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اوری جهان امروز و نقش دانشمندان ایرانی در پیدایش گیری دانش و فن در شکل سهم علوم دورۀ اسالمی
و درخشش علوم دورۀ اسالمی چشمگیر و انکارناپذیر است. از این رو تاریخ علم برای ایرانیان عـالوه بـر 
آنکه موضوعی نسبتاً جوان، چندبعدی و جذاب و پیوندگاه علوم دقیق و علوم انسانی است، اهمیت ملـی و 

هـا در تـاریخ علـوم دورۀ اسـالمی را عمـدتاً خاورشناسـان و سـپس  ن پژوهشعقیدتی هم دارد. نخسـتی
نگاران علم در غرب و در شوروی پیشین انجام دادند. آنها عالوه بر احیای بخشی از میـراث علمـی  تاریخ

ها عرضه کردنـد. در ایـران هـم کسـانی  ایران و اسالم، ضمن آثار خود الگوهایی برای این گونه پژوهش
الـدین  اللجامیرهوشنگ اعلـم، احمـد بیرشـک، سین مصاحب، ابوالقاسم قربانی، احمد آرام، چون غالمح

انـد.  ای در ایـن حـوزه انجـام داده و پرویز شهریاری کارهای ارزنده و پیشگامانه همائی، سیدجالل تهرانی
ها از لحاظ تقویت حس هویت ملی و دینی و ایجاد دلبستگی به سرزمین، مردم و  ولی کاربرد این پژوهش

  تواند مهاجرت مغزها را کاهش دهد) با چند مشکل رو به رو بوده است: فرهنگ ایران (که از جمله می
های دیگر (بیشتر انگلیسی، آلمـانی و روسـی) بـوده، بـه  اغلب کارهای پژوهشگران خارجی که به زبان -

  فارسی برگردانده نشده است.
های اسالمی بـود نگاشـته  بیشتر آثار علمی دانشمندان ایرانی به عربی که زبان علمی مشترک سرزمین -

  است. فایده  شده و برای خوانندۀ ایرانی امروزی تقریباً بی
مشکل سوم دشواری و تخصصی بودن مطالبی اسـت کـه در ایـن زمینـه منتشـر مـی شـود. آنچـه از  -

های  شـود بـه علـت دشـواری منتشر مـی ،دستاوردهای علمی دانشمندان دورۀ اسالمی، اگر چه به فارسی
اده نیسـت. سادگی قابل فهـم و اسـتف زبانی و تفاوت در شیوۀ نگرش و اصطالحات به کار رفته در آنها، به

ای کـه  هـا در حـوزهمعموالً در بهترین شرایط، خوانندۀ امروزی به کمک توضیحات مصحح یا متـرجم، تن
یا به آن اشتغال دارد ممکـن اسـت مطلبـی را بخوانـد و از آن بهـره بگیـرد. حتـی  خود در آن تخصص،

آمیز  که داشته، موفّقیـتهای درسی با وجود اهمیتی  سازی کتاب ها در غنی کارگیری نتایج این پژوهش به
  نبوده است.

کمک بـه رفـع ایـن مشـکالت اسـت. اگـر  میراث علمی اسالم و ایرانهدف نخست از انتشار مجلۀ 
شـود)  (که در پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهـران منتشـر می راتاریخ علم ای چون  رسالت اصلی مجله

میـراث علمـی اسـالم و ایـران  لی مجلـۀ ی میراث علمی دورۀ اسالمی بدانیم، رسالت اصـاحیاکمک به 
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این میراث و آگاهی رسـانی در ایـن حـوزه بـه دانشـجویان، معلمـان، مهندسـان،  شناساندنکمک به 
  کار یا به آنها عالقه دارند. و پزشکان و سایر ایرانیانی است که با مباحث علمی سر

پیشبرد اهداف مجله کمک کننـد. امید است پژوهشگران جوان تاریخ علم با تولید مقاالت ارزشمند به 
  کند. گرمی استقبال می خصوص از این امر به به میراث علمی

ایم. ولـی ضـرورت  وظیفۀ دشواری بر عهده گرفته» سهل و ممتنع«بر ما روشن است که با این هدف 
گام  این کار از یک سو و رشد امیدبخش آموزش و پژوهش تاریخ علم در ایران طیّ ده سال اخیر، ما را به

کرده است، تا خود راه بگویدت که چون باید رفت. میـزان پیشـرفت و  تشویقنهادن در این راه ترغیب و 
کارآیی ما عالوه بر شرایط حاکم بر امر نشر و تالش اصحاب مجله، به حمایـت و همکـاری و راهنمـایی 

اه دریافت نظـرات و ر بهو همگامی و همفکری اهل پژوهش در این حوزه بستگی دارد. چشم  ؛خوانندگان
 های شما هستیم. همکاری

  1391پاییز  -تهران
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  ١های آفتابی آشنایی با تاریخچه، طراح و ساخت ساعت
. ال. برگرن اه سیمون فریزر٢ج  (کانادا) ٣، دانش

  ٤رنگ مهدیه گل و مقداد قاری ترجمۀ

هر تان را به سوی خورشید بگیرید و دهانتان را خوب باز کنید، آنگاه زمان روز را به  اگر بینی
  .رهگذری نشان خواهید داد

  نقل از گلچین ادب یونان
  ]3، ص 2[

  قدمهم

ترین  ترین ابزارهای بشر برای نشان دادن زمـان در طـول روز اسـت. قـدیمی کهنساعت آفتابی یکی از 
یـابیم  هایی از قرن پانزدهم پیش از مـیالد می جا ساعت اند. در آن های موجود، در مصر ساخته شده ساعت

کـش سـنگی  از سنگ پرداخـت شـده در انتهـای خـط 5طعۀ عمودی کوتاهی (به نام شاخص)که شامل ق
]. وقتی این وسیله چنان قرار گیرد کـه شـاخص آن رو بـه 59، ص 6های روز است [ مدرجی برای ساعت
کش بیفتد، انتهای سایه طبق یک طرح حسابی تقریبـی سـاعت روز را  اش روی خط خورشید باشد و سایه

  دهد. نشان می
های دقیق استفاده از سایه برای تعیـین زمـان را یافتنـد، یونانیـان باسـتان  نخستین کسانی که روش

                                                      
 از کتاب  Sundials: An Introduction to Their History, Design and Constructionاین مقاله ترجمۀ فصلی است با عنوان  1

Hands on History, A Resource for Teaching Mathematics .که از سوی انجمن ریاضی آمریکا منتشر شده است  
2 J. L. Berggren 
3 Simon Fraser University 

  اصفهان. ریاضیات خانۀ 4
meghdadghari@gmail.com, mgolrangi@gmail.com 

  شود. ویژه برای تعیین سایه نصب می ست که بها ای ) یک شئ عمودی، مانند قطعه یا میلهgnomonجا شاخص (در یونانی  این 5
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. 6های آفتـابی بـه کـار بردنـد بـرای سـاخت سـاعت را بودند، که هندسـه و الگـویی هندسـی از کیهـان
اختراع کرد، شامل بلـوکی از سـنگ کـه  »کره نیم«یا  »جام«ساعتی آفتابی به نام  7آریستارخوس ساموسی

ای باریک به سمت مرکز آن کشـیده  کره، میله ای از باالی آن درآورده شده است. از لبۀ باالیی نیم کره نیم
کرۀ آسمان، نوک  تابد (که اغلب در یونان چنین است!) با گذر خورشید در نیم شده است. وقتی خورشید می

دهـد.  کنـد و زمـان را نشـان می کره در پایین حرکـت می طوط روی نیمای از خ سایۀ میله از میان شبکه
کره که در جنـوب مسـیر نـوک سـایه در انقـالب  این ساعت را با بریدن بخشی از نیم 8بروسوس کلدانی

ب ساعت جـامی اصـلی و نمونـۀ بریـده شـدۀ  -1الف و  -1های  (شکل 9تابستانی قرار دارد اصالح کرد
  .دهند) بروسوس را نشان می

    
  ب -شکل ا  الف  -شکل ا  

دهد که طراحی ساعت آفتابی مبتنی بر تصویری ریاضی  ای به روشنی نشان می کره ساعت آفتابی نیم
کـره اسـت، امـا  بر سطحی دیگر است. در این حاالت سـطح تصـویر نیم [آسمان] کرۀ مرئی از سطح نیم

ها خطوط ساعت روی سطوح مخروط، اسـتوانه، کـره و  هایی هم طراحی کردند که در آن ها ساعت یونانی
  .10شوند مسطح کشیده می ۀصفح

                                                      
 ینید.] را بب2های آفتابی یونانی و رومی [ تر دربارۀ ساعتبرای اطالعات بیش 6

7 Aristarchus of Samos 
 ش مشهور است.ا تر به دلیل فرضیۀ کیهانی خورشید مرکزی شناسی یونانی که بیش ستاره

8 Berosus the Chaldean 
که او و آریستارخوس هم عصر بودنـد، مبتنـی بـر  کرد. این پیش از میالد در جزیرۀ کوس در دریای اژه کار می 270بروسوس در حوالی  9

که ساعت بروسوس اصالحی از ساعت آریسـتارخوس بـود، نـه یـک  های آفتابی اولیه در یونان باستان است. این زارش از ساعتاین دو گ
) منبع ما در این مورد است، او نـام هـر دو را بـه Vitruviusویتروویوس ( معماریاختراع مستقل، پنداشت من است. (مقالۀ نهم از کتاب 

  ند.)ک ها ذکر می عنوان مخترع ساعت
(مسـطح)] را  330(کروی)؛  378-376(مخروطی)؛  231، 2های مدرج مخروطی، کروی و مسطح [ برای دیدن تصاویر برخی از صفحه 10

  کند. ای با منشأ رومی اشاره می همچنین به پنج ساعت آفتابی استوانه ]56، 2[ببینید. 
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می بـه نـام ) زمان را با مفهـو1ها سه فرق دارند: ( های امروزی آن های آفتابی یونانی با نمونه ساعت 
کنند، که مدت زمانی برابر بـا یـک دوازدهـم مـدت روشـنایی هـر روز مفـروض  بیان می» ساعت زمانی«

هـا  آنهای  شـاخص ،های امروزی که به سمت قطب شمال آسـمان هسـتند ) برخالف شاخص2. (11است
  کنند. سایه آن، تعیین می لبۀسایۀ شاخص، نه  نوک) زمان را با موقعیت 3. (است افقی یا عمودی

  ها دربارۀ کیهان نظریۀ یونان

آموزان است تا به کمک  چون نظریۀ کیهانی یونانیان باستان حتی امروزه ابزار آموزشی مفیدی برای دانش
  . 12آوریم جا می کند، این نظریه را به اختصار در این آن دریابند که ساعت آفتابی چگونه کار می

، که هر روز 13اما متناهی است بزرگد داشتند که جهان یا کیهان یک کرۀ بسیار منجمان یونانی اعتقا
مرکـز آن در گـذرد و زمـین  های شمال و جنـوب آسـمان می چرخد که از قطب یک بار حول محوری می

مرکزش منطبق بر مرکز کیهان است (سطح کرۀ کیهان را  و) 2است (به رنگ خاکستری در شکل  ساکن
  نامیم). می» مانکرۀ آس«به اختصار 

قـدر کوچـک کـه بـه نسـبت ماننـد  دانستند، اما در مقایسه با کرۀ کیهان آن زمین را نیز یک کره می
  نامیم: می» های آفتابی قضیۀ اساسی ساعت«. نتیجۀ این نگرش را 14تر بود ای در مقابل کرۀ بزرگ نقطه

  ان درنظر گرفت.توان مرکز کیه های آفتابی، هر نقطه از زمین را می در طراحی ساعت

      
  3شکل  2شکل   

هـای شـمال و جنـوب  عقیده بر این بود که کیهان هر روز به طور یکنواخت حول محوری کـه قطب

                                                      
» زمـانی«(فصل سال) نیز وابسـته اسـت، و بـه همـین جهـت  مدت یک ساعت زمانی نه تنها به عرض جغرافیایی محل بلکه به زمان 11

  شود. نامیده می
  ] را ببینید.31-18، ص 5های آفتابی از نقطه نظر خورشیدمرکزی [ برای بحثی پیرامون کیهان شناسی وابسته به ساعت 12
  آیند. درمیکردند که ستارگان روی سطح این کره قرار دارند و با چرخش روزانۀ کیهان، به چرخش  تصور می 13
  بطلمیوس را ببینید. مجسطیبرای مثال،  14
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نـامیم).  می» محـور قطبـی«(از این پس آن را  15چرخد به سوی غرب می ،کند آسمان را به هم متصل می
آورد. ضـمناً خورشـید  اطراف زمین به حرکـت درمـی در کیهان با گردش خود، خورشید، ماه و ستارگان را

های نور آن در هر لحظـه بـه طـور مـوازی بـه زمـین  توان فرض کرد تمام شعاع چنان دور است که می
  رسند. می

شـوند مهـم هسـتند  ها روی کرۀ آسمانی در نظر گرفته می سه دایرۀ عظیمه که همۀ آن ،در این مدل
ها را با زمین در مرکز کیهـان،  آوردند و فصل مشترک این دایره شمار میها را سطوحی به  (یونانیان، دایره

  خواندند). هایی به همان نام روی زمین می دایره
ای روی کـرۀ آسـمان اسـت. ایـن  را ببینید)، که دایرۀ عظیمه 2ها، استواست (شکل  یکی از این دایره

  کند. جدا می دایره که عمود بر محور قطبی است، نیمکرۀ شمالی را از جنوبی
شود) فصل مشترک  دیده می 3افق هر محل روی زمین (بخشی از آن به صورت خط راست در شکل 

با صفحۀ مماس بر کرۀ زمین در آن محل است. افق، بخشـی از کیهـان را کـه در آن محـل  کرۀ آسمان
توانیم فرض  یهای آفتابی م کند. طبق قضیۀ اساسی ساعت ناپذیر جدا می قابل رؤیت است، از بخش رؤیت

  .16است آسمانای بر کرۀ  گذرد و در نتیجه افق، دایرۀ عظیمه کنیم که صفحۀ افق از مرکز کیهان می
سازد. پـس  ای به اندازۀ متمم عرض جغرافیایی ناظر می این دایره صفحۀ ثابتی است که با استوا زاویه

و افـق برابـر بـا  وا عمـود اسـت][که بر صفحۀ است بینیم، زاویۀ بین محور قطبی می 3چنان که در شکل 
های  این نکتۀ مهمی برای سازندگان ساعت وشود)،  نشان داده می φعرض جغرافیایی محل است (که با 

  آفتابی است.
النهار محلی است، که از هر دو قطب  های آفتابی، نصف سومین دایرۀ عظیمۀ مرتبط با طراحی ساعت

(فصل مشترک  17گذرد نام دارد، می» الرأس سمت«باالی سر ناظر است و  ای که مستقیمًا و نقطه
النهار بر افق و  شود). دایرۀ نصف خوانده می» النهار محلی نصف«النهار با زمین امروزه در جغرافیا  نصف

(حقیقی) محلی را نشان  های برخوردگاهاستوا عمود است و  آن با زمین در هر محل، شمال و جنوب 
و برای  18رسد النهار محلی به بیشترین ارتفاع خود می عبور از نصف امرشید هر روز هنگدهد. خو می

  س السرطان باشد، دقیقاً در سمت جنوب است. أناظری که در شمال مدار ر
های دیگری نیز اهمیت دارند. در طول سال، خورشید یـک بـار  های عظیمه، دایره عالوه بر این دایره

به  2نام دارد. این دایره در شکل » دایرةالبروج«اش بر روی آن  مسیر سالیانه چرخد و حول کرۀ آسمان می
رسد. یک دایره در  ای کج نسبت به استوا کشیده شده است که به دو دایرۀ موازی با استوا می صورت دایره

                                                      
امروزه ستاره قطبی نزدیک به انتهای شمالی این محور است. اما، مثالً در زمان اقلیدس، هیچ ستارۀ قابل رؤیتـی در ایـن نقطـه وجـود  15

  نداشت.
  صحبت کنیم. توانیم از نیمکرۀ قابل رؤیت و غیرقابل رؤیت کیهان برای یک محل مفروض بنابراین می 16
  النهار طول جغرافیایی ناظر است. دایرۀ عظیمۀ روی زمین که زیر آن قرار دارد، نصف 17
  گذرد. الرأس ناظر می ای است که از سمت ارتفاع هر شئ آسمانی (نسبت به یک افق) کمان دایرۀ بین شئ و افق روی عظیمه 18
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نـام دارد. در هـر روز دلخـواه، » س الجـدیأمـدار ر« ،و دیگـری در جنـوب» س السرطانأمدار ر«شمال، 
البروج قرار دارد و در حین چرخش روزانـۀ کیهـان حـول  ورشید در جایی درون یکی از دوازده برج دایرةخ

 19پیماید که مرکز آن روی محور قطبی قرار دارد و عمود بر آن اسـت ای را می زمین، خورشید تقریباً دایره
شوند. تنها یکی  نامیده می» مدار«اهی ند و گا ها با استوا موازی نام دارد. این دایره» دایرۀ روزانۀ خورشید«و 

هـای روزانـۀ خورشـید را در دو  هایی از دایره کمان 3ها، یعنی دایرۀ استوا، دایرۀ عظیمه است. شکل  از آن
  اند. ) مشخص شده×دهد، که با عالمت ضربدر ( موضع مختلف نشان می

المی قرون وسطی و اروپـای های اس ، تمدنهای آفتابی پس از آشنایی یونانیان با دانش ساخت ساعت
 ،اسـالمی دورۀ ویـژه، منجمـان اند. بـه مهمی در پیشرفت آن داشـته  سهم ،رۀ نوزایی (رنسانس) هر دودو

، کـه موضـوع. ایـن 20ها به سمت قطب شـمال آسـمان بـود ساختند که شاخص آن ای های آفتابی ساعت
سازد، نتـایج مهمـی در طراحـی  میخورشید مربوط  ظاهری روزانۀهای آفتابی را با حرکت  طراحی ساعت

  پردازیم. های آفتابی داشته است که اکنون به شرح آن می ساعت

  ساعت آفتابی استوایی

سـاعتی آفتـابی  ،النهارهایش به روش زیر با محور، استوا و نصف توان می با استفاده از هندسۀ کرۀ آسمان
(زمـان خورشـیدی) در نیمـۀ زیـرین شـب  در نیمـهخورشـید  ،مطابق تعریفبرای هر محل طراحی کرد. 

نصف مسیر دایرۀ روزانۀ خود را طی کرده است، پـس روی نیمـۀ  ،در ظهر و النهار محل خواهد بود نصف
صبح، خورشید یک چهارم دایرۀ  6 ساعت النهار خواهد بود. در میانۀ این دو زمان یعنی در باالیی آن نصف

عصـر در غـرب  6 ساعت محل خواهد بود. همچنین در روزانۀ خود را طی کرده است و بنابراین در شرق
بـه خورشـید محل خواهد بود و سه چهارم از مسیر دایرۀ روزانۀ خود را طی کرده اسـت. در نیمـه شـب، 

  21شروع کرده است بازخواهد گشت.حرکتش را از آنجا مکانی که 
نامیـده  »تابی اسـتواییساعت آف«مان را که  طراحی اولین ساعت آفتابی اصولبا توجه به این مطالب، 

] نشـان 25و  22، ص 3[از  4ها در شکل  دریافت. دو نمونه از این نوع ساعت توان به آسانی میشود،  می

                                                      
البـروج دارد  در طـول دایرةبه سمت مشـرق  دانستند، خورشید حرکتی آهسته میاین تنها با تقریب درست است زیرا چنان که قدما هم  19

البروج به این معناسـت  البروج بر محور قطبی عمود نیست، حرکت خورشید روی دایرة که در هر روز نزدیک به یک درجه است. چون دایرة
کند، پس در واقع خورشید در طول یـک روز  ت میسال در آسمان به سمت شمال و جنوب حرک رسد خورشید در طول یک که به نظر می

  کند. قسمتی از یک مارپیچ کروی را طی می
های آفتابی  ای از کارهای زیادی که منجمان اسالمی در حوزۀ ساعت دهد که گزارش شایسته محدودیت فضای مقاله اجازه نمی 20

مجلۀ ] (ترجمۀ فارسی آن توسط نگار نادری در 1مند به مطالبی پیرامون این موضوع باید مرجع [ اند، بیاوریم و خوانندۀ عالقه کرده
  ) را ببیند.31-29، ص 1381، دی 4، شمارۀ 12، سال نجوم

  بحث شد، در نظر گرفته نشده است. 20جا حرکت جزئی روزانۀ خورشید در شمال یا جنوب دایرةالبروج، که در پانویس ایندر  21
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» درون«(دقت کنید که جهت شمال آسمانی در ساعت آفتابی سمت چپ بـه سـمت بـاال و  22اند داده شده
  کاغذ است).» بیرون«کاغذ، اما در ساعت آفتابی سمت راست به سمت باال و 

  
  4شکل 

وابسته به محل کـاربر توصـیف  کیهانِ الگویهای آفتابی استوایی را به حق به عنوان مدلی از  ساعت
النهار  صـفدایرۀ عمودی است، که نشان دهندۀ نیمـۀ بـاالیی ن اند. ساعت سمت چپ شامل یک نیم کرده

دهـد. (هـر دو  استوا را نمایش میمدرج عمود بر آن نصب شده است، که صفحۀ  دایرۀ ناظر است. یک نیم
دایـرۀ اسـتوایی  شـوند). حـول نیم ها هستند فـرض می هایی که نشانگر آن درون صفحات دایره ،دایره نیم

عصر روی لبۀ شرقی، قـرار دارد و  6ساعت صبح روی لبۀ غربی تا  6ساعت از  بندی ساعت، معموًال درجه
هـای شـمالی و جنـوبی  ای تقسیم کرد. شاخصـی قطب دقیقه 10ا ی 5های  توان به بازه ها را می این درجه

ای مسـاوی  کند و نشانگر محور قطبی است. این شاخص با افق زاویه النهار را به هم وصل می دایرۀ نصف
را ببینید). پس، بنابر قضـیۀ  3سازد، پس موازی با محور قطبی است (دوباره شکل  با عرض جغرافیایی می

توان بـه  هم در ساعت را می دایرۀ عمود بر فصل مشترک قطرهای این دو نیمهای آفتابی،  اساسی ساعت
  عنوان مرکز کیهان درنظر گرفت، و شاخص را در راستای محور قطبی دانست.

دایـرۀ  با حرکت روزانۀ خورشید در آسمان از شرق به غرب، سایۀ شاخص به طـور یکنواخـت روی نیم
. در هر زمان در طول روز سایۀ شاخص هـم قسـمتی از 23کند استوایی ساعت از غرب به شرق حرکت می

اش در  کند که متناسب با حرکت خورشید در همان زمـان روی دایـرۀ روزانـه دایرۀ استوایی را طی می نیم
  آسمان، اما در جهت عکس است. 

دایـرۀ عظیمـۀ  12این ساعت برمبنای تصویری از کرۀ آسمان ساخته شده است که مانند پرتقال، بـا 
قسمت مساوی تقسـیم شـده  24دهند، به  النهارهای هم فاصله را تشکیل می ها که نصف نده از قطبگذر

                                                      
  ببینید. http://web.fcnet.fr/frb/sundials/photos/chicago.jpgتوانید در نشانی   ای بزرگ از چنین ساعتی را می نمونه 22
  شود. کمان استوایی ظاهر میبه همین دلیل ساعات صبح بر لبۀ غربی  23
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باشد. صفحۀ استوا بر محور قطبی (کـه فصـل 
های عظیمـه اسـت) عمـود  مشترک این دایره

  سازد. ای می است و صفحۀ افق با آن زاویه

  خودتان ساعت آفتابی بسازید

آفتابی برای خودتـان اگر بخواهید یک ساعت 
 4بسازید که مانند ساعت سمت راست شـکل 

در آن سایه روی صفحۀ گردی موازی با استوا 
را روی مقـوا کپـی کنیـد و  5افتد، شـکل  می

 -6الـف و  -6های  قطعات را مطابق با شـکل
  ب به هم بچسبانید. 

هـا  چین های توپر را ببرید و روی خـط خط
کنید و به هم . دو طرف شاخص را تا 24تا بزنید

ــکل ــبانید. در ش ــف و  -6های  بچس ب  -6ال
انتهای تیز شاخص از میان شکافی در صـفحۀ 
ساعت به سمت باال عبور کرده، به طوری کـه 

  شاخص عمود بر صفحه است.
لبۀ پایینی شاخص از میان صفحۀ سـاعت 

 هـای کند و تنها با خط واصل عالمت عبور می
  دهد.  بۀ پایینی سایه است که زمان را نشان میعصر تماس دارد. پس ل 6صبح و  6 ساعت

تواند برای هر  درجۀ شمالی طراحی شده است، اما به راحتی می 50این ساعت برای عرض جغرافیایی 
مساوی بـا عـرض جغرافیـایی  5در شکل  XYZعرض جغرافیایی به کار رود. برای این منظور باید زاویۀ 

و وجه باالیی و پایینی دارد، زیـرا وجـوه سـاعت در صـفحۀ آن محل باشد. این ساعت اعدادی روی هر د
. بنابراین هنگامی که خورشـید در شـمال استواسـت، در بهـار و تابسـتان یعنـی از اول 25استوا قرار دارند

افتد، اما در طول بقیـۀ سـال روی صـفحۀ  دین تا آخر شهریور، سایۀ شاخص روی صفحۀ باالیی میرفرو
  افتد.  پایینی می

                                                      
های لبۀ پایینی  درجه موقعیت 50با این حال، نباید محیط توپر دایره یا خطوط ساعت درون دایره را برید. خطوط توپر نزدیک  24

های مربوط به  دهد (ساعت نشان داده شده در عکس دارای اعدادی متناظر با موقعیت شاخص را برای آن عرض جغرافیایی نشان می
  های جغرافیایی دیگر است). عرض

  سازد. ای برابر با عرض جغرافیایی می های آفتابی و این واقعیت است که شاخص با افق زاویه ای از قضیۀ اساسی ساعت این نتیجه 25

 5شکل 
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های آفتابی و زمـان  ساعت
  رسم 

 ای حقیقتًا اما آیا چنین ابزار ساده
های  تواند آنچه را که سـاعت می

دهنـد، یعنـی بیـان  ما انجـام می
، انجام دهد؟ پاسخ را زمان دقیق

بسـتگی بـه ایـن به این پرسش 
دارد که منظور ما چه نوع زمـانی 

. ساعت آفتابی استوایی ما 26است
قی را زمان خورشیدی محلی حقی

ــان می ــی  نش ــثالً وقت ــد. م ده
خورشید درست در جنـوب اسـت 
ــا  ظهــر را نشــان خواهــد داد. ام

شوند که  تر مردم متوجه می بیش
. این موضـوع ربطـی 27دهد، خورشید دقیقاً در سمت جنوب نیست های آنان ظهر را نشان می وقتی ساعت

بلکـه از تفـاوت بـین زمـان  جویی در مصرف بـرق نـدارد، به یک ساعت جلو کشیدن ساعت برای صرفه
  شود. خورشیدی و زمان استاندارد ناشی می

م، زمان استاندارد مطرح نشده بود و زمـان در هـر محـل بـر پایـۀ موقعیـت 1800های  تا اواخر سال
تر از یک ساعت دیواری  شد. یک ساعت آفتابی خوب دقیق النهار محلی تعیین می خورشید نسبت به نصف

های آفتابی دقیق را برای تنظـیم سـاعت بـه کـار  آهن فرانسه ساعت م در سامانۀ راه1900ود و تا خوب ب
، ص 5شـد [ بود و کرونومتر خورشیدی نامیده می 4بردند که تا حدی شبیه نمونۀ سمت چپ در شکل  می
17![  

شد. در اواخر دهـۀ اما با احداث راه آهن، تلگراف و دیگر ابزارهای ارتباط سریع، زمان محلی دردسرزا 
اهل کانـادا طرحـی بـرای زمـان اسـتاندارد  28م یک برنامه ریز راه آهن به نام سر سنفورد فلمینگ1870

در شهر واشـنگتن در  1884ملت در سال  27. بر اساس طرح فلمینگ، نمایندگانی از 29جهانی عرضه کرد
د، اساساً همان کـه امـروزه بـه کـار دیدار کردند و روی یک سامانۀ زمان استاندار» النهار کنفرانس نصف«

                                                      
  ] را ببینید.17-6، صفحات 7برای بحث دیگری از انواع متفاوت زمان [ 26
  ) نیست.م(رسمی 12به همین علت معموالً اذان ظهر در ساعت  27

28 Sir Sandford Fleming 
  تر دربارۀ فلمینگ و زمان استاندارد، وبگاه زیر را ببینید: برای اطالعات بیش 29

http://geography.about.com/library/weekly/aa030899.htm  

 الف -6شکل 



 

 

ت
اع

 س
ت

اخ
 س

 و
اح

طر
ه، 

خچ
ری

 تا
 با

یی
شنا

آ
بی

فتا
ی آ

ها
 

11 

  رود، به توافق رسیدند. می
النهار  بیســت و چهــار نصــف

طـول جغرافیـایی اسـتاندارد، بــه 
درجه از هم، چارچوب  15فاصلۀ 

ـــکیل  ـــتاندارد را تش ـــان اس زم
ـــی می النهار  ن نصـــفدهـــد. اول

انگلستان، در  (گذرنده از گرینویچ
طــول جغرافیــایی صــفر درجــه) 

ــف ــدأ نص ــن  النهار مب ــت. ای اس
 24النهارها خطـوط میـانی  نصف
زمانی اسـتاندارد هسـتند و  ۀناحی

النهار منطقـــۀ  هرکـــدام نصـــف
درجه در منطقۀ زمان اسـتاندارد اقیـانوس  123شود. مثالً ونکوور با طول جغرافیایی  خودش محسوب می

  . 30درجه غرب گرینویچ است 120النهار آن  آرام قرار دارد که نصف
)، برای به دست 24×  360/60دقیقه اختالف زمان است ( 4هر درجه طول جغرافیایی مطابق با  چون

دقیقه بـه ازای  4توان با اضافه کردن (کم کردن)  آوردن زمان استاندارد از یک ساعت آفتابی استوایی می
ساعت آفتـابی،  النهار منطقۀ ناظر به زمان خوانده شده در هر درجه طول جغرافیایی در غرب (شرق) نصف

بندی ساعت روی نوار استوایی پیرامـون شـاخص را در  توان درجه آن را تصحیح کرد. به جای این کار می
های ساعت) به تعـداد مناسـبی از درجـات  های ساعت (در جهت حرکت عقربه خالف جهت حرکت عقربه

  .چرخاند و به این ترتیب اصالح فوق را در ساخت خود ساعت آفتابی اعمال کرد
مدل ما تنها یک تقریب اولیه است زیرا حرکت خورشید به سوی مغرب در طول روز دقیقاً یکنواخـت 

 31نیست. چنان که گفتیم، خورشید در طول سال حرکت آرامی هم به طرف شـرق در طـول دایرةالبـروج
عالوه بـر  درجه در هر روز است. 1تر از  ). این حرکت متغیر است اما میانگین آن اندکی کم2دارد (شکل 

سازد. این دو عامل باعث ایجاد اختالفی میان زمان ساعت آفتـابی و  ای می این، دایرةالبروج با استوا زاویه
دقیقـه  16کند و گاهی مقدارش بـه بـیش از  شوند، که در اوقات مختلف سال تغییر می ساعت رسمی می

 15آبان)، ساعت آفتـابی بـیش از  10رسد. مثًال در زمان جشن هالووین (آخرین شب ماه اکتبر =  هم می

                                                      
که از شرق تا غرب روی عمًال خطوط فرضی مناطق در بسیاری موارد برای راحتی ساکنان تغییراتی یافته است. مثًال سراسر چین  30
النهار گرینویچ است، زمان  تر آن در غرب نصف ، زمان واحدی دارد. در اسپانیا که بیشاست منطقۀ زمانی فرضی گسترده شده 4

درجۀ شرقی اختیار شده  5/52النهار مبدأ ضرورتًا  رود که یک ساعت جلوتر از گرینویچ است [در ایران نصف اروپای مرکزی به کار می
  گذرد]. درجۀ شرقی است و از نزدیکی گرمسار می 60درجه و  45النهار  که بین دو نصفاست 

  گذرد. ای عظیمه است که از میانۀ کمربند صور فلکی به نام دایرةالبروج می این دایره 31
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تغییرات آن را  7شود و شکل  نامیده می» تعدیل زمان«افتد. این اختالف  دقیقه از ساعت معمولی جلوتر می
  دهد. در طول سال نشان می

توان در طراحی ساعت آفتابی با یک  مشابه با اصالح مربوط به زمان استاندارد، تعدیل زمان را هم می
اسـت کـه در  8شود وارد کرد که منحنی باریک نامتقارنی به شکل  ) نامیده می32پروانه (آنالمامنحنی که 

جا نشان داده نشده است)، که نشـانگر  شود (در این بخش تقسیم می 12بینید. این منحنی به  می 8شکل 
 است نقاطی گذرنده از جزئی دارد و از مرکز  با خروج یک محور عمودی ،ماه سال هستند. این منحنی 12

  ها تعدیل زمان صفر است. در آن ورا ببینید)  8روز در طول سال هستند (شکل  4که نشانگر 

      
  منحنی پروانه: 8شکل   ای از سیامک احسانی) نمودار تعدیل زمان (ترسیم رایانه: 7شکل   

مقـدار فاصلۀ عمودی هر نقطه در هر بخش تا محور، متناظر با روز دلخواهی از یـک مـاه مفـروض، 
، یـک 34نگار فرانسوی نجوم ژ. ب. داالمبـر . تاریخ33دهد تعدیل زمان را، بر حسب واحد مناسبی نشان می

م) را نخستین سازندۀ این منحنی 1740( 35های آفتابی به نام گرنژین دو فوشی متخصص فرانسوی ساعت
شـود). سـاعت آفتـابی  های آفتابی دیـده می داند (این منحنی یا نمودار تعدیل زمان اغلب روی ساعت می

های آفتابی ساخته است. این ساعت نه تنها نموداری از  را یک متخصص باهوش ساعت 9استوایی شکل 
منحنـی پروانـه درون » شـکل 8«، بلکـه مشخصـۀ تعدیل زمان روی قطعۀ عمودی سـفید در پشـت دارد

خود بـه  ،گیرد صفحۀ مدرج چنان که وقتی شاخص در برابر خورشید قرار می ،شاخص آن بریده شده است
 ،درجه، مطابق شـکل 90تواند به اندازۀ  شود. این شاخص همچنین می خود برای تعدیل زمان تصحیح می

                                                      
32 analemma 

جا ریشۀ تاریخی دارد و به یک کاربرد قدیمی از این واژه برمی گـردد کـه بـرای نشـان دادن تصـحیح  در این» تعدیل«استفاده از کلمه  33
اسـت کـه  equationرود [واژۀ انگلیسـی آن  تر به کار می اضافه شده یا کسر شده از یک تقریب اولیه، برای به دست آوردن تقریب دقیق

 شود]. ترجمه می» دلهمعا«گاهی به غلط به 
34 J. B. Delambre 
35 Grandjean de Fouchy 
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  آفتاب گذرنده از درون شکاف شاخص نشان دهد.توسط مرکز پرتو  بچرخد تا زمان خورشیدی را
ها نتیجه بگیرنـد کـه  رک نکردن تصحیحات برای زمان میانگین و تعدیل زمان باعث شد که خیلید

ام و کار ناشیانۀ مـرا سـاعت مچـی  من ساعت آفتابی«های آفتابی این است:  یک شعار خوب برای ساعت
  ».دهد خیلی بهتر انجام می

  ات بجو وقت درست] از ساعت دستی    ی و سستـم ناشا ابیـ[من ساعت آفت
ــان  ــاخت، زم ــوش س ــابی خ ــاعت آفت ــا س ام

کند و  خورشیدی محلی را بسیار دقیق بیان می
با تصحیحاتی که گفته شد، زمان خوانده شـده 

   دهد. از ساعت مچی را هم به خوبی نشان می

ر ساعت   های آفتابی انواع دی

با شناختی از ساعت آفتابی استوایی، به سادگی 
 سـاعت آفتـابی افقـیتوان روش طراحی  می

] 25، ص 3[ 10آشنا، نشان داده شده در شکل 
را دریافت. شـاخص ایـن سـاعت، لبـۀ بـاالیی 

ای معموالً مثلثی شکل است که بر قاعدۀ  قطعه
  افقی ساعت عمود است.
ای که به نقطۀ باالیی  یک لبۀ شاخص (لبه

سازد و  می φزاویۀ  هرسد) با قاعد می 10کل ش
آسـمان اسـت.  بنابراین به سوی قطب شـمال

ها نوشته شده است و لبۀ سایه با قرار گرفتن روی خطوط ساعت، زمـان  شمارۀ ساعت ،روی صفحۀ مدرج
دهد. برخالف خطوط متوالی ساعت روی ساعت آفتابی استوایی، این خطوط روی سـاعت  روز را نشان می

سازند. بلکه، زوایای بین خطوط متوالی ساعت بـه عـرض جغرافیـایی  های مساوی نمی بی افقی زاویهآفتا
اند. زیرا افق بر محور زمین عمود نیسـت بلکـه  سازد وابسته ای که شاخص با قاعده می محلی، یعنی زاویه

  ی است.نسبت به آن مایل است. یافتن این زوایا کار ریاضی اصلی در طراحی ساعت آفتابی افق
در ساختن یک ساعت آفتابی افقی گاهی باید ضخامت شاخص را بـه حسـاب آورد. زیـرا لبـۀ غربـی 

کند. پس، اگر شاخص ضخیم باشد،  های بعدازظهر ایجاد می های صبح و لبۀ شرقی آن سایه شاخص سایه
بۀ شـیب ، ل10ساعت آفتابی باید دو خط ظهر متوازی و به فاصلۀ ضخامت شاخص داشته باشد (در شکل 

اندازد پخ خورده است تا یک خط ایجاد شود، بنابراین در تمام روز یک لبه سـایه  دار شاخص که سایه می
ای برای صبح  اند و نیمه های آفتابی افقی دو تکه ساعت غلبا و نیازی به دو خط ظهر نیست. اما اندازد می

  ای برای بعدازظهر دارند). و نیمه

9شکل   
 د
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کـه خطـوط سـاعت  Aفرمول زوایـای 
ــر  ــا خــط ظه ــابی افقــی ب روی ســاعت آفت

  سازند، این است: می
tan tan sinA t j= ×  

ــۀ ســاعتی«را اصــطالحاً  tکــه در آن  » زاوی
 1صـبح یـا  11درجـه بـرای  15خوانند ( می

 2صـبح یـا  10درجـه بـرای  30بعدازظهر، 
عرض جغرافیایی محـل  φبعدازظهر و ...) و 

است. به این ترتیب، برای ونکوور، در عرض 
درجـه شـمالی، خـط سـاعت  49جغرافیایی 

درجـه  5/23صـبح بایـد بـا زاویـۀ  10برای 
  نسبت به خط ظهر رسم شود.

  شود: درجه چنین محاسبه می 5/35این مقدار برای تهران با عرض جغرافیایی [
[tan tan( ) sin( / ) / /A A= ´ » ® =o o o2 15 35 5 0 33 18 5

دو ابزار مهم ریاضی در ساخت ساعت آفتابی، محاسبه و ترسیم هندسی اسـت. معلمـی کـه بخواهـد   
تواند به دانش آموزان کاربردهای جذاب و ملموسی از مثلثات عرضـه  روش محاسبه را در پیش بگیرد، می

به ویـژه های هندسی،  تری است. اما، برخی ترسیم کند و در این عصر الکترونیک، محاسبه رهیافت سریع
تـر روشـنگر  تواند برای دانش آموز بیش وقتی به عنوان الگوی حسی ساعت آفتابی استوایی بیان شود، می

های پایان این مقالـه امکـان  . تمرینتقویت کندتواند درک فضایی دانش آموز را  ها می باشد و استنتاج آن
  آورند. هر دو رهیافت را پدید می

دستورهایی برای ترسیم خطوط ساعت در ساعت آفتـابی افقـی  ]47-45، ص 4] و [1-1-99، 3در [
ای وجود دارد. خالصۀ این  برای عرض جغرافیایی مفروض به کمک هندسۀ مسطحه، بدون هیچ محاسبه

  :]، چنین است4روش ترسیمی براساس توضیح مرجع [
خـط مـوازی میان دو  LNرسم کنید. در این ترسیم، فاصلۀ  'MMو  'JJ' ،NNابتدا سه خط موازی  

میان دو خط موازی  KNتواند هر طول مناسبی برای قاعدۀ شاخص انتخاب شود. سپس فاصلۀ  پایینی می
sinLN باالیی را برابر با j´  ،اختیار کنید. سرانجامKL  وK'L'  را عمود برJJ' ای برابـر بـا  و به فاصله

  ضخامت شاخص ساعت آفتابی رسم کنید.
رسـم کنیـد چنـان کـه دو  'Kو  Kیجاد چارچوب اصلی طراحی ساعت آفتابی، خطوطی از اکنون با ا

ای تقسیم کنند. سپس نقاط تقاطع این خطوط با  درجه 15قسمت مساوی  6را به  'Kو  Kزاویۀ قائمه در 

10شکل   
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و  L. در پایان، این نقاط تقاطع را مطابق شکل به نقـاط 36عددگذاری کنید 11را مطابق شکل  'NNخط 
L' متصل کنید. اکنون این خطوط، خطوط ساعت برای یک ساعت آفتابی افقی در عرض جغرافیایی ، ،φ 

  گیرد. ، به سوی قطب در جهت شمال قرار می'LLهستند که شاخص آن، با ضخامت 

  
  11شکل 

که ببینید چرا چنین است، تصور کنیـد  برای این
قرار گرفته  'NNکه باالی خط  11بخشی از شکل 

در طول این خط تا بخورد و به سوی خواننـده خـم 
 خـوردن شود تا این که دو نوار کاغذی در محل تـا

ایجاد کنند. به عنوان تمرین نشـان  φ - ˚90زاویۀ 
ه با یک خـط بـ 12مطابق شکل  Kو  Lدهید اگر 

، کـه شـامل KNباید قائمـه باشـد. بنـابراین نـوار  Kو زاویه  φباید برابر  Lهم وصل شوند، آنگاه زاویۀ 
اند، باید برای یک ساعت آفتـابی  رسم شده Kخطوط ساعت یک ساعت آفتابی استوایی است که از نقطۀ 

 کامالً درست باشد، به عنوان بخشی از شاخص آن بین صفحۀ مدرج و افق، KLاستوایی با تکۀ (فرضی) 

را ببینید). خوانندۀ خواسـتار  4(ساعت آفتابی سمت راست شکل  37
کـه خطـوط روی  تواند بحث را با نشان دادن این چالش، اکنون می
همان خطوط ساعت برای ساعت آفتابی افقی  11نوار پایینی شکل 

  هستند تکمیل کند. KLو شاخص  φبا عرض جغرافیایی 
ساعت آفتابی افقی را بـر پایـۀ سـاعت توانیم  طور که می همان

را نیـز  سـاعت آفتـابی عمـودیآفتابی استوایی طراحـی کنـیم، 
توانیم بر پایـۀ سـاعت آفتـابی افقـی طراحـی کنـیم (منظـور از  می

ساعتی است که روی دیوار عمودی نصـب » ساعت آفتابی عمودی«
شـود. شـاخص آن  جا رو به جنوب درنظر گرفته می شود، که در این

                                                      
  است.  نخورده» 12«جا شمارۀ  ، به علت کمبود فضا در این'Lو  Lدو خط متوازی گذرنده از یعنی خطوط ظهر، برای توجه کنید که  36
است، یعنی مثالً در ساعات صبح لبۀ غربـی توجه کنید که ضخامت شاخص به این معنی است که این ساعت آفتابی استوایی دو پارچه  37

  اندازد. شاخص سایه می

12شکل   

13شکل   
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با محور قطبی است). چون زمین به شکل کره است، ساعت آفتابی عمودی در عـرض جغرافیـایی  موازی
φ  النهار  درجه روی همـان نصـف 90شمالی، هرگاه موازی با خودش به سوی جنوب به اندازۀ یک کمان

را ببینید، کـه در  13خواهد بود (شکل  φ - ˚90حرکت کند یک ساعت آفتابی افقی در عرض جغرافیایی 
    الرأس یک محل در نیمکرۀ شمالی است). سمت Zآن 

دهد. چـون مـا  های آفتابی، این ساعت در هر دو جا یک زمان را نشان می طبق قضیۀ اساسی ساعت
النهار حرکت دادیم، زمان در هر دو جا یکسان است. پس، برای طراحـی سـاعت  ساعت را در امتداد نصف

شمالی، کافی است یک ساعت آفتابی افقی برای عرض جغرافیایی  φتابی عمودی در عرض جغرافیایی آف
j- ˚90  جنوبی طراحی کنیم (توجه کنید که شاخص چنین سـاعتی بـه سـوی قطـب آسـمانی جنـوبی

  است).

  های آفتابی تقویم هم هستند ساعت

های آفتابی عـالوه بـر نشـان دادن  دانستند که ساعت های آفتابی در یونان باستان می متخصصان ساعت
توانند معلوم کنند که خورشید در یک تاریخ مفروض در کدام برج واقع است. توجه کنید کـه  زمان روز می

کنند، که نشان دهنـدۀ فصـول سـال هسـتند.  طع میالف سه کمان مدور خطوط ساعت را ق -1شکل  در
شـود  که خورشید وارد برج جـدی می در زمانی استمسیر نوک سایۀ شاخص  ،ترین این سه کمان شمالی

 آفتابی در خانۀ ریاضیات اصفهان : ساعتالف -14شکل 
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که خورشید وارد بـرج  در زمانی استترین کمان مسیر نوک سایۀ شاخص  (یعنی انقالب زمستانی). جنوبی
کـه  در زمانی استمان میانی هم مسیری نوک سایۀ شاخص شود (یعنی انقالب تابستانی). ک سرطان می

  شود (اعتدال بهاری و پاییزی). خورشید وارد برج حمل یا برج میزان می
هـا یـا  در واقع، هر چیزی را که تنها به میل خورشید باال یا پایین استوا وابسته باشد، مثل ابتـدای ماه

ان روی ساعت آفتابی نشان داد. مثالً در سـاعت آفتـابی تو های خاص، مانند سالگردها یا تولدها، می تاریخ
شـهرداری  2شـمارۀ  سـاختمان ب، -14، و شـکل 38خانـۀ ریاضـیات اصـفهان الف، -14عمودی شکل 

  .40دهد  ها را نشان می های مختلف ابتدای ماه سایۀ نوک شاخص هنگام پیمودن هذلولی ،39رشت

  
  های آفتابی در کالس ساعت

های آفتـابی،  آمـوزان و دانشـجویان پیرامـون موضـوع سـاعت های عرضه شده برای دانـش در سخنرانی
مـردم زمـان را  ،اند که چگونه پیش از اختراع سـاعت ال شدهؤام که دانش آموزان مجذوب این س دریافته

شان از  دانند که با نجوم ربط دارد، اما همه اند و می هتر آنان اسم ساعت آفتابی را شنید کردند. بیش بیان می
های  های آفتابی خیلی وابسته به هندسه و مثلثات است، و بنـابراین سـاعت دانستن این که طراحی ساعت

                                                      
 م. -پور، استاد دانشگاه اصفهان.  محاسبه، طراحی و نظارت بر ساخت و نصب توسط دکتر احمد کیاست 38
یـادل، محمـد بـاقری و ) از ایتالیا. ساخت و نصب توسط ستاره قنبرزاده، ثریا درAurelio Pantanaliمحاسبه و طراحیِ اورلیو پانتانالی ( 39

 م. -سعید رضایی. 
هذلولی هستند. زیرا نـوک شـاخص در حـال تصـویر کـردن  14ها در شکل  های نشانگر ماه ، منحنی1برخالف خطوط مدور در شکل  40

ند، ها کـه مربـوط بـه ایـران هسـت این شکل[سازد.  می مسطح است که با آن زاویۀ حاده بخشی از دایرۀ روزانۀ خورشید روی یک صفحۀ
  ]ند.ا ههای اصلی مقاله شد جایگزین شکل

رشتساعت آفتابی در ساختمان شهرداری ب:  -14شکل   
 د
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ـــیات  ـــاریخ ریاض ـــی از ت ـــابی بخش آفت
ــد شــگفت کاربردی ــون  زده می ان شــوند. چ
از آسان تا  –ای از مسائل ریاضی  مجموعه
های  احی و کـاربرد سـاعتدر طر –سخت 

ها منبـع  شود، این سـاعت آفتابی مطرح می
هـایی  خوبی برای مسائل مناسب در کالس

  با سطوح توانایی مختلف هستند.
برای معرفی انـواع مسـائلی کـه معلـم 

جـا  ، در اینسر کالس طرح کننـدتواند  می
  کنیم: ها را بیان می چند تا از آن

 ای ضـمن مسـافرت، خانواده .1مسألۀ 
رسـند کـه  به شـهر کوچـک دلپـذیری می

فهمنـد  ها می بزرگ در مرکز و نیز یک ساعت آفتابی زیبا دارد. بچه حوض آبنمایمیدان مرکزی آن یک 
که شاخص آن موازی با سـطح  کنند از این که این ساعت یک ساعت آفتابی استوایی است، اما تعجب می

اندازد. چرا او این کار را  می آبنماگیرد و او را در  تر، برادر کوچکش را می میدان است. ناگهان خواهر بزرگ
  کرد؟

بینید، همان  می 10تان، از نوعی که در شکل  در چه روزهایی از سال، ساعت آفتابی مدرسه .2مسألۀ 
آمـوز  خوانید نشان خواهد داد؟ [راهنمایی: برای حل این مسأله دانش زمانی را که از ساعت مچی دقیق می

منطقـۀ زمـانی خـود را  النهار را به کار ببرد و طول جغرافیایی محـل و نصـف 8باید منحنی پروانۀ شکل 
  بداند].

های روز، ساعت آفتابی عمـودی روی نمـای شـمالی خانـه  و ساعت در کدام روزهای سال. 3مسألۀ 
 نمـایبرای تعیین زمان مناسب است؟ با رسم شکلی نشان دهید شکل چنین ساعتی بـا سـاعتی کـه در 

  جنوبی همان خانه قرار گیرد چه فرقی دارد.

سازد که شاخص آن یک میلـۀ صـاف فلـزی یـا  دانش آموزی یک ساعت آفتابی افقی می .4مسألۀ 
ای که روی صـفحۀ  ای لولۀ باریک است که در زاویۀ مناسب به طور مایل قرار گرفته است. پس سایه تکه 

ظهر  صبح به کار ببرد؟ در 8کدام لبۀ سایه را باید در ساعت آموز  دانشافتد همواره دو لبه دارد.  ساعت می
  بعدازظهر چطور؟ 3چطور؟ در ساعت 

با استفاده از مثلثات، خطوط ساعت یک ساعت افقی را برای مدرسۀ خـود بـا شاخصـی بـه  .5مسألۀ 
  ضخامت یک سانتی متر طراحی کنید. یک ساعت آفتابی عمودی رو به جنوب هم طرح کنید.

در کنار ساعت آفتابی قطبی (جان لنارت برگرن) مؤلف مقاله  
 )1389(اسفند  رشت توستان ملبدر  واقع
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یبی نشان دهید نوک سـایه روی نظریۀ مقدماتی مقاطع مخروطی و شکلی تقر با استفاده از .6مسألۀ 
پیماید [راهنمـایی: تجسـم  صفحۀ ساعت آفتابی افقی، در طول هر روز مفروض، عموماً یک هذلولی را می

کند و نـوک شـاخص، مخروطـی تشـکیل  کنید چگونه دایرۀ مداری که خورشید در طول آن روز طی می
  مکن بحث کنید.های مکند]. درمورد استثنا ن را قطع میدهند که صفحۀ افق آ می

های آنالماتیـک  و منابع اینترنتی گزارشـی پیرامـون سـاعت با استفاده از مراجع پایان مقاله .7مسألۀ 
های ذکـر شـده در  های آفتابی آنالماتیک و ساعت ترین تفاوت میان ساعت بنویسید. در این گزارش واضح

چرا عـددهای سـاعت روی  اختراع شدند و ها احتماالً کی و کجا این مقاله را تشریح کنید و بگویید که آن
افزار ساعت آفتابی موجود در  اند. اکنون با استفاده از نرم هایی بر محیط یک بیضی قرار گرفته چنین ساعت

  تان طراحی کنید. ] یک ساعت آفتابی آنالماتیک برای مدرسه12] یا [10های [ وب سایت

  نتیجه گیری

هـای  های آفتابی سـاده در کالس کند تا دربارۀ مبانی هندسی ساعتامیدوارم این مقاله معلمان را ترغیب 
های آفتابی مطالب مهمی از هندسه و مثلثات در سطح  هندسه و مثلثات خود بحث کنند. در نظریۀ ساعت

آموزان باشد. همچنین این  قدر پیشرفته نیست که خارج از فهم اغلب دانش رود، اما آن دبیرستان به کار می
دهد که دربارۀ هندسۀ سطح کره بحث کند، که مقدمۀ خوبی بـرای هندسـۀ  ه معلم ریاضی میامکان را ب

آموزان مفیـد اسـت).  کند (چیزی که طبق دریافت من، هم برای معلمان و هم دانش نااقلیدسی فراهم می
ای غنی است به خوبی بـا مطالعـات اجتمـاعی و هنـر سـازگار اسـت، و  چون این موضوع دارای تاریخچه

هـای ریاضـی و هنـر  درسی عالی است کـه کالس طرحختن یک ساعت آفتابی در حیاط مدرسه یک سا
  آموزان به جا بگذارند. های بعدی دانش توانند از طریق آن میراثی برای نسل می

  مراجع

1. Berggren, J. L. “Sundials in Medieval Islamic Science & Civilization”, The 
Compendium, vol. 8, No. 2, 2001. 
2. Gibbs, Sharon L. Greek and Roman Sundials. New Haven, Conn.: Yale U. Press, 
1976. 
3. Mayall, R. Newton and Margaret L. Sundials: How to Know, Use, and Make 
Them. Boston: Hale, Cushman and Flint, 1938.  

  دوباره چاپ شده است. Sundials: Their Construction and Useبا نام  Doverتوسط انتشارات 
4. Milham, Willis I. Time and Timekeepers. New York: The Macmillan Company, 
1947. 
5. Rohr, Rene R. J. Sundials: History, Theory, and Practice. Dover, 1996. 
6. Turner, Anthony J. (ed.), Time. Amsterdam, 1990. 
7. Waugh, Albert E. Sundials: Their Theory and Construction. Dover, 1973. 
8. www.sundials.co.uk/home3.htm 
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های  هـا سـاعت توانیـد از آن های تجاری که می عالوه بر داشتن اطالعات بسیار مفید، و اسامی فروشگاهوبگاه این 
های بـین  بسـیاری از سـایتآفتابی خریداری کنید یا حتی ساعتی سفارشی بخرید، همچنین مدخل مفیـدی بـرای 

 های آفتابی است. المللی به ویژه پیرامون ساعت

9. ww. Sundials.org   است: 41»انجمن ساعت آفتابی آمریکای شمالی«این وبگاه رسمی  

10. http://home.iae.nl/users/ferdv/index-e.htm 
توانید نرم افزار تحت ویندوز رایگـانی بـرای  است که از آن می Fer De Vriesشاخص شناس هلندی وبگاه این 

  های آفتابی خودتان را دانلود کنید. طراحی ساعت

11. http://members.aon.at/sundials/index-e.htm 
های آفتابی نقاط مختلف، به همراه مواردی  هایی از ساعت های رنگی و توضیح ای زیبا از عکس مجموعهوبگاه این 

  دهد. نشان می Karl Schwartzingerها، را به وسیله شاخص شناس اتریشی  مون ساعتدیگر پیرا

12. http:/web.utanet.at/sondereh/sun.htm  
توانید نـرم افـزار تحـت وینـدوز  است که از آن می Helmut Sondereggerشاخص شناس اتریشی وبگاه این 

 ید.های آفتابی خودتان را دانلود کن رایگانی برای طراحی ساعت

13. www.ta-dip.de/sonnenuhren/sonnenuhren-von-freunden/freunde-aus-aller-
welt/i-r-a-n.html  

  کند. های ظهر در ایران عرضه می های آفتابی و شاخص این وبگاه آلمانی اطالعات خوبی در بارۀ ساعت

14. www.ilpaesedellemeridiane.com هم دیدنی است های آفتابی این وبگاه ایتالیایی در بارۀ ساعت:  

  های آفتابی وجود دارد: کتاب زیر دربارۀ ساعت سههای مختلفی در نشریات نجومی و  در زبان فارسی مقاله

  .1364، امیرکبیر، تهران، های آفتابی: اصول و راهنمای ساخت ساعتماشاءاهللا احیایی، 
  دارد دوباره چاپ شود.]های این کتاب به فروش رفته و نایاب شده است جا  هاست نسخه [چون سال

  .1385، ترجمۀ محمد باقری، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران های آفتابی شناخت و ساخت ساعت
  .1378، ترجمۀ مریم موسوی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران های آفتابی ساعتساووا، دنی، 
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*اصفهان ینماها اسرار قبله
  

 ١هوخندای .پیان 
  ٢نهاد صمد فرخ ترجمۀ

  نماها کشف قبله

های  مسلمان سـدهرو ریاضیدانان  ه نماز بگزارد. از اینبار رو به مکّ 5 انهبر هر مسلمان فرض است که روز
هـا  . بسیاری از ایـن روشابداع کردندزمین  ۀنقطه از کرقبله در هر یافتن جهت  برایهایی را  روش میانه

صـورت گرفتـه فاصله کشفیات جدیدی . در این 3اند شده شرح اتریاضی ۀ نوینمجلدر ای  پیشتر در مقاله
  است.

سـانتیمتر  5/22به قطر تقریبـی  ای ناشناخته یفلزابزار  لندن 4ساتبی حراجمیالدی در  1989در سال 
 1995پیدا کرد. در سال  در هر شهریفاصله تا مکه را  و هقبل جهت آن شد با به حراج گذاشته شد، که می

مـیالدی  2001نما از همان نوع در یک عتیقه فروشی در پاریس پیدا شد و در سـال  میالدی دومین قبله
از  دانشگاه هاروارد به نمـایش گذاشـته شـده اسـت. 5لرساک ۀکنون در موزا که هم یافته شد سومی ۀنمون

جـده در اصـفهان ها در قرن هفده یا ه آن ۀکه هر س نماها آشکار است های فارسی روی این قبله حکاکی
  .6اند ساخته شده

                                                      
آیـد قابـل دسـترس  کـه در پـی می ای اینترنتی نشانیای هلندی است که مشخصات آن در زیر آمده است و در  این مقاله ترجمۀ مقاله *

  است:
Hogendijk, Jan P., “Het mysterie van de Mekkawijzers van Isfahan”, Nieuwe Wiskrant, vol. 22, no. 2, 2002, pp. 4-
11. http://www.jphogendijk.nl/publ/Mekkawijzers.pdf 

 .دانشگاه اوترخت (هلند) 1
2 samad.farrokhnahad@gmail.com 
3 Hogendijk, J.P., “Middeleeuws Islamitische methoden voor de bepaling van de richting van Mekka”, Nieuwe 
Wiskrant, vol. 12, no. 4, 1993, pp. 45-52. 
4 Sotheby 
5 Sackler 

  م. -: (بنگرید به تصویر صفحۀ بعد) ها با سه بیت شعر فارسی زیر بیان شده است  ها طرز کار آن نما روی صفحۀ این قبله 6
ــین و آسمانســتی ــی زم ــه در معن ــن صــحرا ک   در ای

ــ ــرض و ط ــر ع ــتّاره را ب ــر س ــذاریاگ ــهر بگ   ول ش
ــا صــفحۀ ســاعت ــد ب   مطــابق گــر کنــی عــرض بل

  

ــرغ نیلی ــد چــون م ــوبی رو کن ــر ســوی قطــب جن   پ
ـــد بلـــد از قبلـــه مستحضـــر   شـــوی از قبلـــه و بُع
  سوی تشخیص ساعت ظـل شـاخص گـرددت رهبـر
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  .م -ساخته شده در اصفهان دورۀ صفوی ینما قبله

 ۀنقشـ کـه روی آن چرخـد می ای تخـت ای است که حول محورش بر صـفحه این ابزار دارای عقربه
ها  نما نیز قـرار دارد. یکـی از نمونـه زمین حک شده است. روی صفحه یک قطب ۀخاصی از بخشی از کر

صفحه چفت شده است. این سـاعت ارتبـاطی بـا ابـزار  ۀیک ساعت آفتابی هم دارد که با لوالیی بر کنار
  .7دیگر به آن نخواهیم پرداختنیز اصلی ندارد و ما 

این  اولمیالدی توجه بسیاری به آن جلب شد. پرسش  1989نمای سال  ه پس از کشف قبلهبالفاصل
زمین حک شـده  ۀنقش« حراج ساتبیشده است. طبق کاتالوگ  ابداعبود که این ابزار جالب کِْی و در کجا 

ا در ایـران روپاین ابزار غیر عادی مدرکی از اقتباس علم و فن ا«و  است» اروپای غربیآثار بر آن ملهم از 
                                                      

اند کـه  ساعت آفتابی داشتهاحتماالً نمونۀ دیگر هم  دو نما حک شده است، روی هر سه قبلهآمده  6ی که در پانوشت شمارۀ چون سه بیت 7
 .م - ها افتاده است. بعد
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در مـورد دو  10جـامعیکتـاب  9ینـگک مـیالدی دیویـد 1999در سال  .8ه استبود» میالدی قرن هجده
در قـرن نهـم  هانما قبلـهایـن نـوع منتشر کرد. به زعم کینـگ  بود تا آن زمان کشف شده ی کهنمای قبله

 ۀنقشـ سـازیکه تصویر 12نشان داد 11میالدی الی دکر 2000. در سال است در بغداد اختراع شدهمیالدی 
 1968سـال  از جدیـد، یجغرافیـای متـوناست که در  13سمتی -پس عکسی/نما از نوع  قبله ۀروی صفح

 ۀتوانسته اسـت در فرانسـ نما می قبله ۀکه اید کند مطرح می. دکر این نظر را 14شده است شناختهمیالدی 
کردنـد، بـه  زمان به ایـران سـفر می توسط اروپائیانی که در آنجا  و از آن شکل گرفته باشدقرن هفدهم 

 اضـافه شـدهاها نم آفتابی که به یکی از قبله یتاعتأثیر اروپا را بر س عالوه بر ایناصفهان برده شده باشد. 
  توان دید. است نیز می
 15نـور ویلبور. دارداهمیت  دورۀ اسالمینماها در بحث پیرامون اصالت ریاضیات  این قبله  منشأردیابی 

 دهنـدۀ حقیقت انتقالاسالمی در  تمدن، بر این باورند که نوینعلم  مورخان، دو تن از 16ینو موریس کال
مسـلمانان در  ۀهندسـدانـش تقریبـاً تمـام  نـور. بـه زعـم 17ریاضیات یونانی و هندی به اروپا بوده است

اسـت اسـالمی  دورۀ اناختراع ریاضـیدان ،نما قبله اگر ما نشان دهیم که. دارد یونانی منشأ های میانه سده
هنوز اسالمی ه در زمان آنان راکچ را ابداع کنندنما  اند قبله توانسته یونانیان نمی .نور را رد کردتوان نظر  می

  .  وجود نداشت
است که خواننده خودش بتواند با آن کار کنـد. از ایـن رو مـن در  قابل درکتوصیف یک ابزار وقتی 

ان کپی و قیچی و سر هم کـرد، وت که می های آموزشی نمونهنمای اصفهان را به کمک  زیر قبله هایسطر
نشـان  نـوینکـروی  ۀهـای هندسـ سپس با فرمول ،کنم درس به کارشان گرفت، تشریح می سو در کال

  نما به لحاظ ریاضی دقیق است. خواهم داد که این قبله
. در پاسـخ، بـر »اسـت؟این ابزار از کجـا آمـده «خواهد بود که پرسش  بخش مقاله پاسخ به این پایان

                                                      
 :برگرفته از 8

Mackenzie, Dana, “A Sine on the Road to Mecca”, American Scientist, vol. 89, no. 3, 2001, 
 http://www.americanscientist.org/issues/pub/a-sine-on-the-road-to-mecca. 
9 David King 
10 King, David A., World- Maps for Finding the Direction and Distance to Mecca, Leiden: Brill, 1999. 
11 Elly Dekker 
12 Dekker, Elly, “Cartographic Grids from Iran: An Early Version of the Retro-Azimuthal Orthographic 
Projection?, The Cartographic Journal, vol. 37, 2000, pp. 109-l 16. 
13 Retro-Azimuthal 

یابی بسیار مناسـب  شود و بدین ترتیب برای کاربردهای مربوط به قبله گیری سموت در تصویر حفظ می نوع تصویرنگاری جهتدر این  14
 م. -نگاشتی نیز این ویژگی را دارد.  است. تصویر گنج

15 Wilbor Knorr 
16 Morris Kline 

  :به دینمونه نگاه کن یبرا 17
Kline, M., Mathematical Thought from Ancient to Modern Times, Oxford University Press, 1972, vol. 1, pp. 195-
197; 
Knorr, W.R., Textual Studies in Ancient and Medieval Geometry, Boston: Birkháuser, 1989, pp. 238-239. 
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. این های ریاضی و تاریخی جدیدی مطرح خواهم کرد اساس تحقیقات جدید بر روی متون عربی، دیدگاه
ی اصفهان هنـوز هانما زیرا اسرار قبله ،مقاله برای دوستداران معماهای ریاضی و تاریخی نوشته شده است

ایـن نـه «گویـد:  کینـگ همیشـه می یدزیرا چنان که دیو ،جای خوشبختی دارداین  و گشوده نشده است
  .18»هستند که موجب طراوت روحند ها های گشوده، که ناگشوده گره

  نما مدل برای قبله

افقـی دیـده منحنـی عمـودی و  مسـتقیم ای از خطوط نقطه و شبکه 100از  نما بیش قبله ۀبر روی صفح
های ۀ مدارنمایند منحنیخطوط و مراکش تا هند،  میان یاهالنهار ۀ نصفنمایند مستقیمشوند. خطوط  می

 ۀدرجه است. عقرب 2النهار یا مدار مجاور هم  هر دو نصف ۀ. فاصلهستند درجه 52تا  10بین  موازی استوا
بنـدی  رسنگ درجهنما بر حسب ف قبله

احـدی قـدیمی شده است (فرسـنگ و
 6برای طول در ایران و تقریبـاً برابـر 

  است).بوده کیلومتر 
های ریاضی کـه در  فرمول ۀبر پای

این ابزار من اند،  شدهداده زیر توضیح 
ام. تصـاویر  زمین بسط داده همۀرا به 
زمـین  ۀ شـمالیۀ نیمکرنما و نقش قبله

ــا نصــف ا و هالنهار بــه مرکــز مکــه، ب
مجلۀ پایگاه اینترنتی  درآن،  هایمدار

ۀ . اگر صفحاند قرار گرفته ریاضی یننو
ــده ــی ش ــه طراح ــر تک ــذ ای ک را ب اغ

معمولی و عقربه را بـر کاغـذ شـفاف 
ــرا ــاه ب ــد، آنگ ــی کنی ــاختن  یکپ س

سیاه مرکز  ۀنمای اصفهان تنها به یک پونز احتیاج خواهید داشت تا با آن عقربه را در نقط از قبله ای نمونه
به مالحظات آموزشـی بنا اگر چه ابزار اصلی فاقد خطوط کمکی است، اما من  کنید. سنجاقصفحه بر آن 

  ام. ین خطوط استفاده کردهاز ا
قرار تان تآن، بر شهر محل سکون ۀبندی شد درجه ۀنیم ۀچرخانیم تا لب دستگاه: عقربه را میبا کار طرز 

سیاه مرکزی بـر آن قـرار گرفتـه اسـت).  ۀای که نقط لبه ،درست را انتخاب کنید ۀ(دقت کنید که لب گیرد

                                                      
  کولْبِنْهِیِر در کتاب:نقل قول دیوید کینگ از ای. جی.  18

King, D. A., The Ciphers of the Monks: A Forgotten Number-notation of the Middle Ages, Stuttgart: Steiner 2001. 
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جغرافیایی بر روی شکل مشخص شـده و زوایـای  دهد. جهات قبله را نشان میسمت  ۀاکنون نوک عقرب
  ام. اند. من فاصله تا مکه را بر روی عقربه به کیلومتر تبدیل کرده درجه تقسیم شده 90به ها  بین آن ۀقائم

 ها نمونـهاست. من این  قرار گرفتهزمین نیز دیگر  ۀنیمکرنقشۀ  ریاضی ینمجلۀ نوپایگاه اینترنتی  در
کـه از  کـردم. مسـلمانان بسـیاری هلئان (آمریکـا) عرضـورا گاه آموزشی در نیوار در یک کاررا نخستین ب

کار گرفتند تا ببینند که آیا در شهرشان قبله را درست ه نما را ب مده بودند، قبلهآ جا زاس و کالیفرنیا به آنگت
  اند یا نه؟ گرفته در نظر می

  نمای اصفهان دقیق است؟ آیا قبله

 مبـدأکنیم.  مـینما پیاده  قبله ۀدستگاه مختصات دکارتی را روی صفحیک به این سؤال  دادنبرای پاسخ 
را در جهـت هـا y) و جهت مثبـت محـور Eشرق (در جهت ها را xجهت مثبت محور  ،مختصات را مکه

در شمال شرقی مکه، مثالً اصفهان را محلی  ،. برای سهولتگیریم نما می روی لبۀ صفحۀ قبله) Nشمال (
)Iگیریم. ر نظر می) د  

نما متناظر با این محل است. فاصلۀ اصفهان تا مکه  ) بر روی صفحۀ قبلهxو  yبه مختصات (¢I نقطۀ
 جهـت کیلومتر است)، و زاویۀ بین 110درجه (هر درجه حدودًا  dها  ن آ گذرنده ازعظیمه   بر روی دایرۀرا 

قع در شرق مکه، مثل اصفهان، مثبت و برای نقـاط ارا برای نقاط و  q.گیریم می qرا جنوب  سمتقبله و 
زاویۀ عقربه با محور  گیرد، قرار¢I درست روی نقط  گیریم. وقتی عقربه غربی آن، مثل اوترخت، منفی می

y برابرها q .است  
بینیـد، پهنـای نوارهـای روی  چنان کـه می

دهند، با هم برابـر  می عقربه، که فاصله را نشان
و ¢I که بـین  نیستند. طول آن قسمت از عقربه

گیرد متناسب با سینوس  مبدأ مختصات قرار می
ــلۀ ــل   فاص ــابراین Iمح ــت. بن ــه اس ــا مک ت

OI sinr d¢ بــه ابعــاد  یبســتگ rضــریب  .=
 14 نمای اصفهان حدود د و برای قبلهنما دار قبله

 هکـه تمـام نمیکـر کنیـدسانتیمتر است (توجه 
نما  زمین به مرکـز مکـه بـر صـفحۀ ایـن قبلـه

تصویر نشده است). چنان که گفتیم زاویۀ عقربه 
  است. پس: qها برابر yمحور  اب
)1(sin sin , sin cosx r d q y r d q= × = × 

 2شکل 



 

 

26 

حال فرض کنید که این ابـزار دقیـق باشـد. در 
ــورت می ــن ص ــواهیم  ای ــدارخ ــدانیم م و  هاب

ــفحۀ آن چگونــه  هاالنهار نصــف بــر روی ص
را بـا d و  q ۀخطوطی بایـد باشـند. اگـر رابطـ

)، عرض جغرافیایی I )φعرض جغرافیایی نقطۀ 
و  I) و اختالف طـول جغرافیـایی بـین μمکه (
توانیم به این سؤال پاسخ  ) بدانیم، میΔλمکه (

را برای نقاط شرقی مکـه مثبـت و  Δλدهیم (
  گیریم). نقاط غربی آن منفی میبرای 

 در و است ثابت) μعرض جغرافیایی مکه (
ــالمی ــدار  دورۀ اس ــدر 21مق ــه  40ه و ج دقیق

. مقـدار ه استرفت ) برای آن به کار می21˚40׳(
 φنما  است. سازندگان قبله 21˚26׳امروزی آن 

هـا بـرای اصـفهان بـه  . مقادیر امـروزی آن19اند منظور کرده 9˚20׳ را Δλو  32˚30׳ی اصفهان، برا را،
  اند. 11˚52׳و  32˚41׳ترتیب 

 I(مکـه)،  M رأسسـه  معـین شـده بـادایـرۀ عظیمـه متشکل از سه قـوس را  PMIحال مثلث کروی 
  ند از:ا های اضالع عبارت ). اندازه3(قطب شمال) در نظر بگیرید (شکل  p(اصفهان) و 

 φ -˚90  PI = 
MI = d 

μ - ˚90 PM =  
  عالوه هب

∠MPI = Δλ  
Q -˚١٨٠∠PIM =   

  ها در مثلثات کروی، طبق قاعدۀ سینوس
  sin q / cos μ = sin Δλ / sin d    )2( 

 ها در این مثلثات: و طبق قاعدۀ تانژانت

                                                      
 متیسـس دو λ ییایـطول جغراف ی. برامیشناس یهمان بوده است که ما م ییای. عرض جغراف557 ۀصفح ،10منبع پانویس به  دینگاه کن 19

. طـول مکـه در قـایآفر یربغساحل  مبدأدوم از  ستمیو در س شد یم یریگ اندازه یقنار ریجزا مبدأاز  λ ستمیس کیدر  ست.ا وجود داشته
نما به کـار بسـته شـده باشـد. در عکـس  دو بر قبله نیاز ا کیکدام  کند ینم یفرق. 67˚و10׳دوم  ستمیس در و بود 77˚و10׳اول  ستمیس

قـرار  جنوب در سمت چـپ آن -به فاصلۀ کمی از خط شمال 67˚ ای 77˚النهار  نصف رایز شوند، یم دهیاز هم د قهیبه طول ده دق یفواصل
 دارد.

 3شکل 
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   sin cot tan cos cosql m j lD + = D  )3(  
 

) فــراهم qو  x (→ )dو  y( و) Δλو  q (→ )φو  dهای ( های الزم دربــارۀ تبــدیل جــا دانســتنی تــا این
ای  نما شـبکه نامیم. شبکۀ روی صفحۀ قبلـه می f تبدیل را) Δλ و x (→ )φو  yاند. تبدیل مرکب ( آمده

  شود: ) نتیجه می2) و (1اند. از ( تبدیل شده f توسط که ،)ثابت( φ و) ثابت( Δλاست از تصاویر خطوط 
 sin cosx r l m= D ×  )4( 

 بـه است مستقیمی خط) مکه از Δλالنهار (با اختالف طول جغرافیایی ثابت  پس حاصل تبدیل یک نصف
 کشـف شـدهنمای  است که بر صفحۀ سـه قبلـه کاری ها؛ و این همانyاز محور  r.sinΔλ.cosμۀ فاصل
نهار ال شود که فاصـلۀ هـر دو نصـف شده است. در تصویر صفحۀ اول این مقاله به روشنی دیده می انجام

  تر است. مجاور، هر چه از مکه دورتر باشند، کوتاه
  شود: ) نتیجه می1از (

cotq = y/x  
  ):4و از (

sinΔλ = x/r.cosμ  
 بنابراین: 

cos2Δλ = 1 – (x/r.cosμ)2 
  شود: ) و مربع کردن آن نتیجه می3در ( روابط با گذاشتن این

(5) (y/(r.cosμ) + tanμ.cosφ)2 = sin2φ(1-(x/(r.cosμ))2 
  جا:ناز ایو 

(6)  x2 + (y+r. sinμ . cosφ)2 = sin2φ = (r.cosμ)2  
هـای  ) و کانون0و  r.sinμ . cosφ-( مرکـز بـه ایسـت بیضی φ≠0˚و  90˚حاصل این فرمـول بـه ازای 

))φ±μ(±r.sin  0و) و (-r.sinμ.cosφ  و±r.cosμ 90˚)، به ازای±  φ = 0˚و بـه ازای  20یک دایرهφ = 
  یک خط راست.

کینگ چنین  نظر دیوید اما. دارند 6معادلۀ بیضی  اب زیادی شباهتنما  خطوط منحنی روی صفحۀ قبله
ی. دلیل او هم این است که ردّ و نه بیض دانسته استدایره هایی از  را قوسهای مذکور  منحنیاو نیست و 

 .بر صفحه باقیمانده استنما در مرکز دایره (مکه) گذاشته شده بوده،  نوک پرگاری که هنگام ساختن قبله
که آن تکه از بیضی که باید بـر صـفحه تصـویر شـود تفـاوت بسـیار  ه استاما محاسبات دکر نشان داد

  گیرد. گیری قرار می ای از یک دایره دارد؛ چندان کوچک که در قلمرو دقت اندازه کوچکی با تکه
                                                      

  ۀسـت و نقطـاآمـد کاراندر دو قطب شمال و جنوب  لیتبد نیدارد. ا بیعج تیچند خاص f:(Δλ,φ) → (X,Y) لیروشن است که تبد 20
 )φ - ˚180 و Δλ - ˚180 (ۀرا دارد که نقط یرتصوی همان )φ  وΔλآرام  انوسیحول اق ۀمکرین یشکل جداگانه برا کیرو من  نی) . از ا

خـارج از جهـان  دهـد، یخطـا مـ ۀجیباال نت لیها تبد که در آن ینقاطروشن است . البته دنباش ی در آن مشخصشتریتا نقاط ب ام، دهیکش
 .یرندگ یقرار مهای میانه  سدهاسالم 
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اسـت احتمـاالً  سـاختهنما را  لـهد. ریاضـیدانی کـه ایـن قبننماهای اصفهان در عمل دقیق قبله نتیجه:
بـا ترسـیم نما،  توان در محدودۀ ترسیم شده بر صفحۀ قبلـه دانسته که (کار دشوار ترسیم) بیضی را می می

  .های مستدیر ساده کرد تقریبی کمان

  میان پرده

روش ترسـیمی بـرای یـافتن به بررسـی حال 
 بـه سـالسابقۀ آن که  پردازیم میقبله جهت 

ــن روش از  برمی ق 410 ــردد. ای ــان گ ابوریح
ــال ــی در س ــت. بیرون ــی اس در  ق 362 بیرون

دنیا آمد. از این خطـه ریاضـیدانان ه خوارزم، ب
ــز، همچــون  ــن موســیدیگــری نی ــد ب  محم
ــامش  ــه ن ــوارزمی ک ــورتخ ــه ص ــروز ب  ام

اند. در  ، برخاسـتهماندگار شده است  »الگوریتم«
حمود غزنوی این خطه سلطان م ق 407سال 
 به عنـوان غنیمـتو بیرونی را  خیر کردرا تس

 رانوشتن کتابی  ،برد. بیرونی در راهخود همراه 
آغاز کرد. روش زیر برای یافتن قبله از این و تعیین جهت قبله در غزنه دربارۀ تعیین مختصات جغرافیایی 

  .21کتاب اخذ شده است
ای است که مرکـزش زمـین و  ره. کرۀ آسمان کاستفاده کردکرۀ آسمان  اززمین   کرۀ به جایبیرونی 

نظـر کـرد. هـر نقطـه از زمـین یـک  توان از شعاع زمین در برابر آن صرف شعاعش چندان بزرگ که می
به . رسد به کرۀ آسمان می زمین در آن نقطه از زمینای است که امتداد شعاع  الرأس دارد و آن نقطه سمت

های فلکـی  )، که صورتzpتارۀ قطبی است (ای در نزدیکی س نقطه ،الرأس قطب شمال سمت عنوان مثال

                                                      
  :به دینگاه کن 21

Al-Bīrūnī, The Determination of the Coordinates of Positions for the Correction of Distances between Cities 
(Kitāb Taḥdīd Nihāyāt al-Amākin li-Tasḥīḥ Masāfāt al-Masākin), translated by Jamil Ali, Beirut: American 
University of Beirut, 1967, pp. 252-253; 
Kennedy, E.S., A Commentary Upon Bīrūnī's Kitāb Taḥdīd al-Amākin, An 11th Century Treatise on Mathematical 
Geography, Beirut: American University of Beirut, 1973, pp. 209-211. 

