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مةکتاب  میزان الح  
بـا  1تصحیح، ترجمه و شرح به زبـان فرانسـوی از فـائزه بانسـل؛ عبدالرحمان خازنی؛نوشتۀ 
فرهنگســتان علــوم، ادبیــات و هنــر صــفحه،  554 2ای از پروفســور رشــدی راشــد؛ مقدمــه

  م.2008الحکمه؛ تونس؛  بیت

  ٣حنیف قلندری

زیـج معتبـر در میان آثار به جا مانده از عبدالرحمان خازنی (فعال در نیمۀ نخسـت سـدۀ ششـم هجـری) 
ای بـرای چـاپ فـراهم  شهرت بیشتری دارند که از نخستین آنها هنـوز نسـخه میزان الحکمةو  سنجری

پترزبـورگ، بـار  خـانیکوف در سـنتوسط  1880چند بار چاپ شده است: اول بار در اما رسالۀ دوم  ،یامدهن
ش در همانجـا. تجدیـد چـاپ 1359تری در سـال  در حیدرآباد (هند) و چـاپ کامـل 1940 دیگر در سال

در فرانکفورت و چاپ دیگری از منتصـر محمـود مجاهـد در  2001خانیکوف توسط فؤاد سزگین در سال 
بـه  ارسی از مترجمـی ناشـناس،در قاهره منتشر شده است. ترجمۀ بخش کوچکی از آن به ف 2005سال 

خـانم فـائزه  2008در سال  4.در تهران منتشر شده است 1346رضوی در سال  تصحیح محمدتقی مدرس
را با دقت بیشتری تصحیح کـرده و آن را بـه  میزان الحکمةبانسل بر پایۀ همان سه نسخه یک بار دیگر 

ها در کتـاب  بـرای معرفـی نسـخهزبان فرانسوی ترجمه کرده است. مصحح در توضیحات مختصری که 
) ضمن اشاره به نسخۀ دیگری از این کتاب که در کتابخانـۀ تبریـز موجـود 137-129آورده است (صص 

ای کـه در دسـت داشـته  خانوادگی سه نسـخه دربارۀ هم ،است و نتوانسته آن را برای تصحیح فراهم آورد
مشترکی دارنـد بـا ایـن تفـاوت کـه شـباهت ها منشأ  چنین اظهار نظر کرده است که احتماالً همۀ نسخه

های موجود در سن پترزبورگ و حیدرآباد بیشتر است. به همین سبب خـانم بانسـل نتیجـه گرفتـه  نسخه
نسخۀ اصلی کتاب که مؤلف نوشته دو استنساخ متفاوت داشته است که این دو  ،است که به احتمال بسیار

اند و نسـخۀ بمبئـی از   از یـک استنسـاخ کتابـت شـده های حیدرآباد و سن پترزبورگ، نسخه، یعنی نسخه
و احتماالً به همین سبب اشتباهات موجود در نسخۀ اولیه به این هـر دو نسـخه راه یافتـه  ،استنساخ دیگر

  است.
                                                      

1 Faïza Bancel 
2 Roshdi Rashed 
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در دسـت  الحکمـة میزانهای روسی و انگلیسی هم از  هایی به زبان ترجمهبه غیر از ترجمۀ فرانسوی 
سازد مقدمۀ نسبتاً مفصلی است که او بر کتاب نوشته است.  نسل را ارزشمند میآنچه تحقیق خانم با است.

  ند از:ا او مقدمه را در پنج فصل مرتب کرده است که به ترتیب عبارت

 اتیاضیاز ر یا شاخه ک،یاستات -1
 کیاستات خیالحکمة و تار زانیکتاب م -2
باسـتان و  ونانیدر  کیدر مکان انیدو جر -3

 یمآب یونانیدوران 
و  یونـانیقانون تعادل اهرم در دو سـنت  -4

 یعرب
  گرانش و مرکز جرم یۀنظر -5

بسـیار ) کـه 5-1در فصل نخست (صص
کوتاه است خانم بانسل بر پایۀ تعاریفی که در 

ــای طبقه کتاب ــش  ه ــده دان ــوم آم ــدی عل بن
مکانیک را نزد دانشـمندان اسـالمی بـه سـه 

  شاخه تقسیم کرده است:
الف) استاتیک که دو مسألۀ اصلی قانون 

ها و مرکز جرم اجسام در آن بررسی  اهرم
  شود. می

م ب) هیدرو استاتیک که به قوانین اجسا
  شناور اختصاص دارد.

