
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  علوم و فناوری دورۀ اسالمدوفصلنامـۀ تاریـخ 
  ١٣٩٢ زمستانو  پاییز، دومشمـارۀ ، دومسال 

 4شمارۀ پیاپی: 
  

ژوهشی میراث مکتوب  صاحب امتیاز:      مرکز 
ول:    ر مس رانی  مد   اکبر ا

  محمد باقری  سردبیر:   
ار   راس   محمد باقری، پویان رضوانی  : انو

ر داخلی    س مهدوی  : آرا و صفحه مد   یو
  محمود خانی  اجرای جلد:  

  

ی و امور چاپ:
 
ر فن              مد
ّ
ن شاملو           فرد حس

  مشاوران علم

ز اذکائی  *چاوشی  جعفر آقایانی   *محمدمهدی اصفهانی  *رو
ّ
ل   حسن تاجبخش *ه انوار عبدا

راهیم ذاکر * (امریکا) توفیق حیدرزاده ن رحیمی * محمدا   زدی حمیدرضا گیاهی *حسن طارمی  * غالمحس

ن معصومی *مهدی محقق  ن نصر *همدانی  حس دحس   (امریکا) س

رگرن  * )جمهوری آذربایجان(علی بابایف  روملن  *(کانادا) جان لنارت  سه)احمد جبار  *(کانادا) گلن وان    (فرا

ه)سرگی دمیدوف  سه)رشدی راشد  * (روس س)ژاک سزیانو  * )آلمان(راموال سارما  سری * (کانادا)جمیل رجب  * (فرا  (سو

د ظل * (امریکا)جورج صلیبا  ان)ریچارد لورچ  *(هند) رادا چاران گوپتا  * (هند)الرحمان  حکیم س   (انگلس

تر هوخندایک   * )سوریه(مصطفی موالدی    (ژاپن)میچیو یانو * (هلند) یان پ

اران علم   هم
ن صدری* محمد باقری  س کرامتی* افشار  غالمحس ی)  فر محمدی شمامه*  (دبیر بخش ریاضی) یو س زشکی و علوم ز   (دبیر بخش 

س مهدوی   (دبیر بخش نجوم) روان فهم خوب سجاد نیک*  (دبیر بخش فیزیک و فناوری) محمدجواد ناطق* یو

شت جلد:  ر  شود و  کاسۀ سفالی لعابدار که در موزۀ دمشق نگهداری میتصو

رای یافتن قبله است زاری  ر  ا ش رای اطالعات ب   .)۵۴بنگرید به ص (

  9، شمارۀ ، طبقۀ دوم1182تهران، خیابان انقالب اسالمی، بین خیابان دانشگاه و ابوریحان، ساختمان فروردین، شمارۀ  نشانی مجله:
   66406258دورنگار:      66490612تلفن:    13156-93519: پستی کد

www.mirasmaktoob.ir 
miraselmi@mirasmaktoob.ir 

 miraselmi90@gmail.com 
 ریال ۷۵۰۰۰بها: 

اندارد بین   المللی شمارۀ اس

۳۶۶۹ -۲۳۲۲ 



 

 

   
  فهرست

  علم و سوداسخن رسدبیر:  ۱

  
  ۵  اتیاضیر خیتار در شده انجام یها پژوهش 

 یالدیم ۱۹۸۵ سال تا یاسالم ۀدور   
  یباقر  محمد و یسواد فاطمه ۀترجم، برگرن لنارت جان 

  ۳۷  آن کاربرد و روناس اهیگ کشت ۀخچیتار 
 رانیا در یرنگرز  یبرا  

مه    فریمحمد ش
  ۴۴  شطرنج رامونیپ یاضیر یها مسئله 

  یباقر  محمد 
  ۵۳  اقبله لعابدار ۀکاس 

  یزمان میمر 
  ۵۵  : سبک نگارشی در عرص قاجارپاسخ و پرسش 

  یثقف میمر 
  ۶۶  رانیا یشناسپرنده بر رگذاریتأث و مشهور جانورشناس ،یزارودن

مه    فریمحمد ش
د ۀذبجا ّ  تجد    ۷۲  ژاپن و رانیا در »دیجد نجوم« برابر در ها واکنش:   

  یرضوان انیپو ۀرجمت ،ایساهایا یچیوئی 
  ۹۱  خاک ریز گنج افی ۀدربار  یِ  ْ ک ن د ۀرسال 

  انیمیکر نبیز ۀترجم، انوی ویچیم اماموتو،ی یجیک برنت، چارلز

  
  ها ابیره  ۱۰۰  

  ناطق محمدجواد 
    اسالم دایرةاملعارف در علم خیتار یها مدخل  ۱۲۷ 

  منفرد افسانه 
    یاسالم ۀدور  یها جیز ۱۴۷ 

  یرضوان انیپو 
    وسیثاوذوس  َ ک ر ُ ا    ۱۵۰  

  مقدم یر یام معصومه 
ن حکومت در ییاروپا احانیس ۱۵۹      یصفو  و یعث

  یقبادیک فاطمه ۀترجم، وسیر کایمون 

  
  ۱۶۲  الحساب نقود 
  فالح نیحس 

 
     ۱۷۳  مصاحب نیغالمحس دکرت یعلم ۀنام یزندگ 

  یمدقالچ رضایعل 
   ۱۸۹  فرانکفورت یاسالم - یعرب علوم خیتار ۀمؤسس 

  یمهدو  ونسی 

  
  ۲۰۰  یالنیگ اریکوش ئةیاله علم جوامع يف املفرد الباب ترجمۀ فارسی

  منسوب به حاسب طربی  
  یعرش محمدرضا 

  

 مقاله

شریات  معرفی و نقد کتاب و 

سخ خطی  معرفی 

 ها یادنامه

 رسائل



 

 

١ 

رۀ 
ش

م، 
دو

ل 
سا

ن، 
یرا
و ا

م 
ال
اس

ی 
لم
 ع
ث
را
می

وم
د

 
ی 
یاپ
(پ

۴
 ،(

یز
پای

 
و 

ان
ست
زم

 
۱۳
۹۲

 

  

  

  

  

  
  

  

  علم و سودا
هاي  آموزش و پژوهش، عنصر مهمی از فعالیت در جهان امروز، علم و ترویج و تعمیق آن از طریق

امروزه قدرت علمی هر کشور اهمیتی حتی بیشتر از قدرت نظامی و اقتصادي آن دارد  ،انسان است. 
تابع قدرت علمی هستند. درون  ،مستقیم یا غیر مستقیم ،زیرا در عصر اطالعات دو عامل اخیر

جوامع بشري هم فراگیري علم مسیر اصلی زندگی افراد دست کم تا پایان دورة نوجوانی است. 
گذارند. گذشته از این، کار علمی که  مره تأثیر می                        ً             دستاوردهاي علمی مستقیما  بر زندگی روز

فزاید و آنها را در یافتن مسیر ا مستلزم به کارگیري ذهن است بر توانایی تحلیل و تدبیر افراد می
ها در اثر فعالیت علمی داراي  کند. شخصیت فردي و روحیات انسان تر می فقومناسب زندگی م

شود که آزادگی، استغنا و شادابی از جملۀ آنهاست. به همین ترتیب،  اي می شده هاي شناخته ویژگی
و مبحثی به عنوان اخالق علمی مطرح گذارد  ها اثر می ابعاد مختلف فعالیت علمی بر روابط انسان

  شود.   می
این آمیختگی چند سویۀ فعالیت علمی با ابعاد مختلف زندگی فردي و اجتماعی، با توجه به 

یابد. نخستین مورد، دلبستگی  اي که پیرامون اوست تجلیات گوناگونی می هاي فرد و جامعه ویژگی
                         ً                  و حتی منافع فردي، و عمدتا  به خاطر لذتی است و اشتیاق به علم، فارغ از فواید آن براي جامعه 

شود. چنین دانشورزي را که وارد حوزة جذابیت علم شده  که از کشف حقیقت در فرد ایجاد می
هاي   خوانیم. او فارغ از اندیشۀ سود و زیان و به دور از مصلحت اندیشی می سودایی علم ،است

هوش و حواسش را به خود مشغول کرده رایج در پی کشف آن گوشه از حقایق علمی است که 
انداز مقصد را  شود که چشم دستاوردهایی حاصل می ،است. بدیهی است که با این تمرکز و تالش

بخشد. گوش چنین  کند و به پاي خستۀ زائري که راهی طوالنی را پیموده توان تازه می تر می روشن
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طاقت «دهکار نیست که به قول سعدي ب »پرستان خوابگرد خانه«کارانۀ  کسی به پندهاي محافظه
اش موجب ایجاد و  . این رویکرد به علم عالوه بر دستاوردهاي احتمالی»وعظ نباشد سر سودائی را

شود. این مصداق همان گنجی  نیازي و سازگاري و سرافرازي در پژوهشگر می تقویت روحیۀ بی
ما خبر داشتندي، از ما به شمشیر  اگر شاهان از لذت علم« مویواقیت العلاست که به نوشتۀ مؤلف 

ها و  مهري ها، بی ها، کارشکنی ستاند و از غم حسادت این علمی است که تو را از تو می». ببردندي
رهاند. چنین دانشمندي عصر جمعه دلتنگ نیست که از صبح فردا باید دوباره به  ها می ناسپاسی

اگر آخر هفته را صرف خانواده و  سرکار برگردد بلکه پیگیري کارش جمعه و شنبه ندارد و
تواند از شنبه دوباره کارش را پی بگیرد.  کارهاي ضروري روزمره کند، خوشحال است که می

براي برگشتن به کار شتاب و اشتیاق دارد. این گونه دانشمندان حتی پرواي کنده و زندان هم 
دین جمشید کاشانی به خاطر ال اند. غیاث د و خالق بوده                          ّاند و در همان شرایط هم مول  نداشته

اش نه به حسادت اطرافیان توجه داشت و نه مرعوب جاه و جالل حاکم بود. حتی  آزادمنشی
تحت تأثیر چاپلوسانی که تحمل محبوبیت  ،بیگ غ ُل                      ُدوست و هنرپروري چون ا  حاکم دانش

و از  کند که زودتر کار رصد به پایان برسد آرزو می ،آزادوار جمشید کاشانی را نداشتند
  پروایی جمشید کاشانی که اهل کاسه لیسی و آستان بوسی نبود فارغ شود.  گویی وبی كر

متعادل و با رعایت سایر ابعاد زندگی مثل امور مالی،                              این منش و روش علمی اگر در حد 
بخش است.  تندرستی، امور خانوادگی و اجتماعی در پیش گرفته شود الگویی ستودنی و سعادت

چون فرد عالم و آزاده روحی  .پذیري را دارد ل از این شیوة زندگی کمترین آسیبخوشبختی حاص
کند و فضاي همکاري  ها و منابع خود به دیگران کوتاهی نمی سیراب دارد از عرضۀ دانسته

آورد. براي رسیدن به چنین موقعیتی شخص باید عالوه  صمیمانۀ مطلوبی پیرامون خویش پدید می
  پژوهش کند.  ی، بر اساس ذوق و استعداد خود در رشتۀ خاصبر کسب معلومات رسمی

ولی همت  ،م کردیم هستندیرستپذیري که  انداز دل کسانی هستند که مایل به دستیابی به چشم
کارهاي دشوار را ندارند. همچنین به علت نداشتن زمینۀ  انجام هاي دراز و و شکیبایی پیمودن راه

هاي افتخار  بر به قله خواهند از راه میان علمی کافی و به خاطر توهمی که دربارة خود دارند می
اما دستۀ دوم دانشورزان ». بري ندارد راه پیشرفت علمی میان«که  اند گفتهدرستی  علمی برسند. به

اند حل  دانند که دانشمندان تا کنون نتوانسته اي می ود را حل مسئلهبحث ما تنها راه پیش روي خ
کنند؛ مثل تثلیث زاویه، تربیع دایره و تضعیف مکعب (سه مسئلۀ ریاضی مشهور یونان باستان) یا 

هاي علمی که آنها را به  کیشوت یافتن مقدار دقیق عدد پی (نسبت محیط دایره به قطر آن). این دن
نامیم، کار خود را به هر مقام علمی یا اداري که  می سودازدگان علمدستۀ اول، قرینۀ دانشورزان 
اما گوششان به هیچ توضیح معقول و منطقی بدهکار نیست. اثبات قضیۀ  ،کنند بتوانند عرضه می
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اي ریاضی که چند قرن  هاست؛ قضیه هاي مورد عالقۀ این سودازده آخر فرما هم یکی از موضوع
خود مشغول کرد و پاسخی هم که سرانجام چند سال پیش براي آن یافته شد تنها  ریاضیدانان را به

زندگینامۀ علمی دکتر غالمحسین «(نگاه کنید به مقالۀ  براي متخصصان ریاضیات قابل درك است
. در زمانۀ )تئوري مقدماتی اعداد، بخش مربوط به کتاب میراث علمیدر همین شمارة » مصاحب

ه کیمیاگري یا ساختن ماشین کار دائم بپردازد (در طول تاریخ چه عمرها ما اگر کسی بخواهد ب
از همین سودازدگانی باشد که به تعبیر  دتوان که صرف این دو کار نشده است!) تنها می

در قبال این سودازدگان علمی رفتار تند یا  شناسان دچار نوعی پارانویا هستند. در جوامع غربی روان
اندرکاران مطبوعات علمی  گیرد زیرا آنها وقت دانشمندان و دست ورت میتفاوت ص در نهایت بی

به علت فقدان ارزیابی کارشناسانۀ آنچه به  ،کنند. در شرق و از جمله کشور خودمان را تلف می
شوند و به  گاهی چنین کسانی موفق به چاپ مقاله یا کتاب می ،شود عنوان علم عرضه می

بینانه در  کنند، یا دست کم اخبار ادعاهاي علمی آنها بدون نقد واقع هاي عمومی راه پیدا می رسانه
کنند که  اي به حال جامعه ندارند و همیشه حس می شود. سودازدگان علمی فایده جامعه عرضه می

اند یا دانشمندان دیگر  توجهی ناشی از عدم درك اهمیت کارشان قرار گرفته مهري و بی مورد بی
اند. از این رو همیشه نوعی  ا حسادت راه پیشرفت و شهرت آنها را بستهبه خاطر انحصارطلبی ی

رسد. در واقع  حس تنهایی و مظلومیت در خود دارند. اما ضرر چندانی هم از آنها به جامعه نمی
همچون دن کیشوت که در عین رؤیابافی به اصول اخالقی و انسانی پایبند بود، اینها هم در شور و 

و براي رسیدن به مقصد از هیچ  ن علم (دستۀ نخست بحث ما) شباهت دارندشیفتگی به سودائیا
کنند ولی به  اي دریغ ندارند. این افراد فضیلت را در شکوفایی علمی جستجو می کوشش و هزینه

هاي علمی  اطالعی از کارهاي انجام شده در حوزه روند. ناآشنایی با مبانی رسمی علم، بی بیراهه می
براي ظهور سودازدگان علم  را  زمینه ،ریخچۀ دور و دراز و پرنشیب و فراز علمخبري از تا و بی

  کند.  مهیا می
هستند که متأسفانه نیاز به  سوداگران علمسومین و آخرین دستۀ دانشورزان در این مقال 

ه اي، کم یا زیاد، از علم دارند ولی ب توضیح مبسوط دربارة آنها نیست. اینها کسانی هستند که بهره
دوستانه و اخالقی، علم خود را به قول خیام در مقدمۀ رسالۀ جبر و  هاي انسان جاي ویژگی

اگر ببینند که کسی جستن «و هم به قول او ». بندند جز در راه اغراض مادي به کار نمی«اش  مقابله
حقیقت و برگزیدن راستی را وجهۀ همت خود ساخته، و در ترك دروغ و خودنمایی و مکر و 

جامعه از سوداگران علم ...».  کنند شمرند و تمسخر می جهد و سعی دارد، او را خوار می ،حیله
دهند بلکه به خاطر عرضۀ کاالي  زیرا آنها نه تنها سرمایۀ کشور را به هدر می ،بیند آسیب می

کنند.  اصل پژوهش علمی صادقانه است مخالفت میحتقلبی خود چنان که خیام گفت با کاري که 
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زند. انحصارطلبی از  ي علمی به محیط صمیمی و همکاري داوطلبانۀ علمی هم لطمه میسوداگر
ساالري، عواملی غیر از  هاي سوداگري علمی است. در جوامعی که به جاي شایسته ویژگی

ها به افراد باشد سوداگري علمی مجال بیشتري دارد.  صالحیت علمی، مبناي سپردن مسئولیت
گیرد و به راحتی  ه منافع مورد نظرش هر اصل و معیاري را نادیده میسوداگر علم براي رسیدن ب

هاي نامشروع به  آید. سوداگر علم امکاناتی را که از راه به رنگ مورد قبول قدرت حاکم درمی
برد؛ از جمله این که کار انجام شده توسط دیگران را که  آورد به نادرستی هم به کار می میدست 

اي نیست و  علمی پدیدة تازه معضلکند. این  طلبی دارند به نام خود عرضه می                   نیاز ماد ي یا افزون
هاي آن هم بسیار است. سرقت علمی و دست و پا کردن مدرك تحصیلی تقلبی یا عنوان  نمونه

علم را  ،اي دانشمند سوداگر هاي جامعۀ علمی ناسالم است. در چنین جامعه علمی دروغین از آفت
هایی چون  ادعایی، خصلت رویی و بی د و به جاي فروتنی و گشادهساز دام جاه و مال می

طلبی، انحصارگري، خساست علمی، پرمدعایی و رفتار تحقیرآمیز نسبت به دیگران از خود  فرصت
رفتار متفرعنانه و ». جهل از این علم به بود بسیار«دهد. همین جاست که باید گفت  نشان می

براي متمایز کردن سوداگران علم از سودائیان علم (دستۀ اشرافیت آکادمیک معیارهاي بارزي 
افتد و سودائیان علم به  نخست) است. در جامعۀ علمی ناسالم کار به دست سوداگران علمی می

سوز و پرمحتوا با  شوند. در چنین اوضاعی است که تفاوت میان حاصل کار طاقت حاشیه رانده می
  شود. کنند نادیده گرفته می و رساله عرضه می آنچه مؤسسات فروشندة تحقیق و پروپوزال

بندي منش علمی در سه مقولۀ سودائی، سودازده، و  در پایان الزم است اضافه کنم که این دسته
                                                                               ً        سوداگر تنها مبین سه گرایش انتزاعی است و چنین نیست که بتوان هر فرد معین را دقیقا  در یکی 

شود  ه کاربرد منطق فازي در علوم انسانی محسوب میجا داد. بلکه مطابق آنچه امروز ها از دسته
توان گفت فالن                                                                 ً   باید گفت هر فرد به نسبتی به هر یک از این سه دسته تعلق دارد. مثال  می

  درصد سوداگر است.  20درصد سودازده و  10درصد سودائی،  70دانشمند 
ایبش درصد تعلق باید آرزو کرد و کوشید که با اصالح جامعۀ علمی و پیراستن آن از مع

دانشورزان به دستۀ نخست افزایش یابد و تالش علمی با رعایت روزافزون اصول اخالقی و انسانی 
اي نیست، تنها به زبان دیگري  و پایبندي فزاینده به موازین اجتماعی همراه شود. این حرف تازه

  شود. مکرر می

ــایند  ــت آزاده را ز روي خوشــ   قامــ

  

ردـکــ مـرد خـم نتـوان    پـیش فرومایـه    
  

ــن و مــرو ت    ــی و دی ــش و آزادگ                                        دان
  

ــرد     ــوان ک ــدة درم نت ــه را بن ــن هم ای
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های انجام شده در تاریخ ریاضیات  پژوهش

  میالدی ۱۹۸۵دورۀ اسالمی تا سال 
  جان لنارت برگرن

  ٢و محمد باقری ١ترجمۀ فاطمه سوادی

ۀ و نامدار تاریخ ریاضیات و نجوم دور اشاره: رجس ژوهشگر  رگرن،   ۀآقای دکتر جان لنارت 

سی با عنوان  ش) مقاله۱۳۶۴م (۱۹۸۵اسالمی، در سال  وضعیت کنونی تاریخ «ای به انگل

ربار  ٣انجمن مطالعات خاورمیانه خبرنامۀدر » ریاضیات در جهان اسالم شر کرد. این مقالۀ  من

شامل گزارشی بود از مطالعاتی که تا آن زمان دربارۀ تاریخ ریاضیات دورۀ اسالمی به صورت 

رجمۀ فارسی این مقاله در پی می رگرن تا کنون  مقاله یا کتاب یا رساله انجام شده بود.  آید. آقای 

شان رجمۀ فارسی کتابی از ا ران سفر کرده و  هایی از ریاضیات دورۀ  گوشهبا عنوان  دو بار به ا

شر شده است. در سال  اسالمی شریۀ  ۱۹۹۷من شان در  مقالۀ دیگری در همین زمینه از ا

وریا ماتماتیکاه ) چاپ شد که ادامۀ مقالۀ قبلی بود و ۴۴۰- ۴۰۷، ص ۱۹۹۷، ۲۴(سال  س

رد. سرانجام در ک م عرضه می۱۹۹۵- ۱۹۸۵های  گزارشی از کارهای انجام شده در فاصلۀ سال

ژوهش و ۲۰۱۴سال  س،  رگرن بوده و اکنون به تدر شجوی آقای  روم ل ن که خود دا    ِ ِ         ِ  ِ                                                           ، گ ل ن وان 

ژوهش غال دارد، طی مقالۀ دیگری  های انجام شده دربارۀ تاریخ  تألیف دربارۀ تاریخ ریاضیات اش

ررسی کرده است. مقالۀ اخیر د ۲۰۱۱تا  ۱۹۹۶ریاضیات دورۀ اسالمی از  از ر کتابی به نام را 

شر شد که مجموع ٤اسکندریه تا بغداد ت  ۲۴ ۀمن رگرن به مناس مقالۀ اهدا شده به دکتر 

شان به نام سالگی اوست. این مقاله۷۵ دولی و گلن وان  ها را دو تن از شاگردان ا های ناتان س

دولی، روملن گردآوری کرده روملن و س رگرن و  ر  افراد مشهوری چون  اند و مؤلفان آنها عالوه 

س، احمد جبار، ژاک  رنت زوی النگرمن، سونیا  دیوید کینگ، یان پ. هوخندایک، گرگ دیونگ، 

                                                        
شگاه مک .١ شجوی دکتری تاریخ علم، دا  fateme.savadi@mail.mcgill.caگیل (کانادا)،  دا
شریۀ  .٢ رانسردبیر  ژوهشکدۀ تاریخ علم میراث علمی اسالم و ا شگاه تهران،، عضو هیأت علمی    دا

 mohammad.bagheri2006@gmail.com, www.mb-kushyar.com 
3. J. L., Berggren, “History of Mathematics in the Islamic World: The Present State of Art”, Middle East Studies 

Association Bulletin, vol. 19, no. 1, July 1985, pp. 9-33. 
4. From Alexanderia, Through Baghdad 



 

  

۶ 

ند. چون این سه مقاله حاوی اطالعات و  سزیانو، خولیو سامسو، عادل انبوبا ریچارد لورچ هس

ژوهشگران تاریخ ریاضیات کمک می ار مفیدی است و به  جام شده کند تا از کارهای ان س

فاده کنند و دوباره رجمۀ فارسی دو مقالۀ بعدی را هم در شماره اس رآنیم که  های  کاری نکنند، 

سی مقالۀ حاضر در کتاب  میراث علمیآتی  شر کنیم. اصل انگل نیز  از اسکندریه تا بغدادمن

رای اطالع از مشخصات کامل مقالهتجدید چاپ شده است فهرست ها بنگرید به  ها و کتاب . 

شار تنظیم شده است. ب الفبایی نام مؤلف و سال ان رت ه که به    ١منابع پایان این نوش

*** 
اری از یافته ارهای  های حوزۀ تاریخ ریاضیات دورۀ اسالمی در سال س های اخیر جز در چارچوب نوش

شده است، هرچند که می ری را به خود جلب کند تخصصی گزارش  ش . هدف از تواند عالقۀ افراد ب

ن این تحقیق عرضۀ گزارشی از زمینه ژوهش در تاریخ ریاضیات دورۀ اسالمی  ها و یافته نوش های مهم 

ر از آنچه یک » ریاضیات«در دهۀ اخیر به محققان فرهنگ اسالمی است. البته  شامل مباحثی فرا

یجه این تحقیق مروری اجم شد، بوده است؛ درن ند ر هر ریاضیدان امروزی ممکن است ب الی است 

ر موضوعاتی چون حساب،  دورۀ اسالمی به شمار می» علوم ریاضی«آنچه در حوزۀ  آید، یعنی عالوه 

رداخت. زارهای ریاضی نیز خواهیم  اسی و ا   جبر و هندسه، به مکانیک، نورش

رای نجوم خواننده را به دو مقاله از  در مورد این تحقیق ذکر دو نکته الزم است: نخست آن که 

ژوهش در علوم دقیق در دورۀ «دهیم: یکی با عنوان  دیوید کینگ ارجاع می نکاتی دربارۀ وضع کنونی 

). دیگر آن که این تحقیق تنها به a۱۹۸۳» (نجوم در دورۀ ممالیک«) و دیگری با عنوان ۱۹۸۰» (اسالمی

سوی و آلمانی زبان می سی، فرا رای یافت آثار انگل راین خواننده  ن گزارشی از منابع و ردازد، بنا

رشمار به زبان روسی باید به جاهای دیگر مراجعه کند.   ٢مطالعات 

  های کل بررس
شریۀ » میراث عربی در علوم دقیق«کندی مقالۀ مفیدی در توصیف علوم ریاضی دورۀ اسالمی با عنوان  )

. سزگین نیز در ٣)۱۹۶۸() و نیز مقالۀ دیگری تنها مربوط به دورۀ مغول و سلجوقی دارد ۱۹۷۰، األبحاث

ری سرگذشت اختی به نام  -ای نامه مقدمۀ جلدهای پنجم و ششم ا ش (به  عربی های نگارشتاریخ کتا

کند که با مرگ  می عرضههای تاریخی  ر مبنای دوره گزارشی نجوم) ۶ریاضی و جلد  ۵آلمانی، جلد 

                                                        
شر شده در  تواند از مقاله خوانندۀ عالقمند می. ١ امۀ جهان اسالمهای مرتبط با تاریخ ریاضیات من ش رةالمعارفو  دا زرگ  دا

ژه مقاله آمده است) به ۱۲۲-۹۹، ص ۳، شمارۀ میراث علمی(که فهرست آنها در  اسالمی حساب، «و » جبر و مقابله«های  و

فاده کند. » علم   م. –نیز اس

شریۀ ٢ شارات انجمن ریاضی امریکا، گزارشMathematical Reveiws( ماتماتیکال ریویوز. در  شر  ) از ان رشمار من هایی از آثار 

  شود. شده به زبان روسی، عرضه می

رجمۀ ٣ رفارسی در: بویل، جی. آ.، .  رجمۀ حسن انوشه، ج ان کمبریجتاریخ ا شارات امیرکبیر، چاپ دهم، تهران ۵،  ، ۱۳۹۰، ان

 م.-. ۶۴۱-۶۲۱ص 
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ری عالی با عنوان در نهایت، یوشکیوی ١یابد. م) خاتمه می۱۰۵۰ق/۴۴۲بیرونی (حدود  ریاضیات چ در ا

سوی به۱۹۷۶( عربی رجمۀ فرا روزشده از متن اصلی روسی است، تاریخ ریاضیات محض در  ) که 

د کاشانی ( دورۀ اسالمی را تا زمان درگذشت غیاث گوید. در واقع  م) باز می۱۴۳۰ق/۸۳۲الدین جمش

س از کتاب ی ه شده  ر آثار نوش وشکیویچ دربارۀ تاریخ ریاضیات دورۀ هدف این مقاله مروری کلی 

توان  اسالمی، و نیز تکمیل گزارش وی با ارجاع به منابع مرتبط با همۀ علوم ریاضی است. همچنین می

رگرن] با عنوان  رینگر۱۹۸۵که امسال ( اسالمی ۀریاضیات دوراز کتاب نگارنده [ شارات اش  - ) توسط ان

  ٢رسد، یاد کرد. ِ              ف رالگ به چاپ می

  

ت به  به س ژوهش در ریاضیات دورۀ اسالمی ۱۹۸۵تازگی ( ده است که به  ر به چاپ رس ) سه ا

ار کمک می سخه س ه است؛ یکی فهرست  های خطی نجومی و ریاضی  کند. دو تا از آنها را کینگ نوش

رو دیگری  ٣کتابخانۀ ملی مصر به زبان عربی، سی ( مروری  ). سومی ۱۹۸۴همان فهرست به زبان انگل

سخه ون از ماخ است ( فهرست  س ری شگاه  ). اینها البته ۱۹۷۷های خطی عربی مجموعۀ یهودا در دا

سخه ی از  رشمار کتابخانه آغاز کار است، به امید روزی که فهرس انبول فراهم شود.  های خطی  های اس

                                                        
شر شده است. جلدهای ١ ر به فارسی من شار نیافته  ۶و  ۵. تنها جلدهای اول تا چهارم این ا رجمه شده ولی هنوز ان به فارسی 

 م.-است. 
رجمۀ قاسم وحیدی . این کتاب٢ شارات فاطمی در سال  با  لۀ ان شر شد (چاپ  ۱۳۷۳اصل و علیرضا جمالی به وس در تهران من

سی آن با نام ۱۳۷۴دوم:  شر شد. ۱۹۸۶در سال  Episodes in the Mathematics of Medieval Islam). اصل انگل   م.- من

سخه۱، ج رالکتب المصریةفهرس المخطوطات العلمیة المحفوظة بدا. کینگ، دیوید، ٣ های خطی علمی، همراه با نمایۀ  : فهرست 

سخه دگان و عنوان ۲ها؛ ج  نام کاتبان و صاحبان  س ب تاریخی، ذیل موضوعات، همراه با نمایۀ نام نو رت : فهرست تفصیلی با 

 م.- . ۱۹۸۶، ۱۹۸۱ها، قاهره  سخه

رگرن جان وارت کندی لنارت   ادوارد اس



 

  

٨ 

 رشدی راشد

رای بدون منابع نمی ش رفت و  رسی به منابع تنها از طریق فهرست توان پ ژوهشگران دس ر  ش ها  ب

ر است.    امکانپذ

  نظریۀ اعداد
ش ار پ س ق.م) به انواع خاصی از اعداد صحیح (زوج، فرد، مربع، و ۳۰۰ر از اقلیدس (حدود  یونانیان 

 
 
ان ادامه یافت. مثال  غیره) عالقمند بودند و این عالقه تا پایان عصر باس
ً
، اصولمقالۀ هفتم در  اقلیدس (                                                                 

) که با ۶گوید؛ اعدادی (مانند  سخن می» تام«) از اعداد ۲۲تعریف 

رند. تعمیم این فکر به  های حقیقی علیه مجموع مقسوم را شان 

حاب«تعریف اعداد 
 
   م ت
َ
انجامد. دو عدد صحیح را متحاب  می»  ُ 

ر با مجموع مقسوم را یگری های حقیقی د علیه گویند اگر هر یک 

(حدود  ت دادن کشف این مفهوم به فیثاغورس  س باشد. شاید 

م) به ۳۳۰-۲۵۰ق.م) از سوی یامبلیخوس (حدود  ۵۸۰-۵۰۰

ت دادن  س جای تاریخچۀ اعداد متحاب، بیانگر عالقۀ یونانیان به 

شاف ه اک زرگ گذش ردید تاریخ این  ای دور باشد. بی ها به مردان 

ان به زما شمفهوم در جهان باس ار پ س ر می نی  گردد که  ر از آن 

ه (حدود  ّ         ثابت بن قر  رش با نام  ق) قضیه۲۱۰-۲۸۸          کتاب ای در ا

توان، با یافتن انواع خاصی از اعداد اول، اعداد  که به کمک آن می کردمطرح                   ّ في األعداد المتحاب ة

س از ثابت تنها a۱۹۷۷(سعیدان،  ١متحاب را یافت اخته ). با این حال، تا چند قرن  جفت متحاب ش

 علی ٢بود. ۲۸۴و  ۲۲۰شده همان نمونۀ قدیمی 
 
    اما اخیرا
ً
نی (           ) و رشدی راشد ۱۹۸۲رضا جعفری نائ

شان داده۱۹۸۳( رانی سدۀ هفتم هجری که نظریۀ صحیحی در  اند کمال )  الدین فارسی، ریاضیدان ا

ین رنگین س در اوایل دهۀ را یاف ٣)۱۸۴۱۶و  ۱۷۲۹۶کمان مطرح کرد، این جفت متحاب ( تب ت و س

زدی جفت  نخست سدۀ یازدهم هجری هم را یافت.  ۹۴۳۷۰۵۶٤و  ۹۳۶۳۵۸۴ وطن وی، محمدباقر 

فاده از قضیۀ ثابت  زدی شامل بن قره هر دو ریاضیدان نتایج خود را با اس به دست آوردند و رسالۀ 

                                                        
ه: اگر ١ ّ        . قضیۀ ثابت بن قر                  p ،q  وr  د به طوری که npاعداد اول باش = ´ -3 2 1 ،nq -= ´ -13 2 nrو  1 -= ´ -2 19 2 ، آنگاه 1

n pq2  وn r2 .ند  اعداد متحاب هس
ند و مجموع آنها  ۱۰۰و  ۵۵، ۴۴، ۲۰، ۱۱، ۱۰، ۵، ۴، ۲، ۱، عددهای ۲۲۰های  علیه مقسوم. ٢ های  علیه است. مقسوم ۲۸۴هس

ند و مجموع آنها  ۱۴۲و  ۷۱، ۴، ۲، ۱، عددهای ۲۸۴ ) ثابت بن قره اثبات قضیۀ ۱۹۸۵است. به گفتۀ هوخندایک ( ۲۲۰هس

رای  ی آن  شان دادن درس nمشهور خود را با  = ن) به پایان می4 ش س پ رد. به نظر هوخندایک چون در این حالت  (پانو

ند. شود، ثابت می تولید می ۱۸۴۱۶و  ۱۷۲۹۶جفت متحاب  ست که این دو عدد متحاب هس   دا

 م.-م یافت. ۱۶۳۶. فرما هم اینها را در ٣
 م.-م یافت. ۱۶۳۸. دکارت هم این اعداد را در ٤
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های جدید در ریاضیات حوزۀ غربی تمدن اسالمی  ژوهش ١تعمیمی از مفهوم عددهای متحاب است.

شان می۱۹۸۳و  ۱۹۸۰) و حوزۀ شرقی آن (راشد، ۱۹۸۱(جبار،  ه )  ت پیوس ای در نظریۀ  دهد که س

له اعداد در دورۀ اسالمی شکل گرفت و منجر به کشف قضیه هایی شد که اغلب به ریاضیدانان  ها و مس

ت داده شده س لۀ  ٢مانند پیدا شدن قضیۀ ویلسون -اند غربی چند سدۀ بعد  ری از ابن هیثم؛ مس در ا

لۀ حاصل جمع توان چهارم اعداد صحیح ٤خازنی ۀمیزان الحکمدر  ٣های باشه وزنه متوالی ؛ یا مس

n, , ,L 2  ٥).هجریقبیصی (سدۀ چهارم ابوصقر  رسالة في انواع من األعداد وطرائف من األعمالدر  1

ر داوری یوشکیویچ (ص  اقع دیگر نمیدر و در آثار ریاضیدانان دورۀ «) صحه گذاشت که ۶۹توان 

ار اندک است س   ».اسالمی دربارۀ نظریۀ اعداد مطلب بدیع 

  حساب
رةالمعارفعبدالحمید صبره در  ش دوم، ج  اسالم دا را مرور خوب و ») علم الحساب«، ۱۹۷۱، ۳(و

ر کل موضوع  شرفت کرده  کرده اما از آنجا که تاریخ ریاضیات دورۀ اسالمی به عرضهجامعی  سرعت پ

امروز باید تکمیل شود. یکی از » مبحث کسر در دورۀ اسالمی«هایی از آن مانند  است، بخش

رین یافته هیجان رین متن  کهن«ای از سعیدان با عنوان  های تاریخ ریاضیات دورۀ اسالمی در مقاله انگیز

 لوکی (۱۹۶۶(» عربی حساب
 
       ) ظاهر شد. قبال
ً
اس  ٦)۱۹۵۱               د کاشانی، اخترش شان داده بود که جمش

رخی از شاهکارهای  بیگ در سمرقند، کسرهای دهدهی را به دربار الغ رده است و  راحتی به کار 

اتی وی، هم در پایۀ شصت و هم در پایۀ ده انجام شده است. با این حال، در سال  احمد  ۱۹۶۶محاس

شان میسلیم سع نه کاشانی... بلکه «دهد  یدان خالصۀ متنی را به چاپ رساند که به بیان خودش 

ش از کاشانی کار می ۵اقلیدسی، که  ری دربارۀ  قرن پ ین ریاضیدان مسلمانی است که ا کرد، نخس

                                                        
ند که مجموع  ۶و  ۲۵) است. این اعداد جفتی مانند equiponderantتعمیم در واقع نظریۀ اعداد متعادل (. این ١ هس

نی  علیه مقسوم زدی در مورد این اعداد بنگرید به: نائ ژوهش  ر دربارۀ  ش رای اطالعات ب ر است ( را های صحیحشان با هم 

شرفت نظریۀ۱۹۸۳). راشد (۱۹۸۲( ررسی دقیق پ های حقیقی و ورود توابع حسابی به ریاضیات دورۀ اسالمی  علیه مقسوم ) به 

ین بار در  شان داده است که اعداد متعادل نخس  ق)۴۲۹(متوفی ابومنصور بغدادی  التکملة في الحسابرداخته و همچنین 

له ظاهر می ) حاوی چند متن عربی ۱۹۸۳آمده است. مقالۀ راشد ( ۱۹۸۵های این رساله در سعیدان  شود. چند نمونه از مس

ار مهمند. س یات و نظریۀ اعداد  رکی  است که از لحاظ تاریخ 
p ،(pعددی اول باشد، آنگاه p. اگر٢ )(p )- - ´ +1 2 2 1 1L رای مثال  را می ´، عدد ۵شمارد.  ´ ´ + =4 3 2 1 1   . شمارد را می 25

3. Bachet 
لۀ پیدا کردن حداقل تعداد وزنه زرگ مس رای وزن کردن جسمی است که وزن آن عدد صحیحی است که  ر از عدد  های مورد نیاز 

ست.    معینی ن

سکایا، ٤ له توسط خازنی بنگرید به: روژا ر در مورد طرح این مس ش رای اطالعات ب  .۱۹۸۵.  

سوی آ٥ رای متن عربی و خالصۀ فرا القبیصي صاحب الرسالة في جمع انواع من األعداد (ایاصوفیا «ن بنگرید به: انبوبا، عادل، . 

رجمه و شرح ۹۵-۷۳، ص ۱۹۸۲، ۲، ۱، العددان ۶، المجلد مجلة تاریخ العلوم العربیة، »ا)۸۸- ب۸۵، ص ۴۸۳۲ رای   .

سی بنگرید به: سزیانو،   .۱۹۸۵انگل
  .Sezgin F. (ed.), Islamic Mathematics and Astronomy, vol. 56, 1998, pp. 75-226. تجدید چاپ شده در ٦
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رفته». کسرهای دهدهی از او در دست است اند، اما رشدی راشد  اغلب مورخان ریاضیات این نظر را پذ

شه در مقاله ر سؤال ۱۹۸۷گیری و ابداع کسرهای دهدهی (راشد  ای دربارۀ ر ) این نظر را به طور جدی ز

شان می فادۀ اقلیدسی از کسرهای دهدهی  دهد که وی نه اهمیت آنها و  رده است. به نظر راشد نحوۀ اس

ر اقلیدسی را نباید آغاز واقعی ابداع کسرهای  نه مضمون دقیق ریاضی آنها را دریافته است، و این که ا

ست. رشدی راشد می رای اثبات این  دهدهی دا گوید کسرهای دهدهی در مکتب کرجی ابداع شد و 

شمند علم جبر در قرن ششم هجری و شارح کرجی، چاپ کرد  ادعا متنی از سموئل بن یحیی مغربی، دا

 ریاضی و
 
        که در آن کسرهای دهدهی به صورتی منظم، در مضمونی کامال
ً
به عنوان بخشی از یک نظریۀ                                                     

  عام به کار رفته است.

  

رای دیدگاه اصلی بنگرید به: راشد  مهم رین بحث راشد در مقالۀ مذکور در باال و در آثار دیگرش (

b۱۹۷۵دو  های پنجم و ششم هجری تقابلی بین حساب و جبر موجود بود که ) این است که در سده

ش، یعنی اعمال الگوریتم نا ش ِ                                          پیامد داشت. اولی حسابی کردن  جبر  خوارزمی و جا     ِ های حسابی به                            

ر حسابی که موجب آن [نو شدن] » جبر نو شده«های جبری، و دیگری تأثیر  عبارت  (به تعبیر راشد) 

رای نظریۀ راشد این است که ابداع آنها در مکتب  کرجی یکی از بود. اهمیت ابداع کسرهای دهدهی 

[این تقابل]  مثال ش از کرجی،  های بارز این تقابل است که در صورت وجود کسرهای دهدهی پ

  ناممکن بود.

فاده در دورۀ اسالمی بودند که در آن  کسرهای دهدهی تنها بخشی از یکی از انواع حساب مورد اس

حساب دهدهی که از  ،۶۰دست کم سه نوع متفاوت از حساب وجود داشت: حساب منجمان با پایۀ 

 عبدالحمید صبره احمد سلیم سعیدان
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ان دست،  ر از شمارش ساده با انگش ان خزانه. مورد آخر فرا ش ی م هند گرفته شده بود، و حساب انگش

ان دست حفظ می ر واسطه به کمک انگش شدند تا در مرحلۀ  و نوعی حساب ذهنی بود که در آن مقاد

ه به کار روند. سعیدان یکی از متن اب زه به نام های مهم در این حو بعدی محاس
 
   في ما یحتاج الیه الکت
ّ
                     

ای از آن  و خالصه ۱۹۷۱١از ابوالوفا بوزجانی ریاضیدان مشهور را در      ّ                        والعم ال وغیرهم من علم الحساب

سدر مجلۀ  ۱۹۷۴را در  ز ۀ  آ فاد رداشت ابوالوفا از حساب مورد اس ر در مورد  ش چاپ کرد. اطالعات ب

ژوهش از ارنکرو ر در عراق سده«ز با عنوان عامالن خراج در دو 
 
             نظام ک
ُ
نظام تصریف و «و » های میانه       

توان یافت. منبع مفید دیگر  ) می۱۹۶۲، ۱۹۶۴» (های میانه النهرین در سده سعیر در نظام مالیاتی بین

رجمۀ آلمانی هوخایم ( الکافي في الحسابدربارۀ کار با کسرها  ر ۱۸۷۷-۸۰کرجی است.  ) از این ا

در  ٢ر بود. ) کامل۱۹۷۱ش چاپ بخشی از متن عربی توسط سعیدان (در سعیدان، نایاب است و کا

ر پایۀ  گانی  های ضرب شصت ردند، کینگ دو مقاله به جدول که منجمان به کار می ۶۰موضوع حساب 

سخۀ خطی عربی  ۱). شکل c۱۹۷۲و  a۱۹۷۴دورۀ اسالمی اختصاص داده است ( دو صفحۀ مقابل از 

شان میکتابخ ۲۵۳۱شمارۀ  س را  های یک تا  های حاوی مضرب دهد که در آنها جدول انۀ ملی پار

اره دیده می ۵۰تا  ۴۱شصت عددهای  فادۀ ابن مجدی، س  مورد اس
 
سخه احتماال                              شود. این 
ً
اس                       ش

زرگ به نظر رسد، اما  ۳۶۰۰مصری سدۀ نهم هجری، بوده است. چنین جدولی با  خانه ممکن است 

ارهرا ۶۰هایی با  جدول رای کمک به س اسان در ضرب اعداد دو رقمی در مبنای  ر این تعداد خانه  ش

  ٣شد. تنظیم می ۶۰

) 
 
  هرملینک اخیرا
ً
ر پایۀ متن۱۹۷۵              ژوهشی در حوزۀ تاریخ حساب  های فارسی، یکی دیگر از  ) 

داده است. انجام » های حساب موجود به زبان فارسی رین کتاب کهن«های جهان اسالم، با عنوان  زبان

» م۱۲۹۷ای به روایت امیر کالن بخاری حوالی  قضیۀ دوجمله«محمد یادگاری در دو مقاله با عنوان 

) گزارشی از پیدا شدن ۱۹۸۰» (های میانه ای: مفهومی رایج در ریاضیات سده قضیۀ دوجمله«) و ۱۹۷۸(

سط دوجمله رانی سدۀ ای در متنی از عزالدین زنجانی، ریا حالت خاصی از قضیۀ ضرایب  ضیدان ا

شانی از آگاهی از قضیۀ کلی  ادشدهشود خواننده را متقاعد کند که متن ی دهد اما موفق نمی هفتم، می

  ٤دارد.

                                                        
اب والعم ال وغیرهم من علم الحساب کتاب أبي الوفاء محمد بن محمد البوزجاني في ما. بوزجانی، ابوالوفا، ١

 
ّ                        یحتاج الیه الکت        
ّ
                ،

 م.-.۱۹۷۱عمان،  ، چاپ احمد سلیم سعیدان،تاریخ علم الحساب العربيمجلد اول (حساب الید) از مجموعۀ 
شار مقالۀ حاضر به چاپ رساند:٢ ر کرجی را سامی شلهوب یک سال بعد از ان   . این ا

  م.-. ۱۹۸۶، تصحیح سامی شلهوب، حلب: جامعة حلب، الکافي في الحسابکرجی، محمد بن حسن، 

سخۀ بمبئی) وجود دارد ک .٣ ار گیالنی ( سه رساله از ه در کتاب جدول ضرب شصتگانی کامل در پایان رسالۀ حساب کوش

ار گیالنی ژوهشی میراث مکتوب، تهران،  کوش   م.-) چاپ شده است. ۱۳۹۲(مؤسسۀ 

سی رسالۀ ٤ رجمۀ انگل ار گیالنی در سال  اصول حساب هندی.  شر شد.  ۱۹۶۵کوش لۀ مارتین ل وی و ماروین پتروک من                  ِ                            به وس

رجمه ر و تصحیح متن عربی و  سوی، فارسی و روسی آن بنگرید به مقالۀ  رای اطالع از این ا  زیجمبحث تقویم در «های فرا

← 
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 یحاو یها جدول شامل سپار یمل ۀکتابخان ۲۵۳۱ یخط ۀسخ: ۱شکل 

  .۵۰تا  ۴۱ یتا شصت عددها کی یها مضرب

                                                        →  
ار گیالنی جامع شریۀ » کوش   م.-. ۲۵-۲۴، ص ۱۳۸۷، ۶، شمارۀ تاریخ علمدر 
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 جورج صلیبا

  جبر 
رةالمعارفهارتنر در » الجبر والمقابلة«مقالۀ  ش دوم، ج  اسالم دا را ست و ۱۹۶۵، ۲(و ) دیگر روزآمد ن

سوی) با عنوان  a۱۹۷۸باید با مقالۀ انبوبا ( ر جبر «به فرا و  ۹های  در سده دورۀ اسالمیمروری کلی 

 دورۀ خوارزمی تا کرجی) تکمیل شود. رشدی راشد نیز» میالدی ۱۰
 
                                               (تقریبا
ً
میان کتابی دارد با عنوان         

ژوهش سوی، دورۀ اسالمی هایی در تاریخ ریاضیات  حساب و جبر:  ) که مجموعۀ مقاالت ۱۹۸۴(فرا

های پنجم و ششم هجری است.  های مربوط به تاریخ جبر دورۀ اسالمی در سده قبلی او با موضوع

رد واژه ژوهشی دربارۀ کار ثار های جبر و مقابله در آ باالخره صلیبا 

معنی «جبری خوارزمی، کرجی، سموئل و دیگران انجام داد با عنوان 

   چاپ شده است. ۱۹۷۳که در سال » جبر و مقابله

ت جبری مسلمانان علم  م » فرائض«بخش مهمی از س (تقس

ضی می ر 
 
َ      ارث) است که عالمان به آن را ف
َ
نامیدند. کینگ که آثار مربوط                               

ررسی کرده ( ما را از وجود تعداد زیادی ) ۱۹۸۰به این موضوع را 

رای  جدول در آثار موجود مربوط به سده م و نهم هجری  های هش

م ارث آگاه می همتا در  کند. سولومون گاندز در یک تحقیق بی تقس

سمجلۀ  ر ز بین ۱۹۳۸( از را » علم وصایا«و » علم فرائض«) تما

رعی علم تعیین سهم ش«شان داده است. علم فرائض به گفتۀ گاندز 

ۀ سهم» وارثان طبیعی های جزئی است. اما علم وصایا با مسائلی سر و کار دارد  و اغلب متضمن محاس

التکملة في الحساب آیند. در  های جبری به کار می رسد و روش که در آنها میراث به یک غریبه می

ت ۀ زکات که به ب ). در ۱۹۸۵عیدان، رسد آمده است (س المال می بغدادی نمونۀ مسائل مربوط به محاس

رةالمعارف سی) مطالب ذیل مدخل اسالم دا ردارندۀ احکام » فرائض«و » میراث«های  (به زبان انگل در

  سادۀ مربوط به موضوع در شرع اسالم است.

رده از نقش مهم کرجی و  اورد مهم اخیر در تاریخ جبر دورۀ اسالمی این بوده است که  یک دس

شرفت ردارد. بخش عمده های جبر از سموئل در پ ای از آثار ریاضی  اواخر سدۀ چهارم هجری به بعد 

ده است. همچنین قسمت جامانده بهمهم  های اصلی کارهای مفقود وی در کتاب  از کرجی به چاپ رس

انگیزی از این دست، یعنی جدول ضرایب  کشف شگفت ۲جبر سموئل مغربی نقل شده است. شکل 

شان می سط دوجمله را به کمک آن میدهد ای را  توان  . چنین جدولی اهمیت ریاضی زیادی دارد، ز

شه روش رمی های ر دۀ هندی سدۀ دوم هجری،  س رهماگوپتا، نو گردد به  گیری را که تاریخش به 

شه خراج ر ده اس س ر نو ر توسعه داد. پیدا کردن چنین جدولی در ا ای که در اوائل  های چهارم و باال

سط قرن پنجم هجری شک وفا شده است، اهمیت تاریخی زیادی دارد. چون از آنجا که جدول ضرایب 
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ش از این تنها در آثار ریاضیدانان بعدی مانند نصیرالدین طوسی (سدۀ  دوجمله د ۷ای پ ق) و جمش

شد که این جدول از چین آمده باشد. اما  ق) یافت شده بود، این احتمال مطرح می۹کاشانی (سدۀ 

فادۀ ریاضید سط دوجملهاس شه انان مسلمان سدۀ پنجم هجری از ضرایب  های  ای در مبحثی که ر

 حاکی از کشف جدول توسط یک ریاضیدان مسلمان
 
                                         عمیقی در ریاضیات دورۀ اسالمی داشت، قویا
ً
به  -                                       

  است. - احتمال زیاد کرجی

  
  الجبرالباهر في  کتاب ای از جدول ضرایب دوجمله: ۲شکل 



 

 

١۵ 

ش
وه
پژ

ها
 ی

ار
ر ت
 د
ده
 ش
ام
ج
ان

یر خی
ض
ا
ی

ت
ا

 
ور 
د
 ۀ

الم
اس

 ی
ل 
سا

تا 
۱۹
۸۵

یم 
الد
ی

 

لۀ صالح احمد و رشدی راشد به  ۱۹۷۲سموئل مغربی که در سال  جبرالباهر في الکتاب  به وس

شان می سوی چاپ شد،  رد حساب  دهد کرجی آغازگر توسعۀ الگوریتم عربی و فرا های مربوط به کار

 چندجمله ای  چندجمله
 
ت، مثال         های با ضرایب گویای مث
ً
xای                               x x x+ + + +7 4 31

26 8 2 بوده است.  101

لۀ سموئل کامل شد، تنها میها  این الگوریتم  به وس
 
                                که بعدا
ً
ب معین اعمال          رت ر ضرایب با یک  توانند 

که شوند. طبق این الگوریتم ند عملیات جمع، تفریق،  دادند و می ای قرار می ها ضرایب را در ش س توا

شۀ دوم را به چندجمله خراج ر م و حتی اس شارکت ها اعمال کنند. یکی از نمودهای م ای ضرب و تقس

رای چندجمله سموئل در این امر، توسعۀ این روش   های با ضرایب منفی بود. ای ها 

ها بخش مهمی از مطالعات جبری را  حل معادله

ر توانایی  شکیل می داد، ولی شواهدی دال 

ر حل معادالت با درجۀ  ریاضیدانان دورۀ اسالمی 

ر از دو به روش جبری وجود ندارد. اما خیام  باال

های هندسی و  با روشاش  جبر و مقابلهرسالۀ در 

ررسی منظمی از همۀ  فاده از مقاطع مخروطی  با اس

معادالت قابل حل از درجۀ سوم عرضه کرد. متن 

ر را رشدی راشد و  سوی این ا رجمۀ فرا عربی و 

 امیرسائل الخبا عنوان  ۱۹۸۱احمد جبار در سال 

ر  ةیالجبر شر کردند. این چاپ همچنین ا من

ر  ردارد: ا معروف دیگری را از خیام در جبر در

له هنرمندانه ای هندسی که به حالت  ای دربارۀ مس

رسد که وی در  خاصی از معادالت درجۀ سوم می

زرگ   رش فهرست کرده بود. رسالۀ 

توان در حل  های هندسی را می این روش

ضلعی منتظم محاطی،  ضلعی یا نه سائل هندسی مانند یافتن ضلع هفتمعادالت درجۀ سوم حاصل از م

له مورد نیاز تنظیم  یجۀ مس ر کمان یک درجه، و ن لۀ مورد نظر یافتن و رد. اما وقتی مس به کار 

ست و روش های مثلثاتی باشد، این روش جدول  هندسی دیگر جوابگو ن
 
                             های صرفا
ً
رای یافتن           هایی 

شمندان سدۀ نوزدهم میالدی مانند سدیو و وپکه، و نیز به  یهای عددی الزم م جواب شود. به همت دا

ر لوکی با عنوان  ر متأخر د کاشانی«رکت وجود ا ۀ جمش (فن محاس رباز ۱۹۵۱»  ) محققان از د

اس سدۀ  می د کاشانی اخترش شه هجری روش ۹دانند که جمش رای تخمین ر رخی  هایی  های 

ر با ها تکراری بودند، بدین معنا که در آنها  دقت دلخواه ابداع کرده بود. این روش معادالت درجۀ باال



 

  

١۶ 

 احمد جبار

های بعد با  شود، اولین بار با اطالعات داده شده و یک حدس اولیه، و دفعه یک رویۀ ساده تکرار می

زدیک و  شۀ معادله  یجۀ به دست آمده از مرحلۀ قبل. تکرارهای پیاپی جواب را به مقدار حقیقی ر ن

ن روش ر می زدیک رتو مقالۀ رشدی راشد با  کند. این بار نیز فرضیۀ اصالت چینی داش های تکرار در 

» الدین طوسی، ویت حل معادالت عددی و جبر: شرف«عنوان 

سوی،  ر  ) رنگ می۱۹۷۴(فرا ژوهشی است   جبررسالۀ بازد. این مقاله 

ر چاپ شرف بودن متن) که در سدۀ ششم  الدین طوسی (همراه با نوید ز

س می شان می هجری در دمشق تدر ر طوسی  دهد  کرده است. محتوای ا

یجۀ کارهای جبردانان سده که روش های پنجم و ششم  های کاشانی ن

   هجری بود.

  معادالت سیاله
لۀ یافتن جواب ش از یک مجهول یکی از عرصه مس های تالش  های صحیح یا کسری معادالت با ب

xهایی چون  دانان یونان، هند و تمدن اسالمی بود. از آنجا که معادلهریاضی y z+ =2 2 به عنوان مثال،  ،2

ه باشد، به عربی آنها را  تواند جواب می ار داش س اله«های  نامیدند. از جمله کسانی که  (نامعین) می» س

ند، ابوکامل، کرجی و ابوجعف ر خازن بودند که در فاصلۀ اواخر سدۀ سوم تا در این زمینه نقش مهمی داش

  اوایل سدۀ پنجم هجری فعال بودند.

و  »های تحلیل نامعین در کار ابوکامل روش«های  م طی دو مقاله با عنوان۱۹۷۷سزیانو در سال 

ررسی روش» ابوبکر کرجی البدیع في الحسابحل معادالت نامعین در « های یافتن جواب معادالت  به 

اله در  رداخته  البدیع في الحسابم، و ۱۰ابوکامل، ریاضیدان مصری اوایل سدۀ  الجبر کتابس کرجی 

  است.

xابوجعفر خازن، از ریاضیدانان سدۀ چهارم هجری بود که به حل معادلۀ  y z+ =3 3 عالقه  3

شان دادن این که این معادله جواب صح رای  ر خود تالش خجندی را  ند و در ا یح ندارد، نقد داش

ش از  کرد. وپکه در مقاله ت به  ۱۲۰ای مربوط به ب س ش ( ررسی ۱۹۸۵سال پ م) رسالۀ ابوجعفر را 

ست که آیا کسی از ریاضیدانان دورۀ اسالمی موفق به اثبات این حقیقت شد یا  کرده است (معلوم ن

  ).١نه

ر دیگری از ابوجعفر به ن ر ا  سعیدان تحقیق قابل توجهی 
 
                                                     اخیرا
ً
شاء المثلثاام       القائمة  ترسالة في إ

ط قة األضالع
 
ِ         الزوایا الم ن
ْ
ن«انجام داده است:             ُ  شریۀ » حول خواص األعداد ألبي جعفر محمد بن الحس )

                                                        
رداشت نادرست وی Mathematical Reviews # 81k:01012دعای روزنفلد که ابوجعفر این موضوع را اثبات کرده (. ا١ ر مبنای   (

  ) است.a۱۹۷۹ای از رشدی راشد ( از مقاله
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 ژاک سزیانو

به  nرای عدد معلوم  a2). سؤال اصلی این رساله پیدا کردن یک مجذور کامل ۱۹۷۸، دسامبر دراسات

ست که مجموع آن دو  گونه a)ا n)+2  و تفاضلشان(a n)-2 .مقالۀ سعیدان شامل متن  ١مربع باشد

سی خالصۀ آن، به قصد تنظیم بخشی از مجموعه رجمۀ انگل هاست که  ای شامل متن عربی رساله و 

رخی، نظریۀ اعداد که شامل حل معادتاریخ حساب دورۀ اس ر کند. به نظر  اله های لهالمی را تصو  س

راین مرز بین حساب و جبر  می شود، بخشی از حساب است. این بحث به جبر نیز مربوط است، بنا

ست.  شه مشخص ن   هم

قل بعدی در این مورد، از عادل انبوبا  بوجعفر (خازن) دربارۀ ای از ا رساله«عنوان با مقالۀ مس

سوی به زبان  ۱۹۷۹بود که در سال  »الزاویۀ عددی های قائم مثلث شر  تاریخ علوم عربیدر مجلۀ فرا من

رجمۀ  ش دیگری از متن عربی به همراه  را شد. این مقاله شامل و

سوی کل متن و توضیحات گوناگون بود. در یکی از توضیحات به  فرا

ن رسالۀ ابوجعفر راجع به  س خطای سعیدان در مورد یکی دا

 ۱۸۶۱الزاویه و رسالۀ عرضه شده توسط وپکه در سال  های قائم مثلث

تحلیل «. مقالۀ رشدی راشد با عنوان ه شده استاشارمنابع) :  نک(

(به زبان  »دیوفانتوسی در قرن دهم [میالدی]: مثال [ابوجعفر] خازن

سوی،  رجمۀ خالصه۱۹۷۹فرا  بهای از رسالۀ ابوجعفر  ) شامل 

س ژوهشی راجع به حل معادله ویفرا اله در قرن  در زمینۀ  های س

  و حساب است.  چهارم هجری و رابطۀ بین این مبحث و جبر

ش ما از منابع مربوط به معادله ر دا شارات اخیر هم  اله در آثار ریاضی ان دانان دورۀ اسالمی  های س

شی از متن عربی چهار مقاله از کتاب حساب دیوفانتوس را  ۱۹۸۲در سال  افزایند. ژاک سزیانو می را و

رجمه و شرح ان که تا کنون مفقود به شمار می اری از آمد به همراه  س گر  شر کرد که روش سی من گل

قلی از  ۱۹۸۴االت ریاضی، تاریخی و زبانی متن مذکور است. رشدی راشد هم در سال ؤس تصحیح مس

سخه رجمهاین متن عربی به همراه  شر کرد (چون تازه  سوی آن من ای از این کتاب به  و شرح فرا

ده است، نمی مان رس توسط رشدی راشد  ۱۹۷۵چاپ قبلی متن در سال توانیم دربارۀ ارتباطش با  دس

  . )] اظهار نظر کنیمفن جبر دیوفانتوس[

   

                                                        
 بغدادی نیز مطلبی در این باره در ١

 
                                 . ظاهرا
ً
 ).۱۹۸۵آورده است (بنگرید به: سعیدان،  التکملة في الحساب       
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 های رنگارنگابن منعم شامل جدول انواع منگوله فقه الحسابرگی از 

  ترکیبیات
ن ش ار زیادی یافته است با مبحث پ س ر تحرک  ش کامپیو یاتی که با پیدا رکی هم  ،موضوع ریاضیات 

زدیکی دارد. شاید چندان هم تصادفی نبود که همزمان با  ،از لحاظ تاریخی و هم از جنبۀ ریاضی پیوند 

یات، تاریخ توجه روزافزون ریاضی رکی ررسی همۀ مراحل تاریخچۀ آن  دانان به  نگاران ریاضی هم به 

ۀ رگرفته از  شکل باالرداختند.  نوش که احمد جبار در سال ابن منعم است  الحساب فقهکتاب دس

یاتی در مغرب: مثال ابن منعمدر کتاب  ۱۹۸۵ رکی س تحلیل   ابن وی(به زبان فرا
 
شر کرد. احتماال      ) من
ً
                   

منعم این کتاب را با حمایت خلیفه ابوعبدهللا محمدبن یعقوب الناصر در دهۀ اول قرن هفتم هجری 

شان می شم چ۱۰دهد که با حداکثر  نوشت. این جدول  ر توان ساخت که رنگ  ند نوع منگوله میرنگ ا
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 عدد 
 
ه باشد. مثال      تکراری نداش
ً
ون رنگ پنجم (لون خامس) و سطر » ۶«                        رای  ۳در س رنگ، یعنی 

فاده از رنگ  ۵تا  ۱های  های سه رنگ با رنگ ساختن منگوله توان شش جفت  می ۵و با اس

س در هر ردیف، م۱+۲+۳=۶( رد.   سه رنگ، مجموع عددهای ) از چهار رنگ دیگر را به کار 
 
                      ثال
ً
  

ر است با تعداد منگوله را شم می ۳هایی که با  جدول  ر   توان ساخت. رنگ ا

های نجومی  های نجومی دارند: در جدول های همانند آن یک فرق اساسی با جدول این جدول و جدول

ه شود، ولی در جدول  محاس
 
قال                         هر عدد باید مس
ً
 عمل جمع س                  

 
یاتی معموال رکی           های 
ً
ر کردن                     رای  اده 

رای این ست.  جدول با شروع از یک سطر بدیهی کافی است.  ر جدول را دا   کار باید اصل حاکم 

س سؤاالتی مطرح می های  کند از قبیل تعداد جایگشت مؤلف این جدول یعنی ابن منعم، س

ن اینکه یک یا چند حرف به تعداد معی حروف کلمه س نی تکرار ای با تعداد معینی حرف و با دا

لۀ آنها می«شوند؛ یا  می سان تنها به وس رای »تواند منظورش را بیان کند شمارش تعداد کلماتی که ا  .

رین کلمه  ۲۸گوید که الفبای عربی  این منظور، ابن منعم می   ۱۰حرف دارد، بلند
 
 حرف دارد (مثال
ً
             

س)، هر یک از سه حرف صدادار  سکون  وابل تلفظ کنند، و دتوانند حرفی را ق ا سکون مییارسطاطال

رای لغت نمی اسان، گفتۀ ابن منعم می توانند پیاپی بیایند. ( توان با این  تواند جالب باشد که می ش

رای ریاضی ها  تواند جالب باشد که این مخالفت دانان هم این پاسخ او می قراردادها مخالفت کرد، و 

را با درک روش او، خواننده م رای هر مجموعه یجنبۀ فرعی دارند ز له را  ای از قراردادها حل  تواند مس

  کند). 

یات که احم رکی شرفت  گاهش را به د داز دیدگاه پ ی در حوزهرجبار خاس هایی چون  س

قی و احکام نجوم می زبان اسی، موس یاتی  جبر و زبان«داند (نیز بنگرید به مقالۀ  ش رکی اسی: تحلیل  ش

رش در ۱۹۷۳از رشدی راشد،  ویسبه زبان فرا »عربیدر علوم  )، اهمیت کار ابن منعم این است که ا

رهان کلی) و وارد کردن موضع به متن ر پایۀ  ش  وار کرد ای ریاضی کردن موضوع (یعنی اس های  راس

رهان شرفت مهم در تدوین  قرای  آموزشی بود. یک پ فادۀ صریح از انواع مختلف اس های کلی، اس

یات زیاد به کار میریاضی بود که در  ه است. یک  رکی رد داش رود ولی در نظریۀ اعداد و جبر هم کار

یات طی قرن رکی ررسی این امر است که مطالعات چشمگیر در زمینۀ  ر  ش ژوهش ب رای  های  موضوع 

ه است.  شگامانی داش ششم و هفتم هجری در مغرب تا چه حد در شرق جهان اسالم همگامان یا پ

قرا«ای با عنوان  در مقاله ۱۹۷۲د در سال رشدی راش (به  »ل [مغربی]وئی ریاضی در آثار کرجی و سماس

سویزبان  داللفرا شان داده است که در اس ای و  ل مغربی راجع به قضیۀ دوجملهوئهای کرجی و سم ) 

اهت فرمول قرای ریاضی با ش های زیاد به کار پاسکال از لحاظ تعمیم  هایی در نظریۀ اعداد، نوعی اس

  شود.  دادن قواعد، دیده می



 

  

٢٠ 
سکایا  میریام روژا

س آ. روزنفلد  بار

  های ریاض سرگرم
شکل است های ریاضی هم که با حوزه سرگرمی زدیک دارد، م ه های قبلی پیوند  له از دس ها که  ای از مس

 صورت ساده
 
          معموال
ً
شان دشوار و گیج کننده است.        ند و گاهی حل کرد ر کشش هس ای دارند، 

ریاضیات تفننی عربی به عنوان آینۀ پیوند هزار «ای با عنوان  طی مقاله ۱۹۷۸ش هرملینک در سال نرهای

له(به آلمانی) تالش کرد تا اینگ »سالۀ دو فرهنگ شرق و غرب ه ونه مس شان دهد  ها را دس بندی کند و 

ش از فرهنگی به فرهنگ دیگر به کار گرفته شود. که مطالعۀ آنها می ررسی انتقال دا     تواند در 

بخشی از ریاضیات تفننی که در شرق و غرب 

ه، ساختن مربع های وفقی  رواج چشمگیر داش

شود از  دیده می ۳(جادویی) است. مربعی که در شکل 

ابوالعباس احمد بونی (عالم علوم  المعارف شمسکتاب 

ر، متوفای غریبه، متولد  ق) گرفته شده ۶۲۲بونه در الجزا

رحوصله می تحقیق کند که تواند  است و خوانندۀ 

ون و هر سطر و هر قطر  مجموع اعداد در هر س

تواند به هریک از دو مقالۀ  یکسان است. همچنین می

رک  های وفقی در  روش ساخت مربع«ژاک سزیانو در این باره مراجعه کند. این دو مقاله با عنوان مش

شر شده است. ( ۱۹۸۱و ۱۹۸۰در سال های  »عصر اسالمی ررسیبه زبان آلمانی من ها روشی  در این 

باز هم مربع  ،های مرزی شود که در آنها با حذف خانه ه میدهای وفقی مرزی دی رای ساختن مربعهم 

شار کتاب مهم ابوالوفای بوزجانی دربارۀ مربع ماند). بی وفقی باقی می های وفقی توسط سزیانو  شک ان

تمدن اسالمی روشن خواهد کرد. رسالۀ های وفقی در  مطالب زیادی را پیرامون تاریخچۀ این مربع

اخت تاریخ ریاضیات در  رای ش ردیم   از او نام 
 
                                             ابوالوفا که قبال
ً
               

ار مهم است.  عراق در عهد آل س   بویه 

له های ریاضیات تفننی بازی شطرنج است.  منبع دیگر مس

ارهای عربی «) با عنوان ۱۹۷۲رسالۀ ویبر ( بازی شطرنج در نوش

وهشی ژ(به آلمانی) حاوی  »[میالدی] ۱۶وم قرن از آغاز تا نیمۀ د

سکایا و روزنفلد با عنوان  در این باره است. بخشی از مقالۀ روژا

جی بیرونی در باب چگالی« ) مربوط است به بحث ۱۹۸۵( »س

رای اینکه یکی  عبدالرحمان خازنی راجع به تعداد درهم های الزم 

له را  ر خانۀ قبلی قرار دهیم. همین مس را در خانۀ اول شطرنج بگذاریم و در هر خانۀ بعد، دو 

ز قبیصی  ش از خازنی به همراه یک حالت غیرمعمول آن در رساله ۱۷۰عبدالعز  ای که به سال پ
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ی از «شود آورده است. در این باره نگاه کنید به مقالۀ عادل انبوبا:  پیمایی هم مربوط می زمین یادداش

رخی مجموع ۴قبیصی (قرن  س »های عددی هجری) دربارۀ  ) و مقالۀ سزیانو: ۱۹۸۲، وی(به فرا

  ).۱۹۸۵( »های حسابی دربارۀ سری ١ای از قبیصی رساله«

  
  یابوالعباس احمد بون المعارف شمس ) از کتابییو(جاد یوفق یها مربع: ۳شکل 

                                                        
سخۀ ایاصوفیای آن به شمارۀ  انواع من االعداد وطرائف من االعمال يفنام آن رساله  .١ در کتابخانۀ مرکزی  ۶/۴۳۷و فیلم 

شگاه تهران موجود است.    .م –دا



 

  

٢٢ 

  هندسه
سخۀ خطی رساله ۴شکل  م) کوهی است ای از  از  اس نامدار ابوسهل (بیژن بن رس ریاضیدان و اخترش

یبانی آل ش ر (یعنی  ،بویه بود. موضوع رساله که او نیز مورد  را م شکلی با هفت ضلع  هفت ضلعی «رس

له راه»منتظم ره است. چون این مس دانان اواخر قرن سوم تا اوایل  ای ندارد عالقۀ ریاضی حل ساده ) در دا

  جم هجری به آن جلب شد.قرن پن

  
م هفت۴شکل    رس   ضلعی منتظم از ابوسهل کوهی : 
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تر هوخندایک   یان پ

 همان قدر توجه تاریخ
 
لۀ خاص اخیرا                     تاریخچۀ این مس
ً
نگاران ریاضیات دورۀ اسالمی را جلب کرده                             

له زمانی توجه ریاضی  عادل انبوبا در سال  است که خود مس
 
                    دانان را جلب کرده بود. مثال
ً
طی  ۱۹۷۷                          

م هفت«ای عربی با عنوان  مقاله تاریخ  مجلۀ در »ها در قرن چهارم هجری ضلعی منتظم توسط عرب رس

رداخت و در سال  علوم عربی ررسی تاریخچۀ آن   ۱۹۷۸به 

سه در همان مجله چاپ کرد. در  خالصه ای از آن را به زبان فرا

سوی و تحلیل ۱۹۷۹سال بعد ( رجمۀ فرا ) رشدی راشد تصحیح، 

شر کرد و یان پ. هوخندایک در سال  دو رساله از ابن هیثم را من

م هفت«وان ای با عن در مقاله ۱۹۸۴ ضلعی منتظم توسط  رس

له تا پایان قرن   »ها ها و عرب یونانی سوط این مس ررسی م به 

ژوهش رداخت.  شان می ششم هجری  دهد که  های هوخندایک 

م هفت رس لۀ  دانان دورۀ اسالمی را  ضلعی منتظم هندسه مس

رانگیخت تا تحقیقات بدیعی دربارۀ مقاطع مخروطی انجام دهند و 

لهای م ن سؤال را مطرح کرد که معنای حل مس رس را در قرن چهارم  ای شامل  ست؛ ز های هندسی چ

یجۀ آن روش هجری نوعی سخت   گیری عمدی در هندسۀ دورۀ اسالمی پدید آمد که در ن
 
 هایی که کامال
ً
            

ر قلمداد شد و آنچه  ش رش ارشمیدس بود، نیازمند توضیح ب شد به  یخوانده م »هندسۀ متحرک«مورد پذ

شه ت ریاضیات دورۀ اسالمی با ر های یونانی بود و به  "هندسۀ ثابت" تقلیل یافت. این بخشی از س

م مجموعه رس رگار امکان با خط یهای ای کلی از مسائل تعلق داشت راجع به اینکه چه  ر  کش و  پذ

  است. 

له م مس رس م ضلع مکعبی که  ضلعی منتظم، تثلیث زاویه و هایی بودند چون نه های دیگر  رس

له ر حجم مکعب مفروضی باشد. کار روی این مس را های حل هندسی  ها یکی از انگیزه حجمش دو 

رگرن با عنوان  معادالت درجۀ سوم بود که در آثار عمرخیام دیده می شود. در مورد نخست، مقالۀ 

اختهتضلعی من ای دربارۀ نه رساله« ر۱۹۸۱( »ظم از مؤلفی ناش  بخشی ) شامل 
 
ری است که ظاهرا       جمۀ ا
ً
                     

ت  ش »هندسۀ متحرک«از س   گفته بوده است.  پ

 
 
م ن رس  اما 
ُ
ان به  ه            له از یونان باس ضلعی منتظم حالت خاصی از تثلیث زاویه است و انتقال این مس

ژوهش بوده است. مقالۀ هوخندایک،  ١های اخیر هوخندایک و نور ریاضیات دورۀ اسالمی موضوع 

دربارۀ «) و مقالۀ نور، ۱۹۸۱( »زاویه از هندسۀ یونانی به هندسۀ دورۀ اسالمی راه یافت چگونه تثلیث«

ت] یونانی به عربی رخی ۱۹۸۳( »انتقال هندسه از [س هندسۀ دورۀ اسالمی مطالب ) از لحاظ ارتباط 

ان به نتایج متفاوتی انجامیده با هندسۀ یونان ب تضعیف «است. همچنین مقالۀ سویم تکلی با عنوان اس

                                                        
1. Knorr 



 

  

٢۴ 

ر اقلیدسمکعب، ذیل  شان۱۹۶۸( »، مجموعه و صدرالمنتهیتحر ک  حل دهندۀ تداوم راه )  های کالس

لۀ تضعیف مکعب تا اواخر دور رجمۀ عربی  اسالمی است و تصحیح امین موفی و ا. ان. فیلیپو ۀمس از 

ن دربارۀ تضعیف مکعب (   ) نیز مربوط به همین موضوع است.۱۹۸۱رسالۀ اراتوس

شه در ریاضیات یونان دارند، بهگرچ رخی مسائل که ر م  ه  رس لۀ تثلیث زاویه و  خصوص مس

 خوب مطالعه شده چندضلعی
 
تا س                های منتظم 
ً
ت هندسۀ یونانی در ریاضیات                  اند، این وضع در مورد س

 
 
 دورۀ اسالمی عمومیت ندارد. مثال
ً
رت ریاضی عربی کار جامعی صو های در مورد تأثیر ارشمیدس در متن                            

شر شده است  مخروطاتوس و کتاب نینگرفته است. در مورد آپولو او، تنها کار اخیر از هوخندایک من

ژوهش ) که ۱۹۸۴( ابن هیثم است و هیچ تصحیحی  تمام کتاب المخروطات يف ةمقالشامل تصحیح و 

رجم شده است، هر چند خبرنعربی آثار آپولو ۀاز  تصحیح  یساز داریم که تومر در حال آماده یوس چاپ 

ر گمشدۀ یونانی است. اوضاع در مورد اقلیدس کمی بهتر است، و کارهای دیونگ  متن عربی سه ا

ت عربی اصولهای حساب  مقاله«( ت اصول«و ۱۹۸۱، »اقلیدس در س ، »های متنی عربی اقلیدس در س

ت عربی «) و انگروف (۱۹۸۴ زیادی در مورد ات ) شامل اطالع۱۹۸۰، »اقلیدس، مقالۀ پنجم اصولس

ت عظیم مطالعۀ ه شده است. دربارۀ شرح س ند که تا کنون نوش ر ریاضی هس ر  زرگترین ا های عربی 

زد اقلیدس«ای با عنوان  رساله ۱۹۵۰در سال  اقلیدس، پلوی اصول ت  س ر مفهوم   »نقد شارحان عرب 

رجمۀ  لهمقا ۱۹۷۳(دربارۀ مقالۀ پنجم) و همچنین بوزار و کونیگسفلد در سال  ای (به آلمانی) دربارۀ 

نی  شابهالت شر کرده رسالة فی القسی الم اند. کار مهم دیگری دربارۀ  احمد بن یوسف (ابن دایه) من

  ِ ی            ِ مقالۀ ماتو   اصولهای عربی  شرح
 
 ف
ْ
 نظریۀ اعداد گنگ درجۀ«است. این مقاله با عنوان  ١)۱۹۸۵سکایا ( 

 شامل مرور »دوم در ریاضیات شرق جهان اسالم
 
ر ن  ی است 
ُ
ر مقالۀ دهم            ه شده  اصوله شرح که  نوش

ژه به شرح و در آن به ن بغدادی توجه شده های محمد ماهانی، ابوالحسن اهوازی، ابوجعفر خازن و اب و

رداخته شده  ن شرحاست. در همۀ ای ر جنبۀ حسابی مقالۀ مذکور، به مفهوم اعداد حقیقی نیز  ها عالوه 

همچنین تاریخچۀ اصل توازی اقلیدس در دو مقالۀ عبدالحمید  ٢توجیه کنند.است تا رویکرد حسابی را 

رای «) و ۱۹۶۸( »[شرح] ثابت بن قره دربارۀ اصل توازی اقلیدس«صبره با عنوان  مپلیکیوس  رهان س

سی کتابی از روزنفلد دربارۀ ۱۹۶۹( »اصل توازی اقلیدس رجمۀ انگل ) آمده است و قرار است به زودی 

شر شود که در آن کارهای مربوط به این مبحث در ریاضیات دورۀ تاریخچۀ  هندسۀ نااقلیدسی من

  اسالمی به تفصیل بیان شده است.

                                                        
ش دیوید کینگ و جورج صلیبا با عنوان  ۱۹۸۷این مقاله در سال  .١ را به  From Deferent to Equantدر مجموعۀ مقاالت با و

شر شد.  سالنامه ۵۰۰عنوان جلد    .م –های آکادمی علوم نیویورک من

لۀ آقای محمدرضا فاطمی دزفولی به عنوان پیوست در کتاب .٢ رجمۀ رسالۀ شرح صدر  رجمۀ فارسی این مقاله به وس تصحیح و 

شگاه آزاد اسالمی،  مقالۀ دهم کتاب اقلیدس ابوالحسن اهوازی  .م –) آمده است. ۱۳۹۰(دا
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  ماتویفسکایاگالینا   ه. ل. ل. بوزار  

رهای عربی رساله ر اینها، تحر (متونی از ریاضیات یونانی که بین  متوسطاتهای مرسوم به  عالوه 

ت مطالعۀ آنها در ریاضیات  بطلمیوس خوانده می مجسطیس و داقلیاصول  س شدند) وجود دارد، اما به 

ررسی کتاب فؤاد سزگین،  شده است.   توجهی 
 
                                        دورۀ اسالمی عمال
ً
ه               نوش (جلدهای  های عربی تاریخ دس

ژوهشی دربارۀ متن شان می ١)۱۹۷۸و  ۱۹۷۴پنجم و ششم ریاضیات و نجوم،  های  دهد که هیچ 

شده است.  سالمی مربوط به آثاری چون کتابریاضیات دورۀ ا وس انجام    ٢های اتولوکوس و تئودوس

  مثلثات
وارت کندی است با عنوان  رای مطالعۀ تاریخ مثلثات دورۀ اسالمی مقالۀ ادوارد اس یک راهنمای خوب 

ر تاریخ مثلثات« رای کالس درس  ۱۹۶۹که در سال  »مروری  در یک مجموعه از مقاالت ریاضی 

: کندی  تجدید چاپ شد (نک مطالعاتی در علوم دقیق دورۀ اسالمیدر کتاب ۱۹۸۳شد و در سال   چاپ

رشماری در چند دهۀ اخیر چاپ کرده که در آنها به  در منابع). البته کندی مقاله ۱۹۸۳و دیگران  های 

ه رداخته است. اغلب این نوش دقیق دورۀ مطالعاتی در علوم ها در کتاب  نکات خاصی از این موضوع 

ردی در قرن دهم [میالدی]: «ولی مقالۀ اخیر او در این زمینه  گرد آمده است اسالمی ریاضیات کار

ۀ فاصلۀ بغداد تا مکه توسط ابوالوفا [بوزجانی] شریۀ  ۱۹۸۴نام دارد که در سال  »محاس وریادر  س  ه

ر این مطالعات کوتاه، چند منبع عمده هم در دهۀ اخیر عرضه شده  چاپ شده است. ماتماتیکا عالوه 

سی کتاب  است. رجمه و شرح انگل بیرونی است که کندی در  امر الظالل يافراد المقال فیکی از اینها 

ر هم کارهای خودش و هم کارهای دیگران را دربارۀ آنچه  ۱۹۷۶سال  شر کرده است. بیرونی در این ا من

ژانت می تابع اکنون ژانت و کتا ر دیگر  های تا بیرونی است که  ةعلم الهیئ مقالیدنامیم آورده است. ا

                                                        
ده است).  .١ رجمۀ جلدهای قبلی به چاپ رس شده است ( شر    .م –رجمه های فارسی این جلدها فراهم آمده ولی هنوز من

وس .٢ ر اکر تئودوس اسی ارشد خانم معصومه امیری تحر رجمه و مقدم با عنوان  از نصیرالدین طوسی در رسالۀ کارش ش،  را و

ر اکرشرح  وس تألیف خواجه  تحر ژ نصیرالدین طوسیتئودوس شگاه تهران، ( ) مطالعه شده است. ۱۳۸۹وهشکدۀ تاریخ علم دا

وس«همچنین بنگرید به مقالۀ  ر ثاوذوس
 
ک
 
           ا

َ
 
ُ
  .۱۵۸-۱۵۰، ص میراث علمیدر همین شمارۀ »  



 

  

٢۶ 

سوی آن را در سال  رجمه و شرح فرا رز دبارنو متن عربی و  شر کرده است. این  ۱۹۸۰خانم ماری  من

شرفت مثلثات کروی است ش و پ ر حاوی مطالب ارزشمند ریاضی و تاریخی دربارۀ پیدا . دبارنو در ا

سوی با عنوان  هم مقالۀ ۱۹۷۸سال   »معرفی مثلث قطبی توسط ابونصر بن عراق«جالبی به زبان فرا

رد مفهوم مثلث عرضه کرده که در آن نمونه اسالمی توسط  دورۀ های قطبی در ریاضیات ای کهن از کار

اد ابوریحان بیرونی ابونصر ریاضیات کتابی با نام  ۱۹۷۹ر را آورده است. ویلوئنداس د ،منصور عراق، اس

ژوهش در رسالۀ ابن معاذ  ۱۱اروپا در سدۀ  شر کرد که حاوی تصحیح، [میالدی]:  انیولی) من (به اس

ژوهش مثلثات کروی در کتاب  ذ، قاضی و منجم قرن پنجم ااز ابن مع الکره يمجهوالت قسرجمه و 

ژوهشی کوتاه رگرن است با عنوان اندلس است.  ار بن  زیج جامعمثلثات کروی در « ر، مقالۀ  کوش

ار گیالنی است.۱۹۸۵( »لبان سی مبادی مثلثات کروی به روایت کوش رجمۀ انگل سرانجام،  ١) که شامل 

س«رسالۀ دکتری دیوید کینگ با عنوان  ژوهشی است در زمینۀ مثلثات ۱۹۷۲( »آثار نجومی ابن یو  (

ر نج زیج کبیر حاکمیکروی به کار رفته در  س که معاصر ابن معاذ بود. ا   ومی مهم ابن یو

رد رایج روش ۀ اوقات نماز و جهت قبله بود. کینگ  ،های مثلثاتی در فرهنگ اسالمی یک کار محاس

ش دوم  »قبله«در مقالۀ  را رکه در و ارهای مربوط ۱۹۷۹، ۵(جلد  المعارف اسالم ةدا ) چاپ شده، نوش

رای یافتن جهت قبله در  رخی روش«در مقالۀ به این مباحث را مرور کرده است. کینگ  های تقریبی 

کینگ کتابی با عنوان  ۱۹۸۳نیز مطالبی در این زمینه دارد. در سال  ٢)۱۹۸۵( »اوایل دورۀ اسالمی

ش شر کرد که حاو های نو در نجوم ریاضی قرن نهم خوارزمی و گرا ی مطالبی [میالدی] در نیویورک من

یابی به روش در همین مباحث است و به رای دس های مثلثاتی اولیه در دورۀ  خصوص از لحاظ تالش 

  عباسی اهمیت دارد. 

ه به جدول س رد مثلثات وا  جواد  بخش زیادی از کار
 
      های توابع مثلثاتی گوناگون بود. اخیرا
ً
                                    

) گزارش کوتاهی از ۱۹۸۰( »او زیج خاقانیهای مثلثاتی کاشانی در  جدول«زاده در مقالۀ  همدانی

ررسی  دولج ۀ قرن نهم سمرقند داده است، اما هنوز جای  رجس د کاشانی، منجم  های مثلثاتی جمش

ۀ جدول های این ریاضی روش   های مذکور خالی است.  دان و منجم در محاس

ژوهش رخی منجمان دورۀ اسالمی جدول تعدادی از  های کمکی با یک و دو  ها حاکی از آنند که 

ر اساس جدول دند. این جدولکر متغیر نیز تدوین می شدند  های توابع مثلثاتی اصلی تهیه می ها که 

ۀ تابع  رای ساده اسی  های مثلثات کروی به کار می کردن محاس رانی در رسالۀ کارش رفتند. رضا ا

                                                        
سی فصل سوم از مقالۀ From Deferent to Equant  )۱۹۸۷رگرن در این مقاله که در کتاب  .١ رجمۀ انگل ) چاپ شد، 

ار  زیج جامعارم چه رجمه و توضیح دیگری از این بخش کتاب کوش ار گیالنی را با مقدمه و توضیحات آورده است.  کوش

ر آمده است:   و تصحیح متن عربی آن در منبع ز
Az-Zīj al-Jāmiʿ by Kūshyār ibn Labbān, Books I and IV, ed. & tr. M. Bagheri, Frankfurt, 2009. 