  .257-235ش، ص 1352شگاه تهران، بیرونی توسط احمد آرام، انتشارات دان تحدید نهایات االماکننیز ترجمۀ فارسی کتاب 
  برای یافتن اطالعات در مورد زندگی بیرونی نگاه کنید به مقالۀ ای. اس. کندی در:

Gillispie, C. G., (ed.), Dictionary of Scientific Biography, vol. 2, New York, 1970, pp. 148-158. 
ش، 1375، انتشـارات علمـی و فرهنگـی، 3، ج زندگینامـۀ علمـی دانشـورانیا ترجمۀ فارسی آن توسط دکتر حسین معصومی همدانی در 

 .289-279صفحات 
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 .)ZI( اسـت ای در بـاالی سـرمان نقطـهدرسـت (اصـفهان)  Iالـرأس شـهر  حول آن در گردشند. سـمت
   .در سمت جنوب غربی واقع شده استدر آسمان ایران و افغانستان که است  ZM ۀمکه نقط الرأس سمت

ر کرۀ زمین اسـت. فاصـلۀ بـین د PMIر کرۀ آسمان، مشابه مثلث د ZPZMZIروشن است که مثلث 
   گفته روی زمین است: و مکه بر روی کرۀ آسمان و برحسب درجه، برابر همان وتر پیش ما شهر

D = MI = ZMZI 
تـوان  امتیاز کرۀ آسمان این اسـت کـه می

فصــل  Iرا وارد کـار کــرد. افـق نقطـۀ » افـق«
ای اسـت کـه از  مشترک کرۀ آسمان با صفحه

O گـذرد و بـر  (مرکز زمـین) میOZI  شـعاع)
) عمود است. ایـن فصـل Iسمت الرأس نقطۀ 

یکـی  مرئـیتوان با افق  مشترک (دایره) را می
گرفت، زیرا در ایـن حالـت ابعـاد زمـین قابـل 

اند. حال چهار جهـت جغرافیـایی را  پوشی چشم
  بر افق قرار دارد). ZP) در جهت تصویر قائم Nل (کنیم (شما هم اضافه می

و سـمت  کنیم صـرف نظـر مـیالـرأس روی کـرۀ آسـمان  از این پس از عالمتگـذاری بـرای سـمت
  مینامیم. Pو  I ،Mهای اصفهان، مکه و قطب را به ترتیب همان  الرأس

در سطور بعدی خواهیم دیـد کـه بیرونـی 
بـر روی  Mبرای یـافتن تصـویر قـائم نقطـۀ 

کرده اسـت.  ) چگونه عمل میM׳حۀ افق (صف
 M׳بـه  Oآنگاه خطی که از  ،که پیدا شود M׳

  دهد. شود قبله را به دست می وصل می
در  M׳روش ترسیمی بیرونی برای یـافتن 

. مـا ایـن روش را بـرای شود دیده می 6شکل 
. تصـویر دهیم مـیای در شرق مکه شرح  نقطه
ب مکه ای در غر برای نقطه تصویرای این  آینه
 Δλو   μ ،φصـادق اسـت. فـرض کنیـد نیز 

افق را بـا   صفحۀ  ۀدایر نیم بیرونی. باشند معلوم
) و S)، جنــوب (W)، غــرب (Nنقــاط شــمال (

النهار، کـه  کند، اما نیمۀ چپ را برای رسم صفحۀ نصف کند. سپس دایره را تکمیل می ) رسم میOمرکز (
النهار روی  برد. در این حالت تصـویر دوران نصـف می کاره درجه دوران کرده است، ب NS 90حول محور 

سـمت الـرأس  Iبـاالی افـق، و  φسمت الرأس قطب شمال با زاویـۀ  P ،گیرد. بر این نیمه کاغذ قرار می

 5شکل 

 6شکل 
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NOPÐاصفهان است:  = j وNOIÐ = 90 .  
خـط تقاطع استوای آسمان با ایـن صـفحه 

الرأس  ت. سمتاس OPعمود بر  که است بریده
ای به موازات استوای آسمان و  مکه روی دایره

(بـا کـرۀ زمـین  دارد قـرار آن از μبه فاصـلۀ 
  .22مقایسه کنید)

النهار بـا  بیرونی خط تقاطع صـفحۀ نصـف
کنـد:  ) را به طریق زیر پیدا میXYدایرۀ اخیر (

ـــه  ـــه  Xنقط ـــد ک ـــاب کنی ـــان انتخ را چن
POXÐ = -mþ90باشد. خط XY را عمود بـر 

OP رسم کنید.    
سپس بیرونی قسمتی از مدار آسمانی مکـه 

مرکـز ایـن دایـره اسـت. اگـر  Y). 6در شکل  خط بریدهزند که بر صفحۀ کاغذ قرار گیرد ( چنان تا می را
گیـرد؛ واال مکـه  قرار می X روی مکه الرأس سمت باشد، درجه صفر مکه با Δλاختالف طول جغرافیایی 

  . XYM=Δλ∠روی دایرۀ خط چین خواهد بود و  Mهمان نقطه 
وارد  SNعمود دیگـری بـر  Qوارد کنید، از  XYبر  Mرا از نقطۀ  MQکار تقریباً آماده است. عمود 

  است. Mتصویر قائم  M׳باشد.  Q=MQ׳M׳نحوی که ه امتداد دهید ب M׳) و آن را تا نقطۀ QQ׳کنید (
ها عادت  ها به این قبیل روش ای بود، زیرا آن اجرای چنین روشی برای بیرونی و معاصران او کار ساده

آن،  خـارجیهـای  را در امتـداد کناره 6داشتند. شاید روش زیر ما را در فهم موضوع کمـک کنـد: شـکل 
 XQ 90حـول  را XMQقیچی کنیـد. تکـۀ  Q، تا نقطۀ MQچین، و در امتداد خط  مشمول قسمت خط

نمـایش  SIPNکنید. در ایـن حالـت صـفحۀ  درجه تا SN 90دایرۀ چپ را حول  سپس نیم .کنید درجه تا
  به حالت عمود قرار گرفته است. QQ׳بینیم که  النهار است و می دهندۀ نصف
اما  .است SNبه موازات افق و عمود بر  QMی از صفحۀ مدار آسمانی مکه است، ئجز XMQصفحۀ 

  یم.یگو را ترک می یاست. بیرون Mتصویر قائم  M׳یک مستطیل و  QMM׳Q׳، پس Q =QM׳M׳

  نما روش ترسیم بیرون و قبله

نما نبـرده اسـت، امـا روش ترسـیمی او ارتبـاط  ، هیچ جا نامی از قبلهرچه بیرونی، در متون به جا ماندهاگ
بر کرۀ  dیا  IMجا که  . از آنستا شدهنشان داده  6و  5 های شکلبا این ابزار دارد. این ارتباط در  زیادی

) رابطـۀ زیـر صـادق 5(شکل  Mبرای تصویر قائم  ،آسمان مبین فاصلۀ بین دو محل بر روی زمین است
                                                      

 .م - نامیم. طور کلی مدار آسمانی، میه از این پس ما این دایره را مدار آسمانی مکه، و ب 22

 7شکل 



 

 

31 

بله
ر ق

سرا
ا

ها
ما

ن
 ی

صف
ا

ان
ه

 

  است:
sinOM r d¢ =  

حال اگر جای جهـات جغرافیـایی شـرق را بـا  .SOM∠׳=qعالوه ه شعاع کرۀ زمین است. ب r که در آن
نما تلقـی کنـیم. در ایـن  را قسمتی از عقربۀ قبلـه OM׳توانیم  غرب و شمال را با جنوب عوض کنیم، می

  یکی خواهد شد. 2)، در شکل xو  y( ت، به مختصاI׳با نقطۀ  5در شکل  M׳صورت نقطۀ 
نما خـود بـه  ار کنیم آنگاه صـفحۀ قبلـهاگر روش بیرونی را برای نقاط مختلفی روی همان شکل تکر

توانـد  اسـت کـه می M׳ای نظیـر   این روش نقطه نکار برد به خود ایجاد خواهد شد؛ یعنی حاصل هر بار
   .باشدتصویر یک محل 

  شده است (شکل به مقیاس نیست). انجامبرای سه شهر مختلف ایران  کاراین  7در شکل 
بـارۀ روش بیرونـی، و  ندچ و نما را با تکرار صد نقطۀ حک شده بر صفحۀ قبله چند و توان آن صد می

و مطلوبتر آن است  راحت نیستالبته  این کار .دست آورده هر بار برای مختصات جغرافیایی یک محل، ب
که بتوان هر محل را بـه کمـک شـبکۀ روی 

  صفحه تعیین کرد.
تـوان بـه همـان  مـذکور را نیـز می ۀشبک

) 8در شکل زیر (شکل  .پیدا کرد روش بیرونی
اسـتفاده  6های شـکل  گذاری از همان عالمت

  شده است. 
ثابـت اسـت،  XYMاندازۀ مدار آسـمانی 

) تنها به عـرض r.cosμزیرا اندازۀ شعاع آن (
ــام  ــرای تم ــایی مکــه بســتگی دارد. ب جغرافی

 Δλ النهار معین، های واقع بر یک نصف مکان
در شـکل  P مربوط و محل φماند و  ثابت می

 برابـر MQتغییر خواهـد کـرد ولـی طـول  8
r.cosμ.sinΔλ ׳. بنابراین تصاویر قائم این نقاط، یعنی خواهد ماندMک خط های مربوطه، همگی روی ی
  ).8ین شکل چ گیرند (خط مستقیم قرار می

نیـز ثابـت خواهنـد  Yو  Xو در نتیجه جای نقاط  Pجای  باشد، متغیر Δλ و ثابت φدر صورتی که 
تـوان  بـه دو طریـق میبر این اساس قرار خواهد گرفت.  XYای به شعاع  جایی روی دایره M نقطۀ بود.

  روی یک بیضی ثابت قرار خواهند گرفت: M׳نتیجه گرفت که نقاط 
 X׳1و  X׳را  NSبـر روی  1Xو  Xو تصاویر قائم  1Xرا  XYانتهای دیگر قطر دایره به شعاع  -الف

 و چون 1QX.QX  =2MQداریم:  1XMدایرۀ  نامیم. در نیم می

1 1QX:Q X =QX :Q X :sin¢ ¢ ¢ ¢ =1 j  

 8شکل 
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روی یـک بیضـی قـرار  M׳نیـز ثابـت اسـت و بنـابراین نقـاط  M׳Q׳Q : 2׳X׳.Q׳1Xثابت است، پس 
مخروطات، که ترجمۀ عربـی دربارۀ آپولونیوس، کتاب استاندارد  مخروطاتاول  مقالۀ 21گیرند: قضیۀ  می
  .شناخته شده استآن 

  ثابت باشد جای مدار آسمانی مکه هم ثابت و تصویر قائم آن بر افق یک بیضی است. φاگر  -ب
بـر  M باشـد ثابـت Δλالنهار نیز به کار بنـدیم: اگـر  نصفدوایر توانیم برای  استدالل مشابهی را می

توان تمام شبکۀ روی  تیب میو عمود بر افق قرار خواهد گرفت. به این تر NPSای موازی با صفحۀ  دایره
  دوایری واقع بر یک کره ترسیم کرد. مجموعۀعنوان تصویر قائم ه نما را ب صفحۀ قبله
شـود کـه اجـرای تصـویر  جا آشکار می از این

نما، به لحاظ ریاضـی، چنـدان سـاده  قائم در قبله
تصــویر تســطیح (نما  نیســت. اگــر مختــرع قبلــه

نظیـر  نقطۀ زمین را، که قطب آن )23نگاشتی گنج
ای بر کرۀ زمین درست در زیر مرکـز  (نقطهزمین 

Oنمایی  برد، حاصل کارش قبله ) باشد، به کار می
حـک  هـایی دایرهشد که بر صـفحۀ آن تنهـا  می

بـه شده بود. در این حالـت مقیـاس روی عقربـه 
روش بـود.  /2r.tan(d( ، متناسب باr.sind جای

  خوبی شناخته شده بود. هب دورۀ اسالمیبنابراین در  ،24رفت های معمولی به کار می اسطرالب در ،تسطیح

  دورۀ اسالمدر متون عربی نماها  قبلهردگیری 

های عربـی و  را در نوشتهنمای اصفهان  شرحی از قبله رغم جستجوی فراوان موفق نشد علی کنیگ دیوید
عجیب نیست؛ زیـرا بخـش  چندانیابد. پس از او نیز هیچکس موفق به این امر نشده است. این فارسی ب

  از بین رفته است.دورۀ اسالمی عظیمی از متون عربی 
چنـان کـه تـوان  عرض جغرافیایی معلوم، می پیشین دیدیم که قبله را، در محلی با طول و قسمتدر 

ترسیمی اسـالمی کـه اکنـون  های پیدا کرد. تمام روش بیرونی نشان داده است، با یک خط کش و پرگار
بـه  اشـارههای عربی بـه دو  اند. من در نوشته شده ترسیمنما، با خط کش و پرگار  اند، جز قبله شناخته شده

نمای اصـفهان  ا بـه قبلـهه ام. ممکن است این ارجاع روشی برای یافتن قبله به کمک مخروطات برخورده
  .باشندارتباط داشته 

                                                      
23 stereographic 

  :به دیو اسطرالب نگاه کن کیاسترئوگراف ریتصو یبرا 24
دایرةالمعـارف بـزرگ ، »اسطرالب«؛ و  محمد علی مولوی، 308-305ش، ص 1382، 7، ج مۀ جهان اسالمدانشنا، »تسطیح«ریچارد لورچ، 

 .305-297ش، ص 1377، 8، ج اسالمی

 9شکل 
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، هنگـامی کـه »انستیتوی تاریخ علوم عربی و اسـالمی در فرانکفـورت«در بازدیدی از  را اشارهلین او
ای از میکـروفیلم، کـه   عربی را زیادی باز کردم، یافتم. صفحه  ۀمیکروفیلمی از یک دستنوشت ۀتصادفاً حلق

ک مؤلـف ناشـناس بود که به نظر ی ای مجموعهاول فصل پنجم  ۀاش را هم نداشتیم، صفح قصد مطالعه
شـد. آن فصـل در مـورد  می مطالعـهبطلمیـوس  مجسـطیاقلیـدس و پـیش از  اصولبایست پس از  می

قبله بـه کمـک مخروطـات  جهت این قسمت به کار پیدا کردن«مخروطات بود و به زعم مؤلف ناشناس 
وارد سر و کار فقط بـا آن م ۀدر هم کهاو از چند کاربرد دیگر مثل تثلیث زاویه نیز اسم برده بود، ». آید می

کـه پیشـتر از آن نـام  مخروطات 21 ۀمعرفی و قضینیز در فصل پنجم بیضی اما سهمی و هذلولی است. 
امـا  این مجموعه تاریخ نـدارد،است.  آمده بیضی به کار مییافتن قبله  پس شاید دربردیم، ثابت شده بود. 

پس  تاریخ تقریبی آن راتوان  برد. پس می ) نام میق 436ق تا  353 ن هیثم (حدودباز ا 3مؤلف در فصل 
 .25دانست ق 493از 

ای به نام محمد بن احمد خازمی،  منجم نسبتاً ناشناخته کتابی مفصل اثرشود به  ارجاع دوم مربوط می
 منتخباتیجا نمانده است، اما ه ب اثر. متأسفانه خود این 26کرده است در اصفهان کار می ق 450که حوالی 

جهت اماکن، فاصلۀ «عنوان  تحتمذکور،  اثریازدهم  »جملۀ«ها موجود است.  فصل بیشتربا عناوین  از آن
، »هـا مدخلی بر قضایای مخروطات برای تعیین جهت مکان«فصول شامل ، »قبلهو سمت  از یکدیگرها  آن
است. در  دیگری مهمفصول  و »ها به روش قدما یافتن آن«و  »ها به کمک مخروطات افتن جهت مکانی«

آسمانی بر افق یک بیضی است ( به شـکل  یکی از این فصول ثابت شده است که تصویر قائم دایرۀ مدار
های  های الزم برای ترسیم بیضـی نگاه کنید)، و طول دو محور بیضی نیز محاسبه شده است. تمام داده 9

 .27این متن به دست آوردتوان از  نما را می قبله ۀروی صفح

  و در کجا اختراع شده است؟نما ک  قبله

دهـد کـه  گردیم. روش ترسـیمی بیرونـی نشـان می به سؤالی که در ابتدای این مقاله طرح کردیم، برمی
 حتمـًاالبته به این معنا نیسـت کـه  که اختراع شده باشد های میانه سدهتواند در سنت اسالمی  نما می قبله

تـوانم توضـیح  این فـرض می یدا کردن قبله را تنها با. ارجاع به مخروطات در ارتباط با پاستچنین بوده 
اند. طبعاً خواننده آزاد است کـه خـود  مبنای آن در سنت مذکور شناخته شده بوده ۀنما و نظری دهم که قبله

                                                      
از آن  یشـیفکرویمحبت کرد و م سی. دکتر جبار در پارموجود است ریالجزا در یقسمت پنج ۀ شناخته شده از کل مجموع ۀتنها دستنوشت 25

آکسـفورد موجـود  نیـادلاب ۀدر کتابخانـ Hunt 237به شمارۀ  شود را شامل می پنجم مقالۀتنها که  دیگری ۀرا به من امانت داد. دستنوشت
 .است وسیپولونآ مخروطاتپنجم  از مقالۀ )م950ابوجعفر خازن (حدود این نسخه بازنویسی است. 

 6سـطور  38 ۀو صفح 32و  31در صفحات ها   بخش نیمهمتر مجموعه در منبع زیر. موجود این ۀنسختنها  چاپ عکسیبه  دینگاه کن 26
  اند. آمده 8تا 

Sezgin, F., (ed.), Manuscript of Arabic Mathematical and Astronomical Treatises, Frankfurt: IGAIW, 2001, series 
C, vol. 66. 

عنوان فصول آن باقی مانده است. مطالب مذکور مؤلف مقاله در مورد بیضـی در حقیقـت یازدهم کتاب خازمی تنها » جملۀ«متأسفانه از  27
 .م - .در جملۀ پنجم مقالۀ اول این اثر در مورد ساخت نوعی ابزار آمده است
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ای  نوشـته نما را در دسـت . ما تنها زمانی اطمینان خواهیم یافت که تشـریح قبلـهپیدا کندتوضیح دیگری 
کـه بـر  نـد جـاییچ و اده است که مختصات جغرافیایی صـدکینگ نشان د یم. دیویدعربی یا فارسی بیاب

اند. از ایـن تنهـا  از آسیای مرکزی قرن پانزدهم اخذ شده فهرستیاز  احتماًالاند،  نما حک شده قبله ۀصفح
  اند. های مذکور در اصفهان قرن هفدهم در دسترس بوده توان نتیجه گرفت که داده می

تـوان حدسـیاتی را  فرهنگی اسالمی اختراع شده باشد. آنگاه می ۀنما در حوز ه قبلهحال فرض کنید ک
اسـتداللی  ۀدنبال مخترع آن باید گشت، پیش بکشیم. کینگ بـر پایـه محل  و زمانی، که در آن ب ۀدربار

 M׳کند. حبش هم مبدع روشی برای یافتن  می مطرحکلی حبش حاسب، ریاضیدان قرن نهم در بغداد، را 
خطوط مسـتقیم و بیضـوی  ۀتر است. شبک روشی که به مراتب از روش بیرونی پیچیده ؛28است 6شکلِ در

او ایـن افتخـار نصـیب رو، به نظـر مـن،  تواند به سادگی از روش حبش استخراج شود. از این نما نمی قبله
قائم دوایر  نگارینما را اختراع کرده باشد. بیرونی به تصویر توانسته است قبله بیرونی می اصوالًو  شود نمی
سـایر نوع جدیدی اسطرالب، مشتمل بـر بیضـی و بر این اساس آسمان بر افق عالقمند بود و حتی  ۀکر

به جا  های تردید در این باره بجاست زیرا بیرونی در هیچ یک از کتابالبته . طراحی کرد مقاطع مخروطی
  اش نامی از قبله نما نبرده است. دهنما

ای جـامع از علـم نجـوم و اطالعـات  است. این کتاب مجموعـه قانون مسعودیها  یکی از این کتاب
برای پسر سلطان محمود، نوشت. قاعـدتاً  ق 420 قبله است. بیرونی این کتاب را در سال ۀگوناگون دربار

  .بوده استنما  لهتشریح قب برایجای مناسبی  کتاب این
نما را  های الزم بـرای اختـراع قبلـه نظریـهخازمی این برداشت را در من ایجاد کرد کـه او تمـام  کار

ساخته جا  نمای کشف شده در آن شناخته است. قابل توجه است که خازمی در اصفهان، که هر سه قبله می
، ناقص و مبهم یک بیضی رب مدار آسمانی ۀقائم دایر نگاریتصویردر او  شیوۀکرده است.  اند، کار می شده

آنچـه گذشـت،  ۀهمـ ۀنما بوده باشد. بـر پایـ تواند مخترع قبله است. به این خاطر، به نظر من او هم نمی
دیگـر بـرای ایـن  ۀاختراع شده است. یک قرینق  450تا  410 ۀنما در فاصل حدس من این است که قبله

اول قرن یازدهم وسیع   ۀمخروطات است. این دانش در نیم دربارۀ در زمان مذکور مسلمانانحدس دانش 
) نیـز ق 436ق تـا 353 هیـثم (حـدود تواند کار ابن نما می بود، اما پس از آن سخت افول کرد. اختراع قبله

اش  و بیرونی، پس از مهاجرت اجبـاری ۀ بسیار داشتزیست، به مخروطات عالق بوده باشد. او در مصر می
  .کمی با او داشت یا اصالً ارتباطی نداشتارتباط از خوارزم، 

                                                      
 اسـت) ونشـده داده  حیجـا توضـ نما در آن قبلـه یاضیابط رو(ر 63ص ، 10منبع مذکور در پانویس به  دینگاه کن نمای حبش قبله یبرا 28

  همچنین:
Kennedy, E. S., & Yusuf ‘Id, “A Letter of al-Bīrūnī: Ḥabash al-Ḥāsib’s Analemma for the Qibla”, Historia 
Mathematica, vol. 1, 1974, pp. 3-11. 

  منبع زیر شرح داده شده است: و حبش در یرونیب ماتیترس نیب ۀرابط
Berggren, J. L., “A Comparison of Four Analemmas for Determining the Azimuth of the Qibla”, Journal for the 
History of Arabic Science, vol. 4, 1980, pp. 69-80. 
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از بین رفتـه  آثار، اما متأسفانه بخش اعظم این کنیمقرن یازدهم جستجو  متوندر  بایداز این قرار ما 
کـه  بگـوئیم نما پیدا کنیم بیشتر اسـت. ممکـن اسـت قبله ۀی دربارتراست و احتمال این که شرح متأخر

اما، هرگز موفق به اثبات ایـن ادعـا نشـویم. در ایـن صـورت  است اسالمی اختراع شده تمدننما در  قبله
  ».واهللاُ اعلم«گفتند:  بیرونی و ابن هیثم اگر زنده بودند، می
 هانما ایرانیـان بـه قبلـه ۀو عالقـ 29ریاضیات تأسیس شده اسـت ۀدر حال حاضر در اصفهان یک خان

حاضـر  ۀامیدوارم نوشت اصفهان، احیا شود. ما در بازارن هقبل ۀسنت قدیمی، عرض ای کاشبسیار زیاد است. 
  . 30ق این امر سهمی ادا کنددر تحقبتواند 

نماها هنوز در ایران یا جاهای دیگـر بـاقی مانـده  های دیگری از این قبله شاید نمونه :ویراستاریادداشت 
 ایـرانهفت هزار سال فلزکـاری باشد. یک سرنخ مهم برای جستجو در این باره توصیف موجود در کتاب 

ش) است که به وجود دو بیت فارسی به عنوان 1368تألیف محمدتقی احسانی (انتشارات علمی فرهنگی، 
  کند: نما اشاره می دستور کار حک شده روی یک قبله

  نما چـون قبلـه را جـویی از این آئینـۀ قبلـه

  

  به عقرب نقطۀ قطب جنوبی را بکن میـزان  

  

  گـهببین بعد بلـد را از جنـوب و از شـمال آن

  

  به هر جا منتهی گردید سمت قبله باشـد آن  

  

نماهای اصفهان اسـت. احسـانی اطـالع بیشـتری  این شعر از لحاظ محتوا مانند شعر حک شده روی قبله
  دهد. اش نمی نمای مورد اشاره دربارۀ قبله

  
  

کنیم در آن دنیـا  گمان ندارم کوششی که برای نشان دادن راه درسـت کـردن قبلـه مـی
  بماند و در این دنیا ستوده نباشد.مزد  بی

  15 ص آرام، احمد ، ترجمۀاالماکن تحدید نهایاتبیرونی، 

                                                      
29 www.mathhouse.org 

-38ص  ،م1996 ،2، شـمارۀ 16، سـال اتیاضـیر یننو ۀمجلدر  »یرانیا یکاریکاش ۀدربار یآموزش یکارگاه«من  ۀمقال یفارس ۀترجم 30
در حاضـر  ۀمقالـترجمـۀ فارسـی اسـت.  دهی) به چـاپ رسـش1377اصفهان (مرداد  یاضیمتعلق به انجمن معلمان ر فرنود ۀ، در مجل42

 .(خانۀ ریاضی اصفهان) تکثیر و توزیع شدنما  قبله ۀدربار یآموزش یدر کارگاهش 1383فروردین 
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 اقلیدس، عمر خیام و ساکری
  ١دیوید یوجین اسمیت

  ترجمۀ غالمحسین صدری افشار

  مقدمۀ مترجم

)، ســردبیر ریاضــی 1926-1901) اســتاد کــالج معلمــان کلمبیــا (1944-1860دیویــد یــوجین اســمیت (
به بعد) از بنیانگذاران انجمـن تـاریخ علـم در  1927( بریتانیکا) و 1916-1902( المعارف اینترنشنال دائرة

 را به هزینۀ آن انجمن منتشر کرد. اُسیریس) بود که جرج سارتن مجلۀ 1924بوستون (
هایی  های هزارۀ فردوسی به ایران آمد و در تهران سخنرانی برای جشن 1313اسمیت اول بار در سال 

تـاریخ وشت و ترجمۀ منظومی از رباعیات خیام فـراهم کـرد. دربارۀ تاریخ ریاضیات کرد. او آثار متعددی ن
به فارسی ترجمه شده است [به دسـت غالمحسـین  1373و  1356های  او در دو مجلد در سال ریاضیات

  افشار].  صدری
(همراه با کارپینسـکی، بوسـتون  اعداد هند و عربی)، 1896( تاریخ ریاضیات جدیداز دیگر آثار اوست: 

) و 1922( دین ما به یونـان و روم)، 1914(همراه با یوشیو میکامی، شیکاگو  ریاضیات ژاپنتاریخ )، 1911
  های بسیار دیگر.  ها و مقاله کتاب

  های مختلف گردآوری و به دانشگاه کلمبیا اهدا کرد. او کتابخانۀ بزرگی از آثار ریاضی ملت
) به سخنرانی اسمیت 129-127 ، ص1345(تهران،  یادگار عمردکتر عیسی صدیق اعلم در جلد دوم 

  سرای عالی اشاره کرده است: در دانش

دانشمندان بزرگ  18تا  16های دوشنبه از ساعت  سرای عالی] روز در تاالر اجتماعات [دانش
کردنـد کـه اسـامی بعضـی از آنـان کـه در  مـیایرانی و خارجی برای دانشجویان سخنرانی 

د: ...، ذکـاء الملـک فروغـی، حسـین عـالء، ...، شـو دانشگاه تهران اشتغال نداشتند ذکر می
اسـتاد نـامور  3سـن ، پروفسـور کرستنبررسی هنـر ایرانـیمؤلف نامی کتاب  2پروفسور پوپ

امریکـایی نویسـندۀ  4دانشگاه کپنهاک و مؤلف کتب متعدد راجع به تاریخ ایران، هارولد لمب

                                                      
1 David Eugene Smith 
2 Arthur Upham Pope 
3 Christensen 
4 Harold Lamb 
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عمر خیام، چنگیز...، معروف کتب متعدد دربارۀ اشخاص تاریخی شرق نزدیک چون کورش، 
شناسی ایران و مؤلف چند کتـاب راجـع بـه تمـدن و هنـر ایـران،  رئیس باستان 5آندره گدار

  .تاریخ ریاضیاتپرفسور اسمیت استاد دانشگاه کلمبیا و مؤلف کتاب 
اند با مقـام شـامخ و  چهره در نقاب خاک کشیده بیشترشاندانشمندان مذکور که اکنون 

ک در رشتۀ خود یـک یـا چنـد خطابـه ایـراد کردنـد کـه بسـیار در نفوذی که داشتند، هر ی
دانشجویان مؤثر افتاد و ذهن آنان را نسبت به تاریخ درخشـان و عظمـت فرهنـگ و تمـدن 
ایران روشن ساخت و بسیاری از مسائل اجتماعی و اقتصـادی روز را بـرای آنـان تشـریح و 

  تبیین کرد.

) از اسمیت (بدون ذکـر 90، ص1388م، دانشگاه تهران، (چاپ دو عمر گوهرمرحوم احمد آرام هم در 
  نام) یاد کرده است:

وزارت آموزش و پرورش یک معلم ریاضیات آمریکایی را که راجع به خیام هم کـاری کـرده 
اش را دارم. او یـک شـب بـه  اسمش یادم رفته، کتاب هندسه بود به ایران دعوت کرد. حاال

ود. در انجمن ادبی آقای دبیر اعظم هم بـود. چـون مدرسه آمد و آن شب انجمن ادبی هم ب
  ادیب بود، آقای دکتر صدیق اعلم که مهماندار بود آمده بود.

*** 
  خیام و اصل موضوع توازی

در مدرسـۀ سپهسـاالر تهـران  1933/1312های مهـم ایـران در سـال  در جریان دیدار از برخی کتابخانه
 بـا های وشته بود. این از جمله رسالهن ، آن رالدین طوسینصیرا ،ای خطی یافتم که دانشمند معروف نسخه

 5/18×5/20صـفحۀ  184، شامل آثاری از نویسندگان مختلف ایرانی، عـرب و یونـانی در »مقالید«عنوان 
رنگ است و در نتیجه خواندنش دشوار. با این حـال  . نسخه بدخط، فاقد اعرابگذاری و کماست یسانتیمتر

رئـیس دانشسـرای عـالی و یکـی از  ،از دکتر صدیق اعلمبرای خواندن آن دارای چنان اهمیتی است که 
چنـین  های ریاضی م. افتخار ترجمۀ نسخهکمک گرفت ،دبیران نهضت آموزش جدید در ایران و خاورزمین

به یک دانشور ایرانی آشنا به زبان عربی و انگلیسی به  -شود  که افتخار بزرگی محسوب می -ر مهمی اث
. معلوم شد این وظیفۀ دشواری اسـت، چـون امکـانی بـرای واگذار شد نژاد تهرانی خان حکیم قلی نام علی

د و پـس از سـه کر ای نسخۀ اصلی را رونویسی می وجود نداشت. باید خطاط خبرهآن تهیۀ نسخۀ عکسی 
شـد  شد. نام کاتب نسخۀ اصلی ناخوانا بـود، ولـی تصـور می میبار تالش که رونوشت قابل قبولی فراهم 

-88هجـری ( 789تـاریخ کتابـت بـه خـوبی خوانـا بـود:  با ایـن حـالحسن بن محمد بن مطهر باشد، 
  سال پس از وفات نصیرالدین طوسی. 114میالدی) یا 1387

ای از شـرح نصـیرالدین طوسـی اسـت، بلکـه  شود که صـرفاً نسـخه نمی ارزش نسخه به این محدود

                                                      
5 André Godard 
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که در غـرب بـه است شاعر و ریاضیدان ایرانی  یک حاوی بخش مهمی از یک رسالۀ ریاضی ازهمچنین 
در دست اسـت، ولـی ایـن نسـخۀ دارای  های دیگری از این رساله اگرچه نسخهعمر خیام معروف است. 

دارد) ظاهراً مورد توجه محققان غربی قـرار نگرفتـه اسـت. بـه نظـر  شرح نصیرالدین (که اهمیت خاصی
  است. شرح ما أشکل من ُمصادرات اقلیدس از فصل اول آنچه در این نسخه آمدهرسد  می

کنـد کـه  سپس آن را شرح کرده است. او با این کار ثابت می و طوسی بخشی از اثر خیام را رونویسی
بخشی از افکاری است که اینک هندسۀ نااقلیدسی مربوط به خطوط خیام یکی از پدیدآورندگان دست کم 

  متوازی بر پایۀ آنها ایجاد شده است و در این زمینه بر ساکری تقدم دارد.
  شود: مطابق معمول آثار اسالمی با ستایش خداوند آغاز می ،رسالهاین 

شرح مـا أشـکل مـن  ای دارد موسوم به بسم اهللا الرحمن الرحیم. خیام رحمة اهللا علیه رساله
. »الزم است پس از قضیۀ سوم به کتاب افزوده شـود« گوید: که می قلیدسإمُصادرات کتاب 

ده بیـان ما آنها را با عبارت خودش [خیام] نقل و اشکاالت آن را انشاء اهللا برای اطالع خوانن
  کنیم. می

، کـه عکـس 29کند و قضیۀ  اقلیدس شرطی برای توازی دو خط بیان می اصولمقالۀ اول  28قضیۀ 
  گوید: آن است، می

کند، زاویۀ خـارجی  های متبادل مساوی با یکدیگر ایجاد می خط قاطع دو خط متوازی، زاویه
  اند. های داخلی یک طرف برابر دو قائمه مساوی زاویۀ داخلی متقابل و زاویه

این قضیه را بر اساس اصل موضوعی بیان کرده است که چندان مورد مشهور است که اقلیدس اثبات 
دانان پس از وی قرار نگرفت. ایـن اصـل موضـوع کـه در اغلـب  ترین هندسه استقبال چند تن از معروف

  شود: ها پنجمین اصل است، چنین بیان می نسخه
جاد کند، اگـر های داخلی یک طرف را کمتر از دو قائمه ای اگر خط قاطع دو خط راست زاویه

ها کمتـر از  زاویـه نهایت ادامه دهیم، در سمتی تالقی خواهند کرد که دو خط راست را تا بی
  اند. دو قائمه

کردند باید از قبـول  ترض بودند، احساس میعکامًال پیداست کسانی که نسبت به این اصل موضوع م
اصـل موضـوع پـذیرفت. در هـر عنوان  را بـه 29و خـود قضـیۀ  پرهیز کرد عنوان یک فرض کامل آن به

  آمدند. در صدد اثبات آن اصل موضوع بر ،صورت، اغلب معترضان برای رفع مشکل
گونه که سر توماس هیث در اثر  تالش برای اصالح یا اثبات این اصل موضوع زیاد بوده است. همان

  گوید: اقلیدس می اصولاش دربارۀ  به یادماندنی

طی بیست قرن در جهـت اثبـات ایـن اصـل موضـوع  شماری که در های بی وقتی به تالش
دانان توانایی بـوده اسـت،  کنیم، که بسیاریشان به دست هندسه صورت گرفته است نگاه می
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توانیم از ستایش نبوغ مردی خودداری کنیم که دریافت چنین فرضی، که بـرای اعتبـار  نمی
  ابل اثبات نیست.کل دستگاه ضرورت دارد، ق

 به نقل از نسخۀ طوس قسمت از نوشتۀ خیام

  األصولمن  لوهو  بشکل 
کنیم.  رسـم مـی ابرا عمـود بـر  ز هکنیم.  نصـف مـی هرا در نقطـۀ  ابکنیم.  را ترسیم می  د  ج ابشکل 

  عمود است.  د    جبر  ز هو   زدبرابر است با  ز  جگوییم:  می

 اهو   د ببرابر بـا     جاکنیم. پس خط  را ترسیم می  د هو  ه    ج برهانش:
های  . پس قاعـدههستند قائمه بو  اهای  و زاویهاست  ب هبرابر با 
اند. در نتیجـه  مسـاوی  د ه بو     ج اههای  اند و زاویه متساوی  د هو  ه    ج

اسـت و  د همساوی با خط  ه  جاند. خط  مساوی  د زهو  ز ه    جهای  زاویه
اند. پـس مثلـث  متسـاوی دز هو  ز  ج همشترک اسـت و دو زاویـۀ  ز ه

 ز    جاند. پـس  های متناظرشان با هـم مسـاوی ها و ضلع > است و دیگر زاویهز ه د> مساوی مثلث <ز ه    ج<
  خواستیم بیان کنیم. اند. و این چیزی است که می قائمه و مساوی زه دمثل  ه ز    جو زاویۀ   دزمثل 

از جملـۀ هیث کارهای بطلمیوس، پروکلوس، نصیرالدین طوسی، والیس، ساکری، المبرت و لژانـدر را 
برد. همچنین به پوزیدونیوس، گمینوس، پلیفر،  نام میاصل موضوع  این کارهای در خور توجه برای اثبات

وان ثابت بن قرّة، یوحنّا ت کارنو، الپالس، لورنتس، بایای، گاوس، کلرو، ورونز و اینگرامی اشاره دارد که می
  افزود. ها القس، الوی بن قارشون، رابرت سیمسون و کالویوس را بدان

های مثلث و بنـابراین خـواص بنیـادی  اهمیت قضیه معلوم است، چون قضیه مربوط به مجموع زاویه
اصـل مثلثات به آن وابسته است. نخستین پیروان اقلیدس دریافتند بدون پذیرش این قضـیه بـه عنـوان 

توان با جانشین کردن اصل موضوع پنجم اقلیدس اثبات کـرد کـه بیشـتر مشـهود  موضوع آن را تنها می
ای کامالً جدید است که باید مستقل از اصل موضوع پنجم باشد و برای ایـن  است. راه دیگر ایجاد هندسه

  انتظار کشیدند. - تا نیمۀ سدۀ هجدهم - دانان بیش از دو هزار سال کار هندسه
) را نخسـتین گـام در ق 650م/1250(حـدود نصـیرالدین طوسـی  نگاران ریاضیات عمومـاً کـار تاریخ

دانند که برای اثبات ایـن اصـل موضـوع انجـام شـد و در عـین حـال بـه منزلـۀ  های فراوانی می تالش
لم دوم  . در نسخه سه لم ارائه شده که عرضۀگذاری هندسۀ نااقلیدسی، هرچند به طور ناخودآگاه، بود پایه

  کنیم. بر اساس تصویر زیر آن را به اختصار ذکر می و کند برای منظور ما کفایت می
ACعمودنـد و  ABبر  BDو  ACفرض کنید BD= .BC  را

نـه حـاده و  BDCÐو  ACDÐکنیم  کنیم. نخست ثابت می رسم می
CDشـود  اند که در نتیجـۀ آن معلـوم می نه منفرجه AB= آنگـاه دو .

ABاند و متساوی و برابر با قائمه BDCÐو  ACDÐزاویۀ  CD=.  
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  شود. لم سوم به مجموع زوایای مثلث مربوط است و از لم دوم نتیجه می
اقلیـدس  رسالۀ اثر او با نام که ،حال اهمیت نسخۀ مورد نظر از این جهت است که جیروالمو ساکری

شـود، همـان لـم  عموماً قـدم اول در راه ایجـاد هندسـۀ نااقلیدسـی تلقـی می 6)1733( رسته از هر خطا
ماننـد گیرد که ثابت خواهیم کرد متعلق به خیـام اسـت و حتـیٰ شـکل را  نصیرالدین طوسی را به کار می

گذاری کرده و برای همان منظور به کار گرفته است. این امر چندان مهم نیسـت، چـون  حرف نصیرالدین
بـرد. ولـی طوسـی دقیقـًا ذکـر  ر جان والیس آشنا بوده و والیس در کتابش از طوسی نام میساکری به کا

عالوه  بخش او بـوده اسـت. بـه پیداست که خیام الهام جاکند که این مطلب از عمر خیام است و از این می
ای انتقـاد ای از عقاید نصیرالدین طوسی را بـر ) خالصه3 ، شمارۀ 21ساکری (مقالۀ اول، فصل اول، قضیۀ 

  کند. از او نقل می
بـدون برای بهتر نشان دادن تأثیر عمر خیام بر کار ساکری باید به مطالب زیر توجه کنیم که هـر دو 

  اند.  تلخیص شدهآن که تحریف شوند 
  ساکری    عمر خیام

BDبه فـرض  AB^  وAC AB^  وAC BD=.

BC وAD ــــــی ــــــم م ــــــاه  را رس کنیم، آنگ
ACD BDCÐ = Ðکنـد کـه  . خیام نخست ثابـت می
CAB DBAD = D. بـــرای اثبـــات ایـــن کـــه  او

ACD BDCÐ = Ð کنـــــد  نخســـــت ثابـــــت می
ACB BDAÐ = Ð  وBCD ADCÐ = Ð.  

ACبه فرض   BD= های  و زاویهA  وB  برابراند. آنگاه
ACD BDCÐ = Ð .  
کنـد:  را رسـم و اثبـات می BCو  ADساکری سـپس 
CAB DBAD = D بنابراین .ACD BDCÐ = Ð  

  گیری از عالیم جدید، این دو روش یکی هستند. نظر از تغییرات جرئی در نوشتن و بهره صرف

  قضیۀ دوم
  خیام و ساکری به شرح زیر است: رقضیۀ دوم بیان شده توسط عم

  ساکری    عمر خیام
AB

CD Z

E

  

  

A B

C D

M

H

  

                                                      
6 Euclid ab omni naevo vindicatus 
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  ساکری    عمر خیام
اسـت   ABوسط  E را داریم. ABCDمستطیل 

EZو  CD^کنیم  . ثابـــت مـــیCZ DZ=  و
EZ CD^. ،ـــر پایـــۀ تســـاوی دو مثلـــث   ب

EZC EZDÐ = Ð  وCZ DZÐ = Ð.  

 Mو  CDوســط  H را داریــم. ABCDمســتطیل   
HMAکنیم  ثابت می  است. ABوسط  HMBÐ =Ð.  

 شود. بر اثر تساوی دو مثلث حکم به آسانی نتیجه می

کنـد،  ) شـروع میEZ) و عمودمنصف (Eهر دو در اصل یکسانند، جز این که عمر خیام با نیمساز (
  روش اثبات اساساً یکی است.هر دو برد.  ) به کار میMو  Hرحالی که ساکری دو نیمساز (د

کـه است تر  جالب است که توصیف پروفسور کولیج از قضیۀ ساکری در اصل مال خیام و حالتی ساده
  رود.  تر به شمار می بازگشتی ناخودآگاه به اصل قدیمی

 آن آمـدهگیری  ای که در دست داریم از قلم افتاده، ولی نتیجه بدبختانه فرضیات قضیۀ سوم در ترجمه
  ساکری است. قضیه (به طور مختصر) چنین است: گیری نتیجهاست که شبیه 

A B

C D

A B

C D

A B

C D

  

  اند: قائمه Bو  Aهای  زاویه ABCDدر چهارضلعی 

CDهر دو قائمه باشند، در آن صورت  Dو  Cهای اگر زاویه .1 AB= 
CDهر دو منفرجه باشند، در آن صورت  Dو  Cهای اگر زاویه .2 AB< 
CDهر دو حاده باشند، در آن صورت  Dو  Cهای اگر زاویه .3 AB> 

ها هـم همـان  قضایای مورد اشارۀ خیام همان چند قضیۀ اول ساکری است و اثباتبینیم  بنابراین می
  است و مواردی عیناً یکی هستند.

سـت: سـاکری یـک تفـاوت هها داریم. ولی در اینجـا  ای برای اثبات قضیۀ موازی ها شالوده ما از این
خیام ایـن گـام را برنداشـته  یک هندسۀ نااقلیدسی؛ در حالی که ظاهرًا -ای به یک هندسۀ تازه دارد اشاره

  است. 
نقدهای جالب دیگری بر اقلیدس دارد که در مقالـۀ بعـدی  ،ای از خیام که در اینجا بررسی شد نسخه

 مورد بحث قرار خواهد گرفت.
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 عوامل افول علوم اسالم
iپس از سدۀ دهم هجری  

  ١احمد یوسف الحسن
 ٢ترجمۀ محمدجواد ناطق

  هجریمقدمه: علوم اسالم تا سدۀ دهم 

دست مسـلمانان افتـاد. با ظهور اسالم و ایجاد اتحاد در خاورمیانۀ تحت امپراتوری اسالمی، مشعل علم به
هـای میانـه، از پیدایش اسالم به قامت زبانی علمی در میان ملل درآمد. اگر سـدهپس زبان عربی اندکی 

گفت مسلمانان تا پایـان ایـن توان لحاظ شود می iiق 850م/1450های پنجم میالدی تا حدود سال  سده
دورۀ رهبری جهـان اسـالم را  ،گسترۀ زمانی و فراتر از آن همچنان متولی علم بودند. بعضی مورخان علم

که علوم اسالمی در این چهـار سـده در دانند، درحالیهای دوم تا ششم هجری میتنها بین سده ،در علوم
ویـژه در های هفتم تـا دهـم هجـری نیـز بـهلۀ سدهمرکز خالفت در اوج خود بود و جهان اسالم در فاص

  داد.کشورهای شرقی همچنان بالنده به حیات خود ادامه می
جا مجال بحث در جزئیات دستاوردهای علمی مسلمانان تا میانـۀ سـدۀ دهـم هجـری فـراهم در این

ای از بالنـدگی مونـهعنوان ناختصار مثًال در مورد رصدخانه در کشورهای اسالمی بهتوان بهنیست، اما می
- ای سازمان یافته و علمـیرصدخانه مؤسسه 3های هفتم و دهم سخن گفت.علوم اسالمی در فاصلۀ سده

های اول، در خصصی بود که ابتدا در جهان اسالم پدید آمد و پس از کسب دستاوردهایی سترگ در سدهت 
  های چشمگیری نایل شد. های بعدی نیز به پیشرفت سده

تأسـیس  ق 657اغه در نیمۀ دوم سدۀ هفتم هجری بنا نهاده شد. این رصدخانه در سال رصدخانۀ مر
ای برای رجوع اهل علم وجود داشت کـه آن کتابخانه کنارکار خود ادامه داد. در ق به 703شد و تا حدود 

دان برجسـته در از دانشـمن یتـوجههزار کتاب در خود جا داده بود. تعداد قابلبنا بر اقوالی بالغ بر چهارصد
این رصدخانه به کار مشغول بودند. خواجه نصیرالدین طوسی هدایت این دانشمندان را برعهـده داشـت و 

                                                      
 همین نشریه. 147دربارۀ مؤلف مقاله نگاه کنید به صفحۀ  1

  nategh@modares.ac.irدانشکدۀ مهندسی مکانیک؛  -سعضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدر 2
3 Aydin Sayili [1981]. 
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رصدخانه  iiiالدین مغربی و بسیاری دیگر بود.الدین شیرازی، مؤیدالدین عُرضی، محییگروه او شامل قطب
هـایی اسـتثنایی رفت که فرصـتشمار میای بهبلکه مدرسه ،ای برای پژوهش در نجوم نبودتنها مؤسسه

  آورد.برای مراودات علمی و تبادل آرا فراهم می
تـر داد. چنـدین رصـدخانۀ کوچـکهای نجومی در سدۀ هشتم هنوز به حیات خود ادامـه مـیفعالیت

بن شـاطر بن ابراهیمکار مشغول بودند. علیبه همچناندانان بسیاری تأسیس شد و اخترشناسان و ریاضی
i)ق 704-777( v رفـت. وی در دمشـق رصـدهای شـمار مـیاز جملۀ اخترشناسان برجستۀ این سـده بـه

داد و جداولی ترتیـب داد کـه دربردارنـدۀ نتـایج کـارش بـود. او در هیئـت بطلمیوسـی نجومی انجام می
 ولـی بـه ،مرکـزی بـودرو نظریۀ جدیدی عرضه کرد که هرچند همچنان زمـیندید و از ایناشکاالتی می

   4نظریۀ کوپرنیک شباهت زیادی داشت.
ای رصدخانه ،بیگاُلُغ ،ضمیرسازی هستیم. شاهزادۀ روشنتداوم سنت رصدخانه در سدۀ نهم نیز شاهد

تکمیل گردید. این رصدخانه تـا  ق 822 تر از رصدخانۀ مراغه در سمرقند تأسیس کرد که در سالپیشرفته
جـای پـدرش بـر تخـت سـلطنت بـه ق 850که در سـال  ،بیگحدود سی سال تحت حمایت مستمر الغ

دانـان بیگ که خود نیز اهل علـم بـود اخترشناسـان و ریاضـیعالوه بر الغ vکار خود ادامه داد.به ،نشست
زادۀ رومی و علی بن محمد قوشچی در این رصـدخانه الدین جمشید کاشانی، قاضیای چون غیاثبرجسته

جا بود های جهان اسالم بود و از ایننمایانگر اوج دستاوردهای رصدخانهاشتغال داشتند. رصدخانۀ سمرقند 
رصـدخانۀ  بحـث مفصـلی دربـارۀسازی به اروپا انتقال یافت. آیـدین صـاییلی پـس از که سنت رصدخانه
در این حوزه از فعالیت، برتـری بـارزی [/نهم هجری] اسالم در سدۀ پانزدهم «گیرد که سمرقند نتیجه می

گذاشت و اروپا خود نیز مشخصاً مشتاق جذب چنان که تأثیرات مهمی بر اروپا برجا  ،وپا داشتنسبت به ار
  5»چنین تأثیراتی بود.

-981تحـت فرمـانروایی سـلطان مـراد سـوم ( ق 984آخرین رصدخانۀ مهم جهان اسالم در سـال 
گـذار و مـدیر ایـن الدین محمد بن معروف رشـید دمشـقی بنیـان ) در استانبول تکمیل شد. تقیق 1002

وی  .رفـتشـمار مـیالدین یکی از آخـرین دانشـمندان بـزرگ و اصـیل مسـلمان بـه رصدخانه بود. تقی
دان و مهندس مکانیک و نویسندۀ چندین کتاب در بارۀ اخترشناسی، فناوری مکانیـک اخترشناس، ریاضی

خترشناسی و کتابخانه را در خود و مباحث ریاضی بود. بناهایی ویژۀ رصدخانه بر پا شده بود که ابزارهای ا
شـد. پـانزده اخترشـناس عـالوه بـر هایی برای پژوهشگران میگاهداده بود و همچنین شامل سکونت جا

الـدین در اسـتانبول و رصـدخانۀ  کردنـد. رصـدخانۀ تقـیالدین کـار مـی کارکنان اداری و پشتیبانی با تقی
ه و ساخت رصدخانۀ 982م/1575خانۀ اولی در سال عصر بودند؛ ساخت رصدهمvi تیکوبراهه در اورانیبورگ

مورد بررسی و تأکید قرار گرفتـه ه شروع شد. تشابه بین ابزارهای دو رصدخانه 983م/1576دیگر در سال 

                                                      
4 E. S. Kennedy and Imad Ghanem [1970, p. 93]. 
5 Aydin Sayili, op. cit., pp. 260-289. 
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اما عمر ایـن آخـرین رصـدخانۀ  viiگردد.های مراغه و سمرقند برمیسابقۀ این ابزارها به رصدخانهاست و 
عامل اصـلی تخریـب  ،های شخصیحسادت .تخریب شد ق 986در سال جهان اسالم بسیار کوتاه بود و 

توان گفت برتری جهان اسالم در اخترشناسی تـا میانـۀ سـدۀ که میاین رصدخانه بوده است. خالصه آن
  6پایدار مانده بود. viiiعبارتی تا ظهور نظریۀ کوپرنیکیدهم، یا به

دوازدهم/ششـم شـدیداً رو بـه ضـعف نهـاد و های اسالمی پس از سدۀ سرزمین بیشتراقتصاد و توان 
که اروپا رو به پیشـرفت داشـت و اقتصـادش در حـال تالش علمی از تحرکی که داشت بازماند، در حالی

اهتزاز بود. ترجمۀ علوم اسالمی نیز از زبـان عربـی در سـدۀ دوازدهم/ششـم بـه اوج خـود رسـیده بـود. 
iالعه و جذب علوم و فلسفۀ عربِیهای بعدی به مطدانشمندان اروپایی در خالل سده x شـده دسـت ترجمه

شده از عربـی های میانه برجامانده بر این کارهای ترجمه  هایی که از دانشمندان سدهیازیدند. عمدۀ نوشته
سازی و استوار است. هرچند سهم اروپا در پیشبرد علوم در این دوره اندک بود ولی همین دوره نقش آماده

  رافراشتن انقالب علمی را ایفا کرد. ب راهگشایی برای قد

  هاعلم در دورۀ رونق دولت

برانگیزی که پیوسته وجود داشته این است: علل افول تالش علمی در جهان اسالم چه بوده و سؤال بحث
چرا از اواخر سدۀ دهم چنین فاصلۀ شگرفی بین غرب و دنیای اسالم در زمینۀ علوم و فنون مـدرن پدیـد 

دهیم تا تنها خود جرأت میمهمی که همچنان نیاز به واکاوی دارد و ما در این مقال به آمده است؟ سؤال
تر به سؤال یادشده ای برای نگاهی عمیقاین امید که انگیزههایی از علل افول را به بحث بگذاریم بهجنبه
  باشد.

م و جوامـع علمـی همزمان با گسترش جوامع علمی در اروپا همۀ نواحی جهان اسالم شاهد افول علـ
در بارۀ این پدیده گفتگو کرده و در بـارۀ عوامـِل  7خویشمقدمۀ بود. ابن خلدون در بیش از یک فصل از 

ضروریِ بالندگیِ علوم و سایر حِرَف و همچنین علل افول آنها بحث کرده است. عنـوان یکـی از فصـول 
وی  8».یابد که طالبان آنها افزون گرددشود و توسعه میکه صنایع هنگامی نیکوتر میدر این«چنین است: 

کـه ای زیاد باشد مردم سعی در یادگیری آن خواهند داشت، درحالیگوید که اگر تقاضا نسبت به حرفهمی
جا راز دیگری هـم و نیز در این. «رود میو از میان  شود میفراموشی سپرده اگر تقاضایی برای آن نباشد به

شود که دولت خواسـتار آن شرفت و بهتر شدن صنعت هنگامی میسر مینهفته است و آن این است که پی
سازد و تا هنگـامیدهد و خواستاران دیگر را بدان متوجه میدولت است که بازار آن را رواج می ،چه ،باشد

گونـه تناسـبی بـا که دولت طالب صنعتی نباشد و تنها دیگر مردم شهر خواستار آن باشـند رواج آن هـیچ

                                                      
6 Toby E. Huff [1993, p. 204]. 

ی از ترجمـۀ فارسـی کتـاب (رجـوع شـود بـه منـابع جـا و چـه در مـوارد بعـدی، همگـابن خلدون چه در این مقدمۀمطالب مربوط به  7
  آمده است.های توضیحی مترجم در انتهای همین نوشتار)  یادداشت

  .799-798، ص 2ابن خلدون، ج 8
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رود و رواج شـمار مـیتـرین بـازار بـهولت خواهان آن است نخواهد داشت، زیرا دولـت بـزرگکه دزمانی
خواستشان جنبـۀ عمـومی  ،ولی عامۀ مردم هرچند خواستار صنعتی باشند هرچیزی در آن دستگاه است ...

و بـه و این بدان معنی است که وقتی دولـت ر x»9نخواهد داشت و بازارشان رونق و رواج پیدا نخواهد کرد
  گرایند.رونقی میها نیز به بیگذارد همۀ حرفهانحطاط می

که هرگاه شهرها در شرف ویرانی باشد صنایع آنهـا در این «چنین است: مقدمه عنوان فصلی دیگر از 
دهـد، جمعیـتش که قلمروی تضعیف شود ثروت و رفاه خود را از دست میهنگامی 10»رود. رو به زوال می

گیری از آن مشاغل وجود ندارد شود زیرا دیگر استطاعتی برای بهرهمشاغل کاسته می یابد و ازکاهش می
یابد ها در جایی فزونی میکه دانشدر این«عنوان  باروند. ابن خلدون تا وقتی که مشاغل نهایتاً از بین می

 .دهـدمـی فصلی را به علوم اختصـاص 11»حضارت به عظمت و بزرگی نایل آید.که عمران توسعه یابد و 
  گوید:تاریخ می بحثی دربارۀوی پس از 

بارۀ وضع بغداد و قرطبه و قیروان و بصـره و کوفـه بیـان کـردیم عبـرت  چه درو باید از آن
گرفت که چون در صدر اسالم عمران شهرهای مزبور توسعه یافت و اصول حضارت در آنها 

کرانی از دانش و هنـر دریاهای بیمنزلۀ مستقر گردید چگونه دانش در آنها فزونی یافت و به
هـای ها و استنباط مسائل و فنـون، انـواع شـیوهدرآمدند و در اصالحات تعلیم و اقسام دانش

که از پیشینیان درگذشتند و بر متأخران پیشی جستند، ولی همینگوناگون ابتکار کردند چنان
چه بـر شدند آن بساط و آن که به عمران آنها نقصان و خلل راه یافت و ساکنان آنها پراکنده

همه دانش و تعلیم را از دست دادنـد و علـوم آنهـا بـه آن بود یکسره درهم پیچیده شد و آن
  12شهرهای دیگر اسالمی منتقل گردید.

گوید وقتی حکومـت اسـالمی کند و میابن خلدون همان تحلیل را در بحث از علوم عقلی عرضه می
مسلمانان مشتاقانه بـه مطالعـۀ علـوم  ،ها پیشی گرفتاز سایر تمدنبرپا شد و هنگامی که تمدن اسالمی 

شود که علوم عقلـی در زمـان او جا که بر آنان برتری یافتند. وی یادآور میعقلیِ پیشینیان روآوردند تا آن
اشت زیرا رفاه و آسایش در این مناطق گذ(نیمۀ دوم سدۀ چهاردهم/هشتم) در مغرب و اندلس رو به افول 

النهر، بـهویژه در ایران و ماوراءکه این علوم در نواحی شرقی جهان اسالم، بهح پایینی بود، درحالیدر سط
دانست که علوم عقلی در هایشان شکوفا بود. ابن خلدون همچنین میعلت تنعم این نواحی و ثبات تمدن

ی در ایـن منـاطق وجـود طور کلی اروپا خواهان زیادی داشت و جوامع علمـی فعـالاین زمان در روم و به
  13.ندداشت

                                                      
 .799-798، ص 2همان، ج  9

  .799، ص 2همان، ج 10
          .881، ص2همان، ج 11
 .883-882، ص 2همان، ج 12
  .1006-999، ص 2همان، ج 13
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 ،14علـم در تـاریخ ،اند؛ بِرنـال در کتـاب خـودهنظرات ابن خلدون را دانشمندان معاصر نیز تکرار کرد
  کند:مبحث مشابهی را چنین تکرار می

ی بوده است. سیر علوم جوش اقتصادی و پیشرفت فّنودوران شکوفایی علم همزمان با جنب
انس، و سالنهرین به یونان، از اسپانیای اسالمی به ایتالیای دوران رنبینتوان از مصر و را می
و فرانسه، و سپس به اسـکاتلند و انگلـیسِ دوران  جا به کشورهای بلژیک، هلند و نروژاز آن

دوران  انقالب صنعتی پی گرفت. تجارت و صنعت نیز سیری مشابه داشـته اسـت. در میانـۀ
به انحطاطی نیـز وجـود داشـت کـه قـرین دوران رکـود یـا رو  پررونق، دوران سکون و گاه

  انحطاط تشکیالت حاکم بر جامعه بود.

  های میان و نیاز به دگرگونرکود علم در سده

صـورت ای بـود کـه بـهعلم و دانش تا اواخر سدۀ پانزدهم میالدی (نهم هجری) تحت سلطۀ چند نظریه
 عبارت بودند از فیزیک ارسـطویی، هیئـت بطلمیوسـی، طـبّشان ترینجزمی و راکد درآمده بودند. عمده

نهایت مشکل یا حتی غیرممکن شـده برد آن بیری. علم به جایی رسیده بود که پیشبقراطی و شیمی جاب
ندرت پیشرفت علمی مهمی چه در جهان اسـالم و چـه در اروپـای بود. این وضعیت باعث شده بود که به

وقوع بپیونـدد. بـرای ردهم و پانزدهم میالدی/هشتم و نهم هجری بههای میانی در خالل قرون چهاسده
باید حادث عبارتی دیگر، انقالبی های قدیمِی حاکم ضروری بود. بهانقراض نظریه ،حصول تحوالت علمی

  شد.می
چنین انقالبی مستلزم وجود جماعتی گسترده از دانشمندانی بود کـه بـا جـدیت و البتـه در چـارچوب 

دار از ثباتی درازمدت بکوشند. این الزامات در اروپا فراهم شد. اما اروپا رکوفا و در فضایی برخواقتصادی ش
همۀ شرایط مطلوب مدتی بسیار طوالنی صرف کرد تا بتواند دو نظریه از چهار نظریۀ علمی  حتی با وجود

اما پیش از اواسـط  ،ز کردبا کوپرنیک آغام  1543را براندازد. انقالب علمی اولین روزهای خود را در سال 
علمـی محسـوب  نوزاییسدۀ هفدهم میالدی چندان مؤثر واقع نشد. سدۀ دوازدهم میالدی در اروپا عصر 

ترجمه شده بود. علم در اروپـا  یشده به التین کارهای علمی جهان اسالم تا اواخر قرن یاد بیشترشود. می
فراتـر نرفـت و پـنج قـرن عربی آثار هجری) از  10تا  6میالدی/ 16تا  12های به مدت چهار قرن (سده

  هجری) طول کشید تا انقالب علمی عمالً شروع شود. 11تا  6میالدی/ 17تا  12های  (سده
نظر گرفتن این واقعیت که پنج سده طول کشید تا اروپا بر دو نظریه از چهار نظریۀ علمیِ غالب  با در

نمایـد. ترجمـۀ مورد مـیمی در جهان اسالم حادث نشد بیکه چرا انقالب علدر بارۀ این پرسشفایق آید 
آثار یونانی به عربی در سدۀ نهم میالدی/ سوم هجری تکمیل شد. عصر طالیی علوم در جهان اسالم تـا 

                                                      
14J. D. Bernal [1969, vol. 1, p. 47]. 

  م. - .45-44، ص 1، ج 1387، ترجمۀ ح. اسدپور پیرانفر و دیگران، مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، تهران علم در تاریخ: جان برنال،   نیز نک
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سدۀ دوازدهم میالدی/ ششم هجری دوام آورد. دانشمندان مسلمان چهار سده به پیشـبرد علـم در همـۀ 
های تحسینزشکی، کیمیاگری و سایر علوم اشتغال داشتند، به پیشرفتها شامل ریاضیات، هیئت، پحوزه

آثار علمـی غنـی و  . آنانبرانگیزی نایل شدند و در تمام این مدت به ابداعات و ابتکارات خود ادامه دادند
های سوم و ششـم هجـری دورۀ ای از خود برجا گذاشتند که به اروپا انتقال یافت. دورۀ بین سدهپیشرفته

درآمـدی بـرای ای ضروری در تاریخ علـم و پـیشای که مرحلهای برای علوم اسالمی بود، دورهغلهپرمش
تاریخی  ۀبه دور ،نوینسوی حوزۀ علوم  شد. دانشمندان مسلمان برای پیشرفت بهعلوم نوین محسوب می

  داشتند.شان از سر گذراندند و تحت همان شرایط نیاز چه همتایان اروپاییدیگری مشابه آن
هـای ماند و اگر اقتصاد سرزمینحال سناریویی را به این شرح فرض کنید: اگر قدرت اسالم پابرجا می

خورد، و اگر دانشمندان مسلمان پانصد سال بیشـتر از هم نمیشد، و اگر ثبات سیاسی بهاسالمی تباه نمی
چه کوپرنیـک، گالیلـه، کِپلِـر و نیـوتن نتوانستند به آصورت نمیثبات و آسایش برخوردار بودند، آیا در آن

که ابن شاطر و اخترشناسـان مسـلمان از سـیارات عرضـه کردنـد و معـادل  الگوهاییرسیدند نایل آیند؟ 
توانست کند که نظام خورشیدمرکزی میبود که دویست سال بعد کوپرنیک عرضه کرد ثابت می الگوهایی

آورد و از شرایط فرضی یادشده که جمعشان دوام میینتوسط دانشمندان مسلمان اعالم شود مشروط به ا
  برخوردار بودند.

  الهیات و نظام مدرس تشخیص اشتباه:

نگاران معاصر بر این نکته توافق دارند که اسالم نیروی محرکۀ علوم و تمدن اسالمی تاریخ :اسالم و علم
پیامبر اکرم است. تأکید فراوانی کـه در را فراهم آورد. دو منبع اصلی اصول اسالمی قرآن مجید و احادیث 

ایـنآور اسـت. بـههر دو منبع نسبت به دانش و تحصیل آن و ارج و منزلت وافر دانشمندان شده اعجـاب
پروری ایجاد کردند. در قـرآن جویی فضای مطلوبی برای علمترتیب این دو منبع با تأکید بر شرافت دانش

، و بر xi»دانند برابرند؟دانند با آنان که نمیبگو آیا آنان که می: «خوانیممجید در تحسین عالمان چنین می
او از مسـلمانان  .»طلـب علـم بـر هـر مسـلمانی واجـب اسـت«دارند که این اساس پیامبر اکرم مقدر می

هـای ، همچنین برای کسب علم در صورت لزوم به سرزمین»ز گهواره تا گور دانش بجوی«خواهد که  می
چنـین فعـالیتی بـرای مسـلمانان عبـادت  xii.»چین باشـد دانش بجویید حتی اگر در« دوردست سفر کنند

 .xiiiدارد سوی بهشت گام برمـیکسی که در طلب علم سفر کند در سیر الی اهللا به« زیراشود محسوب می
مرکّـب قلـم «جویی برای مسلمانان چنـین حکـم شـده کـه در تأکید بر احترام وافر عالمان و لزوم دانش

  . xiv»ن برتر از خون شهداستدانشمندا
چه در آنهاست ها و زمین و آندر بیش از یک آیه از قرآن به مسلمانان فرمان داده شده که در آسمان

نوشت که قرآن مردم را به سیر در طبیعـت و کسـب علـوم  xvتعمق و تأمل کنند. بنابراین وقتی ابن رشد
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که این زمین برای مطالعـه و  داشتمسلمان را بیان میخواند در واقع عقیدۀ همۀ دانشمندان عقلی فرامی
  15تفکر و تأمل در اختیار انسان قرار گرفته است.

با تواتری استثنایی در قرآن آمده است که تعـداد » علم«همۀ مشتقات مربوط به لفظ نویسد  میرُزِنتال 
گویـد که رزنتال می چنان دهد.درصد از واژگان قرآن را تشکیل میرسد و حدود یکمی 750آن جمعًا به 

راهی برای حفظ هشـیاری و توجـه مسـلمانان بـه  ،تصادفی نیست. در اسالم ذکر مداوم ،این حد از تواتر
ای در قرآن نشان از آن دارد که برنامـهعلم ای از ریشۀ رود. هربار تکرار واژهشمار میاصول اساسی آن به

شـان از عوامـل اصـلی ایمـان» دانش«حقیقت شود که  در کار است تا ضمیر مستعد مسلمانان متوجه این
  است. 

دارند و ارزش واالیـی کـه بـرای آن قایلنـد بـر همـۀ » دانش«نگرشی که عموماً مسلمانان نسبت به 
چه در زندگی روشنفکری و چه در زندگی مذهبی و سیاسی و چـه  ،زوایای زندگی آنان سایه افکنده است
عبارتی دیگر، به«کند که: بندی میلی. رزنتال گفتار خود را چنین جمعدر زندگی روزمرۀ یک مسلمان معمو

  16»همان اسالم است.علم 
از سدۀ نوزدهم میالدی (سیزدهم هجری)، رأی بعضی نویسندگان بر این قرار گرفت  :و متکلمانعلم 

گوید مسلمان بوده است. زاخائو بر همین اساس می متکلمانکه افول علم در اسالم ناشی از دیدگاه منفی 
سدۀ چهارم نقطۀ عطفی در تاریخ اسالم از حیث سرزندگی و رونق آن است. اگر اشعری و غزالی نبودنـد «

براون تأثیر مخرب اشـعری را ادوارد  17»ها باشند.ها، کپلرها و نیوتنتوانستند ملتی صاحب گالیلهاعراب می
جرج سارتون نیز نظری مشـابه دارد و بـه عقایـد اشـعری و غزالـی  18کند.ایسه میبا چنگیز و هوالکو مق

سـارتون  19هـای میـانی شـده بـود.زند که مانع پیشرفت علمـی در سـدهمی xviبرچسب اسکوالستیسمی
افتاد، اما پس از آن های علمی تا سدۀ شانزدهم هم در شرق و هم در غرب اتفاق میگوید که پیشرفت می

که تمدن شرقی دچار سکون شد یا حتی بـه قهقـرا در حالی ،آهنگی شتابان رو به رشد نهاد علوم غربی با
گیرد که تفاوت بنیادین بین شرق و غرب در این است که غرب بـر اسکوالستیسـم گرایید. وی نتیجه می

  20د.پژوهان مسلمان نیز چنین نظراتی را پذیرفتنکه در شرق چنین نشد. بعضی دانشفایق آمد در حالی
تـوان ولـی نمـی ،درست است که شکاف علمی در جهان اسالم نسبت به غرب مستمراً افزایش یافت

                                                      
15 Ahmad Y. al-Hassan [1983, pp. 55-78]. 
16 Franz Rosenthal [1970, p. 19]. 

  .p. 408همان، 17
18 E. G. Browne [1908, p. 286] 

  ..Sarton, vol. 1, p. 626:   و نک
19 George Sarton [ 1975, vol. 1, pp. 28-29]. 

جـا مراجعـه ، همـانToby E. Huff مراجعه کنید. آثار دیگری نیز اخیراً انتشار یافـت (بـه  Pervez Hoodhboy [1991]برای مثال به 20
افول علم در اسالم مبتنی بر عوامل مذهبی، حقوقی، فرهنگی و تشکیالتی عرضه کنـد. بـه اعتقـاد مـا، کنید) که سعی دارد دالیلی برای 
است. مطالعات پِروِز نیز با وجودی که عبدالسالم مقدمۀ آن را نوشته به خطـا  محوریهای سیاسی و اروپامطالعات هاف تحت تأثیر انگیزه

  ای آتی به این آثار بپردازم.جود این آثار پی بردم و امیدوارم در مقالهرو به و رفته است. من پس از نگارش مقالۀ پیشِ
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هم  ،که ابن خلدون نشان داده چنانبا علم بوده است. علل واقعی  متکلمانپذیرفت که علت آن مخالفت 
توان میان دو پدیدۀ نقصان توجه به علـوم عقلـی و رشـد مسـتمر سیاسی و هم اقتصادی بوده است. نمی

تمایل به مطالعۀ علوم مذهبی ارتباطی برقرار کـرد. پدیـدۀ اول نشـانۀ ضـعف اقتصـادی دول اسـالمی و 
عصر طالییِ حکومت اسالمی نیازی به علـوم و فنـون وجـود همانند کاهش قدرت سیاسی آنهاست. اگر 

کرد. هیچ مرجعی دینی در جهان اسالم وجود نداشت کـه ع پیشرفت میداشت علوم عقلی بدون انقطا می
. ظهور سنتی نبودکل نظام آموزشی را کنترل کند و در نتیجه نظام آموزشی آزاد بود و در انقیاد هیچ نظام 

رونق و قدرت حکـومتی بـود و همچنـان کـه  عصر طالیی و شکوفایی علوم عقلی بازتاب دانشمندان در
دانان، مهندسان و دانشمندان دانان، اخترشناسان، فیزیککرد تعدد ریاضیقاضا ایجاب میقاعدۀ عرضه و ت

  رفت.شمار میپاسخی به نیازهای جامعه و حکومت در آن عصر به ،علوم دیگر
ای که بین آنـان مجادله گفتعهده گیریم ولی باید را به متکلماننقش دفاع از خواهیم  جا نمی در این

مطالعۀ ریاضیات، اخترشناسی، پزشـکی، کیمیـاگری و سـایر  21فت بر سرِ علوم عقلی نبود.و فالسفه درگر
عهـده داشـتند شد، کاری که عمدتاً دانشمندان مسلمان و غیرمسلمانی بهشدت تشویق میعلوم از ابتدا به

جـز در مباحـث صـرفاً  ،مرجعیتی نسبت به علـم ،. در اسالم، الهیاتمتکلمکه خود نه فیلسوف بودند و نه 
گذشت مباینت داشت. علوم در غرب تحت سلطۀ کلیسا چه در غرب میکالمی نداشت. این وضعیت با آن

و تقریباً در انحصار روحانیون از جمله کشیشان، راهبان و مبلغان بود. عصر طالیـی اسـالم همـان موقـع 
لعـۀ علـوم عقلـی متـأثر از چنـین و فالسـفه در جریـان بـود. مطا متکلمـانواقع شد که مجادالت میان 

  شد.و فلسفی انجام می کالمیمجادالتی نبود زیرا کسب این علوم مستقل از مطالعات 
قـدم معتزلـه و گیریم. مأمون حـامی ثابـتبرای اثبات این مطلب دوران مأمون و متوکل را شاهد می

 بـود. ) بـرعکس اوق 247-232برد. متوکـل (سر میعلوم عقلی بود که در زمان وی در اوج شکوفایی به
گرایان رو به فشارهای سنت«در دورۀ او که  22»متوکل سنی متعصبی بود« شناسان شرقطبق گفتۀ یکی از 

زودی ای را فراروی معتزله بنا نهادند و سازمان دادند، این جبهه بهگرا جبههسنت متکلمانافزایش نهاد، و 
خود به تعبیر مستشرق یـاد » گرایی و تعصبسنت«ا وجود . اما همین متوکل ب»تحت زعامت اشعری درآمد

هـای الحکمـه را بازگشـایی کـرد و موقوفـه بیتپژوهی بود و شده، مثل مأمون حامی علم و مشوق دانش
ها در دورۀ حکومت او انجام شـد و سـخاوتمندانه از پـژوهشجدیدی به آن تخصیص داد. بهترین ترجمه

الحکمه کـه حنـین و شـاگردان مبـرّز او در آن اشـتغال  بیتکارهای کرد. بهترین های علمی حمایت می
 داشتند در زمان متوکل انجام شد.

بر اساس همان خط فکری یادشده در بـاال، بعضـی نویسـندگان افـول علـوم  :نظام علمی و مدرسی
دهند، نظامی که پس از تأسیس مدرسۀ نظامیۀ بغداد توسـط عقلی در اسالم را به نظام مدرسی نسبت می

                                                      
21 Al-Hassan, op. cit., pp. 69-74. 
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امـا  23کرد.پشتیبانی می فقه و اصولو از مطالعه در زمینۀ  xviiگسترش یافت ق 459الملک در سال نظام
معمـوالً توسـط همـان  کالمباید گفت که علوم عقلی در اسالم همیشه مستقل بود و آموزش و پژوهش 

شد. اخترشناسـی و ریاضـیات گردید انجام نمیمی عرضهکه علوم عقلی آموزگاران یا در همان مؤسساتی 
های تخصصی بودند و استفاده از ابزارهای نجومی در آنها متداول ها که دارای کتابخانهعمدتًا در رصدخانه

بایسـت، در  گرفت. علـوم پزشـکی همچنـان کـه مـیدانان و اخترشناسان انجام میبود و در جمع ریاضی
شـد. ایـن دانشـمندان ی در بیمارستان و تحت نظر دانشمندان مشهور مطالعه و تحقیق مـیمدرسۀ پزشک

غالباً تحت حمایت حکام بودند و دانشجویان از مناطق مختلف جهان اسالم به محل کار این دانشـمندان 
یک شهر ای را در تعبیر امروزی دانشکدهکردند. وجود این دانشمندان سرشناس عمالً مدرسه یا بهسفر می
گرفـت. بـهعنوان استادان دانشکده شکل میداد که از جمع آن دانشمندان بهبزرگ تشکیل می یا منطقۀ

الحکمۀ بغداد را نیز نبایـد فرامـوش  بیتهایی نظیر ها و مدارس عالی یا فرهنگستانعالوه وجود کتابخانه
، اغلـب مـدارس توسـط افـراد کرد که به پژوهش و مطالعۀ علوم عقلی اختصاص داشتند. از سویی دیگـر

شد، این اشخاص بخشی از ثروت صاحب قدرت یا اشخاص ثروتمندی که دغدغۀ دین داشتند تأسیس می
کار همیشـه دینـی بـود و طبیعـی اسـت کـه کردند. نیت در اینهای مدرسه میخود را وقف تأمین هزینه

توان گفت که مدرسه اشد. بنابراین میمتمرکز بوده ب اصولو  فقهمطالعات در این مدارس عمدتاً بر محور 
، ایـن اسـت هایی کـه اخیـراً صـورت گرفتـهشد و طبق بررسیمحسوب میاصول و  فقهعمدتًا دانشکدۀ 
هایی که در غـرب ظهـور اما دانشگاه 24شدند.ای در غرب محسوب میداران نظام دانشکدهمدارس طالیه

شدند در همـان دوره در هنر و طب و سایر علوم مییافتند و شامل چندین دانشکده برای الهیات، حقوق، 
 صـولو ا فقـهجهان اسالم شکل نگرفت. این بدان علت بود که مدارس وقفیِ مختصِ مطالعـاتِ حـوزۀ 

کـه بـه  ،که مراکز و مؤسسات مربوط به مطالعات علوم عقلیدر حالی ،بدون وقفه به حیات خود ادامه داد
های اسالمی رو به زوال نهاد و از میان رفت، از مراه با انحطاط دولته ،ها وابسته بودقدرت و رونق دولت

رو دانش علمی در جهان اسالم نتوانست همگام با پیشرفت سریع علم در اروپای پس از انقالب علمی این
  پیش رود.به

ای پیش از این انقالب صنعتی و مقایسـۀ آن سخن گفتن از دستاوردهای دانشمندان مسلمان در دوره
رفتند و اخـتالف چشـم ات هم پیش میزمواهای میانه میسر است. علوم در هر دو قلمرو بهبا اروپای سده

هـای علمـی پیشـین، گیری بین آنها نبود. اما پس از کشفیات کوپرنیک، گالیله و نیـوتن و سـقوط نظـام
ع شد در همان زمان در ی که در اروپا واقا یهای علمی شد. اگر انقالب علمدانشگاه در غرب مرکز فعالیت

باید در آن مقطع تاریخی نظام ارتباطی مؤثری بین اعضای جوامـع علمـی افتاد جهان اسالم نیز اتفاق می
داشت. اما چنین نظـامی وجـود نداشـت، هـیچ دانشـگاهی کـه همـۀ در این دو قلمرو فرهنگی وجود می

                                                      
23 Aydin Sayili, op. cit., pp. 414-415. 
24 George Makdisi [1990, pp. 26-49]. 
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وجـود نداشـت. ی ا یعلمـوان گفت جامعۀ تهای علمی را دربرگیرد در جهان اسالم پدید نیامد و می شاخه
شیوۀ اروپایی ظاهر شد. بعضی دانشـگاههایی بهتنها در عصر جدید بود که در کشورهای اسالمی دانشگاه

و الهیـات  فقهکردند و مطالعات خود را وقف ای پیروی میتر، مثل األزهر، که از نظام مدرسههای قدیمی
  های آموزشی خود وارد کردند.ب را تنها در دورۀ اخیر در برنامهاسالمی کرده بودند علوم، مهندسی و ط

  عوامل انحطاط قدرت در جهان اسالم 

المللی، خالفت عثمانی بود کـه ابـر قـدرتی در آسـتانۀ آخرین خالفت بزرگ اسالمی از دیدگاه موازنۀ بین
داد. ادامـه مـیشد و تا سدۀ بیستم میالدی/چهـارده هجـری بـه حیـات خـود انقالب علمی محسوب می

که چرا این ابرقدرت در انقالب علمی مشـارکت نداشـت و بنابراین عرضۀ توضیحی مقدماتی راجع به این
  حایز اهمیت خواهد بود. ،در عین حال تا سدۀ بیستم به حیات خود ادامه داد

ه های اقتصادی در منـاطق جدیـدی بودنـد کـه بـها در اوج قدرت خود پیوسته مشوق فعالیتعثمانی
هـای گونـاگون بـرای پشـتیبانی از شد. در شهرهای جدید تجارت، صنعت و حرفـهقلمرو آنان افزوده می

م هجری ابرقدرت نظامی دنیا بودند عثمانیان در سدۀ شانزدهم میالدی/ده 25های نظامی رایج بود.فعالیت
عثمانیـان تـا وقتـی فنـاوریِ باروتشـان برتـری داشـت  26توپخانه و تسلیحات غیرقابل رقابتی داشـتند. و

ابرقدرت باقی ماندند. این فنـاوری از سـدۀ سـیزدهم میالدی/هفـتم هجـری تـا اواخـر سـدۀ شـانزدهم 
ای در این فناوری از غرب اقتباس نشد. چیز عمده 27میالدی/دهم هجری در تمدن اسالمی توسعه یافت.

کلی، فناوری اسالمی در سدۀ شـانزدهم مـیالدی/دهم هجـری طور توان با اطمینان گفت که بهحتی می
هـای مهندسـی خـوبی در کتـابرفت. این مطلب بـهشمار میشده در آن عصر بهبهترین فناوری شناخته

اظهار تعجب مـی شامجهانگردی انگلیسی هنگام سفر به  ،در همان عصر الدین هویدا است. مکانیک تقی
  xviii.28انگارندها میا برتر از غربیها رها ترککرد که چرا انگلیسی

طور کلی تمدن عثمانی و اسالمی بدون کمک دیگران گسترش یافت و به جایی رسـید کـه دیگـر به
عبارتی بدون وقوع انقالب در علم و فناوری میسر نبود. فراتر رفتن بدون وقوع جهشی جدید و بزرگ یا به

را پس از سـدۀ شـانزدهم مـیالدی/دهم هجـری از  عثمانیان برتری فناوری نظامی و شأن ابرقدرتی خود
  های میانه فراتر نرفت.شان از سطح سدهدست دادند و اقتصاد و علم و فناوری

در قلمـرو حطـاط قـدرت مسـلمانان در خاورمیانـه، اکنون به بررسی بعضی عوامل اصلی دخیـل در ان
  پردازیم.عثمانی و جاهای دیگر می

                                                      
25 Halil Inalcik [ 1970, pp. 207-218]. 
26 John Francis Guilmartin Jr., Gunpowder and Galleys [1974, p. 255]. 
27 See Science in Islam, vol. iv of Aspects of Islamic Culture. 

