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ما شمند یو اجتماع یاخالق یس   دا

ش از هر زمان دیگری از  شر ب ی علمـی اهـ وردادسجهان امروز، جهان علم است و 

شرفت علم دامنگیر جامعـیو در کنار آن از بال ردیگ یمبهره  ر پ سـانی  ۀایی که در ا ا

ر دولبشد رد. این شمش سـانی بـه منزلگـاه ه است رنج می  ه، شاید زمانی که جامعۀ ا

شرفت و  شود) تنها به تعالی و پ ش از آن موجب نابودی خود  رسد (اگر پ گاری  رس

ری و  را ر آشوبی که آرزوی صلح و  گی کمک کند. در زمان حاضر و در دنیای  س هم

 متزلزل کرده است، چگونگی 
ً
ین کننـدۀ ی علم است که تعیـریکارگ بهرادری را شدیدا

رویم؛ جنگ های خانمان سوزی  سان است. راه دور  ر زندگی ا ت یا منفی آن  تأثیر مث

زارهای نوین ارتباط جمعـی کـه بـه  یم یا تأثیر مخرب ا که اینجا و آنجا شاهدش هس

ی عددی ایـن امـر نگرانـی ها مثال، زند یمآرامش فردی و حریم خصوصی افراد لطمه 

است یریکارگ بهآورند. چگونگی   تابع س
ً
های راهبردی صـاحبان قـدرت و  علم عمدتا

د و  دآورندگان علم هم در این میان میروت است. اما پدی ه باشـ تواننـد نقـش داشـ

رداختن به کار علمی یجۀ آن  ،دارند. انگیزۀ  شمند و موضوع کارش و ن وۀ کار دا ر ش

ر  شمندان و گذارد یما ررسی زندگی دا اخالقی و اجتماعی آنـان ی کاری، ها یژگو. 

بن موسی خوارزمی، ریاضیدان در این زمینه آموختنی و رهگشا باشد. محمد  تواند یم

ۀ رانی که در قرن سوم هجری  رجس علم جبر بود، در مقدمـۀ  گذار هیپاو  ستز یما

شمندان را چنین ذکر کرده است: ش، انواع دا   کتا
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شمندان  ه، و اند شمندان روزگاران گذش ه سرگرم نگارش و دا ن پیوس ش ملت های پ

ش  ۀتصنیف بوده اند، آنان به انداز س از خود، در انواع دا رای مردم  ش،  توانایی و بی

ه در دیگر سرای کرده اند، بدان امید کتألیف و تصنیف  ها کتابفلسفه  یها دهیگزو 

و  ها روتتمام  هکر جای ماند؛ نامی  کپاداشی یابند و در این جهان از آنان نام نی

رای ک ییها هیرایپ رش هیچ است، و  را ار به دست می آید در  س ه با زحمت و رنج 

دن به آن، زحمت  ش و دشواری حل مشکرس الت علمی آسان کشف رازهای دا

  .دینما یم

شور سه گونه است:[   ]دا

شی را ابداع یا کشف  رای اولین بار دا شی مردی است که  رکند یمیا دا ای ، و 

  .گذارد یمآیندگان به یادگار 

ر  نیان را شرح و تفس ش شمندی است که آثار پ و مطالب مبهم و پیچیدۀ  کند یمیا اند

رای بیان مطلب را شان می دهد و ر ساده هکتابی را روشن می سازد؛  ی را ریگ جهینی 

  .کند یمآسان 

رخی از  ی و آشفتگی  ها کتابیا خردمندی است که در  س خورد یرمبه نادرس  ،

ی به کار نب خوش، با بخشد یمرا سامان  ها یآشفتگکند، و  را اصالح می ها نادرست

ر او خرده نگرد یممؤلف  باه دیگران شده است ردیگ ینم،  ، و از اینکه متوجه خطا و اش

ن  ش   . بالد ینمبه خو

رجمۀ حجبر و مقابله[ ن خدیو جم، تهران ، محمد بن موسی خوارزمی،   ]۲۶، ص ۱۳۴۸س

ین هم  ش رای همگان چهرکآلبرت ای  
ً
ایی است، ۀ ه تقریبا س از خوارزمی،  ۱۱آش قرن 

ت شصتمین سالگرد تولد ما رلین ،  کس پالنکدر سخنرانی به مناس شمندان را  ۱۹۱۸( م) دا

هچنین    رده است:ک یبند دس

ار است؛ سا ییها حجرهمعبد علم را  ه آنان کمتفاوتند و موجباتی  ها حجرهنان این کس

سکان کرا به این م اند تا  اری از آن رو پای به معبد نهادهشانیده است نیز متنوع. 

ه  به دستفرصتی  رای این دس آرند و هنرمندی خاص خود را به دیگران عرضه نمایند. 

ی خود را از آن اه هخواس یو ارضا رند یمه از آن لذت کعلم همچون ورزشی است 

  انتظار دارند.

 به منظور 
ً
به معبد علم قدم نهاده اند و  کآوردن پاداش نی به دستگروهی دیگر صرفا

رای مقاصد سود جویانه نثارش    رده اند.کنیروی دماغی را 
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هه کاگر بنا بود  ه به این دو  یا فرش س از جانب خداوند به معبد پای نهد و افراد وا

شگاه بیرون  رس رس آن بود کگروه را از  ر جای نماند. با وجود که دیگر کند،  سی 

گان و چه از آن  ،ه تنی چندکاین باید گفت  ه به روزگار ما زندگی کسان کچه از گذش

یل عده است؛ و از همین رو است ی از این قلکی ک. پالنددنمان یمر جای  ،نندک می

  ورزیم. ارادت میه ما به وی ک

  
ین و ماکس پالنک ش   آلبرت ای

اری از مردان  یا هیتصفه ما، با چنین کدانم  می کمن نی س هفرضی،  ه کرا  یا رجس

زرگ  ۀسازند زرگترین قسمت و حت –قسمتی  اند، از دست خواهیم  معبد علم بوده –ی 

اری موارد اتخاذ تصمیم کداد (و ناگفته نماند  س ۀ خداوند نیز به منزلۀره در   ای فرش

س دشوار خواهد بود). ولی یک ه اگر کته هم در نظر من مسلم است و آن اینکن کاری 

نان معبد فقط و فقط منحصر به آن دو  ش ه از آن بیرون کبود  یا طبقههمگی حجره 

یان علم به این عظمت و جاللی  شد ینمند، هرگز معبدی ساخته ا شدهرانده  ه کو ب

ز  گاه چیهخزنده  یها ساقهه از کچنان -درس ینمامروزه دارد  جنگلی انبوه و سر س

شری دست می یازن کپدید نمی آید. این افراد به هر ی ه های فعالیت  د، اما از رش

یجۀ شان به معبد علم ن ه به هنگام انتخاب کاع و احوالی است تصادف و اوض تقر

سا اگر اوضاع و احوال به نحو دیگر می بود،  یا حرفه ش می آید؛ و چه  رای آنان پ

  .شدند یممهندس یا بازرگان یا افسر 

ه  ۀ الهی شدهکحال بیایید نظری هم به آن دس نیم. کاند بیف ه مورد لطف و عنایت فرش

ر اینان مردانی  ش ند؛ و در عین واجد بودن ک، خاموش و تازدارر، زیانگ شگفتب رو هس

ر یها تیخصوصاین  شان به یکروحی و اخالقی مش اه متر کدیگر به مراتب ک، ش
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اهت  ۀکسانی است کاز ش چه عاملی  دیدان یمخداوند آنان را از معبد رانده بود.  ه فرش

س دشوار، و کشانیده است؟ جواب دادن به این سؤال کرا به معبد  ها آن اری است 

ه در این مورد کدقایق آن باشد. آن به  لیۀکبه تنهایی جوابگوی  تواند ینمهیچ پاسخی 

شر را به علم ک ییها زهیانگرین ی از نیرومندکه یکشده بگویم  زبان همبا شوپنهاور  ه 

 یها یناهنجارزندگی روزمره و  یها یگرفتارهمانا فرار از  کند یمو هنر راهبری 

رای وی فراهم  یآرزوهاه قیود تمایالت و کاست  یآور أسیو آالم  کدنادر زودگذر 

زندگی  یها یآلودگه از که طبعی زیبا سرشت دارد، همواره مایل است ک. هر سازد یم

زد و دست تعلق در دامن دنیای مدر زند. این میل شدید کات و تفکشخصی بگر رات 

گی  س نان است  رناپذ مقاومتنظیر همان دل ش د یمه کشهر  ر سر و  کوش از محیط 

زند و به دامن  رند تا در آنجا، در سکصدا و محدود شهر بگر وت کوهساران پناه 

ر جهان بگشایند و در آن هوای صاف و  وت کاز آرامش و س زیانگ فرحطبیعت، دیده 

شانی از ابدیت است دمی بیارامند.کروح بخشی   
ً
  ه ظاهرا

ینمقاالت علمی ا[ ش رجمۀ ی   ]۱۸و  ۱۷، ص ۱۳۵۶مصاحب، تهران،  محمود، 

ه به دیدگاهشان و اوضـاع روزگارشـان  یها مالکسان دیگری هم با کالبد  س دیگری 

شمندان را  هدا ین و خـوارزمی خوانـدیم، هنـوز ک یبند دس شـ رده اند. آنچه از دیـدگاه ای

ـر  یها یکش بهرهو  ها یعدالت یب، ها جنگه کدارد. اما جراحاتی و کارآیی مصداق  امروزی 

شر وارد  ر صاحبان زر و زور  ردهکوجدان  ری ناپذ ارآمـد زنـدگی که عناصـر کاند و آز س

سانی از جمله علم را به خدمت اهداف خود  ررسی و آورند یدرما ه،  ری  یبند دس روزآمد

 به . اگر طلبد یمرا 
ً
بـی مـرز اسـت) ه همچون سراب کرای تأمین زندگی آسوده ( علم صرفا

ـزار  شـمند بـه ا رداخته شود، و از ابعاد عاطفی، اخالقی و اجتماعی آن غفلـت شـود، دا

  ردی مخرب خواهد داشت.کارکو  شود یمتبدیل  یکش بهرهیم سلطه و کتح

ر شد، طرح موضوع در سطح جهانی بود. امـا در پیرامـون خـود بایـد کآنچه به اشاره ذ

م  ییها دهیپدنگران  ، ینگر یسطح، ییگرا مدرکند. ک شور را تیره میکعلم ۀ ینده آکهم باش

ند. امیدواریم کدزدی علمی و  شرفت علمی هس نهادهـای  یها رنامـهتاب سازی، دشمن پ

رای مقابله با این  ول  رود و مصالح ممل ها دهیپدمس ر  ت را کـاز حد حرف و تبلیغات فرا

شگیری از این کاغذبازی و انعطاف بیجا نکقربانی مالحظات،  رای پ مذموم  یها دهیپدند. 

شان  ده کنباید به خط و  س دن   رد.کش



 

 

۵ 

ل 
سا

ن، 
را
 ای
 و
الم
اس

ی 
لم
 ع
ث
را
می

رم
ها
چ

رۀ 
 ش
،

م 
دو

ی 
یاپ
(پ

۸،( 
ن 
ستا
زم

و 
ز 
یی
پا

۱۳
۹۴

 

  

دن اسالمی   *ریاضیات محض در 
  ١یان پ. هوخندایک
2ترجمۀ راضیه سادات موسوی  

  مقدمه. ١
و گروهـی » ریاضیات اسـالمی«گروهی ریاضیات در تمدن اسالمی از قرن دوم تا یازدهم هجری را 

 مناسب نیسـتند. بسـیاری  می» ریاضیات عربی«دیگر 
ً
خوانند، اما هیچ کدام از این دو عبارت کامال

انـد، امـا ریاضـیدانان  شـود، مسـلمان بوده از ریاضیدانانی که کارهایشان در این مقاله نـام بـرده می
ای بـا مفـاهیم  مسائل ریاضـی رابطـۀ ویـژهاند. تعدادی از  هبودهم دیگر های مذهبی  دیگری با زمینه
 بـا مـذهب مـرتبط نبـود.  اسالمی داشته

ً
اند، اما بخش عمدۀ ریاضیات در تمدن اسـالمی مسـتقیما

تـر اسـت کـه هدر صورتی ب» ریاضیدانان عربی«و » ریاضیات عربی«های  بنابراین استفاده از عبارت
کـه در ایـران یـا » عربـی«مهم یدانان درک شود. بسیاری از ریاض آن یزباندر معنی » عربی«صفت 

کردند، در حقیقت عرب نبودند، اما زبان عربی همـواره  های غیر عربی زبان زندگی می دیگر سرزمین
ها بوده اسـت. در قـرن چهـارم هجـری و پـس از آن،  زبان اصلی ریاضیات (و علم) در آن سرزمین

ها در مقایسه با آثاری که  اند؛ اما تعداد آن یا ترجمه شده گاشتهبرخی از آثار ریاضی به زبان فارسی ن
به عربی نوشته شده ناچیز است، و بیشتر واژگان تخصصی ریاضی در ایـن متـون فارسـی، از عربـی 

   ٣.ه استگرفته شد

                                                    
  ای است از: همقاله ترجماین  *

“Pure mathematics in Islamic civilization”, Companion Encyclopaedia of the History and Philosophy of the 
Mathematical Sciences, ed. by Ivor Grattan-Guinness, London-New York (Routledge), pp. 70-79. Reprinted 
in: Helen Lauer, ed., History and Philosophy of Science for African Undergraduates, Ibadan, Nigeria, 2003, 
pp. 494-499.  

١. Jan P. Hogendijk میراث علمی، مشاور علمی نشریۀ تاریخ ریاضیات و نجوم دانشگاه اوترخت هلند ریاضیات و پژوهشگر استاد،  
j.p.hogendijk@uu.nl  

 raziesadatmusavi@gmail.com دانش آموختۀ کارشناسی ارشد تاریخ علم، دانشگاه تهران، .٢
  ، ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۱، شمارۀ ۲، سال میراث علمی(سخن سردبیر)، » علوم ایرانی، علوم عربی یا علوم دورۀ اسالمی«بنگرید به  .٣
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هـای  های خطی عربی هستند کـه کاتبـانی بـین قرن ، نسخهدورۀ اسالمیمنابع اصلی ما در ریاضیات 
انـد (سـزگین،  انـد و در بیشـتر مـوارد خودشـان ریاضـیدان نبوده کرده رونویسیچهارم تا سیزدهم هجری 

نزدیـک،  خـاورهای خطی در حال حاضـر در  های این نسخه ماتویفسکایا و روزنفلد). مهمترین مجموعه
از ابتدای قرن نـوزدهم مـیالدی مطالعـه  دورۀ اسالمیشوند. اگر چه تاریخ علم  اروپا و هند نگهداری می

، بنابراین دانـش مـا از ستا  های علمی به زبان عربی هنوز بررسی نشده شده است، بخش بزرگی از کتاب
های خطـی  نسـخه ۀرا از مطالع دورۀ اسالمیبه هیچ وجه کامل نیست. ریاضیات  دورۀ اسالمیریاضیات 

نیـز شود  در نظر گرفته می» ریاضیات«که امروزه به عنوان عربی دربارۀ موضوعاتی خارج از بازۀ محدودی 
. اهـ ماننـد اینهای نجومی و آثار نورشناسی، فقـه، زبانشناسـی و  ها و جدول شناخت، مانند متنتوان  می

های خطـی  های التینـی و عبـری نسـخه های آفتـابی، و نیـز ترجمـه ها و ساعت ابزارهایی چون اسطرالب
  هستند. دورۀ اسالمید، از دیگر منابع شناخت ریاضیات ان عربی که از میان رفته

ریاضـیات مقـدماتی،  آشنایی باه است. داشتریاضیات در تمدن اسالمی دالیل مختلفی  مطالعۀ
شد. کاربردهـای اولیـۀ حسـاب و هندسـه در  بخشی از نظام آموزش علوم عقلی محسوب می اغلب

ی کار ربارۀ کاربردهای هندسه در معماری و کاشید. دانش ما دوو مساحی ب امور دیوانیتجارت، فقه، 
کاربرد ریاضیات بسیار پیشرفته در نجوم، احکام نجوم و نورشناسی بود. بیشـتر اندک است.  اسالمی

شـوند. مهمتـرین  )بین یا طالع(که منجم گرفتند، برای این بود  کسانی که ریاضیات پیشرفته را فرا می
را کسانی به وجود آوردند کـه ریاضـیات را بـه خـاطر  اسالمیدورۀ دستاوردهای خالقانۀ ریاضیات 

 تمامی جبر) هیچ  . بخش اساسی پیشرفتکردند مطالعه میخودش 
ً
های ریاضیات (برای مثال، تقریبا

کاربردهـای جبـر در محاسـبات از ، نـویس یگونه کاربردی نداشته است. بعضی از جبردانـان عربـ
 تبلیغی برای ریاضیات بوده است.  این کردند، اما می بحثاالرث  سهم

ً
  احتماال

در مفهـوم » محـض«ریاضـیات اسـت کـه واژۀ » محـض«های  مسئلۀ اصلی در این جا، جنبـه
رود. بعضی از موضـوعاتی کـه هـر دو جنبـۀ  ها یا زندگی روزمره به کار می کاربرد در دیگر دانش کم

 ؛ آمده استمقاله در این را دارند، » کاربردی«و » محض«
ً
همین جـا نگاشتی در  مثلثات و گنج مثال

مهمتـر بـودن ارتبـاط میـان ریاضـیات محـض، احتمـالی هویروپ دالیل ینس بررسی شده است. 
  .پایان مقاله) منابع( کاربردی و عملی در تمدن اسالمی را نسبت به پیش از آن، بررسی کرده است

 انتقال ریاضیات به زبان عربی. ٢
شـدند  بخشی از حکومت اسـالمی محسـوب می شامهای ایران و  قرن دوم هجری، سرزمین آغازدر 

پـس از  دورۀ اسـالمیشـد. تـاریخ علـم  های علمی کهن در آن جا یافت می سنت بازماندۀکه هنوز 
هجـری) و تأسـیس پایتخـت جدیـد در بغـداد آغـاز  ۱۴۲گذاری حکومت عباسـیان (در سـال  پایه
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م هجری، دربار بغداد پذیرای منجمان هندی بود و برخی آثـار نجـومی از قرن دو در اواخر شود. می
قرن سوم هجری، خلفای عباسـی آثـار علمـی یونانیـان را  وایلسانسکریت به عربی ترجمه شد. در ا

  د، در بغداد بنا نهادند. وب فرهنگستان علومرا که نوعی » الحکمه بیت«و  ندگردآوری کرد
اغلب بیش از یـک بـار، از یونـانی بـه عربـی ترجمـه شـد. انتقـال  ،علمیدر آن زمان بسیاری از آثار 

خوبی مشـهود  آپولونیوس به مخروطاتنبود؛ چنان که در خصوص  ای ریاضیات به هیچ وجه فرآیند ساده
بنوموسی، سه مهندس توانمند در قرن سوم تصمیم به ترجمۀ آن گرفتند، اما تنها یک نسـخۀ خطـی  .است

توانستند مفاهیم آن را دریابند. یکی از این سه برادر بـه  ناقص از هفت مقالۀ اول را در اختیار داشتند و نمی
ای  توانـد مقدمـه سـئله میاعتقاد داشت ایـن م زیراکرد،  کارنظریۀ مقاطع استوانه روی نام حسن، خودش 

ای  نسـخه شـامباشد. پس از مرگ او، برادرش احمد در  مخروطاتبرای نظریۀ مقاطع مخروطی در کتاب 
بـا اسـتفاده از دو نسـخۀ احمد و برادر دیگرش، محمد، از چهار مقالۀ اول را با شرحی از اتوکیوس یافت. 

تر شـود،  را دریابند و برای آن که مفهـوم آپولونیوس مخروطات مطالبموجود و نظریۀ حسن، موفق شدند 
. سپس بر ترجمۀ هفت مقالـۀ اول از هـالل حمصـی (مقالـۀ درون متنی به اصل یونانی افزودندارجاعات 

). ترجمـۀ آثـار ۶۲۹- ۶۲۰ص اول تا چهارم) و ثابت بن قره (مقالۀ پنجم تا هفتم) نظارت کردنـد (تـومر،
بیگانـه بـه سـادگی در سـاختار  اصطالحاتبود.  ت فنی تازهاصطالحاعلمی به عربی اغلب نیازمند ابداع 

نبـود. از ایـن رو بـرای مثـال،  ترانویسی همان اصطالحات مطلـوب، بنابراین ودش زبان عربی پذیرفته نمی
ترجمـه » قطـع زائـد«و بعدها بـه ترانویسی » اوبربوال«(هذلولی) ابتدا به صورت  hyperbolèواژۀ یونانی 

  .دیگر به کار نرفتاوبربوال واژۀ ، اصطالحاین شد. پس از ابداع 
شان از میان رفته اسـت،  دند که اصل یونانیرا حفظ کرر ریاضی یونانی اثمترجمان عرب چندین 

 مانند 
ُ
 مخروطـاتاقلیدس، مقاالت پنجم تا هفـتم  )ها تقسیم در باب( کتاب القسمةمنالئوس،  رکَ ا

ۀ گمشـداز آثـار ای  تازههای  دیوفانتوس. هنوز هم نشانه حسابآپولونیوس و مقاالت چهارم تا هفتم 
  شود.  می هریاضیات یونانی در متون عربی یافت

 های عددنویس و مفهوم عدد دستگاه. ٣
عربی در ودنـد. اعـداد هنـدبر به کار مـیبرای ثبت اعداد را ی ختلفهای م دستگاه نویس، یریاضیدانان عرب

یافـت. شـیوۀ  راه دورۀ اسـالمیریاضـیات اواخر قرن دوم هجری برای ثبت اعداد صحیح مثبت از هند به 
شـده  تبیـیندر کتابی از محمد بن موسی خـوارزمی  ق۲۱۵در حدود سال » اعداد هندی«ین استفاده از ا

ــام ایــن دانشــمند در قــرن دوازدهــم مــیالدی بــه صــورت الگوری امــروزی  واژۀمنشــأ می (ســاســت. ن
به التینی برگردانده شد. در قرن چهارم هجـری، دو گونـۀ متفـاوت از نمادهـا ») الگوریتم«یا »الگوریسم«

غبار که در شـمال آفریقـا و  ارقامشود، و  هندی که هنوز هم در خاور نزدیک استفاده می رقامظاهر شدند: ا
  هستند.  0و  9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 های اولیۀ اعداد امروزی رفت و نمونه اسپانیا به کار می



 

  

٨ 

» منجمـان حساب«کردند که  دیگری استفاده می دستگاهاز دورۀ اسالمی و منجمان  دانان هندسه
بطلمیوس و دیگر آثار نجومی یونانی گرفتـه شـده بـود. در ایـن نظـام،  مجسطیشد و از  ه میخواند

حـروف  ، همچنان باصورت شصتگانیبا حروف الفبا، و کسرها به در پایۀ شصتگانی اعداد صحیح 
عربی با همان ارزش عددی  یهر حرف یونانی را به حرفدورۀ اسالمی شد. مترجمان  نوشته می ،الفبا

 برگرداندند و نماد صفر یونانی را 
ً
میکرون با خطـی در بـاالی آن: عینا

ُ
. ōبه کار بردند، حرف یونانی ا

. هــیچ نمــاد شــد خوانــده می »ثانیــه«و  »دقیقــه«های کســری اعــداد در نظــام شصــتگانی،  مرتبــه
عربی وهنددستگاه شمار را (که در  کسرهای دهدهید. نبوای میان اعداد صحیح و کسرها  جداکننده

 : راشـد،بنگریـد بـه،  ه۶سدۀ )، و پس از او سموأل ( ه۴سدۀ شود) نخستین بار اقلیدسی ( می نوشته
  ) به کار بردند. ه۹سدۀ ) و کاشانی (۱۲۸-۱۲۲ص

شـد (التینـی شـده بـه  ، نماد هیچ، صفر خوانـده می»منجمان حساب«عربی و وهند ستگاهددر 
)، و به معنـای در زبان انگلیسی »zero«و » cipher«، و از آن جا zephriumو  cipherumصورت 

 به عنـوان عـدد پذیرفتـه  اعدادی دهشصتگانی یا ده نمایشدر » جای خالی«
ً
بود. خود صفر عموما

بود. ریاضیدانان عمل تفریق را به عنوان مطرح ندورۀ اسالمی شد و اعداد منفی هم در ریاضیات  نمی
ها  ای یک عبارت پذیرفتـه در معـادالت یـا چندجملـه» ۳منهای «یک عمل حسابی به کار گرفتند و 
گ (اصم)، مانند قطر مربعی به ضلع یک، عدد در نظر های گن خط بود. در سنت هندسۀ یونانی، پاره

را یـک عـدد در نظـر بگیرنـد، و  ۲مشتاق بودند ریشۀ دوم  نویس یشدند. ریاضیدانان عرب گرفته نمی
های میان مقادیر دلخواه وضع کرد. از این رو، بـه محـض  حتی عمر خیام ارزشی عددی برای نسبت

تواند با یک عدد، یعنی طول آن مرتبط شود.  خطی می پارهخط واحد انتخاب کنیم، هر  آن که یک پاره
گاهانۀ مفهوم عدد نیسـت؛ بلکـه  آن چه در این جا روی می بـرای  ۀ اعـدادنظریـ تطبیـقدهد، بسط آ

محاسبات هندسه و مثلثات است که از زمان بطلمیوس وجود داشته و الزم بوده طول در  شانکاربرد
  های گنگ محاسبه شود. خط پاره

  بروز نیافتند. دورۀ اسالمی در ریاضیات  گاه هیچمختلط اعداد 

  جبر .۴
ــود از  ــر«مقص ــا، » جب ــن ج ــندر ای ــادالت و  ف ــر روی مع ــی ب ــات ریاض ــه و عملی ــل معادل ح

بـه  مهـای پـیش از اسـال هاست. این که علم جبـر چگونـه و تـا چـه حـدی از فرهنگ ای چندجمله
اثر متقدم و بسیار موفق عربی در عرضۀ  ١منتقل شده است، مشخص نیست.دورۀ اسالمی ریاضیات 

                                                    
، شمارۀ ۴، سال میراث علمیمژده،  ، از مریم روژانسکایا، ترجمۀ حسین گل»بحثی دربارۀ پیدایش جبر در دورۀ اسالمی«بنگرید به مقالۀ  .١

 . ۱۰۱-۹۸، ص ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱
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دهد که  را توضیح می متعارفحل شش معادلۀ  نخستخوارزمی است. او جبر و مقابلۀ جبر، کتاب 

ـــد از:  ـــروزی عبارتن ـــان ام ـــه بی bxب c= ،ax bx=2  ،ax c=2 ،ax bx c= +2،ax c bx+ و  2=

ax bx c+ ,aبا این شرط که 2= b,c > هـای حـل شـدۀ بسـیار،  . سپس خوارزمی با استفاده از مثال0
دهـد؛ او معادلـۀ  توضـیح می متعـارفمعـادالت خطـی و درجـۀ دوم را بـه ایـن معـادالت  تحویل

ax bx c= بـه کنـد و  بیـان می» هایی به عالوۀ عددی اسـت ء هایی برابر با شی مال«به صورت را  2+

xمعادلۀ امروزی جای  x- =24 3  .»جز سه درهـم برابـر اسـت بـا دو شـیء چهار مال به« گوید می 2
ایـن  فنیاصطالح را به سوی دیگر معادله ببریم. ناقص (کاهنده) درهم  ۳برای حل این معادله، باید 

  ترجمه شد. algebraعمل، یعنی جبر (به معنای جبران و ترمیم)، در التینی به 
کنیم.  پـس از خـوارزمی عرضـه مـی دورۀ اسـالمیهای جبـر  هـایی از پیشـرفت در این جا مثال

(بـا کـه بـه سـادگی را ابوکامل معادالت درجۀ دوم بـا ضـرایب گنـگ و معـادالت درجـۀ چهـارمی 
هـایی بـا  به معادالت درجۀ دوم بودند بررسی کرد. کرجی و سموأل عبارت یلحوت لقابجایگزینی) 

 x8هـا ، اما بدون نمادی مناسب برای توان، در نظر گرفتنـد. آناز مجهول های (صحیح) دلخواه توان

x(یعنـی» مال کعـب کعـب«را با  .x .x2 3 / و )3 x81  بیـان » یـک جـزء از مـال کعـب کعـب«را بـا
nای . کرجی دریافت که ریشۀ دوم چند جملهکردند می k k

n k ka x a x+
+ توان با اسـتفاده  میرا  +¼+

nد دهـدهی بـه صـورت اعـدا جذراز الگوریتم آشنای استخراج  k k
n k ka a+
+ +¼+10 بـه دسـت  10

ای دیگـری  ای داده شده مربـع چندجملـه . کرجی از این الگوریتم تنها در مواردی که چندجملهوردآ
آمد. سموأل نیز دریافت روش تقسـیم اعـداد  به دست می راحتیباشد استفاده کرد، بنابراین پاسخ به 

  د.داها تعمیم  ای توان به همان شیوه برای تقسیم چندجمله میرا دهدهی 
تالش کردند معادلۀ درجۀ سوم را به صورت جبری حل کنند، اما موفـق  یسنو یریاضیدانان عرب

این مقاله بررسی شده است. در قرن  ۷ها برای حل این معادالت در بخش  نشدند. روش هندسی آن
بسـیار شـبیه بـه  عالئم اختصـاری،با نام قلصادی، از  نی از غرب جهان اسالمنهم هجری، ریاضیدا

در معـادالت در اروپـا بـه کـار بردنـد،  نـوزاییو جبردانـان دورۀ  حسـاب رسالۀ آنچه دیوفانتوس در
  .استفاده کرد

  نظریۀ اعداد. ۵
اقلیدس و آثار نیکوماخوس و دیوفانتوس در حسـاب، بـه اصول های مرتبط با نظریۀ اعداد در  بخش

ها را به طور کامل مطالعه کردند. یکـی  آن دورۀ اسالمیعربی ترجمه شدند و بسیاری از ریاضیدانان 
اعداد متحاب است که ثابت بن قـره آن را کشـف و اثبـات  دستوراز دستاوردهای قابل توجه اعراب، 

)کرد: اگر  )np -= -13 2 1 ،( )nq = -3 2 )و  1 )nr -= -2 19 2 همگی اعداد اول باشند، آن گـاه اعـداد  1
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na pq= nbو  2 r= ، و مجمـوع bبرابر با  a حقیقی های علیه مجموع مقسومیعنی متحاب هستند؛  2
)مقـدار  pاست. ابن هیثم دریافت که هر عـدد اول  aبرابر با  b حقیقی های علیه مقسوم )p !- +1 را  1

x کند، و در قرن چهارم هجری معتقد بودند معادلۀ عاد می y z+ =3 3 نـدارد  یهیچ جواب صحیح3
عرضـه در دورۀ اسالمی  گزارۀ اخیرهای سخت دو  رود اثبات ). احتمال نمی۲۴۲ و ۲۲۰ص (راشد،

ت هوشـمندانه در برخی از معـادالت سـیاله را بـا ایجـاد تغییـرا نویس شده باشد. ریاضیدانان عربی

هـای  )، اما در کل هیچ گونه پیشرفت اساسی در روشمنابع ← های یونانی حل کردند (سزیانو روش
  .نشد حاصلنظریۀ اعداد 

 هندسه. ۶
، تصـحیح و شـرح آثـار کهـن هندسـی یونانیـان، شـامل آثـار اقلیـدس، نـویس یعرب دانـان هندسه

تـوان تاحـدودی  میدورۀ اسـالمی را ، و هندسـۀ را پیگیری کردند آپولونیوس، ارشمیدس و منالئوس
های عمیقـی در مبـانی هندسـه بـوده  بخش بررسی اقلیدس الهاماصول این آثار در نظر گرفت.  ادامۀ

 است. 
ً
خـی دیگـر، بر امـااقلیدس را اثبات کنند،  توازیبرخی از ریاضیدانان تالش کردند اصل  مثال

تر و در نتیجـه  نـد سـادهکرد فکـر می، آن را با گـزارۀ دیگـری کـه الدین طوسینصیرمانند ابن هیثم و 
اصول در  تناسب). ماهانی تعریف در منابع» جاویش«بنگرید به تر است، جایگزین کردند ( مناسب

aعوض کرد که  ی به این صورتاقلیدس را با تعریف معادل : b c : d=  بـه  دو طرف تساویاگر بسط
  یکی باشد. لصورت کسر مسلس

 بـهآپولونیوس در حل مسائلی کـه مخروطات از  نویس یعرب دانان هندسهدر قرن چهارم هجری، 
ضــلعی منــتظم  ، اســتفاده کردنــد، ماننــد ترســیم هفتنیســتحــل قابــل کــش و پرگــار  کمــک خط

 سـئلۀضلعی منتظم در مربع، و نیز حـل ایـن م )، تثلیث زاویه، محاط کردن پنج۱۹۸۴(هوخندایک، 
با دانستن موضع آینۀ مقعر یا محدب، چشم و شیء. این مسئله  بازتابنقطۀ نورشناسی: یافتن محل 

. تربیعات نامیده شد» مسئلۀ ابن هیثم«وی حل کرد، به نام  المناظرکه حسن بن هیثم آن را در کتاب 
از  سنـوی دانـان عربـی هندسـهسهمی ارشمیدس به عربی انتقال نیافـت، امـا های)  (تعیین مساحت

دانستند که ارشمیدس روی این موضوع کـار کـرده اسـت. پـس از آن  می کره و استوانهمقدمۀ کتاب 
کـه از را گونی  ثابت بن قره مساحت قطعۀ سهمی را با روش خودش به دست آورد و نیز حجم سهمی

گونی  آید حساب کرد. ابن هیثم این مسـئله را بـرای سـهمی به دست می شان سهمی حول محورورد
  اش دوران کند، به دست آورد.  ه حول یکی از مقاطع عرضیک

 هـای شـکلها  ها را با روش دقیق ارشمیدسی اثبات کردند: آن این نظریه نویس ین عربناریاضیدا
را مشخص کردند، و سپس بـا  ها این شکلمحاط و محیط مناسبی در نظر گرفتند، مساحت یا حجم 
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 هـای شـکلخلف به دست آوردند. برای تعیین حجم برخـی ای غیرمستقیم، حد آن را با برهان  شیوه
عبـارت  نمـایشای را حـل کـرد کـه بـه لحـاظ ریاضـی معـادل  محاط و محیط، ابـن هیـثم مسـئله

n+ +¼+4 4 41 است و ثابت کـرد کـه ایـن  nبر حسب ای درجۀ پنجم  به صورت یک چند جمله 2
کـوهی مرکـز ثقـل [بیـژن بـن رسـتم] ). ابوسهل ۲۹۵-۲۸۸، صویچیصحیح است (یوشک نمایش

مرکـز  عیینای تخمینی برای ت ها و اجسام را به دست آورد؛ او (به دالیل نامعلومی) نظریه برخی رویه

 را معـادل  πدایـره وضـع کـرد و از آن جـا  ثقـل نیم
 

1
3

9
بـه دسـت آورد کـه بـا مقـدار ارشمیدســی  

 
 
> p >

1 10
3 3

7 71
مقـادیر بهتـری  نـویس ی. بسـیاری از ریاضـیدانان عربـ١)۱۹۸۳بود (برگرن،  مغایر 

رقـم اعشـار بـه درسـتی  ۱۷را تـا  π هجری، کاشانی نهمنسبت به کوهی به دست آوردند و در قرن 
  ).۳۱۹-۳۱۲، صیچمحاسبه کرد (یوشکو

در زمینـۀ  دورۀ اسالمیای که در این جا آورده شد، گویای تمامی دستاوردهای مهم علم  خالصه
های جدیدی برای مسئلۀ آپولونیـوس  روش نویس یهندسۀ نیست. برای مثال، برخی ریاضیدانان عرب

کش و پرگـار). همچنـین  عرضه کردند: رسم یک دایرۀ مماس بر سه دایرۀ مفروض (با استفاده از خط
  شناسی و آموزش هندسه وجود دارد. های عربی جالبی دربارۀ روش رساله

 جبر و هندسه. ٧
. هندسه اغلب به عنـوان که پیوندهایی با هم داشتند آمدند جبر و هندسه دو زمینۀ متمایز به شمار می

در اثبات ای  رساله اقلیدساصول بر مبنای مقالۀ دوم رفت. ثابت بن قره  یکی از مبانی جبر به کار می
خوارزمی بـرای حـل معـادالت درجـۀ دوم نگاشـت. برخـی دیگـر از جبردانـان  دستورهای درستی

شرف الدین طوسی تـالش کردنـدعلم جبـر را بـر پایـۀ  پس از او مانند کرجی، سموأل و نویس یعرب
. از قرن چهارم قرار دهند ،اقلیدساصول یعنی نظریۀ تناسب مقادیر دلخواه در مقالۀ پنجم  ،محکمی

به صورت هندسی با تقاطع دو مقطـع مخروطـی کـه از روی را هجری به بعد، معادالت درجۀ سوم 
دربـارۀ  زیـرا. روش خیام، مشهور اما نـاقص اسـت، کردند شد، حل می ضرایب معادله مشخص می

د. در قـرن چهـارم و پـنجم، کنـ بحـث نمـیشرط الزم و کافی وجود ریشه در معادالت غیربـدیهی 

x معادلـۀهندسـی  بـه کـار رفتـه در حـلدریافتند کـه دو مقطـع مخروطـی  c ax+ =3 ، بـر دایـرۀ 2

( )c / a= 34 ) درسـتشرط ، و ندمماس 27 )c / a£ 34 ، هجـری . در قـرن ششـم٢بـه دسـت آمـد 27

                                                    
، ۱، سال میراث علمیاکبرپور،  ، ترجمۀ رضا علیسزیانواز ژاک » یادداشتی بر سه قضیۀ مکانیک کوهی و پیامدهای آن«مقالۀ بنگرید به  .١

  .۱۸- ۳، ص ۱۳۹۱، پاییز و زمستان ۲شمارۀ 

pاین شرط امروزه به صورت  .٢ q+ £3 24 27 xبرای معادلۀ  0 px q+ + =3   م-.شود بیان می 0
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های مثبـت در انـواع معـادالت درجـۀ سـوم  الدین طوسی شـرایط الزم و کـافی وجـود ریشـه شرف

( )f x c= های  را با استفادۀ ماهرانه از عبارت( ) ( )f y f x-  اقلیـدس، اصـول و اسـلوب مقالـۀ دوم
  ).۱۹۸۹یافت (هوخندایک، 

به ویـژه در ، جبر نیز در هندسهاز ها مواردی بودند که هندسه در جبر کاربرد داشت. اما  تمام این
در پنج ضلعی منتظم محاط  x شد. ابوکامل برای به دست آوردن ضلع کاربردهای مثلثاتی استفاده می

را به روش عددی تخمین زد. در  x، و سپس به دست آورد یدرجۀ دوم ۀ، معادل۱۰به شعاع  ای در دایره
ضلعی منتظم معادل حل معادالت درجۀ  ضلعی و نه قرن چهارم هجری نشان داده شد که رسم هفت

معادلۀ درجۀ سوم است. او سوم هستند. کاشانی نیز اثبات کرد که تثلیث هر زاویۀ دلخواه معادل حل 
مقدار جیب  شود، گیری از روش تکرار که در بخش بعدی توضیح داده می با استفاه از این اصل و بهره

  های مثلثاتی بود. کرد که کمیتی اساسی در جدول (سینوس) یک درجه را محاسبه

 ریاضیات عددی. ٨
شـود، پیشـرفت  هـورنر خوانـده می-یبا استفاده از آنچه امروزه روش روفین نویس یریاضیدانان عرب
بنگریـد بـه اسـت ( چنـیندنـد. روش کلـی کرحاصـل عددی معادالت جبری  حلقابل توجهی در 

)): فرض کنید که در منابع »کیول« ) ( )P x Q x= خـواهیم آن را حـل کنـیم  ای اسـت کـه می معادله
دهدهی است؛ برای یافتن دستگاهدر  x توضیح برای یافتناین تمام جمالت مثبت هستند). ( البته(

x  مرتبـۀ انـدازۀتغییر دهید). ابتدا بایـد  ۶۰را به  ۱۰شصتگانی، دستگاه در xیعنـی مقـدار ،k  در

kرابطۀ  kx +£ < 110 kتوان (بر مبنای روش آزمون و خطا)  را بیابیم. سپس می 10
ox m.=  چنـانرا  10

ـــه ـــت آورد ک ـــه دس ـــی از  mب ـــحیح، و یک ـــدد ص ـــزار جفـــتع ـــای هگ ) ه ) ( )o oP x Q x£ ،

( ) ( )k k
o oP x Q x+ > +10 ــا  10 )ی ) ( )o oP x Q x³ ،( ) ( )k k

o oP x Q x+ < +10 ــت 10 ــد.  درس باش
oxاسـت. اگـر رابطـۀ xنخستین رقم بسـط ده دهـی عـدد mواضح است که x y= را در نظـر  10+
)بگیریم، آن گاه  ) ( )P x Q x= باید معـادل رابطـۀ همـانی( ) ( )P x Q x=1 های  ای بـرای چندجملـه 1

را بـه  yتوانیم این فرآیند را تکرار کنیم و نخستین رقم بسط دهـدهی  باشد. اکنون می Q1و  P1معین 
  است، و همین طور تا پایان. xدست آوریم که در حقیقت رقم دوم 

 الگوریتمی برای به دست آوردن -روش روفینی
ً
از است.  oxو  P  ،Qاز  Q1و  P1هورنر اساسا

باسـتان و در چین و های دوم،  این روش در دورۀ باستان (به صورت شصتگانی) برای استخراج ریشه
. در ١شـد های سوم اسـتفاده می توسط کوشیار گیالنی در قرن چهارم هجری برای استخراج ریشهنیز 

                                                    
  برای اطالع بیشتر بنگرید به مقالۀ زیر:  .١

Karine Chemla, “Similarities Between Chinese and Arabic Mathematical Writings: (I) Root Extraction”, Arabic 
Science and Philosophy, vol. 4 (1994), pp. 207-266. 
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های معـادالت درجـۀ سـوم دلخـواه و نیـز  قرن ششم یا پـیش از آن، ایـن روش بـرای تقریـب ریشـه
م nهجری ریشـۀ نهم). کاشانی در قرن ۱۰۰صمعادالتی با درجات باالتر، تعمیم داده شد (راشد، 

ُ
ا

nدلخواه با این روش به دست آورد (برگـرن آن را بـرای  nرا برای هر  = : ۱۹۸۶نشـان داده اسـت،  5
  ). ۷۸-۶۶ ؛ ترجمۀ فارسی ص۶۲-۵۳ص

. کاشـانی نشـان داد کـه تهای معـادالت نیـز کـاربرد داشـ روش تکرار در تقریب عددی ریشه

x sin= °60 xریشۀ معادلۀ درجۀ سوم  1 c bx+ cاسـت کـه در آن  3= sin= °54000 bو  3 = ؛ 2700
oxسپس این ریشه را با روش تکرار  c / b= ،n nx (x c) / b-= +3

nبرای  1 ³  تقریب زد (یوشکویچ، 1
شد. در  استفاده می احکام نجومی). از زمان بطلمیوس نیز روش تکرار در مسائل نجومی و ۳۲۱ص

طوری به دست  fفروضداده شده و تابع م یlبرای  qالزم بود کمیت گاهی مسائل گونه حل این 
)د کهیآ )fl = q - qهای بسیاری از این گونه مسـائل وجـود دارد کـه بـه کمـک روش تکـرار  . نمونه

oq = l ،( )n nf -q = l + q )برای  ،۳۲۴، صویچیحل شده است (یوشک 1 )f msinq = q اگر بـه .(
q ،fدر همسایگی  xازای  ( )x در مقایسه با x  ،روش همگرا خواهد بـود. توجـه این کوچک باشد

λکنید که روش تکرار کاشانی برای مورد خاص  c / b= ،( )f / bq = q3  .بود  

 ها سایر زمینه. ٩
های  های پیچیـدۀ ریشـه به محاسباتی شامل جمع و تفریق نویس یریاضیدانان عرباز زمان ابوکامل، 

)امروزی  بسطهای  ها معادل دوم عالقمند بودند. آن )na b+ هـای  بـر حسـب توانa و b  بـرای را
nدست کم  £ ای که سموأل از آن یاد کرده است، جـدولی  به دست آوردند. کرجی در متن نایافته 12

شـود، عرضـه  ای را که امروزه با نام مثلث پاسکال خوانـده می ردیف نخست ضرایب دوجمله ۱۲از 
ای را از منظـر ترکیبیـاتی  ، ضرایب دوجملهق۶۱۰منعم در حدود سال  ). ابن۷۷-۷۶صکرد (راشد، 

)ه بهمحض، بدون اشار )na b+ ای را بـرای  ). کاشانی نیز ضـرایب دوجملـهمنابع ←بیان کرد (جّبار
n =   .هورنر به دست آورد-در تقریب عددی ریشۀ پنجم با صورت ساده شدۀ روش روفینی 5

 تأثیرگذاری ریاضیات اسالم. ١٠
 دورۀ اسـالمی، بسیاری از متـون ریاضـی (ششم و هفتم هجری) در قرن دوازدهم و سیزدهم میالدی

در اسپانیا و در ابعاد کمتری در جزیـرۀ سیسـیل بـه التینـی ترجمـه شـدند. ایـن کـار بیشـتر شـامل 
های  ماننـد نوشـته نـویس یهای عربی ریاضیات یونـانی بـود، امـا برخـی آثـار مؤلفـان عربـ ترجمه

گرفـت. بنـابراین دانشـمندان  ابن هیثم را نیـز در برمیناظر المخوارزمی دربارۀ اعداد هندی و جبر و 
ها بود. نمونـۀ  آنپیشین اروپا با ریاضیات و نجومی آشنا شدند که بسیار برتر از دانش  های میانۀ سده

های اسـالمی سـفر و  به غرب سرزمینکه است  ییچی پیزالئوناردو فیبونا مورد ،دیگری از این انتقال



 

  

١۴ 

آثار ریاضی متنوعی نگاشت. نکتۀ مهمی که باید به خاطر  ،پس از بازگشتدر آن جا تحصیل کرد و 
راتـب بـاالتر از ه ماست که سـطح ریاضـیات در شـرق دنیـای اسـالم (عـراق و ایـران) بـ سپرد این
بیشتر دستاوردهای ریاضی در مناطق غرب مصر ناشـناخته بـود. از  این کههای غربی بود و  سرزمین

بسیار ناقص بوده و اغلب آثـاری کـه  همیانهای  سدهبه اروپای اسالمی  دورۀرو انتقال ریاضیات   این
تـر در زودای از پیشرفت بودند که بسیار  مرحله مربوط بهشدند (مانند آثاری از خوارزمی)  منتقل می

ماننـد  سنوی یترین ریاضیدانان عرب شرق جهان اسالم پشت سر گذاشته شده بود. دستاوردهای مهم
الدین طوسی و کاشـانی، تنهـا در نتیجـۀ  ثابت بن قره، ابراهیم بن سنان، کوهی، بیرونی، خیام، شرف

  اند. های تاریخی جدید شناخته شده بررسی
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بخشـد؛ خـرد وی را تابنـاک و  ... و باید دانست که هندسه بـه خواننـدۀ آن سـود فـراوان می
آشـکار و و انتظـام  تیبرین آن از لحاظ تکند، زیرا کلیۀ براه اندیشۀ او را مستقیم و راست می

رو کـه قواعـد و اصـول آن  یابد، ازایـن های آن غلط راه نمی روشن است و به هیچ رو به قیاس
شـود  ن دانش، اندیشه از لغزش و خطا دور میمرتب و منظم است و در نتیجۀ ممارست در آ

و استادان و شیوخ ما .. . یابد ه با نظم و ترتیب پرورش میکنندۀ آن به همان شیو و عقل تمرین
ه اسـت صابون برای جامـ ۀممارست در علم هندسه برای اندیشیدن به مثاب«گفتند:  می )رح(

همـۀ و  »کنـد. زداید و آن را از هر گونه پلیـدی پـاک می را می ها گیها و آلود که از آن ناپاکی
ای است که بدان اشاره کردیم و گفتیم دانش مزبور دارای اصـول و  به سبب همان نکتهها  این

 ،۱۳۷۹ ، ترجمۀ محمد پـروین گنابـادی،مقدمۀ ابن خلدون[ براهین مرتب و منظمی است.
  ]۲۴۱و  ۲۴۰، ص ۲ج
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شناسی و پزشکی  بندی گیاهان در آثار گیاهطبقه

  دورۀ اسالمی
  ١فرشمامه محمدی

هـای گونـاگون زیسـتی گیاهـان، از جملـه ویژگیهـای الّنبات، دانش مطالعۀ جنبهشناسی یا علمگیاه

علم در برخی تمدنها علم مستقلی بوده اما در متون اسـالمی، علـم  ریختی و تنکردی آنهاست. این

 دربـارۀ موجـود عربـی اثـر کهنتـرین کـه حیـان جـابربن کتـاب الحـدود مجزایی نبـوده اسـت. در

در . انـدنشـده عرضـه مسـتقل علـوم عنوان به کشاورزی حتی و شناسیگیاه است، علوم بندی تقسیم
ابـن ارشـاد القاصـد فخـر رازی،  جـامع العلـومبندی و تعریف علوم ماننـد دیگر آثار مرتبط با دسته

برخـی  آیـد. تنهـا دردنیسری نیز نامی از این علم به میـان نمـی نوادر التبادر لتحفة البهادراکفانی و 
، ۱اخــوان الصــفا (ج رســائل )،۱۰۱فــارابی (ص احصــاء العلــوم ماننــد بعــد بــه چهــارم قــرن آثــار

 بـه مجـّزا علمـی رشـتۀ یـک عنـوان بـه شناسیگیاه )۱۳۳خوارزمی (ص ممفاتیح العلوو  )۲۶۳ص

آمده است. به همین دلیل مطالب مربوط به این علم عمـدتا از متـون داروشناسـی، پزشـکی  حساب

شناسـی و کشاورزی قابل استخراج است. همچنین شباهت چندانی بین متون علمی مربوط بـه گیـاه

هـای مشـترک متـون قـدیم دورۀ شود. از معدود جنبـه دیده نمیشناسی امروزی دورۀ اسالمی با گیاه

اسالمی با علم امروزی آن است کـه گـاه حکمـای مسـلمان بـه پیـروی از حکمـای یونـانی ماننـد 
هـا انـد. ایـن توصـیفهای ظاهری گیاهان پرداختهتئوفراستوس و دیوسکوریدس، به توصیف ویژگی

شـود زیـرا آنچـه  در متون دورۀ اسـالمی شـامل می بخش ناچیزی از توضیحات مربوط به هر گیاه را

های کـاربردی هـر گیـاه بـوده اسـت. دیگـر برای این حکما اهمیت داشته، توجه به قوا، طبع و جنبه

شناسی امـروزی آن اسـت کـه گـاه بـرای شناسـاندن انـواع شناسی دورۀ اسالمی با گیاهشباهت گیاه

افزودنـد کـه ، جبلی، نهـری و... را بـه نـام گیـاه مـیگوناگون یک گیاه، اضافاتی مانند بّری، بستانی

  نامگذاری علمی دوتایی امروزی است.  شیوۀیادآور 

                                                    
  sh.mohammadifar@yahoo.comرةالمعارف اسالمی؛ یعلمی گروه تاریخ علم بنیاد داهیئت عضو  .١
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:   بررس منابع شاخص دورۀ اسالم
تـوان بـه چنـد الگـوی شناسی و داروشناسـی دورۀ اسـالمی مـیاز بررسی متون مهم و شاخص گیاه

 الحشـائشبـرد؛ در کتـابی ماننـد هـا پـیبنـدی آنویژه برای مطالعۀ داروهای گیاهی و تا حدی طبقه
) دیوسـکوریدس کـه مرجـع مهمـی بـرای داروشناسـی دورۀ هیولی الطب فی الحشائش والسـموم(

بندی زیسـتی مبتنـی و هم نوعی طبقهاست های کاربردی گیاه توجه شده اسالمی است، هم به جنبه
منظری دیگر منبـع شاخصـی بـه خورد. کتاب ابوحنیفۀ دینوری نیز از بر ریختار گیاهان به چشم می

هـای صـحرایی و میـدانی آیـد کـه مؤلـف بـه پیمـایشهـایش چنـین برمـیآید؛ از نوشته حسب می
 بـه پرداخته است. همچنین به جنبه

ً
هـای کـاربردی توجـه داشـته امـا بـرخالف دیگـران کـه عمـدتا

مـرتبط بـا کشـاورزی اند بیشتر به کاربردهای صنعتی و نیز مطالـب کاربردهای دارویی گیاه پرداخته
بنـدی کـاربردی از کتـابش اسـتخراج کـرد. در توان نـوعی تقسـیم پرداخته است و بر این اساس می

پـردازیم زیـرا هـم دارای  های افراد پیشـرویی ماننـد رازی و مجوسـی می میان آثار پزشکی، به کتاب
انـد. سـت زدهپزشـکی د -بندی زیسـتیشاخص قدمت هستند و هم اینکه به نوعی مطالعه و تقسیم

انـد. در ادامـۀ های ریختی گیاهان و هـم بـه کـاربرد آنهـا توجـه داشـته هم به ویژگی ،این دو مؤلف

تر  بنـدی گیاهـان در آثـار ایـن حکمـا را دقیـقویـژه طبقـهشناسی و بـه مقاله، مطالب مربوط به گیاه
  کنیم. بررسی می

وریدس: الحشائش   دیوس
مشـهور یونـانی در سـدۀ نخسـت مـیالدی، و شخصـیتی داروشـناس پدانیوس دیوسکوریدس، گیاه

هـای دارویـی و بـه ویـژه شناسی دورۀ اسـالمی اسـت. وی کتـابی دربـارۀ خـوراکیتأثیرگذار بر گیاه
 گیاهی تألیف کرد که در دورۀ اسالمی اغلـب بـه 

ً
 الحشـائشداروهای سادۀ جانوری، کانی و عمدتا

  ١معروف شد.
  قسیم کرده است. دیوسکوریدس اثرش را به پنج مقاله ت

  است:زیر ) شامل موارد ۱۲۵ - ۱۱: در ویراستۀ دوبلر و ِتِرس، داروهای این بخش (ص مقالۀ نخست
ر دارویی گیاهان ـ الف

ّ
عـدد، از  ۲۴ تعـداد بـه افزارهـا؛دیـگ و افزارهابوی شامل برخی از معط

  جمله سوسن، دارچین، بلسان و زعفران.
عـدد، از جملـه روغـن کرچـک، روغـن  ۳۵و مالیدنی به تعداد  )زیتها( خوراکی روغنهای ـ ب

ل و روغن مرزنگوش.
ُ
  ها آمده است.روغن ءدر این قسمت، چرک بدن انسان نیز جز بادام، روغن گ

                                                    
الحشائش، تأثیرگذارترین کتاب «؛ همو، »دیوسکوریدس«فر،  برای اطالع مبسوط دربارۀ دیوسکوریدس و کتابش نگاه کنید به: محمدی .١

  . ۴۷-۳۵، ص ۱۳۹۱، پاییز و زمستان ۲، شمارۀ ۱، سال میراث علمی، »داروشناسی دورۀ اسالمی
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عدد از  ۱۸شیمایی، به تعدا  هایفرآورده ها و برخیدرختان تولیدکنندۀ صمغ، صمغها، شیره ـ ج
  ی پستۀ وحشی). جمله ُمّر، کندر و درخت ُبطم (نوع

و پوست و ریشۀ برخی از آنها از جمله چنار، نی، گز، درخت حنـا، آبنـوس،  هادرختان، بوته ـ د
ل ُرز و زیتون، به تعداد 

ُ
  عدد.  ۳۶گ

 هـامیـوه از حاصـل داروهای برخی ،)انجیر و به سیب، خرما، مانند( گوشتی بیشتر هایمیوه ـ  ه
   عدد. ۳۵بلوط به تعداد  گال و) پسته گردو، بادام، مانند( خوراکی هایدانه انجیر، خاکستر مانند

 خزنـدگان، ماهیهـا، بنـدپایان، پوسـتان،سـخت تنـان،نرم( این مقاله دربارۀ جانوران :مقالۀ دوم
شـکر،  ادامـۀ آن در اما است جانوری دارویی و خوراکی هایفرآورده و )۱۴۹ -۱۲۷پستانداران؛ ص

 خمیـر، ماءالشـعیر، جملـه از آنهـا از حاصـل خـوراکی و دارویـی هـایفرآورده و ترکیبات و غالت
  دیگر گیاهانی ،)۱۸۱ -۱۷۴ص( کنجد گیاه نیز و نشاسته

ً
 -۱۸۱ ص( بقـوالت هـایگـروه از عمـدتا

 بنـدها،هفـت علـف چغنـدریان، خروسـیان، تـاج پنیرکیـان، ،)۱۹۲ -۱۸۸ص( بویـانشب ،)۱۸۸
 تنـدمزه بیشـتر دارویی و خوراکی دارویی هایعلف و های خوراکیقارچ کدوییان، مرکّبان، نعناییان،

گفتنـی اسـت در ). ۲۳۶ -۱۹۲ ص ←( اسـت آمـده) زنجبیـل و فلفـل خـردل، سیر، پیاز، (مانند
اند، اگـر خویشـاوندی بـین آنهـا مواردی که گیاهان مورد مطالعۀ او خواص کمابیش یکسانی داشته

س،  کرده، آنها را کمابیش دراحساس می
ُ

کنار هم آورده است. برای نمونه گیاهانی مانند انواع ُصـنخ

ندریلی که همگی به تیرۀ مرکّبان تعلق دارند (
ُ

)، و کدو، ۲۰۱ -۲۰۰، ص۱۹۵۲ ←ِسِرس/ هندبا، خ

  ).۲۰۲همان، ص ←اند (خیار و خربزه که اعضای تیرۀ کدوییانند پشت سر هم آمده

 کـه گیاهـانی ،)۲۴۷ -۲۳۷ص جنطیانا؛ و ریواس دمانن( هادربارۀ ریشه : این بخشمقالۀ سوم
 گیاهـان علفـی و) ۲۵۱ -۲۴۸ص افسـنتین؛ و صبر مانند( شودمی گرفته دارویی هایعصاره آنها از
 قـارچ. اسـت) ۳۰۸ -۲۵۱ص مرّکبـان؛ و چتریـان خـانوادۀ نعناییـان، از زیـادی هایگونه ویژه به(

 و) ۲۸۱ -۲۷۸ص ←(عصـارۀ گیـاهی  و صـمغ نـوع چنـد ،)۲۳۷ص ←( هاریشه ءجز ای دکمه

در ایـن . اسـت آمـده بخـش ایـن در پراکنـده صورت به نیز) ۲۸۱ص ←( جانوری فرآوردۀ دارویی
گیـاه  ۱۸)، ۲۸۳ -۲۶۳گذاری گـونتر (ص گیاه و به شمارش و ترتیب ۱۵)، ۲۵۸ -۲۵۱مقاله (ص

  اند. که همگی از خانوادۀ نعناییان هستند پشت سر هم آمده

 در دیوسکوریدس که است دربردارندۀ بقیۀ گیاهانی) ۳۷۱ -۳۰۹ص(: این قسمت مقالۀ چهارم
 ایـن نیز در سنگگل. مخّدر و سمی گیاهان و هاریشه ویژهبه است نپرداخته آنها به پیشین هایمقاله

در این مقاله، بیشتر به جنبۀ کاربردی گیاهان توجه شده و به همین ). ۳۲۸ص ←( است آمده بخش
  دلیل سموم و مواد مخّدر را در یک مقاله جای داده و این امر متناسب با حرفۀ مؤلف بوده است. 
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 ماننـد نوشـیدنیهایی و شـربتها هـا،سرکه ها،باده انگورها، بارۀ تاکها، در : این مقالهمقالۀ پنجم
 حتـی و ِگلهـا سـنگها، کانیهـا، فلـزات، ماننـد دارویـی معدنی مواد و) ۳۹۹ -۳۷۳ص( سکنجبین

   ).۲۴ -۲۱ص م. لِوی، ؛۵۸۹ص ج. لوی، ←نیز( است) ۴۴۲ -۳۹۹ص( فسیلها
اسـت. دیوسـکوریدس در  ۶۰۰شمار تقریبی داروهای با منشأ گیاهی در کتاب دیوسـکوریدس 

ف، انـواع، توضـیح مختصـری از محـیط و ذیل نام بیشتر گیاهـان، اطالعـاتی چـون نامهـای متـراد
ها)، موقعیت جغرافیایی ها و دانهها، گلها، ریشهویژگیهای ریختی (شامل رویشگاه، و توصیف برگ

هـای تـرین نـوع آن گیـاه را دارنـد، اجـزای مـورد اسـتفاده، ویژگـیهایی که بهترین و کاربردیمکان
از آن را  کاربردهـای دارویـی و عـوارض اسـتفادهسازی، مقدار مـورد اسـتفاده، دارویی، روش آماده

ویژه برای گیاهان غیربـومی، مواد مغشوش و تقلبی یک مادۀ دارویی را، به هیدهد. او گاتوضیح می

  ).۱۹، ۱۴ -۱۱، ص۱۹۵۲ ←دهد (و نیز روش تشخیص مغشوش بودن آن را نیز توضیح می
ص دارویی برخی مـواد آورده اسـت هایی که دیوسکوریدس برای مشخصات ریختی و نیز خوا ویژگی

  ).۲۱۳ - ۲۱۲طباطبایی و کالنتر هرمزی، ص ←در موارد فراوانی با علم امروزی مطابقت دارد (

  دینوری:  کتاب النبات
االطراف ایرانی در قرن سوم اسـت. علیـرغم بن داود بن ونند دینوری، دانشمند جامعابوحنیفه، احمد

سپسین به آثارش، از زندگی او اطالعات چنـدانی در دسـت  توجه و ارجاع نویسندگان معاصر وی و
اند  اش عرضه کردهندیم و ابوحّیان توحیدی از زندگینیست؛ مگر اندک توضیحاتی که افرادی مانند ابن

 و به فراوانی نویسندگان سپسین همان
ً
 ۲۱۰تـا  ۲۰۰های اند. او در فاصلۀ سالها را تکرار کردهو عینا

انشاه به دنیا آمد. در بصره و کوفه ادب آموخت. مهمترین آموزگاران او ابن سکیت و قمری در دینور کرم
). ۲۴۷؛ قربـانی، ص۸۶اند. در اصفهان و دینور به رصد پرداخته است (ابـن نـدیم، صپدرش بوده

ق، به دینور و خانۀ دینوری ۳۳۵ها پس از مرگ دینوری، در سال ) که سال۸عبدالرحمان صوفی (ص
کرده است. در مـورد تـاریخ وفـات او اش رصد میرگان آنجا شنیده بود که او بر بام حجرهرفته، از بز

؛ ۳۷۷، ص۶؛ صـفدی، ج۲۰؛ فیروزآبـادی، ص۵۴ -۵۳قمـی، ص ←اختالف نظر وجـود دارد (
ق که به خط ابن مسّبح بـر پشـت ۲۸۲و  ۲۸۸های )، اما سال۱۲۴، ص۱، ج۱۹۸۲یاقوت حموی، 

 به واقعیـت نزدیـکنوشته شده، احتم کتاب النبات
ً
، ۳، ج۱۹۳۶یـاقوت حمـوی، ←تـر اسـت (اال

  ).۵۴، ص۱؛ بغدادی، ج۴۲۲، ص۱۳، همانجا؛ ذهبی، ج۱۹۸۲؛ یاقوت حموی، ۲۶ص

 به متفّنن بودن و تسلط وی به علوم گوناگون اشـاره شـده اسـت (
ً
نـدیم، ابـن ←در منابع عموما

) امـا شـهرتش در ۳۷۸ص، ۶؛ صـفدی، ج۵۴، ص۱؛ بغدادی، ج۳۰۶، ص۱همانجا؛ سیوطی، ج

). در مجالسـت و ۱۶۲عبداللـه نعمـه، ص ←شناسی بیشتر است (های ادبیات، تاریخ و گیاهزمینه
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). ابوحیان توحیـدی او ۷۶بالغت سخن بر بسیاری از معاصرانش برتری داشته است (ابن ندیم، ص
هـای تدانـد کـه حـق توصـیف فعالیـرا به همراه جاحظ و احمدبن سهل بلخی، سه شخصیتی مـی

). او بـه ۲۸ -۲۷، ص۱۹۳۶علمی، اخالقی و فضائلشان ادا نشده و نخواهد شد (یـاقوت حمـوی، 
آغاز عصری از ادبیات عرب تعلق داشت که روح جاحظ بر آن حاکم بود، اما با این حـال، بـه دلیـل 
گرایشش به مکاتب فلسفی یونانی و علوم انسانی، حتی با جاحظ هم مقایسـه شـده اسـت. البتـه در 

دانـان آثار دینوری، برخالف جاحظ، پیروی از نوعی روشمندی مشهود است کـه پـیش از وی لغـت
مکاتب عراق آن را آغاز کرده بودند. همچنین گرایش و کـار او در زمینـۀ علـوم دقیـق کـه پـیش از او 

. داالصل آن را بنا نهاده بودند، به روشمندی او در مطالعاتش کمـک کـرده اسـت (دانشمندان ایرانی
الدین سّید، افکار و آثار ابوحنیفه و اوضاع اجتماعی سّید تقی»). الدینوری«، چاپ دوم، ذیل ١اسالم

 ابی حنیفة الـدینوری ومدرسـته فـی األدب والنقـدو سیاسی زمان او را به تفصیل در کتابی با عنوان 
  تا]) به نگارش درآورده است.(قاهره [بی

اوست. سیوطی (همانجـا) ایـن کتـاب را در نـوع خـود  کتاب النباتاز مهمترین کتب دینوری، 
همتا دانسته است. هدف دینوری از تألیف این کتاب در درجۀ اول، پرداختن به موضوعات لغـوی  بی

 ←شناسـی دورۀ اسـالمی تبـدیل شـده اسـت (همتا در زمینۀ تاریخ گیـاهای بینامهبوده، اما به واژه
شناسی نیز این کتاب مورد استفاده و از حیث لغت). ۱۶۹، ص۸؛ سزگین، ج۵۸۶، ص۱سارتون، ج

، ۶؛ زبیـدی، ج۳۲، ص۱۴منظـور، جابـن ←نویسـان بسـیاری قـرار گرفتـه اسـت (استناد فرهنگ

). آنچـه او ۵۲۹ابن ابی اصیبعه، ص ←). این کتاب حتی مورد توجه پزشکان بوده است (۲۳۲ص
د. بـدویان و تجربیـات شخصـی اوسـت ( هیهای پیشینیان، ادبیات شفاای از نوشتهنگاشته آمیخته

، ۱). لـوکلر (ج۱۲۴ -۹۹الـدین سـّید، صتقی ←؛ »نبات«و » الدینوری«، چاپ دوم، ذیل اسالم
) احتمال داده است که دینوری برای نگارش این کتاب، سفرهای فروانی کرده باشد تا نـام و ۲۹۸ص

  رویشگاه گیاهان را ثبت کند.