 در سال  .٢
 
        این مقاله هم عمال
ً
  چاپ شد. From Deferent to Equantدر مجموعۀ مقاالت  ۱۹۸۷                
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شگاه آمریکایی بیروت ( شده) با عنوان ۱۹۵۶ارشدش در دا شر  ش حاسب جدول تقویم«، من به  »ح

سن حها در زیج  لاین گونه جدو  رداخته است. کالوس ی ش حاسب، منجم دمشقی قرن سوم هجری 

ر اساس جدول دقایق او«در مقالۀ  گوید که ابونصر  ) می۱۹۷۱( »رویکرد ابونصر منصور به نجوم کروی 

رۀ مثلثاتی را به جای  منصور این جدول شان دهد وقتی شعاع دا ر با واحد  ،۶۰ها را تدوین کرد تا  را

فاده از جدول بگیریم (مثل کاری که امروزه می ار آسان کنیم) اس س های  شود. جدول ر می های کمکی 

س که معاصر ابونصر بود و در مصر می ست وجود دارد (بنگرید به: کینگ،  مشابهی در زیج ابن یو ز

رای حل مسائل نجوم کروی جدول«). کینگ در مقالۀ ۱۹۷۲ ش۱۹۷۳( »های کمکی خلیلی  دهد  ان می) 

م می که جدول ست تا چه حد از لحاظ تاریخ مثلثات  های دو متغیرۀ خلیلی که در اواخر قرن هش ز

  مهم است. 

های مثلثاتی و در ارتباط با آنها شکل  هایی غیرمثلثاتی وجود دارد که به همراه روش سرانجام، روش

شده است. یکی از این هااند ولی تاریخچۀ آن گرفته ه  سطیح  روش هنوز نوش ران و  و 
 
َ             ها که شامل د
َ
            

ر صفحه است، به منحنی  کمان رخی وجوه تاریخی آن که به  مربوط می »آنالما«های کروی  شود و 

رمی ردش در تعیین جهت قبله  رگرن ب کار س«ا عنوان گردد در مقالۀ  رای تعی ۀمقا ن سمت یچهار آنالما 

ررسی شده است. ۱۹۸۰( »قبله  (  

  ریاضیات عددی
 گفته شد روش

 
            گرچه طبق آنچه قبال
ً
ۀ جدول                   شده های محاس ژوهش های مثلثاتی مطالعه  هایی در  اند، 

ر تابع ۀ مقاد ری از متغیرهای اساسی که بین دو  های مثلثاتی و تابع مورد محاس های دیگر به ازای مقاد

زاده با عنوان  جواد همدانیگیرند و نامعلومند وجود دارد. رسالۀ دکتری  مقدار موجود در جدول قرار می

ور های درونیابی در  روش«) و مقالۀ تکمیلی او، ۱۹۷۶( »های میانه نظریۀ درونیابی در سده« دس

ررسی روش۱۹۷۸( »المنجمین رای درون ) به  یابی در  های گوناگونی که در ریاضیات دورۀ اسالمی 

  رفت اختصاص دارد.  ها به کار می جدول

ر اینها، روش ۀ جدول افزون  گی یک کمیت به  های نجومی از قاعده های محاس س های بیانگر 

های  (روش »ةاالسالمی ةالجداول الفلکی ةحساب یباسال«کمیت دیگر موضوع مقالۀ عربی جورج صلیبا، 

ۀ جدول سهیل  ) است. مطالعۀ جدول۱۹۷۷های نجومی [دورۀ] اسالمی) ( محاس رای  های تنظیم شده 

رد نظریه های آسمانی در روز مفروض هم موضوع مقالۀ مارک. ج.  جومی در یافتن موضع جرمهای ن کار

ۀ] طول های دو متغیری متأخر سده جدول«تیخنور با عنوان  رای [محاس ر های میانه  البروجی]    ةهای [دا

ارات ه در مجموعه روش«) و مقالۀ جورج صلیبا، ۱۹۶۷» (س های نجومی متأخر  ای از جدول های محاس

]: تاریخ علوم عربی مجلۀای به سردبیر [ نامه«) بوده است. گری تی هم در ۱۹۷۷( »های میانه سده از
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 ریچارد لورچ

اتی دربارۀ روش ) توضیحات ریاضی مکملی راجع به نظریۀ ریاضی مربوط به تدوین ۱۹۷۷( »های محاس

  ها داده است.  این جدول

  نورشناخت
اخت) را  »مناظر« ، علمالعلوم  احصاء ابونصر محمد بن محمد فارابی در در ردیف علوم ریاضی (نورش

اخت در تمدن  ١گوید که تفاوت محسوسی با هندسه ندارد. آورد و می می ان نورش البته این تمام داس

رخی از جالب ست، اما  له اسالمی ن ردهای هندسه در مس اختی دارند  رین کار شأ نورش هایی که م

رای مطالعۀ یافته می ت هندسی این علم، متن عربی  شود. منبع مهمی  ابن هیثم است  کتاب المناظرس

) 
 
  که اخیرا
ً
ژوهش مفصلی ۱۹۸۳         شر شده است.  دربارۀ راه حل ابن را ) به تصحیح عبدالحمید صبره من

له الهازن (ابن هیثم) معروف شده است رای آنچه [در اروپا] به مس توان در مقالۀ صبره،  می ٢هیثم 

لۀ الهازنقضیۀ مقدماتی ابن هیث« رای حل مس   ) یافت. ۱۹۸۲( »م 

اختی درآمده  را نمی کتاب المناظرگر چه  ست که به جامۀ نورش توان کتابی در هندسۀ محض دا

ت پویایی شد که تا  باشد، مجموعه ان پدید آمد و منجر به س ژگی در یونان باس ارها با این و ای از نوش

ت، مطالعۀ آینه  تومر کتابی با عنوان  زمان ابن هیثم تداوم یافت. این س
 
                     های سوزان بود. اخیرا
ً
ۀ] [رسال                    

رجمۀ عربی اصل گمشدۀ یونانی دیوکلس دربارۀ آینه رگرن هم ۱۹۷۶( های سوزان:  شر کرده است.  ) من

ری عربی دربارۀ آینه سازی دارد که شامل  های سوزان را در دست آماده ا

کلی متفاوت با آنچه تومر مطالعه  مطالبی است از یک رسالۀ یونانی، به

  کرده است. 

  جغرافیای ریاض
رای روش های یافتن طول و عرض جغرافیایی  منبع عربی اصلی 

ت به دیگری،  س کتاب شهرها، فاصلۀ بین آنها و سمت هر یک 

است. تصحیح خوبی از متن عربی آن  تحدید نهایات االماکن بیرونی

شر ۱۹۶۲(قاهره،  ةمجلة معهد المخطوطات العربیرا بولگاکوف در  ) من

سی آ رجمۀ انگل سی آن را کندی (۱۹۶۷ن را جمیل علی (کرده است و  ) در ۱۹۷۳) و شرح انگل

شر کرده شگاه امریکایی بیروت من ر مطلبی دربارۀ نقشه نگاری نیامده است، ولی بیرونی  دا اند. در این ا

                                                        
ررسی می«به گفتۀ فارابی  .١ رجمۀ حس »کند که مورد بحث علم هندسه است علم مناظر همان مطالبی را    .م-ن خدیوجم). (

له چنین است:  .٢ ره«مس ره را به مثاب داده می Bو  Aثابت دو نقطۀ  Rو به شعاع  Oای به مرکز  در صفحۀ دا  ۀشود. هرگاه دا

ر آن نقطه آینه س از منعکس شدن در نقطۀ  خارج می Aبیابید که شعاع نوری که از  Mای چون  ای فرض کنیم،  ر Mشود،   ،

B له را به کمک مقاطع مخروطی حل کرد. لئوناردو داویحاصل . ابن هیثم معادلۀ درجۀ چهارم »بگذرد نچی هم روی از این مس

له کار کرد و هویگ رای آن یافت.  س راه حل سادهاین مس   .م-ای 



 

 

٢٩ 

ش
وه
پژ

ها
 ی

ار
ر ت
 د
ده
 ش
ام
ج
ان

یر خی
ض
ا
ی

ت
ا

 
ور 
د
 ۀ

الم
اس

 ی
ل 
سا

تا 
۱۹
۸۵

یم 
الد
ی

 

ر دیگری به نام کتاب  و ر  سطیحا
 
َ   الک
ُ
ر نقشه اختصاص داده است. احمد سلیم سعیدان     را به بحث تصو

رجمه و  ۱۹۷۷در سال  ر این اساس  رگرن هم  شر کرده است.  تصحیحی از متن عربی آن را در اردن من

سی آن را در سال  ار مفصل ۱۹۸۲شرح انگل س رگرن  ر از شرحی است که  عرضه کرده است. شرح 

ر در سال  رجمۀ آلمانی این ا ر به همراه  رجمۀ  ۱۹۲۲زو آورده است. کارهای دیگر دربارۀ این رساله، 

رنبورگ ( لۀ ریختر  رگرن (۱۹۸۲مقدمۀ بیرونی به وس رجمۀ  ) نیامده است. عنوان ۱۹۸۲) است که در 

رنبورگ  ای از کندی و  است. قرار است مقاله »از بیرونی الکور تبطیحیح الصور و طس يف ةمقال«مقالۀ 

؟) ۱۹۸۴( اسالمی -بیگاهنامۀ تاریخ علوم عردر  »دو نگاشت عرضه شده توسط بیرونی«دبارنو با عنوان 

سطیح کره، ساده کردن روش  شر شود. در این مقاله اشاره شده است که شاید مقصود بیرونی از  من

ر هم ) از ۳۷۹اش به تعمیم احمد صاغانی (متوفای  فاصلۀ سمتی بوده باشد. بیرونی در این رساله تصو

سطیح) اشاره می ر اسطرالبی ( سطیح کره«ۀ کند که ریچارد  لورچ در مقال تصو  »رسالۀ صاغانی دربارۀ 

رداخته است. ١)۱۹۸۵( م نقشه و اسطرالب در طبقه ٢به آن  ش  رس بندی علوم دورۀ اسالمی به دا

زارها تعلق داشت و مقالۀ کینگ با عنوان  رای حل مسائل نجوم کروی«ا ر قیاسی  ) ۱۹۷۴( »یک کامپیو

زار نقشه«و مقالۀ لورچ با عنوان  ) حاوی توضیحاتی دربارۀ نظریه ۱۹۸۴( »های مربوط به آنهای قبله و ا

ردهای ریاضی طراحی شده  رشماری در کار رای عرضۀ راه حل مسائل  ند که  زارهایی هس و تاریخچۀ ا

  بودند. 

انی   م
زاری به نام قرسطون (یا قپان) بود که به لحاظ  ارهای عربی راجع به مکانیک، ا یک موضوع بحث در نوش

رازو با بازوهای نامساوی بود. رساله زار تألیف شد که یکی  لغوی به معنای  های گوناگونی دربارۀ این ا

ش متن عربی و ابن کتاب القرسطونرین آنها  از بدیع سوی آن را در سال  هیثم بود. خلیل جاو رجمۀ فرا

ت ریاضی مکانیک دورۀ اسالمی در مکاتبۀ ابوسهل  ۱۹۷۶ شر کرد. نمونۀ دیگری از عمق س در لیدن من

ررسی آن را در سال  کوهی و ابواسحاق صابی دیده می با عنوان  ۱۹۷۹شود که سزیانو خالصه و 

ر سه قضیۀ مکانیک کوهی و پیامدهای آن« ی  شر ک »یادداش ای از کار جدی به  این مکاتبه نمونه ٣رد.من

ر از کار ارشمیدس در  ار فرا س ش از آن و  ۱۲۰۰زبان عربی دربارۀ تعیین گرانیگاه است که  سال پ

رجمه و شرح کرده و  حاوی بحث رگرن این مکاتبه را  هایی مرتبط با هندسه و فلسفۀ ریاضی است. 

رجمه و شرحوسهل کوهی و ابومکاتبۀ اب«ای با عنوان  قرار است در مقاله  مجلۀدر » اسحاق صابی: 

                                                        
   م.-چاپ شد.  From Deferent to Equantsدر مجموعۀ  ۱۹۸۷این مقاله در سال  .١

سطیح الکره علی سطح األ يکتاب فنام این رسالۀ صاغانی  .٢   م.-است.  سطرالبکیفیة 

رانرجمۀ فارسی این مقاله در مجلۀ  ٣ ان ۲، شمارۀ میراث علمی اسالم و ا   م.- چاپ شده است.  ۱۸- ۳، ص ۱۳۹۱، پاییز و زمس
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ش  خلیل جاو

ره  تاریخ علوم عربی شر شود. یک کشف جالب در این مکاتبه تعیین گرانیگاه کمانی از دا (حلب) من

   توسط کوهی است.
ر عبدالرحمان خازنی  الحکمه کتاب میزانمنبع مهم اطالعات دربارۀ مکانیک دورۀ اسالمی یک  ا

 به مطالب آن در زمینۀ تاریخ نظریۀ اعداد و سرگرمی است.
 
                                                قبال
ً
ر  های ریاضی اشاره کرده     ایم، اما این ا

هایی که تنها خالصۀ آنها باقی مانده، مهم  های گمشده یا رساله از لحاظ کسب اطالعات در مورد رساله

ای از ابوریحان بیرونی  است. یک نمونۀ اخیر، بازیابی محتویات رساله

سکایا و روزنفلد در مقاله دربارۀ ای با  وزن مخصوص گوهرهاست که روژا

جی بیرونی چگالی«عنوان  رداخته ١)۱۹۸۵( »س   اند.  به آن 

  گیری نتیجه
گر چند نکته  ژوهش های اخیر دربارۀ تاریخ ریاضیات دورۀ اسالمی روش

قالل و اصالت این تمدن است که در آن نوآوری هایی  است. نکتۀ اول اس

 ناشی از تأثیر خارجی تصور میدر ح
 
                            ساب و جبر که قبال
ً
شد به عنوان                  

پدید آمد. نکتۀ دیگر این که فاصلۀ زمانی نیمۀ قرن چهارم تا  اسالمیای از ریاضیات دورۀ  بخش عمده

ه اری از رش س رای  رخالقیتی  های ریاضیات دورۀ اسالمی بود که طی آن  نیمۀ قرن پنجم هجری دورۀ 

شرفت ی در حساب و جبر صورت گرفت، مثلثات کروی به وجود آمد و کارهای درخشانی در های مهم پ

اخت و نقشه نگاری انجام شد. این نکته هم جالب توجه است که حتی در اواخر  حوزۀ مکانیک، نورش

ند به نتایج تازه قرن یازدهم هجری، ریاضی س ای در نظریۀ اعداد دست یابند.  دانان دورۀ اسالمی توا

د  ژوهش س از درگذشت جمش شمندان دورۀ اسالمی  شان دهد که دا های آتی دربارۀ دورۀ بعدی شاید 

ژوهش ادند. سرانجام اینکه چون  س های انجام شده تا حدی  کاشانی از تفکر دربارۀ ریاضیات بازنا

گر چهره شار آثار این ا روش ژوهشگران باید به ان ۀ ریاضیات دورۀ اسالمی است،  رجس ادان و های  س

ر اساس متن هایی با تصحیح معتبر  شاگردان آنها همت کنند. تاریخ ریاضیات دورۀ اسالمی تنها 

ر کشف می نی  راکندۀ مب شرفت  ر از آنچه اغلب به صورت پ های تصادفی بود ببالد و  تواند فرا

ژوهش رای  رهای طالب رهرو را که اکنون  یماید. مس   های آتی گشوده شده است ب

   

                                                        
  م.-چاپ شد.  From Deferent to Equantsدر مجموعۀ  ۱۹۸۷این مقاله در سال  ١
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روناس و کاربرد آن  اهیکشت گ ۀخچیتار

  رانیدر ا یرنگرز  یبرا
  ١فر یشمامه محمد

انRubia tinctorumروناس با نام علمی  است که به دلیل رنگدانه ٢، گیاهی علفی از خانوادۀ روناس

شههای قهوه رای رنگرزی به کار میای، قرمز و زرد در ر رباز  ش از د   رفته است. ها

ده از خارهای کوچک و  ۵/۱تا  ۵/۰این گیاه، پایا، به ارتفاع  متر، دارای ساقۀ خشن چهارگوش و پوش

لۀ آنها به تکیهمانندی است که بهقالب د. این ها میگاهوس رگ و رگبرگ میانی خارها در کنارهچس های 

رگنیز دیده می تایی در طول ۶ظاهر به تعداد تیز است و با آنکه بههای آن بیضوی دراز و نوکشوند. 

رگند و بقیه گوشوارک ۲اند اما تنها ساقه گرد هم آمده رگتا از آنها  های آن مانندند. گلهایی با ظاهر 

های پایانی آن است. ورت چترهای متعدد در محور ساقه و یا در بخشکوچک، زردرنگ و مجتمع به ص

َ  ِ میوۀ روناس به صورت س  ه                    
فادۀ این گیاه، اندام٣ دار و به رنگ قرمز تیره است. بخش مورد اس های ، گوش

رزمینی یعنی زمین شه است که به ضخامت یک انگشت و گاه به طول تا یک متر است  ٤ساقه ز و ر

رین خود ای مایل به قرمزی دارد و به سادگی از بخششۀ روناس رنگ قهوه). پوست ر۱(شکل های ز

کم گس و شود. طعم آن در ابتدا مالیم است اما کمکه رنگ قرمز روشن یا مایل به زرد دارند جدا می

دتلخ می مایی گوناگونی از جمله گلوکوزیدی به نام اس رکیبات ش شه دارای  رگردد. ر  (تبلور کیتریرو

زرد)، آلیزارین (تبلور به صورت بلورهای نارنجی)، پوپورین (تبلور به  -آن به صورت بلورهای طالیی

هایی صورت بلورهای نارنجی و محلول قلیایی آن به رنگ قرمز) و روبیادین است که به این اندام رنگ

شۀ روناس،ای تا قرمز روشن دادهاز قهوه رکیب رنگی موجود در ر آلیزارین است. این  اند. مهمترین 

رۀ سلولی به رنگ زرد است اما در مجاورت هوا به رنگ قرمز درمی خراج و مادۀ رنگی درون ش آید. اس

میایی این مواد از میانۀ سدۀ نوزدهم در اروپا آغاز شد و به همین دلیل کشت این گیاه روز ش ش بهآما

  روز کاهش یافت.

                                                        
یاد  .١ رةالمعارفب   sh.mohammadifar@yahoo.comاسالمی،  دا

2. Rubiaceae 
٣. berry :ی یوۀم   .ندارد وجود درونبر و میانبر بین مشخصی مرز آن در که ساده گوش

٤. rhizomeشه : ساقه رزمینی ر   مانند. های ز



 

  

٣٨ 

 ۱شکل

ا و گیاه روناس به حالت خودرو در  رخی دیگر از نواحی آس ای صغیر و  منطقۀ مدیترانه تا آس

 همچنین در شمال افریقا می
 
 روید اما ظاهرا
ً
زدیک و قفقاز بوده است. این                 ین آن در خاور  شأ نخس م

ز، خوی و ارومیه، دیلمان، نواحی غربی کشور، اراک، اطراف  ران در شمال غرب از جمله تبر گیاه در ا

ان    ١روید.زد میدماوند و اس

  تاریخچۀ کشت و کاربرد
(متنی به زبان پهلوی که تدوین  ٢بندهشدر 

نهایی آن در سدۀ سوم هجری انجام یافته 

ده است) نام روناس در کنار دیگر گیاهان رنگ

مانند زعفران، زردچوبه و نیل تحت عنوان 

رد رنگ» رنگ«   کردن جامه آمده است.و با کار

اس (ادیب و گیاه ٣ابوحنیفۀ دینوری ش

شه رانی در سدۀ سوم) به پختن ر های این ا

رای رنگرزی اشاره کرده است. همچنین  گیاه 

ار سرخ در میوۀ گیاه  س او به آب فراوان و 

ن و نقاشی  رد این آب در نوش روناس و کار

(کتابی  ٤حدودالعالمدر نیز اشاره کرده است. 

ۀ جغرافیایی به زبان فارسی متعلق به سد

عه در قفقاز جنوبی) یاد شده است.
 
ع ( رد

 
                               چهارم) از فراوانی روناس در شهر  رد

َ
   َ   

َ
   َ                                 

شان می رشمرده که  رخی دیگر را  ر  رخی  ری  ر دهد در ابوریحان بیرونی نیز چند نوع روناس و 

شه ه است. او قطعات ر فاده از این گیاه رونق فراوانی داش های روناس را از لحاظ روزگار او اس

رگره و کم شأ صادرات آنها شامل  انواع ریخت ظاهری شامل دو نوع  شگاه و م گره و از لحاظ رو

 
 
(احتماال زدونی، قبادی  (اشاره به منطقۀ زوزن در خراسان)/   زوزنی 
ً
اشاره به شهر قبادیان در                                                              

ردعی  ۀ او بهترین نوع روناس، نوع  ه است. به نوش س ردعی و حفضوی بلخ دا ان)،  بوده است تاجیکس

ان، مکران و نیز هند و زنج (زنگبار)  س ان به گرگان، س س ش کلفت و سرخ تیره بوده و از ارم که قطعا

س از این نوع، روناس قبادی معروفصادر می ر بوده که مورد عالقۀ هندیان بوده است.  شده است. 

                                                        
  .۷۳۳ - ۷۲۹ ، ص۲ زرگری، ج. ١

  .۱۸۳، ۸۸ ص .٢

  .۱۹۵ -۱۹۴ ص .٣

  .۱۶۱ ص .٤
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ست ه، از قبادی هم  ردعی بوده است و ر بوده اما نوع حفضوی نیز که در بلخ رواج داش یه  ار ش س

ه می رش ر  ش کورۀ خالی از خاکس شدید رنگش آن را در آ رای  س با نوع ساکنان بلخ  کردند و س

 ردعی می
 
 آمیختند. ظاهرا
ً
ه است.                 کیفیت روناس در دیگر جاها پایین بوده و ارزش صادرات نداش

اب های میوۀ روناس را آفروشان در آن زمان تخمهمچنین شراب ای پیچیده و در خم کرده، در پارچهس

ۀ پیگولوسکایا و همکاران ١انداختند تا شراب رنگ آن را به خود گیرد.شراب می روناس در  ٢به نوش

ه شده است.های چهارم و پنجم کشت میخراسان در سده
 
ل  حمدا
ّ
وفی        القلوب ةزهنیز در کتاب  ٣مس

م) از روناس(کتابی جغرافیایی به زبان فارسی در سدۀ  ها در عهد مغول خراسان خواف فراوان در هش

  .است کرده یاد

دالدین فضل ه همدانی (رش
 
ل           ا
ّ
زشک، تاریخق۷۱۷ -۶۴۸    ر ؛  نگار، آگاه به امور کشاورزی، و وز

خود به انواع روناس و شرایط کشت بهینۀ آنها اشاره کرده است. او  ٤آثار و احیاءایلخانان) در کتاب 

زدیک دربندروناس دربند ان جمهوری در( قفقاز ی را که در جایی  روییده، بهترین می )امروزی داغس

ۀ او دربندیان آن را کشت می ه است. به نوش س شهنوع روناس دا رداشت در کردند و ر س از  ها را 

زرگ میکوره بیاری هر پختند تا رنگ بهتری دهد. به نظر او، کشت پاییزه بهتر از بهاره و مقدار آهای 

ش این گیاه دارد، و گیاه را باید دو  رای رو هفت تا هشت روز یکبار است، زمین شور شرایط بهتری 

ۀ خود مؤلف، او بارها بذر این گیاه  سال در زمین رها کرد و سال سوم در فصل پاییز آن را کند. به نوش

رده و در شوره ز  زد و نایین به تبر ه و را از  زراعت این گیاه را در آن منطقه رایج کرده زارهای آنجا کاش

ان صادر می در  ٥قاسم بن یوسف ابونصری هرویشده است. است. در زمان او نیز این گیاه به هندوس

) نیز به شرایط کشت بهینۀ آن و زمان ٩٢١(کتابی دربارۀ کشاورزی، تألیف در سال  ارشادالزراعهکتاب 

 
 
 رداشت آن (احتماال
ً
  در شهر هرات) اشاره کرده است.                  

به مدت هشت سال و نیم، در  ق۹۱۳اسماعیل صفوی، از سال  بازرگانی ونیزی که در زمان شاه

ران بوده است دربارۀ روناس می سد:ا   نو

شهدر این شهر [خوی] رنگ سرخ الکی به مقدار فراوان می های سازند و آن را از ر

ر زمسرخی فراهم می آورند و ین است و با بیل و کلنگ بیرون میکنند که در ز

س به هرمز می شهس ند و از این ر ردن رنگ سرخ فرس رای ساختن و به کار  ها 

                                                        
  .۷۸۷ ابوریحان بیرونی، ص .١

  .۲۳۸ ص .٢

  .۱۵۴ ص .٣

  .۱۶۵ -۱۶۴ ص .٤

  .۱۶۰ -۱۵۹ ص .٥
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ان بهره می   ١جویند.در غالب مناطق هندوس

رمی ردید این توضیحات به گیاه روناس  زد به بدون  شۀ روناس را از  گردد. رنگرزان کشمیری نیز ر

ران صادر میو شال ردندکشمیر می ر ٢کردند.های کشمیری را با آن رنگ کرده و به ا نیز به  ٣دیوید هو

ان و هند اشاره کرده  رکس ان و نیز  س ر مناطق افغا زد به هرات و از هرات به سا صادرات روناس 

ه است و نمونهاست. طبق شواهد تاریخی روناس از زمان ان در هند وجود داش  هایی ازهای باس

به ش از میالد در درۀ هند کشف شده استهای رنگ پ و صدور  ٤شده با روناس متعلق به هزارۀ سوم پ

ان به احتمال زیاد به دلیل کافی نبودن و یا پایین بودن کیفیت رنگ آنها در هند  ران به هندوس آن از ا

   ٥بوده است.

ست تاورنیه  سوی که در زمان صفویه بارها به ؛ بازرگان و جهانگرد م١٦٨٩-١٦٠٥( ٦ژان بات فرا

ران به شهر کوچکی به نام اسدآباد در  ر سفرش در ا ران و کشورهای شرقی دیگر سفر کرد) در مس ا

شده است. بخشی از وصف زیبا و کامل او از رسد که روناس در آنجا کشت میاطراف رود ارس می

ران چنین است:   روناس ا

ران و هند درآمد تجاری ع کنند.... آن رنگ قرمزی که  ای از آن می مدهدر ا

ت می پارچه زرگ را زی شه است،  های هند و سرزمین مغول  دهد از همین ر

کوتاه به اندازۀ یک دست قطع  آورند اما کوتاه های بلند از زمین بیرون می اگرچه تکه

سه می ه شود. کنند بهتر گنجاندهایی که این متاع را به خارج حمل میکنند تا در ک

ی ان به هرمز میوقتی کش آیند در بازگشت، همۀ بارشان را از هایی که از هندوس

ار تماشایی است؛ کارواناین کاال بارگیری می س شود که همۀ هایی دیده می کنند 

س می شه چنان به سرعت رنگ  دهد و قرمزش تند بارشان روناس است و این ر

ی هندی که بار روناس  که به دلیل غفلت کارگران داشت، هنگامیاست که یک کش

سه ه شد،  خود من حاضر بودم که در ساحل دریا ک های در تنگۀ هرمز شکس

  زد و تا چند روز آب در طول خط ساحل قرمز بود. روناس روی آب موج می

سوی که دو سفر طوالنی در روزگار ١٧١٣ - ١٦٤٣( ٧شوالیه ژان شاردن ؛ جهانگرد و فیلسوف فرا

رد آن در نقاشی و رنگرزی یاد کرده  صفویه ران و کار ه است) از فراوانی رنگ روناس در ا ران داش به ا

                                                        
رانهای ونیزیان در سفرنامه .١   .۳۸۰، صا

  .۳۳عناویان و عناویان، ص .٢

3. David Hooper, p. 167. 
4. A History of technology,  vol. 1, p. 246. 

شاهی افشار، ص .٥   ۲۸. جها

  .۶۳ ص .٦

  . ۳۴۶ ، ص۴ج .٧
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یراست. سر جان مک مدار و جهانگرد اسکاتلندیم۱۸۳۰ -۱۷۸۲( ١دونالد کی اس که در زمان  ) نیز؛ س

ران سفر کرده،فتحعلی ران اشاره کرده شاه قاجار به ا ان ا   است. به کشت روناس در بلوچس

رای به     ا و اروپا  اری از نواحی آس س ش از تهیۀ صنعتی آن در  آوردن دستزراعت روناس تا پ

شۀ آن معمول بوده است.    مادۀ رنگی آلیزارین از ر

  نحوۀ تولید و استفادۀ رنگ روناس در ایران:
س از خشک شۀ روناس،  فاده از ر ۀ خارجیرای اس کدرشدن رنگش  اش را که باعثکردن آن، پوس

دسولفوریک و آب سرد ۲کوبند (شکلکنند و آن را می شود جدا میمی شه را با اس س کوبیدۀ ر ). س

رود. آمیزند. در مرحلۀ بعد آن را با کربنات سدیم و آب می می دی در آن از بین    شویند تا ماندۀ مواد اس

دست کنند تا رنگ دلخواه  بهرکیب میهای گوناگون، رنگ روناس را با مواد دیگری رای ایجاد رنگ

رکیب آن با زاج آهن، رنگ قرمز مایل به قهوه رای نمونه  ای، با دوغ رنگ دوغی (قرمز مایل به زرد) آید. 

شاب گاو، رنگ سرخابی می دی یا قلیایی را به مخزن رنگ می ٢دهد.و با پ زند تا همچنین گاه مواد اس ر

رانی چوبک یا آب شدنی رنگی متفاوت و مادۀ رنگ رای نمونه رنگرزان قدیمی ا دلخواه به خود گیرد. 

شم رای تولید  ند  رای رودخانه را که تا حدی قلیایی هس دی را  هایی به رنگ مایل به بنفش و مواد اس

ش از سی رنگ از این گیاه به دست آمده  ٣افزودند.تولید رنگ مایل به زرد به مخزن رنگ می تاکنون ب

  ٤است.

  
شۀ روناس با مدت زمانی که در خاک می قیم دارد. رنگرزان، کهنگی قدرت رنگی ر ت مس س ماند 

شخیص می رین و طعم گیاه و تازگی روناس را از طعم و رنگ آن به خوبی  شۀ جوان ش دهند. طعم ر

شه  شروع شده، از سال سوم تا هفتم پیر، گس و تلخ است. ارزش رنگدهی این گیاه از سال دوم عمر ر

شۀ روناس سهکلی از بین میرنگدهی قابل قبولی دارد و از سال نهم ارزش رنگدهی آن به رود. از ر

شۀ چهار و پنج شۀ هفتساله، رنگ نارنجی تیره و قرمز آجری، از ر ساله، ساله، رنگ قرمز شاد و از ر

                                                        
1. Sir John Macdonald Kinneir, p. 225. 

شاهی افشار، ص .٢   .۳۷ -۲۸ جها
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  .۳۲ ابوالفضلی، ص .٤

        
  ٢ شکل



 

  

۴٢ 

ر آید. زفام به دست میرنگ الکی و ارغوانی آبی گاه گیاه روناس نیز در کیفیت رنگدهی آن مؤ س

ر می شۀ روناسی که در مناطق سردس رمایهاست؛ ر آورد که از روناس ای پدید میروید، الکی ژرف 

ری به دست نمی آید. به همین دلیل رنگ الکی خراسان و آذربایجان و مناطق مناطق معتدل و گرمس

ر کرمان و بوانات فارس کیفیت با   رزی دارد. سردس

رمه رنگ قرمز روناس، مطلوب رانیان در  ر ا ش فاده بافی و قالیرین رنگی بود که ب بافی از آن اس

روند. شمار میها بهرین شال شوند از مرغوبهای قرمز روناسی که شال الکی نامیده میکردند و شال می

شۀ روناس هالکی در زبان فارسی امروز مترادف قرمز است اما خود الک ماد ای است که با ادغام پودر ر

   ٢رود.کار میاکنون نیز رنگ روناس به فراوانی در رنگرزی خامۀ قالی بههم ١آید.دست میبا زاج به

 
ری از یک کارگاه مازاری (محل ساییدن، درجه٣شکل  ه: تصاو س زدبندی و    بندی) روناس در اردکان 

به یا محلول سود کار میکردن پارچه نیز بهروناس در رنگ رای  این کار، پارچه را به روغن پ رود. 

ه می س از کنند و بعد در محلول آبی روناس وارد میمحرق، آغش س آن را خارج کرده و  کنند. س

ب در آب صابون و محلول زاج یا کلرور قلع وارد میکردن، بهخشک س از خشکرت شدن، کنند. پارچه 

رای رنگ ٣ گیرد.به خود می رنگ قرمز ارغوانی ر آن نیز به کار میکردن کاغذ و نقشروناس  ن   ٤رود.س

شی مانند رنگ رای مصارف آرا شۀ روناس را  ه کوبیدۀ ر رو هم بهدر گذش   ٥ردند.کار میکردن ا

رین مادۀ رنگی روناس است، امروزه به صورت صنعتی در آلمان، هلند و چند  آلیزارین که مهم

ران وارد میکشور دیگر تولید می های قلمکار آمیزی پارچهشود. این ماده در رنگشود و با بهای زیاد به ا

   ٦رود.به فراوانی به کار می

                                                        
  .۳۴ عناویان و عناویان، ص .١

  .۱۷ ابوالفضلی، ص .٢
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  .۱۲۹ -۱۲۸ جوکار، ص .٤

  .۳۵۲ کتیرایی، ص .٥
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میایی ارزان به کشور، روزبه فاده از رنگبا واردات مواد ش یابد. های طبیعی کاهش میروز اس

ان اکنون تنها معدودی از مازاری هم شۀ روناس میهای اس   ). ۳ردازند (شکل زد به کار کوبیدن ر

  منابع
تی رنگرزی تار و پود قالی در کاشانمحمد،  ،ابوالفضلی ، تهران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، فناوری س

 ش؛۱۳۸۳
شگاه تهران، ارشادالزراعةقاسم بن یوسف،  ،ابونصری هروی شارات دا ری، تهران، ان  ش؛  ۱۳۴۶، به اهتمام محمد مش

شارات توس، بندهش رجمۀ مهرداد بهار، تهران، ان  ش؛۱۳۶۹، گردآوری فرنبغ دادگی، 
زشکی)ابوریحان،  ،بیرونی اسی در  ب (داروش

 
یدنة فی الط                       الص 
ّ
            ّ رجمۀ روسی ع. ا.    رجمۀ باقر مظفرزاده، از روی   ،

ان زبان و ادب فارسی،   ش؛۱۳۸۳کریموف، تهران، فرهنگس
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شاهی افشار شگاه هنر، فرایند و روشهای رنگرزی الیاف با مواد طبیعیویکتوریا،  ،جها  ش؛۱۳۸۰، تهران، دا
وحدودالعالم من المشرق الی المغرب  ش؛۱۳۴۰ده، تهران، ، به کوشش منوچهر س

بات: القسم الثانی من القاموس النباتی، حروف سکتابابوحنیفه،  ،دینوری
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ّ
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احتنامهژان،  ،شاردن رجمۀ محمد عباسی، جس  ش؛۱۳۳۶، تهران، مؤسسۀ مطبوعاتی امیرکبیر، ۴، 

ران و کشمیررمهژرژ،  ،رحیم و عناویان ،عناویان شارات های سلطنتی ا ر نظر تومویوکی یامانوبه، تهران، ان ، ز

 ش؛۱۳۸۶ان هنر، فرهنگس
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ل    ا
ّ
رج افشار، کشاورزی)آثار و احیاء (متن فارسی دربارۀ فن     وده و ا ، به اهتمام منوچهر س

شگاه مک شگاه تهران، تهران، مؤسسۀ مطالعات اسالمی دا  ش؛۱۳۶۸گیل و دا
A History of Technology, ed. by Singer et al., London, 1954; 
Hooper, David, “Useful plants and drugs of Iran and Iraq”, in Botanical series, vol. IX, no. 3, 

with notes by Henry Field, Chicago, Field Museum of Natural History, 1937;  
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  های ریاضی پیرامون شطرنج مسئله
  *ها های وفقی و نظریۀ گراف از ایران هزار سال پیش و ارتباط آنها با مربع

  ١محمد باقری

ها این بازی در هند ابداع شد و از  نظیر است. طبق افسانه بازی شطرنج از لحاظ قدمت و رواجش بی

اوردهای عالمگیر هندیان است. این لحاظ  سی دهدهی، از دس گاه عددنو   همانند دس

ه ولی اصول کلی آن تا زمان حاضر حفظ شده است.  شطرنج انواع گوناگونی با قواعد گوناگون داش

 
 
 مثال
ً
ر شطرنج    8´ عالوه  10´  خانۀ کنونی، شطرنج8 16´خانه و شطرنج 10 خانه و همچنین شطرنج 4

ّ               مدو ر (رومی) شامل  ّ                 حلقۀ مدو ر هر کدام دارای  ۴   ه است.  ۱۶          خانه وجود داش

رخی علمای اسالم شطرنج را حرام می ند این بازی در تمدن اسالمی رواج زیادی  با آنکه  س دا

رده شده و رساله های تاریخ از شطرنج یافت. در کتاب های فارسی و عربی زیادی  بازان معروف نام 

ر تاریخچه، انواع و قواعد شطرنج و مسائل  ده است. در این آثار عالوه  ه شده و به دست ما رس نگاش

ر  زیادی مربوط به حالت پایانی شطرنج رخی معماهای ریاضی  به عنوان معما آمده است. همچنین 

ار مشهور  اساس صفحۀ شطرنج و حرکت مهره س » گردش اسب«های آن مطرح شده است. یک معمای 

لۀ اویلر«است که بعدها    نامیده شد. » مس

لۀ گردش اسب، مهرۀ اسب از خانه ند مان Lهای متوالی  ای در شطرنج خالی شروع به حرکت در مس

پیماید. اگر خانۀ آخر به اندازۀ یک حرکت اسب از  های شطرنج را می حرکت همۀ خانه ۶۳کند و در  می

ه باشد، این گردش  ه«خانۀ آغاز فاصله داش ۀ اسب مرتبط با مفهوم  خوانده می» س س شود. گردش 

رای این مس چرخۀ همیلتونی در نظریۀ ریاضی گراف له وجود دارد هاست. چندین هزار میلیون جواب 

ه یا همیلتونی است.  ۱۲۲که حدود  س   میلیون آنها 

لۀ  م) ریاضی۱۷۸۳-۱۷۰۷لئونارد اویلر ( له را مطالعه و ارتباطی بین مس سی این مس ۀ سو رجس دان 

رقرار کرد. در گردش اسب شکل  گردش اسب و مربع که اویلر یافته است، از یک گوشه  ۱های وفقی 

  دهیم. انجام می ۶۴تا  ۲های متوالی اسب را متناظر با عددهای  کنیم و حرکت می ) شروع۱(خانۀ شمارۀ 

                                                        
ش بین .* سی در سی و دومین هما ه، شاخۀ صورت اولیۀ این مقاله به زبان انگل پترزبورگ،  المللی ساالنۀ آکادمی علوم روس

  عرضه شده است. ۱۳۹۰در آذر 

شریۀ  .١ رانسردبیر    mohammad.bagheri2006@gmail.com، میراث علمی اسالم و ا
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۱۸  ۶۳  ۱۶  ۳۳  ۵۰  ۳۱  ۴۸  ۱  

۳۵  ۱۴  ۱۹  ۶۲  ۳  ۴۶  ۵۱  ۳۰  

۶۴  ۱۷  ۳۴  ۱۵  ۳۲  ۴۹  ۲  ۴۷  

۱۳  ۳۶  ۶۱  ۲۰  ۴۵  ۴  ۲۹  ۵۲  

۶۰  ۲۱  ۴۰  ۹  ۵۶  ۲۵  ۴۴  ۵  

۳۷  ۱۲  ۵۷  ۲۴  ۴۱  ۸  ۵۳  ۲۸  

۲۲  ۵۹  ۱۰  ۳۹  ۲۶  ۵۵  ۶  ۴۳  

۱۱  ۳۸  ۲۳  ۵۸  ۷  ۴۲  ۲۷  ۵۴  

  ۱شکل 

ر با  ۲۰۸۰شود  می ۶۴تا  ۱مجموع عددهای صحیح  را 8´که  است. در این جدول مربع،  260

ون  ر هر قطر مربع مساوی  ۲۶۰مجموع عددهای موجود در هر سطر یا س است. مجموع عددهای واقع 

راین، مربع مذکور نیمه وفقی به حساب می ست، بنا اما این مربع خواص دیگری دارد: با دو خط آید.  ن

4´ توانیم آن را به چهار مربع مرکزی عمودی و افقی می ون 4 م کنیم که مجموع اعداد هر سطر یا س تقس

ست (فاصلۀ خانه است. می ۱۳۰در آنها  ه ن س یم که این جواب  به اندازۀ یک حرکت  ۶۴و  ۱های  بی

ست).    اسب ن

ر) وجود دارد که  گردش اسب مختلف وفقی یا نیمه وفقی (با مجموع ۲۴۲داد تع را های قطری نا

ه شود که گردش اسب را از خانه ند. ممکن است خواس ه (همیلتونی) هس س ر آنها  ش ای مجاور به  ب

ه باشد، آن را می س توان به  مرکز صفحۀ شطرنج آغاز کنیم. بدیهی است که اگر گردش اسب همیلتونی یا 

ی که از هر خانۀ دلخواه آغاز شود تبدیل کرد. مربع نیمه وفقی شکل  را هم اویلر یافته  ۲گردش اس

را خانه ه است ز س به اندازۀ یک حرکت اسب با هم  ۶۴و  ۱های شمارۀ  است. این گردش اسب 

  فاصله دارند.

ش را دربارۀ مربع م پترزبورگ عرضه کرد. م در آکادمی علو۱۷۷۶های وفقی در سال  اویلر مطال

انبول نگهداری می ای عربی که دست معماهایی مرتبط با گردش اسب در رساله ۀ آن در اس شود بیان  نوش

است که در مجموعۀ الله  امالصولی وغیرهکتاب الشطرنج من تألیف العدلی وشده است. نام رساله 

انبول به شمارۀ  ساخ  ۱۴۲(شامل  ۵۶۰اسماعیل افندی در کتابخانۀ سلیمانیۀ اس رگ به تاریخ اس

رفسور فؤاد سزگین چاپ عکسی این رساله را در سال  ۵۳۵ م در مؤسسۀ  ۱۹۸۶ق) محفوظ است. 

شگاه یوهان ولفگانگ گوته (فرانکفورت)  شر کرده است. این رساله تاریخ علوم عربی ـ اسالمی دا من

ر در تاریخ شطرنج است.  کهن رین ا   رین و ارزشمند



 

  

۴۶ 

۳۵  ۲۶  ۳۷  ۱۴  ۶۳  ۲۴  ۱۱  ۵۰  

۳۸  ۱۵  ۳۴  ۲۵  ۱۲  ۵۱  ۶۲  ۲۳  

۲۷  ۳۶  ۱۳  ۴۰  ۲۱  ۶۴  ۴۹  ۱۰  

۱۶  ۳۹  ۲۸  ۳۳  ۵۲  ۹  ۲۲  ۶۱  

۲۹  ۵۴  ۴۱  ۲۰  ۱  ۶۰  ۷  ۴۸  

۴۲  ۱۷  ۳۲  ۵۳  ۸  ۴۵  ۴  ۵۹  

۵۵  ۳۰  ۱۹  ۴۴  ۵۷  ۲  ۴۷  ۶  

۱۸  ۴۳  ۵۶  ۳۱  ۴۶  ۵  ۵۸  ۳  

  ۲شکل 

ین کتاب شطرنج ذکر کرده و افزوده است که او  الفهرستابن ندیم در  عدلی را به عنوان مؤلف نخس

ۀ    ق) بازی می۲۴۷در حضور خلیفه متوکل (درگذش
 
 کرد. نام کاملش ابوالعباس احمد عدلی و احتماال
ً
                                           

و  طبقات االطباء ياالنباء فعیون ق) در ۷باز و مؤلفی است که ابن ابی اصیبعه (سدۀ  همان شطرنج

ۀ  الظنون کشفق) در ۱۰حاجی خلیفه (سدۀ  از او با نام ابوالعباس احمد بن محمد سرخسی (درگذش

ای صغیر  اند. او را عدلی رومی هم خوانده ق) یاد کرده۲۸۶ اند، شاید به این علت که مدتی در آس

راهیم حکیم مؤلف رساله می ست. ابو زکریا یحیی بن ا زهة ارباب العقول فی الشطرنج ای عربی به نام  ز

ۀ که دست المنقول ر نگهداری می ١در کتابخانۀ جان ریلندز ۵۹آن به شمارۀ  نوش در این شود،  منچس

لۀ ت داده است. رساله یافتن جواب مس س   ٢گردش اسب را به عدلی 

س از عدلی می رکان ساکن در آبادی کوچکی به نام صول در  صولی که حدود یک قرن  ست از  ز

ه بود و  فه مکتفی، خلیفه مقتدر و خلیفه الراضیجنوب شرقی دریای خزر بود. او آموزگار شطرنج خلی
 
ل         با
ّ
    

وده   اند.  ابن خلدون، مسعودی و صفدی مهارت او را در شطرنج بازی س

اختۀ رسالۀ  رفسور فؤاد سزگین، مؤلف ناش ۀ  کتاب الشطرنج من تألیف العدلی والصولی به نوش

س بین نیمۀ اول قرن چهارم و اوایل قرن ششم هجری میا موغیره س میز توان گفت که این رساله  ت. 

ش تألیف شده است. اروپاییان در سال  ش جدید کتاب آلمانی  ۱۸۸۱حدود هزار سال پ را شار و با  ان

  آ. فون لینده دربارۀ تاریخ شطرنج از وجود رسالۀ فوق و محتویات آن آگاه شدند. 

رگ نخست دست ست و چهار  ار  ب س ۀ این رساله شامل اطالعات  جالبی دربارۀ تاریخچۀ نوش

رگ پایانی آن حاوی هفت شعر عربی دربارۀ شطرنج است که پنج تای آنها مربوط  شطرنج است. هفت 

لۀ گردش اسب یا حالت به جواب ر  ر آن است. کلید ارتباط بین جواب های پیچیده های مس ها و شعرها 

                                                        
1. John Rylands 

شر شده است. ۱۳۹۱... به تصحیح دکتر معجب العدوانی در سال  زهة ارباب العقولرسالۀ  .٢ ان من س   در عر
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رگ  ۀ رساله (ص  دست ۷۴شت  ت شده است ( ۱۴۸نوش رگ هنگام صحافی چاپ عکسی) ث این 

رگ  ید هر خانۀ  می ۳است). چنان که در شکل  ۱۳۶و  ۱۳۵جابجا شده و محل درست آن بین  بی

سی  صفحۀ شطرنج با دو حرف الفبا مشخص شده است (همان طور که امروزه با یک حرف الفبای انگل

شان داده می وۀ ابجد است که در گذش و یک عدد  ب حروف مطابق ش رت سی به شود).  رای عددنو ه 

ب حروف در الفبای عبری بود. سطرها از پایین به باال با  کار می رت ، ج، ب، احروف رفت و مطابق با 

ون ۸تا  ۱اند که معادل عددی آنها  مشخص شده حو  ز، و،  ه، د ، م، ل، ک، یها هم با حروف  است. س

ب  شده مشخص تو  ش، ر، ق رت وۀ ابجد به  ، ۱۰۰و  ۴۰، ۳۰، ۲۰، ۱۰اند که معادل عددی آنها در ش

باه ناشی  ۱۰های  است. دنبال نکردن مضرب ۴۰۰و  ۳۰۰، ۲۰۰ رهیز از اش  به خاطر 
 
                              در اینجا احتماال
ً
               

شابه حروف بود.    از 

  

  چاپ عکسی ۱۴۸ صفحۀ: ۳شکل 

ت و  ۳۲هر شعر  در هر حرکت که ای را  مصراع دارد. دو حرف اول هر مصراع محل خانه ۶۴ب

سوب به شخصی  مهرۀ شطرنج مطابق مختصات قائم بیان شده است مشخص می ین شعر م کند. نخس

رای حالت شروع از خانۀ  لۀ گردش اسب را  ـ راست)  یابه نام طاهر است که جواب مس (گوشۀ پایین 

ر اساس این شعر مطابق جدول شکل  عرضه می خواهد  ۴کند. حرکت اسب در کل صفحۀ شطرنج 

  بود.

   

 ح

 و
 ز

 ه
 د
 ج
 ب
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 ی ک ل م ق ر ش ت



 

  

۴٨ 

۱۲  ۱۵  ۸  ۶۱  ۴۴  ۴۷  ۴۰  ۳۵  

۹  ۶۲  ۱۱  ۱۴  ۴۱  ۳۶  ۴۳  ۴۶  

۱۶  ۱۳  ۶۰  ۷  ۴۸  ۴۵  ۳۴  ۳۹  

۶۳  ۱۰  ۱۷  ۲۲  ۳۷  ۴۲  ۵۵  ۵۰  

۱۸  ۲۳  ۶  ۵۹  ۵۴  ۴۹  ۳۸  ۳۳  

۳  ۶۴  ۲۱  ۲۶  ۳۱  ۲۸  ۵۱  ۵۶  

۲۴  ۱۹  ۲  ۵  ۵۸  ۵۳  ۳۲  ۲۹  

۱  ۴  ۲۵  ۲۰  ۲۷  ۳۰  ۵۷  ۵۲  

  ۴شکل 

ت   شود: ها شروع می شعر طاهر با این ب

  سائيل عن حكمـة الشـطرنج يا

 

ـــب  ـــذ ل ـــزنجخ ـــا وال   ه برومه

 

د( رس ی و گشاده -  حکمت شطرنج ه ازای    )اش به رومیان و زنگیان دس

  ادهــا جتــری بــال غبــار جــي

 

ــغارـ اك  ــی ص ــوا عل ــر حتن   اب

 

ا ر کهتران سر فرود آرند -گرد و غبار در حرکتند ش بی(اس را   )و مهتران در 

شود. توجه کنید که این گردش اسب  شروع می کاو  یج، یب، یاهای  س حرکت اسب در خانه

را از خانۀ  ه است ز د.  می ۶۴س   توان با یک حرکت اسب به خانۀ اول رس

د
 
ی ر 

 
 شعر دوم از ابوبکر ابن د

ْ
  َ

ُ
است و همان جواب قبلی را در قالب شعر عربی دیگری عرضه  ١                       

ت آغاز آن چنین است (ص  می   چاپ عکسی): ۲۷۳کند. دو ب

         ّ            ســائيل عــام  عليــه اســتعجام يــا

 

ح مــا جتمجــام  اک  ـ لبــ        ّ         مــن رص 

 

ده و نامعلوم است( ده از آنچه پوش رس   ای) ها را آشکار کرده گوش به فرمان توام ای که گنگی - ای 

ً            يل فكـرا  يف األمـور هلـذ جي   مـا       

 

ــ ك  ــا  ّ ن  أـ م ــد تقو  ــه الرشــد ق ّ   في                  

 

شه(   )راست آمده است هدایتکه گویی  - در کارها چنان در جوالن است  اند

رای بیان همان جواب آورده شده اند. شعر سوم چنین  شعرهای سوم و چهارم بدون ذکر نام شاعر و 

  شود: آغاز می

  دی                 ّ م اسلمت فؤادي للـر   ْ ل   َ س   يا

 

ــــك إ ل  ــــ ذبي ــــأی هيتنادن   اذن

 

  )و من گوش به فرمان توام - ای سلم قلب مرا به هالکت افکندی(

                                                        
اس و شاعر شافعی متولد بصره و ساکن بغداد. ق)، ادیب زبان۳۲۱-۲۲۳(. ابوبکر محمد بن حسن بن درید ١   ش
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ــوی جي ــربيح اجل ــك ت ــی ل ــل قلب   ع

 

  ن تریا لعبد طوع الكف فاريضكا 

 

رای تو از شوق در رنج است( س از دیدنم راضی باش چون بنده - چه قلب من  ش،  ان موال   )ای در دس

  شروع شعر چهارم هم این است: 

ــس   يــا   دی                 ّ م اســلمت فــؤادي للــر   ْ ل   َ

 

ــب  ــك  ل ــذاي ــبا هأن ــي الص ــا داع   ي

 

  خوانی) به عشق میمرا ای که  مگوش به فرمان - (ای سلم قلب مرا به هالکت افکندی

ـــوی جي ـــرام  وه ـــب ا  ذا غ ـــب ص ٍ      ي         ً  ّ       

 

ً              العبد طوعا  لـك حـرب للعـدی ك             

 

فته پاسخگوست( ان بنده چون - عاشقی دلداده و ش   ١)ت آمادۀ رزم با دشمنانای در دس

مصراع است و ارتباطی به مختصات حرفی  ۶۵مصراع دارد. شعر ششم دارای  ۱۰شعر پنجم 

  های شطرنج ندارد.  خانه

رازی است و به امیری به نام ابی شعر هفتم از کسی به نام علی بن عبدال ه ش
 
                                  ل
ّ
نصر محمد بن احمد   

ت و  ۳۲ تقدیم شده است. این شعر هم رای حرکتی است که  ۶۴ب له  مصراع دارد و بیانگر جواب مس

 به صورت حرکت مهره
 
             ای متناوبا
ً
های اسب و فیل جابجا شود. البته در اینجا حرکت فیل تنها دو خانۀ            

رعکس قاعدۀ امروزی که فیل می ب است ( ّ                                    مور                        ّ                       تواند هر تعداد خانۀ مور ب حرکت کند). این حالت    

لۀ گردش اسب است. توالی حرکت مهره در خانه ر و پیچیده جالب وۀ ابجد  ری از مس ها با اعداد به ش

رگ  شت  رگ ۷۵ر  ش بین  رگ  ۱۳۶و  ۱۳۵های  رساله (که جای درس است) داده شده  ۷۴و به دنبال 

  چاپ عکسی). ۱۵۰است (ص 

  
  چاپ عکسی ۱۵۰ صفحۀ: ۵شکل 

                                                        
اسگزارم.  .١ ار س س رجمۀ شعرهای عربی  ژوهشی میراث مکتوب، به خاطر  ر واحد تولید مرکز    م.- از آقای محمد باهر، مد



 

  

۵٠ 

ر (شکل  شان میها  ) معادل عددی شمارۀ خانه۶جدول ز ن را  ش شود که  دهد. دیده می در جدول پ

ه است. س   این هم یک جواب 

۱۱  ۳۶  ۳۴  ۹  ۵۱  ۴۰  ۴۲  ۴۹  

۳۳  ۱۴  ۱۲  ۳۹  ۴۵  ۵۴  ۵۲  ۴۷  

۳۵  ۸  ۱۰  ۳۷  ۴۳  ۴۸  ۵۰  ۴۱  

۱۳  ۳۸  ۳۲  ۱۵  ۵۳  ۴۶  ۴۴  ۵۵  

۷  ۲۸  ۲۶  ۵  ۶۳  ۱۶  ۲۲  ۶۱  

۲۵  ۲  ۶۴  ۳۱  ۲۱  ۵۸  ۵۶  ۱۹  

۲۷  ۴  ۶  ۲۹  ۲۳  ۶۰  ۶۲  ۱۷  

۱  ۳۰  ۲۴  ۳  ۵۷  ۱۸  ۲۰  ۵۹  

  حرکت متوالی اسب و فیل :۶شکل 

رگ  لۀ  ۱۴۷(ص  ۷۴ر روی  رای جواب مس ت شده است  وه ث چاپ عکسی) جدولی به همین ش

قل از  گردش اسب وقتی از خانه ه مس س ای مجاور به مرکز صفحۀ شطرنج شروع کنیم. این جواب 

ۀ عرضه شده در شکل  س   چهارم عرضه شده است.است که در قالب شعرهای اول تا  ۴جواب 

  

۵۵  ۵۰  ۵  ۸  ۲۵  ۳۰  ۳۵  ۳۲  

۴  ۷  ۵۶  ۵۱  ۳۶  ۳۳  ۲۴  ۲۹  

۵۷  ۵۴  ۴۹  ۶  ۹  ۲۶  ۳۱  ۳۴  

۴۸  ۳  ۵۲  ۱  ۱۲  ۳۷  ۲۸  ۲۳  

۵۳  ۵۸  ۴۷  ۱۰  ۲۷  ۲۲  ۱۳  ۳۸  

۴۶  ۴۳  ۲  ۶۱  ۶۴  ۱۱  ۱۶  ۱۹  

۵۹  ۶۲  ۴۱  ۴۴  ۲۱  ۱۸  ۳۹  ۱۴  

۴۲  ۴۵  ۶۰  ۶۳  ۴۰  ۱۵  ۲۰  ۱۷  
 

  ۷ها در شکل  : معادل عددی خانه۸شکل   چاپ عکسی) ۱۴۷(ص  : گردش اسب۷شکل 

سخۀ خطی رسالۀ  ت شده که شامل جواب صورت  کتاب الشطرنجدر پایان  ... جدول دیگری ث

لۀ گردش است. در این حالت، از یک گوشۀ صفحۀ شطرنج شروع می پیچیده کنیم و  ر دیگری از مس

ر جابجا می  مهره را طبق حرکت اسب و وز
 
                                     متناوبا
ً
رخالف قاعدۀ کنیم. در ای         ر  نجا هم حرکت وز

ب) تنها یک خانۀ مور ب است. ّ       امروزی (به هر تعداد خانۀ افقی، عمودی یا مور                     ّ                                             
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۳۱  ۲۴  ۱۸  ۳۳  ۳۵  ۱۶  ۱۴  ۳۷  

۲۵  ۳۰  ۳۲  ۱۹  ۱۷  ۳۴  ۳۶  ۱۵  

۲۳  ۲۸  ۲۶  ۲۱  ۱۱  ۴۸  ۳۸  ۱۳  

۲۹  ۲۲  ۲۰  ۲۷  ۴۹  ۱۰  ۱۲  ۳۹  

۶۳  ۵۲  ۵۰  ۶۱  ۴۷  ۴۰  ۴۲  ۹  

۵۳  ۶۲  ۶۰  ۵۱  ۴۱  ۴۶  ۸  ۴۳  

۵۵  ۶۴  ۲  ۵۷  ۵۹  ۴  ۶  ۴۵  

۱  ۵۴  ۵۶  ۳  ۵  ۵۸  ۴۴  ۷  

ر: ۹شکل    حرکت متناوب اسب و وز

  چاپ عکسی) ۲۸۴(ص 
  ۹ها در شکل  : معادل عددی خانه۱۰شکل 

  

ب خانه ۹و  ۷، ۵های  در شکل رت شود با ارقام ابجد داده شده  است (نه  هایی که پیموده می شمارۀ 

  ).۳ر اساس مختصات حرفی مذکور در شکل 

سکریت هم سابقه دارد. شاعری  ر صفحۀ شطرنج در ادبیات سا عرضۀ جواب معمای گردش اسب 

ر نیمی از صفحۀ شطرنج ( لۀ گردش اسب را  ) در قرن سوم ۸x۴کشمیری به نام رودراتا جواب مس

 محتمل است که کارش الهام
 
                        هجری عرضه کرده است و کامال
ً
رانی بوده باشد بخش شطرنج                             . بازان شاعر ا

لۀ گردش اسب  سی مس جو در  است که می knight tour problemمعادل انگل رای جس تواند 

رانیان در یک متن کهن عربی از دورۀ  منابع چاپی و دیجیتالی به کار رود. عرضۀ این مطالب توسط ا

یات اسالمی به لحاظ تاریخچۀ شاخه رکی میت ها اه و همچنین نظریۀ گراف ١ای از ریاضیات به نام 

رجمۀ فارسی بخشی از مطالب رسالۀ  به  کتاب الشطرنجدارد. قرار است تصحیحی از متن عربی و 

شگاه تهران فراهم شود.  ژوهشکدۀ تاریخ علم دا اسی ارشد در    همراه توضیحات آن به عنوان رسالۀ کارش

رگ  ت شده است که تا کنون ۱۴۹سخۀ خطی رساله (ص  ۷۵ر روی   چاپ عکسی) جدولی ث

شده کنیم (بنگرید به صفحۀ  ایم و خوانندۀ چالشگر را به کشف آن دعوت می مؤفق به رمزگشایی آن 

  بعد).

  

                                                        
3. combinatorics 



 

  

۵٢ 

    
  

  
شده است ۱۴۹: جدول ص ۱۱شکل  .چاپ عکسی که هنوز رمزگشایی 
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  ا لعابدار قبله ۀکاس
  ١مریم زمان

در موزۀ دمشق  )T. 123/A. 1727   )۸۰۲۷های سفید و آبی که به شمارۀ کاسۀ سفالی لعابداری به رنگ

شت جلدنگهداری می (طرح  رای یافتن قبله میراث علمیاین شمارۀ  شود  زاری   ۱۹قطر  به) ا

م در زمان حکومت سلطان ۱۵۲۰م تا ۱۵۱۶های متر است. این ظرف بین سال سانتی ۳متر و ارتفاع  سانتی

ر سوریه  ه سلیم اول  ساخته شده است. نام سازنده و مکان ساخت به خط کوفی در مرکز کاسه نوش

د«شده:  ه شده است: » ثابت بدمشق ٢عمل س ر روی لبۀ بیرونی نگاش رای شاه  رنده«و  ، ٣                    ُ    ساخته شده 

ش را  سر خاقان، پادشاه دو خشکی و دو دریا و بندگان شریف، خداوند سلطن پیروز، یکتا، خاقان 

م و هر ربع از صفر تا نود درجه٤»د، آمینتداوم بخش بندی شده که . لبۀ درونی  کاسه به چهار ربع تقس

ت شده است. های پنج درجهها به فاصله شمارۀ درجه اصلی در  چهار جهت نامای و به حروف ابجد ث

ه شده چهار سمت کف  م شده و در هر قطاع ن ۸کاسه به  سطح درونیاست. کاسه نوش ام قطاع تقس

شپنج شهر آمده است. شهرهای فهرست شده در شرق جهان اسالم قرار گرفته رشان هم اند و ب

ند.  مکان عیان هس ت به جنوب) هر ۀ چهل شقبل سمتدر مجموع های مذهبی ش س در (زاویۀ قبله 

ر خانه فهرست آمده است. ای تقریبی قبله به صورت اختصاری آمده است. ز  ٥های حاوی سمت، راس

ند  داده شده در فهرست یهامتس س   ).۴۸۰-۴۷۹و  ۱۶۸کینگ، ص (چندان قابل اعتماد ن

اور کرد تا  ر آن ش سی را  ر و سوزنی مغناط رای مشخص کردن سمت قبله باید ظرف را از آب 

های عددی مربوط به سمت قبله کینگ داده نظرهای اصلی مشخص و سمت قبله تعیین شود. به جهت

 
 
 احتماال
ً
رانی مربوط به دورۀ تیموریان گرفته شده        رداری  از جدولی ا سخه  ش در  رخی عددها که 

  ).۱۶۸کینگ، ص (است  تحریف شده

                                                        
شگاه تهران،  .١ ژوهشکدۀ تاریخ علم دا اس ارشد تاریخ علم،   maryam.zamani@ut.ac.irکارش
خ ثابت خوانده است (کینگ، ص  ۀکینگ نام سازند .٢ ر را ش   ). ۱۱۲ا

رک  یختار. ٣   .اند قاطع و ثابت قدم لقب داده ، ُ     رنده یعنی »یاووز«را  سلطان سلیم اولنگاران 

ه٤ ن به اصل عربی نوش رسی نداش سوی . به علت دس رجمۀ فرا ه از روی  سوریه، کتاب عبارت در های لبۀ بیرونی کاسه، نوش

رجمه شده است. )۴۴۱(کلوزان و دیگران، ص  یادگار و تمدن   به فارسی 

٥.  
 
 (مثال
ً
رش  مه= جنوب غربی). به عنوان نمونه، سمت قبلۀ مشهد  غ ج= شمال شرقی یا  ق ش     درج شده که به   قو در خانۀ ز

  درجه از جنوب به سمت غرب است). ۵۴شرقی است (مقدار دقیق امروزی آن  درجۀ ۴۵معنی 
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ت کرده است  نمودار موجود در چه درنام چندین شهر را کینگ متفاوت با آن ه آمده ث این نوش

  ):۴۸۰-۴۷۹کینگ، (

راز ←) قومستهران، کومز ( ← خوار، کرمان ←خواف  زوار ← کرمان، ش   س

شاه ←) نام قدیم چالوسشالوس (، حلوان ← خانقین   کرما

ــدار  بشــقا لعاب

رگرفته از  قبله نما، 

سوریه، یادگـار و 

  .۴۴۱، ص تمدن

  

  
King, David A., World-Maps for Finding the Direction and Distance to Mecca, Brill, Leiden: 

1999. 
Cluzan, Sophie & Delpont, Eric & Moulierac, Jeanne. Syrie, Mémoire et Civilisation, Institut 

du Monde Arabe, Paris: 1993. 
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  »پرسش و پاسخ«
  سبک نگارشی در عرص قاجار

  ١ثقف میمر

رد در پی ارتباط ران با غرب در دور ۀگس قاجار، علوم و فنون اروپایی در قالب کتب مختلف به کشور  ۀا

رجماانتقال یافت و مترجم رانی به  رجمه به عنوان کانال ارتباطی انتقال فرهنگ  ۀن ا رداختند.  این متون 

ش ران عمل  ۀو اند متون به  ۀرجمیان، در قالب یو به همین جهت، روش نگارش اروپا کردغربی به ا

کی بود که به عنوان الگو و مدل نگارش  رسش و پاسخ، س ران منتقل شد. روش گفتگوی چند نفره یا  ا

فاد اسی از جمله  مؤلفان ۀمورد اس ر این مبنا، کتب مختلف س اری در آن دوره قرار گرفت و  خ و س ش

ر ۀرسالو  ٢شوخ دگان با بهره ٣رفیق و وز س ه شدند. در این متون، نو رسش و نگاش گیری از قالب 

ش را  اسی و انتقادات خو فادۀ متون آموزشی نیز  مؤلفان. کردند عرضه میپاسخ، عقاید س ردهاس ای گس

رسش و پاسخ ساد ک نگارش نمودند و در قالب  ن اکودکانه، مفاهیم نوین علمی را به مخاطب ۀاز این س

ک تقال میخود انت رخی از روزنامهأدادند. این س های عهد قاجار، لیف، در متون درسی و آموزشی و 

ژه  به ت ۀصحبت سادآن کتاب  ۀکه نمون به کار رفتناصری،  ۀدر دورو به  ا،چریا  حکمت طبیعی و هی

  باشد. می این جهت

رجمه سویاین متن،  رسش و  است») رای چه«(به معنی   Pourquoiای از کتاب فرا که به روش 

محالتی، معلم حکمت است. کتاب فوق، توسط میرزاکاظم  شدهلیف أپاسخ و با زبانی ساده و روان ت

رجمه و بخش ت ۀصحبت سادهای مختلف آن با عنوان، طبیعی دارالفنون  به  حکمت طبیعی و هی

س از  . اینشدق) چاپ ۱۲۹۷-۱۲۹۳( روزنامۀ علمیدار در دنباله های صورت مقاله متن، شش سال 

                                                        
شجو .١ شگاه تهران یاسالم رانا خیتار یدکترا یدا   marysaghafi@yahoo.com، دا

خ و شوخانتقادی  ۀرسال .2 ده می ش س سخفاقد نام نو ر در  مجلس  ۀخطی موجود در کتابخان ۀباشد و تاریخ کتابت این ا

ر در مورد کتاب، بنگرید به:  ق عنوان شده است.۱۳۲۵، س س) ۱۱۱۳ۀ بازیابی به شمار(شورای اسالمی  ش رای اطالعات ب

خ و شوخ   .۱۳۷۳، به اهتمام احمد مجاهد، تهران، روزنه، ش

های میرزا ملکم خان ناظمرسالهاست.  کردهلیف أ) ت۱۲۷۷-۱۲۷۵( غیبی ۀرسالرا کمی بعد از  ررفیق و وز ۀرسال، میرزا ملکم .3

 .۱۰، ص ۱۳۸۱نی،  شر هللا اصیل، تهران،، گردآوری حجتالدوله
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شار یافت. چرا، به این جهتق با عنوان ۱۳۱۹در سال  کاظم،وفات میرزا گی، ان  1به صورت چاپ س

در این کتاب، مطالب علمی گوناگونی از جمله توصیف زمین، شرح آفتاب و پدید آمدن روز و شب، 

مد، قانون ارشمیدس،  خسوف و کسوف، جهات اربعه، جزر و ۀماهیت اجسام، توصیف هوا و باد، پدید

س، تلگراف، حرارت و نور  ۀهای کروضع آب رق، مغناط ته، رعد و  س زمین، فشار هوا، توصیف الکتر

رسش و پاسخ و با زبانی ساده و کودکانه بیان   چرا، به این جهتکتاب  ۀاست. در مقدم شدهدر قالب 

رجم   آن آمده است: ۀشرحی از چگونگی 

ت از مصنفات جلیلطبیع ۀکتابی در صحبت ساد سوان بافضل  ۀی و هی یکی از 

سه به دست آمد که مبادی دو علم ت) را به بهترین  فرا (حکمت طبیعی و هی

ر این منوال است که دو نفر کودک از وضعی بیان می ب کتاب  رت کرد، چرا که 

شمند و جوان بعضی مسائل را  رسشمی سؤالدختری دا ها که راجع به کنند و 

ت است، توسط آن معلمعلم ط دانا به زبان کودکان و ساده و آسان  ۀبیعی و هی

کنند و میزحمت، آن مطالب را درک میشود، طوری که اطفال بیپاسخ داده می

زرگان، از میرزا کاظم رخی  خان خواهش کردند، این فهمند. نظر به این مزایا، 

رجمه نماید تا در  سه به فارسی  اب  روزنامۀ علمیکتاب را از فرا درج شود و اس

رجمه شد و  ۀفاید عموم مردم گردد. میرزا کاظم، قبول درخواست نمود و مشغول 

ت را از قول فرزندان خود میرزا احمد و میرزا محمود قرار داد و جواب را به سؤاال

ش که کاظم باشد، نوشت.   2نام خو

رسش هدف مؤلفانی ش را در قالب  کردند، تعلیم کودکان و در  تدوین میو پاسخ  که کتاب خو

ع ران عصر قاجار، رواج  ر، آموزش عموم مردم بود، بهسطحی وس ژه که علوم جدید اروپایی، در ا و

رانی سعی می کردند علوم نوین اروپایی را با بیانی چندانی نداشت، بدین جهت، مترجمان و معلمان ا

ش  رجمۀ متون غربی و در دورۀ روش  چون. عرضه کنندساده به مخاطبان خو س از  رسش و پاسخ 

ر این باور بودن رخی  ران رواج یافت،  رجمه در ا شأ نهضت  رسش و پاسخ، م د که روش نگارش 

اروپایی دارد؛
3
  شود:  دیده می روزنامۀ علمیرای نمونه، این طرز تلقی در شمارۀ سوم  

                                                        
دوم این کتاب، به علت فوت میرزا کاظم، توسط محمدعلی  ۀتوسط میرزا کاظم محالتی و نیم چرا، به این جهتاول کتاب  ۀنیم .1

رجمه  شار یافته  چرا، به این جهتق، هر دو بخش کتاب با عنوان، ۱۳۱۹و در سال شده فروغی  گی، ان به صورت چاپ س

  است. 

ت، ۀجهت در صحبت ساد اینچرا، به   .۴اول، ص ۀق، نیم۱۳۱۹نا، محالتی، تهران، بی میرزاکاظم ۀرجم طبیعی و هی
تچرا، به  .2   .۳-۲ ص، این جهت در صحبت سادۀ طبیعی و هی

وملک .3 ک خاصی در نثر به ش داند. محمدتقی بهار، قاجار می ۀهای دورسوال و جواب در رساله ۀالشعراء بهار، این روش را س

ک اسیس ن فروغی در دیباچ .۳۷۴، ص ۱۳۸۶، تهران، امیرکبیر، ش در مورد » چرا، به این جهت« کتاب  ۀهمچنین، محمدحس

رسش و پاسخ، می ک  سد:س اب کار « نو رسش و پاسخ و ساده) چاپ نمودم تا این کتاب اس ک  کتاب را به همان صورت(س

← 
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ک تعلیم و تعلم سهیل عمل و  این س رسش و پاسخ) را فیلسوفان فرنگ، محض  )

اند و ابتدا از بیان رغبت اطفال به فهم حقایق و کشف مطالب اختراع کرده

شود  ش اصطالحات علمیه اجتناب نموده که ذهن مبتدیان مشوش  و روشی را پ

شان میمی سؤالاند که اطفال را مایل به گرفته دهندکه موجب نمایند و جوابی  به ا

شان، به مطالب علمی می س از آنبصیرت ا سی گرفتند و وسعتی در شود.  که ا

شان پیدا شد آن  راد اصطالحات میخیال ا ردازند و قوانین کلی را بیان وقت به ا

رامی ، که بعضی مطالب حکمت طبیعی و [را] رساله در علم طبیعیین نمایند. بنا

ت ضمیم رجمه و در این روزنامه  ۀهی سه  آن است، توسط میرزا کاظم از فرا

  می
 
 نگارد که اوال
ً
 اطفال بهره             

 
 مند شوند و ثانیا
ً
عوام اهل مملکت که به جهت عدم                  

ند، از آن تمتعی نیکو و حظی درست    1حاصل نمایند.اطالع با اطفال هم حال هس

                                                        →  
رای ما تازگی دارد، معمول و متداول  ک غیرمعمول هم که  و تحصیل متعلمین مکاتب و مدارس قدیمه و جدیده گردد و این س

 .»شود
به ۳ ۀ، شمارعلمی ۀروزنام. 1  ق.۱۲۹۴محرم  ۱۴، دوش

ت) ۀ(صحبت ساد چرا، به این جهت طبیعی و هی
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سهیل آموزش مخاطب ر مختلفی مرتبط با مباحث کتاب، ارای  در متن فوق گنجانده شده ن، تصاو

ر، فهم مطالب آسان  چرا، به این جهتگردد. در ذیل به بخشی از کتاب  راست تا به کمک این تصاو

  شود:می نقل، استکه مربوط به شرح حرکت زمین 

گویم و یقین دارم که خیلی فرزندان من، امروز یک چیز غریب به شما می کاظم: -

کنیم و است که همین طور که با هم صحبت میتعجب خواهید کرد و آن، این 

هشما گمان می شس کنیم و ایم، همه با هم مسافت زیادی طی میکنید که ساکن 

ایم. روی آن قرار گرفتهمانند مسافر در حرکتیم. زمین مثل بالن گردی است که ما 

کند و ما و هر چه در روی آن است، بالتبع االتصال در فضا گردش میزمین علی

  آن در حرکت است.

یم باید این آقا احمد: - جان اگر زمین حرکت بکند، چون ما در روی آن هس

نیم و حال آنکه نه چیزی احساس  حرکت را احساس کنیم و یا این حرکت را بب

یم!نه چیزی میکنیم و می   بی

ر قدم ما حرکت میاگر احساس نمی کاظم: - کند از بابت آن کنیم که زمین در ز

ی و است که گردش زمین در هوا است و مانند کالسکه که عراده س اش در روی 

ست. وقتی که در کالسکخورد و ما را تکان میها، سکندری میبلندی  1ۀدهد، ن

نید، مشاهده میقطار می ران، تکان و حرکت به ش کنید که با وجود سرعت س

ب تکان مالیم، آن مراتب از کالسکه های متعارف کمتر محسوس است و س

رم آناست که قطار در روی آهن صیقل شده حرکت می ها کند لهذا از مالش 

شود چنان که کسانی که با بالن به های متعارف احساس تکان میکمتر از کالسکه

نمایند و کنند که به هیچ وجه حرکت بالن، را احساس نمید، نقل میانهوا رفته

ندند گمان می ند ولی اگر به زمین نگاه اگر چشم خود را ب کنند که ساکن هس

ند که از آن فاصله میکنند، می س معلوم میبی شود که حرکت زمین را گیرند، 

  توان دید.توان احساس کرد ولی میمثل بالن نمی

  توان دید؟کنید، چطور حرکت زمین را میجان شوخی میآقا احمد: -

ند، نگاه کردن به زمین می ۀطوری که حرکت بالن را به واسطهمان کاظم: - بی

اره ۀحرکت زمین را هم به واسط ها های ثابت که از آننگاه کردن به بعضی س

زدیک میدور و یا به آن   توان دید.شویم، میها 

  رویم؟کنیم، کجا میحرکت میما که  محمود: -

یم و زمین مانند گویی زنیم، به جهت اینما دور می کاظم: - که در روی زمین هس

  چرخد.در جلوی آفتاب می

                                                        
  کوپه. .1
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  چرخد؟زمین چطور جلوی آفتاب می احمد: -

کند و از گردش آن آقا تعجب نکنید. زمین جلوی آفتاب گردش میاحمد کاظم: -

  شود.شب و روز ایجاد می

  فهمم!من نمی احمد: -

یک نارنج و یک شمع افروخته به من بدهید. فرض کنید این نارنج، زمین  کاظم: -

جهت اینکه نارنج به سهولت حرکت کند،  است و این شمع افروخته، آفتاب. به

ر شمع نگاهیک سوزن از وسط آن می را دارم، می گذرانم. اکنون نارنج را در 

زمین  ۀن در سایه است به همین طریق، نصف کرنصف آن روشن و نصف دیگر آ

از آفتاب روشن و روز است و نصف دیگر آن در سایه است و شب است. هر 

رود و نصفی که چرخانم، نصفی که روشن بود رو به سایه میقدر که نارنج را می

چرخد و شود. به همین طریق، زمین در جلوی آفتاب میسایه بود، روشن می

م، روز است و چون ما روی زمی ر آفتاب واقع باش را ن قرار داریم، هر وقت در 

م، شب است.  1هر وقت در سمت دیگر باش

رسش و پاسخ تاز کتاب ک  طالبوف  احمد کتابتوان به می اند لیف شدهأهای دیگری که به س

رداری از کتاب  کرداشاره  کتاب  ٢تدوین شده است. م)۱۷۷۸-۱۷۱۲( ژاک روسوژان  امیلکه با الگو

زشکی و اشاراتی به علم فیزیک  شامل مطالب متنوعی از جمله حیوانات، گیاهان، قوانین علمی، مطالب 

می می ، مدتی در مدارس جدید عهد قاجار، به احمد کتابباشد. ظاهرا به دلیل کمبود کتب درسی، و ش

س می   ٣شده است.عنوان کتاب درسی، تدر

سری  ی بهدر قالب گفتگو میان شخص احمد کتاب نام احمد و پدرش طراحی شده است. احمد 

جو نی می سؤالگر است که از مسائل مختلف و مبانی علم جدید کنجکاو و جس کند و پاسخ پدر مب

رای کودکان قابل فهم باشد. طالبوف در بخش  ش جدید اروپائیان، با زبانی ساده که  ر دا است 

ین کتاب سد:می نخس   نو

ت سال دارد و طفلی با ادب و مهربان است. با صغر سن، سر من احمد، هف

ش اسد و محمود و از  رادرا زرگان را طالب است. از میان  شه صحبت  هم

ب و ماهرخ، اسد و ماهرخ را که هر دو از وی کوچکترند، زیاده  ش، زی خواهرا

عداد و هوش غریبی از وی مشاهده میدوست می شود. هر چه بپرسی، دارد. اس

ج   کند.ال میؤدهد و آنچه نفهمد، مکرر سیده جواب میس

                                                        
تچرا، به . 1  ۱۷-۱۵ ص، این جهت در صحبت ساده طبیعی و هی
د،  ۀ، اسالمبول، مطبعکتاب احمدطالبوف،  2.  .۸۱ق، ص ۱۳۱۹خورش
 .۲۵۰ص  ،۱۳۸۵، تهران، ققنوس، آموزش دین و گفتمان اصالح فرهنگی در دوران قاجار.ام رینگر،  مونیکا. 3
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 فریدون اما به نقل از  است امیلرگرفته از کتاب  احمد کتابگرچه 

 
 آدمیت، طالبوف احتماال
ً
با                      

شر می روزنامۀ علمیرجمه و در  احمد کتابکه چند سال قبل از  چرا، به این جهتکتاب   شدهمن

ه و شاید از طرز نگارش آن مت این چرا، به وف نیز همچون کتاب بکتاب طال ١ر بوده است.أآگاهی داش

ر گوناگون مرتبط با مباحث کتاب جهت ش  است، دارای تصاو ر دا نی  تا درک مطالب علمی که مب

سهیل گردد. در   :آوریم را میبخشی از این کتاب  اینجا نوین اروپایی بود، 

ش من آمدند.    امروز احمد و محمود هر دو صبح زود پ

بمحمود می احمد گفت: - کوهی وجود دارد که از آن نخ می ۀگوید یک نوع پ

د و پارچه می س ش میر اندازند، بافند و آن پارچه هر گاه چرک شد، آن را در آ

توان معتقد اصل میمگر به این سخن بی سوزد.سوزد و خودش نمیچرکش می

  شد؟

ر چه اساس است. مگر تو جمیع معادن عالم را  گفتم: - تعجب و انکار تو مبنی 

بمی گ معدنی وجود دارد که آن را پ اسی! در معادن عالم، یک نوع س کوهی  ۀش

                                                        
شه. 1 زیهای فریدون آدمیت، اند  .۶، ص ۱۳۶۳، تهران، دماوند، طالبوف تبر

کتاب احمد
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شم کوهی نامیده ر شم، از نازکی و ناشکنی را یا ا ر اند که همه خواص ا

ز است. او را به زبان علم معادن، داراست ری و س . رنگش سفید و خاکس

ست گویند.    آز

  شود؟ ها پیدا میآقا االن هم از این پارچه احمد گفت: -

رای عمل گفتم: - کش و کاله درست اطفائیه، باال ۀزیاد. از این کتان  پوش و دس

ش رفته، اموال و اطفال را می ش، نجات کنند که در وقت حریق، میان آ از آ

ددهند. از این کتان، حاال کاغذ نیز درست می می های مهمه را با مرکب کنند و س

د که از سوختن محفوظ سوزد در آن جور کاغذ میمخصوص که نمی س نو

  1باشد.

  
رسش و پاسخ تدوین شده، از کتاب ک  ش ۀگنجینهای آموزشی دیگر که به س شارأت دا لیف مس

رای  استالدوله  ش ۀگنجین ۀدر دیباچ ٢یف شد.ألت آموزش کودکانکه  رسش و پاسخ به دا ک  ، به س

  کار رفته در کتاب، اشاره شده است:

                                                        
 .۲۱۹-۲۱۷ صطالبوف، همان، . 1
روایی قاجاران تاریخ«گل، صفت منصور. 2 رافتادن فرما ران از دارالفنون تا  سی درسی در ا شگاه انقالب ۀمجل، »نو ، ۱۳۷۸، دا

 .۱۵۹، ص ۱۱۲ ش

ش گنجینۀ دا



 

  

۶٢ 

نفر از  بهرام، ششدر یکی از شهرهای مشرق زمین، معلمی بود به نام میرزا 

زد او درس می زرگ ز، جهانگیر، خاور، خواندند. اسامی آنزادگان در  رو ها بهمن، 

س از سه ماه تعلیم به آن رین بودند. میرزا بهرام  شان را امتحان طوطی و ش ها، ا

  رسد.تی میسؤاالها کند و از آنمی

  
رسش و پاسخ بین معلم و شاگردان و شامل مباحث خدا اسی، حواس پنجگانه، کتاب به صورت  ش

اره ها و ماه، در اعداد و ارقام، زمان و سال، فصول اربعه، روز و شب، بیان تاریخ، تعریف عالم، بیان س

  :آوریم را می» در بیان ماه«بخشی از مبحث  اینجا. در است ١شرح زمین و در بیان موالید ثالثه

ست؟ میرزا بهرام: -   ماه چ

  ماه، مثل زمین کروی است.  طوطی: -

  حرکت ماه چطور است؟  بهرام:میرزا  -

                                                        
 است.ات و حیوانات تجمادات، نبا ،»ثالثموالید «مراد از . ١

روزنامۀ رسمی
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ست و هفت روز و هفت ساعت و چهل و سه دقیقه یک دفعه  طوطی: - در ب

  گردد.دور زمین می

  خسوف ماه و کسوف آفتاب چه چیز است؟  میرزا بهرام: -

، عبارت از این است که تمام یا  طوطی: -
 
 یا ناقصا

 
                              گرفته شدن ماه و آفتاب، تماما

ً
         

ً
                            

شود.قسمتی از آن   ها وقت کمی از نظر ما ناپدید 

  شود؟ گرفته شدن ماه چگونه می میرزا بهرام: -

 ۀقمر در ظل، یعنی سایشود. اگر تمام زمین مابین قمر و آفتاب واقع می طوطی: -

 ۀتواند به هیچ وجه کسب نور از آفتاب بکند و به ناچار همزمین داخل شد، نمی

گویند و اگر یک قسمت از قمر، در شود و این را خسوف تمام میماه گرفته می

ظل زمین واقع شود، آن قسمتی که داخل ظل زمین شده، به نظر ما نخواهد آمد و 

  1مند.نااین را خسوف ناقص می

اری در عهد قاجار به کار گرفته شده که  س رسش و پاسخ و یا گفتگوی چند نفره در متون  ک  س

ررسی قرار گرفت اما نکت ز  ۀچند نمونه از کتب آموزشی که به روش فوق تدوین شده است، مورد  حا

رسش و پاسخ را نمی ک  را قرناهمیت آن است که س ست ز ش، این توان روش نوین اروپایی دا ها پ

ک نگارش شده  ه است و گذشت زمان، منجر به فراموشی این س رد آموزشی داش ران کار روش در ا

ر مبنای گفتگوی استابوریحان بیرونی  التنجیم ةالتفهیم الوائل صناعآن، کتاب  ۀاست، نمون . این کتاب 

شده اما  رسش و پاسخ  ساختارچند نفر با یکدیگر، تدوین  است. ابوریحان بیرونی در کتاب به شکل 

ک نگارش میکت آغاز سد:اب در مورد این س   نو

ن الخوارزمی را که خواهند ت الحس آن بود،  ۀاین یادگار همچنین کردم مر ریحانه ب

ر رویی که خوب دن و جواب دادن،  رس ن آن، ر طریق  س ر بود و صورت 

س به شمار،  آسان س به ر بود و ابتدا کردم به هندسه،  س به صورت عالم، 

  ٢احکام نجوم.

رسش و پاسخ ت ۀآموزش ساد رای، هجریدر قرن پنجم  این کتاب  لیف شدهأنجوم و به روش 

رانی دارد و نمی است، نه در ادبیات کهن ا ش رسش و پاسخ، پ ک  راین س توان آن را متعلق به عصر بنا

ست. در  رگرفته از روش اروپایی دا  نقل التفهیم الوائل صناعة التنجیمای از کتاب مونهن اینجاقاجار و 

رسشهای  سخهشود. کتاب، مصور است و در می اه درج ها به رنگ قرمز و پاسخآن  ها با رنگ س

 ها مشخص باشد (االت و پاسخؤگردیده است تا س
 
 روشی که ظاهرا
ً
قاجار، به چشم  ۀدر متون دور              

  :)خورد نمی

                                                        
شار. 1 ش ۀگنجینالدوله، مس  .۲۱- ۲۰ صق، ۱۳۰۲، بمبئی، دا
  .۲، ص۱۳۱۸مجلس،  ۀ، تصحیح جالل همایی، تهران، چاپخانالتنجیم ةوائل صناعالتفهیم ألابوریحان بیرونی، . 2
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رگ التنجیمالتفهیم ألوائل صناعة    ر.۱۱۳-پ۱۱۲، 

ست؟ ره چ
 
        ک
ُ
   

 ۀای است که مرکز کره است و همجسمی است گرد و اندرون این جسم، نقطه

د، یکدیگر را خط قیم که ازین مرکز بیرون آیند و بدین سطح بیرونی رس های مس

د.    ١مساوی باش

ست کسوف شمس؟   چ

ر وی بگذرد، ا ر آن قمر تا از مغرب آفتاب به مشرق شود، ناچار  ن اگر  ین گذش

ای. نهاد بود که میان آفتاب و میان بصر ما باشد، او را از ما بپوشاند یا همه یا پاره

ش که  ر آفتاب دیده آید، آن تن قمر است، به لون خو اهی کسوف که  س آن س

   ٢آفتاب را از ما بپوشد.