  های یونسکو است. ویرایش آن برعهدۀ احمد یوسف الحسن و مقبول احمد است.در دست انتشار و یکی از پروژه ivجلد 
28 Henry Maundrell [1963, p. 196]. 
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 عوامل بوم و طبیع -١

هایی خشک یـا اغلب کشورهای اصلی اسالمی در خاورمیانه از سرزمین :هایی با طبیعت خشکسرزمین
بـا  29اند.های بزرگ تشکیل شدههای بایر و بیابانخشک با مناطق مسکونی معدود و پراکنده و زمیننیمه

وسـعت  چهارم کـلهای اولیۀ خالفت اسالمی بجز اسپانیا، مناطق مسکونی از یکدرنظر گرفتن سرزمین
یزرع یا بیابانی بودند. حتی مناطق مسکونی نیز اغلـب خشک و لم ،ماندۀ مناطقکرد و باقیآنها تجاوز نمی

زیرا نزوالت آسمانی در اغلب این منـاطق تکـافوی کشـاورزی را  ،اندبرای کشت و زرع به آبیاری وابسته
هـای کشـاورزی عمـدتاً بـه زمـین خیزتریناین وضعیت در خاورمیانه بدان معنی بود که حاصل کند.نمی

هـا و های ایـن رودخانـهشد. اما مهار آبرودهای بزرگ نیل، فرات و دجله محدود می گیرهای آبحوضه
هـای فـردی باشـد، ایـن وظیفـه را از همـان دوران باسـتانیِ توانست متکی به تالشاستفاده از آنها نمی

های اولیـۀ حکومـت ده داشتند. همچنین در سدههای مقتدر مرکزی برعههای مصر و بابل حکومت تمدن
روایان ایاالت توجـه زیـادی بـه سـاخت و نگهـداری خلفا و فرمان ،عباسیانو  امویاناسالمی، در دوران 

هـای اول . این مطلب کامالً شناخته شده است که انقالبی کشاورزی در سـدهکردند میهای آبیاری  شبکه
هـای آبیـاری نگهداری شبکه گذاشتولت مرکزی رو به انحطاط . هنگامی که دروی دادخالفت اسالمی 

در عراقِ سدۀ هفتم هجـری، در حمـالت  ها، مثًالعالوه هنگامی که این شبکهمورد غفلت قرار گرفت. به
زار درآمد و اقتصاد و تمـدن صورت باتالق و لجنهای کشاورزی خشک گردید یا بهمغول ویران شد زمین
  فت.منطقه کالً از میان ر

سـهم خـود در تبـدیل اراضـی تغییراتی در آب و هوا و در میزان نزوالت آسمانی اتفاق افتـاد کـه بـه
یزرع مؤثر بود. در شروع دوران اسالمی و تا نیمۀ سدۀ هفـتم هجـری، منطقـۀ های لمکشاورزی به زمین
رع پررونـق بـود. بـا از مناطق پرباران و شاهد برپایی شهرهای فراوان و کشت و ز شامشرقی انطاکیه در 

  ای خشک تبدیل شد.همه، این منطقه طی چند سده به منطقهاین
تأثیر مهم چنین تغییرات آب و هوایی این بود که اکنون منطقه از حیث کشاورزی محـروم محسـوب 

  تواند تنها به کشاورزی متکی باشد.شود و برای دستیابی به ثروت و شکوفایی و توسعۀ تمدن خود نمیمی

بومی خاورمیانـه ایـن اسـت کـه طبیعـت خشـک و زیستنتیجۀ دیگر شرایط  :ایالت و چادرنشینان
ای ویژه انجامید. در طول تاریخ تمـدن های آبیاری آن به پدیدهخشک منطقه و افول و تخریب شبکه نیمه

کردند. ایـن های اطراف برای چرای احشام استفاده میمنطقه، قبایل چادرنشینی وجود داشتند که از زمین
قبایل تأثیری مداوم بر پایداری دولت مرکزی و اقتصاد منطقه داشتند. هنگامی که دولت مرکزی مقتدر و 
اقتصاد شکوفا بود قبایل معموالً تحت کنترل قرار داشتند. در هنگام ضعف دولت مرکـزی، قبایـل ایالتـی 

دادند که این خود باعـث نـاآرامی و ر میهای محلی را تحت تأثیر یا سلطۀ خود قرایافتند و دولتغلبه می

                                                      
29 Nikki R. Kiddie [1981, p. 762]. 
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های آبی به چراگاه و مرداب، ایالت های آبیاری و تبدیل زمینبا تخریب شبکه شد.هرج و مرج بیشتر می
ل تمدن شتاب مضـاعفی یافـت. ایـن این ترتیب افو افزودند و بهبه مناطق تحت کنترل مستقیم خود می

اندازی ایالت بر منـاطقی کـه زمـانی ای خشک یا باتالقی و دستههای آبی به زمینتبدیل زمین فرایند
نیز انجامید که تـا عصـر جدیـد ادامـه  شامزدایی عراق و مسکونی بودند از سدۀ هفتم هجری به جمعیت

  داشت.
های میانی، و عراق در سده شامپدیدۀ مهم دیگر در تاریخ اجتماعی و اقتصادی مصر،  :بالیای طبیعی

آمدن سطح نیل باعث قحطـی ، پایینق 356در سال  30ناشی از بالیای طبیعی بود. کاهش شدید جمعیت
هـای مشـابهی اتفـاق وحشتناکی شد که به مرگ حدود ششصد هزار نفر انجامید. پس از آن نیز قحطـی

. طـول کشـید ق 463تـا  457نیل هفت سـال از آب سطح افت افتاد. قحطی وحشتناک دیگری ناشی از 
ها شـروع تعـدادی شدت کاهش یافت. این قحطیرک کردند و محصوالت کشاورزی بهروستاییان ده را ت

قحطی شـدیدی  ق 597و  ق 596 های بالیای طبیعی بود که منجر به کاهش جمعیت مصر شد. در سال
هـایی خـالی روستاها تنها خانـه بیشترشد. در  بسیاریهمراه داشت و منجر به مرگ که طاعون به رخ داد

قاهره مردند. این یکی از بالیای جمعیتی بود که در سـده یهان در بعضی محلهاو همۀ ساکنبرجا ماندند 
 .های میانی گریبانگیر مصر شد

بود که در اروپا بـه ق 748و  ق 747، ق 746های های میانی، طاعون سالترین فاجعۀ سدهاما بزرگ
مردنـد و روزانه هـزاران نفـر مـی شناخته شد و همۀ جهان اسالم و اروپا را درنوردید. »مرگ سیاه«عنوان 

های دیگر را در پـی ای از طاعونسوم کاهش یافت. مرگ سیاه سلسلهو عراق به یک شامجمعیت مصر، 
 ، درق 919و  ق 763های شود که تنها بین سالداشت که تا سدۀ سیزدهم هجری ادامه یافت. برآورد می

  گیر اتفاق افتاد.پانزده بیماری همه شاممصر شانزده و در 
ای در کاهش تولیدات کشاورزی داشـت. مـرگ و کنندهها نقش تعیینها و طاعوناین سلسله قحطی

جمعیت وسیعی از روستاییان و حیوانات اهلی را از بین برد. صنایع با مرگ تعداد زیـادی از کـارگران  ،میر
xiد. تأثیر سوء این حوادث گریبانگیر نظام اداری و دولتی نیز شد. ممالیکماهر از هم فرو پاشی x  بایـد کـه

، بودند دیگر منابع کافی در اختیار نداشتند. این وضـعیت بـه نـاآرامی، فسـادحافظ سازمان نظامی خود می
  نوبۀ خود باعث شد اقتصاد با شتاب بیشتری زوال یابد. ظلم و تعدی انجامید که به

و مصر از جنگ  شامعامل جغرافیایی باعث شد که عراق،  :ایجغرافیایی و جغرافیای منطقهموقعیت 
پیوسته مورد حمله و تجـاوز یـا مداخلـۀ خـارجی قـرار  ،تا دوران اخیر ق488م/1096صلیبی اول در سال 

شـمار به یراهبردگیرند. موقعیت جغرافیایی برای بعضی کشورها مثل ژاپن و جزایر بریتانیا امتیاز اصلی و 
شد. سرزمین اروپا بـا رشـتهشان حفاظی در برابر حمالت خارجی محسوب میمکانی زیرا انزوای :رفتمی
کـرد بیشـتر دچـار هـا را از هـم جـدا مـیهایی وسیع کـه مراکـز جمعیتـی سـاکن در درهها و جنگلکوه

                                                      
30 E. Ashtor [1976]. 
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ن تسـلط نیرویـی خـارجی گسیختگی بود و تغییرات آب و هوایی قابل توجهی داشت، در نتیجه امکا ازهم
و مصر بـین شـرق و غـرب واقـع  شامبرعکس، عراق،  31رسید.مثل اقوام مغول بر این قاره به حداقل می

  داد. و جغرافیای مسطحشان آنها را در معرض حمالت خارجی از هر دو سو قرار می ندبود

 حمالت خارج -٢
، حـداقل ق 689م/1291و شکست نهـایی آن در سـال  ق 488م/1096های بین سال :های صلیبیجنگ

هفت جنگ صلیبی علیه قلمرو عربی انجـام شـد؛ یکـی از آنهـا علیـه قسـطنطنیه بـود. سـه جنـگ اول 
متمرکز بود. جنگ چهـارم  )شامل فلسطین( شام) بر ق 584م/1189و  ق 540م/1147، ق 488م/1096(
 614م/1218های پنجم، ششم و هفـتم (که جنگ) به غارت قسطنطنیه انجامید، در حالیق 594م/1204(

) علیـه ق 667م/1270سمت مصر هدایت شده بود. آخرین جنگ () بهق 645م/1250و  641م/1244، ق
  .درگرفتتونس 

 ی، مسـیحیت و اسـالم مکـان مقدسـیـت، برای هر سـه مـذهب یهودقدسمال بیتویژه فلسطین، به
، و قدسمال بیتویژه ، بهفلسطینهای صلیبی اعالم شده بود اشغال شد. هدفی که برای جنگمحسوب می

بر اثر قتل  شامبود. در دوران استیال، جمعیت شهرهای اشغالی  تبار جایگزینی مسلمانان با جمعیت التینی
  ران جایگزین شد.یاعام از میان رفت و با ارتشیان مهاجم و همراهانشان مثل افراد ماجراجو، تجار و ز

جمعیت اروپا  ق 389م/1000های دیگری نیز در پس این تهاجمات قرار داشت. در حوالی سال انگیزه
میلیـون بـرآورد  5/38که جمعیت جهان اسالم رو به کاهش داشت. جمعیت اروپا رو به ازدیاد بود در حالی

معتقدنـد  کرد. بعضی مورخانمیلیون تجاوز نمی 5/12های اسالمی از که جمعیت سرزمینشد در حالیمی
هایی مادی بـود کـه از طلبی امپریالیستی با انگیزهای ابتدایی در توسعههای صلیبی الزاماً تجربهجنگ«که 

  32»جست.عنوان عاملی روانی سود میمذهب به
ها شد. این رشد هم در جمعیت و هم های صلیبی، باعث رشد اروپای غربی در همۀ جبههدوران جنگ

سرمایه انجامید و این خود مشوق همۀ افـرادی بـود کـه بـه  انباشتدر تولید اتفاق افتاد. افزایش سود به 
 33.تـوان نـام بـردهای ایتالیـایی را مـیها و بانکخانهدر این میان اعضای تجارت ؛تجارت اشتغال داشتند

وسعۀ شهرهای بزرگ ساحلی ایتالیای شمالی شامل ونیز، پیزا هایی عظیم برای تهای صلیبی فرصتجنگ
پیروزی و امتیازاتی که نصیب این شهرها شد امکان تأسیس مستعمراتی را در شهرهای  و جنوا پیش آورد.

 دوبارۀشکوفا شدند و تحت تسلط  ها رانی صلیبیاین مستعمرات در خالل حکم 34فراهم آورد. شامساحلی 
د ادامه دادند و باعث گسترش قابل توجهی در تجارت چه در بخش صادرات و چـه مسلمانان به حیات خو

های ساخت و تولیدِ مربوط بـه بعضـی در بخش واردات شدند. این وضعیت نقش مؤثری در انتقال فناوری
                                                      

31 Paul Kennedy [1988, p. 21]. 
32 Bernard Lewis [1977, p. 150]. 
33 Jacques Bernard [1977, pp. 274-275]. 
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 فراینـدصنایعِ موجود در خاور نزدیک و تأسیس این صنایع در ایتالیا ایفا کرد. زمانی فـرا رسـید کـه ایـن 
وس شد و صدور محصوالت ایتالیایی این صنایع به خاور نزدیک آعاز گردید. احتماالً این وضـعیت از معک

  35های صلیبی در خاور نزدیک بوده است.تأثیرات اصلی و ماندگار جنگ
 و باعـث نـاتوانی طول کشـیدهایی برای مقابله با صلیبیون و اخراج آنها انجام شد که دو سده تالش

. چنـین تـالش عظیمـی مسـتلزم تـوان نظـامی شـداقتصادهای محلی و تضعیف مراکز شهری اعـراب 
با منابع انسانی و اقتصادی محدودش تأمین شـود. تنهـا  شامتوانست فقط توسط ای بود که نمیالعاده فوق

 ها یصـلیبو ممالیک و سیستم نظامی آنها بـود کـه  xxو مصر ِ تحت حکومت ایوبیان شاماز طریق اتحاد 
  سرانجام شکست خوردند و رانده شدند.

هـای اسـالمی هنـوز که سرزمین) و در حالیهفتم هجریدر اواسط سدۀ سیزدهم میالدی ( :هامغول
بود تاخت و تاز وحشتناک دیگری از شرق آغاز شد. چنگیزخـان قبایـل چادرنشـین  ها صلیبیدرگیر راندن 

راه انداخت. سمرقند، بخـارا و های شرقی اسالم بهو حملۀ ویرانگری علیه سرزمین کردمغولستان را متحد 
رحمانـه ویـران شـد. مغـوالن در سـال دست آنان افتـاد و بـیبه ق 617-616م/1221-1220خوارزم تا 

مـرد.  ق 623م/1227از رودخانۀ جیحون گذشتند و وارد ایران شدند. چنگیزخان در سال  ق 617م/1221
های اسالمی تا مصر به هوالکو ارائـه شـد کـه همان قرن، طرح جدیدی برای فتح همۀ سرزمیندر نیمۀ 

، بغـداد بـه دسـت آنـان 36طبق بعضی منابع عربی با ارتشی به استعداد دویست هزار مَرد به حرکت درآمد
  برافتاد. این حادثه پایان عصر مهمی در تمدن اسالمی بود. ،افتاد و مستعصم، خلیفۀ عباسی

بار حملۀ مغول کاهش جمعیت بود. فتح بغداد و چندین شهر دیگـر قتـل عـامی ترین اثر مصیبتممه
بار در پی داشت. تعداد ساکنانی که پس از فتح بغداد قتل عام شدند طبق منابع عربی بین هشتصد دهشت

احتماالً ایـن تعـداد اند، به هر حال هزار تا دو میلیون بوده است؛ منابع غیرعربی تعداد کمتری را ذکر کرده
رسـید اتفـاق مـی جـا به آن قتل عام در هر شهر دیگری که پای مغوالن 37کرد.صد هزار تجاوز میاز یک

ای جمعیتی در پـی داشـت. بسـیاری از شـهرها ها فاجعهافتاد. شکی نیست که فتح عراق توسط مغول می
 نیز اتفاق افتاد. قتل عام در حومۀ شهرها وویران شدند 
آمدهای کاهش جمعیت عراق و پی 38حت حکومت ایلخانان پیوسته شاهد کاهش جمعیت بود.عراق ت

از مشـاهدات خـود چنـین  ق) 750-680( قزوینیمستوفی بار بود که حمداهللا فتوحات مغول چنان فاجعه
  :گوید می

عامی که در آن زمان رفت،  که در ظهور دولت مغول اتفاق افتاد و قتلِ  ای شک نیست خرابی
پذیر نبودی و جهان بـا آن حـال اگر تا هزار سال دیگر هیچ حادثه واقع نشدی، هنوز تدارک

                                                      
35 Bernard Lewis, op. cit., p. 153. 
36 Ibn Kathir [1982,  p. 200]. 
37 Abd Aziz al-Duri, “Baghdad”, p. 902. 
38 Ashtor, op. cit., p. 253. 
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  39نرفتی که پیش از این واقعه بود.

ق  183م/ 800های جدید مشخص شد که جمعیـت اسـتان دیالـه شـامل بغـداد در سـال از پژوهش
  کاهش یافت. ق 655م/1258پس از سال   60،000هزار بود که به  870،000

را تسـخیر کردنـد و طبـق  شـامها بالفاصله پس از سقوط بغداد، به پیشروی خود ادامه دادند و غولم
جا را به انهدام و نابودی تهدید کردند. سوی مصر روانه شدند و اهالی آندند بهانپرورطرحی که در سر می

جـالوت در  ر جنـگ عـینالوقوع بودن این خطر پی بردند و تصمیم به مبـارزه گرفتنـد. دممالیک به قریب
ها متحمل شکستی قطعی شدند و مـوج حمالتشـان در گرفت مغول ق 656م/1259که در سال  فلسطین

 رویـارویی را از چنگ هوالکو و جانشینانش درآوردند. آخرین شامتدریج سراسر فرو نشانده شد. ممالیک به
و غازان که تـا آن موقـع بـه اسـالم  رخ دادها و ممالیک بین مغول ق 702م/1304در این دوره در سال 

  زمان حاصل شد. همشام از  ها ها و صلیبیگرویده بود شکست خورد. رانده شدن نهایی مغول

 های غربینفع قدرتبه الملل و پذیرش کاپیتوالسیوناز دست دادن تجارت بین -٣

های اصلی اسـالمی زمیناقتصاد سر :های غربیالمللی و سربرافراشتن قدرتاز دست دادن تجارت بین
در خالل عصر طالیی بر اساس مبادالت تجاری و پولی بود که اگر مورد هجـوم عـواملی ناسـازگار قـرار 

سهولت تا حد اقتصاد اروپایی تداوم یابد. یکـی از عوامـل اصـلیِ رونـق اقتصـاد توانست بهنگرفته بود می
که بین شرق و غرب واقع شـده  ،های اسالمیسرزمین راهبردیالمللی بود. موقعیت اسالمی، تجارت بین
مسلمانان را قادر ساخته بود که تا پایـان سـدۀ پـانزدهم مـیالدی/ نهـم هجـری در  بود و قدرت نظامی،

  المللی برتری داشته باشند.تجارت بین
همچنین سفر اکتشافی کُلمـب در جسـتجوی مسـیری بـه و  ق 896م/1492در سال  غرناطهسقوط 

. تنها یک حادثـه نبـود های اسالمی که قدرت عثمانیان در آنها در اوج بودزدن سرزمین هندوستان و دور
ای که بهکلمب به این ترتیب به کشف جهانی جدید نایل شد و اسپانیا اقتدار خود را بر قسمت اعظم قاره

زدن هـا نیـز در جسـتجوی راهـی بـرای دور تازگی کشف شده بود تثبیت کرد. در همـین دوره، پرتغـالی
ها های اسالمی بودند تا به شرق برسند و منابع و ذخایر آن را مستقیماً به لیسبون بیاورند. پرتغالیسرزمین

گونـه نیـروی را کشف کردند. مسلمانان عمالً در اقیانوس هنـد فاقـد هـر ای تازه با دور زدن آفریقا مسیر
اری مسـلمانان را در شـرق اشـغال کننـد و های مهم تجـها توانستند همۀ قرارگاهدریایی بودند و پرتغالی

  مستعمرات خود را تشکیل دهند.
ها در شرق موجب شد که بتوانند تجارت مستقیمی با اروپا برقرار کنند و بـر بازرگانـان حضور پرتغالی

                                                      
 ].67، ص 1382حمداهللا مستوفی قزوینی [  39
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های اسالمی از شـرق هایشان مالیات وضع نمایند، اما تأمین کاالهای مورد نیاز سرزمینمسلمان و کشتی
  مسلمانان باقی ماند. در دست

های مسلط در دنیای تجارت، وضعیت در پایان سدۀ عنوان قدرتهلند، انگلیس و فرانسه به برآمدنبا 
سیاسی و پیشـرفت اقتصـادی،  د. این کشورها بالانقطاع از ثباتهم میالدی/دهم هجری تغییر کرشانزده

عـالوه بـر ای و دریـانوردی، به فنون توپخانه فنی و علمی برخوردار بودند. هر یک از این کشورها با اتکا
  گستری بنا نهادند. کردند، امپراتوری تجاری جهانای که دنبال میطلبی بیرحمانهمنفعت

بـرای اروپـا بـه ارمغـان آورد و  یحسـابهای بـیثروت ،کشف دنیای جدید و مسیرهای تازه به شرق
اروپاییان با طال، نقره، ادویه و سایر محصوالتی که به چنگ آوردند به رونق دست یافتنـد. توزیـع ثـروت 

المللـی از مدیترانـه و گیری شد و مرکز تجارت بـینهای اسالمی دچار تغییرات چشمبین اروپا و سرزمین
هـای تجـاری، بـه ایجـاد انتقال یافت. ظهور امپراتـوری لساقیانوس اطبالتیک و دریای اقیانوس هند به 

بهـای صـنعتی و کشـورهای کننـدۀ محصـوالت گـرانماری انجامید که در آن اروپا به تأمینعنظامی است
  40مستعمره و تحت سلطه از جمله کشورهای اسالمی به تولید کنندۀ مواد خام تبدیل شدند.

صلیبی، تفاوت زیادی بـین جمعیـت اروپـای غربـی و  از زمان اولین جنگ :گیر جمعیتیتفاوت چشم
های اسالمی وجود داشت. همان تفاوت بین اروپـا و خالفـت عثمـانی ادامـه یافـت. جمعیـت در سرزمین

سـختی بـه هفـده میلیـون خالفت عثمانی تا حدود اواسط سـدۀ نـوزدهم میالدی/سـیزدهم هجـری بـه
شد که بیشتر دردسر ساز بود، شش این تعداد شامل بیش از پنج میلیون در قسمت اروپایی می 41رسید. می

 شـاممیلیون در آناتولی و استانبول، دو تا سه میلیون در مصر، حدود یک میلیون در هر یک از کشورهای 
میلیـون  190و عراق و دو تا سه میلیون در آفریقای شمالی. جمعیت اروپای غربی در همـین دوره حـدود 

 274جمعیـت روسـیه و اروپـای شـرقی جمعـاً  42شد.برابر جمعیت خالفت عثمانی می 11بود که بیش از 
برابر جمعیت خالفت عثمانی بود. جمعیت هر یک از کشورهای اروپای غربی که نام  16میلیون یا بیش از 

)، [میلیـون]5/36)، فرانسـه ([میلیـون] 9/28برده خواهد شد بیش از خالفت عثمانی بود: بریتانیای کبیر (
 مجارسـتان -) و اتـریش[میلیون] 7/31)، آلمان ([میلیون] 9/23)، ایتالیا ([میلیون] 7/19اسپانیا و پرتغال (

  ). [میلیون] 3/31(

های مرکزی جهان اسالم تا سدۀ نوزدهم میالدی/سیزدهم هجری بـا حملـۀ سرزمین :کاپیتوالسیون
نبود، اما در این فاصله  رو روبههای صلیبی اتفاق افتاد د آنچه در جنگنظامی مستقیمی از طرف غرب، مانن

هـایی مخـرب تحـت نفـوذ و تهـاجم اقتصـادی قـرار آمیز و با روشصورتی غیرمستقیم و بیشتر توطئهبه

                                                      
40 Ira M. Lapidus [1991, pp. 267-275]. 
ــا حــدی مغشــوش اســت و جــا افتــادگی دارد، در نتیجــه در ایــن قســمت بــه متنــی کــه در ســایت نویســنده  مــتن در جملــۀ اخیــر ت

)http://www.history-science-technology.comم. -از روی آن انجام شده است.  ) قرار گرفته مراجعه و ترجمه 
41 Charles Issawi [1981, pp. 389-390]. 
42 Elias Tuma [1971, p. 202]. 



 

 

58 

شهرهای ساحلی ایتالیا که حضور  ،پیروز شدند ها گرفتند. حتی وقتی مسلمانان در پی بیرون راندن صلیبی
تثبیت کرده بودند به حضور و فعالیت خود در مصـر و  ها صلیبیتوسط  شامخود را در زمان اشغال سواحل 

و هم بـرای مصـر اثـرات اقتصـادی مخربـی  شامسوریۀ تحت حکومت ممالیک ادامه دادند که هم برای 
  داشت.

پیش گرفتند. بالفاصله پس از فتح قسـطنطنیه  تری دربخشهای زیانسالطین عثمانی حتی سیاست
شـد. ایـن امتیـازات و  دادهجنـوایی در آن شـهر  بازرگانـانامتیازاتی تجاری بـه  ق 856م/1453در سال 
هایی که به جوامع تجاری خارجی غیرمسلمان ساکن در شهرهای اسالمی داده مـیها یا مصونیت معافیت
برداری اسـت کـه پذیری، تسلیم و فرمانین کلمه به معنی سلطهعنوان کاپیتوالسیون شناخته شد. اشد به

کردند که این امتیازات اعطـایی در مقابل اقتدار و حاکمیت و استقالل قرار دارد. سالطین عثمانی فکر می
از عثمانیـان امتیـازاتی  ق 940م/1535هـا در سـال ها به نفع اقتصاد حکومت است. فرانسـویبه خارجی

 ق 987م/1580در سـال  xxiدست آوردند. شرکت انگلیسـی لِوَنـتمزایای مهم دیگر بهتجاری عالوه بر 
پـیش در ایران همان روش را  ،روایی قدرتمند بودشاه عباس اول که فرمان 43مزایای مشابهی کسب کرد.

گرفت. وی به کمپانی هند شرقی متعلق به انگلیس مزایای مشابهی را اعطا کرد. این امتیازاتی که حکـام 
داد تا بر بخش بزرگی از زندگی اقتصـادی جهـان کردند فرصتی در اختیار اروپاییان قرار مسلمان اعطا می

  اسالم تسلط یابند. 
هـای با افول قدرت عثمانیان، کاپیتوالسیون تحکیم یافت و به اعطای امتیازات غیرتجاری بـه قـدرت

هـای مقـدس مسـیحی نیـز گسـترش خارجی، نظیر حق داشتن قضاوت کنسولی و حق حفاظت از مکان
التین اعطا شد. روسیه و  ی دارای مذهب کاتولیکها شامیها در شام حق دفاع از کلیۀ یافت. به فرانسوی

  کردند.های دیگری از جمعیت سوری مطالبه میبریتانیا چنین حقوقی را برای بخش
اگرچه  ه رهبری بریتانیا بود.امپریالیسم اروپایی ب برآمدنسدۀ نوزدهم میالدی/سیزدهم هجری شاهد 

آورد شدت بر عثمانیان فشار میهای خالفت عثمانی سرازیر بود، بریتانیا بهکاالهای بریتانیایی به سرزمین
 ق 1253م/1838ترک در سـال  -نگلوآداشت تا نظام انحصارات دولتی را برچینند. معاهدۀ و آنان را وامی

درصـد عـوارض از حـق ازای پرداخـت سـهی و اروپایی تنها بـههای بریتانیایامضا شد که طبق آن قدرت
معـروف بـود دولـت  »قـانون بازرگـانی«این معاهده که به  44شدند.تجارت در قلمرو عثمانیان برخودار می

کرد و در را بر روی سلطۀ اقتصادی خـارجی بـر عثمانی را از درآمدهای ناشی از انحصارات دولتی محروم 
تر اروپایی به بازارها سرازیر شد و صنایع بـومی عمـالً نـابود گردیـد. کاالهای ارزانقلمرو عثمانی گشود. 

اقتصاد عثمانی در ارتباط با اروپا تا حد یک اقتصاد وابسته و اقماری نزول کرد که مـواد اولیـۀ مـورد نیـاز 
  45رفت.یدر قلمرو عثمانی به فروش م دوبارهکرد، کاالهایی که کاالهای ساخت اروپا را تأمین می

                                                      
43 William McNeil [1963, p. 614]. 
44 Peter Mansfield [1991, p. 57]. 
45 Bryan S. Turner [1978, p. 133]. 
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بدون تحمل هزینـۀ هنگفـتِ اما شد، خوبی اداره میارتش عثمانی هرچند به :اثرات گستردگی مفرط
شـد و خود نـاتوان مـی طوالنیای در برابر حفاظت از مرزهای طور فزایندهنفرات و صرف مبالغ کالن، به

نی در کسـب مزایـای های اسـپانیا، هلنـد و بعـدها انگلـیس دسـتاورد چنـدادولت عثمانی برخالف دولت
هایی از گسترش اقتصادی نداشت. حکومت عثمانی تا نیمۀ دوم سدۀ شانزدهم میالدی/دهم هجری نشانه

ارتش بزرگی در اروپای مرکزی مستقر کرده بود؛ نیروی دریـایی  46داد،بیش از حد نظامی از خود بروز می
بودند و در آفریقای شمالی، دریای اژه و  ای در مدیترانه داشت؛ سربازانش درگیر جنگ علیه ایرانپرهزینه

نیاز به استحکاماتی داشتند تا شبه جزیرۀ کِریمه را در برابر قـدرت فزاینـدۀ آنان جنگیدند؛ دریای سرخ می
 روسیه محافظت کند.

سـو و عثمانیـان و جهـان اسـالم از مانع فرهنگی موجود بین اروپای مسیحی از یـک :مانع فرهنگی
مهمی در افول قدرت عثمانی بود. این مانع باعث دور نگهداشتن حکومـت عثمـانی و سویی دیگر، عامل 

پیوسـت، همچنـین باعـث هایی شد که در علم و فناوری به وقوع مـیسایر کشورهای مسلمان از انقالب
شـد. ایـن های صلیبی تلقی میای بین غرب و اسالم گردید که به نوعی تداوم جنگبروز ارتباط خصمانه

  شیرۀ عثمانیان را کشید و آنان را از توان انداخت و باعث تضعیف سایر مناطق اسالمی شد.  ،تباطنوع ار
 ،هنگامی که عثمانیان در سدۀ نوزدهم میالدی/سیزدهم هجری دریافتنـد کـه نیـاز بـه تجـدّد دارنـد

نبـود و ایـن کردند چندان قدرتمنـد های غربی ایجاد میالعمل مسلمانان در برابر موانعی که قدرت عکس
  شد. باعث تأخیر در اصالحات می

 سازیمداخالت نظام ومستعمره -۴

بعضی حکام مسلمان در سـدۀ نـوزدهم بـه  :تراشی در برابر تجددمداخالت نظامی غرب برای مانع
ضعف اقتصادی خود پی بردند و به نیاز مبرمی که به اعمال اصالحات و تجدد وجود داشت وقوف یافتنـد. 

مـداخالت  در این راستا در قلمرو عثمانی، مصر و تونس به وقوع پیوست و همۀ آنها بـا مـانعِهایی تالش
های تجددطلبی حکام مسلمان ناکـام های غربی مواجه شد تا تالشمستقیم یا غیرمستقیم از سوی قدرت

  بماند. 
کنـد،  وی را به عنوان مهمترین فرد در تاریخ اسالم نوین توصیف مـی 47، که بروکلمانxxiiمحمدعلی

در مصر به قدرت رسید. وی از همان ابتدا پی برد که قدرت غرب در کجاسـت،  ق 1219م/1805در سال 
اقتصاد مصـر کـرد. او دریافـت کـه  نوسازی و بازسازیاز این رو سراسر عمر خود را صرف تالش در راه 

در بلکـه  ،د افراد و نیروهای مسلح یا مقدار انباشت تجهیزات نظامی وارداتـی نیسـتقدرت نظامی در تعدا
برای نوسازی و صنعتی  ای گسترده ۀعدم وابستگی به اروپاست، بنابراین برنام تملک و کنترل ابزار تولید و

                                                      
46 Paul Kennedy, op. cit., p. 13. 
47 Carl Brockelmann [1980, p. 347]. 
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  شدن در پیش گرفت.
نیـرو آغـاز  180،000استعداد به  نوینبا برچیدن سازمان نظامی ممالیک و برپا کردن ارتشی کار را او 

کرد. در این ارتش پسران روستاییان مصری به استخدام درآمدند. وی اصالحاتی ارضی را آغاز کرد که در 
سازی اراضی کشاورزی به عنوان مایملک دولتی پرداخت و آنها  پارچهآن نظام اقطاع برچیده شد و به یک

پنبه به عنـوان  ؛غاز نمودآشویق کرد و کشت پنبه را در مصر را ت انرا به کشاورزان واگذار کرد. او کشاورز
محصول صادراتی برای کسب ارز خارجی که برای انجام اصالحات مورد نظر وی بسیار ضروری بـود بـه

کـه توسـط قـانون بازرگـانی کار گرفته شد. او تجارت خارجی را بـه انحصـار دولـت درآورد و از اِعمـال 
تحمیل شده بود سر باز زد، زیرا اعتقاد داشت که این قانون اقتصاد مصـر را های غربی بر عثمانیان  قدرت

کشاند. محمدعلی به ساخت کارخانجات صنعتی فراوانـی همـت گماشـت کـه محصـوالت به نابودی می
کرد. ایـن طور ویژه تولید میطور کلی و نیاز ارتش و نیروی دریایی بهگوناگونی را برای رفع نیاز کشور به

، مـواد شـیمیایی، چـرم، شیشـه، قنـدهـا، شامل محصوالت نساجی، پوشاک، کاغذ، انـواع رنـگ تولیدات
های ابزار، پمپ، توپ و مهمات و بسیاری از محصـوالت دیگـر بـود. وی حتـی در اسـکندریه بـه  ماشین

رسید. او کارگران می 400،000های نیروی دریایی پرداخت. تعداد کارگران صنعتی به حدود ساخت کشتی
خارجی برای بعضی صنایع استخدام کرد. سـاالنه  اروپا فرستاد و تکنیسینهای  هکارخان بهرا برای آموزش 

شـدند. مـدارس جدیـد زیـادی هایی از دانشجویان برای تحصیل و کسب تخصص به اروپا اعزام میگروه
هـای خـارجی، ، مهندسـی، زبـانپزشـکینظیر مـدارس پزشـکی، دام شدبرای اولین بار در مصر تأسیس 

نظام و توپخانه. تعداد دانشجویان این مدارس در یک مقطـع زمـانی بـه گری، مدارس پیادهخدمات منشی
تأمین کادرهای مورد نیـاز  ،رسید و همۀ آنان از مسکن، غذا و مستمری برخوردار بودند. هدفمی 10،000

  دیده برای ارتش بود. نیروی آموزشبرای اداره و رهبری دولت و اقتصادی نوین و تأمین 
، حجاز و سودان تشکیل داد که همۀ آنها همسـایۀ شامی شامل مصر، ا یت متحد عربمحمدعلی ایاال

ویژه از اهمیت فراوانی برخوردار بود، این موضوع برای وی بر اساس سابقۀ مصـر و به شامیکدیگر بودند. 
  شکار بود. های قبلی کشورهای اسالمی آدر خالل دوره شام

شان در پی داشـت از تهدیدی که این خیزش قدرت مسلمانان برای منافع ،های اصلی در غربقدرت
ویژه انگلیس محمدعلی را تهدید خطرناکی برای منـافعش شدند. بهروز بیشتر نگران و مضطرب میروزبه

من از محمـدعلی «یسد: نوای رسمی به سفیرش در فرانسه چنین میدانست. پالمِرستون ضمن مکاتبهمی
فرهنگ نیسـت بیـزارم. اعتقـاد دارم کـه او دیکتـاتوری بـزرگ و که چیزی بیش از یک فرد وحشی و بی

علی که در سراسر ساحل شرقی دریای سـرخ و بخشـی از انگلیس از قدرت محمد» ستمگر است.حاکمی 
شد بـهمحسوب می یافت و تهدیدی بر سر راهش به هند و شرقساحل جنوبی دریای عرب گسترش می

 علیههای اقتصادی و نفوذ رو به گسترش او را تهدیدی های اصلی، سیاستسختی نگران بود. همۀ قدرت
 کردند.منافع و بازارهایشان در کشورهای اسالمی تلقی می

xxiدهی پنج قدرت اصلی اروپا یعنی بریتانیا، فرانسه، پـروسانگلیس به سازمان i i اتـریش و روسـیه ،
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و محدود کردن نفـوذ او بپیوندنـد. اگرچـه ایـن  شامعلی از ه پیمانی برای بیرون راندن محمدبپرداخت تا 
علیه محمدعلی متحد شـوند. در سـال ی در این موضوع توافق کردند تا ها منافعی متضاد داشتند ولقدرت
ه بـه هـم پیوسـتند و بـ شـامرهبـری انگلـیس دورتـر از سـاحل  های متفقین بهه ناوگان1255م/ 1840

xxiابراهیم v  یورش بردند. آنان با تکیه بر اختالفات مذهبی بین مردم به شورشی محلی دامـن زدنـد و در
به محاصره درآمد و بمباران و سپس فتح شد.  xxvنشینی شد. عکابیروت پیاده شدند. ابراهیم وادار به عقب

ش ا فرانسـوی متعاقب آن اسکندریه محاصره شد. محمدعلی به شکست خود پی بـرد. وی کـه متحـدین
  های اروپایی بجنگد.تنهایی با قدرتتنهایش گذاشتند نتوانست به

و حجـاز  شـاممجبور به ترک  ق 1256م/1841در سال  معاهدۀ لندنعلی بر اساس بندهایی از محمد
کـاهش  18،000) بـه تنهـا 250،000ی هـای (یا بنا بر گزارش 180،000شد و وادار گردید نیروهایش را از 

بـه رسـمیت را قانون بازرگـانی های خارجی ازجمله ناچار اعتبار معاهدات بین عثمانیان و قدرتدهد. او به
 48شناخت.

سلسله حوادثی که باعث تداوم افـول قـدرت سیاسـی و اقتصـادی مسـلمانان شـد  :استعمار مستقیم
غربی انجامید. با در نظر گرفتن های های اسالمی توسط قدرتسرزمین بیشترسرانجام به اشغال مستقیم 

یـابیم کـه همـۀ رفـت درمـیشـمار مـیهای اصلی مسلمانان که مرکز تمـدن اسـالمی بـهتنها سرزمین
تحـت اسـتعمار مسـتقیم اداره  ق 1324م/ 1907خطۀمسلمانان در شرق مرز حکومت عثمـانی تـا سـال 

تا حد فرمانروایان محلی تنزل می های نفوذی تقسیم شده بودند که حکومت اصلی راشدند یا به حوزه می
با پیـاده  ق 1244م/ 1830های غربی جهان اسالم نیز دچار چنین سرنوشتی بود که از سال داد. سرزمین

های اروپـایی تقسـیم مصـر و شـمال آفریقـا را ها در الجزیره آغاز شد. از آن هنگام قدرتشدن فرانسوی
شامل اشـغال تـونس  فرایندقیمومت تبدیل کردند. این تکمیل و آنها را به مستعمرات و کشورهای تحت 

 ق 1298م/ 1882 و اشغال مصـر توسـط بریتانیـا در سـال ق 1297م/ 1881ها در سال توسط فرانسوی
کشورهای عربی خاور نزدیک پس از جنگ جهانی اول و در نتیجۀ تجزیۀ حکومت عثمـانی  بیشترشد.  می

هـای مسـلمانان در آسـیا و آفریقـا مد. بسیاری از دیگر سرزمینتحت فرمان مستقیم بریتانیا و فرانسه درآ
نمـایی تحت قوانین استعماری اروپا بودند. اثرات ویرانگر این دوران سیاه بر تمدن اسالمی نیاز بـه بـزرگ

توانسـت در وضـعیت هایی انجامید که میندارد و تا اواخر جنگ جهانی دوم به جلوگیری از همۀ پیشرفت
بار استعمار حتی تا به امروز نیز ادامه داشته و هنوز دی مسلمانان روی دهد، اثرات مصیبتسیاسی و اقتصا

  مسلمانان از غلبه بر آنها فاصله دارند. 

                                                      
    شرح مفیدی از دستاوردهای محمدعلی در مرجع زیر ارائه داده است: 48 

William R. Polk [1991, pp. 73-81]. 
  جمله در منابع زیر:ها شرح داده شده است، ازبیشتر تاریخاتحاد اروپاییان علیه محمدعلی در 

Polk, op. cit.; Brockleman, op. cit.; and Mansfield [1991]. 
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  آیندۀ علم در جهان اسالم

های سلطۀ طـوالنیکشورهای اسالمی بار دیگر استقالل یافتند، اما زخم بیشترپس از جنگ جهانی دوم، 
تـر هویداسـت؛ هـایی کوچـکها در تقسیم کشورهای اسالمی به دولتاند. این زخممدت استعمار باقی م

شود؛ و کشتاری که در بعضی مناطق اسالمی روا داشته می عدالتی، سرکوب و حتی کشتهمچنین در بی
هـای در تجدید تالش برای تقویت موانع فرهنگی و برافروختن آتش دشمنی بین غرب و اسالم؛ در نـزاع

هـای هـای خـانگی ویرانگـر در بعضـی کشـورهای اسـالمی و جنـگو قـومی جـاری و جنـگای فرقه
هـای خـارجی، و در برانداز بین کشورهای همسایه؛ در سلطۀ اقتصادی، سیاسـی و نظـامی قـدرت خانمان

های ملی در تحصـیالت عـالی جای زبانهای خارجی بهای از آن استفاده از زبانسلطۀ فرهنگی که نمونه
  است.

ای امیدوارکننـده و روشـن در ها و موانِع روبروی کشورهای اسالمی، آیندهبا وجود تمامی گرفتاری اما
اند که تاکنون شناخته شده است. علم هایی بودهترین تمدنپیش رو است. این کشورها مهد بعضی از غنی

ه پیدا کـرد و پیوسـته و مستمراً در طول هزاران سال ادام ظهور یافت xxviالنهرینو بین شامدر درۀ نیل، 
ای کـه امـروزه وجـود دارد تنهـا از دورۀ جاری بود تا در دورۀ اسالمی به اوج خود رسید. فاصـلۀ گسـترده

انقالب صنعتی در کمتر از دویست سال پیش ایجاد شد. تمدن در جهان اسـالم بنیـانی مسـتحکم دارد و 
ذاتیِ مردم و بومی است و عمیقـاً ریشـه در ها و آداب و رسوم فرهنگی است که ای از سنتدارای پشتوانه

همیـت سـاله اسـت کـه امیراثی هزاران ،های صنعتیِ موجودها و مهارتعالوه، حرفهمردم منطقه دارد. به
دنبال اسـتقالل و پـس از جنـگ جهـانی دوم، هنگـامی کـه کشـورهای بهخود را به اثبات رسانده است. 

هـای صـنعتی در بیشـتر شـهرهای کارگاه کوچک و کارخانـهاسالمی صنعتی شدن را آغاز کردند هزاران 
تـرین ظریـف ،کاری بسـیار کوچـکهای ماشینگران حتی در کارگاهنشین سر برافراشت. صنعتمسلمان
  ساختند که به هیچ رو کمتر از انواع وارداتی یا اصلی آن نبود.آالت نوین را میماشین

بـه  یکنـد تـا نگـاههای تاریخ را که کمک میباید درس نوینسوی علوم و فنون در گام برداشتن به
چیز، چـه سـاده و چـه پیچیـده، در هـیچ دهد که هیچخاطر داشت. تاریخ گواهی میآینده داشته باشیم به

ثمر نرسد و گسترش نیابـد. در  قسمتی از علم و فناوری نیست که توسط مردم با هر فرهنگی که دارند به
ای از شرایط فرهنگی وجود ندارد که با علم در تضـاد باشـد؛ بلکـه بـرعکس، هواقع هیچ جامعه یا مجموع

انـد. مسـلمانان گیری در میراث مشترک فن و دانش بشری داشـتههای چشمجوامع در طول اعصار نقش
  ازجملۀ پیشتازترین آنان بودند. 

ارد به درسی دیگر از هنگامی که دریابیم هیچ مانعی فرهنگی در برابر محتوای علم و فناوری وجود ند
رسیم. ثابت شده است که در گذشته، همچون حال حاضـر، علـم و عالمـان در جوامـع بـزرگ و تاریخ می

های زبانی کوچک و مناطق شدند نه در جوامع و حوزههای زبانی وسیع و در مناطق مرفه شکوفا میحوزه
کرده شد رشد میقدرتمند و توانگر می محروم. در واقع، در گذشته، علم تنها هنگامی که حکومت یا ملتی

هـای به زیربناهایی نیاز داشت که با وجود ثروت و رفاه قابل تـأمین بـود. نمونـهاست زیرا شکوفایی علم 
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  فراوانی از این واقعیت در تاریخ اسالم وجود دارد. 
سایر منابع جهان اسالم از حیث منابع انسانی غنی است و بعضی کشورهای اسالمی سرشار از نفت و 

ای مساعد و میمون است چون آیندۀ علم در کشورهای اسالمی به استفادۀ مؤثر طبیعی هستند. این پدیده
ای به میـزان پیشـرفت علمـی ها در هر جامعهاز ترکیب این دو عنصر بستگی دارد. توسعه در همۀ زمینه

یـد سـرانۀ ناخـالص ملـی بسـتگی نوبۀ خود به تعـداد جمعیـت و تول وابسته است و پیشرفت علمی نیز به
  xxviiدارد.

تنهـایی در تواننـد بـهخیز، اگر نه همۀ آنها، از حیث وسعت کوچکند. اینهـا نمـیکشورهای نفت بیشتر
گسترش علم و فناوری یا ایجاد اقتصادی مستقل و صنعتی مؤثر عمل کنند. همچنین کشورهای مسلمانِ 

ای توسعۀ علم و فناوری و در واقع توسـعۀ عمـومی کشـور برخوردار از منابع انسانی، فاقد سرمایۀ الزم بر
  خود هستند. 

به اهمیت علم و فناوری در توسعۀ آینـدۀ خـود آگاهنـد، و  اساسًااگرچه هر یک از کشورهای اسالمی 
اند ولـی پیشـرفت در عمـوم گیری در این راه نایل شدههای چشمگرچه بعضی از این کشورها به پیروزی

غنی یا فقیر، به میزان همکاری فرهنگی و اقتصـادی و اتحـاد در میانشـان بسـتگی کشورهای مسلمان، 
گرایی جانشین بـرادری اسـالمی امروزه نیرویی غالب است ولی این ملی ،گراییدارد. درست است که ملی

گردد بلکه باید آن را تقویـت شود و باعث تضعیف اسالم نمیکه دربرگیرندۀ کل جامعۀ اسالمی است نمی
اش در پیش گیرد ولـی های ملی خویش را در چارچوب مرزهای جغرافیاییتواند سیاستد. هر ملتی میکن

هرگز فراموش نخواهد کرد که در ورای محدودۀ ملی و فراتر از آن، بـرادری اسـالمی اسـت کـه جهـان 
رد. هـر جامعـۀ پیوندد. تضاد منافع در این میان جایگـاهی نـداهم مینشدنی بهاسالم را در کالبدی تقسیم

هـای همـۀ مسـلمانان را نهد که آرمانای کامل را بنا میای دیگر است و مجموعهاسالمی مکمل جامعه
  بخشد.برای پیشرفت در جهان امروزی تحقق می

ای از یک جامعـۀ وسـیع بـدانیم کـه دارای وحـدت ای باید کشورهای عربی را نمونهدر سطح منطقه
ریخند. اگر کشورهای عربی منابع انسانی، سرمایه و ذخایر طبیعی خـود را فرهنگی از حیث زبان، دین و تا

سـریع و متنـوع  فراینـدیـابی بـه شان بـرای دسـتدر چارچوب یک بازار مشترک عربی بیامیزند توانایی
تـر از آن هسـتند کـه باعـث یابد. در حال حاضر، بازارهای ملی کوچـکتردید افزایش میشدن بی صنعتی

کشـورهای عربـی بـرای  ههم تحت شرایط رقابتی موجود شوند. تقاضـایِ جمعـِی معتنابـتوسعۀ صنایع م
اقتصادی همچنان رو به افزایش اسـت. ایجـاد یـک بـازار  -محصوالت صنعتی با توسعۀ مداوم اجتماعی

ایـن امکـان را فـراهم  ،کـار گیـردمشترک عربی که بتواند درآمدهای نفتی و مازاد سرمایۀ موجـود را بـه
  های خود را از طریق تولیدات داخلی تأمین کند.د که دنیای عرب عمدۀ نیازمندیآور می

هـای توان بین سایر کشورهای مسلمان در شمال و شرق سرزمینای مشابهی نیز میهمکاری منطقه
تواند به ای میهای منطقهبندیشرقی ایجاد کرد. این گروهعربی، و بین کشورهای مسلمان آسیای جنوب

 ،هـای اقتصـادیطوری که همکـاریتر و اتحاد میان مناطق گوناگون بینجامد بهاقتصادی وسیع همکاری
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نیاز به کشورهای اسالمی را در بر گیرد. اما کشورهای مسلمان برای رسیدن به این هدف  بیشترسرانجام 
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های غیاث الدین جمشید کاشانی به پدرش دریافت. کارهـای نجـومی توان از نامهبالفصل رصدخانۀ مراغه بر رصدخانۀ سمرقند را نیز می
انـد. ون تیکوبراهه، کپلر و کوپرنیک از دستاوردهای مکتب مراغه بهره بـردهخواجه نصیرالدین در نجوم اروپایی مؤثر بوده و دانشمندانی چ
، 53-52؛ بـروین، ص 390 -383(ورجاونـد، ص   مند شـدند.و بهره داشتنددانشمندانی از نقاط مختلف جهان در رصدخانۀ مراغه حضور 

  )  103، 65، 8؛ باقری، ص58-55ص 
viii  ) نیکوالس کوپرنیکNicolaus Copernicus(  )1473-1543 اولـین کسـی بـود کـه در عصـر نوزایی) اخترشناس لهستانی عصر ،

حال برخالف دیدگاه کلیسا اعتقاد یافت مرکزی را احیا کرد، وی که به خدمت کلیسا درآمده بود با اینشناختی خورشیدجدید نظریۀ کیهان
کنـد، شـش کتـاب کوچـک در ست که به دور زمین دوران مـیای اگردد و ماه تنها کرهکه زمین به دور محور خود و به دور خورشید می

آوری و منتشـر شـد. گانۀ یـک کتـاب جمـعهای ششمنتشر کرد، این شش کتاب سپس در قالب بخش 1530تا  1514های فاصلۀ سال
جدیـد محسـوب عطفی در تاریخ نجـوم و سـرآعاز اختـر شناسـی ۀ کتاب او که تنها به فاصلۀ کوتاهی پیش از مرگش به چاپ رسید نقط

کوپرنیک کتابش را پیش از چاپ به پاپ پل سوم که اهل علم و معتقد به احکام نجوم بود تقـدیم کـرد. کتـاب بـرای چـاپ بـه شود.  می
عهـده گرفتـه بـود برحسـب ) که نظارت بر چاپ کتاب را بهAndreas Osianderئاس اُزیاندر (برگ فرستاده شد. روحانی لوتری آندرهننور

ای مطالـب کتـاب را ها احساس کرد باید با نوشـتن مقدمـهاز ترس مخالفتمرکزی اعتقادی نداشت. همچنین به خورشیدیی عقاید کلیسا
امضا بر کتاب نوشت و آن را جایگزین مقدمـۀ کوپرنیـک کـرد و از مقدمـۀ کوپرنیـک تنهـا ای بیتعدیل کند، از این رو خودسرانه مقدمه

ای شده در کتـاب را تنهـا فرضـیهکند که خوانندگان نظریۀ طرحدر این مقدمه خاطرنشان می ازیاندرت. گذاشاش را به پاپ باقی نامه تقدیم
برده  ازیاندراش را دریافت کرد پی به این کار شدهای از کتاب چاپاثبات نشده تلقی کنند. معلوم نیست کوپرنیک که در بستر مرگ نسخه

کردند که خود وی نیز سخنانش را باور ندارد. شـاید دادند و گمان میرا به کوپرنیک نسبت می ازیاندرامضای بود یا نه. بسیاری مقدمۀ بی
به همین علل، یعنی تقدیم کتاب به پاپ و مقدمۀ اریاندز باعث شد که کتاب در اوائل با اعتراضی روبرو نشود. پس از حدود شسـت سـال 

در بـارۀ هایش پیدا و آن را در مقدمۀ چـاپ جدیـد کوپرنیک را از میان یاداشت را فاش کرد و مقدمۀ ازیاندرکپلر موضوع مقدمۀ  1609در 
خاطر دیدگاه جدیدش پدر علـم سـتاره ولی به ،منتشر کرد. کوپرنیک دارای نظریات نادرست و محاسبات غیردقیقی نیز بودگردش افالک 

  شود.محسوب می نوینشناسی 
  )Wikipedia ؛458-454م؛ رنان، ص را؛ اینگ؛ سامِرویل196 -191؛ روسو، ص 160-156(هال، ص 

ix منظور از علوم و فلسفۀ عربی، کارهای علمی و فلسفی دانشمندان جهان اسالم است، به یادداشت xxvi .نیز رجوع نمایید  
x ایـن مطلـب را های گوناگون است، منظور از صنایع در مقدمۀ ابن خلدون به تعبیر امروزی، عمدتاً همان حرفه الزم به توضیح است که

از جملـۀ آنهـا صـنایع کشـاورزی، بنـایی، خیـاطی، درودگـری،  توان دریافت،شود بهتر میهایی از صنایع برشمرده میدر جایی که نمونه
  )803، ص 2بافندگی، قابلگی، نویسندگی، صحافی، موسیقی و پرشکی نام برده شده است. (ج

xi  علَمون وَالّذین الیعلمون...: ...قُل هَل یَستَوِی الّذین ی9َسورۀ زمر، آیۀ 
xii  حد؛ اطلبـوا لبه همان احادیث مشهور اشاره شده است: طلب العلم فریضة علی کل مسلم ومسلمة؛ اطلبوا العلم من المهد الی ال جاایندر

  بالصین. العلم ولو
xiii  :لَکَ اللَّـهُ «یا  »هِ حَتَّى یَرْجَِعمَنْ خَرَجَ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِى سَبِیلِ اللّـَ«اشاره به حدیث نبوی است مَنْ سَلَکَ طَرِیقًا یَبْتَغِى فِیهِ عِلْمًا سـَ

  »بِهِ طَرِیقًا إِلَى الْـجَنَّةِ
xiv مداد العلماء افضل من دماء الشهداء  
xv ) در قرطبـه متولـد شـد و در 595/1198 – 1126/  520ابو الولید محمد بن احمد بن رشد مشهور به ابن رشـد اندلسـی یـا قرطبـی (

رفـت. فقیـه شمار میشناسند. از خاندان بزرگی از عالمان و فقیهان اندلسی بهمی Averroesمراکش درگذشت، در منابع التینی وی را به 
تـرین و از بـزرگمالکی بود، در قرطبه و اشبیلیه به قضا اشتغال داشت و پزشک دربار خلیفـه بـود، بـه تـدریس فلسـفه و طـب پرداخـت 

) Commentator(شـارح رفت. چون در بسیاری از آثارش به شرح کتب ارسطو پرداخته در اروپا به لقب شمار میفیلسوفان جهان اسالم به
دانست ولی شروحی که بر کتب ارسطو نوشت بسیار دقیق بود. بسیاری از آثار فلسفی و طبی ابـن رشـد بـه زیـان یونانی نمی مشهور بود.
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گـرفتن تحـریم تـدریس کتـب یونـانی ای در پـسکنندهشد. شروح ابن رشد تأثیر تعیینو در اروپا تدریس می نی و عبری ترجمه شدالتی

گرفتنـد کـه تعهد می استادانیافتن آثار ابن رشد به اروپا از طوری که پس از راهتوسط اسقف پاریس در حدود نیمۀ سدۀ سیزدهم داشت به
غزالی کـه در  الفالسفۀ تهافترا در ردّ کتاب  تهافت التهافتارسطو بر اساس شروح ابن رشد تدریس ننمایند. کتاب مطلبی مغایر با عقاید 
فارابی و ابن سینا کرده ولی ابـن رشـد نیـز در ردّ نظـرات  هاسالمی است نوشت. هرچند غزالی انتقادات خود را متوجانتقاد از فلسفۀ یونانی

که میزان انحراف فارابی و ابن سینا را از نظرات اصـیل ارسـطو است بن سینا نپرداخته بلکه سعی او بر آن بوده غزالی به دفاع از فارابی و ا
خـاطر شـرح شماری داشت، شهرت او در اروپا بـهنشان دهد. ابن رشد چه در زمان حیات خود و چه پس از مرگش شهرت و طرفداران بی

-82، ص 4های فراوانی برد. (رشـاد، جبود. البته وی نیز از سعایت دشمنانش رنج فت التهافتتهاآثار ارسطو، و در آسیا برای تألیف کتاب 
  ؛ مؤذن جامی)705-636؛ الفاخوری و الجر، ص 312-290؛ فخری، ص 104

 xvi شد، از این رو علوم آن زمان را به مدرسـه یـا مکتـب (های میانی، علوم منحصراً در مدارس کلیسا آموزش داده میدر سدهschola (
های علم و حکمت اسکوالستیک این بـود کـه عمومـاً کنند. از ویژگی) توصیف میscholasticدهند و آن را به اسکوالستیک (نسبت می

رفت و از این حیث ایمان بر عقل مقـدم بـود. در برابـر احکـام کتـب مقـدس و کار میبرای اثبات مبانی دینی و نه الزامًا کشف حقایق به
، 1شد. (فروغـی، ج کرد دچار حبس و شکنجه و قتل مینیان، استقالل رأیی در کار نبود و هرکس برخالف این رویه عمل میتعالیم روحا

  )111-109ص 
xvii شـاه ) وزیر سلطان ملـک485/1092-408/1018ای بودند که توسط نظام الملک (های علمیهها، مدارس عالی کالمی یا حوزهنظامیه

های شیعی که رقیب آنان و عباسیان بودند در سراسر ستیزی شیعیان اسمعیلی و خلفای فاطمی قاهره و جنبشتسلجوقی در مقابله با سن
مدت پنج سال ریـیس نظامیـۀ بغـداد شد. غزالی بهشرق قلمرو حکومتی تأسیس شده بود و در آنها فقه شافعی و کالم اشعری تدریس می

  )  121-113؛ غنیمه، ص 236-235بود. (فخری، ص 
xviii پنداشـتند اظهـار ها میها را برتر از ترکها غربیکه انگلیسیبایست برعکس، جهانگرد مذکور از اینهای قبلی، میبا توجه به عبارت

  .کردتعجب می
xix بودند که از تبار غالمان ترک از قـراوالن مـزدور الملـک الصـالح 922/1517 -650/1252روایان مصر (ای از فرمانممالیک سلسله (
هـای رغـم جنـگرفتند. پس از ایوبیان سلطنت مصر را در دست گرفتند و مصر و شام را تحت تسلط خود داشـتند. علـیشمار میب بهایو

آور و دلیـر بودنـد و کردند و هنوز آثار عمرانی آنان در قاهره برجاست.. جنـگخوبی اداره میداخلی دایمی مناطق تحت حکومت خود را به
  کردند و تاتارها را چند بار شکست دادند. (دهخدا، ذیل ممالیک)سختی مقاومت میتاتارها بهو  ها در مقابل صلیبی

 xx ) هـای علیـای دجلـه و فـرات و مصـر روایان بودند که بر شام، فلسطین، حوضـهای از فرمان) سلسله648/1250-564/1174ایوبیان
های صلیبی و اصالً از نژاد کرد بـود. الدین ایوبی قهرمان مشهور جنگکردند. سرسلسلۀ آنان صالح سفالی پس از فاطمیان حکومت می

  (دهخدا، ذیل ایوبی و ایوبیان)
xxi نت (الوLevant( شـد و از سـواحل شـرقی یا مشرق عربی به بالد شام شامل اردن، سوریه، لبنـان، و فلسـطین امـروزی اطـالق مـی

  مدیترانه تا ترکیه ، عراق و مصر گسترده بود. 
xxii تا پایان عمرش والی عثمـانی مصـر بـود. او آلبانیـایی تبـار بـود کـه در کـاواال از  1805) از سال 1849/ -1770لی پاشا ( /محمد ع

عنوان دهی کل نیروهای آلبانی بهها به فرمانرفت متولد شد. وی از طرف عثمانیشمار میشهرهای مقدونیه که از توابع دولت عثمانی به
داری از طـرفها که متحد ممالیک بودند بـهها و آلبانیاییمصر منصوب شد. او در قیام مردم قاهره علیه مملوکبخشی از سپاه عثمانی در 

ناچار وی را به رسمیت شـناختند. او دسـت بـه  به روایی مصر رسید و عثمانیان نیزمردم برخاست و سرانجام این سرهنگ مقتدر به فرمان
گذار مصـر نـوین معـروف شـد. (لوتسـکی، ص به توسعۀ صنعت و کشاورزی پرداخت و به بنیانای زد، اصالحات ارضی و نظامی گسترده

  )363؛ فوبلیکوف، زیرنویس ص 76-94
xxiii   اهمیـت فراوانـی  19و  18های کشور پادشاهی مستقلی به پایتختی برلن بود. پروس در فاصلۀ سده 1871پروس از سدۀ هفدهم تا

پروس از حیث سیاسی، اقتصادی و جمعیتی بر آلمان تسلط داشـت و  1810های پس از بود. در سالترین قدرت اروپا یافت و مدتی بزرگ
 1871تـر آلمـان بـه پـروس تـا سـال رفت. با پیوستن ایـاالت کوچـکشمار میهستۀ اصلی کنفدراسیون آلمان شمالی به 1867در سال 

ها استفاده از کلمـۀ پـروس را بـرای منطقـۀ تحـت نازی 1934ل ترین بخش آن بود. در ساامپراتوری آلمان تشکیل شد که پروس بزرگ
پس از جنگ جهانی دوم متفقین رسمًا بساط پروس را برچیدند و سـرزمین آن را بـین ایـاالت  1947پوشش آن متوقف کردند و در سال 

  )Wikipediaجدید آلمان تقسیم کردند. (معین، فرهنگ فارسی، ذیل پروس؛ دهخدا، ذیل پروس، 
xxiv جانشـین او شـد  1848کرد و در سـال دهی با پدر شرکت میعلی پاشا بود که در کارهای فرمان) پسر محمد1848-1790هیم (ابرا

  ولی پیش از او مرد.
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xxv عکا یا عکة )Acre( یل است. ئشهری بزرگ و پرنعمت در شام بود که اکنون در اشغال اسرا  
xxvi  النهرین که در حقیقـت بخـش عربـی تمـدن اسـالمی اسـت، و نادیـده و بین شاماین اظهار نظر، مبنی بر ظهور علم در درۀ نیل و

که آثارشان بـه عرب را نیز به اتکای اینهای بعضی نویسندگان عرب است که حتی گاهی دانشمندان غیرانگاشتن سایر مناطق، از ویژگی
  کنند. عرب معرفی می عربی است

xxvii محصولی و منابع طبیعی و نیز بـر اسـاس افـزایش جمعیـت جـای بر مبنای اقتصاد تک بر مبنای اقتصاد نفتی و کًال الگوی توسعه
  بحث دارد. 

  مترجم اتمنابع توضیح
  .1379، ترجمۀ محمد پروین گنابادی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، مقدمهابن خلدون، عبدالرحمن، 

  .1385مۀ محمدرضا افضلی، انتشارات فاطمی، ، ترجنیکوالوس کوپرنیک پدر اخترشناسی جدیدم، اسکات، ااینگر
، شـرکت انتشـارات علمـی و الدین جمشید کاشانی به پـدرش های غیاثنامه: از سمرقند به کاشانباقری، محمد، 

  .1375فرهنگی، تهران، 
  .1376، ترجمۀ سرفراز غزنی، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران، ابزار و آالت رصدخانۀ مراغهبروین، فرانس، 

  .1377نامۀ دهخدا، تهران، ، مؤسسۀ لغتنامهلغتاکبر،  دهخدا، علی
  .1370، تهران، 4، جاسالمی بزرگ دایرةالمعارف، »ابن شاطر«دیانت، ابوالحسن، 

  .1350، تهران، فلسفه از آغاز تاریخرشاد، محمد، 
  .1382، ترجمۀ حسن افشار، نشر مرکز، تهران، تاریخ علم کمبریجرُنان، کالین ا.، 

  .1378، ترجمۀ حسن صفاری، انتشارات امیرکبیر، تهران، تاریخ علومیر، روسو، پی
  .1389، ترجمۀ نرگس مساوات، انتشارات ققنوس، تهران، نیکالوس کوپرنیکسامِرویل، باربارا ای.، 

، دانشـگاه ، ترجمۀ نوراهللا کسائی، انتشـارات دانشـگاه تهـرانهای بزرگ اسالمیتاریخ دانشگاهغُنَیمه، عیدالرحیم، 
  .1372تهران، 

  .1358، ترجمۀ عبدالحمید آیتی، کتاب زمان، تاریخ فلسفه در جهان اسالمیالفاخوری، حنا، الجر خلیل، 
  .1372، ترجمۀ فارسی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، سیر فلسفه در جهان اسالمفخری، ماجد، 

  .1361تهران، ، انتشارات صفی علیشاه، سیر حکمت در اروپافروغی، محمد علی، 
، ترجمۀ محمـد حسـین روحـانی، انتشـارات طـوس، )، تاریخ معاصر کشورهای عربیفوبلیکوف، د. ر. (سرویراستار

1367.  
  .1356، ترجمۀ پرویز بابایی، انتشارات چاپار، تهران، تاریخ عرب در قرون جدیدلوتسکی، و.، 

  .1381دبیرسیاقی، حدیث امروز، قزوین،  ، به تصحیح و تحشیۀ محمدنزهة القلوبمستوفی قزوینی، حمداهللا، 
، تهـران، 3، ج دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، »ابن رشد ابوالولید محمد بن احمد قرطبی«مؤذن جامی، محمد هادی، 

1369.  
  .1387، ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ، سروش، تهران، تاریخ و فلسفۀ علمهال، لویس ویلیام هَلزی، 

، مؤسسـه انتشـارات شناسـی در ایـرانمراغه و نگاهی به پیشـینۀ دانـش سـتاره کاوش رصدخانۀورجاوند، پرویز، 
 .1366امیرکبیر، تهران، 
، ترجمـۀ علیرضـا »های علمـی در تمـدن اسـالمی عوامل کاهش فعالیت«، آیدین صاییلی:   برای مطالعۀ بیشتر نک

(ترجمـۀ فصـلی از  134-125، ص 1375، پاییز و زمسـتان 16-15، شمارۀ وقف: میراث جاویدانعسگری، 
  .(The Observatory in Islam) رصدخانه در اسالمکتاب 
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قلیدس و سیر پیشرفت مفهومإ اصولدهم ۀ مقال  
اسالم ۀتا دور های گنگ از تمدن یونان کمیت  

  ١زهرا پورنجف

یده   چ
گنـگ ۀ دو مفهوم کامالً جداگانه بود و از ایـن دیـدگاه نظریـ» مقدار«و » عدد«برای یونانیان 
راهـی بـرای نوشـتن و نشـان دادن آنهـا توانست مربـوط بـه مقـادیر باشـد.  بودن، تنها می

ها را فقط با یک، یا ترکیبی از چند خط راست نشـان  های گنگ نداشتند و این کمیت کمیت
آمد و ایـن مطلـب را  بخشی از هندسه به حساب میآنها دادند. از این رو این بحث برای  می

های گنگ ساده و مرکب است، مورد بحث  که مربوط به کمیت اصولدهم ۀ اقلیدس در مقال
در یونـان » مقـدار«و » عـدد«قرار داده است. در این مقاله، ابتدا به بررسی تفاوت دو مفهـوم 

گاه  های گنگ داریم، آن پیدایش کمیت ۀپردازیم و سپس، نگاهی گذرا به تاریخچ باستان می
اقلیدس مورد بررسی  اصولدهم ۀ ها، در مقال ن کمیتبندی ای های گنگ و دسته بحث کمیت

اقلیـدس و  اصـولدهـم ۀ اسالمی بـر مقالـۀ های دور ای به شرح گیرد. سپس اشاره قرار می
) بـرای جبـری کـردن ق 5و  4تالش دانشمندان ایـن دوره و بـه خصـوص کرجـی (قـرن 

  شود. های گنگ می کمیت

  ی گنگ، کرجیها اقلیدس، کمیت اصولمقالۀ دهم  ها: کلیدواژه

  مقدمه
  در یونان باستان» مقدار«و » عدد«جدایی مفهوم 

اند که یکی از اصول ذاتی و تفکیک ناپذیر ریاضیات باستان، جدا ساختن  کارشناسان تاریخ علم نشان داده
. در فلسفۀ یونانی، 2]124: ص 1(موضوعی مادی و هندسی) بوده است [» مقدار«و » عدد«کامل دو مفهوم 

دانان یونانی چون اقلیدس و ارشمیدس و  به صورتی که در آثار ارسطو آمده است و تأثیر آن در آثار ریاضی

                                                      
 .zpournajaf@yahoo.com، دانشگاه تهران ، پژوهشکدۀ تاریخ علمعلم خیارشد تار یکارشناس یدانشجو 1
  ] استفاده شده است.10ذکر شده در [مقاله  ۀترجم، عمدتاً از در این منبع 2
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. اعـداد، کـه منظـور از آن 1شوند:  ها به دو دستۀ کامالً متمایز تقسیم می شود، کمیت آپولونیوس دیده می
. در ایـن اسـت ول و سـطح و حجـم) و زمـانهندسـی (طـ . مقـادیر، کـه کمیـات2اعداد طبیعی است؛ 

بـه را (شامل اعداد گویا و گنگ) وجود ندارد. اعداد گویا (کسـرها) » عدد حقیقی«بندی، مفهوم کلی  تقسیم
کردنـد و موجـوداتی کـه امـروزه عـدد گُنـگ نامیـده  هایی میان اعداد طبیعی تعریف می»نسبت«صورت 

به طوری که در  ].2شود [ ها نمایش داده می خط سبت میان پارهبا نآنها خط و نسبت میان  شوند، با پاره می
و  9و  7های  جداگانه (به ترتیـب در مقالـهۀ مقادیر در دو مقالۀ اعداد و نظریۀ اقلیدس، نظری اصولکتاب 

  شود. ) بررسی می5ۀ مقال
د، ه بخشـی از حسـاب بـه شـمار آیـچهای گنگ برای یونانیان، بیش از آن  از این رو موضوع کمیت

شد چرا که راهی برای نوشتن و نمایش دادن آن وجود نداشت و تنهـا  بخشی از هندسه در نظر گرفته می
هـای  ها، همیشه خط های راست ممکن بود نشان داده شود. این کمیت با یک خط راست یا ترکیبی از خط

  هندسی دارد. ۀ راست گنگ هستند و تمام بحث در این باره جنب
های گسسـته) باعـث  پردازد) و حساب (علم کمیت لمی که به مقادیر پیوسته میتفاوت بین هندسه (ع

رو بودند. تنها بـا یکـی کـردن دو  هها با آن روب قرنها  انیکی از مشکالت اساسی منطقی شد که ریاضید
توانست حل شود  تر برای اعداد حقیقی و گنگ، این مشکل می در یک مفهوم عام» مقدار«و » عدد«مفهوم 

  ].124 : ص1[

  های گنگ پیدایش کمیتۀ تاریخچ

این امر قطعی است که اکتشاف نخستین کمیت گنگ، از طریق کشف نسبت موجود میـان قطـر و ضـلع 
شد، هم ارز با چیـزی  باید کشف می که می 3ناپذیری مربع بوده است، یعنی نخستین کمیت گنگ یا اندازه

توان کشف این مطلب را به خود  نویسیم. به دشواری می می 2بوده است که ما امروزه آن را به صورت 
فیثاغورس نسبت داد، ولی در این تردیدی نیست که یـافتن آن بـه کمـک کارهـای مکتـب فیثاغورسـی 

ۀ عـدها، بـه گفتـگنگ شناخته شـده بـود. ب 4تنها کمیت 2ها  ]. تا مدت54: ص 3صورت گرفته است [
، 10، 8، 7، 6، 5، 3ق.م) نشـان داد کـه  425(حـدود  5ای افالطون، تئودوروس کورنه

  ].79: ص4نیز گنگ هستند [ 17، 15، 14، 13، 12، 11

  اقلیدس اصولدهم ۀ مقال

ۀ اده و مرکب را مورد بررسی قرار داده است. مقالـهای گنگ س ، بحث کمیتاصول دهمۀ اقلیدس در مقال
هـای بخـش اول کـه در اول  قضیه و سه بخش تعریف اسـت. در تعریف 115دهم اصول اقلیدس شامل 

                                                      
  پذیری توضیح داده خواهد شد.نا پذیری و اندازه مقاله، مفهوم اندازه ۀدر ادام  3
  بیان شده است.» عدد«، عبارت »کمیت«در منبع ذکر شده به جای عبارت   4

5 Theodorus of Cyrene 
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ناپـذیر، مقـادیر گویـا و گنـگ و در  هـای اندازه پـذیر و کمیت هـای اندازه آید، بـه تعریـف کمیت مقاله می
اول تـا   شود، به تعریف خطـوط مرکـب ذواالسـمین مطرح می 47ۀ های بخش دوم که بعد از قضی تعریف

اول تـا   آید به تعریف خطـوط مرکـب منفصـل می 84ۀ های بخش سوم که بعد از قضی ششم و در تعریف
  های بعدی این مقادیر بررسی خواهند شد. پردازد. در بخش ششم می

  ناپذیر پذیر و اندازه های اندازه کمیت

گیری مشترک داشـته باشـند یـا بـه  هستند که واحد اندازه» پذیر در طول ازهاند«هایی نسبت به هم  کمیت
هایی را کـه نتـوان بـه  نسبت بین دو عدد صحیح بیان شود. کمیتۀ به وسیلآنها عبارت دیگر نسبت بین 

های راستی را کـه در طـول  گویند. خط» ناپذیر در طول اندازه«های  نسبت دو عدد صحیح بیان کرد کمیت
بنا می شـود بـا یـک واحـد آنها هایی که بر روی  که بتوان مربع ناپذیرند، بر حسب این هم اندازه نسبت به

گیری کرد ، یا به عبارت دیگر توان دویِ این خطوط را بتوان به نسبت دو عدد صحیح بیان  مساحت اندازه
  گویند.» ر در مربعناپذی اندازه«، در غیر این صورت این خطوط را » پذیر در مربع اندازه«کرد، خطوط 

  کنیم: تر بیان می با ذکر مثال این مطلب را روشن
  :6پذیر در طول دو کمیت اندازه الف.

  ::
: :: : :: :

::

ìï Þí
ïî

A
A B

B

3
3 12 1 2

12  
  پذیر در مربع: پذیر در طول و اندازه نا دو کمیت اندازه ب.

  ::
: :: : :: : : :: :

::

ìï Þ Þí
ïî

A
A B A B

B
2 23

3 15 1 5 1 5
15

  

  ناپذیر در مربع: دو کمیت اندازه ج.

  :: : :: : : :: :
::

ìï Þ Þí
ïî

A A B A B
B

2 23 3 2 3 2
2

  

                                                      
  در این جا الزم است دو نکته را خاطر نشان کنیم:  6

مفهومی ندارد، از این رو بنا به  3مثل » عددی«و  Aمثل » کمیتی«از آن جا که برای یونانیان مفهوم کسر و تساوی بین  - 1
A::دهیم و عبارتی مثل  نشان می :قرارداد عالمت کسر را با  خط)  به این مفهوم است که اندازه (بزرگی) کمیت (پاره 3

A ،3  برابر کمیتی از جنسA .است که به عنوان واحد انتخاب شده است 
گر و ... و عالئمی که نشان A  ،Bها (خطوط) هستند با حروف بزرگ و پررنگ مثل  گر کمیتقاله، عالئمی که نشاندر این م - 2

الزم به ذکر است که منظور از اعداد به کار برده . اند داده شدهو ... نشان  a ،bرنگ مثل  اعداد هستند با حروف کوچک و کم
  شده با این عالئم، اعداد گویا هستند.
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  های گویا و گنگ کمیت

شود، تفاوت دارد.  چه امروزه از این اعداد تعریف میگویا و گنگ، تعریف اقلیدس، با آنهای  در مورد کمیت
گیریم. اقلیدس نه تنها هر خط راستی را که با این  یک خط راست فرضی را بنا به قرارداد گویا در نظر می

پذیر باشد، بلکه هر خط راستی را که با این خط، فقط در مربع  ردادی، در طول اندازهخط راست گویای قرا
پـذیر  نامد؛ اما اگر خطی نه در طول و نه در مربع با این خط اندازه پذیر باشد، گویا (گویا در مربع) می اندازه

ط گویـای فرضـی را نامد. از سوی دیگر، بنا به فرض مربع رسم شده بر روی این خ باشد، آن را گنگ می
  نامیم. ناپذیر با این سطح را سطح گنگ می نامیم و هر سطح اندازه سطح گویا می

::در واقع اقلیدس، نه تنها  aA داند، بلکه  را کمیتی گویا می:: aB  نیز از نظـر او گویـا (گویـا در

::مربع) است اما کمیتی مثل  aC ) که با کمیت گویای قراردادی:: aA نه در طول و نه در مربع (
ۀ نامد. اما در مورد سطح گویا، هر سطحی که امروزه به شکل رادیکالی از انـداز پذیر است، گنگ می اندازه

امروزی، طول مربع گویای قراردادی، فقـط  توانسته سطحی گویا باشد، چرا که به زبان آن تعبیر شود، نمی
شده است و لذا سطح گویـا، همـان مفهـوم سـطح  ) گویا در نظر گرفته می2ۀ با یک درجه گنگی (با فرج

  گویای امروزی را داشته است.
های گویا و گنگ کامالً قراردادی هستند و با عوض شدن کمیـت گویـای  واضح است که این کمیت

آمدند، در قرارداد جدید ممکن است گنگ  که در قرارداد قبلی گویا به حساب می هایی فرضی اولیه، کمیت
  شمرده شوند و یا برعکس. 

   کند: گونه معرفی می این 10ۀ مقال 21ۀ اقلیدس نخستین کمیت گنگ را در قضی

پذیر هستند، گنـگ اسـت و  های راست گویا که فقط در مربع اندازه مستطیل حاصل از خط«
  .([p 49 :5])ی با این مستطیل نیز گنگ است ضلع مربع مساو

  تعبیر می شود.  8اقلیدس، از این کمیت به موسّط (واسط) اصولاسالمی از ۀ دور 7در تحریرهای
پذیر در مربع باشند. اگر مربعی مساوی بـا  دو خط گویای اندازه Bو  Aکنیم  در شکل زیر فرض می

                                                      
ان یونان اقلیدس از هم اصولهندسۀ اقلیدس است. بازنویسی تمام یا بخشی از  اصول، روایت عربی بازنگری شدۀ تَحْریِر اُْقلیدِس  7

اسالمی نیز به صورتـی پیگیر دنبال شـد. نصیرالدین طوسی نیز به پیروی از همین سنت کهن کوشید روایتی  ۀباستان آغـاز و در دور
] اقلیدس را پیش از وی، ابوالقاسم اصول [دانیم عنوان تحریر فراهم آورد. تا جایی که می اقلیدس اصولپاکیزه و روان و آسان فهم از 

اقلیدس  اصولــ برای روایت بازنویسی شدۀ خود از  است زیسته ق می 5از سدۀ  علی بن اسماعیل نیشابوری نیز ــ که ظاهرًا پیش
های دانشمندان دورۀ  شهرت یافت که از آن پس تقریباً همۀ فعالیتمدت چنان  کار برده بود، اما اثر نصیرالدین طوسی در کوتاه به

اقلیدس، روی این روایت بازنویسی شده متمرکز شد. نصیرالدین در بازنویسی این اثر، بر آن بوده است که از  اصول اسالمی دربارۀ
های  تر به انجام رسانده بود، افزوده یشممّل و ایجاز مخّل دوری گزیند. وی در این تحریر نیز همچون تحریرالمجسطی که پ اطناب

اعود (یا نعود) الی «ها از عبارت  سازد و گاه در پایان این افزوده متمایز می» اقول«های قال ـ اقول، با ذکر عبارت  خود را به شیوۀ شرح
  ].6گیرد [ بهره می» الکتاب

  ].64 -65: ص 7به [جعه شود اتر در مورد سطح و خط موسّط، مر . برای توضیح هر چه بیش 8
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A.سطح حاصل از این دو خط رسم کنیم، ضلع این مربع یعنی  B  ط بحـث شـده مسـاوی خـط موسـّ
  خواهد بود.

  
aبه زبان ریاضی جدید، سطح موسّط به شکل  b ).a b یا (c ط بـه شـکل و کمیـت موسـّ

.a b ).a b یا (c4 ) استa  ،b  وc  اعداد گویا وa )a و (b پذیر در مربـع  اندازه
c.هستند و داریم: ( a b= (.c a b= 2.  

خط واجد  هایی مرکب هستند که از افزودن یا کاستن دو پاره خط های گنگ، پاره خط گروه دیگر از پاره
بندی اقلیدس همراه بـا عالئـم جبـری  آیند. دسته شرایط توضیح داده شده در قضایای بعدی به دست می

 چنین بیان کرد: نتوان ای امروزی را می
]نامد  می» ذواالسمین«پذیر در مربع که آن را  مجموع دو خط راست گویای اندازه .الف-1 ]X.369 .  
]نامد  می» منفصل«پذیر در مربع که آن را  تفاضل دو خط راست گویای اندازه .ب-1 ]X.73.  

::تـوان بـه شـکل   میبه زبان امـروزی، ذواالسـمین را  a b+ +A B  و منفصـل را بـه شـکل
:: a b- -A B  نشان داد، البته با این فرض کهA  وB پـذیر در مربـع  دو کمیـت گویـا و اندازه

  هستند.
2+در تعریف اقلیدس، عباراتی مثل  3 ،+3 4-ذواالسمین و  5 3 ،-7 منفصـل  2

  هستند.
پذیر در مربع که مساحت حاصـل از ایـن دو خـط گویـا  مجموع دو خط راست موسّط اندازه الف. -2

]نامد  می» ذوالموسّطین اول«باشد. اقلیدس این خط گنگ را  ]X.37.  
پذیر در مربع که مساحت حاصل از این دو خط گویا باشـد.  تفاضل دو خط راست موسّط اندازه ب. -2

]نامد  می» منفصل اول یک خط راست موسّط«ط گنگ را اقلیدس این خ ]X.74.  
پذیر در مربع هستند کـه سـطح گویـایی را  دو کمیت موسّط اندازه Bو  Aبا در نظر گرفتن این که 

تـوان  عددی گویا است.) ، ذوالموسّطین اول را به میضرب آن دو،  سازند (یعنی به زبان امروزی حاصل می
::بـه شـکل  . .a b a b+ +A B 4 3 ط را می 4 تـوان بـه شـکل  و منفصـل اول یـک خـط راسـت موسـّ

                                                      
  اقلیدس است. اصولدهم  ۀمقال 36 ۀمنظور، قضی  9

 

 

  

 



 

 

74 

:: . .a b a b- -A B 4 3   نشان داد. 4
ط  مجموع دو خط راست موسّط اندازه ج.-2 پذیر در مربع که مساحت حاصـل از ایـن دو خـط، موسـّ

]نامد  می» ذوالموسّطین دوم«باشد. اقلیدس این خط گنگ را  ]X.38.  
پذیر در مربع که مساحت حاصل از این دو خط، موسّط باشد.  تفاضل دو خط راست موسّط اندازه د.-2

]نامد  می» منفصل دوم یک خط راست موسّط«ن خط گنگ را اقلیدس ای ]X.75.  

::.تـوان بـا  ها، ذوالموسّطین دوم را می در این مورد، با توجه به تعاریف آن . b ca c
a

+ +A B 4
4

و  

::.منفصل اول از یک خط راست را یا  . b ca c
a

- -A B 4
4

  نشان داد. 

  دهیم: گونه ادامه می های گنگ را این بندی اقلیدس از کمیت ]، توضیح دسته127: ص 1با مراجعه به [
به یکدیگر که نه در طول و نه در  Bو  Aخط  گروه بعدی مقادیر گنگ، با افزودن یا کاستن دو پاره

ط بـودن مجمـوع  آیند. در این پذیر هستند به دست می مربع اندازه جا مقادیر گنگ، بر اساس گویا یا موسـّ
کار بردن ه شوند با ب ست، از یکدیگر متمایز میآنهانیز سطحی که بین ، آنهاهای ساخته شده بر روی  مربع
  توان نشان داد: موضوع را به صورت زیر می ها، های جبری و ساده نمودن آن نشانه

  ( ) .± = + ±A B A B A B2 2 2 2  
  در این صورت، سه حالت زیر امکان پذیر است:

)1( +A B2 A.گویا و  2 B2 .موسّط است 
)2( +A B2 A.موسّط و  2 B2 .گویا است 

)3( +A B2 A.موسّط و  2 B2 .موسّط است 

ــف. -3 ــت ( ال ــا1در حال ــگ  هر)، پ ::خط گن a b a b
b b

+ + + -
+ +

A B
2 2

1 1
2 21 1

را  

]» اعظـــم« ]X.39  ـــاره ب.-3و ـــگ  پ ::خط گن a b a b
b b

- + - -
+ +

A B
2 2

1 1
2 21 1

را  

]نامد  می» اصغر« ]X.76.  
   خط گنگ )، پاره2در حالت ( ج.-3

( ) ( )
:: . .a ab b b b

b b
+ + + + + -

+ +
A B 2 2

2 2
1 1

2 1 2 1
  

]نامد می» یک سطح موسّطۀ ضلع یک سطح گویا به اضاف«را  ]X.40.  
  خط و پاره
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( ) ( )
:: . .a ab b b b

b b
- + + - + -

+ +
A B 2 2

2 2
1 1

2 1 2 1
  

]نامد می» آورد با یک سطح گویا، یک کل موسّط پدید می«خطی که  را پاره ]X.77 .  

