنند چنــدان بــار کــه آحــاد ضــلع آن مربــع اســت و ایــن
حواصل ضرب را جمع کنند مساوی مجموع اول باشد .مثﻼ ًاگــر ده را در نصــف شــانزده کــه مربــع
چهارست ضرب کنند هشتاد حاصل شود و اگر ده را در نصف ضلع شانزده ،اعنی دو ،ضــرب کننــد
بیست حاصل شود .و همچنین تا چهار بار ضرب کنند که آحاد ضلع شــانزده اســت ،چهــار بیســت
گردد و این بیستها جمع کنیم هم هشــتاد باشــد .و از اینجــا معلــوم گــردد کــه مجمــوع اول بــدین
ضربهای چهارگانه منقسم گردد به چهار قسم متساوی که آحاد ضلع شــانزدهانــد .و اگــر یــک بــار
ضرب کنیم ،یک قسم باشد از اقسام چهارگانه ،و همچنین در همۀ مربعات .و از اینجا روشــن شــود
که هر وقت که عددی را در نصف ضلع مربعی ضرب کنیم همچنان باشد که آن عدد را در نصف آن
مربع ضرب کرده باشیم و این حاصل را به اقسامی چند قسمت کرده که عــدد آن اقســام چــون عــدد
آحاد ضلع آن مربع باشد و یک قسم را از آن اقسام حاصل کرده .و چون ۵/ر /این مقــرر شــد ،گــوییم

١٨٣

١٨۴

پیش از این معلوم شد که هر وقت که اعدادی که از واحد ابتدا کرده باشیم در مربعــی وضــع ١کنــیم،
اول آن اعداد یکی باشد و آخر آن مربع عدد اقسام ضلع آن مربع .پس هر وقت که واحد را بــر مربــع
عدد اقسام ضلع افزاییم همچنان باشد که واحد را بر عدد اخیر افزوده باشیم .و چون آن را در نصــف
عدد اقسام ضلع ضرب کنیم ،٢همچنان باشد که آن را در نصف مربع عدد اقسام ضرب کرده باشــیم
که مساوی مجموع اعدادی است که در مربع موضوع است به آن مقدمۀ اول که ذکر رفــت .و بــاز آن
مجموع را به اقسام چند قسمت کرده که مساوی عدد اقسام ضلع باشــد ،بــل مســاوی ســطور مربــع
باشند و یک قسمت از آن حاصل که حصۀ یک سطرست بل وفق مربع است به مقدمۀ ثانیه کــه ذکــر
رفت .پس بدین برهان صحت عمل مذکور معلوم شد.
چون این مقدمات تمهید رفت شروع کنیم در مقصود و گوییم که غرض از ایــن رسـالت آنســت
که بیان کیفیت وضع اعداد در مربعات بر وجهی که وفق دارند بکنیم .و پیش از ایــن ذکــر رفــت کــه
وفق یا طبیعی باشد یا غیرطبیعی .و وفق طبیعــی یــا تــام بــود یــا غیرتــام .پــس مــا دو بــاب بیــاوریم
وخاتمهای .و در باب اول کیفیت وضع اعداد به طریق وفق تــام کنــیم و در بــاب دوم کیفیــت وضــع
اعداد بر طریق وفق غیرتام و در خاتمه کیفیت وضع اعداد بر طریق وضع غیرطبیعی در مربــع چهــار
در چهار که عادت رفته است بیان کنیم.
باب اول در بیان کیفیت وض اعداد بر طریق وفق تام

گوییم ضابطۀ ۵/پ /وضع اعداد برین طریق چنان باشد علی العموم که اول یک دور را از مربــع حــذف
کنند و بر زوایای مربعی که در ضمن آن باشد نقطهها رسم کنند .پس دور دیگر حذف کننــد اگــر تــوان
کرد و بر زوایای مربعی که باقی باشد نقطهها رسم کنند تا آنجا که ممکن باشد .و چون ادوار و مربعات
بدین نقطهها متمیز گشتند ابتدا کنند و در نصف بیوت دور اول اعداد متوالی ابتدا از واحــد وضــع کننــد
بدان طریق که ذکر خواهد رفت .پس به دور ثانی آیند و از عددی که نوبت به او رسیده است ابتدا کننــد
و در نصف بیوت آن دور اعداد متوالی وضع کنند و همچنین در باقی ادوار چندانک باشد تــا در نصــف
بیوت مجموع ادوار اعداد وضع کنند .و باید که هیچ عدد در مقابل عــددی نیفتــاده باشــد ،بلکــه چــون
عددی در بیتی موضوع باشد باید که بیت مقابل او از آن دور خالی باشد ،و همچنین اقطــار .بعــد از آن
عدد اقسام ضلع آن مربع بستانند و در نفس خود ضرب کنند و یکی را بر آن افزاینــد و مجمــوع آن نگــاه
دارند .و هر عددی که در بیتی موضوع بود ،از آن مجموع که نگاه داشتهاند نقصان میکنند و بــاقی را در
بیت خالی که مقابل او باشد هم از آن دور ،وضع میکنند تا مجموع بیوت خالیه را بر این طریــق بعینــه
 .١نسخه + :وضع
 .٢مطابق مقدمۀ مذکور ،این حاصلضرب باید دوباره در عدد اقسام ضرب شود.

ترجمه و ﴍح رسالۀ الوفق التام عزالدین زنجانی

ممتلی ١گردانند .و همچنین عددی که در یکی از اقطار موضوع باشد ازین مجموع نقصــان مــیکننــد و
باقی را در قطر خالی که مقابل آنست وضع میکنند تا وضع اعداد تمام شود .و چــون ایــن معلــوم شــد
گوییم وضع اعداد در نصف خانههای ۶/ر /ادوار مختلف باشد و به سه وجه باشد .وجهــی کــه خــاص
مربعات فرد باشد چون سه در سه و پنج در پنج و هفت در هفت ،و وجهی که خاص باشد به مربعــات
زوج الفرد چون شش در شش و ده در ده و امثال آن ،و وجهی که خاص به مربعــات زوج الــزوج باشــد
چون چهار در چهار و هشت در هشت و امثال آن .و مراد به فرد عددی است که نصف صحیح نــدارد و
بر زوج الفرد عددی است که نصف صحیح دارد اما نصف او نصــف صــحیح نــدارد و بــه زوج الــزوج
عددی است که نصف صحیح دارد و نصف او همچنان نصف صحیح دارد و باشد که در بعضی کتــب
زوج الزوج را بر معنی دیگر اطﻼق کنند باید که مناقشه نکنند اذ ﻻ مناقشة فی اﻻصطﻼحات .پــس مــا
بیان وضع این اعداد در سه فصل کنیم.
فصل اول در کیفیت وض اعداد در مربعات فرد

گوییم طریق آن چنان است که واحد را در بیت وسط سطر اول طولی بنهیم و دو را در بیتــی کــه زیــر
اوست اگر ممکن باشد ،و همچنین اعداد متوالی در زیر یکدیگر مینهیم تا به بیتی رسد کــه مجــاور
قطرست .پس از آنجا نقل کنیم به قطر اخیر یعنی بیت آخر از سطر آخر عرضی و در آنجا ٢عددی را
که نوبت به او رسیده است وضع کنیم و بر باﻻی او اعداد متوالی وضع میکنیم تا به بیتــی رســد کــه
مجاور بیت وسط است ازین سطر آخر عرضی .پس از اینجــا نقــل کنــیم بــه بیــت وســط ســطر اول
عرضی و در آنجا عددی که نوبت بدو رسیده است وضع کنیم .پس از آنجا نقل کنیم به بیتی کــه بــر
باﻻی بیت وسط است از سطر آخر طولی و همچنین اعداد متوالی بر بــاﻻی ۶/پ /یکــدیگر مــینهیم
تا به قطر .پس از آنجا نقل کنیم به بیتی که بر باﻻی بیت وسط سطر اول عرضی است و عــدد نوبــت
را در آنجا وضع کنیم و همچنین اعداد متوالی بر باﻻی یکدیگر مینهیم تا به بیتــی کــه مجــاور قطــر
است ،و چون بدین جای رسیم وضع اعداد در نصف بیوت این دور تمام گشته بود .نقــل بــه دور دوم
کنیم و از عددی که نوبت به او رسیده است ابتدا کنیم و آن را در بیت وسط سطر اول طولی ایــن دور
بنهیم و اعداد متوالی را بدان طریق که ذکر رفت بعینه وضع میکنیم تا وضع اعــداد در نصــف بیــوت
این دور نیز تمام شود .و علی هذا تا مجموع انصاف بیوت ادوار را ممتلی گردانیم .پس بــدان طریــق
که پیشتر ذکر رفت بیوت خالیه ممتلی گردانیم و وضع اعداد تمام شود .و مــا از بـرای مثــال کیفیــت
وضع اعداد در مربع سه در سه و هفت در هفت بیان کنیم.
 .١یعنی پر شده
 .٢نسخه + :که
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اما در مربع سه در سه واحد را در وسط سطر اول طولی بنهادیم و این بیت مجاور قطــر بــود و در
این سطر وضع عددی دیگرممکن نبود .نقل کردیم به قطر اخیر و دو را در آنجا وضــع کــردیم و ایــن
بیت مجاور بیت وسط سطر اخیر عرضی است ،وضع عــددی دیگــر در ایــن ســطر ممکــن نبــود .از
اینجا نقل کردیم به بیت وسط سطر اول عرضی و سه را در آنجا وضع کردیم .پس آمدیم به بیتــی کــه
بر باﻻی بیت وسط سطر اخیر طولی بود و این بیت قطر بــود و چهــار را در آنجــا وضــع کــردیم و بــر
باﻻی او وضع عددی دیگر ممکن نبود .و بر باﻻی بیت وسط سطر اول عرضی هم بیتی نبــود غیــر از
قطر و وضع عدد ممکن نبود به حسب قاعدۀ مذکوره ۷/ر /دو ١خالیه بر هر طریق که خــواهیم ،اعنــی

بر توالی اعداد یا بر غیر توالی ممکن بود ،چنانــک اگــر خــواهیم اول بیــوت خالیــه دور اول را وضــع
کنیم ،پس بیوت دور ثانی یا برعکس .یا اول بعضی از دوری بنهیم پس بعضی از دور دیگر.
۴ ۳ ۸
۹ ۵ ۱
۲ ۷ ۶
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]شکل [۲

