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  تاریخ علم، ضرورت و سودهای آن

شهتاریخ علم از  رش اند ش و گس سـان گفتگـو  ها و تجربه سرگذشت پیدا های علمـی ا

رسش کند و می می رای چنین    هایی پاسخ درست بیابد: کوشد 

سان آگاهی هایی به دست آورده، چـه اوضـاع و  های علمی خود را چگونه و از چه راه ا

کار گرفته شده، چـه های علمی چگونه به  ها کمک کرده، آگاهی احوالی به فزونی این آگاهی

سان را در راه دست یافتن به علم به بن عامل ست یا بیراهه کشـانده، و چـه  هایی کوشش ا

شـرفت علـم وجـود  ای میان محیط زندگی در زمینه رابطه سان بـا پ های گوناگون فعالیت ا

ه است؟   داش

شری رین عناصر تمدن  است در  اند. ادبیات ممکن مفاهیم علمی و بیان علمی جهانگیر

محدودۀ زبانی معین رشد کند، فنون معماری ممکن است به اقتضای آب و هـوا و شـرایط 

ر حسب مناطق جغرافیایی متفاوت باشد،  قی ممکن است  محیطی معین تکوین یابد، موس

چون این حقایق  ؛شود جا به یک صورت بیان می اما در روی کرۀ زمین حقایق علمی در همه

شـدهباره،  جا، یک در یک لۀ ملت معینی کشف و ابداع  سـلاسـت یا به وس های  ، بلکـه 

شـافات و  هـای متعـدد در آن سـهیم و شـریک بوده متوالی ملت اری از ایـن اک سـ انـد. 

رده شده، و بار دیگر سر از جای دیگر درآورده  اختراعات بارها کشف شده، به فراموشی س

  است. 

ش از میالد در ا اخته شـده بـود بـدون اینکـه نیروی بخار در سدۀ اول پ سکندریه شـ

ـرای بـه کـار  س در سدۀ پنجم میالدی یک چینی از آن  ۀ عملی از آن دنبال شود، س فاد اس
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رده شـد، تـا سـدۀ هجـدهم  فاده کرد، ولی باز به دست فراموشی س انداختن یک زورق اس

فاد کهمیالدی  ۀ واقعـی از عصر انقالب صنعتی در اروپا آغاز گردید و این بـار زمـان اسـ

ن د، و به زودی ماش های بخار نه فقط در اروپا، بلکه در مصر و چـین  نیروی بخار فرا رس

  هم به کار افتاد. 

م یا نهم میالدی در چین اختراع شد و خبر آن مدت ها بعد،  صنعت چاپ در سدۀ هش

د، ولی جز در یـک مـورد جزئـ ران رس زدهم میالدی/ هفتم هجری به ا ی یعنی در سدۀ س

ان  احانی که به چـین و مغولسـ ردی نیافت. در همان زمان س (تهیۀ چاو= پول چرمی) کار

رفته بودند، خبر آن را به اروپا رساندند، و دو قرن بعد صنعت چاپ در اروپـا پدیـد آمـد و 

  رشد یافت. 

سی هندی را در سدۀ سـوم هجـری اقتبـاس کردنـد و ایـن روش در  رانیان روش عددنو ا

رجمۀ کتـاب های پنج سده محمـد بـن موسـی  اعمـال حسـابم تا هفتم هجری از طریق 

س از آن جهـانگیر شـد، یعنـی می نی در اروپا رواج یافت، و  شـود  خوارزمی به زبان الت

 در سراسر جهان یکسـان اسـت
ً
ۀ امروز تقریبا سی و اصول محاس شأ عددنو از  -گفت م

ین.  بری تا آرژان ان، از س   ژاپن تا انگلس

 ،های اتفاقی که ذکر شد، همه مؤید یک اصل است و آن این که تمـدن کنـونی ثالاین م

شریت است و باید سرگذشت آن به همین صورت، یعنی به مفهوم میـراث  رک  میراث مش

سل جوان همۀ ملت شری به  رک    ها تفهیم شود.  مش

سان را دنبال می تاریخ علم سرگذشت آن بخشی از آگاهی هـای  قانون کند که تابع های ا

رپایۀ تجربه شرو و فزاینده است. این اصل آخری  طبیعی است،  های دیداری قرار دارد، و پ

شرفت و فزونی است. یعنی هنر  شه در حال پ ار زیادی دارد، چون تنها علم هم س اهمیت 

شـرفته ست که ثابت کند شعر فارسی در سدۀ نهـم پ ند. ک س ر از سـدۀ  یا ادبیات چنین ن

ر از نقاشی این ملت در سـدۀ  چهارم ر م میالدی  س هجری بوده، یا نقاشی ایتالیا در سدۀ ب

ر و  شـ رانی سـدۀ نهـم هجـری هرچنـد ب شمندان ا زدهم میالدی است؟ حال آن که دا پا

شمندان سدۀ چهـارم هجـری نبودنـد خالق ر از دا ـش و آگـاهی  -ر و شاید هوشمند دا

شمندان سدۀ چهارم و سده شمندان ایتالیایی سـدۀ های ب دا ند، و دا رس داش عدی را در دس

م میالدی بی س ند.  ب زدهم میالدی هس شمندان سدۀ پا ر از دا   گمان دانا

شـرفت  ـرورش و پ ـرای  زرگی از جهان اوضاع  البته، گاه در یک کشور یا در بخش 

ش مساعد نبوده، کتاب ه،  سـهها تاراج شده، مدر ها از میان رفته، کتابخانه دا ـران گشـ ها و
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زان کرده است، اما این همه تأثیری در  تعصب و سختگیری و موانع دیگر مردم را از علم گر

شرفت و فزایندگی نهایی آن -جریان کلی علم ه است.  -یعنی پ   نداش

رای درک بهتر اوضاع و احوال، از تاریخ عمومی هم نباید غافل بود،  اما در تاریخ علم، 

ر  لرزه، طاعون و خشک ها، بالهایی مانند زمین ها، جنگ ، مهاجرتها چون لشکرکشی سالی ا

ر حرکت فکری یک ملت باقی می گذارد. همچنین باید به تاریخ فکر، خواه تاریخ دین  خود را 

شـه تـوان  ها و باورهـای یـک جامعـه نمی یا فلسفه، توجه داشت؛ چون بدون توجه به اند

شه بی کرد. تکامل اقتصادی جامعه هم باید خوب پیگیری شود، های علمی را در آن ارزیا اند

ست. پیگیری تاریخ رشد  ررسی ن ر بنای اقتصادی قابل  را هیچ تکاملی بدون توجه به ز ز

ر باید از پاره های  ها و قاعده ای اصل صنعت و فن از آن لحاظ الزم است که در هر فنی ناگز

ررسی هر فن یا صنع توان توجه آگاهانه یا تجربـی هنرمنـد و  تی میعلمی پیروی کرد، و با 

شـرفت و  ها و قاعده صنعتگر را بدان اصل های علمی دریافت. سرانجام باید سرگذشـت پ

دگی قرار داد، که عبارت است از تکامل  زارهای انتقال آگاهی علمی را هم مورد رس تکامل ا

زارها و روش ور زبان و و ا ش و تکامل دس ن و پیدا   اژگان علمی. های نوش

ین یک شاه در جامعه کاهن وجود داشت که رهبری قبیله، درمـان بیمـاران، -های نخس

نی همه به عهدۀ او بود.  رگزاری مراسم آی دگی به دعواها و    رس

م شد. شاه کارش ادارۀ شهر، ایجـاد  ش شهرها این وظیفه میان شاه و کاهن تقس باپیدا

ت، حفظ نظم و دفع دشمن بود و و ظیفۀ کاهن بقیۀ کارها. در مرحلـۀ بعـدی طبابـت و امن

های  کـم طبابـت بـه شـاخه ای پدید آمـد. کم های جداگانه بعدها قضاوت به صورت شغل

ه جداگانه زشکی ای مانند جراحی، شکس زشکی، دندان  م  و بندی، چشم  داروسازی تقسـ

  ها شاخۀ تخصصی درآمد.  شد و به صورت ده

شمند ک اسـی، طبابـت،  -ها سی بود که دربارۀ همـۀ پدیـدهدر آغاز حکیم یا دا اخترش

اخت مواد طالع اسی، ش نی، هواش   کرد.  مطالعه می -ب

رش آگاهی ست به همۀ آن های عمومی، دیگر هیچ کس نمی اما با گس ها دست یابد و اگر  توا

ه س ش کرد، در یکی از این شاخه ای می بخت با او یار بود و تالش شا ه ها آگاهی و دا س ای به  شا

اس یا زمین دست می زشک عمومی، جراح، اخترش شمندی می آورد و  اس دا   شد. ش

ان ش فرهنگس اوردهای هـر یـک از ایـن  پیدا شریات علمی موجب شد تا دسـ ها و 

ش ه شود و از این راه یک همگرایی علمی به وجود آید  دا ر اهل علم گذاش ها در اختیار سا

است   سهیل شود. گزاری علمی  و س
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سـان بـه وجـود می آیـد و  علم، مانند هر پدیدۀ دیگری، در زمان و مکان و به دسـت ا

ه به نیاز جامعه و وجود اوضاع مساعد اسـت. اگـر شـخص کنجکـاو و  س شرفت آن وا پ

خالقی ناگهان به حقیقت، کشف یا اختراعی دست یابد، ولـی دیگـران قـادر بـه فهـم یـا 

د، ی بهره ـر از ایـن  افتـۀ او ارزش و اعتبـاری کسـب نمیگیری از آن نباشـ کنـد. تـاریخ 

  موردهاست. 

ق/  ۱۲۸۰گزارشی داریم از دیدار سـفیر ژاپـن از مدرسـۀ دارالفنـون در حـوالی سـال 

ـران گمـان ۱۸۶۳ شرفت علمـی بـود و ا رای پ جوی راه حلی  م. در آن زمان ژاپن در جس

ـر مقـام قدسـی  فئودال  تکرد آن را یافته است. ژاپن با سرکوب کردن قدر می هـا و تأکیـد 

ران به خاطر فقدان اراده و قدرت مرکزی در نیمـۀ  شرفت نهاد، ولی ا امپراتور، گام در راه پ

  راه ماند. 

تواند مسائل اقتصادی را حل کند،  اگر بتوان این باور را در جامعه حاکم کرد که علم می

ـر روی رای مردم کار به وجود آورد و مشکالت اجتماعی ر ا کاهش دهد، در آن صـورت 

  شود. کند و باعث رشد جامعه می شود و علم رشد می گذاری می علم سرمایه

انۀ های دیگر وار یافته اما اگر فکر کنیم علم تکرار طوطی سـی ناشـ ان و تقلیـد و رونو

اسـی بحث جویی و روان های دیگران، اقتصاد همـان کسـب و کـار و صـرفه تهیاف هـای  ش

رداخت. مورد  بی گینی خواهیم  ر تاوان س   دربارۀ امور خیالی است، ناگز

اختن پدیـده رای شـ سان  ان کوشش ا هـای  های طبیعـی و قانون س تاریخ علم داس

ر آن رای بهره ها و یافتن راه حاکم  زارهایی  ه رداری از این پدیده ها و ا های  ها در راه خواس

ش است.    خو

هشاید کسی بپرسد: در  می هسـ ان  روزگـار شـ ـژوهش داسـ ای و ناوهـای کیهـانی 

ش امـروز آنچـه را کـه سـودمند و کارآمـد و  کیمیاگری و احکام نجوم چه سودی دارد؟ دا

ده، و آنچه را که پوچ و باطل بوده دور انداخته است؛ حال چرا باید  شرو بوده در خود کش پ

رآییم؟ جوی آنچه دور انداخته شده    در جس

رسش  درست  این 
ً
م و زود داوری  ، یعنی اگر دربارۀ آناستها ظاهرا ش ند ها خوب ن

ریم. ولی، وقتی خوب می کنیم، ممکن است آن م، می ها را بپذ ش شـرفتی بـا  اند یم هـر پ بی

اسایی و ارزیابی درستِ  اسـایی و  کاری که تاکنون انجام شـده امکان  ش ر اسـت و ش پـذ

یق و کامل باشد. یک معمار آگاه هرگـز سـاختمانی را از روبنـا یـا ارزیابی باید درست، دق

زی، کالبد، ایمنی، کارایی و  ، مصالح، پیهکند، بلکه به ارزیابی نقش بلندی آن ارزیابی نمی ر

  ردازد.  های فنی که در آن به کار رفته است می ارزش اقتصادی آن و مهارت 
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شۀ علمی هم چنین است. نمی ین گام توان ارزیابی اند سـان گفـت نخسـ های  هـای ا

ن در بیرون از زادگاهشان و در کرانۀ رودهایی که از شـکاف دره جنگل ش ن یا غار هـا  ش

ین گام  می ر روی ماه شجاعانه بوده است. کتابی که  گذشت کمتر از نخس های کیهان نوردان 

انۀ نقاشان غارها به دست نمی اینک در دست ماست بدون تالش آمـد، چـون ایـن  های ناش

ین بار نقشی می رای نخس   ها شود.  آفریدند تا سر آغاز این همه نقش آنان بودند که 

شه از هنگامی که اقلیدس حاصل تجربه سان و ده ها و اند سل ا سـل  های هزاران  هـا 

شمند را در کتاب  راد خود را  اصولدا د تا خیام ا ش از هزار سال طول کش خود گردآورد، ب

موضوع (مصادرۀ) پنجم او راجع به خطوط متوازی مطرح کرد؛ صد و پنجـاه سـال  ر اصل

ری مورد بحث قـرار داد؛ پانصـد و  ش ی ب راد را با روش س از او نصیرالدین طوسی این ا

ب شد تا صـد  رجمه و در اروپا معرفی کرد. این کار س پنجاه سال بعد ساکری بحث او را 

ررسی موضوع بـه ایجـاد سال بعد لباچفسکی و یانوش بای ای و بعدها ریمان و دیگران با 

رین  ای توفیق یابند که به هندسۀ نااقلیدسی معروف شد و پایۀ یکی از ماهرانـه هندسۀ تازه

ین قرار گرفت.  فراورده ش یت ای س شری، یعنی فرضیۀ  شۀ    های اند

د، گنگ و رود  رورشگاهزمانی طبیعت در کرانۀ رودهای نیل، فرات، دجله، س های  زرد 

شری پدید آورد و مردم ایـن سـرزمین رای شکوفایی تمدن  ی  ند در کنـار  مناس سـ ها توا

رش زندگی عادی خود به آگاهی هـا قـرن،  های علمی فراوانی دسـت یابنـد. بعـد از ده گس

زدیـک هـزار  بخشی از این آگاهی ها همراه با کاالهای علمی به دست یونانیان افتاد. آنـان 

شـان  سال دند، تـا نوب از این میراث پاسداری کردند و در بارور و توانگر ساختن آن کوشـ

ردند.  سرآمد، و امانت خود را بار دیگر به ساکنان کرانه های دجله و فرات یعنی سریانیان س

رانیـان، اعـراب،  س از چند قرن پاسداری، امانـت خـود را بـه مسـلمانان، ا سریانیان هم 

رها،  ر انیاییمصریان،  ا و یهودیان دادند. این اقوام گوناگون، که زبـان عربـی و تمـدن ه اس

ش آنچه روزی بـه امانـت گرفتـه  ش و پیرا س از آرا لۀ ارتباطشان شده بود،  اسالمی وس

ر پایۀ ایـن میـراث  ردند. مردم اروپا   به اروپاییان س
ً
س از پانصد سال تدریجا بودند، آن را 

ش یان نهادند، که های کهن و گرانبار دا ش بار دیگر خاور نوی را ب ست سال پ زمین از دو

رآمده است، و اندک اندک آن را باز می اند.  در پی دست یافتن به آن    س

رادری در روی کرۀ زمین و کمک به توسعه  سل جوان به دفاع از صلح و  شویق  رای 

ر علم و فرهنگ، الزم است که جوانان ب ش رای ایجاد کاخ و شکوفایی هرچه ب ا زحماتی که 

ین گام ده شده، با راهی که از نخس ر روی جلگه رفیع تمدن کش نان  ش ها تا  های لرزان غار
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ین گام ر سطح کرۀ ماه پیموده شده  های مه نخس ا شوند و خود را نـه است نوردان  خوب آش

ش بلکه تمام ملت ر حرکت تکاملی ملت خو   د. های جهان قرار دهن فقط در مس

شـریت را تقویـت می ایی با تاریخ علم در جوانان احساس عالقه و همدردی با  کنـد، و  آش

ب می شرفت آن می س ـا آن را  شود تا به ارزش تمدن پی ببرند، عواملی را که باعث کندی پ شـود ی

ر درست منحرف می د.  از مس ین علم و تمدن باش د، و پاسدار و منادی راس اس ش   کند نیک 

شاما ت رکیبی و هماهنـگ کننـده  اریخ علم فایدۀ دیگری هم دارد و آن وجود گرا های 

شـمند متخصـص امکـان می شـجو یـا دا ایی با تاریخ علم به جوان دا دهـد تـا  است. آش

رد تحقیقات و مطالعات خود را بهتر ارزیـابی کنـد، و نـه  چشم انداز تفکرات و میدان کار

شهبلک ،فقط دارای شوق و فعالیت علمی سانی باشد.  ه صاحب اند   ها و آمال ا

ردی یا علـوم محـض محـدود  البته باید توجه داشت که علم و تاریخ علم به علوم کار

اری از زمینه نمی س ر می های فعالیت شود، بلکه  شریت را در  گیـرد، از قبیـل  های فکری 

رورش، تاریخ و جغ صنعت، زبان اسی، حقوق، دین و فلسفه، آموزش و  رافیا. چـرا کـه ش

ردی و علوم محض دارند و اغلـب گزارشـگر، مشـوق، و  آن ها ارتباط محکمی با علوم کار

  اند.  معرف اوضاع و احوال علمی بوده

شه تاریخ علم به ما کمک می یان و سرچشمۀ هر یک از اند هـای  ها و آگاهی کند تا با ب

ا شویم و آن را تا هنگامی که به شاهراه اصلی د ش میعلمی آش پیوندد دنبال کنیم، در ایـن  ا

شـرفت ش نه تنها بـا پ هـا و  هـا، گمراهی هـا، فـرو افتادن ها، بلکـه بـا لغزش پیگیری و پو

س ن باز س ا می نگر   یابیم.  ها را درمی شویم و علت آن ها هم آش

ش ا می همچنین، با مطالعۀ تاریخ علم، نه تنها با سرگذشت هر یک از دا شـویم،  ها آش

ش بلکه ش با دا سان پـی می به پیوندها ماهای گوناگون زندگی ا ـریم و  های دیگر و به س

سـت، بلکـه  ها و آگاهی گردیم که علم قانون آگاه می های جداجدا و بیگانـه از یکـدیگر ن

زرگ را پدید می گ همچون جویبارهایی است که سرانجام یک رود  هایی اسـت  آورد، یا س

  شود.  کار گرفته می که در ساختمان یک بنا به

ست، و به زمان یا قارۀ معینـی تعلـق  دیگر اینکه، علم از آن یک سرزمین یا یک ملت ن

سل از مـردم سراسـر جهـان  ندارد، بلکه در طول روزگاران با کوشش های همگانی هزاران 

ه،  رش علـم سـهمی داشـ ش و گسـ پدید آمده و تکامل یافته اسـت. هـر ملتـی در پیـدا

ش  ها را بـا تجربـه های دیگران را وام گرفته، آن به دست آورده، تجربههایی  تجربه های خـو

س به ملت ه است.  درآمیخته و س   های دیگری واگذاش
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اری از کشورها مردمی را می س م میالدی، در  س شد یافـت کـه عقیـده  در آغاز سدۀ ب

ش رورشگاه همۀ دا ند میهن آنان زادگاه و  ی  دعوی هاست، و البته چنین داش هایی سرگذش

یان می رین دارد. چی ارگان  د ح بـه رصـد سـ ش از مسـ گویند کـه هفـده هـزار سـال پـ

  می
ْ
رانی هم چنین ادعاهـایی دارنـد. یونانیـان شمندان هندی و ا رخی دا دلفـی،  رداختند؛ 

 
ْ
  یهودیان

ْ
شرفت تاریخ بابل را ناف جهان می اورشلیم، و بابلیان ند. ولی امروز با پ س علم  دا

ژوهش دیگر نمی گیری از روش و بهره ریم.  های علمی در    توانیم هر ادعایی را بپذ

رش تاریخ علم می شمندانی که در راه گس ـش  اکنون هدف دا ست کـه دا د این ن کوش

له ری جویی خود را وس ر رای  ـر عکـس، می ای  ژادی سازند، بلکـه  د  های ملی و  کوشـ

له رای گ تاریخ علم وس رش همکاریای  ی میان ملت س را هـر  های جهان گردد؛ و دوس ز

ش سی عالقه دا ت به  آموز انگل س ایی به کارهای خوارزمی و خیام  مند به ریاضیات، با آش

ی می رانیان احساس دوس رانی با آگاهی از کارهای نیوتن و جیمز وات نبـوغ  ا کند، و هر ا

ان را می اید. وقتی بدانیم  مردم انگلس ش، هنگامی که به فرمـان امپراتـور س در هزار سال پ

شم انده میها سوز چین کتاب ان خود را فدای سرپیچی از ایـن د چینی جنشد، چهارصد دا

اری دیگر به بهای زندگی خود صـدها کتـاب را نجـات دادنـد، چگونـه  س فرمان کردند و 

ت به چین احساس عالقه نکنیم؟ وقتی کوشش می س رای های گرار توانیم  دوی کرمونایی را 

نی، یا نبوغ شگفت رجمۀ کتاب انگیز و همه جانبۀ لئوناردو داوینچـی، یـا  های عربی به الت

ت بـه ایتالیـا بی آوریم، چگونه می هوشمندی و خالقیت گالیله را به یاد می س اعتنـا  توانیم 

م؟ این آن چیزی است که از مطالعۀ تاریخ علم می   آموزیم: باش

سان را آگاهتمدنی که ا ه ساخته، چشم مروز ا ر از گذش انداز او را  ر و زندگی او را واال

رش حیرت شه گس ده و فراخنای مرزهای اند اش را به درون فضـای کیهـانی  انگیزی بخش

سل ها و جانفشانی رهنمون شده حاصل کوشش ار است. این میراث  های  س ژادهای  ها و 

ر س ست و بارور   اخت. را باید قدر دا

سـت، چـون هـر ملتـی  ر گفتیم، تاریخ علم شرح افتخارات ملـی ن ش همان طور که پ

عدادها و توانایی روز و ظهـور می اس یم  کنـد. اینـک مـی هایی دارد که در زمان مناسب  بی

ش در جنگل چنداقوامی که تا  شگاه خواری می ها به آدم سل پ های معتبری در  رداختند، دا

شان به وجود آورده ت کرده اند و لشکری از فارغ شهرها رب شگاهی  انـد کـه  التحصیالن دا

رین مراکز علمی کشورهای غربی کار می   کنند.  هم در کشور خودشان و هم در معتبر
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ت کـرد و از  گوید چگونه می ما می تاریخ علم این فایده را دارد که به رب شمند  توان دا

شرفت و بهروزی مردم بهره گرفت، چه دام رای حل مشکالت کشور و پ ش او  ر  دا هایی 

ـرای  ها دوری جسـت، چـه راه سر راه تحقیق علمی وجود دارد و چگونه باید از آن هـایی 

شمندان، بهره شگیری از فر جذب دا ش آنان و پ   رمدی آنان وجود دارد. آار یا ناکگیری از دا

اخت اهل فن بهره نگیریم، به دنبال  م و از ش اس ش ش را درست  در عین حال، اگر ما دا

شویق اهل علم ـرای مـا اولویـت و علم رفتن و  ، مفید نخواهد بود. باید بدانیم چه علمی 

ر روی آن سرمایه ش از همه  ش و پ ی کنیم. جامعه باید گذار اهمیت درجۀ اول دارد. باید ب

ه شمندان رش شکل از دا اسـت دارای نهادی علمی م های  های گوناگون باشد تا در مـورد س

ررسی ها را تعیین کنند. مانند این که آیا اولویت کشـور آب اسـت،  اولویتو  علمی و فنی 

ه رژی هس ژوهش ا سات نفتی اسـت،  هـای کیهـانی  ای است، راه آهن است، نوسازی تأس

ها اولویت دارد؟ اگر  هاست، صنایع کوچک است، کدام یک از این فعالیت ، حفظ جنگلاست

رات هر یک از این فعالیت ر زمینه رها  دولتی بدون توجه به ا های  خسارت  ،ها اقدام کند سا

  سازی در جاهای نامناسب. شود، مانند سدسازی، شهرسازی یا خانه زیادی متحمل می

ران   علم در ا

رانیان نه تنها تاریخ علم در جهان ارزش و اهمیت دارد، بلکه تـاریخ علـم در  رای ما ا اما 

شه گان میهنمان به همان اندازه ارجمنـد  کشور خودمان، یعنی اند ها و کارهای علمی گذش

ۀ خود بی را کسی را که از گذش سان با فرهنگ و میهن خبر باشد نمی است. ز ی  توان ا رس

ران نه تنها یک نیاز علمی، بلکه یک ضـرورت به شمار آو رای ما تاریخ علم در ا رد. یعنی 

  رود.  عاطفی هم به شمار می

ران کتاب  رای آگاهی البته ه شده، که همه را باید در  ها و مقاله از تاریخ علم در ا هایی نوش

ست. یعنی هنوز آگاهی ما دربارۀ تاری شمار گام ین در این راه دا ـران های نخس خ علم در ا

ار کم و آشف بهس اری از کت س رجمـه  ها و متن ته است.  انی هنـوز خوانـده یـا  های باس

شدآثار معماری و صنعتی از لحاظ علمی و فنی  ،شده ررسـی و ررسی  ه و آثـار علمـی 

ار دشـوار  سـ اد و منابع و مآخذ  رسی به اس ر از همه اینکه دس ارزیابی نگردیده است. بد

ژوهشگر به سختی می است   رداری کند.  تواند از آنچه وجود دارد بهره و 

چیز آماده شود، بلکه باید گـام در راه نهـاد،   توان چشم به راه روزی بود که همه ولی نمی

دن به منزل راه پیمودن است ن.  ،چون شرط رس س ادن و نگر س   نه ا
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ن تاریخ  ران گـزارش کارهـایی شاید این را هم باید گفت که مقصود از نوش علم در ا

ش از  است که خبر آن ا شـمندان یـا سـ ده، و نـه شـرح جزئیـات زنـدگی دا ها به ما رس

شـده، در  افتخارات ملی؛ یعنی کار تاریخ نگار این است که بگوید این کار شده، آن کـار 

یجۀ این کار یا آن کار چنین ،دانیم این باره خبر داریم، در آن باره چیزی نمی رای  ن بود ... و 

یجـه اظهارات خود مدرک ای  گیری یـا اظهـار عقیـده های درست و معتبر بدهـد، و اگـر ن

شود.  می   کند، آن را هم صریح مشخص کند، تا خواننده گمراه 

ران، مانند نقشه مناطق خـالی  ،های دور دست های جغرافیایی بیابان در تاریخ علم در ا

شانۀ بی های جغرافیایی  خبری پوینده است، ولی همچنان که همۀ نقشه زیادی وجود دارد که 

سل تکمیل شده  و با کوشش چندین 
ً
 -اند، این تاریخ هم روزی بهتر خواهـد شـد تدریجا

کمال وجود ندارد، همه چیز در حال کامل شدن اسـت، ولـی  گوییم کامل، چون در علمْ  نمی

  شود.  ی کامل نمیهرگز چیز

ن صدری افشار   غالمحس
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  رشدی راشد و تاریخ ریاضیات

  ١حسین معصوم همدان

دکارت و قـرون «ای با عنوان  گردهمایی
بخشی از مراسمی بـود کـه در » وسطی

سال  به مناسبت پانصدمین ۱۹۹۶سال 
تولد دکارت در فرانسه برگزارشد. محـل 
سخنرانی در سالن اصلی سوربون بود و 

ــوان  ــا عن ــد، ب ــخنرانی راش ــام«س و  خی
که در آن برای نخستین بـار بـر » دکارت

وجــود پیونــدی میــان خیــام و دکــارت 
کید می شد، حرف تازٔه این گردهمایی  تأ

موضـــوع ایـــن  ٢آمـــد. بـــه شـــمار می
او  ۀهندسـکتـاب  ویژه آنچـه در قی بود از کار جبری خیام و دکـارت، بـهسخنرانی، که تحلیلی تطبی

ر را نامحتمـل نمی
ّ
ر احتمالی دکارت از خیام نبود. راشد این تأث

ّ
دانـد، زیـرا در  آمده، بحث در بارٔه تأث

ها را یکـی از  خیام در پاریس موجود بوده است و یکی از این نسخه جبرهایی از  زمان دکارت نسخه
دوستان دکارت، ریاضیدان هلندی خولیوس، با خود از خاورمیانه به پاریس آورده بوده است. با این 

نـه  هندسهخواست نشان دهد این بود که کار دکارت در کتاب  حال، آنچه راشد در این سخنرانی می
فرانسوی مثل ویت و پیروان او است، نه دنبالٔه کار جبردانان ایتالیایی است و نـه  دنبالٔه کار جبردانان

تواند تحول عظیمـی را  نویس در محدودٔه کار این سه گروه بماند، نمی جبردانان آلمانی، و اگر تاریخ

                                                    
   میراث علمی، مشاور علمی نشریۀ تاریخ علم. عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سردبیر نشریۀ ١

hosseinmasoumi27@yahoo.com 
منتشر شد. برای ترجمۀ فارسی متن کامل (به زبان فرانسوی)  خیام ریاضیدانبعدها به صورت بخشی از مقدمۀ کتاب  سخنرانیاین متن  .٢

، تهران، انجمن آثار و زندگینامه و خدمات علمی مورخ و فیلسوف علم استاد دکتر رشدی راشد، در »خیام و دکارت« بنگرید بهآن، 
  .۱۷۸-۱۲۱، ص ۱۳۸۵مفاخر فرهنگی، 
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اول خیـام و  ۀدکارت پدید آورده است بفهمد. برای فهم کار دکارت، بایـد در وهلـۀ هندسکه کتاب 
    الدین طوسی را شناخت. رفش

از این دو ریاضیدان، خیام دست کم یک قرن و نیم بود که در اروپـا شـناخته شـده بـود. از حـق 
خیام را در کتابخانٔه ملی  جبر ۀمورخ آلمانی ریاضیات بود که نسخ ١نگذریم، نخستین بار فرانتز ووپکه

خان علم نشان داده بود. بعدها مرحـوم پاریس کشف کرده و با انتشار آن اهمیت این کتاب را به مور
جبری دیگـری را  ۀرسال ۀغالمحسین مصاحب تنها نسخ

حکیم عمر خیام بعنوان عالم از خیام پیدا کرد و در کتاب 
منتشر کرد. اما با همٔه اهمیتی که ایـن دو رسـاله بـه  جبر

لحاظ محتوای خود داشتند، مورخان عموما بر این اعتقاد 
بستی بوده است: از یـک سـو  وچٔه بنبودند که راه خیام ک

رفت که هیچ کس در عالم اسالم این راه را ادامه  گمان می
نداده و از سوی دیگر، چون هیچ دلیلی بر ترجمـه شـدن 

 و هنوز در دست نیست ـ آثار خیام به التینی در دست نبود
اعتقاد رایج این بود کـه آثـار جبـری خیـام تـأثیری بـر  ـ

  نداشته است.تحوالت بعدی ریاضیات 
الدین طوسی چیز دیگر اسـت. پـیش از  داستان شرف

او را تحلیل و منتشـر  المعادالتآنکه رشدی راشد کتاب 
نه در اروپا و نه در عالم اسالم. چنانکه راشد گفته اسـت،  ؛شناخت او را نمیاین اثر کند، هیچ کس 

پیش از او بسیاری از مورخان علم دورٔه اسالمی نسخٔه این کتاب را در کتابخانٔه بریتانیا دیده بودند، اما 
، به صورتی که به دست ما المعادالتاند. کتاب  کسی به اهمیت آن پی نبرده بود. شاید هم حق داشته

تحریر اصلی طوسی نیست، بلکه کسی دیگر آن را از روی کتاب طوسی فراهم آورده و رسیده است، 
در این میان همٔه جدولهای این کتاب را حذف کرده است. البته آنچه باقی مانده شیر بی یـال و دم و 

خصوص برای فهم این متن الزم بوده اسـت کـه همـٔه  اشکم نیست، ولی متنی است بسیار دشوار. به
  .که راشد در ویرایش خود کرده است آن از نو بازسازی شود. این کاری استجدولهای 

الدین طوسی نشان داد که خیام ریاضیدان، بر خالف اعتقـاد رایـج،  کشف و بررسی کتاب شرف
این قدرها هم در وطن خویش غریب نبوده است. طوسی نه تنها کار خیام را ادامـه داده، بلکـه بـاب 

ای بـه آنـالیز بـه معنـای جدیـد آن نزدیـک  جدیدی هم در جبر گشوده است که این علم را تا انـدازه

                                                    
1. Franz Woepcke  
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الدین  های معادلٔه درجٔه سوم شـرف کند. در واقع راشد نشان داده است که تحقیق در وجود ریشه می
سـوم اسـت.  ۀای درج کند که همان مشتق چندجملهرد رفتار تابعی دیگر را بررسی دا طوسی را وامی

قـرن مورخان ریاضیات تا آن زمان نشانی این گونـه بررسـیها را در آثـار ِفرمـا، ریاضـیدان فرانسـوی 
داد که همین بررسی، البته در حالتی خـاص، پـیش از فرمـا  دادند؛ اکنون راشد نشان می هفدهم، می
  الدین طوسی وجود داشته است. در کار شرف

هدف راشد از این پژوهشها ایـن نیسـت کـه نشـان 
اند و بـه نـام  دهد که غربیهای غارتگر علم ما را دزدیده

این صورت مطرح  اند. کسانی که مسئله را به خود کرده
کنند و نـه  راشد، نه خدمتی به علم می ۀکنند، به گفت می

توان افزود که این کسان هـیچ خـدمتی  به عینیت. و می
خواهد نشان  کنند. او حتی نمی هم به فرهنگ خود نمی

دهد که فرما از طوسـی، یـا دکـارت از خیـام، چیـزی 
 یمستقاقتباس کرده یا 

ً
او از او متأثر شده است. هدف  ما

کنم که ایـن نکتـه را  چیز دیگری است. و من سعی می
  ای توضیح بدهم. با نقل خاطره

آمدیم، راشد رو بـه مـن  خیام و دکارت، وقتی از سوربون بیرون می ۀبعد از سخنرانی راشد در بار
دانید، بیست سال پیش حتی بردن نام خیام در کنار دکـارت زیـر ایـن سـقف کـار  می«کرد و گفت: 

گفت سقف بسیارنقش تاالر سوربون بود که فضای سیاسی و فرهنگـی  سقفی که او می». ودآسانی نب
ــه را تــداعی می ــدهم فرانس ــرن هف ــ ق ــد. گفت ــی او و  ۀکن ــین بخشــی از سرگذشــت شخص او همچن

آورد. امـا  دشواریهایی را که در شروع کارش در زمینٔه تاریخ علوم اسالمی داشته است به یاد من مـی
کرد، و آن دشواری غلبه بر پیشداوریهایی است کـه در  مهمتری هم اشاره می ۀبه نکت گذشته از این او

   مورد ماهیت و جایگاه علم دوران اسالمی وجود دارد.
ای نیست. مورخان فلسفه اکنـون قبـول دارنـد کـه  موضوع تازه» دکارت و قرون وسطی«موضوع 

یحی قـرون وسـطی دارد. همچنـین دکارت در بنیادهای فلسفٔه خـود دیـن سـنگینی بـه فلسـفٔه مسـ
پیوندهایی هم که میان این فلسفه و فلسفٔه اسالمی هست اکنون روشـن شـده اسـت. بـا ایـن حـال، 

ابن رشد در مقدمٔه  ١ای نبوده است. بیش از یک قرن پیش، ارنست رنان بازیابی این پیوندها کار ساده
ای در حوزٔه فکر و فلسـفه نیفتـاده   نوشته بود که در سراسر قرون وسطی هیچ اتفاق تازه و ابن رشدیان

                                                    
1. Ernest Renan 



 

 

١٣ 

شد
ر

 ی
ار
و ت

د 
اش
ر

یر خی
ض
ا
ی

ت
ا

 

توان گفت که کـار بخـش مهمـی از  کرد، اما می است. رنان در واقع نظر رایج زمان خود را بازگو می
ای  تاریخنگاری فکر و فلسفه در قرون وسطی، در یک قرن گذشته این بوده است که نادرستی افسـانه

های  را که در نوشتٔه رنان بازگو شده است نشان دهد. حتی در حوزٔه علم هـم، سـخن گفـتن از ریشـه
لیزه مـایر، و  قرون وسطایی علم جدید دیگر خـرق عـادت نیسـت. مورخـانی چـون پیـر دوئـم، آنـه

اند که برخی از تحوالت فلسفی و علمی قرون وسـطی دسـت کـم شـرط  الکساندر کویره نشان داده
ی پیدایش علمی بوده است که در قرون هفدهم و هجدهم ظاهر شده است؛ علمی کـه آن را الزم برا
  خوانیم. می» علم کالسیک«اکنون 

با این حال، نقش علم اسالمی در پیدایش علم کالسیک مـدتها نادیـده گرفتـه شـده اسـت. پیـر 
ر پیـدایش علـم دوئم، که بیشتر عمر خود را به اثبات سهم علم و فلسـفٔه قـرون وسـطای مسـیحی د

یـورش اعـراب بـر علـم «گویـد عبـارت  جدید گذرانده بود، وقتی از علم دوران اسـالمی سـخن می
برد. او تنها کسی نیست که چنین تصوری دارد: بیشـتر مورخـان علـم، چنانکـه  را به کار می» یونانی

ز میـراث علـم کنند کـه بخشـی ا ای نگاه می راشد نوشته است، به تاریخ علم در اسالم به چشم موزه
یونانی در آن حفظ شده است و نقش تمدن اسـالمی را در حفـظ ایـن میـراث و انتقـال آن بـه اروپـا 

  کنند. خالصه می
این تصور باعث شده است که پژوهشهای غربیان در تاریخ علم اسالمی، با همٔه سهمی که 

 در بازشناسی و معرفی این علم داشته است، 
ً
ی انتقال علم یونـانی، یافتن راهها ۀبه انگیز عمدتا

پس از دوران قرون وسطی، به اروپا انجام گیرد. عوامل دیگری هـم در ایـن وضـع دخیـل بـوده 
اند نه متخصص  شناس بوده اند خاور است. بسیاری از کسانی که به تاریخ علم اسالمی پرداخته

جوی شباهتها نـه تاریخ علم، و بنا بر این بیشتر هّم خود را مصروف یافتن راههای انتقال، جست
از طریق بررسی محتوای علمی بلکه از راه پژوهشهای زبـانی، و کشـف راههـای تـأثیر و نفـوذ 

اند. این پژوهشـها، بـه همـان  گیریهای تاریخی کرده های علمی در یکدیگر از طریق پی اندیشه
که  هایی از تاریخ علم دوران اسالمی کمک کرده است باعث شده است اندازه که به کشف جنبه

ویژه که بسیاری از این خاورشناسان کار خود را نـوعی  وجوه دیگری از آن نادیده گرفته شود. به
خود دیگر ارزشـی ندارنـد.  خودی اند که به کرده هایی تلقی می باستانشناسی و کاوش در اندیشه

علم و فکر اند که این دوران چیزی که در جنب  بسیاری از ایشان به همان گفتٔه رنان اعتقاد داشته
اند که آن  کرده یونانی و مدرن درخور توجه باشد پدید نیاورده است، و خیلی که باشد، گمان می

مقدار از علم دوران باستان و قرون وسطی، و از جمله علم دوران اسالمی، که هنوز ارزشی دارد 
ه کـار کودکِی علم اسـت و بـ آموزیم؛ محصول دوران دبیرستان میهمان چیزهایی است که در 

  آید.  کودکان می
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ای گفته است، از فلسفه به تاریخ و فلسفٔه علم روی آورده  رشدی راشد، چنانکه خود در مصاحبه
است و در این میان به تحصیل جدی ریاضیات پرداخته است. وی در ابتدا قصد نداشته است که بـه 

او پدید آمده، و لـزوم حـل ایـن ای دیگر برای  تاریخ علم در اسالم بپردازد، بلکه مسائلی که درحوزه
مسائل، او را به تحقیق در این زمینه کشانده اسـت. ایـن سـیر آموزشـی و کـاری در میـان مورخـان 

شناسـی  شناسی یـا اسالم مانند است. وی کار خود را از بخشهای شرق معاصر علم دورۀ اسالمی بی
ار اوست، خیلی دیر بـه فکـر شروع نکرده است و با اینکه تصحیح انتقادی متون قسمت مهمی از ک

ای از متـون بـوده اسـت کـه  این کار افتاده است و آن نیز در وهلٔه اول به قصد فراهم آوردن مجموعه
چند زبان زنده و کالسیک تسلط دارد متـونی  هبا اینکه ب وی گاه او در کار تحقیق باشد. مرجع و تکیه

کند، مگر آنگاه که یک نکت ای نمی غهالل کند از نکات زبانی و تتبعات فقه را که تصحیح می زبـانی  ۀآ
  دهد یاری کند. تر شدن مفهومی که آن واژه انتقال می یا بحث در سیر تاریخی یک واژه به روشن

شـود و  در حوزٔه اصلی کار رشدی راشد، یعنی در تاریخ ریاضیات، مشکل دیگری هم اضافه می
» نتـایج«وردهای یک دوران را تنها بـر اسـاس آن این است که بسیاری از مورخان عادت دارند دستا

جدید ریاضی که در آن دوره به دست آمده است بسـنجند. البتـه نتـایج در تـاریخ ریاضـیات بسـیار 
مهمند، اما اگر تنها بر اساس نتایجی که یک ریاضیدان به دست آورده است داوری کنیم، و به نحـؤه 

هش خود به کار برده اسـت و سـنتی کـه بـدان تعلـق به دست آمدن آنها، زبانی که ریاضیدان در پژو
  داشته یا بنیان نهاده است، توجه نکنیم ممکن است، در ارزیابی اهمیت کار او به خطا برویم.

 چنین خطایی پیش از راشد 
ً
در ارزیابی اهمیت کار جبری خوارزمی رایج بـود. محققـان بـه  مثال

گرفتند که این نتـایج بـه  حق، نتیجه می ردند و، بهک نتایجی که خوارزمی به دست آورده بود، نگاه می
رسد. اگـر  شود، نمی دیوفانت اسکندرانی دیده میکتاب الحساب المثل در  هیچ وجه به پای آنچه فی

  ـ به کتاب جبر خوارزمی فقط به لحاظ نتایج آن
ً
دادن دسـتور حـل معادلـٔه به اعتبار بـه دسـت  مثال

آید که ریاضیدانان بابلی چندین قرن پـیش  کرار مطالبی به نظر مینگاه کنیم، این کتاب ت ـ درجٔه دوم
ماند این است ببیند خوارزمی از  دانستند، و بنا بر این تنها چیزی که برای محقق باقی می از میالد می

چه طریقی به این مطالب دسترس داشته و یا ترجمٔه کتاب او به زبان التینی در قرن دوازدهم میالدی 
  بر تحول جبر اروپایی داشته است. چه تأثیری 

راشد شاید نخستین کسی باشد که نوآوری اصلی خوارزمی را دریافته است. این نوآوری در واقع 
تأسیس علمی است مستقل از حساب و هندسه؛ علمی با موضوع خاص خـود و بـا واژگـان خـاص 

معـادالت ظـاهر  های گویـد، و بـه صـورت ریشـه خود. موجوداتی که ایـن علـم از آنهـا سـخن می
شوند، نه موجودات حسابی (عدد) اند و نه موجودات هندسی (مقادیر)؛ اما، بـر حسـب مـورد،  می
نتولـوژی  می

ُ
شناسـی]  [هستانتوانند عدد یا مقدار باشند. وجود این موجودات جدید را درون یـک ا
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توجیه کـرد؟ اگـر توان  چگونه میداند  می ریو مقادریاضی که موجودات ریاضی را منحصر در اعداد 
ُنک

ُ
مـایگی ظـاهری نتـایج او تـا  مسئله را به این صورت نگاه کنیم، دشواری کار خوارزمی را، کـه ت

یـــابیم.  حــدودی بـــه ســـبب آن اســـت، درمی
ــع می ــالف او در واق ــوارزمی و اخ ــه  خ ــد ب بای

دادنـد: چگونـه  پرسشهایی از این نوع پاسـخ می
توان ایـن علـم جدیـد را توجیـه کـرد؟ بـرای  می

رستی نتایج این علم چه تضمینی وجـود دارد؟ د
ــه هندســه در آن  ــارچوب ریاضــیاتی ک در چه

چشـمی چه الگوی علم برهانی است، به جبر به 
  توان نگاه کرد؟ می

 جستجوی پاسخ این پرسشها 
ً
نگاه ما را  طبعا

کند. به جای آنکـه  از گذشته به آینده معطوف می
ببینیم که دنبال یافتن منابع خوارزمی برویم، باید 

ریاضیدانان بعدی با دستاوردهای خوارزمی چـه 
اند. آیا راهی که او گشوده به جـایی رسـیده  کرده

  است و اگر رسیده است به کجا؟
راشد که اکنون در نوع خود کتابی کالسیک اسـت و بـه چنـدین زبـان میان حساب و جبر کتاب 

 جبردهد که کتاب  ر این کتاب نشان میدهد. راشد د ترجمه شده، به پرسشهایی از این نوع پاسخ می
است. از این دو سنت یکی بـه حـل   خوارزمی، به رغم ظاهر حقیرش، دست کم منشأ دو سنت شده

پـردازد. سـنت اول کسـانی چـون  ایها می معادالت جبری اهتمام دارد و دیگری به حساب چندجمله
رز سـنت دّوم کرجـی و سـموأل انـد. شود و افراد با الدین طوسی را شامل می ابوکامل و خیام و شرف

اند، اما دستاوردهای آنها را، بـه لحـاظ مفهـومی،  این دو سنت با یکدیگر تالقی و بر هم تأثیر داشته
توان از هم جدا کرد. از این دو، سنت دوم، به رغم تحقیقات راهگشای فرانتـز ووپکـه، تـا کنـون  می

 مغفول واقع شده بود و 
ً
گفـت منظـورش  ر در جهـان اسـالم سـخن میهر کس از تاریخ جبـ معموال

چنـد صورت گسسته و از طریـق آثـار تنهـا نظریٔه معادالت بود. حتی تاریخ این بخش از جبر نیز به 
های  شد. راشد نشان داده است که چگونه پیدایش علـم جبـر بـر شـاخه ریاضیدان خاص بررسی می

دیوفانت متـأثر شـده  کتاب الحساب ۀدیگر ریاضی هم تأثیر گذاشته است؛ چگونه این علم از ترجم
نـام گرفتـه، بـر تعبیـر  کتاب الجبرو در عین حال، قرائت جبری کتاب دیوفانت، که در ترجمٔه عربی 

عنوان کتــاب جبــر  جبردانــان دوران اســالمی از ایــن کتــاب تــأثیر گذاشــته اســت: ایشــان بــه آن بــه
  اند.  داده جای می اند و نه کتاب حساب و این کتاب را در سنت جبری نگریسته می
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شود. منظـور راشـد از ایـن واژه  های راشد در بارٔه تاریخ علم بسیار تکرار می واژٔه سنت در نوشته

خواهد برخی از ابهامهـایی  سنتی نیست که در مقابل تجدد قرار گیرد، بلکه وی با کاربرد این واژه می

 حوزٔه تاریخ علم پیدا شده است بزدایـد.دست کم در  ـ تقابل میان سنت و تجدد ـ را که از این تقابل

کند که منظور خود را از آن با  دهد، سعی می هرچند راشد در بارٔه معنای این واژه چندان توضیح نمی

مثالهایی روشن کند (یکی از این مثالها را در مورد جبر دیدیم). برخـی از خصوصـیات یـک سـنت 

جود مسائل مشترک، راه حلهای مشترک برای مسائل، توان از خالل این مثالها دریافت: و علمی را می

  و زبان مشترک.

تقید به این مفهوم سبب شده است که راشد، بر خالف بسیاری از مورخان که تنها به یک مؤلف، 
جدید در کـار یـک » کشف«پردازند، و گاه از یافتن یک  و گاه حتی به بخشی از کار یک مؤلف، می

هـای  کنند، دوره ارزشی آن می  نین چیزی در کار او نبینند حکم به بیشوند و اگر چ زده می مؤلف ذوق

نویسـی  تـوان گفـت کـه تاریخ زمانی طوالنی و مؤلفان بسیار را موضـوع کـار خـود قـرار دهـد. می

ما کتابی که بتـوان  میان حساب و جبر درازمدت ریاضیات اسالمی با راشد آغاز شده است. پیش از

فهم. البته کسانی چـون  های عامه ای نوشته اسالمی نامید نداشتیم، جز پاره آن را تاریخ جبر در دوران
ووپکه بخشهایی از این تاریخ را بررسی کرده بودند، اما چون موضوع کار ایشان یکی دو ریاضـیدان 

شد که تاریخ ریاضیات دوران اسالمی تاریخ چند نابغٔه منفـرد  بود، از این کارها این تصور ایجاد می

اشد در آثار خود این تاریخ را به صـورت جریـانی پیوسـته، کـه ریاضـیدانان بسـیاری در آن است. ر

کند. همٔه این ریاضیدانان یک منزلت ندارند، اما کار همٔه آنهـا در تکـوین  اند، عرضه می سهیم بوده

د را سنت مؤثر بوده است. بدین طریق است که حتی ریاضیدانان مرتبٔه دوم این دوران نیز جایگاه خو

  کنند. پیدا می

خواهد ثابت کند که دکارت از خیام متأثر  به داستان خیام و دکارت بازگردیم. گفتیم که راشد نمی

خواهد نشان دهد این است که دکارت ادامٔه سنتی است که خیام بنیان نهـاده  شده است، آنچه او می
دانـد.  دکـارت می هندسهٔ فهم کتاب است. به این اعتبار است که او فهم آثار خیام را شرط الزم برای 

د که از مطالعٔه آثار خود کنن به این معنی که این آثار نکاتی را در مورد تحول فکری دکارت روشن می

اند بـه دسـت  شـده ای که تا کنون اسـالف بالفصـل او محسـوب می  یا ریاضیدانان اروپایی دکارت،

بنیان نهاده شـده بـه او یـا  خیامی که به دست آید. به عبارت دیگر، تاریخ بخشی از هندسٔه جبر نمی

یابـد. در ایـن سـنت،  شود بلکه تا نیمٔه قرن هفدهم ادامه می  الدین طوسی ختم نمی جانشینش شرف

گیرند امـا  نسبت دکارت با خیام مانند نسبت خیام با خوارزمی است: هر دو چیزی از سلف خود می

  مانند. هیچ یک در محدودٔه آن نمی
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نتهای علمـی، و بــه نحــو بررسـی ســ 
دهد که  خاص سنتهای ریاضی، اجازه می

نحؤه پیدایش مفاهیم جدید را دنبال کنیم. 
آمـاده  و این مفاهیم نه به صورت حاضـر

 بلکه 
ً
به شکلی نـامنتظر، در جریـان  غالبا

حل مسائلی که یک سنت خاص بـا آنهـا 
گریبــان اســت، و بــا اســتفاده از  و  دسـت

گیـرد،  بـه کـار میابزارهایی که آن سـنت 
المثل در جریان حسابی  آیند. فی پدید می

کردن جبر، که راشد مطـرح کـرده اسـت، 
آیــد کــه از آن جملــه  روشــهایی پدیــد می

ایها بـه قیـاس بـا  است ساختن چندجمله
. بدین طریق اسـت کـه بـا دهیاعداد ده

چهار عمـل  ،استفاده از روشهای حسابی
ایها و نیـــز  اصـــلی بـــر روی چندجملـــه

 ۀایها نتیجـ شوند. اما این تعمیم اعمال حسـابی بـه چندجملـه ای تعریف می گیری از چندجملهجذر
  نامنتظری هم دارد و آن ظهور اعداد منفی است که نظیری در حساب ندارند. 

ای است، برخی دیگر از سـنتهای ریاضـی کـه در جهـان  کلی تازه اگر جبر دوران اسالمی چیز به
اند باقی  شه در گذشته دارند هرچند در حد آنچه از سنت گذشته به ارث بردهاند ری اسالم توسعه یافته

، که تا کنون پنج جلد از آن در کوچکها از قرن نهم تا یازدهم  ریاضیات بینهایتاند. مجموعٔه  نمانده
، تاریخ چندین مبحث مرتبط با هـم را در طـول بـیش از است بیش از چهار هزار صفحه منتشر شده

کند. یکی از این مباحث، محاسبٔه سطح و حجم اشکالی است که با خطوط خمیده  ن میسه قرن بیا
یا سطح غیر مستوی محاط شده باشند. این مبحث، که راشد گـاهی آن را ریاضـیات نوارشمیدسـی 

نامد، آثار ریاضیدانانی چون بنوموسی، ثابت بن قره، ابراهیم بـن سـنان، کـوهی، و ابـن هیـثم را  می
دهد که چگونه ریاضیدانان این دوران، بر پایٔه شناختی بالنسبه جزئـی  راشد نشان می شود. شامل می

از آثار ارشمیدس، این بخش از ریاضیات را توسعه دادند و به نتایجی دست یافتند که برخی از آنهـا 
  نظیری در ریاضیات یونانی نداشت.

بخشهایی از  ،مقاطع مخروطی ۀبه دلیل پیوند میان مبحث محاسبٔه سطح و حجم اشکال با نظری
این مجموعه به این مبحـث اختصـاص دارد. در دوران اسـالمی، اسـتفاده از مقـاطع مخروطـی بـه 



 

  

١٨ 

صورت تنها وسیلٔه مجـاز بـرای حـل برخـی از 
و از جملـه دو مسـئلٔه کهـن  ـ مسـائل هندسـی

درآمد. بسیاری از  ـ تثلیث زاویه و تربیع مکعب
موضوع نوشته رساالتی که در این دوران در این 

ویـرایش و  کوچکها  ریاضیات بینهایتشده در 
منتشر شده است. از سوی دیگـر، مسـائلی کـه 
ــع  ــاطع دو مقط ــٔه تق ــافتن نقط ــه ی ــا ب ــل آنه ح

شـود مسـائلی هسـتند کـه  مخروطی منجـر می
وقتی به زبان جبری ترجمه شـوند یـک معادلـٔه 

آید. به ایـن طریـق کـار  درجٔه سوم به دست می
که  ـ ل این گونه مسائلـی که در حدانان هـهندس

 ،کوشـیدند می ـ شوند خوانده می مسائل مجسم
  خورد. با کار جبردانانی چون خیام گره می

بدین ترتیب، اجزای کار رشدی راشد با هـم 
های گوناگون ریاضـیات دوران اسـالمی  یابند و ارتباط میان آنها ارتباطی را که میان شاخه ارتباط می

. بخشی از آثار رشدی راشد که به تاریخ ریاضـیات دوران اسـالمی اختصـاص دهد هست نشان می
کند. هرچنـد ایـن ریاضـیات، بـه دلیـل  دارد جایگاه این ریاضیات را در ریاضیات جهانی تثبیت می

ای که در آن تولید شده به تمدن اسالمی تعلق دارد، و هرچند بیشتر آن به زبان عربـی  فضای فرهنگی
کاهـد. ریاضـیات دوران  ین دو قید تمدنی و زبانی چیزی از جهانی بـودن آن نمی، ااست نوشته شده

اسالمی نه ریاضیات یک تمدن خاص است، نه ریاضیات یک قوم خاص و نه ریاضیات یـک زبـان 
خاص. تاریخ ریاضیات اسالمی بخشی جدانشدنی از تاریخ ریاضیات به معنای کلی کلمـه اسـت. 

  توان آموخت.  از آثار راشد میکه این یکی از نکات مهمی است 
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  انداز نجوم دورۀ اسالمی چشم
  ١دیوید ا. کینگ
  ٢ترجمۀ راضیه سادات موسوی

  اشارۀ مؤلف
فارسـ لطـف کردنـد و بـا انتشـار ترجمـۀ  میراث علمـمجلۀ  مسئوالنکه  از این
ــه ــارۀ نجــوم مقال ــد، خرســندم.  ام درب ــت کردن ــه دورۀ اســالم موافق ــن مقال در ای

جدیدی که برای نخستین بار از سال  مطالببر  داشته باشم مروری کل ام کوشیده
دانشـجویان او) توسـط  (عمـدتاً ١٩٩٥پروفسور کندی) تـا سـال توسط ( ١٩٥٠

  ٣.اند بررس شده

  نجوم دورۀ اسالم سرشت

دانـش علمـی پیشـرو بودنـد. بـه  های شاخه مۀان مسلمان در هداز قرن سوم تا نهم هجری، دانشمن
  آناندستاوردهای ویژه 

ً
نجـوم ده هـزار نسـخۀ خطـی  در نجوم و ریاضیات چشـمگیر اسـت. تقریبـا

هـای خـاور نزدیـک،  ها و موزه و نزدیک به هزار ابزار نجومی دورۀ اسالمی در کتابخانه دورۀ اسالمی
هـا هـم بـه طـور  شود، اما آشکار است که حتی اگر تمامی آن می نگهداری ی شمالیاروپا و آمریکا

تصـویری کـه  –که البتـه هنـوز از ایـن مرحلـه بسـیار دوریـم –شوند بندی برداری و رده فهرستکامل 
هـای دوم، سـوم و چهـارم هجـری،  کنیم، بـه ویـژه بـرای قرن عرضه نجوم دورۀ اسالمیتوانیم از  می

 هـای متـأخر مربـوط بـه دورههای خطی و ابزارهـای موجـود،  بسیار ناقص خواهد بود. بیشتر نسخه
هـا بـر مبنـای  برخـی از آن اگرچـهگردند، و  هم هجری بازمید، از قرن نهم تا سیزۀ اسالمینجوم دور

 نـدهای خـاص موجود در نمونـه فقطاند، بسیاری از آثار اولیه  شده طراحیکارهای متقدم ساخته یا 
 بدون هیچ نشانی از میان رفته

ً
تـوان شـناخت.  شـان می هـا را تنهـا از عنوان اند و آن و سایر آثار تقریبا

نجم گویـد کـه ابـن سـنبادی، مـ مـی نامه نویس علمـازندگی، شامیدر قرن هفتم هجری، ابن قفطی 
                                                    

1. David A. King, email: d.a.king@orange.fr 
 raziesadatmusavi@gmail.comکارشناس ارشد تاریخ علم  .٢
است که  Astronomy before the Telescopeدر کتاب  Islamic Astronomyای از اثر دیوید کینگ با نام  ترجمه قالهم این .٣

به چاپ رسانده است. این اثر به توصیۀ دیوید کینگ با توجه به اهمیت آن برای خوانندگان  ۱۹۹۶انتشارات موزۀ بریتانیا آن را در سال 
از دیوید کینگ، » داستان دل سپردنم به تاریخ نجوم دورۀ اسالمی«نگاه کنید به مقالۀ عالقمند فارسی زبان ترجمه و منتشر شده است. 

یان رضوانی، ترجم   . ۳۴-۲۷، ص ۳، شمارۀ میراث علمیۀ پو
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های  کـه رسـالهشـنیده بـود  ،قرن هفتممصری 
اند و  موجود در کتابخانۀ قـاهره فهرسـت شـده

بنــابراین بــرای بررســی آثــار مــرتبط بــا زمینــۀ 
ــه  ــود، ب ــی خ ــاتخصص ــت. او  آنج  ۶۵۰۰رف

رسالۀ مرتبط با نجـوم، ریاضـیات و فلسـفه در 
هـم از ایـن آثـار  ییافت. امروزه حتی یک آنجا

نســخۀ خطــی علمــی بــه جــا  ۲۵۰۰در میـان 
  مانده در قاهره حفظ نشده است.

به جا مانده تنهـا شـامل  های رسالهبنابراین 
 در حقیقـتبخش کوچکی از آثاری هستند که 

بخـش  بـا وجـود ایـن،اند؛  برداری شـده نسخه
بـرای مـا قابل توجهی از میراث علم اسالمی را 

 برای قضـاوت دربـارۀ  اند که حفظ کرده
ً
مطمئنا

آن، کافی است. تنهـا در چنـد  چیدگیسطح پی
ده اسـت، و دورۀ آن کـه دهۀ اخیر گسـترۀ فعالیـت و دسـتاوردهای دانشـمندان مسـلمان آشـکار شـ

غافـل امـا مشـتاق در نظـر  ییـانمسلمانان را تنها به عنوان انتقال دهندگان دانش برتر باستان به اروپا
هـای خـاص خـودش  باید بـا عبارت نجوم دورۀ اسالمیهاست سپری شده است.  گرفتند، مدت می

  نشان داده شود. 
 آثار یونانی و هندی در کسوت عربی این حقیقت که تنها

ً
در  ،بخش کوچکی از آثار موجود، عمدتا

توجیـه شود. هیچ نیازی به  منظوراز تاریخ اسالم  رویدادیواقع به اروپا منتقل شدند، باید به عنوان 
نیست. طی چند قرن پس از وفات حضرت محمد (ص) » نجوم دورۀ اسالمی«کاربرد عبارت  علت

مسلمانان امتی ایجاد کردند که از اسپانیا تا آسیای مرکزی و هند گسـترش یافـت. ، قمری ۱۱در سال 
های ریاضی  های محلی درآمیخت، و سنت شان را با خود آوردند که بعدها با سنت ایشان نجوم عامیانه

ین نجـوم با نیازهایشان مطابقت دادند. بنابرا ، آن را فرا گرفتند وتندشناخان، ایرانیان و یونانیان را یهند
اعراب پیش از اسالم و دانش نجـوم هنـدی، ایرانـی و  ۀشناسی عامیان اولیۀ اسالمی گلچینی از ستاره

. را یافته بودهای بسیار متمایز خود  ویژگی نجوم دورۀ اسالمیم هجری، چهاربود، اما در قرن  یونانی
  نامد. می» سازی ومیتوجه به اقتضائات و ب«این فرآیند را  هصبرعبدالحمید ابراهیم پروفسور 

در ابتدا باید خاطر نشان کنیم که نجوم در جامعۀ اسـالمی در دو سـطح متفـاوت شـکوفا شـد: 
 بر مبنای 

ً
و دیگـر نجـوم  ؛توان با چشم در آسمان دیـد می آنچهنجوم عامیانه، عاری از نظریه و صرفا

 دیوید آنتونی کینگ    



 

  

٢٢ 

وم عامیانه اسـتقبال از نج فقهاهای ریاضی.  منظم و محاسبات و پیش بینی رصدهای، شامل ریاضی
نیاز به دانـش ابتـدایی از موضـوع داشـت؛  که کردند، البته نه فقط به خاطر دستورات دینی مختلفی

 
ً
نداشتند. ایـن شـاخه از نجـوم را  (یا نیازی به آن) برای نجوم ریاضیفرصتی بلکه این عالمان عموما

، احکـام نجـوم در مـوردان، جز ها و عقایدش گروه خاصی از عالمان گسترش دادند که بیشتر فعالیت
  .طرفداران اندکی داشتدر میان عموم جامعه 

های خاصـی از مناسـک  که خواهیم دید، منجمان همچنین در به کارگیری نجوم برای جنبه چنان
اسـالمی، کرد، بلکه غنای جامعـۀ  تند. این اسالم نبود که گسترش نجوم را تشویق میداشدینی نقش 

با یک زبان فرهنگی غالب یعنی عربـی، عامـل آن  ،ای چندنژادی، بسیار فرهیخته و اهل مدارا جامعه
دانـش را بجوییـد، «. پیامبر (ص) فرمـوده اسـت: هم نبودپیشرفت علمی مانع اسالم البته دین بود. 

شـمندان دان کشـتار تعقیـب یـا حاکمان متعصب مـذهبی بـهگاهی  اگرچه». حتی اگر در چین باشد
، امـا ایـن مـوارد اسـتثنا سـوزاندند را مـیهایشـان  کتابخانهکردند یـا  ها حمله می پرداختند، به آن می

دانستند، اظهارات دانشـمندان را، حتـی دربـارۀ  هستند. عالمان شرع که خود را نمایندگان اسالم می
 نادیـده می

ً
حجـم بـر پایـۀ  چنـان کـهگرفتنـد. نجـوم،  موضوعات مرتبط با مناسک دینـی، معمـوال

مهمترین علم اسالمی بوده است، اما بحـث توان قضاوت کرد،  می های مکتوب در این زمینه روایت
بـه آن پرداختـه های متفاوت دانش، که چندین بار در جاهای دیگر  تر شاخه دربارۀ آن در زمینۀ وسیع

  ، فراتر از مجال این پژوهش است.شده

  شناس عامیانۀ عربی ستاره
 ۀجزیرۀ عربستان قبل از اسالم مالک سنت نجوم عامیانۀ ساده و در عین حال توسعه یافتـ اعراب شبه

 بودند. این سنت شامل دانش طلوع و غـروب سـتارگان، بـه طـور خـاص مـرتبط بـا غـروب تجربی
هـایی بـا عنـوان  همزمان ستارگان دیگر بود کـه ابتـدای دوره ١تشریقو در آسمان ای از ستارگان  دسته

)، ۲شکل . این انواء سرانجام با بیست و هشت منزل ماه (کرد مشخص میرا  )»انواء« :عجم( »نوء«
ــا ریشــۀ هنــدی بــود، مــرتبط شــدند. دانــش گــذر خورشــید از دوازده   مفهــومی ب

ً
بــرج کــه ظــاهرا

بـا  سـاده سـنجی زمانو نیـز اهلۀ ماه، ، کشاورزی مرتبط با آنای هواشناسی و ه ، پدیدهمنطقةالبروج
ها در روز و منازل ماه در شب، مبانی نجوم عامیانۀ اسالمی پس از آن را شکل داد که  استفاده از سایه

  در جامعۀ اسالمی گسترش یافت. جدا از نجوم ریاضی
هواشناسـی کـه در آسـمانی و های  بیش از بیست اثر دربارۀ دانش اعراب پیش از اسالم از پدیده

اند، مربوط بـه تألیفـات چهـار قـرن  ، یعنی شعر و ادبیات یافت شدهربیۀ عامیانعترین منابع  ابتدایی

                                                    
  تشریق به معنای نخستین رؤیت صبحگاهی جسم پیش از طلوع خورشید بعد از خروج از تحت الشعاع است. .١
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قمـری در  ۲۶۰ها، اثر ابن قتیبـه اسـت کـه در حـدود سـال  ترین آن ند. شناخته شدههستاول اسالم 
پـر  نجـومی، هواشناسی و تعیین زمان امور کشاورزیهایی نیز برای  بغداد نوشته شده است. سالنامه

کـه  انـد، ها از دورۀ اسالمی به جا مانده ۀ آنمونچندین نمحلی تألیف شدند: اهمیت برای کشاورزان 
دارای سـنت غنـی نجـوم  ویـژهاست. یمن به  تهیه شده قمری ۳۶۱برای قرطبه در سال ها  از آنیکی 

  نگاشته شده است. آنجا درشماری پرهای  عامیانه بود و سالنامه
 آنچـهای در ارتبـاط بـا  گسـترده آثاراند،  م برده شدهکه خورشید، ماه و ستارگان در قرآن نا آنجااز 

نـاگزیر بـا سـنت اسـالمی  آثـارد، به وجود آمـد. ایـن یعامیانۀ اسالمی نام هیئتتوان به درستی  می
  نخستکه  تری یعلم

ً
، نـامرتبط بـود. قرار داشـتیونانی منابع بر مبنای منابع هندی و سپس عمدتا

از این اجرام آسمانی برای مسیریابی اسـتفاده  بایده است انسان که در قرآن گفته شد آنجاهمچنین از 
کنیم کـه  های مختلفی را معرفـی مـی . در ادامه رسالهروی آوردندنجوم عامیانه به کند، عالمان شرع 

  با ابزارهای غیر ریاضی هستند. تعیین سمت قبلهو  سنجی ساده زماندربارۀ 

  
ای مصری دربـارۀ نجـوم عامیانـه. جـدول سـمت  ) در رسالهةقَع ماه (الهَ  تصویری از ستارگان یکی از منازل :۲ شکل

هـای مختلـف شـب وقتـی کـه  ) در زمـان۱۸۰°ها را (بـه زاویـۀ  راست اوج، طلوع و غروب منازل و منازل مقابل آن
 های قبطی، رومی (عجـم) و دهد؛ همچنین این جدول تاریخ را بر اساس تقویم خورشید در آن منزل است، نشان می

) قرار دارد، به ۳۶۰ ÷ ۲۸ « ۱۳درجۀ منزل ( ۱۳سریانی، و نیز ارتفاع نیمروزی خورشید را هنگامی که در هر یک از 
کنـد (کتابخانـۀ  دهد. متن مربوط به آن برخـی از اطالعـات را تکـرار و طـول سـایۀ نیمـروز را اضـافه مـی دست می

  ).۴۵۳۸چستربیتی، دوبلین، نسخۀ خطی شمارۀ 



 

  

٢۴ 

  منابع هندی و ایران
 
ً
هایی کـه  سـرزمین ؛اند نخستین متون نجـومی بـه عربـی، در سـند و افغانسـتان نوشـته شـدهظاهرا

ند. دانش ما دربارۀ این آثار اولیه، به طور کلی بـر مبنـای ه بودمسلمانان در قرن اول هجری فتح کرد
واژۀ فارسـی  هایی بودند که نامشان از هاست. این آثار شامل متن و جدول آنارجاعات آثار بعدی به 

زیرا گذاشته شده بود،  زیج، »تار پارچه«، یع مفهومیو با توس »ریسمان«یا » زه«به معنی »] زیگ[«
یزدگـرد  از دورۀ ساسانی، بازنویسی شده بـرایزیج شهریاران شبیه بودند.  اندکی به آنها  جدولاین 
 شد، و منجمان منصور خلیفۀ عباسی  نامیده زیج شاهو  زبان پهلوی به عربی ترجمه از، سوم

ً
احتماال

لـوی از ایـن زیـج تر په بغداد را با استفاده از نسخۀ قـدیم او،پایتخت جدید  احداثبرای  سعدزمان 
تـاریخ اثـر در  )قمری ۱۸۴الله (بغداد، حدود ءماشا محاسبه شدۀ های مختلف هجتعیین کردند. زای

   بر اساس این اثر بوده است.، ١ی نگاشته شده استطالع بیناو که بر مبنای اطالعات جهان 

  
  همسر باریس روزنفلد، باریس رزنفلد، دیوید کینگ، مری هلن کندیاز راست: محمد باقری، ای. اس. کندی و 

ی از فرستادگان از نجوم هندی بر سنت اسالمی زمانی به اوج اهمیت رسید که هیئت بعدیتاثیرات 
 نجمدند. در میان این فرسـتادگان مـرسیبه دربار منصور خلیفۀ عباسی  قمری ۱۵۵از سند در حدود 

 با نام مهاسیدهانتا با خود همراه داشت 
ً
هندی متبحری بود که اثری نجومی به زبان سانسکریت ظاهرا

زاری دستور داد که این متن را با سیدهانتا بود. خلیفه به فاسپهوتا که تا حدودی برگرفته از کتاب برهم
ای از  مجموعـه، پایـۀ زیج سـندهند کبیـربا نام  هندی به عربی ترجمه کند. حاصل کار منجمکمک 

                                                    
  .استابومعشر  تحاویل سنی الموالیدرسد منظور مؤلف رسالۀ  به نظر می .١
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رق، خوارزمی، حبش، ابن اماجور، نیریزی و ابن آدمی اط بنهای منجمانی چون فزاری، یعقوب  زیج
پیش از پایان قرن سوم قمری در عراق تهیه شده بودند. سنت سندهند در انـدلس،  همهکه  قرار گرفت

یافت. در نتیجه، تـأثیر نجـوم  (ادامه را ببینید)، گسترش آنجابه ویژه از طریق تأثیر زیج خوارزمی در 
  های میانه تأیید شده است. مراکش تا انگلستان در اواخر سده ازهندی 

  منابع یونان
سوم هجری ترجمه شد. نخستین قرن دوم و  کتاب مجسطی بطلمیوس دست کم پنج بار در اواخر قرن

مـأمون خلیفـۀ  ه درخواسـتبای به زبان سریانی و بقیه به عربی بودند که دو ترجمۀ اول  ها ترجمه آن
دومی اصالح شدۀ اولـی بـود) در که عباسی در میانۀ نیمۀ نخست قرن سوم هجری، و دوتای دیگر (

نقدش بر ها در  ها در قرن ششم نیز که ابن صالح از آن اواخر همان قرن نگاشته شده است. تمامی آن
گیری  ها بـه شـکل ن ترجمـهفهرست ستارگان بطلمیوس استفاده کرد، همچنان در دسترس بودند. ایـ

ها آثـار انتقـادی  ای از تفسیرها بر روی کل اثر یا بخشی از آن کمک کردند که بسیاری از آن مجموعه
 )، قمری ۴۱۶بودند و کتاب ابن هیثم (حدود 

ً
. پرکاربردترین داشتبطلمیوس نام علی  الشکوک رسما

طراف، نصیرالدین طوسی از نسـخۀ نسخه از مجسطی در دورۀ متأخر اسالمی، تحریر عالم جامع اال
 ای فرضـیات سـیاره اواخر قرن سوم هجری در نیمۀ قرن هفتم بـود. آثـار دیگـر بطلمیـوس، بـه ویـژه

های کوتـاه  ، همچنین دیگر آثـار یونـانی، از جملـه رسـاله٢پالنیسفریومو  ١[اقتصاص یا منشورات]
با ابزار شناخته شدۀ آنالما برای سیوس، و آثاری مرتبط ثاوذوو  ابسقالوس، آریستارخوس، اطولوقس

بیشتر این  الدین طوسی، نیز به عربی ترجمه شدند؛ نصیرمسطحفضای سه بعدی به  های تبدیل مسئله
 تحریر کرد. به این ترتیب، 

ً
سنجی یونانی  های ریاضی و آسمان ای، روش سیاره الگوهایآثار را هم بعدا

از مجسطی نه تنها شامل بازنویسی و بازگویی های آنان  تحریردر کانون توجه مسلمانان قرار گرفت. 
هـم از لحـاظ نظـری و هـم عملـی، «به گفتۀ صلیبا مطالب این کتاب را  ها  آنمحتوای آن بود، بلکه 

   اند. مطالعه نشده اخیرهای  ؛ بسیاری از این مطالب در سال»کردند نقد و روزآمدتصحیح، تکمیل، 

  گسترش دانش نجوم

  نجوم نظری
 تصـور) ق۴۴۰ تـا ۱۸۰ۀ اولیـۀ اسـالمی ( حـدود ورار هندسی عالمی که منجمان مسلمان دساخت

کـه  فلـکبطلمیـوس بـا نظـامی شـامل هشـت مجسـطی کردند، کم و بیش همانی است که در  می
 به عنوان مدل

ً
پـیش از ایـن در  امـاشـده اسـت.  بیـانشـدند،  های ریاضی در نظر گرفته می ضرورتا

                                                    
1. Planetary Hypotheses 
2. Planisphaerium 
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شدند؛ این متن نیـز بـه  می تلقیواقعیت فیزیکی  بیانگراین الگوها هم س بطلمیوای  سیاره فرضیات
سـیارات  نسـبیهای  های اولیه دربارۀ اندازه و فاصـله . برخی از مسلمانان قرنموجود بودزبان عربی 

حـدود شـکوفایی فیزیکی برای عالم عرضه کرد، ابن هیـثم ( مدلیها که  مطلب نوشتند و یکی از آن
تقدیم در اثر ، یکی حرکت ستارگان فلک هشتم) بود. برای جدا کردن دو حرکت متفاوت قمری ۴۱۶

فلک نهمی مطرح کـرد روزانۀ ظاهری، ابن هیثم  چرخشاعتدالین و دیگری حرکت ستارگان به سبب 
  .های دیگر باشد فلکروزانۀ ظاهری  که عامل چرخش

. اسـت  نیز از منظر تاریخی جالـب توجـهاعتدالین  اقبال و ادبار آثار عربی مختلف دربارۀ مفهوم
هـای رصـد شـده  آن را بـا پدیـده، طرفـدارانی پیـدا کـرد کـه آغاز شـد این نظریه که از منابع یونانی

ریاضی پیشنهاد شده بسیار پیچیـده  الگوهای. دانستند مینظریۀ سادۀ تقدیم یکنواخت تر از  همخوان
بـه نادرسـت  که فردی الگوهایاند [به ویژه  عه شدههای اخیر به طور کامل مطال بودند و تنها در سال

رسـد از  ) که به نظـر میق ۴۶۲(تاریخ نامعلوم)، و زرقالی (اندلس، حدود  ثابت بن قره تصور شده
 اقبـال و ادبـار اعتـدالیناندلسی استفاده کرده اسـت]. نظریـۀ  صاعد پیش از خود، دانشمندنظریات 
 (در دورۀ متـاخر ذهن برخی دانشـمندان مسـلمان را  همچنان

ً
در مغـرب) بـه خـود مشـغول عمـدتا

. بـه خـود جلـب کـردنوزایی (رنسانس) هم تا عصر دانشمندان اروپایی را توجه ، کما این که داشت
  .تطور این مفهوم هنوز نوشته نشده است چۀتاریخ

فلسـفی  ایـراداتبـر  گـیبـرای چیر ،ای بطلمیوسی سیاره در الگوهایدیگر اصالحات مهم مسلمانان 
مـاه بـود، بـه  بـرای بطلمیوسی در الگویدر فاصلۀ ماه  تغییراتو مسئلۀ فلک معدل المسیر مفهوم  روارد ب

). دو مکتب اصلی در این باره وجـود داشـت، یکـی ۳شکل تعلق داشت ( نجوم دورۀ اسالمیدورۀ بعدی 
و  الدین طوسـینصـیر در زمـان در مراغه (به ویـژه هجری ترین تبیین خود را در قرن هفتم ها که کامل از آن

که در اواخر قـرن ششـم در انـدلس  همکارانش) و در قرن هشتم در دمشق (با ابن شاطر) یافت، و دیگری
 (اشـتباه) از عقایـد بسـته به پیروی چشـم مکتب دوم از همان ابتدا .ایجاد شدبطروجی)  با ظهور(به ویژه 

. مکتـب اول بـر اسـاس اصـالحات پیچیـده در بـودکفـایتی در دانـش ریاضـی محکـوم  ارسطویی و بی
همچـون محققـان  ایـن مکتـب کـه. تحت تأثیر رصدهای تازه بودبطلمیوسی و در برخی موارد  الگوهای

دوبـاره تنها در نیمـۀ دوم قـرن حاضـر دهد، تحت تأثیر قرار توانست  میهم را علم جدید، خود بطلمیوس 
 خورشید، مـاه و سـیارات الگوهای حرکتدریافت که  کندی میالدی ۱۹۵۰مطالعه شد. در دهۀ کشف و 

الگوهـای  بـاعرضـه کـرد، متفـاوت ول فـی تصـحیح األصـول ئالس نهایة ی با عنوانکه ابن شاطر در کتاب
سـال  ۱۵۰ها به لحاظ ریاضی مانند الگوهای کوپرنیکی بودند که در حدود  بطلمیوسی است؛ در واقع آن

ریـزی کـرد کـه از نظـر او  شاطر در این اثر جزئیات الگویی را پایه بعد عرضه شد. بر اساس نظر صلیبا ابن
دادنـد، و  ای بود که حرکات سیارات را توضـیح مـی ای از الگوهای سیاره تدوین نظری صحیح از مجموعه
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در حقیقت قصد داشت آن را جایگزین الگوی بطلمیوسی کند. او به نظام زمین مرکزی وفـادار مانـد، امـا 
، چنین کشـف با وجود اینالبته نتوانست آن را اثبات کند.  ؛مرکزی را طرح کرد- خورشیدکوپرنیک فرضیۀ 

  مهمی این سؤال جالب را برانگیخت که آیا کوپرنیک از آثار این منجم دمشقی آگاه بوده است یا نه.

  
دانـیم یـک سلسـله از منجمـان  ایم: اکنون مـی به مرحلۀ جدیدی از تحقیق رسیده ۱۹۵۰از دهۀ 

ن از قرن پنجم تا دهم هجری به بررسی الگوهایی متفاوت با الگوهای بطلمیوسی پرداختنـد، مسلما
شد. سؤالی که اکنـون ممکـن اسـت بپرسـیم ایـن  ها طرح می که به منظور رفع نواقص موجود در آن

 باید است که: آیا کوپرنیک از هیچ یک
ً
 از این آثار مسلمانان تأثیر گرفت؟ پاسخ این سؤال که قاعدتا

  چنین باشد، راضی کننده نیست؛ اما هنوز اثباتی قطعی برای آن وجود ندارد.