ست؟   اسطرالب چ

ه آید و س قتها، آنچه از روز و شب این آلتی است یونانیان را و بدین آلت دا

اری نتوان شمردن و  س ی و نیز دیگر کارها که از  ه بود به آسانی و درس گذش

شت است و شکم و روی و اندام راکنده و قطبی که به میان این آلت را  های 

ر این آلت، صورت  شان را به هم آرد و  هاست و هر یکی را ها و خطاوست، ا

  ٣نامی و لقبی است.

                                                        
سخالتفهیمابوریحان بیرونی،  .١  ر.۱۷، گخطی ۀ، 
  ر.۱۱۳همان، گ .٢

 .ر۱۴۲همان، گ .3
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رگ    ر.۱۴۳-پ۱۴۲التفهیم ألوائل صناعة التنجیم، 

  منابع
شهآدمیت، فریدون،  زیاند   .۱۳۶۳، تهران، دماوند، های طالبوف تبر

سخۀ خطی موجود در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی  التفهیم الوائل صناعة التنجیم،ابوریحان بیرونی، 

ران به شمار   .۲۱۳۲بازیابی  ۀا

  .۱۳۱۸، تصحیح جالل همایی، تهران، چاپخانۀ مجلس، اعة التنجیمالتفهیم الوائل صن، همو

کبهار، محمدتقی،  اسی،س   .۱۳۸۶تهران، امیرکبیر،  ش

تچرا، به  رجمۀ میرزاکاظماین جهت در صحبت سادۀ طبیعی و هی نا، محالتی، تهران، بی ، نیمۀ اول 

  ق.۱۳۱۹

  .۱۳۸۱هللا اصیل، تهران، نی، ، گردآوری حجتالدولههای میرزا ملکم خان ناظمرساله

به ۳، شمارۀ روزنامۀ علمی   ق.۱۲۹۴محرم  ۱۴، دوش

  .۱۳۸۵، تهران، ققنوس، آموزش دین و گفتمان اصالح فرهنگی در دوران قاجاررینگر، مونیکا. ام، 

خ و شوخ، ران به شمارۀ بازیابی     ۱۳۲۵ ش سخۀ خطی موجود در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ا ق، 

  س.س۱۱۱۳

خ و شوخ،  .۱۳۷۳به اهتمام احمد مجاهد، تهران، روزنه،  ش
روایی قاجاران«گل، منصور، صفت ر افتادن فرما ران از دارالفنون تا  سی درسی در ا  مجلۀ، »تاریخ نو

شگاه انقالب   .۱۱۲، شماره ۱۳۷۸، دا

د، کتاب احمدطالبوف،    ق.۱۳۱۹، اسالمبول، مطبعۀ خورش

شار شگنجینۀ الدوله، مس   ق.۱۳۰۲، بمبئی، دا
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زارودنی، جانورشناس مشهور و تأثیرگذار 

  *شناسی ایران بر پرنده
  ١فر شمامه محمدی

ویچ زارودنی در  تامبر  ۱۳نیکالی الکس سالگی به مدرسۀ  ۱۱مد. او در در اوکراین به دنیا آ ۱۸۵۹س

های و در سال شد دبیر تاریخ طبیعی مدرسۀ نظامی اورنبورگ ۱۸۷۹پترزبورگ وارد شد. در سال نظامی 

سکوف و از  ۱۸۹۲-۱۹۰۶ در  ۱۹۱۹تا  ۱۹۰۶در مدارس نظامی 

) رةالمعارفتاشکند همان شغل را داشت  رانیکا دا ، ذیل ا

“Zarudniĭ, Nikolaĭ Alekseevich” .(  

ژوهش رای  های شهرت عمدۀ زارودنی در سفرهایی است که 

اسی رندهبه ،جانورش ژه  ران و اسی به مناطق شوروی سابق و ا ش

اسایی جانوران، به ه است. او در این سفرها، به ش رندگان، داش ژه  و

رداختو شرح مکان های فراوانی را . همچنین نمونههای دیده شده 

رد. حاصل این سفرها، کتاب گردآوری کرد و با ه  ها، خود به روس

درمی شدۀ فراوانی است که موزهمقاله رندگان تاکس    های دنیا را رونق داده است.ها و 

ۀ دریای خزر، کشورهای واقع در شمال ز، سفرهای گوناگونی به حو۱۸۹۲تا  ۱۸۸۴های او بین سال

ران  ران و شمال ا ران  چهارانه، . همچنین به طور جداگکردشرق ا . این سفرها کردسفر اختصاصی به ا

ه، انجمن زمین اسی پترزبورگ انجام شد. با حمایت آکادمی علوم روس ه و مؤسسۀ جانورش اسی روس ش

ردست ران از جملۀ مهمترین و  ش است. شرح این سفرها سفرهای او به ا رین سفرها   است: چنینآورد

ین سفر از  -۱ ران،  ۱۵۵: زارودنی در این سفر ۱۸۹۶ ۀژوئی ۲۹مارس تا  ۲۳نخس نقطه در شرق ا

ان را مشاهده کرد.  س  شامل خراسان و س

                                                        
شگاه فردوسی از آقای  * ماتیک جانوری دا س شجوی دکتری بیوس ن بارانی بیرانوند، دا ، به خاطر کمک در تهیۀ منابع مشهدحس

اسگزاری میاین    مؤلف. - کنم. مقاله س

یاد ١ رةالمعارف. ب    sh.mohammadifar@yahoo.com اسالمی، دا
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ان  ۱۹۵: در این سفر زارودنی ۱۸۹۸نوامبر  ۱۵مارس تا  ۱۴دومین سفر از  -۲ س ان س نقطه در اس

ان می س ان را که از جنوب به بمپور و از شرق به س دند بازدید کرد.و بلوچس  رس
: این سفر از طرف انجمن سلطنتی جغرافی ۱۹۰۱ اوت ۱۸تا  ۱۹۰۰اکتبر  ۵سومین سفر از  -۳

ان، به طول  ریت زارودنی در شمال خراسان تا جنوب بلوچس ه و با مد کیلومتر،  ۴۵۰۰روس

ت شد نقطه توسط ۲۱۳صورت گرفت و   ۳۱۴۰. گروه او در این سفر او و گروهش بازدید و ث

رنده و   .رداری کردندحشره را نمونههزار  ۵۰گونه 
تامبر  ۱۶چهارمین سفر از  -۴ ران ۱۹۰۴ هم ۲۵تا  ۱۹۰۳س : این سفر در مناطق مرکزی و غرب ا

ی به نام س. آ. الکساند س درم شان را از جنوب انجام شد. آنها سفر علمی ١وفربه همراه تاکس

زر انجام دادند و در شرقی دریای خزر تا خلیج فارس و از آنجا به سمت جنوب غرب دریای خ

ت کردند. حاصل سفر چهارم او به تنهایی تألیف  ۱۳۷این سفر  مقاله  ۲۹نقطه را بازدید و ث

ر دقیق سفرهای زارودنی و دربارۀ جانوران، به رای تاریخ، مکان و مس ران بود ( رندگان ا ژه  و

 ). ۳۸ -۳۵، ص۲۰۱۲و همکاران،  ٢آبادیانعلی ←همراهان

ه جای داد:این سفرها را می ازدنی زارو هایگزارش   توان در سه دس

  هاسفرنامه -الف
ه شدهاین گزارش رندگان نوش نی محلها بدون جزئیاتی دربارۀ  رای بازب لۀ های دیده شده بهاند اما  وس

گ آورده است که به ها، مسافتاو سودمندند. او در این گزارش ها و فواصل را به دقت و با واحد فرس

رخی نمونهژ رای گردآوری    کند.های جانوری کمک میوهشگر امروزی 

  هایی که برای انجمن جغراف روسیه نوشته شده استگزارش -ب
 ها به شکل یادداشتاین گزارش

 
 های روزانه و معموال
ً
ایی که او و هر دو تا سه شب یک                    بار در روس

توته می ه میگروهش ب را شامل یادداشتها شد. این گزارشکردند نوش ار جالبند ز هایی دربارۀ س

گاهچشم س اهای دیده های آن روزگار، معماری خانهاندازهای طبیعی و ز ها، امکانات زندگی مردم، روس

اسی بین خشده و مناطق اطراف، اغلب به همراه شمار خانه  هرو روحانیان و رابطۀ  ها انها و روابط س

رسباشمنطقه با مناطق دیگر می وجوی زارودنی از اهالی به دست آمده د. این اطالعات گاهی از 

رندگانی که زارودنی در هر روز دیده  ر اساس تعیین موقت نام آنها دیده است است. همچنین فهرست 

  شود. می

                                                        
1. S. A. Aleksandrov 
2. Aliabadian 
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  شدهای علم دقیق که پس از بازگشت به کشور نوشته مگزارش - ج
سۀ نمزارودنی در این گزارش ر های موجود در موزههای گردآوری شده با نمونهونهها با مقا ها و تصاو

شخیص داده و جزئیات فراوانی را از مکانآنها در کتاب رندگان، ها، نام علمی دقیق آنها را  ها، تعداد 

گاه آنها، النه س ، ۲، ش۲، ج۲۰۰۷آبادیان، و علی ١افزوده است (رزالرها سازی و ... به این گزارشز

  ).۱۰۱ -۹۸، ص۲۰۱۲آبادیان، ؛ بارانی بیرانوند و علی۲، ص۱، ش۴، ج۲۰۰۹ها،  همان؛ ۷۹ص

ژوهش ۵۵زارودنی  ه است به همین دلیل،  ران نوش رندگان ا ر دربارۀ  های او تاکنون کاملترین ا

رنده ش  ران به حساب میپیما اسی در ا زش های او منجر به کشف ). تالش۱۱و کهرم، ص ٢آید (هامفر

رگونه ران و حتی معرفی زاغ بور (ز رندگان ا ین بار در Podoces pleskeiهای متعددی از  رای نخس  (

اسایی کرده است. دوباالن ۵۷، ص۱، ش۲زاده، جدنیا شد (خالقی ران ش ). او حشرات زیادی را نیز در ا

ش از  ش در مقالۀ بلندی با ب ررسی او در سفرها دوباالن «نی با عنوان صفحه به زبان آلما ۱۵۰مورد 

ران در سفرهای آقای ن. زارودنی، سال ۀ بکر»۱۹۰۱٣و  ۱۸۹۸های ا این ٤، نوش ررسی  ٥و اش ت و  ث

 ۱اند (شکل شده
 
 ). ظاهرا
ً
ران گزارش کرده           ان ا ین بار در بلوچس رای نخس ایی را نیز  اه آس او خرس س

رای مطالعۀ زیای ه  اسی روس زه و مدال تعلق  ٦است. از طرف انجمن زمین ش ران، دو بار به او جا ا

  گرفت. 

ه شده است، می مهم ۀاز جمل ران نوش رندگان ا توان به چند کتاب و مقاله رین آثار او که دربارۀ 

رخی از آنها به این شرح است: رجمۀ فارسی عناوین  ران و « اشاره کرد که  سفر به شمال شرق ا

ران« ،ص)۲۶۲، ۱۹۰۰( »رندگان این منطقه فهرست راهنمای « ص)،۴۶۷، ۱۹۰۳( »رندگان شرق ا

ران ران  ۵۶، ۱۹۱۱( »رندگان ا رندگان ناحیۀ خزری و شمال ا ص، به زبان آلمانی). مقاالتی نیز دربارۀ 

ژوهش رخی از  ش به نام هارمزدارد.  رک او و یکی از همراها قسمتی با چهارای ، در مقاله٧های مش

رانمالحظاتی « عنوان رندگان ا رخی  رندهشماره از  چهاربه زبان آلمانی و در  ٨»دربارۀ  اسیمجلۀ   ٩ش

  چاپ شده است. ۱۹۲۶و  ۱۹۲۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۲های در سال

ه است کهها و مقالهاو کتاب ه نیز نوش زیای « هایی نیز دربارۀ زیای دیگر کشورها و مناطق روس

ان اورنبورگرنده اسی اس رند« ،»ش اسی حوهزیای  رندگان « و »رندگان دریای آرال« ،»ۀ خزریزش

سکوف ان  رندگان خیوه و بخارا از آن جملههای ، و مقاله»اس رای فهرست مفصل آثار ی دربارۀ  اند (

                                                        
1. Roselaar 
2. Humphreys 
3. Persische Dipteren von den Expeditionen des Herrn N. Zarudny 1898 und 1901 
4. Th. Becker 
5. P. Stein 
6. fauna 
7. M. Härms 
8. Bemerkungen über einige Vögel Persiens 
9. Journal für Ornithologie 
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رةالمعارف ←او رانیکا دا ، ۲، ج۲۰۰۷آبادیان، ؛ رزالر و علی۶۳۸، ص۴، ش۳۷، ج١، همانجا؛ پالمرا

ر ۹۰ - ۸۶، ص۲ش  ۲۴۱ -۱۸۵، ص۵۴، ش۱۹۱۱زارودنی ( های هیکی از مقال). بنا 
 
 )، ظاهرا
ً
او          

شد.  ه است که هرگز پیدا  ران نوش رندگان ا رگی دربارۀ  ر ۀ آمادۀ چاپ  نوش   دس

    
ر«: دو صفحۀ پایانی مقالۀ ۱شکل   »ان در سفرهای آقای ن. زاردونی...دوباالن ا

اری از نمونه لۀ هارمز فروخته شد و موزههایی که او گردآورده بود بهس های ها و مجموعهوس

ش بهرهشده بههای گردآوریشخصی فراوانی نیز از نمونه لۀ او و همراها رای نمونه، لرد وس مند شدند. 

لد ش سی)، ۱۹۳۷ -۱۸۶۸( ٢والتر را اس انگل مدار و جانورش اس  ۱۸۹۲نمونه از سفر  ۳۱؛ بانکدار، س

نمونه از یکی  ۹۰۲و  ۱۸۹۸نمونه از سفر سال  ۴۱۴،  ۱۸۹۶نمونه از سفر  ۱۸۰در شمال شرق خراسان، 

رای مجموعۀ شخصی ش را  ن سفرهای زارودنی و همراها س س که هماز وا رینگ انگل اکنون به اش در 

اخته مین رینگ ش رد. البته بعدها این نمونهام موزۀ تاریخ طبیعی  ها به موزۀ تاریخ طبیعی امریکا شود، 

                                                        
1. T. S. Palmer 
2. Walter Rotschild 
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نیز در موزۀ تاریخ طبیعی وین،  ۱۹۰۴ -۱۹۰۳های سفر سال در نیویورک فروخته شد. تعدادی از نمونه

اسی الکساندر کینگ شهر بن و جاهای دیگر نگهداری می ژوهش جانورش بخش  اکنونوند. شموزۀ 

ه نگهداری می ژوهشیهای او در مؤسسۀ اصلی گردآوری اسی آکادمی علوم روس رخی جانورش شود. 

ش از نمونه ش در مجموعۀ شخصی راها ها بلشویکس از مرگش اش در تاشکند بود، که در زمان حیا

رندگان اکنون درصد قابل توجهی از کل نمونهو هم کردندملی اعالم  ان را های  شگاه ملی ازبکس موزۀ دا

ان و دیگر کشورهای غرب شود. این نمونهشامل می ان، ازبکس س رکم ها حاصل آخرین سفرهای او به 

ای میانه بود (رزالر و علی ؛ ۳۵، ص۲۰۱۲آبادیان و همکاران، ؛ علی۲، ص۱، ش۴، ج۲۰۰۹آبادیان، آس

www.zool-col.uz/nuuz_b_e.html.(  

زی ر ا دریافت کرد. او از سال زارودنی جوا ه و نواحی مجاور آن در آس ش در روس رای تحقیقا ا 

ژوهش ۱۹۰۶ ای میانه متمرکز شد و  رندگان آس مدتی را های طوالنیبه بعد در تاشکند روی مطالعۀ 

رنده ه آغاز کرد. به همین دلیل از سال روی  ان روس رکس اسی بخش مرکزی  ، به ۱۹۱۲تا  ۱۹۰۶ش

ژوهشاشکند، کوههای تیناطراف ت ها را شان، درۀ فرغانه و بخارا سفر کرد. او تصمیم داشت نتایج این 

رنده« با عنوان انفون  رکس اسی ناحیۀ  چاپ کند اما مرگ ناگهانی او مانع تکمیل این کار شد. در  »ش

ررسی و نگههای پایانی عمر زارودنی، زمانی که او در خانهسال ش در داری نمونهاش در تاشکند به  ها

سلط یافتند. کلنل بیلیاش مشغول بود، بلشویکمجموعۀ شخصی ر شهر  ؛ افسر ۱۹۶۷ - ۱۸۸۲( ١ها 

روانه س که به عکاسی، شکار و گردآوری  تی انگل گاه امن رندگان عالقه داشت و از سوی دس ها و 

رای سرنگونی بلشویک ای  ۱۹۱۸ها در سال شوروی متهم به تالش  که میانه شد)، او را در حالیدر آس

لۀ بلشویکهای خانهبه همراه همسرش در یکی از اتاق ها زندانی شده بود پیدا کرد. مجموعۀ اش به وس

رةالمعارفشد (شخصی زارودنی در همین اتاق نگهداری می رانیکا دا   ، همانجا؛ پالمر، همانجا).ا

ر یک مسمومیت ناگهانی در   سالگی در تاشکند  ۶۰در سن  ۱۹۱۹مارس  ۱۷زارودنی در ا

ش از کتاب و مقاله به جا مانده است. به پاس تالش ۲۱۸درگذشت. از او  گونه  ۱۳۰های ارزندۀ او، ب

رم رنده، خزنده، ماهی، بندپا و  اندار،    .است تن به نام او نامگذاری شدهس

ه شده ر آثار زارودنی به زبان روسی نوش ش فاده از آنها  ب رانی و اس ژوهشگران ا اری از  س رای 

اری از کمبودها و یا سخت ناممکن  س ما کارگشای 
 
رجمۀ آنها به زبان فارسی مسل راین                                 است. بنا
ّ
                                          

رندهرسش ران خواهد بود. های مربوط به  اسی ا   ش

  منابع 
رنده« زاده،ابوالقاسم خالقی ر منابع  رانمروری  اسی ا  Review of Ornithological Literature of(» ش

Iran( در ،Podoces ؛۲۰۰۷،  ۶۰-۵۳، ص۱ ، ش۲، سال 
                                                        

1. Feredrick Marshman Bailey 
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٧٢ 

رۀ 
ش

م، 
دو

ل 
سا

ن، 
یرا
و ا

م 
ال
اس

ی 
لم
 ع
ث
را
می

وم
د

 
ی 
یاپ
(پ

۴
 ،(

یز
پای

 
و 

ان
ست
زم

 
۱۳
۹۲

 

د: واکنشج ّ         اذبۀ تجد  ها در برابر         

 در ایران و ژاپن» نجوم جدید«
  ١یوئیچ ایساهایا

  ٢ترجمۀ پویان رضوان

  مقدمۀ مترجم

شارات  تامبر  ٣»کمبریج اسکالرز«ان رجمه، تاریخ و م کتابی با عنوان ۲۰۱۳در س

ژوهشهنر: افق اهای شاخه های نو در  سانی مربوط به آس در  ٤های مختلف علوم ا

شر کرده است. این کتاب، شامل گزیده ۲۲۱ هایی است که در ای از مقالهصفحه من

س۲۰۱۱اکتبر سال  شگاه توکیو (ژاپن)، در لیون فرا اند. ه عرضه شدهم، با حمایت دا

رگزیده شده مقاله رای چاپ در این مجموعه  رین مقاله هایی که  ر های عرضه اند، 

ژوهش شاخه رجمه و  شده دربارۀ  ند و به مباحث  سانی هس های مختلف علوم ا

ای تطبیقی مطالعات بین فرهنگی، تاریخ اجتماعی و تاریخ هنر، و مطالعات منطقه

رک بین این مقالهشوند. موضوع کمربوط می رش یک روایت لی مش ها گس

داللی جدید از تاریخ ر تاریخ جهانی است. این کتاب، شامل اس را های بومی در 

ها، موزه«، »رجمه و ارتباطات علمی بین فرهنگی«های سه بخش اصلی با عنوان

ر و ساخت هویت ت«، و »تصو س   است.» دین، ایدئولوژی و ج

کتاب را به  ۴۷تا  ۲۷های ت این مجموعه که صفحهدومین مقالۀ بخش نخس

ش«خود اختصاص داده است،  د: واک
 
        جاذبۀ تجد
ّ
ر           را ران » نجوم جدید«ها در  در ا

انۀ عنوان دارد و به ورود نجوم جدید (کیهان ٥»و ژاپن دمرکز) در آس اسی خورش ش

رداخته است. مؤلف این مقاله  ران و ژاپن  آقای یوئیچی قرن نوزدهم میالدی به ا

شان به دلیل ارتباط حوزۀ  شگاه توکیو است. ا ژوهشگر تاریخ علم در دا ساهایا  ا

زدیک دو سال به مطالعاتی ر فراگیری زبان فارسی،  شان با متون فارسی، عالوه 

                                                        
1. Yoichi Isahaya, amirsahibqiran@yahoo.co.jp 

یاد ٢ رةالمعارف. ب  pnrezvani@gmail.comاسالمی،  دا
3. Cambridge Scholars Publishing 
4. Translation, History and Arts: New Horizons in Asian Interdisciplinary Humanities Research 
5. Gravity of Modernity: Reactions to the “New Astronomy” in Iran and Japan 
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ژوهش شگاه تهران،  ژوهشکدۀ تاریخ علم دا ژوهشگر مهمان در  های خود عنوان 

ر با تاریخ و  گرفتند و در این مدت را پی ش ایی هرچه ب رای آش کار زیادی  ش

ررسی چگونگی ورود  ند. از آنجا که  ران، و مطالعۀ منابع فارسی داش فرهنگ ا

اری دارد و با این حال تاکنون به اندازۀ کافی  س ران اهمیت  نجوم جدید به ا

رجمه شده است، در اینجا    گردد.می ای از مقالۀ یادشده تقدیم خوانندگانررسی 

  مقدمۀ مؤلف
ش ژوهش، واک ر این  را ران و ژاپن در  سه » نجوم جدید«های ا انۀ قرن نوزدهم را با هم مقا در آس

رجمه می ر  ژه،  به فارسی و ژاپنی » نجوم جدید«های آثار اروپایی دربارۀ کند. [در این مقاله] به طور و

تکنیم: در فارسی، تمرکز می ر میرزا مسعود (۱۲۳۴م/ ۱۸۱۸( رجمۀ هی  - ۱۲۰۵م/ ۱۸۴۹ - ۱۷۹۱ق) ا

رد کرهق) و در ژاپنی، ۱۲۶۵ ش و شرح مصور جدید: دربارۀ کار را های آسمان و زمین اساس نجوم، و

دمرکز س آن را ۱۷۹۳( راساس نظام خورش ر موتوکی ری وییمی اساس نجومم) (که از این   ١                    ُ   نامیم) ا

 نخس۱۷۳۵-۱۷۹۴(
 
ر تقریبا     م). هر دو ا
ً
رجمه                     های اروپایی به فارسی و ژاپنی دربارۀ ها از زبانین 

ر» نجوم جدید« س ند. هرچند  سۀ هس  متفاوت است، در مقا
 
                       های تاریخی این دو ناحیه با هم کامال
ً
                                  

ر می اهتبین این دو ا ژوهش، با پیچیدگی موجود در  های قابلتوانیم ش توجهی بیابیم. در خالل این 

ژگی خراج و شمول از دل یک ناحیه سر و کار خواهیم داشت. جاذبۀ علم و فناوری جهان هایاس

اری از موارد، صفت  -غربی س در واقع یک پدیدۀ جهانی بود. در  -شود به آن اضافه می» جدید«که در 

ژوهش  ر تاریخی بومی، در هر یک از دو را از نقطه» جاذبۀ تجدد«این  س نظر نجوم، با تمرکز روی 

ررسی خواهیم کرد.ناحیۀ ا   ران و ژاپن 

  تاریخ علم در بستر تاریخ جهان
ژوهش ر تاریخ جهانی متمرکز نبوده است، به احتمال زیاد   

 
                                                      هرچند تاریخ علم لزوما
ً
هایی که در این                      

ه است. سزایی داش ت تاریخ در مقیاس جهانی نقش  علت، این است که با  ٢زمینه انجام شده در ث

توان به شکاف بین تاریخ بومی و جهانی، که کلید مطالعۀ تاریخ جهانی است، پی  ررسی تاریخ علم می

رشمرده می ٣رد. رای علم  ژگی  راین در این جهانی شدن در مفهوم جدید، به عنوان یک و شود، بنا

                                                        
1. Motoki Ryōei 

ش از این، فعالیت٢ رای مطالعۀ تاریخ علم در مقیاس جهانی انجام شده. البته پ  یک شماره از های متعددی 
 
             اند؛ مثال
ً
س         ز (ج  ا

ژه۲۰۱۰، ۱، شمارۀ ۱۰۱ ر  م.) بخش و              ِ                                 دارد. مقالۀ ا لشاکری در این شماره چاپ شده و به » های جهانی علمتاریخ«ای با تمرکز 

ژه با چشم  م.).۲۰۱۰نداز مقالۀ حاضر مرتبط است (الشاکری، اطور و
 ماساشی هاندا آب٣

 
                . مثال
ً
ا را به عنوان چند دنیای دریایی در نظر گرفته که هیچ یک از آنها منطقه      ه و یا مشابه های آس س ای 

ست، بلکه واحد جغرافیایی س الی است که به بیرون راه دارد. او با این فرض می های سخت بین ملل ندیخواهد مرزب                                  ّ                                              دیگری ن

رکیب کند (هاندا،  رخوردهای بین فرهنگی را با هم  شکند و تمامی  توانیم چنین ) از این رو می۳م. آ، ص ۲۰۰۹مختلف را 

← 



 

  

٧۴ 

اسایی، نمی رای بومی کردن علم، صفتبازش  نمیتوانیم 
 
    هایی را به مفهوم آن بیفزاییم، یعنی مثال
ً
انیم تو                                      

دانیم که حتی هم اکنون جریاندر عین حال، به خوبی می ١».اسالمی«یا علم » اروپایی«بگوییم علم 

جهانی شدن «خواهیم به این نکته توجه کنیم که  های فکری مختلفی در جهان وجود دارند. وقتی می

یم، و علم (یا تمرکز کن» بومی بودن علم«چگونه تحت این چندگانگی به وجود آمد، باید روی » علم

رای چنین رویکردی، می ر اجتماعی هر ناحیه مطالعه شوند.  س توانیم به علومی توجه  علوم) باید در 

  کنیم که صفت
 
 هایی به آنها اضافه شده است: مثال
ً
رانی«                                ر «وقتی از  ٢و ... .» علوم ژاپنی«، »علوم ا س

ش کنیم، منظورمان عوامل علمی مهم در یک صحبت می» اجتماعی جامعۀ مشخص، و چگونگی واک

راین توجه به علم (یا علوم) در  یک جامعه در رویارویی با علم دیگری است که با آن بیگانه است. بنا

رهای بومی و دینی، به منظور طرح چشم   اندازی جدید در مطالعۀ تاریخ جهانی، مهم است. س

 ما نمی
 
       اوال
ً
ژه علم به –به خودی خود » علم«هوم پوشی کنیم که مفتوانیم از این واقعیت چشم    و

زدیکی با مفهوم  -جدید ، که توسط »اروپا«ر یک مبنای نظری مشخص متکی است. این مفهوم، پیوند 

فکران شمال غرب اروپا در قرن نوزدهم ساخته شد، دارد. در آن زمان، تمامی ارزش ت، تا روش های مث

ست تصور شود، به آنجا که می ری،  -شدت داده میس» اروپا«توا را شرفت، دموکراسی، آزادی،   پ
 
                                  مثال
ً
   

سم، و جهانی شدن؛ البته  که مفاهیم گوناگون و » اروپا«هم یکی از این عناصر بود. » علم«سکوالر

ش را در کنار  ر داشت، هوی ا«، »زمینمشرق«عجیب و غریبی را در  ، که در »جهان اسالم«و » آس

م، ص ۲۰۱۰م؛ ۲۰۰۷شد روشن کرد (هاندا، قلمداد می» اروپا«مقابله با های منفی در رگیرندۀ ارزش

۶-۷    .( 
دالل،  یجه، » علم جدید«با این اس  در اروپا زاده شد و در ن

 
                              لزوما
ً
» علم جدید«مترادف » علم غربی«     

(گرنت  داللی حتی تا عصر حاضر نیز امتداد یافته است  [۱۹۹۷شد. چنین اس م] ۱۹۹۳م؛ هاف 

ای است که در آن، نواحی دیگر با نوعی جاذبه، به علم جدید/ این معنی، عصر جدید دوره م). در۲۰۰۳

  غربی در اروپا جذب شدند.

شود، تجدید نظر در این قبیل های مهم مطالعاتی که دربارۀ تاریخ جهانی انجام میاما یکی از وظیفه

                                                        →  
ر نظام شک سهم مهمی در توضیح های مالی، نیز بی ژوهشی را با تحلیل علوم هدایت کنیم. مطالعات کرونو آکینوبو، با تمرکز 

ه است (کورودا، چنین شکافی    م.).   ۲۰۰۳در مقیاس جهانی داش

ده است مبحث ١ ش در » ای غربیعلم به عنوان پدیده«. رشدی راشد، مورخ ریاضیات دورۀ اسالمی، کوش را از طریق مطالعا

سط دهد (راشد،  ر اساس منابع دورۀ اسالمی    م).۱۹۹۴زمینۀ جبر 

ای است و تاریخ علم نیز سراسر تاریخ، منطقه«قاطعیت اظهار کرده است:  . عبدالحمید صبره، مورخ علم دورۀ اسالمی، با٢

ست. هیچ تاریخ علمی نمی ثنا ن ه باشد که به یک حادثۀ بومی و یا سلسله اس ای از این حوادث مربوط تواند وجود داش

را حوادث تاریخی منطقه نباشد ر خود مطالعه شود، ز س ند (صبره، ای ... سراسر تاریخ علم باید در   - ۶۵۴م.، ص ۱۹۹۶هس

۶۵۵.(  
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نگ  روایت دست آمده ای از نتایج بهمجموعه م).۲۰۱۰م؛ هاندا ۲۰۰۳های تاریخی اروپا محور است (من

ژه در تاریخ اقتصادبه -دربارۀ تاریخ جهانی شان داده است که تازگی واقعی نبودن چشم به -و اندازی را 

 در آن زمان علم ر اساس آن، اروپا در صدر بوده و در حدود قرن هفدهم، که به نظر می
 
                رسد حدودا
ً
         

وجود آمده است، جهان را به سمتی رهبری کرده که هیچ ناحیۀ های یادشده به جدید/ غربی در زمینه

زدیک نبوده است (فرنک،  ز، ۱۹۹۸دیگری به آن  ررسی ۲۰۰۰م؛ پامرا م). با این اوضاع، همچنین به 

ر اساس نتایج جدید به »علم جدید«دوبارۀ مفهوم  ژوهش ،  های انجام شده در تاریخ علم دست آمده از 

توجه » علم غربی«نوان یک فرض مقدماتی، باید به نوعی کشش/ جاذبۀ به اصطالح نیز نیازمندیم. به ع

 
 
ند به کار رفته است؛ در این فرض لزوما  کنیم که در نواحی دیگری که از مرکز این علم فاصله داش
ً
                                                                                        

ای آیند. علم اروپایی چه اهمیت/ جاذبهشمار میبه» مناطق دیگر«هایی از جغرافیای اروپا جزء بخش

ررسی را ر هر یک از این نواحی  س رسش، باید علم را در  رای پاسخ به این  ی نواحی دیگر داشت؟ 

رجمه ین  سۀ نخس جوی پاسخ مسائل کنیم. مقا های یادشده از آثار اروپایی به فارسی و ژاپنی در جس

  یادشده راهگشا خواهد بود.

  چیست؟» نجوم جدید«
ش از این که به جزئیات بحث بپردازی را معنی کنیم. در مجموع، نجوم جدید، » نجوم جدید«م، باید پ

راهه (به چیزی مربوط می اوردهای تیکو  ر اساس دس س کپلر (۱۶۰۱-۱۵۴۶شود که   - ۱۵۷۱م) و یوها

دمرکز توسط   م)  به۱۶۳۰ رش یافت. ساخت یک مدل جامع آسمانی خورش وجود آمد و در اروپا گس

رنیک ( من م) نقطۀ عطف۱۵۴۳-۱۴۷۳کو ش علم جدید، در معنای یادشده، رقم زد (وس ی را در پیدا

شمندان ۳۳۱-۳۲۵م، ص ۲۰۰۳م؛ هاف ۱۹۹۰ ژه متخصصان به -). اما تعدادی از دا نجوم «و

ر بخشی از تاریخ گم -١»عربی رنیک تا چه اندازه   دریافتیم کو
 
یجه اخیرا                                   شده را کاوش کردند و در ن
ً
                                  

گان خود در دو اوردهای گذش  م).۲۰۰۷رۀ اسالمی تکیه کرده است (صلیبا، دس
رنیک از طبیعیات ارسطویی پیروی می اش کرد که در آن مکانیک آسمانی از نظیر زمینیدر واقع کو

د. هر مدار، که  ه باش ین فلک، اجرام آسمانی مجاز بودند فقط حرکت دورانی داش ز بود. در نخس متما

اره ست بین فیزیکی داشت؛ به این معنا که هیچ چیزی نمی شد، ماهیتها را شامل مییکی از س توا

                                                        
» علم عربی (یا اسالمی)«کنیم؛ اصطالح تعریف می» علم عربی«را از طریق تعدیل تعریف صبره از » نجوم عربی«. در اینجا ١

م میالدی تا آغاز عصر جدید، و از لحاظ مکانی در به معنی فعالیت های علمی افرادی است که از لحاظ زمانی، از قرن هش

ان تا دریای خزر مینهپه س د و از جنوب عر رۀ ایبری و شمال افریقا تا درۀ س ه جز ند ای از ش س این منطقه در مدت  –ز

ر مناطق آن به زیادی از بازۀ زمانی یادشده با چیزی که ما آن را تمدن اسالمی می ش یجۀ آثار ساکنان ب ده شده بود، و ن نامیم پوش

را به کار » خط عربی«عبارت » زبان عربی«خواهیم به جای ). در اینجا، می۶۵۵م، ص ۱۹۹۶ره، شد (صبزبان عربی بیان می

را دیگر زبان ه میریم، ز رکی -شدندهایی که با الفبای عربی نوش رش این نوع نجوم  - مانند فارسی و  نیز نقش مهمی در گس

رجمه، اصطالح    م].-ریم. را به کار می» نجوم دورۀ اسالمی«دارند. [در 
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شان دادن حرکت رای ساخت مدل خود به منظور  رنیک  ر این، کو های مدارها حرکت کند. افزون 

فاده کرد که آن را نصیرالدین طوسی ( زار فنی (به نام جفت طوسی) اس  - ۱۲۰۱اجرام آسمانی، از یک ا

شمند ۶۷۲ -۵۹۸م/ ۱۲۷۴ ران، ابداع کرده بود ق)، دا زدهم/ هفتم فعال در فالت ا مسلمان سدۀ س

 - ۷۰۴م/ ۱۳۷۵ - ۱۳۰۴توانیم اشاره کنیم که مدل ابن شاطر (م). به این واقعیت نیز می۱۹۶۶  ِ ِ    (ک ن دی، 

ز، ۷۷۷ ر رنیک است (را رای توضیح حرکت ماه مطابق با مدل کو ). حتی علی قوشچی ۱۹۵۷ق) 

انبول رفت، ضمن  ق)،۸۷۸ -۸۰۵م/ ۱۴۷۴ -۱۴۰۳( منجم مسلمان مهاجری که از سمرقند به اس

ر ۲۰۰۱رهاسازی نجوم از فیزیک طبیعی، به امکان حرکت زمین اشاره کرده است (رجب،  راین،  م). بنا

 تمام  ای از مطالعات جدید مورخان نجوم دورۀ اسالمی، میاساس مجموعه
 
یجه گرفت که تقریبا       توان ن
ً
                         

رای درک ن رنیک از جنبهمطالب الزم   ١وجود داشت.» شدهاسالمی«های فنی و نظری، در جهان ظریۀ کو

نی در نیمۀ دوم سدۀ هجدهم/ دوازدهم رساله دمرکز ای فارسی دربارۀ کیهانابوطالب حس اسی خورش ش

ان نوشت. گرچه او شاید از طریق اروپاییانی که به هند رفته بودند مطالبی دربارۀ  در هندوس

اسی کیهان دالل ش رای دفاع از این کیهانجدید فراگرفت، اس ش  داللها اسی، متفاوت با اس های ش

دمرکز (هرچند  ا بود، درک مدل آسمانی خورش رنیک است. چون ابوطالب با نجوم دورۀ اسالمی آش کو

رنیک نامناسب است) رای مدل کو شی که دربارۀ نجوم دورۀ اسالمی اندوخ ٢این عنوان،  ته از طریق دا

رای او غیرممکن نبود (معصومی همدانی).   بود، 

ر رفت. او رصدهایی از دنباله راهه از مرزهای طبیعیات ارسطویی فرا اوردهای تیکو  داری که اما دس

ای است که دار پدیدهم نمایان شد انجام داد و ثابت کرد که ظهور و ناپدید شدن این دنباله۱۵۷۷در 

رقمر، یعنی ج ر اساس مفاهیم طبیعیات، اجرام آسمانی در آنجا حالت پایدار و خارج از فلک ز ایی که 

ر خود را حفظ می راین رصدهای او مانند توفانی طبیعیات ارسطویی را کنند، رخ می تغییرناپذ دهد. بنا

 کپلر، شاگرد تیکو، قوانین سه
 
ران کرد. بعدا                             و
ً
ت کرد                 ر اساس رصدهای فراوانی که تیکو ث ه گانۀ خود را (

رخالف طبیعیات که  بود) مطرح کرد که در آنها کیهان دمرکز یک فرض مقدماتی بود، و  اسی خورش ش

اره ر مجاز بود، س د نۀ چنین در آن فقط حرکت مس ش ند. پ ها، از جمله زمین، مدار بیضی شکل داش

                                                        
 « . . . ) توسط مارشال هادسون ابداع شد، که این عبارت را چنین معنی کرده است: Islamicateشده (. عبارت اسالمی١

 
قیما  مس
ً
       

رکیبی اجتماعی و فرهنگی گفته می      ِ                          به خود  دین، یعنی اسالم، مربوط نمی شود که به طور تاریخی همراه با اسالم و شود، بلکه به 

).  ۵۹، ص ۱م.، ج ۱۹۷۴(هادسون، »            ِ                                                      در میان خود  مسلمانان و هم حتی در میان غیر مسلمانان، شکل گرفته استمسلمانان، هم 

ه شمندانی که در این نواحی آثار نجومی نوش راین نمیاند غیر مسلمان بودهتعدادی از دا ژگیاند، بنا های نجوم دورۀ توانیم و

 با اسالم تعریف کنیم. ب
 
                      اسالمی را لزوما
ً
راین در این متن،                ّ          مرج ح است.   » اسالمی«ر » اسالمی شده«نا     

ست نظریۀ خود را ٢ رنیک، نتوا  از نظریۀ » صورت فیزیکیبه«. کو
 
راین نظریۀ او لزوما وار کند، بنا           ر یک اصل اساسی اس
ً
                                                   

ر نبود. با این حال ارزش کار او در این بود که مدلی جایگزین را  ر شعرضه  میبطلمیوس در زمان خودش  نی کرد، که در پ ب

رنیکی«های اجرام آسمانی دقتی مانند مدل بطلمیوس داشت. حرکت رنیک، بلکه توسط اخالف » انقالب کو نه توسط خود کو

  م).   ۱۹۹۳دست آمد (تاکاهاشی، وی که نجوم جدید را بنا کردند، به
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جو کنیم. مردم مناطق دیگر ابتکاری را فقط می فقط از طریق توانیم در مناطق خاصی از اروپا جس

اشخاص یا آثار مربوط به آن مناطق از این ابتکارها با خبر بودند. این نجوم اروپایی چیزی است که ما 

ژوهش، به چگونگی انتقال نجوم جدید به مناطق دیگر از طریق می» نجوم جدید«آن را  نامیم. در این 

رداخت.   رجمه خواهیم 

  های فارس و ژاپنمقایسۀ نخستین ترجمه
ر جهانی اشاره، و در بخش س را تعریف » نجوم جدید«های قبل، به اهمیت توجه به تاریخ علم در یک 

ران رگزیدن ا ررسی انتقال نجوم  ١کردیم. اکنون به دالیل  سه در  و ژاپن به عنوان دو مورد قابل مقا

   ردازیم. جدید می

اهت ه هایی است که بین داها و تفاوتاین دالیل مربوط به ش ش نجوم در این دو ناحیه وجود داش

زدهم، دست  انۀ قرن نوزدهم/ س  مختلفی را طی کردند تا اینکه در آس
 
رهای کامال                                                                است. این دو ناحیه مس
ً
                              

ران، چنان زدیک شدند. ا ش نجوم، به هم  شده بود  دانیم، بخشی از جهان اسالمیکه میکم از لحاظ دا

رای مقاص ش نجوم، هم  اقانه فرا گرفته میکه در آن، دا رای مقاصد سلطنتی، مش شد. د دینی و هم 

اره رای توضیح حرکت اجرام آسمانی، از رهیافتس اسان  فاده میش کردند های هندسی یا مثلثاتی اس

ر از نجوم چینی بود، که مهم۱۹۹۸(صلیبا،  رین وظیفۀ آن اعمال م). از سوی دیگر، نجوم ژاپنی متأ

رخالف نجوم دورۀ اصالحاتی در نجوم  رای تدوین تقویمی با هدف مشروعیت دادن به پادشاهان بود. 

شد؛ بلکه رهیافت آن تجربی و جبری بود اسالمی، در نجوم چینی هیچ مدل هندسی ای ساخته 

زلف،   به ۲۰۰۹(مار
 
راین، در این مناطق آثار نجومی لزوما     م). بنا
ً
ه می» های فرهنگی زبان«                                            شدند که نوش

رت ران و ژاپن، علوم غربی به زبانبه  های بومی، یعنی فارسی و ژاپنی،  ب عربی و چینی بودند. اما در ا

رجمۀ علوم غربی از زبانرجمه می انۀ قرن نوزدهم، این دو ناحیه   در آس
 
                                                           شد. دقیقا
ً
های اروپایی را          

  شروع کردند.

رجمه ین  سۀ نخس اهتدر خالل مقا ر را میهای ها به فارسی و ژاپنی، ش ار مهمند:ز س  یابیم که 

                                                        
ران«. نخست، باید به این موضوع پیچیده بپردازیم که چه قلمروی ١ شکیل می» ا دهد؟ رودی متی، متخصص تاریخ سلسلۀ را 

رداخته است: ۱۱۳۵ -۹۰۷م./ ۱۷۲۲ -۱۵۰۱صفویه ( ای که در اوائل سدۀ دورۀ صفویه، سلسله«ق.)، به این شکل به موضوع 

ران جدید به ران مسلط شد، اغلب به عنوان آغاز تاریخ ا ر ا زدهم/ دهم   دولتی که صفویان رود، به طوری که دقی شمار میشا
 
                 قا
ً
  

ش دولت ران محسوب می -شکیل دادند، به عنوان آغاز پیدا رای اینکه یک دولتملت ا ران صفوی  ملت جدید  - شود. ا

ند و  شکیل چنین دولتی] داش محسوب شود، زود هنگام است ... اما این درست است که صفویان سهم اساسی زیادی [در 

اسی واحد متحد کردند و قبایل  های مختلفمیراث آنان به صورت  ران را تحت یک سلطۀ س باقی ماند. آنان بخش اعظم ا

ن که منبع درآمدشان کشاورزی و تجارت بود تبدیل کردند. از همه مهم ش ن را به جوامع یکجا ش ر اینکه صفویان مفهوم چادر

رکیبی از سلطۀ منطقه م/ ای و مشروعیحکومت موروثی را به وجود آوردند که  س ت مذهبی بود و با اصالحاتی تا سدۀ ب

 همانند قلمرو سلسلۀ صفوی بدانیم.۲۰۰۸چهاردهم ادامه یافت (متی، 
 
ران را به عنوان قلمروی تقریبا راین مایلیم ا                                 م.). بنا
ً
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رجمه -۱ ین  انۀ قرن نوزدهم/ نخس  همزمان، در آس
 
                               ها از آثار اروپایی دربارۀ نجوم جدید تقریبا
ً
                                          

زدهم، انجام شده   اند.س

  

رنیکی چنانکه در اساس نجوم (ج . ۱شکل  ت کو  مدل خود   ۵۳، ص۸هی
 
        ِ آ) آمده است. البته این مدل دقیقا
ً
                                

را ست، ز رنیک ن اره شکل یک دنباله اینکه مدار بیضی کو س از وی کشف شد. ها را قطع می دار، مدار س  کند 

رجمهدر هر دو مورد، مترجمان، مقامات دولتی بوده - ۲ یجۀ فعالیت رسمی آنها بوده است.اند و این   ها ن
س بهتر است آنان را زبان -۳ ند،  اس بنامیم.مترجمان در واقع تخصصی در نجوم نداش  ش
شرفتههر دو مورد، این کتابدر  -۴ ش از آنکه آثار نجومی پ رای ای شمرده شوند، کتابها ب هایی 

ند.  مخاطب عام هس
رجمه -۵ ودی خود را از  ا بودند، در هر دو مورد، ناخش فکران بعدی که با نجوم آش های روش

ین اظهار کرده  اند.نخس
تمترجمان هر دو ناحیه، آثار مربوط به نجوم جدید را م -۶ های نجومی خود طالبی خارج از س

ه س  اند. دا
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 هاهای زمان ترجمهدوره
رداخته ران  رش نجوم جدید در ا س با این حال، به ١اند.ژوهشگران کمی به پذ تازگی از طریق پانو

سخه۱۶نوشت ،  پی۶۴ای از کامران ارجمند (ص  مقاله ای خطی از یک رسالۀ نجومی فارسی در )، 

ران پیدا سخه ا تای خطی از شد:   ٢ق).۱۲۶۵ - ۱۲۰۵م/ ۱۸۴۹ -۱۷۹۱تألیف میرزا مسعود ( رجمۀ هی

ه است:   مؤلف در این رساله، به نحوی که در ادامه آمده، به سالی اشاره کرده که رساله را طی آن نوش

  
 اساس نجومروی جلد  .۲شکل 

                                                        
ژوهش١ را۱۳۴۴ -۱۱۹۴م./ ۱۹۲۵ -۱۷۷۹های کمی دربارۀ نجوم دورۀ قاجار (.  ن راه یافته ق.)، یعنی زمانی که نجوم جدید به ا

ژوهش ران کمبریجهای هایی در مجلدات و فصل بود، انجام شده است. جای چنین  رین منابع تاریخ ا ، یکی از قابل اعتماد

ران، خالی است. از زمان تاخت و تاز اعراب  یک فصل، به علم در هر دوره اختصاص یافته است،  - دست کم–رای تاریخ ا

ش از جل ر این، حتی در دوران جدید، این مطلب شود پایان میدی که شامل دورۀ قاجار میاما این روند ناگهان پ یابد. عالوه 

اخته شده است:  رانی، در زمان دارالفنون (یک مؤسسۀ آموزشی جدید) که (در«به رسمیت ش  ۱۲۶۸م./ ۱۸۵۱تمامی منجمان ا

ت بطلمیوسی وفادار بوده رای ابداع یا اعمال تغییر در نجوم نکردنداند، ق.) به دست امیرکبیر ساخته شد، به س » و هیچ تالشی 

 ).     ۳۷۳ش، ص ۱۳۸۴(روحانی، 
هساالر) تهران (به شمارۀ ٢ سخۀ خطی در کتابخانۀ مدرسۀ عالی شهید مطهری (س شود. ما رگ نگهداری می ۷۲) در ۶۱۶. این 

 فهاز همان شماره
 
سخۀ خطی که احتماال ه شده در باالی     صفحات نوش
ً
س کتابخانه آنرست                                           فاده نو ه است، اس ها را نوش

رای راحتی کار، ما آن را کنیم. در واقع در این رساله اشاره می شده است.  تای به عنوان آن  نامیم تا با فهرست می رجمۀ هی

ش   ) هماهنگ باشد.  ۴۳۰- ۴۲۹ش.، ص ۱۳۴۲ژوه، کتابخانه (دا



 

  

٨٠ 

ست و دو سال از جلوس میمون همایون ه الی ازل اآلزال ه  ّ ای د - فالامروز که ب
 
ل                ا
ّ
   - 

ه که ... (می تگذرد، نواحی بالد به نحوی آباد گش   )  ۷، ص رجمۀ هی

ست و دومین سال سلطنت فتحعلی ر با سال ب را ر اساس مقدمه، ۱۲۳۴م/ ۱۸۱۸شاه  ق است. 

رجمههمچنین درمی سوی«ای از یک یابیم که این رساله،  تاست (» خالصۀ فرا - ۱۲، ص رجمۀ هی

شده است. )۱۳ ر کیهان ١اما متن اصلی آن تا کنون پیدا  نی  دمرکز است این رساله مب اسی خورش ش

ت( تگانۀ کپلر اختصاص دارد ( ) و بخشی از آن به قوانین سه۱۰۸، ص رجمۀ هی - ۱۱۲، ص رجمۀ هی

ه شده با۱۱۳ ران نوش ش از این رساله دربارۀ نجوم جدید در ا ر جامعی که پ ر ما ). چون هیچ ا شد 

ه س ست، از روی دا یجه میآشکار ن ین رسالۀ جامع دربارۀ های فعلی خود ن ر، نخس گیریم که این ا

ران است.    ٢نجوم جدید در ا

ار معروف است چنانکه  س رجمۀ ژاپنی دربارۀ نجوم جدید،  ین  رجمۀ فارسی، نخس ر خالف 

اری را دربارۀ آن می ژوهش س رجمه کرده و ۱۷۹۴ -۱۷۳۵را موتوکی ریویی ( یابیم. این رسالههای  م) 

رد کرهعنوان آن  ش و شرح مصور جدید: دربارۀ کار را راساس نظام اساس نجوم، و های آسمان و زمین 

دمرکز  ردام: خورش ر اصلی است (آمس رجمۀ هلندی ا رجمه،  فاده در این  سخۀ مورد اس م) ۱۷۷۰است. 

ری از جرج آدامز رجمۀ ا رد کرهعنوان  با ٣که  های جدید آسمان و رسالۀ شرح و توضیح ساختار و کار

اختی ۱، گ۸  م) (موتوکی ریویی، ج۱۷۶۶( ٤زمین ش ) است. ریویی این رساله را در سال ۱ر، مقدمۀ کتا

رجمه کرده است.۱۷۹۳ ٥م 
  

                                                        
شخیص خ. با این حال، سرنخ١ رای  ارههایی   نام س

 
سوی وجود دارد. مثال           الصۀ فرا
ً
د فهرست                            شان به خورش زدیک ب  رت ها به 

ری، زحل و اورانوس (پاالس، سرسشده است: عطارد، زهره، زمین، مریخ،  ت، مش مارس  ۲۸). پاالس در ۱۰۸، ص رجمۀ هی

ش اولبرس کشف شد. این مطلب شاهدی است که اثبات می۱۸۰۲ ه  کند متن         ِ                                                   م. توسط ه ینر س از کشف پاالس نوش اصلی 

  شده است. 

ر ٢ ین ا ست. می» فارسی«. البته، این نخس ر، چندین رسالۀ فارسی در هند، جایی که دربارۀ نجوم جدید ن ش از این ا دانیم پ

(رفت، به کار میزبان فارسی در آن به ژه در دربار گورکانیان  ه شد (انصاری۱۲۷۳ -۹۳۲م./ ۱۸۵۷ -۱۵۲۶و ، ق.) نوش

ه شدهم.). اما رساله۱۹۹۲ تاند به جامعیت هایی که در هند نوش ران در این  رجمۀ هی ر ا ند، و ما به تأثیر علمی هند  س ن

ر خالف این تأثیر در مقدمۀ دوره پی نبرده ر عکس، اثباتی   به آن اشاره خواهیم کرد.       قانون ناصریایم. 
 
                              یافتیم که بعدا
ً
                

3. Gorge Adams 
4. Treatise Describing and Explaining the Construction and Use of New Celestial and Terrestrial Globes 

ر، ریویی کتاب٥ ش از این ا رجمه کرده بود که در آنها به کیهان. در واقع پ رنیکی هایی از زبان هلندی  دمرکز کو اسی خورش ش

 
 
 اشاره شده بود: مثال
ً
ردام، از زمین شرح مصور یک هلندی                   رجمۀ هلندی (آمس اطلس م.) کتاب ۱۷۴۵. اصل این کتاب، 

سوی، تألیف لویی رنار است. این کتاب فقط اشاره۱۷۱۵( دریانوردی و بارزگانی در سرتاسر جهان ای گذرا به م.) به زبان فرا

رنیکی میکیهان دمرکز کو اسی خورش دمرکزکند که به سختی مقدمهش ر نظریۀ خورش شکیل می ای  رنیکی را  ر کو دهد. افزون 

ر دیگری با عنوان  رد کرهاین، ا ش از ۱۷۷۴در سال  های آسمان و زمینکار رجمه شد. اصل هلندی این  اساس نجومم.، پ

ردام ( شده است ۱۶۲۰م.، چاپ نخست: ۱۶۶۰کتاب در آمس رداخته  م.) چاپ شده است. در این کتاب به سهم کپلر نیز 

راین، می۱۷۷-۱۷۴م.، ص ۱۹۶۹ (ناکایاما، رجمۀ ژاپنی در زمینۀ نجوم جدید است. اساس نجومتوانیم بگوییم ). بنا ین   نخس
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  مقامات رسم
ران ( راین هم در ا ین ۱۷۹۳ق) و هم در ژاپن (۱۲۳۴م/ ۱۸۱۸بنا رجمۀ مربوط به نجوم جدید در م)، نخس

ر این، مترجمان هر دو متن، مقامات دولتی آن نواحی بودند. زدهم انجام شد. عالوه  انۀ قرن نوزدهم/ س   آس

دۀ ۱۲۶۶ -۱۲۰۶م/ ۱۸۴۹-۱۷۹۱دربارۀ میرزا مسعود ( س تق)، نو ختانه میرجمۀ هی نیم توا، خوش

ر، میرزا مسعود زبان  ١دست آوریم.اطالعاتی را از طریق شرح حال خودنوشت نوۀ او به راساس این ا

سوی سوی را از مأموران فرا ران، آموخت. اتفاقی که او را  فرا زبان در ارومیه، شهری در شمال غربی ا

رانگیخت این بود: ناپلئون، از طریق یک شخص  سوی  رای امریکایی نامهرای آموختن زبان فرا ای 

اد. هیچ کس نمی۱۲۵۰ -۱۲۱۲م/ ۱۸۳۴ -۱۷۹۷شاه (حک: فتحعلی ست محتوای نامه را ق) فرس توا

ور داد کسانی که با زبان یجه، شاه دس ند جمع  درست بفهمد؛ در ن ایی داش سی آش سوی و انگل های فرا

شوند و کارهای مربوط به روابط خارجی دربار را انجام 

ن مسعود انصاری، دهند (عب - ۱۲، ص۱ ش، ج۱۳۴۹دالحس

ران ۱۳ ). چه این ماجرا درست باشد چه نادرست، این که ا

اوردهای علمی در دورۀ حکومت فتحعلی رای دس شاه پذ

زدی،  ). ۱۰۲ش، ص۱۳۸۸اروپا بوده، قطعی است (گیاهی 

راین می سلی  بنا ین  توانیم بگوییم میرزا مسعود جزو نخس

  اروپایی را در سلسلۀ قاجار آموخت.های  است که زبان

ز در خدمت عباس ش در تبر میرزا  او در آغاز دورۀ فعالی

شاه  ق)، ولیعهد فتحعلی۱۲۴۹- ۱۲۰۴م/ ۱۷۸۹-۱۸۳۳(

س از دورۀ اول جنگ های (مرکز ناحیۀ آذربایجان)، بود. 

) ران و روس  ق) که به ۱۲۲۸ -۱۲۱۸م/ ۱۸۱۳-۱۸۰۴ا

ران انجامید، دربار قاجار اقانه متوجه فناوری  شکست ا مش

ار کسب آن شد. در زمان والیت شرفتۀ اروپا، و خواس پ

ز به لطف موقعیت جغرافیایی و  عهدی عباس میرزا، تبر

اسی شهاش، دروازهاوضاع س راین، اند رای ورود تجلیات جدید در آن دوره شد. بنا های غربی ای 

ه، و بعد توسط سفارت  رکیه و روس س در آذربایجان، وارد شد خانهابتدا از طریق  سه و انگل های فرا

ق یک کتاب نجومی ۱۲۳۴م/ ۱۸۱۸م). در چنین شرایطی بود که میرزا مسعود، در سال ۲۰۱۱، ٢(بوس

رجمه کرد. رای عباس میرزا  سوی،    فرا

                                                        
زرگ خانم نوش١ رۀ شورای کتاب کودک و مشاور دبیر اجرایی                  ِ                  . میرزا مسعود پدر  پدر س هیأت مد فرهنگنامۀ آفرین انصاری (رئ

  ) است.کودکان و نوجوانان
2. Busse 

 )۷۶، ص۴ش، ج۱۳۷۱، بامدادمیرزا مسعود ( .۳شکل 
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دۀ  -م)۱۷۹۴ -۱۷۳۵از سوی دیگر، موتوکی ریویی ( س نیز یکی از افرادی بود که  -اساس نجومنو

سل سوم یک خاندان موروثی در  ش اروپایی را در ژاپن داشت. او به  رسی به دا همان زمان امتیاز دس

از مترجمان شفاهی زبان هلندی در ناکازاکی تعلق داشت. در دورۀ زندگی او، شرکت هلندی هند شرقی 

تنها محل فعالیتای بود که اجازۀ فعالیت تجاری در ناکازاکی را داشت که به عنوان تنها شرکت اروپایی

راین، علوم اروپایی فقط از طریق آثار  های تجاری اروپا با مقامات ژاپنی در آن دوره باقی ماند. بنا

ر در زمینههلندی [به ژاپن منتقل] شد. موتوکی ریویی، در کنار انجام فعالیت های های دیگرش، چند ا

سوی رجمه کرد (ما اظهار کرده  اساس نجومم ب). او در ۲۰۰۹، ٢م؛ هاندا۲۰۰۷، ١نجوم و جغرافی 

رجمه ه است، است که چون هیچ وقت  ر هلندی در ژاپن وجود نداش ای تخصصی از یک ا

ند  د بودند و تمایلی به امتحان کردن آن نداش
 
رجمۀ دقیق مرد نیان او حتی دربارۀ امکان انجام یک  ش                                            پ
ّ
                                                    

رجمه۱۷۳م، ص ۱۹۶۹، ٣(ناکایاما ین  را انجام داد، که » تخصصی«های ). در این شرایط، وی نخس

رای منجمان م یکی از آنها بود. هرچند متن اصلی، رساله۱۷۹۳در  اساس نجومرجمۀ  شرفته  ای پ

رای دریانوردان است، در آن به وضوح به مدارهای بیضی حرفه ست بلکه کتابی درسی  اشاره  شکلای ن

راهه، در آن منعکس شدهشده و رصدهای دنباله راین، میدارها توسط تیکو  توانیم آن را در بین اند. بنا

  آثار مربوط به نجوم جدید جای دهیم.

                                                        
1. Matsui 
2. Haneda 
3. Nakayama 

 )۷۷، ص ۲۰۰۹موتوکی ریویی و همسرش (هونما،  .۴شکل 
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  شناس[مترجمان] در مقام زبان
اهت  تا اینجا به ش

 
 های دو مترجم اشاره کردیم: هر دو از مقامات رسمی بودند، و هر دو، تقریبا
ً
در                                                                      

ر این می رجمه کردند. افزون  زدهم آثاری دربارۀ نجوم جدید  انۀ قرن نوزدهم/ س اهت آس توانیم به ش

ند.   دیگری بین این دو مترجم اشاره کنیم: هیچ یک از آنها در نجوم تخصص نداش

اس میتوانیم بگوییم او را زبانهرچند اطالعات زیادی دربارۀ میرزا مسعود نداریم، می س ش ند. دا

سوی به فارسی، به عنوان عضو اصلی مأموریتی که از آوریل  رجمۀ آثار علمی از فرا س از   ۱۸۲۹وی 

راساس گزارش ۱۲۴۵تا شعبان  ۱۲۴۴م/ شوال ۱۸۳۰تا فوریۀ  اده شد.  د، به پترزبورگ فرس ق طول کش

ه است)، نیکوالس اول، امپراتور وقت  ن آن نقش داش ه (حک. مأموریت (که او نیز در نوش روس

سوی شگفت۱۸۲۵-۱۸۵۵ زده شد (میرزا                                                                                                                م) از مهارت میرزا مسعود در صحبت به زبان فرا

ر امور خارجه در دوران حکومت محمدشاه (حک. ۲۴۱مصطفی افشار، ص  ). او سرانجام به مقام وز

رفیع یافت.۱۲۶۴ - ۱۲۵۰م/ ۱۸۴۸ -۱۸۳۴ شان می ١ق)  های او دهند، فعالیتتا آنجا که منابع موجود 

                                                        
ت داده شده است (درایتی، ١ س ر به میرزا مسعود  ر ز  ):۲۰۶، ص ۱۱ش، ج ۱۳۸۹. چند ا

  ؛تاریخ احوال ولیعهد نایب السلطنه -۱

 ؛ ّ      جر  ثقیل -۲
 .سفرنامۀ میرزا مسعود انصاری به پطرزبورغ -۳

ا .۱نقشۀ  ز و ناکازاگی در اوراس  تبر

ز  تبر
 ناکازاکی
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ست. همچنین، چنانکه ناکایاما اظها اخته شده ن رجمه، ش ر کرده است، در زمینۀ نجوم، به جز این 

شان نمی ای دهد که او رصدخانهموتوکی ریویی نیز یک منجم اهل کار عملی نبوده است. هیچ شاهدی 

ی می رس  یک زبان نجومی را سر
 
        کرده است. او اساسا
ً
اس باقی ماند و مطالعۀ نجوم کار فرعی او بود                    ش

  ).۱۷۳م، ص ۱۹۶۹(ناکایاما 

  جدیدهای عموم دربارۀ نجوم های کتابترجمه
رجمه، میبه عنوان مهم اهت بین محتوای این دو  توانیم به این نکته اشاره کنیم که در هیچ یک رین ش

رجمه  اشاره هیچ رابطۀ عددی -گمان در هیچ یک از متون اصلیو بی –ها از 
 
رفته است. قبال        ای به کار 
ً
                        

رای دریانوردان بود؛  اساس نجومکردیم که متن اصلی  تمتن اصلی کتابی درسی  نیز کتابی از  رجمۀ هی

رای منجمان حرفه را نه همین دست بوده است: این کتاب  ای نبوده است. این موضوع طبیعی است، ز

ا بود و نه موتوکی ریویی؛ بلکه آنها باید زبان اس نامیده میرزا مسعود به طور تخصصی با نجوم آش ش

راین آنها نمی ند آثار شوند. بنا س شرفتهتوا رجمهنجومی پ شان انتخاب کنند.ری را به عنوان موضوع    ها

  انتقاد توسط روشنفکران بعدی
ا بودند فکران بعدی که با نجوم آش راین، روش ودی  -به طور جالب توجهی، در هر دو مورد -بنا ناخش

رجمه ران، عبدالغفار نجمخود را از این  ق کتابی در ۱۲۸۱م/ ۱۸۶۵الدوله در سال ها اظهار کردند. در ا

ر به دالیلی ۵۹نوشت (ارجمند، ص  قانون ناصریچند جلد دربارۀ نجوم جدید با عنوان  ). هرچند این ا

ی از علم  ر دریافت درس  اولین بار از طریق همین ا
 
شد، معصومی همدانی معتقد است احتماال شر                                                  من
ً
                                         

ران به دست آمده است (معصومی همدانی، ص    آمده است: قانون ناصریدر مقدمۀ ). ۱۲۹جدید در ا

ران شده بود،  -صانها هللا عن الحدثان -چون در ا ه  هنوز کتابی در این علم نوش

رجمه نموده ار مختصر کهنه که قدیم به لغت فارسی  س اند و از جز دو رسالۀ 

)  ... رد  قانون کثرت عبارات غیر مأنوسه و مبهمه، هیچ کس نتوان از آن فائده 

  ).۱۵۴م، ص ۱۹۸۵، ناصری

ار مختصر کهنه«احتمال دارد یکی از  س ت، »دو رسالۀ     ١باشد. رجمۀ هی

                                                        
سخۀ خطی . می١ ش از متن  را صفحات پ سخۀ خطی شان میتوانیم این واقعیت را تأیید کنیم ز تدهد که   در  رجمۀ هی

 
    قبال
ً
   

تشده است (کتابخانۀ علیقلی میرزا  نگهداری می ش از متن اصلی). بیرجمۀ هی علیقلی «گمان منظور از ، صفحۀ سفید پ

را می۱۲۹۷ -۱۲۳۴م./ ۱۸۸۰-۱۸۱۹، علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه (»میرزا س از های کتابخانۀ او، دانیم کتابق.) است ز

سخۀ مورد نظر هم اکنون در آنجا نگهداری می هساالر، جایی که  فرخ، شود، منتقل شده است (همایون مرگش به کتابخانۀ س

ین مؤسسۀ آموزشی جدید در ۱۲۳۶م. (آذر ۱۸۵۷). او در دسامبر ۱۶۷ش.، ص ۱۳۴۷ س دارالفنون، نخس ش.) به عنوان رئ

ران، منصوب شد و عبدالغفار نجم راین نجم قانون ناصریا به تألیف الدوله را ا رغیب کرد. بنا  با این رساله آش
 
                   الدوله قطعا
ً
           

ه  س او، اعتضاد السلطنه آن را در اختیار داش ر دولتی بوده که به یک شاهزاده تقدیم شده، و رئ را این رساله نیز یک ا بوده، ز

← 
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بازخوانی شخصی نجوم صفحۀ عنوان  .۵شکل 

 )۴۷۴م.، ص ۱۹۷۲(هیروز،  الالند
 

رجمۀ  تصمیم به اصالح نظام  ١را به پایان رساند، شوگون اساس نجومدر ژاپن، وقتی موتوکی ریویی 

ینجومی گرفت تا تقویم دقیق س  ِ  ری تدوین کند. این اصالح، اصالح نجومی کا ر (اصالح نجومی د ٢                                       

ی) نامیده می س  ِ             دورۀ کا یجۀ این اصالح،          شود، و در ن

ی در سال  س  ِ          نظام نجومی کا که م ملی شد. چنان۱۷۹۸              

را  ار مهم است، ز س ه است، این تقویم  ناکایاما نوش

ین بار، به طور موفقیتدر آن، ژاپنی رای نخس آمیزی  ها 

های غربی را در یک اصالح نجومی رسمی گیریاندازه

توکی (اعمال ک م) و ۱۸۰۴- ۱۷۶۴ردند. تاکاهاشی یوش

گتومی ( های اصلی م) شخصیت۱۸۱۶- ۱۷۵۶هازاما ش

  این اصالح بودند.

توکی به عنوان تنمونکاتا (منجم  ٣تاکاهاشی یوش

سوی، با  رجمۀ هلندی یک کتاب نجوم فرا رسمی)، 

م) را ۱۸۰۷ -۱۷۳۲( ٤تألیف ژروم الالند نجومعنوان 

ا نبود،  ٥مطالعه کرد. هرچند او زیاد با زبان هلندی آش

شرفتۀ آن قرار گرفت.   تحت تأثیر دقت و محتوای پ
 
                                              فورا
ً
    

رجمۀ یازده جلد با عنوان  یجه، وی با  بازخوانی در ن

، باقی عمر خود را صرف تحلیل نجوم الالندشخصی 

ر، مبنای اصالح نجومی بعدی،  رجای مانده است. این ا ر کرد، که هشت جلد آن تا کنون  محتوای این ا

پو    م قرار گرفت.۱۸۴۴، در سال ٦            ِ   اصالح نجومی ت 

ر کتاب  گ تومی نقدی  رجمۀ  نجوم اساس                   ِ                   همکار او، هازاما ش ه، و در آن به شدت از  موتوکی نوش

  انتقاد کرده است:

ر تحقیق نکرده و فکر می  در مورد مقاد
 
راین اصال ا نبوده، بنا                               کنم موتوکی با نجوم آش
ً
                                           

س من آنها را فقط از طریق توانایی ش زبان هلندی عرضه کرده است.  اش در دا

                                                        →  
  است.    

١ .Shogunate  ر آن کشور حکومت ۱۸۶۷تا  ۱۱۹۲ لقب موروثی دیکتاتورهای نظامی ژاپن از م. که به رغم وجود امپراتور 

  م.-کردند. می
2. Kansei 
3. Tenmonkata 
4. Jérôme Lalande 

رجمه کرده است، در سال ٥ رجمۀ هلندی این کتاب، که تاکاهاشی آن را به ژاپنی  م.) انجام ۱۷۷۱م. از روی چاپ دوم آن (۱۷۷۳. 

 شده است.
6. Tenpō 
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) ر را اصالح و شکل دقیقشان را عرضه خواهم کرد  ، مقدمۀ اساس نجوممقاد

اختی  ش   ).۴۳۰م، ص ۱۹۷۲هیروز،  ؛۶کتا

  واکنش مترجمان
اهت دیگری را موجب شد: هر دو، نجوم جدید را خارج از  ش مترجمان به نجوم جدید ش سرانجام، واک

ت ر های نجومی خود می س ر رجمۀ خود نجوم جدید را به عنوان یک نجوم  ند. موتوکی ریویی در  س دا

ر خود هدف خاصی مچنین، نمیگذاری نکرده است؛ هر، ارزشیا سطح پایین توانیم دریابیم که او در ا

ه باشد. چنان ش داش فاده از این دا ی اشاره کرده است، نجوم جدید، که ریویی از اس که ناکایاما به درس

ش تنها یک  را رجمۀ خود آورده،  م، ۱۹۷۲بوده است (ناکایاما، » نظریۀ غربی عجیب«آن را به اجمال در 

  ).۹۴ص 

ری در نجوم جدید را که در سال همین و ش را در میرزا مسعود، که ا رجمه کرد ۱۲۳۴م/ ۱۸۱۸اک ق 

رای خود در نظر گرفت، نیز می یم. او  به عنوان موضوعی بیگانه  گونۀ متفاوتی از علم، و فناوری تازه «بی

سوی] سه آموخت (» اختراع شده توسط مردم [فرا اسی فرا ترجمرا از یکی از مأموران س ، ص ۀ هی

ش ۱۲ ر نجوم جدید، در حداقل  ممکن بود، همانند واک را ش او در  رجمه را انجام داد. واک ِ                         ) و                                                              

دۀ  –الدوله  نجم س ه شده در که چنان -ق۱۲۸۱م/ ۱۸۶۵در  قانون ناصرینو که اشاره کردیم، آثار نوش

ه است، در حالی که از س ر خود دا ش از ا ر  نجوم جدید را فقط دو رسالۀ پ ه شده  آثار نجومی نوش

ت آنها [(نجوم قدیم)] رساله   های فراوانی وجود داشت. اساس س

  مسیرهای متفاوت: پس از نخستین ترجمه
ررسی می ران و ژاپن را  ین آثار مربوط به نجوم جدید در ا رجمۀ نخس اهتکنیم، میوقتی  های  توانیم ش

اری بیابیم؛ در این مفهوم، کارکرد  ، در هر دو ناحیه به یک میزان بود. همچنین، از »تجددجاذبۀ «س

رفته شده است طریق منابع ثانویه درمی یابیم که در امپراتوری عثمانی نیز نجوم جدید از همین روش پذ

  م).۱۹۹۲(احسان اوغلو، 

رجمه ین  س از نخس  متفاوتی رابا وجود این، 
 
رهای کامال ران و ژاپن مس            ها، کار در دو ناحیۀ ا
ً
                                              

س از  ش سرمایۀ او در  بازخوانی شخصی نجوم الالندپیمود. در ژاپن،  سر و همکارا تألیف تاکاهاشی، 

رجمه یجۀ این امر،  عرضۀ  ردند. در ن در  نجوم با تکنیک جدیدای جامع از مجلدات الالند را به ارث 

تی چینی/ ژاپنی بود؛ یعنی  نجوم با تکنیک جدیدم تألیف شد. ساختار ۱۸۲۶سال  ر اساس نجوم س

ین فصل د و ماه است، و گرفت ها دربارۀ حرکتنخس د و ماه در فصلهای خورش های های خورش

ررسی شده راین می۲۰۲ -۲۰۱، ص ۱۹۶۹اند (ناکایاما،  بعدی  توانیم در این کتاب، به این ). بنا

تی ژا   ). ۱۲۸، ص ۱۹۷۲پنی جذب شد (ناکایاما، واقعیت پی ببریم که نجوم جدید در نجوم س

ران می رش همهرعکس، در ا م/ ۱۸۶۵، تألیف در قانون ناصریجانبۀ نجوم جدید را در توانیم پذ
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ران نجوم ق، که موفقیت۱۲۸۱ نیم. اما در ا های نجوم جدید به خوبی در آن منعکس شده است، بب

رای عدۀ کمی، به ژه روحانیون که مسا جدید فقط  شان به کار میو راساس س ردند و در ئل نجومی را 

ش  نیروی پ
 
          واقع قبال
ً
ر سر نجوم جدید           یز  رش نجوم در این ناحیه بودند، نامطلوب بود. س رنده در گس

ران  تی ا م/ چهاردهم در مدارس س س مدت زیادی ادامه یافت، و نجوم بطلمیوسی همچنان تا قرن ب

س می   ).۶۳-۶۲شد (ارجمند، ص تدر

  گیرینتیجه
اهت رجمهش ین  اری بین نخس س ران و ژاپن، از لحاظ های  های آثار مربوط به نجوم جدید در ا

راین می ش به نجوم جدید یافتیم. بنا رجمه، و واک ر  س توانیم با قاطعیت تصدیق کنیم محتوا، مترجمان، 

ران وجود داشت و هم در ژاپن، ش به نجوم جدید هم در ا جاذبۀ «توانیم این پدیده را و می که گرا

یابیم که جاذبۀ گیریم، درمیای در مقیاس جهانی در نظر میبنامیم. وقتی تجدد را به عنوان پدیده» تجدد

زدهم شروع به ایفای نقش  انۀ قرن نوزدهم/ س ران و ژاپن، دست کم در زمینۀ نجوم، در آس تجدد در ا

س می یجه بگیریم که تکرد.  زدهم بود که علم غربی به عنوان توانیم ن انۀ قرن نوزدهم/ س نها در آس

ت ر قرار گرفت. از طریق چنین تعامل دوطرفهچیزی خارج از س های نجومی بومی این نواحی مورد تقد

  درآمد.» علم جدید«، به شکل »علم غربی«ای بود که 

زاری   سپاس
شان مایلم مراتب قدردانی صمیمانۀ خود را از دکتر معصومی ه ه وق زدی، که پیوس مدانی و دکتر گیاهی 

ژۀ  شکر و ند، اظهار کنم. همچنین  رای توضیح معانی متون فارسی سخاوتمندانه در اختیار من گذاش را 

هاشی
 
    خود را از دکتر ا
ُ
ر شدن با نکات تخصصی نجوم و منابع نجومی به زبان ژاپنی  ١                 ا که مرا در آش

راز می ی. س. پ. س.کنم. این میاری کردند ا ِ            قاله با حمایت مالی انجمن ج  ه شده است. ٢                            نوش

  منابع
ران«ارجمند، کامران،  تۀ علمی در ا رجمۀ افسانه منفرد، »ظهور مدرن ران،  ، شمارۀ میراث علمی اسالم و ا

ان  - دوم، پاییز   ؛۶۸- ۴۸ش، ص ۱۳۹۱زمس

سفرنامۀ خسرو میرزا به پطرزبورغ و ، در »سفرنامۀ میرزا مسعود انصاری به پطرزبورغ«افشار، میرزا مصطفی، 

وفی، تاریخ زندگی عباس میرزا نایب السلطنه   ش؛۱۳۴۹، تصحیح محمد گلبن، تهران، کتابخانۀ مس

زی، حاج میرزا مسعود بن عبدالرحیم،  تاالنصاری التبر سخۀ خطی تهررجمۀ هی ان، کتابخانۀ مدرسۀ ، 

هساالر)، شمارۀ    ؛۶۱۶عالی شهید مطهری (س

                                                        
1. Ohashi 
2. JSPS 
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ران در قرن بامداد، مهدی،  جلد، چاپ چهارم، تهران، زوار،  ۶، هجری ۱۴، ۱۳، ۱۲شرح حال رجال ا

  ش؛۱۳۷۱

ش هساالرژوه، محمدتقی، دا شگاه تهران، ۳، جلد فهرست کتابخانۀ س   ش؛۱۳۴۲، تهران، چاپخانۀ دا

ه درایتی، مصطفی، نوش وارۀ دس رانفهرس جلد، تهران، مجلس شورای اسالمی، کتابخانه، موزه و  ۱۲، های ا

اد،    ش؛۱۳۸۹مرکز اس

زدهم هجری قمری در سرزمیننجوم و منجمین در سده«روحانی، جواد،  ، در »های اسالمیهای دهم تا س

س دارالفنون ، تهران، ۳۹۴-۳۷۱، ص ، گردآورنده: مهدی محققعلوم محضه: از آغاز صفویه تا تأس

  ش؛۱۳۸۴انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 

زدی، حمیدرضا،  رانگیاهی  ژوهشتاریخ نجوم در ا   ش؛۱۳۸۸های فرهنگی، ، تهران، دفتر 

ن،  ران و جهانمسعود انصاری، عبدالحس نا، جزندگانی من و نگاهی به تاریخ معاصر ا شر ابن س  ،  ۱ ،

  ش؛۱۳۴۹

ن، نی صفویالهرس« معصومی همدانی، حس ت جدید: تألیف ابوطالب بن حسن حس ، در »ای در اثبات هی

  ؛۱۸۶-۱۱۷ش، ص ۱۳۶۳، ۲شمارۀ  معارف

ان قدس رضوی، شمارۀ قانون ناصریالدوله، عبدالغفار، نجم سخۀ خطی مشهد، کتابخانۀ آس   ؛۱۲۲۱۴، 

رانکتاب و کتابخانهالدین، فرخ، رکنهمایون شاهی ا شهای شاه ارات وزارت فرهنگ و هنر، ، تهران، ان

  ش؛۱۳۴۷

GA: Motoki Ryōei本木良永. Seijutsu hongen taiyō kyūri ryōkai shinsei tenchi nikyū 
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  *دی دربارۀ یاف گنج زیر خاک ْ ن         ِ رسالۀ ک  

  یو یانو، میچچارلز برنت، کیج یاماموتو
 1ترجمۀ زینب کریمیان

  مقدمۀ مترجم
دیابو یوسف یعقوب بن اسحاق بن صباح 

 
  ک ن
ْ
ق) مشهور به فیلسوف ۱۸۵-۲۵۲(  ِ 

های مختلفی همچون طبیعیات، ریاضیات،  عرب، صاحب آثار متعددی در زمینه

قی بوده است. او ابتدا ساکن  فلسفه، زبان زشکی و موس اخت،  اسی، نجوم، نورش ش

س در بغداد علوم مختلفی فراگرفت و جایگ هبصره بود و س رجس زد خلفای  اه  ای 

رتو نور یکی از گام عباسی یافت. نظریه های مهم و اساسی در  های کندی دربارۀ 

اخت به حساب می آید. موضوع رسالۀ کندی دربارۀ یافتن گنج، همچون  تاریخ نورش

ر علومی که آنها را علوم خفیه می خوانیم (احکام نجوم، کیمیا و ...) از نظر  سا

ش امروزی ق شان دادن وجود چنین دا ست و معرفی آن، تنها به منظور  ابل تأیید ن

ه رکی داش   اند. رسائلی در دورۀ اسالمی است که با مباحث علمی فصل مش

  مقدمه
رای یافتن گنج  روش ر خاکهایی  رطرفدار بوده است.  دورۀ اسالمی، اغلب در ز و اروپای غربی 

ان در  عی از اعمال جادویی و دربارۀ ج شب  هزار و یکچندین داس جوی گنج، شامل طیف وس س

ان اری از این داس س شوند که در آن تصوری واقعی از یافتن هدایای  ها در مصر آغاز می غیبی است. 

ای و آثار ادبی  جویان حرفه گرانبها در مقبرۀ فراعنه موجود بود. چنین کاوشی به ظهور گروهی از گنج

نان نیز در پاسخ به چنین مطالبه ای انجامید. طالع قابل مالحظه ای بیکار نماندند و مقاالتی در چندین  ب

قلی در این کتاب راهنمای طالع نی و حتی رسائل مس ه شد. در میان آنها مقاالت  ب في معرفة باره نوش

خراج الکنز والدف عمر بن  مسائل في احکام النجوماز رسالۀ  نیفي معرفة الظفر بالکنز والدفو  نیإس

(زون والکنیفي الدففرخان و مقاالت پنجم ( سخۀ نیر في الدفآخ) و هفتم  ) کتاب ماشاءهللا در 

                                                        
رجمه * ست از این مقاله    :ا

Charles Burnett, Keiji Yamamoto and Michio Yano, “Al-Kindī on Finding Buried Treasure”, Arabic Science and 
Philosophy, vol. 7, 1997, pp. 57-90. 

شگاه تهران. ١ ژوهشکدۀ تاریخ علم دا اس ارشد تاریخ علم،    karimian.zeinab@gmail.com، کارش
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انبول، الله قل دیگری از ماشاءهللا به نام ۲۱۲۲لی  اس ۀ مس ای از  ، مقالهنوبایا والدففصل في الخ،  نوش

ش به  گنج یا دفینه                        ّ          شاگرد ماشاءهللا، ابو علی خی اط دربارۀ  ری به نام المسائلنام در کتا مسائل عن ، ا

اس در  کوفی و رساله بصیالخاز ابوالحسن بن  ابی  بایا واألعمالخالدفائن والکنوز وال ای از مؤلفی ناش

موجودند. در مقالۀ حاضر، آثاری دربارۀ این موضوع از فیلسوف  نیرسالة في أمر الدفپنج مقاله با عنوان 

ررسی  ر اواسط قرن نهم (سوم هجری) در بغداد می، که دکندیعرب، یعقوب بن اسحاق  ست،  ز

  شود.  می

ه است. در  ر آثارش را دربارۀ علوم طبیعی، فلسفه و کالم در قالب رسائل کوتاهی نگاش ش کندی ب

یا چیز گنج  -رود چیزی میان رسائل احکام نجوم او، رسالۀ کوتاهی هست دربارۀ اماکنی که گمان می

 مشابهی در مقالهدر آن مدفون ب -دیگر
 
                اشد. متن کامال
ً
ای از رسالۀ مفصل کندی در احکام نجوم به نام               

 ( چهل باب
 
 األربعون بابا
ً
نان  شود که طالع پوشانی میان این دو متن از اینجا معلوم می شود. هم دیده می )             ب

زدیکتر به  ر خاک، گاهی عبارتی  کوتاه کندی و در  رسالۀبعدی به هنگام نقل قول از کندی دربارۀ گنج ز

زدیکتر به مطلب موجود در رسالۀ  قصرانی که  را به کار میچهل باب  مواقع دیگر عبارتی 
 
           ردند. مثال
ً
          

س از  المسائل في علم احکام النجومرسالۀ  ر خاک  م نوشت، مقاله۸۹۲را اندکی  ای را به گنج ز

ه شده ا ر مبنای رسالۀ کوتاه کندی نوش  
 
                                      اختصاص داده که دقیقا
ً
از علی بن ابی  عارکتاب البست. اما                     

ر از رسالۀ ۱۱الرجال (قرن  رجمه  چهل بابم) متأ ش و  را بوده است. در مقالۀ حاضر هر دو متن و

  شده است.

نی از رسالۀ رجمۀ الت  1موجود است. یکی از آنها به دست هوگوی سانتاالیی چهل باب دو 
 
 ، احتماال
ً
        

انی۱۱۴۰در دهۀ  ری در مختصری از سه رساله دربارۀ  2ام و در تارازونای اس صورت گرفته که به عنوان ا

 
 
ری از ن  هم در ا

 
ه و بعدا  آراء احکام نجوم جای داش

ُ
                

ً
نی دیگر                                  رجمۀ الت ده گنجانده شده است.  س ه نو

رت کتونی انیا توسط شخصی به نام را رو در شمال اس  در همان زمان و جایی در سواحل ا 
 
                               ِ                                                تقریبا
ً
      3 

رفته تایی صورت پذ رت این رساله را به اصرار دوست مترجم خود، هرمان کاری رجمه کرد و 4است. را  ،

رای گنجاندن در گزیدۀ متونی دربارۀ  رت را  رجمۀ را ر خاک،  به دنبال آن، هرمان در فصلی دربارۀ گنج ز

اء مفقود (  .5) انتخاب کردDe occultisیافتن اش
  ون مشابهند:اصول توضیح داده شده در تمام این مت

ه باشد. در رسالۀ کوتاه  )۱ ی دربارۀ اینکه گنجی در مکانی خاص مدفون شده، داش ّ                                                                        ابتدا شخص باید شم                  

در نظر  کلی، مکان به صورت چهل بابکندی، این مکان به طور خاص یک بناست. اما در رسالۀ 

                                                        
1. Hugo of Santalla 
2. Tarazona 
3. Robert of Ketton 
4. Hermann of Carinthia 

سخه. ٥ رجمه رای اطالع از  نی، به صفحات  های خطی    اصل مقاله مراجعه شود. ۶۴-۶۳های الت
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رای اینکه معلوم شود آیا شم کسی درست است، شخص به دنبال سعد در طالع  گرفته شده است. 