اما بهتر و آسانتر چنان باشد که چون نصف بیوت مجموع ادوار را وضــع کــردیم ابتــدا از دور
آخر کنیم و به قهقری بازگردیم و اعداد طبیعی بر توالی بنهیم چنانــک چــون عــددی را از مجمــوع
مربع ضلع با واحد نقصان کنیم و باقی را در مقابل آن عدد بنهیم .پس به عددی نگه کنیم که یکی
از عدد اول کمتر بود و در مقابل او عددی که بر توالی عدد باقی باشد وضع کنیم .و باز به عــددی
نگاه کنیم که کمتر از عدد باقی باشد به یکی و در مقابل او عددی که بر توالی عــدد موضــوع بــود
ً
بنهیم ،و همچنین تا آخر اعداد .مثﻼ در هفت در هفت مذکور ،چون بیست و پنج را وضع کــردیم
و نصف عدد بیوت تمام شد ،بیست و شش را در مقابــل بیســت و چهــار بنهــادیم ،پــس بیســت و
ُـ
هفت را در مقابل بیست و سه ،و بیست و هشت در مقابل بیســت و دو ،و بیســت و ن ه در مقابــل
بیست و یک ،و سی در مقابل بیست ،و سی و یک در مقابل نوزده ،و سی و دو در مقابل هجده ،و
علی هذا.
ً
 .١ظاهرا نسخه در اینجا بخشی یا برگی افتادگی دارد که شامل روش ساختن مربع وفقی  ٧  ٧بودهاست.
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]شکل ) ۳در متن نیست([

پس اعداد متوالی بر اسهل وجهی وضع کردیم بی آنک احتیاج بود که هر بار عــدد موضــوع را از
پنجاه نقصان کنیم و در همۀ مربعات بیوت خالیه را بدین طریق ممتلی گردانند ،چه گفتهاند که وفــق
آنگاه خاصیت دارد که اعداد بر وﻻ وضع کنند.
و در وضع مربعات فرد میزانی هست و آن آنست که باید که در بیــت ۷/پ /وســط همــۀ مربعــات
نصف مربع ضلع او مع الواحد موضوع بود .چنانک در سه در ســه بایــد کـه در بیــت وســط او پــنج
ُ
موضوع بود ،زیرا که مربع ضلع آن نه است و چون یکی برو افزاییم ده شود و نصف او پنج بــود .و در
پنج در پنج ،در بیت وسط او سیزده موضوع بود .و در هفت در هفت ،بیســت و پــنج و علــی هــذا .و
اگر نه چنین بود ،وضع اعداد خطا بود.
فصل دوم در کیفیت وض اعداد بر طریق وفق تام در مربعات زوج الفرد

درین مربعات نیز نقطهها بر زوایای مربعات رسم باید کرد ،چنانک ذکر رفت .و درین مربعــات دور
ً
اول زوج الفرد بود و دور دوم زوج الزوج و دور سوم زوج الفرد و علی هذا ابدا .ادوار ١که سمی عــدد
فرد باشد چون اول و سوم و پنجم و هفتم ،زوج الفرد باشد .و ادوار که سمی عــدد زوج باشــد چــون
دوم و چهارم و ششم و هشتم ،زوج الزوج باشد .و نصف عدد بیوت در هر دوری بر طریقــهای نهــد
که خاص به وی بود .پس در وضع اعداد درین مربعات محتاج باشد بــه هــر دو طریــق .و مــا دریــن
فصل طریق وضع اعداد در ادوار زوج الفرد بیان کنیم و گوییم واحد را در قطر اول اعنی خانــۀ اول از
سطر اول طولی وضع کنیم و دو را در بیتی غیر قطر از سطر اخیر طولی ،و سه را در بیتی غیـر قطــر از
 .١نسخه + :اوار )کذا(

١٨٧

١٨٨

سطر اخیر عرضی ،و چهار را در قطر ثانی اعنی بیت اخیر از ســطر اول عرضــی ،و پــنج را در ســطر
اخیر عرضی در بیت غیر قطر ،و شش را در بیتی غیر قطر از سطر اول طولی ،و هفت را در بیتی غیــر
ُ
قطر از سطر اخیر عرضی ،و هشت را در بیتی غیر قطر از سطر اول طولی و نه را در بیتی غیــر قطــر از
سطر اخیر طولی ۸/ر /و ده را در بیتی غیر قطر از سطر اول عرضی .و چون این ده عدد را وضع کردیم
اگر مربع شش در شش باشد وضع اعداد درین دور تمام بود و به دوری دگــر نقــل بایــد کــرد .و اگــر
مربع زیاده از شش در شش باشد ،شش را از عدد ضلع او نقصان باید کرد و بهضرورت عددی بماند
که او را ربع باشد ،به عدد ربع او بیوت را در سطر اول ممتلی باید کرد .و ابتدا به عددی باید کرد کــه
نوبت به او رسیده است ،اعنی یازده .پس به سطر اخیر طولی نقل باید کرد و از عدد نوبت ابتدا بایــد
کرد و به عدد نصف عدد باقی بیوت را در آن سطر ممتلی کرد .پس ]باید[ با سطر اول طولی رفــت و
به عدد ربع مذکور بیوت او را ممتلی کرد .پس باید با ســطر اخیــر عرضــی رفــت و بــه عــدد نصــف
مذکور بیوت آن سطر را ممتلی کرد .پس با سطر اول عرضی باید رفت و به عدد ربع مذکور بیــوت را
ممتلی کرد ،به شرط آنکه هیچ عددی در مقابل عددی نیفتد .و چــون اعــداد را بــدین کیفیــت وضــع
کرده باشند ،به دوری دیگر نقل باید کرد و بهضرورت زوج الزوج باشد و اعداد را درآن دور بر طریقۀ
زوج الزوج چنانک بعد ازین معلوم گردد وضع کرد .پس به دور دیگر نقــل بایــد کــرد و بــهضــرورت
زوج الفرد باشد و به طریقی که ذکر رفت اعداد را وضع باید کرد تــا در نصــف بیــوت جمیــع اعــداد
ادوار اعداد وضع کرده شود .بعد از آن بیوت خالیه را بر طریق مذکور ممتلی کرد .و ما از برای وضــع
اعداد در دور اول ده در ده بیان کنیم و بعد از بیان وضع اعــداد در ادوار زوج الــزوج مثــالی بیــاریم و
اعداد را تمام در آنجا وضــع کنــیم ،چــه مربعــات زوج الفــرد و زوج الــزوج ۸/پ /بــه هــر دو طریقــه
محتاجند .و فرق میان ایشان آنست کــه ادوار اول و ثالــث و خــامس و فــی الجملــه ادوار فــرد را در
مربعات زوج الفرد ،به طریقۀ زوج الفرد ممتلی باید کــرد .و ادوار زوج را اعنــی دور دوم و چهــارم و
ششم و هشتم به طریقۀ زوج الزوج .و در مربعات زوج الزوج به عکس این باشد چه دورهای فــرد را
به طریق زوج الزوج باید نهاد و دورهای زوج را به طریق زوج الفــرد .و کیفیــت وضــع اعــداد در دور
اول ده در ده چنان باشد که واحد را در قطر اول بنهیم و دو را در بیت ثانی از سطر اخیر طولی ،و ســه
را در بیت ثانی سطر اخیر عرضی ،و چهار را در قطر ثانی اعنی بیت اول سطر اخیر طــولی ،و پــنج را
در بیت ثالث سطر اخیر عرضی ،و شش را در بیت ثالث سطر اول طــولی ،و هفــت را در بیــت رابــع
ُ
سطر اخیر عرضی ،و هشت را در بیت رابع سطر اول طولی ،و نه را در بیت پنجم سطر اخیــر طــولی،
و ده را در بیت نهم سطر اول عرضی .و چون این ده عدد را وضع کردیم به حیثیتی کــه هــیچ عــدد در

فصل سوم در کیفیت وض اعداد در مربعات زوج الزوج بر طریقۀ وفق تام ٩/پ/

گوییم اول این مربعات چهار در چهارست و مربعی که در ضمن اوست اعنــی دو در دو محالســت کــه
وفق دارد .و وضع چهار در چهار بسیار نوع تواند بود چنانچه جــد ایــن ضــعیف ،قاضــی ســعید ربــانی
عمادالدین محمد الکاشی برد الله مضجعه در کتابی که در این بــاب ســاخته اســت ،چهــار هـزار نــوع
چهار در چهار را وضع کرده است .و بعضی از فضﻼ استبعاد مینمودند که چهار در چهار بــه چنــدین
نوع ممکن نیست .و از برای ازالت این استبعاد و تحریض علما بر استخراج دقایق و تنشیط ٤فضــﻼ بــر
استنباط لطایف بیان آن بکنیم که به چند وجه ،وضع اعداد چهار در چهار ممکن است .و گوییم چهــار
در چهار شانزده خانه است و در هر خانهای از این خانهها واحد را وضع ممکن است .و چون واحــد را
در یکی از این خانهها اعنی خانۀ اول وضع کنیم و دو را ٥در پانزده باقی وضــع تــوان کــرد .پــس معلــوم
٧
شود که بر تقدیر آنک واحد درخانۀ اول موضوع بود تا به دو پانزده ٦وضع ممکن باشــد .و چــون ســه را
خواهیم که وضع کنیم در چهارده خانۀ باقی وضــع تــوان کــرد .پــس پــانزده در چهــارده ضــرب کنــیم،
 .١نسخه + :و
 .٢نسخه :بیست و هشتم
 .٣نسخه :شش
 .٤به کار انداختن
 .٥نسخه + :دو را
 .٦نسخه + :تا بدو پانزده
 .٧نسخه + :و چون سه را
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مقابلۀ عددی نیفتاده باشد ،و مربع زیاده از شش در شش بــود ،شــش را از اعــداد ضــلع او اعنــی ده
نقصان کردیم چهار بماند ،ربع او یکی بود .یک بیت را از سطر اول طولی بستدیم که آن بیت ١ششم
بود و یازده را که عدد نوبت بود در آنجا وضع کردیم .پس ]به[ سطر اخیر طولی آمــدیم و دو بیــت را
به عدد نصف عدد باقی اعنی چهار بستدیم و آن بیت هفتم و هشتم بود و دوازده و سیزده را در آنجــا
وضع کردیم .پس ]به[ سطر اول طولی رجوع کردیم و یک بیت را که عدد ربــع بــود و آن بیــت نهــم،
بستدیم و چهارده را درآنجا وضع کردیم .پس به سطر اول عرضی آمــدیم ۹/ر /و در یــک بیــت کــه آن
عدد ربع بود اعنی بیت هشتم ،٢پانزده وضع کردیم .پس به سطر اخیر عرضی آمدیم و بــه عــدد نصــف
مذکور در دو خانۀ او اعنی خانۀ پنجم و ششــم ،٣شــانزده و هفــده را وضــع کــردیم .پــس بــا ســطر اول
عرضی رجوع کردیم و به عدد ربع مذکور در یک خانۀ او اعنی خانۀ هفتم ،هجده وضع کردیم و وضــع
اعداد در این دور تمام شد .و نوبت دور دوم بــود و آن هشــت در هشــت بــود کــه زوج الــزوج اســت و
طریقۀ او بعد از این خواهد آمد و حالیا بر این اقتصار کردیم .و وضع اعداد در غیر این خانههــا ممکــن
َبود ،اما چون یک وضع معلوم شد ،دیگر اوضاع بر محصل پوشیده نماند.