 همۀ آناز چند بخش تشکیل ش کتاب النبات
ً
، ۱هـا پیـدا نشـده اسـت. بغـدادی (جده که ظاهرا

جزء «جلد یاد کرده است. در شروع جزء پنجم هم آمده است:  ۶را حجیم و در  کتاب الّنبات) ۲۵ص
در این صورت این جزء هشتم از اثـر اصـلی بـوده اسـت و ». بن سعید سیرافیهشتم از اجزاء قاضی

  ). ۴، مقدمۀ لوین، ص۱، ص۱۹۵۳دینوری،  ←ه باشد (احتمال دارد که کل کتاب در ده جزء بود

بندی کاربردی در گیاهان دست زده است. وی در جزء سوم کتابش (چاپ دینوری به نوعی طبقه
 بـا علـم گیـاه۱۹۷۴/ ۱۳۹۴سال 

ً
شناسـی و ) به موضوعاتی پرداخته است که برخی از آنها مستقیما

                                                    
1. EI² 



 

 

٢١ 

قه
طب

ند
ب

یگ ی
ان
اه

 
 گ
ار
 آث
در

ی
اه

اس
شن

 ی
شک
پز

و 
 ی

ور 
د
 ۀ

الم
اس

ی
 

و دیگـر جانـداران مـؤثر بـر زنـدگی گیاهـان و نیـز  بندی گیاهان و برخی دیگر به آفـاتویژه طبقه به
  کاربردهای گیاهان در زندگی روزمره مرتبط است. این موضوعات به ترتیب شامل موارد زیر است:

 )،۳آفات کشاورزی (ص -
هـای سـودمند در تیمـار و های مخصوص چـرای چهارپایـان و توصـیهها و علفانواع چراگاه  -

 )، ۵۲ -۳ویژه شتر (صرسیدگی به آنها به
 )، ۷۰ -۵۳ها (صملخ -
 )، ۸۶ -۷۱های خوراکی (صقارچ -
 )، ۱۰۴ -۸۶انواع صمغ و شیرابه (ص -
 )، ۱۲۱ -۱۰۴روند (صگیاهانی که برای دباغی به کار می -
شود، توصـیف آتـش، خاکسـترها و دودهـا از آنها تهیه می گیر، درختانی که آتشگیر انواع آتش -

 )، ۱۶۴ -۱۲۲(ص
 )، ۱۸۴ -۱۶۵خضاب (ص مخصوص رنگرزی و یاهانگ -
 )، ۲۲۳ -۱۸۴گیاهان خوشبو و بدبو(ص -
 )، ۲۳۰ -۲۲۳رفتند (صبه کار می گیاهانی که در آن زمان به عنوان مسواک -
 )، ۲۵۶ -۲۳۱هایی با منشأ گیاهان (صریسمان -
 ). ۲۹۴ -۲۵۷عسل و زنبور عسل (ص  -

شناسی و کشاورزی یاد ای مهم در علم گیاه) از این بخش به عنوان مقدمه۶۱۵، ص۱سارتون (ج
  کرده است.

) که در ادامۀ جزء سوم و هر ۳۹۸ -۲۹۷، ص۱۹۷۴/ ۱۳۹۴( کتاب النباتنیمۀ اول جزء پنجم 
  اند، به انواع تیر و کمان پرداخته است. دو در یک جلد چاپ شده

ها با به بعد)، شرح گیاهانی که نام آن ۲۰۷ -۲، ص۱۹۵۳در بخشی دیگر از جزء پنجم کتاب (
شود آمده است. در این جزء صرفا ترتیب الفبایی برای مؤلف مهم بوده آغاز می» ز«تا » الف«حروف 

) که پایان جزء پنجم اعـالم شـده، ۲۰۸بندی گیاهان. در صفحۀ پایانی این جزء (صاست، نه طبقه
عالم و گیاهانی که نام آنها با حروف 

َ
  شود به جزء ششم موکول شده است. به بعد آغاز می» س«ا

ه با گردآوری نوشته
ّ
های دینوری در آثـار دیگـران و براسـاس تنظـیم آنهـا مطـابق محمد حمیدالل

انی من القاموس النباتی«را با عنوان  کتاب النباتترتیب الفبایی، جزء ششم 
ّ
چـاپ کـرده » القسم الث

جـا مانـده از ایـن های بـهنویس؛ برای گزارشی از دست۳۵۲ -۲۵، ص۱۹۷۳دینوری،  ←است (

  ). ۳۴۳، ص۴سزگین، ج ←ب کتا
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 همۀ آثار گیاه
ً
 از تقریبا

ً
شناسی دورۀ اسالمی دو نقیصۀ عمده دارند: نخست آنکه به گیاهان عمدتا

شناسی محض امروزی جای و بسیار به ندرت به خود گیاه و آنچه در علم گیاه جنبه دارویی نگریسته
تر برگرفتـه از مکتـب یونانیـان اسـت. امـا هـا بیشـاند. دیگر اینکه مطالب این کتابگیرد پرداختهمی

های دارویی و یا جـادویی گیاهـان، بـه واژگـان، دینوری فارغ از آثار یونانی و بدون پرداختن به جنبه
کتـاب پراکنش و اشعار و امثالی که برای هر گیاه گفته شده، پرداخته است. نکتۀ قابل ذکـر دیگـر در 

این است که به احتمال زیاد دینوری برای نگارش کتابش مجبور بـه پیمـایش میـدانی یـا بـه  النبات
العـرب نقـل تعبیری جستجوی "صحرایی" بوده زیرا در بسیاری موارد، وی مطالبی از بدویان جزیـرة

؛ برای اطالعات تکمیلـی دربـارۀ ۲۴دینوری، همان، ص ←کرده و از آن ها سؤالهایی کرده است (

  فر، ذیل "دینوری، ابوحنیفه").محمدی ←و آثارشدینوری 

  رازی: المنصوری ف الطب
قمـری  ۲۵۱از زندگی ابوبکر محمدبن زکریای رازی اطالع چندانی در دست نیست اما احتمـاال در 

در ری به دنیا آمده است. ظاهرا از کودکی به علوم عقلی و ادبی عالقمنـد بـود امـا در حـدود چهـل 
طب روی آورد و عالیق گذشته را رها کرد. او آمـوختن طـب و نیـز طبابـت را در سالگی به فلسفه و 

دار ریاست در بیمارسـتانهای ری و بغـداد شـد. بـه گفتـۀ برخـی او در بغداد آغاز کرد و سپس عهده
جوانی به صرافی و زرگری نیز مشغول بود و سپس به عالم کیمیا وارد و به دلیـل اشـتغال بـه آن نابینـا 

  ). زندگینامه" )۱ "رازی، محمدبن زکریا:ذیل  شد (کرمی،
های میانه در اروپـا  است. در سده المنصوری فی الّطّب از مهمترین آثار رازی در پزشکی، کتاب 

برخی از آثار رازی به التینی ترجمه شد. ژرار کرمونایی/ گراردوس کرمونایی (مترجم آثـار عربـی بـه 
/ ۸۸۶را در اسپانیا به التینی ترجمه کرد و ایـن کتـاب در  ) کتاب نامبرده۱۱۸۷/ ۵۸۳التینی؛ متوفی 

در میالن به چاپ رسید و بعدا دوباره به التینی و نیز عبری و یونانی ترجمه شد. نخستین بـار،  ۱۴۸۱
رازی، «در هالـه (آلمـان) چـاپ کـرد (قاسـملو، ذیـل  ۱۷۷۶یوهان یاکوب رایسـکه آن را در سـال 

) تـأثیر رازی در پزشـکی قلمـرو ۴رازی، محمـدبن زکریـا: «ذیـل ؛ صدر، ») آثار۲محمدبن زکریا: 
  »). اسالمی و تمدنهای دیگر

در مبحث قوای داروهـا، گیاهـانی را در ذیـل ایـن عنـاوین  المنصوری فی الّطّب رازی در کتاب 
  آورده است:

ـرمُ ها نان تهیه میهایی که از آندانه -
ُ
س شود: گندم، جو، برنج، بـاقال، نخـود، عـدس، مـاش، ت

ر)، ذرت، جاورس و ُدخن (ارزن) در این بخش آمـده
َّ
ل

ُ
 ←انـد ((لوبیا گرگی)، لوبیا، ُجلبان (خ

  ).۱۲۴ -۱۲۲ص
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گیاه را آورده است که شامل فلفل، ُکزَبَره (گشنیز)، َکّمون  ۱۱توابل و ابازیر: در این بخش، رازی  -
پر)، َسـعتر (آویشـن)، أنِجـدان (آنقـوزه)، دارصـینی (زیرۀ سبز)، َکراویا (زیرۀ سیاه)، کاِشم (گل

ه (نوعی دارچین) و محروث (بیخ گیاه أنجدان؛ 
َ
رف

ُ
 .)۱۴۵ -۱۴۴ص←(دارچین)، خوِلنجان، ق

گیاه، اندام گیاهی و  ۴۷رود: رازی در این بخش، وپز به کار میبقول و آنچه از آنها که در پخت -
تنــد از: کــاهو، کاســنی، گشــنیز، طرخــون، قــارچ را ذکــر کــرده اســت کــه برخــی از آنهــا عبار

باذَرنَجبویه، نعناع، باذروج، کرفس، سیر، پیـاز، انـواع کلـم، باذنجـان، گـزر، مارچوبـه، انـواع 

 ).۱۴۹ -۱۴۵ص ←و ترب ((شوید) ها، چغندر، اسفناج، ترشک، کدو، شبث  قارچ

هـا) و صـباغات ردهپـروهای اشتهاآور)، رواصـیر (سـرکهها یا ترشیها (َکواِمخ؛ نانخورشکامه -

 ←انـد (ها، خردل و زیتون نیز در این گـروه قـرار گرفتـهها): عالوه بر انواعی از ترشی(چاشنی
 ).۱۵۱ -۱۴۹ص

های درختان و گیاهان غیر درختی و حتی از میوه میوه ۴۳ها): رازی در این بخش، فواکه و ثمار (میوه - 
های درختی این موارد قابل ذکـر اسـت: است. از میوهها را آورده های غیر گیاهی و یا فراوردهخوراکی

های گیاهان غیر درختی نیز موارد زیـر خرما، انجیر، انگور، توت، موز، انار، به، گالبی و هلو. از میوه

هـایی ماننـد  شود: خربزه، خیار و قثاء. دانۀ فلفل، شاهدانه و خشخاش و نیز مـواد و فـراوردهدیده می

 ). ۱۵۶ - ۱۵۲ص ←اند (نجبین نیز در این گروه قرار گرفته، عسل، شکر و تر١فانید

 شامل گل ۱۹ریاحین:  -
ً
های زینتی و علفی در این گروه آمده است که برخی گیاه خوشبو، عمدتا

آشناترین آنها عبارتنـد از: شاهسـفرم، مرزنجـوش، گـل سـرخ، بنفشـه، نیلـوفر، اقحـوان، از نام

ب) در این گروه ذکـر شـده اسـت (یاسمن، نسرین، نرگس و سوسن. عجیب آنکه 
َ
 ←چنار (ُدل

 ). ۱۵۷ -۱۵۶ص

های گیاهان خوشـبو و یـا اند که بیشتر آنها انداممادۀ خوشبو در این قسمت ذکر شده ۱۵طیب:  - 

 ).۱۵۹ -۱۵۸ص ←های گیاهی هستند از جمله کافور، صندل، عود، زعفران و گالب (فراورده

انواع گیاهان علفی و درختی را ذکـر کـرده اسـت روغن از  ۲۰ها: مؤلف در این قسمت، روغن -

). در این بخش نیز تنها جنبۀ کاربردی هر گیاه از نظر تهیۀ روغن دارویی و ۱۶۰ -۱۵۹ص ←(
 قرابتی بین گیاهان این بخش وجود ندارد.

ً
 خوراکی از آن مّد نظر بوده است و لزوما

ک در ایـن بخـش و بـه همـراه پوشـاک پوشاک: کتان و پنبه به دلیل استفاده از آنها در تهیۀ پوشا -

 ).۱۶۲ -۱۶۰ص ←اند (شده از منابع جانوری ذکر شده تهیه
                                                    

  معانی مختلفی مانند نوعی حلوا، قند سفید و شکر زرد و سرخ برایش ذکر شده است.  .١
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های پرکاربرد: این بخش، مفصلترین بخش تقسـیمات داروهـا در ایـن کتـاب را بـه خـود دارو -
دارو از منابع مختلف گیاهی، جانوری و شیمیایی در این بخـش ذکـر  ۲۳۸اختصاص داده زیرا 
اند نیز هیچ قرابتی با هـم ندارنـد مگـر جنبـۀ فراوانـی که در این بخش آمده شده است. گیاهانی

کاربرد آنها در دستورهای درمانی. برخی از آنهـا از ایـن قرارنـد: أسـارون، إذِخـر (کـاه مکـه)، 
آزاددرخت، أفسنتین، اسطوخودوس، پرسیاوشان، چنار، خرزهره، وسمه، زنجبیل، هـل (َهیـل)، 

 ). ۱۸۸ -۱۶۵ص ←و سدر ( حنا، کندر، کتیرا، سماق

: کامل الصناعة ف الطّب   مجوس
ق) اطالع زیادی در دسـت نیسـت. او پزشـکی زرتشـتی ۳۸۴بن عباس مجوسی (ت از زندگی علی

) خـود را شـاگرد ۴۳۴، ۲، ص۱(ج کامل الصـناعة فـی الّطـّب بود که در کتاب معروف خود به نام 
مخصـوص عضـدالدولۀ دیلمـی معرفـی کـرده بن سّیار مجوسی و پزشک  ابوماهر موسی بن یوسف

ب به فناخسرو تقدیم کرده است. مجوسی در کتابش 
ّ

است. او این کتاب را به عضدالّدولۀ دیلمی ملق
از آثار پیشینیانی از جمله بقراط، جالینوس، اریباسیوس، بولس اجانیطی، ابن سرابیون و اهرن القـّس 

 ←تـر دانسـته اسـت (ده گرفته و کتاب خود را کامـلاستفاده کرده، اما در عین حال بر برخی نیز خر
  ). ۴ -۳، ص۱ج

او به دو نوآوری ارزشمند در کتابش دست یازیده است؛ نخست آنکه داروهایی را کـه از میـراث 
گرفتنـد کنـار گذاشـت و  یونانی به منابع دورۀ اسالمی راه یافته بودند اما مورد استفادۀ مردم قرار نمی

ایـران و عـراق بـود؛ دوم آنکـه بـه یـک  استفادۀ مردمـان مورد پرداخت که داروهایی توصیف تنها به
  ویژه گیاهان دارویی، دست زد. بندی تقریبا دقیق و علمی دربارۀ داروها، به تقسیم

  تقسیم کرده است: چنینها و داروها را مجوسی خوردنی
نـد و ک دنی بدن را دگرگون میآن خور کند و سپسبدن در آغاز کار، خوردنی را دگرگون می -الف

هـا، بـه ها برابر با قوت بدن است. به این نوع از خـوردنیآورد. قوت این خوردنیبه مزاج خود درمی
ی، دوا (دارو) می

ّ
  گویند مانند عاقرقرحا و زنجبیل.طور کل
را سـاختن آن شود و بدن توانـایی دگرگـونسازد و بر آن چیره میخوردنی، بدن را دگرگون می -ب

ها نیرومندتر از طبیعـت بـدن اسـت و در همگـی جـوهر خـود بـا بـدن ندارد. طبیعت این خوردنی
  شود.ها، دواء قتال (داروی کشنده) گفته میناسازگار (ضّد) است. به این نوع از خوردنی

شـود و آن را سازد، سپس بدن بـر آن چیـره مـیمادۀ خوردنی، در آغاز کار بدن را دگرگون می -ج
گوینـد ماننـد آورد. به این نوع از غذاها، غذای دارویی مـیسازد و به طبیعت خود در میمی دگرگون

  کاهو، ماءالشعیر، پیاز و سیر.
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آورد. ایـن نـوع از خـوردنی بدن در همان آغاز کار، آن را دگرگون کـرده و بـه طبیعـت خـود درمـی - د
  ).۱۷۷، ص۱گویند (جها، غذا میخوردنی همانند با بدن و غیر مجزا از طبیعت بدن است. به این نوع از

تری تقسیم کرده است. برای نمونه، او گفته را نیز به اجزای دقیقهای پیشمجوسی هر کدام از دسته
برای ادویۀ مفرده (داروهای ساده)، براساس منشأ آنها، این تقسیمات را در نظر گرفته است: داروهای 

در میـان  هـینی. برخی از گیاهان نیز در دستۀ غذاها، گروگیاهی، داروهای معدنی، و داروهای حیوا
نیـز در میـان  هـیمواد خوشبوی دارویی، تعدادی نیز در بخش پوشاک و مؤثر بر سالمت بدن و گرو

بندی ها و گیاهان عضو آنها، به شناخت نوعی تقسیماند. بررسی این گروهداروهای سّمی بررسی شده
های زیستی و ریختار گیاه توجه داشته و شود. او گاه کامال به جنبهگیاهان از دیدگاه مجوسی منجر می

یا در کنار هم قرار داده است و گاه نیز فقط به کاربرد آنها توجه داشته  گانهبا این رویکرد گیاهان را جدا
های داروهای گیاهی، غذاهای گیاهی، ریـاحین و طیـب، است. گیاهان مورد نظر مجوسی در دسته

  اند.های گیاهی زهردار قرار گرفتهد استفاده در پوشاک و سرانجام گیاهان و فراوردهگیاهان مور
  داروهای گیاهی: -الف

مجوسی در بخش داروهای گیاهی، گیاهان را بر اساس ریخت ظاهری آنها تقسـیم کـرده و ایـن 
  تقسیمات را برایشان قائل بوده است:

بـرده اسـت. بـا بررسـی اعضـای ایـن  گیاه علفـی نـام ۹۰حشائش: در این بخش، مجوسی از  -
توان نتیجه گرفت که مجوسی گیاهان علفی را بـه درسـتی در یـک گـروه قـرار داده زیربخش می

است. برخی از نام آشناترین آنها عبارتند از: افسنتین، شیح (درمنـه)، ِبِرنجاسـف (بومـادران)، 
. برخـی شاهسفرم و شـبثفراسیون، بابونج، شاهترج، خطمی، حناء، برشاوشان (پرسیاوشان)، 

که در بخش غذاهای گیـاهی و در زیـر » بقول«از گیاهانی که در این بخش آمده است با برخی 
الثعلب، نعنـاع، َسـرَمق، ُکـراث بخش گیاهان فصلی ذکر کرده است، مشترکند، از جمله: عنب

س (کاهو)، ُکرُنب (کلم)، کرفس و هندبا (کاسنی).
َ

  (تره)، خ

بـرد و بــه طبـع و خـواص هـر یــک نـام مـی» بــزر« ۵۲در ابتـدا از بـزور و حبـوب: مجوسـی  -

هـای گیاهـان هسـتند امـا پردازد. تنها وجه مشترک این داروها آن است که همۀ اعضاء، دانه می
لزوما قرابت زیستی با هم ندارند. برخی از این داروها عبارتند از: بزر کرفس، دوقـوا (بـزر گـزر 

طونا
َ
(اسفرزه/ بارهنگ)، بزرالبنج، بزر رشاد و بـزر پیـاز. اگـر عمـدۀ  دشتی)، بزر رازیانج، بزر ق

خـودداری » بـزر«مصرف، خاصیت و شهرت گیاهی به دلیل بزر آن است، مؤلـف از ذکـر واژۀ 
کرده اسـت، ماننـد نـانخواه، انیسـون، ِقرِدمانـا، افتیمـون، خـردل، شـونیز، َسمِسـم (کنجـد) و 

هـا مشـترکند، از جملـه: ا گیاهـان دیگـر بخـششوکران. برخی از گیاهان حامـل ایـن بزرهـا بـ
جل (ترب)، شاهسـفرم و هنـدبا. او سـپس از بثخطمی، کراث، کاهو، ش

ُ
» حـب« ۳۸، پیاز، ف
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و طبع و کاربرد دارویی آنها یـاد کـرده اسـت، از جملـه: شـعیر (جـو)، بـاقال، مـاش، َکرَسـنه 
لیـل شـهرت دارویـی پـرده)، لسـان العصـافیر و هیـل. بـه د سـر(گاودانه)، کاَکنج (عروسـک 

در آنهـا خـودداری کـرده اسـت. برخـی از » حـب«ایـن گیاهـان، مؤلـف از ذکـر واژۀ »حب«
هـا مشـترک اسـت، از جملـه: یا گیاه حامل آنها در این بخش با گیاهان دیگـر بخـش» حبوب«

شعیر (جو)، باقال، ماش، جاورس، ترمس، ارز (برنج)، لوبیـا، بطـیخ (خربـزه)، قـرع (کـدو)، 
 ن (مارچوبه) و اترج.خیار، هلیو

گیاه را برشمرده است که لزوما قرابت  ۳۸های دارویی: در این بخش، مجوسی برگ دارویی برگ - 
زیستی ندارند بلکه تنها وجه مشترکشان آن است که اندام برگی این گیاهان مورد نظـر مجوسـی 

 توت و گردو.های هلو، چنار، خرزهره، سنا، وسمه، زیتون، َکَبر، بوده است، از جمله برگ
گل دارویی نام بـرده و طبـع و خواصشـان را برشـمرده اسـت، از  ۳۳ها): مجوسی از انوار (گل -

هـای جمله: ورد (گل سرخ)، نسرین، یاسمین، نـرجس، بنفسـج، گـل بـاقال و زعفـران. او گـل
مربوط به بادام، سیب، به، گالبی و بید را به دلیـل خـواص مشـابه، ذیـل یـک عنـوان و بـه ایـن 

آورده است: "ورداللوز و التفاح و السـفرجل و الکمثـری و الخـالف". همچنـین اسـت  صورت
شـود (گل بیدمشک). در این قسمت نیز قرابت زیستی مشـاهده نمـی» ورد البهرامج و البلخیه«

 اما همۀ داروها، قسمت برگی این گیاهان هستند.
است، از جمله میوۀ بالُدر،  میوۀ دارویی را ذکر کرده ۳۹میوۀ درختان: مجوسی در این قسمت،  -

ل، َعفص (مازو)، بلـوط، 
ُ
ُبنُدق (فندق) هندی، کزمازج (گزمازک)، جوزالسرو (میوۀ سرو)، فوف

ج (آمله)، تمر هندی، جوز بوا، بادام تلخ، بادام شیرین، زبیـب (مـویز) خراسـانی، خرنـوب 
َ
أمل

دلیـل نـامعلومی،  الثعلب، حنظل و زیتـون. مجوسـی بـهشامی و نبطی، عناب، ُزعرور، خصی

الثعلـب و حنظـل را در ایـن قسـمت آورده اسـت. از های برخی گیاهان علفی مانند خصی میوه
هـای آنجا که شکل َعفص (مازو)، گرد و مشابه میوه است، مجوسی آن را در کنـار دیگـر میـوه

 درختی آورده است. 
یاد کرده است.  روغن گیاهی دارویی و طبع و خواصشان ۲۷ها): مجوسی از ادهان (روغن - 

خـورد، در این بخش، روغن گیاهانی که در سایر تقسیمات او قرار گرفته بودند به چشم می
 )، بادام شیرین، گردو، ترب، شبثالقرع (تخم کدواز جمله: روغن گل سرخ، بنفسج، حب

 و بابونج. 
خواص دارویی عصاره و فراوردۀ گیاهی و طبع و  ۲۵طبایع و عصارات: مؤلف در این قسمت، از  - 

ت، مامیثا و افسنتین، زوفای رطـب، آنها یاد کرده است، از جمله: صبر، دم
َ
االخوین، عصارۀ غاف

 آن را از مازو می
ً
هـای گرفتند)، نیل/ نیلج، و لبن یتوعات (شـیرابۀ فرفیـون/ شـیرابهرامک (ظاهرا
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فـل الزیـت نشـین) شـرابگیاهی). جالب است که مجوسی مواد دیگری مانند سرکه ُدرد (ته
ُ
، ث

 نشین روغن زیتون)، مایۀ خمیر و نشاستۀ گندم را هم در این قسمت ذکر کرده است.  (ته
صمغ دارویی و طبع و خواص هر یک سخن گفته است، از جملـه صـمغ  ۲۳صموغ: مؤلف از  - 

بان (کندر)، سندروس، 
ُ
عربی، صمغ بادام تلخ، صمغ إّجاص (آلو)، کثیراء (کتیرا)، مصطکی، ل

ه؛ احتماال صمغ گونهکهربا، َس  ه/ ِقنَّ نَّ
ُ
 ای آنقوزه). کبیَنج، قطران (حاصل از چوب) و بارَزذ (بارزد/ ق

ریشۀ دارویی را با طبع و خواص آنها ذکر کرده است از جملـه:  ۴۱ها): مجوسی، اصول (ریشه -
(مـامیران؛ الصـفر اإلذخر، زراوند، عروقالرازیانج، راسن، اصلالکرفس، قشور اصلقشور اصل

 ). ۱۲۹ -۱۰۰، ص۲الفأر، پیاز، سیر، سورنجان، خربق و زنجبیل (جزردچوبه)، بصل

  غذاهای گیاه -ب
مؤلف غذاها را به دو دستۀ گیاهی و حیوانی تقسیم کرده و غذاهای گیاهی را نیز به انواع زیـر تقسـیم 

  کرده است:
 گیاهان فصلی، شامل انواع زیر:. ۱
دانۀ خوراکی و مواد حاصل از آنها را بـا  ۲۳آنها]: مجوسی در این بخش، های ها [و فراوردهدانه -

ذکر طبع و خاصیت ذکر کرده است که عبارتند از: گندم، نان، َسویق (آرد سفید و الـک شـده)، 
آیـد، های نوعی آش)، نخاله (سبوس)، جـو و آنچـه از آن بـه دسـت مـینشاسته، اطریه (رشته

ان جو، سویق جو، برنج، ُدخن (ارزن) و جاورس، عـدس، الشعیر (کشکاب/ آش جو)، نکشک
رُمس (لوبیای گرگی/ بـاقالی مصـری)، حلبـه (شـنبلیله)، لوبیـا، کنجـد، 

ُ
باقال، ماش، نخود، ت

 خشخاش و شاهدانه.
گیاه و یا گروه گیاهی را آورده اسـت کـه برخـی از  ۲۳ُبقول (سبزیجات): مؤلف در این بخش،  -

ذکـر کـرده اسـت،  الّطّب المنصوری فیکه رازی در  هیهرست مشابآنها از جمله موارد زیر در ف
دهنـد و های گیاهانی که دانه میالثعلب، ساقهالحمقاء (خرفه)، عنبوجود ندارد: خبازی، بقلة

قنبیط (کلم رومی). در این زیر بخش، نیز مانند زیر بخش حشائش، شـباهت ظـاهری گیاهـان 
 خوراکی مورد توجه مجوسی بوده است. 

 ریشه یا بیخ خوراکی است؛ شلغم، گزر، ترب، پیاز، سیر و کراث. ۵ها: این بخش شامل ریشه -
عضـو را برشـمرده اسـت کـه عبارتنـد از: بادنجـان، کنگـر،  ۱۱میوۀ ُبقول: مؤلف در این گروه،  -

ف (کنگر بری)، کدو، خربزه، خیـار و خیـارزه (قثـاء)، هندوانـه، نـی
َ

شـکر، مـوز و ُکمـأة َحرش

هسـتند امـا در برخـی ماننـد  های خوراکی). برخی از این اعضا، میـوۀ واقعـی قارچ (انواعی از

های هوایی گیاه، به عنوان بخـش خـوراکی و قابـل اسـتفادۀ شکر، سرشاخه کنگر، حرشف و نی
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گیاه، مورد نظر مؤلف بوده است نه مفهوم زیستی میوه. جالب است که مؤلف، موز را که میـوۀ 
 قلی، در این بخش ذکر کرده است. گیاهی درختی است، نه ب

 ها و انواع زیر:های درختان، شامل بخشمیوه. ۲
هـای گیـاه از جملـه بخـش میوه، و یا اندام ۲۱های درختان بزرگ و باغی (بستانی): شامل میوه -

بارده که عبارتند از: زبیب (مویز)، اترج، آلو، ُجّمـار (پنیـر نخـل) و طلـع (شـکوفۀ نـر و مـادۀ 
  ن.نخل)، زیتو

میوۀ درختی که عبارتنـد از: خرنـوب، َکَبـر، بلـوط،  ۱۱های درختان دشتی و کوهی: شامل میوه -

 ُکنـار) ، زعـرور، غبیـراء (سـنجد)، عنـاب و بلوط، حبة  شاه
ً
الخضراء (َبنه) و بطم، َنبق (احتماال

  ).۱۹۱ -۱۷۹، ۱۷۷، ص۱سپستان (ج

  ریاحین و طیب -ج
هـای ها با نـام)، به تأثیر دو دسته از بوییدنی۲۱۰ -۲۰۸ص، ۱مؤلف در جای دیگری از کتابش (ج

"ریاحین"، به معنی گیاهان خوشبو، و "طیب"، به معنی عطرها، بر بدن اشاره کـرده و برخـی دیگـر از 
 گیاهان را در این دو دسته قرار داده است:

آورده  گل، برگ و یا گیاه علفی خوشـبو را در ایـن بخـش و ذیـل "ریـاحین" ۲۲ریاحین: مؤلف  -
است که عبارتند از: آس (مورد)، ورد (گـل سـرخ)، شاسـفرم، مرزنجـوش، یاسـمین، نسـرین، 

بو)، لفاح (سابیرک)، لینوفر (نیلوفر)، افرنجمشـک، نرجس، سوسن، بنفسج، خیری (نوعی شب
بهرامج (بید مشک)، َبرم (گل درختچۀ ام غـیالن/ مغـیالن)، بلخیـه، سـفرجل و تفـاح، اتـرج، 

 . نارنج و لیمون
های  ها و یا فراوردهاند که انداممادۀ خوشبوی گیاهی و غیر گیاهی قرار گرفته ۱۱طیب: در این قسمت،  - 

سط.گیاهی زیر در میان آنها قرار دارند: صندل، کافور، بنگ، عود، بسباسه، سنبل
ُ
  الطیب و ق

  گیاهان مورد استفاده در پوشاک -د
و غذاهای گیاهی داشـته، نـامی از کتـان و پنبـه  ) در تقسیماتی که از داروها۲۱۰، ص۱مجوسی (ج

که این دو گیاه دارای برخی خواص دارویـی نیـز هسـتند. بـه دلیـل اهمیـت ایـن نبرده است درحالی
  ای بر بدن پرداخته است. های کتانی و پنبهگیاهان در تهیۀ لباس، مؤلف تنها به ذکر تأثیرات لباس

  های گیاه زهردارگیاهان و فراورده -ھ
انـد زیـرا های گیاهی در میان ادویۀ کشنده (قتالة) جای گرفتهبرخی دیگر از گیاهان و یا فراورده

شود. این گیاهان از نظر زیستی شباهتی به هـم روی در مصرف آنها، گاه منجر به مرگ می زیاده
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نیز ندارند و وجه مشترک آنها، خاصیت سّمی آنهاست. مجوسی رفع مسمومیت با این داروها را 
ایرانی برای  - در کتابش ذکر کرده است. این گیاهان و مواد گیاهی عبارتند از: بیش (نامی هندی

ویـژه ریشـه/ بـیخ آنهـا و مـادۀ سـّمی هایی از گیاهان جنس آقونیطون از تیرۀ آاللگـان، بـه گونه
گیـاهی  السنبل (دربارۀ این فـراوردۀشود)؛ قرونای که از این اندام استخراج میکمابیش کشنده

 آن را نوعی بیش سیاه می
ً
دانند که از ریشـۀ نـوعی سـنبل هنـدی اختالف نظر وجود دارد. غالبا

های گوناگون، به ویژه ریشـۀ گیـاه شـوکران ای سمی در اندامشود)؛ شوکران (مادهاستخراج می
یـاه های حاصل از ایـن گیاهـان، بـه ویـژه گکبیر)؛ بنج (نامی برای گیاهان مختلف و یا فراورده

ب آمـده  حشیش یا شاهدانه که در منابع دورۀ اسالمی، به نام نَّـ
ُ
ب/ ق ب/ ِقنَّـ ب/ َکَنـ های دیگر َکنَّ

است)؛ یبروح (نامی برای ریشۀ مهرگیاه)؛ جوزالماثل (گیاهان تاتوره/ داتوره متعلـق بـه جـنس 
طر (انـواعی از قـارچالُعنُصل (پیاز گونهداتورا )؛ بصل

ُ
سـّمی)، و  هـایهای جنس نجم آبی)؛ ف

چهار گیاه و قارچ مشترک با دیگر تقسیمات مجوسی در کتابش، شامل بزرقطونا، کزبرةالرطبـة، 
  ).۲۳۱ - ۲۲۶، ص۲های خوراکی) و دفلی (خرزهره) (مجوسی، جُکمأة (انواعی از قارچ

  نتیجه:
گاه ایـن بندی عالم گیاهان قابل استنتاج است. با مطالعۀ متون داروشناسی دورۀ اسالمی نوعی طبقه

بنـدی دربـارۀ های زیستی و محیطی گیاه صورت گرفته است. نوعی طبقهبندی بر اساس ویژگیطبقه
شود که در ادامه بـه آنهـا می گیاهان خوراکی و دارویی نیز در مباحث مربوط به غذاها و داروها دیده

  شود.پرداخته می
بر اساس موارد زیـر  بندیاین طبقههای زیستی و محیطی گیاه: بندی براساس ویژگیطبقه -الف

  گرفت:انجام و هر دسته برخی گیاهان را در بر می
دادنـد: گیاهـان علفـی، های زیر جای میظاهر رویشی گیاه: بر این اساس، گیاهان را در دسته -

  ای، درختی، بدون خار، خاردار، باالرونده (پیچان)، برافراشته، گسترده بر زمین؛ بوته
زی، آبـزی، نزدیـک آبهـا، بـّری (صـحرایی/ دشـتی)، َجَبلـی یاه: گیاهـان خشـکیرویشگاه گ -

  ای/ مکانهای سخت؛(کوهی)/ صخره
  محل و جغرافیای رویش گیاه: فارسی (ایرانی)، هندی، یونانی، عربی (شامی، عمانی،...)، نبطی؛  - 
  های مختلف گیاه؛های ریختی بخشویژگی -
ر؛دار بدبو، گیاهان گلر خوشبو، صمغداصفات ظاهری گیاه: گیاهان صمغ -

ّ
  دار، گیاهان معط

قهرمـان و  ←کننده و بدون خزان (زمان رویش و مدت دوام گیاه: بهاری، یکساله، پایا، خزان -
  ).۹۷ -۹۵، ص۲اخوت، ج

  ها و داروها:های مربوط به خوردنیبندیبندی گیاهان در ذیل طبقهطبقه -ب
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اند. درجۀ نخست به اسالمی، خوردنیها در چهار درجه تقسیم شدهدر پزشکی و داروسازی دورۀ 
ق داشت. موادی که در میان 

ّ
غذاها، درجات دوم و سوم به داروها (ادویه) و درجۀ چهارم به زهرها تعل

درجات اول و دوم قرار داشتند به غذای دارویی و مواد میان درجات سوم و چهـارم بـه داروی سـّمی 

). جـالینوس غـذا را آن چیـزی ۳هـروی، ص ←؛ نیـز ۱۶۲ان بیرونـی، صمشهور بودند (ابوریحـ

 ←دهـد ( دانست که طبیعت را تغییر می شود و دوا را چیزی می دانست که باعث رشد انسان می می
)؛ هر چنـد در پزشـکی یونـانی و ۵۷؛ بغدادی، ص۳۶۱ابن رشد، ص ←؛ نیز۳۹۹ربن طبری، ص

) در شرح و تقسیم غذاها، ۲۰۸ -۱۷۸، ص۱مجوسی (جاسالمی غذا نقش دارو را هم دارد؛ چنانکه 
های درمانی هر یک را نیز برشمرده است. به عقیدۀ قدما اگر قوت و طبیعـت ایـن خـوردنی از  ویژگی

قوت و طبیعت بدن بیشتر باشد، آن دارو کشنده (سّم/ زهر) است. اگر نخست مادۀ خوردنی، بـدن را 
ن را تغییر دهد آن را غذای دارویی میگفتند ماننـد کـاهو و تغییر دهد و سپس بدن بر آن چیره شود و آ

دانسـتند. بـه نوشـتۀ  پیاز. اما اگر بدن، مادۀ خوردنی را به طبیعت خود بدن تغییر دهد آن را غـذا مـی
ابوریحان بیرونی (همانجا) اولویت در استفاده از این مواد به ترتیب شامل غذای دارویی و در نهایت 

هم بـا کمتـرین غذاهای دارویی هم اولویت با داروهای ساده، سپس مرّکب، آن داروی سّمی بود. در
  شد. ضررترین آنها بود. داروی سّمی هم باید پیش از استفاده اصالح میمقدار و بی

ی مفرده و مرکبه بوده است. ادویۀ مفرده (داروهای ساده) از سه 
ّ
داروها (ادویه) شامل دو گروه کل

بنـدی، ادویـۀ آمدند. در یک تقسـیموان (جانور) و جماد (معدن) به دست میمنبع نبات (گیاه)، حی
مفرده به سه دستۀ داروهای غذایی (مانند برنج و آلو)، داروهـای حیـوانی (ماننـد انسـان و افعـی) و 
داروهای مطلق شامل دو گروه نباتی (مانند افسنتین و افتیمون) و معدنی (مانند حجرالیهـود و ِگـل) 

های دیگر داروها را صـرفا بندی). اما در بیشتر تقسیم۶۳۸ -۵۸۵جرجانی، ص ←اند (تقسیم شده
کردنـد. ادویـۀ مفـردۀ گیـاهی شـامل براساس منشأ به سه دستۀ گیاهی، جانوری و معدنی تقسیم می

هـا، هـا، چـوب (خشـب)، عصـارههـا، ریشـهحشائش (گیاهان علفی)، بقول، بزور و حبوب، بـرگ
ها بودند. داروهای جانوری شامل اعضای بدن جانوران، رطوبـات، ها و روغنها، میوهها، گل صمغ

ابوریحـان  ←ها، ِگل و اجسـاد بـود (بول و زبل آنها، و داروهای جمادی یا معدنی نیز شامل سنگ
  ). ۲۷ -۲۶؛ عقیلی علوی خراسانی، ص۱۰۰، ص۲؛ مجوسی، ج۱۶۲ -۱۶۱بیرونی، ص 

  منابع: 
 : دار مکتبـة الحیـاة، چـاپ نـزار رضـا، بیـروتاء فی طبقات األطباءعیون األنبابن ابی اصیبعه، 

 ]؛۱۹۶۵[
هد العلمی الفرنسـی عالمة ، چاپ فؤاد سید، قاهره: مطبعطبقات األطباء و الحکماءابن جلجل، 

 ؛ ۱۹۵۵، ةلالثار الشرقی
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، چـاپ ةالعربیـ ةالکلیات فی الطب مع معجم بالمصطلحات الطبیـابن رشد، محمد بن احمد، 
 ؛۱۹۹۹، ةالعربی ةعابد الجابری، بیروت: مرکز دراسات الوحد محمد

 : مطبعـة الکاتولیکیـه،، چاپ انطوان صالحانی الیسوعی، بیروتتاریخ مختصرالّدول ابن عبری،
 ؛۱۹۵۸

 ؛۱۹۹۲/ ۱۴۱۲، چاپ علی شیری، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، العربلسانابن منظور، 
 ،الفرقـان للتـراث االسـالمی ةموسسـ: ایمن فـؤاد سـید، لنـدن، چاپ الفهرستکتابابن ندیم، 

 ؛۲۰۰۹/ ۱۴۳۰
ا.  ع.، ترجمـۀ روسـی بـه وسـیلۀ الّصیدنة فی الّطب (داروشناسی در پزشکی)ابوریحان بیرونی، 

 ش؛ ۱۳۸۳کریموف، ترجمۀ فارسی باقر مظفرزاده، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
ن الوفـاءرسائل اخوان الصـفااخوان الصفاء، 

ّ
 :، اعـداد و تحقیـق عـارف تـامر، بیـروتء و خـال

 ؛ ۱۹۹۵/ ۱۴۱۵منشورات عویدات، 
، چـاپ عبـدالمعطی امـین قلعجـی، الّطب من الکتاب و الّسّنهالدین عبداللطیف بغدادی، موفق

 ؛۱۹۸۸/ ۱۴۰۹، ةدارالمعرف: بیروت
  ]؛۱۹۸۹[ مصر، ةنهض قاهره:، حنیفة الدینوری و مدرسته فی األدب و النقدابیالدین سّید، تقی

مکتـوب در  ۀ، عکـس نسـخکتاب األغراض الّطبّیه و المباحث العالئّیهسید اسماعیل جرجانی، 
 ش؛۱۳۴۵مرکزی دانشگاه تهران، تهران  ۀهجری، محفوظ در کتابخان ۷۸۹سال 

: ، ویراستۀ فان فلوتن، لیدنکتاب مفاتیح العلومابوعبدالله محمد بن احمد بن یوسف خوارزمی، 
 ؛ ۱۹۶۸چاپخانۀ بریل، 

چاپخانـۀ : : قطعة من الجزء الخامس، چاپ برنارد لـوین، لیـدنکتاب النباتابوحنیفه دینوری، 
 ؛ ۱۹۵۳ ،بریل

انی من القاموس الّنباتی: حروف س
ّ
المعهـد : ی، چاپ محّمد حمیدالله، قاهره -همان: قسم الث

 ؛ ۱۹۷۳ بالقاهره، ةثار الشرقیالعلمی الفرنسی لآل
/ ۱۳۹۴الجزء الثالث و الّنصـف االّول مـن الجـزء الخـامس، چـاپ برنـارد لـوین، ویسـبادن همان: 

  ؛۱۹۷۴
بـن بسـیل و ، ترجمـة اصـطفنهیولی الطّب فی الحشـائش و السـمومپدانیوس دیوسکوریدس، 

 ؛ ۱۹۵۲ : دارالطباعة المغربیة،بن اسحاق، چاپ سزار ا. دوبلر و الیاس ترس، تطواناصالح حنین
ی] بن منصوربن مهران، چاپ عکسی از نسخۀ خطی [کتابخانـه، ترجمۀ مهرانالحشایشهمان: 

 ش؛ ۱۳۸۳ ،تاریخ پزشکی ۀموز: کاخ گلستان، تهران
: ، چاپ حازم البکـری الّصـدیقی، کویـتالمنصوری فی الطبابوبکر محمد بن زکریای رازی، 
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 ؛۱۹۸۷/ ۱۴۰۸ ،ةمعهد المخطوطات العربی
 ةموسسـ، چـاپ شـعیب أرنـؤوط و دیگـران، بیـروت: النـبالءالمسیر اعـمحمدبن احمد ذهبی، 

 ؛ ۱۹۸۸ -۱۹۸۱/ ۱۴۰۹ -۱۴۰۱ ،ةالرسال
، تصحیح محمد زبیر الصدیقی، فردوس الحکمة فی الطبابوالحسن علی بن سهل ربن طبری، 

 ؛۱۹۲۸برلین، چاپخانۀ آفتاب، 
/ ۱۳۶۹ویـت ، چاپ حسین نّصـار، کالعروس من جواهر القاموستاجمحمدبن محمد زبیدی، 

 تا]؛، چاپ افست بیروت [بی۱۹۶۹
، چاپ محمد ابوالفضـل ابـراهیم، الوعاة فی طبقات اللغویّین و النّحاةبغیةعبدالرحمن سیوطی، 

  ؛۱۹۶۵ -۱۹۶۴/ ۱۳۸۴ ،ءعیسی البابی الحلبی و شرکا ة: مطبعقاهره

تمـدنهای ) تـأثیر رازی در پزشـکی قلمـرو اسـالمی و ۴رازی، محمدبن زکریـا: «محمد صدر، 
 .۱۶۹-۱۶۵، ص ۱۳۹۳ تهران:، ۱۹، جدانشنامۀ جهان اسالم، »دیگر

، ویسبادن و بیروت: فـرانتس اشـتاینر و دار صـادر، الوافی بالوفیاتکتاببن ایبک صفدی، خلیل
 ؛۲۰۰۹ -۱۹۶۲

المعــارف  ةدائــر حیـدرآباد، دکــن:صــور الکواکـب الثمانیــة و االربعــین، عبـدالّرحمن صــوفی، 
  ؛۱۹۵۴/ ۱۳۷۳ ،ةالعثمانی

، چـاپ ۱۸۴۴کتـه، ، کلاألدویـةمخـزنمحمد حسین بن محمد هادی عقیلی علوی خراسانی، 
 ؛۱۳۷۱افست تهران، 

ن، انتشارات علمی ، ترجمۀ حسین خدیوجم، تهرااحصاءالعلومابونصر محمد بن محمد فارابی، 
 ؛۱۳۶۴و فرهنگی، 

، چـاپ محمـد مصـری، اللغـة البلغة فی تـاریخ ائمـةمجدالدین محمدبن یعقوب فیروزآبادی، 
  ؛۱۹۷۲/ ۱۳۹۲ و االرشاد القومی، ةالثقاف ةدمشق: وزار

، ص ۱۳۹۳تهران: ، ۱۹ج، دانشنامۀ جهان اسالم) آثار"، ۲فرید قاسملو، "رازی، محمدبن زکریا: 
۱۵۸-۱۶۱. 

 تهران: مرکـز، زندگینامه ریاضیدانان دورۀ اسالمی: از سدۀ سوم تا سدۀ یازدهمابوالقاسم قربانی، 
 ؛۱۳۶۵ نشر دانشگاهی،

  ؛۱۳۵۷، صیدا، چاپ افست قم، الکنی وااللقابشیخ عباس قمی، 
ن، انتشـارات ، تهـرا۲، جشرح تطبیقی گیاهان دارویـی کهـناحمد قهرمان و احمدرضا اخوت، 

 ؛۱۳۸۸دانشگاه تهران، 
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تهـران: ، ۱۹ج، دانشـنامۀ جهـان اسـالم، ») زندگینامـه۱رازی، محمـدبن زکریـا: «طیبه کرمـی، 
 .۱۵۸-۱۵۷، ص ۱۳۹۲

 ؛۱۲۹۴، الکبری ةبوالق: المطبع، کامل الصناعة فی الطببن عباس مجوسی، علی
-۷۲۰، ص ۱۳۹۲تهـران: ، ۱۸ج، دانشنامۀ جهان اسـالمفر، "دیوسکوریدس"، شمامه محمدی

۷۳۱. 
  .۶۲۴-۶۲۱، ص ۱۳۹۲ ، تهران:۱۸ج، دانشنامۀ جهان اسالمهمو، "دینوری، ابوحنیفه"، 

مه شیخ محمد جواد مغنّی، فالسفة الشیعه: حیاتهم وآراؤهمشیخ عبدالله نعمه، 
ّ

قـم: ، چاپ عال
  ؛۱۹۸۷ دارالکتاب االسالمی،

، تصحیح احمد بهمنیار، به کوشش األبنیة عن حقایق األدویةالدین ابومنصور علی هروی، موفق
 ؛۱۳۴۶انتشارات دانشگاه تهران،  :حسین محبوبی اردکانی، تهران

 ]؛۱۹۳۶[تاریخ مقدمه:  بیروت: داراحیاء التراث العربی،، معجم االدباءوت حموی، یاق
، چاپ کتاب االرشاد االریب الی معرفة االدیب المعروف بمعجم االدباء او طبقات االدباءهمو، 

  ؛۱۹۸۲ دهلی: کتاب بهون، کالن،د. س. مرجلیوث، 

Tamás Bezeczky, "Amphorae from the forum of Emona", Arheološki vestnik 
(=Acta Archaeologica) , no. 45, 1994, pp. 81-93; 

Dictionary of Scientific Biography, ed. Charles Coulston Gillispie, New York: 
Charles Scribner's Sons, 1981, s.v. "Dioscorides" (by John M. Riddle); 

Pedanius Dioscorides, Dioscorides de materia medica: being an herbal with 
many other medicinal materials, [ed. and tr. ] Tess Anne Osbaldeston and Robert 
P. A. Wood, Johannesburg 2000; 

The Encyclopaedia of Islam, new ed.,  sv.  "Al- Dīnawarī,  Abū Ḥanīfa Aḥmad b. 
Dāwūd" (by. B. Lewin), "Nabāt" (by Remke Jruk), Laeiden: Brill, 1960- 2002; 

Johannes Ilberg, Das Hippokrates-Glossar des Erotianos und seine 
ursprüngliche Gestalt, Leipzig: S. Hirzel, 1893; 

Edward Kremers and George Urdang, Kremers  and  Urdang's  history  of  
pharmacy, ed. Glenn Sonnedecker, 3rd ed., Philadelphia: Lippincott, 1963;  

Lucien Leclerc, Histoire de la médicine arabe, Paris 1876, repr. Frankfurt am 
Main: Institute for the history Of arabic - islamic science at the Johann Wolfgang 
Goethe University, 1996; 

Martin Levey, Early Arabic pharmacology: an introduction based on ancient 
and medieval sources, Leiden: E. J. Brill 1973; 

Jaroslav Levy, "[Review of] The Greek Herbal of Dioscorides, tr. John Goodyer, 
ed. Robert T. Gunther", ISIS, Vol. 51, No. 4, (Dec. 1960), pp. 588- 590; 

Vivian Nutton, Ancient medicine, London: Routledge, 2004; 

Linette  A.  Parker,  "A  brief  history  of  Materia medica (continued)", The 
American Journal of Nursing, Vol. 15, No. 9, (June 1915); 

Plinius/ Pliny [the Elder], Natural history, with an English translation, vol. 7, 
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tr. W. H. S. Jones, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1966; 

G. Sarton, Introduction to the history of science, Malabar & Florida, repr. 1975; 

John Scarborough, "Early Byzantine pharmacology", in Symposium on 
Byzantine medicine, ed. John Scarborough, Washington D.C.: Dumbarton Oaks 
Research Library and Collection, 1985; 

Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, Leiden: E. J. Brill, 1967- ; 

Jerry Stannard, "P. A. Mattioli: sixteenth century commentator on Dioscorides", 
in  bibliographical  contributions  1.,  Lawrence,  1969,  repr.  in  ibid, Herbs  and  
herbalism in the middle ages and renaissance,  ed.  by Katherine E. Stannard and 
Richard Key, Great Britain, Hampshire, Ashgate variorum, 1999.  

 
یاضی در تقویت نفس و تقویم و تعدیل فکر   تأثیر علوم ر

علم به قوانین حسابی و قواعد مسائل عـددی در تقویـت نفـس انسـانی از اعظـم وسـائل 
سزا  خصوص علم هندسه که در تعدیل و تقویم ذهن و فکر و قلم و بیان تأثیری به است. به

اند: برای رسیدن به معرفت حقایق اشیاء، فکـر را بایـد بـه  دارد. حکما و فالسفۀ بزرگ گفته
  . علوم ریاضی ورزش داد

مسطره برای خطاط است. همچنان که مسطره  تآری علوم ریاضی برای حکیم به مثاب
علـوم  نظمی در کتابـت حـروف و انحـراف سـطوح حـافظ اسـت، از کجی و بی مشاق را

د و بـه آن اسـتقامت و اعتـدال نـدار ریاضی نیز فکر را از خطا و اعوجاج و انحراف بـاز می
ه و زیـرا کـه مسـائل آن مبتنـی بــر قواعـد خلـل ناپـذیر اسـت و هـیچ مســامح ؛دهنـد می

شود. اگـر انـدک اشـتباه و  با تخمین و تقریب درست نمی و ها راه ندارد ری در آنانگا سهل
شـود و از  ها دور می غفلت در اعمال قوانین آن به محاسـب روی آورد، از نتیجـه فرسـنگ

های کلیـد  اند که عدد برای محاسـب ماننـد دندانـه ماند. لذا گفته رسیدن به مقصود بازمی
شـود و هرگـز درب مطلـوب بـه روی او بـاز  است که اگر زائد یا ناقص باشد فتح باب نمی

  گردد.  نمی
گوی و  های ورزیده در علوم ریاضی صاحب رأیی صائب و نظری ثاقب و کم لذا انسان

 حساب شـده اسـت.  گوی و دیرگوی و نکو گوی می گزیده
ً
شوند. عبارات و الفاظ آنان نوعا

 اشـاراتبینیم که عبارات خواجۀ طوسـی در شـرح  قلم آنان بسیار رصین و متین است. می
بطلمیـوس و دیگـر مصـنفاتش بـه  مجسـطی و تحریراقلیدس  اصولشیخ رئیس و تحریر 

فارسی و عربی چنان سخت استوار است که گویی به جای مرکب، سـرب مـذاب بـه کـار 
  ]۵۹۸، ص ۱۳۶۳، تهران، یازده رسالهزادۀ آملی،  الله حسن [آیتاست. برده 
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  *میالدی ۱۰۰۶ابرنواخرت از  سینا ابنگزارش 
  ٣، پ. کونیچ٢اگرت - . اریک، ١ر. نویهویزر

  ٤ترجمۀ پویان رضوان

ــزارش ــا گ ــینا ابن در اینج ــی، از ق)،  ۴۲۸ م/ ۱۰۳۷ ـ ق۳۷۰م/۹۸۰( س ــروف ایران ــمند مع دانش
  آوریم که تاکنون در منابع نجوم بررسی نشده است.را می ق، ۳۹۶ م/ ۱۰۰۶ابرنواختر 

است  شفابا عنوان  سینا ابنای جدید، بخشی از کتاب  این گزارِش رصدِی کوتاه دربارۀ ستاره
است. در ادامه، که آن را در موضوع فلسفه، شامل فیزیک (طبیعیات)، نجوم و آثار علوی نوشته 

گذاری  دربارۀ تاریخ یآوریم، و پس از بحث مفصل [گزارش] را می ٥متن عربی و ترجمۀ فارسی
:] سینا ابندهیم که این جرم آسمانی، ناپایدار، ساکن و/یا بدون دنباله ([به تعبیر  رصد، نشان می

شده نورتر می نور و کم بوده، نزدیک سه ماه در آسمان بوده و کم») دیگر گانستاربین ای  ستاره«
زننده و بسیار پر نور بوده، و  کرده، یعنی جرقه هایی به اطراف پرتاب می تا آنکه ناپدید شده، بارقه

های عربی و غیر عربـی  کرده است. اطالعات [این گزارش] با گزارش رنگ آن با زمان تغییر می
 روشن است که آنچـه  دیگری مستدل

ً
 در گـزارش خـود سـینا ابنشده است. با این حال، کامال

ای از یک جرم آسمانی ناپایدار که  یعنی نمونه ؛است ق ۳۹۶ م/ ۱۰۰۶بدان پرداخته، ابرنواختر 
]، سـینا ابنارسطو دربارۀ آن بحث شده است. با توجه به شـیوۀ بیـان و توصـیف [ آثار علویدر 

 تغییر رنگ [اب
ً
شـناخته شـده[در ایـن موضـوع]،  های گزارش رنواختر]، این گزارش از دیگرمثال

  مستقل است.