::خط گنـگ  ) پـاره3در حالت ( ه.-3 a b c a b c
c c

+ + + -
+ +

A B
4 4

2 2
1 1

2 21 1
ضـلع « 

]» مجموع دو سطح موسّط ]X.41  خط گنگ پاره و.-3و  

:: a b c a b c
c c

- + - -
+ +

A B
4 4

2 2
1 1

2 21 1
10  

]شود  ، نامیده می»آورد با یک سطح موسّط، یک کل موسّط پدید می«خطی که  ]X.78.  
ب را  -1الـف و  -1بندی دیگری، هر کدام از  گانه، اقلیدس در تقسم بندی دوازده عالوه بر این تقسیم

های اول  کند که به ترتیب شامل ذواالسـمین گانه تقسیم می های شش به گروهآنها های  به با بیان ویژگی
شـود و هـر کـدام بـا ذکـر مثـالی  اشاره میآنها یر به های اول تا ششم هستند که در ز تا ششم و منفصل

  شود. توضیح داده می

  خط ذواالسمین اول تا ششم

  الف. ذواالسمین اول 

A+خط ذواالسمین  B گیریم. با دارا بودن دو شرط زیر این خط، ذواالسمین اول است: را در نظر می  
A<با فرض  -1 B  بایدA  گویا در طول وB .گویا در مربع باشد 
-اگر داشته باشیم  -2 =A B C2 2  پذیر باشد. در طول اندازه Cبا  Aگاه باید  ، آن2

  مثال:

  
( ) ( ) ( )

:: , :: ::

,

Þ + +

> - =

A B A B
22 2

3 8 3 8

3 8 3 8 1
  

A::دانید  طور که می همان C::با  3    پذیر است. اندازه 1

  ب. ذواالسمین دوم 

  برای ذواالسمین دوم داریم:
A<با فرض  -1 B  بایدA  گویا در مربع وB .گویا در طول باشد 

-اگر داشته باشیم  -2 =A B C2 2  پذیر باشد. در طول اندازه Cبا  Aگاه باید  ، آن2
                                                      

  مراجعه کنید. ]p 83- 91 :5[توانید به  های اقلیدس و توضیح آنها به زبان امروزی، می بندی تر در مورد این دسته برای توضیح بیش  10
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  مثال:

  ( ) ( ) ( )
:: , :: ::

> ,

: :: :

Þ + +

- =

A B A B
2 22

12 3 12 3

12 3 12 3 3

12 3 2 1

  

  ج. ذواالسمین سوم 

  توان گفت: میبرای ذواالسمین سوم 
A<با فرض  -1 B  بایدA  وB .هر دو گویا در مربع باشد 

-اگر داشته باشیم  -2 =A B C2 2  پذیر باشد. در طول اندازه Cبا  Aگاه باید  ، آن2
  مثال:

  ( ) ( ) ( )
:: , :: ::

> ,

: :: :

Þ + +

- =

A B A B
2 2 2

8 6 8 6

8 6 8 6 2

8 2 2 1

  

  د. ذواالسمین چهارم 

های چهارم تا ششم  پذیر است، اما برای ذواالسمین در طول اندازه Cبا  Aبرای ذواالسمین اول تا سوم 
  داریم:

A<با فرض  -1 B  بایدA  گویا در طول وB .گویا در مربع باشد 

-اگر داشته باشیم  -2 =A B C2 2  پذیر باشد. در مربع اندازه Cبا  Aگاه باید  ، آن2
  مثال:

  ( ) ( ) ( )
:: , :: ::

,

:: : :: :

Þ + +

> - =

Þ

A B A B

C

2 22

4 8 4 8

4 8 4 8 8

8 8 4 2 2

  

  ه. ذواالسمین پنجم 

  از: است اما شروط الزم برای ذواالسمین پنجم عبارت
A<با فرض  -1 B  بایدA  گویا در مربع وB .گویا در طول باشد 
-اگر داشته باشیم  -2 =A B C2 2  پذیر باشد. در مربع اندازه Cبا  Aگاه باید  ، آن2

  مثال:
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  ( ) ( ) ( )

:: , :: ::

> ,

: :: :

Þ + +

- =

A B A B
2 2 2

20 4 20 4

20 4 20 4 2

20 2 5 1

  

  و. ذواالسمین ششم 

  و باالخره برای ذواالسمین ششم داریم:
A<با فرض  -1 B  بایدA  وB .هر دو گویا در مربع باشد 

-اگر داشته باشیم  -2 =A B C2 2  پذیر باشد. در مربع اندازه Cبا  Aگاه باید  ، آن2
  مثال:

  ( ) ( ) ( )
:: , :: ::

> ,

: :: :

Þ + +

- =

A B A B
2 2 2

12 10 12 10

12 10 12 10 2

12 2 6 1

  

  منفصل اول تا ششم

تر جمع کنیم، از  تر را به جای اینکه با جزء بزرگ گانه اگر جزء کوچک های شش در هر کدام از ذواالسمین
  آید. گانه به دست می های شش آن کم کنیم، منفصل

اقلیـدس و تـالش دانشـمندان ایـن دوره  اصـولدهـم ۀ اسـالم از مقالـۀ های دور شرح
  های گنگ کمیتبرای جبری کردن مفهوم هندس 

هاي مشهور به هاروني و مأموني)  دو بار توسط حجاج بن یوسف بن مطر (ترجمهاصول  ،اسالمي ۀدر دور
و یک بار توسط اسحاق بن حنین به عربي ترجمه شد که ثابـت بـن قـره آن را اصـالح کـرد. مهمتـرین 

اسالمي به عمل آمد، تحریر خواجه نصیرالدین طوسي است. کتاب  ۀاقلیدس در دور اصولتحریري که از 
اسالمی مورد توجـه دانشـمندان قـرار گرفـت و ۀ مقاله (کتاب) است، در دور 13اقلیدس که شامل  اصول
نوشـته شـد  اصولدهم ۀ هایي بر مقال هایی بر کل و یا بخشی از آن نوشته شد. در همین دوره شرح شرح

  به موارد زیر اشاره کرد: توان که از آن جمله مي
از ابو جعفر خازن که شـرحي تفسیر صدرالمقالة العاشره من کتاب اقلیدس شرح کتاب دهم از ماهاني؛ 

جـاني؛ شـرح ابویوسـف رازي؛ شـرح احمـد بـن حسـین اّر ۀاست بر تعریفات کتاب دهم؛ شرح ابن راهوی
يِ آن بـه فارسـي ترجمـه و شـرح عرب ۀاهوازي؛ شرح مال محمد حسین نطنزي کاشاني که از روي ترجم

 .شرح المقالة العاشرة من تحریر اصول اقلیدسشده است و شرح مال محمد باقر یزدي با عنوان 
اسالمی تـدوین ۀ در دور اصولدهم ۀ که در خصوص مطالب مقال هم با بررسی این شروح و تألیفاتی

شـود دانشـمندان اسـالمی  یاشـاره خـواهیم کـرد، مشـخص مآنهـا شده است که در ادامه به برخـی از 
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  و چنین مفهومی را تحقق بخشند.  کننداند تا اعداد گنگ را در ریاضیات وارد  کوشیده
تواند ما را در  دهم اقلیدس، میۀ ]] بر مقال413: ص 8) [ق 275در حدود  -نگاهی به شرح ماهانی [(؟

ر گنگ همانند رفتار او با اعـداد گنـگ اعداد گنگ راهنما باشد. رفتار او با مقادی نظریۀارزیابی سهم او در 
کند، اما برای تشریح مطالب به تعبیرهای هندسی متوسل  است. او به راحتی با چنین مقادیری برخورد می

کار بردن اعـداد گویـا و گنـگ (بـه جـای مقـادیر ه دهم را با بۀ شود. عالوه بر این، ماهانی متن مقال می
ۀ ریشـ«نامـد، جـذر الجـذر یـا  ترتیب، آن چه را اقلیدس موسّط میهندسی) تفسیر و تشریح نمود. با این 

  ]135 -134: ص 1شود [ می» ریشه
رساله فـي الحسـاب ای تحت عنوان  ) صاحب رسالهقابوعلی محمد بن عبدالعزیز هاشمی (قرن دهم 

شـمی خطـی وجـود دارد. هاۀ است. از این کتـاب دو نسـخجذرهای گنگ ۀ محاسبۀ الجذور الصم= دربار
داشته که در آن قواعد گرفتن جذر را توضـیح داده  الوافي في الحسابای در حساب به نام  رساله گوید می

گوید هـدف او  ای به دست نیامده است. در معرفی آن مؤلف [رساله] می است. تاکنون از این رساله نسخه
ه رفع نماید. رساله ب» ردن اعدادکار به با ب«ای است که مبتدیان را کمک کند و ابهام قضایا را  تألیف رساله

  نماید.  کار بردن قوانین حساب را در مورد اعداد گنگ تشریح می
ها این اسـت کـه از  گنگۀ های میانه مشرق زمین در مورد مسئل های ریاضیدانان سده یکی از ویژگی

اعـداد اسـتخراج را از قوانین مشابه در آنها ند و قوانین سشنا یک طرف ماهیت حسابی مقادیر گنگ را می
اند، خود را ناگزیر به استفاده از بـراهین  که قوانین جدیدی به اثبات رسانده کنند و از طرف دیگر، با این می

ۀ تر به ادل های کلی پیدا کرده است و کم یت این است که هاشمی برای اعداد برهانعبینند. واق هندسی می
پردازد. مخصوصاً باید این موضوع را یادآور  است مینماید. او به ضرب و تقسیم خطوط ر هندسی توجه می

خواهد به طـور قطعـی از اعـداد اسـتفاده  ها از خوانندگان رساله می شد که در حل مسائل مربوط به گنگ
  ]136 - 135: ص 1کنند [

فـي المقـادیر ۀ ابو عبداهللا حسن بن محمد بن حمله که به ابن بغـدادی معـروف اسـت، مؤلـف رسـال
باشـد. بـدون شـک  می ناپذیر] پذیر] و متباین [اندازه لمتباینة = رساله در مقادیر متوافق [اندازهالمشترکة و ا

  زیسته است. این دانشمند در اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم می
های اصلی کتاب  کوشد تا قواعد کار کردن با اعداد گنگ را با قسمت نامبرده میۀ ابن بغدادی، در رسال

گفـت  های محاسباتی روزگار خود را به اثبات رسـاند. او می نماید و در عین حال اعتبار روشتلفیق  اصول
تر و حتـی  فرض یـک عـدد و مبنـا قـرار دادن آن، آسـان«عملی از اعداد گنگ فواید بسیار دارد ۀ استفاد
نـین بـین او همچ». که بخواهیم با همان فرض، یک مقدار را مورد توجه قـرار دهـیم تر است تا این عملی

کند سپس به مقادیری که  مقادیر گویا از یک طرف و اعداد از طرف دیگر تطابقی نظیر به نظیر ایجاد می
اول، ۀ هـای مرتبـ پردازد. در واقـع در تعریـف او، گنگ های مختلف از گنگ بودن قرار دارند، می در درجه

: 1گیرنـد و الـی آخـر [ قـرار می اعـداد ۀریشۀ ردیف ریش دوم همۀ های مرتب اعداد و گنگۀ ردیف ریش هم
147-150.[  
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تـوان از  های گنگ نیز به کار برد، می مهمترین اشخاصی که قواعد حسابی را در مورد کمیتۀ از جمل
)، نام برد. هدف او این است کـه نشـان دهـد ایـن ق 5و  4ابوبکر محمد بن حسین (حسن) کرجی (قرن 
هـای خـود را  ناپذیر]) به کار روند، ویژگـی ناهمسنجه [اندازهقواعد، وقتی در مورد کمیات گنگ (یا مقادیر 

اقلیـدس  اصـولناپذیر] و گنگ را بر اساس کتـاب دهـم  کنند. کرجی مفاهیم ناهمسنجه [اندازه حفظ می
، تنهـا 11تواند کاربرد این مفاهیم را در مورد اعداد توجیه کنـد. بـه نظـر راشـد کند. البته او نمی تعریف می

طـور   تواننـد بـه ست که او از جبر داشته است: چون کمیات هندسی (طولها) و اعـداد میتوجیه، تصوری ا
آنها توان قواعد حسابی یکسانی را دربارۀ  یکسان مقدار مجهول یک معادلۀ جبری قرار گیرند، بنابراین می

ه در نظـر اقلیدس را ک اصولدهم ۀ به کار برد. به این طریق است که کرجی کار تعبیر جبری مطالب مقال
تـر ذکـر شـد]  طور که پیش برد. [همان دانان یونانی یک مقالۀ هندسی محض بود، پیش می عموم ریاضی

های گویا و گنگ مقالـۀ دهـم بـه  م، ماهانی، تعبیری عددی از کمیت9ق/3پیش از او در حدود نیمۀ سدۀ 
کمیاتی را که بـه کمـک بندی  دست داده بود. وی تعریفی از کمیات گنگ و به همراه آن، نخستین طبقه

دهد. از نظر کرجی، مفاهیمی که در این مقاله آمده است، با کمیـات بـه  اند، به دست می رادیکال ساختنی
کمیـات گویـا و گنـگ، دیگـر بـه «گیرند.  طور کلی سر و کار دارند و بنابراین، در حوزۀ علم جبر قرار می

کنند. به این دلیـل اسـت  زلتی صرفاً عددی پیدا میشوند و برای اولین بار من ها معرفی نمی خط کمک پاره
  ].2» [گوید که کرجی بارها از العدد المُنطق (عدد گویا) و العدد االَصم (عدد گنگ) سخن می

پس از بررسی شروح مختلف انجام شده بر روی مطالب  13خودۀ ، در مقال12پروفسور گالینا ماتویفسکایا
  کند: گیری می گونه نتیجه ، ایناسالمیۀ اقلیدس در دور اصولدهم ۀ مقال

دهـد کـه  ، بـه خـوبی نشـان میاصـولدهـم ۀ های مختلـف مقالـ های من در شرح بررسی
ریاضیدانان قرون وسطای مشرق زمین با اعداد گنگ به عنوان عدد کامًال آشـنا بودنـد و در 

چشـم  اند و از شکل بخشیدن به ایـن نظریـه برده را به آسانی به کار میآنها محاسبات خود 
به منظـور آشـکار سـاختن آنها « دهم قابل درک است:ۀ به مقالۀ آنها اند. عالق پوشی ننموده
عملی از اعداد گنگ بـه ۀ محکمی برای یافتن قواعد استفادۀ اعداد و یافتن پایۀ طبیعت ریش
  »اند. پرداخته این کار می

دهم روی آوردند، ۀ های مقال مؤلفین قرون وسطی، آشکارا به مسائل نظری خالص شرح
اند،  های جبری که بر مبنای نظریات مشروح در ایـن منـابع تـدوین شـده در حالی که رساله

  شود.  نمایند که در کتاب اقلیدس یافت نمی ای عرضه می قوانین شسته و رفته
های گنگ را کـه  دوم بین درجهۀ رابطآنها های بحث شده گواه بر آنند که مؤلفین  رساله

دوم ۀ اند بـا دسـتگاه معـادالت جبـری درجـ بنـدی شـده طبقه اصـول کتـاب دهمۀ در مقال

                                                      
11  Roshdi Rashed 
12 Galina Matvievskaya 

  .1 ۀپاورقی شمار 2 ۀرجوع شود به صفح  13
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اند، غالباً ماننـد  ها به دست داده ها و منفصل اند: قواعدی را که برای تعیین ذواالسمین دریافته
  .]157-158: ص 1[ اند. دوم تنظیم نموده  دالت درجههای معا حل راه

  گیری نتیجه

های گسسته) باعث یکـی  پردازد) و حساب (علم کمیت دیر پیوسته میتفاوت بین هندسه (علمی که به مقا
رو بودند. تنها با یکی کـردن دو مفهـوم  هها با آن روب قرنها  اناز مشکالت اساسی منطقی شد که ریاضید

: ص 1توانست حل شود [ تر برای اعداد حقیقی و گنگ این مشکل می در یک مفهوم عام» مقدار«و » عدد«
خط به دیگری (که به عنـوان واحـد برگزیـده  کلی، توجه به این مطلب که نسبت یک پاره]. به طور 124

تواند مثل یـک عـدد مـورد بررسـی قـرار گیـرد، بـرای  خط، می شده است)، یعنی به طور ساده طول پاره
]. 51-50: ص 9بـه وجـود نیامـد [آنهـا ها نتوانست به وجود آید و اصوالً مفهوم عدد گنگ بـرای  یونانی

اند تا اعداد گنـگ را در ریاضـیات وارد نمـوده و  نون مسلم شده است که دانشمندان خاورزمین کوشیدهاک
چنین مفهومی را تحقق بخشند. به علت پیشرفت جبر عددی در قرون وسطی در شرق بـود کـه قـوانین 

گام در علم های مختلفی که در آن هن ریاضی حاکم بر اعداد گنگ، با محاسبات علمی تلفیق گردید. رساله
  ].125-124: 1جبر تألیف شده است، شاهدی بر این مدعاست [

  منابع
تصحیح و ترجمۀ رسالۀ شرح صدر مقالۀ دهم کتاب اقلیدس از ابوالحسن ] فاطمی دزفولی، سید محمد رضا: 1[

  . 1391، سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، اهوازی
  .1388، جلد هفدهم، تهران، المعارف بزرگ اسالمي دائرة، »جبر، یا جبر و مقابله«معصومی همدانی، حسین، ] 2[
، ترجمۀ احمد آرام، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، تاریخ ریاضیات یونان] هیث، سر تامس لیتل: 3[

1381.  
اول (ویرایش دوم)، مرکز  ، ترجمۀ محمد قاسم وحیدی اصل، جلدآشنایی با تاریخ ریاضیات] ایوز، هاوارد دبلیو: 4[

  .1369نشر دانشگاهی، تهران، 
[5] Heath. T. L., The Thirteen Books of Euclid's Elements, vol. III, Cambridge, 1968. 

  .1385، جلد چهاردهم، تهران، المعارف بزرگ اسالمي دائرة، »تحریر اقلیدس«کرامتی، یونس، ] 6[
، انتشارات اقلیدس (مقالۀ دهم) حاج ملّا محمد حسین نطنزی کاشانی شرح اصول] اخوان مهدوی، محمود: 7[

  .1387مجمع ذخایر اسالمی، قم، 
، مرکز نشر دانان دورۀ اسالمی از سدۀ سوم تا سدۀ یازدهم هجری نامۀ ریاضی زندگی] قربانی، ابوالقاسم: 8[

 .1375دانشگاهی، تهران، 
، ترجمۀ پرویز شهریاری، جلد اول، وی روش و اهمیت آنریاضیات، محتدلون:  -نیکولسکی -] آلکساندروف9[

  . 1336انتشارات توکا، 
[10] Galina Matvievskaya, “The Theory of Quadratic Irrationals in Medieval Oriental 

Mathematics”, Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 500, 1987, pp. 253-
275. 
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 فروغستان
 فن استیفا و سیاق دانشنامۀ

  افشار غالمحسین صدری

تألیف محمدمهدی فروغ اصفهانی، به کوشش ایرج افشار، مرکز نشر میراث مکتوب، تهـران 
  ، وزیری.ص360، 1378

کـه دسـت کـم از سـدۀ علم سیاق، حساب سیاق یا فن سیاقت نامی است برای نوعی ضـبط محاسـبات 
چهارم هجری دربارۀ آن گزارش مکتوب در دست است و اگر گزارش ابن ندیم را بپـذیریم، خاسـتگاه آن 

   ایران بوده است.
دربارۀ تاریخ پیدایش سیاق و ریشۀ این واژه اطالع قابل اعتمادی در دست نیست، ولی احتمـال دارد  

سی هندی باشد، که در سـدۀ دوم هجـری بـه وسـیلۀ پیدایش عددنویپیش از مربوط به پیش از اسالم و 
محمد بن موسی خوارزمی به جهان اسالم معرفی شد و بعد تا اروپا و سراسر جهان راه یافت. دلیل بـرای 

دهـد. نمونـۀ بـارز آن  چنین اظهاری اعتقاد به قدرت پایداری سنت است، که بسیار دیر تن به شکست می
رغم سهولت و منطقی بودن اصول متـری،  آمریکایی است، که علی های انگلیسی و وجود اوزان و مقیاس

   دهند. کنند و تن به تغییر نمی جانی می سال همچنان سخت 200هنوز پس از 
حساب سیاق در حقیقت نوعی شیوۀ تندنویسی محاسبات است که تا اوایل قرن حاضـر در تشـکیالت 

  ).1رفت (جدول  حاسبات جاری افراد به کار میدولتی، همچنین در امور م
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برای اجزای تومان، من، چارک، سیر و مثقال، همچنین برای اجـزای زمـان ماننـد سـاعت، روز، سـال و  

  های ویژه وجود داشت. اجزای طول مانند ذرع، گز، متر و جز آن عالمت
ها منحصر نبود، بلکه مطالب  کمیتها به ارقام و  اما این عالمت

 .)2(جدول  شد و کلمات را هم شامل می
واقعیت این است که بسیاری از مردم باسواد تا آغاز قرن حاضر 
هجری، در ایران قادر به نوشتن و خواندن اعداد نبودند و محاسبات 

رغم  نوشتند و علی خود را با حساب سیاق و علما با حساب ابجد می
اعداد هندی تنها در چند دهـۀ  ،العادۀ خواندن و نوشتن فوقسهولت 

   گذشته بود که در میان مردم رواج یافتند.
) از مسـتوفیان ق1274بعـد از  –1223( فروغستانمؤلف کتاب 

میرزا  عصر قاجار اسـت کـه زیـر دسـت پـدرش در دسـتگاه عبـاس
  کرد.  مقام در تبریز کار می السلطنه و میرزا ابوالقاسم قائم نایب

نوعی درسـنامه یـا دسـتنامه بـرای منشـیان و  فروغستانکتاب 
حسابداران است و اطالعات مبسوطی دربارۀ مطالبی دارد کـه مـورد 

  د بود.نیاز این گونه افرا
شادروان ایرج افشار در مقدمۀ مبسوطی اطالعـات 
الزم دربارۀ تاریخ سـیاق و زنـدگی مؤلـف و در پایـان 

های سیاق، متن رسـالۀ سـیاق  کتاب فهرستی از کتاب
های بسیار دیگـری از  منظوم احمدخان گیالنی و نمونه

های متعـدد  اسناد مربوط به سیاق را همـراه بـا نمایـه
 آورده است.

  از جمله مطالب زیر آمده است: فروغستاندر 
  در بیان مساحت سطوح مستقیمة األضالع

  در بیان سایر سطوح
  بیان مساحت اجسامدر 

  برای اجرای قنواتدر بیان وزن ارض 
  در بیان دانستن ارتفاع مرتفعات ارض و غیره

ها های چاه در بیان معرفت عروض انهار و عمق

هـای تـاریخی  شک برای کسانی که با پژوهش بی
  حاضر در این زمینه بسیار کارساز است.سروکار دارند، دانستن سیاق ضرورت دارد و کتاب 

  ملبوس
  الباقی
  اصطبل

 2جدول 

  دینار
  ده دینار
  صد دینار
  هزار دینار

 1جدول 
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مةکتاب  میزان الح  
بـا  1تصحیح، ترجمه و شرح به زبـان فرانسـوی از فـائزه بانسـل؛ عبدالرحمان خازنی؛نوشتۀ 
فرهنگســتان علــوم، ادبیــات و هنــر صــفحه،  554 2ای از پروفســور رشــدی راشــد؛ مقدمــه

  م.2008الحکمه؛ تونس؛  بیت

  ٣حنیف قلندری

زیـج معتبـر در میان آثار به جا مانده از عبدالرحمان خازنی (فعال در نیمۀ نخسـت سـدۀ ششـم هجـری) 
ای بـرای چـاپ فـراهم  شهرت بیشتری دارند که از نخستین آنها هنـوز نسـخه میزان الحکمةو  سنجری

پترزبـورگ، بـار  خـانیکوف در سـنتوسط  1880چند بار چاپ شده است: اول بار در اما رسالۀ دوم  ،یامدهن
ش در همانجـا. تجدیـد چـاپ 1359تری در سـال  در حیدرآباد (هند) و چـاپ کامـل 1940 دیگر در سال

در فرانکفورت و چاپ دیگری از منتصـر محمـود مجاهـد در  2001خانیکوف توسط فؤاد سزگین در سال 
بـه  ارسی از مترجمـی ناشـناس،در قاهره منتشر شده است. ترجمۀ بخش کوچکی از آن به ف 2005سال 

خـانم فـائزه  2008در سال  4.در تهران منتشر شده است 1346رضوی در سال  تصحیح محمدتقی مدرس
را با دقت بیشتری تصحیح کـرده و آن را بـه  میزان الحکمةبانسل بر پایۀ همان سه نسخه یک بار دیگر 

ها در کتـاب  بـرای معرفـی نسـخهزبان فرانسوی ترجمه کرده است. مصحح در توضیحات مختصری که 
) ضمن اشاره به نسخۀ دیگری از این کتاب که در کتابخانـۀ تبریـز موجـود 137-129آورده است (صص 

ای کـه در دسـت داشـته  خانوادگی سه نسـخه دربارۀ هم ،است و نتوانسته آن را برای تصحیح فراهم آورد
مشترکی دارنـد بـا ایـن تفـاوت کـه شـباهت ها منشأ  چنین اظهار نظر کرده است که احتماالً همۀ نسخه

های موجود در سن پترزبورگ و حیدرآباد بیشتر است. به همین سبب خـانم بانسـل نتیجـه گرفتـه  نسخه
نسخۀ اصلی کتاب که مؤلف نوشته دو استنساخ متفاوت داشته است که این دو  ،است که به احتمال بسیار

اند و نسـخۀ بمبئـی از   از یـک استنسـاخ کتابـت شـده های حیدرآباد و سن پترزبورگ، نسخه، یعنی نسخه
و احتماالً به همین سبب اشتباهات موجود در نسخۀ اولیه به این هـر دو نسـخه راه یافتـه  ،استنساخ دیگر

  است.
                                                      

1 Faïza Bancel 
2 Roshdi Rashed 

  دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.دکتری تاریخ علم،   3
 . 636، ص 14، ج دانشنامۀ جهان اسالم 4
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در دسـت  الحکمـة میزانهای روسی و انگلیسی هم از  هایی به زبان ترجمهبه غیر از ترجمۀ فرانسوی 
سازد مقدمۀ نسبتاً مفصلی است که او بر کتاب نوشته است.  نسل را ارزشمند میآنچه تحقیق خانم با است.

  ند از:ا او مقدمه را در پنج فصل مرتب کرده است که به ترتیب عبارت

 اتیاضیاز ر یا شاخه ک،یاستات -1
 کیاستات خیالحکمة و تار زانیکتاب م -2
باسـتان و  ونانیدر  کیدر مکان انیدو جر -3

 یمآب یونانیدوران 
و  یونـانیقانون تعادل اهرم در دو سـنت  -4

 یعرب
  گرانش و مرکز جرم یۀنظر -5

بسـیار ) کـه 5-1در فصل نخست (صص
کوتاه است خانم بانسل بر پایۀ تعاریفی که در 

ــای طبقه کتاب ــش  ه ــده دان ــوم آم ــدی عل بن
مکانیک را نزد دانشـمندان اسـالمی بـه سـه 

  شاخه تقسیم کرده است:
الف) استاتیک که دو مسألۀ اصلی قانون 

ها و مرکز جرم اجسام در آن بررسی  اهرم
  شود. می

م ب) هیدرو استاتیک که به قوانین اجسا
  شناور اختصاص دارد.

  های ساده. ج) ماشین
   بندی اختصاص دارد. به گروه نخسِت این تقسیم میزان الحکمةکتاب 

نامه و معرفی آثار خازنی اختصاص دارد. خانم بانسل در این فصـل  ) به زندگی14-7فصل دوم (صص
ی از اطالعـات و ا تـوان دانشـنامه را می میـزان الحکمـةکنـد کـه  در دو بخش کوتـاه نخسـت ادعـا می

شـود کـه  استاتیک به حسـاب آورد. سـپس مـدعی می دربارۀدستاوردهای به دست آمده تا عصر خازنی 

هـایی کـه از  هایی که از آثار دیگران آورده است بـه متن خازنی در بسیاری از مواضعِ کتاب خود و در نقل
های خازنی را  ان متن اصلی و نقل قولهای موجود می آنها استفاده کرده وفادار مانده است. او برخی تفاوت

  اند، نه اشتباه او در نقل مطالب. داند که در اختیار خازنی بوده هایی می به سبب اشتباهات موجود در نسخه
های سوم تا پنجم به بررسی تاریخی ارزشمندی دربارۀ دانش مکانیک نزد یونانیان و مسـلمانان  فصل
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هـای مکـانیکی نـزد یونانیـان  بندی برای تحلیل یک تقسیم ۀدرباراختصاص دارد. فصل سوم محل بحث 
هـای مکـانیکی یونانیـان را بـه دو دسـتۀ متمـایز تحلیـل دینـامیکی فـارغ از  است. خانم بانسـل تحلیل

کند، او دستۀ نخسـت را  های هندسی تقسیم می های هندسی و تحلیل استاتیکی بر پایۀ استدالل استدالل
برد. در پایـان  شاخص دستۀ دوم نام می ۀداند و از ارشمیدس به عنوان نمون میاز آنِ ارسطو و شاگردان او 

  این فصل خانم بانسل مسیر انتقال هر دو گونه تحلیل را از آثار یونانی به دنیای اسالم پی گرفته است.
های چهارم و پنجم به همان دو مسألۀ اصلی دانش استاتیک و سـیر تحـول تحلیـل آنهـا نـزد  فصل
ها بررسی شده است که در آن  و دانشمندان اسالمی اختصاص دارد. در بخش نخست قانون اهرم یونانیان

خانم بانسل هر دو صورت تحلیل دینامیکی و اسـتاتیکی را نـزد یونانیـان آورده اسـت و سـپس صـورت 
ری) های چهار تن از دانشمندان اسالمی پیش از خازنی (کوهی، ثابت بن قره، ابن هیثم و اسـفزا استدالل

را در این باره بررسی کرده است. در فصل پنجم به نظریۀ گرانش و تعیـین مرکـز جـرم اجسـام مختلـف 
در ایـن  میزان الحکمةای مختصر در این رابطه، مطالبی که در کتاب  پرداخته شده و ضمن بیان تاریخچه

  باره آمده با مطالب دانشمندان پیشین مقایسه شده است.
توانـد  که دارد و منابع قابل توجهی که در آن به کار رفته است، از این پس میاین اثر با مقدمۀ خوبی 

 را دانشـمندان نـزد دانـش مکانیـک دربـارۀمرجع مناسبی برای مراجعۀ محققانی باشد که قصد مطالعـه 
  اسالمی دارند.

  کم کردن از حقوق ساالنۀ خیام نیشابوری!

  الدین شروانشاه: از نامۀ خاقانی به جالل
ته بود. عمر سسرپرست دیوان ملکشاه] به دیوان نش ،روزی خواجه [بزرگ کاشانیمگر «

خیام در آمد و گفت: ای صدر جهان، از وجه ده هزار دینار معاِش هر ساِل من کهتر باقی 
باید تا برسانند. خواجه گفت: تو  به دیوان عالی مانده است. نایبان دیوان را اشارتی بلیغ می

دمت کنی که هر سال ده هزار دینار مرسوم تو باید داد؟ عمر جهت سلطان عالم چه خ
خیام گفت: واعجبا، من چه خدمت کنم سلطان را؟ هزار سال آسمان و اختران را در مدار 
و سیر به شیب و باال جان باید کندن، تا ازین آسیابک، دانۀ درست چون عمر خیام بیرون 

ساالر دانش چون من  رنشیب یک قافلهافتد؛ و از این هفت شهر پای باال و هفت دیه س
گر خواهی از هر دهی در نواحی کاشان چون خواجه ده ده بیرون آرم و به ادر آید. اما 

جای او بنشانم، که هر یک از عهدۀ کار خواجگی بیرون آید. خواجه از جای بشد و سر در 
اه باز پیش افگند، که جواب بس پای بر جای دید. این حکایت به حضرت سلطان ملکش

  گفتند، گفت: باهللا که عمر خیام راست گفت.
  .333، تصحیح محمد روشن، ص ت خاقانیآمنش
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    پیام بهارستانفصلنامۀ  درتاریخ پزش ایران و اسالم 
  ١فر شمامه محمدی

  

سـال ، فصلنامۀ اسناد، مطبوعات و متـون، دورۀ دوم، پیام بهارستان -الف
، تهـران، کتابخانـه، مـوزه و مرکـز اسـناد مجلـس  دوم، ویژۀ تـاریخ پزشـ

، پاییز    صفحه. ١٣٠۵، ١٣٨٩شورای اسالم

 خیفصلنامه بـه تـار نیاست که تاکنون ا یاشماره از سه شماره نیبهارستان نخست امیپشماره از  نیا
 8( هیـعنوان)، قاجار کی( هیصفو یهادوره یشماره به پزشک نیاختصاص داده است. در مطالب ا یپزشک

 یعنوان)، و پهلو 4توأمان ( یو پهلو هیعنوان)، قاجار
 نیـشـده اسـت. مقـاالت ا یاژهیـعنوان) توجـه و 5(

 :ردیپذیم یبندمیتقس ریز ۀشماره در چند دست

المعارف و یـا  تار شبه دائرةمقاالت که ساخ -١
بیشتر این مقاالت بر  پژوهش دارند: -شبه علم

تصاویر از پایۀ اسناد موجود تألیف شده و در پایان آنها 
اسناد استفاده شده آمده است. این مقاالت عبارتنـد از: 

ای مفصـل، مسـتند و جـذاب بـا عنـوان در مقاله -1
های عمومی در دورۀ پهلـوی اول و اقـدامات بیماری«

و  )، تاریخچـه58 -11(ص» دولت برای مقابله بـا آن
های واگیر ماننـد طـاعون، آبلـه و اثرات برخی بیماری

ــدامات دلســوزانه و  ــوی اول و اق ــا در دورۀ پهل ماالری
رغـم  اهالی پزشکی و بهداشـت دولـت، علـی ۀمجدان

هـای پیشـگیری و مخالفت عامۀ مردم با برخی روش
د معدودی، مستند است و کوبی، بررسی شده است. اطالعات موجود در مقاله، مگر در مواردرمان مانند آبله

                                                      
 sh.mohammadifar@yahoo.comبنیاد دائرةالمعارف اسالمی.  1
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 150به بعد استفادۀ بهینه شـده اسـت. اسـتفاده از حـدود  1300های ها و مجالت سالاز مقاالت روزنامه
شمارۀ روزنامه، مجله و کتاب مؤید مراجعۀ حداکثری مؤلفان به منابع وقت برای انتقال شایسته و بایسـتۀ 

اننده و مستندکردن مطالب است. این سـبک و سـیاق های واگیر آن روزگار به خومسائل مرتبط با بیماری
در این بند، از همان مؤلفان) دیـده مـی 2در چند مقالۀ دیگر در این فصلنامه از جمله مقالۀ بعدی (شمارۀ 

آلـودگی آب و اقـدامات « -2شود. در پایان این مقاله تصاویر چند سند مرتبط با مقاله آورده شـده اسـت؛ 
داروسازی از دارالفنون تا تأسیس دانشـگاه « -3)؛ 66 -59(ص» 1320 -1300 ۀدولت در دورۀ بیست سال

). خوشـبختانه 98 -67(ص» تهران با تکیه بر اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران
الصحه بـا نگاهی بر روند تأسیس مجلس حفظ« -4اند؛ بیشتر اسناد دشوارخوان پایان مقاله بازنویسی شده

). اسـناد دشـوارخوان 141 -99(ص» یه بر اسناد سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایرانتک
امراض مسری و تأثیر آن بر کاهش جمعیت در دورۀ قاجاریه با « -5اند؛ پایان این مقاله نیز بازنویسی شده

). تصـاویر اسـناد 190 -142(ص» تکیه بر اسناد سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهـوری اسـالمی ایـران
» دربارۀ بقراط و کتابشناسی آثـار او در پزشـکی دورۀ اسـالمی« -6اند؛ پایان این مقاله نیز بازنویسی شده

). محتوای این مقاله به فراوانی در بسیاری از کتب و نشریات مـرتبط بـا تـاریخ پزشـکی 286 -275(ص
استفاده از اسناد برای تدوین تـاریخ پزشـکی « -7 کند؛وجود دارد و مطلب جدیدی به خواننده عرضه نمی

مؤلف مقاله پس از انتقاد به تعریف عمومی سند ). 292 -287(ص» های نظریایران، لزوم، توجیه و بحث
بیند. اسناد را فراتر از این تحدید می ۀش) دامن1377، مشهد، ای بر آرشیومقدمهاز دیدگاه دیانی (در کتاب 

 ۀداند. در صفحدولت را نیز دخیل در این دامنه می -پزشک و بیمار -ابط بیماراز جمله آنکه به درستی، رو
کند.  برآمده از اسناد را معرفی می  ۀبعدی، مؤلف چند مکان نگهداری اسناد در ایران و دو کتاب و دو مقال

د مؤلفـان که رویکرکند درحالیبه علت نداشتن مباحث نظری انتقاد وارد می یاد شدهنویسنده به دو کتاب 
وقایع و آثار پزشکی زمان  ۀبه تاریخچ پردازی نبوده است بلکه صرفاًیا نظریه ،این آثار طرح مسائل نظری

هر چه  ۀبرای استخراج و استفاد مؤلف چند پیشنهاد سودمند و کارآمد ،اند. در پایانو مکان خاصی پرداخته
-بیشتری از محتـوای آن را در خواننـده برمـی . عنوان مقاله، انتظارکند عرضه میبیشتر از اسناد پزشکی 

) وضعیت پزشکی ایـن منطقـه را 342 -300(ص» تاریخ پزشکی ایران در خلیج فارس«مقالۀ   -8؛ زدانگی
های گوناگون تاریخی از جمله در دوران شکوه تمدن عیالم، هخامنشیان، اشـکانیان، ساسـانیان، در برهه

ها  جزو نخستین تالش که این مقالهامید است کند. ریه بررسی میتمدن اسالمی، صفویه تا قاجاریه و قاجا
های بیشتر در این بـاره باشـد؛ گشای پژوهشراه ،برای شناساندن وضعیت تاریخ پزشکی این منطقه است

» های مربوط به تاریخ مدرسـۀ علـوم عـالی طـب و داروسـازی در ایـرانبررسی ساختار و دگرگونی« -9
تاریخ تغییـر « -11)؛ 387 -364(ص» تاریخ آموزش پزشکی در مدرسۀ دارالفنون« -10)؛ 363 -343(ص

روند تأسیس بیمارسـتان در « -12)؛ 428 -388(ص» و تحوّالت پزشکی پس از تأسیس مدرسۀ دارالفنون
ملـی جمهـوری  ۀایران از دارالفنون تا تأسیس دانشگاه تهران با تکیه بر اسناد سـازمان اسـناد و کتابخانـ

سـند مـرتبط بـا موضـوع یـاری گرفتـه و مـوارد  18): مؤلف این مقاله از 554 -497(ص» ایران اسالمی
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بررسی وضعیت پزشـکی و بهداشـتی بیرجنـد در « -13دشوارخوان این اسناد را نیز بازنویسی کرده است؛ 
حفظ الصحۀ جدید: چند نکته در باب نوسازی « -14)؛ 612 -591(ص» ش) 1340تا  1300عصر پهلوی (

): در پایـان ایـن 885 -681(ص)» 1320 -1304ام بهداشت و سالمت عمومی در عصر پهلـوی اول (نظ
هـا و هـا، جـایسند) به همراه نمایۀ نام بیماری 140مقاله، فهرست مفصل و ارزشمندی از اسناد (بیش از 

 -16)؛ 893 -886(ص» جرایـد عصـر قاجـار ۀزا در آینـ بیماری و عوامـل بیمـاری« -15افراد آمده است؛ 
 -17)؛ 908 -894(ص» شمسـی 1313سندی در مورد وضعیت بهداشتی زندان نظمیۀ اصفهان در سال «
): بـا توجـه بـه 916 -909(ص» کوششی دیگر در ارائۀ ساختار دانش پزشکی اسالمی به صورت نمـودار«

قابـل حجیم بودن و فهرست نداشتن کتب پزشکی دورۀ اسالمی و قرارگـرفتن انبـوهی از اطالعـات در م
کردن انبوه اطالعات این منابع و در نتیجـه خواننده، الگوگرفتن از این مقاله و استفاده از آن برای خالصه

 -940(ص» های دندان در گذر تـاریخبررسی پرکننده« -18فهم سریع و آسان آنها کارآمد و پرسود است؛ 
لـزوم اخـذ «مقالۀ  -20)؛ 963 -950(ص» آفت و هرگونه زخم دهانی در متون پزشکی کهن« -19)؛ 949

) به دلیل 1000 -977(ص» های زنان برای دریافت آنای از اولین تالشمجوز طبابت برای اطباء و نمونه
یک زن همدانی برای دریافت مجوز طبابت، آن هم در شرایطی کـه حتـی درس آوردن اسنادی از تالش

ی ادارۀ معارف وقت همدان با آن، قابل توجـه خواندن برای عموم زنان مورد پذیرش نبود، و مخالفت اهال
است. در پایان این مقاله عالوه بر تصاویر اسناد مرتبط با مقاله، چند تصویر از پزشـکی در زمـان قاجاریـه 

 نیز پیوست شده است که معلوم نشد ارتباط آنها با موضوع این مقاله چیست.

الـدّین محمّـدبن ، اثـر قطـبتشـریح کتاب مصـوّر هیئـت و« -1 بازنویس نسخ خط و اسـناد: -٢
):  این رساله دارای یک مقدّمه و سه فّن اسـت و 268 -191(ص» ق) 11علی شریف الهیجی (قرن  شیخ

هر فنّ در چند مقاله، به این ترتیب: فنّ اول در هیئت افالک، فنّ دوم در صور کواکـب مرصـودۀ ثابتـه و 
آمده است. تصاویر نفیس مربوط بـه هیئـت از جملـه صـور مواقع آنها، و فّن سوم در تشریح بنیۀ انسانی 

الحکما و معرفی یک سـند صدیق«در مقالۀ  -2 2تشریح بدن انسان در این بازنویسی آمده است؛ و ،فلکی
الحکما، و اصل و بازنویسی متن سـند )، زندگینامۀ صدیق274 -269(ص» قرارداد پزشکی از دورۀ قاجاریه

و بزرگان شهر مراغه آمده است. شایسته بود اطالعات بیشتری از زندگی ایـن  قرارداد پزشکی او با اعیان
گرفت زیرا از زندگی بیشتر پزشکانی کـه در خـارج از پایتخـت طبیب مراغی در اختیار خوانندگان قرار می

بازنویسی ترجمۀ  -3کردند اطالعات اندکی وجود دارد که استخراج و عرضۀ آنها بایسته است؛ زندگی می
چهار رسالۀ بقراطی: تصحیح ترجمۀ سوگندنامه، «ای با عنوان رسی چهار رسالۀ کوچک بقراطی در مقالهفا

                                                      
، ص 7، جهای خطـی فهرسـت نسـخهاهللا گلپایگـانی در قـم (نسخۀ دیگر این رساله که تنها شامل دو فن اول است در کتابخانۀ آیـت  2

شناسد، اما الهیجی آثار متعـددی دارد کـه برخـی از  الدین الهیجی نمی نویسد که اثر دیگری از قطب ) موجود است. مصحح می4428
ه کوشـش محمـد بـاقری، الدین الهیجـی، بـ قطب لطایف الحسابآنها منتشر شده است. برای اطالع بیشتر مثًال نگاه کنید به مقدمۀ 

 .1389مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران 
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) که مترجمی ناشناس آنها را 976 -964(ص» نامه و سرگذشت بقراط از مختارالحکمالطب، وصیتناموس
در  -4اسـت؛ رفتـه در اواخر قرن سیزدهم هجری قمری به فارسی برگردانده، در اختیار خوانندگان قرار گ

مـرض نقـرس و ای با عنـوان )، کتابچه1299 -1294(ص» السلطان در معالجۀ نقرسکتابچۀ ظل«مقالۀ 
مؤلف آن سـلطان حسـین میـرزا جـالل السلطان بازنویسی شده است. احتماالًمتعلق به ظل معالجات آن

  برده نوشته است.  نقرس رنج میالسلطان، است. او این رساله را برای پدرش که از الدوله، پسر ارشد ظل
معرفی اثری زیرساختی در زمینۀ استفاده از اسـناد در مطالعـات تـاریخ پزشـکی « -1 معرف کتاب: -3

فهرست اسـناد پزشـکی موجـود در معاونـت اسـنادی ) که به معرفی کتاب 299 -293(ص» معاصر ایران
گزارشی دربـارۀ سـاختار کتـاب « -2است؛ پرداخته سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران 

به زبان فارسی دانست. جای  قانونتوان فهرست کتاب ): این مقاله را می496 -429(ص» قانون ابن سینا
های مختلف کتابی که چندین بار چاپ شده است آوردن فهرست بخش این سؤال وجود دارد که آیا صرفاً

ای در حوزۀ تـاریخ پزشـکی کفایـت باشد) برای نوشتن مقالهمدّ نظر  قانون(حتی اگر کتاب قطوری مانند 
کند؟ اگر این فهرست برای یک نسخۀ خطی چاپ نشده تهیه شده بود تالشی قابل توجیـه و کارآمـد می
  رسد.  ، بیهوده به نظر میچاپ شده استاما برای کتابی که بارها  ،بود
های دانشـگاهی ایـران در زمینـۀ تـاریخ نامهعنوان از پایان 66بررسی «در مقالۀ  نامه:معرف پایان -4

ای از محتـوای آن آمـده نامـه، چکیـده)، در ذیل هر عنوان پایان590 -555(ص» پزشکی و علوم وابسته
های مربوط به تاریخ پزشکی و علوم مرتبط نامهاست. این مقاله تالشی درخور تقدیر برای شناساندن پایان

 با آن مانند حقوق و فقه است.

ای از اسناد موجود در کتابخانه و مرکز اسـناد سازی پارهمعرفی و نمایه«در مقالۀ  -1 ف اسـناد:معر -5
) تالشی در خور توجه و تقدیر آمده که مؤلـف 680 -613(ص» پزشکی ۀمجلس شورای اسالمی در زمین

معرفـی «عنوان ای پرزحمت و ارزشمند با در مقاله -2سازی کرده است؛ سند را معرفی و نمایه 242در آن 
)، 1293 -1001(ص» تـاریخ پزشـکی ایـران ۀهایی از اسناد موجود در کتابخانه ملی ایران در زمینـنمونه

ها، وضعیت صفحه گرد آمده که در بردارندۀ موضوعاتی مانند بیماری 284ای از اسناد در تصاویر مجموعه
ها و نشریات، تخلفات پزشکی و جزوه هاهای مصوب فرهنگستان، کتابهای زنان، واژهبهداشت و بیماری

های مـردم اسـت. شایسـته نامهو دارویی و بهداشتی، بهداشت زندانیان، مجانین و دارالمجانین، و شهادت
ویـژه مـوارد ناخوانـا و است گردآوردندۀ این مجموعۀ ارزشمند یا کسانی دیگر به بازنویسی این اسناد، بـه

  همت بگمارند.آنها دشوارخوان 
:چاپ تص -6 » هایی از تصاویر تاریخ پزشکی اسـالمینمونه«در مقالۀ  اویر مربوط به تاریخ پزشـ

هایی از گیاهان دارویی، تصاویری نفیس از صفحات برخی کتب، ابـزار پزشـکی و ) نقاشی928 -920(ص
داروسازی، و چند تصویر مربوط به پزشکان و داروسازان آمـده اسـت. در صـفحۀ نخسـت ایـن تصـاویر، 

شود کـه حاصـل برخی گیاهان، بیشتر مربوط به دو قرن اخیر، دیده می و یا کپی ماهرانه از نقاشیتصویر 
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کردند.  به همـین شناسان اروپایی و یا نقاشانی است که به سفارش این گیاهشناسان، نقاشی میهنر گیاه
پزشـکی بازسـازی شـده ها را، حتی اگر به منظور استفاده در کتب جدید مربوط به تاریخ دلیل این نقاشی

شناسان توان جزو تصاویر تاریخ پزشکی اسالمی آورد. مؤلف مقاله حتی به پیروی از همان گیاهباشند، نمی
یـک از کتـب پزشـکی ها آورده است. بدیهی است که در هیچاروپایی، نام علمی گیاهان را در زیر عکس

حکمای ایـران و  اند و اساسًاعلمی گیاهان نکرده ای به نامداروشناسان اسالمی اشاره -دورۀ اسالمی، گیاه
دانستند. بایسته  سایر کشورهای جهان اسالم، حتی تا قرن گذشته، چیزی از قوانین نامگذاری گیاهان نمی

های گیاهان را در منابعی ماننـد ها، تصاویری از نقاشیبود که مؤلف این مقاله، به جای تصویر این نقاشی
موضوعیت داشته باشد. همچنین شایسـته بـود کـه مؤلـف در درج زیرنـویس بـرای آورد تا میالحشائش 

بینـیم کـه مـی کامل الصناعة الطبیةکرد، چنانکه در مورد تصاویر مربوط به کتاب تصاویر بیشتر دقت می
کامل الصناعه الطیبه «، و بار دیگر به صورت »بن عباسکامل صناعه از ابوالحسن علی«بار به صورت یک
بـه صـورت  الجامع لمفـردات األدویـة واألغذیـة آمده است. همچنین» بن عباس مجوسی اهوازیلیاز ع

  آمده است. » جامع المفردات األدویه«
)، دربردارنـدۀ برگـردان 939 -929(ص» فی حفـظ االسـنان و استصـالحهاواکاوی کتاب « ترجمـه: -7

  های نگهدارندۀ دندان است.فتفارسی این رسالۀ حنین بن اسحاق دربارۀ پاییدن و درمان کردن با

در همۀ صفحات فصلنامه، (به جز صفحات مربوط به چاپ تصـاویر) خطاهـای مطبعـی و نگارشـی  تقریباً
ــد  ــاد«(مانن ــاخت ایج ــل«، 11در ص» س ــه«و  12در ص» بعم ــیمعالج ــد 13در ص» ای ــی (مانن ) و فن

بـه  پیام بهارستانماره ارزشمند از ) وجود دارد. شایسته بود که مقاالت این ش11در ص» انستیتوپاستورها«
 شد.زیور ویرایش آراسته می

، فصلنامۀ اسناد، مطبوعات و متون، دورۀ دوم، سال سوم، پیام بهارستان - ب
) کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس ٢ضمیمۀ شمارۀ سیزدهم (ویژۀ طب سنت

، پاییز   صفحه. ۴۶۴، ١٣٩٠شورای اسالم
های اخیر، بیشتر به احیای نسخ خطی، ترجمه و پزشکی سنتی کشور در سالتوجه روزافزون اهالی دانش 

شرح کتب، و تألیف مقاالتی در این عرصه معطوف بوده و کمتر به پزشکی عامه و شفاهی کشور پرداخته 
هایی در میـان مـردم وجـود جای سرزمینی با پیشینۀ کهن پزشکی، تجارب و اندوختهجایشده است. در 
سـنگ، باعـث هـای گـرانانگاری در ثبت این داشـتهشوند و کمترین سهلها یافت نمیابدارد که در کت

 بنـدهایی معمـوالًهـای ارزشـمند، شکسـتهناپدیدشدن آنها برای همیشه خواهد شد. نمونۀ ایـن گنجینـه
سوادند که با کمترین وسایل، اما با حکمتی عمیق که ریشه در فرهنگ اصیل و پزشـکی بسـیار کهـن  بی
بنـدهایی شود (کما اینکه یکی از شکستهروز از شمار آنان کاسته میبهن دارد، به طبابت مشغولند و روزایرا

مـاه پـس از تـاریخ مصـاحبه  4چاپ شـده اسـت، کمتـر از  که متن مصاحبه با او در پایان این مجموعه
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انـد بسـیار داختهبه آن پر پیام بهارستاناندرکاران ). به همین دلیل کاری که دست423ص ←درگذشت؛ 
هـای  در خور توجه و تقدیر است. امید است که چرخ این تالش شایسته باز نایستد زیرا یقینا هنـوز حـوزه

بسیاری در پزشکی عامه و سینه به سینۀ مردم وجود دارد که نیازمند و در انتظار اسـتخراج و ثبـت بـرای 
قت و توجه بیشتری منتشر شود اما متأسـفانه آیندگان است. تالشی چنین ارزشمند، شایستۀ آن بود تا با د

بدون ویرایش انتشار یافته است. لذا برای نمونه به مواردی از خطاهای این هم مقاالت پربار این مجموعه 
بعـدی در نظـر هـای این نکات را برای کوشـش پیام بهارستانشود. امید است که اهالی شماره اشاره می

های قبلـی و بعـدی ایـن داشته باشند. البته در شماره
آیـد. زیـرا فصلنامه، این فراوانی خطاها به چشم نمـی

که در درآمد این فصلنامه آمـده، ایـن مجموعـه چنان
ــک ــدۀ ت ــاریدربردارن ــبالً نگ ــه ق ــایی اســت ک در  ه
های پژوهشگاه شناسی، زبان و کتیبهپژوهشکدۀ مردم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
   ت.انجام شده اس

:کاست -١ در مقالۀ نخسـت، مؤلـف از  های متن
رسم نمودار یا نمودارهایی برای رسیدن به اصطالحی 

پزشـکی «یا » پزشکی عامه«مناسب برای انتخاب بین 
اما چنین نمـوداری در مقالـه بـه  ،دهدخبر می» سنتی

ــۀ چشــم نمــی ــین در مقال ــتهبان«خــورد. همچن » اس
دربـارۀ طبـایع و ) قرار است مؤلف توضیحاتی 53(ص

داروهای مـورد اسـتفاده در  مشخصات آن (؟؛ احتماًال
خـورد. در منطقه) و معرفی داروهای گیاهی و غیرگیاهی بیاورد اما در مقاله چنین چیـزی بـه چشـم نمـی

مقاله تنها در بارۀ موقعیت جغرافیایی پاکدشت  ) نیز، توضیحات ابتدای127(ص» پاکدشت و ورامین«مقالۀ 
 خورد. از اطالعات جغرافیایی ورامین به چشم نمی است و چیزی

:استفاده از واژه -٢ برای اغلب داروهـای محلـی، معـادل  های محل بدون آوردن معادل فارسـ
کنـه )، کـل28آویشن؛ ص » (=ازبوه«شود: فارسی آنها ذکر نشده است. برای نمونه به چند مورد اشاره می

)، گژک (= دکمه، مهرۀ آبی/ 30وانۀ ابوجهل، حنظل؛ ص)، شومی شیطونی (= هند30چای کوهی؛ ص (=
). اگر نویسندگان این سلسله مقاالت تا حد امکان معادل 83)، ژویی (صمغ درختان، ص84چشم زخم، ص

 ،تر بود. البته گاهی نیز در آوردن معنی و معـادلنوشتند برای خوانندگان قابل استفادهفارسی داروها را می
 ».  بیماری روانی«است، نه » بیمار روانی«) به معنی 140(ص» شت«نانچه واژۀ رخ داده است چاشتباه 
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، جداولی با عناوین »اردبیل«در برخی مقاالت، از جمله مقالۀ  :آوردن جداول گاه بیهوده و پرخطا -٣
 جلـوی نـام هایی کـه جـدولد. نخوربه چشم می  شدهداروهای گیاهی/ غیرگیاهی به تفکیک نقاط بررسی

منظور از این عالمت آن اسـت کـه  برخی داروها و در زیر نام برخی شهرها عالمت خورده است. احتماًال
شود که حتی برخـی داروهـای مهـم منطقـه از جملـه شود. دیده میفالن دارو در فالن شهر استفاده می

ها فقـط بـرای ع روغناوتی و برخی داروهای بسیار  مشهور و عمومی از جمله پیشاب و انوابابونه و بوالغ
اند. بعید است که با توجـه بـه شـهرت و پـراکنش تقریبـا عمـومی برخـی یک یا دو شهر عالمت خورده

اوتی و از این دست، این داروها تنها در یک یا دو منطقـه از بیان، بوالغداروهای مهم مانند بابونه، شیرین
، 33جـداول بایـد شـک کـرد. چنانکـه در ص  در صحت ایـن بنابرایناستان اردبیل کاربرد داشته باشند. 

همین مقاله به استفاده از  43استفادۀ دارویی گیاه بومادران برای منطقۀ آتشگاه عالمت نخورده اما در ص
، در جـداول »اسـتهبان«کش در همین منطقه اشاره شده است. همچنین در مقالۀ آن به عنوان داروی کرم

)، که احتماال منظـور 62 -60به تفکیک مناطق بررسی شده (ص پراکندگی داروهای گیاهی و غیر گیاهی
از واژۀ پراکندگی، رواج آن دارو در مناطق مورد بررسی است، بیشتر گیاهان مذکور در جـدول نخسـت در 

 شماری هم که یک دارو در یک یا دو منطقه وجود ندارد احتماالًهمۀ مناطق وجود دارند. در موارد انگشت
فقط در دو منطقـه » اسطوخودوس«کافی است. برای نمونه بعید است گیاهی به شهرت ناشی از تحقیق نا

در هیچکـدام از منـاطق  از شهرستان استهبان به کار رود. استفاده از دارویی مانند پوست پسته هم ظاهراً
و عالمت نخورده، اما در این جدول آمده است. به همین دلیل آوردن برخی از این جداول کـاری بیهـوده 

 . پرکن استحجم

شایسته بود  :های درمان بدون تفکی و ترتیبها و روشدر هم آمیختن باورها، بیماری -۴
این تفکیک بـه چشـم  ها از مقالهشد که در برخی در ذیل عناوین درستی تقسیم می ها مقالهکه مندرجات 

تعیین جنسـیت «(بیماری)،  »سستی کمر مردان«مقالۀ اردبیل،  48 -45خورد. برای نمونه در صفحات نمی
(بیمـاری)  بـه » سـوختگی«(روش درمـانی) و » زالواندازی«(روش درمانی)، » کردنحجامت«(باور)، » جنین

 اند.ترتیب فوق و پشت سر هم آمده

، نگارش و فنـعیوب و غلط -۵ ها و ترکیبات غلـط یـا در بسیاری از صفحات واژه :های مطبع
؛ »شـدۀ زنجبیـلکوبیـده و نـرم«به جای  احتماًال» ( امالح زنجبیل«مونه مبهمی به کار رفته است. برای ن

مـاش «به جـای  (احتماًال» ماش سبز«)، 38؛ ص»حجامت کردن در«(به جای » حجامت کردن از«)، 37ص
)، 43؛ص»گـراز«(به جـای » خوک«)، 41؛ص»بادکش گذاشتنن«(به جای » بادکش انداختن«)، 39؛ ص»تازه

هـای فنـی نیـز بـه چشـم ) قابل ذکر است. غلط45(؟؛ ص» رنگ برنزۀ چشم«و  )،42(؟؛ ص» بندگرفتن«
کوشیده است تا بر خالف سایر مؤلفان ایـن مجموعـه، » میمند«، مؤلف مقالۀ 386 -384خورد. در ص می
زیـرا  ،کشـید را در دو جدول بیاورد ولـی کـاش ایـن زحمـت را نمی های علمی گیاهان دارویی منطقهنام

، Rhammnهـای بـرای نمونـه واژهرسـد. این جداول به تعداد انگشتان دست هم نمـیهای درست  واژه
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Laurac ،offinivalis  وMyrisica  به جای صورت درست آنها یعنـیRhamnaceae ،Lauraceae  و
officinalis  وMyristica های جـنس قوانین ثبت اسامی علمی جانداران، نام آمده است. همچنین طبق

، حرف نخست نام جنس باید بزرگ و حرف نخست نام گونه بایـد کوچـک ایتالیکو گونه باید به صورت 
  نوشته شود.

سـال  ، فصـلنامۀ اسـناد، مطبوعـات و متـون، دورۀ دوم،پیام بهارستان -ج
)، کتابخانـه، مـوزه و ٣چهارم، ضمیمۀ شـمارۀ پـانزدهم (ویـژۀ طـب سـنت

، بهار مرکز اسناد مجلس شورای اسال   صفحه. ١٠٩۵، ١٣٩١م

  توان در چند دسته قرار داد:را می پیام بهارستاناین شمارۀ  های مقاله
) ترجمـه و  تلخیصـی از 59 -9، (ص»ابزارهای جراحی به روایت ابوالقاسم زهـراوی«مقالۀ  ترجمـه: -1

اسـت کـه بـه زندگینامـۀ زهـراوی و کتـاب  ابوالقاسم الزهراوی: مؤسـس علـم الجراحـهکتابی با عنوان 
پـردازد. بخـش عمـدۀ مقالـه شـامل ارزشمندش مـی
نـوع وسـیلۀ جراحـی بـه همـراه  112توضیح کـاربرد 
گونه از این وسایل اسـت. برخـی  135نقاشی تصاویر 

شـود. خطاهای فنی در این ترجمه و تلخیص دیده می
ــان در ص ــه مترجم ــرای نمون ــل  43ب ــار و «در ذی آث

شک باید فهرست کتـب و رسـائل ، که بی»اوتألیفات 
 اند: عبارات را آورده زهراوی را قید کنند، این

و نخستین مورخی که از آن » التصریف...«کتاب -
  نام برده است [؟]

زهـراوی در  ۀشـیو ،»التصـریف«اسلوب کتـاب  -
  تألیف آن

گانه، محتـوا، ارزش علمـی آن و های سیمقاله -
ر پزشــکان کــه از آن بهــره اثــر آن در تألیفــات دیگــ

  .اند جسته
  های آن موجود است.های خطی کتاب التصریف و اماکنی که این کتاب در کتابخانهنسخه -
های... و تحقیق و نشر آن در اروپـا و کشـورهای عربـی. در پایـان  به زبان ها از مقالهبرخی  ۀترجم -

زهراوی، بـدون اشـاره بـه مشخصـات التصریف... مقاله، پنج تصویر رنگی نفیس از برخی صفحات کتاب 
  نسخۀ مرجع، آمده است.

2- :  »سوغات طبی پاکستان: از (طب مـراد) تـا (مجرّبـات سـندی)« -1 معرف نسخ خط و عکس
). این مقاله شامل معرفی پنج نسخۀ خطی و عکسی در زمینۀ پزشـکی (دربردارنـدۀ چهـار 105 -65(ص
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نسـخۀ خطـی،  44(شامل معرفـی  »فهرستوارۀ طبی«ای)، یک رسالهکتاب و رساله و یک مجموعۀ هفت 
هـای فارسـی، عربـی، اردو و عنوان به زبان 1135کتاب و رسالۀ سندی؛ در مجموع  120اثر چاپی،  570

) و یـک ق 1338درگاه پیرمیان محمدی صاحب قریشـی بـه تـاریخ نگـارش  ۀسندی موجود در کتابخان
له) است. اهمیت این مقاله در آن است که به معرفی آثاری پرداختـه (با چهار رسا »مجموعۀ طبی سندی«

طـب ای از آنها در ایران وجود ندارد و ارزش معرفی، بازنگاری و پژوهش دارنـد ماننـد است که گاه نمونه
(شامل چهار گلشـن: در طـب  گلشن اطباء)، ق  1216خان تالپوری، به تاریخ تألیف (اثر میرمرادعلی مراد

ظری، در عالج امراض از سر تا پای، در عالج امراض غیر معین به عضو، و در ذکر الفاظ ادویـه عملی و ن
و ذکر طبایع و درجات و بدل آن و مداوای سموم و دستورالعمل چوب چینی و عشبه و فادزهر، اثر بولچند 

آثـار دسـتمعرفی بعضـی « -2(تصنیف آخوندامیدعلی هاالی عقیلی)؛  رسالۀ نبض منظومسیوستانی)، و 
) بـا 612 -597(ص »نوشت طب گیاهی و سنتی موجود در کتابخانه آیت اهللا العظمی گلپایگانی (ره) قـم

اسحق  أقاویل األوایلسلطانعلی گنابادی،  دستورالعالجمجوسی،  الصناعهکاملمعرفی پنج اثر طبی شامل 
  ابوطالب شریف الحسینی. کفایة الطالبینحبیش تفلیسی،  بیان الطببن سلیمان القیروانی، 

های های پزشکی کتابخانهمنتخب تصاویر مهمترین نسخه« -1 :چاپ تصاویری از نسخ و اسناد -3
 -2تصـویر رنگـی و نفـیس از متـون خطـی پزشـکی دورۀ اسـالمی؛  69) شامل 681 -613(ص »جهان

  ).1033 -931ص( »نگاهی به اسناد پزشکی معاصر آذربایجان (موجود در گنجینۀ اسناد ملی ایران)«

 انـد:المعارف را بـه خـود گرفتـهةمقاالت دائرمقاالت عموم که گاه نیز سب و سیاق  -4
ارائــۀ اجــزاء دانــش  کوشــش در جهــت« -2)؛ 64 -60(ص» تجربــه در علــم پزشــکی و داروســازی« -1

هـای گونـاگون ). نویسندۀ ایـن مقالـه ویژگـی475 -458(ص »داروسازی دورۀ اسالمی به صورت نمودار
نمـودار  12مربوط به داروها مانند تأثیر، قوا، افعال، تعداد اجزاء، مزاج و مواردی از این دسـت را در قالـب 

مطالب این نمودارها برگرفتـه از محتـوای کتـب  خالصه و کامل به خوانندگان عرضه کرده است. مسلمًا
بود برای نمونه نام چند کتـاب بخش منابع ندارد. شایسته  ،اما مقاله ،طبی و داروسازی دورۀ اسالمی است

در پایان مقاله به عنوان مراجع ایـن نمودارهـا آورده  ذخیرۀ خوارزمشاهیو  قانونمهم دورۀ اسالمی مانند 
اثـر پزشـکی  18)، شامل توضـیحاتی مختصـر از 585 -577(ص »کارنامک پزشکان طبری« -3شد؛ می

حفـظ و  فـردوس الحکمـهبن هنـدو طبـری)، حسنبن (از ابوالفرج علی مفتاح الطب و منهاج الطلبمانند 
 .تحفۀ حکیم مؤمنبن سهل ربن طبری) و (هر دو از علی الصحه

ی هـای فارسـی دربـارهنوشته« انـد:مقاالت که به تحلیل نسخ خط یا کتب پزش پرداخته -5
)، کـه بـر اسـاس پـنج 119 -106(ص» اسـالمی -های جنسی در چارچوب سنت پزشکی یونانیگرایش

شده به  ها با دیگر آثار تألیفتألیف شده در هند و ارتباط بین مطالب این دستنویس لذت النساءدستنویس 
و  ذخیـرۀ خوارزمشـاهیهای جنسـی و کتـب پزشـکی دیگـر ماننـد  زبان فارسی در هند در زمینۀ گرایش

 نوشته شده است. جات داراشکوهیعال
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بن محمدبن یوسفی هروی، نگاشتۀ یوسفجامع الفواید، « -1 هـا:بازنویس نسخ خط و گزارش -6
)؛ 249 -239، نگاشتۀ یوسفی هـروی (صالصّحّهحفظاثر منظوم  -2)؛ 238 -120(ص)» ق  950(متوفی 

یر اسـت. شایسـته بـود تـا بـا آوردن اند که در خور تقدهر دو اثر فوق به قلم یک مصحح بازنویسی شده
ای کوتـاه از رسـاله -3تـر شـود؛  در پایان هر دو بازنویسی، استفاده از آنها برای خوانندگان آسان ای نمایه

 -4)؛ 253 -250(ص» در علت زکام ابوزید بلخی در فصل بهار، هنگام بوییدن گل سـرخ«رازی با عنوان 
بن محمدطاهر طبیـب تهرانـی و حجامت)، نگاشتۀ محمدهاشم (رساله در فصد درع الصّحه«رسالۀ مفصّل 

)؛ صفحۀ نخست رساله پارگی دارد و به همین دلیل بازنویسـان 420 -296(ص» هجری قمری) 11(قرن 
اند. شایسته بود که بازنویسان محترم و کوشـا، نسخه، تنها به بازنویسی سطر اول این صفحه بسنده کرده

کردند تـا بازنویسـی پرزحمـت ایـن نسخ موجود از این رساله تکمیل میصفحۀ نخست را بر اساس دیگر 
از مـؤلفی  خـواص األشـیاءرسـالۀ « -5تری بـه خواننـدگان عرضـه شـود؛ رسالۀ مفصّل به صورت کامل

ها و آفات، بخش )، در سه بخش؛ بخش نخست دارای پنجاه باب دربارۀ بیماری457 -421(ص» ناشناخته
و » فایـده«هـای پیشـین اسـت و مطـالبی بـا عنـاوین بخش سوم که متمّم بخشها، دوم در بیان شعبده

گـزارش بازدیـد از « -6ای نـدارد؛ کند و ترتیب موضوعی ویـژهیا درمان یک بیماری را ذکر می» معالجه«
   )؛576 -562، (ص»ش)1306مازنــــدران و گرگـــــان، نوشـــــتۀ رئــــیس صـــــحیۀ مملکتـــــی (

ای بـا عنـوان از یک طبیـب یـا داروسـاز مازنـدرانی در مقالـه ماًالاحت ای کوتاهنوشتهبازنویسی دست -7
نوشت این نوشته برخی خطاهـا بـه چشـم ). در پی596 -586(ص» ای نویافته از طبّ سنتینوشته دست«

نوشـت معادل رازیانه و از تیرۀ چتریان و در پی 9نوشت شمارۀ در پی» بادیان«خورد. از جمله آنکه واژۀ  می
الفصـول فـی الطـب  کتـاببازنویسـی   -9ای از تیرۀ ماگنولیاسه دانسته شده اسـت؛ ختچهدر 51شمارۀ 

ای در پایـان )، بـه ضـمیمۀ نمایـه930 -682رازی به همراه چاپ عکسی نسخه (ص (المرشد فی الطّبّ)
  نوشتار.

اغی درمانی، برگرفته از آثار عبدالقادر مرای در موسیقیمعرفی رساله«مقالۀ  -1چاپ عکس نسخ:  -7
درمانی، نوشتۀ خواجه عبـداهللای در موسیقی)، چاپ عکسی رساله295 -254(ص» (از سدۀ دهم هجری)

های ممتاز این رساله، مصوّربودن آن به پـانزده الدین غزنوی در قرن دهم است. یکی از شاخصهبن سیف
العشـر برگـردان نسـخه« -2تصویر از نوازندگان مرد و زن، انواع سازها و مجالس موسیقی هـرات اسـت؛ 

بن ، تألیف حنینمقاالت فی العین (کتاب فی ترکیب العین و عللها و عالجها علی رأی ابقراط و جالینوس)
  ).561 -476(ص)» ق  264یا  260 -194اسحاق (

دیـده  ها مقالـهبا اینکه صفحۀ عنوان این شماره حاکی از ویراستاری آن است اما خطاهای فراوانی در 
)، 599(ص» تقویماالبـدان«)، 240(ص» فوقالعـاده تحصـیلکردهای«مانند  چاپیجمله خطاهای  شود ازمی

خـوان خبـر کاری یا نبود ویراستار و نمونه). خطاهای فراوان اینچنینی از کم1035(ص» برسانند بتوانید...«
یاد ریس [؟]... زندهدر سالنامۀ پا«قابل ذکر است:  1035ای دیگر در صدهد. برای اثبات این ادعا نمونهمی

کـه بـا تـاریخ بعضـی  20های دهـه  امیر حامد، مطالبی در این خصوص چاپ گردیده بود آن هم در سال
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 ».باشدزمان مینسخۀ هم
در مؤلـف یکـی از مقـاالت  ،خـورد. بـرای نمونـهناروشمندی نیز در مجموعه به چشم می یها مقاله

شـک در کارآمدی طب سنتی پرداخته است. بـیشخصی خود  های به شرح یکی از تجربه 611 -610ص
اما جای آوردن این تجارب شخصی در  ،های درمانی طب سنتی مؤثرتر از پزشکی نوین است برخی روش

اسـناد و تصـاویری پراکنـده از طـب و دارو در «ای دیگر با عنوان نیست. در مقاله پیام بهارستانفصلنامۀ 
نام و ای بیای، مطالب نسخهمقاله پس از یک مقدمۀ دو صفحه)، مؤلف 1095 -1034(ص» ادوار گذشته

کاری است. سپس در سالنامۀ پارس خالصه و چاپ شده، آورده که دوباره 20هم در دهۀ  نشان را که قبالً
ها را که بنا بر نوشـتۀ مؤلـف هایی دربارۀ داروها و مریضخانه، آگهیصاویری بدون زیرنویس، اعالن اطبات

هـای جدیـد آیـد کـه افـزودهان سالنامه چاپ شده آورده است. از مضمون مقدمۀ مؤلف برمـیدر هم قبًال
است. چنانچه مؤلف تنهـا بـه  »آرامایش ماردیروس«های روزانۀ پزشک ایشان، برخی تجویزها و یادداشت

بـار روی از اعتکرد بـه هـیچهای روزانۀ پزشک نامبرده بسنده میچاپ تصاویر همین تجویزها و یادداشت
ای شد. حقیقت این است که به جای چاپ مجدد خالصۀ بازنویسی نسـخهنویسنده و فصلنامه کاسته نمی

وکنـار هایی معتبرتر را سرلوحۀ کار قرار داد، زیرا در گوشـهتوان بازنویسی نسخهناشناس دربارۀ داروها می
  د.  هستن کشور نسخ فراوانی در انتظار شناسایی و احیا

شود که یادآوری می پیام بهارستاناندرکاران و مؤلفان توفیق بیشتر برای دستآرزوی ضمن  ،در پایان
بسا  ی دست یازیده است که چههایکند که به احیای گنجینهدر اعتبار این فصلنامۀ وزین همین کفایت می

شـدند. شدند به دست فراموشی و کهنگی سـپرده مـیاگر اهالی این فصلنامه برای ثبت آنها پیشقدم نمی
های جزئی، استفاده و مطالعـۀ مطالـب اندرکاران این فصلنامه با رفع برخی کاستیشایسته است که دست

  شود:تر و خوشایندتر کنند. لذا موارد زیر پیشنهاد می مندرج را آسان
توان یافت ای را نمیصفحه : به جز صفحات عکسی، تقریباًها مقالهخوانی ویرایش فنی و ادبی و نمونه -1
  و فنی به آن راه نیافته باشد. چاپیه خطاهای ادبی، ک
، برای نمونه شیوۀ استناد و ارجاع آنها، با ها ه: سبک و سیاق مقالها های برای تألیف مقالنامهتهیۀ شیوه -2

برای اسـتفاده از یـک شـیوۀ نگارشـی یکسـان، بـه  ها همقالهمدیگر متفاوت است. توصیه به نویسندگان 
 هد انجامید. خوا ها همقالهمگونی 

   بار.و کم ناروشمند های همقالبرگزیده برای پرهیز از چاپ  یها همقالداوری و انتخاب  -3
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 آثار تئودوسیوس
  ١مقدم معصومه امیری

سه اثـر  .4زیست میقبل از میالد سال  100در حدود  3بیتینیااهل  ، ریاضیدان و منجم یونانی2تئودوسیوس
در قرن سوم هجـری از  On Days and Nightsو  Sphaerica  ،On Habitationsاو، ۀ شناخته شد

نام  في النهار واللیلیا  في األیام واللیاليو  المساکن، )رکَاُ( کراألیونانی به عربی ترجمه شدند و به ترتیب 
است؛ از جملـه ثیـودوروس،  آمدههای گوناگون  . نام تئودوسیوس در منابع دورۀ اسالمی به صورتگرفتند

ق از عربـی بـه  6در قـرن  المساکنو  کراُدو کتاب  5ثاذوسیوس، ثیوذوفروس، تاودسیوس و ثاوذوسیوس.
سه اثـر تئودوسـیوس  هرترجمه شد (بنگرید به ادامۀ مقاله).  ق از عربی به عبری 7در قرن  اُکرالتینی و 

شـهرت  6»صـغیرنجوم « دادند که به ی را تشکیل میا مجموعهدر یونان باستان به همراه چند رسالۀ دیگر 
های این مجموعـه بـه انضـمام چنـد اثـر ریاضـی از دانشـمندان  در دورۀ اسالمی برخی از رساله 7داشت.

   9نامیده شد. 8»متوسطات«مسلمان 
ق  663ق و  644های  را بـین سـال متوسـطاتق) مجموعـۀ  672-598( نصیرالدین طوسـیخواجه 

را از  هـا کتاباو ایـن مورد توجه زیادی قرار گرفت.  متوسطاتهای  کرد که در میان دیگر تحریر 10تحریر
ای که برای تدریس مناسـب  به شیوه عددی که تا آن زمان در دسترس بودهای مت ها و ترجمه میان نسخه

                                                      
  masumeamiri@ut.ac.irکارشناس ارشد تاریخ علم، پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران،  1

2 Theodosius. 
3 Bithynia. ،.شهر باستانی آسیای صغیر در ساحل دریای سیاه و مرمره 
  ست. برای کسب اطالع بیشتر از زندگی و آثار او بنگرید به:از زندگی تئودوسیوس اطالعات کمی در دست ا 4

Heath [1921, pp. 245-252]; Ivor Bulmer [1981, pp. 319-321]. 
  .720 ص ،»تئودوسیوس«بهلول، حمید،  5
6 The Little Astronomy )astronomnmenoVmikroV ( در مقابلThe Great Astronomy )topoV

astronomnmenoV ( قرن  مجسطییعنی) م).2بطلمیوس 
الطلوع والغـروب آوتولوکوس، الکرة المتحرکة تئودوسیوس، األیام واللیالی تئودوسیوس،  المساکنتئودوسیوس، ألکر این مجموعه شامل ا 7

  منالئوس است. بنگرید به:في األشکال الکریة آراتوس و  المناظراقلیدس،  المناظرآوتولوکوس، 
Lorch [1996, p. 159]. 
8 Middle Books. 

شد. بـرای کسـب  بطلمیوس خوانده می مجسطی) اقلیدس و پیش از Elements( اصولمشتمل بر آثاری بود که باید پس از  متوسطات 9
  .22-17صص  ،دانشمند طوس (مجموعه مقاالت)، »استاد بشر« ین،حس ی،همدان یمعصومبنگرید به:  متوسطاتاطالع بیشتر راجع به 

های ریاضی و نجومی در دورۀ اسالمی است. از جمله کارهایی در تحریـر صـورت  تحریر اصطالحی برای متون بازنویسی شده از کتاب 10
 شدن فهم مسائل بود.  گرفت، اصالح، افزودن و تغییر بیان مطالب به منظور ساده می
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برخی از  های متعددی از مجموعۀ تحریرهای طوسی کتابت شد و حتی توسط . نسخهبازنویسی کرد ،باشد
 اُکـرنویسی شد. طوسی  ق) حاشیه11ریاضیدانان بعد از طوسی از جمله محمد باقر یزدی (ریاضیدان قرن 

 تحریـرسه ترجمۀ فارسی از  11ق تحریر کرد. 653سال  را در لیالیالایام وو  المساکنو  ق 651سال  در را
)، دیگـری از ق 1209(مـرگ در  12مهـدی نراقـیه جـا مانـده اسـت؛ یـک ترجمـه از مالبـ طوسـی اُکر

طوسی نیـز  المساکن تحریر .14و ترجمۀ سوم از فردی ناشناس رایض النفوسبا نام  13غالمحسین طوسی
ی از ) تحریـرق 682 -محیی الدین مغربی (؟ 15توسط تفضل حسین خان به فارسی برگردانده شده است.

را تحریـر  اُکـر) هـم ق 939راصـد (و. تقی الـدین  16.های معدودی است دارای نسخه فراهم آورد که اُکر
  18.تا کنون یافت نشده استای از این تحریر  اما نسخه 17کرد

 1927یـک بـار در سـال  Sphaericaمتن یونانی سه اثر تئودوسیوس تصحیح و منتشر شده اسـت. 
و تصحیح و به فرانسوی ترجمه شد  20توسط خانم کِلِر چینچنهایم 2000و اخیراً در سال  19توسط هایبرگ

On Habitations وOn Days and Nights منتشر شده است. 1927در سال  21توسط فِچ  
به همراه خالصۀ ریاضی آنها به ترتیب در  On Habitationsو  Sphaericaترجمۀ عربی و التینی 

م توسط پاول کونیچ و ریچارد لُرچ تصحیح و منتشر شد. ترجمۀ عربی بخشی  2011م و  2010های  سال
هم به همراه ترجمـۀ انگلیسـی آن بخـش توسـط همـین مؤلفـان در سـال  On Days and Nightsاز 

به یک روش و با یـک سـاختار تصـحیح شـده  اثرهر سه منتشر شد.  سهیلمجلۀ  10م در شمارۀ  2011
  دهیم.  است که آن را در بررسی نخستین اثر توضیح می

Theodosius, Theodosius Sphaerica: Arabic and Medieval Latin translations, ed. by 
Paul Kunitzsch and Richard Lorch, Stuttgart 2010, 431p. 

است که به شیوۀ ریاضی و بدون استفاده از مفـاهیم نجـومی بـه  22کتابی مرجع در هندسۀ کروی اُکر
و  وتولوکـوساثـر آ  الکرة المتحرکةتر مانند  های قدیمی در کتاب .پردازد های هندسۀ کره می اثبات قضیه

                                                      
  :  طوسی نک اکرۀ متن تصحیح شده و شرح تحریر برای مطالع 11

نامـۀ کارشناسـی ارشـد،  ، پایانتئودوسیوس تـألیف خواجـه نصـیرالدین طوسـی اکرترجمه و شرح تحریر  ویرایش،امیری مقدم، معصومه، 
 .1389پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران 

 ].2607-2606، صص 1378منزوی [ 12
13 Storey [1958, vol. II, part 1, p 2]. 

 همان. 14
 ].363، ص 1354مدرس رضوی [ 15

16 GAS, vol. 5, p.155. 
 ].383، ص 3ق، ج 1403آقا بزرگ طهرانی [ 17
 .64، ص »تقی الدین راصد«روح اللهی، حسین،  18

19 Theodosius Tripolites [1927]. 
20 Czinczenheim [2000]. 
21 Theodosii de habitationibus liber [1970]. 
22 Spherics. 
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 اُکر 23اند. های سماوی مثل دایرةالبروج و افق اثبات شده  ها با اشاره به دایره اقلیدس قضیه ظاهرات الفلک
ــاز  پــیش ــهــایی چــون  مطالعــۀ کتابنی  يف

ــکال الکُألا ــش ــوسم ةری ــطیو  نالئ  مجس
بطلمیوس است کـه بـه موضـوع مثلثـات و 

ــروی پرداخته ــوم ک ــد. در نج ــان  ان ــار می آث
توجـه  بیش از همه مـورد اُکر، سیوستئودو

سایر  و از اسالمی واقع شد ۀریاضیدانان دور
 24شــده اســت تــر شــمرده  مهــم متوســطات

صاحب «تئودوسیوس را  ای که برخی گونه به
  25.اند نیز خوانده» اُکر

از برخــی  اُکــرهای  در اثبــات قضــیه
های مقاالت  ویژه قضیه به ،اصولهای  قضیه

ـــت.  11و  6، 5، 3، 1 ـــده اس ـــتفاده ش اس
ایـن ابتـدایی ی ها همچنین برخی از قضـیه

هسـتند (از  اصـولهای  شـبیه قضـیه کتاب
و قضـیۀ  اُکرجمله قضیۀ چهارم از مقالۀ اول 

)، با این تفـاوت اصولهجدهم از مقالۀ سوم 
  مسائل نجومی است.فراهم کردن مقدمات هندسی برای مطالعۀ  اُکرکه هدف 

مقالـۀ  درقضیه  14و  قضیه در مقالۀ دوم 22، مقالۀ اولقضیه در  24در نسخۀ یونانی خود شامل  اُکر
شود: کره، مرکز کره، محور کـره، قطـب کـره، قطـب  با تعریف این مفاهیم آغاز می مقالۀ اولاست. سوم 
های مقالۀ اول و چند قضیۀ  یکدیگر. قضیهای که روی سطح کره واقع است و میل سطوح نسبت به  دایره

نسبت  ،بر کره صفحات مماس اند و به بررسی مقدماتی در زمینۀ هندسۀ کرهیی ها ابتدایی مقالۀ دوم قضیه
هـای عظیمـه و  خـواص دایره ،کـره های آنها از مرکز های مقاطع مستدیر کره و فاصله موجود میان اندازه

متقـاطع  های ای دیگر مماسند، دایره که با دایره  های مرسوم بر کره ها، دایره کره، وضع قطب رویصغیره 
در  اُکرکاربرد بخش اعظمی از مقالۀ دوم  .پردازند می چند قضیۀ ترسیمیوازی و های م بر سطح کره، دایره

هـای مـوازی کـه  ای از دایره هـای ممـاس و خـانواده مقالۀ سوم مشهود است؛ موضوعاتی از قبیـل دایره
گذرد یا بر دو تا از آنها (دو دایرۀ نظیر هم) مماس است در قسمتی از  ای از قطب آنها می ی عظیمهها دایره

                                                      
  بنگرید به: اکربرای کسب اطالع بیشتر دربارۀ پیشینۀ قضایای  23

Heath [1921, pp. 245-252]; Ivor Bulmer [1981, pp. 319-321]. 
  ].142، ص 1ق، ج1387]؛ حاجی خلیفه [77م، ص 1983[ ابن عبری 24
 ].180، ص 1376[صاعد اندلسی  25
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در برخـی از  26هـای میـل و مطـالع پرداختـه اسـت، کـاربرد دارد. مقالۀ سوم که به طور ضمنی به ویژگی
و » اعارتفـ«، »قطـب خفـی«، 27»قطـب ظـاهر«هایی نجومی همچـون  های مقالۀ دوم و سوم عبارت قضیه

  شود. دیده می 28(انحطاط)» انخفاض«
 29و دو ترجمۀ عبری از آن موجـود اسـت. اُکردو ترجمۀ عربی و دو ترجمۀ التینی در قرون وسطٰی از 

 30های عربی متعلق به قسطا بن لوقا و دیگری به دست شخصی ناشناس انجام شده است. یکی از ترجمه
ی ترجمۀ عربی شخص ناشناس به التینی ترجمه کرد و را از رو اُکرم) 1187-1114گراردوس کرمونایی (

و  )ق 7سـدۀ یعقـوب بـن مـاهر ( 32م) اسـت.1296-1220( 31کامپانوسترجمۀ التینی دیگر منسوب به 
ها  به عبری برگرداندنـد. از ایـن ترجمـه ترجمۀ عربی قسطا بن لوقا را ق) 682تبون (مرگ در بن  موسی
  33های متعددی موجود است. نسخه

کنـد  عرضـه می اُکـرکه متنی ویراسته از ترجمۀ عربـی و التینـی  Theodosius Sphaericaکتاب 
دارد.  اُکـرهای عربی و التینی  ها و نسخه ، معرفی ترجمهاُکرای شامل معرفی اجمالی  صفحه 10ای  مقدمه

ظـاتی های استفاده شده در تصحیح متن عربـی و التینـی و مالح در پایان کتاب توضیحاتی دربارۀ نسخه
کلی در مورد این کتاب عرضه شده است. طبق آنچه در مقدمه آمده است برای تصحیح ترجمـۀ عربـی از  

نسخۀ زیر که متعلق بـه متـرجم  3نسخه که شامل ترجمۀ قسطا بن لوقا و مترجم ناشناس است،  7میان 
  ناشناس بوده انتخاب شده است:

A: Istanbul, Seray, Ahmet III 3464, ff. 20v-53v, 625 H.; 
H: Paris, BN heb 1101, ff. 1r-53r, 86r-87r; 
N: Lahore, private library, Nabî Khân, 6c. H. 