١٨٩

١٩٠

دویست و ده حاصل شود ،و آن اوضاع است از واحد تا به سه .و چهار را در این حالت در سیزده خانــه
وضع توان کرد .دویست و ده را در سیزده ضرب کنــیم ،دو هـزار و هفتصــد و ســی حاصــل شــود ،و آن
اوضاع ممکنه است از واحد تا به چهار بر تقدیر آنک واحد در خانــۀ اول موضــوع بــود .و چــون پـنج را
خواهیم که وضع کنیم ،در دوازده خانۀ بــاقی وضــع تــوان کــرد .دو هـزار و هفتصــد و ســی را در دوازده
ضرب کنیم ،سی و دو هزار و هفتصد و شصت ۱۰/ر /حاصل شود و آن اوضــاع ممکنســت از واحــد تــا
پنج بر تقدیر آنک واحد در خانۀ اول موضوع بود .و از این ضــابطه معلــوم میشــود کــه اوضــاع ممکنــه
درغایت و نهایت بسیاری بود چنانک حصر آن مشکل باشد و بر محصل بعد از علم به طریقۀ مــذکوره
اوضاع دیگر پوشیده نماند .و اما اینجا یک طریقه بیاوریم که مبتنی بر سیر فرس و فرزین و فیــل بــود .و
آن چنان باشد که واحد را در خانۀ اول وضع کنند و دو را در خانۀ فــرس او اعنــی خانــۀ ســوم ســطر دوم
عرضی و سه را ١در خانۀ فرزین دو وضع کنند ،اعنی خانۀ چهارم از سطر سوم عرضی .پس چهــار را در
خانۀ فرس ،اعنی خانۀ دوم سطر اخیر عرضی وضع کنند .پــس پــنج را در زیــر ]خانــۀ[ چهــارم در ایــن
سطر بنهند .پس شش را در خانۀ فرس ،اعنی خانۀ اول از سطر سوم عرضی وضع کننــد .پــس هفــت را
درخانۀ فرزین ،اعنی خانۀ دوم از سطر دوم عرضی وضع کنند .پس هشت را در قطر ثــانی اعنــی خانــۀ
چهارم از سطر اول عرضی .و چون این هشت عدد را وضع کردند ،مربع چهار را اعنی شــانزده بســتانند
و یکی را برآن افزایند هفده گردد .اعداد موضوعه را از آن نقصان میکنند و باقی را در خانۀ فیل آن عــدد
ً
ُ
وضع میکنند .مثﻼ هشت را از هفده نقصان کردیم نه بماند .آن را در خانۀ فیل هشت اعنــی خانــۀ دوم
سطر ثالث عرضی بنهادیم .پس هفت را از وی نقصان کردیم ،ده بماند .آن را در خانۀ فیل هفت وضــع
کردیم ،اعنی قطر اخیر و بر این طریق باقی اعداد را وضع کردیم۱۰/ .پ/
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و چون وضع چهار در چهار معلوم شد ،گوییم ضابطۀ وضع دیگر مربعات چنان باشد کــه از دور
اول ابتدا کنند و واحد را در خانۀ غیر قطر از سطر اخیر عرضی وضع کنند .دو را در قطر اول اعنی در
بیت اول سطر اول عرضی ،و سه را در بیت اخیر سطر اول عرضی اعنی قطر ثانی ،و چهار را در بیتی
 .١نسخه + :و سه را

 .١عبارت درون پرانتز زیر سطر افزوده شده است.
 .٢در متن زیر این دو عدد »دهم و یازدهم« آمده است.
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غیر قطر اعنی خانۀ سوم از سطر اخیر عرضی ،و پنج را در بیتی غیر قطر از سطر اخیر طولی و شــش
را در بیتی غیر قطر از سطر اول طولی )اعنی خانۀ سوم این سطر( .١و چون ایــن شــش عــدد را وضــع
کردند چهار را از عدد ضلع مربع نقصان کنند .بهضرورت عددی بماند کــه ربــع دارد .ربــع آن عــدد
بستانند و به عدد آن ربع بیوت سطر اول طولی را ممتلی گردانند .پس به عدد نصف عدد باقی بیــوت
سطر اخیر طولی را ممتلی کنند .و چنانک در مربعات زوج الفردگفتیم ،ربع و نصف بیوت را ممتلی
میکنند تا تمام شود .پس به دوری دیگر آیند و آن دور زوج الفرد باشد .به طریقهای کــه ذکــر رفــت،
نصف بیوت آن را ممتلی کنند .پس به دور ثالث آیند و آن زوج الــزوج بــود .بــه طریقــۀ خــاص بــرو
نصف بیوت آن را ممتلی کنند تا آنکه به چهار در چهار رسد .آن را بــه طریقــی کــه دو ســه بــار ذکــر
رفت ،وضع کنند .پس بازگردند و خانههای خالی را ممتلی میکنند به طریقی که ذکر رفت .و مــا از
برای مثال در مربع دوازده در دوازده اعداد وضع کنیم تا آنچه گفتهایم محققتــر گــردد .و چــون ادوار
حذف کنیم و بر زوایای مربعات آن ،نقطهها رسم کنیم ،معلوم شود که بعد از حذف دور اول ،مربــع
ده در ده بماند .و بعد از حذف دور ثانی ،مربع هشت در هشت ،و بعــد از حــذف دور ثالــث مربــع
شش در شش ،و بعد از حذف دور رابع ،مربع چهار در چهار .پس ابتدا کنــیم ۱۱/ر /بــه دور اول و آن
زوج الزوج است ،اعنی دوازده در دوازده ،واحد را در بیت دوم سطر اخیر عرضــی بنهــیم ،و دو را در
قطر اول ،و سه را در قطر ثانی ،و چهار رادر خانۀ سوم از سطر اخیــر عرضــی ،و پــنج را در بیــت دوم
سطر اخیر طولی و شش را در بیت سوم سطر اول طولی و چون این شش عدد را وضع کردیم ،چهــار
را از عدد اقسام ضلع این مربع ،اعنی دوازده ،نقصان کردیم ،هشت بماند .ربــع او دو بــود .در ســطر
اول طولی دو خانۀ چهارم و پنجم بستانیم و در آنجا هفت و هشت وضع کنیم .پــس بــه ســطر اخیــر
طولی آییم و به عدد نصف هشت چهارخانۀ او را ،وآن خانههای ششم و هفتم و هشتم و نهم اســت،
ُ
و در آنجا نه و ده و یازده و دوازده وضع کنیم .پس با ســطر اول طــولی رجــوع کنــیم و بــه عــدد ربــع
مذکور دو خانۀ یازدهم و دوازدهم ٢بستانیم و در اینجا ،سیزده و چهارده وضع کنیم .پس به سطر اول
عرضی نقل کنیم و به عدد ]ربع[ مذکور دو خانۀ چهارم و پنجم او را ۱۱/پ /به پانزده و شانزده ممتلی
کنیم .پس به سطر اخیر عرضی آییم و به عدد نصف مذکور ،چهار خانۀ ششم و هفتم و هشتم و نهم
او را ،به هفده و هجده و نوزده و بیست ممتلی کنیم .پس با سطر اول عرضی رجوع کنــیم و بــه عــدد
ربع مذکور ،دو خانۀ دهم و یازدهم او را به بیست و یک و بیست و دو ممتلی کنیم .پس به دور ثــانی
نقل کنیم و چون زوج الفرد بود ،به طریقۀ خاص او ،عدد نوبت را و آن بیست و ســه اســت ،در قطــر
اول او وضع کردیم ،و بیست و چهار را در بیت دوم از سطر اخیر طولی ،و بیســت و پــنج را در بیــت
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دوم سطر اخیر عرضی ،و بیست و شش را در قطر ثانی ،و بیست و هفت را در بیت سوم ســطر اخیــر
عرضی ،و بیست و هشت را در بیت سوم سطر اول طولی ،و بیست و نه را در بیت چهارم سطر اخیــر
عرضی ،و سی را در بیت چهارم سطر اول طولی و سی و یک را در بیت پنجم ســطر اخیــر طــولی ،و
سی و دو را در بیت نهم سطر اول عرضی .و چون اعداد دوازدهگانه را وضع کــرده بــودیم ،شــش را از
عدد اقسام ضلع اعنی ده نقصان کردیم ،چهار بماند .به عدد ربــع او یــک بیــت از ســطر اول طــولی
اعنی بیت ششم را به عدد نوبت اعنی سی و سه ممتلی کردیم .پس به عــدد نصــف ،دو بیــت ســطر
اخیر طولی ،اعنی بیت هفتم و هشتم را به سی و چهار و سی و پنج ممتلی کردیم .پس به عدد ربــع،
یک خانۀ سطر اول طولی را اعنی خانۀ نهم را به سی و شش ممتلی کردیم .پس بــه عــدد ربــع ،یــک
بیت از سطر اول عرضی را ،اعنی خانۀ هشتم به سی و هفت ممتلی کردیم .پس بــه عــدد نصــف دو
خانۀ سطر اخیر عرضی ،اعنی خانۀ ششم و هفتم را به سی و هشت و سی و نه ممتلی کردیم .پس به
عدد ربع یک خانۀ ۱۲/ر /سطر اول عرضی ،اعنی خانۀ پنجم را] ،به[ چهل ممتلی کــردیم ،و ایــن دور
نیز تمام شد .پس نقل کردیم به دور ثالث و آن زوج الزوج بود .اعنــی هشــت در هشــت .بــه طریــق
خاص او ،عدد نوبت را اعنی چهل و یک را در بیت دوم سطر اخیر عرضی بنهــادیم ،و چهــل و دو را
در قطر اول و چهل و سه را در قطر ثانی و چهل و چهار را در بیت سوم سطر اخیر عرضی ،و چهــل و
پنج را در بیت دوم سطر اخیر طولی و چهل و شش را در بیت سوم سطر اول طولی .و چون این شــش
عدد را وضع کردیم ،چهار را از عدد اقسام ضلع نقصان کردیم که آن هشت است ،چهار بمانــد .بــه
عدد ربع او یک بیت را اعنی بیت چهارم سطر اول طولی به چهل و هفت ممتلی کردیم .پس به عدد
نصف او دو بیت سطر اخیر طولی ،اعنی بیت پنجم و ششم را به چهل و هشت و چهل و نــه ممتلــی
کردیم .پس به عدد ربع یک خانۀ سطر اول طولی را و آن خانۀ هفتم بود به پنجاه ممتلی کردیم .پــس
به عدد ربع یک خانۀ سطر اول عرضی و آن خانۀ هفتم بود ،به پنجاه و یک ممتلــی کــردیم .پــس بــه
عدد نصف دو خانۀ سطر اخیر عرضی و آن خانۀ ششــم و پــنجم بــود بــه پنجــاه و دو و پنجــاه و ســه
ممتلی کردیم .پس به عدد ربع یک خانۀ سطر اول عرضی اعنی خانــۀ چهــارم را بــه پنجــاه و چهــار
ممتلی کردیم ،و این دور نیز تمام شد .پس نقل کردیم به دور چهارم و آن زوج الفرد بود ،اعنی شــش
در شش .و به طریقۀ خاص ،عدد نوبت را اعنی پنجاه و پنج در قطر اول این دور بنهادیم ،و پنجــاه و
شش را در بیت دوم سطر اخیر طولی ،و پنجاه و هفت را در بیت دوم سطر اخیــر عرضــی ،و پنجــاه و
ُ
هشت را در قطر ثانی و پنجاه و نه را در بیت سوم سطر اخیر عرضی ،و شصت را در بیت ســوم ســطر
اولی طولی ،و شصت و یک را در بیت چهارم سطر اخیر عرضی ،و شصت ۱۲/پ] /و[ دو را در بیــت
چهارم سطر اول طولی و شصت و سه را در بیت پــنجم ســطر اخیــر طــولی و شصــت و چهــار را در
]بیت[ پنجم سطر اول عرضی ،و این دور نیز تمام شد.