  نویس سنت زیج -نجوم ریاض
های اسـالمی  کنند، زیج ها عرضه می با توجه به تنوع موضوعات مورد بررسی و اطالعاتی که جدول

دربـارۀ ، کنـدی پژوهشـی ۱۹۵۶بخش مهمی از متون نجومی برای مورخان علم هسـتند. در سـال 
 
ً
هـا را  نمونـه از آن ۲۰۰. در حـال حاضـر مـا بـیش از ١زیج اسـالمی بـه چـاپ رسـاند ۱۲۵تقریبا

                                                    
   .۱۳۷۴، ترجمۀ محمد باقری، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، های دورۀ اسالمی پژوهشی در زیجترجمۀ فارسی:  .١

ــکل  ــیاره۳ش ــوی س ــک الگ ــر: ی  ای غی

ــخه ــاه در نس ــرای م ــی ب ای از بطلمیوس

قطب الدین شـیرازی  تحفۀ شاهیۀرسالۀ 

هجری  ۶۸۴ای که در دربارۀ نجوم سیاره

در سیواس (آناتولی) کتابت شده اسـت. 

ــۀ دا ــد تنهــا از ده نشــمندان عصــر جدی

مــیالدی بــه بعــد ایــن الگوهــا را  ۱۹۵۰

اند؛ کشف این مطلـب کـه بررسی کرده

ای از منجمان مسلمان از قـرن مجموعه

پنجم تا دهم هجری وقت خود را صرف 

بررســی چنــین الگوهــایی کردنــد، و 

ــدون ایــرادات الگوهــای  ــایی ب الگوه

ای بطلمیوسی پدید آوردند، نظریۀ سـیاره

دورۀ اســالمی را بــیش از پــیش جــذاب 

ــۀ ملــی مصــر،  ــت (کتابخان ســاخته اس

 ).۳۷۵۸Kقاهره، نسخۀ خطی شمارۀ 
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شناسیم، و اطالعات تکمیلی برای ویراست جدید این پژوهش در دسترس اسـت. البتـه بسـیاری  می
یگـر های موجود، از اصالح، اقتباس یـا سـرقت آشـکار از د اند و بسیاری از زیج از این آثار گم شده

های زیج برای بازسازی تصـویر صـحیح و  ، تعداد کافی نسخهبا وجود ایناند.  ها به دست آمده زیج
  قابل قبولی از فعالیت منجمان دورۀ اسالمی در این زمینه موجود است. 

ها شامل چند صد صفحه متن و جدول هستند؛ شیوۀ عرضۀ مطالب مختلـف ممکـن  بیشتر زیج
ی از یک زیج به زیج دیگر متفاوت باشد. موارد زیر از نجوم ریاضـی ا است به صورت قابل مالحظه

 در زیج
ً
  شود: عرضه می ها معموال
 گاهشماری )۱
 مثلثات )۲
 نجوم کروی )۳
 حرکات میانگین (اوساط) خورشید، ماه و سیارات )۴
 های خورشید، ماه و سیارات تعدیل )۵
 عرض ماه و سیارات )۶
 های سیارات ایستگاه )۷
 اختالف منظر )۸
 ورشیدهای ماه و خ گرفت )۹

 پذیری ماه و سیارات رؤیت )۱۰
 ها) و تعیین سمت قبله جغرافیای ریاضی (فهرستی از شهرها با مختصات جغرافیایی آن )۱۱
 ها) آسمان سنجی (جدول ستارگان با مختصات آن )۱۲
 اختربینی ریاضی )۱۳

چنان که گفته شد، تا قرن دوم هجری در هند و افغانستان تعدادی زیج به زبان عربی نوشته شـده 
اند، مانند آثار متقدم قـرن دوم  های اولیه که بر مبنای آثار هندی و ساسانی نوشته شده این نمونهبود. 

هایی که در اوایل قـرن سـوم هجـری در بغـداد و  اند. در مورد زیج تألیف شده در بغداد، از میان رفته
 و مجسـطیدمشق با حمایت مأمون عباسـی نوشـته شـده، وضـع بهتـر اسـت. ایـن آثـار از سـنت 

یحیـی بـن ابـی زیـج ممـتحن هـایی از  کننـد. نسـخه یا از سنت هندی پیروی می ١های آسان جدول
حبش حاسب در دمشق به دست ما رسیده است که همگی بر مبنای نظریۀ بطلمیوس  زیجمنصور و 

 بر اساس سنت زیجهستند نه نظریات هندی. 
ً
های هندی و فارسی نگاشته شـده  خوارزمی که عمدتا

بتـانی حـدود  زیـج صـابیر یک ترجمۀ التینی از تحریر اندلسی آن به جا مانده است. است، تنها د
                                                    

1. Handy tables 
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ه و  ۲۹۷سال 
ّ
خر قرن چهارم هجری نوشـته شـده ابن یونس در قاهره در اوا زیج حاکمیقمری در رق

 زیـجقمری در غزنه،  ۴۱۶ابوریحان بیرونی در حدود سال  قانون مسعودیدیگری به نام  زیج است.
در اواسـط قـرن هفـتم نصـیرالدین طوسـی  زیـج ایلخـانیقمری در تونس،  ۵۹۱ود ابن اسحاق حد

که نوشته شده است الغ بیگ در اوایل قرن نهم هجری در سمرقند،  زیج سلطانیهجری در مراغه، و 
  ها هستند. نگاری و همچنین از اثرگذارترین آن همگی از مهمترین آثار بعدی این شیوۀ زیج

که با ترجمه و شرح منتشر شدند، متعلق  نجوم دورۀ اسالمیهای مربوط به ابتدای دورۀ  زیج تنها
بیرونی و ترجمه و زیج به خوارزمی (در تحریر بسیار اصالح شدۀ بعدی) و بتانی هستند. متن عربی 

ابـن زیـج حـاکمی های رصدی موجود در مقدمـۀ  شرح آن به زبان روسی منتشر شده است. گزارش
قمری)، و زیج الغ بیگ چاپ  ۷۰۰های ابن بنا (مراکش، حدود  های) زیج (و نه جدولیونس و متن 
قمـری) نیـز منتشـر شـده  ۵۴۴های فهاد (ایران، حدود  اند. ترجمۀ یونانی یکی از زیج و ترجمه شده

  ١های دیگر تاکنون چنین توجهی نشده است. است. به هیچ یک از زیج
ا دربارۀ نجوم ریاضی دورۀ اسالمی هسـتند، بایـد توجـه ها از مهمترین منابع دانش مزیج اگرچه

 دارای جدول
ً
های فراوان و توضیحات مرتبط با اختربینی ریاضی نیز هسـتند. متـون  داشت که عموما

دهنـد کـه پژوهشـگران امـروزی کـار  اختربینی اسالمی، آثار مستقلی از ادبیات آن دوره را شکل می
انـد.  هـای بسـیار پیچیـدۀ ریاضـی ایـن آثـار گـاهی شـامل روشاند.  ها انجام نداده چندانی روی آن

همچنین باید اشاره کنیم که هرچند اختربینـی در اسـالم راسـتین تکفیـر شـده، در جامعـۀ اسـالمی 
  همیشه رواج داشته است (و هنوز هم دارد).

  ها را بررسی خواهیم کرد. ها و آثار مرتبط با آن های مختلف زیج در ادامه، جنبه
یاضی: نمادگذاری عددی و جدول های نجومی اسالمی اولیـه بـا  تمامی مقادیر جدول های ر

هستند. مقداری که با حـروف ابجـد  ۶۰اند و شصتگانی، یعنی در پایۀ  حروف ابجد عربی ثبت شده
است (عددی که الغ بیگ برای میل کلـی در نظـر گرفـت)، » ۲۳ ۳۰ ۱۷ثانیه «نوشته شده و معادل 

باشـد. در حسـاب شصـتگانی  مـی ۲۳°  ۳۰' ۱۷درجه یعنـی ''  ۲۳+  ۶۰/۳۰+  ۳۶۰۰/۱۷بیانگر 
هـایی بـا  بیشتر از حساب دهدهی، در دست داشتن جدول ضرب مفید است، و چنین جدول ضـرب

  خانه وجود داشته است. ۲۱۶۰۰۰یا حتی  ۳۶۰۰
اسـتفاده از مبنـای در اوایل قرن سوم هجری، منجمان مسلمان تابع پیچیدۀ سینوس هندیان را با 

شصتگانی یونانی (که یونانیان از آن برای تابع دشوارتر کمان خود استفاده کرده بودند) بازسازی کردند. 
های متفـاوتی  به همین صورت، تابع هندی ظل (تانژانت) ، که در نجوم یونانی ناشناخته بود، با پایه

                                                    
  مـ در فرانکفورت منتشر شده است. ۲۰۰۹کوشیار گیالنی در سال  زیج جامعمتن عربی و ترجمۀ انگلیسی دو مقاله (از چهار مقالۀ)  .١
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هـای تـابع  ها دارای جدولزیج. بیشتر ) پذیرفته شد۱و گاهی هم  ۶۰، و همچنین ۷و  ۵/۶، ۶، ۱۲(
  های جدول سینوس و (کو)تانژانت برای هر درجه، یا نیم درجه یا ربع درجۀ کمان بودند. داده

ً
ها عموما

 معادل پنج رقم دهدهی بود. اما برخی از دانشـمندان  تا سه رقم شصتگانی عرضه می
ً
شدند که تقریبا

ها وجود نداشت. در اوایل زیجلثاتی را نگاشتند که در های مث تری از جدول مسلمان مجموعۀ گسترده
های تـابع تانژانـت را بـا اعـدادی تـا سـه رقـم  ای از جدول هجری، سمرقندی، مجموعه چهارمقرن 

شصتگانی برای هر دقیقۀ کمان تهیه کرد. پس از او در همان قرن، ابن یونس جدول تابع سینوس را تا 
 معادل نه

ً
رقم دهدهی، برای هر دقیقۀ کمان نوشت که تفاضل مربوط به هر  پنج رقم شصتگانی، تقریبا

داد. ابن یونس تابع تانژانت را هم برای هر دقیقۀ کمان، و میل خورشید را برای هر دقیقۀ  ثانیه را هم می
های مثلثاتی او برای تضمین درستی این تعداد ارقام با معنی، به  بندی کرد. جدول طول خورشید جدول

الغ بیگ در زیج سلطانی بدیل  های مثلثاتی بی ی دقیق نبود و چهار قرن طول کشید تا جدولاندازۀ کاف
سمرقند تألیف شود که مقدار سینوس و تانژانت را تا پنج رقم شصتگانی برای هر دقیقۀ متغیر مستقل 

 تا رقم آخر دقیق است. مشخص می
ً
  کند و معموال

هـای بطلمیوسـی  تن الگوهـا و جـدولبا داشـ های نجومی: های سیارات و تقویم جدول
در  آسانهای  جدولو مجسطی حرکت میانگین (وسط) و تعدیل خورشید، ماه و سیارات که در 

، سـندهندهای متناظر مبتنی بر الگوهای هندی و یادآور سـنت  اختیار مسلمانان بود، یا جدول
منجمان مسلمان از قرن سوم تا دهم هجری کوشیدند تا پارامترهای عددی به کار رفتـه در ایـن 

هــا را بهبــود بخشــند. بیشــتر منجمــان برجســتۀ مســلمان در دورۀ آغــازین، رصــدهای  جــدول
های تعدیل خورشید را از نو محاسبه کردنـد. ابـن یـونس تنهـا  خورشیدی انجام دادند و جدول

های تعـدیل  شود که مجموعۀ جدیدی از جدول ن آغازین اسالم شناخته میمنجمی از چهار قر
های تعدیل سیارات در نجوم دورۀ اسالمی، بطلمیوسـی هسـتند، و  ماه را نگاشت. بیشتر جدول

های ابن اعلم و ابن یـونس بـرای عطـارد،  خوریم، مانند جدول در مواردی که به استثنایی برمی
اند. تـا  ی جدید، بلکه مبتنی بر پارامتری از نجوم دورۀ ساسانییابیم که نه بر اساس رصد درمی

های دورۀ اسالمی برای عرضۀ همۀ پارامترهای  زمانی که نسخۀ جدید پژوهش کندی دربارۀ زیج
و انـدی زیـج در  ۲۰۰بندی دوبارۀ  کتابشناسی و طبقه - ای های زندگینامه در دسترس و نیز داده

 مشخص شده انجام گروه
ً
ییم.  های کامال  در این باره سخن بیشتری نگو

ً
  نشود، بهتر است فعال

هیپارخوس را برای تعیین اوج خورشید به کـار بـرد و های  با دادههایی مشابه  بطلمیوس داده
بنابراین همان نتیجه را به دست آورد. از این رو مسلمانان این برداشت را به ارث بردند کـه اوج 

جـا  اوج سـیارات بـا حرکـت تقـدیمی جابـه اگرچـهخورشید نسبت به ستارگان، ثابـت اسـت (
ها بودند که نخستین رصدهایشان حاکی از حرکت اوج خورشید به میزان تقریبی  شود)، و آن می
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2در  ۱°از زمان هیپارخوس بود. بیشتر منجمان مسـلمان در ابتـدا مقـدار  °۱۵
3

سـال ایرانـی  66
(همان پارامتر تأیید شده در منابع اولیۀ فارسـی) را بـرای هـر دو مقـدار  زیج ممتحنمذکور در 

 اینهای مورد نیاز را برای اثبات  ها پذیرفتند. ابن یونس تمامی داده تقدیم اعتدالین و حرکت اوج
که حرکت اوج خورشید همان حرکت برآمده از تقدیم اعتدالین نیست، در اختیار داشت، اما او 

1در  ۱°ر مشترکی برای هر دو کمیت را برگزید، یعنیاستفاده از مقدا
4

70  
ً
سال ایرانی، کـه اتفاقـا

 بیرونی (آسیای مرکزی، حـدود 
ً
 ۴۱۶به اندازۀ واقعی تقدیم اعتدالین بسیار نزدیک است. ظاهرا

ایـن اوج خورشید را از حرکت تقدیمی بازشـناخت ( ١قمری) نخستین کسی بود که حرکت ویژۀ
شود). اولین کسی که به هر دو حرکـت مقـداری  اکتشاف گاهی به خطا به بتانی نسبت داده می

قمری) بود، گر چه او نیز بر نظریۀ اقبال و ادبار  ۴۶۲عددی نسبت داد، زرقالی (اندلس، حدود 
  صحه گذاشت. 

  
از دورۀ اسالمی. در این جدول تعدیل خورشید (سمت راسـت) و  های نجومی در زیجی ای از جدول نمونه :۴ شکل

دانشـمند ایرانـی، از زیـج ها در نسخۀ خطی یمنی  حرکت میانگین ماه (سمت چپ) نشان داده شده است. این نمونه
هجری رونویسی شـده  ۶۵۰هجری نگاشته و در حدود  ۴۱۰بن لبان [گیالنی] یافت شده است که در حدود  کوشیار

های مختلفی دربرگیرندۀ اصالحات جداول برای طـول جغرافیـایی صـنعا دارد. یمـن مرکـز  است. این رساله حاشیه
 ). ۴۰۰DMمارۀ نجومی مهمی در دورۀ اسالمی بوده است (کتابخانۀ ملی مصر، قاهره، نسخۀ خطی ش

                                                    
1. proper motion 
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ای محاسبۀ هایی بر هایی برای حرکات میانگین و تعدیل های دورۀ اسالمی شامل جدول همۀ زیج
های تعدیل در  ). برخی از جدول۴موقعیت خورشید، ماه و سیارات در زمان مفروض هستند (شکل 

توانـد بـدون هـیچ  اند (چنان که شخص به سادگی مـی ریزی شده تر برای کاربران طرح قالبی مناسب
هـای  مهای کمکی برای تـدوین تقـوی ای، حرکات میانگین را در جدول بیابد). گاهی جدول محاسبه

های تعـدیل  های روزانه به وسیلۀ حرکت میانگین و جدول آور موقعیت نجومی بدون محاسبات مالل
ای تألیف کردنـد  های نجومی در دسترس بود. منجمان مسلمان از قرن سوم تا سیزدهم هجری تقویم

هـای  ع مـاههای خورشید، ماه و سیارات را برای هر روز از سال در کنار اطالعاتی از شرو که موقعیت
دادنـد. بیرونـی چگـونگی  قمری و احکام نجومی از روی جایگاه ماه نسبت بـه سـیارات نشـان مـی

التفهـیم ألوائـل صـناعة های نجومی را با جزئیات در اثـر نجـومی و اختربینـی خـود  نگارش تقویم
چرا کـه های نجومی بسیار زیاد بود،  های خطی تقویم شرح داده است. میزان فرسایش نسخهالتنجیم 

های کامل موجود به قرن هشتم  ترین نمونه رفت: کهن ها با پایان یافتن سال از میان می کاربرد جدول
میالدی در قاهره پیدا شد و هنوز هم چاپ نشده اسـت؛ از سـوی ۱۹۷۰گردد، که در دهۀ  یمن برمی

  دیگر در واقع صدها تقویم نجومی از دورۀ عثمانی متأخر به جا مانده است.

  ١نگاری ت ستارگان و کیهانمختصا
ها دارای فهرستی از مختصات ستارگان در دستگاه استوایی یا دایرةالبروجی، یـا گـاهی در  بیشتر زیج

های اسالمی، که تاکنون اجرا نشده اسـت،  هر دو دستگاه هستند. بررسی مختصات ستارگان در زیج
تواند به تعیین میزان رصـدهای  و می خواهد بود، نجوم دورۀ اسالمیدستاورد ارزشمندی برای تاریخ 

های  در چند سال اخیر پژوهش ٢اند، کمک کند. پاول کونیچ مستقلی که منجمان مسلمان انجام داده
  ها در اروپا انجام داده است. های عربی ستارگان و تأثیر بعدی آن چشمگیری روی نام

از مختصات سـتارگان را فهرستی صورالکواکب قرن چهارم هجری در  مقیم شیرازصوفی، منجم 
های فلکی برگرفته از سنت یونانی مآبی، و نیز اطالعاتی دربـارۀ منـازل مـاه از  در کنار ترسیم صورت

 محـدود بـه  نگـاری کیهانسنت عربی عرضـه کـرده اسـت. آثـار اسـالمی پـس از او دربـارۀ 
ً
غالبـا

ی نیز حاوی تصـاویری از برخی آثار اختربین اگرچههستند،  صورالکواکبهای ترکی و فارسی  ترجمه
  های اخیر توجه مورخان هنر اسالمی را به خود جلب کرده است. اند که در سال صور فلکی

  نجوم کروی و مثلثات کروی
هایی برای مسائل متـداول نجـوم کـروی از قبیـل تعیـین زمـان از روی  حل ها راهزیجدر مقدمۀ اکثر 

توضیحاتی دربارۀ چگونگی استخراج دستورهای به شد. به ندرت  ارتفاع خورشید و ستارگان ذکر می
                                                    

1. uranography 
2. Paul Kunitzsch 
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توان یافت. دو سنت اصلی در این زمینـه وجـود داشـت. در روش اول، مسـائل  کار رفته در متن می
شد. روش ترسـیمی موسـوم  مرتبط با کرۀ سماوی به مسائل مثلثاتی یا هندسی در صفحه تحویل می

هایی از ایـن دسـت بـود. در روش دوم، مسـائل بـا  حل به آنالما، ابزار فوق العاده قدرتمندی برای راه
شـدند. هـر دو روش در نهایـت منشـأ یونـانی دارنـد و  استفاده از دستورهای مثلثات کروی حل می

  ها افزودند.  دانشمندان مسلمان در هر دو زمینه دستاوردهای اساسی بدان
ارد. مؤلفـان امـروزی هـا در نوشـتارهای جدیـد وجـود د ها دربـارۀ ایـن افـزوده برخی سردرگمی

اند که هر گاه یک مؤلف مسلمان از رابطـۀ رایـج دورۀ اسـالمی اسـتفاده کنـد کـه بـه لحـاظ  پذیرفته
دسـتور امـروزی  ریاضی معادل رابطۀ امروزی برگرفته از یک دستور خاص مثلثات کروی است، وی

ۀ اسالمی ممکن اسـت دانسته است. اما در واقع دستور مربوط به دور مثلثات کروی معادل آن را می
 بدون استفاده از مثلثات کروی به دست آمده باشد. نخستین رسالۀ شناخته شده دربارۀ مثلثات 

ً
کامال

کروی که مستقل از نجوم نگاشته شده، متعلق به ابن معـاذ اندلسـی در قـرن پـنجم هجـری اسـت. 
خجندی، کوشـیار بـن لبـان، های دانشمندانی چون ثابت بن قره، نیریزی، ابوالوفاء بوزجانی،  افزوده

، رسالۀ نویافتۀ ابوریحان بیرونی کـه آن مقالید علم الهیئةسجزی و ابونصر در زمینۀ نجوم کروی، در 
  هم به قرن پنجم هجری تعلق دارد، بیان شده است. 

یابیم که از هـر  پیش از آن، در کار حبش حاسب در نیمۀ قرن سوم هجری، منجم مسلمانی را می

کنـد. در  مثلثات کروی و ساختار آنالما برای حل مسائل نجوم کروی به راحتی استفاده مـیدو روش 

هـای مختلفـی بـرای حـل تمـامی  ای چون ابن یونس و بیرونـی، روش های دانشمندان برجسته زیج

هـای مثلثـاتی کمکـی کـه  خـورد. جـدول مسائل متعارف نجوم کروی دورۀ اسالمی بـه چشـم مـی
قمـری)  ۷۶۰قمری) و خلیلی (حـدود  ۳۹۰اسب، ابونصر عراق (حدود دانشمندانی چون حبش ح

هـا  اند، گواه محکمی بر تبحر آن برای حل همۀ مسائل نجوم کروی برای هر عرض جغرافیایی نگاشته

  در این موضوع است.

  کاربردهای نجوم در اعمال مختلف شرع

  تقویم قمری
شوند. تعیـین  رؤیت هالل ماه آغاز می های عرفی با نخستین تقویم مسلمانان قمری است و ماه

داری و دیگر مراسـم مـذهبی  ها به ویژه برای ماه رمضان، ماه مقدس روزه دقیق آغاز و پایان ماه

 ۳۰و  ۲۹ی ها اهمیت دارد. عالمان شرع به تکیه بر رؤیت مستقیم هالل یا ایجاد توازن بین ماه

یم  در زیـج روزه برای تنظیم تقو
ً
هـا مـورد  راضی بودند. اما موضوع مشاهدۀ هـالل مـاه عمومـا

تر کردن حل ایـن  های گوناگونی برای ساده ها و جدول )، و روش۵گرفت (شکل  بررسی قرار می
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مسئله ابداع شد. به عنوان مثال، خـوارزمی جـدولی بـرای کمتـرین کشـیدگی (تفـاوت طـول) 

در عرض جغرافیایی بغـداد تـألیف  های دایرةالبروج رجدایرةالبروجی خورشید و ماه برای تمام ب

 در اندلس، جدول مشابهی بـرای تمـام 
ً
کرد، و یکی دیگر از نخستین منجمان مسلمان احتماال

پـذیری سـیارات بـود.  های بطلمیوس برای رؤیت شک ملهم از جدول ها تألیف کرد که بی اقلیم

قره و ابن یونس، شرایطی را وضع کردند که  چند تن از اولین منجمان مسلمان، به ویژه ثابت بن

 بسیار پیچیده
ً
ها به طـور کامـل معلـوم نیسـت. برخـی  تر بود، هر چند که هنوز مفهوم آن ظاهرا

 بر روی اعداد کار کردند و روش
ً
ای را از این نظـر  های پیچیده دیگر چون بّتانی و زرقالی، صرفا

یا به اندازۀ  ۱۲°که کشیدگی دایرةالبروجی  بنیادی استخراج کردند که رؤیت زمانی ممکن است

حرکت نسبی روزانۀ خورشید و ماه، پس از مقارنه باشد. متأسفانه هیچ دادۀ رصدی از منجمـان 

مسلمان برای رؤیت هالل ماه به ما نرسیده است و جز در چند مورد اسـتثنا کـه هنـوز بررسـی 

 هیچ کدام از مجموعه شرایط متفاوت پی
ً
شـنهاد شـدۀ منجمـان مسـلمان بـر نشده است، ظاهرا

  هایی نبوده است.  مبنای چنین داده

  

 

های : بخشــی از یــک مجموعــه جــدول۵شــکل 

مصری که محاسبات رؤیت هـالل مـاه را نشـان 

ها بـرای هـر مـاه قمـری در دهد. این جـدولمی

قمـری، طـول و عـرض  ۱۱۲۶و  ۱۱۲۵های سال

ای خورشـید و مـاه، و تفـاوت ماه، جدایی زاویـه

ها را در غروب اولین روز هر مـاه زمان غروب آن

 کننـد:بینـی عرضـه میعرفی به هرماه یـک پـیش

 (یعنی در بیشـتر «، »آشکارا«[هالل ماه] 
ً
احتماال

بـه هـیچ «شود یـا دیده می» به سختی«، »جاها)

 از نمیدیده » وجه
ً
شود. در مورد اخیر، ماه رسـما

شود. (کتابخانۀ ملی مصر، غروب بعدی آغاز می

 ). ۱۵۵DṢقاهره، نسخۀ خطی شمارۀ 
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امروزه مشخص کردن آغاز ماه رمضان اغلب با سردرگمی همراه است که در دورۀ اسالمی هرگـز 

توانست اتفاق بیفتد. این سردرگمی نتیجۀ این حقیقت است که امکان دارد هالل مـاه در برخـی  نمی

تواند در نتیجۀ عدم تمایل عالمان دینی  ری دیده نشود؛ همچنین میجاها دیده شود و در جاهای دیگ

  زنند، به پیروی از سخن منجمان باشد. که حرف آخر را در اعالم آغاز ماه جدید می

  اوقات نماز
گانـۀ نمـاز کـه  شده است. تعاریف رایج اوقات پنج در اسالم اوقات نماز با معیارهای نجومی تعیین

شود و بـازۀ  روز مسلمانان از غروب شروع می شود، به اختصار چنین است: هنوز هم به کار برده می
شود، از هنگام غروب تا سـر شـب اسـت. فرصـت دومـین  زمانی که نخستین نماز (مغرب) برپا می

دم و  . سومین نماز (فجـر) بـین سـپیده١دم ادامه دارد شود و تا سپیده از سر شب آغاز مینماز (عشاء) 
شـود کـه  مـاز (ظهـر) از هنگـامی آغـاز مـیشود. وقت شـرعی چهـارمین ن طلوع خورشید برپا می

یابد که فرصت نمـاز پـنجم (عصـر) آغـاز شـده  گذرد و زمانی پایان می النهار می خورشید از نصف
یعنی هنگامی که سایۀ یک شیء برابر با سایۀ میانۀ روز آن به عالوۀ طول شیء باشـد. زمـانی است، 

یابد یا به هنگام غروب آفتـاب، پایـان وقـت  یکه سایۀ شیء یک بار دیگر به اندازۀ طول آن افزایش م
  شرعی پنجمین نماز است. 

شود کـه سـایۀ  در دستورالعمل اندلسی دورۀ اسالمی، وقت شرعی چهارمین نماز زمانی آغاز می
های منحصر بـه  ترین سایۀ میانۀ روز باشد. نمونه تر از کوتاه شیء به اندازۀ یک چهارم طول آن طویل

در منـابع دورۀ اسـالمی بـه چشـم » ضـحی«نماز دیگری در صـبحگاه بـه نـام فردی از برپا داشتن 
خورد که در زمانی پس از طلوع آفتاب، برابر با زمان باقیمانده از پایان وقت نماز عصر تا غـروب  می

خورشید بوده است. تعاریف اوقات شرعی روزانه بر مبنای افزایش طول سایه، بـا اوقـات برگرفتـه از 
(تقسیمات یک دوازدهم طول روز) مرتبط است که ایـن ارتبـاط از یـک فرمـول  های معوجه ساعت

که مسلمانان در قرن دوم هجری با آن آشـنا بودنـد. است سنجی گرفته شده  تقریبی هندی برای زمان
این فرمول، پایان نهمین ساعت معوجه (نیمۀ بعد از ظهر) را با سایۀ افزوده با یک طـول شـاخص، و 

  کند.  ت را با سایۀ افزوده با دو طول شاخص مرتبط میپایان دهمین ساع

تواند  باال توضیح داده شد، با فرض صاف بودن آسمان میای که در  واضح است که اوقات نماز به شیوه
از منظر  سنجی زمانای از آثار مرتبط با  به راحتی از طریق رصد تنظیم شود. متخصصان نجوم عامیانه گونه

  هـا را فقهـا نیـز ذکـر کردنـد. ایـن آثـار بـه طـور عمـده شـامل  غیرریاضی پدید آوردنـد کـه برخـی از آن

                                                    
  ممتفاوت است.ـ  برخی مواردنظر فقهای شیعه در  برگرفته از فقه اهل سنت است و مطرح شده در این بخش اوقات شرعیتعیین حدود  .١
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فرآینـدهای  احادیث پیامبر (ص) در باب این دو موضوع است که بـا توصـیفاتی ازمباحثی از آیات قرآن و 

های به جا مانده مربـوط  ها و منازل ماه آمیخته شده است. بیشتر نمونه سادۀ تعیین اوقات با استفاده از سایه
سـوم بـه به قرن هفتم هجری یا پس از آن در منطقۀ حجاز و یمن است، اما این روند پیش از ایـن در قـرن 

های مذهبی سر و کار داشتند، بخشی از متون فقهی اسـالم را شـکل  کار گرفته شد. چون این آثار با سنت
تـوان  دادند، و موضوع تفسیرهای متفاوت مکاتب فقهی مختلف شدند. بنا بر شـواهد نـاچیز موجـود مـی

هـا،  و ایـن کـه انتخـاب آنکردند  گفت در چند قرن ابتدایی اسالم، اوقات شرعی را خود مؤذنان تنظیم می
  هم به خاطر صدای زیبایشان و هم برای مهارتشان در نجوم عامیانه بود. 

هایی برای نمایش طول سایه در اوقات نمـاز هـر  رسید که جدول ، مناسب به نظر میبا وجود این
هـای بـه  ترین جـدول خورشید در دسترس باشد. قدیمروز از سال یا هر درجه از طول دایرةالبروجی 

ها را هنگام ظهر و عصر بـرای هـر  ای برای شهر بغداد است که سایه دست آمده از این نوع، مجموعه
دهد، و دیگری تنها در یک زیج عراقی قرن هفـتم هجـری یافـت شـده  طول خورشیدی نشان می °۶

 آن هم مربوط به قرن سوم است
ً
که اوقـات را از غـروب آفتـاب تـا سـپیده دم (بـر  است، اما احتماال

)، سایۀ نیمۀ روز، ارتفاعات خورشـید در نیمـۀ روز، و سنجی زمانمبنای یک رابطۀ تقریبی هندی در 

: بخشـی از یـک جـدول اوقـات ۶شکل 
برای عرض جغرافیـایی دمشـق کـه  نماز
ــ

ِّ
آن را در  ،شــناخته شــده، خلیلــی ِت موق

میانۀ قرن هشتم هجـری محاسـبه کـرده 
است. دوازده تابع مرتبط با زمان سـنجی 
در عرض صفحه برای هر درجه از طـول 
 معادل هر روز از سـال) 

ً
خورشید (تقریبا

نوشته شده است؛ این دو صفحه مربـوط 
های مشـابهی به برج دلو اسـت. جـدول

های جغرافیایی بین مراکش برای موقعیت
مرکـزی، جزیـرۀ کـرت و یمـن و آسیای 

هایی بـه یافته شده اسـت. چنـین جـدول
 
ِّ
داد اوقــات نمازهــای تــان اجــازه مــیموق
روز را بـه مؤذنـان اطـالع گانۀ شـبانهپنج

 تــا مؤمنــان را بــه نمــاز فراخواننــد دهنــد
(کتابخانــۀ ملــی پــاریس، نســخۀ خطــی 

 ). .۲۵۵۸arشمارۀ 

 



 

 

٣٧ 

شم
چ

ور 
 د
وم
ج
ز ن
دا
ان

 ۀ
الم
اس

ی
 

دهـد. در حـدود نیمـۀ قـرن چهـارم  ابتدا و انتهای عصر را برای هر روز از تقویم سریانی نشـان مـی
ه نشان دهندۀ اوقات روز به عنـوان تـابعی از ارتفـاع هجری، علی بن اماجور دو جدول تألیف کرد ک

ای دقیـق، بـه طـور  ای خورشید بودند. نخستین جدول بر اساس رابطـه النهاری و ارتفاع لحظه نصف
خاص برای بغداد، و دومین جدول که بر اساس رابطۀ هندی تقریبی تهیه شده بود، جامع بود و بـرای 

  داشت. های جغرافیایی کارایی کامل  تمام عرض

  
ت قرن هشتم هجری، برای عـرض جغرافیـایی  های زمان ای از جدول گزیده :٧ شکل

ّ
سنجی خورشید که کرکی، موق

 ١٨°و  ١٩°دلو که برای  ١٢°و  ١١°ی اورشلیم نگاشته است. برای هر درجۀ طول دایرةالبروجی خورشید (در این جا برا
عقرب نیز کاربرد دارد) و برای هر درجۀ ارتفاع خورشید تا رسیدن به بیشینه، زمان گذشته از طلوع خورشـید و زاویـۀ 

هـایی از ایـن نـوع در بغـداد در قـرن  اند. نخستین جدول بندی شده ساعتی بر حسب درجات و دقایق استوایی جدول
های جغرافیایی طی هزار سـال پـس از آن تـألیف شـد  های متعددی برای دیگر موقعیت مثال سوم هجری تهیه شده و

 ).۸۰۸(کتابخانۀ دانشگاه الیپزیگ، نسخۀ خطی شمارۀ 

ها بـاقی مانـده اسـت،  که تنها چند نمونه از آن سنجی زمانهای اسالمی اولیه برای  چنین جدول
). ۶سنتی را آغاز کردند که در قاهرۀ قرن هفتم و دمشق قرن هشتم هجری به اوج خود رسید (شـکل 

یم (شـکل چون اورشل ای این دو شهر بزرگ و دیگر مراکزبر سنجی زمانهای  بیشتر آثار حاوی جدول
تعلـق دارد. برخـی از ایـن  نجـوم دورۀ اسـالمی)، اسکندریه، مراغه، تونس و تعز، به اواخـر دورۀ ۷

ها قابل توجهند: نخستین جدول در اواخر قرن هفتم هجری در مصر نوشته شـد و سـه متغیـر  جدول



 

  

٣٨ 

ان روز یـا کمـان رؤیـت) و زمـ النهاری و نـیم مستقل دارد (ارتفاع ستارگان یا خورشید، ارتفاع نصف

  ۴۰۰‚۰۰۰دهد؛ این جدول بیش از  شب را برای هر عرض جغرافیایی نشان می
ً
مـدخل دارد. اخیـرا

هایی تهیه کردند که به لحاظ محتـوا  های متأخر جدول معلوم شده است که منجمان اروپایی در قرن
در حقیقت تـاریخ اند.  ها مطالعه شده ها مشابه بودند؛ تاکنون تعداد کمی از این جدول با این جدول

هایی از قرن سوم تـا سـیزدهم هجـری در دنیـای اسـالم و از قـرن چهـاردهم  مربوط به چنین جدول
  میالدی به بعد در اروپا و نیز سرانجام در شمال آمریکا گسترده است. 

 نهاد 
ً
ت«ظاهرا

ّ
 مسئول تعیین اوقـات نمـاز، » موق

ً
در قـرن هفـتم هجـری در یا منجم مسجد که عمدتا

های هشتم و نهم هجری، موقت بودنـد.  ایجاد شد. بیشتر منجمان تأثیرگذار مصری و سوری در قرنمصر 
هـای آنـاتولی تـا  تـوان در سـرزمین این سمت به طور خاص در امپراتوری اهمیت داشت، و هنوز هم مـی

 نگهـداریان را هـا و ابزارهایشـ کتاب آنجابالکان بناهایی را در کنار بسیاری از مساجد یافت که موقتان در 
رسد در شرق دنیای اسالم سمت مشابهی وجود نداشته است، امـا شـواهدی وجـود  کردند. به نظر می می

  اند. دهد گروهی از موقتان در اواخر قرن هفتم هجری در غرناطه بوده دارد که نشان می
هـا،  مـهبرنـد و در روزنا هایی که امروزه مسلمانان برای تنظیم اوقات شـرعی بـه کـار مـی جدول

شود و تاریخی بیش از هزار سال دارد، تنها در این  های دیواری چاپ می سررسیدهای جیبی و تقویم
اواخر مستند شده اسـت. پـنج نوبـت اذان مؤذنـان در اوقـات مشـخص روز، یکـی از متمـایزترین 

  های زندگی اسالمی امروز است.  ویژگی

  سمت قبله
داشتن نماز و برخی دیگر از آداب شرعی به سوی کعبه در شهر دستور صریح قرآن مبنی بر لزوم برپا 

های اندلس و سند سـکونت  های اول مسلمانان که در مناطقی بسیار دور از سرزمین مکه، برای نسل
هـای  ها ابزار الزم برای تعیین قبله یا جهت مکه در موقعیـت شد. آن ای محسوب نمی داشتند، مسئله

 از جهت مسیر زیارتی مکه یـا جهـت جغرافیایی محل سکونت خود را
ً
هـای  نداشتند، بنابراین صرفا

ها در دیوار رو به قبله، بـه نـدرت  های آن کردند؛ در نتیجه، مساجد اولیه و محراب اصلی استفاده می
هـای  دانستند کـه خانـۀ کعبـه در راسـتای جهـت در جهت مکه ساخته شده است. اما مسلمانان می

تـر در  تر در راسـتای طلـوع سـتارۀ سـهیل، و محـور کوچـک بزرگ خاص نجومی بوده است (محور
ها، کعبه در مرکز جهان قرار داشت (شـکل  راستای طلوع خورشید در انقالب تابستانی)، و از نظر آن

ها تدبیری اندیشیدند تا رو به سوی کمان قرار گرفته بـر دایـرۀ محیطـی موقعیـت خـود داشـته  ). آن۸
راستایی بایستد که اگر در واقع در برابر همان کمـان در دایـرۀ محیطـی باشند: شخص باید در همان 

های مختلفی از  ایستاد. متخصصان نجوم عامیانه و فقها، طرح گرفت به آن سو می خانۀ کعبه قرار می
هایی در اطراف کعبه تقسـیم و قبلـۀ هـر  ها جهان به بخش جغرافیای مقدس را ایجاد کردند که در آن
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شـد. ایـن دسـته از اطالعـات  ع و غروب خورشید یا ستارۀ خاصی تعریف مـیبخش بر حسب طلو
یابی مساجد دورۀ میانه انعکاس یافته اسـت و  کردند و در جهت دربارۀ تعیین قبله را فقها پیشنهاد می

  توانست از سوی منجمان پیشنهاد شده باشد.  هایی هستند که می ها در جهت تنها اقلیتی از آن
در ابتدای قرن سوم هجری، فهرست مختصـات جغرافیـایی بطلمیـوس در دسـترس دانشـمندان 
مسلمان قرار داشت و گروهی به دستور خلیفه، مأمون عباسی، مختصات شـهرهای مکـه و بغـداد را 

وی مختصـات های دقیق هندسی و مثلثاتی برای تعیین قبلـه از ر بررسی کرده بودند. به عالوه، روش
الـرأس شـهرها، بـه  جغرافیایی ابداع شده بود (مسئلۀ تعیین قبله به راحتی بـا در نظـر گـرفتن سـمت

تحدیـد نهایـات شود). رسالۀ بیرونی دربارۀ جغرافیای ریاضـی ( ای در نجوم کروی تبدیل می مسئله
نوع در دورۀ اسالمی  ) که هدف نهایی آن تعیین قبلۀ شهر غزنه بوده است، مهمترین اثر از ایناالماکن

 پیچیده بودند، روش است. چون این روش
ً
های تقریبی نیز به دسـت  های دقیق برای تعیین قبله نسبتا

آمد. در قرن سوم هجری جدولی نگاشته شده بود که بر مبنای چنین روشی قرار داشت و جهت مکه را 
ها چندین جدول دیگـر  ی قرنداد. در ط به صورت تابعی از طول و عرض جغرافیایی شهرها نشان می

  گردیم.  نیز از این نوع تألیف شد. در ادامه به برخی از ابزارهای مختلف برای تعیین قبله باز می

  
هـای طـول  گیـری صـحیح تفـاوت سرانجام در قرن دوازدهم هجری برای نخستین بـار امکـان انـدازه

ت طول جغرافیایی اسالمی آشکار شد و جغرافیایی فراهم شد، و تنها در همان زمان نادرستی بیشتر مختصا
های دقیق ریاضی ولی بر پایۀ این مختصات بودند  ای که بر اساس روش های قبله که حتی جهت معلوم شد

ی از خانــۀ کعبــه، بــا : ترســیم۸ شــکل
چهار گوشه و چهار دیوار مرتبط با هـر 
منطقه از دنیای اسـالم، و قبلـه در هـر 

های نجـومی منطقه که بر حسب پدیده
افق شهر تعریف شده است. برگرفته از 
رسالۀ استنساخ شدۀ قرن نهـم هجـری 

از عـالم سـوری،  نگـاریکیهاندربارۀ 
ــاریس،  ــی پ ــۀ مل ــن وردی (کتابخان اب

 .).ar ۲۱۸۶ی شمارۀ نسخۀ خط
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نیز، چند درجه انحراف داشتند. برخی از مساجد دورۀ اسالمی که هنوز هم رونق دارند، دارای دو محـراب 
ساس محاسبات جدید بنا شده است. امروزه برخی از مسلمانان از برای نشان دادن قبله هستند که دومی بر ا

  کنند. های قبله برای شهرهای بزرگ دنیا استفاده می نماهای جیبی همراه با فهرستی از جهت قطب

  های محل نجوم های رصدی و مدرسه برنامه

 حلقۀ منجمان مأمون
ا در بغـداد و سـپس در دمشـق در اوایل قرن سوم هجری، مأمون خلیفـۀ عباسـی از رصـدهایی ابتـد

حمایت کرد و بهترین منجمان آن زمان را برای اجرای رصدهای خورشید و ماه گـرد آورد. برخـی از 
جزئیـات  اگرچـه(به معنای آزموده) بـه کـار گرفتـه شـد، ممتحن با نام  نتایج این رصدها در زیجی

 های انجام شده در این دو رصدگاه تا حدی گیج کن مربوط به فعالیت
ً
 زیج ممـتحن نده هستند. ظاهرا

را یحیی بن ابی منصور در بغداد نگاشته است، اما بنا بـه گفتـۀ حـبش حاسـب، پـس از مـرگ وی، 
خلیفه به همکار او خالد مروروذی دستور داد تا ابزارهای جدیدی بسازد و طرحی یک ساله را بـرای 

ا کند. حبش این امر را انجـام انجام رصدهای خورشید و ماه در دمشق برای تألیف زیجی جدید اجر
خود حبش حاسب تهیـه شـده باشـد، زیج دمشقی داند، اما تاکنون چنین زیجی که پیش از  شده می

   شناخته نشده است.
 به منظور تعیین عرض جغرافیایی شهرها و مقدار میـل 

ً
این رصدها مانند رصدهای بعدی، عمدتا

ای بطلمیـوس و  الح شـده بـرای الگوهـای سـیارهکلی آن زمان، و به منظور استخراج پارامترهای اص

النهـاری و ذات الشـعبتین از  گرفـت. ذات الحلـق، ربـع نصـف تر ستارگان انجام مـی موقعیت دقیق

هـا  های جدید و دیگر اصـالحات را بـر آن ها مقیاس برای مسلمانان شناخته شده بود، و آنمجسطی 
تـری از  هـای بـزرگ تر ابزار هم کافی بود، اندازه کوچکهای  افزودند و در بیشتر موارد حتی اگر اندازه

ها را ساختند. دانش ما دربارۀ ابزارهای مورد استفادۀ منجمـان مـأمون بسـیار انـدک اسـت. گفتـه  آن

دقیقـۀ کمـان  ۱۰شود ذات الحلـق مـورد اسـتفادۀ یحیـی بـن ابـی منصـور در بغـداد بـرای هـر  می

ت آمده از این ابزار حتی بـرای منجمـان همعصـر او نیـز گذاری شده بود، اما دقت نتایج به دس نشان

چشمگیر نبود. یک ربع جداری ساخته شده از سنگ مرمر با شعاعی حدود پنج متر، و نیز شاخصی 

رفت. همچنـین بـا حمایـت  عمودی از جنس آهن با ارتفاعی نزدیک به پنج متر در دمشق به کار می
که و بغداد (با رصدهای همزمان یک ماه گرفتگـی) مأمون، اختالف طول جغرافیایی بین شهرهای م

گیری شد. بیشـتر  به منظور تعیین دقیق قبلۀ بغداد، و نیز طول یک درجۀ عرض جغرافیایی زمین اندازه

هـای  انـد، و نسـخه های ما دربارۀ رصدهای بغداد و دمشق را ابن یونس و بیرونی عرضه کـرده دانسته

  ور و حبش حاسب همچنان در انتظار مطالعۀ دقیقه هستند. خطی موجود از آثار یحیی بن ابی منص



 

 

۴١ 

شم
چ

ور 
 د
وم
ج
ز ن
دا
ان

 ۀ
الم
اس

ی
 

ر طرح   های رصدی دی

در کنار رصدهای مورد حمایت دربار که در اوایل قرن سوم هجری در بغـداد و دمشـق انجـام شـد، 
هـای مختلـف  خورد کـه در سـرزمین های رصدی به چشم می های بیشماری از دیگر مجموعه نمونه

  دنیای اسالم انجام شد. 

دو برادر به نام بنوموسی رصدهایی را در منزل خود در بغداد و نیز در نزدیکی سامرا حـدود سـی 

ها رصدهای همزمانی از یک ماه گرفتگـی را  انجام دادند. همچنین آن ممتحنسال پس از رصدهای 

را بـه در شهرهای سامرا و نیشابور ترتیب دادند تا بتوانند اختالف طول جغرافیایی میان ایـن دو شـهر 

 دست آورند. به دلیل تبحر ایشان در ریاضیات، بسیار باعث تأسف است که هـیچ کـدام از دو زیـج
  ها به جای نمانده است.  تألیف شدۀ آن

قه در شمال سوریه انجـام داد. بـه نظـر قمری در ر ۳۰۶تا  ۲۷۳های  بتانی رصدهایی را بین سال

هیچ توصـیفی از رصـدگاه  اگرچهوده است، و رسد خود بتانی به تنهایی حامی مالی رصدهایش ب می

او نداریم، ابزارهای ذکر شده در زیج او بر اساس رصدهایش عبارتند از ذات الحلق، ربع جـداری و 

  نیز ذات الشعبتین، اسطرالب، شاخص و ساعت آفتابی افقی.

 همزمان با  های رصدی خانواده فعالیت
ً
رصدهای بتـانی ای در بغداد معروف به بنو اماجور تقریبا

ها، همگی رصـدهایی انجـام دادنـد و  در رقه بوده است. پدر و دو پسر، و همچنین غالم آزاد شدۀ آن

ها به جا نمانده است. بنا بر گزارش یحیی بن ابی منصور  هر کدام زیجی نگاشتند که هیچ کدام از آن

شبیه یک ایوان داشـته  رسد مکان رصدهایشان جایگاهی ها از یک گرفت، به نظر می از رصدهای آن

جا برایمان مبهم است. بر اساس گـزارش بسـیار  ای برای رصد داشت، اما جزئیات آن است که روزنه

قمری که ایشـان آن را از روی انعکاسـش در آب رصـد  ۳۱۶جالب توجهی از خورشیدگرفتگی سال 

برای هر یک سوم درجـه  توان دریافت ارتفاع خورشید با استفاده از ابزاری سنجیده شد که کردند، می
  گذاری شده بود.  نشان

قمـری سـاخته شـده  ۳۳۸یک ربع جداری بزرگ در شهر ری (نزدیک تهران امروزی) در حدود سال 
بود، اما تنها از کاربرد آن برای به دست آوردن عرض جغرافیایی محـل و میـل دایرةالبـروج اطـالع داریـم. 

متـر  ۵لرحمان صوفی از یک ذات الحلق با قطـری در حـدود زمانی نه چند دور پس از آن در شیراز، عبدا
اش  برای استخراج همان پارامترها و رصد اعتدالین و انقالبین استفاده کرد. صوفی بیشـتر بـه خـاطر رسـاله

 اثر او بیشتر بر اساس رصد با چشم غیر مسلح بوده تـا بـر اسـاس 
ً
دربارۀ ستارگان معروف است، اما ظاهرا

هـا. دیگـر مـنجم همعصـر ایشـان کـه از  دۀ آسمان با ابزارهای دقیق و تخمین موقعیتگیری، مشاه اندازه
او در دسـت نـداریم، ابـن اعلـم اسـت.  اش چیزی بیشتر از پارامترهای اصلی زیـج رصدهای انجام شده

  کرد. عضدالدوله، امیر آل بویه، از رصدهای صوفی و ابن اعلم حمایت می
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ریاضـیدان شـناخته شـدۀ آن زمـان، ابوالوفـاء بوزجـانی، در اواخر قرن چهارم هجری، مـنجم و 
تعیـین پارامترهـای خورشـید،  برایرسد بیشتر این رصدها  رصدهایی در بغداد ترتیب داد. به نظر می

میل دایرةالبروج و عرض جغرافیایی بغداد انجام گرفت، البته ابوالوفاء با بیرونی نیز در خـوارزم بـرای 
قمری همکـاری کـرد. از ماهیـت مکـان رصـدی ابوالوفـاء  ۳۸۷سال رصد همزمان ماه گرفتگی در 

  ای از بغداد بوده است.  دانیم که موقعیتش در محله بوزجانی چیزی جز این نمی
قمـری در  ۳۷۹همزمان با فعالیت ابوالوفاء بوزجانی، شرف الدوله، فرمانروای آل بویه، در سال 

ریـزی رصـدها  رد. سازماندهی ساخت بنا و برنامهای تأسیس ک باغ اقامتگاه خود در بغداد رصدخانه
دانیم  به ابوسهل کوهی که ریاضیدان قابلی بود، واگذار شد. با استفاده از آثار مورخان همعصر او می

ای برای انجام رصدها بنا شد و به ترتیب قضات، دانشمندان و عالمان سرشـناس،  که ساختمان ویژه
کردند. با توجه به شـرایط مطلـوب تأسـیس رصـدخانه، و  یمنجمان و مهندسان رصدها را گواهی م

شـد، » گـواهی«که از سوی بسیاری از رجال » رصد«شایستگی مدیر آن، جای شگفتی است که دو 
قمـری بـود. بیرونـی ابـزار اصـلی را چنـین  ۳۷۸های سرطان و میزان در سال  ورود خورشید به برج

متـر سـاخته شـد کـه تصـویر خورشـید از  ۵/۱۲ای با شـعاع  کند که به صورت نیم کره توصیف می
قمـری فعالیـت  ۳۷۹شد. با مـرگ عضـدالدوله در سـال  ای در مرکز نیم کره بر آن منعکس می روزنه

  رصدخانه به پایان رسید و بنابراین عمر آن چیزی بیش از یک سال نبود. 
النهاری با شعاعی  قمری ابومحمود خجندی میل کلی را با استفاده از سدس نصف ۳۸۴در سال 

گیری کرد. این ابزار در ری ساخته شد، اما خجندی نزد بیرونی اعتراف کـرده  متر اندازه ۲۰در حدود 
  است که این ابزار چنان بزرگ بوده که مرکز سدس از موقعیت مطلوب آن جابه جا شده است.

فاءها و نیز رصـد ها و مطالع اخت ها، مقارنه ای از رصد گرفت ابن یونس، منجم مصری، مجموعه
اعتدالین و انقالبین انجام داد. جای خوشوقتی بسیار است که نـه تنهـا گـزارش رصـدهای او، بلکـه 

های او به رصدهای متقدم از این دست که افرادی چون حبش حاسب و بنو اماجور انجام  حتی اشاره
خـود تـا زیـج قدمۀ دادند نیز در دست است. هدف ابن یونس از انجام این رصدها و ثبت شان در م

حدودی مبهم است، با در نظر گرفتن این موضوع که او فهرست رصدها یا چگـونگی محاسـباتش را 
ها پارامترهای جدید خورشید، ماه و سیارات را به دست آورده، عرضه نکرده است. همچنـین  که با آن

قرافـه را بـرای  او هیچ موقعیت جغرافیایی به جز خانۀ پدربزگش در فسـطاط و مسـجدی در نزدیکـی
م در خارج از قاهره،  کند. رابطۀ معروف بین ابن یونس با رصدخانۀ تپه رصدهایش ذکر نمی

ّ
های مقط

، ابـن یـونس حـداقل از یـک با وجود ایـنای بیش نیست.  چنان که آیدین صائیلی نشان داده، افسانه
 حلقۀ نصف

ً
  اطمی، العزیـز و الحـاکم آنبرد که خلفای ف النهاری بوده است، نام می ابزار که احتماال

را تهیه کردند. در یک منبع مصری متعلق به اواخر دورۀ اسالمی گزارش شده اسـت کـه ابـن یـونس 



 

 

۴٣ 

شم
چ

ور 
 د
وم
ج
ز ن
دا
ان

 ۀ
الم
اس

ی
 

 این مبلغ بسیار بـاال زمـانی بـه ابـن یـونس  دینار در روز از الحاکم دریافت می ۱۰۰
ً
کرد، و احتماال

داد. الحـاکم تـالش  نجـام مـیهای خوشایندی بـرای خلیفـه ا گویی شده است که پیش پرداخت می
 ۳۹۹نافرجامی برای تأسیس رصدخانه در مصر داشت، اما این امر پس از مرگ ابن یـونس در سـال 

حلقه در مصر وجـود داشـته اسـت  ۹قمری بوده است. زمانی در دوران حکومت او ذات الحلقی با 
  ها با اسب بگذرد. درون آنتوانست از  ای بزرگ بود که سواری می ها به اندازه که هر کدام از حلقه

قمـری در چنـد شـهر میـان خـوارزم و کابـل  ۴۱۶و حدود  ۳۷۹های  رصدهای بیرونی بین سال
ها، تعیـین میـل کلـی و  انجام گرفت. رصدهای ثبت شدۀ او شامل تعیین اعتدالین و انقالبین، گرفت

  عرض جغرافیایی محل بوده است. 
در قرن پنجم هجری بـر اسـاس رصـدهای قاضـی  هزیج طلیطلها با عنوان  ای از جدول مجموعه

های حرکـت متوسـط در ایـن رسـاله  صاعد اندلسی تدوین شد و زرقالی آن را ادامه داد. فقط جدول
  های خوارزمی و بتانی برداشته شده است.  از زیج ،های باقیمانده اصالت دارد؛ بیشتر جدول

نتایج این کـار تـا جـایی کـه بـه  در قرن هفتم هجری طرح رصدی عظیمی در مراغه ریخته شد.
ای در کـار  هـای مثلثـاتی و سـیاره شود، بسیار چشمگیر است. وگر نه جـدول نجوم نظری مربوط می

 اصالح یا اقتباس از منـابع قـدیم
ً
تـر اسـت. ایـن حاصـل مطلـوبی بـرای  عظیم منجمان مراغه تماما

رهای رصدی که تنها از راه متـون رصدخانۀ برخوردار از حمایت مالی زیاد و مجهز به جدیدترین ابزا
شناسیم، نیست. در ابتدای قرن نهم هجـری، صـحنۀ مـاجرا بـه سـمرقند در آسـیای  به جا مانده می

کارهـای بزرگـی انجـام  ،بیـگ جمان به رهبری شاهزادۀ مـنجم، الـغمرکزی منتقل شد: گروهی از من
هـا مجموعـه  انده اسـت. آنمتری از آن رصدخانه به جا م ۴۰النهاری  دادند. تنها یک سدس نصف

شان عاقالنه نیست. همین امـر بـرای  هایی تهیه کردند که پیش از مطالعۀ کامل، داوری درباره جدول
  قمری) بود، صادق است. ۹۸۵الدین ( رصدخانۀ کم عمر استانبول هم که زیر نظر تقی

تب   های محل نجوم م

هـای  گیـری سالم بـا عالیـق و جهـتهای محلی نجوم در دنیای ا پس از قرن چهارم هجری، مکتب
 بیرونی و طوسـی در خـاور  متفاوت ایجاد شد. آن

ً
ها افراد برجستۀ مختلفی نیز در خود داشتند (مثال
آسـیای مرکـزی، اسـپانیای  دور، و ابن یونس در مصر). مناطق اصلی عبارت بودند از: عراق، ایران و

 هـم سـرزمین
ً
آمیختـۀ اسـپانیای   هـای عثمـانی. سـنت مسلمان، مصر و سوریه، یمن، مغرب و بعدا

هفتم تا ابتـدای   مسلمان (قرن چهارم تا هشتم هجری)، سنت رنگارنگ سوریه و مصر مملوکی (قرن
قرن دهم)، سنت متمایز یمن رسولی (قرن هفتم تـا دهـم)، و سـنت معتبـر مغـرب (قـرن ششـم تـا 

 انی و هند عصر مغول هـم اکنـون دراند. دو سنت ترکیۀ عثم  سیزدهم) تنها در این اواخر مطالعه شده
  دست پژوهش است.
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  ابزارهای نجوم

هـا  اند و ما آن چنان که در بخش قبل گفته شد، بسیاری از ابزارهای رصدی دورۀ اسالمی از میان رفته
شناسیم. وضعیت مستندسازی بقیه، یعنی بخش کوچک ابزارهـای  را تنها از راه متون به جا مانده می

انـد، فاصـلۀ زیـادی تـا حـد مطلـوب دارد. گـزارش بسـیاری از  می که حفظ شدهنجومی دورۀ اسال
ترین ابزارها هنوز منتشر نشده است، و بیشتر مطالبی که دربارۀ ابزارها نوشـته شـده، در سـطحی  مهم

ای است. از این رو، اکنون طرحی در فرانکفورت در حال انجام است تـا فهرسـتی از  بسیار غیرحرفه
میالدی، و نیز آثار بعـدی اسـالمی را کـه  ۱۵۵۰اسالمی (و اروپایی) تا حدود سال  تمامی ابزارهای

  ١اهمیت تاریخی دارند، گرد آورد.
ترین آثار منتشر شده دربارۀ ابزارها نیـز چنـان کـه بایـد توجـه نشـده اسـت. بـرای مثـال،  به مهم

صـدی بـه صـورت خجندی، ابزارساز پیشتاز آغاز دورۀ اسـالمی، در قـرن چهـارم هجـری ابـزاری ر
کره برای یک عرض جغرافیایی خاص ابداع کرد که بعدها در قرن ششم هجری با ایجاد تغییـری،  نیم

هـای  ای از این ابزار موجود نیسـت و نسـخه ها ساخته شد. هیچ نمونه برای استفاده در تمامی عرض
در قـاهره  قمـری ۶۷۸خطی مربوط به آن هنوز بررسی نشده است. ابوعلی مراکشی در حدود سـال 

هـا دربـارۀ  اثر مهمی دربارۀ ابزارها نگاشت؛ این اثر نیز نیاز به بررسی دقیق دارد. مراکشی همۀ رساله
شناخته، گردآوری کـرده و در کتـابش گنجانـده اسـت. در حـدود سـال  ابزارها را که در آن زمان می

خر أاز پیشتاز دورۀ متمیالدی، اثر جالب توجهی از منجم قرن هشتم حلب، ابن سراج، ابزارس ۱۹۸۰
شـناخته در کنـار ابزارهـای  اسالمی به دست آمد. در این اثر مؤلف تمام انواع ابزارهـایی را کـه مـی

  کند. در حال حاضر این اثر در دست مطالعه است.  ابداعی خودش، توصیف می

  ذات الحلق و کره
ابزاری «ذات الحلق به معنای ای دربارۀ ابزاری نگاشت که به عربی  در قرن دوم هجری، فزاری رساله

شد. هیچ ذات الحلقی از دورۀ ابتدایی اسالم به دست ما نرسیده است،  نامیده می» دارای چند حلقه
ترین رساله به زبان عربـی دربـارۀ  ها چندین رساله در این باره تألیف شده است. قدیم اما در طی قرن

یـا » گرفت] رسی [تختی که ابزار بر آن قرار میدارای ک«به معنای  ذات الکرسیکرۀ سماوی، با عنوان 
 کره را قسطا بن لوقا در قرن سوم هجری نگاشت. رسالۀ قسطا بن لوقـا کـه یکـی از مهـم

ً
تـرین  صرفا

                                                    
انشگاه دمؤسسۀ تاریخ علم  ،یشانپس از بازنشستگی اند که متذکر شد میراث علمیمجلۀ  بهخطاب در یادداشتی  کینگ یویدد .١

این فهرست هم اکنون نزد خانم دکتر  لبامط. ناتمام ماندیاد شده فهرست  تهیۀ و تعطیل شد) ش١٣٨٦(م ٢٠٠٧سال  درفرانکفورت 
همنوا اب در جلد دوم کت ،این فهرست های شرق جهان اسالم اسطرالب مرتبط با و تنها بخشپترا اشمیدل در دانشگاه فرانکفورت است 

  .منتشر شد) In Synchrony with the Heavens, 2005( با افالک
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مترجمان آثار یونانی به زبان عربی بوده، در حدود هزار سال رواج داشته است. از چند کـرۀ آسـمانی 
رسد.  ف هستند، هیچ کدام به پیش از قرن پنجم هجری نمیبه جا مانده، که بیش از صد نمونۀ مختل

 شود. می نگهداریقمری، در حال حاضر در موزۀ بریتانیا  ۶۷۳-۶۷۲ ای ساخت موصل در سال کره
 اسطرالب کروی، برخالف ذات الحلق و کرۀ آسمانی، دستاوردی از تمدن اسالمی اسـت. 

ً
ظاهرا

تا دهم هجری نگاشته شده است، و تنها ابزار کامل بـه  های متعددی در این باره از قرن چهارم رساله
جا مانده، متعلق به قرن هشتم هجری است. حبش حاسب مطالبی دربـارۀ اسـطرالب کـروی، ذات 

  های مسطح نگاشته است. الحلق، کرۀ آسمانی و نیز انواع مختلف اسطرالب

  اسطرالب
ه گفتـۀ ابـن نـدیم، کتابشـناس قـرن فزاری دربارۀ کاربرد اسطرالب هم مطالبی عرضه کرده است. بـ

چهارم هجری، فزاری نخستین دانشمند مسلمانی بوده که چنین ابـزاری سـاخته اسـت؛ همچنـین از 
آید که در آن زمان ساخت اسطرالب در شـهر حـّران متمرکـز بـود و از  های ابن ندیم چنین برمی گفته
سـالمی از جملـه حـبش حاسـب، به نقاط دیگر گسترش یافت. برخی از منجمـان آغـاز دورۀ ا آنجا

هایی را عرضه کردند کـه در ابزارهـای  خوارزمی و فرغانی، دربارۀ اسطرالب مطالبی نوشتند و ویژگی
هـا،  هـای مثلثـاتی در پشـت اسـطرالب های ظـل و شـبکه شود، مانند مربع پیشین یونانی یافت نمی

های آفـاقی. همچنـین در  های مختلف، و نیز صفیحه ها برای عرض های سمت روی صفیحه منحنی
  ای نگاشته شد.  های گسترده ها، جدول قرن سوم هجری برای سهولت ساخت اسطرالب

ها، در قرن پنجم هجری در انـدلس رخ داد، زمـانی کـه  پیشرفت مهم دیگر در ساخت اسطرالب
ازّیه«مانند خود را که  زرقالی صفیحۀ آفاقی بی

ّ
نـام  شد و صـفیحۀ مربـوط بـه آن بـا خوانده می» شک

متشکل از دو ابزار شکازیه که برای هـر دو دسـتگاه مختصـات اسـتوایی و دایرةالبروجـی » زرقالیه«
کـش عمـودی (بـه صـورت  ای دارای یک خـط مدرج شده بود، ابداع کرد. بر روی ابزار دوم، عضاده

نجـوم عرضی) نصب شده است. دربارۀ این دو ابزار چندین رساله در هـر دو سـنت غربـی و شـرقی 
شـناختند. علـی  [صفیحه] می sapheaمتأخر وجود دارد؛ اروپائیان این ابزارها را با نام  رۀ اسالمیدو

های متعـدد بـرای  ای دربارۀ اسطرالبی جامع نوشت که به صـفیحه بن خلف، معاصر زرقالی، رساله
دیم بـاقی به زبان اسـپانیایی قـ ١دانشنامههای جغرافیایی نیاز نداشت. این رساله تنها در کتاب  عرض

 در دنیای اسالم بیرون از اندلس ناشناخته بـود. ایـن ابـزار بعـدها در سـوریه در 
ً
مانده است و ظاهرا

اوایل قرن هشتم هجـری تکامـل یافـت: ابـن سـراج در حلـب، اسـطرالب جـالبی ابـداع کـرد کـه 
  ).۹توانست به صورت جامع در پنج روش مختلف به کار گرفته شود (شکل  می

                                                    
1. Libros del Saber 
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های سـاخت صـنعتگران مسـلمان تنـوع  مـایز، اسـطرالبدر هر یک از چند مکتـب محلـی مت
های ساده و کاربردی مکتب متقدم بغـداد نـام  توانیم از اسطرالب چشمگیری دارد. به عنوان مثال می

ببریم؛ اسطرالب باشکوه خجندی در اواخر قرن چهارم هجری که سـنت تزئینـات ابـزار بـا تصـاویر 
هـای  رق دنیای اسالم و اروپا ادامه یافت؛ و یـا اسـطرالبجانوران را پایه گذارد که تا چند قرن در ش

هـای هفـتم و  های پیشرو ایران در قـرن بسیار متفاوت مکتب اندلسی در قرن پنجم هجری، و مکتب
هشتم هجری؛ و نیز ابزارهای جالب توجه سوریه و مصـر دورۀ ممالیـک (قـرن هفـتم و هشـتم). در 

شـود کـه سـاخت عبـدالکریم مصـری  مـی نگهداریای  العادهموزۀ بریتانیا اسطرالب مملوکی فوق 
قمری، سـاخت اسـطرالب در مغـرب، ایـران و هنـد تـا پایـان قـرن  ۹۰۰است. پس از حدود سال 

هـایی کـه متعلـق بـه شـرق  ها، به خصوص آن سیزدهم هجری ادامه یافت. بسیاری از این اسطرالب
سـازند. از جملـۀ ایـن  را نمایـان مـی دنیای اسالم هستند، مهـارت منحصـر بـه فـرد سازندگانشـان

قمـری در اصـفهان  ۱۱۲۴ها، اسطرالب مجلل ساخته شده برای سـلطان حسـین در سـال  اسطرالب
  شود. می نگهداریاست که آن هم اکنون در موزۀ بریتانیا 

  
  ربع

نوع دیگر از ابزارهـای رصـدی و محاسـباتی کـه مسـلمانان دسـتاوردهای جالـب تـوجهی در تکامـل آن 
ای متعامـد  ها را به سه نوع اصلی تقسیم کرد. نوع اول، ربع ُمَجیَّب با شبکه توان آن ، ربع بود، که میداشتند
زیـاد اسـتفاده  تری از این ابزار را خوارزمی توصیف کـرده بـود کـه در دورۀ اسـالمی از آن نوع ساده است.

مقابل اسطرالب جامع ابن  : نمای۹شکل 
هجری. این ابزار جالب  ۷۲۹سراج با تاریخ 

سازی اسالمی را توجه نه تنها اوج اسطرالب
دهد، بلکه از منظر پیچیدگی در میان نشان می

مانند است. ابزارهای دورۀ نوزایی اروپا نیز بی
اسطرالب معمولی برای هر عرض جغرافیایی 

ما اسطرالب به یک صفیحۀ مجزا نیاز دارد، ا
هایی است که تمامی ابن سراج دارای صفیحه

دهد؛ در های جغرافیایی را پوشش میعرض
توانند به پنج حقیقت، اجزای مختلف می

طریق مختلف تمامی مسائل نجوم کروی را 
(موزۀ  برای هر عرض جغرافیایی حل کنند 

 ).۱۴۰بناکی، آتن، ابزار شمارۀ 
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شـود. از ایـن شـبکه  هایی دیده می های دورۀ اسالمی نیز چنین شبکه شد. در پشت برخی از اسطرالب می
مسـائل متـداول نجـوم  همـۀتوان به کمک یک نخ و نشانگر متحرک (یا عضادۀ اسطرالب) برای حـل  می

کروی در هر عرض جغرافیایی استفاده کرد. نوع دوم، ربع ساعتی با نشانگر ثابت یـا متحـرک اسـت. ایـن 
هـا رایـج  ابزار در یک رساله از مؤلفی ناشناس از قرن سوم هجری در عراق شرح داده شده و پس از آن قرن

 بدون نشانگر، چرا که در کاربرد
ً
  آن ابزار ضروری نبوده است).  بوده است (البته معموال

  
های معوجـه (نـابرابر) بـه  های دایره بر روی این ربع، ارتفاع خورشید را در ساعت ای از کمان مجموعه

هـای اسـالمی از  دهد (به طور تقریبی و بر اساس یک دستور هندی). دیگـر ربـع شیوۀ ترسیمی نشان می

دالی (برابـر) بودنـد. بـا نگـه داشـتن ایـن ابـزار در های اعتـ هایی برای ساعت قرن سوم به بعد دارای نشان

شــد. ایــن نــوع از  راســتای خورشــید، زمــان بــا اســتفاده از ارتفــاع مشــاهده شــده، از شــبکه تعیــین مــی

شد. نوع سوم ربع، ربع اسـطرالبی بـود کـه یـک  ها نیز حک می ها اغلب در پشت اسطرالب گذاری نشان

عرض جغرافیایی معین و دایرةالبروج ثابتی بـر صـفیحۀ اسـطرالب  های سمت و ارتفاع را برای نیمه از دایره

داد. اثر گردش روزانۀ خورشید به جای استفاده از عنکبوت متحرک اسطرالب، به کمک یـک نـخ  نشان می
هـای اسـطرالب در یـک  گـذاری هایی با نشان شد. ربع و مهرۀ متصل به آن در مرکز این ابزار نشان داده می

 جـای  نجـوم دورۀ اسـالمی) در اواخـر دورۀ ۱۰تی در سـمت دیگـر (شـکل سمت و جدول مثلثا
ً
عمومـا

  اسطرالب را در تمام دنیای اسالم (با استثنای موارد قابل توجهی در ایران، هند و یمن) گرفتند. 

ای مثلثاتی برای حل تمامی : شبکه۱۰شکل 
مسائل مختلف نجـوم کـروی بـدون انجـام 
محاسبات. این شبکه بـه صـورت یـک ربـع 

گانی های متعامـد شصـتکشیدایره با خط
کاغذهای شطرنجی امروزی و با شعاع مانند 

تری های مختلـف سـادهواحد، از نمونه ۶۰
تکامل یافت که نخست در اوایل قـرن سـوم 
هجری در بغـداد بـه کـار رفـت. یـک ربـع 

ــا خط ــز ب ــه نی ــایی دورۀ میان های کشــیاروپ
مشابه به جا مانده است. این جدول، کـه بـر 
ربع اسطرالبی ساخت دمشق در حدود سال 

ری یافـت شـده اسـت، بـه خـاطر قم ۱۲۱۴
ـــانه ـــامی نش ـــوط، کمانتم ـــا و ها، خط ه

های اضافی که حـل مسـائل خـاص منحنی
مرتبط با تعیین اوقات نماز به شیوۀ نجومی را 

ــه اســت تر میســاده ســازد، جالــب توج
 (مجموعۀ شخصی).
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  های آفتابی ساعت
 ۹۹یابیم که عمر بـن عبـدالعزیز، خلیفـۀ متـدین امـوی (دمشـق، حـدود  از روایات اسالمی چنین درمی

 از نوع یونانی
ً
رومی آن برای تنظیم اوقـات نمـاز روزانـه بـر حسـب - قمری) از یک ساعت آفتابی، احتماال

های آفتابی توصیف شـده در منـابع نجـومی عربـی،  کرد. نخستین ساعت های معوجه استفاده می ساعت
 افقی هستند، اما نمونه

ً
نظریـۀ ریاضـی ها نیـز ذکـر شـده اسـت.  های عمودی و قطبی آن مسطح و معموال

هـا، از منـابع  های مختلف سال و سمت متناظر با آن های معوجه در زمان محاسبۀ طول سایه برای ساعت
 بیش از هر اثر یونانی موجود، بر سنت اسالمی اثر گذاشته است. یکی از آثـار 

ً
هندی موجود بود که ظاهرا

ای  هـای گسـترده ود که شامل جـدولهای آفتابی نوشتۀ خوارزمی ب ای دربارۀ ساخت ساعت متقدم، رساله
برای مختصات قطبی برخوردگـاه خطـوط سـاعت بـا منحنـی سـیر سـایۀ انقـالب [زمسـتانی] بـر روی 

های آفتابی افقی در دوازده عرض جغرافیـایی متفـاوت بـود. رسـالۀ ثابـت بـن قـره دربـارۀ نظریـۀ  ساعت
های آفتابی در هر سطحی را در بـر  های ریاضی الزم برای ساخت ساعت های آفتابی، تمامی نظریه ساعت

  های آفتابی نیز از دیدگاه نظری بسیار جالب است.  ؛ همچنین رسالۀ نوۀ او، ابراهیم دربارۀ ساعت١گیرد می

  
قمـری کـه در  ٧٧٢-٧٧٣ساعت آفتابی ساخت ابن شاطر برای منارۀ اصلی مسجد اموی دمشق در سـال  :١١ شکل

 شکسته شد. موقتی که هنگام تنظیم مجدد این ابزار باعـث شکسـتن آن شـد، بـه انـدازۀ قرن سیزدهم ه
ً
جری تصادفا

های آفتابی متبحر بود که بتواند این نمونه را از روی آن بسازد که در حال حاضر در جای خـودش  کافی دربارۀ ساعت
مـیالدی  ١٩٨٥کشی مسجد در سـال  بکۀ زههای نمونۀ اصلی در حفاری مربوط به ش بر مناره قرار دارد. بعضی از تکه

 ). پاریس، ٢یافت شد و هم اکنون در باغ موزۀ باستان شناسی دمشق به نمایش گذاشته شده است (آلن بریو

                                                    
  ـ مبه وسیلۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب چاپ عکسی شده است.  ۱۳۹۳نسخۀ خطی این رساله با مقدمۀ پویان رضوانی در سال  .١

2. Alain Brieux 
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 ابن صـفار، مـنجم اندلسـی، آن را  کهن
ً
ترین ساعت آفتابی به جا مانده از دورۀ اسالمی که ظاهرا

مسیرهای سایۀ شاخص در اعتـدالین و انقالبـین،  قمری در قرطبه ساخته است، ۳۹۰در حدود سال 

دهـد. یـک دنیـا  های معوجه و نیز خطوط مربوط به وقت دو نماز روزانه را نشان مـی خطوط ساعت

نواز ابن شـاطر کـه در اواخـر  ظرافت، با ساعت آفتابی چشم تفاوت هست میان این نمونۀ ساده و بی

ت که بتواند زمان متنـاظر بـا هـر پـنج نوبـت قرن هشتم هجری ساخته شده و چنان طراحی شده اس
، اغلـب مسـجدهای نجـوم دورۀ اسـالمی). در اواخـر دورۀ ۱۱گیری کند (شکل  نماز روزانه را اندازه

  بزرگ ساعت آفتابی داشتند. 

  سایر ابزارها
هـا عبارتنـد از  های قابل توجـه آن منجمان مسلمان تعدادی ابزار چند منظوره نیز ابداع کردند. نمونه

های مختلف غیر یکنواخت بـرای کاربردهـای متفـاوت نجـومی،  کش) فزاری با مقیاس میزان (خط
نما، سـاعت آفتـابی قطبـی  نمـای مغناطیسـی و قبلـه ابن شاطر شامل یک قطب» صندوق الیواقیت«

ع، و یک ساعت آفتابی استوایی. یکی از موارد بسیار جالب، ابزار برنجی مـدوری اسـت کـه در جام
قمری در اصـفهان سـاخته شـده و نقشـۀ جهـان بـا مرکزیـت مکـه و یـک شـبکۀ  ۱۱۱۰حدود سال 

شـهر بـین اسـپانیا و چـین بـا اسـتفاده از  ۱۵۰جغرافیایی بر آن حک شده است چنان که قبلۀ حدود 
با استفاده از مقیاس غیـر یکنواخـت خـط کـش  آنجانی ابزار و مسافت میان مکه تا های بیرو مقیاس

کننـدۀ جهـت و  هـای حفـظ عالقـۀ مسـلمانان بـه تسـطیح ١).۱۲آید (شکل  قطری ابزار به دست می
  گردد. های پیشین برمی فاصله، به آثار بیرونی و حبش در قرن

هـای خورشـید و مـاه، و صـفیحۀ  چندین رساله از دورۀ اسالمی دربارۀ ابزارهای حسابگر گرفـت
برای تعیین موقعیت سیارات در روز مفروض نیز وجود دارد. با کمک این ابزارها،  ٢(تعدیلگر) سیارات

ها به صورت مکانیکی و بدون انجام محاسبات قابل  ای مطرح شده در زیج مسائل متداول نجوم سیاره
های خورشید و ماه متعلق به ابتدای قرن چهـارم هجـری  هایی دربارۀ حسابگر گرفت حل بود. رساله

 نسخه می وصفاند و بیرونی در ابتدای قرن پنجم چنین ابزاری را به تفصیل  دهشناخته ش
ً
ای  کند. اخیرا

ای از منجم ایرانی قرن  خطی یافت شده است (که هنوز در دسترس محققان قرار ندارد) و شامل رساله
صیف است که یک صفیحۀ (تعدیلگر) سیارات را تو زیج صفایحچهارم هجری، ابوجعفر خازن، با نام 

کرده است. افسوس که تنها نمونۀ موجود از این ابزار که در قرن ششم ساخته شده، ناقص است: این 

                                                    
از یان پ. » نماهای اصفهان اسرار قبله«نما و ساعت آفتابی هم بود. نگاه کنید به مقالۀ  بعدها نمونۀ دیگری از آن یافته شد که شامل قطب .١

  م ـ .۳۵-۲۱، ص ۱۳۹۱، ۱، شمارۀ میراث علمیهوخندایک در 
2. planetary equatorium 
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هایی اضـافی بـرای قاعـدۀ یـک  گذاری های حک شده بر اّم آن و نشـان ابزار شبیه اسطرالبی با جدول
(تعـدیلگر) های شناخته شـدۀ اولیـه دربـارۀ صـفیحۀ  تعدیلگر سیارات است. غیر از این، تنها رساله

ترین وجه تعـدیلگر سـیاراتی کـه زرقـالی  سیارات، مربوط به اندلس قرن ششم هجری است. جالب
کند، بیضی رسم شده بر روی صفیحۀ آن برای مرکز فلک حامل عطـارد اسـت؛ بـه نظـر  توصیف می

  رسد او نخستین کسی بوده که به این ویژگی فلک حامل عطارد توجه کرده است. می

  
تأثیرگذار اوایل قـرن نهـم هجـری در سـمرقند توصـیفی از ابـزار طبـق المنـاطق کاشانی، منجم 

ها، عـرض  توانست عالوه بر طول دایرةالبروجی گرفت (تعدیلگر سیارات) به جا گذاشته است که می
  ها را محاسبه کند. ها را نیز تعیین و زمان گرفت دایرةالبروجی آن

  انتقال به اروپا
را از راه اســپانیا شـناختند، جـایی کـه بــه خـاطر مسـائل سیاســی و  ینجـوم دورۀ اسـالماروپاییـان 

توانـد نشـان  دشواری ارتباط، آثار به روز آن زمان همیشه در دسترس نبود. این مسئله برای مثـال می
دهد چگونه اروپاییان با دو اثر برجستۀ منجمان مسـلمان در شـرق، یعنـی آثـار خـوارزمی و بّتـانی 

مانی که این آثار دیگر در شـرق جهـان اسـالم رایـج نبودنـد. همچنـین ایـن آشنا شدند، آن هم در ز
تواند توضیح دهد که چرا اروپاییان تنها با تعداد بسیار اندکی از آثار شرقی دنیـای اسـالم  مطلب می

ای بطلمیـوس، در انـدلس یـا  آشنا بودند. هیچ کدام از اصالحات مسلمانان شرقی در نظریـۀ سـیاره
ای،  ای میانه شناخته نشده بود. تالش ناموفق بطروجی برای ابداع الگوهـای سـیارهه در اروپای سده

ای جغرافیایی به مرکـز : شبکه۱۲شکل 
تـوان جهـت قبلـه و آن میمکه، که بـا 

فاصـله تــا مکـه را بــرای هـر موقعیــت 
جغرافیایی در دنیای اسـالم بـه دسـت 
آورد. این ابزار کـه در اصـفهان حـدود 

قمری ساخته شـده، امـا از یـک  ۱۱۱۰
سنت متقدم الهام گرفته است، در اصل 

نمای مغناطیسی و یک بشامل یک قط
قابـل تطبیـق بـرای هـر  صفحۀ ساعتی

ــا ــرض جغرافی ــه ع ــت ک ــوده اس یی ب
توانست اوقات روزانـه را مشـخص می

اند کند، اما این اجزا اکنون مفقود شـده
 (مجموعۀ شخصی). 
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اندیشـیدند کـه آثـار او بایـد  ها با سـادگی چنـین می اروپاییان را طی چند قرن سردرگم کرده بود؛ آن
بسیار خواندنی باشد، چرا که کوشیده است آرای بطلمیـوس را بـا عقایـد ارسـطویی منطبـق سـازد. 