 34 اُکـردر تصحیح متن عربی با یکدیگر مقابله شده و در موارد اختالف بـه مـتن یونـانی  Nو  Aنسخۀ 
 ) مراجعه شده است.H(نسخۀ 

نسـخۀ  11رجمۀ گراردوس کرمونـایی نسخۀ ت 17از میان  اُکرکونیچ و لُرچ در تصحیح ترجمۀ التینی 
  اند): اند (البته دلیل این گزینش را بیان نکرده زیر را برگزیده

                                                      
26 Lorch [1996, p. 159]. 

 »).قطب خفی«قطبی است که واقع در نیم کرۀ قابل رؤیت است (در مقابلِ » ظاهرقطب «منظور از  27
ای از دایرۀ افق را ارتفاع آن ستاره گویند و اگر ستاره زیر دایـرۀ افـق  مقابل ارتفاع است، قوس میان نقطۀ مفروض بر ستاره و بر نقطه« 28

  ].59، ص 1381مصفیٰ، [»: باشد، آن را انحطاط آن ستاره گویند
 .p. 164-169همان،  29
ق.) است، این موضـوع بعیـد 260-193ای از حنین بن اسحاق ( ) ذکر شده که این نسخه ترجمهLهای عربی ( در ابتدای یکی از نسخه 30

 ).p. 2رسد زیرا حنین بن اسحاق بیشتر به دلیل ترجمه کردن آثار پزشکی و فلسفی مشهور است. ( به نظر می
31 Campanus. 

 .pp. 169-171همان، 32
 .p. 164 همان،  33

34 Czinczenheim [2000]. 
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P: Paris, BnF, lat. 9335, ff. 1r-19v, ca. 1200; 
R: Vatican, lat. 1548, ff. 25r-50v, 14c; 
V: Vatican, Ottob. lat. 2234, ff. 54ra-64rb, 14c; 
M: Madrid, Biblioteca Nacional, lat. 10010, ff. 1v-13r, 14c; 
Kg: Carcow, Jagiellonian Univ. Library, 1924, pp. 223-257, 13-14c; 
O: Oxford, Bodleian Library, Auct. F.5.28, ff. 29v-51v, 13c; 
Fi: Florence, Bibl. Nazionale Centrale, c.s J.I.32, ff. 135v-165v, 13c; 
Z: Venice, Bibl. Nazionale Marciana, 1647 (f.a. 332), ff. 261r-289r, 13c; 
B: Berlin, Staatsbibliothek, lat. qu. 510, ff. 94v-112, 13c; 
Ps: Paris, BnF, lat. 7399, ff. 139v-173v, 14c; 
Va: Vatican, Reg. lat. 1069, ff.1r-44r. 

اساس قرار گرفته و  دارد اُکررا با ترجمۀ عربی  که بیشترین شباهت Pمتن التینی، نسخۀ در تصحیح 
نسخۀ دیگر با آن مقابله شده است. صورت نهایی متن التینی پس از مقایسه با متن عربی و در نظـر  10

 316در  اُکـرگرفتن سبک گراردوس در تألیف به دست آمده است. بعد از مقدمه، مـتن عربـی و التینـی 
مقـابلش فـرد آن در صـفحۀ  متن عربی در صفحات زوج و متن ترجمۀ التینـیِاست. صفحه عرضه شده 

متن عربی با حروف ابجد و در متن التینی با عـدد در حاشـیۀ صـفحه و در  ها در آمده است. شمارۀ قضیه
درج هر قضیه به طور جداگانه در حاشـیه  است. در هر دو متن شمارۀ خطوط درج شدهکنار صورت قضیه 

آمده اسـت. در  ،به صورت پاراگرافی ،ها بر اساس همین شمارۀ خطوط در پایین هر صفحه نویسپا و شده
رسد ایـن  به نظر می کهبخش دیگری ایجاد شده است  ،زیر قسمت پانویس ،برخی از صفحاتِ متن عربی

ای   کـه در مـتن نسـخه اسـتو در برخی موارد شامل جمالتـی  ی موجود در نسخها قسمت شامل حاشیه
اند؛ ایـن  عربی از چپ به راسـت نوشـته شـدهی متن ها . پانویسنیستندمتن اصلی  جزواند اما   آمده خاص

  . کند خواننده را دچار اشتباه میبیشتر باشد  سطراز یک   موضوع وقتی پانویس
مشـخص نشـده  ها نسـخه برگمحل شروع یکی از مشکالت متن تصحیح شده این است که در آن 

استفاده شـده اسـت به زبان انگلیسی از اختصاراتی ها هم  و ارجاع به نسخه بدل  در قسمت پانویس است.
شـد و همچنـین بهتـر بـود کـه در ویـرایش عربـی از  که باید در مقدمه توضیحی راجع به آنهـا داده می

  .شد میعربی استفاده به زبان اختصارات 
از حسن بن سعید (از نوادگان ثابت بن قره) بـه نقـل از یادداشت  4، اُکربعد از پایان یافتن متن اصلی 

). سـپس بخـش pp. 313-315اسـت (  ها ذکر شده آمده و سپس ترجمۀ انگلیسی این یادداشت Nنسخۀ 
هـا و  اسـت؛ عنـاوین ایـن لِم  ذکر شده  های عربی و التینی آمده هایی که در دیگر نسخه ها و یادداشت لِم

و یادداشـتی بـر قضـیۀ  Pو  A ،Hلِم قضیۀ یازدهم مقالۀ سـوم در نسـخۀ  ها از این قرار است: یادداشت
  ).M )pp. 316-327و  Kgیازدهم مقالۀ دوم در نسخۀ 

های مربوط به آنها، به توضیح دربارۀ  های عربی و التینی و یادداشت مصححان کتاب پس از ویرایش
های  ها بسیار شبیه به ترسیم اند ترسیم ردهکه سعی ک گویند می). آنها pp. 328-341اند ( ها پرداخته ترسیم
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اند با این تفاوت که نامگذاری آنها  های متن التینی از متن عربی آورده شده های عربی باشد. ترسیم نسخه
سـازی در صـفحۀ هشـتم  سازی گراردوس برای حروف عربی و التینی است (ایـن معادل بر مبنای معادل

های استفاده شده برای هر ترسـیم ذکـر شـده و بـه تفـاوت  سخهمقدمه ذکر شده است). در این قسمت ن
  های سایر نسخ اشاره شده است. های مصححان با ترسیم ترسیم

ها فراهم شده اسـت کـه  ای ریاضی به زبان انگلیسی از محتوای قضیه در بخش پایانی کتاب خالصه
اند،  ها عیناً ترجمه شده قضیهها و صورت  دهد و فاقد شکل است. تعریف صفحه از کتاب را تشکیل می 84

آنها ذکر شده است. عالئـم   ای ریاضی برای برهان سپس با استفاده از عالئم و اختصارات امروزی خالصه
  اند. و اختصارات به کار رفته در ابتدای این بخش قرارداد شده

Theodosius, Theodosius, De 
habitationibus: Arabic and 
Medieval Latin, ed. by Paul 
Kunitzsch and Richard Lorch, 
Munich 2011, 95p. 

ای هندسی به تفاوت مناظر  به شیوه المساکن
هــای مختلــف جغرافیــایی  آســمان در عرض

قضیه است. این کتاب  12پردازد و شامل  می
(قضیۀ  90oهای بیشینه مانند بیشتر به عرض

ــک10و  1 ــیۀ  90o)، نزدی ــفر 11(قض )، ص
) و مـــتمم میـــل 6و  5، 2درجـــه (قضـــیۀ 

)، 12و  4(قضــیۀ  66oدایرةالبروجــی، یعنــی
توسـط قسـطا بـن لوقـا  المساکنپردازد.  می

بعلبکی از یونانی به عربی و توسط گراردوس 
کرمونایی از عربی بـه التینـی ترجمـه شـده 

  است.
ــاب ــه کت ــامل مقدم ــر ش  7ای در  حاض

صفحه به همراه متن تصحیح شدۀ عربـی و 
یسـی همـراه بـا لصـفحه اسـت. پـس از پایـان مـتن اصـلی، ترجمـۀ آزادی بـه زبـان انگ 57التینی در 

آمده و در مورد متن  المساکن). در مقدمۀ کتاب، معرفی کوتاهی از pp. 75-91هایی آمده است ( یادداشت
آن صحبت شده است. برای تصحیح متن عربی از سه نسخۀ موجود زیـر اسـتفاده  یونانی، عربی و التینی
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  ):pp. 9-11مراجعه شده است. (35 المساکنشده است و به چاپ یونانی 

A: Istanbul, Seray, Ahmet III 3464, ff. 117v-123v, 625 H.; 
N: Lahore, private library, Nabî Khân, pp. 282-297,  6c. H.; 
K: Private library, formerly in the possession of H. P. Kraus, ff. 102v-108r, 7c. H.; 

از یونـانی بـه عربـی  المساکنو همچنین در تحریر نصیرالدین طوسی، قسطا بن لوقا مترجم  Kو  Aدر 
نام مترجم نیامده اما اصالح متن در انجامه به ثابت بـن قـره نسـبت داده  Nمعرفی شده است. در نسخۀ 

  شده است. 
  استفاده شده است: المساکندو نسخۀ زیر برای تصحیح ترجمۀ التینی 

P: Paris, BnF, lat. 9335, ff. 25rb-28va, 13c; 
B: Berlin, Staatsbibliothek, lat. fol. 633, ff. 47v-55r, 15c; 

با وجود این که  Bبه گفتۀ مصححان، نسخۀ 
اسـت در مواضـعی ضـبط  Pمتأخر از نسخۀ 

رسد که بـا ترجمـۀ  بهتری دارد و به نظر می
  .)p. 11( عربی مقابله شده است

Kunitzsch P. and Lorch R., 
“Theodosius, De diebus et 
noctibus”, Suhayl, Barcelona 2011, 
vol. 10, pp. 9-46. 

قضیه  33شامل دو مقاله و  يواللیال االیامفي 
بر   است. این اثر به محاسبۀ طول روز و شب

البــروج  خورشــید روی دایرة  مبنــای موقعیــت
پردازد. قسطا بن لوقا در قرن دوم هجری  می

این کتاب را از یونانی به عربی ترجمـه کـرد 
هایی از ایـن  (بنگرید به ادامۀ مقاله). قسـمت

که در ایـن بخـش  ای ترجمۀ عربی در مقاله
شود تصحیح شده اسـت. مؤلفـان  معرفی می

کنند که بـه دلیـل برخـی  این مقاله بیان می
شرایط و کمبود وقت تصـمیم گرفتنـد فقـط 

ها را بیـان نکردنـد.  ) و البته دلیل انتخاب ایـن قسـمتp. 10قسمتی از متن این رساله را تصحیح کنند (
                                                      

35 Theodosii de habitationibus liber [1927]. 
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های ایـن رسـاله اسـت  و صورت سـایر قضـیه 21-2و  20-2، 1-1بخش تصحیح شده شامل سه قضیۀ 
)p. 9توانـد مسـئلۀ  ها از نظر مؤلفان این است کـه خواننـده می ). فایدۀ به دست دادن صورت همۀ قضیه

). چون p. 10مطرح شده در هر قضیه را ببیند و در نتیجه برداشتی کلی از محتوای این کتاب کسب کند (
های انتخاب شـده  ه التینی ترجمه نشده است، ترجمۀ انگلیسی بخشدر قرون وسطی بي االیام واللیالفي 

  ای توضیحات بعد از متن عربی عرضه شده است. به همراه پاره
از نظر مطابقت با متن یونانی متفاوت اسـت.  المساکنبا ترجمۀ عربی  ياالیام واللیالفي ترجمۀ عربی 

ارتباط تنگاتنگی با مـتن یونـانی  المساکنها و حروف آنها در ترجمۀ عربی  شیوۀ بیان و استفاده از ترسیم
های ریاضی  ها به متن یونانی نزدیک است و اثبات فقط ترجمۀ صورت قضیهي االیام واللیالفي دارد اما در 

های چنـد قضـیۀ  توان به تفاوت ترسیم تن یونانی متفاوت است. به عنوان مثال میها معموالً با م و ترسیم
  ).p. 11های دو متن اشاره کرد ( گذاری قضیه اول در متن یونانی و عربی و تفاوت در شماره

  از دو نسخۀ زیر استفاده شده است: ياالیام واللیالفي برای تصحیح ترجمۀ عربی 

A: Istanbul, Seray, Ahmet III 3464, ff. 124v-151v. 
K: Private library (formerly in the possession of H. P. Kraus), ff. 135v-157r. 
قسطا بن لوقا در این دو نسخه به عنوان مترجم معرفی شده است اما ابن ندیم، قفطی و طوسی از مترجم 

 اند. این اثر نام نبرده
 منابع

  ق.1403بیروت ، تصانیف الشیعة إلیالذریعة آقا بزرگ طهرانی، 
  م.1983لبنان  ،تاریخ مختصر الدول ابن عبری،

  .ق1387، تهران کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنونحاجی خلیفه، 
  .1376غالمرضا جمشیدنژاد اول، تهران  ، به کوششالتعریف بطبقات االممصاعد اندلسی، 

   .1354، تهران طوسی نصیرالدین خواجه احوال و آثارمدرس رضوی، محمد تقی، 
  .1381تهران ، فرهنگ اصطالحات نجومیمصفیٰ، ابوالفضل، 

Czinczenheim, Claire, Édition, traduction et commentaire des Sphériques de 
Théodose, 2 vols., Lille 2000. 
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کرتحریر  منالئوس اُ  
ای در مثلثات و هندسۀ کره رساله  

  ١یونس مهدوی

مقدمۀ جعفر آقایانی چاوشی، مرکز نجوم اثر خواجه نصیرالدین طوسی، تصحیح الهام افشار با 
  ص، قطع رحلی.296ش، 1390، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

یکی از آثار به جای مانده از ریاضیات یونـان 
باستان در زمینۀ هندسـه و مثلثـات کـروی، 

ــاب  ــکلکت ــروی ش ــر  های ک ــوساث  منالئ
های  شـکلم) اسـت. 100اسکندرانی (حدود 

نـام  Sphaericaی که در زبان التینـ کروی
األشکال دارد و در ریاضیات دورۀ اسالمی به 

سه مقالـه اسـت.  دارای معروف است الکریة
های عربی، التینـی  به زبان های کروی شکل

و عبری ترجمـه شـده امـا مـتن یونـانی آن 
. اسحاق بـن حُنَـین تاکنون یافت نشده است

ق) برای نخسـتین بـار آن را بـه 215-298(
ی و گِـراردوس کِرمونـایعربی ترجمـه کـرد 

م) ایـن ترجمـه را بـه التینـی 1114-1187(
هم  کروی  های شکلبرگرداند. ترجمۀ عبری 

به دست یعقوب بن مـاهر بـن ِتبّـون (سـدۀ 
  2ق) صورت گرفت.7

                                                      
 ymahdavi@ut.ac.irپژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، کارشناس ارشد تاریخ علم،  1

2 Heath [1921, vol. 2, pp. 261-262]. 
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توان بیشتر به دلیل محتویات مقالۀ سوم آن دانسـت. قضـیۀ  را می منالئوس های کروی شکلاهمیت 
قبـل از ابـداع  ،معروف است، در یونان باسـتان و دورۀ اسـالمی منالئوساول از این مقاله که به نام خود 

ای بود  ، تنها رابطهدر قرن چهارم هجری ها به دست ریاضیدانان مسلمان تانژانتقضیۀ ها و  قضیۀ سینوس
شـکل «در متـون دورۀ اسـالمی بـه  قضـیۀ منالئـوس. شد مینجوم کروی به کمک آن حل که مسائل 

  معروف است. 3»قَطّاع
صورت گرفت کـه یکـی از مهمتـرین آنهـا  های کروی شکلهای مختلفی از  در دورۀ اسالمی تحریر

را، کـه یکـی از  منالئوس های کروی شکلکتاب  ق) است. طوسی 672-597( نصیرالدین طوسیتحریر 
تحریـر کتـاب مانـاالؤوس فـي األشـکال عنـوان  باق  663بود، در سال  4متوسطاتهای مجموعۀ  تابک

را داشـته و هنگـامی  متوسـطاتطبق گفتۀ طوسی در مقدمۀ این اثر، وی قصد تحریر  تحریر کرد. الکریة
مـۀ های متعددی از آن در دست داشته است کـه ه ها و اصالح آمده، نسخه های کروی شکلسراغ به که 

نشده اسـت  های کروی شکلاند؛ به همین دلیل، طی چند سال، موفق به تحریر  آنها ناقص و مغلوط بوده
ق) یافته و مشکالتی که 427و  408ای از اصالح ابونصر علی بن منصور بن عراق (د، بین  تا اینکه نسخه

م 1936در سـال  ویهای کـر شـکلدر تحریر این کتاب داشته مرتفع شده است. اصالح ابونصر عراق از 
  تصحیح و به همراه ترجمۀ آلمانی آن در برلین منتشر شد. 5توسط ماکس کراوزه

کند کـه ایـن کتـاب در بعضـی از  ذکر می های کروی شکلهای  ها و قضیه طوسی دربارۀ شمار مقاله
قضیه آمده است و نسخۀ ابن عـراق  88قضیه و در بعضی دیگر در سه مقاله و  91ها در دو مقاله و  نسخه

دانـد کـه بعضـی دو  ها را آن می قضیه است. همچنین دلیل تفاوت در شمار قضـیه 85شامل سه مقاله و 
انـد. وی در ادامـه تصـریح  در قالب دو قضیه بیان کرده قضیه را در قالب یک قضیه و برخی یک قضیه را

  ها در حواشی و متن نوشتۀ خود با رنگ قرمز و سیاه اشاره کرده است. کند که به تفاوت قضیه می
. پردازد میها و مسائلی از این دست  تساوی مثلث ،تعریف مثلث کروی به های کروی شکلمقالۀ اول 

إقلیدس  اصولهای مسطح در  هایی است که برای مثلث ل کروی قضیهبسیاری از قضایای این مقاله معاد
 ق.م)100( تئودوسـیوس 6کَـرأُهای مقالـۀ سـوم  مقالۀ دوم به بسط و تعمیم بعضـی از قضـیهآمده است. 

 تر های تئودوسیوس و در بعضی موارد هم طـوالنی برهان بامتفاوت  منالئوسهای  . برهاناختصاص دارد
قضـیۀ  ،دهـد. قضـیۀ اول ایـن مقالـه بخش مثلثاتی آن را تشکیل می ای کرویه شکلمقالۀ سوم  است.

عظیمـه روی سـطح کـره بیـان  هـای دایرهاست که در مورد چهار کمان متقـاطع از  »منالئوس«معروف 

                                                      
برای قضـیۀ  transversal Figureو  Menelaus theorem ،Menelaus figure ،transversal theoremدر متون اروپایی اصطالحات  3

  منالئوس استعمال شده است.
که شامل ترجمۀ عربی چند کتاب از ریاضیات و نجوم یونان باستان و چند رساله از تألیفـات دورۀ اسـالمی بـود، در آمـوزش  متوسطات 4

 شد. میوس مطالعه میبطل مجسطیإقلیدس و قبل از اصول ریاضیات بعد از 
5 Max Krause [1936]. 
6 Sphaerica 
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  7شود. می
با مقدمۀ دکتر جعفـر و خانم الهام افشار تصحیح شده  توسطق)  672-597تحریر نصیرالدین طوسی (

بوستان قرآن منتشـر شـده و با همکاری  )عحضرت عبدالعظیم ( مرکز نجوم آستانآقایانی چاوشی توسط 
خطی کتابخانۀ  مجموعۀاست. در تصحیح کتاب از دو نسخۀ خطی و یک چاپ سنگی استفاده شده است: 

و چـاپ  3484یز به شمارۀ کتابخانۀ ملی تبر مجموعۀ خطی، 4727مدرسۀ عالی شهید مطهری به شمارۀ 
 مجموعـۀهـر دو  8ق در حیدرآباد دکن در هند منتشر شـده اسـت.1359طوسی که در سال  رسالۀ سربی

، نسـخۀ کتابخانـۀ طبق آنچه در مقدمـۀ مصـحح آمـده 9اند. خطی در تهران به صورت عکسی چاپ شده
در حاشیۀ مـتن،  شده است. مدرسۀ عالی شهید مطهری نسخۀ اساس قرار گرفته و با دو متن دیگر مقابله

» ح«و چاپ حیدرآباد بـا حـرف » ت«، نسخۀ تبریز با حرف »م«نسخۀ مدرسۀ عالی شهید مطهری با حرف 
  کنیم.  ها در این نوشته از این نامگذاری پیروی می ذکر شده است. برای اشاره به نسخه

وع آن (صـفحات ای از آقـای چاوشـی در بیـان اهمیـت کتـاب و شـرح موضـ اثر حاضر شامل مقدمه
است. مصحح در مقدمۀ خود به معرفی مختصـر مؤلـف  د) خ، ح، ) و مقدمۀ مصحح (صفحات ج،10ا،ب،ت

های خطی مورد استفاده و روش تصحیح پرداخته و در صفحۀ آخر، قبل از تصاویر دو نسخۀ  تحریر، نسخه
  . ای از مقدمۀ را به عربی ترجمه کرده است (صفحۀ د) خطی مورد استفاده، خالصه

همـانطور کـه در بـاال گفتـیم،  11شـمارم. اختصار برخی از اشکاالت عمدۀ این کتاب را برمی اکنون به
ها را  قضیه ذکر کرده اما آقای چاوشی تعداد قضیه 91تا  85ها را بین  شمار قضیه تحریرطوسی در مقدمۀ 

شـکل  132آنهـا را  ذکر کرده است (صفحۀ ب) و مصحح هم در مقدمۀ فارسی خود تعداد 91تا   63بین 
ها در مقدمۀ آقای چاوشی معلوم نیست امـا مصـحح تعـداد  شمرده است (صفحۀ ج). روش شمارش قضیه

ها شمرده است و به این توجه نکـرده اسـت کـه بـرای برخـی از قضـایا  ها را به جای تعداد قضیه ترسیم
؛ بعالوه، چون در دو است های مختلفی ذکر شده است که هر کدام دارای یک یا چند ترسیم مستقل حالت

آنها نشده و  متوجهها آمده است، مصحح  ها به روش جُمل در حاشیۀ برگ شمارۀ قضیه» ت«و » م«نسخۀ 
  ها را در متن نیاورده است. ) شمارۀ قضیه30(قضیۀ ط، ص  نهمتا قضیۀ 

ق  7طوسـی را سـدۀ  تحریـرشود؛ آقای چاوشی زمان تألیف  تناقض بین دو مقدمه به اینجا ختم نمی
ق (صفحۀ ج) دانسته اسـت.  6و خانم افشار طوسی را زنده در سال  -که البته صحیح است  -ذکر کرده 

آید، اما با توجه به ترجمۀ عربـی مقدمـه  در برخورد اول، اشتباه مصحح یک اشتباه حروفچینی به نظر می
                                                      

 .Heath [1921, vol. 2, pp. 262-273] نگاه کنید به:  های کروی شکلای از  خالصه برای مطالعۀ 7
 ].1359طوسی [ 8
 ].1389طوسی [ 9

گذاری شـده  شـماره 15عددی، از شمارۀ گذاری مقدمۀ کتاب ابهام دارد و متن اصلی با احتساب تعداد صفحات مقدمه به صورت  شماره 10
 است.

های جزئی در متن، بـه مهمتـرین  های امالیی و خلط در این نوشته به دلیل محدودیت و اقتضای مطلب، با صرف نظر از اشاره به غلط 11
 کنیم. خطاها اشاره می
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شـود کـه کـار را  آمده است، معلوم می» الذي عاش في السنة السادسة الهجریة القمریة«که در آن عبارت 
  باید از منظر دیگری مورد بررسی قرار داد.

های بسیاری در ایران و سراسر جهان موجود است که بعضـی از آنهـا کهـن و  طوسی نسخه تحریراز 
های موجود  ترین نسخه ای که در تصحیح این اثر استفاده شده است از کهن . دو نسخه12قابل اعتماد است

اسـت. بعـالوه چـاپ  محدود شـدهدو نسخۀ مذکور  تصحیح بهاما معلوم نیست چرا  طوسی است، تحریر
و بـه دلیـل  داشـتاهمیت  پذیر نبود در زمان خود که دسترسی به متون کهن به سادگی امکان حیدر آباد

  های فراوان آن، دیگر برای تصحیح و حتی در برخی موارد برای ارجاع هم قابل اعتماد نیست. غلط
اشـتباه  به -با وجود اینکه تصویرش را از چاپ عکسی آورده (صـفحات ذ، ر)  -را » م«مصحح نسخۀ 

(صفحۀ ج). در کتابشناسی اثر (صـفحۀ خ)،  13متعلق به کتابخانۀ آیة اهللا مرعشی نجفی معرفی کرده است
) بـا 4727(شـمارۀ صـحیح: » م«به ذکر سه متن مورد استفاده در تصحیح  اشاره شده اسـت، امـا نسـخۀ 

 نُه رسالۀذکر شده است. همچنین  3848) با شمارۀ 3484(شمارۀ صحیح: » ت«و نسخۀ  2033368شمارۀ 
ق توسـط دائرةالمعـارف 1358که آن هم در سـال  الرسائل السبع(رسالۀ اول از  معطیاتطوسی هم با نام 

  عثمانیه چاپ شده است) آمده است.
هد که مصحح تصـور درسـتی از نسـخۀ خطـی و یـا د شواهد بسیاری در متن تصحیح شده نشان می

سته است ضبط صحیح را دریابد. در اینجـا چنـد ننتوا بسیاریتصحیح متن نداشته است. مصحح در موارد 
  کنیم: عبارت از متن مصحح را با متن نسخۀ اساس مقایسه می

  متن نسخۀ اساس  متن مصحح
الکتب الموسومة بالمتوسطات  ارید احررأنی کنت 

أعنی الکتـب التـی مـن شـانها ان یتوسـط فـی 
و  االقلیدسی الصولکتاب  منالترتیب التعلیمی 

   )16(ص  بین الکتاب المجسطی

الکتــب الموســومة  احــرر أن اریــدأنــی کنــت 
بالمتوسطات أعنـی الکتـب التـی مـن شـأنها ان 

 األصـولکتاب  بینیتوسط فی الترتیب التعلیمی 
  وبین الکتاب المجسطی  دساإلقلی

... فبقیت متحیراً فی ایضاح بعض مسائل الکتـاب 
إلی ان عثرت علی إصـالح االمیـر أبـی  سنبین

ــراق  ــن ع ــةنصــر منصــور ب اهللا فاتضــح  رحم
  )16(ص  لی...

... فبقیت متحیراً فی ایضاح بعض مسائل الکتـاب 
إلی أن عثرت علی إصالح األمیر أبی نصر  سنین

   اهللا فاتضح لی... رحمهمنصور بن عراق 

 المصـنفإن هـذا  االذیإنی رأیت یاباسیلیذس 
اضـعه لـک مـن  إنالذی تفکـرت فیـه و أردت 

یعـرض  إنهالبراهین صنف حسن عجیب و ذلک 

 الصـنفإن هـذا  الالذیإنی رأیت یاباسـیلیذس 
اضــعه لــک مــن  أنالــذی تفکــرت فیــه وأردت 

یعـرض  أنهالبراهین صنف حسن عجیب وذلـک 

                                                      
  بنگرید به: 12

 .Sezgin, p. 163] و 502، ص 1375قربانی [
 .5، ش 333، ص 3ج ،فهرست کتابخانۀ سپهساالر 13
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  متن نسخۀ اساس  متن مصحح
 إنهـا البطـنفی البسیط الکـری أشـیاء کثیـرة 

  )17ص ( ...
  ... أنها الیظّنفی البسیط الکری أشیاء کثیرة 

اش تـذکر داده  الخط امروزی که مصحح آن را در مقدمـه الخط نسخه به رسم یکی از موارد تغییر رسم
تبـدیل » ةـ «و » ة«بـه  »ه «و » ه«است. تقریبًا در همه جای متن » رأسة«به » راسه«(صفحۀ ح) تغییر واژۀ 

کنـد. در بعضـی  و خواننـده را دچـار اشـتباه می شـود معنی می شده است که در بسیاری از موارد جمله بی
  آمده است.» ه «بیاید » ة «بایست  مواضع هم که می

  متن نسخۀ اساس  متن مصحح
یجعل  إنوقد یقدر االنسان إذا کان محبًا للتعلیم 

علیها و یسـتخرج منهـا  بینیثم  آلههذه األشیاء 
   )17(ص   األشکال و المسایل المتشاکلة

یجعل  أنوقد یقدر االنسان إذا کان محبًا للتعلیم 
علیهـا ویسـتخرج منهـا  یبنیثم  آلةهذه األشیاء 

  األشکال والمسایل المتشاکلة

 ها هـا و رأس زاویـه های هندسـی، تقاطع های خطی برای نامگذاری شـکل حروفی که در متن نسخه
، ااستفاده شده، به همراه خطی افقی در باالی هر حرف از دیگر کلمات متن متمایز شده است. مثالً رأس 

. این موارد در متن چاپی حیدرآباد، شاید به دلیل کمبود امکانات حروفچینـی در   ج ب، ضلع   ج اب مثلث
ایـن مطلـب در مقدمـه  آمده است. مصحح با اشاره به - ج ب-و  - ج اب-،  -ا-آن زمان، به صورت 

کند که  از سبک قدیمی حیدرآباد پیروی می» برای سرعت بخشیدن به کار«کند که  (صفحۀ ح) تصریح می
های مصـحح  با وجود امکانات سهل الوصول امروزی برای حروفچینی جای تأمل دارد. بسیاری از پانوشت

به صورت صحیح درج نشـده اسـت. در متن حیدرآباد  »-«شود به مواردی که عالمت  در متن مربوط می
، 173کنـد (ص  ها نیز از یک سـبک پیـروی نمی ها نیز با دقت صورت نگرفته و حروفگذاری رأس ترسیم
  ).99-3، شکل 205و ص  85-3شکل 

ها تفاوت دارد. مـثالً  در برخی مواضع با دیگر نسخه »ت«طوسی نسخۀ  تحریرهای موجود  نسخه بین
شود که در دیگر نسخ نیسـت و  دیده می »ت«های ریاضی تعمیم یا تخصیصی در نسخۀ  در بعضی تعریف

تر آمـده اسـت.  طـوالنی »ت«وجود دارد که در نسـخه ی های موجز های دیگر عبارت همچنین در نسخه
را با نسخۀ اساس دریابد، بعضـی از  »ت«نسخۀ متأسفانه به دلیل آنکه مصحح نتوانسته به درستی تفاوت 

همچنـین یکـی از معنـی آورده اسـت.  یجمالت را با تلفیق از هر دو نسخه و متن حیدرآباد به صورتی بـ
هایی را کـه در نسـخۀ  ت که وی عبارتقراردادهای مصحح در تصحیح، که منشأ آن معلوم نیست، آن اس

های دو مـتن دیگـر را  قرار داده و عبارت [ ]های  اساس آمده و در دو متن دیگر نیامده است بین عالمت
در مقالـۀ اول » میـل«آورده است. مثالی از ایـن مـوارد، تعریـف  < >که در اساس نیست بین دو عالمت 

  است:
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  متن مصحح
ری> قوس [غیر النصف] یکون بقدر القوس فان میل کل <نصف عن نصف األخ

التی تخرج من طرفها و یقع علی الدائرة االخری <من متنصف أحدی النصفین و 
  )18یقع علی متنصف اآلخر فتکون> علی قوائم (ص 

  » م«نسخۀ 
فأن میل قوس غیر النصف یکون بقدر القوس الذی یُخرج من طرفها ویقع علـی 

  )پ69دایرة األخری علی قوایم. (گ

  »ت«نسخۀ 
فأن میل کل نصف عن نصف األخـری یکـون بقـدر القـوس الـذی یُخـرج مـن 

  ر)111منتصف إحدی النصفین ویقع علی منتصف األخر فتکون علی قوایم. (گ

  حیدرآباد
فان میل قوس غیر النصف یکون بقدر القوس الذی یخرج من طرفها ویقع علـی 

  )4، ص 7دائرة اآلخری علی قوائم. (بخش 

توان دید. بخشی از خاتمۀ رساله در نسـخۀ  های ناروا را در انجامۀ رساله می دیگری از این تلفیقمورد 
نیامده است و همچنین تاریخ تألیف یا کتابت در انجامـۀ نسـخۀ » ت«شود که در  دیده می» ح«و متن » م«
را بـه » ح«و » م«دارای تاریخ هستند. مصـحح انجامـۀ دو نسـخۀ » ح«و » م«ذکر نشده در حالی که » ت«

  شکل زیر تلفیق کرده است:

  متن مصحح

فی  مطالبةو تحریر  مسایلة ایضاًحاهللا ظالله] من  اسبع... و قد فرغ [مصنف االمام 
 مسـهلو فرغ الکاتـب منـه  انه والحادی و العشرین من شعبان سنة ثلث و ستین و [

و سبعین و ستمائة هجریة] ستمائة هجریة نبویة (ص  أحدی ستهشهر ربیع اآلخر من 
295(  

  » م«نسخۀ 
فـی  مطالبـهوتحریـر  مسـائله ایضاحاهللا ظالله من  اسبغ... وفرغ المصنف اإلمام 

 مُسـتَهَلوفرغ الکاتـب منـه  وستمائةالحادی والعشرین من شعبان سنة ثلث وستین 
  ر)94وسبعین وستمائة الهجریة (گ إحدی سنةشهر ربیع اآلخر 

  حیدرآباد
... و قد فرغت من ایضاح مسائله و تحریر مطالبه فی الحـادی و العشـرین مـن شـعبان 

  )147، ص 7سنة ثالث و ستین و ستمائة هجریة نبویة (بخش 

ن ریاضی به زبـان عربـی در ایـران، وهای فراوان این متن و اندک بودن مخاطبان مت با توجه به غلط
معنی بـودن بعضـی از  شد و با این کار حد اقل مصحح به بی شاید بهتر بود ترجمۀ فارسی متن منتشر می

  برد. می خود پی» منقح«های متن  ها و جمله عبارت

  منابع
 3484، به کوشش جعفر آقایـانی چاوشـی، چـاپ عکسـی مجموعـۀ خطـی تحریر متوسطاتطوسی، نصیرالدین، 

  .1383علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران،  کتابخانۀ ملی تبریز، پژوهشگاه
  ق.1359(الجزء الثانی من الرسائل)، دائرةالمعارف العثمانیة، حیدر آباد دکن، الرسائل التسع همو، 
 ق.1358، دائرةالمعارف العثمانیة، حیدر آباد دکن، الرسائل السبعهمو، 
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  قلیدسإ اصولشرح مقالۀ دهم 
  ١زهرا پورنجف

  مقدمه

اسالمی بسیار مورد توجه دانشـمندان  ۀ. این اثر در دورمقاله (کتاب) است 13اقلیدس شامل اصول  کتاب
عباسـی و دیگـر بـار در روزگـار  یک بار در زمان خالفت هـارون حجاج بن یوسف بن مطرقرار گرفت و 

های هارونی و مأمونی معروف شدند. اسحاق بن حنین نیز  مأمون آن را به عربی ترجمه کرد که به ترجمه
بـه با مراجعـه خواجه نصیرالدین طوسی ن را اصالح کرد. ای دیگر از آن فراهم آورد ثابت بن قره آ ترجمه
شـده از ایـن اثـر  بازنویسیهای آن، روایتی منقح، و  های مختلف این دو روایت عربی و شرح نویس دست

های دانشمندان دورۀ اسـالمی  از آن پس تقریباً همۀ فعالیتشهرت یافت.  تحریر اقلیدسپدید آورد که به 
  شده متمرکز شد. بازنویسیی این روایت اقلیدس، رو اصول دربارۀ

های گنگ ساده و مرکب را مورد بررسـی قـرار داده اسـت.  ، بحث کمیتاصول دهم ۀاقلیدس در مقال
هـای  اسـت. در تعریف )ریفاتعمختص بخش » (صدر«و سه  2قضیه 115اقلیدس شامل  اصولدهم  ۀمقال

مقـادیر گویـا و گنـگ و  ناپـذیر پـذیر و اندازه اندازههای  ، کمیتآمده استمقاله  آغازکه در  نخستبخش 
اول تـا ششـم   خطـوط مرکـب ذواالسـمینآمده است،  47 ۀدر بخش دوم که بعد از قضیاند.  شدهتعریف 

اول تـا ششـم   تعریف خطوط مرکب منفصل آمده، 84 ۀاز قضی پسکه اند. در بخش سوم نیز  تعریف شده
  . یاد شده است

ابوالحسـن اثـر  المقالة العاشرة من کتاب أصول إقلیدس صدر شرح ۀتصحیح و ترجم
  اهوازی

به همت انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی با ترجمه، تصـحیح و شـرح آقـای سـید  1390این کتاب در سال 
صفحه به چاپ رسیده است. همچنان که از نام اثر پیداست، ابوالحسـن  182محمدرضا فاطمی دزفولی در 

                                                      
 .zpournajaf@yahoo.com، دانشگاه تهران ، پژوهشکدۀ تاریخ علمعلم خیارشد تار یکارشناس یدانشجو 1
قضیه و عکس قضیه مطرح شـده بـود  آنهای پشت سر هم که در  ی اسالمی از اصول اقلیدس، در چند جا دو قضیه در تحریرهای دوره 2

قضیه کاهش یافتـه  109دهم به  ۀاند به همین دلیل در این تحریرها، قضایای مقال ضیه مطرح شدهاند و هر دو در یک ق باهم ترکیب شده
  است.



 

 

م 
ده

لۀ 
مقا

ح 
شر

ول
ص
ا

 
س

ید
إقل

 

113 

دهم نپرداخته  ۀها اشاره شد، شرح کرده و به شرح قضایای مقال را که پیشتر بدان هایی اهوازی تنها تعریف
  است.

ناشـی از ضمن طرح معضالت ه مقدممصحح در 
در یونــان » مقــدار«و » عــدد«جــدایی دو مفهــوم 

باستان، ابوالحسن اهوازی را یکی از دانشـمندان 
مؤثر تمدن اسالمی برای نزدیک کردن ایـن دو 

ر و جـدایی مـرز موجـود بـین مفهوم به یکـدیگ
  کند. هندسه و جبر معرفی می

ــل اول  ــهفص ــوان  ک ــار «عن ــدگانی و آث زن
ــا تصــویر » ابوالحســن اهــوازی را برخــود دارد ب

شـرح های مختلف  های اول و آخر نسخه صفحه
قلیـدس أصـول إصدر المقالة العاشرة من کتـاب 

این فصل شامل شود.  آغاز میابوالحسن اهوازی 
الـف. ابوالحسـن اهـوازی در  بخـش اسـت:سه 

های دیگـران، ب. نـام و نسـب و ج. آثـار  نوشته
پـس از مصـحح  »الـف«است. در بخش اهوازی 
 شمسـی 1310نامـۀ اهگحاجی خلیفـه،  کشف الظنونزکریای قزوینی،  آثار البالدآثاری همچون  اشاره به

تاریخه عنـد و علم الفلک م قربانی، ابوالقاس نامۀ ریاضیدانان دورۀ اسالمی زندگیالدین تهرانی،  سید جالل
لینو و ... که در آنها به معرفی ابوالحسن اهوازی و آثارش ارلو آلفونسو ناکنوشتۀ  العرب في القرون الوسطی

های  اند از محدودۀ نوشـته چه تاکنون دربارۀ اهوازی نوشتهباید انصاف داد آن« گوید: پرداخته شده است، می
بـه اهـوازی و  شبیرونـی در آثـار مخـتلف اتفاطمی در ادامه اشار». رود تر نمیاستاد ابوریحان بیرونی فرا

نام و نسب این دانشـمند اهـوازی از نظـر  »ب«در بخش  کند. را مطرح و بررسی میهای علمی او  فعالیت
صـول أصدر المقالة العاشرة من کتـاب های در دسترس مصحح از  دانشمندان مختلف و با توجه به نسخه

که بیرونی نیز با » ابوالحسن اهوازی«گیرد و در نهایت نام  والحسن اهوازی مورد بررسی قرار میابقلیدس إ
  شود. کند، مورد قبول واقع می همین عنوان از او یاد می

ن یهمـ نخستشود.  دو اثر از ابوالحسن اهوازی که به دست ما رسیده است معرفی می »ج«در بخش 
و دیگـر  که متن آن در این کتاب منتشر شـده اسـتقلیدس إصول أصدر المقالة العاشرة من کتاب  شرح
که نسخۀ آن در کتابخانـۀ خـدابخش در شـهر پتنـای هنـد نگهـداری  رسالة في المیزانای به نام  رساله

از اهـوازی مفقـود آثـار  ،شود و موضوع آن دربارۀ انواع ترازوها و توزین اجسام است. نویسنده در ادامه می
  کند. را ذکر می الرّوم معارفنام  ای به جمله رساله

 :ریاضـیاتشـود. در ایـن فصـل از منـابعی چـون  فصل دوم با عنوان تاریخچۀ اعداد گنگ آغـاز می
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 ایـوز و آشنایی با تاریخ ریاضـیات؛ روف، نیکولوفسکی و الورنتیفدساناثر الک روش و اهمیت آن، محتوی
کشـف  .استفاده شده است، 3انۀ اصول اقلیدسگ ترجمه و شرح انگلیسی سر تامس هیث از مقاالت سیزده

اولین کمیت گنگ به فیثاغورسیان نسبت داده شده است که با به کار بـردن قضـیۀ فیثـاغورس در مـورد 
الساقین متوجه شدند که در چنین مثلثی اندازۀ وتر بر حسب اضالع آن بـا هـیچ  الزاویۀ متساوی مثلث قائم

گیری  توانستند بـا کمیـت واحـد انـدازه ها را که نمی گونه کمیت ینمقیاسی قابل شمارش نیست. یونانیان ا
دهد وتر  کند که نشان می فاطمی استداللی منسوب به ارسطو را مطرح می ،نامیدند. در ادامه» گنگ«کنند 

گیری نیسـت. در ایـن فصـل  واحد قابـل انـدازهمقیاس الساقین با ضلع واحد، با  الزاویۀ متساوی مثلث قائم
خط به دیگری (که به عنوان واحـد انتخـاب  توجه به این مطلب که نسبت یک پاره«ه است که عنوان شد

تواند مثل یک عدد مورد بررسی قرار گیرد، برای یونانیان نتوانست بـه  خط، می شده است) یعنی طول پاره
اضـیدانان وجود آید. اصوالً مفهوم عدد گنگ برای آنها به وجود نیامد. ایـن مطلـب بعـدها بـه وسـیلۀ ری

  »زمین مطرح شد. مشرق
هایی  در فصل سوم چگونگی تصحیح و ترجمۀ رسالۀ اهوازی توضیح داده شده است. نویسنده نسـخه

  کند: گونه معرفی می که در اختیار داشته است با ذکر مشخصات آنها اینرا 

 ، 949نسخۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران به شمارۀ  -1
 ، 2/6032عکسی  4/284ادبیات (دانشگاه تهران) به شمارۀ  ۀنسخۀ دانشکد -2
 ، 3/2928نسخۀ کتابخانۀ خدابخش پتنا در هندوستان به شمارۀ  -3
 ، 2/2742نسخۀ کتابخانۀ ایاصوفیه (استانبول) به شمارۀ  -4
 )،W.Ahlwardtدر کاتالوگ کتابخانۀ سلطنتی پروس ( 4/5923نسخۀ برلین به شمارۀ  -5
 ، 2467لی) به شمارۀ نسخۀ پاریس (کتابخانۀ م -6
 ، )Voorhove( فهرست وورهووه OR 19/14نسخۀ کتابخانۀ لیدن به شمارۀ  -7
 ، OR 7/1024نسخۀ دیگر کتابخانۀ لیدن به شمارۀ  -8
 ، 3/5482نسخۀ کتابخانۀ احمدیۀ تونس به شمارۀ  -9

  .12079نسخۀ آستان قدس رضوی به شمارۀ  -10

های آن  هـای فـراوان و شـکل ا و افتادگیهـ با وجود آن کـه گفتـه شـده دارای غلط 1نسخۀ شمارۀ 
کننده است، به عنوان نسخۀ اساس در تصحیح نسخه معرفی شده و دلیل ایـن انتخـاب  تناسب و گمراه بی

ها داده شـده و عنـوان شـده  بیان نشده است. سپس توضیحاتی راجع به عالئم به کار رفته در نسـخهنیز 
حسین مصاحب در  رسی حتی المقدور از روش دکتر غالماست که در تنظیم مطالب متن عربی و ترجمۀ فا

  پیروی شده است. حکیم عمر خیام به عنوان عالم جبرکتاب 
                                                      

3 Heath, Thomas L., The Thirteen Books of Euclid’s Elements with Introduction and Commentary, Cambridge 
1963. 
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شامل یک مقدمه  صدر المقالة العاشرة من کتاب أصول إقلیدسدر فصل بعد متن تصحیح شدۀ رسالۀ 
گـذاری  ای نامها بـر فصل آمده است. در متن تصحیح شده، حروف فارسـی بـه کـار رفتـه در نسـخه 8و 

  ها حفظ شده و در کنار آنها حروف انگلیسی معادل این حروف فارسی آمده است. شکل
فصل بعدی به ترجمۀ فارسی رساله و شرح اصطالحات ریاضی آن به زبان امروزی اختصاص دارد. به 

آن را در این صورت که مترجم ابتدا متن را ترجمه کرده و هر جا در متن ترجمه شده نیاز به شـرح بـوده 
  پاورقی آورده است.

در فصل بعدی اصطالحات ریاضی قدیم به کار رفته در رسالۀ اهوازی گنجانـده شـده و توضـیح داده 
توان به اصطالحاتی چون اعداد مسـطح، ذواالسـمین، ذوالموسـطین، کهـاد  شده است که از آن جمله می
  (اصغر)، موسّط و ... اشاره کرد.

های گنگ در ریاضیات قرون وسـطی در مشـرق  دوم ۀجرنظریۀ د«لۀ ضمیمۀ کتاب ترجمۀ فارسی مقا
  . 4فسکایا استیگالینا ماتو »زمین

های متوافـق و متبـاین در یونـان باسـتان  ای از مفهوم عدد و مقدار و کمیت در این مقاله ابتدا مقدمه
اقلیـدس  اصـولهای گنگ ساده و مرکب طبـق مقالـۀ دهـم  بندی کمیت گاه به دسته بیان شده است. آن

تا با بررسی چند اثر در دورۀ اسالمی راجع بـه  است  فسکایا تالش کردهیپرداخته شده است. در ادامه ماتو
از محمـد بـن عیسـی  تفسیر المقالة العاشرة من کتاب إقلیدساقلیدس از جمله  اصولمطالب مقالۀ دهم 

شرح [صدر] المقالة العاشرة مـن ر خازن، از ابوجعف 5شرح [صدر] المقالة العاشرة من کتاب إقلیدسماهانی، 
از یوحنا بن حارث بن بطریق القسّ، مقالة في مقادیر المنطق و الصم ، 6از ابوالحسن اهوازی کتاب اقلیدس

از ابو عبداهللا حسن بن محمد بن حمله معروف به ابـن بغـدادی و  رسالة في المقادیر المشترکة و المتباینة
به اثبات برسانند که این دانشمندان دورۀ اسالمی بودند که اعداد گنگ را بـه چند اثر دیگر، این نظریه را 

  گوید: عنوان عدد مطرح کردند. او می
دهـد کـه  بـه خـوبی نشـان می اصـولهای مختلـف مقالـۀ دهـم  های من در شـرح بررسی

ی مشرق زمین با اعداد گنگ به عنوان عدد کامالً آشـنا بودنـد و در اریاضیدانان قرون وسط
قابل  اصولاند. عالقۀ آنها به مقالۀ دهم کتاب  برده اسبات خود آنها را به خوبی به کار میمح

آنها به منظور آشکار ساختن طبیعت ریشۀ اعداد و یـافتن پایـۀ محکمـی بـرای . درک است
  اند. یافتن قواعد استفادۀ عملی از اعداد گنگ به این کار پرداخته

                                                      
4 Galina Matvievskaya, “The Theory of Quadratic Irrationals in Medieval Oriental Mathematics”, Annals of the 

New York Academy of Sciences, vol. 500, 1987, pp. 253-275. 
شرح صدر المقالة عنوان شده اما در منبع زیر نام این رساله  ،شرح المقالة العاشرة من کتاب إقلیدس ،فوق نام اثر ابو جعفر خازن ۀدر مقال 5

  بیان شده است: ة من کتاب إقلیدسالعاشر
  .9، ج دائرة المعارف بزرگ اسالمی، »اقلیدس«مولوي،   محمدعلى - نائینى یجعفر

شـرح المقالـة العاشـرة مـن کتـاب و نام اثـرش  با نام احمد بن حسین اهوازی کاتب نام برده شده است اوفسکایا از یخانم ماتو ۀدر مقال 6
  عنوان شده است.اقلیدس 
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-١٣٢٢حسین نطنزی کاشـان (محمد ّمحاج اثر اقلیدس (مقالۀ دهم)  اصولشرح 
  ق)١٢٣۵

 1387انتشارات مجمع ذخایر اسـالمی قـم در سـال 
 الحـاج مـاقلیـدس (مقالـۀ دهـم)  اصولشرح کتاب 
را که  ق) 1235-1322دحسین نطنزی کاشانی (محم

 اصـولترجمۀ فارسی همـراه بـا شـرح مقالـۀ دهـم 
اقلیدس است، به کوشش محمود اخوان مهدوی و بـا 

  مقدمۀ افشین عاطفی به چاپ رساند.
 نای نسبتاً طـوالنی از افشـی مقدمهدر آغاز کتاب 

ملّـا محمـد و خانـدان عاطفی در مورد زندگانی، آثـار 
شـرح آمـده اسـت. از جملـه  حسین نطنزی کاشـانی

ین حاج ملّا محمد حس ، برادر و فرزنداحوال و آثار پدر
، حاج ملّـا احمـد نطنـزی کاشـانی(به ترتیب  نطنزی

آیـت اهللا العظمـی غـروی و میرزا ابـوتراب نطنـزی 
هــای ریاضــی،  فهرســت برخــی از کتاب ) وکاشــانی

و نجومی موجود در کتابخانۀ علمای خانـدان  یهندس
   .نطنزی

  خوانیم: میۀ افشین عاطفی در مقدم
ش) در کاشان دیـده  1198-1199ق ( 1235حاج ملّا محمد حسین نطنزی کاشانی در سال 

به جهان گشود. وی تحصیالت خود را نزد پدر و برادرش میرزا ابوتراب و حاج سـید محمـد 
احمـد  الاج مـحـش ا تقی پشت مشهدی و دیگر بزرگانی که بیشتر آنها شاگردان جد مادری

ربیـع  22وی در فاضل نراقی بودند، در مدرسۀ سلطانی کاشان و خارج از آن به پایان رساند. 
ش در اثر بیماری درگذشت و آرامگاهش مقابل بقعۀ  1283ق برابر با تیر  1322الثانی سال 

  ملّا محسن فیض قرار دارد.

  :آمده استچنین  مانده از او این یجاردر ادامه، آثار ب
 حاشیه بر تهذیب شیخ بهایی در نحو،  -1
 الفوائد در نحو،  -2
 اقلیدس در هندسه به فارسی،  اصولشرح و ترجمۀ مقالۀ عاشرۀ  -3
  ق). 1313چاپ دوم  -ق 1299رسالۀ عملیّه در احکام فقه (چاپ اول:  -4

محمدحسـین  الدر ادامۀ مقدمه، نامۀ چند تن از امیران و سالطین آن زمـان بـرای تـدریس حـاج مـ
  ها عبارتند از: نطنزی در مدرسۀ سلطانی آورده شده است. این نامه
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ارۀ تـدریس حـاج ملّـا محمـد حسـین نطنـزی در مدرسـۀ سـلطانی، نامـۀ فرمان ناصرالدین شاه درب
السلطان به محمد حسن خان میر پنجه حکمران کاشان در مورد تدریس حاج ملّا محمـد حسـین در  امین

السلطان به حکمران کاشـان در مـورد تـدریس و تنظـیم امـور موقوفـۀ  مدرسۀ سلطانی، نامۀ اتابک امین
  حاج ملّا محمد حسین، نامۀ قائم مقام به امیر تومان نایب الحکومۀ کاشان.مدرسۀ سلطانی [به] وسیلۀ 

افشین عاطفی در ادامۀ مقدمۀ خود در بخشی از شرح احوال حاج ملّا احمد نطنزی کاشانی پـدر حـاج 
  گوید: ملّا محمد حسین نطنزی چنین می

شـانی کـه حاج ملّا احمد فرزند میرزا علینقی بن مسیح بن محمدحسـین پشـت مشـهدی کا
رسد، در اواخر قرن دوازدهم در چیمه رود نطنز به دنیا آمد.  نسبش به حّر بن یزید ریاحی می

... در کاشان در جلسات درس و بحث ملّا احمد فاضل نراقی شـرکت جسـت و مـورد توجـه 
نراقی واقع گردید و دختر فاضل نراقی را به همسری انتخاب کرد و از این همسر که به سال 

ق)،  1221-1262های: میرزا ابـوتراب ( درگذشت صاحب چهار فرزند گردید به نامق  1247
ق)، حاج ملّا محمدحسن قطب ملقب به عبد علیشـاه  1291ملّا عبدالباقی (متوفّی حدود سال 

  ق). 1235-1322ق) و حاج ملّا محمد حسین ( 1302-1232(

در مـورد شـیوۀ  )مصـحح(ای از محمود اخوان مهـدوی  دیباچهپس از مقدمۀ طوالنی افشین عاطفی، 
  خوانیم: چه می دیبااین در او آمده است. دسترس درهای  نسخهو  تصحیح

اقلیدس در علـم هندسـه  اصولچه پیش رو دارید شرحی است به فارسی بر مقالۀ دهم از آن
توضـیحات  ۀو ارائر آن از هرگونه اظهار نظر رسد و د که تنها جهت حفظ و نشر به چاپ می

گـردد.  تخصصی خودداری شده و کار شرح و توضیح آن به متخصصین این حوزه واگذار می
کنـد بـه  لذا کتاب حاضر که تنها سـهولت دسترسـی بـه متنـی نسـبتاً صـحیح را میسـر می

  گردد. پژوهشگران این حوزه پیشکش می

 اصـولمتن عربی مقالـۀ دهـم محمدحسین نطنزی کاشانی را که از روی  المصحح در ادامه، شرح م
نوشـته شـده بـر  های شرحترین  اقلیدس به فارسی برگردانده شده و سپس شرح شده است، یکی از بسیط

دانسته است که با کمک گرفتن از شروح دیگری چون شرح ابوالحسن اهوازی و شـرح  اصولمقالۀ دهم 
بزدایـد  ها شرحنکات مجهول را از این  میرزا ابوتراب نطنزی بر مقالۀ دهم، سعی نموده است تا حد امکان

گوید نطنزی حداقل دو نسخه از مقالۀ عاشـره  تری را در اختیار مخاطبان قرار دهد. او می فهم و شرح همه
کند، در اختیار داشته است و شیوۀ شرح  یاد می» نسخۀ ثابت«و » نسخۀ حجاج«را که خود از آنها با عناوین 

جا که دو مطلب شـبیه بـه یکدیگرنـد،  ز تکرار مکررات خودداری کرده و آنگونه بوده است که ا او به این
تر بـه شـرح  مطلب قبلی ارجاع داده و حتی در مواردی خواننده را برای کسب اطالعات بیشبه خواننده را 

فاضـل المحقّـق المـولی «برادر خود، میرزا ابوتراب نطنزی، ارجاع داده است. وی از برادر خود بـا عبـارت 
  کند. یاد می» فخر المهندسین استاداالجل«و» قّق شیخنا و استادناالمد

های مورد دسترس مصحح، یکی نسخۀ مرحوم حسن نراقی است که شمارۀ ایـن نسـخه ذکـر  نسخه
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ای از کتـب و رسـاالت   نشده است، تنها عنوان شده است که این نسخه، بخشی از یک نسخه از مجموعه
در مجموعه، از بـرگ  اثرباشد و جای این  ۀ مرکزی دانشگاه تهران میدر باب حساب و هندسه در کتابخان

نامد. دیگری نسخۀ آقـای افشـین  می» ن«پ است. مصحح این نسخه را نسخۀ  -193پ تا برگ  -121
تر از  تر و کامـل اظ صحت مـتن صـحیححصفحۀ پایانی متن است اما از ل 13عاطفی است که تنها شامل 

  کند. از آن یاد می» ع«نسخۀ است که مصحح با » ن«نسخۀ 
ای است کامل به انضمام یک دیباچۀ الحاقی که ظـاهراً  نسخه» ن«به گفتۀ مصحح در مقدمه، نسخۀ 

النحریـر المحقـق و «هـای  توسط کاتب نسخه اضافه شده است چرا که از محمدحسین نطنزی بـا عبارت
گوید که احتماالً متن کتـاب نیـز توسـط  میکند. در ادامه مصحح به اشتباه  یاد می...» المنطیق المدقق و 

پردازد، مطلب را با  جا که به اظهار نظر محمدحسین نطنزی می شخص دیگری تنظیم شده است چون آن
نصـیرالدین طوسـی  جـا خواجه که منظور از محرر در این کند، در حالی شروع می» فرماید محرر می«عبارت 

های  اقلیدس، تمامی فعالیت اصولاجه نصیرالدین طوسی از پس از تحریر خو زیرا چنان که گفته شداست 
خـود را از روی  های شـرحو  بر روی این تحریر خواجـه متمرکـز شـد اصولدانشمندان اسالمی در مورد 

ملّـا محمـد رسـد کـه  تر به نظـر می نادرستی سخن مصحح آنجا روشن آوردند. تحریر خواجه به عمل می
  .آورد را می» گویم و من می«عبارت  های خود پیش از ذکر دیدگاهحسین 

رسد که نسخۀ  مصحح با ذکر شواهدی که از مقایسۀ دو نسخه به دست آورده است به این نتیجه می
استنسـاخ شـده » ع«از روی نسخۀ » ن«کند که نسخۀ  باید نسخۀ خود مؤلف باشد یا حداقل اثبات می» ع«

  است.
تنها نسخۀ کامـل از ایـن » ن«که نسخۀ   به این گوید با توجه مصحح در مورد روش تصحیح خود می

نسخۀ اساس کـار او بـوده اسـت. در ادامـه او  ،های فراوان متن است که به دست او رسیده، با وجود غلط
  گوید: می

های تکـراری و امثـال آن دیـده  های امالیی، عبارت دستکاری متن تنها در مواردی که غلط
ر نسـخۀ اسـاس شـروع  -185نسخه هـم از بـرگ  شد، صورت پذیرفت و کار مقابلۀ دو می
  یابد. شود و تا آخر متن ادامه می می

در فصلی دیگر متن تصحیح شدۀ رسـاله آمـده اسـت کـه محتـوی  ،بعد از این مقدمۀ نسبتاً طوالنی
کتـاب در  قضیه است. 109اقلیدس شامل سه بخش تعریف و  اصولترجمه و شرح متن کامل مقالۀ دهم 

  تنظیم شده است. صفحه تهیه و 200
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 شناس روسیهمطالعات در تاریخ زیستنگاه به مجلۀ 
  ١فر شمامه محمدی

مندان به این رشته انگیزه ایجاد کنـد.  هتواند برای جوانان و عالقبررسی تاریخ علوم زیستی یک کشور می
خـالی اسـت. در ایـن نوشـته،  بپـردازدای که به طور ویژه به این مقوله مجلهمتأسفانه در کشور ما جای 

کـه در کشـور روسـیه چـاپ  2شناسـیمطالعاتی در تاریخ زیست شود تا با معرفی اجمالی مجلۀتالش می
  ها بگشاییم. گونه مجلهو نشر این شود راهی برای تهیه می

ز آن هـر سـال چهـار شـماره از آن در چـاپ شـد و پـس ا 2009ایـن مجلـه در سـال  اولین شمارۀ
نــد از: انجمـن دانشــمندان و پژوهشــگران ا شــود. بانیــان ایـن مجلــه عبارتپترزبــورگ منتشــر مـی سـن
سـن  ۀوری واویلـوف (شـاخاتـاریخ علـم و فنـ . مؤسسـۀNestor-Historiaنشـر  پترزبورگ و خانۀ سن

مجله است. سرویراستار این مجله ادوارد مشاور این  مؤسسۀپترزبورگ) وابسته به آکادمی علوم روسیه نیز 
    است. 3کولشینسکی

هـا بـه چشـم هر بار این سرفصـل گفتار، تقریبًاهای معمولی مانند پیشدر هر شماره عالوه بر بخش
شناسی و منـابع شناسی، کتابها، آموزش تاریخ زیستها و مصاحبهها، اسناد، شرح حالخورد: پژوهش می

ایـن مجلـه بیشـتر بـه  1از جلد 1 ا، و شرح وقایع. برای نمونه شمارۀهاخباری از کتابها و مرجع، بازبینی
هـایش نوشـته شـده، پرداختـه او و اندیشـه هایی که در بارۀهای چارلز داروین و کتابشرح آثار و دیدگاه

کنـد لـذا دین و علـوم زیسـتی برقـرار  تواند پلی میان فلسفۀاست. از آنجا که داروینیسم در کشور ما می
                                                      

 sh.mohammadifar@yahoo.comبنیاد دائرةالمعارف اسالمی،  1
2 Studies in the History of Biology  
3 Eduard Kolchinsky 
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برانگیـز را استعداد مباحث فراوان و مباحثه
لـوم تـاریخ ع برای چـاپ در یـک مجلـۀ

از جلد  1 زیستی در کشورمان دارد. شمارۀ
 این مجله اغلب بـه بررسـی تاریخچـۀ 2

شناسـی از جملـه های زیستبرخی شاخه
شناســی، و نامــهشناســی، شــجره ویــروس

هـا افراد شاخص در این زمینـه نامۀزندگی
هــای جانورشناســی، روســیه، مــوزه در

ران، و بـاز هـم داهـا و مجموعـهمجموعه
دارویـن پرداختــه  برخـی مطالـب در بــارۀ

  است. 
ــه شــماره هــای بعــدی ایــن مجلــه ب

هـای تحقیقـات برخی ایسـتگاه ۀتاریخچ
هـای میدانی، مراکـز آزمایشـگاهی و بـاغ

ــاه ــق گی ــدگی و روش تحقی ــی، زن شناس
گیاهان در اتحـاد آوری  افرادی که به جمع

ــه ــابق پرداخت ــوروی س ــاهیر ش ــد، جم ان
هـای  هـا و تخریـببرخی آسیب ۀتاریخچ

های مربوط هایی از همایشبرخی گیاهان، و همچنین گزارش ۀمحیط زیستی مهم، دانش پیشینیان دربار
  ها پرداخته است.  یادواره، همچنین به تیبه علوم زیس

توانـد الگـویی بـرای پـرداختن بـه شـود مـیو منتشر مـیبیشتر موضوعاتی که در این مجله نوشته 
  موضوعاتی مشابه در کشورمان باشد تا تاریخ علوم زیستی ایران از غربت بیرون آید.
شناسی ایران)، محمـود آشنا کردن نسل جوان با افرادی مانند حسین گل گالب، احمد پارسا (پدر گیاه

گـذاران چ، احمد قهرمان و افرادی از این دسـت کـه پایـهمد بلوحشناسی نوین ایران)، مبهزاد (پدر زیست
آمـوزان ورزان و مشـوق اصـلی دانـشاند ادای دین به پیشگاه این تالششناسی معاصر ایران بوده زیست

های کشورمان، هرچند قدمت زیادی نداشته باشند، موضـوعی است. همچنین پرداختن به سرگذشت موزه
داران اسـت. بـرای آمـوزان و مجموعـهدانش و برانگیزانندۀ عالقۀجالب برای پژوهشگران و دانشگاهیان، 

علوم دانشگاه تهران کـه بـه دسـت دکتـر مصـطفی فـاطمی  نمونه تاریخچۀ موزۀ جانورشناسی دانشکدۀ
ای جالب توجـه و درخـور بررسـی بـرای امکانات کم ایجاد شد نمونه و با 1333) در سال 1338 -1289(

لوصفی زایدا ا دستان خالی اما با همت و انگیزۀآموزان و دانشجویان با افرادی است که بآشنا کردن دانش
  گذاری کردند.ایران را پایه زیربنای فهم عملی علوم پایۀ
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هاراتگانیتا ِب  
  (نشریۀ تاریخ ریاضیات هند)

  ١یونس مهدوی

بـه منظـور تـرویج  1978در سـال  2انجمن تاریخ ریاضیات هند توسط استاد فقید، اودیتـا نارایانـا سـینگ
توان بـه برگـزاری  های این انجمن می ها در حوزۀ تاریخ ریاضیات تأسیس شد. از فعالیت ها و تجربه نظریه

های میانـه و دوران جدیـد  و سمینار دربارۀ آثار ریاضی دوران باستان، سـده  های ساالنه، کنفرانس نشست
 گانیتـا بهـاراتیاست.  گانیتا بهاراتیریاضیات هند انتشار مجلۀ اشاره کرد. دیگر فعالیت مهم انجمن تاریخ 

شماره از آن چاپ شده اسـت.  31شود و تا کنون  های ژوئن و دسامبر هر سال منتشر می دو شماره در ماه
های مرتبط با آن شکل گرفتـه اسـت و بـه  تاریخ ریاضیات و حوزه های هبه منظور نشر مقال گانیتا بهاراتی
هـای فرانسـوی، آلمـانی، سانسـکریت و هنـدو  هایی که به زبان شود؛ البته مقاله ی منتشر میزبان انگلیس
  شود. اند، بسته به میزان اهمیت آنها به طور استثنا چاپ می تألیف شده

عرضۀ دورنمایی صحیح از تاریخ ریاضیات هنـد اسـت. بـا ایـن وجـود، در  گانیتا بهاراتیهدف اصلی 
  پذیرد: د زیر نیز مقاله میموضوعات دیگری همچون موار

  تاریخ عمومی ریاضیات
  آثار و زندگینامۀ ریاضیدانان

  های بومی جهان ریاضیات و فرهنگ
  منشأ ریاضیات
 های نوزدهم و بیستم ریاضیات سده

  های آموزشی نوزایی و تاریخ ریاضیات در درسنامه

                                                      
 ymahdavi@ut.ac.irکارشناس ارشد تاریخ علم، پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران،  1

2 Udita Narayana Singh 
 1949آغاز کرد و دکتری خود را در رشتۀ ریاضی در سال  در دانشگاه اللّٰه آباد (هند)  به دنیا آمد و تحصیالت خود را 1917سینگ در سال 

 معروف شد.» آکسفورد شرق«در همان دانشگاه به پایان رساند. دانشگاه اللّٰه آباد بعدها به 
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ـــاراتیســـردبیری  ـــا به را  گانیت
برعهده  3اکنون شری کریشنا دانی هم

سال  -دارد و آخرین دو شمارۀ مجله 
و مطالب  ها لهشامل مقا -سی و یکم 

  زیر است:

دربارۀ توجیه قاعدۀ «سارما،  §
Aṅkānāṃ Vāmato Gatiḥ« ،

  .22-1ص 
ــــی،  § ــــه و «ژروم پُت اوژن ژاک

پیشگامی او در بررسی نمادهای 
 33-23، ص »عددنویسی هندی

دربــارۀ اعــداد «دیپــاک جــاداو،  §
، »Bhagavotī Sutraمنقوش در 

  .55-35ص 
ــال،  § ــو و ونوگوپ ــأثیرات «رائ ت

اختالف منظر ماه: المبانا و ناتی 
 81-57، ص »در نجوم هندی

 .103-83، ص »روش واکیا در یافتن طول [دایرةالبروجی] ماه«پای، جوشی و راماسوبرامانیان،  §

  .114-109، ص »هند و جهان ریاضیات«راگوناتان،  §
(ترجمـۀ فارسـی در همـین  118-115، ص »تـاریخ ریاضـیاتجایزۀ و گوپتا  آر. سی.«کیم پلوفکر،  §

  )میراث علمیشمارۀ 
  .122-119، ص »بزرگداشت صدمین سال تولد پروفسور گورجار«مِدا لیمای،  §
  .124-123یادبود هرمان مینکوفسکی، ص  §
 Ganitasārakaumudī: The Moonlight of the Essence of Mathematicsنقد و بررسـی کتـاب  §

(س. ر. سـارما،  SaKHYa، با تصحیح، مقدمه، ترجمه و شرح ریاضی توسـط Ṭhakkura Pherūاثر 
  کاتیو هایاشی و میچیو یانو).

 .135-131آثار جدید منتشر شده در تاریخ ریاضیات، ص  §
های  (شماره گانیتا بهاراتی) سردبیر قبلی نشریۀ B. S. Yadavآگهی درگذشت پروفسور ب. س. یاداو (

.137، ص 2010فوریۀ  24) در 28-31

                                                      
3 Shrikrishna G. Dani 
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دو مجلۀ تاریخ علم نگاه به  
  افشار غالمحسین صدری

ه دو حوزۀ زبانی در دو نشریۀ دانشگاهی متعلق ب تاریخ علمو مجلۀ  تاریخ العلوم العربیةمجلۀ 
کننـد. در ایـن نوشـتار بـه  های مشابهی را دنبـال می که هر دو موضوع هستند  جهان اسالم

  ها را بررسی کنیم.  واهیم یکایک مقالهآنکه بخ ایم، بی معرفی کوتاهی از این دو مجله پرداخته

  .تاریخ علم، تاریخ العلوم العربیة ها: کلیدواژه

میراث علمی عـرب در دانشـگاه حلـب کشـور سـوریه منتشـر  ۀاز سوی مؤسس تاریخ العلوم العربیة ۀمجل
با مدیریت احمد یوسـف الحسـن منتشـر  1356/ اردیبهشت 1977شود. نخستین شمارۀ آن در ماه مه  می

  وارد استوارت کندی.وسف الحسن، سامی خلف حمارنه و ادشد. دبیران آن عبارت بودند از احمد ی
های رشدی راشد، احمد سـعیدان، عبدالحمیـد صـبره و  نامدر هیئت تحریریه هم عالوه بر آن سه تن 

  شد. دانلد هیل دیده می
مجله در چهار سال نخست هر سال دو شماره منتشر شد. در سال پنجم خالد ماغوط به جـای سـامی 
خلف حمارنه در میان دبیران قرار گرفت و از آن پس مجله هر سال تنها یک شماره منتشر شد. در سـال 

ی در شمار دبیران نیست. در سال سیزدهم هیئت دبیران جز احمد یوسف الحسن همگـی ششم دیگر کند
اند و سامی شلهوب، مصطفی موالدی و جمیل رجب در شـمار دبیـران و عالءالـدین لـولح بـه  تغییر کرده

  اند. عنوان سردبیر معرفی شده
وجـود هایی  مجله مقاله شود از بسیاری پژوهشگران تاریخ علوم اسالمی در این به طوری که دیده می

اند از همکـاری پژوهشـگران و  از جمله از ایرانیـان و در مجمـوع بنیانگـذاران مجلـه انتظـار داشـته دارد،
اند. بـه  رسد در کارشان توفیق چنـدانی نداشـته نهادهای پژوهشی بسیاری برخوردار شوند، ولی به نظر می

از سال نهم هر سه سال یک شماره و از  ،شماره همین دلیل از سال پنجم ناگزیر شدند هر سال تنها یک
های چهارده و پانزده باز با فاصلۀ سه سـاله  سال دوازدهم هر چهار سال یک شماره منتشر کنند. ولی سال

  منتشر شده است.
صـفحه  280تـا  168سـانتیمتر) و در حجـم  5/22×5/16در قطع وزیـری ( تاریخ العلوم العربیةمجلۀ 

ماره دارای دو بخش عربی و فرنگی است که خالصۀ هر دو بخش به هر دو زبان منتشر شده است. هر ش
  های مختلف متفاوت است. عربی و فرنگی در شماره های هآورده شده است. نسبت مقال
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کیفیت چاپ مجله پایین تر از حد انتظـار 
توان نوعی پسـرفت را  است و در مجموع می

  در کار آن احساس کرد.
دورۀ مجله بـه  15ن های ای موضوع مقاله

مقالـه،  33این شرح اسـت: نجـوم و تنجـیم 
ــیات  ــکی  28ریاض ــه، پزش ــه،  27مقال مقال

مقاله، تاریخ علم  9مقاله، فناوری  10جغرافیا 
مقاله، مشـاهیر  8مقاله، تقویم  9به طور کلی 

بـه  1980از سال دوم  2مقاله (شمارۀ  7علم 
هــزارۀ ابــن ســینا اختصــاص یافتــه اســت)، 

 4مقالـه، تقـویم  4مقاله، اپتیک  5 ژیرمتالو
   مقاله. 3مقاله، فیزیک  3مقاله، شیمی 

***  

از سوی پژوهشـکدۀ تـاریخ  تاریخ علممجلۀ 
شود. نخسـتین  علم دانشگاه تهران منتشر می

  انتشار یافت. 2003/1382شمارۀ آن در پاییز سال 
اش حمیدرضا گیاهی یزدی بود  میزاده و مدیر اجرایی و مشاور عل مدیر و سردبیر آن دکتر هادی عالم

نفـر از محققـان ایرانـی و  12نفر کـاهش یافـت و  10نفر از افراد دانشگاهی در هیئت تحریریه به  18و 
  خارجی به عنوان مشاوران علمی معرفی شدند.

کرد، ولی تنها در سال سوم در دو شـماره  هر سال یک شماره منتشر می تاریخ علمتا سال دوم مجلۀ 
ای انتشار نیافـت و ظـاهراً دلیـل آن رفـتن آقـای دکتـر  هیچ شماره 1386. در عوض در سال منتشر شد

ای از  با سردبیری دکتر محمد باقری و ترکیب تازه 1386زاده از پژوهشکده بود. شمارۀ ششم در سال  عالم
  است. 1389ای که در دست است شمارۀ نهم متعلق به سال  هیئت تحریریه انتشار یافت و آخرین شماره

صـفحه یـا کمتـر و دارای چـاپ و صـحافی  200این مجله در قطع وزیری و بـه طـور میـانگین در 
سرمشـق  تـاریخ العلـوم العربیـةرسد در آغاز از مجلـۀ  ای است. از لحاظ شکل و شمایل به نظر می پاکیزه

نخست کمتـر و های  های فرنگی در شماره گرفته و مانند آن دارای دو بخش فارسی و فرنگی است. مقاله
  شود. بعدها بیشتر دیده می

 تـاریخ علـممجلۀ  ازرغم محدودیت قلمرو زبان فارسی نسبت به زبان عربی مشارکت و استقبال  علی
رسد و پیشرفت و تکامل چشـمگیری در فعالیـت ده سـالۀ  اش بیشتر به نظر می در قیاس به همتای عربی

  دهد.  نوید میآن نمایان است و تنوع و غنای باز هم بیشتری را 
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مقاله، نجـوم  8مقاله، پزشکی  11های این مجله در مقولۀ ریاضیات و تقویم هر یک با  بیشترین مقاله
مقاله، موسیقی، هواشناسی  2شناسی هر کدام  مقاله، اپتیک و روان 3مقاله، بزرگان علم  5مقاله، شیمی  7

  و فناوری هر کدام یک مقاله اختصاص دارد.
های فارسی به زبان انگلیسی آمده است. معرفی یا نقد کتاب هم در بیشـتر  چکیدۀ مقالهدر هر شماره 

  ها وجود دارد. شماره
  های زیر است:  جایش خالی است، از جمله مقوله تاریخ علمآنچه در مجلۀ 

  تاریخ فناوری (معماری، کشاورزی، آبیاری، ساخت ابزار و آالت) .1
  شناسی) جانورشناسی، زمینشناسی،  علوم طبیعی (گیاه .2
  جغرافیا .3
  های اقتصادی) سیاست و اقتصاد (آیین کشورداری، نظریه .4
 علم در ایران پیش از اسالم .5

های علمی با شـدت بیشـتری  رسد جا دارد مبحث کتاب شناسی و نقد و معرفی کتاب همچنین به نظر می
خواهد توانست در آینـده  تاریخ علم دهد که مجلۀ دنبال شود. وجود پژوهشکدۀ تاریخ علم این نوید را می

   پربارتر شود و بر فرایند پیشرفت تاریخ علم اثر خوبی بگذارد.
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  سهیلمجلۀ 
  ١پویان رضوان

های تخصصی در زمینۀ تاریخ علم در تمدن اسالمی است که انتشار آن از سال یکی از مجله سهیلمجلۀ 
شـود، میالدی در بارسلون اسپانیا آغاز شده است. این مجله که تقریباً به صورت سالنامه منتشر می 2000

تـرین پژوهشـگران ایـن رشـته در های عرصۀ تاریخ علم است که همکاری سرشناسنشریهاز مهمترین 
 2انتشار آن، نشانگر ارزش علمی آن است. سردبیری سه شمارۀ نخست این مجله بر عهـدۀ خـوان وِرنِـت

در سِمت مشاوران  5و خولیو سامسو 4، مونیکا ریوس3لراساسوک خوسفبوده است و در شمارۀ نخست آن، 
تحریریۀ ایـن شـماره را امیلیـا کـالوو (دانشـگاه هیئت  اند. اعضایکردهسردبیر با این نشریه همکاری می

(دانشـگاه بارسـلون) خـوزه کابـاس خوسـف کاسـولراس بارسلون)، مارگاریتا کستلز (دانشگاه بارسـلون)، 
فورکـادا (دانشـگاه بارسـلون)  میگـللون)، ، بارسلون)، مرسه کومس (دانشگاه بارسـ6و فابرائ(دانشگاه پومپ

ل مِسْترِس (دانشگاه بارسلون)، خگرانادا)، ان های علمی انجمن عالی پژوهشاکسپیراسیون گارسیا سانچز (
روزِر پوژ (دانشگاه بارسلون)، مونیکا ریوس (دانشگاه بارسلون)، خولیو سامسو (دانشگاه بارسلون) و مرسـه 

  اند. دادهمی تشکیل ویالدریک (دانشگاه بارسلون) 
آقایان محمد باقری (ایران)، جان لنارت برگـرن (کانـادا)، چـارلز برنِـت (انگلسـتان)، محمـد الفـیض 

الـدین (مالزی)، یان پیتر هوخنـدایک (هلنـد)، اکمـل مارنه(مراکش)، برنارد گلد اشتاین (امریکا)، سامی ح
وارت کِنِدی (لبنان)، دیوید آنتـونی کینـگ (آلمـان)، (فرانسه)، ادوارد است ژاکار احسان اوغلو (ترکیه)، دانیل

، جـان نـورث (هلنـد)، دیویـد پینگـری (سـوریه)پاول کونیچ (آلمان)، ریچارد لورچ (آلمان)، خالد مـاغوط 
  اند. مشاوران این نشریه بودههیئت  (امریکا)، جمیل رجب (امریکا) و جرج صلیبا (امریکا) اعضای

  :م)٢٠٠١( جلد اولعناوین 

از ابوسـهل  فی نسبة ما یقـع بـین ثالثـة خطـوط مـن خـطّ واحـدح، ترجمه و شرح رسالۀ تصحی« -
                                                      

 pnrezvani@gmail.comتهران،  دانشگاهکارشناس ارشد تاریخ علم، پژوهشکدۀ تاریخ علم  1
2 Juan Vernet 
3 Josep Casulleras 
4 Mònica Rius 
5 Julio Samsȯ 
6 Pompeu Fabra University  
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، جان لنـارت برگـرن و گلـن ون »7کوهی
 بروملن.

در سنت ریاضی انـدلس و مصور اعداد « -
 ، احمد جبار. 8»مغرب

 زیج الکامل فی التعـالیمنظریۀ ماه در « -
 ، روزر پوژ.9»ابن هائم

هــای هــای سانســکریت مــتنترجمــه« -
ـــار  ـــی در درب ـــی و فارس ـــومی عرب نج

 ، دیوید پینگری.10»جیپور جایاسیمهای
مختصـر احکام نجوم و نجوم مردمی: « -

ــواء ــن االن ــارس م ــن ف ــد ب ، م. 11»از احم
فورکادا. او در این مقالـه پـس از نوشـتن 

ای مفصل دربارۀ رسـالۀ یـاد شـده، مقدمه
 این رساله را تصحیح کرده است. 

حاسبۀ جدیـدی م آشپز که دو تا شد...« -
های مسـلمانان گیریترین اندازهاز قدیمی

هـای محاسـباتی برخـی از ، پروفسور دیوید کینگ. مؤلف در این مقالـه بـه روش12»در زمینۀ مساحی
منجمان متقدم دورۀ اسالمی برای سنجش فواصل و زوایای نجومی (مثل عرض جغرافیـایی، جهـت 

 قبله و...) پرداخته است.
مـیالدی) دربـارۀ کـاربرد  1000ارگان در یک رسالۀ اروپایی قـدیمی (حـدود فصل مربوط به ست«  -

 چ. ، پاول کونی13»اسطرالب
 ریچارد لورچ. ،14»برخی از نخستین کاربردهای ربع مجیب« -
های میانـه و های جغرافیایی خاص در دورۀ اسالمی سدههای ساعتی ساخته شده برای عرضربع« -

   .کویالدریمرسه  ،15»ها بر سنت اروپاییتأثیر آن

                                                      
7 Abū Sahl al-Kūhī's “on the ratio of the segments of a single line that falls on three lines” 
8 Figurate numbers in the mathematical tradition of al-Andalus and the Maghrib 
9 The theory of the moon in the al-Zīj al-Kāmil fi’l-Taʿālīm of Ibn al-Hāʾim  
10 Sanskrit translations of Arabic and Persian astronomical texts at the court of Jayasimha of Jayapura 
11 Astrology and folk astronomy: the Mukhtaṣar min al-Anwāʾ of Aḥmad b. Fāris  
12 Too many cooks . . . A new account of the earliest Muslim geodetic measurements 
13 The chapter on the stars in an early European treatise on the use of the astrolabe (ca. AD 1000)  
14 Some early applications of the sine quadrant  
15 Medieval Islamic horary quadrants for specific latitudes and their influence on the European tradition  
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  نقد و معرف کتاب

ان و علـوم در یـدیهواین بخش شامل سه مقاله است. اولین مقالۀ این بخش مربـوط بـه معرفـی کتـاب 
، تألیف وای. النگرمن است و به قلم خولیو سامسو نوشته شده. دومین مقاله دربـارۀ کتـاب های میانه سده

اندرژات است کـه آن را مرسـه کـومس نوشـته اسـت. در تألیف لودی نایوتا و آرجو و میان اثبات و تصور
اثری از یـان پیتـر هوخنـدایک را معرفـی کـرده کـه در آن  ویالدریچآخرین مطلب از این بخش، مرسه 

  سایه تصحیح و ترجمه شده است. اهیم بن سنان بن ثابت دربارۀ ابزارهای کار باای از ابر رساله

 :م)٢٠٠١وم (جلد دعناوین 

تحریریۀ مجله افزوده شده است. همچنین هیئت  نیز به مشاوران سردبیر و 16نام ژوزف بِلوِردر این شماره 
  اند.مشاوران این شماره پیوستههیئت  عالءالدین لولَح (سوریه) و مصطفی موالدی (سوریه) نیز به جمع

، دیویـد 17»م.): یـک گـزارش موقـت 750-1900های نجومی جهان اسـالم (و جدول ها دستنامه« -
 کینگ، خولیو سامسو و برنارد گلد اشتاین.