                                                    
  ای است از: این مقاله ترجمه *

R. Neuhäuser C. Ehrig-Eggert ,and P. Kunitzsch, “An Arabic report about supernova SN 1006 by Ibn Sīnā 
(Avicenna), Astronomische Nachrichten, 2011, no. 88, 789-795.  

  rne@astro.uni-jena.deمؤسسۀ اخترفیزیک و رصدخانۀ دانشگاه فردریش شیلر (ینا)، آلمان،  .١
  liberte2010@gmx.netاسالمی فرانکفورت، آلمان (بازنشسته) ـ  مؤسسۀ تاریخ علوم عربی .٢
  یمیلیان مونیخ، آلمان (بازنشسته) سلودویگ ماکدانشگاه  .٣
، و دانشـجوی دکتـری تـاریخ علـم دانشـگاه اوترخـت (هلنـد) گـروه تـاریخ علـم بنیـاد دایرةالمعـارف اسـالمیعضو هیئت علمـی  .٤

pnrezvani@gmail.com  
  در متن اصلی مقاله، ترجمۀ انگلیسی گزارش آمده است ـ م. .٥
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  ١٠٠۶مقدمه: ابرنواختر 
های نـوترونی، و بقایـای ابرنواخترهـا  رصدهای تاریخی ابرنواخترها در شناخت ابرنواخترهـا، سـتاره

واخترها، و در صـورت توانند تاریخ رصد (و بنابراین، سن بقایای ابرن های تاریخی می مهمند: گزارش
 نوع ابرنواختر)، گاهی رنگ و تغییـر 

ً
وجود، ستارۀ نوترونی) را همراه با منحنی نور (بنابراین، احتماال

آن، و موقعیت ابرنواختر که برای تشخیص بقایای آن نیاز است، و در صورت وجود، ستارۀ نـوترونی 
پ

َ
ری این گونـه رصـدهای تـاریخی در مـورد کارگیاختر را نشان دهند. بهو/یا سحابی حاصل از باد ت

(از آسـیای  ق ۴۴۶ م/ ۱۰۵۴(از آسیای شرقی، عربستان و اروپـا)،  ق ۳۹۶ م/ ۱۰۰۶ابرنواخترهای 
و  ق ۹۷۹ م/ ۱۵۷۲(فقط از آسـیای شـرقی)، و ابرنواخترهـای  ق ۵۷۶ م/ ۱۱۸۱شرقی و عربستان)، 

(از آسیای شرقی و اروپا)، عالوه بر چنـد ابرنـواختر دیگـر از هـزارۀ اول مـیالدی  ق ۱۰۱۲ م/ ۱۶۰۴
شـود، و  نشـان داده می ۰۲، که از این بـه بعـد بـه صـورت س.گ. ۲۰۰۲(نک: استفنسون و گرین 

آمیز بوده است. در حالی که گـزارش عربـی دربـارۀ ابرنـواختر منابعی که در آن آمده است) موفقیت
 م/ ۱۰۵۴قط وجود یک ستارۀ جدید نورانی را در دوپیکر/ ثـور، در حـدود سـال ف ق ۴۴۶ م/ ۱۰۵۴

اطالعـات مفصـلی  یحاو ۳۹۶ م/ ۱۰۰۶های عربی دربارۀ ابرنواختر  کند، گزارش تأیید می ق ۴۴۶
  ).۲۰۱۵؛ رادا و نویهویزر ۰۲؛ س.گ.۱۹۹۹؛ کوک ۱۹۶۵هستند (گلدشتاین 

و بقایـای  ۱۰۰۶هـا انجـام شـد، ابرنـواختر بر اساس رصدهای تاریخی و رصدهایی که پیـرو آن

و خاموشِی خیلـی خفیفـی  ١کیلو پارِسک ۱۸/۲±۰۸/۰ای برابر با گ دارای فاصله۶/۳۲۷+۶/۱۴آن
سازند که انفجار این ابرنواختر از نوع آی. آ بوده است (نک: های متعددی روشن می است؛ استدالل

آی. آ، اوج درخشـندگی برابـر بـا قـدر )؛ در ایـن صـورت بـرای یـک ابرنـواختر از نـوع ۱۹۹۶شفر 

  ).۲۰۰۳خواهد بود (وینکلر و دیگران  -۴/۰±۵/۷
رجب (رادا و نویهویزر  ۱۰-۹آوریل/  ۱۸-۱۷توسط یک یا چند منجم یمنی در  ۱۰۰۶ابرنواختر 

)، و در چـین و ۰۲؛ س.گ. ۱۹۶۵رجـب (گلدشـتاین  ۲۲آوریـل/  ۳۰)، علی بن رضوان از ۲۰۱۵
) رصد شد. اطالعات علـی بـن رضـوان دربـارۀ ۰۲ا اوایل مه/ رجب (س.گ. ژاپن از اواخر آوریل ی

موقعیت (طول دایرةالبروجی) [این ابرنواختر] (همراه با ُبعد آن بر اسـاس رصـد چینیـان و محـدودۀ 
) مـا را در تعیـین بقایـای آن یـاری ٢[در سـویس کنـونی] َسن گـالن راصد گزارش میل آن بر اساس

). رصدگران متعددی در دورۀ اسـالمی بـه ۰۲) و س.گ. ۱۹۷۷دیگران (استفنسون و  :کند (نک می

                                                    
  م.  ـسال نوری است  ۲۶/۳و برابر با  یشناس ستارهش فاصله در پارِسک، یکی از واحدهای سنج .١
(قرن سیزدهم .٢ )، میالدی این گزارش، بر اساس رصدی است که در صومعۀ سن گالن انجام شده است. پیش از تأسیس دانشگاه ها 

 .ـ م های علمی، از جمله در زمینۀ نجوم بودند ها محل انجام برخی فعالیت صومعه
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یا پـس از آن) از یـک  ق ۷۲۶ م/ ۱۳۲۶اند. گزارش ابن ابی زرع (درگذشتۀ  ایستا بودن آن توجه کرده
 یبر اساس تصحیح متون عربی و التین –) ۱۹۶۵(گلدشتاین  م ۱۰۰۶منبع مراکشی دربارۀ ابرنواختر 

 تنها منبعی است که به زمانی از روز که رصد در آن انجام شده  –) ۱۸۴۳آن توسط تورنبرگ (
ً
احتماال

  ).۰۲(س.گ. ...» ظهور آن پیش از غروب خورشید بود «کند:  است اشاره می
  اند: اصطالحات عربی زیر، در رصدهای تاریخی ابرنواخترها به کار رفته

تر بـه معنـی جـرم آسـمانی  عـامت ، و یا در حال»سیاره«یا » ستاره«، که به معنی »کوکب« -
  است؛

ً
کار رفتـه اسـت  به ۱۰۰۶برای ابرنواختر ابن جوزی، ابن اثیر و ابن زرع  توسط مثال

 )؛۱۹۶۵(گلدشتاین، 
 ابن یمانی و ابن َدیبـع آن را بـرای ابرنـواختر  ؛است» ستاره«، که فقط به معنی »نجم« -

ً
مثال

 )؛۲۰۱۵اند (رادا و نویهویزر به کار برده ۱۰۰۶
 علی بن رضوان و ابن ابی زرع آن تواند دنباله، که می»نیزک« -

ً
دار یا نواختر معنی دهد، مثال

یـا  چیـزی شـبیه منظـره)، امـا ۱۹۶۵انـد (گلدشـتاین به کار برده ۱۰۰۶را برای ابرنواختر 
 دهد؛رویداد آسمانی ناپایدار نیز معنی می

نیـز بـه کـار رفتـه  ۱۰۵۴و  ۱۰۰۶است، اما بـرای ابرنواخترهـای » رد«، که به معنی »اثر« -
 است؛

 ۱۰۵۴برای ابرنواختر توسط ابن ابی اصیبعه  »ۀ تماشاییستار« به معنایکه » کوکب اثری« -
 ).۱۹۷۸به کار رفته است (برشر و دیگران 

بندی شود اما بـازۀ زمـانی نمایـان بـودنش محـدود اگر جرم رصد شده به عنوان نوعی ستاره رده
 برای چند م

ً
 بـاشود. ردۀ اجرام آسـمانی ناپایـدار اغلـب اه)، جرمی ناپایدار محسوب میباشد (مثال

 ناظر به ستاره اطالعات بیشتری معلوم می
ً
داشـتن یـا دنبالـه مانند بودن، ایسـتا بـودن، شود، که مثال

دهـد (بـرای مـروری بـر  دار جـای میآنهاست، و آنها را در ردۀ نواختر، ابرنـواختر یـا دنبالـه نداشتن
 ). ۱۹۹۵ها و اجرام آسمانی ناپایدار نک: کونیچ  ی عربی به کار رفته برای ستارهها واژه

شان دربارۀ ابرنواخترهای تـاریخی، در فصـل مربـوط بـه ) در کتابچه۲۰۰۲استفنسون و گرین (
  اند: ، چنین نوشتهچشم اندازهای آتی

] ۱۰۰۶این ابرنـواختر [ هایی به باید بتوان اشارههای عربی  نوشتهدر به نظر ما 
 [ابرنواختر]  –

ً
  .یافت ۱۰۵۴و احتماال

  ایم. را آورده ۱۰۰۶جدیدی از ابرنواختر  گزارشدر واقع، در اینجا 
د را ، رصـ۳آوریم. سـپس در بخـش  می ۲ما متن عربی و ترجمۀ انگلیسی (فارسی) را در بخش 

  کنیم. می هایمان را خالصه یافته ۴و در بخش  گذاری و متن را شرح تاریخ



 

  

٣٨ 

  م. ١٠٠۶و گزارش او دربارۀ ابرنواختر  سینا ابن
) دانشـمند ایرانـی جـامع Avicenna: ی، در التینـسینا ابنابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا (به اختصار، 

اسـت کـه آثـاری در الهیـات، پزشـکی، و علـوم  ق ۴۲۸ م/۱۰۳۷-  ق ۳۷۰م/ ۹۸۰های در سال ١العلوم
ـید تـا  سینا ابنطبیعی شامل نجوم نوشت.  در بیشتر موضوعات پیـرو ارسـطو و بطلمیـوس بـود، امـا کوش

). او ۱۹۷۸کیفی و کّمی بهبود بخشد (برای نمونـه نـک: سـزگین،  ظاز لحانیز های سماوی را گیری اندازه
، کـه )۱۹۲۷گیری دقیق ارتفاع اختراع کـرد (ویـدمان، را برای اندازه ٣»صلیبی ابزار«یا  ٢»عصای یعقوب«

، برخـی از رصـدهای شـفاو نیز در  مجسطیدر آثارش دربارۀ  سینا ابنجایگزین آن شد.  ٤»سدس«ا بعده
 ۴ م/ ۱۰۳۲مـه  ۲۴و شاید یک لکۀ خورشـیدی یـا گـذر زهـره در  ٥خود، از جمله آنچه گذر زهره دانسته

  ).۲۰۱۳؛ کاپور، ۱۹۶۹بوده، را شرح داده است (گلدشتاین،  ق ۴۲۳جمادی الثانی 
 بـین سـال شفابا عنوان  سینا ابن یدایرةالمعارفکتاب 

ً
هـای  اثر اصلی او در فلسفه است که حدودا

 کـاملی از ایـن اثـر در  ٦؛نوشته شده است ق ۴۱۴ م/۱۰۲۳تا  ق ۴۰۳ م/ ۱۰۱۳
ً
نسخۀ خطی تقریبـا

یح انتقادی متن عربـی را ح) تص۱۹۶۵کتابخانۀ بادلیان، انگلستان، موجود است؛ مدکور و دیگران (
دربـارۀ  سـینا ابن). در ایـن اثـر، ۱ایم (نک: شکل استفاده کردهاز همان کارمان  دراند که کرده چاپ

پـرداختن بـه بحـث  ضمن در جلد پنجم فلسفۀ ارسطویی، شامل علوم طبیعی، بحث کرده است. او
 ق ۳۹۷، به سـتارۀ جدیـدی اشـاره کـرده کـه در های ناپایدار سماویآثار علوی ارسطو دربارۀ پدیده

  ) دیده است.م ۱۰۰۶-۱۰۰۷(
 ۱۰۰۶) را دربارۀ چیزی که به احتمال زیاد ابرنـواختر ۱این متن کوتاه (شکل ه شدن یافت همایلیم چگون

، او ٧. صـبرهع. ا) گـزارش داده کـه ۱۹۷۹)، در معرفی کتاب سـزگین (۱۹۸۲یم: گلدشتاین (ذکر کناست 
  با خبر کرده است: سینا ابن شفادر کتاب  ۱۰۰۶ای به ابرنواختر (گلدشتاین) را از وجود اشاره

                                                    
  به عربی نوشته است. ۱۰۰۶او دانشمندی فارسی زبان بود، اما گزارش خود را از ابرنواختر  .١

2. Jacob’s staff (Baculus Jacobi :به التینی) 
و دریانوردی که  یشناس ستارهای بین دو نقطه با کاربرد در ابزاری قابل حمل، شامل دو تیرک چوبی عمود برهم، برای سنجش فاصلۀ زاویه

  م.  –م. نسبت داده شده است  ۱۴-۱۳اختراع آن به یاکوب بن ماِکر، منجم فرانسوی قرن 
3. cross staff  
4. sextant  

  .رود یمی به کار دکه بیشتر در دریانور یا هیزاوجدایی  یریگ اندازهابزاری قابل حمل به شکل یک ششم دایره (یا محیط شصت درجه) برای 
بدون ذکر تاریخ ) ۴۶۳، ص ۲(ج شفا ریاضیات (علم الهیئة)ای بسیار مشابه، در بخش  اش، و به گونه مجسطیسینا] در مقالۀ نهم  [ابن .٥

اند،  ؛ این [مطلب] را دو تن پس از وی تأیید کرده»قرص خورشید دیدم گویم زهره را به شکل یک لکۀ سیاه بر سطح/ می«آورده است: 
، و »ای بر سطح خورشید دیده است اشاره کرده که زهره را چون لکه شیها کتابیخ ابو علی بن سینا در ش«خواجه نصیرالدین طوسی: 

  ).۱۹۶۹(گلدشتاین، » ای در وسط خورشید نمایان بود، دید زهره را در حالی که مانند لکه نایس ابن«یهودا بن سلیمان کوهن: 
 .۴۱۴- ۴۱۲های  بین سال»: شفا«، ذیل ۱۴۸۰- ۱۴۷۹، ص ۲، ج دایرةالمعارف فارسیغالمحسین مصاحب،  .٦
  . ۱۵۵- ۱۵۲، ص ۱۳۹۳بهار و تابستان  ،۵، شمارۀ میراث علمیدربارۀ مرحوم پرفسور عبدالحمید ابراهیم صبره بنگرید به  .٧
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ا خبر ساخت کـه بـه ابرنـواختر ب سینا ابن آثار علوی. صبره مرا از عبارتی در ع. ا پروفسور
  اشاره کرده است. ۱۰۰۶

تـا  ۱۲، سـطرهای ۷۳)، صـفحۀ ۱۹۶۵در اینجا مـتن عربـی را از تصـحیح مـدکور و دیگـران (
  آوریم.) می۱(نک: شکل ۱۷

  

، به تصحیح عربی مـدکور و دیگـران سینا ابن شفااز  ۱۰۰۶: متن عربی گزارش ابرنواختر ۱شکل 
  . ۷۳)، ص ۱۹۶۵(

  :١آیدمی زیرترجمۀ ما در 

بمانـد، یـا بـه شـکل طـرۀ که اشتعال و التهاب مدت (زیادی) باقی  آید از این رو پیش می
 بـینای یـا بـه شـکل سـتاره، اغلب در شمال، اما گاهی هـم در جنـوب، دنبالهبا گیسو یا 

بـاقی  ر شد. این [پدیده]، نزدیـک سـه مـاهپدیدا ق ۳۹۷مانند یکی که در سال  ـ گانستار
نورتر شد تا ناپدید شد؛ در آغاز به تـاریکی و سـبز شـدن گراییـد، بعـد نور و کمماند، کم

ناپدیـد  نورتر و، و بعد بیشتر و بیشتر سفید شد و سپس کمکرد شروع به پرتاب مداوم جرقه
  تواند به شکل ریش یا حیوانی شاخدار یا اشکال دیگر هم باشد.شد. این [پدیده]، می

دربارۀ آثار علوی ارسطو بحث کـرده اسـت.  سینا ابنکه در این ارتباط است،  شفادر فصل پنجم 
ایی های نورشناختی جوی، به ویژه آنهـدهد که بیشتر پدیده، به پیروی از ارسطو، توضیح میسینا ابن

هـای مربـوط بـه مرطوب هستند، حال آنکه پدیـده ٢که با هوای مرطوب ارتباط دارند، ناشی از بخار

                                                    
  آمده است ـ م. شفادر این بخش از مقالۀ اصلی، ترجمۀ انگلیسی متن عربی  .١

2. anathymiasis 



 

  

۴٠ 

گیرند. در جملۀ نخسـت از دارها از بخار خشک نشأت میها و دنبالهتندر، کوالک، باد مانند شهاب
کنـد (بـه شـکل  مـینامیم، صحبت دار میبه روشنی دربارۀ آنچه امروزه دنباله سینا ابننقل قول باال، 

، صـحبت دربـارۀ اجـرام ناپایـدار ق ۳۹۷با دنباله). او پس از شرح ستارۀ ناپایدار سال  طرۀ گیسو یا
توانـد بـه شـکل ریـش ایـن [پدیـده]، مـی(«دهـد نامیم، را ادامه می دار میدیگر، شامل آنچه دنباله

  »).باشد...
سـتارۀ «ی ناپایـدار اسـت. اینکـه ، یعنـ»مانـدمدت (زیادی) باقی می«گوید چنین چیزی او می

نـامیم مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت، دار می، در کنار آنچه امروز دنباله»ها جدیدی در میان ستاره
های متغیری هستند که زیر فلک قمر جای دارند. به عبـارت دیگـر،  عجیب نیست زیرا هر دو، پدیده

دار، نـو از اشیاء، شامل آنچه امروزه دنباله در زمان گذشته، برای انواع مختلفی» داردنباله«اصطالح 
  رفت.نامیم به کار میختر میااختر و ابرنو

بوده باشد، باید دیـد وقتـی ابرنـواختر  ۱۰۰۶تواند شاهدی عینی برای ابرنواختر  می سینا ابنچون 
 ۹۹۹ نیبـ رابخارا (واقع در ازبکستان امروزی)  سینا ابنکرد: ، او کجا زندگی میشد دیده می ۱۰۰۶

درجه و  ۳۶ترک کرد و از طریق نیشابور (ایران) در عرض جغرافیایی  ق ۳۹۵ م/ ۱۰۰۵تا  ق ۳۸۹ م/
 ۴۱دقیقۀ شمالی بـه کـاث (ازبکسـتان) در  ۴۰درجه و  ۳۷دقیقه شمالی و مرو (ترکمنستان) در  ۱۳

 نـام، کـه اکنـون بـه رفت دقیقۀ شمالی، مرکز کهن استان خراسان در جنوب دریاچۀ آرال ۴۱درجه و 
 ق ۴۰۲ م/ ۱۰۱۲در  سـینا ابنشود، رفـت. بیرونی، دانشمند ایرانی که در آنجا متولد شد، خوانده می

مـیالدی باشـد،  ۷/۱۰۰۶شاهدی عینی برای ستارۀ جدید در  سینا ابنکاث را ترک کرد. بنابراین، اگر 
  ۴۱درجه و  ۴۱ا دقیقه ت ۱۳درجه و  ۳۶به احتمال زیاد آن را در عرضی شمالی بین 

ً
دقیقـه، احتمـاال

  .خوْد راصد بوده است یا نه سینا ابنکند که در عرض جغرافیایی دوم، دیده است. متن روشن نمی
  پردازیم.می متنگذاری رصد، و بعد به اطالعات دیگر نخست به تاریخ: شرح

  گذاریتاریخ
 بـه آن اشـاره کـرده سـینا ابنهای دیگر، سال ظهور [ابرنواختر] است که با گزارش آشکاریک تفاوت 

   اند.آورده ق ۳۹۶های عربی دیگر آن را گزارشهمۀ ، در حالی که ق ۳۹۷، یعنی است
هـالل مـاه نـو  ی کـهها) از غروبـها (و سالتقویم مسلمانان تقویمی قمری است، که در آن، ماه

). ۱۸۹، ۲شوند، نـک: قـرآن، سـورۀ غروب تا غروب حساب میشوند (روزها از دیده شود آغاز می
 ای وجود ندارد. ماه[در این تقویم] ماه کبیسه

ً
کشـند، زیـرا دورۀ روز طـول مـی ۳۰یا  ۲۹ها معموال

کشد. اگـر در طـول تـاریخ، ) طول میروز ۵۳/۲۹میانگین  اروز (ب ۸۰/۲۹تا  ۲۶/۲۹تناوب هاللی 
 ۱۱سـاله،  ۳۰روزه باشند، در این صورت، در هـر بـازۀ  ۳۰یا  ۲۹های مسلمانان به طور متناوب ماه
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ماه  ۵روزه و  ۳۰یک سال قمری با هفت ماه  یعنیسال با یک ماه شامل یک روز اضافی خواهد بود (
  روزه). ۲۹

ی سـال سال [ظهور ابرنواختر] برحسب تقویم هجری قمری ذکر شده است. مبدأ این تقویم، یعن
 بـر  ۶۲۲ژوئیـۀ  ۱۶/۱۷یکم هجری، بر اساس نظر اغلب پژوهشگران، در 

ً
مـیالدی بـوده، امـا مـثال

  میالدی هم بوده باشد. ۶۲۲ژوئیۀ  ۱۵/۱۶) ممکن است در ۲۰۰۰( ااساس نظر دو بلو
روز به تاریخ یولیانی یـا گرگـوری  ±۲تواند با دقتهر تاریخ مفروض در تقویم هجری قمری می

ن] آغاز دوره (نک: [مطلـب] دلیل این تقریب این است که ضمن تقریب [مربوط به تعییتبدیل شود. 
و نیـز نخسـتین رؤیـت  ١چه ماهی یک روز اضافه داشته استدر گذشتۀ دور معلوم نیست که  باال)،

 آب و هوای نامساعد و/یا چشم
ً
انداز نامناسب به تأخیر بیفتـد. هالل ماه نو ممکن است به دلیل مثال

ممکن بودن، ادعا کند که هـالل مـاه نـو را نا رغم علی ـحتی راصد با تجربه  ن ممکن است ـهمچنی
). بـرای جزئیـات بیشـتر دربـارۀ ۱۹۹۴دیده است تا ماه، یک روز زودتر آغاز شود (داگـت و شـفر، 

 اشپولر و مِ 
ً
)، و ۱۹۸۹)، سـعید و دیگـران (۲۰۰۰( ا)، دو بلو۱۹۶۱یر (قواعد تقویم قمری نک: مثال

  ).۲۰۱۴یهویزر و کونیچ (نو
ذکر کرده، خیلی دقیق نیست، و فقط عدد سال داده شده است، نیازی به  سینا ابنچون تاریخی که 

م قمری محاسبه شده (اشپولر و تالش برای تعیین تاریخ آغاز سال با دقت باال نیست. بر اساس تقوی
  آغاز شده است.میالدی  ۱۰۰۶سپتامبر  ۲۶) ±۲هجری قمری در غروب ( ۳۹۷)، سال ۱۹۶۱ر می

های جلـوتری را بـرای نخسـتین رصـد خـود چنانکه پیشتر اشاره شد، همۀ راصدان دیگر، تاریخ
، راصـد چینـی از ۳۹۶رجـب  ۲۲/  ۱۰۰۶آوریل  ۳۰را از  ۱۰۰۶اند: علی بن رضوان ابرنواختر  داده

 پیش از آن در  ۲۳اول مه /
ً
انـد]، و در ژاپـن، یدهجمادی الثانی) [د ۲۴آوریل/  ۳رجب (ولی احتماال

)؛ ۰۲؛ س.گ. ۱۹۶۵دیـده شـد (نـک: گلدشـتاین  رجـب ۲۲یا  ۲۰آوریل/  ۳۰یا  ۲۸نخست در 
رجـب در یمـن رصـد شـده باشـد  ۹/۱۰آوریل/  ۱۷/۱۸پیشتر، حدود  ۱۰۰۶ممکن است ابرنواختر 

سـه  دهد که ستارۀ جدیـد را). راصد سن گالن گزارش می۲۰۱۵(برای شواهد، نک: رادا و نویهویزر 
)؛ اگر همۀ این [رصد]ها پس از غروب خورشـید بـوده باشـد، بـر ۰۲ماه رصد کرده است (س.گ. 

  پـسرمضان رصد کرده باشد،  ۴ژوئیه/  ۱۰تواند آن را پس از حدود اساس موقعیتش، نمی
ً
احتمـاال

                                                    
کند؛ در واقع باید انتظار داشته  های از پیش تعریف شده استفاده میها و ماهتقویم هجری قمری قراردادی، از روزهای کبیسه، و سال .١

 سال عادی روز ۳۵۴عالوه بر  –ماه با یک روز اضافه وجود داشته است  ۱۱باشیم که در هر بازۀ سی ساله (در اثر تأخیر در رؤیت هالل) 
روزه. به دلیل تأخیر در رؤیت هالل، ماه شامل یک روز اضافه  ۳۰روزه به عالوۀ شش ماه  ۲۹ماه  ۶در تقویم قمری به طور میانگین با 

 در [مقالۀ] اشپولر و میر (
ً
 تابع قانون روز / ماه کبیسه در تقویم قمری قراردادی اسالمی، که مثال

ً
) به کار رفته است، نبود. ۱۹۶۱لزوما
  ). ۲۰۰۰؛ دو بلوا ۱۹۶۱؛ اشپولر و میر ۱۹۰۶تواند تا دو روز خطا داشته باشد (گینزل ین، این تقویم میبنابرا



 

  

۴٢ 

ره را آغاز کرده است. با اینکه بیشتر راصدان مسلمان اشـا ۱۰۰۶رصد ابرنواختر  ۱۰۰۶وی در آوریل 
اند، گزارش [راصد] مراکشی طول دورۀ رؤیـت پـذیری ماه دیده ۴تا  ۲اند که ابرنواختر را حدود  کرده

). ۰۲؛ س.گ. ۱۹۶۵دهد، که تا بعد از مقارنه با خورشید بوده است (گلدشـتاین  ماه نشان می ۶را 
نـد (س.گ. م رصد کرد ۱۰۰۷را در  ۱۰۰۶چینیان نیز طلوع و غروب همزمان با خورشید ابرنواختر 

 ۱۰۰۶سـپتامبر  ۲۶) ±۲در سال [قمری] مسلمانان که در غـروب ( ۱۰۰۶). بنابراین، ابرنواختر ۰۲
از نیمـۀ سـپتامبر تـا نیمـۀ نـوامبر در  ۱۰۰۶آغاز شده است، هنوز قابل رؤیت بوده است. ابرنـواختر 

است، [این رصـد] رصد شده  ق ۳۹۷مقارنه با خورشید بوده است، بنابراین، اگر این [ابرنواختر] در 
  بوده باشد. ۱۰۰۶باید قبل از نیمۀ نوامبر 

  ذکر کرده، ممکن است: سینا ابنکه  ق ۳۹۷چهار حالت برای تفسیر سال 

مقام یک شاهد عینی، به اشتباه، عدد سـال نادرسـتی را در مـتن [گـزارش] آورده  در سینا ابن - ۱
 ناشی از خطای حافظه یا نوشتار است، زیرا 

ً
 سال شفااست، که مثال

ً
ها پـس از رصـد، در  احتماال

 ١نوشته شده است. ق ۴۱۱ م/ ۱۰۲۰ق تا  ۴۰۵ م/۱۰۱۴
تغییـر  ق ۳۹۷بـه  ق ۳۹۶به اشتباه، از  سینا ابنعدد سال در خالل انتقال شفاهی از راصد به  -۲

 کرده است.
 نوشته است. ق ۳۹۷را  ق۳۹۶ها به اشتباه سال کاتب یکی از نسخه -۳
 خود  -۴

ً
دیـده اسـت، کـه  ق ۳۹۷را در سـال  ۱۰۰۶) در واقع ابرنواختر اسین ابنراصد (احتماال

م، یعنی همزمان با یا بعد از تشـریق [ابرنـواختر] پـس از  ۱۰۰۶سپتامبر  ۲۶)±۲[این رصد] در (
 مقارنه با خورشید (بعد از نیمۀ سپتامبر) آغاز شده است.

تـر بـوده اسـت. سـال درخشـان ق ۳۹۶) کمتر است، زیرا ستاره در سـال ۴احتمال مورد اخیر (
  .نوشته شده است یک سال دیرتر ـ نادرست، به تر قطعیبه احتمال  ق ۳۹۷

یا  ۱۰۰۶( ق ۳۹۷داری، وجود ندارد که بتواند در سال جرم آسمانی ناپایدار دیگری، به ویژه دنباله
. یکی دیگـر از ٢)۱۹۹۹و کرونک  ۱۹۶۲بوده باشد (نک. هو پنگ یوک سینا ابن) مورد نظر م ۱۰۰۷

                                                    
 اند. ـ م م نوشته ۱۰۲۳تا  ۱۰۱۳) محدودۀ زمانی نگارش شفا را ۲مؤلفان مقاله پیشتر (در ص  .١
 متفاوت، مثل ، متنی افزوده از یحیی بن ۱۰۰۶) پس از گزارشی دربارۀ ابرنواختر ۱۹۹۹کوک ( .٢

ً
سعید انطاکی دربارۀ جرم ناپایداری یقینا

دیگر با نوری شدید در غرب پدیدار  یا ستارهشوال،  ۹در خالل پایان یافتن تیرگی یکشنبه شب، «شهاب یا آذرگوی را نقل کرده است: 
و در پایان شب، با  غرب درین جرم پدیدار شدن ا» شد و تا مدت زیادی باقی ماند و بزرگ شد.سپس، به سه تکه تقسیم و ناپدید شد.

النهار در هنگام غروب [پدیدار شده] همخوانی  درجه) از نصف ۱۵، که در سمت یک ساعت (۱۰۰۶[اطالعات مربوط به] ابرنواختر 
ها و  رگویتواند یک آذرگوی باشد، که نسبت به آذ ندارد. حتی با اینکه متن گفته است این [جرم] مدت زیادی باقی ماند و بزرگ شد، می

 متفاوت با گزارش ابرنواختر باشد.  ها مدت زیادی باقی مانده است. این منبع دربارۀ جرم اخیر (آذرگوی) می شهاب
ً
تواند منبعی کامال

اند نیست، زیرا آنها نیز به روشنی این [متن] را بدون  در ذکری که از یحیی بن سعید انطاکی کرده افزودهشامل این متن  ۰۲حتی س.گ. 

← 



 

 

۴٣ 

بن
ش ا
زار
گ

 نایس
رت 
اخ
رنو
 اب
از

۱۰
۰۶

یم 
الد
ی

 

 تصـریح سـینا ابنم این است که  ۱۰۰۶پذیری در بهار یا میانۀ شواهد و قرائن برای بازۀ زمانی رؤیت
کرده است که این جرم [آسمانی] نزدیک به سه ماه قابل رؤیت بوده، که با [گزارش] راصدان مسلمان، 

 سازگار است. یت کردهماه رؤ ۴تا  ۲ اغلبکه این جرم را در آوریل یا مه دیدند و آن را 
ً
  اند، کامال

  زمان [رؤیت پذیری]، منحن نور، رنگ و درخشندگایستایی، ظاهر، جهت، مدت
آیـد بحـث و آنهـا را بـا  به دست می سینا ابنتوانیم دربارۀ اطالعات دیگری که از [گزارش]  اکنون می

  های] راصدان دیگر مقایسه کنیم.[گزارش
» گان ن سـتاربـیای بـه شـکل سـتاره«با توجه به عبـارت  تا بودن):بدون دنباله بودن (و/یا ایس

 منظور 
ً
بـر خـالف اجـرام  -این است که جرم جدید ناپایدار، بدون دنباله بوده است  سینا ابناحتماال

هـا در حرکـت دارها (اگر به شکل طرۀ گیسو/ریش باشـند) کـه نسـبت بـه سـتاره پایدارتر، مثل دنباله
معنی » ایستا«ای دیگر، تواند همچنین، یا به عنوان گزینهمی» ستارگان بینای ستاره«هستند. عبارت 

ایـن [جـرم] «گویـد  میانـد: علـی بـن رضـوان های عربی دیگر به ایستایی اشاره کـردهدهد. گزارش
و این : «ابن جوزی نوشته است ؛»اش حرکت کرد همانجا که بود ماند و هر روز با برج دایرةالبروجی

همـین بـه و شاید ابن یمانی و ابـن دیبـع نیـز  ؛)۰۲؛ س.گ. ۱۹۶۵گلدشتاین » (ماند [جرم] ثابت
  .»اند: بدون تغییر ماند معنی گفته

اسـالمی در  -نوشـته، در قلمـرو ایرانـی سـینا ابنچنانکه  ۱۰۰۶حتی با اینکه ابرنواختر  جهت:
کنـیم. حتـی وقتـی او گیـری توانیم دربارۀ جهـت آن نتیجـهالیه جنوبی ظاهر شده است، نمی منتهی

میـان  ای دردارها] اغلب در شمال، اما گـاهی هـم در جنـوب، یـا بـه شـکل سـتارهگوید [دنباله می
از اینکـه بحـث سـتارۀ  شوند، شاید پـیش پدیدار شد، دیده می ق ۳۹۷ها، مانند آنچه در سال  ستاره

دارها (یا به طور کلی، اجـرام آسـمانی  را شروع کند، فقط گفتۀ ارسطو را دربارۀ دنباله م ۱۰۰۶جدید 
  شوند. که در هر دو جهت شمال و جنوب پدیدار می کند ناپایداِر معمول) نقل می

 مـن ثلثـة أشـهر(«مدت زمانی که برای رؤیـت داده شـده  زمان [رؤیت پذیری]: مدت
ً
»: قریبـا

می کمتر یا کمی بیشتر از سه ماه معنی دهد، و با [گزارش] بیشتر راصدان تواند ک نزدیک سه ماه) می
آغـاز شـعبان .... تـا نیمـۀ («همخوانی دارد:  علی بن رضوان (چهار ماه)، ابـن جـوزی و ابـن اثیـر 

                                                    →  
تواند یا بازۀ طوالنی  مربوط باشد، می ۱۰۰۶ای دیگر، جملۀ آخر، اگر به ابرنواختر  اند. به عنوان گزینه دانسته ۱۰۰۶تباط با ابرنواختر ار

رؤیت و درخشش شدیدی (تا ژوئیه) را تأیید کند یا اشتباهی در ذکر تاریخ باشد (نخستین رؤیت، به جای ژوئیه که در اینجا آمده، در 
[جرم] به سه تکه تقسیم و ناپدید شد«بوده است). شیوۀ نوشتارِی آوریل/مه  های  تواند به صورت اثر درخشندگی در عرض می» این 

 نزدیک تغریب فهمیده شود. وقتی خورشید بین 
ً
در غرب (با  ۱۰۰۶درجه زیر افق قرار داشته، ابرنواختر  ۱۸تا  ۹خیلی پایین، احتماال

 قابل رؤیت بوده است.  صفساعت غرب ن ۵/۲تا  ۵/۱سمتی بین 
ً
  النهار) کامال
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، یحیـی بـن »این ستاره شش مـاه [قابـل رؤیـت] بـود«ماه)، گزارش مراکشی  ۵/۳، یعنی »ذوالقعده
در شب نیمـۀ «)، یمانی ۱۹۹۹(کوک  این [ستاره] چهار ماه ادامه داشت درخشش]«[سعید انطاکی 
ای پدیدار شد ... در شب نیمۀ رمضان، نورش شروع به کم شدن کـرد ، ستارهق ۳۹۶رجب در سال 

ای ماننـد در شب نیمـۀ رجـب سـتاره«، یعنی بیش از دو ماه، و مانند آن ابن دیبع »کم محو شد و کم
شب نیمۀ رمضان بدون تغییر باقی ماند، یعنی کمتر از دو مـاه [قابـل رؤیـت]  زهره پدیدار شد .... تا

(میانـۀ را از حـدود اواخـر آوریـل  ۱۰۰۶(یا منبع گزارش او) ابرنـواختر  سینا ابنبه ویژه، اگر ». نبود
برای حدود سه ماه رصد کرده باشد، در محـل [رصـد]، آن  ۱۰۰۶ (اواخر رجب) یا اوایل مهرجب) 

  رصد کرده است. را تا تغریب
، (چه ۲در عرض جغرافیایی شمالی بوده، نک: بخش  ق۳۹۶ م/۱۰۰۶در  سینا ابنبا فرض اینکه 

دقیقه شمالی، یا  ۴۰درجه و  ۳۷دقیقه شمالی یا در مرو با عرض  ۱۳درجه و  ۳۶در نیشابور با عرض 
 همـین مـورد آخـر): عـرض جغرافیـایی محـل  ۴۱درجه و  ۴۱کاث با عرض 

ً
دقیقه شمالی، احتماال

طی یک ای جدید ستارهرصد جۀ شمالی) است، جایی که در ۴۱احتمالی او، کاث، مانند ناپل ایتالیا (
ای تابان درخشید، و خشکسالی بزرگی به مدت سه ماه رخ داد شده است: ستاره گزارشسه ماهه  دورۀ

که ستارۀ جدید در آن هم برای سه ماه دیده شده  ). سن گالن١های ِبِنِونتو سالنامه ازبه نقل  ۰۲(س.گ. 
). ۰۲(س.گ.  اسـتتـر شـمالی های بلند از ایـن هـم بین کوهقیقه د ۲۵درجه و  ۴۷با عرض  است

 تنهـافقط تا اواخر ژوئیه رصد کند (اگر  را ۱۰۰۶توانست ابرنواختر  میهم مثل راصدان ناپل  سینا ابن
در هنگام غروب خورشید بـا  ۱۰۰۶، ابرنواختر ۱۰۰۶ژوئیۀ  ۳۱پس از غروب رصد کرده باشد): در 

 توجهدرجه و سی دقیقه باالی افق بوده است. (همچنین باید  ۵تفاع حدود در ار -۱قدر ظاهری حدود 
 هموار است: کاث/ بیکنیم که افق جنوبی  کاث/ ب

ً
رونـی در مـرز امـروزی ازبکسـتان و یرونی کامال

 هـیچ کـوه بلنـدی نـدارد.) یترکمنستان قرار دارد و ترکمنستان به ویژه در جنوب کاث/ ب
ً
رونی، تقریبـا

را در مـه،  ۱۰۰۶توانسته است ابرنواختر گزارش او را نقل کرده است) می سینا ابند (که بنابراین، راص
) رصد (جمادی الثانی) (نه دیرتر، بلکه شاید زودتر، در آوریل (رجب، شعبان و رمضان) ژوئن و ژوئیه

را رصد کرده باشد. ایـن  ۱۰۰۶. شاید او (بخشی از) طلوع، اوج، افول، و حتی تغریب ابرنواختر ندک
 مـه، ژوئـن، ژوئیـه گوید می سینا ابنکه 

ً
(رجـب، شـعبان،  که ستارۀ جدید را نزدیک سه ماه (احتماال

 مطابقت دارد.) دیده است، با گزارشرمضان)
ً
  ٢های دیگر دورۀ اسالمی کامال

                                                    
 شد. ـ م میالدی در صومعۀ سانتا صوفیای شهرک بنونتو نزدیک ناپل (ایتالیا) تهیه می ۱۱۸۲تا  ۷۸۸ای که از  های ساالنه گزارش .١
توانسته است  اش میجنوبیهای مرتفع تر بودن موقعیت و نیز کوه، حتی بدتر هم بوده است: او به خاطر شمالیسن گالن شرایط راصد .٢

را  ۱۰۰۶رصد کند؛ چون او سه ماه رصد کرده است، باید ابرنواختر ) ق۳۹۶ رمضان ۵(ژوئیه  ۱۰را حداکثر فقط تا  ۱۰۰۶ابرنواختر 
  دیده باشد.(رجب) نخستین بار، پیش از مه 
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د که درخشش ستارۀ جدیـد پـیش از ناپدیـد شـدنش کـم گوی میهمچنین  سینا بنا منحنی نور:
، چنانکـه »)نـورتر و ناپدیـد شـدو سپس کم«، و بعد: »نورتر شد تا ناپدید شدو کم نورکم(«شد  می

در شب نیمۀ رمضان، نورش شروع به کاهش کـرد و بـه «یمانی به نوشتۀ اند: نویسندگان یمنی نوشته
 ارتبـاط». تـدریج محـو شـدنورش کم شد و بـه«ابن دیبع  طبق نوشتۀ مشابهی از »تدریج محو شد

توانـد بـه معنـی خـوبی مـیبـه سینا ابنکاهش تدریجی در درخشندگی با ناپدید شدن [در گزارش] 
م.، توسط برخی از راصدان حتـی پـس از  ۱۰۰۶از اواخر سال  ۱۰۰۶تغریب باشد. چون ابرنواختر 

اش، نـور بـودن ذاتـیبه دلیل کـم ۱۰۰۶شده است، احتمال اینکه ابرنواختر مقارنه با خورشید رصد 
، در سـینا ابندر متن [گـزارش] » فبقی«پیش از تغریب قابل رؤیت نبوده باشد، کم است. واژۀ عربی 

 ناپایـدار » باقی ماند«اینجا به صورت (ثابت در جایش) 
ً
ترجمه شـده اسـت، امـا بـه شـکلی نسـبتا

 ثابت) باقی مانده است؛ همچنـین (چنانکه نزدیک سه م
ً
اه دیده شد)، یا شاید (با درخشندگی تقریبا

  ».هاای در میان ستارهستاره«اش به ایستا بودن نیز اشاره کرده باشد در جملۀ قبلی سینا ابنشاید 
در آغاز به تاریکی و سبز شدن گراییـد، بعـد شـروع «به رنگ و تغییر آن اشاره شده است: رنگ: 

شاید فهم ایـن بخـش  .»مداوم جرقه کرد [یرمی بالشرر]، و بعد بیشتر و بیشتر سفید شد... به پرتاب
یـا شـاید » سـیاهی«توانـد حتـی ترجمـه کـردیم، مـی» تـاریکی«تر باشد. آنچـه مـا از متن مشکل

 غیـرممکن اسـت؛ هرچنـد » نوری کم«
ً
معنی دهد، اما سیاه به عنوان رنگ یک جرم آسـمانی تقریبـا

بخت در عربی شناخته شده و به کار رفته است، در اینجا، این تفسیر نامحتمـل ی نگونسیاه در معنا
بینـی و مخالف جادو، طالع سینا ابنو نیز چون  –است، چون [در اینجا سیاه] در کنار سبز آمده است 

تواند سبز کمرنـگ مایـل بـه زرد معنـی دهـد (در شود. عبارت تاریکی و سبزی میغیره شناخته می
شـود، اغلـب زرد ، یعنی قبل از اوج درخشندگی). آنچه به عنوان رنگ سبز در آسمان وصف میآغاز

انـد کـه سـتارۀ اند. چینیان گزارش کـردهیا زرد مایل به سبز است، چون زرد و سبز خیلی به هم شبیه
، ردمودر این ». سپس بیشتر و بیشتر سفید شد«دهد: ادامه می سینا ابن). ۰۲جدید زرد بود (س.گ. 

که ستارۀ جدید، اول زرد مایل به سبز بوده و سپس بیشتر و بیشـتر سـفید  کرد میگزارش باید  سینا ابن
  شده است.

] را برساند یا حتی متن منتقل شده سینا ابنها مقصود [هرچند معلوم نیست که ترجمۀ ما از رنگ
 سـازگارتواند چنانکه در ادامه آمـده بـه شـکلی در این بخش افتادگی دارد یا نه، متن [گزارش] او می

  تفسیر شود:
نـور و سـبز مایـل بـه زرد بـود (ماننـد یعنی در ابتدا کم» در آغاز به تاریکی و سبز شدن گرایید«

بعد شـروع بـه «)، ۰۲، نک: س.گ. »اش زیاد شد در حالی که زرد بوددرخشندگی«گزارش چینی: 
زد ، یعنی در طول بازۀ پرنور بودن، جرقه مـی»بیشتر سفید شد پرتاب مداوم جرقه کرد، و بعد بیشتر و
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 ترسـفید سـفیدتر واش،  های عربی دیگر) و در خالل اوج درخشندگی و گزارش یچینگزارش (مانند 
شد. تغییر رنگ گزارش شـده، هـم از لحـاظ محتـوا و جزئیـات، و هـم از لحـاظ  تر؟) می (درخشان

  ل است.های دیگر مستق عبارات عربی از گزارش
، یعنـی »کـرد پرتـاب می  جرقـه«کـه ایـن [ابرنـواختر]  دهـد گـزارش می سـینا ابندرخشندگی: 

های عربی و درخشش بسیار، سازگار است: علـی بـن  این نیز دوباره با همۀ گزارش زن بود؛ چشمک
د ، ابن سـعی»این [ابرنواختر] درخشان بود«، ابن جوزی »درخشید این [ابرنواختر] بسیار می«رضوان 
ایـن «، مانند یمانی و ابن دیبع »کننده و تأللوئی بسیار داشت این [ابرنواختر] پرتوهای خیره«انطاکی 

زن  چشـمک، دربـارۀ بـرای پرتـاب جرقـه» یرمي بالشرر«ت عبار». [ابرنواختر] تالطم زیادی داشت
چـون  دهـد. های عربی متفـاوت اسـت، کـه دوبـاره اسـتقالل آن را نشـان می ، با دیگر گزارشبودن

ترین سیاره در آسـمان)  (های) آسمان و زهره (درخشان ترین ستاره ستارۀ جدید را با درخشنده سینا ابن
 از درخشان

ً
بسـیار پرنـورتر  –و حتـی زهـره  –ها  ترین سـتاره مقایسه نکرده است، ستارۀ جدید احتماال

  بوده است.، بیشترین درخشندگی ممکن زهره، نیز پرنورتر  -۵یعنی از قدر  ؛بوده است

 خالصه:
های معتبر دیگر  روشنی با گزارش به ق ۳۹۷یک جرم ناپایدار آسمانی در سال  از سینا ابن این گزارش

دیرتـر یـک سـال بـه تـاریخ مرتبط، اما در عین حال اصـیل اسـت (هرچنـد  ۱۰۰۶دربارۀ ابرنواختر 
 زیـر فلـک قمر هایی پدیده راجع بهدر بحثی  سینا ابن). است

ً
، گـزارش جـرم آسـمانی نـدکه مفروضا

دیگر ستارگان داده است، که نزدیـک سـه مـاه دیـده  بینای  را به صورت ستارۀ بدون دنباله یناپایدار
بوده است؛ رنگش ابتدا از سبز (مایـل بـه زرد) بـه سـفید تغییـر کـرده، و سـپس  زن چشمکشده، و 

 اش کمتر شده است (شاید به دلیل تغریب). تدریج درخشندگی به
های عربی (و غیـر عربـی) دربـارۀ ابرنـواختر  با دیگر گزارش سینا ابنلی، متن [گزارش] به طور ک

ای در میـان  سـتاره«ل ، مثـتعبیرهـاو برخـی » تغییـر رنـگ«، ۀ عمدۀ اواست، افزود خوانهم ۱۰۰۶
 . بنابراین، این گزارش مستقل است.است» جرقهپرتاب « و» ها ستاره

) را دنبال کردنـد و ۱۰۰۶گاه آن (ابرنواختر  ان دیگری گهدانشمند«گوید  وقتی علی بن رضوان می
  است. داشتهنظر هم  سینا ابنبه )، شاید در این میان، ۰۲(س.گ. » به نتیجۀ مشابهی رسیدند
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محاسبۀ یابی برای  روش درونیک 

  *یدر دورۀ اسالممطالع مایل 
  ١زاده جواد همدان

  ٢ترجمۀ آریان موالئیان

  .مقدمه١
  در نجوم یونان باستان و دورۀ اسالمی دو دسته روش متمایز مشاهده می

ً
شود. در یکی که معموال

رود. دستۀ دیگر، دنبالۀ  های هندسی است، توابعی از متغیرهای پیوسته به کار می برگرفته از الگو
مهارت و ها را فقط به کمک چهار عمل اصلی، ولی گاهی با  گیرد و آن اعداد گسسته را به کار می

  کند.  پیچیدگی قابل توجه دستکاری می
شود. بحث حاضر دربارۀ مطالع مایل  ای ظاهر می گاهی این دو نوع روش در کنار هم در نوشته

است که در اوایل قرن هشتم هجری در شیراز نوشته شده است. مؤلف آن محمد بن  زیج اشرفیدر 
در  ۱۴۸۸ای یکتا به شمارۀ  اثرش در نسخهف منجم بود و ی عبدالله سنجر کمالی معروف به سیاب

  ٣شود. کتابخانۀ ملی پاریس نگهداری می
مؤلف زیج این مبحث را با تشریح دستورهای محاسبۀ جداول مطالع مایل برپایۀ مثلثات کروی 

ها، یعنی  آورد که مثالی از دستۀ دوم روش کند. سپس روش دیگری برای همان مسئله می آغاز می
نویسد که این روش را از کتابی به  کنیم. او می ، است. که در ادامه آن را بیان می»حسابی یها روش«

که گویا آن هم در شیراز نوشته شده به دست آورده است. بروکلمان در پیوست سوم  سر االسرارنام 
) این نام را برای چندین اثر با محتوای ۱۰۸۵(ص  ٤تاریخ ادبیات عربیفهرست خود با عنوان 

                                                    
  ای است از:  این مقاله ترجمه  *

A medieval interpretation scheme for oblique ascension, Centaurus, vol. 9 (1963), pp. 257-265. 
  jzadeh553@gmail.comاستاد پیشین دانشکدۀ ریاضی دانشگاه صنعتی شریف  .١
 molaeyana@yahoo.frدکتر ریاضیات، مشاور علمی شرکت هیدرو کبک (مونترآل، کانادا)  .٢
 نسخۀ دیگری از  .٣

ً
در کتابخانۀ آیت الله گلپایگانی (قم) شناسایی شده که در این مقاله از آن هم استفاده  ۳۹۴۷به شمارۀ  زیج اشرفیاخیرا

  شده است. 
4. Geschichte der arabischen Litteratur, Leiden, 1943.  
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بوده  زیج اشرفیها منبع مؤلف  دانیم کدام یک از آن نمی و یمیایی یا عرفانی آورده استفلسفی، ک
  است. 

شود و در بخش بعد  در بخش دوم این مقاله مفاهیم نجومی مرتبط با مطالع مایل تعریف می
  ١آوریم. بندی از متن اصلی را می

  
  ۱شکل 

  های طلوع و مطال مایل زمان. ٢
دهد. در  اش، دایرةالبروج و استوای سماوی نشان می کرۀ سماوی را با دو دایرۀ عظیمۀ اصلی ۱شکل 

کنند، و  مناطق معتدل و استوایی، تمام نقاط هر دوی این دوایر یک بار در روز از افق شرقی طلوع می
قطب استوای  کنند. چون در هر لحظه زوجی از نقاط، یکی بر هر یک از دو دایره، همزمان طلوع می

ای است که چرخش روزانه به دور آن صورت می گیرد، زمان را  سماوی، قطب شمال سماوی، نقطه
هایی روی استوای سماوی اندازه گیری کرد. به ویژه، زمانهای مورد نیاز برای گذشتن  توان با کمان می

,...,های استوایی  هر کدام از دوازده برج از افق شرقی عبارتند از کمان , ,a a a a12 3 2 که در  1
 ٢ها نقشی اساسی در نجوم کهن ایفا می کنند. برج های طلوع زمان شکل نشان داده شده است. این

  توان به طرز مشابه تصور کرد. هر درجه، یا هر کمان دیگری روی دایرة البروج را می زمان طلوع

                                                    
 از دو نسخۀ خطی موجود نقل  .١

ً
  شده است.در اصل مقاله، ترجمۀ انگلیسی این بند آمده است و در اینجا متن عینا

یگه باوئر، ترجمۀ همعلوم دقیق در عهد عتیقبنگرید به کتاب  .٢  .۲۱۳-۲۱۱، ص ۱۳۷۵زاده، تهران  ایون صنعتی، اتونو
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ای که آن نقطه  نظر گرفتن لحظه ) با درλطول سماوی البروج (با ةهر نقطه روی دایرمطالع مایل 
تا  (برخوردگاه استوای سماوی و افق) نقطۀ دومی یشود. فاصلۀ استوا از افق شرقی می گذرد پیدا می

Aنقطۀ اعتدال بهاری،  ( )j l  ،مایلمطالع در شکل λ  .چون ارتفاع قطب بااست j عرض،
گذارد و پارامتری از این تابع  بر مطالع مایل اثر می jبرابرست واضح است که جغرافیایی محل، 

رفتند، و زیج های دورۀ  ای در حل مسائل نجوم کروی به کار می است. این توابع به طور گسترده
  اسالمی شامل مجموعه های مفصلی از جداول مطالع مایل هستند. 

می شود که مطالع مایل هر نقطه از دایرةالبروج مجموع زمان های طلوع همۀ از تعاریف نتیجه 
  کمان های بین نقطۀ مورد نظر و نقطۀ اعتدال بهاری است.

دربارۀ  پ)۹۲-ر۹۲ر؛ نسخۀ گلپایگانی گ ۱۰۱(نسخۀ پاریس: گ  زیج اشـرفبند برگرفته از . ٣
  آید. شمارۀ سطرها مربوط به نسخۀ پاریس است. مطالع مایل در زیر می

) ۱۲مطالع برج برج مفرد بحسب درجه درجۀ عـروض از ( سر االسرار) مصنف ۱۱(سطر 
یک درجه تا تمام میل کلی که نهایت عمارت است نهاده و گفته که اگر خواهند که مطالع 

ند تفاوت میان مطالع برج اول و ثـانی معلـوم ) عرضی معین بدان۱۳درجه درجه بحسب (
) از مطالع برج ثانی باشد ثلث تفـاوت از وی ۱۴کنند و بنگرند اگر مطالع برج اول کمتر (

قسـمت کننـد  ل) بـر ۱۵نقصان کنند و اگر زیادت باشد بر وی افزایند. حاصل یـا بـاقی (
ضع وضع گردانند. بعد یک درجۀ سواء آن برج باشد غیر معدل. آن را در ده مو طخارج قس

) بنگرند اگر مطالع برج اول کمتر باشد ثلث تفاوت مطالع هر دو برج منحط بـر ۱۶از آن (
) مطالع ده درجۀ اول برج متقدم باشـد معـدل. پـس ۱۷یک یک موضع افزایند تا حاصل (

) منحط مذکور را مضاعف ۱۸دیگر بار قسط یک درجه در ده موضع بنهند و ثلث تفاوت (
بر یک یک موضع افزایند تا مطالع ده درجۀ اوسط معدل حاصل گردد. پـس دیگـر کنند و 

) بار قسط یک درجه را در ده موضع وضـع گرداننـد و تفـاوت مطـالع هـر دو بـرج را ۱۹(
) حاصل مطالع ده درجۀ آخر باشد معـدل. و اگـر ۲۰منحط بر یک یک موضع افزایند تا (

  ) نقصان کنند تا معدل شود. ۲۱از قسط ( مطالع برج اول زیادت باشد ثلث تفاوت منحط

هایی  آمده است. سپس متن با عرضۀ آزمون »سر االسراربه متابعت مصنف «در ادامه مثالی 
  یابد. برای یافتن خطاهای محاسبه، و کاربرد آنها در مثال توضیح داده شده، ادامه می

  . شرح ۴

j. در هر محل با عرض جغرافیایی  ۱۲سطر  > -e90o  که بنابراین در نواحی شمالگان واقع
مفهوم مطالع برای چنین  پسکنند.  است، نقاطی بر دایرةالبروج وجود دارند که هرگز طلوع نمی

  نقاطی منتفی است.
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Da. با نمادگزاری جدید محتوای متن، اگر ۱۵-۱۳ سطرهای = a -a1 2 1   

کسر 
pDaa - =1

1 3
"قسط یک درجه، غیر معدل" است. تشکیل می را 30 از اینجا به بعد  دهیم که 

  نمادگذاری متعارف تفاضل را به کار می بریم:

n n na a a+D = -1  

n n na a a+D = D - D2 1  
عددی بیان شده در نماد گذاری شصت گانی عبارت است از  »منحط کردن«. ۱۷-۱۶سطرهای 

 با منحط کردن 
ً
0;تقسیم کردن آن بر پایۀ دستگاه یعنی شصت است. مثال 25 )25

دقیقه)  ۲۵ یا 60

; ,00 25 )25
  آید. میثانیه) به دست  ۲۵ یا 3600

  طبق این دستور

A(k) A(k ) A k(p e), k , , ,..., , ( )= - +D = + =1 1 2 3 10 1  

eکه در آن  Da
= ×1 1

3 60
.  

)Aچون  ) =o o0 ) مطالع اولین ده درجۀ منطقة البروج را بر حسب مطالع دو برج ۱دستور ( 0

kدهد. این روش، درونیابی خطی است. برای  اول می =10o شود:  حاصل می  

A( ) ( ) ( )

Da
a - Da Da

= + × = a -

1
1

1 1
1

1 1310 10 2
30 3 60 3 18

o   

  . اکنون دستور چنین است:۱۸-۱۷سطرهای 

A( k) A( ) k(p e), k , , ,...,+ = + + =10 10 2 1 2 3 10o o  
  که حاصل درونیابی خطی برای ده درجۀ دوم را می دهد. از اینجا داریم:

A( ) A( ) (p e) ( )Da
= + + = a - 1

1
2

20 10 10 2 3
3 18

o o   

  د:آی از این روش به دست می ،.برای یک سوم آخر برج ۲۰-۱۹سطرهای 

A( k) A( ) k(p e), k , , ,...,+ = + + =20 20 3 1 2 3 10o o  
  دهد: که نتیجه می

A( ) A( ) (p e) ( )
Daa -Da Da

= + + = a - + + = a
1

1 31 1
1 1

2
30 20 10 3 10

3 18 30 60
o o   

Daآخرین جملۀ متن نقل شده، تطبیق روش برای حالتی است که در آن  <1 چون ما بر خالف  .0
برای این حالت نیز به در باال ، اعداد منفی را در اختیار داریم، معادالت نوشته شده سراالسرارمؤلف 

ها ادامه  آیند. البته ذکر آن مفید است، زیرا حاکی از آن است که این روش برای باقی برج کار می
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  a3برای درونیابی مطالع درون برج اول، مقدار  a2یابد. یعنی پس از استفاده از  می
ً
که مستقال

  یابد.  همین قیاس ادامه میبه کار و شود باید برای پر کردن درون برج دوم به کار رود،  محاسبه می

  . بررس روش ۵
  پیش از اقدام به درک ماهیت این روش، مالحظۀ سه مطلب مفید خواهد بود.