نجومی چندان مورد توجه مسـلمانان اسـپانیا قـرار نگرفـت؛ از ایـن رو نتـایجی از ایـن  سنجی زمان
  انتقال نیافت.  آنجادست به 

بـه  آنجـااز سوی دیگر، برخی دستاوردهای اولیۀ مسلمانان در شرق جهان اسالم کـه بعـدها در 
ا به پای اروپاییان نوشته فراموشی سپرده شد، به اسپانیا و پس از آن به اروپا منتقل شد؛ این دستاورده

 مدارک الزم علیه آن از میان رفته بود. یک مثال خوب در این زمینه، ربـع سـاعتی بـا 
ً
شد، زیرا ظاهرا

) است، که در قرن سوم هجری در بغـداد (حـداقل بـا نمونـۀ ١نشانگر متحرک (مشهور به ربع وتوس
 
ً
به فراموشی سپرده شده بود؛ ایـن ابـزار، دارای نشانگر) ابداع و پس از آن در شرق دنیای اسالم عمال

های میانه تبدیل شد. اگر چیزی از دانش نجومی از راه جزیرۀ سیسـیل  به ربع متداول در اروپای سده
در دورۀ اسالمی منتقل شده باشد، بر ما پوشیده است، و هیچ نتایجی از ایـن موضـوع کـه صـلیبیون 

  آموخته باشند شناخته شده نیست.
ی در اروپـا هـیچ دسترسـی بـه دسـتاوردهای تـازۀ مسـلمانان وجـود نداشـت. بنـابراین در دورۀ نوزای

های جدید آثار یونانیان باستان، و گاهی اشارات کم و بیش نوستالژیک به آثار بتـانی،  اروپاییان به ویراست
ماننـد هـای فنـی از ریشـۀ عربـی گرفتـه شـد،  کردند. برخـی واژه ها اکتفا می زرقالی، بطروجی و مانند آن

، و همچنـین ٣، صـفیحه و سـمت الـرأس٢نظیر سمت الرأس [=سمت القدم] ،عضاده، سمت، مقنطرات
های ستارگان مانند دبران، غول، نسر طائر و نسر واقع نیز حفظ شدند. هنگـامی کـه اروپاییـان  برخی از نام

برجسته را شرق شناسـان  به فراگیری آثار برجستۀ اسالمی روی آوردند و تالش به توافق با آن داشتند، نقش
های رصـدی، بیشـتر اهمیـت  و مورخان نجوم بازی کردند، چرا که در آن زمان آثار اسالمی غیر از گزارش

در پاریس، آثاری که برای اروپاییـان  ٤تاریخی داشت تا اهمیت علمی. با تالش خاورشناسانی چون سدیو
 آن

ً
 ناشناخته بود و مسلمانان هم عمدتا

ً
اموش کـرده بودنـد، منتشـر، ترجمـه و تحلیـل شـد. ها را فر کامال

 آنچـهدانست و زحمت مطالعۀ  که عربی نمی ٥چنین اندیشمندانی و نیز دیگرانی چون مورخ نجوم، دالمبر
کشید، برای نجوم دورۀ اسـالمی اهمیـت فراوانـی قائـل بودنـد. امـا  همکارانش در این باره نگاشتند میرا 

، فیزیکدان و فیلسـوف ناآشـنا بـه ٦لم اسالمی در معنای کلی، از دوئم، و در حقیقت عنجوم دورۀ اسالمی
زبان عربی، که به سادگی از آثار دانشمندانی چون سدیو غفلت ورزید، آسـیب دیـده اسـت. نظریـۀ او کـه 

هـای  اعراب ظرفیت تفکر علمی نداشتند و این که اگر دانش قابل تقـدیری هـم داشـتند، ناشـی از دانسـته

                                                    
1. quadrans vetus 
2. nadir 
3. zenith 
4. Sédillots 
5. J.-B. Delambre 
6. P. Duhem 
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اند، هنوز هم طرفداران بسیاری دارد، اما تنها از میان کسانی کـه از  که از ایشان خردمندتر بودهیونانیان بوده 
  سال گذشته غافلند.  ۱۵۰تحقیقات انجام گرفته در 

رو بـه افـول نهـاد.  نجوم دورۀ اسالمیقمری)،  ۹۰۰میالدی ( ۱۵۰۰در دورۀ پس از حدود سال 
های خالقانه به بـن بسـت  ودند. بسیاری از فعالیتحل شده ب -برخی حتی چندین بار -مسائل همۀ

های خطی و ابزارهاست کـه ایـن  رسیده بود، و تنها به خاطر تحقیقات جدید انجام شده روی نسخه
اند. اما عالقه به نجوم از میان نرفت. از مراکش تا هندوستان، همان متون  آثار دوباره مجال بروز یافته

 هـم در هـر یـک از نـواحی اصـلی از مـتن کهن را پیاپی رونویسی و مطالعه
ً
هـای  کردند و معمـوال

شد. اما هیچ نتیجۀ جدیدی درپی نبود. نجوم به صورت ابزار اختربینـی، تنظـیم  متفاوتی استفاده می
آید، مانند ابـزار جالـب  هایی از خالقیت به دست می تقویم و اوقات نماز باقی ماند. زمانی که نشانه

قمری که سمت قبله و فاصلۀ درست تا مکه را برای هر  ۱۱۱۰ر حدود سال ساخته شده در اصفهان د
   توان به وجود یک سنت متقدم بر آن مطمئن بود. دهد، می موقعیت جغرافیایی به دست می

به زبـان ترکـی ترجمـه و  ٢و الالند ١های کاسینی های دقیق اروپایی، به خصوص زیج برخی زیج
های کهـن بـه  هایشان برای طول جغرافیایی استانبول و بعدها دمشق تطبیق داده شد. اما سنت جدول

ها و  خود را بـه رونویسـی رسـالهشدت دچار افول شد و منجمان مسلمان طی چند قرن بیشتر وقت 
  قدیمی گذراندند تا تألیف آثار جدید. های ولجد

  نتیجه گیری
قمـری آغـاز شـد و بـه  ۱۵۰ای کـه از حـدود سـال  هزارهبیند که طی  در پژوهش حاضر خواننده می

قمری، منجمان مسلمان آثار تراز اولی  ۹۰۰قمری، و نیز تا حدود سال  ۴۵۰خصوص تا حدود سال 
های میانه به کلی ناشناخته باقی ماند. آثار اندک اولیه  ها در اروپای سده پدید آوردند که بسیاری از آن

) و خالصـۀ زیج طلیطلـههای خوارزمی و بتانی (به ویژه از طریق  زیج که به اروپا منتقل شدند، مثل
بطلمیوس، تنها تأثیری از نجوم کهن را در کسوت زبان عربی انتقـال  مجسطیبسیار سادۀ فرغانی از 

معاصر در شرق دنیای اسـالم  نجوم دورۀ اسالمیتوانستند نمایندۀ  ها به هیچ طریق نمی دادند. اما آن
ها برای بررسی و فهم این آثار صرف کردنـد، منجمـان مسـلمان  ی که اروپاییان قرنباشند، و در حال

  دستاوردهای اساسی در این حوزه فراهم آوردند که تنها توسط دانشمندان جدید آشکار شده است.
را تـورق کنـد  ٣سزگین های عربی تاریخ نگارش] از کتاب ۶و  ۵هر کسی که صفحات دو جلد [

قمـری فهرسـت کـرده اسـت، و نیـز  ۴۵۰که منابع خطی نجوم و اختربینی اسالمی را تا حدود سال 

                                                    
1. Cassini 
2. Lalande 
3. Geschichte des arabischen Schrifttums, vols. V & VI. 
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 بـه دورۀ پـس از آن  ۲۵۰۰تحقیق مرا دربارۀ 
ً
نسخۀ خطی علمی در کتابخانۀ ملی مصر، کـه عمـدتا

د دانشـمندان تواند غنای آثار مرتبط با این موضـوعات را کـه هنـوز از دیـ شود، ببیند، می مربوط می
عصر جدید پنهان مانده است مشاهده کند. تعداد اندکی از آثار نجومی دورۀ اسالمی منتشر شده یـا 

زیج دورۀ اسالمی بـه صـورت  ۲۰۰اند. سه زیج از میان  چنان که باید و شاید، مورد توجه قرار گرفته
(بـه اسـتثنای  سـطیمجهـای عربـی  اند. تـاکنون برگردان مطلوب (متن، ترجمه و شرح) منتشر شده

هـا منتشـر نشـده اسـت. بسـیاری از متـون  فهرست نام ستارگان)، یا هیچ تحریر یا شرح عربی از آن
 بدون تصحیح انتقادی در حیدرآباد چاپ شده

ً
اند. با توجه به نبود صـورت چـاپی  علمی عربی غالبا

چـاپ عکسـی از این متون و ایـن کـه چنـین رویـدادی دور از تحقـق اسـت، نیـاز جـدی بـه تهیـۀ 
. در غیر این صـورت تاریخنگـاران ١شود های خطی بسیار مهم احساس می برگردان) از رساله (نسخه

هـای خطـی اسـتفاده کننـد کـه  ناگزیر خواهند بود همچنان از میکروفیلم نسخه نجوم دورۀ اسالمی
[گزارش] بسـیاری از ها امکان یا تمایل به عرضۀ آن را هم ندارند. به همین ترتیب،  برخی از کتابخانه

ابزارهای نجومی قدیمی از دورۀ اسالمی هنوز منتشر نشده است، هر چند که فهرست در حـال تهیـه 
  دهد. ها را می در فرانکفورت نوید شناخت بهتر آن

های خطی عربـی و  میالدی سدیو که از موهبت دسترسی به مجموعۀ غنی نسخه ۱۸۴۵در سال 
ای بـه همـراه دارد و نشـان  هـر روز کشـف تـازه«دار بود نوشت: فارسی کتابخانۀ ملی پاریس برخور

[لـویی پیـر اوژن] سـدیو ماننـد ». هـای شـرقی اسـت العادۀ مطالعۀ کامل نسخه دهندۀ اهمیت فوق
پدرش [ژان ژاک امانوئل سدیو] و مانند برخی از تاریخنگاران بعدی علوم اسالمی اهمیت ابزارهـای 

ها و ابزارهـای موجـود در  یز دریافت. با توجه به حجم زیاد نسخهنجومی مربوط به دورۀ اسالمی را ن
 اندک افرادی کـه در  ها و موزه کتابخانه

ً
های سایر جاها در اروپا، آمریکا و خاور نزدیک و تعداد نسبتا

  کنند، گفتۀ سدیو امروزه هم به اندازۀ یک و نیم قرن پیش صادق است. این حوزه کار می

                                                    
  :تا کنون موارد زیر منتشر شده استکند.  این کاری است که مرکز پژوهشی میراث مکتوب به طور جدی و فعال پیگیری می .١

 انگلیسی مقدمۀ صادقی و اشرف علی و افشار ایرج فارسی مقدمۀ ، بااالدویة حقایق عن االبنیه کتابهروی،  علی بن موفق ابومنصور - 
بار، کارل رستگار، الله نصرت فراگنر، .گ برت  علوم فرهنگستان شناسی، ایران یستیتوامیدساالر، با همکاری ان محمود ایربلیش و اوا هولو

  ؛۱۳۸۸ایرانی،  پزشکی ۀگنجین و )وین( اتریش
، با مقدمۀ یونس کرامتی. )رضوی قدس آستان ۀکتابخان ۵۳۸۹ ۀشمار خطی ۀنسخ( ةالمحیطی ةالرسالکاشانی،  جمشید الدین غیاث - 

  ؛۱۳۹۱کاشانی،  جمشید الدین غیاث عالی آموزش موسسه همکاری با
مقدمۀ محمد باقری، ، با )االصول مجمل شرح و بالغ زیج از بخشی و حساب رساله( گیالنی کوشیار از رساله سهکوشیار گیالنی،  - 
  ؛۱۳۹۲
 به برگردان نسخه( )کره در محاط وجهی چهارده - ماه و خورشید حرکت - آفتابی های ساعت( قره بن ثابت از رساله سه، هثابت بن قر - 

 دانشگاه علم تاریخ ۀپژوهشکد همکاری ، با مقدمۀ پویان رضوانی، با)استانبول -کوپرولو ۀکتابخان ۹۴۸ ۀشمار به خطی ۀنسخ اصل قطع
  .۱۳۹۳تهران، 
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  رۀ تاریخ نجوم دورۀ اسالمبافارس برای مطالعه در منابع
  ؛۱۳۶۷الدین همایی، تهران  ، چاپ جاللالتفهیم ألوائل صناعة التنجیم، بیرونی، ابوریحان

  ؛۱۳۸۸، ترجمۀ پرویز شهریاری، تهران کوشیار گیالنیالله،  زاده، خورشید فیض عبدالله
  ؛۱۳۷۴، ترجمۀ محمد باقری، تهران های دورۀ اسالمی پژوهشی در زیجکندی، ادوارد استوارت، 

  ؛۱۳۸۴، ترجمۀ حسن ناهید، اصفهان یابی در اسالم قبلهکینگ، دیوید آنتونی، 
، مقدمه شناسی در تمدن اسالمی های مینایی: پژوهشی در تاریخ کیهان دایرهگمینی، امیرمحمد، 

  ؛ ۱۳۹۵از حسین معصومی همدانی، تهران 
  ؛۱۳۸۸، تهران تاریخ نجوم در ایرانیزدی، حمیدرضا،   گیاهی

  ؛۱۳۴۹، ترجمۀ احمد آرام، تهران تاریخ نجوم اسالمی، کرلو الفونسو، (نالینو) نلینو
  ؛۱۳۷۵زاده، تهران  ، ترجمۀ همایون صنعتیدر عصر عتیقعلوم دقیق باور، اوتو،  نویگه

  ؛۱۳۷۲همایون صنعتی زاده، تهران ۀ ، ترجمپیدایش دانش نجوم ،بارتل لیندرت در واردن، وان
و  ١دائرةالمعـارف بـزرگ اسـالمیو اسـالم  دانشـنامۀ جهـانهای مرتبط با تاریخ نجـوم در  و مدخل

پژوهشـکدۀ تـاریخ علـم دانشـگاه تهـران  نشـریۀ تـاریخ علـممقاالت منتشر شده در این زمینـه در 
همچنین نگاه کنید به  .)۷تا  ۱های  (شماره میراث علمی اسالم و ایرانو مجلۀ ) ۱۵تا  ۱های  (شماره

ان، ویراستۀ حسین معصـومی همـدانی (ترجمـۀ ، گروه نویسندگزندگینامۀ علمی دانشمندان اسالمی
  (جلد دوم این اثر زیر چاپ است).  ۱۳۸۴)، جلد اول، چاپ دوم DSBهای  مقاله

                                                    
های تاریخ علم در دانشنامۀ جهان اسالم و دائرةالمعارف بزرگ  مدخل«) نگاه کنید به ۱۳۹۲ها (تا سال  برای اطالع از فهرست این مدخل .١

 .۱۲۲-۹۹، ص ۱۳۹۲، سال دوم، شمارۀ یک، بهار و تابستان میراث علمینوشتۀ افسانه منفرد در » اسالمی
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عددنویسی رومی در آثار نویسندگان 

  ١اندلسی و مراکشی
  ٣و یوسف گرگور ٢احمد جبار

  ٤ترجمۀ محمد باهر

  یادداشت مترجم

دان، ق) ریاضـی۷۲۱ - ۶۵۴بّنـا ( احمد بن محمـد بـن عثمـان ازدی، معـروف بـه ابـن
های بسیاری را در علـوم اخترشناس، مفّسر و ادیب پرآوازۀ مراکشی است که آثار و نگاشته

 ۱۷که از میان آنها حـدود  است گوناگون روزگار خود به رشتۀ تحریر درآورده یها دانشو 
ترین مباحث ریاضـیات ریاضی اختصاص دارد. وی در این آثار به مهم یها نگارشاثر به 

  اعداد، هندسه، جبر و حساب پرداخته است. قدیم، همچون نظریۀ 
، امـا در اینجـا ٥بّنا، و شرح حال و آثار او در برخی منابع سخن گفته شده اسـتدربارۀ ابن

ق) کـه از ۸۱۶و شایسته است به اثری از علی بن عبدالله بن محّمـد بـن هیـدور تـادلی (
ثـر شـرحی اسـت بـر کتـاب رود، اشاره کرد. ایـن ابّنا به شمار می شارحان بزرگ آثار ابن

نام دارد. در مقّدّمۀ ایـن  التمحیص فی شرح التلخیصبنا که ابن ٦تلخیص أعمال الحساِب 
رسد تمامی منـابعی ، و به نظر میاست ٧بّنا عرضه شدهترین شرح حال و آثار ابن اثر کامل

  ٨ای وامدار این مقّدمه باشند.اند، به گونهبّنا پرداختهکه به شرح حال ابن

                                                    
  م. دانشگاه بارسلون.۲۰۱۳ ال، س۱۲ جلدالمللی تاریخ علوم دقیق و طبیعی در تمّدن اسالمی)،  بین ۀ( مجل سهیل .١
  ahmed.djebbar@wanadoo.fr استاد بازنشستۀ تاریخ ریاضیات دانشگاه لیل (فرانسه) است.  .٢
  .۱۵۸-۱۵۶ص ،۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۵، شمارۀ میراث علمیم) نگاه کنید به ۲۰۱۳- ۱۹۵۵دربارۀ مرحوم یوسف گرگور ( .٣
  m.baher1491@gmail.com مدیر تولید مرکز پژوهشی میراث مکتوب .٤
، مرکز ریاضیدانان دورۀ اسالمینامۀ زندگی؛ ابوالقاسم قربانی، ۱۳۸ـ  ۱۳۶، ص ۳، جبزرگ اسالمی المعارف دائرة ؛EI2 : . برای نمونه نکـ٥

  .۲۰- ۱۷، ص ۱۳۷۵نشر دانشگاهی، 
و  ه،دانان بود مورد توجه ریاضیبّنا نیز پس از ابنرود و برای مدتی طوالنی ترین آثار ریاضی در مراکش به شمار می. این اثر یکی از مهم٦

  .شدم. از سوی مرحوم محّمد سویسی تصحیح و منتشر  ۱۹۶۹. این اثر در سال است متعّددی بر آن نوشته شده یها شرح
تلخیص بّنا نوشته است. وی این شرح حال را در مقّدمۀ شرح خود بر شرح حال و فهرستی از آثار ابنهم  )ق ۸۱۰ و( قنفذ قسنطینیابن .٧

 النقاب عن وجوه أعمال الحساببا نام  أعمال الحساب
ّ

ی رباط به شـمارۀ آورده است. نسخه حط
ّ
 ۱۶۷۸ای از این شرح در کتابخانۀ مل

  شود.نگهداری می
فات ابن. نکـ : محّمد ابالغ، احمد جّبار، ٨

ّ
  .۲۹، کلیة اآلداب والعلوم االنسانیة بالرباط، سلسلة بحوث ودراسات، ش البّنا المراکشیحیاة ومؤل
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بالغ و دکتر احمد جّبار در کتاب خـود بـا عنـوان 
َ
حیـاة ومؤلفـات ابـن البّنـا دکتر محّمد ا

اند. همچنـین دکتـر ادریـس نغـش الجـابری، رئـیس مرکـز این مقّدمه را آورده المراکشی
نوشته، تصحیح و تحقیـق کـرده، و در البّنا در رباط نیز این مقّدمه را بر پایۀ چهار دست ابن

تحقیـق أفضـل ترجمـة قدیمـة البـن البّنـا المراکشـی، مقّدمـة کتـاب «ان ای بـاعنومقاله
  ١منتشر ساخته است.» هیدور التادلیالبن التمحیص

الربیـع هیدور در این مقّدمه بیشترین مطالب را به نقل از ابوزید عبـدالرحمن بـن ابـیابن
ّمد بـن احمـد ق) و برخی مطالب را نیز به نقل از ابوعبدالله مح۷۷۳سلیمان اللجائی (و 

کنـد. او در ایـن مقّدمـه از نـام و ق) روایت مـی۷۵۶بن شاطر جمحی مراکشی (زنده در 
آثـار او بـه  همـۀتفصیل سـخن گفتـه و فهرسـتی از بّنا بهشهرت و سیرۀ علمی و عملی ابن

های گوناگونی چون تفسیر، علوم قرآنـی، اصـول دیـن، اصـول صورت موضوعی در زمینه
ه، علوم ادبی، تصّوف، ریاضیات، کشاورزی، مکانیـک و... عرضـه فقه، منطق و جدل، فق

  کرده است.

  مقدمه
نیـز نامیـده شـده اسـت) تـابع دسـتگاه شـمار  ٤یا رشوم الزمـام ٣( که قلم فاسی ٢عددنویسی رومی

بـرای  رقـم ۹بـرای یکـان،  رقـم ۹باشد (می رقموضعی است که دارای بیست و هفت مدهدهی غیر 
 ۲۷نیـز همـین  -شود که از هزارگان آغاز می -های بزرگتر برای صدگان). در مرتبه رقم ۹دهگان، و 

گونه به یکـاِن هزارگـان،  ند، و اینشتگذارفت، اما در زیر هر یک از آنها خطی افقی میبه کار می رقم
از دو  میلیونگان ۀگانهای سهکردند، و برای نشان دادن هر یک از مرتبهدهگان و صدگان آن اشاره می

گوناگون اعداد کسری  یها شکلشد. این اعداد همچنین برای بیان خط افقی در زیر آنها استفاده می
رفـت، و در مبـادالت پـولی نیـز رایج در معامالت مختلف، و محاسبات و تقسیم ارث به کـار مـی

 د.نها افزوده شه آنمادهای جدیدی برای بیان اعداد کسری واحدهای پولی درهم و دینار، ب
شود، ایـن دسـتگاه دیده می ییها تفاوت -و نه خود اعداد  - رقاما یها شکلبا وجود اینکه میان 

بـه  دوم هجریقرن در اصل به عددنویسی ابجدی یونانی شبیه است. این گونه عددنویسی (از اواخر 
همچنـان کـه عددنویسـی قبطـی در  ٥،این سو) در میان اخترشناسان کشورهای اسالمی رواج داشته

                                                    
 www.albanna.maنکـ :  .١
 نامیده شده است. چنینپردازیم، دانان اندلسی و مراکشی که در این جستار به دیدگاه آنان میریاضی ۀگونه عددنویسی از سوی هماین .٢
م والناسی فی صفات أشکال القلم الفاسیسکریج،  .٣

ّ
  م. چاپ سنگی. ۱۸۹۸هـ /  ۱۳۱۶. فاس، ۱۳، ص ارشاد المتعل

عبدالرحمان ابن خلدون، مقدمۀ ابن خلدون، ترجمۀ محمد پروین گنابادی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ نهم، تهران  .٤
  . ۱۰۲۲، ۱۰۱۰، ۱۰۰۹، ۲۱۶، ص ۱۳۷۹

5. J. Sesiano: "Koptisches Zahlensystem und (griechisch-) koptische Multiplkationstafen nach einem 
arabischen Bericht", Centaurus, vol. 32(1989) , pp. 53-65; R. Comes: "Arabic, Rūmī, Coptic, or merely Greek 
Alphanumerical Notation? The case of a Mozarabic 10th Century Andaluī Manuscript", Suhayl (Barcelona) 3 
(2002-2003), pp. 176-177, tableau 1. 
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ریاضی مرتبط با آن، با سّنت شـرقی  یها روشمیان مصریان رایج بوده است. البته این عددنویسی و 
حسـاب «شـهرت دارد و بـه » حسـاب بیزانسـی«یـا » حسـاب رومـی«فرق دارد. این سّنت به نـام 

در کتـاب نیـز )  ه۴ ۀاقلیدسـی (سـد ؛نزدیک است» حساب ذهنی«و » حساب دستی«یا » انگشتی
  ١آن توضیح داده است. ۀمهّمش پیرامون علم حساب دربار

هـای گونـاگون ایـن نـوع مقالـه بـه جنبـه ۱۵تـاکنون در بـیش از چهاردهم هجری  ۀاز آغاز سد
: اصـول عملـی آن؛ شـهرهای غـرب ۀ این موضوعات اسـتعددنویسی پرداخته شده است؛ از جمل

ای هـای محاسـبهکاربردی آن و شیوه یها روشگونه عددنویسی در آنها رواج داشته؛ اسالمی که این
تـوانیم امـروزه مـی هـا پژوهشرود. ما به کمک ایـن که در حل برخی از مسائل معامالت به کار می

، کاهش است این اعداد در اندلس و مراکش سایه افکنده ۀشماری از ابهاماتی را که پیرامون تاریخچ
  دهیم.

پذیر نیست؛ این در حالی است کـه متنـی اعداد رومی امکان پیدایشکه تعیین تاریخ  اید گفتب
ایبـری وجـود دارد  ۀدر شبه جزیر ٢])Urgellل [گخطی اور ۀ(نسخ رم هجریاچه ۀکهن متعلق به سد

 منشـأ ۀتوانـد بـه اثبـات فرضـیمـی این امر؛ روشن کنداین گونه اعداد را  پیدایشتواند تاریخ که می
  ٣دفاع کرده است.این فرضیه خود از  ۀدر مقال نکمک کند. کولهم یونانی این اعداد 

 کهن
ً
 ۀترین مدارک مکتوبی کـه از کـاربرد ایـن اعـداد در اسـناد عربـی منطقـبه هر حال، ظاهرا

 ۀیـک نسـخعبـارتی کـه در گردد، و ایـن مطلـب از میۀ سوم هجری براندلس حکایت دارد، به سد
شود؛ زیرا کاتب بـرای نشـان ) دانسته می R. II. 18اسکوریال (ش. ۀخطی عربی موجود در کتابخان

  از حروف زمام بهره گرفته است. ها سالو  ها ماهدادن روزها و 
ششم  ۀافزون بر این، سند دیگری در دست است که از کاربرد این حروف دست کم از اواخر سد

دهد. این سند همچنین بیانگر آن است که کاربرد این حـروف تـا ) خبر میتولدودر طلیطله ( هجری
هایی از کاربرد این حـروف در آثار و نشانههمچنین،  ٤استمرار داشته است. هشتم هجری ۀپایان سد

ترین زمان کاربرد این حـروف مایورکا به دست آمده است. البته طوالنی ۀدر جزیر هفتم هجری ۀسد
اسـت و غرناطه (گرانادا) بوده است؛ زیرا در این دو شهر متونی یافت شده ) والنسیا بلنسیه (در شهر 

                                                    
، ۹۵، ۴۹، ۴۷م. ص  ۱۹۸۵، تحقیق: ا. س. سعیدان، حلـب منشـورات جامعـة حلـب، کتاب الفصول فی الحساب الهندی ،اقلیدسی .١

۱۱۸ ،۲۳۶.  
2. R. Comes: “Arabic, Rūmī, Coptic…” pp. 161-166. 
3. J.  S.  Colin:  :«De  l'origine  grecque  des  “chiffres  de  Fès”  et  de  nos  "chiffres  arabes"»,  Journal Asiatique, 

222(1933) , pp. 196-198.  
وی) که در پایان مقاله آمده است.  زیج جامعکوشیار گیالنی (بخشی از » ابعاد و اجرام«ای از نسخۀ خطی  نیز نگاه کنید به تصویر صفحه

در اینجا به وضوح از حروف الفبای یونانی به صورتی که در یونان رایج بود برای نمایش ارقام استفاده شده است. ساختار این نظام 
  م.ـ رود همانند ارقام ابجد است که در آن حروف الفبای عربی به کار می» الفعددی«

4. S. P. S. J. van Koningsveld: The Latin-Arabic Glossary of the Leiden University Library, Leiden, 1997, p. 30. 
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، و در آنهـا از اعـداد رومـی بـرای ثبـت انـددرآمـدهنگارش به هم میالدی هشتم و ن های هکه در سد
 هـا خیتارگیری مساحت و ضبط ها و اسناد رسمی، و نیز ثبت اوزان و اندازههزینه ۀو سیاه ها حساب

توان به محاسباتی که می یها روشدر برخی از این اسناد هم ارزش این اعداد و  است.شده استفاده 
  ای از مسائل گوناگون معامالت را حل کرد، نشان داده شده است.آنها پاره ۀوسیل

بردند، به طور کلی باید گفـت کـه ایـن ای که از حروف زمام بهره میشدهمشاغل شناخته ۀدربار
  رفته است.غلی به کار میش ۀحروف در چهار زمین

در  رقـامفـروش از ایـن افـروش و خـردهبازرگانی بود؛ بازرگانان عمـده یها تیفعالنخستین آنها 
گیـری بهـره انـدازه یهـا اسیمق، و بهـاهـای گـرانپارچه ۀنامضمانتُمهر محاسبات خود، و نیز در 

ایـن حـروف از سـوی شـد، و میمرتبط  ییقضا یها دستگاه یها تیفعالگرفتند. دومین زمینه به  می
سندنویسان، سردفتران و قاضیان به هنگام تنظیم قراردادهای مالی و تقسیم ارث میـان وارثـان مـورد 

در ادارات مالیات و از سـوی حسابرسـان  ارقامگیری از این بهره ۀگرفت. سومین زمیناستفاده قرار می
 یهـا تیفعالو مأموران اخذ مالیات و بازرسان مالیاتی بوده است، و چهارمین و واپسـین زمینـه بـه 

هـا و یــا نوشـتهگـذاری برخــی از دسـتپردازانـی ارتبـاط داشــت کـه بـرای شـمارهکاتبـان و نسـخه
  ١کردند.استفاده می رقامهای چهاربرگی از این ا مجموعه

همچنین گفتنی است دست کم برخی از خوانندگان در شهرهای مراکش نیز با عددنویسی رومی 
) ق۸۰۸ و( خلـدونابـن ۀمقدمکتاب  ۀاند، و این آشنایی پس از انتشار نخستین ترجمآشنایی داشته

ه زایجـ تـدویندر  رقـامصورت پذیرفته است؛ چرا که وی در این اثر به کاربرد ایـن ا[به زبان فرانسه] 
نجـومی کـه در برخـی از شـهرهای  یهـا تیفعالرومی در  رقامافزون بر کاربرد ا ٢اشاره کرده است.

رواج داشت، این نوع عددنویسی در شماری از ادارات این منطقـه نیـز از سدۀ ششم هجری مراکش 
انـد، و ، و این سخنی است کـه برخـی از نویسـندگان ایـن سـده آشـکارا بیـان کـردهرفت به کار می

و بر هر وتری حروفی پیاپی ترسیم شده اسـت، «...خلدون خود نیز در این باره چنین گفته است:  ابن
از آن جمله ترسیم حروف زمام است که در نزد دیوانیان و محاسبان مغرب در ایـن عصـر عبـارت از 

  .٣»باشداشکال اعداد می
کید میق۸۱۰ودر همین دوران، ابن زکریای اندلسی (  نه عددنویسی در مغـرِب کند که دو گو) تأ

دهی رواج داشته اسـت: یکـی دسـتگاه شـمار دهـ ها یسیعددنونزدیک، یعنی آفریقا، بیش از سایر 

                                                    
1. B. R. Goldstein: Al-Biṭrūjī: On the Principles of Astronomy, New Haven-London, Yale University Press, 1977, 

vol. 2, pp. 5, 9, 37, 41, sq.  
2. K. De Slane: Prolégomènes, Paris, Imprimerie impériale, 1863-1865, vol. 3, p. 205.  

 ،۱۳۷۹، ترجمۀ محمد پروین گنابادی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ نهم، تهران خلدون مقدمۀ ابنخلدون،  عبدالرحمان بن .٣
   .مـ ۲۱۸ـ  ۲۱۷، ص ۱ج 
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رومـی اسـت،  رقامای هم که گواه کاربرد اشدهترین سند شناختهکهن ١هندی و دیگری حروف زمام.
  ٢.اندی کتابت شدههشتم هجر ۀهایی است که در سدنوشتهعددنویسی صفحات دست

هـای ای کـه بسـیاری از نامـهادامه داشته اسـت، بـه گونـه بعد همهای کاربرد این اعداد در سده
پـس از  وعرضـون (توان بـه گـواهی ابـنهستند. در این باره می رقامبا این ا ییها خیتاررسمی دارای 

 ٣دور حکایت دارد، اشاره کـرد. در اسناد رسمی مغرِب  رقام) که در آن از استمرار کاربرد این اق۹۷۱
هنـدی در کشـورهای دهی این نکته بیانگر آن است که با وجود گسترش وسـیع دسـتگاه شـمار دهـ

  رومی نیز کنار گذاشته نشده است. رقاممغرب، به کارگیری ا
ای در ) با بازگشت به سّنت گذشـته، منظومـهق۱۰۹۱ وعبدالقادر فاسی ( یازدهم هجری ۀدر سد

 سـیزدهم هجـری ۀو در پایان سـد ٤رومی سرود، ۀگانبیست و هفت ارقامگوناگون  یها شکلوصف 
ی را جـز در راسـتای اسـتمرار بعداین اقدامات  ٥قاضی احمد سکریج به شرح این منظومه پرداخت.

ر توان تفسیر کرد، و این سخنی است که کولن بنمیانجام کارهای قضایی ثبت اسناد و  ۀسّنت گذشت
کید کرده ا آن رومی، به منظور ثبت اسناد ارث از  رقامگفته است: کاربرد ا م۱۹۳۳ست. او در سال تأ

  ٦سوی دفترداران اسناد رسمی در شهر فاس همچنان ادامه دارد.

  روم در آثار ریاض ارقام
ن اشـاره کـردیم، ه آقضایی، مالی، بازرگانی، و ثبتـی کـه بـ اموررومی در  رقامهمسو با به کارگیری ا

مسـتقل یـا  ابـوابی  یهـا کتابداشتند، و برای مخاطبـان خـود  توجهبه این اعداد  ها هم دان ریاضی
مسائل مربوط به معامالت به نگـارش درآوردنـد.  برخیهای محاسباتی حل دستورو  ها روش ۀدربار

مـا در  ٧یـاد شـده اسـت.به اختصار ای از مقاالت پژوهشی های پیشین، در پاره از این پدیده در دهه
کـه برخـی از آنهـا تصـحیح و  -منابع خطـی ۀادامه با بازنگری در عناصر شناخته شده، آنها را بر پای

گاهبا  -استتحقیق نشده    تازه کامل خواهیم کرد. یها یآ

                                                    
  ر، پ. ۸گ  کتابخانۀ ملی مراکش،  ،۵۶۱خطی ش  ۀ، نسخأعمال الحسابحط النقاب بعد رفع الحجاب عن وجوه ابن زکریای اندلسی،  .١

2. M. G. Balty-Guesdon : «La numérotation des cahiers et la foliotation dans les manuscrits arabes datés 
jusqu'à 1450», Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En ligne], 99-100| November 2002, p. 
109, mis en ligne le 12 mai 2009. 

  پ. ۷۷گ کتابخانۀ ملی مراکش، رباط،  ۷۶۳۵، نسخۀ خطی ش. النبذة الالئقة فی الطریقة التوثیقیةعرضون، ابن .٣
  ، بجایه، الجزایر.، کتابخانۀ اولحبیبSC 05، نسخۀ خطی ش. القلم الفاسیفاسی،  .٤
 .۲۰ـ  ۱۳، همان، ص المتعلم والناسی فی صفات أشکال القلم الفاسی إرشادسکریج،  .٥

6. J. S. Colin, op.cit. , p.194. 
7. Y. Guergour : «Les différent systèmes de numérotation au Maghreb à l'époque ottoman : l'exemple des 

chiffres rūmī», Actes du XXe Congrès International d ̕ Histoire des Sciences (Liège, 20-26 Juilet 1997) , A. 
Djebbar, F. Günergun et E. Ihsanoglu (édit.) : Technology and Industry in the Ottoman World, Brepoles. 
Turnhout, 2000, pp.67-74. 

  .۱۳۲- ۱۲۶) ، ص۲۰۰۲/  هـ۱۴۲۲، (۳۶۳ ش.، دعوة الحق، »ااکتشاف کتاب ریاضی جدید البن البنّ «م. ابالغ:  -
Lamrabet, D.: Aperçu sur les systèms de numération en usage au Maghreb du XVIIe siècle, Publications de la 

Faculté des Lettes et des Sciences Humaines, Rabat, Série «Colloques et Séminaires» n◦ 104(2003) , pp. 23-
37. 



 

  

۶٠ 

گـردد. میبر ششم هجری ۀای که به این موضوع مربوط است، به سدشدهترین اسناد شناختهکهن
دان بـا ایـن ریاضـی ١ت از ابن بندود اندلسی که به دست ما نرسیده است.ای اس از این میان، نگاشته

 ۀنگارش این اثر مهم در دانش حساب به شهرت رسید. این اثـر کـه اینـک دسـتیاب نیسـت در سـد
و ممکـن  ٢اندلسی بارها و با دقت به آن اشاره کرده اسـت، یمتداول بوده، و ابن زکریا هشتم هجری

  ٣) بوده باشد.ق ۵۹۵و رشد فیلسوف نامی (گردان ابناست ابن بندود یکی از شا
هید (

ُ
وران دان ساراگوسا (سرقسـطه) کتـابی بـرای پیشـه) ریاضیق۵۷۰و در همان دوران، ابن ش

بشکوال، ابوابی از این کتاب به مسائل و موضوعاتی همچون مساحت اشـکال . به گواهی ابننوشت
برداری اراضی و محاسبات بـا بـه کـارگیری حـروف هندسی و مسائل مربوط به تقسیم ارث و  نقشه

  ٤زمام پرداخته است.
 در  الکامل فـی الحسـاببا نام را ، ابوبکر حّصار کتاب بزرگ خود ششم ۀسدهمین در 

ً
احتمـاال

یگانه و متأسفانه ناقصی که بیست و پنج سال پیش یافت شد،  ۀاشبیلیه (سویل) منتشر کرد. در نسخ
  ٥تفصیل سخن گفته است:در دو جا به نویسنده از عددنویسی رومی

درباریـان آغازد که این اعداد در روزگار وی نزد می چنینسخن خویش را  ،حّصار در باب اّول. ۱
گانـه، و کارمندان ادارات بزرگ همواره رواج داشته اسـت. او بـا برشـمردن حـروف بیسـت و هفـت

هـای روش معمـول نگـارش مرتبـه شود، و سـپسافزاید: این حروف از چپ به راست نوشته می می
گـاه دهـد، و آنمختلف هزارگان را با افزودن خطوطی کوچک زیـر هـر یـک از حـروف، شـرح مـی

دهد که به جای این خطوط (که فضـای زیـادی را در نگـارش اعـداد چنـدرقمی اشـغال پیشنهاد می
ربی که از سوی خطوط (در عددنویسی ابجد ع تعدادشد)، حرفی مطابق کرد و موجب اشتباه می می

  رفت) نگاشته شود.اخترشناسان به کار می
ــ. ۲ ــه مقایس ــت، ب ــرب اس ــل ض ــه فص ــاب دوم ک ــار در ب ــان  ۀحّص ــا روشمی ــه  یه ــوط ب مرب

گویـد: عددنویسـی رومـی بـا عددنویسـی پردازد، و مـیروزگار خویش می ۀگانسه یها یسیعددنو
کید می  از جنبابجدی مطابق است. او تأ

ً
فّنی تنها مـانع بـر سـر راه کسـی کـه در پـی  ۀکند که صرفا
که وی با مثالهـای گونـاگون آن را شـرح  - ها توانپایۀ فراگیری چگونگی کاربرد این اعداد است، در 

  نهفته است. ـداده 
                                                    

  . پ ۸ ، گ، همانحط النقاب بعد رفع الحجاب عن وجوه أعمال الحسابسی، ابن زکریای اندل .١
 پ.  ۸۵پ،  ۲۸پ،  ۲۶ر،  ۱۰همان، گ  .٢
  .۲۹، ص ۱۹۷۳، تحقیق عباس، بیروت، دار الثقافة، I ،VI، ج الذیل والتکملة لکتابی الموصول والصلةعبدالمالک، ابن .٣
، چاپ رباط، مطلع األنوار ونزهة البصائر واألبصار ،ابن عسکر و ابن خامس؛ ۲۲۵، ص۱۹۹۴، چاپ رباط صلة الصلة، ابن زبیر .٤

  .۳۵۵، ص ۱۹۹۹
5. M. Aballagh & A. Djebbar : «Décoouverte d ̕un écrit mathématique d ̕al-Ḥaṣṣar(XIIes.): le Liver I du Kāmil», 

Historia Mathematica n 14 (1987) , pp. 147-158. 
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کند که این دو دستگاه شمار کارآیی کمتـری نسـبت بـه حـروف غبـار وی همچنین یادآوری می
عملکـرد آن مختصـرتر و بـه منظـور «) دارنـد؛ زیـرا هنـدیدهی (یعنی دستگاه شـمار وضـعی دهـ

ز اکوشـد . با این حال او مـی»تر استدرستی بداند، مناسباستخراج مطلوب برای کسی که آن را به
در روزگـار مـا «گویـد: ذکـر کنـد. او مـی ارقـامبرای مقّدم داشتن ایـن را مناسب توجیهاتی  یها راه

رومـی  رقـامبـا اشـماری نیـز و گیرنـد، از اعداد عربی بهره میبیش از هر چیز مبتدی آموزان  حساب
  .١»دهندمیحروف غبار تغییر و سپس آن را به  ،آموزندمیحساب 

 ۀعربـی، در سـد رسد به کارگیری اعداد رومی در کشورهای مغرِب البته باید گفت که به نظر نمی
آنچـه : «گویـد چنین میداِن سبتی، کاهش یافته باشد، و این سخنی است که ابن رشیق، ریاضی بعد

در سرزمین ما مغرب شهرت دارد، دو روش است: نخست: روش رومی که پیشگام اسـت، و دیگـر 
آموزشـی، و روش دوم  ۀتـرین شـیوتـر و مناسـبروش نخستین سـاده دارد. روش هندی که غبار نام

  .٢»ش نخستین ترجیح داردیادگیری رو تر است، و از همین رو در آغازِ تر و برای تفهیم عمیقخاص
سـت، ولـی در ه ادانی ۀ)  که زادق۶۲۶ ومنعم (ابن هفتم هجری ۀیا آغاز سد ششم ۀدر پایان سد

 ۀمنتشـر کـرد. ایـن کتـاب دربرگیرنـد فقـه الحسـابمراکش زندگی کرده، کتـاب خـود را بـا عنـوان 
این کتـاب همچنـین  در ٣است.تحلیل توافقی فیثاغورسی اعداد و  ۀنظری ۀجدید در حوز یها یبررس

مشاغل گوناگون برآورده سازد، بـه  ۀتواند نیازهای کاربران را در عرصچندین روش محاسباتی که می
نمایـد، هایی به عددنویسی رومی در این کتاب شگفت نمیخورد. از همین رو وجود اشارهچشم می

رود؛ زیرا تنها به این تذکر به خواننـده بسـنده شـده ها تالشی اندک به شمار میهرچند که این اشاره
ط بر حساب انگشتی و 

ّ
  ٤.هاست توانپایۀ است که حساب با این اعداد نیازمند تسل

 قـانون الحسـابمنعم، پیرامون این موضوع در کتـاب ما از مطالبی که قاضی شریف، شاگرد ابن
بـدان بّنـا  ایم، ولـی شـاگرد او، ابـننیافته گاه به این کتاب دستبیان کرده، آگاهی نداریم؛ زیرا هیچ

رسد عنـوان وی دو رساله در توصیف و کاربرد عددنویسی رومی نوشته که به نظر میپرداخته است. 
آن یکی باشـد.  ۀبا یکی از دو عبارت موجود در مقدمّ  -ترین آن دو و چه بسا قدیم -نخستین رساله 

  ٥.»وجوه قریبة فی الحساب والزمام«و  »الحسابکتاب فی أعمال «اند: این دو عبارت چنین

                                                    
 . ۲۲ـ  ۱۷، ص ۳۱۳یوسف، مراکش، ش. ، نسخۀ خطی کتابخانۀ ابنالکتاب الکامل فی الحساب، الحّصار .١
فی تاریخ العلوم العربیة، دار  اتدراسال ،مؤسسۀ ملک عبدالعزیز ،، م. أبطویرشیق السبتی فی تصنیف العلومرسالة ابنمرابط، ا. ل .٢

  .۶۲، بخش عربی، ص ۲۰۰۷البیضاء، ، 
3. A. Djebbar: «Figurate Number in the Mathematical Tradition of Andalus and the Maghribi» , Suhayl, 

Barcelone, n° 1 (2000) , pp. 57-70.; A. Djebbar: L'analyse combinatoire au Maghreb : l'exemple d'Ibn 
Mun‘im (XIIe- XIIIe siècles) , Paris, Université Paris-Sud» Publications Mathématiques d'Orsay, nĶ 85-
01(1985). 

 .۲۲۰ـ  ۲۱۹ق، کتابخانۀ ملی مراکش، ص ۴۱۶، نسخۀ خطی ش. فقه الحسابمنعم، ابن .٤
  .۱۳۲ـ  ۱۲۶، همان، ص »البّنااکتشاف کتاب ریاضی جدید البن«م. أبالغ،  .٥
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 کنندۀ رسـمای در ده بیت در بحر رجز آورده است. شکل این اعداد، قصیده ۀنویسنده، پس از ارائ
و سپس آنها را بـا حـروف بیسـت و  ١رومی را کشیده، ۀگانبیست و هفت ارقاماین اشکال،  ۀناشناخت

آن چند فصل را به عملیات مربوط به درهم و دینار کـه  ابجد عربی مقایسه کرده، و پس از ۀگانهشت
  دو واحد پول داخلی هستند، اختصاص داده است.

این رساله دارای دو بخش است: بخش نخست به عددنویسی رومی اختصاص یافته و نویسـنده 
و اعشار آنهـا پرداختـه، و در  ها درهمگانه، به تبیین چگونگی کتابت بیست و هفت رقاما ۀپس از ارائ

و عملیات مربوط به دینارها را بیان کرده، و سپس به سراغ شـرح چگـونگی کتابـت  ها توانپایۀ ادامه 
نخسـت نیـز از حـل مسـائل  بخِش  . در پایاِن است گیری حبوبات و اعشار آنها رفتهواحدهای اندازه

  ٢افی سخن به میان آمده است.مربوط به صّر 
هنـدی اختصـاص دارد: جـدول دهی هـای گونـاگون عددنویسـی دهـبه نشانه بخش دوم رساله

تسمیه (تقسیم عـدد کوچـک  الگوریتم تقسیم، عمل ون درستی ضرب،ضرب، الگوریتم ضرب، آزم
  ٣، جمع و تفریق.بر بزرگ)

پردازد، در آن اثرگذاری سـّنت هندی میدهی که این بخش تنها به دستگاه شمار ده وجود اینبا 
  شود.دیده می هشد عرضهتی و حساب ذهنی در سطح تنظیم عملیات محاسباتی حساب انگش

به کـار  تلخیص أعمال الحساباش نویسنده در این بخش، بر خالف ترتیبی که در کتاب پرآوازه
گرفته، ابتدا ضرب و تقسیم و پس از آن جمع و تفریق را آورده؛ گویی نویسنده بـا ایـن کـار خواسـته 

حساب هندی عادت دهد، همچنان کـه  یها روشرومی و حساب انگشتی را به  ارقاماست کاربران 
است. البتـه عامـل دیگـری نیـز ایـن فرضـیه را  کردهچنین  ٤الحساب الهندیخوارزمی نیز در کتاب 

رومـی اسـت، در حـالی کـه  در آن روزگـار  رقـامبـا ا ها حسـابنتـایج  عرضۀکند، و آن تقویت می
  ای داشته است.عددنویسی هندی رواج گسترده

 بـه مسـئلشدهترین متن شناختهبّنا کهن دوم ابن ۀرسال
ً
عددنویسـی رومـی و  ۀای است که صـرفا

نوشتی که توانستیم از آنها آگاهی یابیم، این رساله دارای عنواِن پردازد. در دو دستکاربردهای آن می
 ۀگانـحروف بیست و هفـت ۀنویسنده پس از ارائ ٥است. االقتضاب من العمل بالرومی فی الحساب

                                                    
نسخۀ خطی کتابخانۀ  ؛ نیز: ۲۴ـ ۱ک، ص  ۱۰۶۱مراکش، رباط، ش. ، نسخۀ خطی کتابخانۀ ملی قریبة فی حساب الزمام وجوهابن بّنا،  .١

  .۲۰۹۹۴، ش ۱۹۹۴، بیروت، دارالغرب االسالمی، یوسففهرس مخطوطات خزانة ابنالعربی، . نکـ: س. ابن۱ /۴۷۸یوسف، ش. ابن
 .۱۲ـ  ۱، ص ن، نسخۀ خطی مراکش، رباط، هماوجوه قریبة فی حساب الزمامابن بّنا،  .٢
  .۲۴ـ  ۱۲ همان، ص .٣

4. A. Allard : Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī,  Le  calcul  indien  (Algorismus)  ,  versions  Latines  du XII  
siecle, Paris, Blanchard- Namur, Société des Etudes Classiques, 1992. 

؛ نسخۀ ۴۳۲ـ  ۴۲۵ق، ص  ۴۱۶مراکش، رباط، ش. ، نسخۀ خطی کتابخانۀ ملی فی الحساب بالرومی ، االقتضاب من العملبّناابن .٥
  .۲۶ـ  ۱۳، ص ۴۷۸/۲یوسف مراکش، ش. خطی کتابخانۀ ابن
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و یـا برابـر بـا  ۱۰این عددنویسی، و نیز حروف کسرهای گویا (یعنی اعدادی که مخرجشان کمتر از 
، رفتـهعملیات ریاضی را، البته این بار بر اساس ترتیبی که در سّنت حساب هندی به کار  ١است) ۱۰

عملیـات در مـورد انـواع مختلـف  دهد. یعنی: ابتدا جمع اعداد طبیعی، و در ادامه، همینادامه می
کسرهای به کار رفته در کشورهای مغرب در آن روزگار: کسرهای متصل با مخرج مشترک و یا بـدون 
مخرج مشترک، کسرهای منفصل، و سپس کسرهای مـزدوج (یعنـی کسـرهایی کـه از ترکیـب کسـر 

سـری اختصـاص آید). فصل دوم به عملیات تفریق اعـداد طبیعـی و کمتصل و منفصل به دست می
پـردازد، و فصـل مـیعملیات ضرب اعداد طبیعـی و کسـری  دارد؛ نویسنده در فصل سوم به بررسی

تقسیم است، و ایـن عملیـات بـر اسـاس روش حسـاب انگشـتی و  ۀپایانی بخش نخست نیز دربار
مل اعـداد کسـری نتیجـه شـارسد، و هنگامی که حساب ذهنی، یعنی مرحله به مرحله، به انجام می

    ٢گردد.ود، کسرهای گویا مطرح میش می

 برخـی از مسـائل معـامالت،  تر کوتاهبخش دوِم رساله که بسیار 
ّ

از بخش نخست است بـه حـل
 
ّ
گذاری شده کـه بـا واحـدهای طال و نقره میان سه نفر، خرید و فروش مواد نرخ ۀتقسیم تعدادی سک

، که البته نویسنده دالیل خود داختصاص دار مصرف مقدار روغن چراغو گیری شده، گوناگون اندازه
توان حدس زد که این مسئله نیـز از مسـائل گونـاگونی کند، ولی میبیان نمیۀ آخر را برای طرح گزین

گرفتـه، و نویسـنده مسـائلی را کـه در معـامالت است که در روزگار او مورد بحث و بررسی قرار می
  ٣شده، برگزیده است.می یاد میرقام  اگیری از روزمّره رایج بوده و از آنها با بهره

گانه، چیـزی جـز دالیلـی بـرای کاربردی، چهار مسئله از میان مسائل پنج یها حلدر سطح راه 
پنجم که اّول ذکـر شـده، بـه تقسـیم سـود میـان سـه شـریک  ۀنیست، اما مسئل ها یریگ اندازهتبدیل 

ویسـندگان مراکشـی کـه بـه سـّنت ن یها کتاباختصاص دارد. این مسئله به طور معمول، یعنی در 
شود، و روش اساسی به کار گرفته شـده بررسی می» شراکت«د، در بخش نحساب هندی گرایش دار

ص در این مسئله چنانچـه سـهم هـر یـک از  تقسیم به نسبتدر این میان روش 
ّ

است. به طور مشخ
c شریکان را به ترتیب با ,c ,c1 2 b سـود معاملـه، و ۀدهنـدنشان b نشان دهیم، و حرف 3 ,b ,b1 2 3 

  گذاری آنان باشد، داریم:سود سه شریک به نسبت سرمایه

ic bb i , ,
c c c= =
+ +1

1 2 3
1 2 3  

                                                    
  نگاه کنید به پایان مقاله. .١
 .۲۴ـ  ۱۳، ص ۴۷۸/۲؛ نسخۀ خطی ش. ۴۳۰ـ  ۴۲۵ق، ص  ۴۱۶همان، نسخۀ خطی ش.  .٢
  .۲۶ـ  ۲۴، ص ۴۷۸/۲؛ نسخۀ خطی ش. ۴۳۲ـ  ۴۳۱ق، ص  ۴۱۶همان، نسخۀ خطی ش.  .٣
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 شناخته شده بود، و در کتاب  این فرمول از سوی ابن
ً
رفع الحجـاب عـن وجـوه أعمـال بّنا کامال

گیرد روش دیگری را به کار می االقتضاب ۀبه طور مفّصل بدان پرداخته است، اما در رسال ١الحساب
گانـه بـر بدین صورت که او سه رقم اولیـه بـرای سـودهای سـه ؛انجامدکه به حل تقریبی مسئله می

گزیند، سپس در صورتی کـه مجمـوع برمی bگذاری کلی و سود حسب تناسب تقریبی میان سرمایه
  دهد.م بیش از سود کلی باشد، آنها را کاهش، و چنانچه کمتر از آن باشد، افزایش میاین ارقا

  هفتم هجری ۀاعداد روم در آثار نویسندگان مراکش پس از سد
انـد، تنهـا تعـداد بّنا پیروی کـرده ریاضیدانانی که مستقیم یا غیر مستقیم از ابنفراواِن با وجود شمار 

توانـد دو دلیـل اند. این مسـئله مـیرومی اشاره کرده عددنویسیبسیار اندکی از آنان در آثار خود به 
و حسـاب هنـدی در  ارقـامشـود کـه در گسـترش داشته باشد: دلیل نخست به تحـولی مربـوط مـی

  جنبآمد کشورهای مغرب پدید
ً
ن ایـن موضـوع در فّنی دارد، بـه مطـرح نشـد ۀ، و دلیل دوم که صرفا

هشتم و نهـم های یابد، و این کتابی است که در طول سدهارتباط می تلخیص أعمال الحسابکتاب 
  بیشترین شرح و پژوهش را در منطقه از آِن خود کرده است.هجری 

، تنهـا در ده حط النقاب بعد رفع الحجاب عن وجوه أعمال الحسابابن زکریا اندلسی در کتاب 
گانـه، و شـرح نگـارش هزارگـان، و کند، و به نگارش رموز بیست و هفتاشاره می مارقاسطر به این 

  کند.ای در توصیف این اعداد که در آن روزگار شهرت داشت، بسنده میذکر بیتی از قصیده
اشـاره  -بّنـا ابـن ۀبدون ارجاع بـه دو رسـال -دیگری که به اعداد رومی  ۀمراکشی پرآواز ۀنویسند

 عرضـۀنخسـت بـه  حـط النقـاب عـن وجـوه أعمـال الحسـابقنفذ است. او در کتاب کند، ابن می
پردازد، البته او این کار را در البالی عبارات کسـرها و واحـدهای پـولی آن رومی می های ارقام شکل

دهـد تـا بـدین ، انجـام مـیرقم) به صورت خطی بر روی ۹تا  ۱ویژه واحدهای دینار ( از روزگار، به
کنـد کـه ایـن بازشناخت. او همچنین به خواننده سـفارش مـی ها درهمآنها را از دهگان وسیله بتوان 

را برای نشان دادن وضعیت خالی در حالتی کـه در یکـی از دو طـرف عـدد نباشـد، بـه » ؞«عالمت 
سـه عمـل  -کنـدو هر بار که مثالی برای واحدهای پولی ذکـر مـی -کار گیرد. وی سپس به اختصار 

کنـد، و در مـورد عمـل تفریـق ضرب) را از چهار عمل اصلی معروف مطـرح مـی (جمع و تفریق و
دانـان از آن دو کننـد کـه ریاضـیای اسـتفاده مـیوران از دو واژهدهد که پیشهاین آگاهی را به ما می

ـد ( استفاده نمی ـر (عـدد  کـوچکتر در تفریـق)، و متجِمّ عـدد کننـد، و ایـن دواژه عبارتنـد از: متبِصّ
  ٢تفریق). بزرگتر در

                                                    
  . ۱۹۹۴، فاس،رفع الحجاب عن وجوه أعمال الحسابابن البنا المراکشی،  .١
، الجزائر، مدرسۀ عالی استادان، کارشناسی ارشدنامۀ م)، پایان ۱۴۰۷/  ق۸۱۰و ( قنفذ القسنطینی، األعمال الریاضیة البنی. گرگور .٢
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دان نـام بزرگ، از دو ریاضی علمی ریاضیات در مغرِب  ۀبرای نشان دادن جنب نهم هجری ۀدر سد
در تلمسـان و  یتبـار بـود، ولـی سـالیان درازاندلسی که) ق۸۹۰ وشود: نخست قلصادی (برده می

دان بتـوان تونس زیسته است. شاید برای نادیده گرفتن عددنویسی رومی در آثار فـراوان ایـن ریاضـی
میانه و آفریقا در آن روزگار دیگـر کـاربرد چنـدانی نداشـت.  چنین دلیل آورد که این شیوه در مغرِب 

دور اسـت و در دو جـا بـه  ) است. او اهل مکناس در مغرِب ق۹۲۰و غازی (دان ابندومین ریاضی
بـه هنگـام بار به هنگام سخن از جمـع دو عـدد، و دیگـری عددنویسی رومی اشاره کرده است: یک

آن گونه کـه اهـل عمـل آن را بـه «سخن از کوتاه کردن چند کسر، که در هر دو بار با عبارت یکساِن 
  ١از آن یاد کرده است.» دهندرومی انجام می

ایم چهار اثـر بـه اسـتمرار ایـن کـاربرد گـواهی های پس از آن، تا آنجا که ما آگاهی یافتهدر سده
توصیف اشکال به کار گرفته شده در نگارش اعداد طبیعـی و کسـری، دهند. این آثار چهارگانه به  می

 ۀترین این چهار اثر در نسـخاند. کهنای بسنده کردهبدون ذکر چهار عمل اصلی و بدون حل مسئله
کتابت شده است. احتمال ق ۹۶۵در نسخه این  .وجود دارد -اسکوریال که پیشتر بدان اشاره کردیم 

عبارتی است کـه در آغـاز  ،باشد؛ زیرا این کتاب فیه رشم الزمام علی التمامرود عنوان این رساله می
 دربار

ً
 یهـا حلرومـی در چـارچوب راه  رقـامکـاربرد ا ۀرساله نوشته شده است. این رساله منحصرا

نگارشی برای دو واحد پول رایج در آن روزگار (درهم و دینار)، و واحدهای جزئـی مختلـف اسـت. 
 رقامای اختصاص یافته است که ده بیت از آن در توصیف اشکال افصل نخست این رساله به قصیده

رومی است. شایان ذکر است که این قصیده در بحر متدارک سروده شده، و نـه در  ۀگانبیست و هفت
 منظومه

ً
های علمی در بحر رجز، و حال آنکه بحر متدارک از جهت کاربرد دشوارتر است، و  معموال

تـوان مـیاسـت شود، و از آنجا که نویسنده از اصل این قصـیده سـخنی نگفتـه بحر رجز سروده می
ن و این احتمال درست باشد، سرایش قصیده را یـک قـر . اگرآن باشد ۀاو سرایند احتمال داد که خودِ 

حط آید؛ چرا که وی در کتاب زکریا اندلسی به دست میگواهی ابن ۀد، و این در سایبرمی تر نیم پیش
  ٢کند. بیت نخست آن را ذکر میالنقاب بعد رفع الحجاب 

ق است به ُعقیلی ( یازدهم هجری ۀدر سد
ّ
و نیز سه اثر دیگر وجود دارد که از آن میان دو اثر متعل

غـازی شـهرت ابـن بغیـة الطـالِب مکناس که با نگارش شرحی بر کتاب  دان اهل ) ریاضیق۱۰۷۶
یافت. او در کتابی که پیرامون علم تقسـیم ارث و اوقـات نمـاز اسـت، در پایـان بخـش مربـوط بـه 

                                                    →  
  .۱۶۵ـ  ۱۶۱، ص ۱۹۹۰

  .۱۴۱ـ  ۲۶، ص ۱۹۸۳، تحقیق محمد سویسی، حلب، دانشگاه حلب، حساببغیة الطالب فی شرح منیة الغازی، ابن .١
 پ.  ۸، همان، گ حط النقاب بعد رفع الحجابابن زکریا اندلسی،  .٢
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دومـین  ١دهـد.و روش کاربرد آنها اختصاص مـیفاسی  های ارقام عرضۀ شکلمواریث، فصلی را به 
 ٢نـام دارد. صور القلم الفاسی وأعماله و مبادئ صورة آحادهابیم، توانستیم بدان دست ینکتاب او که 

گونـه عددنویسـی ایـن رسد که محتوای آن به نمادهـای ریاضـِی از عنوان این کتاب چنین به نظر می
  بّنا مقایسه کرد. ابن االقتضاِب آن را با کتاب  توان میپردازد، و از همین رو  می

به انجام رسیده، جدیدترین اثری است که در آن  ق۱۳۱۵ ) که در سالق۱۳۶۲ وسکریج ( ۀرسال
فاسی پیشگفته که خـالی بـودن آن  ۀرومی توجه شده است. این رساله شرحی است بر قصید رقامبه ا

جای شگفتی ندارد؛ زیرا نویسنده از همان نخستین سـطرهای  ،از هرگونه عمل ریاضی و حل مسائل
ن آنها همچنـان ابزارهـا و تعـابیر فّنـی قـدیم بـرای واحـدهای وران گوناگون را که در میارساله، پیشه

دهـد، و از واحـدهای مختلـف پـول و وزن و پیمانـه و ، مخاطـب قـرار مـیشتهگیری رواج دا اندازه
کند، و سپس هر یک از ابیـات فاسـی را بـا بازسـازی و تکمیـل برخـی واحدهای جزئی آنها یاد می

صـفر در صـورت نبـود کسـر ایـن  ۀی و رمزگذاری به وسیلویژه در نگارش واحدهای پول، بهها شکل
 -وجـود نداشـت  یـازدهم هجـری ۀکه در سد -واحدها، و نیز تعیین دو کسر جدید برای واحد پول 

  ٣دهد.شرح می
ریاضیات که در آنها به موضوع عددنویسی رومی پرداختـه  ۀشداز بررسی مختصر منابع شناخته

نویسندگانی کـه  یشتربدر میان گیری دانش اندازهمربوط به  یها تالششود که شده، چنین آشکار می
تنهـایی ؛ زیـرا آن بـهنپـرداختیمبه آنان اشاره کردیم رواج داشته است، ولی ما آگاهانه به این موضوع 

موضوع مهمی است که در عـین حـال بـا ریاضـیات کـاربردی و معـامالت نیـز در پیونـد اسـت، و 
گیـری از منـابع دیگـر پژوهشی مستقل در این باره عرضه کنـیم و بـا بهـرهامیدواریم در آینده بتوانیم 

  عربی اهتمام ورزیم. در اندلس و کشورهای مغرِب گیری دانش اندازهبیشتر بر 

   

                                                    
  .۱۹۰۱، فاس، چاپ سنگی، سلک الفرائد الیواقیت فی الحساب والفرائض والمواقیتالعقیلی،  .١

J. S. Colin, op. cit., p. 194, note 4.  
  . ۱۲۰۳۲/۱۱نسخۀ خطی خزانۀ حسینیه، رباط، ش.  .٢
  . ۱۸ـ  ۱۷، همان، ص إرشاد المتعلم والناسی ...ا. سکریج،  .٣
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´ ۱۰۰۰ 

´ ۰۰۰‚۱۰  

´ ۰۰۰‚۱۰۰  

من العمـل  االقتضابدر عدد نویسی رومی برگرفته از نسخۀ خطی کتاب  ۹۰۰‚۰۰۰نمایش اعداد صحیح از یک تا 
خطی افقـی در  بنای مراکشی. توجه کنید که سه سطر دوم تکرار سه سطر اول با افزودن پـاره ابن بالرومی فی الحساب

  زیر نمادها هستند. 
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  .بنای مراکشی ابن ...االقتضاب شکل کسرها در عددنویسی رومی در نسخۀ خطی کتاب 

    



 

  

۶٨ 

  

  
 )اوست زیج جامعبخشی از کوشیار (که » ابعاد و اجرام«ارقام یونانی (قبطی) به کار رفته در رسالۀ 

  قمری در قاهره. ۶۷۷جارالله (استانبول)، کتابت  ۱۴۹۹در نسخۀ شمارۀ 



 

 

۶٩ 

ل 
سا

ن، 
را
 ای
 و
الم
اس

ی 
لم
 ع
ث
را
می

وم
س

رۀ 
 ش
،

وم
د

 
ی 
یاپ
(پ

۶(، 
ان
ست
زم

و 
ز 
یی
پا

 
۱۳
۹۳

 

ن و علم   ١ای
  ٢اظهاب من

  ٣امیرمحمد گمین ترجمۀ

  قرآن و علم
اسـدآبادی و  نیالد جمالسید  یها مناظرهاز زمان 

ارنست رنـان، نقـش علمـی مسـلمانان در دوران 
پرشــکوه گذشــته و اینکــه چگونــه روح علمــی و 

بـا هـم پیونـد داد، یکـی از  توان یمایمان دینی را 
جالب برای همه است. رنـان ضـمن  های موضوع

ای گفته بود مسلمانان  اظهار نظرهای نژاد پرستانه
ــین  ــد و هم ــی ناتوانن ــن علم ــتن ذه ــاز داش  رام

اسدآبادی را بر آن داشت که به او پاسـخ دهـد. از 
جوامـع آن زمان تا کنون بحث اسـالم و علـم در 

اسـدآبادی  یها استداللاز حلقۀ کوچک  اسالمی
هـایی  کـه سـوءتفاهم دانیم مـیفراتر رفته اسـت. 

دربارۀ خصـومت بـین دیـن و علـم وجـود دارد و 
 به آن خشونتی که 

ً
گمـان مـی شـود، نبـوده اسـت و حـاال  اغلـبکشمکش میان این دو حوزه لزوما

نبود که سکوالریزم مدرن را نوعی  ٤توانیم به موضوع دین و مدرنیته برسیم. آیا این ارنست ترولش می
؟ بنـابراین تـالش بـرای پیونـد دانسـت یمـمسیحیت پروتستان  یگذار ارزشانتقال فرهنگی از صور 

بخواهنـد علـوم را آن کـه اسـالمی کننـدگان  ای غربی بوده اسـت. پـیش از حوزۀ علم با دین دغدغه
                                                    

  از مقالۀ زیر: با تلخیص است یا ترجمه .١
Abaza, Mona; "Faith and Science", in Debates on Islam and Knowledge in Malaysia and Egypt, Shifting 

Worlds, Routledge Curzon Press, UK. 2002. 
 moabaza@aucegypt.eduاستاد جامعه شناسی دانشگاه آمریکایی قاهره  .٢
 gaminiamir@gmail.comعضو هیئت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم، دانشگاه تهران  .٣
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کید  خاورشناس ١از گلدزیهر،یناسالمی کنند، ای ب مـذاه اولیه، اسالمیهودیت و که  کرد یممجار، تأ
بوداپسـت نیـز قـرار  گرای سـنتعلمی هستند. گلدزیهر با این ادعا خود را در برابر جماعت یهودیان 

دانست [بنـابراین  ی مدرن میزبورژوا یرهاسازبرای را ابزاری  سنتی مذهب سازی . وی علمیداد یم
  ].مـ  ی علم را اول بار او شروع کرده بودساز اسالمی

 نیابا  ٢مناظرۀ اسدآبادی ـ رنان را نادیده گرفت؟ توان یموقتی سخن از علم و دین باشد، چگونه 
 ٣ورانی،حآلبرت  قوی آثار پژوهشیافزود، به ویژه پس از مناظره حال مشکل بتوان سخن نویی به آن 

. البته باید اشاره شود که تصادم میان علم و دین اغلب به صورت کلیشـۀ ٤نیکی کدی و هیشم جیت
ی دانـش سـاز اسالمیویست دیده شده است و کسانی که به دنبـال یپوزیت» دیگرِی «و » خود«تقابل 

یشان موضعی تدافعی به خـود . ابرند یممشابهی را به کار  یها استدالل انیگرا اسالمهستند به همراه 
. رود یمـه شمار که اسالم با علم سازگار است و دینی علمی ب کنند یمو در پاسخ استدالل  رندیگ یم

توانـد جالـب  . آنچه در این میان برای ما مـیاند افتادهان در مناظرۀ قدیمی قرن گیر نای رسد یمبه نظر 
 از نظرگـاهی جدیـد بـه منـاظرۀ  ریـالیزمفرهنـگ و امپباشد آن است که ادوارد سعید در کتاب 

ً
دائمـا

بـرای آن کـه » بـومی«از این که چگونـه انسـان  داند یمو آن را مثالی  کند یمرنان اشاره  -اسدآبادی
ش ساخته و پرداخته شده است، استفاده کنـد. در ا شنیده شود، باید از زبانی که توسط حریف غربی

که با غرب  یفرهنگ ی، باید در فضایمیالدی قرن نوزدهمواقع اسدآبادی، مشابه وکالی هندی اواخر 
  ٥مشترک است، پیروز شود.

و با نوعی سختگیری و نژادپرستی، اسالم را  کرد یمرنان به افول معاصر کشورهای مسلمان اشاره 
، بـه دیـگو یمـورانی حـکـه  طور همـان. دالیـل رنـان، داد یمـاز یهودیت و مسـیحیت قـرار  تر نییپا

 به ناسازگاری اس
ً
معنای مخالفت بـا الم و علم منجر می شود. با این حال جیت سخنان رنان را لزوما

. در واقـع رنـان دهـد یمکند، بلکه معتقد است که رنان اسالم را سطح پایین جلوه  اسالم تفسیر نمی
 ادیان، بـه ویـژه مـذهب همۀوی را در برابر  اش ویستییفقط با اسالم مشکل ندارد بلکه دیدگاه پوزیت

  .دهد یمکاتولیک، قرار 

                                                    
1. Ignaz Goldziher 

برگزار کرد و معتقد بود » و علم ییگرا اسالم«کنفرانسی با عنوان ) ۱۸۹۲. د(برجستۀ فرانسوی  خاورشناسو  شناس زبانارنست رنان،  .٢
که نژاد عرب به فلسفۀ یونان و فعالیت عقلی تمایلی ندارد و تنها  کرد یمرنان فکر . اندیشۀ شرقی استاسالم دلیل اصلی توقف علم و 

یعنی دوران خلفای (در واقع در تمام مدتی که اسالم تحت حکومت اعراب بود . علمی که اعراب ایجاد کردند زبان و شعر بوده است
ایی آشنا شدند، فلسفه جریان تنها زمانی که عباسیان با عناصر ایرانی و هندواروپای شکل نگرفت و  هیچ نهضت علمی) امویانراشدین و 

نهضت نواندیشی دینی، نظرات رنان را در  گذار انیبنو  گرا اسالمچنین اظهارنظرهایی به مناظره دامن زد و اسدآبادی به عنوان یک . یافت
  .Le Moniteur (Paris: Collection Esprit, 1974) کرد یمرد  لومونیتورفرانسوی  ۀمجل

3. Albert Hourani (1915-1993) 
4. Hichem Djait 
5. Edward Said, Culture and Imperialism (London: Vintage, 1993, p. 317. 
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سـخنان از ان دانـش کـه سـاز اسالمیآنچه در اینجا اهمیت دارد آن است که بـر خـالف دیـدگاه 
ادیان در عـدم  همۀبا رنان موافق است که  یزیآم تناقض، وی به طور کنند سوء استفاده میاسدآبادی 

موفقیت مسیحیان و افول علمی کشورهای مسلمان هیچ ربطی به مذاهب ایشان «تساهل مشترکند و 
  .ستاز این منظر اظهارات اسدآبادی هیچ وقت به اندازۀ امروز بد فهمیده نشده ا» ندارد.

ان دانـش بـه سـاز اسالمیاز طرف دیگر امروزه 
و معتقدند که در  کنند یمفرهنگی اشاره  یها تفاوت

میــان دیـن و علـم وجــود  یا یدشـمناسـالم هـیچ 
نداشته است. این استدالل معقـولی اسـت زیـرا در 
حالی که تفتیش عقایـد در غـرب جریـان داشـت، 
حاکمـان باعـث شـکوفایی علـم در جهـان اســالم 

ان از این موضوع برای نفـی ساز اسالمیشدند. ولی 
علمای مـذهبی عواقب سیاسی قدرتمند شدن طبقۀ 

و موانعی که در تولید و مـدیریت علـم پدیـد آمـد، 
  .کنند یماستفاده 

علمـی  یهـا پژوهشاخیر برای عرضۀ تفسیری از قرآن که هماهنگ بـا  یها سالعالوه بر این در 
طبـق انـواع علـوم انان تالش کردند آیات قرآن را بسیاری شده است. بعضی مسلم یها تالشباشد، 

 مــ(کننــد  یبنــد طبقه
ً
ــات علــوم طبیعــی،  ثال ــا ســ، جانورشنایشناســ اهیگ، یشناســ ستیزآی ی) و ی

در قـرآن ذکـر » اتم«تعداد دفعاتی را که اصطالح  ها یبعضموضوعاتی چون اقتصاد و اخالق. حتی 
در متـون مقـدس  تـوان یمـکشفیات علمی جدیـد را  همۀزیرا معتقد بودند  شمردند یمشده است، 

در قـرآن » علـم«فهرستی از مـواردی کـه کلمـۀ  ها یبعض ١یافت تا اعجاز علمی قرآن را نشان دهند.
) مخـالف نبـوده اسـت. scienceبا علم (=  گاه چیهتا نشان دهند اسالم  کردند یمآمده است عرضه 

ا حتی شـاهد وجـود که نظریۀ سرعت نور اشاره به حرکت مالئکه دارد. م کنند یماستدالل  ها یبعض
تحصـیل در کشـورهای  ها سـالمهندسان، زیست شناسان و ریاضیدانان مسلمانی هستیم که پس از 

. زنـدیآم یمـمذهبی را بـا مباحـث علمـی  یها موعظهو  کنند یمغربی، به ایمان جدیدی دست پیدا 
. کننـد یمـتخصصی علمی را بـا تمـایالت صـوفیانه ترکیـب  انداز چشمدیگر هستند که  یها یبعض

کارکرد امام جماعت بودن را با یـک دانشـمند مسـلمان خـوب بـودن  خواهند یمدیگرانی هستند که 
                                                    

١.  
ً
آیا کشفیات علمی اخیر باید در قـرآن یافـت  حول این موضوع کهبرگزار شد  »االعجاز العلمی للقرآن«با عنوان همایشی در قاهره اخیرا

بعضی از پژوهشگران معتقد بودند که چنین توقعی فراتر از توان قرآن است و بعضی دیگر مدعی بودنـد کـه چنـین کشـفیاتی . شود یا نه
  .اندازد ینمقرآنی را به خطر  یها آموزه

 مونا ابازا
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گ نمؤسسـۀ کشـاورزی بوگـور و مؤسسـۀ فنـاوری در بانـدو انتحصـیلکردگند، مانند بعضی بیامیز
هـم در قاهره دربارۀ علوم قـدیم و دانشـمندان مشـهور در اسـالم را  االزهراندونزی. انتشارات مجلۀ 

مـذهبی  یها دگاهیـد(کـه  الشـاطئبنـت  یها نوشـتهبـه  توان یمفراموش کرد. به همین ترتیب نباید 
اشاره  االهرام) و عمومی سازان دانش در روزنامۀ نیمه رسمی مصری کند یمرا بیان [مصر] حکومت 

 . جالـب اسـت کـه امـینپـردازد یمـمسـلمان  فیلسوفانکرد که به معرفی منجمان، زمین شناسان و 
، از اولین کسانی بود که تفسیر علمی قـرآن بـه معنـای اسـتخراج طئنت الشاالخولی، شوهر قبلی ب

متـأخر چنـین تفاسـیری کـه سـر از قـدان من. از کـرد یممتن مقدس را نفی علمی از  یها رشته همۀ
یـا  »هـا شـیخ«اخیـر پدیـدۀ  یها سالبه کامل حسین اشاره کرد. در  توان می، آورند یمدر  یباز حقه

چنان که مشهور است درمانگران شفابخش که از قرآن خواندن به عنوان یک روش درمـانی اسـتفاده 
. در سـتایجـاد کـرده ا ها رسانهداغ بسیاری را در  یها مناظره و، گسترش چشمگیری داشته کنند یم

 شـد یمـسـاخته  ١که توسط مصطفی محمود یا برنامهدر » علم و دین«مصر زمان سادات اصطالح 
مسلمان مخالف قد علم کند. همۀ اینها تنها پـیش  یها گروهای کرد تا در برابر  سالم رسمی را رسانها

  درآمد استفادۀ ابزاری از قرآن بود.
موازی با انتشار آثاری دربارۀ ایمان، قرآن و علوم، آثاری نیز در رد نظریۀ تکامل در زمین آماده به 

د مالزیایی، عثمان بکار، کتـابی از مجموعـه مقـاالت کشت کشورهای اسالمی ریشه دواند. دانشمن
تکامـل: یـک مهمـل سید حسین نصر و دیگران در نقد نظریۀ تکامل ویرایش و منتشر کرد با عنـوان 

 علمی غربی نیز در جریان است.  یها حلقه. البته نقد نظریۀ تکامل در متافیزیکی
ً
بـه  تـوان یمـ مـثال

 جنبش مسـیحیان پروتسـتان کـه خـود را اعضای فعال مسیحی جامعۀ علمی در امری
ً
کا و مخصوصا

تکامـل  ۀزیـرا معتقدنـد نظریـ کننـد یماشاره کرد. ایشان نظریۀ داروین را نفی  خوانند یمرا گ آفرینش
تالشی بـرای  توان یمرایی را گ آفرینشبا مفهوم آفرینش در کتاب مقدس تعارض دارد. جنبش  ها گونه

شود که  گسترش فرهنگ مذهبی در جامعۀ علمی دانست. چنین تمایالتی در کتاب بکار نیز دیده می
گفتمـان  یرگذاریتأثدر آن مقاالتی از متألهان و دانشمندان مسیحی و مسلمان وجود دارد که نشان از 

در  زیآم طعنـهموضـعی دارد. بنابراین هرچند دانشمندان طبیعی ممکن است  انیگرا اسالممسیحی بر 
رایی از متن مقدس و تطبیق آن با واقعیـت داشـته باشـند، کـه خـود گ آفرینشبرابر تفسیر ظاهرگرایانۀ 

محصول دوران مدرنی است که ایشان چه مسـیحی و چـه مسـلمان منتقـد آننـد، چنـین جنبشـی را 
  دعوایی بر سر واقعیت بین علم و الهیات دانست. توان یم

                                                    
دهۀ هفتاد یک مسجد و بیمارستان در محلۀ مهندسین قاهره تأسیس مصطفی محمود، یک کمونیست تازه مسلمان شده بود که در اواخر  .١

  .کرد
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ترکیه، پاکسـتان  ١تکامل در مصر، ۀروبه رشد انتقاد از نظری یها نهضتدر بسیاری  یها شباهت
دید. ایجاد نهضت بیداری اسالمی با جریان نقد علم غربی همراه اسـت. کوشـش توان  میو مالزی 

تکامـل بایـد بـا دقـت از  ۀانتقادات علمی مسیحی و اسـالمی از نظریـ یآور جمععثمان بکار برای 
به فضایی در حوزۀ فلسفۀ علـم اسـت. بـه  یابی دستود، زیرا قصد مسلمانان دیدگاه دینی ارزیابی ش

علمی جهان سوم توجـه کـرد. در مصـر  یها پژوهشهر حال باید به تأثیر دراز دامنۀ این تمایالت بر 
و به ذکر اثـرات اند  واقب مضر این موضوع را نشان دادهاحمد عبدالمعطی حجازی و م. رضا محرم ع

پرویـز  ٢.انـد  علمـی پرداختـه یهـا پژوهشبـه نسبت منفی  دیدمرتبط با  یها یباز حقهند مدت و بل
و از تشـکل  کنـد یمـاز علم به عنوان یک حرفۀ غیردینی دفاع  ٣اسالم و علمهودبوی در کتابی با نام 

 انـد گرفتهرا تا جایی به عهده » ی همه چیزساز اسالمی«که وظیفۀ  کند یمدانشمندان پاکستانی انتقاد 
  .»را دارندادعای کشفیات عجیب و غریبی «که 

  و علم یباز حقه
کننـد کـه در  ها اسـتدالل مـی میدان بدهد؟ بعضی یباز حقهند به توا می جامعۀ علمی تا چه حد

باید میـان این بوده است. با وجود  باریکتاریخ علم مرز میان جادو، کیمیاگری و علم همیشه بسیار 
 در کیمیـاگری است تمایز قائل شویم. گفته شده  یباز حقهعلوم جادویی، فرهنگ عمومی و 

ً
که مثال

حضور داشتند. آلبرت کبیر کیمیاگری  بازان حقهطبیعی و  عارفان، دانشمندان و پزشکانمیانه  های سده
توان نشان داد که  د شود. میگری بود که توانست متول. علم شیمی به اتکای کیمیاخواند یمرا فنی نوین 

در اروپـای  ،ای به جادوی سیاه و علوم خفیه، هر چنـد بـه طـور حاشـیه ت مربوطو معتقدا ها شاخه
  .اند افتهیو در وسط دنیای مدرن جایی برای زندگی  اند دادهمعاصر همچنان ادامۀ حیات 

ان دانـش بسـیار سـاز میاسالنـزد  یباز حقـه، دربارۀ علوم دقیق، مرز میان علم و رسد یمبه نظر 
 ییها خیشـباریک می شود. میل دارم بین صور گوناگون فرهنگ و دانش عامه در دنیای اسالم یعنـی 

 ان معاصـر کـه سـاز اسالمی، و زنـدیآم یمـکه جادو و دانش مذهبی را با هـم 
ً
 ۀکرد لیتحصـ معمـوال

و پزشـکی را  یشناسـ ستیزعلـوم کـامپیوتر،  خواهند یمغیردینی و فنی غرب هستند و  یها دانشگاه
  دینی کنند، تمایز قائل شوم.