سنجی بر اساس ستارگان، طراحی شده توسط حبش حاسب: مـتن، یک صفحۀ جهانی برای زمان« -
 .، فرانسوا شارت و پِترا اشمیل18»ترجمه و شرح

از  کتاب اخراج الخطین من نقطـة علـی زاویـة معلومـة بطریـق التحلیـلتصحیح، ترجمه و شرح « -
 ن لنارت برگرن و گلن ون بروملن.، جا19»ابوسهل کوهی

انتقادهای ابن هیثم و جابربن افلح از مقدارهای تعیین شده برای پارامترهای حرکتی عطارد توسط « -
 ، خولیو سامسو.20»بطلمیوس

 . گلدشتاین، برنارد 21»زیج یهودا بن ورقه« -
  ، مرسه کومس. 22»ابن هائم تواترمدل « -

  نقد و معرف کتاب

نجـوم در شـبه جزیـرۀ اثر دیوید کینگ،  حروف رمزی راهبانهای تاب نیز کتابدر بخش معرفی و نقد ک
پزشـکی در ، گلدشـتاینخوزه کابـاس و برنـارد اثر  ایبری: ابراهام زاکوت و انتقال از نسخۀ خطی به چاپ

رالب مبطخ در نجـوم طاساثر مونیکا ریوس،  له در اندلسبقاثر لوئیس گارسیا بالستر،  جامعۀ چند فرهنگی
مطالعـاتی در  .پیش به سوی ستارگاننوشتۀ ادوارد استوارت کندی، پاول کونیچ و ریچارد لورچ، و  اسالمی

                                                      
16 Josep Bellver  
17 Astronomical handbooks and tables from the Islamic world (750-1900): an interim report  
18 A universal plate for timekeeping by the stars by Ḥabash al-Ḥāsib: text, translation and commentary   
19 Abū sahl al-Kūhī's "On drawing two lines from a point at a known angle"  
20 Ibn al-Haytham and Jābir b. Aflaḥ's criticism of Ptolemy's determination of the parameters of Mercury   
21 The astronomical tables of Judah ben Verga  
22 Ibn al-Hāʾim's trepidation model 
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ــۀ  ــی. یادنام ــوم طبیع ــیات و عل ــاریخ ریاض ت
نوشـتۀ  چپـاول کـونی ،پژوهشگر متون عربـی

  اند.مِنسو فولکِرت و ریچارد لورچ معرفی شده

  :م)٢٠٠٣-٢٠٠٢وم (جلد سعناوین 

بِلـوِر و مونیکـا ریـوس  در این شـماره ژوزف
  اند. مشاوره با سردبیر را بر عهده داشته

اسطرالبی از قرن چهـاردهم مـیالدی « -
های التینی،  در اسپانیای مسیحی با نوشته

عبری و عربی: یک شاهد منحصر به فرد 
، دیوید 23»هادر زمینۀ برخورد بین فرهنگ

 کینگ.
عـددی عربـی،  - گذاری حرفـینشانه« -

رومی، قبطی یا فقط یونانی؟ نمونۀ مربوط 
 عربـی -مسیحیبه نسخۀ خطی اندلسی 

 ، رزا کومس.24»قرن دهم
 ، پاول کونیچ.25»ابوبکر حصّاری البیانکتابیک نسخۀ جدید از « -
 .26»های محاسبه): روش1283الدین مغربی (درگذشته به سال محی االزیاجتاج« -
 ، توماس کلیک و سیمون ِتیکزِرا.27»آزایرا، الهتما: دو روش عربی در تقسیم آب«کارلوس دورچ؛  -
 ، جی. ل. مانچا.28»مورد ماه قمری متوسط بطلمیوسکوپرنیک در » تصحیح«یاداشتی بر « -
ضـوابط  ر اسـاسبـ آنهـا الدین طوسی دربارۀ رؤیت هالل ماه به همـراه تحلیـلنصیر هاینظریه« -

 حمیدرضا گیاهی یزدی.، 29»ارتفاعی جدید -سمت

                                                      
23 An astrolabe from 14th century Christian Spain with inscription in Latin, Hebrew and Arabic. A unique 
testimonial to an intercultural encounter     
24 Arabic, Rūmī, Coptic, or merely Greek alphanumerical notation? The case of a Mozarabic 10th century andalusī 
manuscript  
25A new manuscript of Abūbakr al-Ḥaṣṣār's Kitāb al-Bayān  
26 The Tāj al-azyāj of Muḥyī a-Dīn al-Maghribī (d. 1283): methods of computation  
27Azaria, alhetma: two medieval arabisms reflecting the allocation of irrigation water  
28 A note on Copernicus' 'correction' of Ptolemy's mean synodic month 
29 Naṣīr al-dīn al-Ṭūsī on lunar crescent visibility and an analysis with modern altitude-azimuth criteria 

  ترجمۀ این مقاله در منبع زیر چاپ شده است:
 هایی در زنـدگی، روزگـار، فلسـفه و علـم خواجـه نصـیرالدین طوسـی پژوهش: استاد بشرمعصومی همدانی، حسین و محمدجواد انواری، 

 .1391نتشارات میراث مکتوب، تهران ، اعۀ مقاالت) (مجمو
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  نقد و معرف کتاب

مـروری بـر  .زیـج طلیطلـهسـتوود، یاثر بروس ا نژیکارولاو پس کارولنژیای در اروپای احیاء نجوم سیاره
حیـات و مؤلفـات ابـن بنـا نوشـتۀ فریتـز پدرسـن،  های متنی همراه با تصحیحهای خطی و نمونهنسخه

 های نجـومی در دورۀ عثمـانیتاریخ نوشتهمحمد ابلّاق، از احمد جبار و  مراکشی مع نصوص غیر منشورة
 2( های جغرافی در دورۀ عثمانیتاریخ نوشتهجلد) و  2( های ریاضی در دورۀ عثمانیتاریخ نوشتهجلد)،  2(

  الدین احسان اغلو. جلد) نوشتۀ اکمل

  م):٢٠٠۴ارم (جلد چهعناوین 

ورنت و خولیو سامسو منتشر شد. در این شماره عالوه بر ژوزف بِلوِر، امیلیـا  خواناین شماره به سردبیری 
کالوو، ژوزف کسیولراس، مرسه کومس و روز پوژ مشاوران سردبیر بودند. همچنین در این شماره مونتسـه 

  تحریریۀ این مجله پیوست.هیئت  دیاز فجاردو از دانشگاه بارسلون به

 ون دالن. ، بنو30»زیج ممتحندومی از  نسخۀ« -
هایی بر تصحیح جدیـدی از یـک نسـخۀ خطـی دربـارۀ داروشناسـی در اسـپانیای دورۀ یادادشت« -

 ، فدریکو کورینت.31»اسالمی
تمدن اسالمی و آثارشان (قـرن  شناسان و دیگر دانشمنداندانان، ستارهریاضیای بر کتاب ضمیمه« -

 ، بوریس آبرامویچ روزنفلد.32»میالدی) 19تا  7های 
 ، کریستینا الوارز میالن.33»ها اثر ابن جلجلنامهای از زندگیهای پزشکی در مجموعهداستان« -
 ، ایملیا کالوو.34»میالدی) 15و  14های دو رساله از مغرب دربارۀ میقات (قرن« -
، خوزه کابـاس و برنـارد 35»م)1320های جان ویموند (نجوم اوایل دورۀ آلفونسی در پاریس: جدول« -

 .گلدشتاین
 ، مانوئال مارین.36»او رحلۀ) و 891/1486دان: قَلَصادی (درگذشته به سال یک ریاضیپیدایش « -
، گِـرِگ 37»رارد کرمونایی مربوط به دورۀ انتقـال عربـیگاقلیدس منسوب به  اصولترجمۀ التینی « -

 دِیونگ.
  سولراس. اک خوسف، 38»های احکام نجومیای از ابن معاذ دربارۀ شعاعرساله« -

                                                      
30 A second manuscript of the mumtaḥan zīj 
31 Notes on a recent edition of a morisco pharmacological MS 
32 A supplement to mathematicians, astronomers and other scholars of Islamic civilisation and their works (7th-
19th c.) 
33 Medical anecdotes in Ibn Juljul's biographical dictionary 
34 Two treatises on Mīqāt from the Maghrib (14th and 15th centuries A. D.) 
35 Early Alfonsine astronomy in Paris: the tables of John Vimond (1320)  
36 The making of a mathematician: al-Qalṣādī (d. 891/1486) and his Riḥla 
37 The Latin translation of Euqlid's elements attributed to Gerard of Cremona in relation to the Arabic transmition 
38 Ibn Muʿādh on the astrological rays  
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  نقد و معرف کتاب

ی در تـاریخ آثـار موسـیقاز لیروال و پیورتـا؛  المعارف اندلسدایرةهای در بخش معرفی و نقد کتاب، کتاب
هـای میانـه: یونـانی، هانتقال درون فرهنگی دانش علمی در سـدالدین احسان اغلو؛  از اکمل دورۀ عثمانی

دانان،  ریاضی از ساوِیج اسمیت؛ گویی در آغاز اسالمو پیش گریجادواز آباتوی، ِرن و وِین؛  عربی و التین
ریاضی در  سازیابزاراز روزنفلد و احسان اوغلو؛  و آثارشان شناسان و دیگر دانشمندان تمدن اسالمیستاره

اوغلو؛  از احسـان در امپراتـوری عثمـانی آمـوزشعلم، فنـاوری و از شارت؛  مصر و سوریۀ قرن چهاردهم
از گارسـیا بالسـتر و  نـوزایی اروپـاپزشکی از دوران باستان تا گرایی. نظریه و اعمال جالینوس و جالینوس

  اند.از مِنسو فولکرت معرفی شده های میانه: سنت التینیهایی دربارۀ ریاضیات سدهمقاله

  :م)٢٠٠۵عناوین جلد پنجم (

سردبیری این شماره همچنان بر عهدۀ خوان ورنت و خولیو سامسو بوده است و آرنال بوژنا، امیلیا کـالوو، 
، مونیکا ریوس جمـع مشـاوران سـردبیر ایـن ژل فورکادا، روزر پوگ، مرسه کومس، میخوسف کاسولراس 

تحریریـۀ هیئـت  بین اعضایاند. نام آرنال بوژنا از دانشگاه بارسلون همچنین در دادهشماره را تشکیل می
هایی به زبان انگلیسـی و عربـی اسـت کـه در دو این شماره شامل مقاله خورد.این مجله نیز به چشم می

  اند.بخش جداگانه آمده

  های انگلیس مقاله

 ، ریچارد لورچ و خوزه مارتینز.39»الکرة المتحرکةقسطا بن لوقا: « -
 ، خولیو سامسو.40»ۀ کرۀ آسماننظریات قسطا بن لوقا و آلفونسوی دهم دربار« -
هـایی اضـافی بـر تصـحیح جدیـدی از یـک نسـخۀ خطـی به همراه یادداشـتیک متن موازی « -

 ، فدریکو کورینت.41»داروشناسی اسپانیای دورۀ اسالمی
 ، خولیو سامسو و حمید ِبرانی.42»ای دربارۀ تسییر و تسطیح شعاعات نوشتۀ ابو مروان اِستِجیرساله« -
، رُزا 43»فـاسدر ست آمده دبه  14عددی ارمنی بر یک اسطرالب ایرانی قرن  -نمادگذاری حرفی« -

  کومس. 

                                                      
39 Qusta ben Luca: De sphera uolubili 
40 Qusṭā ibn Lūqā and Alfonso X on the celestial globe 
41 A parallel text and further notes on a recent edition of a Morisco pharmacological Ms 
42 The Epistle on Tasyīr and the projection of rays by Abū Marwān al-Istijī 
43 Armenian alphanumerical notation on a 14th century Iranian astrolabe found in Fez 
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  عربیهای  مقاله

 ، احمد جبار.44»های پیشینی در سنت جبر عربیشاهدی بر فعالیترساله در تکسیر از ابن عبدون: « -
 والسنینالتبیین فی معرفة دخول الشهور ) و کتاب او به نام 12/6احمد بن محمد یحصبی قرطبی (« -

  ، سمیر قدوری.45»ها)ها و سال(روشنگری در زمینۀ تعیین آغاز ماه

  نقد و معرف کتاب

از  تـاریخ نجـوم شـرقی های لـهمجموعـه مقانوشتۀ دولد، داوبن، فولکرت و ون دالـن؛  چین به پاریس از
ن نوبخـت، کتـاب موسی بـت، یاماموتو و یانو؛ رناز ب ای بر احکام نجومی: مقدمهصالقبیرضاءاهللا انصاری؛ 

از عبدالحمیـد  هـای چهـارم و پـنجممقاله ،ابن هیثم: کتاب المناظراز البارتا و مِستِرس؛  االزمنه و الدهور
  اند.معرفی شده گلدشتایناز کاباس و  لفونسی تولدوآ زیجصبره و 

  :م)٢٠٠۶شم (جلد شعناوین 

  های انگلیسمقاله
شناسان و دیگر دانشمندان تمدن اسـالمی و آثارشـان دانان، ستارهدومین ضمیمه بر کتاب ریاضی« -

 ، روزنفلد.46»میالدی) 19تا  7های (قرن
-، گریـت بـوس47»، همراه با شرحی از حنین بن اسحقاالدویة المکتومةاثری جعلی از جالینوس، « -

 تزوی النگرمن.
 ، امیلیا کالوو و روزر پوژ.48»به صفحۀ جهانی نگاهی دوباره« -
هـای غیـر  ماهح دربارۀ روش چهار گرفتی بـرای پیـدا کـردن دورۀ هاللـی در اثری از جابر بن افل« -

 ، خوزه بِلوِر.49»عادی
 ، احمد جبار.50»گیری سطح: شاهدی بر سنت پیش از جبریاثری از ابن عبدون دربارۀ اندازه« -
 های عربی مقاله
 ، یوسف گرگور.51»ای بر فن هندسه از قسطا بن لوقا بعلبکیتصحیح رسالۀ] مقدمه«[ -
  ، احمد جبار.52»از ابن عبدون رساله در تکسیرمتمم « -

                                                      
  البن عبدون: شاهد علی الممارسات السابقة للتقلید الجبری العربی الرسالة فی التکسیر 44
  التبیین فی معرفة دخول الشهور والسنین) و کتابه 6/12احمد بن محمد الیحصبی القرطبی (القرن  45

46 A second supplement to mathematicians, astronomers, and other scholars of Islamic civilisation and their works 
(7th-19th c.)  
47  Pseudo-Galen, al-Adwiya ʾl-maktūma, with the commentary of Ḥunayn ibn Isḥāq 
48 The universal plate revisited 
49 Jābir b. Aflaḥ on the four-eclipse method for finding the lunar period in anomaly 
50 Ibn ʿAbdūn's epistle on surface measuring: a witness to the pre-algebraical tradition 

  )300/910لقسطا بن لوقا البعلبکی (ت.  المدخل ألی صناعة الهندسة 51
  البن عبدون الرسالة فی التکسیر تتمة 52
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  معرف و نقد کتاب

از ریچـارد لـورچ  انی، دربـارۀ اسـطرالبغـفراز لیروال و پیورتـا و  کتابخانۀ اندلسجلدهای سوم و چهارم 
  اند.معرفی شده

  :م)٢٠٠٧م (جلد هفتعناوین 

، بنـو 53»علمی کتابخانۀ ملـی مصـرهای خطی های نویسندگان برای بررسی نسخهای از نامنمایه« -
 ون دالن و دیوید کینگ.

 سولراس.اف کخوس، 54»هاهای نجومی سیاره شاخصابن عزّوز قسطنطینی برای محاسبۀ  زیج« -
) و نجـوم دورۀ 1510-1581علوم دروۀ اسالمی در اروپـای قـرن شـانزدهم: گـایالیوم پوسـتل (« -

 ، جرج صلیبا.55»اسالمی
رگِی دِمیــدُف، ماریــام 56)»2008آوریــل  5 -1917ت او 30لــد (یــادوارۀ اســتاد بــوریس روزنف« - ، ســِ

  روژانسکایا و الکساندر ولودارسکی.

  معرف و نقد کتاب

از  اروپـادر  نوزایی گیریعلوم دورۀ اسالمی و شکلاز خوان ورنت و پارِس رامون؛ علم در تاریخ کاتاالن  
(قـرن  التینی با منشأ عربـی یکهن احکام نجوم در چند اثرپژوهشی  های متقدم: اسکندرانیجرج صلیبا؛ 

، 5ها از قرن نهم تا یـازدهم مـیالدی: جلـد کوچکنهایت  ریاضیات بیتألیف دیوید ژوست؛  دهم میالدی)
از منسـو فـولکرت و  هـای میانـه: مسـلمانانگسترش ریاضی در اروپـای سـدهاز رشدی راشد؛  ابن هیثم

از  هـای میانـۀ مسـیحی و اسـالمیتصویرسازی جهان در سده های میانی دربارۀ کیهان:های سده دیدگاه
  است.  اِوِلین ادسون و اسمیت ساویج پرداخته شده

  م):٢٠٠٨(جلد هشتمعناوین 

 ، سیدُلی و کوسوبا.57»تئودوسیوس األکربر کتاب  تحریر نصیرالدین طوسی « -
 ، بِلوِر.58»رسالۀ جابر بن افلح دربارۀ ماه گرفتگی« -
 ، دیوید کینگ.59»میالدی 900محاسبات کلی ساختۀ نسطولوس در بغداد حدود سال ابزاری برای « -
 ، خولیو سامسو.60»سنجی در غرب جهان اسالممنازل قمر و زمان« -

                                                      
53 An index of authors to a survey of the scientific manuscripts in the Egyptian National Library 
54 Ibn ʿazzuz al-Qusanṭīnī's tables for computing planetary aspects 
55 Arabic science in sixteenth-century Europe: Guillaume Postel (1510-1581) and Arabic astronomy 
56 In memoriam: Professor Boris A. Rosenfeld (30th August 1917-5th April 2008) 
57 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī's revision of Theodosius's Spherics 
58 Jābir b. Aflaḥ on lunar eclipses 
59 An instrument of mass calculation made by Nasṭūlus in Baghdad ca. 900 
60 Lunar mansions and Timekeeping in western Islam 
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 ، پان پ. هوخندایک.61»ای بر هندسه از قسطا بن لوقا: ترجمه و شرحمقدمه« -
 ، مونیکا هِرِرا کَسِیس.62»های دریایی از علی شرفیاطلس« -
  ، بِرِین مارتین.63»ۀ جِی. دی. نورث: مورخ علوم دقیقیادوار« -

  معرف و نقد کتاب

مطالعـاتی دربـارۀ  :افـالکهمگام بـا اشبیلی،  ابوالخیراز  طبیب فی معرفة النبات لکل لبیبالکتاب عمدة 
پزشکی (در دو جلد) از دیوید کینگ و  های میانی تمدن اسالمیی در سدهساززمان سنجی نجومی و ابزار

  اند. از پیتر پورمن و امیلی ساویج اسمیت بررسی شده های میانی تمدن اسالمیسدهدر 

  :م)٢٠١٠-٢٠٠٩( جلد نهمعناوین 

هـای های علمی زیر فشار تهدید: واکنشی مشترک از سوی نویسندگان مقالهمجله«این شماره با سرمقالۀ 
  شود. آغاز می 64»تاریخ علم، فناوری و پزشکی

شـاگردان  ،، ادوارد اسـتوارت کنـدی65»پیغمبر و آغـاز دورۀ خالفـت از بتـانی تاریخ احکام نجومی« -
 .وی پیشین و همکاران

 ، حمیدرضا گیاهی یزدی.66»بینی رؤیت هالل ماههای پیچیدۀ خازنی در پیشجدول« -
 ، نورا و میشل کندی، دیوید کینگ و خولیو سامسو.67»یادوارۀ ادوارد استوارت کندی« -
  پوژ. رخولیو سامسو و روز ،68»یادوارۀ مرسه کومس« -

  معرف و نقد کتاب

کتـاب از آریانـا بـورلی؛  در اروپای قرن دهم و یازدهم» تناسبات معماری«: هایی از کاربرد اسطرالبجنبه
از ماسیمیلیانو لیسا، مـاریو  ابن خلف مرادی سال پیش: 1000ای های افسانه. ماشینهارازها حاصل انگاره

 مترجمان، روشنفکران آنان و فضای اجتماعی های میانه.در سده یاز عربی به التینتادِئی و ادواردو زانون؛ 
  از خولیو سامسو. در اندلس و مغرب نجوم و احکام نجوماز چارلز برنت و 

  :م)٢٠١١( جلد دهمعناوین 

، اسـتاد بازنشسـتۀ گلدشـتایندر این شماره احمد جبار، استاد افتخاری دانشگاه لیـل فرانسـه، برنـارد 

                                                      
61 The introduction to Geometry by Qusṭā ibn Lūqā: translation and commentary 
62 The nautical atlases of ʿAlī al-Sharafī 
63 In memoriam: J. D. North: historian of the exact sciences 
64 A joint response from history of science, technology and medicine editors 
65  Colleagues and former students, al-Battānī's astrological history of the prophet and the early caliphate 
66 Al-Khāzinī's complex tables for determining lunar crescent visibility 
67 In memoriam: Edward S. Kennedy 
68 In memoriam: Mercè Comes 
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اوغلـو از دانشـگاه اسـتانبول ترکیـه، دیویـد کینـگ، اسـتاد الدین احسانورگ امریکا، اکملسبتدانشگاه پی
مان و امیلی ساویج اسمیت، بازنشستۀ دانشگاه گوته از فرانکفورت آلمان، ریچارد لورچ از دانشگاه مونیخ آل

  استاد دانشگاه آکسفورد انگلستان و نمایندۀ دانشگاه بارسلون اسپانیا، مشاوران سردبیر هستند. 

قضیه  3از پاول کونیچ و ریچارد لورچ [این مقاله شامل متن عربی  69»األیام واللیاليتئودوسیوس، « -
 ی مختصری دربارۀ آنها است].ها ، ترجمۀ انگلیسی و یادداشتاألیام واللیالياز رسالۀ 

 ، جفری اوآکس.70»مرور علمی خیام بر جبر« -
 .گلدشتاین، برنارد 71»تواتراثر سولومون فرانکو دربارۀ نقطۀ صفر « -
، محمد ابوزید، دیوید کینگ 72»عربی -یهودیاز یک شعر عربی آسمانی تا یک اسطرالب معمایی « -

 و پترا اشمیل.
  و.، خولیو سامس73»یادوارۀ خوان ورنت« -

  معرف و نقد کتاب 

چ و ریچـارد لـورچ؛ از پـاول کـونی هـای میانـههای عربـی و التـین سـدهتئودوسیوس، المساکن. ترجمه
 کتاب النجارةو ریچارد لورچ؛  چاز پاول کونی های میانههای عربی و التین سده. ترجمهاألکرتئودوسیوس، 

از  های میانـه و رنسـانسدربارۀ نجوم سده هاهمقال ای ازهگزیدجعفر آقایانی چاوشی؛    (در هندسۀ عملی)
البحـران کتـاب ایـام از یونانی به عربی. تصحیحی انتقادی بـه همـراه ترجمـه و شـرحجرزی دوبرزیکی؛ 

  از فابیان کاس.مواد معدنی در داروشناسی دورۀ اسالمی نوشتۀ گلن کوپر، و  جالینوس از حنین بن اسحق

انجمـن تـاریخ علـم و فنـاوری در جوامـع «از دهمـین شـماره، بـه  لسـهیباید یاد آور شد که مجلۀ 
  پیوسته است. 74»اسالمی

                                                      
69 Theodosius, De diebus et noctibus 
70 Al-Khayyām's scientific revision of algebra 
71 Solomon Franco on the zero point for trepidation 
72 From a heavenly Arabic poem to an enigmatic Judeo-Arabic astrolabe 
73 In memoriam: Juan Vernet 
74 Commission on History of Science and Technology in Islamic Societies. 
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  نصیرالدین طوس  الهیئة زبدةترجمۀ عربی 

1روان فهم خوب سجاد نی   

 در و که هنوز فهرسـت نشـده کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران 6926-5نسخۀ شمارۀ 
 الهیئـة زبدةتنها نسخۀ ترجمۀ عربی  معرفی شده »رسالة في الهیئة«کتابخانه با عنوان  وبگاه

چند برگ افتاده است و به همین دلیـل تـا پـیش از ایـن آن . از آغاز و انجام 2است در ایران
است که قدمت آن نباید بیشتر از قـرن یـازده  نسخ نوشته شده خط شناسایی نشده است. به

دیگر با مرکب  ایه عبارتها و برخی  هجری باشد. عناوین ابواب، خطوط باالی سطر، شکل
و در چنـد صـفحۀ دیگـر نیـز » بلغت المقابلـة«قرمز نوشته شده است. در حاشیۀ صفحۀ اول 

وجود دارد کـه » ز«و » خ ل«، »خ«، »نخ«آمده است. عالوه بر این چند حاشیه با عالئم » بلغ«
 تصـحیح هـای عبارتهای دیگر باشد.  رسد مربوط به عبارات مقابله شده با نسخه به نظر می

اند. صفحات پشت هـر بـرگ رکابـه دارد.  در حاشیه مشخص شده» صح«شده نیز با عالمت 
 بـرگ 58 شـامل و متر سانتی 8/20 در 7/14آن  ابعاد .است هندسی شکل 26 دارای نسخه

  .3است سطر 15 در یک هر

                                                      
 .snikfahm@ut.ac.irپژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران،  1
  مشخصات این نسخه را در آدرس زیر در وبگاه کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران ببینید: 2

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1045221 
  این نسخه در آدرس زیر در وبگاه کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران قابل دسترسی است: 3

http://dl.nlai.ir/UI/23bb1ae7-412a-4245-9878-b13fdd451842/LRRView.aspx 
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 ق) است. طوسی به جـز ایـن رسـاله چهـار 672 ت از نصیرالدین طوسی (دئاثری در هی 4زبدة الهیئة
(تألیف  ذیل رسالۀ معینیه) 2ق)؛  632(تألیف  5رسالۀ معینیه) 1ت تألیف کرده است: ئرسالۀ دیگر نیز در هی

 7زبـدة االدراک فـي هیئـة األفـالک) 4ق)؛  672 بازبینی ق، 659 (تألیف 6التذکرة في الهیئة) 3ق)؛ 633
  (زمان تألیف نامعلوم).

  
محققان در پی پاسخ دادن به آن  است که آثار و انگیزۀ خواجه در نگارش آنها سؤالینسبت میان این 
کند.  دلیل این تعدد آثار را در مخاطبانی با سطح دانش مختلف در هیئت جستجو می 8هستند. جمیل رجب

ر را کند. به عقیدۀ رجب، طوسی این آثا می معرفی شاگردانش را خود مخاطب زبدة الهیئة خواجه در مقدمۀ
                                                      

و شـرح کـرده حنیف قلندری در رسالۀ کارشناسی ارشد خود در پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران متن فارسـی ایـن اثـر را تصـحیح  4
 .است

 .حسن امینی در رسالۀ کارشناسی ارشد خود در پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران متن فارسی این اثر را تصحیح و شرح کرده است 5
همـراه  تـذکرهجمیل رجب متن این اثر را تصحیح و به انگلیسی ترجمه و همراه شرح آن در انتشارات اشپرینگر منتشر کرده است. متن  6

 .سازی برای انتشار است ترجمۀ مقدمۀ رجب به فارسی در میراث مکتوب در حال آمادهبا 
 .: مآخذ)  متن عربی این اثر در قاهره منتشر شده است (نک 7

8 Ragep, F. Jamil 

 ، صفحۀ اولزبدة الهیئة
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که در تعدادی از آنها اختالفات فنی قابل توجهی وجود دارد برای دانشجویان مختلفی نوشته است. در این 
 بیشـتری توفیق وضوح به زبدة االدراکدر قیاس با  زبدة الهیئة فارسی میان برخی از این آثار چون رسالۀ

  .باقیماندۀ این آثار روشن است های اند و این با در نظر آوردن تعداد نسخه در جلب مخاطبان داشته
الدین علی بـن  را از نصیر زبدة الهیئة) ترجمۀ عربی 35، 12/17، 4/106( الذریعةهرانی در طآقا بزرگ 

را همان  زبدة الهیئة) به اشتباه ترجمۀ عربی 4/106ق) دانسته است. اما او (755محمد بن علی کاشانی (د 
گویـد  دانسته است. در حالی که این دو، آثاری کامالً مستقل هستند. آقابزرگ (همانجـا) می زبدة االدراک

را  زبـدهعتایقى شاگرد کاشانی مذکور ترجمـۀ عربـی  بن ابراهیم بن محمد بن عبدالرحمن الدین که کمال
  .9ه استنامید» الزبدة معرب شرح في الشهدة«شرح کرده و آن را 
ای  . نسخه10دهد را به موفق قیصری نسبت می الزبدة في الهیئةبا عنوان ) اثری 2/953حاجی خلیفه (

در  11اند. دیویـد کینـگ ای آن را همان اثر مورد نظـر حـاجی خلیفـه دانسـته در قاهره وجود دارد که عده
) قسمتی از مقدمه و ابواب این اثر را ذکر کـرده اسـت. 1058-2/1057های علمی قاهره ( فهرست نسخه
که پـیش از  نصیرالدین طوسی است؛ غیر از این زبدةدهد که این اثر همان  ها نشان می شبررسی این بخ

ایـن » این کتاب زبدة الهیئة است که موالنا موفق قیصری نوشته است رحمه اللّـه«آغاز رساله نوشته شده 
بـا اثـر  احتمال وجود دارد که کاتب (یا هر شخص دیگری) بر اساس گفتۀ حاجی خلیفه و به این دلیل که

قیصـری کاتـب  کـه تـوان چنـین احتمـال داد خواجه نصیر آشنا نبوده عبارت باال را نوشته باشـد. یـا می
طوسی بوده و از این طریق به اشتباه مؤلف این اثـر شـمرده شـده اسـت. نظیـر چنـین  زبدةای از  نسخه

سـت. قاضـی زادۀ رومـی ابن صالح همدانی اتفاق افتاده ا الکری البسیط تسطیحاشتباهی در مورد رسالۀ 
آن را تکرار کردند  ۀای از این اثر را کتابت کرد. برخی کاتبان هنگام کتابت از  روی نسخۀ او انجام نسخه

: فهرست ملـک،   اند (نک زاده معرفی کرده نگاران آن را به عنوان اثر قاضی و بدین ترتیب برخی از فهرست
» زبـدة الهیئـة«گرجستان با عنوان  12»کادمی علومهای خطی آ مؤسسۀ نسخه«). نسخۀ دیگری در 5/103

اند.  ) آن را در کنـار نسـخۀ قـاهره نوشـتۀ قیصـری دانسـته240(ص  اوغلو وجود دارد که رزنفلد و احسان
اوغلو  کـه رزنفلـد و احسـان مشخص نیست آیا واقعاً در این نسخه نیز نام موفق قیصری آمده است یا این

  اند. ذیل آثار قیصری معرفی کرده تنها به قرینۀ نام رساله آن را
) 2/215ق؛ نشـریه، 906ایران (تاریخ کتابت  ملی موزه کتابخانۀ 4/4330نگاران نسخۀ شمارۀ  فهرست

 الثلثون«) که هر دو با عنوان 4/308؛ نشریه، 1209کتابخانۀ وزیری یزد (تاریخ کتابت  35و نسخۀ شمارۀ 
 سی فصلاند. خواجه نصیر اثری با عنوان  خواجه دانسته» سی فصل«اند را احتماالً ترجمۀ  ثبت شده» فصًال

نیز در سی باب تنظیم شده است. متأسفانه هیچ اطالعی از محتوای دو نسخۀ  زبدةدر تقویم داشته است. 
                                                      

 .معرفی کرده است زبدة الهیئة) به اشتباه این شرح را با عنوان ترجمۀ 2942-4/2941منزوی ( 9
 .نیامده است کشف الظنوناین مطلب در چاپ فلوگل  10

11 David King 
12 Institute of Manuscripts of the Academy of Sciences 
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زبدة ) آنها را ذیل ترجمۀ 5/1232مذکور در دست نیست تا بتوان ماهیت آنها را تشخیص داد؛ اما درایتی (
کتابخانـۀ ملـی تبریـز را کـه در فهرسـت  زبـدة) به اشتباه، نسـخۀ 4/2942. منزوی (13آورده است الهیئة

معرفی  زبدة)، به عنوان ترجمۀ عربی 2/801: یونسی،   کتابخانه بر فارسی بودن آن تصریح شده است (نک
  کرده است.

دو نســخه از یــران در خــارج از ا
تــا کنــون  زبــدةترجمــۀ عربــی 

شناخته شده است: نسخۀ شمارۀ 
مجموعۀ یهودای دانشگاه  4066

؛ رجـب، 421، 14پرینستون (ماخ
I/66(15  2/763و نسخۀ شمارۀ 

، 16کتابخانۀ مـوزۀ بریتانیـا (ریـو
ـــــــتوری512 ). II/60، 17؛ اس

ابتـدای ایـن دو نسـخه کـه بـر 
اند  چه ریو و ماخ آورده اساس آن

ــدی  ــه ترجمــۀ واح ــوط ب مرب
  باشد، چنین است: می

ــموات  ــاطر الس ــه ف ــد للّ الحم
ومــدورها ومبــدع الکواکــب 
ومنورها ... وبعد فـإن األسـتاذ 
المحقق ... نصیر الملة والحـق 
ــه  والــدین الطوســي قــدس الّل
ــال  ــه ام ــب رمس ــه وطی نفس
مختصرًا في علم الهیئة سـماه 

  الزبدة ...

ریو در ادامه عنوان پنج باب 
این اثر و ماخ باب اول و  نخست

                                                      
 .)2/904: درایتی،   گرفته است (نک سی فصل در معرفت تقویمرا معادل  زبدة الهیئةرسد درایتی در همه جا  به نظر می 13

14 Mach, Rudolf. 
 اند. این نسخه را به عنوان ترجمۀ عربی رسالۀ موفق قیصری معرفی کرده) به اشتباه 240(ص اغلو  روزنفلد و احسان 15

16 Rieu, Charles. 
17 Storey, C. A. 
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کند. بنابراین بـه نظـر  اند که کامالً با نسخۀ کتابخانۀ ملی، مورد بررسی ما تطبیق می آخر آن را نقل کرده
جـا کـه تنهـا  خواجه نصیر طوسی هستند و از آن زبدة الهیئةای واحد از  رسد که این سه نسخه ترجمه می

ترجمۀ نصیرالدین کاشانی است، شاید بتوان ایـن اثـر را همـان در منابع همان  زبدةای از  اشاره به ترجمه
را به عربی ترجمه کـرده باشـد قابـل رد یـا  زبدةکه خواجه نصیر خود  ترجمۀ کاشانی دانست. احتمال این

  ست. شاید بررسی کامل این ترجمه پرده از این راز بردارد.یتأیید ن
  در توضیح نسخۀ کتابخانۀ ملی آمده است:

بـه  آن ابـواب از تعدادی که باب سی حدودًا بر مشتمل هیئت علم در است ریمختص رسالۀ
 فـي الثـاني العلـم؛ هـذا في الشروع قبل معرفته یجب فیما األول الباب: باشد می ذیل شرح

 فـي الثلثـون الباب الحادیة؛ والدوایر والثانیة األولی الحرکه بیان في الثالث عالم؛ أجرام هیئت
 به آن مؤلف و کتاب نام انجام و آغاز از افتادگی علت به. وسقوطها وطلوعها القمر منازل ذکر

  .نیامد دست

  ر) آمده است:38در حاشیۀ تصویر مربوط به تقسیم اقالیم (گ

هذا الشکل لم أخذه في نسخ موالنا األعظم نصیر الملة والدین بل وجدته في نسـخ األصـل 
  موالنا.

  نیز وجود ندارد.  زبدةاین تصویر در اصل فارسی 

ت دورۀ اسالمی از ویژگی خاصی برخوردار نیسـت. ایـن اثـر بـرخالف ئدر قیاس با دیگر آثار هی زبدة
باب تنظیم شده اسـت. در  30اند در  ای نوشته شده بیشتر آثار رایج عصر خواجه نصیر که در قالب دو مقاله

ده است. این اثر به صورت چاپ سـنگی و نش» غیر بطلمیوسی«های معروف  ای به مدل این اثر هیچ اشاره
: مآخـذ). حنیـف قلنـدری در   به شکل تصویری منتشر شده است (نـک سفینۀ تبریزهمچنین در مجموعۀ 

پرداختـه اسـت و مـا  زبـدة الهیئـةبـه بررسـی » ای در هیئت از خواجه نصـیر درسنامه«ای با عنوان  مقاله
دهیم. در پایـان، قسـمتی از  اثر به مقالۀ مذکور ارجاع می مندان را برای اطالع بیشتر از مطالب این عالقه

ایم. در مقایسۀ زیر موارد اختالف میـان کروشـه  را در کنار ترجمۀ عربی آن در زیر آورده زبدةمتن فارسی 
نیامده  زبدهاند. تشبیه حرکت زمین از نگاه ناظر روی ماه به حرکت کشتی در متن فارسی  نشان داده شده
) نیـز کـه اختیارات مظفریو  نهایة االدراک، التحفة الشاهیةالدین شیرازی ( یه در آثار قطباست. این تشب

از منابع دیگری نیز برای این کار بهره برده باشـد؛  زبدةبه این موضوع پرداخته نیامده است. شاید مترجم 
  فزودۀ او در ترجمه باشد.اها  عبارترا به عربی ترجمه کرده باشد، این  زبدةکه خواجه خود،  یا با فرض این
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  18زبدة الهیئةوسوم  متن بخش پایانی باب بیست
  20متن ترجمۀ عربی  19متن فارسی

ماه جرمی کثیف صـقیل اسـت و [چون  سیم ۀنکت
زمـین را آب  ۀاکثـر کـر ]شود و نور از او منعکس می

محیط است و آن کره هم کثیف اسـت و از آب نـور 
  شود منعکس می

لما کان المـاء محیطـًا بـأکثر کـرة األرض وهـي  الثالثة
کثیفة فتضیء بنور الشمس لکثافتها وینعکس عنهـا فـإن 
الماء ینعکس عنه األضواء [فیکـون حـال األرض کحـال 

ألوضاء القمر في االستضاء بنور الشمس لکثافته وانعکاس ا
  عنه لصقالته]

اگر تقدیر کنیم که بر سطح ماه شخصـی باشـد، بـه 
قیاس او زمین مانند ماه باشد به قیاس بـا مـا و از او 

  نور منعکس شود

فلو قدر شخص جـالس علـی کـرة القمـر کانـت األرض 
بالقیاس إلیه کالقمر بالقیاس إلینا فإنها تنعکس عنها إلیـه 

  األنوار
و به سبب حرکت ماه گرد زمین او را چنان نماید کـه 

  زمین گرد او متحرک باشد 
وتتخیل حرکة األرض حوله [وهو ساکن وإن کان الوجـود 
بخالف ذلک کما شاهد ساکن السفینة من حرکـة الشـط 

  وبسکون السفینة مع ان الحال بالخالف]
و اشکال مختلف هالل و بدری و غیر آن در یک ماه 

که به وقـت آنکـه مـاه را  مشاهده کند اال آناز زمین 
بدر است او را محاق بود و بـرعکس و چـون مـاه را 

کـه  خسوف بود او را کسـوف بـود و بـرعکس اال آن
  خسوف او را مکث نبود و کسوف را مکث بسیار باشد

وشاهد له جمیع األوضاع المختلفة التي شاهدها للقمر في 
مدة شهر إال أنه إذا  الهالل والبدر والمحاق وغیر ذلک في

کان لنا بدر کـان لـه محـاق وبـالعکس وإذا کـان عنـدنا 
خسوف کان عنده کسوف وبالعکس إال أن خسوفه یکون 
بال مکث وکسوفه ذا مکثٍ کثیٍر [وأیضاً یشاهد لها المحـو 

  الذي شاهده للقمر]
و چون روی زمین بعضی آب است و بعضی خشـک، 

ــور از روی زمــین مســاوی نبا پــس [شــد انعکــاس ن
بینیم آن کـس از  که ما بر روی مـاه محـو مـی چنان

  ]زمین همچنین یابد

وذلک ألن بعض أجزاء األرض مغمور بالماء وبعضها غیـر 
مغمور فال یکون انعکاس الضوء عن جمیع سطحها علـی 

  السویة 

و هرچند این معنی محال است اما تصور امثـال ایـن 
ضـع کـه اوضاع ذهن را مفید باشد که بر تخیل هر و

  خواهد قادر شود و احکام آن وضع به سهولت دریابد

وهذه األحکام المذکورة في هذه النکـت وإن کانـت ممـا 
یســتحیل وجودهــا خــارج الــذهن لکــن تخیلهــا وتصــور 
أوضاعها یفید الذهن دربًة واقتدارًا علی تصور أي األوضاع 

  أرید تصوره وإدراک أحکامه بسهولة فلذلک ذکرناها

                                                      
ای  که در آثار دیگری نیز انعکاس پیدا کرده اسـت مقالـه زبدةدکتر حسین معصومی همدانی در مورد موضوع جالب توجه این بخش از  18
 نصـیرالدین خواجـه فلسـفی و علمـی میراث در همایش» طوسی نصیرالدین تا هیثم ابن از ماه های لکه مسئله ماه، روي انسان«ا عنوان ب

 .مقاالت همایش منتشر خواهد شد ۀاند که در مجموع طوسی ارائه کرده
 .118-117برگرفته از تصحیح آقای حنیف قلندری، ص 19
 .ر95گ 20
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 الرسالة المحیطیة
  کتابخانۀ  ٢٢٩  نویس شمارۀ برگردان دست چاپ نسخه

   کاشان الدین جمشید غیاث به خط آستان قدس رضوی
  ١آذر آقامیرزا

چندی است که مرکز پژوهشی میراث مکتوب، در اقدامی شایسته، انتشار چاپ نسخه برگردان شـماری از 
های نفیس آثار دورۀ اسالمی را در دستور کار خود قرار داده است. پـس از برگـزاری همـایش  نویس دست

ثار این دانشـمند هایی از آ نویس ، مقرر شد که دست»الدین جمشید کاشانی میراث علمی غیاث«بین المللی 
نویس موجـود از آثـار کاشـانی،  ترین دسـت برجستۀ ایرانی نیز در زمرۀ این سلسله آثار، منتشر گردد. مهم

در کتابخانۀ آسـتان  229به خط خود اوست که امروزه با شمارۀ  الرسالة المحیطیةنویسی از  گمان دست بی
ای از یـونس  صـفحه30ای  ا مقدمـهشمسی بـ 1391نویس در  شود. این دست قدس رضوی نگهداری می

هـایی از ایـن رسـاله، کـه پیشـتر پـاول لوکـای  کرامتی در دست انتشار است. تصویر مـتن چـاپی بخش
  ، به عنوان ضمیمه بدان افزوده شده است. 2(پژوهشگر نامدار آلمانی) منتشر کرده بود

ق (ژوئیـۀ  827ترین آثـار اوسـت در اواسـط شـعبان  کاشانی این رساله را که یکی از مهم
 πدر این رساله نسبت محیط دایره به قطر آن، یعنی عـدد  ویم) به پایان رسانده است.  1424

  است.  محاسبه کردهرا  
چنـین گفتـه دربارۀ محتوا و اهمیـت ایـن رسـاله  رسالۀ محیطیهدر مقدمۀ ترجمۀ آلمانی  پاول لوکای

  :3است

کاشانی شاهکاری در فن محاسبه در دستگاه شمار شصتگانی است. کاشـانی  رسالۀ محیطیۀ
ای کـه دربـارۀ محاسـبۀ  در آغاز این رساله با بیانی فصیح و روشـن از ارشـمیدس، از رسـاله

کند و سپس  محیط دایره به ابوالوفای بوزجانی منسوب است و از ابوریحان بیرونی گفتگو می

                                                      
 azar.aqamirza@gmail.comدانشگاه تهران،  یو معارف اسالمکارشناس ارشد کتابداری، دانشکدۀ الهیات  1
م بـه همـراه مـتن  1953پاول لوکای بخش آغازین و برخی مواضع دیگر این اثر را به آلمانی ترجمه کرده بود که پس از مرگ وی در  2

برگردان حاضر، تصویر متن عربـی همـین چـاپ ضـمیمه  سید. در چاپ نسخهها و شرح و توضیحات لوکای به چاپ ر عربی همین بخش
 شده است.

  )132-131(ترجمه از قربانی،  VII، ص الرسالة المحیطیةمقدمۀ لوکای بر  3
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  ترتیب در آن مراعات و ماهرانه مدون شده است.  پردازد که نظم و به محاسباتی می
 به کمک دو چند ضلعی منتظم محاطی و محیطی که هـر یـک ،کاشانی طی این محاسبات

تر از آنچـه  ضلع دارند، نسبت محیط دایره را به قطر آن، بسـیار دقیـق 3×228=805306368
ب شصتگانی، و روشی که آورد. از شیوۀ کاشانی در حسا اند به دست می پیشینیان وی توانسته

توان بـه آنچـه در قلمـرو  بندد، می در بازبینی عملیات و تخمین خطاهای محاسبه به کار می
علم حساب تا زمان کاشانی حاصل شده بود و نقایصی که هنوز وجود داشت پی برد. کاشانی 

 6; 16, 59, 28, 1, 34, 51, 64, 14, 50 برابررا در دستگاه شمار شصتگانی  π2مقدار تقریبی 
  ت.به دست آورده که تمامی ارقام آن درست اس

خواست کسانی که منجم نبودند و بـا حسـاب شصـتگانی آشـنایی نداشـتند  کاشانی می
استفاده کنند و توانست نتیجۀ محاسبات خود را به کسرهایی اعشاری  πبتوانند از مقدار عدد 

  که اختراع نوینی بود تبدیل کند. 
و  π2=2831853071795865/6چگونه با در دست داشتن مقدار  دهد کاشانی تعلیم می

توان محیط آن را حساب کرد و برعکس با معلوم بـودن  به فرض معلوم بودن قطر دایره می
، تا آنجا کـه مـا دهد این ترتیب نشان می توان قطر آن را به دست آورد و به محیط دایره می

عشاری را اختراع کرده و طـرز نوشـتن اطالع داریم، وی نخستین کسی است که کسرهای ا
  آنها و روش عملی محاسبه با آنها را تعلیم داده است.

خورد که  های بسیار جالبی به چشم می کتابخانۀ آستان قدس رضوی، یادداشت 229نویس شمارۀ  در دست
نجامۀ آن ها مسلماً یادداشتی در ا ترین این یادداشت دهد. مهم نویس خبر می از سرگذشت جالب این دست

  تصریح شده است:نویس به دست خود کاشانی  است که در آن بر کتابت این دست

کتبه مؤلفه، اصغر // عباداهللا تعالی، جمشید بن مسعود // بـن محمـود بـن محمـد الطبیـب 
//  827سـنة //  // الکاشانی // الملقب بغیاث، احسن اهللا احواله // في اواسط شعبان المعظم

  الهجریة

ن صفحۀ بیاض نیز یادداشت مهمی از بهاء الدین عاملی مشهور به شـیخ بهـایی بـه چشـم در نخستی
  خورد که مهر تأییدی بر یادداشت فوق است:  می

الرسالة المحیطیة وهي نسخة األصل // بخط مؤلفها المولی األجل االفضل بطلمیوس زمانه 
  // موالنا غیاث الدین جمشید الکاشي طاب ثراه.

  بهاءالدین محمد العاملي حرره الفقیر //

نویس، با اشاره به  برگردان سیاه و سفید این دست یان پیتر هوخندایک در مقدمۀ انگلیسی چاپ نسخه
نویس استانبول درست آمده، بر آن است  نویس حاضر اشتباه و در دست سه مورد که به گمان وی در دست

نویس توسط خود کاشانی دانست. امـا یـونس  تتوان سندی معتبر بر کتابت این دس که این انجامه را نمی
کرامتی در مقدمۀ خود با ردّ آنچه به گمان هوخندایک اشکال آمده، بر آن است که نبایـد دربـارۀ درسـتی 
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  ترقیمۀ این نسخه و کتابت آن توسط مؤلف تردید کرد.
د ایـن دهـ شود. نخست یادداشتی کـه نشـان می نویس دیده می دو یادداشت مهم دیگر در این دست

  بوده است: 4ملک محمد بن سلطان حسین اصفهانینسخه روزگاری از آن 

  من کتب الفقیر الی اهللا الغني //ملک محمد بن سلطان حسین االصفهانی //عفی عنهما

این کتاب ظاهراً پس از مرگ ملک محمد اصفهانی به دست شیخ بهایی رسیده است. یادداشـت زیـر 
کنـد کـه ایـن  های دیگر  شـیخ بهـایی ثابـت می آمده، در کنار یاداشتکه در کنار یادداشت ملک محمد 

  نویس روزگاری از آن وی بوده است: دست

  انتقل الیّ وأنا // العبد بهاءالدین محمد العاملي

نویسی بوده است  نویس یکی از هفتصد دست دهد این دست و سرانجام یادداشت دیگری که نشان می
یابی به کتابخانۀ سلطنتی اصفهان، وقف آستان قدس رضوی  پس از دستق  1145که نادرشاه افشار، در 

  کرده است.

جلد مذکور از جملۀ هفتصد جلد کتاب وقف سلطان سلیمان شأن والی واالشـأن خراسـان از 
  .1145دارالسلطنۀ اصفهان ارسال این آستان فیض نشان نمود [ناخوانا] 

  
  
  
  

خاطر ارسطوطالیس هر کس را که نامش ورزند و به  کسانی در زمان ما سخت تعصب می
کنند. بباید دانست کـه حـرف  دینی منسوب می پذیرد به کفر و بی به حرف سین پایان می

های ایشان حرف اصلی نیست بلکه همان مقام را دارد که رفع برای مبتـدا در  سین در نام
  زبان عربی دارد.

  72، ترجمۀ آرام، ص االماکن تحدید النهایاتبیرونی، 

  

   

                                                      
زندگی و آثار او آگاهی اندکی در دست  ۀپرداخت. دربار ملک محمد بن سلطان حسین اصفهانی، از جمله فقهایی بود که به ریاضیات می 4

برخی محاسبات مباحث فقهـی  ۀکم دو رساله در ریاضیات و دو رساله دربار ق دست 980تا  ق 971 ۀدانیم که وی در فاصل داریم. تنها می
 .استبوده ق نیز از علی بن هالل کرکی اجازه گرفته   984آقا بزرگ تهرانی در  ۀنگاشته بوده است و به گفت
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 الرسالة المحیطیةنویس آغاز دست
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 الرسالة المحیطیةنویس دست پایان
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 گرامیداشت یاد پروفسور احمد یوسف الحسن
  ١محمدجواد ناطق

نگـاران حـوزۀ علـم و ترین تاریخاحمد یوسف الحسن یکی از شاخص
اردیبهشـت  9( 2012ریـل وآ 28تـازگی در تـاریخ فناوری اسالمی به

  سالگی درگذشت.  86در سن  )کانادا( ش) در تورنتو1391
ــن  25یوســف الحســن در  ــۀ 1304تیــر  5( 1925ژوئ ش) در قری

های یوسف و َصلحا از قبیلۀ در فلسطین از پدر و مادری به نام مُشَیرفة
رین به دنیا آمد. فقر باعث مهاجرت خانوادۀ وی بـه حیفـا شـد. در ابج

لج عربـی در بیـتآنجا توانست برای گذراندن دورۀ دبیرسـتان در کـا
المقــدس بــورس تحصــیلی کســب کنــد. ســپس در دانشــگاه قــاهره 

پس از اتمـام  .گرفتتحصیالت خود را در رشتۀ مهندسی مکانیک پی
دیگـر نتوانسـت بـه وطـن خـود  1948تحصیالت دانشگاهی در سال 

ناسی ارشـد بازگردد و در سوریه ساکن شد. در آنجا به دانشکدۀ مهندسی پیوست و پس از اخذ درجۀ کارش
 1978تـا  1973هـای رئیس دانشکده شد. در سال ،از امپریال کالج و درجۀ دکتری از کالج دانشگاه لندن

(معهد التـراث العلمـی العربـی) را در  »م عربیوعل تاریخ«مؤسسۀ  1974. در سال بودرئیس دانشگاه حلب 
اکنـون کـه هـم کنـدم را جـذب دانشگاه حلب تأسیس کرد و توانست تعداد زیادی از مورخان برجستۀ عل

  روند. شمار میبسیاری از آنها از دانشمندان شاخص به
نظر در تاریخ علـم و فنـاوری در جهـان احمد یوسف الحسن پروفسور در مهندسی مکانیک و صاحب

ای خود مدتی نیز وزیر پیشین نفت، برق و صنعت در دولت سوریه پـیش اسالم بود. وی در مشاغل حرفه

                                                      
 nategh@modares.ac.irمهندسی مکانیک؛  ۀدانشکد -ضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرسع 1
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  بود.ش)  1350م ( 1971از سال 
 های علمی خود جوایز بسـیاری از جملـه نشـانخاطر تالشبه کانادا مهاجرت کرد. به 1982در سال 

ملی لژیون دونور جمهوری فرانسه را دریافت کرد. مدتی در کمیتۀ مشورتی دانشـگاه ملـل متحـد توکیـو 
ای را دربـارۀ هـای گسـتردهبود که پـژوهش طرحیالمللی یونسکو در خدمت کرد. عضو کمیتۀ علمی بین

پروفسور مدعو در بخـش تـاریخ و فلسـفۀ علـم در کـالج  ؛عهده داردهای گوناگون تمدن اسالمی بهجنبه
ای دانشگاه تورنتو و عضو انستیتوی دانشگاه لندن، پروفسور مدعو در بخش مطالعات اسالمی و خاورمیانه

 2تاریخ علوم عربـیگاه بود. او همچنین عضو هیئت تحریریۀ مجلۀ تاریخ و فلسفۀ علم و فناوری این دانش
  بود.

توان بـه کتـاب جا گذاشت؛ از آن جمله میزیادی از خود بههای  هو مقال ها یوسف الحسن کتاباحمد 
اتفاق پروفسور دونالد هیل به رشتۀ تحریـر اشاره کرد که به تاریخ مصور علم و فناوری در اسالمارزشمند 
  3ش) توسط یونسکو به چاپ رسید.1365( 1986در سال  درآورد و

ای منقح های مختلف جهان، نسخهوی همچنین با یافتن و استفاده از پانزده نسخۀ خطی در کتابخانه
نوشـتۀ بـدیع الزمـان  الجامع بین العلم والعمل النافع فی صناعة الحیـلاز کتاب تاریخی و بسیار ارزشمند 
مبـانی نظـری و عملـی مهندسـی . این کتاب با عنوان فراهم کردجری جزری از مهندسان سدۀ ششم ه

به فارسی ترجمه و منتشر شده است (به کوشش محمدجواد ناطق، مرکز نشـر  مکانیک در تمدن اسالمی
  ).1380دانشگاهی، تهران 

هـای مختلـف فرهنـگ جنبـه« طرحانتشاراتی است که حاصل  ۀاو سرویراستار جلد چهارم از مجموع
در دو  علـم و فنـاوری در اسـالمزیر نظر یونسکو است. جلد چهارم این مجموعه تحت عنـوان » اسالمی

الدین والهندسة المیکانیکیة العربیة مع کتاب الطرق السـنیة تقیاثر مشهور دیگر او  4قسمت به چاپ رسید.
ش)  1355( 1976دانشگاه حلب در سال  عربی در تاریخ علومبود که توسط مؤسسۀ  فی اآلالت الروحانیة

  به چاپ رسید.
در » هجـریهـم دعوامل افول علوم دورۀ اسالمی پس از سدۀ «ای از او با عنوان ترجمۀ فارسی مقاله

 ۀرسد. متن اصلی مقالـه را خـود او بـرای ترجمـه و نشـر در مجلـبه چاپ می میراث علمیاین شماره از 
  او به دیار دیگری پرکشیده بود.  ،مقاله دریافت شد فرستاد. دریغا که وقتی میراث علمی

یادش گرام باد

                                                      
1 Journal for the History of Arabic Science (JHAS) 

 .1375، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، تاریخ مصور تکنولوژی اسالمیترجمۀ فارسی از ناصر موفقیان، با عنوان  3
2 Science and Technology in Islam, Parts I&II 
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به کاخ ریاضیات             از کوخ ریاضت   
     ١جعفر ربان

اند  هتشمار مردان علم در ایران معاصر دانست کـه توانسـ روان شاد استاد پرویز شهریاری را باید از انگشت
شائبه به رشد و گسترش علـم در ایـران بنماینـد. کمتـر کسـی از دانـش آموختگـان  خدمتی شایان و بی

های ریاضــی و فنـی را، طــی  رشـته
تـوان  چهل پنجـاه سـال اخیـر، می

یافت که در دورۀ دبیرستان مستقیم 
یا غیرمستقیم از خرمن علم این مرد 
خوشه چینی نکرده باشد، گذشـته از 
این که او در زمینۀ ادبیات و مسائل 
ــار  ــق انتش ــز، از طری ــاعی نی اجتم

های مختلـف،  چندین مجله و کتاب
نقش مهمی در آگـاهی بخشـی بـه 

و در ایـن رهگـذر از جامعه ایفا کرد 
توان گفت استاد شهریاری نه تنها یـک  آمد، کوتاهی نکرد. پس می انجام هر خدمتی، اگر از دستش بر می

ویژه در ماجراهایی که از کودکی  هم بود و این را به» مرد ریاضت«ریاضیدان، یا مرد ریاضیات، بلکه بیشتر 
  توان دید. خوبی می تا جوانی بر او رفته بود به

بختانه در یکی دو دهۀ اخیر منزلت آن مرحوم مورد بازشناسی قـرار گرفـت و ارزش کارهـای او خوش
دانشـگاه کرمـان بـه او مـدرک دکتـرای  1380بیش از پیش به جامعه باز نموده شد. از جملـه، در سـال 

او نیز انجمن آثار مفاخر علمی و فرهنگی، مجلس بزرگداشت باشکوهی بـرای  81افتخاری داد و در سال 
از سوی انتشارات تـوس در بزرگداشـت وی منتشـر نامۀ شهریاری  ارجبرگزار کرد. همچنین کتابی به نام 

  شد. در اینجا نگاهی کوتاه داریم به زندگی و کارنامۀ استاد.
***  

                                                      
 رشد معلمسردبیر مجلۀ  1
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دسـت و زردشـتی بـه دنیـا آمـد.  ای تهی در محلۀ فقیرنشین دولت آباد کرمان، در خـانواده 1305در سال 
 1315چرخانـد. قضـا را در سـال  نفـری را می 5بود که با دسترنج خـود چـرخ خـانوادۀ  پدرش کشاورزی

حاصل که پدر در احیای قنات و  ها را خشکانید. رنجی بی خشکسالی بی امانی کرمان را فرا گرفت و قنات
 آب آور کردن آن کشید موجب شد تندرستی خود را از دست بدهد و همزمان با کدورتی نیز که بـین او و

هایش پیش آمد، کار کشاورزی را رها کرد و به کار در کارخانۀ ریسندگی پرداخت. آن کار هم  ارباب زمین
سـالگی درگذشـت. همسـرش،  46زودی به بیماری سختی مبـتال شـد و در سـن  با وی سازگار نشد و به

کوشـی  و سخت گلستان، ماند با سه پسر: پرویز، هرمز و سهراب. هوش و استعداد ریاضی پرویز و صداقت
گری، بنـایی و  او و البته عزت نفس مادر، در مجموع سبب شد که پرویز یازده ساله با کار کردن در کـوزه

کشـد و بـا درس خوانـدن، خـود را بـه » بیـرون«بال » ورطۀ«را از » رخت خویش«کارگری به قول حافظ 
ساند اجازه یافت برای ادامۀ تحصـیل دانشسرای مقدماتی برساند. چون دانشسرا را با رتبۀ ممتاز به پایان ر

به دانشسرای عالی تهران برود. از این رو، مادر و برادرانش همگی رخت بـه تهـران کشـیدند. در تهـران، 
ضمن تحصیل، به جست و جوی کار برآمـد و حتـی بـه بـاربری در ایسـتگاه راه آهـن تهـران تـن داد و 

پرورش استخدام شود. او را برای دبیری به شـیراز سرانجام توانست لیسانس ریاضی بگیرد و در آموزش و 
). در تهران ازدواج 1333فرستادند اما در آن شهر تحت تعقیب قرار گرفت و خود را به تهران رساند (سال 

رخـت  1391اردیبهشـت  22های بسیار طی شد تا این که در  اش با فراز و نشیب کرد و از آن پس زندگی
  به سرای باقی کشید.

سالی در عرصۀ سیاست و مبارزه گذشت. وی بنـا  ای از زندگی شهریاری از جوانی تا میان بخش عمده
هایی که در وجود خود داشت، چون مسئولیت پـذیری، نـوع دوسـتی، عطـش بـه آگـاهی، و ...  به خصلت

کردگان آن دوران به همکاری با حزب توده و عضویت در آن کشانده شد  همچون جمعی دیگر از تحصیل
ها، و بـه  هایی از زندان و تعقیب و گریز را تجربه کرد. با این حال، هیچگاه به انحراف نبال آن، دورهو به د

ای از سران آن حزب دچارش شدند، گرفتار نیامد، اگر چـه بـه  هایی که پاره »کژراهه«قول احسان طبری، 
  بینی تا آخر عمر باقی ماند. بگذریم. شهادت آثارش، بر همان جهان

اقـل یکصـد سـال  که بنده مایلم در این نوشتار بر آن تأکید کنم این است که ما در طی حدای  نکته
ایم که شـادروان دکتـر مصـاحب، پرفسـور هشـترودی و  های ریاضیدان برجسته کم نداشته گذشته، چهره
مـا را بـه  ویژه از زمـانی کـه المپیادهـا ند. امروز هم داریم و بههایی از آنان فاطمی تنها نمونه پرفسور تقی

های ریاضـیات را  اند تـا قلـه اند، جوانان بسیاری از گوشه و کنـار مملکـت برخاسـته عرصۀ جهانی کشیده
  واقع ریاضیدان بود و چیز دیگر. درنوردند. شهریاری اما چیز دیگری بود. به

نجام اجمال اگر بخواهیم بگوییم، شهریاری در چند حیطه و همه مرتبط با ریاضیات کارهای مهمی ا به
های ریاضی محض و حل مسئله، ترجمۀ  داد که برای بسیاری راهگشا بود و هنوز هم هست: تألیف کتاب

آثار ریاضی، مقاله نویسـی دربـارۀ آمـوزش ریاضـی، پیشـگامی در طـرح ریاضـیات نـوین مثـل هندسـۀ 
ن تمـدن اسـالمی، نگاری، تاریخ علم در ایران و شناساندن ریاضیدانا ها و ...، روزنامه لباچفسکی، مجموعه
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عمومی کردن علم، گسترانیدن اندیشۀ علمی، تأسیس مدرسه و آموزشگاه، پرورش شاگردان برجسته و ... 
هایی است که او در آن گام زد و در هر یک تأثیرات یا آثار ماندگار از خود بـه جـا گذاشـت. از ایـن رو  راه

ن حفظ و انتشار آثار او کمک کند تا دیگران سزاوار، بلکه واجب، است بنیادی به نام او تشکیل شود و ضم
  راه او را ادامه دهند.

های آخـر  در فیلم مستندی که به همت قابل تقدیر محمدعلی فارسی از زنـدگی شـهریاری در سـال
گوید که حدود چهارصد کتاب نوشته است و این رقمی اعجاب  عمرش تهیه شده است، شهریاری خود می

شناسـد و لـذا تنهـا  هیچ کس دیگری، دقیقاً همۀ این چهـار صـد اثـر را نمی انگیز است. نگارنده و شاید
)، 1357( ها داسـتان مجموعـهتوانم تعدادی از آنها را که کمتر از انگشتان دو دسـت اسـت نـام ببـرم.  می

)، 1364( آنالیز بـرداری)، 1366( نظریۀ نسبیت در مسئله و تمرین)، 1368( های المپیادهای ریاضی مسئله
های  روش)، 1369( های جبر سرگرمی)، 1366( خالقیت)، 1343( آنالیز ریاضی)، 1349( سئلۀ حسابم 25
شـما هـم )، 1373( پـذیری در جبـر بخش)، 1348( لگـاریتم)، 1357( های هندسه سرگرمی)، 1350( جبر
 آمـوزش)، 1360(نااقلیدسـی  هندسـۀ و لباچفسـکی)، 1377( توانید در درس ریاضی خود موفق باشید می

ای شهریاری است، در حالی که کارنامۀ آثار قلمی او همان  هایی از آثار ترجمه )، اینها نمونه1389( ریاضی
شود. و اما در زمینۀ تدریس و  طور که خود گفت حدود چهارصد کتاب و نزدیک به هزار مقاله را شامل می
نشگاه تربیـت معلـم امـروز) آموزش هم وی عالوه بر تدریس در مدارس تهران و در دانشسرای عالی (دا

)، و مدرسۀ عـالی اراک (در همکـاری بـا 1340)، مرجان (1339های خوارزمی ( خود در تأسیس دبیرستان
  ) نقش ایفا کرد.1353شادروان دکتر عبدالکریم قریب، 

های علمـی و اجتمـاعی. شـهریاری در  های مطبوعاتی شهریاری در زمینه ای به فعالیت ماند اشاره می
چند مجله یا سهیم بود یا خود مسئولیت انتشار آنها را بر عهده داشت که از جمله باید بـه مجـالت انتشار 

برهـان  و، چیسـتا 2اندیشۀ ما، وهومن، سخن علمی، آشنایی با دانش، آشتی با ریاضـیات، دانـش و مـردم
از سـوی وزارت  برهـانشـد و  ) به مسئولیت خودش منتشر میچیستااشاره کرد که از دو تای اخیر اولی (

  آموزش و پرورش.
هـای عمـر در جلسـات هیئـت تحریریـۀ آن  شود و شهریاری تا آخرین ماه همچنان منتشر می برهان
را شـادروان پرویـز  سـخن ادبـیخـود سرگذشـتی دارد خوانـدنی. مجلـۀ  سـخن علمـییافت.  حضور می

داد  را هم انتشـار مـی خن علمیسمجلۀ  ،کرد و خودش سردبیر آن بود. در کنار آن خانلری منتشر می ناتل
علمی سطح باالیی را در این مجله چاپ های  هاش را به شهریاری سپرده بود. شهریاری مقال که سردبیری

ها معمـوالً نیتـی در بـر داشـت و گـاه بـا  نوشت. آن سرمقاله های آن را می کرد و خودش نیز سرمقاله می
خواست  داد؛ به طوری که گاه ساواک توضیح می ل قرار میاشارات و کنایاتی دستگاه یا رژیم را مورد سئوا

داد. روزی خانلری تنها آمد در دفتر و به شهریاری گفت کسی از  رفت و توضیح می ناچار می و شهریاری به
                                                      

 )، به اهتمام دکتر محمدرضا طاهریان اخیرًا منتشر شده است.1391(آبان و آذر  دانش و مردمشمارۀ اول از دورۀ جدید مجلۀ  2
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به همین ترتیب فعلی منتشر شود ولی قبل از چـاپ  سخن علمیکند که مجلۀ  ساواک آمده و پیشنهاد می
قطعاتی بیفزایند یا از آن کم کنند؛ به همان ترتیب کـه  ،بگذارد تا در گوشه و کنار آن را در اختیار ساواک

انـد کـه  حاال به مـا پیشـنهاد کرده«هم در آمریکا مجالتی به این نحو دارد. خانلری افزود: » سازمان سیا«
نظـر خودتـان «پرویز گفت: » ماهی پنج هزار تومان به من و پنج هزار تومان به تو بدهند. نظر تو چیست؟

بعد تصمیم گرفتند یک ماه مهلت بخواهند و گذشت. این پیشـنهاد در بهمـن » دانم. نمی«گفت: » چیست؟
ای اشـاره کـرد کـه ایـن  رسید. در آخرین شماره پرویز روی کاغذ جداگانه داده شد و ماه اسفند می 1348

  »تصمیم گرفته شد.پس «مجله دیگر منتشر نخواهد شد. خانلری موقعی که مجله را دید گفت: 

  سخن آخر

یکی از معلمان شهریاری، ابوالقاسم پورحسینی، استاد فلسفه بود کـه قـبالً ریاسـت دانشسـرای مقـدماتی 
شناخت و از زندگی او باخبر بود. پورحسینی در  کرمان را بر عهده داشت و پرویز شهریاری را به خوبی می

سپارد تا بعد از مرگش بخوانـد و بـه  یز شهریاری میهای خود را به امانت به پرو دست نوشته 1366سال 
انتشار یافت (نشر مهاجر، تهـران) آنچـه از  1380در سال  پس از چهل سالچاپ بسپارد. این کتاب با نام 

ای است که ابوالقاسم پورحسینی به شاگرد خود داشته  آید حاکی از عشق و عالقه مطالعۀ این کتاب بر می
  کنیم: ین نوشته را نقل میدر زیر قسمتی از ا است.

ها فراهم آمده بود ته کشـید  ریزه هایی که از فروش اثاث خانه و خرده های قرضی و پول پول
اقل یک اتـاق در سـال  و دو برادر و یک مادر را باید در تهران اداره کرد. پرداخت کرایۀ حد

الملـل  نـگ بینآمـد. ج زیاد بود و از عهدۀ پرویز که یـک جـوان بیکـار بـود بـر نمی 1324
رفـت و  کشید و کارهایی که به طفیل جنگ پدید آمده بـود از بـین می های آخر را می نفس

گفتنـد کـار نـداریم. بامـداد یکـی از  کـرد می بیکاری خودْ کار بود. پرویز هر جا مراجعـه می
د، روزهای مرداد، از اطاقک خیابان ویال، که آنجا مبلغ ماهانه هشت تومان اجاره داده شده بو

شد و در منتهـا  های البرز گسترده می حرکت آغاز شد. آن روزها تهران به سوی شمال و کوه
ای متعلق به بنایی بود که خودش برای اقامت درست کـرده بـود و در  الیه خیابان ویال خانه

ها در آن ایام همـین جاهـا بـود، زیـرا  ترین محل های بایر قرار داشت. ارزان اطراف آن زمین
صلۀ بین تهران و شمیران پر نشده بود. بـه هـر دکـان اعـم از سمسـاری، نـانوایی، هنوز فا

کـرد. بـه سـوی خیابـان  رسید با لهجۀ خاص زرتشتی کرمانی طلب شـغل می خانه می قهوه
ها و دفاتر اطبا و وکال و محاضر و ... مراجعه کرد.  رضا رفت، در این جا به بعضی شرکت شاه

خواست و پـیش  پرسید و کار می رفت و می سوی جنوب. جلو میرسید به چهارراه، پیچید به 
اش را  رفت. حتی یک دفعه به گاریچی که اسبش را کنار خیابان امیریه باز کرده و تـوبره می

».  خواهی؟ یچی نمیکمک گار«کشید مراجعه کرد و گفت:  به سر اسب زده و خودش چپق می
سـازی و  سـازی و قاب ه! به چنـد شیرینیآذربایجانی به او فهماند که ن این شخص به لهجۀ

نانوایی هم سرک کشید، خبری نشد، رفت و رفت رسید به راه آهـن سراسـری. مـردد جلـو 
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رفت، داخل دفتر کارگزینی شد، مرد چهل سالۀ مؤدبی نشسته بـود. سـالم کـرد و خسـته و 
بـی نتیجـه چون تاکنون این پرسش » سواد داری!«پرسید: » خواهم! آقا کار می«کوفته گفت: 

» برو پایین خودت را به سـرحمال معرفـی کـن.«گفت: » دانم. نه! هیچ نمی«مانده بود گفت: 
های دسـتی  های آزاد، چمدان زنان رسید و توقف کرد. مسافران خارج شدند و حمال ترن بوق

کشاندند. او و قریب بیست نفر باربر جوراجـور دیگـر، بـه راهنمـایی  مسافران را به سالن می
ۀ باربران، داخل قطار شدند. شروع کردند بارها را خالی کردنـد. بـرای جلـب رضـای سردست

کرد و بعد از سه ساعت، کـار تمـام شـد. تـرن  باربران، آن جوان جدیت زیادی می  سردست
دیگری رسید، از جنوب (خوزستان). باربران بارها و محموالت را پایین آوردند، ظهر شد. کار 

ها به دیزی خوری. او هـم رفـت دنبـال آنهـا.  خانه ان رفتند در قهوهرا تعطیل کردند و کارگر
کـرد.  پولی نداشت دیزی بخورد. شکمش در حال قیلی ویلی بود و از ضعف داشت غـش می
شـد و  تنها دستور یک چای قندپهلو داد. برگشتند سر کار. روز اول و روزهای دیگر تمـام می

فت و خیلی راضی بـود. ظهـر بیشـتر روزهـا، یا روزی دوازده ریال به حساب او تخصیص می
پس از خوردن نان و پنیر یا نان و حلوا ارده و نان و ماست، زیر سـایۀ دیـواری کوتـاه، تنهـا 

گذاشت، مبادا بفهمند باسواد است   شد. کاغذ و قلم در جیبش نمی لمید و غرق در تفکر می می
و دانشـجوی سـال اول ریاضـی اما حل یک مسئلۀ ریاضی ذهن او را فراگرفتـه بـود. آخـر ا

دانشکدۀ علوم دانشگاه تهران بود. در آن زمان، دانشسرای عالی و دانشکدۀ علوم و ادبیات با 
خواندند و عالوه بر آن، علوم تربیتـی را هـم  هم بودند. اینان علوم را با دیگر دانشجویان می

ای کشـیده  انگشت دایـرهآموختند که بعدها دبیر شوند. پشت به دیوار، روی خاک نرم، با  می
کشـید و هـی  های آن را وصل کرده و مثلثی در آن گنجانده بود... هی خـط می بود و شعاع

نوشت... این قدر غرق مطالعه  های ریاضی می کرد... و در کنار آن روی زمین فرمول پاک می
ۀ شد که صدای سوت سرباربرها را نشنید. همین طور به تفکر مشغول بود کـه ناگهـان سـای

کسی را کنار خود دید. سرش را بلند کرد. دید همان آقای کارگزین است و دقایقی است که 
ها شده است! دستش را گرفت و کشید و بلنـد  ناظر تفکر او و حرکات دست و نوشتن فرمول

سوادی؟ من مهندس هستم، این مسئلۀ تو از حد فهم  هان! راست بگو تو چطور بی«کرد که: 
مـن هـر جـا «او هم با نهایت صداقت گفت: » ای؟ و که هستی و چه کارهمن باالتر است! بگ

گفتم و چون نتیجه نگرفتم به شما  پرسیدند سواد داری راست می رفتم به من کار ندادند. می
مهنـدس » سوادی کردم و همین امر به دنبالش، موجب شد شما به من کار دادیـد. اظهار بی

فت. حقوق عقب افتادۀ او را بـا بیسـت روز اضـافه داد و او هم به دنبالش ر» بیا دفتر.«گفت: 
و توصـیه » کشـد برو جانم دنبال کار دیگری! باربری و حمالی، تو جوان الغـر را می«گفت: 

دانی بهتر است بروی در مؤسسات آموزشی شبانه به تعلیم ریاضـی.  کرد تو چون ریاضی می
  نظر آن مهندس مسیر زندگی این جوان را عوض کرد.
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   م السماءلّسترجمۀ رسالۀ 
  الدین جمشید کاشان اثر غیاث

  ١حمید بهلول

  مقدمه

های خطـی متعـددی  دان و منجم مشهور ایرانـی، نسـخه الدین جمشید کاشانی ریاضی از بیشتر آثار غیاث
در ق  790های ما از زندگی او بسیار اندک و تا حدودی تقریبی است. در حدود  مانده است، اما دانسته باقی

تحصیل کرده اسـت؛ امـا  3و در قسمتی از نواحی مرکزی ایران موسوم به عراق عجم 2کاشان متولد شده
زندگی علمی کاشانی را  4اطالعی از این نداریم که در چه مدارسی و نزد چه استادانی پرورش یافته است.

در محل تولدش بـه رصـد و  توانیم به دو دورۀ عمدۀ فعالیت در کاشان و سمرقند تقسیم کنیم. ابتدا او می
ق دو  808الثـانی  جمادی 15ق و  808الحجۀ  ذی 12تألیف آثار عموماً نجومی پرداخته است. در دو تاریخ 

الرسـالة یا  سلم السماءق کار تألیف رسالۀ  809رمضان  21گرفتگی را در کاشان رصد کرده؛ سپس در  ماه
   5گرفتگی دیگری را رصد کرده است. ق ماه 809الحجۀ  ذی 20را به پایان برده و در  الکمالیة

                                                      
 h_bohlul@yahoo.comعلوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشجوی دکتری تاریخ علم، پژوهشگاه  1
 .3الف، ص1319طباطبایی، محیط  2
ها به عراق عجم معروف بوده اسـت. شـهرهای  ناحیۀ بین اصفهان، همدان و تهران تا پیش از انقالب مشروطه و تقسیم کشور به استان 3

 اند.  مهمی چون ری، قم، کاشان، قزوین، همدان، اصفهان، کرمانشاه، اراک و تفرش در این ناحیه واقع بوده
4 Youschkevitch & Rosenfeld, p. 255. 

 پ) این رصدها برای محاسبۀ حرکت متوسط ماه صورت گرفته است.3-ر3( زیج خاقانیبه گفتۀ کاشانی در  5
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 6ق (بـه فارسـی)، 813در  لباب اسـکندریهای  های علمی خود را در کاشان با تألیف رساله او فعالیت
القعـدۀ  در ذی رسـاله در شـرح آالت رصـدق (بـه فارسـی)،  816در  زیج خاقانی در تکمیل زیج ایلخـانی

سپس کاشـانی بـه  7ق (به عربی) ادامه داده است. 818حجۀ ال در ذی نزهة الحدائقق (به فارسی) و  818
قـرار گرفتـه و بـه دعـوت او بـه ق)  853-796( 8بیگ علت شهرتش در امور رصد و نجوم مورد توجه الغ

بیگ را یاری رساند. سـاخت  ، الغزیج گورکانیسمرقند عزیمت کرده است تا در ساخت رصدخانه و تدوین 
آغاز شد و احتماالً کاشانی اندکی پس از آن زمان وارد سـمرقند شـده  ق 824رصدخانۀ سمرقند در حدود 

    9است.
هایی نگاشـته و دربـارۀ دانشـمندان دربـار  پس از مدتی اقامت در سمرقند، به پدرش در کاشـان نامـه

چنـان کـه از  10بیگ و ... مطالبی عرضه کرده اسـت. بیگ، وضعیت علمی سمرقند، شخصیت علمی الغ الغ
بنا به نقشـه و طـرح کاشـانی سـاخته  11آید بخشی از ساختمان رصدخانه و ابزارهای رصد رمیها ب آن نامه

الحاقات نزهة ق (به عربی)،  827را در  الرسالة المحیطیةهایش در سمرقند،  شده است. او در ادامۀ فعالیت
را تصـنیف  12الـوتر والجیـبق (به عربـی) و  830را در  مفتاح الحسابق (به عربی)،  829را در  الحدائق

سالگی) در محـل  42ق (یعنی در حدود  832رمضان  19دان و منجم بزرگ در  این ریاضی 13کرده است.
چوپـان «یـا » کوهـک«ای موسوم بـه  احتماالً مدفن وی یا برفراز تپه 14رصدخانۀ سمرقند درگذشته است؛

   16زادۀ رومی. است و یا در گورستان شاه زند، نزدیکی آرامگاه قاضی 15»آتا

                                                      
 .63-54روان و سوادی، صص  فهم خوب : نیک نک 6
 .  2، ص 1368قربانی،  7
 .140-137، صص 1375نک: قربانی،  8
 .8-5، ص 1368نک: قربانی،  9

 Bagheri, 1997, 241-256؛ 95-33؛ باقری، Kennedy, 1960a, pp. 191-213نک:  10
 .  65و  41همان، صص  11
پ) نام برده اما تـاکنون نسـخۀ خطـی آن بـه دسـت نیامـده اسـت؛ امـا خوشـبختانه 3(مفتاح الحساب کاشانی از این رساله در مقدمۀ  12

-42؛ سوادی، صـص 176-154، صص 1368اند (قربانی،  نگاشتههایی دربارۀ آن  زادۀ رومی، عبدالعلی بیرجندی و میرم چلبی شرح قاضی
52.( 
هـای  پژوهش نیز تألیف کرده است؛ برای اطالعات بیشتر دربارۀ آثار او و زیج تسهیالتو  تلخیص المفتاحکاشانی آثار دیگری از جمله  13

اف، صـص  )، (بایمـتYouschkevitch & Rosenfeld, pp. 260-262)، (Kennedy, 1960b, pp. 5-10هـا بـه (صورت گرفته دربارۀ آن
 .Rosenfeld & Ihsanoglu, ppهای خطی آثار او بـه ( )، برای نسخه25-19)، (باقری، صص 176-15، صص 1368)، (قربانی، 39-43

ربارۀ ) و برای اطالعات بیشتر دBagheri, 2002, pp. 357-363) و (30-28، صص 1368)، برای آثار منسوب به او به (قربانی، 269-271
)، (یوشـکویچ و 8-1الـف، صـص 1319)، (محیط طباطبـایی، Kennedy, 1960b, pp. 1-5)، (14-1، صص 1368زندگی او به (قربانی، 

 )، مراجعه کنید. 17-5) و (باقری، صص 16-8رزنفلد، صص 
  .Kennedy, 1960b, p. 7؛ 9، ص 1368قربانی،  14
 .19ب، ص 1319محیط طباطبایی،  15
 .126باقری، ص  16
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مالیةیا (نردبان آسمان)  م السماءلَّس   الرسالة ال

الرسـالة و نـام آن را   کـرده میتقد 17یموریت ۀدور یمحمود، از وزرا نیالد کمال به اثر را نیا ابتدا یکاشان
و عبارات مربوط به او را از  محمود نیالد کمالنام  بعد (احتماالً در سمرقند) یچند اما ،گذاشته بود الکمالیة

البتـه او تغییـرات انـدکی نیـز در  18(نردبان آسمان) نامیـده اسـت. سلم السماءمقدمه حذف کرده و آن را 
  محتوای کتاب داده است.

کاشانی فاصلۀ سیارات و ستارگان را تا مرکز زمین بر مبنای شعاع زمین و حجم سیارات  رساله نیادر 
در محاسبۀ ابعاد  19کند. در این اثر، او به طور کلی به روش بطلمیوس را بر مبنای حجم زمین محاسبه می

بـه  21کتـاب الهیئـةتـر مؤیدالـدین عرضـی در  و تنها برخی از نقـدهایی را کـه پـیش 20عالم پایبند است
ر هـا را تأییـد و تکـرا آن 23اختیارات مظفـریو  22التحفة الشاهیةالدین شیرازی در  بطلمیوس وارد و قطب

پذیرد. براساس نظر عرضـی، دانشـمندان و منجمـان پیشـین دربـارۀ  ها میکرده بود، بدون نام بردن از آن
خورشـید بـه انـدازۀ کـافی دهد که بین فلک عطارد و فلک  اند؛ او نشان می ترتیب سیارات دچار خطا شده

یعنـی آن را دقیقـاً  ،دهـد فضا برای حضور فلک زهره وجود ندارد؛ لذا به علوی بودن فلک زهـره رأی می
دهد نه پایین آن. کاشانی برای حل این مسأله همـان طـور کـه گفتـه شـد  باالی فلک خورشید جای می

جایی فلک زهـره  ها یعنی جابهاین، نتیجۀ آنپذیرد اما با وجود  های عرضی را می برخی از نقدها و استدالل
گوید اگر بر دقت محاسبات اضافه کنیم و همۀ مراحل محاسـبه  می سلم السماءکند؛ او در مقدمۀ  را رد می

جایی  آید که نیازی به جایـه را با دقت بیشتر انجام دهیم، فاصلۀ بین عطارد و خورشید طوری به دست می
  فلک زهره نیست. 

و بخش قابـل تـوجهی از مقدمـۀ آن را سـید  24ق منتشر شده1286در سال  السماء سلمچاپ سنگی 
سـلم «نامۀ کارشناسی ارشد خود را با عنوان  نگارنده نیز پایان 25محمد محیط طباطبایی ترجمه کرده است.