توان  ). اگر آن را یافت، گنج همانجاست و ارزش آن را می١افزاید: یا یکی از اوتاد می البارعگردد ( می

س از آن به عنوان  شود که در  گنج در نظر گرفته می» شانگر«از طریق قدرت سعد معلوم کرد (که 

نی» دلیل«عربی   شود). نامیده می ’dux‘ و در الت

س باید بدانید ک )۲ رای یافتن گنج وجود دارد یا نه. اگر صاحب طالع و ماه هر دو در س ه آیا امیدی 

 حاکی از وجود گنج بود، آنگاه گنج را خواهید یافت. ٣یا قبول ٢اتصال
 
د، که قبال                                                 با دلیل باش
ً
                      

م  )۳ رس  شامل 
 
رای روندی مشروح است که لزوما             اینها مقدمات ضروری 
ً
نی در  طالع نمودار                                                 ب

س طول  ست که میمحدودۀ مکانی ا رةالبروج[دانیم گنجی در آن نهفته است. س ، عرض و ی]دا

ه میدلیل ارتفاع [زاویۀ]  ب محاس رت  کنیم. موقعیت دلیل با موقعیت گنج معادل خواهد بود. را به 

شان دهندۀ رئوس دوازده خانه (احکام نجومی) است، از مرکز محدوده رسم  ابتدا دوازده خط که 

س شود. در مو می م آن بنا به دو قسمت توسط خطی از در آن بنا، س رد بنا، این نقطۀ مرکزی با تقس

ر خط اول که آن را در نقطۀ میانی شود. نقطۀ طالع  اش قطع کند، مشخص می رسم خط دومی عمود 

ر مناطق، شرقی توضیح داده شده ر  کلیرین نقطه به صورت  در مورد بنا [همان] در است و در سا

  است.چهل باب  در

م این  س از نی نمودار طالعرس ) فوق ۱کنیم. چنانچه اصل ( مشخص می نمودار، مکان دلیل را در ب

ه باشد. اما دلیل در رسالۀ کوتاه کندی  را دنبال کنیم، این [مکان] باید در طالع (اولین خانه) قرار داش

نظر گرفته شده است. با معلوم  های دیگری در به طور ضمنی در مکانچهل باب صراحت و در  به

رج اره به کمک  توان مکان دلیل را در خانۀ احکام نجومی کشف کرد  ها و درجات، می کردن مکان س

رود گنج در آن مخفی باشد، یافت. در  آن محدوده، جایی که گمان می نمودارو مکان معادل را در 

صورت گرفته است. اما در  -خانه هارمچ سوم یا یک یک -تقریب با، این امر چهل بابمورد رسالۀ 

اره در منزلش پیدا می س خطی از مرکز بنا یا  رسالۀ کوتاه، [مکان] معادل با درجۀ دقیق س شود. س

م می ای که نمایان محدوده به نقطه رس اره است،  ر روی آن خط قرار  گر مکان س شود و گنج جایی 

 دارد.

ر روی این خط، عر )۴ شانگر را در نظر میرای یافتن مکان گنج  م  ض  گیریم. خط را به دو نیمه تقس

رةالبروجکنیم. نقطۀ مرکزی معادل است با مدار  می اره در آن صفر درجه است.  دا که عرض س

                                                        
گانۀ  های دوازده (غارب) و دهم (وتد السماء) از خانه های اول (طالع)، چهارم (وتد االرض)، هفتم . وتد به خانهوتداوتاد=جمع  .1

رةالبروج گفته می رۀ عظیمۀ افق و نصف شود. در واقع اوتاد محل دا رةالبروج با دو دا رخورد دا   النهار است. های 

د یا فاصلۀ آنها  .2   باشد. درجه ۱۲۰یا  ۹۰یا  ۶۰اتصال دو جرم آسمانی یعنی اینکه در حالت مقارنه یا مقابله باش

ن او را نماید تا او  .3 ش ارۀ] علوی بود و چون بدو پیوندد از آن بهرۀ خو ارۀ] سفلی به جایی باشد که بهرۀ [س قبول آن بود که [س

رد (   ).۴۹۵ص ، ۱۳۷۶الدین همایی، چاپ چهارم،  تصحیح جالل، التفهیمرا پذ
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ب معادل است با منتهی منتهی رت اره به سمت شمال (جایی که خط با  الیه آن نیز به  الیه عرض س

و به سمت جنوب (جایی که خط، لبۀ بنا یا محدوده را قطع کند)  مرکز بنا یا محدوده تالقی می

اره می رین مقدار عرض س ش رای مثال، اگر ب رین میزان عرض  5oای  کند).  ش باشد (که به هنگام ب

اره [در فاصلۀ] ماه اتفاق می رةالبروجشمال 5o افتد) و اگر آن س ه باشد، مکان گنج  دا قرار داش

اره [در فاصلۀ]  جایی است که خط مرکز آن بنا یا محدوده را قطع می جنوب  5oکند. اما اگر آن س

رةالبروج اره [در فاصلۀ]  دا  o2باشد، مکان گنج در انتهای دیگر خط است. اگر عرض همان س
گنج در فاصلۀ دو پنجم نقطۀ مرکزی خط تا مرکز بنا یا محدوده قرار دارد. این بار نیز  شمال باشد،

تچهل باب رسالۀ  س اره) به جای درجات صحبت  از  نۀ عرض س ش ها (یک سوم یا یک پنجم ب

 کند. می

شانگر مشخص می )۵ ر زمین به کمک ارتفاع  گیری  گردد. در این قسمت هیچ اندازه عمق گنج در ز

ر یا آب دقیقی به کار نمی ر نفوذناپذ س گ  ی میان س س رزمینی و سطح  رود و تنها عمق  های ز

 زمین مورد نیاز است.

خراج گنج باید مشخص  مسرانجا )۶  آنو آن وقتی است که ماه به همراه صاحب طالع  شودزمان اس

شان دهند. د و [زمان] مساعد را  شانگر باش  ساعت در اتصال یا قبول با 

در رسالۀ کوتاه، روند کار  ست.وا چهل بابر از رسالۀ  ر و دقیق ۀ کوتاه کندی مشروحرسالدر کل 

ت س ار راهگشاست و از درجات به جای  س های  با یک نمودار به کمک حروف توضیح داده شده که 

فاده شده است. احتمال دارد کندی در باب موجود در رسالۀ  ده باش چهل بابتقریبی اس د روند کوش

رای گنجی مدفون در بنا به کار می بندی و  رود) خالصه، جمع توصیف شده در رسالۀ کوتاه را (که تنها 

(به معنی خانه) اشاره شده که » دار«به » موضع«به جای [واژۀ]  چهل باب» ۱۲«ساده کند. در جملۀ 

  توجهی باشد. ممکن است ناشی از بی

ر  ست، اما تفس نی دقیق ن  دقیقی از متن عربی عرضه میرجمۀ الت
 
تا                           س
ً
فاده از       کند که امکان اس

رای طالع نان غربی، حداقل تا قرن  روش کندی را  رای  1م که ویلیام لیلی۱۷ب رت کتونی را  رجمۀ را

سی خود، یعنی  ۀ مشهور انگل شار] نوش حی طالع[ان نی مس  م) ربود، فراهم کرد.۱۶۴۷(لندن،  2ب

 رسالۀ کوتاه کندی -١
 الدفین فیها من کنز أو غیره  فيرسالۀ 

 
                           المواضع التی یظن أن
ّ
سخه یافت می                    شود: آکسفورد،  ، تنها در یک 

سخۀ مارش  س روزنتالم). ۱۲۴۲هـ.ق.=۶۴۰( ۱۹۶-۷ ص، ۶۶۳کتابخانۀ بودلیان،  این رساله را  فران

                                                        
1. William Lilly 
2. Christian Astrology 
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سخۀ خ2و فؤاد سزگین آن را در فهرست خود آورده است 1به اختصار معرفی کرده طی مارش شامل . 

سخۀ خطی  قی است. آثار دیگری در این  زشکی و موس مجموعۀ آثاری در نجوم، احکام نجوم، هندسه، 

سوب به اوست:   فقأل                               ٍ ت في صفیحة تنصبوا علی سطح مواز  في عمل الساعا ةرسال )۱نیز از کندی یا م

ر صفحه (رساله - ۵ صبه موازات افق)، ای  ای دربارۀ تعیین ساعات توسط ساعت آفتابی نصب شده 

سوب به کندی. ۱۹۰ فاده از اسطرالب مسطح  (رساله في عمل الصفیحة الجامع ةرسال) ۲، م ای دربارۀ اس

ری) ۳ (و بعد). ۲۰۵ صجامع)  ر الواحد إلی ذات العشکتاب المصوتات الو  ر االوتارة من ذات الو

ها همگی به خط  رای ده تار). این رساله(کتاب سازهای زهی از [سازهای] دارای یک تار تا [سازهای] دا

ه شده سخ پاکیزه کوتاه [مورد بحث] ما شامل نمودار دقیقی است. با این حال، این  رسالۀاند و  ای نوش

 تمامی این رساله به عنوان فصلی در  رساله
 
ختانه تقریبا ست. خوش                                   خالی از اشکال ن
ً
کتاب المسائل في                                     

خورد و تمام رسالۀ کوتاه با متن کتاب قصرانی،  م) به چشم می۸۹۲قصرانی (بعد از  علم احکام النجوم

انبول، حمیدیه  سخۀ اس رگ۸۲۲[موجود] در    ر  مقابله شده است.۷۵-ر۷۴های  ، 

 چهل بابباب موجود در رسالۀ  -٢
سخۀ خطی در کتابخانۀ خالدی اورشلیم، به شمارۀ  چهل بابرسالۀ  - .Astr-۲کندی تنها در یک 

رگ  ۳۵به صورت کامل موجود است. باب مربوط به گنج مدفون، به شمارۀ   ۲۱)۲( شت  صفحۀ 

م از رسالۀ  س رگ ب  بی چهل بابنوزدهم و صفحۀ روی 
 
   است. متن رساله ناخواناست و ظاهرا
ً
دقت                                  

سی شده و افتادگی ساخ شده و رونو رونو ختانه رسالۀ کندی به دفعات اس شت های زیادی دارد. خوش

سخه۱۱علی بن ابی الرجال (قرن  کتاب البارعدقیقی از این باب در  رلین،  م) موجود است. ما از  های 

رگ۵۸۹۲آلوارت  ریتانیا، افزونۀ ۳۳-پ۳۲های  ،  رگ۲۳۳۹۹پ و لندن، کتابخانۀ  پ ۴۲- پ۴۱های  ، 

فاده کرده سخۀ کتابخانۀ خالدی اس   ایم. رای اصالح 

  ۀ کوتاه کندیرسال -٣
روردگارا مرا با یاری خود کمک کن.] ب۱[   ه نام خداوند بخشایندۀ مهربان. 

ای مانند گنج و  رود در آن دفینه هایی که گمان می ] ابو یوسف یعقوب بن صباح کندی دربارۀ مکان۲[

  گوید: غیره باشد، چنین می

  کن. را تعیین اوتادبدانی که آیا در خانه، گنج یا چیز دیگری پنهان است یا نه، طالع و  بخواهی اگر] ۳[

ت و وو ق سعد به اندازۀ قدری پنهان است و یا چیز دیگر گنج جایافتی، در آن سعدی ] اگر در طالع،۴[

  .ارزش داردضعف آن، 

                                                        
1. Rosenthal, Franz, “From Arabic Books and Manuscripts II: Kindîana”, Journal of the American Oriental 

Society, 69 (1949), pp. 149-150. 
2. GAS, VII, p. 133, no. 15. 
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ر نحس قوی منحوس با] ۵[ ه شده یا ست و از شد، وجود گنج منتفی ااما اگر آن سعد در ا رداش آنجا 

ه رداش رش  ش   شده است. ب

  .همانجاست گنج، اگر آن سعد مسعود باشد] ۶[

  ، به صاحب طالع و قمر بنگر.نهیا  یابد بدان دست میبدانی آیا خواهان گنج خواهی  میاگر ] ۷[

ر  و سعدی این دون ایم] اگر ۸[ رق میدفینه  گنج یاکه داللت  رسی ب رارکند اتصال یا قبول   هباشد، دس

  شود. آن حاصل می

  .در غیر این صورت خالف آن خواهد بود] ۹[

ی موفقیت حاصل می۱۰[ س رشود ] چون دا م کن که در  خانه را به دو نیم ، خطی  ِ                    س م کند و ادامۀ ت            قس

م خانه به دو قسمت شودآن    .موجب تقس

س ۱۱[ ر آن  و تعیینخط را وسط ] س   کند. که همۀ خانه را قطعچنان رسم کن خطی عمود 

قیم به  چهار زاویۀ قائمه را به کمک خطوط] آنگاه هر یک از این ۱۲[ م کن مس سه زاویۀ مساوی تقس

  الیه خانه ادامه یابد. که تا منتهیچنان 

س بنگر به ۱۳[ ارۀ سعد است و در طالع یا یکی از همان که  شانگری] س بوده و در طالع  اوتادس

ش منظور را   شده است. خطی 

  را پیدا کن. سعد و درجۀ طالع، آنگاه فاصلۀ میان ای از سعد نبود شانهدر طالع،  اگر] ۱۴[

س ۱۵[ ر  که هر زاویۀ آن ها راآن درجاتو گانه  دوازده تعداد اقسام] س درجه است، شمارش کن. سی را

، رسد میآن  بهاین شمارش باید به هنگام ورود از در خانه در سمت چپ قرار گیرد و خطی که شمارش 

  کند. همان خطی است که از روی جایگاه گنج عبور می

زدی باشد، ای از آن راهنمایی گرفتهو اگر آنچه را که  ]۱۶[ طالع باشد،  در یا اوتادیا  سعدی است که 

م کن. این خط طولی را یافتی، چون   آن را به دو نیم تقس

م کن.۱۷[ اره تقس س هر یک از آن دو نیم را به تعداد تمام درجات عرض آن س   ] س

م می به دو نیم ای که خط د، از نقطهاشاگر عرض آن در شمال ب ]۱۸[ د  شود، تقس شانۀ مدار خورش که 

م ،است اره در زمانی که از مرکز خطوط تقس روج عبور  اجزاء عرض را به اندازۀ عرض آن س کنندۀ 

  .شمارکند،  می

د است تا انتهای خانه را به اندازۀ درجات  د، از نقطهاشب ی] و اگر [عرض] جنوب۱۹[ ای که مدار خورش

اره در نظر    ، همان مکان گنج است.الیه آن قرار دارد ای که در منتهی . نقطهگیریم میعرض س

د قرار دارد.بودعرض  فاقد اگر] ۲۰[  در مدار خورش
 
                          ، عینا
ً
        

اره در ۲۱[ س اوج آن از سطح زمین توجه کن. اگر س اره در فضا و س ] آنگاه به میزان حضیض س

زدیکی سطح زمین قرار دارد. رین میزان اوج خود باشد، آن گنج یا دفینه در  ش   ب
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اره در پ اگر] و ۲۲[   رین حد حضیضش باشد، هم سطح آب قرار دارد. ایینس

س نیاز۲۳[ ه  مند] و اگر میان آن دو باشد،    .استمحاس

و خطی که  فرض کنیم هنقطۀ  را باشد و وسط در خانه د جـ ب امربع   خانه به شکل اگررای مثال ] ۲۴[

مقتزوایای قائمه  هرا ب ابخط  م  را به دو نیم ز هی که خط ا شانهو  گیریمب ز هکند، خط  می س تقس

 بنامیم، کـ حکند، خط  میقطع  ودر نقطۀ آن را با زوایای قائمه  که ز و هقاطع خط و خط  دانیمب و کند، می

رج را در  کـ و هزاویۀ  راگیرد،  ر میسه   ی(نقطۀ  ی و ط) و زاویۀ اهر روی خط  ط(نقطۀ  وط هزاویۀ  ز

رند و ه کـ و ی) و زاویۀ ادر روی خط  را ر می ربا هم  رج را در  را ماه  شانگرگیرد.  یک از زوایا یک 

س از طرف چپ در، به اندازۀ  درجه در نظر می ۴۵و فاصلۀ آن تا طالع را  درجه از سمت  ۴۵گیریم. س

 وا طکه همان زاویۀ را  وی طو نصف زاویۀ  وط ه. به همراه آن تمام زاویۀ داریم منظور میچپ طالع 

  .قرار دارد اوگوییم دفینه روی خط  گیریم و می در نظر می است،

س خط ۲۵[ م می لرا در نقطۀ  او] س مدار  لکنیم نقطۀ  کنیم. فرض می به دو بخش مساوی تقس

رین مقدار عرض آن  ش شانگر، و ب د، و ماه    درجه است. ۵خورش

له، عرض آن در شمال به اندازۀ ۲۶[ ررسی مس به اندازۀ دو  لاشد، از سمت نقطۀ درجه ب ۲] اگر هنگام 

کند،  ، دو پنجم را جدا میلگیریم. در این صورت عالمتی که از سمت  را در نظر می و لپنجم خط 

  است. مگوییم مکان گنج در محل  گیریم و می می منقطۀ 

شانگر مسعودی باشد و صاحب طالع آن وقت ۲۷[ خراج گنج باید ماه متصل به  رای انتخاب زمان اس  [

زدیک رقرار باشد، به یقین  شانگر مسعودی باشد و چنانچه هر دوی اینها    متصل به 
 
 ر است. و جدا
ً
             

خراج گنج،  را در غیر این ص اوتادبپرهیز از اینکه در زمان اس د. ز ورت، موانعی رخ در نحوست باش

یجه را مختل می می رسی به ن   کند. دهد که دس

روردگار جهانیان است.۲۸[ د و حمد فراوان خداوندی راست که    ] کالم به پایان رس

  
ل   چهل بابرسالۀ  موجود در از متن: ١ش
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  .ای مانند گنج و غیره باشد در آن دفینهرسد  ] باب سی و پنجم دربارۀ جایگاهی که به نظر می۱[

  کن. را تعیین اوتادبدانی که آیا در خانه، گنج یا چیز دیگری پنهان است یا نه، طالع و  بخواهی ] اگر۲[

ت و وو ق سعد دازۀ قدربه انی پنهان است و یا چیز دیگر گنج جایافتی، در آن سعدی اگر در طالع،] ۳[

  .ارزش داردضعف آن، 

ر نحس قوی منحوس] ۴[ هان خود باشد، وجود گنج منتفی است و از مک اما اگر آن سعد در ا  رداش

ه شده یا  رداش رش  ش   شده است.ب

  ست.همانجا گنج، اگر آن سعد مسعود باشد] ۵[

  ، به صاحب طالع و قمر بنگر.خیریا  یابد بدان دست میبدانی که آیا خواهان گنج خواهی  اگر می] ۶[

ر  و سعدی این دون ایم] اگر ۷[ رقرار میدفینه و گنج که داللت  رسی ب کند اتصال و قبول   هباشد، دس

  شود. آن حاصل می

  .در غیر این صورت خالف آن خواهد بود] ۸[

ی که گنج دست۹[ س س آن مکان را از مرکز به اطرافش ب ] هرگاه دا ه دوازده بخش با یافتنی است، 

م کن.   زوایای مساوی، تقس

اره است، به اندازه۱۰[ رجی را که در آن س س از مرکز، خطی رسم کن که زاویۀ  رجش  ] س ای که در 

م کند.   حرکت کرده است، تقس

س خط مزبور یک سوم زاویه را جدا می۱۱[ اره] یک سوم آن را طی کرد،  کند و اگر یک  ] اگر [س

شود و زاویۀ میان دو انتهای  کند] که از مرکز رسم می مود، [خط] یک چهارم آن را [جدا میچهارم آن را پی

رج می شانگر گنج در  م می رج را به اندازۀ درجاتی که  رج را  پیماید، تقس کند. چنانچه یک سوم 

م می شانگر در آن قرار دارد و آن را تقس رجی را که  در یک سوم آن کند،  پیموده باشد، خطی که زاویۀ 

  قرار دارد.

شانگر از درجۀ طالع همان فاصلۀ ۱۲[ ] نقطۀ طالع، متناظر با شرق این خانه است و فاصلۀ صاحب 

  گنج از مشرق است.

زدیک ]۱۳[ ر روی آن قرار دارد  ی بدانی که آیا [گنج] به مرکز خطی که  ر است یا به انتهای  اگر خواس

ر روی آن قرار دار م کن. آن عالمت آن، خطی را که  رةالبروجد، به دو نیم تقس   شود. می دا

اره در عرض شمالی قرار دارد یا جنوبی.۱۴[ س بنگر که آیا س   ] س

رین ۱۵[ ش س در سمت شمال آن عالمت قرار دارد و مرکز آن در فاصلۀ ب ] اگر عرض آن شمالی باشد، 

رای مثال اگر عرضش  اره واقع است.  درجه باشد، آن خط را به پنج قسمت  ۵مقدار درجۀ عرض آن س

م می   کنیم. مساوی تقس

روج مایل باشد، به اندازۀ آن از خط جدا می۱۶[ کنیم. اگر میزان این تمایل  ] اگر اندکی به سوی کمربند 
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روج قرار داشت، به اندازۀ یک پنجم  ر روی کمربند  به اندازۀ یک پنجم عرض باشد، از آن عالمتی که 

  شماریم. رکز تا عالمت قرار دارد، میاز خطی که از م

ت [می۱۷[ س   شماریم]. ] اگر در فاصلۀ یک سوم آن بود، به اندازۀ یک سوم و هرچه بود، به همین 

ر اساس اندازه۱۸[   شماریم]. اش در سمت جنوب [می ] اگر در جنوب قرار دارد، 

ر اساس اندازه۱۹[   شماریم]. اش در سمت شمال [می ] اگر در شمال قرار دارد، 

روج قرار داشت، و تمایل آن به سمت شمال و به سمت جنوب نبود، دفینه در ۲۰[ ر روی کمربند  ] اگر 

م می   کند. مکان عالمتی قرار دارد که خط را به دو نیمه تقس

ر  این اساس، عمق گنج از سطح زمین معلوم ۲۱[ س به نقطۀ اوج و حضیض آن در فضا بنگر.  ] س

  شود. می

ر یا آب  در فاصلۀ میانی قرار دارد، گنج در نیمه ] اگر۲۲[ گی نفوذناپذ ای میان سطح زمین و صخرۀ س

  قرار دارد.

ر یا پایین۲۳[ ر از فاصلۀ میانی قرار داشت، ارتفاع گنج از آن مکان به همان  ] اگر نقطۀ مزبور باال

ش اندازه   ر دربارۀ آن توضیح دادیم. ای است که پ

رای انتخاب ز۲۴[ شانگر مسعودی باشد و صاحب طالع آن وقت ]  خراج گنج باید ماه متصل به  مان اس

زدیک رقرار باشد، به یقین  شانگر مسعودی باشد و اگر هر دوی اینها   بپرهیز  متصل به 
 
        ر است. و جدا
ً
             

خراج گنج،  را در غیر این صورت، موانعی رخ می اوتاداز اینکه در زمان اس د. ز  دهد در نحوست باش

یجه را مختل می رسی به ن   کند. که دس
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  ها رهیاب
  ١محمدجواد ناطق

ش عربیها رهیابجیم خلیلی،  شارات پنگوئن، : دوران طالیی دا   ٢.م۲۰۱۰، ان

یابد رهیاب است هرچند نیاز باشد می که راهی نوآن
دیگران مسیر را دوباره بیابند؛ و آنکه بسی جلوتر از 

ها دارد پیشتاز است گرچه سدهروزگارانش گام برمیهم
  بگذرد تا به این ویژگی شناخته شود.

  ابن خلدون
ِ            (نقل قول  آغاز کتاب)          

دۀ آن  س سی و نو رگرفته از گفتاری است که از ابن خلدون در باال آمده است. کتاب به انگل نام کتاب 

شارات پنگوئن در قطعی مشابه رقعی در  ساب  ۳۰۲جیم خلیلی است و توسط ان صفحه بدون اح

ِ     صفحات مقدماتی چاپ شده است. موضوع کتاب تاریخ علم در تمدن اسالمی  سده  های میانی است،                                                            

رامأمون و دوران او در مرکز توجه کتاب قرار دارد  دۀ کتاب ز س مأمون با شخصیت پیچیده  ،به گمان نو

زرگ یبان علم خلیفۀ رین و جالب خود  رین دورۀ علمی از زمان  بود.ش و رسالت شروع تأثیرگذار

ان  ردهکتاب به علت سادگی نگارشش  را داشت.یونان باس تاریخ  به مندقعالمخاطبان ای از طیف گس

ر می رخودار است گیرد و در عین حال از ژرفعلم را در رای  تانگری کافی  پاسخگوی قابل اعتمادی 

ده س ری از نو ش چنین ا رسشگر و کنجکاو خود باشد. آفری رمیخوانندگان  آید که ای مثل خلیلی 

شگاهی را در فیزیک نظری دارد، مجری رسا رین کرسی علمی دا های همگانی است، در کشوری نهباال

رده است، دغدغۀ معرفی گس رورش یافت، به تاریخ تمدن اسالمی آش ای از این اسالمی زاده شد و 

ژه قرار داده که بتواند به این تمدن را به مخاطبان جهانی دارد و شرایط زندگی اش او را در موقعیتی و

ده در  س غال ذهنی خود جامۀ عمل بپوشاند. نو اری از جاها زبانی محاورهاش و  رد به کار میای س

                                                        
شکده مهندسی مکانیک،  .١ ت مدرس، دا رب شگاه  ت علمی دا   nategh@modares.ac.irعضو هی

2. Jim al-Khalili, Pathfinders, The Golden Age of Arabic Science, Allen Lane, an Imprint of Penguin Books, 2010 
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ان گاهی کی داس قبال مطالب میبا س هسرایانه به اس ها را با خاطرات روزمرۀ خود پیوند رود و گذش

ش از آن می ده ب س شمندان اسالمی بپردازد به راه  رفته می زند. نو شد و در همین                                           ِ        که به معرفی دا اند

شمندان کنکاش میتالش چارچوب در شرح حال و اری جاها ، از اینکندهای علمی دا س رو کتاب در 

اسی علم رنگ و بوی فلسفه و جامعه   آید و شود تاریخ علم از خشکی درگیرد که باعث میمینیز ش

  افزاید. گیرد. همۀ اینها به گیرایی کتاب میجان 

ش عربی به رای خوانندگان غیرعرب بهاز همان آغاز باید گفت انتخاب اصطالح دا ژه شدت  و

ده خود این را می س رانی آزاردهنده و غیرموجه است، نو ه دیباچۀ کتاب در شرحی داند و در یکی از سا

 کند. ای صرف توجیه آن می بیهوده مفصل تالش

  ولی خلیلی
 
 انصافا
ً
شمندان غیر         در مورد دا

 
 
 عرب و عمدتا
ً
رانی حق مطلب را به             خوبی ادا ا

ایی او ب کرده فرهنگ و  ااست، این کار از آش

ران سرچشمه می ۀ علمی ا گیرد که خود گذش

رانیان و اصل و  ش با ا ه از مراودا رخاس

یجه مطالب  رانی خود وی است. در ن سب ا

گذاری که گونه نامکتاب نباید تحت تأثیر این

 معر ب 
 
دگان عرب و عمدتا س  در میان نو

 
ّ   عموما    

ً
                              

ً
     

دوباره به این موضوع  .ر گیردمتداول است قرا

  گردیم.بازمی

رانیجیم خلیلی  عی و ا تبار و از پدری ش

عهریتانیایی در منطقه مادری ن با ای ش ش

حی در بغداد  رده از ساکنان مس جمعیتی گس

ش  زاده شد و چند سال آخر نوجوانی خود را پ

شه عراق را به  ۱۹۷۹که در سال از آن رای هم

ریتان رک کند در هندیه واقع در جنوب بغداد گذراند. مقصد  عی در شهرهای خلیلییا  ها خاندانی ش

ه در تهران بود در سفر حجی که نجف و کوفه رجس زشکی  ده که  س  سوم نو
 
                                                        اند. میرزا خلیل جد
ّ
                  

 در اواخر 
 
ز داروهای گیاهی از مریضی رهاند و متعاقبا           مصادف با سفر والی بغداد شد وی را با تجو
ً
                                                                                

زرگ  ۱۷۹۹سدۀ هجدهم به دعوت والی بغداد در عراق ساکن شد و در سال  سر  وفات یافت، محمد 

ران ماند زشک شخصی ناصر الدین شاه شد و فخر االطباء لقب گر میرزا در ا ده بازماندۀ فتو  س . نو

سر دیگر میرزا خلیل به نام زرگدو  ن از طرف پدر  زرگ های باقر و میرزا حس میرزا  .ستا و مادر 
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ن در نجف مقتدای میلیون ران، لبنان و هند در اواخر سدۀ نوزدهم بود و نقش حس عۀ عراق، ا ها ش

است ج مردمی علیه فساد روزافزون و س س ش از  های روسمهمی در  گرایانۀ آخرین شاهان قاجار پ

ن میرزا انقالب مشروطیت داشت.  رازی در نجف  س از درگذشت زعیم عالیقدر میرزای خلیلیحس ش

ن خانوادۀ  عیان شد. در روزگار صدام حس اری از این و  شدند عراقی شمرده نمی خلیلیمرجع ش س

ران و عراق در دهۀ خاندان در خالل اوج راز  ١اعدام شدند. ۱۹۸۰گیری تخاصم بین ا خلیلی ا

در جنگ  بایدماه بعد میموقع با خانوادۀ خود از عراق بیرون آمد وگرنه چند  کند که بهخوشحالی می

رای انجام خدمت اجباری مشارکت  ران  ن علیه ا ناک صدام حس . پدرش مهندس کرد میبیهوده و وحش

ا شد و  .رق و افسر نیروی هوایی بود ریتانیا رفت با همسرش آش رای تحصیل به  وی هنگامی که 

رۀ خانوادگی وصلت کخلیلیاز  نفراولین  ده می .ردها بود که بیرون از دا س ب  افزاید به نو رت این 

دالل کرد که هیچ خون عربی در رگ می ژاد خاص را توان اس ر تعلق به یک  ست. وی اصرار  ش ن ها

ژاددر شرایطی که این    داند.ها در عراق امروزی وجود دارد بیهوده میهمه امتزاج 

ده و مجری در عراق متولد شد، متخصص فیزیک نظری و هم ۱۹۶۲ وی در سال س چنین نو

زیونی است ش نظریۀدرجۀ دکتری خود را در زمینۀ  ۱۹۸۹در سال  .تلو ه های واک شگاه هس ای از دا

س  شگاه گرفت و اکنون ساری در انگل اددر همان دا  - رنامۀ علمیفیزیک نظری و صاحب کرسی  اس

رنامه رویجی زیونی و رادیویی است و تاکناست. او مجری  رنامۀ علمی در بیهای تلو سی بیون چند 

ِ       اجرا کرده و مفسر علمی  رسانه ریتانیای                     ۀ اصلی او فیزیک است،های  عالقۀ جنبی  ی است. هرچند رش

ژه او به تاریخ تمدن اسالمی است و در این زمینه به ت دربارۀو ه و دوران ب الحکمه مطالعاتی داش

ر است. در اوایل سال  کۀ چهار بی اسالم و علمنام قسمتی بهیک سریال سه ۲۰۰۹صاحب ا بی در ش

ِ     تاریخچۀ علم در تمدن اسالمی  سدهدربارۀسی اجرا کرد که  ِ                                     های  میانی بود و در آن به تفصیل از جهشی                            

م هجری تا  دومهای علمی که در فاصلۀ سده میان آورد. وقوع پیوست سخن بهدر جهان اسالم بههش

ت امنا و قائم مقام  مدتی ریتانیاعضو هی زۀ سال ٢انجمن علوم  انجمن سلطنتی مایکل  ۲۰۰۷ بود، جا

ژوهشی علوم مهندسی و  ۲۰۱۴خاطر ارتباطات علمی به او اعطا شد و در سال به ٣فاراده شورای 

ز ٤فیزیکی از را ش سان ۲۰۱۳را داد. او از سال  ٥به وی لقب پ س انجمن ا ی) مداری (اومانرئ س

                                                        
ر دربارۀ خاندان خلیلی بنگرید به مقاله١ ش رای مطالعۀ ب ر: .    های ز

ن خلیلی« امۀ جهان اسالم از فریده سعیدی، در» تهرانی، حاج میرزاحس ش   ؛۷۵۸-۷۵۶، ص ۸، ج دا

ی، در » جعفر خلیلی« امۀ جهان اسالماز عظیم طهماس ش   ؛۱۱۹-۱۱۷، ص۱۶، جدا

امۀ جهان اسالماز یعقوب آژند، در » عباس خلیلی« ش   :۱۲۶-۱۲۴، ص ۱۶، جدا

راهیمی، در » تهرانی« رةالمعارفاز زهرا ا   .۶۰۵-۶۰۲، ص۱۶، ج زرگ اسالمی دا
2. British Science Association 
3. Royal Society Michael Faraday Prize 
4. Engineering and Physical Sciences Research Council 
5. Rise (Recognising Inspirational Scientists and Engineers »شمندان و مهندسان خالق »پاسداشت دا )  
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ز دیگری هم دریافت کرده ها و موقعیتست. وی فعالیتریتانیا ه و جوا های متعدد دیگری هم داش

ست بودن خود  اه. وی کتابکند را پنهان نمی             ِ              است. خلیلی آت ئ هایی در زمینۀ فیزیک از جمله در مورد س

شریات علمیچاله ه در  ژوهشی به چاپ رسانده -ها و کوانتوم و همچنین مقاالت فراوانی در این رش

  است. 

ده س ان دورانی را با خوانندگان در می ،گویدکه در مقدمه می چنان ،نو خواهد در این کتاب داس

ش را به ه مرزهای دا رجس جا که آثارشان تا به امروز جلو راندند تا آنمیان بگذارد که در آن نوابغی 

یاق تمدن ش روی نیرومندی در خود حس میساز بوده است. مدتی بود که اش ان را پ کرد تا این داس

ع ر این باور است که هیچطیف وس ر ژواکهنگامگاه بهری از مخاطبان بگذارد. او 
  ِ    ر و  
           ِ  ر از روزگار        ُ

شهنگارش این کتاب نمی دار کارهای های علمی و فرهنگی مغرب زمین وامشد واکاوید که چه اندازه اند

شمندان ع راناند حی و یهودیرب، ا ش است. خلیلی  ی، مسلمان، مس افزاید که آثار  میدر هزار سال پ

شر شده در ِ              مشهور  من شان می     ان و بارۀ تاریخ علم  نوزایی دهند که در فاصلۀ زمانی بین تمدن یونان باس

ش از هفتصد سال زخود را می ۀاروپای غربی دوران تاریک هزار سال که ، عربی  ِ  بان  گذراند، در مدتی ب

عی از امپرا      ِ     المللی  علمبینزبان  ،یعنی زبان قرآن    وری اسالمی بود.تو به تبع آن زبان بخش وس

ده، ساخت سریال به س ه بیرای بی اسالم و علمگفتۀ نو سی و سفرهایی که در این رابطه داش

رنامۀ سر ت به  س ری  ش ن کتاب تعمق ب   خرج داده است. یالی بهکمک شایانی به او کرده ولی در نوش

ت به واژۀ  س اری از غیرمسلمانان  س گوید حتی آنان که در می اسالمخلیلی با اشاره به نظر منفی 

ر از گرم کردن تنور  اختی اجمالی از سهم علمی جهان اسالم دارند دربارۀ این سهم به نقشی فرا غرب ش

ی نوآوری نمی شعلم و فلسفۀ یونانی با کمی چاش ش د تا هنگامیاند ن از خوا رخاس س از  که اروپا 

ده وعده می نوزاییدر خالل  س س گرفت. نو رسشمیراث خود را باز اری خواهد دهد به  س های 

 این
 
رانگیخته است، مثال شمندان تاریخ علم را  رباز توجه اند     رداخت که از د
ً
که اعراب در واقع چقدر                                                                    

رمی ند؟ اهمیت سهم فرهنگ ا س بوده است؟ چرا و چگونه  چهانی، فلسفۀ یونانی و ریاضیات هندی دا

یبانی بعضی فرمان ش رسش دیگری چرا و چه هنگام روایان شکوفا شد؟ و شاید جالبعلم با  ر از هر 

د؟ ین به پایان رس ّ                  این عصر زر             

  ، نویسندۀ کتابجیم خلیل
ده می س زرگی چون ابن نو شمندان   گوید در مدرسه با اند

 
نا، ک ن  س
ْ
هایی  مثابۀ چهرهدی و ابن هیثم نه به       ِ 

ِ               در دوردست  تاریخ بلکه به ا شد. در غرب با بعضی چهره عنوان نیاکانی فرهیخته         نا آش ها مثل ابن س

اری از صاحب س ایند ولی  زرگآش که حتی در عراق با این  افزایداند. وی  میفراموش شده نامان 

را آموزش علوم در م بلکه در درسهای علوها نه در کالسشخصیت رخورده است ز های تاریخ 

ان ر پایۀ داس ست اگر بچهکشورهای مسلمان امروزی  ها سرایی غربی است. در اروپا جای شگفتی ن
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 جیم الخلیلی

ش از آنان رویداد  علمی  درخوری اتفاق نیفتاده  رنیک، گالیله و کپلر پدران نجوم بودند و پ ِ                       بیاموزند که کو     ِ                                                                        

ان آناست، بلکه وج گیرند. اگر به ها در جهان اسالم نیز همان را فرامیاست که بچه ه ناامید کنندۀ داس

ارگانی که در آسمان شب می ر س ش یم ناماینان گفته شود که ب رانگیخته هایی عربی دارند توجهبی شان 

  نخواهد شد.

شمندانی که در کتاب معرفی شده سدا عاره اند به گمان نو بودند.  رهیابده چه به واقع و چه به اس

شری گشودند در حالیهمۀ آنان زمینه ش  اری از آنان از یاد رفتههای جدیدی را فراروی دا س اند. که 

شه ده این بوده که در کتاب به واکاوی اند س ِ                                              خواست  نو زشکی، فلسفه و      ها در زمینۀ علوم طبیعی، 

شه ِ  نظر از دین و ملیت  یی که صرفهاریاضیات بپردازد، اند                 

 سده
 
شمندان در اسالم     دا
ِ
د. وی                   های میانی ظهور کرد و به بلوغ رس

ۀ اتمی به ر به کارکردهای درونی هس ش عنوان فیزیکدانی که ب

ۀ خود را خوشایند و شعف است این سفر به گذش انگیز توصیف آش

ژه خوشحال است که توجهش به گرانمایگانیکند و بهمی معطوف  و

اساندن به گروه  رای ش شده که دیگران یا نادیده گرفتند یا 

رده شان نیافته گس اند. کتاب رنگ و بویی ری از مخاطبان مناس

ش دسترهیابتحلیلی دارد، سخن از  ِ               ان  عرصۀ دا رای   زی است  آو

ش به رچم دا رسش که چه شد  ر در پاسخ به این  ه برهیادست این رساندن پیامی فراگیر رافراش ان 

رداخت.                                             ُ                               ماند و دورانی طالیی آفریده شد. او سه سال  رکار به نگارش این کتاب 

رین و خاطره رشور رین دورۀ زندگی خود یعنی نوجوانی را در کنار در مدتی که جیم خلیلی  آمیز

ان، زدنگذراند بیرونجا مانده از دوران طالیی تمدن اسالمی میآثار به ش با دوس های گردشها

ای کار خودش را کرد و جا مانده از تمدن بابل و بازدیدهای مدرسههای معلق بهخانوادگی در باغ

د س سفری که باید  .کنجکاو را به سفری دور و دراز در ژرفای هزار و چهارصد سالۀ تاریخ کشاندۀ نو

ده باشد و ره   ِ دست   ش از خاطرات سگفتارآوردهای آن کم سه دهه طول کش ردهها رای طیف گس ای فر 

دن  این اقان  نیوش ِ        ِ     از مش ش روست. او در این گونه سخنان است، و همچنین سفرنامه          ای که کتاب پ

رسد و خیابان            ِ         سفر از بغداد  امروز به های گشادش را، بولوارهای تمیز و جارو                    ِ                      در آمده تا به بغداد  آن زمان 

کۀ آبزده ش میاز دجله به خانه را ه آباش را کهای پیچیدهراهاش را، و ش ند؛ بوی های ساکنا رساند بب

ی ش حس کند، در ساحل کوچهسهای محلی و وارداتی و بوی عطرها را در کوچهتند چاش ها

زند و از بوی غذای محلیرودخانه ش اش قدم  اش یعنی ماهی شابوت کبابی که هنوز هم مردم دوس

بغداد را در این منطقه بنا نهاد و پایتخت را از  ،چرا منصور عباسی دارند سرمست شود؛ و تازه دریابد که

میاندازد و در آنکوفه به آنجا کشاند. کوفه او را به یاد زادگاه پدرش می نددانی را میجا ش ر بن  ب (جا
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می را پی میکه به   ّ   حی ان) یان علم ش زد.تنهایی ب    ر

ست نه در مصر یا سوریهخلیلی در عراق می ند  ز یا لبنان، و تعصب عربی هم نداشت تا نتواند بب

نی  یونانی امویانچگونه در طول حکومت  زبان بودند خبری از                                       ِ        به پایتختی دمشق با مردمانی که بیزانت

ان که پایتخت خود را انتقال علوم یونانی به جهان اسالم نبود ولی در همان سال های اولیۀ حکوت عباس

ر یبانان ا ش س در بغداد بنا نهادند به در جوار  رانیان انتقال علوم انی خود در کوفه و س پایمردی همان ا

رجمه از زبان ش در در قالب نهضت  های پهلوی، یونانی، سریانی، و هندی پا گرفت و به دورۀ طالیی دا

  انجامید. دورۀ اسالمی

زده فصل تنظیم شده است.    کتاب در شا

  فصل اول: خواب ارسطو
شکیل میشالودۀ  رای  .دهدفصل اول را شرح شخصیت مأمون  ده  س ژگی شان دادننو های مأمون و

رمی ردۀ دولت گردد و از زمینهاندکی به عقب  د فراهم ساخته بود و از روابط گس هایی که هارون الرش

ان ارتباطات و تبادالت او با شارلم انی سخن وی با مناطق مختلف جهان از جمله چین و اروپا و داس

د به شارلمانی اشاره می .آوردمیان میبه رنجی هدیۀ هارون الرش کند، ولی از جمله به ساعت آبی 

ریت این خلیفه را ضعیف ارزیابی می رانی مد کند و موفقیت او را در ادارۀ امور مدیون خانوادۀ ا

سد مأمون او میداند. می رمکیان الم آگاهی داشت، اهل شعر حافظ قرآن بود، به تاریخچۀ صدر اس نو

ۀ مالیات و ارث  رد آن در محاس سلط داشت، به ریاضیات و کار ِ                                                                           بود، به صرف و نحو  نوپای زبان عربی                  

ه رجس ا بود، شاگرد  غال او به مباحث علمی شمار میکالم به ای در علمآش  اساس اش
 
                              رفت و کالم بعدا
ً
              

ده در این فصل از شهر بغداد در آن دور س های ها و خرابهگوید و اشاراتی به بناها و کاخان میشد. نو

کار رفته در آنها و همچنین به وضع اجتماعی بغداد دارد. خلیلی در جا مانده از آن و نوع مصالح بهبه

ش از زندگی در بغداد می ردازد و به نوعی بین دو زمان مأمون و نوجوانی خود توصیف خود به خاطرا

 مفصل وی در این فصل تاریخچۀرگشت دارد. رفت و 
 
تا      س
ً
یابی مأمون به کرسی از چگونگی دست ی     

رگرفته از آثار فالسفۀ یونان بود سخن خالفت بیان می                                   ِ                                                کند، از تعلق خاطر مأمون به خردگرایی  معتزله که 

شمندان به بغداد به میان می رآورد، از جذب دا شویق در ا است باز و  ه گوید و بآمیز مأمون میس

ش عقاید و سختشروع فتنه یا محنۀ خلق قرآن در اواخر عمر مأمون اشاره می گیری و کند که به تفت

ی که تا مدتی در زمان خلفای بعدی  اس شکنجه و زندانی کردن و حتی قتل مخالفان معتزله انجامید، س

یابد که در پایان می ١ندیمبه نقل از ابن  ادامه یافت تا متوکل به آن پایان داد. این فصل با شرح رؤیایی

رسشآن مأمون ارسطو را به خواب می ند و ارسطو در پاسخ به  شب س  ُ              ح سن را تنها در ها د و س ر  َ         خ   ِ

                                                        
رجمالفهرستمحمدبن اسحاق ابن ندیم،  .١ شارات اساطیر، ۀ ،    .۴۴۳، ص ۱۳۸۱تهران، محمد رضا تجدد، ان
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رمی که چه این رؤیا واقعی بوده باشد یا نه، مأمون راه خردگرایی را شمرد؛ و ایندر قضاوت عموم مردم 

ش در دو ش گرفت و به ادامۀ راهی که از پ شر آثار در پ رجمه و  ان شروع شده بود یعنی به  رۀ عباس

ان همت گماشت. در این دوره بود که نبوغ علمی ر خ نمود. چرایی  چنین  ِ       علمی و فلسفی دورۀ باس              ُ                                                                  

ست شکوفایی غیر منتظره جو کرد که دو ان جس س رآمدن اسالم در صحرای عر ای را باید در چگونگی 

ر اتفاق افتاد و موضوع ف ش   صل بعدی است.سال پ

  فصل دوم: برآمدن اسالم 
ر از خون شهیدان است«فصل دوم با نقل این حدیث نبوی که  ر شمندان   شود و باشروع می» قلم دا

شریح حال و شرح اوضاع روزهای آغازین اسالم ادامه می زرگ آن تمدن روزیابد، از جمله   زمانهای 

رآمدن اسالم و شعا ان،  س سخیر کشورها در زمان دو خلیفۀ اول، ضعف و توصیف اوضاع عر رش، 

ۀ قدرت   ش ش نفوذ طایفۀ فاسد و  ریت خلیفۀ سوم و افزا ِ  مد بن ابی  در زمان او، خالفت علی امویان                                                    

عه در سراسر جهان  امروزی و انتقال مرکز خالفت از مدینه  طالب داماد پیامبر و اولین امام میلیون ِ                                     ها ش                     

رآوردن معاویه و طایفۀ امپراتور به شهر کوفه واقع در قلب و در دست  امویانی نوپای اسالمی، سر 

رده بود، و امپراتورگرفتن  ی اسالمی که در این زمان از هند در شرق تا اقیانوس اطلس در غرب گس

ن عیان. بن علی به شهادت حس زرگداشت عاشورا در میان ش زید و رسم شدن   امویاندست سربازان 

ر از روحیۀ  رانیان و رومیان  گرایانه عملچیزی فرا ند. آنان وارث ساختار اداری و مالی پیچیدۀ ا نداش

رش سریع قلمرو اسالم در زمان خلیفۀ دوم حاصل شده بود.  اعظم این  بخششده بودند که از گس

های پهلوی و زبان عمل آمد تا زبان عربی جایگزیننخورده باقی ماند غیر از تالشی که بهساختار دست

ران و روم شود. مالیاتامپراتوریونانی در دو  رش تجارت با  امویانهایی که ی ا وضع کردند و گس

روت آنان انجامید.  رش قدرت و  حکام و گس   مناطق تحت سلطه به اس

رین چهرۀ  رگذار ش به تجدید سازمان قلمرو  امویانعبدالملک ا ست سال حکوم بود که در طول ب

رداخت. کارتاژ، یکی از مهمترین شهرهای ساحلی شمال آفریقا در زمان او فتح  خود حکام آن  و اس

ر با مصالی قب ش د که در سالدر اورشلیم می ة الصخرهشد. امروزه او را ب اس ش ش های اولیۀ حکوم

ر آرود. صخرهشمار میرین بنای اسالمی موجود بهساخته شد و قدیمی ن قرار دارد ای که این مصلی 

رای  رک را  حیان و یهودیان امروزی مقدس است. عبدالملک اولین سکۀ مش رای مسلمانان و مس هنوز 

رانیان و یونانیان ضرب کرد ولی به ک ا ش به س ر آن قلمرو تحت حکوم ر شاهان آیات قرآن  جای تصاو

می شحک شد. وی ش ول کرد تا با آزما رای ضرب واد را که میبهترین م ،دانان مسلمان را مس توان 

  دست آورد بیابند.های جدید از طال، نقره، مس و آلیاژهای این فلزات و فلزات دیگر بهسکه

ر شاخه امویان می به سا ند و بهغیر از ش رای های علوم عالقۀ کمی داش یاقی که  غیر از اش

روز می روژه  به دادند به آموزش و فرهنگهای عظیم معماری از خود 
 
ند که بعضا    عالقۀ چندانی نداش
ً
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شاندن ناآرامی رش مرزها و فرو حکام قدرت و گس غالشان به اس هایی دائمی داخلی بود. خاطر اش

ان که در ادارۀ امور به رانیان  فرهیخته متکی بودند  شدترخالف عباس ش ا همۀ  امویان                       ِ                     به تجربه و دا

ند. دخالت از مواضع قدرت و نفوذ دور نگه می را حتی اگر به اسالم گرویده بودند »عجمان« داش

ان پیامدهایی سرنوشت رانیان در ادارۀ امور در دورۀ عباس  دوران زرین علوم را رقم ا
 
                        ساز داشت که شروع
ِ
                

  زد.

ان به ،در ادامۀ فصل دوم ان بازگو شده است عبدالرحمان تنها بازماندۀ داس دن عباس قدرت رس

اری که ابوالعباس از  انیا گریخت و سلسلۀ  امویانکش راه انداخت که جا بهرا در آن امویانکرد به اس

صد سال دوام داشت. از طرفی منصور عباسی شهر بغداد را به   عنوان پایتخت خود بنا کرد.س

  فصل سوم: ترجمه
رجمه اختصاص داردفصل سو شمندانی  که در آن م به نهضت  تنهایی کار  چون حنین بن اسحاق بهدا

شجویان، مترجمان و کاتبان را بهنمی ر این کردند بلکه هر یک گروهی از دا کار گرفته بودند. خلیلی 

ژگی رجمه را باید در و ان و دوران آنها در ابتدباور است که عامل شروع نهضت  ای های عباس

ش می شکل رسش پ جو کرد وگرنه این  شان جس شگیری حکوم ر از آن در آید که چرا این نهضت پ

ر خالف دورۀ  امویانزمان  شان، دمشق، بخشی از  امویاناتفاق نیفتاد.  ی یونانی زبان امپراتورکه پایتخ

رانیان و خاندان یبانی ا ش ان که از  رانی نظیرروم بود عباس رقدرت ا در کسب  یانو نوبخت رمکیان های 

رخوردار بودند مرکز خود را به سمت شرق در جایی که قلب  ساسانیان محسوب  یامپراتورقدرت 

سلانتقال دادند. نفوذی که این خاندان (بغداد) شد می رجا ها در دولت یافته بودند طی  های متوالی پا

رانی تکیه ان محسوب میماند. اصالت ا رای عباس ها و رو مشوق درآمیختن فرهنگشد و از اینگاهی 

رانی بودند. اما اکنون عربی زبان رسمی هویت د امپراتورهای عربی و ا ان شده بود و طولی نکش ی عباس

رجمۀ متون پهلوی به عربی احساس شد گاه خالفت  نهضت .که نیاز به  رجمه از حمایت کامل دس

 
 
 رخوردار بود. بعضی از این متون اصالتا
ً
زشکی، ریاضی  ؛به فارسی بود                                       اری از آثار  س بعضی دیگر مثل 

رجمه شده بود و در شهرهایی مثل جندی شاپور از آنها بهره و نجوم از یونانی و هندی به پهلوی 

ان به فرهنگ پهلوی بود.  می رجمه تعلق ذهنی عباس یجه اولین و مهمترین عامل نهضت    ردند. در ن

نی بود بهلعمنصور عباسی مجذوب طا طوری که وقتی تصمیم به ساخت پایتخت جدید خود گرفت ب

ین کنند. سه تن از طالع رای شروع کار را تعی ۀ خود را به مشورت طلبید تا روز مناسب  رجس نان  ب

نی در دربار خلیفه امری رایج بود طالع یجه  همچنانب رانیان نقش داشت. در ن که در زندگی روزمرۀ ا

ست نی در شمار اولین شاخه جای تعجب ن طور منظم از پهلوی یا از متونی که های علوم بهکه طالع ب

رجمه می سکریت بود به عربی  ر شد. یکی از اولین متون طالعهنوز به سا رجمه شد ا نی که به عربی  ب

ار تأثیرگذار و پنج سوب به سمتی قس شت  پیامبر بود. طالعم ِ                  زر نی به     های علمی عنوان یکی از شاخهب
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رمیجاافتاده بود. این دومین انگیزه رجمه  رای شروع نهضت    شمرد.ای است که خلیلی 

ای کاغذ در  رجمه ورود فناوری کاغذسازی بود. اولین آس ی امپراتورسومین عامل شروع نهضت 

ای کاغذ در بغداد در دهۀ اخر  عباسی توسط اسرای چینی در شهر سمرقند ساخته شد. ساخت اولین آس

م/دوم شروع شد. همزمان فناوری های مرتبط با تولید کتاب، نظیر تولید مرکب، چسب، چرم و سدۀ هش

ار کوتاه اتفاق افتاد. کاغذ به یکنیز اوج گرفت. همۀ این فنون صحافی کتاب س باره از ها در مدتی 

ار ارزان پاپیروس س ی  سخهو کاغذ پوس رهای متون آسانر و تولید  ش د کس ر شد. خیلی پ
 
ِ   ک
ُ
 ١ 

ی که بین جلدهایی که  جایگزین طومار شده بود و عبارت بود از مجموعۀ اوراق پاپیروسی یا پوس

ه می س  چوبی بود 
 
                 معموال
ً
 صورت کدکس باشود اوراق قرآن در حیات پیامبر اسالم بهشد. گفته می     

رجمهبا شروع  شد.جلدهای چوبی نگهداری می انی جرقه نهضت  رجمۀ متون باس غال به  ای تداوم اش

ش. رای آغاز دوران طالیی دا   بود 

رده شده که غیر مسلمان بوده و نقش مهمی در علوم  شمندانی نام  در صفحات پایانی این فصل از دا

 همۀ آثارشان به عر
 
ند و تقریبا                   عقلی بغداد داش
ً
زشک                            ب ن طبری که منجم و  َ                        بی بود، از آن جمله سهل ر                         

سطیشود اولین بار بود و گفته می ج 
ِ    م  سرش علی که البته به اسالم گروید و  َ  رجمه کرد،  را به عربی 

زشکی را به عربی نوشت و معلم محمد بن زکریای رازی بود امۀ  ش هاولین دا ّ  . ثابت بن قر  که از             

ان در شمال بین ٢مشرکان ر  ّ               شهر ح   َ رکیۀ امروزی) بود، آثار ریاضی  اقلیدس، ارشمیدس،      ِ                   النهرین (                                      

رجمه کرد  رداخت. او آپولونیوس و بطلمیوس را  هخود ریاضیو به تلخیص کارهای ارسطو  رجس ای دان 

اتیک، مربع ش توسط ۀ اعداد نوشت و در اواخر زندنظریو  وفقیهای بود و آثار اصیلی در هندسه، اس گ

رش ؛معتضد عباسی به مقام منجمی دربار منصوب شد ن هم چندین ا رجمه شد و در غرب  یبه الت

نی و اهل بعلبک بود که عالم به  حی و یونانی  بیزانت سطا بن لوقا از مترجمان مس
 
ار تأثیرگذار بود. ق                                     ِ                                       س
ُ
                      

زشکی، نجوم و فلسفه رجمه هایی کرفت. در میان کتابشمار میبه ریاضیات،  ه او از یونانی به عربی 

اره                     ِ       توان از آثار دیوفانتوس  ریاضیکرد می ارخوس (اولین س س ددان، آر اسی که نظریۀ خورش محوری ش

دی  رای منظومۀ خورش رد. قسطا خود نیز کتاب عرضهرا  زشکی، کرد) و جالینوس نام  های زیادی در 

  اسطرالب نوشت. دربارۀ ای هندسه، و حتی رساله

رجمه شد که کتاب اری از متون مهم چندین بار به عربی  ای از آن نمونه اصول هندسۀ اقلیدس س

ّ           است. این کتاب اولین بار توسط حج اج بن یوسف ر                               
 
 بن م ط
َ
  َ رجمه شد     رجمۀ  ؛در زمان هارون  همین فرد 

رای مأمون  رجمه کرد که مجسطی. حنین بن اسحاق نیز ٣کرد تهیهجدیدی از آن را   توسط ثابت  را 
 
           بعدا
ً
    

                                                        
1. codex, pl. codices 

ین ( )paganگونه که در کتاب آمده (، آنهثابت بن قرخواندن  مشرک یا کافر .٢ ست. او از صاب ) حران بود و Sabiansدرست ن

 از آن یادشده است.
 
                  مذهب صابی از مذاهب مورد حمایت اسالم است که در قرآن کریم صریحا
ً
                                                              

رجمه نمودند. (ابن ندیم، همان، ص را اولین با مجسطی .٣ رمک  رای یحیی بن خالد بن    )۴۸۲ر گروهی 
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ری از  ،اصالح شد. سرانجام حدود چهار سده بعد هبن قر . ١فراهم آورد مجسطینصیرالدین طوسی تحر

ر بود که   با همین تحر
 
                      احتماال
ً
اخته شد. مجسطی       نی در اروپا ش رجمۀ الت   اولین بار از طریق 

رجمه در نیمۀ دوم سدۀ دهم/چهارم به مرحله د کهسرانجام نهضت  دیگر نیازی به آن نبود و  ای رس

ر قرار  رجمه شده بود و مورد شرح و تفس رجمه و باز یجه پایان یافت. تا این تاریخ همۀ آثار مهم  در ن

ش را به گرفت. رد دا ش رجمه شد و رسالت پ س آثار اصیل و جدید جایگزین  عهده گرفت. در واقع س

ار مهمی همچون  س شدیگر  مجسطیآثار  شرفته شد و آثارب نمیمحسو مرز دا ری آن را از نجومی پ

  دور خارج کردند.

  دان تنهافصل چهارم: شیم
ر بن حیان می ده در فصل چهارم به شرح حال جا س ردازد و در انتها به محمد بن زکریای رازی و نو

ش اشاره می ش از مأمون میکارها ر پ  یمنی بود، پدرش به عطاری کند. جا
 
ست، اصالتا                          ز
ً
غال              اش

ان به کوفه مهاجرت کرد و در آن ران در خراسان متولد شد، با عباس ر در ا جا به طبابت داشت. جا

  مشغول شد. 

می رسش در این گفتۀ میان میتنها بهدانی  چرا ناگهان در فصلی جداگانه سخن از ش آید؟ پاسخ این 

ش را بتوان ن ده نهفته است که اگر تنها یک شاخه از دا س گاهش در جهان نو رد که خاس دورۀ ام 

می است و این موضوع تا حد زیادی وام اسالمی اوردهای بوده علم ش ر بن حی اندار دس است که            ّ  جا

م/دوم در کوفه کار میبه   کرد. تنهایی در سدۀ هش

ه می با کیمیاگری متفاوت است. کارهایی را نیز که از گذش ده تأکید دارد که ش س  های دور درنو

راز میشکیل مواد دربارۀشد و عقایدی را که فرآوری مواد انجام می می شد نمیدهندۀ جهان ا توان ش

 در متالورژی، ها و چینیمصریان، بابلیان، هندی محسوب کرد.
 
می را مثال               ها نوعی خام و ابتدایی از ش
ً
                                    

ند به کار می های الکلیتولید انواع رنگ، نمک و مواد رنگی و حتی در تخمیر و تولید نوشابه . فالسفۀ س

ه  به دس
 
قال         یونان نیز مس
ً
شکیل                ِ      ِ      بندی  نظری  مواد        ِ ک ،دهندۀ جهان   

 
 نظیر چهار عنصر  ا مپ د
ُ
لس شامل خاک،               ِ  ِ  ِ 

ش روتیلهایی از یک عنصر اصلی به. ارسطو هر چهار عنصر را حالتندرداختمی هوا، آب و آ  ٢نام 

ست که باعث چهار کیفیت اصلی  می                    ِ ِ    شد. ارسطو به وجود ا  ر بهگرمی، سردی، خشکی و رطوبت می                              ِ دا

ده می س ر و جاودانی است. نو رکیب نظریات عنوان عنصر پنجم نیز باور داشت که تغییرناپذ گوید 

میایی بهفرایندفلسفی راجع به مواد و  ه را نمیهای ش س ست چون کار  می دا توان به معنی واقعی ش

                                                        
ب ن طبری نیز گفته .١ َ             اند که سهل بن ر  رجمه کرد ( قفطی،  مجسطی               شگاه تهران، تاریخ الحکمارا  شارات دا ، به کوشش بهین دارائی، ان

رجمۀ ۲۵۹، ص ۱۳۷۱ س از  رغانی، و ابن هایی از آن بهها و تلخیصشرح مجسطی). 
 
ر بن حیان، ف              عمل آمد از جمله توسط جا
َ
                                    

نا (فرید قاسملو،  ر مجسطی«س امۀ جهان اسالم»تحر ش رةالمعارف اسالمی، ج ، دا یاد دا   )۶۳۱، ص ۱۳۸۰، تهران، ۶، ب
2. protyle/protyl 
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می از آن ها و نظریات م است باید شرایط دقیق علمی را ارضا کند. بهتر است این حرفهرو که علش

انی را که قدمتی چندهزار ساله دارند  شباس میپ شۀ کیمیاگری را می ١درآمد ش ست و پ رگروه دا توان ز

  شمار آورد.آن به
ر را ناچیز می ،گروهی از مورخان معاصر دانند و در این باره به گفتۀ جنبۀ کیمیاگری کارهای جا

ناد می الرحمة الکبیرخود او در مقدمۀ  ِ        او در این مقدمه تالش کسانی را که در کار  تبدیل  .کننداس                                      

خاطر داند. وی آنان را بهخورده میکار یا فریبگیرد و آنان را فریباند به انتقاد میفلزات به طال و نقره

ژوهشی بیهدر دادن پولشان و فرسودن جسمشان  رحم میدر انجام  یجه قابل  ر تالش زیادی ن داند. جا

شه می را از ر رهاند و آن را به علمی تجربی تبدیل کند. او میهای خرافیکرد تا ش گوید که اولین اش 

شی  ش است چون کسی که کارهای عملی نکند و آزما می انجام کارهای عملی و آزما ضرورت در ش

ر میتی به پایینانجام ندهد هرگز ح ادی نائل نخواهد شد. جا گوید که نظریات رین درجۀ اس

  به او منتقل شد. (ع)و دامادش علی (ص)و از این طریق از پیامبر (ع)اش از امام جعفر صادق علمی

ر می عی از موضوعات را در  رۀ وس ر گس و عملی  نظریهای گیرد. او نه تنها به جنبهآثار جا

میفرایند زشکی، فلسفه، کیهانایی و طبقههای ش اسی،  قی بندی مواد بلکه به داروش اسی، منطق، موس ش

اری از آثار  س ر از رمز و راز بوده و  ه تاکنون  ش از گذش ر و کارها و علم اعداد نیز عالقمند بود. جا

ه شده است. س از وی نوش سب به او حتی    من

اری از فنون ش س ر به ابداع و تکمیل  س مشهور میایی مثل تبلور، تقطیر، تبخیر، تصعید، و جا تکل

شۀ عربی الق لی یا القالی رواج دادرا  ٢. او اصطالح قلیااست ر«و به معنی  ٣                  ِ             که از ر است » از خاکس

ش به چون یکی از مهم ر آ م از خاکس  بهدست میرین فلزات قلیایی یعنی پتاس
 
   آید و عمدتا
ً
صورت            

م است.  فادۀ او از نمک آمونیاککربنات کلس شادر) اس ش به ( صندوق نام  نیز که در یکی از تألیفا

ۀ یادآوری است  ةالحکم س راشریح شده شا می  ز رد عملی ش ه است که به کار اولین بار در این نوش

رمی میایی خود در تعدادی از آلی  ش ش ر از دا مثل جلوگیری از زنگ ،های عملیفرایندخوریم. جا

ردن دیگی و بهزد شهکار  د منگنز در ش ه سازی و دباغی چرماکس اری از نوش س فاده کرد.  ش اس ها

رد کوره شۀ رنگی، ذوب و تصفیۀ فلزات، و همچنین فنون لعابمثل کار رای تقطیر، تولید ش کاری ها 

میایی است. دفرایندر توضیح  ،سازی فوالد، و تولید رنگ و روغن جالهای سرامیکی، آمادهکاشی های ش

گاه یق ساختاو دس یه ان ر .هایی ش اری از  س د سولفوریک وکشف  میایی مثل اس د  کیبات ش اس

ت می س ر    دهند. هیدروکلریک را به جا

                                                        
1. Protochemistry  
2. alkali 

ر چوب به .٣ اح، دست می ِ     ِ                             ق لی، ق لو: قلیا که از خاکس زرگ جامع نوین     ِ                         آید؛ ق لوی: قلیایی (احمد س شارات کتابفرهنگ  ، ان

  فروشی اسالم، چاپ نهم، لغات دخیل قلی)
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های صنعتی جدید دیگر مرتبط با تولید کتاب شامل کاغذسازی و تولید مرکب و چسب و فرایند

رش یافت. این فعالیتهمچنین تولید عطر و دارو نیز در هم شانگر اقتصادی پویا ین اوان گس ها همگی 

اری از واژهکرد فناوریبود که ایجاب می س ست که  میایی های نوینی ابداع شود. تصادفی ن های ش

ر و رهج الغار یا زرنیخ سرخ یق، ملغمه، بنزوئیک، بوره، کافور، اکس  متداول امروزی مثل الکل، قلیا، ان

شۀ عربی  رانی یا هندی دارند.  دارند. البته چندین واژه از اینر شۀ یونانی، ا   نوع اصطالحات ر

ردی است. قالب می کار های صابون را در اروپای شمالی تا سدۀ ساخت صابون نمونۀ عالی ش

زدهم  انیای اسالمی و شمال آفریقا شروع شدیعنی هنگامیمیالدی، س ندرت به ،که واردات آن از اس

انیا حدود  می اختند. ساخت صابون تا آن موقع در جهان اسالم صنعتی شده بود؛ شهر فاس در اس ش

ست و هفت صابون سازی داشت و در همان زمان شهرهایی مثل نابلس، دمشق و حلب به کیفیت  ب

شان مشهور بودند. البته در اینصابون ستقالب جا اشاره بهها  های صابون جامد است و منظور این ن

رمیعهد کننده به که اعراب خودشان صابون را اختراع کردند. تاریخچۀ مواد پاک گردد که بابلیان 

رهای چوب، و حتی ادرار مانده را که حاوی آمونیاک بود می چربی جوشاندند. های حیوانی، خاکس

فاده میها و رومی یونانی ی جدید بود و ساز. اما صنعتی شدن صابونکردندها نیز از نوعی صابون اس

اه خود فرورفته بود و تمیزی موضوع قابل هنگامی به وقوع پیوست که اروپا در چرک و کثافت دورۀ س

میشمار میکه در جهان اسالم ضرورتی دینی بهتوجهی نبود در حالی ت به رفت. درک ش س دانان 

شه میایی باعث ارتقای صنعت ش ر مواد ش آنان دریافتند که رنگ  .سازی نیز شدخواص قلیاها و سا

شه می دهای فلزی که تازه کشف شده بود تغییر ش میایی مثل منگنز و اکس فاده از موادی ش تواند با اس

شۀ رنگی بپردازند.شان میطبقههای چند یابد و با کوره ند به تولید انبوه ش س فاده از رنگ ١توا های مایهاس

های متنوع و باشکوه ها و طرحداد تا مساجد را با رنگمیبه آنان فرصت  سفالیهای جدید در کاشی

  زیین کنند.

می دورۀ اسالمیهمۀ متون عربی  ر اساس  ش رکند و آن توجه به جزئیات  در یک نکته مش

ش ر درک چگونگی ساختار جهان نیز به آزما  های دقیق است. اما در کارهای جا
 
 عنوان انگیزۀ شروع علم
ِ
                     

می دیده می ِ              تجربی  ش  فلسفی بود و ارزش     
 
                  شود. باور یونانیان به چهار عنصر اصلی دیدگاهی صرفا
ً
                                                 

میعملی چندانی نداشت، در حالی دانان جهان اسالم این دیدگاه را تغییر دادند و اولین کسانی که ش

شگاهی به طبقه اری از بودند که با مشاهدات آزما س ر خالف  ر بن حیان  رداختند. جا بندی مواد 

می دانان بعدی، هنوز به همان باور صوفیانه و متافیزیکی اسالف یونانی خود باقی بود و با همان پندار ش

ر و خشک است، اما او سعی ارسطویی فکر می کرد که ماده در نهایت مرکب از چهار طبع گرم، سرد، 

شکرد این نظریهمی   عجین سازد.  ها را با آزما

                                                        
راندر » الدرة المکنونة«بنگرید به مقالۀ  .١ ان ۲، شمارۀ میراث علمی اسالم و ا  .۳۴-۱۹، ص ۱۳۹۱، پاییز و زمس
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ش از پایان این فصل ی ده پ س دهندۀ  ادامه که کند می) ۳۱۳-۲۵۱ادی از محمد بن زکریای رازی (نو

ر کار  زرگ. زکریای رازی بهاستجا زشکی مشهور و از  ش در  زشکان خاطر کارها دورۀ رین 

می را به اسالمی وار است است. او ش جیده و دقیق اس ر مبنای مشاهداتی س عنوان علمی تجربی که 

ت کرد. یکی از مهم ب می، طبقهرت شرفتهین توفیقات رازی در ش ار پ س ر از بندی مواد در سطحی 

ر بود.او در  قات آنها کتاب األسرارجا م کرد مواد را به چهار گروه حیوانی، گیاهی، معدنی و مش   .تقس

مه   فصل پنجم: بیت الح
ده در ابتدای این فصل  س ت الحکمه ب گوید مینو ری فیزیکی از ب در  .اقی نمانده استامروزه هیچ ا

یجه نمی رۀ فعالیتن یه بود یا گس ش چه توان مطمئن بود که در کجا قرار داشت یا به چه چیزی ش ها

ژوهشگران را بود. از این رای اظهار نظرات متفاوت در این مورد فراهم است. بعضی مورخان  رو زمینه 

هاز خیال رحذر داش ت الحکمه  شان میاردازی در مورد عظمت ب اری دیگر خاطر  س کنند که باور ند. 

ن از عظمت فعالیت  خیالی، کاس
 
                            به وجود تنها یک سازمان متمرکز و احتماال
ً
ش                                       ای است ژوهانههای دا

ر آمدن فعالیتجای گردکه در سراسر بغداد جاری بوده است. در واقع به رده ز ار متنوع و گس س های 

 صدها 
 
      یک سقف احتماال
ً
ه و در حقیقت سخن از تبدیل  کتابخانۀ              خصوصی در سطح شهر وجود داش

  یا شهر حکمت است.  هالحکم ةشدن همۀ شهر بغداد به مدین

زرگ ت الحکمه  ت الحکمه در رین گنجینۀ کتاب جهان محسوب میدر نیمۀ سدۀ نهم/سوم ب شد. ب

رانی ج شمندان عرب و ا ت الحکمه دا ت العلم بود. در ب مع شده بودند و کسانی مثل حنین بن واقع ب

سط آنها  ه و  ر، تحش ند بلکه به تفس غال نداش رجمۀ متون اش رداختند. مینیز اسحاق و کندی تنها به 

م که مأمون وی را بهآنگاه به خوارزمی می ت الحکمه بهعنوان ریاضیرس  .کار گرفته بوددان و منجم در ب

ت می »دوران خوارزمی«را  م۸۵۰و  م۸۰۰های بین جورج سارتون سال داند. سه شخصیت درخشان ب

روت زیادی در دربار بودند که  )بنو موسی( سران موسی ،الحکمه محمد، احمد و حسن از قدرت و 

رجمه محسوب می رین حامیان نهصت  ر رین و مؤ رخوردار بودند و از مشهور شدند. گفته خلیفه 

زرگ می رادر، شود محمد،  ارات از همان رین  اولین کسی بود که اظهار کرد اجرام آسمانی مثل ماه و س

ر روی زمین تبعیت می   کنند. قوانین فیزیکی حاکم 

ت الحکمه ابو عثمان جاحظ از اعراب شرق آ ریقا بود که در بصره متولد فاز معاصرین کندی در ب

ر زندگی ش شمندان مسلمان بود که به اش را در بغداد گذراند. او یکی از نادر دشد ولی ب ا

ست اسی ز رشعالقمند بود. او در  ش ر حیوانات و چگونگی کتاب الحیواننام به ا ، تأثیر محیط را 

ش ش گرفته بود پ نی کردتطبیق آنها را با محیط همانند روشی که ارسطو در پ ر از  .ب ولی جاحظ فرا

دالل  عرضهارسطو نظراتی  رای مثال او اس یه نظریۀ تکاملی المارک بود.  کرد که هرچند خام ولی ش

اهت می ژگیکرد که ش ، روباه و گرگ وجود دارد هایی که بین بعضی حیوانات مثل سگهای چهره و و
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ه رکی داش گرایی اند. جاحظ همانند کندی از اعتزال و عقلگواه آن است که این حیوانات نیای مش

 حمایت می فلسفه
 
         شدیدا
ً
ه      ژۀ این کرد. نوش شی و طراوت فکر و شان از آزاداند شمند  های هر دو اند

  دوران دارد. 

ت الحکمه قطعی است. اول آن همین نام وجود داشت که در زمان  که سازمانی بهدو چیز در مورد ب

س شد یا دست   ش از حد یک کم از حیث چارچوب فعالیت                     ِ مأمون تأس موجود در کاخ  ۀکتابخانها

ژوهشتوسعۀ چشم رای  هایی مثل های علمی جدید تبدیل شد. شخصیتگیری یافت و به مرکزی 

اوردهای مهم رادران بنو موسی با دس شان خوارزمی با آثاری که در ریاضیات، نجوم و جغرافی داشت، و 

گی این شخصیت س رای خلیلی شواهد گویدر مهندسی و وا ت الحکمه  ت ها به ب ایی است که ب

ر به شکل  ش یه بود تا تنها به  کتابخانۀالحکمه ب انی علمی به معنی واقعی ش اسکندریه به فرهنگس

رجمه شده.مخزنی حاوی کتاب   های 

ت الحکمه گواه  طبیعت فوقکه وضعیت افسانهدوم آن رپای ب اوردهای علمی آن و                            ِ          ای و د العادۀ دس

اوردهاست. آنچه ت  تأثیرات این دس رپایی ب رایمان اهمیت دارد جزئیات دقیق محل و زمان   
 
                                                      قاعدتا
ً
      

ست. تاریخچۀ نظریات علمی و چگونگی شکل گرفتن آنها به مراتب الحکمه یا آنچه در آن جاری بود ن

ر است.   گیرا

ار قدیمی کتابخانۀ ش از یک س ت الحکمه ب بود چون نه تنها  کتابخانه ِ                                    ر  اسکندریه مثل ب

شا اندوخته س ی از اغلب دا ر یک سقف گرد آورده بود بلکه همچون یک مغناط های جهانیان را ز

زرگ اری از  شوران جهان را به خود جذب میس شمندان و دا یبانی سلسلۀ رین اند ش کرد. با 

ت الحکمه نیز ها تأمین میهای سفر، اقامت و مقرری این شخصیتبطلمیوسی مصر هزینه  بایدشد. ب

ت الحکمه وجود دارد دربارۀداشت و هرچند اطالعات کمی  نقشی می چنین آوازۀ شکوهمند آن و  ،ب

 توجیه می
 
ش چنین نقشی را کامال شمندا          دا
ً
اوردهای بعدی دوران                              ت الحکمه بذری بود که دس کند. ب

ره انیا در غرب را فرا طالیی عربی از آن جوانه زد و گس ان در شرق تا اس   گرفت.ای از ازبکس

  ١فصل ششم: دانش کالن
ش یونانی مورخان در رویارویی با این ادعای ساده شر دا رجمه و  ش از  ان چیزی ب لوحانه که عباس

شمندان بغداد به  هنگامی گویند میانجام ندادند  د دا رجمه به اوج فعالیت خود رس که نهضت 

ش   رش و بهبود دا انقالب علمی که البته این در حد روی آوردند.  به دست آمده                            ِ رسشگری، گس

                                                        
1. Big science 

روژه ش کالن یا علم الکبیر به  لزم بههای کالن علمی گفته میدا گاهشود که مس زار و دس زرگ و تأمین بودجه از کارگیری ا های 

ستطرف دولت و به اسی و ز  در فیزیک، اخترش
 
شمندان است و عمدتا                            کارگیری گروهی از دا
ً
اسی اتفاق افتاده است مثل                                         ش

ادن آپولوروژه رن، تلسکوپ فضایی هابل و به ماه فرس ِ                                             های س      .  
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 در اروپا به
 
            متعاقبا
ً
رنیک، کپلر و گالیله واقع شد        رجمه نبود دست کو . ولی واقعیت این است که نهضت 

ری دگرگون ژوهشکننده داشت از این حیث ا یادین در روش  های علمی ایجاد کرد. به که تحولی ب

ژوهش ای  ور مأمون و در راس ت الحکمه رصدخانههای جاری در دس ای در شمال شرقی بغداد در ب

 در 
 
گان که عمدتا ی نتایج نجومی گذش ررسی درس ه ساخته شد و این تنها راه  م اس

 
    منطقۀ ش

ً
                                                                      ّ

َ
 مجسطی       

شمندان با ملیترفت. گردشمار میگردآوری شده بود به های گوناکون در آوردن گروه زیادی از دا

سه ت الحکمه، قابل مقا روژه رصدخانه و ب لزم مشارکت هزاران با  های علمی امروزی است که مس

شمند از ملیت دست آورد گرچه چه مأمون بههای مختلف و صرف هزینۀ چند میلیارد دالری است. آندا

  گیر بود.ر اجرا شد ولی نتایج حاصله به همان درجه چشممراتب کوچکدر مقیاسی به

د . کرد مجسطیهای مندرج در گیرینجومی و اندازه تکرار رصدهایمأمون دو نفر را مأمور 
  یکی س  
َ
  َ     

یبانی کهبن علی یهودی بود  ش  به اسالم گروید و با 
 
                            بعدا
ً
به  ریاضیدان و منجم عباس جوهری علی بن     

رانی دربار مأمون یعنی یحیی بن ابو منصور بود که گفته  ت الحکمه راه یافت. دیگری منجم ارشد و ا ب

رادران بنوموسی بهشود یکی از می اولین رصدخانه در        ّ  (شماس ه)رفت. رصدخانۀ جدید شمار میمربیان 

ردهشد. بعضی مورخان از آن بهجهان اسالم محسوب می در اجرای این  .اندنام رصدخانۀ ممتحن نام 

ر   طرح
 
روازانه از جوهری، خوارزمی و ف  ْ بلند
َ
ج نیز کمک گرفته شد. فرغانی به ساخت نیل غانی                                   که  ١س

دۀ ایتالیایی ( س ) م۱۳۲۱-۱۲۵۴هنوز هم در قاهرۀ مرکزی موجود است شهرت دارد. دانته شاعر و نو

اسی انعکاس یافته در قسمت عمده ش اخترش ه کمدی الهیای از دا های فرغانی گرفت. خود را از نوش

ف کلمب س رای محیط ک کر اسی بود مقداری را که فرغانی  رۀ زمین اعالم کرده که او هم ایتالیایی سرش

س از رصدخانۀ بود به یبانان مالی خود را به انجام سفر مشهورش جلب کند.  ش رد تا موافقت  کار 

ان در دامنه ر م ر  ور ساخت رصدخانۀ دیگری را در د  ّ            بغداد، مأمون دس ون مشرف به دمشق                                              ِ   ُ  های کوه قاس

اس مخصوص  ر ساخت صادر کرد. در این بین یحیی بن ابو منصور اخترش درگذشت و نظارت 

رداشتبن عبدالملک مرورود رصدخانۀ جدید به خالد رکیب  رده شد. از  های نجومی این دو ی س

ُ  ْ زیج م م   نامزیج جدیدی به ،رصدخانه ح ن    
 
َ  ت
َ
ی«معنی به     تهیه شد. »آزمایی شدهزیج راس

ف کلمب همه به مر خالف این  س سطح بودن زمین تصور رایج که تا زمان کشف آمریکا توسط کر

ان  ند، یونانیان باس رای فیثاغورزمین آگاه بودندکروی بودن  ازباور داش در سدۀ ششم  س. این موضوع 

 زیبایی
 
ش از میالد از دیدگاه صرفا        پ
ً
م بود. او می                          

 
اختی مسل             ش
ّ
ای صورت کرهگفت خدایان زمین را به          

رین قالب  افالطون، ارسطو و ارشمیدس این مدل های ریاضی است آفریدند. کامل که از خوشایند
 
                                 بعدا
ً
    

ر اساس شواهدی عینی ارۀ قطبی استر تأیید کردند. نمونهرا  از دید کسی که  که ای از این شواهد س

                                                        
ج (نیل .١ رای اندازهnilometerس ررسی رفتار رود نیل بنا شده بود.)    گیری سطح آب و 
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رود. این پدیده با مسطح بودن زمین غیرقابل توجیه ر میکند در آسمان پایینسمت جنوب حرکت میبه

شمندان حتی تا آن رای مثال، ارسطو جا بود. این دا ش رفتند که اندازۀ تقریبی زمین را نیز حدس زدند.  پ

ادیا ادیا گفته ١محیط زمین را چهارصد هزار اس صدهزار اس که اند. با توجه به اینو ارشمیدس آن را س

ر یک را  
 
ادیا تقریبا          یک اس
ً
ر به                  ب چهلدهم مایل است این مقاد  هزار مایل خواهند بودهزار و سیرت

ست و پنج ند. حتی افالطون و خیلی از مقدار صحیح آن که اندکی کمتر از ب س هزار مایل است دور ن

شمندی به دۀ کتاب دا س ارۀ ما را مثل کرهکه از دید نو ست س اور در خوبی ارسطو یا ارشمیدس ن ای ش

یه توپفضا توصیف می یههای چرمی دوازدهکند که ش ش ری را  تکۀ رنگارنگ است. این  افالطون تصاو

ارۀ ما را آنبه ذهن می ند و س ا هس رایمان آش شود توأم با نقش و گونه که از فضا دیده میآورد که 

رپیچ و تاب در باالی دریاها، صحراها و کوهنگارهایی از جریان ده از هایی با قلههای هوایی  های پوش

شان می   دهند.رف 

(حدود  سکندریه و همچنین ا کتابخانۀدار ش از میالد) که سرکتابپ ۱۹۵-۲۷۵ ِ      ِ        ا راتوس ن 

اس و ریاض هیاخترش رجس رای اندازهدان  اری از گیری محیط زمین بهای بود روشی  س رد که مثل  کار 

زرگ ساده بود: اگر او میطرح ست روی سطح زمین فاصلههای علمی  ای را که معادل یک درجه از توا

دست آمده را در مانده این بود که عدد بهگیری کند، تنها کار باقیزمین بود اندازهدرجۀ حول محیط  ۳۶۰

ست در طوالنیضرب کند. او می ۳۶۰ د  نیمدا انی خورش س ِ     رین روز انقالب تا ر فراز                               روز عمودی 

ین د نیممی ٢چاهی در س ش خورش ر تابد. در همان روز زاویۀ تا را ر فراز اسکندریه  درجه  ۲/۷روز 

یجه اگر فاصلۀ بین دو شهر را   در جنوب اسکندریه واقع است، در ن
 
قیما ین مس                                                              است. او فرض کرد س
ً
                            

ست با ضرب این فاصله در عدد پنجاه میمی ست محیط کرۀ زمین را بهدا دست آورد. گویا فردی این توا

ش بهفاصله را با شمردن گام ر پنجدست آورد و فاصلۀ گزارشها را یجه شده  ادیا بود، در ن هزار اس

ر  را 250'محیط زمین  ادیا معادل  000 25'اس دست آمد که خیلی به اندازۀ امروزی یعنی مایل به 000

'24 ن به 900 زدیک است. ولی واقعیت این است که تقریب و خطا در روشی که اراتوس رد مایل  کار 

سی او این خطاها طوری زیاد بود و از خوش آمده خیلی به دستکه عدد به یکدیگر را خنثی کردندشا

زدیک باشد.   مقدار امروزی 

ۀ محیط کرۀ زمین  ن محاس س از اراتوس د طرحهزار سال  رگیرندۀ س بن  دیگری بود که گروهی در

ۀ مأموندمروروخالد جوهری و علی بن عباس ، منصور بن ابی ، یحییعلی رجس اسان   ی از اخترش

ار رای اجرای آن رهس جار در همراه چند تن از درودگران و آهنگران  شمال غربی عراق شدند.  دشت س

م شدند و در دو جهت مخالف ه تقس یکی درست رو به شمال و دیگری درست  ،این گروه به دو دس

                                                        
1. Stadia ان گیری واحد اندازه درازا در دورۀ باس  
2. Syene  نام قدیمی آسوان در جنوب مصر  
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شانقدم آنان .راه افتادندبه ،رو به جنوب شانهرا می ها ر را  س از گذاری میشمردند و مس کردند. 

ارگان اندازه ر مبنای موقعیت س ند ،گیری یک درجه از انحنای زمین  ر بازگشت را نیز اندازه  رگش و مس

24'ضرب شد و محیط زمین  ۳۶۰ها در عدد گرفتند. میانگین اندازه دست آمد که عددی مایل به 500

ش بهابل اطمینانق ن در هزار سال پ شافی ر از مقداری بود که اراتوس دست آورده بود. مأمون سفر اک

گیری دومی را انجام دهد. این سفر از شهر راه انداخت تا اندازهدیگری را، این بار در صحرای سوریه به

دم  
 
  ُ ت
َ
ه در شمال اندازه 

 
                ر در سوریۀ مرکزی شروع و فاصلۀ آن تا شهر رق
ّ
محیط زمین آن ی طگیری شد و                                           

ر با  28'را   دست آمد.به مایل 700

دمی ماکناأل نهایات تحدیدبیرونی در کتاب مشهورش  رای بن علی  گوید س راه خیلی بهتری 

لزم زحمت راه اندازه هاد کرد که مس ش های تفتیده و پیمایی در بیابانگیری محیط زمین به مأمون پ

هاد .شماری نبود گام ش ب را از کوهی که مشرف به دریا باشد باال می ،ر اساس این پ رفتند و زاویۀ ش

ت به افق می فاده از س ب و با توجه به مشخص بودن ارتفاع کوه و با اس رت جیدند. به این  س

ات ند شعاع کرۀ زمین را بههندسی می محاس س راتوا محیط  ر عدد پیدست آورند و با ضرب آن در دو 

ه کنند. این اندازه نهایی مباحثاتی که پیرامون اندازۀ زمین وجود داشت آشکارا حل گیری و را محاس

ری در حد بیرونی بود. ش لزم نبوغ ب   مس

روازانه طرحسومین  شمندان مأمون انجام دادند و از همه بلند رفت به شمار میر بهچشمگیری که دا

ۀ بطلمیوس یعنی کتاب  رجس دربارۀ چه شد. در این کتاب آنمربوط می جغرافیایکی دیگر از آثار 

ر اساس کار جغرافی اری از آن  س ش از جغرافیای جهان تا آن زمان بود گردآوری شده و  دانی پ

ِ      نام مارینوس  صوریبطلمیوس به ر اساس طول و عرض ج است. ١           غرافیایی را او فکر تعیین مختصات 

ر قناری می ده و خطی را که از جزا ش کش ، و خطوط موازی با نصف النهار صفرعنوان گذست بهپ

عنوان عرض جغرافیایی در نظر گرفته بود. تصحیح جغرافیای بطلمیوس توسط گروهی از را به ٢ردس

ت الحکمه با کمک خوارزمی انجام یافت. نقشۀ بطلمیوس شهرهای م شمندان در ب هم اسالمی نظیر دا

ور تهیۀ نقشه اسان مأمون فاصلۀ مکه و بغداد را نداشت و مأمون دس ای جدید از جهان را داد. اخترش

اری را با دو درصد خطا به مکان این دو س ۀ مجدد مختصات  شمندان مأمون به محاس دست آوردند. دا

شانه رداختند و بهاز  باهات بطلمیوس ها و مرزها  ردند. متأسفانه این نقشۀ دورۀ زودی به اش پی 

رجا نمانده است. آن ان  ر اساسآن میدربارۀ چه عباس  
 
        دانیم عمدتا
ً
س رضاأل ةصور کتاب             به  بوم

 نقشی محوری در تهیۀ نقشه داشت و اغلب از او بهاخوارزمی 
 
                                             ست. وی ظاهرا
ً
دان عنوان اولین جغرافی            

ش از پانصد شهر آمده  رضاأل ةصورشود. در کتاب جهان اسالم یاد می طول و عرض جغرافیایی ب

                                                        
1. Marinus of Tyre  
2. Rhodes  
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ح نطلبید باید مثل خاطر تالش زیادی که تألیف آن میاست. این کتاب به
 
َ  زیج م م ت
َ
  ْ  ُ حاصل تالشی      

  گروهی بوده باشد.