                                                    
مذهبی روبه رشد حکومت،  یها تیفعالضد مارکسیسم در دوران حکومت سادات همسو با  یگرا اسالممصطفی محمود به عنوان یک  .١

ی که بر علیه نظریه داروین و تأکید بر محمود به دلیل اظهارنظرهای یها برنامه. زد یمعلمی مستند غربی حرف  یها لمیفروی بعضی 
وی دربارۀ مارکسیسم و اسالم  اندیشانۀ ه و خامفروکاستگرایان یها دگاهید. بسیار جلب نظر کردند کرد یمخلقت الهی موجودات زنده بیان 

  . و ضدعقلگرایی متهم کنند یباز حقهآن دوران وی را به  انتحصیلکردگباعث شد که بسیاری از 
  .تکامل در سودان آزار دید ۀکه به دلیل تدریس نظری برد یمپرویز هودبوی از یک دانشمند سودانی نام  .٢
منتشر  ۱۳۸۴ترجمۀ پیمان متین و اسکندر قربانی از سوی مؤسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی در سال  به این کتاب با همین عنوان و .٣

 پس از مدتی آن را جمع کردند.
ً
  شد، ولی ظاهرا
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همـایش «هایی با اسامی پرطمطراقی مثـل  پرویز هودبوی از اولین کسانی بود که پوچی کنفرانس
کنفرانسـی کـه رئـیس جمهـور محمـد  ؛کـرد مطـرحرا » معجزات علمـی قـرآن و سـنت یالملل نیب

د. هودبوی که فیزیکدان دانشگاه قائـد اعظـم برگزار کر ۱۹۸۷اکتبر  ۱۸در  ١ضیاءالحق در اسالم آباد
شده در کنفرانس معجزات علمی تهیه کرد تـا خطـر  عرضهپاکستان است، فهرستی از انواع مقاالت 

وجـود داشـت بـا  میزگـردیه شده، عرضمقاالت  عالوه بروجه غیرعقالنی این جریان را نشان دهد. 
» علـم اسـالمی«که چیزی به نام  کند یمل هودبوی استدال.» داند یمچیزهایی که فقط خدا «عنوان 

 
ً
ی علم تا جایی ساز اسالمی یگذار استیسدر پاکستان  وجود ندارد، چرا که علم جهانی است. مثال

دانشـمندانی را کـه بـا حاکمیـت کـرد و  سطح پایین آموزش در کشور را مخفی میپیش رفته بود که 
رویداد در این میان فتـوای شـیخ  نیتر بدنام. داد در معرض تبعیض سیاسی قرار می همراهی نداشتند

 یالملل نیبجایزۀ  ۱۹۸۲عبدالعزیز بن باز، رئیس دانشگاه مدینه در عربستان سعودی بود که در سال 
علـی جریـان  ةوالحسـی ةالنقلیـ ةاألدلـخدمت به اسالم ملک فیصل را ُبرد. وی کتابی نوشت با نـام 

  ی برای حرکت خورشید و سکون زمین).(= دالیل نقلی و تجرب األرض سکونالشمس و
اشنگتن در و» وریای عملی و نظری در علم و فنساز اسالمی«، کارگاهی با عنوان ۱۹۸۷در سال 

منتشـر کـرد. در ایـن مجموعـه  ٢»المللـی اندیشـۀ اسـالمی مؤسسۀ بین« برگزار شد و مقاالت آن را
 رشـتهیـک  هـا آناسـتادند.  یبند همسران علم چقدر در فن ساز اسالمیدید که این  توان یم تمقاال

 بـه  انـد دهیبرربط را از نمودارها و جداول پزشکی و علمی غربی  اصطالحات و متون فنی بی
ً
و عمـال

. مقالـۀ ابـراهیم ب. انـد دادههم چسبانده و چند تا آیه از قرآن را با تفسیری ظاهری در کنارشان قـرار 
مثـال جـالبی از سوءاسـتفاده از قـرآن » شناسـی در جنین یو نظر یی عملساز اسالمی«سید دربارۀ 

اشاره کرد کـه انجیـل را  انجیل، قرآن و علمبه کتاب موریس بوکای با عنوان  توان یماست. همچنین 
که قرآن بر خـالف انجیـل یـک کتـاب  ردیگ یمو نتیجه  داند یم پراشتباهو  دقت یبدر مقایسه با قرآن 

. کنـد یمفراوانی برای تهیۀ فهرستی از کشفیات علمی قرآن بذل  علمی است. در واقع بوکای کوشش
، کشـاورزی و یشناسـ نیجنو آیـات  کننـد یمـو پیـروی نیـز از ا» مسـلمان جدیـد انتحصیلکردگ«

آب، اقیـانوس، شمارند. عادل بکر با اشـاره بـه آیـاتی از قـرآن کـه دربـارۀ  میقرآن را بر کالبدشناسی
ای دیگـر  اسالمی به علوم زمین عرضه کند. مقاله یخواهد دیدگاه میگویند،  آسمان و باد سخن می

کاربرد عقاید و مبانی اسالمی را در تحصیل ریاضـیات و علـوم «خواهد  می از محمد اسحاق زاهد،
زبـان پاسـکال به  یسینو برنامهاز منطق نمادی، ساختارهای داده و  ییها مثالنشان دهد و » کامپیوتر

از منطـق نمـادی و عقایـد  قلمکار شـلهآورد. نتیجـه چیـزی جـز یـک آش  بر اساس سورۀ عصر می

                                                    
  .اسالم آباد و سازمان معجزات علمی در مکه برگزار شد یالملل نیباین همایش با همکاری دانشگاه اسالمی  .١

2. International Institute of Islamic Thought (IIIT) 
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نقش دانشمند مسلمان در کـاربرد منطـق آن اسـت کـه کـافر را از مـؤمن به زعم او اسالمی نیست. 
چه باشد. هدف مؤلف آن اسـت  تشخیصی قرار استمعلوم نیست کاربرد چنین اما تشخیص دهد. 

  که به مرتبۀ باالی روحانی دست یابد. 
  کرده است: یسینو برنامه چنینزاهد اصول دین را در کامپیوتر 

 شریکی در الوهیتش ندارد.
ً
  خدا: ایمان به خدا که مطلقا

  .اش فرستادهپیامبر: ایمان به پیامبران خدا و محمد به عنوان آخرین 
مان را چون قرآن، مالئکه و آخرت را تعریف کرد. آنگاه گزارۀ ای یمفاهیم توان یمبه همین ترتیب 

  چنین تعریف کرد: توان یم

 i= خدا  ˄ پیامبران ˄قرآن  ˄ مالئکه ˄ آخرت
را نیـز کـه نشـان  rپیامبران و غیـره اسـت. گـزارۀ  همۀایمان به خدا،  فصل مشترکبنابراین ایمان 

  چنین نوشت: توان یمدهندۀ واجبات دین است 

  r  =نماز  ˄ زکات ˄ روزه ˄ حج
  است به این صورت نمایش داده می شود: ]دین دعوت [بهکه نشان دهندۀ  pو گزارۀ 

  = P  امر به معروف ˄ نهی از منکر
دیـدی نیسـت، ولـی اینکه چنین اظهاراتی تحقیر آیین عبادی و علوم کـامپیوتر اسـت، حـرف ج

نتایج عملی این گونه انتشـارات تواند باشد.  معلوم نیست عواقب عملی اشاعۀ چنین سخنانی چه می
چنـین آثـاری » المللی اندیشۀ اسالمی مؤسسۀ بین«به اصطالح علمی هم معلوم نیست. با این حال 

  کند و باید با توجه به گسترش بازارهای کتاب در این باب بیشتر تأمل کرد.  منتشر می
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 کارهای دربارۀ غربی مطالعات

  *گیالنی کوشیار
  ١هوخندای .پ یان

  ٣باقری محمد و ٢یوسف شمس مرضیه ترجمۀ

  مقدمه -١
 و ریاضـی دانـش از تـوجهی قابـل بخش هجری)، هفتم تا رمچها( یمیالد سیزدهم تا دهم قرن بین

 جهـان غربـی بخـش در عمـده طـور به انتقال این .شد منتقل مسیحی اروپای به اسالم جهان نجوم
 بخـش سـه در را شـده منتقل آثار د.دا رخ سیسیل و )امروزی اسپانیای بجنو( ساندل یعنی اسالم،

 غـرب سـنت بـه متعلـق نویسـندگان آثار ،باستان یونانی متون عربی ۀترجم :کرد یبند دسته توان می
 چند سوم، بخش در آثار از بسیاری بود. شده نوشته اسالم جهان شرق در که کارهایی و اسالم جهان

 جهـان شـرق در شد، ترجمه التینی به غربی اسالم جهان در که زمانی و بود شده نوشته تر شیپ قرن
 جوامـع )،ق٢١٨/م٨٣٣ حدود( خوارزمی حساب و جبر مثال عنوان به .شد یم تلقی قدیمی اسالم

  .٥)ق٣١٧/م٩٢٩ درگذشتۀ( بّتانی زیج و ٤)ق٢٣۵/م٨۵٠( فرغانی النجوم علم
ً
 آثار از چیزی تقریبا

 کـه هیثم ابن شناخت نور رسالۀ شاید .نشد منتقل غرب به بعدی شرقی اسالمی نویسندگان ریاضی
 از دانـش کـه رسـد یمـ نظـر بـه .باشـد اسـتثنا تنهـا شد، نوشته قاهره در ق۴٢٠/م١٠٣٠ حدود در

 یـا رسـیده انـدلس و سیسـیل بـه آرامـی به بسیار عراق، و ایران مانند اسالم، جهان شرقی یها بخش

                                                    
 نشریۀ در ترجمه این از ای اولیه صورت .۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۷ تاریخ در گیالن دانشگاه کوشیارشناسی مرکز در شده عرضه سخنرانی متن *

   است. یافته انتشار ۲۰-۱ ص ،۴ شمارۀ ،۴ سال گیالن) دانشگاه ریاضی دانشکدۀ دانشجویی (نشریۀ کوشیار
 علم تاریخ نشریۀ تحریریۀ هیأت عضو تهران، دانشگاه علم تاریخ پژوهشکدۀ علمی هیئت وابستۀ عضو (هلند)، اوترخت دانشگاه استاد .١

   j.p.hogendijk@uu.nl میراث علمی نشریۀ علمی مشاور تهران، دانشگاه
 m.shams@guilan.ac.ir گیالن دانشگاه ریاضی علوم دانشکدۀ محض ریاضی گروه استادیار .٢
  mohammad.bagheri2006@gmail.com میراث علمی، سردبیر نجوم و ریاضیات نگار تاریخ .٣
 ترجمـه التینی به عربی از م ١١٧٠ حدود کرمونایی گرارد توسط دوباره و م ١١٣۵ حدود در اشبیلی یوحنای توسط او النجوم علم جوامع .٤

 عبری ترجمۀ یک بر چاپ آخرین شد، چاپ م ١۵٩٠ فرانکفورت و م، ١۵٣٧ نورنبرگ م، ١۴٩۴ فرارا در هفدهم قرن از پیش اثر این شد.
 .بود استوار میانه های سده از

 در دیگـر بـار و م ١۵٣٧ سال در نورنبرگ در فرغانی اثر با همراه اثر این .شد ترجمه یالتین به عربی از میالدی دوازدهم قرن در او زیج .٥
  .شد چاپ ١۶۴٠ سال در بولونیا
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ً
 غـرب بـه مـیالدی ١٢ قـرن در بیرونی ابوریحان و گیالنی کوشیار آثار همچنین .است نرسیده اصال

 طـول ها مـدت .مانـد ناشـناخته نوزایی عصر و میانه های سده در مسیحی اروپای برای و نشد منتقل
 .شد شناخته کم بسیار مقدار به هم آن غرب، در کوشیار کارهای تا کشید

 میالدی هفدهم قرن در آغاز -٢
 منـد عالقـه مسیحی اروپای در بسیاری دانشمندان میالدی، هفدهم قرن در و شانزدهم قرن اواخر در
 و اسـالمی نویسـندگان آثـار ذاتـی ارزش حدی تا توان یم را آن دلیل .دبودن اسالمی علمی سنت به

 یاکوب .دانست شدند، بازیابی عربی یها ترجمه در که یونانی آثار رفتۀ دست از اطالعات همچنین
 حـدود م)١۶٢٩ و م١۶٢۵ یها سال بین( م١٦٦٧-١٥٩٦ هلندی شناس شرق و ریاضیدان خولیوس
 را او خریـد از بخشی و سفر هزینۀ .کرد یآور جمع استانبول و حلب در عربی خطی نسخۀ چهارصد

 بـرای او کـه یا نوشـته دست دویست .کرد مینأت بود، شده سیسأت م١۵٨۵ سال در که لیدن دانشگاه
 امـروزه که دهد یم تشکیل را غنی بسیار ای مجموعه هستۀ هم هنوز آورد ارمغان به دانشگاه ۀکتابخان

  ٢.است کوشیار جامع زیج کامل متن شامل ها نوشته دست این از یکی .١]٢٣[ است موجود لیدن در

 
  التینی، به یادداشتی با لیدن ۀنسخ کوشیار جامع زیج خطی ۀنسخ آغاز ۀصفح :١ شکل

ً
  .خولیوس از احتماال

  جالبی، ۀاشار شامل نسخه آغاز صفحۀ
ً
 ببینیـد). را ۱ (شـکل است خولیوس خود نوشتۀ احتماال

 ابوالفـدا اسـماعیل بـه هـم ارجـاعی .٣شـد یمـ خوانـده »الجیلـی الحکیم« کوشیار اشاره این طبق
 ،البلـدان تقویم خود، جغرافیایی اثر در گیالن، عربی صورت جیل، کلمۀ به که دارد وجود ق)٧٣٢(

 یـک خولیـوس .»اسـت گـیالن از برخاسـته یفیلسـوف کوشیار« :دیگو یم ابوالفدا است. دهکر اشاره
  .آورد لیدن به خود با نیز را راث این از خطی ۀنسخ

 آورده هلنـد به خولیوس که ای غنی مجموعۀ مورد در دیگر جاهای و هلند در زیادی شوق و شور

                                                    
  .شد فروخته دیگر های کتابخانه به مرگش از بعد وی شخصی مجموعۀ در موجود نسخ بقیۀ .١
  .ببینید را ١٨ ص ]۲۳[ در بیشتر توضیح برای .٢
  ].۸ سطر ،۴۲۶ص ،۱۷[ الجیلی الحکیم کوشیار الجیل من عربی: .٣
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 عنوان با کوشیار اثر به آن در که ]۹[ شد منتشر پاریس در فهرستی م١۶٣٠ سال در .داشت وجود بود
 بـود آمـده »الجیلی کوشیان« نادرست شکل به او نام البته د.بو شده اشاره ها برهان و ینجوم جداول

 .)ببینید را ٢ شکل(

  
 در خولیـوس کـه خطـی های نسخه فهرست در شد، چاپ اروپا در بار نخستین که صورتی به کوشیار نام :٢شکل
  .برد غرب به م١۶٣٠ سال

 جوامـع عربـی مـتن او .کـرد یمـ مطالعه را شده خریداری خطی یها نسخه از بسیاری خولیوس
 در التینـی توضـیحات و ترجمـه بـا همـراه وی مـرگ از پس که کرد، تصحیح را فرغانی النجوم علم

 زیـج خولیوس دهد یم نشان که بود کوشیار به ارجاع چندین شامل اثر این .]٧[ شد منتشر م ١۶۶٩
 کوهان یا کوشیان را کوشیار او نکرد؛ ترجمه درستی به را کوشیار نام او بود. کرده بررسی هم را جامع

  .دهم یم توضیح او یها ارجاع مورد در اکنون .خواند یم
 مـورد در کوشـیار از مطلبـی ،)٣شکل( فرغانی رسالۀ بر توضیحاتش از ٣٠ ۀصفح در خولیوس

  .١کند یم نقل یزدگردی تاریخ آغاز

  
 فرغـانی النجـوم علـم جوامـع بـر توضـیحاتش ٣٠ صفحۀ در کوشیار جامع زیج از خولیوس قول نقل نخستین :٣ شکل

 م)١۶۶٩(
                                                    

  ببینید. را پایین از ۶- ۴ سطرهای ٩ ص عربی متن در و پایین از ۱۳- ۱۱ سطرهای ٨ ص ]۲[ مرجع بیشتر اطالعات برای .١
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 نقـل را آن اینجـا در (کـه کند می اشاره فیلیپوس تقویم به کوشیار از نقل به ۵٩ ۀصفح در سپس
 )آثـور ملـوک مـن( آشـوری پادشـاهان از را فیلیپـوس کوشـیار خولیوس، نظر اساس بر کنیم). نمی
 تئـون که دیگو یم و )۴ (شکل آورد یم کوشیار از نقل به نیز را بعدی سطر چند خولیوس .١خواند می

 ،قـانون نـام به خود، زیج در سیارات میانگین حرکت اولیۀ مقادیر برای فیلیپوس تاریخ از اسکندرانی
 و ویـرایش در کـه کـرد اضـافه را سـیارات میـانگین حرکـت اولیۀ مقادیر خولیوس البته .کرد استفاده
 کوشیار که چرا است داده نشان را کوشیار خواسِت  خولیوس شاید اما .٢شود نمی یافت باقری ترجمۀ

  .٣آورد می بطلمیوس مجسطی برای مشابهی گزارۀ

 
 مـتن چـاپ بـر خولیوس توضیحات ۵٩ ۀصفح در فیلیپوس تاریخ دربارۀ کوشیار جامع زیج از قول نقل :۴ شکل
  .النجوم علمجوامع  عربی

 ) شـاطر ابـن و یـونس (ابن نگارندگان سایر و کوشیار از نقل به دوباره خولیوس بعد، ۀصفح در
فاصلۀ  و ،روز ۷۴ و سال ۷۱۸ النصر بخت و آگوستوس تقویم فاصلۀ دو مبدأ آورد: می را زیر عبارات

 ،اسـت روز ۳۶۵ سال اینجا در .است روز ۷۸ و سال ۳۱۳ آگوستوس و دیوکلتیانوسدو مبدأ تقویم 
  .دارد تطابق] ٢[ باقری شرح ١۶ ۀصفح در موجود جدول با مقادیر و

 در .افزایــد مــی فرغــانی کــار بــر طــوالنی بســیار یادداشــتی خولیــوس جغرافیــا، بخــش در
 .دیـآ یمـ ادامـه در کـه دارد نظراتـی خولیـوس گـیالن، و دیلـم منطقـۀ به مربوط های یادداشت
 معـروف دانشـمندانی گیالن در اما جنگاوران، دیلم کوهستانی منطقۀ در که دیگو یم خولیوس

                                                    
 .ببینید را ١۵ سطر ٧ ص عربی متن در و ٢۴ سطر ۶ ص ]۲[ مرجع در .١
(این مقادیر در مقالۀ دوم زیج کوشیار آمده،  .ببینید را ۱۷- ۱۶ سطرهای ٧ ص عربی متن در و ٢۵ - ٢۶ سطرهای ۶ ص ]۲[ مرجع در .٢

 م)-های اول و چهارم است. ] تنها شامل مقاله۲اما مرجع [
 .ببینید را ۹ - ١٠ هایسطر  ٧ ص عربی متن در و ١۶ - ۱۷ یسطرها ۶ ص ]۲[ مرجع در .٣
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یسـند ،شناسـد یمـ را نفـر دو تنها او که افزاید می خولیوس .دارند وجود  زیـج نجـومی اثـر ۀنو
 »گـیالن حکـیم« را او کـه باشـهری) از نادرسـتی (صورت ماشهری بن لبان بن کوشیار ،جامع

یسندۀ دیگری و خواند یم  موجـود حاشـیۀ که دهد یم نشان اشاره این .است زبان دستور یک نو
  .است خولیوس از نیز ١ شکل در

 
 .فرغانی نجوم کتاب بر توضیحاتش ٢١٠ صفحۀ در »گیالن حکیم« عنوان به کوشیار از خولیوس توصیف :۵ شکل

 مقالـۀ در( هندسـی یهـا اثبات شـامل ،جـداول بـر عـالوه جـامع زیج که دانست یم خولیوس
 مطالعـه دقـت بـه را جامع زیج آغاز در شناسی گاه به مربوط یها بخش کم دست او ت.اس چهارم)

 .بود کرده

  میالدی هجدهم قرن-٣
 ،مثال عنوان هب .است شده یاد خطی نسخ های فهرست و ها کتابنامه در بارها کوشیار از م،١٨ قرن در

 نسخۀ یک در که کند می اشاره نجوم احکام دربارۀ کوشیار رسالۀ به )م١٧٩١-١٧١٠( کاسیری میگل
 کـه آورد مـی قفطی ابن یالحکما تاریخ از لبیمط و دارد وجود مادرید اسکوریال کتابخانۀ در خطی

 و کوشـیار بـه ].۴،١[ است کرده خالصه را بطلمیوس مجسطی خود جامع زیج در کوشیار ،آن بر بنا
 منظم طور به من ].۱۰[ است شده اشاره شد، منتشر م١٧٧٧ سال در کههم  هربلو اثر در جامع زیج
  که پردازم می ای غربی نویسندگان به تنها ادامه در .ام نکرده بررسی را مراجع این

ً
 را کوشـیار آثار واقعا

  .اند کرده مطالعه

، های پژوهش -۴   میالدی نوزدهم قرن در عمدتًا آلمان
 در کـه مناطقی تمام یعنی آلمانی، جهان در انسانی علوم یها پژوهش میالدی، نوزدهم قرن آغاز در
 فکـری، فضـای ایـن در .کـرد پیدا رونق ،گرفت یم قرار استفاده مورد علمی زبان عنوان به آلمانی آن
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 های فرهنگ در ها تقویم ۀدربار ای تازه پژوهش روی طوالنی مدت )م١٨٤٦-١٧٦٦( ایدلر لودویگ
 و ١٨٢۵ یها سـال در جلـد دو در را پـژوهش حاصـل او .کـرد مـی کـار تاریخی دیدگاه با مختلف

 .رساند چاپ به م١٨٢۶
 کوشـیار جامع زیج در تقویم به مربوط مطالب از فرغانی، روی خولیوس کارهای کمک به ایدلر

گاه  مجمـوع در .گرفـت بهره برلین سلطنتی کتابخانۀ در جامع زیج خطی نسخۀ یک از سپس و شد آ
 کوشـیار بـه را پراکنـده یهـا ارجاع صـورت بـه ویـژه پیوسـت یک و متن از صفحه ده از بیش ایدلر

  .]۶٣٣-٦٢٣ص ،٢ جلد ،١٢[ داد اختصاص

- ۶۲۳ ص ،٢ جلـد ،١٢[ کنـد یمـ اشـاره کوشـیار مختصـر بسـیار زندگینامۀ به ابتدا ایدلر
 کـه کـرد ترجمه و تصحیح را اسالم از پیش ایرانی تقویم دربارۀ جامع زیج از بخشی او .]۶۲۴

 هروز سـی همـه کـه غیره و فروردین یها ماه نام و روزی ٣٦٥ ایرانی قدیمی سال به بود مربوط
 ایـدلر ].۶۲۴- ۶۲۵ ص ،٢ جلـد ،١٢[ ١شد یم اضافه اسفندارمذماه به که اضافی روز ۵ و بود

 را تقـویم چنـد بـین ۀرابطـ دربـارۀ جـامع زیـج اول مقالـۀ فصل نخستین از اول باب همچنین
آغـاز حکومـت  نـوح، طوفـان تـاریخ :]٦٢٧- ٦٢٥ ص ،٢ جلـد ،١٢[ کـرد ترجمه و تصحیح

گوسـتوس، کبیر، اسکندر فیلیپوس، ،النصر بخت  و ٢هجـری تقـویممبـدأهای  دیوکلتیـانوس، آ
 خـود تفسـیر ایـدلر .]٩ ص ،عربی متن ؛٨ ص ،٢[ ]۴٨٠ص ،دوم جلد ،١٢[ ییزدگرد تقویم

ید می و کند می اضافه هم را  تقـویم مبـدأ کبیـر، اسـکندر تقـویم بـین کوشـیار کـه اختالفی گو
 ها سـال تعـداد در هـا اختالف دیگـر ولـی .اسـت درست کند می ذکر یزدگردی تقویم و هجری
    .تاس نادرست روزها تعداد در اما درست

 هـای مـاه و هـا سـال مـورد در را عجـام زیج از هایی بخش خود متن در ایدلر این، بر عالوه
 األول ربیـع ٨ دوشـنبه یعنی مدینه، به محمد حضرت ورود روز ،قمری هجری تقویم در کبیسه

ــد ،١٢[ ــتن ؛٧ ص ،٢[ ]۴٨۶ ص ،٢ جل ــی، م ــروع ، ]٨ ص عرب ــویم ش ــردی تق  ،١٢[ یزدگ
 نقـل ایرانـی سال اضافی روز ۵ فارسی نام و ]٩ ص عربی، متن ؛٨ ص ،٢[ ]۵٢٠ ص ،٢جلد

 از بیشـتر خیلـی ایـدلر پـس، .]۱۰ص ،عربی متن ؛٩ ص ،٢[ ]۵١٨ ص ،٢ جلد ،١٢[ کند می
 اطالعـات بـوده ممکـن کـه آنجـا تا ایدلر که رسد یم نظر به و برد یم نام کوشیار از خولیوس،

  است. کرده استخراج جامع زیج از را تقویمی

                                                    
  متن دو که شود می دیده ]۲[ مرجع ۹-۸ صفحات با مقایسه در .١

ً
  نیستند. منطبق هم بر کامال

  او مطالب کند، می عرضه جامع زیج برلین نسخۀ از را اشارات این ایدلر چون .٢
ً
 نسخۀ بر که نیست منطبق باقری های یافته بر کامال

  .است استوار معتبرتر و تر یمیقد
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  .آن آلمانی ترجمۀ آغاز و ) ۶٢٧ ص ،دوم (جلد کوشیار از ایدلر قول نقل دومین پایان :۶ شکل

 الباقیه آثار عربی متن م)١٩٤٥- ١٩٣٠( زاخائو ادوارد آلمانی، خاورشناس م،۱۸۷۸ سال در
 بـه یکسـره کـار ایـن .]۱۹[ کرد منتشر را آن انگلیسی ۀترجم بعد سال در و بیرونی ابوریحان از

 جـامع زیـج کوتـاه فصـل چنـد از بیشـتر خیلـی اطالعات حاوی و دارد اختصاص شناسی گاه
 جلـد سـه در را تقـاویم در خـود معروف اثر گینزل م١٩١٤- ١٩٠٦ های سال در است. کوشیار

 است، بیرونی رو دنباله گفت توان یم حتی و کند یم نقل بسیار بیرونی از گینزل .]٨[ کرد منتشر
یسنده دو هر شماری گاه آثار که معنا این به  .هاسـت آیـین سـایر و دینـی یها مناسـبت شامل نو

 ابوالحسـن از ای اشـاره به او ،ایرانی تقویم با ارتباط در برد؛ می نام کوشیار از بار دو تنها گینزل
 جلد اسالم؛ از پیش ایرانی تقویم درباره مطالعه برای ٢٩١ ،ص١ جلد ،٨[ کند می اکتفا کوشیار

 کـه بینـیم مـی بنابراین د.بو شده منتشر ایدلر توسط پیشتر که ]یزدگردی تقویم برای ٢٩٨ ،ص١
   .است کاهش به رو کوشیار ثیرأت

 مـورد در )م۱۹۲۲- ١٨۴٨( سـوتر هـاینریش یشناخت کتاب اثر صفحه ٢۵٠ از بیش به باید
 شـاهد عنـوان بـه اسـت، کوشـیار ۀدربار بخشی شامل که اسالمی دورۀ منجمان و ریاضیدانان

 مرجـع یـک به میالدی بیستم قرن در سوتر اثر ].٢١[ کنیم اشاره آلمان در ها پژوهش از یدیگر
 واقعیـت صـورت به اینترنت در حتی او پیشنهادات و ها یزن گمانه از برخی و شد تبدیل متداول
 در کوشـیار بـه مربـوط بخـش هـای نویسپا ۸ شکل و متن ۷ شکل .است آمده در شده تثبیت
   ].۲۱[ دهد می نشان را سوتر کتاب
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  سوتر کار در کوشیار به مربوط بخش :٧ شکل
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  .سوتر کتاب در کوشیار به مربوط بخش های پانویس :٨ شکل

  مثلثات :پرده میان
 اثـر از آن فرانسـوی ۀترجمـ و عربـی ۀنسـخ یـک در کوشیار مورد در شفاهی خیتار از کوچکی تکۀ

 ایـن شـد. منتشـر اسـتانبول در م۱۸۹۱ سـال در القطاع الشکل فی نام به طوسی نصیرالدین مثلثاتی
 در کـه یونـانی دیپلمـات و محقـق م)،۱۹۰۶-۱۸۳۳( کـاراتئودوری پاشا الکساندر ۀوسیل به نسخه

 کتـاب از طوسـی نصـیرالدین .شـد منتشر کرد می کار عثمانی امپراتوری برای و کرد تحصیل پاریس
 در ای قضـیه بـه کوشیار که کند یم نقل بود، ناشناخته هنوز زمان آن در که بیرونی هیئت علم مقالید

 بیـان را کـره روی کمان چهار سینوس بین رابطۀ قضیه این .بود داده نام »مغنی شکل« کروی مثلثات
 ].٣[ سازد یم ساده را کره روی کمان شش وترهای بین رابطۀ دربارۀ منالئوس از ای قضیه که کند یم

  
  .کرد چاپ کاراتئودوری که القطاع شکل فی رسالۀ در کوشیار به ارجاع :٩ شکل

ر کار ران دی : پژوهش   محاسبات در کوشیار ۀرسال کشف آلمان
 در .دانسـتند ینم هندی حساب دربارۀ کوشیار رسالۀ مورد در غرب در چیزی م،١٨۵٠ سال از پیش

کسـفورد بادلیـان کتابخانـۀ در موجـود خطـی نسخۀ یک در م ١۵ قرن عبری ترجمۀ یک زمان، این  آ
  د.ش کشف

ً
 توسـط شـهر ایـن فـتح از پـس ،استانبول در عنابی یوسف بن شالوم را ترجمه این ظاهرا
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 اهـل شـناس شـرق م)١٩٠٧-١٨١٦( شنایدر اشتاین موریتس را عبری ترجمۀ .بود ، تهیه کردهها ترک
 کـه بـود کسـی او .کـرد کشـف نوشـت مـی التینی و آلمانی به که چک) جمهوری در (اکنون بوهم

کسـفورد در بادلیان کتابخانۀ در عبری خطی های نسخه فهرست  ١٨٨٠ سـال در .کـرد یمـ تهیـه را آ
 بـاب ١٢ عناوین ترجمۀ با را کوشیار حساب رسالۀ عبری ترجمۀ از مختصری گزارش شنایدر اشتاین

  ١.]١٠٩ ص ،٢٠[ ببینید) را ١٠ (شکل کرد منتشر آن

 
 .است کرده تهیه کوشیار حساب رسالۀ از شنایدر اشتاین که ای خالصه :١٠ شکل

 کـه دالیلـی به نوزدهم قرن در ریاضیات نگاران تاریخ برای محاسبات مورد در کوشیار متن
 پرداختنـد یمـ هنـدی حساب تاریخ به طبیعی طور به مورخان .بود جالب بسیار آید می زیر در

 اثر التینی ترجمۀ طریق از هندی حساب شود. می استفاده هم جدید دوران در شیوه این که چرا
 دسترس در آن عربی اصلی نسخۀ نیز اکنون البته و زمان آن در که شد منتقل اروپا به خوارزمی

                                                    
از کالودیو » کوشیار گیالنی اصول حساب هندیترجمۀ عبری «برای اطالع بیشتر دربارۀ محتوای این ترجمۀ عبری نگاه کنید به مقالۀ  .١

  .۲۲۷- ۲۱۵، ص ۱۳۸۰تهران، نشر سالی، ، به کوشش رضا رضازاده لنگرودی، یاد پایندهمحمد باقری، در ترجمۀ چکوتی، 
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 شـناخته اسـالمی مـتن نیتـر کهن کوشیار متن ،بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن در است. نبوده
 وپکـه فـرانتس م،١٨۶٣ سـال در .بـود خوارزمی ۀگمشد متن از پس موضوع این مورد در شده

 سـنت در عربـی-هنـدو محاسـبۀ دستگاه تاریخ دربارۀ پژوهشش ،ریاضیات آلمانی نگار تاریخ
 یک اما .نداشت اختیار در را کوشیار اصلی عربی متن و عبری ترجمۀ او .کرد منتشر را اسالمی

 از وپکـه .]٢۴[ یافـت کـرد یم زندگی کوشیار از پس قرن نیم که نسوی، کار در را آن به ارجاع
 لیـدن دانشـگاه کتابخانـۀ در الهندی الحساب فی المقنع نام به نسوی رسالۀ ۵۵۶ خطی ۀنسخ

 کـرده انتقـاد کوشـیار از امـا )ببینیـد را ١١ شکل( نیست واضح خیلی نسوی متن کرد. استفاده
 دسـتگاه یعنـی منجمـان محاسـبات روش بـه حـد از بـیش کوشـیار او نظـر بـه که چرا است،

 کوشیار کار ارزش نسوی گفت توان می باشد درست موضوع این اگر بود. کرده توجه شصتگانی
  .است نکرده درک را

  
  .کوشیار رسالۀ از نسوی انتقاد :١١ شکل

 ۀایاصـوفی ۀمجموعـ در م۱۹۳۰ سـال در اینکـه تـا نشـد حاصل پیشرفتی هیچ وپکه از بعد
 اصـول اساس بر ،الهند الحساب اصول فی عنوان با کوشیار از عربی خطی ۀنسخ یک استانبول

 مهم ۀمقال در م) ۱۹۰۹- ۱۹۴۴( کراوزه کسام توسط کشف این شد. کشف هندی، محاسبات
 ١٢ شـکل( ]۱۳[ شد منتشر۱۹۳۶ در »استانبول در اسالمی ۀدور ریاضی های نویس دست« وی

  .ببینید) را

  
 کراوزه. توسط کوشیار حساب رسالۀ کشف :١٢ شکل
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 تـاریخ ۀدربـار م)۱۹۴۹-۱۸۸۴( لـوکی پل آلمانی ۀبرجست شناس شرق و ریاضیدان زمان آن در
 بـاخبر کـراوزه مقالـۀ طریـق از جدید نسخۀ مورد در او .کرد یم تحقیق اسالمی تمدن در محاسبات

 در نتوانسـت بنـابراین ].١۵[ آورد دسـت بـه م١٩۴٣ در را آن جنـگ سـخت شرایط دلیل به اما بود،
  کند. استفاده کوشیار کار از خود قبلی مقاالت

 که ،حساب و جبر :دوم بخش اسالمی، ریاضیات در پژوهش باب در گفتارهایی مقالۀ، در لوکی
 آن در که کرد عرضه را کوشیار رسالۀ از تحلیلی و تجزیه ،]١٦[ شد منتشر م ١٩۵٣ در مرگش از پس

 و یونـانی منجمـان .دیـآ یم ادامه در که داد توضیح را شصتگانی محاسبۀ در کوشیار بدیع یها روش
 دسـتگاه از کسرها برای و دهدهی دستگاه از صحیح اعداد با محاسبات برای کوشیار از قبل اسالمی

 را دقیقه ۴٢ و درجه ٢۵ عدد حاصلضرب میخواه یم کنید فرض حال .کردند می استفاده شصتگانی
  :میکن یم عمل زیر ۀشیو به معمولی دستگاه در .کنیم محاسبه دقیقه ٣٠ و درجه ١٨ عدد در

 دقیقه، ١۵۴٢ = دقیقه ۴٢ و درجه ٢٥
 دقیقه ١١١۶ = دقیقه ٣۶ و درجه ١٨

 بـا اسـت برابـر آن و ثانیـه ١٧٢٠٨٧٢ بـا است برابر دقیقه ١١١۶ در دقیقه ١۵۴٢ حاصلضرب و
 .ثانیه ١٢ و دقیقه ١ و درجه ۴٧٨

  :داشت خواهیم کنیم محاسبه کوشیار روش به بخواهیم اگر حال
 درجه، ٣٠ و مرفوع ٧ = درجه ١٨ در درجه ٢۵ حاصلضرب
 دقیقه، ٣۶ و درجه ١٢ = درجه ١٨ در دقیقه ۴٢ حاصلضرب
 درجه، ١۵ = دقیقه ٣۶ در درجه ٢۵ حاصلضرب
 ثانیه، ١٢ و دقیقه ٢۵ = دقیقه ٣۶ در دقیقه ۴٢ حاصلضرب

 ١ و درجـه ۵٨ و مرفـوع ٧ بـا بـود خواهد برابر نهایی حاصل باال وند جمع چهار جمع با سپس
 .است درجه ۶٠ با برابر مرفوع هر آن در که ثانیه ١٢ و دقیقه

  کنیم. بررسی ۵٩ سنج به را ها یتساو است کافی محاسبات درستی بررسی برای حال
 و ٧٨=١٢+١+٥٨+٧و ٤٣٢ =٥٤×٨ و ٥٤=٣٦+١٨ و اســت ٨ همنهشــت کــه ٦٧=٤٢+٢٥

 جـدول از کوشـیار البتـه هسـتند. همنهشت ۵٩ سنج به ٧٨ و ۴٣٢ که چرا است درست محاسبات
  .برد می بهره خود تایی ۵٩ در ۵٩ ضرب

 هیچ صورت این در د.دا توضیح کلی طور به را شصتگانی ضرب جدول از استفاده طرز کوشیار
 از یکـی را شصـتگانی محاسبۀ روش این .ندارد وجود کسری و صحیح اعداد با محاسبات بین فرقی

 داشتند وجود نسوی مانند افرادی البته .برد کار به ،کاشانی جمشید ،متأخر اسالمی حسابدانان بهترین
 امروزه، .شد دیده باال در که چنان ،کردند یم انتقاد او از دلیل همین به و دندیفهم ینم را کوشیار کار که
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 جای به کسری و صحیح اعداد محاسبۀ در که معنا این به ،میکن یم استفاده کوشیار روش همین از ما
 کـه اسـت مزیـت ایـن دارای جدید دستگاه .کنیم می استفاده دهدهی دستگاه از شصتگانی دستگاه
 از شصـتگانی ضـرب جدول اما .تاس ٩×٩ تا ١×١ شامل فقط که دارد یتر ساده بسیار ضرب جدول

 .میشو یم همراه لوکی تحلیل و تجزیه با ادامه در شود. می شامل را ٥٩× ٥۹  تا ۱×۱
 دسـتگاه در ارقـام جمـع طریـق از محاسـبات درسـتی بررسـی قـانون کوشـیار گفـت یم لوکی

 دسـتگاه در محاسـبه کـه شخصـی کـه زنـد یمـ حـدس لـوکی بنـابراین .١دانست ینم را شصتگانی
 ابوالوفـا شـاید دیگری، شخص بلکه کوشیار نه کرد، مطرح اسالمی ۀدور ریاضیات در را شصتگانی

 بـه نـوآور ریاضـیدانی امـا بـود عـالی بسیار معلمی کوشیار که دیگو یم لوکی است. بوده بوزجانی
 تحلیـل و تجزیـه اولـین او مقالـۀ باشیم، داشته لوکی حدس ۀدربار که نظری هر .نبود ابوالوفا خوبی
  .است غربی محقق یک توسط کوشیار از کاری واقعی

  ١٩۵٠ از پس ۀدور :خاتمه -٧
 بـه نجـوم و ریاضیات تاریخ در شرقی و غربی تحقیقات بین تمایزی توان ینم لوکی پل زمان از پس
 .شـد قائـل خاص طور به کوشیار مورد در و کلی طور
 دانشـگاه در کنـدی پروفسور دوم، جهانی جنگ از بعد

 از جدیـدی نسل وی .کرد یم تدریس بیروت آمریکایی
 تربیـترا  خاورمیانـه اهـل عمده طور به علم مورخان

-۱۹۵۱ تحصـیلی سـال در تهـران در همچنین او کرد.
 تـاریخ دربارۀ شمسی) هجری ١٣٣١-١٣٣٠( م۱۹۵۲

 دربـاره ییها نکتـه عنـوان بـا سـخنرانی اسـالمی نجوم
 نشریۀ، در ١٣٣٢ سال در که کرد عرضه یاسالم هیئت
 مرتبط مطالعات مورد در .شد چاپ زمین ایران فرهنگ

 و عکسـی چـاپ انتشـار رویـداد نیتر مهم کوشیار، با
ــ ــی ۀترجم ــال انگلیس ــاب ۀرس ــیار حس ــال در کوش  س
 زیـج از چهـارم و اول مقـاالت انتشار و ]١۴[ م١٩۶۵
 توسـط انگلیسـی) شـرح و ترجمه با عربی (متن جامع

  .بود ٢٠٠٨ سال در] ٢[ باقری محمد

                                                    
 در ضرب حاصل این در تساوی است کافی اند، شده نوشته شصتگانی دستگاه رد c و a ، b آن در که a=b×c تساوی درستی بررسی برای  .١

  .باشد برقرار ۵۹ سنج به ای پیمانه حساب
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 .میکنـ یمـ بسنده دیگر مثال چند ذکر به اینجا در
 ایـن از پـیش کـه بیرونی کار از دوبارنو ترز ماری اثر
 نشـان که بهاست گران اطالعاتی شامل ،]۶[ شد ذکر
 سـاز اسـطرالب همچنـین و بیرونی کوشیار، دهد یم

  ری در را خجنـدی محمـود معروف
ً
 حـدود احتمـاال

 این. کرد مالقات )م٩٩۵- ١٠٠٠( قمری ٣٩٠-٣٨۵
  اطالعــات

ً
 کــه شــود مــی تــر دقیــق زمــانی احتمــاال

 کـار ژاپـن، در شود. مطالعه بیشتر بیرونی ۀنام یزندگ
 دیویـد آمریکـایی محقـق نظـر زیـر نجوم، تاریخ در

 ٢٠٠۵ سال در و شد آغاز م)١٩٩٧-١٩٣٣( پینگری
 احکـام ۀرسـال از خود ارزش با تصحیح یانو میچیو م

 ترجمـۀ از تحلیلی شامل که کرد منتشر کوشیار نجوم
 امـا ،]٢۵[ بـود مـیالدی ١۴ ۀسد در که بود آن چینی
 مربـوط وضـعیت که کنم اشاره نکته این به خواهم یم اینجا در .شود انجام باید زیادی کارهای هنوز
  نظرم به کوشیار، حساب رسالۀ به

ً
 از کـار کـه اسـت شده ذکر این از پیش نیست. بخش رضایت ابدا

 مـتن کشـف و اسـت جالـب بسـیار تـاریخی لحاظ
 احمـد توسـط هنـدی حساب ۀدربار تری کهن عربی
 آن اهمیـت از بـوده اثرگـذار کمتـر که سعیدان سلیم
  .]١١[ است نکاسته
 خطـی نسـخۀ چهـار حداقل وجود از ما امروز
 اطالع کوشیار شصتگانی و هندی حساب از عربی
 و شد منتشر م١٩۶۵ در که انگلیسی ترجمۀ .داریم
 حواشـی بـه و بـود عبری ترجمۀ بر مبتنی حدی تا

ــود فارســی ــخۀ در موج ــه، ایاصــوفیه نس  نپرداخت
 یـک است نیاز آن به که چیزی .است شده منسوخ
 ایـن و است متن جدید ترجمۀ با انتقادی تصحیح
ــ ــد یم ــرح توان ــیار ط ــمندی بس ــرای ارزش ــک ب  ی

 بـا مـرتبط پژوهشـگران) از گروهـی (یا پژوهشگر
 کنم یم توصیه همزمان باشد. کوشیارشناسی مرکز
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 شود پرداخته آن اطراف مناطق و گیالن کل علمی رویکرد به و نشود محدود کوشیار به مرکز کار
 صـرف راه ایـن در را خـود علمی زندگی از بخشی یا تمام که دیگر افراد بلکه کوشیار فقط نه و

 کنـد، خـدمت جهان در علم تاریخ به تواند یم مرکزاین  ند.شو مطالعه بیرونی، مانند ،اند کرده
 جـای در که کند فراهم را گیالن فرهنگی و تاریخی های زمینه به مربوط اطالعات تواند می زیرا

   .نیست دسترس در دیگر
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تاب ک یافته از اصل عربیدو بخش باز

  یرونیحان بیابور ۀدنیالّص 
  ١قلعه آق یصفر عل

 ۀن نوشـتیتـر مهمن اعتبار، یق) به چند۴۴۰-۳۶۲( یرونیحان بیاستاد ابورالطّب  یدنه فیالّص  تابک
ن اثـر را در یـحـان ایاسـت. ابور -یو جـانور ی، معـدنیاهیگ -ت داروهایماه ۀدربار یاسالم ۀدور

 ۀهفـتم در دور ۀسـد نخسـت ۀمـین اثـر در نیـنگاشـته اسـت. بعـدها ا یاواخر عمرش به زبان عرب
ر کابـوبن یالّد  جالل یتوّسط قاض ین دهلیق) از سالط۶۳۳-۶۰۷لتتمش (ین ایالّد  شمس یپادشاه

  برگردانده شد. یبه فارس یاسانکبن عثمان بن اسفرا  یبن عل
ده یهـا بـه چـاپ رسـ ن آنیتر به دست آمده و بر اساس مهم یفراوان یها ، نسخهیفارس ۀاز ترجم

ق و  ۶۷۸موّرخ  ۀشده است. نسخ یینسخه شناسا کینون فقط کتا یاست؛ اّما متأّسفانه از متن عرب
ق به 

ّ
نـون که) بوده و ایکالت بورسا (تریدر ا یم قورشونلو اوغلیجامع حاج ابراه ۀمدرس ۀتابخانکمتعل

 یهـن بورسـا نگهـدارک یهـا ها و چاپ نسـخه ۀتابخانـکقورشـونلو در  ۀدر مجموعـ ۱۴۹ ۀبه شمار
 شخص شیشود. ب یم

ّ
ـاهر با یه علکبوده  »ودستید«موسوم به  یتر نسخه به خط

ّ
ن یفخرالـّد «د یـالظ

از ادبا و مدّرسان مـرتبط بـا  یکیق) و  ۶۷۲ – ۶۰۴( ین محّمد بلخیالّد  لدان جالیاز مر »ودستید
  ).۳۹ - ۳۸: ۱۳۹۰قلعه  آق یه باشد (صفریدستگاه مولو

 ۀ[مقّدمـ کیـست و ی: ب۱۳۷۰ یرونیعمده دارد (ب یها یمتأّسفانه در پنج جا افتادگ یعرب ۀنسخ
افتـاده  یهـا ل بخشیـمکامـده، تینون بـه دسـت نکتـا یاز متن عرب یگرید ۀاب]) و چون نسخیزر

 ۀیه در حاشـکرا  دنهیص یاز متن عرب ییها بخش ییاب خوین مانده است. استاد زرکهمچنان نامم
 یزکـمر ۀتابخانک ۸۱۹۰ ۀ(نسخ یکپزش ۀمجموع کیجزله مندرج در  ابن انیالب منهاجاز  یسیدستنو

 یمـتن را از رو یهـا یاز افتادگ یرده و برخـکـ ییق) نقل شده بود شناسا۶۱۵، موّرخ تهران دانشگاه

                                                    
  alisafari_m@yahoo.comپژوهشگر متون دورۀ اسالمی  .١
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  .١ردندکل یمکن منقوالت تیهم
 یحاو یکپزش یا مجموعه یانیپا یها در برگهدنه یتاب الصک یخوشبختانه دو بخش از متن عرب

ق) نقـل  ۶۹۰خ ا، مـوّر یتانیبر ۀتابخانک یخاور ۹۴۵۲ ۀجزله (نسخ ابنان یالب منهاجابقراط و  فصول
  م.یا به آن پرداخته ینونک ه در نوشتۀکشده است 
مربـوط بـه  ۴۵و  ۴۴ یهـا برگ ۀانـیدر م دنهیصـ یعربـ نسـخ یهـا ین افتادگیـاز ا یکی الف:

 – ۱۵۸: ۱۳۷۰ یرونـیاسـت (ب» دسـتریجندب«ل مـدخل یـتـا اوا» نیتـ«ان مدخل یاز پا ییها بخش
 یفارسـ ن مـدخل در ترجمـۀیـاسـت. ا» زنیجـاو«هم  یکین بخش یا ۀافتاد یها ). از مدخل۱۹۰

 ۶۷(گ ان یالب منهاج ۀیز در حاشیآن ن یاز متن عرب ی) و اختصار۲۰۱: ۱۳۵۸ یرونیموجود است (ب
: ۱۳۷۰ یرونـیاند (ب دهین دو منبع به چاپ رسـانیا یاب آن را از رویپ) موجود بوده و لذا استاد زر

ا (گ یـانتیبر تابخانـۀک ۀدر مجموع ین مدخل با اختصاراتیاز ا یستان ندارد]). بخشک[چاپ پا ۱۷۱
  ن عبارات نقل شده است:ینامربوط]) بد ۶۳ ۀر [برگ ۶۴ -پ  ۶۲

هو حجر الثیـران ویوجـد فـی مـرارة الثیـران. اصـفر  ٢اوروژنکفایدة اخری: «
ون فـی مـرارات کـثـره یکُمّحة البیض من مقدار دانق الـی اربعـة دراهـم. واک

الموجود فی مـرارات حجرالّتیس کنامرتبط در میانه]  ۀبرگ کالثیران الهندیة [ی
 ویجمد اذا امس

ً
فـی الفـّم سـاعة. ویسـتعمله  کتیوس الجبلیة. ویوخذ سیاال

  ».ر ابوریحان فی الصیدنةکذا ذکالعوام للنهوش واللدغات والیرقان. ه

دهـد هـر دو  یه نشان مکاست  یاتکاشترا یبوده داراان یالب منهاج ین عبارات با آنچه در حواشیا
در  یرونـیرده، بکـز اشاره ی) ن۳۹۱: ۱۳۸۳ یرونیموف (بیرکه کهستند. چنان یرونیب ۀدنیصبر  یمبتن

 ک). اشـترا۳۳۰: ۱۳۷۴ یرونـیرده است (بکزن اشاره یس به جاویل حجرالتّ یذ الجواهر یالجماهر ف
 ۀن هـر دو برگرفتـه از نوشـتیـه اکـدهـد  یگفته نشـان م شیبا دو مأخذ پالجماهر ن و عبارات یمضام

  ن است:یچنالجماهر اند. عبارات  بوده یرونیب

مـا یوجـد کوزعم قوم ان هذا التریاق الفارسی یوجد من الوعـل فـی مرارتـه «
ذا] کـجاویزن فی مرارة الثور. وقـال حمـزة: ان جـاویزن تعریـب گـاوزوزن [

ون کمّحة بیضة من وزن دانق الی اربعة دراهم، یکبالفارسیة. وهو شیء أصفر 

                                                    
اهر یعل الّصیدنه تابک از ستانکپا چاپ .١

ّ
 یرملک. بود شده استنساخ) م ۱۹۴۷ – ۱۸۸۶( یرملک انستاس اب یبرا هک آمده فراهم یا نسخه از الظ

 متأّسفانه .است ردهک وارد متن در را نامرتبط یموارد یحتّ  و افزوده خود ۀنسخ پایان بهبه صورت گمانی  دیگر منابع از را بورسا ۀنسخ یها یافتادگ
 ]).زریاب ۀمقّدم[ دو و بیست: ۱۳۷۰ یبیرون( اند ردهک وارد متن به را موارد این موضوع، به اشاره بدون ستانکپا چاپ متصّدیان

  حرف ژ در نسخه به سه نقطه است. .٢



 

  

٩۴ 

 وقت 
ً
 مدحرجا

ً
  کاخراجه من المرارة ثم یجمد اذا امسسیاال

ً
فـی الفـم سـاعة

ثـره بـأرض الهنـد ومنهـا یجلـب ویسـتعمله النـاس فـی کون اکویصلب. وی
مـا یفعلـه التریـاق کالیرقان؛ ویزعمون انـه یفـتح السـدد ویـذهب بالصـفار 

  ١».الفارسی

  

  
 یا و حواشیتانیبر ۀابخانتک ۀو نسخالجماهر اد شده از یدر عبارِت » الفم« ۀاربرد واژکبا توّجه به 

 یرونـی(ب یفارسـ ۀترجمـ یر در مـتن چـاپیـدر عبـارت ز» هاون« ۀه واژکروشن است ان یالب منهاج
  ) نادرست است:۲۰۱: ۱۳۵۸

م نباشد و چـون زمـانی او را در هـاون کگاو بیرون آید مح ۀه از زهرکو اّول «
  ».م شودکبدارند مح

                                                    
شود، همچنان که جاویزن در کیسۀ صفرای گاو نر. حمزه  گروهی چنین پندارند که این تریاق پارسی در کیسۀ صفرای بز کوهی یافت می« .١

کوچک همچون زردۀ تخم مرغ است که از یک دانگ (یک ششـم درهـم) تـا  یئیگوید: جاویزن معّرب گاوزوزن فارسی است، و آن ش
فرا خارج شود مایع و روان باشد و آنگاه چون لختی در دهان گیرند خشک و سخت شود. بیشـترینۀ چهار درهم وزن دارد، و چون از ص

ای از آن را آورند و در درمان یرقان از آن بهره گیرند و چنین پندارند که آن موجب باز شدن  این ماده در سرزمین هند باشد و مردمان گونه
  (ترجمۀ آقای محمد باهر) »ریاق پارسی نیز چنین کند.ها و از میان رفتن زردآب شود، همچنان که ت رگ
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 ۱۰۶مجلـس (گ  ۀتابخانـک ۶۶۱۶ ۀضبط را نسـخ نیح شود و ایتصح» دهان«د به ین واژه بایا
 عبارت ز١ندک ید مییتأدنه یص ۀپ) از ترجم

ً
 ۵۳۵۱ ۀمجلس (همانجا)، نسخ ۀه در نسخکر ی. ضمنا

ن مـدخل ی) در آغاز ا۳۹۱: ۱۳۸۳ یرونیموف (بیرکو چاپ  )پ ۵۴ گ( اصفهان فرهنگ ۀتابخانک
  افتاده است: یفارس ۀترجم یشود از متن چاپ یده مید

  ».و فزاری گوید ... الخ ٢جاوریژن: معّرب گاوروژن است«

شود  پ) دیده می ۶۴ –ر  ۶۴بریتانیا (گ  ۀتابخانک ۀه در نسخک صیدنهبخش دیگر منقول از  ب:
موجود بوده و در مـتن  صیدنهعربی  ۀاست. خوشبختانه این بخش در نسخ» ُزهم«مربوط به مدخل 

 ۀ). مـتن نسـخ۲۱۰: ۱۹۷۳ همـو؛ ۳۲۱: ۱۳۷۰ همـور؛  ۶۹: ۲۰۱۱چاپی هم آمده است (بیرونی 
های  بریتانیا در این مدخل مختصر شده و برخی مطالب آن جابجا نقل شده اسـت اّمـا چـون ضـبط

آن را در زیـر نقـل  ،های متن عربـی سـودمند باشـد تواند در تصحیح یا تأیید ضبط بریتانیا می ۀنسخ
  نیم:ک می

؛ زهم: هو الزباد وهو باله«
ً
تـوَره بـالری أی کتـوَره وحیوانـه کندیه فایدة ایضا

الزباد وضـروعه. و  ه یسّمی بالهندی تنـدی وهـو خصـیک. ومسکسّنورالمس
هیئة العیـون الجامـدة فیفـتح ویعصـر ویسـتخرج مـا فیـه. وقـوم کالزهم فیه 

 یوجـد الرایحـة مـن کرهونه من اجل اّنه میت وهو کی
ً
ـ [ــالهرة] اطـول خطـا

ر کالدراهم ثّم یقـَور خصـیة الـذکویقَور جمیع جسدها یصاد ویسلخ جلدها 
رایحته ویجلب الی البصرة. واذا اخرج منها  کوضرع االنثی ویعالج بما یمس

ون الرایحـة فـی لبنهـا کالزهُم خلط بمعجونات الّنسآ ورّبما وضعت االنثی فت
 
ّ

دهن کـی کر برفق، فیخرج مّما حولها عرق ثخین ذکورّبما عصرت خصی الذ
الفا[ئق] رایحـة  کاالذفر. وال یفرق بینه وبین المس کمسالجامد فی رایحة ال

 الُبصرآ. ویباع بالبصرة بسعر المس
ّ

  ».. [والله اعلم] بالّصوابکاال

 ۀه مصّححان متن عربی و ترجمـکی از دشوارترین متون برای تصحیح است و با اینکیتاب الصیدنه ک
رفتـه توّسـط  ه بایـد رفتهکـاند، هنوز موارد بسیاری در هر دو متن هست  وشیدهکار خود بسیار کفارسی در 

ها  ها و نادرسـتی استیکها و  میل شود. بخشی از افتادگیکهای گوناگون ت پژوهشگران متخّصص در دانش
  ی از همین منابع نگاشته آمد.کنونی با هدف شناسایی یک ۀمیل شود و نوشتکیاب ت هم باید با منابع تازه

                                                    
 اصفهان دانسته شده است. ۀاز نسخ» دهان«داده و ضبط  یرو یاشتباه یدر ضبط اختالف این واژه در پاورق .١
 ».اوروزنستک«فرهنگ:  ۀتابخانک ۀ[با ژ]؛ نسخ» اوروژنستک«مجلس:  ۀنسخ .٢



 

  

٩۶ 

  

  

  تابنامهک
 یر بن علـکابوب ۀ)، ترجمیفارس ۀ(ترجمدنه یص، ش۱۳۵۸حان محّمد بن احمد، ی، ابوریرونیب

  ت افست.کرج افشار، تهران، شریوشش منوچهر ستوده و اک، به یاسانکبن عثمان 
تر عّباس کوشش دک، به الطب یدنه فیتاب الصک، ش۱۳۷۰حان محّمد بن احمد، ی، ابوریرونیب

  .یز نشر دانشگاهکتهران، مر، ییاب خویزر
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وسـف یوشـش ک، بـه الجـواهر یالجمـاهر فـ، ش۱۳۷۴حان محّمد بـن احمـد، ی، ابوریرونیب
  .یو فرهنگ یتوب و انتشارات علمکراث می، دفتر نشر میالهاد
موف، یرک. یوشش او. اک، به الطب یدنه فیالص ،ش۱۳۸۳حان محّمد بن احمد، ی، ابوریرونیب

رزاده، تهران، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارس ۀترجم
ّ

  .یباقر مظف
 ۀو ترجمـ ی(مـتن عربـ الطـب یدنه فـیتاب الصکم، ۱۹۷۳حان محّمد بن احمد، ی، ابوریرونیب
  ۀ، مؤّسسیراچک، یاله تر رانا احسانکد و دیم محّمد سعیکق حی)، تحقیسیانگل

ّ
  همدرد. یمل

 ۀو ترجمـ یسـک(چاپ ع الطب یدنه فیتاب الصکم، ۲۰۱۱حان محّمد بن احمد، ی، ابوریرونیب
  ه.یکتر یجمهور یرکارا، وزارت فرهنگ و گردشکه، آنیاهکن یاس ۀ)، ترجمیکتر

، »و... یرونـیحـان بیابور ۀدنیودسـت و صـیدوم: د ۀچهارپار: «ش۱۳۹۰ ،یعل، قلعه آق یصفر
  .۴۱ – ۳۸ص ر]، ی[خرداد و ت ۴۵ یاپیپشمارۀ ، راثیگزارش م
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  بحثی دربارۀ پیدایش جرب در دورۀ اسالمی
ایا   ١مریم روژانس
  ٢ترجمۀ حسین گل مژده

ــه طــور  ــر در دورۀ اســالمی (جبــر ب و  کلــیپیــدایش جب
 ای از ریاضیات)  همچنین به عنوان شاخه

ً
به رسالۀ  معموال

ق) نســبت  ۲۴۰-۱۶۰م/ح ۸۵۰تــا  ۷۸۰خــوارزمی (ح 
. بـر خـالف رسـالۀ حسـاب او کـه فقـط در شود یمداده 

التینی به جا مانده، رسالۀ جبر وی امـروزه در هـر  ۀترجم
ــ ــی (ترجم ــورت التین ــرارِد دو ص ــتری و گ ــرِت چس ۀ راب

ق) و عربی موجود است. رسـالۀ ۶م/۱۲ِرمونایی در قرن ک
شامل سه  حساب الجبر والمقابله صر فیمختعربی با نام 

فصل است و فقط یک فصل آن به جبـر اختصـاص دارد. 
توان نخستین متن مرتبط با جبـر در تـاریخ  این متن را می

ریاضیات دانست کـه در آن مباحـث معـادالت خطـی و 
خـوارزمی در ایـن رسـاله از  رسـد یمـدرجۀ دوم مطرح شده است. بر خالف روش حساب، به نظر 

از  تـوان یمـاجزای معادله را  ها آناز بیان مسئله استفاده کرده است که در  یا وهیشمعادالت به عنوان 
 سمتی به سمت دیگر منتقل کرد. 

گرفت و برای هریک  خوارزمی برای حل مسائل شش دسته معادالت خطی و درجۀ دوم در نظر می
برد که امروزه هم آشنا هستند:  خوارزمی از اصطالحاتی بهره میکرد.  یاز الگوریتم واحدی استفاده م

عدد یا درهـم. صـورت  مقدار مجهول یا شیء یا ریشه، مجذور مقدار مجهول یا مال، عبارت آزاد یا
از عملیات جبر و مقابله در هنگـام جابجـایی مقـادیر در طـرفین  یریگ بهرهمتعارفی معادالت هم با 

                                                    
1. M. M. Rozhanskaya 

میـراث دمیدوف و همکاران، ترجمـۀ مـریم زمـانی، در  ، س.»یادی از مریم روژانسکایا«برای اطالع از زندگی و آثار او نگاه کنید به مقالۀ 
  . ۱۸۹-۱۸۵، ص ۱۳۹۳پاییز و زمستان  ۶، شمارۀ علمی

2. golmojdeh@guilan.ac.ir, h.golmojdeh@gmail.com 
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در عنوان رسالۀ خوارزمی به زودی برای نامگذاری دانش معادالت » جبر«شد. کلمۀ  معادله تنظیم می
هم برای کم و زیاد کردن مقادیر در طـرفین صـورت متعـارفی معادلـه » مقابله«از واژۀ به کار رفت. 

درجـه بـه برای تبدیل ضریب جملۀ باالترین  شد که این امر مستلزم به کار گیری حساب استفاده می
  . شد یمتبدیل  متعارفچه درجۀ دوم، باید به یکی از شش نوع  ،بود. همۀ معادالت، چه خطی واحد

شش نوع معادله را به دو دستۀ مفردات (شامل سه معادله) و مقترنـات  یبعد و مؤلفان خوارزمی
ای و معادلـۀ سـه  که در بیان امروزی معادلـۀ دوجملـه ندکرد یبند میتقس(آن هم شامل سه معادله) 

. در دستۀ اول هر سه معادله حالت خطی دارند؛ هم برای شوند یم، یا ناقص و کامل نامیده یا جمله
حالتی که محاسبۀ مقدار مجهول مورد نظر است و هم حالتی که محاسبۀ مجذور آن مطلوب مسئله 

 ضمن. شود نظر گرفته نمیدر ها  صفر برای مسئله ریشۀدوم از دستۀ اول، درجۀ است، البته در معادلۀ 
ً
ا

تواند مربـع آن نیـز باشـد.  اگر مقدار مجهول، ریشۀ یک معادله در نظر گرفته شود پاسخ مطلوب می
 شیوهآورد. این  را به دست می برعکس، با تعیین مربع مقدار مجهول، نویسنده همواره جذر آن مقدار

پس همۀ اعضای  شود. می دیده میاسال ۀدر همۀ نوشتارهای جبری ریاضیدانان شرق و غرب در دور
  گروه اول را می

ً
به طور لفظی بیان توان معادالت خطی در نظر گرفت. حل معادالت درجۀ دوم معموال

  جبری هندسی قابل اثبات است.  یها روشدر شکل ریشه و رادیکال، با هندسه و شود و تعبیر آن  می

وده آسان نیست، بر خالف رسالۀ حسـاب که منابع رسالۀ جبر خوارزمی چه ب سؤالپاسخ به این 
دانیم در آن از منابع هند باستان استفاده شده است. در منابع هندی هیچ نشانی از دسـتورهای که می

جبری کـه مشخصـۀ کـار خـوارزمی اسـت، دیـده  یاتهندسی برای حل معادالت درجۀ دوم و عمل
در هندسـۀ  ١شـود. منفی هم مشاهده نمـیشود. در آثار جبری دورۀ اسالمی اثری از مفهوم عدد  نمی

شود. اما تفسـیر جبـری  معادالت درجۀ دوم دیده می یها شهیرمحاسبۀ هایی از  یونان باستانی نشانه
 با 

ً
جبـر اقلیدس متفاوت اسـت. اگـر هـم فـرض کنـیم کـه خـوارزمی از  جبر هندسیخوارزمی کال

ا بسیار اصالح کرده است تا بـرای حـل یونان باستان الهام گرفته باشد، به لحاظ صوری آن ر یهندس
 خوریم. به این گونه از جبر در منابع کهن برنمیمسائل جبر مناسب باشد. عددی 

معـادالت  ی آنـانتحت تأثیر آثـار دیوفـانتوس دانسـت. هـر دوتا حدی شاید بتوان خوارزمی را 
ین ترجمـۀ عربـی از . اما مشکل اینجاست که اولاند کردهدرجۀ دوم را به سه صورت متعارف تعریف 

ه است و این، احتمـال تـأثیر مسـتقیم رسالۀ خوارزمی انجام شدشدن آثار دیوفانتوس پس از نوشتن 
  کند. دیوفانتوس را کم می

                                                    
(به معنی بدهی) را برای عددهای منفی به کار برده است (نگاه » دین«یست. بوزجانی در رسالۀ حسابش اصطالح این مطلب درست ن .١

  ). ـ م.ع. ۲۱۰، ص ۱۳۷۱، انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، تهران، بوزجانی نامهکنید به: ابوالقاسم قربانی و محمد شیخان، 
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علمـی و ریاضـی خـاور نزدیـک و  یها سـنتبه احتمال قویتر، رسالۀ جبر خـوارزمی ریشـه در 
 کانون

ً
های اولیۀ تمدن هلنی، یعنی باِبل و یونان باستان دارد. البته هنوز با قطعیت  خاورمیانه و مشخصا

دانـیم کـه در  از این موارد بوده است یا نه؛ ولی می متأثرآیا کشفیات جدید خوارزمی  توان گفت نمی
خر به دورۀ اسالمی منتقل شد و به همین دلیل توانست به أتزمرۀ نخستین آثاری بود که از ادوار هلنی م

 عنوان پیشگام محاسبات جبری و معرف جبر به عنوان شاخۀ مستقلی از ریاضیات مطرح شود. 
پـی ببـریم؟ در دورۀ  هـا آنبـه جزئیـات  میتـوان یمـمحاسباتی چه بودند؟ آیـا  یها سنتاما این 

زیـادی  رواجیک مجهول در ریاضیات  ۀ معلوم وجمل سه کاربرد تناسب بااسالمی در مشرق زمین، 
 استفاده از آن در محاسبات سهم االرث بر مبنای شرع اسالم رایج بـود. شـاید در 

ً
داشت. مخصوصا

» قاعـده خطـأین«موسوم بـه  یا جملهسه  ۀمعادلحل  از یا ژهیودوران خوارزمی در خاورمیانه شکل 
روش حـل  نیتر سـادهریاضی رایج بوده است. این روش حل معـادالت بـه عنـوان  مسائلبرای حل 

بـه  توانند یمدر واقع الگوریتم حل مسائلی است که » قاعدۀ خطأین. «شود یممعادله خطی شناخته 
های میانـه،  ریاضی شرق و غرب سـده یها نوشتهصورت خطی درآیند. بعدها این روش به وفور در 

  اروپا به کار رفت.در جهان اسالم و در 

 ٦قـرن  کرد. نخسـتین کـاربرد ایـن قـانون بـهردیابی  توان یمرا » قاعدۀ موازنه«ق ٦م/١٢در قرن 
این قاعده را بـه  ١ابوزکریا محمد بن عبدالله حصارگردد.  عربی بر می یها نیسرزمهجری در مغرب 

هایی به  هداری که کف شاهینآوردن وزن مجهول با ترازوی برای به دست  ییها محمولهصورت توزین 
دو وزنۀ نادرست و سپس برقـراری تـوازن بـا دو طرف بازوی آن آویخته، بیان کرده است. با انتخاب 

و ایـن دو مقـدار  دیـآ یمـ، به ترتیب دو مقدار خطا برای وزن مجهـول بـه دسـت افزودن مقدار خطا
معیاری برای تعیین وزن مجهول مورد سؤال خواهند بود. در روش حصـار از وزنـه اسـتفاده » خطا«

غرب عربی در قرن مریاضیدان  نیتر بزرگ. دیآ یمبه دست  ها آنو وزن اشیاء با توزین خود  شود ینم
رازوی مربوطـه توصیفی از جزئیـات روش و طرحـی هندسـی از تـ ٢بنای مراکشی هفتم هجری، ابن

 عرضه کرده است. او 
ً
گـاه بـوده امـا آن را اثبـات نکـرده  احتماال از قانون موازنه و مبنای هندسی آن آ

بـه   ه٩تـا  ٧بنا این روش محاسباتی به طور گسترده در آثار همۀ ریاضیدانان قـرون  است. بعد از ابن
 یها مثالبنا آن را با  ذیر بود، ولی ابنکار رفته است. استفاده از این قانون در موارد زیادی اجتناب ناپ

از اصل تساوی حاصلضرب طـرفین و  مصداقیتوان  ای را می عددی تبیین نکرد. در واقع ترازوی کفه
   .وسطین در نظر گرفت

                                                    
  . ۴۵۴-۴۵۳، ص دانان دورۀ اسالمی نامۀ ریاضی زندگیدان مغربی نگاه کنید به: ابوالقاسم قربانی،  برای اطالع بیشتر دربارۀ این ریاضی .١
  . ۲۰-۱۷، ص دانان دورۀ اسالمی نامۀ ریاضی زندگیدان مغربی نگاه کنید به: ابوالقاسم قربانی،  برای اطالع بیشتر دربارۀ این ریاضی .٢
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، کاربرد نظریۀ موازنه به عنوان روشی در حل دورۀ اسالمیمهم ریاضیات  یها جنبهیکی دیگر از 
 یها محمولـهتـا حـدی در وزن کـردن » تـوزین یها کفـه«یم که قانون مسائل ریاضی بود. نشان داد

و فرایند توزین، مسائل مختلفی از قبیـل بررسـی  ها وزنهوزن تجاری کاربرد داشته است. با کمک  هم
  شد.  می ریپذ امکانل و دعاوی دیگر و بسیاری مسائ ها مخلوطآلیاژها و  ترکیب

، مفهـوم  توان یمموارد فوق را 
ً
تا حد زیادی سنت علمی جبر دورۀ اسـالمی در نظـر گرفـت. اوال

آن به صورت وزنه و ترازو بسیار باسـتانی اسـت و بـه نظریـۀ پـنج  ۀشد اصالحاهرم و موازنه و شکل 
تـوزین در نظـر تـوان شـکلی از فراینـد  گردد. جبـر و مقابلـه را هـم می ماشین (دستگاه) ساده بر می

شـود.  های کفـۀ مقابـل برابـر می وزنۀ یک کفه با مجمـوع وزنـه ،حالت ممکن نیتر سادهگرفت. در 
را  ها وزنـهتر برای حصـول موازنـه بایـد  ها جواب مطلوب خواهد بود. در حالتی پیچیده مجموع وزنه

همـان » مقابلـه«و  ها وزنـههمـان انتقـال » جبـر«جا کـرد. در اینجـا  از یک کفه به کفۀ دیگر جابـه
  .  استحصول وزن هم ارز 

 نخستین) عامـل  نیتر مهمتوان  مفهوم ریاضی تعادل و موازنه از طریق مقابله را می
ً
(و نه ضرورتا

تأثیرگذار بر جبر دورۀ اسالمی دانست. شاید تأثیر توزین و ترازو تا همین جا بـوده و از ایـن بـه بعـد 
 
ً
 دورۀ اسالمی  ی ازدان بخش مفهوم معادلۀ خطی شده است. شاید ریاضی الهام صرفا

ً
معـادالت  صرفا

مربـع مـال (خطی و مفهوم مقدار مجهول را به کار برده و بعدها در معادالت درجۀ دوم بـه صـورت 
درآمده است. خوارزمی از این مفاهیم در معادالت درجۀ دوم و خطی استفاده کرده است.  )مجهول
  که حل معادالت درجۀ دوم با توجه به شواهد هندسی رسد یمبه نظر 

ً
 اشاره شد و ظاهرا

ً
بوده که قبال

با جبر هندسی یونان باستان مرتبط است. با آن که روش خوارزمی به روش اقلیدس نزدیـک اسـت، 
 های مهمی هم در این میان وجود دارد. تفاوت

 متفاوت است. پس می روش استداللی و عرضۀ نتایج توسط این دو ریاضی
ً
توان گفت  دان کامال

هندسۀ یونان بوده اما شکلی تغییر یافته از آن را برای ایجاد جبر عددی بـه کـار  خوارزمی تحت تأثیر
برده است و این اساس پیدایش زبان علمی عربی بر مبنای سنت باستانی ریاضـی بـوده اسـت. اگـر 

خوارزمی بپردازیم باید توجه  کنیم که نظریـۀ تعـادل و موازنـه، » جبر« أبخواهیم به طور ویژه به منش
و هندسۀ جبری » های توزین قانون کفه«پنج ماشین (دستگاه) ساده و قانون تناسب به صورت نظریۀ 

  . شدبه عنوان منابع جبر خوارزمی مطرح  تواند یمانی در شکل اصالح شدۀ آن یون
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 نیتر مهم ،زشکی گندیشاپورپمدرسۀ 

  *رکز پزشکی دوران باستانم

  ١محمدحسین عزیزی

  دمهمق
ان دارای تـاریخ طـوالنی ردهد که ایـ یماسناد نشان  

ــاله ۳۰۰۰ ــک س ــه در آن پزش ــاه  یای اســت ک جایگ
بلندی داشته است. تاریخ پزشـکی در ایـران هـم بـه 

انی است و سابقۀ آن بـه دوران رهمان قدمت تمدن ای
  ٢گردد. پیش از اسالم برمی

از شواهد پیداست که پیش از ایجاد دو مدرسۀ 
معروف پزشکی یونان قدیم در سدۀ ششم پـیش از 
ــع در آســیای صــغیر و در  مــیالد در کنیــدوس واق
جزیرۀ کـوس در دریـای اژه، فعالیـت پزشـکی در 

 نیتر میقـدالنهرین، هند و ایران جریان داشت.  بین
منابع مکتوب اطالعات مـا در زمینـۀ پزشـکی در 

 و دینکـرد و سایر آثار زرتشتی از قبیـل اوستا ایران
شود که در وهلۀ اول  اهمیت اعتقادات پزشکی زرتشتیان نشان داده می ها آن در است. بندهشن

کید بر بهداشت فردی و سالمت  واگیردار است. ایرانیان  یها یماریبو پیشگیری از  یاجتماعتأ
                                                    

  است از کتاب زیر که فرهنگستان علوم پزشکی ایران منتشر کرده است:به زبان انگلیسی ای  ترجمۀ تلخیص شدۀ مقاله هاین مقال *
A Collection of Essays on the History of Medecine in Iran, Compiled by Mohammad Hossein Azizi MD. 

  میالدی. ۲۰۱۴صفحه، تهران،  ۳۱۴ اشر: فرهنگستان علوم پزشکی ایران،ن ،، گردآورنده: دکتر محمدحسین عزیزیمجموعۀ مقاالت پزشکی در ایران
) سابقۀ تاریخی ۴) پزشکان برجسته؛ ۳) پزشکی معاصر؛ ۲های میانه؛  پزشکی دوران باستان و سده) ۱این کتاب شامل چهار بخش است: 

 ایران. خیدر تاری خطرناک ها یماریب
1. f_azizi2000@yahoo.com 

قدمت آثار مکتوب دهد که تاریخ ایران دست کم قدمتی شش هزار ساله دارد و  های باستانی فراوان در خاور و باختر ایران نشان می یافته .٢
  رسد.ـ م.ع. هم به بیش از سه هزار سال می
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زودی بـا گیاهـان  زیسـتند، بـه متنوع می یها یرستنو هوا و  قدیم که در سرزمین وسیعی با آب 
  دارویی گوناگون آشنا شدند.