 مورد است. درونیابی خطی در نوارهای میانی بی .۱
 مایل هستند. های طلوع خودشان تفاضالت مرتبۀ اول توابع مطالع زمان .۲
)Aاین واقعیت که  .۳ ) =0 0o براین و این که بناA( )a =1 30o  ناشی از تابع نجومی خاصی

یابی کلی  پس در بررسی این روش به عنوان ابزار درون است که انتخاب شده است.
  این شرط منتفی است. ،مد برای هر تابع هموارآکار

کنیم  گیریم. فرض می ای را به کار می این مطلب، نماد گذاری اصالح شده با در نظر گرفتن

ny , y ,..., y0 1 nyای متناهی باشد که در آن مقادیر برای زیر مجموعۀ  دنباله 3 , y , y ,..., y0 3 6 از  3
  قبل معین می شوند. 

yخواهیم روش بیان شده را برای تعیین مقادیر  می , y , y , y ,...1 2 4   کنیم: به کار بریم. فرض می 5
y y , y y ...- = a - = a3 0 1 6 3 2  

myو چون  A( m)= ×10o  برایm های صحیح چنانکهm n£ £0 ) و ۳)، (۲های ( ، رابطه3
  آیند: ) به صورت زیر در می۴(

y A( ) Da
= = a - 1

1 1
1

10
3 18

o  

y A( ) Da
= = a - 1

2 1
2

20
3 18

o  

y A( )= = a3 130o  
  بنابر این 

y Da
D = a - 1

0 1
1
3 18

  

yD = a1 1
1
3

  

yو  Da
D = a + 1

2 1
1
3 18

yو به عالوه   y
a -aDa

D = D = = = D2 11
2 1 2 2 218 18

.  

yقاط این واقعیت که تفاضالت مرتبۀ دوم ثابتند، به زبان هندسی ثابت می کند که ن , y , y2 1  y3و  0
بستگی دارد، برای  Da2روی یک سهمی واقعند. این سهمی خاص به خاطر سهمی دیگری، که به 

سهمی اول را برای سه مرحلۀ بیشتر ادامه شود. با این همه،  کنار گذاشته می y5و  y4تعیین مقادیر 
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  شود:  شوند. با این کار نتیجه می نمایش داده می Yو در پائین، نتایج با نمادهای  ۲دهیم. در شکل  می

Y y (y y ) y (y y ) ( )- = + D + D - = - + a + D + D = a + D4 0 3 2 2 0 3 0 1 2 2 1 2
1 4

2
3 3

  

Y y (Y Y ) y (Y y ) y- = + D - = - + D + D5 0 4 4 0 4 0 2 22 

( )= a + D + a + D + D = a + D1 2 1 2 2 1 2
4 1 5

2 2 5
3 3 3

  

Y y (Y Y ) y (Y y ) y- = + D - = - + D + D6 0 5 5 0 4 0 2 23  

( ) ( ) Da
= a + D + a + D + D = a + D = a + 1

1 2 1 2 2 1 2 1
5 1

5 3 2 9 2
3 3 2

 
توانیم حدس بزنیم که منطق ابداع کنندۀ ناشناس این روش چه بوده است. او  به این ترتیب می

 از درونیابی خطی تنها برای پیدا کردن مقادیر بین 
ً
استفاده کرده است. در این  y3و  y0احتماال

دیده  ۲چنان که در شکل  ،کرد قطع می nدر را  y6صورت خط درونیابی خط قائم گذرنده از 
راه دیگری رفته شود. یا شاید به  به کلی نادیده گرفته می y6شود. ولی با این کار مقدار معلوم  می

yباشد و از سه نقطۀ  , y3 زیج یک سهمی گذرانیده باشد. چنین عملیاتی را براهما گوپتا در  y6و  0
  ) بیان کرده است. کندکاتک( خندخادیکه

  
  ۲شکل 

 خارج از فاصلۀ مورد نظر قرار می ،y6ولی با این کار به 
ً
شود  داده میهمان وزنی گیرد،  که کامال
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  تدبیر. او در عوض y3و  y0که به نقاط انتهائی بازه، یعنی 
ً
گذراندن یک سهمی را  ظریفنسبتا

 این به نقطۀ بیرونیکند. بنابر صف میی مذکور در باال را نحددو روش  ضلانتخاب می کند که تفا
y6 مبتکر این ی را می دهد. دلیلی وجود ندارد فرض کنیم که فقط نیمی از اثر نقاط مرزی انتهای

 از تعبیر عددی  روش مطابق تبیین هندسی ما اندیشیده است، ولی می
ً
توانیم بپذیریم که او تلویحا

گاه بوده    است.معادل آن آ

  . پارامترهای مثال حل شده۶
جدولی عددی برای مطالع مایل برای  زیج اشرفیباال، مؤلف  ۳به دنبال بند نقل شده در بخش 

, , ,...,j =1 2 3 30o o o o آورد. او همچنین به سراغ مراحل  مبتنی بر روش درونیابی بیان شده می

a;کند  رود و فرض می محاسبۀ این نتایج می =1 21 12o  و;a =2 24 28oهای این جدول به  . داده
ها وجود ندارد. اما این مقادیر در بررسی درستی  ند و در اینجا راهی برای بازسازی آنا شدت آشفته

 رمزآمیز متن مفید بوده است.
ً
  تعبیر داده شده در اینجا برای زبان نسبتا

j;مقدار  سرارسراالهمچنین گفته شده است که مؤلف  = 29 36o  را برای شهر شیراز به کار برده
 درست نقل شده است زیرا این عرض جغرافیائی مذکور برای همان شهر

ً
در  است. این مقدار ظاهرا

. ولی این با عرض الدین مغربی، و دیگران است ، محیبیگ های نصیرالدین طوسی، الغ زیج

29;، یعنی آمده است زیج اشرفیجغرافیایی شیراز، که در جدول جغرافیایی  30o .تفاوت دارد ،  
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  ١کوشیار گیالنی زیج جامعمثلثات کروی در 
  ٢لنارت برگرن انج

  ٤و مرضیه شمس یوسف ٣ترجمۀ محمد باقری

  مقدمه
 هندسـۀ کـرویای از منابع و پژوهش هـای مربـوط بـه  پروفسور کندی و دانشجویانش انواع گسترده

اند و این مبحث عالقۀ مرا نیز جلب کرده اسـت. از ایـن  دورۀ اسالمی را در اختیار اهل علم قرار داده

ای دربـارۀ مثلثـات  شـود، مقالـۀ ای که به افتخار وی منتشـر می مناسبت ندیدم که در مجموعه رو بی

ن چهـارم کروی عرضه کنم و به این مبحث به همان شیوۀ مرسوم در پایـان قـرن دهـم مـیالدی (قـر

کوشـیار گیالنـی،  زیـج جـامعهجری) خواهم پرداخت. مبنای کارم فصـل سـوم از مقالـۀ چهـارم 

حساب کوشیار به انگلیسی ترجمه و منتشر شده، زیج  رسالۀدانشمند پرآوازۀ آن عصر است. با آنکه 

  نگاران علم قرار نگرفته است. او چندان مورد توجه تاریخ

یر جامعی از  مقالیـد در اواخر قرن دهم میالدی (قرن چهارم هجـری) در  نجوم کرویتصو

بیرونی آورده شده است. در این روایت مفصل، پای کوشیار کمتـر بـه میـان کشـیده  علم الهیئة

 زیـج جـامعشده، زیرا بیرونی به ندرت از وی نام برده است. اما فصل مربـوط بـه مثلثـات در 

هـای کـروی  مثلثبرخـی چگـونگی حـل  حشامل توالی زیبایی از نتـایج اسـت کـه در تشـری

عربی دربـارۀ مثلثـات  ایهرسالرسد. چون هیچ ترجمۀ انگلیسی از  الزاویه به اوج خود می قائم

کروی موجود نیست، ترجمۀ بخشی از زیج کوشیار را که مربوط به مثلثات کروی است همـراه 

  کنم. های مربوط به آن در اینجا عرضه می با توضیح

                                                    
1. Spherical Trigonometry in Kūshyār ibn Labbān's Jāmi' Zīj, in From Deferent to Equant: A Volume of Studies 

in the History of Science in the Ancient and Medieval Near East in Honor of E. S. Kennedy,  Annals of the 
New York Academy of Sciences, eds. D. A. King and G. Saliba, New York, 1987, vol. 500: pp. 15–33.  

٢. Jan Lennart Berggren استاد بازنشستۀگروه ریاضی دانشگاه سایمون فریزر کانادا berggren@sfu.ca مقاله را به پروفسور وی این ؛
 ای. اس. کندی تقدیم کرده است.

  mohammad.bagheri2006@gmail.comنگار ریاضیات و اخترشناسی  تاریخ .٣
  m.shams@guilan.ac.irاستادیار دانشکدۀ علوم ریاضی دانشگاه گیالن   .٤
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  ربارۀ تاریخ مثلثات کروینوشتۀ بیرون د
 
ً
بخشی از سابقۀ تاریخی مثلثات کروی موجود در زیج کوشیار را بیرونـی ذکـر کـرده اسـت. ظـاهرا

بیرونی در اواخر قرن دهم میالدی (قرن چهـارم هجـری) و بـه هنگـام وقـوع ماجراهـایی کـه شـرح 
آیـد از روایـت بیرونـی در  عراق بوده و اطالعاتی که در پـی مـیبن ابونصر امیرزاده دهد، دستیار  می

  گرفته شده است. مقالید
زمانی در اواخر قرن دهم میالدی (قرن چهارم هجری)، عبدالجلیل سجزی ریاضـیدان و مـنجم 

ای چگـونگی  برای منجمان و صنعتگران به دست آورد و طـی نامـه دستورهاای از  برجسته، مجموعه
را کـه بـر اسـاس قضـیۀ  کتـاب السـموتها را از ابونصر جویا شد. ابونصـر در پاسـخ وی  اثبات آن

قضـیۀ دیگـر دربـارۀ سـینوس  ومنالئوس دربارۀ چهارضلعی کروی تدوین شده بود، نوشـت؛ امـا د
  های کروی را نیز بدان افزود. کمان

گـاه رسالزیست، از وجود این  همی که در بغداد میملوفای بوزجانی، منجم و ریاضیدان ابوا ۀ ابونصر آ
های قـدیمی (یعنـی قضـیۀ منالئـوس و  ای از آن، طی نقدی آن را متکی به روش شد و پس از دیدن نسخه

شـده از  عنـوان روشـی کـه در زمینـۀ مسـئلۀ عرضه ههای مرکب) قلمداد کرد. ابونصر از کار خود ب نسبت
را خطـاب بـه ...فی معرفـة قسـی الفلکیـهداری کرد. وی رسالۀ  شدت جانب سوی سجزی معتبر است، به

 دربارۀ زاویه کهبیرونی جوان نوشت 
ً
در ایـن رسـاله  هـای مثلـث کـروی بـود. ها و کمان مطالبش مستقیما

آید، ببینید) و اثبـاتی  پی می را که در ۱قضیۀ  نتیجۀهای چهارگانه ( هایی دربارۀ دستور کمیت قضایا و اثبات
  آید) عرضه کرد. که در پی می ۴ها در مثلث کروی (قضیۀ  برای قضیۀ سینوس

ابوالوفـا را بـه دسـت آورد.  زیج مجسطیهایی از  نویسد یک سال بعد، ابونصر بخش بیرونی می
در مثلث کـروی، شـامل  »ها قضیۀ سینوس«و  »های چهارگانه دستور کمیت«این اثر عالوه بر اثبات 

) و قضـیۀ ۲(قضـیۀ در مثلثهـای کـروی قـائم الزاویـه  هـایی بـرای قضـیۀ فیثـاغورس قضایا و اثبات
مـی ها را به ابوالوفـا نسـبت  ) بود. بیرونی کشف قضیۀ تانژانت۵(قضیۀ در این نوع مثلثها  ها تانژانت

  دهد، ولی قضیۀ سینوس
ً
و بـا سـتودن هـوش و شخصـیت  به شمار مـی آوردابونصر  کارها را عمدتا

 وی را فراتر از ابوالوفا می
ً
  داند. ابونصر، تلویحا

ام به اینکه بیرونی گرایش به محکوم کردن ابوالوفا داشته، و با توجـه بـه  اما من جای دیگری اشاره کرده
رفت توان نظر مثبت دکتر دبارنو را پـذی ابوالوفا مشخص نیست، به دشواری میمجسطی اینکه زمان تألیف 
 هـای کـروی تعیـین کمان در بابرساله نخستین بار در نامشخص ها برای مثلث کروی  که قضیۀ سینوس

 قضیۀ سینوساثر ابو نصر 
ً
ها را یافته باشد، ولـی از شـواهد عرضـه  مطرح شده است. شاید ابونصر مستقال

ه رسـالرنو، ابونصـر توان نتیجه گرفت که وی نخستین کاشف آن بوده است. طبق نوشتۀ دکتر دبـا شده نمی
) یا شاید انـدکی زودتـر نوشـته قمری ۳۸۷میالدی ( ۹۹۷خود را در سال  های کروی تعیین کمانر باب د
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سـالگی  ۵۸یـا  ۵۷) در سـن قمـری ۳۸۸یـا  ۳۸۷مـیالدی ( ۹۹۸یـا  ۹۹۷است. اما ابوالوفـا در سـال 
 کشفیات ریاضی خود را مدتی پیش

ً
  انجام داده است.سالگی  ۵۷تر از  درگذشته و احتماال

گویـد در آنجـا بـا  در خالل این حوادث بود که بیرونی بـه ری سـفر کـرد و چنـان کـه خـود می
هـای چهارگانـه کـه  کمیت رخجندی اخترشناس دیدار کرد و خجندی کشف خود را در مورد دسـتو

 خواند به وی عرضه کرد. بیرونی سپس به مالقات کوشیار (کـه مسـ می »هیئت قانون«خود آن را 
ً
لما

قضـیۀ "او هم در ری بود) رفت و کوشیار به وی گفت که او هم همان قضـیه را بـه کـار بـرده و آن را 
 در حضور خجندی به بیرونـی گفـت ]از قضیۀ منالئوس[نیاز کننده  (بی "مغنی

ً
) نامیده است. ضمنا

  است و خودش آن را کشف نکرده است.» پیراسته«که وی تنها اثبات آن را 
ها از  دهد که وقتی کوشـیده اسـت چگـونگی اسـتنتاج قضـیۀ سـینوس وضیح میبیرونی سپس ت

از تأییـد اینکـه نسـبتی بـین مقـادیر «های چهارگانه را برای دو منجم ری روشن کنـد،  دستور کمیت
 برقـرارایم،  کردند که این نسبت چنان که ثابت کـرده مذکور وجود دارد امتناع کردند، زیرا تصور نمی

  ها را هم نپذیرفتند. ۀ تانژانتآنها قضی». باشد
 کوشیار می

ً
خواست به برهانی پذیرفتنی دست یابد، زیـرا قضـایای متـوالی مـذکور در  اما مسلما

ای از  آیـد خالصـه گیرد و آنچه در پـی می ها را در بر می ها و تانژانت مقدمۀ فوق هر دو قضیۀ سینوس
» بـاب« موضـوعزی اسـت. هـر قضـیه هـا بـا نمادگـذاری امـرو قضایای اصلی کوشیار و اثبات آن

ها برای این مقاله رسم  به کار رفته است. شکل "قضیه"ولی در اینجا عنوان  استای از مقاله  جداگانه
های نسخۀ خطی نزدیکند. تفاوت عمدۀ ایجاد شده در نامگذاری ضلع روبـرو  اند ولی به شکل شده

و اگر  به کار رفته» مشابه است با«به معنی  ~است. عالمت  x به صورت XYZ در مثلث Xبه زاویۀ 
u  ،کمانی از دایرۀ عظیمه باشدu  به معنیu° هـای مثلثـاتی کـه حـروف اولشـان  است. تابع 90-

 هست دورۀ اسالمیمثلثات رایج در بزرگ نوشته شده، به معنی 
ً
Sinند؛ مثال u R sin u=  کـه در آنR 

  کمانی از آن است. uای است که  شعاع دایره

  بخش مورد نظر از رسالهچکیدۀ 

  :باشد، آنگاه Gمثلث کروی قائمه در رأس  ABG. اگر ۱ۀقضی
Sin(g) Sin(G)
Sin(a) Sin(A)

=  

حاصـل شـوند  AH«وAT«هـای دهیم تـا بـه ترتیـب ربع را امتـداد مـی gو  b) ۱(شکل  :برهان

هـای  عمـود باشـد. در صـفحات دایره AGT¼، بـر صـفحۀ BG«، همانند HT«چنان که دایرۀ عظیمۀ 

و  BZکنیم و  رسـم مـی EGو  ETهای  را عمود بر شعاع BDو  HYبه ترتیب  BG«و HT«عظیمۀ 
HE  را هم عمود برAE کنیم (چون  رسم میAH  یک ربـع اسـت، عمـود وارد ازH  بـرAE  روی
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 YEو  DZهای  را بـا رسـم ضـلع HYEو  BDZالزاویۀ  افتد). سرانجام دو مثلث قائم می Eمرکز 
  کنیم.  کامل می

  
  ۱شکل 

Bنـــد، پـــس امـــوازی HEو  HYبـــه ترتیـــب بـــا  BZو  BDاکنـــون  H=R R بنـــابراین .

(BDZ) ~ (HYE)D D ــــــس BZ، پ HE
BD HY

ــــــم = ــــــا داری BZ؛ ام Sin(g)= ،BD Sin(a)= ،

HE Sin( ) Sin(G)= ° HYو  90= Sin(HT) Sin(A)=   ، پس اثبات قضیه کامل است.=
EKو  ABG: اگر نتیجه L  دو مثلـث کـروی باشـند چنـان کـهA E=R R و درL  وG  قائمـه

  :باشند، آنگاه

Sin(g) :Sin(a) Sin(l) :Sin(e).=  

Aچون  :برهان E=R R  با  ۱هر دو طرف تناسب طبق قضیۀSin( )
Sin(A)

  برابرند. °90

  
  ۲شکل 

  :باشد آنگاه Bمثلثی کروی قائمه در زاویۀ  ABGاگر  :۲ۀقضی

  Cos(a) Sin( ) .
Cos(b) Cos(g)

°
=

90  

کامل شوند و محل برخورد  AEو  ADهای  دهیم تا ربع را امتداد می gو  b) ۲(شکل  :برهان
در  ۱قائمه است، بنابراین با استفاده از قضـیۀ  ERنامیم. پس  میZ را DEو  BGهای عظیمۀ  دایره

EZGD خواهیم داشت:  
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  Sin(e) Sin( )
Sin(z) Sin(Z)

°
=

90  

eاما  a=  وz b= کمان ، در حالی کهBD  زاویۀ که اندازۀZ   است بـاg  برابـر اسـت. بـه ایـن
  شود. ترتیب اثبات کامل می

ها به  دهند همراه با اثبات آن هایی که این قضیه را تشکیل می سه حکم مربوط به تناسب :۳ۀقضی
  شود. صورت زیر خالصه می

ــای  فرض Aه G
B D
Eو  = Z

W H
ــه مشــترکند و آن = ــادل ( در هــر س ــه صــورت مع ــا را ب ) ۱ه

B G A D× = W)۲و ( × Z E H× =   نویسیم. می ×

B. اگر ۱ش بخ W=  وG Z=  آنگاهA H
E D
Aو  = E

H D
=.  

گـذاریم؛ در ایـن صـورت داریـم میG ،Zو بـه جـای  B ،W)، به جـای ۱( ۀدر رابط :برهان

W Z A D× = E) خـواهیم داشـت ۲این رابطه با ( ترکیب. از × H A D× = A. پـس × E
H D
(تسـاوی  =

  دیگر اثبات نشده است).

G. اگر ۲بخش Z=  وA E=  آنگاهB D
W H

=.  

گـذاریم؛ در ایـن صـورت داریـم  می A ،Eو بـه جـای  G ،Z)، به جـای ۱( ۀدر رابط :برهان

B Z E D× = Bیعنی  × E
D Z
W) را به صورت تناسب بنویسیم، داریم ۲. همچنین اگر رابطه (= E

H Z
=

W. پس  B
H D

Bبنابراین  ،= D
W H

=.  

B. اگر ۳بخش W=  وD H=  آنگاهA G
E Z
=.  

گـذاریم؛ در ایـن صـورت داریـم میH ،Dو بـه جـای  W ،B) به جـای ۲( ۀدر رابط :برهان

B Z E D× = Eیا  × B
Z D
 صورت تناسبی فرض (=

ً
B) چنین اسـت، ۱. ضمنا A

D G
A. پـس = E

G Z
و  =

Aدر نتیجه  G
E Z
=.  

  :مثلث کروی باشد آنگاهABGاگر  :۴قضیۀ
Sin(G) Sin(g) .
Sin(B) Sin(b)

=  

را در یـک  ZHEو  DTEهـای  به عنوان قطب، ربع Gو  B) با در نظر گرفتن ۳(شکل  :برهان
 EAYباشد. اکنون اگر از این قطب، دایـرۀ عظیمـۀ  GBیک قطب  Eکنیم چنان که  کره رسم می نیم

  :خواهیم داشت BYAD، در مثلث ۱ابراین طبق قضیۀ قائمه خواهد بود. بن Yرا رسم کنیم، زاویۀ 

  
¼ »

Sin(g) Sin( ) ,
Sin(AY) Sin(TD)

°
=

90  
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  :شود نتیجه می GYAD، در ۱است. همچنین با استفاده از قضیۀ  BRاندازۀ  TD«زیرا 

  
» »

Sin(b) Sin( ) .
Sin(AY) Sin(HZ)

°
=

90  

  
  ۳شکل 

  داریم ۳قضیۀ  ۱از بخش 
»

»

Sin(g) Sin(HZ)
Sin(b) Sin(TD)

=  

Sin(G)«و چون  Sin(HZ)=  و»Sin(B) Sin(TD)=شود. ، اثبات قضیه کامل می  
  باشد آنگاه Bیک مثلث کروی با زاویۀ قائمۀABGاگر  :۵ۀقضی

Sin(g) Sin( ) .
Tan(a) Tan(A)

°
=

90  

کنیم و  کامـل مـی AT«و  AH«هـای  را به ترتیب به ربع AG«و  AB«های  ) کمان۴(شکل  :برهان
 Dرا تا نقـاط  ETو  EGهای  را رسم و شعاع AEبر  BZکنیم. عمود  ، را رسم میAEشعاع کره، 

و  Bدر نقاط  HYو  BDکنیم. عمودهای  را رسم می EHو  EBهای  دهیم و شعاع ادامه می Yو 
H را بر صفحۀHB چـونیم. کن می سمرBD  وHYدر صـفحۀ دوایـر ترتیـب بـهBG  وHT  قـرار

ان نشـان وتـ کنند.در این صورت به سادگی مـی قطع می Yو  Dرا در  ETو  EGهای  دارند، شعاع
عمود DZو بنابراین  AHعمود بر DBZپساند.  با یکدیگر موازی HYTو  DBZکه صفحات  داد
ین ا. بنـابرDZBزاویـۀ YEH=زاویـۀ  ، پساند موازی EHو  YEبا  ..و  DZاست. در نتیجه  AEبر 

ــث  DZB مثلــث ــا مثل ــث قائم YEHب ــر دو مثل ــرا ه ــت زی ــابراین  متشــابه اس ــتند. بن ــه هس الزاوی
BZ / BD HE / HY= .  

BZبا توجه بـه ایـن نکتـه کـه  Sin(g)=  وBD Tan(a)=  وHE Sin( )= HYو  °90 Tan(A)= 
  شود. برهان کامل می

EKو  ABGاگر  :نتیجه L های کروی با زوایای قائمه در  مثلثG  وL و زوایای برابـرA  وE 
  :باشند، آنگاه
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Sin(b) Sin(k)
Tan(a) Tan(e)

=  

Gبـا زاویـۀ قائمـۀ  ABGرا به عنوان راه حـل در مثلـث کـروی  های زیر کوشیار روش سرانجام

  :کند می عرضه

  
  ۴شکل 

Sin(g)، ۱معلوم باشند آنگاه بنا بر قضیۀ  gیا  aو A. اگر ۱ Sin( )
Sin(a) Sin A

°
=

 gتـوان  و بنابراین می 90

  را یافت. aیا 

  :داریم ۲بنا بر قضیۀ  ،معلوم باشند ضلع دلخواه. اگر دو ۲
Cos(a) Sin( )
Cos(g) Cos(b)

°
=

90  

  توان معلوم کرد. سوم را می ضلعبنابراین 

  :شود نتیجه می ۵از قضیۀ  ، مثال برای مورد اخیر،معلوم باشند آنگاه Bو   a یا bو  A. اگر ۳
Sin(a) Sin( )
Tan(b) Tan(B)

°
=

90  

توانیم ضلع دیگـر را  دهند چگونه با دانستن یک زاویه و یک ضلع می هم نشان میبا  ۳و  ۱موارد 
  توان سومی را تعیین کرد. دهد که با دانستن دو ضلع می نشان می ۲ مورد معلوم کنیم و

دهد که برای یافتن زوایـا،  زیرا حتی نشان نمی ؛کامل نیست بودن،درست  با وجودکوشیار  بحث
بهـره بـرد.  ۱تـوان از قضـیۀ  ه معلوم است، چگونه میالزاوی یک مثلث قائم در زمانی که همۀ اضالع

. این بخش به وضـوح نشـان یدگوچیزی نمی حالتی که فقط زوایا معلوم هستند، مورد همچنین در 
نوشـتن ، نـه اسـت بوده منجمانکاربرای  عرضۀ ابزارهای ریاضی ضروری دهد که هدف کوشیار می

  ات کروی.مثلث منسجمی در بارۀرسالۀ 
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  ترجمه
 فراهم شـده ١آنمتن عربی ویرایش کوشیار بر پایۀ  زیج جامعرسی فصل سوم مقالۀ چهارم اۀ فترجم[

تر از ترجمۀ انگلیسی آن است. افزوده  بر اساس همۀ نسخه های موجود و در نتیجه کاملتر و دقیقکه 
  های توضیحی به متن درون پرانتز و افزوده های تکمیلی درون قالب آمده است.] 

  فصل سوم: دربارۀ مقدمات که برهانها بر پایۀ آنهاست

  : مقدمه ای کل برای اغلب برهانهااول باب
ن یـک زاویـۀ قائمـه وجـود دارد و هایی از دوایر عظیمۀ روی کره، که در آ هر مثلث (شامل) کمان در

برابر مفروض  است، نسبت سینوس وتر زاویۀ قائمه به سینوس وتر زاویۀ مفروض (معلوم)زاویۀ دیگر 
  .ۀمفروضترین سینوس به سینوس زاوی با نسبت بزرگ است

(شـکل  است مفروض ۀزاوی BAGزاویۀ قائمۀ و  Gباشد که در آن  یمثلثABGکنیم می فرض 
بـا  برابر اسـتBGبه سینوس کمان  ABم نسبت سینوس کمان یگوی . در این صورت میرا ببینید) ۱

  .BAGترین سینوس به سینوس زاویۀ  نسبت بزرگ
و  AHهـای  دایره عربـرا به  AGو ABهای  را رسم و کمان AEباشد و  Eاگر مرکز کره : برهان

AT نقطۀ به قطب کامل کنیم، آنگاه اگرA  کـره) کمـان  ۀضلع مربع (دایرۀ عظیمـ شعاعو بهHT  را
  قائمه خواهد بود. HTGزاویۀ  ،رسم کنیم
ایـن و بنابراین در صـفحۀ  AGTۀکنیم که هر کدام یک شعاع از دایر را رسم می GEو  TEحال 

و بـا صـفحۀ دایـرۀ یم و ایـن دکنـمیرسم TEرا عمود بر  HYو  GEرا عمود بر  BDدایره هستند. 
AGTهستند. (در ادامه)  دموعBZ  را عمود برAE  و به طریـق مشـابهHE  را (نیـز) عمـود بـر آن
  کنیم. را رسم می DZهستند. (در انتها)  ABHهر دو در صفحۀ دایرۀ  ، پسیمکن میرسم 

ترین سینوس  بزرگ EHاست. همچنین  BGسینوس کمان  BDو  ABسینوس کمان  BZپس
هر دو بـر صـفحۀ دایـرۀ  HYو  BDچون است.  BAGو سینوس زاویۀ  HTسینوس کمان  HYو 

AGT  عمود هستند و هر خط که از دو نقطۀD  وY (در این صفحه)  بـا خـط عمـودشـود،  خارج 
مـوازی  HYو  BDو  انـد موازیهـم  EHو BZاند،  قائمه Dو  Yای ه هیوزاسازد،  می زاویۀ قائمه

برابـر  EHYبا زاویۀ  ZBDاند. بنابراین زاویۀ  موازی HYو  EHبا به ترتیب] [ BDو ZB پس .ندا
ZBDدو مثلث  پساز دو مثلث، برابرند.  Eو  Zاند و بنابراین زوایای  قائمه Yو  Dاست. زوایای 

                                                    
  ویرایش متن عربی از منبع زیر گرفته شده است:  .١

Bagheri, Mohammad, “Az-Zīj al-Jāmi‛: An Arabic Astronomical Handbook”, Islamic Mathematics and 
Astronomy, vol. 114, Frankfurt, 2009. 
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 تران کـه پیشـچنبرابر است. HYبه  EHبا نسبت  BDبه  ZBمتشابهند و بنابراین نسبت  EHYو 
 HYتــرین ســینوس و  بزرگ EHو  BGســینوس زاویــۀ  BDو  ABســینوس کمــان  ZBگفتــیم، 

با نسبت  برابر است BGسینوس کمان  بهABسینوس کمان  پس نسبتاست.  HATسینوس زاویۀ 
  خواستیم نشان دهیم. . این چیزی است که میHATترین سینوس به سینوس زاویۀ  بزرگ

  
قمری از روی  ۴۲۷پ (این نسخه در سال ۱۳سخۀ وهبی افندی (استانبول)، گ ن، زیج جامعتصویر برگرفته از 

  کوشیار رونویسی شده است).ای به خط  نسخه

از اینجا معلوم می شود که اگر دو مثلث در کره دو زاویۀ متسـاوی داشـته باشـند و دو تـا از آنهـا 
به سـینوس وتـر زاویـۀ برابـر، بـا نسـبت  ]از مثلث اول[، نسبت سینوس وتر زاویۀ قائمه قائمه باشند

  .برابر است ]با اولی[تناظر سینوس وتر زاویۀ قائمه از مثلث دیگر به سینوس وتر زاویۀ م
قائمـه باشـد Lزاویۀ   AKLمثلث  زیرا اگر در، ]درست است گفته شدآنچه [بر طبق این قاعده 

 Aیم، چـون دو زاویـۀ کنـاضـافه ABرا بـه کمـان AKاضافه کنیم و کمـان  AGبهرا  ALکمان و
بـه سـینوس  AHبا نسبت سـینوس کمـان  KLبه سینوس کمان  AKبرابرند، نسبت سینوس کمان 

 ALو کمـان  AGرا به  AKقائمه باشد، کمان  Kاگر زاویۀ  ترتیبن همیبرابر است. به HTکمان 
  کند. در این صورت  نسبت تغییر نمی نیم،ک  اضافهABرا به کمان 

  ۀ اول استای از مقدم نتیجه دیگری کهۀ قدمم: دوم باب
زاویۀ قائمه بـه  ضلع مجاور بهسینوس یکی از دو کهر مثلث کروی با یک زاویۀ قائمه، نسبت  در

  سینوس سومین ضلع .کترین سینوس به  با نسبت بزرگ برابر استسینوس وتر زاویۀ قائمه ک
باشـد. در ایـن صـورت نسـبت  هقائمBرا ببینید) زاویۀ  ۲(شکل  ABGمثلث درکنیم  فرض می

  برابر است. ABسینوس کترین سینوس به  با نسبت بزرگ GAسینوس کبه  BGسینوس ک
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کنـیم مـی را رسم  DEZدایرۀ [محاط در دایرۀ عظیمه]، ضلع مربع  شعاعو به  A: به قطببرهان
 ZGEمثلـث در آنگـاه  .کنـیممـی یل کمتدایره را به ربع  BGZو  DEZ،AGE،ABDکمانهای و 

بـه  ZGۀ اول ثابت کردیم، نسـبت سـینوس مقدمآنچه در  پس بر اساس .بودقائمه خواهد  Eزاویۀ 
 GEو  BGمتمم  ZGبرابر است. اما  Zترین سینوس به سینوس زاویۀ  با نسبت بزرگ GEسینوس 

به  BGسینوس کاست. بنابراین نسبت  ABمتمم  همچنینو  Zۀ کمان زاوی BDاست و  AGمتمم 
و ایـن چیـزی اسـت کـه ABسـینوس کتـرین سـینوس بـه  با نسبت بزرگ برابر است AGسینوس ک

  .ثابت کنیم خواستیم می

 خواص مقادیر متناسب: یادآوری دربارۀسوم باب
اولـی، داده  بر تـوالیدیگر با نسبتی دیگر نه متناسب اگر چهار کمیت متناسب باشند و چهار کمیت 

نسـبت  دوم برابـر باشـند، وسـطین تناسـباول با  تناسبدو وسطین شده باشند، در این صورت اگر 
بـه  ۀ آخر تناسب اولجمل نسبتعکس با  برابر استجملۀ اول تناسب دوم به جملۀ اول تناسب اول 
 برابـر اسـتجملۀ آخر تناسب دوم به جملۀ اول تناسب اول همچنین نسبت   جملۀ آخر تناسب دوم.

  .جملۀ آخر تناسب اول به جملۀ اول تناسب دومنسبت عکس با 
  :مثال اول

  د     ج    ب      ا  
۲    ۴      ۳       ۶     )۶/۳=۴/۲(  

  ح   ز    و    ه  
۱   ۴   ۳    ۱۲   )۱۲/۳=۴/۱(  

مخرج اول به مخرج دوم دوم برابر باشند، نسبت  صورت تناسباول با دو  صورت تناسباگر دو 
  .مخرج دوم درتناسب دوماول به  بانسبت مخرج برابر استدر تناسب اول 

  :مثال دوم
  د     ج    ا   ب  

۲   ۴     ۳      ۶    )۶/۳=۴/۲(  
  ح  و   ز    ه   

۲   ۸   ۳   ۱۲    )۱۲/۳=۸/۲(  
صورت دوم به  صورت اولدوم برابر باشند، نسبت  مخرج تناسباول با دو  مخرج تناسباگر دو 
  دوم. صورت اول به صورت دوم در تناسببا نسبت  برابر استاول  در تناسب
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 ای به خط قمری از روی نسخه ۴۱۵ر (این نسخه در سال ۴۹، نسخۀ اسکندریه، گزیج جامعتصویر برگرفته از 

  کوشیار رونویسی شده است).

  مثال سوم:
  د  ب   ج     ا   
 ۲    ۴    ۳     ۶      

  ح     ز    و   ه  
۱   ۴   ۵/۱    ۶    

و  برابر است حبه  زبا نسبت  وبه  هو نسبت  دبه  جبا نسبت  ببه  انسبت  : [در مثال اول]برهان
و  برابـر اسـت د در اضـرب  بـا حاصل جدربضرب  حاصل ]بنابراین[برابر است.  زبا  جو  ،وبا  ب

د شـوتساوی نتیجه می حذف مقادیرم. حال با برابر است ح در هضرب  با حاصل زدروضرب  حاصل
  .دبه  هبا نسبت  برابر است حبه ا پس نسبت . ه×ح=ا×د که
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حذف و با  ج×و=ا×حو  ب×ز=ه×د. بنابراین ج=زو  ا=هاما  .ه×ح=و×زو  ا×د=ب×ج مثال دومدر 
  .حبه د با نسبت  برابر است وبه ب . پس نسبت ب×ح=و×دتساوی داریم مقادیرم

. مقــادیر ج×و=ا×حو ب ×ز=ه×د. پــس د=ح وب =و،و×ز=ه×حو ب ×ج=ا×ددر مثــال ســوم 
و  زبـه  جبا نسـبت  برابر است هبه ا . پس نسبت ا×ز=ه×جمساوی را حذف می کنیم، نتیجه می شود 

  این چیزی است که می خواستیم ثابت کنیم.
  خالصۀ آنچه در این یادآوری آمده است:

اگر جمله های دوم و سوم [دو تناسب] برابر باشند، نسبت جمله های اول عکـس نسـبت جملـه 
های چهارم می شود. اگر جمله های اول و جمله های سوم [دو تناسب] برابر باشند، نسـبت جملـه 

و جملـه هـای چهـارم [دو های دوم مثل نسبت جمله های چهارم می شـود. اگـر جملـه هـای دوم 
تناسب] برابر باشند، نسبت جمله های اول مثل نسبت جمله های سوم می شـود. همچنـین نسـبت 

  جملۀ اول به سوم [در تناسب اول] مثل نسبت جملۀ اول به سوم [در تناسب دوم] می شود.
  است اول مقدمۀای از  نتیجه ی که این همدیگر قدمۀم: چهارم باب

ن هایی در دوایر عظیمه نسبت سینوس یک زاویه به سـینوس زاویـۀ دیگـر بـا کما ازدر هر مثلثی 
 ABGنسبت سینوس وتر زاویۀ اولی به سینوس وتر زاویـۀ دومـی برابـر اسـت. فـرض کنـیم مثلـث 

برابـر Gبه سینوس   Bنسبت سینوس  گویم را ببینید) زوایا و اضالع نابرابر داشته باشد. می ۳(شکل 
  .ABبه سینوس کمان AGبا نسبت سینوس کمان  است

رسـم را  DTEۀ دایـر] در دایـرۀ عظیمـه[محـاط شـعاع ضـلع مربـع  هو بـ B: بـه قطـب برهان
را کامــل و  BGZو  GAH ،BAT[کمانهــای] را رســم و  G ،ZHEم.همچنین بــه قطــب کنی مــی

EAY  چون یم. کن می رسمراB  قطبETD است ،BD  وBT  چـون نـد و ا دایره ربـعهرکـدامE 
، اسـت ZHE قطب Gچون همچنین  .ندا دایره ربعهر کدام  EY و EZ ،ED، است BDZقطب 

GH  وGZ  ند. بنابراین زاویۀ ا دایره ربعهر کدامY  در مثلثBAY  نسـبت قائمـه اسـت. بنـابراین
. تبرابر اس TDسینوس ، به BTترین سینوس، سینوس با نسبت بزرگ AYبه سینوس  BAسینوس

با نسبت  AYبه سینوس GAنسبت سینوس بنابراین  .قائمه است GAYدر مثلث Yهمچنین زاویۀ 
، لاو(تناسـب) مقـادیر  چون وسطین. برابر است HZسینوس ، به GHسینوس ترین سینوس،  بزرگ

GHسینوس و AYیعنی سینوس، ومد(تناسب) مقادیر وسطین ، با BTسینوسو  AYیعنی سینوس

که  HZبا نسبت سینوس  ،Bوتر زاویۀ  ،AGبه سینوس  G، وتر زاویۀ BAسینوس ، برابرند، نسبت 
نسـبت  پـس.اسـت Bۀ برابر است و آن سینوس زاوی TDبه سینوس  ،برابر است Gزاویۀبا سینوس 

ن چیـزی . ایبرابر استبه سینوس وتر زاویه نسبت سینوس وتر زاویه ه سینوس زاویه باب هسینوس زوای
  .ثابت کنیم خواستیم است که می
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  شود میۀ اول جانشین مقدمها  برهان در اغلبکه مربوط به تانژانت ای  هقدمپنجم:مباب 
، نسبت سینوس ضلع مجـاور معلوم باشددر هر مثلث کروی قائم الزاویه که در آن زاویۀ دیگری 

ترین سینوس به تانژانت زاویـۀ  با نسبت بزرگ معلومبه تانژانت وتر زاویۀ  ۀ معلومبه زاویۀ قائمه و زاوی
 برابر است.  معلوم

را ببینیـد).  ۴باشـد (شـکل  BAGمفروض زاویۀو قائمه  Bۀزاوی ABGمثلثدرکنیم می فرض 
ترین سینوس به تانژانت زاویۀ  با نسبت بزرگ BGبه تانژانت کمانABگویم نسبت سینوس کمان می

BAG .برابر است  

  
  ر۱۸شکل برگرفته از زیج جامع، نسخۀ وهبی افندی (استانبول)، گ

ربـع را بـه  AGو  ABهـای  کنیم. هر کـدام از کمان را رسم می AEو  استمرکز کره  E: برهان
و  A.به قطـبکنیم را رسم می AEبر  BZو HEهای کنیم. عمود می لیکمت ATو  AHدایره های

از دایـرۀ  ETو  EGهای  کشیم. شعاع را می HT کمان ]در دایرۀ عظیمه[محاط ضلع مربع  شعاعبه 
AGT ها را تا  را رسم و آنD وY دهیم.  ادامه  می  

) نتهــایرا از (ا BHبــر (صــفحۀ کمــان)  HYو BDعمودهــای و ABHاز دایــرۀ  EBشــعاع 
قـرار دارد و  ABHدر صـفحۀ  BZکشـیم. پـس  را می DZکنیم.  رسم می EHو  EBهای  شعاع

و  ZBسـینوس اسـت و  بزرگتریندر صفحۀ آن است و آن  HEهمچنین  است. AB سینوس کمان 
EHباBD  وHY  های  صـفحه می سازند. پسزوایای قائمهBZD  وHEY انـد. همچنـین  موازی
DB  بر قطرEBبنابراین بر صفحۀ  ،عمود استABH .عمود است  

 DBZزاویـۀ  مـی سـازد.پسزاویۀ قائمـه  BDعمود  باABHشده در صفحۀ  رسمهر خط  پس
 . پـسمتشـابهند ZDBو  HEYهـای  برابرند. بنـابراین مثلث BZDو  HEYقائمه است و زوایای 



 

  

۶٨ 

تانژانـت  BDو  ABسـینوس کمـان  ZBبرابـر اسـت.  HYبه  EHبا نسبت  DBبه  ZBنسبت 
است. بنابراین نسبت سینوس کمان  HATتانژانت زاویۀ  HYو  سینوس بزرگترینHEو  BGکمان 

AB  به تانژانت کمانBG  ۀسینوس به تانژانت زاویبزرگترین با نسبتBAG این چیـزی  .برابر است
  خواستیم ثابت کنیم. است که می

ه از دو زاویـ باشـند کـههر دو مثلث کروی که دارای دو زاویۀ برابر دره از اینجا معلوم می شود ک
دیگـر  ضـلعبـه تانژانـت  ،مجاور به زاویۀ قائمه و زاویـۀ برابـر ضلعقائمه باشند، نسبت سینوس آنها 

 در مثلث دیگـر. نظیر ضلعبه تانژانت نظیر  ضلع نسبت سینوس با برابر است مجاور به زاویۀ قائمه،

قائمه باشد، برهان مربوط به آن  Lقائمه باشد یا زاویۀ  Kزاویۀ ALKطبق این دستور اگر در مثلث 
  همان برهان مذکور در مقدمۀ اول است.

  به یکی از سه صورت زیر معلوم می شوند:های قائم الزاویه در کره  با این مقدمات، مثلث
نسـبت  ]درایـن حالـت[وتر زاویۀ قائمه یا وتر زاویۀ معلوم اسـت.  کهاول: یک زاویه و یک ضلع 

تـرین سـینوس بـه سـینوس زاویـۀ  سینوس وتر زاویۀ قائمه به سینوس وتر زاویۀ معلوم با نسبت بزرگ
  معلوم برابر است.

سینوس یکـی از دو ضـلع شـامل کنسبت  [در این حالت]. معلوم باشدآن دوم: دو ضلع دلخواه 
سـینوس ضـلع سـوم برابـر کترین سـینوس بـه  سینوس وتر زاویه قائمه با نسبت بزرگکزاویۀ قائمه به 

ترین سینوس به سینوس  است، و نسبت سینوس وتر زاویۀ قائمه به سینوس ضلع دیگر با نسبت بزرگ
  است.ضلع معلوم دیگر برابر زاویۀ [روبرو به] 

زاویۀ قائمه معلوم باشد. نسبت سـینوس ایـن ضـلع بـه آن و به سوم: یک زاویۀ و ضلع مجاور به 
ترین سینوس به تانژانت زاویۀ معلـوم  تانژانت ضلع دیگر از دو ضلع شامل زاویۀ قائمه با نسبت بزرگ

  برابر است.
  خواص تانژانتیادآوری دربارۀ ششم:  باب

 Bو  Aکنـیم می تانژانت آنهاست. فرض آنها برابر با عکس کتانژانت  ،دو کمان مختلف در هر
شاخص باشد و فرض  [طول]Eها باشد. فرض کنیم تانژانت آنکDو Gتانژانت دو کمان مختلف و 

 اسـتBن آو کمـانی کـه تانژانـت  باشـدGتانژانـت آن ک استAکنیم کمانی باشد که تانژانت ان 

  .برابر استGبه Dبا نسبت  Bبه  A. در این صورت می گوییم نسبت باشدDتانژانت آن ک
Dبـه Eبا نسبت  برابر است Eبه  Bنسبت و  Gبه  Eبا نسبت  برابر است Eبه  Aنسبت  :برهان

بـا  DدرBخـودش وهمچنـین حاصلضـرب  در Eبـا حاصلضـرب GدرAبنابراین حاصلضرب .
مسـاوی  DدرBضـرب لبـا حاص GدرAحاصلضـرب  .پسبرابر استخودش  درEحاصلضرب 

  . ثابت کنیم است که می خواستیم چیزیاین  .Gبه  Dبا نسبت  برابر است Bبه  Aنسبت پس .است
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  است خواص تانژانت یادآوری دیگری که آن هم دربارۀهفتم:  باب
بـا حاصلضـرب [آن  برابـر اسـتحاصل تقسیم [هر مقدار] بر تانژانت [یا کتانژانت] یک کمـان 

و تانژانـت آن  ۲مفـروضتانژانـت کمـان ککنیم می . فرض مقدار] در کتانژانت [یا تانژانت] آن کمان
. در ایـن صـورت اسـت ۳، ۲رب ۶است. حاصل تقسیم  واحدباشد که  ۱شاخص[طول] و   ۶۰/۳۰
  است. ۲با  برابر ۶۰/۳۰در ۶گوییم که حاصلضرب  می

. همچنـین ۶بـا  برابـر اسـت ۳در  ۲حاصلضـرب . پـس است ۳ ،۲ بر ۶حاصل تقسیم : برهان
 ۶۰/۳۰بـه  ۱بـا نسـبت  ۱به  ۲نسبت  . چونبرابر استیعنی نیم، با واحد  ۶۰/۳۰در۲حاصلضرب 

بـا  ۶در ۶۰/۳۰بنـابراین حاصلضـرب  .برابر اسـت ۶به  ۱با نسبت  ۳به  ۶۰/۳۰نسبت  ،برابر است
شاخص اسـت کـه [طول] ۱زیرا  ،استبرابر  ۳با  ۳در۱. حاصلضرب برابر است ۳در ۱حاصلضرب 

تانژانـت هـر کمـان کاز آنجا که  .برابر است ۳با  ۶در۶۰/۳۰حاصلضرب  پسشود.  می واحد فرض
بـا  برابر است ]نتیجه[شود  تقسیم  کمانی به تانژانت[مقداری] که با تانژانت متمم آن برابر است، هر 

  یم.ثابت کنخواستیم  است که می . این چیزیکماندر تانژانت متمم آن [آن مقدار] ضرب حاصل
  گیری نتیجه

مطالعۀ گزارش کوشیار از مثلثات کروی زمان خود،  این احسـاس را پدیـد مـی آورد کـه گرچـه 
روایت کوشیار به طور خاص اصیل نبود، شامل آخرین نتایج بود و توجه کوشیار را  به استنتاج هـای 

وجود نسخ متعدد ایـن زیـج، حـاکی از پـذیرش ایـن . دهد های ساده نشان می منسجم  بر پایۀ گزاره
  روش از سوی بسیاری دیگر است.
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  *های خطی نجومی در گرجستان نسخه

  ١ترجمۀ فاطمه کیقبادی

در آسمان، از دیرباز توجه بشر را به خـود جلـب  ظاهریشاناجرام آسمانی و ظهور و حرکت متناوب 
دارها، انفجـار ابرنواخترهـا و  ها، ظهور دنباله است. طلوع و غروب خورشید، اهلۀ ماه، گرفتگی  کرده

های مورد عالقه، بررسی و توصیف بوده است. در برهۀ مشخصـی،  های آسمانی موضوع دیگر پدیده
یــابی و  د آســمان و کــارآیی مؤثرشــان را در جهتعملــِی رویــدادهای تنــاوبی مشــهو اهمیــتبشــر 
کردنـد و در  را بـر سـنگ نقـش می» صـور آسـمانی«ها  سنجی یافت. در عصر باستان، انسـان زمان

  کشیدند.  های ساده به تصویر می ها، نمادها و طرح نقاشی
م، های رصدی، پیدایش خط، اختراع ابزار انتقـال اطالعـات (چـر گردآوری مقدار زیادی از داده

ها  پوست و کاغذ) موجب ظهور مقولۀ جدیدی به نام نسخ خطی نجومی شـد. مطالـب ایـن نسـخه
های متنی و تعداد زیادی جدول و جزئیات تصویری اسـت. آنهـا نحـوۀ  شامل مقدار زیادی توصیف
دهنـد و حـاوی اطالعـاتی دربـارۀ  های جدیـد را نشـان می ها و نظریـه پیشرفت دانش نجوم، کشف

ۀ خود هستند. نسخ خطی نجومی زیادی که به دست ما رسیده است و در مراکز علمـی ابزارهای دور
های حرکت اجرام  های ساختار جهان، نظریه شود، سامانه ها نگهداری می ها و بایگانی دنیا، کتابخانه

کننـد. آثـار  هـا و توصـیف ابزارهـای نجـومی را عرضـه می های سـتارگان، تقویم آسمانی، فهرسـت
طلمیوس، بتانی، نصیرالدین طوسی، کپرنیک و دیگران، کـه در حـال حاضـر موضـوع هیپارخوس، ب

  اند.  مورد عالقه همگان و تحقیقات جامع است، از طریق نسخ خطی و انتشار آنها شناخته شده
نجوم و ریاضیات نیز از دیرباز در گرجستان پیشرفت کرده است. نسخ خطـی گرجسـتان حـاوی 

های بازمانده به دست ما  ، مجلدات، اسناد و قطعه می، به شکل کتباطالعات نجومی و احکام نجو
های متفاوت دارد. این نوشته، مطالب نجومی و احکام نجومی را  رسیده است که مندرجات و حجم

، جـداول و مجموعـه تصـاویر  برداری و گردآوری کرده که شامل متون اصلی و ترجمه شـده فهرست
  لفبای گرجی نوشته شده است. پرشماری است که به هر سه نوع ا

                                                    
  . ۲۰۱۴، چاپ تفلیس، Astronomical Manuscripts in Georgiaبا عنوان  ای کتابچهبرگرفته از  *
 keyghobadi@ut.ac.irکارشناس ارشد تاریخ علم، دانشگاه تهران  .١
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  (مرکز ملی نسخ خطی)  ه ۱۰زادۀ رومی، از قرن  قاضی اثر چغمینی الملخص فی الهیئةای از نسخۀ شرح  صفحه

هـای مختلـف گرجسـتان  این حجم آثار زیاد حاوی اطالعات علمی، در مراکز علمی و بایگانی
و  ١در کوتایسـی، گـوری، آخالتسـیخهمانند مرکز ملی نسخ خطی و آرشیو ملـی وزارت دادگسـتری، 

  شود.  ها نگهداری می دیگر مخزن
بررسی مطالب نجومی و احکام نجومی گرجستان تاریخچۀ خاصی دارد. هـزاران نسـخۀ خطـی 

اند. در انواع مشابه، در موارد  اند و از لحاظ تاریخ علم بررسی نشده گرجی حتی تا به امروز ناشناخته
های ناقص و نادقیق اشاره شـده اسـت. ایـن  و فهرست اسناد در یادداشت زیادی تنها به عناوین آثار

هـا، حقـایق و آثـار  شـماری) ممکـن اسـت حـاوی داده شـناختی و گاه نسخ خطی (نجومی، کیهان

                                                    
1. Akhaltsikhe 
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اند. نسخ خطی گرجی اغلب از نـوع  بنیادینی باشند که به وسیله متخصص تاریخ نجوم تحلیل نشده
ب نجومی و احکام نجومی است. بخش عمدۀ آنهـا از منظـر نجـوم ای از مطال ترکیبی و شامل آمیزه

اند. شایان ذکر اسـت  اند. در نتیجه برای بسیاری از محققان ناشناخته ای بررسی و شرح نشده مقایسه
 فرانسه، مصر، یونان، روسیه و شاید جاهای دیگـر، 

ً
که نسخ خطی گرجی در خارج از گرجستان مثال

  های آنها بررسی مفصلی انجام شود.  است بر روی دادهشود. الزم  نیز نگهداری می
 تا ۱۰های  سدهاز نسخۀ نجومی عربی و فارسی ( ۵۰در مرکز ملی نسخ خطی گرجستان بیش از 

شود که شامل آثار دانشـمندان دورۀ اسـالمی اسـت: دانشـمند برجسـته و  هجری) نگهداری می ۱۳
طوسی؛ منجم معروف قرن نهم آسیای میانه، الغ العلوِم مسلماِن قرن هفتم هجری، نصیرالدین  جامع

)  ه۴) و دیگـران (بـه فارسـی)، صـوفی (قـرن  ه۱۰)؛ بلخـی (قـرن  ه۹بیگ؛ علـی قوشـچی (قـرن 
  ) به عربی و آثار دیگر.  ه۱۰)، بیرجندی (قرن  ه۹زاده رومی (قرن  قاضی

  
یر صفحه انگ ششم باگراتیونی در قرن الغ بیگ، ترجمۀ واخت زیج سلطانی ترجمۀ گرجیای از نسخۀ خطی  تصو

  (مرکز ملی نسخ خطی)  ه۱۲م / ۱۸
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ند که بر اساس مضامین شرقی نک های گرجستان ترجمۀ منابع و آثار شرقی را نگهداری می مخزن
کـه از منـابع عربـی اسـتخراج شـده  ششـم هجـریاند: رسالۀ احکام نجومی قرن  معروف تهیه شده

و رسالۀ اسطرالب نصـیرالدین طوسـی بـه وسـیلۀ واختانـگ ششـم  بیگ زیج الغهای  است، ترجمه
  های آثار نجومی.  (باگراتیونی) و دیگر مجموعه

بخش عمدۀ نسخ خطی عربی، فارسی و گرجی مذکور هنوز به وسیلۀ متخصصـان نجـوم قـدیم 
  بررسی نشده است. 

هـای  املی دادههم اکنون طرحی برای ساماندهی و بررسی نسخ خطی مذکور به عنوان پایگاه تعـ
  نسخ خطی نجومی در گرجستان در دست اجراست. 

  
یم فارسی قرن    نسخ خطی) ملی(مرکز   ه ۱۳تقو
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  نظریاتمعرّفی مجلۀ 
  ١محمود شهیدی

ه نظریات
ّ
که سالی دو بار در کشور ترکیـه منتشـر  ست ای در حوزۀ تاریخ فلسفه و علوم اسالمی مجل

انداز ایـن نشـریۀ دو زبانـۀ  چاپ شـده اسـت. در چشـم ۱۳۹۳شود. نخستین شمارۀ آن در پاییز  می
های بدیع، تصحیح انتقـادی متـون کهـن و معّرفـی و  ترکی و انگلیسی آمده است که انتشار پژوهش

ای نظـری تصـّوف و تـاریخ علـوم در ه های فلسفۀ اسـالمی، کـالم، جنبـه بررسی کتاب را در زمینه
  دستور کار دارد. 