به انجام رسانده است و در واقع ترجمۀ حاضر بخشی از  1386در سال » : ویرایش، ترجمه و تحقیقالسماء
نسـخۀ  26کتابخانـۀ ملـی ملـک، 8/3180آید. نسخۀ خطی شـمارۀ  رساله (با اندکی تغییر) به شمار می آن

های دیگر نیـز  بوده است؛ هرچند هرجا متن، ناخوانا یا مبهم بوده از نسخه سلم السماءاساس ترجمۀ متن 

                                                      
 .23 ص ،ب1319 ییطباطبا طی؛ مح343 ص ،ریخواندم 17
 . 23و  22، صص 1368ر؛ قربانی، 149-پ148ق،  809کاشانی،  18

19 Ptolemy 
  .Goldstein, pp. 9-12برای روش بطلمیوس نک:  20
 ) ببینید. Goldstein & Swerdlow, pp. 143-168) و تحلیل آن را در (313-290روش او را در (عرضی، صص  21
 پ. 149-پ146 22
 پ. 171-ر167 23
 ق.1286نک: کاشانی،  24
 الدین جمشید. ؛ دهخدا، ذیل غیاث24و  23، صص 1368؛ قربانی، 23و 22ب، صص 1319محیط طباطبایی،  25
 پ.168-پ148 26
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جمشـید در مـاه الدین  در زمان حیات غیاث 28الدین کاشانی نسخۀ اخیر را معین 27کمک گرفته شده است.
های  ای به دست خط خود او استنساخ کرده است کـه در میـان نسـخه ق و از روی نسخه 830صفر سال 

  موجود باالترین اعتبار را دارد. 
تر شـدن مـتن آمـده اسـت و  در ترجمه، هرجا الزم بوده توضیحی مختصر در پرانتز () بـرای روشـن

  ها را با حروف نوشته بود، به رقم برگردانده شده است. بسیاری از اعداد که کاشانی آن

  منابع
 .1375، تهران الدین جمشید کاشانی به پدرش های غیاث از سمرقند به کاشان: نامهباقری، محمد، 

کتاب ، »الدین جمشید کاشانی و آثار وی معرفی و نقد تحقیقات دانشمندان روسی راجع به غیاث«اف، لقمان،  بایمت
 .1381، آذر 56، ش و فنونماه علوم 
نامۀ کارشناسی ارشد تاریخ علـم، پژوهشـکدۀ تـاریخ  ، پایان»: ویرایش، ترجمه و تحقیقسلم السماء«بهلول، حمید، 

 .1386علم، دانشگاه تهران، 
 ، تهران، انتشارات خیام.4، ج تاریخ حبیب السیرالدین حسینی،  الدین بن همام خواندمیر، غیاث

 .نامه لغتاکبر،   دهخدا، علی
، 4، ش 5، سال کتاب ماه علوم و فنون، »کاشانی: محاسبۀ سینوس یک درجه الوتر والجیبرسالۀ «سوادی، فاطمه، 

 . 1390مرداد 
کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شـورای اسـالمی،  6130، نسخۀ خطی شمارۀ التحفة الشاهیةالدین،  شیرازی، قطب

 ق.  730تاریخ استنساخ 
 کتابخانۀ ملی ایران.  13074، نسخۀ خطی شمارۀ فریاختیارات مظهمو، 

 م.2001، تصحیح و مقدمه از جورج صلیبا، بیروت کتاب الهیئةعرضی، مؤیدالدین، 
کتاب ماه علـوم ، »قمری 9دان نامدار کاشانی از سدۀ  دو گوهر کاشان: نکانی دربارۀ دو ریاضی«عرشی، محمدرضا، 

 . 1390، 4، ش 5، سال و فنون
 .1368، تهران کاشانی نامهبوالقاسم، قربانی، ا

 .1375، تهران دانان دورۀ اسالمی نامۀ ریاضی زندگیهمو، 
کتابخانـۀ سـلیمانیۀ  2692، نسخۀ خطـی شـمارۀ زیج خاقانی در تکمیل زیج ایلخانیالدین جمشید،  کاشانی، غیاث

 ق.  816ترکیه، با تاریخ 
 ق.  809ملک، تألیف کتابخانۀ ملی  8/3180، نسخۀ خطی سلم السماءهمو، 

 ق.1286همان، نسخۀ چاپ سنگی کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، تهران 
 ق. 830کتابخانۀ ملی ملک، تألیف  1/3180، نسخۀ خطی شمارۀ مفتاح الحسابهمو، 

                                                      
 .  22-18های خطی این اثر نک: بهلول، صص  برای اطالع از نسخه 27
 .119-114نک: عرشی، الدین کاشانی  برای اطالع از زندگی و آثار معین 28
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، خـرداد 3، ش 10، سـال مجلـۀ آمـوزش و پـرورش ،»الدین جمشید کاشانی غیاث«محیط طباطبایی، سید محمد، 
1319 . 

 .1319، تیر 4، ش 10همان، سال 
، ش 5، سال کتاب ماه علوم و فنون، »لباب اسکندرینگاهی به رسالۀ «روان، سجاد؛ فاطمه سوادی،  فهم خوب نیک

 .1390، مرداد 4
، 2، ترجمۀ پرویز شـهریاری، سـال اول، ش هدهد، »الدین جمشید کاشانی غیاث«یوشکویچ، آدولف؛ باریس رزنفلد، 

 .1358تیر 
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  ترجمۀ رساله

  نام خداوند رحمتگر مهربان به 
هـای سـیارات و ثوابـت  را بـا چراغ ستون برافراشت؛ سـپس آن  که آسمان را بی ستایش خداوندی راست

 هـا را ها و باغ منـدی از چشـمه بهرهدر آن  و؛ برپاساختبرای مردم  بدون یاری و کمکراست؛ زمین را بیا
 وهایشان، گواه علم و قدرتش  استواری هیئت اجرام آسمانی را با اختالف در جای ممکن ساخت. برایشان

. درود بـر سـرورمان محمـد مصـطفی، خورشـید سـاختوحدتش  ناهمگون را دلیلکثرت ترکیب عناصر 
های والیت و سیاست، و بر یـارانش، سـتارگان مشـارق  های کامل افق آسمان رسالت، و بر خاندانش، ماه

  هدایت و عدالت باد. 
ملقب حمود طبیب کاشانی، نیازمندترین آفریدۀ خداوند متعال به بخشایش او، جمشید بن مسعود بن م

هـای  هـای ریاضـی و بحث که کتاب  گوید: هنگامی چنین  -که خداوند احوالش را نیکو گرداند -به غیاث
کردم، اختالفی  را مطالعه می -ها افالک و استخراج شعاع فاصلۀهای مربوط به  به ویژه مسأله -علمِ هیئت

زیـر  فلـک زهـره را (محل)ید و ها را تأی میان اهل این فن یافتم. گرچه بیشتر ایشان ترتیب مشهور فلک
که فلک آن (زهره) باالی فلک خورشـید  است  یکی از متأخرین پنداشتهاما  اند؛ فلک خورشید تعیین کرده

فلـک مایـل مـاه و  محـدببرای  مجسطیکه اندازۀ یاد شده در  است است و بر آن چنین استدالل کرده
که آن   هره و عطارد نیست؛ چه رسد به اینهای دو فلک ز فلک خورشید، به فراخی مجموع ضخامت مقعر

هـا   کوکب  شـعاعفلک خورشید جای گیرند. همچنین به انـدازۀ  مقعرجوزهر ماه و  )فلک( محدبدو میان 
10, ها از شعاع عالم کون و فسـاد بـه انـدازۀ اند؛ در حالی که مجموع همۀ آن توجه نکرده فرسـنگ  227

  گیرند. کوکب باالیی آن میۀ ترین فاصل هر کوکب را نزدیکۀ بیشتر است؛ و دورترین فاصل
 )خداونـد(گشـایی از آن دلخـوش بـودم. پـس از  مدتی بود که به حل این مشکل گرفتـار و بـه گـره

پـی  گشا یاری طلبیدم که حقیقت این موضوع را به من الهام و به راه درست هدایتم کند. و بـرای مشکل
قطر ماه، طول دایرةالبروجـی و (اندازۀ) بردن به آن ابعاد، به انجام محاسبات مشغول شدم. برای آگاهی از 

اسـتخراج  ،ها یـاد کـرده اسـتاز آن مجسطیکه بطلمیوس در  گرفتگی وقوع دو ماه   زمان دررا   آنعرض 
د نظر کردم؛ چندان که ثانیه و حتـی محاسبات تجدی )تماِم مراحِل(کردم. بارها و بارها و با دقت بسیار در 

که به کسرهایی دست یـافتم کـه هنگـام اسـتخراج عـرض مـاه در دو  ای نادیده گرفته نشود؛ تا این ثالثه
 دوریکـه انـدازۀ   بودنـد. محاسـبات را دنبـال کـردم تـا ایـن  ها توجه نکرده گرفتگی یاد شده، به آن  ماه

های زهـره و عطـارد جـای  های آن دو، فلک ه میان فلکک های ماه و خورشید حاصل شد؛ آن چنان فلک
نیـازی بـه تغییـر  پسشود.  جوزهر ماه برابر می(فلک) ماند که با ضخامت  گیرد و مقداری از آن باقی می 

  ترتیب مشهور نیست. 
ها بـدون تسـاهل در محاسـبات   و حجم کوکب  ، شعاع  پس این رساله را مشتمل بر استخراج فاصلهس

مان) نام (نردبان آس سُلَّم السَّماءرا  افزا باشد، و آن  آموز و برای خردمندان بینش برای دوستان پندنوشتم، تا 
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ند؛ و او مـرا کهدایت  راست راهبه و  درستی گفتار و کردار موفق از خداوند مسألت دارم که مرا در -نهادم
  ه تنظیم کردم: در هفت مقاله و یک خاتمآن را و  -کافی است و چه نیکو سرپرستی است

  مرتبط است؛  با آنچه زمین و آنمقالۀ اول، دربارۀ اندازۀ 
  ماه و اندازۀ قطر آن؛ فاصلۀمقالۀ دوم، دربارۀ 
  ؛)از زمین( خورشید و اندازۀ قطر آن و فاصلۀ رأس مخروط سایه فاصلۀمقالۀ سوم، دربارۀ 

  ؛آنهاسیارات پایینی و قطر  ۀمقالۀ چهارم، دربارۀ فاصل
  ؛آنهاسیارات باالیی و قطر  ۀپنجم؛ دربارۀ فاصلمقالۀ 

  فلک ستارگان ثابت؛ ۀمقالۀ ششم، دربارۀ فاصل
  ها؛ مقالۀ هفتم، دربارۀ حجم کوکب

  ها. خاتمه، جدول

  مقالۀ اول
  دربارۀ اندازۀ زمین و آنچه با آن مرتبط است

ل مشـترك صـفحۀ دایـرۀ که همان فص -در نظر بگیریم النهار ای در صفحۀ دایرۀ نصف اگر دایرۀ عظیمه
و  کنـیم؛ د و شصت قسـمت مسـاوی تقسـیم و آن دایره را به سیص -النهار و سطح کرۀ زمین است نصف

النهار، یعنـی  بدانیم، باید بر خط نصف  و ذراع  ها را بر حسب فرسنگ هر یک از آن قسمت )طول(بخواهیم 
حرکت کنیم، تا جایی که یک درجه  بر روی زمینی مسطح و بدون پستی و بلندی ،دایرۀ مفروض )همان(

هایی نصـب  در طی مسیر حرکتمـان نشـانه بایدکم شود.  از آن به عرض جغرافیایی مبدأ حرکت اضافه یا
را بپوشاند. فاصـلۀ پیمـوده   ای که اگر از هر یک، به دومین نشانه نگاه کنیم، سومین نشانه کنیم، به گونه

مـوازی  علـتبه  )روش(این  )درستی(شده برابر با طول یک درجه از دایرۀ عظیمۀ واقع بر زمین است، و 
  های عظیمۀ آسمانی است.  یرههای عظیمۀ زمینی با دا بودن دایره
عمل به تحقیق دربـارۀ ایـن استادان از پیشینیان مانند بطلمیوس، و دیگر برجستگان علم و  ای دسته

نجار  (عالوه بر آنان)موضوع پرداختند.  گروهی از دانشمندان در دورۀ مـأمون، بـه دسـتور او در دشـت سـِ
2 نهار را به دسـت آوردنـد و آن را برابـر بـاال خط نصف درجۀ 360درجه از حاضر شدند و اندازۀ یک 

922 
4, بر این اساس که اندازۀ هر فرسنگ سه میل، هر میل فرسنگ یافتند؛ انگشـت،  24ذراع، هر ذراع  000

عرض هر دانۀ  باشند و  هر انگشت به اندازۀ شش دانۀ متوسط جو است که پهلو به پهلوی هم قرار گرفته
ضرب کنـیم،  360اسب است. حال اگر یک درجه را بر حسب فرسنگ در  یالجو به اندازۀ شش تار موی 

8, آید که محیط دایرۀ عظیمۀ زمین به دست می دربـارۀ  )ای در رسـاله(فرسـنگ اسـت. ارشـمیدس  000
ریباً سه و یک هفتم برابر قطرش است. پـس اگـر گوید که محیط هر دایره تق گیری دایره و کره می اندازه

1بر  را بر حسب فرسنگ، )عظیمۀ زمین(محیط دایرۀ 
, تقسیم کنیم، اندازۀ قطر آن 73 5

112 فرسـنگ  545
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, آید. بنابراین شعاع آن به دست می 8
111 ۀ ای اسـت کـه فاصـل انـدازه )همان(شود. این  می )فرسنگ( 272

کـرۀ زمـین  )حجـم(بـر مبنـای  )آنهـا( شود، همچنان که حجم بر مبنای آن محاسبه می )جرام آسمانی(ا
که قطـر کـره و محـیط دایـرۀ  )ای استوانه(دهد که سطح  شود. همچنین ارشمیدس نشان می محاسبه می

کره) مساوی است. پس برپایۀ این  د با سطح محیط بر کره (یعنی مساحتکن اش آن را محدود می عظیمه
آید  اش ضرب کنیم، مساحت کرۀ زمین به دست می  را در محیط دایرۀ عظیمه )کرۀ زمین(رابطه، اگر قطر 

, که , 4
1120 363 , شود فرسنگ است. یک چهارم این مقدار که می 636 , 1

115 090 فرسنگ، برابـر بـا  909
دایـرۀ  نیم )یکـی(گیـرد:  در بـر می ۀ عظیمـهاست؛ زیرا این ربع را دو نـیم دایـر مساحت ربع معمور زمین
تردیـد، بیشـترین میـل بـین آن دو، یـک  دایرۀ افق قبةاألرض و بی نیم )دیگری(اعتدالی بر روی زمین و 

  النهار قبةاألرض است.  چهارم نصف
دایرۀ  است که از طرف جنوب به نیم ای از سطح کرۀ زمین مانند قطعۀ  اما قدر معمور، قطعه

  اش از معدل با متمم میل اعظم ای که فاصله ؛ از طرف شمال به نیم مدار نقطهاعتدالی، مانند
؛ از طرف شرق به کمانی از دایرۀ افق قبةاالرض، ) مساوی باشد، مانند ( 

شود. برای محاسبۀ  محدود می ، ؛ و از طرف غرب نیز به کمانی از همان دایره، مانندمانند 
را محاسبه کنیم، سپس مساحت آن را از مساحت  مساحت این قطعه الزم است ابتدا مساحت قطعۀ 

  به دست آید، که برابر با مساحت قدر معمور است.  کم کنیم تا مساحت ربع معمور، یعنی 
از مقالــۀ اول  44براســاس قضــیۀ 

 (انـدازۀ)ارشمیدس، دربارۀ کره و استوانۀ 
را که قطب قطعه را به محـیط  خط 

 مـتمم کند و نیز وتـر اش وصل می قاعده
شـود  کنیم؛ می میلش است، محاسبه مـی

ــه 24;8,13,26 ــای مقیاســی ک ــر مبن ، ب
کـره مطابق با آن شـعاع دایـرۀ عظیمـۀ 

شصت اسـت. امـا اگـر مقیـاس را یـک 
محـیط دایـرۀ عظیمـه  سیصد و شصـتم

آن خطـی کـه قطـب قطعـه را بـه محـیط  (اندازۀ)و  114;38,43,22شود  بگیریم، قطر دایرۀ عظیمه می
ــده ــد،  اش وصــل می قاع ــود. آن می 23;1,21,34,19کن ــی  ش ــتم ضــرب م ــک هف ــه و ی کنیم،  را در س

ای است که شعاع آن خط یاد شده باشد. آن  آید که برابر با نصف محیط دایره به دست می 73;23,39,48
آیـد.  به دست می 1710;30,58,3کنیم،  شعاع یعنی خط یاد شده ضرب مییعنی نصف محیط را در   )عدد(

است مشروط بـه ایـن کـه   شود که برابر با مساحت قطعۀ می 855;15,59,1کنیم،  را نصف می آن 
 ۀ)کـر(محـیط دایـرۀ عظیمـۀ  )سیصد و شصت(، مربع یک سیصد و شصتم باشد که )گیری اندازه(مقیاس 

  زمین است. 
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) یـک سیصـد و مربعی کروی بـه ضـلع(را در مساحت   آن )مربع(به فرسنگِ  )اندازه(برای تبدیل آن 
67 یعنـی )مربـع(محیط دایرۀ عظیمـۀ کـرۀ زمـین بـر حسـب فرسـنگِ  شصتم

 کنیم. ضـرب مـی 81493
, +1 1

3 4422 ساحت قدر معمـور کنیم، م را از مساحت ربع معمور کم می آید. آن  فرسنگ به دست می 268
, شود زمین می , 1

1324 676   فرسنگ. خداوند به حقیقت امور داناتر است.  767

  مقالۀ دوم
  دربارۀ فاصلۀ ماه و شعاع آن و شعاع عالم كون و فساد

ماه و دیگر سـیارات از مرکـز عـالم، بـر  ۀاست، در هر زمانی، فاصل گفته مجسطیکه بطلمیوس در   چنان
ها بـه  ، معلوم است؛ اما نسبت هر کـدام از ایـن فاصـله)فرض شده(هایشان که شصت  مبنای شعاع فلک

به عنـوان (ای  باید اندازه )برای این کار(را بدانیم و  )ها نسبت(خواهیم آن  ها معلوم نیست. می دیگر فاصله
بر مبنای آن محاسبه شوند. برای این منظور شـعاع زمـین اختیـار  )ها فاصله( ۀفرض کنیم تا هم )مقیاس

  شده است.
 فاصلۀ ماهبطلمیوس برای آگاهی از 

ــاه را در  ــین، م ــعاع زم ــب ش ــر حس ب
الشعبتین که در  اسکندریه به وسیلۀ ذات

شـود،  النهار نصـب می سطح دایرۀ نصف
 5;50رصد کرد. این رصد بعد از گذشت 

زدهم مـاه ساعت مستوی از نیم روز سی
آدریانوسی انجـام گرفـت،  20اثور سال 

بختنصر تـا آن زمـان  ۀ)دور(که از آغاز 
ســـاعت  5;50روز و  72ســـال و  882

سـاعت حقیقـی گذشـته  5;20مطلق و 
بــود. فاصــلۀ بــین دو عالمــت روی 

کمـان  )طـول(و  51;35کش سوم  خط
شد که  50;4,55 )دو عالمت(آن  )بین(

  متمم ارتفاع مرئی است. 
های هندسی و محاسبات دقیق، استخراج طول دایرةالبروجی مـاه در آن زمـان را آغـاز  ا برهانحال ب

  کنیم.  می
  

نقطۀ محاذات،  مرکز عالم و ، نقطۀخارج مرکز به مرکز )فلک(  دایرۀ )2-2در شکل (  نه د اب ج 

 )2-2(شکل 
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مرکز جرم  ذروۀ مرئی و نقطۀ    ۀذروۀ وسطی، نقط ، نقطۀ فلک تدویر به مرکز  دایرۀ 
را به هم وصل   ،؛ و  ،؛  ،؛  ،،  ؛ ، ، )نقاط(ماه در زمان رصد است. 

بعد  کنیم. زاویۀ  خارج می را بر خط و دو عمود  )و(  )نقاط(کنیم. از  می
جیب (است.  54;55,59 ، و جیب تمام آن23;56,58 ، جیب آن 156;26,26مضاعف در زمان رصد، 

 ) خط(با اندازۀ هر یک از دو  )جیب تمام (و نیز  و   )خط(با اندازۀ هر یک از دو  )
شصت است، برابر  و   )خط(اندازۀ هر یک از دو  )طبق آن(، بر مبنای مقیاسی که و  

و  هر یک از این دو (یعنی  ۀ)انداز(شصت است،  شود. اما بر مبنای مقیاسی که مطابق با آن  می
، هر یک از دو 4;25,7 و  هر یک از دو خط  )بر مبنای همین مقیاس(شود.  می 10;19 )
 و مربع  8,41;1,26 ، مربع آن49;41شعاع فلک خارج مرکز  ، 9;24,27  و  خط 

و جذر آن،  51,40;35,59,45,25 شود. با استفاده از قضیۀ فیثاغورس، مربع  می 17;25,0,15,0
 ۀ)با انداز( ، خط  کنیم را کم می شود. از آن، خط مذکور  می 49;43,30 یعنی خط 

و مربع  30;55,35 خط  .تدویر از مرکز عالم است )فلک(ماند که فاصلۀ مرکز  باقی می 40;19,3
که پیش از این گفتیم،   چنان یعنی مربع  شود. مربع  می 36,15;25,0,30,16آن 
شود و  می 53,15;50,0,45,16نیز با استفاده از قضیۀ فیثاغورس  شود. مربع  می 17;25,0,15,0

 8;48,0 را شصت بگیریم، خط  است. اگر خط  خط  ۀ)انداز( 30;31,52جذر آن 
 زاویۀ  (اندازۀ)شود و این  می 7;27,40 )جیب(است، کمان آن   ۀشود که جیب زاوی می

است؛ بنابراین کمان  262;59,20خاصۀ ماه در زمان رصد  است. کمان  و همچنین زاویۀ 
های  است. این دو، اندازه 0;59,0، و جیب تمام آن 60، جیب آن در حدود 270;56,0خاصۀ معدله  
 (اندازۀ)است. اما  )واحد(شصت   ۀ)مطابق با آن انداز(ی هستند که )مقیاس(بر مبنای  و  

 5;15حامل شصت است،  )فلک(شعاع  )مطابق با آن(ی که )یاسمق(تدویر، بر مبنای  )فلک(، شعاع 
، فاصلۀ خط  (اندازۀ)است.  0;5,0 و خط  5;15در حدود  خط  (اندازۀ)شود. بنابراین  می

است،  و  که مجموع دو خط  خط  (اندازۀ)بود.  40;19,3مرکز تدویر از مرکز عالم، 
 است. پس مربع  27;45,33 شود. مربع  می 44,26;36,33,11,32و مربع آن  40;24,3
، فاصلۀ مرکز جرم ماه از مرکز خط  (اندازۀ)است که  40;57,23است و جذر آن  12,27;36,33,56,5

شصت است،   اندازۀ)مطابق با آن (ی که )مقیاس(بر مبنای  عالم در زمان رصد است. 
زاویۀ  (اندازۀ)است و این  7;1,28کمان آن  )بنابراین(و    شود، برابر با جیب زاویه می 7;50,47

شود و این  می s9 3;13,11کنیم؛  است، اضافه می 265;12,43آن  (اندازۀ)است. آن را به وسط که  
شود. بنابراین  می 354;10,40 طول دایرة البروجی ماه در زمان رصد است. وسط عرض در آن زمان

  شود. می 2,0;11,8فاصلۀ ماه از نهایت شمالی 
فلک ممثل ماه، به مرکز ) دایرۀ3-2اما برای استخراج عرض ماه در آن زمان، (شکل 

گره صعودی، نقطۀ  نهایت شمالی، نقطۀ مرکز جرم ماه، نقطۀ  فلک مایل، نقطۀ  ۀ)دایر(
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 (اندازۀ). بطلمیوس پنج درجه استبیشترین عرض است که بنابر گفتۀ  گره نزولی و قوس  
کمان  )یعنی(و متمم آن  2;11,8که پیشتر گفته شد،   بُعد مقوّم ماه از نهایت شمالی چنان کمان 
  است.  87;49,51 

به  قائمه و زاویۀ  زاویۀ  در مثلث 
اندازۀ غایت عرض ماه است. نسبت جیب زاویۀ قائمۀ 

، مانند نسبت جیب زاویۀ  به جیب کمان  
، عرض ماه، غایت عرض ماه، به جیب کمان 

، را منحط در 5;46,13یعنی  است. جیب زاویۀ 
 59;30,57آن  (اندازۀ)بُعد از گره که  جیب کمان 

آید که  به دست می 5;56,32,13کنیم؛  است، ضرب می
است و اندازۀ آن کمان  جیب کمان  (اندازۀ)

  . است و آن عرض ماه در زمان رصد است 4;48,59
النهار و متمم  اما برای استخراج بعد ماه از معدل

به مرکز  )، دایرۀ 4-2ارتفاع حقیقی (شکل 
، البروج به مرکز  فلک ، النهار به مرکز  معدل النهار،  نصف ، افق مکان رصد، 

نقطۀ اعتدال  عظیمۀ عرضی،  (دایرۀ) های چهارگانه،  گذرنده از قطب ۀ)دایر( 
بعد  مرکزِ جرمِ ماه، کمان  نقطۀ انقالب زمستانی، نقطۀ  نقطۀ اعتدال پاییزی،  بهاری، 

بعد ماه از معدل النهار   عرض ماه، کمان  از نقطۀ اعتدال بهاری، کمان  )ماه(البروجی  طول دایرة
  . )شود در نظر گرفته می(متمم ارتفاع حقیقی  و کمان 
قائمه، و بنابر قضیۀ ظلّی،  زاویۀ  هان آن معلوم و چنین است: در مثلث گویم که بر می

به جیب اعظم مانند  نسبت جیب 
است.  به ظل زاویۀ  نسبت ظل 

طول  اندازۀ، بنابراین، کمان 
 86;47,48از اول حمل،  )ماه(دایرةالبروجی 
، است. زاویۀ  59;26,54و جیب آن 

را میل اعظم است که بطلمیوس آن 
به دست آورده و ظل آن  23;20,51
است. آن را در جیب کمان  26;58,31

کنیم،  منحط ضرب می 
آید که ظل  به دست می 26;20,30,29

کمان آن  ۀ)و انداز(است  کمان 
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کمان  (اندازۀ)ماند که  باقی می 18;34,49کنیم،  ، عرض ماه، کم میاست. آن را از کمان  23;22,49
در دو مثلث و قائمه بودن  های  بنابر تساوی زاویه و  ی ها است. چون مثلث 

که معلوم شد،  متمم  متمم میل اعظم به  متشابه هستند، نسبت  و   ۀ)دو زاوی(
(، فاصلمانند نسبت  مجهول  )جزء تناسب(است. از آنجا که سومین  النهار، به  از معدل )ماهۀ 

آید. آن را بر دومی تقسیم  به دست می 42,17;38,40,54,27کنیم،  است، اولی را در چهارمی ضرب می
است، که  18;16,49کمان آن  ۀ)و انداز(است  شود که جیب کمان  حاصل می 19;25,21کنیم،  می

(فاصل کنیم،  است، اضافه می 30;58 ، عرض اسکندریه کهالنهار است. آن را به  از معدل )ماهۀ 
  آید و این متمم ارتفاع حقیقی و همان مطلوب ماست. به دست می 49;16,47

کنیم.  ) را رسم می5-2گردیم. شکل اختالف منظر (یعنی شکل  باز می فاصلۀ ماهاکنون به استخراج 
متمم  مرکز جرم ماه، زاویۀ   مرکز عالم، نقطۀ  کرۀ زمین، نقطۀ  دایرۀ ارتفاع،  

  معلوم هستند.  )زاویۀ اخیر(متمم ارتفاع مرئی است و این دو  ارتفاع حقیقی، زاویۀ 
اول  ۀ)مقال(بنابر قضیۀ سی و دوم از 

های  با تفاضل زاویه ، زاویۀ اصول
شود. همچنین بنابر  برابر می و  

مکمل مجموع  قضیۀ یاد شده زاویۀ 
است. تفاضل میان  و  های  زاویه

ای که بطلمیوس رصد  متمم ارتفاع مرئی
کرده است و متمم ارتفاع حقیقی که ما آن را 

شود، این  می 1;48,7استخراج کردیم، 
اختالف منظر ماه در آن زمان و جیب آن 

و  129;56,4 است. پس زاویۀ  1;0,11
است. نسبت جیب زاویۀ  46;29,34جیب آن 

شود،  که یک فرض می به ضلع  
 به ضلع  مانند نسبت جیب زاویۀ 

 )مطابق با آن(ی که )مقیاس(است؛ برمبنای 
یک است.  کند؛ چون  ضرب کنیم، تغییری نمی را در ضلع  یک است. اگر جیب زاویۀ  

شود. این  می 39;32,21کنیم، خارج قسمت  ، اختالف منظر، تقسیم میحاصل را بر جیب زاویۀ 
بر مبنای  )(، فاصلۀ مرکز جرم ماه از مرکز عالم در زمان رصد است. و نیز این ضلع  (اندازۀ)

مایل شصت است، چنان که در محاسبۀ طول دایرةالبروجی  )فلک(شعاع  )مطابق با آن(ی که )مقیاس(
ای  توانیم هر اندازه های دو محاسبه را بدانیم، می است. اگر اندازۀ مقیاس 40;57,23به دست آوردیم،  )ماه(

بر همان دو  )ها  اندازهۀ (را که بر مبنای یکی از آن دو مقیاس است به مقیاس دیگر تبدیل کنیم؛ زیرا، هم
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) فلک(از مقیاسی است که بنابرآن شعاع  )واحد( 40;57,23که  نسبت هستند. پس نسبت اندازۀ خط 
 10;19 بین دو مرکز که ۀ)فاصل(مایل که شصت است،  )فلک(شعاع  شود، به هر کدام از مایل شصت می

از مقیاسی است که بنابرآن  )واحد( 39;32,21است، مانند نسبت  5;15تدویر که  )فلک(است و شعاع 
 - تدویر )فلک(بین دو مرکز و شعاع  ۀ)فاصل(مایل،  )فلک(شود، به هر کدام از شعاع  شعاع زمین یک می

بر حسب یک بودِن شعاع زمین. با به کارگیری رابطۀ تناسب، سومی را در هر یک از مقادیر  آنهاهمۀ 
 )فلک(کنیم، اندازۀ شعاع  کنیم، و هر یک از مقادیر به دست آمده را بر اولی تقسیم می دومی ضرب می

بر حسب   همه ،5;57,6تدویر  )فلک(و اندازۀ شعاع  10;4,3بین دو مرکز  ۀ)فاصل(، اندازۀ 58;18,27مایل 
تدویر جمع  )فلک(بین دو مرکز را با شعاع  ۀ)فاصل(آید. دو برابر  به دست می ،یک بودنِ شعاع زمین

کنیم،  است، کم می 58;18,27مایل که  )فلک(آید. آن را از شعاع  به دست می 25;5,13کنیم،  می
به دست  33;13,14 -زمینبر حسب یک بودنِ شعاع  -ترین فاصلۀ مرکز جرم ماه از مرکز عالم نزدیک

افزاییم، دورترین فاصلۀ آن (ماه) نیز بر حسب  مایل می )فلک(تدویر را بر شعاع  )فلک(آید. شعاع  می
به دست  63;15,34همان مقیاس 

  آید.  می
بطلمیوس برای آگاهی از قطر ماه، 

ــاه ــر  مجســطیگرفتگی را در  دو م ذک
ــاه در آن دو  می ــه م ــد ک ــت (کن  )گرف

نزدیک ذروه بود. در یکی، یک چهارم 
آن از سمت جنوب و در دیگری نصف 
آن از سمت شمال گرفته بود. اولی، در 

کـه روز شبی بـود از  11ساعت پایان 
 پنجـاهاز ماه اثور سال  بیست و هشتم

 ۀرا در پـی داشـت. از نیمـ نابوپوالسار
 5;50 گرفتگی در بابل شب تا میانۀ ماه

مسـتوی  )عتسـا( 5;0 و در اسکندریه
بختنصر  )پادشاهی(گذشته بود. از آغاز 

 17روز و  86سـال و  126تا آن زمان 
ساعت محققه  16;45 ساعت مطلقه و

  گذشته بود. 
 (دایرۀ)خارج مرکز ماه،  )فلک(  ۀ)دایر 6-2در شکل (اما برای استخراج عرض ماه در آن زمان 

نقطۀ محاذات و  مرکز عالم،  ، )مرکز(خارج  )فلک(مرکز  فلک تدویر،  به مرکز  
  گرفتگی است.  مرکز جرم ماه در نیمۀ ماه نقطۀ 
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و  0;31,2، جیب آن 0;24,2 است. پس زاویۀ  359;36,57، بعد مضاعف، در آن زمان 
ی که )مقیاس(بر مبنای  ،و   )های خط(است. این دو اندازۀ  59;57,59,59جیب تمام آن 

 10;19  )طبق آن(ی که )مقیاس(. اما بر مبنای ، هستندشود شصت می  ۀ)مطابق با آن انداز(
است؛ زیرا، دو خط  مانند  و  مانند  شود.  می 10;0,19 و  0;21,0 است، 
 8,41;1,26خارج مرکز  )فلک(، شعاع و مربع  0;21,7,0,0 مساوی هستند. مربع  و  

شود. پس  می 49;0,41است،  خط  (اندازۀ)و جذر آن که  8,41;39,52,0,26 است. پس مربع 
و مربع ، 70;0,19 خط  (اندازۀ)،  60 ;0,0 که فاصلۀ مرکز تدویر از مرکز عالم است، اندازۀ خط 

 است. پس مربع  0;21,7,0,0 یا همان مربع  شود. مربع  می 24,22,1;1,26آن 
  (اندازۀ)پس  )33-2(شود.  می 70;0,19است،  خط  (اندازۀ)و جذر آن که  24,22,1;21,7,1,26

جیب زاویۀ  )برابر با(شود که  می 0;18,0شصت است،   ۀ)مطابق با آن انداز(ی که )مقیاس(بر مبنای 
است.  و نیز زاویۀ  زاویۀ  ۀ)برابر با انداز(است که  0;17,0کمان آن  (اندازۀ)است.  

 کمان  (اندازۀ)است. پس  340;6,5گرفتگی،  ، خاصۀ ماه در میانۀ ماهکمان  )2-34(
 )های خط(اندازۀ  )به ترتیب(است. این دو  56;36,24و جیب تمام آن  20;32,26، جیب آن 340;49,4

شود، هستند. اما بر مبنای  شصت می  ۀ)مطابق با آن انداز (ی که )مقیاس(بر مبنای  و  
 شود. پس  می 4;9,56 و  1;19,47 باشد،  5;15  ۀ)مطابق با آن انداز (ی که )مقیاس(
 ، مربع 3;1,52,56,11 شود. مربع  می 16,10,1;21,49,24,40و مربع آن  64;9,56

شود.  می 64;38,57و جذر آن، که فاصلۀ مرکز جرم ماه از مرکز عالم است،  19,10,1;22,41,21,52
شود که  می 1;7,39 شصت است،   ۀ)مطابق با آن انداز(ی که )مقیاس(بنابراین، بر مبنای 

گرفتگی  است. وسط ماه در میانۀ ماه 1;40,34کمان آن  (اندازۀ)است و  جیب زاویۀ  )برابر با(
، بعد مقوم آن 27,6;37,7شد؛ بنابراین طول دایرةالبروجی آن  2;33,5,19و وسط عرض آن  25,6;57,32

را  )جیب(شود. پس آن  می 9;36,43و جیب آن  9;47,19، بعد آن از گره 2;13,30,20از نهایت شمالی 
آن در  )متناظر با(آید. کمان  به دست می 0;59,51,50کنیم،  ضرب می )منحط(در جیب غایت عرض 

  تر آمد.  عرض ماه است و برهان آن چنان است که پیش (اندازۀ)است، و آن  0;34,48جدول جیب 
از مـاه  هجدهمود که روز بکند، در شبی  ذکر می مجسطیای که بطلمیوس در  گرفتگی اما دومین ماه

گرفتگی تا نیمه شب، در بابل یک  را در پی داشت و از میانۀ ماه کمبوجیههای  سال از هفتمفامانوثِ سالِ 
فتگی گر بختنصر تا میانۀ مـاه )پادشاهی(ساعت مستوی گذشته بود. بنابراین، از آغاز  1;50و در اسکندریه 

ساعت محققه گذشته بود. وسـط مـاه در آن زمـان  9;50 ساعت مطلقه و 10;10 ز ورو 196سال و  224
  بوده است.  264;39,21و وسط عرض آن  0;4,56، بعد مضاعفش 27;14,54اش  ، خاصه9;46,20,20
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اما برای استخراج عرض ماه، 
 ۀ)دایر 7-2در شکل (فرض کنیم 

 (دایرۀ)خارج مرکز،  )فلک( 
 تدویر و نقطۀ  )فلک( 

، بعد مرکز جرم ماه است. زاویۀ 
 - که پیشتر گفته شد چنان -مضاعف

و  0;43,58است. جیب آن  0;4,56
است. این دو  59;31,59جیب تمام آن 

بر  و   )های خط(اندازۀ 
مطابق با آن (ی که )مقیاس(مبنای 

  شود، هستند. شصت می  ۀ)انداز
ی که )مقیاس(اما بر مبنای 

باشد،  10;19  اندازۀ)مطابق با آن (
 ، 0;6,10 )برابر با( 

 0;36,0,42,1 ، مربع 10;55,18
است. پس  8,41;1,26 و مربع 

و  8,41;24,59,18,24 مربع 
است،  خط  (اندازۀ)جذر آن که 

و  70;49,18 است، پس  مانند   است. 59;54,59 شود. بنابراین،  می 49;59,40
است؛ بنابراین مربع  0;36,0,42,1 مانند مربع  شود. مربع  می 24,22,1;1,4,14,0مربع آن 

بر  شود. پس،  می 70;50,18 است، خط  (اندازۀ)و جذر آن که  24,22,1;37,4,56,1 
جیب زاویۀ  )برابر با(شود که  می 0;19,8 شصت است،  اندازۀ)مطابق با آن (ی که )مقیاس(مبنای 

است. بنابراین  و نیز  زاویۀ  (اندازۀ)است. این  0;7,8 کمان آن (اندازۀ)است و  
شود.  می 52;26,57و جیب تمام آن  28;19,12، جیب آن 28;24,2، )ماه(، خاصۀ معدلۀ کمان 

  اندازۀ)مطابق با آن (بر مبنای مقیاسی هستند که  و   )های خط(های  این دو اندازه
و  2;5,28 باشد،  5;15  اندازۀ)مطابق با آن (ی که )مقیاس(شود. اما بر مبنای  شصت می

 و مربع  37,9,1;16,56,26,19، مربع آن 64;56,37 شود. پس  می 4;2,38 
است،  خط  (اندازۀ)که  و جذر آن 43,9,1;41,36,55,24 است؛ در نتیجه، مربع  6;25,40,28,5
شصت است،   اندازۀ)مطابق با آن (ی که )مقیاس(بر مبنای  شود. بنابراین،  می 64;47,40
از وسط  )یک بار(است. آن را  2;12,11است و کمان آن  جیب زاویۀ  (اندازۀ)شود که  می 2;22,17

کنیم، طول  است، کم می 24,8;39,21وسط عرض ماه که  )بار دیگر از(است و  20,9;46,20ماه که 
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ماند. بعد آن (ماه) از  باقی می 22,8;27,10بعد مقوم ماه از نهایت شمالی و  18,9;34,9دایرةالبروجی ماه 
کنیم،  است. آن را به صورت منحط در جیب غایت عرض ضرب می 8;11,10و  جیب آن  7;33,49گره 
شود؛ این شعاع  می 0;48,40جیب عرض ماه است و کمان آن  (اندازۀ)آید که  به دست می 0;23,43,42

سایه  (دایرۀ)بودن محیط دایرۀ عرضی که از مرکزهای ماه و  )واحد( 360ر مبنای دایرۀ سایه است ب
  گذرد.  گذرد؛ زیرا دایرۀ سایه از مرکز صفحۀ ماه می می

اول  گرفت و (یعنی عرض ماه در بود. پس اگر تفاضل این د 0;34,48گرفتگی اول  در ماه )ماه(عرض 
آید که یک چهارم قطر ماه است، زیرا حاصل تفاضل نصف و  میبه دست  0;46,7و دوم) را حساب کنیم، 

. افزایش گرفتگی ماه به علـت کـم شـدن یک چهارم، یک چهارم است
اش بـر مبنـای   عرض آن است. بنابراین شعاع مـاه در بیشـترین فاصـله

 360دایرۀ عرض یـاد شـده  )مطابق با آن اندازۀ محیط(ی که )مقیاس(
. نسبت بیشترین فاصلۀ ماه به شعاع سایه مانند شود می 0;32,15است، 

  .است 2;47,35,37نسبت یک به 
مطابق (ی که )مقیاس(اما برای استخراج شعاع ماه بر مبنای 

  )8-2در شکل (شعاع زمین یک است:  اندازۀ)با آن 
مرکز عالم است. در  ای در کرۀ ماه و نقطۀ   عظیمه (دایرۀ)
 شعاع ماه (روبرو به)، زاویۀ  )اما(قائمه و  زاویۀ  مثلث 

جیب آن بنابراین  است، 0;32,15 ،که پیشتر گفته شد چنان و
، بیشترین فاصلۀ  شود. ضلع می 0;16,16) (یعنی زاویۀ 

مطابق با (ی که )مقیاس(بر مبنای  ،که پیشتر گفته شد چنان ،ماه
  است.  63;15,34شود،  شعاع زمین یک می اندازۀ)آن 

شصت  )اش مطابق با آن اندازه(ی که )مقیاس(بر مبنای  نسبت 
مانند نسبت  0;16,16بر همان مبنا، یعنی   (اندازۀ)است، به 

ی که )مقیاس(است؛ هر دو بر مبنای   (اندازۀ)به  63;15,34
به  0;8,5,14,17کنیم،  شود. دومی را در سومی منحط ضرب می شعاع زمین یک می اندازۀ)مطابق با آن (

شعاع  اندازۀ)مطابق با آن (ی که )مقیاس(، شعاع ماه است؛ بر مبنای خط  (اندازۀ)آید که  دست می
، کم به دست آمد 33;13,14تر  شود. شعاع ماه را از کمترین فاصلۀ مرکز جرمش که پیش زمین یک می

کرۀ آتش یا به عبارت  محدب )بعد(بعد مقعر فلک ماه و  (اندازۀ)آید. این  به دست می 32;59,56کنیم؛  می
شعاع زمین یک  اندازۀ)مطابق با آن (ی که )مقیاس(دیگر، شعاع عالم کون و فساد است؛ بر مبنای 

کنیم؛  است، اضافه می 63;15,34شود. پس شعاع ماه را به بیشترین فاصلۀ مرکز جرم ماه که  می
را با هم جمع  )ماه(ن فاصلۀ مایل ماه است. کمترین و بیشتری )فلک(شود که بعد محدب  می 63;29,51
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ماه است. ۀ آید که متوسط فاصل به دست می 48;14,24کنیم،  کنیم، سپس حاصل جمع را نصف می می
ماند که  باقی می 30;30,54کنیم،  کم می )ماه(مایل  )فلک(سپس بعد مقعر فلک ماه را از بعد محدب 

اگر خداوند متعال یگانۀ شکست ناپذیر  ) راماه(است. اما ضخامت جوزهر  )ماه(ضخامت فلک مایل 
  در مقالۀ چهارم خواهد آمد.  ،بخواهد

شـعاع  (انـدازۀ)را در  آنهـاکنیم، بدین ترتیب کـه  اندازۀ فاصلۀ ماه و قطر آن را به فرسنگ تبدیل می
, زمین بر حسب فرسنگ که 8

111 41, نکنیم. بعد مقعـر فلـک آ است، ضرب می 272 فرسـنگ بـه  936
42, آید. کمترین فاصـلۀ مرکـزش دست می فرسـنگ، متوسـط  302

61, فاصــلۀ آن 80, فرســنگ، بیشــترین فاصــلۀ جــرم آن 605 909 
 فرسنگ و ضـخامت فلـک مـایلش 731فرسنگ، قطر جرم آن (ماه) 

,39   فرسنگ است. خداوند به حقیقت امور داناتر است.  348

  مقالۀ سوم
  دربارۀ فاصلۀ خورشید، اندازۀ قطر آن

  و (فاصلۀ) رأس مخروط سایه

هـا قطـر خورشـید در متوسـط  بطلمیوس دریافت که در بیشـتر حالت
اش مسـاوی اسـت. پـس  اش با قطر مـاه در بیشـترین فاصـله فاصله

ــر مبنــای  فاصــلۀخــواهیم  می خورشــید و رأس مخــروط ســایه را، ب
شعاع زمین یک است، با دانستن  اندازۀ)مطابق با آن (ی که )مقیاس(

بـه دسـت  ،تر گفته شـد که پیش  نچنا ،های ماه و سایه شعاع (اندازۀ)
  ).9-2آوریم (شکل شکل صنوبری را میآوریم. پس 

ای در کرۀ   عظیمه (دایرۀ)، به مرکز  فرض کنید 
ای در کرۀ ماه در  عظیمه (دایرۀ) اش،  خورشید در متوسط فاصله

و (ی در کرۀ زمین  ا عظیمه (دایرۀ) اش،  بیشترین فاصله
و  )سطح(فصل مشترک بین آن  در یک سطح باشند.  )همگی

و  )سطح(فصل مشترک بین آن  مخروط خورشید و زمین، 
ها  )مخروط(محور مشترک آن   )خط(مخروط خورشید و ماه و 

ها  مخروط(های تماس  که از نقطه و  ، های  است. خط
را با  )یعنی خط (گذرند، با هم موازیند و محور  می )ها و دایره

کنند و از لحاظ حس مساوی با قطرهای  های قائمه قطع می زاویه
قطر دایرۀ سایه  اند.  واقع شده آنهاهایی هستند که در  دایره

و در نزدیکی رأس مخروط واقع اش  هنگامی که ماه بیشترین فاصله
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  . است
ساوی هستند با هم م و  بین مرکزهای ماه و زمین و مرکزهای سایه و زمین یعنی  فاصلۀ

مطابق با آن (ی که )مقیاس(بر مبنای  ،تر گفته شد گونه که پیش همان ،هر کدام از این دو خط (اندازۀ)و 
تر گفته  که پیش چنان ،شعاع ماه شود.  می 63;15,34، یک است، شعاع زمین، یعنی  اندازۀ)

شود. در مقالۀ دوم گفتیم که نسبت شعاع ماه به  می 0;8,5,14,17یک است،  بر مبنایی که  ،شد
کنیم،  ضرب می 2;47,35,37است. پس شعاع ماه را در  2;47,35,37شعاع سایه مانند نسبت یک به 

یک است.  است؛ بر مبنایی که  شعاع سایه، یعنی  (اندازۀ)آید که  به دست می 0;59,9,16,45
دو برابر  )مجموع(شود؛ یعنی آن  است، دو مییک  ی که )مقیاس(، بر مبنای و  مجموع 

شود. مجموع  روشن می )مطلب(رسم کنیم، آن  را موازی با خط  است. اگر خط  
 نیز دو برابر  شود؛ زیرا هر سه خط با هم مساوی هستند.  می دو برابر  و  

 دو برابر   )چون(است و  به  مانند نسبت  به  است؛ زیرا نسبت 
ماند که  باقی می تا دو،  و  از مجموع  شود. بنابراین، می  نیز دو برابر  است، 

 مانند نسبت  به  نسبت  اصولششم  ۀ)مقال(است. بنابر قضیۀ چهارم از  0;15,44,29,57
 به  مانند نسبت  به  نسبت  اصولششم  ۀ)مقال(است. بنابر قضیۀ دوم از  به 

یک و بر مبنای همین یک  است. اما  به  مانند نسبت  به  است. بنابراین نسبت 
 0;15,44,29,57 را یک قرار دهیم،  شود. بنابراین، اگر  می 0;15,44,29,57 بودن 

بر مبنای  شود. اما  می 0;45,15,30,2تا یک است،  که مکمل  شود. در نتیجه،  می
بر مبنایی که  است. نسبت  63;15,34شعاع زمین یک باشد،  اندازۀ)ن مطابق با آ(ی که )مقیاس(

است،  63;15,34بر مبنایی که  بر مبنایی که یک است، مانند نسبت  است، به  0;45,15,30,2
یک است. بنابراین سومی را   اندازۀ)مطابق با آن (ی که )مقیاس(، بر مبنای به مجهول، یعنی 
فاصلۀ مرکز خورشید در متوسط  خط  (اندازۀ)آید که  به دست می 1523;5,2کنیم،  بر اولی تقسیم می

 مانند نسبت  به  یک باشد. نیز نسبت  اش از مرکز زمین بر مبنایی است که  فاصله
شعاع ماه بر  شود. پس  می 0;45,15,30,2یک است،  بر مبنایی که  است.  به 

یک است،  بر مبنایی که  شود.  می 0;45,15,30,2، شعاع خورشید، یک است، مبنایی که 
بر مبنایی که یک است،  است، به  0;45,15,30,2بر مبنایی که  شود. نسبت  می 0;8,5,14,17

، بر مبنایی که شعاع زمین است، به مجهول، یعنی  0;8,5,14,17بر مبنایی که  مانند نسبت 
شعاع  (اندازۀ)آید که  به دست می 6;57,54,52کنیم،  شود، است. سومی را بر اولی تقسیم می یک می

یک است،  بر مبنایی که شود. همچنین  خورشید بر مبنایی که شعاع زمین یک است، می
ک را ی است. اگر  به  مانند نسبت  به  شد. نسبت  می 0;59,9,16,45

شود.  می 0;1,50,43,14مکمل این اندازه تا یک،  شود و  می 0;59,9,16,45 فرض کنیم، 
است، به  63;15,34بر مبنایی که  بر مبنایی که یک است، مانند نسبت  نسبت این اندازه به 
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کنیم،  شود، است. سومی را بر اولی تقسیم می یک می ، بر مبنایی که مجهول، یعنی 
آید که فاصلۀ رأس مخروط از مرکز عالم است هنگامی که خورشید در متوسط  به دست می 258;4,56

بین دو  ۀ)فاصل(فاصلۀ خورشید از رأس مخروط در دو بعد دیگرش به اندازۀ  )16-3(اش قرار دارد.  فاصله
ی که )مقیاس(طبق رصدهای بطلمیوس و بر مبنای  )فاصله(است. آن  )خورشید در آن دو بعد(مرکز 

شود. نسبت متوسط فاصلۀ خورشید  می 2;30شعاع فلک خارج مرکزش شصت است، اندازۀ)مطابق با آن (
است، مانند نسبت متوسط فاصلۀ  2;30میان دو مرکز بر مبنایی که  ۀ)فاصل(بر مبنایی که شصت است، به 

بین دو مرکز، بر مبنای همان مقیاس است. پس دومی را  ۀ)فاصل(است، به  1523;5,2آن بر مبنایی که 
آید که  به دست می 63;35,27کنیم،  کنیم، سپس حاصل را بر اولی تقسیم می در سومی ضرب می

شود. متوسط فاصلۀ آن  میان دو مرکز فلک خورشید است، بر مبنایی که شعاع زمین یک می ۀ)فاصل(
شعاع  )اندازه(شود. از این  می 1459;30,34مرکز جرم آن  است؛ پس کمترین فاصلۀ 1523;5,2 )خورشید(

ماند که بعد مقعر فلک خورشید و بعد  باقی می 1452;35,41کنیم؛  است، کم می 6;57,54,52آن را که 
کنیم،  میان دو مرکز را اضافه می ۀ)فاصل(محدب فلک زهره است. سپس به متوسط فاصلۀ خورشید 

یشترین فاصلۀ مرکز جرم خورشید است. به آن شعاع خورشید را اضافه آید که ب به دست می 1586;40,29
مقعر فلک مریخ است. از  )بعد(آید که بعد محدب فلک خورشید و  به دست می 1593;35,22کنیم،  می

ماند که ضخامت فلک  باقی می 140;0,41کنیم،  بعد محدب فلک خورشید، بعد مقعر فلکش را کم می
  خورشید است.
, خورشید و قطر آن را به فرسـنگ تبـدیل کنـیم، بعـد مقعـر فلـک آن فاصلۀاگر اندازۀ  ,1 848 882 

, جرم آن )مرکز(فرسنگ، کمترین فاصلۀ  ,1 857 , فرسنگ، متوسط فاصلۀ آن 641 ,1 938 فرسـنگ،  480
,بیشترین فاصلۀ مرکز جرم آن  ,2 019 , فرسنگ، بعد محدب فلـک آن 175 ,2 027 فرسـنگ، قطـر  934

17, جرم آن 159, فرسنگ و ضخامت فلک آن 538   خدا داناتر است. ؛آید فرسنگ به دست می 052

  مقالۀ چهارم
، شعاع   آنها  دربارۀ ابعاد (سیارات) پایین

  و ضخامت جوزهر ماه

1 بین دو مرکـز زهـره ۀ)اندازۀ فاصل(کند که  بیان میمجسطی بطلمیوس در 
 )فلـک(شـعاع  (انـدازۀ)،  41

1 تدویر آن
اسـت.  شصت حامل آن )فلک(شعاع  (اندازۀ)ی که مطابق با آن )مقیاس(است، بر مبنای  643

و بعد محدب فلک آن، یعنـی  15;35، کمترین فاصلۀ آن 104;25پس بر همان مبنا، بیشترین فاصلۀ آن 
است. از آن (بعد محدب فلک زهره) شعاعش  1452;35,41 ،که پیشتر گفته شد چنان ،مقعر فلک خورشید

 (انـدازۀ)مانـد کـه  بـاقی می 1452;58,18کنیم؛  کـم مـی ،است 0;37,22که بعداً خواهد آمد  که چنان، را
 104;25 ی کـه)مقیـاس(بیشترین فاصلۀ مرکز جرم زهره است. نسبت بیشترین فاصـلۀ آن، بـر مبنـای 

شـود، ماننـد نسـبت بیشـترین  می 15;35ی کـه )مقیاس(شود، به کمترین فاصلۀ مرکز آن، بر مبنای  می
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شود، به  می 1452;58,18ی که )مقیاس(فاصلۀ مرکز آن، بر مبنای 
صلۀ مرکز آن بر همان مبنا است. بنـابراین، دومـی را در کمترین فا

آیـد؛ آن را  به دست می 17,6;50,33,55,11کنیم،  سومی ضرب می
آید کـه کمتـرین  به دست می 216;47,44کنیم،  بر اولی تقسیم می

مطـابق بـا آن (ی کـه )مقیـاس(فاصلۀ مرکز جرم زهره، بر مبنـای 
شود، است. همچنین متوسط فاصـلۀ آن،  شعاع زمین یک می اندازۀ)

اسـت کـه نصـف مجمـوع بیشـترین و  834;52,31بر همان مبنا، 
  است. )زهره از مرکز زمینۀ (کمترین فاصل

اند که قطر زهره در متوسط فاصلۀ خـود تقریبـاً بـه انـدازۀ  گفته
لۀ ابزاری موسوم یک دهم قطر خورشید است. این (اندازه) را به وسی

اند. پس نسبت متوسط فاصلۀ زهـره  دریافته» الهدفة السیّاره ذات«به 
به متوسط فاصلۀ خورشید مانند نسبت قطر زهره به یک دهم قطـر 

  خورشید است.
   

 ) 10-2برای توضیح این (مطلب) فرض کنیم (در شکل 
 قطر کوکب در هر وضعیتی که باشد و  قطر خورشید، 

کنیم که  ای خارج می را به گونه و  مرکز عالم است. دو خط 
  مماس شوند. و  بر کوکب (در نقاط) 

 اسـت و   به  مانند نسبت  به  نسبت 
پوشاند و به حصـۀ  ای از قطر خورشید است که قطر کوکب می اندازه

بنابر اشـتراک زاویـۀ  و  کوکب موسوم است. دو مثلث 
متشابه هستند. بنابراین،  و  و موازی بودن دو قاعدۀ  

 فاصلۀ خورشید مانند نسبت  فاصلۀ کوکب به  نسبت 
حصـۀ کوکـب از قطـر خورشـید اسـت. ایـن  قطر کوکب بـه 

ها است. پس، قطر خورشید را بر ده  ای کلی برای تمام کوکب قاعده
ۀ زهره از آید که حص به دست می 1;24,59,34,22کنیم،  تقسیم می

کنیم؛  قطر خورشید است. آن را در متوسط فاصلۀ زهـره ضـرب مـی
کنیم؛ خـارج  سپس حاصل را بر متوسط فاصلۀ خورشید تقسـیم مـی

ی )مقیـاس(شود که قطر زهره است؛ بر مبنای  می 0;15,45قسمت 
شـود. پـس، شـعاع آن  شـعاع زمـین یـک می )که مطـابق بـا آن(

فاصـلۀ مرکـز جـرم زهـره کـم شود. آن را از کمترین  می 0;37,22
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بعد مقعر فلک زهره و بعد محدب فلک عطارد است. پـس  (اندازۀ)ماند که  باقی می 216;10,22کنیم،  می
 )مطـابق بـا آن(ی است که )مقیاس(بر مبنای  )ها اندازه(شود. همۀ  می 1236;25,19ضخامت فلک زهره 
  شود.  شعاع زمین یک می

 شـود کـه بعـد محـدب فلـک آن قطر زهـره بـه فرسـنگ معلـوم میها و  پس از تبدیل اندازۀ فاصله
, ,1 848 , فرســنگ، بیشــترین فاصــلۀ مرکــز جــرم آن 882 ,1 848  فرســنگ، متوســط فاصــلۀ آن 403
, ,1 062 275, فرسنگ، کمتـرین فاصـلۀ مرکـز آن 131 275, فلـک آن فرسـنگ، بعـد مقعـر 859 380 

, فرسنگ و ضخامت فلک آن 960 فرسنگ، قطر جرم آن ,1 573   فرسنگ است.  501
اسـت و فاصـلۀ  )واحد(بین دو مرکز عطارد سه  ۀ)اندازۀ فاصل( که کند یم انیب مجسطیدر  وسیبطلم

مساوی است. پس فاصـلۀ میـان  )سه واحد(هر یک از مرکزهای افالک آن، و مرکز فلک بعدی با همان 
22/ تا مرکز عالم نه واحد و شعاع تدویر آن -وقتی مرکزش در اوج است -مرکز فلک حامل آن واحـد  5

شود. پس بیشترین فاصـلۀ  می شصت شعاع حامل )مطابق با آن(ی که )مقیاس(بر مبنای  )همگی(است؛ 
 33;4 یـابیم، آگـاهی می )بـدان(صلۀ مرکز جرم آن که از طریـق اسـتقراء شود. کمترین فا می 91;30آن 

بین دو مرکز  ۀ)فاصل(است. کمترین فاصلۀ فلک آن به عالوۀ شعاع آن که پس از کم کردن حاصل جمع 
است. بعد محدب فلـک عطـارد یـا  28;30شود،  حامل معلوم می )فلک(تدویر آن از شعاع  )فلک(و شعاع 

شـود. شـعاع آن بـر مبنـای همـان  می 216;10,22مبنایی که شعاع زمین یک است، مقعر فلک زهره بر 
اسـت.  216;36,19است. پس بیشـترین فاصـلۀ مرکـز جـرم آن  0;34,2 -چنان که خواهد آمد -مقیاس

شود، به کمترین فاصـلۀ آن کـه از طریـق  می 91;30 ی که)مقیاس(نسبت بیشترین فاصلۀ آن بر مبنای 
اسـت، بـه  28;30 آمده، و نیز به کمترین فاصلۀ فلک آن به عالوۀ شـعاع آن کـه به دست 33;4 استقراء

است، به کمترین فاصلۀ آن؛ و نیز  216;36,19 ترتیب مانند نسبت بیشترین فاصلۀ مرکز آن بر مبنایی که
مطـابق بـا (ی هستند که )مقیاس(و این دو بر مبنای  -کمترین فاصلۀ فلک آن به عالوۀ شعاع آن است 

کنیم، سپس  های دوم ضرب می شود. بنابراین سومی را در هر یک از اندازه شعاع زمین یک می ندازۀ)اآن 
کنیم، کمتـرین فاصـلۀ مرکـز جـرم آن بـر مبنـای  هر یک از مقادیر به دست آمده را بر اولی تقسیم مـی

ه عـالوۀ و کمترین فاصلۀ فلک آن بـ 78;37,10شود،  شعاع زمین یک می )مطابق با آن(ی که )مقیاس(
آید. بنابراین متوسط فاصلۀ آن که نصف مجمـوع بیشـترین و کمتـرین  به دست می 67;50,22شعاع آن 

  شود.  می 141;13,51فاصلۀ فلک آن و شعاع آن (عطارد) است، به عالوۀ شعاع آن 
قطر خورشید است. بنابراین قطر خورشید  خود، یک پانزدهماند که قطر عطارد در متوسط فاصلۀ  گفته

حصـۀ  (انـدازۀ)آیـد کـه  به دسـت می 0;36,39,3,55کنیم،  تقسیم می 15است، بر  13;54,49,45ا که ر
عطارد از قطر خورشید است. نسبت آن (حصه) به قطر عطارد مانند نسـبت متوسـط فاصـلۀ خورشـید بـه 

کنیم، سپس حاصـل را بـر سـومی تقسـیم  متوسط فاصلۀ عطارد است. پس اولی را در چهارمی ضرب می
ا آن شـعاع ی است که مطابق ب)مقیاس(قطر عطارد بر مبنای  (اندازۀ)آید که  به دست می 0;8,5کنیم،  می

شعاع عطارد است. آن (شعاع عطارد)  (اندازۀ)شود که  می 0;34,2کنیم،  شود. آن را نصف می زمین یک می
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مانـد کـه  بـاقی می 67;16,20کنیم،  را از کمترین فاصلۀ فلک آن (عطارد) که پیشتر گفته شد، کـم مـی
مایـل مـاه  )فلـک(. بعد محـدب جوزهر ماه است )فلک(بعد محدب  )نیز(بعد مقعر فلک عطارد و  (اندازۀ)

شود که  می 3;47,28آوریم، حاصل  بود. تفاوت بین آن و بعد مقعر فلک عطارد را به دست می 63;29,51
  شود.  می 149;54,1جوزهر ماه است. و ضخامت فلک عطارد  )فلک(تردید ضخامت  بی

275, ک آنشـود کـه بعـد محـدب فلـ های یاد شده به فرسنگ معلـوم می پس از تبدیل اندازه 380 
275, فرسنگ، بیشترین فاصلۀ مرکـز جـرم آن 180, فرسـنگ، متوسـط فاصـلۀ آن 325 فرسـنگ،  541

99, کمترین فاصلۀ مرکز جرم آن 85, فرسنگ، بعد مقعر فلک آن 498  )فلـک(فرسنگ، ضـخامت  703
4, جوزهر ماه 189, فرسنگ و ضخامت فلک عطارد 429 فرسنگ است. خداوند بـه حقیقـت امـور  677
  داناتر است.

  مقالۀ پنجم
  آنهاهای باالیی و قطرهای  دربارۀ ابعاد کوکب

تـدویر  )فلـک(و شعاع  6;0فاصلۀ بین دو مرکز مریخ  (اندازۀ)بیان کرده است که  مجسطیبطلمیوس در 
اسـت. بنـابراین بـر  39;30شود،  می شصت حامل آن )فلک(آن بر مبنای مقیاسی که مطابق با آن شعاع 

است. نسبت کمترین فاصـلۀ آن بـه  105;30و بیشترین فاصلۀ آن  14;30 همان مبنا، کمترین فاصلۀ آن
ند نسبت کمترین فاصلۀ آن بر مبنای مقیاسی که مطابق با آن شـعاع بیشترین فاصلۀ آن بر همان مبنا مان

گونه که در مقالۀ سـوم بیـان کـردیم،  شود به بیشترین فاصلۀ آن بر همین مبنا است. همان زمین یک می
است؛ به آن شعاع مریخ را کـه بعـداً ذکـر  1593;35,22بعد مقعر فلک مریخ یا بعد محدب فلک خورشید 

 105;30آید که کمترین فاصلۀ مـریخ اسـت. آن را در  به دست می 1594;3,52فزاییم، ا خواهیم کرد، می
به  11604;10,2کنیم،  تقسیم می 14;30آن را بر آید،  به دست می 18,44,46;30,16,31کنیم،  ضرب می
  شود.  می 6599;6,27آید که بیشترین فاصلۀ مریخ است. پس متوسط فاصلۀ آن  دست می

اند که قطر مریخ در متوسط فاصلۀ خود مانند یک بیستم قطر خورشید است. قطر  کردههمچنین بیان 
آیـد. آن را در  بـه دسـت می 0;42,29,17,41کنیم،  تقسیم مـی بیست تر گفته شد، بر خورشید را که پیش

کنیم، از  کنیم، سپس حاصـل را بـر متوسـط فاصـلۀ خورشـید تقسـیم مـی متوسط فاصلۀ مریخ ضرب می
 )مطـابق بـا آن(ی که )مقیاس(قطر مریخ است؛ بر مبنای  (اندازۀ)آید. این  به دست می 2;55,58محاسبه 

شود که شعاع مریخ است. آن را با بیشـترین  می 1;28,29کنیم،  شود. آن را نصف می شعاع زمین یک می
مقعـر آید که بعد محدب فلک مریخ یا بعـد  به دست می 11605;38,31کنیم،  فاصلۀ آن (مریخ) جمع می

بـه  10012;3,9کنیم،  آن کم مـی )فلک(فلک مشتری است. بنابراین بعد مقعر فلک آن را از بعد محدب 
1 مـریخ تقریبـاً  ضخامت فلک مریخ است. ضخامت فلـک (اندازۀ)آید که  دست می

برابـر قطـر فلـک  73
  . ﴾أحسن الخالقینفتبارك اهللا ﴿ خورشید با افالک و عناصر موجود در آن است

 شود که کمترین فاصلۀ مرکز جرم مـریخ های یاد شده را به فرسنگ تبدیل کنیم، معلوم می اگر اندازه
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, ,2 029 , فرسنگ، متوسـط فاصـلۀ آن 832 ,8 899 , فرسـنگ، بیشـترین فاصـلۀ آن 303 ,14 768 774 
, فرسنگ، بعد محدب فلک آن ,14 770 , فرسنگ، ضخامت فلک آن 672 ,12 742 فرسنگ و قطـر  738

3, آن   فرسنگ است.  795
  به 11;30تدویر آن را  )فلک(، شعاع 2;45بین دو مرکز مشتری را  ۀ)اندازۀ فاصل(همچنین بطلمیوس 

 حامـل آن (مشـتری) )فلـک(شـعاع  )مطـابق بـا آن(ی که )مقیاس(بر مبنای  )هر دو( ؛دست آورده است
هر دو بر مبنایی هستند کـه  74;15و بیشترین فاصلۀ آن  45;45شود. پس کمترین فاصلۀ آن  می شصت
شـود،  شـود. بعـد مقعـر فلـک آن بـر مبنـایی کـه شـعاع زمـین یـک می حامل شصت می )فلک(شعاع 

اسـت. بنـابراین کمتـرین  5;2,44 -که خواهـد آمـد چنان آن -بود. شعاع آن بر همان مبنا 11605;38,31
آیـد.  به دست می 56,28,59,3;15,8کنیم،  ضرب می 74;15شود، آن را در  می 11611;45,15فاصلۀ آن 
آید که بیشترین فاصلۀ مشـتری اسـت؛ بـر  به دست می 18844;21,30کنیم،  تقسیم می 45;45آن را بر 

  شود.  می 15227;1,53شود. پس متوسط فاصلۀ آن  ایی که شعاع زمین یک میمبن
اند که قطر مشتری در متوسط فاصلۀ آن ماننـد نصـفِ یـک ششـمِ قطـر خورشـید در متوسـط  گفته
کنیم،  اســت، محاســبه مــی 13;54,49,45اش اســت. نصــف یــک ششــم قطــر خورشــید را کــه  فاصــله

کنیم.  تـر گفتـه شـد، ضـرب مـی متوسط فاصلۀ مشتری که پیشآید. آن را در  به دست می 1;30,9,49,8
قطـر مشـتری  (اندازۀ)آید که  به دست می 11;5,28کنیم،  حاصل را بر متوسط فاصلۀ خورشید تقسیم می

بـه  18850;23,14افـزاییم،  شود. آن را به بیشترین فاصـلۀ مشـتری می می 5;2,44است. پس شعاع آن 
بعد محدب فلک مشتری و مقعر فلک زحل است. از بعد محدب فلـک مشـتری،  (اندازۀ)آید که  دست می

  ماند که ضخامت فلک مشتری است.  باقی می 7244;15,42کنیم،  بعد مقعرش را کم می
شـود کـه کمتـرین فاصـلۀ مرکـز جـرم  های یاد شده را به فرسنگ تبدیل کنیم، معلـوم می اگر اندازه

, مشتری ,14 777 , رسنگ، متوسط فاصـلۀ آنف 969 ,19 380  فرسـنگ، بیشـترین فاصـلۀ جـرم آن 943
, ,23 983 , فرسنگ، بعد محدب فلک آن 917 ,23 991 , فرسنگ، ضـخامت فلـک آن 215 ,9 220 543 

14, فرسنگ و قطر جرم آن    فرسنگ است. 596
تـدویر آن  )فلـک(شـعاع  (اندازۀ)و  3;25همچنین بطلمیوس بیان کرده که فاصلۀ بین دو مرکز زحل 

شود. پس بر همان مبنا،  حامل آن شصت می )فلک(است؛ بر مبنای مقیاسی که مطابق با آن شعاع  6;30
شود. بعد مقعر فلک آن یـا بعـد محـدب فلـک  می 69;55و بیشترین فاصلۀ آن  50;5کمترین فاصلۀ آن 
بود. شعاع  18850;23,14شود،  شعاع زمین یک می اندازۀ)مطابق با آن (ی که )مقیاس(مشتری بر مبنای 

اسـت.  18855;37,54است. پس بر همان مبنا، کمترین فاصـلۀ آن  5;14,40 -چنان که خواهد آمد -آن
کنیم،  تقسیم مـی 50;5آید. آن را بر  به دست می 22,12,6,6;55,36,23کنیم،  ضرب می 69;55آن را در 

ی کـه )مقیـاس(بیشترین فاصلۀ زحل است؛ بـر مبنـای  (اندازۀ)شود که  می 26322;35,58خارج قسمت 
  شود.  می 22589;36,26شود. بنابراین متوسط فاصلۀ آن  شعاع زمین یک می اندازۀ)مطابق با آن (

اش یک هجدهم قطر خورشید است. بنـابراین قطـر  اند که قطر زحل در متوسط فاصله به دست آورده
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شود. آن را در متوسط فاصـلۀ زحـل  می 0;20,46,52,45کنیم، خارج قسمت  تقسیم می 18خورشید را بر 
کنیم، از  اسـت، تقسـیم مـی 1523;5,2کنیم؛ سپس حاصل را بر متوسط فاصـلۀ خورشـید کـه  ضرب می

 انـدازۀ)مطـابق بـا آن (ی که )مقیاس(آید که قطر زحل است؛ بر مبنای  به دست می 11;29,20اسبه مح
افـزاییم،  اش می  شـود. آن را بـر بیشـترین فاصـله می 5;14,40شود. پـس شـعاع آن  شعاع زمین یک می

  بعد محدب فلک زحل است.  (اندازۀ)آید که  به دست می 26328;49,38
 شود که کمترین فاصـلۀ مرکـز جـرم آن را به فرسنگ تبدیل کنیم، معلوم می های یاد شده اگر اندازه
, ,23 998 , فرسنگ، متوسط فاصلۀ آن 432 ,28 750 , اش  فرسنگ، بیشـترین فاصـله 202 ,33 501 971 

, فرسنگ، بعد محدب فلکش ,33 509 , فلکشفرسنگ، ضخامت  188 ,9 517 فرسنگ و قطر جـرم  973
14, آن   نزد خداوند است.  فرسنگ است. همانا علم 435

  مقالۀ ششم
  آنهادربارۀ فاصلۀ ثوابت از زمین و قطر جرم 

کنیم؛ چون زیادتی آن بر ما معلوم نیسـت، و نیـز  بعد محدب فلک زحل را بعد مقعر فلک ثوابت فرض می
های قدر اول را کـه  موجود بیشتر نشود. بر آن، شعاعِ بزرگترین کوکب )بعد(مفروض از  )بعد(از آن رو که 

اجـرام ثوابـت از زمـین فاصـلۀ مرکزهـای  (اندازۀ)شود که  می 26334;18,42کنیم  خواهد آمد، اضافه می
  است. 

نزدیـک بـه در مقایسه بـا قطـر خورشـید  ،از نظر حجم ،های متوسط قدر اول اند که قطر کوکب گفته
کنیم،  اسـت، محاسـبه مـی 13;54,49,45قطـر خورشـید را کـه  نصف یک دهـم. نصف یک دهم است

کنیم.  گفته شد، ضرب مـیتر  آید. آن را در فاصلۀ مرکزهای ثوابت که پیش به دست می 0;42,29,17,41
 (انـدازۀ)آیـد کـه  به دست می 11;58,53کنیم. از محاسبه  حاصل را بر متوسط فاصلۀ خورشید تقسیم می

بر مبنایی که قطر  آنهاشود. قطر  های متوسط قدر اول است؛ بر مبنایی که شعاع زمین یک می قطر کوکب
شـود. یـک سـومِ  می 30,3;3,45,54,36، کنیم شود. آن را مکعب می می 5;59,56یک است،  )زمین(آن 

کنیم،  های متوسط) اضافه می مکعب قطر کوکبکنیم، حاصل را بر آن (یعنی  را محاسبه می یک ششمِ آن
آیـد کـه شـعاع  بـه دسـت می 6;29,3گیـریم،  آید. کعـب آن را می به دست می 42,3;10,33,47,57,18

فاصـلۀ  (انـدازۀ)شـود. آن را بـر  های قدر اول است؛ بر مبنایی که شعاع زمین یـک می ترین کوکب بزرگ
آید که بعد محدب فلک ثوابـت و  به دست می 26340;47,45کنیم،  اضافه می )از زمین(مرکزهای ثوابت 

  مقعر فلک اطلس است.
 های ثوابت فاصلۀ مرکزهای جرمشود که  های یاد شده را به فرسنگ تبدیل کنیم، معلوم می اگر اندازه
, ,33 516 , آنهافرسنگ، بعد محدب فلک  898 ,33 524 15, آنهـافرسنگ و قطـر بزرگتـرین  609 421 

داند. خداونـد بـه حقیقـت امـور  فرسنگ است. اما بعد محدب فلک اطلس را جز خداوند متعال کسی نمی
  داناتر است. 
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  مقالۀ هفتم
  ها دربارۀ حجم کوکب

دو کره مانند نسبت مکعب  )حجم(دهد که نسبت  نشان می اصولاقلیدس در قضیۀ پایانی مقالۀ دوازدهم 
ماننـد نسـبت  آنهـازمین و همچنـین نسـبت بـین قطرهـای  قطر آن دو است. نسبت شعاع ماه به شعاع

است. بنابراین اگر قطـر مـاه را  آنهابه یک است. زیرا نسبت دو مقدار مانند نسبت دو برابرهای  0;14,17
شود. مکعب یـک،  می 42;3,11کنیم،  شود. آن را مکعب می می 3;52,28یک در نظر بگیریم، قطر زمین 

1 شود. پس نسبت حجم ماه به حجم زمین تقریباً مانند نسبت یک به یک می
، یعنی نسبت یـک بـه 642

  است.  42;3,11
بود. همچنـین ایـن انـدازۀ قطـر عطـارد  0;34,2شود،  شعاع عطارد بر مبنایی که شعاع زمین یک می

شد. اگر آن را یک در نظر بگیریم، قطر زمین بـر مبنـای آن مقیـاس است؛ برمبنایی که قطر زمین یک با
حجم عطارد به حجـم  )نسبت(شود. پس  می 49,32,3;15,30کنیم،  شود. آن را مکعب می می 23;36,22

, یک به )مانند(زمین  1
212   است.  769

شود. در نتیجه قطر زمین بـر مبنـایی کـه  می 0;37,22قطر زهره بر مبنایی که قطر زمین یک است، 
حجم زهـره بـه حجـم زمـین  )نسبت(شود. پس  می 18;16,40و مکعبش  2;7,39قطر زهره یک است، 

2 مانند یک به
شـود. آن را  می 6;55,52است. قطر خورشید بر مبنایی کـه قطـر زمـین یـک اسـت،  318

به یک  326ود. پس نسبت حجم خورشید به حجم زمین مانند نسبت ش می 25,5;11,56کنیم،  مکعب می
  است. 