رجا مانده امپراتورهای جهان که از رین نقشهقدیمی ری های قدیمیقشهرگرفته از نی اسالمی 

رمیاست که سابقۀ آن به  گردد و شامل ارجاعات زیادی به جداول خوارزمی اوایل سدۀ یازدهم/پنجم 

م است است. فؤاد سزگین ادعا می ری از نقشۀ اصلی مأمون را که متعلق به سدۀ چهاردهم/هش کند تصو

انبول یافته است. کاپیدر موزۀ توپ   در اس

ر پایۀ کار خوارزمی بنا در جهان اسالم به نگارینقشه نهاده شد و دو مکتب مختلف سرعت 

ک بلخی هاینقشه ؛پدید آمدنگاری  نقشه یه نقشۀ مترو) و  که ١س  ش
 
                   تصنعی و نمادین بود (تقریبا
ً
                          

سی بههایی که  نقشه ک ادر ده می ٢س    .شد کش

  فصل هفتم: اعداد
د س ان اعداد را با اشاره به ۀنو رد چوب داس س توسط خط توسط نیاکانمان در ژرفنای تاریخ و کار س

ری تاریخی اشاراتی دارد به: چگونگی تحول چوپانان و حتی کشاورزان امروزی شروع می کند و در س

مشمارش سادۀ چوب س ستخطی به س  مبنای ب
 
           های شمارش با مبناهای گوناگون مثال
ً
، دوازده، ده و                                 

ۀ  ردارندۀ محاس ر مبنای شصت و اینبا د 2شصت؛ وجود لوحی بابلی در شانقتی باال  که این الواح 

ش هندیان از فنی مشابه در  سدهندۀ آگاهی بابلیان از قضیۀ فیثاعور در تعیین قطر مربع است؛ دا

شه ۀ ر ۀ عدد پی در یونان؛ و شرح مهارت محاس های بابلیان در ریاضیات. در همۀ متون های دوم؛ محاس

ش اسالم، اع اسی تا پیدا شه بهاخترش ه میداد هم یه اعداد رومی نوش ار ش س شد. در صورت حروفی 

ش اسالم و به تقلید از روش یونانی و عبری حروف ابجد به عنوان جهان اسالم نیز از همان اوایل پیدا

رده مینماد اعداد به م کار  س رش س س از پذ ت حتی  شۀ  دهدهیشد و این س هندی ادامه یافت. ر

ان در بغداد با اعداد هندی  نمادهای عددی شمندان دورۀ عباس ایی دا امروزی هندی است. زمان آش

رین نقش را در انتقال اعداد هندی به جهان اسالم  ر  کندی و خوارزمی مؤ
 
                                                                  نامشخص است ولی قطعا
ً
                   

رجمۀ آثار کندی و خوارزمی با  ند. اروپاییان از طریق  گاه شمارداش ا شدند.  دهدهی دس  این ارقامآش

گاه رد این  .عربی مشهور شد ارقامبه  دس رش کار گاهگس س از گذشت چند سده  دس در اروپا تنها 

ش صفر و مفهوم آن مطلب بحث ساتفاق افتاد. پیدا ده در صفحات پایانی این انگیزی است که نو

ش کسرهای می عرضهاز آن  ییگویا فصل شرح و  دهدهیکند. در پایان نیز به مبحث مهم پیدا

ۀ ابوالحسن  الحساب الهندی يکتاب الفصول فردازد و به کتاب تاریخی می دهدهی گذارینماد نوش

                                                        
  چهارم هجری.ۀ دان اوایل سدو ریاضی دانابو زید احمد بن سهل بلخی متولد بلخ، جغرافی .١

سی، جغرافی .٢ هۀ دان اندلسی در اوایل سد ابو عبدهللا محمد بن محمد ادر رجس نگاران دورۀ رین نقشهدوازدهم/ششم و یکی از 

  اسالمی.
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هاد کرد. این را به دهدهیکند که اولین بار کسرهای اقلیدسی اشاره می ش رای ممیز پ رد و نمادی  کار 

انبول نگهداری می ینی کتابخانۀکتاب در  یجه می شود.جامع اس گاه دهدهیگیرد که خلیلی ن را باید  دس

 به ریا
 
رکا        مش
ً
فاده  یض       ت داد. هندیان اولین کسانی بودند که از مبنای ده اس س دانان هندی و عرب 

ردند. ریاکردند و نماد صفر را به رانی و عرب نیز این  یضکار  را به مبحث مهم کسرهای  دهدهیدانان ا

رش دادند.  دهدهی   گس

  فصل هشتم: جبر
 جبر کتاب، یا به اختصار الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلهفصل با گفتاری از خوارزمی در 

ده عنوان روشی ریاضی معرفی میشود. اولین بار خوارزمی در این کتاب جبر را بهآغاز می س کند. نو

س به مفهوم جبر و اهمیت عملی آن می دوازدهم/ششم به  ردازد. کتاب جبر خوارزمی دو بار در سدۀس

رجمه شد، یک نی  ریزبان الت رت  چس ِ       بار توسط رو سی، و بار دیگر توسط  ١                  ِ         رارد  کرموناییگانگل
٢ 

رای فیبونا زرگ م)۱۳(ریاضیدان ایتالیایی سدۀ  چیایتالیایی. این کتاب  دان اروپایی رین ریاضینیز که 

اخته رفتشمار میهای میانی بهدر سده رای اولین بار انجام داد و باعث کاریشده بود. ش  که خوارزمی 

ش شد این بود که نیا ش ز او از پ له، مجموعه به تما ای از اصول و قواعدی جای حل جداگانۀ هر مس

رای حل معادالت درجۀ دوم بیان کرد که می ست آنها را در چند گام مشخص حل کلی  کند. بهتوا

ش یاد می عبارتی دیگر او مبدع الگوریتم بود. ده در پایان از عمر خیام و کارها س   کند. نو

  هفصل نهم: فلسف
ده ابتدا به حاکمیت  س رسشنو فکری بغداد در زمان مأمون و  گری منطقیروحیۀ  در فضای روش

شه ردازد و عقاید معتزله و تفاوت دیدگاهشان را با کسانی که به ظواهر قرآن و آن می های اعتزالی ر

 به کندی بهبند بودند شرح مییاحادیث پا
 
س بقیۀ فصل را عمدتا            دهد. س
ً
عنوان اولین فیلسوف جهان                           

دهد. کندی در ابتدا به معتزله تعلق خاطری داشت ولی مقلد نبود و با اهل کالم اسالم اختصاص می

شمندی می نانی را به دانند که فلسفۀ یومعتزله فرق داشت و حتی منتقد بعضی نظرات آنان بود. او را اند

جهان اسالم آورد. آرای ارسطو از راه آثار کندی بود که پایۀ اولیۀ فلسفۀ اسالمی را بنا نهاد، هرچند این 

 دست
 
    آرا بعدا
ً
ر آثار فلسفی دارای          رش یافت یا حتی رد شد. کندی عالوه  خوش تغییراتی شد و گس

قی و رمز زشکی، موس اسی،  اسی، نورش است. وی مثل خوارزمی  ٣نگاریآثاری در ریاضیات، اخترش

حی ایفا کرد و رسالۀ مهمی   به جهان مس
 
اساندن اعداد هندی به جهان اسالم و بعدا                                      نقش مهمی در ش
ً
                                                   

                                                        
1. Robert of Chester  
2. Gerard of Cremona 

دی بنگرید به:  .٣
 
              رای اطالع از رسالۀ رمزنگاری ک ن
ْ
شگاه تهران، شمارۀ تاریخ علمخبرنامۀ                              ِ  ژوهشکدۀ تاریخ علم دا ، (بخش ۱۱، 

سی) ص   .12-8انگل
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عمال األ يکتاب فنام به ده در پایان اشاره عداد الهندیاس س دار عنوان میراثای به فارابی بهنوشت. نو

ژه فلسفۀ ارسطویی ادامه داد و همچنین ابن یونانی بهفلسفی کندی دارد که به اسالمی کردن فلسفۀ  و

نا و ابن رشد که میراث شمندان س اری از اند س ر  دورۀ داران کندی و فارابی بودند و تأثیر زیادی 

ند. نوزایی اروپا   داش

  فصل دهم: پزش
ده این فصل را با یادآوری خاطره س زرگ پدری کتابخانۀای از تخریب نو در نجف در جریان اش پدر 

عیان در مارس  این حادثه  .کندکه با بولدوزرهای گارد ریاست جمهوری انجام شد آغاز می ۱۹۹۱قیام ش

ت الحکمه به کتابخانۀوی را به یاد تخریب  زرگش که در کسوت دست مغوالن میب اندازد. وی از پدر

غال داشت عبور می زشکی اش ش دعطاری به  رمیکند و به هزار سال پ ان  گردد تا به ر دورۀ عباس

زرگش و نوع طبابت رایج در جهان اسالم بپردازد؛ به نقش ممتاز  زشکانی مثل پدر  رورش  چگونگی 

زشکی در مصر، یونان، زکریای رازی اشاره می رد به  شی که رازی به ارث  رای درک ماهیت دا کند و 

رجمۀ کتاب ش به عربی میهند و چین و همچنین به نقش جالینوس و  ردازد. در دورانی که غرب ها

ر گناهان می را حی مریضی را مجازاتی الهی در  ت یونانیان در پی مس زشکان مسلمان به س انگاشت 

ر پاکیزگی و بهداشت شخصی درمان آنها بودند. به راهکشف علل علمی امراض و  عالوه اسالم از ابتدا 

ان رای دبایتأکید داشت و مسلمانان  د. نام رازی با اولین بیمارس ه باش های نماز طهارت و وضو داش

ان را مثل عربی امروزی  ان بیمارس شفیجهان اسالم عجین است. در دورۀ عباس گفتند بلکه آن نمی مس

رانی   ان                    ِ  را به همان نام ا   یابد.نامیدند. این فصل با شرح کارهای رازی ادامه میمی بیمارس

  یفصل یازدهم: فیز
زدیک می رجمه به پایان خود  ی عباسی رو به زوال امپراتور و شددر اواخر سدۀ دهم/چهارم نهضت 

هخلفایی که از روشن .بود نی دوران گذش رخوردار بود ب را سرکوب گرایی و تعقل ها ند آزادیکمتر 

ه بودند.و شخصیت کردند می ت الحکمه به خاطرات دور پیوس ه به ب س زرگ وا هیچ وجه ولی به های 

نباط کرد که دوران طالیی علوم عربی رو به افول بود یا در خوشنمی نانهتوان چنین اس رین حالت ب

شان داده بود.  های روایان سلسله، در این دوره رقابتی بین فرمانعکس بلکه بهغروب این دوران رخ 

ای مرکزی  اری از دربارهای خاورمیانه و آس س ر سر حمایت از علوم و جذب بهترین پادشاهی در 

ه رجس شمندان درگرفته بود. در نیمۀ دوم سدۀ دهم/چهارم بود که سه تن از  شمندان تاریخ اند رین اند

رمید. خلیلی بهمدنآاسالم به صحنه  ۀ قلبی خود به قاز روی عالو شمرد، حق ابن هیثم را یکی از آنها 

رمیفیزیک وی را از این حیث که فیزیک شمرد و همۀ فصل را به توصیف کارهای او دان بود اولین آنها 

زرگابن هیثم را بدون هیچ المناظر جلدیردازد. خلیلی کتاب هفتمی گ با کتاب نمایی و همگونه  س
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شمارد که در زمینۀ خود انقالبی ایجاد های تاریخ فیزیک میرین کتابنیوتن یکی از مهم ١اصول ریاضی

ده یادی از ابن سهل میکرد. در  س اسی این میان نو ش از ابن هیثم در مبحث نورش کند که چند سال پ

ررسی ریاضی تمرکز نور در کرد و اولین بار بهکار می رداخت. همچنین از ابن  ها عدسیطور جدی به 

ی انی (ریاضی عاذ َ م   ست با تقریبنام می هجری) ۵دان و منجم اندلسی سدۀ  َ  ّ          ج  خوبی ارتفاع  رد که توا

رآورد کند.    ّ                جو  را 

  فصل دوازدهم: شاهزاده و گدا
نا و ابوریحان بیرونی آغاز  رسش و پاسخ بین شاهزاده و گدا یعنی ابن س این فصل با شرح بخشی از 

اسی خانوادهایهامات شاهزاده و گدا به شود،می شان خاطر موقعیت اقتصادی و س هایی که این دو در میا

نا و بیرونی ااند بهرورش یافتهمتولد شده و  ست کار رفته است. مطالب این فصل که مربوط به این س

ا رانی آش رای مخاطب عام خواهد داشت. در جابهرای خوانندۀ ا جای ست هرچند نکات بدیعی 

سه شدهروحیات و روش ،فصل رانی با هم مقا زرگ ا شمند    . است های این دو دا

نا ابن قانونکتاب  زشکی س رفت. یکی شمار میهم در جهان اسالم و هم در اروپا متن درسی به ،در 

رین بحث نا در کتاب از مشهور ش ذهنی مربوط بهشفاهای ابن س سان معلق ، آزما است که به باور  ا

سان را می ر متفکران ظر از بحث مربوط به تأثیر این نظرساند. صرف ناو غیرمادی بودن روح ا ریه 

ممی«، سخن ماندگار دکارت که بعدی س هس شم،  زدیک است. » اند ار  س نا  به مباحثات ابن س

ر اساس امروزه مشخص است که فالسفه سان معلقای مثل دیوید هیوم مباحثات خود را   بنا نهادند. ا

نا به اخته شده است.عنوان فیلسوف، ارسطو، و بهابن س زشک، جالینوس جهان اسالم ش   عنوان 

رد که هیچهایی ریاضی بهروش قانون مسعودیبیرونی در کتاب  شکار شده بود. وی گاه پ فاده  ر اس

اب اجرام آسمانی ابداع کرد و  ٢های مقدماتی حسابانرای اولین بار روش رای توصیف حرکت و ش را 

ب پایه رت ش از شش سدوهای قوانین نیوتبه این  آمد بنا نهاد.  ریاضیاصول بعد در کتاب  هن را که ب

دنمونۀ دیگر، موضع ر زمینگیری جالب بیرونی در موضوع خورش را مرکزی است. بیرونی مثل مرکزی در 

شمندان اسالمی به  اسان معاصر بند بود، پای زمین سکوناغلب دا ولی ابوسعید سجزی، از اختر ش

در  کرد؛د و حتی با وی همکاری میبیرونی از کار او آگاه بو باور داشت. چرخش زمینبیرونی، به 

یجه به ر آن بین را شان داد. بیرونی در این باره گفت که همۀ جای رد کردن نظریۀ او ابتدا در  طرفی 

توجیه  آنزمین و هم با فرض سکون  چرخشطور یکسان هم با فرض توان بهاطالعات نجومی را می

بین بود قدر روشندید ولی آنمی چرخش زمینر نظریۀ گاه فلسفی مشکالتی دکرد. بیرونی هرچند از دید

ر اساس شواهد تجربی میهنظریکه درک کند  رفت، و چون هنوز با دادههای علمی را تنها  ها و توان پذ

                                                        
1. Principa Mathematica  
2. calculus  
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در موقعیتی  ،قائل شدچرخش و سکون زمین  شد تفاوتی بین دو نظریۀاطالعات موجود در آن زمان نمی

  بدهد.  نبود که در این مورد حکمی

اورد تعیین محیط کرۀ زمین از روشی مبتکرانه یعنی با اندازه گیری ارتفاع یک کوه، اگر مهمترین دس

ش ست سال پ رین آن است. این روش دو دعلمی بیرونی نباشد مشهور
 ر توسط س  
َ
  َ ، بن علی         

اس مأمون اسی در زمینشرح بیرونی از آن در دست است. کارهای بیرونی تنها مطرح شد ولی  ،اخترش ش

ۀ یادآوری است. و مردم س اسی نیز شا   ش

   فصل سیزدهم: اندلس
سخیر اندلس به ان  ر این فصل داس صد سال سلطۀ فرهنگی و دینی آنان  دست مسلمانان و حدود هش

ب ش های تاریخی این دوران است. آثاری از این نفوذ فرهنگی هنوز هم در همهاین منطقه و فراز و 

انیا به جای نیمۀ ت الحکمه را در بغداد بنا میچشم میجنوبی اس نهاد خورد. در همان زمان که مأمون ب

انیا نیز به شآرامی شاهد اولین جوانهقرطبه در مرکز اس ژوهی بود. قرطبه در اوج دوران طالیی های دا

روت، فرهنگ، وسعت و حتی  د و همتابه پای بغداد می کتابخانهخود از حیث  شمار ی آن بهرس

 کوتاه خالفت امویان در اندلس به مهم می
 
تا س                                   رفت. این شهر در مدت 
ً
رین شهر اروپا تبدیل شد و                          

اوردهای علمی شگفت زرگی در کنار مسجد اعظم قرطبه بنا شده بود که  کتابخانۀانگیزی بود. شاهد دس

 نیم
 
    تقریبا
ً
زرگداد و این در زمانی بمیلیون کتاب را در خود جا می       در اروپای  کتابخانهرین ود که 

سخۀ خطی نداشت. ش از چند صد  حی ب   مس

یجه وضعیتی که در بدو  دن اسالم بهرۀ چندانی از علم نداشت. در ن ش از رس حی، پ انیای مس  اس

ار با آن س انیا در انتظارشان بود  رو بودند فرق    ِ                                              ورود  اعراب به اس ان در روزهای اول با آن رو  چه عباس

س زشکی  ش  رانی، و تا حدی کمتر به فلسفۀ یونانی و دا ان به فرهنگ قوی ا وریان طداشت. عباس

شت حی  نانی بهگرم بودند در حالیمس ش انیا مرز رفتند که از مرز و شمار میکه مسلمانان اولیۀ اس

ند، از این ار دور افتاده بودند و از مرکز وقایع فاصلۀ زیادی داش س ر از مراتب عقبو بهربومشان 

ان محسوب می انیا بهکه فعالیتشدند. به همین علت هنگامیعباس راه افتاد های فرهنگی و علمی در اس

ش اصیل در اندلس  شد؛گذشت تقلید میچه در بغداد میماهیتی اقتباسی داشت و از آن ندی دا
 
    رشد ک
ُ
     

زشکی و فلسفه ها در روزهای اوج خود شکوفا و بالنده شد. اندلسی داشت ولی سرانجام ر به  ش ب

غ ند تا علوم دقیق مثل ریاضیات و نجوم.اش    ال داش

انیای بعضی چهره از اندلس در دورۀ اسالمی عبارتند از: ابن فرناس، مخترع و داوینچی  اس ش                                                                      ِ          های پ

رین جراح  زار جراحی جدید دورۀ اسالمیاسالمی؛ زهراوی مشهور ش از صد ا اختراع کرد که ، وی ب

اری از آنها هم زشک مشهور دیگر اندلسی؛ زرقالی، سازندۀ اولین کار میاکنون نیز بهس هر، 
 
                                                 روند؛ ابن ز
ُ
           

زم، فیلسوف و فقیه و ادیب و حقوق اس دیگر اندلسی؛ ابن ح  ه، اختر ش َ                                اسطرالب جهانی؛ ابن باج                                 ّ دان؛                     
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رین فیلسوف اندلسی؛ ابن میمون، فیلسوف زشک یهودی؛ ابن جبیر، جهان ابن رشد، مشهور گرد و و 

س؛ ابن خطیب، مورخ و فیلسوف وسفرنامه سی جغرافی نو ش عربی در ادر دان. دوران طالیی دا

زشکان و فالسفۀ صاحب شمندان،  ر اند ش انیا چندان نپایید. ب   نام معاصر هم بودند.اس

انیا انجام   از طریق اس
 
                       انتقال علوم عربی به اروپا عمدتا
ً
از نهضت انتقال علوم  فرایندیافت و این                                

د طوالنی سیونانی به اعراب که دو سده به درازا کش حیان ر بود. باز انیای اسالمی توسط مس گیری اس

ش تولید رسی اروپاییان به گنجینۀ دا که بغداد  همچنانشده در جهان اسالم را فراهم ساخت. امکان دس

رجمه از یونا رجمۀ متون مرکز نهضت شکوفان  رای  نی به عربی بود شهرهایی مثل طلیطله نیز به مراکزی 

ن   تبدیل شدند. یمهم عربی به الت

  فصل چهاردهم: انقالب مراغه
س از سفری که تا به اینفصل میاین خلیلی در ابتدای  ه دیگر نباید هیچ گوید خوانندۀ کتاب  جا داش

ه باشد که اگر به شرفتردیدی داش می و فیزیک در سدههخاطر پ زشکی، ریاضیات، ش های ای فلسفه، 

زدهم و هفدهم اروپا نمیمیانی در جهان اسالم نبود انقالب علمی سده روز کند. در های شا ست  توا

ژه اسی توجه و    طلبد.ای میاین میان اخترش

رای تعیین اوقات شرعی قائل بود باعث شد تا از همان روزهای  اولیۀ ظهور اسالم اهمیتی که اسالم 

س دست به اندازه انی و ابن یو
 
اسانی مثل ب ت                             اخترش
ّ
رنیک بارها از گیری                 َ  زنند. کو های نجومی دقیقی 

اسان دورۀ اسالمی اصالحات و تصحیحات فراوانی در بتانی در کتاب خود نام می رد. اخترش

  عمل آوردند. های بطلمیوس بهگیری اندازه

رنیک اولین کسی نبود  دنظریۀ  کهکو ارخوس یونانی (حدود خورش س - ۳۱۰مرکزی را مطرح کرد. آر

اخته شده ۲۳۰ ش از میالد) اولین فرد ش ی گفت زمین بهای است که از جمله بهپ دور محور خود  درس

د می اسی بهو خورش ر اخترش رین تأثیر را  ش  دوهزار سال چرخد. اما کسی که ب
 
            جا گذاشت و تقریبا
ً
                 

شر  ارخوس دربارۀرا تصور  س ش از آر طبیعت جهان شکل داد ارسطو بود که حدود صدسال پ

رپای زمین می شۀ غلط و د شر اند ست.  از بطلمیوس. تا هنگامی که  نهمرکزی را از ارسطو دارد ز

رای  ،را نوشت مجسطیس از میالد  ۱۵۰بطلمیوس در حدود سال  توجیه حرکت نظریات ارسطو 

اورد بطلمیوس خوش تغییراتی شده بود. مهمی دستاجرام آسمان ظاهری رای طرح عرضهرین دس هایی 

اخته ارۀ ش  پیچیدۀ پنج س
 
تا س                         توجیه حرکات 
ً
  مرکزی بود. ریۀ زمینظزمان با حفظ ن شده تا آن                 

ردید قرار داد اسی بطلمیوس را مورد  در واقع او مشاهدات  .دیدیم که چگونه ابن هیثم اخترش

اسیز کیهاننجومی را ا ری را کرد که نیوتجدا کرد و به یک معنی همان ش ش از وکار مشهور ن در ب

 زمینسکون ریۀ ظشش سدۀ بعد با جدا کردن فیزیک از فلسفه انجام داد. ولی کار ابن هیثم هنوز به ن



 

 

١٢٣ 

یره
ب
ا

ها
 

ای گره خورده بود. تالش اکثر پیروان ابن هیثم در  پیچیدۀ بطلمیوسی و  های حرکترهایی از راس

  بازگشت به طرح ارسطویی بود.

دتک د گوش میمرکزی بهصداهای ضعیفی از نظریۀ خورش رارس  نظریهنوز این  ز
 
 ه کامال
ً
 متروک      

رجمه شده بود ،شده بود. ابومعشر بلخی نی  اری از آثارش به الت س رانی که  شمندان ا ر این  ،از دا

ارات به دور د می باور بود که همۀ س گردند ولی زمین همچنان در مرکز جهان قرار دارد و خورش

د به شدور آن میخورش ت بلخی ب نی بود تا ر پایۀ ر چرخد. البته ذهن اسی. اخترب سجزی هم اخترش

د   مرکزی را باور داشت.گویا تحت تأثیر بلخی طرح خورش

اسی پدیداعلی ار مهم در اخترش س رالدین طوسی و یر شد؛ یکی نصرغم حملۀ مغول، دو چهرۀ 

زرگدر مراغه به طوسیدیگری ابن شاطر دمشقی. رصدخانۀ  رین مرکز نجومی جهان تبدیل سرعت به 

اعشد. کتاب 
 
  کشف الق ناع عن أسرار الشکل القط
ّ
                        ِ آثار ریاضی اسالمی را در زمینۀ مثلثات تکمیل  طوسی        

رین کتا اسی درآورد. تأثیرگذار  سازوکاریبود.  علم الهیئة يف ةالتذکر طوسیب کرد و به خدمت اخترش

مشهور است طرح بطلمیوس را  »طوسی جفت«هندسی که در این کتاب توصیف شده و امروزه به 

اسان مکتب مراغه بهکند. تأثیر رصدخانۀ مراغه آناصالح می میان چنان بود که وقتی سخن از اخترش

ستکار میکسانی که در این رصدخانه تنها  منظور ،آید می اس کردند ن . ابن شاطر دمشقی نیز اخترش

فاده کرد.های نجومیرود. او در طرحشمار میزرگ مکتب مراغه به   اش از ابتکار ریاضی طوسی اس

نی  رجمۀ الت رنیک  ه مجسطیکو ر نوش دقت مطالعه کرده بود و با اولین های مربوطه را بهو سا

اسان عرب مثل ثابت بن قره و ا شده بود های زیجبیرونی و نیز با  اخترش ش از آنها  .آنان آش وی در کتا

رنیک از نام می ر کو شانۀ تأثیرگذاری مکتب مراغه  رین  رد. این مطلب جای شگفتی ندارد ولی گویا

شان سۀ نمودارهای هندسی  ارات در کتاب او با مقا  يف ةالتذکرطوسی در کتاب  جفتدهندۀ طرح س

یهآید که فوقدست میبه ةعلم الهیئ هایی است که همه، طرح ر ازانگیزاند. شگفتالعاده به هم ش

 مثل همان
 
رای حرکت عطارد ارائه داده و دقیقا د و همچنین  رای ماه و خورش رنیک           کو
ً
هایی است که                                                                      

رنیک را دست دادهبه طوسیابن شاطر و  اسی نوین  باید نهاند. در واقع کو آخرین  بلکهپدر اخترش

ست که اس مکتب مراغه دا ر نجومی صحیحی به اخترش ِ                                     ریاضیات  درست  این مکتب را با تفس      ِ رد.        کار 

ش از او یا به  اسان پ دنظریاخترش ند یا نظریهۀ خورش وانۀ ریاضی باور داش ش های مرکزی بدون 

ی را که  ی  عرضه کردند درریاضی درس ردندمجموعۀ فیزیکی نادرس را با  رنیک این دو مقوله. کوبه کار 

اسی نوین به گالیله می اسی هنگامی هم گرد آورد. لقب پدر اخترش رسد چون انقالب واقعی در اخترش

ارخوس را بهرخ داد که تلسکوپ گالیله به س رنیک و آر شانه رفت و سرانجام نظریۀ کو سمت آسمان 

شاند.   کرسی 
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  نوزاییفصل پانزدهم: افول و 
ده در  س شهنو ردازد. در اروپا و افول علمی جهان اسالم می نوزاییهای شروع این فصل تا حدی به ر

ررسیآن های این د. از گفتنیکننیاز نمیر بیهای جامعچه در این فصل آمده خواننده را از مراجعه به 

شمندانی اشاره کرد که در دوران افول علمی جهان اسالم خوش درخفصل می دند و خلیلی توان به دا ش

شمند جامع به سه تن از آنان اشاره می زشک سوری؛ ابن خلدون، دا س،  کند که عبارتند از: ابن نف

زرگ د کاشانی،  سی؛ و غیاث الدین جمش زدهم/نهم.رین ریاضیاالطراف تو رانی در سدۀ پا     دان ا

  فصل شانزدهم: دانش و اسالم امروزی
گاه که دوران غمخلیلی در انتهای سفر تاریخی خ س انگیز افول علمی جهان اسالم بود در ود از آخرین ا

رسشی فراروی خوانندگان قرار میآید و به روزگار امروز میمی دهد: آیا جهان اسالم رسد در حالی که 

ر بازدارنده         ِ                          های متوالی  رو به افول، غفلت، محافظهاز سده عماری و سا های کاری دینی، رکود، سلطۀ اس

شرفت رهایی یافته است؟ وی سعی می رسشپ وۀ خود به این   عرضههایی ها بپردازد و راه حلکند به ش

  کند.

شمند اسالمی و چند س از پایان فصل ش از هفتاد دا ها و در انتهای کتاب شرح حال کوتاهی از ب

ه نی مشارکت داش رجمۀ متون عربی به الت حی که در نهضت    اند آمده است. تن از اروپاییان مس

؟    دانش عربی یا دانش اسالم
ش اصطالح در این ش عربی«جا به توجیه خلیلی در گزی رهیز وی از اصطالح » دا ش اسالمی«و  » دا

ی میردازیم. خلیلی بهمی شی نبوده که مردمی از تبار عرب روش گوید منظورش از این اصطالح تنها دا

ردن اصطالح همین علت از به گوید بهرداختند، و میبه آن می ش عرب«کار  رهیز کرده است. » دا

ده از  س ش عربی«منظور نو ان که »دا رچم عباس ر  اسی ز ش یا از حیث س شی بوده که حامال ، دا

عنوان زبان زبان عربی به دیدند آثار علمی خود را بهردند، یا الزم میسر میشان عربی بوده بهزبان رسمی

ده در ادامه می دورۀ اسالمیعلم در میانجی  س اری از چهرهبنگارند. نو س های علمی که خواننده گوید 

رمی رانی بودند و حتی اغلب احساسات ضد عربی در طول کتاب به آنها  نا، ا خورد مثل بیرونی و ابن س

ند اما عمدۀ آثارشان به عربی بود نه به فارسی. وی تأکید دارد بی ه در آن دوران در شک جهشی کداش

رش اسالم امکانخالقیت ر نبود. های علمی حادث شده بود بدون گس   پذ

رهیز از به رای  ده سه دلیل  س ردن اصطالح نو ش اسالمی«کار  که همۀ شمرد، یکی اینرمی» دا

شرفت شمندان را میپ اری از دا س رشمردهای مهم علمی در انحصار مسلمانان نبود بلکه  که  توان 

ر گفته که وی آگاهانه غیرمسلمان بوده ده نباید فراموش کرده باشد در چند سطر باال س ش «اند. نو دا

ش عرب«گفته نه » عربی  توجه دارد که صحبت از رو در ایناز این». دا
 
                      جا نیز حتما
ً
» علوم اسالمی«           
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ب
ا

ها
 

ده از همان». علوم مسلمانان«است نه  س ش عربی«گونه که منظور نو ست که همۀ تالشگران ا» دا ین ن

ش در آن دوران عرب بوده رک میان این اند بلکه میعرصۀ دا خواهد بگوید که زبان عربی وجه مش

شمندان بوده است، کسانی که اصطالح  رمی» علوم اسالمی«دا ست را   منظورشان این ن
 
ند نیز الزاما                    گزی
ً
                 

شمندان آن دوران در جهان اسالم مسلمان بود ده نیز باور اند بلکه همانهکه همۀ دا س گونه که خود نو

رۀ جهان اسالم غیرممکن بود و های علمی پدیددارد اسالم عاملی بوده که بدون آن خالقیت آمده در گس

قل و نقش  تمدن مس
 
                 اساسا
ً
تمدن «گرفت که امروز بخواهیم بحث کنیم این تمدن را آفرینی شکل نمی     

   ١».علوم اسالمی«بنامیم یا » علوم عربی«و علوم رایج در این تمدن را  ،»تمدن عربی«بنامیم یا » اسالمی

ش از یک میلیارد نفر است در حالی ده این است که امروزه اسالم دین ب س که موضوع دلیل دوم نو

ر این  را زی شود. در  ان و اندو ر از آن است که شامل همۀ کشورهای مسلمان مثل پاکس کتاب محدود

ش عربی که در عنوان کتاب آمده به سدهدلیل باید گ های میانی اشاره دارد و فت دوران طالیی دا

که مناطقی از این محدوده و محدودۀ جغرافیایی جهان اسالم در آن دوران مشخص است همچنان

ه رد علوم نقش داش ش شمندانی که در این مناطق در پ یجه جای نگرانی از دا اند مشخص است، در ن

زی وجود ندارد و کسی انتظار آن را ندارد که خلط نقش  ان و اندو ران و سوریه و اندلس با پاکس  ا
 
                                                                                   مثال
ً
   

ده  س ر نگران آثاری باشد که در جهان اسالم و در  بایدکتاب به همۀ این مناطق بپردازد، بلکه نو ش ب

این آثار را » عربی علوم«آفریده شده نه به زبان عربی، و اصطالح  »عجمی«شمار تمدن اسالمی به زبان 

ر نمی ار ارزشمندی مثل در  س ناصر         ِ المسافر  زاد اسماعیل جرجانی؛                 ِ ذخیرۀ خوارزمشاهی  گیرد، آثار 

وفی قزوینی؛            ِ زهةالقلوب  خسرو؛  امۀ عالیی  حمدهللا مس ش نا؛               ِ دا  ابن س
 
 التفهیم
ِ
بیرونی؛ چندین  ریحانابو        

ر ازرساله از سهروردی اری دیگر از آثار فارسی  نصیرالدین طوسی و ؛ چندین ا  اند. از این جملهس

ست.» علوم عربی«توان جزو این آثار را دیگر با هیچ توجیهی نمی   دا

ر نظرات ضد علمی بعضی از مسلمانان امروزی است  را شی در  ر واک نی  ده مب س سومین دلیل نو

شه گویا متأسفانهگوید و می ِ                 اقلیتی از علمای اسالمی  معاصر از اند ای های کنجکاوانۀ نیاکان خود بهره                    

ده در ایننبرده س رای علمجا شمهاند. نو شهای در اهمیتی که قرآن و رسول و اسالم  اندوزی و اند

ت میورزی قائل بودند می ر با این س وۀ این عدۀ معدود از علمای معاصر را مغا داند. در آورد و ش

ر  را ش در  داللی ژرف و افکار اقلیتی کژاین مورد باید گفت واک رای اس حکمی  ش اساس مس اند

ستعلمی  ر گذاری نیز نمیبا نام .ن زار غلبه  توان ماهیتی را عوض یا جریانی را حذف کرد. ا

شی، درست رهیز از اصطالحیکژاند شی است نه فرار از واقعیت؛ فرار و  خود گویای بهکه خود اند

شه های واالیی است و بهارزش سد      ِ                        موجود  اقلیتی را به پای آن نمیهیچ وجه کسی پندار و رفتار هم نو

                                                        
رانی، عربی یا اسالمی)، » سخن سردبیر«رای بحث دیگری در این باره بنگرید به: . ١ ش ا ران(دا ، شمارۀ میراث علمی اسالم و ا

ان ۳ س   .۴-۲ص ، ۱۳۹۲، بهار و تا
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ردن به اسمی جدید می شان تواند شائبۀ وازدگی را القا کند. ضمن اینو پناه  اری از همین کژاند س که 

رای علوم دورۀ اسالمی از کشورهای عربی ده بهتر است از واژۀ عربی نیز  س دالل نو اند و طبق اس

ِ  رهیز شود! موضوع کتاب در مورد دورۀ طالیی   است که دیگر تحت تأثیر علمای  علوم در تمدن اسالمی                                      

ست.    ضد علم امروزی ن

ده می س ش اسالمی«نام گوید چیزی بهدر نهایت نو ش مسلما«و » دا ژگی » ننادا وجود ندارد. و

ش را نمی شوران مشخص کرددا ند  ۱۹۳۰ای آلمان در دهۀ هکه نازی ، چنانتوان با مذهب دا سعی داش

رچسب د ین را با  ش زرگ آلبرت ای اوردهای  ش یهودی«س اق . بهدهندارزش جلوه بی» دا همین س

رساز سر کسانی نیز ممکن است  رای بی» علوم اسالمی«اصطالح ی ژاد شان دادن آن بهرا  کار اهمیت 

ده در این س رااست مورد جا نیز بیبندند. نگرانی نو » علوم دورۀ اسالمی«تاکنون کسی از اصطالح  ز

اوردهای علمی جهان اسالم در سده فاده نکرده استرای ناچیز جلوه دادن دس   .های میانی اس
 
 اصوال
ً
     

شر است که از سدۀ  رگ علمی  اوردهای س تا سدۀ  سوماین اصطالح یادآور حدود هشت سده از دس

نه .ده استدهم هجری در جهان اسالم متبلور بو ش فادچنین پ علوم «اصطالح  از های امکان سوء اس

فاده از اصطالح کندمنتفی می را »اسالمی ش یهودی«. اگر اس انه باشد اصطالح » دا رس ش «ژاد دا

ده در ادامۀ این مطلب می» عربی س ی ندارد. نو رس ژاد  گونه که افزاید همانرنگ و بوی کمتری از 

ش یهودی« حی«یا » دا ش مس ش اسالمی« ،وجود ندارد» دا ش، نیز نمی» دا ه باشد؛ دا تواند وجود داش

ش است ش عربی« به. باید یادآور شد اگر این نظریه ؛ همین والسالمدا رچسب » دا سری داده شود 

  د خواهد بود. ینیز زا» عربی«

ش اسالمی«اصطالح  امه» دا ش ش رایج در سده هاکه در دا رای مردمان به معنی دا های میانی آمده 

رفتنی ر استر و عینیغیرعرب پذ ی عربی دور رس ژاد ِ      در ضمن به عامل دست  اول  .ر و از شائبۀ                   

اری از در حالی ،پارچه اشاره داردایجاد تمدنی یک س که زبان میانجی عربی عاملی تبعی است. 

ن نصر و احمد یوسف الحسن، ادوار هیل، ر.ژوهشگران نظیر دونالد  د حس وارت ک ن دی، س            ِ ِ                   د اس

معنی علوم و به» مهندسی اسالمی«و » فناوری اسالمی«، »علوم اسالمی«های  اصطالحدیگران از 

فاده کردهزیاد های میانی هفناوری و مهندسی رایج در سد   اند و آثاری با همین عناوین دارند.اس



 

 

١٢٧ 

رۀ 
ش

م، 
دو

ل 
سا

ن، 
یرا
و ا

م 
ال
اس

ی 
لم
 ع
ث
را
می

وم
د

 
ی 
یاپ
(پ

۴
 ،(

یز
پای

 
و 

ان
ست
زم

 
۱۳
۹۲

 

  اسالم دایرةاملعارفهای تاریخ علم در  مدخل
  ١افسانه منفرد

رةالمعارف امه٢اسالم دا ش ش دوم آن مأخذ ، دا را ای در حوزۀ فرهنگ و تمدن مسلمانان است که و

خراج مدخل راست از مأخذ مذکور با عنوان  اس های تاریخ علم در این گزارش است. تألیف این و

ش جدید و بدون عنوان فرعی به زبان را سه در سال  و سی و فرا ش آغاز شد و ۱۹۵۴/۱۳۳۳های انگل

شار آن در  ش ا ۱۲ان د. در سال جلد ب ش جلد آخر (یازدهم) و در ۲۰۰۲/۱۳۸۶ز چهل سال طول کش

مل ۲۰۰۴/۱۳۸۳سال  زدهمی نیز مش شار یافت. جلد س ر دو ش جلد دوازدهم آن با عنوان تکمله ان

رعهده گیب ش۲۰۰۶/۱۳۸۵نوع فهرست تدوین و در سال  ش دوم  را اری و راس شر شد. سر و ، ٣من

سال س٦، شاخت ٥، کرامر ٤روو زل٩، مناژ٨، پال ٧، لو نگ١٠، وان د بوده  ١٣و بیرمن ١٢، باسورث ١١، هاوت

  است.

ش سوم  را رةالمعارفو ار: کرامر، اورت ۲۰۰۷/۱۳۸۶مذکور از  دا راس ر نظر چهار سر و ش ز

رینگ ١٥، جان ناواس١٤رادسون س ما رسد. ١٦و دن زده سال به پایان    آغاز شده و قرار است طی پا

رةالمعارف ع توان ثمرۀ اسالمرا می اسالم دا اسی غربیان یا به معنی وس اسی  ر ثمرۀ دین و شرق ش ش

امه، همانند اصحاب دیگر  ش ست. انگیزۀ طراحان این دا رةالمعارفآنان دا ها، تدوین و عرضۀ  دا

شری بوده است. ش  سجم دا   م

اخت همۀ جنبه هدف مجموعۀ مدخل یابی به ش ر، دس سلمانان از جمله های دنیای مهای این ا

سط دهندگان آموزه معرفی شخصیت اسی و تحوالت تاریخی،  های اسالمی، درونمایۀ این  های س
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رخی دیگر  آموزه ر جغرافیایی و  س اسایی جاها و  ش جدید کشورهای اسالمی، ش ها، تحوالت کم و ب

کهای گوناگون تمدن و فرهنگ مسلمانان مانند آداب و رسوم، انواع غاز جنبه ها و آثار معماری،  ذاها، س

هاست. هدف این گزارش نیز معرفی همین  های هنری و سرانجام موضوعات علمی این سرزمین مدخل

ۀ اخیر یعنی مدخل اسی، کانی دس زشکی، داروش ها،  های تاریخ علم در شعبات نجوم، ریاضی، کیمیا، 

ن است. های مسلمانگیاهان و جانوران سرزمین   ش

  رسد.شده الزم به نظر می عرضهد نکته در باب جدول یادآوری چن

رةالمعارفتاریخ علم های  رخالف فهرست مدخل .۱ امۀ جهان اسالم و  زرگ اسالمی دا ش که در دا

اسه آوردن، در این جدول از عرضه شد میراث علمیۀ سوم رشما صرف نظر شده  ها رای مدخل ش

رک با مدخل ر آنها مش ش . استهمان توضیحات  و مصداقدو مأخذ یاد شده های  است؛ چرا که ب

اری  ،این رافزون  حوزۀ  بهتنها اشارۀ کوتاهی  .استتوضیح نیاز از  بیمشهور و  ها مدخلاز س

رخی از آنها   است. شدهموضوعی 

ا در  ١راساس نظام آوانگاری ها ضبط مدخل .۲ اخت طراحی شده است که گرچه به خوانندۀ ناآش ش

اران  ۀمبنای اولی، چون کندکمک میضبط درست کلمه  راس رکی بوده،  تلفظسرو س  عربی و س

 
 
رای نمونه: ن رای فارسی زبانان نامأنوس ساخته است ( رخی کلمات را   خواندن 
َ
زی، م                                                                          شک،         ِ یر

اب 
 
   ع ن
ّ
اسه انتخاب  ُ  رای ش ن...). در این موارد نیز تلفظ فارسی              ِ راساس تلفظ   یشده اما معادل الت

 مرجع مذکور است.مدخل در 

رجمه های  تا حد امکان تالش شده است کلمات و مدخل .۳ و شود عربی که معادل فارسی دارند، 

  فارسی مدخل اصلی باشد ۀصطالح و واژا
 
 (مثال
ً
ر  »سگ«      را و  »ذئب«رای  »گرگ«، »کلب«در 

 .»)ورد«رای  »گل«

ن که در جدولی یگانه از مدخل ش امۀ جهان اسالمأخذ های تاریخ علم دو م دو فهرست پ ش و  دا

رةالمعارف شد، حاصل کوشش  ) عرضه۱۲۲-۹۹(ص  میراث علمیدر شمارۀ قبلی  زرگ اسالمی دا

س تألیف و تکمیل مقاالت همین  رجمه و س رانیان نخست در  رةالمعارفا   است. اسالم دا

رجمۀ  ر  ران ابتدا تصمیم  رةالمعارفدر ا های مربوط به تاریخ علم بود،  و به تبع آن مدخل اسالم دا

ر تدوین  ی احسان یارشاطر، بنا  رس ت علمی به سر شکیل هی رةالمعارفولی با  رانی با نام دا ی ا

ران و اسالم امۀ ا ش رجمۀ منتخبی از مقاله دا ش حاوی  را رةالمعارف ۲و  ۱های و و  اسالم دا

ر معر مقاله ر در های تألیفی با تأکید  شار این ا ه شد. ان ران گذاش ش آغاز شد. در ۱۳۵۴فی فرهنگ ا

شر و با پیروزی انقالب اسالمی روند کار آن متوقف شد. جزوۀ  ر من مجموع، ده جزوه از این ا

                                                        
1. Transliteration 
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شر شد که با مقالۀ نیمه تمام ۱۳۷۰یازدهمی نیز در  شارات علمی فرهنگی من » اردبیل«ش از سوی ان

رای پایان می رجمۀ مدخلیافت.  جزوه نیز  ۱۱ها در فهرست حاضر، این  تکمیل و اطمینان از صحت 

رةالمعارفجلد  ۱۳ر  عالوه   ررسی شد. اسالم دا

  مشخصات منبع جدول این شماره:

The Encyclopedia of Islam, New Edition, E. J. Brill, Leiden, 12 vols., 1954-2004. 

، ترک و اردو های تاریخ علم به همراه جدول مدخل   ١آوانگاری عربی، فارس

ده EI2معادل در   عنوان مدخل س  نو
تعداد 

  ها هواژ

  Māʾ Γηκκ,Εγχ ۳۰۰۰  آب  ۱

  Āαµūρ Γδκκ ۳۰۰  آبنوس  ۲

ّ   های جو ی) آثار علوی (پدیده  ۳        Āσγāθ ʿτκυī Κδϖηµ ۴۰۰  

۴  
اق (نام خانواده رهای    ّ                آدر  ر زشک از  های 

  )۱۱مراکش در سدۀ 
Āχθθḳ δχ− ۱۵۰  

  Āχγθφūµ Γδκκ ۱۵۰  آذرگون (نام گیاه)  ۵

  Ḥχīχ Θτρϕ ۲۰۰  آهن  ۶

  Λφγµāṭīρ Χηδσθηβγ ۳۰۰  ربا آهن  ۷

  Φγψāκ Υηθ ۹۰۰  آهو  ۸

  ϑγārṣīnī Χηδθσθηβγ ۲۵۰  چینی آهن  ۹

  Ληθʾāσ Οδκκσ ۹۰۰  آینه  ۱۰

زشکی)  ۱۱ خ تاریخ  ّ               ابن ابي اصیبعة (مور                      Ηαµ ≅αī Τṣξαηʿ Υδθµδσ ۴۰۰  

زشک) ابن ابي األشعث  ۱۲ )  Ηαµ ≅αī κ,≅ργʿσγ Χηδσθηβγ ۴۰۰  

زشک)  ۱۳   Ηαµ ≅αī κ,Αξāµ Υδθµδσ ۱۰۰  ابن ابي البیان (

  Ηαµ ≅αī κ,Θηχιāκ Οδµφθδδ ۵۰۰  ابن ابي الرجال (منجم)  ۱۴

زشک)  ۱۵   Ηαµ κ,≅ϕεānī ςησϕλ ۳۰۰  ابن األکفانی (

  Ηαµ ≅λχιūθ Υδθµδσ ۱۵۰  ای منجم) ابن اماجور (خانواده  ۱۶

  Ατθφγτσγ δχ− ۱۲۰  رغوث (ریاضیدان و منجم)ابن   ۱۷

زشک)  ۱۸   Ηαµ Ατṭlāµ Ρβγβγσ ۱۰۰۰  ابن بطالن (

اس)  ۱۹ زشک و داروش   Ηαµ Αηϕκāθηργ Χηδσθηβγ ۳۰۰  ابن بکالرش (

                                                        
ده  .edمنظور از . ١ س ون نو ریه«در س ت تحر   است.» هی



 

  

١٣٠ 

ده EI2معادل در   عنوان مدخل س  نو
تعداد 

  ها هواژ

ای مراکشی (ریاضیدان و منجم)  ۲۰
 
                           ابن بن
ّ
        Ηαµ κ,Αµµāʾ Υδθµδσ,Ρτσδθ, 

Αδµ Βγδµδα 
۵۰۰  

اس)  ۲۱   Ηαµ Αξṭāθ Υδθµδσ ۴۰۰  ابن بیطار (گیاه و داروش

زشک)  ۲۲   Ηαµ Σηκλīχγ Λδξδθγνε ۴۰۰  ابن تلمیذ (

زشک)اابن ج  ۲۳   Ηαµ Χιāληʿ Υδθµδσ ۲۰۰  مع، هبةهللا (

زشک)  ۲۴ ار (
 
         ابن جز
ّ
        Ηαµ Χιψψāθ Ηχθηρ ۲۰۰  

زشک)  ۲۵   Ηαµ Χιψκ Υδθµδσ ۴۰۰  ابن جزله (

  Ηαµ Χιτκχιτκ Χηδσθηβγ ۲۰۰  ابن جلجل  ۲۶

زشک)  ۲۷   Ηαµ Χιµāḥ Υιχ ۵۰  ابن جناح (

  κ,Γλχānī Κ⌡εφθδµ ۱۰۰۰≅  ابن حائک (ریاضیدان)  ۲۸

  Ηαµ ϑγāσηλ Φηκαδθσ ۳۰۰  ابن خاتمه  ۲۹

شمند جامع  ۳۰   Ηαµ ϑγηργāα Εκδηρβγ ۵۰۰  االطراف) ابن خشاب (دا

  Ηαµ ϑγṣīα Υχδσ ۲۰۰  ابن خصیب (منجم)  ۳۱

زشک)  ۳۲   Ηαµ Θηḍwāµ Ρβγβγσ ۱۰۰۰  ابن رضوان (

اس) (گیاهابن رومیه   ۳۳   Ηαµ Θτλīξη Χηδσθηβγ ۵۰۰  داروش

زشک)  ۳۴   Ηαµ Ψτγθ ≅θµκχδψ ۱۵۰۰  ابن زهر (

زشک)  ۳۵   Yūḥµµā α− Ρθāαηξūµ Χηδσθηβγ ۳۰۰  ابن سرابیون (

زشک)  ۳۶   Ηαµ Ρāʿātī Ρτσδθ,Υδθµδσ ۴۰۰  ابن ساعاتی (

  Ηαµ Ρλχιūµ Υδθµδσ ۲۰۰  ابن سمجون  ۳۷

  Ηαµ Ρλḥ Οηµφθδδ ۶۰۰  ابن سمح  ۳۸

ناابن   ۳۹   Ηαµ Ρīnā Φνηβγνµ ۲۵۰۰  س

زشک)  ۴۰ ل (   Ηαµ Ργηακ Ρδθβη ≅λνθσση ۲۰۰  ابن ش

زشک)  ۴۱   Ηαµ Ργḳrūµ δχ− ۳۰۰  ابن شقرون (

ار (منجم و ریاضیدان)  ۴۲
 
                    ابن صف
ّ
        Ηαµ Ṣεεāθ Φνκχρσδηµ ۲۰۰  

زشک)  ۴۳   Ηαµ Ṭλκūρ Υδθµδσ ۱۰۰  ابن طملوس (

زشک)  ۴۴   Ηαµ κ,Ṭξξηα Υδθµδσ ۱۵۰          ّ        ابن الطی ب (

  Ηαµ ʿΗθāḳ Φνκχρσδηµ ۲۰۰  ابن عراق (منجم و ریاضیدان)  ۴۵

امه  ۴۶ ش   Ηαµ Εθīφγūµ Ανρϖνθσγ ۳۰۰  نگار علوم) ابن فریغون (دا

زشک)  ۴۷ ف (
 
        ابن ق
ُ
       Ηαµ Ḳτε Γλθµδγ ۴۰۰  
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ده EI2معادل در   عنوان مدخل س  نو
تعداد 

  ها هواژ

  Ηαµ κ,Ḳηεṭī Χηδσθηβγ ۴۰۰  )تاریخ الحکماءابن قفطی (نگارندۀ   ۴۸

زشک)  ۴۹   Ηαµ ϑλλūµ Οδθκλµµ ۱۰۰  ابن کمونه (چشم 

زشک)  ۵۰   Ηαµ Λāρυξγ Υχδσ ۶۰۰  ابن ماسویه (

زشک)  ۵۱   Ηαµ Λτµχγηθ Θτρϕ,Υηθ ۲۰۰  ابن منذر (

زشک و متکلم)  ۵۲   Ηαµ Λξλūµ Υιχ ۱۰۰۰  ابن میمون (

س  ۵۳ زشک) ابن نف )  Ηαµ Μεīρ Λω Λδξδθγνε 
Ργβγσ 

۱۰۰۰  

اس)  ۵۴ زشک و داروش   Ηαµ ςāεηχ Γοϕηµρ ۲۰۰  ابن وافد (

زشک)ابن هبل   ۵۵ )  Ηαµ Γτακ Υδθµδσ ۱۵۰  

  Ηαµ Γξσγλ Υδθµδσ ۱۰۰۰  ابن هیثم (فیزیکدان)  ۵۶

زشک)  ۵۷ ش (   Ηαµ Ξʿīργ Αηθµατλ ۳۰۰  ابن یع

س (منجم)  ۵۸   Ηαµ Ξūµτρ Φνκχρσδηµ ۲۰۰  ابن یو

زشک)  ۵۹   αū κ,Αθϕāσ Οηµδρ ۱۵۰۰≅  ابوالبرکات (

یلی (گیاه  ۶۰ اس) ابوالخیر اش   αū κ,ϑγξθ κ,Ηργαīlī Οθρ ۴۵۰≅  ش

,αū κ,ʿ≅µαρ κ≅  یمریصس الابوالعن  ۶۱
Ṣξλθī 

Οδκκσ ۱۷۰۰  

زشک)  ۶۲  αū κ,ϑγξθ≅            ّ          ابوالخیر خم ار (
ϑγλλāθ 

Λχδκτµφ ۶۰۰  

  αū‘κ,ςεāʾ≅  ابوالوفاء بوزجانی (منجم و ریاضیدان)  ۶۳
κ,Būψχιānī 

Ρτσδθ ۴۵۰  

رنده)  ۶۴ راقش (نام دو    αū Αθāḳηργ Υηθ ۱۰۰۰≅  ابو

۶۵  
(منجم و  بیژنابوسهل  م کوهی  بن رس

  ریاضیدان)
≅αū Ργκ Οηµφθδδ ۶۰۰  

زشک)  ۶۶   αū Ργādī δχ− ۸۰۰≅  ابوشادی (

  αū ϑāληκ Ργτχιāʿ Γθσµδθ ۷۰۰≅  ابوکامل شجاع (ریاضیدان)  ۶۷

  αū Λʿργθ Ακϕγī Ληκκ◊ρ ۴۵≅  ابومعشر بلخی (منجم و احکامی)  ۶۸

  Ηαµ ʿΗθāḳ Φνκχρσδηµ ۱۵۰  ابونصر عراق (منجم و ریاضیدان)  ۶۹

  αγθī ≅µϖση ۲۵۰≅  ابهری (ریاضیدان و منجم)  ۷۰

  Τσγāκ Χηδσθηβγ ۲۰۰  اثال (ظرفی در کیمیاگری)  ۷۱

زشکی)  ۷۲   Ηϕγσηκāχι Εγχ ۵۰۰  اختالج (اصطالح 
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ده EI2معادل در   عنوان مدخل س  نو
تعداد 

  ها هواژ

  Ηϕγσīyārāσ Εγχ ۱۵۰  اختیارات (اصطالح احکام نجومی)  ۷۳

  χϖīξ Κδϖηµ ۲۰۰۰≅  ادویه  ۷۴

  Χιāϖθρ Χηδσθηβγ ۴۰۰  ارزن  ۷۵

  θφµ δχ− ۵۰≅  ارگن (نوعی درخت)  ۷۶

  Εθρ Υηθ ۲۵۰۰  اسب  ۷۷

قبال (اصطالح نجومی)  ۷۸   Ηρσηḳbāκ Οηµφθδδ ۱۵۰  اس

ق  ۷۹   Ηρσηḳsāλ Εγχ ۱۰۰۰  ام (اصطالح نجومی)ساس

  Ηρḥāḳ ∆εδµχī ϑτθµ ۴۰۰  اسحاق افندی (ریاضیدان)  ۸۰

  Ηρḥāḳ α− Ḥτµξµ Ρσθνγληδθ ۴۵۰  اسحاق بن حنین  ۸۱

زشک)اسحاق بن سلیمان   ۸۲  Ηρḥāḳ α− Ρτκξλāµ  اسرائیلی (
κ,Ηρθāʾīlī 

≅κσλµµ ۳۰۰  

زشک)  ۸۳   Ηρḥāḳ Α Λτθāχ Ροηδρ ۱۰۰  اسحاق بن مراد (

  ρṭτθκāα Γθσµδθ ۳۵۰۰≅  اسطرالب  ۸۴

  Iṣαʿ Σηααδσσρ ۵۰۰  گیری) اصبع (واحد اندازه  ۸۵

زشکی)  ۸۶ ل (مترجم آثار  س   Iṣṭηεµ α− Αρīκ ≅θµκχδι ۱۰۰  اصطفن بن 

  εāwīγ Χηδσθηβγ ۱۲۰۰≅  (دارو)افاویه   ۸۷

تین (گیاه طبی)  ۸۸   ερµσīµ ϑνοε ۱۵۰≅  افس

زشکی)  ۸۹ رد    εξūµ Χτακδθ ۳۰۰≅  افیون (کار

اسی) اقراباذین (رساله  ۹۰   Aḳrābāχγīµ Κδϖηµ ۵۰۰  ای در داروش

  Uḳlīχηρ Αθδµσιδρ ۱۲۰۰  اقلیدس  ۹۱

  Iḳlīλ Ληπδτκ ۱۵۰۰  اقلیم (اصطالح نجومی)  ۹۲

  Aḳūnīṭūµ Ινγµρσνµδ ۱۰۰۰  گیاهی)اقونیطون (سمی   ۹۳

ر  ۹۴   Ηϕρīθ Τκκλµµ ۹۰۰  اکس

  Ηϕκīκ κ,Λκηϕ Χηδσθηβγ ۶۰۰          َ   اکلیل الم لک  ۹۵

  κλāρ Θτρϕ,Οκδρρµδθ ۳۰۰≅  الماس  ۹۶

ز بن ابوالصلتیام  ۹۷  Τλξξ α− ʿ≅αχτκʿψīψ  ة بن عبدالعز
≅ατ’κ,Ṣκσ 

Λδθβ Βνλδρ ۸۰۰  

گاهی در کیمیاگری)  ۹۸ یق (دس ,µαīḳ ςηδχδλµµ≅  ان
Οκδρρµδθ 

۴۰۰  

  Tīµ ςηµδρ ۲۵۰  انجیر  ۹۹
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ده EI2معادل در   عنوان مدخل س  نو
تعداد 

  ها هواژ

زروت (گیاه دارویی)  ۱۰۰   µψθūσ Χηδσθηβγ ۵۰۰≅  ا

زشک)  ۱۰۱ ,µṭākī Αθνβϕδκλµµ≅  انطاکی (
Υδθµδσ 

۲۰۰  

زشک)  ۱۰۲   µṭāḳī Βµθχ ۳۰۰≅  انطاقی (

  µϖāʾ Οδκκσ ۸۰۰≅  انواء  ۱۰۳

ر  ۱۰۴  ,Λϕξāκ µχ Λϖāψηµ Ατθσνµ Ανφδ  اوزان و مقاد
≅ργσνθ 

۴۰۰۰  

زشک)  ۱۰۵   γθūµ Χηδσθηβγ ۵۰۰≅  اهرون (

  Bābūµχι Χηδσθηβγ ۲۰۰  بابونج/ بابونه (گیاه دارویی)  ۱۰۶

 Στθτµχιāµ Οδµδκνοδ  بادرنگبویه (گیاه دارویی)  ۱۰۷
Ινγµρντµδσ 

۳۰۰  

  ϑγλθ Ρχµ ۳۰۰۰  باده  ۱۰۸

  Ργτϕāʿā Χηδσθηβγ ۴۰۰  باذآورد (گیاه دارویی)  ۱۰۹

 Bārūχ  باروت  ۱۱۰

Βνκηµ,≅ξκνµ,
Εκννθ,Ρυνθξ,Ξθ 
Λνγλλχ 
ϑγµ,Οθθξ 

۱۲۰۰۰  

رورش باز)  ۱۱۱   Αξψθ Υηθ ۲۴۰۰  بازداری (

  Bāµ ϑνοε ۱۰۰  بان (درخت)  ۱۱۲

انی (منجم)  ۱۱۳
 
          بت
ّ
    Ασσānī Μκκηµν ۵۰۰  

زشک)  ۱۱۴ شوع (نام چند    Ατϕγσīργūʿ Ρντθχδκ ۷۰۰  بخت

  Ατχūḥ Λβχνµκχ ۸۰۰  وح (طلسمی از حروف ابجد)بد  ۱۱۵

  ξξāλ κʿχιūψ Φκµχ,Οδθµδσ ۴۰۰≅  رد العجوز (الصطالحی در تقویم)  ۱۱۶

زشک)  ۱۱۷   Αχīʿ κ,≅ρṭτθκābī Ρτσδθ ۴۰۰  بدیع اسطرالبی (منجم و 

  Θτψψ ςηµδρ ۱۲۰۰  رنج  ۱۱۸

زشک)  ۱۱۹ ر چلبی (   Αργīθ Čδκδαī Λδµφδ ۱۰۰  ش

  Αηṭrūχιī Υδθµδσ ۱۵۰  بطروجی (منجم)  ۱۲۰

  Αṭκλīyūρ Οκδρρµδθ ۲۰۰۰  بطلمیوس  ۱۲۱

  Ατḳrāṭ Χηδσθηβγ ۱۵۰۰  بقراط  ۱۲۲

  Αḳḳλ ϑνοε ۳۰۰  بقم (نوعی چوب)  ۱۲۳

 (حکیم مراکشی)  ۱۲۴
 

              بال
ّ

    Ακκā.Ηαµ ʿ≅ψψτψ δχ− ۲۰۰  
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ده EI2معادل در   عنوان مدخل س  نو
تعداد 

  ها هواژ

  Ατκατκ ≅κη Μηγσ ۹۰۰  بلبل  ۱۲۵

  Ακϕγī Ληκκ◊ρ ۶۰۰  بلخی (منجم)  ۱۲۶

ز شفاف) بلور (گونه  ۱۲۷   Αηκκϖθ Θτρϕ,Κλλ ۵۵۰  ای از کوار

  Εḥṣ κ,Ακūṭ Γτη Ληθµχ ۵۰۰  بلوط  ۱۲۸

  ʿ≅εṣ ϑνοε ۱۵۰  »عفص«آید: مقالۀ دوم  ذیل بلوط دو مقاله می  

  Ακīnūρ Οηµφθδδ ۱۵۰۰  بلینوس (حکیم یونانی)  ۱۲۹

ر ماده)  ۱۳۰   Ακηξξ Γδκκ,Οδκκσ ۱۵۰  بلیه (ش

  Αµχι Λξδθγνε ۳۰۰  بنگ  ۱۳۱

  Λτµχιηλ+ Αµū Εκδηρβγγλλδθ ۲۰۰۰  بنو منجم  ۱۳۲

  Mūsā+ Αµū Γηκκ ۵۰۰  بنوموسی  ۱۳۳

۱۳۴  
 شامل سدیم

 
          بوره (نمکی عمدتا
ً
کربنات                  

  سودا)
Αϖθḳ Χηδσθηβγ ۵۰۰  

  Ḳηθχ Υηθ ۳۰۰۰  بوزینه  ۱۳۵

ده در علوم خفیه)  ۱۳۶ س   Būnī Χηδσθηβγ ۷۰۰  بونی (نو

  ϑγθḳī Οηµφθδδ ۳۵۰  بهاءالدین خرقی (مؤلف آثار نجومی)  ۱۳۷

زشک عثمانی)  ۱۳۸  Αγχισ Λτṣṭεā  بهجت مصطفی افندی (
∆εδµχη 

Χτµκνο ۴۰۰  

  Bīrūnī Ανηκνσ ۱۷۰۰  بیرونی  ۱۳۹

  Αξṭāθ Οκδρρµδθ ۳۰۰  بیطار  ۱۴۰

ان  ۱۴۱ ,Bīmāθηρσāµ Χτµκνο,Βνκηµ  بیمارس
Şδγρτυθνφκτ 

۲۵۰۰  

  Bāψγθ Οκδρρµδθ ۵۰۰  پادزهر  ۱۴۲

ز کوهی)  ۱۴۳   ξξηκ ϑνοε ۲۵۰≅  پازن (

به  ۱۴۴   Ḳuṭτµ ≅ργσνθ,Ηµκηδϕ ۱۲۰۰۰  پ

 Ṭηαα  زشکی  ۱۴۵
Ρυφδ Ρλησγ,
ϑκδηµ,Εθµϕδ,
Ψγτ ληµφ 

۷۰۰۰  

  Ṭāʾηθ Υηθ ۴۰۰  رنده  ۱۴۶

  Μλīθ Υηθ ۲۰۰۰  پلنگ  ۱۴۷

  Ληψāµ ςηδχδλµµ ۲۰۰۰  راز  ۱۴۸
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ده EI2معادل در   عنوان مدخل س  نو
تعداد 

  ها هواژ

,Mīzāµ Ατθσνµ,Οφδ  رازو  ۱۴۹
ςηδχδλµµ 

۵۵۰۰  

یر (اصطالح احکام نجومی)  ۱۵۰ س
 

                        
َ
   Σρξīθ Ρβγηθλδθ ۱۵۰  

ریانی)  ۱۵۱ ُ        شری (دو ماه اول تقویم س                        ِ   Σηργθīµ Οκδρρµδθ ۳۰۰  

  Σργθīḥ Ρυφδ,Ρλησγ ۱۵۰۰  شریح (کالبدشکافی)  ۱۵۲

  Σʿdīκ ϑηµφ ۱۰۰  تعدیل (اصطالح نجومی)  ۱۵۳

  Σʿdīκ κ,ψλāµ ϑηµφ ۱۰۰  تعدیل زمان (اصطالح نجومی)  ۱۵۴

  Σḳwīλ Γνεδκηβγ,Υθηρβν ۲۸۰۰  تقویم  ۱۵۵

  Σḳī κ,Χīµ ϑηµφ ۵۰۰  الدین (منجم عثمانی) تقی  ۱۵۶

  Σḳwīµ Θδλϕδ ϑθτϕ ۸۰۰  تقوین (تولید)  ۱۵۷

  Σηλρāḥ Υηθ ۴۰۰  تمساح  ۱۵۸

  Σλλūψ Οκδρρµδθ ۱۰۰  تموز (دهمین ماه تقویم سریانی)  ۱۵۹

ین (صورت فلکی)  ۱۶۰
 
              ت
ّ
    Σηµµīµ ϑτµησψρβγ ۱۰۰  

  Tūσ Ινγµρσνµδ ۲۰۰  توت  ۱۶۱

  Tūtūµ Λσγδδ ۲۵۰۰  توتون  ۱۶۲

  Λγāσ Υηθ ۲۵۰۰  تیزشاخ  ۱۶۳

ّ  ثابت بن قر ه  ۱۶۴            Σγāαησ α− Ḳτθθ Θργδχ,Λνθκνµ ۶۰۰  

ر بن افلح (منجم و ریاضیدان)  ۱۶۵   Χιāαηθ α− ≅εκḥ Ρτσδθ ۳۰۰  جا

میدان)  ۱۶۶ ر بن حی ان (ش   Χιāαηθ α− Ḥξξāµ ϑθτρ,Οκδρρµδθ ۲۰۰۰            ّ            جا

  Χιālīnūρ ςκιδθ ۹۰۰  جالینوس  ۱۶۷

 Ḥξϖāµ  جانور  ۱۶۸
Οδκκσ,Θδθσδυ 
Μηκ, Ανθσνµ,
∆κϖδκκ Ρτσσοµ 

۱۱۰۰۰  

  Χιαθ ϖ’κ λτḳāακ Γθσµδθ ۱۵۰۰  جبر و مقابله  ۱۶۹

,Χιχϖκ Λβχνµκχ  جدول  ۱۷۰
Οκδρρµδθ 

۴۵۰  

  Χιτχγāλ Χνκρ ۲۵۰۰  جذام  ۱۷۱

  Χιθθāḥ Χτµκνο ۱۰۰۰  جراح  ۱۷۲

  Χιτθχιānī Ρβγβγσ ۴۰۰  جرجانی  ۱۷۳

۱۷۴   
 
 جزر و مد
ّ
          Λχχ ϖ χιψθ Λθσηµδψ Λθσηµ ۱۲۰۰  

شمند علم مکانیک)  ۱۷۵   Χιψθī Γηκκ ۵۰۰  جزری (دا
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ده EI2معادل در   عنوان مدخل س  نو
تعداد 

  ها هواژ

  Χικālī Σπηψχδγ ۲۰۰۰  )جاللی (تقویم  ۱۷۶

میدان)  ۱۷۷   Χιηκχϕī Ρσθνγληδθ ۴۰۰  جلدکی (ش

  Ργʿīµ ςηµδρ ۴۰۰  جو  ۱۷۸

  Χιτϖψγθ Γθσµδθ ۵۰۰  (اصطالح نجومی) جوزهر  ۱۷۹

  Ψηʾαḳ ϑκκ ۳۵۰  جیوه  ۱۸۰

  Čāξ Βνκηµ ۴۰۰  چای  ۱۸۱

  Nāʿūθ Γηκκ ۴۰۰  چرخ چاه  ۱۸۲

  Χιφγλīnī Ρτσδθ,Υδθµδσ ۳۰۰  چغمینی (منجم)  ۱۸۳

زشک)  ۱۸۴   Ḥāχιī Οāργā ςκργ ۳۰۰  حاجی پاشا (

زشک)حارث بن   ۱۸۵   Ḥāθησγ α− ϑκχη Οδκκσ ۸۰۰  کلده (

زشک)  ۱۸۶ ش دمشقی (   Ḥταξργ Χηλργḳī Χηδσθηβγ ۵۰۰  حب

ش حاسب (منجم)  ۱۸۷ ش/ح  Ḥαργ κ,Ḥāρηα  ح
≅κλθϖψī 

Γθσµδθ ۷۰۰  

  Εṣṣāχ+ Ḥχιχιāλ Χηδσθηβγ ۵۰۰  کننده، فصد کننده حجامت  ۱۸۸

  Ḥηθαāʾ Οδκκσ ۲۰۰  حرباء  ۱۸۹

  Ḥηρāα Φθχδσ ۱۲۰۰  حساب  ۱۹۰

  Ḥηρāα κ,ʿaḳχ Οδκκσ ۱۰۰۰  حساب العقد (اصطالح در حساب)  ۱۹۱

  Ḥηρāα κ,Φγταāθ Ρντηρρη ۴۰۰  حساب الغبار (حساب کردن با خاک)  ۱۹۲

ش  ۱۹۳   Ḥργīργ Κδυδµ ۱۲۰۰  حش

  Ḥκεāʾ Κνυηρ ۸۰۰  حلفاء (گیاه)  ۱۹۴

  Ḥηµµāʾ Βνκηµ ۵۰۰  حنا  ۱۹۵

  Ḥτµξµ α− ʾΗρḥāḳ Ρσθνγληθ ۲۰۰۰  حنین بن اسحاق  ۱۹۶

  Ḥηξκ Γηκκ ۲۵۰۰  مکانیک)حیل (علم   ۱۹۷

  Κταāµ Χηδσθηβγ ۸۰۰  خاربن  ۱۹۸

  Ργīḥ Χηδσθηβγ ۴۰۰  خارگوش (گیاه)  ۱۹۹

شت  ۲۰۰   Ḳτµεηχγ Υηθ ۱۵۰۰  خار

  ϑγāψηµ Ρλρ∫ ۸۰۰  خازن (منجم و ریاضیدان)  ۲۰۱

زشک)  ۲۰۲   ϑγāψηµī Υδθµδσ ۵۰۰  خازنی (منجم و 

ی)  ۲۰۳   Ργāλ Εγχ ۵۰۰  خال (عارضۀ پوس



 

 

١٣٧ 

خل
مد

ها
 ی

ار
ت
 خی

دا
ر 
 د
لم
ع

ی
ف
ار
ملع
رةا

 
الم
اس

 

ده EI2معادل در   عنوان مدخل س  نو
تعداد 

  ها هواژ

  Ḥηλāθ Θτρϕ ۵۰۰  خر  ۲۰۴

  Dīϕ ϑνοε ۴۵۰  خروس  ۲۰۵

زشک)  ۲۰۶ ,ϑγκīε α− ≅αη’κ  خلیفة بن ابي المحاسن (
Λḥāρηµ 

δχ− ۱۵۰  

  ϑγϖāθψλī Υδθµδσ ۳۰۰۰  خوارزمی (ریاضیدان و منجم)  ۲۰۷

د  ۲۰۸   Ργλρ Θβγδκ Ληκρσδηµ ۳۵۰۰  خورش

  ϑγηµψīθ Υηθ ۱۲۰۰  خوک  ۲۰۹

  Χλ Οδκκσ ۲۵۰۰  خون  ۲۱۰

  ϑγξξāṭ Ρτσδθ,Ρλρ∫ ۲۵۰  خیاط (منجم)  ۲۱۱

  Dāθ κ,ʿτκūλ Ρντθχδκ ۷۰۰  دارالعلوم (نام چند نهاد علمی)  ۲۱۲

  Dārṣīµ Χηδσθηβγ ۶۰۰  دارچین  ۲۱۳

  Ργηḥ Χηδσθηβγ ۵۰۰  درمنه  ۲۱۴

ارگان)  ۲۱۵   Χϖāθ Γκλ ۵۰۰  دوار (حرکت س

زشک)  ۲۱۶ سقوریدس (   Χηξτρḳτθīχηρ Χτακδθ ۴۰۰  د

  Χγηθāʿ Γηµψ ۶۰۰  ذراع  ۲۱۷

  Rāzī Φννχλµ ۳۰۰۰  رازی  ۲۱۸

  Αραāρ Χηδσθηβγ ۳۰۰  رازیانه  ۲۱۹

  Μηλρ Υηθ ۴۰۰  راسو  ۲۲۰

زاری نجومی)  ۲۲۱   Θταʿ ϑηµφ ۱۰۰۰  ربع (ا

  Θαīʿ Οκδρρµδθ ۱۰۰  ربیع (ماه سوم و چهارم قمری)  ۲۲۲

رنده)  ۲۲۳   Θτϕγϕγ Λθψνκογ ۲۵۰  رخ (

  Θτϕµ Μνλµτκ Γπ ۵۰۰  رکن (اصطالح علوم طبیعی)  ۲۲۴

م د  ۲۲۵ َ  ر   َ  Θλχ ϑγκ ۲۰۰  

  Θλḍāµ Οκδρρµδθ ۷۰۰  رمضان  ۲۲۶

  Κϖµ Λνθαη ۸۰۰۰  رنگ  ۲۲۷

  Ḳϖρ ḳτψḥ ςηδχδλµµ ۱۰۰۰  کمان رنگین  ۲۲۸

  Σγʿκα Υηθ ۵۰۰  روباه  ۲۲۹

زشک)  ۲۳۰ سی (   Rūετρ κ,≅ερīsī Τκκλµµ ۱۰۰۰  روفس االفس

  Θτʾξσ κ,Γηκāκ ϑηµφ ۶۰۰  رؤیت هالل  ۲۳۱



 

  

١٣٨ 

ده EI2معادل در   عنوان مدخل س  نو
تعداد 

  ها هواژ

  Θηξāḍηξξāσ Θργδχ ۱۳۰۰۰       ّ  ریاضی ات  ۲۳۲

  Zāʾηθχι ≅λλδ Θδφντθχ ۱۴۰۰  )جدول احکامزایجه (  ۲۳۳

  Ψθāε Υηθ ۱۵۰  زرافه  ۲۳۴

  Ληργληργ Υηθ ۴۰۰  زردآلو  ۲۳۵

  Ψʿεθāµ Ρµφτρσηµ ۱۰۰۰  زعفران  ۲۳۶

 Ψθḳālī Ρλρ∫ ۱۵۰۰  زرقالی (منجم)  ۲۳۷
 Ψκψκ Λδκυηκκδ ۲۰۰۰  زلزله  ۲۳۸

 Ψτλλτθθτχ Φγχ κ,Γηιιϖη  زمرد  ۲۳۹
κ,Πτχτλη 

۸۰۰  

  Μḥκ Υηθ ۲۰۰۰  زنبور  ۲۴۰

  Ρτλλ Ινγµρσνµδ ۱۳۰۰  زهر  ۲۴۱

زشک)زهراوی   ۲۴۲ )  Ψγθāwī Ρυφδ,Ρλησγ ۲۰۰۰  

,Ψξσūµ Ξνγµρσνµδ  زیتون  ۲۴۳
Υθηρβν 

۵۰۰  

  Zīχι ϑηµφ,Ρλρ∫ ۱۰۰۰۰  زیج  ۲۴۴

ره  ۲۴۵   ϑλλūµ Βνκηµ ۶۰۰  ز

زشک)  ۲۴۶   Sābūθ α− Ργκ ϑνγκ ۲۰۰  سابور بن سهل (

  Sāχι Χηδσθηβγ ۳۰۰  ساج (درخت)  ۲۴۷

  Sāʿ Γηκκ ۱۰۰۰  ساعت  ۲۴۸

  Ληψϖκ ϑηµφ ۱۰۰۰  ساعت آفتابی  ۲۴۹

  Sāḳ ϑηµφ ۲۵۰  (اصطالح ریاضی) ساق  ۲۵۰

  Ρηχθ ϑθτϕ ۵۰۰  سدر  ۲۵۱

  Ρηθāχι κ,Ḳuṭθτα Ληκλµµ ۴۰۰  القطرب (گیاه)سراج   ۲۵۲

  Ρθṭāµ Υηθ ۵۰۰  سرطان (صورت فلکی)  ۲۵۳

  Ρηϕαāχι Ργϖϕσ Σννθϖ ۵۰۰  سرکه  ۲۵۴

گ)  ۲۵۵   ϑτḥκ ςηδχδλµµ ۱۰۰۰  سرمه (س

زشک)  ۲۵۶   Ρʿχ κ,Χϖκ ϑθϖτκρϕξ ۲۵۰  سعدالدوله (

  Ρʿdāµ ϑτµησψρβγ ۱۵۰  سعدان (اصطالح نجومی)  ۲۵۷

زشکی)  ۲۵۸   Sʿīχ α− Αηṭrīḳ Ληβγδµ ۳۰۰۰  سعید بن بطریق (مؤلف 

زشک)  ۲۵۹   Ρʿīχ α− Ξʿḳūα ∆µχθδρρ ۵۰۰  سعید بن یعقوب الدمشقی (
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ده EI2معادل در   عنوان مدخل س  نو
تعداد 

  ها هواژ

κ,Χηλργḳī 
  ϑκα Υηθ ۲۰۰۰  سگ (حیوان در نجوم)  ۲۶۰

  Ρλσ ϑηµφ ۲۵۰۰  سمت (اصطالح نجومی)  ۲۶۱

۲۶۲  
دۀ آثار ریاضی و سمرقندی  س (نو

  نجومی)
Ρλθḳµχī Ληκκδθ ۵۰۰  

  Ρλϖκ Εηθδρσνµδ ۵۰۰  سموئل بن یحیی (ریاضیدان)  ۲۶۳

  Εµϕ.Εθϖ Υηθ ۴۰۰  سمور  ۲۶۴

جه (از اوزان)  ۲۶۵   Ρµχισ ςκϕδθ,Γηκκ ۵۰۰  س

د هند  ۲۶۶   Ρηµχ Γηµχ Οηµφθδδ ۵۰۰  س

گ  ۲۶۷   Ḥχιθ Οκδρρµδθ ۸۰۰  س

رنده)  ۲۶۸ گخوار (   Ḳaṭ Υηθ ۲۰۰۰  س

  Sūρµ Ινγµρσνµδ ۳۰۰  سوسن  ۲۶۹

زشک)  ۲۷۰   Ρτϖξχī Χηδσθηβγ ۴۰۰  سویدی (

  Ργλ Ρβγνξ ۳۰۰  سهم (هندسه و نجوم)  ۲۷۱

ب  ۲۷۲   Στεεāḥ Χηδσθηβγ ۴۲۰  س

زشک) زاده شانی  ۲۷۳ )  Ργānī,Ψāχδ Χυηρνµ ۴۰۰  

  Ργγχāµχι Θνρδµσγκ ۱۵۰  شاهدانه  ۲۷۴

ش  ۲۷۵   Ḳλκ δχ− ۷۰۰  ش

ر  ۲۷۶   Ηαηκ Οδκκσ ۲۰۰۰  ش

  Ργʿbāµ ςδµρηµβϕ ۵۰۰  شعبان  ۲۷۷

ر نور)  ۲۷۸ ارۀ  ٰ                شعری  (س      Ργηʿrā ϑτµησψρβγ ۳۵۰  

  Ηαµ Āvā Υηθ ۶۰۰  شغال  ۲۷۹

زشک)  ۲۸۰   Ργηεāʾī Ηρεγānī Χδ Αθτηµ ۲۵۰  شفایی اصفهانی (

  Ργεḳ ςηδχλµµ ۹۰۰  شفق  ۲۸۱

زار نجومی)  ۲۸۲   Ργϕϕāzīξξ ϑηµφ ۱۲۰۰  شکازیه (ا

  Ρτϕϕθ ςηµδρ ۷۰۰  شکر  ۲۸۳

ب  ۲۸۴
 
ق  ش
ُ
رنده)     )  Ργτµḳτα Υηθ ۱۰۰  

  Ργϖϖāκ ςδµρηµβϕ ۱۵۰  شوال  ۲۸۵

  Ργηαησγσγ Χηδσθηβγ ۲۰۰  شوید  ۲۸۶
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تعداد 
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ر (حیوان)  ۲۸۷   ρχ ϑηµχδθλµµ ۱۵۰۰≅  ش

رازی  ۲۸۸   Ργīrāzī Ρβγνξ,Γνφδµχηιϕ ۲۵۰  (ریاضیدان) ، عبدالملکش

زری (ادیب و منجم)  ۲۸۹   Ργξψθī Ρδκκγτλ ۲۰۰  ش

شه  ۲۹۰   Ψτχιāχι Βθανµη ۱۵۰۰  ش

  Ṣαθ Χηδσθηβγ ۱۵۰  صبر (گیاه)  ۲۹۱

  Ṣχε Χηδσθηβγ ۵۰۰  صدف  ۲۹۲

  Ṣεθ ςδµρηµβϕ ۱۵۰  صفر (ماه دوم قمری)  ۲۹۳

  Ṣηεθ Υδθµδσ ۱۰۰۰  صفر (عدد)  ۲۹۴

  Ṣλφγ Χηδσθηβγ ۲۵۰  صمغ  ۲۹۵

  Ṣµχκ Χηδσθηβγ ۵۰۰  صندل  ۲۹۶

اس) صنعانی (گیاه  ۲۹۷   Ṣµʿānī ϑγκ ۲۰۰  ش

اس  ۲۹۸   Ṣξχµ Χηδσθηβγ ۵۰۰  )یصیدنه/صیدله (داروش

  Ṭāκηʿ ϑηµφ,Εγχ ۹۰۰  طالع  ۲۹۹

  Ṭāwūρ Αδθ ۱۲۰۰  طاووس  ۳۰۰

زشکی)  ۳۰۱ دۀ آثار  س   Ṭαθī Σγνλβξ ۶۰۰  طبری (نو

  Ṭαīʿηξξāσ Κδσσηµβϕ ۱۰۰۰  طبیعیات  ۳۰۲

,Ṭαīʿ Οηµφθδδ  طبیعت  ۳۰۳
Μνµµτλ Γπ 

۳۰۰  

  Ṭūsī+ Μṣīθ κ,Χīµ Θφδο ۱۵۰۰  طوسی، نصیرالدین  ۳۰۴

  Αααφγāʾ Ακβγθδ ۱۰۰  طوطی  ۳۰۵

  ʿĀχι Βθρϕδκ ۲۵۰۰  عاج  ۳۰۶

اس) عاشق، محمد (کیهان  ۳۰۷   ʿĀργηḳ Σδρβγµδθ ۳۵۰  ش

  ʿĀααāρ α− Εηθµāρ Κδυη,Οθνυδµβκ ۲۰۰  عباس بن فرناس (منجم)  ۳۰۸

  ʿĀαχ κ,Θḥmāµ Ṣūfī Ρσδθµ ۴۰۰  عبدالرحمن صوفی (منجم)  ۳۰۹

زشک و منجم)  ۳۱۰  −ʿĀαχ κ,Ρκāλ α  عبدالسالم بن محمد (
Λτḥλλχ 

δχ− ۱۶۰  

  ʿ≅ργργāα Λδξδθγνε ۵۰  عشاب  ۳۱۱

  ʿUṭāθηχ Ρλρ∫ ۱۵۰۰  عطارد  ۳۱۲

ت)  ۳۱۳   ʿUṭāθηχ α− Λτḥλλχ δχ− ۵۰  عطارد بن محمد (عالم هی
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ده EI2معادل در   عنوان مدخل س  نو
تعداد 

  ها هواژ

  ʿUḳāα Υηθ ۵۰۰  عقاب  ۳۱۴

  ʿAḳθα Γδκκ ۴۰۰  عقرب  ۳۱۵

  ʿAḳīḳ Θδµσψ ۵۰۰  عقیق  ۳۱۶

۳۱۷  
دۀ  س (نو علی بن عباس مجوسی 

زشکی) رساله   های 
ʿ≅κī α− ʿ≅ααāρ κ,
Λχιūsī 

∆κφννχ ۲۰۰  

سی (چشمعلی بن   ۳۱۸   ʿ≅κī α− ʿĪρ Λησσϖνβγ ۵۵۰  زشک) ع

 ʿ≅κī α− Λτḥλλχ  علی بن محمد قوشچی (ریاضیدان)  ۳۱۹
Ḳūργχιī 

≅χµµ ≅χηυθ ۳۰۰  

  ʿ≅λλāθ κ,Λϖṣηκī Λησσϖνβγ ۴۰۰  زشک) عمار موصلی (چشم  ۳۲۰

 ʿΤλθ ϑγξāλ Χδ Εντβγδβντθ  عمر خیام  ۳۲۱
Βθδβδκτηρ 

۶۰۰۰  

  ʿΤµµāα Χηδσθηβγ ۴۰۰  عناب  ۳۲۲

  ʿ≅µϕαūσ Θτρϕ ۳۰۰  عنکبوت  ۳۲۳

  ʿŪχ Χηδσθηβγ ۴۰۰  عود (گیاه)  ۳۲۴

  Φγāεηḳī Χηδσθηβγ ۴۵۰  زشک) غافقی (چشم  ۳۲۵

  Φγµλ δχ− ۵۵۰۰  ها) غنم (انواع دام  ۳۲۶

  Fārābī ςκψδθ ۲۵۰۰  فارابی  ۳۲۷

  Εθφγānī Ρτσδθ,Υδθµδσ ۳۵۰  فرغانی  ۳۲۸

  Εṣsāχ+ Ḥχιχιāλ Αδφ ۹۰۰  )اصطالح طبیاد (  ّ فص    ۳۲۹

  Μτḥāλ Υηθ ۵۰۰  فالمینگو  ۳۳۰

  Εκϕ Γθσµδθ ۱۵۰۰  فلک  ۳۳۱

  Fūχγµχι Χηδσθηβγ ۵۰۰  فوذنج  ۳۳۲

  Fīκ Θτρϕ,Οδκκσ ۲۰۰۰  فیل  ۳۳۳

گ قیمتی)  ۳۳۴   Fīrūψχι Θτρϕ,Οκδρρµδθ ۷۰۰  فیروزه (س

  Fīσγāφγūθρ Θνρδµσγκ ۱۵۰۰  فیثاغورس  ۳۳۵

  Ḳαīṣī Οηµφθδδ ۵۰۰  قبیصی (منجم)  ۳۳۶

  Ḳāσ Γδρρ ۵۰۰  قات (گیاه)  ۳۳۷

  Ḳηακ ϑηµφ ۵۰۰۰  نجوم)قبله (در   ۳۳۸

  Ḳταα Οδκκσ ۵۵۰  االرض  قبة  ۳۳۹

اب توزین)  ۳۴۰   Ḳθρṭūµ Ιντηβγδ ۵۰۰  قپان (اس



 