ه، 
ّ
اوغلو، از دانشگاه مدنیت استانبول است. وی که دکترای فلسفه  حسان فضلیاسردبیر این مجل

کادمیــک خــود را در دانشــگاه اسـتانبول گذرانــده اســت. موضــوع پایان دارد تمـام دوره نامــۀ  هــای آ
  ابن خّوام بوده است. ٢الحسابّیة ئیة في القواعدالفوائد البهاکارشناسی ارشد وی مربوط به 

ه، استادانی از دانشگاه
ّ
 ایـن پایگـاه اینترنتـیو نشـانی  انـد های ترکیه اعضای هیأت تحریریۀ مجل

  است. http://nazariyat.orgنشریه 
از بررســــی چهــــار 

ای که تا کنون منتشر  شماره
آیـد  شده است، چنین برمی

که تمام مقاالت پژوهشـی 
و معّرفی و بررسـی کتـاب 

شده برای انتشار در  پذیرفته
ــات ــه نظری ــم ب  ه

ً
ــا ، نهایت

انگلیســی و هــم بــه ترکــی 
شوند (البته نه در  منتشر می

                                                    
 mahmoudshahidy@gmail.com پژوهشگر تاریخ علم ١
 شده توّسط مصطفی موالدی) و عمادالدین کاشانی بر این کتاب موجودند. (تصحیح ـ شاگرد ابن خوام ـالدین فارسی  های کمال شرح ٢
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ً
ه تا کنون کامال

ّ
د واحد)؛ به دیگر سخن، این مجل

ّ
داتدوزبانه بوده است.  یک مجل

ّ
این  کاغذی مجل

 شکیل و با کیفیتی 
ً
  شوند. وب عرضه میمرغنشریه نسبتا
ه شمارهپژوهشی و معّرفی و بررسی کتاب قاالت م عناوین

ّ
  شود: می آورده در زیر، های این مجل

  نخست: شمارۀ
 معـادالت بـا درجـ جست ·

ّ
ی برای حـل

ّ
ریاضـّیات دورۀ  خبـاال در تـاری اتجوی روشی کل

ب إلی علم الحسابإسالمی: 
ّ

  / الف باغا إرشاد الطال
  و ترجمه / اشرف آلتاش فخرالدین رازی: تصحیح و تحقیق الهیوال والصورةرسالۀ  ·
/ إحسـان  ن عینّیـت و ذهنّیـت: بـازنگری فلسـفۀ طبیعـی و ریاضـیات قـرن پـانزدهمنابیْ بیْ  ·

  اوغلو یفضلـ
ائشناسی  نقد کیهان کیهان: مرزهای زدن پس ·

ّ
/ إسحاق  و شروح آن حکمة اإلشراقی در مش

  ارسالن
وی  روان دنبالهفخرالدین رازی و هستی و معنا: در باب ماهّیت دانش و دانسته، با ارجاع به  ·

  رکرو/ عمر تـ

  :١و بررسی کتب معّرفی

در بـاب ای  گرا) : مطالعـه دین (اصـول زبان در تفّکر مسلمان راسـتبرنارد جورج وایس /  ·
ه یـ و توسعۀ آن» وضع اللغة«

ّ
  میریـلدی/ عبدالل

/  خدا و انسان در ماوراءالطبیعۀ اسالمی: إبن العربی و سّنت وحدت وجـوداکرم دمیرلی /  ·
  رحاجی بایرام باش

ل /  ·
ّ

  / حسن اوموت اسالم، علم و چالش تاریخاحمد دال
  انزتورو/ حمیرا ا فلسفۀ اسالمی: تاریخ و مسائلم. جنید کایا /  ·
/ ابـراهیم  فخرالـدین رازی در دورۀ دگرگـونی تفّکـر اسـالمیئر، عثمان دمیـر /  رکوعمر تـ ·

  چروخلیل ا
  / محمد زاهد تریاقی ِخرد و اخالق: منبع اخالق نزد اسطو و فارابیزتوران / وحمیرا ا ·
  یجیمستقیم آر/  های میانه پزشکی اسالمی سدهاسمیت / -پتر اي. ُپورمان، امیلی َسِوج ·

  دوم: شمارۀ
  / م. جنید کایا المجالس السبع بین الشیخ والعامریمنبعی تازه برای مطالعات العامری:  ·

                                                    
ف در ابتدا و نام معّرفی ١

ّ
  کننده در انتها آورده شده است. نام مؤل
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دورۀ عثمـانی / در پژوهشی در باب معقوالت ثانویه در سّنت منطـق اسـالم و پـذیرش آن  ·
  عمر ماهر آلپر

 دورۀ عثمـانی: مطالعـۀ مـوردی رسـالۀ های آفتـابی افقـی در تحلیل ریاضی نظریۀ ساعت ·
  / آتیال بیر؛ شیناسی آجار؛ مصطفی کاچار رخامه

  سّید شریف جرجانی / محمد اوزتوران رسالة في تقسیم العلمتصحیح و تحقیق  ·
  :کتب بررسی و معّرفی

/ ابراهیم خلیل  استمرار و تغّیر در تفّکر اسالمی: مورِد سّید شریف جرجانیم. جنید کایا /  ·
  چروا

  آدا کویـو/ صمد بـ قیاِس ربطی و تاریخ منطق عربی خالد الرویهب /  ·
اسـالمی: وجـوه فلسـفی و -مسـیحی-میـراث یهـودیریچارد سی. تیلور، عرفان آ. عمر/  ·

  / رحیم آجار الهّیاتی
/  ها در متـون عربـی ای در بـاب تـذکره فلسفه، پزشکی و تاریخ: مطالعه/  یجـریمستقیم آ ·

  زوس وکخدیجه ت
/  ای بر خوانش آثار فلسفی إبـن سـینا سینا و سّنت ارسطویی: مقّدمهإبن دیمیتری گوتاس /  ·

  م. جنید کایا
مسـتقیم /  ۱۵۰۰-۱۷۰۰پزشـکی عثمـانی: مَؤّسسـات درمـانی ُزون /  ُموِسـن-میری شفر ·

  ریجـیآ
کران فضلی ·

ُ
شناختی: تصحیح و تحقیق المطالب اإللهّیة في  بندی علوم زبان طبقهاوغلو /  ش

 لطفی اثر ّیة موضوعات العلوم اللغو
ّ

ه مال
ّ
  ییلدیریم/ عبدالل

  سوم: شمارۀ
های ماوراءالطبیعـۀ اسـالمی /  ورزی در باب وجود: تحلیلی متعاقـِب سـّنت امکان اندیشه ·

  ررکوعمر تـ
طبیعی / ابـراهیم خلیـل  تهّیأو  استعدادارسطو: در باب درک سیَنوی از  دونامیسدگرگشِت  ·

  چروا
  فخرالدین رازی / اشرف آلتاش  الجوهر الفردتصحیح و تحقیق رسالۀ  ·

  :کتب بررسی و معّرفی
  / اشرف آلتاش فلسفۀ عثمانی: متون برگزیدهئر /  عمر ماهر آلپ ·
  / محمد زاهد تریاقی خودآگاهی در فلسفۀ اسالمی: ابن سینا و پس از وییاری کاوکوآ /  ·
  فرانک گریفل) / ۳۴های میانه  (فرهنگ و تمّدن در سدهسیاست غّزالی در متن یزید سعید /  ·
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: افـالک هیئـت و شـیرازی الـدین قطـبکاوه نیازی /  ·
  / دمین یانوس ها مدل و متون میان ای مقایسه

پرسـتان فاضـل: گفتمـان  میهنکایا /  نیر یالچم. آلپ ·
علم، دولت و جامعـه در امپراتـوری عثمـانی قـرن 

  / ارجمند اصیلنوزدهم 
 در نـوین دوران ابتـدای در وقتاستفن پ. بلیک /  ·

 نگـاری وقایع و جشـن، تقویم،: اسالمی کشورهای
ــای امپراطوری در ــول صــفوی، ه / عثمــانی و مغ

  یوئیچی ایساهایا
خانـۀ  فرهنـگ کتـاب عثمـانی: کتابل / یبرات آچ ·

ه افندی و یادداشت
ّ
  لیچ/ عبدالرحمان آ ای های حاشیه جارالل

  چهارم: شمارۀ
گری بـه مثابـه یـک  صـوفیگری: کشـاکش  بندی زمانی در مطالعات صـوفی لۀ تقسیمئمس ·

  / اکرم دمیرلی رشته، بین علوم دینی و ماوراءالطبیعه
  یجـیی / مستقیم آرایج الدین عضد نزد فضیلت و استعداد لۀمسئ ·
رسالة فـي تحقیـق رسالۀ محّمد أمین شروانی در باب معادشناسی: تصحیح و تحقیق متن  ·

  / احمد کامل جهان و آرسان طاهر المبدأ والمعاد
 الملوک هدّیة: مقنطرات در سّنت علم میقات ربع ساخت دستور از ای نمونه ان،زم تسخیر ·

 قونوی / طاها یاسین ارسالن محمد
  :کتب بررسی و معّرفی

ــاریخ ِخــَردَورزی اســالمی در قــرن هفــدهم: جریان خالــد الرویهــب / · هــای علمــی در  ت
  / نظیف مختاراوغلو امپراتوری عثمانی و مغرب

/  راَزوی؛ مطالعـۀ مـوردی: کـاتبی-تفّکـر مـاوراءالطبیعی در دورۀ َپسـا / یجــیمستقیم آر ·
  اوغلو إحسان فضلی

  / پتر آدامسون ارسطو و سنّت عربی ·
  ورلو/ تونجای ز علم نزد عثمانیان: آفرینش فرهنگی و تبادل دانش / ُزون ُموِسن-میری شفر ·
ّیت در کالم: طبیعت و انسان نزد نخستین  عثمان دمیر / ·

ّ
مانعل

ّ
  نیآید نو/ صالح گـ متکل
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  در بارۀ نشان مجلّه
 سخنان حکیمانه یا آیـهتا کنون 

ً
های کتابـت و  ای از قـرآن بـا پیچیـدگی روی جلد این مجله معموال

شـود تـا خواننـده  که توضیح آن در صفحۀ مشخصات مجله آورده می ه استدشنویسی درج  خوش
  .اشته باشددچه روی جلد مشاهده کرده است،  درک درستی از آن

ه که به صورتی خاص روی جلد درج شـده اسـت، نشریخوانندگان، در مورد نام شاید بعضی از 
هاین عنوان روند که چرا حرف هفتم  به فکر فرو 

ّ
نخسـتین  شـده اسـت؟ پرداختبه شکلی ویژه  مجل

ـی
ّ
تـر از  حدس این خواهد بود که الُبد این نشان در کشور ترکیه معنـایی خـاص دارد. در حالـت کل

های مشابه، مربوط به تاریخ ترکان و در واقع فرزندان اغوز خـان  کشور ترکیه، این نشان و دیگر نشان
) در کتب مربوط به تـاریخ ترکـان شد را (که تمغا/دامغا نامیده می هایشان ها و نشان است. اسامی آن

د  ۶۱تا  ۵۷. در صفحات التواریخ جامعتوان یافت از جمله  می
ّ
 جـامع التـواریخاز  غـوزتاریخ امجل

در ایـن مـتن  متأسـفانه ١تـوان دیـد. وچهارگانه را می های بیست انتشارات میراث مکتوب نام این تیره
یمن و مبارک (اونقـون)  ها خوش شده، تصویر تمغاهای این قبایل و نام پرندگانی که برای آن تصحیح

  ٢خورد. بوده، به چشم نمی

  
  ) انتشارات میراث مکتوبتاریخ اغوز( التواریخ جامعتصویری از 

                                                    
 شود. ضی از ایرانیان دیده میها در نام خانوادگی بع امروزه نیز برخی از این نام ١
های درست،  شد تا آوانگاری ویرایش می (Turkic languages) تبار های ترکی بایسته بود که این متن توّسط پژوهشگری آشنا به زبان ٢

ی به متن چاپی چیزی از قلم نیفتد توضیحات و شرح
ّ

 .های الزم برای واژگان ترکی عرضه شود و در انتقال از نسخ خط



 

  

٨٠ 

ی 
ّ

کتابخانـۀ مجلـس  ۲۲۹۴به شمارۀ  جامع التواریخاز همین رو، تصویری از یکی از نسخ خط
ص است، ارائه می

ّ
  شود: شورای اسالمی که در آن تصاویر تمغاها مشخ

  
ا در نظـر های قومی و نژادی و آداب و سنن و نیز بـ بر پایۀ برخی اسناد و مدارک تاریخی و بررسی

 یها، باور عمومی بر این اسـت کـه خانـدان عثمـانی از تیـرۀ قایــ گرفتن مهرهای موجود از عثمانی
   ١اند. اغوزها بوده

ۀ  پرداخت
ّ
ست کـه مرّکـب از دو  ی، در واقع تمغای تیرۀ قایــنظریاتشدۀ حرف هفتم عنوان مجل

  تیر و یک کمان با تیر است.

 

                                                    
 .۱۱۸-۱۱۷ ص، ۱، ج تاریخ عثمانی:  برای دیدن نظرات مخالف این باور، نک ١
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  منابع:
ی،  اوزون چارشی

ّ
، ترجمۀ ایرج نوبخـت، انتشـارات کیهـان، ج. تاریخ عثمانیلی، اسماعیل حق

  .۱۳۷۷یکم، چاپ دوم 
ه همدانی، رشیدالدین،  فضل

ّ
ی شـمارۀ جامع التواریخ،الل

ّ
خانـۀ مجلـس  کتاب ۲۱۳۱  نسخۀ خط

  شورای اسالمی.
ه همدانی، رشیدالدین،  فضل

ّ
تصـحیح و تحشـیۀ محّمـد )، بـه تـاریخ اغـوز( جامع التـواریخالل

  .۱۳۸۴روشن، انتشارات میراث مکتوب، چاپ اّول 
http://www.ihsanfazlioglu.net/EN/CV/ 
http://aves.medeniyet.edu.tr/ihsan.fazlioglu/ 
http://nazariyat.org 
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  ١مؤسسۀ تاریخ علوم عربی دانشگاه حلب
  ٢محمد باهر

میالدی با هدف شناسایی، پـژوهش و  ۱۹۷۶عربی دانشگاه حلب در سال  تاریخ علوممؤسسۀ 
انتشار میراث علمی دورۀ اسالمی و تربیـت پژوهشـگران تـاریخ علـم، بنیـان نهـاده شـد. ایـن 
مؤسسه دارای گروههای آموزشـی تـاریخ علـوم پایـه، تـاریخ علـوم کـاربردی، و تـاریخ علـوم 

رشناسی ارشد و دکتری بـه تربیـت پژوهشـگران پزشکی است و با پذیرش دانشجو در مقاطع کا
  .ورزد تاریخ علم اهتمام می

ــود  ــت خ ــاز فعالی ــین از آغ ــه همچن ــن مؤسس ای
منتشـر  مجلة تاریخ العلوم العربیـةای با عنوان  نشریه

م. بـوده ۱۹۷۷کرده که نخستین شمارۀ آن در مـاه مـه 
است. این مجلـه دو فصـلنامه، چندزبانـه و دارای دو 

ربی و غیر عربی) است کـه تـاکنون بخش (مقاالت ع
  ٣شماره از آن انتشار یافته است. ۱۵

ای نیـز بـه مؤسسۀ تـاریخ علـوم عربـی، خبرنامـه
رسانی در مورد فعالیتهای خـود و سـایر منظور اطالع

 ر حـوزۀ تـاریخ علـم در دورۀ اسـالمیمراکز فعـال د
) در ۸۵کنـد کـه آخـرین شـمارۀ آن (ش: منتشر مـی

شـده اسـت. در ایـن شـماره از  م. منتشر۲۰۱۵اکتبر 

                                                    
عربی و گزارشی دربارۀ این مؤسسـه بـا مشخصـات زیـر،  تاریخ علوماین نوشتار بر اساس اطالعات مندرج در آخرین خبرنامۀ مؤسسۀ  .١

  گزینش، ترجمه و تنظیم شده است:
  م.۲۰۱۵هـ /  ۱۷۳۷، ۸۵، السنة الرابعة والثالثون، العدد: رسالة معهد التراث العلمی العربیــ 
  م.۲۰۱۶ـ  ۲۰۱۵هـ/  ۱۴۳۷ـ  ۱۴۳۶، جامعة حلب، التراث العلمی العربی (نشرة تعریفیة)معهد ــ 
  m.baher1491@gmail.com مدیر تولید مرکز پژوهشی میراث مکتوب .٢
  این مجله در مقالۀ زیر معرفی شده است:  .٣

  . ۱۲۵-۱۲۳، ص ۱۳۹۰، بهار و تابستان ۱، شمارۀ میراث علمی، »نگاهی به دو مجلۀ تاریخ علم«افشار،  غالمحسین صدری
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خبرنامــه، ضــمن اعــالم خبــر انتصــاب دکتــر 
مصطفی افیونی به عنوان رئیس جدید دانشـگاه 
حلب، و دکتر مصطفی موالدی به عنوان رئیس 
جدید مؤسسۀ تاریخ علوم عربـی، گزارشـی از 
نشستهای علمی و جلسات دفاعیۀ دانشجویان 

های مصـّوب و دفـاع شـده عرضـه نامهو پایان
  ده است.ش

جــای شــگفتی و تحســین اســت کــه ایــن 
مؤسسۀ پیشگام و پرکار در حوزۀ تـاریخ علـوم 
دورۀ اسالمی، در شرایطی کـه جنـگ خانمـان 
سوز زندگی شهروندان سوری را بسـیار دشـوار 
ــه  ــود ادام ــار خ ــه ک ــان ب ــت، همچن کــرده اس

دهد. مؤسسۀ تاریخ علوم عربی تاکنون آثار  می
کرده است کـه و پژوهشهای ارزشمندی منتشر 

  توان به موارد زیر اشاره کرد:از جملۀ آنها می

یخ علوم پایه   الف ـ تار

م.) [پژوهشی دربـارۀ کتـاب ۱۶۲۲ـ  ۱۵۴۷هـ /  ۱۰۳۱ـ  ۹۵۳( ریاضیات بهاءالدین العاملی .۱
]، تحقیـق و پـژوهش: جـالل شـوقی، الخالصة فی علم الحساب والهندسة والجبر والمقابلـة

 م.۱۹۷۶
 م.۱۹۷۶، تحقیق، ترجمه و شرح: ادوارد کندی، أمر الظاللإفراد المقال فی  .۲
 م.۱۹۷۹، بلینوس الحکیم، تحقیق: اورسوال وایسر، )کتاب العلل(سّر الخلیقة وصنعة الطبیعة  .۳
، یعیش بن ابراهیم اموی، تحقیق: احمـد سـلیم سـعیدان، مراسم االنتساب فی معالم الحساب .۴

 م.۱۹۸۱
ابراهیم الخیامی، تحقیق، ترجمـه و پـژوهش: رشـدی راشـد و ، عمر بن رسائل الخیام الجبریة .۵

 م.۱۹۸۱احمد جبار، 
بغیة الطالب فی شرح منیة الحساب، ابن غـازی مکناسـی فاسـی، تحقیـق  و تقـدیم: محمـد  .۶

 م.۱۹۸۳السویسی، 
، احمد بن ابـراهیم اقلیدسـی، تحقیـق: احمـد سـلیم سـعیدان، الفصول فی الحساب الهندی .۷
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 م.۱۹۸۵
، ابـوبکر محمـد ابالکافی فی الحس .۸

بــن حســن کرجــی، تحقیــق و شــرح: 
 م.۱۹۸۶سامی شلهوب، 

، ابوکامـل شـجاع بـن الجبر والمقابلة .۹
اســلم، تحقیــق: ســامی شــلهوب، 

 م.۲۰۰۴
، إرشاد الطالب إلی وسـیلة الحسـاب .۱۰

ســبط المــاردینی، تحقیــق و تحلیــل: 
 م.۲۰۰۴مصطفی موالدی، 

نظریة الخطوط المتوازیة فی المصادر  .۱۱
ــین ــا ب ــة م ــرنین  العربی م. ۱۴ـ ۹الق

ویچ، ترجمۀ یتألیف: روزنفلد و یوشک
 م.۲۰۱۰سامی شلهوب، 

، عبـداألمیر المـؤمن، التراث الفلکی عند العرب والمسلمین وأثره فـی علـم الفلـک الحـدیث .۱۲
 م.۱۹۹۲

یخ علوم کاربردی   ب ـ تار

الروحانیـة مـن الدین والهندسة المیکانیکیة العربیة مع کتـاب الطـرق السـنیة فـی اآلالت تقی .۱
 م.۱۹۷۶، احمد یوسف الحسن، القرن السادس عشر

، ابوالعّز بن اسماعیل جزری، تحقیق: احمد الجامع بین العلم والعمل النافع فی صناعة الحیل .۲
 م.۱۹۷۹یوسف الحسن، 

 م.۱۹۸۱، بنوموسی بن شاکر، احمد یوسف الحسن، کتاب الحیل .۳
 م.۱۹۸۵یق: احسان هندی، ، ابن ارنبغا الزردکاش، تحقاألنیق فی المناجیق .۴

یخ علوم پزشکی ج ـ   تار

 م.۱۹۷۸، ابوبکر محمد بن زکریای رازی، تحقیق و شرح: سلمان قطایه، ما الفارق .۱
 م.۱۹۸۳، ابوبکر محمد بن زکریای رازی، تحقیق: صبحی محمود حمامی، القولنج .۲
 م.۱۹۸۳، بدرالدین قالنسی، تحقیق: محمد زهیر البابا، االقرباذین .۳
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دفع المضار الکلیة عن األبدان اإلنسـانیة؛ األرجـوزة فـی الطـب؛ کتـاب (سینا ابنمن مؤلفات  .۴
 م.۱۹۸۴، تحقیق: محمد زهیر البابا، )األدویة القلبیة

، ابوبکر محمد بن زکریای رازی، تحقیق: صـبحی محمـود )تقاسیم العلل(التقسیم والتشجیر  .۵
 م.۱۹۹۲حمامی، 

، ابـوبکر بـن البـدر بیطـار، »الناصـری«روف بــ کامل الصناعتین فی البیطرة والزردقـة، المعـ .۶
 م.۱۹۹۳تحقیق: عبدالرحمن ابریق، 

تحقیـق و ترجمـه بـه فرانسـوی، صـبحب حمـامی،  ،الدولة ابن التلمیذ، امینمقالة فی الفصد .۷
 م.۱۹۹۷

 م.۲۰۰۰، محمدکمال شحادة، تاریخ التعلیم الطبی فی البالد العربیة .۸

  د ـ فهرست، کتابشناسی و ...

 م.۱۹۷۶، سلمان قطایة، الطب والصیدلة فی المکتبات العامةمخطوطات  .۱
 م.۱۹۸۰، سامی حمارنة، دلیل الباحثین فی تاریخ العلوم عند العرب والمسلمین .۲

  های کارشناسی ارشد و دکتری (دفاع شده)نامههـ ـ پایان

 (دکتری). ظاهرة النقد العلمی فی مؤلفات ابن البیطار األندلسی فی األدویة المفردة .۱
تحقیق ودراسة فصول مخطوطات األمراض النسائیة والتولید وجراحتها عند األطباء العرب، فی  .۲

 / العاشر المیالدی (دکتری).القرن الرابع الهجری
 (کارشناسی ارشد). سیناتطور علم الحیوان بین أرسطو وابن .۳
اشـر المـیالدی علم اآلثار العلویة عند العلماء العرب المسلمین فی القرن الرابع الهجری/ الع .۴

 (کارشناسی ارشد). »ثؤفرسطس«وتحقیق ودراسة مخطوطة اآلثار العلویة لـ 
دراسة تحلیلیة للمضلعات المنتظمة عند الریاضیین العرب فی القرن الرابع الهجـری/ العاشـر  .۵

 (کارشناسی ارشد). المیالدی
 رشد).(کارشناسی ابطالن  تحقیق ودراسة مخطوط تقویم الصحة باألسباب الستة البن .۶
، ابـوالعّز دراسة تحلیلیة للساعات فی کتاب الجامع بین العلم والعمل النافع فی صناعة الحیـل .۷

  رزاز بن اسماعیل جزری (کارشناسی ارشد). 
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  گزیدۀ کارنامۀ علمی دکرت مصطفی موالدی
  رئیس مؤسسۀ تاریخ علوم عربی (حلب)

  محمد باقری

  تحصیالت:
 )م۱۹۷۵کارشناسی آمار ( -
کارشناسی ارشـد مطالعـات عـالی (شـاخۀ تـاریخ علـم)،  -

: معـادالت موضـوع پایـان نامـه؛ م)۱۹۸۵دانشگاه سـوربن (
 ن.جبری ششگانه و روش خطأی

ضــیات عربــی)، دانشــگاه ســوربن دکتــرا (رشــتۀ تــاریخ ریا -
ــان نامــه: جبــر کمال۱۹۸۹(  ،الــدین فارســی م)؛ موضــوع پای

گانتیـا تحلیل ریاضی و پژوهش تاریخی. چکیدۀ آن در نشریۀ 
 ) چاپ شده است.۱۹۹۴( ۴تا  ۱ ۀ، شمار۱۶هند)، سال  ریاضیاتانجمن تاریخ  (مجلۀ بهاراتی

 جوایز
 م)۱۹۷۵بنگیان (ۀ علم مؤسسۀ گلجایز -
تـاریخ علـوم عربـی و اسـالمی، نقـش  ۀ) در حـوزم۲۰۰۸مؤسسۀ پیشرفت علمی کویت ( ۀجایز -

 مسلمانان در تمدن اسالمی

 کاری: تجربیات
 م.۱۹۷۶تا  ۱۹۷۵استخدام در دانشگاه حلب، از سال  -
 (سال تأسیس).م ۱۹۷۶دانشگاه حلب، از عضویت مؤسسۀ تاریخ علوم عربی،  -
مؤسسۀ تاریخ علـوم عربـی، دانشـگاه حلـب، در دبیر کل و استادیار رشتۀ تاریخ ریاضیات عربی  -

 .م۱۹۸۳تا  ۱۹۸۰
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 )CNRS( هـای علمـی همکاری با مرکز تاریخ علم و فلسفۀ عربی، وابسته به مرکـز ملـی پژوهش -
 .م)۱۹۸۹تا  ۱۹۸۳پاریس (به تناوب از سال 

های شناختی و تاریخی در علوم دقیـق و  بخش پژوهش ت سمینارهای تاریخ ریاضیات درسرپرس -
 .م)۱۹۸۹تا  ۱۹۸۴های علمی پاریس ( ، مرکز ملی پژوهش)REHSEISنهادهای علمی (

 ).م۱۹۹۷تا  ۱۹۹۱معاون اداری مؤسسۀ تاریخ علوم عربی ( -
 .م)۱۹۹۷تا  ۱۹۹۱مدیر بخش فرهنگی انجمن تاریخ علم سوریه ( -
 .م)۲۰۱۳تا  ۲۰۰۹و  ۲۰۰۷تا  ۲۰۰۵در دانشگاه حلب ( بخش تاریخ علوم پایهمدیر  -
 تا کنون).م ۲۰۱۱انتشارات دانشگاه حلب (از  ۀمدیر کمیت -
 تا کنون).م ۲۰۱۵و  ۲۰۰۹تا  ۲۰۰۷رئیس مؤسسۀ تاریخ علوم عربی ( -
 .تا کنون)م ۲۰۰۸معاون انجمن تاریخ علم سوریه ( -

  انتشارات:
  کتاب

های عربی،  نوشته (تصحیح)، مؤسسۀ دست وائد کمال الدین فارسیفاصول الاساس القواعد فی  .۱
 م.۱۹۹۴قاهره 

 ،(تصـحیح)، مؤسسـۀ تـاریخ علـوم عربـی الحساب از سبط ماردینی ةارشاد الطالب الی وسیل .۲
 م.۲۰۰۴حلب، 

 ،(تصـحیح)، مؤسسـۀ پیشـرفت علمـی کویـت الـدین فارسـی البصائر فی علـم المنـاظر کمال .۳
 م.۲۰۰۹

(تصحیح)، بنیـاد میـراث اسـالمی  جم العمال الجذور الصم از صوفی شافعی مصریارشاد الع .۴
 م.۲۰۱۱فرقان، لندن، 

 م.۲۰۱۴(تصحیح)، بنیاد میراث اسالمی فرقان، لندن،  الدین فارسی دربارۀ زاویه رسالۀ کمال .۵
(تصـحیح)، بنیـاد میـراث اسـالمی  هندسۀ ابوالحسن علی بن احمد نسویالالتجرید فی اصول  .۶

 م.۲۰۱۵، لندن، فرقان

  مقاله
(بـا همکـاری م ۱۹۷۹، ۱ ۀ، شـمار ۳، سـال مجلۀ تاریخ علوم عربی، » ابوالوفا و نظریۀ هرون« .۱

 پروفسور ا.س.کندی).
 .م ۱۹۹۲، قاهره، مجلۀ مؤسسۀ نسخ خطی عربی، »روش نوین تعیین اصالت نسخ خطی« .۲
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 م.۱۹۹۳، دمشق، یادنامۀ سبط ماردینی، »آثار ریاضی سبط ماردینی« .۳
، ۲و  ۱، شـمارۀ ۱۰ ، سـالمجلۀ تاریخ علـوم عربـی، »الدین فارسی زن زمین طبق یافتۀ کمالو« .۴

 م.۱۹۹۴تا  ۱۹۹۲
ریۀ نشـ، »های دوم و سـوم هجـری های تاریخی سـده های زیرزمینی و چرخۀ آبی در کتاب آب« .۵

 م.۱۹۹۲، ۱۳، سال پژوهشی دانشگاه حلب
مجموعۀ مقاالت پنجمین همـایش تـاریخ ، »های عربی نوشته محاسبات ذهنی در برخی دست« .۶

 م.۱۹۹۵، علوم عربی
 م.۱۹۹۶، قاهره، مجلۀ مؤسسۀ نسخ خطی عربی، »گذاری با کسرها حل معمای تاریخ« .۷
 م.۱۹۹۶، اردن، ۱۳ ، شمارۀ۳، سال زهرا نشریۀ، »محاسبات ذهنی نزد اعراب« .۸
 م.۱۹۹۶، نشریۀ پژوهشی دانشگاه حلب، »هجری ۴تمیمی و رفع آلودگی آب در سدۀ « .۹

مجموعـۀ مقـاالت سـومین ، »اساس القواعد فی اصول الفوائدالدین فارسی و کتابش:  کمال« .۱۰
 م.۱۹۹۸پازا (الجزایر)، ، تیهمایش تاریخ ریاضیات عربی در مغرب

 م.۱۹۹۸، دمشق، یادنامۀ بنو موسی بن شاکر، »آثار هندسی بنو موسی بن شاکر« .۱۱
آفـاق الثقافـة ، »علمـی از دیـدگاه دانشـمندان مسـلمان و عـرب های ریاضی پـژوهش روش« .۱۲

 م.۱۹۹۸، ۲۳و  ۲۲ ۀ، شمار۶، سال التراثو
 م.۱۹۹۸، قاهره،  مجلۀ مؤسسۀ نسخ خطی عربی، »سینا دربارۀ زاویه ابن ۀرسال« .۱۳
تصحیح و تحقیق نسـخ خطـی: تصـحیح دو برهـان معادلـۀ هـرون توسـط تقـی الـدین بـن « .۱۴

 م.۱۹۹۸، تونس، پنجمین همایش تاریخ ریاضیات عربی در مغربمجموعۀ مقاالت ، »معروف
ت مقـاال (مجموعـۀ علـم در تمـدن اسـالمی، »الـدین فارسـی روش تحلیل و ترکیـب کمال« .۱۵

 م.۲۰۰۰بول، ، استانم)۱۹۹۴المللی در استانبول،  های بین همایش
، قـاهره، مجلۀ مؤسسۀ نسخ خطی عربی، »الدین فارسی کمالالبصائر فی علم المناظر کتاب « .۱۶

 م.۲۰۰۰
، های تصحیح، مسائل نشـر میراث علمی عربی: روش، »تخصص در تصحیح میراث علمی« .۱۷

 م.۲۰۰۰مؤسسۀ نسخ خطی عربی، قاهره، 
، مجلـۀ مؤسسـۀ نسـخ خطـی عربـی، »اثر سبط ماردینی الحساب ارشاد الطالب الی وسیلة« .۱۸

 م.۲۰۰۲قاهره، 
مجلۀ ، »س چند نسخه و کتاب عربیدو روش تحلیل و ترکیب در حل مسائل ریاضی، بر اسا« .۱۹

 .۲۰۰۱، ۲و  ۱، شمارۀ ۱۲، سال تاریخ علوم عربی
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بررسی تاریخچۀ محاسبۀ نسبت محیط به قطر دایره: رد مغلطـۀ ابوسـهل کـوهی توسـط ابـن « .۲۰
، دانشـگاه )م۲۰۰۱(مجموعۀ مقاالت بیست و دومین همایش ساالنۀ تاریخ علـوم عربـی ، »صالح

 .۲۰۰۳حلب، 
مجلـۀ پژوهشـی دانشـگاه ، »دربارۀ دامپزشـکی کتاب البیطرههای اسب جوان در  باب ویژگی« .۲۱

 .۲۰۰۲، حلب
حامـد بـن « ، ریاسـت جمهـوری سـوریه، دمشـق:دایرةالمعارف عربدر چاپ شده مقاالت  .۲۲

علی بن یـونس «)، ۱۲(ج » صاعد بن حسن«)، ۱۰(ج » ان ساعاتیرضو«)، ۸(ج » خضر خجندی
عالءالـدین علـی بـن «)، ۱۵(ج » زادۀ رومـی قاضـی«)، ۱۳(ج » اردینیسبط م«)، ۱۳(ج » صدفی

(ج » کرجـی«)، ۱۶(ج » الـدین فارسـی کمال«)، ۱۵(ج » ابـن قاضـی«)، ۱۵(ج » محمد قوشچی
یحیـی الحطـاب «)، ۲۰(ج » ابن منعـه«)، ۱۷(ج » ابن مجدی«)، ۱۷(ج » مبشر بن احمد«)، ۱۶

 ).۲۲(ج » یعیش الملقی«)، ۲۲(ج » الروئینی
، دانشـگاه مجموعۀ مقاالت همـایش تـاریخ ریاضـیات، »گذار جبر و مقابله وارزمی: بنیانخ« .۲۳

 .۲۰۰۳بعث، حمص (سوریه)، 
لبنانی برای -مجموعۀ مقاالت همایش سوری، »دانان تمدن عربی حجم کره از دیدگاه ریاضی« .۲۴

 م.۲۰۰۴، بیروت، م)۲۰۰۰(بیروت،  پژوهش در میراث علوم عربی
، مجلۀ تـاریخ علـوم عربـی، »های جهان آثار ابن بیطار در کتابخانههای خطی  بررسی نسخه« .۲۵

 م.۲۰۰۵، ۲و  ۱ ۀ، شمار۱۳سال 
مجموعۀ مقاالت چهاردهمین همایش ساالنۀ تـاریخ ، »اش الدین فارسی و آثار ریاضی کمال« .۲۶

 م.۲۰۰۵، حلب، م)۱۹۹۰، ادلب (سوریه، علوم عربی
مجموعـۀ مقـاالت همـایش ، »های عمـده شناسی کتابو آثار علمی داوود انطاکی در منابع « .۲۷

 م.۲۰۰۵، حلب، م)۲۰۰۴( بزرگداشت داود انطاکی پزشک
مجموعـۀ مقـاالت بیسـتمین ، »بنـدی علـوم در تمـدن عربـی تطور جایگاه ریاضیات و طبقه« .۲۸

 م.۲۰۰۶، حلب، م)۱۹۹۹( همایش ساالنۀ تاریخ علوم عربی
مقـاالت  مجموعـۀ، »ئـداسـاس القواعـد فـی اصـول الفواخطی  ۀمحاسبات ذهنی در نسخ« .۲۹

 م.۲۰۰۶، حلب، م)۱۹۹۱( پانزدهمین همایش ساالنۀ تاریخ علوم عربی
مجموعـۀ مقـاالت بیسـت و چهـارمین همـایش ، »ثابت بن قره در جبر و نظریۀ اعداد اوکار « .۳۰

 م.۲۰۰۶، حلب، م)۲۰۰۳( ساالنۀ تاریخ علوم عربی
 م.۲۰۰۶، ۴۱ ۀ، شمار۱۳، سال هندسه، نشریۀ »نقش حلب در تاریخ علم« .۳۱
 م.۲۰۰۷، امارات متحدۀ عربی، تراث، نشریۀ »های عربی اسب« .۳۲
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المللی  مجموعۀ مقاالت هشتمین همایش بین، »های گنگ در یک نسخۀ کمیاب اعمال ریشه« .۳۳
 .۲۰۰۶، حلب م)۲۰۰۴(اسکندریه  تاریخ علم

مجلـۀ مؤسسـۀ نسـخ ، »ق): دو کتاب کمیاب در ریاضیات عملـی ۳۸۸از آثار بوزجانی (و « .۳۴
 م.۲۰۰۴، قاهره، خطی عربی

مجموعۀ مقاالت چهاردهمین ، »حساب ذهنی نجم الدین کاتبی ۀبررسی نسخۀ خطی: رسال« .۳۵
 م.۲۰۰۷کازابالنکا،  ،م)۱۹۹۲(فاس،  همایش تاریخ ریاضیات عربی در مغرب

مجموعـۀ مقـاالت بیسـت و سـومین ، »نسـویعلمی ای از آثار  ، نمونهالتجرید فی الهندسه« .۳۶
 م.۲۰۰۷، حلب، م)۲۰۰۲(حمص،  لوم عربیهمایش ساالنۀ ع

های متشـاکله در جبـر از تقـی الـدین بـن  تصحیح و تحقیـق نسـخۀ خطـی: رسـالۀ نسـبت« .۳۷
)، حلـب، ۱۹۹۳(سـویدا،  مجموعۀ مقاالت هفدهمین همایش ساالنۀ تاریخ علوم عربی، »معروف
 م.۲۰۰۷

المللـی  ایش بینمجموعۀ مقـاالت همـ، »تاریخ علوم عربی در حلب : دانشمندان و آثارشان« .۳۸
 م.۲۰۰۷، حلب، م)۲۰۰۶(حلب،  دورۀ اسالمی :ها علمی در حلب طی سده ۀاندیش

(حلـب،  مجموعۀ مقاالت همـایش ریاضـیات و تـاریخ آن، »دانش جبر نزد جبر دانان عرب« .۳۹
 م.۲۰۰۷، حلب، م)۲۰۰۶

مرکـز ، هـا تاریخ علوم عربی: تبادل علمـی فرهنگ، »نسبت محیط به دایره تاریخچۀ محاسبۀ« .۴۰
 م.۲۰۰۷ملی مطالعات علمی فرانسه و دانشگاه لبنان، بیروت، 

 م.۲۰۰۷عربی،  ، امارات متحدۀتراث، نشریۀ »علم بازداری در میراث عربی« .۴۱
مجلـۀ پژوهشـی ریـف بـن قدامـه الغسـانی، غط ضـواری الطیـرمراقبت از پرریزی در رسالۀ « .۴۲

 م.۲۰۰۷، دانشگاه حلب
خطوط متوازی  اصل موضوع پنجم دربارۀ هری برایخطی : برهان اب ۀتصحیح و تحقیق نسخ« .۴۳

 تـاریخ علـوم عربـی موعۀ مقاالت هجـدهمین همـایش سـاالنۀمج، »الدین فارسی در تحریر کمال
 م.۲۰۰۸، حلب، م)۱۹۹۵(

مجموعۀ مقـاالت همـایش داود ، »های جهان های خطی آثار داود انطاکی در کتابخانه نسخه« .۴۴
 م.۲۰۰۸، انطاکیه (ترکیه)، انطاکی

مجموعـۀ ، »نامـۀ دانشـمندان ررسی تحلیل رابطۀ علمی بین سوریه و عراق از خـالل زندگیب« .۴۵
ها و  مقاالت همایش علمی روابط تاریخی و علمی بین سوریه و عـراق در طـول تـاریخ: سرچشـمه

 م.۲۰۰۹، حلب، م)۲۰۰۸(حلب،  تحوالت
مـایش سـاالنۀ مجموعۀ مقاالت بیسـت و هشـتمین ه، »ابوالقاسم مجریطی و آثار علمی او«  .۴۶
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 م.۲۰۰۹، حلب، م)۲۰۰۷( تاریخ علوم عربی
 م.۲۰۰۸عربی،  ۀ، امارات متحدتراث ۀ، نشری»مجریطی دانشمند عرب اهل مادرید« .۴۷
 م.۲۰۰۸عربی،  ، امارات متحدۀتراث ۀ، نشری»حساب انگشتی« .۴۸
، مجلـۀ پژوهشـی دانشـگاه حلـب، »ابوالحسن طبـری معالجات بقراطبوی دهان در نسخۀ « .۴۹

 م.۲۰۰۸
 جوش دهان در نسخۀ « .۵۰

َ
، مجلـۀ پژوهشـی دانشـگاه حلـب، »از ابومنصـور قمـری نٰی و مُ  نٰی غ

 م.۲۰۰۸
از ابن  هلکه فی دفع مضار السموم المهلکهمن ال ذقالمنضمادها و مایعات شوینده در نسخۀ « .۵۱

 م.۲۰۰۸، مجلۀ پژوهشی دانشگاه حلب، »مبارک
مجلـۀ ، »ریف بن قدامه الغسانیغط ضواری الطیرم از اجاثر کش اردطالمالمصاید ومنقوالت « .۵۲

 م.۲۰۰۹، کَرک (اردن)، زبان و ادبیات اردن
، المللی تاریخ علـم مجموعۀ مقاالت نهمین همایش بین، »های پژوهشی ریاضی تطور روش« .۵۳

 م.۲۰۰۸دانشگاه دمشق، 
المللی تاریخ  مجلۀ انجمن بین، »ابن نفیس موجز القانونمراقبت از سالمت دندان در نسخۀ « .۵۴

 م.۲۰۰۸-۲۰۰۷، پزشکی اسالمی
المللـی تـاریخ  مجلـۀ انجمـن بین، »تاریخچۀ بوبرها و عرق زداها در میراث پزشکی عربـی« .۵۵

 م.۲۰۱۰-۲۰۰۹، پزشکی اسالمی
، مجلـۀ پژوهشـی دانشـگاه حلـب ،»راییاثـر آقصـ حـل المـوجز بهداشت دندان در رسالۀ«« .۵۶

 م.۲۰۰۹
، »هـا از اقرابـاذین شـاپور بـن سـهل بو ُر  ها و تحقیق باب سوم در توصیف نوشابهتصحیح « .۵۷

 م.۲۰۰۹، مجلۀ پژوهشی دانشگاه حلب
مجلـۀ پژوهشـی دانشـگاه ، »اثر کـازرونی المغنی فی شرح الموجزبهداشت دندان در رسالۀ « .۵۸

 م.۲۰۰۹، حلب
مجلـۀ پژوهشـی دانشـگاه ، »تصحیح و تحقیق داروهای مسهل در آثار شـاپور و ابـن تلمیـذ« .۵۹

 م. ۲۰۰۹، حلب
(الملکی) اثـر  الطبیه ةکامل الصناعروش بیرون کشیدن جنین مرده و بازماندۀ جفت در رسالۀ  .۶۰

 م.۲۰۱۰، مجلۀ پژوهشی دانشگاه حلب، »علی بن عباس در مقایسه با دانش پزشکی نوین
ــارداری در مــرد و زن و نشــانه علت« .۶۱ ــارداری در رســالۀ  هــای پیشــگیری از ب  ةالشمیســهای ب

 م.۲۰۱۰، مجلۀ پژوهشی دانشگاه حلب، »قمریاثر  المنصوریه
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تضـعیف و که درک درستی از آن ندارند، در رسـالۀ  های گنگ برای آنان دستور اعمال با ریشه« .۶۲
 م.۲۰۱۰، قاهره، مجلۀ مؤسسۀ نسخ خطی عربی، »صوفیاثر  های اعداد افراز ریشه

از ها حیحة باصول الحسـاب والفـرائض وعولهـا وتصـالتذکرگیری در رسالۀ  واحدهای اندازه« .۶۳
 م.۲۰۱۲، مجلۀ پژوهشی دانشگاه حلب، »عثمانی یعلی بن خضر قرش

مجلـۀ ، »های مهـم ها و افتادگی وسیلۀ شجرۀ ارتباط نسخه  های خطی به تعیین اصالت نسخه« .۶۴
 م.۲۰۱۲، قاهره، مؤسسۀ نسخ خطی عربی

 م.۲۰۱۳، اسکندریه، الخطاب مجلۀ، »الدین] فارسی [کمال البصائر فی علم المناظر« .۶۵
 م.۲۰۱۳، دمشق، های علمی داستان مجلۀ، »تاریخچۀ جذر اعداد گنگ در تمدن عربی« .۶۶
اثـر قاضـی  الُحّسـاب فـی علـم الحسـاب ةغنیـگیری دایره در  تصحیح و تحقیق بخش اندازه« .۶۷

 م.۲۰۱۴، مجلۀ پژوهشی دانشگاه حلب، »الهمامیه
شـود، بـین برخـی  میمنجـر  دوم ۀدرجـ ۀکه به معادلسیاله ای یکی از مسائل  بررسی مقایسه« .۶۸

 م.۲۰۱۴، مجلۀ پژوهشی دانشگاه حلب، »اسالمی-های باستانی و تمدن عربی تمدن
های  شود، بین برخی تمدن اول منجر می ۀدرج ۀای یکی از مسائل که به معادل بررسی مقایسه« .۶۹

 م.۲۰۱۴، مجلۀ پژوهشی دانشگاه حلب، »اسالمی-باستانی و تمدن عربی
 م.۲۰۱۴، کویت، التقدم العلمی، مجلۀ »علم و فناوری در تمدن چین« .۷۰
 م.۲۰۱۵، دمشق، های علمی مجلۀ داستان، »پزشکی نزد اعراب بررسی تاریخچۀ چشم« .۷۱
مجلـۀ پژوهشـی دانشـگاه ، »های آن در تمـدن عربـی روش ضرب ریاضی، تاریخچه و شیوه« .۷۲

 م.۲۰۱۵، حلب
، دانشگاه حلب مجلۀ پژوهشی، »های آن در تمدن عربی روش کعب گیری، تاریخچه و شیوه« .۷۳

 م.۲۰۱۶
 م۲۰۱۶، دانشگاه دمشق، ادبیات علمی، نشریۀ »جبر عربی و انتقال آن به غرب اروپا« .۷۴
مجلـۀ ، »حسن بـن هیـثم المعامالت فی الحسابدر رسالۀ  ‘ارطال’تحقیق و تصحیح باب « .۷۵

 م.۲۰۱۶، پژوهشی دانشگاه حلب

  بررس کتاب
، متن عربـی قسـطا بـن لوقـا، تصـحیح و یناجسام سنگ ۀیا باالبرند منجنیقهرون اسکندرانی: « .۱

، ۳۹، سال المللی تاریخ علم بایگانی بین، »م۱۹۸۸کارا دوو، با پیشگفتار د.ر.هیل، پاریس،  ۀترجم
 م.۱۹۸۹، ۱۲۲ ۀشمار
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کر تئودوسیوستئودوسیوس: « .۲
ُ
های میانه، تصحیح پل کونیچ و  های عربی و التینی سده ، ترجمها

 م.۲۰۱۱، ۲و ۱ ۀ، شمار۱۵، سال مجلۀ تاریخ علوم عربی، »م ۲۰۱۰ریچارد لورچ، آلمان، 

اه کارهای حرفه  ای دانش
 م.۱۹۹۰و از  ۱۹۸۳تا  ۱۹۷۶مؤسسۀ تاریخ علوم عربی،  خبرنامۀویراستاری  -
 م.۱۹۹۱، از مجلۀ تاریخ علوم عربیویراستاری  -
 م.۱۹۹۳، از مجلۀ تاریخ علوم عربیسردبیری  -
(مجلۀ تاریخ علوم دقیق و تجربی در تمدن اسـالمی)،  سهیلعضویت در هیئت مشاوران نشریۀ  -

 م.۲۰۰۱بارسلون (اسپانیا)، از 
 م.۲۰۰۷، از مجلۀ پژوهشی دانشگاه حلبعضویت در شورای ویراستاران  -
 م.۲۰۰۸، از عادیات حلب عضویت در شورای ویراستاران مجلۀ -
 م.۲۰۰۸، اسکندریه، از الخطاب مجلۀعضویت در شورای علمی  -
 م.۲۰۰۸، دانشگاه تهران، از تاریخ علمت مشاوران علمی نشریۀ عضویت در هیئ -

  های کارشناس ارشد و دکترا (استاد راهنما، مشاور یا داور) عناوین رساله
 م.۱۹۹۳، »های زیرزمینی در میراث عربی مهندسی آب« .۱
 م.۱۹۹۳، »آثار ریاضی ابن یاسمین« .۲
وشـرح اقلیدس فی االصـول  کتاب فی حل شکوک کتابتصحیح و شرح مقاالت دوم تا ششم « .۳

 م.۱۹۹۸هیثم،  از ابن هینمعا
 م.۲۰۰۳، »در دامپزشکی اثر صاحب تقی الدین کتاب البیطرهتصحیح و تحقیق بخش اول « .۴
 م.۲۰۰۶، »پزشکی رازی: تصحیح و تحقیق دندان« .۵
 م.۲۰۰۹، »بهداشت دندان و لثه در آثار دندانپزشکی عرب و مسلمان در سدۀ چهارم هجری« .۶
ابن نفیس و توضیح آن در مقایسه  موجز القانونتحقیق بخش دندانپزشکی در کتاب تصحیح و « .۷

 م.۲۰۰۹ ،»ابن سینا قانونبا کتاب 
، »اثر ابن مبارک: تصحیح انتقـادی و تحقیـق المنقذ من الهلکه فی دفع مضار السموم المهلکه« .۸

 م.۲۰۰۹
 م.۲۰۰۹، »علمینتجوامع کتاب جالینوس فی التشریح للمتصحیح و تحقیق رسالۀ « .۹

 م.۲۰۱۰، »اثر فرغانی: تصحیح و تحقیق اصول الحرکات السماویهجوامع علم نجوم و« .۱۰
 م.۲۰۱۰، »ابن تلمیذ اقراباذینشاپور بن سهل و  اقراباذینرسالۀ مختصر « .۱۱
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ریف بن قدامـه الغسـانی، تصـحیح حجـاج بـن خثیمـه: منسوب به غط رسالۀ ضواری الطیر« .۱۲
 م.۲۰۱۰، »تصحیح و تحقیق

، »چهـارم هجـری های منتظم توسـط ریاضـیدانان عـرب در سـدۀ تحلیل چندضلعیبررسی « .۱۳
 م.۲۰۱۱

رب سـدۀ چهـارم هجـری  های زایمان و پزشکی زنان اثر پزشـکان عـ تصحیح و تحقیق رساله« .۱۴
 م.۲۰۱۲، »قمری، مجوسی و سجاسی)های  (نمونه

ثر علـی بـن ا تصحیحهاالتذکرة باصول الحساب والفرائض وعولها وتصحیح و تحقیق رسالۀ « .۱۵
 م.۲۰۱۲، »خضر بن حسن ابوالحسن قرشی عثمانی

ة فـی علـم الحسـاب المفتـوح التذکر والحساب فی  ةرسالتصحیح و تحقیق دو رساله به نام « .۱۶
 م.۲۰۱۲، »اثر تبریزی المساحهو ةلجبر والمقابلاو

، »اثـر عبـداللطیف بغـدادی المغنی الجلی فـی الحسـاب الهنـدیتصحیح و تحقیق رسالۀ « .۱۷
 م.۲۰۱۳

 م.۲۰۱۳، »هجری ۶تا  ۳های  تطور مفهوم حرکت نزد دانشمندان عرب در سده« .۱۸
، »انتخـاب االقتضـابعربـی نمونـۀ کتـاب  ـ روش پرسش و پاسخ در آثار پزشکی اسـالمی« .۱۹

 م.۲۰۱۳
 م.۲۰۱۴، »یه: تصحیح و تحقیق، اثر قاضی الهمامغنیة الُحّساب فی علم الحساب« .۲۰
 .م۲۰۱۴، »سائل سیاله در تمدن عربیبررسی م« .۲۱
بـن ابـراهیم  اثر صـدقة الکحلیه فی االمراض البصریه عمدةپزشکی در کتاب  داروهای چشم« .۲۲

 م.۲۰۱۵، »الشاذلی: تصحیح و تحقیق
 م.۲۰۱۵، »اثر مراکشی الغایاتجامع المبادی وتصحیح و تحقیق: « .۲۳
، »تحول جایگاه نجوم بر اساس میراث دانشمندان عرب از قرن دوم تا پایان قرن سوم هجـری« .۲۴

 م.۲۰۱۵
مطالـب انـواء بررسی علم انواء نجومی در تاریخ علم عرب تا قرن پنجم هجری، و تصـحیح « .۲۵

 م. ۲۰۱۶، »ابن هبنتا نجومی در رسالۀ
 م.۲۰۱۶، »بررسی تحلیلی تحول عملیات ریاضی در تمدن عربی« .۲۶
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  الدوله میرزا عبدالغفار نجم

  از پیشگامان ورود علوم جدید به ایران

  ١موسوی سیدامیر سادات

  مقدمه
تـوان  طی نکرده اسـت. نمیدستی را  هرگز مسیر یکنواخت و یکسنت علمی رایج در دوران اسالمی 

به طور دقیق، نمودار صعود و نزول آن را ترسیم کرد، اما روشن است که این سنت علمی هرچه بود، 
 ۱۱و  ۱۰اش، افول کرد و دانش اروپاییان از آن پیشی گرفت. در حوالی قـرن  با گذراندن دوران طالیی

های  ما در این دوران دانشمندان سـرزمینای در علم دست یافتند. ا هجری، اروپاییان به تحوالت تازه
تـرین  اسالمی مشغول تکرار و بازنویسی آثـار پیشـینیان خـود بودنـد. از ایـن روزگـار بـه بعـد، مهم

رویدادهای تاریخ علم در ایران مربوط به ورود علوم جدید است. نجـوم خورشـیدمرکزی، ابزارهـای 
ای  ل، شـیمی جدیـد و ... موضـوعات تـازهعلمی تازه، مکانیک نیوتنی، لگاریتم، حساب دیفرانسـی

بودند که در کنار فلسفه و علوم انسانی جدید غرب هر چند وقت یک بار بـه عنـوان ارمغـان مغـرب 
هجـری ادامـه  ۱۴و  ۱۳شدند. این وضعیت با افت و خیزهای تاریخی تـا قـرون  زمین وارد ایران می

  داشت.
  گوید: دۀ ناپلئون میدر ابتدای قاجار، صدر اعظم فتحعلی شاه به فرستا

از پـیش مرزهـای دانـش  درحالی که غربیان بـیش  .ی دوریمیگفتگو از تمدن اروپا ما بی«
گونـه هسـتند کـه نیاکانشـان در زمـان  ایرانیان امـروزی همـان، دهند انسانی را توسعه می

 انـد و توانند به خود ببالند، زیرا کـه هـیچ اختـراع مفیـدی نکـرده اسکندر بودند. آنها نمی
نباشـند و  یکشفیات معاصر که به آنها منتقل گردیده، مانند گیاهانی است که بومی کشور

  ).۱۷۵(پیرامده، ص  »شوند وقتی آنها را به محل دیگری ببرند دیگر بارور نمی

                                                    
  b3amirb@gmail.comکارشناس ارشد تاریخ علم، دانشگاه تهران  .١



 

  

٩۶ 

های تأثیرگذار در آشنایی ایرانیان بـا برخـی از علـوم جدیـد، میـرزا عبـدالغفار  یکی از شخصیت
هایی در مـورد علـوم جدیـد ترجمـه و تـألیف کـرد. دامنـۀ  بود که در دورۀ ناصری کتاب الدوله نجم

بسـیار وسـیع بـود. از تـألیف کتـب نجـومی و ریاضـی گرفتـه تـا  الدولـه نجممباحث مـورد توجـه 
را بـه عنـوان شخصـیتی  الدولـه نجمهای مختلفی بود کـه  برداری و سرشماری جمعیت، زمینه نقشه

، تالش او برای ورود علوم جدیـد الدوله نجمهای  کرد. وجه مشترک تمام فعالیتفعال و پرکار زبانزد 
به ایران بود. او در تمام طول عمرش به دنبال کاشتن گیاه علم غرب در ایران بود و تالش کـرد کـه آن 

  نهال غیربومی و غریب را با این جغرافیاِی اجتماعی تازه پیوند بزند.

  نامه زندگ
یکـی  محمـد . مال علیبوددان معروف دورۀ قاجار  محمد اصفهانی، ریاضی علی عبدالغفار، مالپدر 

ابوالحسـن فروغـی  از آخرین افراد در انتهای سلسلۀ سنت قـدیمی حسـاب و جبـر اسـالمی اسـت.
دارای چنان نبـوغی بـود کـه بـدون اطـالع از تحـوالت غـرب،  گوید که او می محمد مالعلیدربارۀ 

 به اختراع لگاریتم
ً
گردد کـه  ). ریشۀ این ادعا به شرحی بر می۳۸۶ص  فروغی،( دست یافت مستقال

(پدربزرگش)، نوشـته اسـت. او  عیون الحساببر کتاب نام خود او بود)  (که هممحمدباقر یزدی نوۀ 
 در توضیحات خود 

ً
محمد اصفهانی توانسته بود با خواندن  به لگاریتم اشاره کرده است. علی تلویحا

عالوه بـر ایـن ). ۱۲۳-۱۲۲قواعد و کاربردهای لگاریتم شود (مصحفی، صاین توضیحات متوجه 
  ).٤٨٣ بامداد، جلد دوم، ص( محمد در زمینۀ ادبیات و موسیقی نظری نیز صاحب نظر بود مالعلی

با استفاده از منابع موجود نمی توان از تاریخ دقیق تولد عبدالغفار آگـاهی یافـت. ابوالحسـن فروغـی 
امـا در برخـی منـابع، ). ۳۸۷ص  فروغـی،( کنـد ق ذکر می۱۲۵۹القعده از سال  اه ذیتاریخ تولد او را م

  نویسد: می بدایة الحسابخود او در مقدمۀ کتاب  ١ذکر شده است.ق ۱۲۵۵تاریخ تولد او 

از قبـل از سـن  ]کـه[سال باشد  ۱۲هجری است... قریب به  ۱۲۸۸اکنون که اوایل سال «
  ).۵، ص بدایة الحساب، الدوله نجم( »بیست سالگی، به این خدمت اشتغال دارد

یـا کمـی بعـدتر اسـت. رد پـای تـاریخ تولـد عبـدالغفار را ق ۱۲۵۶ سالبنابراین تاریخ تولد او 
 در انتهای  می

ً
اصول اوایـل هندسـه و عملیـات توانیم در برخی اشارات دیگر او هم دنبال کنیم. مثال

    گوید: می آن

که حقیر عبـدالغفار بـه سـن  ۱۲۷۷این مسئله را مرحوم عبدالرسول خان در سال سنۀ ...«
 بود، سؤال نمودند و جواب آن را از قرار مذکور اسـتخراج نمـودم

ً
 »بیست سالگی، تخمینا

  .)۱۳۲ ، صآن عملیات و هندسه اوایل اصول ،الدوله نجم(

                                                    
  ).۳۲۸ص ذکر شده است (پاکدامن،  ۱۲۵۵به عنوان نمونه، در مقالۀ ناصر پاکدامن، تاریخ تولد او، بدون ارجاع خاصی، ربیع االول  .١
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 «طبق این حرف، تاریخ تولد او 
ً
   ق است.۱۲۵۷ »تخمینا

، گرفـتق ریاست دارالفنون را به عهـده ۱۲۷۴علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه پس از آنکه در سال 
محمد (پدر عبدالغفار) را از اصفهان به تهران آورد و از او برای برگزاری امتحانات یا سنجش  علی مال

عبـدالغفار کـه  پـیش از ). به این ترتیـب، ۳۲۹ پاکدامن، ص( دکروضعیت کلی دارالفنون، استفاده 
انگلیسـی و فرانسـه و  آنجـاد و شـقـدیم را آموختـه بـود، وارد دارالفنـون  بعضی از علوماین نزد پدر 

  . ابوالحسن فروغی دربارۀ او می گوید:آموختهای جدید را  دانش

  ).۳۸۷ص  فروغی،( »کماِل متانت و صحت اخالق را با کماالت علمی همراه داشت«

حـل دارالفنون بود، اولین کتابش را بـا نـام  محصلق، یعنی زمانی که  ۱۲۷۶عبدالغفار در سال 
شـیخ  خالصـة الحسـاباسـت کـه در آخـر  دشواری. این کتاب در جواب مسائل نوشت ماالینحل

  ).۳۳۰ پاکدامن، ص( بهایی آمده است
ی عبدالغفار در دارالفنون نقل کردیم، معلم بدایة الحساباز مقدمۀ تر  پیشای که  بر اساس جمله

شاید این تاریخ یک یا دو سال دیرتر باشد. اما به هـر حـال آغاز شده است. ق ۱۲۷۶سال  والیاز ح
چرا که  ؛بوده است »منصب معلمی کل فنون ریاضی«عبدالغفار دارای ق ۱۲۷۸مطمئنیم که در سال 

(نوشته  تپکرافی ا از علمه ی نقشهکافی در ترسیم کانوا متعددی که از کتاب خطی های هابتدای نسخدر 
  ١وجود دارد، چنین القاب و عناوینی برای عبدالغفار ذکر شده است. ق) ۱۲۷۸شده در سال 

  عبدالغفار در دربار ناصرالدین شاه

آشنایی اولیۀ ناصرالدین شاه با پدر عبدالغفار، باعث شد که از ابتدا ارتباط نزدیکی بـین عبـدالغفار و 
دهـد عنوان منجمی مخصوص سلطنت را به خود اختصاص ناصرالدین شاه برقرار شود و عبدالغفار 

مـدتی حتـی . کـرد گاهی به امر ناصرالدین شاه کتبی را ترجمه و تـألیف میاو  .)۳۸۸ص  فروغی،(
کـه بـه امـر را  آسمان در هیئت و نجـومناصرالدین شاه شاگرد ویژۀ او بود و عبدالغفار مطالب کتاب 

عبدالغفار ق ۱۲۹۰در سال ). ۳۹۲ص  فروغی،کرد ( ناصرالدین شاه ترجمه شده بود، به او تدریس می
  : یسدنو . اعتماد السلطنه دربارۀ این رویداد چنین میشد» الملک نجم«موفق به کسب لقب 

م کل علوم ریاضی، به منصب منّجم«
ّ
الملکـی  گری و لقب نجم باشی میرزا عبدالغفار معل

  . )۱۹۴۹ سوم، ص جلد ،منتظم تاریخ السلطنه، اعتماد( »و خلعت همایون سرافراز شد

روز و شب یا تـدریس «کند که  ها، چنین توصیف می فروغی وضعیت میرزا عبدالغفار را در این سال
  .)۳۸۸ص  فروغی،( »فرمود تألیف میکرد یا  می

                                                    
  دانشگاه تهران. ۹۳۹شمارۀ کتابخانۀ ملی و  ۵/۱۰۵۶۲و  ۵/۲۸۱۸۹های خطی شمارۀ  در نسخه .١
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قـرار به بعد، انتشار تقویم در انحصار عبدالغفار ق ۱۲۹۱از سال  ،ناصرالدین شاهبر اساس حکم 
هـایی  بـا اعتراض موضـوع اینی مختلف بود. ها تقویم بین  اختالفعلت این تصمیم وجود . گرفت

رآمـد بسـیاری از منجمـان سـنتی بـود و چرا که تا پیش از آن، انتشار تقویم راه کسب د .شدرو  روبه
چرا عرض  ایراد گرفتند که انداخت. آنها از عبدالغفار ها را به خطر می انحصار انتشار تقویم منافع آن

 ۳۵دقیقه در نظر گرفته است، در حـالی کـه نظـر متقـدمین  ۴۰درجه و  ۳۵جغرافیایی دارالخالفه را 
با ابزارهای دقیق به این مقدار رسـیده اسـت. اعتـراض که او  داددرجه بوده است. عبدالغفار توضیح 

  گفتند: آنها میدیگر به او این بود که چرا از دو سیارۀ جدید اورانوس و نپتون نام برده است. 