  های ساده. ج) ماشین
   بندی اختصاص دارد. به گروه نخسِت این تقسیم میزان الحکمةکتاب 

نامه و معرفی آثار خازنی اختصاص دارد. خانم بانسل در این فصـل  ) به زندگی14-7فصل دوم (صص
ی از اطالعـات و ا تـوان دانشـنامه را می میـزان الحکمـةکنـد کـه  در دو بخش کوتـاه نخسـت ادعـا می

شـود کـه  استاتیک به حسـاب آورد. سـپس مـدعی می دربارۀدستاوردهای به دست آمده تا عصر خازنی 

هـایی کـه از  هایی که از آثار دیگران آورده است بـه متن خازنی در بسیاری از مواضعِ کتاب خود و در نقل
های خازنی را  ان متن اصلی و نقل قولهای موجود می آنها استفاده کرده وفادار مانده است. او برخی تفاوت

  اند، نه اشتباه او در نقل مطالب. داند که در اختیار خازنی بوده هایی می به سبب اشتباهات موجود در نسخه
های سوم تا پنجم به بررسی تاریخی ارزشمندی دربارۀ دانش مکانیک نزد یونانیان و مسـلمانان  فصل
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هـای مکـانیکی نـزد یونانیـان  بندی برای تحلیل یک تقسیم ۀدرباراختصاص دارد. فصل سوم محل بحث 
هـای مکـانیکی یونانیـان را بـه دو دسـتۀ متمـایز تحلیـل دینـامیکی فـارغ از  است. خانم بانسـل تحلیل

کند، او دستۀ نخسـت را  های هندسی تقسیم می های هندسی و تحلیل استاتیکی بر پایۀ استدالل استدالل
برد. در پایـان  شاخص دستۀ دوم نام می ۀداند و از ارشمیدس به عنوان نمون میاز آنِ ارسطو و شاگردان او 

  این فصل خانم بانسل مسیر انتقال هر دو گونه تحلیل را از آثار یونانی به دنیای اسالم پی گرفته است.
های چهارم و پنجم به همان دو مسألۀ اصلی دانش استاتیک و سـیر تحـول تحلیـل آنهـا نـزد  فصل
ها بررسی شده است که در آن  و دانشمندان اسالمی اختصاص دارد. در بخش نخست قانون اهرم یونانیان

خانم بانسل هر دو صورت تحلیل دینامیکی و اسـتاتیکی را نـزد یونانیـان آورده اسـت و سـپس صـورت 
ری) های چهار تن از دانشمندان اسالمی پیش از خازنی (کوهی، ثابت بن قره، ابن هیثم و اسـفزا استدالل

را در این باره بررسی کرده است. در فصل پنجم به نظریۀ گرانش و تعیـین مرکـز جـرم اجسـام مختلـف 
در ایـن  میزان الحکمةای مختصر در این رابطه، مطالبی که در کتاب  پرداخته شده و ضمن بیان تاریخچه

  باره آمده با مطالب دانشمندان پیشین مقایسه شده است.
توانـد  که دارد و منابع قابل توجهی که در آن به کار رفته است، از این پس میاین اثر با مقدمۀ خوبی 

 را دانشـمندان نـزد دانـش مکانیـک دربـارۀمرجع مناسبی برای مراجعۀ محققانی باشد که قصد مطالعـه 
  اسالمی دارند.

  کم کردن از حقوق ساالنۀ خیام نیشابوری!

  الدین شروانشاه: از نامۀ خاقانی به جالل
ته بود. عمر سسرپرست دیوان ملکشاه] به دیوان نش ،روزی خواجه [بزرگ کاشانیمگر «

خیام در آمد و گفت: ای صدر جهان، از وجه ده هزار دینار معاِش هر ساِل من کهتر باقی 
باید تا برسانند. خواجه گفت: تو  به دیوان عالی مانده است. نایبان دیوان را اشارتی بلیغ می

دمت کنی که هر سال ده هزار دینار مرسوم تو باید داد؟ عمر جهت سلطان عالم چه خ
خیام گفت: واعجبا، من چه خدمت کنم سلطان را؟ هزار سال آسمان و اختران را در مدار 
و سیر به شیب و باال جان باید کندن، تا ازین آسیابک، دانۀ درست چون عمر خیام بیرون 

ساالر دانش چون من  رنشیب یک قافلهافتد؛ و از این هفت شهر پای باال و هفت دیه س
گر خواهی از هر دهی در نواحی کاشان چون خواجه ده ده بیرون آرم و به ادر آید. اما 

جای او بنشانم، که هر یک از عهدۀ کار خواجگی بیرون آید. خواجه از جای بشد و سر در 
اه باز پیش افگند، که جواب بس پای بر جای دید. این حکایت به حضرت سلطان ملکش

  گفتند، گفت: باهللا که عمر خیام راست گفت.
  .333، تصحیح محمد روشن، ص ت خاقانیآمنش

  


