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؟علوم ایر ، علوم عربی، یا علوم دورۀ اسالم   ان

با یکی از  گمان یب شود یخوانده م »میراث علمی دورة اسالمی«آنچه عموماً 
درخشان شکوفایی و پویایی علمی در تاریخ تمدن بشري مرتبط است.  يها دوره

از نیمۀ دوم  ش)1380- 1290( استاد ابوالقاسم قربانی رامحدودة تاریخی این دوره 
 نیتر زمان نگارش کهناز یعنی  ؛داند یتا نیمۀ دوم سدة یازدهم هجري مسدة سوم 

نوة ریاضیدان  ،که محمدباقر یزديتا وقتی  ین دوره به دست خوارزمیاآثار ریاضی 
به محاسبۀ مقادیر دقیق عدد پی به  ،معروف دورة صفوي (با نام همانند پدربزرگش)

یدانان ضریفی قراردادي است و ریا. این تعکند یریاضیدانان اروپایی اشاره م دست
نهم هجري که جمشید کاشانی سدة ایران و کشورهاي خاورمیانۀ کنونی از 

 ، تا سدة یازدهمانگیزش را به عالم ریاضیات عرضه کرد دستاوردهاي نو و تحسین
  کار تازة مهمی در ریاضیات و نجوم انجام ندادند.

شمال لس در جنوب اسپانیا تا محدودة جغرافیایی علوم دورة اسالمی هم از اند
؛ گو ردیگ یفریقا، خاورمیانۀ کنونی، آسیاي میانه، هند و غرب چین را در بر مآ

  اسالمی در عهد مغوالن تا پکن در شرق چین هم رسید.دورة آنکه دامنۀ نفوذ نجوم 
گستردة فوق مستقر شد  يها نیحکومت اسالمی در سرزم ظرف دو سدة نخست،

زبان عربی که در این قلمرو به عنوان زبان دین و  .آمد و آرامشی نسبی پدید
در این حوزة بدین ترتیب  .رایج شده بود زبان مشترك علمی هم شد ،حکومت

مادري گوناگون توانستند به  يها وسیع، دانشمندانی از نژادهاي مختلف با زبان
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وان علمی و فرهنگی گاهی به عن يها دادوستد علمی بپردازند. حاصل این تعامل
  .شود یعلوم دورة اسالمی خوانده م ییدوران طال

ایرانیان در ایجاد این میراث غنی نقش بزرگی داشتند و آنها هم مانند سایر 
بیشتر به عربی (و کمتر به زبان  ،سهیم در این جریان عظیم و پربار علمی يها ملت

یري مقدمات مادري) نوشتند. عالوه بر این، بسیاري از این دانشمندان پس از فراگ
چون گرگان قدیم،  آن روزگارعلمی در زادگاه خود به شهرهاي آباد و پررونق 

 برخی از آنان .دیا تدریس کننبغداد، ري، اصفهان و سمرقند رفتند تا درس بخوانند 
از که در آنجا  دندگذرانروزگار پژوهش و نگارش علمی خود را در شهر دیگري 

. با توجه به فضاي باز فکري که پیروان ار بودندي برخوردپرور پشتیبانی حاکم دانش
در حضور حاکم و اطرافیانش مباحثه و  توانستند یمختلف م يها نشیعقاید و ب

پیداست که برخی از اندیشمندانی که آثارشان به میراث علمی دورة  ،مجادله کنند
  اسالمی تعلق دارد دگراندیش بودند.

نقاط مختلف قلمرو گستردة عالمان یان ها تبادل علمی و آمد و شد م در آن سده
علما یا با دیدار  ي واندوز حکومت اسالمی امري طبیعی بود و کسانی براي دانش

دور و درازي را  يها مسافتخود، از رسالۀ مورد نیاز  يا به دست آوردن نسخهبراي 
  .مودندیپ یم

کشور، یکسره دگرگون شده است و مفهوم جدید ملت و  ،انداز امروزه این چشم
سیاسی و  يها رسمی که حوزه ییها يبا مرزبند ،را که برشمردیم يا قلمرو گسترده

جداگانه تقسیم کرده است. حال از  يها به پاره ،کند یاقتصادي کشورها را مشخص م
یک سو به برکت ابزارهاي ارتباط دیجیتال دوباره امکان تبادل علمی سریع در 

از سوي دیگر  ؛ واستآمده ها فراهم  این بخشسراسر جهان از جمله بین دانشمندان 
سیاسی، شاهد کشمکش بر سر تصاحب افتخار دانشمندان دورة  يها يبا مرزبند

  اسالمی هستیم. يها نیشکوفایی علوم در سرزم
ها را به اعتبار زبان اغلب آنها  رسالهمتون و کسانی مایلند سراسر این گنجینۀ 

پشتوانۀ کشورهاي ثروتمند عرب منجر به بنامند. این گرایش با  »علوم عربی«
 توان یها و انتشارات زیادي شده است، هر چند که اصل این عنوان را نم پژوهش

با توجه به نقش عمدة ایرانیان در این میراث  دهند یپذیرفت. کسان دیگري ترجیح م
را به کار ببرند. به خصوص  »علوم ایرانی«عظیم و با جدا کردن سهم آنان، عنوان 
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فرهنگ ایرانی پیش از چنان که مرحوم دکتر محمد محمدي مالیري در کتاب 
ي از ا عمدهنشان داده است، بخش اسالم و آثار آن در تمدن اسالمی و ادبیات عربی 

دستاوردهاي علمی دورة اسالمی همان علوم ایرانی پیش از اسالم یا مبتنی بر آن بوده 
ان به تمامی بشریت تعلق دارند و براي است. اما باید توجه داشت که این دانشمند

 تر شیپ. به دالیلی که اند کردهپیشبرد علم، که میراث مشترك انسانی است، کار 
دقیق و جامع و  تواند ینمذکر شد، انتساب آنها به یک زبان، کیش، نژاد یا سرزمین 

  مانع باشد. 
اند  انیدانش و فرهنگ کس مردان بزرگحقیقت آن است که وارثان راستین آن 

 تعلق . کشمکش بر سرکنند یمکه امروزه آثار آنها را مطالعه، پژوهش و منتشر 
افتخار این یا آن دانشمند به یک کشور یا ملت یا دین خاص کاري بیهوده و حاکی 

ي و تعصب است. خوشبختانه کسانی که آن آثار را مطالعه و منتشر نگر یسطحاز 
، همکاري و هماهنگی هیپا یبي ها یبطل ي روز و سهمها استیس، فارغ از کنند یم

  مطلوبی در سراسر جهان دارند. 
که بازة تاریخی و جغرافیایی آن در آغاز این گفتار » علوم دورة اسالمی«اصطالح 

یی چون فقه و کالم و حدیث و ... ها حوزهکه » علوم اسالمی«آمد، نباید با اصطالح 
ورة اسالمی میراث مشترك حاصل از اشتباه شود. منظور از علوم د ردیگ یمرا در بر 

از لحاظ دینی اغلب مسلمان و از لحاظ  دآورندگانشیپداست که   تبادلی علمی
  نژادي بیشتر ایرانی بودند و عمدة آثارشان به زبان عربی است. 

که ترجمۀ فارسی آن با  Arabian Medicineادوارد براون در کتابی با عنوان 
  نویسد: شده است، میمنتشر  تاریخ طب اسالمیعنوان 

سخن گفتیم، منظور ما آن اصول و نظرات » طب اسالمی«یا » علم اسالمی«چون از 
علمی پزشکی است که در کتب به زبان عربی تدوین گشته است. گو اینکه در اصل 
اکثر مؤلفین آنها یونانی هستند و هندیان و ایرانیان و سریانیان نیز ضمایمی بر آن 

  1خش بسیار اندکی زاییده و محصول اندیشۀ اعراب است.اند و فقط ب افزوده
  

  
شرکت انتشارات ، چاپ پنجم(، 1337، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتابنیا،  ترجمۀ مسعود رجب، تاریخ طب اسالمی. 1

  .34ص  )،1371، علمی و فرهنگی
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ش)، پژوهشگر آمریکایی پیشگام 1388-1290پروفسور ادوارد استوارت کندي (
ي با دکتر ا مصاحبهدر شناخت و تحلیل میراث ریاضیات و نجوم دورة اسالمی، در 

وسا، المللی تاریخ علم و فناوري (ساراگ توفیق حیدرزاده در نوزدهمین کنگرة بین
  ) در پاسخ به سؤالی در همین زمینه گفته است:1992

...] و استفاده از اصطالح علوم گذار ناماین  ي [نجوم اسالمی، ریاضیات اسالمی، 
اسالمی منبعث از نام یک دورة تاریخی است. زمانی عادت شده بود که علوم این 

تباه از آنجا ناشی که به نظر من غلط است. این اش دندینام یم» علوم عربی«دوره را 
در این دوره به زبان عربی نوشته شده است، ولی کسانی که  ها رسالهکه اکثر  شد یم

این کارهاي علمی را انجام دادند همه عرب نبودند. عدة خیلی کمی عرب بودند و 
. بنابراین به دادند یمو ... تشکیل  ها یحیمس، ها تركبسیاري از آنها را ایرانیان، 

» علوم عربی«تر از  درست» علوم اسالمی«م، احساس من این است که عنوان یک نا
است. علم، علم است و منظور از علوم اسالمی، علومی است که در یک دورة 

  1تاریخی در کشورهاي اسالمی مورد بحث بود.

١٣٩٢شهریور  -(رشت) بیجاربنه

  
  .118، ص 1388 ، 8، شمارة تاریخ علمو مجلۀ  11- 9، ص 1372، آبان 26، شمارة نجوم. بنگرید به: ماهنامۀ 1
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   سهیو کب یعاد یها سال یو توال بیترت
  )۲۹۷۹تا  - ۹۴۰سال هجری شمسی ( ۳۹۲۰در بازۀ زمانی 

  ۱ادیمحمدرضا ص
 مقدمه -۱

دورۀ پنجم  ١٤٨در جلسۀ » شمسی ١٣٠٤از نوروز های فارسی  قانون تبدیل بروج به ماه«بعد از تصویب 
ی عادی ها سال مسئلۀ ترتیب و توالی، ١٣٠٤٢فروردین  ١١مجلس شورای ملی ایران در تاریخ سه شنبه شب 

پژوهان معاصر ایرانی بوده و  و روش تعیین آنها در تقویم هجری شمسی، همواره مورد توجه تقویمو کبیسه، 
های گسترده در زمینۀ مذکور پرداخته و در حل این مسئله  مانه به پژوهشهر کدام از آنها به طور عال

شوند. گروه اول  پژوهان به دو گروه عمده تقسیم می اند. در رویارویی با مسئلۀ مذکور، تقویم ها نموده کوشش
 گیری در تقویم هجری شمسی بوده، با قبول مقدار متوسط طول سال که معتقد به وجود شیوۀ منظم کبیسه

های اخیر یا مقدار طول سال شمسی پیشنهادی نزدیک  شمسی حقیقی بر پایۀ رصدهای نجومی در طی سال
هایی نیز برای تعیین آنها در تقویم  های عادی و کبیسه، و روش هایی برای ترتیب و توالی سال به آن، آرایه

  ن (به زبان فارسی) به شرح زیرند.اند که به ترتیب زمانی اولین نشر آثارشا هجری شمسی، ابداع و ارائه کرده
های عادی و کبیسه در  هجری شمسی)، برای ترتیب و توالی سال١٣٥٠-١٢٦٨اهللا بهروز ( یاد ذبیح زنده

(به روش  -٢٣٤٥را پیشنهاد کرده است. این دوره، از اول فروردین  ساله ٢٨٢٠تقویم هجری شمسی، دورۀ 
(به روش مورخان که از نظر آنها سال صِفر معنی  -٢٣٤٦یا  منجمان که از نظر آنها سال صِفر معنی دارد.)

                                                       
 calendar@ut.ac.ir، هالل ماه تیو رؤ میپژوهشگر تقو .١
صورت مشروح مذاکرات «؛ همان، ١٠١٤-١٠١٠، ص ...»١٤٣صورت مشروح مذاکرات نمایندگان در جلسۀ «...،  روزنامۀ رسمی کشور .٢

  .١٠٦١-١٠٥٥، ص ...»١٤٨نمایندگان در جلسۀ 



 

  

۶ 

اسفند  ٣٠، آغاز و در ٤٧٥به پایان رسیده، و دورۀ بعدی آن، از اول فروردین  ٤٧٤اسفند  ٣٠ندارد.)، آغاز و در 
یا  ساله ١٣٢زیردورۀ  ١متوالی و  سالۀ ١٢٨زیردورۀ  ٢١، از ساله ٢٨٢٠به انجام خواهد رسید. هر دورۀ  ٣٢٩٤

 ١، از ساله ١٢٨، تشکیل شده است. هر زیردورۀ ساله ٤زیرزیرزیردورۀ  ١متوالی و  سالۀ ١٢٨زیردورۀ  ٢٢
 ٢، ساله ٢٩زیرزیردورۀ  ١ساله، از  ١٣٢متوالی، و هر زیردورۀ  سالۀ ٣٣زیرزیردورۀ  ٣و  ساله ٢٩زیرزیردورۀ 
 ١، از ساله ٢٩اند. هر زیرزیردورۀ  ه، تشکیل شدساله ٣٧زیرزیردورۀ  ١متوالی و  سالۀ ٣٣زیرزیردورۀ 

و  ساله ٥زیرزیرزیردورۀ  ١، از ساله ٣٣متوالی، هر زیرزیردورۀ  سالۀ ٤زیرزیرزیردورۀ  ٦و  ساله ٥زیرزیرزیردورۀ 
 ٤زیرزیرزیردورۀ  ٨و  ساله ٥زیرزیرزیردورۀ  ١، از ساله ٣٧متوالی، و هر زیرزیردورۀ  سالۀ ٤زیرزیرزیردورۀ  ٧

سال کبیسه، و هر  ١سال عادی متوالی و  ٤، از ساله ٥اند. هر زیرزیرزیردورۀ  شکیل شدهمتوالی، ت سالۀ
های  اند. ترتیب و توالی سال سال کبیسه، تشکیل شده ١سال عادی متوالی و  ٣، از ساله ٤زیرزیرزیردورۀ 

  های زیرند: ، به شرح آرایهساله ٢٨٢٠در تقویم هجری شمسی در یک دورۀ  ساله ٥و  ٤کبیسۀ 
  :١آرایۀ 

  

( ) ( )
( ) ( ) ( )

=  × + × + × + ×  
+  × + × + × + × + × + ×  

٢٨٢٠ ٢١ ١ ١ ٥ ٦ ٤ ٣ ١ ٥ ٧ ٤

١ ١ ١ ٥ ٦ ٤ ٢ ١ ٥ ٧ ٤ ١ ١ ٥ ٨ ٤  
  یا

  :٢آرایۀ 
  ( ) ( )=  × + × + × + ×  + × ٢٨٢٠ ٢٢ ١ ١ ٥ ٦ ٤ ٣ ١ ٥ ٧ ٤ ١ ٤   

، ساله ٤های کبیسۀ  عدد، تعداد کل سال ٨٨، ساله ٥های کبیسۀ  ، تعداد کل سالساله ٢٨٢٠در هر دورۀ 
  عدد است. ٢١٣٧های عادی،  عدد و تعداد کل سال ٦٨٣های کبیسه،  عدد، تعداد کل سال ٥٩٥

  ، مقدار طول سال شمسی پیشنهادی برابر است با:٢یا  ١های  بنابراین برپایۀ هر یک از آرایه

روز  شبانه
	کبیسه های سال تعداد	کل	
	دوره های سال تعداد	کل	

/= + =٦٨٣٣٦٥ ٣٦٥ ٢٤٢١٩٨٥٨١٥٦
٢٨٢٠

 +٣٦٥   

سومین سال از نوزدهیمن زیردورۀ هجری شمسی، مطابق چهل و  ١یاد بهروز، سال  های زنده بر پایۀ آرایه
(به روش  -٤٢(به روش منجمان) یا  -٤١های  ، یا به عبارت دیگر، سالساله ٢٨٢٠از اولین دورۀ  ساله ١٢٨

  است. ساله ٢٨٢٠از اولین دورۀ  ساله ١٢٨مورخان) هجری شمسی، مطابق اولین سال از نوزدهمین زیردورۀ 
های عادی و کبیسه در تقویم هجری  کاری نیز برای تعیین سالیاد بهروز، روشی ابت افزون بر این، زنده

  ١شمسی، ارائه نموده است.
                                                       

 .٨٢-٨١و  ٧٥-٦٩، ٦٤-٦٣، ٥٧- ٥٦، ٣٨-٣٧، ٣٤، ٣٢، ٣٠، ٣، ص ١٣٤٧؛ همو، ٦٤- ٦١و  ٥٤، ٤١-٤٠، ص ١٣٣١بهروز،  .١
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 ١٣٨٩-١٣١٩مَِلک ( یاد دکتر رحیم رضازادۀ  زنده
های عادی و  هجری شمسی)، برای ترتیب و توالی سال
را  ساله ١٢٨کبیسه در تقویم هجری شمسی، دورۀ 

 ٣و  ساله ٢٩زیردورۀ  ١پیشنهاد کرده است. این دوره از 
متوالی تشکیل شده است. هر زیردورۀ  سالۀ ٣٣زیردورۀ 

 سالۀ ٤زیرزیردورۀ  ٦و  ساله ٥زیرزیردورۀ  ١، از ساله ٢٩
و  ساله ٥زیرزیردورۀ  ١، از ساله ٣٣متوالی و هر زیردورۀ 

اند. هر  متوالی تشکیل شده سالۀ ٤زیرزیردورۀ  ٧
ال س ١سال عادی متوالی و  ٤از  ساله ٥زیرزیردورۀ 

سال عادی متوالی  ٣، از ساله ٤کبیسه، و هر زیرزیردورۀ 
های  اند. ترتیب و توالی سال سال کبیسه تشکیل شده ١و 

در تقویم هجری شمسی در یک  ساله  ٥و  ٤کبیسۀ 
  به شرح آرایۀ زیر است. ساله  ١٢٨دورۀ 

  :٣آرایۀ 
( ) ( )= × + × + × + ×١٢٨ ١ ١ ٥ ٦ ٤ ٣ ١ ٥ ٧ ٤   

، ساله ٤های کبیسۀ  عدد، تعداد کل سال٤، ساله ٥های کبیسۀ  تعداد کل سال ساله ١٢٨در هر دورۀ 
  عدد است. ٩٧های عادی،  عدد و تعداد کل سال ٣١های کبیسه،  عدد، تعداد کل سال٢٧

  ، مقدار طول سال شمسی پیشنهادی برابر است با:٣بنابراین، بر پایۀ آرایۀ 

+/روز  شبانه =٣١٣٦٥ ٣٦٥ ٢٤٢١٨٧٥
١٢٨

  

 ١٢٨هجری شمسی، مطابق هفتاد و دومین سال از اولین دورۀ  ١یاد رضازادۀ ملک، سال  ۀ آرایۀ زندهبر پای
(به روش مورخان) هجری شمسی،  -٧١(به روش منجمان) یا  -٧٠های  ، یا به عبارت دیگر، سالساله

  است. ساله ١٢٨مطابق اولین سال از اولین دورۀ 
های عادی و کبیسه در  هایی ابتکاری نیز برای تعیین سال وشیاد رضازادۀ ملک، ر افزون بر این، زنده

  ١تقویم هجری شمسی، ارائه نموده است.
 ١٢٨های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی، دورۀ  دکتر رضا عبداللهی برای ترتیب و توالی سال

                                                       
  .١٣٦- ١٣٢، ١٢٩-١٢٦، ص ١٣٨٣؛ همو، ١٢٢- ١١٨و  ١٠٨-١٠٣، ٣٠-٢٨، ص ١٣٨٠؛ همو، ١١ ، ص١٣٦٣رضازادۀ ملک،  .١



 آن را پیشنهاد 

ساله،  ١٢٨ورۀ 
شمسی، مطابق 

  

 تقویم هجری 

ی مرتبط با آن 
ی آن، در ابعاد 

هجری  تقویم 

های  والی سال
 ٣٣زیردورۀ  ٤ 

 ٥٧-٥٤، ص ١٣

؛ ٢٨١-٢٨٠و  
 -٦٣. 

شمسی مرتبط با

 سال از اولین دو
خان) هجری ش

 
دی و کبیسه در

های همۀ مشخصه
های اصلی ن پایه

ی و کبیسه در

رای ترتیب و تو
ت. این دوره، از

٣٨٧؛ همو، تیر ٣٥٩و 

٢٧٤-٢٦٧، ٢٣٨-٢٣
-٥٩و  ٥٦- ٥٣، ٤٦- ٤

قدار طول سال ش

ق سی و نهمین
روش مورخ (به -

 ، رضا عبداللهی
های عاد ین سال

و ه ٢یا  ١های  ه
 و با بسط و تبیین

های عاد ن سال

جری شمسی)، بر
شنهاد کرده است

و ٣٢٤-٣٢١، ص ١٣

٣٧، ٢٠٨، ص ١٣٧٣
٤٥، ٤١-٣٨، ١٢- ١١

ی و کبیسه و مق

ی شمسی، مطالبق
-٣٨منجمان) یا

 محمدرضا صیاد،

ری نیز برای تعیی

ی شمسی)، آرایه
طور کل پذیرفته

ی نیز برای تعیین

هج ١٣٧٥ -١٢
ساله را پیش ١٦١

٣٨٧؛ همو، ٥٣-٥١و

٣؛ همو، ٢٥٢- ٢٥١و
١، ص ١٣٨٥: همو، ٦

های عادی ل سال

هجری ١، سال
(به روش م -٣٧

  ساله است.

از سمت راست:

ی، روشی ابتکار

هجری ١٣٨١-١٢
شنهاد شده، به ط
و روشی ابتکاری

٩٩( کاوه حمد
ی شمسی، دورۀ

               
و ٤٣، ص ١٣٨٣مو،

و ٢٤٤-٢٣٥، ٢٠٨، ٢
٦٠٨- ٦٠٤و  ٥٥٨، ٤

  

و تعداد کل ٣رایۀ

هیلۀ دکتر عبدال
٧های  یگر، سال
١٢٨ولین دورۀ

لهلن، دکتر عبدا
  ١موده است.
٢٨٥(مد بیرشک

ده یاد بهروز پیش
ش به کار برده و

  ٢موده است.
مح مهندس علی

 در تقویم هجری
                   

؛ هم٣٤٧-٣٤٥، ص 

٢٠٣، ٢٠١-٢٠٠ ص
٤٨٥-٤٦٩، ٢٨-٢٥ص 

 

با همان آر ساله
  کرده است.

بر پایۀ آرایۀ
یا به عبارت دیگ
اولین سال از او

افزون بر این
شمسی، ارائه نم
زنده یاد احم
را که توسط زند

وسیعی در آثارش
شمسی، ارائه نم
زنده یاد م
عادی و کبیسه
                   

١٣٦٦عبداللهی،  .١
  .٦١-٦٠و 

 
،١٣٦٧بیرشک،  .٢

، ص١٣٨٠همو، 
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ساله آغاز  ٥له، با یک سال کبیسۀ سا ٣٣ساله، تشکیل شده است. هر زیردورۀ  ٢٩زیردورۀ  ١سالۀ متوالی و 
 ٢٩رشد. هر زیردورۀ  سال عادی متوالی به انجام می ٤سالۀ متوالی و  ٤زیرزیردورۀ  ٧شود و بعد از طی  می

سال عادی  ٤ساله متوالی و  ٤زیرزیردورۀ  ٦شود و بعد از طی  ساله آغاز می ٥ساله، با یک سال کبیسۀ 
تشکیل شده، و هر  سال کبیسه ١سال عادی متوالی و  ٣ساله، از  ٤ورۀ رسد. هر زیرزیرد متوالی به انجام می

سال عادی متوالی در پایان هر زیردورۀ قبلی، و در آغاز هر زیردورۀ بعدی  ٤، بعد از طی ساله ٥سال کبیسۀ 
 ١٦١ساله در تقویم هجری شمسی، در یک دورۀ  ٥و  ٤های کبیسۀ  قرار گرفته است. ترتیب و توالی سال

  به شرح آرایۀ زیر است: ساله،

  :٤آرایۀ 
( ) ( )= × + × + × + ×١٦١ ٤ ١ ٥ ٧ ٤ ١ ١ ٥ ٦ ٤   

 ٣٤ساله،  ٤های کبیسۀ  عدد، تعداد کل سال ٥ساله،  ٥های کبیسۀ  ساله، تعداد کل سال ١٦١در هر دورۀ 
  باشند. عدد می ١٢٢های عادی،  عدد و تعداد کل سال ٣٩های کبیسه،  عدد، تعداد کل سال

  ، مقدار طول سال شمسی پیشنهادی برابر است با:٤بنابراین، بر پایۀ آرایۀ 

+/روز  شبانه =٣٩٣٦٥ ٣٦٥ ٢٤٢٢٣٦
١٦١

  

 ١٦١و چهل و دومین سال از نهمین دورۀ  هجری شمسی، مطابق صد ١یاد کاوه، سال  بر پایۀ آرایۀ زنده
مسی، هجری ش (به روش مورخان) -١٤١یا  )منجمان(به روش  -١٤٠های  ساله، یا به عبارت دیگر، سال

  ١ساله است. ١٦١مطابق اولین سال از نهمین دورۀ 
 ٢٨٢٠های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی، دورۀ  دکتر موسی اکرمی، برای ترتیب و توالی سال

سالۀ متوالی، تشکیل شده  ٦٧٣زیردورۀ  ٤ساله و  ١٢٨زیرزیردورۀ  ١از  ،ساله را پیشنهاد کرده است. این دوره
، تشکیل شده است. ساله ١٦١زیرزیردورۀ  ١متوالی و  سالۀ ١٢٨زیرزیردورۀ  ٤ ساله، از ٦٧٣است. هر زیردورۀ 

متوالی، و هر زیرزیردورۀ  سالۀ ٣٣زیرزیرزیردورۀ  ٣و  ساله ٢٩زیرزیرزیردورۀ  ١، از ساله ١٢٨هر زیرزیردورۀ 
اند. هر  ل شدهتشکی، متوالی سالۀ ٣٣زیرزیر زیردورۀ  ٤و  ساله ٢٩زیردورۀ زیرزیر ١ ، ازساله ١٦١

متوالی و هر  سالۀ ٤زیرزیرزیرزیردورۀ  ٦و  ساله ٥زیردورۀ زیرزیرزیر ١، از ساله ٢٩زیردورۀ زیرزیر
اند.  سالۀ متوالی، تشکیل شده ٤یردورۀ زیرزیرزیرز ٧و   ساله ٥زیرزیرزیرزیردورۀ  ١، از ساله ٣٣زیرزیرزیردورۀ 

 ٣ساله، از  ٤سال کبیسه، و هر زیرزیرزیرزیردورۀ  ١متوالی و سال عادی  ٤، از ساله  ٥هر زیرزیرزیرزیردورۀ 
ساله در تقویم  ٥و  ٤های کبیسۀ  سال کبیسه، تشکیل شده اند. ترتیب و توالی سال ١و  متوالی سال عادی

                                                       
 -١١٥و  ١١٤ -١١٠، ٢٠، ٩، ٣، ص ١٣٧٣؛ همو، ١٥٢-١٥١و  ٩٥-٩٤، ٦٩ - ٥٩، ١١-١٠، ص ١٣٧٠؛ همو، ٧١-٧٠، ص ١٣٦٩کاوه،  .١

١٢٢. 



 

  

۱۰ 

  زیر است. آرایۀ ساله، به شرح ٢٨٢٠هجری شمسی، در یک دورۀ 

   :٥آرایۀ 
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ){ }
=  × + × + × + ×  

+  × + × + × + ×  +  × + × + × + ×    

٢٨٢٠ ١ ١ ١ ٥ ٦ ٤ ٣ ١ ٥ ٧ ٤

٤ ٤ ١ ١ ٥ ٦ ٤ ٣ ١ ٥ ٧ ٤ ١ ١ ١ ٥ ٦ ٤ ٤ ١ ٥ ٧ ٤  
های آغاز و انجام هر  ساله، سال ٢٨٢٠در هر دورۀ 

ساله، تعداد کل  ٥های کبیسۀ  دوره، تعداد کل سال
های کبیسه،  ساله، تعداد کل سال ٤های کبیسۀ  سال

های عادی و مقدار طول سال شمسی  تعداد کل سال
پیشنهادی، به همان شرحی است که در مبحث آرایۀ 

  زنده یاد بهروز به آن اشاره شده است.
بر این، دکتر اکرمی، دو روش ابتکاری نیز افزون 

های عادی و کبیسه در تقویم هجری  برای تعیین سال
شمسی، یکی از طریق جدول و دیگری از طریق 
محاسبه بر اساس مقدار متوسط طول سال شمسی 

های اخیر،  حقیقی بر پایۀ رصدهای نجومی در طی سال
   ١ارائه نموده است.

جمله زنده یاد سیدحسن گروه دوم تقویم پژوهان از 
یاد تقی  هجری شمسی)، زنده ١٣٤٨-١٢٥٧( ٢زاده تقی

، به کارگیری مقدار متوسط طول ٥و نگارنده ٤هجری شمسی)، دکتر ایرج ملک پور ١٣٦٧ -١٢٨٩(٣ریاحی
یا مقدار طول شمسی پیشنهادی نزدیک  های اخیر سال شمسی حقیقی بر پایۀ رصدهای نجومی در طی سال

های عادی و کبیسه در تقویم  های ابداع شده برای تعیین سال ها و روش دستیابی به آرایه به آن را برای
که در مبحث آغاز سال » روش تعیین تاریخ نوروز تحویلی«هجری شمسی را رَد کرده و به لزوم رعایت کاربرد 

                                                       
 .١٤٣ -١٤٢، ص ١٣٨٦؛ همو، ٧٩ -٧٧، ص ١٣٨٣؛ همو، ٩٨- ٨٦، ص ١٣٨٠اکرمی،  .١
 .٤٥٦-٤٥٥و  ٣٢٦ -٣٢٥، ١٥٥ -١٥٠، ١٣٦، ص ١٣٨١؛ همو، ٣٠٠ -٢٩٨و  ١٧٤- ١٦٧، ١٣٠، ٣-٢، ص ١٣١٦تقی زاده،  .٢
 .٣٩و  ٣٣، ١٥ریاحی، ص  .٣
 .٥٩و  ٥٥، ص ١٣٨٥مو، ؛ ه٢٨- ٢٧، ص ١٣٧٩؛ همو، ٣٠، ص ١٣٧٨؛ ملک پور، ٣١و  ٢٧، ٢٥ملک پور و صیاد، ص  .٤
؛ همو، ١٠٤، ص ١٣٧٢؛ همو، ٨٢و  ٨٠، ص ١٣٦٩؛ همو، ١١٣ -١١٢، ص ١٣٦٩ –١٣٦٨؛ صیاد، ٣١و  ٢٧، ٢٥ملک پور و صیاد، ص  .٥

 .١٨و  ٧، ص ١٣٨١؛ همو، ٦٢، ص ١٣٧٩؛ همو، ١١٦، ص ١٣٧٥؛ همو، ٣٠، ص ١٣٧٣؛ همو، ١٢، ص ١٣٧٢خرداد 
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  .اند داشتهاد های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی، اعتق به آن اشاره خواهد شد، برای تعیین سال
ها برای تعیین آنها  های عادی و کبیسه، و روش ها برای ترتیب و توالی سال از آنجا که نقد و بررسی آرایه

اند، در حجم مقالۀ حاضر  در تقویم هجری شمسی که توسط تقویم پژوهان گروه اول، ابداع و ارائه شده
طلبد، از این رو، نگارنده فقط به  ل را میبیشتری در حد نگارش یک کتاب مفص گنجد و مسلماً فرصت نمی

  معرفی مختصر نتایج پژوهششان بسنده کرده است.

 ی اصلی تقویم هجری شمسیها پایه -۲
  ی اصلی تقویم هجری شمسی به شرح زیرند:ها پایه

  مبدأ - ۱- ۲
سال اتفاق  منوره در آن ۀمعظمه به مدین ۀاز مک (ص)مبدأ، اول بهار شمسی است که واقعۀ هجرت پیامبر اکرم

  گریگوری است. ٦٢٢مارس  ٢٢ژولی و  ٦٢٢مارس  ١٩افتاده است. این مبدأ مطابق جمعه 

  آغاز سال - ۲- ۲
شمالی است.  ۀآغاز سال یا لحظۀ تحویل سال، لحظۀ عبور مرکز خورشید از نقطۀ اعتدال بهاری نیمکر

به طور دقیق و بر اساس محاسبات  همیشه نوروز (اول ماه فروردین) بر روز اول بهار منطبق است. این لحظه،
روش تعیین «نویسان این روزگار برای تثبیت دایمی نوروز بر روز اول بهار از  شود. تقویم مینجومی تعیین 

ی تحویل سال و ظهر حقیقی را برای ها این روش ابتدا لحظه در کنند. می استفاده» تاریخ نوروز تحویلی
کیلومتری  ١١١در  یگرینویچ (به طور تقریب النهار نصفدر شرق درجه  ٥/٥٢النهار رسمی ایران که  نصف

 ٤٤درجه و  ٣٥النهار گذرنده از اتاق زمان مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران به عرض جغرافیایی  شرق نصف
شرقی) واقع شده است، محاسبه  ۀثانی ٥٤دقیقه و  ٢٢درجه و  ٥١ثانیۀ شمالی و طول جغرافیایی  ١٢دقیقه و 

  :کنند. دو حالت به شرح زیر امکان دارد اتفاق بیفتد می و سپس آنها را با یکدیگر مقایسه

افتد. در این  می لحظۀ تحویل سال قبل از لحظۀ ظهر حقیقی تاریخ لحظۀ تحویل سال اتفاق -حالت یکم
این حالت، تاریخ لحظۀ  شود. در می رفتهصورت، همان تاریخ لحظۀ تحویل سال، به عنوان تاریخ نوروز گ

  فروردین سال مورد نظر است. ١همیشه  تحویل سال

لحظۀ تحویل سال درست در لحظۀ ظهر حقیقی یا بعد از لحظۀ ظهر حقیقی تاریخ لحظۀ  - حالت دوم
ز افتد. در این صورت، تاریخ فردای تاریخ لحظۀ تحویل سال، به عنوان تاریخ نورو می تحویل سال اتفاق

  اسفند سال مورد نظر است.  ٣٠یا  ٢٩شود. در این حالت، تاریخ لحظۀ تحویل سال همیشه  می گرفته
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  نوع سال - ۳- ۲
حقیقی است. سال شمسی حقیقی، مدت زمان بین دو عبور متوالی مرکز خورشید از نقطۀ  نوع سال، شمسیِ 

حویل سال پیاپی، به دلیل تغییر اعتدال بهاری است. مدت سال شمسی حقیقی، یا مدت زمان بین دو لحظۀ ت
سایر اجرام منظومۀ شمسی، ثابت نیست و  ناشی از ی مداری زمین بر اثر اختالالت گرانشیها مشخصه

 ٤٠٢٠ی انجام شده نشان داد که مدت سال شمسی حقیقی در بازۀ زمانی ها تغییرات نامنظمی دارد. بررسی
ثانیه (کمینه، سال  ٤٧دقیقه و  ٣٢ساعت و  ٥و  روز شبانه ٣٦٥) از ٣٠٠٠تا  -١٠١٩سال هجری شمسی (

شمسی) و با  -٣٥٤ثانیه (بیشینه، سال  ١٣دقیقه و  ٤ساعت و  ٦و  روز شبانه ٣٦٥هجری شمسی) تا  ٤٧٣
  ١.کند می ثانیه، تغییر ٢٦دقیقه و  ٣١دامنۀ تغییرات 

  ی عادی و کبیسهها سال - ۴- ۲
های کامل نیست. حال آنکه عموم مردم در وزر شبانهصحیحی از  مضربمدت سال شمسی حقیقی شامل 

دهند.  می های کامل را مورد استفاده قرارروز شبانهه و از روی عادت، سال شمسی عرفی با تعداد رزندگی روزم
سال شمسی  روز شبانهاز این رو، تقویم نویسان برای تأمین نیاز مردم، در تقویم هجری شمسی از کسر 

و پس از هر چهار و گاهی هر پنج سال » سال عادی«را  روز شبانه ٣٦٥ حقیقی، صرف نظر کرده و آن سالِ
 شود به آخر سال مورد نظر اضافه روز می شبانهی شمسی حقیقی را که بالغ بر یک ها یک بار، جمع کسور سال

ی ها قویم نویسان این روزگار، برای تعیین سالنامند. ت می »سال کبیسه«را  روز شبانه ٣٦٦ کنند و آن سالِ می
به آن اشاره  ٢-٢ بخشکه در » ن تاریخ نوروز تحویلییروش تعی«عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی، از 

  کنند. می شد، استفاده

  ها ماه روز شبانهنام و تعداد  - ۵- ۲
ردین، و: فرندبه این شرح ی فارسی است که به ترتیبها تقویم هجری شمسی دارای دوازده ماه به نام

ی این تقویم، ریشۀ ها ماه رداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند. ناماردیبهشت، خرداد، تیر، َامُ
لقب  ،برنده، نام ماه دی فروردین به معنی نیروی پیشرفت و پیش  اوستایی دارند. به این صورت که نام ماه

های تیر،  ی اهورامزدا و ماهها رداد، شهریور، بهمن و اسفند، صفتخرداد، اَمُی اردیبهشت، ها اهورامزدا، نام ماه
  است.  زرتشتیی ایزدان و فرشتگان آیین ها مهر، آبان و آذر به نام

ی ها ، ماهروز شبانه ٣١ی فروردین تا شهریور، ها ی این تقویم قراردادی است. به این صورت که ماهها ماه
است. تعداد  روز شبانه ٣٠ی کبیسه ها و در سال ٢٩عادی  یها و ماه اسفند در سال روز شبانه ٣٠مهر تا بهمن، 

                                                       
  .١٢، ص سراجی صیاد و ابراهیمی .١
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به  ها ماه روز شبانهتر، تعداد  ی این تقویم، مبنای نجومی و طبیعی دارد. به عبارت دقیقها های ماهروز شبانه
دارد. در این البروج هماهنگی  طور متوسط با مدت حرکت ظاهری غیریکنواخت مرکز خورشید بر روی دایرة

ی تیر، مهر و دی به ترتیب در ها فصل بهار منطبق است و اول ماه اول ماه فروردین همیشه بر تقویم، اولِ
اختالف دارد.  روز شبانهانطباق دارد و گاهی فقط یک  های تابستان، پاییز و زمستان بیشتر موارد با اول فصل

بهار و تابستان  های ول مدار خود را که شامل فصلمهم قابل ذکر است که مرکز خورشید نیمۀ ا ۀاین نکت
=( روز شبانه ١٨٦است، به طور متوسط در مدت  ×١٨٦ ٦  های ) و نیمۀ دوم مدار خود را که شامل فصل٣١

=روز ( شبانه ١٧٩ی عادی در مدت ها است، به طور متوسط در سال پاییز و زمستان × + ×١٧٩ ٥ ٣٠ ١ ١٢٩ (
=( روز شبانه ١٨٠ی کبیسه در مدت ها سال و در × + ×١٨٠ ٥ ٣٠ ١   کند. می ) طی١٧٩

 ی عادی و کبیسه ها تعیین سال -۳
)، به روش زیر تعیین ٢٩٧٩تا  -٩٤٠سال هجری شمسی ( ٣٩٢٠ی عادی و کبیسه در بازۀ زمانی ها سال
  ١.شد

 شود. به عنوان مثال می رسمی ایران، هر نقطۀ جغرافیایی به طور دلخواه انتخاب النهار نصفبر روی  -
شمالی (عرض جغرافیایی اتاق  ۀثانی ١٢دقیقه و  ٤٤درجه و  ٣٥به عرض » جغرافیایی ایران زمان ۀنقط«

 ٠دقیقه و  ٣٠درجه و  ٥٢ژئوفیزیک دانشگاه تهران) و طول  ۀشناسی مؤسس زمان بخش پژوهشی زلزله
 Accurateگیری از برنامۀ نرم افزاری  رسمی ایران). با بهره النهار نصفثانیۀ شرقی (طول جغرافیایی 

Times 5.1.11 در  ه)، مختصات نقطۀ جغرافیایی مذکور(تهیه شده توسط مهندس محمد شوکت عود
 شود.  می به مجموعۀ مختصات نقاط جغرافیایی موجود اضافه Add دکلیو از طریق  Locationقسمت 

ی تحویل سال و ظهر حقیقی به زمان رسمی ایران و ها نرم افزاری مذکور، لحظه ۀگیری از برنام با بهره -
 شود. می به تاریخ میالدی محاسبه

روز به تاریخ میالدی )، تاریخ نو٢-٢ بخش(مندرج در » روش تعیین تاریخ نوروز تحویلی«استفاده از  با -
 شود.  می تعیین

 ٣٦٠٠تا  ١٥٨٣ژولی و از سال  ١٥٨٢تا  -٣١٩روز هفتۀ تاریخ نوروز به تاریخ میالدی، از سال  -
 شود. می گریگوری تعیین

ی عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی، روز هفتۀ تاریخ نوروز به تاریخ میالدی ها برای تعیین سال -
 به شرح زیر، امکان دارد اتفاق بیفتد: ،شود. دو حالت می یگر مقایسهبرای دو سال متوالی با یکد

                                                       
 .ی مندرج در کتابها جدولرجوع شود به ، ١٣٤-٣ ص، همان .١
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است. در  روز شبانهتاریخ نوروز به تاریخ میالدی برای دو سال متوالی، یک  ۀتفاوت روز هفت -حالت اول
  این صورت، سال اول عادی است. 

است. در  روز شبانهتفاوت روز هفتۀ تاریخ نوروز به تاریخ میالدی برای دو سال متوالی، دو  -حالت دوم
  این صورت، سال اول کبیسه است.

 ی عادی و کبیسهها بررسی ترتیب و توالی سال -۴
سال هجری شمسی  ٣٩٢٠ی عادی و کبیسه در بازۀ زمانی ها بررسی انجام شده دربارۀ ترتیب و توالی سال

ی عادی و کبیسه در بازۀ مذکور به ها ی اصلی ترتیب و توالی سالها دهد که پایه می ) نشان٢٩٧٩ تا -٩٤٠(
  شرح زیرند:

  زیردوره - ۱- ۴
به آن  ٤-٢ بخشکه در  چنانسال کبیسه در انتهای آن است.  ١شامل چند سال عادی متوالی و  »زیردوره«

  افتد: می ر اتفاقنوع زیردوره به شرح زی ٢اشاره شد، در تقویم هجری شمسی 
  سال کبیسه در انتهای آن است. ١سال عادی متوالی و  ٣ ، که شاملساله ٤زیردورۀ  - ١نوع 
  سال کبیسه در انتهای آن است. ١سال عادی متوالی و  ٤ ، که شاملساله ٥زیردورۀ  - ٢نوع 

  دوره - ۲- ۴
 ٣لی است. در تقویم هجری شمسی، سالۀ متوا ٤ساله در ابتدای آن و چند زیردورۀ  ٥زیردورۀ  ١شامل  »دوره«

  :افتد می نوع دوره به شرح زیر اتفاق
  سالۀ متوالی است. ٤زیردورۀ  ٦ساله در ابتدای آن و  ٥زیردورۀ  ١ که شاملساله،  ٢٩دورۀ  - ١نوع 
  سالۀ متوالی است. ٤زیردورۀ  ٧ساله در ابتدای آن و  ٥زیردورۀ  ١ که شاملساله،  ٣٣دورۀ  - ٢نوع 
  سالۀ متوالی است. ٤زیردورۀ  ٨ساله در ابتدای آن و  ٥زیردورۀ  ١ که شاملساله،  ٣٧ دورۀ - ٣نوع 

  زیربازه - ۳- ۴
ساله در انتهای  ٢٩دورۀ  ١سالۀ متوالی و  ٣٣متوالی، یا شامل چند دورۀ  ۀسال ٣٣شامل چند دورۀ  »زیربازه«

 ٣٣دورۀ  ١در انتهای آن، یا شامل ساله  ٢٩دورۀ  ١ساله و  ٣٧دورۀ  ١، ساله ٣٣دورۀ  ٢یا  ١آن، یا شامل 
 ٢یا  ١ساله،  ٣٧دورۀ  ١ساله در انتهای آن، یا شامل  ٢٩دورۀ  ١ساله و  ٣٣دورۀ  ١ساله،  ٣٧دورۀ  ١ ،ساله
نوع زیربازه به شرح زیر  ١٢ساله در انتهای آن است. در تقویم هجری شمسی،  ٢٩دورۀ  ١ساله، و  ٣٣دورۀ 
  افتد: می اتفاق



 

 

۱۵ 

 بیترت
توال

و 
 ی

 یهاسال
 یعاد

 کب
و

ی
 سه

ساله در انتهای آن  ٢٩دورۀ  ١ساله و  ٣٣دورۀ  ١ساله،  ٣٧دورۀ  ١ ، که شاملساله ٩٩زیربازۀ  -١نوع 
  است.
ساله در انتهای آن  ٢٩دورۀ  ١ساله و  ٣٧دورۀ  ١ساله،  ٣٣دورۀ  ١ ، که شاملساله ٩٩زیربازۀ  - ٢نوع 

  است.
  آن است.ساله در انتهای  ٢٩دورۀ  ١و  ساله ٣٣دورۀ  ٣، که شامل ساله ١٢٨زیربازۀ  - ٣نوع 
ساله در انتهای آن  ٢٩دورۀ  ١ساله و  ٣٣دورۀ  ٢ساله،  ٣٧دورۀ  ١ ، که شاملساله ١٣٢زیربازۀ  - ٤نوع 

  است.
ساله  ٢٩دورۀ  ١ساله و  ٣٣دورۀ  ١ ،ساله ٣٧دورۀ  ١ساله،  ٣٣دورۀ  ١ ، که شاملساله ١٣٢زیربازۀ  -٥نوع 

  در انتهای آن است.
ساله در انتهای آن  ٢٩دورۀ  ١ساله و  ٣٧دورۀ  ١ساله،  ٣٣دورۀ  ٢ ، که شاملساله ١٣٢زیربازۀ  - ٦نوع 

  است.
  ساله در انتهای آن است. ٢٩دورۀ  ١ساله و  ٣٣دورۀ  ٤ ، که شاملساله ١٦١زیربازۀ  - ٧نوع 
  ساله در انتهای آن است. ٢٩دورۀ  ١ساله و  ٣٣دورۀ  ٦ ، که شاملساله ٢٢٧زیربازۀ  - ٨نوع 
  ساله در انتهای آن است. ٢٩دورۀ  ١ساله و  ٣٣دورۀ  ٧ که شامل، ساله ٢٦٠زیربازۀ  - ٩نوع 
  ساله در انتهای آن است. ٢٩دورۀ  ١ساله و  ٣٣دورۀ  ٨ ، که شاملساله ٢٩٣زیربازۀ  -١٠نوع 
  ساله در انتهای آن است. ٢٩دورۀ  ١ساله و  ٣٣دورۀ  ١٢ ، که شاملساله ٤٢٥زیربازۀ  -١١نوع 
  ساله است. ٣٣دورۀ  ١٦ شامل، که ساله ٥٢٨زیربازۀ  -١٢نوع 

، تعداد و درصد ها در زیربازهها  دوره، ترتیب و توالی ها ی زیربازهها ، نوع و تعداد سالها ردیف، حدود سال
  است. ١) به شرح جدول ٢٩٧٩تا  -٩٤٠سال هجری شمسی ( ٣٩٢٠در بازۀ زمانی  ها فراوانی دوره

 ١در جدول  ١١ی عادی و کبیسه، به عنوان مثال در زیربازۀ ردیف ها برای آشنایی با ترتیب و توالی سال
  :) است، موارد به شرح زیر قابل مالحظه است١٤٩٨تا  ١٢٠٦سال هجری شمسی ( ٢٩٣که شامل 

، ١٢٦٣، ١٢٥٩، ١٢٥٥، ١٢٥١، ١٢٤٧، ١٢٣٨، ١٢٣٤، ١٢٣٠، ١٢٢٦، ١٢٢٢، ١٢١٨ ،١٢١٤ های الس -
١٣٢٥، ١٣٢١، ١٣١٧، ١٣١٣، ١٣٠٤، ١٣٠٠، ١٢٩٦، ١٢٩٢، ١٢٨٨، ١٢٨٤ ،١٢٨٠، ١٢٧١، ١٢٦٧ ،
١٣٨٧، ١٣٨٣، ١٣٧٩، ١٣٧٠، ١٣٦٦، ١٣٦٢، ١٣٥٨، ١٣٥٤، ١٣٥٠، ١٣٤٦، ١٣٣٧، ١٣٣٣، ١٣٢٩ ،
١٤٤٩، ١٤٤٥، ١٤٣٦، ١٤٣٢، ١٤٢٨، ١٤٢٤، ١٤٢٠، ١٤١٦، ١٤١٢، ١٤٠٣، ١٣٩٩، ١٣٩٥، ١٣٩١ ،
هجری شمسی،  ١٤٩٨، ١٤٩٤، ١٤٩٠، ١٤٨٦، ١٤٨٢، ١٤٧٨، ١٤٦٩، ١٤٦٥، ١٤٦١، ١٤٥٧، ١٤٥٣
  .اند ساله ٤های کبیسۀ  سال



 

  

۱۶ 

ی ها هجری شمسی، سال ١٤٧٤، ١٤٤١، ١٤٠٨، ١٣٧٥، ١٣٤٢، ١٣٠٩، ١٢٧٦، ١٢٤٣، ١٢١٠ی ها سال -
 .اند ساله ٥کبیسۀ 

 ١.اند ی عادیها ی هجری شمسی، سالها بقیۀ سال -

ها،  ها در زیربازه ها، ترتیب و توالی دوره های زیربازه ها، نوع و تعداد سال ردیف، حدود سال :١جدول 
  .)٢٩٧٩تا  -٩٤٠سال هجری شمسی ( ٣٩٢٠ها در بازۀ زمانی  تعداد و درصد فراوانی دوره

  ها زیربازه هاها در زیربازهترتیب و توالی دوره جمع
  ردیف ها حدود سال نوع هالتعداد سا ساله۳۳ ساله۳۷ ساله۳۳ ساله۲۹

 ساله  ٦  ٠  ٠  ١  ٧
  ١ - ٧١٤تا  -٩٤٠  ٨ ٢٢٧

  ٢ -٤٥٤تا  -٧١٣  ٩ ٢٦٠ ٧ ٠ ٠  ١  ٨
  ٣ -٣٢٦تا  -٤٥٣  ٣ ١٢٨ ٣ ٠ ٠  ١  ٤
  ٤ -٢٢٧تا  -٣٢٥  ١ ٩٩ ٠ ١ ١  ١  ٣
  ٥ -٦٦تا  -٢٢٦  ٧ ١٦١ ٤ ٠ ٠  ١  ٥
  ٦ ١٩٤تا  -٦٥  ٩ ٢٦٠ ٧ ٠ ٠  ١  ٨
  ٧ ٤٢١تا  ١٩٥  ٨ ٢٢٧ ٦ ٠ ٠  ١  ٧
  ٨ ٦٨١تا  ٤٢٢  ٩ ٢٦٠ ٧ ٠ ٠  ١  ٨
  ٩  ١١٠٦تا  ٦٨٢ ١١ ٤٢٥ ١٢ ٠ ٠  ١  ١٣
  ١٠ ١٢٠٥تا  ١١٠٧  ٢ ٩٩ ١ ١ ٠  ١  ٣
  ١١ ١٤٩٨تا  ١٢٠٦ ١٠ ٢٩٣ ٨ ٠ ٠  ١  ٩
  ١٢ ١٦٣٠تا  ١٤٩٩  ٤ ١٣٢ ٠ ١ ٢  ١  ٤
  ١٣ ٢٠٥٥تا  ١٦٣١ ١١ ٤٢٥ ١٢ ٠ ٠  ١  ١٣
  ١٤ ٢١٨٧تا  ٢٠٥٦  ٤ ١٣٢ ٠ ١ ٢  ١  ٤
  ١٥ ٢٣١٩تا  ٢١٨٨  ٥ ١٣٢ ١ ١ ١  ١  ٤
  ١٦ ٢٤٥١تا  ٢٣٢٠  ٦ ١٣٢ ٢ ١ ٠  ١  ٤
  ١٧ ٢٩٧٩تا  ٢٤٥٢ ١٢ ٥٢٨ ١٦ - -  -  ١٦
فراوانی  تعداد  - - ٩٢ ٦ ٦ ١٦  ١٢٠

درصد  - - ٦٧/٧٦ ٥ ٥ ٣٣/١٣  ١٠٠  ها دوره
 

                                                       
 .ی مندرج در کتابها جدولرجوع شود به ، ٨٤- ٧٥ ص، همان .١
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 نتیجه گیری -۵
سال هجری شمسی  ٣٩٢٠ی عادی و کبیسه در بازۀ زمانی ها نتایج حاصل از بررسی ترتیب و توالی سال

  ) به شرح زیرند:٢٩٧٩ تا -٩٤٠(
 افتد. می اتفاق ها ساله در انتهای زیردوره ٥و  ٤ی کبیسه منحصراً به صورت ها سال -

 ٢٩دورۀ تر، در هر  افتد. به عبارت دقیق می اتفاق ها ساله در دوره ٥و  ٤منحصراً به صورت  ها زیردوره -
سالۀ متوالی؛ در هر دورۀ  ٤یردورۀ ز ٦ساله در ابتدای دوره و  ٥به صورت یک زیردورۀ  زیردوره ٧ساله، 

سالۀ متوالی؛ و در  ٤زیردورۀ  ٧ساله در ابتدای دوره و  ٥زیردوره به صورت یک زیردورۀ  ٨ساله،  ٣٣
سالۀ  ٤زیردورۀ  ٨ساله در ابتدای دوره و  ٥زیردوره به صورت یک زیردورۀ  ٩ساله،  ٣٧هر دورۀ 

 دهد. می متوالی، رخ

در  ها افتند. ترتیب و توالی دوره می اتفاق ها ساله در زیرباره ٣٧و  ٣٣، ٢٩، منحصراً به صورت ها دوره -
 کند. نمی از قاعدۀ منظمی پیروی ها زیربازه

مذکور  ۀساله در باز ٥٢٨، ٤٢٥، ٢٩٣، ٢٦٠، ٢٢٧، ١٦١، ١٣٢، ١٢٨، ٩٩منحصراً به صورت  ها زیربازه -
ساله، زیربازۀ ناتمام است. به عبارت  ٥٢٨افتند. این نکته الزم به ذکر است که زیربازۀ  می اتفاق
از طریق  زیربازۀ مذکور، نیاز به تطویل آنی بعدی در ها تر، اظهار نظر دربارۀ ترتیب و توالی دوره دقیق

 کند.  نمی دربازۀ مذکور از قاعدۀ منظمی پیروی ها ادامۀ محاسبات و بررسی دارد. ترتیب و توالی زیربازه

دورۀ آن  ٦ساله و  ٣٣دورۀ آن  ٩٨ساله،  ٢٩دورۀ آن  ١٦دوره وجود دارد که  ١٢٠در بازۀ مذکور جمعاً  -
 ٥ساله  ٣٧درصد و دورۀ  ٦٧/٨١ساله  ٣٣درصد، دورۀ  ٣٣/١٣ ساله ٢٩ . درصد فراوانی دورۀاند ساله ٣٧

 .است درصد

اعدۀ ی عادی و کبیسه در بازۀ مذکور از قها نهایی به این شرح است که: ترتیب و توالی سال ۀنتیج -
هجری شمسی فقط با  ی عادی و کبیسه در تقویمها بینی سال کند و پیش نمی منظمی پیروی

به آن اشاره شد، یعنی از طریق  ٢-٢ بخشکه در  ،»روش تعیین تاریخ نوروز تحویلی«کارگیری  به
 پذیر کانممحاسبۀ دقیق لحظۀ تحویل سال و مقایسۀ آن با لحظۀ ظهر حقیقی به زمان رسمی ایران، ا

 است. 
   



 

  

۱۸ 

  نامۀ محمدرضا صیاد، پژوهشگر تقویم و رؤیت هالل ماه شناخت
در رشتۀ ریاضی محض در دانشگاه تهران  ۱۳۵۰در تهران متولد شد. در سال  ۱۳۲۷در سال 

های تقویم، نجوم محاسباتی و  به پژوهش در زمینه ۱۳۵۱به تحصیل مشغول شد. از سال 
دریافت دانشنامۀ کارشناسی در رشتۀ ریاضی و به  ۱۳۵۵تاریخ نجوم پرداخت. در سال 

علوم رایانه از دانشگاه تهران نائل شد و بالفاصله به استخدام دانشگاه تهران درآمد. از سال 
به پژوهش در زمینۀ رؤیت هالل ماه پرداخت. مدت یازده سال با عنوان کارشناس در  ۱۳۵۶

یزیک و مدت سیزده سال با شناسی مؤسسۀ ژئوف بخش پژوهشی فیزیک خورشیدی و ستاره
شناسی مؤسسۀ ژئوفیزیک به خدمتگزاری در  عنوان کارشناس در بخش پژوهشی زلزله

از خدمت در دانشگاه تهران  ۱۳۸۵دانشگاه تهران اشتغال داشته است. در آخر سال 
های تخصصی فراوانی در نرشیات داخلی و نیز پنج کتاب به  بازنشسته شد. از او مقاله

  ست.چاپ رسیده ا
پژوهش ایشان دربارۀ رؤیت هالل ماه (به همراه حسن طارمی و محمد باقری) در سال 

 - ۱۴۱۸های  به عنوان برگزیده اعالم شد و نتایج آن با عنوان رؤیت هالل ماه طی سال ۱۳۷۷
های بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد  از سوی مرکز پژوهش ۱۳۷۸هجری قمری در سال  ۱۴۱۵

  اسالمی منترش شد.

  بعمنا
  .١٣٨٠تهران، های فرهنگی،  ، دفتر پژوهششماری ایرانی ه گا اکرمی، موسی،

، ١٣٨٣، پاییز ٢، تهران، شمارۀ تاریخ علم، »بندی درگاهشماری هجری شمسی ای بهترین کبیسه محاسبۀ رایانه« همو،
  .٩١ -٦١ص 

شماری  های گاه مختلف برای اعمال کبیسهها و معادالت  مقایسۀ روششماری ایرانی (نقدی بر مقالۀ  گاه ۀلأمس« همو،
، تهران، بهار و تابستان ٥، شمارۀ ٣، سال تاریخ و تمدن اسالمی، »])به قلم فرید قاسملو[ هجری خورشیدی

  .١٥١-١٢٩ص ، ١٣٨٦
، کودهایران در مجموعۀ ، )مانیتقویم و تاریخ در ایران (از رصد زردشت تا رصد خیام ـ زمان مهر و  بهروز، ذبیح اهللا،

  .١٣٣١ج، تهران، ، انجمن ایرانوی١٥شمارۀ 
  .١٣٤٧، تهران، ١٨، شمارۀ ایران کودهدر مجموعۀ ، )شمسی قمری فرسی(تقویم نوروزی شهریاری  همو،

  .١٣٦٧، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، گاهنامۀ تطبیقی سه هزار سالهبیرشک، احمد، 
  .١٣٧٣د دانشنامۀ بزرگ فارسی، تهران، ، بنیاگاهنامۀ تطبیقی سه هزار سالههمو، 

سال، بنیاد دانشنامۀ بزرگ فارسی،  ٥٤٢١همو، گاهشماری ایرانی (ادامۀ گاهشماری تطبیقی سه هزار سالی) برای 
  .١٣٨٠تهران، 
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، بنیاد دانشنامۀ بزرگ فارسی، تهران، گاهشماری در تمدن ایرانی و مسیحی (مدخلی بر گفت و گوی تمدنها)همو، 
  .١٣٨٥ فروردین

  .١٣١٦طهران، تهران، ، کتابخانۀ شماری در ایران قدیم گاه زاده، سیدحسن، تقی
  .١٣٨١، تهرانشرکت انتشارات علمی و فرهنگی،  ،و کیکاوس جهانداری ، ترجمۀ احمد آرامزاده بیست مقالۀ تقیهمو، 

(مجموعۀ مقاالت)، کتابخانۀ طهوری،  کتاب شناخت، »تقویم هجری خورشیدی). «١٣٦٣ک، رحیم (پاییز لِرضازادۀ مَ
  .٣٣ -٥ص ، ١٣٨١تهران، 

  .١٣٨٠، پاییز ، نشر گالب، تهرانها) زیج مَلِک (استخراج و تطبیق تقویم همو،
  .١٣٨٣، شهریور ، دانشگاه پیام نور، تهرانگاهشماریهمو، 

لس شورای ملی ایران، صبح دورۀ پنجم مج ١٤٣...، صورت مشروح مذاکرات نمایندگان در جلسۀ روزنامۀ رسمی کشور
  ، تهران.١٣٠٣حوت  ٢٧شنبه  سه

دورۀ پنجم مجلس شورای ملی ایران، صبح  ١٤٨...، صورت مشروح مذاکرات نمایندگان در جلسۀ روزنامۀ رسمی کشور
  ، تهران.١٣٠٤فروردین  ١١شنبه شب  سه

  .١٣٣٥، سهامی چهر، تهران، انتشارات شرکت های جاللی های مختلف و مسئلۀ کبیسهشرح تقویم، یاحی، تقیر
نشریۀ تحقیقاتی فیزیک ، »MOD, FIXهای تقویم هجری شمسی بر پایۀ توابع کامپیوتری  معادله«صیاد، محمدرضا، 
، مؤسسۀ ژئوفیزیک )١٣٦٨شهریور  ٢٠تا  ١٨(، مجموعۀ مقاالت هفتمین سمینار ژئوفیزیک ایران، زمین و فضا

  .١١٩ـ ١٠٩ص  ،٢ -١های  ، شماره١٩ -١٨های  سال، ١٣٦٩و  ١٣٦٨دانشگاه تهران، تهران، 
، گروه )١٣٦٧فروردین  ١١تا  ٨(گزارش نوزدهمین کنفرانس ریاضی کشور، ، »های تقویم هجری شمسی معادله« همو،

  .٩٠- ٨٠ص ، ١٣٦٩ریاضی دانشگاه گیالن، رشت، 
بیست و چهارمین کنفرانس گزارش ، »های هجری شمسی و هجری قمری قراردادی تطبیق تقویم های معادله« همو،

ـ ١٠٢ص ، ١٣٧٢، دانشکدۀ علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، )١٣٧٢فروردین  ١١تا  ٨(ریاضی کشور، 
١١٦.  

، ٣٥٦، شمارۀ پیاپی ٣، شمارۀ ٣١، سال دانشمند، ماهنامۀ »اعالم نوروز ایرانی به عنوان روز جهانی کرۀ زمین«همو، 
  .١٣٧٢، تهران، خرداد ١٣-١١ص 

  .١٣٧٣، تهران، اَمُرداد ٣١-٢٩، ص ٣٥، شمارۀ پیاپی ١١، شمارۀ ٣، سال نجوم، ماهنامۀ »تقویم هجری شمسی«همو، 
، ویژۀ تاریخ علم در اسالم و ایران ،میراث جاویدان، وقف ، فصلنامۀ»پیدایش و سیر تحول تقویم هجری شمسی«همو، 

  .١١٨ -١٠٩ص ، ١٣٧٥ان، پاییز و زمستان ، تهر١٦ -١٥های پیاپی  ، شماره٤ -٣های  ، شماره٤سال 
، فرهنگ: ویژۀ بزرگداشت خیام، »های روشِ محاسبات تقویم رصد نیمروزی و جدول خیامی دستاورد بررسی« همو،

، تهران، بهار ٣٢ -٢٩های پیاپی  ، شماره٤ -١های  ، شماره١٢عات فرهنگی، سال پژوهشگاه علوم انسانی و مطال
  .٧٣-٥٣ص ، ١٣٧٩

، انجمن )١٣٨١بهمن  ٢٩ -٢٨(سومین همایش نجوم و اخترشناسی استان اصفهان،  تقویم هجری شمسی، همو،
  .١٣٨١بهمن ، اصفهان اختروش ایران،
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نخستین همایش تاریخ فرهنگ و  ،)٣٠٠٠تا  -١٠١٩سالۀ هجری شمسی ( ٤٠٢٠تقویم   ،ابراهیمی سراجی، علی همو،
(با همکاری نشر فرهنگ و تمدن اسالم و  راه کمال، )١٣٨٨آذر  ١٩ -١٧و نجوم، تمدن اسالم و ایران (ریاضی 

  .١٣٨٨، آذر ایران)، تهران
  .١٣٦٦، مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، تهران، تاریخِ تاریخ در ایرانعبداللهی، رضا، 

 -٤١ص ، ١٣٨٣تهران، پاییز ، ٢، شمارۀ تاریخ علم، »سالی درگاهشماری هجری شمسی ٢٨٢٠نقدی بر دورۀ « همو،
٥٩.  

  .١٣٨٧، های ایرانی)، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران (گاه شماری تاریخِ تاریخ در ایران همو،
 علوم و فنون ، ماهنامۀ»)»مسأله گاه شماری ایران [به قلم موسی اکرمی]«سالی (نقدی بر مقالۀ  ١٢٨دورۀ « همو،

  .٦٤ - ٤٩ص ، ١٣٨٧، تهران، تیر ١٠٣، شمارۀ پیاپی ٣، شمارۀ ٢، سال٢(کتاب ماه)، دورۀ 
  .١٣٦٩، تهران، بهار مؤلفهای اول و دوم)،  گذاری (بخش  محمد، تاریخ و تاریخ کاوه، علی
  .١٣٧٠گذاری از سرآغاز تا سرانجام، نشر بُردار، تهران، زمستان  شماری و تاریخ همو، گاه

  .١٣٧٣گذاری از آغاز تا سرانجام (با اصالحات کلی و تغییرات)، نشر بُردار، تهران،  شماری و تاریخ گاههمو، 
، سال بعد از هجرت) ١٥٠٨سال قبل از هجرت تا  ٣٥٤٢تقویم پنجهزار سالۀ هجری شمسی (از  ملک پور، ایرج،

  .١٣٧٨، انتشارات پژوهشکدۀ راه کمال (انجمن نجوم)، تهران
  .١٣٧٩آبان ، ، مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران٨١، گزارش علمی شمارۀ رسمی ایرانتقویم  همو،
  .١٣٨٥، ، دانش نگار، تهرانتقویم هجری شمسی همو،

، مؤسسۀ فیزیک زمین و فضا ، نشریۀ تحقیقاتی»سال تقویم شمسی ٥٠٠های  کبیسه« همو، صیاد، محمدرضا،
  .٣٦ -٢٥ص ، ١٣٦١، تهران، دی ٢-١های  ، شماره١١گاه تهران، سال ژئوفیزیک دانش

پردازد و چه بسا  پزشکی واجب کفایی است، اما در روزگار ما کسی از مسلامنان بدان منی... 
ه که در مورد احکام طب شهادت آنان پذیرفته شهرهایی که طبیب ندارد جز اهل ذمّ 

ا در علم فقه بینیم که دانش پزشکی را فرا گیرد، ام نیست. در این زمان کسی را منی
کنند، و شهر پر از فقهایی است که رسگرم فتوی  خصوص مسائل اختالفی و جدلی غور می به

دهد که به یک  دانم که دین چگونه اجازه می و پاسخ دادن به وقایع هستند و من منی
اند رسگرم شوند و عمل واجب دیگری را که مرتوک  واجب کفایی که گروهی بدان پرداخته

ن ترک کنند. سبب این غفلت جز این نتواند بود که علم طب مانند علم فقه مانده همچنا
وسیلۀ به دست گرفنت قضا و فرمانروایی و صاحب مقام بودن و بر دیگران برتری جسنت و 
غلبه بر رقیبان نیست. دریغا که دانش دین برافتاده است! از خدا باید یاری بخواهیم که ما 

  گرداند.را از این غرور و گمراهی باز 
، )ةآیین شهرداری (معامل القربة يف أحکام الحسب)، ق۷۲۹-۶۴۸، محمد بن احمد قرشی (ابن اخوه

  .۱۷۰، ص ۱۳۶۰ترجمۀ جعفر شعار، بنگاه ترجمه و نرش کتاب، چاپ دوم، تهران، 
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  شاخص نوروز در روستای ترازوج خلخال
  ونۀ ارزشمندی از ابزارهای گاهشناسی بومی

  ۱محمد باقری
قرن پیش،  چهارکیلومتری جنوب غربی خلخال بر سر راه هشجین قرار دارد. از حدود  ٢٧روستای ترازوج در 
روز مانده  ١٨الرأس شرقی مشرف به روستا ایجاد شده است که به ترتیب زمان  چین بر خط سه مخروط سنگ

ها که کَلَک (به  چین به نوروز، سه روز مانده به نوروز و اول نوروز را بر اساس طلوع خورشید از پشت این سنگ
ظور باید در چند هفتۀ مانده از اسفندماه، از پنجرۀ دهند. برای این من شوند نشان می معنی مخروط) خوانده می

  ٢الرأس شرق روستا مشاهده کرد. مسجد روستا که مسجد شیخ بهائی نام دارد، موضع طلوع آفتاب را بر خط
(در ترکی به معنای کوه توخالی) از » قوئوخ داغی«های نوروز را بر کوهی به نام  چین ساخت این سنگ

لی معروف به شیخ الدین عام  بن محمد بن علی حسینی خلخالی، از شاگردان بهاءالدین علی  سید امیر شمس
الدین علی خلخالی بر دو رسالۀ ریاضی و نجومی استادش شیخ بهائی  شمس٣اند. ق) دانسته١٠٣١- ٩٥٣بهائی (
طی های خ نسخه ٤شرح نوشته و استادش کار او را ستوده است. االفالک تشریحو  الحساب خالصةهای  به نام

شود.  ها در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران و کتابخانۀ آستان قدس رضوی (مشهد) نگهداری می این شرح
قمری بوده است. نام مسجد روستا که طلوع آفتاب از پنجرۀ آن رصد  ١٠٠٨ االفالک شرح تشریحتاریخ اتمام 

  شود (شیخ بهائی) مؤید این رابطۀ علمی است.  می
ق) که ١٢٥١ -١١٨٩ن هند (اثر قاضی ارتضاخان گوپاموی از دانشمندان مسلما الحساب نقوددر رسالۀ 

الدین  در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی موجود است، روش ابداعی شمس ٦٧٦٢ای از آن به شمارۀ  نسخه
خلخالی برای تحویل کسرها (مخرج مشترک گرفتن) ذکر شده است (در فصل هفتم که فصل پایانی رساله 

  ٥الدین علی خلخالی باشد. دتاً باید مربوط به همین شمساست) که قاع

                                                       
  ، عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران،میراث علمی اسالم و ایرانسردبیر نشریۀ  .١

 mohammad.bagheri2006@gmail.com, www.mb-kushyar.com 
در اردبیل برگزار شد، خانم شیدا مظفری دانشجوی رشتۀ ریاضی  ١٣٨٩. نخستین بار در همایش ساعت آفتابی که در چهارم اردیبهشت سال ٢

  اهل هشجین مرا از وجود این شاخص نوروز مطلع کردند. 
 .٢٩٦و  ٢٧٥، ص ١٣٧٩، انتشارات مهد آزادی، تبریز، خلخال و مشاهیرمحمدمسعود نقیب،  .3
 .٢٧٥همان، ص  .٤
 با تشکر از آقای حسین فالح که مرا از این مطلب آگاه کردند. .٥
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 های روی تپهچینیکی از سنگ

  
آباد نام داشته است. احتمال دارد که نام ترازوج از برج  میزان  شود که روستای ترازوج قبالً مؤمن گفته می

کند. به روایتی دیگر،  چین نوروز طلوع می در اول این برج هم از پشت سنگگرفته شده باشد، زیرا خورشید 
چین نوروز و در شش ماه دیگر از سمت چپ آن  چون در شش ماه از سال خورشید از سمت راست سنگ

کند، نام روستا را بر اساس این توازن ترازوج  طلوع می
متر و  ٣تا  ٢های سنگی  اند. ارتفاع مخروط گذاشته
مستقیم آنها تا پنجرۀ دیوار شرقی مسجد حدود فاصلۀ 

 ١٩١٩یک کیلومتر است. ارتفاع مسجد از سطح دریا 
متر  ٢٢٣٦چین دوم از سطح دریا  متر و ارتفاع سنگ

  شود. متر می ٣١٧ها  است که تفاوت ارتفاع
نظیر است.  این ابزار گاهشناسی بومی در ایران بی

ن هنگام ابزارهای گاهشناسی بومی دیگری برای تعیی
کنیم. بررسی این  نوروز یا وقت ظهر در نقاط دیگری از ایران هست که در پایان این نوشتار به آنها اشاره می

های علمی و تبیین کارکرد آنها اهمیت دارد و امیدواریم این گزارش  ابزارهای بومی برای شناخت ریشه

 عکس از مونا سینگ (انجمن نجوم ثاقب گیالن)
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  شه و کنار کشورمان باشد.ای برای شناسایی و مطالعۀ موارد بیشتری در گو تحلیلی مقدمه
محل طلوع خورشید در اول فروردین (اعتدال بهاری) است. در اعتدال بهاری میل  ٣نقطۀ  ١در شکل 

محل  ١اسفند و نقطۀ  ٢٧محل طلوع خورشید در  ٢اش تا استوای آسمانی) صفر است. نقطۀ  خورشید (فاصله
ها آن است که در  رد درست این شاخصاسفند است. یک روش آزمودن تجربی کارک ١٢طلوع خورشید در 

همان روزها بر آمدن خورشید را از پنجرۀ شرقی مسجد شیخ بهائی ترازوج مشاهده کنیم. سفرهایی که به 
اتفاق آقایان محمدرضا و بهروز عظیمی از هشجین، آقای حسن روغنی از اردبیل، خانم دکتر فاطمه راعی و 

میر جعفری از دانشگاه صنعتی شریف با همراهی چند تن از مسئوالن آقایان دکتر عبداهللا محمودیان و دکتر ا
فرهنگی محلی و دانشجویان رشتۀ ریاضی دانشگاه شریف و اعضای انجمن نجوم ثاقب گیالن به ترازوج 

های فوق نبود، زیرا در آن ایام معموالً به علت برف و سرما سفر به ترازوج با خودرو دشوار  انجام شد در تاریخ
رساند موجب شده است که  های روزمرۀ اهالی محل را به حداقل می شاید همین برف و سرما که فعالیتاست. 

  از ابزار سنگی نوروزنما که نویدبخش پایان فصل سرماست استقبال کنند.

  
بخشی از استوای آسمانی است که خورشید در اعتدال بهاری (و پاییزی) بر آن حرکت  AB، کمان ٢در شکل 

است). برای ناظری ایستاده بر استوای زمینی، استوای آسمانی  ١در شکل  ٣در این شکل، نقطۀ  Bکند.  ( می
از استوای زمینی به سمت قطب شمال زمین باال برویم (عرض جغرافیایی گذرد. هر چه  الرأس می از سمت

یابد و) استوای آسمانی به سمت  افزایش می
شود. در عرض جغرافیایی  جنوب متمایل می

ϕ  باالترین نقطۀ استوای آسمانی به اندازۀϕ 

الرأس به طرف جنوب جابه جا  از سمت
−شود و در محل تقاطع افق زاویۀ  می ϕ٩٠ 

سازد. در ترازوج عرض جغرافیایی تقریباً  می
در  HABدرجه است. پس زاویۀ  ٥/٣٧

٩٠−/ترازوج  ٣٧ ٥  درجه است.  ٥/٥٢یعنی
های عظیمه بر کرۀ آسمان هستند و بین آنها و زوایای  های دایره کمان ABHالع مثلث توجه کنید که اض

توانیم به کمک ابزارهای  مثلث روابط مثلثات کروی برقرار است. در هر فصلی از سال و هر ساعتی از روز می



 

  

۲۴ 

(ارتفاع) را بیابیم. توجه کنید که در اعتدال بهاری محل   BH) و (سمت AHهای  برداری اندازۀ کمان نقشه
نما یا با جی پی اس  طلوع خورشید بر افق حقیقی همان نقطۀ شرق جغرافیایی بر افق است که به کمک قطب

  شود. تعیین می
ایم. در این مثلث مطابق آنچه در مثلثات  رسم کرده های کمانی) را دوباره (با ضلع ABHمثلث کروی 

  کروی اثبات شده است:
 tan BH

tan BAH
sin AH

=  

BH  وAH  که باh  وa شوند به ترتیب ارتفاع و سمت  نشان داده می
های عظیمۀ کره هستند که مقدارشان با  هایی از دایره و کمان Bۀ نقط

های مثلثاتی  زاویۀ مرکزی روبه رویشان در کره برابر است و دارای تابع
 - هستند. این دستگاه نمایش نقاط بر کرۀ آسمان را مختصات سمت

    وان چنین نوشت:ت نامند. پس رابطۀ فوق را به اختصار می ارتفاعی می
  ٣شکل 

tan h
tan( )

sin a
− ϕ =٩٠   

  اما چون
tan( ) cot

tan
− ϕ = ϕ =

ϕ
١٩٠   

  خواهیم داشت
tan h

tan sin a
=

ϕ
١   

  اعتدال بهاری: مربوط به فرمول
sina tan tanh= ϕ  

  توان نوشت برای ترازوج می
sin a tan / / tan h= =٣٧ ٥ ٠ ٧٦٧٣  

کافیست ابتدا راستای شرق  ٣چین شمارۀ  پس در مورد سنگ
را   hو aجغرافیایی را پیدا کنیم. سپس با ابزار نقشه برداری مقادیر 

وق صدق کنند درستی کنیم. اگر این مقادیر در رابطۀ ف گیری  اندازه
  شود.  چین معلوم می کارکرد آن سنگ

در روزهای دیگر سال (غیر از اول فروردین و اول مهر) میل 
  تر است: خورشید صفر نیست و شکل و محاسبه کمی پیچیده

محل طلوع خورشید بر  Bمیل خورشید و  δ، ٤در شکل 
  الرأس کوه است و مطابق آنچه گفته شد:  خط
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α + α = − ϕ١ ٢ ٩٠  
  با استفاده از روابط اثبات شده در مثلثات کروی:

tan h
tan

sin a
α =١      sin h

sin
sin b

α =١  
  پس

sin sin cosh
cos

tan sin b

α αα = =
α

١
١

١
  

  توان نوشت همچنین می
cos sin a cos h sin sin h

sin sin ( ) cos cos sin sin
sin h

ϕ − ϕ α = − ϕ − α = ϕ α − ϕ α = ٢ ١ ١ ١٩٠   

  الزاویۀ باالیی: از طرف دیگر در مثلث کروی قائم
sin

sin
sin h

δα =٢   

sin  پس sin sin b cos sin a cosh sin sin hδ = α = ϕ − ϕ٢  
توان با داشتن) را میδمقدار میل خورشید (

مقدار میل کلی ) و λالبروجی خورشید ( طول دایرة
)خورشید / )ε ≅ ٢٣ ٥  به دست آورد (با به

  ):٥ها در شکل  کارگیری قضیۀ سینوس

sin sin sinδ = λ ε  
  

  ٥شکل 

sinاگر در فرمول قبلی به جای  δ :مقدارش را از فرمول اخیر بگذاریم، خواهیم داشت  

cos sin a cosh sin sin h
sin

sin

ϕ − ϕλ =
ε

   

بر حسب درجه تقریباً برابر  λپیماید، مقدار  البروج می از آنجا که خورشید هر روز تقریباً یک درجه بر دایرة
وانیم به کمک رابطۀ زیر معلوم کنیم که هر زوج ت ). پس میdاست با تعداد روزهای گذشته از اعتدال بهاری (

مربوط به چند روز گذشته از اعتدال بهاری (یا چند روز مانده  ϕدر محلی با عرض جغرافیایی  hو  aمقادیر 
  تا آن) است:

)  فرمول کلی )sind cos sina cosh sin sinh
sin

= ϕ − ϕ
ε

١   

dبرای روز اول نوروز  = و فرمول فوق به فرمول مربوط به اعتدال بهاری که قبالً به دست آمد تبدیل  ٠
درجه  -٣و  - ١٨را برابر با  dتوانیم  روز مانده به اعتدال بهاری می ٣روز و  ١٨شود. همچنین برای  می

ستی بگیریم. به این ترتیب مسئله از لحاظ ریاضی به طور کامل تبیین و حل شده است. برای تحقیق در
برداری  را برای هر یک به کمک ابزار نقشه hو  aکافی است مقادیر  ٢و  ١های شمارۀ  چین موضع سنگ
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ها اثبات  چین بگیریم و اگر در روز موردنظر، این مقادیر در رابطۀ فوق صدق کنند درستی کارکرد سنگ  اندازه
  شود. می

به ترازوج کردیم به علت  ١٩/٥/٩٢و  ١٤/٢/٩١، ١١/١٢/٩٠، ٢٣/٢/٩٠های  در چهار سفری که در تاریخ
گیری، موفق به تحقیق درستی کارکرد  ابری بودن هوا یا در دسترس نبودن ابزارهای مناسب اندازه

ها نشدیم. جا دارد که پژوهش میدانی در این باره پیگیری شود و اهمیت علمی این پدیده بهتر  چین سنگ
  شناسانده شود.

بُکر مهاباد وجود دارد. در  تر، در روستای دِه ن شاخص نوروز، اما تا حدی سادهتنها مورد قابل مقایسه با ای
گویند. در امتداد شرق روستا هم  بورَه (سنگ بزرگ) می غرب این روستا صخرۀ بلندی هست که به آن بَردَه

شیاری طبیعی هست که در روز اول فروردین در لحظۀ غروب آفتاب، سایۀ سنگ شاخص در امتداد شیار 
گیرد. چون در اعتدال بهاری محل غروب خورشید دقیقاً بر راستای غرب جغرافیایی منطبق  مزبور قرار می

  است، قرار گرفتن سایۀ سنگ مذکور در راستای شرق جغرافیایی از لحاظ نجومی کامالً بدیهی است.
الرأس  ی در خطچین به گفتۀ اهالی ترازوج، در سمت غرب این منطقه در روستایی به نام بورگهیم سنگ

  چین ویران شده است. غربی وجود داشت که محل غروب خورشید در اعتدالین بود و اکنون آن سنگ
هایی تا کنون در روستاهای  های طبیعی ظهر است. چنین شاخص سنجی بومی دیگر، شاخص ابزار زمان

های تاق و  به نام ، دیزان و کرکبود طالقان (به ترتیب١تله= صخرۀ ظهر) نداک اشکور (به نام چاشت
اند. در قائن هم، شاخص طبیعی  خانۀ خلخال (آق قیه = صخرۀ سفید) شناسایی شده پله) و روستای گرم عبداهللا

گویند که  شود در نزدیکی مقبرۀ بوذرجمهر قائنی گزارش شده است. می میخوانده  »پنج من  سنگ«ظهر که 
هایی  الرأس کوه ید از محل تورفتگی مشخصی بر خطدر گنبد جبلیۀ کرمان هم در نوروز محل برآمدن خورش

  شود. است که در مشرق آن دیده می
شوند،  خوانده می» دوازده«یا » ده«هایی چون  هایی هستند که به نام در برخی نواحی روستایی ایتالیا قله

های  ود. رصدخانهش ها دیده می زیرا در ساعت ده یا دوازده از دید ناظری در روستا، خورشید بر فراز آن قله
های دیگری از  (در ارمنستان) نمونه» کاراهونج«(در انگلستان) و » هنج استون«سنگی طبیعی معروف به 

اند. البته سازمان  های نوروزنمای ترازوج شناخته شده چین ابزارهای گاهشناسی بومی هستند که بیش از سنگ
به نویسندگی و کارگردانی » ترازوج«ندی به نام فیلم مست ١٣٨١-٢های  سال صدا و سیمای استان اردبیل در

صابر محمدی از شاخص نوروز روستای ترازوج تهیه و پخش کرد، اما این پدیدۀ علمی بومی هنوز جای 
  پژوهش، شناسایی و معرفی بیشتر دارد.