ای موهـوم اسـت و افتـرا.  به عقیدۀ بعضـی از منجمـین ایـن مملکـت، چنـین دو سـیاره«
انـد و  ها تعبیه نموده دوربین خال ها در چه از منجمی خراسانی مسموع شد که فرنگی چنان

اگر ایـن ... رسد چون شخص دوربین را به سمت آسمان متوجه نماید، به نظر او چنین می
هـا  دو کوکب حقیقت موجود باشند، پس نظرات و اتصـاالت و احکـام سـعد و نحـس آن

  ).۳۳۶-۳۳۴ پاکدامن، ص( »کجاست؟

کـرد کـه حمایـت ناصـرالدین شـاه را از  ش میدر برابر چنین مخالفان و بدگویانی عبدالغفار تال
ای  دست ندهد و هر چه بیشتر نجوم جدید را در ایران رواج دهد. حضور وزیر علوم مطلع و فهمیـده

 در حفظ جایگاه 
ً
چرا که اعتضـاد السـلطنه خـود  ؛مؤثر بود الدوله نجمچون اعتضادالسلطنه نیز قطعا

فلـک های او در کتـاب ارزشـمندش  ایـن دیـدگاهبینی بـود کـه  طرفدار نجوم جدید و مخالف طالع
  به خوبی نمود یافته است. السعادة

ها، عبدالغفار همواره مورد لطف ناصرالدین شاه بود. به عنوان نمونه وقتی  در تمام این سالبنابراین 
عام در دارالفنـون منعقـد و صـورت مسـاعی و ترقیـات  المق، س ۱۲۹۷جمادی االولی سال  ۱۴در 

تومان  ۴۰تومان اضافه مواجب و  ۵۰، عبدالغفار نشان و حمایل سرتیپ دوم به همراه شدمعلمین داده 
به گفتۀ مهدیقلی هدایت،  ).۲۰۰۶ سوم، ص جلد ،منتظم تاریخ السلطنه، اعتماد(کرد انعام دریافت 

  ).۹۰ (هدایت، ص تحویل به عهدۀ عبدالغفار بود در مراسم تحویل سال هم، اعالن سال
تـألیف شـده اسـت، ق ۱۳۰۰، کـه در سـال تاریخ منتظم ناصـریدر انتهای جلد سوم از کتاب 

در صدر  عبدالغفارفهرستی از تمامی کارگزارن دولتی در آن زمان، نوشته شده است و در این بین نام 
حاجی نجم الملک سرتیپ دوم و معلـم کـل «رِت ، به صو»مدرسۀ مبارکۀ دارالفنون«معلمین ایرانی 

 سـوم، ص جلـد ،منـتظم تـاریخ السـلطنه، اعتمـاد( خورد به چشم می» علوم ریاضی و منجم باشی
ذکـر  ق۱۳۱۳فروغـی تـاریخ ایـن رویـداد را شد. » الدوله نجم«عبدالغفار بعدها ملقب به  ).۲۱۲۹

های مربـوط بـه  اعتمادالسـلطنه، در یادداشـت روزنامۀ خاطراتاما در  ؛)۳۹۱ص  فروغی،( کند می
معلم کل علم ریاضی، میرزا عبدالغفار نجم الملـک سـابق و نجـم « ق چنین آمده است:۱۳۱۱سال 
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روزنامۀ اعتماد السلطنه، (گرفته بود  الدوله نجمدهد در آن تاریخ او لقب  که نشان می ،»الدولۀ حالیه
  .)۹۴۰ ، صخاطرات

تـرین مرجـع  شـویم کـه عبـدالغفار مهم متوجـه میاعتماد السلطنه  تروزنامۀ خاطرابا خواندن 
نجومی دربار ناصرالدین شاه بوده است، به نحوی که برای اتفاقات و رویدادهای مختلـف نجـومی 

 ۀذیحجـ ۸در نوشـتۀ مربـوط بـه اعتضاد السـلطنه از جمله شده است.  همواره به نظر او مراجعه می
  گوید: ق می۱۲۹۸

بی در اوایل شعبان طلوع کرده بود و من درسـت از طلـوع و غـروب آن چون ذوذنب غری«
مطلع نبودم، از نجم الملک خواهش کردم که تفصیل او را بنویسد. این است که نوشـته و 

ابتـدا در اواخـر  ،طلوع نمـود ۹۸شود: ستارۀ ذوذنب بزرگ که در اوایل ماه رجب  درج می
اواخر ماه شعبان به کلـی مخفـی شـد. همـان  و رفته رفته پیش افتاد تاشد]  [دیده میشب 

وقت ستارۀ ذوذنب دیگری در طرف مغرب آفتاب ظاهر شد، ولی خیلی ضعیف بود و زود 
  ).۱۲۴، ص روزنامۀ خاطراتاعتماد السلطنه، ( »مخفی شد

 مالحظۀ ایـن ذوذنـب (دنبالـه
ً
دار) بـرای ناصـرالدین شـاه هـم مهـم و جالـب بـود؛ زیـرا  ظاهرا

زمینه بـا نـام  اینتوصیۀ ناصرالدین شاه، رسالۀ مختصری در  بهاه شعبان همان سال، در م الدوله نجم
کـه در آن بـه دیـده شـدن ذوذنـب مـاه رجـب اشـاره  ١نوشـت، ذوات االذناب و بلید (کرات آتشی)

  .)۱۳ ، صبلید و االذناب ذوات ،الدوله نجم( است شده
ق ۱۳۰۲موجود است که در سـال  آتشی در بیان شهب و کراتبا نام  الدوله نجمرسالۀ دیگری از 

  است: آمده. در ابتدای این نسخه ٢نوشته شده است

 ۱۳۰۲اصل منظور، شرح احوال بلیدی است که در شب سه شنبه هشتم شهر شوال سنۀ «
هجری در افق طهران دیده شد و چون در آن اوقات حقیر در طهران حضور نداشت، رفتـه 

کوهسارها هـوا ابـر بـود و چیـزی دیـده نشـد، لهـذا بود به سمت آب گرم الرجان، در آن 
 شـهب بیـان در ،الدوله نجم( »شویم به ذکر احوال عموم این نوع کائنات جویه مشغول می

   .)۲-۱ ، ص آتشی کرات و

وجـود دارد کـه » نجـم الملـک«خط و مهـر  در آخرین صفحۀ این کتـاب، یادداشـتی بـا دسـت
 اضافه شده است:

ً
  مشخص است بعدا

باران شهبی بارید که در اکثر ممالک و بالد داخـل و  ۱۳۰۳نبه بیستم ماه صفر در شب ش«
 »مندرج شـد اطالعۀ زنامخارج دیده شد و شرح آن را حسب االمر حقیر نگاشت و در رو

  .)۴۵، ص آتشی کرات و شهب بیان در ،الدوله نجم(

                                                    
  در کتابخانۀ ملی موجود است. ۵/۱۰۹۱۹یک نسخه از این رساله به شمارۀ  .١
  کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی. ۲۱۳۹. نسخۀ خطی شمارۀ در بیان شهب و کرات آتشیه.ق.).  ۱۳۰۲عبدالغفار، نجم الدوله ( .٢
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  ، نجم الملک بوده است.آن دوره لقب عبدالغفاردقت کنید که در 

  
 در بیان شهب و کرات آتشیدر انتهای  الدوله نجمیادداشت  :۱ تصویر

امشـب شـاه بیـرون شـام «نویسـد:  میق ۱۳۰۲شعبان  ۲۶اعتماد السلطنه در خاطرۀ مربوط به 
 »های آسـمان را نشـانش بدهـد خورده بودند و نجم الملک منجم باشی را احضار فرموده که سـتاره

ق ۱۳۰۵بیـع الثـانی ر ۱۳در خـاطرات مربـوط بـه . )۳۶۵ ، صروزنامۀ خاطراتاعتماد السلطنه، (
ای در شرح حال مریخ ترجمه کرده بودند. پریروز خدمت شاه داده بـودم. امـروز  چهکتاب«گوید:  می

نجم الملک احضار شد که تحقیقات فرمایند. فایده این شد که سه هزار تومان به توسط مخبرالدولـه 
  ).۵۳۱ ، صخاطراتۀ روزنام السلطنه، اعتماد( »نماینداسباب رصدخانه به جهت مدرسه ابتیاع 

  الدوله نجمدشمن اعتمادالسلطنه با 

ارزش جلـوه  را بـی الدوله نجممقام علمی کرد که  هایش تالش می در برخی از نوشتهاعتماد السلطنه 
 در نوشتۀ مربوط به  دهد.

ً
  گوید: می ۱۳۰۶صفر  ۲۱مثال

لمـین مدرسـۀ دارالفنـون اسـت و بعضـی حاجی نجـم الملـک مـنجم باشـی کـه از مع«
دهـد ریـش انبـوه  فقط چیزی کـه او را جلـوه می ]و[اطالعات از هندسه دارد، اما ناقص، 

فلفل نمکی است، مأمور به بستن سد اهواز شد. تفصیلی هم در این باب امـین السـلطان 
 نجم  نوشت که در روزنامه بنویسم. من از حاال عقیدۀ خودم را می

ً
الملک مـرد گویم. اوال
اندازد، یا کلیۀ سد  بستن این سد نیست. البته دویست هزار تومان به گردن دولت خرج می

شـود.  بسته نخواهد شد، یا اگر هم چیزی ساخته شود، در طغیـان آب کـارون معـدوم می
  ).۵۹۹، ص روزنامۀ خاطراتاعتماد السلطنه، ( »خالصه به من چه؟!
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  گوید: میهم  ۱۳۰۸ جمادی الثانی ۲۵در نوشتۀ مربوط به 

بندگان همایون، ناهار منزل صرف فرمودند. سر ناهار بودم. فرمودند نجـم الملـک را از «
ای نجومی  آیی همراه بیاور که مسئله شهر خواستم بیاید منزل تو منزل کند. شب که باال می

ل اند. چون مطالب علمی دارد، او ترجمه کنـد. مـن هـم منـز ها نوشته در یکی از روزنامه
آمدم. شب نجم الملک را همراه خودم باال بردم. یک فصلی که راجع به ستارۀ مریخ بود و 
ترجمۀ او خیلی سهل بود، قریب دو ساعت مطالعه کرد و آخر نفهمید و نتوانسـت عـرض 

 ]کـه[فرماینـد  کند. بندگان همایون از این فقره بسیار تعجب فرمودنـد. چنـین تصـور می
فهمد. بـه قـدرت سـلطنت  کند، همه چیز می کلمه فرانسه میهرکس ادعای دانستن چهار 

تـوان علـم بـه عـامی  دنی را عزیز (شاید اشاره به عزیز السلطان) نمود امـا نمی ]توان می[
 .)۷۳۴-۷۳۳ ، صروزنامۀ خاطراتاعتماد السلطنه، ( »بیاموزند

  گوید: ق نیز می۱۳۱۱رمضان ۱۱در تاریخ 

لم کل علم ریاضـی میـرزا عبـدالغفار نجـم الملـک ها کجا مهندس داریم، مع ما ایرانی«
دهـد، و در تقـویم امسـالش بـا  سابق و نجم الدولۀ حالیه است، که هّر را از بـّر فـرق نمی

اعتمـاد السـلطنه، ( »وجود اینکه زیج پدرش است، در تعیین روز نوروز خبط کرده اسـت
  ).۹۴۰ ، صروزنامۀ خاطرات

توانـد  توزی بیان شـده اسـت، می های اعتمادالسلطنه که بیشتر از روی حسادت و کینه این حرف
را  الدولـه نجمبرخی از محققان را گمراه کند. چرا که ممکن است این توصیفات را باور کنند و حتی 

 در کتاب  سواد و کم یک شخص بی
ً
 ، در مـدخلشرح حال رجال ایران نفیساطالع تصور کنند. مثال

رو  روبـههای جانبدارانـۀ اعتمادالسـلطنه  گفتـهبـا همـین بـیش از هـر چیـز » الدوله نجمعبدالغفار «
ر های اعتمادالسـلطنه را بایـد د ورزی . اما دلیـل کینـه)٢٧٤-٢٧٣ ، صجلد دومبامداد، شویم ( می

اطر بـه خـ را الدولـه نجمبـود و  مسـئول دارالترجمـه اد السـلطنهجایگاه شغلی او جویا شویم. اعتم
 خصوصـیت اخالقـیدانسـت. مرحـوم ایـرج افشـار دربـارۀ  رقیب خود می هایش ها و ترجمه تألیف

  گوید: اعتمادالسلطنه می

از وضعیت رفاهی زندگی و مقـدار مـواجبش گالیـه داشـت و ایـن موضـوع را بارهـا در «
های خودش را حفظ مقرری خود بیان  کند. گاهی هم دلیل برخی تملق خاطراتش بیان می

های اطرافیـانش اغلـب بـا  های علمی یا ترجمه کند. اظهارنظرهای او در مورد فعالیت می
بینی سخن گفته است. از جملـه  تمسخر همراه است و در مورد کارهای خود با خودبزرگ

اینکه "هر وقت نور آفتاب گرفته شود، علـم مـن هـم نهـان خواهـد شـد". یـا "بـاز کتـاب 
اعتمـاد ( »فهمـد، ترجمـه کنـد" قدر شاگرد مـن نمی که به ،دهند به محمدطاهر میرزا می

  .)شانزده-السلطنه، روزنامۀ خاطرات، ص پانزده
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ن با دیدۀ تردید به اصالت آثار ارفتارهای اعتماد السلطنه باعث شده است که حتی برخی مورخاین 
های اعتماد السلطنه در  تا آنجا که عالمه قزوینی و ادوارد براون معتقدند بسیاری از کتاب ؛او نگاه کنند

  .)، مقدمهمرآة البلدان السلطنه، اعتماد( اند واقع نوشتۀ افراد دیگری است که اجیر کردۀ او بوده
 او دربـارۀ ، حرفی است که ابوالحسـن فروغـیالدوله نجمتر دربارۀ جایگاه علمی  نظر درستاما 

  گفته است:

هر کس در این بالد، اطالعی مختصر یا مفصل از علوم ریاضی دارد، شاگرد باواسطه یا «
ای از السـنۀ  باشد. از جهت دیگر کتـب و رسـائل عدیـده می الدوله نجمواسطۀ حاجی  بی

 مناسب موقع و مقام تألیف فرمود. و بـر مصـنفین اهـل فـن 
ً
خارجه ترجمه کرد یا شخصا

 متین و از شائبۀ اغـالط و خطایـای علمـی با پوشیده نمی
ً
شد که تألیفات آن مرد کار، تماما

 »مصون است و ایـن شـرط در تألیفـات و تصـنیفات ایـن دوره، چنـدان ملحـوظ نیسـت
  ).۳۹۲-۳۹۱ص  فروغی،(

  الدوله نجمهای علم  فعالیت
شد، ریاضیات و هیئـت که وارد دارالفنون ق ۱۲۷۶پیش از سال  الدوله نجمگوید که  ابوالحسن فروغی می

 درسـت ۳۸۷ص  فروغی،قدیم را نزد پدر آموخته بود (
ً
). در مورد ریاضیات قدیم حرف فروغـی احتمـاال

دهـد کـه عبـدالغفار  دو سال بعد از ورود به دارالفنون نشـان می حل ماالینحلاست، چرا که تألیف کتاب 
 ایـن  ).۳۳۰ پاکدامن، ص(آشنایی خوبی با ریاضیات قدیم داشته است 

ً
اما در مورد هیئت قدیم احتمـاال

هرگز او  الدوله نجمهای بعدی  آشنایی فقط در حد کلیات و استخراج تقویم بوده است. دست کم در نوشته
بینیم.  شد، نمی گونه که در کتب هیئت قدیم بحث می ای، آن های سیاره را یک انسان مطلع از جزئیات مدل
 چهار سال طول کشید. بعید اسـت  الدوله نجمتحصیل  پس از ورود به دارالفنون هم دوران

ً
دو سال یا نهایتا

های خارجی و مقدمات بعضی علوم جدید را آموخته باشد. چنـان  در این دوران نیز او چیزی بیشتر از زبان
شویم، عمدۀ معلومات او نتیجۀ مطالعۀ  و توضیحات خود او متوجه می الدوله نجمهای بعدی  که از فعالیت

  ادی خود او با استفاده از کتب مرجع فرانسوی و انگلیسی بوده است.انفر
ها عبـدالغفار  وقفۀ او در این زمینه تا چند دهۀ بعد با جدیت ادامه یافت و طی این سال تالش بی

هـای فراوانـی را ترجمـه یـا تـألیف کـرد. بعضـی از ایـن  با توجه به نیازهای علمی دارالفنون، کتاب
پردازنـد و ایـن  چاپ سنگی منتشر شدند به مباحثی نظیـر مثلثـات و جبـر می ها که به صورت کتاب

توان به جداول لگـاریتم  ها می کنند. به جز این های جدید اروپایی، معرفی می علوم را بر مبنای کتاب
هـای دیگـر  کـرد. برخـی از کتاب های متعددی در زمینۀ نجوم و جغرافیای جدید نیز اشـاره و کتاب

ه به صورت نسـخۀ خطـی در دسـترس هسـتند، بـه مباحـث نظـامی و امـور مملکتـی الدوله ک نجم
و استاتیک. در  رافیوگپوت، پل سازی، راه سازی، قلعه سازی، تسطیح، نقشه برداریپردازند؛ مثل  می
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نخستین منابع فارسی هستند و برای اولـین بـار زمینـۀ  الدوله نجمهای  بسیاری از این مباحث، نوشته
  کند. یان با این علوم فنی و مهندسی را فراهم میآشنایی ایران

  هایی نوشت که برای چنـدین دهـه در مـدارس جدیـد تـدریس می الدوله کتاب نجم
ً
شـد. مـثال

بدایـة هـای  و کتاب در زمینـۀ حسـاب نهایـة الحسـابو  کفایة الحساب، بدایة الحسابهای  کتاب
هندسه به ترتیب برای سه دورۀ ابتدایی، متوسطه و  در زمینۀ نهایة الهندسةو  کفایة الهندسة، الهندسة

 در مـدارس  سطح عالی تدوین شده بود. در سالیان پس از وفـات او گـاهی ایـن کتاب
ً
هـا مسـتقیما

شدند و گاهی با تغییر برخی عبارات به وسیلۀ مؤلفان دیگر تبدیل به کتـب درسـی  جدید تدریس می
  ).۱۴۵شد (همایی، ص  تازه می

دانسـت، چـرا کـه  الدولـه نجمتوان زمینۀ تخصصی  ها، علم نجوم را می در کنار همۀ این فعالیت
های او در این زمینه تألیف شده است. باید توجه داشت که در آن روزگار، نه تنها عامۀ  بیشترین کتاب

بطلمیوسـی مردم بلکه بسیاری از اهل علم نیز از تحوالت علم جدید در اروپا آگـاه نبودنـد و نظـام 
هـای  تالش الدولـه نجمترین نظام نجـومی آن روزگـار بـود. در چنـین شـرایطی  مشهورترین و مقبول

. بـه عنـوان نـددنشسته بوهم بیکار نفراوانی برای اشاعۀ نجوم جدید کرد. البته مخالفان نجوم جدید 
چند ، ۱۳خر قرن در دهۀ آکه از رهبران شیخیۀ همدان بود،  همدانی نمونه شخصی به نام محمد باقر

  ١.نوشتدر اثبات سکون ارض رساله 
های کپلـر و گالیلـه و نیـوتن  در چنین شرایطی میرزا عبدالغفار به دنبال آشنا کردن ایرانیان با یافته

کـرد. او در یکـی از  هایش جزئیات رصدهای منجمان فرانسوی و انگلیسی را بیان می بود و در کتاب
ایران، یعنی در آستانۀ جنبش مشروطه، تالش کرد تا جامعۀ ایرانی را با های تاریخ  تأثیرگذارترین دوره

برخی از هایی که نزدیک به نیم قرن با جّدیت تمام ادامه داشت.  علوم تجربی جدید آشنا کند؛ تالش
اش گواه این موضوع است که او دوربینی داشته است و با آن گاه به رصـد  اشارات او در کتب نجومی

 الدوله، نجم( است به این مسئله اشاره کردهقانون ناصری چنان که در ؛ پرداخته ومی میهای نج پدیده
 .)۴۹۶، نسخۀ خطی آستان قدس، ص قانون ناصری

  کنیم: الدوله اشاره می های خاص نجم در ادامه به برخی از فعالیت

  کش نقشه
یه کند. او تهیۀ این نقشه را طی یک برنامۀ بلندمدت توانست نقشۀ دقیقی از شهر تهران ته الدوله نجم

سال آن را به نتیجۀ دلخواه رسـاند. گذشـته از نقشـۀ تهـران،  ۲۳آغاز کرد و پس از ق ۱۲۸۶در سال 

                                                    
   بعضی از رّدیه های دیگر بر نجوم جدید، بنگرید به: ۀ. برای مالحظ۵/۲۷۶۹بازیابی  ۀمجلس، شمار ۀکتابخان .١

  .۶۸-۴۸، ص ۱۳۹۱، پاییز و زمستان ۲ ۀ، شمارمیراث علمی، افسانه منفرد ۀ، ترجم»علمی در ایران ۀظهور مدرنیت«ارجمند، کامران، 
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های قم، کاشان، بروجرد، خرم آباد، شوشتر، دزفـول  قشههای دیگری نیز از او در دست است: ن نقشه
هـا، ماننـد مسـیر تهـران بـه  برخی از راه پوگرافی ازوهای ت نقشه(شادگان کنونی). همچنین  و فالحیه

  ).۳۴۰-۳۳۸پاکدامن، ص (اراک و خوزستان. 

  
  از شهر تهران تهیه کرد. الدوله نجمای که  نقشه :۲تصویر

  نخستین سرشماری تهران
نخسـتین سرشـماری  ،دارالفنـون ش دراز شاگردان نفرهشت به همراه  الدوله نجمق،  ۱۲۸۴سال در 

تشـخیص نفـوس جمعیت و مسـکن تهـران را انجـام داد. نتیجـۀ ایـن سرشـماری در قالـب رسـالۀ 
موانع و مشکالتی که در ابتدا برای انجام سرشماری پـیش روی  کتابدر این . منتشر شددارالخالفه 
حب خانـه و است: تعداد افراد صا ی آمدهاطالعاتچنین سپس به تفکیک . شده است بیانگروه بوده، 

هـای سـنی، تعـداد  تعداد مـردان، زنـان و اطفـال بـا تفکیـک بازه اجاره نشین در محالت مختلف،
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نظامیان، زرتشتیان، یهودیـان و  اشخاص تهرانی االصل، قاجار، آذربایجانی، اصفهانی و ... طالب،
ها، کـوره  ا، یخچالسراه های عمومی، کاروان ها، مساجد، تکایا، حمام ها، مغازه تعداد خانه، و ارامنه
  ها. ها و اصطبل پزی

ضـرورت و  ظریۀ مالتوس در باب جمعیتهم شامل توضیحاتی در خصوص ن کتابانتهای این 
هـا در  های کالن حکـومتی اسـت. مبـاحثی کـه نشـر آن ریزی اهمیت این علم در برنامهعلم آمار و 

های متعددی از جوامـع غربـی  لروزگار قاجار بسیار مترقی و حائز اهمیت است. توصیفات او با مثا
 جدولی از عمر متوسط در فرانسه عرضه می

ً
کند و تغییرات آن را با گذر زمان نشـان  همراه است. مثال

ــف آمریکــا می می ــت در شــهرهای مختل ــزایش جمعی ــوص اف ــا اطالعــاتی در خص ــد  دهــد، ی ده
  .)۳۸۵-۳۴۸ ، ص نفوس تشخیص ،الدوله نجم(

  تصحیح و چاپ آثار قدیم
های جانبی میرزا عبدالغفار که تا پایان عمرش ادامه داشت، تصحیح و چـاپ برخـی  یکی از فعالیت

عیون اخبـار عطار، منطق الطیر  شیخ بهایی،کشکول توان به  از آثار قدیمی بود. از جملۀ این آثار می
میـرزا او،  بزرگتـر شیخ نجم رازی اشاره کرد. بـرادرمنتخب مرصاد العباد از از شیخ صدوق و  الرضا

اولین قرآن دارای کشف اآلیات را در ایـران منتشـر کـرد کـه به این کار مشغول بود و  نیز عبدالوهاب
  ).١٥٢ ، صجلد ششمبامداد، ( آلمانی بود خاورشناس، کشف اآلیات فلوگلای از  ترجمه

ه بـا دهد که یکی از آثـاری کـ شیخ بهایی، توضیح میکشکول در انتهای جلد اول از  الدوله نجم
مشقت تصحیح کرده است تا در ایران چاپ شود، دزدیده شده است و در هند با نام شخصـی دیگـر 

  ١.)۲۴۴ و ۱۵۱-۱۵۰ بهایی، ص شیخ(منتشر شده است 

  شماری هجری شمس ابداع سال
پرداخـت. امـا خیلـی زود  برادر بزرگتر عبدالغفار، میرزا عبدالوهاب به استخراج و انتشـار تقـویم می

الدولـه همـه  هـای نجم تقویم ق، عهده دار این مسئولیت شـد. ۱۲۸۹و عبدالغفار از سال فوت کرد 
شـد و حتـی بـه اکثـر  منتشر می(با ارقام امروزی)  فارسیو  (با حروف ابجد) رقومیساله در دو نوع 

قـرار رفـت و مـورد توجـه اهـل فـن  ممالک اسالمی دیگر مانند عراق، هندوستان، افغانستان نیز می
  ).۱۴۶گرفت (همایی، ص  می

شمسی را مطـرح  شماری هجری ها برای اولین بار موضوع سال عبدالغفار در یکی از همین تقویم
گـذاری  کرد. پیش از او تقویم جاللی وجود داشت، که یک تقویم خورشـیدی اسـت و آغـازش تاج

                                                    
، ۱۳۹۱، ۲شمارۀ  ۀدوم، ضمیم ۀدور ،گزارش میراث، »حکایت عبدالغفار نجم الدوله از سرقت آثارش«باقری، محمد  همچنین بنگرید به: .١

  .۱۵-۱۴ص 
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داع کرد و آغاز آن شماری هجری شمسی را اب بر همان مبنا سال الدوله نجمشاه سلجوقی است.  ملک
هجری شمسی عرضـه شـد، بـا  ۱۲۶۵را هجرت پیامبر قرار داد. این پیشنهاد او که اولین بار در سال 

  .)۳۴-۳۳ کتابی، ص(تقویم رسمی ایران شد  بعدرو شد و طی چندین دهۀ  استقبال روبه

  قانون ناصریکتاب 
نجـوم و اسـت کـه دربـارۀ  صـریقـانون نا، کتاب دو جلدی الدوله نجمهای  ترین کتاب یکی از مهم

نگارش این کتاب مفصل در حدود چهار سال طـول کشـیده اسـت. . نوشته شده استت جدید ئهی
 به توصیفات عمومی و روزنامه این کتاب،برای نگارش  الدوله نجم

ً
وار از نجـوم جدیـد بسـنده  صرفا

 کتب ه، نکرد
ً
و ایـن کتـاب را بـر  هی خواندهای انگلیسی و فرانسو نجومی را از زبان معتبربلکه دقیقا

 در  .نگاشته استها  مبنای آن
ً
نشـده، بلکـه بـا  قناعـتبـه بیـان قـوانین کپلـر فقـط ایـن کتـاب مثال

  نیوتن، اثبات شوند. گرانشاز قانون با استفاده که این قوانین  شده استهای هندسی تالش  استدالل

  
یر    ملی، نسخۀ کتابخانۀ قانون ناصری: تصویری از کتاب ۳تصو

بهترین نمود ایـن موضـوع را های ممتاز این کتاب، به روز بودن مطالب آن است.  یکی از ویژگی
یکـی از ای از  . مطالـب ایـن  فصـل ترجمـهردمشـاهده کـ ها فصـل مربـوط بـه سـیارکتوان در  می

تنهـا در کتـاب آراگـو  ١.) استرئیس رصدخانۀ پاریسنوشتۀ آراگو ( همگانینجوم کتاب های  بخش

                                                    
1. Arago, François. (n.d.). Astronomie populaire, Paris: Legrand, Pomey et Crouzet. 
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) قـانون ناصـریسال پـیش از آغـاز نگـارش  ۹(ق ۱۲۷۲سال  تاده است که اشاره ش یسیارک ۴۲به 
  .  اند کشف شده

ق تا ۱۲۷۲که از سال  را هایی به همین حد کفایت نکرده است و اطالعات سیارک الدوله نجماما 
هـا  آنبه دست آورده و به ، اند ) کشف شدهقانون ناصریسال پیش از آغاز نگارش  ۲یعنی (ق ۱۲۷۹

صـفحه بعـد، بـاز هـم ایـن اطالعـات را  ۸. امـا عدد برسد ۷۹ ها به تا مجموع سیارک افزوده است
سابق اضافه شـده  ۷۹عدد از این اجرام به آن  ۱۸در ماه سپتامبر فرانسه، «گوید:  کند و می تکمیل می

 دهد که او  . این دقت نظرها نشان می»است
ً
موسـوی، یک مترجم ساده نبـوده اسـت (سـادات  صرفا

اطالعات روشـنی در دسـت نیسـت. همـین قـدر  قانون ناصریدر مورد تأثیرات بعدی  فصل سوم).
دسترسـی داشـته و در  قانون ناصریبه شمس الجاریه دانیم که زین العابدین خان کرمانی مؤلف  می

الدولـه در اثبـات نجـوم جدیـد پاسـخ گفتـه اسـت  های نجم هایی از کتاب خود به اسـتدالل بخش
  ).۲۲۲-۱۴۹انی، ص (کرم

  
یر    ، نسخۀ کتابخانۀ ملیقانون ناصری: تصویری از کتاب ۴تصو
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یر    ، نسخۀ کتابخانۀ ملیقانون ناصریتصویری از کتاب  :۵تصو
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  »آراگو نجوم همگانیبا  قانون ناصریمقایسه یکی از تصاویر « :۸و  ۷ تصاویر

  زندگ خصوص
اش میـرزا محمودخـان (فرزنـد  خان و برادرزاده میرزا علیاش  خواهرزادهو  نداشت یپسر الدوله نجم

میرزا علی خـان در زمینـۀ طـب و ). ۳۸۹ص  فروغی،( میرزا عبدالوهاب) را مانند فرزند تربیت کرد
لقـب » اعلـم الممالـک«جراحی مهارت یافت و به دکتر میرزا علی خان ناصرالحکما مشهور شد و 

، بـه الدولـه نجمزا محمـود خـان نیـز بـا کوشـش از اوست. میر حفظ صحتگرفت. کتاب معروف 
دان دوم  تحصیل نجوم پرداخت تا جانشـین پـدرش در اسـتخراج تقـویم شـود. او مـنجم و ریاضـی
مـنجم «مملکت شد و هنرهای دیگری نظیر عکاسی را نیز آموخت. با اینکـه از طـرف دولـت لقـب 

عبدالغفار ، تقویم خود را بـه اسـم بیش از یک سال به این کار نپرداخت. با این حال  گرفت،» باشی
الدولـه باعـث  در اواخر عمر نجم خان دورفتارهای میرزا محم). ۳۹۰ص  فروغی،( کرد او منتشر می

از مشـاغل علمـی » نامالیمـات روحـی«چرا که میرزا محمودخـان بـه دلیـل  ،شداو خاطر رنجش 
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درگذشـت ق ۱۳۲۶اوایـل سـال در میـرزا محمودخـان کـرد.  رنجیده بود و دیگر اطاعت عمو را نمی
  ).۳۸۹ص  فروغی،(

در ایـام پیـری قـیم و  الدولـه نجمحـوادث نـاگوار، بعضی به دلیل گوید که  ابوالحسن فروغی می
شـرح حـال مهدی بامـداد در ). ۳۹۱ص  فروغی،شد (های دختری اش)  مربی دو پسربچه (از نواده

منـدان فقیـر محمـدعلی خبوشـانی (از  قهاز مریـدان و عال الدولـه نجمکند کـه  اشاره می رجال ایران
در چهـاردهم جمـادی  الدولـه نجم ).٢٤٢ بامـداد، جلـد ششـم، ص( مشاهیر متصوفه) بوده است

با توجه به قطعه قطعه شـدن بـاغ صـفاییه، . شهرری دفن شد ۀدرگذشت و در صفاییق ۱۳۲۶االولی 
رت زهـرا (س) قـرار گرفتـه ای در قسمت درونی مهدیـۀ حضـ الدوله امروزه درون حجره آرامگاه نجم

، مـادۀ »نعمـت«میرزا محمودخان فسائی، متخلص بـه  ١است و دسترسی به آن چندان آسان نیست.
  :در قطعۀ زیر بیان کرده استرا  الدوله نجمتاریخ فوت 

  شتند محزون و ملولـخلقی اندر سوگ او گ    چون رفت از جهان الدوله نجمآسمان مجد «
  ولـتادی قبـر را به اسـک اختـتند آن نیـداش    ومـجـام نـکـاندر احی و ـتادان در ریاضـاوس

  زولـردی نـان کـمـا از آسـیـۀ او گویـتـفـگ    وکب سر به سرـدق در تأثیر کـودش صـول بـق
  ولـعاقبت از لطف حق پیش آمدش راه وص    هد در سیر و سلوکـّد و جـودی به جـها بـسال

  وی جانان یافت پروانۀ دخولـدر کـه انـتا ک    مالـمع جـشی ـه پـروانـو پـروا چـی پـود بـب
  ف کماالتش ُبدی حیران عقولـآنکه در وص    د مجّرد بر فلکـی شـانـح از دار فـون مسیـچ

  »ولــد افـــرا آم الدوله نجم رـمـع اب ـتـآف    ده گفت:ـدی مت غمـعـش نـخ وفاتـاریـر تـهـب
)۱۵(فسایی، ص  

کنـیم. فرزنـد محمودخـان،  الدولـه نجمبد نیست اشـارۀ کوتـاهی هـم بـه بازمانـدگان خـانوادۀ 
 کشـورهای در ایـران مختـار وزیر مدتی او. شد معاصر دوران مداران سیاست از ابوالقاسم نجم یکی

 و پیشـه وزارت بـه ش۱۳۲۴ سـال در .بود فرانسه و افغانستان در ایران سفیر نیز مدتی ژاپن و و آلمان
 سـمت و شد انتخاب بازرگانی و هنر

ً
 طـی او رسـمی سـمت آخـرین. یافـت را خارجـه وزارت بعدا

فرزنـد او عبـاس نجـم نیـز در وزارت امـور  .بود خوزستان ، استانداریش۱۳۳۶ تا ۱۳۳۵ های سال
  خارجه مشغول به فعالیت بود و پیش از انقالب سفیر ایران در فیلیپین شد.

میرزاحسین نجـم  عمر، به پرورش و تربیتش مشغول بود، اواخردر  الدوله نجمیکی از اطفالی که 
  ٢بعدها ملقب به علیم الدوله شد. ق) است که ۱۳۱۳(متولد 

                                                    
منتشـر شـده  ایـران ۀروزنامـ ۱۶ ۀدر صـفح ۲۹/۰۷/۱۳۹۳محل کنونی مزار نجم الدوله به قلم احمد مسجد جامعی در  ۀگزارشی دربار .١

  .است
آوری تعدادی از تصاویر و اسناد مربـوط بـه  ، هم اکنون ساکن تهران هستند و در جمع»نجم«های علیم الدوله، با فامیلی  فرزندان و نوه .٢

← 
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یر   شخصی های عکس مجموعۀ از) (الدوله علیم( نجم حسین ،الدوله نجم ناصرالحکما، چپ، به راست از :۹تصو

  )ق۱۳۱۷: عکس تقریبی تاریخ ،نجم خاندان

                                                    →  
های علـیم الدولـه و  از نوه» سهیال نجم«و سرکار خانم دکتر » هانی نجم«از جناب آقای  خصوص بهخاندان نجم به بنده کمک کردند. 

  .سپاسگزارم از فرزندان علیم الدوله» طاهره نجم (نجمی خانم)«و خانم » نجمصادق «جناب آقای 



 

  

١١٢ 

  
یر    ین کتاب فارسی در زمینۀ استاتیکنوشتۀ میرزا عبدالغفار در ابتدای نخست: ۱۰تصو

  آثار:فهرست 
بـا ایـن  ،١بنـدی کنـیم توانیم در سه دسـتۀ اصـلی طبقـه الدوله را می های میرزا عبدالغفار نجم نوشته

شـدند  هـا می که گاهی ضمیمۀ ایـن تقویمرا هایی  های ساالنه و نوشته توضیح که این فهرست تقویم
  شود: ) شامل نمی٢سفرنامۀ حج(مانند 

  الف) کتب چاپ سنگی:
خ بهـایی)، شـی خالصـة الحسـابدر انتهـای  دشوارهای  (در پاسخ به مسئله حلِّ ما الینحل -۱

  .ق۱۲۷۶تهران، چاپ سنگی، 
  ٣.ق۱۲۸۴، تهران، تشخیص نفوس دارالخالفة -۲
  (در بمبئی نیز چاپ شد).ق ۱۲۹۱تهران، چاپ سنگی، ، کفایة الحساب -۳
  تجدید چاپ شد).ق ۱۲۹۲در  ق (۱۲۹۱، تهران، چاپ سنگی، اصول مثلثات مستقیمة الخطوط - ۴
  .ق۱۲۹۲سنگی، ، تهران، چاپ جداول لگاریتم -۵
تجدید ق ۱۳۳۳و  ۱۳۱۹، ۱۳۱۸های  (در سالق ۱۲۹۲، تهران، چاپ سنگی، اصول هندسه -۶

  .چاپ شد)

                                                    
ق ۱۲۹۱در سال  کفایة الحسابنجم الدوله چندین بار در زمان حیاتش فهرستی از آثار خود عرضه کرده است. از جمله در ابتدای کتاب  .١

(شیخ بهـایی، ص  استق ۱۳۲۱که مربوط به سال  بهاییکشکول شیخ ). و انتهای جلد اول از ۷-۵، ص کفایة الحساب(نجم الدوله، 
). در انتهای مقالۀ ابوالحسن فروغی هم فهرستی از آثار او آمده است. همچنین رجـوع کنیـد بـه فهرسـت پاکـدامن ۲۴۴و  ۱۵۰-۱۵۱

  ).۵۱-۴۷) و فهرست کتابی (کتابی، ص ۳۹۵-۳۹۴(پاکدامن، ص 
  ).۲۱۳-۱۸۷ص منتشر شده است (کتابی، ق۱۲۹۸ه صورت ضمیمۀ تقویم سال این سفرنامه ب .٢
  ) منتشر شده است.۳۸۵تا  ۳۴۸(پاکدامن، ص فرهنگ ایران زمیندر شمارۀ بیستم  ۱۳۵۳متن این کتاب در سال  .٣
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  .ق۱۲۹۷، تهران، چاپ سنگی، علم جغرافیا -۷
  .ق۱۲۹۸و سیاسی، تهران، چاپ سنگی،  ، طبیعیاصول علم جغرافی -۸
  .ق۱۲۹۸، تهران، چاپ سنگی، کفایة الجغرافیا در اصول علم جغرافیا -۹

  .ق۱۳۰۱، تهران، چاپ سنگی، فروع علم جغرافیا -۱۰
  .ق۱۳۰۹، خالفۀ طهرانلنقشۀ دارا -۱۱
  .ق۱۳۱۷سنگی، ، تهران، چاپ ندسه و عملیات آناصول اوایل ه -۱۲
  .ق۱۳۱۸، تهران، چاپ سنگی، وسیط الحساب -۱۳
، مخصوص مدرسۀ مبارکۀ دارالفنون و  بدایة الجبر در اصول جبر و مقابله تا آخر درجۀ دوم -۱۴

  .ق۱۳۱۹ابتدائیه، تهران، چاپ سنگی، مکاتب 
طـوط، تهـران، چـاپ سـنگی (چـاپ دوم ، به انضمام مثلثات مسـتقیمة الخکفایة الهندسه -۱۵

  .مبسوطتر از چاپ اول)
  ١.ق۱۳۲۱، تهران، چاپ سنگی، رسالۀ تطبیقیه -۱۶
  .ق۱۳۲۳، تهران، مجموعۀ علم ایرانی -۱۷
  ٢.(الرحلة الخوزیه) سفرنامۀ خوزستان -۱۸
  ق.۱۳۱۹، تهران، بدایة النجوم -۱۹
  چاپ سنگی.، تهران، بدایة الحساب به انضمام دو سه هزار مسئله -۲۰
  .بدایة الحساب بی مسائل به اسلوبی دیگر -۲۱
  .نقشۀ جغرافیا با شرح آن -۲۲
  ق.۱۳۱۹، تهران، چاپ سنگی، کفایة الجغرافی -۲۳

  ب) نسخ خطی:
  .نهایة الحساب -۱
  .مثلثات کروی -۲
  .جبر و مقابله -۳
  .علم مخروطات -۴
و شـرح  او مشتمل بـر خـواص قـوکه شعبۀ اصلی جراثقال باشد  ا(در علم تعدیل قو جرثقیل -۵

  .ها و میزان و قپان و غیره، ترجمۀ کتابی از تصنیفات پوانسو) آالت مفرده از قبیل پیچ و قرقره و اهرم
  .نقشه برداری -۶

                                                    
  منتشر کرده است.تبدیل تاریخ را در کتاب  رسالۀ تطبیقیهمحمد مشیری، متن  .١
  این سفرنامه به کوشش محمد دبیرسیاقی منتشر شده است. .٢



 

  

١١۴ 

  .در علم نقشه کشی و مساحت اراضی و تسویه و علم تسطیح -۷
  .تسویه و تراز -۸
  .(=ترسیمی) هندسۀ دسکریپتیو -۹

  .ابدی و فوری و محاصره و مدافعهقلعه سازی  -۱۰
  راه سازی و پل سازی و ... -۱۱
  .ق)۱۲۷۸( ١ها از علم تپکرافی کافی در ترسیم کانوای نقشه -۱۲
  آمیزی و ساختن الوانی که در نقشه کشی به کار آیند. در علم رنگ -۱۳
  .ق) در دو جلد۱۲۸۴( قانون ناصری -۱۴
به امر ناصرالدین شاه ترجمه شد و مطالب آن به  (در هیئت و نجوم جدید که آسمانترجمۀ  -۱۵

  .شد) او تدریس می
  .شد) (که در دارالفنون تدریس می هیئت جدید -۱۶
  .لگاریتم -۱۷
  .علم برآورد -۱۸
  .فلسفه ]و[اصول حکمت  -۱۹
  .فیزیک شیمی -۲۰
  .(در تعیین ابعاد مابین بالد تلگرافی مملکت ایران) ٢تلگراف در قواعد رساله -۲۱
  .نقشه کشی عملی -۲۲
های تپـوگرافی از  های قم، کاشان، بروجرد، خرم آباد، شوشتر، دزفول و فالحیه. نقشـه نقشه -۲۳

  طهران الی عراق (اراک) و خوزستان و شط العرب (اروند رود) و بختیاری و اصفهان.
  .علم بخارات -۲۴
وا که  -۲۵

ُ
  .گویند» ستاتیک«تکافؤ ق

  .اصولی در فیزیک -۲۶
  .لم تدابیر جنگیدر ع -۲۷
  .در علم تسطیح اجزای قلعۀ نظامی -۲۸
  .، ترجمۀ کتابی از تصنیفات لوفبور دوفورسیدر علم تسطیح تصویری اجسام بر دو سطح قائم - ۲۹
  .ق)١٢٩٨( ذوات االذناب و بلید -٣٠

                                                    
  .۹۳۹و کتابخانۀ دانشگاه تهران، شمارۀ  ۵/۱۰۵۶۲و  ۵/۲۸۱۸۹کتابخانۀ ملی، شمارۀ  .١
  .۲۱۵۰و  ۷۶۵کتابخانه مجلس، شماره بازیابی  .٢
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  ).ق١٣٠٢( در بیان شهب و کرات آتشی -۳۱

  و آثار چاپی: ها ج) تصحیح
بخشـی ( ق۱۳۲۳، تهران، چاپ سنگی، الدوله نجم، مؤلف نامعلوم، به اهتمام کتاب فالحت -۱

  ).علم فالحت و زراعتاز مجموعۀ چند جلدی 
مربـوط بـه دورۀ  علم فالحـت، قاسم بن یوسف ابونصری هروی، همراه کتاب ارشاد الزراعة -۲

، تهـران، الدولـه نجم، منسوب به خواجه رشیدالدین فضل الله)، به اهتمـام االحیاء و اآلثارمغول (=
  ).علم فالحت و زراعت( بخشی از مجموعۀ چند جلدی ق ۱۳۲۴چاپ سربی، 

مجموعـۀ (ضمیمۀ  الدوله نجم(در پیوند درخت)، ترجمه از فرانسه، به اهتمام  کتاب فالحت -۳
  ).علم فالحت و زراعتموعۀ چند جلدی ق ( بخشی از مج۱۳۲۰)، تهران، چاپ سنگی، فالحتی

، تهـران، الدولـه نجم، شیخ فریدالدین عطار نیشـابوری، بـه اهتمـام پندنامه، همراه اسرارنامه -۴
  .ق۱۲۹۸چاپ سنگی، 

، تهـران، چـاپ سـنگی، الدوله نجم، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، به اهتمام منطق الطیر -۵
  .ق۱۲۹۸
خواجـه نصـیر، بـه  مبـدأ و معـادجم رازی (دایه)، به انضـمام ، شیخ نمنتخب مرصاد العباد -۶

  .ق۱۳۰۱، تهران، چاپ سنگی، الدوله نجماهتمام 
، خواجه نصیرالدین طوسی، از روی نسخۀ میـرزا علـی محمـد اصـفهانی، بـه معیار االشعار -۷

  .ق۱۳۲۰، تهران، چاپ سنگی، الدوله نجماهتمام 
(هزار مسـئله)، رضـا نجمـی تبریـزی (مهنـدس الممالـک)، بـه دسـتور  جبر حل المسائل -۸
  .ق۱۳۲۳، تهران، چاپ سنگی، الدوله نجم

  .ق۱۳۲۱، تهران، چاپ سنگی، الدوله نجمشیخ بهایی، به اهتمام کشکول  -۹
  .شرح فصوص الحکم قیصری -۱۰
 .عیون اخبار الرضا -۱۱
  .رجال میر مصطفی -۱۲
به انضمام شـرح قصـیدۀ میرفندرسـکی و شـرح مجـذوبعلی شـاه بـر دعـای  لوایح جامی -۱۳

  حضرت امیر.
  .عوارف المعارف مشتمل بر رسائل عرفا -۱۴
  .شرح خالصۀ معتمدالدوله -۱۵
ق ۱۳۱۸، تهـران، چـاپ سـنگی، الدولـه نجم، آقا میرمصـطفی تفرشـی، بـه اهتمـام نقد الرجال - ۱۶

  صفحه). ۴۲۷(



 

  

١١۶ 

  منابع:

(جلـد سـوم)، بـه تصـحیح  تـاریخ منـتظم ناصـری(بی تا)،  محمدحسن خاناعتماد السلطنه، 
  محمداسماعیل رضوانی، تهران: دنیای کتاب.

  ، با مقدمه و فهارس از ایرج افشار، تهران: انتشارات امیرکبیر.روزنامۀ خاطرات)، ١٣٨٥( همو

نتشـارات ، به تحقیق هاشم محـدث و عبدالحسـین نـوایی، تهـران: امرآة البلدان)، ١٣٦٧( همو
  دانشگاه تهران.

و  (جلـد دوم هجـری ١٤و  ١٣و  ١٢شرح حـال رجـال ایـران در قـرن )، ١٣٧٨بامداد، مهدی (
  )، تهران: انتشارات زوار.ششم

فرهنـگ   ،»و تشخیص نفوس دارالخالفـه الدوله نجممیرزا عبدالغفار «)، ١٣٥٣پاکدامن، ناصر (
  .٢٠، شمارۀ ایران زمین

)، ١٣٤٧، ترجمۀ علی قلـی اعتمـاد مقـدم (سافرت در ارمنستان و ایرانمژوبر، پیرامده (بی تا)، 
  تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

 قـانون ناصـریتصحیح و شرح باب پنجم و ششم کتـاب «)، ١٣٩٤سادات موسوی، سیدامیر (
ی ، (پایان نامـۀ کارشناسـ»١٣دارها) و جایگاه این کتاب در نجوم قرن  (در خصوص سیارات و دنباله

  ارشد)، دانشگاه تهران.

، تهـران: چـاپ الدولـه نجم(جلد اول)، بـه اهتمـام  کشکول شیخ بهاییق)، ١٣٢١شیخ بهایی (
  سنگی.

فرهنـگ   ،»الدولـه نجمترجمۀ حال غفران مـآب مرحـوم حـاجی «)، ١٣٥٣فروغی، ابوالحسن (
  .٢٠، شمارۀ ایران زمین

 در کتابخانـه ١٣٧٠١، نسـخۀ خطـی التـواریخبدیع فسایی (نعمت)، محمود بن زین العابدین، 
  مجلس شورای اسالمی.

 و تشـخیص نفـوس دارالخالفـه، رسـالۀ تطبیقیـه( الدولـه نجمسه اثر از )، ١٣٨٤کتابی، احمد (
  گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.)، تهران: پژوهشسفرنامۀ حج

  ی.، کرمان: چاپ سنگشمس الجاریه)، ١٣٤٥( کرمانی، زین العابدین خان

میـراث علمـی ، »دو نامـه از مرحـوم عبدالحسـین مصـحفی«)، ١٣٩٤(مصحفی، عبدالحسین 
  .١٣٩٤، بهار و تابستان اسالم و ایران

  ، تهران: چاپ سنگی.اصول اوایل هندسه و عملیات آنق)، ١٣١٧، میرزا عبدالغفار (الدوله نجم

  ، تهران: چاپ سنگی.بدایة الحسابق)، ١٢٩١( همو
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  .٢٠، شمارۀ فرهنگ ایران زمین  )، تشخیص نفوس دارالخالفه،١٣٥٣( همو

  خانۀ مجلس. کتاب ٢١٣٩، نسخۀ خطی شمارۀ در بیان شهب و کرات آتشیق)، ١٣٠٢( همو

خانۀ  کتاب ٥/١٠٩١٩، نسخۀ خطی شمارۀ ذوات االذناب و بلید (کرات آتشی)ق)، ١٢٩٨( همو
  ملی.

  آستان قدس رضوی. ١٢٢١٤، نسخۀ خطی قانون ناصریق)، ١٢٨٤( همو

 ۵/۲۸۱۸۹شـمارۀ نسخ خطی ، ها از علم تپکرافی کافی در ترسیم کانوای نقشهق)، ١٢٧٨( همو
  .دانشگاه تهران ۀدر کتابخان ۹۳۹کتابخانۀ ملی و شمارۀ در  ۵/۱۰۵۶۲و 

  ، تهران: چاپ سنگی.کفایة الحسابق)، ١٢٩١( همو

  .کتابفروشی زّوار ، تهران:خاطرات و خطرات)، ١٣٤٤هدایت، مهدیقلی (

 ، تهران: نشر هما. تاریخ علوم اسالمی)، ۱۳۶۸الدین ( همایی، جالل
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  یادی از استاد محمدتقی مدرس رضوی

  ١غالمحسین صدری افشار

  ودـخ انـراه و روش نیاک ود تاـالحمد، که توفیق عنایت فرمللّٰه «
  شه سازمـگیرم و تدریس و تعلیم فرزندان کشور را پی را در پیش 
  و تمام عمر را به مطالعۀ کتب و نشر آثار بزرگان گذشته صرف 
   »دست آورم. نمایم و خدمت پرافتخار معلم را به 

ر  با استاد محمدتقی مدرس رضوی کیهان فرهنگیاز مصاحبۀ نرشیۀ    )۱۳۶۴، آبان ۲۸ ۀ( ش

پدر و نیاکـان او از زمـان نـادر  در مشهد به دنیا آمد. ۱۲۷۴استاد محمدتقی مدرس رضوی در سال 
ود را صرف تحصـیل و سـپس تعلـیم و خاهل علم بودند. او هم سراسر عمر شاه به بعد همه معلم و 

تصحیح و نشر آثار پیشینیان کرد و کوشید چـراغ معرفـت را فـروزان نگهـدارد و جـز ایـن بـه کـاری 
وردار بود و پدر بـرخالف رسـم نپرداخت. او این بخت را داشت که از نعمت پدری عالم و آگاه برخ

بر درسـهای معمـول، بـه فراگیـری ریاضـیات،  فرزند را به مدرسۀ سبک جدید فرستاد و عالوه زمانه
نجوم و زبان فرانسه واداشت. او هم شوق فراوان برای یادگیری داشت، پس از آمـوختن مقـدمات بـه 

محمدطاهر تنکابنی. او نـزد ایـن  نزد استادان مختلف رفت، که از آن جمله بودند ادیب نیشابوری و
 تحریـر اصـولحریری،  مقاماتسبزواری،  شرح منظومۀتفتازانی،  مطولو  مغنیاستادان به خواندن 

لهین، أصـدر المتـ شـرح هدایـۀدر اصول، قوانین در فقه، شرح لمعه بطلمیوس،  مجسطی، اقلیدس
  سینا پرداخت. ابن قانون و کلیات شفا، طبیعیات طوسی نصیرالدین وبصائر نصیریۀ شرح اشارات

بـه جـای  ۱۳۰۲استاد مدرس رضوی پس از درگذشت پدرش شادروان میرزا محمدباقر در سال 
در این کار بود تا به تهران فرا خوانـده شـد و تـدریس و  ۱۳۱۰او مدرس آستانۀ رضوی شد و تا سال 

دانشـکدۀ معقـول و منقـول دریس در به ت ۱۳۱۷نظامت مدرسۀ سپهساالر را برعهده گرفت و از سال 
ترین  و دانشکدۀ ادبیات مشـغول شـد و جمعـی از برجسـته دانشکدۀ الهیات کنونی دانشگاه تهران)(

چین خرمن فضل و دانش او شدند (کسانی چون دکتر خـانلری، دکتـر سـادات  استادان بعدی خوشه
ای کـه بـا  نامـه جز جشـن ناصری، دکتر محمد روشن، دکتر اسماعیل حاکمی و بسیاری دیگـر). بـه

                                                    
  gh_sadriafshar@yahoo.comریخنگار علم، مترجم و فرهنگ نویس تا .١
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مقاالتی از سی تن از استادان در بزرگداشت آن شادروان منتشر شد، مـن شـاهد سـتایش او از زبـان 
  ام. دکتر خانلری و ایرج افشار بوده

یکی از بزرگترین کارهای شادروان مدرس رضوی تألیف کتابی در زندگینامۀ خواجـه نصـیرالدین 
المحققین و سلطان حکما و متکلمین استاد بشر و عقل حادی  احوال و آثار قدوة است، تحت عنوان

 ۱۳۵۴، که اول بار در سـال ملقب به نصیرالدین عشر ابوجعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسی
  صفحه در قطع وزیری انتشار یافته است. ۷۲۲از سوی بنیاد فرهنگ ایران در 

زارشـی اسـت مبسـوط از اوضـاع و این کتاب، نه تنها زندگینامۀ یک دانشمند معـروف، بلکـه گ
احوال فرهنگی ایران در سدۀ هفتم هجری، شـامل زندگینامـۀ خواجـه، معرفـی اسـتادان، همکـاران، 
دستیاران، شاگردان و فرزندان او، معاصران معروف از دانشـمندان، خلفـا، امـرا و شـاهان، اوضـاع و 

مکاتبات خواجه و حکایتهای مربـوط احوال اسماعیلیه در ارتباط با خواجه، رصدخانۀ مراغه، آثار و 
  به او.

شـک  توانستند چنین کتابهایی در بارۀ دیگر بزرگان علـم تـألیف کننـد، بی اگر پژوهشگران ما می
 ما چندین کتاب خوب  کمک بزرگی به شناخت تاریخ علمی، فرهنگی و اجتماعی ایران می

ً
شد. مثال

ا وجود مستند بودن، بیشتر به کـار و زنـدگی خـود سینا داریم، که ب گی رازی، بیرونی و ابنددربارۀ زن
  اند و نه به محیط و اوضاع و احوال روزگارشان. آنان توجه داشته

ای از روزگار  جانبه ه عرضۀ تصویر همهب احوال و آثار خواجه نصیرالدینمدرس رضوی در کتاب 
رود آمـد، اسـماعیلیان را بـه کند تا دریابیم چرا او از قلعۀ الموت ف او پرداخته است و به ما کمک می

را به بغداد کشاند و به برچیدن دسـتگاه خالفـت رهنمـون شـد. مـا در ایـن  نتسلیم واداشت، مغوال
شویم، کـه میـان اخـالق  کتاب با سیمای یک دانشمند و در عین حال یک سیاستمدار بزرگ آشنا می

ع کشور مطرح اسـت و آن داند در اخالق سیاسی مناف گذارد و می شخصی و اخالق سیاسی فرق می
  کار اخالقی است که بیشترین سود، یا کمترین زیان را برای جامعه دربر داشته باشد.

در این کتاب اطالعات مبسوطی دربارۀ رصدخانۀ مراغه آمده است، که ما را با ماهیت و فعالیت 
در نمایانـد.  کنـد و سرگذشـت آن را بـاز می آشنا می دورۀ اسالمییکی از بزرگترین مؤسسات علمی 

العالمـة ترجمۀ عربی این کتاب که به دست علی هاشـم اسـدی فـراهم شـد بـا عنـوان  ۱۳۷۷سال 
  های اسالمی در مشهد منتشر شد.  به وسیلۀ بنیاد پژوهش الخواجة نصیرالدین طوسی، حیاته وآثاره

آثار علمی مدرس رضوی منحصر به این کتاب نیست، هرچند تألیف همین کتاب ممکن اسـت 
تصـحیح و  بـهیک عمر باشد و به چنین جامعیتی هم نرسند. امـا او  گان کاردرای بسیاری از پژوهنب

، مثنویهـای سـنایی، دیـوان سـنایی، دیوان انـوری، مانند هم پرداخت نشر چندین دیوان و متن ادبی
 یاتـاریخ بخـار، شـرح مشـکالت دیـوان انـوری، دیوان سیدحسن غزنـوی، ۀ سناییالحقیق حدیقة



 

  

١٢٠ 

شـمس قـیس رازی، المعجم فی معاییراالشعار العجم ابوالحسن گلستانه، التواریخ  مجمل نرشخی،
پدرش میرزا محمدباقر مدرس رضوی. او عالوه بر مقدمـه و تعلیقـاتی کـه بـر ایـن آثـار شجرۀ طیبۀ 

سالشـمار وقـایع ، الحقیقـه تعلیقات بر حدیقـةلیف کرد، که از آن جمله است، أنوشت، آثاری هم ت
اما آنچه در اینجا مـورد  و کتابی در عروض که چاپ نشده است. قرنهای پنجم تا سیزدهممشهد در 

  نظر ماست تصحیحات و تعلیقات او بر چند کتاب مهم علمی است:
) اخترشناس و مکانیکدان ایرانـی ۵۲۵ -۴۷۵ رحمان خازنی (حلاز ابوالفتح عبدا میزان الحکمه

ایـن کتـاب کـه دربـارۀ   . ه۷ و ۶های  در حدود سده بر اساس ترجمۀ فارسی آن از مترجمی ناشناس
سازوکار نوعی ترازوی دقیق برای سنجش عیار جواهرات است، معرف اوج تکامل سنتی است که تـا 

نخورده باقی ماند. مدرس رضوی ایـن کتـاب را تصـحیح و بـا مقدمـه و  دستمیالدی سدۀ هفدهم 
  .نتشر کردبه توسط بنیاد فرهنگ ایران م ۱۳۴۶ تعلیقات در سال

) اخترشـناس، ریاضـیدان و ۵۱۵مظفـر اسـفزاری ( وفـات  از ابوحـاتم آثار علوی یا کائنات جو
توسـط شـرکت طبـع  ۱۳۱۹که مدرس رضوی اول بار آن را درسال  ،در هواشناسی ،فیزیکدان ایرانی

 از سوی بنیاد فرهنگ ایران تجدید چاپ شد.  ۱۳۵۶کتاب منتنشر کرد و بعدها در سال 
هر سه از آثار نصیرالدین  االقتباس اساسو  باب در معرفت اسطرالب بیست، ۀ ایلخانیتنسوخنام

کتابی است به فارسـی  تنسوخنامه است که مدرس رضوی به تصحیح و چاپ آنها اقدام کرد.طوسی 
در شناخت کانیها و عطریات که مؤلف آن را به فرمان هالکو تألیف کرده اسـت و در مقدمـۀ کتـاب 

بایـد کـرد در  ادشاه جهان و مادۀ امن و امان از این ضعیف التماس کرد کـه تـألیفی میپ« گوید:  می
 معرفت انواع جواهر معدنی و غیر آن و کیفیت تولد و سبب حدوث آن و بهترین و بدترین و شبیه هر

هرچه به خدمت پادشـاهان آورنـد در آنجـا یـاد کـرده  ان ...شیک و خاصیت و قیمت آن و محافظت
خواست کتاب راهنمایی برای مأمورانش نوشته شود تا بتوانند هدایایی را کـه  ی هالکو مییعن» شود.