باب دوم در کیفیت وض اعداد بر طریق وفق غیرتام

پیش ازین معلوم شد که مربعات بر سه قسمند :فرد و زوج الفرد و زوج الزوج .مربعــات فــرد و زوج
الزوج را ضابطه آسان است .اما زوج الفرد را ضابطه آسان و قریب الفهم نیست .ﻻجرم در وضع این
مربعات بر طریق وفق تام اقتصار کردیم و ضابطۀ افراد و ازواج اﻻزواج بیان کنیم.
]فصل اول در وض اعداد در مربعات فرد[

گوییم هر مربع فرد که باشد او را خانهای بود که وسط او باشد .آن را مرکز خوانند و چهار خانه که به
او محیط باشد ،آنک زیر او باشد ،آن را تحت المرکز خوانند و آن را که بر باﻻی او باشد ،فوق المرکز
و آنک بر یمین او باشد ،یمین المرکز و آنچه بر یسار او باشد ،یسار المرکز .و واحد را در هر یکــی از
این خانههای چهارگانه وضع توان کرد .و چون یکی ١واحد را در یکی از ایــن خانــههــا وضــع کنــیم،
بهضرورت او را چهار بیت فرزین باشد ،دو در سطر مرکز و دو در سطر دیگر .در خانــههــای فــرزین
سطر مرکز ،دو را وضع نتوان کرد؛ اما در هر یکی از خانههای فرزین آن سطر دیگــر او را وضــع تــوان
ً
کرد ،خواه فرزین یمینی و خواه فرزین یساری .و چون دو را در خانۀ فرزین یمینی مثﻼ وضع کردنــد،
 .١نسخه + :یکی
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پس نقل کردیم به چهار در چهار و عــدد نوبــت را اعنــی شصــت و پــنج در قطــر اول بنهــادیم و
شصت و شش را در بیت سوم سطر دوم عرضی ،و شصــت و هفــت را در بیــت چهــارم ســطر ثالــث
عرضی ،و شصت و هشت را در بیت دوم سطر اخیر عرضی و شصت و نه را در بیت سوم این سطر و
هفتاد را در بیت اول سطر ثالث عرضی ،و هفتاد و یک را در بیت دوم سطر دوم عرضی و هفتــاد و دو
را در قطر ثانی ،و وضع اعداد در نصف بیوت جمیع مربع تمام شد.
پس دوازده را در دوازده ضرب کردیم ،صد و چهل و چهار شــد .یکــی را بــر آن افــزودیم ،صــد و
چهل و پنج شد .هفتاد و دو را از آن نقصان کردیم ،هفتاد و سه بماند .در بیت فیــل او بنهــادیم .پــس
به هفتاد و یک نگاه کردیم که به یکی از عدد اول اعنی هفتاد و دو کم است .و در بیــت فیــل او عــدد
نوبت ،اعنی هفتاد و چهار بنهادیم .پس در فیل هفتاد ،هفتاد و پنج بنهادیم و در فیــل شصــت و نــه،
هفتاد و شش بنهادیم ،و در فیل شصت و هشت ،هفتاد و هفت بنهادیم ،و در فیل شصــت و هفــت،
هفتاد و هشت بنهادیم ،و در فیل شصت و شش ،هفتاد و نه بنهادیم ،و در فیل شصت و پنج ،هشتاد،
و وضع چهار در چهار تمام شد .پس به دور خارج آمدیم و آن شش در شش بود و در مقابل شصــت
و چهار ،هشتاد و یک بنهادیم ،و در مقابل شصت و سه ،هشتاد و دو بنهادیم ،و در مقابلــۀ شصــت و
دو ،هشتاد و سه بنهادیم و در مقابلۀ شصت و یک ،هشتاد و چهار و بدین طریق ۱۳/ر /مجموع بیــوت
خالیه را ممتلی کردیم و وضع تمام شد .اینست کیفیت وضع اعداد بر طریق وفق تام.