سنجی بومی و طبیعی ایران است  های دیگر از این گونه ابزارهای زمان آمادۀ انتشار گزارش میراث علمی
کند. ها جلب می و در عین حال توجه مراکز پژوهشی و گردشگری را به کاوش و شناساندن بیشتر این پدیده

                                                       
، چکیدۀ مقاالت همایش ملی اشکورشناسی، »تله: ظهرنمای طبیعی اشکور چاشت«بنگرید به: ثریا دریادل الکانی و مرتضی صومی،  .١

 .٤٨، ص ١٣٩٠بیژن عباسی، تیر شناسی دانشگاه گیالن، تهیه و تدوین عبداهللا اکباتان و  پژوهشکدۀ گیالن
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  سپردنم به تاریخ نجوم دورۀ اسالمیداستان دل
 دیوید آ. کینگ
  ۱ترجمۀ پویان رضوانی

برساند.  ام بود و نزدیک بود آسیبی جدی به مننخستین برخورد من با ابزارهای نجومی، در دوران کودکی
های مختلفی از هایی با درجهای با یک تلسکوپ بازتابی نُه اینچی در باغش داشت و آینهپدرم رصدخانه

هایی با آسمان صاف و گاه، در شب های انبار باغ موجود بود. یادم هست که گاهسایش و صیقل در بین سیب
خواستم تلسکوپ را کنم که یک روز که میشدم. همچنین فراموش نمیابر در رصدخانه با پدرم همراه میبی

هایم نشان دهم، به محض اینکه به سقف متحرک نزدیک شدیم، لبۀ آن به تلسکوپ به یکی از همکالسی
گیر کرد و همه چیز را به زمین انداخت. پدرم در واکنش به این اتفاق، به آسانی گفت باید اجزای تلسکوپ را 

تا همین امروز از این برخورد به عنوان بخششی منحصر به فرد و واکنشی  برای تنظیم دوبارۀ آن باز کند. من
  کنم.شریف و پدرانه یاد می

)، ماجرای سِیرم از چنین ١٩٨٦(مجموعۀ واریوروم،  نجوم ریاضی دورۀ اسالمیدر پیشگفتار کتاب 
ام. در ای در انگلستان به دانشگاه ییل و نخستین برخوردم با تاریخ علوم دورۀ اسالمی را بازگو کرده صحنه

دانشگاه یِیل، دو نفر عالقۀ مرا به ابزارهای علمی برانگیختند: دِرِک جِی. دو سوال پرایس، مقامی صاحب نفوذ، 
های آفتابی یونانی و  اش دربارۀ ساعتنامهگیبس، دانشجوی کارشناسی که مشغول نوشتن پایان و شارون
در دانشگاه امریکایی بیروت  ١٩٧٠ -١٩٦٩. اما در خالل سال تحصیلی )که اکنون چاپ شده است( رومی بود

  رو شدم.بود که برای نخستین بار با ابزارهای نجومی دورۀ اسالمی روبه
بروین از گروه فیزیک دانشگاه امریکایی بیروت دانش منحصر به فرد خود دربارۀ فنون  پرفسور فرانس

اش در رصدهای با تلسکوپ و بدون تلسکوپ در اختیارم رصدی باستانی و دورۀ اسالمی را به همراه تجربه
» باستانیرصدخانۀ «ام از محاسبات رصدی ابن یونس را خواندیم و اوقاتی را در گذاشت. ما با هم ترجمه

، پرفسور اُوِن ١٩٧٠های باالی بیروت گذراندیم. در دانشگاه امریکایی بیروت در بهار سال اش در کوه شخصی
اسمیتسونین کمبریج در ماساچوست، یک دورۀ آموزشی دربارۀ  -گینگریچ از رصدخانۀ اخترفیزیک هاروارد

نیز مستمع آزاد برجستۀ این  ٢، و تِد کندیاسطرالب برگزار کرد: من و جرج صلیبا تنها دانشجویان او بودیم
                                                       

 pnrezvani@gmail.comکارشناس ارشد تاریخ علم، بنیاد دائرةالمعارف اسالمی،  .١
 ستۀ ریاضیات و نجوم دورۀ اسالمینگار برجهمان ادوارد استوارت کندی تاریخ.٢
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کالس بود. این کالس محصولی لذیذ به بار آورد که در قالب مقالۀ ششم این مجموعۀ واریوروم تجدید چاپ 
 شده است. 

ها به های خطی کتابخانۀ ملی مصر بودم. در میان آنغرق در نسخه ١٩٧٢-٧٣در زمستان سال 
اند. عالقۀ رهای نجومی برخوردم و فهمیدم که هیچ کدام از آنها چاپ نشدهشماری دربارۀ ابزاهای بی نسخه

  من حقیقتاً برانگیخته شد.
، من ١٩٧٢در پاییز سال  

و همسرم به همـراه خـانوادۀ 
آقای کندی در بیروت اقامـت 
داشتیم و در شـرف سـفر بـه 
دمشق بودیم. در میان مقالـه
های تد کندی، اثر جدیدی از 

سـی یـافتم، لویس ژانین سِورِ
که در آن برای نخسـتین بـار 
ساعت آفتابی باشکوه مسـجد 
  اموی دمشق را شرح داده بود.

روز بعد ما این ساعت آفتابی را در دمشق دیدیم. چند ماه بعد ژانین را در پاریس دیدم: قرار شد با همکاری 
دورۀ اسالمی آماده کنیم. او قبالً  ١های ساعت های آفتابی و صندوقهایی دربارۀ ساعتیکدیگر مجموعۀ مقاله

ها دربارۀ ابزارهای مشخصی کار کرده بود، و من نیز به متونی از دورۀ اسالمی دسترسی داشتم که کاربرد آن
ابن شاطر آغاز کردیم. فوت  صندوق الیواقیترا شرح داده بود. ما فعالیتمان را به طور خاص، با کار بر روی 

های دوازدهم و مقاله -ما را متوقف کرد، هرچند ما دو مقاله با هم منتشر کردیم ، برنامۀ١٩٧٨ژانین در سال 
  شانزدهم را ببینید.

 ٨٢٦های ابوعبداللّه محمد سبط ماردینی [طی همان سفر به دمشق، به دو نسخۀ خطی یکی از رساله
را » ربع جهانی«یک  قمری، احتماالً قاهره] برخوردم که در آن ساختار و کاربرد ٩١٢حدود  -قمری، دمشق

توان با یک اسطرالب یا ربع شرح داده بود. در هیچ یک از آثار منتشر شده، گزارش شفافی از کارهایی که می
» شکازیه«مقالۀ پنجم را ببینید. این ربع  -جهانی انجام داد، نیامده است. این متن قطعاً ارزش پژوهش داشت

ار ممتازم، ویلی هارتنر، را به خود مشغول کرده و او را برانگیخته ای که قبالً ذهن همکنامیده شده بود، واژه
در نجوم دورۀ اسالمی بررسی کند. نتیجۀ  اش را در پژوهش جامعش دربارۀ اسطرالببود تا معنی

  و ابداع اسطرالب جهانی در مقالۀ هفتم این مجموعه آمده است.» شکازیه«جستجوهای من دربارۀ معنی واژۀ 
                                                       

را برای این وسیله آورده است (چاپ فان فلوتن، » صندوق الساعات«عنوان  مفاتیح العلومابوعبداهللا خوارزمی (معروف به خوارزمی کاتب) در  .١
  م. –). ٣٣٥ص 



 

 

۲۹ 

دل
ان 
ست
دا

تار
به 

نم 
پرد

س
 خی

دور 
وم 
نج

 ۀ
الم
اس

 ی

قمری] دربارۀ یک  ٧٦٣الدین بن سرّاج [اهل حما، درگذشته در ای از شهاببه رساله ،١٩٧٤در سال 
اسطرالب جهانی برخوردم. بعداً متوجه شدم که گانتر چنین ابزاری را که توسط ابن سرّاج ساخته شده، در 

نوشتم و تصویر ای به موزۀ بِناکی آتن فهرست کرده است، بنابراین نامه های جهاناسطرالبکتابش با عنوان 
ای پشت و روی این ابزار را درخواست کردم. با استفاده از رسالۀ ابن سرّاج و تصویرهای موزۀ بناکی، مقاله

، زمانی که در آرشیو تصویرهای موزۀ تاریخ علم آکسفورد ١٩٧٦دربارۀ هر دو ابزار یادشده نوشتم. اما در سال 
داد. چرا  شش صفحه را داخل اسطرالب بناکی نشان می کردم، به مجموعۀ تصویرهایی برخوردم که کار می

ام تجدید نظر کردم و به یک اسطرالب جهانی باید چندین صفحه داشته باشد؟ من به طور کامل در مقاله
های خطی عربی جوابی رسیدم که آن هم قانع کننده نبود. اما در خالل مطالعۀ تصادفی فهرست نسخه

قمری]  ٨٧٦ای از عزالدین وفایی [محل فعالیت: قاهره، درگذشته در به رساله کتابخانۀ چستربیتی در دوبلین،
اش عالمتی حاکی از تعلق آن به وفایی شود و بر لبهدربارۀ همان ابزاری برخوردم که در آتن نگهداری می

ه است که ای در کاربرد این ابزار تألیف نکرده و گفتحک شده است. او توضیح داده بود که ابن سرّاج رساله
های این ابزار باشکوه را به اجمال بیان تک قسمت اش کاربرد تکاین کار را انجام خواهد داد؛ وفایی در رساله

کرده است. مسلماً این متن نیازمند تصحیح، ترجمه و شرح بود. نتیجۀ این کارها، پژوهشی با حجمی نزدیک 
  ز این اثر ابن سرّاج در مقالۀ نهم آمده است.به یک کتاب شد که هنوز چاپ نشده است. گزارشی کوتاه ا

های مختصات های خطی علمی عربی، مرا به سوی یافتن جدولهای معمول دربارۀ نسخهپژوهش
های جدیدتری از های اسطرالب، و نمونههای آفتابی و صفحهخوارزمی و فرغانی برای مدرج کردن ساعت

نگیز جدید دیگری از ابزارسازی دورۀ اسالمی وجود داشت. از اها سوق داد. در اینجا جنبۀ هیجاناین جدول
های دورۀ اسالمی انجام دادم، که اکنون در آستانۀ انتشار است، و های اسطرالباین رو، پژوهشی در جدول

های آفتابی دورۀ اسالمی آغاز کردم که هنوز در حال انجام است. به های ساعتپژوهش دیگری را در جدول
  های سوم و شانزدهم را ببینید.ها مقالهای از این جدول نمونهعنوان 

های آفتابی جلب کرد و متوجه شدم چند ساعت آفتابی دورۀ لویس ژانین توجه مرا به مطالعۀ ساعت
های پانزدهم و هجدهم را اند: مقالهاند، چنان که باید، بررسی نشدهاسالمی که در آثار جدید توصیف شده

، ارشی والز در قاهره به دیدنمان آمد و چند تصویر از یک ساعت آفتابی عمودی در اورشلیم به ببینید. دوستم
  من نشان داد: پژوهش ما دربارۀ این ساعت آفتابی و مکان عجیب آن در مقالۀ هفدهم آمده است.

ان آونگ ها با ادعای کشف اصل مربوط به نوسکم نیستند آثار جدید دربارۀ علوم دورۀ اسالمی که در آن
شویم. من در پانزده سال رو میتوسط منجم مصری قرن دهم میالدی [= چهارم هجری]، ابن یونس، روبه

ویدمان در دهۀ   ام که هیچ گواهی بر این مدعا وجود ندارد. اِ.ام و مطمئن شدهاخیر دربارۀ ابن یونس کار کرده
های ویدمان و مطالعۀ پس از استفاده از پژوهشدو بار برای ابطال این افسانه کوشید، ولی موفق نشد.  ١٩١٠

های جدیدتر این افسانه، تمامی آثار موجود در این مورد را مستندسازی کردم. [متأسفانه] با  جزئیات و تحریف
توجه به حجم این مقاله، نتوانستم آن را به طور کامل (مقالۀ نوزدهم) در این جلد تجدید چاپ کنم (با این 

  نمایه شده است).وجود این مقاله 



ای دربارۀ آن ه
 هشتم تشریح 
 آمده است. در 
ا با نشان دادن 

به علمی جلب 
ت بر وجود یک 
هیل به ترسیم 
وپقاپی، دربارۀ 

دِین من به آلن 
ت. افسوس که 
 نوشته شود، و 
 گام نهادن در 

را انتخاب و مقاله
ری نیز در مقالۀ
 چهارم و پنجم

س، روح تشنۀ مرا

عربی علمی و شب
ه گواهی است ک

میلی دکتر ه بی
] در کتابخانۀ تو

خودش را دارد. دِ
ست، روشن است
ی هست که باید
د شخصی) برای

طرالب مسطح ر
تر ست. ابزار جالب

های  قالب مقاله
 دیمیتری گوتاس

های خطی عسخه
ساله در فلورانس
 نیز تعجبم را از

]الحیلکتاب [از

ه است ماجرای خ
ا و آثارشان آشناس
ازی دورۀ اسالمی
جیحاً دارای درآمد

 حداقل یک اسط
وم انجام شده اس

ای نیز درفسانه
ی مصر، دوستم

ی
ه
د
:

،
ن
ن
ل
،
ۀ

و
ل
ر
ۀ
را
خ

ن انواع دیگر نسخ
ز یافتن یک رس
ورۀ اسالمی، و

ای ممتازنسخه
  یابد.می

تجدید چاپ شده
هاای که با آنده

زارسای دربارۀ اب
(ترجیتر ان جوان

ورۀ اسالمی باید
مورد، در مقالۀ دو
رۀ نسطولوسِ اف

، در کتابخانۀ ملی
طی فلسفی عربی

باره نواخت. یک
یانه جلب شد عام

ن منبع برخوردم
  اند.مده

 بریو از پاریس
عادی برای من
کنم. یکی از این
فر خازن [اهل

قمری] بود ٣٦٠
مقالۀ -فوری بود

 یکم و بیست و
دکتر دانلد هیل
و آثاری از دکتر

بارۀی. اسمیت در
 توجه خواننده ر
جدید دربارۀ تاریخ
 ویژۀ پژوهشگران
ها، شگفتی مرا ا
ری در اندلس د
 پس از یافتن ن

موشته است، در
یی که در اینجا ت
وال، بر هر خوانند

وز مطالب بسیاری
بخش دانشمندام

  

هر مورخ علوم دو
یفۀ من در این م
نوشتۀ کوتاه دربا

سوز زمستانیان
 یک نسخۀ خط

»اسطرالب«ژۀ
یابی ن نوع ریشه

ری شبیه به این
قالۀ سوم گرد آم
ت، دوستم آلن
 ابزارهای غیر

کن ها را شناسایی
از ابوجعف صفائح

٠و ٣٤٩شته بین
ار یک پژوهش ف

  د.
بیستم، بیست و

رفی آثاری از د
 دورۀ اسالمی و

میت و ماریون بی
سالمی است، تا

های ج پژوهش
المی و به پاداش
هوانندۀ این مقاله

ناشناخته از فناور
ل در کتابی که
کی بنوموسی نو

هایر یک از مقاله
ین و درک دو سو

اند. هنو درگذشته
ه این مجلد، الهام

 
گویند همی

منتشر کند. وظی
شده است. دو نو
یک روز استخوا
بخشی از متن

دربارۀ ریشۀ واژ
توجه من به این
و به منابع بسیا
این منابع در مق

گاهی اوقات
تصویرهایی از

فرستاد تا آن می
زیج صموارد، 

سان، درگذشخرا
که مسلماً سزاوا
یازدهم را ببینید

های بمقاله
دوم شامل معر
دربارۀ فناوری

امیلی سَوِیج اسم
هندسۀ دورۀ اس
به محاسن این

علوم دورۀ اسالم
کند. احتماالً خو
سنت تا کنون ن

دوبارۀ نود شکل
ابزارهای مکانیک
بنابراین، هر

بریو، لویس ژانین
هر سه نفرشان
من امیدوارم که

۳۰ 
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  باشد.این مسیر 
مفتخرم از مؤسسۀ اسمیتسونیَن، پژوهشکدۀ امریکایی قاهره و بنیاد علمی ملی در واشنگتن، بابت 

ها و  هایی که در اینجا تجدید چاپ شده است قدردانی کنم. همچنین، از موزهبسیاری از پژوهش حمایتشان از
های خطی مورد نیاز من به عنوان منابع پژوهش در آنها نگهداری های بسیاری که ابزارها و نسخهکتابخانه

  کنم.شود، تشکر میمی
  فرانکفورت  

   ١٩٨٦ژوئیۀ 
  نوشت پی

کینگ  تألیف دیوید آ. ابزارهای نجومی دورۀ اسالمیگفتار کتاب ترجمۀ پیش تی که از نظرتان گذشمطلب
در لندن چاپ کرده  ١٩٨٧از مجموعۀ واریوروم در سال  CS253در شمارۀ » اشگیت«است که آن را انتشارات 

ۀ های زیادی دربار ها و مقالهدیوید کینگ اهل انگلستان و مقیم آلمان است و طی چندین دهه، کتاب است.
در سال  های جهان برای یافتن جهت و فاصلۀ مکهنقشهنجوم دورۀ اسالمی منتشر کرده است. کتاب او با نام 

او همچنین در بیست و  ١(دورۀ هشتم) برندۀ جایزۀ کتاب سال جهانی جمهوری اسالمی ایران شد. ١٣٧٩
در منچستر برگزار شد، به  ٢٠١٣/ جوالی ١٣٩٢المللی تاریخ علم و فناوری که در مرداد  چهارمین کنگرۀ بین

  را دریافت کرد.  ٢پاس آثار و دستاوردهای گرانقدر و فراوانش در حوزۀ تاریخ علم، جایزۀ کویره
آمده است،  ابزارهای نجومی دورۀ اسالمیکتاب های مندرج در در ادامه، نخست ترجمۀ عنوان مقاله

که به تاریخ علوم دورۀ اسالمی مربوط های دیگری از مجموعۀ واریوروم، عناوین مجلدترجمۀ سپس 
  ٣اند.شوند، به ترتیب تاریخ انتشار فهرست شده می

 ابزارهای نجومی دورۀ اسالمیهای چاپ شده در کتاب الف: عنوان مقاله
  کلیات

  )٢١ -١نزدیک (ص  خاورابزارسازی نجومی دورۀ اسالمی در  .١

  هااسطرالب
 )١٢٢ -٩٩پولیتن نیویورک (ص اسطرالب یمنی دورۀ اسالمی در موزۀ هنر مترو .٢

 )٨٣ -٤٣خاستگاه اسطرالب بر اساس منابع دورۀ اسالمی (ص  .٣

 )١٢٠ -١٧٧یادداشتی دربارۀ نسطولوس/ بسطولوس اسطرالبی (ص  .٤

 )٣٤٣ -٣٤٢نسطولوس، بار دیگر به عنوان یک اسطرالبی (ص  .٥

 )١٩٨ -١٨٨های جعلی منسوب به عبداالئمه (ص اسطرالب .٦
                                                       

  ).٦منتشر کرده است (بنگرید به صفحۀ  یابی در اسالم قبلهترجمۀ فارسی بخشی از این کتاب را خانۀ ریاضیات اصفهان با عنوان  .١
2. Koyrée 

  مراجعه کنید. www.ashgate.comتوانید به وبگاه انتشارات اشگیت با نشانی آگاهی بیشتر می برای .٣



 

  

۳۲ 

  اسطرالب و ربع جهانی
در زبان عربی » شکازیه«پژوهشی در تاریخ کهن اسطرالب جهانی در نجوم دورۀ اسالمی و ریشۀ واژۀ  .٧

 )٢٥٧ -٢٤٤علمی دورۀ اسالمی (ص 

 )٣ -١اسطرالب علی وداعی (ص  .٨

ابزارهای نجومی ابن سرّاج: پژوهشی  .٩
 )٣ -١مختصر (ص 

یک رایانۀ دستی برای حلّ مسائل نجوم  .١٠
الدین ماردینی کروی: ربع شکازیه از جمال

 ) ٢٤٢ -٢١٩(ص 

 یک اسطرالب نامتعارف
ابوجعفر  زیج صفائحرویکرد جدیدی به  .١١

 )١١٧ -١٠٥خازن (

  نماهاها و قطب صندوق
ابن شاطر: یک  الیواقیتصندوق .١٢

 )٢٥٦ -١٨٧نجومی (ص » صندوق«

یک ابزار نجومی دورۀ اسالمی: مروری  .١٣
، دایرۀ معدل از سیدی علی رئیسبر رسالۀ 

یو. برایس، سی. ایمبر و ر. پژوهش دابل
 )٥٣ -٥١لورچ (ص 

 )٣٧٨ -٣٧٣های خطی و ابزارهای نجومی عثمانی (به زبان آلمانی، ص نسخه .١٤

  های آفتابیساعت
 )٣٩٢ -٣٥٨سه ساعت آفتابی از اندلس دورۀ اسالمی (ص  .١٥

 )٣٥٧ -٣٣١ساعت آفتابی مسجد ابن طولون قاهره (به زبان فرانسوی، ص  .١٦

 )٢١ -١٦غربی مدرسۀ سلطان قایتبای اورشلیم (ص ساعت آفتابی دیوار  .١٧

 )٢٠٢ -١٨٧ساعتی آفتابی در تونس از قرن چهاردهم برای تعیین اوقات نماز مسلمانان (ص  .١٨

  های دیگرابزارها و اختراع
 )٥٠ -٤٨ابن یونس و آونگ: تاریخی از خطاها (ص  .١٩

تألیف د. ر.  مکانیکی ابتکاریهای کتاب دانش اختراعهای مکانیکی دورۀ اسالمی: مروری بر اختراع .٢٠
 ) ٢٨٩ -٢٨٤هیل (ص 



 

 

۳۳ 

دل
ان 
ست
دا

تار
به 

نم 
پرد

س
 خی

دور 
وم 
نج

 ۀ
الم
اس

 ی

تألیف  های آبیپژوهشی در ساختار ساعتهای آبی دورۀ اسالمی: مروری بر کتاب پژوهشی در ساعت .٢١
 )٢٩٧ -٢٩٥ر. هیل (ص  د.

گویی گویی در دورۀ اسالمی و یک ابزار غیبپیشگویی در دورۀ اسالمی: مروری بر کتاب پیش .٢٢
 )٤٣ -٤٢تألیف ای. سویج اسمیت و م. ب. اسمیت (ص  میالدی ممربوط به قرن سیزده

 

 ب: دیگر آثار مربوط به تاریخ علوم دورۀ اسالمی از مجموعۀ واریوروم
، دیوید آ. کینگ، فرانکفورت، دانشگاه یوهان ولفگانگ گوته، دسامبر نجوم و جغرافیای دورۀ اسالمی .١

٢٠١٢. 

پائوال زامبلی، دانشگاه فلورانس، اوت  ،اسالمی تا نوزایی دورۀ احکام نجوم و جادو از جهان التینی و .٢
٢٠١٢. 

 .٢٠١٢دانشگاه کمبریج، ژوئن  آندره کانینگهام، هویت تاریخ علم و پزشکی، .٣

، دیوید آ. کینگ، فرانکفورت، دانشگاه یوهان ولفگانگ گوته، های میانههایی از اروپای سدهاسطرالب .٤
 .٢٠١١ژوئیۀ 

 .٢٠٠٩، چارلز برنت، مؤسسۀ واربورگ، دانشگاه لندن، نوامبر های میانهسدهاز عربی به التینی در  .٥

، های دهم تا پانزدهم میالدیهایی در شرق مدیترانه، سدهها، یونانیان و مسلمانان: رویاروییالتین .٦
 .٢٠٠٩دیوید ژاکوبی، دانشگاه عبری اورشلیم، ژوئن 



 

  

۳۴ 

، آنتونی کاتلر، دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، اسالمیتصویرسازی در بیزانس، ایران ساسانی و آغاز دورۀ  .٧
 .٢٠٠٩فوریۀ 

 .٢٠٠٧، خولیو سامسو، دانشگاه بارسلون، نوامبر نجوم و احکام نجوم در اندلس و مغرب .٨

 .٢٠٠٦نوامبر  ، جی. ل. مانکا، دانشگاه سِویل،مطالعاتی دربارۀ نجوم و نورشناسی دورۀ اسالمی .٩

 .٢٠٠٦، جولز جانسنز، دانشگاه کاتولیک لوون، مارس و التینی ابن سینا و تأثیرش بر جهان عربی .١٠

، گَد فرویدنتال، مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، های عربی و عبری دورۀ اسالمیعلم در سنت .١١
 .٢٠٠٥فوریۀ 

 .٢٠٠٧پاول کونیچ، دانشگاه لودویک ماکسیمیلیان مونیخ، سپتامبر ها و اعداد، ستاره .١٢

 .٢٠٠٤ریموند مرسیه، اوت جوم ریاضی دورۀ اسالمی، مطالعاتی دربارۀ انتقال ن .١٣

 .٢٠٠٤الدین احسان اوغلو، ایرسیکا، فوریۀ اکمل علم، فناوری و یادگیری در امپراتوری عثمانی، .١٤

جرارد لو ترنر، موزۀ تاریخ علم دانشگاه آکسفورد، ژوئیۀ ها، های دورۀ نوزایی و سازندگان آناسطرالب .١٥
٢٠٠٣ . 

 .٢٠٠٣منسو فولکرتس، دانشگاه مونیخ، مه  یاضیات اوایل دورۀ اسالمی،هایی دربارۀ رمقاله .١٦

، دونالد ر. هیل، فرانکفورت، دانشگاه یوهان ولفگانگ گوته، مطالعاتی دربارۀ فناوری دورۀ اسالمی .١٧
 .١٩٩٨دسامبر 

 .١٩٩٨ادوارد اس. کندی، دانشگاه بیروت، مارس  نجوم و احکام نجوم دورۀ اسالمی، .١٨

دانیل مارتین واریسکو، دانشگاه در عربستان و یمن،  عامیانۀ دورۀ اسالمینجوم و کشاورزی  .١٩
 .١٩٩٧هوفسترا، سپتامبر 

 .١٩٩٦چارلز برنت، مؤسسۀ واربورگ، دسامبر گویی در دورۀ اسالمی، جادو و پیش .٢٠

 .١٩٩٥دانشگاه مونیخ، نوامبر  ریچارد لورچ،علوم ریاضی دورۀ اسالمی،  .٢١

 .١٩٩٤دانشگاه هاروارد، ژانویۀ  عبدالحمید صبرَه،نورشناسی، نجوم و منطق،  .٢٢

 .١٩٩٣، دیوید آ. کینگ، فرانکفورت، دانشگاه یوهان ولفگانگ گوته، اکتبر نجوم در خدمت اسالم .٢٣

 .١٩٨٦، دیوید آ. کینگ، فرانکفورت، دانشگاه یوهان ولفگانگ گوته، ژوئن نجوم ریاضی دورۀ اسالمی .٢٤

 .١٩٨٥، برنارد ر. گلدشتاین، دانشگاه پیتسبورگ، ژوئن اسالمینظریه و رصد در نجوم باستان و دورۀ  .٢٥

 .١٩٨٤، ماکس مِیِرهُف، ژوئن مطالعاتی در پزشکی دورۀ اسالمی .٢٦
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های دارویی نگاشته  رسالهتبار در  واژگان رومی
   شده در اسپانیای دورۀ اسالمی

  ∗ریشه و انتقال آن

  ١کارمن بارچلو

  ٢ترجمۀ زینب پیری

های داروشناسی دورۀ شناختی برخی از داروهای مفرده، به درست یا غلط، در رسالهارجاع به منشأ ریشه
اند، آنو کسانی که با این مواد کار کرده های نگاشته شده در اندلس، کامالً رایج استاسالمی از جمله رساله

 xxv:١٨٨٨قولی که سیمونت ( شناسند. به همین دلیل است که امروزه هیچ کس از نقلخوبی میها را به
  شود:زده نمی) به لوکلر نسبت داد، شگفت٢پانوشت

بیطار ابن خواندند و در زمانبه زبان التینی می م١٠ق/٤دانیم که مسیحیانِ قرطبه، در سدۀ می
های التینی نوشته دارو با نام ٣٠، زیرا او در کتابش، در بارۀ شدگفته مینیز به این زبان سخن 

های التینی های فروش گیاهان دارویی داشتند و آنها را با نامتردید، مسیحیان، دکاناست. بی
ار ضروری میبیطهای مخاطب ابنها برای عربفروختند، و گرچه بربر بودند، دانش آنمی

  نمود.

است، » االندلسعجمیة«معادل » یالتین«که واژۀ تر رفت و بر این اساس سیمونت، حتی از این هم پیش
گفتند در اسپانیای اسالمی به زبان کاستیلی کهن سخن می م١٣ق/٧گرفت که مردم، در سدۀ  نتیجه

  ).xxv: ١٨٨٨(سیمونت 
های غیرها، که به زعم وی به زبانه با ریشۀ التینی و دیگر زبانواژ ٣٠، در بارۀ الجامعبیطار در کتاب ابن

های عربیِ اندلس مربوط بودند، نوشت. او این واژگان را برای تسهیل در شناسایی مفردات گوناگون رساله

                                                       
 Romance lexicon in pharmacological treatises written in Muslim Spain: Its origin and«از  ایستترجمه این مقاله ∗

transmission « مجلة و در شده عرضه ) ١٩٩٦دسامبر  ١٩- ١٦الخیمه، المللی تاریخ علوم اسالمی(رأسآیی بیندر ششمین گرد همکه
  چاپ شده است.١٣٠ - ١١١، ص ٢و  ١، شمارۀ )٢٠٠١( ١٢، سال العلوم العربیة تاریخ

   استاد دانشگاه والنسیا، اسپانیا.  .١
  zeinab.piri@gmail.comکارشناس ارشد تاریخ و تمدن ملل اسالمی؛   .٢
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بیطار، تنها یک رویداد شگفت در ابن الجامعهر روی، به ١دیگر یا نشان دادن فضل و دانش خود افزوده بود.
شده از مجموعۀ آثار دارویی اندلس نیست بلکه نتیجۀ گردآوری و گاهی تغییر شکل اطالعات منتقل

  نویسندگان پیشین است.
  گوید: بیطار در مقدمۀ کتاب فی األدویة المفردة: تفسیر کتاب دیاسقوریدوس چنین میابن

من با دو تن از مهمام. ها را بررسی کردههای مؤلفان قدیم است که آناساس این اثر، کتاب
های بربری و التینی را بنا بر ام اما در بعضی مفردات تنها نامترین دانشمندان گفتگو کرده

ام چه در سرزمین ما رایج باشند و چه مردم زمانۀ ما آنها را ها ذکر کردهسهولت استفادۀ آن
 .)٣٨٧: ١٩٩١بشناسند (دیتریش 

های مفردات به زبان بربری و التینی، صرفاً استفاده از نام م١٣ق/٧توانیم نتیجه بگیریم که در سدۀ پس می
جا تألیف کرده، بیطار کتابش را در آنرود ابنجزیرۀ ایبری نبود و حداقل تا مصر، که گمان میمحدود به شبه

نواژۀ یونانی دیوسکوریدس که اب ٥٥٢). از لحاظ تعداد، از  xxxiv: ١٩٣٩هم گسترش یافته بود (مایرهوف 
تفسیر کتاب کند. این یعنی در واژۀ التینی اشاره می ١١١واژۀ بربری و  ٣٤بیطار ذکر کرده، صرفاً به 

جا هست و بعداً به این موضوع بیشتر خواهم پرداخت. در آن الجامعهای بیشتری نسبت به نام دیاسقوریدوس،
  هیچ ذکری از زبانِ عجمی نیست.

گوید که صراحت می)، به١٣و  ٦، ص  ٤؛ ج ١١٤و  ٣٤، ص ٢: ج١٩٩١بیطار، در چهار جا (دیتریش ابن
کنیم، میهای هر دو مؤلف را مقایسه میجلجل رونویسی کرده است. وقتی شرحهای التینی را از  ابننام

طور ترجمه یا تفسیر واژگان یونانی، در نسخهبیطار ذکر کرده، و همینهای التینی که ابنبینیم که همۀ نام
. اگر مواجهۀ مشابهی را جلجل، این دانشمند قرطبی، به ما رسیده استاند که از آثار ابنای بودهی پراکندهها

که بتوانیم هر گونه تر که هرگز در اندلس نزیسته است، بیابیم چه؟ در صورتیجلجل و مؤلفی قدیمیمیان ابن
شدۀ آن، ادعای گیریم که نوشتار شناختهر) قرار میتباهای التینی (نه رومیارتباطی پیدا کنیم، در مقابل واژه

  کند.را رد می م١٠ق/٤وجود زبانی عامیانه در اندلس سدۀ 

  های دلخواهضبط
صحیح داروهای مفرده در آثار داروشناسی دورۀ اسالمی اظهار نظر  ساییخواهیم در بارۀ اشکاالت در شنانمی

آوری شده در مکتوبات کارگیری اطالعات جمعن، در بهذکر مشکالتی که دانشمندان مسلماهرچند کنیم. 
  آوریم: شدند، سودمند است. این موضوع را با گفتۀ رازی به خاطر میرو میبهپزشکی با آن رو

هایی که برای سنجش در ها و نشانهها، اندازهها، وزنها، اندام[آشنا شدن با نام داروها، بیماری

                                                       
شده م. و پیش از آن، در اندلس به زبان فارسی سخن گفته می١٣/ ق٧ن داروشناسی دریابد که، در سدۀ که از این متو نیستهیچ محققی  .١

  توانیم بیابیم.سپانیایی میهای پزشکی و زبان اکه بسیاری از اصطالحات فارسی را در کتاباست، با وجود این
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بینیم که در بسیاری موارد میاند، بسیار سودمند است، زیرا] های پزشکی آورده شدهکتاب
 اند ولی نام آنبرای آن سودمندی فراوانی یاد کرده ،پزشکان به نیکی نام بردهدارویی ویژه را 

است،  آورده نشدهاند، به زبان گفتاری مردمی که آن دارو را به خوبی و سودمندی یاد کردهدارو 
های درمان و مراقبت بیمار؛ های دارویی، غذاهای گوناگون، روشردههمچنین در بارۀ نام فرآو

دهنده یابیم که به زبان ستایشای را میهای ناشناختهها و نشانهچه در این موارد هم، نام
های ناشناخته و آشکار ساختن معنی ها و نشانهرو، گردآوری همۀ این ناماز همیناند[...] نیامده

 شمار خواهد آمدبهار سودمندی کبازیابی و شناخت آنها،  ، برایکتابیک ها در و مفهوم آن
هایی غایت تالش خود را برای آوردن تلفظ درست [...] چون گردآورندگان چنین کتاب

اند بلکه آنها را شود نکردهچنان که در زبان مورد ستایش آنها نگاشته میداروهای مفرده آن
شود های گوناگون نوشته میصورتاند تا جایی که یک نام به دههای گوناگون آور[...] با تلفظ

  ).٦٢-٦١: ٢٢، جالحاوی(

تواند ناشی از چندگونه بودن دهد که جایگزینی حروف [در یک واژه] میاین پزشک ایرانی توضیح می
، »گالینوس«صورت هاست و بهترین این جایگزینیزند که از معروفرا مثال می» جالینوس«نوشتار نام باشد. او 

های او توجه داشته باشیم و شود. اما باید به موارد دیگر در جدولهم نوشته می» خالینوس«یا » کالینوس«
» الف«، با »الف«یا بدون » الف«هایی با های مختلف را در نظر بگیریم؛ مثالً واژههایی با ریشهجایگزینی واژه

یا » الف«اول، افتادگی » ص«و  » س«و » ه«یا » الف«خر، دگرگونی آ» و«، با افتادگی »ی«آخر یا جایگزین آن 
همۀ اینها، در کنار ». ی«و » ن«، یا » ف«و » ق«، یا »خ«و » ع«، یا »ک«و » ج«میان واژه، جایگزینی » و«

های غیرعربی را برای کسانی که با مجموعۀ نقطه است که مطالعۀ این واژهدشواری تفسیر متون بی
  کند.روشناسی دورۀ اسالمی آشنا نیستند دشوار میاصطالحات دا

های غیرعربی را، که منشیان بههای این روشِ کاتبانِ  دورۀ اسالمی آشکار است و انتشار واژهنقیصه
ساخت. در همۀ موارد، واژۀ مورد مطالعه، چه در دورۀ اسالمی و شناختند، دشوار میبردند یا میکار میندرت به

شد. درست است که نسخهی بعدی تا عصر حاضر، بدون عالئم تشخیص و اِعراب نوشته میهاچه در کتابت
دار هستند اما ناشر باید پیش از اعالم صحیح بودن کتابت، با رجوع به منابع دیگر همچون های خطی نقطه

  کند. ها اطمینان حاصلنامه ها، از خوانش صحیح آنشناسی، فرهنگ لغات، واژههای جدید گیاهرساله
های که از این مشکالت آگاهی داشتند، گذاشتن معادل عربی برای واژه نویسندگان دورۀ اسالمی

در این روش، متخصصان  ١گردآمده از زبان دیگر، را برگزیدند که این [معادل عربی] نام دیگر دارو شد.
ها کمک شه به بازگردانی واژهتوانستند ریشۀ داروی مفرده را برگردانند. ولی با این وجود، این توضیحات همی

اند و از اشکال مشابه ها شباهت را معیار قرار دادههای دیگر قرنمتخصص زبانکند، زیرا نویسندگان غیرنمی
  ٢اند.یا دقیقاً یک ترجمه استفاده کرده

                                                       
  .ترجمه شد» کرمة بیضاء«به  αμπελος λευκηبه عنوان مثال:   .١
داده شده که » گیاهی با پنج برگ«ترجمۀ عربی  هر دوکه برای  انگشت)(پنج مربوط به دو گیاه می شود: پنتافیلون و فنجنکشت مورداین   .٢
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  شناختینویسی نام داروها: موضوعی ریشهمعادل
دادند. این شاید روشی برای تسهیل گوناگونی به یک دارو میهای دانیم که داروشناسان دورۀ اسالمی ناممی

ترین این معمول .در شناخت درست داروی مفرده بود، گرچه امروزه این بیشتر یک اشکال است تا کمک
  یابیم.های طبی نیز میرا در دیگر رسالههای جامع بود گرچه آنروش در فرهنگ

که قبل یا بعد از نام دارو، دانش برخی از نویسندگان است. اینطور سنّتی، نشانۀ فضل و نویسی، بهمعادل
به ریشۀ یونانی کهن، رومی، فارسی، هندی، سریانی، نبطی، عبری، بربری و التینی آن دارو اشاره کنند، در 

یا به این دلیل که نویسنده  ،ها، اغلب صحیح نیستندشناسیمیان این نویسندگان متداول است؛ اما این ریشه
که ریشۀ نادرستی دهد، یا اینرا از نویسندۀ دیگری رونویسی کرده، که ناآشنایی او به آن زبان را نشان می آن

  برای آن پنداشته است.
هایی مشابه مانند یا عبارت» عجمیه«ای خاص را با کلمۀ عربی در موارد دیگر، نویسندۀ دورۀ اسالمی، واژه

برد تا از پیشنهاد واژۀ جدید بپرهیزد یا چون ریشۀ آن واژه برایش کار میبه» لغت العجم«و » لسان العجم«
اهمیتی ندارد. به همین دلیل، محقق معاصر موظف است که ریشۀ واژۀ دارویی را، که نویسندۀ عرب در آن 

عمالً فارسی، یونانی، سریانی یا چیز دیگر است، » عجمی«زمان به آن اشاره نکرده است، با نوشتن اینکه 
هد. گرچه این مورد، کمک خوبی برای شناخت درست داروست، هنوز زمان و چگونگی پیوستن این نشان د

  نام به اصطالحات پزشکان دورۀ اسالمی نامشخص است.
بیطار میمون که درست مانند ابنمیمون است. ابناثرِ ابن العقارشرح اسماءمثالی از آنچه گفتیم کتاب 
ای معادل عربی، یونانی، سریانی، فارسی، شاگردان نوشت، در ادامۀ هر مقالهکتابش را در مصر برای استفادۀ 

بربری، و عجمیِ اندلسی واژگان را آورده است؛ وی گاهی نام عربی را که عامۀ مردم در مغرب و مصر از آن 
شناسی این میمون، در بارۀ دانش زبانکردند نیز افزوده است. مایرهوف، ناشر و مفسر کارهای ابناستفاده می

  گوید: دانشمند یهودی می

های عربی، یونانی، سریانی و فارسیِ نام داروها نزد نویسندگان اسالمی به طور کلی به زبان
های بربری و کاستیلی کهن را ها، ناماسپانیایی به آن -شده است. نویسندگان عربمعرب

ه شکل منقح رونویسی کرده است. ها را که از اسالفش رسیده بود بمیمون این نامافزودند. ابن
زبانی که زبان مادریش اغالط این اسامی بیشتر مربوط به کاتبان است؛ زیرا شخص عرب

ها] نداشت سریانی (زبان آرامی جدید) و نزدیک به عبری بود، هیچ دشواری [در خوانش واژه
های ی با زبانها اغلب صحیح است. برعکس، برای وی ناآشنایرو] برگردان این نام[از این

گرفته و شکل انجامید. او این دو زبان را با هم اشتباه یونانی و فارسی بود که به اشتباهاتی می
  .) lxv:١٩٣٩ها را غلط نوشته است (مایرهوف عربی آن

                                                      
→ 

  دلیل سردرگمی بسیاری از نویسندگان دورۀ اسالمی بود.
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های عجمی شمار اغالط ترجمه و اشتباه در چاپ نامبر خالف اظهارات مایرهوف، من از یافتن موارد بی
ای که او از آن استفاده کند که تصویر تنها نسخهزده شدم. عالوه بر آن مایرهوف ادعا میتاندلسی شگف
های یونانی و فارسی هم بگوییم. تنها توانیم همان را برای واژهبیطار معروف بوده است، و ما میکرده،  از ابن

روف، بلکه کسی بوده که در گیاهبیطار معکاتب این اثر، نه ابن -١سه توضیح برای این مسئله وجود دارد: 
دانسته میمون ذکر کرده نمیتبار مفرداتی را که ابنهای رومیبیطار نامابن -٢شناسی مهارت داشته است، 

  خیالی سیمونت خیلی متّکی بود. نامۀواژهشناخته است. مایرهوف به مایرهوف آنها را نمی -٣است. 
ترین یا مشهورترین داروها، عربی یا غیرعربی، در گوید معروفمیمیمون باید به یاد داشته باشیم که ابن

گوید که در آثارش تنها از کارهای نویسندگانی که اندلسی چنین میبین پزشکان تنها یک نام داشت. وی هم
های ابنقولجلجل، ابو الولید مروان بن جناح و ابراهیم بن عبداهللا غافقی (که وی نقلاند یعنی ابنبوده

 ).٤- ٣: ١٩٣٩وافد را از او گرفته) استفاده کرده است (مایرهوف مجون و ابنس

عبارت میمون آنها را با های مفرداتی که ابنتوانیم نتیجه بگیریم که نامکه در باال اشاره کردم، میچنان
واسطۀ که بهجا شدند اما از آنجزیرۀ ایبری به کار برده نمیمعرفی کرده است در شبه »عجمیة االندلسیة«

های واژگان اندلسی، منتشر شده بودند یا چون ریشۀ التینی متداول در قلمروهای اسالمی به آنها فرهنگ
  ١جزیره عبور کرده بودند.اجازۀ بقا و استفاده را داده بود، از مرزهای شبه

عجمی «میمون ه ابنهایی کخوانده و آن» التینی«ها را بیطار آنجلجل و ابنهایی که ابنبا مقایسۀ نام
یافته از یک زبان های تحولها یکی هستند. بنابراین نه با واژهیابیم که این نامذکر کرده است، درمی» اندلسی

  رو هستیم.زنده (به نظر مایرهوف کاستیلی کهن)، بلکه با انتقالی عالمانه و مبنی بر کتاب روبه

  »عجمیه«و سوء کاربرد اصطالح کاربرد 
ای واسطۀ ترجمهکه در زبان یونانی بهچنانانتقال از زبان التینی به عربی، نه مستقیماً، آن ،رُنو و کولَناز نظر 

تبار اسپانیایی که نویسندگان واسطۀ زبان رومیکه از زبان سریانی و فارسی شده، شاهد آن هستیم بلکه به
های ذکر شده در ه است. کاری که در نامگفتند، انجام یافتمی» عجمیه«اسالمی ساکن در اسپانیا به آن 

  .)xv: ١٩٣٤بکالرش موجود است (کارهای زهراوی و ابن
توان، در مینرا » عجمیه«بکالرش، ] ابنالمستعینی] زهراوی و [التصریفبرخالف این گفتۀ قاطع، در [

ابلول یال)، مثنان، بنتک. مثالً زهراوی در کتابش، اسقیل (اِسدانستتبار اسپانیایی، رومی همانهمۀ موارد 
دانیم (همچنین پنتافلون)، بنفسج (بنفشه)، کاکنج، اسفاراغوس، جلیدونیه را غیرعربی دانسته است. خوب می

ها را ذیل همان شکل در نوشتهتوانیم این واژهتبار اسپانیایی نیست و بیش از آن، میرومی هاکه ریشۀ آن
  بیم. های نویسندگان شرقی پیش از سدۀ دهم بیا

                                                       
یا فورفولیه،  ه، قرنیلیبربوذیه، أروقهشود: های پزشکی این نویسنده مشاهده میدر دیگر کتاب» عجمی اندلسی«تنها پنج دارو تحت عنوان   .١

  .)٣٦١و  ٧٤، ٦٥ ،٥٠، ٧شانه (مایرهوف: بهیر وقنیله 
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این نام «ای را نویسندۀ متأخرتر با عبارت کلی شناختی نویسندهفتد که طرح ریشهاگاهی اتفاق می
» عجمی«ای صرفاً واژه م١٠/ق٤قرن  پزشککند. در مقابل، آنچه برای یک گردآوری می» غیرعربی است

برای نویسندگان بعدی می کند،ها را به عربی و غیر عربی تقسیم میاست، به این دلیل که وی همۀ واژه
  تواند ریشۀ فارسی، بربری، رومی یا افرنجی (فرنگی) داشته باشد.

های دارویی طبی یا در رساله» عجمیه«ای که با نشانۀ متأسفانه این نظر بسیار گسترده است که هر واژه
توجهی ایی است. بیتبار اسپانیخود از واژگان رومیبهای اندلسی نوشته شده باشد، خودگیاهی نویسنده

  سیمونت به این موضوع، امروزه حل این مسئله را بسیار دشوار کرده است.
تبار اسپانیا پنداشته میهای رومیها متعلق به زبانکه آن واژه بینیممی، ١اسین نامۀواژهاین ترتیب در به

» s.v. »carriόn( κόeιον) و ٧٠٦ یادداشت» κeινον )s.v. »Cornibonهای یونانی مانند شوند، واژه
» عجمی«عصر وی ، به نام مفروض )، یا موردی عجیب چون کاتب یا مؤلف اندلسی و ناشر هم٧٠٧یادداشت 

»franne firrino) «ductus <franh frynhکسیر الحجر «) که پس از آن ترجمۀ عربی ٢٤٩ > یادداشت
است که در  λιθδσπερμονغلط از واژۀ یونانی آید، اشاره دارد؛ در واقع این یک کتابت می» (شکنندۀ سنگ)

) و با ترجمۀ عربی یکسان نوشته lytus /litus) (farnün /färnun /fyrnunمتون عربی دیگر به صورت (
را حذف کرده و جزء دوم را تکرار کرده است یا نویسنده تنها از دو کتابت متداول » lytus« شده است. کاتب 
  استفاده کرده است.» fyrnun یا färnun«از جزء دوم یعنی 

همۀ  اند، با مقابلۀ ضبطها را، که بسیاری از آنها پیش از این منتشر شدهپس باید خواندن همۀ نسخه
نویسندگان پیشین با ضبط مورد بررسی، شناسایی درست داروی مفرده در زبان عربی و سپس در زبانهای 

ریشه و بازگرداندن واژه به صورت اولیه بررسی کنیم.  دیگر، برقراری تشابه علمی، و سرانجام مطرح کردن
ها را از نویسندگان متأخرتر شروع کردند و تا جالینوس، ی انجام داد که این انتقال نامگروهاین کار را باید با 

تر های نویسندگان یونانی و التینی ادامه دادند یا برعکس، با نویسندگان متقدمدیوسکوریدس و دیگر ترجمه
  ع تا متأخرتر پایان دادند.شرو

  آغاز داروشناسی در اندلس
ای از کتاب . در آن عصر، نسخهدانندمی م١٠/ق٤آغاز داروشناسی در اندلس را نیمۀ سدۀ  معموالً

دیوسکوریدس از یونان به شبه جزیره رسید که گروهی از پزشکان شامل عبدالرحمان بن اسحاق بن هیثم آن
تفسیر اسماء األدویة در  )م٩٩٤ -٩٤٤ق/٣٨٤-٣٣٢جلجل (. حاصل آن را ابنرا ترجمه و شرح کرده بودند

  گردآوری کرده است.المفردة من کتاب دیاسقوریدس 
دانست، سهم بسزایی در راهبی رومی به نام نیکوال، که متخصص آن موضوع بود و یونانی و التینی می

جلجل پزشکان دیگر قرطبی در منابع شفاهی ابنهای یونانی داشت. نام این شخص به همراه روشن شدن نام
                                                       

1. Asin 
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های عربی ش آورده، در کنار ترجمهتفسیرصراحت در موجود است. از میان منابع مکتوب که  این نویسنده به
که از دیوسکوریدس و جالینوس در شرق نوشته شده است، محمد بن زکریای رازی، ابوحنیفه دینوری، ابن

  توان نام برد.بن اعیان را می درید، حنین بن اسحاق و اهرون
، ١جلجل در آثار دیگرش، از بین نویسندگان یونانی و التینی ارسطو، افالطون و بقراط، پولس اجانیطیابن

سرابیون، یعقوب ، از میان دانشمندان شرقی ابومعشر، یحیی یا یوحنا ابن٣و ایزودور سویلی ٢پولوس اوروسیوس
هیثم واسطۀ کتاب ابنجزّار ( شاید بهاز دانشمندان آفریقای شمالی ابناسحاق کندی و شاپور بن سهل، ابن

زیستند، صقیلی، احمد بن یونس حرّانی و )، و از بین پزشکانی که در اندلس می١٩٩٢:٢١گاریخو  ←اندلسی، 
  برد. یوسف حرّانی را نام می

م وجود ندارد. در نخستین ٩و  ٨/ ق٣و  ٢های هیچ ارجاعی به آثار داروشناسی شبه جزیرۀ ایبری در سده
ابن المختصر فی الطباندلس نیست. در » عجمیۀ«های مورد اطالع یا منتشر شده، هیچ ارجاعی به واژه رسالۀ

هایی که ریشۀ یونانی، سریانی، بربری، فارسی دارند بدون هیچ ) بسیاری از نامم٨٥٣/ ق٢٣٨حبیب (درگذشتۀ 
هایی مثل اسطفلینة، طباشیر، اسفراج، واضح است که چنین نام شناختی مشاهده می شوند.نشانۀ زبان

آید که در بادنجان، منتة، أصاص، سقمونیا، سسمبر، زنجبیل، تاکوت و غیره از ادبیات طبی و داروشناسی می
: نمایه١٩٩٢الوارز  ←شد (هایی که در شبه جزیره انجام میواسطۀ  ترجمهشرق و مصر وجود داشت، و نه به

  ها).
در اندلس می م٩ ق/٣شاید بتوان فرض کرد که آثار نگاشته شده در شرق را، حداقل در میانۀ سدۀ 

را که طبیبان غیرمسلمان که در قرطبه جراحی » مسیحی«طور موازی، وجود یک سنّت طبی شناختند. این، به
برای انکار  دلیلیت پزشکی این سنّ اما وجودکند. امیه به آن دست یافته بودند خنثی نمیکردند همراه بنیمی

روشنی مرزهای زمانی نفوذ التینی در جلجل به. در واقع، اثر ابننیستموجودیت سنّت پزشکی اسالمی 
  .)٤٠-٣٩: ١٩٩٢دهد (سامسو پزشکی اندلس را نشان می

ق، آور است که از ترجمۀ آثار نویسندگان یونان قدیم در باب مواد دارویی انجام شده در شربسیار شگفت
اثر  ٤هاشناسیریشههای متون التینی هیچ اطالعی نداریم. من کتاب اطالعات وسیعی داریم، اما از ترجمه

شناسی، ام که بخشی مرتبط با گیاهجلجل ذکر کردهسنت ایزودور سویلی را در میان منابع مورد استفادۀ ابن
اثر پلینی استفاده کرده است. بخشی  ٥طبیعیتاریخ معروف  شناسی و جانورشناسی دارد و در آن از کتابکانی
کند اند که ثابت میجلجل افزوده شدهها را ذکر کرده، در کتاب ابنهای التینی که سنت ایزودور آناز نام

  ای عربی از کتاب پلینی منتشر شده بوده است.ترجمه

                                                       
1. Paul of Aegina 
2. Paulus Orosius 
3. Isodore of Seville 
4. Etymologies 
5. Natural History 



 

  

۴۲ 

  م۱۰/ق۴ای از سدۀ تبار در رسالههای رومی واژه
اند، به عنوان ها اشاره کردهبه آن م١٠/ق٤تبار که نویسندگان معروف سدۀ یهای التینبرای بررسی نام

ای از اطالعات را که در آن پیوستی از واژگان مسلّم اندلسی ذکر شده، عرضه ترین روش، مجموعهمطمئن
ام که زهراوی است. تنها نام مفرداتی را در نظر گرفته تفسیرجلجل و ابن تفسیرام. اساس این بررسی، کرده

  اند.جزیرۀ ایبری، توجه کردهها برای استفاده منحصرشان در بعضی از شهرهای شبههر دو نویسنده به آن
تفسیر در  حتیشوند، جلجل دیده نمیها را تنها زهراوی گردآوری کرده و در آثار ابنگذاریبعضی نام

رساله در باب تریاق یا مکمل گیاهانی که دیسقوریدس از آنها  اسماء األدویة المفردة من کتاب دیسقوریدس،
ای از جلجل موجود باشند که نسخهمنسوب به ابنکتاب النبات ها در نام نبرده است. شاید بعضی از این نام

  .)١٨: ١٩٩٢aآن در دست نیست (گاریخو 
های منسوب به قرطبه و اژهبینیم، شمار ارجاعات به سرقسطه بسیار بیشتر از وکه در پیوست میچنان

جناح، بسیار ای به نام یهودی و در بعضی موارد ابنطلیطله است. اما انتساب بعضی از این اخبار به نویسنده
  تر است.جالب

دانسته، نتوانستم هیچ اطالعی در بارۀ این شخص که احتماالً در سرقسطه زندگی کرده و زبان التینی می
توجه باشیم، زیرا او بعضی از امکانِ یافتنِ نام گیاهان به زبان التینی در کتاب وی بیتوانیم به پیدا کنم. نمی

واسطۀ گیاهها را از طریق انتقال شفاهیشان بههای التینی در باب این موضوع را ترجمه کرده و آنکتاب
  ١شناخته است.شناسان محلی منطقه می

هایی است که از زمان های اندلسی و نامسب میان نامدادۀ مهم دیگری که باید در نظر بگیریم عدم تنا
ای غیر عربی ها ریشهاند. گردآوری موادی که در آنبندی قرار گرفتهسیمونت در این طبقه نامۀواژه انتشار

تبار یا زهراوی صرفاً رومی تفسیردهد که بیش از دویست واژه از برای مفردات بیان شده است، نشان می
جلجل نیز قریب به دویست ها منحصراً در اندلس کاربرد داشته اند. ابنو  تقریباً ده درصد آنالتینی هستند 
التینی  هایها را واژهالتینی است، بجز پنج درصد، که او آن کند که ریشۀ آنها در همۀ مواردواژه بیان می

  داند.عامی می
تبار اندلس های رومینمونۀ کوچک از واژهها و مفردات، این های اختصاص یافته به دارودر گروه نام

اند. بنابراین، دهد که تا چه اندازه انتقال دانش داروشناسی با تولید علم در شرق به هم مربوط بودهنشان می
 ←است ( آمدهماسویه به کاستیلی) در کتاب ابن husillo به کاتالونیایی، fusell( فوشال ای مثلواژه

دهند، و تبار اندلس را تشکیل میهای رومیهایی که بخشی از واژههمۀ واژه . ذکر)٢٣٦: ١٨٨٨سیمونت 
  اند، ناممکن است.ها یاد کردهپیش از این رازی یا ابوحنیفه دینوری از آن

                                                       
: ١٩٨٥، الوانکند(بو از او یاد می طبقات االممکه شخصی یهودی و اندلسی است که صاعد اندلسی در  کندمیجناح اشاره شاید به مروان بن .١

 - ٩٩٠دارد و  در اندلس به ابو الولید بن جناح ( المفرده ةفی ترجمة االدویای به نام بوده است. او رساله پزشک) و در سرقسطه ٢٠٤
  م.) مشهور است.١٠٥٠
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های مفردات باید توجه داشت که در انتقال دانش داروشناسی عربی به غربِ مسیحی، بسیاری از نام
نام » داروسازی التینی«در این روش، چیزی شکل گرفت که دانشمندان آن را اند. آوانویسی یا ترجمه شده
های تدوین شده در شرق پیوند یافت. های التینی، یونانی، فارسی و عربی با رسالهنهادند و مراجعه به واژه

هایی باشند که در توانند واقعاً نامتبار، میهای مصطلح به کاستیلی رومیگذاریگیری کرد نامشاید بتوان نتیجه
  اند.های میانه دوباره به زبان التینی عالمانه ترجمه شدهسده
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]BA ،١٩٩٥ج)، رباط، ٢الخیر إشبیلی(عمدة الطبیب فی معرفة النبات، ابو] الخطّابی. 

 .١٩٨٥لندن،  -، تحقیق بو ألوان، بیروت، طبقات االممصاعد اندلسی

، کتابخانـۀ عمـومی ٥٠٢] نسـخۀ اسـتانبول، بشـیرآغا S[ :التصـریفکتـاب نهم، والزهراوی، مقالۀ بیست
] نسـخۀ اسـتانبول، B)؛ [٤٤٢-٤١٥، ص ٢(ج ١٩٨٧سلیمانیه، چاپ عکسی ف. سزگین، فرانکفـورت 

الـدین ] نسـخۀ اسـتانبول، ولـیVر)؛ [ ٦٥٢ -ر  ٦٣٤، کتابخانۀ عمومی سـلیمانیه (گ ٥٠٣بشیرآغا 
، ٢٨٥٤] نسخۀ استانبول، علی امیـری (عربـی) Aر)؛ [ ٨٢ – ر ٥٠، کتابخانۀ دولتی بایزید (گ ٢٤٩١

 ر). ٦٠ –پ  ٢٨کتابخانۀ ملت (گ 

  پیوست
۱  

» بفلیزه[«] SB[ گویند» سلسره«است و در عجمی سرقسطی » عسوس« جلجل گوید آنابن اقحوان:
]V ،[»بفلبیزه «]A[ [گویند» سله«]، به عجمی قرطبی .SB[ »]سله] «V ،[»مثله «]A[زهراوی [.  

، پ١٧ گبکالرش، گویند، ابن» بُبلَنَیره«و عجمی سرقسطی » أقِشوَنِش«را در عجمی آن اقحوان:
  .٣یادداشت

و اما نزد » مقرجاله«، به عجمی »لوقیموس«، به رومی »أماریقون و أماریقون«به زبان سریانی  اقحوان:
هیثم و اسرائیلی است و ابوحرشن آن را النداء، ابنمعروف است. این نظر زهراوی، ابن» بُبُلیه«پیشینیان به 
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  دانسته است.» قربانیون«و » برثانیون«و » بُبُلیُه«و » ُببُلَییره«ای از نامیده و آن را گونه» بهار«
است که بزرگ است و کوچک آن » بُبُلیه«دو نوع دارد : یکی » بُبُلیه«کند که ابوحاتم اشاره می بهار:

  .٢٢٦، یادداشت ١١٦: ١است. خطابی ج» اقحوان«است که همان » مقارجه«
هم گویند. » عسونس«گویند و آن را » مصنیله«و همچنین » ببلنیره«در عجمی اندلسی آن را  اقحوان:

  .٢٠مایرهوف، یادداشت
نزد عامه » برتانیون« G١٢٩ ،٣]؛ دیتریش جs.v.α[ پ ٨٨ گ ،؛ اسکوریال»اقحوان« پ٩٧ گ[جالینوس، 

  است.» اقحوان«
  ».yerua de sancta Maria«الکاالیی  شجرة مریم:

۲  
؛ ]SB[گویند» طرقسیه«یهودی گوید که در سرقسطه پیاز زرد را گویند . به آن در عجمی  بلبوس:

  ] زهراوی.]AV[ [طرنقیه
  ] زهراوی.]AV[ »قشتینوله[« ]SB[است » قسسواله«گویند همان  الزیز:بصل

جناح گوید است؛ ابن» بلبوس«زهراوی گوید پیاز و  همان گویند. » قشتنواله«را در عجمی آن بصل الزیز:
  .   ٨٠، یادداشتپ ٣٠ گبکالرش، گویند. ابن» طُرقُنتیَّه«را به عجمی سرقسطی آن

بکالرش، گویند که اشتباه است، ابن» قنتیه«را است که در سرقسطه آن» صرین«جناح گوید: ابن بلبوس:
  .٢٢٦یادداشت  ،١١٤ ،١ج

؛ »]میتوریوس«و » بلبوس«، »ازیر«، »بلبوس«[در هامش: » زیر«و » بصل الزیز« پ ١٠٢ گ[جالینوس، 
  »].بصل حالحل«، »بلبوس المقطی« G ١٤٣: ٤دیتریش ، ج 

۳  
نامند. » برتونقا«نامند و اهل سرقسطه آن را » بلطاله«است و به التینی » بلوط األرض« حمادریوس:

  .٩٢: ٣دیتریش، ج
معروف » برثونقۀ سرقسطی«نامند و به » برتنقه«است. در سرقسطه آن را » بلوط األرض« کمادریوس:

  .٣٣ ،است. گاریخو
  زهراوی. ]]AV[» بنترولقه«، ]B[» بسمکه[«] SBAV[گویند » سبمکه«در عجمی  حمادریوس:
  زهراوی. ]SBAV[ »بنترقه«گویند نه » بنترونقه«در عجمی سرقسطی  کمادریوس:

  زهراوی.  ]SBAV[نامند » بنترقۀ سرقسطی«ن را در عجمی سرقسطی آ بلوط األرض:
گویند و در رومی » لنترولقه«األرض است و در عجمی سرقسطی آن را همان بلوط کمادریوس:

  .٣٥١یادداشت  پ، ٧٦ ، گبکالرشاست. ابن» حمادریوس«
نامند. األرض نیست و طبیبان آن را بلوط» برتونقه«شناخته شده است و » بنترقه«به  کمادریوس:

  .١٢٠٩یادداشت  ،٤٢٩ ،١خطّابی، ج



 

  

۴۶ 

األرض نامند و همان بلوط» بلطاله«و در عجمی اندلسی » بنترنقه«، در عجمی »کمادریوس«بنترنقه: 
  ».حامادریوس« ٢١٦.Gیادداشت  ،١٠٧ ،است. خطابی

  .١٨٩است. مایرهوف، یادداشت » برنتقه«و به التینی » األرضبلوط«همان  کمادریوس:

۴  
  زهراوی. ]]AV[» بطرقییره[« ]SB[است » بطرش«به عجمی سرقسطی  لزجاج:احشیشة
 ٦٤گ بکالرش، است. ابن» مرزنجوش«گویند و شبیه » بطرییره«در عجمی سرقسطی  الزجاج:حشیشة

  .٢٨٠یادداشت پ، 
که نامی مشهور است، در عجمی » قسینی«، در فارسی »قربانیون«در زبان یونانی  الزجاج:حشیشة

  .٦٥٨یادداشت  ،٣٤٦ ،١نامند و در قرطبه و سرقسطه فراوان است. خطابی، ج» بطرقیره«و » بطریره«
  »].الزجاجحشیشة« ، »القسینی«، G٧٤، ٤، دیتریش، ج »زجاج»: «قطریا« ٢٨٩[رازی، 

۵  
و » کزبیره«یا » قلییبراله«و معنی آن خاکستری است و به عجمی سرقسطی » جناله«به عجمی  شاهترج:

 ]]V» [حیسیله«و » قلنتویله«، »حنشیله«؛ ]A[» حنشیله«، »قلنتیریله«، »حیسیله[« ]SB. [است» جنساله«
  زهراوی.

مشهور » قلییروله«گویند و معنای آن خاکستری است. همچنین به » جنشاله«در عجمی آن را  شاهترج:
  .٦٥٤، یادداشت پ ١٢٩ گبکالرش، است. ابن

به معنای خاکستر است. در زبان رومی » جنجذین«و در یونانی » شاهترج«همان  الملک:کزبرة
  .١٢٠٢یادداشت  ،١،٤٢٠. خطابی، جنامند» قُلُنبینه«و همچنین » قلنتریه«، در عجمی »فالیوس«

 ،مایرهوف». جنجیدیون« Gاست؛ » قلنشیرواله«گویند و آن » جنشیله«در عجمی اندلسی آن را  شاهترج:
٣٥٨.  

 ؛ الکاالیی»شاهترج»: «جنجیدیون. «١١٩ ،٢|]؛ دیتریش، جγ.ν.s» |شاهترج«، پ ١٠٣ گ[جالینوس، 

“Gtarrich palomino yerua”)Nb Fumus terre[(.  

۶  
 ]SBAV. [گویند» بسینه«های دیگرو در زبان» بسیله«ای جلجل گوید به عجمی طلیطلهابن شیطرج:

  زهراوی.
  زهراوی. ]SBAV. [است» یلبس«در عجمی  عصّاب:

بکالرش، نامند. ابن» بَلنُشه«است و در عجمی » عصّاب«گویند که همان » لبندون«در سریانی شیطرج: 
  .٦٦٣ پ،١٣٠ گ

و » صوب«، عربی »سوس«، نبطی »بلیشه«، افرنجی »اغرس«، فارسی »لبیدیون«ن یونانی در زبا شیطرج:
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» عصّاب«، در عربی »شیطرج بری«به معنی » أسیوس غنقذیون أغریا«نوع دیگر اندلسی است و در یونانی 
ت. در سریانی نامند که آن اشتباه اس» ظیان«را و بعضی آن» النارعشبة«یا » یِربَه دِفوِقُه«گویند. در عجمی 

یادداشت  ،٨٠٥-٨٠٤ ،٢گویند و این اشتباه است. خطابی، ج» یِربه أوناله«و صحرانشینان آن را » اسوس«
٢٥٨٧.  

 ،گویند. مایرهوف» لبندون«است و آن را » بلیشه«و به عجمی اندلسی » عصّاب«همان  شیطرج:
  .٣٦٧یادداشت 

، »شیطرج«، »لبیدیون« G ١٥٥ ،٢یتریش ج]؛ دevidion (1)[در هامش » شیطرج« ر١٢١ ، گ[جالینوس
  »].عصّاب«

۷  
  .٤ ،٣دیتریش، ج». ارسطولوخیا« Gگویند. » مسمقورا«به التینی  زراوند:
 .است» قریعه«و در عربی » قلنحوله«و به عجمی سرقسطی » مسمقوره«و » مسمقران«در عجمی  زراوند:

]SBAV[ .زهراوی 

است. ابن» قریعه«گویند و توضیح آن » قلنحوله«و » مسمقوره«، »مسمقران«به عجمی  زراوند طویل:
  .٢١١ پ، ٥٢ ، گبکالرش

 پ، ٥٢ ، گبکالرشنامند. ابن» اسطولوحیا«نامی بربری است و آن را » مسمقره«گویند  زراوند مُدَحرج:
  .٢١٢یادداشت 

، در »مسمقوران«، در بربری »مسمقوره« ، در عجمی»وسنبسی«و » مسمقار«در فارسی  زراوند خراسانی:
گویند. » استرخیه«و همچنین » قلیجوله«ثغر  شده است و به عجمیِگویند که آن سریانیِ معرب» زراوند«عربی 

  .١٠٣٨یادداشت  ،٣٥٣، ١خطابی، ج
 ،٣٥٤، ١نامند. خطابی، ج» زراوند مُدَحرج«، فارسی »زابر« ، افرنجی»قلیجوله«درعجمی  زراوند مُدَحرج:

  .١٠٤٠یادداشت 
» مسمقوره«و به بربری » قلبجوله«است و به عجمی اندلسی » اسطولوخیا«به یونانی » زراوند«نام  زراوند:

  .١٣٣است. مایرهوف: یادداشت 
  ».ارسطولوخیا« 4G، ٣ج DBاست. » مسمقران«و همچنین » مسمقوره«، »مسمقار«به زبان بربری  زراوند:

(نبریخا، » اسطرولوخیا«، »زراوند«، الکاالیی »]ارسطولوخیا«ر هامش د»[زراوند« پ ٩٩ گ[جالینوس، 
  ارسطولوخیا)].

۸  
  زهراوی. ]]AV[ »ننشبره[«] SBAV. [گویند» نشبو«در عجمی آن را  زعرور:
شناسند. می» بناشبرش«است، همچنین در زبان عجمی آن را به » مُصع«در سرقسطه معروف به  زعرور:

  .٢٢٩یادداشت  پ، ٥٥ گبکالرش، ابن



 

  

۴۸ 

را » مشتهی«این اشتباه است اما اهل سرقسطه و است » مشتهی«عیناً گوید که آن وافد ابن زعرور:
را و نوع دیگری از آن» زعرور«، در زبان عامۀ اندلسی »اقسیاقنتس«و » مِشبیلن«در یونانی  گویند.» زعرور«
» مشتهی«فراوان است. در سرقسطه آن را  گویند و آن» شربش«ثغر  نامند و در عجمیِ» اقسوس و اقسیس«

و در » مُصع«، در عربی »غبانستر«، در عجمی »مشتلیش«است. و در یونانی آن را » زعرور«دانند که نوعی از 
  .١٤١٧یادداشت  ،٤٩١، ١گویند. خطابی، ج» نیاشبرش«سرقسطه آن را 

] l-a؛ [»زعرور» «سبیلونم« G٩٢، ١؛ دیتریش ج»]Sobra«[در هامش » زعرور« پ ١٢٣ ، گ[جالینوس
VF »زعروره» «cornus« ،»موصعه» «nespulum«] ؛l-a [VF »nesples» «؛ الکاالیی »موصعة موصع

»muzáă neispero arbol concocido «ا خ(نبریsorbus ،(»زعرور» «serua fruta assi « نبریخا)
sorbun؛(muchahi serval arbo concido «(نبریخا)؛ ،muchahi serva fruta deste arbol  «
  )]. sorbbon(نبریخا

۹  
یعنی » اقنثی لوقی. «١٦، ٣گویند. دیتریش ج» رأس الزرزور«یا » قبیص طرده«در التینی آن را  شکاعا:

  ».اقانتیون« G١٢، ٣دیتریش ج». شوکة بیضاء«
  زهراوی.] SBAV[است. » قرداله«به زبان عجمی قرطبه  شکاعا:

عجمی است و منظور همان » اشبینه البه«است و گویند همان » قبس طرده«در عجمی  شوکة بیضا:
  زهراوی. ]]AV[» اسبینه البه«یا » قبس طرره« ]B[»لبس طرده[« ]SBAV[ .است» شوکة بیضا«

یادداشت  پ، ١٢٩ گبکالرش، است. ابن» شوکة البرانیة«و همان » قرذاله«گویند در عجمی  شکاعی:
٦٥٧.  

قبس «، در عجمی »اقنثیون«گویند و آن را در یونانی » الزرزوزرأس«یا »طرذاله«به آن  قبس طرده:
  .٢٠٣١یادداشت  ،٦٥٧، ٢گویند. خطابی ج» اقنثالوقی اغریا«، سریانی »سهاج«، عربی »طرده

 نامند و همان» اسفیند«، در فارسی »قرذاله«، در عجمی »شوکة البیضاء«یا » اقنثالوقی«در یونانی  قرذال:
 uacanthis«[در هامش » شکاعی« ٢٠٥٩یادداشت ، ٦٦٣، ٣خطابی جپ،  ٩٦٦ ، گاست. جالینوس» شکاعی«

Arabica.[«  

۱۰  
  ».دراقُنطیون« ،G١٤٨ ،٢ج ،گویند. دیتریش» قلبره«است و در التینی آن را » حنشی«مفهوم این نام لوف: 
یا » بلبره«می قرطبی آن را ؛ در عج]SBAV[ گویند» حنشیه«یا » قلمراله«در عجمی آن را  لوف:

] ]V[»حبیسه«یا » فلرربله«؛ ]A[» حسییه«یا » فلم بله«؛ ]B[» حبیشه«یا » قلبراله[«] SBAV[گویند. » عرطنیثا«
  زهراوی.

» صاره«گویند و همان » قلبریله«است و در عجمی آن را » دارقیطیون«و همان » الحنششجرة«آن  لوف:
  .٣٩٥یادداشت  پ، ٨٤ گبکالرش، است. ابن
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، در عربی »لوف«، در نبطی »طرقنتیه«، در عجمی »فلنجوس«، در فارسی »ادریفن«در سریانی  لوف:
دانند » عرطنیثا«ن آن را پزشکاثغر است و بعضی از  نامند و به عجمیِ» قُلِبرَله«و آن را » شجرةالحنش«
  ».دراقنطیون« G٣٢٢یادداشت،  ،٤٦٣، ١خطابی، ج». غریطیرُه«

نیز گویند. » فلیریله«را است و آن» بلیره«گویند و نامش به عجمی اندلسی » الحنششجرة«به آن  لوف:
  .٢٠٩مایرهوف، یادداشت 

» غرغنتیه«و در التینی عامی » صراخه«است و در زبان مردم اندلسی » صاره«نزد عامۀ مردم مغرب  لوف:
  »دراقونطیون« G١٤٨، ٢ج ،DBاست. 

است [در » صاره«نامند که همان » اَرُن«است و آن را » لوف«و آن » یطیوندراق« ر ١٠٥ گ[جالینوس، 
 =dragontĭa ierva(نبریخا،   ”luf “dragontia yerua” “argontĭa assiالکاالیی ]»]دراقونطیون«هامش 

dracontea ،(hayxĭa dragontia assi  نبریخا)aragontia ierva conocida= dracontea.[(  

۱۱  
شناسند. روید و اکثر مسیحیان آن دیار آن را میگویند و در کوه شلیر می» یندره«در التینی آن را  مو:

  .»میون« G٣، ١دیتریش، ج
روید و  به های پر برف شلیر مینامند و در کوه» یندره«است و این دارو را در عجمی » سنبل کوهی« مو:

  .ر ٤ گ ،٣٠، صTYآن شناخته شده است. 
» مورانه«گویند و یهودی گوید آن گیاهی است که در عجمی آن را » بندره«ی اندلسی آن را در عجم مو:

متب «شود در کوهی که منسوب به این گیاه است و آن را گویند و در قلعۀ ایوب در اطراف سرقسطه دیده می
  ».کوه موران«یعنی » منت موران«. زهراوی ]SBAV. [گویند» کوه سودان«یعنی » موره

جناح گوید دانند. ابن» مورانه«گویند و آن را در عجمی » بندره«عضی گویند آن را در عجمی اندلسی ب مو:
، پ ٨٨ گ بکالرش،اند و  نام و خصوصیات آن در اسناد آورده شده است. ابنرا در قلعۀ ایوب دیدهآن

  . ٤٢١یادداشت 
نامند و » مو«، در نبطی »بیزره«در التینی  ،»و میون» «مین«، در سریانی »اثامنطیقون«در یونانی آن را  مو:

جا معروف است و در آن» مورانه«است و به خاطر کوه موران، در نزدیکیِ قلعۀ ایوب، به » سنبل االقلیطی«آن 
، ١روید و اکثر مسیحیان به این دلیل آن را می شناسند. خطابی، جشود و در کوه شلیر هم میوفور یافت میبه

  .١٤٦٢یادداشت  ،٥٠٠
(  mu o mév«،pinillo yerua concocida«؛ الکاالیی »]مو«[در هامش  »مو« ر ١٢٥ گ، [جالینوس

  )chamepytisنبریخا 

۱۲  
گویند (در دیگر » برداح«را نامند و در التینی عامی آن» غاسول«نوعی ترشی است و آن را  ابوفایس:

  .١٤٥، ٤ ج ،دیتریش»). برداج«و » یرباطه«ها: نسخه



 

  

۵۰ 

 ]SB[ گویند» شربرا«؛ در عجمی سرقسطی ]SBAV[ .هم گویند» سیباله«در عجمی آن را  قلی:
  زهراوی. ]]AV[» سربرار[«

  زهراوی. ]SBAV[ .گویند» یرباطه«در عجمی آن را  اشنان:
همان » اشنان«دیده، اما مؤلفِ آن اشتباه کرده است و » یرباطه«جناح در بعضی تراجم به نام ابن اشنان:

  .٣٨یادداشت  پ، ٢٣ گ ،بکالرشاست. ابن» حمض«
، یادداشت ٣٥٥، ١ج ،نامند. خطابی» برداج«و در عجمی » زرنب«رازی گوید آن را در زبان عربی  زرنب:

١٠٤٢.  
از » حرض«و » ادرقینی«، در رومی »برانروش«نامند. در فارسی » حمض«همه آن را  حماض سواقی:

و در بعضی از قبایل » حمض«است. در زبان عامۀ اندلسی » طردجه«است و آن در عجمی اندلسی » حمض«
» ابوفایس«شناسند و در یونانی  »غاسول«را به نامند و به این دلیل آن» اُشنان قصارین«و آن را » شبناله«بدوی 

  .٥٩٥یادداشت  ،٢٢٦، ١نامند. خطابی، ج» یرباطه«و در عجمی 
  .٢٤٨١یادداشت  ،٧٧٦، ٢ج ،شود. خطابییدرست م» قلی«است که با آن » حمض«نوعی از  شربراز:

» فوذاجه«گویند و در عجمی آن را » ابوفایس«، در فارسی »ابوفسطن«در زبان یونانی  غاسول فارسی:
  .١٨٣٧یادداشت  ،٦١٠، ٢است. خطابی، ج» حمض«نامند که نوعی از 

» حریق غاسول«و همان گویند » شربراز«است و همچنین آن را » األساکفهشبّ «و » شبّ العصفر«آن  قلی:
  .٣٤٥است. مایرهوف، یادداشت 
، و در عجمی اندلسی »حرض«و » حمض«است و در عربی آن را » غاسول«آن  اشنان القصّارین:

  گویند.» شوکة یرباطه«

۱۳  
گویند که اشتباه است » جنت قابطه«را شناسند آنشناسند و آن تعداد اندکی هم که میرا نمیمردم آن فو:
روید. های عالن المطل در شلمنکه میکوههای ثغر در رشتهنامند و در کوه» ششتره«ینی آن را و در الت
  .٨، ١ج ،دیتریش
فقط گیاهی دارویی است که در » فو«جلجل گوید که است و ابن» جنت قابطه«گویند که در عجمی  فو:

  زهراوی. ]SBAV.[نامند» ششتره«روید و در عجمی آن را طلیطله می
، در »نادرش«است و این اشتباه است و در یونانی » ششتره«شده به جلجل گوید گیاهی شناختهناب فو:
  .١٩٨٢یادداشت  ،٦٤٥-٦٤٤، ٢نامند. خطابی، ج» فو«، در نبطی »یرانته«عجمی 
گوینـد. مـایرهوف، یادداشـت    » شاشـتره «است و در عجمی اندلسـی آن را  » ناردین بری«فو: آن 
٣٠٥.  

۱۴  
به معنای » اونه فسه ملحیة«گویند و در عجمی سرقسطی » اللهولحیة حبّ«در عجمی به آن  کاکنج:
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  زهراوی. ]]AV[ »اونه مسه ملحسه[« ]SB[ شودنامیده می» عنب الذئب الذکر«
است، گفته شود. ابن» جوز المرج«که » ابوبه فنیه«است و در عجمی » الذئبعنب«همان  الثعلب:عنب
  .٥٢٥یادداشت  ،پ ١٠٦ ، گبکالرش

» کاکنج«است و در فارسی » مُنَوِّم«که همان » سطرخنوس«و » ألقبابن«و » میغاالفالون«در یونانی  کاکنج:
» عنب ثعلب بستانی یا برّی«که همان » لَهو«و در زبان عامۀ اندلسی » عُبَب«و در عربی » أُبالش«و در عجمی 

 ،شود. خطابینامیده می» أُوبَة قَنینَة«و در عجمی » نسطروحنی«، در سریانی »سطوخنس«است و در یونانی 
  .١١٤٢یادداشت  ،٣٩٢-٣٩١، ١ج

گفته شود و نوعی » عنب«یا همان » یربقنینه«است که در زبان بربری » الذئبعنب«همان  الثعلب:عنب
  .٢٩٧یادداشت  ،نامیده شود. مایرهوف» کاکنج«از آن 

گفته » حب اللهو«در التینی » کاکنج«است. » أُوبَة قَنینَة«در التینی » عنب ثعلب« سطروخنس بستانی:
  .٦٥، ٤ج ،DBدر زبان رومی است. » الیققابن«شود که همان 
سطروخنوس « G٦٢، ٤چنین در جاست و هم» عنب ثعلب«که » سطرخنوس بستانی« G٦١، ٤[دیتریش ج

» ( عنب الذئب«گویند؛ الکاالیی، » اللهو«و نزد ما به آن » کاکنج«است و در فارسی » عبب«که همان ». المُنَوِّم
  »].ierva mora« ،»strichnum« ،»solatrum« ،»halicacabus«نبریخا 

۱۵  
گویند که منظور » اباله حطلیاطه«و در عجمی قرطبی » حنصه«و » انساله«در عجمی به آن العالم: حیّ 

» اسله روحیصه[«؛ ]SBAV[ شودنشین نیز همان گفته میاست که در برخی قبایل صحرا» السَّقفعشب«
]AV[ ،»اسله روحیفه «]B[[ ؛»]اسله طلیاطه«]AV[ ،»اناله د طلیاکه «]B[[ ؛»]اورلالله ]AV[ ،»اوراالله «]B[ ؛[
  زهراوی.» اوراالله«

  .٢٧٨یادداشت  ،٦٣ ، گبکالرشگویند. ابن» ابیَله رحتقه«، »بیناله«، »بناله«در عجمی آن را العالم: حیّ 
عشب«یا » اربیاله د طیاطه«شناخته شود و در عجمی » شامبربیبُه«نوع متوسط آن به نام  العالم:حیّ 

های یعنی شبیه به دندان» أوبَه کنینة«گفته شود و بعضی به آن » لهاة«یا » أبالله«است که به آن » السّقف
  .G٦٨٠یادداشت  ،٢٥١-١،٢٥٠سگ گویند. خطابی، ج

 .G٨٢، ٤ج ،DBگویند. » السطوحعنب«و در مغرب » ابیله رشتقه«در عجمی اندلسی به آن  العالم: حیّ 

حیّ « ayzün al-kabïr، G٧٧، ٤؛ دیتریش، ج»]aizon«در هامش [»] العالمحیّ« ر ٩٦ ، گ[جالینوس
 sedum« ،»aizous(« ،xaïna  »siempre – biua«(نبریخا » maquĭ »uva canilla؛ الکاالیی »العالم

yerua « نبریخا)»sedum« ،»aizous.[«  
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  ∗در دورۀ اسالمینجوم نجوم و احکام 
  ۱جورج صلیبا
  ۲ترجمۀ یونس مهدوی

شد.  ستارگان) نزد مؤلفان مسلمان، هم به احکام نجوم و هم به نجوم گفته می(دانش » علم النجوم«اصطالح 
دانش تأثیر قدرت «تر، به احکام نجوم که ابومعشر بلخی، احکامی سدۀ سوم هجری، آن را  به عبارت دقیق

، »کامعلم األح«، »علم احکام النجوم«تعریف کرده است، » ستارگان، در زمانی معین، و همچنین در زمان آینده
یا به تعبیر » الفلک علم«گفتند. در مقابل، نجوم را معموالً  (تأثیر ستارگان) می» تنجیم«یا » احکام«یا صرفاً 

  خواندند.  می »علم الهیئة«مشهورتر 
کنند که احکام نجوم،  اند و اشاره می نویسان قدیم هر دو شاخه را تحت یک عنوان آورده دایرةالمعارف

چنان که خود بطلمیوس توصیف کرده، پیامد طبیعی و البته قابل تفکیک نجوم است. ابن ندیم آثار نیریزی، 
  ست تا احکام نجوم.بندی کرده ا دسته هیئتاقلیدس، را بیشتر ذیل  اصولبطلمیوس و  مجسطیشارح 

شدند و  هایی از یک علم در نظر گرفته می های رایج علوم، این دو شاخه معموالً زیرشاخه بندی در طبقه
فقط حدود قرن هفتم هجری بود که نجوم به طور کامل از احکام نجوم جدا شد. از آن پس نجوم یک علم 

ردی از جمله کشاورزی، پزشکی و شیمی شد و احکام نجوم به حوزۀ علوم طبیعی کارب ریاضی محسوب می
  منتقل شد.

  احکام نجوم
تاریخ احکام نجوم در دورۀ اسالمی ارتباط تنگاتنگی با پیشگویی دارد. وجود احکامیانی حتی قبل از ظهور 

ی گوی اند که یک احکامی به نام قیس بن نُشبه ظهور پیامبر را پیش نیز روایت شده است. گفته(ص) پیامبر اسالم
(بزرگ امتش) نامیده بود که عنوانی برای عالمان یهودی، مسیحی و صابئی بود. » بر قومهحِ «و وی را  کرده

کاهن (روحانی پیشگو) در عربستان از سوی اسالم تأثیری منفی روی احکام نجوم نهاد باستانی اما طرد 
ر کس چیزی از ستارگان گویا پیامبر گفته است که هشناختند.  گذاشت، زیرا کاهن را با کار پیشگویی می

                                                       
∗ “Astrology/Astronomy, Islamic”, A History of Arabic Astronomy: Planetary Theoreis During the Golden Age of 

Islam, New York, 1994. 
1. George Saliba, Columbia University, New York, gsaliba@columbia.edu 
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عالوه بر  شود. ناچار باید قدری جادوگری یاد بگیرد و احکام نجوم به پیشگویی ختم می مطالعه کند به
های بومی احتماالً دانش محدودی هم دربارۀ منازل قمر و تشریق  های پیشگویی احکام نجوم، عرب جنبه

متعددی از یونانی، پهلوی، سریانی و سانسکریت به  اند. اما تا قرن سوم هجری متون بعضی از ستارگان داشته
بطلمیوس  مقالۀ چهارعربی ترجمه شده بود و این متون شامل شاهکارهای احکام نجومی دورۀ یونانی، یعنی 

بود. اثر دوروتئوس حدود قرن اول هجری از پهلوی به عربی ترجمه شد و  ١دوروتئوس صیدونی پنج مقالۀو 
هم از همین طریق منتقل شده اما  ٢وتیوس والنس نگجُها شناسانده شد. ظاهراً  ببه کمک این ترجمه به عر

  ٣اند. هایی پراکندۀ آن را مؤلفان بعدی نقل کرده  ترجمۀ عربی آن باقی نمانده است و فقط بخش
بطلمیوس بیش از هر متن دیگری مورد توجه جدی قرار گرفت و عمالً  چهارمقالۀ، گذشته از این

چند بار به دست مؤلفانی چون ابن فرّخان، ابن  چهارمقالهتأثیرگذارترین منبع احکام نجوم دورۀ اسالمی بود. 
  صلت، نیریزی و بیرونی ترجمه و تحریر شد.