در سـال  تنسـوخنامهشود شناسایی و ارزیـابی کننـد و جـواهر قالبـی را بشناسـند.  برای او آورده می
  به توسط بنیاد فرهنگ ایران منتشر شده است. ۱۳۴۸

به فارسی در شناخت و کاربرد اسطرالب، رسالۀ کوتاهی است  بیست باب در معرفت اسطرالب
بسیار مورد توجه قرار گرفت و چند تن بر آن شـرح نوشـتند. مـدرس رضـوی ایـن  طوسیکه پس از 

  به توسط دانشگاه تهران منتشر کرده است. ۱۳۳۵رساله را تصحیح و در سال 
رساالت  منطق به زبان فارسی است که به بیان و توضیحدر مشروحترین اثر  قتباساساس اال

ــاس، قاطیغوریــاس، ایســاغوجیارســطو ( ــاری ارمینی ــانی، ب ــا، آنالولوطیقــای اول و ث ، طوبیق
از سوی دانشگاه تهران  ۱۳۲۶) پرداخته است. این کتاب در سال بوطیقاو  ریطوریقا، سوفسطیقا

   .منتشر شده است
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گاهیهای بیشتر دربارۀ زندگی و آثار شادروان محمدتقی مدرس رضوی نگاه    کنید به:برای آ

. به کوشش ضیاء الدین سجادی و محمد روشـن. انجمـن نامۀ استاد مدرس رضوی جشن .۱
 .۱۳۵۶استادان زبان فارسی، تهران، 

 .۱۳۶۴، ۲۸. شکیهان فرهنگی .۲
  .۱۳۸۳ایرج افشار. به کوشش محمود نیکویه، نشر قطره،  کاران. نادره .۳
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ای فارسی از مؤلفی ناشناس در  رساله

  *اختصارات نجوم
  ١غالمحسین صدری افشار

م این رساله را همـراه ۱۶۴۸م) اخترشناس و پژوهشگر انگلیسی در سال ۱۶۶۲–۱۶۰۲( ٢جان گریوز
تألیف کرده بود، در  ٣کتابی که دربارۀ مقدمات زبان فارسی آغازصفحه در  ۱۶با ترجمۀ التینی آن در 

  نویسد:  او در مقدمۀ کوتاهش می لندن منتشر کرد.

ــه خاخام« ــری ک ــان عب ــاری زب ــم اختص ــارۀ عالی ــا د درب ــار  ر نوشتهه ــه ک ــان ب هایش
هــا و  ولــی دربــارۀ اختصــاراتی کــه عرب ،برنــد مطالــب زیــادی نوشــته شــده اســت می

ــه خصــوص در جــدول ــان ب ــه کــار می ایرانی ــر  های نجــومی ب ــزی منتش برنــد کســی چی
ای شـــرح ایـــن  نکـــرده اســـت. بنـــابراین وقتـــی بـــه اســـتانبول آمـــدم و در کتابچـــه

ــمیم گــرفتم آن را در  ــردم و تص ــت ک  مطــالبش را یادداش
ً
ــورا ــدم، ف ــارات را دی اختص

ــب ــه ترغی ــه ب ــابی ک ــاز کت ــریفم  آغ ــرور ش ــاریکالس ــاردی در پ ــو د. ه ــارۀ  سودی درب
کــردم بیــاورم. بــه رســم معمــول ایــن کتــاب را هــم بــه ســرورم  زبــان فارســی تهیــه می

ــی ــدیم م ــتی تق ــاس دوس ــه پ ــژوهش  کنم ب ــف پ ــود را وق ــه خ ــن ک ــرام ای ــه احت مان و ب
  »کرده است.

کسـفورد  سالگی۱۵در استان همشایر زاده شد. در  ٤گریوز در شهرکی به نام کالمور به دانشـگاه آ
م در کالج گریشام لندن اسـتاد ۱۶۳۰های شرقی پرداخت. او در سال  رفت و به تحصیل نجوم و زبان

کسفورد و حامی کـالج مرتـون کـه سـخت مشـتاق  هندسه شد. در آنجا با جان لوو رئیس دانشگاه آ

                                                    
ای از این اثر دسترسی  کتابخانۀ بنیاد دایرةالمعارف اسالمی سپاسگزاریم که به لطف ایشان به نسخهاز آقای رضا سرلک مدیر پیشین  *

  کنیم.ـ م.ع. های التینی تشکر می یافتیم. همچنین از آقای کالودیو چکوتی به خاطر همکاری در ترجمۀ مقدمه و پانویس
  gh_sadriafshar@yahoo.com سینو فرهنگعلم، مترجم و  نگار خیتار .١
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ک او بـرای گـردآوری و بعـدها توانسـت بـه کمـآشنا شد انتشار آثار یونانی و عربی به انگلیسی بود 
  های خطی به کشورهای مختلف سفر کند. نسخه

م عازم دانشگاه پادوا شد. در سـال ۱۶۳۵م به دانشگاه لیدن رفت و در سال ۱۶۳۲گریوز در سال 
های آن شهر  م پس از اقامت کوتاهی در لندن سفر به استانبول را در پیش گرفت و در کتابخانه۱۶۳۸

بطلمیـوس را بـه دسـت  مجسـطیبه جستجوی کتابهای دلخواهش پرداخت و توانست دو نسخه از 
های آنجا پرداخـت.  برداری از کتابهای صومعه آنگاه روانۀ کوه آتوس در یونان شد و به فهرستآورد. 

م ۱۶۴۰سپس به اسکندریه رفت و تعدادی کتاب یونانی، عربی و فارسی به دسـت آورد. او در سـال 
  به انگلستان بازگشت.

کسفورد من۱۶۴۳در سال  صوب شـد. در م گریوز به استادی نجوم کالج مرتون در دانشگاه آ
آن هنگام انگلستان درگیر کشمکش میان هواداران شاه و پارلمان بود و کالج مرتون تنهـا کـالج 

کسفورد بود. در سال  گیری رئیس کالج  م گریوز موجب کناره۱۶۴۵هوادار پارلمان در دانشگاه آ
رسـیدگی بـه «م پارلمان کـارگروهی را بـه ریاسـت همـان شـخص مـأمور ۱۶۴۷شد. در سال 

ـــوء ـــتفاده س ـــات و بی اس ـــی در  ها، تخلف نظم
کرد. در نتیجه، بـر اثـر اقـدامات او » دانشگاهها

م به اتهام هواداری از شـاه ۱۶۴۸گریوز در سال 
  .از دانشگاه اخراج شد

پس از آن گریوز به لندن رفت و سالهای پایانی 
عمرش را صرف تألیف و ترجمه کرد. او عـالوه بـر 

ــألیف  ــان فارســیت ــالۀ و ترجمــ مقــدمات زب ۀ رس
کتابی دربارۀ اهـرام مصـر، کتـاب دیگـری  ،حاضر

های رومی نوشت و نخسـتین  دربارۀ نقود و مقیاس
جدول تطبیقی تقـویم هجـری و مـیالدی را تنظـیم 

ـــه ترجمـــۀ بخش هـــایی از  کـــرد. او همچنـــین ب
بـه  بیـگ زیج الغ اول ابوالفدا و مقالۀ البلدان تقویم

اثر اخیر در  التینی پرداخت و آنها را منتشر کرد. دو
ای  ایران یکجا از روی چاپ گریوز همراه با مقدمـه

  ١به صورت افست منتشر شده است.

                                                    
 م).١٦٥٠(افست از چاپ لندن،  ١٣٨٦، ترجمۀ جان گریوز، با مقدمۀ فرید قاسملو، دانشگاه آزاد اسالمی، بیگ زیج الغ .١



 

  

١٢۴ 

از روی چاپ گریوز همراه بـا ترجمـۀ توضـیحات  ١اختصارات نجومدر اینجا متن فارسی رسالۀ 
گذاری به شیوۀ  خط و نقطه شود، با توضیح اینکه برای سهولت خوانده شدن، رسم (التینی) او نقل می

] آمده است مگر در مورد نـام فارسـی  های متن درون قالب [ امروزی تغییر داده شده است. افتادگی
ها، ترجمۀ  خی خطاهای تایپی اصالح شده است. پانویسسیارات که در اصل هم درون قالب بود. بر

  . های موجود در متن اصلی است پانویس

  

  بسم الله الرحمن الرحیم

که این مقدمه است در معرفت تقویم؛ و آن مبنی است بـر حسـاب  -أسعدک الله فی الدارین -بدان
  جمل که [حساب] انبیاست علیهم السالم؛ و آن این است:

                                                    
در زیر عنوان، این . Anonymus Persa de Siglis Arabum & Persarum Astronomicisعنوان ترجمۀ التینی رساله چنین است:  .١

  ». مهتر بهتر نیست، اما بهتر مهتر است«عبارت به یونانی آمده است: 

 اختصارات نجومرسالۀ  ترجمۀ التینیصفحۀ آغاز اختصارات نجومصفحۀ آغاز متن فارسی رسالۀ 
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  ی  ط  ح  ز  و  ه  د  ج  ب  ا
۱  ۲  ۳  ۴  ۵١  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  

  ر  ق  ص  ف  ع  س  ن  م  ل  ک
۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰  ۶۰  ۷۰  ۸۰  ۹۰  ۱۰۰  ۲۰۰  

      غ  ظ  ض  ذ  خ  ث  ت  ش
۳۰۰  ۴۰۰  ۵۰۰  ۶۰۰  ۷۰۰  ۸۰۰  ۹۰۰  ۱۰۰۰      

؛ و ُنـه صتـا  ی؛ و ُنه عشرات اسـت، از طتا  اُنه آحاد است، از  ٢و از این بیست و هشت حرف
لْف ظتا  قمآت است، از 

َ
است که اکثـر را  است و آن حرف غین است. و قاعدۀ ترکیب آن ؛ و یکی ا

، چون خواهند که آحاد را ترکیب 
ً
کنند با عشرات، عشرات را بر [آحاد] مقـدم مقدم دارند بر اقل، مثال

  دارند، چنانچه:

  ک  یط  یح  یز  یو  یه  ید  یج  یب  یا

۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  

  ص  کط  کح  کز  کو  که  کد  کج  کب  کا

۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۹۰  

  ق  صط  صح  صز  صو  صه  صد  صج  صب  صا

۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  

  غغ  ظن  ضم  ذم  خد  ثم  تن  شه  رب  قد

۱۰۴  ۲۰۲  ۳۰۵  ۴۵۰  ۵۴۰  ۶۰۴  ۷۴۰  ۸۴۰  ۹۵۰  ۱۰۰۰۰۰۰  

بر این قیاس هرچند خواهند ترکیب کنند و بیشتر بر کمتر مقدم دارند و چون عدد هزار مضـاعف 
   شود، عدد را بر حرف غین مقدم دارند، چنانچه

                                                    
(یعنی هیچ) را به صورت دایره  برخی پنج را به صورتشود.  در عربی، فارسی و ترکی به دو صورت نوشته می ۵عدد  .١ و صفر 

به صورت دایره و صفر را  برخی هم پنج را به» صفر نویسند بر صورت دایرۀ خرد.«نویسند. به گفتۀ علی قوشچی منجم ایرانی:  می

ید.  شمار می هایشان دچار خطاهای بی نویسند. اگر متوجه این تفاوت نباشید در خواندن کتاب نقطۀ درشت میصورت    شو
 کهاز عربی گرفته شده است  از جمله صفر ارقام عددی رایجسریانی، یونانی و التینی است، ولی  عبری، مانندهعربی  ارقام حرفی در .٢

  است.  »حکمای هند«گوید حساب هندی ابداع  و چنان که علی قوشچی می دانند میدارای منشأ هندی را ها  ها آن عرب



 

  

١٢۶ 

  ١قغ  یغ  بغ
۲۰۰۰  ۱۰۰۰۰  ۱۰۰۰۰۰  

البروج و فلک ثوابت گوینـد و بـه زبـان  که فلک اکنون بدان که حکماء نجوم دور فلک هشتم را،
و هـر   نام نهاده ٢اند و هر قسمی را از آن برج شرع کرسی خوانند، به دوازده قسم متساوی قسمت کرده

برجی را به سی قسم متساوی کرده و هر قسمی را درجه خوانده و هر درجه را به شصت قسم کـرده و 
به شصت قسم کرده و هر قسمی را ثانیه خوانده و هر ثانیـه را بـه  ایشان را دقیقه خوانند و هر دقیقه را

شصت قسم کرده و هر قسمی را ثالثه خوانده، همچنین تا عاشره؛ پس فلک البروج دوازده برج باشـد 
و هر برجی سی درجه و هر درجه شصت دقیقه و هر دقیقه شصت ثانیه و هر ثانیه شصت ثالثه و هـر 

 بیسـت و چهـار ثالثه شصت رابعه و هر راب
ً
عه شصت خامسه، همچنین تا عاشره؛ و شبانروزی دایمـا

افزاینـد و هرچـه از  شود بـه شـب می ساعت است و هر ساعتی شصت دقیقه. و هرچه از روز کم می
  افزایند و اجزای شب و روز ساعت و دقیقه [باشد]. شب کم می شود به روز می

چهارشنبه،  دشنبه،  سه جدوشنبه،  بشنبه،  یک اام: اکنون شروع کنیم در بیان ارقام تقویمی. رقم ای
شنبه،  روز سه مروز دوشنبه،  مبشنبه،  روز یک مالیل،  ل، ٣یوم مشنبه،  ز شنبه، شش وشنبه،  پنج ه
شـب  لـبشـنبه،  شـب یک الروز شـنبه،  مزشنبه،  روز شش موشنبه،  روز پنج مهروز چهارشنبه،  مد

  شب شنبه. لزشنبه،  شب شش لوشنبه،  شب پنج لهشب چهارشنبه،  لدشنبه،  شب سه لدوشنبه، 
شـمس  سمـریخ [بهـرام]،  خمشتری [بـرجیس]،  یزحل [کیوان]،  لرقم کواکب سبعۀ سیاره: 

   ٤قمر [ماه]. رعطارد [تیر]،  دزهره [ناهید]،  ه[آفتاب]، 

 طقوس،  حعقرب،  زمیزان،  وسنبله،  هاسد،  دسرطان،  ججوزا،  بثور،  احمل،  رقم بروج: 
  حوت.  یادلو،  یجدی، 

مقارنه، و آن با کوکِب سعد سعد بود و  نمقابله،  لتثلیث،  ثتربیع،  عتسدیس،  سرقم انظار: 
  با کوکِب نحس نحس.

                                                    
آوریم به این صورت: ششصد و سی و پنج میلیون و هفتصد و سی و سه  با عددهای بزرگ می برای روشن شدن موضوع مثال کوچکی.١ 

] که با ۱۶۴و قسد=  ۷۳۳۰۰۰، ذلجغ= ۶۳۵۰۰۰۰۰۰شود خلهغغذلجغقسد [خلهغغ= هزار و صد و شصت و چهار چنین نوشته می
 ۲۲۲ ، بکر=۱۱۱۱ایقغ=  این صورت آمده است: ای ترتیب اعداد به . در نسخۀ ناشناخته۶۳۵۷۳۳۱۶۴شود  ارقام هندی چنین نوشته می

  .۹۹۹، طصظ= ۸۸۸، حفض= ۷۷۷، زعذ= ۶۶۶، وسخ= ۵۵۵، هنث= ۴۴۴، دمت= ۳۳۳، جلش= 

های نجومی وجود دارد، ولی مؤلف  = صفر که در کتاب ها چنین است: ج= برج، جه= درجه، قه= دقیقه، نیه= ثانیه، عة= ساعت،  نشانه .٢
مجموعۀ کمبریج و نسخۀ در بار  ۶۰۰بیش از نکرده است. صفر را دانشمندان دیگر، از جمله ابوالفدای جغرافیدان (ناشناس آنها را ذکر 

  اند.  کتابخانۀ پاالتینا) ذکر کرده
  هم هست که مربوط به نهار است. رعالمت یوم به صورت  .٣
 کواکب است. ، نه عربی،های داخل قالب نام فارسی واژه .٤
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صغر و هر دو را نیرین و نیـرین سـعدند؛ و زحـل نحـس 
َ
عظم گویند و قمر را نّیِر ا

َ
ِر ا و شمس را نَیّ

و هر دو را نحسین گویند؛ و مشتری سـعد اکبـر اسـت و زهـره سـعد  اکبر است و مریخ نحس اصغر
یعنی با هر کوکبی پیوندد خوی او گیـرد، بـا ] است [اصغر و هر دو را سعدین گویند؛ و عطارد ممزج

  نحس نحس و با سعد سعد است و زحل و مشتری را علویین خوانند و زهره و عطارد را سفلیین.
فحۀ قمری تقویم،که صفحۀ دست چپ اسـت از تقـویم، رقم حاالت مخصوصۀ قمر، که در ص

 اسشـرف،  فنیرة،  ة، ١الشعاع تحت تحتیا  تنویسند، نه بر سیاهی، این است:  به رنگ دیگر می
  هبوط. ططریقة محترقة،  قةالذنب،  مع نبالکید،  مع یدو  دالرأس،  مع

تقـویم،  رقم اتصاالت کلی که بر حاشـیۀ صـفحۀ شـمس، کـه صـفحۀ دسـت راسـت اسـت از
 قـ، ٢شـرف شـمس فـسشـرف زحـل،  فلرجعت عطارد،  عتداستقامت مریخ،  متنویسند:  می

 ضـداوج شـمس،  جـسشـرف مـریخ، قـخ احتـراق مـریخ،  فاحتراق زحل،  قلاحتراق مشتری، 
هبـوط  ٣طـسشـرف زهـره،  فـهاحتراق زهـره،  قه شرف عطارد، فداوج مریخ،  ج حضیض عطارد،

  اوج زحل.  جلشمس، 
تحویل کوکبی بـود از برجـی بـه برجـی،  یـل. ٤دو کوکب با همدیگر و آن به جای نظر بودتناظر 
مجاسـدۀ  نـب مجـاهیعنی رسیدن کوکبی به عقدۀ رأس یا عقدۀ ذنب با کیـد،  ]مقارنه[مجاسده  مجـا

تحویل عطارد به سـنبله روز  مـا ه د یلاوج عطارد،  جدمجاسدۀ عطارد با کید،  مجاددزهره با ذنب، 
ونه    تحویل شمس به اسد شب جمعه به چهار ساعت و سـی لط لود د س یلشنبه به صفر ساعت،  یک

  یــک دقیقــه و شــنبه بــه ده ســاعت و پنجاه تنــاظر مــریخ و مشــتری روز سه نــا ی مــ ی خ ظــردقیقــه، 

هـار دقیقـه، چ و شـنبه بـه صـفر سـاعت و پنجاه عکـس زحـل بـه جـدی شـب یک نـد ال ط کسل 
عکـس رأس بـه ثـور  ف امـه اس کسعکس زهره به سرطان روز دوشنبه به ده ساعت،  ی مب ج کسة

اسـتقبال. مقارنـه و قـران نیـرین را  لاجتمـاع،  ععاشـر،  شـرطـالع،  لشنبه به نصف روز.  روز پنج
اب احتـراق آن اجتماع گویند و مقابلۀ ایشان را استقبال؛ و مقارنۀ یکی را از خمسۀ متحیـر[ه] بـا آفتـ

رأس یا ذنب یـا کیـد  ۀو مقارنۀ کواکب را با عقد ٥کوکب گویند و با غیر آفتاب قران و مقارنه خوانند؛
   مجاسده نامند.

                                                    
 الشعاع که مؤلف ذکر نکرده است.  یعنی خروج قمر از تحت ـج ه:ـوجـت .١
  یعنی شمس به درجۀ شرف. ف جة سنویسند  گاهی هم می .٢
 شمس به درجۀ هبوط.یعنی  ط جه س: نویسند کسانی هم می .٣
 استقبال، مقابله. لاجتماع،  عنظر،  ظرتناظر در کواکب:  .٤
عالمت مقارنۀ کواکب است با یکدیگر؛ اگر کوکبی با خورشید مجاور باشد آن را احتراق گویند و مقارنۀ کواکب را با رأس، ذنب یا کید  نه .٥

 ند.نویسمجاسده یعنی  مجا



 

  

١٢٨ 

اجمال او  هرکه این مقدار بداند و در ضبط و استعمال آورد، چون به تقویم بنگرد ارقام تقویمی به
 را معلوم شود و دانستن آن بر وی آسان گردد.

  [پیوست از نسخۀ دیگر فارسی از مؤلف ناشناخته]
و چـون  یـدالسیر بود، یعنی سیر او بر سـیر وسـطش زایـد بـود، ایـن رقـم بنویسـند:  چون سریع

و چـون سـیرش بـه  قـصالسیر بود، یعنی سیرش از سیر وسطش کمتر بود، این رقم بنویسند:  بطیء
. و جـو راجـع را  مستقیمو مستقیم را  قیمم؛ و مقیم را سطقدر سیر وسطش بود، این رقم بنویسند: 

هر کوکبی [را] در فلک اوج چهار نطاق بود و چهار نطاق در فلک تدویر و آن را هم بنویسند و نشان 
؛ و نطـاق ج قـدو چهـارم را  ج قو سوم را  ج قب، دوم را ج قانطاق اول اوجی را چنین رقم بنویسند: 

  ١.قدرو نطاق چهارم را  ر قو نطاق سوم را  ر قبق دوم را و نطا قاراول تدویری را چنین نویسند: 

                                                    
 رود. برای کبیر، صغیر، شمال و جنوب به کار می ج ش ص کهای  عالمت .١
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  میرزا محمد علی قائنی نهایة االیضاحرسالۀ 
  ١محمد رضا عرش

  مقدمه
محمــد علـی بـن محمــد اسـماعیل حســینی سـید  میـرزا

) یکــی از ق١٣٠٥ - ١٢٢٤( ی اصــفهانیئنبیرجنــدی قــا
ایـران در ریاضـی  ۀچند تن دانشمند صاحب نظر و برجست

های مختلف ریاضی آثـار و  است. وی در رشته  ه١٣سدۀ 
ــده ــائل ارزن ــا  رس ــی دارد و ب ــی و عرب ــان فارس ــه زب ای ب

، ص ٨٧(حـائری، ش  بـودشناسی زمان خـود آشـنا اختر
هـایی کـه بـر آثـار دیگـران دارد،  ). به واسـطۀ شـرح٣٠٨

توان قائنی را به حق، عبـدالعلی بیرجنـدی ثـانی نامیـد  می
). از زندگی او اطالع زیادی در دسـت ٨٥٦(همایی، ص 

نیست ولـی خوشـبختانه اکثـر آثـار وی بـه قلـم خـودش 
  موجود است. 

المـآثر محمد حسن خان اعتماد السلطنه در کتاب 
در هندسـه و نجـوم بـه  خصـوص فیلسوفی معتبر و بـه«نویسد:  ) در مورد وی می٢٠٠(ص  واآلثار

ای از  بایسـت سـتودن. نسـخه استادی مسلم بود. از خط نستعلیق او هر کلمه را به چندین سطر مـی
ق) و به ١٢٦٦گویند در سی سال نوشته (تکمیل  سلطنتی) می ٢٢٦ش  ۀرومی (نسخمثنوی معنوی 

م در اصـفهان و مغفرت مآب حاج فرهاد معتمدالدوله داده است. شطر اعظم از عمر آن حکیم، مسل
ثانی والی حالی مملکت فارس و  ۀتهران مصروف افتاد. نواب واال سلطان اویس میرزا معتمدالسلطن

دوم فرزند فرهاد میرزا معتمد الدوله) در خـدمت  ۀنواب عبدالعلی میرزا احتشام الدوله (معتمد الدول
به دارالخالفه از سـرای سـپنج رحلـت گزیـد و در  ١٣٠٥اند. سال  آن بزرگوار زمان بسیار تلمذ کرده

                                                    
  arshy1001@yahoo.comکارشناس ارشد تاریخ علم و دبیر ریاضیات  .١
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  ».مشهد امامزاده یحیی مدفون گردید
) بـه اجمـال از وی ١٨٨هجری شمسـی (ص  ١٣١١سال  گاهنامۀسید جالل الدین طهرانی در 

برد. همچنین آقا بزرگ تهرانی در  او را نام می حواشی تنقیح المناظرو  شفق و فلقکند و دو اثر  یاد می
) بـه معرفـی او پرداختـه اسـت. مرحـوم عبـد الحسـین حـائری در ٧٠٥، ص ٩(ج  یعـهالذرکتاب 

به طور مبسوط به قائنی، آثـار و شـاگردان  وحید ۀمجلهجری شمسی در  ١٣٥٠و  ١٣٤٩های  سال
). آقـای ٩٥-٩٤-٩٣-٩١-٩٠-٨٩-٨٧-٨٦هـای  ، شـمارهوحیـد ۀمجلوی پرداخته است (نک: 

بـا اسـتفاده از مقـاالت  خانـدان قـائنیئنی است، در کتاب سید احمد علی بشارت که از نوادگان قا
نامـه و  های خانوادگی و ... به بررسی زندگی استاد حائری و همایی و معلم حبیب آبادی و شجره نامه
  آثار قائنی و سایر وابستگان به این خاندان پرداخته است.

 ۀتعلیـق و شکسـت ۀشکسـتنسـتعلیق،  ت و ریاضیات استاد بود و خطئهی ی،در علوم فلسف قائنی
، نهایـة االیضـاح. بنا به یاداشتی به خط وی، در بـین اوراق رسـالۀ نوشت ینستعلیق را نیز استادانه م

هجری قمری متولد شده اسـت.  ١٢٢٤ربیع االول  ١٥)، در ١٥١(گ مجلس  ١٥٣٣نسخۀ شمارۀ 
  ست: جدش که شاعر بوده ماّده تاریخی بدین مضمون برای تاریخ تولد وی سروده ا

  مه در وسط ربیع و در فصل بهار    جستم ز خرد ز سال تاریخش گفت
جّد وی میرزا کوچک قائنی از شهرستان قائن بیرجند، به اتفاق فرزندش میرزا محمـد اسـماعیل، 

عرفـای ممتـاز  ۀمیرزا محمد اسماعیل که از فضـالی سـادات و از طبقـ .به شهر اصفهان آمده است
جـا مقـیم و متأهـل شـده اسـت و میـرزا  از فراغت از تحصیل، در آن پس رفته عهد خود به شمار می

های میرزا محسـن، میـرزا ابـو الحسـن، میـرزا علـی  محمد علی و پنج برادر و یک خواهر وی به نام
انـد. میـرزا محمـد علـی  رضا، میرزا مهدی، میرزا یحیی و بیگم صاحب همه در اصفهان متولد شده

مفتـاح ای از  نسـخه محمدعلی قائنی بـر).  ٣٦است (بشارت، ص  قائنی تا آخر عمر ازدواج نکرده
هجری قمری کتابـت شـده  ١٢٦٥در سال  وکتابخانۀ مجلس موجود است  درکه  کاشانیالحساب 

  .حاشیه نوشته است
ق) درس خوانده است (معلم حبیـب آبـادی، ص ١٢٩٣ وقائنی نزد مال علی محمد اصفهانی (

وی در بعضی از آثار خود از علی محمد اصفهانی با نام استاد یاد کرده و مسـائل و مطـالبی  .)٨٦٠
 واز وی نقل کرده اسـت. اویـس میـرزا احتشـام الدولـه فرزنـد حـاج معتمـد الدولـه فرهـاد میـرزا (

ق) نـزد وی درس خوانـده ١٣٢١ وق) و برادرش عبد العلی میرزا ظهور علی احتشام الدوله (١٣١١
هـا در  ق) فرزند محمد مازندرانی است که سال١٣١١ وگرد نامدار او میرزا عبدالله ریاضی (اند. شا

به تهران آمد و به تدریس و تـألیف پرداخـت و  ق١٢٦٩اصفهان نزد وی درس خواند و پیش از سال 
). وی در دوشـنبه دوم ١٠١٢، ص ٩٤به ارتباط و همکاری با استادش نیـز ادامـه داد (حـائری، ش 
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هجری قمری وفات یافت و قبرش در مقبرۀ صفائیه متصل به چشمه علـی اسـت  ١٣١١ثانی ربیع ال
  ).٨٦٠(معلم حبیب آبادی، ص 

  آثار و تألیفات قائن 
ها به خط خودش موجود است. با  قائنی آثار زیادی در ریاضیات و نجوم دارد که خوشبختانه اکثر آن

 هندسه تسلط زیادی داشـته و بـا شود که او به ریاضیات قد بررسی آثار وی مشخص می
ً
یم خصوصا

   ه است:ریاضیات و نجوم جدید نیز آشنا بوده است. تألیفات زیر از قائنی شناخته شد
( فارسی): این رساله دارای یک مقدمه و سه باب است. از مطالعـۀ آن بـر  جیب و ظل ۀرسال. ١

این کتـاب مشـتمل «نویسد  کتاب می ۀآید که مؤلف با آثار فرنگیان آشنا بوده است زیرا در مقدم می
است بر تحقیق معنی جیب و ظل و طریق عمل به آن به قاعدۀ اهل نجـوم و طریـق عمـل از جـدول 

 منحصر ب». جیب و ظل فرنگیان و طریق استخراج جیب و ظل ایشان
ً
فـرد آن بـه خـط ه نسخۀ ظاهرا

 ۀصفح بهو عکس قائنی نیز  در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود است ٤٦٢مؤلف و به شمارۀ 
  ).١٠٢١، ص ٢؛ درایتی، ج ٣٦١-٣٦٠، ص ٩٠اول نسخه الصاق شده است (حائری، ش

(عربی ): این رساله که در زمینۀ ریاضیات  الهاللی علی خط محدودسیم الشکل البیضی وتر. ٢
 ای از آن به خط مؤلف و بـه شـمارۀ هجری قمری نوشته شده است. نسخه ١٢٩٣است، در رمضان 

  ).١١٥٨، ص ٢در کتابخانۀ ملک، موجود است (درایتی، ج ٤/٣٤٠٦
ریاضیات است، در سال  ۀ(فارسی): این رساله که در زمین ترسیم دوائر عرضی و طولی فلکی. ٣
ای از آن به  است. نسخهشده هجری قمری به دستور احتشام الدوله اویس میرزا قاجار نوشته  ١٢٩٣

  ). ١١٥٨، ص ٢کتابخانۀ ملک موجود است (همو، جدر  ٥/٣٤٠٦خط مؤلف و به شمارۀ 
برای شاگردش میرزا عبداللـه قائنی آن را ت است و ئ(فارسی): این رساله در زمینۀ هی تقریرات. ٤

در کتابخانۀ آستان قـدس رضـوی موجـود  ٧/١٢٠٨٧ای از آن به شمارۀ  ریاضی نوشته است. نسخه
  ).٢١٤، ص ٤است (همو، ج

به نـام  ق١٢٧٥قبل از سال قائنی آن را ت است و این رساله در زمینۀ هیئ :(عربی)مشارق االضواء . ٥
و نـام  رونویسـی کـردهای از آن را برای فرهاد میرزا  نسخه ق١٢٩٧ناصر الدین شاه نوشته و سپس در سال 

 ٤٧٠٠ ۀشـمار مشارق االضـواءنسخۀ  . سید جالل الدین طهرانی در حاشیۀده استافزووی را در مقدمه 
نامیده است. بروکلمان به دلیل عدم شناخت قائنی، به اشتباه این اثر را بـه  صبح و شفقرسالۀ را   مجلس آن

(بـه خـط مؤلـف) و  ٦٣١٠های  عبد العلی بیرجندی نسبت داده است. چند نسخه از این رساله به شماره
عالمـه طباطبـایی در کتابخانـۀ  ١/١٠٥١شـمارۀ  به کتابخانۀ مجلس و در ٦٣١١و  ٥/٦٤٢و  ١/٢٧٣٦

خط شاگردش، محمـد به و  ٦٤١٢١به شمارۀ  یدیگر ۀ). نسخ٥٦٤، ص ٩شیراز موجود است (همو، ج
  ).٤٦٦- ٤٦٣، ص ٩٠شود (حائری، ش موسوی دزفولی در کتابخانۀ مجلس نگهداری می
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(فارسی): متن این اثر به درخواست میرزا عبد اللـه ریاضـی  در بیان طلوع فجر و شفق. رساله ٦
برگزیده شده است. بنابراین مؤلف نامی بر این رساله ننهاده است، در  مشارق االضواء ۀروی رسالاز 

در معرفت کمیت و کیفیت مابین طلوع فجر و طلوع مرکز شمس و غروب : «است عنوان رساله آمده
و  مابین الطلوعین بر حسب بودن مرکز آفتاب در اجزای منطقة البـروجتناقص شفق و کیفیت تزاید و 

، ص ٩٠(همـو، ش »که کدام جزء از اجزای منطقة البروج زمان مـابین الطلـوعین اسـت در بیان آن
(بـه خـط  ٦/١٢٠٨٧(به خط مؤلـف) و  ٧/١٢٢٣٥های  چند نسخه از این رساله به شماره ).٤٦٨

کتابخانۀ مجلس بـا  در ١/٦٠٩٢شمارۀ به میرزا عبدالله ریاضی) در کتابخانۀ آستان قدس رضوی و 
فارسی و عربی از مؤلف و اسدالله منجم هزارجریبی (شاگرد میرزا عبداللـه ریاضـی و زنـده  حواشی
  ).٨٨٥، ص ٧ق) موجود است (درایتی، ج١٣٥٧در سال 
 ۀلۀ دشـوار و پیچیـدئمسـ ١٦٣(عربی): در زمینۀ هندسه اسـت. در ایـن رسـاله  المسئوالت. ٧

). چند نسـخه ٤٦١، ص ٩٠کند (حائری، ش ها را با برهان اثبات و حل می هندسی را طرح و دعوی
(کتابـت  ١٦١٥٢هـای  (به خط مؤلف) در کتابخانۀ مجلس و شـماره ٦٣٣٧از این رساله به شمارۀ 

  ). ٥٠٨، ص ٩در کتابخانۀ آستان قدس موجود است (درایتی، ج ١٦٠٦٦ق) و ١٢٨٠شعبان  ١٠
پایـان نسـخۀ شـمارۀ ت (فارسـی): بنـا بـه نوشـته ای در ئالت) در هی(=مسئو سؤال و جواب. ٨
مجلس از میرزا اسدالله منجم آملی هزارجریبی، این رساله پاسخ سواالت میرزا عبد اللـه  ٢/٦٠٩٢

  ).٢٣٩، ص ٦؛ درایتی، ج ٤٧٠، ص ٩٠ریاضی است (حائری، ش
مجلس (به خط مؤلف) بـه تـاریخ  ٣/١٥٥٣٧(عربی): نسخۀ شمارۀ  ریاضیات ةفوائد متفرق. ٩

  ای از ایـن رسـاله ). حاشـیه١٢١٧، ص ٧هجری قمـری موجـود اسـت (درایتـی، ج ١٢٨٦شعبان 
  رین همدان بوده است.وِ دهد مؤلف در این تاریخ در روستای ِش  ) نشان می١١٩(گ 
مجلس (به خط مؤلف) موجـود اسـت  ٥/١٥٥٣٧نسخۀ شمارۀ  :(عربی) برهان الخطائین. ١٠

  ).٤٧٧، ص ٢(همو، ج
: نسخۀ این رساله به خط مؤلـف )فارسی( های محمد شاهی هها و ما حرکت شمس در سال. ١١

  ).٦١٤، ص ٤در کتابخانۀ مجلس موجود است (همو، ج ٣/١٥٢٤٦و به شمارۀ 
تحقیق در اقسام زمان حقیقی در تقاویم و فرق مین تایم (زمان وسطی) و سن تـایم (زمـان . ١٢

بـا مـیالدی (مطـابق  ١٨٦٠: قائنی این گفتار را بر اسـاس تقـویم سـال )فارسی( شمسی و حقیقی)
ای از آن بـه خـط مؤلـف و تـاریخ  های دو تاریخ نوشته اسـت. نسـخه ق) و با تطبیق بین ماه١٢٧٧
  ).٦١٣- ٦١٢، ص ٩١در کتابخانۀ مجلس موجود است (حائری، ش ٢/٤٩١١و به شمارۀ  ق١٢٩٩
کوتاهی است و نسـخۀ آن بـه خـط  (فارسی): رسالۀ تعیین سمت قبله در صفحۀ اسطرالب. ١٣

در کتابخانۀ مجلس موجود است (حائری،  ٣/٤٩١١و به شمارۀ  ق١٣٠٠و  ١٢٩٩مؤلف به تاریخ 
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  ). ١٩٤، ص ٧نیز نامیده شده است (درایتی، ج صنعت اسطرالب). این رساله ٦١٣، ص ٩١ش

ای از آن  کمال الدین فارسی: نسـخه البصائراب تنقیح المناظر لذوی االبصار وحاشیه بر کت. ١٤

  ).٤٦١، ص ٩٠در کتابخانۀ مجلس موجود است (حائری، ش ١٦٧به خط مؤلف و به شمارۀ 

ارشـمیدس: قـائنی در حواشـی ایـن نسـخه  کـره و اسـطوانۀ ۀۀ تحریر رسـالحاشیه بر رسال. ١٥
ی، و قضـایای ای از دعـاو تحقیقات بسیار با خط شکسـته نسـتعلیق زیبـای خـود دارد و بـرای پـاره

در کتابخانـۀ  ٦٤١٢ای از آن بـه خـط مؤلـف و بـه شـمارۀ  هندسی براهین دقیق آورده است. نسـخه
  ).٦١٢-٦١١، ص٩١مجلس موجود است (همو، ش

برهـان):  بو الفتوح ابن صالح همدانی (رسـالۀا تنقیح و تصحیح رسالۀ کیفیة تسطیح الکرة. ١٦
ق ٨٩٢و به خط میرزا عبد الله ریاضـی کـه از روی نسـخۀ مـورخ  ١/٦٠٢ای از آن به شمارۀ  نسخه

، به دست قائنی تنقیح و تحشیه شده ق) رو نویسی و٩٣١ محمد بن قاضی زاده رومی (و مود بنمح
در کتابخانـۀ مجلـس  ١/٦٣٢٩در کتابخانۀ مجلس موجود است. نسـخۀ دیگـری از آن بـه شـمارۀ 

  ). ٣١٤ -٣١١، ص ٨٧نگهداری می شود (همو، ش

هایی از این رساله به  نسخه :(عربی) فی البرهان علی أن االبصار لیس بخروج الشعاع فایدة. ١٧
شـعبان  ١٥(کتابـت در  ٣/٥٥٢٦شـمارۀ بـه (به خط مؤلف) در کتابخانـۀ ملـک و  ٢/٦٠١شمارۀ 

  ).٨٦٦، ص ٨کتابخانۀ آستان قدس موجود است (درایتی، ج ق) در١٢٨٦

فی ان کل ما یستعلم من المجهوالت بالشکلین المغنی والظلـی یمکـن ان یسـتعلم  ةرسال. ١٨
در کتابخانـۀ ملـک  ٤/٦٠١ای از آن بـه شـمارۀ  نسـخه :(عربی) بالمسطر والفرجار من غیر حساب

، ٨٩موجود است و مرحوم عبد الحسـین حـائری آن را جـزو آثـار قـائنی آورده اسـت (حـائری، ش
خص شد، قائنی بر این رساله چنـد حاشـیه دارد ولـی نـام قـائنی در ). با بررسی رساله مش٣١١ص

  ملک).  ٦٠١خطی ش  ۀعنوان این رساله وجود ندارد (نک: قائنی، نسخ

نیز نامیـده مـی شـود  لگاریتم اعداد(فارسی) که  رساله در استخراج جدول لوگاریتم َجیب. ١٩
د خود علـی محمـد اصـفهانی فـراهم قائنی این رساله را از افادات استا :)٢٧٢٩، ص ٤(منزوی، ج

ای از آن به خط مؤلف و به شـمارۀ  استادش است که نسخه ۀای بر رسال کرده است و در اصل تعلیقیه
های دیگری از  ملک). نسخه ٦٠١خطی ش ۀدر کتابخانۀ ملک موجود است (قائنی، نسخ ٦٠١/ ٥

(به خط محمد  ٦/٢٧٣٦و ) در کتابخانۀ ملک ١٠٧١، ص ٨(درایتی، ج ٢/٣٤٠٧های  آن به شماره
دیگـر و  ۀیک نسخ .)٦١٤، ص ٩١موسوی دزفولی) در کتابخانۀ مجلس موجود است (حائری، ش

شـود  آسـتان قـدس نگهـداری مـی ۀدر کتابخانـ ١٢١١٢شرح آن از میرزا عبدالله ریاضی به شمارۀ 

  ). ٢٧٢٩، ص ٤(منزوی، ج



 

  

١٣۴ 

، ٨٧استاد حائری به این اثر اشاره کرده است (حائری، ش :(عربی)رساله در پرگار و مسطر . ٢٠
 نسخه٣١١ص 

ً
ای از آن در کتابخانـۀ مجلـس  ) ولی نسخه یا منبعی از آن ذکر نکرده است. احتماال

  بوده است.
  ۀحاشی. ٢١

ُ
 ۀ. این حواشی را میرزا عبد الله ریاضی از قول قائنی در حاشـیالووسر ماناکَ تحریر ا

 منحصر بطباط ٨٢٤نسخۀ شمارۀ 
ً
فرد عبد الله ه بایی مجلس آورده است. در این نسخه عکس ظاهرا

  ).٦١٥، ص ٩١ریاضی نیز وجود دارد (همو، ش
 ٤٧٠٠الدین طهرانی در نسخۀ شـمارۀ  لسید جال :نصیریه ۀحاشیه بر شرح خفری بر تذکر. ٢٢

  ).٦١٥، ص ٩١کند (همو، ش مجلس از این حواشی یاد می
در کتابخانۀ مجلس  ١٥٥٣٧٢/ ٢کاشانی که نسخۀ آن به شمارۀ  الحسابحاشیه بر مفتاح . ٢٣

). این نسخه بـه خـط محمـود بـن محمـد اسـماعیل ٤٥٣، ص ٤(درایتی، ج(عربی) موجود است 
هجـری قمـری کتابـت شـده اسـت. ایـن نسـخه در  ١٢٦٥حسینی قائنی بیرجندی است و در سال 

ق در ١٢٧٣ها تـاریخ سـوم صـفر  یکـی از حاشـیه بر آن حاشیه نوشته است.او اختیار قائنی بوده و 
یک قطعـه عکـس وی نیـز در صـفحۀ اول الصـاق شـده اسـت (قـائنی، پ). ٤٤اردکان را دارد (گ

  ).١١٨-١١٩، گ ١٥٥٣٧نسخۀ خطی، ش  ۀمجموع
. این رساله شرح مقالـۀ چهـارم (عربی) نهایة االیضاح فی شرح باب المساحة من المفتاح. ٢٤

در قصـبۀ  هجری قمری ١٢٧٣ سال صفر ١٥در نگارش آن  اشانی است.جمشید ک مفتاح الحساب
و از را به نام ناصرالدین شاه قاجـار کـرده  ی در دیباچۀ رساله، آناردکان یزد به پایان رسیده است. قائن

 در وزیر وقت علوم، علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه تمجید کرده است
ً
 ق١٢٩٥محرم  شنبۀ اول. بعدا

نـام  زیـررا برای اویس میرزا حاکم بهبهان نوشته و نام او را در دیباچـه   از آن یدیگر ۀدر بهبهان نسخ
. از این رساله چندین نسخه بـه شـرح زیـر ایم) (خود این نسخه را نیافته ناصرالدین شاه افزوده است

  جا مانده است. هب

   مجلس سنا ٢٢٣. نسخۀ شمارۀ ١
طفی مولوی اصفهانی درب امامی در روز دوشـنبه برگ به خط نسخ بدیع بن مص ١٠٣این نسخه در 

آمـده کـه روز  عق در مدرسۀ نیماورد اصفهان کتابت شده است. در صـفحۀ ١٢٧٩ربیع الثانی  ٢١
را آغاز کرده است. این نسخه در تملک حسین علی عمید دفتر پسـر   آن ق١٢٧٩محرم  ٢٦پنجشنبه 

با مهر مصطفی بن محمد علی است. عنـوان و نشـان شـنگرف، جـدول و  ق١٣١٢آقا غالمرضا در 
 سـانتی متـر و ابعـاد ١٤×٧و به ابعاد  ٢٣شکل مشکی و شنگرف است. تعداد سطرهای هر صفحه 

سانتی متر است. کاغذ آن سفید و جلد آن تیماج سـبز ضـربی یـک الیـی اسـت  ٢٣×١٤کتاب هم 
  ).١٠٤(نک: دانش پژوه، ص
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  مجلس  ۶٣٨٣. نسخۀ شمارۀ ٢

 ٢٦٤این نسخه که بازنویسی شدۀ نسخۀ اصلی کتاب است به خـط شکسـتۀ نسـتعلیق مؤلـف (در 
سـال  ۀذیقعـد ١٥برگ سفید در اول و آخـر نسـخه) در روز سـه شـنبه  ٨برگ با  ١٣٣صفحه شامل 

هایی به خط میرزا عبد الله ریاضـی از مؤلـف و  در شهر تهران به پایان رسیده است. حاشیه ق١٢٩٨
منـه رحمـه «و » منـه دام عـزه«هـای  با نشانقائنی ی ها شود. حاشیه زا نصیر و بیرجندی دیده میمیر
ه

ّ
ه خود نیز حاشیهمشخص شده » الل

ّ
تـا  ١١٢ست. از بـرگ هایی بر کتاب نوشته ا است. میرزا عبدالل

برگ یک شکل هندسی رسم شده و بر صفحۀ دیگر چند سطر توضیح در مـورد آن شـکل آخر، بر هر 
ــته شــده اســت. در بــرگ   ١١١نوش

ــۀ  یادداشــتی از قــائنی حــاکی از مقابل
ـه وجـود  بهنسخه 

ّ
کمک میـرزا عبدالل

مؤلف نیز  ٦×٤دارد. یک قطعه عکس 
بر پشت نخستین صفحۀ کتاب الصاق 

). سـه ابتدای مقاله شده است (تصویر
های  ح صفحۀ اول و حواشی صفحهلو
 ١١٠(برگ  ٢٢٠و ذیل صفحۀ  ٢و  ١

پ) ُمذّهب و عناوین شنگرف اسـت. 
ـــا  تمـــام صـــفحات دارای جـــداول ب

های آبی طالیی و الجوردی است.  قلم
 ٢٥×١٧قطع کتاب وزیری و به ابعـاد 

سانتی متر و جلد آن از تیماج مشـکی 
ابری نقاشی شـده بـا آب طـال و دارای 

سطر  ١٩است. هر برگ مقوای ضخیم 
  ).٤٨٧، ص ١٩دارد (نک: حائری، ج

  سپهساالر ۵٢٠. نسخۀ شمارۀ ٣

هـا  . عنـوان و نشـانخوردگی ندارد  این نسخه به خط نستعلیق خوش مؤلف کتابت شده است و هیچ خط
ها در جدول زر و الجورد است. در صفحۀ آغاز با زر و الجورد نـام مالـک بـه صـورت  شنگرف و صفحه

حاشیه سازی شده و کتـاب در همـان سـال وقـف کتابخانـۀ مسـجد » ١٢٩٧مالک اعتضادالسلطنة در «
سپهساالر شده است. کاغذ آن شبیه پوست آهو است و جلـد آن تیمـاج سـرخ مقـوایی ضـربی بـه ابعـاد 

  ). ٧٣٥، ص ٥سانتی متر است (نک: دانش پژوه، ج ١٥×٥/٧  ابعاد کاغذ آن هم و سانتی متر ٢٢×١٤



 

  

١٣۶ 

  مجلس ١۵٣٣. نسخۀ شمارۀ ۴

در بهبهان کتابت  ق١٢٩٤محرم  ١٢روز شنبه صفحه در  ٣٠١این نسخه به خط نستعلیق مؤلف در 
سانتی متر و جلد آن تیماج قرمز است. تعداد سـطرهای  ٢٠×١٢شده است. قطع آن خشتی به ابعاد 

و کاغذ آن فرنگی است. عالوه بر اشکال هندسی کـه در اثنـاء آن موجـود اسـت، در  ١٥هر صفحه 
  ).٢٣۴، ص ۴(نک: حائری، ج ه استپیوست شدآن  هشکل هندسی مختلف ب ٢١آخر نیز 

  مجلس  ١/١۵٢۴۶. نسخۀ شمارۀ   ۵

تـا پشـت  ٢برگ (از پشـت بـرگ  ٢٥هجری توسط مؤلف در  ١٣ر قرن این نسخه به خط نستعلیق د
  ).٨٧٣) نوشته شده است. (طباطبائی، ص ٢٧برگ 

  نهایة االیضاحرساله محتویات 
» فـي المسـاحة«ق) بـا عنـوان ٨٣٢ وغیاث الدین جمشید کاشـانی ( مفتاح الحسابمقالۀ چهارم 

کاشانی در این مقاله عـالوه بـر  است. های هندسی گیری ابعاد، مساحت و حجم شکل اندازهدربارۀ 
های مفید برای محاسبۀ سطح و حجم، مهارت و دقت نظر خود را در فن محاسـبه نشـان  بیان قاعده

نهایة االیضاح فی شـرح بـاب باب نوشته شده است. رسالۀ  ٩داده است. این مقاله در یک مقدمه و 
ر این کتاب اصطالحات باب مساحت را . قائنی داست هشرح مطالب این مقال المساحة من المفتاح

ها و ادعاهای هندسی کـه کاشـانی بـدون  دهد. وی برای قضیه که کاشانی به کار برده است شرح می
کند و از مآخذ بسـیاری اسـتفاده  های بسیار دقیق رسم می آورد و شکل برهان و شکل آورده برهان می

از جنبۀ دقت علمی و هم از نظر فنی و هنر  شکل رسم کرده که هم ٢١کند. قائنی در پایان کتاب  می
و شرح و توضیحات » قال«وی مطالب کاشانی را با واژۀ  معماری بسیار بدیع و اعجاب انگیز است.

نحریر الکامل امام الالعالم الفاضل و«با القابی چون  از کاشانیو کند  بیان می» اقول«خود را با واژۀ 
  محتویات رساله به قرار زیر است.د. بر می نام» قدوة المهندسینالمحاسبین و

  مقدمه: در تعریف مساحت و اصطالحات به کار رفته در آن.
هـای  مطـالبی در مـورد کمیت ،کاشانیالدین عماد، تألیف شرح فوائد البهائیهکمک کتاب  قائنی به

حجم. های پیوسته را به سه نوع دسته بندی کرده است: خط، سطح و  پیوسته و گسسته آورده و کمیت
سپس واحدهای طول مانند، ذراع، قصبه، اشل، قدم و انگشت و جو که کاشانی نام برده و نسبت بین 

کند. قائنی در مورد اندازه گیری مساحت اجسام مطلبی را از  می نقلسه ذراع هاشمی، ید و حدید را 
ریف نقطـه، کند. سپس به شرح مطالب کاشانی در مورد تع محمد باقر یزدی بیان می عیون الحساب

وازی، تـم ۀوازی و سـطوح مسـتویتـخط و انواع آن مانند طول، عرض و عمـق و خطـوط مسـتقیم م
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خطوط غیر مستقیم و مستوی، زاویۀ مسطحه و زاویۀ مجّسـمه (فرجـه) و واحـد انـدازه گیـری زاویـه 
کنـد کـه تعریـف مـورد اسـتفادۀ کاشـانی از  پردازد. در مورد تعریـف خـط مسـتقیم، اشـاره می می

 .به کار برده اسـت درتجرید الکالمارشمیدس است و این همان تعریفی است که نصیرالدین طوسی 
نیشـابوری و عبـدالعلی بیرجنـدی و  الـدین اعـرج نظامبحثی طوالنی و فلسفی به نظریات سپس در 

گویـد کـه خـط  . وی در بخشـی از ایـن مطالـب میکنـد میاشاره  تکسیر دایره ۀارشمیدس در رسال
مستقیم در شرایط مختلف اسامی گونـاگونی چـون ضـلع، سـاق، مسـقط الحجـر، عمـود، قاعـده، 

دهد. توضـیحات وی در مـورد  پذیرد و سپس هر واژه را شرح می رتفاع میجانب، قطر، وتر، سهم و ا
طوسـی اسـت. بـرای شـرح تحریرات و  تذکرة النصیریةسطح مستوی و مستدیر با استناد به مطالب 

و اعتراض قطب  تئهیو  تذکرهمطالب زاویۀ مسطحه و انواع آن و زاویۀ مجسمه از نظرات طوسی در 
و ابـن سـینا در  ملخـصو به نظریات امـام رازی در  استفاده نهایة االدراکها در  الدین شیرازی به آن

  اشاره می شفا
ً
مه مجّسـ ۀزاویـ«گوید که تعریف زاویه به صـورت  می تذکرهبه نقل از قائنی کند. مثال

 دهد. ی قرار میمقدار کّم  ۀزاویه را در مقول» بین دو خط مستقیم متالقی در یک نقطه

  فصل است.  ٣چه مربوط به آن است و دارای  ث و آنباب اول: در مساحت مثل
فصل اول: تعریف مثلث و انواع آن. در این قسمت پس از بیان تعریف مثلث و ارتفاع، مرکـز مثلـث 

 رده است. آوشود که قائنی در هر مورد توضیحاتی  مثلث) تعریف می محل برخورد سه نیمساز(
بـرای  زیرآن. کاشانی چندین قاعده به شرح  فصل دوم: محاسبۀ مساحت مثلث و استخراج ابعاد

و  البهائیـةفوائـد شـرح نوشـته و از  مساحت مثلث آورده است. قائنی شرح مفصلی در این قسـمت
  استفاده کرده است. اقلیدساصول 
  برهانی نقل کرده است. شرح بهائیةحاصل ضرب قاعده در نصف ارتفاع. قائنی از . ١
بـه عبـارت دیگـر ). p( در نصـف محـیطحاصل ضرب عمود خـارج شـده از مرکـز مثلـث . ٢

S p.r= )r  =محاطی) ۀشعاع دایر. 
ي معرفـة مسـاحة فـ(قائنی برای این فرمول، اثبات مختصـری از قضـیۀ اول کتـاب بنـی موسـی 

  آورده است. )  الکریةاألشکال البسیطة و
کاشانی ذکـری . طریق ترجمۀ کتب یونانی به تمدن اسالمی راه یافته است. قاعدۀ هرون که از ٣

  قضیۀ هفتم کتاب بنی موسی آورده است. ز ا یرنی اثبات مختصئقا از منبع نکرده است.

p (a b c) S p(p a)(p b)(p c)= + + ® = - - -
1
2

   

در قسمت بعدی این فصل چگونگی مشخص کردن پای ارتفـاع وارد بـر یـک ضـلع و محاسـبۀ 
فاصلۀ پای عمود تا دو رأس مجاور و محل قرار گرفتن پای عمود در داخل یـا خـارج مثلـث و طـول 



 

  

١٣٨ 

های جامعی در هر مـورد آورده  ارتفاع مثلث مورد بحث قرار گرفته است. قائنی با رسم شکل، برهان
ها را اثبات  استفاده شده، آن اقلیدساصول د تشخیص نوع مثلث هر جا که از قضایای است. در مور

 نقـل محمـد بـاقر یـزدی فتوحات غیبیـۀاز کتاب  هم مطلبی ها است. در اثبات قضیۀ کسینوس کرده
  کرده است.

: اگر سه ضلع معلوم باشند
ً
از ایـن رابطـه بـه  BHیعنـی  Bاز رأس  AHپای ارتفـاع  ۀفاصل ،مثال

  آید. دست می

a c bBH
a

+ -
=

2 2 2

2  
  :این فرمول در اصل همان رابطه کسینوس هاست

b a c ac.cos B= + -2 2 2 2  
 های جامعی در هر مورد آورده است. نی با رسم شکل، برهانئقا 

سـتفاده برابر سینوسی است که اکنون مـورد ا ۶٠روش دیگر استفاده از جیب است که مقدار آن 
انـد. قـائنی در  گرفته واحـد می ۶٠شعاع دایرۀ مثلثاتی را  دورۀ اسالمیگیرد، زیرا ریاضیدانان  قرار می

ها در فصـل دوم  سـینوس ۀطوسی مقدمۀ مفیدی در مورد قضـی نصیرالدینکند که  این مورد اشاره می
  کند.  این قضیه را اثبات می آورده است. سپس کشف القناعمقالۀ سوم کتاب 

عبدالعلی بیرجندی ذکر کرده اسـت.  شرح تذکرۀقائنی هچنین روش دیگری همراه با اثبات آن از 
  :استفاده شده است که به صورت زیر استها  سینوس ۀمثلث و رابطین روش از دایره محیطی ا در

sinA sinB sinC
a b c

= =
 

لـوم از مثلـث سـایر مطلب بعدی در مورد حل مثلث است، بدین معنی که با داشـتن اجـزای مع
ها بـرای  اند که با توجه به آن حالت). اجزای اصلی مثلث، سه ضلع و سه زاویه ۵اجزای آن را بیابیم (

آید: معلوم بودن سه ضلع، معلوم بـودن دو ضـلع و زاویـۀ بـین  حل مثلث، چهار حالت به وجود می
هـا.  و زاویۀ مقابل بـه یکـی از آن ها و معلوم بودن دو ضلع ها، معلوم بودن دو زاویه و ضلع بین آن آن

گیـرد و چـون در ایـن حالـت  کاشانی عالوه بر چهار حالت فوق، حالت سه زاویه را نیز در نظـر می
کند و  ها را یک اختیار می یکی از آنطول  ،له بی شمار جواب دارد، برای پیداکردن اضالع مثلثئمس

ها از جیـب کمـک  رای پیـداکردن زاویـهکند. در حالت سه ضـلع بـ بقیه را بر حسب آن محاسبه می
  ۀ بیرجندی بهره برده است.تذکر شرحگیرد. قائنی در این بخش از  می

bcsin Ar , S r.p
a b c

= =
+ +  

. فرمول چهارم مساحت مثلث استفاده از جیب زاویه است. کاشانی این فرمول را از ابـداعات ۴
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 کاشانی بدون اطالع از آثار  وجود دارد وداند. ولی این فرمول در آثار قبل از وی نیز  خود می
ً
احتماال

  دست آورده است. را به قبلی، به طور مستقل آن
bcsin Ar , S r.p
a b c

= =
+ +  

مسـاحت مثلـث  فرمولبه تا  کند ه نمیبلمقابا هم این دو فرمول را کاشانی  قابل ذکر این که ۀنکت
  دست یابد. به صورت زیر

S bc.sinA=
1
2

  

آن اسـت کـه هـای مربـوط بـه  محاسـبۀ طولل سوم: در مساحت مثلث متساوی االضالع و فص
  ه کرده است.عرضکاشانی برای آن چهار فرمول 

aS ( )= ´4
3 3

2   

hS =
4

2 3   

aS a= ´ 3
1 1

5
3  

که نح ن مد «شصتگانی فرمول دیگر به این صورت است که: مربع یکی از اضالعش را در عدد 
رقم اعشـار در دسـتگاه اعشـاری بـه صـورت زیـر  ١١کنیم. مقدار این عدد با  ضرب می» خامسهلز

  است. 