١٩٣
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اعداد طبیعی را همه بر طریق سیر فرزین به جانب یمین وضع کنند .و اگــر در خانــۀ فــرزین یســاری
وضع کنند ،اعداد را بر طریق سیر فرزین یساری وضع کنند و وضع را تغییر نکنند .و همــۀ اعــداد بــر
ً
طریق سیر فرزین وضع کنند ،اﻻ اعدادی که بعد از ضلع مربع و اضعاف ١آن باشد .مــثﻼ اگــر مربــع
پنج در پنج بود ،اعدادی که بعد از پنج و ده و پانزده و بیســت باشــد ۱۳/پ /بــر طریقــی دیگــر وضــع
کنند .اما طریق وضع اعداد به طریق سیر فرزین چنان باشد که چون عددی بنهند ،عددی که بعــد از
آن باشد ،در خانۀ فرزین وی بنهند .و اگر او را خانۀ فرزین نباشد ،در آن سطر که نوبت بــه او رســیده
است و خانۀ فرزین درآنجا میباید ،دورترین بیتی از بیت فرزین مطلوب اخذ کنند و عــدد نوبــت را
ً
ً
در آنجا بنهند .و دایما برین طریق روند و طریق سیر فــرزین را اصــﻼ مختلــف نکننــد .و امــا وضــع
اعدادی که بعد از ضلع به اضعاف آن باشد بر آن وجه باشد که چون به عدد ضلع رسیدند ،عددی را
که بعد ازوست در بیتی بنهند که مشترک باشد میان سطر او و سطر ضلع ،به شرط آنک سطر ضلع را
آن سطر گیرند که بر مرکز نگذرد .و چون وضع یک عدد ازین اعداد معلوم شد هر وقت که به ضعف
ضلع رسند ،عددی را که بعد ازوست هم بر آن وضع بنهند که آن عدد اول نهاده باشند .پــس اگــر در
آن سطر در جهت مطلوب خانهای که عدد را در آنجا میباید نهاد نباشد ،چنان تصور کنند که خانــۀ
ضعف ضلع با آنچه به وی متصل باشد در جهت مطلوب متصل باشد به طرف دیگر هم ازین ســطر
در خﻼف جهت مطلوب بنگرند ،٢که برین تقدیر بر عددی که بعد از اوست درکدام خانــه مــیبایــد
نهاد ،آن را در آنجا وضع کنند و برین طریقه که گفته شد همۀ اعداد را وضــع کننــد ،بعضــی بــه ســیر
فرزین و بعضی برین طریقه که ذکر رفت .و از اینجــا معلــوم شـد کــه بــدین طریــق وضــع اعــداد در
مربعات فرد به هشت وجه توان نهاد ،زیرا که واحد را در چهار خانه میتوان نهــاد ،و در هــر وضــعی
اعداد باقی به دو وجه توان نهاد به سیر فرزین به جانب یمین یا یسار ۱۴/ر /یا قدام یــا خلــف .و مــا از
جهت مثال اعداد را در مربع سه در سه به یک وجه و در مربع پنج در پنج به وجهی دیگر بیــان کنــیم
تا باقی وجوه را بر آن حمل کنند ،و آنچه ذکر رفت روشنتر گردد.
اما در مربع سه در سه واحد را در تحت المرکز وضع کنیم و سیر فرزین را به جانب یســار فــرض
کنیم .و چون این بیت که واحد در او موضوع است بیت فرزین یساری ندارد و بــرین تقــدیر بایســتی
که بیت فرزین درسطر اخیر طولی بودی ،پس دورترین بیتی از فرزین مفروض ،بیــت اولســت ازیــن
سطر اعنی قطر ثانی .دو را در آنجا وضع کردیم و خانۀ فــرزین یســاری هــم نداشــت و نوبــت ســطر
وسط عرضی بود .درین سطر ٣خانهای که دورتر بود از بیت فرزین مطلوب خانۀ اول بود هــم از ایــن
سطر سه را در آن وضع کردیم و چون سه ضلع این مربع بود ،چهار را که بعد از اوست ،در بیت قطــر
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اول بنهادیم که مشترک است میان سطر دو و سطر ضلع ،اعنی آن سطر که بــر مرکــز نمــیگــذرد و آن
سطر اول طولی است ،زیرا که دو سطرند که هر یک را سطر سه که ضلع است میتوان خواند ،بــدان
سبب که بیت سه مشترک است میان سطر اول طولی و سطر وسط عرضی .و باید که این دقیقــه را در
همۀ مربعات فرد رعایت کنند واﻻ خطا باشد .پس پنج را در بیــت فــرزین یســاری کــه آن مرکزســت
وضع کردیم و شش را در بیت فرزین یساری وی که آن قطر اخیرست وضــع کــردیم .و چــون شــش،
ضعف ضلع بود ،هفت را که بعد ازوست بر طریق وضع چهار که بعد از ضــلع بــود ،وضــع کــردیم،
اعنی آن را بر باﻻی او در بیت وسط سطراخیر طولی بنهادیم و خانۀ فرزین یســاری نداشــت .هشــت
در سطر نوبت ۱۴/پ /اعنی سطر اخیر عرضی در بیت اول که دورترین ]است[ وضــع کــردیم و بیــت
ُ
فرزین نداشت ،نه را بدان طریق که گفتیم در بیت اول سطر وسط طولی بنهادیم و وضــع مربــع تمــام
شد .و اگر در این وضع سیر فرزین به جانب یمین فــرض کنــیم ،کیفیــت وضــع اعــداد بــر محصــل
پوشیده نماند .و همچنین واحد را در سه بیت دیگر که گفتیم وضع کنیم و سیر فرزین به جانب یمین
یا یسار یا قدام یا خلف فرض کنیم.
و اما در مربع پنج در پنج واحد را در یمین المرکز وضع کردیم و ســیر فــرزین بــه جانــب قــدام فــرض
کردیم و دو را در بیت فرزین قدامی ،اعنی بیت دوم از سطر اول طولی وضع کردیم و بیــت فــرزین قــدامی
نداشت و سطر نوبت ،سطر اول عرضی بود .سه را در بیت اخیر ازین سطر ،اعنی قطر ثــانی کــه دورتــرین
بیتی است درین سطر از بیت فرزین مفروض بنهادیم .و بیت فرزین نداشت ،چهــار را بــر طریقــۀ مــذکوره
در بیت اخیر سطر رابع طولی بنهادیم ،و پنج را در بیت فرزین او اعنی بیت ســوم از ســطر چهــارم عرضــی
بنهادیم .و چون پنج ،ضلع این مربع بود ،شش که بعد ازوست ،در بیت اول از ســطر چهــارم عرضــی کــه
مشترک است میان سطر دو اعنی سطر اول طولی و میان سطر پــنج کــه بــه مرکــز نمــیگــذرد اعنــی ســطر
چهارم عرضی .و بیت فرزین نداشت ،هفت را بر طریقۀ مذکوره در بیت اخیر سطر ثالث عرضــی بنهــادیم
ُ
و هشت و نه را در بیتهای فرزین قدامی بنهادیم .و نه بیت فرزین قدامی نداشت ،ده را بر طریقۀ مــذکوره در
بیت اخیر سطر ثانی طولی بنهادیم و ده ضعف ضلع بود .یازده را خواستیم ۱۵/ر /که به دو مرتبــه بــر بــاﻻی
ده بنهیم هم درین سطر ،چنانک شش را وضع کرده بودیم ،خانۀ ]فرزین[ نداشت در آن جهت ،پس خانــۀ
ده با خانهای که بر باﻻی اوست تصور کردیم که متصل باشد به بیت اخیر ازین ســطر ،اعنــی بــدان طــرف
که در خﻼف جهت مطلوبست .بدین تقدیر میبایست که یازده کــه بعــد ازوســت در قطــر رابــع موضــوع
بودی ،آن را در آنجا وضع کردیم .پس دوازده و سیزده و چهارده و پانزده بــود تــا در بیتهــای فــرزین قــدامی
وضع کردیم .و پانزده ضعف ضلع بود در قطر اول موضوع .خواستیم که شانزده را که بعد ازوست بــه دو
مرتبه هم درین سطر ،اعنی سطر اول عرضی وضع کنیم .هیچ بیت در جهــت مطلــوب نبــود .فــرض
کردیم که خانۀ پانزده متصل باشد بدان طرف دیگر ازین سطر ،اعنی قطر ثانی .و نظر کــردیم ،بــرین
تقدیر میبایست که شانزده در بیت چهارم هم ازین سطر موضــوع بــود ،آن را آنجــا بنهــادیم .و بیــت
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فرزین قدامی نداشت ،بر طریقۀ مذکوره هفده را در بیت اخیر سطر ]ســوم[ طــولی ١وضــع کــردیم و
هجده و نوزده را در بیتهای فرزین قدامی وضع کردیم .پس نوزده را ٢خانۀ فرزین قدامی نبــود بیســت
را بر طریقۀ مذکوره در بیت اخیر سطر ثانی عرضی وضع کردیم و ضعف ضلع بود .بیســت و یــک را
به دو مرتبه بر باﻻی او نهادیم ،در بیت ســوم از ســطر دوم عرضــی بنهــادیم و بیســت و دو را در بیــت
فرزین قدامی او اعنی بیت دوم از سطر اول عرضی وضــع کــردیم و خانــۀ فــرزین قــدامی نداشــت و
بیست و سه را بر طریقۀ مذکوره در بیت اخیر سطر اول طولی ،اعنی ۱۵/پ /قطر ثالث بنهادیم و بیــت
فرزین قدامی نداشت و بیست و چهار را بر طریقۀ مذکوره در بیت اخیــر ســطر رابــع عرضــی وضــع
کردیم و بیست و پنج را در بیت فرزین قدامی ،اعنی خانــۀ چهــارم از ســطر ثالــث عرضــی .و وضــع
اعداد درین مربع تمام شد و از اینجا اوضاع دیگر هم درین مربع و آن هفت وضع دیگرست و وضــع
اعداد در سایر مربعات فرد معلوم شود .و این طریقه بهغایت آسانست ٣و بایــد کــه ســه در ســه را در
موضعی که مراد از آنجا اقامت اجتماع باشد بسیار وضــع نکننــد ،چــه موجــب تفریــق باشــد و ایــن
مجرب است.
۱۵
۲
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۲۳
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فصل دوم در وض اعداد در مربعات زوج الزوج
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و اول این چهار در چهار است و کیفیت وضع درین مربعات چنان باشد که اگر مربع چهار در چهار
باشد واحد را در یکی از اقطار اربعه وضع توان کرد .پس چون واحد را در یکی از ایــن اقطــار وضــع
کردند ،اگر خواهند در سطر طولی بروند و اگر خواهند در ســطر عرضــی .و ابتــداء از واحــد کننــد و
خانهها را میشمارند و هر خانه که غیر از خانههای قطر باشــد ،در آنجــا عــدد را وضــع نکننــد ،امــا
اعتبار کنند .و چون به خانۀ قطر رسد عددی که نوبت آن خانه باشد در آنجــا وضــع کننــد ،در همــۀ
خانهها و اقطار اعداد را وضع کنند .پس ابتدا به خانۀ اخیر کنند که شانزده در آنجا موضوع بــوده ،بــه
 .١حاشیه :اعنی سطر سیم طولی
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 .٣نسخه :آسان نست
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عکس آنچه اول رفته باشند بازگردند ،اما طول و عرض را مختلف نگردانند .بدان معنــی کــه اگــر اول
در طول رفته باشد این ساعت نیز هم در طول بروند ،اما در جهت مخالفت کنند ،بدان معنی که اگــر
اول به جانب یمین رفته باشند در آخر به جانب یسار روند و برعکس .و اگر اول بجانــب قــدام ۱۶/ر/
رفته باشند در آخر به جانب خلف روند و شانزده را واحد گیرند و همچنین بــر وﻻ اعــداد خانــهها را
میشمارند و هر خانه که ممتلی باشد عدد او را در آنجا مینهند و چون خانههای یک سطرتمام شود
با خانههای آن سطر میروند که در پهلوی او باشد و طریقۀ اول را نگاه می دارند تا مجموع اعــداد را
ً
وضع کنند .و اگر مربع زیاده از چهار در چهار باشد ،مثﻼ هشت در هشــت باشــد ،ایــن مربــع را بــه
چهار در چهار منقسم سازند و بر زوایای آن نقطه بنهند تا از یکــدیگر ممتــاز شــود .پــس هــم بــدان
طریق که در چهار در چهار گفتیم و در هر قطر که خواهند وضع کنند و در طول یــا عــرض برونــد و
خانهها میشمارند و هر خانه که غیر قطر مربعات باشد که مربع اصل بدان منقسم شــده اســت ،در
آنجا عدد وضع نکنند .و هر خانه که قطر باشد از آن هر مربعــی کــه باشــد در آنجــا اعــداد نوبــت را
وضع میکنند تا بر این طریق مجموع خانهها و اقطار همۀ مربعــات ممتلــی گرداننــد .پــس از بیــت
اخیر ،اعنی از بیت که عدد اخیر در آن موضوع بود ،ابتدا کنند و آن را واحد فرض کننــد و هــم بــر آن
طریق که در چهار در چهار گفتیم ،مجموع خانههای خالیه را ممتلی گردانند .و ازین طریقــه هشــت
وجه معلوم شود زیرا که واحد را چهار وضع است و هر وضعی به دو طریق میتوان رفت در طول یــا
در عرض .و ما مربع چهار در چهار بر یک وضع و مربع هشت در هشت بر وضعی دیگــر بنهــیم تــا
باقی را بر آن حمل کنند .اما در مربع چهار در چهار واحد را در قطر اول بنهیم و درآن جهت عــرض
که به یسارست بیاییم و خانهها را میشماریم و دو را که عدد خانۀ دوم است در آنجا بنهیم کــه خانــۀ
۱۶/پ /قطریست و همچنین سه را و چهار را در قطر ثانی بنهیم .و چون این سطر تمام گشت با ســطر
ثانی عرضی آییم و پنج را در اول بیت او بنهیم ،چه بیت قطریست .و شــش و هفــت را در خانــههای
ثانی و ثالث این سطر نهیم ،چه آنها قطرند .و هشت را در خانۀ اخیر که قطر نیســت بنهــیم .پــس بــه
ُ
سطر ثالث عرضی آییم و در بیت اول نه را بنهیم ،چه بیت قطر نیســت .و ده و یــازده را در بیــتهــای
ثانی و ثالث این سطر بنهیم ،چه بیتهای قطرند و دوازده را در خانۀ آخر این ســطر وضــع نکنــیم چــه
بیت قطر نیست .پس به سطر اخیر عرضی آییم و سیزده را در بیت اول او که قطر ثالــث اســت وضــع
کنیم .و چهارده را و پانزده را در خانههای دوم و سوم وضــع کنــیم .و شــانزده را در قطــر اخیــر وضــع
کنیم .و چون به بیت اخیر رسیدیم ،این بیت را واحد گیریم و هم در عرض این سطر بیاییم به جانــب
یمین بر عکس اول ،و دو را در خانۀ سوم ازین سطر وضع کنیم ،چه خالیست .و همچنــین ســه را در
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بیت دوم و چهارم ١وضع نکنیم چه ممتلی است .پس با سطر ثالــث عرضــی آیــیم و پــنج را در خانــۀ
آخر او وضع کنیم که خالی است .و همچنین میآییم تا جمع بیوت خالیــه را ممتلــی کنــیم و وضــع
اعداد تمام شود .و اما در مربع هشت در هشت ،چهار در چهارها ،چهار در چهار شود و بر زوایــای
چهار در چهارها نقطهها رسم کنیم تا از یکدیگر ممتاز شود .پس واحد را در قطــر ثالــث بنهــیم و در
طول برویم به جهت قدام و بیوت را می شماریم ۱۷/ر /غیر از دو و خارج قســمت هــم عــددی باشــد
غیر از دو و آن را بدان عدد ببخشیم و مربع بزرگ اعنی اصل منقسم گردد به مربعات چند که اضــﻼع
ً
ایشان چون خارج قسمت باشد و عدد ایشان مساوی عدد مربع مقسوم علیــه باشــد .مــثﻼ دوازده در
دوازده چون عدد ضلع او را اعنی دوازده بر سه قسمت کنیم ،خارج قسمت چهار بود .پس چون همۀ
اضﻼع این مربع را بر سه قسمت کنیم ،مربع اصل منقســم گــردد بــه مربعــات چنــد کــه اضــﻼع آن
ً
مربعات مساوی چهار بود که خارج قسمت است و عدد ایشان مساوی مربع مقسوم علیه باشد .مثﻼ
ُ
در این صورت چون مقسوم علیه سه است ،عدد آن چهار در چهارها ،نه باشد که مربــع ســه اســت.
ُ
پس معلوم گردد که بر تقدیر معروض ،سطح این مربع بزرگ به نه چهار در چهار منقســم گــردد و آن
را چنان فرض کنند که مربع سه در ]سه[ است و هر چهار در چهاری ،یک خانۀ اوست و مجموع آن
چهار در چهارها را که میان دو سطر قسمت متوالی باشند یک سطر خوانند ،طولی یــا عرضــی .پــس
چهار در چهاری که به منزلت واحد است آن را ممتلی کنند بعــد از آن از عــدد نوبــت ابتــدا کننــد و
چهار در چهار دیگر را که به منزلت دو است ممتلی کنند .پس چهار در چهار که به منزلت سه است
و بر این طریق تا همۀ چهار در چهارها را ممتلی کنند ،وضع مربــع اصــل تمـام گــردد .و اگــر ضــلع
همین مربع بر چهار قسمت کنند ،خارج قسمت سه باشد .و چون همۀ اضﻼع را بــه چهــار قســمت
کنند سطح این مربع منقسم گردد به شانزده سه در سه .پس چنان فرض کننــد کــه ایــن مربــع اصــل
چهار در چهار است و هر سه در سه خانهای از خانههای اوست .پس اول سه در سه را که به منزلــت
واحد است ممتلی کنند و بعد از آن آنکه به منزلت دو است تا آخر .و ما ۱۷/پ /از جهت مثال دوازده
در دوازده وضع کنیم و اضﻼع او را به چهار قسم کنیم ،چهار در چهاری حاصل شود که هر خانــۀ او
سه در سه باشد و این چهار در چهار را بر طریقۀ فرس و فرزین وضع کنیم ،چنانک پیش از این ذکــر
رفت .و سه در سهها را برین طریقه وضع کنیم که واحد تا عدد نوبت را در تحت المرکز وضــع کنــیم
و سیر فرزین به جانب یسار فرض کنیم .پس ابتدا به سه در سه اول کردیم که به منزلت واحد است و
واحد را در تحت المرکز او بنهادیم .و دو را در بیت اول از سطر ثالث طولی و آن را بر طریقۀ مــذکوره
ُ
تمام کردیم تا بر عدد نه تمام شد .بعد از آن به سه در سه دوم آمدیم که به منزلــت دو اســت و آن ســه
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]شکل [۶