ضوان بود که بعداً به التینی ترجمه که در دورۀ اسالمی شهرت یافت شرح ابن ر چهارمقالهشرح مفصل 
تر از نسخۀ خطی [موجود از متن]  مانده، اعم از ترجمه، تحریر یا شرح، قدیمی های باقی شد. همۀ این متن

تصحیح و  چهارمقالهبه عنوان ویرایش جدید  ٤یونانی (قرن سیزدهم میالدی) هستند که توسط انتشارات لوب
مقالۀ  ٩ گزارۀشامل تحریری از  چهارمقالهسنت عربی باقی مانده، بخشی از منتشر شد. به غیر از متونی که از 

کدام از این متون و ارتباطشان با متن یا تحریرهای   هیچ ٥دوم تا انتهای کتاب، به زبان سریانی موجود است.
م، تا قرن اند. دیدگاه منفی اسالمی به احکام نجو ، مطالعه نشده٦یونانی، همانند تحریر منسوب به پروکلوس

ها کامل شد، صورت جدیدی به احکام نجوم داد. احکام نجوم دیگر به عنوان قسمتی از پیکرۀ  سوم که ترجمه
خصوص آن قسمت که با مسائلی چون اختیار و  شد؛ به منسجم فسلفۀ یونانی، ولی جدا از آن، محسوب می

  جاودانگی عالم سروکار داشت.
هایی در محدودۀ کار آنهاست و از طریق سنت نبوی  نین موضوعکردند که چ رهبران مذهبی چون فکر می

در مقابله با احکام نجوم به دستشان رسیده بود، موضع خاصی نسبت به تعبیر یونانی جدید آن گرفتند. رد آنها 
بیشتر متوجه مدعای اصلی احکامیان بود؛ یعنی توانایی پیشگویی آینده در دنیایی که از قبل به وسیلۀ 

آنقدر احکام «اند که ابومعشر  کردند. گفته معین شده است. گاهی هم احکامیان را به الحاد متهم میستارگان 
و البته منظورشان این بود که فرجام طبیعی چنین دانشی الحاد است. سوء ظن » نجوم فرا گرفت که ملحد شد

                                                       
1. Dorotheus of Sidon 
2. Vettius Valens 

ود سدۀ اول میالدی) است. این کتاب در اوایل سدۀ اثر توکرئوس یونانی (حد تنکلوشااثر مهم دیگری که مؤلف به آن اشاره نکرده است،  .٣
، ترجمۀ فارسی از مترجمی تنکلوشاچهارم هجری توسط ابن وحشیه به عربی ترجمه شد و ترجمۀ فارسی کهنی نیز از آن موجود است (

، ٨، ج نشنامۀ جهان اسالمدادر » تنگلوشا«). نیز بنگرید به مقالۀ ١٣٨٤ناشناس، به کوشش رحیم رضازادۀ ملک، میراث مکتوب، تهران، 
، ٢٤٢- ٢٣٩، ص ١٣٨٧، تهران، ١٦، ج دائرةالمعارف بزرگ اسالمیدر » تنکلوشا«، نوشتۀ فرید قاسملو و مقالۀ ٣٣١- ٣٢٨، ص ١٣٨٣تهران، 

  م. –نوشتۀ یونس کرامتی.
4. Loeb 

  .MS Syriaque 346نسخۀ خطی کتابخانۀ ملی پاریس به شمارۀ  .٥
6. Proclus 
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علوم «توجه به ارتباطشان با  ها با شد. احکامی ختم نمی مؤمناننسبت به احکام نجوم تنها به این اظهارات 
خطری برای همکاران منجم، فیلسوف و پزشک خود بودند و این افراد برای حفظ خود مجبور به قطع » غریبه

  رابطه با احکامیان شدند.
اولین حمله به احکامیان از چند بیت شعر خلیل بن احمد، عروضی قرن دوم، شروع شد. ابو تمّام حبیب بن 

بینی کرده بودند معتصم عباسی در فتح آموریه در سال  خطای احکامیان را که پیش اوس، شاعر قرن سوم
ها[ی احکامیان]  شمشیر گویاتر از کتاب«موفق نخواهد شد در این شعر معروف هدف گرفته است:  ق٢٢٣

  .١»است... 
معروف فارابی و  بود: فیلسوف ای که بیشتر از اینها اعتبار دارد، از دو دانشمند معروف قرن ششم اما حمله

ای  ساز. کتاب فارابی شامل مقدمه آید اسطرالب علی بن عیسی اسطرالبی، منجم و چنان که از نامش برمی
  علیه احکام نجوم است. جدلفصل مختصر دربارۀ  ٣٠کوتاه و 

ود، ابن قیّم جوزیّه، متکلّم حنبلی، از علی بن عیسی اسطرالبی که از احکام نجوم به اسالم سنتی گرویده ب
عالم بود که  هایی، نقل قول کرده است. بحث اصلی او مربوط به مسئلۀ جاودانگی  افزوده تفصیل و با نکاتی به

گفتند، معتقد بودند عالم  می» زنادقه«یا » اهل الحاد«رو بودند. ظاهراً احکامیان، که به آنها  متکلّمان با آن روبه
  بود. نتی اسالمعقاید سخلق نشده است و این دیدگاه کامالً ضد 

را به رد احکام نجوم  مقابساتاز اثر ادبی خود  مجلسابوحیّان توحیدی، فیلسوف و ورّاق قرن چهارم، دو 
ها بین احکامی و پزشک  به عنوان یک شاخۀ علمی و یک حرفه اختصاص داده است. در یکی از این مجلس

یاد » علم تجربی«م قبالً از آن به عنوان پیوند مهمی برقرار شده است که بطلمیوس در دفاع از احکام نجو
هایش از همان ردۀ  گوید که تردیدی در مزیّت پزشکی وجود ندارد، اما چون روش کند. توحیدی می می

  ای نافرجام است. های احکام نجوم است تا اندازه روش
. وی برای ای در رد احکام نجوم نگاشته است تراز فارابی، ابن سیناست که رساله فیلسوف دیگری هم

گویی آینده تنها از چند آیۀ قرآن و احادیث نقل شده از پیامبر استفاده  استدالل بر رد توانایی احکامیان در پیش
دیدند  دهد که حتی فیلسوفان هم می کرده است. این مطلب شدت مخالفت مذهبی با احکام نجوم را نشان می

  ا از احکام نجوم مبرّا کنند.ناچار باید با پذیرفتن اعتقادات دینی، خود ر که به
، خود ٢ابوریحان بیرونی، منجم معاصر ابن سینا و مؤلف بهترین اثر جامع دربارۀ احکام نجوم دورۀ اسالمی

دید. حامی وی از او خواسته بود که کتابی در احکام نجوم بنویسد، اما فشار  را در موقعیت نابسامانی می
هایی بر  وضوع، موجب شد فقط در چند موضع از کتابش ردیهاتهامات مذهبی و تردید خودش نسبت به م

                                                       
  شود (مترجم): تمّام چنین آغاز می ابوشعر  .١

ــدق ــیف أص ــبِأالس ــن الکت ــاءً م  نب
  

ــ ــین الجِ ــدّ ب ــدّه الح ــي ح ــبِف  دّ واللع
  

 الصـحائف فـيدُسـوُبیض الصـفائح ال
  

ـــبِ ـــکّ والری ـــالء الش ـــونهنّ ج  مت
  

 م. –است.  ل صناعة التنجیمئالتفهیم ألواقاعدتاً منظور کتاب  .٢
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بیرونی در جایی حتی به طور مستقیم هم به احکام نجوم حمله کرده است و در  ١تعالیم احکام نجوم وارد کند.
های هوشمند را به دوری  گوید که به احکام نجوم فقط به این خاطر پرداخته است که انسان اثر دیگری می
ای برای امرار معاش منجمی که به هر  هشدار دهد. بیرونی احکام نجوم را تنها به عنوان وسیلهگزیدن از آن 

دلیل ممکن است تحقیقاتش حمایت نشود، مجاز دانسته است. در طرف دیگر جهان اسالم، یعنی اسپانیا، ابن 
بود که هر دانشی، ، به دلیل دیگری به احکام نجوم تاخته است. دلیل اصلی او این ٢حزم، متکلّم ظاهری

  ارزش است. خصوص احکام نجوم، که در خدمت یادگیری کالم نباشد بی به
با این که ابوحامد غزالی، تأثیرگذارترین متکلّم و فقیه مسلمان، کتاب کاملی در رد فلسفه نوشته است، در 

تبر دانسته است، هرچند آید احکام نجوم را تا همان اندازه که پزشکی را پذیرفته مع دو اثر دیگرش به نظر می
کند  که هر دوی آنها علومی حدسی هستند. اما غزالی از منظر سنت نبوی در مقابله با احکام نجوم، تأکید می

  توان از این دانش حدسی صرف نظر کرد. که می
متعلق به حوزۀ «گوید که احکام نجوم  کند و می از طرف دیگر، ابن رشد آشکارا احکام نجوم را رد می

  ».گویی فقط یک پیشگویی از وقایع آینده است بینی و غیب یات نیست و همانند فالطبیع
توانست تأثیر چندانی داشته  اما نمی ٣ای با احکام نجوم موافق بود فخر رازی تنها فیلسوفی بود که تا اندازه

دو قرن بعد از آن  باشد؛ زیرا در اوایل قرن هفتم دالیل رد احکام نجوم چنان شناخته و پذیرفته شده بود که
ترین حمله به احکام نجوم توسط ابن قیّم جوزیه و ابن خَلّکان مورّخ شد. در  ترین و جامع موجب بروز مفصل

  شود. های این دو است که موضع رسمی و سنتی در برابر احکام نجوم دیده می رساله
ریزی شد. وی در کتاب  اواخر قرن دوم اولین دفاع احکامیان به دست ابومعشر با جزئیات کامل پی

برگ را به دفاع از احکام نجوم در برابر مخالفانش اختصاص داده  ٢٠حدود  المدخل إلی علم أحکام النجوم
  کند: بندی می است. ابومعشر این مخالفان را تحت عناوین زیر دسته

  ها بر جهان کون و فساد تحت قمر هستند؛ کسانی که منکر تأثیر سیاره
  ؛جزئیگذارند نه رویدادهای  ها فقط بر رویدادهای کلی تأثیر می سیاره کسانی که معتقدند

  کار؛ گراها و فیلسوفان محافظه سنت
  کنند (منجمان و فیلسوفان؟)؛ کسانی که مسائل کلی علم ستارگان را مطالعه می

  گیرند؛ کسانی که کلیّات را فرا می
  اصحاب حساب؛

  ها؛ حسودان احکامی
  پزشکان؛

                                                       
 .٤٠٠و  ٣٦٠و  ٣١٦، ص ١٣٦٧الدین همایی، چاپ چهارم، تهران،  جالل، به کوشش التفهیمبیرونی،  .١
ق) بنا کرده است. پیروان این مکتب ٢٧٠-٢٠٢اصفهانی (بن خلف  یداود بن علهای فقهی اهل سنت که ابوسلیمان  یکی از مکتب .٢

  م. –نام دارند و تنها معتقد به معنای ظاهری آیات قرآن و احادیث نبوی هستند. » ظاهریه«
 م. –است که هنوز تصحیح و منتشر نشده است.  اختیارات عالئیهای فارسی به نام  او مؤلف رساله .٣
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  دانند؛ فضیلت هیچ علمی را نمیای که  عامه
  اند. کنند گمراه شده عوامی که به دست کسانی که ادعای احکامی بودن می

به جز دفاع ضعیف ابن طاووس و حمایت فخر رازی از احکام نجوم، هیچ فرد دیگری در دورۀ اسالمی به 
  جامعیت ابومعشر از احکام نجوم دفاع نکرده است.

ز همان ابتدا در دورۀ اسالمی از نجوم جدا شده باشد، با این که یک رسد احکام نجوم ا به نظر می
  اصطالح برای هر دو شاخه به کار رفته است.

، پزشکان، فیلسوفان و ریاضیدانان را »علوم غربیه«خصوص به احکام نجوم، و در کل به  واکنش مذهبی به
عنوان موضع مذهبی در منابع نقل شده، مجبور کرد تا حساب خود را از احکامیان جدا کنند. آنچه اغلب به 

این است که نجوم مجاز دانسته شده است و احکام نجوم حرام. استداللی که در بیشتر موارد در مقابل احکام 
 یجز خود قرار نداده است، مگر برا یکس یرا برا ندهیاز آ یخداوند آگاه«شد این بود که  نجوم عرضه می

  ».و مالئکه اءیانب
ها به احکام نجوم، احکامیان را از به کار گرفتن آن در هر موقعیتی از زندگی روزمره مثل  ظاهراً حمله

های رسمی دربار باز نداشت. دفاتر  ها، در بستر مرگ و در سمت ها، همراهی لشگریان، کشتی معابر، دکّان
افراد به دقت خصوص احکامیان دربار، را مشخص کرده است. گاهی این  دیوانی وظایف این احکامیان، به

گرفت.  شد. حوزۀ توانایی آنها هر وجهی از زندگی بشر را در بر می شدند و مقررّی آنها تعیین می آزموده می
  کند: های احکامی زیر را تأیید می منابع موجود، فعالیت

طور ترین نوع آن بود، با مسائل مربوط به اشخاص و به  ، که متداول)احکام مربوط به طالع( زایجهتعیین 
شد. نقطۀ زایجه  شروع می کلی با موقعیت افالک در زمان تولد سر و کار داشت و با تعیین نقطۀ زایجه

کند. بطلمیوس در  ای روی دایرةالبروج است که از افق شرقی همزمان با تولد شخص طلوع می نقطه
بیوت) کرده است. اما » (ها خانه«اشارۀ مبهمی به زایجه و تقسیمات دایرةالبروجی معروف به  چهارمقاله

اند. در  منجمان مسلمان هر دو مفهوم را (مانند دیگر مفاهیم) به صورت ریاضی و با دقت زیادی تعریف کرده
اگر مولود «ها  های معمول در یکی از این متن بینیم. طبق یکی از پیشگویی را می» موالید«بندی  این دسته

عطارد ناظر به ماه از مکانی تر، مولود تمایالت نقاشی، زمانی متولد شود که ماه در حد عطارد باشد و 
  ».کاری، گلدوزی و از این دست خواهد داشت کنده

های معمول احکام نجومی  بود، نوع دیگری از پیشگویی ٣»استنطاقات«و  ٢»اختیارات«که شامل  ١اتئابتدا
زمان سعد برای شروع کاری است که ماه در آن نقش بسیار مهمی دارد. اختیارات به طور کلی به تعیین 

شود، یا هر عملی که باید  اختصاص دارد. مثالً اگر بخواهید کیمیاگری کنید، یا هر کاری که با آتش انجام می
                                                       

1. Katarchai, Katarche 
  م. -به معنی آغاز و ابتدا. » καταρχή«برگرفته از واژۀ یونانی 

2. elections 
3. interrogations 
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است. یک مثال متداول  ١»ذوجسدین«آن را تکرار کنید، بهتر است زمانی دست به آن کار بزنید که ماه در برج 
های بین ماه و  بپرسند که لشگری کوچک است یا بزرگ، تعداد برج اگر از شما«استنطاقات نیز این است: 

  ».عطارد را بشمارید؛ اگر زوج بود لشگر بزرگ است، اگر نه کوچک
ها  های نجومی ریشه گرفته است. یکی از این از طبیعتِ تکرار شوندۀ پدیده نه و جهانیهای ساال چرخه

ای از دایرةالبروج رخ  سال یک بار روی نقطه ٢٠هر  های قران زحل و مشتری است. این قران تقریباً چرخه
اند که وقایع سیاسی با توجه به چنین قرانی  گفته ٢پیماید. سال یک بار دایرةالبروج را می ٩٦٠دهد که طی  می

ای دیگر رجوع خورشید به نقطۀ اعتدال بهاری است. زمانی که سیاره  شده است. یک پدیدۀ چرخه تعیین می
» تحویل سال«شود و پیشگویی مربوط به این پدیده را  نامیده می» هَیْالج«را دارد » درجۀ شرف«بیشترین 

کند. این  یب، رجوع ساالنۀ خورشید به زایجۀ مولود پیشگویی طالع آن را فراهم میگویند. به همین ترت می
های مشابه، در عمل، گنجینۀ  هایشان با چرخه جایی ها و ارتباطشان با جدول موالید، و همچنین جابه چرخه

  کرد. احکامیان را برای رویارویی با هر موقعیتی پربار می
اش از زایجه به اندازۀ فاصلۀ ماه از  روی دایرةالبروج که فاصله ای . نقطهمیات، شعاعات و سهادتسع

ها، برای پیشگویی چند مورد از جمله  شد. سهم السعادة، مانند سیاره نامیده می» سهم السعادة«خورشید باشد 
های دیگری نیز به طور مشابه و بدون هیچ محدودیتی تعریف و به  رفت. سهم طول عمر شخص به کار می

توانند به  هایی را دارند که با آنها می ها قابلیت تاباندن شعاع شدند. اعتقاد بر این بود که سیاره ته میکار گرف
سیارۀ دیگری حمله یا آن را حمایت، تسخیر یا متوقف کنند. چنین مفاهیمی از آثار وتیوس والنس و 

اند. به همین  تعریف کرده بطلمیوس سرچشمه گرفته است و احکامیان مسلمان هم آنها را در قالب ریاضی
تسویۀ «ها)،  ای احکامی بر مبنای مسیر حرکت سیاره (محاسبه» تسییر«صورت برای مفاهیم دیگری همچون 

  نیز تعبیرهای ریاضی عرضه شده است. ٤»ممرّ«و  ٣»بیوت
اند، جریان مشخصی ایجاد شد که  هایی که احکامیان از منجمان کرده در همۀ این مسائل و در پرسش

ای  ] شامل مقدمه،التفهیمخواست از احکام نجوم یک علم دقیق بسازد. مثالً اثر بیرونی در احکام نجوم [، یم
  ها به یکدیگر است. طوالنی در ریاضیات و نجوم ریاضی است که نشان دهندۀ وابستگی آشکار این شاخه

  نجوم
گر متمایز شدند، این دو شاخه در بیش هرچند که نجوم و احکام نجوم از همان ابتدا در دورۀ اسالمی از یکدی

                                                       
1. bicorporeal 

 مترجم. - ).٣٥٣، ص التفهیم: بیرونی،   های جوزا، سنبله، قوس و حوت است (نک برجمنظور سومین برج از یک فصل یعنی 
گویند. این دو سیّاره در طول سه برج (این سه برج متوالی نیستند)  می» قران کوچک«کنند که این را  سال قران می ٢٠مشتری و زحل هر  .٢

قران  ٤٨قران که این  ٤٨شود  برج می ١٢های آنها در  بنابراین مجموع قرانکشد.  سال طول می ٢٤٠قران  ١٢کنند که این  بار قران می ١٢
قران «کنند و این را  دهند. بعد از این مدت زحل و مشتری در جایی که اول بار در برج حمل قران کرده بودند قران می سال رخ می ٩٦٠در 

  م. - ). ٢٠٩-٢٠٧، ص التفهیم: بیرونی،   گویند (نک (قران اعظم) می» بزرگ
3. equalization of houses 
4. transit 
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های مذهبی به احکام  از یک حوزه مشترکاتی داشتند. منجمان، پزشکان، فلیسوفان و ریاضیدانان که از حمله
ای مجزا  کردند، با جدا کردن خود از احکامیان موجب شدند نجوم به عنوان شاخه نجوم احساس خطر می

ایرانی و  -یعنی علوم هندی، »علوم غربیه«همان منابع احکام نجوم و پرورش یابد. منابع دانش نجوم در اصل 
  یونانی هستند.

ق به دیدار خلیفه منصور در بغداد رفتند که ٣٥٩-٣٤٩های  ها، هیئتی از ایالت سِند بین سال طبق روایت
 سندهندمنجمی هندی به همراه داشتند و این منجم یک متن نجومی به زبان سانسکریت تحت عنوان 

ای از آن  اند که خلیفه دو نفر را مأمور کرد تا با کمک منجم هندی خالصه (سیدهانتا) با خود آورده بود. گفته
دهد که چطور بالفاصله آثار متعددی به  کتاب به عربی تهیه کنند. اگر این روایت صحیح باشد، نشان می

این آثار به جا مانده که [زیج] تألیف  نوشته شد. متأسفانه تا کنون فقط یکی از سندهندعربی بر اساس متن 
خوارزمی باقی مانده و بقیۀ  زیجگذار علم جبر است. این که فقط ترجمۀ التینی  محمد بن موسی خوارزمی پایه

  ایرانی خیلی زود مورد غفلت قرار گرفت. -کند که سنت هندی ها به کلی از بین رفته است معلوم می متن
ای  بطلمیوس که از ریشه مجموعۀ ریاضیمعرفی شده است.  مجسطیقال اما سنت یونانی عمدتاً با انت

، با حمایت یحیی بن خالد برمکی در اواخر قرن سوم ترجمه شد. ١است نام گرفته مجسطینامعلوم در عربی 
بخش نبود و طی تقریباً شصت سال بعد از آن دو ترجمۀ  منابع حاکی از آن است که این ترجمه رضایت

ها به دست حجاج بن یوسف بن مطر و دیگری توسط  کتاب فراهم شد. یکی از این ترجمه اعتماد از قابل
  اسحاق بن حنین انجام شد که دومی را ثابت بن قره در اواخر قرن سوم اصالح کرد.

در دسترس قرار گرفت، سنت ویژۀ خود را به وجود آورد و این سنت باعث  مجسطیوقتی متن عربی 
سرعت جای سنت سانسکریت  شد. این سنتِ نسبتاً نو به مجسطیو تحریرهای ها  ها، شرح ظهور تلخیص

های نجومی  های بعد متن شد، را گرفت. در قرن شناخته می شهریارپهلوی، که با زیج گمشدۀ   و سنت سندهند
ر شدند، اما طولی نکشید که بیشتر و بیشتر د ای از این دو سنت دیده می تألیف شده ابتدا به عنوان آمیزه

و آثار  ها زیج، هئیتهای  ، کتابءانواهای  توان به رساله ترین آنها می کسوت سنت اسالمی درآمدند. از مهم
  مربوط به نجوم رصدی، ابزارها، گاهشماری مراسم مذهبی و ترسیم نقشۀ آسمان اشاره کرد.

اتفاق نظری وجود ها ظاهر شده است  که در عنوان این کتاب») نوء«(جمع » انواء«در مورد معنی واژۀ 
کند، مفهوم غروب یکی از منازل قمر و طلوع یکی دیگر از  ندارد. اما آنچه در بیشتر این متون صدق می

است. همچنین [در این  نوءشود پیشگویی وضع هوا با استناد به هر  آنهاست. چیزی که در این متون بحث می
م بدون همخوانی و پیوستگی چندانی در کنار هم های یونانی، پهلوی، هندی و عربی پیش از اسال آثار] سنت

  گیرند. قرار می
، مجسطیداد. متن  های هیئت دستۀ دیگری از تألیفات نجومی را تشکیل می های افالک یا کتاب کتاب

هایی دربارۀ اصول کلی و آرایش اجرام  گزاره -١چنان که خود بطلمیوس نیز گفته، شامل سه بخش است: 
                                                       

  م.–. ٢٧٧-٢٧٥، ص ١٣٤٩، ترجمۀ احمد آرام، تهران تاریخ نجوم اسالمی: نالینو، ک. ا.،   نک» مجسطی«برای بحثی پیرامون ریشۀ واژۀ  .١
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جدولی برای هر سیاره که پیشگویی موقعیت  -٣ها؛  ریاضی برای این اصول و آرایشهای  برهان -٢فلکی؛ 
و  ای سیاره های فرضیههای  ساخت. خود بطلمیوس دو بخش از این سه را بعداً در کتاب آن را ممکن می

  بررسی کرده است. های دستی جدول
ای آنها بسیار گوناگون بود. بطلمیوس تألیف شد که محتو ای فرضیات سیارههای زیادی به سبک  کتاب

ها که منسوب به محمد بن موسی بن شاکر (بنی موسی) است و نسخۀ آن در دمشق  مثالً یکی از این متن
های فلکی دارد اما متأسفانه پیش از ورود  موجود است، توصیفی کلی برای دوایر اصلی اجرام فلکی و صورت

تری دربارۀ  ن، محمد بن کثیر فرغانی هم کتاب نسبتاً مفصلیابد. گذشته از ای ها خاتمه می به بررسی سیاره
را بررسی کرده  مجسطی] نوشته اما تقریباً همان مباحث جوامع علم النجوممسائل مقدماتی نجوم [به نام 

ای  عنوان وسیله  تری پیدا کردند تا این که به تر و رسمی است. به مرور زمان این دسته از آثار ساختار پیچیده
  ای به کار گرفته شدند. های سیاره و همچنین پیشنهاد الگوهای جدید برای نظریه مجسطینقد برای 

خالصه شود و معموالً تنها کار این بود که  مجسطیشد خود  در دستۀ دیگری از تألیفات نجومی سعی می
اغلب با قضیۀ معادل  مجسطیمثالً قضیۀ منالئوس [(شکل قَطّاع)] در ». روزآمد شود مجسطیاصطالحات «

شد. این دسته از آثار در طول زمان صورتی رسمی به  ها [(شکل مُغْنی)]، جایگزین می آن، یعنی قضیۀ سینوس
های بسیاری بود، شکل متعارفی  نصیرالدین طوسی، که خود موضوع شرح تحریر مجسطیخود گرفت و با 

  یافت.
های به  نقدی بر محتوای آن بود. برخی پدیدهشد اغلب  متمرکز می مجسطیکارهایی هم که روی خود 

ها حرکت اوج  های بطلمیوس مغایرت داشت. یکی از این پدیده شد که با توصیف ظاهر جزئی مشاهده می
٥;خورشید بود که طبق نظر بطلمیوس در ٣٠  ،برج سرطان ثابت بود. واکنش منجمان مسلمان به این مسئله

جزئی بدون هیچ توضیحی گرفته تا توجه خاص به مسئله و کنار گذاشتن مقدار بطلمیوس در های  از تصحیح
مقابل نتایج رصدی متغیر بود. بیرونی پا را از این هم فراتر گذاشت؛ او اولین منجم مسلمانی بود که صراحتًا 

تنها از حرکت تقدیمی ها در نظر گرفته بود نه  اوج خورشید، چنان که بطلمیوس برای دیگر سیاره ادعا کرد
ای دارد که این کًال از دید بطلمیوس ناشناخته بوده است. همچنین [نتایج]  ای دارد، بلکه حرکت ویژه بهره

را تصحیح کنند و مقداری  مجسطیرصدها منجمان مسلمان را بر آن داشت تا مقدار تقدیم اعتدالین در 
  نزدیک به مقدار امروزی برای آن بیابند.

 های هنظریهای فلسفی در ذات آن بود. بطلمیوس در  تر نجوم بطلمیوسی متوجه تناقض نقدهای جدی
هایی ریاضی. به  ها اجسامی طبیعی و واقعی هستند نه فقط مدل کند که افالکِ سیاره استدالل می ای سیاره

های توپر  های توخالی از فلک هم بر این عقیده بوده است، زیرا به جای فلک مجسطیرسد او در  نظر می
زند. اگر چنین باشد که این دو الگو به یک صورت جهان را توصیف کنند، که ظاهراً چنین است، در  حرف می

» معدل المسیر«مشکالت زیادی به وجود خواهد آورد که مسئلۀ نقطۀ  مجسطیاین صورت الگوی ریاضی 
ای  وجود نقطه مجسطیاز بارزترین آنهاست. خالصۀ مطلب این است که مدل ریاضی عرضه شده در یکی 

ها با سرعت ثابتی به دور آن  گیرد که افالک تدویر سیاره را مفروض می» معدل المسیر«ریاضی به نام 
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باید این  ها را اجسامی طبیعی فرض کنیم این نظر مردود است، زیرا در این صورت چرخند. اگر فلک می
گذرد با سرعت  [نظام] مکانیکی ناممکن را بپذیریم که یک کرۀ طبیعی حول محوری که از مرکزش نمی

هایی شد که این مسئله   ثابتی دوران کند. وقوف به این مسئله در نظریۀ بطلمیوسی نه تنها موجب ظهور رساله
  .شد تفصیل بررسی می در آنها مستقالً یا به همراه دیگر مسائل به

دانیم که آیا خودش نظام جایگزینی ابداع  ابن هِیْثَم رسالۀ جامعی در نقد بطلمیوس نوشت؛ هرچند نمی
ایجاد شک کرده، اما «کرد یا نه. ابن هیثم به خاطر اثر دیگری [که در نقد بطلمیوس نوشت] متهم شد که 

  ».چیزی بیش از شک عرضه نکرده است
سئلۀ معدل المسیر توجه شد، اما ایـن توجـه ضـمن بررسـی در اسپانیای مسلمان هم تا حدودی به م

مرکـز «کرد که بطلمیوس به اندازۀ کافی دقیق نبوده چـون  دیگر مسائل بود. مثالً جابر بن افلح انتقاد می
المسیر و مرکز عالم قرار  ها علوی] را بدون برهان در وسط حدفاصل معدل مرکز [در مدل سیاره فلک خارج
گرفت که بـه انـدازۀ کـافی ارسـطویی نبـوده و  دیگر ابن رشد به بطلمیوس ایراد می از طرف». داده است

ارسطو مؤاخذه کرده است. تنها منجم اندلسـی کـه سـعی کـرد  متافیزیکبطلمیوس را ضمن شرحش بر 
بـود، امـا تـالش او هـم بـه قـدر کـافی  ١جایگزینی نجومی [برای نظام بطلمیوسی] عرضه کند بطروجی

  د.آمیز نبو موفقیت
ترین نقطۀ جهان اسالم و در زمانی نزدیک به نیمۀ اول قرن هفتم، منجمی دمشقی به نام  در شرقی

الدین عُرْضی رسالۀ کاملی در اصالح نجوم بطلمیوسی نوشت. تقریباً در همان موقع نصیرالدین طوسی  مؤید
بطلمیوسی بحث کرده بود دو رساله، یکی به فارسی و دیگری به عربی، نوشت که در آن نه فقط علیه نجوم 

کرد که بسیاری از ایرادهای نجوم  ای عرضه می های سیاره های جدیدی برای بعضی از الگو بلکه جایگزین
بطلمیوسی را نداشت. طوسی در بحث خود دربارۀ الگوی ماه، قضیۀ ریاضی جدیدی ابداع کرد که اکنون به 

وپرنیک در کار هر منجم خالقی از جمله خود معروف است. از آن پس جفت طوسی تا زمان ک» جفت طوسی«
  کوپرنیک مورد استفاده قرار گرفته است.

در مورد آثار دیگر منجمانی که در همین زمان در پایتخت حکومت ایلخانی یعنی شهر مراغه در شمال 
ترین  چیدهالدین شیرازی یکی از این منجمان بود که پی دانیم. قطب کردند چیز روشنی نمی غربی ایران، کار می

ها را برای حرکت عطارد پیشنهاد کرده بود. وی آثار متعدد دیگری نیز دارد که ابتکارهایی در آنها دیده  مدل
  اند. شود و تا کنون مطالعه و حتی شناخته نشده می

آمیزی رسید. او افزون بر  سازی توسط ابن شاطر دمشقی به نتایج موفقیت در قرن هشتم، این جریان الگو
رگیری جفت طوسی کاری کرد عاری از خطاهای منجمانی که قبالً دست به اصالح نظام بطلمیوسی زده کا  به

های فلسفی را که مختص بیشتر آثار نجومی قدیم بود با رصد  بودند. وی همچنین تأکید کرد که باید برداشت
  های ماه را عرضه کرد. تلفیق کرد و در نهایت، اولین الگوی واقعی برای حرکت

                                                       
 محمود کایا، ترجمۀ حجت فخری.، نوشتۀ ٤٩٣-٤٩١، ص ١٣٧٦، تهران، ٣، ج دانشنامۀ جهان اسالمدر » بطروجی«بنگرید به مقالۀ  .١
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های  ربط نبود. کوپرنیک نه تنها انگیزه ها برای اصالح نجوم بطلمیوسی با انقالب کوپرنیکی بی شتال
های علوی (چنان که در  دهد که کوپرنیک در الگوی سیاره های اخیر نشان می مشابهی داشت، بلکه پژوهش

سط عُرضی ابداع شده آمده است) همان فنونی را به کار بسته بود که سه قرن پیش تو گردش افالکدرکتاب 
های کوپرنیک و ابن شاطر در  عالوه، مشابهت بود و مدل کوپرنیک برای ماه همان مدل ابن شاطر بود. به

ها بود که کل مسئلۀ استقالل [کوپرنیک] در کشف را  مدل عطارد حلقۀ دیگری برای زنجیرۀ ظاهری مطابقت
  برد. زیر سؤال می

ترین دسته از آثار نجومی دورۀ اسالمی بودند، باید ادامۀ  اید گستردههای نجومی) را، که ش ها (کتابچه زیج
بطلمیوس دانست. مؤلف در این آثار با هیئت افالک به معنای دقیق کلمه سروکار  دستی های جدولسنت 

ها در هر زمان داده  گیرد و [بر اساس آن] به محاسبۀ دقیق موضع سیاره ندارد اما هیئتی را مفروض می
  پردازد. یای م شده

ها انتظار  توان از زیج هایی فلسفی بودند، نمی های نجوم بطلمیوسی ذاتاً تصحیح از آنجا که همۀ تصحیح
هایی از این  ها و مؤلفه ها و عرض ها، مقادیر طول ، مگر در تصحیح تقویمهای دستی جدولتغییر زیادی ورای 

ی، که شروع محاسباتشان بود، و قرن یازدهم سوم هجر  ها بین قرن نامه دست داشت. اما ساختار این دست
ای شد. بیشترین انگیزۀ این تغییرْ مفهوم  مالحظه هجری، که رفته رفته نایاب شدند، دستخوش تغییرات قابل

بود. نتیجۀ نهایی این تغییر حوالی قرن یازدهم حاصل شد؛ یعنی زمانی که یک منجم » سادگی در کاربرد«
اش  هایش را چنان تغییر دهد که تبحر در عمل جمع برای خواننده ر جدولتوانست شیوۀ محاسبه و ساختا

شد که بیشتر عالقمند به تعیین  سوادی نوشته می ویژه برای احکامیان کم کافی باشد. پیداست که این آثار به
  ها بودند تا حرکت افالک سماوی به معنای دقیق کلمه. سریع موضع سیاره

بینیم که با  ندرت متونی را می شود، به ابزارها نوشته شده، و در ادامه بحث میهایی که دربارۀ  به جز رساله
دانیم که بعضی از رصدها مقادیر جدیدی به دست دادند که یا مقادیر  نجوم رصدی سروکار دارند. همچنین می

های جدید  وشکرد یا این مقادیر را از طریق ر بطلمیوس از جمله تقدیم اعتدالین و اوج خورشید را تصحیح می
توان در آثار ثابت بن قرّه و ابوریحان بیرونی یافت  ها را می ای از این روش کرد. مثالً نمونه تر می رصدی دقیق

جدیدی برای رصد آن در میانۀ   که به جای رصد میل اعظم طبق روش بطلمیوس در انقالبین از روش
  ها استفاده کردند. فصل

شد، اما با این که جزئیاتی دربارۀ تأسیس این  ها انجام می عالیترصدها به طور خاص برای این نوع ف
دربارۀ رصدهای واقعی یا دربارۀ   دانیم، به اندازۀ کافی گزارش ها به عنوان نهادهای علمی می رصدخانه

یافت در دست  ها راه می شد و در نهایت به جدول هایی که پارامترهای مستقل در آنها آزمایش می روش
های جدید  ] شامل رصدخالصة المجسطیالدین مغربی [به نام  وشبختانه در این مورد، اثر محیینداریم. خ

معرفی کرده است. این متن که در کتابخانۀ  مجسطیمراغه وجود دارد. سوتر اشتباهاً این متن را تلخیصی از 
 مجسطینیست بلکه کتاب هیئتی است که به سبک  مجسطیدانشگاه لیدن (هلند) موجود است، تلخیصی از 

ق انجام شده بود، به کار  ٦٧٢ق و  ٦٦١های  نوشته شده اما در آن فقط نتایج رصدهای مراغه، که بین سال
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، برای هر سیاره »شعاع فلک تدویر«و » خروج از مرکز«دهد که هر پارامتر، مثالً  رفته است. این رساله شرح می
و بیشتر متونی که در مراغه نوشته شده است تا  زیج ایلخانی. متأسفانه رسالۀ مغربی و شود چگونه تعیین می

  اند. کنون توسط محققان اخیر به طور کامل بررسی نشده
ابن شاطر است که فقط نام آن باقی  تعلیق األرصادتوان آن را از این نوع دانست،  متن دیگری که می 

بیگ در  ی هیچ چیزی شبیه به آن را در رصدخانۀ معروف قرن نهم الغمانده و خود متن یافت نشده است و حت
رساند که هرچند نجوم رصدی برای مقابله و  یابیم. وجود همۀ این شواهد، یا نبود آنها، این را می سمرقند نمی

اندازی شد، اما در مجموع نتوانست چارچوبی عقلی برای تحلیل رابطۀ بین رصد و  حل مسائل مشخصی راه
  یه بنا کند.نظر

های بزرگ برای رصد  های دورۀ اسالمی دربارۀ ابزارها[ی نجومی] یا به ساخت ابزارهایی با مقیاس رساله
  ترین نوع باقی مانده از دستۀ دوم اسطرالب است. اختصاص داشت یا به ساخت ابزارهای شخصی که معروف

ای از زمان بطلمیوس در  ه بود و رسالهنگاشتی از زمان هیپارخوس شناخته شد با این که نظریۀ تصویر گنج
تبیین آن در دست است، خود نظریه تا زمانی که اسطرالب مسطح به جهان اسالم راه یافت به طور کامل در 
ساخت آن استفاده نشده بود. پس از این اتفاق اسطرالب بیشتر تکمیل شد و اجزاء جدیدی برای آن ابداع شد 

کش محاسبه  های خط تراز قابلیت های آن به عنوان ابزاری رصدی هم قابلیتتا جایی که در اوایل قرن چهارم 
مسئلۀ نجوم ریاضی، جغرافیا و مثلثات کروی را  ٣٠٠توانست حدود  ای تجهیز شده بود که می بود و به اندازه

ای قابل  حل کند. اسطرالب به دست منجمان مسلمان چنان پیشرفته شده بود که برای هر عرض جغرافیایی
  استفاده بود.

های نابی از تلفیق دقت استادکارانه و ظرافت  مانده از قرن چهارم تا کنون بیشترشان نمونه های باقی نمونه
شناسی که در کشورهای زیادی پراکنده  ای و نشانه است. شواهد کتابخانه آثار هنری درخشان دورۀ اسالمی

ها که  رفته است. ربع ای به شمار می کامی حرفهترین نشانۀ یک اح دهد که اسطرالب، معروف شده نشان می
شدند، بیرون از منابع اسالمی یافت  چهارم آن ساخته می های پیشرفتۀ اسطرالب بودند و فقط با یک نمونه
اند. این صورت پیچیدۀ ربع  شوند و ظاهراً به عنوان نتیجۀ طبیعی کار مسلمانان روی اسطرالب پدید آمده نمی

  همۀ مسائل متعارف نجوم کروی به کار برد.شد برای حل  می را 
ترند اما ظاهراً همانند اسطرالب مسطح در رصدها کمتر  های سماوی کمیاب های کروی و کره اسطرالب

آفتابی و   شدند. ساعت می  رفتند و به احتمال زیاد فقط برای نمایش چگونگی گردش افالک ساخته به کار می
آفتابی عمدتاً برای تعیین وقت نمازها و   این فناروی پیشرفته بودند. ساعتهای دیگری از  المناطق نمونه طبق
  رفت. ای به کار می شده  ای در هر زمان داده المناطق برای تعیین حرکات سیاره طبق

شد  گانۀ مسلمانان در یک روز، همه بر اساس حرکت روزانۀ خورشید تعیین می اوقات نمازهای واجب پنج
کرد. منجمان مسلمان  ن از روزی به روز دیگر و از محلی به محل دیگر تغییر میو به همین دلیل زما

های مختلفی برای این کار ابداع کردند و اغلب نتایجشان را مشخصاً برای سهولت در حل آنچه در  روش
کردند. مثالً تعیین زمان بر حسب ارتفاع خورشید  بندی می اصل از نوع مسائل مثلثات کروی بود جدول
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های خاصی  شد. منحنی (گاهشماری) حل می میقاتهای مندرج در متون  ای بود که با استفاده از جدول ئلهمس
  کردند. ها حک می هم برای تعیین وقت نمازها روی اسطرالب

 ها زیجهرچند منعی دینی برای شروع ماه رمضان بر اساس زمان محاسبه شده وجود داشت، بیشتر 
عالوه، شروع زمان روزه در هر  [هالل] ماه برای پاسخ به این مسئله داشتند. به ای برای رؤیت های ویژه جدول

ای برای  شد که این مسئله انگیزه ای نجومی و بر اساس طلوع فجر تعیین می روز ماه رمضان هم به شیوه
  های ویژه بود. پژوهش

ای را به توصیف  ویژه ، آثارمجسطیبطلمیوس در » ستارگان ثابت«منجمان مسلمان به پیروی از توصیف 
خصوص به دلیل  های فلکی اختصاص دادند. یکی از این آثار که در جهان اسالم و همچنین اروپا، به صورت

عبدالرحمن صوفی است. در این آثار نام عربی کهن  صور الکواکباش، بسیار شهرت یافت،  ارزش هنری
شد و در نتیجه  کرده بود مطابقت داده می های فلکی با برابرهایی که بطلمیوس توصیف ها و صورت ستاره

ها [در  های امروزی ستاره های پیش از اسالم بود. به واسطۀ این متون بسیاری از نام موجب احیای سنت
  های اروپایی] هنوز اثری از عنوان عربی با خود دارند. زبان

شد،  امیان تلقی میهای سوم و چهارم به دلیل آن که حرفۀ منجمان قبالً همان حرفۀ احک در قرن
های پنجم و ششم به  های مذهبی به احکام نجوم شروع تهدیدی برای منجمان بود. منجمان سده حمله

شان به راه انداختند که با طرد  منظور باقی ماندن [آثارشان] جریانی مبنی بر بازتعریف حوزۀ کاری
  دستاوردهای احکامیان و تأکید بیشتر بر مسائل مذهبی همراه بود.

های مذهبی در این منازعه پیروز شدند و این امر باعث شد منجمان روز به روز به  ظاهراً قدرت
تر شوند. در سدۀ هفتم هجری منصب موقِّت (گاهشمار) وارد سازمان اداری  های مذهبی وابسته حمایت

  مسجد، رکن اصلی جامعۀ اسالمی، شد.
نوشته شد که حاصلش تأکید کمتر روی ها  پس از آن بیشتر آثار نجومی به دست همین موقِّت

های احکام نجومی و توجه بیشتر به مسائل مذهبی بود. اهمیت این مسائل موجب بازتعریف  موضوع
های مذهبی، ولی این بار به زبان ریاضی، شد. درنتیجه، همۀ مسائلی که بار مذهبی داشتند با  دستورالعمل

  های مذهبی در این آثار مطالعه شدند. نجوم ریاضی درآمیختند و بدون توجه به دستور
توانستند توجه خود را به هر نوع مسئلۀ نجومی معطوف  ها، که از قید حمایت سیاسی آزاد بودند، می موقِّت

کنند و دیگر مجبور نبودند آثار احکامی بنویسند. اما ارزیابی اهمیت این گرایش جدید هنوز خیلی مشکل 
مستقیمی دربارۀ تأثیر این حمایت جدید از نجوم دورۀ اسالمی صورت  است؛ چرا که تا کنون هیچ مطالعۀ

  نگرفته است.

  تواند به منابع زیر به زبان فارسی مراجعه کند: خوانندۀ عالقمند به اطالع بیشتر دربارۀ موضوع این مقاله می[
تاریخ نجوم ؛ نالّینو، کرلو آلفونسو، ١٣٦٧الدین همایی، چاپ چهارم، تهران،  ، به کوشش جاللالتفهیم ألوائل صناعة التنجیمبیرونی، ابوریحان، 

، ترجمۀ محمد باقری، شرکت انتشارات های دورۀ اسالمی پژوهشی در زیج؛ کندی، ادوارد استوارت، ١٣٤٩، ترجمۀ احمد آرام، تهران، اسالمی
  .]١٣٨٨، تهران، هاي فرهنگى دفتر پژوهش، تاریخ نجوم در ایران، ؛ گیاهی یزدی، حمیدرضا١٣٧٤علمی و فرهنگی، تهران، 
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 ریفْ الدین خَ  غیربطلمیوسی شمس یها مدل
  ∗در اواخر دورۀ اسالمی

  ۱جورج صلیبا
  ۲ترجمۀ امیرمحمد گمینی

  مقدمه
ای در نجوم در سه دهۀ گذشته، مورخان نجوم دورۀ اسالمی با تالش فراوان اطالعاتی دربارۀ سنت گسترده

اند که به نقد میراث نجوم بطلمیوسی مشهور است. رهبری این سنت انتقادی دورۀ اسالمی عرضه کرده
شود، نامی که به شهر مراغه، واقع در شمال غربی ایران به نام منجمان مکتب مراغه شناخته می معموالً

ای ماهرانه ساخته شد، اشاره  یوهشق در دوران حکومت ایلخانان به  ٦٥٧ی که در سال ا رصدخانهامروز، و 
  دارد.

خر قرن هفتم هجری فعالیت کردیم که منجمان مراغه افرادی معدودند که تا اوا یمتا همین اواخر گمان 
ق)  ٦٧٢ق)، طراح ابزارهای رصدخانه، نصیرالدین طوسی (د.  ٦٦٤ی مؤیدالدین عُرضی (د. ها نامداشتند، به 

ق)، تنها  ٦٨١ق)، یحیی بن ابی شکر مغربی (د.  ٧١٠الدین شیرازی (د.  مدیر رصدخانه و شاگردش قطب
های انتقادی پیش یا  یتفعالاما دربارۀ  iه انجام داد.در آن رصدخان مثمر ثمردانیم رصدهای  یممنجمی که 

ق)، که به عنوان  ٧٧٦دانستیم. نام منجم مشهور دمشقی، ابن شاطر (د.  ینمپس از دوران مراغه چیز زیادی 
کرد،  یم(مسئول تعیین اوقات شرعی) در مسجد اموی دمشق یک قرن بعد از دورۀ مراغه فعالیت  موقَتیک 

به این مکتب افزوده شده است که وی نام منجمان مراغه را در آثار خود ذکر کرده و مانند تنها به این دلیل 
  اثری در نقد نجوم بطلمیوسی نگاشته است. آنها 

های دیگر منجمانی که قبل یا بعد از  یتفعالدو سال پیش، قصد داشتم این حوزۀ پژوهشی را با توجه به 
در  iiبا رویکرد انتقادی به نجوم بطلمیوس نوشتند، گسترش دهم. زیستند و کسانی که آثاری یمدورۀ مراغه 

هایی انتقادی یافت، بلکه  یتفعالق)  ٤٣١توان در آثار ابن هیثم مصری ( یماین حین متوجه شدم که نه تنها 

                                                       
  ای از مقالۀ زیر:ترجمه ∗

Saliba, George (1994), “A Sixteenth-Century Arabic Critique of Ptolemaic Astronomy: the Work of Shams al-Dīn 
al-Khafrī”, Journal for the History of Astronomy, 25 (1), 15-38. 
1. George Saliba, Columbia University, New York, gsaliba@columbia.edu 

  gamini@irip.irدکتری فلسفۀ علم،  .٢
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اند، نیز نقد در آثار منجمان اندلسی قرن پنجم هجری و آثار متعددی که بعد از قرن هشتم هجری نوشته شده
ی دیگر که به تازگی ا مقالهشود. در  یمی منجمان مراغه یافت ها مدلیی شبیه ها مدلبطلمیوسی و  سنت

توانیم مالحظات نجومی مشابهی را در آثار ابن هیثم و  یمکه چگونه  ام دادهام، نشان برای انتشار تحویل داده
وم بطلمیوسی علی رغم عدم گیری کنیم و چگونه انتقاد از نج یپدیگر منجمان بغدادِ قرن سوم هجری 

 iiiهماهنگی درونی آن، به ویژه اگر بر اساس طبیعیات زمینی بررسی شود، از همان اوایل وجود داشته است.
که آثار بزرگ نجوم  اند شده، زمانی تألیف ام کردهبه عالوه، متوجه شدم متونی که در آن مقاله تحلیل 

  ivه عربی ترجمه شده بودند یا در دست ترجمه بودند.، به تازگی باالقتصاصو  مجسطی بطلمیوسی، یعنی 
های انتقادی در نجوم دورۀ اسالمی، یعنی دورۀ بعد از قرن ی دیگر، به حاشیۀ انتهایی فعالیتا مقالهدر 

، چرا که در آن علیه اشکال معدل کردمق) را تشریح  ٨٧٩هشتم هجری پرداختم و اثر عالءالدین قوشچی (د. 
یوسی سیارۀ عطارد موضع گرفته و مدل ریاضی خود را به جای آن عرضه کرده است. در المسیر در مدل بطلم

 v.ام کردهآن مقاله رسالۀ عربی قوشچی را تصحیح و به همراه ترجمۀ انگلیسی و شرح فنی و زبانی آن منتشر 
جم دیگری که در و عباراتی را از آثار من ام کردهدر آنجا دربارۀ تأثیر مدل قوشچی بر منجمان بعدی هم بحث 

، که راه حل قوشچی را در رسالۀ نجومی خود به عنوان راه حلی ام کردهزیسته، بازسازی  یمقرن دهم هجری 
این  تر بزرگخواهم به اثر  یمی ممکن دیگری که خود آورده، معرفی کرده است. حاال ها حلدر کنار راه 

  منجم قرن دهم هجری بازگردم.

  مؤلف
(د. » شمس الدین محمد بن احمد خَفری کاشی«نامه نویسان  یزندگبر اساس بیشتر نام آن مؤلف قرن دهمی 

ین اثر شناخته شدۀ او در نجوم که در این پژوهش نیز از آنها تر مهمنسخ خطیِ  viق) است. ٩٣١پس از 
بع کنند. به دلیل شکل امالی عربی، نام او در منا یماستفاده شده است، وی را محمد بن احمد خفری معرفی 

ای که  نامه یزندگین تر مفصلشود. می  نوشتهو غیره خوانده و  rīḍKho ،Khafarī ،afarīḤالتینی به صورت 
ق)  ١٠١٨شوشتری ( مجالس المؤمنینق) است که از  ١٢٢٥به دست ما رسیده است، کتاب خوانساری (

رسد  یم، که به نظر اند گفتهها نسب این منجم را خفری  نامه یزندگرونویسی شده است. در هر دوی این 
منظور روستای امروزین خفر است، که در نزدیکی شیراز و جنوب شرقی فیروزآباد قرار دارد. بیشتر  احتماالً
ق) در شیراز، پایتخت آن ناحیه،  ٩٣٠تا  ٩٠٦ی خفری با شاه اسماعیل صفوی (دورۀ حکومت از ها مالقات

  اتفاق افتاده است.
کنند که او به مذهب شیعه گرایش داشت و  یمدلیل تمایالت اعتقادی تأکید  ای شیعی به نامه یزندگمنابع 

در تصمیم شاه اسماعیل که تشیع را به عنوان مذهب رسمی ایران مستحکم کرد، تأثیر داشته است. 
ق)، یک عالم شیعی دیگر  ٩٦٠خوانساری با تفصیل بسیار خفری را با علی بن حسین عاملی محقق (د. 

گوید که  یمداند. وی در این رابطه و رفتار او را در کاشان و شیراز در جهت تشویق تشیع میدهد  یمارتباط 
یل از خفری خواست که سه خلیفه را لعن کند، او ابایی نداشت. خفری در کاشان پیش از آن اسماعوقتی شاه 
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این واقعیت که  viiد شد.داد و بعدها از سوی عاملی تأیی یمبرسد تا سه سال فتوا  بدان جاکه یک عالم شیعی 
  ١عاملی جایگاه او را در امور مذهبی تثبیت کرد، نشانۀ تشیع قطعی خفری دانسته شده است.

امکان دارد که او و بسیاری دیگر از  کامالًدارند و جای تأمل خفری تشیع  مربوط به ولی همۀ این شواهد
  علما به اجبارِ شاه اسماعیل شیعه شده باشند.

و اسماعیل پاشا  هو نیز دشوار است. از طرف دیگر، بر اساس بروکلمان، کحالتشخیص تحصیالت ا
شیعه هستند،  عموماًنامه نویسان که  یزندگبغدادی، او شاگرد سعدالدین تفتازانی بوده است، در حالی که دیگر 
این مثال دلیل دانند. در  یمق) مربوط  ٩٠٣او را با یکی از علمای شیعی به نام صدرالدین دشتکی شیرازی (د. 

أخذ ، تلمیذخوبی وجود دارد که سخن منابع گروه دوم را قبول کنیم، زیرا بر اساس گروه اول خفری شاگرد (
 viiiه.ق، حدود یک قرن و نیم قبل از خفری، مرده است. ٧٩١) تفتازانی است و تفتازانی در این منابع در عن

که فرض کنیم منظور از تفتازانی، احمد بن یحیی ین راه برای رفع تعارض این دو تاریخ این است تر معقول
یل او اسماعق شاه  ٩١٥بن سعدالدین تفتازانی، نوۀ تفتازانی اول (که به اندازۀ او مشهور نیست) است، که در 

را به دلیل اینکه حاضر به پذیرفتن تشیع نشد، اعدام کرد. همین موضوع که برای خفری دو وابستگی به 
ۀ دو تمایلی است که برای شیعی و سنی جلوه دادن او دهند نشانشود  یمازانی پیدا صدرالدین دشتکی و تفت

 در یقاً دقین روزگار تاریخ ایران، تر آشفتهوجود داشته است. این پریشانی نباید مایۀ تعجب شود، زیرا خفری در 
برانگیخته  های زیادیکرد که شیعه شدن اجباری و دسته جمعی، کشمکش یماوایل حکومت صفوی، زندگی 

  بود.
 هر یباًتقرهای ایدئولوژیک و مذهبی خفری اهمیت کمی دارد. آنچه  یوابستگبرای هدف ما در این مقاله، 

، التذکرة فی علم الهیئةآن است که او شرحی مفصل بر اثر نجومی طوسی،  اند کردهدو گروه منابع تأیید 
در واقع مکمل  تکملةمنابع همچنین توافق دارند که  نام گذارده است. التکملة فی شرح التذکرةنوشته و آن را 

دهد که  یمبه خواننده تذکر  تکملهخفری در مقدمۀ  ixاست. تذکرهق) بر  ٨١٥شرح شرف الدین جرجانی (د. 
او خود را به عبارات جرجانی محدود نخواهد کرد، بلکه بعضی از مطالب اصلی را خود عرضه خواهد کرد. وی 

  نویسد: یم
و مطالبی  ام گرفته) کتب القومکه از منابع دیگر ( ام آوردهکتاب مطالب مفید بسیاری من در این 

ها قواعدی است که مشکالت را حل می ینا. ام آوردهکه از ذهن تنبل خود به دست  ام افزودهنیز 
اشاره (کند که دارندگان نهایت ادراک در فهم افالک  یمیی را باز ها گرهیی است که ها روشکند و 

توانستند بگشایند، به ویژه نمی) الدین شیرازی قطب نهایة االدراک فی درایة االفالکه کتاب ب
مشکالتی که به عروض و محاذات تعلق دارند، چرا که گفته شده که حل آنها یا از محاالت است 

  ).١٧: ص ٣٨٨٧) (نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس المتحمالتیا بسیار دشوار (

                                                       
شود به خاک  خوانده می» میدان درب عطا«محلی که امروزه در کاشان » خارج درب عطا«ق درگذشت و در ٩٤٢صفر سال  ٢٨خفری در  .١

  م. –)، ١٦٣، ص ١٣١١گاهنامه سپرده شده است. (طهرانی، سیدجالل، 
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دانم هنوز کشف  یمکنند که تا جایی که  یمنجومی دیگری نیز به خفری منسوب  نامه نویسان آثار یزندگ
نامه نویسان به مفصل نویسی مشهور است، دو منبع دیگر عالوه  یزندگخوانساری، که در میان  مثالً. اند نشده

داند  یمیرازی ش نهایة االدراک، که خوانساری آن را در جواب منتهی االدراک فی الهیئةکند:  یمذکر  تکملةبر 
ی از این دو ا نسخه. چون حل ما الینحل، و اثری دیگر به نام »)للعالمه الشیرازینهایة االدراک  کتبه قبال(«

خفری ممکن  منتهیرسالۀ  ١توانیم نظری دهیم. ینم آنهااثر امروزه به دست ما نرسیده است، دربارۀ محتوای 
منتهی االدراک فی )، منجم قرن ششم هجری با عنوان ق ٥٣٢است به راحتی با کتاب دیگری از خرقی (د. 

ی نسخ خطی به اشتباه به خرقی نسبت داده ها فهرستاشتباه شود و بنابراین ممکن است در  تقاسیم االفالک
ی به او، آنگاه ممکن است این ا حملهشرحی بر کتاب شیرازی باشد نه جواب یا  قبالاگر منظور از کلمۀ  xشود.

  شیرازی در فهرست معرفی شود و به درستی شناخته نشود. نهایۀی از ا سخهنکتاب به عنوان 
خفری تنها به طور  تکملۀ، به روشنی به نوع اشکاالتی اشاره دارد که در حل ما الینحلاثر دوم خفری، 

. بر اساس آنچه از آرای خفری در حل اشکاالت نجوم بطلمیوسی، که در ادامه معرفی اند شدهای بحث  یهحاش
ی ها حلگوید، معتقدم که خفری راه  یم تکملهدانیم و بر اساس آنچه خود وی در مقدمۀ  یماهد شد، خو

در واقع دارای  تکملهی برای اشکاالت حرکت در عرض و محاذات طراحی کرده است. متن ا هوشمندانه
، حل ما الینحل هایی دربارۀ این دو موضوع است ولی با در نظر داشتن عنوان رسالۀ دیگر خفری، یعنیبخش

  رود. یمتر در آن  یشرفتهپتوقع اظهاراتی 
کند. دامنۀ این  ینمآثار دیگر خفری با مطالعات فلسفی و مذهبی ارتباط دارد و توجه مستقیم ما را جلب 

ی در زمان خفری مرتبط است، که آثار نجوم نظری را با علوم مذهبی ا شدهآثار به جریان عمومی تثبیت 
ی مذهبی جایگاه طبیعی مباحث ها حلقهکه در آن روزگار  ام کردهدر جایی دیگر بحث  xiکردند. یممرتبط 

در  معموالًنجومی نظری بود و فراوانی آثار نجوم نظری به زبان عربی در قرون متأخر در مناطقی که علما 
ستند چنین توان یمکردۀ ایرانی که  یلتحصدهد که طبقات  یمکردند، نشان  یمخانه به زبان فارسی صحبت 
به امروز نیز در ایران زنده  تاای بودند که آموزش عربی را  ینیدعلمای  معموالًمتونی را بخوانند و بنویسند، 

  xii.اند داشتهنگه 

  تکملهنسخ خطی 
اند: در این پژوهش به کار رفته آنهاخفری در نسخ خطی متعددی به جا مانده است. چهار نسخه از  تکملۀمتن 

بدون تاریخ که مؤلف هر  ٦٧٨٢ق و  ١١١٥، تاریخ ٦٧٢٧ی ها شمارهخانۀ ظاهریۀ دمشق، به دو نسخه از کتاب
ی دار نگه ٧٤٧یک نسخه که در کتابخانۀ ایندیا آفیس به شمارۀ  xiiiدو را ابراهیم خوری ذکر کرده است؛

                                                       
درایتی، است ( های تبریز، مجلس، مرعشی و سپهساالر موجودنسخۀ خطی در کتابخانه ٦خفری  االفالک مدرکمنتهی االدراک فی از  .١

). از مقدمۀ این ١٠/١٢١: ج١٣٨٩، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، های ایرانفهرستوارۀ دست نوشتهمصطفی؛ 
) خفری حل جمیع المسائل العشر(= ینحل حل ما الاز  الدین شیرازی. قطب التحفة الشاهیةشود که شرحی است بر کتاب چنین فهمیده می

  م.-)،٤/٧٦٤ضوی موجود است (درایتی: جهای دانشکدۀ الهیات مشهد و آستان قدس رز دو نسخه در کتابخانهنی
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ق  ١٠٩١ب رج ١٨و تاریخ  ٦٠٨٥شود و تاریخ ندارد؛ و یک نسخۀ دیگر در کتابخانۀ ملی پاریس به شمارۀ  یم
ق ذکر  ٩٣٢محرم  ٤را  تکملهظاهریه تاریخ تألیف  ٦٧٢٧باب دوم به بعد را دارد. نسخۀ  ٨که تنها از فصل 

   xivکند. یم
دهند خوانشی  یماین چهار نسخه حاوی اشتباهات نگارشی معمولی هستند، ولی آن قدر روشنند که اجازه 

ه دو دلیل نسخۀ پاریس را مبنا قرار دادم: اول اینکه قابل اعتماد از محتوا به دست آید. برای پژوهش حاضر ب
های کلیدی دربارۀ توصیف تر است و دوم خوانش بهتری در قسمت یمیقددار دیگر  یختارنسبت به دو نسخۀ 

که خواندن نسخۀ پاریس مشکل یا دارای  ام کردهکند. تنها زمانی به دیگر نسخ مراجعه عرضه می ها مدل
  .ام دادهین تنها به شمارۀ برگ نسخۀ پاریس ارجاع افتادگی باشد. بنابرا

کند، ندارند، ولی نثر خفری آن قدر  یمیی که خفری توصیف ها مدلکدام از این نسخ هیچ شکلی از  یچه
ظهیریه تالشی برای طراحی  ٦٧٢٧را از آن بازسازی کرد. تنها در نسخۀ  ها شکلروشن است که بتوان 

لین دایره فراتر نرفته است. شک دارم که نسخۀ اصلی هم شکل داشته شده است که از کشیدن او ها شکل
در این مقاله از من است و بر اساس مطالعۀ دقیق توصیفات متنی خفری  ها شکلاست. در نتیجه تمامی 

  حاصل شده است.
طوسی است. در آنجا وی عبارات طوسی را کلمه  تذکرۀخفری شرحی بر  تکملۀچنان که گفته شد، متن 

افزاید. روش او چنین است که ابتدا و نظرات خود را می ها افزودهبیند، کند و هر جا الزم می یملمه دنبال به ک
  آورد. یمکند و سپس آراء خود را در پایان  یمنظرات دیگران را نقل 

کند به وضوح اشکاالت نجوم بطلمیوسی است که در قرون پیش از  یمنکاتی که توجه خفری را جلب 
ی بطلمیوسی ها مدل. طبیعتاً اشکاالتی که در تمامی اند شدهذکر آنها منجمان مراغه و پیش از وی توسط 

دهد. اشکاالتی که جذابیت  یممثل اشکال معدل المسیر، خط اصلی بحث را به خود اختصاص  مشترکند
ب دوم تحت طوسی تمام این مسائل در فصل هفتم از با تذکرۀاند. در کمتری دارند، خیلی خالصه بحث شده

فی اإلشارة إلی حل ما ینحل من اإلشکاالت الواردة علی حرکات الکواکب المذکورة التی سبقت «عنوان 
  ١.اند شدهکنار هم جمع » اإلشارة إلیها

ای که طوسی در این فصل بدان اشاره کرده است در رابطه با حرکت به طور خالصه اشکال اصلی
از مرکز آن نگذشته است، و به نام اشکال معدل المسیر معروف یکنواخت یک فلک به دور محوری است که 

دهد، بدین ترتیب که فلک تدویر ماه توسط  یمدر مدل بطلمیوسی ماه خود را نشان  مثالًاست. این اشکال 
چرخد. این  یمکند که نه به دور مرکز خود، بلکه به دور مرکز عالم یکنواخت  یمیک فلک حامل حرکت 

شود، چرا که فلک حامل نسبت به مرکز معدل  یمهای خارجی نیز ظاهر میوسی سیارهموضوع در مدل بطل
کند. در نهایت این اشکال در مدل بطلمیوسی  یمالمسیر و نه نسبت به مرکز خود با سرعت یکنواخت حرکت 

                                                       
  .م – .ک. ر .١

Ragep, F Jamil (1993), Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī's Memoir on Astronomy (al-Tadhkira fī ‘ilm al-hay’a) (New York: 
Springer): p. 195. 
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ک د توسط فل
بر مرکز حامل 

نواخت به دور 
استفاده  ١شود، 

ضه شده است. 
راه حل خود را 
ر راه حل جدید 

ای  یارهسی ها 
 کنم. یموکول 

اولیۀ ل با مبانی 
 است، آشنایی 

ب و ترجمۀ بهناز 

3  . Neugebauer,

 

کند و خو یممل 
ل المسیر، که بر

ک با سرعت یکن
یم) خوانده ١ل 

  xvi». افزود
دل المسیر عرض
همیشه در انتها ر
رده، خفری چهار

  ست.
مدلل المسیر در

ه مقالۀ بعدی مو
ه خواننده حداقل

آمده عصر عتیق

، نوشتۀ جمیل رجب١

, Otto (1969), The

  .١٣٧٥هران، 

 ١شکل 

یر عطارد را حم
ی به نام معدا ه

ر آن تمام افالک
فت طوسی (شکل

رعت
را  تر ک

مرکز
نقطۀ
رکت

 ذکره
 xvت.

 بندد.
ید در

ن قسمت خواهم
 برای اشکال معد

کند، ولی ه یم
ه حل اعتراف کر

لدین قوشچی اس
ای اشکال معدل
طۀ محاذات را به
ض خواهم کرد که
علوم دقیق در ع

٣٨٥، تهران، ١٠  ج

e Exact Sciences 

ته ،علمی و فرهنگی

ی که فلک تدوی
نقطه، نسبت به

خت مدلی که در
وزه جفتد، که امر

با سر AGBل
کوچکک فلک

است و به دور م
گاه نچرخد، آنمی

با حر ABی قطر

تذزدهم باب دوم
ه کار گرفته است

ه کار بل عطارد ب
چنان که باید ام 

 آن را در همین
ی متعددی بها ل

 اختصار معرفی
خود در عرضۀ راه
و یکی از عالء ال

ی خفری براها ل
 در عرض و نقط
بطلمیوسی، فرض

عباور به نام  یگه

،شنامۀ جهان اسالم

in Antiquity (Cou

زاده، انتشارات ع یتصنع

 زیرا فلک حاملی
شود یمت داده

  ردد.
جانبه، یعنی ساخ
ضیۀ مشهور خود
 اگر فلکی مثل

، بگردد و اگر یک
ا تر بزرگ فلک

 جهت مخالف م
دایره بوده، روی

   کرد.
قیت در فصل یاز

به ٢خارجی های
حل را برای مدل

نتوانسته، هنوز
داوند یاری دهد،

حل و خفری راه
را به آنهاضی از

طوسی به عجز خ
از خودش وآنها 

حله دارم، بر راه
به نظریۀ حرکت

ی بها مدلری با
نوکتاب اتو  ١ت

               
دانشدر » فت طوسی

urier Dover Publi

همایون ص، ترجمۀ ق

شود، یمیز دیده
 یکنواخت حرکت

گر یم یکنواخت
ین اشکال چندج
خند، طوسی از ق
اس این قضیه

Dور مرکز خود،

رش نصف قطر
و در دو برابرت 

نقطۀ تماس دو
ی نوسان خواهد

 قضیه را با موفق
هدل ماه و سیاره

وانست این راه ح
در مورد عطارد«

ق شوم ... اگر خد
نی بین طوسی

و بعض نکته اشاره
ورد عطارد، که ط
ست که سه تا از

این مقالهی که در
 و بحث مربوط ب

ی خفرها حلراه
ی که در پیوست

                   
جف«رک. مدخل شتر

 ٤٧٥- ٤٧٢. 
  م. 

ications). 

تیقم دقیق در عهد ع

 
سیارۀ عطارد نیز
مدیر با سرعت
منطبق نیست،

برای حل ای
مراکزشان بچرخ

کند. بر اسا یم
یکنواخت به دو
بگرداند که قطر

با سرعت Zخود 
H که در ابتدا ن

رفت و برگشتی
طوسی این
برای ساخت مد
هر چند وی نتو

«گوید:  یموی 
تصور آن موفق
در بازۀ زمان

خفری به این نک
افزاید. در مو یم

عرضه کرده است
طبق هدفی

کنم و یمتمرکز 
مقایسۀ ر در

نجوم بطلمیوسی
  ٣.دارد

                   
برای آشنایی بیش .١

پور، ص هاشمی
م -و سیارۀ زهره، .٢

علومفارسی: ترجمۀ 
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 ٢شکل 

  مدل ماه
که گفته شد، مدل بطلمیوسی ماه دارای دو اشکال است: اشکال معدل المسیر، که ذکر شد، و  طور همان

ین مشخص شده چ نقطهدل بطلمیوس با خطوط ، م٢اشکال محاذات که در ادامه گفته خواهد شد. در شکل 
ی ها عقربهتوسط فلک مایل در جهت خالف توالی، یعنی جهت  Fاست که در آن، فلک حامل به مرکز 

 Fآورد. حامل نیز به نوبۀ خود در خالف جهت آن به دور  یم Aکند و اوج حامل را به نقطۀ  یمساعت، حرکت 
این  ١کند. یم، یعنی مرکز عالم، ایجاد Oیی مساوی به دور نقطۀ اه کمانی مساوی، ها زمانگردد، ولی در  یم

  بایستی حل شود. یمهمان اشکال معدل المسیر است که 
پ) اشکال ٣٠گوید (گ یمخفری 

معدل المسیر در ماه چهار راه حل دارد. دو 
را منجمان دیگر، یعنی طوسی در  آنهاتا از 

نهایة و شاگردش شیرازی در  تذکره
. اند کردهعرضه  التحفة الشاهیةو  االدراک

بعد از توصیف هر کدام از این 
خود  حل راهوی به معرفی  xvii،ها حل راه
  پ).٣٧ -ر٣٧پردازد (گ یم

مدل خفری یک خارج مرکز جدید به 
با  ٢کند که در شکل  یمفرض  1Fمرکز 

شود. این فلک با  یمخطوط توپر دیده 
و  F1سرعت یکنواخت به دور مرکز خود 

ور مرکز عالم با سرعتی چهار برابر نه به د
گردد که در اینجا به  یمسرعت فلک مایل 

کند که با  یمفرض  F2دهیم. درون فلک خارج مرکز یک فلک حامل دیگر به مرکز  یمنمایش  η٤صورت 
ی حامل و خارج مرکز، مرکز ها فلکچرخد. ترکیب حرکات  یمسرعت نصف فلک قبلی و در خالف جهت آن 

برای نمایش  ٢نزدیک است. در شکل  Cآورد که بسیار به مرکز تدویر بطلمیوسی  یم C2به  فلک تدویر را
  از مقیاس واقعی طراحی شده است. تر بزرگ CC2دادن موقعیت نقاط، فاصلۀ 

توان نشان داد که بر اثر حرکت ترکیبی  یمیرا زکند،  یممدل خفری اشکال معدل المسیر را به خوبی حل 
کند، نسبت به مرکز عالم  یمکه رصدهای بطلمیوسی ایجاب  طور همان C2خفری نقطۀ  حامل و خارج مرکزِ

O  توان اثبات کرد که خط  یمگردد.  یمیکنواختC2F2  همیشه از نقطۀO ٢گذرد و با خط االوجین یم 
                                                       

  م. – .بپیمایدهای مساوی های مساوی کماندر زمان Oنسبت به مرکز عالم  Cگردد که مرکز تدویر می Fبه دور  چنانفلک حامل  .١
2. apsidal line 
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  سازد. یم ηهمیشه زاویۀ 
قطع کند. در  'Oمثل  نگذرد، باید به ناچار خط االوجین را در نقطۀ دیگری Oاز نقطۀ  C2F2اگر خط 

  منطبق نخواهد بود. O'F2بر  OF2نتیجه 
به  F1ای به مرکز  یرهدا، زیرا این دو خط هر دو شعاع F1F2 = F1Oدانیم که  یم F1F2Oحاال از زاویۀ 

است.  η٤، زیرا زاویۀ خارجی این مثلث طبق فرض F1F2O = F1OF2 = 2ηهستند. بنابراین زاویۀ  sشعاع 
باید با  F2Oقرار دارد. بنابراین خط  C1F2C2باشد، چون در برابر زاویۀ  η٢نیز باید برابر با  'F1F2Oولی زاویۀ 

 Oاز  C2F2سازند. در نتیجه ادامۀ خط  یم F1F2با خط  η٢یۀ آنها زاویکی باشد، زیرا هر دوی  'F2Oخط 
  یکی است. Oبا نقطۀ  'Oاالوجین بسازد و بنابراین نقطۀ  با خط ηای برابر با  یهزاوگذرد و باید  یم

 ٢کند و نه شکلی مشابه شکل  یمکند، نه ابعاد دقیق مدلش را معرفی  یمخفری نه چنین اثباتی عرضه 
توان به آسانی شکل این مدل را طراحی کرد،  یمشود. ولی با استفاده از توصیف خفری  یمدر نسخ خطی پیدا 

واحد  ٦٠برابر با  Rساس این که در مدل بطلمیوسی، کند. بر ا زیرا آن را به ابعاد مدل بطلمیوسی مربوط می
  شود. یمخروج از مرکز بطلمیوسی در نظر گرفته  نصفنیز در مدل خفری  sشود، خروج مرکز  یمفرض 

و تربیعین با خورشید، مدل  ها مقابله، ها مقابلههای کلیدی ماه مثل نیازی به گفتن نیست که در موقعیت
کنند. یک برنامۀ کامپیوتری برای  یمبینی  یشپاً یکسانی برای مرکز تدویر خفری و بطلمیوس موقعیت دقیق

و تفاوت بین  OC2و  OCدهد. این برنامه فواصل  یمدیگر نقاط نوشته شده است که مقادیر زیر را به دست 
له بر اثر تفاوت این دو فاص Oای که در مرکز عالم  یهزاوکند. بیشترین تغییرات در  یمآن دو را محاسبه 

 ηبرای تمام مقادیر  ها تفاوتای آمده است. وقتی این  یهزاوشود، نیز محاسبه شده و به نام تفاوت  یمتشکیل 
) R=  ٦٠(مقیاس  ١واحد ١؛ ٤)، بیشترین تغییرات در فاصله فقط ١درجه محاسبه شد (جدول  ٣٦٠تا  ٠از 

شود. بیشترین تغییرات در  یمواقع  سازد، یمدرجه با خط االوجین  ٤٥زاویۀ  OCاست که در نقاطی که خط 
 ٣٠درجه باشد و بیشترین مقدار آن به  ٣٠٩و  ٢٣١، ١٢٩، ٥١برابر با  ηهایی است که ای زمان یهزاوتفاوت 

. به اند نشدهینها نقاطی هستند که هرگز در طراحی مدل بطلمیوسی در نظر گرفته ارسد.  یمدرجه  ٠؛ ٨،
درجه در  ٠؛ ١٠دهد، کمتر از حد خطای مورد پذیرش  یمآن نقاط روی که در  ٠؛ ٨، ٣٠عالوه بیشینه خطای 

  دورۀ اسالمی و یونان باستان است.
ی مؤیدالدین ها مدلی قبلی، ها مدلهای  یژگیوتوان ترکیبی از بهترین  یماز دیدی دیگر مدل خفری را 

د که خروج از مرکز الدین شیرازی دانست. مدل خفری این شباهت را با مدل شیرازی دار عُرضی و قطب
 xixو در برگرداندن جهت حرکت همانند مدل عُرضی است، xviiiنصف کرده است F1بطلمیوسی را در نقطۀ 
  ها نیز به کار خواهد رفت.که در مدل دیگر سیاره

این مدل از افالکی با  اوالًهای منحصر به خود است.  یژگیوبا این همه مدل خفری برای ماه دارای 
ای که مدل  یرصدهای کلیدی با مقادیر کند و در عین حال در موقعیت یمده سرعت یکنواخت استفا

                                                       
١. x; y, z  یعنیx و  جزءy  دقیقه وz .ثانیه  
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ساخته شده است، هماهنگ است و در نتیجه با اصول اولیۀ نجوم بطلمیوسی سازگار  آنهابطلمیوس بر اساس 
یعین مبتال به اشکال مدل بطلمیوس در دو برابر شدن تربشود که در نقاط  یماست. اما همین موضوع باعث 

یعین نسبت به نقاط مقابله و مقارنه باشد، در حالی که چنین چیزی در رصدها دیده تربطر ظاهری ماه در ق
کرد این اشکال متوجه مدلش نبود. ولی چون  یمشود. اگر خفری از مدل ابن شاطر برای ماه استفاده  ینم

دانسته است.  ینمکار او چیزی توان پذیرفت که وی از  یمی به ابن شاطر نکرده است، ا اشارهگاه  یچهخفری 
  در ادامه به این نکته برخواهم گشت.

مرکز تدویر ماه را از مرکز  فواصلمقایسۀ مدل ماه خفری با بطلمیوس. این جدول : ١جدول 
 کمانای از دید مرکز زمین بر حسب دقیقۀ  یهزاو تفاوتزمین و تفاوت آن فواصل را به همراه 

  دهد. یمنمایش 

 ای تفاوت زاویه تفاوت فاصله خفری بطلمیوس کشیدگی
0 60.00060.0000;000;00 
559.81159.8430;010;09
1059.25259.3780;070;38
1558.34958.6180;161;25
2057.14257.5860;262;26
2555.68256.3150;373;39
3054.03254.8420;484;57
3552.25753.2120;576;13
4050.42551.4751;027;20
4548.60049.6831;048;08
5046.84247.8921;028;29
5545.20046.1550;578;19
6043.71544.5250;487;33
6542.41943.0520;376;17
7041.33641.7800;264;40
7540.48040.7490; 16 2;57
8039.86339.9890;071;25
8539.49139.5230;010;22
9039.36739.3670;000;00 
9539.49139.5230;010;22
10039.86339.9890;071;25
10540.48040.7490; 16 2;57
11041.33641.7800;264;40
11542.41943.0520;376;17
12043.71544.5250;487;33
12545.20046.1550;578;19
13046.84247.8921;028;29
13548.60049.6831;048;08
14050.42551.4751;027;20
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 ٣شکل 

 ای تفاوت زاویه تفاوت فاصله خفری بطلمیوس کشیدگی
14552.25753.2120;576;13
15054.03254.8420;484;57
15555.68256.3150;373;39
16057.14257.5860;262;26
16558.34958.6180;161;25
17059.25259.3780;070;38
17559.81159.8430;010;09
18060.00060.0000;000;00 

  های خارجیمدل سیاره
، است Oرصدگر در نقطۀ  ٣است. در شکل  تر سادههای خارجی از مدل ماه بسیار مدل بطلمیوس برای سیاره

 Rمرکز معدل المسیر بطلمیوسی است. مثل همیشه شعاع فلک حامل  Eو  Tفلک حامل بطلمیوسی به مرکز 
را با  Cر جهت توالی است و مرکز تدویر است. در مدل بطلمیوس سرعت متوسط فلک حامل د ٦٠برابر با 

سرعت یکنواخت به دور معدل المسیر 
C گرداند، که با اصل حرکت  یم

یکنواخت که بطلمیوس خود آن را 
پذیرفته است تعارض دارد. این خالصۀ 
اشکال معدل المسیر در مدل سیارات 

   خارجی است.
برای حل این اشکال، خفری 

ر) یک فلک خارج مرکز ٤١-پ٤٠(گ
 xx، به شیوۀ عُرضی،Kجدید به مرکز 

کند که خروج از مرکز  یمفرض 
کند و با  یمرا نصف  TEبطلمیوسی 

سرعتی دو برابر سرعت فلک حامل 
بطلمیوسی به طور یکنواخت نسبت به 

K چرخد. بر اثر این حرکت، مرکز  یم
آید. درون این  یم 'Cموقتی تدویر به 

فلک، خفری فلک حامل دیگری فرض 
که در خالف جهت ولی با همان سرعت فلک حامل بطلمیوسی به طور یکنواخت  'Kه مرکز کند ب یم
رسد. خفری به تبعیت از شیرازی،  یم "Cگردد. در نتیجۀ ترکیب این دو حرکت، مرکز موقتی تدویر به  یم
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و افزاید  یمچرخد،  یم "Cروی محیط فلک حامل دوم که به دور مرکزش  محیطهبه نام  ١یک فلک تدویری
  شود. یم، یعنی مرکز تدویر بطلمیوسی، منطبق Cروی نقطۀ  '"Cبدین ترتیب مرکز واقعی فلک تدویر 

برد. در شیرازی اصطالح فنی محیطه را برای فلک تدویری که عُرضی در مدل خود بکار برده، به کار می
م نیست که آیا خفری مدل عُرضی شعاع این فلک تدویری برابر با نصف خروج از مرکز بطلمیوسی است. معلو

کند یا اینکه باید فرض  یمنیز همان منظور را دارد، در حالی که شعاع آن را برابر با خروج از مرکز معرفی 
کنیم که از مدل محیطه به دو شیوه استفاده کرده است. در شیوۀ دوم، دو فلک تدویری کوچک فرض 

شود. با معرفی  یممنطبق  Cبر  '"Cرکز تدویر چرخد و با حرکت آنها م یمشود که یکی بر محیط دیگری  یم
  شود. یمدو فلک تدویری این نکته روشن 

 تواند بدون اینکه دچار تناقضی شود که در آن مدل وجود دارد، یمخفری مدعی است که مدلش 
های کلیدی، های مورد نیاز در مدل بطلمیوسی را تولید کند. شکی نیست که این ادعا در موقعیت یتموقع
 با یباًتقری اوج و حضیض، صحیح است، ولی بر خالف اعتراف خفری که مدلش را در دیگر نقاط فقط یعن

توان به راحتی اثبات  یممنطبق است.  کامالًداند، باید گفت که در آن نقاط نیز  یممدل بطلمیوسی هماهنگ 
  ماند. یمها منطبق  یتموقعدر تمام  Cهمیشه بر نقطۀ  '"Cکرد که نقطۀ 
یابد و  یمادامه  Fتا نقطۀ  'KKکند، خط  یمحرکت  α٢با سرعت  Kخارج مرکز اول به مرکز  چون فلک

است  AECروبه روی زاویۀ  FEKسازد. ولی زاویۀ  یم FEK = αرا با زاویۀ  KEFالساقین  یمتساومثلث 
  گذرد. یم Cهمیشه از نقطۀ  FEاست. بنابراین امتداد خط  αکه طبق مدل بطلمیوسی برابر با 

گردد. در نتیجه  یمدر خالف جهت خارج مرکز اول  αبا سرعت  'Kکنون فلک خارج مرکز دوم به مرکز ا
  است، موازی خواهد ماند. EFکه امتداد داده شدۀ  CFیا  EFهمیشه با خط  "K'Cخط 

، یعنی برابر با خروج از مرکز بطلمیوسی، داشته باشد، و اگر با K'Fاگر فلک محیطه شعاعی برابر با 
 '"C"Cمنطبق خواهد بود، زیرا خط  Cبر نقطۀ  '"Cدر جهت فلک خارج مرکز اول بگردد، نقطۀ  αعت سر

 '"Cشکل خواهد گرفت. بنابراین نقطۀ  'C"C"'FKاالضالع  یمتوازخواهد ماند و  KFهمیشه موازی با 
ۀ یکسانی به ، یعنی مرکز تدویر بطلمیوسی، منطبق است و از دو مدل بطلمیوسی و خفری نتیجCهمیشه بر 

  دست خواهد آمد.
توان فرض کرد که چنین  یمنیازی به گفتن نیست که خفری چنین اثباتی عرضه نکرده است، اما 

گرفته  یمیی برای اثبات درستی این مدل در زمان مطالعۀ این متن میان دانشجویان و مؤلف شکل ها برهان
  است.