  دیشاپورنگ پزش مدرسۀ
مـان پادشـاهی در ز معتقدندمعلوم نیست، ولی اغلب محققان  دقیق ایجاد مدرسۀ گندیشاپور تاریخ

در عصـر باسـتان، » شهر بقراط«این مدرسه، همچون  ) ایجاد شده است.م۳۷۹ -۳۰۹شاپور دوم (
) و ق م ۳۷۷ -۴۳۰تعلیمـات بقـراط ( ،. در این مرکز پزشکیرفت یبه شمارممرکز پزشکی مهمی 

) با معلومات غنی پزشکی ایرانی و هنـدی ترکیـب شـد، گسـترش یافـت و م۱۹۹ -۱۳۰(جالینوس 
  .داده شد انتقالبه جهان اسالم  سرانجام

ایرانیـان حضـور  یتی بود و دانشمندانی از مصر، شـام، یونـان و هنـد در کنـاراین مدرسه چندمل
  بودند.هم  ها آننهادند، بلکه درصدد تکمیل  کار پیشینیان خود را ارج می تنها نهداشتند. اینان 

دولـت  م۴۸۹نصـر، وقتـی در سـال  سید حسین ۀبه گفت، مرکز علمی پررونقی بود و مدرسهاین 
روی آوردند  را بست، پزشکان آنجا به ایران پناهنده شدند، به مدرسۀ گندیشاپوربیزانس مدرسۀ اورفا 

گونـه  همان -های علمی بود  و دارای پایه منظم اریبسو رونق بیشتر آن را فراهم کردند. مدرسه نهادی 
  ».معرفت و فضیلت برتر از شمشیر و قدرت است«کرد:  که شعار سردر آن بیان می

) به نهایت شکوفایی فرهنگی خود رسید. م۵۷۸-۵۳۱خسرو انوشیروان ( دولت ساسانی در زمان
 یها کتاببرزویۀ پزشک برای آوردن  یبه سرپرستاو به پیشرفت مدرسه توجه زیادی داشت و هیئتی را 

رجمـه کـرد. را به پهلـوی ت ها کتاببازگشت برخی  زها به هند فرستاد و او پس ا پزشکی و سایر رشته
برگـزار شـد. در سـدۀ هفـتم  روانیانوشپزشکی به فرمان  همایشنخستین م ۵۵۰جز این، در سال  به

  شد. مرکز پزشکی جهان شناخته می نیتر بزرگمیالدی (آغاز فتوحات اسالم) مدرسۀ گندیشاپور 
یــز تحصــیل گــر نید یهــا ملتالمللــی، دانشــجویان  عنوان یــک مدرســۀ بین  در گندیشــاپور بــه

در عربسـتان (کردۀ عرب از مردم طائف  بن کلده، نخستین پزشک تحصیلکردند، ازجمله حارث  می
، ولـی بعـدها، از سـدۀ دنـدید یمـسعودی امروز). دانشجویان در ابتدا به یونانی و سریانی آموزش 

  افزوده شد. های درسی برنامهداروشناسی به  یویژه برا زبان پهلوی هم به میالدی ششم
درمـانی پزشـکان گندیشـاپور  یهـا افتیرهق) ۶۴۸ -۵۶۸قفطـی مـورخ مصـری ( ابن ۀبه گفت

 تـازۀ دسـت یـافتن آنـان بـه اصـول به خاطرشد و این  پزشکان یونانی و هندی تلقی می از تر شرفتهیپ
  تشخیص و درمان بود.

 عشـوی ماسـویه و بخـت یها نام  یشاپور از دو خانوادۀ مسیحی ایرانی بهدترین پزشکان گن برجسته
  سال در گندیشاپور فعالیت داشتند. ستیاز دویشوع بیش  بودند. خانوادۀ بخت
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 ۀفـیخلشاپور بـرای معالجـۀ منصـور ییشوع رئیس بیمارستان گند جرجیس بخت ق۱۴۸در سال 
برای اولین بار ارتباطی میان پزشکان  بیترت نیا به شد و فراخوانده) به بغداد ق۱۵۸/م۷۷۵ و(عباسی 

 ییهـا کتاب ؛آمد. آنان نقش مهمی در پیشرفت پزشکی اسالمی داشـتند به وجودگندیشاپور و بغداد 
  پزشکی پهلوی و سریانی را به عربی ترجمه کردند. یها کتابدر زمینۀ پزشکی نوشتند و 

ً
یوحنـا  مثال

زیسـت و نخسـتین  می در بغـداد سـوم هجـریۀ بن ماسویه پزشک نامداری بود که در نیمۀ اول سد
  پزشکی را نوشت. کتاب عربی در چشم

پزشـکان  بـه دسـتیونـانی، اغلـب  یهـا متنپزشکی، ازجمله  یها کتابدر مدرسۀ گندیشاپور 
) متولـد ق۲۶۰-۱۹۴م/۸۷۳-۸۰۸بن اسحاق (حنین  .سریانی به سریانی و پهلوی ترجمه شده بود

در اسـکندریه تحصـیل کـرده بـود، از مترجمـان  و سـپسشـاپور که در مدرسـۀ گندی ،حیره در عراق
  برجستۀ آثار جالینوس به عربی است.

  فراوان به یونانی، سریانی و پهلوی بود. یها کتابای با  گندیشاپور دارای کتابخانه

  مارستان گندیشاپوریب
و مشـهورترین یخ پزشکی رنخستین بیمارستان آموزشی در تا مارستان گندیشاپور رایبرخی محققان ب

کی، شستان که دارای مدیر، هیئت پزان بسیار منظمی در جهان بامارستیاند؛ ب  هبیمارستان ایران دانست
   سد:ینو ) میم۱۹۷۰ -۱۸۹۲الگود ( .سیریل ل کتردداروساز و پرستار بود. 

. بعـدها دبـرای ایرانیـان قائـل شـ بـار راتنی باید بیشـترین اعادر زمینۀ تشکیالت بیمارست
نـۀ آن وپور شـکل گرفـت. یـک نمابیمارسـتان گندیشـ بر اسـاساسالمی  یها رستانمایب

 »بیمارسـتان«واژۀ عربی مارستان تحریـف  یحت دوم بود. هشتم/ ۀدر سد دغداتان بسبیمار
  فارسی است.

/ م۸۶۹رسـیده بـود در  بـه اوج خـودمـیالدی که در سـدۀ ششـم  فعالیت بیمارستان گندیشاپور
  پایان یافت و با مهاجرت پزشکانش به بغداد یکسره تعطیل شد. ق۲۲۵
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  ١خستگی در پزشکی سنتی ایران
  ٢برتران تیری دو کروسول دِزِپس

  ٣اکبرپور علترجمۀ رضا 

 مفهـومی  نیرو وتوان با مفهوم  خستگیدر فرهنگ ایرانی مفهوم 
ً
در تقابـل اسـت. خسـتگی اساسـا

: او کشـاورز یـا »رنجبـرانسـان «وجـود دارد بـه نـام  یا چهره ایرانی یشناس انسانفیزیکی است. در 
؛ یعنی کسی که تمام تـوان خـود را صـرف کند یمصنعتگری است که تا حد خستگی به سختی کار 

  .کند یمکار و کوشش 
چنین نیست (به معنـی زخمـی کـردن  خستگی، اما واژۀ ٤پهلوی است ِنروگواژۀ نیرو برگرفته از 

 ۀاست که در برخی متون پزشکی فارسی آمـده اسـت. واژ ماندگیاست). در واقع این کلمه، معادل 
  .ردیگ یمخیلی سریع مفهومی مجازی و ذهنی به خود ماندگی و  خستگیدرست مانند  نیرو

دان تـا قـرن ق) مرجع پزشـکی اسـت. او مرجـع دانشـمن۴۲۸-۳۷۰( نایس ابندر سنت ایرانی، 
گذاشـته اسـت. در اینجـا از  ریتـأثنوزدهم میالدی بـوده و بـه مـدتی طـوالنی بـر فرهنـگ مردمـی 

م. اسماعیل جرجـانی کنی استفاده میالقانون فی الطب پزشکی پنج جلدی او با عنوان  المعارف رةیدا
 نایس ابنۀ سنت است، کتابی به زبان فارسی در ادام نایس ابن) نیز که جانشین برحق ق۵۳۱(م. حدود 

پزشـکی است که زبان فارسی را بر گفتمـان  یا سندهینودارد. جرجانی  ذخیرۀ خوارزمشاهیبا عنوان 
  ابن سینایی تحمیل کرده است.

، ت -١   »علت غیر طبیع«ثیر ی أخستگ
بـاز  است و بـه دوران جـالینوس» علت غیر طبیعی«است که حاصل یک  یا دهیپد ۀخستگی به مثاب

گیـرد. ایـن  می نشـأتنامـد  می ٥»فیالکتیکـا آئیسـیا«این تصور در واقع از آنچه جالینوس . گردد یم

                                                    
1. “La fatigue dans la tradition médicale persan” In Zawieja (Ph.) et collaborateurs, Dictionnaire de la fatigue, à 

paraître chez Droz, Mars 2015. 
2. Bertrand Thierry de Crussol des Epesse  

  reza5071@hotmail.com مترجم رسمی زبان فرانسوی .٣
4. D. N. MacKenzie, A Concise Pahlavi Dictionary, London 1990, p. 58, sv. "nērōġ" (.م) 
5. Phylaktika aitia  
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» خردگرایانـه« یبنـد طبقهگذارند، طی نخسـتین  که بر وضعیت سالمت تأثیر می» علل غیر طبیعی«
عباس مجوسی در گروهـی کـه وی  بن یعلوسیلۀ در ادبیات پزشکی ایران در قرن چهارم هجری، به

ایـن  جـزو ٢تمـرین و ورزش بـدنی ١.اند گرفته) نامیده است قرار گانه شش(عوامل » لّستهاالسباب ا«
  هستند.» عوامل غیر طبیعی«

های پزشکی فارسی و عربی خستگی ناشی از افراط در ورزش را بـه سـه دسـتۀ  نویسندگان رساله
روحی 

ُ
(التهـابی) تقسـیم و همـواره بـا کمـی  َوَرمـی(ناشی از کشـش) و  دیّد َتَم (ناشی از زخم)، ق

فیاحتیاط به گروه چهارمی که 
َ

ش
َ
   ٤.کنند یم(ناشی از ریاضت) است نیز اشاره  ٣ق

بدنی شدید عادت ندارند.  یها تالشخستگی قروحی مربوط به افرادی است که به انجام  -الف
در پایـان فعالیـت ای الغر و ضعیف دارد (الغـری عضـالت و سـوء تغذیـه). در این حالت فرد جثه

دچـار  روانتحریـک کننـده و  گوشت و پوست به وسیلۀ اخالط ،جسمی، انگار که بدن را زده باشند
شوند) و یا حاصـل شوند اما بیرون رانده نمیشوند که یا ناشی از فضوالت بدن (که حل میزخم می

م را بـر خـود تحلیل رفتن چربی یا عضالت فرد هستند. بدن مانند زخمی است که خشـکیدگی زخـ
دارد. پس هرگونه حرکت، چه فعاالنه باشد و چه انفعالی، موجب بروز درد شـدیدی از نـوع التهـابی 

م) می
َ
ل
َ
  گردد.(ا

گیرد که به انجام فعالیت بدنی عادت دارنـد. عضـالت خستگی تمّددی افرادی را در بر می  - ب
گیـرد، کشـیده بـاقی م مـیوسیلۀ فرد انجـاها در اثر افراط در فعالیت که همواره بهو زردپی

مـورد کنـد ای. فرد احساس میعضله ضمانند. این حاالت عبارتند از خمیدگی و انقبا می
قرار گرفته است. این خستگی دو حالت دارد: یکـی خسـتگی  کشیدگیو  ضربه (کوفتگی)

 اینجـاسـت. در »بادهـا«دیگری سبک که مربوط به  گران (با احساس سنگینی یا گرانی) و
 هستیم.روبرو شناسی ترکیبی با نوعی نشانه

شوند  خستگی َوَرمی مربوط به افرادی است که به فعالیت عادت دارند. عضالت ملتهب می  - ج
شود. بدن گرم  ند و در نتیجه تورم ایجاد میداراند در خود نگه میو فضوالتی را که تولید کرده

جود دارند که هنگام فعالیت باید در و» دستورهایی«هستند. » ُپر«ها ها و عضلهاست و رگ

                                                    
االمور التی لیست بطبیعیة وهی االمور واالسـباب التـی یحتـاج االنسـان : «۱۵۳ -۱۵۲، ص۱، ج۱۲۹۴، بوالق الطبالصناعة فیکامل .١

المحیط بابدان الناس، والثانی حس الحرکة والسکون، والثالث جـنس األطعمـة و ضرورة فی بقاء الحیاة وهی ستة أجناس؛ اولها الهواء 
 مـ . »األشربة، والرابع النوم والیقظة، والخامس االستفراغات الطبیعیة واحتقانها، والسادس االعراض النفسانیة

 مـ . تفصیل به این موضوع پرداخته است ، به۱۷۳ -۱۷۰، ص۱، در جالطبالصناعة فیکامل؛ مؤلف »ریاضة«در متون پزشکی با عنوان  .٢
ف: خشکی و آفتاب .٣

َ
ش

َ
 مـ . سوختگیق

، ذخیرۀ خوارزمشاهی؛ سید اسماعیل جرجانی، »فی العیاء الذی یتبع الریاضات«، ذیل عنوان ۲۲۹ - ۲۲۸، ص۱، کتاب ۱ابن سینا، ج .٤
  . ـ م۲۳۴ - ۲۳۳، صاألغراض الطّبّیة؛ همو، ۱۵۵ - ۱۵۴ص 
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ها خالی هستند، ابتدا ماساژ شکمی کـه بـه پیش گرفت: پس از هضم غذا در حالیکه روده
و نیز کشیدن بدن که هدف از آن  ،شود، سپس تنفس اجباریآرامی شروع و سپس تندتر می

 ». اند در اثر فعالیت تولید شده«است که » فضوالتی«بیرون راندن 
فی زمانی بـروز مـیخستگی ن  - د

َ
ش

َ
کنـد کـه فـرد در هـوایی سـوزان غـذای وع چهارم یعنی ق

اندکی بخورد یا روزه بگیرد. این خستگی درد نـدارد و ناشـی از کـم آبـی اسـت. اعضـای 
افتنـد. هـای افراطـی (ریاضـت) از کـار مـیبدن عملکرد نامناسبی دارند و پس از فعالیت
جرجـانی در مـورد ایـن نـوع  لیاسـماع دیسـدرد وجود نـدارد امـا جسـم نـاتوان اسـت. 

کنـد اعضـای کند. در این حالت، فرد احسـاس مـیخستگی، به خستگی مسافر اشاره می
اند. از این خستگی دو نوع وجـود دارد: یکـی وقتـی اسـت کـه قبـل از بدنش خشک شده

شـوند؛ شوند و هنگام عرق کردن به شدت مصرف مـیفعالیت، اخالط در بدن انباشته می
 برعکس آن است. دیگری

  خستگ به مثابۀ اختالل مزاج -٢
ای برای دانشمندان ایرانی بـوده اسـت بایـد برای دریافتن این که خستگی تا چه اندازه نشانۀ چندگانه

  متمرکز شویم. »نیرو«روی مبحث 

طول بکشد  ممکن استخستگی نوعی اختالل مزاج یا سوء مزاج است که حالتی گذراست ولی 
ت و نه بیماری، بلکه در آن نیرو ناکافی است. خاستگاه این تفکـر، نظریـۀ درجـات و نه سالمت اس

جالینوس است که صحت مزاج، اختالل مزاج و بیماری از آن قابل برداشـت اسـت. اخـتالل مـزاج 
  اولین درجه به سوی بیماری و صحت مزاج به سوی تندرستی کامل است.

تشکیل شده اسـت: آب، آتـش، بـاد و خـاک. ایـن از چهار عنصر  بدنشانهای جانداران و اندام
هـایی از شود. هـر مـزاج بـر حسـب قسـمتنامیده می »مزاج«ترکیب برای هر اندام، ویژه است که 

ها است: مرطوب، خشک، سرد و گـرم. »کیفیت«دهند، ترکیبی خاص از عناصر که آن را تشکیل می
هایی اسـت کـه ها و کیفیتدل کمیتدهد و حاصل تعاهر مزاجی خود را با فعالیت خاص نشان می

  خاص آن مزاج هستند.

 تـوان یمـاندام است. با توجه به مواد یک مزاج بـه قـدرت آن  ١»نیروی«یا قوه این فعالیت همان 
  .ندیگو یم» استحاله«دست یافت که به این امر 

                                                    
ای در  است. نیرو همانند قوة به عنوان یک واژۀ پزشکی مورد قبول است و این امر را در دستنوشته» قوة«نیرو ترجمۀ دقیق کلمۀ عربی  .١

(از  هدایة المتعلمین فی الطبتوان مشاهده کرد: کتاب  های پزشکی به زبان فارسی است می ن که یکی از نخستین رسالهاکتابخانۀ بادلی
 مـ  .)). ن احمد اخوینی بخاری (قرن چهارم هابوبکر ربیع ب
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دلیـل به عنوان مثال، ضعف قوای طحال (که عبارتند از جذب، نگهداری، اسـتحاله و دفـع) بـه 
  .کند یم اشتها یبفرد را  »سوء مزاج«

 »اسـتحاله«دچـار اسـت  ممکنیز ترکیبی هستند و بدین ترتیب ها ن»روح«باید توجه داشت که 
ها اجسام ظریفی هستند که وظیفه دارند نیروهایی بنیادین یعنـی "جان"هـا را بـه روحشوند. در واقع 

نبـاتی، حیـوانی و  یهـا جانهـایی بـرای َمرکبها »روح«و اعضای کل بدن مخابره نمایند.  ها اندام
 یهـا روحبه ترتیب عبارتند است از کبد، قلب و مغز. بدین ترتیب  ها آننفسانی هستند که سرچشمۀ 

  شوند. نفسانی نیز دچار اختالل مزاج و ناتوانی می حیوانی (قلبی) و ،(طبیعی) نباتی
بـه وسـیلۀ روح حیـوانی  »اسـراف«از ناشی  تواند یمبدین ترتیب، تنگی نفس به هنگام فعالیت 
ناشی از خسـتگی در اثـر آسـیب بـه » ُکندی حواس«باشد، اما نارسایی عضالت، خواب آلودگی و 

شناسـی کـاملی از خسـتگی روحـی دیـده شوند. در آثار جرجـانی نشـانهایجاد می» روح نفسانی«
 تـوان بـه ایـنهـا مـیاین نشانه ۀازجمل ١داند.می »روح نفسانی«شود که آن را ناشی از خستگی  می

ترجمه کـرده  -آرامیدن - ٢غنودنای عربی که جرجانی آن را به فارسی (واژه تیسبااشاره کرد:  موارد
ای است کـه در پـی هضـم که خستگی ٣ِفنجیَدجسازد)، است که فرد به سختی خود را از آن رها می

ه است. در ُسـبات فـرد انگـار کـه خـواب ناشی از غم و اندو گرفتگی کهدهد، و رخ می ٤غذای زیاد
است، روح نفسانی دیگر قادر به نیرو دادن به حواس و اعضای حرکتی نیست، لذا عملکـرد حرکتـی 

ُسبات، تحلیل روح نفسانی بـه ویـژه  محدود به عضالتی است که درگیر تنفس اجباری هستند. دلیل
شود. به گفتـه در بدن پراکنده می سانیروح نفهای شدید و دردآور است؛ بدین ترتیب پس از فعالیت

دهد پس از افراط در فعالیت، نیـروی این دانشمند، ُسبات حالتی از خواب است که به فرد امکان می
خسـتگی » فنجیـدج«کند. طبیعت عمل می» نیروی التیام بخش«خود را بازیابد و در واقع به عنوان 

ل [دشـواری] هضـم و پـایین آمـدن فشـار (عمـ ٥خاصی است که یادآور وضعیت افراد پرخور است
کشد و دچـار پس از غذا). در این حالت، فرد خیره و مبهوت توصیف شده است که مدام خمیازه می

های گردن راه خود را طـی تواند از طریق شاهرگنوعی ضعف است. در این حالت روح نفسانی نمی
                                                    

[قوۀ مدرکه]ها را : "سبات و غرق خواب شدن خواب نیست، بلکه آفتی است که حاست ۱۵۲، ص۱، ج ذخیرۀ خوارزمشاهی...جرجانی،  .١
گونـه توصـیف را ایـن، نوعی از ماندگی ۱۵۶، ص۱از فرمانبرداری نفس و نفس را از کار فرمودن آن باز دارد"؛ همچنین جرجانی، در ج

کشیدن و یازیدگی کی [به تازی آن] را التمطی گویند، و دهان بازکشیدن کی آن را به تازی تثاوب و اما کسالنی و خویشتن«کرده است: 
 م ـ».ها باشد و بیشتری آن وقت پدید آید کی مردم از خواب برخواهد خاستای باشد اندک کی اندر عضلهگویند. سبب آنک فضله

 م ـ.۱۸؛  پانویس ۲۸۱ - ۲۷۹، ۲۷۰ - ۲۶۹، ۲۳۲، صاألغراض الّطبّیةرجانی، ج .٢
یند: «۳۰۱، صاألغراض الّطبّیةجرجانی،  .٣ وی و الفنجیدج گو

ّ
 م ـ».اندر علتی که بتازی الل

 م ـ».ناگواریدن«، ۳۰۱، صاألغراض الّطبّیة در متن جرجانی، .٤
رک به نام آتِسزبن  امیریک  اسماعیل جرجانی همانند ابو علی سینا برای دربار .٥

ُ
می نوشت. یکی از بیماران سلطنتی او، حاکمی ت

 م ـ].۳، صاألغراض الّطبّیةجرجانی،  ←خوارزمشاه  بود که در اثر عارضۀ عروقی ناشی از پرخوری درگذشت [
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های جسـمی افسـردگی ردگی) تجلی نشانه(گرفتن، انقباض، فش» گرفتگی«کند و دوباره فعال شود. 
هستند (که سـرد  ارادگی غرق در اندوه، آثار سودااشتهایی و بیاست. ضعف قوا (ضعف روحی)، بی

  شود. و بردالعضو و در نتیجه  انقباض عمومی بدن از آن ناشی می و خشک است)
گرایی تکیـه دارد، هـم اخالطفیزیولوژی ابن سینایی بسیار پیچیده و درهم تنیده است زیرا هم بر 

. ضـعف قـوا در اثـر بیمـاری سـل را ٢و هم بر جامدگرایی (سولیدیسـم) ١بر بخارگرایی (پنوماتیسم)
توان با نظریۀ جامدگرایی توضیح داد: بدن به خودی خود یک ماده است، تب سل موجـب بخـار  می

ری مادرزادی)، و ای
َ
ن تحلیـل رطوبـت غریـزی شدن رطوبت بنیادی بدن یا همان رطوبت غریزی (ت

 ایرانی  می» ِدق«منجر به 
ً
در  یا گسـتردهو مفهوم  ردیگ یم أاز همین جا منش» ِدق«شود. مفهوم کامال

، فـرد حـواس و »دق«بر دارد که شامل خستگی، زایل شدن نیروی حیات و تحلیل است. در هنگـام 
دلیل ضعف شـدید قـوای وی،  دهد. در اینجا بیمار باید خنک شود، زیرا تحرک خود را از دست نمی

  تب شدید است و داروی مرجع برای آن هم کافور است.

  ٣درمان خستگ -٣
عضالنی و مشابه آن شامل استراحت، حمـام، ماسـاژ و قواعـد  یها تیفعالدرمان خستگی ناشی از 

متغّیـر اسـت. اگـر » خسـتگی عضـالنی« یهـا علتدرمـان مطـابق بـا  یها راهپرهیز غذایی است. 
 هـایی شـود کـه بایـد نـابود گردنـد، فـرد را در حوضـی از آب ولـرممنجر به تولید فضـله ها تیفعال
که معروف به آرامبخشی و باز کردن منافذ هسـتند، ماننـد روغـن رازیانـه،  ییها روغننشانند و با  می

با روغن کنجد که به طور خاص تهیه شده و  مالشدهند.  می مالشروغن بابونه و ریشۀ گل خطمی، 
. در صورتی کـه خسـتگی ناشـی از پرخـوری ردیگ یماند انجام  ر آن چغندر را خوابانده و جوشاندهد

شود. سپس بیمار را به حمـام  قبل از فعالیت باشد، فرد باید روزه بگیرد و استفاده از مسهل توصیه می
آب غـوره  . فردای آن روز، بیمار باید به خـوردن خـورش مـرغ ودهند مشتمال میبرند و بدنش را  می

یـا اسـفناج بخـورد. در  ٤اکتفا کند. روز پس از آن هم، بیمار فقط باید خورش مرغ با کـدو یـا لوبیـا
دی) باشـد، اگـر ناشـی از  سـت، بایـد بـا »بادهـا«صورتی که خستگی به علت کشیدگی (یعنی تمدُّ

زیـره) و بادیـان  کنند یعنی بیمار باید زیره، کرویـا (نـوعی داروهایی معالجه شود که بادها را دفع می
                                                    

١. pneumatisme و کارکردشناس معروف، ح : مکتب پزشکی اسکندرانی که مطابق آن و بر اساس نظریۀ اراسیسِتراتوس، کالبدشناس
  لطیف به نام "پنوما" مرتبط است.ـ م پیش از میالد، زندگی با یک بخار ۲۵۰ - ۳۳۰

٢. solidisme های جامد بدن و منافذ عدم تعادل بین قسمتاز : نظریۀ پرداختۀ آسکلپیادس و پیروانش که بر اساس آن، بیماری ناشی
  م.ـ آنهاست

، ذخیرۀ خوارزمشاهی؛ همو، ۲۳۳، صاألغراض الطّبّیة ؛ جرجانی،۲۳۱ - ۲۳۰، ص۱، کتاب ۱ج ابن سینا، ←هابرای نمونۀ درمان .٣
 م.ـ ۱۵۶ - ۱۵۵ص

 م ـ».ماش: «۱۵۶ -۱۵۵، صذخیرۀ خوارزمشاهیو  ۲۳۳، صاألغراض الطّبّیةدر  .٤
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را بنوشد؛ آب مرزنگوش نیز توصیه شده  ها آناستفاده کند یا آب  ها آنرومی بخورد یا اینکه از روغن 
است. در حالتی که خستگی از نوع التهـابی (ورمـی) باشـد، زیـادی غـذا از طریـق مسـهل و روزه 

، سپس فرد بـه حمـام دهند یمهای خنک کاهش  . گرمای زیاد بدن را هم با نوشیدنیابدی یمکاهش 
یـم و بـه ویـژه روغـن مال یهـا روغن بدنش را با کشش عضالت به وسـیلۀ شستشوو پس از  رود یم

دهند. اگر خستگی از نوع قشفی است، که همراه با کـاهش شـدید رطوبـت اسـت،  بنفشه مالش می
یم شود (دمای آب با توجه بـه فصـل، سـن بیمـار و وضـع عمـومی او تنظـ شستشو با آب توصیه می

  خورد. می ١و بیمار کشکاب شود یمشود). از روغن بنفشه و روغن بادام نیز استفاده  می
کـه ضـد خـود را  ییضـدها«درمان خستگی ناشی از زوال کیفی یا کمی روح نفسانی با منطـق 

. خنک کردن روح نفسانی با عطردرمـانی بـه کمـک عطسـه آورهـا شود یممعالجه » کنند یمدرمان 
 حیترج(عطوسات) و 

ً
که خاصیت تقویت روح قلبی (حیـوانی) و روح نفسـانی دارد، انجـام  ُمشک ا

از خاصیت ویژۀ تقویت هر سه روح برخوردار اسـت (یعنـی همچنـین روح نبـاتی یـا  عود. ردیگ یم
سـرد  شـان ینفسـانکه روح  رود یمدر حالت خاص ضعف قوای افراد پیر به کار عنبر روح طبیعی). 

پـیش از آن «پیاپی استراحت نماید و مراقب باشد کـه  ها صبح شود یم شده است. به سالمند توصیه
  فعالیت را متوقف کند.» که فعالیت او را از پا بیاندازد

در ادبیات و در اعماق فرهنگ ایرانی، خستگی، در معنای وسیع اما محدود به جسم، به صورت 
اشعار فارسی موضوع و اشـاره مجازی در پیوند با وضعیت وجودی انسان روی زمین است. در انبوه 

 دیده می
ً
شود و در واقع به مفهومی عام تبدیل می شود. در بیشتر این موارد کلمـه  به خستگی متناوبا

موجـوداتی » خسـتگان«به کار رفته است. همچنین باید اشـاره نمـود کـه ماندگی پیشتر از خستگی 
هستند که زندگی و سرنوشتشان فرسوده شده است. مفهوم ورود خسـتگی بـه کالبـد، بـه وضـوح در 

  شعرهایی همچون این بیت خاقانی دیده می شود: 
  زخم آمده است حاصل و مرهم نیامده است     که ما را ز روزگار با خستگی بساز

  نابع:م
، چاپ ادوار القش و علی زیغور، بیروت: مؤسسة عّزالّدین للطباعـة و القانون فی الطب، نایس ابن
 ؛۱۹۸۷/ ۱۴۰۸النشر، 

، عکـس نسـخۀ مکتـوب در کتاب األغراض الّطبّیة والمباحث العالئّیـةسید اسماعیل جرجانی، 
 ش؛ ۱۳۴۵، موجود در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، تهران ق۷۸۹

                                                    
ها و منابع طب سنتی چندین معادل آمده است که عبارتند از: ماء الشعیر (آب حاصل از صاف کردن جوی  در فرهنگ» کشکاب«برای  .١

 کنند، پختۀ کشک و نخود. ـ م ترید میپخته)، آش جو، کشک ساییده شده در آب که نان در آن 
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 ش؛۱۳۵۵، به کوشش سعیدی سیرجانی، تهران ذخیرۀ خوارزمشاهی همو،
 عالئی یا الخفیة العالئیـة)همو، 

ّ
ی عالئی (خف

ّ
اکبـر والیتـی و محمـود ، بـه کوشـش علـیُخف

  ش؛ ۱۳۶۹آبادی، تهران: انتشارات اطالعات،  نجم
Pourjavady, N. & Vesel, Z., Sciences, techniques et instruments dans le monde 

iranien, IFRI-PUI, Paris-Téhéran, 2004. 
Thierry de Crussol des Epesse, B., La mélancolie chez Esmā'īl Gorgānī, Luqmān, 

Annales des Presses Universitaires d’Iran, 1990-1991, I, pp. 33-46. 
Idem, La psychiatrie médicale persane, la maladie mentale dans la tradition 

médicale persane, Springer, Paris-Berlin, 2010. 
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  ساعت آفتابی
  ١عبدالحسین مصحف

ها شیفتۀ آسمان پر ستاره و روزها شـاهد حرکـت سـایۀ  های کهن پیش از هر چیز شب ساکنان دوران
های فلکـی  هـا از آسـمان بـه گـزینش صـورت شـبانۀ آن یها زدن دیداند.  آفتاب روشنی بخش بوده

ای ثابت (و در واقع بـه دور محـوری  اند که گنبد آسمان به دور نقطه انجامیده و به این پدیده پی برده
گذاری چهـار جهـت و بـه  ای روزانۀ خورشید هم آنان را بـه نشـانه دایره میچرخد. حرکت ن ثابت) می

است. زمان نیمروز را به یک فاصله از طلوع و غـروب خورشـید شناخت زمان نیمروز رهنمون بوده 
انـد کـه درختـان و  ها بـه ایـن نکتـه پـی برده دانسته و با توجه و دقت به زمان نیمروز و با کنجکاوی

ترین سایه را دارند. این فرایند نمود شـاخص آفتـابی را در  ها در هر روز به هنگام نیمروز کوتاه بلندی
  ها کرد.  سنجی را آشنای ذهن عت آفتابی را گسترش داد و مفهوم زمانپی داشت، عنوان سا

گام اصلی در برپا داشتن شاخص آفتابی دستیابی دقیق به راستای شمال و جنوب بـود. در یـک مکـاِن 
هاست. بـا یـک  اند و خط شمال و جنوب محور تقارن آن ثابت، دو بخش سایۀ صبح و سایۀ عصر متقارن

توان به این محور تقارن دست یافت؛ در فضای آفتابی و در سـطحی افقـی و تـراز  یترسیم سادۀ هندسی م
ای قائم در مرکز آن و عمود بر سطح افقی نصب کنیم کـه بلنـدی میلـه کمـی  ای رسم کنیم و میله اگر دایره

بزرگتر از شـعاع دایـره 
باشد در زمـانی پـیش 
از ظهر نوک سایۀ میله 

ـــــــه ای از  روی نقط
 محــیط دایــره واقــع

شــود. پــس از آن،  می
ــه  ــایۀ میل ــاهس  تر کوت

                                                    
) نگاه ۱۳۹۱- ۱۳۰۳. برای اطالع از زندگی و آثار مرحوم مصحفی (یکاننشریۀ ریاضی  گذار انیبندبیر، پژوهشگر و مؤلف ریاضیات و  .١

، ۲، ش میراث علمیدر » شکوه ریاضت، درنگی بر زندگی و کارنامۀ استاد عبدالحسین مصحفی«کنید به مقالۀ جعفر ربانی با عنوان 
  .۱۷۴- ۱۷۰ص 
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رسد که بار دیگر نوک سایۀ میله روی نقطـۀ دیگـری از  شود و زمانی می شود و سپس به تدریج بلند می می
شود. عمود منصف پاره خط بین دو نقطۀ نشان شده، راستای شمال و جنـوب اسـت.  محیط دایره واقع می

شاخص، در راستای شمال و جنوب واقع شود وقت نیمروز اسـت  آنگاه که سایۀ آن میله= سایۀدر هر روز 
    ١در راستای شمال و جنوب است.و بر عکس، آنگاه که وقت نیمروز باشد سایۀ شاخص 

هایی کـج و  ای در اثـر پدیـده شاخص میلـه
شـده و در نیمـروز از راسـتای شـمال و  کوله می

رو، شاخص  افتاده است. از این جنوب بیرون می
سـاختار بـه شـکل روبـرو را بـه جـای مثلثی با 

   ٢اند. ای به کار برده شاخص میله
شاخص مثلثی، در آغـاز هماننـد شـاخص 

کـه اسـت رفتـه  ای، تنها از آن رو به کار می میله
هنگام نیمـروز را نشـان دهـد. در ایـن حالـت، 
اندازۀ زاویۀ حادۀ بـین دو ضـلع افقـی و مـورب 

شـدند شاخص دلخواه بود. اما آنگاه کـه بـر آن 
گاه شــاخص را بــر حســب  صــفحۀ افقــی تکیــه

بندی، در هر مکان باشد، متناسـب  بندی کنند دریافتند الزم است این درجه حرکت سایۀ آفتاب درجه
با عرض جغرافیایی آن مکـان 

رت پذیرد. راه و روش این وص
ــــدی در متن درجه ــــای  بن ه

دانشگاهی نجوم بیان و نموده 
ـــتاران  ـــت و خواس ـــده اس ش

ن رجـوع کننـد. بـه آتوانند  می
ای از شـاخص  جا نمونهدر این

دار نمـــوده  درجـــهآفتـــابی 
ــازار  ٣شــود. می ــه ب پــیش از ب

ـــه های گونـــاگون  آمـــدن گون

                                                    
  م. ع.ـ در واقع سایۀ شاخص باید به سمت شمال باشد، نه جنوب. ۀ قبل صفحدر شکل  .١
  در این شکل راستای سایۀ نیمروز باید به سوی شمال باشد. ـ م.ع. .٢
 ها باید روی سمت شمالی باشد نه جنوبی. ـ م. ع. بندی در این شکل هم درجه .٣
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از جمله ابزارهای پی بردن بـه وقـت بـود و امـروزه کـارایی نـدارد؛ های فنی، شاخص آفتابی  ساعت
ه دو نیمـۀ د ضمن این که نسبت بهای زمانی نابرابرن همان گونه که در شکل نموده شده است. فاصله

   غربی متقارنند. سشرقی و
دهد بـا هـم سـازگار  بندی شده با وقتی که ساعت نشان می شاخص آفتابی به شیوۀ نجومی درجه

  ها را به جای هم نشان کرد.  توان آن نیستند و نمی
بـزار بـرای ترین ا نکتۀ مهم این که شاخص آفتابی از هر گونه اگر به دقت نصب شده باشـد دقیـق

ها، از جمله  های ساعت برپا شده در بعضی از مکان نمودن وقت صحیح ظهر شرعی است. دستگاه
روز را  ساعت شبانه ۲۴کنند و مدت زمان  های مسجدها، بر مبنای ساعت رسمی کار می در گلدسته

ننـد امـا بـا ک دارند و اعـالم می یمه شب مرعی میاگرچه هم اکنون این تعدیل را در ندهند.  نشان می
  زمان دقیق نیمروز همساز نیست. 

هـا در دو  های جور واجور را ، چینی های آفتابی از گونه های کهن، شاخص در گذشته و در دوران
ها در یـک هـزار و پانصـد سـال پـیش از مـیالد و کسـانی هـم از  هزار سال پیش از مـیالد، مصـری

 ۳۵۵تـا  ۴۰۸دان یونانی ائودوکسوس که از  یاضیاند. از جمله، ر برده های دیگر، به کار می سرزمین
زیسـته اسـت شـاخص  یپیش از میالد م

گذاری  آفتابی تصویر روبرو را طرح و پایه
کــرده اســت. در واقــع، شــاخص آفتــابی 
مفهوم ساعت را داشـته و آن را بـه همـین 

  اند.  برده شناخته و به کار می معنی می
های فنــری و  پــس از اختــراع ســاعت

های دیگر آن،  گیر شدن گونه هکوکی و هم
شاخص آفتـابی از دور خـارج شـد و بـه 
ندرت و گاه به گاه به صورت نمایشی بـه 
ــدالرزاق  ــدس عب ــت. مهن ــه اس ــار رفت ک

ای افقی از آن را در پایگاهی  بغایری نمونه
روی حـوض مســجد (امـام) تهــران کــار 

ها پـیش کـه گـذارم بـه  گذاشته بود. سال
  ١دیدم.لی آنجا افتاد، جای آن را خا

                                                    
 این ساعت اکنون در جای خود قرار دارد. ـ م.ع. .١
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  های از هر گونه یزد، مجموعۀ شاخص» وقت ساعات«مدرسۀ 

... مدرسه دو منار دارد، در یک منار مرغی مسـی نهـاده شـده کـه بـه سـوی 
می نصب شده که به هنگام پنج وقـت طبـل  آفتاب می

َ
گردد؛ بر منارۀ دیگر َعل

زند. در میان رصدگاه چرخی بـا سیصـد و شصـت درجـه سـاخته کـه در  می
شود. در چهـار گوشـۀ چـرخ، چهـار دایـره  برآمدن آفتاب درجۀ آن نموده می

های آن ماه و روز هر ماه که برسد سـیاه  نهاده که هر دایره سی خانه دارد با نام
شود. در باالی چرخ، دو مرغ نهاده که مهره بیرون آورد و در تاس انـدازد،  می

مهـره بیفتـد و  پـنج وقـتتۀ سفید سیاه گرداند و در چرخ به گردش آورد و تخ
طبل زده شود. ... در شب دوازده چراغ است که در هر سـاعت یکـی روشـن 

ان دقیقـه اسـت و س چرخ کوچکی چون جام آویخته که نشـشود، ...، در تا
می بـر 

َ
چون بر جام خورد آواز کند، ...، در اندرون رصد طبل که زده شود َعل

سی دایرۀ سفید بـر وی نهـاده و هـر یده و ره برآید و دایره بر باالی چرخ کشمنا
  شود ...  ها سیاه می گذرد یکی از این دایره روز که از ماه می

 ۷۲۵خمـس وعشـرین و سـبع مئـة= «بنابر نوشتۀ برپا کنندۀ این رصدگاه، سال پایان ساخت آن 
است که همزمان با جشن گشـایش  تاریخ جدید یزدبوده است. نوشتار هم برگرفته از » هجری قمری

  منتشر شده است.  ۱۳۱۷یرستان ایرانشهر یزد در آبان دب
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  از مرحوم عبدالحسین مصحفی نامهدو 
  های آفتابی و آشنایی با لگاریتم در ایران دربارۀ ساعت

  ۱۳۷۱دی  ۲۹یزد، 
  دوست گرامی، آقای مهندس باقری،
و همسر با درود فراوان و به امید آن که خود 

گرامی تندرست و بهـروز و شـاد و کامیـاب 
نوشـته  ۱۶/۹ای کـه در تـاریخ  باشید. نامـه

بودید خیلی وقت پیش دریافت شده اسـت. 
ــگاه ــوی دانش ــجویی در ک ــان دانش  ،در زم

برد که  سر میه دانشجویی از رشتۀ پزشکی ب
عادت داشت یک هفته را نه چای بخورد نـه 

ای حـرام ه سیگار بکشد و نه از آن نوشیدنی
بنوشد. تنها نصف روز از هفته را بـرای ایـن 

کرد تـا  کارها گذاشته بود. از ظهر شروع می
کـرد و  نیمۀ شب سیگار به سیگار روشن می

چندین بطری عرق کشمش را پشت سر هـم 
  کشید.  باال می

اکنون هم برای من به خاطر کارهـایی 
ارد در نخستین فرصت که روی دهـد گذ آید و مجالی برای نامه نوشتن نمی پیش میکه مختلف 

دهم. یک حسن خوبی (!) این کار هم آن  های متوالی را یکسره به این کار اختصاص می ساعت
هـای  های دوستان را بخوانم و فـیض دوبـاره بـرده باشـم. دربـارۀ قیمت است که بار دیگر نامه

که نوشته  گونه هماننم. ک های اکباتان که زحمت کشیده و فهرست کرده بودید تشکر می آپارتمان
های دوسـتان موردهـای مناسـب را از  بودید باید چند روزی را در تهران بگذرانیم و با راهنمایی

در انتظاریم حدت سرما بشکند و فرصتی برای این کـار پـیش نزدیک ببینیم و یکی را برگزینیم. 

 عبدالحسین مصحفی
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آیـد  برمی دانشمندهای چند ماه اخیر  که از مندرجات مجله گونه آنآید. در مورد نقد کتاب هم 
اش  اند و فقـط گـاه چنـد سـطری را کـه همـه مثل این که نقد و بررسی کتاب را به کنار گذاشته

بینی  هم پیش های تراختنبرگ روشکنند. از کتاب  تعریف و معرفی است دربارۀ کتابی چاپ می
ی می سندۀ کتاب وصـف حـالی اسـت کـه جـذابیت و شد که استقبال خواهد شد. شرح حال نو

  کشش خاصی دارد. 
ام. اولـین  سؤال فرموده بودید که آیا در یزد جای دیگر ساعت آفتابی وجود دارد؟ در یزد که ندیده

ام در کرمان بود که در محل مدرسۀ احمدیۀ اسبق، دبیرسـتان پهلـوی سـابق و  ساعت آفتابی که دیده
بعـدها  های آفتابی قائم السطح بـود محل ادارۀ فرهنگ در باالی یک ستون نصب بود. از نوع ساعت

 مسجد امام) دومین ساعت آفتابی را دیدم کـه 
ً
که تهران آمدم در کنار حوض مسجد شاه سابق (فعال

اش افقی بود و مهندس بغایری آن را ساخته بـود. بعـدها در دانشـکده در درس نجـوم، دکتـر  صفحه
کـه هـر دانشجویان خواسـت ما های مختلف آفتابی را برایمان شرح داد و از  ریاضی کرمانی ساعت

ای از یک ساعت آفتابی با صفحۀ افقی را برایش بسازیم. آن موقع این درس کتاب چـاپی  کدام نمونه
در هـایی از نجـوم  درسمان کـنم زیـر عنـوان داشتیم. بعدها کتاب آن گ اشت برمینداشت و ما یادد

لـی سری انتشارات دانشگاه تهران چاپ شده است. چند سال پیش هم آقـای مهنـدس ماشـاءالله ع
شناسی تألیف کرده بود که از طرف امیرکبیر چـاپ و  یابی و قبله احیائی چند جلد کتاب دربارۀ جهت

به زبان فرانسه و  های نجوم در کتابمنتشر شدند و باید مبحث ساعت آفتابی را هم دربرداشته باشد. 
. اصل کـار از ها هم باید اصول ساخت ساعت آفتابی تشریح شده باشد انگلیسی و در دایرةالمعارف

این قرار است که حرکت روزانۀ خورشید مستدیر یکنواخت و در صفحۀ عمود بر محور عـالم فـرض 
ای رسـم شـود و در  ای که عمود بر محور عالم قـرار داده شـود دایـره شود. در هر محل در صفحه می

یک ساعت  سایۀ میله در هر .نصب شودای عمود بر صفحه (یعنی موازی محور عالم)  وسط آن میله
و در ظهر حقیقی سایۀ میله فصـل مشـترک حقیقی کمانی پانزده درجه از آن دایره را طی خواهد کرد 

النهار محل با صفحۀ دایره خواهد بود. هرگاه این دایـره بـر صـفحۀ افـق تصـویر شـود  صفحۀ نصف
ئم بر افـق و ساعت آفتابی با صفحۀ افقی را به دست خواهد داد و از تصویر صفحۀ دایره بر صفحۀ قا

شـود. زاویـۀ میلـۀ شـاخص بـا  النهار ساعت آفتابی با صفحۀ قائم ساخته می عمود بر صفحۀ نصف
صفحۀ ساعت آفتابی در حالت افقی برابر با عرض جغرافیایی محل و در حالت قائم برابـر بـا مـتمم 

  عرض جغرافیایی محل است. 
عـرض  λخـط شـمال و جنـوب،  زاویۀ سایۀ شـاخص بـا αدر ساعت آفتابی با صفحۀ افقی اگر 

tgزاویۀ ساعتی باشد رابطۀ  Hجغرافیایی محل و  sin tg Ha = l برقرار خواهد بود که بـا توجـه بـه  ×
    بندی صفحۀ ساعت آفتابی به شکل زیر است: این رابطه روش درجه
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 Oنیم دایرۀ به مرکـز 

رسـم و  ONو به شـعاع 

کمان برابر تقسیم  ۱۲به 

 ،ONشود. در امتداد  می

چنـان انتخـاب  Cنقطۀ 

شـــــــود کـــــــه  می
ONCN

sin
=

l
Tخط   T¢ 

ــرۀ  ــر دای ــاس ب در  Oمم

بـه  Oرسم و از  Nنقطۀ 

Tشود تا  وصل و امتداد داده می Oهای تقسیم دایرۀ  هر یک از نقطه T¢  را قطع کند و از نقطۀ تقـاطع

مرکـز صـفحۀ  Cکننـد.  ها را در ساعت آفتـابی مشـخص می ها ساعت شود. این خط وصل می Cبه 

  امتداد شمال محل باید باشد.  CNساعت و خط 

  
تألیف قرن نهم هجـری چنـد  تاریخ یزدای به نام وقت ساعت وجود دارد. در کتاب  در یزد محله

کدام وقت یـا  رای در این محل نصب بوده و ه صفحه به شرح ابزارهایی پرداخته که بر سر در مدرسه
انداختـه،  ای را بـه درون یـک ظـرف می اند. مرغی بوده که سر هر ساعت مهره داده تاریخ را نشان می

بـا گذشـت شده، دایرۀ دیگری  از آن سیاه می o15ای بوده که با گذشت هر یک ساعت یک قطاع  دایره
داده و دایـرۀ دیگـری تـاریخ مـاه را  شده و تاریخ روز را نشـان مـی ام آن سیاه می هر یک روز یک سی
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 مدرسـه بـاقی مانـده  ١نموده است. می
ً
خواسته باشید فتوکپی این چند صفحه را برایتان بفرستم. فعال

آشنایی با تاریخ ریاضیات رسانم. در کتاب  سالم می رامی، دکتر شفیعیها است. آقایان معلمی، کاظ
ترجمۀ دکتر وحیدی ویراستۀ دکتر شفیعیها دیدم که مسئلۀ معروف به الحسن (= حسن بـن هیـثم) را 

اند که تعجب کردم. شادروان دکتر هشترودی در کالس درس خود این مسـئله را  مسئلۀ الهازن نوشته
گذاشت. در آثار دکتر مصاحب و آقای قربـانی نیـز بـه همـین نـام  ن به مسابقه میبه همان نام الحس

  معروف است. اگر دکتر شفیعیها را دیدید در میان بگذارید. 
  ارادتمند
  مصحفی

                                                    
 .میراث علمیاز عبدالحسین مصحفی در همین شمارۀ » ساعت آفتابی«نگاه کنید به مقالۀ  .١
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  ۲۵/۸/۱۳۸۷یزد، 
  استاد بزرگوار جناب آقای دکتر محمد باقری

  پس از عرض سالم
رسـانم: اسـتاد فقیـد دکتـر غالمحسـین  در پاسخ به پرسشی که تلفنی ایراد فرمودیـد بـه آگـاهی می

 ۱۶۰) در صـفحۀ ۱۳۱۷(چـاپ  تاریخ ریاضیات ضمیمۀ جبر خیـاممصاحب در تألیف خود به نام 
الدوله فرزند مالعلی محمد در کتابی که راجع به شرح اعمـال بـه  نویسد: مرحوم عبدالغفار نجم می

خورشـیدی بـه طبـع رسـیده بعـد از ایـراد تـاریخ مختصـر  ۱۲۵۳لگاریتم تألیف کـرده و در وسیلۀ 
  نویسد:  لگاریتم می

در بـاب  ١مرحـوم مـال محمـدباقر یـزدی (پـدر یـا نـوه؟) عیون الحسـابدر ایران کتاب 
وإذا أردنا أن نعلـم سـهم قـوس معلومـه، نضـرب جیـب «فرماید:  استخراج ضلع اول می

فسه و نقّسم الحاصل علـی جیـب ثالثـین درجـة، أعنـی نصـف نصف تلک القوس فی ن
 ۵۰عـرف سـهم ننصف القطر، فالخارج من القسمة سهم تلک القـوس. مثالـه، أردنـا أن 

فهـو  ۱۹۲۵۱۸۹۶۴، ضـعفناه فصـار ۹۶۲۵۹۴۸۲درجـة فکـان  ۲۵درجة. أخذنا جیب 
بقــی  ۹۶۹۸۹۷۰۰درجــة فهــو  ۳۰درجــة، نقصــنا منــه جیــب  ۲۵بمنزلــة مربــع جیــب 

درجـة  ۳۰درجة علی جیـب  ۲۵وهو بمنزلة الخارج من قسمة مربع جیب  ۹۵۵۲۹۲۶۴
 ،ض جیـبعبارت ظـاهر اسـت کـه در ایـن مثـال عـواز روی این ». درجة ۵۰فهو سهم 

لگاریتم آن را اختیار نموده و عوض تربیع جیب لگـاریتم آن را مضـاعف نمـوده و عـوض 
آن در این مثال جاری شـده و خالصه این که خود لگاریتم و خواص  ؛تقسیم تفریق نموده

دانیم در تـاریخ  در مواضع دیگر از کتاب چنین مثالی و چنین اعمـالی ذکـر نشـده و نمـی
سال قبل آیا از خود به خواص لگاریتم ملهم شده یا از جایی کسب نموده و حـال آن  ۱۵۰

کـریم که آن وقت مراودۀ با خارج در میان نبوده و مرحوم میرزا نصیر طبیب [پزشک دربار 
نوشـته چـون بـه ایـن  عیـون الحسـابخان زند] که در اکثر علوم متمتع بوده و حواشی بر 

فهمم. این مضمون مجهول بوده تا علـی محمـد مهنـدس  عبارت رسیده نوشته است نمی
ابوی حقیر در اوقاتی که هنوز مراودۀ با فرنگیـان مفتـوح نشـده و کتـب ایشـان بـه دسـت 

لگـاریتم ملهـم گشـتند و کتـابی در همـان اوقـات تـألیف  آمد در آن عبارت به فواید نمی
  د. انمودند و قواعدی وضع کردند بسیار سهل در استخراج لگاریتم اعد

که برای سال چهارم ریاضی تألیف  جبر و مقابلهاز کتاب  ۱۶۸دکتر مصاحب در پاورقی صفحۀ 
الدولـه)  شاگردان نجم خورشیدی چاپ کرده است از قول مهندس عبدالرزاق بغایری (از ۱۳۳۱و در 

                                                    
، دی و ۹و  ۸، سال دوم، شمارۀ دانش و مردم» (دانان ایرانی با لگاریتم سرآغاز آشنایی ریاضی«در مقالۀ با توجه به آنچه مرحوم مصحفی  .١

) در پدربزرگ) نوشته است، این شخص باید نوۀ محمدباقر یزدی معروف باشد. محمدباقر یزدی معروف (۵۳۷-۵۳۰، ص ۱۳۸۰بهمن 
  م. ع. - لیمان صفوی بود. اش معاصر شاه س زیست و نوه عصر شاه عباس اول و دوم می
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نوشته است که مال علی محمد اصفهانی بدون اطالع از تحقیقات نپر به کشف لگاریتم نایل شده و 
  اش موجود است.  جدول لگاریتمی نیز ترتیب داده است که نسخۀ آن نزد مرحوم نوه

ع اشـاره الدین اصفهانی در تقریرات خود در دانشگاه تهران نیز بـه ایـن موضـو مرحوم سید جالل
  کرده است. 

کفایت اللباب فـی ه محمدباقر یزدی (نوه) با تألیف هم باید اشاره کنم. نخست این ک به دو نکته
را تشریح کرده است. استاد همایی با این یادآوری که نسخۀ این  پدربزرگشکار  شرح عیون الحساب

کتاب به خط خود یزدی را در اختیار داشته و به عبدالرزاق بغایری واگـذارده توضـیح داده اسـت کـه 
  ها) اشاره کرده است.  فرنگی ها (= هایی از افرنج محمدباقر یزدی در این شرح به کارها و به قاعده

تألیف دکتـر عبدالحسـین نـوایی آمـده  تاریخ ایران و جهاننابر آنچه در کتاب نکتۀ دیگر آن که ب
اند  هایی که بر ریاضیات تسلط داشـته دوران پادشاهی صفویان، بالغ بر پنج نفر از اروپایی راست، د

اند ریاضـیات خـود را بـرای  های ایرانـی مـراوده داشـته و کوشـش داشـته دان به ایران آمده با ریاضی
  ا توضیح دهند. ه ایرانی

و نـوۀ  هـا دخترخانمفرمایشی دیگر باشد در خدمت حاضـرم. خـدمت سـرکار همسـر گرامـی و 
  رساند. رسانم. همسرم نیز سالم می عزیزتان سالم می

  ارادتمند
  عبدالحسین مصحفی
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  عیون األنباء فی طبقات األطباء

الدین احمد خزرجی مشهور به ابن ابی اصیبعه، پژوهش و برگردان  نوشتۀ موفق

ص، انتشارات زعیم با همکاری جامعۀ  ۱۰۳۳ج، ۲ذاکر،  میابراه محمددکرت 

  ش۱۳۹۳درمانی ایران، تهران،  گیاه

  ١حنیف قلندری

هــای  هـای کالســیک، کـه مرجـع گروه ترجمـۀ متن
 ای، به زبـان فارسـی بـراستمشخصی از محققان 

ر دانشجویانی که در آغاز راه تحصیل ت استفادۀ آسان
های دیگــر کــاری  هسـتند یــا مخاطبــان عـام رشــته

شایسته و در بیشتر موارد سودمند است. اما همیشـه 
های ترجمه شده، مگـر  باید به خاطر داشت که متن

در برخی مطالعات تطبیقی، مرجع اصلی محققـان 
تر آن اسـت کــه  نخواهنـد بـود. از ایـن رو پسـندیده

ای در خور در بـارۀ اثـر  هایی به مقدمه جمهچنین تر
ترجمــه شــده و تحقیقــات انجــام شــده در بــارۀ آن 

ای که دکتر محمد ابراهیم ذاکر  آراسته شوند. ترجمه
فـراهم  عیون األنبـاء فـی طبقـات األطبـاءاز کتاب 

  ها است. اند از این دست ترجمه آورده
هـای  را در میـان متن ء فی طبقات األطبـاءعیون األنبانخستین محققاِن تاریخ علم دورۀ اسالمی 

ابـن نـدیم،  الفهرسـتشناختِی تـاریخ علـم دورۀ اسـالمی در کنـار  ای و کتاب نامه کالسیک زندگی
حاجی خلیفه چهار منبـع اصـلی بـرای شـناخت دانشـمندان  کشف الظنونقفطی و  تاریخ الحکماء

                                                    
  hanif.ghalandari@gmail.com  عضو هیأت علمی موزۀ علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران .١
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آن باشـد کـه ایـن چهـار کتـاب بیشـتر از دانند. البته شاید سبب ایـن تعبیـر  می ها آناسالمی و آثار 
برای محققان نخستیِن تاریخ علم شـناخته شـده بودنـد. بـرای مثـال نـالینو در چنینی دیگر آثاِر این 

(المصـادر األربعــة » چهـار منبـع اصـلی«از ایـن چهـار کتـاب بــا عنـوان  ١تـاریخ نجـوم اسـالمی
تـاریخ نجـوم ای کـه محتـوای کتـاب  جلسـه ۳۰األساسیة) نام برده است و در شش جلسۀ درس از 

سخن گفته است. آن دسته از محققـانی کـه بـا ایـن چهـار کتـاب  ها آنسازند در بارۀ  را می اسالمی
 هـا آنتـوان  اند بر این نکته واقفند کـه نمی استفاده کرده ها آنلف از آشنایی دارند و در تحقیقات مخت

(از سـدۀ چهـارم تـا یـازدهم هجـری)،  هـا آنرا با یکدیگر سنجید؛ فاصلۀ زمانی میان نوشته شـدن 
و مـواردی از ایـن دسـت موجـب شـده اسـت کـه هـر کـدام از ایـن  ها آنتفاوت حرفۀ نویسندگان 

و دانسـتن چگـونگی اسـتفاده  هـا آناشند اما به هر صورت آشنایی با ها از منظری قابل توجه ب کتاب
از جملۀ نخستین ملزومات تحقیق در بسیاری از علوم دورۀ اسالمی، از جمله تـاریخ علـوم  ها آناز 

  دقیق و تاریخ پزشکی است.
الدین احمد خزرجـی مشـهور بـه ابـن ابـی اصـیبعه  نوشتۀ موفق عیون األنباء فی طبقات األطباء

ق) است. ابن ابی اصیبعه از اهالی شام و از پزشکان مشهور سدۀ هفـتم بـود. مشـغول ۶۰۰-۶۶۸(
بودن نویسندۀ کتاب به حرفۀ پزشکی موجب شده است تا محققـان در بـارۀ دقـت نظـر او در آوردن 
عبارات و آثار منتسب به پزشـکان کمتـر تردیـد کننـد و بـر ایـن اسـاس ایـن کتـاب از جملـۀ قابـل 

آید و از همین رو هنوز هم  ای در بارۀ پزشکان دورۀ اسالمی به حساب می نامه آثار زندگیاعتمادترین 
تـرین منـابعی کـه  در مأخذشناسی تاریخ علم دورۀ اسـالمی از ایـن کتـاب بـه عنـوان یکـی از مهم

ردیـابی «شود. بر پایۀ بخش کوتاهی که با عنـوان  دانشجویان و محققان باید با آن آشنا باشند یاد می
به قلم مرحوم استاد احمد منزوی به مقدمۀ ترجمۀ » عیون األنباء فی طبقات األطباء یها نوشته دست

های جهـان شـناخته  نسخۀ خطی از این کتاب در کتابخانه ۳۶) ۲۱-۷حاضر افزوده شده است (ص
م کتابخانـۀ آسـتان قـدس ۴۱۴۸های ایران، شـمارۀ  شده است که از این میان سه نسخه در کتابخانه

شوند. همچنین طبق این  /ع کتابخانۀ ملی، نگهداری می۱۶۳۱کتابخانۀ ملی ملک و  ۳۷۰۸ضوی، ر
 گزارش، ُنه چاپ مصحَّ 

َّ
چـاپ اگوسـت  هـا آنح از این کتاب فراهم آمده است کـه نخسـتیِن ح و منق

، تصـحیح عـامر نجـار اسـت کـه در سـال هـا آنم است و آخریِن ۱۸۸۲ق/۱۲۹۹مولر در قاهره در 
صر به چاپ رسیده است. سودای ترجمۀ این کتاب به فارسی اول بار به فکر شادروانان م در م۲۰۰۱

آبـادی راه یافـت و ایشـان بخـش نخسـت کتـاب را ترجمـه و در  سید جعفر غضبان و محمـود نجم
اند، اما آن کار به سرانجام نرسید. کتاب حاضر که این نوشته به قصد معرفـی و  ش منتشر کرده۱۳۴۹

                                                    
کانون نشر و به فارسی ترجمه و  تاریخ نجوم اسالمیاحمد آرام این اثر را با عنوان  ،علم الفلک، تاریخه عند العرب فی القرون الوسطی .١

  آن را منتشر کرده است.  ۱۳۴۹ در سال های اسالمی پژوهش
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بـه زبـان فارسـی  عیون األنباءآمده است تالش دوبارۀ محمد ابراهیم ذاکر برای ترجمۀ نقد آن فراهم 
  است که به سرانجام رسیده و در دست پژوهشگران است.

اشراف مترجم به زبان عربی موجب شده است که ترجمه روان و مفهوم باشد. شـاید نقـدی کـه 
های فارسی  بسیار دربند به کار بردن واژهبتوان بر مواضعی از ترجمه وارد دانست آن است که مترجم 

 امروزی است در حالی که او متنی از سدۀ هفتم را ترجمه کرده است. البته منظور آن نیسـت 
ً
و بعضا

نویسی سدۀ هفتم باشد اما نگاه داشتن جانـب احتیـاط، شـیوایی  که باید عبارات فارسی شبیه فارسی
عرضـه » های پارسی جایگزین واژه«ای با عنوان  مترجم سیاهه ،کرد. در ابتدای کتاب متن را بهتر می

  های فارسی را که برای ترجمه در نظر گرفته آورده است: کرده است و در آن برخی از معادل

  معادل فارسی  کلمه  معادل فارسی  کلمه

  خونگیری  فصد  اختربینی  احکام نجوم

  دل  قلب  اخترشناسی  دانش نجوم

  رونویسی  استنساخ  آمیختگی  خلط

  سپرز  طحال  انبستگی  غلظت

  شناسی ستاره  دانش نجوم  آمیزه  خلط

  شناسی جهان شکل  هیئت  بادکش گذاشتن  حجامت

  شکمبه  معده  باال آوردن  قی کردن

  ؟  پیخال  مدفوع، براز
شکمروش همراه باال 

  آوردن

  شکمروش  اسهال  پیشاب  بول

استفراع البدن 
  (استفراغ البدن)

  کاردپزشک  جراح  سازی تن تهی

  کاردپزشکی  جراحی  جبرائیل  جبرییل

  گزاره نویسی  شرح دادن  شناسی جهان  هیئت

  گوشه نویسی  حاشیه  چشم پزشک  کحال

  میانه  معتدل  چشم پزشکی  کحالی

  هماهنگ  اعتدال  مند خرد ُکنش  عقل فعال
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کـه » استنسـاخ«بـرای » رونویسـی«و » شرح«برای » نویسی گزاره«هایی چون  جدا از برابر نهاده
 هـا آنتواند موجب سردرگمی  های جایگزین می کلمات آشنایی برای محققان این حوزه هستند و واژه

: دنبالۀ مقاله) برای سه کلمه دو برابر نهاده آمده است و این موجب شده است کـه ترجمـه   باشد (نک
آمـده اسـت:  عیـون األنبـاءاز روال مشخصی پیروی نکند. برای نمونه در شرح حال ثابت بن قره در 

ه علیه فوصـله بالمعتضـ«
ّ

م فی داره فوجب َحق
ّ
د وأدخلـه فـی وقیل إّنه قرأ علی محمد بن موسی فَتَعل

او در خانۀ محمـد فرزنـد «)؛ این عبارت چنین ترجمه شده است: ۲۱۵، ص۱(ج» المنجمینجملة 
ها پرداخت پس بر خود بایسته دید تا او را به معتضد پیوند دهد پـس وی را در  موسا به آموزش دانش

ابـن  ،بعلبکـی ). در جای دیگر در یاد کردن از قسطا بن لوقـا۵۳۵(ص ١»قرار داد اخترشناسانزمرۀ 
عـالم الهندسـة  مـنجمإّنه مسیحی النحلـة، طبیـب حـاذق نبیـل فیلسـوف «نویسد:  ابی اصیبعه می

ترسـا آیـین، پزشـکی ورزیـده و بـاهوش، «و در ترجمـه آمـده اسـت:  ،)۲۴۴، ص۱(ج» والحساب
» مـنجم«) در حالی که کلمـۀ ۵۹۶(ص» دانا به دانش هندسه و حساب بود شناس، ستارهفیلسوف، 

نیز وضع چنـین » هیئت«توانست باشد. در بارۀ کلمۀ  دو موضع خود گویای منظور مترجم می در هر
» شناســی جهــان شکل«) یــا cosmology» (شناســی جهان«اســت، ترجمــۀ ایــن کلمــه بــه 

)configuration of the world خـود دربردارنـدۀ مفهـومی » هیئـت«) نقض غرض است و کلمـۀ
اند و محققان این حـوزه بـا آن  شاخه از دانش نجوم در نظر داشتهاست که دانشمندان اسالمی از این 

  آشنا هستند.
  توان به آنها اشاره کرد عبارتند از: های دیگری که در بارۀ ترجمه می از نمونه

  ٢وکان أّی مسألة قالهـا لـی أتصـورها«خوانیم:  می عیون األنباءدر شرح حال ابن سینا در  -
ً
خیـرا

داد، آن را بهتـر از خـود او  او هر درسـی را کـه مـی«) و در ترجمه آمده است: ۳، ص۲(ج» منه
). روشن نیسـت کـه ایـن بخـش آخـر ۷۴۱(ص» کردم و سپس زیباتر از او آنالیز میفهمیدم  می

در اینجا بـه چـه » آنالیز کردن«جمله معادل کدام بخش از جملۀ عربی است و استفاده از فعل 
 معناست!

در ابتدای کتاب، آنجا که ابن ابی اصیبعه مطالبی را در بارۀ خاستگاه دانش پزشکی آورده است،  -
های شخصی به مرور زمان به قواعد دانش پزشـکی مبـدل  کند چگونه برخی از تجربه اشاره می

                                                    
اند که او نزد محمد بن موسی درس خواند و در خانۀ او به تحصیل مشغول بود  وگفته«شد:  زعم نگارنده این جمله باید چنین ترجمه می به .١

  »و [ثابت] حق خدمت را در بارۀ او [محمد بن موسی] به جا آورد و [محمد] او را نزد معتضد برد و در جملۀ منجمان [دربار] جای داد.
لمن ( .٢

ُ
ها) «The Life of Ibn Sina( زندگی ابن سینا) در Gohlmanگ

ُ
َصّورت

َ
های او نیز بوده،  که در نسخه بدل» أتصورها«را به جای » ت

رسد. در اینجا برای پایبندی به نقل مضمون از تصحیح مولر، ضبط او نوشته شده  تر به نظر می ) و اختیار او صحیح۲۲پذیرفته است (ص
  است.



 

  

١٣٠ 

 شود، پس بـه تصـادف زند که شخصی با خوردن گیاهی مبتال به اسهال می اند. او مثال می شده
تواند تجربۀ خود را در اختیار دیگری بگذارد و  دریافته است که آن گیاه مسهل است و آن گاه می

وسـارت عنـده «این منجر به اشاعۀ تجربه خواهد شد. عبارت ابن ابـی اصـیبعه چنـین اسـت: 
ف لتلـک األعـراض ُمزیـل لهـا 

ِّ
معرفة أّن هذه الَحشیشة تفعل هذا الفعل وإّن هذا الحادث ُمخف

از این رو با آزمودن ناخواسـته، «خوانیم:  ) و در ترجمه می۶، ص۱(ج» ره لذلک الشخصفَتذکّ 
سپس او آزمـودۀ کـاربردی خـود بـرای فـردی پی برده شد که این گیاه دارای چنین ویژگی است 

فتــذکره لــذلک «ای چنــین مغلــق بــرای عبــارت  ). ترجمــه۶۸(ص...» نمایــد دیگــر گــزاره می
دهد الزم نبود. همچنـین  منظور عبارت را نیز به درستی نشان نمی که به زعم نگارنده» الشخص

به کار خواهد » شرح«را مترادف » گزاره«تر عرضه شد مترجم مدعی بود که  در جدولی که پیش
» تـذکره«در برابـر فعـل » گـزاره کـردن«برد که در اینجا این طور عمل نکـرده اسـت و از فعـل 

 وجب سردرگمی خواننده باشد. تواند م استفاده کرده است و این می
ــان نام - ــام  در می ــت ضــبط دو ن ــن ابــی اصــیبعه آورده اس ــه اب ــانی ک ــقلبیوس«هــای یون و » اس

آمده است. اگر بنای متـرجم بـر » دیاسکوریدوس«و » اسکلپیوس«به صورت » دیاسقوریدس«
ار را در بـارۀ های یونانی را به تلفظ انگلیسی مشهور امروز بیاورد باید این ک آن بوده است که نام

بایست  می» اهرن قس«و » اریستوِتل«باید » ارسطوطالیس«داد، برای مثال  ها انجام می همۀ نام
هـای دیگـر نیسـت. از  ای جاری بـرای نام شد در حالی که این قاعده نوشته می» هرون کشیش«

  دند.ش این رو بهتر آن بود که آن دو نام نیز با ضبط مشهور دورۀ اسالمی در متن حفظ می

 قابـل اغماضـند آنچـه در ایـن 
ً
جدا از مواردی از این دست در ترجمه که بسیار نیسـتند و بعضـا

تر اشـاره شـد کـه ترجمـۀ چنـین آثـاری  کتاب کمتر از حد انتظار فراهم آمده، مقدمۀ آن است. پیش
انـد، از  تواند دستگیر دانشجویان و محققانی باشد که به تازگی پژوهش در این حوزه را آغـاز کرده می

ای که در آن در بارۀ این کتاب و تحقیقاتی که در بارۀ آن انجام شده است به حـد  این رو وجود مقدمه
تواند برای ایشان بسیار راهگشا بشد. در صفحۀ عنوان کتاب حاضر  کفایت سخن گفته شده باشد می

ن حال جز مقدمـۀ خـانم از آِن محمد ابراهیم ذاکر است. با ای» پژوهش و برگردان«نیز آمده است که 
احمد منزوی کـه  شناسی به قلم استاد حیدری داویجانی و تقریظ استاد مهدی محقق و بخش کتاب

مجموعۀ مطالب گرد آمده توسط محقـق (یـا  ،اند صفحۀ آغازین کتاب را به خود اختصاص داده ۲۱
اهیم ذاکـر، رضـا های محمـد ابـر محققان؛ این جمع بستن از آن روست که در پایان متن تحقیق نام

صفحه اسـت. ایـن بخـش مشـتمل بـر سـه فصـل  ۳۰عرب بافرانی و رضا دادگر آمده است) حدود 
-۳۱(ص» نامۀ ابن ابـی اصـیبعه زندگی«)، ۲۹-۲۳(ص» نگاری پزشکی درآمدی بر تاریخ«است: 

). آنچه در این بخش از کتاب ۵۲-۳۵(ص» عیون األنباء فی طبقات األطباءواکاوی کتاب «) و ۳۳
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بسته داشتن مؤلفان از ارجاع به منابع و عرضۀ کتابشناسـی   خورد، دست از هر چیز به چشم می یشب
آمـده  ۲۴ثـال در صـفحۀ انـد. بـرای م مناسب و قابل رجوع از منابعی است که از آنها اسـتفاده کرده

آنهــا ابـن نـدیم بــو فـرج محمــد فرزنـد اسـحاق فرزنــد یعقـوب وراق بغــدادی (د:  نمونـۀ«اسـت: 
نشـانۀ » فهرسـت«در برابـر » نمایـد. ای کوتاه نکـاتی را یـاد می به گونه فهرستم) در ۹۹۵ق/۳۸۵

، آغاز فن سوم از مقالۀ هفتم، برگـردان فهرست«پانوشت آمده است و در پانوشت نوشته شده است: 
، که البته بیشتر محققان آن را فهرستحال آنکه الزم بود مشخصات کتابشناختی کتاب » رضا تجدد

ردیـابی «شناسند، به طور کامل بیاید. هـر چنـد در بخـش دیگـر همـین فصـل،  می الفهرست با نام
مشخصات کتاب آمده است امـا در مقـام ارجـاع  ۲۴، در شمارۀ »های تاریخ پزشکی نویسی کتاب

بخشی در ذکـر  ،شد یا آنکه به پایان بخش تحقیق الزم بود که در پانوشت اطالعات کتاب اضافه می
ردیـابی «هایی از این دست در تمام متن تحقیق فراوان اسـت. در بخـش  شد. نمونه میمنابع افزوده 

ای دورۀ اســالمی را بــا  نامــه نیــز محققــان ســیاهۀ آثــار زندگی» هــای تــاریخ پزشــکی نــویس کتاب
عنـوان کتـابی  ۴۳اند. از  های گردآوری شده در بارۀ آثار پزشکی دورۀ اسالمی در هم آمیخته فهرست

هایی هسـتند کـه در دوران  فهرسـت ۴۳-۲۷های  ش از آنها نام برده شده است، شمارهکه در این بخ
 با شرح معاصر گردآوری شده

ً
اند از حیـث ارزشـیابی منـابع  هایی که گذشتگان نوشته حال اند و حتما

در دورۀ نگـاری پزشـکی  درآمـدی بـر تاریخ«قابل سنجش نیستند. شاید بهتر بود عنوان ایـن فصـل 
  بود! می» اسالمی

رود که  ، انتظار می»عیون األنباء فی طبقات األطباءواکاوی کتاب «در فصل سوم از این تحقیق، 
اند نیز  تر در این باره تحقیق کرده محققان ضمن تحقیق در بارۀ متن کتاب به عقاید محققانی که پیش

 به طور کلی عاری از چنین نگـاهی ا
ً
بررسـی «سـت. در پرداخته باشند در حالی که این فصل تقریبا

) تنهـا ۳۷-۳۵(ص» نویسان نگاران و تاریخ از دیدگاه فهرست عیون األنباء في طبقات األطباءکتاب 
و زمان مرگ ابن ابـی  عیون األنباءهای  به نقل حاجی خلیفه اشاره شده است و باقی مطالب به فصل

ای  نامـه دیگـر آثـار زندگی اصیبعه اختصاص دارد. آیا محققی در بارۀ این کتاب و جایگاه آن در میان
و » های کتـاب... ارزشـمندی«اشاره نکرده اسـت؟! چنـین رویکـردی در دو بخـش دیگـر در ذکـر 

شود به طوری که نه تنهـا خواننـده در ایـن مـوارد دالیـل روشـنی را  نیز دیده می» جایگاه کتاب...«
  شود. ه نیز آشنا نمیبیند بلکه با تحقیقات پیشین و اظهار نظر دیگر محققان در این بار نمی

بـه  عیون األنباء فی طبقـات االطبـاءبرگردان کتاب «های کتاب، در بخش  در یاد کردن از ترجمه
شـناختی ترجمـه  به برگردان به زبان آلمانی اشاره شده است و مشخصـات کتاب» های گوناگون زبان

ی مجموعـۀ شـناخت رسـد کـه محقـق درنیافتـه اسـت کـه مشخصـات کتاب آمده است و به نظر می
نویسد. پنج جلـد نخسـت  مطالعات در بارۀ کتاب را که به کوشش فؤاد سزگین فراهم آمده است، می
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اسـالمی  -) که مؤسسـۀ مطالعـات علـوم عربـیIslamic Medicine» (طب اسالمی«از مجموعۀ 
اختصاص دارد، دو جلد نخست تجدید چاپ تصحیح  عیون األنباءفرانکفورت منتشر کرده است به 

است و سه جلد دیگر شامل مقاالتی در بارۀ کتاب است و تنها در جلد پنجم این مجموعـه بـه  مولر
 مجلـۀ آسـیاییدر  ۱۸۵۶-۱۸۵۴های  ترجمۀ آن به زبـان فرانسـوی اشـاره شـده اسـت کـه در سـال

)Journal Asiatiqueرسد آنچه به عنـوان ترجمـۀ آلمـانی از آن یـاد  ) منتشر شده است. به نظر می
م در کونیگسـبرگ بـه منظـور تصـحیح چـاپ قـاهره ۱۸۸۴تصحیحاتی است که مولر در شده است 
  منتشر کرد.

ویژه تـاریخ پزشـکی  به هر صورت، جدا از اشتباهات موجود کـه بـر محققـان تـاریخ علـم، بـه
 پژوهشـگران از آن 

ً
دوران اسالمی، پوشیده نخواهد بود، امروز این ترجمه در دست اسـت و مطمئنـا

منـدی کـه  د کرد. امید است که محققان این عرصه با در نظر گـرفتن مخاطبـان عالقهاستفاده خواهن
های  گاه به سبب ناتوانی در استفاده از منـابع دسـت اول در گـام نخسـت روی بـه خوانـدن ترجمـه

آورند با دقت و وسواس بیشتری برای امر ترجمه و نوشتن مقدمه بـر آثـاری از ایـن دسـت  فارسی می
 اقدام کنند.

  خذ:مآ
  ، تصحیح اگوست مولر، قاهره.عیون األنباء فی طبقات األطباء ،م)۱۸۸۲ق/۱۲۹۹ابن ابی اصیبعه (

  ، رم.علم الفلک، تاریخه عند العرب فی القرون الوسطیم) ۱۹۱۱نالینو، کرلو، (
Gohlman, W. E. (1974) The Life of Ibn Sina, New York. 
Sanguinetti, B. R. (1854-1856), “Extrais de l’ouvrage arabe d’Ibn Aby Ossaïbi’ah sur 

l’histoire des médecins, traduction française accompagnée de notes”, Journal 
Asiatique, Paris (reprinted in Islamic Medicine, vol. V, Edited by Fuat Sezgin, 
Frankfurt, 1995). 
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یکی از نخستین  الحکمه، فردوس

  های مخترص پزشکی دانشنامه
  رهفیِماکس م

  ١ترجمه و تلخیص: غالمحسین صدری افشار

انجام شـد.  فردوس الحکمه: ترجمۀ این مقاله به مناسبت انتشار ترجمۀ فارسی اشارۀ مترجم
ان علینقـی منـزوی و محمـد ابـراهیم وکه به وسیلۀ شادررا در پایان مقاله، این ترجمۀ فارسی 

همـین  زهـا برگرفتـه ا . نقـل قولام معرفی کـرده چاپ شده است ۱۳۹۱ذاکر فراهم و در سال 
  چاپ شده است. ISIS مجلۀ) م۱۹۳۱( ۱۶دورۀ  ۴۸اصل این مقاله در شمارۀ ترجمه است. 

ادوارد براون اسـتاد فقیـد دانشـگاه کمبـریج و یکـی از 
 ترین خاورشناســـان جدیـــد، در دومـــین برجســـته

طــب  ۀدربــار شیهــا درسســخنرانی خــود از سلســله 
عربـی  یهـا کتاباسالمی، ما را بـا یکـی از نخسـتین 

ایـن  ٢مربوط به حکمت طبیعی و طب آشـنا سـاخت.
بـن سـهل  نام دارد و آن را علـی الحکمه  فردوسکتاب 

ن طبری، از پزشکان سدۀ سوم هجری تـألیف کـرده بَّ َر 
است. براون امیدوار بود این کتاب را، که بسـیار مـورد 
توجهش بود، منتشر و شاید به انگلیسی ترجمـه کنـد. 

م درگذشـت و نتوانسـت ۱۹۲۳افسوس که او در سـال 
ه اش را آمـاد جز نخستین صفحات کتاب مـورد عالقـه

دان  وشـــبختانه یکـــی از شـــاگردان عربـــیخســـازد. 

                                                    
  gh_sadriafshar@yahoo.com سینو فرهنگعلم، مترجم و  نگار خیتار .١
توسط شادروان مسعود رجب نیا به فارسی ترجمـه و بـه وسـیلۀ شـرکت انتشـارات علمـی و طب اسالمی ها تحت عنوان  این سخنرانی .٢

  مـ  فرهنگی منتشر شده است.