و هر مربعی را از مربعات که بدین قسمت حاصل گشته بود یکی گیرند از بیوت آن عــدد مفــروض.
و بعد از آن مربع مفروض به هر وجه که خواهند وضع کنند .و همچنین مربعاتی که بــه منزلــت بیــوت
ً
مربع مفروضند .و از اینجا اقسام بسیار حاصل شود که اوضاع مربعات بدان توان کرد .مثﻼ اگر شصت
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در سه است که در خانۀ فرس افتاده است ،اعنی سه در سۀ سوم از سطر دوم عرضــی .و عــدد نوبــت
اعنی ده در تحت المرکز این سه در سه بنهادیم و او را به طریق مذکوره تمام کردیم تا انتها بــه هجــده
رسید .بعد از آن ]به[ سه در سه]ای[ رفتیم که خانۀ فرزین اوست ،اعنی سه در ســه چهــارم از ســطر
ثالث عرضی ،و عدد نوبت را اعنی نوزده در تحت المرکز او بنهادیم و او را تمام کردیم و بر بیســت و
هفت تمام شد .پس نقل کردیم به خانۀ فرس او اعنی به سه در سه دوم از سطر رابع عرضــی ،و عــدد
نوبت را اعنی بیست و هشت را در تحت المرکز او نهادیم و او را تمام ]کردیم[ و وضع سه در ســههــا
به هر وجه که خواهیم تمام توان کرد .اما بدین طریق نهادیم برای سهولت و برین طریقه مجموع ســه
در سهها را تمام کردیم و وضع تمام شد .و ضابطه در این طریق آنست که هر وقت کــه اقســام ضــلع
مربعی بر سه یا زیاده از آن منقسم گردد ،اضﻼع آن را بر آن قسمت کنند .پس اگر عدد سه بوده باشد
آن را سه در سه فرض کنند ،و اگر چهار ،چهار در چهار و اگر پنج ،پنج در پنج ۱۸/ر/

١٩٩

در شصت را بر سه تقسیم کنند ،خارج قسمت بیست باشد .پس این مربع را سه در سه فرض کننــد کــه
هر بیتی از آن بیست در بیستی بود .و اگر بر چهار قسمت کنند ،پانزده بیرون آید .آن را چهــار در چهــار
فرض کنند که هر بیتی از آن پانزده در پانزده باشد .و اگر بر پنج قسمت کنند دوازده بیرون آید .آن را پنج
در پنجی فرض کنند که هر بیتی از آن دوازده در دوازدهی بود .و اگــر بــر شــش قســمت کننــد ۱۸/پ /ده
بیرون آید .آن را شش در شش فرض کنند که هر بیتی از آن ده در دهی باشد .و اگر بر ده قســمت کننــد،
شش بیرون آید .آن را ده در دهی فرض کنند که هر بیتــی از آن شــش در شــش باشــد .و اگــر بــر دوازده
قسمت کنند ،پنج بیرون آید؛ آن را دوازده در دوازده فرض کنند که بیتی از آن پنج در پنج باشد .و اگر بــر
پانزده قسمت کنند ،چهار بیرون آید .آن را پــانزده در پــانزده فــرض کننــد کــه هــر بیتــی از آن چهـار در
چهاری بود .و اگر آن را بر بیست قسمت کنند ،سه بیرون آید .آن را بیست در بیستی فرض کنند کــه هــر
بیتی از آن سه در سه باشد .و چون کیفیت وضع اعداد طبیعی در همۀ مربعات بر طریــق وفــق تــام و در
بعضی مربعات بر طریق وفق غیرتام بیــان کــردیم ،اشــارتی کنــیم بــه کیفیــت طریــق وضــع اســامی در
مربعات چهار در چهار که عادت رفته است ١و کتاب را بر آن ختم کنیم.
خاتمه
٢٠٠