  مدل اول عطارد
که گفته شد، با اینکه طوسی توانست اشکال  طور همانیچیده است. مدل بطلمیوس برای عطارد به راستی پ

                                                       
1. epicyclet 
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صراحتاً اعتراف کرده است که از حل اشکال  تذکرههای خارجی حل کند، در معدل المسیر را در ماه و سیاره
توان به  یمگوید که  یمر)، ٤٣دارد (گ تذکرهمدل عطارد ناتوان است. خفری در این قسمت از شرحی که بر 

از آن خود اوست و  آنهاپردازد که سه تای  یمی مختلفی فکر کرد. آنگاه به توصیف چهار راه حل ها حلراه 
  xxiدانیم کسی جز قوشچی نیست. یمکند، که  یمچهارمی را به یکی از متأخران منتسب 

مرکز فلک حامل بطلمیوسی و  Hمرکز فلک مدیر بطلمیوسی،  Pاست،  Oدر مدل بطلمیوس رصدگر در 
E فلک مدیر، فلک حامل به مرکز ٤دل المسیر (شکل نقطۀ مع .(H  را در جهت خالف توالی با سرعتα  که

چرخد و مرکز  یمدر جهت توالی  Hگرداند. فلک حامل نیز به دور  یمبرابر با سرعت متوسط عطارد است، 
است  αبرابر با  با خط االوجین pECآورد، اما این چرخش چنان است که زاویۀ خط  یم pCتدویر را به نقطۀ 

پیماید. این بدان  می Eی مساوی نسبت به مرکز معدل المسیر ها زمانیی مساوی در ها کمانهمیشه  pCو 
گردد، بلکه نسبت  ینمشود، نسبت به مرکز حامل یکنواخت  یمکه توسط فلک حامل حمل  Cpمعنا است که 

  المسیر عطارد است. به معدل المسیر حرکت یکنواخت دارد، و این همان اشکال معدل 
ر). این فلک جدید ٤٤-ر٤٣کند (گ یمفرض  Dخفری در راه حل اولش یک فلک مدیر جدید به مرکز 

چرخد و فلک حاملی به مرکز  یمدر جهت فلک حامل بطلمیوسی و با سرعت دو برابر سرعت متوسط عطارد 
M  ی برابر با فلک حامل بطلمیوسی را ا اندازهو
امل جدید نیز به نوبۀ گرداند. این فلک ح یم

خود در خالف جهت مدیر و با نصف سرعت آن 
چرخد. خفری روی محیط فلک حامل جدید،  یم

 ٤دهد که در شکل  یمیک جفت طوسی جای 
نمایش داده شده  اندازه همبا دو فلک تدویری 

در جهت و  تر بزرگاست، به صورتی که فلک 
، در α٢با سرعت فلک مدیر خفری، یعنی 

در  تر کوچکچرخد و فلک  یم جهت توالی
گردد.  یمخالف جهت آن و با سرعت دو برابر 

برآیند حرکات این چهار فلک، یعنی مدیر، 
شود که مرکز  یمحامل و جفت طوسی باعث 

بسیار  Cpبه مرکز تدویر بطلمیوسی  Cتدویر 
برای تشخیص  ٤نزدیک باشد. البته در شکل 
از  کمی بیشترآنها این دو نقطه از هم فاصلۀ 

  مقدار واقعی ترسیم شده است.
 ٢٤٠و  ١٢٠های  یضحض، یعنی اوج و اند رفتهای که برای ساختن مدل بطلمیوسی به کار  یرصددر نقاط 

همچنین زمانی که مرکز تدویر در  آنهاکنند.  یمی از اوج، هر دو مدل خفری و بطلمیوس یکسان عمل ا درجه

 ٤شکل 



 

  

۷۶ 

 ٥شکل 

دهند. نتیجه آن که  یمه نقطۀ معدل المسیر و مرکز عالم به دست تربیعین از اوج باشد، نتایج یکسانی نسبت ب
در مدل خفری هیچ فلکی وجود ندارد که نسبت به مرکزی جز مرکز خودش یکنواخت بگردد و در عین حال 

گذرد و در نتیجه ملزومات رصدی بطلمیوس را  یم Eهمیشه از نقطۀ  CMتوان نشان داد که امتداد خط  یم
  کند. یمنیز ارضا 

 ٥٩جای داشته باشد، خطایی بیشتر از  Oها مدل خفری از دید ناظری که در مرکز عالم  یتموقعدر دیگر 
خطایی که در مدل ماه شاهد بودیم و کمتر از حد خطای  نصف یباًتقردرجه ندارد که همین مقدار هم  ٠؛ ٤،

رکت متوسط عطارد به شود، زمانی است که ح یمدیده  ٢است. بیشترین خطا که در جدول  ٠؛١٠ محسوس
  رسد که جزو نقاط رصدی مورد استفادۀ بطلمیوس نبوده است. یمدرجه  ٥٨

  مدل دوم عطارد
ر) واقعاً پیچیده و کمی مبهم است. اگر از مدل ٤٦-ر٤٤کند (گ یممدل دومی که خفری برای عطارد عرضه 

کند  یمخارج مرکز تعویض  بینیم که خفری فلک مدیر بطلمیوسی را با یک فلک یمبطلمیوسی شروع کنیم 
در مدل بطلمیوس است. این فلک با سرعت متوسط عطارد در  E) که به مرکز نقطۀ معدل المسیر ٥(شکل 

ی ها عقربهجهت توالی، یعنی خالف 
گردد. خفری روی محیط این  یمساعت، 

ه بافزاید که  یمفلک دو جفت طوسی 
گوید. وی  یمآنها جفت بزرگ و کوچک 

را نسبت  ها لکِ جفتسرعت هر چهار ف
، شعاع فلک خارج مرکز، EKبه جهت 

گیرد. برای هر کدام از این  یماندازه 
نیز  مرکز همیی ها فلکتوان  یم ها فلک

در نظر گرفت که اثر اضافی حرکت 
آنها افالک دیگر را بر مبدأ چرخش 

حذف کند. طوسی نیز یک فلک 
با تدویر برای خنثی کردن  مرکز هم

 xxiiنظر گرفته است.حرکات اضافی در 
ی به استفاده از این ا اشارهخفری هیچ 

کند، اما به گمان  ینم مرکز همافالک 
خوانند خود به لزوم آن  یمیا دانشجویانی که متن را و کند که خواننده خود آن را در نظر دارد  یممن او فرض 

   برند. یمپی 
کند،  یمهت فلک خارج مرکز حرکت جفت بزرگ با سرعت و در ج ترِ بزرگکند که فلک  یمخفری فرض 
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 EKو در خالف جهت آن نسبت به جهت  دو برابرمکملِ آن با سرعتی  ترِ کوچکدر حالی که فلک 
جفت کوچک بر عکس جفت بزرگ، یعنی با سرعت فلک خارج مرکز ولی در خالف  تر بزرگچرخد. فلک  یم

  کند. یمدر جهت فلک خارج مرکز گردش همراه آن با سرعت دو برابر و  تر کوچکگردد و فلک  یمجهت آن 
را بسیار به مرکز تدویر  'Cحرکت برآیند افالک خارج مرکز و دو جفت، مرکز تدویر مورد نظر خفری 

های کلیدی نتایج دارد. در اینجا هم هر دو مدل طوسی و خفری در موقعیت یمنزدیک نگه  Cبطلمیوس 
است، با خطای  Oرین خطا از دید ناظری که در مرکز عالم بیشت آنهاکنند و در نقاط بین  یمیکسانی تولید 

   در نجوم دورۀ اسالمی است. ٠؛ ١٠مدل اول برابر و در نتیجه کمتر از خطای قابل قبول 
مدل خفری برای عطارد در مقایسه با مدل بطلمیوس. این جدول، فواصل مرکز تدویر از  :٢جدول 

اویۀ بین مراکز تدویر بطلمیوسی و خفری از دید زمین را زمین و نقطۀ معدل المسیر و تفاوت آنها و ز
  دهد. نشان می

α تفاوت فاصله از خفری  بطمیوس 
 معدل المسیر 

  تفاوت فاصله
 زاویه از زمین

0  69.0066.0069.0066.000;000;00 0;00 
5 68.9365.9468.9365.940;180;18 0;05 
10 68.7165.7568.7355.771;111;11 0;20 
15 68.3565.45 68.4055.502;352;35 0;45 
20 67.8765.0467.9465.124;224;21 1;17 
25 67.2764.5467.3864.656;216;21 1;55 
30 66.5763.9666.7164.108;248;24 2;35 
35 65.7963.3165.9663.4810;1910;18 3;15 
40 64.9562.6265.1562.8211;5611;56 3;52 
45 64.0661.9064.2862.1213;0813;07 4;23 
50 63.1561.1863.3861.4113;4913;48 4;45 
55 62.2360.4662.4660.6913;5613;56 4;57 
60 61.3359.7761.5560.0013;3113;30 4;57 
65 60.4659.1360.6759.3412;3612;35 4;46 
70 59.6358.5459.8258.7311;1711;16 4;23 
75 58.8658.0259.0358.189;409;40 3;52 
80 58.1757.5758.3057.707;557;55 3;15 
85 57.5457.2057.6557.316;096;09 2;35 
90 57.0056.9257.0857.004;304;24 1;56 
95 56.5556.7356.6056.783;023;02 1;20 
100 56.1956.6356.2256.661;511;51 0;49 
105 55.9156.6155.9256.630;580;58 0;26 
110 55.7156.6755.7256.680;230;23 0;10 
115 55.6056.8055.6056.800;050;05 0;02 
120 55.5657.0055.5657.000;000;00 0;00 
125 55.5957.2555.5957.250;030;03 0;01 
130 55.6757.5555.6757.550;120;12 0;05 



 

  

۷۸ 

α تفاوت فاصله از خفری  بطمیوس 
 معدل المسیر 

  تفاوت فاصله
 زاویه از زمین

135 55.7957.8755.8057.880;230;23 0;10 
140 55.9558.2155.9658.220;310;31 0;14 
145 56.1358.5656.1458.570;360;36 0;16 
150 56.3158.8956.3258.900;360;36 0;16 
155 56.5059.5056.5059.210;310;31 0; 14 
160 56.6659.4756.6759.480;240;24 0;10 
165 56.8059.7056.8159.700;150;15 0;06 
170 56.9159.8656.9159.860;070;07 0;03 
175 56.9859.9756.9859.970;020;02 0;00 
180 57.0060.0057.0060.000;000;00 0;00 

 . در مـدل خفـریرا نداردهای مدل بطلمیوسی  یناهماهنگکه مدل خفری  بینیم میدر اینجا بار دیگر 
چرخند و نقطۀ معدل المسیر که الزمۀ رصـدهای  یمافالک با سرعت یکنواخت نسبت به مراکز خود  همۀ

  بطلمیوسی است نیز در جای خود قرار دارد.

  مدل سوم عطارد
است، ولی هنوز دارای سه فلک  تر سادهر)کمی از مدل دوم ٤٧ -ر٤٦مدل سوم خفری برای عطارد (گ

) خفری فلک مدیر و حامل بطلمیوس ٦تدویری و یک خارج مرکز است. در مقایسه با مدل بطلمیوس (شکل 
 Mرا با یک فلک خارج مرکز به مرکز 

کند که خروج از مرکز آن نصف  یمعوض 
فاصلۀ نقطۀ معدل المسیر و مرکز مدیر 

سی است. روی محیط این فلک بطلمیو
ی ها شعاعخارج مرکز، سه فلک تدویر با 

برابر با نصف خروج از مرکز بطلمیوسی جای 
دارند که دو تای اول یک جفت طوسی را 

  سازند. یم
اگر فلک خارج مرکز با سرعت متوسط 

بچرخد،  Mعطارد و در جهت توالی به مرکز 
خواهد  Kآنگاه مرکز جفت طوسی به نقطۀ 

 دو برابرفلک بزرگ جفت با سرعت  رسید.
فلک خارج مرکز و در همان جهت 

در  تر کوچکچرخد، در حالی که فلک  یم
خالف جهت آن و با سرعت دو برابر آن [یعنی چهار برابر سرعت متوسط عطارد در خالف توالی]  گردش 

 ٦شکل 
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ی با سرعت سه برابر با فلک خارج مرکز ول جهت هماست،  Tکند. فلک تدویری سوم که حاال مرکزش در  یم
 دارد. یمنزدیک نگه  Cرا بسیار به مرکز تدویر بطلمیوسی  'Cگردد و در نتیجه مرکز تدویر  یمآن 

کنند. در نقاط میانی، مدل سوم  یمهای کلیدی، وضعیت یکسانی ایجاد همانند گذشته این دو مدل در موقعیت
است. یک بار  ٠؛ ١٠از حد خطای مورد قبول  تر کمکند که  یمخفری همان خطای دو مدل قبلی را ایجاد 

توان دید که ابعاد این مدل در حدود رصدهای بطلمیوسی قرار دارد و هیچ کدام از افالک جز به دور  یمدیگر 
  مراکز خودشان حرکت یکنواخت ندارند.

  مدل چهارم عطارد
ر). ٤٨ -ر٤٧کند (گ یمنتسب الدین شیرازی مدل چهارم را به یکی از متأخران م که گفته شد قطب طور همان

های آن را  یژگیوکه این مدل از آنِ قوشچی است و  ام دادههایی که به آن اشاره شد، نشان در یکی از مقاله
بینم که آن تحلیل را اینجا تکرار کنم، ولی نمای کلی آن را برای  ینمنیازی  xxiii.ام دادهبه تفصیل شرح 

   کنم. یمکامل بودن مقاله عرضه 

  
و خروج از مرکزی برابر  Nشچی برای عطارد فلک مدیر بطلمیوسی را با یک فلک دیگر به مرکز مدل قو

). یک فلک حامل جدید نیز ٧کند (شکل  یمبا نصف فاصلۀ نقطۀ معدل المسیر و مرکز مدیر قبلی جایگزین 
ر در نظر مدی فلکدرون آن  Hکه خروج از مرکزش برابر با نصف خروج از مرکز بطلمیوسی است به مرکز 

٧شکل 



 

  

۸۰ 

با شعاع نصف خروج از مرکز بطلمیوسی روی محیط فلک حامل جای  اندازه همگیرد و دو فلک تدویری  یم
  دهد. یم

گردد و فلک حامل نیز با سرعت دو  یمفلک مدیر جدید با همان سرعت و جهت فلک مدیر بطلمیوسی 
اول با سرعت فلک حامل گردش چرخد. فلک تدویریِ  یم Hبرابر ولی در خالف جهت آن به دور مرکز خود 

 Gکند و فلک تدویری دوم در خالف جهت فلک اول و نصف سرعت آن. برآیند این حرکات مرکز تدویر  یم
  دارد. یمنزدیک نگه  Cرا بسیار به مرکز تدویر بطلمیوسی 

های کلیدی نتیجۀ یکسانی حاصل که از این مدل و مدل بطلمیوس در موقعیت ام کردهقبالً اثبات 
ی خفری ها مدلیفزایم که مدل قوشچی خطایی برابر با خطای دیگر بتوانم این نکته را  یمشود و حاال  یم

  کند.  یمایجاد 
) در تمامی چهار مدل مذکور همیشه با رابطۀ ٨(شکل  Cبه عالوه باید یادآور شوم که فاصلۀ مرکز تدویر 

  آید: یمزیر به دست 
( )(EC R e cos )  cos ( ) ,= + α + α٢   

شعاع حامل و  = e ٣و   = ٦٠Rن که در آ
  خروج از مرکز بطلمیوسی هستند.

کند،  ینمهرچند خفری به این نکته اشاره 
توان اثبات کرد که در هر چهار  یمبه راحتی 

مدل خطاهای یکسانی نسبت به مدل 
شود. اما در  یمبطلمیوسی در نقاط یکسان دیده 

   دقیقۀ قوس است. ٥تمام موارد خطا کمتر از 

  ات پایانیمالحظ
ای  یارهسی ها مدلی که بر ا خالصهبا بررسی 

توان به سرعت تشخیص داد  یمخفری داشتیم، 
پرداز پیشرفته سروکار  یهنظرکه با یک دانشمند 

داریم. ولی برای درک اهمیت دستاوردهای 
وی، نیاز است وی را در بستر فکری و اجتماعی 
مکتب مراغه در قرون هفتم و هشتم هجری عرضه کردند،  زمانش قرار دهیم. با توجه به آثاری که منجمان

یاب و بصیرت  کمخفری نه تنها ادامه دهندۀ راه این سنت دیرپای نقد نجوم بطلمیوسی است، بلکه خالقیت 
کند که پیش از او سابقه نداشته است. اما همچنین جدایی حداقل دو قرنی بین او و  یمپربهایی را بدان اضافه 

توان تولید چنین  یمکشد که قبالً پرسیده نشده است: چگونه  یمسؤال جالبی را پیش منجمان مراغه 

 ٨شکل 
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دستاوردهای اصیلی را در زمانی این چنین دیرهنگام، درست زمانی که دورۀ افول علم اسالمی خوانده 
  شود، توضیح داد. یم

  خفری و سنت مراغه
» تکملۀ«شود که اثر او واقعاً تر میشود، معلوم یم تر روشنهر چه ارتباط خفری با منجمان متقدم مکتب مراغه 

گوید که عبارات شرح جرجانی را در  یمصراحتاً  تکملهطوسی است. خفری در مقدمۀ  تذکرۀشرح جرجانی بر 
». مدرجاً فیه الفاظ الشرح الذی ألّفه السید المحققین وسند المدققین تیمّناً بکلماته الشریفة«کتابش آورده است: 

به روشنی به او اشاره دارد که معموًال » شریف«ام جُرجانی در این عبارت نیامده است، ولی اصطالح هر چند ن
 تذکرۀتوان خفری را ادامۀ دهندۀ راهی دانست که با  یمشود. بنابراین  یمالشریف الجرجانی خوانده 

  نصیرالدین طوسی، مدیر رصدخانۀ مراغه، آغاز گردید.
ای  یسهمقاویسی کورکورانۀ شرح جرجانی با کمی تغییرات دانست. در واقع متن کتاب خفری را نباید رون

دهد که علی رغم آنکه خفری از شرح جرجانی استفاده کرده است، ولی با کمی  یمبین این دو متن نشان 
یی که اینجا بحث شد (که ابداع خودِ خفری ها مدلای بدان افزوده است. تعداد اندکی از  یشهرآزادی مباحثی 

. آنچه ظاهراً خفری انجام داده آن اند گرفتهود یا برگرفته از منابع دیگر بود) در شرح اصلی جرجانی شکل ب
ی دیگر شود و خواننده را تشویق کند که ها شرحدانسته که جایگزین تمام  یماست که اثر خود را یک ابَرشرح 

  ی خفری ابداع کند.ها حل راهیی همانند ها حلراه 
ادعا کرده است که در کنار شرح جرجانی از منابع دیگر نیز استفاده کرده است. در واقع دیدیم که خفری 

او از شروح دیگر مثل شرح نظام الدین نیشابوری (قرن هشتم هجری) و شرح معلم نیشابوری، یعنی 
چون  xxivاستفاده کرده است.، دهد یمبه او ارجاع » التحفةصاحب «با عنوان  معموالًالدین شیرازی که  قطب

توان نتیجه گرفت  یمطوسی مرتبطند،  تذکرۀخفری وارث این فهرست بلند از منجمانی است که همگی به 
توان گفت کتاب خفری جزئی از سنت  یمگیرد. همچنین  یمکه کتاب او به خوبی در سنت مکتب مراغه قرار 

فری شامل این تعداد به اندازۀ شرح خ تذکرهکدام از دیگر شروح  یچهاست.  تذکرهشناخته شدۀ شروح 
خالی  تذکرهباشند و هم جاهایی را که  تذکرهی متنوع و موفق نیستند که هم مکمل پیشنهادات ها مدل

  گذاشته، پر کنند. 
گیرد،  یمجای  تذکرهخفری درون سنت  تکملۀاین کتاب دارای نقایص متعددی نیز هست. از آنجا که 

در باال اشاره شد  مثالًوسی مرتبط نیستند، به کار نبرده است. ط تذکرۀیی را که مستقیماً به ها پژوهشنتایج 
های که خفری برای مدل ماه از دستاوردهای ابن شاطر دمشقی استفاده نکرده است. در نتیجه با اینکه اشکال

شود،  یمکند، به اشکال رصدی آن را که به قطر ظاهری ماه در تربیعین مربوط  یممدل بطلمیوسی را حل 
  زد.پردانمی

تنها از طریق آثار  ،ی اصلی مراغهها چهرهاثر بزرگ مؤیدالدین عُرضی، از  به ظاهراً خفری حتی
هیچ شاهدی مبنی بر آن که خفری  xxv.کند میالدین شیرازی که شدیداً تحت تأثیر عُرضی بود، توجه  قطب
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الدین شیرازی آن را  ار قطبتوان پذیرفت ک تنها از طریق آث یمخود کتاب عُرضی را دیده باشد، وجود ندارد و 
  شناخته است. یم

 مثالًشوند. گیرد، مسائل جدیدی ظاهر می یمجای  تذکرهخفری بدین شکل در سنت  تکملۀزمانی که 
و یکی از اولین شارحان آن. از طرف دیگر  تذکرهالدین شیرازی، شاگرد مؤلف  ارتباط بین خفری و قطب

از او به عنوان مؤلف  معموالً شود که  یمترین منابع شمرده  یاصلز جرجانی یکی ا در کتابالدین شیرازی  قطب
الدین شیرازی عرضه کرده، ساکت است.  یی که قطبها حل راهکند، اما وی دربارۀ بعضی از  یمنقل قول  تحفه

مرتبط نیست، باز  تذکرهآن که خفری جایی برای نقل دستاورد قوشچی که به هیچ وجه به سنت  آور شگفت
شود: خفری سه  یمالدین شیرازی دربارۀ مدل عطارد دیده  توجهی خفری به قطب یبترین  یبعج کند. یم

که دست  xxviالدین شیرازی کند ولی هیچ سخنی دربارۀ مدل قطب یممدل از خودش و یکی از قوشچی نقل 
ین است که توان زد ا یمآورد. روشن نیست چرا وی چنین کرده است. تنها حدسی که  ینمکمی از آنها ندارد، 

توان به  ینمالدین شیرازی است، هر چند  ی قطبها مدلیش برتر از ها مدلکرده که  یمفکر  احتماالًوی 
  ١راحتی این ادعا را توجیه کرد.

توانم بگویم که خفری عناصر جدیدی  یممن هیچ توضیحی برای این مسائل ندارم، ولی از منظری دیگر 
گر شارحان، مثل جرجانی و نیشابوری، خود را با توضیحات تکمیلی کرد. در حالتی که دی تذکرهوارد سنت 

  کند.ی جدیدی عرضه میها حل راهرود و  یمبینیم که خفری از متن فراتر  یمکردند،  یمراضی 
ی ریاضی برای سنت مراغه به ساز مدلیری جدیدی در قبال گ موضعکه خفری  ام گفتهدر جایی دیگر 

با » ی ممکنها حل راه«اش به عنوان  یابداعی ها مدلت موضع او را در قبال اینجا کافی اس xxviiارمغان آورد.
  بود، مقایسه کنم و بر این تفاوت تأکید کنم.» درست«الدین شیرازی که به دنبال مدل  موضع قطب

بستر اجتماعی نقد نجوم بطلمیوسی در تمدن اسالمی و تأثیر خفری 
  بر منجمان پس از او

شده و تنها در درجۀ دوم یک منجم  یماول به عنوان یک عالم مذهبی شناخته گفتیم که خفری در درجۀ 
ای نیز عالقمند  ینظربوده است. در واقع او متعلق به سنتی طوالنی از علمای دینی است که به چنین مسائل 

شی های مذهبی چنین مباحثی در جریان بود و خوشبختانه به دلیل کشمک یطمحبودند. من اشاره کردم که در 
آمد، اطالعاتی هر چند اندک دربارۀ زندگی او به دست ما  به وجودکه بین مذاهب شیعه و سنی بر سر او 
های مذهبی او متمرکز است و تنها  یتفعالای دربارۀ او بر  نامه یزندگرسیده است. با این حال تمام اطالعات 

  ٢کند. یمهای نجومی او اشاره  یتفعالای به  یهحاشبه طور 
                                                       

آراء و آثار قطب الدین شیرازی در علم گمینی، امیرمحمد، ر. ک. شیرازی برای عطارد الدین  قطبگانۀ های هشتبرای آشنایی با مدل .١
  .م - : فصل ششم١٣٩٢، پایان نامه برای اخذ درجۀ دکتری، مؤسسۀ حکمت و فلسفۀ ایران، هیئت

، تألیف ٧٦٠-٧٥٦، ص ١٣٩٠، تهران، ١٥، ج دانشنامۀ جهان اسالمدر » خفری«مقالۀ برای اطالع از آثار خفری در حوزۀ علوم دینی ر. ک.  .٢
  م.  –فیروزه ساعتچیان و جورج صلیبا. 
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شود، نه تنها زنده و  یمهای علمی در دورانی که افول علمی خوانده  یتفعالبسیار جالب است که  به نظر
پویا بود، بلکه از سوی علمای دینی بدون احساس هیچ گونه تعارضی میان فعالیت مذهبی و فعالیت علمی 

جوامع اسالمی شد. این بدان معناست که روایت تعارض میان علم و دین در مطالعات  یمنظری، رهبری 
  ی میانه باید اساساً بازبینی شود.ها سده

توان در این جا بدان اشاره کرد، اثر مشابهی است که توسط یکی دیگر از  یماطالعات مرتبط دیگری که 
ق) [معروف به  ١٠٣٠ -٩٥٣کرد، یعنی بهاء الدین عاملی ( یمعلمای دینی که یک نسل پس از خفری زندگی 

حریر درآمد. شیخ بهائی در علوم مذهبی به همان اندازه که در علوم ریاضی سرآمد بود، شیخ بهائی] به رشتۀ ت
آنها کنند که مشهورترین  یمنامه نویسان حداقل شش اثر نجومی به وی منسوب  یزندگدانش اندوخته بود. 

ی حل اشکال رسالة فاست. اما عالوه بر آن، اثری نیز در نجوم غیربطلمیوسی دارد به نام  تشریح االفالک
  ١متأسفانه این اثر تا به حال یافت نشده است. xxviii.عطارد والقمر

ی مذهبی در دوران پس از شیخ بهائی به دست ها حلقهاطالعاتی نیز دربارۀ وجود مباحث نجوم نظری در 
ی پس از خود نیز مطالبی دارد. در ها نسلاین اطالعات دربارۀ تأثیر خفری بر  خوشبختانهما رسیده است. 

نامه نویس متعلق به قرن یازدهم هجری، یعنی عبدالنبی قزوینی، آمده است  یزندگای از یک  یهحاشزارشی گ
که این عبدالنبی همکار و دوست خود محمد حسین عاملی مشهدی را که در ریاضیات تبحر داشت، دیده 

الی بوده است که این در ح xxixخوانده است. یمشان، علی اصغر، معلمرا با  تذکرهاست که شرح خفری بر 
ای را در اماکن مذهبی  یعلمشد چنین متون مشهدی در حرم مقدس مشهد اقامت داشته است. اگر می

توان پذیرفت که این علوم از سوی مراجع قدرت مذهبی قابل قبول بوده و حتی  یمآموزش و مطالعه کرد، 
  ز تأثیر این متن در آن دوران دارد.خفری در این گزارش نشان ا تکملۀشده است. اشارۀ صریح به  یمتدریس 

. حداقل یک نفر را اند گرفتهعالوه بر اینها شروح دیگری نیز وجود دارند که ظاهراً از شرح خفری الگو 
دانیم، جز  ینمرا موضوع شرح دیگری قرار داده است. متأسفانه چیز زیادی راجع به او  تکملهشناسیم که  یم

ای بر  یهحاشدهد که ابوطالب  یممیرفندرسکی است. تنها یک منبع گزارش  اینکه نامش میرزا ابوطالب و نوۀ
ی از این کتاب، قضاوت دقیقی دربارۀ ا نسخهامید است در آینده با کشف  xxxخفری نگاشته است. تکملۀ

  محتوای آن داشته باشیم.
ین عصر افول علوم امیدوارم تأکیدی که بر چنین متونی داشتیم، نه تنها ما را مشتاق کند که دربارۀ تعی

ی مذهبی، تحقیقات بیشتری انجام دهیم. ها حلقهاسالمی تجدید نظر کنیم، بلکه دربارۀ روابط میان علم و 
ی شناس روشچرا که پژوهش در این زمینه نیاز به مطالعات بیشتری دارد، اما این مطالعات حتماً نیاز به 

  رود، دارد. یمعلم و دین در اروپا به کار  ای که در مطالعۀ روابط یشناس روشمفهومی متفاوتی با 
                                                       

 حاشیةکتابخانۀ مجلس، با عنوان  ٢٧٨٦ای وجود ندارد. اما در نسخۀ شمارۀ های ایران نیز چنین نسخهدر فهرست نسخ خطی کتابخانه .١
- فهرستوارۀ دست نوشتهدرایتی، مصطفی؛ (است  شدهیاد  شده، ی که دربارۀ حل اشکال عطارد و قمر نوشتهلقاز رسالۀ مست تشریح االفالک

. احتمال دارد اثر مذکور متعلق به مؤلف این حاشیه )٤/٧٧ :١٣٨٩، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، های ایران
 م. – باشد نه شیخ بهائی.
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 ∗مطالعۀ مقاطع مخروطی در دورۀ اسالمی
  ۱یان. پ. هوخندایک

  ۲حسن امینیترجمۀ 
هندسه در ریاضیات دورۀ اسالمی از سه منظر متفاوت مطالعه شده است: برای کاربردهای عملی، برای 
کاربردهای نظری در علوم دیگر مثل نجوم، احکام نجوم و نورشناخت، و از منظر ریاضیات محض. دربارۀ 

آن در معماری چیزهای اندکی مثالً دربارۀ کاشیکاری یا کاربرد  دورۀ اسالمیکاربرد عملی هندسه در 
مطالعۀ مقاطع مخروطی برای صنعتگران اهمیت نداشته است. واقعیت دارد که دانشمندان  ظاهراًدانیم.  می

های   ساعت ،اند. اما صنعتگران های آفتابی را مطالعه کرده دورۀ اسالمی رابطۀ میان مقاطع مخروطی و ساعت
روز و  اوقاتکه موقعیت سایۀ شاخص را برای مکانی معین و تمام ساختند  هایی می آفتابی را بر اساس جدول

بدون علم به مقاطع مخروطی محاسبه شده  ها ولداد. البته این جد شید به دست میهای خور تمام موقعیت
بودند. همچنین واقعیت دارد که مسائلی در هندسۀ عملی وجود داشته که به وسیلۀ مقاطع مخروطی حل شده 

ها  بیضوی سیاره مدار دورۀ اسالمیها ارزش عملی نداشتند. در  حل  طور که خواهیم دید این راهاست. اما همان
توان یافت. برخی از منجمان  هنوز شناخته نشده بود. بنابراین هیچ کاربردی از مقاطع مخروطی در نجوم نمی

رۀ انواع مختلف به کمک مقاطع مخروطی دربا ،چون صاغانی و بیرونی ،های چهارم و پنجم هجری قرن
ها بسیار دشوارتر از اسطرالب معمولی است که  اند. ساخت و کاربرد این نوع اسطرالب اسطرالب بحث کرده

  ٣در آن فقط خط مستقیم و دایره به کار رفته است.
های سوزان  دانان آینه تر است. در دورۀ باستان، هندسه کاربرد مقاطع مخروطی در نورشناخت مهم

 ٤های سوزان را ادامه دادند. پژوهش دربارۀ آینه دورۀ اسالمیدانان  العه کردند، و هندسهگون را مط سهمی
دانان دورۀ اسالمی  هیثم یک مسئلۀ معروف نورشناخت را با تقاطع دایره و هذلولی حل کرد. اما هندسه ابن

                                                       
∗ « L'étude des sections coniques dans la tradition Arabe », in: Actes du 3ème colloque Maghrébin sur les 

Mathématiques Arabes, Tipaza. Alger: École Normale Supérieure, 1998, pp. 147-158. 
1. Hogendijk, J. P., J.P.Hogendijk@uu.nl 

  استاد ریاضیات و پژوهشگر تاریخ ریاضیات و نجوم دورۀ اسالمی در دانشگاه اوترخت (هلند).
  .Ehsan_am@yahoo.com ران،یا ۀحکمت و فلسف یپژوهش ۀسسؤعلم، م ۀفلسف ۀرشت یدکتر یدانشجو .٢
» صاغانی«مقالۀ و نوشتۀ محمدعلی مولوی  ٣٠٥- ٢٩٧، ص ١٣٧٧، تهران، ٨، ج دائرةالمعارف بزرگ اسالمیدر » اسطرالب«بنگرید به مقالۀ  .٣

  .٢٩٥-٢٩٢، ص ١٣٧٥ ،تهران ،یاسالم ۀدور دانانیاضیر ۀنامیزندگ ،یقربان ابوالقاسمدر 
  .١٥-٣، ص ١٣٧٩، بهار ٩٥، سال هفدهم، ش نشر دانش، »آئینۀ سوزان افالطون«برای مطالعۀ بیشتر بنگرید به: حسین معصومی همدانی،  .٤
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  اند. شان به ریاضیات محض مطالعه کرده بر پایۀ عالقه بیشترمقاطع مخروطی را 
کنیم.  های پیشرفت این نظریه در دورۀ اسالمی را از طریق مثال ملموسی بیان می رخی از جنبهحال ب

برای درک این مثال ابتدا الزم است برخی مقدمات نظریۀ باستانی مقاطع مخروطی و انتقال آن به دورۀ 
  اجمال بیان شود. اسالمی به

قبل از میالد)  ٢٠٠آپولونیوس (در حدود  مخروطاتکتاب پایه در مورد نظریۀ باستانی مقاطع مخروطی، 
این کتاب از هشت مقاله تشکیل شده که هفت مقالۀ نخست آن در قرن سوم هجری زیر نظر برادران  ١است.

نبود، اوالً به این دلیل که بنوموسی تنها یک  آسانانجام این ترجمه  ٢بنوموسی به عربی ترجمه شده است.
که در دورۀ بنوموسی مقاطع  از کتاب در اختیار داشتند؛ دیگر این نسخۀ خطی یونانی و آن هم نامطلوب

فراموش شده بود. در نتیجه کسی نبود که بتواند نظریه را برایشان توضیح دهد.  مخروطی موضوعی کامالً
بنوموسی در خواندن نسخۀخطی یونانی مشکل داشتند. اما مدتی بعد یکی از سه برادر، حسن بن موسی، 

اطع استوانه به کمک یک صفحه را ابداع کرد. نظر او (که درست هم بود) این بود که این خودش نظریۀ مق
ای برای آن است. پس از درگذشت حسن، برادر  تر از نظریۀ مقاطع مخروطی و نیز مقدمه نظریه کمی آسان

پیدا کرد.  ٣ی]یوس [عسقالنکوتدیگر به نام احمد در سوریه نسخۀ یونانی دیگری از چهار مقالۀ اول با شرح ا
به کمک این دو نسخۀ خطی و نظریۀ مقاطع استوانه از برادر درگذشته، دو برادر دیگر، احمد و محمد، 

هالل  گاه ترجمۀ چهار مقالۀ اول را به هالل بن ابی را بفهمند. آن مخروطاتسرانجام توانستند متن یونانی 
دار  سپردند و دو برادر بازنگری نهایی ترجمه را عهدههای پنجم تا هفتم را به ثابت بن قره  حمص  و مقاله

  شدند.
های پنجم تا  در یک نسخۀ خطی بیزانسی به جا مانده اما مقاله مخروطاتمتن یونانی چهار مقالۀ نخست 

و به کوشش بنوموسی باقی است. گفتنی است که مقالۀ پنجم  مخروطاتهفتم تنها در نسخۀ عربی 
  ن (و نیز دشوارترین) آثار ریاضیات یونانی است.تری یکی از درخشان مخروطات

آید باید موارد زیر از نظریۀ آپولونیوس دربارۀ هذلولی را  برای درک ترسیمی از دورۀ اسالمی که در پی می
یک هذلولی قطع شود (بیان امروزی)، آپولونیوس هر شاخۀ  صورتبه  ١دانست. اگر مخروطی مطابق شکل 

خاصیت زیر  مخروطاتنامد. او در مقالۀ اول  می» دو مقطع متقابل«و شاخۀ آن را را یک هذلولی و هر د مقطع
  کند: را ثابت می

                                                       
  ، نوشتۀ محمدعلی مولوی.٨٤، ص ١٣٧٤تهران،  ،١، ج دائرةالمعارف بزرگ اسالمیدر » پرگایی آپولونیوس«بنگرید به مقالۀ  .١
  متن عربی به همراه ترجمۀ انگلیسی: تصحیح  .2

Toomer, G. J., Apollonius’ Conics  Books  V to VII, The Arabic translation of the lost Greek original in the version of 
the Banu Musa,  New York, etc. 1990,  2 vols. 

  ، نوشتۀ محمدجواد ناطق.٤٠٥-٤٠٣، ص ١٣٧٧، تهران ٤ ج ،دانشنامۀ جهان اسالمدر » بنو موسی«به مقالۀ  بنگریدنیز 
3.  Eutocius ،نوشتۀ محمدعلی مولوی.٤١٢، ص ١٣٨٠، تهران، ١٠، ج دائرةالمعارف بزرگ اسالمیدر » اوتوکیوس« به مقالۀ بنگرید ،  
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های مستقیم بین دو نقطه از  خط ی دارد، یعنی خطی مستقیم که تمام پارهقطرهر مقطع مخروطی  - ١
، مقالۀ اول، قضیۀ مخروطاتکند ( میمخروط را که راستای ثابتی دارند به دو پارۀ مساوی تقسیم 

 BG، ٢د. در شکل نام مربوط به آن قطر می خطوط ترتیبها را  خط پاره این نیمه او ).٢، شکل٧

 کند. می قطع Gو مقطع مقابل (شاخۀ دیگر) را در Bقطری است که یک هذلولی را در

 دهد که: های مبتنی بر مساحات نشان می آپولونیوس با روش ،باشد BGوسط Mاگر

موازی است  GBدارد و این مماس با خطوط ترتیب قطر Bهذلولی یک مماس در نقطۀ  - ٢
 ).٣٢و  ١٧، مقالۀ اول، قضیۀ مخروطات(

عبـور کنـد یـک قطـر هـذلولی اسـت و خطـوط ترتیـب قطـر  Mهـر خـط مسـتقیم کـه از  - ٣
Bدلخــواه  G١ ــده از ٣(شــکل ١ ــا ممــاس گذرن ، مخروطــاتاســت ( B١) همــواره مــوازی ب

 ).٤٧مقالۀ اول، قضیۀ 

   
  ٤شکل          ٣شکل 
و مقطع مقابل را  Bهذلولی را در  ٤گیریم که مطابق شکل  در نظر می BGاکنون یک هذلولی به قطر 

دهد که مستقل از خط ترتیب  یک خط ترتیب دلخواه باشد، آپولونیوس نشان می ADقطع کند. اگر  Gدر 
AD خط ثابت  پارهBE  عمود برBG  ترتیب که برای تمام خطوط  چنانوجود داردAD مربع ،AD  همان

را  Dدر نقطۀ  GBو عمود بر  GEشود:  که به شکل زیر تعریف می BDPQمساحتی را دارد که چهارضلعی 
PQچنان باشد که  BEروی  Qنقطۀ تقاطع این دو خط و نقطۀ  Pکنیم. اگر  رسم می DB ، آپولونیوس

 B1G1برای قطرهای دیگر همچنین ) و ١٢، قضیۀ اول، مقالۀ مخروطات( ٢در شکل  BG برای قطر اصلی 
AD دهد که ) نشان می٥٠، مقالۀ اول، قضیۀ مخروطات( ٣از شکل  BDPQ=٢.  
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AD: اگر قرار دهیم y, DB x, BG d, BE p= = =   در آن: آنگاه یک چهارضلعی داریم که، =
PR BE P

BDRE BD BE x p, , RE BD x
RE BG d

= ⋅ = ⋅ = = = =  
  :در نتیجه

px
PR

d
pxو   =

ERPQ
d

=
٢

  
  چنان که خواهیم داشت:

٤ -     px
y BDPQ px

d
= = +

٢
٢  

متعامد نیست زیرا  عموماًکه دستگاه مختصات  توجه کنیداین عبارت شبیه معادلۀ دکارتی هذلولی است اما 
AD  همواره برBD  کند:  برای هذلولی را بیان می» قطع زائد«واژۀ عربی  ۀوجه تسمی ،٤عمود نیست. تساوی

  : کند را چنین توصیف می BDPQآپولونیوس چهارضلعی 

که مشابه  EPRQچهارضلعی و با افزودن  BDبه طول  BEچهارضلعی ساخته شده بر 
  است.  GBEHچهارضلعی ثابت 

)p ساخته شده برچهارضلعی  px، ٤در رابطۀ  BE)= طول  هبx( BD)=  وpx
d

٢
افزوده (در عربی:  

px. آپولونیوس معادل رابطۀ است») زائد«
d

y px= −
دهد که بیانگر وجه تسمیۀ  را برای بیضی به دست می ٢٢

px در بیضیدر عربی برای آن است (» قطع ناقص«
d

٢
y). برای سهمی نیز داریم شود کاسته می  px=که  ٢

برابر نامیده یعنی  »مکافی«در نتیجه سهمی به عربی قطع  .در آن  نه بخش ناقص و نه بخش زائد داریم
 در ٣و هیپربوله ٢، پارابوله١های یونانی الپسیس بینیم که مترجمان عرب اصطالحاتی را برای واژه شود. می می

 ها اصطالحتنها به آوانویسی  یکند و برخالف مترجمان التین ها را نیز حفظ می اند که معنای آن نظر گرفته
  اند. اکتفا نکرده

  ):٤باید ابتدا این سه اصطالح را تعریف کرد (شکل ٤برای درک ترسیم زیر از کوهی
  شود. نامیده می »قطر مجانب«یا  »ضلع مجانب« BGقطعۀ   -الف
  .شود نامیده می »ضلع قائم« BEقطعۀ  -ب
شود.  نامیده می »زاویۀ ترتیب« ADWباشد، زاویۀ  BDنقطۀ حاصل از امتداد مستقیم خط  Wاگر  -ج

                                                       
1. elleipsis 
2. parabolè 
3. hyperbolè 

، ١٣٧٥، تهران، زندگینامۀ ریاضیدانان دورۀ اسالمیق). دربارۀ او بنگرید به ابوالقاسم قربانی، ٤٠٥ابوسهل بیژن بن رستم کوهی (د. حدود  .٤
 .٤٣٠-٤٢١ص 



 

  

٩٠ 

  شود. نامیده می »محور« ، قطرقائمه باشد هاگر این زاوی
، یک aو برای هر زاویۀ  BEو  BGخط متعامد  دهد که برای هر دو پاره آپولونیوس همچنین نشان می

. به عبارت دیگر، او قاعدۀ باشدزاویۀ ترتیب آن  aضلع قائم و  BE ،قطر مجانب BGهذلولی وجود دارد که 
، مقالۀ مخروطاتکند ( سازد که صفحه را به شکل هذلولی مورد نظر قطع می مدور و رأس مخروطی را می

  ).55و  54اول، قضیۀ 
کار ه آپولونیوس را در حل بسیاری از مسائل هندسی ب، نظریۀ مقاطع مخروطی دورۀ اسالمیدانان  هندسه

گرچه  ،هایی نوشته بودند چنین اثبات آثاری حاویدانان  هندسه چهارم هجری. پیش از نیمۀ قرن بستند می
دانان ایران و عراق شروع به کشف  هندسهچهارم ها ریشۀ باستانی داشتند. از نیمۀ قرن  این اثبات همۀ
رسد نقش مهمی داشت.  ضلعی منتظم بود که به نظر می هفت ترسیملۀ ئ. نخست مسهای تازه کردند حل راه

ضلعی به این  یک هفت ترسیمشناختند که در آن  متن منسوب به ارشمیدس را می دورۀ اسالمیدانان  هندسه
چنان رسم را  AEZH راستخط  ABGDدر مربع معلوم  5که مطابق شکل  استتقلیل داده شده  مسئله
کند،  ای به روش کشیدن این خط نمی برابر باشد. متن هیچ اشاره GZHو  AEBهای  ساحت مثلثکه م کنید

راه حل منسوب  دورۀ اسالمیدانان  کش و پرگار ممکن نیست. در نتیجه هندسه از طرف دیگر این کار با خط
  .ناقص دانستندبه ارشمیدس را 

 
  5شکل 

کش و  با خط مسئلهدان جوان ابوالجود اعالم کرد که راه حلی برای این  ، هندسهق357کمی پیش از 
این کار ناممکن است). سجزی متوجه اشتباه او در این راه حل شد و عالء بن سهل به  البتهپرگار یافته است (

طالعات سجزی ا ظاهراًکمک مقاطع مخروطی آن را تصحیح کرد. تاریخ این راه حل بسیار جذاب است زیرا 
دانست که این راه  که عالء بن سهل نمی داده بود چنانناقصی در مورد راه حل ابوالجود به عالء بن سهل 

باره در   متهم کرد. در این سرقت علمیضلعی است. سپس ابوالجود، سجزی را به  حل در مورد هفت
حلی   از جمله صاغانی راه دیددانان متع توان یافت. هندسه های خطی این دوره ادعاهای جالبی می نسخه

نشان  چهارمدانان قرن  ضلعی منتظم به هندسه اند. در هر حال تاریخ هفت ابداع کرده AEZHبرای رسم خط 
پیشبرد هندسه،  اندیشۀ. این نتوانستند حل کنندتوان مسائلی را حل کرد که حتی پیشینیان  داد که می

شناسم برایتان مطرح  کوتاه و زیبای دیگری را که می مسئلۀای برای تحقیق در مسائل دیگر شد.  انگیزه
(و بعدًا  کردهکشف  ق آن را357دربارۀ تثلیث زاویه است که ابوسهل کوهی در حدود  مسئلهکنم: این  می

کنم  نمی عرضهاست. متن اصلی کوهی را که بسیار طوالنی است  آن را به عنوان یافتۀ خود آورده)سجزی 
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ق) از 432-354ابن هیثم (بر بازسازی  پیوستیآورم. این خالصه  مانیسا (ترکیه) می اما خالصۀ آن را از نسخۀ
 این پایانآن در  فارسیمتن عربی تصحیح شده و ترجمۀ  .است که از میان رفته است مخروطاتمقالۀ هشتم 

  .آمده استمقاله 
توان تثلیث زاویه را به کمک  در یونان باستان مطالعه و معروف شده بود زیرا نمیقبالً تثلیث زاویه  مسئلۀ

تر از  های متعددی برای آن به کمک وسائل پیچیده حل دانان یونانی راه کش و پرگار حل کرد. هندسه خط
و کرد احمد بن موسی به عربی ترجمه  راحل قدیمی با استفاده از مقاطع مخروطی   پرگار یافته بودند. یک راه

حل کوهی که اکنون   حل از راه  توسط ثابت بن قره اصالح شد. این راهحل (یا ترجمۀ متنی دیگر)   همان راه
  تر است. پیچیده آورم می

  

  
  7شکل   6شکل 

ADWکنیم زاویۀ داده شده  فرض می aÐ کند  را انتخاب می GBاست. کوهی ابتدا قطعۀ دلخواه  =
و ضلع  GBکشد که قطر مجانبش  میچنان را  Bاز  رنده، مطابق نسخۀ خطی). سپس هذلولی گذ6 شکل(

باشد. آپولونیوس وجود چنین  a) و زاویۀ ترتیبش زاویۀ 7در شکل  GB )BEخطی مساوی با  قائمش پاره
را  AB=BG )Aکند که  را روی هذلولی به شکلی تعیین می Aاست. سپس نقطۀ  کردهاثبات  ای را یهذلول

 ADیافت). بنابراین او خط ترتیب  BGو شعاع  Bمرکز  بهای  توان به عنوان نقطۀ تقاطع هذلولی و دایره می
.aکند که وصل و ادعا می Bو  Gرا به  A قطۀرا رسم و ن DABÐ =   صورت زیر است:اثبات او به 3

GDگوید: او ابتدا می DB d
pAD

× dکه  2= BG=  قطر مجانب وp BE= ۀضلع قائم است. این رابطه نتیج 

=ADاین واقعیت است که   پس .BDPQچهار ضلعی  2
GD DB GD DB GD GB d
BD PQ PD DB PD EB p

× ×
× ×= = = =  

d چونثابت کرده است.  مخروطاتکه آپولونیوس در  چنان p BG= GDپس، = DB AD× = 2.  
  زیرا ندشابهتم GDAو  ADBهای  گوید که مثلث کوهی می

GDAD
DB AD= و ADB GDAÐ =Ð.  



 

  

۹۲ 

  :داریم ،ندا مشابهه که مثلث چون
G DAB∠ = ∠.  

AB  چون BG=  
G  داریم BAG∠ = ∠  

G  بنابراین BAG G= ∠ + ∠ =   ∠ABD(زاویۀ خارجی)٢∠
ABD   پس DAB∠ = ∠٢.   

  باشد، داریم: BDدر امتداد W  در نهایت اگر
ABD DAB DAB= ∠ + ∠ = aDAB . پس∠ADW(زاویۀ خارجی) ٣∠  ∠ = ٣.  

ای در باب ترسیم  این هذلولی را رسم کرد. کوهی رساله توان که چگونه می شود میاین سؤال مطرح  حال
این پرگار مانند پرگار عادی از دو شاخه تشکیل شده است  ١مقاطع مخروطی به کمک پرگار تام نوشته است.

bه توان با زاویۀ دلخوا که شاخۀ اول پرگار تام را می ). نخست آن٨اما با آن دو تفاوت دارد (شکل  = β  به
مستقیم و یک قلم تشکیل شده که  ۀصفحۀ کاغذ ثابت کرد. تفاوت دیگر آن است که شاخۀ دوم از یک لول

تواند درون لوله بلغزد به شکلی که انتهای قلم همیشه بر کاغذ باشد. شاخۀ اول پرگار به محور  قلم می
تواند نسبت به محور با زاویۀ دلخواه  نامد. شاخۀ دوم می می ارپرگشود و کوهی آن را محور  مخروط مربوط می

g = γ کند. در نتیجه قلم  ثابت شود. حال اگر شاخۀ دوم حول محور بچرخد، سطح یک مخروط را ترسیم می
  .کند روی صفحه یک مقطع مخروطی ترسیم می

     
  ٩شکل   ٨شکل   

 ٢دهد. پرگار تام اطالعات دقیق در مورد رسم هذلولی به کمک این پرگار میاش در بارۀ  کوهی در رساله

                                                       
  متن عربی و ترجمۀ فرانسوی تصحیح  .1

F. Woepcke,  « Trois traités arabes sur le compas parfait » , Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque 
Impériale et autres Bibtiothèques, 22 (1874), pp. l-175. 

  در دوبارهچاپ 
F. Woepcke, Etudes sur les mathématiques arabo-islamiques,  Frankfurt am Main,  1986 (Institut  für Geschichte  
der arabisch-islamischen Wissenschaften), vol. 2, pp. 560-734. 

  به: بنگرید .2
 F. Woepcke, « Trois traités arabes... » (note l5), pp. 90-99,  l29-137 (Etudes…, vol. 2, pp. 649, 668, 658-696). 
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توان هذلولی الزم برای تثلیث  داده است: چگونه می طرح شدهبه پرسش  چه پاسخیدانیم که او  پس می
  ).٩زاویه را رسم کرد؟ ابتدا باید محور و رأس هذلولی را یافت (شکل 

M  وسطBG دۀ ای به قاع دایره و نیم استMB  کنیم. سپس مماس دایره،  میرسمPQ را که با ،GB 
را در  MQدهیم تا  میعبور  Bاز  PQو خطی موازی  کنیم میرا رسم  MQ. خط کشیم میسازد  می aزاویۀ 

T  قطع کند. در نهایتS  را میانT  وQ  که کنیم میمشخص چنانMS MT MQ= . کوهی نشان ٢⋅
را  Sکه این روش ترسیم از نقطۀ  افزاید میمحور آن خواهد بود. او  MSرأس هذلولی و  Sدهد که  می

  ).٥٥، مقالۀ اول، قضیۀ مخروطاتاست ( تر عرضه کرده پیشآپولونیوس 
و ضلع قائم   MS٢و قطر (یا ضلع) مجانب  MSو محور  Sو رأس  Mاکنون باید یک هذلولی به مرکز 

هذلولی با ضلع مجانب آن  اینتوان نشان داد که همۀ اضالع قائم  با قطر مورب رسم کرد (میمساوی 
شود). ترسیم این هذلولی به قدر کافی  مساوی هستند؛ به همین دلیل این هذلولی متساوی الساقین نامیده می

  ).١٠کند (شکل  در پرگار را در شکلی مقدماتی ترسیم می γو  βپیچیده است. کوهی ابتدا زوایای 

 

  

 ١١شکل  ١٠شکل
ZY دهیم طول محور پرگار باشد، قرار می aاگر  YV= ؛ حاال بایدX  را روی امتدادZY  به قسمی

aXYمشخص کنیم که XZ
XV VY MS

⋅
⋅ =

٢

قسمة الخطوط علی نسب اش به نام  کوهی به رساله X. برای تعیین ٢
و  کشد میرا  XYبر  LZو عمود  XLYدایرۀ  سپس نیم ١شده است. دهد که امروزه گم ارجاع می السطوح

دایرۀ  هم عمود باشند، در نیم بر LYNو  XLUکه  چنان کند  میعمود  KYVرا بر  UVNخط مستقیم 
ULN،  اگرJ  نقطۀ مشترک دایره وXV کوهی  ،دباشXLJγ = LXJβو  ∠ = . حال کند اختیار میرا  ∠
بگذرد و  MSدر صفحۀ عمود بر صفحۀ کاغذ از  KOدهد که محور  ) پرگار را به شکلی قرار می١١(شکل 

KO  با صفحۀ کاغذ زاویۀβ شاخۀ دوم پرگار با  ؛بسازدKO  زاویۀγ سازد. اگر  میS  نقطۀ برخورد این شاخه
شود قلم همانطور که کوهی نشان داده است هذلولی مورد نظر را  با صفحۀ کاغذ باشد گردش پرگار باعث می

  .کند میرسم 
گوید به  میای را به روشی که  این ترسیم به قدر کافی پیچیده است. محتمل است که کوهی هرگز زاویه

                                                       
 م. –. ٤٢٤- ٤٢٣، ص ١٣٧٥، تهران، ریاضیدانان دورۀ اسالمیبنگرید به : ابوالقاسم قربانی، زندگینامۀ  .١
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فقط به  دورۀ اسالمیدانان  کمک پرگار تام به سه قسمت تقسیم کرده نباشد. او مثل بسیاری از دیگر هندسه
نه به اشکال  وخیال  هندسۀ محض به عنوان دانش حقایق ابدی، که به اشکال تغییرناپذیر و قابل درک با قوۀ

های ترسیم شده در  تذکر شد که در شکلتوان م عالقمند است. میتعلق دارد،  ترسیم شده روی کاغذ
 مخروطاتشوند. نسخۀ  هایی از دایره نشان داده می های خطی عربی، مقاطع مخروطی همواره با کمان نسخه

  نیز همین وضع را دارد. ،که ابن هیثم آن را استنساخ کرده و در حال حاضر در استانبول است ،آپولونیوس

  
 شوند را که به کمک مقاطع مخروطی انجام می در دورۀ اسالمی هندسی های مسائل حل  اغلب راه

ضلعی منتظم  توان کاربرد و بسط نظریۀ آپولونیوس دانست. اما استثنائات خوبی هم مثل محاط کردن پنج می
توان فهمید. اگر مطابق  . اثبات او را به سادگی و به کمک اطالعات زیر میوجود دارد در یک مربع از کوهی

وسط  Mو  ABوسط  Pاگر نقطۀ و  باشد ABCDضلعی منتظم محاط در مربع  پنج PQRST، ١٢ل شک
RS  وDC  باشد آنگاه نقاطP  وM االضالع  معلوم هستند. کوهی متوازیUMRQ  و نقطۀU  را در نظر
  داریم: .گیرد می

PQ QR RS ST TP RM QU UM= = = = = = =٢ ٢  
UM چون QU=  ٢و خروج از مرکزی مساوی  ADبه هادی  Mروی هذلولی به کانون  U پس ،٢

آپولونیوس توضیح داده نشده است، کوهی باید رأس، محور و  مخروطاتجا که این مفاهیم در  است. از آن
UQضلع قائم این هذلولی را معلوم کند. چون  QP= ١

 چناناست  هم واقع روی هذلولی دیگری Uپس  ٢
  توان به عنوان نقطۀ تقاطع دو هذلولی معلوم کرد. را می U که

. ماهانی ١اند به کار بستهنیز مقاطع مخروطی را برای حل معادالت درجۀ سوم  دورۀ اسالمیدانان  هندسه
ای هندسی را به معادلۀ جبری درجۀ سوم  مسئلهکرد نخستین کسی است که  زندگی می ق٢٤٦که در حدود 
ارشمیدس است.  ۀکره و استوانکمکی قضیۀ چهارم از مقالۀ دوم کتاب  قضیۀدر واقع است که  تحویل کرده

  ابوجعفر خازن معادلۀ ماهانی را به کمک مقاطع مخروطی حل کرد. ممکن است راه ق٣٢٨در حوالی سال 
ارشمیدس به کمک مقاطع مخروطی  مسئلۀحلی برای   یوس باشد که راهکوتمتأثر از شرح ا خازن حل ابوجعفر

                                                       
  .١٢٥، ص ١٣٣٩ ،، تهرانبه عنوان عالم جبر امیخ عمر میحک ،مصاحب نیغالمحس .1

١٢شکل



 

 

۹۵ 

الع
مط

 ۀ
روط

مخ
طع 

مقا
 ی

دور 
در 

 ۀ
الم
اس

 ی

اغلب  خازن شناخته است. پس از ابوجعفر این شرح را می خازن دانیم که ابوجعفر کرده است، زیرا می عرضه
ها بر  حل  درجۀ سوم را به کمک مقاطع مخروطی حل کردند. این راه های همعادل دورۀ اسالمیدانان  ریاضی

 ،ویژه کوهی و ابن هیثم به دورۀ اسالمی،دانان  رخی هندسهخواص سادۀ مقاطع مخروطی تکیه داشتند. ب
مساحت مقاطع مخروطی و نیز حجم و مرکز ثقل برخی اجسام حاصل از دوران مقاطع مخروطی را مطالعه 

. سجزی نیز تحقیقاتی دربارۀ تقاطع اجسام حاصل از دوران مقاطع مخروطی با صفحه انجام داده اند کرده
های عربی دیگر دربارۀ مقاطع مخروطی  بارۀ اجسام حاصل از دوران و برخی رسالهمتن آثار سجزی دراست. 

  . در نتیجه، دانش تاریخی ما در این موضوع هنوز کامل نیست. اند هنوز مورد تحقیق قرار نگرفته

  
های مشخصاً دشوارتر هنوز پیدا نشده است. برای نمونه به گفتۀ مؤلف ناشناس  تعداد قابل توجهی از رساله

ای دارد دربارۀ ترسیم یک مثلث  ، ابن هیثم رساله١هفتم هجرییک نسخۀ خطی فارسی متعلق به قرن 
ین ضلع آن با وترش برابر ارتفاع و کوچکترمجموع الزاویه، با استفاده از یک سهمی و یک هذلولی، که  قائم

کند که ابن هیثم  مؤلف ناشناس اضافه می ٢ای از این رساله در دست نیست. ). هیچ نسخه١٣باشد (شکل 
) ١٤الزم است (شکل  یک طرح کاشیکاریدقیق  ترسیمبرای  یمثلث چنینمتأثر از هندسۀ عملی بوده زیرا 

دانیم). این رسالۀ ابن هیثم تنها  کش و پرگار می را با تقریبی عالی به وسیلۀ خط ترسیم این کاشیکاری(راه 
در دورۀ  هنوز موارد فراوانی برای کشف وجود دارد زیرا سنت مقاطع مخروطی .نمونه از این نوع نیست

                                                       
هندسۀ شود و محتوای آن در کتاب  در کتابخانۀ ملی پاریس نگهداری می في تداخل األشکال المتشابهة أو المتوافقةبا عنوان  نسخهاین  .1

  ) عرضه شده است (بنگرید به شکل پایان این مقاله).١٣٨٤نوشتۀ مهندس علیرضا جذبی (انتشارات سروش، چاپ سوم،  ایرانی
) موجود است که حل همین مسئلۀ ٢/١٧٥١نسخۀ خطی رسالۀ عربی کوتاهی از عمر خیام در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران (به شمارۀ  .٢

هندسی در آن به حل معادلۀ درجۀ سومی تحویل شده و خیام آن معادله را به کمک مقاطع مخروطی حل کرده است. تصویر این نسخۀ 
) آورده ٢٦١-٢٥٢جبر (ص  حکیم عمر خیام به عنوان عالمارسی آن را غالمحسین مصاحب در کتاب خطی و متن ویراسته و ترجمۀ ف

است. مرحوم آلپای ازدورال، پژوهشگر اهل ترکیه، رابطۀ طرح کاشیکاری فوق در نسخۀ پاریس با رسالۀ کوتاه عمر خیام را در مقالۀ زیر 
  بیان کرده است:

Alpay Özdural, “On Interlocking Similar or Corresponding Figures and Ornamental Paterns of Cubic Equations”, 
Muqarnas, vol. XIII: An Annual on the Visual Culture of the Islamic World, ed. Gülru Necipoglu, Leiden: E. J. 
Brill, 1996, pp. 191-211. 

، »های دوم تا نهم هجری) های اخیر پیرامون تاریخ ریاضیات و نجوم در تمدن اسالمی (قرن پژوهش«پ. هوخندایک،  نیز بنگرید به: یان
  .٥٢-٤٣، ص ١٣٧٧، شهریور ٢، شمارۀ ٩، سال نشر ریاضیترجمۀ محمد باقری، 
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٩۶ 

  بسیار غنی بوده است. اسالمی

  متن روش کوه
مثل ترتیبه  ةضلعه القائم مثل قطره المجانب وزاوی زائداً قطعاً ناضعولثها إذا أردنا أن نأخذ من زاویة معلومة ُث

 ا ب وهو خطُ   ج ب مثل خط فی القطع خطاً ونخطُ   ج بوقطره المجانب  اب ولیکن قطع .الزاویة المعلومة
  . 1ةبالزاویة المطلو داب ن زاویةإعلی الترتیب. فأقول  ادونخرج خط 
کنسبة المجانب إلی القائم والمجانب فرضناه مثل  اد إلی مربع خط ب د فی د  ج ن نسبة ضربإ :برهانه

مساویة لزاویة  دابفزاویة   ادجشبیها بمثلث  ادب فیکون لذلک مثلث ادمثل مربع  دب فی د  ج القائم فضرب
کل  2. وألن الزاویة الخارجة مندابمثال زاویة  د اب فزاویة  ج بمثل  ابألن   جمثال زاویة  د ابوزاویة   ج

  ثلث الزاویة المفروضة. وذلک ما أردنا أن نبین. داب لها تکون لذلک زاویة 3المتقابلتین داخلتینمثلث مثل ال

  
  ترجمه

که ضلع قائمش با قطر مجانبش و زاویۀ  کشیم می ای را بخواهیم، هذلولی یمعلوم ۀاگر یک سوم زاوی
است. در این  BGو قطر مجانبش  AB). آن قطع مخروطی 15معلوم برابر باشد (شکل  ۀترتیبش با آن زاوی

. کشیم میرا  ADو خط ترتیب  باشد BAکنیم، که خط  رسم می BGمقطع مخروطی خطی برابر با خط 
  همان زاویۀ مطلوب است.   DABگویم که زاویۀ می

  
با نسبت ضلع مجانب به ضلع قائم برابر  ADبه مربع خط  DBدر  GDضرب   نسبت حاصل اثبات:

برابر  ADبا مربع  DBدر  GDضرب  ضلع قائم فرض کردیم. پس حاصل با است. اما ضلع مجانب را مساوی
و زاویۀ  Gزاویۀ  با مساوی DABشابه است. پس زاویۀ تم ADGمثلث  با ADBاست. بر این اساس، مثلث 

                                                        
  : المعلومةدر نسخه .1
 نی: الخارجتدر نسخه .2
 نیالمقابل نی: مثال الداخلدر نسخه .3
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ABD ۀ زاوی برابر دوG  است، زیراAB  باBG  برابر است. پس زاویۀABD زاویۀ  برابر دوDAB  است. از
 DABهای داخلی مقابل به آن برابر است، بنابراین زاویۀ  جا که زاویۀ خارجی هر مثلث با (مجموع) زاویه آن

  خواستیم نشان دهیم. یک سوم زاویۀ معلوم است. این همان بود که می

  
که ترسیم کاشیکاری مورد  المتوافقةاو متشابهة في تداخل األشکال الای از رسالۀ  تصویر صفحه

  ر.١٩١، برگ MS Persan 169نظر در آن آمده است. نسخۀ خطی کتابخانۀ ملی پاریس به شمارۀ 



 

  

۹۸ 

  پیوست
چاپ شده  زیر (که به یونانی نیز باقی مانده) اخیراً در مجموعۀ مخروطاتهای اول تا چهارم  متن عربی مقاله

  است:
R. Rashed, ed., Apollonius de Perge, Coniques, Berlin-New York, Walter de Gruyter 

and Co., 2008-2010 , 7 vols.  
 کتاب زیر چاپ شده است: ضلعی منتظم در کلیۀ متون اسالمی دربارۀ هفت

R. Rashed, ed., Les Mathématiques Infinitésimales, vol. 3, Ibn al-Haytham, Théorie 
des Coniques, Constructions Géométriques et Géométrie Pratique, London, Al-Furqān 
Islamic Heritage Foundation, 1421/2000, pp. 647-898. 

در شکست نور تعبیر شود در متنی دربارۀ » قانون اسنل«تواند به صورت  خاصیت نظری هذلولی که می
  :بنگرید بهحرقات) از ابن سهل بحث شده است، برای متن عربی و ترجمۀ فرانسوی مابزارهای سوزان (

R. Rashed, ed., Géométrie et Dioptrique au Xe Siècle, Paris: Les Belles Lettres, 1993, 
pp. 1-5; 

  برای متن عربی و ترجمۀ انگلیسی بنگرید به: 
R. Rashed, Geometry and Dioptrics in Classical Islam, London, Al-Furqān Islamic 
Heritage Foundation, 1426/2005, pp. 76-143; 

  :آمده استمنبع زیر  بحث جالبی دربارۀ مماس مقاطع مخروطی در
J. L. Berggren,“Al-Kūhī’s ‘Filling a Lacuna in Book II of Archimedes’ On the Sphere 
and Cylinder in the Version of Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī”, Centaurus, 38 (1996), 140- 207; 

به چاپ  ١٩٩٨برخی از متون جالب دربارۀ سنت اسالمی مقاطع مخروطی که پس از انتشار مقاله در سال 
  اند: رسیده

   ، درکتاب مرکز الدوائر المتماسّة علی الخطوط بطریق التحلیلابوسهل کوهی، 
Abū Sahl Kūhī, “The Book on Centers of Tangent Circles on Lines by Way of Analysis 
(kitāb marākiz al-dawāʾir al-mutamāssa ʿalā al-khuṭūṭ bi-ṭarīq al-taḥlīl)”, in A. 
Abgrall, Le développement de la géométrie aux IXe-XIe siècles: Abū Sahl al-Qūhī, 
Paris 2004, pp. 196-217; 

  ، درخواصّ القبّة الزائدة والمکافیةفي ابوسعید سجزی، 
Abū Saʿīd al-Sijzī, “On the properties of the hyperbolic dome and the parabolic dome 
(fī khawāṣṣ al-qubba al-zāʾida wa’l-mukāfiya)” in R. Rashed, Geometry and Dioptrics 
in Classical Islam, London, Al-Furqān Islamic Heritage Foundation, 1426/2005, pp. 
592-609; 

  . ٦٢٧-٦١٠، همان، ص في خواصّ المجسّم الناقص والزائد والمکافئابوسعید سجزی، 
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و  دانشنامۀ جهان اسالمهای تاریخ علم در  مدخل
  بزرگ اسالمی املعارف رةئدا

  ۱افسانه منفرد
علوم در عالم اسالم از اهمیت خاصی برخوردار بوده و این رشته از معارف بشری در حوزۀ تمدن اسالمی 

  یی پدید آورده است که باید به مسلمانان و جهانیان شناسانده شود.بها گرانز داشته و میراث ای دیربا پیشینه
ای  اند، جایگاه و بخش ویژه های تألیفی در ایران و جهان که به تمدن اسالمی پرداخته دانشنامه نیتر مهم

ی تاریخ علم با رویکردی ها مدخل، ادشدهاند. در بیشتر مراجع ی را به تحوالت علوم گوناگون اختصاص داده
ی کلی، شامل تاریخ علوم دقیق از جمله ریاضیات، نجوم، بند طبقهاند و در یک  تاریخی به تحریر درآمده

شناسی و جانورشناسی)،  (گیاه یشناس ستیزفیزیک، مکانیک و نیز تاریخ علوم طبیعی شامل پزشکی، 
، ها یماریبی مهم، ها کتابو دربرگیرندۀ شرح احوال دانشمندان، معرفی  ،های طبیعی شناسی و پدیده کانی

  .هاست یکانهای جوی، اصطالحات نجومی و انواع  ل، گیاهان دارویی، پدیدهیَابزارهای پزشکی و علم حِ

  
از بیرونی،  التفهیماز منابع تخصصی استخراج شده است؛ نظیر کتاب  دانشنامهی تاریخ علم ها مدخل

از عبدالرحمان  صور الکواکباز کاشانی در تاریخ ریاضی؛  الحساب مفتاح از حاسب طبری و  المعامالتمفتاح 

                                                       
  monfared.afsaneh@yahoo.com. بنیاد دائرةالمعارف اسالمی، ١
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است و  دانشنامهکه ویژۀ  دانشنامۀ جهان اسالمد) در  -سی واقع در حوزۀ حروف (ح ها مدخل -٣
 هنوز به آن نرسیده است. بزرگ المعارف رةیدا

و در بیست جلد  ٣٣٠ دانشنامهی اصلی و دارای مقاله در حوزۀ تاریخ علم در هفده جلد ها مدخلمجموع 
مدخل نیز به  ٢٧شود.  یی ارجاعی را شامل نمها مدخلاین آمار  کهبوده است،  ٤٩٢ بزرگ المعارف رةیدا

ها عضو گروه تاریخ علم تواند در حوزۀ تاریخ علم مطرح شود، گرچه مؤلفان این مقاله لحاظ موضوع می
  نداشته است. عهده برها را اند و گروه مزبور مسئولیت تألیف این مقاله نبوده دانشنامۀ جهان اسالم

در رویکرد دو دانشنامۀ مذکور به عناوین تاریخ  هایی را تفاوت ها جدولنگاهی اجمالی به این فهرست و 
سازد. این مقایسه صرفاً براساس اطالعات توصیفی و بدون وارد شدن به محتوا و موضوع  علم آشکار می

  هاست. مقاله
تمام  که یدرحالاست،  دانشنامۀ جهان اسالمهای ای بودن برخی مقاله نخستین تفاوت، در ترجمه

ترجمۀ  دانشنامۀ جهان اسالمهای درصد مقاله ١٤تألیفی است. حدود  بزرگ اسالمی المعارف رةیدای ها مدخل
هایی است که مؤلفان  چاپ لیدن هلند و مقاله المعارف اسالم دائرةو  ایرانیکاهای این عناوین در دانشنامۀ مقاله

های از حجم مقاله تدریج اند. گفتنی است که به تألیف کرده دانشنامۀ جهان اسالمخارجی اختصاصاً برای 
  ای کاسته و بر تألیفات افزوده شده است. ترجمه

 دانشنامهبه نسبت  بزرگ المعارف رةیداها در  حال ی کسان و شرحها مدخل توجه قابلتفاوت دیگر در شمار 
یی است ها مدخلدر محدودۀ الف و در نتیجه پرداختن به  المعارف دائرةهای است و شاید علت آن تألیف مقاله

آغاز » ابو«و » ابن«شود و با توجه به اینکه نام بیشتر عالمان در جهان اسالم با  آغاز می» ابو«و » ابن«ه با ک
  ناگزیر بوده است. المعارف بزرگ دائرةگردد، پرشمار بودن شرح احوال در  می

دو مدخل است که باعث شده مطلبی واحد در  صورتدر انتخاب  تفاوت رویکردتمایز بعدی مربوط به 
مقاله دارد و در  دانشنامهبیاید. برای نمونه مدخل برج در نجوم که در  یی متفاوتها مدخلمنبع مذکور ذیل 

» بلغم«، »آپولونیوس پرگایی«و » بلینوس«به صور فلکی ارجاع شده است؛ به همین ترتیب  المعارف بزرگ دائرة
، »رشته«به » پیوک«، »دامپزشکی«به » بیطره«، »نجوم«و ارجاع آن به » بیت«، »اخالط اربعه«و ارجاع آن به 

الدین  تقی« ،آمده است» تنکابنی، محمد مؤمن«ذیل  المعارف بزرگ دائرةکه توضیح آن در » تحفةالمؤمنین«
  آمده است و موارد دیگری از این دست.» ابوالخیر فارسی«ذیل  المعارف دائرةکه در  دانشنامهدر » راصد

ها نیامده، اما یکی از تمایزات دو  اند، در جدول ی ارجاعی در هر دو کتاب که فاقد مقالهها مدخلگرچه 
ویژه مجلدات نخست،  به دانشنامۀ جهان اسالم،المعارف در این بخش است. تعداد عناوین ارجاعی در  دایرة

اهان و جانوران است؛ مانند و گاه تنها ناظر به تفاوت اندک در تلفظ نام گی المعارف بزرگ دائرةبسیار بیشتر از 
به » پازهر«، »بارهنگ«به » بارتنگ«، »بابونه«به » بلبونج«، »برساوش«به » پرساوش«و » برشویس«ارجاع 

به » بلخش«به مدخل اصلی مانند  ها مدخلی عربی ها معادلهای مهجور یا ... و گاه ارجاع کلمه »پادزهر«
، »رازیانه«به » بسباس«، »بارهنگ«به » بزرقطونا«، »مرجان«به » بسد«، »گاو«به » بقر«، »شتر«به » بعیر«، »لعل«
  و ... .» خرما«به » تمر«



 

  

۱۰۲ 

و نمودارها در  ها، گرچه تعداد تصویربه کار رفتهالمعارف تصویر، نمودار، جدول و نقشه  در هر دو دایرة
  بیشتر است. نشنامۀ جهان اسالمدا

های اطالعات از جمله فلسفه اشتراک پیدا  ی تاریخ علم با دیگر حوزهها مدخلدر هر دو منبع برخی 
  ».تئوفراستوس»/ «ثاوفرسطس«، »سینا ابن«، »نفس«ی ها مدخلکند؛ مانند  می

د دارد. برای نمونه یی وجوها تفاوتتر در تاریخ علم نیز میان دو اثر  ی تخصصیها موضوعبه لحاظ 
توجه بیشتری به گیاهان دارد و شاید به سبب حضور مرحوم هوشنگ اعلم، پژوهشگر  دانشنامۀ جهان اسالم

وارد شده است،  دانشنامهگیاهان در مربوط به این شمار مدخل  دانشنامهحوزۀ فلور/ گل و گیاهان در 
در  ها مدخلمربوط به گیاهان است. شمار این  رگالمعارف بز دائرةعنوان تاریخ علمی  ١٠کمتر از  که یدرحال

  رسد. عنوان می ٥٠به حدود  دانشنامه
شود و عمدتاً نزدیک به یکدیگر است جز در  ی اندکی میان دو منبع دیده میها تفاوتها در حجم مقاله
، ٥٥٠/١٦٠٠» بدیغورس«)، بزرگ المعارف رةیدا( ١٧٠٠)/دانشنامه( ٧٠٠» باد«ی: ها مدخلبرخی موارد نظیر 

و ... . در مجموع به نظر  ١٠٠/٢٠٠٠» پلینیوس»/ «پلینی«، ١٨٠٠/٣٥٠٠» بطلیموس«، ٧٥٠/٢٠٠٠» برف«
ی مشترک بیشتر است، گرچه در مواردی نیز عکس ها مدخلدر  المعارف بزرگ دائرةهای رسد حجم مقاله می

المعارف  دائرةکلمه و در  ٣٠،٠٠٠ نزدیک به دانشنامهکه مقالۀ آن در » تقویم«نظیر  ،این روند رخ داده است
تقریبی است و از  ها جدولهای مندرج در کلمه است. ذکر این نکته ضروری است که حجم مقاله ٨٠٠ بزرگ

  ها حاصل شده است.ی مقالهها ستونشمارش 

رجوع شده  دانشنامۀ جهان اسالمدر تهیۀ این یادداشت به مطلب مربوط به معرفی گروه تاریخ علم در 
  اسالمی زیر چاپ است. المعارف رةیدااز سوی بنیاد  نگاری دانشنامه است. این معرفی در کتابی در باب 

 دانشنامۀ جهان اسالم. (این حروف در المعارف بزرگ اسالمی دائرةدر » الف -آ«ی ها مدخل
  آغاز به کار کرده است).» ب«مزبور از حرف  دانشنامۀهنوز چاپ نشده و 

حجم   توضیح  نویسنده/ مترجم  دخلمردیف
  مقاله

  ٤٥٠  مادۀ مرکب از هیدروژن و اکسیژن بخش علوم آب  ١
  ٤٧٠  فلک ثوابت و هفت سیارۀ گردنده صمد موحد آباء ُعلوی  ٢
  ٧٠٠  بارور شدن و فرزند آوردن زنشناسیبخش هنر و مردم آبستنی  ٣
  ٤٥٠٠  سنجش آب بر طبق قوانین عرفی نژادجواد صفی سنجی آب  ٤
  ٦٠٠  داراننام چندین گونه درخت از تیرۀ پروانه مجدالدین کیوانی آبنوس  ٥
  ٤٥٠ ریاضیدان و منجم یونانی محمدعلی مولوی آپولونیوس پرگایی  ٦
  ٤٢٠  »بلینوس«ذیل  دانشنامۀ جهان اسالمدر محمدعلی مولوی آپولونیوس تیانائی  ٧
  ١٥٠٠  زبان عربی از بیرونی کتابی به صمد موحدالخالیةالقروناآلثار الباقیة عن  ٨
  ٦٥٠ اصطالحی در فلسفۀ طبیعی صمد موحد آثار ُعلوی  ٩
  ٤٠٠  ای فارسی در هواشناسیرساله صمد موحد آثار ُعلوی  ١٠
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حجم   توضیح  نویسنده/ مترجم  دخلمردیف
  مقاله

  ١٧٠  صورت فلکی بخش علوم آخرالنهر  ١١
  ٢٠٠  ی سبز تیرهها برگدرختی بلند با  بخش علوم آزاد درخت  ١٢
  ٣٠٠  ای در نجوم رساله علی اصغر حلبی اآلالت الرصدیه  ١٣
  ٣٠٠٠ ٥تا  ٢خاندان پزشک از سدۀ  آذرتاش آذرنوش آل بختیشوع  ١٤
  ٥٠٠  سینا به ایتالیایی مترجم آثار ابن مجدالدین کیوانی آلپاگو، آندرا  ١٥
  ٧٠  ساختۀ بیرونیسنج  ابزار چگالی بخش علوم آلت مخروطه  ١٦
  ١٤٠٠  خاندان علمی عباس زریاب خویی نوبخت آل  ١٧
  ١٧٠  کتابی در پزشکی داودسیدعلی آلاالدویة المفردة والمرکبهابدال   ١٨
  ٧٥٠  از نخستین منجمان دورۀ اسالمی محمدعلی مولوی ابراهیم بن حبیب  ١٩
  ١٥٠٠  ٣پزشک، ریاضیدان و منجم سدۀ علیرضا جعفری نائینی ابراهیم بن سنان  ٢٠
  ١٥٠  ٤دان سدۀ حکیم، پزشک و هندسه منوچهر پزشک ابراهیم مروزی  ٢١
  ٥٥٠ کتابی در نجوم از بیرجندی محمد آصف فکرت ابعاد و اجرام  ٢٢
  ٤٥٠  ٤و  ٣منجم سدۀ  محمدعلی مولوی ابن اآلدمی  ٢٣
  ٨٠  ٢پزشک سدۀ  محمدعلی مولوی ابن ابجر کنانی  ٢٤
  ٥٠٠ ٤داروشناس و پزشک سدۀ  بگلوسعیداهللا قره ابن ابی االشعت  ٢٥
  ١٠٠  ٧و  ٦ پزشک سدۀ محمدعلی مولوی صیبعه، احمدابن ابی ا  ٢٦
  ٨٥٠  ٧و  ٦پزشک سدۀ  بخش علوم ، علیابن ابی اصیبعه  ٢٧
  ٥٥٠ ٧و  ٦پزشک و داروساز سدۀ غالمرضا جمشیدنژاد اول ابن ابی البیان  ٢٨
  ٥٠٠ ٦پزشک و موسیقیدان سدۀ  غالمرضا جمشیدنژاد اول ابن ابی حکم  ٢٩
  ٨٥٠  ٥منجم و شاعر سدۀ  محمدعلی مولوی ابن ابی الرجال  ٣٠
  ٥٠٠ ٧منجم و مهندس سدۀ  بخش علوم الشکرابن ابی  ٣١
  ٨٥٠  ٥و ٤سدۀ  کالبدشناسپزشک و غالمرضا جمشیدنژاد اول ابن ابی صادق  ٣٢
  ١٤٠٠  ٣منجم ایرانی سدۀ  محمدعلی مولوی ابن ابی منصور  ٣٣
  ٤٥٠ ١پزشک و داروساز سدۀ غالمرضا جمشیدنژاد اول ابن اثال  ٣٤
  ٩٠٠  ٦و ٥پزشکان سدۀ خاندانی از  منوچهر پزشک ابن اثردی  ٣٥
  ٣٥٠ ٩پزشک و نویسنده سدۀ  سیدعلی آل داود ابن ازرق  ٣٦
  ١٠٠٠ ٤فیلسوف و منجم سدۀ غالمرضا جمشیدنژاد اول ابن اعلم  ٣٧
  ٨٥٠ ٨پزشک و ریاضیدان سدۀ  بخش علوم ابن اکفانی  ٣٨
  ٤٥٠  ٤و ٣ای منجم در سدۀ خانواده مهدی سلماسی ابن اماجور  ٣٩
  ٨٥٠  ٨پزشک و فقیه سدۀ  علومبخش ابن امشاطی  ٤٠
  ٨٥٠  ٤کیمیاگر سدۀ  محمدعلی مولوی ابن اُمیَل  ٤١
  ٤٥٠  ٩و  ٨پزشک سدۀ  کاظم موسوی بجنوردی ابن ایوب  ٤٢
  ٩٠٠  ٣منجم سدۀ  ضیاییاکبریعل ابن بازیار  ٤٣
  ٢٠٠  ٥پزشک سدۀ  سیدعلی آل داود ابن بحتویه  ٤٤
  ١٠٠٠  ٥پزشک اواخر سدۀ  بخش ادبیات عرب ابن بذوح  ٤٥
  ٥٠٠  ٥شناس سدۀ  گیاه ابوالحسن دیانت ابن بصال  ٤٦
  ٥٠٠ ٣مترجم رسالۀ بقراط، سدۀ  عباس ساالری ابن بطریق  ٤٧



 

  

۱۰۴ 

حجم   توضیح  نویسنده/ مترجم  دخلمردیف
  مقاله

  ١٥٠٠  ٥پزشک سدۀ  محمد آصف فکرت ابن بطالن  ٤٨
  ١٣٠٠  ٤نام دو پزشک و مترجم سدۀ بخش علوم ابن بکس عشّاری  ٤٩
  ٥٠٠  ٥پزشک سدۀ  فاطمه آل مصطفی ابن بُکالِرش  ٥٠
  ١٥٠٠  ٨و ٧ریاضیدان و منجم سدۀ  علومبخش ابن بنا  ٥١
  ١٥٠٠  ٧و داروشناس سدۀ شناساهیگ هوشنگ اعلم ابن بیطار  ٥٢
  ٨٥٠  ٣ریاضیدان سدۀ  بخش علوم ابن ترک  ٥٣
  ١٥٠٠ ٦پزشک و داروشناس سدۀ  علی رفیعی ابن تلمیذ  ٥٤
  ٢٠٠٠  ٣پزشک سدۀ  بخش علوم ابن جزار  ٥٥
  ١٠٠٠ ٥سدۀ پزشک و داروشناس  دیانتاکبریعل ابن جزله  ٥٦
  ١٧٠٠  ٤داروشناس سدۀ پزشک و گیاه بخش علوم ابن جلجل  ٥٧
  ٧٥٠  ٦پزشک سدۀ  دیانتاکبریعل ابن جمیع  ٥٨
  ٢٠٠  ٨و  ٧ریاضیدان و آشنا به علم حیل از سدۀ سعیداهللا قره بگلو ابن حاج  ٥٩
  ١٢٠٠  ٨پزشک و ادیب اندلسی سدۀ یوسف رحیم لو ابن خاتمه  ٦٠
  ١٠٠٠ ٥تبار سدۀ  منجم ایرانی دیانتاکبریعل ابن خصیب  ٦١
  ٨٥٠  ٥ریاضیدان، منجم و پزشک سدۀ لویوسف رحیم ابن خلدون  ٦٢
  ٣٠٠٠  ٤پزشک سدۀ  صادق سجادی ابن خمار  ٦٣
  ١٠٠٠  ٨و ٧ریاضیدان و پزشک سدۀ  رضا انزابی نژاد ابن خوام  ٦٤
  ٢٥٠  ٥و ٤ریاضیدان، منجم و پزشک سدۀ  علی رفیعی ابن خیاط  ٦٥
  ٢٥٠٠  ٨و ٧پزشک و ادیب سدۀ چشم علومبخش ابن دانیال  ٦٦
  ١٨٠٠ ٨ریاضیدان و منجم سدۀ  علی رفیعی ابن دریهم  ٦٧
  ١٨٠٠  ٦ادیب، ریاضیدان و منجم سدۀ علی رفیعی ابن دَهّان  ٦٨
  ٢٥٠٠ ٣پزشک و داروشناس سدۀ  رضا انزابی نژاد ابن ربن  ٦٩
  ٩٠٠ ٧و  ٦دو برادر پزشک سدۀ  سید جعفر سجادی ابن رجبی  ٧٠
  ٣٥٠٠ ٦منجم و پزشک سدۀ  لویوسف رحیم رضوانابن   ٧١
  ١٠٠٠ ٧و  ٦پزشک و شاعر سدۀ محمدمهدی مؤذن جامی ابن رقیقه  ٧٢
  ١٥٠٠  ٦و٥و داروشناس سدۀ  شناساهیگ دیانتاکبریعل ابن رومیه  ٧٣
  ٨٠٠  ١٠مورخ و منجم مصری سدۀ  اصغر سید وفایی ابن زُنبل  ٧٤

عبداالمیر-علی رفیعی  ابن زهر: ابوالعالء زهر  ٧٥
  ٢٠٠٠  ٦پزشک و وزیر اندلسی سدۀ  سلیم

  ٦پزشک و وزیر اندلسی سدۀ  عبداالمیر سلیم -علی رفیعی ابن زهر: ابومردان  ٧٦
  ٤٥٠٠  ٦پزشک سدۀ  عبداالمیر سلیم -علی رفیعی عبدالملک بن زهر  ٧٧
  ٤٠٠٠  ٥شناس سدۀ ریاضیدان و موسیقی تقی بینش ابن زَیله  ٧٨
  ١٦٠٠  ٧و  ٦گر سدۀدان و صنعتپزشک، موسیقی وکیلیابومحمد ابن ساعاتی  ٧٩
  ٢٠٠٠ ٣و  ٢پزشک سریانی سدۀ  بخش علوم ابن سرابیون، یوحنا  ٨٠
  ٢٠٠٠  ٥پزشک و داروشناس اندلسی سدۀ بخش علوم ابن سَمَجون  ٨١
  ٩٠٠  ٥و ٤ریاضیدان و منجم سدۀ  رضا انزابی نژاد ابن سمح  ٨٢
  ٣٠٠٠ ٧و  ٦سدۀ پزشک و منجم  محمدعلی مولوی ابن سمعون  ٨٣
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حجم   توضیح  نویسنده/ مترجم  دخلمردیف
  مقاله