  

١۴٢ 

ده EI2معادل در   عنوان مدخل س  نو
تعداد 

  ها هواژ

سی (ریاضیدان)  ۳۴۱   Ḳθābīsī Αθνβϕδκλµµ ۵۰  قراب

  Ḳηθāµ Οηµφθδδ ۴۰۰  قران (اصطالح نجومی)  ۳۴۲

  χ ۱۰۰۰اḲτθʿ Ε  قرعه  ۳۴۳

ین آفریقایی  ۳۴۴   Βνµρσµσηµτρ ≅εθηβµτρ Αδµ Ξγη ۸۰۰  قسطن

  Ḳτρṭā α− Κτḳā Γηκκ ۴۰۰  طا بن لوقا (مترجم متون علمی یونانی)سق  ۳۴۵

  Ḳuṭα ϑτµησψρβγ ۱۰۰۰  قطب  ۳۴۶

زشک) قطب  ۳۴۷ رازی (منجم و    Ḳuṭα κ,Χīµ Ργīrāzī ςηδχδλµµ ۱۰۰۰  الدین ش

  Ṭāρ ϑηµφ ۵۰۰  نما قطب  ۳۴۸

  Βνλορρ ςηδχδλµµ ۸۰۰  نما قطب  ۳۴۹

  Ḳaṭrāµ Χηδσθηβγ ۱۵۰  قطران  ۳۵۰

  Ḳaṭʿ Αι⌡θϕλµ ۵۰۰  (اصطالح ریاضی)قطع   ۳۵۱

  Ḳκṣādī Ρντηρρη ۶۰۰  قلصادی (ریاضیدان)  ۳۵۲

  Ḳηκξ Τκκλµµ ۶۰۰  قلیا  ۳۵۳

  Ḳκξūbī Αθνβϕδκλµµ ۳۰۰  قلیوبی، احمد  ۳۵۴

  Ḳµāσ δχ− ۳۰۰۰  قنات  ۳۵۵

زشکی)  ۳۵۶   Ḳτϖϖ Ανδθ,≅θµκχδψ ۴۰۰۰  قوه (نیرو، در 

  Ḳγϖ Βγτχγτθη ۵۰۰۰  قهوه  ۳۵۷

اسی قیافه  ۳۵۸   Ḳηξāε Εγχ ۵۰۰  ش

ی  ۳۵۹   Γηµχηαāʾ Χηδσθηβγ ۶۰۰  کاس

  ϑργānī.ϑāργī Υδθµδσ ۷۰۰  کاشانی (منجم و ریاضیدان)  ۳۶۰

  Ḳηθṭāρ Ρδκκγδηλ ۱۰۰۰  کاغذ  ۳۶۱

  Kāfūθ Χηδσθηβγ ۹۰۰  کافور  ۳۶۲

  ϑαηχ Θνχηµρνµ ۵۰۰۰  کبد  ۳۶۳

  ϑηαθīσ Τκκλµµ ۱۵۰۰  کبریت  ۳۶۴

ر  ۳۶۵   Ḥλāλ Υηθ ۲۰۰۰  کبو

  ϑσσāµ ≅ργσνθ ۴۰۰  کتان  ۳۶۶

  ϑθχιī Υδθµδσ ۷۰۰  (ریاضیدان)جی کر  ۳۶۷

  Μρθ Υηθ ۲۰۰۰  کرکس  ۳۶۸

  ϑθϕχχµ Υηθ ۳۰۰۰  کرگدن  ۳۶۹
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ده EI2معادل در   عنوان مدخل س  نو
تعداد 

  ها هواژ

  ϑτθ ςηδχδλµµ ۱۰۰۰  کره (شکل هندسی)  ۳۷۰

  ϑρθ Ρντηρρη ۵۰۰  کسر (در ریاضی)  ۳۷۱

  ϑτρūε ςηδχδλµµ ۱۴۰۰  کسوف و خسوف  ۳۷۲

  Ψαīα ςηµδρ ۴۰۰  کشمش  ۳۷۳

  Χατʿ Υηθ ۲۸۰۰  کفتار  ۳۷۴

  Φγτθāα Οδκκσ ۶۰۰  کالغ  ۳۷۵

  ϑλāκ κ,Χīµ Εāθρī Οηµφθδδ ۳۰۰  الدین فارسی (ریاضیدان) کمال  ۳۷۶

  Ρηλρηλ Χηδσθηβγ ۴۰۰  کنجد  ۳۷۷

ار گیالنی  ۳۷۸   Kūργηξāθ α− Καāµ Ιντηβγδ ۳۰۰  کوش

  Kūhī Υδθµδσ ۴۰۰  کوهی (ریاضیدان)  ۳۷۹

اس)  ۳۸۰   Kōhēµ κ,ʿAṭṭāθ Χηδσθηβγ ۵۰۰  کوهین عطار (داروش

  ϑγθταā Οκδρρµδθ ۴۰۰  کهربا  ۳۸۱

ری  ۳۸۲   Λχιθθ ϑτµησψρβγ ۱۰۰۰  کهکشان راه ش

اره  ۳۸۳   ϑξχ Γθσµδθ ۱۲۰۰  ای) ای افسانه کید (س

  Kīληξāʾ Τκκλµµ ۴۰۰۰  کیمیا  ۳۸۴

  Ψτḥκ Γθσµδθ,Θφδο ۸۰۰  کیوان  ۳۸۵

  Αḳθ ϑνοε ۲۵۰  گاو  ۳۸۶

ش  ۳۸۷   Χιāmūρ Υηθ ۲۰۰۰  گاوم

  Χιηṣṣ Λθηρ ۷۰۰  گچ  ۳۸۸

  Ρηµµϖθ Υηθ ۲۸۰۰  گربه  ۳۸۹

  Χιϖψ Χηδσθηβγ ۵۰۰  گردو  ۳۹۰

  Χγηʾα ϑνοε ۳۰۰۰  گرگ  ۳۹۱

  Φψ ≅σγθ ≅κη ۲۵۰  گز (واحد طول)  ۳۹۲

  ςθχ Ινγµρσνµδ ۳۰۰  گل  ۳۹۳

  Māʾ κ,ςθχ Ρµφτρσηµ ۵۰۰  گالب  ۳۹۴

  Ḳλḥ ≅ργσνθ ۵۰۰  گندم  ۳۹۵

  ϑηαθīσ Ληκλµµ ۱۰۰۰  گوگرد  ۳۹۶

اسی ه گیا  ۳۹۷   Μαāσ ϑθτϕ ۲۵۰۰  ش

  Ρτκḥfā Υηθ ۵۰۰  شت الک  ۳۹۸
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ده EI2معادل در   عنوان مدخل س  نو
تعداد 

  ها هواژ

  Ργḳīḳσ κ,Μτʿmāµ Χηδσθηβγ ۵۰۰  الله  ۳۹۹

خ محمد (گیاه الله  ۴۰۰ اس) زاری، ش   Lāκδψārī Λδµψδκ ۵۰  ش

  Κλṭ Υηθ ۵۰۰  لمط (غزال آفریقایی)  ۴۰۱

  Māθχīnī Οκδρρµδθ,Ρλρ∫ ۴۵۰  ماردینی (نام سه ریاضیدان و منجم)  ۴۰۲

زشک)  ۴۰۳   Māρθχιϖξγ Χηδσθηβγ ۴۵۰  ماسرجویه (

  Mālāθξā Χνκρ ۵۰۰  ماالریا  ۴۰۴

  Ḥξξ Θτρϕ ۴۵۰  مار  ۴۰۵

  Χχιāχι ϑνοε ۳۵۰  ماکیان  ۴۰۶

  Ḳλθ Θνχηµρνµ ۲۰۰۰  ماه  ۴۰۷

  Ρλϕ Υηθ ۲۵۰۰  ماهی  ۴۰۸

  Λτσγκκσγ Γθσµδθ ۳۰۰  مثلث  ۴۰۹

  Λχιθīṭī Υδθµδσ ۶۰۰  مجریطی (ریاضیدان و منجم)  ۴۱۰

  Λτḥθθλ Οκδρρµδθ ۵۰۰  محرم  ۴۱۱

زشک)  ۴۱۲  Λτḥλλχ α− ≅ḥλχ  محمد بن احمد اسکندرانی (
κ,Ηρϕµχθānī 

Ιµρδµ ۲۵۰  

۴۱۳  
(ریاضیدان و  سی ماهانی  محمد بن ع

  منجم)
Λτḥλλχ α− ʿĪsā 
Māhānī 

Ρδρηµν ۲۵۰  

  Λθθāϕτργī ϑηµφ ۴۰۰  مراکشی (منجم)  ۴۱۴

  Λθχιāµ Χηδσθηβγ ۴۵۰  مرجان  ۴۱۵

  Λθṣχ Ρλρ∫ ۲۵۰۰  مرصد (اصطالح نجومی)  ۴۱۶

  Θτϕγāλ Ξρρδθ Σαα ۷۵۰  مرمر  ۴۱۷

ز  ۴۱۸   Χγµχι Χηδσθηβγ ۳۰۰  مرمر س

  Κτʾκτʾ Χηδσθηβγ ۷۰۰  مروارید  ۴۱۹

  Ληθθīϕγ Θτρϕ ۱۰۰  مریخ  ۴۲۰

زشکی)  ۴۲۱   Λψāχι Ρµφτρσηµ ۵۰۰  مزاج (اصطالح 

  Μτγāρ Χηδσθηβγ ۱۰۰۰  مس  ۴۲۲

حی جرجانی  ۴۲۳   Λρīḥī Χιτθχιānī Χηδσθηβγ ۵۰۰  مس

  Λργāḳ Ενµσηµδ ۵۰  مشاقه (منجم و ریاضیدان)  ۴۲۴

ار  ۴۲۵ ری (س   Λτργσθī Γθσµδθ ۵۵۰  )همش
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ده EI2معادل در   عنوان مدخل س  نو
تعداد 

  ها هواژ

  Ληρϕ Χηδσθηβγ ۵۰۰  مشک  ۴۲۶

  Λṭāκηʿ ϑηµφ ۱۲۰۰  مطالع  ۴۲۷

اس)  ۴۲۸ زشک و داروش   Λṭθ Βγνµδηθη ۴۰۰  مطر (

  Λṭκʿ ϑηµφ ۷۰۰  مطلع (اصطالح نجومی)  ۴۲۹

  Λʿχηµ ≅ργσνθ,Λτθογκξ ۳۳۰۰۰  معدن  ۴۳۰

  Λτḳāακ Θνρδµσγκ  ۱۵۰۰  مقابله (اصطالح نجومی)  ۴۳۱

زشکی)  ۴۳۲   Λτḳϖϖīyāσ Ρµφτρσηµ ۸۰۰    ّ                  مقو یات (اصطالح 

  Χγταāα ϑνοε ۴۰۰  مگس  ۴۳۳

  Χιθāχ ϑνοε,Βγδµ ۹۰۰  ملخ  ۴۳۴

  Λµāẓηθ Ραθ ۱۲۰۰  مناظر/علم المناظر  ۴۳۵

  Λµāψηκ ϑτµησψρβγ ۱۵۰۰  منازل (اصطالح نجومی)  ۴۳۶

  Λτµχιχιηλ Εγχ ۵۰۰  منجم  ۴۳۷

,Ληµṭaḳσ κ,ατθūχι Γθσµδθ  منطقة البروج (اصطالح نجومی)  ۴۳۸
ϑτµησψρβγ 

۴۵۰۰  

  Εʾθ Υηθ ۲۸۰۰  موش  ۴۳۹

  Μηλρ Υηθ ۷۰۰  موش صحرایی  ۴۴۰

ره معدنی تیره)  ۴۴۱   Mūληξāʾ Χηδσθηβγ ۴۵۰  مومیاء (ش

  Ξαθūγ Ινγµρσνµδ ۲۵۰  مهرگیاه  ۴۴۲

  Ḳθµετκ ≅ργσνθ ۴۰۰  میخک  ۴۴۳

  Mīḳāσ ϑηµφ ۲۵۰۰  میقات (اصطالح نجومی)  ۴۴۴

  Λξκ ϑηµφ ۲۵۰۰  میل (اصطالح نجومی)  ۴۴۵

  Nāθµχι Υηθ ۸۰۰  نارنج  ۴۴۶

  Ψτγθ Γθσµδθ,Θφδο ۸۰۰  ناهید  ۴۴۷

ید  ۴۴۸   Μαīχγ Γδηµδ ۵۰۰  ن

,Μτχιūλ ϑτµησψρβγ  نجوم  ۴۴۹
ϑµοοδθσ 

۸۰۰۰  

  Μτχιūλ ∋≅ḥkāλ− κ,( Εγχ ۳۸۰۰  نجوم، احکام  ۴۵۰

  Μϕγκ Υηθ ۱۲۰۰  نخل  ۴۵۱

  Μθχιηρ δχ− ۴۵۰  رگس  ۴۵۲

  Μηṣε κ,Μγāθ δχ− ۱۲۰  النهار نصف  ۴۵۳
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ده EI2معادل در   عنوان مدخل س  نو
تعداد 

  ها هواژ

  Μṭrūµ Χηδσθηβγ ۴۰۰  )رهنوع بو ششنطرون (نام   ۴۵۴

  Μεṭ Εδθθηδθ ۴۵۰۰  نفت  ۴۵۵

  Εηḍḍ ∆γθδµϕθδτσψ ۶۰۰  نقره  ۴۵۶

  Ληκḥ Χδκβλαθδ ۳۰۰۰  نمک  ۴۵۷

  Nūθ Ανδθ ۲۰۰۰  نور  ۴۵۸

  Nūργχτθ Θτρϕ ۵۰۰  نوشادر  ۴۵۹

زی (منجم)  ۴۶۰   Μξθīzī Γνφδµχηιϕ ۲۵۰  نیر

  Μηθµχι Εγχ ۱۲۰۰  جات (علم)ننیر  ۴۶۱

شکر  ۴۶۲   Ḳuṣα κ,Ρτϕϕθ Αδθσγηδθ ۲۵۰۰  ن

سان (هفتمین   ۴۶۳   Μηρāµ Οκδρρµδθ ۱۵۰  ماه)ن

اس) نیکوالس دمشقی (گیاه  ۴۶۴   Μηḳūlāʾūρ Χθνρρθθσ,Κτκνερ ۱۰۰۰  ش

  ςαā Οµψβ ۲۰۰۰  وبا  ۴۶۵

  ςεḳ Ρδρηµν ۳۰۰۰  وفق (مربع جادویی)  ۴۶۶

زشک)  ۴۶۷   Hāmūµ Γδξχ ۱۵۰  هامون (

  Γτχγτχ ςδµρηµβγ ۷۰۰  هدهد  ۴۶۸

  Γκīκχι Χηδσθηβγ ۹۰۰  هلیلج/هلیله (میوه)  ۴۶۹

  ʿΗκλ κ,Γµχρ Ρντηρρη ۳۳۰۰  هندسه  ۴۷۰

ت، علم  ۴۷۱   ʿΗκλ κ,Γξʾ ≅θµκχδψ ۲۵۰۰  هی

  Yāρλīµ Υηθ ۱۰۰  یاسمین  ۴۷۲

,Ξḳūσ ≅κ,Γηιιϖη κ  یاقوت  ۴۷۳
Πχχτλη 

۱۵۰۰  

گ  ۴۷۴ ش (س   Ξχ Σργ Ανρϖνθσγ ۴۰۰  باران) ید

  Ξργλ Ακηθ,Ακννλ ۱۵۰۰  شم  ۴۷۵

  Εγχ Υηθ ۴۵۰۰  یوز  ۴۷۶

زشک)  ۴۷۷ ,Yūρτεī Αδθσγδκρ  یوسفی (
Ανρϖνθσγ 

۱۵۰  

  Ργηḥ Χηδσθηβγ ۴۰۰  یونجه  ۴۷۸
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  های دورۀ اسالمی زیج
  های بنو ون دالن مجموعۀ مقاله

  ١پویان رضوان

شارات اشگیت۲۰۱۴در ژانویۀ  دورۀ  های زیج«را با عنوان  ٣جلد دیگری از مجموعۀ واریوروم ٢، ان

ژوهش تاریخی :اسالمی شر کرده است. این کتاب که با  ٤»تحلیل ریاضی و  دمه و صفحه مق ۱۲من

ه مقاله از صفحه متن اصلی چاپ شده ۳۵۰
 
           ، شامل ن
ُ
 دکتر        

های دورۀ اسالمی است که هر دربارۀ زیج ٥بنو ون دالن

ش شریات تخصصی تاریخ علم کدام از آنها پ چاپ  ر در 

هشده رجس رین مورخان نجوم و ریاضیات اند. مؤلف از 

ژوهش در زیج های دورۀ  دورۀ اسالمی با حوزۀ مطالعاتی 

اسالمی و نیز انتقال علم بین تمدن اسالمی، چین، هند و 

ش اری مجلۀ بین اروپا است. وی پ راس تاریخ المللی ر و

وریا ماتماتیکابه نام  ریاضیات س ر عهد ٦ه ه داشت و را 

ژوهشی هم رست طرح  نی «اکنون سر آثار عربی و الت

  در مونیخ است.  ٨ادر آکادمی علوم باواری ٧»بطلمیوس

ه مجموعۀ مقاله های مندرج در این جلد به دو دس

م شده ۀ نخست با عنوان کلی تقس رای تحلیل روش«اند. دس شامل پنج مقاله است که » ها زیجهایی 

رت ر است:عنوان آنها به    ب ز

رای بازیابی شاخصه یروش« -۱ اخته از آماری  تاوروس؛ »دورۀ اسالمی های زیجهای ناش شمارۀ  ٩،س

 ؛ ۱۴۵ -۸۵م، ص ۱۹۸۹، ۳۲

                                                        
یاد  .١ رةالمعارفب  pnrezvani@gmail.comاسالمی،  دا

2. Ashgate 
3. Variorum 
4. Islamic Astronomical Tables, Mathematical Analysis and Historical Investigation 
5. Benno van Dalen 
6. Historia Mathematica 
7. Ptolemaeus Arabus et Latinus (PAL) 
8. Bavarian Academy of Sciences and Humanities 
9. Centaurus 
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رخی فرمولبخش رةالبروجهای نجومی؛ مقدمات؛ تمایل های اصلی: نمادگذاری و  زیج در  دا

جفینی د در س   زیج شامل.؛ خروج از مرکز خورش

تاوروس؛ »بطلمیوس جدول تعدیل زماندربارۀ « -۲  ؛ ۱۵۳ -۹۷م.، ص ۱۹۹۴، ۳۷، شمارۀ س

های اصلی: تعدیل زمان: بیان نظری؛ بخش

رای تعدیل زمان؛ جدول تحلیل جدول هایی 

رای تعدیل زمان: زمینۀ تاریخی، توضیح  بطلمیوس 

یجه گیری، جدول تعیین جدول، تحلیل ریاضی، ن

 .۱۲۷۸زمان در پاپیروس پ. لندن 

رای مقدار حقیقی طول « -۳ رةالبروججدولی  ی دا

د در  شریۀ مؤسسۀ تاریخ علوم ؛ »زیج جامعخورش

، طبیعی یوهان ولفگانگ گوته شگاه فرانکفورت ، دا

 ؛ ۱۹۰ -۱۷۱م.، ص ۱۹۹۴

در این مقاله ون دالن جدولی را تحلیل کرده که 

روفسور ا . س. کندی در  یادوارۀ                      ِ             با جدولی که 

مرتبط است.  ررسی کردهم.) ۱۹۷۷( ویلی هارتنر

سی بخش   ۲-۶- ۳بخش اصلی این مقاله بازنو

 م.) است.۱۹۹۳نامۀ دکتری ون دالن (پایان

نی« -۴ مطالعاتی در علوم دقیق دورۀ  :از بغداد به بارسلون؛ »خوارزمی: تحلیل تعدیل زمان زیج بازب

روفسور خوان ورنت ی. سامسو، بارسلون، اسالمی به یاد  ولراس و ج  ی. کس ۀ ج  راس ِ                    ، و                ِ م.، ۱۹۹۶          

 ؛ ۲۵۲ -۱۹۵، ص ۱ج 

رای مطالعۀ جدولبخش های نجومی خوارزمی؛ های اصلی: زندگی و آثار خوارزمی؛ منابعی 

ن دربارۀ  ش رای تعدیل  زیجررسی نتایج پ خوارزمی؛ تعدیل زمان؛ تحلیل جدول خوارزمی 

قل، بازسازی ت ضریبزمان: توضیح جدول،  واییبدیل، متغیر مس د  مطالع اس به و تعدیل خورش

ر نتایتاریخ، تخمین مقدار ثابت مبدأ کار رفته روش  ج حاصل از، روش کمترین مربعات، تفس

دی  های بازهکمترین مربعات،  رای یافته انتقالاطمینان، تعدیل خورش ، انتقال در جدول خوارزمی 

 تعدیل زمان.    

شأ جدول« -۵ نگم ی س ِ       های حرکت میانگین ج  ان؛ »                  م.، ۲۰۰۰، ۳۵، شمارۀ مجلۀ تاریخ علم هندوس

 ؛ ۶۶ -۴۱ص 

شأ مقدارهای  رفته؛کار های میانگین روزانۀ بههای اصلی: مواضع مبدأ زمانی؛ حرکتبخش م
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رای حرکت نگ  ی س رای گره صعودی ِ                 ج  نگ  ی س ِ                       های میانگین روزانه؛ بازسازی جدول ج                                   

 مریخ.  

ۀ دوم مقالهعنوان  ر مقاله با عنوان ۴است. این بخش شامل » هامطالعاتی در زیج« هاکلی دس های ز

  است:

ین زیج هندی زیج ناصری« -۶ ها و ارتباطش اسالمی همراه با جدول -تألیف محمد بن عمر. نخس

نگری؛ چاپ نخست در »زیج عالئیبا  ۀ مطالعاتی در تاریخ علوم دقیق به یاد دیوید پ راس ، و

ریل،  )، ۸۶۲-۸۲۵م. (ص ۲۰۰۴     ِ  ِ                                                    سی.  رن ت، ی. پ. هوخندایک، ک. پلوفکر و م. یانو، لیدن، 

 ؛ ۳۷- ۱ص 

ارههای اصلی: حرکتبخش د، ماه و س د، ماه و های میانگین روزانۀ خورش ها؛ مواضع خورش

اره اره؛ تعدیلتاریخمبدأ در ها س د، ماه و س  ها.های خورش

      ُ زیج م  سخۀ خطی دوم « -۷
 
 مت
َ
، مجلۀ تاریخ علوم دقیق و طبیعی در تمدن اسالمی سهیل:؛ »َ  ح ن  

 ؛ ۴۴-۹م.، ص ۲۰۰۴، ۴بارسلون، شمارۀ 

ش بخش ر اساس چی سخۀ خطی الیپزیگ  سخۀ خطی؛ محتوای  ش دوبارۀ  های اصلی: چی

جی، طولشماری، مثلثات، نجوم کروی و زمانموضوعی: گاه رةالبروجهای س ارهدا ها، ی س

رةهای  عرض ارهالبروجدا گاهی س س ارهها، ا ارههای س ها، ثوابت، ها و ماه، گرفتها، رؤیت س

 جغرافی، احکام نجوم، گوناگون. 

ریاضیات آسمانی و ؛ »از بتانی (با همراهی فریتز پدرسن) زیج صابیهای تصحیح دوبارۀ جدول« -۸

س سو فولکر ی. دزمینی. یادوارۀ شصت و پنجمین سال تولد م ۀ ج  راس ِ     . و ابلیو. داوبن، س.           

ر، پ. کونیچ، آ. کوهن و پ. ر. لورچ،  وریکا لئوپولدیناکرش س ، آکادمی علوم ۵۴شمارۀ  ١،آکتا ه

 ؛ ۴۲۸-۴۰۵م.، ص ۲۰۰۸لئوپولدینا در آلمان، 

زارهای دیگر جدولبخش د؛ ا  های منتخب.های اصلی: تصحیح دوبارۀ جدول میل خورش

تأریخ «؛ چاپ نخست ذیل »هاشماری اعصار در زیجگاهها و اعصار در جهان اسالم: تاریخ«  -۹

رةالمعارفدر » ۲آی.   ؛ ۱۱-۱)، ص ۲۷۱- ۲۶۴م. (ص  ۲۰۰۰، ۱۰، چاپ جدید، جلد اسالم دا

ری شده از مبدأ ها و دوره های اصلی: تقویمبخش ها؛ (اصل)؛ تبدیل زمانیها؛ روزهای س

  ها؛ گوناگون.مداخل؛ جدول

                                                        
1. Acta Historica Leopoldina 



 

  

١۵٠ 

رۀ 
ش

م، 
دو

ل 
سا

ن، 
یرا
و ا

م 
ال
اس

ی 
لم
 ع
ث
را
می

وم
د

 
ی 
یاپ
(پ

۴
 ،(

یز
پای

 
و 

ان
ست
زم

 
۱۳
۹۲

 

  وسیثاوذوس  ُ َ ا ک ر
  ١مقدم یریمعصومه ام

داللی وس: هندسۀ فضایی و اس ر ثاوذوس
 
ک
 
                                  ا

َ
 
ُ
رجمه و شرح حجت  االسالم علی  ، 

شارات آیت اشراق،  قمشه زمانی ری.۱۷۸ش، ۱۳۹۲قم، ای، ان   ص وز

رد علوم دورۀ اسالمی نجوم کروی است و این به علت اهمیت تعیین وقت در   یکی از شاخه رکار های 

ات نجومی تعیین می د و محاس شود و به همین علت از  اسالم است. اوقات با حرکت ماه و خورش

س می قدیم این شاخۀ علمی در مدارس و حوزه ات را با دقت کافی شد تا ب های دینی تدر توانند محاس

  انجام دهند.

ر (کره
 
ک
 
      هندسۀ کروی یا علم ا

َ
 
ُ
ش                     رای مطالعۀ مثلثات کروی و هر دو پ شی است پایه  نیازی  ها) دا

ره ررسی دا رای ورود به مباحث نجوم کروی. موضوع علم اکر  ند  ر روی  هس های صغیره و عظیمه 

ت به یکدیگر است.  س ش از اقلیدسکره و وضعیت آنها  رفته و  به کار می (قرن سوم ق.م) این علم پ

ره هایی شامل قضیه دربارۀ آن کتاب ه شده  های مهم در مورد دا ر روی کره نوش های عظیمه و صغیره 

وس ٢است. ّ  (معر  ٣تئودوس وس« ش    یااهل  ریاضیدان و منجم یونانی قرن اول ق.م) ،»ثاودوس ی  ٤بی

 مورد توجه منجمان بود، در مجموعهقضایای هندسۀ کروی و قضایا
 
                                یی را که صرفا
ً
ای شامل سه مقاله و               

رکه در دورۀ اسالمی  خواند sphaericaو آن را د پنجاه و نه قضیه گردآور
 
ک
 
 األ

َ
 
ُ
  نامیده شد.   

ر
 
ک
 
 ا

َ
 
ُ
ر دیگر  جع در زمینۀ هندسۀ کروی است. این کتابکتابی مر   وسبه همراه دو ا جزو  ٥تئودوس

ر آثاری بود که  ٦»صغیرنجوم «ای بود که پاپوس (قرن چهارم م.) آن را  مجموعه مل  نامیده است و مش

س از اتمام  شجوی ریاضی باید  رداختن به  اصولدا ش از  در دورۀ خواند.  می مجسطیاقلیدس و پ

شمندان مسلمان  ر ریاضی از دا میده شد. این کتاب نا متوسطاتاسالمی این مجموعه به انضمام چند ا

                                                        
شگاه تهران،  .١ ژوهشکدۀ تاریخ علم دا اس ارشد تاریخ علم،   mamirimoqadam@gmail.comکارش
ظاهرات و اقلیدس در کتاب  الکرة المتحرکةقرن سـوم ق.م) در کـتاب ( )وتولوکوساطولوقوس (معرب آرخـی از این قضایا را  .٢

رده الفلک  اند. به کار 
3. Theodosius. 

٤. Bithynia..اه و مرمره ای صغیر در ساحل دریای س انی آس   ، شهر باس

وس بنگرید به: امیری مقدم،  .٥ ایی با آثار دیگر تئودوس   .۱۰۴-۹۷، ص۱۳۹۱رای آش

٦. The Little Astronomy  که در مقابلThe Great Astronomy  بطلمیوس قرار داشت. مجسطییعنی همان  
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را  رداخته است ز ر سماوی به اثبات قضایا  وۀ هندسی و بدون ارجاع به دوا اولین کتابی است که به ش

ر سماوی مثل  ظاهرات الفلکو  الکرة المتحرکةر مانند  قضایای کتب قدیمی رةالبروجبا توجه به دوا  دا

  اند.  و افق اثبات شده

رجمه شد در دورۀ اسالمی حداقل سه اکر ر ١یا چهار بار به عربی  سی)  و سه بار نیز تحر (بازنو

ر خواجه نصیرالدین طوسی ( ر، تحر ر محی الدین ۶۷۲-۵۹۷شده است که از این سه تحر ق) و تحر

 یو پالتو ٢کرمونایی گرارددو بار توسط  هجری ۶در سدۀ  اکرق) در دست است. ۶۸۲د.(مغربی 

رجمه شده  ٣تیولیایی نی  رجمۀ عربی به الت از روی 

  ٤است.

 کتابی با عنوان 
 
                اخیرا
ً
وس      توسط  اکر ثاوذوس

شر شده  حجت االسالم دکتر علی زمانی قمشه ای من

رجمه و شرح  است که حاوی متن تصحیح شده، 

ر  ر خواجه نصیرالدین طوسی  وس اکرتحر  تئودوس

کتاب است. آقای زمانی، همانگونه که خود در مقدمۀ 

س  بیان می کند، این رساله را در حوزۀ علمیۀ قم تدر

رجمه  س از آن تصمیم گرفته است که آن را  کرده و 

های نجومی فهم آن را  و شرح کند و با آوردن مثال

  ر کند. رای هندسه آموزان آسان

وساکر کتاب  شامل مقدمه، متن تصحیح  تئودوس

ر اکرشدۀ  که بعد  ها و توضیحاتی است ، قضیهتحر

یابد. در آغاز باید بگویم که مصحح  از هر قضیه آمده است و در نهایت با بخش اصطالحات پایان می

ر طوسی از  در هیچ جای این کتاب، نه روی جلد و نه در مقدمه، به این نکته که این کتاب، متن تحر

وس اکر رجمۀ عربی  تئودوس ر طوسی در صور ٥ای نکرده است. اشاره اکراست و نه متن  تی که متن تحر

رجمۀ عربی متن  وۀ تألیف متن، ، چه از اکربا  ر نظر محتوای ریاضی و چه ش متفاوت است. تحر

ژگی ز می اکرهایی دارد که آن را به طور کلی از متن  طوسی و کند. او قبل از تعاریف مقالۀ اول  متما

                                                        
1. Storey, p. 2. 
2. Gerard of Cremona. 
3. Plato of Tivoli. 
4. Dictionary of Scientific Biography, XIII, p. 320. 

ر طوسی از  .٥ اسی ارشد در سال  اکرمتن تحر وس در قالب پایان نامۀ کارش رجمه و  ۱۳۸۹تئودوس شگاه تهران تصحیح،  در دا

نی ۱۳۸۹، امیری مقدمشرح شده است. بنگرید به:  رجمۀ عربی و الت توسط دو محقق تاریخ  ۲۰۱۰در سال  اکر. همچنین متن 

سی چاپ شده است. و دکتر ریچارد لورچ تصحیح شده و به همراه خالچ علم دکتر پل کونی صۀ محتوای ریاضی آن به انگل

ر بنگرید به: امیری مقدم،  ر با این ا ش ایی ب  .۱۰۲-۹۸، ص ۱۳۹۱رای آش
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رجمۀ عربی  ، تاریخچهاکر کند. این  آورد و بعد از این تعاریف پنج اصل موضوع بیان می می اکرای از 

ده است، در اثبات قضیه اکراصول موضوعه که ساختار ریاضی  رده  اکرهای  را قوت بخش به کار 

ر افزودن قضیه می رخی از قضیه شود. او عالوه  های مقالۀ سوم، توضیحات                ِ                        های مقدماتی (ل م) در پایان 

رخی قضیه ها اضافه میمفیدی در آغاز وپا   کند. یان 

  مقدمۀ کتاب
اخت وقت در اسالم«مصحح در مقدمه به موضوعاتی مانند  د در «، »اهمیت ش اهمیت ماه و خورش

اسی ره شکل اجرام آسمانی«، »وقت ش ش «، »بلندی و کوتاهی شب و روز«، »مدارهای دا پیدا

رای همۀ این مطالب شاهد مثالی از  یاشاره م» های چهارگانه با توجه به میل محور زمین فصل کند و 

رداختن به هندسۀ کل جهان (چه اقلیدسی، چه نااقلیدسی  آیات قرآن می س با بیان اینکه  آورد. س

ه ر بحث هذلولوی و چه بیضوی) موضوعی حاش  از سا
 
            ای است و اساسا
ً
های فلکی چونان اخترفیزیک                

ر این نکته تأکید می بی انه روزی، سالیانه و تقدیمی محور کره  تنها حرکتکند که  نیازیم(!)  های ش

اری از مسائل هندسی شکل دیگری به خود  س رک کنیم  زمین است که اهمیت دارد و اگر کره زمین را 

ین خواهند گرفت و این حرکت داللی(؟) تب رند (ص های زمین با هندسۀ فضایی و اس   ).۱۰-۷پذ

  خوانیم: در قسمتی از این مقدمه می

رآنند و بیضوی  وانگهی هندسۀ نااقلیدسی اعم از هذلولوی که بولیایی و لباچفسکی 

این ش ش بود مانند هندسۀ اقلیدسی یعنی اصل پنجم آن در  ١که ان شۀ اثبا در اند

شده حد فرضیه ر خالف اصول هندسۀ  اند و همگی اثبات  وس که  اکراند.  ثاوذوس

ردی است و به و ژه در اثبات اوقات شرعی، عبادات، همه اثبات شده و کار

ر عهده  ه نقش اصلی را  اسی و مهندسی گنبد و محراب و گلدس معامالت، قبله ش

  ).۱۰دارد (ص

 متفاوت در 
 
           در اینجا الزم است به دو نکته اشاره کنم؛ اول اینکه اصل و فرضیه دو مفهوم کامال
ً
                                                                          

ند. اصل موضوعه، گزاره ریم اما فرضیه گمانی است که  اثبات میای است که آن را بدون  هندسه هس پذ

س این عبارت که اصل پنجم هندسۀ اقلیدسی در حد فرضیه است  می تواند درست یا نادرست باشد؛ 

باه است. نکتۀ بعد اینکه قضیه ش اصولهای  از نظر مفهومی اش  اکرهای  نیاز اثبات قضیه اقلیدس پ

وس ند تئودوس ر ٢هس ر سؤال خواهد رفت. همچنین   اکرسؤال ببریم  و اگر هندسۀ اقلیدس را ز هم ز

                                                        
این (در نقل قول .١ ش  ها همۀ کلمات مطابق ضبط کتاب آمده است). ای
 .۲۸۹- ۲۸۵، ص ۱۳۸۹امیری مقدم،  .٢
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زرگ قبل از اسالم «را با تک جملۀ  اکرآقای زمانی در ادامۀ مقدمه مؤلف  شمندان  وس از دا ثاوذوس

  کند.  ای نمی کند و به هیچ یک از مشخصات او اشاره معرفی می)» ۱۱باشد (ص می

  ها معرف نسخه
سخه رای معرفی سه  فاده کرده است فقط انجامۀ آنها را می ای آقای زمانی  ص آورد ( که در تصحیح اس

ش از ۱۱ ر اکرسخه از  ۷۰). از آنجا که ب ران موجود است در کتابخانهطوسی  تحر رخی از  ١های ا و 

سخه را معرفی کند. همچنین او  ند، الزم بود مصحح این سه  رغلط هس ار صحیح و بعضی هم  س آنها 

سخه ده بود اکتفا می نباید به  ش رس ) و باید در انتخاب ۱۱کرد (ص هایی که به گفتۀ خودش به دس

ری به خرج می سخه ش را از  ها دقت ب ر اکرداد، ز های  سخۀ معتبر در کتابخانهطوسی حداقل ده  تحر

ران موجود است که قبل از قرن نهم هجری کتابت شده    ٢اند. ا

سخۀ اول فقط نام کاتب  رای انجامۀ  رازی) مصحح  را ذکر کرده است که (عبدالکریم شریف ش

فاده از فهرست اسایی دناوارۀ  ها و فهرست متأسفانه با اس . شدم سخه و محل نگهداری آن، موفق به ش

سخه اما با توجه به انجامۀ دوم و سوم می سخۀ دوم  توان  اسایی کرد.   کتابخانۀ ۳۴۸۴در مجموعۀ ها را ش

ز نگهداری می ملی سخه از جمل ٣.است شده کتابت ق ۶۹۱ سال شود و به تبر ختانه این  های  سخه ۀخوش

سخۀ شماره  کتابخانۀ مؤسسۀ آیة هللا  ۳۹۹معتبر و قدیمی این رساله است. انجامۀ سوم که متعلق به 

سخه (گ ٤روجردی است   پ) چنین آمده است:۳۵، در اصل 

ذ  ك العاللتم بعون اهللا امل  ر  ل ثاو  ِ  ُ م رسالة/ اال ك    ِ   َ  َ / بتاريخ يوم األربعا من تاسع    ْ يوس   ِ س   ُ و             ُ
             ّ       / من هجرة الن بی علی ٥عرش شهر حمرم/ احلرام املطابق لسنة مخسة وثامنني بعد األلف

ّ       ُ             هاجرها االف التحية والثنا/ راقمه اقل اهل العلم/ ابن عب اس الن وری األلكائی/                                                      
ياه علی االستاد/ افضل اهللا وقد/ استنسخته يف داراخلالفة الطهران عند/ قرائتی 

 .ه االصفهانی/ سلمه الل

دالل می   کند که  مصحح با توجه به این انجامه اس

را سال  به نظر می باهی رخ داده است، ز سخه اش تهران  ۱۰۸۵رسد در تاریخ این 

هنوز دارالخالفه نبوده است، و چنانچه دارالخالفه بودن تهران را صحیح بدانیم که 

باه نمی  اش
 
ده طبعا س            نو
ً
شمریم،  ۱۰۸۵کند باید تاریخ نگارش رساله را بعد از              

                                                        
  .۸۵۰-۸۴۸ ص، ۲ درایتی، ج .١

ر  .٢ ش  .۳۳۹-۳۳۷بنگرید به: مایل هروی، ص رای اطالع ب
وسمن  .٣ ر تئودوس

 
ک
 
ر ا            تحر

َ
 
ُ
سخۀ معتبر آن تصحیح کرده         فاده از هشت  شر است. را با اس رجمه و شرح ریاضی آن آمادۀ   ام که به همراه 

نی اشکوری، دفتر اول، ص . ٤  .۱۹۹حس
به ٥  هجری قمری. ۱۰۸۵محرم  ۱۹. چهارش
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ارالخالفه بودن تهران همخوان باشد، و العلم یعنی باید تاریخی فرض کرد که با د

  ). ۱۲له (ص  عند ال

سخه صحیح است، اما با کمی دقت درمی یابیم که کاتب این  تا اینجا شک مصحح به تاریخ کتابت 

خ فضل ق) است و چون ۱۳۲۷رجب  ۱۳مطابق با  ۱۲۸۸مرداد   ۹ -۱۲۲۲دی  ۳هللا نوری ( سخه ش

خ فضل سخه خطایی رخ داده ۱۰۸۵هللا نوری در سال  ش ن انجامۀ  س در نوش شده بوده  ق هنوز متولد 

ق باشد که با ۱۲۸۵تواند باشد، بلکه فقط باید  ق می۱۳۸۵ق و نه ۱۱۸۵است. سال صحیح کتابت نه 

رای اطمینان » بعد األلف«را قبل از عبارت » مأتنيو«این وصف کاتب عبارت  از قلم انداخته است. 

خ فضلخواننده از این که ک سخه همان ش خ فضل اتب این  سخۀ دیگری به خط ش هللا  هللا نوری است، 

روجردی نگهداری می ۳۹۷نوری را که به شمارۀ  سه کردم.  در کتابخانۀ آیةهللا  سخه مقا شود با این 

خ فضل ۳۹۷رسالۀ سوم از مجموعۀ  ق ذکر شده ۱۲۸۱هللا نوری است و تاریخ کتابت آن  به خط ش

سخه یکسان است، بی ستاست. چون د سخۀ  خط هر دو  خ فضل ۳۹۹ردید  هللا نوری کتابت  را هم ش

  کرده است. 

  روش تصحیح
جز چند مورد انگشت شمار که در  متن تصحیح شدۀ موجود در این کتاب فاقد سازوارۀ انتقادی است. به

سخه رانتز به تفاوت ضبط  سخه، میان متن و داخل  ر  ها، آن هم بدون ذکر نام  اشاره شده است ا

سخه دیگری از تصحیح متن که حداقل می ست شامل شمارۀ صفحۀ  شود. مصحح  ها باشد دیده نمی توا

  گوید: در مورد روش تصحیح خود چنین می

سخه د و هر  م رس سخه به دس زدیک رای این کار سه  ر  ای که متن آن به واقع 

ر می رانتز  بود متن قرار دادم و آنچه از واقع دور سخه بدل در  نمود را به عنوان 

م... (ص    ).۱۱نگاش

فادۀ  همچنین در متن تصحیح شده عبارت  سخۀ معتبر مورد اس هایی وجود دارد که فقط در تنها 

سخه مصحح دیده می ر  سخه اضافه شده شوند و در سا ۀ  اند؛  های معتبر یا وجود ندارند یا در حاش

یجه گرفت که کا س می سخه اضافه کرده است و هنگام تصحیح باید از توان ن تب آنها را به متن این 

ر اکرمتن اصلی  سخه حذف می تحر هایی  شدند. این مشکالت، ناشی از نامعتبر بودن و تعداد کم 

رگزیده است. به عنوان مثال رای تصحیح  توان به  های افزوده می هایی از این عبارت  است که مصحح 

) و مقدمۀ ابونصر بن عراق در پایان قضیۀ یازدهم از ۷۲وازدهم از مقالۀ دوم (ص سه خط آخر قضیۀ د

  ) اشاره کرد. ۱۵۹مقالۀ سوم (ص 

د؛  ه باش در یک متن ریاضی و هندسی، باید متن و شکل از نظر حروف نمادگذاری مطابقت داش

ر رسم به سخه خصوص که در ا ر  ش رخی از الخط بدون نقطه در ب باه  ها ممکن است  حروف با هم اش
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هایی  خصوص در قضیه کتابت شده است. در متن تصحیح شدۀ این رساله به رکه  زگرفته شوند؛ مانند 

فاده شده است به علت بی رای نمادگذاری اس دقتی مصحح در ضبط صحیح  که از حروف زیادی 

جایی حروف در  های زیادی وجود دارد که در یک قضیه با حروف تکراری و گاهی جابه حروف، مثال

له یم و این مس رو هس   شود. باعث سردرگمی خواننده می متن رو

ل   ها رسم ش
های سه  در فهم مسائل هندسی شکل صحیح و واضح نقش مهمی دارد و این موضوع در مورد شکل

ر از  اکربعدی  رخی از آنها پیچیده و  که فهم آنها از روی صفحۀ کاغذ کمی مشکل است و 

ند اهمیتی دو چندان پیدا می کنند دقت  طلب دیگر که ایجاب میکند. دو م نمادگذاری حرفی هس

م شکل رس ری در  ش سخه ب م یکی رسم های این رساله از روی  ه باش الخط بدون نقطه در   ها داش

سخه اری از  شود در صورت عدم رعایت دقت  هاست که همانگونه که در باال گفته شد باعث می س

م و دیگ ه باش ر متن در شکل نیز حروف تکراری داش رخی از  ری شکلعالوه  باه در  های ناقص و اش

  هاست. سخه

ها اشکاالتی  دقت نکردن به نکاتی که در باال اشاره شد باعث شده است در تعداد قابل توجهی از شکل

ه باشد. به عنوان مثال در شکل قضیۀ  سخه ۲۲وجود داش ها اصالح  از مقالۀ دوم، هم نقص شکل موجود در 

ر سخه شده است و هم به خاطر  ، دو ح، دو رها دو  تعدادی حروف نامگذاری و رسم الخط بدون نقطۀ 

نید. در شکل دیده می نو دو  ت   شود. شکل کتاب و شکل صحیح را در ادامه بب

      

  )۸۳، ص ۱۳۸۹، مقدم (امیری شکل صحیح  )۱۰۶(ص  شکل کتاب  
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باه جایگذاری شده۱۱۲از مقالۀ دوم (ص  ۲۳در شکل قضیۀ  رخی از  ) نیز حروف اش اند و در 

رخی از  ) مصحح می۱۴۵های مقالۀ سوم مثل شکل قضیۀ نهم (ص  شکل گوید به خاطر کمی جا 

ر آمده است: حروف در شکل نیامده   اند. این دو شکل به همراه صورت صحیحشان در ز

      
  )۷۸، ص ۱۳۸۹، مقدم (امیری از مقالۀ دوم ۲۳شکل قضیۀ   )۱۱۲(ص  شکل کتاب  

  

  )۱۴۵(ص شکل کتاب 

  
  )۱۰۶ص ، ۱۳۸۹مقدم،  (امیریاز مقالۀ سوم  ۹شکل 
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  ترجمه و شرح
وسدر کتاب  ، مصحح بعد از هر قضیه و شکل آن توضیحاتی آورده است. این توضیحات اکر ثاوذوس

رخی از  رجمه، شرح و در  ره ها مثال قضیهمخلوطی است از  های موجود در  هایی نجومی که وضعیت دا

ره ها به کسانی که این کتاب را به دالیل  دهد. آوردن این مثال های فلکی تطبیق می هر قضیه را با دا

رد این قضیه کند تا قضیه کنند کمک می نجومی مطالعه می ها آگاه شوند. اما  ها را بهتر درک کنند و از کار

یه یک جزوۀ درسی است؛ به این معنا که مرز مشخصی بین بندی ا صورت  ر ش ش ین توضیحات ب

رخی از   در 
 
            رجمه، شرح و مثال نجومی وجود ندارد و سعی شده است فقط مفهوم منتقل شود. مثال
ً
                                                                         

شده و در قالب یک مثال نجومی توضیح داده شده است. این کار مصحح  قضیه رجمه  ها صورت قضیه 

ایی با نجوم ندارند و این کتاب را از دید هندسی مطالعه میشود کس باعث می کنند نتوانند از  انی که آش

فاده کنند.   رجمۀ آن اس

ت میان قوس س ها و خطوط است  مصحح قضیۀ دهم از مقالۀ سوم کتاب را به این دلیل که موضوع آن 

 لگاری۱۵۰داند (ص  با مبحث لگاریتم مرتبط می
 
      ). او در بخش اصطالحات
ْ
  کند:  تم را اینگونه تعریف می                    

ت بین خط لگاریتم: س   ).۱۷۸ها و اعداد (ص  عبارت است از 

ر مبنای این تعریف در ابتدای شرح این قضیه چند مثال می رای  و  آورد که بتواند مفهوم لگاریتم را 

 در یکی از مثال۱۵۱- ۱۵۰خواننده روشن کند (ص 
 
               ). مثال
ً
  گوید: ها می       

ت  س ت او به قوس چهل درجه نصف است و  س ست درجه باشد  هرگاه قوسی ب

اد درجه ربع می ت به هش س   باشد.  به شصت درجه ثلث و 

ت میان قوس س ررسی می      ِ                                                                 چند ا شکال به این توضیحات وارد است؛ اول آن که در این قضیه  شود و  ها 

ست این ت  نه میان قوس عریف لگاریتم از کجا آمده است. با نگاهی ها و خطوط و دوم آن که روشن ن

رای روشن شدن مفهوم لگاریتم آورده است متوجه می به مثال فوق و مثال شویم  های دیگری که مصحح 

ت که اینها مثال س ند. هایی از    های ساده هس

*** 

ر مفاهیم هندسی و نجومی این کتاب را به خوبی درک و  ش سعی کرده در پایان باید گفت که مصحح ب

مندان عرضه کند اما اشکاالت فراوانی در مقدمه و تصحیح  است آنها را در قالب یک کتاب به عالقه

ر وجود دارد. آقای زمانی باید نصیرالدین طوسی را به عنوان مؤلف این رساله معرفی می کرد و بهتر  این ا

سخه م بود او  رس ری انتخاب  و در تصحیح متن و  ش ر دقت می شکل های معتبر و ب ش کرد تا  ها ب

رجمه، مثال متن صحیح م. همچنین او باید مرز بین  ه باش های نجومی و شرح را مشخص  ری داش

های فراوان هندسی و نجومی که از دورۀ اسالمی به جا مانده است با رعایت  کرد. امیدواریم رساله می

شر شو انداردها و با دقت و کیفیت مطلوب تصحیح و من   د.اس
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Theodosius, Theodosius’ Sphaerica: Arabic and Medieval Latin Translations, ed. Paul 
Kunitzsch and Richard Lorch, Stuttgart, 2010. 

Storey, C. A., Persian Literature, vol. II, part 1, London, 1958. 
 

  

  سلیت

نگار  سمپلونیوس، تاریخ -دولدبا اندوه فراوان خربدار شدیم که خانم ایوونه 
خرداد  ۲۶در روز دوشنبه  میراث علمیو از مشاوران نرشیۀ  ریاضیات دورۀ اسالمی

ری طوالنی  بر اثر) ۲۰۱۴ژوئن  ۱۶( ۱۳۹۳ درگذشت. او در شهر هایدلربگ آملان بی
بود. خانم دولد به               ِ      ) در شهر هارل م هلند۱۹۳۷مه  ۲۰( ۱۳۱۶اردیبهشت  ۳۰ متولد

الدین جمشید کاشانی در  غیاث مفتاح الحسابپاس تهیۀ دو فیلم ویدئویی بر اساس 
عنوان شهروند افتخاری کاشان را در شهر کاشان دریافت کرد. نام این دو  ۱۳۷۹آبان 
ن تهیه و است که ترجمۀ فارسی آنها را خانۀ ریاضیات اصفها» جادوی مقرنس«و » ای برای کاشانی   ّ قب ه«فیلم 

 توزیع کرده است.

  

  

و صمیمی بود. او از دریافت شهروندی افتخاری کاشان  ، ورزشکاررو خانم دولد پژوهشگری جدی، خوش
. فقدان او برای جامعۀ جهانی برد مکاتبات رسمی خود به کار میخشنود بود و این عنوان را روی رسبرگ 

  همکاران، دوستان و آشنایانش ماندگار است.ناپذیر و یادش در دل  نگاران علم جربان تاریخ
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سس رنت  ونیا 

ن ییاروپا احانیس   یو صفو  یدر حکومت عث
ا ریوس   ١مونی
  ٢ترجمۀ فاطمه کیقبادی

رنتس احان اروپایی در حکومت عثمانی و صفوی، قرن، ٣سونیا  - ۱۶های  س

ش۱۷ ن دا ی مطالعات مجموعۀ واریوروم، ر، سم. کاوش، دگرگونی و کنارگذاش

  ٤ص.۳۵۰، م۲۰۱۰ت، یواریوروم اشگ

شار این  دیم؛ چرا که نقش مهمی در  جلددر ابتدا باید بگوییم از ان خرس

کند. از  مطالعات عربی و اسالمی دارد. دالیل زیادی این گفته را تأیید می

ار جالب توجه است. با این  یک سو انتخاب عنوان و به س ژه دورۀ زمانی  و

و  های میانه سدهکه مبادالت فرهنگی بین کشورهای اسالمی و اروپا در 

اری ا س ژوهشدوران معاصر موضوع  ژوهشگران،  ز  اری از  س هاست، 

گیرند. در سال  را نادیده می هجری) ۱۱و  ۱۰میالدی ( ۱۷و  ۱۶های  قرن

زرگی رخ داد. از  وقتی مؤلف تحلیل این قرن ۱۹۹۹ ها را آغاز کرد، تحول 

رنت رد تا دیدگاه تازهسوی دیگر، سونیا  ه س این خأل را از بین  های علمی  ای را بیابد و مرزهای بین رش

                                                        
انیا)،  دپارتمان متون و زبان .١ شگاه بارسلون (اس  monica_rius@ub.eduهای سامی، دا
شگاه تهران،  .٢ ژوهشکدۀ تاریخ علم دا اسی ارشد تاریخ علم،  شجوی کارش   keyghobadi@ut.ac.irدا

شگاهی. ٣ س تحصیالت دا رنت شگاه فنی درسد ۱۹۶۲اش را در سال  سونیا  ن (آلمان) شروع کرد و در با مطالعۀ ریاضیات در دا

شگاه کارل مارکس رفت و در سال  ۱۹۷۳سال  موفق به دریافت درجۀ دکتری در این  ۱۹۷۷رای مطالعۀ تاریخ ریاضیات به دا

س از آن در سال  زدیک و زبان عربی بخواند و تا سال ۱۹۷۸حوزه شد.  ر رفت تا تاریخ خاور  شگاه مارتین لو در  ۱۹۹۶به دا

ادیار س در سال سمت اس رنت ش کارل زودهوف مشغول به کار شد. خانم  به عنوان  ۱۹۹۶ی در مؤسسۀ تاریخ طب و دا

رلین) شد و در سال  شگاه  ۱۹۹۹ژوهشگر وارد مؤسسۀ تاریخ علم ماکس پالنک ( رای تحقیق به مؤسسۀ تاریخ علم دا

ش ۲۰۰۷تا  ۲۰۰۴ولفگانگ گوته (فرانکفورت) رفت. وی از سال  های اسالمی  ار در مؤسسۀ مطالعاتی تمدندر سمت دا

ژوهشگر  ۲۰۱۲تا  ۲۰۰۸آقاخان مشغول گردید و از سال  س در سمت  شگاه سویل خدمت کرد و از آن  به عنوان محقق در دا

ر اینها دست به تألیف مقاله و کتاب در حوزۀ تاریخ ریاضیات،  س عالوه  رنت رگشت.  به مؤسسۀ تاریخ علم ماکس پالنک 

یبانی نقشه ش های حوزۀ مدیترانه در قدیم  های مالی در جوامع اسالمی و تبادالت بین فرهنگی میان سرزمین رداری، مدارس و 

شگاه و قرون وسطی زد .وی سمت ر عهده داشت و در  های آموزشی متعددی در دا سه و یونان  س، فرا های آلمان، امریکا، انگل

ان به تد رکیه و پاکس رداخت. کشورهایی چون  س   .میراث علمی –ر
4. Sonja Brentjes, Travellers from Europe in the Ottoman and Safavid Empires, l6th-17th Centuries, Seeking, 

Transforming, Discarding Knowledge, Variorum Collected Studies Series, Ashgate-Variorum, 2010, 350p. 
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ده ادعا  س ر مطالعات اروپایی) را از بین ببرد. آنچه نو را ه به یکدیگر (یعنی مطالعات اسالمی در  س وا

ست، وقتی نیمی از  کند، و من نیز با او موافقم، این است که نمی می توان یک موضوع را به طور کامل دا

ژوهش کامل شود. البته، این هدف نه تنها باعث شده آن نادیده گرفته  ر نیز  ر شود، بلکه آن را مشکل که 

شکیل را اجزای  ه است.  ساخته؛ ز رخاس   دهندۀ آن از مبادی مختلف 

است، که در سری مطالعات مجموعۀ واریوروم مرسوم  چنان

جز مقالۀ  بهمختلف است،  های هاین کتاب نیز چاپ جدید مقال

چهارم با عنوان  مقالۀغیر از سوم که اولین بار چاپ شده است. 

ران « ترو دالواله از دوران صفوی در ا نی پ جغرافیای الت

ه شده، » ): مقدمه۱۶۲۴-۱۶۲۸( که با همکاری ولمار شولر نوش

راین این مجلد، از  مقاله ۀبقی ها انفرادی تألیف شده است. بنا

رنت ژوهش های اخیر در زمینۀ انتقال  س در دهههایی که دکتر 

کند. هشت مقالۀ  می عرضهاده است، نمایی کلی فرهنگی انجام د

  عبارتند از:  جلداین 

 ؛۱۷۰۰- ۱۵۵۰عالیق جمهور ادبا در خاورمیانه،  .۱
ارتباط امپراتوری عثمانی و جمهور ادبای اروپای غربی  .۲

 ؛)۱۸-۱۷های  (قرن
ه .۳ شر متون کهن دینی و غیردینی در نوش شده و من شر ترو دالواله (ۀ شد های من  )۱۶۵۲-۱۵۸۶پ
ران ( .۴ ترو دال واله از دوران صفویه در ا نی پ  ؛): مقدمه۱۶۲۸-۱۶۲۴جغرافیای الت
احان اروپای غربی  اوایل دورۀ جدید در خاورمیانه و گزارش .۵ ِ                                      س  ؛ها دربارۀ علوم های آن                  
احان اروپایی  های عثمانی و صفوی به در حکومت» نگاری علم تاریخ«غرور و تعصب: ابداع  .۶ لۀ س وس

دگان  س زدهم و هفدهم قرنو نو  ؛های شا
ِ   ر سعالیق  .۷  ؛نگاری در خاورمیانه و شمال آفریقا از حیث جغرافیا و نقشه ١ک ِ
ت علم نجوم دلیل رویاروییآیا  .۸  های اوایل دورۀ جدید در آن سوی دریای مدیترانه بود؟ جذاب

فاده شده   های این کتاب روش رین مزیت یکی از عمده شاس رهیز از پ است. ارزیابی داوری  رای 

شه مخاطره ،یک فرهنگ ژه اگر حاوی هویت آمیز است، به هم های مخالف باشد که باعث تناقض  و

ر شرق) و عوامل مهم، یعنی تفاوت می را ر اروپا یا غرب در  را های درونی هر منطقه،  شود (اسالم در 

شود. در حقیقت، اختصاص ارزیابی رای   در نظر گرفته  شده است.  اروپا محسوب میتاکنون امتیازی 

راین، انتقال فرهنگی، دشواری ه بنا ت های نوش ای غربی و س های علمی  های اوایل دورۀ جدید دربارۀ آس

رطرف می   کند. جوامع اسالمی را 

                                                        
1. Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637). 
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سعالوه، سونیا  به شان دهد که چگونه  داده رنت ش افزوده است تا  های جدیدی را به جغرافیای دا

سخه ای غربی بلکه از حکومتها بازرگانان  های عثمانی،  ی خطی را نه تنها از آفریقای شمالی و آس

ران و مغول در هند، می ه از این، نامه صفوی در ا احان اروپایی  خریدند. گذش شده از س شر  های من

رخی از گردشگران دید تازه ترو دال واله به  اخته«دهد تا با این  ای می مانند پ ا» مناطق ناش شوند و  آش

شان دهند. در واقع مؤلفان اروپایی  چگونگی شکل گیری یک دید کلی از ارتباط اروپا و مؤلفان کهن را 

ک توجه  قرن هفدهم که به جغرافیا عالقه ت به اطالعات کالس س مند بودند به اطالعات معاصر 

ند.  ری داش ش   ب

ی عرضه شده است. اگرچه این نقش در ا رای نقشی که مبلغان مذهبی ایفا کردند نیز رویکرد تازه

شان  (مانند چین و آمریکای التین) تحلیل شده، اما الزم است یادآوری شود که کش مناطق دیگر 

ند و زبان عربی را یاد گرفتند و  ان مدت زیادی در کشورهای اسالمی اقامت داش س رو کاتولیک و 

حی جان فرهنگی مس  از طریق مدارس به عنوان مرو 
 
ّ                 عمدتا                           
ً
ها در حین انجام دادن  ت عمل کردند. آن     

رنامه رای بخشودن، در  ر  مأموریت رسمی خود گاهی اوقات به عنوان غرامت یا گاهی  های رصدی و سا

  کردند. ها شرکت می فعالیت

ژۀ مؤلف به میانجیانی است که در حکومت عثمانی و صفوی با  ار اهمیت دارد، توجه و س آنچه 

ند. احان تعامل داش احان بودند. بعضی  س ا کلید ارتباط س حی در آس به عبارتی دیگر، جوامع مس

رای اروپاییان کانون فراگیری زبان رکی و دیگر زبان شهرها مانند حلب و قاهره  ها  های عربی، عبری، 

اسی بود. از نظر زبان احان از مشکالت یادگیری زبان این که قرن ،ش رخی از س ش  های شرقی  ها پ

ژه کسب مهارت  می شکایت س یک زبان خاص، به و را دربارۀ روش تدر کردند، جالب توجه است؛ ز

  در صحبت کردن، به خوبی بحث شده است.

س مقاله ترو دال واله و فرا ه شده، مثال اپتی دال کرو واهایی که دربارۀ پ های خوبی از چگونگی  نوش

  ن علمی به سطح خاصی از آن است.یابی نخبگان به ساختار یک زبان خارجی و مترجما دست

سسونیا  تی  رنت و هنوز  –نقشی که حکومت عثمانی ایفا کرده  ۀدربارمدعی است که باید دیدگاه س

کند.  بازسازی شود. در غیر این صورت، تاریخ، دریافت منفی از تأثیر آن را حفظ می –کند  نیز ایفا می

رک رانیان دربار درست است که مطالعات  ت ۀها و ا ثنائات را  رخی از س های آموزشی اروپایی، اگر اس

ه قرار گرفته است، اما این مس در نظر نگیریم، دست های  له نیز حقیقت دارد که دریافتکم در حاش

حی غربی  شود، بلکه به هر مبحثی مربوط می منفی به این مناطق محدود نمی  به فرهنگ مس
 
                     شود که صرفا
ً
           

  ارتباط ندارد.

شریۀ  معرفی دیگری از این کتاب را می رانیتوانید در  ، ۴۷ سال)، Iranian Studies( مطالعات ا

  .میراث علمی – بخوانید. ۴۸۶-۴۸۳، ص۲۰۱۴ ه، م۳شمارۀ 
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  نقود الحساب
 ١فالح نیحس

شمندان مسلمان هند  ابوعلی محمد ارتضا ) ق۱۲۵۱- ۱۱۹۸(علی خان گوپاموی (جوفاموی) مدراسی از دا

ده است سربه چاپ  ق۱۲۶۰در  کرده کهتالیف  ق۱۲۳۵صفر  ۹را در  نقود الحسابای به نام  رساله

ش   ). ۲۵ ، ص۱۷ ، جژوه (دا

ضا
 
  قاضی محمد ارت
َ
ود«علی خان گوپاموی متخلص به                ق به دنیا آمد. وی شاگرد ۱۱۹۸در سال » خش

دیلی  دیله، ۱۲۲۵(متوفای مولوی حیدرعلی س کیلومتری شمال غربی لکهنو، هند)  ۵۱شهری در ق در س

راهیم بلگرامی به شهر مدراس که پدرش، مصطفی علی خان، در ق ۱۲۲۵بود. در سال  و مولوی محمدا

س از مرگ پدرش  جا آن وریقاضی بود رفت و  د (اس ). ۱۰۳۸ ، ص۱ ، جبه مقام قضاوت مدراس رس

ین بخش نام وی   نخس
 
                   ظاهرا
ً
     » 

 
ض

 
 ارت

َ
 

َ
[از باب افتعال]. در ی سوم شخص مفرد زمان ماضاست یعنی » ی   

ده است، نامش به صورت فرائض ارتضائیهصفحۀ عنوان  ش در مدراس به چاپ رس ، که در زمان حیا

ضا علی«
 
      ارت
َ
وری»     ه شده است (اس ها سال درگذشت  ). اکثر فهرست۱۳۴۵-۱۳۴۴ ، ص۱ ، جنوش

نیز به چشم » ۱۲۶۵زنده در «و یا  ۱۲۷۵های  الاند. اما در این بین س ق ذکر کرده۱۲۵۱ارتضا خان را 

  خورد. می

ربارۀ حساب با ای در رساله نقود الحساب وۀ تأکید  حساب هندی شامل یک مقدمه و هفت باب  ش

وری ۶۴و یک خاتمه در  سخۀ ۲۰۰، ص ۱؛ منزوی، ج ۱۹ ، ص۲ ، جرگ است (اس ر  ). عالوه 

سخۀ شماره  ژوهش که  شگاه تهران است، (درایتی، ج  ۸۰۷۹معرفی شده در این  ، ۹کتابخانۀ دا

سخۀ دیگری نیز ۷۹۷ص کتابخانۀ مجلس وجود دارد. طبق فهرست مجلس،  ۶۷۶۲در مجموعۀ شمارۀ ) 

زشکی، فقه و ریاضی نقود  منتخبو  از مؤلفان مختلف، این مجموعه شامل چند رسالۀ نجومی، 

رگ  کتابت شده است. ق۱۲۶۸سومین رسالۀ آن است و در سال  الحساب فایدۀ «و با  ۵۲این رساله از 

رگ  »مقابله و برج در فهرست کتابخانۀ . )۲۴۳- ۲۴۴، ص ۲۰ (جادامه یافته است  ۶۴آغاز شده و تا 

                                                        
شگاه تهران،  .١ ژوهشکدۀ تاریخ علم دا اسی ارشد تاریخ علم،   hossein11927@yahoo.com کارش
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سخه نقود الحسابآصفیه  ابوعلی محمد ارتضا الصفوی «ش مؤلفنام  و» فن ریاضی فارسی«های  ذیل 

كه  نقود الحساباز رسالۀ ی دیگرۀ سخ). ۳۴۰، صت ۴شده است (علیخان بهادر، ج ذکر » الکوباموی

ایۀ بندر منقرور یا (با شک) منگلور كتابت شده در پیوست مجموعدر  بنگال گزارش شده ی انجمن آس

  ).۱۰۶ ، ص۱است (ایوانف، پیوست 

ر نقل شده است:های گ در فهرست   وناگون از قاضی ارتضا خان آثار ز

راجم الکمالء تحفةیا  تذکرۀ علمای هندرحمان علی در  هند است، از  مشاهیر  که دربارۀ الفضالء فی 

ر کارهای ارتضا خان  ر را  رساله نقود الحسابعالوه  ه -۱کند:  ذکر مینیز های ز : از جملهی های حاش

ه - الف ر  حاش ر شرح مالصدرا  ه -باثیرالدین ابهری  ۀهدایت الحکمای  ر شرح میر زاهد  حاش ای 

س ارتضائیه- ۲ مال جالل رده - ۳ نفا - ۷ تحفۀ اعظمیه- ۶ فوائد سعدیه - ۵ فتاوی - ۴ شرح قصیدۀ 

وری۲۱ ، ص(رحمان علی فرائض ارتضائیهیا  رسالۀ فرائض سخۀ دیگری ۱۰۳۹ ، ص۱ ، ج؛ اس از ). 

سخه فرائض ارتضائیه و  مؤلفچنین  آمده است. هم» فن فقه حنفی فارسی«های  در فهرست آصفیه ذیل 

 ق۱۲۷۵ مؤلفو سال وفات ق ۱۲۲۶آن  تألیف، سال »لشکر محمد ارتضا علیخان بهادر مفتی«کاتب آن 

یان شده کتاب باین در صفحۀ آخر ؛ رساله در ذکر - ۸). ۴۴۸ ، ص۴ ، جیاد شده است (علیخان بهادر

سخه سوب-ای متعلق  که این رساله از روی  ضا علی خان که در آن زمان زنده مولوی ارت به -و یا م

 همان قاضی القضات مدراس، محمد ارتضا علی خان گوپام وی با 
 
خراج شده است. وی ظاهرا َ       بوده، اس                                                 
ً
                               

ود«تخلص  سخه به تاریخ ۱۲۶۵بوده که در سال » خش ق ۱۲۶۷ ۀالقعد یذ ۱۵ق زنده بوده است. این 

  ).۳۲۰، ص کتابت شده است (کرزن

نوشتدر  وارۀ دس ران فهرس ر چهل کاف  - ۱۰تصور و تصدیق  -۹های  رساله های ا یه  - ۱۱تفس تن

شرح مختصرالوافی فی علم القوافی  - ۱۳حکم تلویث مساجد  - ۱۲العقول فی اثبات اسالم آباء الرسول 

، است (درایتیآمده  »یارتضا علی بن احمد بهادر صفو«با نام و البته  نقود الحساب مؤلفنیز از همان 

  ).۲۵۸، ص ۱۱ج 

ه شده و دارا۱۲۲۶در سال که  فرهنگ ارتضا - ۱۴ اس آن  رگ است ۳۸۳ی ق نوش به گفتۀ کارش

سخه را در  -سسهؤم ه بود وبگاهکه این  رای فروش گذاش خود 
1

سوب به - . این است ارتضاخان م

و«مذکور را فرهنگ دوزبانی  ۀسسه رسالؤم انی-ش رسد این  ینظر مه بمعرفی کرده است. اما » هندوس

ان«ی فرهنگ سه زبان ،كتاب وی ، فارسیهندوس ش راهنمای مکالمه:  ۀکتابچ«شاید كتاب . باشد » و 

س عبارت سودمند ۶۷۰از ی ا مجموعه انیانگل و، با مختصر گرامر این زبانی ، فارسی، هندوس ش ا و ه و 

»واژه ۱۵۰۰حدود  ۀنام واژه
2
س م۲۰۰۱كه در   شر شده، تصحیح انگل (جعفری  همین كتاب باشدی من

                                                        
سخ خطی . موسسۀ ١ سوی فروش   Abebooksفرا

2. The Conversation Manual: A Collection of 670 Useful Phrases in English, Hindustani, Persian and Pashtu with 
Summaries of the Grammars of These Languages and a Vocabulary of Nearly 1500 Words. 
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  .)۱۳۹۲-۹۹۸۲میراث مکتوب، کد خبر:  وبگاهمذهب، محسن، 

یافت  تبصرة الطالبینای به نام  های صرف و نحو، رساله در فهرست کتابخانۀ لکهنو ذیل رساله -۱۵

  ).۶۷۸- ۶۷۹، ص ۳ج آن قاضی ارتضا خان گوپاموی معرفی شده است ( مؤلفشد که 
رگ  یا نیز رسالهی فقه سؤالچند  -۱۶ ر ۲۷۱پ آغاز شده و تا ۲۶۹است در یك مجموعه كه از 

  در این رساله مؤلفاست.  یمحمد ارتضا الصفوی آن ابوعل مؤلف ،یابد و طبق فهرست مجلس ادامه مي

فتاء و جواب آن را ط ه است (به زبان فارسی و شافعی بق فقه حنفچند اس   ).۴۸: ۴۵ی نوش

       الحساب نقودرسالۀ  معرف
ست در  این رساله«گوید:  ثنای خدا و مقدمات معمول می و س از حمد نقود الحسابارتضا خان در  ا

اضعف عباد هللا القوی، ابوعلی محمد الملقب به ارتضا  ۀعلم حساب که به التماس بعضی احباب، بند

ده و به س کش س را به سلک عبارت فارسی سل راد امثلۀ الجوفاموی ...این فن نف نه و اشکال  ا مب

ب داده و  رت ده و هر یک مقدمه و مفصحه باب و خاتمه  نامش  نقود الحسابموضحه آب و تابی بخش

  .»نهاده

س عدد را تعریف و آن را به دو ردازد.  و موضوع آن می علم حسابدر مقدمه به تعریف  وی س

م می ۀ صحیح و کسر تقس س اعداد و نیز  دس سد. مثال  آنها را می های های هندی مرتبه نامکند. س نو

ب معادل  رت ن به  ند. صدگانو  دهگانو  یکاناکن، دهن، س   هس

  
ر   پ۲، گنقود الحساب :۱تصو

سی را توضیح میارتضا خان در این ق رای اصل اول، نه رقم «دهد:  سمت طریقۀ عددنو حکماء هند 

شود در آن مرتبه صفری به صورت نقطه  به این صورت ... وضع کرده اند و در هر مرتبه که عدد یافت 

  » گذارند. رای حفظ مرتبه می
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ر هفت فصل است. فصل اول در عمل  دربارۀ نقود الحسابباب اول  مل  حساب اعداد صحیح، مش

  جوید. شکل بهره می رای آموزش جمع یک رقمی از جدولی مثلث مؤلفجمع و تضعیف است که 

  
ر   پ۲، گنقود الحساب :۲تصو

ش از یک رقم را آموزش می س از آن که جمع را های ب نحوۀ امتحان عملیات ی دهد روش خود را 

سه می زدی مقا رای گرفتن میزان اعمال طریقی دیگر «کند:  با روش مال محمد باقر  زدی  مال محمدباقر 

ه و آن این است که... عیون الحسابدر کتاب  ربیع و ... ». نوش فصل دوم در نحوۀ تصنیف و تثلیث و 

را اعداد مختلف است. در فصل سوم به تفریق می یه به فصل اول ردازد و  ی اعداد یک رقمی مثلثی ش

م می رای  مؤلفکند. فصل چهارم به ضرب اعداد اختصاص یافته است.  رس زده قاعده  در این فصل س

ر آحاد فراز «كند:   ینقل می کند. در خالل آن از نصیرالدین طوسی نیز شعر ضرب اعداد ذکر می آحاد 

ام/ این گه بنگر ز هر دو، تا ده چند است/ در یکدگرش ضرب آر مدام/ ده افکن و هر زایده را ده کن ن

را بهۀ قاعد» کن و ساز تمام رد دارد در حال ۱۰تا  ۵ضرب اعداد بین ی كار رفته در این شعر  كه ی كار

م. ابتدا دو عدد مورد نظر را با هم جمع و  ۵ی مساویا ر  فقط جدول ضرب اعداد كوچك از را بلد باش

شود. از طرف  یگان مورد نظر م ضرب شده و حاصل آن ده ۱۰مانده در  یكنیم. باق یمتا کم  ۱۰حاصل 

  ها را در هم ضرب مي مانده یكم و باق ۱۰دیگر هر كدام از اعداد را از 
 
 كنیم. حاصل
ْ
یكان مورد نظر            

 م
 
  خواهد بود. مثال
ً
  ضرب كنیم: ۸را در  ۷خواهیم  ی              
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س                    ِ                               به مجموع دیگر آحاد  یکی/بکن زاید و هر یکی ده بگیر/«آورد:  میود از خ شعر راچنین این  او هم

ر آن ای خبیرآآن گه  .»   ِ                                      حاد ین را همدگر/ضرب کرد افزا 
١
س   رای ضرب اعداد مرکب دو روش او س

هاد می ش فاده می پ ر اهل حساب از آن اس ش که که ب کنند و عمل ضرب به کمک  کند؛ اول روش ش

یا » مة الزوایائضلعی غیر قاچهار«ی که آن را با رسم یک گیرد و دیگری روش ک مربع صورت میرسم ی

ه شده است.  یک لوزی شرح می م نگاش سه روش مختلف را  مؤلف،دهد. فصل پنجم دربارۀ عمل تقس

م شرح می اروپاییان) و سوم ی دهد؛ اول روش اهل حساب، دوم روش اهل فرنگ (یعن رای عمل تقس

قاضی ارتضا در فصل ششم به عمل ». یقی که فاضل سهارنپوری رحمة هللا علیه آن را اختراع کرده...طر«

شۀ جذر و امتحان آن و در فصل هفتم به یافتن ضلع رین  ردازد و آن را مشکل دوم یا سوم) می اول (ر

  داند. اعمال حساب می

ر یک مقدمه و هفت فصل و دربارۀ حساب کسرها  نقود الحسابباب دوم  مل  در  مؤلف. استمش

آورد:  ای تعلیمی را در باب کسور می ردازد. وی در ادامه قطعه مقدمه به تعریف کسر و انواع آن می

رآید به جلوه  ای لطیفه« سعه  گاه شهود/مخارجی که بود حرف  است به تحصیل مخرجی که از آن/کسور 

زن به یکدگر از بهر  رای ا این شعر قاعده». مخرج معهودعین در اسماش/ ری را  ک یافتن مخرج مش

به كار  »عین«ها حرف  كه در آنی اگر مخرج كسرهای مؤلف کند؛ به گفتۀ گانه بیان می ی نهبین كسرها

ر ،رفته را در هم ضرب كنیم، حاصل 1ی گانه خواهد بود. كسرها نهی كسرهاک مخرج مش
1، (ربع) 4

7 

ع) 1، (س
سع)  9 1و (

  اعداد مورد نظر خواهند بود. (عشر)  10

* *
+ + + + + + + + = =

´ ´ ´
1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 9 10 2520
  

                                                        
رای از وزن عروض نامفهوم و ارتضاخانی شعر قاض .١ حاد، آحاد ین را احاد ین ی خارج است. 

 
         ِ          ِ   گنجاندن آن در وزن باید آحاد را ا
َ
                                

  .م -و نیز ضرب را به فتح راء خواند
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در فصل دوم به تنصیف و تفریق کسرها، در فصل سوم به  در فصل اول به جمع و تضعیف کسرها،

ر یکدیگر، در فصل پنجم به جذر کسرها، در فصل  م کسرها  ضرب کسرها، در فصل چهارم به تقس

رداخته شده است. در فصل هفتم  خراج کعب کسرها و در فصل هفتم به تحویل کسرها  ششم به اس

  نیز نقل شده است.کسرها  رای تحویل ١الدین خلخالی شمس روش ابداعی

ۀ مساحت اختصاص دارد.  نقود الحسابباب سوم  که یک مقدمه و سه فصل دارد به نحوۀ محاس

س از تعریف مساحت و تعریف یکاهای رایج آن روز مانند ذراع، اصبع (انگشت)  مؤلف در مقدمه 

ر، و انواع زاویه های این فن مانند خط راست، ضلع، قاعده، ارتفاع، قط و... به تعریف اصطالح

قیم األ می ضالع مانند مثلث، مربع، معین ردازد. ارتضا خان در فصل اول این باب به تعریف سطوح مس

ه معین (متوازی االضالع)، ذی طیل، ش زنقه، لوزه (لوزی غیر منتظم)، جودانه، باطیه، ذی  (لوزی)، مس

ساوی ، مطبل رجلین، قثا (:ذوزنقه م های منتظم و اشکال  ، ذوالشرف، چندضلعیالساقین)، منحرف، مدرج

  ردازد. ها می دیگر هندسی و نیز یافتن مساحت آن

    
    

ه معین                                              معین                  زنقه ذی                          ش

    
  باطیه                                لوزه                                         جودانه                    

D,  BÐ Ð > o90             D,  BÐ Ð = o90                   D,  BÐ Ð < o90   

                                                        
دامیر شمس .١ ر رساله س خ بهایی بود و  نی خلخالی شاگرد ش ادش  الدین علی بن محمد بن علی حس های ریاضی و نجومی اس

ه س رازوج را ساختۀ او دا ای  گی نوروزنمای روس ر بنگرید به: محمد باقری،  شرح نوشت. شاخص س ش رای اطالع ب اند. 

رازوج خلخال« ای  رانمیرا، »شاخص نوروز در روس ان ث علمی اسالم و ا س ، ۱۳۹۲، سال دوم، شمارۀ اول، بهار و تا

  .۲۶-۲۱  ص

A 

BD 

C 

A 

BD

C 

A 

B D 

C 
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شکل از دو مثلث                       شکل از دو ذوزنقه                     مطبل م   مطبل م

  
  

  
  ذوالشرف                                         مدرج                                                 

س در فصل دوم و سوم به تعریف و یافتن مساحت اشکال منحنی  ره، شلجمی، وی س مانند دا

، حلقۀ مسطحه و ذوات »بعضی آن را بیضی هم نامند«هاللی، قطاع اکبر، قطاع اصغر و اهلیلجی که 

وانه ره، انواع مخروطها، اس د ر با  نیز کره می ها و اضالع المس را ره را  ردازد. ارتضا خان محیط دا

22ضرب قطر آن در کسر  حاصل
7

شابه مؤلفشمرد.  میر  فاده از  ارتفاع «به نحوۀ یافتن  ،در ادامه با اس

د چیزهایی بلند چون مناره ویه عمود باش ر سطوح مس   ردازد. می» ها و دیوارها که 

سخۀ ریاضی دربارۀ تناسب است  که آن عبارت است از چهار اعداد متوالیه که «باب چهارم این 

ت س ت اول به سوی ثانی مثل  ت مانند  مؤلف». عدد ثالث به رابع باشد س س در این باب به انواع 

ت در معامالت و تعریف سعر، مسعر، ثمن و مثمن و نیز ذکر  س رد  ت، کار س ت، ابدال  س عکس 

 اگر گفته شود که پنج رطل عسل به هفت درهم می«ردازد.  هایی می مثال
 
                                           مثال
ً
ارزد دو رطل از آن چند     

پنج رطل را مسعر، هفت درهم را سعر، دو رطل را مثمن، و مجهول را ثمن قرار  درهم است؟ باید که

  »دهند.

خراج مجهوالت به عکس و تحلیل و عمل خطأین«به  نقود الحسابپنجمین باب از  » اس

  ردازد از جمله:  ها می هایی و حل آن به ذکر مثال مؤلفاختصاص یافته است. 

  کسـانزید از جمعی بگفتا السالم ای صد 
 

ـیم     در جواب وی همه گفتند مـا صـد کـس ن
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  گر مضاعف کرده ما را نصف و ربع ما به ما
 

  ضم کنی و خود به ما ملحق شوی ما صد شویم  
 

ب) کتا ۲۷لۀ له به این شکل آمده است که اولی (مسحاسب طبری نیز دو مس المعامالت  مفتاحدر 

له است و دومیمطلوب  اش داراییبارۀ مردی است که مقدار در کتاب) که در آن تعداد  ۴۷لۀ (مس مس

ه شده است. این معما هم ر بام خواس ه  شس ران  ران اهلی در  چنین به گونه کبو ای دیگر، از زبان کبو

ت بیان شده است:  ده، در این دو ب رس ری وحشی که تعدادشان را  ر «جواب کبو جمع ما را طعنه 

گر تو هم با ما شوی صد  /ما و ما و نصف ما و ربع ما /شویم حد می بی زان که ما اهلیم و/ قلت مزن

لههمین » شویم می سی ریاضی مس راکا دان ارمنی سدۀ هفتم  در قالب دیگری در کتاب حساب آنانیا ش

لهمیالدی (سدۀ اول هجری) آمده است. این  وگویی بین  در فصل پنجم این کتاب و به صورت گفت مس

ر یک جهان گرد یونانی بیان شده است. آلکوین یورکی انی و چند جهانگرد ا
1
دان  م)، ریاضی۷۳۲-۸۰۴( 

سی، هم در کتاب  لهانگل رای تقویت ذهن جوانان مس لۀ ریاضی به رین مجموعۀ مس که قدیمی ،هایی 

نی به شمار می لهآید، همین  زبان الت با همین اعداد و بدون اشاره به ملیت » مسافر«را با عنوان  مس

ر این  شگاه ساوث بانک لندن که شرحی  ر از دا نگماس ۀ دیوید س لهمسافران آورده است. به نوش ها  مس

ه است:  لهرین صورت این  کهن«نوش لهرا در پاپیروس ریند سراغ داریم.  مس یونانی سن  مس

  )۱۵۸-۱۵۹ ، ص(باقری». وله استانتوس هم از همین مقفدیو

خراج مجهوالت به جبر و مقابله«قاضی ارتضا خان گوپاموی در باب ششم رسالۀ خود به  » اس

ر چند مقدمه و دو فصل است.  می مل  ین اصطالحات جبر و  در مقدمه مؤلفردازد که مش ها به تب

ر روی توان مقابله و انجام چهار شه ها عمل اصلی  ردازد. او در  و سوم و... اعداد میهای دوم  و ر

ن معادله را شرح می چه بعضی متأخرین مثل عمر خیام و  چنان«...گوید:  دهد و می ادامه نحوۀ نوش

خراج  شمس ار مسائل اس س زدی  د کاشی و مالمحمدباقر  ین جمش الدین مسعودی و افضل المحاس

س مسائل جبر» اند... کرده م میمقابله را به دو بخ و و س  هایی معادلهکند.  ش مفردات و مقترنات تقس

  ُ م  خوانیم  ای می ها را دو جمله که در اصطالح ریاضی امروز آن
 
 ف
ْ
ش از دو  هایی معادلهو  دات َ ر    که ب

ه   ُ م  اند  جمله داش
 
 ق
ْ
  
 
 ت
َ
  نات َ ر   

 
 و گاهی مرک
ّ
  ).۱۱۴، ص (مصاحب اند شده بات خوانده می          

زند از درهم و روپیه به عنوان واحد پول یاد  له میمقاب و هایی که در جبر ارتضا خان در طول مثال

  :کند می

ع عدد قیمت تمام پارچه  زازی از پارچۀ ده گزه چند گز پارچه که مقدارش س

  .است به هفتصد و نیم روپیه فروخت

  :دهد وی در این فصل مسائلی را هم از دیگران نقل کرده و راه حل آنان را توضیح می 

                                                        
1. Alcuin of York 
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لۀ  له، مس د کاشی  اولی ازو این مس ین جمش مقترنات باشد و افضل المحاس

خراج مجهول ...   [را] به این صورت بیان کرده. ضابطۀ اس

له و اجوبه امتحانیه است که به «هاست،  که آخرین آن نقود الحسابباب هفتم  ر چند اس مل  مش

ر آن سؤاالشود تا حریف ماهر دیگر  (به عنوان نمونه) در این باب ذکر کرده می طریق انموذج ت وارده را 

ردازد کند  میدر این باب مسائلی را در باب جبر و مقابله مطرح  مؤلف». قیاس نموده به جواب هر یکی 

  آورد. ها را نیز می راه حل آنو 

ررسی می» حسابیهقواعد متفرقۀ «قاضی ارتضا خان در خاتمۀ این رساله  ر  را  ش کند. این قواعد ب

 قوانین جمع اعداد متوالی، جمع اعداد زوج و فرد و جم
 
                                                  مربوط به نظریۀ اعداد است. مثال
ً
ع مربعات                              

س به نحوۀ یافتن اعداد تام، اعداد متعادل، اعداد متحاب و خواص اعداد  کند. اعداد را ذکر می س

ر (یکی از دو عدد متحاب) ست که اگر مربع احد العددین از افالطون منقول ا«ردازد:  متحاب می را 

رین نقره رین منقوش به  انگش زد دیگری همان انگش زد خود دارد و  ای یا عقیق یا غیرذلک نقش کرده 

زد وی مربع عدد اقل  ر آن که  زد کسی که مربع عدد اکثر است عاشق شود  س  مربع عدد دیگر بود 

  »باشد.