شود. بنابراین حجم  می 3;54,18و مکعب آن  1;28,29قطر مریخ بر مبنایی که قطر زمین یک است، 
1 مریخ تقریباً

  برابر حجم زمین است.  33
شـود. بنـابراین  می 8,3;57,30و مکعـبش  5;2,44قطر مشتری بر مبنایی که قطر زمین یک اسـت، 

1 حجم مشتری
  شود.  برابر زمین می 2188

شود. بنابراین حجم  می 2,3;17,20و مکعبش  5;14,40قطر زحل بر مبنایی که قطر زمین یک است، 
1 زحل

  برابر زمین است.  3182
ایـن (شود؛ همچنـین  می 5;59,56مبنایی قطر زمین یک است،  های متوسط قدر اول بر شعاع کوکب

  شود.  می 30,3;3,45,54,36شود. مکعب آن  است، بر مبنایی که قطر زمین یک می آنهاقطر  اندازۀ)
را  آنهـاتـرین  در قدر اول و کوچک آنهاترین  اند، بزرگ چون ثوابت را در شش دسته طبقه بندی کرده

یک ششم، یک ششم کاسته شود؛ بدین ترتیـب  )آنهاهای  از اندازه(ای که  ، به گونه)است(ششم  )قدر(در 
شود. همچنین به علـت اخـتالف در انـدازۀ  قدر ششم می )حجم ثوابت(قدر اول شش برابر  )ثوابت(حجم 
دهیم. بنابراین مکعب یاد شده  را در سه مرتبۀ بزرگ، متوسط و کوچک قرار می آنهاهای هر دسته،  کوکب

آیـد. آن را برابـر بـا تفاضـل  به دسـت می 35;9,6کنیم،  ) را بر شش تقسیم می30,3;3,45,54,36یعنی (
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گیریم. سپس یک سوم تفاضل یاد شده را  متوسط هر دسته و متوسط قدر بعدی در نظر می )اندازۀ کوکب(
بـزرگ و متوسـط یـا متوسـط و  )اندازۀ کوکب(شود. آن را برابر با تفاضل  می 11;3,42کنیم،  محاسبه می

های قـدر  ترین کوکب گیریم. پس حجم بزرگ و بزرگ قدر بعدی در نظر می )دسته(کوچک یا کوچک آن 
برابـر  198;55 آنهـاترین  و کوچک 210;37متوسط همان دسته  )حجم(زمین،  )حجم(برابر  222;19اول 

شـان  ترین و کوچـک 175;31 آنهـا ، متوسط187;13قدر دوم  )کوکب(ترین  شود. بزرگ زمین می )حجم(
تـرین  و کوچـک 140;25 آنهـا، متوسط 152;7ترین قدر سوم  شود. بزرگ می )برابر حجم زمین( 163;49
و  105;18 آنهـا، متوسـط 117;30,0تـرین قـدر چهـارم  شود. بـزرگ می )برابر حجم زمین( 128;43 آنها

و  70;12 آنهـا، متوسط 81;54ترین قدر پنجم  شود. بزرگ می )برابر حجم زمین( 93;36 آنهاترین  کوچک
و  35;6 آنهـا، متوسـط 46;48ترین قدر ششم  شود. بزرگ می )برابر حجم زمین( 58;30 آنهاترین  کوچک
هـا  تـرین ایـن جرم شود که بـزرگ شود. از اینجا معلوم می می )برابر حجم زمین( 23;24 آنهاترین  کوچک

های قدر دوم  ترین کوکب های قدر اول ثوابت، مشتری، بزرگ کوکب )به ترتیب(خورشید است. پس از آن 
هاسـت. خداونـد بـه  تـرین کوکب ثوابت، زحل، بقیۀ ثوابت، مریخ، زمین، زهره، ماه و عطارد کـه کوچـک

  حقیقت امور داناتر است.
  خاتمه

  ها جدول
را همگی  آنهاهای  ها و ضخامت فلک ها، شعاع ها و کوکب اندازۀ مساحت و محیط زمین، ابعاد فلک )8-1(

، در خواننـدهبر مبنای همان دو مقیاس یاد شده، یعنی شعاع زمین و فرسنگ، برای سادگی فهـم در نظـر 
  ها هستند: این )ها جدول(. آن آوریم می  چند جدول
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  بط استاندازۀ زمین و آنچه با آن مرت

  فرسنگ  

  کسرها

ان
یک

  
 ده

ان
گ

ان  
دگ

ص
ان  

رگ
هزا

  
 ده

ان
رگ

هزا
ان  

رگ
هزا

صد
ان  

رگ
هزا

ار 
هز

ان  
رگ

هزا
ار 

هز
ده 

  

  و هشت یازدهم          1  2  7  2  اندازۀ شعاع زمین
  و پنج یازدهم          2  5  4  5  اندازۀ قطر آن

            8  0  0  0  اندازۀ محیط آن
  یازدهمو چهار   2  0  3  6  3  6  3  6  مساحت کل سطح آن

  و یک یازدهم    5  0  9  0  9  0  9  مساحت ربع معمور
  و شصت و هفت صد و سی و دوم    4  6  7  6  7  4  0  مساحت قدر معمور

مساحت نصف قطعۀ شمالي که بـاالی 
  البروج قرار دارد مدار قطب دایرة

  و یک سوم و یک چهارم فرسنگ      4  2  2  2  6  8

  ]1-2جدول [

  

  

  های سیارات اندازۀ قطرها و حجم 

ب
وک

ک
 

  ها

ب 
وک

ر ک
قط

 
بر 

ها 
ع 

شعا
ه 

ی ک
نای

مب
شد

 با
ک

ن ی
زمی

  

  ها)  قطر (کوکب
  ها  نسبت حجم کوکب  به فرسنگ

  به حجم زمین

ان
یک

  
 ده

ان
گ

ان  
دگ

ص
ان  

رگ
هزا

  
 ده

ان
رگ

هزا
  یک چهل و دوم و یک ششم برابر زمین      7  3  1  0;28,34  ماه  

  اُم و یک دوم برابر زمین12769یک       1  0  9  0;8,5  عطارد
  اُم و دو سوم برابر زمین18یک       9  6  0  0;15,45  زهره

  برابر زمین 326  1  7  5  3  8  13;50,45  خورشید
  سه و یک سوم برابر زمین   0  3  7  9  5  2;55,58  مریخ 
  و یک دوم برابر زمین 188  1  4  5  9  6  11;5,28  مشتري

  برابر زمین و یک سوم 182  1  4  4  3  5  11;29,20  زحل

  ]2-2جدول [

 در بیشترین فاصله
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  ابعاد

ها بر  اندازۀ فاصلۀ کوکب
مبنایی که شعاع زمین 

  یک باشد

ها) به  اندازۀ (ابعاد کوکب
  فرسنگ

ان
یک

  
 ده

ان
گ

ان  
دگ

ص
ان  

رگ
هزا

  

قه
دقی

 
  ها

 
یه

ثان
و 

 
ها   

ان
یک

  
 ده

ان
گ

ان  
دگ

ص
ان  

رگ
هزا

  
 ده

ان
رگ

هزا
ان  

رگ
هزا

صد
ان  

رگ
هزا

زار
ه

  

ماه
اد 

ابع
  

      4  1  9  3  6  59   56      3  2  بعد مقّعر فلک آن
      4  2  3  0  2  13   14      3  3  بعد اقرب فلک آن
      6  1  6  0  5  14   24      4  8  بعد اوسط فلک آن

      8  0  9  0  9  15   34      6  3  بعد ابعد فلک آن
      8  1  2  7  4  29   51      6  3  بعد محدّب فلک مایل آن

      3  9  3  3  8  30   54      3  0  ضخامت فلک مائل آن
      ؟0  4  4  2  9  47   28        3  ضخامت (فلک) جوزهر آن

ارد
عط

اد 
ابع

  

      8  5  7  0  3  16   20      6  7  بعد مقّعر فلک آن
      8  5  7  5  7  50   22      6  7  بعد اقرب فلک تدویر آن

      9  9  4  9  8  37   10      7  8  بعد اقرب مرکز آن
    1  8  0  5  4  1  13   51    1  1  4  بعد اوسط آن

    2  7  5  3  2  5  36   19    2  1  6  بعد ابعد آن
    2  7  5  3  8  0  10   22    2  1  6  بعد محدب فلک آن

    1  8  9  6  7  7  54   1    1  4  9  ضخامت فلک آن
هره

د ز
ابعا

  
بعد محـدّب فلـک  بعد مقعّر فلک آن که

  عطارد است
6  1  2    22   10  0  8  3  5  7  2    

    2  7  5  8  5  9  47   44    2  1  6  بعد اقرب آن
  1  0  6  2  1  3  1  22   31    8  3  4  بعد اوسط آن

  1  8  4  8  4  0  3  58   18  1  4  5  2  بعد ابعد آن
  1  8  4  8  8  8  2  35   41  1  4  5  2  بعد محدب فلک آن 

  1  5  7  3  5  0  1  25   18  1  2  3  6  ضخامت فلک آن

شید
خور

اد 
ابع

  

بعد مقعّر فلک آن که (بعد) محدّب زهـره 
   است

2  5  4  1  41   35  2  8  8  8  4  8  1  

  1  8  5  7  6  4  1  35   34  1  4  5  9  اقرب آن بعد
  1  9  3  8  4  0  8  5   2  1  5  2  3  بعد اوسط آن

  2  0  1  9  1  7  5  40   29  1  5  8  6  بعد ابعد آن
  2  0  2  7  9  3  4  35   22  1  5  9  3  بعد محدب فلک آن 

  0  1  5  9  0  5  2  0   41    1  4  0  ضخامت فلک آن
 ]3-2جدول [
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  ابعاد

  ها کوکباندازۀ فاصلۀ 
  بر مبنایی که شعاع زمین یک باشد 

  ها) به فرسنگ اندازۀ (فاصلۀ کوکب

ان
یک

  
 ده

ان
گ

ان  
دگ

ص
ان  

رگ
هزا

ان  
رگ

هزا
ده 

  

قه
دقی

 
ا و

ه
  

یه
ثان

 
  ها

ان
یک

  
 ده

ان
گ

ان  
دگ

ص
ان  

رگ
هزا

  
 ده

ان
رگ

هزا
ان  

رگ
هزا

صد
ان  

رگ
هزا

ار 
هز

ان  
رگ

هزا
ار 

هز
ده 

  

یخ
 مر

عاد
اب

  

    2  0  2  7  9  3  6  35   22    1  5  9  3  بعد مقّعر فلک آن 
    2  0  2  9  8  3  2  3   52    1  5  9  4  بعد اقرب آن
                  6   27    9  5  9  9  بعد اوسط آن

  1  4  7  6  8  7  7  2  10   2  1  1  6  0  4  بعد ابعد آن
  1  4  7  7  0  6  7  2  38   31  1  1  6  0  5  بعد محدب فلک آن 

  1  2  7  4  2  7  3  8  3   9  1  0  0  1  2  ضخامت فلک آن
                              آنقطر تدویر 

ري
شت

د م
ابعا

  

  1  4  7  7  0  6  7  2  38   31  1  1  6  0  5  بعد مقّعر فلک آن 
  1  4  7  7  7  9  6  9  40   15  1  1  6  1  1  بعد اقرب آن
  1  9  3  8  0  9  4  3  1   53  1  5  2  2  7  بعد اوسط آن

  2  3  9  8  3  9  1  7  21   30  1  8  8  4  4  بعد ابعد آن
  2  3  9  9  1  2  1  5  23   14  1  8  8  5  0  بعد محدب فلک آن 

  0  9  2  2  0  5  4  3  45   42  0  7  2  4  4  ضخامت فلک آن

حل
د ز

ابعا
  

  2  3  9  9  1  2  1  5  23   14  1  8  8  5  0  بعد مقّعر فلک آن 
  2  3  9  9  8  4  3  2  37   54  1  8  8  5  5  بعد اقرب آن
  2  8  7  5  0  2  0  2  36   26  2  2  5  8  9  بعد اوسط آن

  3  3  5  0  1  9  7  1  35   58  2  6  3  2  2  بعد ابعد آن
  3  3  5  0  9  1  8  8  49   38  2  6  3  2  8  بعد محدب فلک آن 

  0  9  5  1  7  9  7  3  26   24  0  7  4  7  8  ضخامت فلک آن

بت
ثوا

اد 
ابع

  

  3  3  5  0  9  1  8  8  49   38  2  6  3  2  8  بعد مقّعر فلک آن
  3  3  5  1  6  8  9  8  18   42  2  6  3  3  4  بعد مرکزهای اجرام آن

  3  3  5  2  4  6  0  9  47   45  2  6  3  4  0  بعد محدب فلک آن 
        1  5  4  2  1  58   6        1  2  ضخامت فلک آن

  ]4-2جدول [
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  آنهاهای ثوابت و قطرهای  اندازۀ حجم

ها
در

ق
  

ها
در

ــ
ــ

ۀ ق
رتب

م
  

ها(ی ثوابت) به  اندازۀ نسبت حجم
ای از حجم   حجم زمین، یعنی اندازه
جای  آنهازمین که در (حجم) 

  گیرد می

ــر  ــت ب قطرهــای ثواب
مبنای یک بودن قطر 
زمین، و این که حجم 

(ها)،  (قــدر) ششــمی
یک ششم حجم (قدر) 

  (ها) باشد  اولی

ــر  ــت ب قطرهــای ثواب
ــتم  ــک بیس ــای ی مبن

ید بــودن قطــر خورشــ
، و (ها) قطر (قدر) اولی

ام قطـــر  یـــک ســـی
خورشــید بــودن قطــر 

  (ها) (قدر) ششمی

ان
یک

  
 ده

ان
گ

ان  
دگ

ص
  

قه
دقی

 
یه

ثان
 و 

ها
 

  ها

کب
کو

 
در 

ی ق
ها ول

ا
  

  6;4  6;4  58   18  2  2  2  بزرگ
  5;57  5;57  55   36  2  1  0  متوسط
  5;49  5;50  51   54  1  9  8  کوچک

دوم
در 

ق
  

  5;41  5;43  48   12  1  8  7  بزرگ
  5;33  5;36  45   30  1  7  5  متوسط
  5;25  5;28  42   38  1  6  3  کوچک

وم
 س

قدر
  

  5;17  5;20  39   6  1  5  2  بزرگ
  5;9  5;12  36   24  1  4  0  متوسط
  5;1  5;3  33   42  1  2  8  کوچک

ارم
چه

در 
ق

  
  4;53  4;53  30   0  1  1  7  بزرگ

  4;46  4;43  27   58  1  0  5  متوسط
  4;28  4;22  24   36  0  9  3  کوچک

  
جم

ر پن
قد

  

  4;30  4;20  21   54    8  1  بزرگ
  4;22  4;7  58   12    7  0  متوسط
  4;14  3;54  15   30    5  8  کوچک

شم
 ش

قدر
  

  4;6  3;37  12   48    4  6  بزرگ
  3;58  3;16  9   6    3  5  متوسط
  3;50  2;52  6   24    2  3  کوچک

  ]5-2جدول [

و ستایش خدا را که پروردگار جهانیـان اسـت، و  -این پایان آن چیزی است که در این رساله ذکر کردیم
پـاک و طـاهرش. تـألیف و اسـتخراج ایـن رسـاله را در روز درود و سالم بر پیامبرش، محمّد، و خانـدان 

  ماه رمضان سال هشتصد و نه هجری به پایان رساندم. و یکم چهارشنبه، بیست
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 ای از ثابت بن قره در هندسه رساله
  ١یزدی محمدمهدی کاوه

یده   چ
مسألة إذا خرج (في الدائرة) ضلع المثلّث و ضلع المسدّس في جهة واحدة عـن المرکـز کـان 

 -221اهی از ثابـت بـن قـره (رسالۀ کوت موضوعسطح الّذي یحاز بینهما مثل سدس الدائرة 
مساحت محدود به اضالع مثلث متساوی االضالع و « ۀق) است که در آن به حل مسأل 288

هایی از همان دایره برابر با یک ششم سطح دایـره  شش ضلعی منتظم در یک دایره و کمان
. وی برای حل مسأله در حالت اول اضالع دو شکل را موازی، در حالت دوم پردازد می »است

کند. در  دایره و در حالت سوم نه موازی و نه متقاطع فرض میای بر محیط  در نقطهمتقاطع 
خط در یک طرف مرکز دایره واقع هستند. در انتهـای ایـن رسـاله  هر سه حالت فوق دو پاره

خـط  مسألۀ دیگری آمده که ظاهرًا بعدًا به متن اصلی افزوده شده و در مورد تقسیم یک پاره
اسـتفاده شـده  طالیـیخط بـه نسـبت  یم پارهبه نسبت معینی است که برای حل آن از تقس

  .شود تهران نگهداری میدانشگاه  مرکزیاست. تنها نسخۀ خطی این رساله در کتابخانۀ 

  ثابت بن قره

ابوالحسن ثابت بن قرّه، ریاضیدان، منجم، طبیب و مترجم زبردسـت حـوزۀ علمـی بغـداد در قـرن سـوم 
ای صـابئی  جنوب شرقی ترکیۀ کنونی) در خانوادهق در حرّان (شهری در  221هجری است. وی در سال 

مذهب دیده به جهان گشود. وی در جوانی در حرّان به شغل صرافی اشتغال داشت و به نجوم و ریاضیات 
مند بود. محمد بن موسی بن شاکر (یکی از سه فرزند موسی بن شاکر و از دانشـمندان قـرن سـوم  هعالق

ی تهیۀ منابع و کتب مورد نیاز دانشمندان حوزۀ علمی بغـداد بـه هجری) در راه بازگشت از سفری که برا
های عربی و یونانی تسلط دارد، ثابت را با  روم سفر کرده بود، با او آشنا شد و چون دریافت که وی بر زبان

خود به بغداد آورد. ثابت در آنجا به تحصیل ریاضیات، نجوم و سایر علوم معمول در آن دوره پرداخت و از 
ترین دانشمندان عصر خود شد. وی آثـاری از اقلیـدس، ارشـمیدس، آپولونیـوس، تئودوسـیوس،  دستزبر

اقلیدس را اصالح  اصولبطلمیوس و آتولوکوس را از یونانی به عربی ترجمه و ترجمۀ اسحاق بن حنین از 
                                                      

  mahkavyzd@yahoo.comکارشناس ارشد تاریخ علم (ریاضیات)،  1
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مـا های وی کـه بـه دسـت  کرد. اهمیت کارهای ثابت از آن جهت است که اصل یونانی بعضی از ترجمه
کتاب و رساله در موضوعات مختلف علمـی بـاقی مانـده  130رسیده است، موجود نیستند. از ثابت حدود 

ای  بندی کرد. از جمله کارهای مهم وی رسـاله توان آنها را در دو بخش ترجمه و تألیف طبقه است که می
متحـاب  هایعـدد افتنای برای یـ قاعدهدر نظریۀ اعداد با موضوع اعداد متحاب است. وی در این رساله 

اش، ابراهیم بن سنان، نیز از دانشـمندان بـزرگ دورۀ  کرده است. فرزند وی، سنان بن ثابت، و نوه عرضه
اسالمی هستند. ثابت بیشتر عمر خود را در بغداد گذراند و مدتی منجم دربار خلیفـه معتضـد عباسـی و از 

  ).205و  204، صص 1375نی، ق درگذشت. (قربا 288مقربان دربار وی بود. ثابت در سال 
مسألة إذا خـرج (فـی الـدائرة)  ق) در دست است با عنوان 288 -221رسالۀ کوتاهی از ثابت بن قره (

. ضلع المثلّث و ضلع المسدّس فی جهة واحدة عن المرکز کان سطح الّذی یحاز بینهما مثل سدس الـدائرة
کـه مسـاحت سـطح محـدود بـه اضـالع مثلـث پـردازد  ثابت بن قره در این رساله به حل این مسأله می

هایی از همان دایره، برابر با یک ششم سـطح  ضلعی منتظم در یک دایره و کمان االضالع و شش متساوی
پردازد. در حالـت اول  گیرد و به حل مسأله می دایره است. وی برای این کار سه حالت مختلف در نظر می

ای بر محیط دایـره  م را متوازی و در حالت دوم در نقطهضلعی منتظ االضالع و شش اضالع مثلث متساوی
ند و نه متقاطع. در هر سه حالت فوق دو پـاره خـط در ا کند. در حالت سوم هم نه موازی متقاطع فرض می

) این نوشته را بخـش بازمانـده از رسـالۀ 52اغلو (ص یک طرف مرکز دایره واقع هستند. روزنفلد و احسان
از آن نـام  2الحکمـا تاریخاند که ابن قفطی در  دانسته کتاب در مساحت قطع خطوطثابت بن قره با عنوان 

  برده است.
در انتهای این رساله مسألۀ دیگری آمده که گویا بعدها به متن اصلی افزوده شده و در مـورد تقسـیم 
 iیک پاره خط به نسبتی معین است که برای حل آن از تقسیم پاره خط بـه نسـبت ذات وسـط و طـرفین

  اقلیدس آمده است: اصولاستفاده شده است. در تعریف دوم مقالۀ ششم 

گوییم خط راستی به نسبت ذات وسط و طرفین تقسیم شده است که نسبت تمـام  وقتی می
  تر. تر باشد به قطعۀ کوچک تر مثل نسبت قطعۀ بزرگ خط به قطعۀ بزرگ

همین مقاله چگونگی تقسیم خط راست متناهی مفروضی بـه نسـبت ذات وسـط و طـرفین  30در قضیۀ 
هـای منـتظم  در مورد چگـونگی سـاخت چنـد وجهی اصولتوضیح داده شده است. مقالۀ سیزدهم کتاب 

هـای منـتظم از  افالطونی و محاط کردن آنها در یک کره است. اقلیدس برای سـاخت ضـلع چنـد وجهی
ها به نسبت ذات وسط  خط این مقاله، پاره 6تا  1های  کند. در قضیه وسط و طرفین استفاده مینسبت ذات 

  شود. ضلعی منتظم ساخته می ضلع پنج 8و  7های  شوند و طی قضیه و طرفین تقسیم می

                                                      
 ]166 ، ص1371ابن قفطی [ 2
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  نسخۀ خط رساله

دانشکدۀ ادبیات) تنها نسخۀ خطی این رساله اکنون در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران (قبالً در کتابخانۀ 
شود. این نسخه را امام جمعـۀ  ای شامل هفت رسالۀ دیگر، نگهداری می ، ضمن مجموعه7/284به شمارۀ 

های این مجموعه به محتوای کتـاب  کرمان، آقای احمد جوادی، به کتابخانه اهدا کرده است. اغلب رساله
هجری است. شـمارۀ ثبـت آن  9و  8، 7های  شود. خط آن از نوع نسخ ریز سده اقلیدس مربوط می اصول

  .iiاست 75589هم 

  کارهای انجام شده روی رساله

إضـافة چاپ عکسی نسخۀ خطی را همراه با ترجمۀ فرانسوی و شـرح مطالـب آن بـا نـام  iiiژاک سزیانو
تاریخ علـوم عربـی و م در مجلۀ 1988در  لثابت بن قرة إلیٰ کتاب أقلیدس فی القسمة لألشکال الهندسیة

ای بـا عنـوان  در مجموعـهرا نیـز ترجمـۀ روسـی ایـن اثـر  v. ب. آ. روزنفلـدivشر کرده استمنت اسالمی
اسـت (روزنفلـد و  انتشـار داده 1984) در سـال 68-67(ص » های ریاضی تألیف روزنفلد و دیگران رساله«

  ).596اغلو، ص  احسان

  ترجمۀ متن رساله

االضـالع) و ضـلع  ای ضـلع مثلـث (متساوی یـرههرگـاه در دا :(رضی اللّه عنه) ای از ثابت بن قّره مسأله
ضلعی (منتظم) در یک طرف مرکز (دایره) رسم شوند، سطحی که بین آنها (و دو کمان دایـره) قـرار  شش

  گیرد یک ششم (سطح) دایره است. می

  
یا ایـن کـه  ،شوند) یا از یک نقطه از محیط دایره (رسم میشوند)  : این دو ضلع یا موازی (رسم میبرهان

  شوند. جدا از هم و غیر موازی رسم می
ه ، ب جکنیم و آنها دو خـط  ) آنها را موازی رسم می1. 2شکل ¬]: مانند شکل اول (حالت اول[

 ب

 د

م  ا ک ط

 ل

 ج

 ه

 ]1. 2[شکل 
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گیـریم  می اهستند؛ و مرکز (دایره) را نقطۀ  ب د ه جدر دایرۀ  د
را بـر  ا طکنیم؛ و عمـود  را رسم می ه ا، د ا، ج ا، ب او خطوط 
کنیم؛ پـس  اسـت، رسـم مـی د هضلعی (منتظم)، که  ضلع شش

قطـع  کاسـت، در نقطـۀ  ب ج(این عمود) ضلع مثلّث را، کـه 
را امتــداد  ا طشــود. و عمــود  عمــود میهــم کنــد و بــر آن  می
را  ب مقطع کند. و خـط  مدهیم تا محیط دایره را در نقطۀ  می

اسـت، زیـرا  ب مدو برابر کمـان  ب م جکنیم؛ کمان  رسم می
نیـز ضـلع  ب معمود است. پـس خـّط  ب جبر  ا ک ط مخط 
است  ا د هبرابر با قطاع  ا ب مضلعی (منتظم) است. قطاع  شش

دو و هـر  اسـت ا د هبرابـر بـا مثلّـث  ا ب مو هر یک از آنها یک ششم (سطح) دایره هسـتند. و مثّلـث 
نیز هسـت. پـس دو  ا ب ماست، پس نصف قطاع  ا د هنصف قطاع  ا د ماالضالع هستند. قطاع  متساوی

هم متساوی و  ا د ه، ا ب ممتساویند. چون دو مثلّث  ا ه ج، ا ه مو همچنین دو قطاع  ا ب د، ا د مقطاع 
متسـاویند.  ا د ط، ا ب کبر هـم عمودنـد، پـس دو مثّلـث  ا ط، ب کند و دو خط ا االضالع هم متساوی

ا متساویند، اگر از آن دو، مثلّـث  ا ه ط، ا ج کمتساویند. چون دو مثلّث  ا ه ط، ا ج کهمچنین دو مثلّث 
ج ل ماند. اگر قطاع  باقی میه ط ک ل برابر با سطح  ا ج ل، را که مشترک است، حذف کنیم؛ مثلّث ک ل

شود که  شود. همچنین ثابت می می ج ه ط کبرابر با سطح  ه ج ااضافه کنیم، قطاع  را به طور مشترک ه
است که محدود شده بـه دو  viباسره ب ج ه داین سطح است؛ بنابر ب د ط کبرابر با سطح  ا ب دقطاع 
است که آن دو قطاع یـک ششـم (سـطح) دایـره  ا ب د، ه ج ااز دایره و برابر با دو قطاع  ه د، ب جخط 
خواسـتیم آن  برابر یک ششم (سطح) دایره است و این آن چیزی بود که می ب ج ه دند. پس سطح هست

  را ثابت کنیم.
ــت دوم[ ــث حال ــلع مثلّ ــی ض ــلع، یعن ــر دو ض ]: اگ

ضــلعی (منــتظم)، از یــک  االضــالع) و ضــلع شش (متساوی
)، 2. 2شـکل ¬صورت شکل دوم (، به ج ه بنقطۀ دایره 

رسم کنیم؛ آنگاه سطحی کـه محـدود بـه ایـن دو ضـلع و 
  کمان (دایره) است، یک ششم (سطح) دایره است.

 ب هضلع مثلّث و خـط  ج بکنیم) خط  : (فرض میبرهان
ا ه ، ب ا، ا جضلعی (منتظم) باشد. (اگر) خطـوط  ضلع شش

کنـد؛  نصف می طرا در نقطۀ  ا هخط  ج برسم شوند، خط 
ه شود. و قطـاع  میه ب ط برابر با مثلّث  ب ا طپس مثلّث 

و  ج ه ببرابر قطاع  ا ه بمشترک است، پس قطاع  ب ط
است، کـه محـدود بـه دو ه  ج ببرابر قطاع  ج ه بقطاع 

 2. 2شکل 
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ایره اسـت؛ پـس یک ششم (سطح) د ا ه باست. قطاع  ا ه باست و آن برابر با قطاع  ه جضلع و کمان 
است، یـک  ج هضلعی (منتظم) و کمان  االضالع) و ضلع شش قطاعی که محدود به ضلع مثلّث (متساوی

  خواستیم. ششم (سطح) دایره است، و این آن چیزی بود که می
ضلعی (منتظم)، مطابق شـکل سـوم  االضالع) و ضلع شش ]: اگر ضلع مثلث (متساویحالت سوم[ 

؛ آنگـاه ه د، ب جباشند و نه از یک نقطه رسـم شـده باشـند، ماننـد دو خـط )، نه موازی 3. 2شکل  ←(
است، یک ششم (سطح) دایره را تشکیل  د ب، ج ههای  و کمان ه د، ج بسطحی که محدود به دو خط 

  دهد. می
ــان ــود بره ــلع  ا ط: عم ــر ض ــود  از شش ب د(را ب ــتظم) و عم ــلعی من ــث اک ض ــلع مثل ــر ض (را ب

را  ا ل کمتساویند. و مثلّـث مشـترک  ا ج ک، ا ه طکنیم، در نتیجه دو مثلّث  االضالع) رسم می متساوی
ج ل است. و قطاع ا ک ع و مثلّث  ل ه ط عماند که مساوی با سطح  باقی می ل ج اکنم؛ مثلّث  حذف می

شـود.  می ا ک عو مثلّث  ج ه ط عبا سطح  برابر ا ج هکنیم؛ پس قطاع  را (به طور) مشترک (اضافه) می ه
ج ب د براین کل سطح شود. بنا می ع ط د ببرابر با سطح  ا د بو قطاع  ع ک او با همین برهان مثلّث 

 ج ه د باند. پس سطح  شود و آن دو، یک ششم (سطح) دایره می ا د ب، ه ج ابرابر با (سطح) دو قطاع  ه
  خواستیم آن را ثابت کنیم. یزی بود که مییک ششم (سطح) دایره است و این آن چ

به سه قسمت کنیم، به طوری که نسبت  ج، برا در دو نقطۀ  ا دخواهیم (پاره خط) مفروض  می مسأله:
  شود. ب دبرابر با مربّع  ب ج، ب اشود؛ و (نیز) مجموع مربّعات ب د به  ج دبرابر با نسبت  ج دبه  ب ج

  

  4. 2شکل 

باشد و آن را به نسبت ذات وسـط  ه زکنیم) آن خط  کنیم و (فرض می : خط دلخواهی رسم میجواب
نـیم دایـرۀ  ه زقطعۀ بلندتر باشد. سـپس بـر  زطکنیم)  کنیم و (فرض می تقسیم می طو طرفین در نقطۀ 

 کرا تا نقطـۀ  ه زکنیم. و  را وصل می ه حکنیم و  رسم می ه طرا برابر با  ز حگذرانیم و وتر  را می ح ه ز
 ط، هرا در دو نقطـۀ  ک زگویم که اگـر خـط  کنیم؛ پس می جدا میه ح را برابر با  ه کدهیم و  امتداد می

  شود.   مفروض، تقسیم میا د خواستیم  قسمت کنیم، هم چنان که می
 ه ز برابـر بـا مربّـع ز حبا مربّع  ه حاست. و مربّع  ه زبه  ط زبرابر نسبت  ط زبه  ه ط: نسبت برهان

 ج ب
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اسـت.  ه زبرابر با مربّـع  ک هبا مربّع  ه طبراین مربّع است؛ بنا ز حبرابر  ه طو  ه حبرابر  ه کاست. ولی 
  شود. خواستیم آشکار می تقسیم کنیم، آنچه می ک زرا مانند (پاره خط)د  اپس اگر (پاره خط) مفروض 

  بیان امروزی رساله

ضـلعی منـتظم و  االضـالع و شش های مثلـث متساوی : قسمتی از سطح دایره که محدود به ضـلعمسأله
  هایی از آن دایره است، یک ششم سطح آن دایره است.  کمان

  گیریم. برای اثبات حکم سه حالت در نظر می
  ضلعی منتظم موازیند. االضالع و شش : اضالع مثلث متساویحالت اول

 DEاالضـالع و  ضـلع مثلـث متساوی BGکنیم  فرض مـی
ــرۀ  ضــلع شش ــتظم محــاط در دای باشــند و  BDEGضــلعی من

||BG DE مرکز دایره را نقطۀ .A  اختیار کرده و آن را به نقاط
B ،D ،E  وG کنیم. از نقطۀ  وصل میA  عمودAT  را بـر وتـر

DE کنیم. این عمود وتر  رسم میBG  را در نقطۀK  و دایـره را
  کند. چون قطع می Mدر نقطۀ 

)1(  ||BG DE   
  و
)2(  AM DE^  

  :پس
)3           (  AM BG^  

نـاظر آنهـا را نصـف هـای مت و کمان DEو  BGوترهـای  AM، اصولپس بنا بر قضیۀ سوم مقالۀ سوم 
   :اینکند. بنابر می

)4           (   arc arcBMG BM= 2  
arcکنیم. چون  وصل می Mبه  Bاز  arcBM DE= پـس ،BM DE=  و در نتیجـه وتـرBM  نیـز

شم سطح برابر و هر یک مساوی یک ش ADEبا قطاع  ABMضلعی منتظم است. پس قطاع  ضلع شش
  اند.  دایره

نصـف  ADMاالضالع و برابرند. چون قطاع  متساوی ADEVو  ABMVهای  کنیم مثلث ثابت می
 AEMو  ADM ،ABDهـای  براین قطاعنیز هست. بنـا ABMاین نصف قطاع است، بنابر ADEقطاع 

  االضالع و برابرند.  متساوی ADEVو  ABMVمساویند. پس دو مثلث 
باشـد. بنـا بـر ایـن ضـلع مثلـث  a) برابـر DEضـلعی منـتظم (پـاره خـط  کنیم ضلع شش فرض می

a) برابر با BGاالضالع (پاره خط  متساوی 3
2

را در نظـر  ADTVو  ABKVخواهـد بـود. دو مثلـث  

B 

D 

M T K 
A 

L 

G 

E 

 1. 3شکل 
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  گیریم.  می

)5(  : , ,a aABK AKB BK BG AB a AK= = = = ® =
1 390
2 4 2

o
V R  

  :براینبنا

)6        (   .ABK
a a aS BK AK

æ öæ ö= = =ç ÷ç ÷ç ÷è øè ø

21 1 3 3
2 2 4 2 16  

  داریم: ADTVبه همین صورت در مثلث 

)7       (    : , ,a aADT ATD TD AD a AT= = = ® =
390

2 4
o

V R  

  :اینبنابر

)8(  .ADT
a a aS AT TD

æ öæ ö= = =ç ÷ç ÷ç ÷è øè ø

21 1 3 3
2 2 4 2 16

  

   :پس
)9        (   ABK ADTS S=  

   :و نیز

)10       (     AGK AETS S=  

  را حذف کنیم،  AKLVبنا بر این اگر سطح مثلث مشترک 

)11   (       AGL ETKLS S=
Y

  

  را به طرفین تساوی اضافه کنیم، داریم: GLEاگر سطح شکل
  GAE= مساحت قطاع GETKمساحت شکل 

  شود که: و به همین صورت ثابت می
  BAD= مساحت قطاع BDTKمساحت شکل 

های دایره محدود شده، برابر بـا سـطح دو قطـاع  و کمان EDو  BGکه به دو خط  BGEDپس سطح 
GAE  وBAD اند. پـس سـطح  است که یک ششم سطح دایره

BGED  .یک ششم سطح دایره است  
االضــالع و  کنیم اضـالع مثلـث متساوی فـرض مــی :حالـت دوم

ضلعی منتظم محاط در دایره از یک نقطۀ محیط دایره رسـم  شش
به مرکـز  BEGکنیم در دایرۀ  شده باشند. برای این کار فرض می

A ـــاره خط ـــث  BEو  BGهـــای  پ ـــب اضـــالع مثل ـــه ترتی ب
  ضلعی منتظم باشند. االضالع و شش متساوی

 2. 3شکل کنیم. چـون کمـان  وصل مـی Gو  B ،Eبه نقاط  Aاز نقطۀ 
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BE  نصف کمانBG  است، پس نقطۀE  وسط کمانBG  است و لذا بنا بر قضـیۀ سـوم مقالـۀ سـوم
یـره ضلعی منتظم است با شعاع دا ضلع شش BEعمود است. از طرفی چون  BGبر وتر  AE، خط اصول

لـث متسـاوی لوزی است و لذا قطرهایش، آن را بـه چهـار مث ABEGبرابر است، بنا بر این چهار ضلعی 
   :اینکنند. بنابر تقسیم می

)12   (     ABT BTE=V V  
اسـت، را در  EGهای منتظم محاط در دایره و کمـان  را، که محدود به اضالع چند ضلعی EBGقطاع 

  گیریم. چون  نظر می
  EBG= سطح قطاع  ETG+ سطح  BETسطح مثلث         )   13(

  ) داریم:12پس بنا بر رابطۀ (
  EBG= سطح قطاع  ETG+ سطح  ABTسطح مثلث       )        14(

  اما 
  ETB= سطح  ETGسطح      )        15(

  ) داریم:15) و (14های ( براین از رابطهبنا
  EBG= سطح قطاع  ETB+ سطح  ABT= سطح مثلث  EABسطح قطاع     )        16(

  ضلعی منتظم است، پس  ، قطاع متناظر با ضلع ششEABچون قطاع 
  ایره= یک ششم سطح دEABسطح قطاع         )        17(

  ) داریم:17) و (16های ( پس از رابطه
  = یک ششم سطح دایرهEBGسطح قطاع     )            18(

  شود. و حکم ثابت می
االضـالع و  بـه ترتیـب اضـالع مثلـث متساوی DEو  BGهای  کنیم پاره خط : فرض میحالت سوم

  ) باشند که نه موازیند و نه متقاطع. 3. 3(مطابق شکل  Aضلعی منتظم محاطی در دایرۀ به مرکز  شش

  

B D 

T 

K 
A 

L 

G 

E 

O 

 3. 3شکل 
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کنیم. بنا بر آن که قطر عمود بـر وتـر،  رسم می BGرا بر وتر  AKو عمود  DEرا بر وتر  ATعمود 
DEکند و با فرض آنکه  وتر و کمان نظیرش را نصف می a=:داریم ،  

)19       (  ,a aDT TE BK KG= = = =
3

2 2
  

   :اینبنابر

)20(  : ,a aAKG KG AG a AK= = ® =
3

2 2
   

)21           (  
  

.AKG
a a aS KG AK

æ ö
= = ´ =ç ÷ç ÷

è ø

21 1 3 3
2 2 2 2 8

  

   :به همین صورت

)22         (  .ATE
a a aS TE AT

æ ö
= = ´ =ç ÷ç ÷

è ø

21 1 3 3
2 2 2 2 8

  

  ) داریم:22) و (21های ( این از رابطهبنابر

)23         (   AKG ATES S=  
کنیم.  مشـترک اسـت، را حـذف مـی ATEVو  AKGV، که بین سطح دو مثلث ALKVسطح مثلث 

   :بنابراین
)24             (  AKO LOTE AGLS S S+ =

V Y V
  

  کنیم. پس داریم: را به طرفین تساوی اضافه می GLEسطح شکل 
+ سطح AKOV+ سطح مثلث LOTE= سطح چهار ضلعی AGLV+ سطح مثلث GLEسطح شکل 

   GLEشکل
  :اینبنابر

  AKOV+ سطح مثلث  GETO= سطح  AGEح قطاع سط   )        25(
  شود که: و با همین شیوه ثابت می

   OTDB= سطح  ADB+ سطح قطاع  AKOVسطح مثلث      )       26(
  :پس

  ADBV+ سطح قطاع  AGE= سطح قطاع  GBDEسطح      )      27(

به سه قسمت تقسیم کنـیم بـه طـوری  Gو  Bرا توسط نقاط  ADخواهیم پاره خط مفروض  : میمسأله
  که:

BGالف)  GD
GD BD

=  

ABب)  BG BD+ =2 2 2.  



 

 

اله
رس

سه
ند

 ه
در

ره 
ن ق

ت ب
ثاب

از 
ی 

ا
 

195 

بـه نسـبت ذات وسـط و طـرفین (نـک:  Tکنیم و آن را در نقطـۀ  را رسـم مـی EZ: خط دلخـواه جواب
ای رسـم  نـیم دایـره ZEقسمت بلندتر باشـد. بـه قطـر  ZTکنیم  کنیم. فرض می ) تقسیم می2نوشت پی
بـه  Eقطع نمایـد. از  Hرا در نقطۀ کنیم تا نیم دایره  کمانی رسم می ETو به شعاع  Zکنیم. به مرکز  می
H کنیم.  وصل میZE  را امتداد داده و روی آن و در طرف نقطۀE نقطۀ ،K کنیم که: را چنان اختیار می  
)28           (    EK EH=  

  
  4. 3شکل 

پـاره خـط  Tبه سه قسمت تقسیم شده است. چون نقطۀ  Eو  Tتوسط دو نقطۀ  KZاکنون پاره خط 
EZ را به نسبت ذات وسط و طرفین تقسیم کرده است، پس:   

)29        (   EZ TZ
TZ ET

=  

  ) داریم:اصولمقالۀ اول  47بنا بر رابطۀ فیثاغورس (قضیۀ  EZHالزاویۀ  از طرفی در مثلث قائم
)30          (    EH HZ EZ+ =2 2 2  

  اما 
)31         (    EH EK=  وHZ TE=  

   :اینبنابر
)32        (      EK TE EZ+ =2 2 2  

و  Bتقسیم شده است، در نقـاط  Eو  Tدر نقاط  KZبه همان نسبتی که پاره خط  ADپس اگر پاره خط 
G .تقسیم شود، حکم ثابت است  
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  تصویر نسخۀ خط

  

  بن قره در هندسه، صفحۀ اول الۀ ثابتدستنوشتۀ رس
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  دومالۀ ثابت بن قره در هندسه، صفحۀ دستنوشتۀ رس
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سومالۀ ثابت بن قره در هندسه، صفحۀ دستنوشتۀ رس
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    چهارمالۀ ثابت بن قره در هندسه، صفحۀ دستنوشتۀ رس
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  ها نوشت پی
 
i  نسبت ذات وسط و طرفین 

گوییم خط راستی  وقتی می«شود:  اقلیدس، نسبت ذات وسط و طرفین به صورت زیر تعریف می اصولبنا بر تعریف دوم مقالۀ ششم کتاب 
». تر باشد تر به قطعۀ کوچک تر مثل نسبت قطعۀ بزرگ به نسبت ذات وسط و طرفین تقسیم شده است که نسبت تمام خط به قطعۀ بزرگ

شود و به  از حروف الفبای یونانی) نمایش داده می –(فی jمت نامند با عال هم می» نسبت طالیی«نسبت ذات وسط و طرفین که آن را 
تر.  تر به مقدار کوچـک تر برابر است با نسبت مقدار بزرگ شود که نسبت مجموع دو مقدار مثبت به مقدار بزرگ این صورت نیز توصیف می

  است:  618/1نسبت طالیی یک عدد جبری گنگ با مقدار تقریبی 

/ ...a b a
a b

j
+

= = = 1 618033989
  

    
aعلت این نامگذاری این است که در تناسب  b a

a b
+ a) ولـی طـرفین آن (aوسـطین تناسـب یکـی هسـتند ( = b+  وb (

  در اینجا به معنی دارنده است.» ذات«طرف داریم. متفاوتند. پس در این تناسب یک وسط و دو 

مستطیل «ساختند. مخصوصاً از شکل  حد اقل از زمان نوزایی، بسیاری از هنرمندان و معماران آثارشان را بر اساس نسبت طالیی می
بود کـه مسـتطیلی بـا ایـن کردند که نسبت طول به عرض آن برابر نسبت طالیی است. عقیده بر این  در کارهایشان استفاده می» طالیی

هـای  کردنـد. نام ها هم نسبت طالیی را به دلیل داشتن خواصی جالب و منحصر بـه فـرد مطالعـه می نوازتر است. ریاضیدان تناسب چشم
دیگری که برای این نسبت استفاده شده است، عبارت است از: بخش طالیی، میانگین طالیی، عدد طالیی، بخش میانی، تناسـب الهـی، 

  ق. م).  432 – 500ساز یونانی در  ، مجسمهPhidiasالهی، تناسب طالیی، برش طالیی و میانگین فیدیاس (بخش 

  طریقۀ رسم نسبت طالیی و مستطیل طالیی
اقلیدس چگونگی تقسیم یک خط راست به نسبت ذات وسط و طرفین آمده است. بر اساس این قضیه، اگر  اصولمقالۀ دوم  11در قضیۀ 

AB خواهیم آن را به نسبت ذات وسط و طرفین تقسیم کنیم، مربع  پاره خط مفروضی باشد که میABDC کنیم و وسـط  را بر آن بنا می
AC  راE  نامیده و آن را به نقطۀB کنیم. سپس  وصل میCA دهیم و بر آن  را امتداد میEF  را مساوی باBE کنیم. مربع  جدا میFH  را
  نقطۀ مورد نظر است.  Hقرار داشته باشد. نقطۀ  ABکنیم به طوری که یک ضلع آن بر  بنا می AFبر 

  
  مقدار نسبت طالیی

  نسبت طالیی به صورت 
a b a

a b
j

+
= =  

aدهد که  شود. معادلۀ سمت راست تساوی نشان می تعریف می bj=عبارت سمت چپ داریم: ، که با جایگذاری این مقدار در  
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b b b

b b
j j
j
+

=  
   از طرفین تساوی داریم: bبا حذف  

j j
j
+

=
1

1
  

jبه معادلۀ درجۀ دوم  jبا ضرب طرفین تساوی در  j- - =2 1    رسیم که تنها ریشۀ مثبت آن عبارت است از: می 0

/ ...j
+

= =
1 5 1 618033989

2
  

ii  ،43، ص 1344دانش پژوه.  
iii. Jacques Sesiano. 
iv. J. Sesiano, “Un complément de Ṯabit ibn Qurra au ‘PERI DIAIRESEWN ’ d'Euclide”, Zeitschrift für 
Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschften, no. 4 (1987/88), pp. 149-159. 

  شود. این نشریه در مؤسسۀ تاریخ علوم عربی و اسالمی دانشگاه فرانکفورت، به سرپرستی پروفسور فؤاد سزگین منتشر می
v. B. A. Rosenfeld. 

vi ) یـک از  در اینجا ظاهرًا منظور شکلی اسـت کـه مطـابق هیچ»). باسره«، ذیل واژۀ 1377، دهخداکشتزار، کشت و زراعت، زمین کشتزار
 های هندسی تعریف شده نباشد. شکل

  منابع
ها، تهران، مرکـز  (سیزده مقاله)، به کوشش تامس لیتل هیث، ترجمۀ محمد هادی شفیعی اصول اقلیدساقلیدس، 

  ش؛ 1387نشر دانشگاهی، چاپ اوّل، 
  .1371ترجمۀکهن فارسی، به کوشش بهین دارایی، دانشگاه تهران ، الحکماء تاریخ ابن قفطی، 

مجلـۀ دانشـکدۀ ، »های خطی کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیـات دانشـگاه تهـران فهرست نسخه«دانش پژوه، محمد تقی، 
  ش؛1344، مهر 1، شمارۀ 13، سال ادبیات دانشگاه تهران

تر سیّد جعفر شهیدی، تهران، مؤسسۀ چاپ و انتشارات ، زیر نظر دکتر محمّد معین و دکنامه لغتدهخدا، علی اکبر، 
  ش؛1377دانشگاه تهران 

  ش. 1375، چاپ دوم، تهران دانان دورۀ اسالمی نامۀ ریاضی زندگیقربانی، ابوالقاسم، 
Boris A. Rosenfeld & Ekmeleddin Ihsanoğlu, Mathematicians, Astronomers, and 

Other Sholars of Islamic Civilization (and their works, 7th- 19th c.), Istanbul, 
Research Centre for Islamic History, Art and Culture (IRCICA), 2003; 

Sezgin, Fuat., Geschichte des arabischen Schrifttums, Band V, Mathematik, bis ca. 
430H, Leiden, 1974. 
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  باقر مظفرزادهآقای مصاحبه با 
بیرونـی کـار  صیدنۀباقر مظفرزاده که با تهیۀ ترجمۀ فارسی کاملی از کتاب  آقایبا  اشاره:

ها را که در ای کتبی صورت گرفت. سؤالاند مصاحبهای در حوزۀ تاریخ علم انجام دادهجانانه
  ایم.آشنایی با زندگی علمی ایشان بود، در اینجا نیاوردهای برای واقع بهانه

معلم شیمی بودم و تنها وسیلۀ آموزشـی کـه آن 
هـای درسـی  روزها در اختیار معلمان بـود، کتـاب

ــاب ــه از کت ــود.  برگرفت ــه ب ــدیمی فرانس ــای ق ه
کشورهای پیشرفته شتابان در کار نوسـازی خـود 

هــای گونــاگون اجتمــاعی، فرهنگــی و  در رشــته
  لمی بودند. ع

شـوروی » اسـپوتنیک«هنگامی که نخسـتین 
ــاهواره ــرار داد،  نخســتین م ــین ق ــدار زم را در م

ویژه امریکا رقیـب آن روزی شـوروی، همگان به
دریافتند که در زمینۀ آموزش علوم از رقیب عقب 

  اند.  مانده
در این میان آمریکا پیشاپیش دیگران، همـۀ 

های برجستۀ علمی  کرد تا این عقب افتادگی را جبران کند. از چهرهنیروهای مادی و معنوی خود را بسیج 
آموزشـی  -های علمی پژوهش بهای هنگفت  های گوناگون بهره گرفت، با دست و دلبازی بودجه در رشته

  ریزی دقیق از تنها رقیب زورمند خویش پیشی گیرد.  اختصاص داد و سرانجام توانست با برنامه
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هـای درسـی  و آزمایشگاه) نوسازی شد. کارشناسان ورزیده به تنظیم کتاب های آموزشی (کتاب وسیله
شناسی پرداختند که در این میان یک کتـاب فیزیـک، یـک کتـاب  های فیزیک، شیمی و زیست در رشته

ها که با اسـتانداردهای تصـویب شـده بـه وسـیلۀ گـروه  شناسی برای دبیرستانشیمی و سه کتاب زیست
قت داشت پذیرفته شد و به عنـوان راهنمـای درسـی دورۀ دبیرسـتان در اختیـار کارشناسان برجسته مطاب

  مریکا قرار گرفت. امعلمان کارآزموده در سراسر 
ها و نگارش آنها چنان تازه، روان و قابل فهم بود که مورد پذیرش همۀ کشورهای  شیوۀ تنظیم کتاب

  های گوناگون پرداختند. پیشرفته از جمله شوروی قرار گرفت و به ترجمۀ آنها به زبان
گوینـد کـه دیدم. میها دست یافت؟ تنها یک راه در برابر خود میتوان به این پیشرفتاما چگونه می

ای جز آشنایی با یک زبـان خـارجی در برابـر  ای است در مبارزۀ زندگی، بنابراین چاره زبان خارجی اسلحه
جـا کـه در تـوان دارم،  آن زبان، این عقب ماندگی را تا آن ها به دیدم تا بتوانم با استفاده از کتاب خود نمی

  جبران کنم.
در  1334با الفبـای آن آشـنا شـده بـودم، برگزیـدم. در سـال   سرانجام زبان روسی را که پیش از آن

  کالس زبان روسی انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی شرکت کردم.
ها در ایران وجود نداشت و اگر هم وجـود  خارجیگونه کتاب درسی زبان روسی برای  در آن زمان هیچ

ها نیز با روابط سیاسی ایران و شوروی گـره خـورده بـود. روابـط  داشت از آن بی خبر بودم، و کار کالس
  شد.  ها بسته میکالس دوستانه بود، کالس زبان هم دایر بود، و با تیرگی روابط، درِ

رقرار شد. من نیـز بـا اسـتفاده از ایـن فرصـت و بـا ها گذشت و آرامش نسبی از نو برای مدتی ب سال
دانسـت، مرحلـۀ  خـوبی مـیهای زنده یاد، استاد ذبیحیان که هر دو زبان فارسی و روسـی را بـهراهنمایی

هـای درسـی، ادبـی و  مقدماتی را به پایان رساندم. رابطۀ دوستانۀ ایران و شوروی ورود همه گونه کتـاب
  پذیر ساخت. علمی را امکان

ترین کـار شـروع  پرداختم. از ساده - شیمی - ها در رشتۀ تخصصی خود به ترجمۀ متن 1340سال از 
کردم که سپس به صورت کتاب انتشـار یافـت. در  آموزان دبیرستان تهیه می هایی برای دانش کردم. تست

(با همکاری احمد خواجه نصیر  عناصر جهان، مسائل مسابقات شیمی، ترجمۀ های شیمی دانستنیپی آن، 
 :خیام، عمر تاریخ شیمی، ذرات بنیادی، زندگی بدون دارو، های هوش تست، های شیمی سرگرمی طوسی)،

داروشناسـی در  -الصیدنه فی الطـبو سرانجام  های شناخت آن حقیقت و راه، رازهای روان، زندگی و آثار
  به چاپ رسید. یابوریحان بیرون پزشکی

) نیز همکـاری ماهنامۀ آموزش و پرورش، یکان، سخن علمیعلمی و آموزشی آن زمان (های  با مجله
رسـید:  ها به چـاپ مـی های گوناگون علمی و آموزشی در این مجله هایم در زمینه کردم و ترجمۀ مقاله می

 های آموزش شـیمی در ها و روش هدف، ها پاک کننده ، 80عدد اکتان ، مکانیک کوانتومی و ساختمان اتم
  و ... دبیرستان
هـای روسـی را در اختیـار داشـت،  ، کـه آن زمـان اجـازۀ ورود و فـروش کتـاب»ساکو«فروشی  کتاب
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هـای  داد. من نیز با استفاده از کاتـالوگ های گوناگون را با توجه به نیاز جامعۀ کتابخوان سفارش می کتاب
آنها پس از گذشت چنـد مـاه بـه  کردم و اغلب های روسی، کتاب دلخواه خود را انتخاب می هفتگی کتاب

  رسید.  دستم می
پـرداختم و  دیدم به ترجمۀ آنها می مندان سودمند می هخواندم و اگر برای جوانان و عالق ها را می کتاب

های ترجمـه  ها و مقاله سپردم. به این ترتیب هیچ یک از کتاب پس از پایان ترجمه برای چاپ به ناشر می
مانـد و ناشـری حاضـر بـه چـاپ و  ها در دسـتم مـی گاهی کتاب سال نبود. ام، به درخواست ناشری شده

  انتشارش نبود. 
تـدریج در مجلـۀ از این جمله است. این دو کتاب ابتدا به های شناخت آن حقیقت و راه ورازهای روان 

  به چاپ رسید و سپس در زمان مناسب به صورت کتاب انتشار یافت.  چیستا
دانـم ابتـدا  اش در این میان داستان دیگری دارد. امـا الزم مـین و ترجمهابوریحا ۀصیدندسترسی به 

نوردی و در پی آن، آشـنایی بـا گیاهـان دارویـی و چگـونگی  دربارۀ سرگرمی دیگری جز کتاب یعنی کوه
  هایی بود که مرا به ترجمۀ این اثر ارزشمند رهنمون شد.  یافتن آنها بگویم که خود یکی از انگیزه

چـال،  کوهنوردی را با پسرم و همراه با دوستان آغاز کردم، روزهای تعطیل به کلک 1350حدود سال 
نیک (چشمۀ جانسـتون)، چال)، آهار تا شهرستانک، آب دارآباد (چشمه خلیل)، دربند (اوسون)، درکه (پلنگ

و  رفتم. از تماشای طبیعت پاک دست نخورده، احساس آرامـش سنگان (رزینک، آبشار، چشمه شاهی) می
  کندن از این شیوۀ تازۀ زندگی را نداشتم.  ای که توان دل کردم، به گونه شادی بسیار می

ها، جنگل و کنار دریای نزدیک شهر، بسیار  افتادم. در آن زمان گردش در باغ به یاد دوران کودکی می
  بخش بود.  شادی

ها زنده شد و اینک نیـز  البرز و دشتهای سرسبز  پیمایی در کوه ها از نو با کوه در سالمندی این خاطره
های گروهی در جنگل و کنار دریـا و  ام، با یادآوری گشت که آخرین دورۀ فعالیت پرتحرک را سپری کرده

های آن سوی البرز از طالقان تا تنکابن و  ها و دشت پیمایی تا قلۀ توچال، سیر و سیاحت در کوه سپس کوه
اطرات دوران کودکی، جوانی، میانسالی و زندگی شـاد، در میـان در پی آن تا قلۀ سماموس، سرخوش با خ

  بردم. دوستان خوب و نازنین، به سر می
پیمایی در آغاز به سالمتی و لذت بردن از مناظر طبیعـت بیشـتر توجـه داشـتم. سـپس یـاد و  در کوه

ن خود را درمان خاطرۀ مادربزرگ و دیگر نزدیکان مرا به این فکر نزدیک کرد که آنها چگونه خود کودکا
  های مورد استفادۀ آن زمان را به یاد آورم. کوشیدم تا نام دارو کردند. می می

هـای جنگلـی در پـاییز آرام بخـش و  تماشای آن همه گیاهـان سرسـبز در بهـار و تابسـتان و میـوه
از آنها بـرای شناسد و در موقع لزوم  گیاه را می 80ام که میمون حدود  ها خواندهآفرین بود. در کتاب شادی

بلعد و سپس شتابان شود و مار را یکباره میبرد. گوزن در نبرد با مار سمی پیروز می غذا و درمان سود می
شناسـد و از آن  دود، پادزهر (مریم گلی) را می برای پیشگیری از تأثیر زهر حیوان گزنده، در پی پادزهر می

ن ما نیـز بـرای پیشـگیری از بیمـاری و درمـان آن از دهد. نیاکا خورد و به زندگی سالم خود ادامه می می
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ای از  بردند و همراه با کار و کوشش، زندگی سالم داشتند. شمار قابـل مالحظـه های طبیعت سود می هدیه 205
کردم. اما با خواص آنها آشنا نبودم، چگونگی اسـتفاده از آنهـا را  شناختم و به آسانی پیدا می گیاهان را می

  داشتم. خود دشواری دیگری بود که باید از میان برمیدانستم و این  نمی
تـرین  های دارویی رجوع کنم و مطمئن دیدم که به کتاب ای جز این نمی برای حل این دشواری، چاره

هـا بـه زبـان های داروهای گیاهی بود. این مسئله با سفارش و دریافت این گونه کتاب راه نیز تهیۀ کتاب
  روسی حل شد. 

توانست آشنایی بـا طبیعـت را بـیش از  و ترجمۀ آن می الصیدنه فی الطبارزشمند   تابدسترسی به ک
  ام را پربارتر سازد، اما چگونه به این کتاب دست یافتم. پیش ژرف و گسترده و زندگی

دکتر محمد باقری در بنیاد دایرةالمعارف اسالمی به کار فرهنگی اشتغال داشت و بنا به  مدوست عزیز
تاریخی بـه کشـورهای گونـاگون  -اش بارها برای مطالعه و گردآوری اسناد و مدارک علمی وظیفۀ کاری

تاشـکند  بخـارا، سـمرقند و پس از بازگشت از سفر بـه 1373در پاییز رفت. یک بار اروپایی و آسیایی می
مین دوست آن سرزبرای دیدنش رفتم. شب خوبی بود و اطالعات زیادی دربارۀ آثار تاریخی و مردم دانش

  از زبان ایشان شنیدم.
و گفـت به دستم داد  بود، به زبان روسی بیرونی صیدنۀ، که ترجمۀ هنگام خداحافظی کتاب حجیمی 

. روز بعـد سـر فرصـت که آن را از پژوهشگری تاجیک به نام غالب قربانوف در بخارا هدیه گرفتـه اسـت
رفـتم، عالقـۀ بیشـتری بـرای  شتر پیش میخواندم. هر چه بی زدم و با اشتیاق فراوان می کتاب را ورق می

  کردم. اش در خود احساس می ترجمه
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گفتار مترجم روسی کتاب را ترجمه کردم و آن را به دکتر باقری سپردم. ایشان  برای خودآزمایی، پیش
رساند تا دربارۀ ترجمۀ کریموف اطالع حاصل کند.  نما نیز آن را به زریاب خویی پژوهشگر برجستۀ میهن

آرزو کرده صیدنه  پس از تحسین از کار کریموف مترجم روسی صیدنهاستاد زریاب در مقدمۀ کتاب عربی 
یکی از جوانان آشنا به زبان روسی بتواند دست کم این «بود که کاش 

با  در گفتگوی تلفنی که» مقدمۀ نفیس را به زبان فارسی ترجمه کند.
ایشان داشتم به اطالعشان رساندم که آن جـوان (!) آشـنا بـه زبـان 

را بـه طـور کامـل ترجمـه  صیدنهروسی پیدا شده و قصد دارد کتاب 
  کند. 

بسیار شاد شد و آرزوی موفقیت در انجام این کار کـرد. ایـن آرزو 
تحقق یافت، اما زنده یاد زریاب تحقق این آرزو را به چشم خود ندید. 

هـا زنـده اسـت و ام این دانشمند پژوهشگر نامـدار در خـاطرهیاد و ن
جو اسـت کـه  ویژه جوانان حقیقتآثارش چراغ راه همۀ پژوهندگان به

  اند.  در آغاز راه پژوهش علمی
به منابعی نیاز داشتم. کتاب عربی تصحیح شـدۀ زریـاب، کتـاب فارسـی ترجمـۀ صیدنه  برای ترجمۀ

  یح منوچهر ستوده و ایرج افشار را تهیه کردم. کاسانی (سدۀ هفتم در هند) به تصح
کـردم. بهتـرین رجـوع مـی دهخـدا نامـۀلغـتو  التفهیمدر جریان کار ترجمه به منابع دیگری مانند 

و بـه ایـن  1از آن سود جسته بـودصیدنه  راهنمایم فرهنگ عربی به روسی بود که کریموف مترجم عربی
مقابله کنم و از خطاهای احتمالی تا آنجا که ممکن بـود، صیدنه  توانستم ترجمه را با متن عربی ترتیب می

  برکنار بمانم.
هـای  فرهنـگ نـامدیدم.  نام گیاهان دارویی به زبان فارسی، دشواری دیگری بود که در برابر خود می

 گاه نتوانست مـرا از ترجمـۀ ها هیچ را تهیه کردم. در یک کالم، دشواری 3گیاهان داروییو  2گیاهان ایران
تـر  تـاریخی فـزون -ام به این اثر بزرگ علمـی رفتم، عشق و عالقهباز دارد، زیرا هر چه پیش میصیدنه 

  شد.  می
نیـاز داشـتم. صیدنه  نامۀ کریموف دانشمند تاشکندی مترجم روسی به زندگی» گفتار پیش«برای تهیۀ 

هـران برپـا شـده بـود، دختـر خوشبختانه در کنفرانسی که در تهران برای معرفی کتابی از ابوریحـان در ت
وسیلۀ دکتر باقری با ایشـان آشـنا شـدم و بـرای حـل کریموف [دکتر ثریا کریمووا] نیز شرکت داشت. به

                                                      
  .1962های خارجی و ملی، مسکو، )، نشر دولتی فرهنگالقاموس العربی الروسی( فرهنگ عربی به روسی. بارانف، خ. ک.، 1
  .1375فرهنگ معاصر، تهران، ، های گیاهان ایرانفرهنگ نام اهللا مظفریان،. ولی2
  .1386، دانشگاه تهران. تهران، گیاهان دارویی. زرگری، علی، 3

  

 کریموفعبیداهللا
 به روسی صیدنهمترجم کتاب 
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نـد مـاه بـه دسـتم نامۀ کریموف پس از چ پذیرفت و زندگی مشکل خود از ایشان درخواست کمک کردم.
  ام. سی آوردهمترجم فار» گفتار پیش«را بی کم و کاست در  رسید و من نیز آن

وسـیلۀ ابوریحان پس از هفت سال به پایان رسید و به یاری دوستان بـه ۀصیدن سرانجام ترجمۀ کتاب
  فرهنگستان زبان و ادب فارسی انتشار یافت. 

ای از این کتاب را برای دختر کریموف فرستادم و ایشان نیـز در نامـۀ تشـکرآمیزی بـه خـاطر  نسخه
  ، مراتب شادی و سپاس خود را ابراز کرده است. »شگفتارپی«بزرگداشت پدر بزرگوارش در 

*** 
  دارم. هایی  چه توصیهاند برای جوانانی که در آغاز راه پژوهش علمی هستند از من پرسیده

های پـژوهش علمـی را  در این مورد باید یادآوری کنم در جایگاهی نیستم تا به جوانان میهن خود راه
های علـم را  های بزرگ را که قله ها، رفتارها و کردارهای انسان ای از روش توانم گزیده نشان دهم. اما می

  در نوردیدند و آثارشان چراغ راه همۀ پژوهندگان، چه جوان و چه سالمند است، در این جا بازگو کنم. 
ورزنـد و بـرای رسـیدن بـه  های سخت کوش و فروتنند، به کـار عشـق مـی دانشمندان بزرگ انسان

  گونه فداکاری دریغ ندارند.  انسانی خود از هیچهای عالی  هدف
، پس از شرح چگونگی الصیدنه فی الطبابوریحان بیرونی بحرالعلوم زمان خود در پایان مقدمۀ کتاب 

  نویسد:  گردآوری اطالعات دربارۀ داروها می

هایی  ها] را به آنچه نزد من گرد آمده بود، افزودم تا یادداشت چیزهایی از محتوای این [کتاب
پیش از همه برای خودم به دست آید و سپس برای آنها که در عالقـه و اشـتیاق بـه سـوی 

هایی که  غفلت ها و توجهی ها، بی کمال همانند منند، به شرط آن که پاداشم را با اصالح خطا
  توان اصالح کرد، بدهند. می

  نویسد: ای به جوانان چنین می در نامه 4پاولف

  اند، چه آروزهایی دارم. خود را وقف علم کرده برای جوانان میهنم که
تـوانم  ترین شرط کار علمی ثمربخش هرگز نمی . دربارۀ این مهمپیگیریپیش از همه: 

بدون هیجان سخن بگویم. پیگیری، پیگیری و باز هم پیگیری. از همان آغاز کار، خود را به 
  پیگیری سخت و جدی در کسب دانش عادت دهید.

ایـد،  قلۀ علم، الفبای آن را بیاموزید. هنگامی که مطلبـی را نیاموختـه پیش از رسیدن به
های جسـورانه، کوشـش  ها و فرض هرگز به دنبالۀ آن نپردازید. هرگز، حتی به کمک حدس

  های خود را پنهان دارید. نکنید تا نقص
                                                      

های پاولف بـه. کارهای علمی و نظریه1904شناس مشهور روس و برندۀ جایزۀ نوبل سال ) زیست1936-1849. ایوان پتروویچ پاولُف (4
  شهرت جهانی دارد.» های شرطیبازتاب«ویژه در مورد 
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خود را به خودداری و صبر و حوصله عادت دهید. از انجام کارهای بـه ظـاهر نـاچیز در 
  لم روی گردان نباشید.ع

توانـد بـه بـاال پـرواز کنـد.  بال پرنده هر قدر هم کامل باشد، بدون استفاده از هوا نمـی
  توانید پرواز کنید.  ها هوای دانشمند است. بدون آنها نمی واقعیت

کنید، بکوشید در سطح  کنید، مشاهده میکنید، آزمایش می اما هنگامی که تحقیق و مطالعه می
ها تبدیل نشوید. بکوشید در رازهای پیـدایش آنهـا  قرار نگیرید. به متصدی بایگانی واقعیت ها واقعیت

  ها پیگیرانه بکوشید. نفوذ کنید، در جستجوی قوانین راهبر واقعیت
دانید. هر مقامی هر قدر پر ارج دارید،  . هرگز فکر نکنید که همه چیز را میفروتنیدوم: 

: من نادانم. اجازه ندهید غرور بر شما غلبه کند. بـه خـاطر همیشه با مردانگی به خود بگویید
به خاطر غـرور از توصـیۀ  ؛غرور در جایی که باید رضایت دهید، لجاجت به خرج خواهید داد

به خاطر غرور معیار عینیت را از دسـت خواهیـد  ؛مفید و یاری دوستانه سرپیچی خواهید کرد
  داد.

دهـد. مـا  کنم، همه چیز را محـیط انجـام مـی در گروهی که من االن آن را رهبری می
ایم و هر کس به قدر توانـایی و امکانـات خـود آن را بـه  همگی به یک کار مشترک وابسته

نخواهید شد و در این میان فقـط » تو«و کار » من«برد. در جمع ما اغلب متوجه کار  پیش می
  شود. کار مشترک ماست که پیروز می

اش را  داشـته باشـید کـه علـم از انسـان تمـام زنـدگی . به خاطرشور و حرارت سوم:
طلبد. چنانچه دو زندگی هم در اختیار داشتید، باز هم کافی نبود. علم از انسـان هیجـانی  می

  های خود پرشور باشید. طلبد. در کار و پژوهش بزرگ و عشقی عظیم می
بـدانیم. علـم را گشاید و بایـد قـدر آن را  علم، فضاهای گسترده در برابر دانشمندان می

  سخاوتمندانه در زندگی وارد کنیم، تا آخرین درجۀ سخاوتمندی.

  دانشجو نیز جالب و آموزنده است.  6هبا فاراد ،شیمیدان انگلیسیم)، 1829-1778( 5وییرفتار د 
 ه. دانشجو نوشته بود که نامش فـارادکردای از دانشجویی ناشناس دریافت  وی نامهیروزی پروفسور د

در نامۀ خود تقاضا کرده بود به او اجـازه داده شـود  ههای پروفسور گوش داده است. فاراد است و به درس
  در انستیتو نزد پروفسور کار کند. 

  وی از دستیار خود پرسید:ید
  به او چه پاسخ دهم؟ ·
د واقعـی های آزمایش را به او بسپرید. اگر پذیرفت، دانشمن ها و لوله او را بیازمایید: شستن بالن ·

  خواهد شد.

                                                      
5. Davy (1778-1829). 

 .انگلیسی فیزیکوشیمیدان و شیمیدان فیزیکدان، م)،1867-1791فاراده ( مایکل 6
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  .دستیار اشتباه نکرده بود ·
  وی بعدها گفت:ید

را  هترین آنها این است کـه فـاراد ام که کم اهمیت نیست. اما مهم من چند کشف علمی کرده ·
 ام. کشف کرده

*** 
دانـم و  رسانم، شعری که آن را وصف حال خویش مـی سخن را با شعری از یک شاعر روس به پایان می

  ی همانند شاعر در سر دارم.خود نیز آرزوی

  شاعر به قلب خود
  قلبم به من گفته است: 

  ام. خسته شده  
  سرزنشم مکن، مالمتم مکن.

  مان را به یادآور، ها در زندگی روی زیاده  
  ها داد. ها چه ببین گذشته  

  ها تو را از راه به در کند، گذار کشمکشن
  بیفتی؛ها داری گیر شب زندهو 

  آرام نیست،دانی که اعصاب  می
  گرمای خون رو به کاهش است. و

  تر بودم. چه خوب بود جوان  
  توانی به صف برسی. آری نمی  
  ای،  ای، سنگین شده دید را از دست داده  
  ای! گویی از زمین روییده  

  ای قلب سستی و تنبلی تو را شایسته نیست.
  هرچند تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.  

  کوچولو،صبر کن، تأمل کن ای 
  اندکی خاموش شو و گوش فراده.

  من یک احمق مقدس و ریاکار نیم.
  ام هر گونه که باشد، زندگی

  برایم بیگانه نیست،
  و به آن سخت نیازمندم.

  این باره فریاد زنی، اما هر قدر در
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  ای به رخم کشی، و بهانه
  خواهم از راه بزرگ به کناری، نمی

  به آن سوی جوی کشیده شوم.
  پشت به نبرد بایستم، توانم نمی

  در برابر کاری نو وظیفۀ خود را انجام ندهم.  
  .گریه، ترک عشق و نفرت نتوانم گریه بی  

  ،ام از خستگی با گله
  کند، که آنی از میدان نبرد خارجم می

  ت اندوهگین کردن دوستانئجر
  و شاد کردن دشمنان را ندارم.

  پس بزن ای قلب، چندان که توانی زدن.  
  گاه که احساس بدبختی کردی، آناما   
  از من نخواه بایستم،  
  !توانی در راه تکه تکه شوی می  

  1954نیکالی گریباچِف، 
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 فلسفو علم میراث  یشهما
  طوس یرالدینخواجه نص

  ١زینب کریمیان

های  المللی میراث علمی و فلسفی خواجه نصیرالدین طوسـی بـا هـدف معرفـی آرا و اندیشـه همایش بین
و پـنجم اسـفند  علمی و فلسفی طوسی و با حضور اندیشمندان داخل و خارج از کشور، در روزهای چهارم

ـ در 2سـال از اوج شـکوفایی او 750ـ همزمان با زادروز خواجه نصیرالدین طوسـی و گذشـت 1389ماه 

 
محل سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران برگزار شد. این همایش کـه از سـوی مرکـز پژوهشـی میـراث 

همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، سازمان اسـناد  بامکتوب 
و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران، شبکۀ چهار صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایـران، کمیسـیون 

                                                      
  karimian.zeinab@gmail.comژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، کارشناس ارشد تاریخ علم، پ 1
  طوسی خوانده بود. م را سال تجلیل از نصیرالدین2011به همین مناسبت، سازمان علمی و فرهنگی یونسکو سال  2
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ای ملی یونسکو در ایران و رادیو فرهنگ برپا شد، مشتمل بر یک نشست ویژه و یازده نشست در محورهـ
. دبیر علمی این همـایش دکتـر محمـد بودمختلف حکمت، تاریخ، ادبیات و هنر، ریاضیات، نجوم و علوم 

  محمد صادق بودند. باقری و دبیر اجرایی آن سید سعید میر
مراسم افتتاحیۀ این برنامه با سخنرانی دکتر اکبر ایرانی، مدیر عامل مرکز پژوهشی میراث مکتـوب، و 

س کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی و با حضور دکتر سید محمد حسـینی، دکتر حداد عادل، رئی
شـد. پـس از نشسـت ویـژۀ  برگـزاروزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، صبح روز چهارشنبه چهارم اسفند ماه 

  گردید: عرضهزیر در این بخش  های مقالههمایش به مدیریت دکتر مهدی محقق برگزار شد که 

  یست؟ک یطوس رالدینی/ خواجه نصیانیب یرینش -
  ی.طوس یرالدینتا نص یثمماه از ابن ه یرو یها لکه ۀماه: مسئل ی/ انسان رویهمدان یمعصوم ینحس -
 .در سقوط بغداد یطوس یرالدین/ مطالعات مربوط به نقش خواجه نصیانرسول جعفر -

های بـا  سـخنرانی ،ها از بعد از ظهر روز چهارشنبه در دو تـاالر ادامـه یافـت. در تـاالر یـک سخنرانی
شد کـه  عرضهبیست مقاله در این تاالر  ،محتوای حکمی، تاریخی، ادبی و هنری برگزار شد و در مجموع

  :استبه شرح زیر آنها  عناوین

مت: «نشست اول   »ح

ه پورجوادی   مدیر: نصرال

  سید عبداللّه انوار/ شکل چهارم قیاس از نظر خواجه نصیر؛ -
  الدین طوسی و تحول گفتمان کالمی امامیه؛سید محمد عمادی حائری/ نصیر -
  ؛حل مشکالت اشارات و تنبیهاتـ هلند/ منطق طوسی در 3یوپ لمیر -

مت: «نشست دوم  »ح

 مدیر: غالمرضا اعوان 

های کالمـی رشـیدالدین  زاده/ نقل و نقد آرای فلسفی خواجه نصیرالدین طوسـی در رسـاله هاشم رجب -
 اللّه همدانی؛ فضل
 های اجتماعی از نظر خواجه نصیرالدین طوسی؛ گروه رستم فالح/ اخالق -
 سجاد هجری/ تناهی ابعاد نزد خواجه نصیرالدین طوسی؛ -
 مسعودی؛ الشکوکمحمد برکت/ خواجه نصیرالدین طوسی و  -

                                                      
3 Joep Lameer 
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مت: «نشست سوم  »ح

 مدیر: سید جالل حسین بدخشان

  ؛روضۀ تسلیمدر کتاب » عقل مستقیم«شهرام خداوردیان/ تأملی بر مفهوم  -
  محمود یوسف ثانی/ دفاع از بدیهیات؛ -
  حامد ناجی اصفهانی/ نقد و بررسی نظریۀ وجود در مراسالت حکیم طوسی و عارف قونوی؛ -
 حسنا سادات بنی طباء/ دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی در باب اعادۀ معدوم؛ -

 »تاریخ: «نشست چهارم

  مدیر: شیرین بیان

  اخالق؛مریم معزی/ نیازهای جامعۀ نزاری به  -
  ابوالقاسم امامی/ خواجه نصیرالدین طوسی و مشکویۀ رازی؛ -
  علیرضا ذکاوتی قراگزلو/ نصیرالدین طوسی احیاگر فرهنگ اسالم و ایران؛ -
  سید جالل حسینی بدخشانی/ سهم خواجه نصیر در تحکیم مبانی دعوت اسماعیلی؛ -

 »ادبیات و هنر: «نشست پنجم

 اشرف صادق مدیر: عل

 ؛معیار االشعارنی مقبل/ اقتباس و ابداع خواجه نصیر در زمینۀ اصطالحات علمی علی اصغر قهرما -
 ترین منابع؛ جواد بشری/ صحت انتساب اشعار فارسی به خواجه نصیر با تکیه بر کهن -
 بابک خضرایی/ آرای خواجه نصیر دربارۀ موسیقی؛ -
 موسیقی؛سید عبدالرضا موسوی طبری/ خواجه نصیرالدین طوسی و علم و عمل  -
  حسن بلخاری/ نسبت لذت و زیبایی در آرای خواجه نصیرالدین طوسی؛ -

های این  هایی با محتوای ریاضیات، نجوم و علوم دیگر برگزار شد. سخنرانی در تاالر دوم نیز سخنرانی
شد که از این میان دوازده سخنرانی به چهار زبـان  برگزاربیست سخنرانی  شاملقسمت در شش نشست 

ها بـه زبـان فارسـی صـورت گرفـت. عنـوان ایـن  فرانسوی، عربی و ترکـی و بقیـۀ سـخنرانی انگلیسی،
  :بودها به ترتیب زیر  سخنرانی
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 »ریاضیات: «نشست اول

 مدیر: محمد باقری 

  ی؛در ممالک اسالم یکاربرد یبیاتاز ترک ییها : جنبهیتا طوس فرانسه/ از کرجی – 4احمد جبار -
  ؛یدساقل یرتحر: مثال 13هندسه در قرن  یسو تدر یطوسالجزایر/  – 5یوسف گرگور -
 یونس مهدوی/ نخستین رسالۀ ریاضی در باب مثلثات در دورۀ اسالمی؛ -

  
  

 »نجوم: «نشست دوم

 مدیر: حسین معصوم همدان

  کانادا/  بازنگری اصول جفت طوسی؛ – 6ف. جمیل رجب -
  مراغه؛در مکتب » المسیر مرکز معدل«امیرمحمد گمینی/ منشأ رصدی  -
 طوسی: مالحظات آموزشی؛ تذکرۀچغمینی و  ملخصکانادا/  – 7سالی پ. رجب -

                                                      
4 Ahmed Djebbar 
5 Youcef Geurgour 
6 F. Jamil Ragep 
7 Sally Ragep 
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 »ریاضیات: «نشست سوم

 مدیر: احمد جبار

  ؛تحریر اقلیدسژاپن/ ترجمۀ سانسکریت  – 8وباستاکانوری کو -
  کانادا/ متوسطات و تأثیر آن در ریاضیات دورۀ اسالمی؛ – 9جان لنارت برگرن -
  طوسی بر تحریرهای فارسی؛ اصول تحریریونس کرامتی/ تأثیر  -
 تئودوسیوس؛ اُکرالدین مغربی بر  معصومه امیری مقدم/ تفاوت شیوۀ تحریر خواجه نصیر و محیی -

ر: «نشست چهارم  »علوم دی

 مدیر: محمد باقری

کره جنوبی/ روابط علمی میان ایران و چـین در زمـان خواجـه نصـیر بـا مشـارکت  – 10هیونهی پارک -
  الدین؛ جمال
های  نصیر: تجریداالعتقاد منبعی برای مطالعـۀ دیـدگاه آذربایجان/ رسالۀ فلسفی خواجه – 11بابایفعلی  -

  ریاضی وی؛
  شناسی در آثار خواجه نصیرالدین طوسی؛ هلند/ رنگ – 12اریک کریشنر -
 محمد صدر/ تألیفات پزشکی خواجه نصیرالدین طوسی؛ -

 »نجوم: «نشست پنجم

 مدیر: هیونه پارک

  ژاپن/ تأثیر طوسی بر نجوم سریانی؛ – 13تارو میمورا -
  های دورۀ اسالمی؛ ژاپن/ اصطالحات چینی در زیج – 14یوئیچی ایساهایا -
  ؛زیج ایلخانیروان و فاطمه سوادی/ حرکت وسط کواکب در  فهم خوب سجاد نیک -

                                                      
8 Takanori Kusaba 
9 J. L. Berggren 
10 Hyunhee Park 
11 Ali Babayev 
12 Eric Kirchner 
13 Taro Mimura 
14 Yoichi Isahaya 
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ر: «نشست ششم  »علوم دی

 مدیر: جمیل رجب

  اردن/ طوسی و نظریۀ متوازیات؛ – 15یرصَعبدالمجید ُن -
  های آن؛ طوسی و شرح جبر و مقابلۀمحمدرضا عرشی/ رسالۀ  -
 الحیل در رصدخانۀ مراغه؛ محمد جواد ناطق/ صناعة -

های آقایان دکتر اکبر ایرانی، دکتر محمد باقری، دکتر جمیل رجـب و دکتـر  این همایش با سخنرانی
های ایـراد شـده  . سخنرانیشنبه پنجم اسفند ماه به پایان رسید سید محمد حسینی در بعد از ظهر روز پنج

طـور بـرای  شـد و همین در مراسم افتتاحیه و اختتامیه برای حضار خارجی به زبـان انگلیسـی ترجمـه می
   زبان حضور داشت. های غیر فارسی در دو تاالر، مترجم فارسی سخنرانی

وری، افنـهای جانبی متنوعی همچون بازدیـد از مـوزۀ علـوم و  در اثنای برگزاری این همایش برنامه
های دفـاع شـدۀ  نامـه از پایان نمایشـگاهینمایشگاهی از آثار منتشر شدۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 

هشت شمارۀ بـه چـاپ رسـیدۀ  های مقالهآموختگان پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران و چکیدۀ  دانش
ترهای حـاوی ، نمایشـگاهی از آثـار منتشـر شـدۀ خواجـه نصـیرالدین طوسـی و پوسـتـاریخ علـممجلۀ 

  .های خطی متوسطات در ایران و معرفی جفت طوسی در نظر گرفته شده بود مجموعه

  
  از سمت راست: آقایان اکبر ایرانی، سیدمحمد حسینی، جمیل رجب و محمد باقری

                                                      
15 Abdul-Majid Nusayr 
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جدید منتشر شدۀ زیر دربارۀ زندگی و آثـار خواجـه  های باعالوه بر آن به مناسبت این همایش از کت
  نصیرالدین طوسی رونمایی شد:

  ی.و محمد جواد انوار یهمدان یمعصوم ینحس یرایشو و ینشگز ،مقاالت) ۀ(مجموع استاد بشر -
رضـا  غالم ۀترجمـ ،نعمان فرحـات یهان یفتأل ،یطوس یرالدینخواجه نص یو کالم یفلسف های یشهاند -

  .نژاد اول یدجمش
  ی.مدرس رضو یمحمد تق یحتصح ،یطوس یرالدینمجموعه رسائل خواجه نص -
 یفتـأل ،األشعار یارشرح مع یاألفکار ف یزانمو  یمحمد بن محمد طوس یرالدیننص یفتأل ،األشعار یارمع -

  یمحمد فشارک یحتصح ی،مراد آباد ی مفتهللامحمد سعدا
، اثـر ابـن سـینا، تصـحیحی سـیدمحمد اشـارات شـرح و والتنبیهـات األشـارات کتـاب مشکالت حل -

  حائری. عمادی
 المسـائل عیـون کتـاب بـا همـراه) والتنبیهات اإلشارات بر تعلیقه نخستین( الشکوك و المباحث کتاب -

بخـاری،  مسعودی محمد بن مسعود بن محمد الدین شرف کندی، اثر از المفردة االسماء رسالة و فارابی
  به کوشش محمد برکت.
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 همایش میراث علم
  الدین جمشید کاشان غیاث

  ١زینب کریمیان

(بـه  1390الدین جمشید کاشانی در روزهای سـوم و چهـارم اسـفند مـاه  همایش میراث علمی غیاث
ایـن الدین جمشید کاشانی) در دانشگاه کاشـان برگـزار شـد.  مناسبت ششصدمین سالگرد درگذشت غیاث

همایش به همـت مرکـز پژوهشـی میـراث 
مکتـوب و دانشـگاه کاشـان و بـا همکــاری 
پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، خانـۀ 
ریاضیات اصفهان و انجمن ریاضی ایـران و 
با حضور استادان و پژوهشگران تـاریخ علـم 
داخل و خارج از کشور برپا شد. دبیـر علمـی 

ر این همایش، مهندس یونس کرامتی و دبیـ
اجرایی آن در کاشان دکتر بهنـام بـازیگران 

  بود.
ایــن همــایش در صــبح روز چهارشــنبه 
سوم اسفند ماه آغاز شـد و دکتـر غالمعلـی 
حداد عادل (رئیس فرهنگستان زبـان و ادب 

و مهندس یونس کرامتـی در آن بـه  )مکتوب میراث پژوهشی مرکز مدیرعامل(پارسی)، دکتر اکبر ایرانی 
ای برگزار شد و دکتر حسین معصـومی  ایراد سخن پرداختند. در انتهای این قسمت از برنامه، نشست ویژه

» دانان در دوران اسالمی و جایگاه کاشانی در میان آنان اصناف ریاضی«همدانی سخنرانی خود را با عنوان 
  عرضه کرد.

های ریاضیات، نجـوم، معمـاری و  همایش طی پنج جلسه در موضوع های ایراد شده در این سخنرانی
  های زیر برگزار شد: ریاضیات عملی با عنوان

                                                      
  karimian.zeinab@gmail.comژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، کارشناس ارشد تاریخ علم، پ 1
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 »نجوم«نشست اول: 

  مدیر: حسین معصوم همدان

  سازی و محاسبه. کاشانی: ابتکار و مهارت در مدل زیج خاقانیآلمان/  - 2بِنو وَن دالن -
زیج در تکمیل  زیج خاقانیهای  نویس فهم خوب روان و فاطمه سوادی/ بررسی تطبیقی دست سجاد نیک -

 .ایلخانی
 ای از منظر ریاضیات و فرهنگ؛ : مقایسه4هلند/ جمشید کاشانی و لودلف ون کولِن - 3اِستِون وِپستِر -
 ؛الرسالة الکمالیةیا  سُلّم السماءحمید بهلول/ رسالۀ  -

 

 » ری و ریاضیات عملمعما«نشست دوم: 

  رضا جذبی مدیر: سید عل
 الدین جمشید کاشانی و عناصر قوسی معماری ایرانی؛ هایده الله/ غیاث -
 جعفر طاهری/ حساب ابنیه، از کندی تا کاشانی؛ -
 و کشف رصدخانۀ سمرقند؛ 5محسن جعفری مذهب/ ویاتکین -
 الدین جمشید کاشانی؛ اکبر زمانی/ مقرنس و طاق در آثار غیاث -

                                                      
2 Benno van Dalen 
3 Steven Wepster 
4 Ludolph van Ceulen 
5 Viatkin 
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 »نجوم«شست سوم: ن

  مدیر: محمد باقری
 هلند/ دو ابزار جمشید کاشانی برای محاسبات نجومی؛ - 6یان پیتر هوخندایک -
 اسداللّه صفایی/ ساختار ربع و سدس در نجوم قدیم؛ -
 امیرمحمد گمینی/ خفری و حرکت وضعی زمین: نجوم در ایران هم عصر کپرنیک؛ -

 »یاضیات و نجوم«نشست چهارم: 

  ون دالنمدیر: بِنو 
 های سیارات؛ کانادا/ جمشید کاشانی و عرض -7گِلن وَن برومِلِن -
 کاشانی؛ مفتاح الحسابمحمدرضا عرشی/ استخراج مجهوالت در مقالۀ پنجم  -
 های کاشانی: سرچشمۀ نادری در تاریخ علم؛ نامه/ تاجیکستان – خورشید عبداهللا زاده -

  

 »ریاضیات«نشست ششم: 

  مدیر: یان پیتر هوخندای

 علی ایرانمنش و مهدی ترکتاز/ محاسبۀ سینوس یک درجه توسط کاشانی؛ -
 بهمن مهری و محمد حسن جهانبخت/ نظریۀ تقریب در آثار کاشانی؛ -
 نهایة االیضاحمحمدمهدی کاوه یزدی و محمدرضا عرشی/ رسالۀ  -

                                                      
6 Jan P. Hogendijk 
7Glen Van Brummelen 
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کدۀ آموختـۀ پژوهشـ شده به زبان انگلیسی نیز توسط آقای پویـان شـهیدی دانش ایرادهای  سخنرانی
 شد. تاریخ علم برای حاضران به فارسی ترجمه می

بـه » الـدین جمشـید کاشـانی غیاث«داستانی  -های ایراد شده، نمایش فیلم مستند عالوه بر سخنرانی
ساختمان و «شد. کارگاه اول که  برگزارکارگردانی حسن هدایت و دو کارگاه آموزشی در هر یک از دو روز 

دکتر محمد باقری و مریم زمانی به اجرا در آمد و کارگاه دوم  توسط ،داشت عنوان» کارکرد سدس فخری
 9و ویلفـرد دُخـراف 8توسط ویکتور بلوخو» بررسی کارآیی روش کاشانی در محاسبۀ عدد پی«نیز با عنوان 

  برگزار شد.
خـارجی  های زبان سایر و انگلیسی عربی، فارسی، های زبان به شده چاپ مقاالت و ها نمایشگاه کتاب

  های جانبی این همایش بود. در مورد جمشید کاشانی و آثار او از دیگر بخش

 
عباس کتابی، محمد باقری، از سمت راست: آقایان اکبر ایرانی، پویان شهیدی، 

  یان پ. هوخندایک و یونس کرامتی حسین معصومی همدانی،

کاشـان)، دکتـر سـیدجواد آیین پایانی این همایش با سخنرانی دکتر عباس کتـابی (رئـیس دانشـگاه 
مجلس وزارت علوم)، دکتر اکبر ایرانی، دکتر حسین معصومی همـدانی،  امور و نژاد (معاون حقوقی ساداتی

شنبه برگزار شد کـه در  دکتر محمد باقری، پروفسور هوخندایک و مهندس کرامتی در بعد از ظهر روز پنج
  صورت گرفت.شناسی تاریخ علم در ایران  آن گفتگوهایی دربارۀ آسیب

 

                                                      
8 Viktor Blasjo 
9 Wilfred de Graaf 
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Editorial 
Miras-e Elmi plans to publish materials in the Persian language 
on the history of science and technology in the Islamic 
civilization. It naturally focuses on the Iranian contribution to 
the whole heritage. However, it also deals with the sources and 
later influence of the scientific heritage of the Islamic 
civilization. Therefore, it also includes materials on the history 
of science and technology in other traditions and civilizations. 

The primary aim of publishing Miras-e Elmi is to provide 
non-professionals with reliable and update information on the 
subject. In other words, it is planned to popularize the history of 
science as an expository source. In this direction, apart from 
original papers, Persian translations of papers in other languages 
are included in its scope . 

In order to fulfill this goal, we need assistance, guidance, 
criticism and contribution from the readers and those historians 
of science who find the above mentioned goal a significant one. 
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