  ٩٠٠  ٧پزشک و شاعر سدۀ  قهار مقیمی ابن سویدی  ٨٤
  ٨٥٠  ٤پزشک ایرانی سدۀ  دیانتاکبریعل ابن سیار  ٨٥

 ابن سینا  ٨٦
 (پزشکی، ریاضیات و نجوم) 

 الدین خراسانیشرف
  ٦٠٠٠  ٥پزشک ایرانی سدۀ  علیرضا جعفری نائینی

٤٥٠٠  
  ٣٦٠٠ ٨منجم و ریاضیدان سدۀ  دیانتاکبریعل ابن شاطر  ٨٧
  ٨٠٠ ٤ریاضیدان و فقیه سدۀ  ابوالفتح حکیمیان ابن شاهویه  ٨٨
  ٤٠٠  ٥و ٤ریاضیدان و منجم اندلسی سدۀ  دیانتاکبریعل ابن صفار  ٨٩
  ٣٠٠٠  ٦سدۀهمدانی ریاضیدان و پزشک  علیرضا جعفری نائینی الدینابن صالح، نجم  ٩٠
  ٦٠٠  ٧و ٦پزشک و فیلسوف اندلسی سدۀ  جعفر سجادی ابن طُمْلوس  ٩١
  ٥٠٠  ٧و  ٦پزشک سدۀ  سیدعلی آل داود ابن عالمه  ٩٢
  ٥٠٠ ٦پزشک و داروشناس سدۀ  صادق سجادی ابن عبد ربه، ابوعثمان  ٩٣
  ٢٥٠٠  ٧پزشک سدۀ  لویوسف رحیم ابن عبری  ٩٤
  ١٠٠  ٦شناس سدۀ  گیاه ابوالحسن دیانت ابن عوام  ٩٥
  ٥٠٠  ٦پزشک سدۀ  ابوالحسن دیانت ابن عین زربی  ٩٦

محمد–بخش علوم  ابن فلّوس  ٩٧
  ٧٠٠  ٦ریاضیدان و فقیه سدۀ  سعید حنایی کاشانی

  ٤٥٠  ٧پزشک و فقیه سدۀ  مهدی سلماسی ابن قاضی بعلبک  ٩٨
  ٢٠٠٠  ٧پزشک سوری سدۀ  لویوسف رحیم ابن قُف  ٩٩
  ٨٥٠  ٥پزشک و ادیب اندلسی سدۀ لویوسف رحیم ابن کتانی ١٠٠
  ٩٠٠ ٨سدۀ دانشمند و پزشک  ی مؤذن جامیمحمدهاد ابن کتبی ١٠١
  ١٦٠٠  ٧و فیلسوف سدۀ پزشکچشم سید جعفر سجادی ابن کمونه ١٠٢
  ٩٠٠  ٧و ٦دو دانشمند سوری سدۀ  بخش علوم ابن لبّودی ١٠٣
  ٨٥٠  ٦پزشک و مورخ سدۀ غالمرضا جمشیدنژاد اول رستانیهابن الما ١٠٤
  ٢٠٠٠٠ ٢پزشک نسطوری سدۀ  ی مؤذن جامیمحمدهاد ابن ماسویه ١٠٥
  ١٨٠  ٣پزشک ایرانی سدۀ مؤذن جامییمحمدمهد ابن ماهان ١٠٦
  ٤٠٠ ٧و  ٦نام چند پزشک سدۀ  شهناز رازپوش ابن مسیحی ١٠٧
  ١٠٠٠ ٦پزشک و داروساز سدۀ  بخش علوم ابن مطران ١٠٨
  ٤٥٠  ٥و ٤سدۀ  شناس اهیگپزشک و  سید جعفر سجادی ابن مُندویه ١٠٩
  ٤٥٠ ٨دامپزشک مصری سدۀ  ابوالحسن دیانت ابن منذر ١١٠
  ١٠٠٠٠ ٦فیلسوف و پزشک سدۀ  عباس زریاب خویی ابن میمون ١١١
  ٣٥٠٠  ٧پزشک سدۀ  سید صادق سجادی ابن نفیس ١١٢
  ٤٥٠  ٥و ٤پزشک و داروشناس سدۀ  زهرا یمینی قائشی ابن وافد ١١٣
  ٨٥٠٠ ٤و  ٣مترجم آثار علمی سدۀ  محمدعلی مولوی ابن وحشیه ١١٤
  ١٥٠٠ ٩و  ٨ریاضیدان و فقیه سدۀ  محسن ناجی نصرآبادی ابن هائم ١١٥
  ٨٥٠ ٧و  ٦حکیم و پزشک سدۀ  لویوسف رحیم ابن هَبَل ١١٦
  ٨٠٠ ٨ریاضیدان و پزشک سدۀ  ناز کاشیانایران ابن هذیل، ابوزکریا ١١٧
  ٩٠٠٠  ترین نورشناس مسلمانبرجسته علیرضا جعفری نائینی ابن هیثم ١١٨



 

  

۱۰۶ 

حجم   توضیح  نویسنده/ مترجم  دخلمردیف
  مقاله

  ٦٠٠ ٦ریاضیدان و کاتب سدۀ کاشانیمحمدسعید حنایی ابن یاسمین ١١٩
  ٤٥٠  شهرت چند شارح آثار پزشکی یونس کرامتی ابن یعیش ١٢٠
  ٢٠٠٠ ٤ریاضیدان و منجم سدۀ  علیرضا جعفری نائینی ابن یونس، ابوالحسن ١٢١
  ٩٠٠ ٧پزشک و ریاضیدان سدۀ  سید جعفر سجادی الدینابن یونس، کمال ١٢٢
  ١٦٠٠ ٩ریاضیدان و منجم سدۀ  یونس کرامتی ابواسحاق کوبنانی ١٢٣
  ٩٠٠٠ ٦پزشک و فیلسوف سدۀ  موحدصمد اهللابوالبرکات هبة ١٢٤
  ١٢٠٠  ٤مترجم آثار علمی یونانی سدۀ سید جعفر سجادی ابوبشر متی بن یونس ١٢٥
  ١٥٠  ٤پزشک سدۀ  ابوالحسن دیانت ابوبکر رقّی ١٢٦
  ٩٠  منجم و سازندۀ ابزارهای نجومی ابوالحسن دیانت ابوجعفر بن حبش ١٢٧
  ٧٠٠ ٤منجم سدۀ ریاضیدان و  علیرضا نوری گرمرودی ابوجعفر خازن ١٢٨
  ٢٠٠٠  ٤ریاضیدان سدۀ  محمدعلی مولوی ابوالجود ١٢٩
  ٣٠٠  ٥و ٤ریاضیدان و منجم سدۀ  بخش علوم ابوالحسن اهوازی ١٣٠
  ٧٠٠  پزشک و جراح معاصر شهناز رازپوش ابوالحسن خان بهرامی ١٣١
  ٢٥٠  ٤ریاضیدان سدۀ  یداهللا غالمی ابوالحسن شمسی هروی ١٣٢
  ٢٧٥ ٤منجم و ریاضیدان سدۀ  مهدویمحمدجواد ابوالحسن قاینی ١٣٣
  ٥٠٠  ٦پزشک و شاعر سدۀ  ابوالحسن دیانت ابوالحکم مغربی ١٣٤
  ٤٥٠  ٧حکیم و پزشک مصری سدۀ ی مؤذن جامیمحمدهاد ابوحلیقه ١٣٥
  ٣٠٠  ٥دانشمند کشاورزی اواخر سدۀ ابوالحسن دیانت ابوالخیر اشبیلی ١٣٦
  ٢٠٠  ٤پزشک و جراح سدۀ  شهناز رازپوش ابوالخیر جرائحی ١٣٧

سید محمدرضا  ابوالخیر فارسی ١٣٨
  ٦٠٠  ١٠ریاضیدان و منجم سدۀ  هاشمیفاضل

  ٥٠٠  ٩پزشک سدۀ  ی مؤذن جامیمحمدهاد ابوزین کمال ١٣٩
  ٢٠٠  ٣ریاضیدان و منجم حدود سدۀ ابوالحسن دیانت ابوسعید جرجانی ١٤٠
  ٢٥٠ ٥پزشک و منجم سدۀ  بخش علوم ابوسعید یمامی ١٤١
  ٢٠٠٠  ٥پزشک، فیلسوف و منجم سدۀ کرامتییونس ابوسهل مسیحی ١٤٢
  ٨٠٠  ٦و ٥منجم و ریاضیدان سدۀ  محمدعلی مولوی ابوالصلت ١٤٣
  ٤٠٠ ١١شاعر و پزشک سدۀ  یآباددولتعزیز ابوطالب تبریزی ١٤٤
  ١١٠  ٦پزشک سدۀ  شهناز رازپوش ابوطاهر واسطی ١٤٥
  ١٢٠ ٦و  ٥ریاضیدان و فقیه سدۀ  بخش علوم ابوعبداهللا شقاق ١٤٦
  ١٠٠٠  شارح آثار ابن سینا تقی بینش ابوعبید جوزجانی ١٤٧
  ٥٠٠  ٤و ٣پزشک و ریاضیدان سدۀ  زهرا یمینی قائشی ابوعثمان دمشقی ١٤٨
  ٣٥٠ ٨فقیه و ریاضیدان سدۀ  محمدعلی مولوی ابوالعالء بهشتی ١٤٩
  ٨٥٠  ٤ریاضیدان سدۀ  یونس کرامتی ابوعلی حبوبی ١٥٠
  ٢٥٠٠  ٥پزشک سدۀ مورخ و  ابوالقاسم امامی ابوعلی مسکویه ١٥١
  ٣٠٠  ٦و  ٥ریاضیدان سدۀ  یونس کرامتی ابوالفتح اصفهانی ١٥٢
  ٦٥٠ ٥پزشک و فیلسوف سدۀ  بخش علوم ابوالفرج ابن طیب ١٥٣
  ٢٠٠  ٥پزشک سدۀ  ابوالحسن دیانت ابوالفرج یمامی ١٥٤
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حجم   توضیح  نویسنده/ مترجم  دخلمردیف
  مقاله

  ٤٠٠ ٤منجم و ریاضیدان سدۀ  زهرا یمینی قائشی ابوالفضل هروی ١٥٥
  ٤٠٠ پزشک و مدرس دارالفنون عماریمریم ابوالقاسم نائینی ١٥٦
  ١٥٠٠  ٤و  ٣ریاضیدان سدۀ  علیرضا جعفری نائینی ابوکامل ١٥٧
  ٢٠٠٠  ٢منجم سدۀ  ابوالحسن دیانت ابومعشر بلخی ١٥٨
  ١٠٠٠  ٥و ٤پزشک و داروشناس سدۀ  بخش علوم ابومنصور موفق هروی ١٥٩
  ٢٩٠  پزشک مسیحی ابوالحسن دیانت ابوالنجم نصرانی ١٦٠
  ٢١٠٠  ٥و ٤ریاضیدان و منجم سدۀ  صادق سجادی عراقبنمنصورابونصر  ١٦١
  ٢٠٠ ٢مترجم آثار یونانی سدۀ  ابوالحسن دیانت ابویحیی بطریق ١٦٢
  ٥٠٠ اصطالح فلسفی و علمی سید جعفر سجادی اثیر ١٦٣
  ٧٠٠  ٧فیلسوف، منجم و ریاضیدان سدۀ صمد موحد اثیرالدین ابهری ١٦٤
  ٣٥٠  ٣نورشناس سدۀ  بخش علوم احمد بن عیسی ١٦٥
  ٣٠٠ ٣منجم و ریاضیدان سدۀ  محمدعلی مولوی احمد نهاوندی ١٦٦
  ٢٠٠  ٤پزشک سدۀ  مریم عماری اخوینی بخاری ١٦٧
  ١٦٠٠٠  فیلسوف و طبیعیدان الدین خراسانیشرف ارسطو ١٦٨
  ١٥٠٠  ریاضیدان یونانی علیرضا جعفری نائینی ارشمیدس ١٦٩
  ٦٢٠٠  جانور آذرتاش آذرنوش اسب ١٧٠
  ٤٥٠  از نخستین مترجمان متون طبی ارزندهمهران استفان بن بسیل ١٧١
  ٦٥٠  مفهوم ریاضی یونس کرامتی استقرا ١٧٢
  ١٠٠٠  اصطالح جغرافیایی گنجیمحمدحسن استوا ١٧٣
  ٥٠٠  ١٣و ١٢ریاضیدان و مهندس سدۀ  محمدعلی مولوی اسحاق افندی ١٧٤
  ٩٠٠  ٣مترجم آثار علمی یونانی سدۀ محمدعلی مولوی اسحاق بن حنین ١٧٥
  ١٥٠٠ ٤و  ٣پزشک مصری سدۀ  یونس کرامتیاسرائیلیسلیماناسحاق بن  ١٧٦
  ١٥٠٠  ٣پزشک سدۀ  یونس کرامتی اسحاق بن عمران ١٧٧
  ٣٠٠٠  ابزار نجومی محمدعلی مولوی اسطرالب ١٧٨
  ١٠٠٠ ٦و  ٥ریاضیدان ایرانی سدۀ  پرویز امین اسفزاری ١٧٩
  ١٢٠٠  گیاهی خودرو با خواص دارویی علی بلوکباشی اسفند/ اسپند ١٨٠
  ٥٠٠ ٣ریاضیدان و منجم سدۀ  پرویز امین اصطرالبی، علی بن عیسی ١٨١
  ٨٥٠  مترجم پیزایی آثار طبی و فلسفی یونس کرامتی اصطفن انطاکی ١٨٢
  ٤٠٠  ریاضیدان و منجم ی مولویمحمدعل اطولوقس ١٨٣
  ١٥٠٠  های ریاضی مفهوم علیرضا جعفری نائینی اعداد و ارقام ١٨٤
  ٤٥٠  ٧و ٦دانشمند علوم عقلی سدۀ  ناهده فوزی الدین خونجی افضل ١٨٥
  ٤٥٠  م ٢سیماشناس سدۀ  محمدعلی مولوی افلیمون ١٨٦
  ١٠٠٠  صمغ میوۀ خشخاش یونس کرامتی افیون ١٨٧

-علیرضا جعفری نائینی  اقلیدس ١٨٨
  ٧٠٠٠  مشهورترین ریاضیدان دورۀ باستان محمدعلی مولوی

  ٥٠٠  ٤ریاضیدان سدۀ  یونس کرامتی اقلیدسی، ابوالحسن احمد ١٨٩
  ٨٥٠ های علم ریاضی از شاخه یونس کرامتی ر، علماَُک ١٩٠



 

  

۱۰۸ 

حجم   توضیح  نویسنده/ مترجم  دخلمردیف
  مقاله

  ١١٠٠ ١٠شاعر و ریاضیدان سدۀ  نجیب مایل هروی الهی اردبیلی ١٩١
  ٣٠٠٠ نوعی بیماری در طب قدیم علی بلوکباشی ام صبیان ١٩٢
  ٤٤٠  ٨ریاضیدان سدۀ  یونس کرامتی اموی، یعیش بن ابراهیم ١٩٣
  ٤٥٠  ٧و  ٦ پزشک سدۀ محمدعلی مولوی الدوله سامری امین ١٩٤
  ٢٠٠٠  میوه علی بلوکباشی انار ١٩٥
  ٣٥٠  ٥مورخ و پزشک سدۀ  محمدرضا ناجی انطاکی، ابوالفرج یحیی ١٩٦
  ٤٠٠  ٤ریاضیدان سدۀ  یونس کرامتی انطاکی، ابوالقاسم علی ١٩٧
  ٤٠٠ ١٠و  ٩پزشک و ادیب سدۀ  یونس کرامتی انطاکی، داود بن عمر ١٩٨
  ٥٠٠ قدیماصطالحی در نجوم  ی مولویمحمدعل انواء ١٩٩
  ٢٥٠  ریاضیدان یونانی محمدعلی مولوی اوتوکیوس ٢٠٠
  ٥٥٠  ی گوناگونها تیکمگیری اندازه احمد پاکتچی اوزان و مقادیر ٢٠١
  ٤٥٠  ٤پزشک سدۀ  صادق سجادی اهوازی، ابوالحسن علی ٢٠٢

  هایی که در هر دو دائرةالمعارف چاپ شده است مدخل
 مؤلف/مترجم  مدخلردیف

 در دجا
 مؤلف
حجم در   شناسه در دبا

  دجا/دبا
  - /٣٠٠  گیاه دارویی - آ. دیتریش/احمد آرام  بابونه  ١
  - /٥٠٠یکشاورزگیری محصوالت  واحد اندازه - رشید رحمتی آرات/وهاب ولی باتمان  ٢
  ٧٠٠/١٧٠٠  اصطالحی در طب سنتی یونس کرامتی هوشنگ اعلم  باد  ٣

  باد  ٤
نعمان شحاده/ حسین

چانلو/ پالنول/ عباس  قره
 حرّی

  -/٢٥٠٠  جریان هوا  -

  - /٨٠٠  گیاهی از تیرۀ مرکبان خاردار - هوشنگ اعلم بادآورد  ٥
  - /٨٠٠  میوه - هوشنگ اعلم  بادام  ٦
  -/٢٠٠٠ نام دو گیاه مختلف - هوشنگ اعلم بادرنگ  ٧
  - /٥٠٠ گیاهی خوشبو از تیرۀ لبدیسان - هوشنگ اعلم بادرنگبویه  ٨
  -/١٠٠٠  لبدیسانگیاهی از تیرۀ  - هوشنگ اعلم بادروج  ٩
  -/١٥٠٠ اکیگیاهی خور - هوشنگ اعلم بادنجان  ١٠
  - /٣٠٠  نوشابۀ مسکر (استفادۀ طبی) - سادن (د. اسالم)  باده  ١١
  - /٤٠٠  نام یا جزیی از نام سه گیاه - هوشنگ اعلم بادیان  ١٢
 ٣٠٠٠/٣٠٠٠  پدیدۀ جوی یونس کرامتی باالن/ سعید ارباب شیرانی  باران  ١٣
  - /٥٠٠  نوعی شیشۀ نیمه شفاف - گرشیشهآرمان بارفتن  ١٤

  باروت  ١٥
-پری-د. ایالون-کولن

 -و. فلور - یارمحمدخان
 سیوری/سعید ارباب شیرانی

 ١١٠٠٠/٢٠٠٠  مادۀ مشتعل کننده  صادق سجادی

  -/١١٠٠  نام مشترک چند گیاه علفی - هوشنگ اعلم بارهنگ  ١٦
  -/١٠٠٠  صمغ تند بوی چند گیاه - هوشنگ اعلم باریجه  ١٧
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 مؤلف/مترجم  مدخلردیف
 در دجا

 مؤلف
حجم در   شناسه در دبا

  دجا/دبا
ف. ویره/هوشنگ اعلم، تکمله:  بازداری  ١٨

 ٩٠٠٠/٢٥٠٠  باز بافن شکار  محمدعلی مولوی هوشنگ اعلم، محمد باقری

  - /٤٥٠ سنگ سرکه گریز - حسن فقیه عبداللهی باغض الخل  ١٩
  - /٦٠٠ صورت فلکی - توفیق حیدرزاده  باطیه  ٢٠
  - /٦٠٠  گیری طول واحد اندازه - محمد باقری  باع  ٢١
  -/٢٥٠٠  داران گیاهی از تیرۀ پروانه - هوشنگ اعلم  باقال  ٢٢
  - /٢٥٠ درختی با نام علمی مرنیگا آپترا - ل. کپف/ هوشنگ اعلم  بان  ٢٣
  - /٥٠٠  ای نوعی سنگ افسانه - حسن فقیه عبداللهی  باهت  ٢٤
  -/١٠٠٠  جانور - هوشنگ اعلم  ببر  ٢٥

بتانی، ابوعبداهللا  ٢٦
  -/١٥٠٠  ٤و  ٣منجم سدۀ   ارجاع به ذیل  محمد باقری محمد

  - /٧٠٠  نام قدیم آلیاژ مس و سرب - حسن فقیه عبداللهی بتروی  ٢٧
  -/١٠٠٠  اصطالحی در طب سنتی - هوشنگ اعلم  بخار  ٢٨
  ٢٠٠٠/- در آثار علوی و طبیعیات قدیم یونس کرامتی -  بخار  ٢٩
  -/١٥٠٠  وسیلۀ گرمازا - ویدا جلی بخاری  ٣٠
  ٩٠٠/١٥٠٠  مادینۀ موهوم و مهیب - علی بلوکباشی بختک  ٣١

برنبورگ/ سعید-ل. ریشتر  بختیشوع  ٣٢
  -/٢٠٠٠  خاندانی از پزشکان ایرانی آل بختیشوع ← ارباب شیرانی

  - /٧٠٠  دارویی  گیاه پنجۀ مریم← هوشنگ اعلم بخور مریم  ٣٣
  - /٧٠٠ ٧پزشک سدۀ  - حسن فقیه عبداللهی بدرالدین مظفر  ٣٤
  -/١٠٠٠اصطالحی در داروشناسی سنتی - هوشنگ اعلم  بدل  ٣٥

د. ب. مک دونالد/پرویز  بدّوح  ٣٦
  - /٤٠٠  طلسمی از حروف ابجد  - اذکایی

 ١٢٠٠/١٢٠٠منجم و سازندۀ ابزارهای نجومیمحمدحسین احمدی حسن فقیه عبداللهی بدیع اسطرالبی  ٣٧
  ٥٥٠/١٦٠٠  ابدال ادویهنویسندۀ کتاب  یونس کرامتی هوشنگ اعلم بدیغورس  ٣٨
  - /٣٥٠  پزشکی ای کوتاه در رساله - هوشنگ اعلم بُرء الساعه  ٣٩
  - /٧٠٠  رویت هاللبرای  یابزار - جواد ناطقمحمد  بَربَخ  ٤٠
  - /٧٠٠  میقداصطالحی در نجوم  صور فلکی← توفیق حیدرزاده  برج  ٤١
  ٦٥٠/٨٥٠  چند روز در اواخر زمستان مریم میرفخرایی زادهطاهره اسماعیل بردالعجوز  ٤٢
  - /٦٠٠  پزشک عصر انوشیروان صادق سجادیجالل خالقی مطلق/ پرخیده ملکی برزویه  ٤٣
  ٦٠٠/٧٥٠ی فلکی نیمکرۀ شمالیها صورتازیزدیحمیدرضا گیاهی توفیق حیدرزاده برساوش  ٤٤
  -/١٠٠٠ ای بیماری پوستی مزمن گونه - هوشنگ اعلم  برص  ٤٥
  ٧٥٠/٢٠٠٠ خواص پزشکی آن یونس کرامتی نگار نادری  برف  ٤٦
 ١٥٠٠/١٦٠٠  از اصطالحات جوی یونس کرامتی یونس کرامتی  برق  ٤٧
  - /٩٠٠  شناسی و داروشناسی در گیاه - هوشنگ اعلم  برگ  ٤٨

محمدحسن-هوشنگ اعلم  برگ بو  ٤٩
گیاهی مورد استفاده در   - ابریشمی

  - /٩٠٠  داروشناسی

  - /٧٠٠ مصارف درمانی - هوشنگ اعلم  برنج  ٥٠



 

  

۱۱۰ 

 مؤلف/مترجم  مدخلردیف
 در دجا

 مؤلف
حجم در   شناسه در دبا

  دجا/دبا
/ج. آلن-ملکیان شروانی  برنج  ٥١

  -/١٠٠٠  آلیاژی از مس و روی  - تکلمه: پرخیده ملکی

  - /٧٥٠  چند نوع گیاه - هوشنگ اعلم برنجاسف  ٥٢
  -/٢٥٠٠  جانور - هوشنگ اعلم  بز  ٥٣
  - /٢٥٠  ٩پزشک کرمانی سدۀ - ابوتراب نفیسی برهان نفیس  ٥٤
  - /٤٥٠  گیری طول واحد اندازه - حسن فقیه عبداللهی  برید  ٥٥
  - /٧٠٠  داروییگیاه  - هوشنگ اعلم بستان افروز  ٥٦
  - /٥٠٠   انواع سرخسنام مشترک  - هوشنگ اعلم بسفایج  ٥٧
  ١٧٠٠/- ٦اسپانیایی سدۀ  -منجم عرب محمدعلی مولوی - بطروجی  ٥٨

محمد -پلسنر/ هوشنگ اعلم  بطلیموس  ٥٩
  باقری

حسین معصومی
محمدعلی -همدانی

 مولوی

 ۀحوزمنجم و ریاضیدان نامدار 
  علمی اسکندریه

١٨٠٠/٥٥٠٠ 
  

-/٨٠٠٠  
  - /٩٥٠ اصطالح نجومی - علیرضا موحدنژاد  بُعد  ٦٠
  - /٦٥٠  ٤آثار ریاضیدان سدۀ - مهران اخباریفربغدادی، عبدالقاهر  ٦١

بغدادی محمد بن  ٦٢
  - /٤٠٠  ٦و  ٥ریاضیدان و فقیه سدۀ   -  مهران اخباریفر عبدالباقی

  - /٢٥٠ جانورشناس ترک - جواد ایزگی/حجت فخری  غدوبُ  ٦٣
 ١٠٠٠/١٢٠٠ پزشک یونانی یونس کرامتی آ. دیتریش/ هوشنگ اعلم  بقراط  ٦٤
  ١٢٠٠/-  ق م٥ریاضیدان یونانی سدۀ  بخش علوم - بقراط خیوسی  ٦٥

 محمدیعلل. کپف/  بَقُمّ   ٦٦
  - /١٠٠  چوب درختی هندی  - حق شناس

  -/١٧٠٠  میوۀ دو گیاه متشابه - هوشنگ اعلم  بالدر  ٦٧
  -/٢٧٠٠  پرنده - هوشنگ اعلم  بلبل  ٦٨

بلخی، علی بن  ٦٩
  احمد

د. پینگری/عبدالحسین
  - /١٠٠  ٣منجم پس از سدۀ   - آذرنگ

  - /٩٠٠  ای از خانواده تذرویان پرنده - هوشنگ اعلم بلدرچین  ٧٠
  -/١٥٠٠ ای با مصارف دارویی درختچه - هوشنگ اعلم بلسان  ٧١
  - /٩٠٠  پزشک و داروشناس - هوشنگ اعلم بلغاری، حسن  ٧٢

  بلور  ٧٣
غادة حجاوی-لم-روسکا

ج.  -ب. موشه -قدومی
 گروه تاریخ علم-کروگر

  -/٧٠٠٠ کوارتز خالص و شفاف ای گونه  پیمان متین

 ١٥٠٠/١٢٠٠هایی از درختان و میوۀ آنها گونه پیمان متین هوشنگ اعلم  بلوط  ٧٤

الدینم. پلسنر/جالل  بلینوس  ٧٥
 مجتبوی

آپولونیوس←
  -/١٥٠٠  حکیم یونان باستان تیانایی

ش. پال/ایرج-ژ. هل  بلیه  ٧٦
  -/٧٠  شتر ماده  - پروشانی

  -/١٠٠٠ دو صورت فلکی - زنجانیجلیل اخوان النعش بنات   ٧٧
  - /٥٠٠  نوعی سنگ معدنی بلوری - نگار نادری بنفش  ٧٨
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 مؤلف/مترجم  مدخلردیف
 در دجا

 مؤلف
حجم در   شناسه در دبا

  دجا/دبا
  -/١٠٣٨ کاربرد دارویی - هوشنگ اعلم بنفشه  ٧٩
  -/٤٧٠٠  آنهاچند گیاه و مواد مخدر - هوشنگ اعلم  بنگ  ٨٠
  - /٤٠٠ خانوادۀ منجم - د. پینگری/ محمد باقری بنو اماجور  ٨١
  - /٧٥٠ خانوادۀ منجم - فرید قاسملو بنو صباح  ٨٢
 ٣٠٠٠/١٥٠٠ خاندان علمی یونس کرامتی فرید قاسملو بنو منجم  ٨٣

فرید-محمد جواد ناطق  بنو موسی  ٨٤
 قاسملو

حسین معصومی
 ٢٥٠٠/٦٥٠٠  خاندان علمی همدانی

  - /٩٠٠   رندهپ - هوشنگ اعلم بوتیمار  ٨٥
  - /٤٥٠  کربنات مرکب سدیم - دیتریش/پرخیده ملکی  بوره  ٨٦
 ٢٥٠٠/٧٠٠٠  ٤ریاضیدان و منجم سدۀ یونس کرامتی فرید قاسملو بوزجانی  ٨٧
  -/١٥٠٠  اسمی کلی برای میمون - ف. ویره/ هوشنگ اعلم بوزینه  ٨٨
  -/٢٠٠٠  نام جانور، پارچه و سنگ - هوشنگ اعلم بوقلمون  ٨٩

٩٠  
   بول

 هوشنگ اعلم خواص درمانی  - /٥٠٠  پیشاب و خواص درمانی آن  -
 نیاکریمیمرتضی احکام فقهی

  - /٦٠٠  )پولوس( پزشک یونانی - هوشنگ اعلم بولس  ٩١
  -/٢٥٠٠  پرنده - هوشنگ اعلم  بوم  ٩٢
  - /٤٠٠  داروییگیاه  - هوشنگ اعلم بومادران  ٩٣
  - /٥٠٠  نویسنده در علوم خفیه - دیتریش/ عباس حّری  بونی  ٩٤
  -/١٥٠٠  میوه - هوشنگ اعلم  به  ٩٥

بهاءالدوله حسینی  ٩٦
  ٦٠٠/- پزشک دورۀ تیموری و صفوی  فریبا پات  - نوربخش

  -/-  پزشک - حسن تاجبخش بهاءالدوله رازی  ٩٧
  - /٣٠٠ مؤلف آثار نجومی - پینگری/عباس حرّی بهاءالدوله خرقی  ٩٨

بهجت مصطفی  ٩٩
 افندی

ب. لویس/سعید ارباب
  - /٢٠٠  پزشک عثمانی  - شیرانی

بهرامی، ١٠٠
  - /٣٠٠  پزشک معاصر ایرانی  -  شهناز رازپوش ابوالحسن

  - /٣٠٠  پزشک معاصر ایرانی - مهین فهیمیبهرامی، ابوالقاسم ١٠١
  - /٣٠٠ ٨ریاضیدان سدۀ  - مهران اخباریفر ابوالعالءبهشتی،  ١٠٢
  ٣٠٠/-  تقویم ایرانیماهی در  عسگر بهرامی -  بهمن ١٠٣

بهمنیار بن ١٠٤
 ١٢٠٠/١٢٠٠  شاگرد ابن سینامرتضی قرایی گرکانی  حسن سید عرب مرزبان

  - /٣٥٠ بانوی منجم ایرانی - پورهاشمیبهناز بی منجمه بی ١٠٥
  - /٧٠٠  اصطالحی در نجوم نجوم← ی. پ. هوخندایک/ محمد باقری  بیت ١٠٦
  -/١٢٠٠ نهادی علمی در تمدن اسالمی یونس کرامتی سیمین قطبی بیت الحکمه ١٠٧
 ١٥٠٠/٥٠٠٠  متیق گرانی ها سنگاز  - نگار نادری بیجاده ١٠٨
  -/١٠٠٠  - - هوشنگ اعلم  بید ١٠٩



 

  

۱۱۲

 مؤلف/مترجم  مدخلردیف
 در دجا

 مؤلف
حجم در   شناسه در دبا

  دجا/دبا
  ٤٥٠/- باشی دربار فتحعلی شاه حکیم لیال پژوهنده - شیرازیبیدل  ١١٠

بیرجندی،  ١١١
  ١٥٠٠/٤٠٠  ١٠ریاضیدان و منجم سدۀ  محمدعلی مولوی  فرید قاسملو عبدالعلی

١١٢ 

  بیرونی:
 بازورث زندگی

  دانشمند برجستۀ ایرانی  یونس کرامتی
١١٠٠٠/١٤٠٠٠  ٥و  ٤سدۀ  

 ف. دوبلوا/ محمد باقری مذهب
 ج. صلیبا/ محمد باقریریاضیات و نجوم

 هوشنگ اعلم داروشناسی
 هوشنگ اعلم یشناس یکان

 فرید قاسملو جغرافیا
 فاطمه فناآراء و آثار فلسفی

بیست باب در ١١٣
  ٧٠٠/-  کتابی در نجوم از طوسی  -  محمد باقریمعرفت اسطرالب

بیست باب در ١١٤
  -/١٠٠٠ از بیرجندی تقویمدر  ای لهرسا  -  پور هاشمیبهناز  معرفت تقویم

  -/٣٠٠٠ ایرانی چندین گیاه -نام هندی - هوشنگ اعلم  بیش ١١٥
  - /٣٣٠  دامپزشک - م. پلسنر/احمد آرام  بیطار ١١٦
  ٣٧٠/- ٧شناس سدۀ  کانیاحمدینیمحمدحس - بیلک قبچاتی ١١٧

-صادق سجادی  صادق سجادی  بیمارستان ١١٨
  ٣٥٠٠/-پرستاری و درمان بیمارانمکان  یداهللا غالمی

٧٠٠  

بیهقی، ابوالحسن ١١٩
  ٢٢٠٠/ -  جوامع احکام نجومنویسندۀ   یوسف هادی  -  علی

  ٧٠٠/٢٨٠٠ ریاضیدان و منجم کرامتیونسی مهران اخباریفرپاپوس اسکندرانی ١٢٠
  ٨٢٠/-  گیاهی با کاربرد دارویی یونس کرامتی - پاپیروس ١٢١
  ٧٥٠٠/٨٠٠  مادۀ ضد سم یونس کرامتی هوشنگ اعلم پادزهر ١٢٢
  - /٣٠٠بز کوهی، از جانوران بومی ایران - نگار نادری  پازن ١٢٣
  -/١٧٠٠  گیاه دارویی - صفورا هوشیار پرسیاوشان ١٢٤
  -/١٤٠٠  نام گروهی از ستارگان - علیرضا موحدنژاد پروین، خوشه ١٢٥

١٢٦ 

    پزشکی:
پزشکی اسالمیهوشنگ اعلم واژگان

 ٢٧٠٠/١٦٠٠٠  -  یونس کرامتی

پزشکی ایرانیان 
  پیش از اسالم

-فرید قاسملو
ایرج پروشانی

←نگاریتاریخ
  نگاری تاریخ

 پزشکی

پزشکی اعراب 
  پیش از اسالم

محمد زبیر 
  صدیقی

کاربرد واژگان
فارسی... اخالق 

 پزشکی

پزشکی در دورۀ 
  اسالمی

ا. سَوِج اسمیث
  (د. اسالم)

آزمون و نظارت
حسبه   ←

 پزشکی عامه
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 مؤلف/مترجم  مدخلردیف
 در دجا

 مؤلف
حجم در   شناسه در دبا

  دجا/دبا
  ٩٠٠/٦٥٠٠  - علی بلوکباشی فرید قاسملو (تألیفات پزشکی) تکمله

مبادالت پزشکی
میان چین و 
 جهان اسالم

ژمینگ (د. -فرانکه  -کالین
  - /٦٠٠  -  -  اسالم)

  -/٣٠٠٠  میوه - محمدحسن ابریشمی  پسته ١٢٧

-بهمن مؤذن فردوسی  پستۀ شامی ١٢٨
  - /٥٠٠  وهیم  - هوشنگ اعلم

  -/١٢٠٠  ٦دانشمند ایتالیایی سدۀ - قاسملوفرید پالتوی تیولیایی ١٢٩

هوشنگ-اهللا مظفریانولی  پَلِم ١٣٠
  -/١٥٠٠  گیاه دارویی  - اعلم

  -/٢٠٠٠  جانور - گروه تاریخ علم-ف. ویره  پلنگ ١٣١
  ١٠٠/٢٠٠٠ طبیعیدان رومی محمدعلی مولوی نگار نادری پلینوس/پلینی ١٣٢

  پنبه ١٣٣

-د. باالن-حسن حکیمیان
 -اینالجقخلیل  -ای. اشتر

جواد کریمی/ سپیده 
 موسی احمدیان-معتمدی

گیاهی دارای کاربرد در   -
  -/٩٣٠٠  ریسندگی

  -/١٠٠٠  درخت - زاده شربیانیمنیژه قره پنج انگشت ١٣٤
  ١٥٠٠/-  گیاه دارویی علی بلوکباشی بخور مریم← مریم ۀپنج ١٣٥
 ١٢٠٠/٢٠٠٠ یسنج زمانابزار  معصومه ابراهیمی فرید قاسملو پنگان ١٣٦

زادهمنیژه قره-هوشنگ اعلم  پنیرک ١٣٧
  -/٩٠٠٠  گیاه دارویی  - شربیانی

  ٧٠٠/٢٠٠٠  پزشک یونس کرامتی عبدالکریم گلشنی پوالک ١٣٨
  - /٦٠٠  گیاه - هوشنگ اعلم  پونه ١٣٩
  - /٩٠٠  گیاهی از تیرۀ سوسنیان - فردوسیمؤذنبهمن  پیاز ١٤٠
  -/١٤٠٠  بیماری رشته← نگار نادری  پیوک ١٤١
  -/٢٠٠٠  اصطالحی در باغبانی - اعلمهوشنگ پیوند گیاهان ١٤٢
  -/٢٠٠٠  گیاهی با خواص تخدیری - هوشنگ اعلم  تاتوره ١٤٣
  -/٢٠٠٠  دارویی نام چند گیاه - هوشنگ اعلم ریزی تاج ١٤٤
  ٢٢٠/-٩و  ٨ریاضیدان و منجم مراکشی سدۀ  فریبا پات -  تادلی ١٤٥
  - /٦٠٠ کتابی دربارۀ دانشمندان قدیم - حسن سید عرب ءتاریخ الحکما ١٤٦
  ٣٠٠٠/-  درخت انگور عسگر بهرامی -  تاک ١٤٧

 مهدی محقق  تب ١٤٨
  -/١٢٠٠  اصطالح پزشکی  - هوشنگ اعلم

  -/٢٥٠٠  ای دارای خواص دارویی ماده - هوشنگ اعلم تباشیر ١٤٩

ی. پ. هوخندایک/ محمد  زاویه ثیتثل ١٥٠
 باقری

حسین معصومی
 همدانی

ای هندسی از یونان  مسئله
  ٦٥٠/٢٢٠٠  باستان

های عربی آثار  ترجمه بازنگاری  یونس کرامتی  فرید قاسملو  تحریر ١٥١
 ٢٠٠٠/٢٠٠٠  ریاضی و نجومی یونانی



 

  

۱۱۴

 مؤلف/مترجم  مدخلردیف
 در دجا

 مؤلف
حجم در   شناسه در دبا

  دجا/دبا
تحریر اصول ١٥٢

 ١٧٠٠/١٦٠٠  اقلیدس اصولبازنگاری   یونس کرامتی  گ. دیونگ/ محمد باقری اقلیدس

 ٢٤٠٠/١٢٠٠ بطلیموس مجسطیبازنگاری  یونس کرامتی فرید قاسملو تحریر مجسطی ١٥٣
  - /٧٠٠ کتاب در پزشکیتنکابنی، محمد مؤمن ← نگار نادری تحفة المؤمنین ١٥٤
  ٧٠٠/١٤٠٠  میتقواصطالحی در نجوم و  مهرداد عربستانی حمیدرضا گیاهی یزدی تحویل ١٥٥
  ٣٥٠٠/- نام دو عمل در منطق و ریاضیاتحسین معصومی همدانی - تحلیل و ترکیب ١٥٦
  - /٦٥٠  سوءهاضمه - نگار نادری  تُخُمه ١٥٧
  -/٢٥٠٠ نام چند نوع پرنده - هوشنگ اعلم  تذرو ١٥٨
  -/١٣٠٠  پزشکی  ای در چشم رساله -فرید قاسملو-مهدی محقق تذکرة الکحّالین ١٥٩

جمیل رجب/ حمیدرضاالتذکرة فی الهیئة ١٦٠
  -/١٣٥٠  ای نجومی از طوسی رساله  - گیاهی یزدی

ب. ت. دوکروسول/  تراخم ١٦١
  -/١٨٠٠  بیماری چشم  - ی زاده مطلقمحمدتق

  -/٢٣٠٠ابزار تشخیص افقی بودن سطح -زاده مطلقویدمان/ محمد تقیا.  تراز ١٦٢
  -/٢٥٠٠  وسیلۀ سنجش وزن - فرید قاسملو  ترازو ١٦٣
  - /٧٠٠  ریشۀ خوراکی گیاهی - نگار نادری  ترب ١٦٤
  - /٤٠٠ اصطالح نجومی - حمیدرضا گیاهی یزدی  تربیع ١٦٥

ی. پ. هوخندایک و فرید  تربیع دایره ١٦٦
 محمد باقریقاسملو/

معصومیحسین
 همدانی

ای هندسی از یونان  مسئله
 ٩٠٠٠/٤٠٠٠  باستان

  - /٩٠٠  گیاه دارویی - هوشنگ اعلم ترخون ١٦٧
  -/١٥٠٠  گیاه دارویی - هوشنگ اعلم ترنجبین ١٦٨
  - /٦٠٠ نام دو گیاه خوراکی - نگار نادری  تره ١٦٩
  - /٦٠٠ گیاه خوراکی از تیرۀ چلیپاییان - نگار نادری تیزک تره ١٧٠
  ٦٠٠٠/-  مادۀ ضد سم یونس کرامتی پادزهر←  تریاق ١٧١
  ٨٠٠٠/-  ای خشخاش شیرۀ گونه مریم صادقی هوشنگ اعلم تریاک ١٧٢
  ٢٠٠٠/-  کمان برابر ٧تقسیم دایره به  یونس کرامتی - تسبیع دایره ١٧٣
  - /٤٠٠ مترجمپزشک و  - حمیدرضا گیاهی یزدیاهللاتستری، فیض ١٧٤
 ١٢٠٠/١٢٠٠  اصطالحی در نجوم ریاضی کرامتییونس ر. لورچ/ حمیدرضا گیاهی تسطیح ١٧٥
  - /٧٠٠  اصطالحی در احکام نجوم -م. یانو/ حمیدرضا گیاهی یزدی  تسییر ١٧٦
  ٤٥٠٠/-  اصطالحی در پزشکی یونس کرامتی - تشریح ١٧٧
  - /٧٠٠  دو اصطالح نجومی - حمیدرضا گیاهی یزدی تشریق و تغریب ١٧٨
 ١٥٠٠/١٠٠٠  تقویم سریانیماهی در  اللهیحسین روح رضا عبداللهی تشرین ١٧٩

ی. پ. هوخندایک/ تضعیف مکعب ١٨٠
 حمیدرضا گیاهی یزدی

حسین معصومی
 همدانی

ای هندسی از یونان  مسئله
  ٦٠٠/٢٠٠٠  باستان

  ٣٥٠/- دو اصطالح ریاضی یونس کرامتی -تضعیف و تنصیف ١٨١
  - /٤٠٠ ٦ریاضیدان سدۀ  - نگار نادری تعاسیف، قیصر ١٨٢

هوخندایک/ حمیدرضای.پ.  تعدیل زمان ١٨٣
  - /٥٠٠  اصطالحی در نجوم  - گیاهی یزدی
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 مؤلف/مترجم  مدخلردیف
 در دجا

 مؤلف
حجم در   شناسه در دبا

  دجا/دبا
 ١٢٠٠/١٢٠٠  کتابی نجومی از بیرونی یونس کرامتی فرید قاسملو التفهیم ١٨٤

ی. پ. هوخندایک/ محمد تقدیم اعتدالین ١٨٥
جایی نقاط اعتدال بهاری ه ب جا  محمد مظفری باقری

  ١٦٠٠/  و پاییزی

 ٣٠٠٠٠/٨٠٠ یک سالۀ اوضاع ستارگانحساب  یونس کرامتی فرید قاسملو  تقویم ١٨٦

تقویم االبدان فی ١٨٧
  - /٤٠٠  کتابی در پزشکی  -  مهدی محقق تدبیر االنسان

  -/١٨٠٠ رسالۀ پزشکی - هوشنگ اعلم تقویم الصحه ١٨٨
 ٢٠٠٠/١٦٠٠ ١٠ریاضیدان و نورشناس سدۀ  اللهیحسین روح حمیدرضا گیاهی یزدی الدین راصد تقی ١٨٩
  ٦٠٠/٦٠٠  ١٠منجم و ریاضیدان سدۀابوالخیر فارسی← قاسملوفریدالدین فارسی تقی ١٩٠

منصور-حسین هوشنگی  تکامل ١٩١
  -/٦٠٠٠ نظریۀ علمی دربارۀ تطور انواع  -محمدکاظم رحمتی-هاشمی

  ٨٠٠/٨٠٠  پدیدۀ جوی یونس کرامتی نگار نادری تگرگ ١٩٢
  -/٣٠٠٠  با ابزار پزشکیزی بارورسا - محمدرضا رضانیا معلم  تلقیح ١٩٣
  -/١٠٠٠  میوه - مستوره خضرایی تمر هندی ١٩٤
  -/٥٠٠٠ ای خزنده گونه - هوشنگ اعلم تمساح ١٩٥
  ٩٥٠/٧٥٠  ماهی در تقویم سریانی اللهیحسین روح رضا عبداللهی  تموز ١٩٦
 ١٥٠٠/٢٠٠٠  ٤پزشک و داروساز سدۀ یونس کرامتی یونس کرامتی تمیمی، محمد ١٩٧
  - /٥٠٠  شناسی کانیاثری در  - نگار نادرینامۀ ایلخانی تنسوخ ١٩٨

محمدتنکابنی،  ١٩٩
  -  پزشک  -  حکیم مؤمن ←  مؤمن

  ٩٠٠/- اثری در نورشناسی الهه خیراندیش - تنقیح المناظر ٢٠٠
 ١٥٠٠/٢٥٠٠  م١منجم بابلی سدۀ  یونس کرامتی فرید قاسملوتنگلوشا/ تنکلوشا ٢٠١
  ١٠٠٠/٤٠٠ ٧ریاضیدان سدۀ  حنیف قلندری فرید قاسملوالدین تنوخی، زین ٢٠٢
  ٩٠٠/٨٠٠ صورت فلکی محمد مظفری حمیدرضا گیاهی یزدی  تنین ٢٠٣
  ٢٠٠٠/-پنجمین اصل موضوع هندسۀ اقلیدسیمحمدحسین احمدی - توازی، اصل ٢٠٤

مستوره-بهمن مؤذن  توت ٢٠٥
  -/٢٠٠٠  میوۀ خوراکی  - خضرایی

  -/٥٠٠٠ اکسید ناسره روی - هوشنگ اعلم  توتیا ٢٠٦
  ٥٠٠/  پزشک حجاج بن یوسفاحمدیمحمدحسین مستوره خضرایی تیاذق/تیاذوق ٢٠٧
  ١٠٠٠/٨٠٠  ماهی در گاهشماری ایرانی حسین شیخ رضا عبداللهی  تیر ٢٠٨
  ٧٠٠/٥٠٠٠  ٧و ٦شناس سدۀ  کانی یونس کرامتی هوشنگ اعلم تیفاشی ٢٠٩
 ١٥٠٠/١٠٠٠  ریاضیدان و منجم یونانی حمید بهلول فرید قاسملو تئودوسیوس ٢١٠
  ٥٠٠/-  ٢منجم و مترجم سدۀمحمدحسین احمدی - تئوفیل بن توما ٢١١

حسین معصومی  -  تئون/ثاون ٢١٢
  ٣٠٠٠/ -  ریاضیدان، منجم و فیلسوف همدانی

ثابت بن سنان ٢١٣
  ٨٠٠/٥٠٠  ٤پزشک و مورخ سدۀ   فریبا پات  محمدرضا ناجی  صابی



 

  

١١۶ 

  مدخل  ردیف
  مؤلف/مترجم

  در دجا
  مؤلف
  در دبا

  شناسه
حجم در 
  دجا/دبا

 -حمیدرضا گیاهی یزدی  ثابت بن قره  214
  نسرین سراجی پور

حسین معصومی 
  -/4500  مترجم، ریاضیدان و منجم  همدانی

  فاطمه مینایی  ثاوفرسطس  215
تئوفراستوس:  ←
 - جواد اسماعیلی محمد

  حنیف قلندری
  700/1100  شناس طبیعیدان و گیاه

  1000/800  دورۀ قاجاری پزشک  فریبا پات  فرید قاسملو  ثقفی، خلیل  216

فهم  جاد نیکس  فرید قاسملو  ثمره  217
  1500/2500  ی در احکام نجوما رساله  روان خوب

  1500/400  اصطالح نجومی  محمد مظفری  حمیدرضا گیاهی یزدی  ثور  218

م. کومس/ حمیدرضا گیاهی   جابر بن افلح  219
  1300/1500  5منجم اندلسی سدۀ   حنیف قلندری  یزدی

  3500/4500  2کیمیادان سدۀ   رضا کوهکن  پ. لوری/ مستوره خضرایی  جابر بن حیان  220
  1200/450  صورت فلکی  محمد مظفری  حمیدرضا گیاهی یزدی  جاثی علی رکبتیه  221

  جالینوس  222
 ف.  کودلین/ -ر. والتسر

تکمله از  - *محمد باقری
  طیبه کرمی فرید قاسملو و

حسین معصومی 
  همدانی

پزشک و فیلسوف دورۀ متأخر 
  4500/14000  باستان

  1600/-  حکیم و منجم ایرانی  عسگر بهرامی  -  جاماسب حکیم  223

الجامع لمفردات   224
  -/2500  داروشناسی گیاهکتابی در   ابن بیطار ←  هوشنگ اعلم  االدویة واالغذیه

جانور/   225
  جانورشناسی

ش.  - افشاری -اعلم -قاسملو
 -زاده مطلق  پال/ محمد تقی

زاده  نایلی بوراتاو/ محمد تقی
  اندرسن -مطلق

  15000/8500  دانش مطالعۀ جانوران  حنیف قلندری

  1500/450  صورت فلکی  محمد مظفری  حمیدرضا گیاهی یزدی  جبار  226

حسین معصومی   معصومی همدانیحسین   جبر و مقابله  227
  9000/9600  ای از ریاضیات شاخه  همدانی

جبرئیل بن   228
  -/900  پزشک نسطوری  -  ییطباطبانسترن   بختیشوع

جبرئیل بن   229
  -/500  پزشک دربار عضدالدوله  -  ییطباطبانسترن   عبداهللا

جبلی، ابوعبداهللا   230
  450/-  4پزشک و ریاضیدان سدۀ   حنیف قلندری  -  محمد

  2000/-  بیماری پوستی  پیمان متین  -  جدری  231
  -/1200  ای دربارۀ آبله و سرخک رساله  -  مستوره خضرایی  الجدری و الحصبه  232
  800/400  های دائرةالبروج از صورت  محمد مظفری  حمیدرضا گیاهی یزدی  جَدْی  233
  1000/300  ترین ستارۀ دب اصغر نورانی  محمد مظفری  حمیدرضا گیاهی یزدی  جُدَی  234

                                                        
  نادرست است. دانشنامهنام مترجم در  *
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 مؤلف/مترجم  مدخلردیف
 در دجا

 مؤلف
حجم در   شناسه در دبا

  دجا/دبا
ب. ت.-دالسم. و.  جذام ٢٣٥

 ٣٥٠٠/٤٥٠٠  مزمن  نوعی بیماری عفونی  پیمان متین نگار نادری-دوکروسل

  -/٢٠٠٠ از شبهات منطقی - احد فرامرز قراملکی جذر اصم ٢٣٦

  جراح/ جراحی ٢٣٧
-فرید قاسملو-تورج دریایی

ا. سَوِج اسمیث/ محمد 
 نگار نادری-باقری

١٠٠٠٠/١١٠٠٠  صناعتی در طب  صادق سجادی

  ١٢٠٠/ بیماری پوستی پیمان متین -  جرب ٢٣٨
  - /١٤٠٠٥٥٠ریاضیدان ایرانی حدود سال - ی. پ. هوخندایک/ محمد باقریجرجانی، ابوسعید ٢٣٩
 ٣٠٠٠/١٥٠٠ ٦و ٥پزشک و نویسندۀ سدۀ اللهیحسین روح فرید قاسملو جرجانی، اسماعیل ٢٤٠

حسین معصومی  -  جرم ٢٤١
  ٤٠٠/-  اصطالح فلسفی و علمی همدانی

  -/١٢٠٠ گیری سطح از واحدهای اندازه - فرید قاسملو جریب ٢٤٢

سجاد نیک فهم  حمیدرضا گیاهی  جزر و مد ٢٤٣
  ٢٧٠/٦٠٠٠ و باال رفتن متناوب آب نییپا خوب روان

 جزری، اسماعیل ٢٤٤
احمد یوسف الحسن/ محمد

با اضافات  -زاده مطلق تقی
 محمد جواد ناطق

 ٤٠٠٠/١٥٠٠  ٦عالم علم حیل سدۀ   پرویز امین

حسین معصومی  -  جسم ٢٤٥
 همدانی

از مفاهیم بنیادین فلسفه و علوم
  ٤٥٠٠/-  طبیعی

بهناز-جمیل رجب  جفت طوسی ٢٤٦
ای  اصطالحی در نظریۀ سیاره  - پورهاشمی

  ٢٠٠٠/-  خواجه نصیر طوسی

 ١٨٠٠/٣٠٠٠  ای از علوم غریبه شاخه اللهیحسین روح علیرضا بهاردوست  جفر ٢٤٧
 ١٠٠٠/١٥٠٠ ٨کیمیادان سدۀ  شیرین شادفر نگار نادری جلدکی ٢٤٨
  ٤٠٠/-  اصطالحی در فلسفۀ طبیعی حنیف قلندری -  جماد ٢٤٩
  -/١٤٠٠تقویم قمری ٦و  ٥ی ها ماهنام  - رضا عبداللهی جمادی ٢٥٠
ابوالقاسم نیالد جمال ٢٥١

  - /٤٥٠  ٧منجم سدۀ   -  فرید قاسملو بن محفوظ

نیالد جمال ٢٥٢
  - /٨٠٠  ٧منجم سدۀ   -  فرید قاسملو بخاری

صاعد نیالد جمال ٢٥٣
  نورشناس و ریاضیدان سدۀ  حنیف قلندری  محمد باقری ترکستانی

  ٧٥٠/٢٥٠  ٨و  ٧

محمد نیالد جمال ٢٥٤
  - /٧٠٠  ٧ریاضیدان سدۀ   -  فرید قاسملو بن عمر

الجماهر فی ٢٥٥
  ٢٠٠٠/- کتابی از بیرونی دربارۀ گوهرها  یونس کرامتی  - الجواهر

  -/١٢٠٠  گاهشماریاصطالحی در  - رضا عبداللهی  جمره ٢٥٦

جمعیت علمیۀ ٢٥٧
نهادی علمی و فنی در دورۀ   دیانت اکبر یعل  - عثمانیه

  ١٢٠٠/-  عثمانی



 

  

۱۱۸

 مؤلف/مترجم  مدخلردیف
 در دجا

 مؤلف
حجم در   شناسه در دبا

  دجا/دبا
جمعیت  ٢٥٨

  -/٣٠٠٠   -  -  فرید قاسملو احمر هالل

 ٢٠٠٠/٧٥٠٠  دانشگاه دورۀ ساسانی رضااهللاتیعنا یونس فرهمند جندیشاپور ٢٥٩
 ٧٠٠٠/٢٥٠٠ بیماری روحی پیمان متین م. و. دالس/نگار نادری  جنون ٢٦٠
 ١٠٠٠/٦٠٠٠  دانۀ گیاهی پیمان متین مستوره خضرایی  جو ٢٦١

حسین معصومی  -  جوامع ٢٦٢
  ١٧٠٠/-  عنوان گروهی از آثار علمی همدانی

جوامع  ٢٦٣
مجموعۀ آثار ترجمه شدۀ   -  فرید قاسملو اسکندرانیین

  -/٢٠٠٠  جالینوس

جوامع الحساب ٢٦٤
  -/١٢٠٠  طوسیکتابی در حساب از   -  محمد باقری بالتخت والتراب

جوامع الطیمائوس ٢٦٥
تیمائوسعنوان بخشی از رسالۀ   -  شمامه محمدی فرفی العلم الطبیعی

  -/١٧٠٠  افالطون

 ٢٠٠٠/٢٢٠٠  ها کانیآثاری دربارۀ  حسن امینی فرید قاسملو جواهرنامه ٢٦٦
  ٩٠٠/-  کتاب فارسی دربارۀ احجار ایرج افشار -جواهرنامۀ نظامی ٢٦٧
  -/٩٠٠٠  شناسی اصطالح گیاه - فرشمامه محمدی  جوز ٢٦٨
  ١٤٠٠/٤٠٠ صورت فلکی محمد مظفری حمیدرضا گیاهی یزدی  جوزا ٢٦٩
  ٧٠٠/- سینا ابنشاگرد یاکبریعلمعصومه - جوزجانی ٢٧٠
  ٧٥٠/-  اصطالحی در نجوم قدیم حسن امینی - جوزهر ٢٧١

جونپوری، ٢٧٢
 غالمحسین

 ویانصارمحمد رضاءاهللا
  ریاضیدان و منجم هندی  - ∗/ محمد باقریقاسملودیفر

  -/١٥٠٠  ١٣سدۀ 

ی. پ. هوخندایک/ جوهری، عباس ٢٧٣
 ریاضیدان و منجماحمدی نیمحمدحس حمیدرضا گیاهی یزدی

  ١٥٠٠/-  ٣سدۀ 

جوهری، ٢٧٤
  - /٥٠٠  ١٠منجم سدۀ   -  فرید قاسملو عبدالرحمان

∗∗ی. پ. هوخندایک/ محمد باقریجیانی، ابوعبداهللا ٢٧٥

  ریاضیدان و منجم اندلسی  فاطمه سوادی  با اضافات فرید قاسملو
 ١٥٠٠/١١٠٠  ٥سدۀ 

  ١٥٠٠/-  تابعی ریاضی معادل سینوس حمید بهلول -  جیب ٢٧٦
  /٢٤٠٠  م١٢منجم هندی سدۀ  - س. ر. سارما/ محمد باقری جی سینگ ٢٧٧
  - /٧٠٠ ٣ریاضیدان سدۀ  - فرید قاسملوجیلی، عبدالحمید ٢٧٨
  ١٠٠٠/٧٥٠  فلز سعید اکبری شاد نگار نادری  جیوه ٢٧٩
  - /٨٥٠  ای درخت میوه و گونه - نگار نادری چاتالنقوش ٢٨٠
  -/١٠٠٠  گیری وزن واحد اندازه - نسترن طباطبائی چارک ٢٨١
  ٧٠٠/٧٠٠  خواص درمانی چای پیمان متین فرشمامه محمدی  چای ٢٨٢

                                                       
  نیامده است. دانشنامهنام مترجم در  ∗

  نیامده است. دانشنامهنام مترجم در  ∗∗
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 مؤلف/مترجم  مدخلردیف
 در دجا

 مؤلف
حجم در   شناسه در دبا

  دجا/دبا
  ١٠٠٠/٧٠٠  محاسبات سادهبرای  ابزاری حنیف قلندری فاطمه سوادی چرتکه/ چتکه ٢٨٣
  -/٢٥٠٠  وسیلۀ تسهیل حرکت -محمد جواد ناطق-قاسملوفرید  چرخ ٢٨٤

وسیلۀ آبکشی از چاه با آب   -  محمد جواد ناطق  چرخاب ٢٨٥
  -/٢٠٠٠  جاری

  یپزشک چشم ٢٨٦
سید حسین-نگار نادری

  رضوی برقعی
 ا. سَوِج اسمیث/ نگار نادری

٧٧٥٠/١٢٠٠٠  -  صادق سجادی

  ٦٥٠/٧٥٠ ریاضیدان و منجم حنیف قلندری فرید قاسملو چغمینی ٢٨٧

بهمن-مستوره خضرایی  چغندر ٢٨٨
  -/١٨٠٠  گیاه  - مؤذن فردوسی

  - /٨٠٠  پرنده - هوشنگ اعلم چکاوک ٢٨٩
  -/١٠٠٠  دو موقعیت در گاهشماری - فرید قاسملو  چله ٢٩٠
 ٢٠٠٠/١١٠٠  درخت مهبانو علیزاده هوشنگ اعلم  چنار ٢٩١
  -/١٠٠٠  گیاه دارویی - فرشمامه محمدی چوب چینی ٢٩٢

 چهارمقاله ٢٩٣
  ١٥٠٠/-  اثری از نظامی عروضی  یونس کرامتی  - (تاریخ علم)

  -/٣٥٠٠ فرآورده سرامیکی - مهران متین  چینی ٢٩٤
  ١٣٠٠/- پزشک ایرانی زهرا ابراهیمی - حاجی بابا افشار ٢٩٥
  ٤٠٠/-١٣شاعر و پزشک تاجیک سدۀ  صغری دودانگه - حاذق، جنیداهللا ٢٩٦
  ١٧٠٠/-  ٥سدۀریاضیدان و منجم  محمود شهیدی - حاسب طبری ٢٩٧
  ١٠٠٠/-  ١١-١٠مهندس سدۀ  حنیف قلندری - حافظ اصفهانی ٢٩٨
  ٩٠٠/١٥٠٠  کتاب جامع پزشکی مهرناز کاتوزیان برنبورگ/ نگار نادری -ل. ریشترالطب الحاوی فی  ٢٩٩

ر. لورچ/ حمیدرضا گیاهی  حبش حاسب ٣٠٠
 یزدی

فهمسجاد نیک
 ٢٥٠٠/٧٠٠٠  منجم سدۀ سوم روانخوب

  - /٧٠٠  ٤ریاضیدان و فقیه سدۀ - کرامتییونس حبوبی ٣٠١
  - /٥٥٠  ٣مترجم نسطوری سدۀ - نگار نادری حبیش بن حسن ٣٠٢
 ١٠٠٠/١٣٠٠  ٦ادیب و پزشک سدۀاحمدینیمحمدحس سید حسین رضوی برقعی حبیش تفلیسی ٣٠٣

حجاج بن یوسف ٣٠٤
 بن مطر

احمد جبار/ حمیدرضا گیاهی
  ٤٥٠/١٤٠٠  مترجم و ریاضیدان  فاطمه سوادی یزدی

  - /٦٥٠ گیریی کهن خونها روشاز  گیریخون← گروه تاریخ علم حجامت ٣٠٥

حرّانی، احمد و ٣٠٦
فهمسجاد نیک  -  عمر

  ٧٥٠/-  در اندلس ٤از پزشکان سدۀ  روانخوب

  - /٤٠٠  از خزندگان - فرشمامه محمدی  حرباء ٣٠٧

حسین معصومی  -  حرکت ٣٠٨
  ١٤٠٠/-  از مقوالت فلسفی و علمی همدانی

  -/١٥٠٠  از علوم خفیه - مصطفی ذاکری حروف، علم ٣٠٩
  ٩٠٠/٤٠٠  ماهی در تقویم سریانی اللهیحسین روح فرید قاسملو حزیران ٣١٠
 ١٥٠٠/٣٥٠٠  النفس از اصطالحات علم  صمد موحد رضا محمدزاده حس/ حواس ٣١١



 

  

۱۲۰ 

 مؤلف/مترجم  مدخلردیف
 در دجا

 مؤلف
حجم در   شناسه در دبا

  دجا/دبا
حسین معصومی س. برنتیس/ محمد باقری  حساب، علم ٣١٢

 ٤٠٠٠/١٤٥٠٠  از علوم همدانی

  - /٦٠٠  استاد فیزیک معاصر - نسترن طباطبائی حسابی، محمود ٣١٣

حسین معصومی  محمد باقریالدین ساالر حسام ٣١٤
  ٧٥٠/٣٥٠٠  ٥ریاضیدان و منجم سدۀ  همدانی

حسدای بن ٣١٥
  ٧٥٠/-  پزشک و داروساز اندلسی  یونس مهدوی  - شبروط

حسن بن نوح ٣١٦
  ٤٠٠/-  ٤پزشک سدۀ   سعید اکبری شاد  - قمری

هنوز به آن نرسیده و تنها در  المعارف بزرگ اسالمی دائرةکه  بعد به» ح س«ی ها مدخل
 چاپ شده است. دانشنامۀ جهان اسالم

حجم  توضیح نویسنده/ مترجم مدخلردیف
مقاله

  ٧٥٠ دستورهای تندرستی نگار نادری حفظ الصحه  ١
  ٧٥٠  ماهنامۀ طبی و بهداشتی نگار نادری حفظ الصحه، مجله  ٢
  ٥٠٠  پزشک و داروشناس دورۀ صفوی نگار نادری حکیم مؤمن  ٣
  ٤٥٠ ٩شاعر و پزشک سدۀ  علی کاتبی اهللالطفحلیمی،   ٤
 ١٠٠٠  صورت فلکی حمیدرضا گیاهی یزدی حمل  ٥
 ٢٠٠٠  رنگیۀ ماد هوشنگ اعلم حنا  ٦
  ٥٠٠  میوه فرشمامه محمدی حنظل  ٧
 ٣٢٠٠  ٣پزشک و متکلم نسطوری سدۀ  احمد هاشمی حنین بن اسحاق  ٨
 ١٢٠٠  دو صورت فلکی مجاور حمیدرضا گیاهی یزدی حوّا و حیّه  ٩
 ٩٠٠٠  صورت فلکی حمیدرضا گیاهی یزدی حوت  ١٠
  ٤٥٠  صورت فلکی حمیدرضا گیاهی یزدی حوت جنوبی  ١١
 ٢٥٠٠  در قدیمها دستگاهطراحی و ساخت  محمدجواد ناطق حیل، علم  ١٢
  ٧٥٠  نام پستانداری کوچک و خاردار مستوره خضرایی خارپشت  ١٣
 ٢٥٠٠  ٦و  ٥منجم و متخصص علم حیل سدۀ  حمیدرضا گیاهی یزدی عبدالرحمانخازنی،   ١٤
  ٦٠٠  عارضۀ پوستی نگار نادری خال  ١٥
  ٧٥٠  امیرزادۀ اموی دارای آثاری در علوم طبیعی مریم شمس فالورجانی معاویه بن دیزخالد بن ی  ١٦
 ١٩٠٠  نیافتۀ ماهیان لقاح  تخمک فرشمامه محمدی خاویار  ١٧
 ١٠٠٠  ٤منجم و ریاضیدان سدۀ زادهعبداهللاخورشید ف. ابومحمودخجندی،   ١٨
 ٢٥٠٠  جانور نگار نادری خر  ١٩
 ١٢٠٠  میوه فرشمامه محمدی خربزه  ٢٠
  ٦٠٠  گیاه دارویی فرشمامه محمدی خربق  ٢١
  ٥٥٠  پوستان سختگروهی از  محمد صدر خرچنگ  ٢٢
  ٨٠٠  نام روز و ماه درگاه شماری ایرانی فرید قاسملو خرداد  ٢٣
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حجم  توضیح نویسنده/ مترجم مدخلردیف
مقاله

  ٩٠٠  نامی برای چند گونۀ گیاهی فرشمامه محمدی خردل  ٢٤
  ٦٠٠  جانور محمد صدر خرس  ٢٥
  ٦٠٠  جانور محمد صدر خرگوش  ٢٦
 ٣٦٠٠  میوۀ نخل فرشمامه محمدی خرما  ٢٧
 ١٠٠٠  گیاه دارویی فرشمامه محمدی خرنوب  ٢٨
  ٧٥٠ گیری وزن واحد اندازه فرید قاسملو خروار  ٢٩
 ١٧٠٠  حیوان محمد صدر خروس  ٣٠
  ٦٥٠  گیاه دارویی فرشمامه محمدی خشخاش  ٣١
  ٦٥٠  گیاه دارویی خدیجه شکوهی خطمی  ٣٢
  ٧٠٠  جانور محمد صدر خفاش  ٣٣

الدینخفری، شمس  ٣٤
 ١٢٠٠  ١٠و  ٩حکیم، منجم و ریاضیدان سدۀ   ج. صلیبا/ فاطمه سوادی محمد

 ٣٥٠٠  اصطالح فلسفی و علمی فرید قاسملو خفیف و ثقیل  ٣٥
 ١٢٠٠  اصطالح فلسفی و علمی سعید اندازی خالء  ٣٦
 ١٢٠٠  کتابی در حساب از شیخ بهایی فرید قاسملو خالصة الحساب  ٣٧
  ٣٤٠  ١١متکلم و منجم سدۀ  زهرا شفاعی خلخالی، حسین  ٣٨

خلیفة بن ابی  ٣٩
 ١٠٠٠  ٧سدۀ  پزشک چشم  نگار نادری المحاسن حلبی

  ٤٢٠  ٩ریاضیدان عثمانی سدۀ محمد باقری خلیل بن ابراهیم  ٤٠

الدینشمس خلیلی،  ٤١
 ١٥٠٠  ٨منجم سدۀ   حسین روح اللهی محمد

  ٣٥٠  ٩منجم سدۀ  محمد باقری خوارزمی، حسین  ٤٢

خوارزمی، محمد بن  ٤٣
 ٢٢٥٠  ٣ریاضیدان و منجم سدۀ  حمیدرضا گیاهی یزدی -احمد جبار موسی

 ٢٥٠٠  ستاره اللهیحسین روح خورشید (در نجوم)  ٤٤
 ١٩٠٠  جانور محمد صدر خوک  ٤٥
  ٨٠٠ نام دو گونه گیاه فرمحمدیشمامه خولنجان  ٤٦
 ٢٥٠٠  - نگار نادریآ. م. مولن/ خون  ٤٧
 ١٤٠٠  میوه فرشمامه محمدی خیار  ٤٨
  ٩٠٠ ٣و  ٢منجم سدۀ  حسین روح اللهیخیاط، ابوعلی یحیی  ٤٩

 خیام  ٥٠
 ٢٥٠٠  شاعر و ریاضیدان بنام ایرانی  فرید قاسملو -محمد باقری نجوم)و (ریاضیات

١٢٥٠ 
 ١٢٥٠  مؤلف و شارح آثاری در ریاضی و نجوم انصاری/ محمد باقریمحمد رضاءاهللا مهندسخیراهللا خان   ٥١
  ٦٥٠ بیماری ریزش مو نگار نادری داء الثعلب  ٥٢
  ٥٠٠  بیماری کلفت شدن پوست بدن نگار نادری داء الفیل  ٥٣
 ٤٥٠٠  - نیاپروین قدسی زاد؛ رحیم رئیس دارالفنون  ٥٤
 ١٩٠٠  درختانی از تیرۀ برگ بوپوست  فرشمامه محمدی دارچین  ٥٥
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حجم  توضیح نویسنده/ مترجم مدخلردیف
مقاله

-فرشمامه محمدی-نگار نادری  دارو/ داروسازی  ٥٦
 ١٧٩٠٠  - فرید قاسملو

  ٣٥٠  پژوهشگر تاریخ پزشکی دورۀ اسالمی فرشمامه محمدیر. پیچ/ ٥دالز، مایکل والترز  ٥٧
 ٤٧٠٠  علم بهداشت و درمان حیوانات نگار نادری دامپزشکی  ٥٨
  ٥٠٠  ١٣نشریۀ علمی اواخر سدۀ ناصرالدین پروین دانش  ٥٩
  ٤٥٠  نویسنده و مترجم آثار علمی و فلسفی نسترن طباطبائی داناسرشت، اکبر  ٦٠
 ١٥٠٠  یالمعارف دائرةمجموعۀ مختصر  فاطمه فنا دانشنامۀ عالیی  ٦١
  ٧٥٠  گیری وزن، سطح، زمان واحد اندازه نسترن طباطبائی دانگ  ٦٢
 ٢٠٠٠  ١٠نویسندۀ سدۀپزشک و  محمد صدر داوود انطاکی  ٦٣
 ٢٠٠٠  شکل هندسی احمد جبار دایره  ٦٤
 ١٦٠٠ اصطالح نجومی حمیدرضا گیاهی یزدی البروج دایرة  ٦٥
 ١٠٠٠  روشی رصدی در نجوم گیاهی یزدیدرضایحم دایرۀ هندی  ٦٦
 ١٠٠٠  صورت فلکی حمیدرضا گیاهی یزدی دجاجه  ٦٧
  ٢٥٠ تنباکوگیاه توتون و  فرشمامه محمدی ی)شناس اهیگ(دخانیات   ٦٨

الدیندخوار، مهدب  ٦٩
  ٩٥٠  ٧پزشک سدۀ   مرضیه کاظمی ابومحمد عبدالرحیم

  ٤٠٠  ٧مدرسۀ پزشکی دمشق در سدۀ  علی جلیلی دخواریه، مدرسه  ٧٠
 ١٠٠٠  پرنده مرضیه کاظمی درّاج  ٧١

،درة التاج (ریاضی  ٧٢
 ١٠٠٠  الدین شیرازی از قطب یالمعارف دائرةاثری   اللهی حسین روح نجوم و موسیقی)

 ١٥٠٠  اصطالحی در نجوم، هندسه و جغرافیا ی. پ. هوخندایک/ محمد باقری درجه  ٧٣
  ٦٥٠  گیاه دارویی خدیجه شکوهی درمنه  ٧٤
 ١٥٠٠  پرنده مرضیه کاظمی درنا  ٧٥
 ١٧٠٠  م ١نویسنده و احکامی یونانی سدۀ  فرید قاسملو دروتئوس  ٧٦
 ١٠٠٠ گیری وزن واحد اندازه نسترن طباطبائی درهم  ٧٧

الدینغیاثدشتکی،   ٧٨
 ٢٣٠٠ ١٠و  ٩فیلسوف و عالم در ریاضیات و طب در سدۀ   اللهی حسین روح -پروین بهارزاده منصور
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  زهره در عرص قاجار ۀار یگذر س
 ۀبا مقدم ،یزهره مراد حتصحی الدوله؛عبدالغفار خان نجم رزایم فیلأ، تزهره ۀستار فیتعر ۀرسال

  ص، وزیری. ٥٢، ١٣٩١ ،یمرکز نجوم شهرر ران،یا ارانیدانش ؛یچاوش یانیدکتر جعفر آقا

   ۱مریم زمانی
دهد که از دید ناظری روی زمین، جسمی آسمانی از برابر جسم هنگامی رخ می» عبور«یا » گذر«پدیدۀ نجومی 

دهد زیرا بین صفحۀ مدار زمین و مدار این های داخلی رخ میبزرگتری بگذرد. گذر، تنها در بعضی مقارنه
داد. گذر عطارد در خ میها زاویۀ کوچکی وجود دارد و اگر این زاویه نبود در هر مقارنۀ داخلی گذری ر سیاره

  دهد.سال روی می ١٠٥و  ٨، ١٢٢، ٨های تر و با فاصلهدهد ولی گذر زهره کمبار رخ می ١٣هر قرن تا 
منتشر  تعریف ستارۀ زهرهتصحیحی از رسالۀ  ١٣٩١ام خرداد ١٧به مناسبت گذر زهره از برابر خورشید در 

ق برای گزارش به ناصرالدین شاه ١٢٩١شوال  ٢٨شد. مؤلف، این رساله را به مناسبت گذر زهره در 
که  ٢شود ف نگهداری می ١٩٦ای از آن درکتابخانۀ ملی ایران به شمارۀ ق) نوشته بود. نسخه١٢٤٦ -ق١٣١٣(

  دسترسی الکترونیکی به آن از نشانی زیر میسر است:
http://dl.nlai.ir/UI/91f8b22d-2f4c-4bb1-852b-a2353e8859b1/Catalogue.aspx 

برگ و  ١٥اند؛ با جلد تیماج قرمز در ها با مرکب قرمز نگاشته شدهخط آن نستعلیق خوش است و سرفصل
  هایی رنگی است. ها و جدولشامل شکل
است که با یک  تعریف ستارۀ زهره تصحیحی انتقادی از رسالۀ گذر سیارۀ زهره در عصر قاجارکتاب 

های رساله به چاپ رسیده مقدمه و یک پیشگفتار به همراه متن تصحیح شدۀ رساله و تصویری از جدول
نسخه  ٢٢خط نهم از صفحۀ  شناسی در کتاب خالی است. نام نویسندۀ رساله در است. جای اطالعات نسخه

  نوشته شده است: الملک  ) به صراحت یحیی بن نجم١٧کتاب، سطر  ٣٠(ص

به  یحیی ابن نجم الملک... و این بندۀ کمترین آستان مبارک، خانه زاد دولت جاوید آیت، 
دو جدول اختراع نمود؛ یکی به  الملک الوهابجهت معرفت عبور زهره از روی آفتاب بعون اهللا 

محاسب و  رقوم هندسه و دیگری به رقوم نجوم ایران، در اینجا ثبت نمودم تا استخراج آن بر
                                                       

 maryam.zamani@ut.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علم، پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران،  .١
  .١٩٥ص ،١٣٥٨تهران:  ران،یا یمل ۀجلد اول، کتابخان ،رانیا یمل ۀکتابخان یخط هایفهرست نسخه ،عبداهللا دیانوار، س .٢
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  اهل درایت آسان شود ... . 

آقای چاوشی با توجه به قرائنی که بیان نشده و این نکته که میرزا عبدالغفار بارها مطالب علمی خود را به نام 
از استادان دارالفنون دانسته است (ص نه)؛ اما ایرج افشار در  ١دیگران انتشار داده، مؤلف را میرزا عبدالغفار

عبدالغفار  های فرنگی به فارسیآغازۀ ترجمۀ کتاب، مقالۀ ١٠٥، صفحۀ ١٤، دورۀ جدید، سال شناسیایران
  است. الملک گرفته و برای هر کدام آثار مجزایی برشمرده  الدوله را جدا از یحیی بن نجم نجم

  
  نسخه ٢٠نام مؤلف در صفحۀ 

  است.  شامل مقدمۀ مؤلف و دو گفتار و سه جدول تعریف ستارۀ زهرهرسالۀ 
  های خورشیدی؛بیان احوال آفتاب و لکه گفتار اول:
در گردش زهره برگرد آفتاب، اوضاع زهره، معرفت مدت مابین ظهور صباحی و مسایی زهره،  گفتار دوم:

  معرفت مابین دو احتراق زهره، در بیان رجعت و استقامت و اقامت زهره، در بیان گذشتن زهره از روی آفتاب.
دهد و سومین: چند دور زمین هایی که گذر روی میبیان احوال آفتاب، دومین: عدد سال اولین جدول: در

  قریب چند دور زهره است؟
که موافق به قاعدۀ به طوری« ... مؤلف رساله ابتدا عناوین را بر پایۀ علم نجوم قدیم توضیح داده  

) و بعد در جایی دیگر بر پایۀ ٩نسخه، سطر  ١ و ص ١٠کتاب، سطر  ٧(ص » منجمین ایران هم بوده باشد
کرۀ بزرگی که به ید «...آن را  در بیان احوال آفتاببیان کرده است. مثالً ذیل عنوان » علم نجوم اهل فرنگ«

) ١نسخه، سطر  ٢و ص  ٤کتاب، سطر  ٨(ص ...» قدرت خالق عالم در وسط عالم آفتابی موجود گشته 

                                                       
های  کرده محمد اصفهانی از تحصیلباشی ناصرالدین شاه پسر آخوند مال علی الملک ریاضیدان ایرانی و منجمالدوله یا نجمنجمعبدالغفار  .١

میرزا  الملک منجم باشی عباسمیرزا رضا نجم ق، پس از فوت١٢٩٠بعدها معلم ریاضی آن مدرسه نیز شد. او در سال  دارالفنون است که
که از جملۀ آنان  . از او آثاری بر جا ماندهالدوله ملقب شدالملکی یافت و چندی بعد به نجمباشی و لقب نجم السلطنه، سمت منجم نایب

  .است تلگرافو  جغرافیا
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اهل فرنگ ...کواکب دیگر را گرد آفتاب بر «... نویسد: می آفتابگردش زهره بر گرد داند و ذیل عنوان  می
). ٤نسخه، سطر  ٩و ص  ٣کتاب، سطر  ١٦(ص ...» اند مدار بیضی خودشان با این شکل متحرک دانسته

  های این رصد اشاره کرده است:مؤلف در صفحۀ پایانی رساله به فایده

ل که تا به حال دلیل محکم بر آن اقامه ... به سبب اتفاق این امر غریب، اکثر مسائل مشک
نشده و مختلف فیه مانده است حل و منکشف خواهد شد؛ مثل تشخیص اقطار و عظم و صغر 

ها و قدر حرکت کواکب و بعد ایشان از یکدیگر و از آفتاب محقق کواکب و مقدار مدارات آن
 ٣٠تاب و ص ک ٣٨شده معیاری در کل پیمایش علم نجوم و ریاضی خواهد شد ... (ص 

   نسخه).

 پی برای فرصت مغتنمیزهره  گذرامروزه رصد 
است و رصد  جو ۀپیچید میانی ۀالیهای ویژگی به بردن

گذر عطارد عالوه بر تعیین دقیق مدار عطارد، برای 
  محاسبۀ دورۀ تناوب حرکت وضعی زمین کاربرد دارد.

 ١٠٦٠میالدی را به جای  ١٦٥٠مؤلف رساله سال 
هجری قمری مطابق  ١٠٤٠با سال هجری به خطا 

  ).١نسخه، سطر  ٤است (ص دانسته 
گوید که قدما  آقای چاوشی در مقدمۀ کتاب می

اشتباه گذر زهره و عطارد  های خورشیدی را بهگاهی لکه
که کِنْدی، کردند چناناز کنار این ستاره تصور می

فیلسوف نامدار، لکۀ خورشیدی را گذر زهره دانسته 
ن سینا در قرن چهارم، زهره را چون خالی بر است. اما اب

در  ١شتاینالبته برنارد گلداست. چهرۀ خورشید دیده 
» های میانه سدهچندین گزارش از گذر زهره در « مقالۀ

ندی، ابن سینا، ابن رشد و ابن رسیده از کِ هایگزارش
   .رؤیت ناپذیر بودهم گذر زهره برای ابن سینا  نتیجه گرفته است کهباجه را بررسی کرده و 
، »منجم الملک«شود. مثالً در صفحۀ هشت مقدمۀ کتاب ، چاپی در کتاب دیده می چندین مورد غلط

  است.) ضبط شده٩(سطر » دارالنون«به صورت » دارالفنون«)، یا ٣نوشته شده (سطر » ننجم الملک«

                                                       
1. Bernard R. Goldstein, “Some Medieval Reports of Venus & Mercury Transits”, Centaurs, vl. 14: no. 1, 1969, 

pp. 49-59. 