( ) a / a= + + + + = ´2 2
2 3 4 5

25 58 50 44 37
0 4360127

60 60 60 60 60
S)که نح ن مد لز خامسه( a= ´2

4    

a و ادعا کرده کاشانی به جاینی بر فرمول سوم ایراد گرفته ئقا
استفاده کرده است.  a از مقدار 2

 نسـخهمشخص شد که این ایراد بی مورد است.  مفتاح الحسابهای  با بررسی نسخه
ً
ای کـه  ظـاهرا

کاشـانی  افتـاده اسـت.» نصـف أحـد اضـالعه«از عبـارت  »نصـف« ۀداشته کلمـقائنی در اختیار 
هایی همراه با رسم شـکل بـرای هـر  ها را ساده نکرده است. قائنی برهان ها را بیان کرده ولی آن فرمول

  ها آورده است. یک از فرمول

aS فرمــول ،فرمــول کاشــانی ۴نی عــالوه بــر ئقــا =
43

16
 ۀکــه ســاده شــد آورده اســتهــم را  

  های فوق است.  فرمول
چنـین اسـت:  برهـان فرمـول خـودش آورده اسـت.هایی  برهانبرای هر یک از پنج فرمول  نیئقا

  است). آوردهبدون ذکر دلیل نی تناسب اول را ئقا(

S aS ( )a a S
a

+
= Þ = + = Þ =

2 4
2 4 4

4

1 1
1 1 3 38 16

1 8 16 16 16
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های محـاطی و محیطـی  محاسبۀ طول ارتفاع مثلث و شعاع دایره های دستور برهانهمچنین وی 
  کتاب را آورده است. 

  فصل است.  ۵ی اها و اجزای آن است و دار ر مورد مساحت چهارضلعباب دوم: د
. کاشانی چهارضلعی را به صـورت سـطح محـدود بـه چهـار خـط ریف چهارضلعیفصل اول: تع

وازی ذکـر کـرده تـمستقیم تعریف کرده است. قائنی در این مورد بحث و مطالبی در مورد خطـوط م
ده اسـت. کرها را از نظر تساوی ضلع و زاویه به چهار دستۀ کلی تقسیم  است. کاشانی چهار ضلعی

و مختلف  الزوایارا مربع، چهار ضلعی متساوی  الزوایاچهار ضلعی متساوی االضالع و متساوی او 
و بقیه دانسته (لوزی) را معّین  الزوایااالضالع را مستطیل، چهار ضلعی متساوی االضالع و مختلف 

در دستۀ چهارم قرار داده است. از جملۀ این چهـار  ،هستند الزوایاکه مختلف االضالع و مختلف را 
ها شبه معّین (متوازی االضالع)، ذوزنقه (ذوزنقـۀ واحـده یـا قـائم الزاویـه، ذوزنقـۀ متسـاوی  ضلعی

(دو پایه) و منحرف (غیر مشـخص)  )، ذوالرجلینبادبادکالساقین و مختلف الزنقتین)، ذوالیمینین (
هستند. ذوالیمینین چهارضلعی [محدبی] است که دو ضلع مجاور آن با هم مساوی و دو ضلع دیگر 
آن نیز با هم مساویند ولی با دو ضلع اول تفاوت دارند. ذوالرجلین چهارضلعی [مقعری] اسـت کـه 

های  عّین در آورد. کاشانی چهار ضـلعیرا تمام کند و به صورت م چون بر ذوالیمینین افزوده شود، آن
  غیر مشخص را منحرف نامیده است.

   
ها را برای بحث خود در باب نهم که در مـورد سـاخت انـواع طـاق و مقـرنس  کاشانی این شکل

گویـد:  ر همین رابطـه میده است. وی دکرها را در این قسمت تعریف  آن این ، بنابراست الزم داشته
و اگر منفرجه باشـند نجارهـا آن را  ١»لوزه«زاویۀ مساوی قائمه باشند بّناها آن را  الیمینین دواگر در ذو

                                                    
کاری  نامند و نقش چهار ترنج از نقوش معروف کاشی می» ترنج«های ایرانی این نوع ذوالیمینین را که دو زاویۀ قائمه دارد  کاری در کاشی .١

← 
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نامیم. قائنی برهان ادعاهای کاشانی را با رسم شـکل  می» باطیه«را  و اگر حاده باشند ما آن» جودانه«
  ده است.آور

ایـن آن اسـت. در  هـای مربـوط بـه محاسبۀ طولفصل دوم در مورد مساحت مربع و مستطیل و 
هایی که بین طول قطر و ضلع مربع وجود دارد بیان شده است. از جمله اگر ضـلع مربـع  فصل رابطه
دانیـد  طور کـه می آیـد. همـان ضرب کنیم، قطر آن به دست می» خامسه ا کد نا ی ز مو«را در عدد 

a برابر با aقطر مربع به ضلع  است. بنـابر ایـن  2 است و لذا این عدد مقدار شصتگانی عدد 2

کـه همـۀ ارقـام  به صورت زیر محاسبه کـرده کسری شصتگانیرقم  ۵را تا  2 کاشانی مقدار عدد
  است. رقم بعد از ممیز درست ۹شصتگانی آن درست و در پایۀ دهدهی تا 

/= + + + + + »
2 3 4 5

24 51 10 7 46
2 1 1 41421356224

60 60 60 60 60
  

 های مربـوط بـه تعیین طول) و بادبادکفصل سوم در مورد مساحت معّین (لوزی) و ذوالیمینین (
ذوالیمینـین بیـان  مسـاحت معـّین و یکـی بـرای مساحت است. کاشانی دو شیوه برای محاسبۀهآن 

  کرده است.

a,b = قطرها     
a bS c ( ) cــن = ضــلع معی - - =2 2

2 2
  

abSــن = معی 2
   

c,d = قطرها     
c dS [(a b ) ( ) ] a, bضــلع ذوالیمینیــــــن = + - - =2 2 21

2 2 2
   

از  ١ ۀاول و قضـی ۀاز مقالـ ٨ ۀنی به کمک قضیئقا
ها را اثبـات کـرده  این فرمول اقلیدساصول دوم  ۀمقال

 . است
فصـل چهـارم در مســاحت شـبه معـّین (متــوازی 

آن  مربـوط بـههای  محاسبۀ طولاالضالع) و ذوزنقه و 
مطالـب  شـرح بهائیـهاست. قائنی در این قسـمت از 

نیـز » متـوازی االضـالع«از اصطالح  آورده ومفصلی 
  استفاده کرده است.

                                                    →  
خبرنامۀ تاریخ در » برخی خواص هندسی نقش چارترنج«کنید به مقالۀ محمد باقری با عنوان برای اطالعات بیشتر رجوع است. ایرانی 

  .۳۷- ۳۲، ص ۱۳۹۴، پاییز و زمستان ۲۱و  ۲۰، شمارۀ علم
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ها  الرجلین (دو پایه) و منحرف است که برای این کار از تبدیل شـکلفصل پنجم در مساحت ذو
 در مـورد ذو گرفته شـده اسـت.ها کمک  به تعدادی مثلث و جمع جبری مساحت آن

ً
الـرجلین مـثال

ABCD مساحت دو مثلث ،ABD  وBCD کنیم یا با رسم قطـر  از هم کم می و را محاسبهAC را  آن
را به دو مثلث متساوی تقسیم و با محاسبۀ مساحت یکی و دو برابر کـردن آن، مسـاحت کـل شـکل 

  . کنیم تعیین می
 «کاشانی از شکلی منحرف به نام 

َ
اق

ّ
گوید ایـن روش  و می است را رسم نکرده  آنولی  هنام برد» ش

ا« گوید که می نیئقاکار برد.  توان برای آن به را نمی
ّ

 نام مهندسی است که اولین بار مسـاحت آن» قش
شکل قشـا  اینو راجع به آن فصلی نوشته است. به همین دلیل ورده آدست  قطر به استفاده ازرا بدون 

  نامیده شد. قائنی نیز این شکل را رسم نکرده است.

  فصل است. ۵ها و اجزای آن است و دارای  باب سوم در مساحت چند ضلع
 ۴ها که به صورت سـطوح محـدود بـه خطـوط مسـتقیم بـیش از  فصل اول: در تعریف چند ضلعی

  تاست. 
از طریـق تبـدیل چنـد  ،آن ههای مربوط بـ محاسبۀ طولها و  فصل دوم: در مساحت چند ضلعی

گذرند رسـم  که از یک رأس چند ضلعی میرا ضلعی به تعدادی مثلث است. برای این کار قطرهایی 
ها برابر با مساحت چند ضلعی است. الزم به ذکر اسـت  کنیم. مجموع جبری مساحت این مثلث می

اسـت کـه  n – ٢ر بـا ضلعی محدب براب nهای ایجاد شده از رسم قطرهای یک رأس  که تعداد مثلث
آورده اسـت. در  شرا ذکر کرده و برهـانی بـرای آنمورد سخنی نگفته است ولی قائنی این کاشانی در 

  های منتظم از شعاع دایرۀ محاطی استفاده شده است.  مورد مساحت چندضلعی
آن است. کاشانی قطر  های مربوط به محاسبۀ طولهای منتظم و  فصل سوم: در مورد چند ضلعی

یرۀ محاطی و محیطی چند ضلعی منتظم را به ترتیب قطر اقصر و قطر اطـول نامیـده اسـت و بـرای دا
) و تعـداد a) بر حسب ضلع چند ضلعی (R) و شعاع دایرۀ محیطی (rمحاسبۀ شعاع دایرۀ محاطی (

  است: کرده هعرضهایی به صورت زیر  ) فرمولnاضالع (

aR
sin

n

و =
180

2
o

S n acot r cot
n na

=و =
2

180 180
4 2

o o

  

 وی مقدار
n cot

n
180

4

o

، ١٢، ١٠، ٩، ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣های منتظم دارای  را برای چند ضلعی 

هـا را در  تر، آن محاسـبه و بـرای اسـتفادۀ سـریع دهـدهیضلع به دو صورت شصتگانی و  ١۶، ١۵
  در جدول زیر آمده است. دهدهی ریداجدولی گرد آورده است. خالصۀ این جدول به همراه مق
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ــــد  چن

ضــلعی 

  منتظم

  تــــــاحـــــــمس
جزاء

ا
دقائق  
ثوانی  
ث  

ثوال
روابع  
س  

خوام
جزاء  

ا
دقیقه  
ثانیه  
ثالثه  
رابعه  
خامسه  

  

یب    دهدهیضر

  مثلث
  

  ٤٣٣٠١٢/٠  ٣٧  ٤٤  ٥٠  ٥٨  ٢٥  صفر  لز  مد  ن  نح  که

  ٧٢٠٤٧٧/١  ٨  ٧  ٤٣  ١٣  ٤٣  ١  ح  ز  مجـ  یجـ  مجـ  ا  ضلعی ٥

  ٥٩٨٠٧٦/٢  ٤٢  ١٧  ٤  ٢٣  ٣٥  ٢  مب  یز  د  کجـ  له  ب  ضلعی ٦

  ٦٣٣٩١٤/٣  ٤٠  ١٨  ٥  ٢  ٣٢  ٣  م  یح  ه  ب  لب  جـ  ضلعی ٧

  ٨٢٨٤٤٧/٤  ٣٢  ١٥  ٢٠  ٤٢  ٤٩  ٤  لب  یه  ک  مب  مط  د  ضلعی ٨

  ١٨١٨٢٥/٦  ١٦  ١٨  ٣٤  ٥٤  ١٠  ٦  یو  یح  لد  ند  ی  و  ضلعی ٩

  ٦٩٤٩٠٩/٧  ٣٥  ٦  ٩  ٣٩  ٤١  ٧  له  و  ط  لط  ما  ز  ضلعی ١٠

  ١٩٦١٥٢/١١  ٢٤  ٥٥  ٨  ٤٦  ١١  ١١  کد  نه  ح  مو  یا  یا  ضلعی ١٢

  ٦٤٢٣٦٣/١٧  ١٩  ٢٣  ٣٠  ٣٢  ٣٨  ١٧  یط  کجـ  ل  لب  لح  یز  ضلعی ١٥

  ١٠٩٣٥٨/٢٠  ١٦  ١٩  ٤١  ٣١  ٦  ٢٠  مو  لط  ما  لجـ  و  ک  ضلعی ١٦

تر از محاسبه با سـینوس آن  کند که محاسبات جدول به کمک تانژانت زاویه آسان قائنی اشاره می
  اساس به صورت زیر آورده است:است و خود جدولی بر همین 

  
های حاصل از تقسیم چند ضلعی منتظم وقتی که ضلع چند ضلعی یـک باشـد. در  مساحت هر یک از مثلثجدول 

  . ر)۲۹مجلس، گ ۶۳۸۳(نسخۀ شمارۀ  ستون چپ ارتفاع مثلث آمده که دو برابر اندازۀ مساحت مثلث است



 

  

١۴۴ 

 دسـتورچنـدین قـائنی فصـل فصل چهارم: در مـورد شـش ضـلعی منـتظم اسـت. در ایـن 
بــرای مسـاحت آن و بــرای رابطــۀ بـین شــعاع دایـرۀ محــاطی و ضــلع آن  های زیـر بـه صــورت

  ده است.عرضه کر

a aS , S r , S , S a a a a , r a= = = ´ = ´ + ´ =
4 2

4 3 3 2
1 2 3 4

27 3 1
12 6 6 6 2 3

2 4 8
  

  رده است.آوقائنی در هر مورد با رسم شکل برهانی 
های  به صـورت دستورفصل پنجم: در مورد هشت ضلعی منتظم است. در این فصل هم چندین 

  ده است.عرضه کرزیر برای مساحت و رابطۀ بین شعاع دایرۀ محاطی و ضلع آن 

S ( r) a , S a a a

a ( r) r , r a a

= - = + ´

= - = +

2 2 2 2

2 2

2 2 2 2

2 2 2 2 2
  

نقـل و اشـاره  عیـون الحسـابقائنی در مورد مساحت هشت ضلعی منتظم برهـانی را از کتـاب 
  کند که برهان محمد باقر یزدی طوالنی است.  می

دایره، حلقه و غیره و اجزای آن است  ۀیره، قطاع دایره، قطعباب چهارم: در مورد مساحت دا
  فصل است. ۵و دارای 

  فصل اول: در تعریف دایره، قطاع و قطعۀ دایره، اهلیلجی، حلقۀ مسطحه، هاللی و نعلی است. 
و  اقلیـدساصـول تحریـر ... را توضیح داده و از  و آن مانند سهم، وتر، مرکز ینی دایره و اجزائقا

 استفاده کرده است. اکر ماناالووستحریر 
فصل دوم: در مورد مساحت و محیط دایره است. کاشـانی محـیط دایـره را از ضـرب قطـر آن در 

 عدد
1

3
7

در دست می آورد و اشاره می کنـد کـه ارشـمیدس مقـدار ایـن ضـریب (عـدد پـی) را  به 

ápáۀ دمحدو
1 10

3 3
7 71

را در  تر آن کنـد کـه خـودش مقـدار دقیـق است و سپس اشـاره می پیدا کرده 

دست آورده است. مقدار ایـن عـدد در دسـتگاه  به» ثالثه ج ح کط مد«به صورت  الرسالة المحیطیة
تحریـر نی اثبات این تقریب را از کتـاب ئقابرابر مقدار زیر است.  دهدهیکسری رقم  ١١با  دهدهی

 ارشمیدس بیان کرده است. ۀتکسیر دایر

/p = + + + =
2 3

8 29 44
3 3 14159259259

60 60 60
 

  کند: های زیر اشاره می کاشانی سپس در مورد مساحت دایره به فرمول

dS ( ) d , S r r
ــط  محی

 قطــر
= ´ = ´ = = p2 2 2 2

1 2
22 11
7 2 14
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22 ارشمیدس کسر
7

و  آورده تکسـیر دایـرهرا که مقدار تقریبی عدد پی است در قضـیۀ دوم مقالـۀ  
کند که بعضـی از محاسـبه کننـدگان  قائنی توضیحات کاملی در مورد آن نوشته است. وی اشاره می

صـفر  ١١اند و آن عدد یک با  فرنگی قطر دایره را صدهزار سه مرتبه (یعنی صد هزار هزار هزار ) گرفته

  پی را برابر با  ) است و بدین وسیله عدد 1110 در سمت راست آن (یعنی برابر با

/3 14159265481  
قطر دایره را برابر با صد هزار شش مرتبـه  اند. خودش نیز برای پیدا کردن مقدار عدد پی دست آورده به

تـا صـفر در سـمت  ٢٠گیرد که برابـر بـا عـدد یـک و  (یعنی صد هزار هزار هزار هزار هزار هزار) می

ـــا بـــا ایـــن کـــار مقـــدار پـــی را برابـــر بـــا عـــدد ) اســـت و 2010 راســـت آن (یعنـــی برابـــر ب

/3    آورد. دست می به 14159265358979323847
کرده که در اولی مقدار محیط و مساحت دایره، بـر  عرضهکاشانی در پایان این مبحث سه جدول 

های دوم و سوم مقدار محیط و مسـاحت  آمده است. در جدول ۶٠تا  ١حسب اندازۀ قطر آن از عدد 
  آمده است.  دهدهیصورت  به ١٠تا  ١دایره بر حسب اندازۀ قطر، از عدد 

آن است. مساحت  های مربوط به محاسبۀ طولفصل سوم در مورد مساحت قطاع و قطعۀ دایره و 
کنـد کـه  ائنی اشـاره میصورت حاصل ضرب نصف قطر دایره در نصف کمان قطاع است. ق قطاع به

ارشمیدس آمده است. مساحت قطعـه از تفاضـل  ۀتکسیر دایرۀ رسالاین مطلب در انتهای قضیۀ اول 
آید. برهان این مطلب نیز در قضیۀ چهارم کتـاب  دست می مساحت قطاع و مساحت مثلث مرکزی به

زاویۀ مرکزی قطاع (قطعه) باشـد،  a شعاع دایره و rبنی موسی آمده است. با نمادهای امروزی، اگر 
  گاه:  آن

rمســاحت قطــاع =
a

p ×2

360

o

  

  
گویـد:  کنـد و می اشـاره می عیـون الحسـابقائنی به مطلبـی از کتـاب  ،»تنبیه«به نام  بندیدر 

انـد،  گرفته ٣۶٠را  و محـیط آن ١٢٠دایـره را  مساحان اهل تنجیم در مساحت دایره وقتی کـه قطـر«

1 بگیـریم محـیط برابـر ١٢٠اند؛ چرا که اگر قطر را  دچار خطا شده
شـود و اگـر محـیط را  می 7377
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6 بگیــریم قطــر ٣۶٠
114

11
 بگیــریم محــیط ١٢٠امــا بــه حســاب کاشــانی اگــر قطــر را ». شــود می 

/376 114/ بگیریم قطر برابر با ٣۶٠و اگر محیط را  9911 شود. قائنی سـپس بـه نظـر شـارح  می 59
 ».ال دقیـق دارداستخراج کمان از وتر و عکس آن احتیاج به اعم«گوید که:  کند و می اشاره می بهائیه

 هایی ماننـد کند که اگـر در مـورد چنـد ضـلعی آورد و اشاره می میسپس بحث جامعی در این مورد 
در مورد دایره چنین نیسـت  ،شود مساحت حاصل می ،مربع و مستطیل از ضرب دو پاره خط مستقیم

کند که یکی  را در نصف محیط آن ضرب می زیرا ارشمیدس در محاسبۀ مساحت دایره نصف قطر آن
  طول مستقیم و دیگری مستدیر است.  ،از آن دو

هـا خطـوط مسـتدیره اسـت از  آنکه محیط  ی استفصل چهارم: در مورد مساحت سایر سطوح
طـور جـامع  نی بهئقاقطعۀ حلقۀ مسطحه.  و هاللی، حلقۀ مسطحه ،نعلیاهلیلجی،  ،شلجمیقبیل: 

  ها پرداخته است.  به اثبات این مساحت

  
ها از  کاشانی مقدار جیـب زاویـه فصل پنجم: در بیان جدول َجیب و چگونگی عمل به آن است.

که اعداد  علت این ه کرده است. عرض، به صورت اعداد شصتگانی را درجه تا مرتبۀ ثانیه ٩٠صفر تا 
هـا در  مختلـف کمانهای  مربوط به نسبته شده آن است که محاسبات عرضدر دستگاه شصتگانی 

تر شود. کاشانی چگونگی استفاده از این جدول را نیز با ذکر مثـالی بیـان کـرده اسـت.  کوتاه ها زیج
 اشاره کرده است.آمده  در زیج خاقانیبه تفاوت این جدول و جدولی که نی ئقا

 
  ها و عمارات است.  ها در طاق ها است که کاربرد آن باب پنجم: در مساحت سایر سط

ه شـده عرضـهـا  هایی برای مساحت آن هایی که در این باب مورد بررسی قرار گرفته و فرمول از شکل
توان از شبه مستدیر، مطبل، مـدرج، ذوات الشـرفات و ذوات االضـالع مسـتدیره نـام بـرد.  است می

د تا به یکـی از کرها را کامل  توان آن ها می کند که برای محاسبۀ مساحت این شکل کاشانی اشاره می
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مطالـب نی ئقـا. بـه دسـت آوردها مساحتشان را  های قبلی تبدیل شوند و از طریق آن های باب شکل
  توضیح داده است. اختصاربه کاشانی را 

باب ششم: در مساحت سطوح مستدیر ماننـد اسـتوانه، مخـروط و کـره و اجـزای آن اسـت و 
  فصل است.  ۶دارای 

مانند استوانه، منشور، مخروط قائم، مخروط مایل، فصل اول شامل تعاریف اجسام مختلف فضایی 
 
ّ
بـرای  مربعـه اسـت. ۀحلقـ و کـره، فلکـه ۀ(فرفره)، کره، قطعم ع (هرم)، معّین المجّس مخروط مضل

هـای خـاص  و سپس حالت دهمدر مورد سطح مورد نظر آابتدا یک تعریف کلی  تعریف این اجسام
 در مورد استوانه، ابتدا سطح استوانهشده استآن بررسی 

ً
صورت مستدیر و دوار تعریـف  بهای  . مثال

حـور وازی، عمـود بـر متوازی یا غیر متم ۀح با دو صفحده و سپس جسم حاصل از تالقی این سطش
. امـا ریاضـیدانان دورۀ نامیده شده استاستوانۀ قائم، استوانۀ مایل و ... استوانه یا مایل نسبت به آن 

 جسم مورد نظـر را 
ً
اسالمی که منشاء آثارشان در این زمینه کارهای دانشمندان یونانی بوده، مستقیما

های معمول،  شانی نیز از این شیوه پیروی کرده است. کاشانی عالوه بر جسمکردند که کا تعریف می
  فلکه و حلقۀ مربعه را نیز تعریف کرده است. 

 
ً
ساوی تهای آن دو مثلث م ای است که قاعده استوانه کند: را چنین تعریف می کاشانی منشورمثال

آن و  شده است محیطبه آن متوازی االضالع  چند که ی استمنشور جسم گوید می نیئقاولی  است
  کند. تقسیم می انواع مثلثی، مربعی، مخمسی و...را به 

 الحسـابفـی  ةشمسـیالهـای  توضـیح داده و از کتـاب را این اجسام نی تمام سطوح و اجزایئقا
 مخروطـات ،اقلیـدس اصـولبنـی موسـی،  فی معرفة مساحة االشکال البسیطة والکریة، نیشابوری

  و آپولونیوس
ُ
 وسیوس استفاده کرده است.ذثاو کرا

فصل دوم: در مورد مسـاحت سـطح اسـتوانه اسـت کـه در سـه حالـت قـائم، مسـتدیر و مایـل 
  ه شده است.عرضهایی  دستور

فصل سوم: در مورد مساحت سطح مخروط است. در این فصل مسـاحت مخـروط نـاقص هـم 
آن را مخـروط مضـلع دانسـتند و  ده است. ریاضـیدانان دورۀ اسـالمی هـرم را نـوعی مخـروط میآم

  ای در مورد آن آورده نشده است. گفتند و به همین علت بخش جداگانه می
  قطر آن است. تعیین طولفصل چهارم: در مورد مساحت کره و 

  آن است. های مربوط به محاسبۀ طولکره و  ۀفصل پنجم: در مورد مساحت قطع
  فصل ششم: در مورد مساحت ضلع الکره (قاچ کروی) است. 

بعضی  ،کتاب بنی موسی و ارشمیدس ۀکره و استوانیزدی و  عیون الحسابی به کمک کتاب نئقا
 ارجاع داده است.به منابع ها را  ها را اثبات کرده وبعضی اثبات دستور
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  فصل است.  ٨باب هفتم در مورد محاسبۀ حجم اجسام است و دارای 
یـن مطلـب را در چهـار خـط آورده کاشانی افصل اول: در مورد محاسبۀ حجم انواع استوانه است. 

صفحه حجـم انـواع اسـتوانه و منشـور را  ۶و با رسم شکل در  بهائیهنی به کمک شرح ئقاولی  است
  بیان کرده است.

 هبهائیـبه کمک شـرح  نیئقاارتفاع آن است.  تعیینفصل دوم: در مورد محاسبۀ حجم مخروط و 
  دست آورده است. در هر حالت به ارتفاع راحجم انواع مخروط را با رسم شکل اثبات کرده و طول 

حجم مخروط ناقص اسـت. کاشـانی حجـم مخـروط نـاقص را از  ۀفصل سوم: در مورد محاسب
دسـت آورده  تفاضل حجم مخروطی با قاعدۀ پایین مخروط و حجم مخروط بـا قاعـدۀ بـاالیی آن به

  است. 

V [ D (h h ) d h ]p ¢ ¢= + -2 21 1
3 4 4

  حجم مخروط ناقص 

نام  ای بـه ت که ارشمیدس رسـالهالزم به ذکر اس
دارد. ثابت بـن قـّره از مطالـب ایـن  در کره و استوانه
و خـود  کـردهاو اسـتفاده  ۀتکسیر دایررساله و رسالۀ 

 فـی مسـاحة المسـّطحة والمجّسـمةای به نام  رساله
نوشته است که تنها نسخۀ خطی شـناخته شـدۀ ایـن 

در کتابخانـۀ ایاصـوفیه در  ۶/۴٨٣٢شمارۀ  هرساله ب
شهر استانبول ترکیه موجود است و فیلم این رسـاله در کتابخانـۀ مرکـزی دانشـگاه تهـران بـا شـمارۀ 

عرضه ثابت بن قّره در این رساله دو روش برای محاسبۀ حجم مخروط ناقص  ف وجود دارد. ۶/۴٣٧
  می پردازیم. که یک روش آن ابداع خود اوست. در اینجا به ذکر این دو روش کرده

   hو ارتفاع  Dو  d: حجم مخروط ناقص به قطرهای قاعدۀ فرمول اول
hV (D Dd d ــاقص(  حجم مخروط ن
p

= + +2 2

12
  

  رود. کار می های هندسه به که از ابداعات خود اوست و امروزه نیز در کتاب فرمول دوم:
hV (S SS S ¢ حجم هرم ناقص  ( ¢= + +2 2

3
  

 وی اطالعی از رسالۀ ثابت  های فوق را ذکر نکرده که کاشانی روش با توجه به این
ً
است، احتماال

تـوان حجـم مخـروط  بن قّره نداشته است و گرنه به کمک روش ابداعی ثابت بن قـره بـه آسـانی می
دست آورد. قائنی برای ادعای کاشانی برهانی ذکـر کـرده ولـی او هـم روش  ناقص و هرم ناقص را به

  ثابت بن قره را نقل نکرده است.
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 محاسبه حجم فضل مخروط و فضل معّین المجّسم (فرفره) است. قـائنی فصل چهارم: در مورد
م را بیـان کـرده ن المجّسـارشمیدس حجم معـیّ  ۀکره و استواناول کتاب  ۀاز مقال ٢٣ ۀبه کمک قضی

  است.
آورده فصل پنجم: در حجم کره است. در این فصل کاشانی پنج فرمول برای محاسبۀ حجـم کـره 

  عظیمه است. ۀمساحت دایر sقطر کره و  dشعاع کره،  r دستورهااست. در بیان امروزی این 
  . نصف قطر در یک سوم مساحت کره:١

dV ( r )= ´ p 21
4

2 3
  

  اش: . دو سوم قطر کره در مساحت دایرۀ عظیمه٢

V (d).( r )= p 22
3

  

چنـین  دهـدهیمـورد نظـر در دسـتگاه  دسـتوررابعه، که  ال کد نز ک δ . مکعب قطر در عدد٣
  :است

/V d ( ) d= + + + + = ´3 3
2 3 4

31 24 57 20
0 0 523598765432

60 60 60 60
  

  در نسبت محیط به قطر: ضرب . یک ششم مکعب قطر۴

V dp= 3

6
  

  عظیمه به مربع قطر: ۀدر نسبت مساحت دایر ضرب . دو سوم مکعب قطر۵

 
sV d
d

= ´3
2

2
3

  

کاشانی حجم کره را بر حسب حجم استوانه و مخـروط بیـان کـرده  ،در قسمت پایانی این فصل
عظیمۀ کره و ارتفـاع آن،  ۀای است که قاعدۀ آن مساوی با دایر است. حجم کره مساوی حجم استوانه

است که قاعدۀ آن برابـر دایـرۀ حجم مخروطی  چهار برابردو سوم قطر کره است. همچنین حجم کره 
  شعاع کره است.  عظیمۀ کره و ارتفاع آن برابر

   ارشمیدس آورده است. ۀوانکره و استرا به کمک کتاب  ها نی اثبات فرمولئقا
بـه  کره و استوانهنی به کمک کتاب ئقافصل ششم: در مساحت قطاع کروی و قطعۀ کروی است. 

 توضیحاتی داده است. اختصار
های منـتظم هسـتند.  هـا چنـد ضـلعی های آن فصل هفتم: در مساحت اجسامی است که قاعده

  : به قرار زیرند محاسبه کرده استکه را کاشانی در این فصل حجم پنج جسم منتظم افالطونی 
  وجه مثلث متساوی االضالع  ۴. چهار وجهی با ١
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  وجه مربع ۶. مکعب با ٢
  االضالعوجه مثلث متساوی  ٨. هشت وجهی با ٣
  وجه پنج ضلعی منتظم ١٢. دوازده وجهی با ۴
  وجه مثلث متساوی االضالع؛ ٢٠. بیست وجهی با ۵

  و دو جسم نیم منتظم که عبارتند از: 
  ؛(شکل دوم پایان مقاله) وجه مربع ۶وجه مثلث متساوی االضالع و  ٨. چهارده وجهی با ١
(شـکل  وجه پـنج ضـلعی منـتظم ١٢وجه مثلث متساوی االضالع و  ٢٠. سی و دو وجهی با ٢

  ؛چهارم پایان مقاله)
ده اسـت. عرضه شهایی شامل ضرایبی در دستگاه شصتگانی  ها فرمول برای هر یک از این شکل

آورده اسـت. بـه و ضلع هر چند وجهی وجود دارد، که بین شعاع کرۀ محیطی را هایی  همچنین رابطه
  صورت زیر محاسبه کرده است. به وجهی منتظم را ٣٢و  ٢٠، ١٢عنوان مثال طول یال 

a R ( R) ( R)
é ù

= - +ê ú
ë û

2
2 2

20
1 1

2 2
20 5

 a ( r) ( r)= -2 2
12

5 1
2 2

12 12
  

a ( r) ( r)= ´ -2 2
32

1 2
2 5 2

16 16
    

هـای الزم، در پایـان  های گستردۀ این اجسـام در مـتن کتـاب و بیـان برهان قائنی عالوه بر شکل
بر شمرده اسـت کـه از لحـاظ هنـری  اختصار ها را به آن های ویژگیو  کردهشکل رسم  ٢١کتاب نیز 

ده است. وی در مـورد عرضه کرمهمند. کاشانی در پایان این فصل جدولی شامل خالصۀ مطالب را 
 در کتاب این جدول اشاره می

ً
فرمـول  ،های مربـوط بـه انـدازه گیـری سـطح و حجـم کند که معموال

اقلیـدس  اصـولرا از کتـاب  هادسـتورگوید که او این  نویسند و می محاسبۀ حجم این اجسام را نمی
 ۵جمله سـطرهای  ازهای جدول را نیز اصالح کرده است ( استخراج کرده است. قائنی بعضی از داده

  ).١١و  ٧و  ۶و 
 حجم استوانه

ً
ای که یک مخروط به  فصل هشتم: در مورد محاسبۀ حجم سایر اجسام است. مثال

بـا هـم جمـع یـا از هـم کـم  محاسـبه وحجم هر دو را برای این منظور، آن اضافه یا کم شده است. 
. حجم آب خارج شده یمانداز ها در ظرفی پر از آب می کنیم. برای حجم اجسام غیر مشخص آن می

   از ظرف همان حجم جسم است.
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  پ)۸۳مجلس، گ ۶۳۸۳(نسخۀ 

  شکل دوازده وجهی محاط در بیست وجهی -١
  دوازده وجهی شکل بیست وجهی محاط در-٢
  شکل هشت وجهی محاط در مکعب -٣
  شکل مکعب محاط در هشت وجهی -۴

۱ 

۲ 

۳ ۴ 



 

  

١۵٢ 

  ها و بر عکس است. باب هشتم: در تعیین حجم بعض از اجسام به کم وزن آن
ها از طریق وسایلی خاص، دو  وسیلۀ وزن آن کاشانی پس از شرح چگونگی محاسبۀ حجم اجسام به

سی جسم از قبیـل طـال، جیـوه و سـرب را ثبـت کـرده و در  ها نام ده است که در آنعرضه کرجدول 
ها در یک جدول دیگر وزن آِب هم حجم صـد مثقـال از هـر جسـم و در دیگـری وزن هـر  مقابل آن

  جسم را در صورتی که حجم آن مساوی با حجم صد مثقال طال باشد آورده است. 
عروف به ابن خوام دو جـدول از کند که عمادالدین بغدادی م کاشانی در پایان این باب اشاره می

ن خـازنی اعبـدالرحممیـزان الحکمـۀ های فلزات و جواهر و بعضـی از مایعـات را از کتـاب  نسبت
ها را در  آورده است و کاتبان این جدول الفوائد البهائیة فی القواعد الحسابیةاقتباس کرده و در رسالۀ 

 میـزان الحکمـةها را از روی کتـاب  دولاند و وی این جـ های خطی غلط ثبت کرده بسیاری از نسخه
تصحیح کرده است. کمال الدین فارسی، که شاگرد ابن خوام بوده، و عمادالدین کاشـانی بـه ترتیـب 

در شـرح  ایضاح المقاصـد لفرائـد الفوائـدو  اساس القواعد فی اصول الفوائدهای  هایی به نام رساله
چ یک از این دو شارح نیز این اشکاالت را بـر طـرف که هی گوید میاند. کاشانی  نوشته فوائد البهائیة

گوید که راهی برای تصـحیح ایـن جـدول هـا  اند و حتی کمال الدین فارسی در شرح خود می نکرده
هـا را  ها افتادگی دارد بازسازی و در مـواردی داده وجود ندارد. قائنی قسمتی از جدول را که در نسخه

  کرده است. نقل بیرونی صوص اجسام از ابوریحانطالبی راجع به وزن مخو ماصالح کرده 

  

مرحوم مریم کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علم با استفاده از نسخۀ 
 باب نهممجلس سنا روی  ۲۳۳کتابخانۀ مجلس و نسخۀ شمارۀ  ۱۵۳۳شمارۀ 
کار کرده بـود. متأسـفانه درگذشـت نابهنگـامش بـر اثـر  نهایة االیضاحرسالۀ 

به او مجال نداد کارش را به پایان برسـاند.  ۱۳۸۸بیماری تومور مغزی در سال 
قرار بود که این دانشجوی پیگیر و پرکار برای فرصت مطالعاتی شـش ماهـه بـه 

یـان در گرگان بـه دنیـا آمـد و تـا پا ۱۳۶۱فرانسه اعزام شود. او در اول فروردین 
 ۱۳۸۵دبیرستان (رشتۀ ریاضی ـ فیزیک) در زادگاه خود تحصیل کرد. در سال 

دورۀ کارشناسی فیزیک را در دانشگاه دولتی دامغان به پایان رساند و در همـین 
سال در دورۀ کارشناسی ارشد پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشـگاه تهـران پذیرفتـه 

های پـنجم و تحقیق مقالـه ترجمه و«نامۀ کارشناسی ارشد او شد. عنوان پایان
بود. یادش گرامـی و » تألیف عبدالرحمان خازنی میزان الحکمةششم از کتاب 

 روانش شاد باد. 
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  ١فصل است. ٣باب نهم: در حجم بناها و عمارات است و دارای 
اصحاب این فـن فقـط حجـم طـاق و ازج را، بـه «... کند که:  کاشانی در ابتدای این باب اشاره می

کنم، زیرا احتیـاج بـه  اند و من همۀ این محاسبات را ذکر می های خود آورده قص در کتابصورت نا
  این باب دارای سه فصل است.». اندازه گیری حجم عمارات بیشتر از سایرین است

زج است. ایـن فصـل بـا تعریـف طـاق و ازج آغـاز می
َ
شـود.  فصل اول: در مورد حجم طاق و ا

ها ازج را به صورت نصف استوانۀ مستدیر توخـالی توصـیف  مورد ازج می گوید: قدیمی کاشانی در
های جدید و قدیم مشاهده نکردم و آن چه دیـدم آن اسـت  را در ساختمان اند، ولی من مشابه آن کرده

  که قسمت وسط آن برجسته بوده و طول آن بیشتر از دهانۀ طاق است. 
روش ترسیم پنج نوع طاق مختلف با توضیحات کامل آورده شـده و  ،در قسمت بعدی این فصل

های مربوط به هر یک رسم شده است. پس از شرح چگونگی ترسـیم انـواع طـاق، دو جـدول  شکل
ها ضـرایبی هسـتند کـه گـودی طـاق، انـدازۀ  شامل چهار نوع طاق آورده شده که اعداد درون جدول

رتفاع قسمت محدب طاق و مساحت گودی طاق را بـا نمای طاق، ارتفاع تیزی قسمت مقعر طاق، ا
. جـدول اول بـر کننـد عرضه میداشتن معلوماتی معین 

حسب اعـداد دسـتگاه شصـتگانی و دومـی بـر حسـب 
است و هر دو جدول نشان دهندۀ توانایی  دهدهیاعداد 

  کاشانی در انجام محاسبات دقیق است.
فصل دوم: در مورد حجم و رسم گنبد (قبـه) اسـت. 
در ابتدا گنبد تعریف شده و سپس طریقۀ محاسبۀ سطح 

  ده است. آمو حجم گنبد 
فصل سوم: در مورد حجم و رسم مقرنس اسـت. در 
این فصل ابتـدا مقـرنس تعریـف شـده اسـت. مقـرنس 

هایی کـه ضـلع هـر  از چند ضلعی متشکلسقفی است 
درجـه یـا  ۴۵بـه طـوری کـه زاویـۀ تقـاطع  شده استجاور در وسط متقاطع ها با ضلع م یک از آن

از مقـرنس سـاده، ُمطـّین، قـوس و شـیرازی  نـدمضربی از آن باشد. پس از آن انواع مقرنس که عبارت

                                                    
   ۀبا عنوان رسالرا آقای سید علیرضا جذبی باب نهم  .١

َ
ش توسط انتشـارات سـروش ه. ۱۳۶۶نموده که در سال ترجمه و تحشیه  زجطاق و ا

) اهل هلند از دانشگاه هایدلبرگ آلمـان از روی بـاب Y. D. Samploniusشده است. همچنین خانم ایوونه دولد َسمپلونیوس ( منتشر
) ساخته A Qubba for al-Kāshī» (ای برای کاشانی قّبه«) و Magic of Muqarnas» (جادوی مقرنس«نهم دو فیلم انیمیشن با عنوان 

ار وقت کاشان از وی تقدیر و به عنوان شهروند افتخاری کاشان معرفی شـد. محمـد بـاقری ایـن است و به همین خاطر از طرف شهرد
  ها را منتشر کرده است.  اصفهان آنریاضیات   ها را ترجمه و خانۀ فیلم

ای از ازجنمونه
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ها، طریقـۀ انـدازه گیـری سـطح  تعریف شده است. در مورد هر یک از انواع مقرنس پس از شرح آن
تشریح شده است. در انتهای این فصل جدولی شامل اعداد شصتگانی و ها  ها و رسم و اجرای آن آن

  ه شده است. عرضدر مورد اندازه گیری مقرنس و اجزای آن  دهدهی
ولـی داده هـای  اصـلی آوردهقائنی مطالب این باب را بدون شرح و توضیحی به همـان صـورت 

مطالبی ذکـر کـرده و در  ائیهبهفقط در قسمت ازج از شرح  ده است.کرها را اصالح  بعضی از جدول
  باب مقرنس مختصر توضیحی داده است.

رسم کـرده کـه هـم از جنبـۀ از اجسام نیم منتظم ۀ شکل فضایی دگستر ٢١قائنی در پایان کتاب  
هر کدام از وجـه هـا،  دقت علمی و هم از نظر فنی و هنر معماری بسیار بدیع و اعجاب انگیز است.

  :بدین صورتند ها شکلاین . هرم ها در مرکز جسم همرسند و رئوس این استقاعدۀ یک هرم 

  

  ضلعی  ۶وجه  ۴وجه مثلث و  ۴وجهی با  ٨: شکل اول
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  وجه چهار ضلعی ۶وجه مثلث و  ٨وجهی با  ١۴: شکل دوم

  

  وجه شش ضلعی ٨وجه چهار ضلعی و  ۶وجهی با  ١۴: شکل سوم

  

   وجه پنج ضلعی ١٢وجه مثلث و  ٢٠وجهی با  ٣٢: شکل چهارم



 

  

١۵۶ 

  

  وجه شش ضلعی ٢٠وجه پنج ضلعی و  ١٢وجهی با  ٣٢: شکل پنجم

  

   وجه هشت ضلعی ۶وجه مثلث و  ٨وجهی با  ١۴: شکل ششم

  

  وجه ده ضلعی ١٢وجه مثلث و  ٢٠وجهی با  ٣٢: شکل هفتم
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  وجه شش ضلعی ۴وجه مثلث و  ۱۶وجهی با  ۲۰: شکل هشتم

  

  وجه دوازده ضلعی ۴وجه شش ضلعی و  ۴وجه مثلث  ١٢با  وجهی ٢٠: شکل نهم

  

  وجه چهار ضلعی ١٨وجه مثلث و  ٨وجهی با  ٢۶: شکل دهم
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  وجه هشت ضلعی ۶وجه شش ضلعی و  ٨وجه چهار ضلعی،  ١٢وجهی با  ٢۶ :شکل یازدهم

  

  وجه شش ضلعی ٨وجه چهار ضلعی و  ۶وجه مثلث،  ٢۴وجهی با  ٣٨: شکل دوازدهم

  

  وجه دوازده ضلعی ٨وجه هشت ضلعی و  ۶وجه مثلث،  ٢۴وجهی با  ٣٨: شکل سیزدهم
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  وجه پنج ضلعی ١٢وجه چهار ضلعی و  ٣٠وجه مثلث،  ٢٠وجهی با  ۶٢: شکل چهاردهم

  

  وجه ده ضلعی ١٢وجه شش ضلعی و  ٢٠ضلعی،  چهاروجه  ٣٠وجهی با  ۶٢: شکل پانزدهم

  

  وجه شش ضلعی ٢٠وجه پنج ضلعی و  ١٢وجه مثلث،  ۶٠وجهی با  ٩٢: شکل شانزدهم



 

  

١۶٠ 

  

  ضلعی دوازدهوجه  ٢٠وجه ده ضلعی و  ١٢وجه مثلث،  ۶٠وجهی با  ٩٢: شکل هفدهم

  

  وجه هشت ضلعی ۶وجه مثلث و  ٣٢وجهی با  ٣٨: شکل هجدهم

  

  وجه دوازده ضلعی ۶وجه شش ضلعی و  ٨وجه مثلث،  ٢۴وجهی با  ٣٨: شکل نوزدهم
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  وجه ده ضلعی ١٢وجه مثلث و  ٨٠وجهی با  ٩٢: شکل بیستم

  

  وجه دوازده ضلعی ١٢وجه شش ضلعی و  ٢٠وجه مثلث،  ۶۰وجهی با  ٩٢: شکل بیست و یکم

  منابع

المـآثر ( ١، به کوشش ایرج افشار، جچهل سال تاریخ ایراناعتماد السلطنه، محمد حسن خان، 
  ش؛١٣٦٣)، تهران، اساطیر، اآلثارو

  ش؛١٣٧٥اصفهان، گل بهار،  خاندان قائنی (بشارت)،کارنامۀ بشارت، سید احمد علی، 
  ق؛١٤٠٣بیروت  ،٩ج ،ة إلی تصانیف الشیعةالذریعتهرانی، آقابزرگ، 

بهمـن  ٨٦، سال هشتم، ش وحید، »میرزا محمد علی حسینی اصفهانی«حائری، عبد الحسین، 
خـرداد  ٩٠؛ سـال نهـم، ش١٣٥٠اردیبهشـت  ٨٩؛ سـال نهـم، ش ١٣٤٩اسفند  ٨٧؛ ش ١٣٤٩
  ؛١٣٥٠مهر  ٩٤ش ؛١٣٥٠تیر  ٩١؛ ش١٣٥٠



 

  

١۶٢ 

  ش؛١٣٥٠، تهران، مجلس، ١٩، ج کتابخانۀ مجلس شورای ملی فهرستهمو، 
  ش؛١٣٣٥، تهران، مجلس، ٤همو، همان، ج 

فهرست کتاب های خطی کتابخانۀ مجلس دانش پژوه، محمد تقی و علمی انواری، بهاء الدین، 
  تا؛ ، تهران، مجلس، بی١، ج سنا

، ٥، ج فهرست کتابخانـۀ مدرسـۀ عـالی سپهسـاالر تقی و منزوی، علی نقی، دانش پژوه، محمد
  ش؛١٣٥٦تهران، دانشگاه تهران، 
، ١٠و  ٩و  ٨و  ٧و  ٦و ٤و ٣و ٢، ج دستنوشت هـای ایـران (دنـا) فهرستوارۀدرایتی، مصطفی، 

  ش؛١٣٨٩تهران، مجلس، 
مجلـس شـورای هـای خطـی کتابخانـۀ  فهرست مختصر نسخهطباطبائی بهبهانی، سید محمد، 

  ش؛١٣٨٦، تهران، مجلس، اسالمی
  ش؛١٣١١ گاهنامۀالدین،  طهرانی، جالل

  ، کتابخانۀ ملک تهران؛ ٦٠١های خطی شمارۀ  مجموعه نسخهقائنی، میرزا محمد علی، 
  کتابخانۀ مجلس؛ ١٥٥٣٧ های خطی شمارۀ مجموعه نسخههمو، 

ای بر شرح حال حکیم دانشمند ریاضـی میـرزا محمـد علـی  حاشیه« ،معلم حبیب آبادی، علی 
  ؛١٣٥٠شهریور  ،٩٣، سال نهم، ش وحید، »اصفهانی

، تهران، مرکز دائرة المعارف بـزرگ اسـالمی، ٤، ج کتاب های فارسی ۀفهرستوارمنزوی، احمد، 
  ش.١٣٨٢

ای بـر شـرح حـال حکـیم دانشـمند ریاضـی میـرزا محمـد علـی  حاشیه«الدین،  همایی، جالل
  .١٣٥٠شهریور  ،٩٣، سال نهم، ش وحید، »اصفهانی



راک ساالنۀ  رانفرم اش   میراث علمی اسالم و ا

  توانند با توجه به شرایط زیر و تکمیل فرم، برای اشتراک اقدام کنند: مندان می عالقه
تومـان  ۰۰۰,۲۰(با احتساب دو شماره)  میراث علمی اسالم و ایرانسالۀ دو فصلنامۀ  اشتراک یک -

  (بیست هزار تومان).
  هزینۀ ارسال بر عهدۀ متقاضی است.  -

  شمارۀ حساب برای پرداخت در ایران: 
، به نام مرکـز ۵۵۷شناسۀ  -بانک صادرات شعبۀ غرب انقالب ۰۳۰۹۶۷۹۰۷۴۰۰۳حساب سپهر 

  نشر میراث مکتوب
 فرم پر شده و اصل رسید واریز وجه را به نشانی زیر ارسال فرمایید:  -

ً
  لطفا

، طبقـۀ ۱۱۸۲ین خیابان ابوریحان و دانشگاه، سـاختمان فـروردین، شـمارۀ تهران، خیابان انقالب، ب
  ۱۳۱۵۶۹۳۵۱۹دوم، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، شناسۀ پستی: 

  ۰۰۹۸-۲۱-۶۶۴۹۰۶۱۲تلفن: 
  ۰۰۹۸-۲۱-۶۶۴۰۶۲۵۸دورنگار: 

  miraselmi@mirasmaktoob.irپست الکترونیکی: 
  http://www.mirasmaktoob.irپایگاه اینترنتی: 

  در صورت بروز هرگونه مشکل در زمینۀ اشتراک، با مرکز تماس بگیرید.  -
  رونوشت رسید بانکی را تا پایان اشتراک نزد خود نگه دارید.  -

........................................................................................................"  

  ....................... نام خانوادگی ..........................................نام .............

  ........................................عنوان .................نام سازمان ......................

  ..............................................................نشانی ............................

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

  .............................................. تلفن .............کدپستی ......................

  ...پست الکترونیک ................................................................دورنگار ..
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Mīrzā	Muḥammad	ʿAlī	Qāʾinī’s	Nihāyat	al-īḍāḥ	
Mohammad-Reza	Arshi	

Mīrzā	 Muḥammad	 ʿAlī	 Qāʾinī	 (1808-1887)	 was	 an	 Iranian	
mathematician	 and	 astronomer	 who	 wrote	 Persian	 and	 Arabic	
commentaries	on	the	works	of	his	predecessors.	In	Nihāyat	al-īḍāḥ,	he	
provides	an	Arabic	commentary	on	Book	IV	(on	mensuration)	of	Miftāḥ	
al-ḥisāb	(key	of	arithmetic),	the	Arabic	treatise	of	Jamshīd	Kāshānī	(al-
Kāshī).	In	his	commentary,	Qāʾinī	explains	the	technical	terms	used	by	
Kāshānī	and	provides	proofs	for	the	propositions	presented	by	him.	He	
also	provides	21	interesting	drawings	of	semi-regular	solids	at	the	end	
of	his	 commentary.	 In	present	paper,	 the	 contents	of	 this	 treatise	are	
discussed.	
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Abstracts	of	Persian	Articles  
Plants	Taxonomy	in	Botanical	and	Medical	Works	of	the	

Islamic	Civilization		
Shamameh	Mohammadifar	

Botany	was	usually	taken	as	a	part	of	medicine	or	pharmacology	in	the	
Islamic	civilization.	The	Muslim	scholars	were	mainly	interested	in	the	
medical	 properties	 of	 the	 plants	 rather	 than	 their	 apparent	
characteristics.	 The	 adjectives	 accompanying	 the	 plants’	 names	
attributing	them	to	mountains,	rivers	etc.,	were	to	some	extent	similar	
to	modern	scientific	names	of	the	plants	consisting	of	two	words.	In	this	
paper	 the	 classifications	by	Dioscorides	 (which	widely	 influenced	 the	
Muslim’s	works	 on	 the	 subject),	Dīnawarī,	Rāzī	 (Rhazes),	 and	Majūsī	
are	described	in	details.	

Mīrzā	‘Abd	al-Ghaffār	Najm	al-Dawla	
One	of	the	Pioneers	of	Scientific	Modernity	in	Iran	

Seyyed-Amir	Sadat-Mousavi	

Iranians’	 awareness	 of	 modern	 sciences	 is	 a	 long	 story	 that	 mostly	
happened	in	Qājār	dynasty.	One	of	the	most	effective	figures	was	Mīrzā	
‘Abd	 al-Ghaffār	 Najm	 al-Dawla	who	 has	 been	 supported	 by	 the	 King	
Nāṣir	al-Dīn	Shāh.	Najm	al-Dawla	was	one	of	the	first	graduates	of	Dār	
al-funūn	 school	 and	 then	 became	 the	 chief	 teacher	 of	 mathematical	
sciences	 in	 that	 school.	 He	 had	 an	 important	 influence	 on	 Iranian	
scholars	through	his	books	about	modern	astronomy	and	other	modern	
sciences.	We	review	his	 scientific	biography	and	his	works,	and	study	
some	of	important	cases	to	show	his	role	in	the	scientific	modernity	of	
Iran.	
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the	 types	we	have	 just	expelled	were	 the	only	 types	 there	
were,	 the	 temple	would	never	have	come	 to	be,	any	more	
than	 a	 forest	 can	 grow	 which	 consists	 of	 nothing	 but	
creepers.	 For	 these	 people	 any	 sphere	 of	 human	 activity	
will	 do,	 if	 it	 comes	 to	 a	 point;	 whether	 they	 become	
engineers,	 officers,	 tradesmen,	 or	 scientists	 depends	 on	
circumstances.	Now	 let	us	have	another	 look	at	those	who	
have	 found	 favor	 with	 the	 angel.	 Most	 of	 them	 are	
somewhat	 odd,	 uncommunicative,	 solitary	 fellows,	 really	
less	 like	 each	 other,	 in	 spite	 of	 these	 common	
characteristics,	 than	 the	 hosts	 of	 the	 rejected.	 What	 has	
brought	them	to	the	temple?	That	is	a	difficult	question	and	
no	single	answer	will	cover	it.	To	begin	with,	I	believe	with	
Schopenhauer	that	one	of	the	strongest	motives	that	 leads	
men	to	art	and	science	is	escape	from	everyday	life	with	its	
painful	crudity	and	hopeless	dreariness,	from	the	fetters	of	
one's	 own	 ever	 shifting	desires.	 A	 finely	 tempered	nature	
longs	 to	 escape	 from	 personal	 life	 into	 the	 world	 of	
objective	 perception	 and	 thought;	 this	 desire	 may	 be	
compared	 with	 the	 townsman's	 irresistible	 longing	 to	
escape	 from	 his	 noisy,	 cramped	 surroundings	 into	 the	
silence	 of	 high	 mountains,	 where	 the	 eye	 ranges	 freely	
through	the	still,	pure	air	and	 fondly	traces	out	the	restful	
contours	apparently	built	for	eternity.	

There	may	be	other	 classifications	of	 scientists	as	well,	based	
on	 different	 criteria,	 depending	 on	 different	 viewpoints	 and	
situations.	 What	 we	 read	 from	 Khwarazmi	 and	 Einstein	 is	 still	
valid	and	applicable.	But	the	wounds	that	the	wars,	inequality	and	
exploitation	 have	 imposed	 on	 the	 human	 conscience,	 and	 the	
insatiable	 greed	 of	 the	 owners	 of	military	 and	 economic	 power	
who	exploit	the	efficient	elements	of	human	life	including	science,	
necessitates	 an	 updated	 survey	 and	 classification.	 If	 science	 is	
merely	applied	for	a	personal	comfortable	life,	and	its	emotional,	
moral	 and	 social	 aspects	 are	 neglected,	 the	 scientist	will	 be	 no	
more	than	means	of	domination	and	exploitation,	so	science	will	
have	destructive	consequences.	
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with	 a	small	degree	of	praise;	small,	 if	compared	with	 the	
pains	which	they	had	undergone,	and	the	difficulties	which	
they	 had	 encountered	 in	 revealing	 the	 secrets	 and	
obscurities	of	science.		

[There	are	three	types	of	scholars:]	
Some	applied	themselves	to	obtain	information	which	was	
not	known	before	them,	and	left	it	to	posterity.	

Others	commented	upon	the	difficulties	in	the	works	left	by	
their	predecessors,	and	defined	the	best	method	(of	study),	
or	rendered	the	access	(to	science)	easier	or	placed	it	more	
within	reach.	

Others	again	discovered	mistakes	 in	preceding	works,	and	
arranged	 that	which	was	 confused,	 or	 adjusted	what	was	
irregular,	and	corrected	the	faults	of	their	fellow-labourers,	
without	 arrogance	 towards	 them,	or	 taking	pride	 in	what	
they	did	themselves.	

Eleven	 centuries	 later,	Albert	Einstein,	 a	known	 figure	almost	
for	all,	in	his	lecture	on	the	occasion	of	Max	Planck’s	60th	birthday	
(Berlin,	1918),	mentions	the	following	categories	of	the	scientists:	

In	 the	 temple	 of	 science	 are	many	mansions,	 and	 various	
indeed	 are	 they	 that	 dwell	 therein	 and	 the	 motives	 that	
have	 led	them	thither.	Many	take	to	science	out	of	a	 joyful	
sense	 of	 superior	 intellectual	power;	 science	 is	 their	 own	
special	 sport	 to	which	 they	 look	 for	 vivid	 experience	 and	
the	satisfaction	of	ambition;	many	others	are	to	be	found	in	
the	temple	who	have	offered	the	products	of	their	brains	on	
this	altar	 for	purely	utilitarian	purposes.	Were	an	angel	of	
the	 Lord	 to	 come	 and	 drive	 all	 the	 people	 belonging	 to	
these	 two	 categories	 out	 of	 the	 temple,	 the	 assemblage	
would	be	seriously	depleted,	but	there	would	still	be	some	
men,	of	both	present	and	past	times,	left	inside.	Our	Planck	
is	one	of	them,	and	that	is	why	we	love	him.	

I	 am	 quite	 aware	 that	 we	 have	 just	 now	 light-heartedly	
expelled	 in	 imagination	 many	 excellent	 men	 who	 are	
largely,	perhaps	chiefly,	responsible	 for	the	building	of	the	
temple	of	science;	and	in	many	cases	our	angel	would	find	it	
a	pretty	ticklish	job	to	decide.	But	of	one	thing	I	feel	sure:	if	
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Editorial	

The	Moral	and	Social	Features	of	Scientists	
The	modern	world	 is	 the	world	 of	 science,	 and	more	 than	 any	
other	time,	human	beings	benefit	from	the	scientific	achievements	
and,	 beside	 it,	 suffer	 from	 the	 calamities	 caused	 by	 scientific	
development.	 In	our	time,	 in	a	chaotic	world	where	the	hope	 for	
peace,	 equality	 and	 brotherhood	 is	 highly	 weakened,	 the	 way	
science	 is	 applied	 defines	 its	 positive	 or	 negative	 influence	 on	
human	 life.	Nowadays	we	observe	 tragic	wars	and	 the	damaging	
effect	 of	 the	 modern	 means	 of	 communication	 which	 function	
against	 everyone’s	 personal	 peace	 and	 privacy,	 as	 concrete	
examples	of	these	unfair	issues.	

The	way	 science	 is	 applied,	mainly	 depends	 on	 the	 strategic	
policies	 of	 those	 who	 own	 military	 and	 economic	 powers.	
However,	 the	 producers	 of	 science	may	 also	 play	 a	 role	 in	 this	
domain.	 The	 scientist’s	 motivations	 influence	 his/her	
methodology,	subject	of	research	and	hence	the	final	outcomes	of	
his/her	work.		
A	 survey	 of	 the	 life	 and	 the	 professional,	 moral	 and	 social	

characteristics	of	the	great	men	of	science	can	be	worth	 learning	
and	 following	 in	 this	 regard.	 Khwarazmi,	 the	 eminent	 Iranian	
mathematician	of	 the	9th	century	who	 founded	algebra,	classifies	
the	different	 types	of	scientists,	 in	 the	opening	of	his	 treatise	on	
algebra,	as	follows:	

The	 learned	 in	times	which	have	passed	away,	and	among	
nations	 which	 have	 ceased	 to	 exist,	 were	 constantly	
employed	 in	writing	books	on	 the	 several	departments	of	
science	and	on	the	various	branches	of	knowledge,	bearing	
in	mind	those	that	were	to	come	after	them,	and	hoping	for	
a	 reward	 proportionate	 to	 their	 ability,	 and	 trusting	 that	
their	 endeavours	 would	 meet	 with	 acknowledgment,	
attention,	 and	 remembrance-	 content	 as	 they	 were	 even	
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