گوییم عادت چنان رفته است که اسامی در مربع چهار در چهار وضع میکنند و آن بر دو نوع باشــد.
یا اسم را بینه بنهند چنانچه حروف اسم در سطری از ســطور مربــع موضــوع باشــد و بــاقی ســطور را
همان وفق باشد؛ یا حروف اسم را به یک بار به حساب جمل جمع کنند و چنان سازند که وفق مربع
آن مجموع باشد .اما طریق وجه اول چنان باشد که بنگرند اگر مجموع حروف آن اسم کمتر از ســی
ً
و چهار باشد که وفق طبیعی ٢آن مربع است ،چنانک داود مثﻼ ،وضع این اسم دریــن مربــع ممکــن
نباشد .و اگر زیادت باشد ،بنگرند ٣که هیچ حرفی مکرر هست ،چون محمد .باز اگــر مکــرر باشــد
هم ممکن نباشد ،چه شرط چنانست در وضع مربعات که اعداد هیچ مکــرر نباشــد ،واﻻ خاصــیت
ندارد .و اگر مکرر نباشد ،بنگرند ٤که کمتر از چهار حرف اســت ۱۹/ر /یــا مســاوی یــا زیــادت .اگــر
کمتر باشد هم ممکن نباشد .و اگر مساوی چهار باشد ممکن باشد و هر حرفی در بیتی بنهند .و اگر
زیادت باشد دو ٥حرف یا سه حرف در بیتی نهند و در باقی بیوت یک حرف بنهند ،چنانک اقتضــای
حال باشد .و چون حروف را وضــع کننــد ،بــه دو طریــق وضــع بــاقی اعــداد تــوان کــرد .طریــق اول
مخصوص است به بعضی اسامی و طریق ثانی عام.
 .١در گ ۲۱ر نام نجیبالدین آمده و در جدول  ٤  ٤وارد شده است.
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اما طریق اول خاص است به اسامی که از حرف اول تا به آخر سه بار واحد را نقصان توان کرد.
و چون نقصان کردند سه بار واحد را بر صاحبش توان افزود که هیچ عدد مکرر نشود .و طریق وضع
چنانست که یکی را بر حرف اول یا آخر زیادت کنند و عدد حاصل را در بیت فرس وی بنهند و یکی
را برین عدد حاصل زیاده کنند و در بیت فرزین وی بنهند و باز یکی را زیــاده کننــد و در بیــت فــرس
وی بنهند ،چنانچه در وضع چهار در چهار معلوم شده است .باز از حرف آخر یا اول یکی را نقصان
کنند و در بیت فرس وی بعکس اول بنهند .و باز یکی را نقصان کنند و در بیــت فــرزین وی بنهنــد .و
باز یکی را نقصان کنند و در بیت فرس وی بنهند .و چون این ده خانه را وضع کــردیم ،بــه خانــۀ دوم
نگاه کنیم و به خانۀ فیل او ،و آن هر دو عدد را که درین دو خانه موضوعند جمع کنند و حــرف اول را
از وی نقصان کنند و باقی را در بیت فیل او بنهند .و باز آنچه در بیت فرس بیت اول موضوع بود ،هم
ازین مجموع نقصان کنند و باقی را در بیت فیل او بنهند و بیت فیل بیت فرزینش ممتلی اســت .بــاز
عدد بیت فرس بیت فرزین را ازین مجموع نقصان کنند و در بیت فیــل وی بنهنــد .و چــون ایــن ســه
خانۀ دیگر ممتلی کنند ،حرف ثالث اعنی ۱۹/پ /آن اعداد که در بیت ثالث موضوع است بســتانند و
بر آن عدد که در بیت فیل وی است افزایند .و مجمــوع را بســتانند و حــرف چهــارم را از وی نقصــان
کنند و باقی را در بیت فیل وی بنهند .و باز آنچه در بیت فرس بیت رابع موضوع است ازیــن مجمــوع
نقصان کنند و باقی را در بیت فیل وی بنهند و بیت فیل ]بیت[ فرزین وی ممتلــی اســت .پــس عــدد
بیت فرس بیت فرزین وی ازین مجموع نقصان کنند و باقی را در بیت فیــل وی بنهنــد و وضــع تمــام
ً
شد .و مثﻼ خواهیم که اسم حسین را وضع کنیم .اگــر بــر حــرف اول اعنــی ح دو بــار واحــد زیــاده
میکردیم ده میشد که ده در ١اسم موجود است و مکرر میگشت .ﻻجرم بر حرف چهــارم کــه نــون
است واحد را زیاده کردیم پنجاه و یک شد .آن را در بیت فرس وی اعنی بیت دوم ســطر دوم عرضــی
بنهادیم و باز یکی برو زیاده کردیم پنجاه و دو شد .آن را در بیت فــرزین وی نهــادیم اعنــی بیــت اول
سطر سوم عرضی .و باز یکی بر وی زیاده کردیم پنجاه و ســه شــد .آن را در بیــت فــرس وی بنهــادیم
اعنی ]در[ بیت سوم سطر چهارم عرضی بنهادیم .بــاز بــه حــرف اول آمــدیم اعنــی ح و یکــی از وی
نقصان کردیم هفت بماند .آن را در بیت فرس وی بنهادیم اعنی بیــت ســوم ســطر دوم عرضــی و بــاز
یکی از وی کم کردیم شش بماند .آن را در بیت فرزین وی بنهادیم اعنی در ]بیت[ چهارم سطر ســوم
عرضی .باز یکی از وی نقصان کردیم پنج بماند .آن را در بیــت فــرس وی اعنــی در خانــۀ دوم ســطر
چهارم عرضی بنهادیم .و چون این دو بیت را ممتلی کردیم آنچه در بیت دوم بود از اسم اعنی س بــر
آنچه در بیت فیل او بود افزودیم شصت و شــش شــد .حــرف اول اعنــی هشــت را ازو نقصــان ۲۰/ر/
کردیم پنجاه و هشت بماند .آن را در بیت فیل ]بیت[ اول بنهادیم .باز آنچه در بیت فرس او بود اعنی
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هفت را هم از شصت و شش نقصان کردیم پنجاه و نه بماند .آن را در بیت فیل وی بنهادیم و از بیــت
فرزین وی درگذشتیم و بیت فرس بیت فرزین او را بستدیم و آنچه در وی موضوع بود اعنی پــنج را از
شصت و شش نقصان کردیم شصت و یک بماند .آن را در بیت فیل وی بنهادیم .و چون این سه بیت
دیگر تمام شد به خانۀ سوم آمدیم و آنچه در وی موضوع بود اعنی ده را بر آنچه در خانۀ فیل وی بــود
افزودیم شصت و دو شد .آنچه در خانۀ چهارم بــود از اســم اعنــی پنجــاه را از شصــت و دو نقصــان
کردیم دوازده بماند .آن را در بیت فیل وی بنهادیم .پس آنچه در بیت فــرس بیــت چهــارم بــود اعنــی
پنجاه و یک را از شصت و دو نقصان کردیم یــازده بمانــد .آن را در بیــت فیــل وی بنهــادیم و از بیــت
فرزین وی درگذشتیم و آنچه در بیت فرس ]بیت[ فرزین وی بود اعنی پنجاه و ســه را از شصــت و دو
ُ
نقصان کردیم نه بماند .آن را در بیت فیل وی بنهادیم و وضع اسم تمام شد.
اما طریق وضع عام محتاج است به استقرار تبدیل بعضی اعداد به بعضــی و آن چنــان بــود کــه
حروف اسم را بعضی در سطر اول عرضــی بنهنــد و حــرف اول و رابــع را جمــع کننــد و بــه دو قســم
مختلف کنند و در خانههای دوم و سوم سطر اخیر عرضی ١بنهند ،اقل را در برابــر اکثــر ،و اکثــر را در
برابر اقل از حروف اسم که در خانۀ دوم و سوم سطر اول عرضی موضوعند .پــس حــرف دوم و ســوم
اسم را جمع کنند و به دو قسم مختلف کنند و در خانۀ اول و چهارم سطر اخیر عرضی بنهند ،اقل در
برابر اکثر که در قطر برابر او موضوع بود از حرف اسم ،و اکثر در برابر اقل ۲۰/پ /که در قطــر برابــر او
موضوع بود از حرف اسم .پس آنچه در بیت اول ]و[ رابع سطر اول طولی موضوع بود جمــع کنــیم و
به دو قسم مختلف کنیم و در دو خانۀ دوم و سوم سطر اخیر طولی وضع کنیم .پس آنچــه در ]بیــت[
اول و رابع سطر اخیر طولی موضوع بود جمع کنیم و آن را به دو قسم مختلــف کنــیم و آن را در بیــت
دوم و سوم سطر اول طولی وضع کنیم ،اقل در مقابل اکثر و اکثر در مقابل اقــل .پــس آنچــه در بیــت
] ٢[...سطر ثانی و ثالث موضوع بود جمع کنیم و تفاوت میان او و مجموع آنچه در بیــت اول و رابــع
سطر ثالث عرضی موضوع بود بستانیم و نگاه داریم .اگر تفاوت فرد باشد باید که چنان ساخته باشیم
که مجموع آنچه در بیت اول و رابع سطر ثانی موضوع بود فرد باشد .و اگر تفاوت زوج باشد باید کــه
مجموع مذکور زوج بوده باشد تا قسمتی که بعد ازین خواهیم کرد ممتلی باشد .پس این مجمــوع را
اعنی آنچه در بیت اول و رابع سطر ثانی طولی موضوع بود به دو قسم کنیم کــه تفــاوت میــان ایشــان
مساوی تفاوت محفوظ باشد و اگر فضل این مجموع را بــوده باشــد بــر آنچــه در قطــرین مــذکورین
موضوع بود ،قسم اصغر را در بیت دوم سطر ثالث طولی وضع کنیم و قســم اعظــم را در بیــت ثالــث
این سطر .و اگر برعکس بود ،برعکس وضع باید کرد .پس مجموع آنک در ســه بیــت اول و ثالــث و
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رابع سطر ثالث عرضی موضوع بود بستانیم و آن را از عدد مجمــوع اســم نقصــان کنــیم و بــاقی را در
بیت ثانی سطر ثالث عرضی وضع کنیم .پس مجموع آنچه در بیت اول و ثالــث و رابــع ســطر ١ثــانی
عرضی موضوع بود بستانیم و آن را هم از مجموع عدد اسم نقصان کنــیم و بــاقی را در بیــت دوم ایــن
سطر وضع کنیم ،و وضع این اسم تمام شود.
و اگر بعضی اعداد مکرر شود باید که تغییر و تبدیل اعداد نکنند .و ما از جهــت تــیمن و تبــرک و
شرف ۲۱/ر /لقب همایون ٢خداوندی را اعنی نجیبالدین را در چهار در چهار وضع کنیم .نــون را در
بیت اول ،و جیم و یا و با را در بیت دوم ،و الــف و ﻻم و دال را در بیــت ســوم ،و یــا و نــون را در بیــت
چهارم سطر اول عرضی وضع کنیم .پس آنچه در بیت اول و رابع بود جمع کردیم ،صد و ده بــود .آن
را به سی و هشت و هفتاد و دو منقسم گردانیدیم و سی و هشت را در بیت ثانی ســطر اخیــر عرضــی
وضع کردیم ،هفتاد و دو را در بیت سوم این سطر .باز آنچه در بیت دوم و سوم سطر اول عرضــی بــود
جمع کردیم ،پنجاه بود .آن را به دو قسم کردیم ،اعنی بــه بیســت و ســی .و بیســت را در قطــر ثالــث
بنهادیم و سی را در قطر رابع .پس آنچه در بیت اول و رابع سطر اول طولی موضوع بود جمع کــردیم،
هفتاد بود .آن را به سی و شش و سی و چهار منقسم گردانیدیم .و سی و شــش را در بیــت دوم ســطر
رابع طولی و سی و چهار را در بیت سوم این سطر وضع کردیم .پس آنچه در بیــت اول و رابــع ســطر
رابع طولی موضوع بود جمع کردیم ،نود بود .آن را به چهل و سه و چهــل و هفــت منقســم کــردیم .و
چهل و سه را در بیت دوم سطر اول طولی و چهل و هفت را در بیت سوم همین سطر وضــع کــردیم.
بعد از آن آنچه در قطر ثانی و ثالث موضوع بود جمع کردیم ،هشتاد بود .و آنچه در بیــت اول و آخــر
سطر ثالث عرضی موضوع بود جمع کردیم ،هشتاد و یک بود .تفاوت میان هر دو یکی بود.