 

  

۱۲۶

  
  آغاز نسخه

جایی حرف ک در نسخه با گ است. در جابهتنها توضیح موجود،  روش کلی تصحیح در مقدمه نیامده و
های نسخه تغییر کرده است بدون آنکه صورت اصلی در پانویس ذکر شود.  تصحیح متن بارها صورت کلمه

به » حدت«) و ٩نسخه، سطر  ٣و ص  ١٦کتاب، سطر  ٩ضبط شده (ص » گالیله«به صورت » گلیلیو«مثالً 
غیر » ه«). در بسیاری از موارد ١٤نسخه، سطر  ١١و ص  ٩کتاب، سطر  ١٩آمده است (ص » صرت«صورت 

و » کامل«، »میمون«که در نسخه به صورت » معینه«و » کامله«، »میمونه«ملفوظ افزوده شده است؛ مانند 
  نوشته شده است.» ملیون«در نسخه هنگام تصحیح همه جا به صورت » ملیان«اند. کلمۀ  ضبط شده» معین«

 ١١ها افزوده است که چندان ضروری نبود. مثالً در سطر  قالب به جمله مصحح در مواردی کلماتی را در
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را مساحت  ]ای[لکه ]است[نام منجم مشهور  ]که[هرشل  ١٧٩٩در سنۀ «... کتاب آمده است:  ١٠از صفحۀ 
» را مساحت کرد ]ای[نام، منجمِ مشهور لکه هرشل ١٧٩٩در سنۀ «... ؛ در حالی که صورت صحیح آن »کرد

   ) است.٤نسخه، سطر  ٤(ص 

گویا مصحح با حروف ابجد آشنایی نداشته و نتوانسته است این حروف را بخواند. این حروف برای بیان 
) ١٢نسخه، سطر  ٢٢کتاب (ص  ٣١از صفحۀ  ١اند. مثًال در سطر رفتهعدد در مبنای شصتگانی به کار می

  آمده است:

روزی خود ها را در مدت یک سال شمسی به حرکت وسطی شبانهن... ثوانی دور فلک زهره آ
شود (؟) طی کند، و رقوم تخمینی آن می ]است[صد و شصت و هشت ثانیه هزار و هفتکه پنج

هزار و پانصد و نود ثانیه است که پانصد و هشتاد و پنج درجه و نه صد و ششدو ملیون و یک
  ثانیه ... .  (؟)شود می نی آندقیقه و پنجاه ثانیه باشد و رقوم تخمی

  که صورت آن در نسخه چنین است: 

روزی خود ها را در مدت یک سال شمسی به حرکت وسطی شبانه... ثوانی دور فلک زهره آن
طی کند،  ا لو ح oشود  صد و شصت و هشت ثانیه و رقوم تنجیمی آن میهزار و هفتکه پنج

نود ثانیه است که پانصد و هشتاد و پنج درجه و نه هزار و پانصد و صد و ششدو ملیان و یک
  ثانیه ... .  ن ط یه زشود می دقیقه و پنجاه ثانیه باشد و رقوم تنجیمی آن

  از مبنای شصتگانی به مبنای دهدهی: ا لو ح oتبدیل 

+ × + × + × =٢ ١ ٠٠ ١ ٦٠ ٣٦ ٦٠ ٨ ٦٠ ٥٧٦٨  
  است. ثانیه ٥٠دقیقه و  ٩درجه و  ١٥برج و  ٧ثانیه،  ن ط یه زو منظور از 

 ٧، سطر ٣٣هایی به صورت کامل در بازنویسی حذف شده است. مثالً در صفحۀ  در چندین مورد جمله
  خوانیم:) می٨نسخه، سطر  ٢٦(ص 

... و در روی آفتاب مانند نقطه و خال سیاهی دیده شود بعد از هشت سال این وضع دیگر 
ی آفتاب مانند نقطه و خال و در رو«... که صورت صحیح آن چنین است: ». افتداتفاق نمی

ممکن است که بار دیگر از حوالی مرکز آفتاب عبور کند و سیاهی دیده شود. بعد از هشت سال 
  افتد. این وضع دیگر اتفاق نمی بعد از هشت سال

کتاب،  ٣٠در مواردی مصحح، صورت درست موجود در نسخه را به صورتی نادرست درآورده است (ص 
  ): ١٠نسخه، سطر  ٢٢و ص  ١٨سطر 

... دو جدول اختراع نمود؛ یکی بر [روش] قوم هندسه و دیگری بر اهل قوم نجوم ایران، در 
  د .... جا ثبت نمودم و تا استخراج آن بر محاسب و اهل درایت آسان شواین
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  که صورت صحیح آن چنین است: 

جا ثبت ... دو جدول اختراع نمود؛ یکی به رقوم هندسه و دیگری به رقوم نجوم ایران، در این
  ). ١٠نسخه، سطر  ٢٢نمودم تا استخراج آن بر محاسب و اهل درایت آسان شود ... (ص 

  است.» ارقام شصتگانی«در اینجا » نجومبه رقوم «و معنی » ارقام دهدهی«همان » به رقوم هندسه«منظور از 
های پایان رساله وجود ندارد. مقادیری که در جدول با حروف ابجد بوده تنها هیچ توضیحی در مورد جدول

  شود. به صورت عکسی و بدون تبدیل به اعداد امروزی آمده است. این توضیحات ضروری در ادامه عرضه می
بوط به مقایسۀ قطر، بزرگی، بُعد، حرکت دورانی و چرخشی نسخه) مر ٦کتاب، ص  ١٣جدول اول (ص 

  آفتاب از منظر اهل فرنگ (اروپاییان) و اهل ایران است.
دهد. مؤلف در هایی است که گذر در آن رخ مینسخه) شمارۀ سال ٢٦کتاب، ص  ٣٤جدول دوم (ص 
در سالی گذر زهره روی دهد  های گذر زهره اشتباه کرده است. وی استدالل کرده که اگرمحاسبۀ شمارۀ سال

سال دوباره گذر رخ خواهد داد. از آن پس هر هشت سال  ٢٣٥زمان گذر بعدی هشت سال بعد است و پس از 
چنین دویست و سی و پنج سال و دویست و یعنی هشت سال بعد از عبور حقیقی، هم«... دهد  گذری روی می

پنجاه و نه سال و ... و دویست و نود و یک سال  چهل و سه سال و دویست و پنجاه و یک سال و دویست و
شود که در مدت دویست و نود و یک سال ها احتمال عبور است. پس از این قرار معلوم میکه در این سال

های شمسی ممکن است که زهره ده بار از روی آفتاب عبور کند که دو دفعه در صد سال اول و باقی در سال
سال رخ می ١٠٥، ٨، ١٢٢، ٨های اما در واقع گذر در فاصله ...».ته شده است که در جدول نوشدیگر چنان

  دهد.

نسخه) در دو صفحۀ کامل از نسخه آمده است. در این  ٢٨-٢٧کتاب، ص  ٣٦-٣٥جدول سوم (ص 
های اول تا چهارم موقعیت زهره برای هر سال از صد سال اول درج شده است. از سال صدم جدول در ستون

های هزار ساله موقعیت زهره های صد ساله و از سال هزار تا سال ده هزار به فاصلهارم به فاصلهتا سال هز
هایی اند، تا سالهای پنجم تا هشتم دورۀ تناوب زمین و زهره در هزار سال بررسی شده آمده است. در ستون

دور کامل زهره  ١٣و  به دست آیند که هر دو تقریباً در یک موقعیت هستند (مدت هشت دور کامل زمین
های زهره در هزار سال آمده است. در ستون دهم حرکت تقریباً یکسان است). در ستون نهم حرکت گره

  میانگین روزانۀ زهره در سی روز و در ستون آخر، این حرکت میانگین در سی ساعت محاسبه شده است.
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  علم میان اروپا و آسیا
، ویراستاران: علم میان اروپا و آسیا: بررسی تاریخی دربارۀ ترجمه، پذیرش و اقتباس معارف

  ص.٢٧٩، ٢٠١١، انتشارات اشپرینگر، ٢و درو راینا ١فضا گونرگون
  افشار  غالمحسین صدری

دانشگاه استانبول همراه با درو راینا مدرس تاریخ علم در دانشگاه فضا گونرگون مدیر بخش تاریخ علم در 
ای از شانزده مقاله گرد آوردند تحت عنوان علم میان اروپا و آسیا در  جواهر لعل نهرو در دهلی هند مجموعه

های وسیع  توسط مؤسسۀ انتشاراتی اسپرینگر منتشر شده است. زمینۀ پژوهش ٢٠١١صفحه که در سال  ٢٧٩
کوشد برای این  های گوناگون انتقال آنهاست. این کتاب از جمله می ها و راه قاالت تعامالت بین فرهنگاین م

شود یا در قالب فناوری و  پرسش پاسخی بیابد که آیا اطالعات فنی جدید به همان صورت به کار برده می
  گیرد؟ های سنتی قرار می روش

توان آن را از لحاظ موضوعی که عنوان کرده است  نمی تأکید کتاب بیشتر بر روی فرهنگ عثمانی است و
  جامع دانست. با این حال اطالعات عرضه شده در آن بسیار سودمند است.

  فهرست مندرجات
  فضا گونرگون و درو راینا  پیشگفتار

  بخش اول: فناوری
کولنکریستوفر   ها: کشاورزی، چاپ و باروت میان شرق و غرببازتاب انتقال و پذیرش فناوری -

های فناوری میان اروپا و آسیا: مورد فناوری نظامیامپراتوری عثمانی و گفتمان -
گابرو آگوستون  عملی در عصر باروت

قهرمان شاکولدهی و استانداردسازیمالحظات کلی دربارۀ صنایع نظامی عثمانی؛ مسائل سازمان -
شرقی قارۀ اوراسیا بههای اسب: نگاهی از کنارۀمالحظات فرهنگی و فناوری -

ننی کین  ها ها و رکاب گردونه

                                                       
1. Feza Günergun, بول، ترکیهندانشگاه استا  
2. Dhruv Raina, دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلی نو، هند 
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ها و  ها، ابزارهای نجومی، ساعت بخش دوم: نقشه
  ها تقویم

کشی در غرب آسیا، در  قاعدۀ نقشه -چسبانی قطعه -
اروپای کاتولیک و پروتستان، همچنین در استانبول 

  م١٧٥٠-١٥٥٠های  در سال
  ونیا برنتیسس  

گویی  عثمانی، پیشصندوقچۀ عجیب سفیر  -
  کسوف با ماشین دوالهیر، ساخت بیون پاریسی

  فضا گونرگون  
هایشان برای  سازان خانوادۀ مایر و ساعت ساعت -

  ها ترک
  قاجارمصطفی  -شیاسی آجار -آتیال بیر  

  های مکانیکی در ژاپن اقتباس و پذیرش ساعت -
  هیتو هاشیموتو تاکه  

های  روشاقتباس و مقاومت؛ ژانگیون جنگ و  -
  یی چو پنگ  قدیم تقویم چینی

  سازی و ترجمۀ معارف جدید سازی، مناسب بخش سوم: بومی
درو راینا  های درسی و نهادهاهای علمی، کتابانتقال دوسویه: اقتباس رشته -
باش ملتم آق میان ترجمه و اقتباس؛ ویراست ترکی رسالۀ گانو -
زبان در از سوی علمای یونانیهای علوم جدیداصول کلیسایی و اخذ روش -

  امپراتوری عثمانی
مانولیس اتینیوتیس

  بخش چهارم: پزشکی و اعمال طبی
هارولد ج. کوک انتقال پزشکی چینی به اروپای سدۀ هفدهم -
دیپاک کومار  اقتباس و پذیرش؛ مطالعۀ عقاید و فنون طبی در هند دوران استعمار -
درمانی و قیاس آن با زندگی دربدن؛ اصول برقچگونگی انتقال انرژی برق به -

  پزشکی ژاپن
آکیکو ایتو

نژاد هرمز ابراهیم در پزشکی اسالمی چه چیزی اسالمی است؟ نظری اجمالی -
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  فرهنگی تبادل علمی بین
، بالتمیور، م١٦٦٠-١٥٦٠بین فرهنگی در مدیترانۀ شرقی، علمی بادالت تزاکن، آونر،  بن

  ١ص.٢٤٦، ٢٠١٠انتشارات دانشگاه جان هاپکینز، 

  ۲امیرمحمد گمینی
کتابی است درخور توجه در تاریخ  ١٦٦٠تا  ١٥٦٠ی ها سالمبادالت علمیِ بین فرهنگی در شرق مدیترانه: 

در  زاکن بنروابط علمی بین شرق و غرب در قرون شانزدهم و هفدهم میالدی (دهم و یازدهم هجری). دکتر 
ی شرقی و غربی آن روزگار سود برده و چند روایت جالب از ها زباننگارش این کتاب از منابع مختلفی در 

فصل به همراه  ٥کند. این کتاب در  یمهای اسالمی مطرح  ینسرزمچگونگی ورود علم جدید به نقاط مختلف 
در آن استفاده شده » مبادالت«یک مقدمه و یک مؤخره تهیه شده است. برخالف عنوان کتاب که از عبارت 

فصل) تا ورود  ٤ی ورود علم جدید به سمت شرق است (ها راهاست آنچه بیشتر مورد توجه مؤلف قرار گرفته، 
فصل). گذشته از این، نویسنده گویا تنها به زیبایی داستانی که حکایت  ١شرق به غرب ( دستاوردهای علمی

های  گیری توجهی او به این جزئیات برخی از نتیجه کند توجه داشته است تا به جزئیات تاریخی دقیق، و بی می
  کلی او را نیز مخدوش کرده است.

د] در انتقال علوم جدید به تمدن عثمانی در بن معروف [راص الدین محمد ، از نقش تقیفصل اول در
الدین به  قرن شانزدهم میالدی (دهم هجری) سخن رفته است. در زمان سلطنت سلطان مراد سوم، تقی

پیش از این مدتی در ایتالیا  احتماالًعنوان یک فیلسوف آشنا به علم مکانیک از مصر به استانبول آمد. وی 
الدین طی فعالیت  ی مکانیکی آشنا شده بود. تقیها ساعتبا فن ساخت آموزش نجومی دیده بود و همچنین 

علمی خود در استانبول چندین ابزار از جمله ساعت و کرۀ آسمان ساخت. وی همچنین دست به کار رصدهای 
باعث شد که وی برای امپراطوری عثمانی، آیندۀ بدی  ١٥٧٧ دار دنبالهشد. رصد  یگب الغزیج جدید و تصحیح 

الدین در  در غرب و تقی براههینانۀ تیکو ب طالعو تعبیر و تفسیرهای  ها العمل عکسبینی کند. مؤلف،  یشپرا 
کند. ولی آنچه در این مقایسه مورد غفلت واقع شده،  یمبا هم مقایسه  دار دنبالهشرق را پس از ظهور این 

نفی مفهوم فلک در نجوم تیکو براهه  دار است که به از اختالف منظر این دنباله براههتر تیکو  یقدقرصدهای 
آخرین رصدخانۀ اسالم با اولین رصدخانۀ مهم اروپا «گوید:  یممنجر شد. همچنین نویسنده در ابتدای فصل 

                                                       
1. Ben-Zaken, Avner, Cross-Cultural Scientific Exchanges in the Eastern Mediterranean, 1560–1660, Baltimore: 

Johns Hopkins University Press, 2010, pp. 246. 
  دکتری فلسفۀ علم، مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران. .٢
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ساخته شد  ١٥٧٧این در حالی است که رصدخانۀ استانبول در سال  ).٨(ص  »سالیان بسیار همزیستی داشتند.
  ساخته شده است. ١٥٧٦بعد از سال  و رصدخانۀ تیکوبراههویران گردید  ١٥٨٠و سه سال بعد در 

 
الدین  عالءالدین منصور به جا مانده است، تقی شهنشاهنامۀدر مینیاتور معروفی که از این روزگار در کتاب 

ین میان یک در اشوند که در حال کار با ابزارهای نجومی هستند.  یمنفر از همکارانش دیده  ١٥به همراه 
 به وضوحشود. نقشۀ جهان روی این کرۀ جغرافیا  یمساعت مکانیکی از نوع غربی و یک کرۀ جغرافیا دیده 
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های جدید غربی در آن دوران است که دماغۀ جنوبی افریقا، قارۀ قطب جنوب و بخشی از  برگرفته از نقشه
الدین از ایتالیا به شرق آورده بود. نویسنده  تقی دهد. این در واقع دستاوردهایی بود که یمدنیای نو را نیز نشان 

  کند. ینمهای جدید نجومی اشاره  به دستاورد دیگری در زمینۀ نظریه
ین بخش این کتاب باشد، از نخستین ورود نظام تر جالبکتاب که شاید برای خوانندۀ ایرانی  فصل دوم

رن هفدهم یک جهانگرد ایتالیایی به نام گوید. در ق یمبه ایران سخن  براههخورشید مرکزی تیکو  -زمین
، به فارسی ترجمه کرد. وی که در ٢نجوم جدید نوشتۀ کریستوفر بُروس در بابکتابی را  ١پیترو دالوالّه

ی فارسی، عربی و عبری آشنا شده بود، این ترجمه را برای دوست منجم خود، مال ها زبانقسطنطنیه با 
نگیزه که او را به برتری علمی مسیحیان بر مسلمانان توجه دهد و با الدین الری فرستاد؛ گویا بدین ا زین

مندسازی او به دین مسیحیت. این رساله که به  ای باشد برای عالقه ارجاع به بعضی آیات کتاب مقدس مقدمه
از سوی بعضی پژوهشگران تاریخ علم چون  قبالًشود،  یمصورت دوزبانه در کتابخانۀ واتیکان نگهداری 

، صص ١٠، شمارۀ ١٣٩٠(سال  تاریخ علملی مورد توجه قرار گرفته بود، ولی در شمارۀ اخیر مجلۀ یصایآیدین 
  ی این متن را تصحیح کرده است.ا مقاله) آقای کامران ارجمند طی ٢٦ -١

دهد که یک پزشک، او را با حلقۀ اهل علم شهر الر آشنا  یمزاکن بر اساس سفرنامۀ دالواله گزارش بن
  کند:  یمکرده است. دالواله این شهر را چنین توصیف 

در هیچ کدام از سفرهایی که در آسیا داشتم، در واقع هیچ کجا در جهان، این تعداد از مردان 
  کرده و دانا همچون آنان که در الر دیدم، مالقات نکردم.  یلتحص

شود. وی در توصیف او چنین  یمالدین الری آشنا  در آن میان با جوانی با استعداد به نام زینتا اینکه 
  نویسد: یم

منجم و ریاضیدانی عالی، مسلط بر علوم نه فقط در اینجا بلکه در تمام ایران... که قابل  
های  ولمقایسه با بهترین منجمان اروپایی است... وی میل دارد زبان التین بیاموزد و با جد

  ٣نجومی و حسابی آشنا شود.

الدین الری به جا نمانده است، بلکه حتی نام او را در هیچ  ای از زین یعلممتأسفانه امروزه نه تنها هیچ اثر 
دالواله عالقمند بوده که او را با خود به اروپا ببرد، تا بدین وسیله  توان یافت. ینمای  نسخۀ خطی یا زندگینامه

ی است که به جهانگردانمشرف کند. در واقع دالواله یکی از » ایمان حقیقی«از اسالم به  این مرد باهوش را
  کردند. یمقصد تبلیغ مسیحیت و یافتن نسخ خطی از کتب مقدس باستانی به شرق سفر 

کند که دالواله  یمنظام کپرنیکی اشاره  در بابی کالمی رایج در اروپا ها بحثنویسنده در همین فصل به 
                                                       

1. Pietro della Valle 
2. Christopher Borrus 

 Valle, Pietro della. De viaggiعبارات را از متن اصلی دالواله نقل و ترجمه کرده است (زاکن این . الزم به توضیح است که بن٥٣ص.  .٣
di Pietro della Valle il pellegrino: descritti da lui medesimo in lettere familiari all'erudito suo amico Mario Schipano. 

2 vols. Rome, 1650: 2:326 - 327.ها در قسمت مربوط به ایران از ترجمۀ فارسی سفرنامۀ دالواله دیده  بارت)، در حالی که این ع
  ).١٣٩٠الدین شفا، نشر علمی و فرهنگی:  ، ترجمۀ شجاعسفرنامۀ پیترو دالوالهشود (پیترو دالواله،  نمی
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رود که ظاهر متن کتب مقدس عهد عتیق خالف  اطالع داشته است. برخالف آنچه همیشه گمان می ها آناز 
حرکت زمین و نظام خورشید مرکزی است، بعضی از متألهین مسیحی در همان دوران توانسته بودند در آن 

خدا زمین را از جای « ای از کتاب ایوب نبی چنین آمده است: متون شواهدی به نفع این نظام پیدا کنند. در آیه
بر این آیه نوشته بود، آن را دلیلی  ١در شرحی که دیگو دِزونیگا» لرزاند. یمیش را ها ستوندهد و  یمخود تکان 

آورد و آن  یم اش نامهنقل قولی از دالواله در  زاکن بندانست. بر همین اساس  یمبرای صحت نظام کپرنیکی 
   داند: یمرا مرتبط با این آیه 

 باید یم یناست. بنابرا ]شده[ نوشته یعبری و کلدان زبان در یغمبرپ یوبا اصلی کتاب یکنل

 او موافق ینداپ یانب اگر . ودارد یم یتخاص و قوت خودش چه اصلی زبان در سخن آن که یدند

 یوبا سخن نه اگر و خوب، یراستپذا] ر[ معنی ینا مذکور یغمبراصلی پ سخن اگر آرد، جای در

؛ ارجمند، ص ٦٣زاکن، ص  ت (بنگف او خالف به توانیم ینم و است و نص است الهی سخن
٢٣.(  

خواست بداند که این عبارت که در کتاب ایوب  یمگیرد که دالواله  یمنویسنده از این عبارت چنین نتیجه 
   آمده است آیا از لسان الهی است یا سخن ایوب پیامبر؛ تا اگر به عنوان سخن الهی است آن را بپذیرد.

رسد نویسنده در ترجمه و فهم محتوای این بند از نامۀ دالواله دچار خطا شده است،  یممتأسفانه به نظر 
کند. دالواله  یمچرا که بند مذکور دربارۀ آیۀ دیگری از کتاب ایوب است نه موردی که نویسنده بدان اشاره 

  یک صفحه پیش از این چنین نوشته است:

اند مثل  ترین را ساختی که سخت ها آسمانتو « گوید: که می آن سخن در کتاب ایوب پیغمبر
باید  ینمکند که  یمپیندا در تفسیر ایوب بسیار خوب بیان » [آنکه] از مس ریخته [شده باشند].

  .)٢٢-٢١(ارجمند، ص  و اما از پایداری ایشان ها آسمانفهمیدن از سختی 

ظاهر کتاب ایوب مفهوم افالک سخت و صلب را که در کند تا نشان دهد که  یمدالواله این آیه را ذکر 
دهد که این آیه را تأویل کرده است و نشان می ٢کند، ولی پینداهیئت تیکو براهه نفی شده است، تأیید می

را از آن برداشت کرد، نه افالک کروی صلب را. بنابراین منظور دالواله  ها آسمانتوان استحکام و پایداری  یم
  یۀ دیگری را در نظر داشته است.آنیست، بلکه  زاکن بنمورد نظر  آن آیۀ اصالً

نکتۀ دوم اینکه همین برداشت اشتباه نویسنده از این بند باعث شده است که آن را نادرست ترجمه کند. 
آیا سخن «خواهد این آیه را در زبان اصلی ببیند که  یموی این بند را چنین ترجمه کرده است که گویا دالواله 

توان آن را روایتگر هیئت حقیقی عالم  یمکه در صورت اول  )٦٣(ص  »دِ ایوب است یا وحی الهی بر ایوبخو
کند که آن را به سخنان خدا، ایوب و پیروانش  یمندانست. وی حتی به سنت مفسران کتاب مقدس اشاره 

خواهد  یممشهود است، وی که از ظاهر بند مذکور از نامۀ دالواله  طور همانکردند. در حالی که  یمتقسیم 
                                                       

1. Diego de Zuñiga 
2. Perez de Pineda Juan, ه ترجمۀ جدیدی از انجیل فراهم کرد. گرایان مسیحی ک کشیش کالوینیست اسپانیولی و از اصالح   



 

 

۱۳۵

علم
دل 

تبا
نیب ی

هنگ
فر

 ی

توان آن  ینمببیند که آیا این تأویلی که از متن مقدس شده است با متن زبان اصلی آن سازگار است یا اینکه 
  تأویل را بر زبان اصلی بار کرد.

ای به  شناسد از او بپرسد که آیا نسخه یمخواهد که اگر یک عالم یهودی در الر  یمدالواله از الری 
های سفرهای خود برای  دیمی از کتاب ایوب نبی دارد یا خیر. بنابراین دالواله به یکی از انگیزهی قها زبان

یافتن نسخی از کتب مقدس به زبان اصلی اشاره 
با  زاکن بنکند. این خود داستانی دیگر است که  یم

دهد، خواننده را از شهر  یمپیچشی که در داستان 
یاهوی این الر با خود به شهر ناپل، مرکز پر ه

  برد. یم، ها بحث
این جستجو برای نسخ مقدس قدیمی از 

گرفت که در اروپای آن دوران در  یممباحثی نشأت 
جریان بود. در شهر ناپل گروهی از مسیحیان متفکر 
روی این متون و ارتباط احتمالی فیثاغورس با این 

کردند. فیثاغورس، فیلسوف و  یممتون بحث 
بسیار مورد توجه گالیله و  ریاضیدان یونان باستان،

طرفدارانش بود. نه تنها اقوالی در نفی نظام 
مرکزی به فیثاغورس یا پیروان او نسبت داده  زمین

شد، بلکه او در ریاضی دیدن جهان و نقش  می
ریاضیدان در علم، تأثیر بسیاری بر گالیله گذاشت. 

در  ١بعضی از این متفکران مانند توماسو کامپانال
در زندان تفتیش عقاید نوشت، اظهار داشت که فیثاغورس در اصل یهودی بوده است. وی معتقد کتابی که 

بود که خداوند عالوه بر قوانین اخالقی، رموز خلقت را نیز بر موسی وحی کرده است که در متون مقدسی 
  یسد:نو یمی بعدی منتقل شده است. وی ها نسلشناسیم، مثل سنت قبّاله، به  یممتفاوت با آنچه 

ای دیگر با آب و دیگر عناصر  های ستاره نظریۀ گالیله مبنی بر حرکت زمین، خورشیدمرکزی و منظومه
(ص  زمینی، همه در واقع مفاهیمی باستانی هستند که از زبان خود موسی و بعدها فیثاغورس صادر شده است

٦٨( .  
ار فیثاغورس بود، ایستاد و آن را وی معتقد بود که ارسطو جلوی این نظام وحیانی، که منبع حقیقی افک

ای در پس ذهن دالواله بود که او را برای  یفکردهد که چه فضای  یمنشان  زاکن بننابود کرد. بدین ترتیب 
  جستجوی متون قدیمی به شرق کشاند. 

                                                       
1. Tommaso Campanella 



 

  

۱۳۶

کند. یعنی به  یماین است که وی داستان را از آخر به اول روایت  زاکن بننکتۀ جالب در شیوۀ روایتگری 
جای اینکه از مباحث الهیاتی متفکران ناپل در باب معنای متن مقدس و سندیت آن شروع کند و به سفر 

النهرین برسد و آنگاه سفر او را تا الر و  ینبدالواله به شرق در جستجوی نسخ کلدانی و عبور او از سوریه و 
ـ جایی که کریستوفر بروس» گوا«بعد شهر  بیند و کتاب او را به فارسی تلخیص و ترجمه  یمرا  در هندوستان 

کند و از ترجمۀ کتاب به فارسی شروع کرده و  یمادامه دهد؛ داستان را وارونه  فرستد ـ یمکرده و برای الری 
تواند برای مدرسان و  یمکند. این شیوۀ روایتگری، به نظر من، بر جذابیت ادبی متن افزوده و  یمبه ناپل ختم 

ان آثار عمومی در تاریخ علم آموزنده باشد. وی در انتهای فصل، روایت سرراست را به طور خالصه نویسندگ
  کند. یمبازگو 

خواهد بین  یمکه  ١دربارۀ یک یهودی روشنفکر هلندی در قرن هفدهم است به نام دلمدیگو فصل سوم
را با  ١٦١٩سال  دار دنبالهدهد که در جوانی  یممتون مقدس و نظام کپرنیکی آشتی برقرار کند. وی گزارش 

بسیار دورتر از  دار دنبالهدستگاه ربع رصد کرده و توانسته با محاسباتی بر اساس آن رصدها کشف کند که این 
های  های جوی بودند که در الیه پدیده دارها دنبالهشود. در حالی که طبق نجوم قدیم  یمآن است که تصور 
شدند. وی برای تأیید سخن خود به رصدهای تیکو براهه نیز ارجاع  یملک ماه تشکیل باالی جو نزدیک ف

  دهد. یم
الدین، که ریاضیدان و مدرسی  دلمدیگو به مصر سفر کرد و در آنجا با منجمی به نام علی بن رحیم

لف به بحثی سالخورده بود، آشنا شد. وی معتقد بود مسلمانان در علوم ریاضی بر مسیحیان برتری دارند. مؤ
الدین از وی  آید. در این مباحثه ابن رحیم یم به وجودالدین  کند که بین دلمدیگو و ابن رحیم یمعلمی اشاره 

شود که در این مسئله یک اشتباه بنیادی روی  یمپرسد. ولی دلمدیگو متوجه  یمای در مثلثات کروی مسئله
الدین  کند. ولی گویا ابن رحیم یمرا از اشتباهش آگاه  داده است و با ارجاع به کتاب منالئوس، ریاضیدان پیر

  رنجد. یم یداً از دلمدیگوشدتواند این انتقاد را تحمل کند و  ینم
ای از ارتباط بین نجوم و ریاضیات جدید با فلسفۀ سنتی اسالمی معرفی  مؤلف، این مباحثه را نمونه

معرفی شده، هیچ عنصری از نجوم و ریاضیات جدید کند. در حالی که تا جایی که این مسئله در این کتاب  یم
  .)٨٤(ص  ای گرفته استکند از کجای این مباحثه چنین نتیجه ینمخورد و مؤلف روشن  ینمدر آن به چشم 

ی ها نسلدانشی که از «دلمدیگو نیز مانند کامپانال معتقد بود نظام خورشیدمرکزی ریشۀ یهودی دارد: 
وی تأکید داشت که حکمت و فلسفه از  ).٨٩(ص  »شکم یهودا بیرون آمده استه و از گذشته، از آنِ ما بود

المقدس به دست یونانیان آتن رسیده است. ولی در  یتبسوی خداوند در طور سینا بر موسی وحی شده و از 
خارج شده است و هیچ کس در ملت یهود  ها آناسرائیل این حکمت از دست  روزگار او به دلیل گناهان بنی

  نده است که در نجوم و فلسفۀ طبیعی خبره باشد.نما
شد، این بود که حکمای یهودی دوران هیکل ثانی ضمن  یممتوسل  ها بداناز جملۀ دالیلی که دلمدیگو 
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با  ها آن. این خود نشان از هماهنگی آرای اند نکردهای به افالک صلب  سخن از حرکت سیارات هیچ اشاره
کوشد تا فیزیک دیگری جایگزین نظام کند. دلمدیگو می یمود افالک را نفی کشفیات تیکو براهه دارد که وج

به طور مختصر و متأسفانه مبهم به این فیزیک جدید که بر خالف اصل تبدیل ناپذیری  زاکن بنافالک کند. 
  . )٩٢(ص  کند یمای عناصر است، اشاره

مل معرفی نجوم جدید کپرنیکی به آنجا شا حتماًنویسنده تالش دارد نشان دهد که سفر دلمدیگو به مصر 
یداً درگیر تأیید نظام کپرنیکی شدبوده است، هر چند در کتابش از آن سخنی به میان نیاورده است. زیرا وی 

بعید است از این نظام چیزی به مصریان مسلمان نگفته باشد. این استدالل  بر اساس متن مقدس بوده و
  تواند مؤید مطلب باشد. ینمکند و  یمنویسنده تنها یک احتمال را بیان 

یی از انتقال علم دورۀ اسالمی به ها نشانهتوان تنها قسمت از آن دانست که  یمکتاب را  فصل چهارم
دهد. در این فصل، با یک منجم انگلیسی به نام  یمغرب در قرن هفدهم (یازدهم هجری قمری) به دست 

کتاب نجومی دورۀ اسالمی را از فارسی به التینی ترجمه  شویم که در قرن هفدهم یک یمآشنا  ١جان گریوز
شرحی است که محمود شاه  زیج جامعبه صورت دوزبانه است.  زیج جامعای از  کرده است. این کتاب خالصه

(قرن هفتم هجری/ قرن سیزدهم میالدی) نوشته است. در  ایلخانی زیجشناس هندی، بر  خُلجی، ستاره
اطالع دارد  زاکن بنمباحثی نیز در علم هیئت و شکل مجسم افالک وجود دارد.  زیجهای ابتدایی این  فصل

که آثار نجومی قرون نهم و دهم هجری (پانزدهم و شانزدهم میالدی) در تمدن اسالمی، شامل حل 
ی نجومی غیربطلمیوسی است. وی همچنین با ارجاع به کتاب ها مدلی بطلمیوس و ارائۀ ها مدلاشکاالت 

های مراغه و سمرقند (قرن نهم  یجزنوشتۀ نورالحسن انصاری، این اثر را شرحی بر  شاهی مآثر محمود
گیرد که بدین ترتیب گریوز به آخرین نتایج علمی  یمداند. بنابراین نتیجه  یمهجری و پانزدهم میالدی) 

  !)١٠٨(ص  الدین خفری و دیگران دسترسی پیدا کرده است ی غیربطلمیوسی شمسها مدلمسلمانان از جمله 
های مراغه و سمرقند (اگر  یجزگیری عجوالنه سه مشکل اساسی دارد. اول اینکه در  یجهنتولی این 

ای و علم  ی سیارهها مدلای از بحث  های سمرقند هم باشد) هیچ نشانه یجزشرحی بر  زیج جامعبپذیریم که 
باحث را در آثار زیج قرار ی غیربطلمیوسی نیست. طوسی و دیگر منجمان مراغه این مها مدلهیئت و 

پس از مرگ  ها سالگنجاندند. دوم اینکه شمس الدین خفری  یمرا فقط در آثار هیئت  ها آندادند بلکه  ینم
تواند در  ینمی غیربطلمیوسی به هیچ عنوان ها مدلهای او در  ینوآوریگ متولد شده و ب الغجمشید کاشانی و 

در فصول نخستین خود شامل  زیج جامعدانیم که  یمدیگر های سمرقند وارد شده باشد. از طرف  یجز
   ٢ی جدید و غیربطلمیوسی ندارد.ها مدلای به  ین مباحث علم هیئت است و هیچ اشارهتر ساده

های نجومی نیز اضافه کرده است.  التین از واژه -گریوز به انتهای این کتاب یک فرهنگ لغت فارسی
جری (هفدهم میالدی) در دوران پس از نظام کپرنیک، یک کتاب پرسد چرا در قرن یازده ه یم زاکن بن
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Encyclopedia of Astronomers, New York: Springer, 2007, p. 231 
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گیرد که  یممرکزی است، باید به التینی ترجمه شود. وی نتیجه  هیئت دورۀ اسالمی که بر اساس نظریۀ زمین
گریوز احساس نیاز کرده بوده که اصطالحات و مباحث نجوم دورۀ اسالمی را به اروپا بیشتر بشناساند. عالوه 

  نویسد: یمگریوز چنین بر این 
ها به  یئتههای بطلمیوس هماهنگ است. و این  یئتهبا  های فلکی ایرانیان و هندیان دقیقاً هیئت

  .)١٠٨(ص  اند شدهواسطۀ رصدهای دقیق طوسی در شهر مراغه با حرکات سیارات منطبق 
ی ها مدلکرده است که پارامترهای عددی  یمگریوز گمان  احتماالًشود که  یماز این سخن معلوم 

تصحیح  زیج ایلخانی احتماالًای غیربطلمیوسی، که در مکتب مراغه ساخته شدند، با رصدهای مراغه و  سیاره
ای است که  شود. البته این نکته ینمدیده  زیج. در حالی که نشانی از این تصحیحات رصدی در این اند شده

  نویسنده بدان توجهی ندارد. 
ی نجومی، ها مدلیا خورشیدمرکز بودن  مرکز گیرد، به غیر از زمین یمنتیجه  زاکن بنکه  طور همان

های مختلف نجوم دورۀ اسالمی هنوز برای نجوم پس از کپرنیک اهمیت داشته است: اصطالحات،  جنبه
 De ابای که گریوز از کت های نجومی. در حاشیۀ نسخه های جدید، دقت در محاسبات و داده یئته

Revolutionibus  شود. وی  یمکپرنیک در اختیار داشته است، بسیاری از اصطالحات فارسی نجومی دیده
ها پارامترهای عددی قوشچی، یکی از منجمان رصدخانۀ سمرقند، را با پارامترهای  یهحاشدر قسمتی از این 

ی بسیاری ها پژوهشتواند مبنای  یمبطلمیوسی مقایسه کرده است. این نسخه به نظر بسیار ارزشمند است و 
  قرار گیرد.

ی کپرنیک و تیکو براهه ها مدلهای نجومی جدید غربی، که بر اساس  یجز، دربارۀ انتقال فصل پنجم
، یکی از منجمان ١میالدی، ابراهیم افندی الزیگتواری ١٦٦٠تهیه شده بود، به جوامع مسلمان است. در سال 

را که در زمینۀ هیئت جدید بود از التینی به عربی ترجمه  ٢ی از نوئل دورتتبارِ دربار عثمانی، کتاب لهستانی
های بطلمیوس، کپرنیک، تیکو و لندسبرگ بود.  یجزهای محاسبه شده بر اساس  یجزکرد. این کتاب شامل 

آمدند تا اینکه زیگتواری نشان داد  ینمالبته منجمان دربار عثمانی با مفهوم گردش زمین به دور خورشید کنار 
  ی دارند.خوان هم یگب الغزیج خوبی با  های جدید به یجزکه 

این اصطالح  زاکن بنگذاشت.  سجنجل االفالک فی غایة االدراکوی نام ترجمۀ خود را از این کتاب، 
  داند: یمرا در عنوانی که زیگتواری گذاشته، با مفاهیم صوفیانه مرتبط » ادراک«

شناسی جدید را نه گسستی از سنت نجومی  این است که کیهان ادراکاستفادۀ زیگتواری از واژۀ  وجه
 .)١٤٢(ص  داند یمی صوفیانۀ قرون میانه برای یافتن هماهنگی افالک ها کوششمسلمانان، بلکه شامل 

نهایة و  الفالکزبدة االدراک فی هیئة ای دیگر آثار مهم هیئت، ها نامدرستی این نام را با  نویسنده به
اند، مرتبط  الدین شیرازی نوشته شده که به دست نصیرالدین طوسی و قطب االدراک فی درایة االفالک
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 زاکن بنکند.  یمرا در این آثار به معنایی عرفانی و صوفیانه تفسیر » ادراک«داند. ولی استفاده از لفظ  یم
خاص داشته است. ابن هیثم نیز (که نویسنده او  در فلسفۀ سهروردی معنایی» ادراک«دهد که لفظ  یمتوضیح 

شهودی بوده و از موضوع -حسی ادراکداند!) مانند سهروردی معتقد به  سهروردی می» یباً معاصرتقر«را 
  بسیار استفاده کرده است.  ادراک

ی و نورشناسی ابن هیثم معرفی سهروردین پیروان مکتب اشراقی تر مهمنویسنده، طوسی و شیرازی را 
روشن است که نه تنها  ها آن! هیچ معلوم نیست این سخن از کجا آمده است، زیرا از آثار )١٤٩(ص  کند یم

توان طوسی را در فلسفه پیرو  ینمطوسی و شیرازی با آثار نور شناسی ابن هیثم آشنایی عمیقی نداشتند، بلکه 
زی، با سنت اشراق مرتبط بوده کند که طوسی از طریق شاگردش، شیرا یمسهروردی دانست. نویسنده گمان 

  کند. ینمرأیی طوسی با این سنت حکایت در حالی که هیچ منبعی از هم
کتاب مهم و  ای را باید بگذار نامرسد. زیرا این سبک  یمبه عالوه این تفسیر نویسنده بسیار غریب به نظر 

مرتبط دانست که نه به نورشناسی  منتهی االدراک فی تقاسیم االفالکنام  هتأثیرگذار عبدالجبار خرقی ب
فلسفۀ سهروردی متمایل بوده است! این آثار هیئت شامل هیچ بحث صوفیانه یا اشراقی  به هیثم و نه ابن
. این غفلت نویسنده مورد توجه بعضی اند شدهشود و بر اساس نجوم هندسی و استداللی بطلمیوس نوشته  ینم

   ١دیگر از منتقدان نیز قرار گرفته است.
کند. پذیرش نظام خورشیدمرکز در قرن  یمنویسنده به تأثیرات کتاب زیگتواری بر منجمان عثمانی اشاره 

مربوط باشد. این کتاب  دارها دنبالهدوازدهم هجری/ هجدهم میالدی شاید با ترجمۀ کتاب ادموند هالی دربارۀ 
ترجمه شده است.  م ذوذئابةترجمة مقدمات واهیه فی احوال النجوبه دست مترجمی ناشناس با عنوان 

کند که این ترجمه به چه زبانی است، عربی، فارسی یا ترکی؟ و احتمال  ینممتأسفانه نویسنده مشخص 
گیرد که افسانۀ قدیمی  یمدهد که شخصی به نام اشک افندی مترجم این کتاب باشد و در انتها نتیجه  یم

غزالی و مکتب اشراق به وقوع پیوست، صحیح نیست و شود بعد از  یمافول علوم در دورۀ اسالمی، که ادعا 
  کند که این مدل با آنچه دربارۀ زیگتواری و تمرکز او بر نجوم جدید نشان داده است، تعارض دارد. یمتأکید 
هایی که از  یترواهرچند نویسنده در این کتاب قصد ورود به جزئیات علمی و نجومی را نداشته است،  

تواند توجه  یمود نجوم جدید به جهان اسالم عرضه کرده بسیار جذاب و جالب است و های ور بعضی از نمونه
تر از جزئیات مباحث علمی مطرح شده در این  یقدقپژوهشگران تاریخ نجوم را به این آثار جلب کند تا روایتی 

او از دامنۀ  های یلتحلبعضی است که نسخ ارائه دهند. ولی همین عدم توجه او به بعضی جزئیات باعث شده 
  حقیقت و تحلیل تاریخی معقول فاصله بگیرد.

نکتۀ دیگر، این که نویسنده بیش از هر چیز به روابط علمی این دوره در حوزۀ نجوم پرداخته است، در 
  ی بسیار دارد.ها پژوهشهای دیگر مانند ریاضیات و پزشکی و ... هم نیاز به  حالی که این روابط در حوزه

                                                       
1. John Henry, American Historical Review, December 2011, p. 1446. 
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نی   نرشیۀ تاریخ علوم دورۀ عث
  افشار غالمحسین صدری

ای است به نام  گیرد انتشار مجله یی که در زمینۀ تاریخ علم در کشور ترکیه صورت میها تیفعالاز جملۀ 
 ١٩٩٥انتشار آن در سال ها دربارۀ علوم دورۀ عثمانی). این مجله که  (پژوهش عثمانلی بیلیم آراشتیرماالری

آغاز شده، دوفصلنامه است و از سوی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه 
شود.  سانتیمتر) منتشر می ٢٤در  ١٧استانبول در قطع وزیری (

بر عهده دارد که از  ١سردبیری مجله را بانو فضا گونرگون
محققان پرکار در زمینۀ تاریخ علم در ترکیه است و فهرستی 

و خارجی به عنوان هیئت مشاوران آورده محقق ترک  ٣٦از 
به دو زبان ترکی و انگلیسی و شامل تألیف  ها مقالهشده است. 

  و ترجمه است. 
برای معرفی این دوفصلنامه، فهرست مطالب دو شماره از 

نامۀ صالح ذکی است (شمارۀ  آوریم. اولی ویژه آن را اینجا می
این مجله.  ترین شمارۀ ) و دومی تازه٢٠٠٥اول سال هفتم، 

به معرفی  میراث علمیصالح ذکی، که پیش از این در مجلۀ 
ایم  پرداخته آثار باقیهاو و اثر مهمش در تاریخ ریاضیات به نام 

)، از مربیان بزرگ ملت ترکیه و از ٨٦-٦٩، ص ٢(شمارۀ 
رکیه را با علوم جدید رود. او با ترجمه و نوشتن آثار متعدد کوشید مردم ت پیشگامان تاریخ ریاضیات به شمار می

  آشنا کند.

  نامه فهرست مقاالت ویژه
  آردال اینونو  آثار باقیهصالح ذکی و 

  یاووز اونات   آثار باقیهشناسی صالح ذکی در  روش
  هولیا شنکون  ای منتشر نشده  : طرح ترجمهآثار باقیه

                                                       
1. Feza Günergun 



 

 

۱۴۱

رش
ن

 یۀ
 خیتار

دور 
وم 
عل

 ۀ
ن
عث

 ی

   آدلی یازی دیزیسی  مقاالت صالح ذکی دربارۀ تثلیث زاویه
  دنیزچی دمیرداش اینانچ آق  ١٩١٥لباچفسکی توسط صالح ذکی در دو کنفرانس در سال معرفی هندسۀ 

  باش ملتم آق  کنفرانس صالح ذکی دربارۀ زمان
صالح ذکی و نجوم: از رصدخانۀ هواشناسی تا کسوف 

  فضا گونرگون  ١٩١٤کلی سال 
  امره دولن  صالح ذکی و دارالفنون

  شرف اتکر  تألیف زندگینامۀ صالح ذکی 
  اوغلو سوتاپ قاضی  ذکی و محیط فرهنگی اوصالح 

های پست خارجی در  بررسی صالح ذکی دربارۀ اداره
  تانجو دمیر  امپراطوری عثمانی...

  پیوست
  و صالح ذکی آثار باقیهاطالعات تکمیلی دربارۀ 

  فضا گونرگون  
  رتکِشرف اِ  ٥سال  ٢برخی تصحیحات شمارۀ 

»ذکیعلی قوشچی و صالح «سخنرانی افتتاحیۀ همایش 
  فضا گونرگون  

  ) نیز به قرار زیر است:۲۰۱۳( ۱۴سال  ۱فهرست مطالب شمارۀ 
  آسمان بایتوپ  های گیاهی در بخشی از آناطولی گردآورندگان مجموعه

  آسمان بایتوپ  ) در آناطولی٢٠٠١ -١٩١٢سفرها و مجموعۀ گیاهی فردریک سورگر (
  شرف اتکر  انگ الیسبرگگردآوری مجموعه های نجومی ترکی توسط دکتر پروفسور ولفگ

  شناسی توصیفی ـ تحلیلی مجموعۀ فون بیطاریه: کتاب
  آقا اوغلو سانال برفین ملک اوغلو گلچی ـ شوله عثمان  

  های فیزیک و مکانیک در مدرسه های نظامی عثمانی در سدۀ نوزدهم سیر فیزیک نظامی: معلمان و کتاب
  باش ملتم آق  

  شرف اتکر  پزشکی و موسیقی دکتر صالح نبی: روان
  فضا گونرگون  المعارف اسالم دایرةوار بر  دربارۀ ترجمۀ مقدمۀ آ. آدی
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  اصول اقلیدستحریر 
، به کوشش ا. والحساب [تحریر کتاب اصول اقلیدس]تحریر اصول الهندسة نصیرالدین طوسی، 

  ١. ٢٠١٣اغلو، ادارۀ نشر آثار خطی ترکیه، استانبول،  فضلی
  2زهرا پورنجف

  مقدمه
  خوانیم: می اصول اولمقالۀ بر  شرح پروکلوسبود. در  ٣اصولآنچه اقلیدس را پرآوازه کرد اثر مهم او یعنی 

و  دآور را گرد ٤های ائودوکسوس را فراهم آورد و بسیاری از قضیه اصولاقلیدس بود که 
های  بود، تکمیل کرد و برای قضایایی که پیشینیان اثبات ٥بسیاری دیگر را که از تئایتتوس

 ٦.های محکم و فناناپذیر عرضه داشت ناقص آورده بودند، راه اثبات

و  االُسْطُقُسات های ان مسلمانان بوده است، با نامترین عنوان در می ، که رایجاصولاین کتاب را عالوه بر 
 دهمۀ ابوعثمان دمشقی از شرح پاپوس اسکندرانی بر مقالۀ ترجماول ۀ در مقال. اند شناخته نیز می االرکان
ی فکتاب اوقلیدس  دوم از آن با عنوانۀ مقالو در  ٧سطقساتکتاب اوقلیدس فی األ، از آن با عنوان اصول

یا » اقلیدس کتاب«به صورت  اصول، از با توجه به شهرت این کتابیاد شده است. در عین حال  ٨األصول

                                                       
1. Fazlioğlu, İ., Nasîruddin Tûsî, Tahriru Usuli’l-Hendese ve’l-Hisab [Eukleides’in Elemanlar Kitabının Tahriri], 

Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2013. 
  zpournajaf@yahoo.comتاریخ علم دانشگاه تهران،  ۀکارشناس ارشد تاریخ علم، پژوهشکد .٢

3. Elements 
4. Eudoxus 
5. Theaetetus 
6. Proclus, A Commentary on the First Book of Euclid’s Elements; tr. & intr. & notes by G. R. Morrow; [with a 

new foreword by Ian Muller], Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1970, p. 68. 
المقالة األولیٰ من کتاب ببس [=پاپوس] في األعظام المنطقة والصمّ التي ذکرها : اصولدهم  ۀاول شرح پاپوس بر مقال ۀعنوان کامل مقال .٧

 Junge, G. and Thomson, W., The Commentary of Pappus on :   نک. (األسطقساترة من کتاب اوقلیدس في في المقالة العاش
Book X of Euclid’s Elements, Harvard University, Cambridge, 1930, p. 191)  

 ,Ibid:   (نک من کتاب اوقلیدس في األصول العاشرةالمقالة الثانیة من تفسیر المقالة : اصولدهم ۀ دوم شرح پاپوس بر مقالۀ عنوان کامل مقال .٨
← 
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 .نیز یاد شده است» اقلیدس«حتی 

هایی است که مترجمان مسلمان  از نخستین کتاب اصول
به عربی ترجمه کردند. نخستین  ،در جریان نهضت ترجمه

دوم و ۀ سد( کار حجاج بن یوسف بن مَطَر ،اصولۀ ترجم
بار این کتاب را ترجمه  حجاج دو .است ١سوم ق)ۀ سداوایل 

 -١٧٠نخست که در زمان هارون عباسی (ۀ ترجم: کرد
هارونی معروف گردید، با ۀ ) انجام شد و به ترجمق١٩٣

که دوم ۀ گذشت زمان اعتبار خود را از دست داد؛ ترجم
در زمان قبلی اوست، ۀ ترجمای از  احتماالً صورت ویراسته

مأمونی ۀ به ترجم وصورت گرفت ) ق٢١٨ -١٩٨أمون (م
ای  دوم در نسخهۀ ترجماول ۀ مقالشش امروزه  شهرت یافت.

. ٢شود لیدن نگهداری میۀ کتابخاندر  399,1ۀ شماربه 
ۀ سوم و اوایل سدۀ دوم سدۀ مین(شرحی که نیریزی 

ۀ اقلیدس نوشته، بر اساس ترجم اصولبر کتاب  )٣چهارم
 کردرا ترجمه  اصول، نیز ٤)ق٢٩٨ -٢١٥بعدها مترجم و دانشمند مشهور، اسحاق بن حنین ( حجاج بوده است.

ها شامل  ، این ترجمه را ویرایش کرد. این ترجمه٥ق)٢٨٨ - ٢٢١( عصر او، ثابت بن قرّه و دانشمند هم
بن  قُسطارا که  ٦منسوب به هوپسیکلسۀ ند. بعدها دو رسالا اقلیدس اصولهای اول تا سیزدهم کتاب  مقاله
 اصولعربی ۀ های چهاردهم و پانزدهم به ترجم به عربی ترجمه کرده بود، به عنوان مقاله ٧ق)٣٠٠ -(؟ لوقا

 ٨.افزودند

  اقلیدس اصولتحریر 
محققان دیگری . کرد ١تحریر ق ٦٤٦سال در  ٩)ق ٦٧٢- ٥٩٧اقلیدس را خواجه نصیرالدین طوسی ( اصول

                                                      
→ 

p. 218.(  
  .٢٢٥ص ، قربانی .١

2. Heath, Th., The Thirteen Books of Euclid’s Elements, vol. I, p. 75. 
  .٥١٣، ص قربانی .٣
  .١٢٨ص ، همان .٤
  .٢٠٤ص  همان، .٥
٦  .Hypsicles ، نکآپولونیوس بود. ( ۀاضیدان بود و پدرش از معاصران سالخوردیدر اسکندریه به دنیا آمد. ر ق.مدوم  ۀاول سد ۀاوایل نیمدر  : 

  ).١٩٥ ، صمقدمه بر تاریخ علم سارتون،
 .٣٤٨ص ، قربانی .٧
  .٦٢٢ص ، »اقلیدس اصولتحریر «دیونگ، گ.،  .٨
  .٤٨٦، ص قربانی .٩



 

  

۱۴۴

را  اصول، طوسینیز تقریباً در زمان  ٣)ق ٦٦٣- (؟ و اثیرالدین ابهری ٢)ق ٦٨٢-(؟ الدین مغربی چون محیی
ها و تصحیحات پیش از وی را  تحریر کردند، اما تحریر خواجه نصیرالدین طوسی از این کتاب تمامی ترجمه

 قرار داد. الشعاع تحت

قضیه در  ٤٧٨حجاج و ۀ نسخقضیه در  ٤٦٨شامل  اقلیدس اصول طوسی در ابتدای تحریر،ۀ گفتبنا به 
اقلیدس  اصولثابت از  -هم به روایت حجاج و هم به روایت اسحاق ،و طوسی ٤ثابت بوده استۀ نسخ

ثابت را مبنای کار قرار داده است. طوسی در  -. طوسی در تحریر خود روایت اسحاقدسترسی داشته است
حجاج با جوهر مشکی ۀ نسخو در  ،گرفنْبا شَ ثابتۀ نسخهر قضیه در ۀ شمارکه  گوید ابتدای تحریر می

 مشخص شده است.

های حجاج و ثابت، بنا به قول طوسی در ابتدای تحریر  اقلیدس در نسخه اصولهای  تعداد قضایای مقاله
  :آید می، در جدول زیر ها مقالههر کدام از 

١٠١١١٢١٣١٤١٥ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  مقالهۀ شمار

 ٤٧١٤٣٥١٦٢٥٣٢٣٩٢٥٣٨١٠٥٤١١٥٢١١٠٦حجاجۀ نسخها در  تعداد قضیه

 ٤٨١٤٣٦١٦٢٥٣٣٣٩٢٧٣٨١٠٩٤١١٥٢١١٠٦  ثابتۀ نسخها در  تعداد قضیه

است که این مغایر با  ٤٦٩حجاج ۀ نسخو در  ٤٧٨ثابت ۀ نسخجدول باال مجموع تعداد قضایا در  طبق
قضیه با یکدیگر اختالف دارند. برای بررسی دلیل این  ١٠ادعای طوسی در اول تحریر است که این دو نسخه 

ۀ مقالکنیم که در مورد تعداد قضایای  طوسی اشاره می اصول تحریر دهمۀ مقالابتدای  ازمغایرت، به مطلبی 
  دهم است:

حجاج  در نسخۀ ٢٨و  ٢٧، ٢٢، ٢١قضایای قضیه دارند.  ١٠٩ثابت ۀ و نسخ ١٠٥حجاج ۀ نسخ
  آورده است. ٢٥و  ٢٤ۀ حجاج را در دو قضیۀ نسخ ١٧ۀ قضی ،نیستند و ثابت

                                                      
→ 

به دلیل آشنا نبودن مترجمان دوران نهضت ترجمه های ریاضی و نجومی است.  ای از کتاب دسته ۀعنوانی برای متن بازنویسی شد »تحریر« .١
، از جمله ها بازنویسی و اصالح شوند های بعد الزم آمد تا این ترجمه های آنها، در دوره های زیاد در ترجمه با علوم مختلف و وجود اشکال

مشهورترین تحریرها از آنِ نصیرالدین طوسی است. وی بعضی . اقلیدس اسحاق بن حنین را اصالح کرد اصول ۀثابت بن قُرّه که ترجم
تحریرها عموماً بازنویسی آثار ریاضی و نجومی  .دانشمندان مسلمان را تحریر کرده استیونانی و چند کتاب ریاضی  دانان ریاضیهای  نوشته

 ۀاسالمی= تئودوسیوس بیتونیایی، سد ۀهای دور وسیوس (در نوشتهذچهارم ق.م)، ثاو ۀ(سد: اقلیدس چند دانشمند یونانی هستند، از جمله
چهارم ق.م) و  ۀقُس (= آتولوکس، سداُطولو)، سوم ق.م ۀسوم ق.م)، ارشمیدس (سد ۀ(= آپولونیوس پرگایی، سد دوم ق.م)، آبولونیوس

: قاسملو،   نک( به عربی ترجمه شد ،ترجمهی اول و دوم هجری در جریان نهضت ها ، که در سده)اول میالدی ۀماناالوس (= منالئوس، سد
  ).٦١٩ص 

 .٤٦٠ ص، قربانی .٢
 .١٢١ ص، همان .٣
  پ. ١گعالی شهید مطهری،  ۀمدرس ٤٧٢٧ ۀشمارخطی  ۀ، نسخقلیدسأ صولأتحریر نصیرالدین طوسی،  .٤
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آید که تفاوت تعداد قضایای  از مطلب باال چنین برمی
ۀ نسخاست و  ٥های حجاج و ثابت  دهم در نسخهۀ مقال

قضیه داشته باشد و طوسی به اشتباه گفته  ١٠٤باید  حجاج 
قضیه دارد. با در نظر گرفتن این  ١٠٥حجاج ۀ نسخاست که 

ۀ نسخدر  ١٥تا  ١ های مقالهمطلب، مجموع تعداد قضایا در 
  است. ٤٦٨حجاج 

مشتمل است بر تحریر خواجه نصیرالدین طوسی 
دویست  به همراه بیش از اصولهای قضایای  اثباتۀ خالص

آغاز » اَقُولُ«یادداشت در توضیح متن که معموالً با عبارت 
این رساله منضم شده است. ۀ یقض ١٨٠شود و به حدود  می

شامل  ،١نوشته خود طوسی است مسلماً کهها  این یادداشت
ای است که اقلیدس در کتاب خود  همباحث یا براهین اضاف

، نیاورده است؛ بحث در منطق درونی متن اقلیدس
تر، اسامی  های فلسفی کلی واحد، یادداشتۀ یقضپیشنهادهایی برای ترکیب یک جفت قضیه برای ایجاد یک 

نظر ثابت بن ۀ دربارهایی  های حجاج و اسحاق و گزارش های ویرایشی در باب تفاوت ترجمه ، یادداشت٢قضایا
ها (بیش از نود مورد)  این یادداشت یونانی. پربسامدترین موضوع را درۀ نسخمتن عربی با ۀ رابطقره در مورد 

  .٣دهد براهین جایگزین برای قضایای اقلیدس، یا ساختارهای جایگزین برای قضایا تشکیل می
با  ٤ق)٤٣٠-٣٥٤( طوسی در طراحی نظرات موجود در تحریر، دو اثر ابن هیثمۀ استفادمنبع اصلی مورد 

بوده » اب أقلیدس في األصول وشرح معانیهکتاب في حل شکوک کت«و » شرح مصادرات أقلیدس«های  نام
ابن هیثم مؤلفی  کند. با اینکه نمی قول نقلگاه به صراحت از این آثار  هیچ نیرالدینصاست؛ هر چند خواجه 

ترین استفاده را از او کرده است، حداقل در سه جا وی مطالبی را اضافه  شود که طوسی بیش محسوب می
  .٦شود دیده می اصولبر  ٥ق) ٣٧٦-(؟کند که تنها در شرح انطاکی  می

 ٤٧٨چهارم از  بالغ بر یک که دهمۀ مقال .در سراسر کتاب یکنواخت نیستهای طوسی  یادداشتتوزیع 
 ٨، )ز( ٧، )و( ٦، )ه( ٥، )ا( ١های  مربوط به قضیهیادداشت دارد که  هفدهتنها  را داراست،کتاب اقلیدس ۀ یقض

                                                       
  .٦٢٣ص  ،»اقلیدس اصولتحریر «، .گدیونگ،  .١
  .نامد می »عروس شکل« رااول  ۀمقال ٤٧ ۀضیمثالً ق .٢
  .٣٢٩ ص، »اقلیدسِ خواجه نصیرالدین طوسی اصولمنابع تحریر کتاب «، دیونگ، گرگ .٣
  .٤٧، ص قربانی .٤
  .٣١٤، ص همان .٥
ابن یک نمونه از اقتباس طوسی از شرح  .٣٣٨-٣٣٠ص ، »اقلیدسِ خواجه نصیرالدین طوسی اصولمنابع تحریر کتاب «دیونگ، گرگ،  .٦

  دهم، در بخش شرح رساله خواهیم دید. ۀاول مقال ۀهیثم را در شرح قضی
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 ٢٤، )ک( ٢٠، )یط( ١٩، )یز( ١٧، )یب( ١٢، )ط( ٩، )ح(
 )قد( ١٠٤، )سز( ٦٧، )نز( ٥٧، )لط( ٣٩، )که( ٢٥، )کد(

بینید تنها شش  است. چنان که می )قح( ١٠٨و 
  به بعد است. ٢٤ۀ یقضیادداشت مربوط به 

 اصولتحریر  ١٥تا  ١های  مطالب مقاله یبند بخش
  :اقلیدس بدین قرار است

تعاریف مقدماتی، اصول موضوعه ۀ دربار مقالۀ اول
  و اصول متعارفی هندسه؛ 

  ها و جبر هندسی؛  تبدیل مساحتۀ دربار مقالۀ دوم
ها، وترها و  دایرهۀ شامل قضایایی دربار مقالۀ سوم

  ؛ آنها گیری زوایای مربوط به اندازه
از جمله های هندسی  ترسیمۀ دربار مقالۀ چهارم

  منتظم محاطی و محیطی؛  یها یترسیم چندضلع
  تناسب؛ ۀ ینظرۀ دربار مقالۀ پنجم

تناسب در ۀ یکاربرد نظرۀ دربار مقالۀ ششم
  مسطحه؛ ۀ هندس

ۀ ینظرۀ دربار همگی های هفتم تا نهم مقاله
های مسلسل،  تناسب همقدماتی اعداد (از جمل

   تصاعدهای هندسی و اعداد اول)؛
 اعداد گنگ با استفاده از ترسیمۀ دربار مقالۀ دهم

  ؛ ناپذیر اندازههای  خط به صورت پاره آنها
  فضایی؛ ۀ هندسۀ دربار های یازدهم تا سیزدهم مقاله
مسطحه و ۀ هندسۀ هایی دربار الحاقی، به صورت متمم یها مقالهیعنی  چهاردهم و پانزدهم های همقال
  .١فضایی

کتب اهدایی مجموعۀ از  ۱۳۵۹نسخۀ در  اقلیدس تحریر اصولمعرفی چاپ عکسی 
  ملت استانبول کتابخانۀ افندی  الله ضیفشیخ 

کتب ۀ مجموعاز  ١٣٥٩ۀ شماری به ا مجموعهطوسی از  نیرالدینصاقلیدس خواجه  اصولاین اثر تحریر 
ملت ترکیه است که به همت احسان فضلی اوغلو چاپ عکسی شده ۀ کتابخانبه افندی  اهللا ضیفاهدایی شیخ 

                                                       
  .٦٢٣همان، ص  .١ 

هللا افندی، صفحۀ اولافیض ١٣٥٩، نسخۀ اصولتحریر 
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  است. 
ای از رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه آمده است. در این مقدمه، سخنی کوتاه  در ابتدای کتاب مقدمه

از تاریخ فرهنگ و تمدن بشری و سیر پیشرفت آن آمده است و از علم و حکمت و عرفان به عنوان اساس 
های آینده دانسته شده  همتا به نسل اد شده و وظیفۀ مهم بشر امروزی انتقال این میراث بیجامعۀ مدنی ی

  داند. می آنهارا حفظ آثار غنی گذشتگان، ترجمه، چاپ و انشاء بروز  »ترکیۀ بزرگ«اردوغان نگاه است. 
دربارۀ  اوغلو فضلی نبولی، انگلیسی و عربی از احساندرآمدی به سه زبان استا پس از این مقدمۀ کوتاه، پیش

  خوانیم: درآمد می کتابخانۀ فاتح و زمینۀ فعالیت آن و سنت علمی عثمانی آمده است. در این پیش
 ١ای در ایزنیک م) از مدرسه ١٣٥٠علمی عثمانی که توسط داوود القیصری (مرگ در سنت 

  این مدرسهدوباره سازمان یافت.  ٢م) در بورسا ١٤٣١(مرگ در  شروع شد، توسط مال الفناری
توسط منجمانی که از استانبول، آناتولیا، ایران، ترکستان و بخصوص منجمانی که از مدرسۀ 
سمرقند به آنجا آمده بودند، رونق گرفت. آثار علمی استنساخ شده در این مدرسه، عموماً مربوط 

مکتب  سینا و مکتب فلسفی او، فخرالدین رازی و مکتب کالمی او، نصیرالدین طوسی و به ابن
نجومی  -ریاضی او در مراغه، قاضی زاده رومی و غیاث الدین جمشید کاشانی و مکتب ریاضی

ای دارد. این  سمرقند بوده است. در میان این آثار اسنتساخ شده، تحریرهای طوسی جایگاه ویژه
نامیده  متوسطاتبطلمیوس و آثار دیگری است که  مجسطیاقلیدس،  اصولتحریرها شامل 

برداری شده است که از جملۀ  این آثار به کرات در دورۀ عثمانی بر حسب نیاز نسخهشوند.  می
  توان به آثاری که برای سلطان محمد فاتح استنساخ شده است، نام برد. آنها می

  های اثر چاپ شده را به شرح زیر آورده است: اغلو در ادامه ویژگی فضلی
اولین رساله در  اقلیدس، اصول) استنساخ شده و تحریر م١٤٨١- ١٤٣٢ح (این مجموعه برای سلطان محمد فات

  این مجموعه است.
  های موجود در این مجموعه عبارتند از: رساله

 )a١٤٨تا  b٢ های برگ( یرالدین طوسینصاز خواجه  سة والحسابدتحریر اصول الهن .١

  ).a١٤٨برگ ق آمده است ( ٨٦٩تاریخ اتمام کتابت  و شده افزودهبعداً  a٧٢تا  b٧١ های صفحه
 )a٢٣٧تا  b١٥٠ های رگ(ب از ابن هیثمشرح مصادرات أقلیدس  .٢

 ق به اتمام رسیده است. ٨٦٩االول سال  آن در دوم جمادی آمده است که استنساخ a٢٣٧در برگ 

 )a٢٣٩تا  b٢٣٧ های برگ( از مؤلفی ناشناس الخطوط المتوازیة یرسالة ف .٣

 )b٢٤٠تا  b٢٣٩ های برگ( المقالة الخامسة من کتاب أقلیدس یزیادة ف .٤

 ٣چیزهایی اضافه کرده است. اصولپنجم ۀ مقالدر توضیح آمده است که جوهری به 
                                                       

1. Iznik 
2. Bursa 

  : ١٣٨٧، تهران، ٧، شمارۀ تاریخ علمدر این باره بنگرید به مقالۀ زیر در مجلۀ  .٣
G. De Young, “A Persian Translation of al-Jawharī’s Additions to Elements Book V,” Tarikh-e Elm (Iranian Journal 
for the History of Science), no. 7, 2008-2009, pp. 1-24. 
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از  کلمات من شرح مقالة العاشرة من کتاب أقلیدس .٥
 )a٢٤٥تا  a٢٤١ های برگ( ابوالحسن اهوازی

از  کتاب أقلیدستفسیر صدر المقالة العاشرة من  .٦
 )a٢٥٢تا  a٢٤٥ های برگ( ابوجعفر خازن

برگ ( األصول یأقلیدس تألیف النسبة ف دّح .٧
b٢٥٢( 

الخامس  یإقامة البرهان علی حکم المذکور ف یف .٨
 بدون ذکر نام مؤلف،  ،عشر یعشر من المقالة الثان

  )a٢٥٦تا  a٢٥٣ های برگ(

 b٢٥٥و در برگ  اند یکسان کتابت شدهها  این رساله همۀ
  شود. اهللا افندی دیده می یضفمهر شیخ 

 ٣٢ای  فضلی اوغلو پس از معرفی نسخه، در مقدمه
  پردازد: ای، به مباحثی با عناوین زیر می صفحه

 هندسه چیست؟ -١

 اصول الهندسة والحساباقلیدس و  -٢

 ورود هندسه به تمدن اسالمی و سیر آن -٣

 مفهوم هندسه در تمدن اسالمی -٤

 ای اونصیرالدین طوسی و تحریره -٥

 های فاتح عصر بعد از طوسی: حوزۀ مشترک فرهنگی عثمانی، ایرانی و ترکستان و مجموعۀ کتاب -٦

اول ۀ رسالتنها  های مجموعۀ مذکور پس از این نوشتارها متن اصلی کتاب آمده است. از تمامی رساله
یرالدین طوسی در این کتاب چاپ عکسی شده است. نسخه بسیار نص تحریر اصول الهندسة والحسابیعنی 

جا نام وی   در هیج و . کاتب و محشی یکی استداردهای توضیحی بسیار مفیدی  زیبا کتابت شده و حاشیه
  نیامده است.

از قول  پذیر های شمارش دربارۀ کمیت ، مطلبیاصولدهم ۀ مقالپنجم ۀ یقضیزدی در شرح  محمدباقر
دهم این نسخه نیز دیده ۀ مقالپنجم ۀ یقضۀ یحاشاختالف در  اندکی همین مطلب با ١است. آورده» سید«

  معلوم نیست. اثردر این دو » سید«شود؛ هویت  می
                                                       

لقة الغیر المقدار إذا صار معدوداً فقد عرضه عدد، فالمساواة الملحوظة هٰهنا بین األعداد العارضة للمقدار المضافة إلیه وبین األعداد المط. ١
ء. ومثل هذه المساواة قد ثبت في المقالة السابعة والمراد بالمعدودات، تلک األعداد المضافة مجازاً ال ما یدل علیه شي المعتبرة باإلضافة إلیٰ

 انهلفظ المعدودات بالحقیقة وهي إمّا نفس المقادیر أو هي مع األعداد العارضة لها، فإنّ ذلک یصیر المساواة بین جنسین وذلک ممّا یقدم بی
 .)٢٦٦، کتابخانۀ ملی ایران، ص ٨٠٤(نسخۀ خطی شمارۀ 

آخرهللا افندی، صفحۀ فیض ١٣٥٩، نسخۀ اصولتحریر 
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اول ۀ کلمها و این حروف در داخل متن، دو  شکل یگذار نامها، نمادهای هندسی، حروف  عنوان مقاله
توضیحی خود را در ذیل  های جملهکه طوسی » أقول«ۀ کلمها،  قضایا در حاشیهۀ شمارصورت هر قضیه، 

توضیحی در ابتدای هر مقاله در مورد تعداد قضایای آن مقاله و تفاوت  های جملهکند،  قضایا با آن شروع می
  حجاج و ثابت و ... همگی با آب طال کتابت شده است.ۀ نسختعداد قضایا در 

 .اند د ولی در حاشیه با مرکب مشکی کشیده شدههای نسخه بسیار دقیق و عموماً شنگرف هستن شکل
  شنگرف هستند. هم حجاج در حاشیهۀ نسخها طبق  قضیهۀ شمار

 سطرها. عالوه بر آن در داخل متن در زیر ی توضیحی زیاد و بسیار مفیدی استها نسخه دارای حاشیه
در ابتدای کتاب، فهرستی  های اندکی دارد. های بسیار دقیق و مفیدی کتابت شده است. نسخه غلط نیز عبارت

  ها و نیز اصطالحات تخصصی آمده است. صفحه برای قضایای مقالهۀ شماربا 

  منابع
ارات دانشگاه ن دارائی، انتشی، به کوشش بهتاریخ الحکماء قفطی: ترجمۀ فارسی از قرن یازدهم هجریابن قفطی، 

 .١٣٤٧تهران، تهران، 

 .١٣٨١، ترجمۀ محمدرضا تجدد، انتشارات اساطیر، تهران، رستهالفابن ندیم، 

، »های گنگ از تمدن یونانی تا دورۀ اسالمی اقلیدس و سیر پیشرفت مفهوم کمیت اصولمقالۀ دهم «پورنجف، زهرا، 
 .٨٠-٦٩، ص ١٣٩١ بهار و تابستان، ، تهران، شمارۀ اولاسالم و ایران دوفصلنامۀ میراث علمی

ی بجنوردی، و، زیر نظر کاظم موسالمعارف بزرگ اسالمی دائرة، »اقلیدس«، یجعفری نائینی، علیرضا، مولوی، محمدعل
  .٦٧٥ - ٦٦٨، ص ١٣٧٩، تهران، ٩ج 

زندگی،  هایی در استاد بشر: پژوهش، »اقلیدسِ خواجه نصیر الدین طوسی اصولمنابع تحریر کتاب «دیونگ، گرگ، 
، ترجمۀ امیرمحمد گمینی، گزینش و ویرایش از: حسین معصومی روزگار، فلسفه و علم خواجه نصیرالدین طوسی

  .٣٥٢- ٣١٩، ص ١٣٩٠پژوهشی میراث مکتوب، تهران، همدانی و محمدجواد انواری، مرکز 
- ٦٢٢ ص، ١٣٨٠تهران،  ،٦، زیر نظر غالمعلی حداد عادل، ج دانشنامۀ جهان اسالم، »اقلیدس اصولتحریر «همو، 

٦٢٥. 

 .١٣٨٣فرهنگی، تهران، و ، انتشارات علمی ١، ترجمۀ غالمحسین صدری افشار، ج مقدمه بر تاریخ علمسارتون، جورج، 

  .٦٢٢-٦١٩، ص ١٣٨٠، تهران، ٦، زیر نظر غالمعلی حداد عادل، ج دانشنامۀ جهان اسالم، )»٣تحریر («قاسملو، فرید، 
 .١٣٧٥، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، تهران، ریاضیدانان دورۀ اسالمینامۀ یزندگقربانی، ابوالقاسم، 

، ص ١٣٨٥، تهران، ١٤، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، ج المعارف بزرگ اسالمی دائرة، »تحریر«، کرامتی، یونس
٦٠٦-٦٠٣.  

، ص ١٣٨٥، تهران، ١٤، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، ج المعارف بزرگ اسالمی دائرة، »تحریر اقلیدس«همو، 
٦٠٩-٦٠٦.  

، انتشارات بنیاد فرهنگ یرالدینملقب به نص یاحوال و آثار ابوجعفر محمد بن الحسن الطوس، یمدرس رضوی، محمدتق
 .١٣٥٤ایران، تهران، 
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ی میان دو مهرت خوارزم پیدا شد که من های ... و پس از آن روز چنان پریشانی
ناگزیر کار را فروگذاشتم و در جایی پناه جستم و سپس امان خواستم و از وطن 
دور شدم، و پس از آن مدت چند سال نتوانستم در یک جا مبانم تا آنگاه که روزگار 

 به کارهایی از جهان پرداختم که نادانان در آن بر منآرامش خاطر بهرۀ من کرد و 
  .منودند بردند و خردمندان دلسوزی می رشک می

سپس اندک آسایش خاطری برای رصد کردن در ایام امیر شهید ابوالعباس 
فراهم آمد، و بزرگرتین ارتفاع را با  -که خدا برهان او را روشن گرداند -شاه خوارزم

 سمت، هامن گونه که از آن یاد کردم، برای بیرون آوردن عرض بلد به ارتفاع بی
دست آوردم؛ و آن سال با بال و پریشانی به پایان رسید، و من چون سخت به کار 

خرب ماندم، و در پی آن امنیتی فراهم آمد که  مشغول بودم مدت درازی از آن بی
تر  برای بازگشت به حال اول و پرداخنت به کاری که برای کسی چون من شایسته

  است بسنده نبود.

  ، ترجمۀ احمد آرامایات األماکنتحدید نهابوریحان بیرونی، 
 ۸۳، ص ۱۳۵۲دانشگاه تهران، 
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  دو زیج فارسی
رۀ    دانشگاه لیدن ۵۲۳معرفی نسخۀ خطی ش

  ۱یوپ لَمیر
  ۲روان فهم خوب ترجمۀ سجاد نیک

های خطی شرقی کتابخانۀ دانشگاه لیدن هلند، به دو زیج در مجموعۀ شمارۀ  در این مقاله، از میان نسخه
زیج )، ق٤٠٠خواهیم پرداخت. زیج اول روایت فارسی مقالۀ اول اثر مشهور کوشیار گیالنی (شکوفایی  ٥٢٣
س یاد شده است. بررسی زیج دوم اثر مؤلفی ناشنا زیج فارسی منظوماست؛ و از دومی در منابع با عنوان  جامع

دهد مؤلف آن، زمان تولد او و زمان  به خصوص، منجر به کشف اطالعات مهم جدیدی شد که به ما اجازه می
  تألیف اثر را تعیین کنیم.

  اطالعات عمومی
نسخۀ شناخته شدۀ  ، تنهازیج جامع) ١برگ، جنس: کاغذ. مجموعه شامل دو متن نجومی:  ٧٥زبان: فارسی،  

) نسخۀ تا ٢کوشیار بن لبان گیالنی، بدون تاریخ کتابت؛  الزیج الجامعترجمۀ فارسی مقالۀ اول متن عربی 
. زیج ٣ق٦٨٩امروز یکۀ متنی که معموالً زیجی منظوم با مؤلفی ناشناس معرفی شده است، با تاریخ کتابت 

شان به کار  در حرفه برای کاربردهای عملیکتابی نجومی است که منجمان و اختربینان دورۀ اسالمی 
  . اطالعات بیشتر در مورد این دو متن، در ادامه در دو قسمت مجزا آمده است.٤بردند می

  تملکگواهی 
موقت » محمد بن احمد«ق در تملک فردی به نام ٩٩٢در صفحۀ عنوان مجموعه آمده که این نسخه در 

                                                       
1. Joep Lameer, joeplameer@yahoo.com 

م قرار دادند منابعی که در اختیارهوخندایک از اوترخت و دکتر محمد باقری از تهران به خاطر یان پ. بینم تا از پرفسور  بر خود الزم می
  تشکر کنم.

  .sajjad.nikfahmkhubravan@mail.mcgill.caگیل کانادا،  مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه مک .٢
  ،.٢٣٠، ص١؛ ویتکام، ج١١٨٥، شمارۀ ١٥١، ص١٠٥٦، شمارۀ ٨٨ -٨٧، ص٣، جخویهو د نگیو؛ د٢٢٢، ص١بروکلمان، ج .٣
  .٥٠٨ -٤٩٦و سامسو، ص کینگ .٤
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رسد ابوالفتح سلطان محمدخان، همان محمد  ه نظر می. ب١مسجد ابوالفتح سلطان محمدخان بوده است
شده است.  خوانده می» خانان شیبانی«مغولی آسیای میانه که -ق) پایه گذار سلسلۀ ترکی٩١٦-٨٥٥شیبانی (

ق بر خراسان شرقی، ماوراءالنهر، خوارزم، ترکستان و فرغانه ٩١٣ق به قدرت رسید و تا ٩٠٧محمد شیبانی در 
- ٨٩٢گذار سلسلۀ صفوی، شاه اسماعیل اول ( ق در مرو، در جنگی با بنیان٩١٦ر حکمفرما شد. محمد د

توان محل اقامت محمد بن احمد  . با توجه به وسعت قلمرو خانان شیبانی به سختی می٢ق) کشته شد٩٣٠
ق از قدرت کنار رفت. این امر ١٠٠٧مذکور را تعیین کرد. آخرین خان شیبانی، پیر محمد بن سلیمان در 

 ٣له باشد که چگونه این نسخه توسط سیاستمدار و تاجر هلندی لِوینوس وارنرئواند توضیحی برای این مست می
ق) خریداری شده است. نسخۀ ١٠٧٥-١٠٥٣م (١٦٦٥و  ١٦٤٤های  در زمان اقامتش در استانبول میان سال
شود  خه دیده میکه در سمت راست صفحۀ آغازین نس م، چنان١٦٦٥مورد بررسی با مرگ لوینوس وارنر در 

، به کتابخانۀ دانشگاه لیدن منتقل شد. بعداً کتابخانه گواهی تملک خود ٤»میراث مرحوم مغفور لوینوس وارنر«
 Academiaبر نسخه ثبت کرد که اختصار نام التین دانشگاه لیدن ( »ACAD.LUGD«را با مهر 

Lugduno Batavaشده است. شناخته می نام ) است که در گذشته با آن  

  مشخصات دیگر
شود. چند عدد هست که معنای آن  در صفحۀ آغازین به خصوص در باالی صفحه آثار محو شدگی دیده می

است اما واحد آن معلوم نیست. کلمات مختلفی در جاهای  ١٨٥مشخص نیست؛ غیر از قیمت نسخه که 
قابل » مریخ«و » عتربی«، »تثلیث«مختلف صفحۀ آغازین نسخه نوشته شده است که به نظر من کلمات 

تشخیص است اما معلوم نیست که به چه منظور این کلمات فنی در صفحۀ اول نوشته شده است. در پایین 
  قابل تشخیص است که نشان دهندۀ عنوان یک اثر است....» کتاب جامع «همین صفحه عبارات 

ال اغلب این عبارات قابل زدگی در باالی صفحات، برخی کلمات را تحت تأثیر قرار داده با این ح رطوبت
کننده است.  ها گیج گذاری مختلف برگ های شماره شود. نظام های اندکی دیده می خوردگی خواندن است. کرم

رسد، همچنین اعدادی  ها، گوشۀ سمت چپ خیلی با معنی به نظر نمی برگ» روی«ها روی صفحۀ  یکی از آن
رسد ترتیب متن را نشان دهد.  شود، به نظر می میها دیده  که سمت چپ پایین برخی از صفحات پشت برگ

شوند. عددی که از صفحۀ ابتدایی نسخه  از دو سمت مخالف نسخه آغاز می همخوان هستنددو سری عدد که 
ر)، عدد دیگر که از انتهای ١شود (به جز گ ها سمت راست دیده می شود در پایین صفحات روی برگ آغاز می

ها نوشته شده است. در ارجاعات ادامۀ مقاله من از  راست صفحات پشت برگنسخه شروع شده در باال سمت 

                                                       
صاحب محمد بن احمد موقت بجامع ابو لفتح (کذا) سلطان محمدخان علیه الرحمه «شود:  . متن چنین خوانده می١ر، تصویر١، گ٥٢٣نسخۀ  .١

  ».٩٩٢) والرضوان. سنة نوشته شده است» الرحمة«(به صورت 
  .٤٣١-٤٢٨چِسنِی، ص ؛ مک٢٨٩-٢٨٨صباسورث،  .٢

3. Levinus Warner 
4. ex legato viri amplissimi Levini Warneri 
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ر و ٢٧-ب٢٦ام. جداول صفحات گ بهره برده شود میر، شروع ١عددی که از صفحۀ آغازین نسخه، گ
های این  رسد ارتباط مستقیمی با هیچ کدام از زیج ب گرچه قطعاً نجومی هستند، به نظر نمی٧٥-ر٧١گ

  .١دمجموعه داشته باشن

  
  زیج جامعآغاز نسخۀ خطی ترجمۀ فارسی مقالۀ اول از 

  یف متنتوص
 زیج جامع) ۱

» باب«و » فصل«کلمه در سطر. جوهر سیاه، عناوین  ١٢سطر در هر صفحه، حدود  ٢٥ب، ٢٦-ب١صفحات گ
های متن در اندازۀ معمولی با جوهر قرمز. جوهر قرمز همچنین برای  تر، عناوین بخش با جوهر سیاه اما درشت

های  . در فهرست نسخهها و مباحث مجزای متن استفاده شده است برجسته کردن برخی اسامی و آغاز قسمت
. من همۀ ٢مرتب شود دبای و است های این زیج جابجا شده  خطی کتابخانۀ دانشگاه لیدن نوشته شده که برگ

  متن را مطالعه کردم و جابجایی ندیدم.

                                                       
  .تر از بخش اول نسخه است به اندازۀ قابل توجهی کوچک ٧٥- ٧٢های  برگ اندازۀ .١
  .همانجا؛ ویتکام، ٨٨- ٨٧، ص٣و دخویه، ج دیوگ .٢
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گوید او این  می ١طالب منجم تبریزی فرد ناشناسی به نام محمد بن عمر بن ابی زیج جامعدر مقدمۀ 
ابوجعفر بن ایاز، در زمان حکومت معزالدین ... ابوالفتح ملکشاه، در سال » خداوند«است ترجمه را به درخو

بایست همان سلطان  . ابوالفتح ملکشاه می٢یزدگردی انجام داده است ٤٥)٩) هجری برابر آغاز سال (٤(٨٣
کبیر سلجوقی ق بر امپراطوری ٤٨٥- ٤٦٥های  ارسالن باشد که در فاصلۀ سال سلجوقی، ملکشاه اول، ابن آلپ

بایست جایگاهی رفیع  توان گفت که می . هویت دقیق ابن ایاز مشخص نیست و تنها می٣کرد فرمانروایی می
مورد » جمال الدوله والدین«و » السید المظفر«، »امیر«، »موالنا«آمیز  داشته است چراکه با القاب احترام می

تواند پسر  ملکشاه اول انجام شده است ابن ایاز می جا که این ترجمه در زمان خطاب قرار گرفته است. از آن
. معلوم نیست که این ترجمه در کجا ٤باشد نیز تواند توجیه کنندۀ جایگاه ویژۀ او ایاز، برادر ملکشاه باشد که می

توان گفت در یکی از مراکز قدرت امپراطوری گستردۀ سلجوقی انجام  که تنها می انجام شده است غیر از این
جا که نسخۀ دوم این مجموعه نیز به همان خط  . این نسخه از ترجمه تاریخ کتابت ندارد اما از آنشده است

، ترجمه نباید خیلی پس از این سال کتابت شده باشد. ٥ق را دارد٦٨٩رسالۀ اول نوشته شده است و تاریخ 
  .٦است» محمد ایبک کیخسرو«کاتب فردی به نام 

) در ٤؛ هیئت)  در ٣؛ جداول) ٢؛ مقدمه) ١شامل چهار مقاله است:  عالزیج الجامدر روایت اصلی عربی، 
این اثر کوشیار با جزئیات در آثار مختلف دکتر  محتوای روایت عربی و ترجمۀ فارسی مقالۀ اول .براهین

ترینِ این آثار در اینترنت در دسترس است و  مقاله از مهم سهمحمد باقری مورد بررسی قرار گرفته است. 
  .٧دهم مقاله ارجاع می سهدگان را برای اطالعات بیشتر در مورد اهمیت و محتوای این اثر به این خوانن

کند و من تنها به اختالفات زیر میان  از ترتیب اصل عربی پیروی می زیج جامعترجمۀ فارسی مقالۀ اول 
  کنم: این دو اشاره می

  فهرست مطالب
متن عربی ویراستۀ دکتر باقری در ترجمۀ فارسی از فهرست مطالب » ح«، فصل ٦: باب ٢٥پ، س٢گ .١

گرچه این فصل در متن ». في ارتفاع قطب فلک البروج المسمی عرض اقلیم الرؤیة«افتاده است: 
 ).٢٠- ١٧ر، س١٧: گ  موجود است (نک

                                                       
(من سطور را  ٤پ، س١لیدن، گ ١/٥٢٣بوده است. قس نسخۀ » ابوطاهر الشیر(ازی)«گوید که او شاگرد شخصی به نام  بن عمر می محمد .١

. متن منتشر شده توسط دکتر باقری متن مصحح تفصیلی فصل اول ترجمۀ ٦، س٣٠ام)؛ باقری، ص شمرده...» شکر باد «از آغاز متن 
  دن وجود دارد.است که در نسخۀ لی زیج جامعفارسی 

. برای آغاز تاریخ یزدگردی جدول ٢٠-١٦، ٧-٥، س٣٠شود؛ باقری ص نیز دیده می ٢، که در تصویر٢٠-١٦، ٦-٣پ، س١لیدن گ نسخۀ .٢
  .چاپ باقری را ببینید ٤٥صفحۀ 

  .١٨٨-١٨٥؛ باسورث، ١، پانویس ٣٠، ص...»مبحث تقویم «؛ همو، ٢٨، ص...»روایت فارسی «باقری،  .٣
  .١، پانویس٣٠، ص...»مبحث «باقری،  .٤
  .شود نیز دیده می ٣ارائه شده است و در تصویر» خفط«، که تاریخ به صورت ١٠-٨ر، س٧٠نسخۀ لیدن، گ .٥
  .نوشته شده است» کیخسروی«همانجا، که به صورت  .٦
  ...».مبحث «؛ همو، ...»روایت فارسی «؛ همو، مقالۀ اول ...باقری،  .٧



 

 

۱۵۵

و ز
د

 جی
ارس

ف
 ی

في البعد «از فهرست مطالب متن عربی در ترجمۀ فارسی افتاده است: » یا«، فصل ٦: باب١ر، س٣گ .٢
ر، ١٧: گ  این فصل نیز در متن موجود است (نک». والمطالع نقط معلومة من فلک البروجنصف النهار 

 ).٥پ، س١٧گ-٢٤س

في «از فهرست مطالب متن عربی در ترجمۀ فارسی افتاده است: » یو«، فصل ٦: باب ٤ر، س٣گ .٣
 ).١٥-٥پ، س١٦: گ  این فصل در متن موجود است (نک». تصویر الکسوف

متن عربی در ترجمۀ فارسی به هم ریخته و در دو فصل » یح«، فصل ٦: عنوان باب ٦-٥ر، س٣گ .٤
في اختالف منظر القمر طوًال «آمده است. در ویراستۀ عربی دکتر باقری این عنوان چنین است: 

یح اندر بدانستن اختالف منظر بطریق؛ «بینیم:  در فهرست ترجمۀ فارسی می». وعرضاً بطریقة مبرهنة
:   در این مورد نیز اشکالی در ترجمۀ متن این فصل وجود ندارد (نک». پهنااندر برهان بدراز و یو 
 ).٧پ، س٢٠گ-٥ر، س٢٠گ

  متن ترجمه
، من تنها به چند نکته در مورد ١توسط دکتر محمد باقری زیج جامعبا نظر بر ویرایش باب اول ترجمۀ فارسی 
  :٢ابواب باقیماندۀ مقالۀ اول خواهم پرداخت

رود ترجمۀ فارسی دقیقاً با ویرایش دکتر باقری از متن عربی تطابق ندارد. بدون  میطور که انتظار  همان
  پردازم: جا به برخی اختالفاتی که به چشمم خورده می اینکه بخواهم خیلی دقیق باشم، در این

در متن عربی (بدون عنوان خاصی)، در روایت فارسی  ٥-١، ٢٠، باب یک، متن پیوستۀ بخش ٣فصل  .١
 آمده است.» فصل«با عنوان  ١٢ر، س٨در گ

گیرد که معادلی در متن عربی ندارد  ای از متنی را در بر می ، در روایت فارسی پاره٨، باب ٤فصل  .٢
 ٣).١٧-٢پ، س٩(قس گ

تر باشد (حدود  رسد متن فارسی به اندازۀ یک سوم از متن عربی کوتاه ، به نظر می٢١، باب ٥فصل  .٣
پ، ١٤، گ٢٢ر، س١٤و ترجمۀ فارسی، گ ٣٩-٣٨ربی، صکلمه. متن ع ١٢٠کلمه در برابر  ١٨٠
 ).٤س

، ٥٣متن فارسی آمده است (متن عربی، ص ١١، باب ٦ویرایش عربی در فصل  ١٧، باب ٦فصل  .٤
در ویرایش عربی  ١٧، باب ٦)؛ اما با یک اختالف: ابتدای فصل ١٤-٥پ، س١٧ترجمۀ فارسی گ

پ، ١٧ارسی وجود ندارد. از این رو در گشود که در متن ف شامل بحث کوتاهی دربارۀ بطلمیوس می
                                                       

  ....»مبحث «، باقری .١
) که من ٧، س٣٠، گ...»مبحث («است  ٦پ، س١در گ» اعیداؤه«صحیح) باقری از تکه الزم است اضافه کنم بازنویسی ( توضیحیتنها  .٢

خداوند عمری دراز به او بخشاید و دشمنان او را مغلوب و خوار «به معنی » بالذل اعداءهوکبت اطال اللّه بقائه «کنم به صورت  پیشنهاد می
  ».کبت«ریشۀ  لسان العرب، و ٥، ٥٨: قرآن کریم،   نکدر اینجا » کبت«در مورد استفاده از ». گرداند

  .١بنگرید به یادداشت مترجم، شمارۀ  .٣
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متن  ١٦-٨، س٥٣توانیم آن را در ص که می-شود  ، متن فارسی با برهان خود کوشیار آغاز می٦س
(تحت شمارۀ باب  ١پ، س١٩رسد. سپس در گ به پایان می ١٤پ، س١٧و در گ -عربی بیابیم

شود. هرچند برهان  ست دیده میکه در متن عربی آمده ا چنان ١٧، باب ٦) متن کامل فصل ١٨اشتباه 
رسد روایت  با متنی که به نظر می ٤ر، س٢٠گ-١٦پ، س١٩) در گ١٦-٩پ، س١٩کوشیار (گ

 دیگری از این برهان باشد ادامه پیدا کرده است. این مطالب مطمئنًا نیاز به بررسی بیشتر دارد.