 میرهف ماکس
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، یعنـی از هنگـامی کـه بـه عنـوان دانشـجوی م۱۹۲۲اش به نام محمد زبیر صدیقی از سـال  هندی
محقق از سوی حکومت بیهار و اوریسا به کمبـریج فرسـتاده شـد، در ایـن کـار شـرکت جسـت. او 

 م۱۹۲۸در سـال  الحکمـه فردوسد و به سرانجام برسان م۱۹۲۴توانست این کار ارزشمند را در سال 
با کمک مالی مؤسسۀ اوقاف گیب در بـرلین منتشـر شـد. کـار چـاپ بسـیار پرزحمـت بـود. یـک 

داشـت و  بر عهدهچاپخانۀ ایرانی در برلین کار را 
های حروفچینـی شـده را بــرای  بـه تـدریج نمونــه

فرسـتاد. بـه گفتـۀ  گیری به لکهنوی هنـد می غلط
باعــث پیــدایش  مصــحح ایــن دشــواری ارتبــاط

چاپی زیادی در متن عربی کتـاب شـده  یها غلط
است. صدیقی مقدمۀ انگلیسـی کوتـاه و مقدمـۀ 
عربی مفصلی بر آن نوشت، که من مطالـب زیـر 

  ام.  را از آن استخراج کرده
صدیقی پس از قطعه شعری در ستایش استاد 
فقیدش براون، کتاب را به خاطرۀ او تقـدیم کـرده 
است. او بـه عصـر مترجمـان بـزرگ سـریانی بـه 

ــری در  ــوم هج ــدۀ س ــی در س ــاره عرب ــداد اش بغ
ــا  می ــد یحی ــکنــد، مانن ــن ب ــین ب ــویه، حن ن ماس

بـن بـن حنـین، حبـیش، عیسـا اسحاق، اسحاق 
نـــد، پـــس از ک یحیـــا و دیگـــران. او گمـــان می

نخستین کتاب پزشـکی نوشـته شـده بـه زبـان عربـی  الحکمه فردوسهای سریانی به عربی،  ترجمه
االطبـای سـریانی بـه نـام  های عربی اهـرن القـس رئیس است. این اشتباه است، زیرا عالوه بر نوشته

طبی عربی معاصر با نخستین خلفای عباسـی در اواخـر  یها کتاباز  ییها گزارش، کناش فی الطب
، از این گ

ً
روه نویسندگانند ماسرجویه، مسیح سدۀ دوم و اوایل سدۀ سوم هجری در دست است. مثال

م و یحیا 
َ
ها بـاقی  در بسـیاری از کتابخانـه انهای خطـی آثارشـ که نسخه یاد شدهبن ماسویۀ بن َحک

عربـی اسـت کـه  بـه زبـاندانشنامۀ پزشـکی مختصـر  نیتر میقد الحکمه فردوساست. با این همه، 
شناسـی  و کتاب ای نامـه زندگیتاکنون چاپ شده است. پـس از آن صـدیقی یـک رشـته اطالعـات 

  ام. دهد که مطالب زیر را از آن تلخیص کرده می
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  الف. زندگ مؤلف
ـن طبـری تنهـا در برخـی ا ز ابوالحسن علی بـن َرَبّ

 شـرح حـالش  یاد شده اختصار  ها به تذکره
ً
و ظاهرا

را نویسندگان از روی برخی اشـارات ضـمنی خـود 
ــا کتاباو در  ــتخراج کرده شیه ــد. نــام او و  اس ان

ن عرب تحریف کـرده بیشتر نام پدرش را نویسندگا
بن زین، ابن زید، ابن زیـل، ابـن و به صورت علی 

ن، ابن َربل، ابن َدَبـل و جـز آن ضـبط  رزین، ابن َرَیّ
ی لقب ربن را درسـت آورده، ولـی اند.ابن قفط کرده

معنی آن را با رّبی عبری یکی دانسته است. بـر ایـن 
اساس علی بن ربـن را در آثـار تـاریخی تـا همـین 

دانسـتند؛ ولـی او  اواخر مسلمانی یهودی نسب می
بـه ای سـریانی  خود در مقدمۀ کتـابش ربـن را واژه

آورده اسـت. » آموزگـار مـا«یـا » استاد مـا« یمعن
 روویتس چند سـال پـیش بـه مـن نوشـتهواستاد 

اولین بار دلیلـی در ایـن مـورد عرضـه کـرد.  ۱۹۲۲این یک عنوان مسیحی است. آ.مینگانا در سال 
 نوشـته ق۲۴۰کـه در حـوالی سـال  کتاب الدین والدولـه،اش تحت عنوان  ابن ربن در رسالۀ دفاعیه

علمـای برجسـتۀ مسـیحی بـه ش زکـار از ویپیش از قبول اسالم مسیحی بوده و عمـ گوید ، میاست
در برابر ادیان یهـودی، مسـیحی، زرتشـتی،  ای است از اسالم رفته است. این کتاب دفاعیه شمار می

  بودایی و هندو.
کنـد ابـن  ، گمـان میالحکمه فردوسموجود در مقدمۀ  ای نامه زندگیصدیقی با توجه به اشارات 

  ده شده است.در مرو طبرستان زا ق۱۶۵ -۱۵۵ یها سالربن در فاصلۀ 
ولی این تعیین تاریخ والدت ابن ربن بر اساس تفسیر غلط مطالبی بوده که مایلم آن را در اینجـا 

های هـوا و  جایی که ابن ربـن دربـارۀ نشـانه ]ترجمۀ فارسی ۴۹۴ص [ ۳۱۲تصحیح کنم. در فصل 
داری  نبالـههمچنین، در زمـان مـا سـتارۀ د« خوانیم:  گوید، چنین می داللتشان بر حوادث سخن می

پدیدار شد که دنبالۀ آن زمانی رو به شرق و زمانی دیگر رو به غرب بود و چندین شـب نمایـان بـود. 
بــر گروهـی از مـردم و (در مـتن عربـی: انخسـف) پـس از آن شـهر بزرگـی در فرغانـه ناپدیـد شـد 

و دولـت بـه  فایق آمد، ولی دیری نگذشـت کـه او مـرد ها آنمنین (خلیفه) شوریدند و او بر ؤامیرالم
ای ( شـهابی) دیـدم  هارون رسید و در زمان او روزی بعد از ظهر، هنگامی که در سامرا بودم، سـتاره
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که از سمت جنوب پرتـاب شـد و در سـمت شـمال افتـاد و اجـزای آن پراکنـده شـد و بـه صـورت 
چنـد هایی شبیه حروف نورانی در آمد و چند روز بعد خلیفه پس از بیماری سختی درگذشـت.  شعله

دم بـاقی  شب تا نزدیک سـپیده ماه پیش از مرگ او در آسمان آتش دوکی شکلی پدیدار شد که از نیمه
ناحیـۀ بزرگـی در  ،در اینجا به معنی زمین لرزه اسـت. فرغانـه »انخسف«شک نیست که واژۀ » بود.

کنـد بـه  های شدید بوده است. آنچه ابن ربن از آن یاد می لرزه تا کنون همیشه مرکز زمین ،النهر ماوراء
  ذکر کرده است. ق۲۲۴احتمال زیاد همان است که گردیزی در رویدادهای سال 

 الرشـید باشـد، تواند مربوط به هارون تاریخ دوم، دربارۀ خلیفه شدن هارون از لحاظ منطقی نمی
بیست و هفت سال پـیش از بنـای شـهر سـامرا درگذشـت. ایـن اشـاره بـه ، یعنی ق۱۹۳که در سال 

الرشـید و  ) نبیـرۀ هارونق۲۳۲-۲۲۷ دهمین خلیفـۀ عباسـی (ابوجعفر هارون، ملقب به الواثق باهللا
فرماندهان عرب، ایرانی و تـرک خـود شـد. ظهـور دو  یها شورشپسر معتصم است. البته او گرفتار 

کنـد.  ) را ابـن قفطـی هـم ذکـر میق۲۳۲ندکی پیش از مرگ او (در سال دار درخشان، ا ستارۀ دنباله
 استسقای ناشی از بیماری قند بود. بیماری واثق که ابن ربن از آن سخن می

ً
  گوید، احتماال

ترجمـۀ  ۴۹۶ص [ الحکمـه فردوستفسیر غلط دیگری که صدیقی کرده مربـوط بـه عبـارتی در 
  است، به این صورت: ]فارسی
هنگامی که همراه پدرم سرگرم نماز عشا بودم، آتشی دیدم که از جنوب برخاست  در طبرستان،« 

و به صورت ستونی بلند و ضخیم روانۀ شمال شد. طولی نکشید که پادشاه جبـال طبرسـتان گرفتـار 
فـراوان  یها یبدبخترانده شد، تا بعدها پس از تحمل  شیها کوهستانمشکالت گشت و از شهرها و 

  .»بازگشتنجا و کاهش قدرتش بدا
الرشید) باشد،  کند این مطلب باید اشاره به ونداد هرمز (در زمان خالفت هارون صدیقی گمان می

 سال  طبرستانتاریخ که شرحش در 
ً
ذکر  ق۱۶۹ابن اسفندیار آمده است. او تاریخ این رویداد را دقیقا

 این شورش پیش  تعیین می ق۱۵۹کند. صدیقی بر این اساس سال تولد ابن ربن را  می
ً
ز اکند. ولی اوال

 این شورش امیر ایرانی بر ضد خلیفه بـود، حـال آنکـه  ؛روی داد ق۱۵۹وفات المهدی در سال 
ً
ثانیا

 از شورش مردم طبرستان بر ضد پادشاهشان سخن می الحکمه فردوس
ً
منظور او  نیبنابراگوید.  صراحتا

) ق۲۱۸-۱۹۸ابن اسفندیار از دوران خالفت مـأمون (متعددی است که  یها آشوباشاره به یکی از 
آورد و ابن ربن هم هیچ نامی را ذکر  کند. افسوس که مورخ ایرانی هیچ تاریخ مشخصی را نمی نقل می

توان با قطعیت اظهـار کـرد.  رو هیچ تاریخ تقریبی را هم برای سال تولد ابن ربن نمی کند. از این نمی
برد. به گفتۀ  جم معروف حنین بن اسحاق باشد که بارها از او نام میبسیار محتمل است او معاصر متر
که هفتاد و پنج  ق۲۳۶اش را، که موضوع این مقاله است، در سال  صدیقی، او باید دانشنامۀ پزشکی

اش از اسـالم  تألیف کرده و مدتی پس از آن مسلمان شده باشد و در هشتاد سالگی دفاعیـهساله بود 
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رود که او بتواند استاد پزشک نامدار  . باز هم چندان احتمال نمیباشد) را نوشته لهکتاب الدین والدو(
  متولد شده است. ق۲۵۱بیرونی در سال  ۀبه گفتمحمد زکریای رازی باشد، که 

پدر ابن ربن پزشک بود، ولی به علـوم دیگـر هـم عالقـه داشـت و ابـن قفطـی بـه ترجمـۀ او از 
ابن ربن  ٢سخن گفته است. اختصار لینو دربارۀ این انتساب بهانو  ١ای دارد اشاره بطلمیوس مجسطی

عربی، سریانی، طب، ریاضیات، فلسفه و اندکی عبری  یها زبانبه گفتۀ خودش تحت تعلیم پدرش 
اش را از عربی به سریانی ترجمه کند و  چندان که بعدها توانست دانشنامۀ پزشکی ؛و یونانی آموخت

را نقـل کنـد. مینگانـا در ایـن مـورد توضـیح  عهد عتیـققطعات مفصلی از  الدولهوکتاب الدین در 
بن جریر طبری و ابن . ابن ندیم، محمد است عهد عتیقای دارد و آن استفاده از ترجمۀ سریانی  ساده

  .دانند خلکان او را مسیحی می

 هرمـز نوۀ ونداد دانیم که او منشی مازیار بن قارن امیر طبرستان، های خود ابن ربن می ما از گفته
د رازی رفـت، کـه زشود او بـه بغـداد نـزد مـأمون و بـه ری نـ الذکر بود. عالوه بر این، گفته می سابق

ترین پزشکان عرب و ایرانی در شمار شاگردانش بودند. صدیقی این اظهارات ابـن قفطـی را  برجسته
ن تحصیل رسید، ابن ربن کند، ولی من معتقدم این امر ممکن نیست. چون وقتی رازی به س تأیید می

پس از  ق۲۲۶ور ابن ربن در ری در حوالی سال ضساله بود. از این گذشته، ح هفتاد و پنجکم  دست
) بوده است. شواهدی هم در دست نیست که ابن ربن ق۲۲۷) و پیش از قتل مازیار(ق۲۲۶شکست (

 -۲۱۸تصـم (خالفـت رسد ابن ربن پـس از آن منشـی مع پس از آن به ری بازگشته باشد. به نظر می
  ٣) شد. خلیفۀ آخری او را مسلمان کرد.ق۲۴۷ -۲۳۳)، و متوکل (ق۲۳۳ -۲۲۸)، واثق (ق۲۲۸

و اشـارات  االنبـا عیونابـن نـدیم،  فهرسـتای از آثار ابن ربن را بر اسـاس  آنگاه صدیقی سیاهه
جـز سـه تـا از  عالوۀ طلسمات و دو دفاعیه از اسالم. از آنجا که موردی خود او عرضه کرده است، به

به ابن ربن مطمـئن بـود و  ها آنتوان در مورد صحت انتساب همۀ  در دست نیست، نمی ها کتاباین 
  باشند. مربوط به اثر واحدیرسد برخی عناوین  به نظر می

فرد  ، کتابی هم از او به صورت نسـخۀ منحصـربهکتاب الدین والدولهو  الحکمه فردوسعالوه بر 
الصحه در دست است، که به گفتـۀ صـدیقی، مطـالبش خـالی از خرافـات نیسـت. چنـین  در حفظ

  .نیستهم کم  الحکمه فردوسمطالبی در 

                                                    
  .۲۵۹، ص۱۳۷۱، ترجمۀ فارسی کهن به کوشش بهین دارائی، دانشگاه تهران، چاپ دوم، قفطی تاریخ الحکماء .١
  . ۳۱۰جلد)، ص  ۳لینو (ا، متن عربی و ترجمه و توضیح التینی از نزیج بتانیجلد اول  .٢
تألیف شده،  ق۲۳۶، که در سال الحکمه  فردوسبن ربن را مسلمان کرد. این ممکن نیست، چون در گوید، معتصم  ابن ابی اصیبعه می .٣

ید چنان که مینگانا میاست. از این رو  عتیق عهدشود، بلکه حاوی منقوالتی از  ای از عبارات اسالمی یا قرآنی دیده نمی هیچ نشانه او  گو
 .در زمان متوکل مسلمان شده است
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مورد اینکه ابن ربن شاگرد حنـین  در بخش شرح حال ابن ربن از تحقیقات اروپاییان درصدیقی 
. از آنجا که ابن ربن از او بسیار نقل قـول کـرده اسـت، چنـین کند نمیکری ذ، بن اسحاق بوده است

) پزشـک و ق۲۴۳بـن ماسـویه (و آنان هر دو شاگرد یحیـا  شایداحتمالی وجود دارد. در عین حال، 
  اند. الحکمه بوده رئیس بیت

مه فردوسب.    الح
ه بـه دسـت مـا رسـیده این یکی از نخستین تألیفات پزشکی و حکمت طبیعی به زبان عربی است ک

است. این کتاب از لحاظ ترتیب از تألیفات یونانی اوریباسیوس و پولس آیگینیایی (فولس اجانیطی) 
اند. آنچـه ایـن کتـاب را  از او پیروی کرده هم پیروی کرده و بسیاری از نویسندگان آثار پزشکی عربی

پزشکی هندی که در پایان کتـاب سازد مطالبی است در باب  به فرد می ممتاز و در نوع خود منحصر
کنـد. بسـیاری  را دنبال می ١هردایااشتانگاو  نیدانا های یعنی کتاب سوشروتا و آثار چرکه آمده است و

طبی عربی سبک کـار ابـن ربـن را دنبـال  یها کتاباز نویسندگان قدیم و برخی از نویسندگان اخیر 
(منسـوب بـه او)، بدرالـدین قالنسـی  خرالفـاو  الحـاویاند. صدیقی کسانی همچون رازی در  کرده

شرح اسـباب و ) در ق۹ ) و نفیس بن عوض کرمانی (سدۀکتاب االدویه) و ابن بیطار (در ق۷(سدۀ 
بیرونـی،  ماللهنـددر  الحکمـه فردوسکنـد. عـالوه بـر ایـن،  الدین سمرقندی را ذکـر می نجیب علل

 حیـات الحیـوانبلخـی و  المخلوقات  عجایبابن اسفندیار،  تاریخ طبرستانیاقوت،  البلدان  معجم
 الحکمه  فردوساند مورخ نامدار محمد بن جریر طبری در بستر بیماری  دمیری ذکر شده است. گفته

  .کرد را مطالعه می
مـورد از  ۶۰بـیش از  ؛مورد مربوط به بقـراط اسـت ۱۲۰ الحکمه فردوساز منقوالت یونانی در 

و  کتـاب الجنـین، طبیعت االنسـان، اپیدمیا، و المیاه واالهویهکتاب البلدان ، تقدمةالمعرفه، فصول
دیوسـکوریدس را شناسـایی  ادویـۀ مفـردۀمـورد از  ۱۳نقـل قـول از جـالینوس و  ۲۰، امراض حاده

بسی بیشتر است. سایر پزشـکان عبارتنـد از آرخیگـنس، مغـنس  ها قولاین نقل  تعداد اند. ولی کرده
کســومینوس. حمصــی، بــه عــالوۀ ارســطو، تئوفراســتو س، دموکریتــوس، اســتفانوس، اســکندر و آ

شود. تنها مؤلفـان  فیثاغورس هم ذکر شده است، ولی از هیچ یک از آثار اصیل عربی نامی دیده نمی
بن اسحاق، که دو نفـر آخـری معاصـر اد شده عبارتند از ماسویه، یحیا بن ماسویه و حنین اسالمی ی

کتـاب در توضـیح چـاقی و ام برده شده است، که عبارتند از از پنج کتاب هم بارها ن .ابن ربن بودند
  کتاب العین)؛ الفوز، یا کتاب اهوز؛ کتاب دربارۀ موجودات (الغری و تهییج قوای جنسی

ً
(احتمـاال

                                                    
نتشارات ، شرکت اافشار یصدرغالمحسین ن، ترجمۀ و، جرج سارتاریخ علممقدمه بر تنگاه کنید به  این پزشکان هندی و آثارشاندربارۀ  .١

  (کارکا). ۲۸۱(سوشروتا) و  ۹۵، ص ۱، ج۱۳۸۸علمی و فرهنگی، 
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. صـدیقی کتاب الفالحهارسطو)؛  کتاب الحیوان( شاید  طبایع الحیوانبن اسحاق)؛ کتاب از حنین 
ی کاسـیانوس باسـوس گئوپونیکـاکوشید کتاب آخری را شناسایی کند، ولی آن را مشابه و نـه عـین 

، که در زمان اشدنقل از کتاب کشاورزی ویندانیوس آناتولیوس ب بیشتر احتمال دارد کهدانست. ولی 
 در سوریه پیدا شد هارون

ً
  .سته االرشید به عربی ترجمه شد. نسخۀ عربی این کتاب اخیرا

ایـن سـؤال پـیش بسـیار زیـاد اسـت و  الحکمـه  فـردوساقتباس ابن ربن از جالینوس در کتاب 
 که او از کدام ترجمه استفاده کرده است. آید  می

ً
های سـریانی و عربـی حنـین  از ترجمـه او احتمـاال

  فـردوسیعنـی تـاریخ تـألیف ( ۲۳۶ها در حـوالی سـال  این ترجمهبن اسحاق بهره برده است، زیرا 
  )لحکمها

ً
، ولـی نـه عمومـا

ً
اصـطالحات سـریانی  ،انجام شده بود. اصـطالحات فنـی عربـی غالبـا

شـود. ابـن  ساختۀ حنین است. اصطالحات فارسی به ویژه در زمینۀ داروشناسی به فراوانی دیـده می
اش آورده است. در اینجـا از داروهـای زیـادی نـام بـرده  کتاب االدویهرا در  ها آن ق۷بیطار در سدۀ 

را یافتـه یـا سـاخته  هـا آنشناختند و تعداد زیادی که ابن ربن و پـدرش  را نمی ها آنده که یونانیان ش
بندی نشـانۀ قـدمت  گیری در شکسـته ای برای گچ های مکرر به پاپیروس به عنوان وسیله بودند. اشاره

د. منسـوخ شـهجـری و اصالت کتاب است، چون تجارت پاپیروس در جهان اسالم از سدۀ چهارم 
بـه عنـوان  ُسـُکرجهمثقـال) و  ۴(برابـر  اسـتارتعیین اوزان و مقادیر هم بسیار جالب است، از قبیـل 

  .اوقیهو  درهم، رطلپیمانه در کنار 
  اعتقاد داشته است. ها آنرسد ابن ربن به  و به نظر می اعمال عامیانه و خرافی بسیاری توصیف شده

ای است از طب یونانی و هنـدی بـا انبـوهی از داروهـای  مجموعه الحکمه فردوسبه طور کلی، 
نظـری و  یهـا بخشرد کالبدشناسی و جراحی بسیار ضعیف اسـت. در عـوض اایرانی. کتاب در مو

 ژی) بقراط، جالینوس و هنـدیان بـا جزئیـات بیـان شـدهوشناسی جسمی (فیزیوپاتول نظریات آسیب
 وجود ندارد. مالحظات بـالینی بـه بسیار ناق ها یماریبتوصیف  مجموع. در است

ً
ص است، یا اصال

داخلی یا خارجی بسیار صـریح و گـاه آمیختـه بـه  شینماشود. توصیف معالجات،  ندرت دیده می
 جایهیچ جای تردیدی نیست و  الحکمه فردوسدستورهای خرافی است. در اهمیت تاریخی کتاب 

  .داردمطالعه و بررسی 

مه فردوس  محتویاتج.     الح
کـه از هفـت نـوع، سـی مقالـه و سیصـد و است ادوارد براون پیش از این طرحی از کتاب ارائه کرده 

  ای در هفت صفحه است. شود و شامل مقدمه شصت فصل تشکیل می
گوید و اینکه کتـابش را در سـال سـوم  نخست از تحصیالت علمی خود می ،ابن ربن در مقدمه

دهـد.  اتمام رسانده است و هدف کتاب را توضیح می در سامرا به ق۲۳۶خالفت متوکل، یعنی سال 
نخسـت بیـان  :او معتقد است، در معرفی طب و حکمت از روش بقراط و ارسطو پیروی کرده اسـت
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تر  تر و جامع کلیات، آنگاه بررسی هر یک از موضوعات خاص. همچنین او عقیده دارد کتابش کامل
کتـاب  ۀگان شصـتسیصـد و  یها فصـلعنـوان  در اینجـا میرهـف بـه ذکـر[ از آثار پیشینیان است.

دهد. به علت مفصل بودن آن و وجود ترجمـۀ  مطالب یک فصل می ۀدربارپردازد و گاه توضیحی  می
  ]آوریم: ها را می پوشیم و تنها برخی نمونه چشم می ها آنفارسی کتاب، در اینجا از آوردن 

ــوع ۲، مقالــۀ۲۴۵فصــل  پــس از ذکــر جــالینوس و  : مؤلــفدر ادویــۀ مفــرده و عقــاقیر ۶، ن
یونانی، سریانی و  ها نامشمارد. بخشی از  دارو را با خواص مهم درمانیشان برمی ۸۰،دیوسکوریدس

  .های اسالمی حفظ شده است فارسی است و تا به امروز در دارونامه
مانند قیر، نفت و تورب.  :شود ها و موادی که از زمین استخراج می در باب صمغ ۲۴۶فصل 
  فصل مطلبی هم دربارۀ ُرب وجود دارد. در همان

 ؛به خاطر اشاره به برخی حوادث تـاریخی اهمیـت دارد :های هوا در شناخت نشانه ۳۱۲فصل 
 -۲۲۸حوادثی که در دوران جوانی مؤلف رخ داده است. افسوس که او جز از حوادث دوران واثـق (

رد اشاره همه ایرانی و زرتشتی بودند شاید علتش این باشد که شاهان و امیران مو -برد ) نام نمی۲۳۳
 پرتـو بیشـتری بـر زنـدگی ابـن  تر قیدقو بر ضد خلفا شوریده بودند. بررسی 

ً
تاریخ طبرستان احتماال

  .ربن خواهد افکند
کسانی که در زمـان مـا دچـار خـودبینی و غـرور «: در پاسخ به مخالفان دانش پزشکی ۳۱۴فصل 

کنند پزشکی بیهوده است و مواد گونـاگون  هایشان ادعا می شناسند، در نوشته  اند و جایگاه خود را نمی شده
برای بدن انسان سود یا زیانی ندارند. سخن اینان ارزش پاسخ یا کیفر دادن را ندارد. چـون اینـان همچـون 

  »  پسندند. کند و آن را نمی یزانند و نور چشمانشان را نابینا میخفاش و جغد از خورشید گر
پس از آن، مؤلف با ذکر تعداد زیادی از مواد گیاهی و دارویی و بیان اینکه حتـی حیوانـات هـم 

  کند. شناسند، عقیدۀ مخالفان طب را رد می خواص درمانی برخی گیاهان را می
تجـارب و باورهـای عامیانـه و برشـمردن خـواص بعدی با ذکر تعداد زیادی از  یها فصلاو در 

کند. اهمیت عمـدۀ ایـن  دفاعیۀ خود را با شدت کمتری دنبال می ها یکاندرمانی جانوران، گیاهان و 
  لکلور) است.وفصل از جنبۀ فرهنگ مردم (ف

شود و چیزهایی کـه بـر  در خواص چیزهایی که نیرویشان بر آتش و یخ چیره می ۳۱۵فصل 
پوست دیـدم کـه مـار و عقـرب خـام  در سامرا مردی سیاه« :گوید ابن ربن می :کنند یکدیگر اثر می

کرد و جوانی مو سرخ و چشم آبی بود کـه نـیش عقـرب بـر او  را هضم می ها آناش  خورد و معده می
  »مرد. کارگر نبود و عقرب بر اثر گزیدن او در جا می

کوتـاه و  ها فصلدارد. بیشتر این  فصل به طب هندی اختصاص ۳۶مقالۀ چهارم از نوع هفتم در 
ُسسـُرَد)  در عربـیبه گفتـۀ سوشـروتا (« :گوید . ابن ربن میاست اطالعات ما از طب هندی مطابق
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در اینجـا » [دانش پزشکی را دهمیطرا معرفی کرده و او آن را از برهمن (برهما) دریافت کرده اسـت.
میرهف پس از معرفی محتویات کتاب، فهرسـتی 

فنــی کتــاب را همــراه بــا معــادل  از اصــطالحات
ــام داروهــا و هــا آنانگلیســی  ، ســپس فهرســت ن

   ]کند. ه میضها را عر درمان

مهانتشار ترجمۀ فارس    فردوس الح
شمسی  ۱۳۸۷در سال  الحکمه فردوسمتن عربی 

از روی تصحیح صدیقی ( چاپ برلین) در تهران 
، طـب یبه توسط مؤسسۀ مطالعات تاریخ پزشـک

 
ً
اسالمی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عینا

این تجدید  شاید بهتر بودتجدید چاپ شده است. 
چــاپ از روی مــتن مصــحح عبــدالکریم ســامی 

  .گرفت ) صورت می۲۰۰۲جندی ( بیروت 
ــبختانه  ــردوسخوش ــه   ف ــام الحکم ــه اهتم ب

شمسی از  ۱۳۹۱رجمه و در سال شادروان علینقی منزوی و دکتر محمد ابراهیم ذاکر به زبان فارسی ت
قطـع  درصـفحه  ۶۷۱سوی مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه شهید بهشـتی در 

فـراوان مترجمـان در توضـیح  یهـا سیرنویزرحلی منتشر شده است. از مزایای مهم ترجمۀ فارسی 
   ویژه دربارۀ داروهاست. مطالب کتاب، به

اش  اند. دکتر منزوی کودکی و نوجوانی هر دو به زبان عربی مسلط بوده الحکمه فردوسمترجمان 
. دکتـر ذاکـر بـوددر بیروت زندگی و در دانشگاه آن شهر تحصیل کرده  ها سالرا در نجف گذرانده و 

  پزشک است، از آغاز تحت تعلیم دایی دانشمند خود بوده است. نیز که دندان
رت گرفته، ولی از آنجا کـه برخـی خطاهـای چـاپی معلوم نیست ترجمه از روی کدام چاپ صو

 از روی چاپ صدیقی بوده است (مانند زنبق به جـای زیبـق، 
ً
متن به ترجمه هم منتقل شده، احتماال

  که میرهف آن را متذکر شده است). 
اند، ماننـد بـادکش گذاشـتن =  هـای فنـی اصـرار داشـته مترجمان درآوردن برابرهای فارسی واژه

سودا؛ داروی گذاشتنی= ضماد؛ ناسیدن= سقط کردن؛ آمیـزه= مـزاج؛ فزونیهـا=  حجامت؛ تلخاب=
شک وضع برابرهای فارسی برای اصطالحات فنی بسیار خوب و ضروری اسـت، بـه  بی ... فضوالت

 در طب سنتی ایران فرق است میان بادکش گذاشتن و 
ً
شرط آنکه موجب ابهام یا بدفهمی نشود. مثال

کنـد  برای مزاج ایجاد ابهـام می میزه را شاید بتوان معادل خلط آورد، ولیحجامت کردن. همچنین، آ
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لط و َمـزج  ها آناز اثر  ها تراوشهمان گونه که در عربی هم برای تفکیک خود (
َ

از دو واژۀ مترادف خ
   اند). استفاده کرده

اسـماعیل سـید  ذخیـرۀ خوارزمشـاهیاخـوینی و  المتعلمین هدایـةالبته در آثار پیشینیان، مانند 
خوریم کـه  های پزشکی فارسی برمی در آثار شادروان دکتر میر به واژه هم و در زمان معاصر ،گرگانی

اند. حضور استادان آموزش پزشکی فرنـگ  منسوخ شده و برخی دیگربا گذشت زمان برخی پذیرفته 
هـای بـومی و  ن واژهاند، در به فراموشی سپرد گذاران سنت دانشگاهی در ایران بوده رفته هم، که بنیان

 انگلیسـی سـخت مـؤثر بـوده اسـت؛ چنـدان کـه در برخـی  یها معادلجایگزینی 
ً
فرانسوی و بعدا

  ربط و اضافه فارسی است.  یها حرف، ضمیرها و ها فعلپزشکی تنها  یها نامه درس
شک نیست که در چنین کار بزرگی احتمال خطا و افتادگی وجود دارد و حق بود ناشـر ترجمـه را 

سپرد تا بر تصحیح و تهـذیب هـر چـه بیشـتر آن همـت  از چاپ به ویراستار یا ویراستارانی می پیش
شـد تـا  موجود در فرایندهای اداری، شاید همین کـار سـبب می یها یدشوارگمارند. اما با توجه به 

مـان از این رو بایـد بـه مترج از دسترسی به این اثر نفیس محروم بمانند. ها مدتفارسی زبانان برای 
  درود فرستاد و از ناشر سپاسگزار بود.
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  برج رادکان
ری ری با نجوم و گاهش   پژوهشی بر وابستگی مع

  صفحه. ۷۲، ۱۳۹۴، مشهد: کتابکدۀ کرسی، منوچهر آرین (ضیاء)نوشتۀ 

  ١امیرمحمد گمین
یافتن کاربرد نجومی برای بناهای باستانی یکـی 

 یها رشته است که عالقمندان در ییها زهیانگاز 
، تـاریخ علـم و یشناسـ اسطوره، یشناس باستان

. در ایران نیـز کند یمرا به سوی خود جذب ... 
مانند جاهای دیگر دنیـا ایـن عالقمنـدی فقـط 
ــت، و  ــگاهی نیس ــگران دانش ــتص پژوهش مخ

کادمیک از افرادی خارج  دست بـه هم فضای آ
و افکـار خـود در ایـن  هـا پژوهشانتشار نتیجۀ 

. ایـن افـراد بـا اینکـه فداکارانـه زننـد یمـزمینه 
، شـوند یمـزحمات بسیاری در این راه متحمل 

 نتیجــۀ آرا
ً
خــود را بــه دســت داوران  یمعمــوال

و بـا انتشـار مسـتقیم و  سـپارند ینممتخصص 
ــک را د کادمی ــۀ آ ــان جامع ــی آثارش ور شخص

 ها یداور شیپزنند. بنابراین طبیعی است که  می
و تبادل  ها بحثای ندارند در  ناروایی وارد کارهایشان شود. این دوستان بزرگوار عالقه یها استنتاجو 

نظرهای موجود در فضای علمی دانشگاهی وارد شوند و اقبـال غیرمتخصصـان را دلیـل بـر صـحت 
وت و فن تفکـر کنند. ایشان بدون اینکه زیر نظر استاد راهنما کار کرده باشند تا ف آرای خود فرض می

کـه البتـه بـه تمـامی  کننـد یمـ ییها پژوهشرا صرف  هیما گرانانتقادی در آن رشته را بیاموزند، عمر 

                                                    
  gaminiamir@gmail.comعضو هیئت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران  .١
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 فاقد منطق الزم در هر پژوهش علمی است. برخی آثار منتشـر  ارزش یب
ً
و مغلوط نیست، اما معموال

هستند که اشتباهات علمی و  از چنین آثاری ییها نمونهشده دربارۀ کعبۀ زرتشت و بنای نیمروز و ... 
  ١توجه متخصصان را هم به خود جلب کرده است. ها آنمنطقی موجود در 

نیز متأسفانه از این قاعده مستثنی نیست. قصد نویسنده در این کتاب آن است  برج رادکانکتاب 
) برجی که امروزه در نزدیکی روستای رادکان در استان خراسـان موجـود اسـت، بـه ۱که نشان دهد (
ی ) این بـرج ابـزار۲و ساخته شده است و ( طراحیق ۶۶۰طوسی در سال  نیرالدینصدست خواجه 
زمـان  تـوان یمـیا مراغه یا سمرقند که با آن نه تنهـا  یشهرر رصدخانۀ» ُسدس فخرِی «است در حد 

 یهـا ماه) زمان دقیق آغاز هـر کـدام از ۳( توان یمکرد، بلکه  یریگ اندازهدقیق اعتدالین و انقالبین را 
  دایرةالبروج را تعیین کرد. یها برجشمسی یا ورود خورشید به هر کدام از 

ق) کـه پـس از ۸۳۳ و( حافظ ابـرو تاریخادعاها عبارتی است از کتاب  شاهد متنی نویسنده برای این
قریۀ زادک، خواجه نصیر را آنجـا برجـی بـوده اسـت کـه دوازده دریچـه : «سدینو یمطوس  یها هیقرذکر 

زادک  معجـم البلـدانبه نوشتۀ  ٢»است. نموده یمداشته است، در هر برجی که ماه نو شدی از یک دریچه 
نویسنده اصرار دارد که این عبارت دربارۀ قریۀ رادک یا رادکـان اسـت و آن ایست در طوس خراسان اما  قریه

 اضافه شده است. در حالی که 
ً
خودش مدخلی جدا در کتـاب حـافظ ابـرو دارد و در » رادکان«نقطه سهوا
به صراحت از فعل ماضـی بعیـد از طرف دیگر در این عبارت  ٣به این برج نشده است. یا اشارهآنجا هیچ 

 در زمان حافظ ابرو هم اثری از این برج نبوده است. بنـابراین چطـور 
ً
 تـوان یمـاستفاده شده است و ظاهرا

  پذیرفت که زادک همان رادک و رادک همان رادکان و برج زادک همین برج رادکان باشد؟
سی ارشد نوشته بود، اسـتاد راهنمـا کارشنا ۀنام انیپااگر نویسندۀ محترم اثر خود را به عنوان یک 

 جـا نیهم، اما متأسفانه وضع بدین قرار نبوده است. کـار بـه کرد یمتمام نکات باال را به وی گوشزد 
ها در  و نویسنده زحمات بسیاری در راه اثبات ارزش نجومی این بنا کشیده است و ماه شود ینمختم 

ید به داخل بنـا و پـی گیـری مسـیر حرکـت آن روی زوایای ورود نور خورش یریگ اندازههوای سرد به 
الگویی برای بسـیاری از  تواند یمداخلی آن پرداخته است، که این پیگیری خستگی ناپذیر  یوارهاید

  دانشجویان و پژوهشگران باشد.
با دقتـی در حـد یـک ُسـدس فخـری لحظـات  تواند یمکه  داند یمنویسنده برج رادکان را بنایی 

اعتدالین و انقالبین را نشان دهد. سدس فخری ابزاری است که اولین بار خجندی آن را بـرای تعیـین 

                                                    
 .۱۳۸۴ ایران، فیزیک کنفرانس ، مقالۀ عرضه شده در»زرتشت کعبۀ بنای نجومی کاربرد بررسی« مرضیه، تنها، ؛الله نعمت ریاضی، .١
. ۵۹ ص ،۱۳۷۰اطالعات،  نشر ورهرام، غالمرضا دکتر تعلیق و تصحیح مقدمه، ،ابرو حافظ تاریخ در خراسان جغرافیای ،ابرو حافظ .٢

 به نسخ خطی ارجاع  برج رادکاننویسندۀ 
ً
 .داده استبه جای متون چاپ شده معموال

 ام آقای مهدی گلچین عارفی که این نکته را یادآوری کردند. با تشکر از دوست گرامی ،۶۰همان، ص  .٣
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ارتفاع خورشید در لحظۀ ظهر حقیقی ابداع کرد. این ابزار از یک ُسدس دایرۀ عظـیم مـدرج سـاخته 
، اما برج رادکان مثل هـر بـرج افتد یمروی آن  شده است که نور خورشید از یک روزنه در مرکز دایره

است. با این حال نویسنده معتقد است چون ایـن بـرج دوازده دریچـه دارد،  یبند درجهدیگری فاقد 
کند و بـا مشـخص  و روی دیوارهای داخلی آن حرکت می شود یموارد  ها چهیدرنور خورشید از این 

ن لحظات اعتدالین و انقالبـین و همچنـین آغـاز تمـام توا ها می کردن محل افتادن نور از این دریچه
  شمسی را یافت. یها ماه

تمـام  یها چـهیدرو  هـا پنجرهکه حرکـت پرتوهـای داخـل شـده از  دهد یمیک تأمل ساده نشان 
 ۱۰ای هستند. پرتو نوری که از پنجرۀ دفتر کار بنده در سـاعت  دنیا دارای چنین ویژگی یها ساختمان

و  افتـد یمدوم فروردین  ۱۰که ساعت  افتد ینم یا نقطه، بر همان شود یماه وارد صبح اول فروردین م
اگر آن نقطه را عالمت بگذاریم سال بعد نیز در همان ساعت و همان روز پرتـو نـور در همـان نقطـه 

ای مثال زدنی  شود. نویسنده با عالقه» رصدخانه«شود که این ساختمان  . ولی این باعث نمیافتد یم
و  هـا یبنـد درجهسیاری را صرف دنبال کردن این پرتوها داخل برج کـرده و امـروزه بـه لطـف وقت ب
بر اساس مسیر حرکت این نورهـا از بـرج  توان یمایشان روی آجرهای داخلی برج،  یها یگذار نشانه

همین کار را در هـر سـاختمانی انجـام  توان یمرادکان به عنوان یک تقویم نجومی استفاده کرد. ولی 
داد و آن را به یک تقویم نجومی تبدیل کرد. این بیت از مثنوی معنـوی، کـه در مطلـع کتـاب آمـده، 

  گویای همین سخن است:
  رود میزانکه خور برجی به برجی     دود یمنور روزن گرد خانه 

کـه ایـن همـان  دهد یمنویسنده معتقد است که وجود دوازده دریچه بر دیوارهای این برج نشان 
توان یافت. امـا ایـن  ها می سال را با این دریچه یها ماهبرج مذکور در کتاب حافظ ابرو است و آغاز 

ال، مثـل رو بـه شـم یها چـهیدرو نور خورشید از بعضـی از  اند گرفتهدور تا دور برج قرار  ها چهیدر

هـای  ، از بعضی دریچهشود ینموجه وارد نسبت به شمال، به هیچ  330oو  30o های به زاویۀ دریچه

دیگـر  یها چـهیدر، و از بعضـی شـود یمای از نور وارد  باریکه 120oو  300oهای  دیگر مثل دریچه
. خوب اگر منظور سازنده از این برج کـاربرد شود یمفقط در ساعات ابتدایی و انتهایی روز نور وارد 

را به این سبک ساخته است. چرا طوری نساخته است که طبق  ها چهیدرنجومی بوده است، چرا این 
  ود؟سال نمایان ش یها ماهگفتۀ حافظ ابرو از هر دریچه نو شدن هر کدام از 

شاید تنها ادعایی که از سوی نویسندۀ محترم در این کتاب جای توجه و تأمل دارد، وجود درهای 
و بنـابراین بـدین وسـیله  انـد گرفتهاز شرق و غرب قرار  یا درجه ۳۰ورودی برج است که در راستای 

ی خورشـید حدود آغاز زمستان و آغاز تابستان را در لحظۀ طلوع زمستانی و غـروب تابسـتان توان یم
مشاهده کرد. اما معلوم نیست که آیا استقرار درها در این جهات تعمدی بوده است یا خیر، زیرا اگـر 
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نیز قرار گیرد تا طلوع تابستانی  ها آنکه دو در دیگر در راستای مقابل  رفت یمعمدی در کار بود توقع 
نین برجی بـرای آنکـه و غروب زمستانی خورشید نیز مشخص شود. به هر حال عجیب نیست اگر چ

آغاز حدودی تابستان و زمستان را به کشاورزان یادآوری کند به این نحو ساخته شده باشد. اما چنین 
است و نه برای طراحی آن نیاز اسـت کـه یـک  یا شرفتهیپساختمانی نه نشانۀ دانش عجیب و غریِب 

ا نجوم کروی آشـنایی داشـته، که ب یا سادهمنجم طراز اول مثل طوسی در آنجا حاضر شود. هر طلبۀ 
تـوان  و غروب خورشید را بیابد. حتی می ای انجام دهد و محل طلوع است چنین محاسبه توانسته یم

  .کشف شده باشندمحاسبات نجومی  بدونو  تجربه بهفرض کرد که این دو نقطه 

  

  
، بلکه آن را یک ساعت آفتـابی کند ینمبنای برج رادکان را تنها با سدس فخری مقایسه  ،نویسنده

. این ادعا به خودی خود اشتباه نیست، زیرا هر بنایی که در دهد یمکه زمان و فصول را نشان  داند یم
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ای داشته باشد. سایۀ برج در زمین اطـراف  چنین کارایی تواند یمیک زمین مسطح ساخته شده باشد 
ت آفتابی عمل کند. ولـی هـیچ عالمـت یـا مثل یک ساع تواند یمو طول و جهت سایه  افتد یمبرج 

چنین ادعا کرد که قصـد از سـاختن بـرج  توان یم، پس چطور شود ینمدر اطراف برج دیده  یا درجه
این بوده است. نویسندۀ محترم برای تأیید سخن خود شکل برج را بـا شـکل شـاخص یـک سـاعت 

در این ابـزار : «سدینو یمو  کند یممقایسه  شود یمآفتابی کوچک که در موزۀ آستان قدس نگهداری 
... نمای بزرگ شـدۀ حجمـی آن بـا شـکل نمـای شود یمنوک تیز دیده  ۀبه خوبی دو مقیاس یا نشان

حجمی برج رادکان یکی است. چنانچه این مقیاس را بزرگ کرده و با آجر بسازیم برابر بـرج رادکـان 
  است؟یا رصدخانه آیا چنین شباهتی به معنای آن است که این برج یک ساعت آفتابی  ١.»شود یم

  
                                                    

  ۲۸ص  .١
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. این مقایسه از این جهت نامربوط است داند یماستون هنج  نویسنده برج رادکان را بنایی در حد
از آن بـوده اسـت کـه سـاخته  تر شـرفتهیپکه علم نجوم در قرن هفتم هجری / سیزدهم میالدی بسیار 

برج با درهایی در راستای نقاط طلوع و غروب تابستانی و زمستانی خورشید، کار عجیبـی  شدن یک
 
ً
به این منظور ساخته شده باشد، نکتۀ جدیدی را دربارۀ تاریخ علم آن روزگار  باشد. اگر این برج واقعا

بوط بـه جالب توجه باشد. ولی بنای استون هنج مر تواند یمدهد، اما به خودی خود  به ما نشان نمی
سال قبل ولو با سـعی و خطـا بـه جهـت  ۵۰۰۰مردمی در  که نیهمهزاره سوم پیش از میالد است و 

  طلوع و غروب خورشید در نقاط انقالبین توجه کرده باشند، اهمیت بسیاری در تاریخ علم دارد.
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  های مینایی دایره
دن اسالمی پژوهشی در تاریخ کیهان   شناسی در 

  ۱۳۹۵نوشتۀ امیر محمد گمینی، نرش حکمت سینا، بهار 

  ١حنیف قلندری
 از آن بـا عنـوان 

ً
نجـوم گذشـتگان را کـه عمومـا

شـود در زمـرۀ علـوم  مییاد » نجوم بطلمیوسی«
 این طـور  فراموش شدۀ بشر برمی

ً
شمرند. عموما

شود که نجوم جدید و درک نو از کیهان  تلقی می
بــه همــراه قواعــد فیزیکــی کــه مؤیــد آنهاســت 
موجب شدند تا تمام نظرات گذشـتگان در بـارۀ 
جهــان و حرکــات ســیارات بــه یــک بــاره کنــار 
گذاشــته شــوند و ایــن صــورت یقینــِی درســت 

ــای ــه خرافــاِت ج ــورت آمیختــه ب گزین آن ص
گذشتگان شود، البته که این جایگزینی بـه یـک 
باره رخ نداده است. به هر صورت میـان تصـور 
ــور  ــدادهای آن و تص ــان و رخ ــروزی از کیه ام

امــا  ،دانشــمندان گذشــته تفــاوت بســیار اســت
اینکه آنها نیـز  ؛مشابهتی در این میان وجود دارد

  اند. بیعیات) و ریاضیات متکی بودهد به علوم فیزیک (طبرای اثبات درستی تلقی خو
پیوسـته و یکنواخـت بایـد  میاصل فیزیکی تغییر ناپذیری آسمان و اینکه  همۀ حرکات اجرام آن 

قـرن) در  ۱۵های متمـادی (حـداقل  ای سوق داد که سده باشند، دانشمندان گذشته را به ایجاد نظریه
. در این دورۀ طوالنی دانشـمندانی از اقـوام مختلـف و بـا وشتندنبارۀ آن و چگونگی توجیه آن آثاری 

                                                    
  hanif.ghalandari@gmail.comنجوم دورۀ اسالمی تاریخ  پژوهشگر، علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران ۀعضو هیأت علمی موز .١
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اند.  های تاریخی مختلف، سرَدمدار ُمباحثات نجومی عصر خویش بوده های مختلف، در دوره زبان
یش از دیگران است: بر پایۀ شواهد موجود و مطالعات محققان تاریخ علم سهم سه گروه در این راه ب

که در عرضۀ دلیل برای توجیه آن و رفـع  ؛ دوم مسلماناننظریات هستند که مبدع این نخست یونانیان
مشکالت آن بسیار تالش کردند و سوم اروپاییانی که در عصر نوزایی واسطۀ پیونـد نجـوم گذشـته و 

کـه در ایـن نوشـته معرفـی خواهـد شـد آشـکار  های مینایی دایرهنجوم جدید شدند. موضوع کتاب 
  ساختن سهم مسلمانان است.

های  ویژه نجوم دورۀ اسالمی، عمر طوالنی ندارد. در همین سـال مطالعه در بارۀ نجوم گذشته، به
بـان  کوتاه، کمی بیش از نیم قرن، روشن شده است که دانشمندان اسالمی در حوزۀ نجوم تنها میراث

انـد.  سـهم اصـلی را داشـتههـم در تـدقیق و توجیـه نظریـات نجـوم یونـانی اند بلکـه  یونانیان نبوده
ای از دستاوردهای اقوام گذشـته را در اختیـار  دانشمندان اسالمی در آغاِز پرداختن به نجوم مجموعه

های محاسباتی کارآمد نجوم هندی، جداول ارزشمند ایرانیان و آثار نجـومی یونانیـان  داشتند: روش
انشـمندان اسـالمی در های وابسته به آن را از آنها استخراج کردند. د که نظریۀ حرکت افالک و مؤلفه

هـای بسـیاری در حـوزۀ  هر دو حوزۀ نجوم محاسباتی و نظریات نجومی دست به تألیف زدنـد. زیج
های محاسباتی مسلمانان و ابداع توابـع  نخست نوشته شده است که با توجه به کارآمدتر بودن روش

وزۀ دیگر نیز دانشـمندان های پیش از خود هستند. در ح تر از جدول های جدید بسیار پیشرفته و رابطه
اسالمی بیش از پیشینیان خود به ناهمخوانی برخی از الگوهای هندسـی نظریـۀ افـالک بـا ماهیـت 

هـا را رفـع کننـد. بـه عبـارت سـاده،  واقعی آنها توجه کردند و بسیار تالش کردند تا این ناهمخوانی
بطلمیوس را بـه عنـوان یـک  کردند تا الگوهای هندسی و مدل پذیرفتۀ دانشمندان اسالمی تالش می

که  ای از آثار نجوم دورۀ اسالمی شد امر واقعی در آسمان تثبیت کنند. این تالش منجر به خلق دسته
هـای هیئـت نوشـته شـده در دورۀ اسـالمی بسـیار  نامند. تعداد کتاب می» های هیئت کتاب«آنها را 

ن دو کتـاب تأثیرگـذار در هیئـت توا است، به طوری که از سدۀ ششم هجری، در هر قرن، حداقل می
های هیئـت،  سیر تکامل کتاب تاریخ این سنت را نوشته است: های مینایی دایرهنام برد. مؤلف کتاب 

ن تـری اینکه چگونه هیئت نگاری به یک سنت نگارشـی تبـدیل شـد، اینکـه چگونـه برخـی از بزرگ
اندیشـمندان دورۀ اسـالمی ضـمن  اند و اینکه چگونه در هیئت نوشته دانشمندان دورۀ اسالمی آثاری

  اند. تشکیک در برخی مواد نجوم بطلمیوسی برای اصالح آنها تالش کرده
عنوان نخستین فصل از کتاب است. این فصـل » شناسی علمی در یونان و تمدن اسالمی کیهان«

های طبیعـی (فیزیکـی) ایـن شـاخه از علـم نجـوم  به کنکاش در پیشینۀ سنت هیئت نگـاری و پایـه
اند کـه دانـش نجـوم چیـزی میـان ریاضـیات و  صاص دارد. فالسفۀ گذشته در آثار خـود نوشـتهاخت

بخشی از مبادی هر دو را مطالعه کرد. فهم چگونگی ارتباط  بایدطبیعیات است پس برای مطالعۀ آن 
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میان طبیعیات و ریاضیات در آثار نجومی بسیار مهم است. توصـیف چگـونگی حرکـت یـک جـرم 
شـود  فاده از ریاضیات و هندسۀ کره با آنچه امروز در نجوم رصـدی از آن اسـتفاده میآسمانی با است

شمول در گذشته بسیار متفاوت  مغایرت چندانی ندارد اما تطبیق این الگو بر یک مدل فیزیکی جهان
فلـک «هایی از فصـل اول بـه توضـیح ایـن مبـادی پرداختـه اسـت.  است. نویسندۀ کتاب در بخش

ای بطلمیوس و تعبیر فیزیکـی آنهـا در  های سیاره مدل«و » ت طبیعی علم هیئتمقدما«، »چیست؟
 گانگذشـت از دیدگاه هایی از فصل اول هستند که خواننده را برای درک بهتر کیهان بخش» آثار هیئت

  کنند. راهنمایی می
 نویسـی، در ابـن هیـثم در سـنت هیئت فی هیئة العـالمنویسنده با درک درست از جایگاه کتاب 

های غیر مجسـم بطلمیـوس در  ای تالش کرده است تا مدل های سیاره بخش مربوط به توصیف مدل
های مجسم ابن هیثم در کنار یکدیگر بیاورد. او همچنین اشکاالت ابن هیـثم بـر  را با مدل مجسطی

آورده است. هر چند مطالعـۀ ایـن مـوارد و فهـم  الشکوک علی بطلمیوسبطلمیوس را بر پایۀ کتاب 
ق آنها تنها برای خوانندگانی که به درستی بـا نجـوم بطلمیوسـی آشـنا هسـتند ممکـن اسـت امـا دقی

شود تا خوانندۀ غیر متخصص از سیر تاریخی طـرح  پیوستگی سخن در عرضۀ این موارد موجب می
  این مباحث در دورۀ اسالمی مطلع شود.

هایی دارند که آنها  جری ویژگیدر میان آثار هیئت دورۀ اسالمی، آثار نوشته شده در سدۀ هفتم ه
دهد، در بارۀ این مورد اخیـر بایـد گفـت کـه  کند و بر آثار پسین برتری می را از آثار پیشین متمایز می

 بیشتر کارهای جدی در سنت هیئت نگاری پس از سدۀ هفتم شـرح
ً
هایی هسـتند کـه بـر آثـار  تقریبا

خواجـه «فصـل اول بـا آوردن ایـن جملـه کـه  اند. نویسنده در پایـان نوشته شدههفتم قرن  متعلق به
هـای بسـیاری  الدین شیرازی منشأ تحـوالت و نوآوری نصیرالدین طوسی، مؤیدالدین عرضی و قطب

رود. در  بـه اسـتقبال فصـل دوم مـی» ها تمامی آثار هیئت را متأثر کردنـد در این علم بودند و تا قرن
 ،، با عرضۀ مطالعات موردی در بـارۀ آنهـافصل دوم ضمن بررسی مشهورترین آثار هیئت سدۀ هفتم

چگونگی رخ دادن تحولی در علم هیئت به منظور هماهنگ کردن آن با ظـواهر و قـوانین طبیعـت از 
نـام » شناسی سازگار با طبیعیات نزد منجمان مراغـه کیهان«سخن گفته شده است. نویسنده فصل را 

های عرضـه شـده بـرای  مقایسۀ اسـتداللنهاده است و مطالعات موردی آن مشتمل است بر: الف) 
اثبات مرکزیت و سکون زمین در آثار هیئت؛ ب) بررسی ادعایی بـرای تغییـر نظـام کیهـان بـر پایـۀ 

ویژه آثار عرضی و شیرازی (ایـن هـر  چگونگی ترتیب سیارات در آثار مختلف هیئت دورۀ اسالمی به
دیگری در آثارشان اسـتفاده کردنـد)؛ ج)  دو ترتیب مشهور جهان بطلمیوسی را نپذیرفتند و از ترتیب

هایی که منجمان مراغه برای حل مشـکالت نظـام  حل های حرکت کواکب و توصیف راه بررسی مدل
  بطلمیوسی عرضه کرده بودند.
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تر در این باره مقاالتی نوشته بودند و نویسندۀ  آوری در تاریخ علم دورۀ اسالمی پیش محققان نام
منابع موجود که تا کنون نوشته شده استفاده کرده و خود نیز توانسته است بـا کتاب به خوبی از همۀ 

، مطـالبی را بیفزایـد. الدین شیرازی، که تا پیش از این همۀ آنها خوانـده نشـده بـود مطالعۀ آثار قطب
 توجـه خواننـدۀ عمـومی را بـا مطالبی 

ً
که برای محققان این حوزه بسیار قابل توجه است اما احتماال

  تواند جلب کند.  ها نمی به دشواری توصیف مدل توجه
هـای  دایرهبرگزیده شـده اسـت. نویسـندۀ » میراث علمی منجمان مراغه« برای فصل سوم عنوان 

رو سـنت نجـومی مراغـه هسـتند  در بخش نخست این فصل برخی از منجمانی را که دنبالـه مینایی
ترین ویژگی ایـن  آورد. شاید مهم بطلمیوس میهای تبعیت آنها را از سنت نقد  کند و نشانه معرفی می

دهد تصور غالب که در آن پایان عمر رصـدخانۀ مراغـه، پایـان دوران  فصل همین است که نشان می
شد، اشـتباه اسـت و سـنت نجـوم دورۀ اسـالمی را بـا  های بطلمیوس پنداشته می نقدنویسی بر مدل

  ان دنبال کرد.تو شواهدی که امروز در دست است تا حکومت صفویان می
کنـد تـا بـا اسـتفاده از  گیری از مفهوم انقالب علمی تـالش می در ادامۀ این فصل نویسنده با وام

نشـان دهـد کـه سـنت » هـای علمـی سـاختار انقالبشناسی توماس کوون در [کتـاب]  اصطالح«
علـم «هـای جدیـد نـزد منجمـان مراغـه و نویسـندگان پـس از آنهـا نـه  حل نقدنویسی و عرضـۀ راه

توان به تعبیـر تومـاس کـوون  او معتقد است که این دوران را می». علم انقالبی«است و نه » بهنجار
های  نامید. به عبارت دیگر نویسندگان آثـار هیئـت دورۀ اسـالمی در توصـیف مـدل» بحران«دوران 

حــاکم بــر محــیط علمــی خــود یعنــی نظــام بطلمیوســی » پــارادایم«گــاه پــا فراتــر از  جدیــد هیچ
کنـد تـا  رسد نویسنده تالش می اند. در بخش پایانی این فصل که کتاب نیز با آن به آخر می هنگذاشت

شناسی دانشـمندان اسـالمی نشـان دهـد کـه تـالش  با توصیف دوبارۀ محیط علمی حاکم بر کیهان
شناسیشان با فیزیک ارسطویی در واقع برآمده از فهـم درسـت ایشـان  نوا کردن کیهان ایشان برای هم

های جهـان فیزیـک  صول علمـی روزگارشـان اسـت. تنهـا دسـتمایۀ ایشـان بـرای توجیـه پدیـدهاز ا
بیننـد بـر ایـن  اند تا هر آنچـه را در جهـان می کرده ارسطویی بوده است و ایشان به درستی تالش می

  فیزیک و اصول آن منطبق سازند.
نجوم اسالمی است. شاید  مندان به حوزۀ اکنون در دسترس محققان و عالقه همهای مینایی  دایره

به گزاف سخن نگفته باشم اگر بگویم که این نخستین کتاب جدی در حوزه نجـوم دورۀ اسـالمی بـه 
. از همین روست است هایی از این دست زبان فارسی و شاید اولین تجربۀ یک ناشر در انتشار کتاب

 . استبرخی مشکالت نشر  دچارکه این کتاب 
ً
بـرای فهمانـدن بهتـر تالش کرده است  نویسندهمثال

مشکالت گویـای این مطالب در هر جا که الزم باشد شکلی بیفزاید اما گاه شکل چاپ شده به دلیل 
شد یا امکان چـاپ تصـاویر در  کتاب رنگی چاپ می های شکلمطلب نیست. شاید بهتر آن بود که 
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ش از ایـن دسـت و دل بـازی کننـد. توانستند در بارۀ چاپ آنها بـی شد تا می صفحات جدا میسر می
الی جمالتی که در توصـیف کتـاب گفتـه شـد آمـده  اشکال مهم دیگر کتاب همان است که در البه

کند. بـه  هایی است که خوانندگان عام را نیز به خود جلب می است. نجوم و تاریخ آن از جملۀ حوزه
ه و دشـوار اسـت و فهـم آن نظر نگارندۀ این سطور مطالب کتاب در بعضـی مواضـع بسـیار پیچیـد

تر بگویم، کتاب مانند یک درسنامه است که مطالعۀ آن بـرای دانشـجویان  نیازمند استاد است. ساده
تواند به درستی با این  تاریخ علم دورۀ اسالمی بسیار مفید و ارزشمند است اما خوانندۀ عمومی نمی

های تخصصـی  ان این طور داد که در نبود متنتو مطالب ارتباط برقرار کند. البته پاسخ این ایراد را می
تـوان هنـوز انتظـار آثـار  و جدی در حوزۀ نجوم گذشته و اینکـه ایـن کتـاب نخسـتیِن آنهاسـت نمی

  تری داشت! ساده
هـایی کـه خـود دارد بـه زیـوری  الزم است به این اشاره کنم که این کتـاب در کنـار همـۀ خوبی

 کنـد. اسـتاد دکتـر لم را در ایران بـه سـوی آن جلـب میآراسته است که حداقل دانشجویان تاریخ ع
ای  معصومی همدانی، که نگارنـدۀ ایـن سـطور نیـز افتخـار شـاگردی ایشـان را دارد، مقدمـه حسین

خواننده را با دیـدی گشـاده و ذهنـی آمـاده بـه خوانـدن بـاقی  ،اند که مطالعۀ آن شیوا بر کتاب نوشته
  .کند کتاب ترغیب می

منـدان بـه  ین کتاب را بارها و بارها بـه همـۀ دانشـجویان تـاریخ علـم و عالقهدر پایان خواندن ا
 کنم. مطالعات این حوزه توصیه می
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مدار  طبع همتیار و دقت

  استاد ابوالقاسم قربانی
  ١عبدالحسین مصحف

  های رخشان ورد کوکبآپدید     خت بنیادـر سـردون سپهـچو این گ
  انـفاتی مقتضای طبع ایشـص    دان دادـودی از این خاکـبه هر موج

و مقتضای طبع بلند همت استاد ابوالقاسم قربانی این بوده است که او شخصیتی باشد: در فراگیـری 
هـای روان و دقیـق ریاضـی  و شمع انجمن دوستان، در نوشتن متن انیب خوشعلم فراتر از همگنان، 

؛ در کارهـای ریناپـذ یخستگیگیر و های در زمینۀ تاریخ ریاضیات پ و توانا، و در پژوهش دست رهیچ
های گمراه کننده را بـاز شناسـد، و رعایـت  هایش با برنامه معین پیش برود، نکته علمی و در پژوهش

گاه از یاد نبرد؛ کاری تحقیقی را پیش گیرد که در همۀ دنیا کسانی که بـه ایـن کـار  دقت کامل را هیچ
ن ماندۀ تاریخ ریاضـیات پوینـده ها پنها اند انگشت شمار باشند؛ در بازیابی رازهای از دیده دل بسته

  ها از این رازها بالنده.  باشد و به برکنار زدن پرده
  ور گشتن وار دیده تا فلک      سر گشتنه ها چون فلک ب سال

بنابر آنچه من به خاطر دارم، در دو مورد و در دو جهـِت احتـرام برانگیـز، نـام اسـتاد قربـانی در 
اش دکتـر  ها افتاد. مورد نخست زمانی بود که بـا همکـاری یـار فرزانـه های ریاضی بر سر زبان زمینه

هـای درسـی ریاضـی را فـراهم آوردنـد.  حسن صفاری، یک دورۀ کامل و از هر جهـت پربـار کتاب
  دانستند.  ها را بیان یک حقیقت می هایی که رقیبان هم تأیید همه جانبۀ آن کتاب
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توان ابتدای پنجمین دهۀ عمر پربار استاد دانسـت،  ای است که سرآغازش را می مورد دوم مرحله
گیرد و در آن، همه وقت او صرف تحقیق و تفحص در  های زندگی او را دربر می بیش از نیمی از سال

دانان دورۀ اسـالمی و تـدوین و تـألیف تـاریخ ریاضـی  های ریاضـی نامـه م آوردن زندگیجهت فراه
  شود.  هایی از این دوره می مربوط به مقطع

من در آن مقام نیستم که در این زمینه از کارهای تحقیقی استاد اظهار نظر کنم. در این باره، اهل 
اند و خواهند گفـت. اگرچـه، آنچـه را  را گفته ها اند و خواهند کرد، گفتنی فن و فضل اظهار نظر کرده

  عیان باشد حاجت به بیان نیست. 
  حاجت مشاطه نیست روی دالرام را    کند ور نکند اهل فضلوصف تو را گر 

مـــن، ماننـــد هـــزاران کســـان دیگـــر، از راه 
یشـان آشـنا های درسی تألیف استاد با نـام ا کتاب

هایی کـه بـه ویـژه بـرای کسـانی کـه  شدم. کتاب
 یخودآمـوزریاضیات دورۀ دوم متوسـطه را از راه 

ها  اند. سـال اند دستیارهایی ارزنده بوده آموخته می
ها هـم  ام. مـدت ها را تدریس کـرده هم این کتاب
های درسی  ام سروکار داشتن با کتاب شغل رسمی

دۀ صـحبتم در ریاضی بوده است. از این رو، عمـ
های درسی ریاضـی اسـت و ایـن کـه  زمینۀ کتاب

های درسـی و از جملـه  مقبولیت بعضی از تألیف
قربـانی معلـول چـه  -های درسی صـفاری تألیف
های تحقیقـی اسـتاد رهایی بوده است. با کا علت

در زمینۀ تاریخ ریاضیات هـم نخسـتین بـار از راه 
کردنـد  چـاپ می سـخنهایی که در مجلـۀ  مقاله

کـردم، بـا اسـتاد  را منتشـر می یکانای که مجلۀ ریاضی  هایی هم به ویژه در دوره شنا شدم. مالقاتآ
  ها را هم بازگو خواهم کرد.  هایی از این مالقات ام. فرصت باشد خاطره قربانی داشته

خالصـة های میانی فرمانروایی صـفویان، کتـاب  در یک دورۀ دویست و پنجاه سالۀ ابتدا از سال
های کشور مـا بـوده اسـت.  شیخ بهایی تنها کتاب درسی ریاضی در سطح متوسط مدرسه بالحسا

هـا چـاپ هـم  ها شرح بر آن نوشته شده که پس از دایـر شـدن چاپخانـه در ایـران، تعـدادی از آن ده
کـار  کنـز الحسـابها بـه نـام  که معروفترین آنشده هایی به فارسی هم از آن فراهم  اند. ترجمه شده

و لرستان و در واقع ویراسته و بازنویسی شـدۀ عبـدالوهاب نجـم الملـک  فرهاد میرزا والی خوزستان

 در کنار محمدتقی بهار )ایستاده(ابوالقاسم قربانی 
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است. محتوای این کتاب، که در همۀ آن مدت دویسـت و پنجـاه سـال نیـاز عمـومی جامعـۀ مـا از 
ندسه ریاضیات را پاسخگو بوده است، با چند مورد استثنا، از همۀ آنچه اکنون زیر عنوان حساب و ه

هـای ایـران و روس  آموزیم فراتـر نیسـت. جنگ در دورۀ دبستان و دو سال نخست دورۀ راهنمایی می
آشکار ساخت و در پی آن چند نفری برای تحصـیل بـه  روزآمدنیاز جامعۀ ما را به ریاضیاتی باالتر و 

های  نظامی دارالفنـون بنیـان یافـت و دیـری نگذشـت کـه مدرسـه -خارج اعزام شدند، مدرسۀ فنی
  ابتدایی و متوسطۀ دولتی و ملی یکی پس از دیگری تأسیس شدند. 

هایی  های تاریخی، ریاضیات روز را در دارالفنـون و در بعضـی از مدرسـه ها و روایت بنابر نوشته
کردند و  های مذهبی خارجی تأسیس کرده بودند در ابتدا معلمان فرانسه زبان تدریس می که میسیون

ــم ب کتاب ــای درســی ه ــده از کتابه ــاپ فرا رگزی ــی چ ــای درس ــد کــه از ه ــری نپایی ــود. دی ــه ب نس
های  ای تـدریس در مدرسـه ای جای معلمان خارجی را گرفتند و عده التحصیالن دارالفنون، عده فارغ

های درسی ریاضـی بـه زبـان فارسـی پـیش آمـد. در  دار شدند. لزوم تهیۀ کتاب تازه تأسیس را عهده
هـای درسـی از فرانسـه بـه  ست دارالفنون، کسـانی بـه ترجمـۀ کتابمرحلۀ نخست به انتخاب سرپر

هایی از  ها دایر شد. نسـخه ای هم برای چاپ این ترجمه فارسی مأمور شدند و در دارالفنون چاپخانه
 .خورشـیدی اسـت ۱۲۳۶قمری برابر با  ۱۲۷۴ها  ها را در اختیار داریم که تاریخ چاپ آن این کتاب

 به زبـان فرانسـه بـا امـالی  فارسی متن روان نیست و اصطالح ،اند ها تحت اللفظی ترجمه
ً
ها عموما

یـار معلمـان باشـند.  آمـوزان و کمک توانستند پاسخگوی نیازهای دانش ها نمی اند. این کتاب فارسی
مهندس الممالک که در فرانسه تحصـیل کـرده بـود یکـی دو جلـد کتـاب درسـی ریاضـی را بـرای 

هـای ریاضـی فرانسـه و بـر پایـۀ  گیری از کتاب لغفار نجم الدوله، با بهرهدارالفنون تألیف کرد و عبدا
هایی دیگر، کار تـازۀ تـألیف یـک دورۀ کامـل  ها تدریسش در دارالفنون و در مدرسه های سال تجربه
های درسی ریاضی را آغاز کرد و برای هر شاخه از ریاضیات و هیئت سه جلـد کتـاب را بـرای  کتاب

ها مورد اسـتقبال خـوب معلمـان و  متوسطه و فوق متوسطه فراهم آورد. این کتابهای ابتدایی،  دوره
هـای درسـی ریاضـی و  ای بودند تا کسانی دیگر هم به تألیف کتاب آموزان واقع شدند و انگیزه دانش

هـای درسـی ریاضـی  الدین همایی، کتاب ها روی آوردند. اگرچه به گفتۀ استاد سید جالل سایر رشته
 برگرفته از تألیف تألیف شده که پس از آن

ً
  اند.  الدوله بوده های نجم اند عموما

هـای درسـی آزاد بـود. هـر  ترجمه و چاپ کتابو خورشیدی، تألیف  ۱۳۱۷از آن تاریخ تا سال 
یافت. در همۀ  رسید اجازۀ چاپ و پخش را می کتاب درسی تازه تألیف که به تأیید وزارت معارف می

ی در هر زمان که تـألیف و چـاپ کتـاب درسـی آزاد بـوده اسـت، ناشـران ها، و به طور کل این سال
اند. یک ناشر، اگـر در برابـر چـاپ هـر کتـاب  ها بوده های خوبی برای مؤلفان این گونه کتاب مشوق

اش را تا مـدت کمتـر از پـنج سـال انتظـار نداشـته  علمی غیر درسی، برگشت سرمایۀ به کار انداخته
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اش و  تاب درسی با شمارگان به نسبت باال، تنها پس از چند ماه به سـرمایهباشد، در برابر چاپ هر ک
هـای درسـی  های درسی خوب و شایسـته، کتاب کنار کتاب یابد. از این رو، در به سود آن دست می

  اند.  شده آمده و چاپ می های متنوع فراهم می نیز به گونه غیر دقیق و سطحی
در انحصار وزارت فرهنگ درآمد. این وزارت امر آموزش های درسی  ، تألیف کتاب۱۳۱۷در سال 

از ابتدایی تا سطح عالی را زیر نظر داشت. نخبگان استادان دانشگاه تهران، که آن موقع تنها دانشگاه 
هایی پر محتوا و در موردهایی بسیار  کتاب .های درسی دبیرستان مأمور شدند ایران بود، به تألیف کتاب

های فارسـی نـاب و  های متداول و مأنوس، اصـطالح ها به جای اصطالح در آنفشرده فراهم آمد که 
هرچند  ،خورد ها به چشم می کتاب این گیری و مقاومت معلمان در برابر نامأنوس به کار رفته بود. جبهه

هـا  داد. من دو سال آخر سیکل یکم متوسطه را با ایـن کتاب شرایط روز امکان ابراز آن را به آنان نمی
  ها را معلمان نتوانستند به طور کامل بیاموزند.  اندم . به یاد دارم که در آن دو سال خیلی از این کتابگذر

های درسی در درجۀ اول با مخالفت  تابها و در ک نظام آموزشی، در برنامههر تغییر و نوآوری در 
 در جریان کار قرار گرفته  ضمنی معلمان مواجه می

ً
و بـا آن بـه خـوبی آشـنا شود مگر آن که آنان قبال

  شده باشند. 
برای مؤلف کتاب درسی، داشتن اطالعات و معلومات سطح باال الزم هست اما کـافی نیسـت. 

آموزان با خبـر باشـد و  ها و از سطح متوسط استعدادهای دانش او باید از جو حاکم بر محیط کالس
گذشـته ه بـ[مربوط] خودش را  مهمتر این که بداند کارآمدی معلمان تا چه حد است. زمان تحصیل

ها را چنـد مدرسـۀ  بداند و زمان حال را پیش چشم داشته باشد، همۀ کشور را تهـران و همـۀ مدرسـه
  شناسد نداند، و باید و نبایدهای دیگر.  مجهزی که می

ای کـه بـر کشـور حـاکم  تا حدود یک دهه، تحت تأثیر جو سیاسی آشفته ۱۳۲۰پس از شهریور 
های درسـی هـم وضـعی کمـابیش ناپایـدار را داشـت؛ چـاپ  ها و کتاب ، برنامهبود، نظام آموزشی

هـای  های درسی وزارتی مختل شد، یک دورۀ تازۀ رقابـت بـرای تـألیف و چـاپ و نشـر کتاب کتاب
هـایی  های فرهنگی به وجود آمدند و کار تألیف گروهی کتاب ها و تشکل درسی جدید پاگرفت، گروه

هـای جدیـدی یـا از  های درسی که به بازار آمدند بیشترشـان ویرایش کتابدرسی را آغاز کردند. اما 
  های رایج پیش از آن بود.  های وزارتی یا از کتاب کتاب

های پایانی این دهه فراهم آمدند و آنگاه که روانۀ بازار  قربانی در سال - های درسی تألیف صفاری کتاب
های  ، در بیشـترین دبیرسـتان۳۰ای نیمه نخسـت دهـۀ ه ها چنان استقبال شد که در همۀ سال شدند از آن

های  ها همۀ ریاضیات دورۀ متوسطه را شامل بـود. مجموعـه شدند. مجموعۀ این کتاب کشور تدریس می
ها با تقسیم کار، هر کدام جدا از دیگران کتاب  دیگری هم از این گونه در دسترس بودند اما گروه مؤلفان آن

 - های صـفاری فراهم آورده بود. در صورتی که سبک به کار رفته در همه کتاب هایی از مجموعه را یا کتاب
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انندۀ اند. خو های مجموعه همکاری کامل و پیوسته داشته قربانی نمایانگر آن بود که آن دو برای همۀ کتاب
کند. مـتن  عمل با او صحبت می ۀهمواره یک نفر با یک زبان و با یک شیوکرد  ها احساس می سری کتاب

گسسـت.  و وضوح دارای انسجام منطقی بود و این انسجام در هیچ جا از هـم نمی ها با وجود روانی کتاب
مشکل به خوبی تنظیم شـده  هها از ساده ب کرد. تمرین شزد میوای را گ ها متعدد بودند و هر کدام نکته مثال

ای وجود نداشت که معلم را سردرگم کند. در هر  ها مسئله بین آنبودند و هیچ کدام خارج از فصل نبود و در 
هـا نـه  چند جلد مربوط به هر شاخه از ریاضیات نیـز پیوسـتگی منطقـی وجـود داشـت. در بیـان مطلب

خـورد.  گویی به کار رفته بود و نه زیادگویی و چنـدباره گـویی و نـه از قلـم افتـادگی بـه چشـم می خالصه
  شد.  ها استنباط نمی هایی دوگانه یا چندگانه از آن بودند و برداشتها جامع و مانع  تعریف

اند. باید گفـت کـه از  ها برگرفته از یک دورۀ کتاب درسی کشور فرانسه بوده شود که این کتاب گفته می
 مستقیم یا غیر  ها و کتاب ، برنامه۱۳۴۰آغاز تأسیس دارالفنون تا حدود نیمۀ دوم دهۀ 

ً
های درسی ما عموما

هـای  اند. در فرانسه تألیف و چـاپ کتاب های درسی کشور فرانسه بوده ها و کتاب ستقیم اقتباس از برنامهم
هـای درسـی متنـوع چـاپ و  درسی آزاد است و مؤلفان و ناشران در این زمینه با هم رقابت دارنـد و کتاب

ـین آقـای صـفاری  هک بـشوند. مرحوم قربانی، آن گونه که از ایشان شنیدم، و به احتمال نزدی پخش می یق
هم، تحصیالت پیش از دانشگاه را در دبیرستانی فرانسه زبان و وابسته بـه فرانسـه گذرانـده بودنـد، در دورۀ 

هایی فرانسـه زبـان  اند، و پس از آن هـم در دبیرسـتان تحصیل در دانشسرای عالی از دانشجویان نخبه بوده
هـا  های درسی فرانسه به ویژه انتخاب احسـن آن نواع کتاباند. برای آنان امکان دسترسی به ا تدریس داشته

 ترجم وجود داشته است. اما آنچه را تألیف کردند نمی
ً
ه بـوده اسـت. در یـک مـورد توان پذیرفت که صرفا

در حـد وسـواس را  ای هم که آقای قربانی در آنچه از ایشان قرار بود چاپ شود دقـت فـوق العـادشاهد بود
اند بر پایۀ اطالعات علمی و بر پایۀ تجربـۀ  اند اما آنچه را پدید آورده را مأخذ گرفته هایی داشت. آنان کتاب

های چنـد بـاره و  ها تدریسشان و با وقوف بر جایگاه ریاضیات در کشور و بدون تردیـد بـا بازنویسـی سال
  اند.  کردهها را آزمایشی تدریس  زدگی بوده است و البد پیش از چاپ هم آن مهمتر این که بدون شتاب

های درسی هم در حال اوج گرفتن بود، یکی از ناشران مرحوم  ها رقابت بین ناشران کتاب در همین سال
محمد رمضانی صاحب کاللۀ خاور، شیوۀ جدیدی را به کار برد؛ آقای پرویز شهریاری را برای تألیف یک 

حق التألیف نخواهند و خـودش  های درسی ریاضی به همکاری فراخواند با این شرط که ایشان دوره کتاب
ها را با بهـای ارزان ثابـت در  هایی تألیف و چاپ کنند و همۀ آن پوشی کند، کتاب هم از هرگونه سود چشم

خواستند در  ای را که می آموزان بگذارند. این نیت خیر را از قوه به فعل هم درآوردند اما نتیجه دسترس دانش
  کتاب درسی بر عهدۀ معلم است نه به اختیار محصل.پی نداشت؛ در هر کالس درس، انتخاب 

های ریاضی سال چهارم  ها، تألیف یک دورۀ چهار جلدی کتاب فرایند دیگر مربوط به همان سال
متوسطه از طرف آقایان دکتر غالمحسین مصاحب و احمد ارشمید بود که هیچ کدام در زمرۀ دبیـران 
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های بـه نسـبت  هـا و مسـئله پرمحتـوا، سرشـار از تمرینها  های تألیف آن ها نبودند. کتاب دبیرستان
هایی از تـاریخ  ها و نکتـه هـای دکتـر مصـاحب، دربـر دارنـدۀ یادداشـت مشکل و مانند همۀ تألیف

آوردنـد  ها را بـه دسـت می یافتند آن ها اطالع می ریاضیات ایران بود. معلمانی که از وجود این کتاب
 تبرای تقویت بنیۀ علمی خود و برای خودآموزی ضمن خدماما نه برای انتخاب کتاب درسی بلکه 

  ها.  گیری از آن آموزان نخبه در بهره و گاهی برای سفارش به دانش
های دورۀ دوم متوسـطه اعـالم شـد و  ، تغییـر نظـام آموزشـی و برنامـه۱۳۳۵در بهار یا اوایل تابستان 

های درسی جدید بـه  ها برای تألیف کتاب آن های درسی را غافلگیر کرد. رقابت بین مؤلفان و ناشران کتاب
زدگی  هـا بـا شـتاب هایی از کتاب های مؤلفان شکل گرفت. مجموعه هایی از گروه اوج خود رسید. ائتالف

ها هم پیوسـتگی منطقـی  های بعضی از کتاب های دنبال هم بلکه بین فصل فراهم آمدند. نه تنها بین کتاب
ها شـدند.  هـایی روانـۀ شهرسـتان هـا بازاریاب ای هر مجموعه از کتابدر کار نبود. در شهریور آن سال بر

قربانی، تعـدادی بـا برنامـۀ جدیـد  - های صفاری دبیران برای انتخاب کتاب سردرگم مانده بودند. از کتاب
هـای در زمینـۀ  ها بازنویسی شوند. آقای صـفاری بـه ترجمـۀ کتاب سازگاری داشتند و الزم بود که بقیۀ آن

هایش در تاریخ ریاضـیات دورۀ اسـالمی دل  و صنعت روی آورده بود و آقای قربانی به پژوهش تاریخ علم
  های درسی کنار کشیدند.  پسندیدند و از کار تألیف کتاب بسته بود. آنان تألیف شتابزده را هم نمی

خـاب هـایی کـه انت دانم؛ در تدریس یکی از کتاب مورد نمی ای دارم و بازگو کردن آن را بی خاطره
کرده بودم در موردهایی زیاد برایم مشکل پیش آمد. تابستان که تهـران آمـدم موضـوع را بـا یکـی از 

هایی با شرکت چند نفر از مؤلفان کتاب، آن  مؤلفان آن کتاب در میان گذاشتم. به دنبال آن، در جلسه
 به جابـه ها بحث می کردم، روی آن موردها را مطرح می

ً
یـا اصـالح یـک  جایی، حـذف و شد و غالبا

 آقای آذرنـوش ،انجامید. در آخرین جلسه که بحث هم طوالنی بود مطلب با یک مسئله از کتاب می
 ،اگرچه باید کتاب تـألیف خودمـان را درس بـدهم«ایه چنین گفت: در پایان جلسه به جّد و نه به کن

  ». دادم می قربانی را درس -های صفاری هم کتاب اما ای کاش باز
علمی، به ویژه اگر کتاب درسی باشد، از جمله کارهای ظریفی است که بایـد بـا صـبر و تألیف کتاب 

های همه جانبه و مراجعۀ مکرر به مأخذهای معتبر و با احاطۀ کامل به موضوع و  حوصله و دقت و با بررسی
بسا اثری  شود انجام گیرد وگر نه چه با داشتن توانایی اجتهاد در تشخیص صحت آنچه از جای دیگر نقل می

  حاصل شود بدون اعتبار الزم. مضمونی که سعدی آن را در لباس شعر چنین بیان کرده است:

  ای چینی هـبه چهل سال کاس    ام که کنند خاک مشرق شنیده
  ینیـمی بـتش هـمـرم قیـالج    ١مردشتصـد به روزی کنند در 

                                                    
 منظور همان مرودشت است. ـ م.ع. .١
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دبیـران در  یتشـتت آرا های درسـی مربـوط بـه هـر درس و ، تعدد کتاب۱۳۳۰در نیمۀ دوم دهۀ 
آموز نه تنها با تغییر دبیرستان بلکه گاهی با تغییـر کـالس در  ها به حدی بود که یک دانش انتخاب آن

های درسـی بـه انحصـار  شد. سرانجام تألیف کتاب هایی دیگر می یک دبیرستان ناچار از تهیۀ کتاب
ناشران درآمد. دربارۀ آنچه هـم  ها به انحصار شرکتی از وزارت آموزش و پرورش و چاپ و پخش آن

  ها زیاد است و در اینجا مجال آن نیست.  های درسی پیش آمد. گفتنی از آن پس در زمینۀ کتاب
شـهریور در یاد شادروان استاد ابوالقاسم قربانی گرامی باد. نخسـتین دیـدار مـن از ایشـان 

دانشسـرای عـالی بـرای  التحصیالن رشتۀ ریاضـی آن سـال روی داد. همراه با سایر فارغ ۱۳۳۳
هایی به عنوان اشانتیون نزدش رفتیم. آن موقع ایشان در دانشسرای تهـران تـدریس  گرفتن کتاب

های درسی که به میان آمد ایشـان را آشـفته سـاخت؛ در یـک کتـاب  کرد. صحبت از کتاب می
بانی هم با درسی هندسۀ تازه تألیف، اصل توازی اقلیدس به عنوان قضیۀ ثابت شده بود. آقای قر

ش بیشتر از این جهت بـود ا ای سرگشاده عکس العمل شدید نشان داده بود. ناراحتی انتشار نامه
خورد. با این همه، خواسـت  که نام پروفسور فاطمی هم در ردیف مؤلفان آن کتاب به چشم می

بـین ایـن هایش را هدیـه داد. در  ما را برآورده کرد و به هر یک از ما یک دورۀ کامل همۀ تألیف
ها، نخستین اثر چاپ شدۀ آقای قربانی هم وجود داشـت؛ کتـابی در زمینـۀ مکانیـک بـا  کتاب

  تقریظی نوشتۀ پروفسور فاطمی. 
چهار سال پس از آن تاریخ، در کنگرۀ دبیران ریاضی که در تهران برگزار شد. آقای قربانی در ایـن 

 خـم زمینه که یک کتاب درسی باید ابزار پیشرفت علم باشـد نـه
ّ

آن، سـخنرانی کوتـاهی داشـت و  ل
  دومین دیدار من از او بود. [این] 

اه بـا ربنابر دستخطی از دکتر هشترودی، مبنی بر اقدام برای تأسیس انجمن ریاضی ایران کـه همـ
چاپ شد آقای قربانی هم از کسانی بود که دعوت را پـذیرفت  ۱۳۴۷دی  یکاندعوت عام در مجلۀ 

  کرد.  شد شرکت می هایی که پیرامون تشکیل انجمن برگزار می و در جلسه
مالقات دیگری با آقای قربانی در نخستین کنگرۀ ریاضی ایران در شـیراز روی داد. در آنجـا 

دیگـر بـه حافظیـه و بـه آرامگـاه سـعدی  فرصتی پیش آمد تا همراه با آقای قربـانی و چنـد نفـر
نمای زیرزمینی آنجا هم رفتـیم و در محـیط شـاعرانۀ آنجـا، آقـای  برویم. در این آرامگاه به آب

داشـت بعضـی را  قربانی ساعتی را دربارۀ شعر و شاعری سخن گفـت و از اشـعاری کـه حفـظ
  برای ما بازخواند.