٢٠٣

و مجموع آنچه در بیت اول و رابع سطر ثانی طولی موضوع بود ،چنانچه شرط رفت فرد بود اعنی
پنجاه و سه .آن را به دو قسم کردیم که تفاوت میان ایشان ۲۱/پ /هم یکی بود اعنی بیســت و هفــت و
بیست و شش .و چون این مجموع قطرین بیست و هفت را که اعظم است در بیــت دوم ســطر ثالــث
طولی وضع کردیم و بیست و شش در بیت سوم این سطر ،باز مجموع آنچــه در بیــت اول و ثالــث و
رابع سطر ثالث عرضی موضوع بود جمع کردیم ،صد و هفت بود .آن را از عدد مجموع حروف اســم
اعنی صد و شصت نقصان کردیم ،پنجاه و سه بماند .آن را در بیــت دوم ســطر ثالــث عرضــی وضــع
کردیم .باز آنچه ١در بیت اول و سوم و چهارم سطر دوم عرضــی موضــوع بــود جمــع کــردیم ،صــد و
شش ٢بود .آن را از صد و شصت نقصان کردیم ،پنجاه و چهــار بمانــد .آن را در بیــت دوم ســطر دوم
عرضی وضع کردیم ،وضع لقب مبارک تمام شد.
و چون وض اسم به وجه اول گفته شد بیان وجه دوم هم ب نیم

٢٠۴

و آنچنان بود که مجموع عدد حروف اسم را جمع کنند و چنان ســازند کــه وفــق مربــع آن مجمــوع
باشد .و طریق وضع آن چنان باشد که اعداد بر وضع طبیعی از واحد تا هشت وضع کنند بــر طریــق
سیر فرزین ،٣و فرزین را چنانک ذکر رفت .باز اگر خواهند اعداد چهارگانۀ اولــی اعنــی از واحــد تــا
چهار بستانند و هر یک از هفده نقصان میکنند و باقی را در بیت فیل وی مینهند تا دوازده خانه پــر
شود و اگر خواهند اربعۀ ثانیه را اعنی از پنج تا هشت بستانند و هر یک را از هفده نقصان میکننــد و
باقی را در بیت فیل وی نهند .و چون دوازده خانه بر یکی از این دو طریــق ممتلــی نمودنــد مجمــوع
عدد حروف اسم را بستانند و هفده را از آن نقصان کنند و باقی را نگاه دارند .و بیت فیل هــر یکــی را
ازین بیوت اربعه که خالیاند میستانند و عددی را که در آنجا موضوع اســت ازیــن بــاقی محفــوظ
نقصان کنند و باقی را در بیت خالی ۲۲/ر /مذکور مینهنــد و هــر چهــار خانــۀ خــالی را بــدین وجــه
ممتلی گردانند و وضع تمام گردد ٤.و اگر میخواهیم به طریق عام وضع توانیم کرد و آن چنان باشــد
که از واحد بر وﻻی طبیعی هشت خانه را ممتلی کنیم به طریق فرس و فرزین .پس مجموع حــروف
اسم را به دو قسم مختلف کنیم .پس هر یکی را از اعداد اربعۀ اولی اعنی از واحد تــا چهــار از احــد
القسمین نقصان میکنیم و باقی را در بیت فیل مینهیم .پس هر یکی از اعداد اربعۀ ثانیه را اعنــی از
پنج تا هشت از آن قسم دیگر نقصان میکنیم و باقی را در بیت فیل او مینهیم تا وضع تمــام شــود .و
ّ
ما هم از برای اسم مبارک او ادام الله تیامن ایامه الشریف اعنی محمد را برین طریــق وضــع کنــیم .و
 .١نسخه + :در سطر
 .٢نسخه :هفت )که غلط است(
 .٣متن گسستگی دارد.
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چون حروف او را جمع کنیم ،اگر میم مشدد را دو میم گیریم ،صد و سی و دو باشد و اگــر یــک مــیم
گیریم نود و دو باشد .و ما صد و سی و دو را به طریق اول وضع کنیم و نود و دو را به طریــق دوم .امــا
طریق اول از واحد تا هشت وضع کنیم به طریقۀ مذکوره و اربعۀ اولی را از هفده نقصان کنیم و باقی
را در بیت فیل آن مینهیم .و بعد از آن هفده را از عدد مجموع اســم اعنــی صــد و ســی و دو نقصــان
کنیم ،صد و پانزده بماند .آن را نگاه داریم و هشت را ازو نقصان کنیم ،صد و هفــت بمانــد .آن را در
بیت فیل وی نهیم .باز شش را از وی نقصان کنیم ،صد و نه بماند .آن را در بیت فیل وی بنهــیم .بــاز
پنج را از وی نقصان کنیم ،صد و ده بماند .آن را در بیت فیل وی بنهیم و وضع تمام شود .امــا طریــق
دوم چنان باشد که از واحد تا هشت به طریقۀ مذکوره وضع کنیم .پس نود و دو را که مجمــوع ۲۲/پ/
عدد حروف اسم است به ]دو[ قسم مختلف ]کنیم[ اعنی به پنجاه و چهل و دو .پس اربعۀ اولی را از
چهل و دو نقصان کنیم بر آن طریقه که واحد را از وی نقصان میکنیم چهــل و یــک بمانــد .آن را در
بیت فیل وی بنهیم .پس دو را از وی نقصان کنیم ،چهل بماند .آن را در بیت فیل وی بنهیم .پس سـه
را نقصان کنیم ،سی و نه بماند .آن را در بیت فیل وی وضع کنیم .پس چهار را نقصان کنــیم ،ســی و
هشت بماند .آن را در بیت فیل وی بنهیم .بعد از آن به اربعۀ ثانیه آییم و هشت را از قسم دیگر اعنــی
پنجاه نقصان کنیم ،چهل و دو بماند .آن را در بیت فیل وی بنهیم .باز هفت را نقصان کنیم ،چهــل و
سه بماند .آن را در بیت فیل وی بنهیم .باز شش را نقصان کنیم ،چهل و چهــار بمانــد .آن را در بیــت
فیل وی بنهیم .باز پنج را نقصان کنیم ،چهل و پنج بماند .آن را در بیت فیــل وی بنهــیم و وضــع ایــن
اسم تمام شود .اینست آنچه خواستیم که درین رسالت یاد کنیم .و از سبب اﻻسباب و رب اﻻربــاب
مسئلت مینماییم که بر زبان و قلم ما آن راند که سبب نجات ما باشد و از ضــﻼلت و عواقــب مــا را
نگاه دارد و به رحمت ١خود مغفرت نماید ،انه فیه موفق ومعین والحمد ّلله ّ
رب العالمین.
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The Passion of Investigation:

In Memory of Hamid-Reza Giahi-Yazdi

Sara Farzpour Machiani

Dr. Hamid-Reza Giahi-Yazdi passed away on Saturday 4, June 2022. He
was born in 1973. His field of research was history of mathematical
astronomy in the Islamic civilization. He had written his PhD
dissertation under supervision of Prof. Ahmed Djebbar in the University
of Lille (France). In recent years, he was the director of the History of
Science Dept. in the Encyclopedia Islamica Foundation (Tehran). His
research papers have been published in Suhayl, Archives for the History
of Exact Sciences, etc. His small book in Persian entitled History of
astronomy in Iran is a masterpiece and a combination of scholarly
standards with a simple way of presentation addressed to a wide range
of readers. A list of his scientific activities and publications is given in
this article.

Arithmetic, clear and enchanting as Lilavati

Maryam Zamani

Lilavati is an educational arithmetic book written by Bhāskarāchārya,

the well-known Indian mathematician of the 12th century. It is a part of
the Siddhānta-Ṡiromaṇi about spherical trigonometry and practical
mathematics in astronomy. Lilavati, the most famous work of Bhāskarā
II, was translated by Faizi, the poet laureate, in 995 A. H./ 1587 upon
Akbar the Great’s order. Faizi’s translation includes an introduction to
the story behind the writing of Lilavati. This explanation is not in the
original book but made a reputation for the Persian translation of
Lilavati even in non-Persian books. This paper provides a quick view of
Lilavati and its introduction.

The current issue (nos. 19 & 20) of Miras-e Elmi corresponds to
the time interval from Spring 2021 to Winter 2022. In this period
we have lost three historians of sciences due to the Covid-19
pandemic or for other reasons.
Dr. Grigor Broutian was a historian of astronomy and
calendars working in the Biurakan Astronomical Observatory, and
the National Library of Armenia (Matenadaran) in Yerevan. He
lost his life due to the Covid-19 pandemic. He died on 11 April
2021.

Dr. Javad Hamadanizadeh, an Iranian historian of science in
the Islamic civilization passed away on September 4, 2021 in
Atlanta. He was a disciple of Prof. Edward Stewart Kennedy in the
American University of Beirut. He had taught history of
mathematics as well as mathematics courses in Sharif University
of Technology (Tehran).
Dr. Hamid-Reza Giahi-Yazdi passed away on June 4, 2022 after
a long period of suffering from cancer. He was the director of the
history of science department, Encyclopedia Islamica Foundation
(Tehran). He was a nice and active colleague who had published
papers in international journals in the field of the history of
science. He had prepared his PhD dissertation in the University of
Lille, under supervision of Prof. Ahmed Djebbar.
We hope that they all rest in peace and we keep their dear
memories in our hearts.
Mohammad Bagheri
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