هاد میرای یافتن اعداد  ابنقود الحسمؤلف  ش  ۱۶عددی زوج الزوج مانند  دهد؛ متعادل روشی را پ

  جمع دو عدد اول می  را انتخاب کرده آن را به دو گونه به صورت حاصل
 
م. مثال س  نو
ً
ر است با  ۱۶            را

. حاصل ضرب هر کدام از این دوعدد در هم یکی از ۵و  ۱۱و نیز حاصل جمع  ۳و  ۱۳حاصل جمع 

  دهند. متعادل را به دست می اعداد

´ =13 3 39   

´ =11 5 55   

ند، چرا که حاصل جمع مقسوم ۵۵و  ۳۹که  ها با یک عدد  های هر دوی آن علیه دو عدد متعادل هس

ر است.۱۷( را  (  

: + + =55 1 5 11 17   

: + + =39 1 3 13 17   

زدی د رای یافتن اعداد متعادل ابتدا عددی زوج را در نظر  می عیون الحسابر محمدباقر  گوید 

رای مثال انتخاب می ۱۶گیریم و عدد  می زدی  ۸۴کند (گ را  را به عنوان مثال ذکر  ۱۶ر). شاید چون 

طور که  کرده است، ارتضا خان نیز همین عدد را مثال زده و گفته که باید زوج الزوج باشد. اما همان

ست. به عنوان مثال عدد و رمی ۱۸اضح است همین که عدد زوج باشد کاف یم: را    گزی
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= +18 13 5   

= +18 11 7   

ند: ۷و  ۱۱و نیز  ۵و  ۱۳دو زوج  ه عدد مطلوب هس   دو دس

´ =13 5 65   

´ =11 7 77   

سه می ۷۷و  ۶۵های دو عدد  حال جمع مقسوم علیه   کنیم:  را با هم مقا

: + + =65 1 5 13 19   

: + + =77 1 7 11 19   

نی،  ۷۷و  ۶۵س دو عدد  ر دربارۀ اعداد متعادل نکـ: جعفری نائ ش رای مطالب ب ند. ( نیز متعادل هس

  سراسر مقاله)

  رد:  اش را این گونه به پایان می در نهایت ارتضا خان رساله

اخلامس  ةتاسع صفر سن يف تأليفقال املؤلف عفی اهللا عنه قد فرغت من هذاجلمع وال
ی اهللا تعالی                             ّ ] عن هجرة نبينا افضل البرش صل  ۱۲۳۵والثلثني من املائة الثالث عرش [

 لی يوم النرش.إعليه [و]آله 

های متعدد انتهای رساله، اشعار تعلیمی که اعمال ریاضی را  مطالب کتاب، مثالبا توجه به سادگی 

رای آموزش ریاضی به محصال ده و قرائن دیگر احتمال دارد که این کتاب  شده  تألیفن به نظم کش

  باشد. 

  فهرست منابع
ش و مردم، »المعامالت حاسب طبری های ریاضی در مفتاح  سرگرمی«باقری، محمد،  ، ۲ارۀ ، شمدا

 .۱۵۴-۱۶۴، ۱۳۷۹اردیبهشت 

شگاه تهران، ش نقود الحساب ،بهادرخان گوپاموی مدراسی، ابوعلی محمد ارتضاعلی خان ، کتابخانۀ دا

۸۰۷۹. 

د جعفر،  نی اشکوری، س سخهحس  ه،، کتابخان۲۰، ج های خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی فهرست 

اد مجلس شورای اسالمی، تهران  .۱۳۸۹، موزه و مرکز اس

د صادق نی اشکوری، س سخهبیگ باباپور، یوسف،  و حس ، ج های خطی مجلس شورای اسالمی فهرست 
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اد مجلس شورای اسالمی، تهران،  ه،خانب، کتا۴۵  .۱۳۹۰موزه و مرکز اس

ش سخهژوه، محمدتقی،  دا شگاه تهران فهرست  شگاه تهران، های خطی کتابخانۀ مرکزی دا شارات دا ، ان

 .۱۳۴۰تهران، 

نوشتدرایتی، مصطفی،  وارۀ دس ران(دنا) فهرس اد مجلس شورای اسالمی، های ا ، کتابخانه، موزه و مرکز اس

 .۱۳۸۹تهران، 

شی لونکشور، لکهنو، راجم الکمالء) يتذکرۀ علمای هند (تحفة الفضالء فرحمان علی صاحب،  ، مطبع م

 م.۱۹۱۴

سخه ، مرکز تحقیقات زبان فارسی در هند، خانۀ اء لکهنوهای خطی عربی کتابخانۀ ندوة العلم فهرست 

ران، دهلی نو،   .۱۳۶۵فرهنگ جمهوری اسالمی ا

 .ق۱۳۵۵، حیدرآباد دکن، بخانۀ آصفیۀ سرکارعالیافهرست کتخان بهادر، میرعثمان،  علی

ن،  شارات انجمن آثار ملی، تهران، حکیم عمر خیام به عنوان عالم جبرمصاحب، غالمحس  . ۱۳۳۹، ان

سخهمنزوی، احمد،   . ۱۳۴۸ای، تهران؛  فرهنگی منطقه ؤسسۀ، مهای خطی فارسی فهرست 

 .۶۲۴۸، کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، ش عیون الحسابزدی، مال محمد باقر بن زین العابدین، 

Dja’fari Naini, Alireza, “A New Type of Numbers in a Seventeenth Century 
Manuscript: Al-Yazdī on Numbers of Equal Weight”, Journal for the History of 
Arabic Science (JHAS), 7 (1983), pp. 125-139.  

Ivanow Wladimir, Concise Descriptive Catalogue of the Persian Manuscripts in the 
Collection of the Asiatic Society of Bengal, First Supplement, Calcutta, 1927 . 

Idem, Concise Descriptive Catalogue of the Persian Manuscripts in the Curzon 
Collection of the Asiatic Society of Bengal, Work no. 241, Issue no. 1486, New 
series, Calcutta, 1926.  

Storey C. A., Persian Literature, vol. I, vol. II, London, 1972. 
Plunkett Captain G. T., The Conversation Manual: A Collection of 670 Useful 

Phrases in English, Hindustani, Persian and Pashtu with Summaries of the 
Grammars of These Languages and a Vocabulary of Nearly 1500 Words, AES, 
2001. 
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  مصاحب نیدکرت غالمحس یعلم ۀنام یزندگ
  ١مدقالچ رضایعل

  نامه و تحصیالت زندگ
ن مصاحب در  ) به دنیا آمد. او از خاندانی بود که مسگر آبادش در تهران (خیابان ۱۲۸۹دکتر غالمحس

رمی شخصیت فرهنگی و عنوان ش  صد سال پ ای از افراد این  گردد و عده های اجتماعی آنان به س

ش و فضل و ادب بوده زرگان دا دوم صفوی  عباس شاهمالمصاحب که در عصر  جمله ازاند؛  خاندان از 

 پدر او مرحوم مالمیرزا محمد نیز از  می
 
ست و شاعری بنام بود. جد                                   ز
ّ
                         

اش در تخت فوالد اصفهان زیارتگاه است.  علمای دینی بود که مقبره

س متخلص به  دیگر مرحوم حاجی میرزا غالمعلی خوش نو

طاب« سی و معلومات فارسی و عربی سرآمد بود  که در خوش» مس نو

رین آنها  قصاید زیادی به زبان عربی دارد که معروف و آثار، اشعار و

او است که در آن کلیۀ قواعد صرف و نحو عربی را در هزار  ۀالفی

عداد فوق ت آورده است. اس ن مصاحب به همراه  ب العادۀ غالمحس

ت صحیح و اصیل خانوادگی تأثیری شگرف در شکوفایی آتی او  رب

  ۱۳۰۶گذاشت. او در تیرماه 
 
 در سن
ّ
نامۀ رسمی متوسطه با رتبۀ اول  به دریافت گواهی موفقسالگی  ۱۶     

ت این  ی که به مناس رپا شد، سخنرانی  تیموفقدر تهران شد. در جش از طرف وزارت معارف وقت 

راد کرد که  نفس اعتمادبهجالبی در مورد  کامل او داشت بلکه همگان را نیز  نفس اعتمادبهشان از  تنها نها

ر معارف وقت او را تحت تأثیر قر ش اول شاگردار داد. تأثیر این سخنرانی چنان بود که وز آموز  و دا

ران معرفی کرد و مدال درجۀ اول علمی را به او اعطا کرد. دکتر مصاحب از سال  به  ۱۳۰۶نمونۀ ا

فنی و معاون فنی  رکلمدتعلیمات عالیه،  کل سرئخدمت وزارت معارف درآمد و در مشاغل 

اسی هم عالقه فهیظو انجام شان می نمود. در اوایل این دوران به مسائل اجتماعی و س داد و مدتی  ای 

                                                        
ت علمی  .١ شگاه خوارزمعضو هی شکدۀ ریاضی، یدا  a_medghalchi@khu.ac.ir، دا
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اسی، اجتماعی و انتقادی به نام  روزنامه شر میرق ای س کرد، اما عالقۀ وافر او به کارهای علمی  من

رای احراز زود به سه خود را  ش در فرا س از تکمیل تحصیال ر قرار داد، چنان که  ی او را در این مس

شسرای عالی آماده و این شغل را در  س از شهریور  ۱۳۱۴شغل دبیری دا  ۱۳۲۰احراز کرد، و دوباره 

رداخت. سرانجام در سال  رای ادامۀ تحصیل در رش ۱۳۲۴به این شغل  ۀ تصمیم قطعی خود را 

شگاه کمبریج شد. رسالۀ  ۱۳۲۷به اخذ مدرک دکتری ریاضیات در سال  موفقریاضیات گرفت و  از دا

اد راهنمای او در این  ۱۹۵۰در سال  مجلۀ انجمن فلسفۀ کمبریجاو در جلد ششم  د. اس به چاپ رس

کویچ س رفسور  رفسور کسلز ١دوره  رفسور در سر کالس درس  ٢بود. مصاحب در این دوره به همراه 

شکیل می ٣موردل شگاه کمبریج  رای اولین بار در دا دان معروف  ریاضی ٤کرد. لیتلوود شد شرکت می که 

ق  دیگری بود که دکتر مصاحب به مدت دو سال با او کار می گیری و  کرد و مقالۀ مصاحب با عنوان مش

ژاوی تابع شگاه کمبریج گزارشدر مجلۀ  رهیدومتغهای  رفتار دو   .٥چاپ شده است نامۀ دا

له را می اطالعات دقیق توان در مقالۀ دکتر نارنجانی یافت. محتوای آن مقاله رسالۀ  ر در مورد این مس

شکیل می له دکتری مصاحب را  رداخته است که  دهد. به قرار اطالع در رسالۀ خود به حل مس ای 

ست سال  شدهحدود ب لۀ «لۀ دیگری با عنوان بود. دکتر مصاحب قبل از این مقاله، مقا حل  مس

   ٦چاپ کرد. مجلۀ انجمن ریاضی لندندر » ها مجموعۀ فاصله

ان  ۱۳۲۷تا  ۱۳۲۴مصاحب از سال  ستمیرای اخذ مدرک دکتری در انگلس س از ز . او 

ان در سال  ست معاونت فنی را در وزارت معارف احراز کرد و گویا در سال  ۱۳۲۷بازگشت از انگلس

محققان  ژهو بهازمان سد کرج خدمت کرده است. ولی آنچه از اظهار نظر اطرافیان و مدتی در س ۱۳۲۲

رمی ادان  ست. دکتر نارنجانی در مقالۀ خود از قول  خود نمی مطلوبآید، او این نوع مشاغل را  و اس دا

رای خودم کاره رکلمدروزی بیان داشت که اگر «کند:  مصاحب چنین نقل می  ای شده بودم شاید 

غال به امور اداری هم لحظه». بودم   ای از تحقیق و مطالعه غافل نبود.  مصاحب حتی در ایام اش

  آثار دکتر غالمحسین مصاحب

  ، تهران١٣٠٨، علوم تفریح .١
 . مجلۀ ریاضیات عال و مقدمات٢

شریه را در سال ۱۳۱۴تا  ۱۳۰۹از سال  ست سال  ۱۳۰۹. مصاحب این  ش از ب یعنی زمانی که ب

ه است:  ین شماره چنین نوش شر کرد. او در سرمقالۀ نخس احتیاج محصلین و محصالت به «نداشت من

                                                        
1. Besicovitch (Besikovitch) 
2. Casseles 
3. Mordell 
4. Lettlwood 
5. “On Differentiation Denjoy-Behaviour of Functions of Two Variables,” Proceedings of Cambrige 

Philosophical Society, 46 (1950) 28-45. 
6. “On the Problem of the Set of Distances,” Journal of London Math. Soc., 22 (1952), pp. 252-256. 
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رای مشق و تمرین و ورزش فکری س مجله شده است (ص» وسائلی  ). دو مقاله از ۲موجب تأس

ایم که یکی از آنها را با عنوان  آورده» های ریاضی ای از مقاله گزیده«ی این مجله را در کتاب ها مقاله

سامبل (نظریۀ مجموعه« ه و در شمارۀ اول، سال دوم، آذر » ها) ریاضیات عالیۀ تئوری آ خود مصاحب نوش

ی ۱۳۱۴ عداد عمیق مصاحب را در س شر کرده است. نگاهی به این مقاله درک و اس شان من ن جوانی 

   ١دهد. می

 های درس  . کتاب٣
شان با همکاری عده کتاب ای در  های درسی که ا

شر  ۱۳۱۷تا  ۱۳۱۰های  فاصلۀ سال تألیف و من

، راهنمای ریاضیات مقدماتیاند عبارتند از:  کرده

دورۀ جبر و ، مکانیک، مثلثات، در دو جلدفیزیک 

 در پنج جلد.مثلثات و هندسه و رسم فنی 

 ، تهران١٣١٧، جبر و مقابلۀ خیام. ۴
رجمۀ فارسی رسالۀ  این کتاب شامل متن عربی و 

خیام در جبر، و تاریخ و ریاضیات تا زمان خیام است 

ین بار  ۲۹۰و در  رای نخس شر شده که  صفحه من

اساند.  زبانان می دان را به فارسی خیام ریاضی   ش

 . مدخل منطق صورت ۵
سالگی تألیف کرده  ۴۵این مدخل را مصاحب در 

ین کتاب فارسی در این علم است. به  است که نخس

فادۀ او از  گواه صاحب ه است. اس تی و منطق جدید احاطۀ کامل داش نظران، مصاحب به منطق س

ر  ری در تدوین این ا ان نقش مؤ راند راسل در انگلس ر ران و  ادانی چون فاضل تونی در ا اس

ک جدید و با نمادهای  رانگ ین کتاب منطق ریاضی است که به س ه است. این کتاب نخس گ داش س

ران را فراهم آورده است.  رای اشاعۀ ریاضیات جدید در  دا ربنایی  ه شده و ز ریاضی و منطقی نوش

رمحتوا و دقیق و بی شگاه تهران این کتاب  شارات دا شر  ۱۳۳۴صفحه در سال  ۷۰۰نظیر را در  ان من

س در سال  شارات حکمت آن را تجدید چاپ کرد.  ۱۳۶۶کرد و س   ان

                                                        
ر مقاله .١ ه مشاهده می تصو   .میراث علمی –کنید.  ای از این مجله را در پایان این نوش



 

  

١٧۶ 

    

 . فرهنگ اصطالحات جغرافیایی۶
این کتاب حاصل تالش جمعی از ادیبان و فاضالن است. به گفتۀ دکتر محمود مصاحب از حدود سال 

شکیل می های هفتگی با شرکت عده جلسه ۱۳۳۵ شد که به  ای از فاضالن در منزل مرحوم مصاحب 

ر واژه های جدید، یا واژه وضع لغت را یجۀ این جلسه های بیگانه می گزینی در  ین ن ها  رداختند. نخس

شر شده است. نام این مجمع را به طنز  ۱۳۳۸فرهنگ اصطالحات جغرافیایی است که در سال  من

 نامیدند. می» مضروبات«های ساخته شده را  و اصطالح» خانه ضراب«

یم عم٧  ر خیام به عنوان عالم جبر. ح
س از سال ری جدید با عنوان جبر و مقالۀ خیامها کسب تجربه، کتاب  دکتر مصاحب   را بازنگری و ا

شر کرد. در سال  ۱۳۳۹را توسط انجمن آثار ملی در سال  حکیم عمر خیام به عنوان عالم جبر  ۱۳۷۹من

ت  شابوری که نینهصدمبه مناس رگزار شد، انجمن آثار و  سال وفات حکیم عمر خیام ن شابور  در ن

اد دکتر مهدی محقق به پاس خدمات  مفاخر فرهنگی مصمم شد که آن را تجدید چاپ کند. اس

شر علم در کشور، آن را با مقدمه ه است.   مصاحب به تاریخ ریاضیات و    ای زیبا و مفید آراس

  . کتاب آنالیز ریاض٨
ها به صورت  یاضی در جهان رخ داد و منطق و مجموعهدر دهۀ شصت میالدی تحولی در آموزش ر

رنامه ۀ درسهمهای ریاضی در  رین مبحث اصلی  در 
 
          های ریاضی و حتی متعاقبا
ً
ای  های آموزش مدرسه                        

ی که کانتور  کسی نمی«درآمد، که یادآور جملۀ معروف هیلبرت بود که گفته بود:  تواند ما را از بهش
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وه البته دقیق». بیرون کند ها) ساخته است (نظریۀ مجموعه فاده از ش های درست منطقی  سازی آنالیز و اس

وار کرد و  ر مبنایی محکم اس زرگ او این بود که آنالیز ریاضی را  از زمان کوشی آغاز شده بود. خدمت 

گی آراست.  دگرگون ساخت. او مبانی این علم را با روش شدت به آن را  و پیوس
 
                  های حد
ّ
از  هرحال به      

 ازای هم شد.  ها (گرچه به صورت افراطی) وارد مباحث آموزش مدرسه ۀ شصت به بعد این مبحثده

رنامه ، ضروری بود که بخشرو  نیا های آموزشی قرار گیرد. در این  هایی از ریاضیات جدید جزو 

اسی) بیان می شجویان دورۀ کارش رای دا فاده  ود و ش کتاب، منطق ریاضی به صورت مقدماتی (قابل اس

گاه اعداد حقیقی به روش اصل موضوعی شکل می س دس ر این  گیرد و بقیۀ موضوع ر این پایه، تأس ها 

ش می شسرای عالی است. دکتر  پایه پ س چندین سالۀ او در دا یجۀ تالش و تدر رود. این کتاب ن

س منطق ریاضی شسرای عالی آغاز کرد ۱۳۴۰-۴۱را از سال تحصیلی   مصاحب تدر . در واقع، در دا

ن که در سال با تکمیل جزوهآنالیز ریاضی طرح اولیۀ کتاب  ش س  ۱۳۴۷-۴۸های تحصیلی  های پ تدر

شارات فرانکلین در سال  ین کتاب را ان به عهده گرفت و در  ۱۳۴۸شده بود شکل گرفت. چاپ نخس

شر کرد. محتوای این کتاب درس ۹۳۰ لیز مقدماتی، های مبانی ریاضیات، آنا صفحه در دو قسمت من

ژگی ها را پوشش می ها و سری ها و منطق ریاضی، دنباله نظریۀ مجموعه های بارز این کتاب  دهد. از و

 جرئت بهشرح حال ریاضیدانان، فهرست عالمات، فهرست تفصیلی الفبایی و فرهنگ اصطالحات است. 

ِ             رین کتاب ریاضی  فارسی است ک بدیل توان ادعا کرد که این کتاب، بی می  تاکنونه تا آن زمان و حتی               

سخه شر شده است.  س از ده ماه نایاب و در اواخر  من تجدید چاپ شد. در  ۱۳۵۰های این کتاب 

  مقدمۀ چاپ دوم چنین آمده است:

رای ما اهمیت و معنایی عمیق قبال  را حکایت دارد از  اما این حسن اس ر دارد ز

ش ۀ فراگرفتن اطالعات جدید طلب این مرز و بوم سخت  اینکه جوانان دا ش

ند.   هس

  .کتاب تئوری مقدمات اعداد٩
 ۱۸۰۳صفحه و جلد دوم را در سـه قسـمت و در  ۱۳۹۵جلد اول این کتاب را در دو قسمت و در 

شارات دهخـدا در  ب ان رت شـارات سـروش در  ۱۳۵۵صفحه به  شـر کرده ۱۳۵۸و ان انـد. ایـن  من

  نامدار، تقدیم کرده است. ها را به فرزندان خود، شاهکار و کتاب

ۀ خود مصاحب :  رةالمعارف«این کتاب، به نوش ». گونۀ مختصری است در تئوری مقدماتی اعداد  دا

های گوناگون، او اهداف و آمال خود را از تألیف چنین  های فصل در مقدمۀ فنی و نیز در مقدمه

 در  ای عظیم و در عین حال مقدماتی بیان می مجموعه
 
    کند. مثال
ً
ش «ابتدای مقدمۀ کتاب با عنوان          پیدا

  از قول هاردی چنین آمده است:» کتاب

رای تعلیم اولیۀ ریاضیات  تئوری مقدماتی اعداد باید یکی از بهترین موضوع ها 

خواهد؛ موضوعش ملموس و مأنوس است؛  باشد. چندان اطالع قبلی نمی
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دالل که به کار می طریقه شان کم است؛ و از گیرد ساده، کلی، و تعداد های اس

لحاظ تحریک کنجکاوی طبیعی آدمی در علوم ریاضی مانند ندارد. یک ماه تعلیم 

ر، و حداقل ده بار سرگرم دو بارفهیمانه در تئوری اعداد  کننده از همان مدت  مفید

ن) می رای مهندس   ».باشد تعلیم حسابان (

رین مسائل، مانند آثار هنری  د کهنهدر تئوری اعدا«از قول هیلبرت چنین آمده است:  IIIدر بخش 

ه، اغلب امروز تازه است   ».اصیل ایام گذش

  

امه ش ِ          در این کتاب  دا تی نظریۀ اعداد مانند بحث دربارۀ اعداد طبیعی،             گونه از مباحث س

ری، معادله بخش اله، معادلۀ فرما،  پذ ژگیها یهمنهشهای س های فرما، معرفی  های اعداد وال، قضیه ، و

های مربعی و مباحث تکمیلی همانند  های حسابی، کسرهای مسلسل، مانده رخی از اعداد مشهور و تابع

  بحث شده است. لیتفص بههای صحیح  ساختارهای جبری و سری

ژگی ر دارای و   العاده فاخر کرده است: های ممتازی است که آن را فوق در عین حال این ا
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ای الحاقی یک دورۀ فشرده و در عین حال کامل نظریۀ  هدر جلد دوم، قسمت اول، در مقال الف)

اسی  رنامۀ فعلی دورۀ کارش اسی را حتی در  رنامۀ درس نظریۀ اعدا دورۀ کارش اعداد آمده است که 

  دهد. پوشش می

شرفته ب) ار پ س ردی مباحث نظریۀ اعداد  ر از آن چیزی است که در کالم هاردی یا  ر و کار

 تنها نهدو بخش عمدۀ نظریۀ اعداد یعنی نظریۀ تحلیل اعداد و نظریۀ جبری اعداد هیلبرت آمده است. 

ع از شاخه ردهایی وس رش زمینه های گوناگون در خود جای داده کار شأ گس های  اند، بلکه خود م

ر زمینه گوناگون شده رد  اند و در سا های ریاضیات نظیر نظریۀ کدگزاری، کدگشایی، نظریۀ رمز ... کار

  اند.  افتهی

ر  تئوری مقدماتی اعدادگرچه دکتر مصاحب عنوان کتاب خود را  ه است، اشارۀ مختصر ز گذاش

ش او در این زمینه و دست ند  یابی او به مرجع شان از وسعت دا های اصلی و مباحث تاریخی مس

یجه رای اعداد اول یعنی وجود های جدید می دارد. در مورد ن  به فرمولی 
 
                                   توان مثال
ً
ای  یک چندجمله         

لۀ  ند. مس  عددهای اول هس
 
ر حسب عددهای صحیح متغیرها دقیقا ت آن                           اشاره کرد که مقدارهای مث
ً
                                                              

دهم هیلبرت این است که آیا یک روش کلی (الگوریتمی) وجود دارد که معلوم کند که یک معادلۀ 

  دیوفانتی جواب دارد یا نه. 

م، یوری ماتیاسویچ ۱۹۷۰کند که در سال  می جلد دوم، قسمت اول اشاره ۵۸۵مصاحب در صفحۀ 

ژوهش ریاضی شان داد که چنین الگوریتمی وجود ندارد.  های ریاضی دان روس با پیگیری  دانان قبلی 

یجه ت آن  ۲۳ای با  های اثبات ماتیاسویچ وجود یک چندجمله یکی از ن متغیر است که مقدارهای مث

 عددهای 
 
        دقیقا
ً
رای این منظور به دست آمد.  های ساده ای دجملهم چن۱۹۷۶. در سال اند اول        ای 

مالحظات تاریخی در باب قضیۀ «جلد دوم، قسمت سوم تحت عنوان  ۱۳۰۵مصاحب در صفحۀ 

ررسی در مورد حالت خاص حدس فرما (معادلۀ »فرما x، بعد از بحث و  y z+ =2 2 nازای  به 2 > 2 

ر آورده در اعداد صحیح جواب ندارد) به نکات جالبی اشاره می   ایم.   کند که در ز

هایی که در اثبات قضیه به عمل آمده است منجر به  ... از طرف دیگر، کوشش

ار مهم در ریاضیات و  س در تئوری اعداد و جبر گردیده، بدان  باألخصنتایجی 

ش از  مراتب بهکه ارزش این نتایج  اند گفته حق بهها،  حد که بعضی از ریاضیدان ب

  ارزش خود حدس فرما است... .

ار  س در پایان باید گفته شود که تاریخ تحقیقاتی که در باب آخرین قضیۀ فرما به عمل آمده است 

راهین نادرست از طرف  طوالنی است؛ و هیچ قضیه ست که به اندازۀ این قضیه  ای در ریاضیات ن

 ر متفنن
 
  ها و احیانا
ً
شار یافته یا عرضه شده باشد. ازجملهای ( های حرفه یاضیدان            تر بارلو) در باب آن ان   ، پ

ون در سال  س ری شگاه  ار ۱۹۹۳آخرین قضیۀ فرما را آندره وایلز از دا س م با توسل به ریاضیات 
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فادۀ زیاد از  شرفته و اس   اثبات کرد. » های بیضوی خم«پ

لۀ مهم نظریۀ اعداد، بیان این واقعیت است که گرچه مصاحب کتاب خود را  غرض از بیان این مس

ش ریاضی خود، در  ر اساس وسعت دا امۀ نظریۀ ال البهمقدماتی خوانده، در عین حال  ش ی این دا

له اعداد نیم شرفت مس ه است، که  های مهم و حدس نگاهی هم به تاریخچه و روند پ های معروف داش

  این مجموعه است.  بیانگر ارزش و کارایی درواقع

ار مهم  پ) س رانی و اسالمی نیز  شمندان ا ر ارزش علمی، به دلیل مرور کار دا این کتاب عالوه 

شمندانی چون ابن بنای مراکشی، ابوالوفا بوزجانی، ابوکامل  است. کارهای علمی و شرح علمی دا

 نیالد اثیغراهیم خیام، عمر بن ا نیالد اثیغ(معروف به حاسب مصری)، محمد بن موسی خوارزمی، 

خ بهایی را با تفصیل کامل آورده است. د کاشانی، خواجه نصیرالدین طوسی و ش  جمش
رداخته است. خود او در این باره چنین  نامه مصاحب در بخشی از کتاب به زندگی ت) ها 

سد:  می ما آمده است تفاوت  آنالیز های مندرج در کتاب حاضر با آنهایی که در کتاب زندگینامه«نو

ها فقط ناظر به کارهای ریاضی اشخاص است، ولی در کتاب حاضر، در  فاحش دارند: در آنجا زندگینامه

ایم، و این بدان جهت است که به عقیدۀ  موارد مناسب، از خود شخص و سرگذشت او نیز سخن گفته

رای طالبان علم است، و چ زرگ، خود درسی  نین درسی خاصه در این زمان ما تأمل در زندگی علمای 

رو به فزونی است الزم است. کسی که در سرگذشت آبل تأمل » شاگردان اقلیدس«که متأسفانه عدۀ 

ه باشد درمی خواند از کسی طلبی ندارد و حقی هم  یابد که به حکم اینکه درس می کند، اگر انصاف داش

شویق و بهانه ر دیگران ندارد، درمی ساهل های یابد که نبودن  رای توجیه  زی  او ی از این دست تنها دس

ی می در راه کسب علم است؛ و درمی د و  یابد که در عین تنگدس اقانه در طلب علم کوش توان مش

  ». سازد صرف رفاه مادی کسی را عالم نمی

ژگی ش و ، فرد منحصربهگفته به همراه مقدمۀ فنی، مباحث علمی عمیق و تاریخی، حروفچینی  های پ

ر فاخر را جاودانه ساخته است. حتی اگر مصاحب  صلف ن، این ا باه نداش بندی مطلوب و غلط و اش

ران ادا کرده بود.  تئوری مقدماتی اعداددر تمام عمر خود فقط کتاب  ه بود، دین خود را به ا را نوش

شده است.  ژهو بههای بیگانه،  افسوس که این کتاب به زبان رجمه  سی،    انگل

  المعارف فارس ایرة. د١٠
رة شارات فرانکلین در -المعارف (ا جلد اول این دا شـر ۱۳۴۵س) را ان سـخه من ش در پنج هـزار 

سوطی شروع می ار مفصلی دربـارۀ بـه کـار  کرد. مصاحب این کتاب را با دیباچۀ م س کند و مقدمۀ 

ر کلمـات، ضـبط کل ردن حروف، عالمات اختصاری، تلفظ مـات خـارجی، ها، ضبط اعـالم و سـا

سـجم و  الخط و نقطه ارجاعات، اصطالحات و لغات نو، رسم ه است که گویای فکـر م گذاری نوش

رة سازمان ر تدوین دا ریتی حاکم  المعـارف اسـت. بـا توجـه بـه  دهی علمی، ادبی، ساختاری، و مد
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امه اینکه موضوع ش  نیازمند تغییر و تکمیلند، کاش این سـازمان های دا
 
                                        ها دائما
ً
ی تبـدیل بـه یـک ده         

رای تولید یا بازتولید  اران اطالعـات  های جدیـد می و مقالـه ها مدخلدبیرخانۀ دائمی  شـد. خواسـ

لمـی و زندگینامه و خدمات ع انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با عنوان ۱۰۰ر را به کتابچۀ شمارۀ  جامع

ن ه و  مصاحب ریاضی فرهنگی مرحوم دکتر غالمحس رجسـ رة گـذار انیبدان  سـی در  المعارف دا نو

ران    دهم. ارجاع میا

شگفتار، گفتگوهایی که کیهان فرهنگی تحت عنوان:   س از پ ـزرگ «در این مجموعه،  تداوم تالشی 

رخی از فاضالن و ادیبان در سال » رای انتقال علم ش بعد از درگذشـت دکتـر مصـاحب ۱۳۵۸با 

ریتی، انضـباط،  وۀ مـد شر شده است. در این گفتگوهـا آثـار مصـاحب و رفتـار شـ انجام داده، من

یری، دقت و وسواس او مـورد توجـه سختگ

زرگـان اطالعـات  قرار گرفته است و ایـن 

سلط او  کم نظیر او از علوم قدیم و جدید، 

ســوی و  بــه زبان هــای فارســی، عربــی، فرا

وده سی را تأیید کرده و سـ اند. در ایـن  انگل

ژگی رانـۀ مصـاحب و هـای  گفتگوها خانم 

های او را در  رفتاری و دقـت و سـختگیری

ن کرده است. مجموعۀ ر ت فرزندان تحس ب

گـزارش ای در مورد زندگی و آثار مرحوم مصاحب است با عنـوان  های ارزنده دیگری که حاوی مقاله

رد آن  ن مصاحب و نهمین سمینار آنالیز و کار زرگداشت دکتر غالمحس ش ۱۳۷۷در شهریور کنگرۀ 

شگاه خوارزمی) م ت معلم سابق (دا رب شگاه  دگان ایـن مقالـه از طرف دا سـ شر شده اسـت. نو ن

ند که  شجویان سابق مؤسسۀ ریاضیات هس ۀ تحصـیل در مؤسسـه و رفتـار و نقـش لحظ به لحظهدا

ت شده است.    مصاحب در ذهن آنان ضبط و ث

  ها . مقاله١١
شهای مقاله رای دا ه است از جمله مقالۀ  ی که مصاحب در دوران جوانی          ِ      کشف الق ناع یا«آموزان نوش

  . ١»اولین کتاب در مثلثات

  تأسیس مؤسسۀ ریاضیات
خط مصاحب تنظیم شده بود و در اختیار داوطلبان  در دفترچۀ راهنمای مؤسسۀ ریاضیات که با دست

                                                        
رای اولین بار در مجلۀ  .١ رورشاین مقاله  شر شد و در سال  ۲۳۶-۲۳۳، ص ۱۳۲۳، سال ۱۴، شمارۀ آموزش و  در  ۱۳۹۱من

شرکتاب  اد  شر میراث مکتوب، ص اس  چاپ شد. ۳۵۹-۳۶۲، 
 
        مجددا
ً
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  گرفت چنین آمده است: ورودی قرار می

شگاه س مؤسسه این بود که دا ب تأس ان س ر مؤسسات  های شهرس ها و سا

جهت  تیباصالحتعلیمات عالیه روزافزون در توسعه بود، ولی اغلب آنها فاقد معلم 

اری از این مؤسسات دبیران  س س بودند، و در  سا س ریاضیات در سطح ل تدر

ر شگاه  ند. حتی خود دا ت معلم از جهت مدرس ریاضیات عالی را به عهده داش ب

 به روش
 
س ریاضیات عموما        ریاضیات سخت در مضیقه بود. تدر
ً
سوخ بود.                                                های م

ت مدرسان ریاضی در سال  رب رای   ۱۳۴۴بدین گونه بود که مؤسسۀ ریاضیات 

س گردید و اولین دورۀ مدرسی در  ر گردید.  ۱۳۴۵ مهرماهتأس   دا

ت مدرسان کارآزموده و مجهز مؤسسۀ ریاضیات از آغاز دو هدف را منظور نظ رب ر خود قرار داد: یکی 

شگاه س در دا ان با اطالعات عمقی کافی در ریاضیات جدید جهت تدر شگاه  های شهرس ها و دا

ر بود، ایجاد مرکزی مجهز  ر مؤسسات تعلیمات عالیۀ علمی، و دیگری، که هدفی دور ت معلم و سا رب

رین ه رای تحقیقات ریاضی و کسب جدید های مختلف این علم. مؤسسۀ ریاضیات  اطالعات در رش

العادۀ ریاضیات در دنیای کنونی ـ نه فقط در علوم و صنایع و حتی در زندگی روزمره در  به اهمیت فوق

رورش قوای ذهنی و انضباط فکری جوانان این آب و خاک  ـ بلکه در  ی وقوف و ایمان خوب بهاین عصر 

دن به منظورهای خود از هیچ مجاهدتی فروگذار نکرد. داشت، و به همین جهت، در    رس

وه یان نهاد. ش ژوهشی، مؤسسۀ ریاضیات را ب های آموزشی و  مصاحب با دو هدف عمدۀ آموزشی و 

ریتی او  م ( فرد منحصربهمد ) این مؤسسه تحصیل کرده ۱۳۵۴-۱۳۵۲بود. نگارنده که در دورۀ هش

شجویان تأثیری شاهد آن بوده است که چگونه نظارت و  شرفت علمی دا ژه به رفتارها و پ مراقبت و

ر رفتارهای فارغ ت  ژوهشی داشت و چگونه آنان  التحصیالن در ادامۀ فعالیت عمیق و مث های علمی و 

ولیت شجویان، ابتدا در  را افرادی مس رش دا رای پذ ر بارآورد. مصاحب  هر سال یک  ماه بهشتیاردپذ

اسی) ( ز بعضی از درسامتحان ورودی کتبی ا س (کارش سا ر  ژهو بههای دورۀ ل نی  آنالیز) مب

له س از این آزمون عده ی شفاهی هم میها سؤالگرفت و گاهی  های دقیق و مفهومی می مس د.  ای  رس

رای شرکت در کالس انی می را  س رفت. این کالس های تا رای  پذ ان همان سال  س ها در تا

رفته شکیل میشدگان مرح پذ س آنالیز ریاضی او ها قسمت اول کتاب  شد. در این کالس لۀ اول  تدر

س این  می ر بحث خواهیم کرد). هدف از تدر ش شد (در بخش بعد در مورد محتوای این کتاب ب

اسی) و نیز توجه دادن به اهمیت مفاهیم اصلی  س (کارش سا رکردن خألهای آموزشی دورۀ ل مباحث 

رهیز از اثباتها منطق و مجموعه رای  دالل کردن، ایجاد خودآگاهی  های غلط، مغلوط و  ، روش اس

  مغشوش، ارتقای دقت ریاضی و منطقی و سرانجام آماده
 
رای ورود به دورۀ رسمی بود. او مجددا  سازی 
ً
                                         

رای دورۀ رسمی می آزمونی دیگر به عمل می ورماهیشهردر پایان  رفت.  آورد و حداکثر هفت نفر را  پذ
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ست و چهار ماه کامل بود و غیر از تعطیالت رسمی هیچ تعطیلی در کار ت حصیل در دورۀ مدرسی ب

های  حتی یک ساعت هم کالس«دارد که:  عرضه کرده است، اظهار می ۱۳۵۵نبود، در گزارشی که او در 

شده است س تا آن زمان تعطیل    ». مؤسسه از اول تأس

ژگی رداخ یکی از و  هزینۀ های مؤسسۀ ریاضیات 
 
شجویان بود که کامال        ت کمک مادی مناسب به دا
ً
                                         

شجویی را پوشش می  در دورۀ ما به ماهیانه  زندگی دا
 
                       داد (مثال
ً
ش یافته بود).  دو هزار         تومان افزا

وه شگاه رخالف ش شجویان را از سرنوشت  ها، مصاحب هیچ های رایج در دا گاه تا پایان سال اول دا

ای را از  داد و عده ای اجازه ورود به سال دوم می و در پایان سال اول به عدهکرد  آموزشی خود آگاه نمی

  کرد.  ادامۀ تحصیل معاف می

ر شش ۱۳۵۵کتابخانۀ مؤسسۀ ریاضیات در سال  مل  های جدید و معتبر آن  هزار جلد از کتاب  مش

زدیک به چهل مجلۀ مشهور جهانی در ری زمان در همۀ شاخه رک  اضیات بود. های ریاضیات و مش

رین کتاب عالوه به   شد.  های معتبر ریاضی را خریداری می هر سال جدید

هایی مانند آنالیز، جبر، توپولوژی، و  هایی که مکمل درس در سال اول در مؤسسۀ ریاضیات درس

س می س درس نظریۀ اعداد بود تدر های آنالیز و نظریۀ اعداد را خود مصاحب به عهده  شد. تدر

دالل ریاضی، داشت. هدف  شجویان، تقویت اس س آنالیز، راندن مفاهیم غلط از ذهن دا او از تدر

دالل به جای شهود، همسان سازی  تقویت شهود ریاضی و در عین حال اجتناب از جایگزین کردن اس

اساندن  اطالعات پایه دالل، ش شرفته در سال دوم، تقویت قدرت بیان و اس رای یادگیری مباحث پ ای 

شجویان یا  کتاب له بود. دا ش از حد به حل مس له، و تأکید ب های معتبر، ایجاد قدرت حمله به مس

انه باید اوضاع را درک می کار ش ش رای آنان  روزی خود تقویت می کردند و با  شدند یا اینکه ادامۀ کار 

شرفته مانند آنالیز حقیقی، آنالیز تابعی، مقدور نبود. در سال دوم درس شرفته، توپولوژی  هایی پ جبر پ

س می شرفته و حتی گاهی مکانیک تدر شرفته، منطق پ س  جبری، آنالیز مختلط، نظریۀ اعداد پ شد. تدر

 ریاضی این درس
 
      ها را معموال
ً
اد              ند. هر سال حداقل یک اس ۀ مدعو خارجی به عهده داش رجس دانان 

س میها بود، که به زبان ان دار بعضی از این درس خارجی عهده سی تدر شجویان در  گل شد. حضور دا

شجو  ۸صبح تا  ۵/۶وقت و از ساعت  مؤسسۀ ریاضیات به صورت تمام شب بود. صندلی هر دا

شجویان بود و  (محصل به قول مصاحب) در مؤسسه مشخص و ثابت بود. کالس یا کتابخانه محل دا

ر اندام هر محصلی می کردند و  له را خوب و دقیق حل میانداخت. هم باید مس س. امتحانات لرزه 

ند واال به قول مصاحب  هم خوب می شد در  خوان می به گذر از این هفت موفقاگر محصلی ». فال«نوش

س از  ادیاری در  ماه) فارغ ۲۷شهریور سال بعد ( التحصیل و در صورت ممتاز بودن به افتخار مرتبۀ اس

شگاه  ت معلم، دا رب شگاه  شسرای عالی (دا شد. مؤسسۀ ریاضیات از سال  می نائلخوارزمی کنونی) دا

زده دوره  ۱۳۵۸تا  ۱۳۴۵ التحصیل تقدیم جامعۀ ریاضی نمود.  نفر فارغ ۷۴فعالیت داشت و در س
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شگاه این فارغ اتفاق به بیقر های معتبر دنیا گرفته و خود از  التحصیالن، دکتری خود را از یکی از دا

ژوهش ریاض رفسور فریدون قهرمانی، از  یات کشور شدهسردمداران آموزش و  رخی از آنان، چون  اند. 

ر در این زمینه را به مقالۀ جامع  ریاضی ش اران اطالعات ب ند. خواس ه در سطح جهانی هس رجس دانان 

  دهیم. دکتر پاشا ارجاع می

وه ریتی مصاحب  نگارندۀ این سطور در جایی ادعا کرده است که ش و  فرد صربهمنحهای آموزشی، مد

وه رکیبی از ش ر  شگاهی و حوزوی بود که می متکی  ر آن اساس ساخت.  های آموزش دا توان مکتبی 

شجویان دوره ادعا می ت دا رب رای  ر  های دکتری ضروری است که چنین مؤسسه کنیم که  هایی متکی 

ر یوما هیپاایجاد شود تا سطح آموزش و تحقیقات ریاضی که » های مصاحبی روش« ۀ اصلی سا

رای بعضی ها است ارتقا یابد. آن زمان، اجرای روش ژوهش نمود،  می رانهیگ سختها  های انضباطی او 

شرفت زمان اعتقادمان به روش ژوهشی راسخ اما با پ شود و شاید  ر می های او در مسائل آموزشی ـ 

ت د رب رای  ر  شجویان در دورهبدون اغراق بتوان ادعا کرد که آن روش تنها روش مؤ های تحصیالت  ا

شرفت ژهو بهتکمیلی  رای پ ردارند،  دکتری است، تا معلم و متعلم پا به پای هم  های کار تحقیقاتی گام 

روژه رهیز کنند و نام خود را فدای نان، و رسالت اصلی خود را فدای این دو  های کم از اجرای  ارزش 

روژهنکنند که گناهی است نابخشودنی. آنان با وه های دوره ید در  های  های دکتری از هرگونه توسل به ش

س اجتناب کنند.    تدل

ه را با بیان چند خاطره به پایان می   رم. این نوش

م مؤسسۀ ریاضیات به همراه دو نفر از ۱۳۵۲ ماه بهشتیارددر  آ) رای شرکت در آزمون ورودی دورۀ هش

ز عازم تهران شدیم. این عزیمت مصادف با امتحان میان همکالسی رم یکی از  های خود از تبر

یم که امتحان  یم و اجازه خواس شان در میان گذاش ادان ریاضی شده بود. زمانی که موضوع را با ا اس

رگزار کند با این درخواست موافقت کرد، ولی با بیان جمالت و عبارتی، دیدگاه منفی ما را ز ر  ود

ت به مؤسسۀ ریاضیات بیان داشت، و این در حالی بود که مؤسسۀ ریاضیات از زمان  س خود را 

ش س خود دا زرگ در آموزش  تأس  تحولی 
 
                     آموختگانی زبده تحویل جامعۀ ریاضی داده و انصافا
ً
                                              

شگاه ریاضیات رخی از دا ر من روشن شد  ها ایجاد کرده بود. بعدها علت این نگرش جدید در  ها 

زرگ به من آموخت که نباید اجازه داد که مباحث علمی و بیان دیدگاه ها منجر  ها و نظریه و درسی 

را های بی به منازعه و مخاصمه شرفت را  زرگان راه امید و پ ی فایده شود. باید مباحثات علمی 

 جوانان بگشاید. 
ی محصالن است. ادماندنی بهورود و خروج دکتر مصاحب به مؤسسۀ ریاضیات یکی از خاطرات  ب)

ش از اینکه نگهبان در  مؤسسه را باز کند، با  ۷تا  ۵/۶او روزهای زوج بین ساعت  ِ                       حتی گاهی پ                               

ه و مرتب وارد ساختمان مؤسسه می  آراس
 
                                    ظاهری کامال
ً
 به کتاب           

 
قیما         شد و مس
ً
آمد. چنان که  خانه می            
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شجویان، بین ساعت  س از آگاهی از حضور دا  صندلی هر کس مشخص بود. او 
 
                                                                  گفته شد معموال
ً
             

س او گاهی تا ساعت دوازده ادامه داشت.  هفت تا هشت با روپوش سفید وارد کالس می شد. تدر

شجویان همواره باید آماده در کالس درس شرکت می بار سمینار کردند و در طول سال چند  دا

فادۀ مطلوب از نمادها و عالئم،  می دالل، اس ن، اس دادند. عرضۀ این سمینارها باید از نظر بیان، نوش

فادۀ مطلوب از   بی اهس تختهو حتی اس
 
   کامال
ً
بود. کمترین خطا از دیدگاه مصاحب  عیب می     

 نابخشودنی بود.
ر تجهیز ک پ) ت با توجه به اینکه دکتر مصاحب نظارت کاملی  س ت خاصی  تابخانه داشت، حساس

شان می به نگهداری کتاب آورم که در یکی از روزهای بارانی  داد. به یاد می های کتابخانه از خود 

 گرفته بودم به کتابدار تحویل می
 
                               کتابی را که قبال
ً
رآشفت. علت                  د و سخت  دادم که مصاحب رس

یکی قرار ندادهآشفتگی او این بود که چرا در یک روز بارانی کتاب ر ام و ممکن  ا در پاکت پالس

رساند. بی ولو خیلی جزئی به آن   است قطرات باران آس
ت به اموال عمومی  ت) س ار جدی بود و چنان که اشاره شد  س گرچه دکتر مصاحب در محیط کار 

ژوهشی هیچ به ت زیادی داشت و در مسائل آموزشی و  ژه کتابخانه حساس بلی را  و گونه ت

آورم که در دورۀ تحصیل در  ای نیز داشت. به یاد می تابید، در عین حال روحیۀ عاطفی قوی نمیر

رای شرکت در مراسم عازم  ر سرطان از دست دادم و چند روزی  ر ا رادر جوان خود را  مؤسسه، 

سلیت گفت و دلداری داد که  ر شد و این ضایعه را به من  ان شدم. او به محض اطالع متأ شهرس

ش   نقشی عمده در کاهش آالم و افسردگی من داشت. لطافت روحی او از نامه های او به فرزندا

تی دکتر  پیام«ی پیدا است. مقالۀ خوب به رب ژوهشی و  به قلم » مصاحب نغالمحسهای آموزشی ـ 

ار ارزنده از پیام س شان  دکتر اسماعیل بابلیان حاوی نکات  شان به فرزندا رمحتوای ا  است. های 
شجویان را از  ث) شانچنان که گفتیم، مصاحب در پایان سال دوم، دا کرد. آنهایی که  آگاه می سرنوش

رآمده بودند فارغخوب بهها  ها، سمینارها و امتحان منضبط بودند و از عهدۀ درس شدند  التحصیل می ی 

امۀ مدرسی بازمی ش ژوهشی  و بقیه از دریافت دا س از انقالب مدتی معاون آموزشی و  ماندند. 

ت معلم سابق بودم، یکی از این افراد به دفتر اینجانب مراجعه کرد و از ظلمی که فکر  رب شگاه  دا

م و میکرد. گرچه ب کرد در حقش رفته بود شکایت می می وۀ دکتر مصاحب ایمان داش م او  ه ش س دا

بی جدی به امر  کند مگر آنکه احساس کند که فارغ کسی را اخراج نمی ناحق به التحصیل شدن او آس

ررسی کارنامۀ این فرد  شگاه وارد کند، ولی به حسب وظیفۀ قانونی خود را موظف به  آموزش در دا

زه نامهکردم. مشاهده کردم که دکتر مصاحب کار کاری تدوین و به ادارۀ  ای کامل، دقیق و با نهایت ر

 آموزش ارسال کرده است. 

دن  رای رس ررسی موشکافانه  لزم مطالعۀ دقیق و عمیق و نیازمند  هر یک از آثار مصاحب مس
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وه ژوهشی و ش   اند.  های رفتاری به مقاصد آموزشی، 

 خوانی کتاب قلم به دست داشت و به نمونهدر حالی که  ۱۳۵۸شب مهرماه  وی سرانجام در نیمه

ش شاد. تئوری مقدماتی اعداد خود    مشغول بود درگذشت. روا

  منابع

ن مصاحب« پاشا، عین هللا، ن مصاحب و   گزارش کنگرۀ، »یادنامۀ دکتر غالمحس زرگداشت دکتر غالمحس

رد آن شکدۀ علوم ریاضی و مهندسی  ،١٣٧٧شهریور ماه  ١٢و  ١١، نهمین سمینار آنالیز و کار دا

ر ،   .٥٩- ١٨ صکامپیو

ن مصاحب« جمالی، علیرضا، ت یکصدمین سالگرد تولد غالمحس ، شمارۀ ١٧، سال شر ریاضی، »به مناس

  .٧- ٦ص، ٣٢، شمارۀ پیاپی:٢

ن مصاحب ریاضیهنامه و خدمات علمی و فر زندگی یان نگی مرحوم دکتر غالمحس ه و ب رجس گذار  دان 

رة ران المعارف دا سی نوین در ا   .۱۳۸۸، خردادماه ۱۰۰، انجمن آثار و مفاخر، شمارۀ نو

نز،  و ریچارد ،کورانت رت راب ستهر امک کاظمی، ریاضیات چ رجمۀ س یوارت،  راست دوم: یان اس ، و

  .۱۳۷۹شر نی، 

ن مصاحب ریاضیدان«علیرضا،  ،مدقالچی ان ۸۲، شمارۀ نگاه نو، »غالمحس س   .۱۳۸۸، تا

شگاهی، های ریاضی ای از مقاله گزیدههمو،  شر دا   .۱۳۸۲، مرکز 

ن مصاحب« نارنجانی، آدینه محمد، اد فقید دکتر غالمحس زرگداشت دکتر   گزارش کنگرۀ، »یادی از اس

رد آن ن مصاحب و نهمین سمینار آنالیز و کار شکدۀ علوم  ،١٣٧٧شهریور ماه  ١٢و  ١١، غالمحس دا

ر،    .١٦٤-١٥٧ صریاضی و مهندسی کامپیو
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  .ش۱۳۰۹ماه  ، اول دی۵، سال اول، شمارۀ مجلۀ ریاضیات عالی و مقدماتی
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  .ش۱۳۰۹ماه  ، اول دی۵، سال اول، شمارۀ مجلۀ ریاضیات عالی و مقدماتی
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رانی  دیدار و گفتگوی فؤاد سزگین با اکبر ا
س مؤسسۀ   ۱۳۸۴ژوهشی میراث مکتوب، بهمن رئ

  اسالمی فرانکفورت -مؤسسۀ تاریخ علوم عربی
  به مناسبت نودسالگی فؤاد سزگین

  ١یونس مهدوی

شگاه  یاسالم -یعلوم عرب خیتار ۀمؤسس سال  هم ۱۸در  (فرانکفورت) ولفگانگ گوته وهانیدر دا

روفسور فؤاد سزگین، در تاریخ  پیرو تالش .به طور رسمی آغاز به کار کرد ۱۹۸۲ فوریۀ سال  ۱۰های 

امۀ  ۱۹۸۱ با موافقت مجلس مؤسسان، اساس

سه در چارچوب مقررات موقوفۀ این مؤس

س از  ه شد و  شگاه فرانکفورت نوش دا

شگاه و کشور آلمان  والن دا تأیید مس

یکی از اهداف این مؤسسه  ٢تصویب شد.

 -آگاهی رسانی دربارۀ جایگاه فرهنگ عربی

ژوهش در تاریخ  اسالمی در امر آموزش و 

  عمومی علم است.

یانگذار و گردانندۀ مؤسسۀ تار در  ۱۹۲۴اکتبر سال  ۲۴اسالمی، در  -یخ علوم عربیفؤاد سزگین، ب

ر نظر شرق انبول ز شگاه اس رکیه) به دنیا آمد. وی دورۀ تحصیالت دکتری خود را در دا س ( اس  بتل ش

منابع بخاری «اش، تحت عنوان  نامه م به پایان رساند. سزگین در پایان۱۹۵۴آلمانی هلموت ریتر در سال 

رخالف عقیدۀ رایج در میان شرق ، تالش کرد»ق)]۱۹۴-۲۵۶[( اسان اروپایی،  شان دهد  صحیح ش

س از آن سزگین در  بخاری  ر مبنای منابع مکتوب و شفاهی قرن دوم هجری تألیف شده است. 

س شد، اما به دنبال کودتای سال  انبول مشغول به تدر شگاه اس از آنجا اخراج گردید. از این  ۱۹۶۰دا

شگاه فرانکفورت شروع به کار ۱۹۶۱رو در سال  اد میهمان در دا کرد و  به آلمان مهاجرت و به عنوان اس

ژوهش ۱۹۶۵در سال  شگاه نائل شد.  ادی این دا ر  به سمت اس شگاه فرانکفورت  های سزگین در دا

                                                        
اس  .١ شگاه تهران، کارش ژوهشکدۀ تاریخ علم دا ر داخلی  ymahdavi@ut.ac.irارشد تاریخ علم،   )میراث علمی(مد
ر دربارۀ این مؤسسه بنگرید به:  .٢ ش امه و اطالعات ب ان و ۴و  ۳، شمارۀ ۴، سال میراث جاویدانرای مطالعۀ متن اساس س ، تا

ان    .۱۸۳- ۱۷۳، ص ۱۳۷۵زمس
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ای در مؤسسۀ مذکور  موزه ۱۹۸۳متمرکز بود. فؤاد سزگین در سال  عصر طالیی علوم دورۀ اسالمی

ش از  راه زار علمی و نقشه از عصر طالیی علوم اسالمی را در ۸۰۰اندازی کرد که ب ر داشت. در  ا

انبول، مؤسسه۲۰۱۰سال  ژوهشی علوم دورۀ اسالمی فؤاد سزگین«ای با عنوان  م نیز در اس یاد  به » ب

سل جوان، راه منظور آگاهی   اندازی شد. رسانی دربارۀ میراث علمی تمدن و فرهنگ دورۀ اسالمی به 

ۀ چهرۀ سزگین،  و نقش میدانی در شهر آنکارا به نام فؤاد سزگین خوانده شد ۱۳۹۱در مهرماه  رجس

روفسور  رکیه، با حضور شهردار آنکارا و خانم اورسوال سزگین، همسر آلمانی  ر یکی از هنرمندان  ا

  سزگین، در این میدان نصب شد.

  
شگاه م) سخنرانی۱۹۸۴-۱۹۷۶سال ( ۸فؤاد سزگین طی  های کشورهای عربی  هایی در بعضی از دا

راد کرد که هفت مبحث از آن اء الشاخصة ها به انضمام دو کتاب ا م بها أبعاد األش
 
عل

 
                           في معرفة اآلالت ت

َ
  

ُ
               

زی و  في الهواء  والجزراز فضل بن حاتم نیر
 
       رسالة في المد
ّ
اس در سال                توسط  ۱۹۷۹از مؤلفی ناش

س از آن سزگین کتابی با عنوان  شر شد.  شگاه اسالمی محمد بن مسعود ریاض من المحاضرات في دا

ش تا سال  شامل همۀ سخنرانی العربیة واإلسالمیة ومتاریخ العل ر در سال  ۱۹۸۴ها شر کرد. این ا من

به دست محمدرضا عطائی به فارسی  گفتارهایی پیرامون تاریخ علوم عربی و اسالمیش با عنوان ۱۳۷۱

ژوهش یاد  شر کرد. رجمه شد و ب ان قدس رضوی در مشهد آن را من   های آس

ران که به فؤاد س ۱۳۸۴در بهمن  زۀ کتاب سال جهانی جمهوری اسالمی ا رای دریافت جا زگین 

ژوهشی میراث مکتوب و کتابخانه های عربی تاریخ نگارش ران آمد و از مرکز  های  او تعلق گرفت به ا

شگاه تهران دیدار کرد.   مجلس، ملک و دا

شگاه اسالمی -عربیعلوم  خیتار ۀمؤسس دن به تحقیقات  دا فرانکفورت به منظور سرعت بخش

رجمه گران حوزه ژوهش رس،  شر منابع اصلی دور از دس س اقدام به باز س از تأس های  های مختلف، 
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ژوهش های اروپایی و مقاله آنها به زبان ر اساس  های مرتبط با آنها کرد. مجلدات این مجموعه ها و  ها 

ب تاریخی آثار تنظیم شده شر شده و تاکنون مجموعه رت ر من   است:  های ز

 م.۲۰۱۰- ۲۰۰۸، ۳۱۸-۲۷۹م؛ ج ۱۹۹۸-۱۹۹۲، ۲۷۸-۱ج  ،جغرافیای دورۀ اسالمی -۱
 م.۱۹۹۷-۱۹۹۴، ۷۹-۱، ج جهان اسالم در گزارش سفرهای خارجی -۲
، ۱۱۴- ۱ج  ریاضیات و نجوم دورۀ اسالمی، -۳

۱۹۹۷ -۲۰۰۹. 
 م.۲۰۰۴- ۱۹۹۵، ۱۰۰- ۱، ج طب اسالمی - ۴
 م.۲۰۰۰- ۱۹۹۹، ۱۲۰- ۱ج ، فلسفۀ اسالمی - ۵
قی در اسالم - ۶  م.۲۰۱۱- ۱۹۹۷، ۷- ۱، ج علم موس
- ۲۰۰۰، ۹۰- ۱، ج طبیعیات دورۀ اسالمی - ۷

 م.۲۰۰۲
اسی در جهان اسالم سکه - ۸ ، ۵۶- ۱، ج ش

 م.۲۰۰۴- ۲۰۰۳
- ۱، ج بندی علوم در اسالم نگاری و طبقه تاریخ - ۹

 م.۲۰۰۷- ۲۰۰۶، ۶۰
 م.۲۰۱۰- ۲۰۰۷، ۱۶- ۱، ج معماری اسالمی  -۱۰
-۱۹۶۷، ۱۲-۱، ج ی عربیها تاریخ نگارش -۱۱

 م.۲۰۰۰
 Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischenاسالمی (- مجلۀ تاریخ علوم عربی  -۱۲

Wissenschaften ،(۱۸ تا کنون. ۱۹۸۴، از سال مجلد 
ژوهش - ۱۳ به کوشش اعضای مؤسسه و همکاران متخصص از داخل و ها،  مجموعۀ متون و 

 تا کنون. ۱۹۸۴مجلد، از  ۲۷ خارج مؤسسه،
اسی مطالعات عربی و اسالمی ( -۱۴ ش  تا کنون. ۱۹۹۰مجلد، از  ۲۷ )،به آلمانیکتا
سخه  -۱۵ سخهرگردان  مجموعۀ چاپ  رس)، ( اخته و دور از دس  ۱۶۹ های خطی عربی ناش

 مجلد.

 یاسالم ۀو نجوم دور اتیاضیرو  های عربی تاریخ نگارشهای دو مجموعۀ  در ادامه به معرفی مجلد

رای هر مجلد در مجموعۀ ردازی می شار ذکر شده  شر  یاسالم ۀو نجوم دور اتیاضیرم. سال ان سال 

ر در این مجموعه بازچاپ شده است.  ست بلکه سالی است که آن ا ر اصلی ن   ا
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  ق.۴٣٠تا سال  )Geschichte des arabischen Schrifttums( های عربی تاریخ نگارش

 م.۱۹۶۷ عقاید، تصوف،، حدیث، تاریخ، فقه، علوم قرآنی -۱
 م.۱۹۷۵، شعر -۲
اسی- زشکی -۳  م.۱۹۷۰، زشکی دام- داروسازی، جانورش
می، گیاه-کیمیا - ۴ اسی ش  م.۱۹۷۱، کشاورزی-ش
 م.۱۹۷۴، ریاضیات - ۵
 م.۱۹۷۸، نجوم -۶
 م.۱۹۷۹، احکام نجوم - ۷
 م.۱۹۸۲، نگاری فرهنگ -۸
ور زبان -۹  م.۱۹۸۴، دس

 م.۲۰۰۰ بخش اول،، زمین در اسالم و ادامۀ آن در مغرب نگاری جغرافیای ریاضی و نقشه -۱۰
 م.۲۰۰۰ بخش دوم،، زمین در اسالم و ادامۀ آن در مغرب نگاری جغرافیای ریاضی و نقشه -۱۱
 م.۲۰۰۰ ها، نقشه، زمین در اسالم و ادامۀ آن در مغرب نگاری جغرافیای ریاضی و نقشه -۱۲
 م.۲۰۰۷ مؤلفان،، زمین ر مغربدر اسالم و ادامۀ آن د نگاری جغرافیای ریاضی و نقشه - ۱۳
سان  -۱۴ اسی جغرافیایی،  ا  م.۲۰۱۰ اول، بخشش
سان  -۱۵ اسی جغرافیایی،  ا  م.۲۰۱۰ دوم، بخشش

  های عربی تاریخ نگارشهای فارس و عربی  ها و تکمله ترجمه
ی به کوشش  های عربی تاریخ نگارش های اول تا چهارم مجلد رجمۀ فارسی رس گروه مترجمان به سر

گان و  احمدرضا رحیمی شر فهرس سه، توسط مؤسسۀ  شر شده است.ر در این  خانۀ کتاب به فارسی من

آورده افزوده  ۴تا  ۱به بعد راجع به مطالب مجلدهای  ۵های  هایی که سزگین در جلد رجمه همۀ تکمله

ها و  اطالعات فراوانی دربارۀ کتابخانه بیهای عر تاریخ نگارش ۵و  ۳، ۱های  شده است. سزگین در جلد

سخه مجموعه های  فهرست جامعی شامل مطالب جلد ۶آوری کرده و در جلد  های خطی عربی جمع های 

ها و  های خود دربارۀ کتابخانه همۀ یافته ۸در این باره عرضه کرده است. وی در جلد  ۵تا  ۱

سخه مجموعه رجمۀ  اگانههای خطی عربی را به صورت بخش جد های  شر کرد و چنگیز پهلوان  ای من

سخه ها و مجموعه کتابخانهدر یک مجلد با عنوان  ۱۳۶۶فارسی همۀ این مطالب را در سال  های  های 

شر معارف) چاپ کرد. همچنین در سال  عربی در جهان رجمۀ عربی جلد۱۴۱۱( تاریخ  ۲و  ۱های  ق 

ب العالممجموعات ال عنوانو مجلدی با  های عربی نگارش توسط محمود  مخطوطات العربیة في مکات

شر شد.   فهی حجازی و عرفه مصطفی در ریاض من
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ن مدرسی۱۳۸۱در سال  د حس عه از جلد  ش آقای س طباطبائی به قصد تکمیل باب مربوط به فقه ش

رجمۀ فارس۵۵۲-۵۲۴(ص های عربی تاریخ نگارشاول  شر کرد که  سی در آکسفورد من ی ) کتابی به انگل

ین هجریآن با عنوان  عه از سه قرن نخس د علی قرائی ۱۳۸۶در سال  میراث مکتوب ش ش به کوشش س

شر شد.  خ در قم من شر مور  ّ                   و رسول جعفریان توسط                             

  رصدخانۀ ری

جندی (سدۀ 
 
          توسط حامد بن خضر خ
ُ
ق) بـه ۴                  

درخواست فخرالدوله دیلمی ساخته شد. ایـن 

نند میل  ررصدخانه را ساختند تا بب ی ةالبروجدا

دسی بـه  رای این کار س                                  ُ        متغیر است یا ثابت. 

ــی  متــر ســاختند و بعــد از  ۲۰شــعاع تقریب

ــل  ــه می ــد ک ــه گرفتن یج ــق، ن ــدهای دقی رص

رةالبروج   ١شود. ی به مرور زمان کمتر میدا
  

  )Islamic Mathematics and Astronomyریاضیات و نجوم دورۀ اسالم (
سی فردریک روزن، ، متن جبر محمد بن موسی [خوارزمی] -۱ رجمۀ انگل  م.۱۹۹۷عربی و 
ری از جبر خوارزمی  -۲ رت چس نی را س چارلز رجمۀ الت سی لو رجمۀ انگل نی و  ، متن الت

سکی،   م.۱۹۹۷کارپی
ژوهش محمد بن موسی خوارزمی: متن -۳  م.۱۹۹۷، ۱، ج ها ها و 
ژوهش محمد بن موسی خوارزمی: متن -۴  م.۱۹۹۷، ۲، ج ها ها و 
ژوهش ی خوارزمی: متنمحمد بن موس -۵  م.۱۹۹۷، ۳، ج ها ها و 
ژوهش محمد بن موسی خوارزمی: متن -۶  م.۱۹۹۷، ۴، ج ها ها و 
نی آدالرد باثی، تصحیح هاینرزیج محمد بن موسی خوارزمی -۷ رجمۀ الت ر،  ش،   م.۱۹۹۷زو
ۀ أبی الفضل عبد الحمید واسع بن الضرورات في المقترنات من کتاب الجبر والمقابلة -۸ ، نوش

سی آیدین  رکی و انگل رجمۀ   م.۱۹۹۷یلی، یاصرک، 
ۀ احمد بن محمد بن کثیر فرغانجوامع علم النجوم وأصول الحرکات السماویة -۹ ، متن ی، نوش

نی رجمۀ الت  م.۱۹۹۷یاکوب یولیوس،  عربی و 

                                                        
  .۲۶، ص ۲۰۰۴، به کوشش فؤاد سزگین، فرانکفورت، والتقنیة في اإلسالمالعلم . نقل از ١
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ۀ احمد بن محمد بن کثیر فرغانجوامع علم النجوم وأصول الحرکات السماویة -۱۰ ، شرح ی، نوش

 م.۱۹۹۷یاکوب یولیوس،  تو تعلیقا
اني في علم الفلك [(زیج صاب -۱۱

 
                          کتاب البت
ّ
نی و تعلیقات۱، ج )]ی          رجمۀ الت سو  ،  کرلو آلفو

ینو، 
 
     نال
ّ
 م.۱۹۹۷   

اني في علم الفلك [(زیج صاب -۱۲
 
                          کتاب البت
ّ
نی و تعلیقات۲، ج )]ی          رجمۀ الت سو  ،  کرلو آلفو

ینو، 
 
     نال
ّ
 م.۱۹۹۷   

اني في علم الفلك [(زیج صاب - ۱۳
 
                          کتاب البت
ّ
ینو، ۳، ج )]ی         

 
سو نال      ، متن عربی، کرلو آلفو
ّ
 م.۱۹۹۷                            

رجمۀ حجاج بن یوسف بن مطر و شرح أبی العباس فضل بن حاتم کتاب األصول ألقلیدس -۱۴  ،

زی، قسمت  نی۲-۱نیر رجمۀ الت هورن و دیگران،  ،   م.۱۹۹۷س
رجمۀ حجاج بن یوسف بن مطر و شرح أبي العباس فضل بن حاتم کتاب األصول ألقلیدس -۱۵  ،

زی، قسمت  نی۳نیر رجمۀ الت هورن و دیگران،  ،   م.۱۹۹۷س
ر مقالۀ دهم أصول اقلیدس -۱۶ رجمۀ شرح پاپوس  رجمۀ عربی أبی عثمان دمشقی، تصحیح و   ،

سی  .م۱۹۹۷ویلیام تامسون،  انگل
ت عربی -۱۷ ژوهش ، متناقلیدس در س  م.۱۹۹۷، ۱ها، ج  ها و 
ت عربی -۱۸ ژوهش ، متناقلیدس در س  م.۱۹۹۷ ،۲ها، ج  ها و 
ت عربی -۱۹ ژوهش ، متناقلیدس در س  م.۱۹۹۷، ۳ها، ج  ها و 
ر أصول أقلیدس -۲۰ سوب  ، شرح بیتحر  به نصیرالدین طوسی م

 
باها ر اصول اقلیدس که اش                          نام 
ً
                             

 م.۱۹۹۷شده است، 
ة، متن -۲۱ ّ       ثابت بن قر  ژوهش            م.۱۹۹۷، ۱، ج ها ها و 
ة، متن -۲۲ ّ       ثابت بن قر  ژوهش            م.۱۹۹۷، ۲، ج ها ها و 
ژوهش اع بن أسلم، متنابوکامل شج -۲۳  م.۱۹۹۷، ها ها و 
س، ابوالحسن علی بن عبدالرحم -۲۴ ژوهش ن، متناإبن یو  م.۱۹۹۷، ۱، ج ها ها و 
س، ابوالحسن علی بن عبدالرحم -۲۵ ژوهش ن، متناإبن یو  م.۱۹۹۷، ۲، ج ها ها و 
ژوهش ن صوفی، متناعبدالرحم -۲۶  م.۱۹۹۷، ها ها و 
ان، رسائل -۲۷  :م۱۹۹۷چاپ حیدرآباد،  إبن س

  رسم القطوع -۴    األسطرالب-۱

  المساحة-۵    التحلیل والترکیب-۲

   الهندسة والنجوم-۶    حرکات الشمس-۳

ۀ ابونصر منصور بن علی بن عراق، ،رسائل أبي نصر إلی بیروني -۲۸  م:۱۹۹۸چاپ حیدرآباد،  نوش
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ّ        ّ القسي  الفلکی ة -۸    األسطرالب -۱       

  کریة السماء -۹    امتحان الشمس -۲

ة -۱۰    الصفائحتصحیح زیج  -۳   المسائل الهندس

  مطالع السمت - ۱۱    جدول التقویم -۴

  اصالح شکل ماناالوس -۱۲    قائقلدجدول ا -۵

  منازعة أعمال األسطرالب -۱۳    رؤیة األهلة -۶

ر السموت في األسطرالب -۱۴    ضمیمة کتاب األصول -۷   دوا

  صنعة األسطرالب -۱۵

رجمۀ کتاب التفهیم ألوائل صناعة التنجیم -۲۹ ۀ ابوریحان بیرونی، چاپ عکسی به همراه  ، نوش

سی  م.۱۹۹۸رمزی رایت،  انگل
ۀ ابوریحان بیرونی، تصحیح ادوارد زاخائو، الخالیة آثار الباقیة عن القرون -۳۰  م.۱۹۹۸، نوش
ۀ ابوریحان بیرونی، الخالیة آثار الباقیة عن القرون - ۳۱ سی ، نوش ادوارد زاخائو، رجمۀ انگل

 م.۱۹۹۸
 م.۱۹۹۸چاپ حیدرآباد،  ،ائل ألبي الریحان البیرونيأربع رس -۳۲

رة -۱ خراج األوتار في الدا قر لمعنی الم م ر -۳    اس َ  تمهید المس  َ                        

کات الهند -۴    إفراد المقال في أمر الظالل -۲   راش

۳۳- ، قر لتحقیق معنی الم م ر  ّ  تمهید المس  َ  َ سی محمد سفوری                               رجمۀ انگل ۀ ابوریحان بیرونی،  نوش

 م.۱۹۹۸و عدنان افرام، 
ژوهش ، متنبیرونی -۳۴  م.۱۹۹۸، ۱، ج ها ها و 
ژوهش بیرونی، متن -۳۵  م.۱۹۹۸، ۲، ج ها ها و 
 م.۱۹۹۸، ۳، ج ها وهشژها و  بیرونی، متن -۳۶
ۀ ابونصر علی بن منصور بنفي األشکال الکریةإصالح کتاب ماناالئوس  -۳۷ عراق، متن  ، نوش

رجمۀ آلمانی ماکس کراوزه،   م.۱۹۹۸عربی و 
ن، متن -۳۸ ژوهش کرجی، أبوبکر محمد بن حس  م.۱۹۹۸، ها ها و 
 م.۱۹۹۸، خوزه ماریا میلیاس والیکروزا، ق)۴۹۳. دمباحثی دربارۀ زرقالی ( -۳۹
ژوهش ، متنزرقالی -۴۰  م.۱۹۹۸، ها ها و 
رجمه و تح -۴۱ زارهای نجومی دورۀ اسالمی:  جامع هایی از کتاب  لیل بخشمطالعاتی در ا

ۀ اب في علم المیقات المبادي والغایات تحقیق و  بن علی بن عمر مراکشی، والحسننوش

 م.۱۹۹۸تعلیق ژان ژاک سدیو و لوی آملی سدیو، 
ژوهش متنابوالحسن بن علی بن عمر مراکشی،  -۴۲  م.۱۹۹۸، ها ها و 
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ۀ ابن بناء مراک ،کتاب منهاج الطالب لتعدیل الکواکب -۴۳ سوینوش رجمۀ فرا  شی، متن عربی و 

س،  رنت گی  م.۱۹۹۸خوان 
ژوهش متنمراکشی،  إبن بناء -۴۴  م.۱۹۹۸، ها ها و 
ژوهش ، متنخیامعمر  -۴۵  م.۱۹۹۸، ۱ ها، ج ها و 
ژوهش عمر خیام، متن -۴۶  م.۱۹۹۸، ۲ ها، ج ها و 
    ِ الق      ُ کشف   -۴۷

 
 ناع عن أسرار الشکل الق
َ
اع                      

 
  ط
ّ
رجمۀ   ۀ نصیرالدین طوسی، متن عربی و  ، نوش

سوی الکساندر پاشا کاراتئودوری،   م.۱۹۹۸فرا
 م.۱۹۹۸، چاپ حیدرآباد، رسائل نصیرالدین طوسی، بخش اول -۴۸

ر کتاب  -۱   اوطولوقوس طلوع والغروبتحر

ر کتاب  -۲ ارخوساز              ّ            في جرمي النی رین وبعدیهماتحر س   آر

ر  -۳   ارشمیدس کتاب المأخوذاتتحر

ر کتاب  -۴   دسارشمی الکرة واألسطوانةتحر

ر کتاب  -۵ سقالوس في المطالعتحر   ا

 م.۱۹۹۸، چاپ حیدرآباد، رسائل نصیرالدین طوسی، بخش دوم -۴۹
ر کتاب  -۱   منالئوس في األشکال الکریةتحر

ر کتاب  -۲ طة والکریةتحر س   بنو موسی في معرفة المساحة األشکال ال

ر کتاب -۳   ثابت بن قرة المفرداتتحر

 في الخطوط المتوازیةالرسالة الشافیة عن -۴
 
                    الشک
ّ
  نصیرالدین طوسی     

اوردهای آن  -۵۰ ُ                          مؤیدالدین ع رضی، نصیرالدین طوسی و قطب(مکتب مراغه و دس الدین            

رازی)، متن ژوهش ش  م.۱۹۹۸، ۱ها، ج  ها و 
اوردهای آن   -۵۱ ُ                          مؤیدالدین ع رضی، نصیرالدین طوسی و قطب(مکتب مراغه و دس الدین            

رازی)، متن ژوهش ش  م.۱۹۹۸، ۲ ها، ج ها و 
۵۲-  

 
 زیج ا
ُ
      

 
 ل
ُ
سوی از سدیو،  ،۱ج ، غ بیگ  رجمۀ فرا  م.۱۹۹۸متن فارسی و 

سوی از سدیو،  ،۲ج ، زیج الغ بیگ -۵۳  م.۱۹۹۸شرح به فرا
ۀ ویله لم بارتولد، الغ بیگ و عصر او -۵۴  م.۱۹۹۸           ِ             ، نوش
ژوهش های نجومی او، متن الغ بیگ و فعالیت -۵۵  م.۱۹۹۸، ها ها و 
د کاشانی، غیاث -۵۶ ژوهش متن الدین جمش  م.۱۹۹۸، ها ها و 
ژوهش متن، مهیثحسن بن حسن بن  -۵۷  م.۱۹۹۸ ،۱ج ، ها ها و 
ژوهش متن، ثمهیحسن بن حسن بن  -۵۸  م.۱۹۹۸ ،۲ج ، ها ها و 
ژوهش متنبهاءالدین عاملی،  -۵۹  م.۱۹۹۸، ها ها و 
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ژوهش متنابوالوفاء بوزجانی،  -۶۰  م.۱۹۹۸ ،۱ج ، ها ها و 
ژوهش متنابوالوفاء بوزجانی،  -۶۱  م.۱۹۹۸ ،۲ج ، ها ها و 
ت عربی، -۶۲ ژوهش متن ارشمیدس در س  م.۱۹۹۸، ها ها و 
ت عربی،  -۶۳ ژوهش متنآپولونیوس، گمینوس، هرون، بطلمیوس و تئون در س  م.۱۹۹۸، ها ها و 
ژوهش متنتقویم و گاهشماری در جهان اسالم،  -۶۴  م.۱۹۹۸ ،۱ج ، ها ها و 
ژوهش متنتقویم و گاهشماری در جهان اسالم،  -۶۵  م.۱۹۹۸ ،۲ج ، ها ها و 
ژوهش متن احمد بن محمد بن عبدالجلیل سجزی، -۶۶  م.۱۹۹۸، ها ها و 
ژوهش متن موسی بن میمون، -۶۷  م.۱۹۹۸، ها ها و 
انی،  -۶۸

 
     فرغانی و بت
ّ
ژوهش متن             م.۱۹۹۸، ها ها و 

ۀ ابی عبدهللا محمد بن عمر بن محمد المعروف به إبن  کتاب اختصار الجبر والمقابلة، -۶۹ نوش

رز،  سوی خوزه سانچز  رجمۀ فرا  م.۱۹۹۸بدر، متن عربی و 
ژوهش های سماوی و رصدی در منابع اسالمی، متن پدیده -۷۰  م.۱۹۹۸ ،۱ج  ،ها ها و 
ژوهش های سماوی و رصدی در منابع اسالمی، متن پدیده -۷۱  م.۱۹۹۸ ،۲ج  ،ها ها و 
ژوهش ای سماوی و رصدی در منابع اسالمی، متنه پدیده -۷۲  م.۱۹۹۸ ،۳ج  ،ها ها و 
ژوهش های سماوی و رصدی در منابع اسالمی، متن پدیده -۷۳  م.۱۹۹۸ ،۴ج  ،ها ها و 
لمتقدمین و معاصري البیروني،  -۷۴  م.۱۹۹۸چاپ حیدرآباد، رسائل متفرقة في الهیئة 

خراج تاریخ الیهود -۱   کوهی المکافئ مساحة المجسم -۶    خوارزمی اس

زی تخطیط الساعات -۲ سطیح الکرة -۷    نیر   احمد صاغانی کیفیة 

خراج تاریخ الیهود -۳ رة -۸    قاینی اس   نصر بن عبدهللا الشکل الدا

خراج الساعات -۴ رکة بغدادی -۹    قاینی اس ر المش   المقاد

رة -۵ اع -۱۰    بوزجانی إقامة البرهان علی الدا
 
  الشکل القط
ّ
  سجزی           

ار گیالنی األبعاد واألجرام - ۱۱   کوش

 .۱۹۹۸چاپ حیدرآباد، ، مجموعۀ رسائل ابن هیثم -۷۵
  في المکان -۵    في أضواء الکواکب -۱

  في شکل بني موسی -۶    في الضوء -۲

  في المساحة -۷    في المرایاء المحرقة بالقطوع -۳

رة -۴   في ضوء القمر -۸    في المرایاء المحرقة بالدا

 م.۱۹۹۸، ۱ها در ریاضیات و نجوم دورۀ اسالمی، ج  ژوهشمطالعات و  -۷۶
ژوهش -۷۷  م.۱۹۹۸، ۲ها در ریاضیات و نجوم دورۀ اسالمی، ج  مطالعات و 
ژوهش -۷۸  م.۱۹۹۸، ۳ها در ریاضیات و نجوم دورۀ اسالمی، ج  مطالعات و 
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ژوهش -۷۹  م.۱۹۹۸، ۴ها در ریاضیات و نجوم دورۀ اسالمی، ج  مطالعات و 
ژوهش -۸۰  م.۱۹۹۸، ۵در ریاضیات و نجوم دورۀ اسالمی، ج  ها مطالعات و 
ژوهش -۸۱  م.۱۹۹۸، ۶ها در ریاضیات و نجوم دورۀ اسالمی، ج  مطالعات و 
ژوهش -۸۲  م.۱۹۹۸، ۷ها در ریاضیات و نجوم دورۀ اسالمی، ج  مطالعات و 
ژوهش -۸۳  م.۱۹۹۸، ۸ها در ریاضیات و نجوم دورۀ اسالمی، ج  مطالعات و 
ژوهش -۸۴  م.۱۹۹۸، ۹یات و نجوم دورۀ اسالمی، ج ها در ریاض مطالعات و 
زارهای نجومی و رصدی در جهان اسالم، ج  -۸۵  م.۱۹۹۸، ۱ا
زارهای نجومی و رصدی در جهان اسالم، ج  -۸۶  م.۱۹۹۸، ۲ا
زارهای نجومی و رصدی در جهان اسالم، ج  -۸۷  م.۱۹۹۸، ۳ا
زارهای نجومی و رصدی در جهان اسالم، ج  -۸۸  م.۱۹۹۸، ۴ا
زارهای نجومی و رصدی در -۸۹  م.۱۹۹۸، ۵جهان اسالم، ج  ا
زارهای نجومی و رصدی در جهان اسالم، ج  -۹۰  م.۱۹۹۸، ۶ا
زارهای نجومی و رصدی در جهان اسالم، ج  -۹۱  م.۱۹۹۸، ۷ا
زارهای نجومی و رصدی در جهان اسالم، ج  -۹۲  م.۱۹۹۸، ۸ا
زارهای نجومی و رصدی در جهان اسالم، ج  -۹۳  م.۱۹۹۸، ۹ا
زارهای نجومی و رصدی در جهان اسالم -۹۴  م.۱۹۹۸، ۱۰، ج ا
زارهای نجومی و رصدی در جهان اسالم، ج  -۹۵  م.۱۹۹۸، ۱۱ا
زارهای نجومی و رصدی در جهان اسالم، ج  -۹۶  م.۱۹۹۸، ۱۲ا
ۀ آیدین صایرصدخانه در اسالم و جایگاه آن در تاریخ عمومی رصدخانه،  -۹۷  م.۱۹۹۸ لی،ینوش
سو - نجوم عربی -۹۸ انیایی در دورۀ آلفو یلیایی، متن Xاس ژوهش کاس  م.۱۹۹۸، ۱ها، ج  ها و 
سو - نجوم عربی -۹۹ انیایی در دورۀ آلفو یلیایی، متن Xاس ژوهش کاس  م.۱۹۹۸، ۲ها، ج  ها و 

سو نالینو، تاریخه عند العرب في القرون الوسطی ،علم الفلك - ۱۰۰ ۀ کرلو آلفو  م.۱۹۹۹، نوش
رجمه و شفي اآلالت األظالل -۱۰۱ ان،  راهیم بن س ۀ ا رح آلمانی پاول لوکای، به کوشش ، نوش

تر هوخندایک،   م.۱۹۹۹یان پ
ژوهش احکام نجوم، متن - ۱۰۲  م.۲۰۰۰ ،۱ها، ج  ها و 
ژوهش احکام نجوم، متن -۱۰۳  م.۲۰۰۰ ،۲ها، ج  ها و 
ژوهش احکام نجوم، متن - ۱۰۴  م.۲۰۰۰ ،۳ها، ج  ها و 
ژوهش احکام نجوم، متن - ۱۰۵  م.۲۰۰۰ ،۴ها، ج  ها و 
ژوهش احکام نجوم، متن - ۱۰۶  م.۲۰۰۰ ،۵ها، ج  ها و 
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سخالتذکرة بأصول الحساب والفرائض - ۱۰۷ ۀ علی بن الخضر القرشی، چاپ  رگردان به  ه، نوش

اک،   س
ش ر  رجمۀ آلمانی اولر ِ ْ       همراه شرح و   م.۲۰۰۱                                

اع - ۱۰۸
 
  الشکل القط
ّ
ةو            س فة ال

 
  المؤل
ّ
سی و شرح       رجمۀ انگل ۀ ثابت بن قر ة، متن عربی و                   ّ                                   ، نوش

 م.۲۰۰۱ریاضی ریچارد لورچ، 

نیکتب معرفة الفلک ( - ۱۰۹ سو )الت ۀ آلفو یلیایی،  X، نوش ، به کوشش مانوئل ریکو اول بخشکاس

نوباس،   م.۲۰۰۲س
نیکتب معرفة الفلک ( -۱۱۰ سو )الت ۀ آلفو یلیایی،  X، نوش ، به کوشش مانوئل ریکو دوم بخشکاس

نوباس،   م.۲۰۰۲س
نیکتب معرفة الفلک ( - ۱۱۱ سو )الت ۀ آلفو یلیایی،  X، نوش ، به کوشش مانوئل سوم بخشکاس

نوباس،   م.۲۰۰۲ریکو س
نیکتب معرفة الفلک ( -۱۱۲ سو )الت ۀ آلفو یلیایی،  X، نوش ، به کوشش چهارم و پنجم بخشکاس

نوباس، مانوئل ریکو   م.۲۰۰۲س
لعمل السلطانیة ورسوم الحساب الدیوانیة،  -۱۱۳ اک، به کتاب الحاوی 

 
ۀ ابوعبدهللا السک        نوش
ّ
                  

اک،  س ش ر  م.۲۰۰۸کوشش اولر
ار گیالنی،الزیج الجامع (مقالۀ اول و چهارم)،  -۱۱۴ ۀ کوش رجمه و شرح  نوش متن عربی و 

سی محمد باقری،   م.۲۰۰۹انگل

 ۱۳۸۴دیدار فؤاد سزگین از کتابخانۀ مجلس در بهمن سال 

ری، فؤاد سزگین ن حا  از راست: عبدالحس
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   ۀرسال ۀترجم

 ئةیجوامع علم اله الباب املفرد يف 

  کوشیار گیالنی
  یبه حاسب طرب  منسوب 

  ١محمدرضا عرش
  مقدمه

رانی است که اطالع چندانی از ۴۸۵طبری (د: بعد از ابو جعفر محمد بن ایوب حاسب  ق) ریاضیدان ا

ست. در عنوان رسالۀ  س ف«زندگانی وی در دست ن سخۀ رامپور» زهة اهل المجلس يالمو ، لقب )(

سخۀ  موالید، در عنوان رسالۀ (ریاحی، ص شش)» شمس الدین« شگاه تهران) کنیۀ  ۲۴۴۹(   بوا«دا

خراجات«و » زیج مفرد«های  و در عنوان رساله »له ا عبد سخۀ کمبریج) لقب » اس خ جلیل «( ش

خراجات«رای وی ذکر شده است. در مقدمۀ رسالۀ » االوحد سخۀ » اس  ،مجلس) نام پدر وی ۲۱۲۳(

شان می» خواجه ایوب« زرگان زمان خود بوده است. طبری در ک ،دهد ذکر شده که   از 
 
                                       ظاهرا
ً
زیج «تاب      

سیاد کرده است» شهر ما«چندین بار از شهر آمل با عنوان » مفرد به احتمال زیاد، زادگاه وی شهر  . 