کارهای جـالبی در معرفـی یکـی از شـاهنرانی در کنفرانس ریاضی شیراز، آقای قربانی سخ
الدین جمشید کاشانی ایراد کرد. روش ابداعی کاشانی را برای حل معادلۀ درجۀ سـوم بـه  غیاث

زبان ریاضیات امروزی به طور مبسوط شرح داد. روشی که پایۀ روش معروف به روش تکرار به 
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یتمی که دویست سال پس آید و حق آن است که الگوریتم کاشانی نامیده شود. الگور شمار می
  دان آلمانی به نام کونیکس آن را برای حل معادلۀ کپلر به کار برد.  از کاشانی، ریاضی

چاپ شود و در جریـان چـاپ ایـن  یکاناستاد قربانی پذیرفت که متن سخنرانی ایشان در مجلۀ 
هایی  قربانی دورهآقای  ها، هایی مکرر با ایشان را داشتم. در یکی از این مالقات مقاله بود که مالقات

بـه مـن  یکـانها فراهم آورده بود برای استفادۀ در مجلـۀ  ضی چاپ فرانسه را که سالاز سه مجلۀ ریا
  واگذار کرد. 

آقای قربانی چند بار برندۀ جایزۀ کتاب سال شناخته شد و هر بار به افتخار ایشان مجلس جشنی 
ایشان و با جمع زیادی از بزرگان اهل علم دیدار باشد ها، فرصتی بود که با  شد. در این جشن برگزار می

  ها بود که برای نخستین بار با استاد فرزانه آقای دکتر حسن صفاری نیز دیدار داشتم. و در یکی از آن
آخرین مالقات من با استاد قربانی در منزل ایشان بـود. بـرای گفتگـو در مـورد چـاپ مجموعـۀ 

ه بـود. در اتـاق کـارش مـرا پـذیرفت. اتـاقی متوسـط و دور از اش مـرا فراخوانـد های تحقیقی کتاب
هـای  ای گردان در کنار میز کـه در طبقـه هیاهوهای کوچه و خیابان، با یک میز تحریر کوچک، قفسه

هایی پر از کتـاب دور تـا دور اتـاق. در  دستی جای داشتند و قفسه های مرجع دم چهار وجه آن کتاب
دانان دورۀ اسـالمی و در  های ریاضـی نامـه های جلـد شـدۀ زندگی نوشـته ها دست یکی از این قفسـه

مربوط به تاریخ ریاضیات، به طور مرتب کنار هـم چیـده  ۀجلد شد یها نوشته دستای دیگر،  قفسه
  شده بودند. 

فـروش  های علمی و مرجع کم ای برای چاپ کتاب در بیشتر کشورهای پیشرفته، بنیادهای خیریه
ها شـده اسـت. در ایـران چنـین بنیادهـایی پدیـد  هایی کالن وقف آن و سرمایه اما ارزنده وجود دارد

های علمی خوب باشد، آن جرئـت  نیامده است و ناشران خصوصی هم، اگرچه کارشان چاپ کتاب
هـایی  و برنامۀ کار را ندارند که بخش عمدۀ سرمایۀ خـود را یکسـره روی چـاپ مرتـب سـری کتاب

  ها در کوتاه مدت اطمینان زیاد نداشته باشند.  نمتوقف کنند که به فروش خوب آ
ایش با چنین مشکلی دست به گریبان ه ها پژوهش استاد قربانی در مورد چاپ دستاوردهای سال

هایی  ای شکننده و جانفرسـا بـود کـه گسسـتگی بود. پیشامد ناگوار عمل ناموفق چشم او هم، ضربه
  ها و در روند کار او در پی داشت.  را در طرح ریناپذ جبران

  ندیده بدیـوال فلک جمله پسـاح      گر کار فلک به عدل سنجیده بدی
  کی خاطر اهل فضل رنجیده بدی      ردونـا در گـدل بدی به کارهـور ع

ایـن همـایش کـه ارج  برگزارکننـدگانشان کردم و بـا تشـکر از  با پوزش از اهل مجلس که خسته
کی از خادمان علم، و در واقع ارج نهادن به علم برنامـۀ کارشـان بـوده اسـت و بـا طلـب نهادن به ی

  آمرزش برای مرحوم ابوالقاسم قربانی. با تشکر
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  عبدالحسین حائریدرگذشت 
  نویس و انسان واال شناس، فهرست نسخه

  ١حمید بهلول
ــائری ــین ح ــتاد عبدالحس  اس

ــــــزدی ــــــناس،  ، کتابی ش
ـــــت ـــــق  فهرس نگار و محق

ــــته در  ــــهریور برجس اول ش
ســالگی در پــی  ۸۸در  ۱۳۹۴

او  درگذشـت. بیماری طوالنی
در شهر قـم بـه  ۱۳۰۶تیر ماه 

ــرزا  ــا می ــدرش آق ــا آمــد. پ دنی
ـــای  ـــائری از علم ـــد ح احم
 روزگار خـود بـود و پـدربزرگ

ــادر ــاج ا یم ــه ح ــت الل ش آی
قـم بـود. وی خوانـدن و نوشـتن را در مکتـب  ۀعلمیـ ۀشیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسـس حـوز
ت عظـام حـاج شـیخ سالگی نزد اساتیدی چون آیـا ١٩فراگرفت. سطوح عالی فقه و اصول را تا سن 

ش)، حاج شیخ محمد صدوقی، حاج سید محمدرضـا گلپایگـانی بـه پایـان ا یمرتضی حائری (دای
خوانسـاری، حـاج  یمحمدتقد بعد از آن نزد مراجع عالیقدری همچون آیات عظام حاج سی رساند.

حسـین طباطبـایی بروجـردی دروس  آقـا حاجسید صدرالدین صدر، حـاج سـید محمـد حجـت و 
و به استخدام کتابخانـۀ مجلـس درآمـد  به تهران مهاجرت کرد ١٣٣٠وی در سال  خارج را گذراند.

یسی ن شروع به فهرست زمانو از همان  خانـه را ریاسـت کتاب ١٣٥٤در سـال  کـرد. های آنجا کتابو
مجلس به وی واگذار شـد. در سـال  یدو ۀشمار ۀنیز ریاست کتابخان ١٣٦٣دار شد و در سال  عهده

سـال  ١٧همچنـین وی  های عمـومی کشـور درآمـد. هم به عضویت هیئت امنـای کتابخانـه ١٣٦٨

                                                    
 h_bohlul@yahoo.com، میراث علمیمدیر داخلی  .١
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او انسـانی،  دهخدا بود و بر چاپ چند جلد از آن نیز نظـارت داشـت. ۀنام لغتعضو هیئت مؤلفان 
دریـغ بـه پژوهشـگران  مسئول، مهربان، پرکار و صادق بود و همۀ توان علمی و فرهنگـی خـود را بی

کرد. عبدالحسین حائری مشوق جوانان پژوهشگر و مستعد بـود. غنـای روحـی و مناعـت  عرضه می
کوه ها زبـان بـه شـ هـا و قدرنشناسـی توجهی ها، بی گاه در قبال ناسپاسی طبعش موجب شد که هیچ

اش  های او در ارتباط با نشر متون علمـی کهـن در مصـاحبه ای برگرفته از گفته نگشاید. در ادامه تکه
  کنیم. ) نقل می۱۳۸۰(دی  کتاب ماه کلیاتبا علی اوجبی و احسان الله شکرالهی را از 

های  (فهرسـت نسـخهستم یاین جلد ب... ما راجع به کارهای خودمان خوب است حرف بزنیم. «
نظیـر  ای بی تا زمانی که من زنده هستم بایـد چـاپ بشـود. آنجـا مجموعـهکتابخانۀ مجلس) خطی 

فرغانی مربوط به قرن سوم، رسالۀ ناتمـامی کـه  الکاملدر این مجموعه کتاب  .هست که باید ببینید
ی احمد بن محمد بن سـراز ابوالفتوح ای از]  [رسالهبعد [و] ای از خازنی  اول و آخرش افتاده، رساله

ورد. وی در هیئـت یـا نجـوم خ همدانی (ابن صالح) که از علمای بزرگ قرن پنجم بود، به چشم می
در  .هایی که از این اثر در دسـت اسـت مقالـۀ اول آن اسـت که نسخه تسطیحای دارد با عنوان  رساله

ر صـعب و مهمـی اتن آن چه کداند شناخ ای هست که خدا می تادهکتاب اول و آخر اف ،این مجموعه
شـود. ایـن  ای از آن پیـدا نمی بود. این مقالۀ دوم همان کتاب است که در هیچ جـای جهـان نسـخه

هـای فرغـانی در ایـران نیسـت.  مجموعه بسیار مهم و به خط بسیار کهن است. هیچ کـدام از کتاب
  سزگین گفته است که در اروپا یک نسخۀ دیگر از آن را پیدا کرده است. 

نویس [نسخ خطی] است که خیلی وظیفـۀ  پژوهش در تاریخ علم] بر عهدۀ فهرستمرحلۀ اول [
شـود و در  نویس بداند کـه ایـن کتـاب خیلـی زود چـاپ می سنگین و مهمی است. اما اگر فهرست

  گیرد شاید بار این مسئولیت قدری کمتر شود. اما از آنجـا کـه مـی اختیار همه قرار می
ً
دانیم معمـوال

نسخه تا انتشار آن و رواجش بین مردم که بفهمند چـه اطالعـاتی در آن هسـت  فاصلۀ بین شناسایی
کنـد. رابـط بـین کتـاب خطـی و مـردم فقـط  نویسی اهمیـت پیـدا می کشد، فهرست خیلی طول می

نویس باید حرمت بدارد و واسطۀ امینـی باشـد بـین  نویس است. این وظیفۀ مهم را فهرست فهرست
  های خطی.  مردم و کتاب

دیـدم کـه  نویسند. مـن می های هم موضوع با آن می ای تألیف قدیم مدارکشان را با کتابه کتاب
شناسـد  ، نه مؤلفانش را کسـی میهایی که هیچ جا نیست این مرجع خوبی است برای استخراج اسم

گفت این کار خیلی مهم اسـت و همیشـه مـن منتظـرم  و نه در خارج وجودی دارد. آقای سزگین می
چـون دقـت و  ،دهـد برسد و من آن را ببینم. این کاری اسـت کـه کسـی انجـام نمیهای تو  فهرست

  حوصلۀ زیادی نیاز دارد. 
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[در مورد فایدۀ نشر متون کهن علمی] اول این که در علم ترقـی حاصـل شـده، نظریـات علمـی 
کردنـد و سـالحی  عوض شده است؛ به خصوص در نجوم که در آن وقت با چشم غیر مسلح کار می

 آنبرای د
ً
زدنـد. در ایـن شـکی نیسـت. امـا  ها با خیال حـرف می یدن موجودات آسمانی نبود. طبعا

ها و متون فارسـی ایـن اسـت کـه  ترین حرفش در کتاب های دیگر اینجا هست. ابتدایی خیلی حرف
 یک سند قـدیمی ماسـت، و دلیـل دسـتور زبـان ماسـت، و از اصـطالحات فارسـی در مقابـل 

ً
اوال

 طب فارسی، نجوم فارسی، فقه فارسی و  ها می ایر زبانهای عربی و س زبان
ً
توانیم استفاده کنیم؛ مثال

ها دارد. اما این معنایش این نیست که ما بگوییم آن علمی که آنجـا هسـت امـروز  ... خیلی استفاده
شود که ما اعتماد به نفسـمان را  قابل استفاده است. یک نکته هست و آن این که این کتاب باعث می

زبیابیم. این چیزی است که من یک بار هم در مقدمۀ فهرست سنا نوشـتم. مـا خودمـان را در بـین با
دانیم. این که بدانیم پیشرفت تمدن ما تا کجاها بوده، خیلی مهـم اسـت.  ملل دنیا خیلی ضعیف می

به عالوه در برخی مسائل به خصوص مسائل طبی و داروشناسی، عالوه بر مباحث علوم انسـانی کـه 
یلی مهم است، خیلی نکات هست که همین االن قابل زنده شدن و اسـتفاده اسـت. در طـی ایـن خ

چند سال که هند استقالل پیدا کرده است، چند دانشگاه طب سنتی به وجـود آمـده و ایـن علـوم در 
شد. پس این طور نیسـت کـه  ها که مرده تلقی می آنجا زنده شده است: آن هم از طریق همین کتاب

  م مرده باشد. این علو
هـا فقـط چیزهـای مـرده نیسـت.  بله، درست است که علم ترقی کرده است؛ امـا در ایـن کتاب

[محمـد پـروین] چیزهایی هست که باید مطالعه شود؛ چون مفید و ارزنده اسـت. همیشـه مرحـوم 
کـرد.  کرد که متون قدیمی فارسی را پیدا کند و به مـا هـم همـین سـفارش را می گنابادی کوشش می

چون این متون برای ما خیلی مهم است. به جای اصطالحات رایـج عربـی یـا فرنگـی اصـطالحات 
  ».ا به دست بیاوریم و انتخاب کنیمه توانیم از آن بسیار زیبای فارسی را می
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  الدین طوسینصیر  ۀ رسالۀ جرب و مقابلۀترجم
  از قاسم علی قائنی

  ١محمد مهدی کاوه یزدی

  مقدمه
در  رسالة في الجبر والمقابلةق رسالۀ مختصری به عربی با نام ۶۶۷خواجه نصیرالدین طوسی در سال 

زمینۀ جبر و مقابله در دو باب و چند فصل نگاشته است. باب اول به عملّیات ریاضی همچون جمع، 
تفریق، ضرب، تقسیم، تضعیف و تنصیف اعداد مطلق و کسری و باب دوم به جبر و مقابله اختصاص 

له در زمینۀ حل معادالت جبری، علم فرائض و هندسه آورده و آنها را حل دارد. در پایان، بیست مسئ
. این رساله را قاسـم علـی شود یمکرده است. بعضی از این مسائل در کارهای پیشینیان وی نیز دیده 

نوۀ محمد باقر یزدی به فارسی فرزند ان و منجمان قرن یازدهم هجری و از شاگردان دان ریاضیقائنی از 
  همزمان شرح کرده است. دو شرح دیگر از این رسالۀ طوسی نیز موجود است.ترجمه و 

  رسالۀ جبر نصیرالدین طوس
نیـز در  رساله در حسـابو  الحساب، رسالة في الحساب، حساب یها نامکه با  الجبر والمقابلة رسالة في

آمده، به صورت خیلی مختصر در زمینۀ مبحث جبر و مقابله اسـت و طوسـی آن را در  ها فهرستمنابع و 
ِهستان به عربی در دو باب نگاشته است. ۶۶۷سال 

ُ
    ٢ق، در سفر دومش به خراسان، در قائن از توابع ق

باب اّول در بارۀ قواعد حساب، شامل یک مقّدمه و چهار فصل است. در مقدمۀ این باب ابتدا به 
عدد مطلق، کسر و نسبت پرداخته و سپس اعمال جمع، تفریق، ضرب، تقسـیم، تضـعیف و  تعریف

  تنصیف را برای اعداد مطلق به اختصار بیان کرده است. 

                                                    
  mahkavyzd@yahoo.comکارشناس ارشد تاریخ ریاضیات  .١
فرغ المصنف طاب مثواه وجعل الجنة «کتابخانۀ آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره) چنین آمده است:  ۲/۴۰۶۴در پایان نسخۀ شمارۀ  .٢

  ...»[ق] ببلدة قائن  ۶۶۷مأواه، في غرة محرم الحرام سنة 



 

  

١۶۶ 

فصل اّول رساله در نوشتن اعداد و بیان اعمال است. طوسی در این فصل در مورد نوشتن اعـداد 
د که اگر اعداد صحیح بـه صـورت مطلـق کن آن صحبت کرده و سپس اشاره می یها مرتبهصحیح و 

استفاده شوند حالت افزایش دارند و اگر معکوس آنها در نظر گرفته شود، حالت کسری دارند و بـرای 
  شود.  کاستن از آنها استفاده می

فصل دوم در قوانین اعمال است. در این فصل چگونگی انجام اعمال مختلف توضیح داده شـده 
دو عدد امکان کم کردن دو رقم در یـک مرتبـه  قیدر تفرکند که اگر  می است. از جمله طوسی اشاره

دهیم تا امکان تفریق باشد و به این ترتیب عمـل  تنزل می تر نییپانبود، مرتبۀ باالتر آن رقم را به مرتبۀ 
که برای ضرب اعداد دارای  کند یمدهد. در مبحث ضرب اشاره  قرض گرفتن را در تفریق توضیح می

عدد دیگر ضرب کنیم. در پایان هم به  یها مرتبهتبه، الزم است که هر مرتبۀ یک عدد را در چندین مر
تعـداد مراحـل «گویـد:  و می کنـد یماشاره   بر چند رقمی تعداد مراحل عمل تقسیم عدد چند رقمی 

    ».تقسیم برابر است با تفاضل تعداد مراتب مقسوم و مقسوم علیه به عالوۀ یک
کسرها و چگونگی انجام هر یک از اعمال مختلـف بـر آنهـا اسـت. طوسـی  فصل سوم در مورد

کنـد در حـالتی کـه دو  برای جمع شش حالت و برای تفریق هفت حالت در نظر گرفتـه و اشـاره می
  متفاوت وجود دارد، احتیاج به مخرج مشترک گرفتن است.  یها مخرجکسر با 

د کسری و اعداد مخلوط را نیز شرح طوسی چگونگی عمل تضعیف و تنصیف اعداد صحیح، اعدا
که اگر مخرج کسر عدد زوج باشد، آن را نصف  کند یمداده است. وی در مورد تضعیف کسرها بیان 

کنیم. در مورد تنصیف کسرهای مخلوط هم توضیح داده که ابتدا آنها را  وگرنه صورت آن را دو برابر می
  کنیم.  به شکل کسر واحدی در آورده و سپس صورت آن را نصف یا مخرجش را دو برابر می

مع شش حالت در نظر گرفته ولـی بـرای طوسی در مورد ضرب اعداد (مطلق و کسری) مانند ج
تقسیم آنها نه حالت آورده است. وی برای تقسیم اعداد مخلوط، ابتدا آنها را به شکل کسر واحدی در 

  ، صورت مقسوم را بر صورت مقسوم علیه تقسیم نموده است.ها مخرجآورده و پس از یکسان نمودن 
شـود.  تعریف جذر، مال و کعب آغاز می است و با ها کعبفصل چهارم راجع به مراتب اموال و 

aوی ضرب  a´ نامد. سپس مراتـب مختلـف دیگـر نظیـر  ، را مکعب میa3را کعب و حاصل آن، 2
نیز  ییها مثالکند. طوسی در ضمن بیان چند قاعدۀ کاربردی  مال مال، مال کعب و ... را تشریح می

  مطلب برای خواننده روشن شود. آورد تا می
باشد. ایـن  عنوان باب دوم رساله که موضوع اصلی آن است، استخراج مجهول (حل معادله) می

  باب مشتمل بر دوازده فصل است. 
فصل اّول در مورد تناسب و چگونگی پیداکردن جزء چهارم آن است. وی دو نوع تناسب در نظر 

گیـرد:  جزء است و برای پیداکردن مجهول دو حالت در نظر میگیرد. تناسب پیوسته که دارای سه  می
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اول اینکه مجهول یکی از طرفین باشد و دوم اینکه مجهول جملۀ وسط باشد. تناسب دیگر، تناسـب 
اقلیـدس بـرای  اصـولمقالـۀ ششـم  ۱۶گسسته با چهار جزء اسـت. وی در هـر دو مـورد از قضـیۀ 

  کند. پیداکردن مجهول استفاده می
و ٢، مـال١راجع به مقّدمات علم جبر و مقابله است. طوسی پس از بیان تعریـف شـیءفصل دوم 

پردازد. او ماننـد گذشـتگان معـادالت را بـه دو دسـتۀ  معادله به معرفی انواع شش گانۀ معادالت می
  کند. مفردات و مقترنات تقسیم می

بعضی از متأخرین به کعـب اعتبـار داده و آن را «کند که:  طوسی در انتهای این مبحث اشاره می
 ۲۵و به این ترتیب معادالت درجۀ سوم حادث شـده و تعـداد مسـائل بـه  اند کردهدر معادالت وارد 

ر مال کند که اگ گیرند. سپس اشاره می ندرت مورد استفاده قرار می رسیده است؛ ولی این معادالت به
  ». مال و کعب مال و سایر اجناس را در معادالت دخالت دهیم تعداد آنها نامتناهی خواهد شد

گویـد کـه بـرای  جبری است. طوسی می یها عبارتفصل سوم و چهارم در مورد جمع و تفریق 
را با هم جمع (یا تفریق) نمود و جمالتی کـه نظیـر  ٣جمع جبری دو عبارت باید جمالت هم جنس

هـایی بـرای جمـع جبـری  رابطـهشـوند. سـپس بـه  ، به همان صـورت در حاصـل ظـاهر میندارند
  آورد. کند و در مورد آن مثالی می گنگ اشاره می یها عبارت

برای تضعیف و  ییها رابطهفصل پنجم و ششم در مورد تضعیف و تنصیف است. در این قسمت 
    تنصیف آورده شده است.

بری است. طوسـی ابتـدا بـه ضـرب جمـالت منفـی و ج یها عبارتفصل هفتم در مورد ضرب 
گیرد: حاصل ضـرب جملـۀ مثبـت در مثبـت و  کند و برای آنها سه حالت در نظر می مثبت اشاره می

منفی در منفی، مثبت است و حاصل ضرب جملۀ مثبت در منفی، منفی است. سـپس بـه دو رابطـۀ 
  .کند یمجبری اشاره 

 همان موضـوعات فصـل ضـرب، ولـی  در فصل هشتم که در مورد تقسیم عبارت
ً
هاست، تقریبا

  شود.  برای عمل تقسیم، تکرار می
موضوع مورد بحث فصل نهم، جبر و مقابله است که به تعریف این دو عمـل و مثـالی در مـورد 

  شود. آنها بسنده می
فصل دهم در مورد رّد و تکمیل است که پس از بیان چگونگی این دو عمل مثـالی در هـر مـورد 

   شده است. آورده

                                                    
   .دندینام یمریاضیدانان مسلمان مجهول را شیء  .١
   .دندینام یمتوان دوم مجهول را مال و توان سوم آن را کعب و توان چهارم آن را مال مال و ... مسلمان  یاضیدانانر .٢
   منظور همان جمالت متشابه است که از نظر انواع متغیر و درجه متغیرها یکسان هستند. .٣
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جبری است. در ایـن فصـل هـر یـک از انـواع معـادالت  ۀگان ششفصل یازدهم در مورد مسائل 

  مفرده و مقترنه و چگونگی حل آنها همراه با ذکر مثالی آورده شده است. 

 ۷تـا  ۱. مسـائل اند شدهدر فصل دوازدهم بیست مسئله طرح شده که به روش جبر و مقابله حل 

در زمینـۀ  ۲۰، ۱۹، ۱۷، ۱۶، ۱۳، ۹، ۸جبر و مقابله و حل معادالت و مسائل  این مجموعه در زمینۀ

. استدر زمینۀ هندسه  ۱۸و  ۱۵، ۱۴در مورد علم فرائض و مسائل  ۱۲و  ۱۱، ۱۰معامالت و مسائل 

قضـیۀ «کـه بـه )اقلیدس اصولمقالۀ اّول کتاب  ۴۷قضیۀ مسائل هندسی به کمک قضیۀ فیثاغورس (

ان قبلی نیـز وجـود دارد دان ریاضیدر کار  ها مسئلهل شده است. مشابه این معروف بوده، ح» عروس

  ، توضیحات الزم داده شده است. ها نوشت یپکه در قسمت 

  خط رساله یها نسخه
 یا نسـخهگویـد  ) می۸۷، ص۵(طهرانـی، ج تصانیف الشـیعة الذریعة إلٰی طهرانی در  آقابزرگشیخ 

، ۷خطی از این رساله نزد سید ابی القاسم خوانسـاری در نجـف اسـت. در جـای دیگـر کتـاب (ج

   ١نام برده است. کتاب الحساب) از این رساله با عنوان ۷ص

کشـف حـاجی خلیفـه در کتـاب  ) و۳۶۹، ص۱(ج مفتـاح السـعادةزاده در کتـاب  طاش کبری

کنـد.  ر و مقابله از تألیفات طوسی اشـاره میدر جب الظفر) به کتابی با نام ۱۴۳۶، ستون ۲(ج الظنون

چون در این دو کتاب اشارۀ دیگری به خصوصیات این اثر از جمله: کاتـب، تـاریخ کتابـت، آغـاز، 
بـا ایـن رسـاله یکـی اسـت یـا نـه  الظفـرانجام و محل نگهداری آن نشده است معلوم نیست که آیا 

ایـران  یها کتابخانـهی موجـود در های خطـ ). با توجه به فهرست نسـخه۳۸۴(مدرس رضوی، ص 

(روزنفلـد و احسـان اوغلـو، ص  ) و سایر کشورها۶۲۶، ص ۴؛ ج۶۲۳-۶۲۲، صص۳(درایتی، ج

آنهـا  نیتـر کهن)، چندین نسخه از این رساله در ایران و خارج از ایران شناخته شده است که از ۲۱۵

ه  ٢/٤٠٦٤شمارۀ نسخۀ 
ّ
  نجفی (ره) است. مرعشیکتابخانۀ آیت الل

دانشگاه تهران به اهتمام آقای اکبر دانا سرشت (گویا بـر اسـاس  ٣١١این رساله در نشریۀ شمارۀ  

). همـین ٤٧٩، سـتون ١دانشگاه تهران) چاپ سربی شده اسـت (مشـار، ج ٥/٢٤٥٢نسخۀ شمارۀ 

هـ.ش به مناسبت هفتصدمین سال تولـد طوسـی، بـه صـورت کتـابی جداگانـه  ١٣٣٥متن در سال 
این متن شامل باب اّول و قسمتی از باب دوم رساله اسـت و  هران منتشر شده است.توسط دانشگاه ت

  مسائل پایان رساله را ندارد.

                                                    
فهرسـت کتـب خطـی که این رساله از آن طوسی نیست ( است خطی کتابخانۀ مجلس شورای ملی معتقد یها نسخهفهرست  ۀنویسند .١

 ).۱۰۸، ص ۷، ج کتابخانۀ مجلس شورای ملی
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کـه از  ١همراه با شرح مطالـب توسـط قاسـم علـی قـائنی رسالة في الجبر والمقابلةای از  ترجمه
یـزدی  حمـد بـاقرنـوۀ مفرزنـد شاگردان محمد حسین بن محمـد بـاقر بـن زیـن العابـدین یـزدی (

 )٢٦٣٠، ص ٤ج(منـزوی،  منحصر بـه فـردی، انجام شده است. نسخۀ ٢) بوده ه١١قرن  دان ریاضی
، ٧پـژوه، ج موجـود اسـت (دانش ٢/١٣١٩از این رساله در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران به شمارۀ 

توسط کاتبی ناشناس کتابت شده اسـت و از  هـ.ق ١٠٨٢شوال سال  ١١نسخه در  ). این٢٦٣٦ص 
مختلـف متفـاوت  یها قسـمتادامه دارد. نوع خـط آن در  ٩٦شروع و تا پشت برگ  ٤٢ت برگ پش

شود. در چند موضع نیز اشعاری در مورد  آغاز می» توضیح«در این متن مطالب شرح با کلمۀ است. 
اسـت و » عبدالصـمد«مطلب مورد بحث در حاشیۀ نسخه آمده است که بعضی از آنها بـا امضـای 

  باشد.» عبدالصمد«لذا شاید کاتب نسخه، شخصی به نام ». قاسم علی«بعضی با امضای 
اّول و دوم باب اّول پس از ترجمۀ متن عربـی توضـیحات مختصـری در مـورد هـر  یها فصلدر 

  مطلب عرضه شده است. 
فصل سوم باب اّول شامل شرحی مفصل همراه با مطالب متنوع و مفید در زمینۀ حسـاب اسـت. 

اد صحیح سه حالت در نظر گرفتـه اسـت: مفـرد در مفـرد، مفـرد در مرکـب و قائنی برای ضرب اعد
  مرکب در مرکب. وی برای ضرب مرکب در مرکب از شبکه استفاده کرده است. 

دانیم که برای جمع و تفریق اعداد کسـری در بعضـی مـوارد هـم مخـرج کـردن کسـرها الزم  می
رابطۀ اعداد نسـبت بـه هـم شـده و بـرای آن  شود. نویسنده برای این کار وارد بحث کلی در مورد می

چهار حالت در نظر گرفته است که عبارتند از: اعداد متداخل، متشـارک، متبـاین و متماثـل (کـه در 
ان قبل نیز آمده است). وی پس از تعریف هر حالت مثالی در مـورد آن آورده و دان ریاضیهای  کتاب

اخته و در پایان چنـد قاعـده بیـان کـرده اسـت. از بعد از آن به مبحث تحویل کسرها به یکدیگر پرد
  جملۀ قواعدی که در این فصل آمده تعداد اعداد طبیعی بین هر عدد و مربع و مکعب آن است.

                                                    
ق)، ریاضیدان و اخترشناس شیعی ایرانی است. وی از شاگردان محمد حسین بن محمد باقر یزدی و  ۱۰۷۲قاسم علی قاینی (و حدود  .١

از خواجـه نصـیرالدین  ترجمه و شرح جبر و مقابلهق از شیخ احمد اجازۀ روایت گرفت. از آثارش: ۱۰۶۴نی است که در شیخ احمد تو
، رسالة في حدوث االسماء، معرفت تقویم، مناظر و مرایا، مطلع هیالج، مطلع الحکم، رسالۀ قبله، رساله در معرفت اسطرالبطوسی، 

در  جـامع االنـواراز عبـدالعلی بیرجنـدی،  حاشیه بـر تشـریح در پرگـار، رسالۀ اسطرالب زورقی، جفر صغیر و کبیردر حروف، ذخیره 
از آن در کتابخانـۀ مسـجد  یا نسـخهکـه  اسطرالباز وی به نام  یا رساله). در آغاز ۵۴۶، ص ۱۲، ج تشیع المعارف دائرةاخترشناسی (

ه الغنی قاسم علی قاینی مدت مدید بـود کـه در  ریالفق، اما بعد«... شود چنین آمده است:  سپهساالر تهران نگهداری می
ّ
الحقیر الی الل

محمد باقر یزدی،  نیوالدطلب آموختن صنعت اسطرالب سعی و به قدر وسع خود از استاد موالنا محمد حسین بن موالنا شمس الملة 
ه قبره، 

ّ
، بزرگان قائنیگر و نسخ خطی آثارش) نیز بنگرید به ). دربارۀ او (آثار د۱۳۰، ص  ۳، ج فهرست سپهساالر...» ( فراگرفتنورالل

  .۳۰۶-۲۹۸، قم، ص ۱۳۶۹، ۱سید محسن سعیدزاده، ج
زیـن  بـنقاسم علی قائنی را شاگرد محمـد بـاقر  )۲۶۳۰، ص ۴(ج  فارسی یها کتابفهرستوارۀ  احمد منزوی در. الزم به ذکر است که ٢

هر دو نادرست است. قاسم علی قاینی شاگرد  ق) دانسته و دورۀ زندگی او را قرن نهم هجری ذکر کرده که۱۰۴۷العابدین یزدی (زنده در 
 یزدی است. زین العابدین  محمد حسین بن محمد باقر بن زین العابدین یزدی (قرن یازدهم هجری) بوده، که فرزند محمد باقر بن
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اشاره کرده و پس  یا قاعدهقائنی در فصل چهارم باب اّول در مورد استخراج جذر اعداد اصم نیز به 
  را تا سه رقم اعشار محاسبه کرده است.  ۲۰ده جذر عدد از آن مثالی آورده است. وی به کمک این قاع

قائنی در باب دوم پس از بیان معادالت مفردۀ اّول و سوم، برای هر کدام یـک مسـئله و در مـورد 
معادلۀ مقترنۀ اّول نیز یک مسئله آورده است تا روش حل آنها را به کمک معادالت فوق شرح دهـد. 

  . اند امدهیناین مسائل در رسالۀ طوسی 

که در رسالۀ جبر و مقابلۀ طوسی آمده است، به حـل و شـرح دوازده  یا مسئلهنویسنده از بیست 
کـرده اسـت؛  یپوشـ چشممسئله پرداخته و علت آن را تشابه بین مسائل دانسته و از آوردن بقیۀ آنهـا 

تـألیف  ابالشمسـیة فـي الحسـولی چندین مسئلۀ دیگر را اضافه کرده که بعضی از آنها را از کتاب 
های حـذف شـده از اصـل عربـی ترجمـه و  نظام اعرج نیشابوری نقل کرده است. در اینجـا مسـئله

  توضیحات و مسائل افزودۀ قائنی حذف شده است. 

دیگر این رساله آن است که عالوه بر روش جبر و مقابله که در متن رسالۀ طوسـی  یها یژگیواز 
و دیگـری  خطـأینهست، در مورد دو روش دیگر حل مسائل جبری بحث شـده اسـت: یکـی روش 

  (تعاکس) که همراه با مثال آورده شده است. تحلیل و ترکیبروش 

تـام، زایـد، نـاقص و افـزوده و اعـداد  قائنی در انتهای رساله بابی دربارۀ فـرائض (تقسـیم ارث)
ما رسـاله بـه انفـراد «گوید:  را معرفی و به کاربرد این اعداد در جفر اشاره کرده است. وی می متحابه

نشـده.  ها آنو ذکر اعداد متحابه در آنجا کرده، اما استخراج  ١در علم جفر و اعداد تألیف کرده بودیم
در ». در اینجا به کـار آیـد، ذکـر کـردیم ها آنمه و زاید و ناقص، که بنابراین در اینجا آن را با اعداد تا

  ایم. اینجا مباحث افزودۀ قائنی را نیاورده

دو شرح دیگر بر رسالۀ جبر طوسی به زبان فارسی شناخته شده است که یکی توسط سید ابوالمعـالی  
  وشته شده است. بن بدر الدین حسن استرآبادی غروی حسینی و دیگری توسط مؤلفی ناشناس ن

  تصحیح ترجمۀ رساله
چون این رساله منحصر به فرد اسـت، بـرای تصـحیح آن از روش قیاسـی اسـتفاده شـده اسـت. در 

مشخص شده اسـت. چنـد تصـحیح امالیـی در ایـن مـتن » ق«هم این نسخه با شناسۀ  ها سیپانو
صورت گرفته است. یکی اینکه کلماتی که به صورت سرهم نوشته شده بودنـد، بـه صـورت امـالی 

 حرف اند افتهینگارش  یامروز
ً
 به کلمۀ بعدی وصل شـده کـه در تصـحیح جـدا » ب«. مثال

ً
معموال

درآمـده اســت. » ثالثــة«و » جهـت«بـه صــورت » ثلثـة«و » هــةج«هــایی چـون  شـده اسـت. واژه

                                                    
 است. جفر صغیر و کبیر یها رسالهمنظور  .١
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و ریاضـی انجـام شـود کـه ایـن کـار صـورت گرفتـه و  اصالحاتی نیز الزم بود که از نظـر مفهـومی 
. در مـتن نسـخه در اند شـدهاصـالح  ها شکلتوضیحات در پانویس آمده است. همچنین جداول و 

ه در پـانویس آمـده اسـت. نویسـنده مشـخص شـده کـ» م«بعضی موارد پایان یک بحث با حـرف 
کلمات عربی بسیار به کار برده که تا حدی درک متن را برای خواننـدۀ فارسـی زبـان سـخت نمـوده 

مـتن درون  یهـا یافتـادگاست. به همین منظور در پانویس معنی ایـن کلمـات آورده شـده اسـت. 
مشـخص شـده «+» عالمت قالب آمده است. مطالب تکراری یـا اضـافی در پـانویس بـا عالمـت 

آغاز کـرده کـه در اینجـا شـرح قـائنی از مـتن اصـلی » توضیح«است. نویسنده شرح متن را با واژۀ 
  حذف شده است. 

  [ترجمۀ رساله]
  ن الّرحیم وعلیه توّکلی الّرحٰم بسم اهللا

 
ٰ
ه رب العالمین والّصل

ّ
اهرین. وة علٰی الحمدلل

ّ
  نبیه وآله الط

ة و الـّدین  اما بعد، المحتاج علٰی 
ّ
قاسم االرزاق قاسم علی قائنی رسالۀ جبریه، از تصانیف نصـیرالمل

شیخ الطوسی، به نظر آورد که جهت بعض اصدقاء در مسائل حسابّیه که محتاج إلیه محاسـب بـود 
در بعض اعمال و به سوی او گردد در استخراج مجهوالت عددی بـه طریـق جبـر و مقابلـه، تـألیف 

از جهت بعض احبا آن را به فارسی مترجم کند، چنانچه به منزلۀ شرح و مـتن نموده بود. و خواست 
گردد تا حاصل شود از آن مقصود هر یک از طالبان آن. و فرق میان متن و شرح اشاره به لفِظ توضیح 

ه الموفق والمعین.
ّ
  شود؛ والل

  و این رساله مشتمل است بر مقّدمه و دو باب و هر باب مشتمل بر چند فصل.

  : در قواعد حسابیه١ب اولبا
  به سوی اکثر از خود، کسر بود و مضاف إلیه مخرج. ٢آنکه عدد مطلق صحیح بود و عدد مضاف

 
ً
ثنان عدد صحیح بود. و گویند دوی از سه، درین وقـت، اّول کسـر بـود و ثـانی مخـرج، و امثال

  برین قیاس.
و زیاده کردن عددی بر عددی دیگر، جمع بود. و اگر زیاده بر مثل بوده، تضعیف بود. اگر زیـاده 

. و ]فیـه[به عدۀ آحاد دیگر بوده، آن را ضرب گویند، و اّول را مضروب و ثانی را مضـروب  ها آناحد 
  ضرب عدد را در مثل او تربیع و در مرّبع، تکعیب. 

                                                    
 . ق: مقّدمه .١
 ، ذیل واژۀ مضاف). لغتنامه دهخدامضاف = نسبت داده شده ( .٢
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ق بود. و اگر به سوی مثلین شود، تنصیف؛ و اگر بـه سـوی و نقصان عددی از عددی دیگر، تفری
امثال بود، قسمت. و درین، این عدد را مقسوم گویند و عدد امثال را خارج قسمت و یکی از امثال را 
مقسوم علیه. و همچنان که زیاده شدن عدد در مقابل نقصان و جمع در مقابل تفریق و تضـعیف در 

  قابل [قسمت] بود.مقابل تنصیف، باید که ضرب در م

  فصل اول: در ضبط اعداد و ذکر اعمال١
در تناقص به نحو که به حد وقوف رتبـه از منـازل نیابنـد و  ها آنآنکه صحاح اعداد در تزاید و کسور 

منازل مکرر گردد جهت ضبط آحاد و عشرات و مآت. و همچنین تکرار منازل به انضمام لفظ الـوف 
ید اعداد؛ چنانکه گویند آحاد الوف و عشرات الـوف و مـآت الـوف. در صورت تزا ها آنبود به سوی 

 پس تضاعف الوف و تکرار آن وقتی بود که اعداد در تزاید بود و این وقتی بود که اطالق اعداد متزاید
  کند و اگر نسبت دهند واحد را به سوی الفاظ مکرر، در تناقص بود.

تضعیف و ضرب، وقوع کسر نبود. و همچنـین  و در ابواب که زیادتی عدد مراد بود، مثل جمع و
در تفریق. و گاه در تنصیف، وقوع کسر بود، یعنی نصف و آن وقتـی بـود کـه عـدد فـرد باشـد. و در 
قسمت کسر بود که آن باقی ماند بعد از نقصان امثال از مقسوم. و آن باقی اقل بود از مثل که آن کسر 

  بود. و منسوب به سوی عدد امثال. 
 هر

ً
گاه مقسوم سیزده بود و مقسوم علیه سه، که آن را نقصان کنند از مقسوم چهار مرتبه؛ پـس مثال

امثال چهار بود و باقی یک، که آن را نسبت دهند به یکی از امثال. و بعـد از آن، آن را ضـّم کننـد بـه 
   عدد امثال، یعنی چهار. پس خارج قسمت چهار و ثلث بود.

وب مثل نسبت مضروب فیه بود به حاصل ضرب. و نسـبت و بدان که نسبت واحد به سوی مضر
واحد به سوی مقسوم علیه مثل نسبت خارج قسمت بود به سوی مقسوم. پـس هرگـاه قسـمت کننـد 
حاصل ضرب را بر مضروب بیرون آید بعد قسـمت مضـروب فیـه. و بـالعکس هرگـاه ضـرب کننـد 

از آنجاسـت کـه ضـرب و  مضروب را در مضروب فیه و یا بالعکس، بیـرون آیـد حاصـل ضـرب. و
  قسمت متقابلین باشند؛ به جهت آنکه عمل هر یک به عکس عمل دیگر باشد.

  فصل دویم: در ضوابط اعمال
و آن چنان بود که با ما چند منزل بود و اراده کنیم عمل هر یک را؛ اما زیاده کنیم هر منزلی را بـر 

تفریق؛ و تضعیف کنیم هر منزلـی را علـی  نظیر آن منزل در جمع؛ و نقصان کنیم از نظیر آن منزل در
حده در تضعیف؛ و تنصیف کنیم هر منزلی به تنهایی در تنصیف. اما اگـر تجـاوز کنـد در زیـاده از 

                                                    
 . + باب اّول؛ که مشتمل بر چند فصل است.ق:  .١
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عقد آن منزل، به عقد منزل مافوق برده. و اگر احتمال نقصان عقد از منزلی نبود، عقـد منـزل مـافوق 
  ]۱[ منحط گردد به سوی منزل دیگر.

منازل یعنی ضرب منزل در منزلی، حاصل ضرب بود در منزلی که نسبت آحـاد بـه اما در ضرب 
  سوی یکی از آن دو منزل مثل نسبت منزل دیگر باشد به سوی منزلی [که] حاصل شود.

 هرگاه ضرب کنند مآت را در الوف، حاصل ضرب مآت الـوف بـود. جهـت آنکـه مـآت در 
ً
مثال

  آحاد. و ثالث الوف یا رابع مآت باید که مآت الوف بود. ثالث منازل بود از آحاد و الوف در رابع 
اما در قسمت باید که نسبت آحاد به سوی منزل خارج قسمت مثل نسبت منزل مقسوم علیه بـود 

  به سوی منزل مقسوم. 
 هرگاه قسمت کنند الوف را بر مآت، و الوف در ثانی منازل بود از مآت؛ پس باید کـه خـارج 

ً
مثال

  ازل آحاد بود که آن عشرات است.قسمت در ثانی من
در منازل دیگر، باید کـه ضـرب کنـیم هـر  اما اگر با ما منازل متعدد بود و درخواهیم ضرب کنیم

منزلی را از مضروب در هر منزلی را از مضروب فیه. پس واقع شود در این عمل چند ضرب که آن به 
فیـه. و اگـر قسـمت کنـیم عـدۀ عدۀ حاصل ضرب عدۀ منازل مضروب بود در عدۀ منازل مضـروب 

منازل را بر عدۀ منازل دیگر، باید که مراتب قسمت زیاده باشد بر واحد که به عدۀ فضل عـدۀ منـازل 
  مقسوم بود بر عدۀ منازل مقسوم علیه.

  فصل سیم: در انواع اعمال و ضوابط کسر
یـا کسـر بـا اما انواع جمع در آن شش است. جمع صحیح بود با صحیح، یا جمع کسر با کسر، 

صحیح، یا صحیح و کسر با صحیح، یا صحیح و کسـر بـا کسـر، یـا صـحیح و کسـر بـا صـحیح و 
  ]۲[کسر.

اما در نوع ثانی و خامس و سادس احتیاج به تجنیس مخرج بود. یعنی ضرب کـردن هـر یـک از 
مخرجین در کل واحد از کسرین، اما به نحو تبادل و وضع کردن کل واحد از حاصل ایـن دو ضـرب 

  ر مکان کسر که مضروب فیه است؛ و بعد از آن ضرب مخرج در مخرج جهت مخرج مشترک. د
 اراده کردیم که جمع کنیم ثلثین با ثالثه اربـاع. تجنـیس مخـرج ثلثـین و مخـرج سـه ربـع 

ً
مثال

کردیم؛ به آن نحو که إثنان از ثالثه را و ثالثه از أربعه را ضرب کردیم در مخرج هر یک اما به تبـادل؛ 
نی ثالثه که مخرج ثلث است، در صورت کسر که سه است؛ و در موضع کسر گذاشـتیم. بعـد از یع

آن أربعه را که مخرج ربع است، در صورت کسر که دو اسـت، ضـرب کـرده؛ حاصـل را در موضـع 
کسر گذاشتیم. بعد از آن ضرب کردیم مخرج را در مخرج؛ حاصل شد مخـرج مشـترک. پـس أحـد 

گر نه. بعد از آن جمع کردیم کسرین را که آن هفده بود. و اسقاط کردیم کسرین هشت بود و کسر دی
   ازو مثل مخرج مشترک، باقی ماند پنج. پس حاصل جمع واحد و ثلث و نصف سدس بود.
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اما تفریق که آن هفت نوع بود. اّول تفریق صحاح از صحاح و کسر از کسر و کسـر از صـحاح و 
صحاح و صحاح و کسر از صـحاح و صـحاح و کسـر از صحاح از صحاح و کسر و کسر از کسر و 

   ]۳[صحاح و کسر.
اّما احتیاج به تجنیس مخرج بود در نوع ثانی و خامس و سابع. پس نقصـان کننـد صـحاح را از 
 از مقدار صـحاح منقـوص واحـدی 

ّ
صحاح، اگر ممکن بود. و کسر را از کسر، اگر ممکن بود. و إال

ر کسر منقوص فیه. و بعد از آن نقصان کسـر منقـوص از مجمـوع [کم کنند] و زیاده کنند مخرج را ب
در نـوع ثالـث و سـادس  ١کنند. آنچه باقی ماند کسر بود، نسبت دهند به سوی مخرج مشترک. و اما

اسقاط واحد از صحاح منقوص فیه کنند و نقصان کسر منقوص از مخرج آن کسر. پـس بـاقی کسـر 
  بود از منقوص فیه جهت مخرج بعینه.

  در تضعیف که آن سه قسم بود: اّول تضعیف صحاح، دویم کسور، سیم تضعیف صحاح و کسور. اما 
طریقش آنکه: تنصیف مخرج کند، اگر زوج بود. و تضعیف کسر، اگر مخرج فرد بود. و بعد 
از آن ببینند که اگر زیاده بر مخرج شود، از آن مثل مخرج را واحد گیرنـد و بـاقی را بـه مخـرج 

  نسبت دهند.
ا تنصیف که نیز دو نوع بود: یعنی تنصیف صحاح و کسور یا با هـم. بایـد کـه تنصـیف کسـر ام

 که تضعیف مخرج کنند. و حاصل تنصیف همان کسر منصوب به مضاعف 
ّ

کنند، اگر زوج بود و إال
مخرج بود. و اگر با کسر، صحیح باشد واحدی ازو نقصان کنند و زیاده کنند مثل مخرج را بـر کسـر 

  حد مسقط.بدل از وا
اما ضرب که آن شش بود مثل انواع جمع. ضرب صحاح در صحاح و ضرب کسور در کسور که 

 ضرب نصف در ثلث، حاصل نصف الثلث بود. و ثلـث  بود با آن دیگر. ها آنآن به تألیف اجزاء 
ً
مثال

  در ربع، ثلث ربع.
 خواستیم نصف را در ثلث ضرب کنیم. نصف ثلث شد. و در ضرب ثلث در ر

ً
  ]۴[بع ثلث ربع شد.مثال

اما در ضرب کسر در صحاح باید که تکریر کسر کنند به عدۀ آحاد صـحاح؛ و همچنـین بـود در 
ضرب صحاح در کسر. و اما در ضرب صحاح و کسر در صـحاح و کسـر چهـار ضـرب بایـد کـرد: 
صحاح در صحاح و صحاح در کسر و کسـر در صـحاح و کسـر در کسـر. و اگـر خواهنـد تجنـیس 

کنند که در جانب مضروب و مضروب فیه بود، باید که ضرب صحاح در مخرج کسر  صحاح و کسر
کرده با کسر جمع کنند. بعد از آن ضرب مجنس مضروب در مجنس مضروب فیـه کننـد و قسـمت 
این حاصل را بر عدد که حاصل شود از ضرب احد مخرجین در آن دیگر [کنند]. امـا اگـر در طـرف 

                                                    
  ق: اال. .١
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پس احتیاج به تجنیس طرفین نبود، بلکه عـدد را در مخـرج کـه بـا پس یا کسر باشد،  صحیح باشد،
قسـمت  کسر است، ضرب کنند یا در مخرج موجود و حاصل را بر مخرج قسمت کنند. پس خـارج

  یا حاصل نسبت حاصل ضرب بود.
  [اما تقسیم] که آن ُنه نوع بود:

بـر صـحاح یـا  اّول صحاح بر صحاح یا صحاح بر کسور یا صحاح بر صحاح و کسور یا کسـور
کسور بر کسور یا کسور بر صحاح و کسور یا [صحاح و کسور بر صـحاح یـا] صـحاح و کسـور بـر 

  ]۵[کسور یا صحاح و کسور بر صحاح و کسور.

آن بود که تجنیس مخارج کنند، اگر در طرفین باشند. و تجنیس صحاح و کسور  ها نیاطریقه در 
قسوم علیه. پس کسور را دو صنف بود از مخرج در یک طرف، تا جمع کسر شوند؛ یعنی مقسوم و م

واحد آن چنان که صحاح را دو صنف بود. بعد از آن قسمت کنند مقسـوم را بـر مقسـوم علیـه. پـس 
مقسـوم علیـه بـود.  ها آنخارج قسمت صحاح بود. و باقی اگر بود، اقل بود. کسوری بود که مخرج 

 صحیح و کسر خارج قسمت بود.
ِ

  پس مجموع

  در مراتب اموال و کعوبفصل چهارم: 
. و هرگـاه مـالو  مرّبـعو  مجذورگویند؛ و حاصل را  جذرهر عددی را در مثلش ضرب کنند، آن را 

گویند. و گاه بـود کـه مکّعـب را کعـب  مکّعبو حاصل را  کعبجذر را در مال ضرب کنند، او را 
و هرگاه جذر را در مـال گویند.  مال المالگویند. و هرگاه کعب را در مکّعب ضرب کنند، حاصل را 

مـال مـال و بعـد از آن  کعـب الکعـببـود. و بعـد از آن  مال الکعبالمال ضرب کنند، حاصل 
  و بر این ترتیب. کعب کعب الکعبو بعد از آن  الکعب

را به سوی کعب. بعد از آن مـال  ها نیاو بعد از آن قلب کنند احد کعبین را به سوی مالین و احد 
دیگر. پس اراده شود در مرتبۀ رابع هر یک از سه مرتبۀ کعب کعب. و حاصـل دیگر را به سوی کعب 

ضرب مال در نفس او مال [المال] بود. و حاصل ضرب او در دو مـال، مـال کعـب الکعـب بـود. و 
ضابطه در این آنکه: جمع کنند الفاظ را و مقدم دارند آن چیزی را که اقرب بـه جـذر بـود و رد کننـد 

  به سوی دو کعب. ثالثه اموال را ١کل
و بباید دانست که نسبت واحد به سوی جذر مثل نسبت جذر بود بـه سـوی مـال و نسـبت مـال 
به کعب؛ و بر این ترتیب. و بعکس آنکه نسبت کعب به مال مثل نسبت مال بـود بـه جـذر و نسـبت 

د، باشد نسبت واحد به سوی جزء که آن مثل نسبت جذر بـود بـه واحـ جذر به واحد. و همچنین می
گویند. پس نسبت واحـد بـه جـزء جـذر مثـل نسـبت جـزء  جزء جذراما در جهت دیگر؛ که آن را 
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 هـا آنجذر بود به جزء مال. و باقی دیگر بر این منوال. پس واحد متوسط بود در مـابین مـرتبتین کـه 
  ]۶[اند. غیر متناهی

و حاصل ضرب جذر در جزء جذر، واحد بود؛ و همچنین جزء مال در مال؛ و همچنین اگر مـال 
 هـا آنمال را در جزء مال ضرب کنند و همچنین در هر دو مرتبۀ دیگر باید که نظر در مرتبۀ هر یک از 

و کنند از واحد. پس مال مال در مرتبۀ خامس بود و جزء مال در مرتبه ثالـث، امـا در جهـت دیگـر. 
، نقصان باید کرد ثالثه را از خمسه؛ تا باقی ازو ماند إثنـان، کـه آن در اند شدهچون جهتین متخالف 

جانب مال مال بود از واحد. پس مرتبۀ ثانیین از واحد در همین جانب، مرتبۀ جذر بود. پس حاصـل 
  ]۷[ضرب شیء بود. و بر این قیاس باقی اجناس دیگر.

ه قسمت کنیم مرتبه را بـر مرتبـۀ دیگـر، اگـر از جـنس واحـد اما قسمت: هرگاه اراده کنیم ک
 پنج مال را هرگاه بـر دو مـال قسـمت کنـیم، خـارج قسـمت دو و 

ً
باشد، حاصل آحاد بود. مثال

نصف شود. و بالعکس باید که دو خمس واحد بود هر چند اعتبـاری بـود. و اگـر از دو جـنس 
 در قسمت اموال االم

ً
وال بر کعـوب، کـه فضـل میـان مـرتبتین باشد، در یک جهت واحد؛ مثال

این دو واحد بود، خارج قسمت باید که جذر بود. و اگر عمل بعکس بود، یعنی قسـمت اسـفل 
بر اعلی، باید که حاصل در جهت دیگر بود که در مثـال جـزء جـذر بـود. و اگـر مقسـومین در 

لث مراتـب بـود و جهتین باشند، مثل قسمت کعب بر جزء مال، که در آنجا کعب از جذر در ثا
جزء مال در ثانی؛ چون مجموع را جمع کنند، پنج شود. پس در قسـمت کعـب بـر جـزء مـال 
حاصل در خامس مراتب بود از جانب کعب که آن مال کعب بود. و اگر عمل بعکـس بـود، در 
خامس مراتب از جانب تحت بود، که آن جزء مـال کعـب اسـت. و بـر ایـن قیـاس بـود بـاقی 

  ]۸[اجناس دیگر.

: در استخراج مجهوالت   باب ثان
  که آن مشتمل است بر چند فصل.

  فصل اول: در معرفت مجهوالت که واق شوند در اعداد متناسبه
هرگاه با ما بود سه عدد که متناسب باشند، یعنی نسبت اّول به سوی ثانی مثـل نسـبت ثـانی بـود بـه 

واسط بر طـرف معلـوم کننـد. پـس  سوی ثالث؛ در اینجا اگر احد طرفین مجهول بود، قسمت مرّبع
آنچه حاصل آید، طرف مجهول بود. و اگر وسط مجهول بود، ضرب احد طرفین در آن دیگر کننـد و 

  اخذ جذر مجموع، که آن وسط بود.

و اگر با ما اربعه اعداد متناسبه بود، که نسبت اّول به ثانی مثل نسبت ثالث بود بـه رابـع؛ و در آن 
د، ضرب ثانی در ثالث بود و قسمت حاصل بر طرف معلـوم، کـه خـارج اگر احد طرفین مجهول بو
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طرف مجهول بود. و اگر احد وسطین مجهول بود، ضرب احد طرفین در آن دیگر و قسـمت حاصـل 
  ]۹[بر وسط معلوم، خارج قسمت وسط مجهول بود.

: در مقدّمات علم جبر و مقابله   فصل ثان
گویند. و درو تصرف نمایند تا آنکه به ازاء معلوم  شیءاز عادت اهل این علم بود که مجهول را  

گوینـد. و چـون شـیء را در نفـس خـود  متعـادلینواقع شود و خود نیز معلوم شود. و متساویین را 
معادله در میان مراتب اعـداد و جـذور و امـوال صـورت  ]۱۰[ .مالشود، و حاصل  جذرضرب کنند، 

  یابد، اّما در مفردات و در مقترنات.
  دات سه قسم بود:مفر

  مال که عدیل شیء بود؛ و ]اّول:[
  مال که عدیل عدد بود؛ و ]ثانی:[
  شیء که عدیل عدد بود.  ]ثالث:[

  و مقترنات سه:
  اّول: مال و شیء که عدیل عدد بود؛ 

  ثانی: مال و عدد که عدیل شیء شود؛
  ثالث: عدد و شیء که عدیل مال شود.

ّیهرا مسائل  ها نیاو    استخراج نمایند. ها نیاگویند و اکثر مجهوالت به نحو اسهل از  ]۱۱[سّته جبر

رین اعتبار کعب با هر یک 
ّ

، پس ثنائیات زیاده شود و ثالثیات حـادث اند نمودهو بعضی از متأخ
شوند. و مسائل بیست و پنج بود. و اگر استعمال کعب و جنس مابعد کعب و مابعد مال مال و باقی 

  فردات و مقترنات باید که بال نهایت بود.برین منوال کنند، حدوث م

  فصل سیم: در چیزهایی که در عمل جم احتیاج به آن بود
هرگاه بعضی از مقادیر مجهول بود: اّما در جمع، هرگاه که با ما اجناس از اعداد و اشیاء و اموال بود، 

نبود، اثبات آن جـنس  باید که هر جنس بر جنس خود افزایند. و اگر در مزید الیه نظیر جنس از مزید
  در خالل اجناس نمایند.

و همچنین اگر خواهند که جمع جذر مالین مختلفین کنند، باید که ضـرب احـد مـالین در مـال 
دیگر کنند. و بعد از آن تضعیف جذر حاصل. و زیاده کنند بر مجموع مالین، تا حاصل آید مـال کـه 

  جذر او مثل مجموع جذرین بود.
 خواستیم که جم

ً
ع کنیم جذر اربعه و تسعه را. ضرب کردیم اّول را در آن دیگـر. و بعـد از آن مثال

تضعیف جذر مبلغ، پس حاصل آمد دوازده. و زیاده کردیم این را بر مجموع اربعه و تسـعه. حاصـل 
  ]۱۲[آمد بیست و پنج که جذر او مساوی مجموع جذرین بود.
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  فصل چهارم: در چیزهایی که محتاج الیه بود در تفریق
تفریق آنکه جنس منقوص را از نظیر منقوص منه نقصان کننـد، اگـر تـوان کـرد. و اگـر آنچـه کـه در 
منقوص منه بود، اقل بود از آنچه در منقوص بود، اسقاط قدری که توان کرد از منقوص منـه، کننـد؛ 

 خواستیم که نقصا ١یعنی به قدر که در منقوص باقی ماند باید که او را استثنا
ً
ن کنیم عشـره کنند. مثال

 خمسه. 
ّ

  را از خمسه و شیء. اسقاط کردیم از عشره خمسه را. و جهت باقی گوییم شیء اال
و اگر در منقوص منه از جنس منقوص چیزی نباشد، استثنا کنند از منقوص منه به قدر منقـوص. 

 
ّ

 عشره اال
ً
 اثنین، بایـد  و اگر وقوع استثناِء استثنا بود، باید که زیادتی در مستثنا منه شود. مثال

ّ
ثالثه اال

 ثالثه.
ّ

  ]۱۳[که زیاده شود اثنین بر عشره. پس استثنا چنین شود که: اثنا عشر اال

و اگر تکرار استثنا کنند، باید که مجموع چیزی که در مراتب افراد بود؛ مثل مرتبـۀ اّول و ثالـث و 
  ]۱۴[خامس، نقصان مجموع شود، و آنچه در مراتب ازواج بود، زیاده شود.

و اگر اراده کنیم که نقصان جذر مال از جذر مال کنیم، نقصان ضعف جـذر اصـل احـد مـالین در آن 
 
ً
 دیگر کنیم از مجموع مالین. و بعد از آن اخذ جذر باقی، که آن باقی جذر بود بعـد از نقصـان جـذر. مـثال

  ]۱۵[ند مرّبع باقی. هرگاه نقصان اثنا عشر، که در مثال جمع بود، شود از مجموع اربعه و تسعه، باقی ما

  فصل پنجم: در تضعیف
و آن چنان است که تضعیف هر جنس را علی حده کنند؛ و تضعیف استثنا نمایند، چنان که بیایـد. و 
 جذر چهل، ضـعف جـذر 

ً
اگر ارادۀ تضعیف جذر کنند، آن جذر بود جهت اربعه امثال مال او. مثال

ل مال مراد بود؛ یعنی جذر او ضعف مال بود، که عشره بود. و اگر تضعیف کنند، جذر اربعه امثال ما
  آن مال جذر مطلوب بود.

  فصل ششم: در تنصیف اجناس
تنصیف هر جنس علی حّده بود، چنانکه در تضعیف گذشت. و اگر خواهند که تنصیف جذر کننـد، 
 جـذر خمسـه نصـف جـذر عشـرین بـود. یعنـی هرگـاه ارادۀ 

ً
خواهد بود نصف جذر ربع مال. مثال

کنند. و اگر ارادۀ تنصیف مال کننـد، جـذر ربـع  ٢ذر عشرین کنند، اخذ جذر ربع عشرینتنصیف ج
  مال مال جذر او، نصف مال او بود.

 فصل هفتم: در ضرب اجناس در اجناس
[است] کـه در ابـواب  [ضرب اجناس در اجناس]، اعم از آنکه مثل در مثل بود یا مختلف، آن چنان

بود. و ضرب ناقص در ناقص، زایـد بـود؛ مثـل اسـتثنا در  ]زاید[، سابقه [آمد]. و ضرب زاید در زاید

                                                    
 آمده است. » مستسنی«و » استسنا«همه جا به صورت » مستثنی«و » استثنا« یها واژهدر متن  .١
 ق: عشره. .٢
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 شـیء را در 
ّ

 هرگاه ضـرب کننـد عشـره اال
ً
استثنا. و اما ضرب زاید در ناقص، حاصل ناقص بود. مثال

 عشرین شیئا. 
ّ

 شیء، حاصل ضرب صد بود و مال اال
ّ

  عشره اال
د مالین جذرین در مـال و ضرب جذر در جذر، حاصل آن جذر بود که حاصل شود از ضرب اح

 جذر حاصل از ضرب مربع ثالثه در مال اربعه مراد بود، جهت آنکه ثالثه امثال جذر این 
ً
دیگر. مثال

مال بود. و این چنین بود هرگاه ضرب کنند کعب را در کعب دیگر که حاصل کعب حاصل بود که از 
   ضرب احد مکّعبین در آن دیگر بود.

  اجناس فصل هشتم: در قسمت اجناس بر
قسمت هر جنس بر جنس، هر چه باشد، در باب سابق معلوم شد. اما خارج از قسمت مال بر مـال، 
مرّبع حاصل بود که از قسمت جذر بر جذر کنند. و همچنین بود در قسـمت کعـب بـر کعـب، کـه 

پس هر گاه اراده کنند که قسمت کنند اجنـاس را ]۱۶[حاصل از آن مکّعب حاصل کعب بود بر کعب. 
اجناس، باید که طلب چیزی کنند که هرگاه او را در مقسوم علیه ضرب کنند حاصل مقسوم شود؛  بر

 شـیئین را بـر 
ّ

 هرگاه گویند که ما قسـمت کنـیم عشـره اال
ً
هر چیز که یابند آن خارج قسمت بود. مثال

 خمس شـیء، کـه آن مقسـوم بـود. پـس خـارج از 
ّ

خمسه؛ خواهد بود مضروب خمسه در اثنین اال
 خمسی شیء.  قسمت

ّ
  ]۱۷[اثنان بود اال

  فصل نهم: در جبر و مقابله
حذف استثنا بود و زیاده کردن مستثنا بر مستثنا منه و زیاده مثل آن بـر چیـزی کـه معـادل بـا او بـود.  جبر

 شـیء عـدیل مـال 
ّ

 هرگاه گویند که: عشره اال
ً
جهت آنکه معادله در میان اجناس باید که محفوظ بود. مثال

 شیء. و اسقاط کنند ازو اسـت
ّ

ثنا را. و همچنـین زیـاده کننـد بـر بود، باید که زیاده کنند شیء را بر عشره اال
آن بـود  مقابلهمال تا آنکه باقی ماند معادله. پس خواهد بود عشره معادل با مال و شیء، بعد از جبر. و اّما 

که حذف کنند از طرفین، آن چیزی را که از جنس واحد بود؛ و به قدر واحد در متعـادلین تـا آنکـه اسـقاط 
 هرگاه گویند که مال و عشره عدیل ثالثه اشیاء و سّته شده، بایـد کـه . م]شود[مکّررات در مابین اجناس 

ً
ثال

  حذف سّتۀ مذکور کنند از جانبین تا باقی ماند مال و اربعه در مقابل سه شیء که آن بود مقصود.

  فصل دهم: در تکمیل اجناس و رد آنها 
احد؛ یعنی باید کـه تکمیـل ها] به سوی آن چیزی که واقع شود بازاء جنس و [تکمیل اجناس و رّد آن

 ثلـث مـال و ربـع شـیء عـدیل پـنج و 
ً
مال واحد کنند، هرگاه در سؤال مال و شیء واحد نبود. مـثال
واحد شود و ربع، سه ربع شـیء شـود  ١نصف بود. تکمیل مال به ضرب اجناس بود در ثالثه، تا مال

  ]۱۸[عدیل شانزده و نصف باشند.  ها نیاکه 

                                                    
 ق (در حاشیه): و ربع شیء عدیل ... ثالثه تا مال.  .١
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مال عدیل ده شیء و ثلث شیء و بیست عدد بود. باید که تجنیس مالین  مثال دیگر: ماالن و ربع
و ربع مال کنند که عدیل ده شیء و اجناس دیگر است. پس بعد از تجنیس ُنـه ربـع شـود؛ و أربعـه 
متناسبه شوند. جهت آنکه نسبت تسعه به اربعه مثل نسبت ده شیء و ثلث شیء و بیسـت عـدد بـود 

پس باید که ضرب کنند اربعه را در عشره اشیاء و ثلث شیء تا حاصـل  در وقت معادله به سوی مال.
را بر تسعه، تا بیـرون آیـد چهـار  ها نیاشود واحد و چهل شیء و ثلث شیء. بعد از آن قسمت کنیم 

عدد و شانزده جزء بیست و هفت جزء که آن را واحـد گیرنـد. و همچنـین ضـرب کننـد اربعـه را در 
و این را قسمت کنند بر تسعه، بیرون آید ثمانیـه و هشـت تسـع. پـس  عشرین تا حاصل شود هشتاد.

خواهد بود جواب آنکه مال عدیل چهار شیء و شانزده جزء از بیست و هفـت جـزء از شـیء واحـد 
  و بر این قیاس باقی دیگر.]۱۹[شود، و همچنین ثمانیه اعداد و ثمانیه اتساع واحد بود؛ 

  فصل یازدهم: در مسائل ستۀ جبریه
 مـال عـدیل ده اّو 

ً
ل آنها آنکه: مال عدیل اشیاء شود؛ پس شیء عده اشیاء بود و مـال مرّبـع او. مـثال

  ]۲۰[شیء بود. باید که شیء ده بود و مال صد.

  ]۲۱[ثانی آنها آنکه: مال عدیل عدد شود. پس عدد معادل مال بود و جذر او عدیل شیء شود.

ل شیء بود و مرّبع او معـادل مـال. و ایـن مسئلۀ ثالث: که شیء عدیل عدد شود. پس عدد معاد
  ]۲۲[بود مسائل مفردات.

اّما ذکر مقترنات که آن سه قسم بود: آنکه زیاده کنند در آنها عدد را بر مرّبع نصـف عـدد اشـیاء، 
هرگاه مال با اشیاء معادله با عدد کنند؛ و این اّول مقترنات بود. و مال واحد معادله بـا اشـیاء و عـدد 

ثانی بود. و نقصان کنند عدد را از مرّبع، هرگاه مال با اعـداد معـادل اشـیاء شـود. و اخـذ  کنند و این
جذر مجموع یا باقی یعنی مجموع حاصل ضرب یا جذر باقی و نقصان نصف عـدد اشـیاء از جـذر 
مجموع در مسئلۀ اّول؛ و زیاده کردن او یعنی نصف عدد اشیاء بر جـذر مجمـوع در ثـانی؛ و زیـاده 

برین دیگر مرتبه دیگر و نقصان کردن او از آن دیگر مرتبۀ دیگر در مسئلۀ ثالث تا حاصل آید کردن او 
  ]۲۳[معادله شیء واحد.

مثال اّول: مال و عشره اشیاء معادل سی و نه بود. زیاده کنیم عدد را بر بیست و پنج تا حاصل آید 
باقی مانـد ثالثـه کـه او شـیء  شصت و چهار و جذر او هشت بود. و نقصان کنیم از او خمسه را، تا

  ]۲۴[واحد بود. و این مسئلۀ اّول بود از مقترنات.

اّما مثال آنکه در جلو مسئلۀ مذکور بود آنکه: مال عدیل عشره اشیاء و اربعه و عشرین شود؛ باید 
زیاده شود عدد بر بیست و پنج تا حاصل شود چهل و نه عدد که جذر او سـبعه بـود. و زیـاده کننـد 

  ]٢٥[ ا بر خمسه تا آنکه دوازده شود. و این شیء واحد مطلوب بود در مسئله ثالث مقترنات.سبعه ر
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اّما مثال ثانی آنکه: مال و احد و عشرین عدیل عشره اشیاء شود. نقصان کن عدد را از بیسـت [و 
پنج] تا باقی ماند چهار که جذر او اثنان بود. و زیاده کن آن را بر خمسه تا سبعه شـود، کـه آن شـیء 

مال چهل و ُنه بـود؛ و در زیاده،  که دیبابود. یا نقصان کن او را ازو تا شیء ثالثه شود. و بر هر تقدیر 
   ]۲۶[در صورت نقصان ُنه. و این مسئلۀ ثانیه بود از مقترنات.

فصل دوازدهم: که در آن ذکر بیست مسئله کنند به طریقه که مسـتخرج بـود بـه عمـل جبـر و 
  مقابله

  ]۲۷[ اّما باید که تدّبر در مسائل مذکور کنند.
د آن را در ضـعف اش حاصـل مسـاوی آنکه: چه عدد است که هرگاه که ضرب کننـ مسئلۀ اّول

  زیاده کردن او بود بر تضعیف اش و تضعیف مبلغ.
آنکه: عدد را شیء فرض کنیم، تا ضعف آن، دو شیء شود. هرگاه شیء را در دو شـیء  اش قهیطر

ضرب کنیم، حاصل دو مال شود که آن معادل بود با شش شیء. پس مال عـدیل ثالثـه اشـیا بـود. و 
به اّول از مفردات. پس هرگاه شیء سه بـود، بایـد کـه ضـرب او در ضـعف او  راجع شود این مسئله

  ]۲۸[هجده بود؛ که این مساوی مجموع ضعف ثالثه و سته بود.

آنکه: چه عدد است که هرگاه زیاده کنیم بر مرّبع او عشره را و بعد از آن اخـذ کنـیم  مسئلۀ دویم
  [سبع مجموع] را، پنج شود.

ند عدد را شیء تا مربع او مال شود. بعد از آن مـال و عشـره بـه هفـت طریقۀ این آنکه: فرض کن
مرتبه مثل خمسه شود. پس مال و عشره عدیل خمسه و ثالثین شـود. و بعـد از مقابلـه، مـال عـدیل 

  ]۲۹[خمسه و عشرین شود. و این مسئلۀ ثانی از مفردات بود و شیء پنج.

سـم؛ و ضـرب کنـیم احـد قسـمین او را در آنکه: چون عشره را قسمت کنیم به دو ق مسئلۀ ثالث
  اربعه و قسم دیگر را در سته، حاصلین متساوی شوند.

 شیء شود. بعـد از آن 
ّ

طریقۀ عمل آنکه: فرض کنیم احد قسمین او را شیء تا قسم دیگر عشره اال
 شش شیء 

ّ
 شیء را در سته، تا شصت اال

ّ
ضرب شیء در اربعه تا اربعه اشیاء شود. و ضرب عشره اال

 سته اشیاء بود. و بعد از جبر، ده شیء معادل ستین بـود. پـس ش
ّ

ود. پس اربعه اشیاء معادل ستین اال
 شیء خواهد بود اربعه.

ّ
و ضرب  ١شیء معادل سته بود. و این مسئلۀ ثالث از مفردات بود. و عشره اال

  ]۳۰[اربعه در سته مثل ضرب سته در اربعه بود.

آنکه: عشره را قسمت کنیم به دو قسم. و ضرب کنیم احد قسمین او را در نفـس اش؛  مسئلۀ رابع
و بعد از آن در نصف قسم دیگر؛ و بعد از آن جمع حاصلین کنیم؛ باید که دوازده شود. پس هر یـک 

  ٢از قسمین چند بود؟
                                                    

 ق: + و سته. .١
  های مختلف آمده است. ق: مشابه این مسئله در جبر و مقابلۀ خوارزمی در حالت .٢
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 جواب آنکه: فرض کنیم احد قسمین را شیء، تا ضرب او در نفس اش مال شود. و نصـف قسـم
 نصـف شـیء، تـا حاصـل 

ّ
 نصف شیء بود. شیء را ضـرب کنـیم در خمسـه اال

ّ
دیگر که خمسه اال

 نصف مال بـود، یعنـی نصـف 
ّ

 نصف مال شود. و مجموع مال [و] خمسه اشیاء اال
ّ

خمسه اشیاء اال
مال و خمسه اشیاء عدیل دوازده بود. پس مال و عشره اشیاء عدیل بیست و چهار شود. و ایـن اّول از 

ات بود. پس درین صورت شیء عدیل اثنین بود. ضرب او در نفس اش چهار بود و در نصـِف مقترن
  ]۳۱[هشت، هشت؛ که مجموع دوازده شود.

آنکه: عشره را قسمت کنند. و ضرب احد قسمین او را در نفس اش و قسـم دیگـر  مسئلۀ خامس
  را در ثالثه و بعد از آن تضعیف جمع حاصلین، مجموع شصت شود.

آنکه: فرض کنیم احد قسمین را شیء، تا حاصل ضرب [آن در خودش] مال شـود. و  طریق عمل
 ثالثـه 

ّ
 ثالثه اشیاء شود. پس مجموع مـال و سـی عـدد اال

ّ
ضرب قسم دیگر در ثالثه، [تا] ثالثین إال

 سته اشیاء شود. و بعد از آن عدیل ستین بود. 
ّ

اشیاء بود. و بعد از تضعیف، دو مال و شصت عدد اال
د از جبر و مقابله خواهد بود دو مال عدیل سته اشیاء. پس مال عدیل ثالثه اشـیاء بـود، یعنـی که بع

  ]۳۲[شیء سه بود.

زیـاده کننـد بـر  ]و[آنکه: چه عدد است که هرگاه ضرب کنند او را در نصف اش  مسئلۀ سادس
  را، حاصل شود پنج مثل عدد اّول. ١حاصل دوازده

شیء. و ضرب کنـیم شـیء را در نصـف اش، حاصـل شـود  طریقۀ این آنکه: فرض کنیم عدد را
نصف مال؛ و این با دوازده عدیل خمسه اشیاء شود. پس مال و بیست و چهـار عـدیل عشـره اشـیاء 
شود. و این مسئلۀ ثانیۀ مقترنات بود که ضرب کنیم خمسه را در خمسه؛ و نقصان کنـیم از حاصـل، 

او واحد بود. پس اگر زیاده کنیم بر خمسه، حاصـل  بیست و چهار را؛ باقی ماند از آن واحد. و جذر
شش شود؛ که ضرب او در نصف او هجده بود. و این حاصل با دوازده مثل شش بود به پنج مرتبه. و 
اگر نقصان واحد از خمسه کنند، شیء به طریق نقصان، چهار بود. و ضرب او در نصـف او هشـت، 

  ]۳۳[پنج مرتبه. و این حاصل با دوازده مثل اربعه بود اّما به

ضرب کنند و زیاده کنند برو چهـل و دو را  ٢: چه عدد است که هرگاه او را در خمسهمسئلۀ سابع
  و تضعیف مجموع کنند، چهار مثل مرّبع آن عدد شود؟

فرض کنیم، تا بعد از ضرب او در خمسه، خمسه اشـیاء شـود. و  ءیرا شطریقۀ عمل آنکه: عدد 
و دو را. پس تضعیف مجموع، عشره اشیاء و هشتاد و چهار عدد شود؛ و زیاده کنیم برین اشیاء، چهل 

                                                    
 ق: دوانضریرا. .١
  ق: نفس اش. .٢
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این مقدار معادل چهار مال بود. پس مال عدیل دو شیء و نصف و بیست و یک عـدد شـود. و ایـن 
مسئلۀ ثالث مقترنات بود. پس ضرب کنیم واحد و ربع را در نفس اش، حاصل ضرب واحد و نه جزء 

ده کنیم این حاصل را بر بیست و یک، حاصل بیست و دو و نه جزء از از شانزده جزء شود. و چون زیا
شانزده جزء شود. و جذر مجموع چهار و سه ربع بود. هرگاه این را بـر واحـد و ربـع واحـد افـزاییم، 

حاصل سی شود. و  مجموع شش شود. و این عدد مفروض بود، که چون این را در خمسه ضرب کنند
ع کنند، تا حاصل هفتاد و دو شود، که تضعیف اش صد و چهل و چهار این حاصل را با چهل و دو جم

  ]۳۴[بود و ربعش سی و شش، که این عبارت از مال مذکور است، و مطلوب سؤال سائل.