پ -ر٢١پ و گ٢٠یری در گرسد. متن همچنان نیاز به تصاو متنی که در اختیار داریم به پایان نمی .٥
ق دارد در ٩٩٢دارد. شاید به همین خاطر باشد که تنها گواهی مالکیت قابل خواندن روی نسخه تاریخ 

ق کتابت شده است: ناقص بودن نسخه (نسخه صفحه عنوان ندارد، برخی ٦٨٩که نسخه در  حالی
این مقاالت نیز  ١یاد کرده که مؤلف در مقدمه از مقاالت دوم، سوم و چهارم تصاویر کم است، با این

 .٢در نسخه نیامده است)، این نسخه در زمان مؤلف آن به فروش نرسیده است

ای دیگر  در برخی موارد متن را از نسخه الزیج الجامعمحمد باقری در ویرایش خود از متن عربی  .٦
که به شکل  ای که او از آن بهره برده آن بخش را نداشته است. من متوجه شدم گرفته چراکه نسخه

شود. به عنوان نمونه  های اضافی می جالب توجهی در برخی موارد ترجمۀ فارسی شامل این قسمت
متن عربی  ٢٠-١٩ترجمۀ فارسی، س ٥٦، ص٨ر، س١٩از متن ویراستۀ عربی را با گ ٢٣، س٥١ص

فارسی مقایسه  ٤-٣ر، س٢٢عربی را با گ ٧-٦، س٦٠متن فارسی و ص ١٥-١٤ر، س٢١را با گ
تواند به ما کمک کند تا رابطۀ میان ترجمه فارسی موجود و زنجیرۀ انتقال متن  ین مقایسه میکنید. ا

 عربی را درک کنیم.

ش توسط محمد ١٣٨٧در سال  الزیج الجامعاز فصل اول ترجمۀ فارسی مقالۀ اول  یویرایش انتشار:
ایشان به من اطالع دادند ش ١٣٩٠بهمن  ١٤. در تماسی شخصی با دکتر باقری در ٣باقری منتشر شده است

  که مشغول ویرایش همۀ متن هستند.

  بدون عنوانمنظوم زیج ) ۲
و عناوین » فصل«کلمه در هر سطر. قلم سیاه. کلمۀ  ١٤-١١سطر در هر صفحه،  ٢٥، ٤ر٧٠گ-پ٢٧گ

تر و عناوین با جوهر قرمز. جوهر قرمز همچنین برای برجسته کردن برخی عبارات در  فصول با قلم درشت
. من این نسخه را به ٥های این زیج نیز به هم ریخته است برگ ،ن نیز  به کار رفته است. براساس فهارسمت

                                                       
  .نسخۀ لیدن یاد شده است ١٠-٩ر، س٢در ترجمۀ فارسی در گ مقاالتاز این  .١
که چنین  ر نسخۀ لیدن پاک شده است گواهی تملک بوده باشد (که من تردید دارم). با فرض این١است متنی که در باالی گ ممکنتنها  .٢

  .ق بوده است ٦٨٩ها بعد از  ای در این قسمت وجود داشته است، از نظر من این گواهی مطمئناً مربوط به مدت گواهی
  ....»مبحث « ،باقری .٣
  .شود دیده می ٤پ در تصویر٢٧آغازین متن در گ قسمت .٤
  .همانجا؛ ویتکام، ١١٨٥، شمارۀ ١٥١، ص٣و دخویه، ج دیونگ .٥
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های مذکور را پیدا کنم اما مانند زیج اول مجموعه،  دقت مورد بررسی قرار دادم و سعی کردم به هم ریختگی
  ای مشاهده نکردم. گونه جابجایی جا نیز هیچ این

  
  منظومزیج آغاز نسخۀ خطی 

ه از عبارات خود است. چنان ک های توصیفی غیرمنظوم آمیخته شده این زیج منظوم بدون عنوان با بخش
که به این معنی است که این توصیفات  ١مؤلف مشخص است، مؤلف خود این توصیفات را اضافه کرده است

های منظوم را از  بخشاست. سطرها در صفحاتی که  ٣. داری سه شکل٢دهد نیز بخشی از متن را تشکیل می

                                                       
  .نسخۀ لیدن ٤ر، س٣٢گ .١
  م.مؤلف پس از هر بخش منظوم، مثالی را به نثر آورده است .٢
  .پ نسخۀ لیدن٤٨ر، گ٤٧پ، گ٣١گ .٣
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اند و این در برخی موارد سبب  که کاتب شروع به نوشتن کند رسم شده کند، مشخصاً پیش از این متن جدا می
  .٢دارد . تعداد کمی حاشیه١زدگی از کادر متن شده است بیرون

  مؤلف و تاریخ تألیف
کتابت شده » محمد ایبک کیخسرو«ق توسط فردی به نام ٦٨٩طور که در باال گفته شد، این متن در  همان
. هرچند بررسی ٤. در فهرست کتابخانۀ دانشگاه لیدن، مؤلف این زیج نامشخص دانسته شده است٣است
تر متن نشان داد که در ادامۀ زیج مؤلف اطالعاتی از خود به خواننده ارائه کرده است. در قسمتی کامًال  دقیق

گرفته » سماء«بینیم که مؤلف لقب خود را از عبارت  می» ٥شدر احوال خوی«جالب توجه از زیج با عنوان 
دانیم که نام کامل  بوده است. بنابراین ما اکنون می» ٨عزیز«فرزند » محمد«و نامش » ٧ابوالوفا«اش  ، کنیه٦است

گوید که در  . در همین بخش سمائی به ما می٩بوده است »ابوالوفا محمد بن عزیز السمائی (یا سماوی)«او 
فارسی (=  ٥٨١اسفند  ٢٣و  ١١رومی ١٥٢٣که خود او آن را معادل اول آذار  ١٠ق٦٠٨رمضان  ٢٤رشنبه) (چها

» سکاک» «شاعر«، یک »اسعد کاردگر«. در نهایت او نام پدرش را ١٣دانسته، متولد شده است ١٢ یزدگردی)
یاد » دراک«ر) و گ (=کاردان =چاره» صیرفی«، »کامل«کند و از او به عنوان فردی  (=شمشیرساز) ذکر می

. سمائی چیزی در این ١٦ین لقب و حرفۀ پدر او یکی استابنابر ١٥. سکاک معادل همان کاردگر است١٤کند می
                                                       

  .پ٤١پ، گ٣٧پ، گ٣٥گ .١
  .ها ترین حاشیه پ به عنوان مهم٥٨-پ٥٧گ .٢
  .١٠-٨ر، س٧٠گ .٣
-، نیز ذیل معرفی نسخ خطی فارسی لیدن این زیج معرفی شده است٢٥٥، ص١٠، جنشریهدر ( .همانجا؛ ویتکام، و دخویه، همانجا دیونگ .٤

  مترجم)
  .ر نسخۀ لیدن٣١- پ٣٠گ .٥
  .١٨ر، س٣١گ .٦
  .١٩ر، س٣١گ .٧
  .٢٠ر، س٣١گ .٨
  : یادداشت مترجم در انتهای مقاله. مترجم)  نک» سمائی«(در مورد خطای مؤلف مقاله در مورد لقب  .٥تصویر:   نک .٩

  .٦: تصویر  . نک٢٤-٢٢پ، س٣٠گ .١٠
:   آغاز گردید. نکسلوکوس اول نیکاتور قبل از میالد با  ٣١٢یعنی تاریخی که اسکندر کبیر (ذوالقرنین) منسوب است ولی در حقیقت از  .١١

  .٤٥- ٤٤، ص...»مبحث «ری، باق
  .م است١٢١٢مارس  ٧. این تاریخ برابر ٤ر، س٣١گ-٢٢پ، س٣٠گ .١٢
  مترجم .در انتهای مقاله» یادداشت مترجم: »  در مورد زمان تولد مولف نک .١٣
پدرش از  مشخص است که هنگامی که مشغول نگارش این زیج بوده» بود«. از استفادۀ سمائی از فعل گذشتۀ کامل ٢٢-٢١ر، س٣١گ .١٤

  .دنیا رفته بوده است
  .»کاردگر«نامۀ دهخدا، ذیل  : لغت  نک .١٥
  ابیات مؤلف چنین است (مترجم):  .١٦

 نام دارم محمد ابن عزیز«
  

 ز ارزی ۀحبه م بنرزکه چه 
  

 پدرم بود شاعر و سکاک
  

 صیرفی بود و کامل و دراک 
  

 اسعد کاردگر بد او را نام
  

 »و تماممتین به همه علمها 
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گوید. اما جستجو در اینترنت مرا بر این نظر استوار کرده است که نام  باره که از کجا برخاسته است به ما نمی
برستان قدیم) مرتبط است. متأسفانه مشخص نیست که آیا کاردگر اصوالً با مازندران استان شمالی ایران (ط
توان آن  ق تألیف شده است که می ٦٤٨. این زیج در سال ١این زیج نیز در این منطقه تألیف شده است یا نه

گوید که از آغاز تاریخ هجری تا  های مختلف دریافت، جایی که می را از توصیف خود سمائی در مورد تقویم
  سال داشته است. ٤٠زمان تألیف زیج سمائی در . بدین ترتیب ٢سال است ٦٤٨ زمان تألیف زیج،

  
  زیج منظومۀ تولد سرایندۀ چزای

  محتوا
. وی سپس ٣دهد های کواکب ادامه می کند و با برشمردن ویژگی سمائی زیجش را با آفرینش عالم آغاز می

پردازد  پیش از این بدان اشاره رفت می. پس از آن، به بخش جالب توجهی که ٤کند اش را توصیف می پیشه
رفته، همراه نام کامل خود، نام و  های مختلفی که در عصر او به کار می که در آن زمان تولدش را در تقویم

ر در یخاطالعات ا. ٥گوید حرفۀ پدرش به اضافۀ موقعیت کواکب در دایرةالبروج در زمان تولدش به ما می
» آموزاندن«و » عالَم«، »آموختن«رسد با استفاده از آن ارتباطش را با  نظر می که به ٦زایچۀ او تکرار شده است

                                                       
  مترجم. .در انتهای مقاله» یادداشت مترجم: »  محل تألیف زیج نک مورددر  .١
  .٧، تصویر٨پ، س٣٣گ .٢
  .پ٢٩-پ٢٧گ .٣
  .پ٣٠-پ٢٩گ .٤
  .ر٣١گ - پ٣٠گ .٥
   .آمده است ٨. زایچه در تصویر١٦٤-١٦٣: کینگ و فهد،   در نجوم و اختربینی نک» طالع«دربارۀ  .٦

  رسد و جایگزین گردید. مترجم) تر به نظر می استفاده کرده که عبارت دوم صحیح» زایچه«جای  به» طالع«(مؤلف مقاله از عبارت 
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توز و نادان که از هنر او  ای را که از دست افراد کینه های روحی و جسمی . سپس شرح سختی١دهد توضیح می
با این آرزو به  ترسیدند؟) متحمل شده است، را آورده است. با همۀ این تفاسیر، او اثرش را متنفر بودند (و می

بار برای همیشه نام او را پاک گردانده، ماندگار کند و برایش جایگاهی را که  انجام رسانده که این زیج یک
درصد  ١٤برگ (حدود  ٦. بعد از این مقدمۀ طوالنی در ٢کند شایستگی آن را دارد به ارمغان بیاورد تصور می

. در بررسی اولیه این متن یک زیج ٣شود رگ بالغ میب ٣٨شود و به  کل متن) است که متن زیج آغاز می
توان  های بیشتر است که می رود پرداخته است. تنها با بررسی معمولی است که به موضوعاتی که انتظار آن می

  تری از اصالت و ارزش آن به عنوان یک متن کاربردی رسید. به شناخت جزئی

  
  زیج منظومانجامۀ 

تر به جنبۀ شخصی مقدمۀ آن مربوط  زش این متن در مرحلۀ اول و از همه مهمدانم، ار تا آنجا که من می
که بخشی  مستقل نیز در ارتباط باشد. این که خود متن با رصدهای شخصیِ هست شود، گرچه این احتمال می

، گرچه اهمیت این زیج به عنوان ٤رود از این زیج به صورت منظوم نوشته شده نیز ویژگی خاصی به شمار می
  متنی علمی هنوز نیاز به کنکاش دارد.

گاه منتشر نشده است. کیفیت نسخه مطمئناً خود دلیلی برای انتشار آن به صورت  این متن هیچ انتشار:
  چاپ عکسی است.

                                                       
  .ر٣٢ - ر٣١گ .١
  .پ - ر٣٢گ .٢

  دو بیت مرتبط با کالم مؤلف مقاله چنین است (مترجم):
 هندنــن هانیانـج بر دل چـهی   بدهند من الـح انصاف همه«
  ».کنم نام نیک بوی خود نفس  کنم امـتم را جـزی این کی تا

  .ر٧٠گ -پ، سطر آخر٣٢گ .٣
  .بحر منظومه: خفیف مسدس مخبون محذوف / فعالتن مفاعلن فعلن. دوست خوبم آقای محمود شهیدی این نکته را یادآوری کرد. مترجم .٤
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  یادداشت مترجم
ای با این عنوان آمده  افروده متن زیج جامعدر باب هشتم از فصل چهارم ترجمۀ فارسی مقالۀ اول . ١
  ». در بیرون آوردن تقویم زحل و مشتری و مریخ بر رأی شروانی«است: 

محمد  زیج مظفریق) و ٧٣٠شمس منجم وابکنوی (د ح  زیج محقق سلطانیدر منابع مختلف از جمله 
فهاد نام برده شده  های متعدد منجمی به نام عبدالکریم شروانی معروف به ابن ق) از زیج ٦٧٨بن ابوبکر (د ح 

طور آثار دیگر  بوده است. از اصل این اثر (و همین زیج عالئیها  رسد مشهورترین این زیج است. به نظر می
 زیج اشرفیو  زیج مظفریای به دست ما نرسیده است اما در برخی از آثار، از جملۀ  ابن فهاد) امروز نسخه

بر این تحریری بیزانسی از آن که در قرن هشتم  سیف منجم مطالب مهمی از آن نقل شده است. عالوه
هجری نوشته شده، در دست است. دیوید پینگری این روایت یونانی را همراه ترجمۀ انگلیسی آن منتشر کرده 

  است.
یزدگردی  ٤٥٩ق برابر ٤٨٣اند این اثر در  نقل کرده زیج جامعچه آقای لمیر از مقدمۀ ترجمۀ  طبق آن

و همچنین منابع دیگر، شروانی  زیج عالئیفارسی و روایت یونانی  زیج مظفریس انجام شده است. بر اسا
شرقی تنظیم  ٨٤و برای طول جغرافیایی ق ٥٦٧یزدگردی برابر  ٥٤١جداول زیج خود را برای ابتدای سال 

و این زیج «نیز عبارت جالب توجهی وجود دارد:  زیج جامعکرده است. در فصل نقل شده از شروانی در ترجمۀ 
زیج بنابراین این فصل قطعاً برگرفته از ». ایم پس از تاریخ پانصد و چهل و یک یزدجردی نهاده oفد بر طول 
نقل شده  زیج عالئیاز  زیج اشرفیچه در  ابن فهاد است. این نتیجه با مقایسه متن این فصل با آن عالئی

ود. لذا برای توجیه تناقض میان زمان ذکر شده در مقدمۀ ترجمه و زمان حیات و فعالیت ش است نیز تأیید می
نباشد  زیج جامعتوان فرض کرد که مطلب نقل شده از شروانی نوشتۀ منجم تبریزی مترجم  شروانی، تنها می

  اضافه شده باشد. زیج جامعبلکه به طریقی پس از نیمۀ سدۀ ششم هجری به متن ترجمۀ 
برخوردم که اطالع » زیج منظوم«هنگام ترجمۀ معرفی عالمانۀ آقای لمیر از نسخۀ لیدن به نکاتی در مورد 

  تواند برای مخاطبان جالب باشد.  ها می از آن
  فرماید: می» الزیج في منظومة«) ذیل مدخل ١١٣، ص٢٣(ج الذریعةآقا بزرگ تهرانی در 

 سال هشت و چهل و ششصد: [تاریخها .أیضاً له بالنثر والتوضیح الشرح مع الیزدي، لمنتخب
 عند المشهد في وآخر الشکسته، نستعلیق بخط )٤٩٥ دانشگاه( في منه ةنسخ]  تمام سال) ٦٤٨(

 أول ناقص ولکنه ١٠٨٣ سنة تاریخ وعلیها النسخ بخط کتبت) ٥/٤٤٦ ف( المولوي الحمید عبد
  ]بود کردار برین هجمل و: [وآخره] ندیب دانشم چو یعام که کان: [الموجودة

، ٥(ج نشریهشود در  مشخصات نسخۀ کتابخانۀ مولوی که اینک در دانشکدۀ الهیات مشهد نگهداری می
) آمده است. میکروفیلم نسخۀ مشهد همچنین در ٤٨٤، ص١(ج فهرست دانشکدۀ الهیات مشهد) و ٦١ص

:   ) موجود است (نیز نک٢٧٧ص ،٢، جها فهرست میکروفیلم( ٣٩٠٠کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران به شمارۀ 
  ).٢٩٦١، ص٤درایتی، ج
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های منظوم و  سال تألیف اثر و ترکیبی بودن این زیج از بخش ،از اطالعات ذکر شده توسط آقابزرگ
کند. عالوه بر این مقایسۀ ابتدای  آید تطبیق می غیرمنظوم با اطالعاتی که از معرفی آقای لمیر به دست می

 - بیند  دانشم چو عامی که آمده (کان الذریعةهرست دانشکدۀ الهیات مشهد و که در ف نسخۀ مشهد چنان
من  کان که بی«کند:  ر نسخۀ لیدن با اختالف ناچیزی تطبیق می٣٢سخنم را بعقل بگزیند) با بیت پانزدهم گ

های مناسبی برای برقراری ارتباط میان  این موارد سرنخ». سخنم را بعقل بگزینند -چو دانشم بینند 
ها رفتم و  های یاد شده توسط آقابزرگ با نسخۀ لیدن است. بنابراین در گام بعدی به سراغ این نسخه نسخه

سرانجام بررسی نسخۀ مشهد نشان داد که این نسخه دربرگیرندۀ رونویسی است از زیج منظوم موجود در 
  نسخۀ لیدن.

ی با زیج منظوم ما ندارد. معلوم دانشگاه شامل سه رسالۀ نجومی است که تطابق ٤٩٥اما نسخۀ شمارۀ 
که خطایی در نقل مطالب در کالم آقابزرگ راه  ای واقعاً وجود داشته است یا این نیست که آیا چنین نسخه

:   دانشگاه (نک ٤٨٢٠) در کنار نسخۀ مشهد به نسخۀ شمارۀ ٢٩٦١، ص٤(ج فهرستوارهیافته است. منزوی در 
ه کرده است که مجدداً بررسی این نسخه ارتباطی را با نسخۀ ) نیز اشار٣٨٥٠، ص١٤، جفهرست دانشگاه

  دهد. مشهد و لیدن نشان نمی

به بررسی نکاتی در مورد این زیج منظوم (در مشهد)  زیج منظومیاب  با توجه به اطالعات نسخۀ تازه. ٢
ی ارجاع از پردازم. البته همچنان به جهت یک دست بودن و به این علت که نسخۀ لیدن کامل است، برا می

  .١برم همان نسخۀ لیدن بهره می

  منظوم الف: مؤلف زیج
طور که آقای لمیر در معرفی خود از نسخۀ لیدن نشان دادند، نام مؤلف این زیج در خود آن به صورت  همان

آمده است. قسمتی از زیج که اطالعات شخصی مؤلف در آن آمده از نسخۀ مشهد » ابوالوفا محمد بن عزیز«
ت نسخۀ مشهد در آن آمده به و فهارس یاد شده که اطالعا الذریعةافتاده است. اما نام مؤلف این اثر در 

صحیح باشد و از این به  دبای » منتجب«آمده است. البته به نظر ما عبارت » منتجب یزدی«یا » منتخب«صورت 
بعد نیز همه جا همان شکل صحیح را به کار خواهیم برد. با بررسی نسخۀ لیدن برای یافتن نشانی از دلیل 

 ١٨ر، س٣١ها در گ ترین آن آمده است. اولین و مهم» منتجب«مۀ بینیم که در چند جا کل گذاری می این نام
  آمده است: 

  »خطاه واب آمدست و گر بـگر ص   ب زسماءـتجب لقـدم منـآم«
  ذکر شده عبارتند از: » منتجب«دو مورد دیگر که در آن لقب 

  :١٥پ، س٣٢گ
                                                       

ا منابعی که دور از از دوستان بزرگوار آقای محمود شهیدی، خانم فاطمه کیقبادی و خانم زینب کریمیان که کمک بسیاری نمودند ت .١
  نمایم. دسترس اینجانب است به دستم برسد تشکر ویژه می
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  »کم کن از زیرکی حکایت خلق  بس کن ای منتجب شکایت خلق«
  :٢٣پ، س٦٩گ

  »دامـن علـم بر جـهالت پوش  از این منتجب به دانش کوشبعد «
برای خطاب قرار دادن خود بهره برده است. » منتجب«دهد که ناظم از تخلص  دو مورد پایانی نشان می

را برای مؤلف نتیجه » سمائی«لقب » سماء لقب ز«گردیم. آقای لمیر از عبارت  حال به مورد اول برمی
شود که مؤلف  چنین مستفاد می» منتجب لقب«توجه به دو نمونۀ مورد اشارۀ باال از  که با اند. در حالی گرفته

دهخدا معنی کلمۀ  لغت نامۀمعرفی کرده که از آسمان به او بخشیده شده است. در » منتجب«لقب خود را 
رسد  چه گفته شد به نظر می مقبول. بنابر آن و گزیده و پسندیده مختار، و چنین آمده است: برگزیده» منتجب«

نیز » یزدی«به کار رفته در معرفی آقای لمیر برای مؤلف صحیح نباشد. در ادامه به نسبت » سمائی«لقب 
  خواهیم پرداخت. 

ای نرسیده است. نسخۀ  ها تا کنون به نتیجه جستجو برای یافتن شرح احوال منتجب یزدی در تذکره
استخراج تقویم از زیج «ای را با عنوان  کمبریج رساله ٢/٢٠٣نۀ مجلس و نسخۀ کتابخا ٢/٦٣٧٥شمارۀ 
- ٤٧٧، ص٢٢گیرند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. حائری در معرفی نسخۀ مجلس (ج در برمی» منتجب

  نویسد:  ) می٤٧٩

 یمولو) ٥/٤٤٦( شماره نسخه( است دست در منظوم یزیج ییزد) منتجب یا( منتخب از
 یا( منتخب به است معروف یا نویسنده از نیز) ةالحکم صوان ةتتم ۀترجم( االخبار درة ).مشهد

 و االصل یخراسان یشاعر .است نوشته نیز یزیج شاید و بوده مورخ او و. ییزد) منتجب
 کرد اقامت یزد در نیز یچند و زیست یم ١٣ قرن در که شناسیم یم نیز منتخب به متخلص

 یخط ۀنسخ الشعراء حدیقة( یگیب دیوان ۀدر تذکر »ییزد منتخب« عنوان همین با شاعر این
  .است شده یاد) ١٩٢:  مجلس

در تاریخ » باقی« به متخلص اصفهانی حسینی عبدالباقی نوشتۀ سید الحسنیة المدایح یا االمینیة المداحدر 
 ).١٩١، اسالید مجلس ٥٥٦٤آمده است (نسخۀ شمارۀ » منتجب یزدی«ق نیز اشعاری از شاعری به نام ١٢٢٢

کدام از افراد مورد اشارۀ باال  رسد هیچ اما با توجه به زمان زندگی مؤلف زیج منظوم مورد بحث، به نظر نمی
  مورد نظر ما باشد.» منتجب«

  ب: سال تولد مؤلف
از زیجش تاریخ والدت خود را در چهار تاریخ هجری، رومی، » در احوال خویش«منتجب یزدی در قسمت 

  جاللی ارائه کرده است که عبارت است از:یزدگردی و 
٦٠٨رمضان٢٤هجری
١٥٢٣آذاراولرومی

٥٨١اردیبهشت٨یزدگردی
١٣٣اسفند٢٣جاللی
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ها، تاریخ یزدگردی و جاللی کامالً با هم تطابق دارد. اما تاریخ هجری و رومی با بقیۀ  از میان این تاریخ 
ها به سه تاریخ دیگر آمده است (در هر ستون،  ها تطابق ندارد. در جدول زیر تبدیل هریک از این تاریخ تاریخ

  . ١ت)زیر مقداری که در نسخۀ لیدن آمده، مقدار تبدیل شده آمده اس

١٣٣ ارمذاسفند ٥٨١٢٣اردیبهشت  ١٥٢٣٨اول آذار٦٠٨رمضان٢٤
٦٠٨ رمضان ٦٠٨٢٥ رمضان ٦٠٨٢٥رمضان٦٠٨٢٦رمضان ٢٤هجری
١٥٢٣شباط  ١٥٢٣٢٩شباط  ١٥٢٣٢٩شباط١٥٢٣٢٨اول آذاررومی

٥٨١ اردیبهشت ٥٨١8 اردیبهشت ٥٨١٩ اردیبهشت ٥٨١٧اردیبهشت  ٨یزدگردی
١٣٣ارمذ اسفند ١٣٣٢٣ارمذاسفند١٣٣٢٤ارمذاسفند١٣٣٢٢اسفند٢٣جاللی

  ج: محل تألیف
دانسته شده است. در این زیج فصلی » منتجب یزدی«طور که گفته شد مؤلف زیج منظوم نسخۀ مشهد  همان

آمده » النهار در شرح طول و عرض بلد خویش و استخراج وسط و خاصه و مضاعف در نصف«با عنوان 
  پ) که مؤلف اینچنین به توصیف شهر محل سکونت خود پرداخته است:٣٦(گ

 کرد پیدا درین جهان کم و بیششهر و کشور خویشه هر حکیمی ب
 

ــانم ــم ایش ــاگرد عل ــه ش ــن ک  م
 

ـــانم  ـــان پریش ـــای خس  وز جف
 

 خـود روشـنلـمعهکنم ایـن را بـ
 

 شهری که خانه دارم مـنههم ب 
 

 اقلــیمهســت ایــن شــهر در ســوم
 

 دارد و نیم ضسی و یک جزو عر 
 

 ز ارتفاعی که داشت قطـب شـمال
 

ــا معــدل ز ســمت کــرده زوال   ی
 

ــول ــت دارد ط ــتاد و هف ــز هش  نی
 

 از حد مغـرب ار کنـی تـو قبـول 
 

 شـمارههست سـاعات اطـولش بـ
 

ــار  ــه چه ــاعت و دقیق ــارده س  چ
 

ـــا ـــاعت ای دان ـــزای س ـــاز اج  ب
 

 ده و هفتست و سی و پنج اجـزاء 
 

ـــا ـــمس اینج ـــاع ش ـــة ارتف  غای
 

 شــد بهشــتاد و دو و پــنج اجــزاء 
 

ــ ــد ب ــزد ش ــام او ی ــرّهن ــالخف  ف
 

 کت همه وقت خـوب بـادا حـاال 
 

هایی که وابسته به موقعیت جغرافیایی با ذکر نام شهر یزد یا با طول و عرض  در ادامه نیز عالوه بر مثال
در نقل کردن اوساط از شهر «آمده، بخشی با عنوان ر) ٥٣ر، گ٥١پ، گ٥٥جغرافیایی آن (به عنوان نمونه: گ

آمده است. بنابراین روشن است که مؤلف، این زیج را برای شهر یزد تألیف » شهری دیگره یزد حماها اللّه ب
شود. گرچه منتجب تنها به سکونت  برای منتجب نیز مشخص می» یزدی«کرده است. بنابراین ریشۀ نسبت 

                                                       
  افزار طراحی شده توسط دکتر بنو وان دالن انجام شده است که در نشانی زیر قابل دسترسی است: ها با استفاده از نرم تبدیل تقویم .١

http://user.uni-frankfurt.de/~dalen/calh/calh.zip 
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  ای نکرده است. که اصالت او از کجا بوده اشاره ه است و به اینخود در این شهر اشاره کرد
های منتجب آمده از میان  که در ابیات باال و مثال جغرافیایی یزد چنان» ٨٧;٠«و طول » ٣١;٣٠«عرض 

). بنابراین به نظر ٣٧٩: کندی و کندی، ص  برابر است (نک زیج اشرفیمنابع شناخته شده، با مقدار آن در 
  این مقادیر نزد اهالی یزد در قرن هفتم و هشتم مقادیری پذیرفته شده و رایج بوده است.رسد که  می

ر) ٣٨(گ ١٠٢پ) و طول خوارزم را برابر ٣٧(گ ٦٧;٣٣منتجب یزدی همچنین مقدار طول مکه را برابر 
ندارد. گرچه  های خود ذکر کرده است. این مقادیر با مقادیر به دست آمده از منابع دیگر مطابقت درجه در مثال

قرار  زیج بتانیگویی مبنای طول جغرافیایی شهرها را بر » فصل در بیرون آوردن طول بلدان«خود منتجب در 
  پ). -ر ٦٨داده است (گ

  پارامترهای نجومید: 
هایی را به نثر آورده است که بسیار جالب  منتجب یزدی در زیج خود پس از پایان هر بخش منظوم، مثال

  ها به پارامترهای مهمی اشاره شده است.  توجه است. در این مثال
٢٣′منتجب میل اعظم را برابر  ٣٥ ی چونپ). این همان مقداری است که منجمان ٦٦گرفته است (گ 

  .اند به کار بردهن صوفی و ابوریحان بیرونی امنصور، بنوموسی، بتانی، عبدالرحم ابی  بن  یحیی
که معموًال  جداولی ای کامل از دسته از ارجاعاتی که به جداول در متن زیج وجود دارد مشخص است که

های زیج  ادی از مثالبه متن زیج پیوست شده باشد. در تعد باید های دورۀ اسالمی وجود داشته است در زیج
برخی از کواکب » تقویم«و » وسط«ها  شده است. از جمله در تعدادی از آن عرضهای  های سیاره منتجب مؤلفه

  شود آمده است. یزدگردی به صورتی که در جدول زیر دیده می ٦٢١برای ابتدای سال 

 یزدجردی ۶۲۱های کواکب در اول فروردین  مؤلفه
  تقویم وسط  

  یا ٠ی ا   ط کز ند ن  ب)٣٨(گوسط آفتاب 
  ی و ند نط  ط کد ما نو  ر)٣٩وسط قمر (گ
  -  ز ح نا مز  ر)٣٩خاصۀ قمر (گ
  ح کج د مب  ح و مح لد  پ)٣٩وسط زحل (گ

  -  یح کج لو  ه  ر)٤٠وسط رأس (

هر بیست » (= سنین مجموعه«های منتجب پیداست جداول حرکت وسط زیج او برای  که از توصیف چنان
  روزه) تنظیم شده است. ٣٦٥سال » (= سنین مبسوطه«یزدگردی) و  ٦٢١احتماالً از ابتدای سال و 

هایش این است که او  نکتۀ بسیار جالبِ توجهِ دیگر در اطالعات ارائه شده توسط منتجب یزدی در مثال
  بینی کرده است. ق پیش ٦٤٩ق و  ٦٥٣های  وقوع یک کسوف و یک خسوف را به ترتیب در سال

ژانویۀ  ٣٠افزار در  بینی کرده است. براساس نرم ق پیش ٦٥٣حجۀ  ذی ١٣وفی را در پنجشنبه او کس
اتفاق  ١٧:٣٢ق کسوفی در یزد قابل رؤیت بوده است که گرفت کامل در  ٦٥٢حجۀ  ذی ١٣برابر با  ١٢٥٦
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ه گرفت کامل بوده است و این با گفتۀ منتجب مبنی بر این ک ١٧:٣٠افتاده است. غروب خورشید در این روز 
مرتکب اشتباه شده  ٦٥٢به جای  ٦٥٣پس از غروب آفتاب بوده است مطابقت دارد. لذا شاید کاتب در نوشتن 

  باشد.
افزار در ششم محرم  بینی کرده است. بر اساس نرم ق پیش ٦٤٩منتجب همچنین خسوفی را در محرم 

  .ق خسوفی در یزد قابل رصد بوده است ٦٤٩

  یج منتخبزهای سیف منجم یزدی از  : نقل قولھ
:   ف منجم یزدی، محمد بن ابوعبداللّه سنجر کمالی (فعال در ابتدای قرن هشتم هجری در شیراز، نکسی

جایی  زیج اشرفی) در مقالۀ هشتم اثر مهم خود ١٤٢-١٣٤یادداشت مترجم در شمارۀ دوم همین مجله، ص
پردازد اشاراتی به زیج منتجب نیز دارد. او باب نهم این  میاست هایی که به دست او رسیده  که به مقایسۀ زیج
  به این اثر اختصاص داده است.» در استخراج تقاویم کواکب بحسب زیج منتجب یزدی«مقاله را با عنوان 

» نظوم مبنی بر زیج منتجب یزدی [بود]و زیج م«گوید:  سیف منجم در باب اول این مقاله در مقدمات می
). بدین ترتیب سیف منجم از منتجب ٢٨ر، س٢٢٩؛ نسخۀ پاریس، گ٥-٤پ، س٢٤٦(نسخۀ گلپایگانی، گ

هایی که بر رصدهای مستقل  منصور، بتانی و سنجری یعنی زیج ابی بن مانند زیج یحیی ،های مبنا در ردیف زیج
نوشته شده » زیج منتجب«بر اساس » زیجی منظوم«گوید که  ما میکند. اما سیف به  اند یاد می استوار بوده

است. با توجه به شواهدی که پیش از این ارائه شد، مؤلف زیج منظوم لیدن و مشهد مطمئناً خود منتجب 
توان تفسیر نمود که احتماالً منتجب یزدی خود زیج  یزدی است. لذا کالم سیف منجم یزدی را چنین می

ای است که دکتر بنو وان  است که این زیج منظوم را بر مبنای آن نوشته است. این نتیجهدیگری نیز داشته 
را  مذکور» زیج منتجب«که سیف منجم خود  تری هست ضعیف. اما احتمال ١دالن از عبارات سیف گرفته است

بوده » نظومزیج م«که منتجب تنها مؤلف  ندیده و تصور کرده که منتجب زیج دیگری نیز داشته است در حالی
  است.

؛ نسخۀ پاریس، ٢٧-٢٤پ، س٢٤٧اما باب کوتاه نهم مورد اشاره در باال چنین است (نسخۀ گلپایگانی، گ
  ):١٢-٩پ، س٢٣٠گ

  استخراج تقاویم کواکب سبعه بحسب زیج منتجب ٢باب نهم در
اعمال تقاویم  ۀبعد از وسط و خاصه و اوج، تعدیل اول کواکب علوی مختلف است و طریق

که تعدیل اول کواکب علوی در هر  این زیج موافق طریقۀ زیج رضایی باشد جهت آن کواکب
 ٤است و تعدیل اول زحل و مشتری این دو زیج موافق تعدیل اول زحل ٣دو زیج موافق یکدیگر

                                                       
  زم است تا از دکتر بنو وان دالن به خاطر در اختیار قرار دادن مطلب منتشر نشدۀ خود تشکر ویژه نمایم.در اینجا ال .١
  پاریس: + شرح و. .٢
  یکدیگر. -پاریس:  .٣
  و مشتری ... اول زحل. -پاریس:  .٤
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  ١و مشتری زیج ابن االعلم

م یزدی از زیج رضایی ذکر شده در این عبارات اثری است ناشناخته که تنها از طریق همین سیف منج
  بوده است.» ابوالحسن یزدی«وجود آن اطالع داریم و مؤلف آن 

  »بتقویم از زیج منتج استخراج«رسالۀ : و
در  Pote 203/2 و دیگری به شمارۀ ٢/٦٣٧٥طور که گفته شد دو نسخه یکی در مجلس به شمارۀ  همان

گیرد. این زیج که مؤلف  را در برمی» استخراج تقویم از منتجب«کالج کینگ دانشگاه کیمبریج اثری با عنوان 
  شود: آن و زمان تألیف آن مشخص نیست بر اساس نسخۀ مجلس چنین آغاز می

  الحمد للّه رب العالمین والصلوة علی رسوله محمد وآله اجمعین.
که این  -تعالی اللّهارشدک  -تخراج تقویم از زیج منتجب. بدانیست در اسا واما بعد این رساله 

  ج مبنی است بر تاریخ یزدجردی ...زی

  رسد این متن بازنویسی زیج منظوم منتجب یزدی به نثر است. به نظر می

  منابع
، خ علمتاری، »مبحث تقویم در زیج جامع کوشیار گیالنی بر اساس ترجمۀ فارسی کهنی از قرن پنجم« محمد، باقری،

  :است دسترس زیر قابل اینترنتی نشانی در مقاله ش (این١٣٨٧، ٦شمارۀ 
 http://journals.ut.ac.ir/page/article-frame.html?articleId=179033؛( 

 ش؛١٣٧٤، تهران، ٢٢، جفهرست کتابخانۀ مجلس شورای ملیحائری، عبدالحسین، 

 ش؛١٣٨٩، تهران، ٤، جهای ایران (دنا) فهرستوارۀ دستنوشتدرایتی، مصطفی، 

، مشهد، ١، جهای خطی کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی فهرست نسخهفاضل، محمود، 
 ش؛١٣٥٣

 ؛١٣٤٨مجلد، تهران،  ٣پژوه،  ، به کوشش محمدتقی دانشهای دانشگاه تهران فهرست میکروفیلم

 ش؛١٣٧٨، تهران، فهرستوارۀ کتابهای فارسیمنزوی، احمد، 

، ٥پژوه و ایرج افشار، ج ، زیر نظر محمد تقی دانشهای خطی نشریۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران دربارۀ نسخه
 ش؛١٣٥٨، ١٠ش، ج١٣٤٦

، شمارۀ دوم، تهران، پاییز و میراث علمی اسالم و ایران، »های زیج اشرفی معرفی نسخه«روان، سجاد،  فهم خوب نیک
 ؛١٣٩١زمستان 

Bagheri, M., Books I and IV of Kūshyār ibn Labbān’s Jāmiʿ Zīj: An Arabic 
Astronomical Handbook by an Eleventh Century Iranian Scholar, PhD Dissertation, 
Utrecht, 2006 (available via the Internet at:  

 http://igiturarchive.library.uu.nl/dissertations/2007-0109-200521/index.htm). 

                                                       
  پاریس: + باشد واهللا تعالی اعلم. .١
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Labbān, An Arabic Astronomical Handbook, Edited, translated and commented by 
Mohammad Bagheri, Frankfurt: Institute for the History of Arabic-Islamic Science, 
2009, ISBN 978-3-8298-4124-5. Publications of the Institute for the History of 
Arabic-Islamic Science, Islamic Mathematics and Astronomy, vol. 114, (In this 
edition, the numbering of the pages of the Arabic text is the same as in the original 
version, available on the Internet); 

Bagheri, M., “The Persian Version of Zīj-i Jāmiʿ by Kūshyār Gīlānī”, in: Ž. Vesel et 
alii (eds), La science dans le monde iranien à l’époque islamique [Actes du 
colloque tenu à l’Université des Sciences Humaines de Strasbourg (6-8 juin 1995), 
Téhéran, 1998; 

Bosworth, C. E., The New Islamic Dynasties, A Chronological and Genealogical 
Manual, Edinburgh, 1996; 

Brockelmann, C., Geschichte der arabischen Literatur, 2nd edition, vol. 1, Leiden, 
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Pingree, David, The Astronomical Works of Gregory Chioniades, vol. I, The Zīj al‐
ʿAlāʾī, Amsterdam, 1985-1986; 

Witkam, J.J., Inventory of the Oriental Manuscripts of the Library of the University of 
Leiden, vol. 1, Leiden, 2007: 
http://www.islamicmanuscripts.info/inventories/leiden/index.html. 



 

 

۱۶۹

ی 
پیاپ

ل (
ۀ او

ر
، ش
دوم

ال 
، س
ران

و ای
الم 

 اس
می

 عل
اث
میر

۳
ان 
ست
 تاب
ر و
بها

 ،(
۱۳۹

۲
 

  

  به یاد استاد هوشنگ اعلم
  ۱فرشمامه محمدی

السلطنه، و عمویش، خان اعلمدر تهران به دنیا آمد. پدرش، نصراهللا ١٣٠٧سال خان اعلم در هوشنگ
التحصیالن دارالفنون بودند. او تا پانزده سالگی، زبان فارسی و فرانسوی و خطاطی را از ممتازاألطبا، از فارغ

پدر آموخت اما با اجباری شدن قانون تحصیالت ابتدایی، وارد مدرسه شد 
الت ابتدایی فرانسه و دیپلم ادبی را دریافت کرد. استاد تحصی ۀو گواهینام

زبان و ادبیات فرانسه را از  مدرک کارشناسی ١٣٢٩اعلم در سال 
دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران دریافت کرد و همزمان و برای امرار 
معاش دورۀ لیسانس آموزش زبان را در دانشسرای عالی گذراند. پس از 

دو سال در ساری مشغول تدریس شد. او پس از التحصیلی به مدت فارغ
دریافت بورس وزارت فرهنگ برای تحصیل در دانشگاه میشیگان راهی 

زبان انگلیسی را از  مدرک کارشناسی ارشد ١٣٣٧آمریکا شد و در سال 
این دانشگاه دریافت کرد. پس از بازگشت مجددا او را برای تدریس به 

وزارت فرهنگ درآمد و به تهران  فرهنگت هیئت تحریریۀ ماهنامۀ ساری برگرداندند تا اینکه به عضوی
المللی در ول مبادالت بینئبه عنوان کتابدار و مس ١٣٤١بازگشت. پس از تعطیلی این ماهنامه و در سال 

های کتابداری به ها از طرف کتابخانۀ ملی برای گذراندن دورهکتابخانۀ ملی مشغول به کار شد. در همان سال
کتابداری را از این دانشگاه دریافت کرد.  مدرک کارشناسی ارشد ١٣٤٦اه سیمونز اعزام شد و در سال دانشگ

شناسی و مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد پذیرفته  همزمان با تحصیل در این رشته، در مقطع دکتری زبان

                                                       
  sh.mohammadifar@yahoo.comبنیاد دائرةالمعارف اسالمی،  .١
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شناسی  چهار رشتۀ زبان های دورۀ دکتریو مشغول ادامۀ تحصیل شد و به دلیل عالیق شخصی، در کالس
عمومی، زبانشناسی توصیفی، مطالعات ایرانی و فیلولوژی عربی نیز حضور یافت. اما زمانی که مشغول نوشتن 

نامۀ دکتری خود به راهنمایی پروفسور ریچارد فرای بود به علت فشارهای وزیر فرهنگ وقت و برای پایان
پس از بازگشت هرگز به کتابخانۀ ملی  . اوزگشت به ایران شدسامان دادن به وضعیت کتابخانۀ ملی ناچار به با

در  اونظیر فرستاده نشد بلکه به پیشنهاد وزیر وقت در فرهنگستان زبان مشغول به کار شد. وسواس علمی کم
ران باعث شد تا به درخواست بررسی و نقد آثار دیگ

به وزارت  بکشد واز کار در فرهنگستان دست  خود
  ود.فرهنگ و هنر بر

و زمانی که مشغول تألیف کتابی  ١٣٥٨در سال 
نشده دربارۀ فراگیری زبان فارسی برای غیر چاپ

اش با  زبانان بود، حکم بازنشستگی اجباریفارسی
تنزیل مقام برایش فرستاده شد. استاد اعلم از سال 

در بنیاد دائرةالمعارف اسالمی مشغول به کار  ١٣٦٨
ویژه در تاریخ علم، بهشد و مقاالت متعددی در حوزۀ 

دانشنامۀ جهان زمینۀ ادویه و عقاقیر برای چاپ در 
های مهم این  تألیف و ترجمه و برخی کتاب اسالم

ف اسالمی رحوزه را نیز برای کتابخانۀ بنیاد دائرةالمعا
. همزمان نیز مقاالت متعددی برای کردفراهم 

. مقاالت گوناگونی کردتألیف  ایرانیکادائرةالمعارف 
ه او در زمینۀ تاریخ علم، زبان و ادبیات فارسی، ک

رسد. برخی از مقاالت می ١٥٠کتابشناسی و کتابداری، فرهنگ و عکاسی به نگارش درآورده است به بیش از 
به چاپ رسید.  جستارهایی در تاریخ علوم دورۀ اسالمیدر کتابی با عنوان  دانشنامۀ جهان اسالمدر  اوتألیفی 

 نیاز چاپ ا شیپ ۀاز نسخ نینماد ییایشان و رونما ۀبراي ارج نهادن به خدمات ارزند، ١٣٧٩آذر سال  ١٥در 
ف اسالمی و پژوهشکدۀ تاریخ ر، از طرف بنیاد دائرةالمعادر مراسمي در دانشگاه تهران ١٣٧٩آذر  ١٥کتاب، در 

قدردانی کرد. استاد  اوانجمن آثار و مفاخر علمی از  ١٣٨٥تقدیر به عمل آمد. همچنین در آذر  اوعلم از 
این جهان را بدرود گفت و در قطعۀ هنرمندان بهشت زهرا در  ١٣٨٦خرداد  ٧هوشنگ اعلم در روز دوشنبه، 

کوب، عباس ورزان عرصۀ ادب و فرهنگ ایران همچون مهرداد بهار، عبدالحسین زرینجوار دیگر تالش
ف اسالمی اهدا رةالمعاکتابخانۀ بنیاد دائر به اوهای شخصی زریاب خویی، و احمد تفضلی آرام گرفت. کتاب

 شود.نگهداری و استفاده می اوای به نام شد و در مجموعه

، انضباط اوکرد دقت فراوان و به عبارتی بهتر، وسواس علمی آنچه استاد اعلم را از دیگران ممتاز می
معتبر و دست اول بود. به همین علمی، پرهیز از غلو و تعصّب، وسعت معلومات و استفاده از حداکثر منابع 
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ادعا تکبر و بی. در عین حال او مردی بی»نوشت معتبر بودهرچه می« :دلیل به گفتۀ مرحوم استاد ایرج افشار
. سبک وسیاق نگارش مقاالت »دانمنمی«کرد: دانست فروتنانه اعتراف میبود و اگر پاسخ سؤالی را نمی

یی در تاریخ علوم جستارهایسندگان این حوزه باشد. او در مقدمۀ کتاب واند الگوی نوت می اودائرةالمعارفی 
نویسی دائرةالمعارفی، اصول تألیفات روشمند خود را برای آگاهی دربارۀ روش پژوهش و مقاله دورۀ اسالمی

پژوهشگران جوان حوزۀ تاریخ علم به تفکیک در چهار بخش کلیّات، روش، محتوا و شکل آورده است که در 
  شود:به صورت خالصه آورده میزیر 

  کلیّات الف)
بایست دست کم واجد این چهار هر پژوهشگری که بخواهد کار خوب، اصیل و بدیع پدید آورد می

طلبی طلبی. منظور از کمالای، و کمالخصلت باشد:  کنجکاوی علمی، اشتیاق علمی، وجدان حرفه
های گوناگون موضوع بایست به جنبهفی میهای دایرةالمعارآن است که پژوهندۀ نویسندۀ مقاله

دربارۀ آن  »دست اّول«کارش اشراف داشته باشد تا بتواند به منابع اطّالعاتی مهم، ضروری و 
    موضوع دست بیابد.

  روشب) 
برای گزینش مهمترین موادّ ضروری از میان منابع فراوان و تلفیق و تنظیم مواد برگزیده به صورت 

ی، باید روش (متد) معقولی را اتخاذ کرد. منظور از روش معقول آن است که مقالۀ دائرةالمعارف
انضباط و نظمی مورد پسند عقل سلیم را در نگارش و ارائۀ مطالب رعایت کرد. برای نمونه در 
تألیف مقاالت دائرةالمعارفی بهتر است این ترتیب و اصول در مقاله رعایت شود: تعریف یا تحدید 

هایی با وحدت موضوعی، موضوع در آغاز مقاله، تقسیم موادّ و مطالب به بخشساده و روشنی از 
های اصلی به جای و استفاده از متن ،نقل آرای پیشینیان با رعایت ترتیب تاریخی در ذکر مستندات

  مراجعه به ترجمۀ آنها یا منابع دست دوم، و توسعۀ دامنۀ امکانات پژوهشی.

  ج) محتوا
های دائرةالمعارفی بستگی دارد به نوع (عمومی، اختصاصی)، حجم و مقالهچندی و چونی محتوای 

نویس است که باید محتوای مقالۀ خود این خود مقاله ،گاهی مخاطبان آن. از حیث حجم هر مقاله
را از نظر موضوعات، سطح دانش مخاطبان و سبک انشای مقتضی برای آنها تعیین کند. بدیهی 

ت اول مراجعه کرده و نیز از آوردن مطالب تکراری، سست، نامستند و است که باید به منابع دس
  انتحالی خودداری کند.

  د) شکل و سبک
ها متفاوت است. نویسندۀ های دائرةالمعارفی با دیگر نوشتهشکل (زبانی) و سبک (نگارشی) مقاله 

با پرهیز از به کار  این نوع مقاالت باید سادگی را در نوشتنش رعایت کند. به این منظور الزم است
مآبانه و عامیانه، درازنویسی و وجه مجهول های نامأنوس، مهجور، فاضلها و عبارتبردن واژه

به فهم سریع و  ،گذاریهای نقطهافعال، احتراز از تعقید و تکلّف، و استفادۀ درست و بجا از نشانه
   آسان مطلب کمک کند.
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 یهشرتود محسن دکرتجایگاه 
  ایران یعلم ۀجامع در

  ∗عبدالحسین مصحفی
اندرکاران و  داران دانشمندان، یا کسانی از دست دوستان و گرامی پیش آمده است که کسانی از دانش

دکتر محسن  داند تا دربارۀ شخصیت و مقام علمی استاد فقی نویسندگان مطبوعات علمی، از من خواسته
  هشترودی، اطالعاتی را در دسترسشان بگذارم. 

اینک که جمعی از یاران و ارادتمندان دکتر هشترودی بر آن 
ای به یاد آن شادروان فراهم آورند و منتشر کنند  ا یادبودنامهاند ت شده

   ١سهمی داشته باشم. کار  اند تا در این هاده و خواستهبر من منت ن
دور از ادب است، و افزون بر آن، در  مردان بزرگردّ امر این 

های  از رهنمودها و حمایت یکانریاضی  ۀهای انتشار مجل سال
ام و از این بابت آن شادروان  برخوردار بودهدکتر هشترودی  ۀشائب بی

  بر گردن من حق ویژه دارد.
اما این واقعیت را باید پذیرفت که دربارۀ شخصیت علمی دکتر 

تواند اظهار نظر کند  هشترودی، شخصیتی الاقل همتای خودش می
، کاری گروهی افتاده، ممکن است که جوالن مگس در عرصۀ سیمرغ باشد. دست کم رکه مشهو وگرنه، چنان
مداران، در  باید انجام گیرد و جای بسی تأسف است که جامعۀ علمی ما، به ویژه ریاضی جانبه همهو تحقیقی 

ها هم  هایی را بازگو کنم. این خاطره تواند باشد که خاطره . سهم من تا آن حد میاند این باره کوتاهی کرده
کردم. در  را منتشر می یکان ۀهایی که مجل ه سالشوند به دورۀ دانشجویی من و پس از آن ب محدود می

که به ذهنم را هایی  ای از خاطره که به مناسبت درگذشت دکتر هشترودی منتشر ساختم شمه یکاننامۀ  ویژه
هایی از برخی همکاران و یاران دکتر هشترودی نیز به چاپ  نامه نوشته رسیده بود بازگو کردم. در آن ویژه

یک کار تحقیقی  درهایی را در بردارند که  نکته ،ها بیشتر است ای این نوشته خاطره رسید. ، هر چند جنبۀ

                                                       
، پاییز و ٢، شمارۀ میراث علمی اسالم و ایران. دربارۀ او بنگرید به یکان)، مؤسس و گردانندۀ مجلۀ ریاضی ١٣٩١-١٣٠٣دبیر ریاضی ( ∗

 .١٧٤-١٧٠، ص ١٣٩١زمستان 
 منتشر نشده است. یادنامۀ دکتر هشترودیمقالۀ حاضر در  .١
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  هایی مؤثر داشته باشند.  توانند راهگشایی می
کشید، این  گاه کارهایش را به رخ نمی گفت و هیچ خودش نمیاز گاه  دکتر هشترودی هیچ چوناما 
  ش باشند. ا گر کارهای علمی و جلوه او یتصساز شخ توانند به درستی عیان ها نمی خاطره

یک  بیش از آنکه که وی ویژه آن به ؛دربارۀ مقام علمی دکتر هشترودی، تحقیقی فراگیر باید انجام گیرد
   .، یک فیلسوف و اندیشمند بودباشد ریاضیدان شناخته شده

کرد. به سراغ های تحقیق را هم بیشتر باید در محافل علمی و فلسفی خارجی جستجو  مأخذها و مرجع
کارهای بزرگانی از جهان علمی و اندیشه باید رفت که با آنان حشر و نشر و مکاتبه داشته است. باید در 

به جستجو پرداخت و  است المللی که در آن شرکت داشته های بین ها و در آرشیوهای کنفرانس بایگانی
با اقتباس از رسالۀ دکترای را نیز که  هایی رساله ها و  هایش را بازیافت و بررسی کرد. کتاب ها و مقاله سخنرانی

  اند، باید به دست آورد و در ترازوی سنجش گذاشت.  او یا با الهام از گفتارها و نوشتارهایش تألیف شده
یاران دکتر هشترودی معترفند که او با بسیاری از اندیشمندان و نامداران روزگار خویش مکاتبۀ مداوم 

ها را به دست آورد و دید چه های آن یا رونوشت های رد و بدل شدۀ او باید مکتوب بنابراینداشته است. 
بوده است. در ایران نیز تقریباً همۀ متفکران و اهل علم، همچنین هنرمندان و آنها مطرح هایی در میان  بحث

اید دید که داوری اند، ب اهل ادب، از هر سلکی و با هر کسوتی، با دکتر هشترودی مراوده و رفت و آمد داشته
های ایران و  هایی علمی را در دانشگاه اینان دربارۀ وی چیست. تعداد زیادی از شاگردان دکتر هشترودی مقام

  شود.  استفسارآنان نیز باید  نظرهایهای معروف جهان به عهده دارند،  در دانشگاه
کاری داشته و در بسیاری از ش به ایران با بیشتر مطبوعات همندکتر هشترودی از همان ابتدای برگشت

ها باید فراهم آید و مطالعه و تجزیه و  ها و سخنرانی محافل و مجامع سخنرانی کرده است، مجموعۀ این مقاله
  تحلیل شود.

آنگاه با  .هایی را به انجام برساند با در اختیار داشتن امکانات الزم تشکیل شود و چنین تحقیق باید تیمی
 ویژه که ، بههر داوری دیگریتوان دربارۀ مقام علمی دکتر هشترودی داوری کرد.  می استناد به حاصل کار آن

پایه و  بر مبنای مشاهدۀ جنبۀ خاصی از کارهای دکتر هشترودی صورت گرفته باشد، دور از انصاف و بی
  . »ماند  چون غرض آمد هنر پوشیده«شد که خاص در کار با یکه غرض مگر آن ؛اساس خواهد بود

ویژه که  خواننده خواهد بود. بهخاطر موجب طوالنی شدن نوشتار و مالل من  یی جزئیات خاطراتبازگو
شود به  ام مربوط می ام. دربارۀ آنچه به دورۀ دانشجویی شرح داده یکان ۀنام اناً تکرار آنچه باشد که در ویژهاحی

ها که  ها و اندیشه از انواع دانش توانم بگویم که: دکتر هشترودی منبعی بود سرشار صورت کامالً فشرده می
ای از جهان دانش را به روی ما  تازه ۀدر هر جلسۀ درس هر بار دریچ .کرد هر زمان در جهتی فوران می

بود و در پایان جلسه این احساس را  رمنتظرهیغکرد که برای ما  در شروع درس بحثی را آغاز می گشود. می
بودن به کتاب معین و  بندیپاستردۀ او تا چه اندازه ناچیز است. گویی داشتیم که اطالعات ما در برابر دانش گ

آمد که از گرفتار شدن به  تمکین به حساب می مقید شدن در چارچوب برنامۀ خاص برایش پایی چوبین و بی
  آن پرهیز داشت. 
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ب از پیش تعیین شده د به برنامه و کتاخوانندگان البد به این نکته از تعلیم و تربیت واقفند که معلمان مقیّ
معلمانی که توانایی  . اماهای استاندارد آماده سازند توانند محصالن را برای توفیق در امتحان خیلی خوب می

توانند  میدهند،  می ای را دارند و محصالن را در معرض اطالعات جدید و گوناگون قرار  بحث در هر زمینه
 نامی انریاضیدانکتاب  ۀهای ترجم کنم در یکی از پانوشت میسازند. گمان  استعدادها را خیلی خوب بارور 

افراد نابغه و  بیشتربر آمارهای فراهم آمده از سوی یونسکو،  خوانده باشم که بنا(ترجمۀ حسن صفاری) 
ها  اند که دارای اطالعاتی گسترده در همۀ زمینه محضر درس استادانی را گذرانده ،نامداران جهانِ دانش

  اند. بوده
هم بود، از را مشکالتی که هنوز برای انتشار مجله سدّ  به خاطررا گرفتم،  یکانکه امتیاز مجلۀ  از آن پس

های دکتر هشترودی بود که به من  شروع به کار تردید و واهمه داشتم. در این میان، بیش از همه تشویق
های حیات دکتر  تا آخرین ماه و مجله را منتشر کنم. از آن زمان جرئت بخشید تا مشکالت را نادیده بگیرم

  های مکرر داشتم.  رفتم و با او مالقات هشترودی، غالباً به حضورش می
هایش را گوش  لش را با دیگران یا سخنرانیداام که بحث و ج های متعددی هم حضور داشته در جلسه

ام، به  و دریافته  استنباط کردهچنان که هایش را،  های از سجیّ ام. از این رو شاید حق داشته باشم که شمه داده
  وار بیان کنم. صورت خالصه و فهرست

پرور بود. هر کس را که به هر ترتیب در ترویج  دانشدوست و  دانش ادکتر هشترودی فردی به تمام معن
کرد.  گونه کمک مضایقه نمی کرد و در این راه از هیچ علم قصد کوشش داشت تشویق و راهنمایی می

  دریغ و بدون هیچ توقع بود.  هایش هم بی کمک
را به  چند صفحهکرد تا  پذیرفت و گردانندگان آنها را تشویق می سادگی می همکاری با مطبوعات را به

ام، تصادفی دریافتم که  اشاره کرده دانشمندای با مجلۀ  که در مصاحبه چنانهای علمی اختصاص دهند.  مقاله
  کرده است.  او تنظیم می ١٣١٩و  ١٣١٨های  را در سال راهنمای زندگیهای ریاضی مجلۀ  لهئبخش مس

مندان به دانش را با هر کسوتی و هر مسلکی که داشتند گرامی  دکتر هشترودی دانشمندان و عالقه
از تألیف ارزندۀ یکی از  ،ای در منزلش که صحبت از بهترین کتاب سال بود یادم هست در جلسه .داشت می

  کرد.  و این شخصیت را تکریم و تجلیل میکرد  ن معاصر یاد میاروحانی
خواند. از  کتاب را، چه علمی و چه غیر آن، خیلی سریع می هر خواند و دکتر هشترودی کتاب زیاد می

  رسید.  ها برایش می ها و مجله کشورهای مختلف انواع کتاب
وع آن بحث و یک روز که نزدش رفتم کتابی در دست داشت که گفت از ژاپن برایش رسیده است و موض

گفت ریاضیدانی ژاپنی  میای است که وی در کنفرانس ریاضی مسکو طرح کرده است.  لهئتجزیه و تحلیل مس
له را موضوع رسالۀ دکترای یک دانشجو قرار داده و این ئکه در آن کنفرانس شرکت داشته تحقیق در آن مس

  ت. ای از آن استاد به صورت کتاب چاپ شده اس رساله اینک با مقدمه
دید که کتاب را بیش از یک بار بخواند و  دکتر هشترودی با اعتماد به هوش و حافظۀ خود لزومی نمی

  . کرد هایش را به کتابخانۀ دانشگاه منتقل می چندگاه یک بار مجموعۀ کتاب گویا هر
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د و دا را خیلی زود تشخیص می بااستعدادکرد دانشجویان  هایی که تدریس می دکتر هشترودی در کالس
آنها  کرد. برای کمک میآنها  کرد که به تحصیالت خود ادامه دهند و در این راه به را تشویق میآنها  بعد

های  تبلیغاتی خود بورس ۀداشت تا از بودج های خصوصی را وامی گرفت. حتی شرکت بورس تحصیلی می
  ها قرار دهند.  تحصیلی در اختیار دانشگاه

که  چنانی از دوستان به دیدنش رفته بودیم به هنگام خداحافظی در یک روز عید که به همراه یک
معمولش بود تا دم در حیاط ما را مشایعت کرد و در آنجا به آن دوست یادآوری کرد که دختر وی استعداد 

  تحصیل بازماند.  ۀدرخشان دارد و حیف است که از ادام
لسه با دکتر هشترودی درس داشت. ای یک ج کرد و هفته آمار تحصیل می ۀدختر آن دوست در مؤسس

گذراند که  باید یادآوری کنم که این دختر خانم تحصیالتش را تا اخذ دکترا ادامه داد و هنوز دورۀ دکترا را می
شرکت معروف بل با او قرارداد استخدام بست و امروزه با استفاده از بهترین مزایا در آن شرکت به کار تحقیق 

  ول است. های جدید مشغ طرح عرضۀو 
سهم  »جامعۀ معلمان ایران«دانست. در تأسیس  دکتر هشترودی خودش را عضوی از جامعۀ معلمان می

  دار بوده است.  مؤثر داشت و مدتی هم ریاست آن را عهده
رد و با عالقه ک پذیرفت، برای آنان صحبت می دعوت به شرکت در هر گردهمایی معلمان را با اشتیاق می

  ام. داد. در این مورد بارها من واسطۀ دعوت بوده هایشان گوش می و درددل ها به صحبت
است: در تابستان یک سال سمیناری از دبیران ریاضی  این بیشتر به خاطرم ماندهکه یک مورد 

در آخرین شب که جلسۀ تودیع بود آنان اظهار عالقه کردند که دکتر هشترودی  .ها برگزار شده بود شهرستان
وقتی به منزلش رسیدم به اتفاق خانواده عازم یک  .ع خود ببینند. من مأمور دعوت از استاد شدمرا در جم

 معلمانبرای  آمد و میهمانی بود. ترجیح داد که میهمانی را به عقب بیندازد و به جمع دبیران ریاضی بیاید.
کرد  وعی را مطرح میها آنان به دورش حلقه زده بودند و هر کس موض هم مدت صحبتپس از  .صحبت کرد

  اش در بیرون تاالر در انتظار او بودند.  در حالی که خانواده
هایش غالباً موضوع را به اینجا  در سخنرانی .ورزید دانشجویان و جوانان عشق می دکتر هشترودی به

این موقع بود که ان باید عرصه را برای آنان آماده کنند و در رسازند و پی کشاند که جوانانند که آینده را می می
بارها اعالم داشته بود که آرزو دارد پس از مرگ در جایی  گردید. و ناخواسته اشکش جاری می شد متأثر می

  دفن شود که گذرگاه دانشجویان باشد تا آنان در آمد و رفت به کالس درس گام بر گورش نهند. 
زدند و  ، دانشجویان به دورش حلقه میوقتی در عبور از راهروهای دانشگاه، یا پس از پایان یک کنفرانس

ین گردهمایی شد که ا گاه می .کرد کردند، گویی گذشت زمان را احساس نمی هر کدام پرسشی را مطرح می
  کشید.  رسمی درس طول می ۀجلس کوچک بیش از مدت یک

ممتاز  های واالی انسانی نیز شخصیتی کامالً ش از نظر خصلتا از مقام علمی نظر صرفدکتر هشترودی، 
  :کنم برای اختصار، تنها به چند مورد اشاره می .بود

 آنهادر برابر  .منشانۀ همراه با فروتنی بود. اهل کرنش و تعظیم به صاحبان زور و زر نبود رفتارش بزرگ
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داد.  احترامی بود واکنش فوری نشان می دید که نشانی از بی ایستاد و اگر حرکتی از آنان می سرفراز می
ر یکی از کشورها در یسف است: موارد  ای از این ها نمونه رخورد او با اشرف پهلوی در یکی از سفارتماجرای ب

هایی  های فلسفی جلسه مند بود و در محل سفارت برای بحث ) به فلسفه عالقهسیسو گویا سفیرایران (
ودی به هنگام سخنرانی ها که اشرف پهلوی نیز حضور داشت دکتر هشتر کرد. در یکی از این جلسه برگزار می

کند بدین مضمون که  شود، پس در همان حال مطلبی بیان می شنود که ناخوشایندش می چیزی از اشرف می
ا قابل فهمشان جهای این انداز روی داده باشد. بحث ها در این جلسه غلط خانم کنم حضور شاهزاده گمان می«

اشرف نسبت به دکتر هشترودی بیشتر ناشی از این  های ورزی کینه». تواند باب طبعشان باشد نیست و نمی
  برخورد بوده است. 

ق بود؛ اگر دانشجویی، کرد که برای همه سرمش رعایت می چنانحقوق دیگران را، اعم از مادی و معنوی، 
کرد، هرگاه و در  می هاو عرض های علمی ب له یا یک روش تازه در زمینهئیک مس ،حل جدید  ، یک راهیا کسی

ناشرانی  .ستود برد و او را می آن را نیز نام می ۀکنند کرد عرضه له یا آن روش را بازگو میئهر مورد که آن مس
شود  از او چاپ می یکان ۀهایی را که در مجل لهئبا پیشنهادهای خوب به او مراجعه کرده و خواسته بودند تا مس

  اب داده بود که تصمیم با مدیر مجله است. به صورت کتاب چاپ کنند، هر بار جو
این که دانشمندی اثرهای پیشینیان را به نام خودش و بدون ذکر نام صاحب اصلی اثر عرضه  ازاطالع 

 ت دیدمش و از خواجه نصیر طوسی بدناراح مکرده است برایش بسیار ناگوار بود؛ یک روز که نزدش رفت
ای که به یادبود خواجه نصیر در شوروی برگزار  ناسبت جشنوارهگفت. تعجب کردم. توضیح داد که به م می
شده شرحی دربارۀ کارهایی که خواجه نصیر در زمینۀ هندسه و به ویژه دربارۀ اصل توازی انجام داده  می

اکنون رونوشتی از اثر سپس ادامه داد که نوشته و فرستاده که به صورت یک کتاب چاپ شده است. 
نصیر اقتباس از   خیام برایش رسیده و معلومش شده است که همۀ آن کارهای خواجهای از  شده کشف تازه

توضیح خود اضافه کرد که به ناشر  ۀکه به این موضوع اشاره کند. در دنبال کارهای خیام بوده است بدون آن
تا  هایش را دربارۀ خواجه نصیر پس گرفته خواسته است حرف ۀکه هم  ای نوشته و ضمن آن کتابش نامه

  آوری شوند و از تجدید چاپ آن خودداری شود.  کتابش جمع ۀهای چاپ شد نسخه
گفت، وقتی بود که احساس  راه می شد و بد و بی داد و تند می موردهایی که حساسیت بروز می دیگراز 

مورد دیگر وقتی بود  .از موقعیت او را دارد سوءاستفادهمیق اوست و قصد حکرد طرف صحبتش در پی ت می
  کرد.  های حکومتی مشاهده می نسبت به مقام آمیز و چاپلوسانه لقمهایی گفتارها یا کردارهای ت که از شخصیت

دکتر هشترودی فردی آزادمنش و آزاداندیش بود. پیروی از یک مکتب یا وابستگی به یک فرقه و یک 
مخالفت را علناً و اغلب به مخالف بود و این  فردیاو سازگاری نداشت. با حکومت  ۀگروه، با منش و اندیش
پروا پادشاهان را درازدست و درازگوش عنوان  هایش بی کرد؛ در گفتارها و سخنرانی صورت طنز اظهار می

های سیاسی به بند  که دانشجویانی را به اتهام آنگاهکشید اما  خود را کنار می ،کرد. از کارهای سیاسی می
  نشست.  کار نمی کرد و ساکت و بی احساس مسئولیت میآنها  کشیدند در آزاد ساختن می

ای  دانست و بر این باور بود که دانشمندان غالباً به گونه خود را از شهودیان می ،ریاضی ۀدر فلسف
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   یابند. های حساس علمی وقوف می نکته بهآمیز  غیرمترقبه و الهام
که داده است و به آدمیان این پیام را  ههای فلسفی خود بذر آزاداندیشی پاشاند دکتر هشترودی در نوشته

و بشنویم  را اند آزاد سازند. پیامش ها به دور آن تنیده ها و سده خود را از تارهایی که در طول هزاره ۀاندیشباید 
  یادش را گرامی بداریم. 

  ۱۳۷۰تهران، مهر 
  
  

  
  

  
  برگزاری هامیش کوشیار گیالنی به مناسبت هزار و پنجاهمین 

  انیایر و ریاضیدان  منجمسالگرد تولد این 
  

مرکز پژوهشی میراث مکتوب در نظر دارد هامیش کوشـیار گیالنـی را 
و ریاضـیدان  مـنجمبه  مناسبت هزار و پنجاهمین سـالگرد تولـد ایـن 

  .کندبرگزار  ۲۰۱۴فوریه  ۲۴/ ۱۳۹۲اسفند  ۵در روز دوشنبه  ایرانی
محورهای این هامیش شامل آثار و دستاوردهای علمـی کوشـیار و 

عرص کوشـیار اسـت. بـه همـین مناسـبت، چـاپ  ریاضیات و نجوم در
ترجمـۀ فارسـی ، نسـخۀ مببئـی و اصول حسـاب هنـدینسخه برگردان 

مرکـز توسـط  کوشـیار گیالنـی ثرا ، نسخۀ تاشکند،اسطرالب کهن رسالۀ
  انجام خواهد شد.

تواننـد اطالعـات بیشـرت دربـارۀ ایـن هامیـش را در عالقمندان مـی
) www.mirasmaktoob.irســایت مرکــز پژوهشــی میــراث مکتــوب (

  .دریافت کنند
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  آر. سی. گوپتا و جایزۀ تاریخ ریاضیات
  ۱کیم پلوفکر
 ۲ترجمۀ یونس مهدوی

که حدود ربع قرن سمت سردبیری آن را بر  ٤گانیتا بهاراتیمؤسس و حامی نشریۀ  ٣پروفسور رادا چاران گوپتا
. مِی ٥سهمراه ایور گرَتَن گین داشت، به عهده از سوی  ٢٠٠٩سال  ٦انگلیسی موفق به دریافت جایزۀ کِنِت اُ
شد. این جایزه که شامل یک  ٧المللی تاریخ ریاضیات  بین سیونکمی

مدال برنز با طراحی پیکرتراش کانادایی سالیوس جاسکوس است، در 
شود. جایزه  بنیاد نهاده شد و هر چهار سال یک بار اهدا می ١٩٨٩سال 

که به نام کنت اُ. می، ریاضیدان و تاریخنگاری نامگذاری شده است 
آن  ٨یخ ریاضیاتتارو نشریۀ » بین المللی تاریخ ریاضیات کمیسیون«

را تأسیس کرد. جایزۀ اُ. می به پاس قدردانی از آثار پژوهشی در کمیته 
شود. دِرک استرویک (هلندی االصل از  زمینۀ تاریخ ریاضیات داده می

امریکا)، آدولف یوشکیویچ (روسیه)، کریستوف اسکریبا (آلمان)، هانس 
بروزیو (برزیل)، الم ووسینگ (آلمان)، رُنه تاتون (فرانسه)، اوبیراتان دام

اند. پروفسور  تر جایزۀ اُ. می را دریافت کرده لِی یونگ (سنگاپور) و هِنک بوس (هلند) افرادی هستند که پیش
در بوداپست  ٢٠٠٩المللی تاریخ علم و فناوری سال  گوپتا نتوانست در بیست و سومین کنفرانس بین

شد، حضور یابد؛ به همین دلیل جایزۀ ایشان در مراسم  مجارستان که مراسم اصلی اهدای جایزه در آن برگزار
  در حیدرآباد (هند) تقدیم شد. ٢٠١٠ سال اوت ٢٧اختتامیۀ کنگرۀ بین المللی ریاضیات، در 

پروفسور گوپتا محقق و متخصصی برجسته در حوزۀ تاریخ ریاضیات است که مجموعۀ آثار وی بیش از 
های مرتبۀ سوم بسط تابع سینوس  توان به تحلیلش از تقریب می عنوان است. در میان آثار خالقانۀ او ٥٠٠

                                                       
1. Kim Plofker (plofkerk@union.edu) 

 ymahdavi@ut.ac.irکارشناس ارشد تاریخ علم، پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران،  .٢
3. Radha Charan Gupta 
4. Gaṇita Bhārātī ( هند اتیاضیر خیتار یۀنشر ) 
5. Ivor Grattan-Guinness 
6. Kenneth O. May 
7. ICHM 
8. Historia Mathematica 
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سوامین در قرن هشتم برای درونیابی  های گوویندا و بررسی روش تألیف پارامسوارا در سدۀ پانزدهم میالدی
تاریخنگاری ریاضیات در «جداول سینوس اشاره کرد. جدیدترین و مهمترین آثار پروفسور گوپتا عبارتند از 

 گانیتاپژوهشی ناشناخته از قرن نوزدهم بر «و » عیین مساحت شکل عرقچین به روش هندیانت«، »هند
  ». ساراسانگراها

در شهر جانسی ایالت اوتار پرادش در شمال هند به دنیا آمد. وی  ١٩٣٥اکتبر  ٢٦رادا چاران گوپتا در 
گاه لکنهو دریافت کرد و از دانش ١٩٦٧و  ١٩٥٥های  مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در سال

نامۀ دکتری خود را  همزمان برندۀ مدال رتبۀ اول در مسابقات ریاضی مقطع کارشناسی ارشد شد. گوپتا پایان
هندسه در هند میانه در دانشگاه رانچی زیر نظر ساراسواتی آما، تاریخنگار معروف ریاضیات هند و مؤلف کتاب 

های  دریافت کرد. گوپتا بعداً سخنرانی ١٩٧١کتری را در سال ) گذراند و مدرک د١٩٧٩(دهلی،  و باستان
  را به یاد ساراسواتی آما برگزار کرد.  ١منظم ساالنۀ انجمن ریاضی دانشگاه کراال

نامۀ کارشناسی ارشد، با سمت مربی در کالج مسیحی لکنهو  گوپتا فعالیت خود را پس از گذراندن پایان
در دانشگاه  ٢عضو دانشکدۀ ریاضی مؤسسۀ فنی بیرال ١٩٥٨ر سال شروع کرد. د ١٩٥٨-١٩٥٧های  طی سال

به ریاست مرکز پژوهش تاریخ علم مؤسسۀ  ١٩٧٩و بقیۀ فعالیت خود را در آنجا گذراند. در سال  رانچی شد
بعد از بازنشستگی اجباری  ١٩٩٥به سمت استادتمامی رسید و در  ١٩٨٢فنی بیرال منصوب شد. وی در سال 

در خانۀ خود واقع » گانیتا بهاراتی«ی، استاد افتخاری شد. گوپتا اکنون تحت حمایت مؤسسۀ سالگ ٦٠در سن 
  های دانشگاهی است. در زادگاهش، شهر جانسی، مشغول انجام تحقیقات و دیگر فعالیت

ویژه پیشرفت مثلثات در دو  با تمرکز بر ریاضیات هند باستان، به ١٩٦٠تحقیقات پروفسور گوپتا اواخر دهۀ 
، آغاز شد. گوپتا همراه با تحلیل فنی »های مثلثاتی های نامتناهی تابع بسط«و » دستورهای درونیابی«اخۀ ش

چندین رابطۀ ریاضی ناشناختۀ مستتر در اشعار سانسکریت، مقاالت کلیدی متعددی راجع به کشفیات ریاضی 
دی که به علت دوری از شریعت خصوص برای افرا در خور توجه سنّت جاینی منتشر کرد. نشر این مقاالت به

پیوند «شد. پروفسور گوپتا این رویکرد  جاینی به آثار زیادی دسترسی نداشتند، خدمت بزرگی محسوب می
های سانسکریت برای مخاطبان  های متعدد دیگری نیز اتخاذ کرده است؛ توصیف الگوریتم را در شاخه» دهنده

ی هند در سدۀ بیستم دربارۀ تاریخ ریاضیات، ردیابی تأثیر های دکتر نامه ریاضیات جدید، راهنمایی پایان
های خارجی و بسط نظریات کیهانشناسی جاینی، بودایی و هندویی در متن  های ریاضیات هند بر سنت کشف

هاست. گوپتا به منظور تأمین نیاز همزمان مخاطبان عام و محققان  آثار کهن هندی از نمونۀ این فعالیت
ای ریاضی به صورتی جامع و قابل فهم تلفیق  های حرفه متنی موشکافانه را با شرحهای  متخصص، پژوهش

قرائت  ٢٠٠٩کرد. جا دارد چند سطر از متن تقدیرنامۀ وی را که در مراسم اهدای جایزۀ اُ. مِی در بوداپست 
  شد، در اینجا نقل کنیم:

یج علم راجع به شود که بیش از وی در راستای ترو پژوهشگری در قرن بیستم یافت نمی
                                                       

1. Kerala Mathematical Association 
2. Birla Institute of Technology (BIT) 
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وقفۀ محققانی  ای که کارهای بی عالوه در سده پیشرفت ریاضیات هند فعالیت کرده باشد و به
چون دِویوِدی، داتا و سینگ، شوکال، باگ، آما، دیوید پینگری و سارما منتشر شده است، حرفی 

 برای گفتن داشته باشد.

ایثارگرانه، از طرق مختلف در افزایش  پروفسور گوپتا در کنار تحقیقات برجسته و خدمات آموزشی
 ١٩١٩های تاریخ ریاضیات به طور عام و تاریخ ریاضیات هند به طور خاص، سهیم بوده است. در سال  آگاهی

به مدت ربع قرن سردبیر آن بود. در دورۀ سردبیری او  ٢٠٠٥را آغاز کرد و تا سال  گانیتا بهاراتیانتشار مجلۀ 
ها و نقدهایی را در این  این مجله به چاپ رسید. همچنین وی به طور معمول مقالهزیادی در  ارزشمندمقاالت 

(لذت ریاضی) » گانیتاناند«کرد که بعضی از آنها به نام خودش و بعضی دیگر به نام مستعار  مجله منتشر می
شمار زیادی از  اش از های انگلیسی و هندی، همانند حمایت مالی های آموزشی او به زبان بود. آثار و سخنرانی

های  تاریخ ریاضیات در آموزش ریاضیات و فرصت توجه بهها، به طرز چشمگیری موجب افزایش  کنفرانس
  تحصیلی در هند شده است.

ملی  فرهنگستانبه عنوان عضو  ١٩٩١های گوپتا در موارد متعددی تقدیر شده است. در سال  از تالش
دار این  رئیس انجمن معلمان ریاضی هند شد که هم اکنون عهده ١٩٩٤علوم هند انتخاب شد و در سال 

  المللی تاریخ علم نیز برگزیده شد. بین فرهنگستانبه عنوان عضو افتخاری  ١٩٩٥سمت است. وی در فوریۀ 
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در این  ٢٩٢٥به شمارۀ  »دیگر رسائلالفلک و  ةثمر«با نام  ایهمجموع یکتا در ۀ. این نسخاستنسخه  یک
در همۀ محو شده و ناخوانا های بخش دارای وناقص ، صفحه ١٣ در نه ثبت شده است. این رسالهکتابخا
   ست.هاصفحه

  ۱االعوام احکام فی لطائف الکالم - ۲
های مجلس، آستان قدس، الهیات تهران، الهیات مشهد، سپهساالر در کتابخانه های زیادی از این رسالهنسخه

 احکام فی لطائف الکرام«و » االعوام احکام فی الکرام لطائف«صورت نام آن به و گوهرشاد موجود است. 
جاللی در  ٣٤٣سالتحویل طالع  ام نجوم است و در آنثبت شده است. این رساله در مورد احک نیز »االجرام

   است. شده ق ذکر ٨٣٠به افق الهیجان محاسبه و رصد دنباله داری در  ق ٨٢٤ ربیع االول

  جومکنز الن - ۳
با اندک تغییراتی از جمله اینکه استخراج طالع تحویل سال  است،لطائف الکالم تحریر دیگری از این کتاب 

  بوده است.» مولود به الهیجان«ق را ندارد. در آغاز آن آمده که سید منجم  ٨٢٤در 

  وسیله احسن - ۴
خواجه نصیر دربارۀ اسطرالب نوشته شده است. از این رساله دو  سی فصلق در شرح  ٨٢٢این رساله در سال 

  نسخه در کتابخانۀ مجلس و یک نسخه در کتابخانۀ آستان قدس رضوی (مشهد) موجود است. 