رده کتاب  آمل است. کهن الدین  ) تألیف ظهیر۸۴(ص تتمة صوان الحکمةرین کتابی که از وی نام 

  الحسن بیهقی ابو
 
 (ابن ف
ُ
       

 
 ند
ُ
زدی در  اصرن. قمری تألیف شده است ۵۶۰سال ق) است که در    شی  الدین م

نامیده  نوارخبار ولمعة األة األ  ّ در  را به فارسی در آورده و  کتاباین قمری  ۷۳۰تا  ۷۲۹های  بین سال

ه است:  محمد بن ایوب الطبری، خداوند زیج به أمثلۀ نجومی، و با «است. وی در این کتاب چنین نوش

ه  ر ری نوش  تمام بوده است. و از سخنان اوست که به بعضی از اکا
 
                                                             فضایل علمی صاحب دولت و حظ
ّ
                         

ی را به توانایی مبدل گرداند و دشواری را به آبایی و راداست: شکی سانی و مرد را به هر مردی، سس

رساند و خداوند  آن از هر با کبار گردد                    ِ             مرادی  - ؟۵۴۴امام فخر رازی (). ۱۵ص (رضازاده ملک، » ری س

                                                        
اس ارشد تار .١  arshy1001@yahoo.com، علم خیکارش
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رای عالءا عالم السماویةاأل ياختیارات العالئیة فق) در کتاب ۶۰۶ لدین تکش خوارزمشاه (حک: که 

ه، مطالب زیادی از حاسب طبری و ۵۶۸-۵۹۶ شمند  نهق) نگاش دیگر، در زمینۀ احکام نجوم نقل دا

علم «) در باب ۳۴، ص۱(ج کشف الظنونق) در کتاب ۱۰۶۷-۱۰۱۷حاجی خلیفه (کرده است. 

ه و » اختیارات  حاجی خلیفه نام طبری را از مقدمۀ کتاب فخر رازی نوش
 
رده است. احتماال                                                        از وی نام 
ً
                          

شمند رساله ب نام ده دا رت را  ب آنان  کشف الظنونی که در ای در این زمینه ندیده است، ز رت آمده با 

رین  مشروحر). ۲؛ فخر رازی، گ۳۴، ص۱: حاجی خلیفه، ج  در کتاب فخر رازی مطابقت دارد (نک

شگاه سوربن  اد دا با عنوان  ای در مقالهتحقیق در تعیین دوران زندگی و فعالیت طبری را ژیلبر الزار اس

ست؟ محمد بن ایوب طبری چه زمانی می« دی  ۱۳۴۸به عمل آورده است. این مقاله در سال  »ز خورش

رانی مینورسکی) در م۱۹۶۹( شار یافت.) ۱۰۳-۹۶ ص( یادنامۀ ا عمل آمده  از تحقیقات به ١در تهران ان

ر می -۴۶۵ق) و ملکشاه سلجوقی (حک: ۴۶۵-۴۵۵معاصر آلب ارسالن (حک:  آید که طبری چنین 

ه است  ۴۸۵تا بعد از  ۴۶۱ق) بوده و الاقل در ربع قرن از ۴۸۵ قمری در شهر آمل فعالیت علمی داش

س ما بدین روزگار نگه «کند:  ). طبری از رصد خودش در شهر آمل چنین یاد می۴۴۴(قربانی، ص

 
 
یم که همین رصد کنیم، به روزگار سلطان ماضی، معز یم، خواس  داش
ّ
الدین ملکشاه، چون او رصد فرمود                                                             

شان می۱۴۶رضازادۀ ملک، ص( »رصد کردیم ...آملبه شهر  کردن به اصفهان، ما دهد که  ). این عبارت 

هایی  مثال، »زیج مفرد«قمری زنده بوده است. در کتاب  ۴۸۵وی بعد از مرگ ملکشاه یعنی بعد از سال 

ر با  ۴۷۷و  ۴۵۵ ،۴۵۲، ۴۴۷، ۴۴۲، ۴۳۹، ۴۳۸های  هایی از سال که زده شده، تاریخ را زدگردی، 

ها، ژیلبر الزار معتقد است طبری زیج  شود. با توجه به این تاریخ قمری دیده می ۵۰۰تا  ۴۶۰های  سال

(ریاحی، ص نه). ولی  ۵۰۲تا  ۴۷۹های  خود را در فاصلۀ سال ه است  ن رخی محققاقمری نوش

ست  که احتمال دارد این مثال معتقدند ر این ن رای تفهیم موضوع مورد بحث باشد و دلیل  که طبری ها 

ه است ( در این سال غال داش تتمة در کتاب ). ۲۶-۲۳رضازاده ملک، ص : نکها به تألیف کتاب اش

ار گیلی (ح  )،(ص د صوان الحکمة ق) و ابو الصقر عبد  ۵اوایل سدۀ  -۳۳۰نام طبری بین نام کوش

ر بیصی هاشمی (د. نیمۀ دوم سدۀ چهارم) آمده و به همین دلیل 
 
ز بن عثمان ق                                                          العز
َ
خی محققان همچون                  

که معتقد است  ،با آگاهی از همۀ این اظهار نظرها) زهت نامۀ عالیی(مصحح دکتر فرهنگ جهانپور 

  .)۵۹۲: جهانپور، ص (نک قمری تألیف کرده است ۳۸۳تا  ۳۵۶های  طبری آثار خود را در فاصلۀ سال

. در وجود داردمؤلف  مزمینۀ نادر  آثار طبری، یک نکتۀ قابل تأمل  های خطی سخه در بعضی از

، محمد تحفة الملوکنام مؤلف، محمد بن محمد المهندس الحاسب الطبری، در رسالۀ  ارثماطیقیرسالۀ 

خراج في طلب العمر وهیالج بن حاسب الطبری، و در رسالۀ سخۀ شمارۀ  اس مجلس) محمد  ۲۱۲۳(

بن ایوب طبری ذکر شده است ، ابو عبدهللا محمد موالیدبن خواجه ایوب بن حاسب طبری و در رسالۀ 

                                                        
1. Lazart, Gilbert, 1969. 
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رفتن با در نظر گاین اسامی ( -۱توان در نظر گرفت.  رای توجیه آن سه احتمال را میادامۀ مقاله).  : نک(

سخه ند و افتادگی یا اضافات احتمالی  هم نام طبری به  تتمة صوان الحکمةدر کتاب  ها) درست هس

ار گیلی ی بین نام کوش س میو ابو الصقر قبیصی ه درس باط کرد  اشمی قرار گرفته است.  توان چنین اس

 
 
 که احتماال
ً
شمندان سدۀ چهارمطبری جعفر محمد بن ایوب   ابو           عبدهللا محمد  قمری و فرزند وی ابو از دا

شمندان سدۀ پنجم  ند، که آثارشانبن محمد بن ایوب از دا در گذشت زمان با هم خلط شده  قمری هس

باهات کاتبان است و تمام آثار ذیل متعلق به ابواین اسامی از  -۲است  جعفر محمد بن ایوب   اش

شمندان سدۀ پنجم قمری است  جعفر محمد بن ایوب از  این اسامی درست است و ابو  -۳طبری، از دا

شمندان سدۀ پنجم قمری و دو رسالۀ  از فرزند وی محمد بن محمد بن  تحفة الملوکو  ارثماطیقیدا

شمن   دان سدۀ پنجم و ششم قمری است.ایوب از دا

  طبریآثار حاسب 
ر ۱۵تاکنون  سوب بهبه شرح ذیل،  ،ا گزارش شده است که همگی به زبان فارسی  حاسب طبری م

ند.   هس

باب) است. فصل اول: در عدد و  ۶۴این کتاب در علم حساب و در سه فصل ( شمارنامه: - ۱

م)  خراج جذر و کعب، در نظام اعشاری چهار عمل اصلی حساب (جمع، تفریق، ضرب و تقس و اس

باب)؛ فصل  ۳۰باب)؛ فصل دوم: در اعمال چهار عمل اصلی حساب با کسور، در نظام اعشاری ( ۱۷(

ینی (
 
     سوم: در اعمال چهار عمل اصلی حساب در نظام س
ّ
ر، به شمارۀ  ۱۷                                            سخۀ یگانۀ این ا باب). 

ان قدس رضوی موجود است که تار ۶۶۵۲ قمری دارد. این  ۸۷۱ذیحجۀ  ۲۲یخ کتابت در کتابخانۀ آس

ش در سال  یاد فرهنگ  ۱۳۴۵کتاب همراه با مقدمه و تعلیقات به قلم مرحوم تقی بی دی توسط ب خورش

ر نظر مرحوم قربانی ده است. بنا  ران به چاپ رس   این کتاب نیاز به تصحیح مجدد دارد. )۴۴۴(ص  ا

در)  ۲۱۱ندسۀ مقدماتی و علمی و در شش فصل (این کتاب در حساب و ه :مفتاح المعامالت - ۲

ات (  ۴۵(در)؛ فصل دوم: در ضرب و قسمت و جذر و کسورات  ۱۶است. فصل اول: در اعداد و تناس

در)؛ فصل  ۵۴در)؛ فصل چهارم: در نوادر و مضمرات ( ۱۸(در)؛ فصل سوم: در فرائض و معامالت 

ن خطائین و مشکالت ( س ر و مساحات (در)؛ فصل شش ۱۴پنجم: در دا در).  ۶۴م: در شمار مقاد

سخۀ یگانۀ  شمارنامهاین کتاب را بعد از کتاب  طبری و به عنوان متمم و مکمل آن تألیف کرده است. 

ر به شمارۀ  انبول(در کتابخانۀ ایاصوفیا  ۲۷۶۳این ا به  )اس  ۱۶موجود است که تاریخ کتابت یکش

این کتاب به طرز مطلوبی با مقدمه و حواشی به  ).۴۴۵-۴۴۴صهمو، (قمری دارد  ۶۳۲شعبان سال 

ده است. ۱۳۴۹کوشش محمد امین ریاحی در سال  ران به چاپ رس یاد فرهنگ ا دی توسط ب   خورش

فصل) و مقالت علمی  ۴عملی ( . مقالتاین کتاب در دو مقالت سامان یافته است زیج مفرد: - ۳

سخۀ مغشوش در ۳۰- ۲۳صرضازاده ملک،  : نکفصل) ( ۲( صفحه  ۳۷۰). از این کتاب فقط یک 
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اخته شده است که آن راون در  را ادوارد  ش رک به  ۱۹۲۰ژانویۀ  ۲۲گرانویل  میالدی از یک تاجر کتاب 

راون در  ۀلیر ۱۰۰نام عبدالمجید بلشال به  عثمانی خریده است و اکنون ضمن مجموعۀ کتب اهدایی 

شگاه کمبریج  سخه به شمارۀ  نگهداری می Or. 0.10به شمارۀ کتابخانۀ دا در  ۶۱۷۰شود. عکس این 

شگاه تهران سخه تاریخ کتابت ندارد ولی در یک صفحۀ ۲۰۴، ص۳موجود است (فیلم ها، ج دا ). این 

ر اساس تاریخ ۶۰۴جمادی االخر  ۱۸آن تاریخ والدت  ت شده است.  های موجود در این  قمری ث

رده تکتاب تا حدودی به فعالی ر در سال  های علمی و زمان زندگی طبری پی  اند. منتخباتی از این ا

دی، در ضمیمۀ  ۱۳۸۵ شر شده است.آینۀ میراث ۱۱خورش   ، به اهتمام مرحوم رحیم رضا زاده ملک من

نیز معروف است، در شش » به شش فصل در اسطرالب«این کتاب که  :في معرفة االسطرالب - ۴

رسش و پاسخ باز گفته است. فصل اول: در  فصل، وجوه علمی و عملی اسطرالب را به صورت 

در)؛ فصل دوم: در معرفت چه  ۶۰های او و القاب هر یک (         ِ     ها و عدد  پاره معرفت چگونگی اسطرالب

ِ       چیزی  آن خط ره     قیم و مقو س و دا ّ          های مس ه                 ه ها و نگاش ش ر اوست ( ها و ن در)؛ فصل سوم:  ۷۷ها که 

شت اسطرالبه در معرفت آن عمل ر  ها که  در)؛ فصل چهارم: در معرفت آن عمل ۴۹(ها بتوان کرد  ا که 

ی اسطرالب)در ۱۳۶(در وجه اسطرالب بتوان کرد  ها و  ؛ فصل پنجم: در معرفت امتحان و درس

ر  ۲۸های وی به جملگی ( عمل ر آن چیزها که از زمین  در)؛ فصل ششم: در کارهای مساحت و مقاد

 این کتاب کهن ۱۷(آمده باشد 
 
             در). ظاهرا
ً
ر موجود به زبان فارسی در زمینۀ اسطرالب است.             رین ا

سی، بدون ذکر منبع می زیج مفردطبری در این کتاب از  رده است. مرحوم سعید نف سد:  خود نیز نام  نو

سخه ۴۵۳این کتاب در سال  ه است (ریاحی، ص نه).  رای ملکشاه سلجوقی نوش ر ای از این ا قمری 

د جالل الدین طهرانی بوده که تاریخ  قمری دارد و رقم صدگان آن  ۷۲ربیع االول  ۲۵در تملک س

ست و با تحقیقات آقای الزار مشخص شده این سال باید  ر  ۵۷۲مشخص ن قمری باشد. این کتاب 

سخه سخۀ مذکور و  دی  ۱۳۷۱در سال  ،امین ریاحی محمد دکتر ای دیگر، به کوشش اساس  خورش

ر این کتاب نقدچاپ شده است   ).۲۱-۱۸صرحیم زاده ملک،  : نک( هایی وارد شده است . 

است که در  معرفة علم االسطرالبفي العمل و االلقاب نام کامل این کتاب  :العمل وااللقاب - ۵

ر دیگری از کتاب  سخۀ کهنی از این کتاب به ۲۱است (همو، ص معرفة اسطرالبفي واقع تحر  .(

س از جنگ جهانی دوم به  ۵۵۸صفر سال  ۱۸تاریخ  رلین بوده که  ن  ش قمری در کتابخانۀ سلطنتی پ

ن شگاه توب شود و عکس آن نیز  نگهداری می ms.or.oct  .3386 شمارۀ ه و به گن انتقال یافتکتابخانۀ دا

شگاه تهران به شمارۀ  سخۀ دیگری در مونیخ است. این  ۵۹۶۵در کتابخانۀ مرکزی دا موجود است. 

وۀ نثر  وۀ نثر اصیل مؤلف است و از نظر ش ن تعبیرات کهن، یادگاری از ش رداش کتاب از نظر در 

ر مجم مفتاح المعامالتهمانند  مال  ارهو از نظر اش اسی و  وعۀ کاملی از اصطالحات کهن س ش

اره اخت انواع  س ر، ش ش اسطرالب و اجزای آن و طرز به کاریابی نیز ارزش شایانی دارد. در این ا رد
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ارگان و ساعات روز و شب و اوقات نماز و قبله و طول و عرض  در تعیین ارتفاع آفتاب و ماه و س

ده تا چهارده).  صریاحی،  : نککوتاه آمده است (» در« ۱۰۴خره یک دورۀ نجوم کهن در شهرها، و باأل

نگن و همراه با کتاب  سخۀ توب ر اساس  امین  محمد دکتر به کوشش معرفة اسطرالبفي این کتاب 

دی چاپ شده است. ۱۳۷۱در سال  ریاحی   خورش

خراجات في طلب العمر و هیالج - ۶ اختن عمر و بقای عمریا  االس خراج اندر ش که به  رسالۀ اس

خراجات« در سی ت و ) نیز معروف است. این کتاب در هی۲۷۵ ، ص۶ (درایتی، ج» سی باب«و » اس

سخه» در« سخه تألیف شده است.  ر موجود است مانند:  لیدن،  ۷۱۱ های شمارۀ های متعددی از این ا

انبول (کتابخانۀ اسعد افندی  ۳۷۹۳ و  ۱/۲۷۰ملی،  ۲/۲۶۰۳و  ۳/۴۰۸و  ۲/۸۱۷ ق)،۷۹۳مورخ اس

رةالمعارف ۱/۴۳۷ شگاه تهران،  ۲/۸۱۲۱و  ۲/۴۸۰زرگ اسالمی،  دا و  ۳/۶۳۵۶سلطنتی،  ۱۴/۱۸۹دا

مرعشی،  ۲/۱۰۰۲۳و  ۲/۹۲۴۸رضوی،  ۲/۸۵۲۶گوهرشاد،  ۲/۷۴۳و  ۲/۸۴۳مجلس،  ۴/۱۴۵۷و  ۲۱۲۳

سار،  ۲/۲۳۵   ). ۷۴۲، ص۱ملک (درایتی، ج ۶/۱۷۳۰و  ۳/۳۲۶۸دهگان اراک،  ۲فاضل خوا

زهة اهل المجلس - ۷ س في  مقالۀ  شوند: این رساله در چهار مقاله است که چنین آغاز می :المو

حساب بالضمیرات و بالتباس  مقالۀ دوم:اس خدای را که به سزاست، ملک فرد بی همتاست. س اول:

ان مقالۀ چهارم:مسائل الوصایا  مقالۀ سوم: . بدان اعزک هللا تعالی که معنی ضرب به اصطالح محاس

 ). در این فهرست۲۷۴۸ قمری در رامپور هند موجود (منزوی، ص ۷۷۶ای از آن به تاریخ  سخۀ یگانه

  نام طبری به صورت، شمس الدین محمد بن ایوب مازندرانی ذکر شده است (ریاحی، ص شش). 

وۀ کشف آن :رساله در ضمیر و خبی - ۸ چیزی گذرد، یا  چه به خاطر کسی می موضوع این رساله ش

سه، پنهان کرده باشدکه کسی در مشت  است را پنجدر آغاز، ی طبر. یا جیب یا ک ب  در خطا ی س

سی ضمیر و خب ۀگویندافتادن  ده و یا پاسخ دهندهرای كه ی های شرط و س خراج  الزم است رس تا اس

  :گوید كند و مي مي ، یاددرست باشد

شدی تصنیفی تاكنون در این معن سمله، الحمدهللا رب العالمین. اما بعد چنین «آغاز: ه. جداگانه 

ار كسان را دیدم ی حاسب طبر گوید محمدبن ایوب س خراج ضمیر ... كه كسكه  ر اس ی راغب بودند 

شه كند و یا در كف دست چیز در ندی پنهان كند غیری دل اند س كه ... این  از آن بگوید ... و ندا

ر كسی معن  ۀاست از جملی طریق غایت داند هرچند كه اینه كه علم نجوم بی سخت آسان است 

ری، ص »جزئیات احكام نجوم   ).۴۴۹ (حا

مجلس موجود است  ۵/۹۳و  ۳۵/۶۳۶۷فرهاد معتمد و  ۲/۱۱۸های  آن به شماره هایی از سخه

  ).۷۴۸ ، ص۱(درایتی، ج

عة - ۹ ارگان س ر س های فرعی  ، از شاخه»علم اختیارات«موضوع آن  :در مقدمات اختیارات 

وری، ج ای از آن در پترزبورگ  سخهاحکام نجوم است.  آغاز رساله: ). ۴۳، ص۲موجود است (اس
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ممکن است مطالبی که فخر رازی از طبری نقل  ).۲۷۸۳(منزوی، ص »ین گوید محمد بن ایوبچن«

ی این مطلب  ی یا نادرس شد تا درس سخه فراهم  رسی به  کرده، از این رساله باشد. متأسفانه امکان دس

  ررسی شود.

سخه :موالید - ۱۰ نی است.  سخهای از آن در  در طالع ب شگاه شریۀ  به شمارۀ  تهران های خطی دا

سخه در سال  ۲/۲۴۴۹ قمری کتابت شده و نام مؤلف آن ابو عبدهللا محمد  ۱۱۰۰معرفی شده است. این 

ژوه ش  ). ۳۰۷۲؛ منزوی، ص۱۸۳، ص۵، دفتر۱۳۴۶، و افشار بن ایوب طبری ذکر شده است (دا

شگاه تهران به شمارۀ  قمری  ۱۱در سدۀ موجود است که  ۱/۸۱۲۱سخۀ دیگری در کتابخانۀ مرکزی دا

سخه افتادگی  کتابت شده است. در این فهرست آمده شاید از محمد بن ایوب طبری باشد. آغاز این 

  دارد.

م از  عز اوسطها و توفیق از حق اند خیراالمور كرده كه خبر نه مطول چنان موجز« :آغاز اسمه خواس

ل ان شاء هللا تعال خطا  »عمر یوقت والدت تا انقضا اكب ازو تدبیر كو کگفتار در صورت كود ،یو ز

ش   ).۳۵، ص۱۳۶۴ژوه،  (دا

تی دوبلین موجود است. آغاز  سخه :تعلیم در معرفت تقویم - ۱۱ ر ب ای از آن در کتابخانۀ چس

ار شد دیدن تقویم«ین است: رساله چن س   ).۲۸۶۷(منزوی، ص »ها چون 

آکادمی  ای از آن در سخه است.محمد بن محمد المهندس الحاسب الطبری تألیف : ارثماطیقی - ۱۲

ان   ).۲۵۹۵(همو، صتاشکند، موجود است  - علوم جمهوری ازبکس

 حمد« باب است. آغاز: ۸۶در و اختیارات و زشکی در ای  رساله اختیارات: = تحفة الملوک - ۱۳

حمد بن حاسب الطبری، که چون صالح کار له، اما بعد، این کتاب که تحفة الملوک خوانند و تصنیف م

ر صالح قمر و حرکت او نهاده است.  مسهل  - ۳معالجت بیماران،  -۲مقدمات اختیارات  -۱مردم 

رای صفرا،  -۵معالجت خلط،  -۴خوردن،  معالجۀ بلغم،  -۷داروی مطبوخ خوردن،  -۶دارو خوردن 

ادن،  -۳۰جت کردن، در گرمابه معال -۲۰درمان سر و چشم،  -۱۰حب خوردن،  -۹ به تجارت فرس

ا آموختن،  -۷۰اوقات تماشا،  -۶۰اوقات بناها،  -۵۰اوقات ورود به شهر،  -۴۰  - ۸۰ابتدای اش

ی در آب انداختن،  یخون زدن -۸۶کش   .»تاخت کردن و ش

سخه ای از آن در سخه  ان های خطی فهرست    ) معرفی شده است.۴۲(ص ،کراچی– موزۀ ملی پاکس

کتاب مفصلی در  :تحفة الغرائبیا  ة الغرائب في النیرنج والعجایب في البر والبحرتحف -۱۴ 

سخه ۳۶عجایب و غرائب و مطالب متنوع و علمی در   ۲/۱۳۵۴های  هایی از آن به شماره باب است. 

شگاه تهران،  در ۴/۲۱۶۰و  کتابخانۀ  ۱۷۱۵۹در کتابخانۀ موزۀ لندن،  add. 27261کتابخانۀ مرکزی دا

سخۀ مؤسسۀ هاراسویتز و  یتوی شرق ۲۸/۲۲۱۳مجلس،  س اسی ابو  کتابخانۀ ا ریحان بیرونی تاشکند  ش

 بین سال
 
        موجود است که ظاهرا
ً
سخه ۷۹۱تا  ۷۴۵های                     ساخ شده است. در مقدمۀ این  ها نام مؤلف  اس
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ۀ صفحات ( شده است. تنها در حاش سخۀ تاشکند که منتخ ۸۱-پ ۷۷ گمشخص  تی از کتاب بار) 

ه چنین آمده:  از جمع کردۀ تحفة الغرائب کتاب منتخبات «است نام مؤلف ذکر شده است. در این حاش

ت داده» محمد بن ایوب الحاسب س ر را به حاسب طبری  ر همین اساس این ا مقدمۀ  اند. البته در و 

ِ  سخۀ مجلس که خط آن با خط   رازی  تفاوتخه س    ِ متن                          ب ش ر به میرزا محمد علی طب دارد، این ا

سوب شده است نی،  نک( م نی با چهار  .)۵۶-۱۹ ص: مت ر با مقدمۀ مفصل به کوشش جالل مت این ا

شگاه تهران و تاش دی به ۱۳۷۱کند، تصحیح شده و در سال سخۀ لندن و دا شارات  خورش توسط ان

ده است. دی خورش ۱۳۹۱معین و بار دیگر در سال  شارات مجلس به چاپ رس   توسط ان

گزارش شده است. همچنین در  تحفة الغرائبای کهن از کتاب  سخه ،میراث شهابنامۀ  در فصل

سخه ها  های دیگری نیز در مجموعۀ خریداری شده وجود دارد که در فهرست ادامۀ مطلب، بیان شده که 

سخۀ کهن به شمارۀ خباأل ).۲۰۴، ص۱۳۷۸(مرعشی،  معرفی خواهند شد در  ۱۲۳۸۰ره مشخصات این 

سخه دارای  ۳۱جلد  شر شد. این  رین و  رین، کامل باب است و کهن ۳۶فهرست کتابخانۀ مرعشی من

س سخۀ موجود است. مقدمه و  نف ب آن بابمطالب رین  رت سخ های آن و  چاپی  ۀها تفاوت زیادی با 

سخه چنین است: دارد ولی در کلیات مطالب یکسان است. مق های  فراهم آورده شد از کتاب«دمۀ 

که جاوید  ١   ّ                                       البر  والبحر از بهر خزانۀ معین الدین سلیمانفي  النیرنج والعجایبفي  خواص تحفة الغرائب

باد در عزت و دولت و ملک و نعمت و پیروزی و قسمت، تا این جمع را به نظر مبارک ملحوظ و 

سخ سدۀ  .»مقبول فرماید سخه به خط  ساخ  ۱۱´۱۵سطری با اندازۀ  ۱۵رگ  ۱۳۵قمری در  ۷این  اس

گرف، نوع کاغذ آن شرقی و جلد آن  و تمام صفحات شماره شده گذاری شده است. عنوان مطالب آن، ش

رمیم شده با اندازۀ  رنج مجدول   ، ص۳۱مرعشی، ج  : نکاست ( ۱۷´۲۵تیماج زرشکی ضربی با 

شان می). ۲۸۹-۲۹۱ سخه است   از روی چندین کتاب جمع  عبارتی که در مقدمۀ 
 
ر ظاهرا                        دهد این ا
ً
                 

ست. ررسی انجام شده مشخص شد باب  آوری شده و مطالب آن متعلق به مؤلف واحدی ن با 

سخه » ها خیزد خاصیت آن چیزها که از وهم« سخۀ  ولیست ادر این  چاپی وجود ندارد. این باب در 

ن بعضی از اعضای بدن رخ ۴۰-۳۳ صرگ ( ۶در  س س از ج  شامدهایی است که  َ                          ) راجع به وقوع پ                                        

رو، چشم، مژه، گرد چشم، رخساره،  می شانی، شقیقه، قفا، گوش، ا دهد. این اعضا عبارتند از: سر، پ

نی، زنخ، گلو، گردن، دوش، کتف، بازوی، مرفق،  ان دست، دهان، زبان، ب ساعد، دست، کف دست، انگش

شت، سرون، زها ان، پهلو، تهی گاه، شکم، ناف،  س نه،  ه، ربغل، معده، دل، س ، قضیب، مقعد، گوش

                                                        
 این شخص،  .١

 
          ظاهرا
ً
رانی در  ۀنایب السلطناست. وی  »روانه«معروف به  معین الدین سلیمان بن علی      حکومت  ۀدورمقتدر ا

ست. از نوش. از تاریخ و محل والدت وی آگاهی در است روم ۀسالجق می بوده، هر چند دانیم که دیل بی می ابن بی ۀدست ن

وفی  ر بهحمدهللا مس ش روانه ب ه است. شهرت  س ات مریدوارش با موالناست او را اهل کاشان دا ب مناس ش:  (نک س امۀ دا

  »).روانه«، ذیل ۵، ججهان اسالم
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ه، شست پای، کف پای، پای راست و پای چپ ( النگ، پاش تحفة طبری،  : نکخایه، ران، زانو، ساق، ش

سخۀ خطی، شالغرائب ن سر چنین است: مطلب مربو ).۴۰-۳۳ ، ص۱۲۳۸۰،  اگر یکی «ط به جس

زرگی و نام نیکو و اگر سزاوار پادشاهی باشد،        ِ                                                                                    را میان  سر بجهد دلیل کند که مال فراوان یابد و 

زرگی [و] از  ر گرد  سر بجهد مال یابد و                                                              ِ                                 پادشاهی یابد و اگر نه اندک مایه اندوهگین شود. اگر کزو 

ز شود و ا ر مراد وی شود و دست یکی بیگانه در میان خلق عز گر سوی راست بجهد سفر کند و کارها 

ار مهتر شود و  س ار یابد و اگر چپ بجهد خالیق  س ر اطاعت دارند و اگر وزنمال  شان ز گاه بجهد   ا

رداری وی کنند  ر قومی مهتر شود و فرمان  س  سر بجهد از جانب راست،                               ِ                                                                مهتری یابد و نام نیکو و اگر 

زرگی یابدو اگر از سوی چپ بج   .»هد شادی و طرب و 

ره -۱۵ ر آن عمل می ای و خطی و نقطه معرفت هر حرکت و قوسی و دا . کنند ای که منجمان 

  است: آمده مفتاح المعامالتمقدمۀ کتاب در  این رساله در مورد تعریف اصطالحات نجومی است.

شان داده است؛ یکی رسالۀ  وری دو رسالۀ دیگر از محمد بن ایوب  قواعدی اس

ره ای که منجمی در آن  ای و خطی و نقطه چند در معرفت هر حرکت و قوسی و دا

عة ه، دیگر رسال۱۱۶۰، مورخ اعمال کند ارات س  ١در لنین گراد در مقدمات در س

  ه).(ریاحی، ص هفد

به همین علت خوانندگان تصور مرحوم ریاحی به محل نگهداری رسالۀ اول اشاره نکرده است. 

که این رساله هم در پترزبورگ است و این سهو به اکثر آثار مربوط به طبری نیز منتقل شده اند  کرده

سخه که در سال  هله کتابخانۀ قمری کتابت شده، در ۱۱۶۰است. در حقیقت این 
 
   کپورت
ْ
(در پنجاب       

د عبدهللا   م۱۹۲۷ اوت است و در )هند تل کالج مگزین شریۀ درتوسط دکتر س ، ۴، ش۳(ج ٢اوری

ان بدین صورت معرفی شده استالهور ) در ۵ص   ٣:پاکس

ره و خطی و نقطه یمعرفتقواعد چند در  ۀرسال که  ای هر حرکتی و قوسی و دا

ر آن عمل کنند. از ابو جعفر محمد بن ایوب المحاسب الطبری آغاز  ...منجمان 

  .»الخاما بعد این قاعدۀ چند است در معرفت هر حرکتی «رساله: 

                                                        
باه، عبارات در این  .١ ارگان«و » ر آن عمل کنندمنجمان «مقدمه به اش ارات«و » منجمی در آن اعمال کند«به صورت » س » س

وری، ج  رجمه شده است (نک   ).۴۳، ص ۲: اس

سخه رین مرکز فهرست کهن .٢ د عبدهللا (د.  رداری  شگاه پنجاب الهور است که دکتر س ان، دا به م) را ۱۹۶۸های خطی در پاکس

سی مجموعه فهرست شگاه پنجاب مأمور کرد. فهرست نو تل های او نخست در  های خصوصی کتابخانۀ مرکزی دا مجلۀ اوری

س  صورت جزوه م) به۱۹۳۶-۱۹۲۶الهور ( (Oriental College Magazine) مگزین کالج د. س هایی به زبان اردو به چاپ رس

سجم به زب م فهرست۱۹۴۸-۱۹۴۲های  در سال شر کرد (نکهایی م سی من تاریخچه و روش «: نوشاهی، عارف،  ان انگل

سخه فهرست ان نگاری  اسی، »های خطی در پاکس ش ش   ).۷۴، ص۱۳۸۹، آبان کتاب ماه، اطالعات، ارتباطات و دا

سخه و مجله آگاه کرد و فایل مجله و روان ک فهم خوب آقای سجاد نیکام  گرامی دوستاز  .٣ هایی از  سخهه مرا از وجود این 

ار و  اسگزارم. زیج مفردرسالۀ کوش   و چند منبع دیگر را در اختیارم گذاشت س
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 ناقص دیگری به شمارۀسخۀ مغشوش و 
 
                    ظاهرا
ً
مسجد اعظم قم موجود است که  کتابخانۀ در ۳۹۲۶      

ری کتابت شده است (درایتی، ج ۱۱در  سخه تاریخ کتابت۱۲۱۲، ص۱۰رگ و به خط تحر  ). این 

س از اواخر سدۀ هفتم  ق)۶۷۲ -۵۹۷ندارد ولی در آن به نام خواجه نصیرالدین طوسی ( اشاره شده، 

  است. به بعد کتابت شده

سخه   ررسی آن  ۱۱۲شامل این  اصطالح نجومی و یک اصطالح در احکام نجوم است. با 

رجمۀ فارسی رسالۀ   ارکوش» جوامع علم الهیئة يالباب المفرد ف«مشخص شد که بخش عمدۀ این رساله 

  گیالنی است.

    
  .قم ۳۹۲۶سخۀ  رساله، صفحۀ آخر  .قم ۳۹۲۶سخۀ رساله، صفحۀ اول 

  کوشیاررسالۀ 
اصطالح نجومی است. این رساله  ۱۳۰، شامل تعریف حدود جوامع علم الهیئةفي  الباب المفردرسالۀ 

ار گیالنی است (باقری،  زیج جامعدر اصل، باب سی و یکم  ). متن عربی ۱۸۳ش، ص۱۳۹۱کوش

سخه ر اساس  ۀ این باب  راس ر زیج جامعهای خطی  و انبول و مسکو به همراه  جمۀ موجود در اس

سی آن، در سال  دی ( ۱۳۸۵انگل رجمۀ ۱۷۴-۱۴۵م، ص۲۰۰۶: باقری،  م) در ژاپن (نک۲۰۰۶خورش ) و 

دی (نک ۱۳۹۱فارسی آن، در سال  ) توسط محمد باقری به چاپ ۱۹۳-۱۸۲ش، ص۱۳۹۱: باقری،  خورش

ده است.   رس

رای مطالعۀ متن ه، به صو این باب به خاطر اهمیت و کارایی که  قل هم های نجومی داش رت مس
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سخه کتابت می  ۳۲۶۱و  ۱۸۶۴ کتابخانۀ مرعشی قم، ۱۲۶۱۵و  ۵۸۰۰های خطی به شمارۀ  شده است. 

ه ۸۱۱فاضل میقات و  ۱۵۸کتابخانۀ ملک،    اند. طلعت مجامیع قاهره از این دس
سخۀ خطی شمارۀ  سۀ   قدیمی ۱۸۶۴با مقا

 
      کتابخانۀ ملک (که ظاهرا
ً
سخه است) و متن عربی                         رین 

سخهچاپ  ر اساس  ه شده است؛ مشخص شد، این دو متن شده که  راس صرف  -های زیج جامع و

سخه نظر از تفاوت شرح ذیل  یکسان است و تنها در بیان چهار اصطالح، تفاوتی به -ها های رایج 

  شود. مشاهده می

  در متن چاپ شده زیج جامعاصطالحات 
رتین تم النهار معدلقوس من  عکس المطالع: -۱ و بطرفی القوس منه  البروج فلکران بقطب بین دا

رتین. البروج فلکو هو عکس مطالع القوس الواقعة من    فیما بین هاتین الدا

ذلک االفق و هو قوس من البروج في  فلکمع قوس من  النهار معدلهو ما یطلع من مطالع البلد:  -۲

رتین تخرجان من قطب اول السموت و تمران بطرفی القوس من  النهار معدل   .البروج فلکبین دا

رة  :النهار قوسسهم  -۳ رک بین نصف دا رة المدار التی  النهار نصفهو فصل المش و بین قطعة دا

  فوق االرض.

ر: -۴ ب الدا رت رة المدار التی فوق االرض و بین  جیوب  رکة بین قطعة دا هی الفصول المش

رة  ر الموازیة لدا   .النهار نصفانصاف الدوا

  مل ١٨۶۴ اصطالحات در نسخۀ شمارۀ
رتین تمر احدیهما بقطب  النهار معدلقوس من  عکس المطالع: -۱ و الخری  البروج فلکبین دا

  .النهار معدلبقطب 

ذلک االفق و هو قوس من البروج في  فلکمع قوس من  النهار معدللع من هو ما یط مطالع البلد: -۲

رة االفق و االخری تمر بقطبی  النهار معدل رتین احدیهما دا   .النهار معدلبین دا

رة  :النهار قوسسهم نصف  -۳ رة المدار الی  النهار نصفهو الخط الخارج من تقاطع دا و دا

ر القوس الت النهار نصفتقاطع قطر  رة المدار فوق االرض.و و   ی من دا

ر و هی الخطوط  :النهار قوسالخطوط الموازیة لسهم نصف  -۴ ب الدا رت یقال لها جیب 

ر القوس التی  رة االرتفاع و و رة المدار إلی تقاطع قطر دا رة االرتفاع و دا الخارجة من تقاطع دا

رة المدار فوق االرض   .من دا

سۀ دو تعریف » النهار سهم قوس«و » عکس مطالع«دو اصطالح  در رسالۀ طبری وجود ندارد. با مقا
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رجمۀ فارسی آن رجمۀ خود را از  ها در رسالۀ طبری (نک دیگر با  : ادامۀ مقاله) مشخص شد که طبری، 

سخه ار انجام داده است. روی یکی از  قل رسالۀ کوش   های مس

  الۀ کوشیارمقایسۀ رسالۀ طبری با رس
سخۀ خطی شمارۀ  سخۀ قم) با  ب اصطالحات در  ۱۸۶۴رسالۀ طبری ( رت سه شد.  کتابخانۀ ملک مقا

ار همخوانی کامل ندارد. حدود  ب آنها در رسالۀ کوش رت ار در  ۱۱۰رسالۀ طبری با  اصطالح رسالۀ کوش

رجمۀ    ارد.ذیل وجود د ها تغییراتی به شرح بعضی از آناین رساله هست که در 

سخۀ قم)، تعریف  -۱ ار وجود ندارد که عبارتند از:  ۲۶در رسالۀ طبری ( اصطالح رسالۀ کوش

قوس، كرة الكل، الدوائر  لكّل  الثاين قوس، الظّل  ل لكّل وّ التاريخ، الدايره، القطر، الوتر، الظل األ
ل وّ يل األكرة، صعود الكوكب، وهبوطها، امل املايل يف كّل  ك، الفلالنهار معدلالعظام، دايرة 

صابع ، األالنهار قوساجلزئی، امليل الكيل يف امليلني، عكس املطالع، سهم نصف  ، امليل الثاينيئزاجل
 الطولني، البعد بني نيرتفاع، ما بال سمت له، سمت اإل يرتفاع الذلة، اإلزمان املعدّ لة، األاملعدّ 

 .البلدين، تعديل الطول، تعديل العرض والكواكب الثابتة

قل تعریف شده است در حالی که در رسالۀ »ظل مقیاس«رسالۀ طبری، اصطالح در  -۲ ، مس

ار در ادامۀ تعریف   ، به این اصطالح اشاره شده است.»مقیاس«کوش

ست.»میل اول«در رسالۀ طبری، اصطالح  -۳ ار ن  ، وجود دارد ولی این اصطالح در رسالۀ کوش

 النهار قوسنصف «به صورت » کواکب آفتاب و النهار قوسنصف «در رسالۀ طبری، اصطالح  -۴

ار وجود ندارد.» کواکب  تکرار شده است. اصطالح دوم در رسالۀ کوش

غایت ارتفاع آفتاب «از دو دیدگاه تعریف شده است » غایت ارتفاع«در رسالۀ طبری، اصطالح  -۵

ار وجود ندارد.». غایت ارتفاع جزو« و» و کواکب   اصطالح دوم در رسالۀ کوش

رۀ «در رسالۀ طبری، اصطالح  -۶ ار همخوانی ندارد.» النهار نصفدا  با متن رسالۀ کوش

به دو صورت تعریف شده است که تعریف » تعدیل النهار کواکب«در رسالۀ طبری، اصطالح  -۷

رجمۀ این اصطالح در رساله ست و تعریف دوم  ار ن ار  اول در رسالۀ کوش قل کوش های مس

 است.

رجمۀ دو اصطالح  -۸ رۀ «در رسالۀ طبری، در  مطالبی » بعد نیّرین از ارض و البروج فلکدا

ار وجود دارد. اضافه  ر از رسالۀ کوش

وا، تعدیل النهار، طول بلد، «در رسالۀ طبری، بخشی از مطالب اصطالحات  -۹ مطالع خط اس

ة، قوس الرؤیة، و مقیاس سب)، زوایای س ش»دقایق اختالف ( رجمه   ده است.، 
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ار همخوانی دارد ولی کمی » خاصۀ معدله«در رسالۀ طبری، اصطالح  -۱۰ تا حدودی با رسالۀ کوش

 مغشوش است.

ار است ولی در  -۱۱ رجمۀ دقیق اصطالحات رسالۀ کوش ر اصطالحات،  در رسالۀ طبری، سا

قبال کسوفی و «ها تفاوت جزئی وجود دارد و همچنین اصطالحات  بعضی از آن اجتماع و اس

فی، اختالف منظر در طول و عرض، دقایق سقوط و ازمان معدله، السمت من الطالع و خسو

ر و حصۀ ارتفاع اند،  جا تعریف شده یک» جیب السمت، سعت مشرق و تعدیل سمت، حصۀ دا

ار جداگانه آمده است.  در حالی که در رسالۀ کوش

  انتساب رساله به طبری
ساب یا عدم ان    طور قطع اظهار نظر کرد. توان به ساب این رساله به طبری نمیبه دالیل ذیل در مورد ان

زرگ و صاحب زیج است. اگر وی قصد تألیف رساله -۱ ای در زمینۀ تعریف  طبری از منجمان 

 در 
 
ه است، چرا از تعاریف خود که بعضا     اصطالحات نجومی داش
ً
فاده  مشاهده می زیج مفرد                                                   شود، اس

  رجمه کرده است. های منجم دیگری را نکرده و تعریف

رجمه را به   ست. چون ممکن است، وی این  ر به طبری ن ساب ا  ان
 
ر رد                                                            این مطلب دلیلی 
ّ
                    

غال به فراگیری علم نجوم، انجام داده باشد. ان یا شاگردان خود و یا در زمان اش   درخواست یکی از دوس

  تعریف شده است: بدین صورت  »میل اول«تعریف در رسالۀ طبری  -۲

ش به  النهار معدلاست از  البروج فلکمیل  ول:میل ا سوی شمال و جنوب و غای

  .)۲۳( کو به رصد خواجه نصیرالدین ) ۲۳:۳۰( ک لرصد متقدمان 

س  در نگاه اول به نظر می رسد، چون در این تعریف، به مقدار رصد خواجه نصیرالدین اشاره شده، 

ست. چنان که ار ،ذکر شد این رساله از طبری ن وجود ندارد و از  این اصطالح در رسالۀ کوش

را » میل اول«اصطالح  زیج مفردطبری در باب چهل و نهم از فصل اول . استمترجم رساله های  افزوده

 چنین تعریف کرده است:

خراج میل  رۀ  البروج فلکغایت میل : البروج فلکدر اس از جهت  النهار معدلاز دا

هل و جنوب آنچ یافته و بکشما ست و سه درج و سی و پنج دقیقه  ار داش اند، ب

دی چون شمس در اول  َ                   است از اول حمل تا اول سرطان و از اول میزان تا اول ج                                                    

ست و سه درج و سی و پنج د النهار معدلسرطان بود غایت میل او از  قیقه بود ب

  .پ)۲۶گ(

ساب رساله به طبری در رسالۀ مذکور مطابقت دارد و دلی» میل اول«تعریف  باتعریف این  ر ان لی 

 مقدار رصد
 
          است. مقدار رصد، در دو تعریف متفاوت است. احتماال
ً
های متقدمان و خواجه نصیرالدین                                                
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 های کاتبان است. متأسفانه  آمده از افزوده» میل اول«که در ادامۀ تعریف 
 
 فعال
ً
سخۀ گجرات      رسی به  دس

نیم که آیا این مقدار رصد مقدور ست تا بب سخه نیز هست یا نه؟ها  ن   در آن 

آفتاب و «، »قمر و ماه«مثل: یک اصطالح به دو صورت کتابت شده است در موارد زیادی  -۳

اره«، »بلد و شهر«، »سر و رأس«، »شمس سویة البیوت«، »کوکب و س که  ...و » سویة البروج و 

فاده نکرده است. شان می رجمه اس رای  شمندی چون  دهد مترجم از یک معیار مشخص  بعید است دا

رجمۀ مغشوشی را انجام داده  رخوردار است چنین  حاسب طبری که متن آثار وی از اصالت باالیی 

توان گفت که به احتمال زیاد این تغییرات به مرور زمان از سوی کاتبان  باشد. در جواب این مطلب می

شان می که باشد، شخص عالمی بوده و بعید دهد، که مترجم هر  صورت گرفته است. چون متن رساله 

رجمه است   ای را انجام داده باشد. چنین 

  رسالۀ طبری روش تصحیح
سخۀ قم مغشوش  ۀ خطی در قمسخاز رسالۀ طبری دو  و کپورتهله (پنجاب هند) گزارش شده است. 

 در تعریف  دارای افتادگیو 
 
ست. مثال ب تعاریف متناسب ن رت           های زیادی است و 
ً
رۀ «                                              » البروج کفلدا

زدهم تعریف شده است.  ،آمده» کرۀ کل«اصطالح   همچنیندر حالی که این اصطالح در ردیف شا

رۀ اعظم«بعضی اصطالحات مانند  و ... در تعاریف وجود دارد ولی خود، تعریف » فلک مایل« و» دا

شان میاند.  شده سخۀ کپورت این   
 
سخه ناقص است. ظاهرا            دهد به احتمال زیاد این 
ً
ر است  هله کامل                                           

را دارای مقدمه آغاز ...» دۀ چند است در معرفت هر حرکتی اما بعد این قاع«ای است که با عبارت  ز

اسۀ  سخۀ کپورتهله فراهم نبود، متن رسالۀ طبری (با ش رسی به  ، با »)ط«شده است. چون امکان دس

اسۀ  ۲/۱۸۶۴سخۀ خطی شمارۀ  رجمۀ»)م«کتابخانۀ ملک (با ش اسۀ  ، متن  فارسی محمد باقری (با ش

اسۀ ») ب« رجمۀ فارسی به ») چ«و متن عربی چاپ شده (با ش مطابقت داده شد. در موارد زیادی 

ست. با این حال در این مطابقت، تا حد امکان  صورت آزاد انجام شده و امکان مقابلۀ کلمه به کلمه ن

) آورده شد و -ضیحات داخل کمانک (] و بعضی تو-های احتمالی داخل چنگک [ بعضی از افتادگی

سخه ها و معادل عربی آن باهات و تفاوت  س ذکر شد. همچنین اش   ها در پانو

  متن رساله
ر آن عمل می ره[ای] و خطی و نقطه[ای] که منجمان    کنند معرفت هر حرکتی و قوسی و دا

اد ابو جعفر محمد بن ایوب الحاسب الطبری رحمة هللا علیه   از گفتار اس

رۀ  رة البروج فلکدا ر کرۀ کل، از مغرب، سوی  البروج): (دا ره[ای] بود که از رفتن آفتاب پدید آید  دا
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  ١تقریب.مشرق، به یک سال. دور هر روز، پنجاه و نه دقیقه و هشت ثانیه به 

ش به رصد متقدمان  النهار معدلاست از  البروج فلک: میل میل اول  ک لسوی شمال و جنوب و غای

( )¢o23 ) کو به رصد خواجه نصیرالدین  30 )o23.  

و رهاموضع خط اس ط زمین موازی معدلا  ای : دا س ر  رگذرد    النهار. ست که 

و ر آید از معدلمطالع خط اس البروج و هر دو به موضع خط  النهار با قوس[ی] از فلک ا: قوسی بود که 

وا   ٢.اس

رۀ  رهالنهار نصفدا ر سمت سرا  ای : دا   ٣که نصف شرقی از نصف غربی جدا کند. ،ست 

رۀ نصفا  : قوسیعرض بلد رۀ معدل ست از دا میان قطب  ٤والنهار،  النهار میان سمت رأس و دا

رۀ افق. معدل   النهار و دا

وا و مط ٥لضالبروج، ف ست از فلکا  جزوی :نهارال تعدیل  د و آن قوسی بود از الع بلمیان مطالع خط اس

  ٦النهار. معدل

رۀ افق   بود میان چیزی گرد که نیمه ظاهر بود و نیمی مخفی و قطب وی سمت سر بود. ٧ای فاصله: دا

رآمدن اجزای مطالع بلد ر آن افق که مطالع او باشد. فلکبود به اجزای قوسی از  النهار معدل:    البروج 

ر مدار رهدوا ده و از قطب النهار معدلهای موازی  : دا (النهار]  [ی معدلها کش ) فاصلۀبه دوری 

  مختلف.

رۀ کواکب ٨ونهار آفتاب ال نصف قوس رۀ مدار میان افق و دا رۀ  النهار نصف: قوسی بود از دا مانند دا

رود از قطب کره.النهار معدل   ، که مانند دو قوس باشد که در افتد میان دو قوس که 

وی زده. النهار قوس: قسمت ساعات مس ر پا   باشد 

                                                        
رۀ . ١ د از مغرب به مشرق [به اندازۀ :البروج فلکدا رۀ] رسم شده با حرکت خاص خورش  ).۱۸۵، ص ب] یک دور در سال ([دا
وا:. ٢ وای آسمانی که [همزمان] با کمانی  مطالع خط اس وا طلوع میآنچه از اس رةالبروج در مواضع خط اس کند و این کمانی  از دا

وای آسمانی و گذرنده از دو سر کمان  رۀ [عظیمۀ] خارج شده از قطب اس وای آسمانی است واقع میان دو دا رۀ اس از دا

رةالبروج (ب، ص[مذکور]   ).۱۸۸از دا
رۀ . ٣ ره :النهار نصفدا ش محل [دا رۀ افهای طلوع و  ای که] دو قط د] در اعتدالین است و دا ق را به زوایای غروب [خورش

  ).۱۸۵کند (ب، ص  قائمه قطع می

فاده می» یا«جای  به» و«های قدیم  است (در متن» یا«به معنی » و«ط:  .٤   شده است)؛ چ، م: أو. هم اس

  فصل.ط:  .٥

رتین تمران بالجزء احدیهما. ٦  بقطبي (چ: من قطب)  چ، م: +بین دا
 
رة االفق (چ: قطب اول السموت) و االخری مارا                    من دا
ً
                                              

  النهار. معدل

رةالبروج: تعدیل نهار درجه وای آسمانی  ای از دا قیم آن درجه و مطالع مایل آن و این کمانی است از اس تفاضل بین مطالع مس

رۀ [عظیمۀ] گذرنده از آن درجه که یکی شان از قطب او ر افق) [بگذرد] و دیگری بین دو دا از ل سموت (یعنی نقطۀ شمال 

وای آسمانی [خارج شود] (ب،    ).188ص قطب اس
  ط: گردشی؛ چ، م: هی الفاصله. .7

  است؛ چ، م: أو.» یا«به معنی » و«ط:  .8
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ر دوازده. النهار قوسقسمت  :یی (زمانی) اجزای ساعات زمانه   باشد 

رۀ  ا قوسی: جزو غایت ارتفاع   میان جزو و افق. النهار نصفست از دا

 افالک نه گانه
 
م  : هفت س اره، و هش
ِ
روز گرد زمین. ،آن         ّ            ا   ثابته و نهم، همه را بگرداند به ش

  ها از وی حاصل شود. ن است که جمله حرکت: آ[کوکب] کرۀ کل

  
 
َ   فلک م م ث  ُ رهل       باشد. البروج فلکو مرکزش مرکز  البروج فلکموازی  است ای : دا

رهافالک خارج مراکز های فلک مایل که مرکزها شان خارج شده باشد از  در سطح است ها[یی] : دا

  مرکز فلک مایل جز آفتاب که در سطح فلک ممثل بود.

رهرافالک تداو ر محیط فلک : دا ر  های کوچکی بود که مرکزشان  ارگان  های خارج مراکز بود که س

  وی گردند.

به جرم [فلک خارج مرکز] از مرکز  ،: قوسی بود از فلک ممثل میان اول حمل و خط خارج وسط آفتاب

  آفتاب.

رۀ طول بلد رۀ  النهار معدل: قوسی بود از دا مابین او  و[گذرنده از انتهای آبادانی]  النهار نصفمیان دا

رۀ نصف نهار بلد) و مابین    ١بود. [ین]طول(یعنی دا

ر محیط فلک خارج مرکز از مرکز بعد ابعد یعنی اوج رین جایی بود    .البروج فلک: دور

  با جرم آفتاب از مرکز خارج مرکز. ،ج : قوسی بود از فلک ممثل میان اوج و خط خارخاصۀ شمس

ر محیط فلک خارج مرکز رسم کند و دو خط که ستعدیل شم ر جرم شمس که  : زاویه[ای] بود در ز

  خارج مرکز.[فلک] ممثل و مرکز [فلک] رود از مرکز 

  تا شمس. البروج فلکاز مرکز  ،: قوسی بود از فلک ممثل میان اول حمل و خط خارج تقویم شمس

و: روز وسط (میانگین)
 
 د
ُ
[تا نصف  هر روزی (= ظهر)٢نهار از نصف هار،الن معدلبود از  (یک دور) ری 

ر] را   با زیادت وسط آفتاب یک روز. نهار روز بعد و قوسی 

 روز حقیقی
 
 : د
ُ
ر آفتاب  النهار معدل) بود از یک دوروری (    روز چنانک گفتیم با زیادت مس ا یک ش

  (در ظهر روز بعد). ٣مومق

  میان روز وسطی و روز حقیقی.: اختالف بود تعدیل االیام بلیالیها (تعدیل زمان)

رود از مرکز این فلک و مرکز وسط قمر : قوسی بود از فلک ممثل میان اول حمل و میان سطحی که 

ر چنانک این قوس از فلک ممثل و مایل یکی باشد.[فلک]    تدو

                                                        
رۀ  طول [جغرافیایی هر] مکان (طول البلد):. ١ وای آسمانی بین دا رۀ  النهار نصفکمانی از اس گذرنده از انتهای آبادانی و دا

وای آسمانی النهار نصفمکان [مورد نظر]. [کمان] بین  النهار نصف [خوانده شده] است (ب، » الطولین بین« دو محل روی اس

  ).۱۸۶ص

  النهار. ط: نصف .2

  م: +لیوم. .3
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روج هر روز. ای) (فاصله : دوریخاصۀ قمر ر به خالف توالی    بود از ذروۀ تدو

رود به مرکز این فلک : قوبعد مضاعف قمر سی بود از فلک ممثل میان جایگاه اوج و میان سطحی که 

ر   ١.و مرکز فلک تدو

رود از مرکز [مرکز] ای بود از  زاویه :[قمر] تعدیل اول ر که بنماید دو خط که  ممثل و [فلک] فلک تدو

ر بود. قامت ذروه و حضیض فلک تدو   آن نقطه که در اس

لۀ [قمر]
 
        خاصۀ معد
ّ
ر میان جرم قمر و سطح خارج از [مرکز ٢ی بود: قوس         ممثل به  فلک] ٣از فلک تدو

ر.   ازای [مرکز] فلک تدو

رود ازین  : زاویهتعدیل ثانی قمر رخیزد از [مرکز] فلک ممثل و از راه (رسم) دو خط که  ای بود که 

ر قمر   .[و جرم قمر] مرکز تا مرکز فلک تدو

ر است که دیدن از بعد به بعد، از بعد ابعد تا اقرب و نصف قطر فلک [اختالف] : اختالف بعد تدو

  از اقرب تا ابعد.

سب) ت آن اختالف [الزم  ٤ی: دقایقدقایق اختالف (دقایق  س ش با شصت دقیقه چون  س است [که] 

ر به کل اختالف در این موضع].   ٥مربوط به مرکز فلک تدو

رود از فلک ممثل و جرم قمر. ٦سطحیو : قوسی است از فلک ممثل میان اول حمل تقویم قمر   که 

ر
 
ه

 
وز  ج 

َ
 

َ
اره را.َ    ر هم افتاده باشد س د که    : دو عقدۀ فلک مایل و ممثل باش

رود [به مرکز فلک معدل: قوسی بود از فلک ممثل میان دو سطح وسط کواکب ر] که  یکی به اول  ٧المس

ر.[فلک] حمل و دیگر به مرکز    تدو

روج. (فاصلۀ): دوری خاصۀ کواکب ر توالی  ر    کوکب از ذروۀ فلک تدو

رود به مرکز کواکب ر یکی از اوج  فلک معدل[مرکز] : قوسی بود از فلک ممثل میان دو سطح که  المس

ر.[مرکز فلک] و یکی از    تدو

ر دو خط از مرکز است  ای : زاویه[کواکب] تعدیل اول ر   ممثل و مرکز[فلک] از مرکز فلک تدو

ر.] معدل[ال[فلک]    مس

                                                        
رط:  .1   .التدو

  +بود.ط:  .2

  مرکز.-م:  .3

  دیق. ط: .4

الزم حیث مر .5 ر الی کل االختالف في ذلک الموضع.چ، م: +ا   کز فلک التدو

سب: ت اختالف الزم مربوط به مرکز فلک دقایق  س رست با  را ت آن به شصت دقیقه،  س ر به کل اختالف  عددی که  تدو

  ).۱۸۷در این موضع (ب، ص
  خطی؛ چ، م: السطح. ط: .6

ر. چ، م: .7 لمس   +بمرکز الفلک المعدل 
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رود ا  قوسی خاصۀ معدله: ر میان دو سطح که  ر میانست از فلک تدو و یکی به ذروۀ  ١مرکز فلک تدو

ر و دیگر به کوکب.   ٢فلک تدو

رود میان مرکز  ٣ست از فلک ممثلا  قوسی مرکز معدل: اوج  ٤بهممثل و یکی [فلک] میان دو سطح که 

ر.   و دیگر به مرکز فلک تدو

به مرکز  ٥یکی از [آن] ذروه، فلک ممثل که از دو خط پدید آید[مرکز] از است  ای زاویه: تعدیل دوم

ر و یکی به جرم کوکب.[فلک]    تدو

زرگی و خردی ٦:اختالف البعدین ر بود [به]  از اوج تا حضیض و از  ،اختالف نصف قطر فلک تدو

  حضیض تا اوج.

رود: قوسی بود از فلک ممثل میان دو سطح تقویم کواکب یکی به اول حمل و دیگر  [به مرکز آن]، که 

  به جرم کواکب.

  خوانند.» رأس«قمر بود از عقدۀ شمالی که آن را (فاصلۀ) : دوری حصۀ عرض قمر

رود به عرض قمر و کواکب رۀ اعظم که  و میان قمر یا کواکب و  البروج فلکقطب [دو] : قوسی از دا

  .البروج فلکمیان 

اره.: قوسی بود الرجوع قوس ر میان مقام اول و دوم س   از فلک تدو

  در نماز شام و بامدادان.[شمس] باشد از تحت الشعاع  است. : بیرون آمدن و پنهان شدنظهور و خفا

رود به النهار معدلبعد کوکب از  ره[ای] که  و میان کوکب و  النهار معدلقطب [دو] : قوسی بود از دا

رۀ    .النهار معدلدا

رود به کواکب ٧اب وغایت ارتفاع آفت ره[ای] که  کواکب  ٨وو میان آفتاب  النهار نصف: قوسی بود از دا

  ٩و افق.

                                                        
سخه(چ:  .ممثلط، م:  .1   ).۱۶۷، ص ۲۰۰۶: باقری،  های عربی هم ممثل بوده است. نک تمام 

ر... کوکب): +یکی از ط ( .2 ربه جای میان مرکز فلک تدو ؛ چ، م: فلک مرکز ممثل و یکی به ذروه و دیگر به مرکز فلک تدو

ر بین سطحین یمرا بمرکز الفلک  ر و الخاصة المعدلة: قوس من فلک التدو م: ممثل) فیمر أحدهما بذروة فلک ( رالتدو التدو

ر و االخر بالکوکب   التدو

ر یا خاصۀ معدلۀ [ماه]: ر بین ماه و صفحۀ رسم شده از مرکز فلک ممثل، گذرنده از مرکز فل تدو ک کمانی از فلک تدو

ر صفحۀ فلک ممثل] (ب، ص ر [عمود    ).۱۸۷تدو

ر. م: معدل .3   المس

  .ازط:  .4

  ط (به جای از [آن] ذروه یکی): +یکی به ذوره. .5

  البعدین.-چ، م:  .6

  است؛ چ، م: أو.» یا«به معنی » و«ط:  .7

  است؛ چ، م: أو.» یا«به معنی » و«ط:  .8

اره:. ٩ د یا س رۀ  غایت ارتفاع خورش اره (ب، ص نصفکمانی از دا د یا س   ).۱۸۹النهار بین افق و خورش
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کواکب و میان نود درجه و همچنین قوسی  النهار قوسمیان نصف  بود ١: فضلیکواکب نهارال تعدیل

ارگان، النهار معدلاست از  رود و دور رفتن س ره که  رۀ افقشان ا یکی از ٢و از دا و  ٣دا

  .النهار معدلدیگر به دو قطب 

رۀ مدار مابین افق و النهار کواکب نصف قوس   ٤.النهار نصف: قوسی بود از دا

رود به [دو] قطب معدل نقطه ٥:درجۀ [ممر] کوکب ره را که    .النهار و کوکب ای است که تقاطع کرده است دا

اره البروج فلک: نقطه[ای] است از [کوکب] درجۀ طلوع د. ٦و س ر افق مشرق باش   که با هم 

  : آن درجه بود که با کواکب فرو شود به افق مغرب.درجۀ غروب

رۀ ارتفاع رود از سمت رأس ت: آدا ره بود که  اره که مقصود بود از افق. ٧ان دا   آن س

رۀ ارتفاع مابین آفتاب ارتفاع وقت اره و افق. ٨و: قوسی بود از دا   س

ر من الفلک رۀ مدار میان : قوسی بود ازدا ای بود از  آفتاب یا کواکب وقت قیاسی و او پاره [افق و] دا

  .النهار قوس

ره«و او را  :النهار قوسنصف  ٩سهمخط موازی و هو  ب دا رت های خارج  نیز گویند و او خط» جیب 

ر قوس[ی] ا رۀ ارتفاع و  رۀ] مدار آنک تقاطع قطر دا رۀ ارتفاع و میان [دا ز بود از تقاطع دا

رۀ بلدان   باال[ی] زمین. ١٠دا

  وقت قیاس. ،ر افق مشرق البروج فلکای بود از  : نقطهطالع

سویة البیوت) رۀ سویة البروج ( رۀ  البروج فلک: قسمت دا ر دوازده قسمت. هر قسمتی از دا بود 

  به مقدار دو ساعت زمانی. النهار نصف

ر حقیقی روزی بود یا ساعتی.بهت کواکب   : مس

ق قمر ر بهت آفتاب. بهت ١١: فضلس   قمر بود 

رۀ صفحرین      ّ قطر نی     نیز خوانند.» مقدار فلک«شان بود وقت رفتار و  ه: دا

                                                        
  فصلی.ط:  .1

ارط:  .2   ه گان.س

  چ: قطب اول السموت. .3

اره:. ٤ د یا س رۀ مدار بین افق و  نصف قوس نهار خورش وای آسمانی  النهار نصفکمانی از دا و مقدارش کمان مشابه آن از اس

وای آسمانی) [و » مشابه«است.  وای آسمانی] واقع بین دو کمان خارج شده از قطب کره (= قطب اس یعنی کمانی [از اس

ر مدار] (ب، صنده گذر   ).۱۸۹از دو سر کمان واقع 

  قمر.ط:  .5

اره.ط:  .6   س

  یا.ط:  .7

  است.» یا«به معنی » و«ط:  .8

  رسم.ط:  .9

رة المدار. .10   م: دا

  فصل.ط:  .11
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رۀ ظل بود آن جایگاه که قمر در وی افتد و قطر ظل   نیز خوانند.» فلک جوزهر«: فراخی دا

رود به اجتماع ره[ای] بود که آن  قطب [دو] : آن باشد که مرکز زمین و مرکز قمر و آفتاب در سطح دا

  .البروج فلک

قبال رود به اس ره  ره[ای] بود که آن دا : آن باشد که مرکز آفتاب و مرکز زمین و مرکز قمر در سطح دا

  .البروج فلکقطب [دو] 

قبال کسوفی و خسوفی ر : اجتماع کسواجتماع و اس فی آن بود که جرم قمر و جرم آفتاب و مرکزهاشان 

قبال خسوفی آن باشد که مرکز آفتاب و ماه و  شان و اس رود از بصرها تا ا خطی بود که 

ر یک خط راست افتد.   زمین 

  : در افتادن جرم ماه بود در مخروط ظل زمین.خسوف قمر

رۀ صفحۀ قمر بود آنک او را دقایق خسوف دن قطر دا   ١.گویند» مقدار قمر«: پوش

دن قطر قمر بود در آن شمار :صابع خسوف مطلقها   که قطرش دوازده اصبع بود. پوش
قبال بود و بدو پنجگانه: [خسوف]  ازمان٢ بدو الخسوف بود بدو المکث و وسط که حقیقت اس

ایی)    ٣و تمام االنجال.االنجال (روش

[و تمام سوف و تمامه و مابین تمام الخسوف قوسی بود از فلک مایل مابین بدو الخ ٤:دقایق سقوط

  .یعنی وسط الخسوفالنجال] 

  به حسب عرض قمر ازمنۀ معدل بود در هر زمانی.ازمان معدله: 

ر آنک نصف قطر بعد النیرین من االرض ر سطح میان قمر و شمس  رود از مرکز زمین  : خطی بود که 

  ٥زمین جزوی بود از شصت جزو از اجزای خط.

ارهنظراختالف م رۀ ارتفاع میان موضع س  [آن، به] به قیاس با مرکز زمین و جایگاه ،: قوسی بود از دا

  ] سطح زمین.باقیاس [

د از بهر کسوف آفتابه: زوایای س  البروج فلکها[یی] بود از تقاطع  و این زاویه بدین زوایا محتاج باش

رۀ ارتفاع و جرم قمر مابین    ٦و افق. النهار نصفو دا

 .و میان موضع مرئی اختالف طول بود البروج فلک: میان موضع قمر و اختالف منظر در طول و عرض

                                                        
  +و.ط:  .1

  +اصابع خسوف و.ط:  .2

  االنجال. و تمام-م:  .3

  +ازمان معدله.ط:  .4

د و ماه (نیرین) از زمین:. ٥ د (ب، ص[طول پاره] خط واصل بین مرکز یا سطح زمین و ما فاصلۀ خورش   ).۱۹۰ه یا خورش

د به آنها نیاز است: ای که در کسوف گانه های شش زاویه. ٦ رةالبروج و  اینها زاویه های خورش رخورد دا ند حاصل از  هایی هس

رةالبروج] و در هر تقاطع یکی از دو زاویۀ رۀ ارتفاع در درجۀ ماه [روی دا ر از [زاویۀ] قائمه است و  شمالی که کوچک دا

ت ب س   ).۱۹۱-۱۹۰ه نود [درجه] زاویۀ طول نام دارد (ب، ص زاویۀ عرض نام دارد مطلوب است و متمم آن 



 

 

٢١٩ 

له
م ا
عل

ع 
ام
جو

يف 
د 
فر
مل
ب ا
لبا
ا

ی
 ئة

وش
ک

ی
یگ ار

الن
ی

 

ره بود که به [دو قطب]  ١و مابین عرض حقیقی قمر رود و  البروج فلکو عرض مرئی از دا

  اختالف عرض بود.

دن جرم آفتاب بود به قمر.کسوف شمس   : پوش

[و تمام االجتماع  د و تمام کسوف و میانۀ کسوف یعنی حقیقة: ابتدای کسوف بوگانه هس[کسوف] ازمان 

  االنجال].

ره :عرض مرئی رود به  قوسی بود که از دا رۀ  البروج فلکقطب [دو] ای که  میان جای قمر مرئی از دا

رۀ [فلک روج. ارتفاع و دا   الـ]

اره و افق و میان آفتابالرؤیة قوس رۀ ارتفاع میان س ر زمین] : قوسی بود از دا   ٢.[ز

اره [درجۀ]  : ساعات زمانی بود میانبعد [درجۀ] کوکب از اوتاد   ُ               [ب عد از آن گرفته که  [ی]وتد ازس

  باشد. ٣شده]

ره بود  البروج فلک: قوسی بود از مطرح شعاع به درجۀ سوا که او را عرض نباشد و اگر عرض باشد دا

اره و مقدار وی از درجۀ کواکب و  و  ر توالی و خالف توالی شصت جالبرو فلکاز جرم س

اد [درجه]. ست و صد و هش   ٤نود و صد و ب

سویة ٥:قطر شعاع مطلعی را که شش درجه شش درج؛ البیوت است مطالع  ر  ۀز ر مقام طالع  کوکب 

اره بود. سویة به مطالع افق موضع س   آن 

رهافق موضع کواکب رود است  ای : دا اره و [به] که  رۀ  ٦تفاضلس رۀ افق. النهار صفندا   و دا

یر س دن درجۀ متأخر طلوع بود به موضع درجۀ متقدم در طلوع در [ال انه  کل ]دور: رس (یک دور در ش

  ٨دم سالی را و ماهی را و روزی را.موضع و درجۀ متق ٧مطالعبدانک درجۀ میان روز) 

ة دن آفتاب بود به موضع اصلی در آن :تحویل الس صد و شصت و پنج روز و پنج ساعت و  رس سال س

  ) ثانیه بود.۲۴( کد) دقیقه و ۴۶( مو

                                                        
  قمر حقیقی.ط:  .1

  چ، م: +تحت االرض. .2

ر زمین  الرؤیة): کمان رؤیت (قوس د که ز ر آن است و خورش رۀ ارتفاع بین افق [وقتی] که جسم آسمانی واقع  کمانی از دا

ر افق) است. آن را همچنین می ر از زمین (= از افق) و افق [وقتی] که  (= ز رۀ ارتفاع بین جسم آسمانی باال توان کمانی از دا

ر آن واقع است در نظر گرفت (ب، صخو د    ).۱۹۱رش
  م: +الوتد المأخوذ منه البعد.چ،  .3

  م: +درجة. .4

  مطرح الشعاع بدرج المطالع.چ، م: .5

  چ، م: تقاطع. .6

  طالع.ط:  .7

  أو شهر أو یوم.-م:  .8
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رۀ افق میان فلک السمت: ١السمت من الطالع و جیب رۀ ارتفاع. جیب  سمت قوسی است از دا البروج و دا

رۀ مدار و افق. رک میان دا ر فصل مش ر افق  رود از موضع عمود    سمت خطی است که 

کواکب. تعدیل  ٢: سعت مشرق قوسی بود مابین اعتدال و موضع شمس ول سمتسعت مشرق و تعدی

رک میان  ر فصل مش   و افق. النهار معدلسمت این خط عمود است 

ر و حصۀ ارتفاع رۀ ارتفاع و حصۀ ارتفاع قوسی بود  النهار معدل: قوسی بود از حصۀ دا میان افق و دا

رۀ ارتفاع و میان تقاطع    و افق. رالنها معدلمیان دا

ر رۀ ا  : قوسیتعدیل دوا ره النهار معدلست از دا رۀ ارتفاع و دا رود به  میان دا قطب [دو] ای که 

  اب.و میان [جرم] آفت النهار معدل

رۀ ارتفاع میان تقاطع ا  : قوسیارتفاع تعدیل رود به  النهار معدلست از دا ره[ای] که  [دو] و میان دا

  و جرم آفتاب. النهار معدلقطب 

رۀ النهار نصفخط  رک است میان سطح دا رۀ افق. النهار نصف: فصل مش   و سطح دا

رۀ افق میان ا  : قوسیانحراف بلد و سمت وی  رۀ] نصفست از دا رود به  النهار [دا رۀ ارتفاع که  و دا

  سمت رؤس بلد ما و بلد دیگر.

رۀ مابین عرض البلدین ده  النهار نصف: قوسی بود از دا ره[ای] که کش مابین سمت رؤس ما و میان دا

د در قطب          ُ                               و به ب عد در تمام عرض آن شهر که گفتیم. النهار معدلباش

رۀ عرض بلد معدل رۀ تعدیل طول. النهار نصف: قوسی بود از دا   مابین سمت شهر ما و میان دا

ر زاویۀ قایمه و او را  جیب قوس: قیم از قوس تا قطر  عف«خطی بود مس ر ض  ِ   نصف و   خوانیم.» قوس ٣        

  خوانند.» سهم ضعف قوس«: پاره[ای] بود از قطر میان جیب و پارۀ قوسی و او را جیب معکوس

ر دوازده یا هفت یا شصت قسمت.مقیاس ر سطح راست متوازی سطح افق    ٤: شخصی باشد که راست 

ر سطح.: ظل مقیاس رود    سایۀ آن شخص بود که 

  ظل. ٥انتهای: آن خط راست بود از سر مقیاس تا قطر ظل

  ٦: قوس ارتفاع سر مقیاس باشد.قوس ظل

    در آخر به تمام وهللا اعلم.

                                                        
  چ، م: حصة. .1

  است؛ چ، م: أو.» یا«به معنی » و«ط:  .2

  +و.ط:  .3

ر سطح افق یا موازی با سطح افق. آن را به دوازده [بخش] به نام  :مقیاس. ٤ قیمی عمود  یا به هفت یا شش و نیم » اصابع«شاخص مس

م می یا به [تعداد] بخش» اقدام«[بخش] به نام  رخی عمل کنند. سایه های دیگری تقس   ).۱۸۴رود (ب، ص ها به کار می اش در 

  سر؛ چ، م: نهایة.ط:  .5

ه یکون ظل المقیاس. چ، م: هی .6   قوس االرتفاع الذی بحس
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  یادداشت
  ١روان فهم خوب سجاد نی

اختالف نظر محققان دربارۀ دوران زندگی حاسب طبری  بهقای محمدرضا عرشی در مقالۀ خود آ

زرگ اسالمیدر » حاسب طبری«اند. آقای محمود شهیدی نیز ذیل مدخل  رداخته رةالمعارف  نظرات  دا

ررسی کرده شان می مختلف در این باره را  دهد که طبری در نیمۀ دوم سدۀ  اند. مجموعۀ این اطالعات 

دی در این باره اشاره می پنجم هجری زندگی می کنم که کمتر  کرده است. من در این یادداشت به س

د  ؛مورد توجه قرار گرفته است ر دارد.  ررسی جایگرچه این س ش   ب

) االسطرالب معرفة( شش فصلن ریاحی دو رسالۀ حاسب طبری در مورد اسطرالب یعنی محمدامی

رلین  العمل وااللقابو  سخۀ   العمل وااللقابرا در یک مجلد به چاپ رساند. ریاحی در این طبع از 

رده است. در این  شده نیامده است. اما ریاحی در پایان  سخه نام کسی که رساله به او اهدابهره 

ر که در اختیار علیمق سخۀ دیگری از این ا اشاره و مقدمۀ آن را است اکبر محقق بوده  دمۀ کتاب به 

شاه بن سلیمان «کند:  چنین نقل می د ابوالفتح دول این کتابی است از بهر خدمت مجلس امیر اجل س

ف نبوده است چراکه اما او گویا به اهمیت نام ذکر شده در این عبارات واق». ادام هللا ساخته آمده است

ر، که ماهیت آنها مشخص  سخۀ این ا در هیچ جای کتاب به آن نپرداخته است. ژیوا وزل به نقل از دو 

ست؟ با  شاه ک شاه را به عنوان کسی که رساله به او اهدا شده آورده است. اما این دول ست، نام دول ن

  توان مطرح کرد. ررسی منابع دو احتمال را می

 بن میکائیل بن موسی اوالد ذکر در) ۷۱ ص( بیهق تاریخ در) ق ۵۶۵ د( بیهقی زید بن علی

یان بیگ طغرل رادر سلجوق، شاه از سلجوقیان، حکومت گذار ب سخۀ . رد می نام دول اما نام مورد نظر در 

شاه بن سلیمان«به صورت  العمل وااللقابمذکور  شاه بن موسی«آمده نه » دول   ».دول

  دهد: ق چنین گزارش می۴۹۱ذکر وقایع سال اثیر در  ابن

شاه از فرزندان شاهان سلجوق  یگ،ب رادر طغرل غو،یب انیرگاز لش یبود. گروه یدول

ان گرد آمده  شانزد ا  شودند و آنان ولوالج و کمنج را به تصرف خوبدر طخارس

اه جر و س شیدرآوردند. سلطان س  همان رجبآنان حرکت کردند و در  یبه سو ا

جر ق۴۹۱سال ( شاه به راه افتاد، و  یرا) وارد بلخ شدند. سلطان س جنگ با دول

                                                        
شگاه مک یمطالعات اسالم ۀمؤسس. ١  sajjad.nikfahmkhubravan@mail.mcgill.caکانادا،  لیگ دا
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اه کاف شاه س جر در اخت یرا یدول نه  ینداشت و جنگ اریمقابله با سلطان س

شاه شکست خورد و و انیچندان سخت م اه دول به اسارت  یآنان درگرفت و س

جر حاضر ساختند و او از ر زد سلطان س شاه را   یخون و نختیدرآمد. دول

س از آن ندرا به ب یدرگذشت و و ش کش لیم ،افکند و   ١.ددر چشما

شاه یکی بدانیم، حاسب طبری می شاه ذکر شده در رسالۀ طبری را با این دول باید کتاب  اگر دول

ش از  العمل وااللقاب   لیف کرده باشد.ق تأ۴۹۱را پ

، به کوشش احمد بهمنیار، تهران، تاریخ بیهقق؛ بیهقی، ۱۴۱۷، بیروت، الکامل في التاریخابن اثیر،  :منابع

ر معرفة االسطرالب معروف به شش فصل به ضمیمۀ عمل والقابش؛ ریاحی، محمدامین، ۱۳۶۱ ، مقدمه 

  ش؛۱۳۷۱تهران، 

Vesel, Živa , “Ṭabarī: Abū Jaʿfar Muḥammad ibn Ayyūb al-Ḥāsib al-Ṭabarī”, The 
Biographical Encyclopedia of Astronomers, ed. Thomas Hockey et al., Springer 
Reference, New York: Springer, 2007, p. 1119. 

  

                                                        
لجوقي ة، فاجتمع عليهم مجع  من عساكر بيغو أخي طغرلبك، وكانوا بطخارستان، فأخذوا ولوالج . ١ ٌ                                                            كان دولتشاه من أبناء امللوك الس                   ّ     ّ                              

نة، وخرج منها لقتال دولتشاه، فلم وكمنج، ف لطان سنجر وعساكره، فوصل إىل بلخ، فدخلها يف رجب من هذه الس               ّ                                                       ّ                                 سار إليهم الس 
، واهنزموا، وأخذوا دولتشاه أسريا ، وأحرض عند سنجر، فعفا  ً                       يكن له من اجلموع ما ثبت مقابل عسكر سنجر، فقاتلوا شيئ ا من قتال                                ٍ         ً                                                   

ّ         عنه من القتل، وحبسه، ثم  بعد ذلك  باهر.محمد آقای  ازرجمۀ فارسی  -). ۴۲۳، ص۸(ابن اثیر، ج  .كحله                       
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of “Ornithological Fauna of the Turkestan Region,” but his death prevented 
its completion. He died from accidental poisoning in Tashkent at the age of 
sixty. Zarudny’s collections enrich the museums of Russia and some foreign 
institutions. At present, the main part of his collection is kept in the 
Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences. Some specimens are 
stored in Tashkent University. His publications, including monographs, are 
totally 218 titles. More than 130 species of mammals, birds, reptiles, fish, 
arthropods, and mollusks were named after him. 
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Question & Answer, a Writing Style 
from the Qajar Period 

Maryam Saghafi 

In the translation movement of the Qajar period, many books were translated 
from European languages into Farsi. These books contain several fields such 
as literature, history, geography, novels, industry books, military science and 
chemistry. European scientific writing style was transferred to Iran through 
the translation of these texts. Questions and answers or multiplayer 
conversations were among European writing styles that was transferred and 
improved in Iran. Many books, in various fields of politics and education, 
were translated and were written under this style. In this paper, we survey few 
samples of educational texts composed in questions and answers style. The 
main question of this research is whether this style of writing was used in the 
classical literature of Iran or not? 

Zarudny, a Zoologist Influential on 
Ornithology of Iran 

Shamameh Mohammadifar 

Nikolai Alekseyvich Zarudny (b. Ukraine, 13 September 1859; d. Tashkent, 
17 March 1919), conducted five long field trips in the Caspian region, 
northern Iran, the plains of Bukhara, as well as the Khiva oasis, between 1884 
and 1892. He published his book, Ornithological fauna of the Caspian Region in 
1896, covering the results of the five expeditions. He was the first zoologist 
researcher of western Central Asia, an area not visited by any zoologist before 
him. Zarudny conducted four more expeditions to Iran (1896, 1898, 1900-01, 
1903-04), with the support of the Russian Academy of Sciences, the Russian 
Geographic Society, and the St. Petersburg Zoological Institute. During these 
trips, he wrote reports related to the fauna and some social conditions of the 
visited places in Iran. His team collected 3,140 specimens of birds, and about 
50,000 specimens of insects of Iran. For his study of the Persian fauna, the 
Russian Geographical Society twice awarded him the prestigious Przhevalsky 
Prize and the small gold medal. During the last years of his life, Zarudny 
worked on a long-term project, which he intended to publish under the title 
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to start from the corner, make alternately horse moves (L-shaped as today) 
and elephant move (two slant steps, not as many steps in modern rule), so 
that all the 64 squares are swept without repetition. In the manuscript, the 
numbers are shown in alphanumeric Abjad system in which the Arabic letters 
are used to denote numbers. T hen the solution is also given in an Arabic 
poem of 32 couplets (64 lines). Each line starts with two letters that provide 
the coordinates of the squares in the required order. The poem is from a 
certain ʿAlī b. ʿAbd-Allāh Shīrāzī. Leonhard Euler later studied this 
mathematical enigma for horse moves only, which bears his name. The 
manuscript is copied in the 12th century and contains materials from a chess 
expert named Sauī (d. mid-10th century), a famous Arab scholar whose 
ancestors were Turks coming from the south-eastern coast of the Caspian 
Sea. A facsimile of the manuscript has been published in Frankfurt (1986) and 
contains several chess enigmas which now belong to combinatorial 
mathematics (combinatorics). 

The Enameled Qibla-finder Bowl from Damascus  
Maryam Zamani 

An enameled ceramic qibla-finder bowl exists in Damascus museum (cover 
page of this issue of Miras-e Elmi). Magnetic needle could float on the water 
in the bowl and establish cardinal directions. The circular table drawn in the 
bowl gives the deviation of the direction of qibla in 40 localities. The localities 
are in the eastern part of the Muslim world, from Syria to India including 
some holy places specifically for Shiites. The information is provided by Abjad 
letters and there is some confusion in the information given in the list. For 
example, the qibla deviation of Mashhad is written 45  ̊ E, while its true value 
is 54  ̊ W. According to the inscription on its center, it was made in Damascus 
by a certain Seyed Thābit. On the outer edge, inscription indicates: “made for 
the king, the winner, the victorious, the just, Khāqān, son of Khāqān, king of 
the two lands and two seas and servant of the two noble sanctuaries, Sultan 
Selim, may God perpetuate his reign; amen!”. This refers to the Ottoman 
Sultan Selim who reigned in Syria from 1516 to 1520 AD. 
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Abstracts of Persian Articles  

A History of the Cultivation of Rubia tinctorum 
and its Application in Dyeing in Iran 

Shamameh Mohammadifar 

Rubia tinctorum, the common madder or dyer’s madder, is a plant species in 
the family Rubiaceae been used since ancient times as a vegetable red dye. Its 
roots and rhizomes contain several polyphenolic compounds such as 
ruberythric acid, alizarin, purpurin and rubiadin that give its red color. Early 
evidence of dyeing with madder in Persia is in Bundahishn (traditional name of 
a major Pahlavi work of compilation based on the Zoroastrian scriptures). 
Iranian scholars in the Islamic period such as Abū Ḥanīfa Dīnawarī, Abū 
Rayḥān Bīrūnī, Ḥamd-Allāh Mustaufī, Rashīd al-Dīn Fażl-Allāh and Abū 
Naṣrī Herawī mentioned its botanical characters, varieties, distribution, and 
horticultural conditions in Persia. It was also noticed by European merchants, 
travelers and explorers such as Jean-Baptiste Tavernier, Jean Chardin, Sir 
John Macdonald Kinneir, especially as an abundant dyeing matter cultured in 
Persia exported to other countries such as India. Nowadays, because of the 
imports a lot of synthetic alizarin, the number of workplaces related to 
preparation red madder in Iran is decreasing. 

Mathematical Problems on Chessboard from Iran 
around One Thousand Years ago and Their Relation 

with Magic Squares and Graph Theory 
Mohammad Bagheri 

In an Arabic manuscript on chess playing and chess enigmas kept in Istanbul, 
general cases of the famous Euler problem is mentioned. In one case, we want 
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teaching of the methods and context of science, technology, and 
medicine. 
(7) The artifacts of science, technology, and medicine constitute 
an essential material heritage of humankind. These materials must 
be preserved, interpreted, and further developed by professionals 
with a deep knowledge of their cultural significance.  

Therefore, in the interests of global betterment and putting knowledge to 
work, the united participants of the 24th International Congress of History of 
Science, Technology, and Medicine held at Manchester, UK, in July 2013 
declare: 

1. The history of science, technology, and medicine should be 
supported and financed regularly and continuously by state and 
private institutions to ensure that younger generations are familiar 
with their scientific, technological, and medical heritage as 
interpreted by appropriately-trained historians. 
2. The history of science, technology, and medicine merits 
prominent integration into the curricula of high schools, colleges, 
and universities.  Local and national practices should guide this 
integration. 
 
 

 

With great sorrow, we were informed that Dr. 
Yvonne Dold-Samplonius, historian of Islamic 
period mathematics and member of the Advisory 
Board of Scientific Heritage of Islam & Iran passed 
away in Heidelberg  on 16 June 2014. She was born 
in Haarlem (the Netherlands) on 20 May 1937. She 
had received the honorary citizenship of Kashan (Iran) for her initiative 
in making two videos entitled “A Qubba for al-Kāshī” and “The Magic 
of Muqarnas” based on the work of Jamshīd Kāshānī (al-Kāshī), in 
November 2000. She was a serious and sincere colleague and she will be 
always remembered by her colleagues and friends. 
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In Lieu of Foreword 

Declaration issued in the 24th International Congress 
for the History of Science, Technology and Medicine 

(Manchester, 21-28 July 2013) 

On the occasion of the largest global meeting of historians of science, 
technology, and medicine we, the officers and members of the Division of the 
History of Science and Technology of the International Union of the History 
and Philosophy of Science and Technology affirm the following:  

(1) Science, technology, and medicine have been abiding features 
of humanity for millennia and are integral parts of society and 
culture throughout the globe. 
(2) Scientific, technical, and medical literacy is a public good. 
(3) We support the study of nature and strive to render it 
comprehensible to the scientific community and to the wider 
public through conscientious scholarship and public outreach 
activities in the human family’s many languages.  
(4) Historical scholarship on science, technology, and medicine 
should seek a full and nuanced accounting of the growth, 
progress, problems, and prospects of these essential human 
activities. This supports awareness that science, technology and 
medicine, when rightly prosecuted, are a public good. 
(5) Historians of science, technology, and medicine can build 
bridges between different cultures through collaboration and 
examination of different perspectives, heritages, and styles of 
thinking. 
(6) An understanding of the history of science, technology, and 
medicine enhances the teaching of general history as well as the 
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