َمن خاتم. پس گفت زید  ١: حاضر شدند زید و عمرومسئلۀ ثامن
َ
نزد مبیع خاتم و نبود با هر یک ث

َمن خاتم شود. و بعد از آن عمرو به زید گفـت 
َ
به عمرو که: عطا کن به من ثلث آنچه با تو هست تا ث

َمن چند بود؟ و مال هر یک چند؟
َ
َمن خاتم بود. پس ث

َ
  که: تو اگر ربع آنچه با تو هست به من دهی ث

نیم مال زید را شیء. و آنچه با عمرو بود عدد که ثلث صحیح دارد، یعنی آنکه: فرض ک اش قهیطر
َمن خاتم بـود. و 

َ
سه. پس هرگاه عطایی عمرو شود زید را واحد، مال زید شیء و واحد شود، که آن ث

هرگاه عطای زید عمرو را بود ربع آنچه با او بود، باید که مال عمرو سه عدد و ربع شیء شود، که این 
َمن خا

َ
تم بود. پس شیء و واحد عدیل سه و ربع شیء شود. اّما بعد از مقابله، سه ربع شیء عـدیل ث

َمن خاتم است، یعنی سه و دو ثلث واحد. پس 
َ
اثنین شود. پس شیء عدیل اثنین و ثلثین بود، که آن ث

َمن خاتم احد عشر بود.
َ
  ]۳۵[هرگاه تصحیح کسور کنند، باید که با زید هشت بود و با عمرو ُنه و ث

آنکه: شخص را چند درهم بود که آن را تجارت نمـود. بعـد از تجـارت بـا او بـود  مسئلۀ تاسع
مثل آنچه با خود داشت اّما به زیادتی درهم. و بعـد از آن تجـارت دیگـر کـرد. بـاز بـا او بـود مثـل 

نچـه تجارت اّول اّما به زیادتی دو درهم. باز تجارت دیگـر کـرد و دریـن تجـارت بـا او بـود مثـل آ
تجارت ثانی با زیادتی سه درهم. و این مجموع ده مثل حاصـل مـال شـد.  ]از[حاصل شده بود پس 

  پس رأس المال چند بود؟
آنکه: فرض کنیم رأس المال را شیء تا با تاجر بعـد از تجـارت اّول دو شـیء و درهـم  اش قهیطر

بود. و بعد از تجارت ثانی چهار شیء و چهار درهم و بعد از تجـارت ثالـث هشـت شـیء و یـازده 
درهم، و این مبلغ عدیل عشره اشیاء شود. و بعد از مقابله، یازده درهـم عـدیل دو شـیء شـود. پـس 

  ]۳۶[و نصف بود، که رأس المال آن شخص است. شیء پنج درهم

آنکه: شخص ُمرد و از [او] ثالثه بنین ماند. و وصیت کرده بـود جهـت اجنبـی بـه  مسئلۀ عاشر
 ُعشر مال خود. پس چند بود از برای موصی له و از برای هر یکی از بنین؟

ّ
  مثل مال یک ابن اال

                                                    
 آمده است.» عمر«عربی آمده) واژۀ  یها نسخه(که در » عمرو«ق: در این مسئله به جای کلمۀ  .١
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و اصل مال را ده؛ جهـت ُعشـر صـحیح.  طریقۀ عمل آنکه: فرض کنیم حّصۀ ابن واحد را شیء،
 

ّ
 واحد. و اصل مال چهار شیء اال

ّ
پس خواهد بود از برای بنین سه شیء و از برای موصی له شیء اال

واحد. و این مجموع عدیل عشره بود. پس باید که چهار شیء عدیل یازده بود. و شیء عدیل اثنـین و 
  بود. و حّصۀ موصی له، هفت؛ و اصِل مال، چهل. سه ربع. و بعد از تصحیح، حّصۀ ابِن واحد یازده 

  ]۳۷[و اگر حّصۀ موصی له را شیء فرض کنند و عمل را به پایان رسانند مطلب حاصل آید.

  مسئلۀ حادی عشر
ّ

آنکه: هرگاه شخص وصیت کند جهت اجنبی به مثل مال احد بنـی خـود اال
  ثلث آنچه باقی ماند از ثلث مال بعد از اخراج نصیب ابن از ثلث مال.

طریقۀ این آنکه: فرض کنیم حّصۀ ابن را شیء. و ثلث مال باید که زیاده بود برو سه عدد؛ جهت 
 واحد باشد. و اصل مـال چهـار شـیء  آنکه او را مخرج صحیح باید. پس از برای موصی

ّ
له شیء اال

 واحد. و چون ثلث مال شیء و ثالثه بود، باید که اصل مال نیز سه شـیء و ُنـه عـدد بـود. و ایـن 
ّ

اال
 واحد شود. و بعد از جبر و مقابله باقی ماند شیء واحـد عـدیل ده عـدد. 

ّ
مبلغ عدیل چهار شیء اال

  ]۳۸[ُنه و حصۀ موصی له، ُنه. پس حّصۀ ابن [ده] بود و اصل مال سی و

  ١آنکه: شخص را ابنا مسئلۀ ثانی عشر
ّ

و بنتین بود. و وصیت کند به اجنبی به مثل نصیب ابن اال
نصف آنچه باقی ماند از ثلث مال بعد از اخراج حّصۀ ابن. و جهت اجنبی دیگر به مثل نصیب یکی 

 ثلث آنچه باقی ماند از ربع مال بعد از نص
ّ

یب بنت. و اجنبی دیگر را به مثل نصیب ابن و از بنتین اال
 سدس مال.

ّ
  نصیب بنت اال

طریقۀ این آنکه: فرض کنیم نصیب ابن را شیء تا ثلث مال شـیء و اثنـین شـود، جهـت مخـرج 
 واحـد شـود. 

ّ
 نصف باقی از ثلث بود، پس شیء اال

ّ
نصف. و نصیب موصی له به مثل نصیب ابن اال

نصف شیء و ربع شیء و واحد و نصف بود. حّصۀ بنت نصف اصل مال سه شیء و شش و ربع آن 
شیء بود. آنچه باقی ماند از ربع بعد نصیب بنت، ربع شیء و واحد و نصـف بـود. و ثلـث بـاقی از 
 ثلـث 

ّ
ربع نصف سدس شیء و نصف واحد بود. پس نصیب موصی له که به مثـل نصـیب بنـت اال

 نصف وا
ّ

حد بود. و چـون سـدس مـال نصـف شـیء و باقی از ربع بود، ربع شیء و سدس شیء اال
واحد بود، باید که نصیب ابن با نصیب بنت، شیء و نصف بود. پس از برای موصی له کـه بـه مثـل 
 واحد بود. و جمیع انصباء موصی لهم دو شیء و ربع شیء و 

ّ
نصیب ابن و بنت بود باید که شیء اال

 اثنین و نصف بود. و انصباء ورثه دو شیء. پ
ّ

س اصل مـال چهـار شـیء و ربـع شـیء و سدس او اال
 اثنین و نصف بود که معادل سه شیء و سته شود. و بعد از جبر و مقابله، باقی مانـد 

ّ
سدس شیء اال

شیء با ربع و سدس او معادل هشت و نصف. پس شیء عدیل سته بود. و اصل مال بیست و چهار، 

                                                    
 ق: ابنان. .١
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له اّول پـنج؛ و از ثـانی دو؛ و از ثالـث  و از برای ابن، شش؛ و از برای هر بنت، سه؛ و از برای موصی
  ]۳۹[پنج. و برین قیاس بود آنچه وقوع یابد در ابواب وصایا.

  . یامسائل که سؤال کند سائل در وصا یکنند باق یاسق ینو بر
بـه  هـا آناز  یکـیحاضـرند. پـس  یو فروشـ یـددو مرد در مجلس خرآنکه: ١مسئلۀ ثالث عشر

 یـکبه او گفت:  یگریشود. و د ینارد یازدهگفت: نصف آنچه با تو است به من ده تا پول من  یگرید
  چند بوده است؟ ها آناز  یکشود. با هر  ینارده تا پولم دوازده دبه من  یسوم آنچه همراه دار
آنچـه  میکنـ یمـباشـد، و فـرض  یءبوده، ش ها آناز  یکیآنچه با  میکن یم: فرض طریقۀ این آنکه

 یاسـت. نصـف آن شـش منهـا یءسوم شـ یک یدوازده منها یباشد. پس با دوم یءبوده ش یاّول با
 یمنهـا یـازده، پـس بـا او شـد یم یازده(مقدار)  ینبود با ا یاست. چون آنچه با اّول یءششم ش یک

اسـت. پـس پـنج  یءمعادل شـ ینو ا یءششم ش یکپنج و  یعنیبوده،  یءششم ش یک یشش منها
بـوده شـش و  هـا آناز  یکـیمعادل شش است. پس آنچـه بـا  یءاست؛ و ش یءمعادل پنج ششم ش

سـوم شـش،  یکشود؛ و ده با  یم یازدهنصف ده،  اشش، ب جمعاست. بوده بوده، ده  یگریآنچه با د
  ]۴۰[شود. یدوازده م

در موقـع عمـود قـرار  کـه آناز  یقرار دارد و مقـدار یدر حوض آب یا زهین: آنکه رابع عشر مسئلۀ
تـا سـر آن در  میدهـ یمقرار  یلرا ما یزهاست، شش ذراع است. سپس ن یداآب پ یروندر ب یزه،گرفتن ن

 گرفتـه یمـجایی که نیزه موقع عمود قرار گرفتن در آب بر کف حوض قرار  ۀو فاصل یردآب قرار گ یرز
چقـدر اسـت؟ و  یـزهاست. طول ن، ده ذراع زده یماز آب بیرون  شدن ور غوطه در حالتتا جایی که 

   ).۱است (شکل  ینشکل آن ا

  
  ۱ شکل

 یءآب قـرار دارد، شـ یـرکه در حالـت عمـود، ز یزه،از ن یمقدار میکن یم: فرض طریقۀ این آنکه
بـا  یمرّبع آن با مرّبـع ده مسـاو یدس؛عروس از کتاب اقل یۀموسوم به قض یۀباشد. پس به برهان قض

مـال و صـد  یـزه،صد است. پس مرّبع طـول ن ،مال و مرّبع ده یء،شود. و مرّبع ش یم یزهمرّبع طول ن

                                                    
آمده است و برای اینکه ترجمۀ رساله کامل باشد بقیۀ مسائل از روی مـتن اصـلی رسـالۀ جبـر و مقابلـۀ  ۱۲تا  ۱در ترجمه قائنی مسائل  .١

 در ترجمه سعی شده است سبک و سیاق بیان قائنی تا حد ممکن حفظ شود. طوسی ترجمه و در اینجا آورده شده است. 
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و شـش  یو س یءو شش است. و مرّبع آن مال و دوازده ش یءش یعمود در حالت یزهاست. و طول ن
شـود. و  یمـ یءر معادل دوازده شاست و آن معادل مال و صد است. و بعد از مقابله، شصت و چها

  ]۴۱[شود. یسوم ذراع م یکو  یازده یزه،سوم و طول ن یکپنج و  یءش

 اش قاعـدهپـانزده و  یگریو د یزدهاز اضالع آن س یکیاست که  ی: مثلثآنکه خامس عشر مسئلۀ
چقدر است؟ و طـول  دو رأس دیگراز  مرسوم از رأس مثلث عمود پای ۀچهارده (واحد) است. فاصل

  )۲است: (شکل  ینآن عمود کدام است؟ و شکل مثلث ا

  
  ۲ شکل

باشـد. و فـرض  یءشـ عمـود پایاز دو سر قاعده تا  یکی ۀفاصل میکن یم: فرض طریقۀ این آنکه
باشد. پـس مربـع آن مـال  یءش عمود است تا پای ۱۳بین رأس مجاور به ضلعی که  ۀفاصل میکن یم

. مانـد یمـ یمربع عمود بـاق یم،صد و شصت و نه است. اگر مال را از آن کم کن یزدهاست و مربع س
 یچهارده منها یگردرأس  تا عمود فاصلۀ پایمال است. و  یشصت و نه منها وپس مربع عمود صد 

ربـع م. آن را از شـود یمـ یءو هشـت شـ یستب یاست. مربع آن صد و نود و شش و مال منها یءش
مـال  یمنها یءو هشت ش یستو نه و ب یست. بمیکن یمو پنج است، کم  یستو ب یستپانزده، که دو

شـود. و بعـد از  یمـال مـ یاست. و معادل با صد و شصت و نه منهـا عمودو آن مربع  ماند یم یباق
 ۀو آن فاصـل شـود یمپنج  یءماند. پس ش یم یباق یءو هشت ش یستمقابله صد و چهل معادل با ب

 یم،و پنج است. و اگر از صد و شصت و نه کـم کنـ یستاست. و مربع آن ب یزدهتا ضلع س عمود یپا
 ۀاسـت. فاصـل[مثلـث]  یگرد رأسعمود از فاصلۀ پای ماند و آن مربع  یم یصد و چهل و چهار باق

 یستو ب یستدو شود. اگر آن را از یم یکشود و مربع آن هشتاد و  ینه م یگرد رأسعمود و  پای ینب
ماند و آن مربع طـول عمـود اسـت. پـس طـول عمـود  یم یصد و چهل و چهار باق یم،و پنج کم کن

   ]۴۲[شود. یدوازده م
 ینصـف آن و سـهم دومـ یسه مرد مشترک است. سهم اول ینب ی: مالآنکه سادس عشر مسئلۀ

و هرکسـی  افتد یم آن مال بین آنها اختالف یمتقس . درششم آن است یک یسوم آن و سهم سوم یک
اول کـه  نفـربه  کند یمو او حکم  روند یم ی. سپس نزد قاضدارد یماز آن را برای خودش بر  یمقدار

 د
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 نفـراست بازگردانـد و بـه  یدهسوم آنچه را دزد یکدوم  نفربازگرداند و به  است یدهنصف آنچه را دزد
. و شـود یممال  مساوی اصل شود یماست بازگرداند. آنچه بازگردانده  یدهششم آنچه را دزد یکسوم 
 هـا آناز  یک. پس به هر کند یم یمتقس ها آن ینب یرا به طور مساوشده بازگردانده  یها مالآن  یقاض

بـر  یکبوده؟ و سهم هر  یدهچقدر از آن را دزد ی. مال چقدر بوده؟ و هر کسرسد یمحقش  ۀبه انداز
  است؟ شده یمحسب استحقاقش چقدر 

 سـومیو آنچـه  ینـارربوده د دومیو آنچه  یءربوده ش اولیآنچه  میکن یم: فرض طریقۀ این آنکه
دوم  یـک. و آنچه بازگردانده شده شود یم ینار و درهمو د یءش دارائی افرادپس  ]۴۳[بوده درهم باشد.ر
 یمتقسـبـین سـه نفـر  یششم درهم است. پس اگر آن را به طـور مسـاو یکو  ینارسوم د یکو  یءش
 سهم اولـی. و شود یمهجدهم درهم  یکو  ینارنهم د یکو  یءششم ش یکبرابر  یک هر همس یم،کن

معـادل بـا  یندوم مال است و ا یکو آن  شود یمهجدهم درهم  یکو  ینارنهم د یکو  یءدو سوم ش
معـادل بـا  یءششم شـ یک. و بعد از مقابله شود یمدوم درهم  یکو  یناردوم د یکو  یءدوم ش یک

 دوو  دوو  ینـارسوم د یکمعادل با دو و  یءش و. شود یمو هشت هجدهم درهم  ینارد دهمهفت هج
. و آنچـه اولـی شـود یمـو کل مال سه و یک سوم دینار و سـه و دو سـوم درهـم . شود یمسوم درهم 

. و اگر به آن آنچه دومـی بازگردانـده شود یمبازگردانده یک و یک ششم دینار و یک و یک سوم درهم 
دینار است و آنچه که سومی بازگردانده که یک ششم درهم اسـت، را اضـافه کنـیم  که برابر یک سوم

. و اگر این مال شود یمبازگردانده شده یک و یک دوم دینار و یک و یک دوم درهم  یها مالجمع کل 
. شـود یمـدوم درهم  یکو  یناردوم د یکبرابر  یکسهم هر  یم؛کن یمتقس ها آن را به طور مساوی بین

 سـهم. پس شود یمسوم آن برابر دو سوم درهم  یکبعد از بازگرداندن  یدهدزد آنچهاز  دومی یپس برا
 و یـکسـوم آن  یکسوم کل مال است. و  یک که. شود یمدرهم یک دوم و  ینارد ششم یکو  یکاو 

یزده معـادل بـا سـ ینـارهجـدهم د یـکنهم درهم است. و بعـد از مقابلـه  دوو  یکو  ینارنهم د یک
معادل با دو  یءو ش. شود یمو بعد از تکمیل یک دینار معادل با سیزده درهم . شود یمم دره هجدهم

. و کل شود یممعادل با سه و دو سوم درهم  یء. پس ششود یمو دو و دو سوم درهم  ینارسوم د یکو 
  . شود یمدرهم  هفت و  چهلمال 

 یـمداربـه ایـن  یاجاحت کنیم، پرسش کننده اعالم کرده عملآنچه طبق عدد  ینابخواهیم با اگر  و
باشد و آن شش اسـت. یک دوم و یک سوم و یک ششم داشته که را در عددی ضرب کنیم که مخرج 

 اولـیو آنچـه  .شـود یمـحاصـل و هشتاد و دو  یستعدد دو(چهل و هفت در شش) پس از ضرب 
ش اسـت. و شـ یدهدزد سومیهفتاد و هشت و آنچه  یدهدزد دومیصد و نود و هشت و آنچه  یدهدزد

 یـکبازگردانـده  ویو شـش و آنچـه سـ یستبازگردانده ب دومیبازگردانده نود و نه و آنچه اولی آنچه 
و اگـر  .سوم آن چهـل و دو اسـت یکو شش است. و  یستاست. و کل مال بازگردانده شده صد و ب
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سـهم  و چهـار و سـهم دومـی نـودو  یکصد و چهل و  اولیسهم  یم،مال اضافه کن یرا بر مابق ینا
    ]۴۴[شود. و آن جواب است. یچهل و هفت مسومی 

 یکیرفتند.  ینزد قاض[که به هم مقروض بودند جهت شکایت] : دو مرد آنکه سابع عشر مسئلۀ
 یقاضسپس . ی که از من طلب دارد، طلبکار او هستممال یک دومبجز  ینارگفت که من ده د ها آناز 

کـه از مـن  یسوم مال یکبجز دینار ده  من نیزاو گفت:  تو چقدر از او طلب داری؟: از دومی پرسید
  است؟ طلب هر یک چقدر. طلب دارد، از او طلبکارم

طلـب باشـد. پـس  یءشـدارد، ده منهای  یدومآنچه اولی طلب  میکن یم: فرض طریقۀ این آنکه
است. پـس ده  یءسوم ش یک نیز طلب او ده منهای سه و یک سوم واست. و  یءش دو یاّول بر یدوم

 یءمعـادل بـا دو شـیء سـوم شـ یعنی شش و دو سوم و یـکسوم  یکسه و  یمنها یءسوم ش یکو 
چهـار  برابـر بـا یءشـود. و شـ یمـ یءسوم ش دوو  یکاست. و بعد از مقابله شش و دو سوم معادل 

 شـود. پـس یهشـت مـ ،سوم شش یک یو ده منها .شود یمعادل شش م یءش یو ده منها .شود یم
ینـار از اولـی هشت داینکه اولی شش دینار از دومی طلب دارد و دومی  اند کرده نفر اعتراف آنچه دو

  ]۴۵[ طلب دارد.

قـرار دارنـد. طـول  یده ذراع در دو طرف نهـرچهار ۀ: دو درخت به فاصلآنکه ثامن عشر مسئلۀ
دو (درخت) دو پرنده هسـتند.  ینا یهشت (ذراع) است. و بر باال یگریاز آن دو شش و طول د یکی

مـاهی شکار آن  یبرا. آن دو پرنده خورد یمتکان که  نندیب یمرا در وسط آب نهر  یا یماه پرندهدو آن 
 یکه مـاه ییجا ۀپرواز کنند و فاصل یداز آن دو چقدر با یککنند. هر  یرا ط یا یمساومسافت  یدبا

  از دو درخت چقدر است؟ یکهر  یتا پا قرارداددر نهر 

  
 یءدر نهر قـرار دارد را شـ یکه ماه ییتا جا یدرخت شش ذراع یپا ینب ۀ: فاصلطریقۀ این آنکه

شـود. و شـش را در خـودش  یحاصـل مـال مـ ،میکنـ یمـ. و آن را در خودش ضرب میکن یمفرض 
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 یا فاصـلهشود. و جـذر آن  یو شش م یمال و س ها آن. مجموع شود می و شش یس ،میکن یمضرب 
کـه  یدرختـ یقرار دارد تـا پـا یکه ماه ییبرسد). و از جا ی(تا به ماه ندپرواز ک یداست که پرنده با

 یمنهـاو مـال د. مربـع آن صـد و نـود و شـش شـو یم یءش یطول آن هشت ذراع بود چهارده منها
 یـن دو برابـر بـااست و مربع هشت برابر با شصت و چهار اسـت. و مجمـوع ا یءو هشت ش یستب

و شـش اسـت.  یاست و آن معادل با مال و سـ یءو هشت ش یستب یمنهاو مال و شصت  یستدو
 و. مانـد یمـ یبـاق یءو هشـت شـ یسـتو چهار معادل بـا ب یستو ب یستو بعد از جبر و مقابله دو

 ینمـاب ۀاسـت. و فاصـل یو مـاه یدرخت شش ذراعـ یپا ینب ۀهشت است و آن فاصل برابر با یءش
پـرواز کننـد ده  یـدک از دو پرنـده بایـکه هـر  یشش ذراع است. و مقدار یگردرخت د یو پا یماه

    ]۴۶[جواب است. ینذراع است. و ا
 رمـه یسـه برابـر دومـ یو سـوم یسه برابر اّولـ یبود. دومرمه : سه گله آنکه مسئلۀ تاسع عشر

 یسـتهم صـد و ب یو رو یدرا خر یو پنج ششم سوم یو سه چهارم دوم یسوم اّول دو یداشت. مرد
  بوده است؟ رمهو پنج رأس شد. در هر گله چند رأس 

سـه  یدوم )یها رمه(تعداد  . پسمیکن یمفرض  یءاّول را ش ۀگل یها رمهتعداد : طریقۀ این آنکه
بـا هـم را  یءو پنج ششم نه ش یءو سه چهارم سه ش یءسوم ش دوشود. و  یم یءنه ش یو سوم یءش

و پـنج اسـت. پـس  یسـتشود و آن معادل صد و ب یم یءو چهارم ش یستب یک. ده و میکن یمجمع 
و صـد و  یو شـش تعـداد دومـ یاّول است و س ۀگل یها رمهو آن تعداد  شود می معادل دوازده یءش

و پـنج ششـم  و هفـت یسـتب یهشت و سه چهـارم دومـ یدو سوم اول است. و یهشت تعداد سوم
   ]۴۷[.شود می و پنج یستصد و ب ها آنو مجموع  شود می نود رأس یسوم

ین مسئلۀ  یـنا یمـتدرهـم برابـر بـا ق ینچنـد یگریده رمه با خود داشت و د ی: مردآنکه عشر
سـوم آن و بـر آن  یـکرمه را در خودش سپس در  یک یمتق یمبا خود داشت. و اگر ضرب کن ها رمه

  چقدر بوده است؟  ها درهم. شود می ها درهمبا  یحاصل مساو یم،سه را اضافه کن
 . پس مـالمیکن یمباشد. و آن را در خودش ضرب  یءرمه ش یک یمتق میکن یمآن: فرض  روش

سه مال و  ،میکن یماضافه به آن . و سه را شود می پس سه مال ،میکن یم. و آن را در سه ضرب شود می
از  یکـی یـن. و اشود می یءسوم ش یکمعادل با سه و  یکمال و  یک. یءمعادل با ده ش شود می سه

م اسـت سـو و دو یکرا که  یاءمقترنات است. نصف تعداد اش ۀمسال ینششگانه است و دوم سایلم
اسـت  یـک. از آن عدد را که شود می هفت نهم واحد و . پس دومیکن یمکرده در خودش ضرب  یداپ

سوم است. پس اگـر آن را از نصـف  یکو  یکو جذر آن  ماند یم یو هفت نهم باق یک. میکن یمکم 
رمـه  یـک یمتاست. و آن ق یءو آن ش ماند یم یسوم باق یک یم،است کم کن یءهمان ش کهجذرها 

 یکو سه برابر آن  نهم است یکسوم،  یکمربع  یرا. زشود می سوم یککل رمه سه و  یمتاست. و ق
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سه  یم،است اضافه کن یء. و اگر بر نصف جذرها که ششود می سوم یکسوم است و آن با سه؛ سه و 
رمه است و مربع آن نه است و حاصـل ضـربش در  یمتاست و آن ق یءش یکو آن  دیآ یم ستبه د
  ]۴۸[رمه است. و آن مطلوب است.ده  یمتقکه  شود می یو با سه س شود می و هفت یستسه ب

 یـادیبود که از من خواسته شده بود با کمبود وقـت و ز یزیکه من حاضر کردم آن چ ها نیا پس
 پـس  یو کاف یافکار. پس اگر بود واف یشکارها و تشو

ّ
نسبت به آنچه خواسته شده بود که فبهـا و إال

  .میگشا یمکالم را  ۀشد عقد یکه فرج یدر موقع
  است. یلیاو بس است ما را و چه خوب وک و

   است. یاوریخوب سرپرست و چه خوب  چه
 ۀبلـد النهار نصـفبه اتمام رسید این رساله بعون الملک االعظم در وقت رسیدن نّیـر اعظـم بـه 

 [بهمـن]  در روز پنجشنبه یازدهم شوال موافق با اّول شباط رومّیـه و بیسـت و هشـتم ١ثامن إثنا عشر
این روز عید شمعان بوده و  ۀو جمع ٢ق][ ۱۰۸۲سنۀ  (=اویغوری) آرام] ترکّیهماه ّیه و سیزدهم [جالل

o1¢[ ال اشب شنبه شق قمر شده و درین روز قمر در  o29¢[ ل کـطاسد بـود و نّیـر دیگـر در ] 31 30 [

o15¢[ لز  یهدلو و مشتری در  ۀدقیق  ۱۶و سـاعت  ۵[ یـو  ه النهار نصـفسـنبله و سـاعات  ۀدقیق] 37
  والله اعلم بالصواب. بود تا مخفی بر اهل تاریخ نبود.] دقیقه

  ها نوشت یپ
کـم نمـود، الزم  یـرشنظ ۀرا از مرتبـ یا مرتبـهدو عدد هرگاه نتوان  یقمنظور آن است که در تفر .]۱[

 یفزاییم و سپسب آن عددواحد را به عنوان ده واحد به  ینو ا یمواحد کم کنیک آن  قبلی ۀاست از مرتب
   .تفریق را انجام دهیم

  یها حالت]. منظور ۲[
c c c e c e c ea b, a b , a , , b , a b
d d d f d f d f

+ + + + + +  

  است.
    یها حالت]. منظور ۳[

c c c e c e c c ea b, a b , a , , b , a b , a b
d d d f d f d d f

- - - - - - -  

  است.

                                                    
ـ م.ع. .١  منظور مشهد، مدفن هشتمین امام (ع) است. 

ً
 احتماال

ها معادل یکدیگرند به غیر از تاریخ هجری قمری که در آن روز  دالن تهیه کرده است همۀ این تاریخ  که بنو وان CALH افزار نرمبر اساس  .٢
  پنجشنبه سیزدهم شوال بوده است. ـ م.ع.
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در هم ضـرب  ها آن یها مخرجدو کسر در هم و نیز  یها صورتبرای ضرب دو کسر،  یعنی]. ٤[

aشوند. به عبارت دیگر  می c a c
b d b d

´
´ =

´
. در منابع دورۀ اسالمی، کسـری کـه از حاصـل ضـرب دو 

aشـود. در عبـارت  آید، کسر مؤلف و آن عمل تألیف نسبت نامیـده می کسر به دست می c e
b d f
= ´ 

aگوییم که کسر  می
b

cاز دو کسر  
d

eو  
f

  تألیف شده است. 

  یها حالتمنظور ]. ٥[
c c c c e c e c c e c ea b , a ,a b , a , , b , a b , a , a b
d d d d f d f d d f d f

¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸   است.¸

  یها قاعدهمنظور  ].٦[

n m n m n m n mx x x x x x...., ...., ..., x x x , x x x
x xx x x

x x

+ -= = = = = = = = ´ = ¸ =
2 2 3

2 3 2

2

1
1 1

1 11

  است.

mدر حقیقت توجیه فرمول ]. ۷[ n m na a a -¸   است. =

ـــه۸[ ـــا فرمول ]. توجی ـــه یه n چهارگان n aax bx
b

¸ ؛ =
n m n m

n m
m n

aax bx x n m
b

aax bx n m
bx

-

-

ì ¸ = >ïï
í
ï ¸ = <
ïî

؛ 

n m n maax bx x
b

- +¸ nو  = m
n m
aax bx

bx
-

-
¸   است. =

 ،تناسـب مجهـول باشـد یاجـزاهرگـاه یکـی از اقلیدس،  اصولمقالۀ ششم  ۱۶قضیۀ  بنابر]. ۹[

aدر تناسـب توان جزء مجهول را پیدا نمود. بـه عنـوان مثـال اگـر  می c
b d
) bجـزء دوم تناسـب (، =

 کـرد.) تقسـیم c) را بر جزء سـوم (dو  aکافی است حاصل ضرب دو طرف تناسب ( ،باشد مجهول

a:به عبارت دیگر c a.db
b d c
= ® =.  

د وب ورد نظرنامیدند و هرگاه ریشۀ دوم م می» شیء«را  لهمسلمان، متغّیر معاد اندان ریاضی]. ۱۰[

را   آن ،)naدر مقابـل  a( مـورد نظـر بـودم آن ا n و اگر ریشه یا پایۀ یك عدد در مقابل توان» جذر«
  گفتند. می» ضلع«یا » ضلع اّول«

و ه پذیرفتـمعـادالت مثبت را در  یها ضریب تنها یخوارزمطوسی به پیروی از  نیرالدینص]. ۱۱[
جبـری  ۀگان شـشاست و مانند سایرین این معادالت را، مسائل  همعادالت را به شش نوع تقسیم کرد

(عدد، شـیء  گانه سهبا جنسی دیگر از اجناس » جنس«. در سه تا از این معادالت، یك نامیده است
 معادلدر سه تای دیگر دو جنس با جنس سوم  ویند.گ می» مفردات« ها آنکه به است  معادلو مال) 
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در یـك طـرِف معادلـه  گانه سـهد؛ زیـرا دو جـنس از اجنـاس وینگ می» مقترنات« ها آنکه به  است،
  :عبارتند از. این معادالت هستند»قرین«

bx   اّولین مفردات: c=     :اّولین مقترناتax bx c+ =2  

ax   دومین مفردات: bx=2  :دومین مقترنات ax c bx+ =2  

ax   سومین مفردات: c=2     :سومین مقترناتax bx c= +2  
  یها فرمول]. از ۱۲[

a b a b ab a b+ = + + = +2 2 2 2 aو  2 b a ab b+ = +   .استفاده شده است 2+
  طوسی برای مقادیر منفی از واژۀ استثناء استفاده کرده است.  نیرالدینص]. ۱۳[

( x) ( ) x x- + = - - = -10 5 10 5 5  
  یا

( )- - = - + = - =10 3 2 10 3 2 12 3 9  
  یها فرمول ]. از۱۴[

a (b (c (d (e f )))) (a c e) (b d f )- - - - - = + + - + +  
  و 

{ }a (b (c (d (e f )))) (a c e) (b d f )- - - - - - = - + + + + +  
  استفاده شده است.

  یها فرمول ]. از۱۵[

a b a b ab a b- = + - = -2 2 2 2 a و 2 b a ab b- = -   .استفاده شده است 2+

a یها رابطه ]. منظور۱۶[ a
bb

æ ö= ç ÷
è ø

22

2
aو   a

bb
æ ö= ç ÷
è ø

33

3
  است. 

]۱۷  .[    x( x) x´
- ¸ = - = -

5 2 2 2
10 2 5 2

5 5 5
  

ان دورۀ اسالمی برای تبدیل ضریب جملۀ با درجه بزرگتر معادله بـه یـک، از دو دان ریاضی]. ۱۸[
 ؛عمـل ردّ از  ود،. در صورتی که ضریب مجهول بزرگتر از یك باند کرده یماستفاده رّد و تکمیل عمل 

 ند. کرد میاستفاده تکمیل از عمل  ،دور از یك بتو اگر کوچک

xمعادلۀ  مثال: در =2 x) به معادلۀ ۲(تقسیم طرفین معادله بر عمل رّد  با 8 = =
8

4
2

رسـیم.  می 

x . در معادلـۀمیا کـردهعـدد یـك رّد  هضریب مجهول را بگوییم  در این صورت می =
1

8
2

بـا عمـل  

x) به معادلۀ ۲(ضرب طرفین معادله در تکمیل  = ´ =8 2 گـوییم  رسـیم. در ایـن صـورت می می 16

xتکمیل معادلۀ  برای .میا کردهتکمیل  به عدد یكضریب مجهول را  x+ =21 1 1
5

3 4 2
، طرفین معادلـه 
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xکنیم. بنابراین داریم:  ضرب می ۳را در  x+ =2 3 33

4 2
.  

  کنیم: ضرایب معادله را تجنیس می ]. ابتدا۱۹[

x x x x= + ® = +2 21 1 9 31
2 10 20 20

4 3 4 3
  

  کنیم: سپس معادله را با ضرب طرفین آن در عدد چهار، تکمیل می

x x x x´= + ¾¾® = +42 29 31 124
20 9 80

4 3 3
  

  کنیم: اکنون معادله را با تقسیم طرفین آن بر عدد نه، به معادلۀ جدید رّد می

x x x x¸= + ¾¾® = +92 21 16 8
9 41 80 4 8

3 27 9
  

  در اینجا دو نمونه معادله (از نوع مفردات) به صورت زیر آورده شده است.]. ۲۰[

x x x= ® =2 xو  1 x x= ® =2 10 10  

x ]. به بیان امروزی۲۱[ a,(a ) x a= > ® =2 0 
ً
x. مثال x= ® = =2 16 16 4.  

axجواب معادلۀ  ]. منظور۲۲[ b=  است که برابر باbx
a

   باشد. می =

  به چگونگی حل دو نوع معادلۀ (از نوع مقترنات) ]. اشاره۲۳[

x ax b+ xو  2= ax b= +2  
. بـرای شوند یماز طریق تبدیل یک طرف معادله به مرّبع کامل حل  ها آنشده است که هر دوی 

xحل معادلۀ  ax b+ کنیم  ) را اضافه مـیa(یعنی  axبه طرفین تساوی مرّبع نصف ضریب جملۀ  2=
  ه تبدیل به مربع کامل شود.تا طرف اّول معادل

a b ax ax b x ax a b a (x a)
+ +

+ = ¾¾¾® + + = + ® + =
21 2

2 2 2 2 24 1 1 1 4

4 4 2 4
  

bدر صورتی که  a+ ³ o24 با گرفتن جذر از طرفین معادله و ساده کردن، ریشۀ معادله به دسـت ،
  آید. می

x a b a x a b a+ = + ® = - + +2 21 1 1 1
4 4

2 2 2 2
  

این شیوه همان شیوۀ متداول کنونی (روش دلتا) است که برای حـل معادلـۀ متعـارف درجـۀ دوم 

ax bx c (a )+ + = ¹2 0 bاز رابطۀ  0 b acx
a

- ± -
=

2 4

2
  . شود یماستفاده  

  شود. معادلۀ دیگر نیز به همین شیوه حل می

xمسئله باید معادلۀ  اتیفرض: طبق مثال اّول ].۲۴[ x+ =2 10   را حل کنیم.  39

x x x x (x )
x x

+ = ® + + = + ® + = ®
+ = ® = - =

2 2 210 39 10 25 39 25 5 64

5 8 8 5 3
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xشده است ( نظر صرفاز ریشۀ منفی  x+ = - ® = - - = -5 8 8 5 13.(  

xمسئله باید معادلۀ  اتیفرض: طبق مثال دوم ].۲۵[ x= +2 10   را حل کنیم.  24

x x x x x x (x )
x x

= + ® - = ® - + = + ® - = ®
- = ® = + =

2 2 2 210 24 10 24 10 25 24 25 5 49

5 7 7 5 12
ریشۀ منفـی در نظـر 

xته نشده است (گرف x- = - ® = - + = -5 7 7 5 2.(  

xمسئله باید معادلۀ  اتیفرض: طبق مثال سوم ].۲۶[ x+ =2 21   را حل کنیم.  10

x x x x x x (x )
x x
x x

+ = ® - = - ® - + = - + ® - =

- = ® = + =ì
® í - = - ® = - + =î

2 2 2 221 10 10 21 10 25 21 25 5 4

5 2 2 5 7

5 2 2 5 3

  

 جبـر و مقابلـۀ یهـا کتابکه در مورد حساب نوشته شده، از جمله  ییها کتابدر اغلب  ].۲۷[
محمـد بـاقر یـزدی در پایـان مباحـث کتـاب  عیون الحسـابکاشانی و  مفتاح الحسابخوارزمی، 

بیسـت  اش رسـالهمسائلی به عنوان نمونه آورده شده است. نصیرالدین طوسـی هـم در ایـن قسـمت 
مسئله، در موضوعات مختلف از جمله هندسه، معامالت و علم فـرائض (مسـائل ارث و وصـیت) 

  آورده است.
کنیم. پـس طبـق صـورت مسـئله بـه معادلـۀ  فـرض مـی xا : عـدد مجهـول رمسئلۀ اّول ].۲۸[

x. x (x x)= +2 2   رسیم. می 2

x. x (x x) x x x x x= + ® = ® = ® =2 22 2 2 2 6 3 3  
  طوسی در پایان با جاگذاری جواب، درستی آن را بررسی کرده است.

کنیم. پـس طبـق صـورت مسـئله بـه معادلـۀ  فـرض مـی x: عـدد مجهـول را مسئلۀ دوم]. ۲۹[

x+ - =210 30   رسیم. می 5

x x x x+ - = ® + = ® = ® =2 2 210 30 5 10 35 25 5  
  ریشۀ منفی در نظر گرفته نشده است.

کنیم. بنابراین قسمت دیگر  فرض می x: یکی از دو قسمت مجهول عدد ده را مسئلۀ سوم ].۳۰[
x-10 پس باید معادلۀ شود یم .x ( x)´ = -4 6   را حل کنیم. 10

x ( x) x x x x´ = - ® = - ® = ® =4 6 10 4 60 6 10 60 6  
کنیم. بنـابراین قسـمت  فـرض مـی x: یکی از دو قسمت مجهول عدد ده را مسئلۀ چهارم ].۳۱[

xشود. بنابراین طبق صورت مسـئله بـه معادلـۀ  می x-10دیگر  x x ( x)´ + ´ - =
1

10 12
2

رسـیم.  می 

  کنیم. ه میبرای حل ابتدا معادله را ساد

x x x x x x x´+ - = ® + = ¾¾® + =22 2 2 21 1
5 12 5 12 10 24

2 2
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  کنیم: برای حل آن چنین عمل می

x x x x (x )
x x
+ = ® + + = + ® + =

® + = ® = - =

2 2 210 24 10 25 24 25 5 49

5 7 7 5 2
  

xاز ریشۀ دیگر معادله ( x- = - ® = - - = -5 7 7 5   شده است. نظر صرف) 12
کنیم. بنـابراین قسـمت  فـرض مـی x: یکی از دو قسمت مجهول عـدد ده را مسئلۀ پنجم ].۳۲[

]شود. بنابراین طبق صورت مسـئله بایـد معادلـۀ  می x-10دیگر  ]x x ( x)´ + ´ - =2 3 10 را حـل  60
  کنیم. کنیم. برای این کار ابتدا معادله را ساده می

[ ]
x

x x ( x) x x x x

x x x x x¹

é ù´ + ´ - = ® + - = ® + - =ë û

® = ® = ¾¾¾® =

2 2

02 2

2 3 10 60 2 30 3 60 2 60 6 60

2 6 3 3

  

  ، بنابراین طبق فرض مسئله داریم: میکن یمفرض  x: عدد مجهول را مسئلۀ ششم]. ۳۳[

x. x x x x x x+ = ® + = ® + =2 21 1
12 5 12 5 24 10

2 2
  

  کنیم: برای حل آن چنین عمل می

x x x x x x
x x

(x )
x x

+ = ® - = - ® - + = - + =

- = ® = + =ì
® - = ® í - = - ® = - + =î

2 2 2

2

24 10 10 24 10 25 24 25 1

5 1 1 5 6
5 1

5 1 1 5 4

  

  کنیم. پس طبق صورت مسئله به معادلۀ  فرض می x: عدد مجهول را مسئلۀ هفتم ].۳۴[

[ ]x x x´ + = ´2 5 42 4  
  :میکن یمرسیم. ابتدا آن را ساده  می

[ ]x x x x x´ + = ´ ® + = 22 5 42 4 10 84 4  
  کنیم: اکنون برای حل آن چنین عمل می

x x x x x x ( ) ( )

(x ) x x

+ = ® = + ® - + = +

® - = = ® - = = ® = + =

2 2 2 2 2

2

5 5 5 5
10 84 4 21 21

2 2 4 4

5 25 361 5 19 3 3 5
21 4 4 6

4 16 16 4 4 4 4 4

  

(مضـربی از  ۳و دارایی عمرو برابر بـا  xکنیم دارایی زید برابر با  فرض می ١:مسئلۀ هشتم ].۳۵[
  ) باشد. بنابراین۳

x+ مال زید  قیمت خاتم = یک سوم مال عمرو + =1  
  و نیز

                                                    
علی بن یوسف بـن علـی  لّب الحسابسمرقندی و در  نیالد شرف ةفي طریق المسائل العددی ةرسال ۵و  ۴ مسائلمشابه این مسئله، در  .١

  جمشید کاشانی وجود دارد. نیالد اثیغ مفتاح الحساباز فصل اول از باب چهارم مقالۀ پنجم  ۲۱منشی و مسئلۀ 



 

  

١٩۶ 

+xقیمت خاتم = یک چهارم مال زید + مال عمرو  =
1

3
4

  

  پس 

x x x x+ = + ® = ® = =
1 3 8 2

1 3 2 2
4 4 3 3

  

  ، داریم:۳با ضرب هر یک از مقادیر در عدد 

x= مال زید  ٨ ´= ¾¾®38

3
  = مال زید

3®¾¾´= مال عمرو  ٩
  = مال عمرو3

xاتم = قیمت خ ١١ ´+ = + = ¾¾®38 11
1 1

3 3
  = قیمت خاتم

   درهم بوده است. ۱۱درهم و قیمت خاتم  ۹درهم و مال عمرو  ۸بنابراین مال زید 
xدرهم باشد. چون بار اّول به میزان  xکنیم سرمایۀ تاجر  : فرض میمسئلۀ نهم]. ۳۶[ درهم  1+

xسود کرده، پس سرمایۀ او اکنون  +2   درهم است.  1
x (x ) x+ + = +1 2   = سرمایه پس از تجارت بار اول1

  سود کرده است. پس اش هیسرمابار دوم، دو درهم اضافه بر 
( x ) ( x ) x+ + + + = +2 1 2 1 2 4   = کل سرمایه پس از تجارت بار دوم 4

xبنابراین در پایان تجارت بار دوم سرمایۀ او به  +4   یابد.  افزایش می 4
  سود کرده است. پس اش هیسرمابار سوم سه درهم اضافه بر 

( x ) ( x ) x+ + + + = +4 4 4 4 3 8   = کل سرمایه پس از تجارت بار سوم 11
xبنابراین در پایان تجارت بار سوم سرمایۀ او به  +8   یابد.  افزایش می 11

اش شـده  برابـر سـرمایۀ اّولیـه ۱۰سرمایۀ تاجر در پایان تجارت بـار سـومش طبق فرض مسئله، 
  است. بنابراین به معادلۀ

x x+ =8 11 10  
  شود. رسیم. پس با حل آن مقدار سرمایۀ اّولیۀ تاجر مشخص می می

x x x x+ = ® = ® =
1

8 11 10 2 11 5
2

  

5/بنابراین او در ابتدا    داشته است.درهم  5
) فـرض ۱۰(مضـربی از  ۱۰و کل مـال متـوفی را  x: سهم االرث یک پسر را مسئلۀ دهم ].۳۷[

  و سهم موصی له برابر با x3کنیم. بنابراین سهم االرث سه پسر برابر با  می

x ( ) x- = -
1

10 1
10

  

  شود. بنابراین کل ارثیۀ متوفی برابر با  می
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x (x ) x+ - = -3 1 4 1  
  فرض کرده بودیم. بنابراین  ۱۰شود. از طرفی کل مال متوفی را  می

x x x- = ® = ® = =
11 3

4 1 10 4 11 2
4 4

  

  داریم: ۴بنابراین با ضرب هر یک از مقادیر در عدد 

=´ کل ارثیه=  ۴۰ ¾¾®4
  کل ارثیه 10

x= سهم االرث هر پسر  ١١ ´= = ¾¾®411

4
  سهم االرث هر پسر 

x موصی له= سهم  ۷ ´= - = - = ¾¾®411 7
1 1

4 4
  موصی لهسهم  

درهم  ۷درهم و سهم االرث موصی له  ۱۱و سهم االرث هر پسر  درهم ۴۰ یمتوف یۀکل ارثبنابراین 
های  ها در واقع کوچکترین جواب های مشابه، جواب بوده است. توجه شود که در این مسئله و مسئله

های دیگر هم حاصل خواهد  ها در عدد مشترک، جواب صحیح ممکن هستند. با ضرب کردن جواب
 با دو بر

ً
  ها شرط مسئله صادق خواهد ماند.  ابر کردن همۀ جوابشد. در این مسئله هم مثال

: در اینجا هم مثل مسئلۀ قبل سه پسر از متوفی مانده اسـت. سـهم االرث مسئلۀ یازدهم ].۳۸[
. چـون باقیمانـدۀ سـهم شـود یمـ x3. پس سهم االرث سه پسر برابر با میکن یمفرض  xیک پسر را 

. پـس کـل سـرمایه را میریـگ یمدر نظر  ۹االرث دو بار باید ثلث شود، بنابراین آن را عددی مضرب 
x +3 x. بنابراین یک سوم مال برابر با میکن یمفرض  9 و یک سوم مال بعـد از کـم کـردن سـهم  3+

و یک سوم آنچه از یک سوم مال بعد از کم کـردن سـهم پسـر از یـک  ۳بر با پسر از یک سوم مال برا
xبرابر با یک و در نتیجه سهم موصی له برابر با  ماند یمسوم مال باقی  شود. بنابراین کل ارثیـۀ  می1-
xمتوفی برابر با  -4   . یعنیشود یم 1

x (x ) x+ - = -3 1 4   = سهم موصی له + سهم سه پسر = کل ارثیه 1
xاز طرفی کل ارثیۀ متوفی برابر با  +3   فرض شده، بنابراین  9

x x x- = + ® =4 1 3 9 10  
 ۹درهم؛ و سهم االرث موصـی لـه،  ۳۹درهم؛ و کل ارثیۀ متوفی،  ۱۰پس سهم االرث هر پسر، 

  ده است.درهم بو
xو یک سوم مال را  x: سهم االرث پسر را مسئلۀ دوازدهم]. ۳۹[ کنیم. پـس کـل  فرض می 2+
xمال  +3 شود. چون سهم االرث یک دختر نصف سهم االرث پسر است، بنابراین سهم االرث  می6

x1یک دختر برابر با 

2
  شود. می 

xسهم موصی له اّول: چون یک سوم مال را  ، بنابراین آنچه از یـک سـوم مـال میا کردهفرض  2+
سـهم  نیبنـابراو نصـف آن یـک اسـت.  ۲ماند، برابر بـا  بعد از جدا کردن سهم االرث پسر باقی می



 

  

١٩٨ 

xموصی له اّول برابر با    شود. می1-

xسهم موصی له دوم: چون کل مال  +3 xاست، بنابراین ربع مال برابر با  6 +3 3

4 2
  شود. می 

  ماند، برابر با سهم االرث دختر باقی می جدا کردنپس آنچه از یک چهارم مال بعد از  

x x x= + - = +
3 3 1 1 3

4 2 2 4 2
  ربع مال منهای سهم االرث دختر 

مانـد،  سهم االرث دختر بـاقی می جدا کردناست. پس یک سوم آنچه از یک چهارم مال بعد از 
  برابرست با 

x xæ ö+ = +ç ÷
è ø

1 1 3 1 1

3 4 2 12 2
  

  پس سهم موصی له دوم برابر است با:
سهم دختر = سهم  -ماند  یک سوم آنچه از یک چهارم مال بعد از جدا کردن سهم دختر باقی می

  موصی له دوم

x x xæ ö= - + = -ç ÷
è ø

1 1 1 5 1

2 12 2 12 2
  

xو اما سهم موصی له سوم: چون کل مال  +3    است، بنابراین6

( x ) x+ = +
1 1

3 6 1
6 2

  = یک ششم مال 

x1و سـهم االرث دختـر برابـر بـا  xشود. از طرف دیگر سهم االرث پسـر برابـر بـا  می

2
اسـت،  

  برابر با ها آنوع سهم االرث مجم نیبنابرا

x x x+ =
1 3

2 2
  

شود. چون سهم موصی له سوم برابر با تفاضل سهم االرث پسر و دختر منهای یک ششم مال  می
  است، پس 

x x xæ ö= - + = -ç ÷
è ø

3 1
1 1

2 2
مجموع سهم االرث پسر و دختر = سـهم موصـی لـه  -یک ششم مال  

  سوم
  فرزندان و سهم سه موصی له برابر است با:بنابراین کل سهم االرث 

x x x (x ) x (x ) xæ ö+ + + - + - + - = -ç ÷
è ø

1 1 5 1 5 5
1 1 4

2 2 12 2 12 2
  

xکه برابر با کل مال، یعنی  +3   باشد. بنابراین  می 6

x x x x x x- = + ® = = ® = ® = ® =
5 5 5 5 1 17 17 1 1

4 3 6 1 6 8 6
12 2 12 2 2 12 2 12 2

  

  و سهم هر یک از دو دختر سه درهم است. درهم ۲۴ یهکل ارثبنابراین سهم یک پسر شش درهم و 
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ـــه اّول ســـهم موصـــی  xدرهـــم ( ۵ل - = - =1 6 1 ـــه دوم5 ـــهم موصـــی ل ـــم  ۲ )؛ و س   دره

)x ( )- = - = =
5 1 5 1 24

6 2
12 2 12 2 12

ــــــز  ــــــوم نی ــــــه س ــــــی ل ــــــهم موص ــــــم  ۵)؛ و س   دره

)x - = - =1 6 1   شود.  می) 5
  کنیم. بنابراین  فرض می x: مال اّولی را مسئلۀ سیزدهم]. ۴۰[

x-
1

12
3

  = مال دومی 

x ( x) x x= - - = - + = +
1 1 1 1

11 12 11 6 5
2 3 6 6

  = مال اولی

  داریم:است. پس طبق فرض مسئله 

x x x x+ = ® = ® =
1 5

5 5 6
6 6

  

xده درهم (  پس اّولی شش درهم و دومی  ( )= ® - = - =
1

6 12 6 12 2 10
3

  . اند داشته) 

آب قـرار  یـرز یکه در حالت عمـود یزه،از ن یمقدار یرمطابق شکل ز ١:مسئلۀ چهاردهم]. ۴۱[
  .کنیم یفرض م xدارد، را 

  
  طول نیزه در حالت قائم برابر با BD، طبق فرض مسئله ۴بنابر شکل 

BD x= + 6  
انتهـای نیـزه  ۀ)، فاصلABگیرد (پاره خط  است. از طرف دیگر در حالتی که نیزه زیر آب قرار می

  ، بنابر قضیۀ فیثاغورس داریم:ABCدر مثلث قائم الزاویۀ  پسده واحد است.  تا امتداد نوک آن

                                                    
های ریاضی چینی و در کتاب ریاضی ژانگ کیو  در متناین مسئله  است.در قالب درخت  مفتاح المعامالت ۴۲لۀ ئمس مشابهاین مسئله  .١

ح. -۱۱۱۴له در کتـاب ریاضـی بهاسـکرا (ئات هند هم این مسدر ریاضیّ  ) در قالب نی خم شده آمده است.Zhang Qiu Jianجیان (
) از هنری وردورث النگ Kavanaghدر داستانی به نام کاواناگ ( همچنین .آمده که در قالب نهال نیلوفر است لیالوتیم) به نام  ۱۱۸۵
یـد ( Henry Wordworth Longfellow )۱۸۰۷-۱۸۸۲فلو (  ۱۸۴۱-۱۹۱۱( Sam Loydم)) شاعر آمریکایی هم آمده است. سام لو

های ریاضـی در  سـرگرمیبحث کرده اسـت (» نیلوفر آبی«این معما با نام  ۀم)) معما پرداز آمریکایی نوشته است که با النگ فلو دربار
فصل سـوم از بـاب چهـارم مقالـۀ پـنجم جمشید کاشانی در  نیالد اثیغ). همچنین ۳۲و  ۳۱، صص حاسب طبریمفتاح المعامالت 

درجه  ۴۵به این مسئله پرداخته است و سه مسئله در حالت عمود بودن نیزه، مایل بودن آن و مایل بودن نیزه تحت زاویۀ  مفتاح الحساب
  را مورد بحث قرار داده است.

 سطح آب

D 

C 

B 

۶ 

x 
A 

 ۴شکل 

١٠ 



 

  

٢٠٠ 

AB AC BC AB x= + ® = +2 2 2 2 2100  
BDچون  AB= ،:داریم  

(x ) x+ = +2 26 100  
  کنیم. اکنون معادلۀ حاصل را ساده و حل می

(x ) x x x x x x+ = + ® + + = + ® = ® = =2 2 2 2 64 1
6 100 12 36 100 12 64 5

12 3
  

+بنابراین طول نیزه برابر با  =
1 1

6 5 11
3 3

  ذراع است.  

باشـد. پـس در  xبرابر  Cاز رأس  AD ٢کنیم فاصلۀ پای عمود فرض می ١:مسئلۀ پانزدهم]. ۴۲[
  ، بنابر قضیۀ فیثاغورس داریم:ACDمثلث قائم الزاویۀ 

  
AC AD CD AD AC CD AD x ( )= + ® = - ® = -2 2 2 2 2 2 2 2169 1  

BCاز طرف دیگر  = CDو  14 x= پس ،BD x= ، ADB. بنابراین در مثلـث قـائم الزاویـۀ 14-
  بنابر قضیۀ فیثاغورس داریم:

AB AD BD AD AB BD AD ( x)

AD x x AD x x ( )

= + ® = - ® = - - ®

= - + - ® = + -

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

225 14

225 196 28 29 28 2
  

  گیریم که: ) نتیجه می۲) و (۱( یها رابطهاز 

x x x x x x- = + - ® = + ® = ® =2 2169 29 28 169 29 28 140 28 5  
CDبنابراین  = BDو  5 =   ) برابر است با:۱از رابطۀ ( AD. پس طول عمود 9

AD AD= - = ® =2 169 25 144 12  

                                                    
علی بن یوسف بن علی منشی  لّب الحسابسمرقندی و در  نیالد شرف ةفي طریق المسائل العددی ةرسال ۱۲مشابه این مسئله، در سؤال  .١

   وجود دارد.
مسـقط حجـر آن نقطـه «آن را این طور تعریف کرده اسـت:  التفهیمآمده است که بیرونی در کتاب » مسقط الحجر«در متن عربی واژۀ  .٢

  .)۱۰(بیرونی، ص » است از قاعده که عمود بدو رسد

A 

C D x x-۱۴ B 

۱۴ ۱۳ 

 ا

 ب د

۱۴ ۱۳ 

 ج
 ۶شکل  ۵شکل 
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  ینارحساب درم و د ].۴۳[
مجهـول بـوده اسـت  یـکاز  یشبـ یکـه دارا یحـل معـادالت یبـرا یاسـالم ۀدور اندان ریاضی

در  یرونـی. بانـد کرده یمـاسـتفاده  یمجهوالت از الفـاظ مختلفـ یگذار نام ی)، براّیاله(معادالت س
آورده. و  یـروناست از جبر و مقابله ب یحساب ینا«: گوید ینارحساب درم و د مورددر  یمالّتفهکتاب 

 ی. گروهـیـامیزدکردن تا بـه هـم ن یدباشند، پس لقب و نام با یکیاز  یشترمجهول ب یءهایش گاه گاه
. »سـرخ یءزرد و شـ یءکبـود و شـ یءساده و ش یءش یند،دهند و بگو را گونه ءهایشچون هندوان 

  ).۵۱ص  بیرونی،(
آن  یلۀاز علـم حسـاب اسـت کـه بـه وسـ یا شـعبهو فلـس  ینارحساب درهم و د«: یدگو چلبی

باشد، اسـتخراج کننـد و  یاز معادالت جبر یش) که مجهوالتش بی(را در معادالت یمجهوالت عدد
 ینیمـارد یبـن غـاز یمبن ابـراه یلو فلس نامند. ابن فلوس اسماع ینارد مجهوالت را به نام درهم و

و مختصر  یاز کرج الکافي في الحسابموضوع  یندر ا یزن دارد و یله کتابئمس ینا رهـ.ق) د ۶۳۷(
، حاجی خلیفـه( »شده است فیتألهـ.ق)  ۵۷۶( یلیاسرائ یس مغرببن عبا یحییآن از سموئل بن 

  ).۶۶۴، ستون ۱جلد 
، بـه انـد ربوده و سـومی   کنیم مقدار مالی کـه اّولـی و دومـی : فرض میمسئلۀ شانزدهم ].۴۴[

  باشد. پس کل مال برابر zو  x ،yترتیب 
)۱(      a x y z= + +  

x1به قاضی بازگردانده شده است به ترتیب برابر با  و سومی  شود. آنچه توسط اّولی و دومی  می

2
 ،

y1

3
z1و  

6
  است و مجموع کل مال بازگردانده شده به قاضی برابر با 

)۲(    x y z+ +
1 1 1

2 3 6
  

  ت. پس اگر این مقدار را بین سه نفر به تساوی تقسیم کنیم، اس

)۳(    x y z x y zæ ö+ + = + +ç ÷
è ø

1 1 1 1 1 1 1

3 2 3 6 6 9 18
  = سهم هر فرد  

  شود. پس  می

)۴(    x x y z x y zæ ö+ + + = + +ç ÷
è ø

1 1 1 1 2 1 1

2 6 9 18 3 9 18
  = سهم اّولی  

  خواهد شد. این مقدار نصف کل مال است، پس 

)۵(    a x y z= + +
1 2 1 1

2 3 9 18
  

  ) داریم:۱( از طرفی بنابر رابطۀ

)۶(     a x y z a x y z= + + ® = + +
1 1 1 1

2 2 2 2
  



 

  

٢٠٢ 

  گیریم که: ) نتیجه می۶) و (۵( یها رابطهاز 

a x y z
x x y y z z x y z

a x y z

ü= + + ïï® - = - + - ® = +ý
ï= + +
ïþ

1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 7 82 2 2 2

1 2 1 1 3 2 2 9 2 18 6 18 18

2 3 9 18

  

  بنابراین 

)۷(    x y z= +
1 2

2 2
3 3

  

  ) داریم:۱پس بنابر رابطۀ (

)۸(     a x y z y z y z y z= + + = + + + = +
1 2 1 2

2 2 3 3
3 3 3 3

  

  آید که برابر است با: بازگردانده شده به قاضی به دست می یها مال) کل ۷) و (۲( یها رابطهاز 

)۹(    x y z y z y z y zæ ö+ + = + + + = +ç ÷
è ø

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
2 2 1 1

2 3 6 2 3 3 3 6 2 2
  

  بعد از بازگرداندن مال ربوده شده برابر است با: باقیماندۀ مال دومی 

)۱۰(    y y y- =
1 2

3 3
  

مال ربوده شده و یـک سـوم برابر است با باقیماندۀ مال پس از بازگرداندن   بنابراین کل مال دومی
  بازگردانده شده که قاضی به وی مسترد نموده است. بنابراین: یها مالکل 

)۱۱(     y y z y y z y zæ ö+ + = + + = +ç ÷
è ø

2 1 1 1 2 1 1 1 1
1 1 1

3 3 2 2 3 2 2 6 2
  

  این مقدار یک سوم کل مال است. پس کل مال برابر است با:

)۱۲(     a y z a y z= + ® = +
1 1 1 1 3

1 3
3 6 2 2 2

  

  ) داریم:۱۲) و (۸( یها رابطهپس از 

)۱۳(   
a y z

y z y z y z y z
a y z

ü= + ïï® + = + ® = ® =ý
ï= +
ïþ

1 2
3 3

1 2 1 3 1 133 3
3 3 3 13

1 3 3 3 2 2 6 6
3

2 2

  

  آید: به دست می zبر حسب  x) مقدار ۱۳) و (۷( یها رابطهاز 

)۱۴(    x y z x ( z) z z x z= + ® = + = ® =
1 2 7 8 99

2 2 13 33
3 3 3 3 3

  

  آید: ) به دست می۱۴) و (۱۳( یها رابطه، از aبنابراین کل مقدار مال، 
)۱۵(      a x y z z z z z= + + = + + =33 13 47  
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zپس با فرض  =   :١، داریم6

)۱۶(     x z ( )
z

y z ( )
= = =ì

= ® í = = =î

33 33 6 198
6

13 13 6 78
  

درهـم و مجمـوع  ۶و  ۷۸، ۱۹۸بـه ترتیـب برابـر بـا  انـد ربودهبنابراین مالی که هر یک از افـراد 
درهم است. آنچـه هـر یـک از نفـرات اّول، دوم و سـوم بـه قاضـی  ۲۸۲ربوده شده برابر با  یها مال

  برابر است با: اند بازگردانده

x ( )= =
1 1

198 99
2 2

  = بازگرداندۀ اّولی 

y ( )= =
1 1

78 26
3 3

  = بازگرداندۀ دومی 

z ( )= =
1 1

6 1
6 6

  = بازگرداندۀ سومی 

+ + =99 26 1   = مجموع مقادیر بازگردانده شده به قاضی  126
بخشیده است، پس سهم هـر یـک از مـال چون قاضی یک سوم مقدار بازگردانده شدۀ کل را به هر فرد 

  شود: درهم است. بنابراین سهم هر یک از افراد به صورت زیر مشخص می ۴۲بازگردانده شده برابر با 
- + =198 99 42   = سهم اّولی 141
- + =78 26 42   = سهم دومی 94
- + =6 1 42   = سهم سومی 47

+ + =141 94 47   = کل مال  282
. پس طبق میکن یمفرض  xبدهکار اّولی است را   : نصف مالی که دومی]. مسئلۀ هفدهم۴۵[

 x2بـدهکار اّولـی اسـت  و مالی که دومـی  x-10است  فرض مسئله، مالی که اّولی بدهکار دومی 
گفتۀ دومی، مقدار مالی که بدهکار اّولی است، ده دینار منهای یک سـوم  بنا بهاست. از طرف دیگر 

  مالی است که اّولی بدهکار اوست. بنابراین 

( )x= - -
1

10 10
3

  بدهکار اّولی است مالی که دومی  

  نسبت به اّولی داریم:  پس با مساوی قرار دادن مقدار بدهکاری دومی 

( )x x= - -
1

2 10 10
3

  

  کنیم. بنابراین: معادلۀ حاصل را ساده و سپس حل می

x x x x x x= - + ® - = - ® = ® =
10 1 1 10 5 20

2 10 2 10 4
3 3 3 3 3 3

  

  در نتیجه 

                                                    
 باشد. ریپذ بخشدو، سه و شش  یعددهاگیریم که بر  عدد شش را به این دلیل در نظر می .١



 

  

٢٠۴ 

= - =10 4   است مالی که اّولی بدهکار دومی  6
= ´ =2 4   بدهکار اّولی است مالی که دومی  8

به طـول  یها درختبه ترتیب  EDو  AB یها خطکنیم پاره  فرض می ١:مسئلۀ هجدهم]. ۴۶[
محل قرار گرفتن ماهی باشد. طبـق  Cو نقطۀ  ها پرندهمحل استقرار  Eو  Aذراع باشند و نقاط  ۶و  ۸

ذراع اسـت.  ۱۴برابـر بـا  DBبرابر است و طول پاره خط  ACو  EC یها خطفرض مسئله طول پاره 
  خواهد بود.  x-14برابر با  BCکنیم. پس طول پاره خط  فرض می xرا  DCطول پاره خط 

  
  بنابر قضیۀ فیثاغورس داریم:  EDC یۀدر مثلث قائم الزاوپس 

)۱(     EDC : EC ED DC EC x x= + ® = + = +V
2 2 2 2 2 2 26 36  

  داریم: ABC قائم الزاویۀبه همین ترتیب در مثلث 

)۲(    ABC : AC AB BC AC ( x) x x

AC x x

D = + ® = + - = + - +

® = - +

2 2 2 2 2 2 2

2 2

8 14 64 196 28

260 28
  

  ) داریم:۲) و (۱( یها رابطهبنابراین از 

AC x
x x x x x

AC x x

ü= + ï® + = - + ® = ® =ý
= - + ïþ

2 2
2 2

2 2

36
36 260 28 28 224 8

260 28
  

پس فاصلۀ ماهی تا درخت شش ذراعی برابر با هشت ذراع و از درخـت هشـت ذراعـی برابـر بـا 
که هر یک از دو پرنده باید طی کند تا مـاهی را شـکار نمایـد برابـر بـا ده  یا فاصلهشش ذراع است. 

                                                    
ق) نیز وجـود دارد. ابـن خـوام شـاگرد خواجـه  ۷۲۸-۶۴۳ابن خوام بغدادی ( الفوائد البهائیة فی القواعد الحسابیةاین مسئله در کتاب  .١

جمشید کاشانی در فصل سوم از باب چهارم مقالۀ پنجم (مسئلۀ چهارم) از  نیالد اثیغ). ۲۳، ص قربانیاست (نصیرالدین طوسی بوده 
ایـن بـاب بـه  ۀچـون در مقدمـباشـد، گرفتـه  البهائیهکاشانی این مسئله را از  دارد احتمال .به این مسئله پرداخته است مفتاح الحساب

ید که برخی مسائل را از این کتاب أخذ کرده است. صراحت می   گو

۶ 

E 

C D x x-۱۴ B 

۸ 

A 

۱۴ 
 ۷شکل 
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  داریم: ABCذراع است. زیرا در مثلث قائم الزاویۀ 

ABC : AC AB BC AC ACD = + ® = + = + = ® =2 2 2 2 2 28 6 64 36 100 10  
گلۀ دوم  یها رمهکنیم. چون تعداد  فرض می xگلۀ اول را  یها رمه: تعداد ]. مسئلۀ نوزدهم۴۷[

گلـۀ سـوم  یها رمهاست. و چون تعداد  x3گلۀ دوم برابر با  یها رمه سه برابر اّولی است، پس تعداد
 دواسـت. خریـدار،  x9گلۀ سوم برابر بـا  یها رمهگلۀ دوم است، پس تعداد  یها رمهسه برابر تعداد 

x2گلۀ اّول (یعنـی  یها رمه سوم

3
)گلـۀ دوم (یعنـی یها رمـه) و سـه چهـارم  x)3

3
4

) و پـنج ششـم 

)گلۀ سوم (یعنی  یها رمه x)5
9

6
  ) را خریده است، بنابراین 

x x x x+ + =
2 9 45 125

3 4 6 12
  خریداری شده  یها رمهکل  = تعداد 

 
ً
  کرده است، بنابراینرمه خریداری  ۱۲۵از طرفی طبق فرض مسئله، خریدار کال

x x= ® =
125

125 12
12

  

  خریداری شده از هر گله توسط خریدار برابر است با: یها رمهپس تعداد 

x ( )= =
2 2

12 8
3 3

  خریداری شده از گلۀ اّول یها رمه= تعداد  

x ( )= =
9 9

12 27
4 4

  خریداری شده از گلۀ دوم یها رمه= تعداد  

x ( )= =
45 45

12 90
6 6

  خریداری شده از گلۀ سوم یها رمه= تعداد  

+ + =8 27 90   خریداری شده  یها رمه= تعداد کل  125
درهم باشد. پس طبـق فـرض  xکنیم قیمت یک گوسفند برابر با  : فرض می]. مسئلۀ بیستم۴۸[

xو از طرف دیگر برابر با  x10مسئله، قیمت ده گوسفند از یک طرف برابر با  +23  نیبنـابرااسـت.  3
x x+ =23 3 مقترنـه اسـت، از روش تبـدیل بـه  ۀگان سـه. برای حل این معادله که از نوع معادالت 10

  کنیم: کنیم. برای این منظور ابتدا طرفین معادله را بر سه تقسیم می مرّبع کامل استفاده می

x x x x¸+ = ¾¾® + =32 2 10
3 3 10 1

3
  

xبنابراین  x x x xæ ö- = - ® - + = - + ® - =ç ÷
è ø

2
2 210 10 25 25 5 16

1 1
3 3 9 9 3 9

  

  با گرفتن جذر از طرفین تساوی و در نظر گرفتن ریشۀ مثبت داریم:

x x xæ ö- = ® - = ® = =ç ÷
è ø

2
5 16 5 4 9

3
3 9 3 3 3

  

  بنابراین قیمت یک گوسفند سه درهم و قیمت ده گوسفند سی درهم است. 

xالبته معادله جواب دیگر  = - =
5 4 1

3 3 3
  شده است. نظر صرفهم دارد که از آن  



 

  

٢٠۶ 

  
ـه  ۲/۴۰۶۴. صفحۀ آغاز رسالۀ جبر و مقابلۀ طوسی، نسخۀ ۱

ّ
 یمرعشـ یالعظمـکتابخانـۀ آیـت الل

  نجفی (ره)
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  دانشگاه تهران ۱۹۴۳صفحۀ آغاز ترجمۀ فارسی رسالۀ جبر طوسی از قاسم علی قائنی، نسخۀ شمارۀ . ۲
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  منابع و مآخذ

  الف. منابع فارس
، ترجمۀ محمد پروین گنابادی، تهـران، شـرکت مقدمۀ ابن خلدونابن خلدون، عبدالرحمن، . ۱

  ؛۱۳۶۶فرهنگی، چاپ پنجم،  ی وعلمانتشارات 
 یمحمدهاد(سیزده مقاله)، به کوشش سر تامس لیتل هیث، ترجمۀ  دساصول اقلی. اقلیدس، ۲

  ؛۱۳۸۷شر دانشگاهی، چاپ اّول، شفیعیها، تهران، مرکز ن
، ش دانـش و مـردمحاسب طبری،  مفتاح المعامالتباقری، محمد، سرگرمیهای ریاضی در . ۳

  ؛۱۳۷۹، اردیبهشت ماه، ۲
ایی، تهـران، همـ نیالـد جاللاستاد  چاپ، نجیمفهیم الوائل صناعة التّ التّ بیرونی، ابوریحان، . ۴

  ؛١٣٦٢انتشارات بابک، 
  ؛۱۳۸۴، تهران، میراث مکتوب، راهنمای تصحیح متونجهانبخش، جویا، . ۵
ی. حائری، عبدالحسین، ۶

ّ
تهران، انتشارات مجلس،  ،۴، ج فهرست کتابخانۀ مجلس شورای مل

  ؛ ۱۳۳۵
  ؛۱۳۴۶تهران، انتشارات مجلس،  ،۷. همو، ج ۷
  ؛۱۳۴۶تهران، انتشارات مجلس،  ،۹. همو، ج ۸
  ]؛تا یب، دار احیاء التراث العربی، بیروت، [الفنونالکتب و یکشف الظنون عن اسام. حاجی خلیفه، ۹

کامران  -خرمشاهی نیبهاءالد -، زیر نظر احمد صدر حاج سید جوادیالمعارف تشیع دائرة. ۱۰
  ؛  ۱۳۸۶هران، نشر شهید سعید محبی، ، ت۱۲فانی، ج 

ز ، تهران، موزه و مرکـ۴و  ۳(دنا)، مجلد  ایران یها نوشت دستفهرستوارۀ . درایتی، مصطفی، ۱۱
  ؛۱۳۸۹اسناد مجلس شورای اسالمی، 

، ۱، ج دانشـگاه تهـرانمرکـزی کتابخانـۀ  یهـا لمیکروفیم فهرسـت، یمحمدتق، پژوه دانش. ۱۲
  ؛۱۳۴۸ران، تهران، انتشارات دانشگاه ته

انتشـارات  ، تهـران،۷، ج دانشـگاه تهـرانمرکـزی های خطی کتابخانۀ  فهرست نسخه، . همو۱۳
  ؛۱۳۳۹دانشگاه تهران، 

تصـحیح و تجدیـد ، سپهسـاالر کتابخانۀفهرست و علینقی منزوی،  ،یمحمدتق، پژوه . دانش۱۴
  ؛۱۳۴۰، ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران۳نظر به وسیلۀ علینقی منزوی، ج 

، ۴تصحیح و تجدید نظر به وسـیلۀ علینقـی منـزوی، ج ، سپهساالر کتابخانۀفهرست . همو، ۱۵
  ؛۱۳۴۶، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
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، زیر نظر دکتر محّمد معین و دکتر سّید جعفر شـهیدی، تهـران، نامه لغت، اکبر یعلدهخدا، . ۱۶
  ؛۱۳۷۷انتشارات دانشگاه تهران،  مؤسسۀ چاپ و

، بیـروت، دارالکتـب مفتاح الّسعادة و مصباح الّسیادةزاده (احمد بن مصطفی)،  کبری طاش. ۱۷
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Εληκηθησξ ϖησγ γηρσνθξ νε ρβηδµβδ οθνλνσδρ ηµσδθδρσ µχ ρξλοσγξ 
σνϖθχρ γτλµησξ µχ βτρδρ θδβνφµησηνµ νε σγδ υκτδ νε βηυηκηψσηνµ− 

Ρνλδσηλδ ηµ σγδ ορσ+ µ ηµχηυηχτκ ϖρ ακδ σν βπτηθδ κκ σγδ 
δωηρσηµφ ϕµνϖκδχφδ ηµ κκ εηδκχρ− Γνϖδυδθ+ ϖησγ χυµβδλδµσ µχ 
ροδβηκηψσηνµ νε ρβηδµβδ+ σγηρ ηρ µν λνθδ ονρρηακδ− Λµξ ρβηδµσηρσρ θδ 
ϖνθϕηµφ ηµ σγδηθ νϖµ δωβσ µθθνϖ εηδκχ νε ϖνθϕ+ µνσ ϖδκκ θδβνφµηψδχ αξ 
νσγδθ ρβηδµσηρσρ− Γηρσνθξ νε ρβηδµβδ γδκορ σν δυκτσδ σγδ ονρησηνµ νε 
νµδ’ρ θδρδθβγ ηµ σγδ ρβνοδ νε σγδ ϖγνκδ βνθοτρ νε σγδ ρβηδµσηεηβ 
βγηδυδλδµσρ µχ σν βπτηθδ µνσ νµκξ ρβηδµσηεηβ δµσγτρηρλ+ ατσ κρν 
γτλµηρσηβ ηχδρ µχ χδρηθδρ− 

Νµδ λξ ρϕ9 ϖγξ+ ηµ σγδ φδ νε µτβκδθ βγδληρσθξ µχ βνρληβ ροβδ,
βθεσρ+ ργντκχ ϖδ ροδµχ σηλδ νµ θδχηµφρ ρσνθηδρ αντσ κβγδλξ µχ 
ρσθνκνφξ> Σγηρ λξ εηθρσ ρδδλ  θδρνµακδ πτδρσηνµ− Ατσ ηµ εβσ+ µξ 
χυµβδλδµσ ηρ ονρρηακδ αρδχ νµ θδβνφµησηνµ µχ δυκτσηνµ νε ϖγσ 
γρ κθδχξ αδδµ χνµδ− ≅ ϕµνϖκδχφδακδ θβγησδβσ µδυδθ ιτχφδρ  
ατηκχηµφ λδθδκξ νµ σγδ αρηρ νε ησρ ντσδθ υηδϖ νθ ησρ γδηφγσ+ ατσ κννϕρ σ 
ησρ χθϖηµφρ µχ βγδβϕρ ησρ λσδθηκρ+ εντµχσηνµ+ ρδβτθησξ+ δεεηβηδµβξ+ 
δβνµνληβκ υκτδ µχ σδβγµηβκ δωοδθσηρδ τρδχ ηµ ησ− ≅ ρηληκθ θνκδ ηρ 
οκξδχ αξ γηρσνθξ νε ρβηδµβδ ηµ ησρ ρταιδβσ εηδκχ− 

Γηρσνθξ νε ρβηδµβδ ηρ µνσ  λδµρ σν δρσακηργ σγδ µσηνµκ νθ θβηκ 
ρτοδθηνθησξ+ ατσ  ϖξ νε δµβντθφηµφ εθηδµχργηο µχ βννοδθσηνµ 
αδσϖδδµ χηεεδθδµσ µσηνµρ− 

Φγνκλ,Γνρρδηµ Ρχθη,≅εργθ  
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Foreword 

History of Science: Its Necessity and Benefits 
Γηρσνθξ νε ρβηδµβδ ηρ µ ββντµσ νε σγδ δλδθφδµβδ µχ χδυδκνολδµσ νε 
σγδ γτλµ ρβηδµσηεηβ σγντφγσ µχ δωοδθηδµβδ+ µχ σθηδρ σν εηµχ µρϖδθρ 
σν πτδρσηνµρ ρτβγ ρ9 

· Γνϖ µχ ηµ ϖγηβγ ϖξρ γυδ γτλµ αδηµφρ βπτηθδχ σγδηθ 
ρβηδµσηεηβ ϕµνϖκδχφδ> 

· ςγηβγ βνµχησηνµρ γυδ γδκοδχ σγδ οθνλνσηνµ νε ρτβγ 
ϕµνϖκδχφδ> 

· Γνϖ ρβηδµσηεηβ ϕµνϖκδχφδ γρ αδδµ οοκηδχ> 
· ςγηβγ εβσνθρ γυδ κδχ σγδ γτλµ δεενθσρ ενθ νασηµηµφ ρβηδµβδ 

ηµσν χδχ,δµχ νθ νεε,θνχ> 
· ςγηβγ βνµµδβσηνµρ δωηρσ αδσϖδδµ σγδ κηυηµφ δµυηθνµλδµσ µχ 

σγδ χυµβδλδµσ νε ρβηδµβδ> 
Ρβηδµσηεηβ ηχδρ µχ ενθλτκσηνµ θδ σγδ λνρσ τµηυδθρκ δκδλδµσρ νε 

σγδ γτλµ βηυηκηψσηνµ− Ρβηδµσηεηβ εβσρ θδ χδρβθηαδχ ηµ σγδ ρλδ ϖξ κκ 
νυδθ σγδ ϖνθκχ− Βνµρδβτσηυδ φδµδθσηνµρ νε λµξ µσηνµρ γυδ 
βνµσθηατσδχ σν σγδ χδυδκνολδµσ νε ρβηδµβδ− Λµξ χηρβνυδθηδρ µχ 
ηµυδµσηνµρ ϖδθδ ενθφνσσδµ ϖγδθδ σγδξ εηθρσ οοδθδχ µχ κσδθ θδοοδθδχ 
ρνλδϖγδθδ δκρδ− Σγδ οθδρδµσ γτλµ βηυηκηψσηνµ ηρ  βνλλνµ γδθησφδ 
νε κκ γτλµ αδηµφρ µχ ησρ γηρσνθξ ργντκχ αδ µθθσδχ σν σγδ ξντµφ 
φδµδθσηνµ νε κκ µσηνµρ− 

Γηρσνθξ νε ρβηδµβδ ηρ σγδ ρσνθξ νε γτλµ αδηµφρ’ δεενθσρ σν ϕµνϖ σγδ 
µστθκ ογδµνλδµ+ σγδ θτκδρ φνυδθµηµφ σγδλ+ µχ σγδ λδµρ σν οοκξ 
σγδρδ ογδµνλδµ ενθ σγδηθ ϖηκκρ− 

Ενθ δµβντθφηµφ σγδ ξντµφ φδµδθσηνµ σν χδεδµχ οδβδ µχ 
αθνσγδθγννχ νµ σγδ δθσγ µχ σν ρρηρσ λωηλτλ εκντθηργλδµσ νε 
ρβηδµβδ µχ βτκστθδ+ σγδ ξντµφ οδνοκδ ργντκχ αδ βπτηµσδχ ϖησγ κκ σγδ 
δεενθσρ νε σγδηθ οθδχδβδρρνθρ λνµφ κκ µσηνµρ− 
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