  االمتحانات شان فی التاآل تشریح - ۵
ورای در کتابخانۀ مجلس ش ٦٣٧٦ای به خط مؤلف به شمارۀ تالیف شده نسخه ق ٨٨٧از این رساله که در 

سطری کتابت  ١١یا  ١٠صفحه  ٦٣آید. این نسخه در اسالمی موجود است که تصحیح متن آن در پی می
   های رساله چنین است:بشده است. عنوان با

  باب اول در در معرفت غایت میل اعظم و عرض بلد. -
  طریق رصد.ه باب دوم در معرفت طول بلد ب -
  حسب قرانات و کسوفات و خسوفات ... .امتحان تقاویم کواکب به باب سوم در  -

در تصحیح متن این رساله رسم الخط رایج امروزی رعایت شده و نقطه گذاری و پاراگراف بندی اعمال 
هایی که برای تکمیل یا تصحیح شده است. مقادیر عددی ارقام ابجدی درون پرانتز افزوده شده است. افزوده

های مختلف رساله را در پایان ست. توضیحات مربوط به بخشمعنی جمله الزم بود درون کروشه آمده ا
  ایم.افزوده
و  پنجاه باب سلطانیق) مولف  ٨٦٠پس از  -ق ٨٠٠سیّد رکن الدین آملی (چند جا از  او در این رساله  

 را برای ابوالمظفر بایزید خان پسراین نسخه سید منجم کند. به عنوان استاد خود یاد می دیزیج جامع سعی
                                                       

 .٦٦و  ٦٥، ص ١، بخش٢؛ استوری، ج٣٢١و ٣٢٠، ص ١٨آقا بزرگ طهرانی، ج .١
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شود و به ای یکتا منتشر میاین اولین اثر سید منجم است که از نسخه نوشته است.حاکم عثمانی  محمد خان
   های دیگر نوشته شایان توجه است.لحاظ اطالعات رصدی و آنچه در مورد زیج

  
  ر.٢-پ١برگ 

  یبه ثقتیم وبسم اللّٰه الرحمن الرح
حکیمی را که صفحۀ دل انسان را محل معرفت طول و ی الیحصی مر حضرت کبریای حمد و ثناپ)  ١(گ 

ثوابت افعال  را آلت امتحان قرانات سیّارات و  کمال خبیرضمیر صاحب  بالد حقایق اشیا گردانید و آینۀ عرض
و احوال خیر و شر عالم سفلی ساخت تا به واسطۀ آن تحقیق تمییز و تبیین کمیّت و کیفیت اوقات و اوضاع 

ن فضل و کمال به جهت اسباب و عوارض جهل و ضالل نموده تعیین اوان مقارنات عزّ خسوف و کسوف نیرّی
و اقبال توانند کرد و درود موفور و ستایش غیر محصور بر خواجۀ صاحب سرور که اهالی قبور در روز نشور به 

  کثیراً. ر) او حضور یابند و بر آل و اوالد و اصحاب او وسلّم تسلیماً ٢حضرت ملک غفور از شفاعت (گ 
بر رای ارباب اللباب مخفی و مبهم نماند که چون درین روزگار به ما اقرب رصد جدید  امّا بعد 

شود یکی زیج ایلخانی است که معتبرسمرقند واقع است، و اآلن زیجاتی که در اکثر ممالک عمل کرده می
یرزایی الغ بیگی طاب ثراه تصنیف حضرت خواجه نصیرالدّین الطّوسی قدّس سرّه است و دیگر زیج حضرت م

و دیگر دو زیج سعیدی و کریمی از آن حضرت استادی سیّد رکن الملّه و الدین آملی، برّد اهللا مضجعه، که 
اصول این هر سه زیج مبنی بر رصد سمرقندست و اکثر بل تمامت اعمال این زیجات ثالثه نسبت با زیج 
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یه و کسوفات و خسوفات که اشهر و اظهرند به حسب آید. خصوصا قرانات کواکب علوایلخانی متفاوت می
یابد، چنانچه بحث این اختالفات در پ) و رویت و درین جاها تفاوتهای فاحش وقوع می ٢محاسبه (گ 

اند مسطور و مذکورست. پس واجب و الزم بود، جهت رفع این زیجاتی که بعد از حضرت خواجه نوشته
این صورت شده امتحان و احتیاط کمیّت و کیفیّت ازمان و اوضاع شُبَهات و تمییز حق و باطل آن، مفتش 

بعضی از قرانات و خسوفات و کسوفات نمودن؛ و این معنی میسّر نبود الّا به آالت رصدی. بنا علی هذا این 
د حقیر قلیل البضاعه المفتقرالی رحمة الصّمد الغنی خطابی منجّم حسینی غفر اهللا ذنوبه را داعیۀ خاطر فاتر بو

که آلتی چند جهت این امتحانات پدید گرداند و هر بار به جهت موانع و حوادث روزگار مدافعت و مماطلت 
شد تا غایت که اوان دولت قاهرۀ ابد پیوند حضرت بارفعت پادشاه اسالم پناه سلطان البّر ر) واقع می ٣(گ 

ان واضع قوانین العدل واالحسان عارف المعارف والبحر حافظ بالد اهللا ناصر عباد اهللا قامع افانین الکفر والطّغی
السّطان ابن السّلطان العلویّة والسّفلیّه مستجمع الکماالت االزلّیة واالبدّیة المنصور بنصرة الملک المنّان 

الزالت شموس عظمته وحشمته واقباله  xxxiالسطان ابوالمظفر بایزید خان ابن السلطان محمّد خان
وّال کما وقعت بدور سلطنتة ومملکته واجالله عاریة عن خسوف التغّیر سالمة عن کسوف النّقص والز

پ) این قضّیه آن شد که چون  ٣باعث (گ  االمور مرهونة باوقاتها رسیده بموداءواالختالل الي یوم المآل 
کرد یکی میان مرّیخ و مشتری و دیگری قران نحسین و دو خسوف کل سنة التّحریر دو قران اقتضا میدر 
لی و در سال تالی این سال قران علویین وقوع می پذیرفت، و درین قرانات و خسوفات از محاسبۀ این متوا

 یطسه زیج مذکور تا محاسبۀ زیج ایلخانی اختالف بسیار ظاهر بود، حتّی در قران مرّیخ و مشتری قریب 
کرد، ز تفاوت میساعت و درقران علویین قریب نوزده رو )٤٣( مجساعت و در قران نحسین قریب  )١٩(

هرآینه آالت موعود را به یمن دولت قاهرۀ حضرت پادشاهی به اتمام رسانیده و کیفیّت اعمال و وضع آن را 
رساله را موسوم  ر) ٤(گ درین رساله مشروح مسطور ساخته شد. امید که به حوزۀ قبول وصول یابد و این 

ضی ازین امتحانات موقوف بود به تصحیح عرض و . و چون بعتشریح اآلالت فی شان االمتحاناتگردانید به 
عرض و طول بلدۀ طیّبۀ دارالسّلطّنۀ قسطنطنیّه حماها اهللا عن آالفات و البلیّه که اکنون  طول بلدان خصوصاً

کنند و آن عرض و طول صحیح منجّمان ممالک روم و یونان مبنی بر آن عرض و طول استخراج تقاویم می
  ساله مترتّب بر سه باب شد ومن اهللا االعانة والتوفیق.نبود، پس بدین سبب این ر

  باب اول
  در معرفت رصد غایت میل اعظم و عرض بلد

  و چهار فصل ]ای[یابد به مقدّمهام میو این انقس
  مهمقّد

پ) درین مطلوب اوّل احتیاج است  ٥که به تقدمه به آن احتیاج افتد. بباید دانست که (گ  در ذکر مقدّماتی 
  شود.به معرفت خط نصف النّهار و معرفت آن را به دو نوع ایراد کرده می

به طریق ارتفاع آفتاب، و آن چنان بود که بر سطحی مستوی که موازی دایرۀ افق بود عمودی  نوع اول:
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ت ارتفاع شرقی و آن عمود را مقیاس خوانیم، و ارتفاع شرقی آفتاب گرفته هم در آن زمان قایم سازیم در وق
خطّی مستقیم به جانب سایۀ سر مقیاس اخراج کنیم و نگاه داریم تا ارتفاع غربی  xxxiiاز مرکز قاعدۀ مقیاس

سر مقیاس  آفتاب به همان مقدار برسد. در آن وقت نیز خطی دیگر از مرکز قاعدۀ مقیاس به جانب سایۀ
استخراج کنیم و هر آینه این خط در تقابل خطّ اول باشد، و زاویه[ای] که بر مرکز قاعدۀ مقیاس از آن دو خط 

ر) حادث شود آن را تنصیف کنیم به خطی مستقیم. پس آن خطّ مستقیم که منصّف زاویه باشد،  ٥ظل (گ 
  خط نصف النّهار بود.

افق باشد، یعنی اگر فرضاً آب برو ریزند متحیّز شود و به برسطحی مستوی که موازی سطح  نوع ثانی:
یک جانب میل ننماید، بلکه میلش به جمیع جهات مساوی باشد دایره[ای] مرتسم سازیم به هر مقدار که 
اراده باشد، و مقیاسی بر مرکز وی قایم گردانیم که طولش مثل ربع قطر دایره بود، و در حدود اوایل روز زمان 

اس مقیاس را به محیط دایره مترّصد بوده بر موقع ظّل سر مقیاس بر محیط آن دایره نشان تماس ظّل ر
پ) دیگر  ٥کنیم و المحاله در جانب غربی افتد و باز در حدود اواخر همین روز که دیگر باره از جانب (گ 

نه این در طرف سایۀ سر مقیاس مماس محیط دایره شود، بر محل تماس از محیط دایره نشان کنیم، و هر آی
شرقی افتد. آنگاه از نشان اوّل تا ثانی خطی مستقیم بکشیم و این خط موازی خط مشرق و مغرب بود درین 
دایره، زیرا یمکن که بر مرکز دایره نگذرد و چون بر منتصف این خط قطری استخراج کنیم در دایره که بر 

اشد به تقریب. زیرا که در زمان این دو [و]قت این خط بر زوایای قایمه تقاطع کند آن خطّ نصف النّهار ب
اتّصال راس ظل به دو طرف محیط دایره هرآینه موضع آفتاب متغیر باشد؛ و چون به خط نصف النّهار و 
قطری که موازی خطّ اوّل باشد. یعنی چون اول بر مرکز نگذشته بود قطر ثانی که موازی وی است و بر مرکز 

یره را به  اقسام اربعۀ متساویه منقسم گردانیم؛ این قطر ثانی خطّ مشرق و مغرب ر) این دا ٦دایره گذشته (گ 
های مشرق و مغرب اعتدال از محیط دایره موضع تقاطع طرفین این خط بود با محیط دایره؛ و این بود و نقطه

یصد و شصت را دایرۀ هندی خوانند؛ و این موازی دایرۀ افق باشد و قایم مقام او و چون این دایره به س
  xxxiiiهای مشرق و مغرب بود.قسمت کنند، آن اقسام را اقسام سمت گویند و ابتدای شمار آن اقسام از نقطه

  قیام مقیاس امّا امتحان صحّت و سقم
چنان بود که بر سر مقیاس ریسمانی استوار گردانیده از چهار جانب متقابل به محیط دایره موازنه کنند. اگر 

  صحیح باشد واال فال.  مساوی باشد قیام مقیاس

  نصف الّنهارپ)  ۶(گ  اما امتحان خطّ
: آنک چون کواکب دیگر یا شمس بدان خط رسد باید که در آن حین کوکب یا آفتاب را اولبه انواع باشد. 

آنک دایر و : و دومغایت ارتفاع بود در آن روز یعنی تا آن وقت ارتفاع متزاید و بعد از آن متناقص باشد؛ 
و فضل الدّایر قبل الزّوال و بعد  الزّوال مقابل هم بود؛  و دیگر آنک:فضل الدّایر در آن وقت مساوی باشد؛ 

ارتفاع بیست درجه از اجزاء شرقی از نقطۀ مشرق با ارتفاع بیست درجه از اجزاء غربی نسبت با  رابع آنک:
  xxxivنقطۀ مغرب مساوی بود.
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  فصل اول
ترین آلتی که درین اعمال به کار آید ت آلتی که در این اعمال به کار آید. بدانک سهلدر بیان معرفت کیفیّ

ر) آن را به پنج هزار و چهارصد قسمت توان کرد. یعنی  ٧آنست که ربعی بسازیم به بزرگی چندانک (گ 
ان گردانیم [ای] شبیه به نصف عضادۀ اسطرالب بر آنجا گردمنقسم به عدد دقایق نود درجه گردد، و مسطره

های که یک طرف وی بر مرکز ربع به قطب و فرس بسته باشد که بر آنجا دایر بود و دو لبنه مثل لبنه
اسطرالب نزدیک به دو جانب آن مسطره قایم سازیم هر یکی مثقوب به دو ثقبه، یکی به غایت دقیق جهت 

ت گرفتن ارتفاع آن ربع قایم گردانیده ارتفاع آفتاب و دیگری وسیعتر جهت ارتفاع دیگر کواکب. پس اگر به وق
شده بود بر خطّ نصف النّهار آنچه یافته شود، غایت ارتفاع آفتاب یا کواکب باشد؛ و اگر در وقت گرفتن ارتفاع 

پ) آن ربع قایم نشده باشد بر خطّ نصف النّهار آنچه یافته شود غایت ارتفاع نبود؛ آن را ارتفاع وقت  ٧(گ 
جزاء سمت میان نقطه مشرق یا مغرب اعتدال و میان طرف ربع واقع بود در آن وقت، آن خوانیم. و آنچه از ا

  xxxvسمت آن ارتفاع بود.

  فصل دوم
در رصد غایت میل اعظم و عرض بلد از وی، و طریق وی چنان بود که به وقتی که آفتاب به سر سرطان 
رسد غایت ارتفاع وی به آن ربع معلوم کرده نگاه داریم؛ و چون آفتاب به اوّل جدی رسد ایضا غایت ارتفاعش 

باشند پس آن بلد را عرض نبود و به همان ربع معلوم کنیم و نظر کنیم به این دو ارتفاع. اگر مساوی یکدیگر 
) و ارتفاع سر ٦٦°,٣٠′( سولـهر ارتفاعی تا ربع دور میل اعظم باشد. مثال: ارتفاع سر سرطان  ر) ٨(گ تمام 

و این میل اعظم باشد؛ و این ) ٢٣°,٣٠′( ج لـکو تمام هر ارتـفاعی از این دو ) ٦٦°,٣٠′( سولـجـــدی هم 
شهر را عرض نبود. و اگر مساوی یکدیگر نباشد و ارتفاع اوّل سرطان در جهت شمال بود از سمت الراّس، 
تمام هر دو ارتفاع را با هم جمع کرده حاصل را تنصیف سازیم، حاصل میل اعظم بود. مثالً: ارتفاع سر 

و تمام ) ٢٠° ,٠′( o کـتمام ارتفاع سر سرطان ) ٦٣°,٠′( oسج و ارتفاع اوّل جــدی ) ٧٠°,٠′(o ع سرطان 
و این میل اعظم بود به ) ٢٣°,٣٠′( ج لـکنصفه  )٤٧°,٠′( o زممجموع هر دو) ٢٧°,٠′( o کزارتفاع سر جدی 

  رصد سمرقند و مراغه.
:  پ) ٨(گ امّا به جهت معرفت عرض بلد فضل میان میل اعظم و تمام  ارتفاع  اول سرطان بگیریم. مثالً

  ) و این عرض بلد بود. ٣°,٣٠′( ج لـفضل  )٢٠°,٠′( oکـ تمام ارتفاع سر سرطان  )٢٣°,٣٠′( ج لـکمیل اعظم 
) ٧٠°,٠′( o ع: ارتفاع سر سرطان مثالًیا فضل میان ارتفاع اوّل سرطان و تمام میل اعظم معلوم کنیم. 

  ).٣°,٣٠′( ج لـفضل که عرض بلدست ) ٦٦°,٣٠′( سولـتمام میل اعظم 
: ارتفاع اوّل مثالًیا ارتفاع اوّل سرطان را با میل اعظم جمع کنیم؛ و ربع دور از آن مبلغ نقصان کنیم. 

ج باقی بعد از طرح ربع ) ٩٣°,٣٠′( صج لـمجموع هر دو ) ٢٣°,٣٠′( ج لـکمیل اعظم ) ٧٠°,٠′( o عسرطان 
  و این عرض بلد باشد.) ٣°,٣٠′(  لـ
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ربع دور از آن مبلغ بیندازیم. مثالً: تمام ارتفاع  ١یا تمام میل اعظم را با تمام ارتفاع اوّل جدی جمع کنیم و
 ٩(گ باقی بعد از ) ٩٣°,٣٠′( صج لـمجموع هر دو ) ٦٦°,٣٠′( سولـتمام میل اعظم ) ٢٧°,٠′( o کزاوّل جدی 

  ).٣°,٣٠′( ج لـطرح ربع دور که عرض بلد باشد  ر)
تمام ارتفاع ) ٢٣°,٣٠′( ج لـکیا فضل میان میل اعظم و تمام ارتفاع اوّل جدی بگیریم چنانک میل اعظم 

  و این عرض بلد باشد. )٣°,٣٠′( ج لـفضل ) ٢٧°,٠′( o کزاوّل جدی 
و یا ارتفاع اوّل جدی را با میل اعظم جمع کنیم و از ربع دور نقصان کنیم تا عرض بلد حاصل آید. مثًال: 

فضل ربع دور ) ٨٦°,٣٠′( فو لـمجموع هر دو ) ٢٣°,٣٠′( ج لـکمیل اعظم ) ٦٣°,٠′( oسج اع اوّل جدی ارتف
  و این عرض بلد بود. ) ٣°,٣٠′( ج لـبرین 

و اگر ارتفاع سر سرطان در جانب جنوب بود از سمت الرأس، فضل میان ارتفاع اوّل سرطان و ارتفاع اوّل 
 هیـعب جدی بگیریم و آن را تنصیف کنیم تا میل اعظم حــاصل آید. فــــرضاً ارتفاع سر سرطان 

پ)  ٩) (گ ٢٣°,٣٠′( لـ جکنصفه ) ٤٧°,٠′( oمز فضل بینهما ) ٢٥°,١٥′( ـهیکه و ارتفاع سر جدی  )٧٢°,١٥′(
  و این میل اعظم باشد.

امّا به جهت معرفت عرض بلد فضل میان میل اعظم و ارتفاع اوّل سرطان بگیریم؛ و آن را از ربع دور 
 مح مهفضل بینهما ) ٢٣°,٣٠′( ج لـکمیل اعظم ) ٧٢°,١٥′( ـهیعب نقصان کنیم. مثالً: ارتفاع اوّل سرطان 

  و این عرض بلد بود.) ٤١°,١٥′( ـهیما دور  تفاوت این با ربع) ٤٨°,٤٥′(
میل  )١٧°,٤٥′( ز مهیتمام ارتفاع سر سرطان  چنانچهیا میل اعظم را بر تمام ارتفاع اوّل سرطان افزاییم. 

  ).٤١°,١٥′( ـهیما مجموع هر دو که عرض بلد بود ) ٢٣°,٣٠′( ج لـکاعظم 
تمام  )٢٥°,١٥′( ـهیکه یا فضل میان ارتفاع اوّل جدی و تمام میل اعظم بگیریم. مثالً: ارتفاع اوّل جدی 

یا فضل میان میل اعظم و تمام ) ٤١°,١٥′( ـهیما فضل بینهما که عرض بلد بود ) ٦٦°,٣٠′( سو لـمیل اعظم 
 سد مهاوّل جدی  ر) ١٠(گ تمام ارتفاع ) ٢٣°,٣٠′( ج لـکاعظم میل  چنانکارتفاع اوّل جدی بگیریم. 

و این عرض بلدست و تمام عرض بلد مساوی ارتفاع اوّل حمل و ) ٤١°,١٥′( ـهیما فضل بینهما ) ٦٤°,٤٥′(
و و این ارتفاع اوّل حمل و میزانست. ) ٤٨°,١٥′( مح مهتمامه ) ٤١°,١٥′( ـهیما میزان بود. چنانچه عرض بلد 

  xxxviرجه باشد عرض بلد مساوی میل اعظم بود والسالم.ارتفاع اوّل سرطان نود د اگر

  فصل سوم
در معرفت غایت ارتفاع و انحطاط کواکب به حسب میل یا بعد ایشان از معدّل النّهار و دانستن عرض بلد از 
ارتفاع و انحطاط ایشان. بباید دانست که غایت ارتفاع کوکب قوسی بود از دایرۀ نصف النّهار میان مرکز جرم 

بع دور آن قوس کمتر واقع بود؛ و این کوکب و دایرۀ افق فوق االرض در جهت اقرب، یعنی در جهتی که از ر
پ) مدار کوکب باشد فوق االرض. و غایت انحطاط کوکب قوسی بود از دایرۀ نصف  ١٠غایت ارتفاع (گ 
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النّهار میان مرکز جرم کوکب و دایرۀ افق تحت االرض در جهت اقرب و این غایت انحطاط مدار کوکب بود 
  تحت االرض. 

این عمل آنست که اگر  و طریقیت انحطاط مدار او هم فوق االرض بود؛ کوکب ابدی الظّهور را غاامّا 
کوکب را عرض نبود نظر کنیم به میل اوّل او؛ و اگر عرض باشد به بعد او از معدّل النّهار. اگر شمالی باشد آن 

  باشد. را بر تمام عرض بلد زیادت کنیم. آنچه حاصل شود اگر کمتر از ربع دور باشد آن غایت ارتفاع کوکب 
: ) ٤٨°,٠′( o مح) تمام عرض ادرنه ٢٣°,٣٠′( ج لـکنظر کردیم بود میل یا بعد کوکب شمالی  مثالً

بود در سر سرطان به عرض ادرنه در  و این غایت ارتفاع کوکبر)  ١١) (گ ٧١°,٣٠′( عا لـمجموع هر دو 
این  ١رسد وآن مجموع مساوی ربع دور بود کوکب به سمت الرأس می و اگرجهت جنوب از سمت الرأس. 

  وقتی باشد که عرض بلد مساوی میل کلّی باشد.
زیادت از ربع دور بود آن را از نصف دور کم کنیم تا غایت ارتفاع کوکب حاصل آید در جهت شمال  واگر

و  )٦٨°,٢٠′( کسح تمام عرض بلد  :مثالًاز سمت الرأس. و این وقتی بود که عرض بلد کمتر از میل اعظم، 
 فح یفضل نصف دور بر این ) ٩١°,٥٠′( ن صامجموعش ) ٢٣°,٣٠′( ج لـکمیل یا بعد کوکب شمالی 

و این غایت ارتفاع کوکب بود در سر سرطان به عرض مکّه در جهت شمال از سمت الرأس یعنی  )٨٨°,١٠′(
  جانب شمالی مکّه افتد از ربع دور. مکه به پ) ١١(گ از سمت الرأس ) ١°,٥٠′( ا نکوکب درین روز 

میل یا بعد کوکب از معدّل النّهار بیشتر از تمام عرض بلد بود کوکب ابدی الظّهور باشد. تمام بعد او  و اگر
را از معدّل النّهار با عرض بلد جمع کنیم تا ارتفاع اعالء او حاصل شود؛ و فضل میان هر دو  بگیریم تا ارتفاع 

  صل آید.اسفل او حا
 : تمام بعد جدی از ) ٤٢°,٠′( o مبو عرض ادرنه ) ٨٣°,٣٠′( فج لـکوکب جدی را بعد از معدّل النّهار مثالً

و این ارتفاع جدی بود به افق ادرنه اعالش؛ و ) ٤٨°,٣٠′( مح لـمجموع هر دو ) ٦°,٣٠′( و لـمعدّل النّهار 
و این ارتفاع اسفل او باشد؛ و چون نصف فضل ارتفاع اعلی بر ) ٣٥°,٣٠′( له لـفضل اکثر براقل گرفتیم بود 

مثل عرض بلد  ر) ١٢(گ اسفل از اعلی بکاهیم یا بر اسفل افزاییم، ارتفاع اوسط حاصل شود و آن  بعینه 
 و لـنصفه ) ١٣°,٠′( o یجفضل بینهما ) ٣٥°,٣٠′( له لـاسفل ) ٤٨°,٣٠′( لـ حمباشد. مثالً: ارتفاع اعال 

درین صورت همیشه ارتفاع ). و ٤٢°,٠′( oمب از اعلی کاستیم و بر اسفل زیاده کردیم حاصل شد ) ٦°,٣٠′(
  مساوی عرض بلد بود. اوسط کوکب ابدی الظّهور

میل یا بعد کوکب از معدّل النّهار جنوبی باشد آن را از تمام عرض بلد نقصان کنیم تا غایت ارتفاع  و اگر
  کوکب حاصل آید در جهت جنوب از سمت الرأس. 

 :  ج لـکو غایت میل کوکب در سر جدی یا بعدش از معدّل النّهار ) ٥٦°,٣٠′( لـ نودمشق تمام عرض مثالً
  و این غایت ارتفاع کوکب بود در سر جدی به عرض دمشق.) ٣٣°,٠′( o جلجنوبی فضل بینهما ) ٢٣°,٣٠′(
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پ) و غایت  ١٢میل یا بعد کوکب جنوبی بیشتر از تمام عرض بلد باشد، کوکب ابدی الخفا بود (گ  و اگر
  قرب او به افق مطلوب در تحت االرض به مقدار فضل میل یا بعد بود بر تمام عرض بلد.

: مح و تمام عــــرض قسطنطنیه این  xxxvii)٥١°,٣٠′( نا لـجنوبی بعد کوکب سهیل از معدّل النهار  مثالً
و این مقدار قریب به  افق قسطنطنیه شود سهیل از ) ٢°,٤٥′( ۱مه بفضل میل بر تمام عرض ) ٤٨°,٤٥′( مه

مام میل یا بعد از تحت االرض و به افق نرسد. و در مواضعی که بر خطّ استوا باشد و آن را عرض نبود، ت
  بود در جهت شمال یا جنوب از سمت الرأس بلد. معدّل النّهار غایت ارتفاع کوکب

میل یا بعد کوکب مساوی تمام عرض بلد باشد کوکب در هر دوری یک بار مماس دایرۀ  و اگر
  افق شود. خواه ابدی الظّهور بود یا ابدی الخفا. 

 : ر) تمام  ١٣و این مساوی (گ  بود) ٤٨°,٠′( oح مشمالی را بعد از معدّل النّهار  کوکب وسط المنطقهمثالً
عرض ادرنه است. پس این کوکب در شهر ادرنه ابدی الظّهور بود و در شبانروزی یک نوبت مماس افق گردد 

همیشه عرض بلد جنوبی باشد این اعمال گذشته همه به ضد باید به اتمام رسانیدن و  و اگرو غروب نکند. 
غایت ارتفاع کوکب در افق شمال فوق االرض مساوی غایت انحطاط بود در افق جنوبی تحت االرض و 
همچنین غایت ارتفاع او در افق جنوبی فوق االرض مساوی غایت انحطاط او بود در افق شمالی تحت 

نوبی فوق االرض [ای] از فلک البروج در افق شمالی یا جاالرض؛ و همچنین غایت ارتفاع نظیر هر درجه
  xxxviiiمساوی غایت انحطاط آن درجه بود در آن افق تحت االرض.

  فصل چهارمپ)  ۱۳(گ 
  در معرفت عرض بلد از غایت ارتفاع کواکب و این بعینه عکس اعمال فصل سوم بود. 

عمل چنانست که نظر کنیم به میل یا بعد کوکب و غایت ارتفاع او. اگر غایت ارتفاع او در جهت  و طریق
جنوب بود از سمت الرأس و میل یا بعد شمالی بود از معدّل النّهار آن را از غایت ارتفاع بکاهیم و اگر جنوبی 

کنیم تا عرض بلد حاصل شود.  باشد بر وی افزاییم تا تمام عرض بلد حاصل آید. آن را از ربع دور نقصان
: چنانچه  و غایت ارتفاع در سر جدی به ) ٧١°,٣٠′( عا لـسرطان به افق ادرنه غایت ارتفاع کوکب در سر مثالً

 ر) ١٤(گ این را بر ارتفاع ). ٢٣°,٣٠′( ج لـکو میل یا بعد کوکب در هر دو وقت ) ٢٤°,٣٠′( کد لـافق مذکور 
جنوبی بود، و از ارتفاع سر سرطان نقصان کردیم حاصل شد بعد از اضافه و سر جدی افزودیم، چه میل یا بعد 

و این ) ٤٢°,٠′( oمب و این تمام عرض ادرنه بود. فضل ربع دور برین ) ٤٨°,٠′( oح منقصان از هر یکی 
  بود. عرض ادرنه

غایت ارتفاع کوکب در جهت شمال بود از سمت الرأس آن را با میل یا بعد جمع کنیم مجموع آن  و اگر
اگر نود درجه باشد آن بلد را عرض نبود، و اگر زیادت از نود بود، نود درجه از وی نقصان کنیم آنچه بماند 

) ٨٠°,٣٠′( ف لـسمت الرأس غایت ارتفاع کوکب در شمال از  فرضاًعرض بلد بود در شمال از معدّل النّهار. 

                                                       
 آمده است. ا مهدر متن به غلط  .١
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و ) ١٤°,٠′( o یدفضل این بر ربع دور ) ١٠٤°,٠′( o قدمجموع هر دو ) ٢٣°,٣٠′( ج لـکو میل اعظم شمالی 
  xxxixاز بربرۀ سودان. تّجه باشد پ) ١٤(گ این عرض بلد 

  
  ر٣- پ٢، گسلطان بایزیدنام مؤلف و 

کوکب و اگر ارتفاع کوکب نود درجه باشد، عرض بلد مساوی میل یا بعد کوکب بود از معدّل النّهار؛  و اگر
ابدی الظّهور باشد ارتفاع اعلی و اسفل او را با هم جمع کنیم و حاصل را تنصیف کنیم حاصل عرض بلد بود؛ 

را تنصیف کنیم تا عرض بلد کوکب مماس افق شود در هر دوری و او را یک ارتفاع بیشتر نبود آن  و اگر 
تمام ارتفاع سر سرطان را با تمام ارتفاع اوّل جدی جمع کرده مجموع را  واگرحاصل آید به طریق رصد؛ 

  تنصیف کنند، حاصل عرض بلد رصد باشد.
 مه یزتمامش  )٧٢°,١٥′( ـهیعب ، بود در دارالسّلطنۀ قسطنطنیه ارتفاع سر سرطان معلوم کردیم چنانچه

 فب لـ ر) ١٥(گ مجموع هر دو ) ٦٤°,٤٥′( مه دستمام این ) ٢٥°,١٥′( ـهیکه و ارتفاع سر جدی ) ١٧°,٤٥′(
باشد به موجب رصد و این عمل خاصّۀ مؤلّف  و این عرض قسطنطنیه) ٤١°,١٥′( ـهیما نصف این ) ٨٢°,٣٠′(

  xlرساله است واهللا اعلم.
  باب دوم

  در معرفت طول بلد به طریق رصد
  یابد به چهار فصلمیو این باب انفصال 

  فصل اوّل
در معرفت طول بلد از غایت ارتفاع آفتاب و غیر آن به طریق رصد؛ و آن چنانست که به ربعی که صفت آن 
در فصل اوّل از باب اوّل مذکور شده، غایت ارتفاع آفتاب معلوم کنیم در بلد مفروض که عرض آن معلوم بود 
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حاصل آید. پس آن را در جدول م عرض بلد بگیریم تا میل آفتاب و طول نه؛ و فضل میان این ارتفاع و تما
حاصل آید به طول آن بلد. آن را نگاه داریم، پــــس هم  پ) ١٥(گ میل اوّل مقوّس کنیم تا تقویم آفتاب 

یا موضع رصد ) ٩٩°,١٦′( ویصط در آن نصف النّهار تقویم آفتــاب به طول موضع رصد سمرقند که هست 
 کصد یا به طول هرات که ) ٧٠°,٠′( o عیا به طـــول دمشق که هست ) ٨٢°,٠′( oب فمراغه که هست 

اند از جزایر خالدات ا[ز] و این اطوال مصححّه ١است.) ٨٨°,٠′( o فحاست یا به طول ساری که ) ٩٤°,٢٠′(
درجات و دقایق پس طول بلد مرصود  زیج استخراج کنیم و بنگریم. اگر هر دو تقویم موافق یکدیگر باشند به

موافق یکی ازین اطوال بود که به آن از زیج تقویم حاصل کرده باشند و اگر موافق نباشد فضل میان مطالع 
ر) اگر فضل  ١٦هر دو تقویم بگیریم به فلک مستقیم؛ آن تفاوت مابین الطّولین بود. پس نظر کنیم (گ 

ن الطّولین بر طول معمول بیفزاییم تا طول بلد حاصل آید شرقی آن مطالع تقویم مرصود راست آن تفاوت مابی
طول معمول. و اگر فضل مطالع تقویم محسوب راست از وی نقصان کنیم تا طول بلد حاصل آید غربی طول 

  xliمعمول.
: ) ناقصۀ ٨٥١( ضنافروردین ماه جاللی از سنۀ ارتفاع آفتاب به افق قسطنطنیّه در نصف الّنهار اوّل  مثالً
) و این ١٥′( ـهیفضل بینهما ) ٤٨°,٤٥′( مح مه) تمام عرض بلد این ٤٩°,٠′( o مطبود  ه گرفتیم،یزدجردیّ

 oمیل آفتاب بود شمالی. این را در جدول میل اوّل مقوّس کردیم بیرون آمد تقویم شمس درین نصف النّهار 
o بود  قویم شمس به طول ساری حاصل کردیم،و هم درین نصف النّهار ت, حمل) ٠°,٣٨′,٢٨″( کح حلo o 

[تقویم  و این تفاوتپ)  ١٦) (گ ٤′ ,٣٨″( لح دع  ــفضل بینهما به حسب مطال , حمل)٠°,٣٣′,٥٠″( لج ن
درجه و دقیقه باشد. این را از طول  )٢٨°,١٠′( ی کحمابین الطّولین است که حصّۀ  شمس مربوط به تفاوت]

و این طول ) ٥٩°,٥٠′( نط ننقصان کردیم، باقی ماند ) ٨٨°,٠′( o فحبلد محسوب یعنی بلد ساری 
  xliiاعلم. دارالسلّطنۀ قسطنطنیّه باشد به موجب رصد از ارتفاع آفتاب واهللا

  فصل دوم
در معرفت طول بلد به حسب رصد خسوفات قمری. بباید دانست که چون این عمل خواهیم کرد اوّل ساعات 

ر آن  شهر که طول او معلوم نیست به رصد تحقیق کنیم. چنانک از زمان ابتداء خسوف یا انتهاء خسوف را د
غروب نصف جرم شمس پنگان ساعت بنهیم یا از وقت نصف النّهار مقدّم بر شب خسوف. واگر از وقت غروب 

ر) شده باشد اوقات نگاه دارند بهتر باشد و به صحّت اقرب بود  ١٧که مرکز جرم شمس مماس دایرۀ افق (گ 
  مل. درین ع

خواهند نزدیک به آخر روز مقدّم بر شب خسوف ارتفاع غربی آفتاب بگیرند و نگاه دارند و پس  واگر 
پنگان ساعت بنهند تا ابتدا یا انتهای خسوف. پس ساعات منقضیه نگاه دارند تا وقتی که بر صفحۀ جرم قمر 

تا تمام انجال خواهند هم نگاه دارند  اگر واز جانب شرقی غبار دخانی ظاهر گردد؛ و آن ابتدای خسوف بود. 

                                                       
 "ساری: رصد سعیدی.  : رصد کریمی. هراتدمشق شام: رصد ابن شاطر. رصد نصیرالدین طوسیمراغه: بیگ. سمرقند: رصد الغ" حاشیه: .١
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همین حکم دارد. درین صورت آنگاه نظر کنند که ساعات تا بدو خسوف یا تمام انجال از اوّل نهادن پنگان چه 
 ١٧پنگان از نصف النّهار نهاده باشند ساعات نصف النّهار را از آن نقصان کنند، باقی (گ  اگرمقدارست. پس 

از ارتفاع نهاده باشند درجات [دایر] ارتفاع را بر پانزده قسمت کنند خارج  و اگر؛ پ) ساعات بود از اوّل شب
از وقت غروب نهاده  واگرقسمت ساعات بود. آن را از ساعات پنگان بکاهند. باقی ساعات بود از اوّل شب. 

جال را از زیج [الغ] باشند همان بعینه ساعات بود از اوّل شب. آن را نگاه دارند و ساعات بدو خسوف یا تمام ان
بیگی ازین اطوال صحیحه که سابقاً مسطور شده است، معلوم کرده نظر کنند. اگر هر دو ساعات مساوی بود 

ساعات این دو زمان مساوی نبود فضل بینهما  و اگرپس طول بلد مرصود مساوی طول بلد محسوب باشد؛ 
ر)  ١٨الطّولین بود. پس اگر ساعات مرصود (گ  معلوم کرده آن را همیشه در پانزده ضرب کنیم، حاصل مابین

اقل از ساعات محسوب باشد، آن تفاوت را از طول بلد محسوب نقصان کنند و اگر اکثر بود برو افزایند باقی یا 
  حاصل طول بلد مرصود باشد به تحقیق.

ائۀ سنۀ سبع و ثمانین و ثمانمچهاردهم ماه رمضان  شب یکشنبهخسوفی که واقع شد در  چنانچه
از  )٠°,٦′( و oمرور رصد کردیم به افق دارالسّلطنۀ قسطنطنیّه بدو خسوف در اوّل شب بود بعد از هجریه 

به رصد سمرقند حساب  زیج جامع سعیدیبه حسب ) ٤٨°,٠′( o فحشب مذکور و همین خسوف را به طول 
حصّة  , ثور)١٧°,٢١′( کا زا یموضع راس  ), عقرب١٢°,٩′( یب ط زاع این ـــکردیم بدین موجب: جزو اجتم

 دکیب جنوبی بهت قمر ) ٠°,٢٧′( کز oعرض قمر در وسط خسوف برج)  ١١,٢٤°,٤٨′( د محکیا العرض 
 مه م جســـاعات اجتماع ) ١°,٤٧′( زا مساعات سقوط ) ١١°,٤٦′( ومیا اصابع خسوف ) ١٢°,٢٤′(
ات محسوب بر ــاعــاین سفضل ) ١°,٥٨′,٤٠″( ا نح مساعات بدو خسوف  پ) ١٨(گ ) ٣°,٤٥′,٤٠″(
این را در پانزده ضرب کردیم ) ١°,٥٢′,٤٠″( ا نب مگرفتیم بود ) ٠°,٦′( و oه بود ـود کـرصــات مــاعـس

بین الطّولین بود. چون فضل ساعات محسوب را بود این تفاوت را و این حصّۀ ما) ٢٨°,١٠′( ح یکحاصل شد 
و این طول ) ٥٩°,٥٠′( نط ننقصان کردیم باقی ماند ) ٨٨°,٠′( o فحلد محسوب که بود ـول بـاز ط

  xliiiطنۀ قسطنطنیه باشد به تحقیق والسّالم.دارالسّل

  فصل سوم
چنان باشد که اگر بین البلدین مسافت معلوم باشد هر  حسب مسافت و آنه در معرفت طول و عرض بلد ب

بیست و دو فرسنگ و دو تسع فرسنگی را یک درجه گیرند یا مقدار مسیر یک روزۀ یک کس را که از زمان 
ر) آفتاب نیم درجه گیرند به قول ابن شاطر و یا هر  ١٩طلوع نصف جرم شمس بود تا غروب نصف جرم (گ 

درجه[ای] بود و نزد متقدمّین هر شصت و شش میل و ثلثان میلی یک  بیست فرسنگ یا هر شصت میل
اند و حضرت استادی سیّدرکن درجه باشد و متأخرین هر پنجاه و شش میل و ثلثان میلی را یک درجه گرفته

الدّین بیست و دو فرسخ و ثلثی یا شصت و هفت میل فرموده و این اصّح است چه با قول متقدمّین قریب 
نظر کنند اگر آن شهر  پسبدین وجه حساب کنند تعدیل ما بین الّطولین یا عرضین حاصل آید. است. چون 

که تفاوت میان وی و شهر مطلوب شرقی شهر مطلوب باشد این تفاوت از طول آن شهر نقصان کنند و اگر 
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و رصد مسافت؛ پ) یا نقصان طول بلد مطلوب حاصل آید به حسب  ١٩غربی بود برافزایند تا بعد از زیاده (گ 
این تفاوت محصول مابین العرضین بود و آن بلد معیّن جنوبی باشد از بلد مطلوب تفاوت را بر عرض آن  اگر

  بعد از زیاده یا نقصان عرض بلد مطلوب حاصل آید. ١بلد افزایند و اگر شمالی بود نقصان کنند تا
ضرب کنند حاصل تفاوت مابین  )٢′,٤٤"( دقیقه و ثانیه مد بمسافت را در عدد فراسخ  و اگر خواهند

الطّولین یا عرضین بود. آن را جهت طول از طول بلد شرقی و جهت عرض [از عرض] بلد شمالی نقصان 
  xlivکنند یا بر طول و عرض بالد غربی و جنوبی افزایند تا طول و عرض بلد مطلوب حاصل آید.

ر) فراسخ  ٢٠یگر معلوم، تفاوت (گ عرض بلد معلوم باشد و طول مجهول؛ و طول و عرض بلدی د و اگر
را که دارند از درجات و دقایق آنچه باشد در نفس خود ضرب کنند و نصف مبلغ بگیرند و مربّع ما بین 
العرضین از آن حاصل ضرب نقصان کنند و جذر باقی بگیرند. حاصل تفاوت مابین الطّولین باشد. آن را از 

یند تا طول بلد مطلوب حاصل آید به تقریب. و اکثر اطوال و طول بلد شرقی نقصان کنند یا برغربی افزا
  xlvاند بدین صورت معمول است والسّالم.عروض بلدان که در زیجات نهاده

  فصل چهارم
  در معرفت تحقیق فراسخ میان دو شهر به حسب عرض یا طول به طریق برهان. 

افتد و هر آینه یکی شرقی دیگری تواند بباید دانست که چون دو بلد مختلف الطّول متفّق العرض اتّفاق 
 ٢٢را هر درجه  ٢پ) بود و با یکدیگر بر خطّ مستقیم باشند پس درین صورت فضل درجات طول ٢٠(گ 

قسمت کنیم. خارج قسمت فراسخ  ٣ضرب کنیم و حاصل را بر  ٦٧فرسخ و ثلثی گیریم یا همان فضل را در 
  رب بگیریم هم مطلوب حاصل آید.بود بین البلدین به حسب طول و اگر ثلث حاصل ض

متّفق الطّول مختلف العرض باشند، المحاله یکی شمالی دیگری باشد و هم بر خطّ مستقیم بوند با  و اگر
یکدیگر، درین صورت فضل درجات عرض را همان عمل کنند تا حاصل فراسخ بین البلدین بود به حسب 

  عرض.
آن حاصل نشود مگر از صورت مثلث قایم الزّوایا که به حسب طول و عرض مختلف باشند، تحقیق  و اگر

ر) این زاویۀ قایمه فضل طول باشد از  ٢١یک ضلع فضل عرض باشد از دایرۀ نصف النّهار و ضلع دوم (گ 
خطّ مشرق و مغرب و این دو ضلع معلوم باشد و وتر قایمه خطّ مستقیم باشد میان آن دو بلد و این ضلع 

از آن دو ضلع معلوم را با هم جمع کرده جذر مجموع بگیریم. حاصل درجات مجهولست. پس مربّع هر یک 
  ضلع مجهول باشد. آن را فراسخ سازیم تا فراسخ بعد میان آن دو بلد معلوم شود.

  هست: که ج ابمثلث در  مثالش:  

                                                       
 آمده است.» یا«در نسخه به غلط  .١
  آمده است. "عرض"در متن به غلط  .٢
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در ابعاد بلدان در اکثر امکنه وتر قایمه مجهول می  ١٠و وتر قایمه  ٨و ضلع دوم  ٦و یک ضلع قایمۀ وی 

جمع کردیم. حاصل  ٦٤که هست  ٨با مربّع ضلع  ٣٦را که هست  ٦آنست که مربّع ضلع  طریقآید. پس 
پ) پس دانستیم که وتر قــــایمه که  ٢١عدد. (گ  ١٠عدد. پس جذر این مبلغ گرفتیم بود  ١٠٠آمد 

 کج ک رضرب کــردیم حــاصل شد ) ٢٢°,٢٠′( ک کبدر درجــه است. این را  ١٠مجهول بود 
   .و بیست و سه فرسخ و ثلثی باشد و این دویست) ٢٠٠،٢٣،٢٠(

. قسمت کردیم این ٦٧٠حاصل شد  ٦٧در  ١٠دیگر ضرب کردیم عدد وتر قایمه را که بود  و به طریق
و اگر و این یک میل باشد یعنی ثلث فرسخی.  ١و این عدد فراسخ بود و باقی ماند  ٢٢٣خارج شد  ٣را بر 

درجه  ٨درجه است مجهول باشد و ضلع فضل طول که  ٦عرض میان این دو بلد که  ١ضلع فضل احیاناً
درجه است هم معلوم بود درین صورت مربّع ضلع معلوم را که هست  ١٠است معلوم و فراسخ ضلع قایمه که 

جذرش  .٣٦عدد نقصان کنیم باقی ماند  ١٠٠از مربّع وتر قایمه که هست  ٦٤و مرّبع وی این  ٨ضلع این 
ر) درجات ضلع فضل عرض مجهول بود و فراسخ وی باشد این  ٢٢و این عدد (گ  ٦بگیریم حاصل آید 

است مجهول باشد به همین وجه  ٨ضلع فضل طول که اگر  وو این فراسخ بعد بین البلدین باشد؛  ١٣٤
باقی ماند و  ٦٤عدد نقصان کنیم تا  ١٠٠از مربّع وتر قایمه که هست  ٣٦که هست  مربّع ضلع معلوم را

میل یعنی ثلثان  ٢فرسخ و  ١٧٨و این عدد درجات ضلع فضل طول باشد که فراسخش بود  ٨جذرش باشد 
  xlviفرسخی واهللا اعلم؛ و برهان این  عمل از شکل عروس است.

و فرسخ و ثلثی باشد از درجات زمینی و هر فرسخی سه : بباید دانست که هر درجه[ای] بیست و دتنبیه
پ)  ٢٢میل و هر میلی چهار هزار ذراع و هر ذراعی بیست چهار اصبع و هر اصبعی به پهنای دوازده جو (گ 

  xlviiو هر جوی هشت موی، واهللا اعلم.

                                                       
  آمده است.» فضل ضلع«در متن به غلط  .١
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  باب سوم
در امتحان تقاویم کواکب به حسب قرانات و کسوفات و خسوفات به 

ره از آالت رصدی و این باب تفصیل می پذیرد به غیذات الشّعبتین و
  و چهار فصل والله المّوفق[ای] مقدمه

  مقّدمه
در پدید کردن آلت ذات الشّعبتین و طریق عمل بدان و این آلت را ذات المسطرین نیز خوانند و صنعت این 

و از آن پرگاری بسازند  آلت چنان بود که بگیرند دو پاره چوب ساج یا غیره که به غایت راست و هموار باشد
که طول آن به قدر چهار گز یا بیشتر یا کمتر نزدیک به آن بود و هر چند درازتر بود عمل وی به تحقیق 

ر) مثقوب مثل لبنۀ اسطرالب و بر سر او بر  ٢٣اقرب باشد و بر موضع مسمار وی لبنه[ای] قایم گردانند (گ 
مثقوب چنانچه چون هر دو بازوی پرگار را فراهم آرند آن دو  ای دیگر تعبیه کنند غیرهر بازوی وی یک لبنه

لبنۀ غیر مثقوب که بر دو سر دو بازوی پرگار قایمست مماس یکدیگر گردند و لبنۀ مثقوب که بر موضع 
مسمارست به جای مسمار بود و حرکت پرگار به وی باشد. پس بازوهای پرگار را هر یکی به شصت قسمت 

ر تا موضع آن دو لبنۀ غیر مثقوب به اقسام متساویه و باز ازین اقسام هر یکی منقسم گردانند از موضع مسما
به اقسام دقایق سازند علی حسب االمکان. آنگاه خیطی باریک بگیرند به قدر طول پرگار بل زیادت از آن و 

یگر از پ) محکم کنند و بر یک طرف د ٢٣یک طرف آن خیط را بر یکی از دو موضع لبنۀ غیر مثقوب (گ 
[ای] بر بندند مانند شاقولی؛ و اگر به جای خیط مسطره[ای] بود که منقسم بود به آن اقسام که آن خیط ثقاله

جهت بازوهای پرگار ذکر رفت تا به وقت عمل آن را بر مقدار فتح سر پرگار نهند و کمیّت وتر بعد از آنجا 
رگار نباشد و اگر یک بازوی پرگار را قسمت نمایند معلوم کنند بی خلل تر بود و احتیاج به تقسیم بازوهای پ

  xlviiiهم جایزست و محتاج به هر دو بازو نیست.
به این آلت چنان باشد که چون خواهیم تا بعد میان دو کوکب بدانیم دو طرف پرگار را  امّا طریق عمل 

[ای] که بر موضع های غیر مثقوب بر وی است مسامت آن دو کوکب مطلوب گردانیم و از ثقبۀ لبنهکه لبنه
ر) طرف لبنه[ای] شود از جانب داخل آن  ٢٤مسمار قایمست نظر کنیم چندانک مرکز هر کوکبی مماس (گ 

آن  ١پرگار. پس آن خیط را بر آن فتح سر پرگار نهاده نظر کنیم تا از آن خیط چه مقدار واقع است بین اللبنتین
را بر آن اجزاء اعداد که بر بازوی پرگارست بنهیم و یا آن مسطرۀ منقسم به اقسام اعداد را بر فتح سر پرگار 
بنهیم. آنچه حاصل شود از اعداد، عدد وَتَرِ بعد باشد میان آن دو کوکب. قوس او معلوم کنیم چنانچه شرح آن 

  بیاید تا بین الکوکبین حاصل آید والسّالم.
  فصل اوّل

ر معرفت استخراج جیب و قوس و وتر از جدول جیب و آن چنان بود که اگر جیب معلوم بود و قوس آن د
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پ) عدد  ٢٤خواهند، در جدول جیب و قوس عددی بیابند که کمتر از عدد محفوظ باشد و آن را ازین (گ 
ی عدد محفوظ جنس از جنس نقصان کنند و در طول جدول در سطر عدد که به سرخی مسطورست به ازا

منقوص عددی که یابند بر تخته ثبت کنند و آن عدد درجات قوس بود. پس اگر از عدد محفوظ بعد از نقصان 
چیزی باقی مانده باشد آن را فضله خوانند و از سطر عدد منقوص در جدول جیب با سطر تالی آن تفاضل 

بر عددی که بر تخته مثبت است گرفته، همیشه فضله را بر تفاضل قسمت کنند. حاصل دقایق و ما تحت بود 
قوس معلوم بود و جیب خواهند، عدد درجات قوس را در  و اگرافزایند. حاصل درجات و دقایق قوس بود. 

طول جدول در سطر عدد در آورده، آنچه در یلی آن از اجزا و کسور یابند بر گرفته، نگاه دارند؛ و با درجات 
ر) قوس ضرب کنند و  ٢٥تالی خود گرفته در آن کسور (گ  قوس اگر کسور بود فضل آن سطر جیب با سطر

  xlix حاصل را بر آن جیب محفوظ جنس بر جنس افزایند. حاصل مجموع جیب آن قوس باشد از اجزا و کسور.
آنست که قوس معلوم را طریق اگر قوس معلوم بود و ازین جدول خواهند که وترش بدانند.  امّا

گرفته مضاعف گردانند. حاصل تضعیف، مـقدار وَتَرِ این  دولتنصیف کنند و جیب نصفش ازین جـ
 ـهیخواستیم معلوم کنیم. وی را تنصیف کردیم شد نصفش ) می٣٠°درجه ( لـقوس باشد. مثالً: وَتَِر 

این را مضاعف کــردیم، شد ) ١٥°,٣١′ ,٤٤″,٥٥‴( نه مدـه ال ی). جیبش از جدول گرفتیم بود ١٥°(
  l ) باشد.٣٠°( لـو این وَتَرِ قوس  ) ٣١°,٣′,٢٩″,٥٠‴( ال ج کط نچنین 

وَتَر معلوم باشد وقوس مجهول آن وَتَر را تنصیف کنیم و قوسش از جدول جیب بگیریم و  امّا اگر
:مضاعف گردانیم. حاصل قوس آن وَتَر باشد.   مب نا و نپ) هست  ٢٤وَتَرِ معلوم (گ  مثالً

قوس این حاصل  )٢٥°,٢١′,٢٥″,٣٣‴( ا که لجککه این را مناصفه کردیم، حاصل شد  )٥٠°,٤٢′,٥١″,٦‴(
و این ) ٥٠°,٠′,٠″,٠‴( o o o ناین را مضاعف ساختیم شد  )٢٥°,٠′,٠″,٠‴( o o o کهکردیم از جدول بود 

  liقوس آن وَتَرِ معلوم باشد والسالم.
  فصل دوم

در امتحان مواضع کواکب در قرانات به این آلت و آن چنان باشد که دو کوکب قران کنند و یکی دیگری را 
کسف کند یا مماس شود. در روز مقدّم قریب به آخر روز آفتاب را ارتفاع گرفته پنگان ساعت بنهند در وقت 

از زمان ارتفاع تا وقت کسف یا  ارتفاع و اوقات را مترّصد باشند تا وقت کسف یا تماس و ساعات محصول را
کسف یا مماس واقع نشود میان ایشان بعدی باشد آن بعد یا بحسب عرض فقط تواند  واگرتماس نگاه دارند؛ 

  ر) بود یا مرکّب از طول و عرض. ٢٦(گ 
که در شبی که نزدیکتر باشد به قران پیش از قران یا پس از قران و اگر آن پس طریق وی آنست  

بعد از آن به دو روز یا سه روز هم روا باشد؛ و اولی آن بود که این عمل در همان وقت یا شب قران فوت شود 
کنند تا اصح باشد. پس چون این بعد خواهیم گرفتن پیش از آن، در آخر روز مقدّم بر شب عمل، ارتفاع آفتاب 

ماس یا وَتَرِ بعد در غیر ایم و چون کسف و تگرفته، ساعت نگاه داریم همچنانک در کسف و تماس گفته
کسف و تماس در شب قران یا وتر بعد عام در شبهای غیر شب قران میان دو کوکب به ذات الشّعبتین گرفته 
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پ) ازین باب مذکور شده است و آن را قوس  ٢٦باشیم، قوس آن وتر معلوم کنیم چنانک در فصل اوّل (گ 
گاه داریم و ساعات بعد از زمان ارتفاع تا زمان رصد معلوم بعد خوانیم و جیب او بگیریم چنانچه گفته شده و ن

کنیم و دایر ارتفاع را که بعینه درجات ارتفاع است، از آن دایر ساعات نقصان کنیم و باقی را  liiکرده آن را دایر
باز ساعات ساخته با ساعات نصف النّهار مقدّم جمع کنیم تا ساعات بعد حاصل آید از نصف النّهار مقدّم تا 

م طول و عرض از زیج خوانیم. پس بدان ساعت هر دو کوکب را تقویزمان رصد که آن را ساعات رصد می
حاصل کنیم؛ و اگر رصد در شب قران بوده باشد و کسف یا تماس واقع بوده نظر کنیم اگر تقویم آن دو 

ر) و جهت متّفق و مساوی باشند، فهو المطلوب و الّا در محسوب خطا باشد  ٢٧کوکب در طول و عرض (گ 
در وقت قران بینهما بعد یافته شده  و اگرنمود؛ یا در محاسبه یا در جداول زیجی، به تصحیح آن اشتغال باید 

باشد نظر کنند اگر تقویم آن کوکب که از زیج حاصل شده به طول متحدّ بود به درج و دقایق پس بعد 
میانشان عرض باشد. پس اگر عرض دو کوکب در جهت واحد بود، فضل میان عرض هر دو بگیریم و اگر در 

نظر  آنگاها هم جمع کنیم تا تفاوت عرض میان ایشان حاصل آید. عرض را ب١دو جهت مختلف باشد هر دو
کنیم به تفاوت عرض. اگر مساوی قوس بعد مرصود باشد عرض ایشان صحیح بود والّا در عرض ایشان خللی 

در غیر وقت قران رصد  امّا اگرپ) مابین البعدین در اصالح آن باید کوشید.  ٢٧باشد به مقدار تفاوت (گ 
المحاله بینهما بعد خواهد بود. پس بنگریم اگر آن بعد مرکّب بود از طول و عرض مربّع جیب کرده باشند 

فضل مابین العرضین را از مربّع جیب بعد مرصود نقصان کنیم اگر عرض هر دو در جهت متّحد بود، و جذر 
 و اگروم شود؛ باقی بگیریم تا جیب بعد حاصل آید میان آن دو کوکب. قوس او بگیریم تا تفاوت طول معل

عرض ایشان در دو جهت مختلف باشد جیب مجموع هر دو عرض را بر جیب عرض کمتر قسمت کنیم آنچه 
بیرون آید جیب عددی باشد که مخصوص بود به عرض کمتر. چون آن را از جیب بعد نقصان کنیم جیب 

جیب را مربّع  ر) شود که مخصوص باشد به عرض بیشتر. آنگاه هر یکی ازین دو ٢٨عددی حاصل (گ 
سازیم و مربع جیب عرضی را که به آن جیب مخصوص است از مربّع آن جیب نقصان کنیم و باقی را جذر 
بگیریم تا به حسب هر عرضی جیبی حاصل آید. پس قوس هر یک از جدول جیب حاصل کنیم تا از مجموع 

  liiiهر دو قوس تفاوت طول حاصل آید.
و یکی را نه، مربّع جیب عرض کوکب ذوعرض را از مربّع جیب ازین دو کوکب یکی را عرض باشد و اگر 

بعد مرصود نقصان [کنیم] و جذر باقی بگیریم. آنچه حاصل آید تفاوت طول باشد. قوس وی بگیریم در جدول 
پ) همان قوس بعد  ٢٨هیچ یکی را عرض نبود از آن دو کوکب (گ  واگرجیب تا تفاوت طول معلوم شود؛ 

. پس اگر تفاوت طول محسوب مساوی قوس بعد باشد میان آن دو کوکب، تقویم بعینه تفاوت طول بود
محسوب آن دو کوکب صحیح بود و اگر نه، صحیح نبود؛ و در اصالح آن باید کوشیدن. و این اعمال همه بعد 
از آن بود که تقویم طول و عرض هر دو کوکب در ساعت رصد از زیج نیز حاصل کرده باشند جهت مقابالت 

  ل. اعما
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چون ازین اعمال معلوم شود که تقویم ایشان صحیح نبوده است، احتیاج افتد به امتحان دیگر تا از  پس
 یکی آنکآنجا معلوم شود که تفاوت در تقویم یک کوکبست یا در تقویم هر دو کوکب. و آن بر دو گونه بود. 

تقویم  دوم آنکق که بیان کردیم. ر) ثابته امتحان کنیم به همین طری ٢٩هر کوکبی را به قران کواکب (گ 
هر یک را به طریق رصد همچنانک در فصل اوّل از باب دوم جهت معرفت طول بلد در استخراج تقویم 

  آفتاب مذکور شده است بیرون آوریم تا تحقیق گردد والسّالم.

  
  پ.٣٢انتهای رساله، گ 

  فصل سوم
- ب اعمال رصدی است و این فصل منقسم میدر امتحان کسوفات به عکس شعاع و این عمل از جملۀ غرای

  شود به دو قسم.
آنست که  بگیرند یک پاره  و طریق وی: در پدید کردن آلتی که مخصوص بود به این عمل. قسم اوّل

پ)  ٢٩چوبی راست که تغییر و اعوجاج بدو راه کمتر یابد مانند چوب ساج و امثال آن و از آن چوب (گ 
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تر آید و بر سطرالب و هر چند این مسطره درازتر بود بهتر باشد و عمل صحیحمسطری بسازند مانند عضادۀ ا
دو طرف او دو لبنه قایم گردانند مانند دو لبنۀ عضاده، عرض یکی به مقدار چهار انگشت و عرض دیگری به 

وچکتر دو انگشت فراختر از آن و بر میانۀ این لبنۀ بزرگتر ثقبۀ دقیق کنند و بر مسامتۀ وی بر آن لبنۀ ک
  livمرکزی پیدا گردانند که بر آنجا دایرۀ صفحیۀ قرص آفتاب مرتسم گردد  والسّالم.

در معرف عمل به این آلت و آن چنان بود که پیش از روز کسوف به یک روز لبنۀ بزرگتر را به  قسم دوم
ر) از آن ثقبه بر لبنۀ کوچکتر بر چه مقدار آن دایرۀ  ٣٠جانب آفتاب کنیم و نظر کنیم تا شعاع آفتاب (گ 

آن دایره را به دوازده  صفحیۀ قرص آفتاب مرتسم گردد. بر آن مرکز به آن مقدار دایره[ای] گردانیم و قطر
قسمت کنیم و آن را اصابع قطر آفتاب خوانیم و محیط آن دایره را نیز بر دوازد[ه] قسم سازیم و آن را اصابع 
سطح گوییم و از اقسام محیط دایره به جانب مرکز انصاف اقطار بیرون آوریم و بر اقسام قطر دوایر گردانیم؛ و 

ع سطح را به دقایق قسمت کنیم به آنچه منقسم شود به پنج پنج دقیقه یا هر یکی از اقسام اصابع قطر و اصاب
بیشتر یا کمتر و در اوایل روز کسوف آفتاب را ارتفاع گیریم و پنگان ساعت بنهیم و این بر مسامتۀ یکدیگر 

ۀ ظلّ پ) تا از جانب غربی او اثر کسوف ظاهر شود مانند ٣٠باشیم (گ داریم و دایرۀ شعاع را مترصّد میمی
پرّ مگس که بر کنارۀ آن شعاع پیدا آید و آن بدو کسوف باشد. پس اگر خواهیم در آن وقت ارتفاع آفتاب 
معلوم کنیم و اگر خواهیم پنگان احتیاط کنیم تا ساعات بدو کسوف معیّن شود. آنگاه مقدار او را در آن دایرۀ 

که از آن بیشتر نشود. از آنجا مقدار کسوف معلوم داریم تا آنجا که ظلّ جرم قمر به غایتی رسد شعاع نگاه می
- کنیم از اصابع قطر و اصابع سطح و کسور هر یک و ساعات وسط کسوف. و به همین ترتیب مترّصد می

باشیم چندانک جرم آفتاب تمام منجلی گردد؛ و سایۀ جرم قمر از جانب شرقی دایرۀ شعاع آفتاب به در رود. 
ایم  را از آنجا تحقیق کنیم. آنگاه دایر از ارتفاع که از اوّل روز کسوف گرفتهر) تمام انجال ٣١پس ساعات (گ 

بیرون آوریم و آن را با ساعات کنیم  و با ساعات پنگان جمع کنیم تا ازمان کسوف به حسب پنگان معلوم 
اعات معلوم شود و از ارتفاع آفتاب زمان بدو کسوف و وسط و تمام انجال دایر استخراج کنیم؛ و از آن جا س

ایم و آن را با ساعات پنگان مقابله کنیم و صحّت عمل کنیم چنانک پیش ازین در اعمال دیگر ذکر کرده
  آنست که این هر دو نوع ساعات متساوی باشند.

با ازمان و اوضاع کسوف که از زیج استخراج کرده شده مقابله کنیم. اگر به همه چیز متّفق باشند  پس
پ) در اعمال زیجی خلل بود یا در عمل در جداول زیج، به تصحیح  ٣١بود والّا (گ  اعمال زیجی هم صحیح

بدو کسوف به طشتِ آب نگاه کنند و آن را به کرّات  و جماعتی از اصحاب ارصادآن مشغول باید شد؛ 
ردد گ شود در طشت ظاهر نمیتجربه افتاده که تا از صفحۀ جرم آفتاب مقدار یک اصبع یا بیشتر منکسف نمی

  والسالم.
  فصل چهارم

در معرفت رصد خسوفات قمری و طریق او چنانست که در آخر روزی که مقدّم بر شب خسوف باشد ارتفاع 
آفتاب معلوم کنیم و در زمان ارتفاع پنگان ساعت بنهیم چنانک در رصد کواکب بیان کرده شده است تا آنگاه 

ر) بدو خسوف باشد و بنگریم تا در  ٣٢ید و آن (گ که از جانب شرقی صفحۀ جرم قمر غباری دخانی پیدا آ



 

  

۲۰۰ 

آن زمان از پنگان چند ساعت رفته است. آن را نگاه داریم و در زمان بدو خسوف به ذات الشّعبتین مقدار قطر 
قمر را معلوم کنیم که چند دقیقه است و اگر خسوف جزوی باشد پیاپی به ذات الشّعبتین مقدار خسوف را رصد 

اه که به غایتی رصد که از آن بیشتر منخسف نشود و آن دقایق را نگاه داریم که از قطر بیشتر کنیم تا آنگمی
ازان منخسف نشده است و آن را دقایق خسوف خوانیم و هم در آن زمان نیز ساعات وسط خسوف را نگاه 

ه داریم و دقایق (گ باشیم تا زمان تمام انجال و ساعات آن زمان را نگاداریم به پنگان و همچنان مترّصد می
پ) خسوف را در دوازده ضرب کنیم و بر دقایق قطر قمر قسمت کنیم تا اصابع قطر قمر حاصل شود به  ٣٢

حسب رصد. آنگاه دایر ارتفاع بیرون آوریم و از آنجا ساعات معلوم کنیم و آن ساعات را از ساعات پنگان 
حسب ازمان و مقدار خسوفات و کسوفات نقصان کنیم تا ازمان خسوف حاصل آید به موجب رصد و به 

معلوم گردد، به شرط آنک درین اعمال تقصیر واقع نشده  lvنیّرین و جوزهر و نوبهر ١صحّت و سقم تقویم
. تم. کاتبه ٨٨٧باشد. واهللا اعلم بالصّواب. فرغ من تحریر هذه الرسّالة یوم االحد خامس عشرین ذوالعقده سنۀ 

  مؤلفه.

  توضیحات
 

xxxi  ق حکومت می کرد و در  ٩١٨تا  ٨٨٦سید منجم این رساله را به بایزید دوم سلطان عثمانی تقدیم کرده است که از سال
بایزید . حکومت صفویان در ایران در زمان فرمانروایی او آغاز شد. داشتزمان حیات پدرش در جنگ با اوزون حسن شرکت 

  .گیری کرد و در همان سال درگذشتم اول از سلطنت کنارهق به نفع پسرش سلطان سلی ٩١٨دوم در سال 
xxxii شودمنظور از مقیاس شاخص است که طول سایۀ آن اندازه گرفته می.  

xxxiii برای اطالع بیشتر دربارۀ روش دایرۀ هندی برای تعیین راستای . های نوع اول و نوع ثانی عمالً معادل یکدیگرندروش
  ).٣٤٠-٣٣٧یزدی، ص  ، نوشتۀ حمیدرضا گیاهی١٣٩١، ١٧، ج دانشنامۀ جهان اسالمدر  »دایرۀ هندی«ک .ر(نصف النهار 

xxxiv  دایر عبارت است از مقدار چرخش استوای آسمانی از طلوع آفتاب تا لحظۀ مورد نظر و فضل دایر عبارت است از کمان نیم
. درجه را به عنوان مثال گفته است ٢٠سید منجم در چهارمین روش امتحان درستی راستای نصف النهار . دایره منهای دایر

در واقع وقتی سمت خورشید در صبح و عصر نسبت به خط نصف النهار قرینه باشد، ارتفاع خورشید در صبح و عصر نیز باید 
  .برابر باشد

xxxv  شوددرجه بر حسب دقیقه درجه بندی می ٩٠در این ابزار ساده، زاویۀ:  
٥٤٠٠ = ٩٠ × ٦٠ 

xxxvi های زیرندصل دوم آمده معادل یکدیگر و قابل استخراج از رابطههای مختلفی که در فروش:  
= − ϕ + ε٩٠ حداکثر ارتفاع اول سرطان  

= − ϕ − ε٩٠ حداکثر ارتفاع اول جدی  
  :که از جمع آنها نتیجه می شود

ϕ) حداکثر ارتفاع سرطان+ حداکثر ارتفاع جدی ( = − ١
٢٩٠  

هرگاه . است) میل اعظم(درجه است میل دایرة البروج نسبت به استوای آسمانی  ٥/٢٣که حدود  εعرض جغرافیایی و  φدر اینجا 
 

                                                       
 افزوده شده است.» مقدارو «در حاشیه عبارت  .١



 

 

۲۰۱

سال
ر

 ۀ
رش
ت

 حی
ت ف

آلال
ا

 ی
ز س

ت ا
حانا

المت
ن ا
شأ

 دیّ 
حس

ّجم 
من

 یالنیگ ینی

  

درجه بکاهیم و این ارتفاع به دست آمده نسبت به افق شمالی خواهد  ١٨٠درجه بیشتر شود باید آن را از  ٩٠مقدار ارتفاع از 
  .بود

xxxvii  است) - ٥١°,٤١′(دانیم مقدار درست آن امروز می. 
xxxviii فاصلۀ ستاره از استوای آسمانی ) کمان(در اینجا . ها استفاده شده استهای فصل سوم به جای خورشید از ستارهدر روش
d در این صورت. است که در متن میل یا بعد کوکب از معدل النهار خوانده شده است :  

d= − ϕ +٩٠  ستاره) شبانروزی(حداکثر ارتفاع  

d= − ϕ −٩٠  ستاره) شبانروزی(حداکثر انحطاط  
ضمناً اگر ستاره در جنوب . درجه بکاهیم ١٨٠درجه شود باید آن را از  ٩٠در اینجا هم هرگاه کمان ارتفاع یا انحطاط بیشتر از     

شود و اگر انحطاط منفی باشد به ارتفاع ع منفی باشد به انحطاط تبدیل میاگر ارتفا. منفی خواهد بود dاستوای آسمانی باشد 
  .شودتبدیل می

چون سید منجم فاصلۀ آن را از نصف . وسط المنطقه ستارۀ میانی کمربند جبار است که نزدیک استوای آسمانی است    
درجه از استوای آسمانی یا قائد که ستارۀ  ٤٦مثال عیوق با فاصلۀ (درجه گرفته است باید منظورش ستارۀ دیگری  ٤٨النهار 

در واقع در شهر ادرنه ارتفاع نصف النهاری وسط . باشد) درجه از استوای آسمانی ٤٩انتهای دنبالۀ دب اکبر است با فاصلۀ 
  .درجه است و این ستاره در ادرنه ابدی الظهور نیست ٤٨المنطقه 

xxxix  ٦٧کندی، ص .  ه. کندی و م. ا. ا(درجه ذکر کرده است  ١٥را ) در سودان(عرض جغرافیایی بربره  زیج جدیدابن شاطر در .(
  .ظاهراً سید منجم به این زیج دسترسی داشته است

xl های توضیحهای مذکور در این فصل هم با فرمولروش VII مقدار دقیق عرض جغرافیایی استانبول . قابل تبیین است
  .جم به دست آورده است با تقریب خوبی قابل قبول استاست و مقداری که سید من ٤١,°٠′) قسطنطنیه(

xli  زیج مقادیری که برای طول جغرافیایی سمرقند، مراغه، دمشق، هرات و ساری ذکر شده تماماً منطبق بر مقادیر موجود در
های زیجپژوهشی نوین در برخالف آنچه در حاشیۀ نسخه آمده است و طبق نوشتۀ بنو وان دالن در . الغ بیگ است سلطانی

  . تدوین شده است) نه ساری(در هرات  زیج جامع سعیدی، )که هنوز منتشر نشده است( دروۀ اسالمی

  
  تشریح اآلالت فی شان االمتحانات نسخۀ ٢٩حاشیۀ صفحۀ 

ترجمۀ محمد باقری، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ( های دورۀ اسالمیپژوهشی در زیجادوارد استوارت کندی در کتاب 
که سید منجم در  زیج کریمیضمناً در هیچ منبع دیگری به . نام این زیج را بدون ذکر نام مؤلف آورده است) ١٣، ص ١٣٧٤

  . خوریم و این مطالب نیازمند جستجوی بیشتری استحاشیه آن را با عنوان رصد کریمی آورده بر نمی
xlii  ٤دقیقه است، تفاوت طول مربوط به  ٨درجه و  ٥٩چون مقدار میانگین حرکت خورشید بر دایرة البروج در یک شبانه روز 

 :آیدثانیه به روش زیر به دست می ٣٨دقیقه و 
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x := × ≅٣٨ ٨ ١٠٤ ٣٦٠ ٥٩ ٢٨
٦٠ ٦٠ ٦٠

 

, :چنین است های امروزیتفاوت طول جغرافیایی استانبول و ساری طبق اندازه گیری , ,′ ′ ′− =٥٣ ٥ ٢٦ ٤٥ ٢٦ ٢٠    
xliii  است، اشتباهاً سمرقند را آورده است زیج جامع سعیدیظاهراً سید منجم در اینجا به جای ساری که به گفتۀ خود او مبدأ.  

  
شبیه سازی نرم افزاری ماه گرفتگی در لحظۀ طلوع ماه به افق استانبول (قسطنطنیه)، 

  ).١٤٨٢اکتبر  ١٤( ٨٨٧رمضان  ١٤
xliv  ٢اگر هر

فرسنگ را معادل یک درجه بگیریم برای تعیین اینکه مسافتی روی زمین معادل چند درجه از کمان دایرۀ  ٩٢٢

٢عظیمه است باید آن را بر 
  :این کار معادل است با ضرب کردن آن مسافت در کسر زیر. تقسیم کنیم ٩٢٢

: =٢ ٩١ ٢٢
٩ ٢٠٠

   
  : از طرف دیگر

:
, ″ += + = = =′ ≅٢ ٤٤ ١٢٠ ٤٤ ١٦٤ ٨٢ ٩ ٩٢ ٤٤

٦٠ ٣٦٠٠ ٣٦٠٠ ٣٦٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠
   

گیرد، کاربرد این روش شود و مسافت تقریباً روی مدار عرضی قرار میروی خط استوا سنجیده می چون تفاوت طول جغرافیایی
  .برای محاسبۀ تفاوت طول خطای قابل توجهی خواهد داشت

xlv  در اینجا  »نصف مبلغ را بگیرند«جملۀ . رابطۀ فیثاغورس در مثلث قائم الزاویه استفاده کرده استسید منجم در مورد اخیر از
  .زاید است

xlvi منظور از شکل عروس همان قضیۀ فیثاغورس است.  
xlvii  نوشتۀ تاریخ نجوم اسالمیبرای اطالع از تاریخچۀ اندازه گیری طول یک درجه از دایرۀ عظیمۀ کرۀ زمین نگاه کنید به ،

 .٣٥٩-٣٣٤، ص ١٣٤٩ترجمۀ احمد آرام، تهران، نالینو،  آلفونسو وکرل
xlviii  رسالۀ . هشت ابزار نجومی را توصیف کرده که نخستین آنها ذات الشعبتین است» شرح آالت رصد«جمشید کاشانی در رسالۀ

کاشانی را آقای ابوالقاسم قربانی در ) هلند(کاشانی به روسی، آلمانی و انگلیسی ترجمه شده و عکس نسخۀ موجود در لیدن 
در کتابخانۀ مدرسۀ عالی شهید مطهری  ٢,٥٥٥تصویر نسخۀ دیگری از این رساله که به شمارۀ . چاپ کرده است نامه

های غیاث الدین نامه: از سمرقند به کاشانموجود است و تنها نسخۀ دارای شکل ابزارهاست، در پیوست کتاب ) سپهساالر(
از توصیف . آمده است) ١٣٧٥به کوشش محمد باقری، شرکت انتشارات علمی فرهنگی، تهران، ( به پدرش جمشید کاشانی

آید که ذات الشعبتین مورد نظر کاشانی به طور ثابت در جای خود کاشانی و مقایسۀ ان با آنچه سید منجم آورده چنین بر می
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ای در آسمان با نشانه روی دو کار هر دو ابزار تعیین زاویه اما اساس. شود ولی نوع مورد نظر سید منجم سیار استنصب می
. خط کش است که یک سر آنها با لوال به هم وصل است و از طول ضلع سوم که متغیر است مقدار زاویه قابل تعیین است

  :توصیف کوتاه جمشید کاشانی چنین است

سطرۀ قایم به مسماری ترکیب ذات الشعبتین سه مسطره باشد یکی قایم بر سطح افق و دوم را بر م
کرده باشند و باید که طول مسطرۀ ثانی [از] دو گز[و] نیم کمتر نباشد و مابین دو قطب که محل مسمار 
است از مسطره و طول مسطرۀ ثالث به قدر وتر ربع دایره[ای] باشد که نصف قطر آن به قدر مابین 

شند و مسطرۀ ثالث منقسم کنند به هشتاد و پنج المسمارین بوده و دو لبنه بر مسطرۀ ثانی نصب کرده با
جزو به اجزائی که مابین قطب و راس مسطرۀ ثانی شصت جزو باشد و هر درجه به شصت دقیقه 

از منقسم کنند و ابتدای اعداد از نزد یک باشد و بعضی به جای مسطرۀ ثالث ربع حلقه نصب کنند. (
  .)١٤٨و  ١٤٦، ص  سمرقند به کاشان...

xlix دهد و برای دقت م در اینجا تعیین کمانی که سینوس آن معلوم است و سینوس کمانی را که معلوم است شرح میسید منج
  .کندکار از روش درونیابی استفاده می

l توجه کنید که مفهوم جیب شصت برابر سینوس است پس . دانیم که وتر هر کمان دو برابر سینوس نصف آن کمان استمی
  :شوددرجه می ١٥جیب 

sin /≅٦٠ ١٥ ١٥ ٥٢٩١٤    
′/ شودمیبه پایۀ شصتگانی  که پس از بردن ′′ ′′′١٥ ٣١ ٤٤ ٥٤ ٨. پس . ثالثه خطا دارد ٠/٢دهد تنها که سید منجم می مقداری

  .ثالثه خطا دارد ٤/٠طول وتری که محاسبه کرده است 
li  دهد که رقم ثالثه تر نشان میمحاسبۀ دقیق. است ٢٥ °٢١′ ٢٥″ ٣٣‴درجه  ٢٥برابر سینوس  ٦٠طبق محاسبۀ سید منجم

  .شودمی ٣٣است که بر اثر گرد کردن همان  ٦٧٢/٣٢
lii بنابراین برای تبدیل مدت زمانی برحسب ساعات به دایر . دایر عبارت است از مقدار چرخش استوای آسمانی در بازۀ مورد نظر

 ٢٤بر ) مقدار چرخش استوای آسمانی در یک شبانه روز( ٣٦٠تقسیم  از ١٥این عدد . ضرب کنیم ١٥باید تعداد ساعات را در 
 ١٥باید دایر را بر ) آیدکه بعداً در رساله می(برای تبدیل دایر به ساعات . به دست آمده است) های شبانه روزتعداد ساعت(

 .تقسیم کنیم
liii در واقع او . در دو جهت مختلف باشند نارساستها بیان سید منجم در مورد وقتی که بعد مرکب از طول و عرض باشد و عرض

را با ) ١λو  ٢λ(ها ها تقسیم به نسبت کند تا بتواند طول مربوط به هریک از عرضرا با توجه به عرض ABخواهد بعد می
  . قضیۀ فیثاغورس به دست آورد و با هم جمع کند

 
  .را از مربع جیب فاصله کم کند و جذر حاصل را بگیردها  توانست در این حالت مربع جیب مجموع عرض البته سید منجم می

liv  بطلمیوس به آن اشاره  مجسطینام دارد و به نوشتۀ نصیر الدین طوسی، در کتاب ) داری دو سوراخ(این ابزار ذات الثقبتین
، ٨سال ( نجومۀ رسالۀ کوتاه نصیرالدین طوسی در مجل. اندشده است و منجمان دورۀ اسالمی هم انواعی از آن را ذکر کرده

» رسالۀ خواجه نصیرالدین طوسی در ساخت ابزار مشاهدۀ خورشید گرفتگی«با عنوان ) ٢٨، ص١٣٧٨، خرداد ٩شمارۀ 
 



 

  

۲۰۴ 

  

از مقایسۀ توصیف سید منجم گیالنی و . چاپ شده است) گردآوری و نوشتۀ گروه تاریخ علم بنیاد دایرةالمعارف اسالمی(
  .منجم به رسالۀ طوسی دسترسی داشته و از آن تاثیر گرفته استرسد که سید نصیرالدین طوسی به نظر می

lv  ها که هندیان آن را یعنی یک نهم برج) نهُ بهر (=نهبهر ) ق ٣٧٠حدود ( ح العلومتیافمطبق نوشتۀ محمد بن احمد خوارزمی در
نیرین و جوزهر که در متن آمده ارتباط این اصطالح احکام نجومی با مفاهیم تقویم ). ٢١٥خوارزمی، ص (گویند نَوْبَهر می

  .است بر ما روشن نیست
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analysis of the functioning of the equinox indicator is provided and a list of 
natural and local instruments for time-keeping in Iran is given. 

Seyyed Munajjim Ḥusaynī Gīlānī’s 
Astronomical Treatise  

Morteza Somi, Mohammad Bagheri 

Seyyed Munajjim was born in Lahijan city in the north of Iran and 
flourished in the 15th century AD. He was a disciple of Rukn al-Dīn Āmulī 
(1398-after 1456 AD), the author of Zīj-i Jāmiʿ Saʿīdī. The treatise describes 
methods and instruments for finding geometrical coordinates of localities, 
declination of the ecliptic, distances between cities and examining the 
accuracy of the values of the positions of the celestial bodies using eclipse 
observations. He mentions different zijes and the observation of a comet in 
830 AH (1426-7 AD). He also mentions a solar eclipse observed in Istanbul 
in 887 AH (1481 AD). The text is edited using a unique manuscript extant in 
Majlis library (Tehran). 
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Abstracts of Persian articles  

Order and Sequence of Ordinary and Leap Years in the 
Interval 940-2979 AH Solar (1561-3600 AD) 

Mohammad-Reza Sayyad 

This paper begins with a short account of different methods devised for 
defining the leap years after 1304 AH solar (1925 AD) when the Hejira solar 
calendar was approved as the formal Iranian calendar. Then the author 
introduces the process currently used in Iran which applies a software named 
Accurate Times 5.1.11. Finally he concludes that there is no regularity in 
the sequence of ordinary and leap years in the studied interval. 

Stone Equinox Indicator in Tarazuj Village near Khalkhal 
City in North-West of Iran 

Mohammad Bagheri 

Among several natural and local instruments used for timekeeping in Iran, 
the simple instrument constructed on a hill-top around three centuries ago 
is the most interesting one. It consists of three cone-shaped stone heaps on 
a hill in the east of the village Tarazuj. When observing sunrise through the 
window of the mosque in Tarazuj, the sun rises behind these cones on the 
dates relating to 18 days or 3 days before the equinox or on the equinox day, 
respectively. A historical survey has shown that the equinox indicator was 
devised and constructed by Shams al-Dīn ʿAlī Khalkhālī, a disciple of Bahāʾ 
al-Dīn ʿĀmilī (1546-1622) who wrote commentaries on ʿĀmilī’s 
astronomical and mathematical works. Then a spherical trigonometrical 
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which major contributions were made by Iranian scientists. From a 
Euro-centric view, it was a tradition intermediate between Greek 
science and the European renaissance, so in this view it is frequently 
called medieval science. 

A large number of historians of science, including the late Prof. 
Edward Stewart Kennedy and his disciples and colleagues, have 
agreed to use the term “science in Islamic civilization”. This should 
be distinguished from “Islamic science” which refers to religious 
studies such as research on the Quran and jurisprudence. 

We think that the term “science in Islamic civilization” can be 
applied to the field in general, and when the focus is on certain 
aspects or areas, other more specific terms may be used. As Prof. 
Kennedy said in an interview in the 19th International Congress on 
the History of Science and Technology1 (Zaragoza, 1993): “besides 
some Arab scientists, many Iranians, Turks, Christians, etc. 
contributed to what is called science in Islamic civilization”.  In this  
connection, I would like to quote al-Bīrūnī’s wise and open-minded 
statement: “… party-spirit makes clear-seeing eyes blind, and makes 
sharp hearing ears deaf, and instigates people to engage in things 
which no mind is inclined to adopt (Chronology of Ancient Nations, 
tr. C. E. Sachau, 1879, repr. 1998, Frankfurt, p. 79). 

Rasht, Iran- September 2013 

 
1. A Persian translation of this interview is published in: Nojum, no. 26, October 1997, pp. 9-11.  
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Editorial 
Science is a common heritage of humankind and scientists have 
exchanged their ideas and findings even during wars, and 
sometimes through the intermediary of merchants and political 
delegates. In this way they have been the supporters of peace in the 
course of history. Due to the nature of their studies, historians of 
science have also been influential in this regard. History of science 
demonstrates that modern civilization, which is based on science, is 
the result of the cooperation and cumulative work of individuals 
from different ethnic and religious backgrounds who lived in 
different centuries.  

In order to be successful in their work, scientists need financial 
and administrative support. In the course of history, science has 
flourished in different environments where it could benefit from 
political stability. One of the most fertile periods of scientific activity 
and creativity in history was the period between the 9th to the 15th 
century, when science flourished in the vast territories from 
Andalusia and North Africa in the West, through the present 
Middle East and Central Asia, until India and Western China in the 
East. The scientific tradition in this region inherited the 
achievements of former civilizations, preserved and revived them, 
and added substantial original material of its own. One important 
factor was the fact that the Arabic language became an excellent 
vehicle for scientific exchange and cooperation, after it had been 
established as the religious and administrative language in the entire 
area governed by the Islamic state. 

This scientific tradition can be studied from different points of 
view and can be referred to as Medieval, Arabic, Iranian or Islamic 
science. Each of these terms reflects one distinctive feature of the 
great scientific tradition in that historic period and geographical 
area. At the same time, each of these terms may be misleading or 
irritating because it does not cover all aspects of the tradition. It is 
difficult indeed to find a term for a scientific tradition in a territory 
governed by an Islamic state, with Arabic as its lingua franca, and to 
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