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  دو زیج فارسی
رۀ    دانشگاه لیدن ۵۲۳معرفی نسخۀ خطی ش

  ۱یوپ لَمیر
  ۲روان فهم خوب ترجمۀ سجاد نیک

های خطی شرقی کتابخانۀ دانشگاه لیدن هلند، به دو زیج در مجموعۀ شمارۀ  در این مقاله، از میان نسخه
زیج )، ق٤٠٠خواهیم پرداخت. زیج اول روایت فارسی مقالۀ اول اثر مشهور کوشیار گیالنی (شکوفایی  ٥٢٣
س یاد شده است. بررسی زیج دوم اثر مؤلفی ناشنا زیج فارسی منظوماست؛ و از دومی در منابع با عنوان  جامع

دهد مؤلف آن، زمان تولد او و زمان  به خصوص، منجر به کشف اطالعات مهم جدیدی شد که به ما اجازه می
  تألیف اثر را تعیین کنیم.

  اطالعات عمومی
نسخۀ شناخته شدۀ  ، تنهازیج جامع) ١برگ، جنس: کاغذ. مجموعه شامل دو متن نجومی:  ٧٥زبان: فارسی،  

) نسخۀ تا ٢کوشیار بن لبان گیالنی، بدون تاریخ کتابت؛  الزیج الجامعترجمۀ فارسی مقالۀ اول متن عربی 
. زیج ٣ق٦٨٩امروز یکۀ متنی که معموالً زیجی منظوم با مؤلفی ناشناس معرفی شده است، با تاریخ کتابت 

شان به کار  در حرفه برای کاربردهای عملیکتابی نجومی است که منجمان و اختربینان دورۀ اسالمی 
  . اطالعات بیشتر در مورد این دو متن، در ادامه در دو قسمت مجزا آمده است.٤بردند می

  تملکگواهی 
موقت » محمد بن احمد«ق در تملک فردی به نام ٩٩٢در صفحۀ عنوان مجموعه آمده که این نسخه در 

                                                       
1. Joep Lameer, joeplameer@yahoo.com 

م قرار دادند منابعی که در اختیارهوخندایک از اوترخت و دکتر محمد باقری از تهران به خاطر یان پ. بینم تا از پرفسور  بر خود الزم می
  تشکر کنم.

  .sajjad.nikfahmkhubravan@mail.mcgill.caگیل کانادا،  مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه مک .٢
  ،.٢٣٠، ص١؛ ویتکام، ج١١٨٥، شمارۀ ١٥١، ص١٠٥٦، شمارۀ ٨٨ -٨٧، ص٣، جخویهو د نگیو؛ د٢٢٢، ص١بروکلمان، ج .٣
  .٥٠٨ -٤٩٦و سامسو، ص کینگ .٤



 

  

۱۵۲

رسد ابوالفتح سلطان محمدخان، همان محمد  ه نظر می. ب١مسجد ابوالفتح سلطان محمدخان بوده است
شده است.  خوانده می» خانان شیبانی«مغولی آسیای میانه که -ق) پایه گذار سلسلۀ ترکی٩١٦-٨٥٥شیبانی (

ق بر خراسان شرقی، ماوراءالنهر، خوارزم، ترکستان و فرغانه ٩١٣ق به قدرت رسید و تا ٩٠٧محمد شیبانی در 
- ٨٩٢گذار سلسلۀ صفوی، شاه اسماعیل اول ( ق در مرو، در جنگی با بنیان٩١٦ر حکمفرما شد. محمد د

توان محل اقامت محمد بن احمد  . با توجه به وسعت قلمرو خانان شیبانی به سختی می٢ق) کشته شد٩٣٠
ق از قدرت کنار رفت. این امر ١٠٠٧مذکور را تعیین کرد. آخرین خان شیبانی، پیر محمد بن سلیمان در 

 ٣له باشد که چگونه این نسخه توسط سیاستمدار و تاجر هلندی لِوینوس وارنرئواند توضیحی برای این مست می
ق) خریداری شده است. نسخۀ ١٠٧٥-١٠٥٣م (١٦٦٥و  ١٦٤٤های  در زمان اقامتش در استانبول میان سال
شود  خه دیده میکه در سمت راست صفحۀ آغازین نس م، چنان١٦٦٥مورد بررسی با مرگ لوینوس وارنر در 

، به کتابخانۀ دانشگاه لیدن منتقل شد. بعداً کتابخانه گواهی تملک خود ٤»میراث مرحوم مغفور لوینوس وارنر«
 Academiaبر نسخه ثبت کرد که اختصار نام التین دانشگاه لیدن ( »ACAD.LUGD«را با مهر 

Lugduno Batavaشده است. شناخته می نام ) است که در گذشته با آن  

  مشخصات دیگر
شود. چند عدد هست که معنای آن  در صفحۀ آغازین به خصوص در باالی صفحه آثار محو شدگی دیده می

است اما واحد آن معلوم نیست. کلمات مختلفی در جاهای  ١٨٥مشخص نیست؛ غیر از قیمت نسخه که 
قابل » مریخ«و » عتربی«، »تثلیث«مختلف صفحۀ آغازین نسخه نوشته شده است که به نظر من کلمات 

تشخیص است اما معلوم نیست که به چه منظور این کلمات فنی در صفحۀ اول نوشته شده است. در پایین 
  قابل تشخیص است که نشان دهندۀ عنوان یک اثر است....» کتاب جامع «همین صفحه عبارات 

ال اغلب این عبارات قابل زدگی در باالی صفحات، برخی کلمات را تحت تأثیر قرار داده با این ح رطوبت
کننده است.  ها گیج گذاری مختلف برگ های شماره شود. نظام های اندکی دیده می خوردگی خواندن است. کرم

رسد، همچنین اعدادی  ها، گوشۀ سمت چپ خیلی با معنی به نظر نمی برگ» روی«ها روی صفحۀ  یکی از آن
رسد ترتیب متن را نشان دهد.  شود، به نظر می میها دیده  که سمت چپ پایین برخی از صفحات پشت برگ

شوند. عددی که از صفحۀ ابتدایی نسخه  از دو سمت مخالف نسخه آغاز می همخوان هستنددو سری عدد که 
ر)، عدد دیگر که از انتهای ١شود (به جز گ ها سمت راست دیده می شود در پایین صفحات روی برگ آغاز می

ها نوشته شده است. در ارجاعات ادامۀ مقاله من از  راست صفحات پشت برگنسخه شروع شده در باال سمت 

                                                       
صاحب محمد بن احمد موقت بجامع ابو لفتح (کذا) سلطان محمدخان علیه الرحمه «شود:  . متن چنین خوانده می١ر، تصویر١، گ٥٢٣نسخۀ  .١

  ».٩٩٢) والرضوان. سنة نوشته شده است» الرحمة«(به صورت 
  .٤٣١-٤٢٨چِسنِی، ص ؛ مک٢٨٩-٢٨٨صباسورث،  .٢

3. Levinus Warner 
4. ex legato viri amplissimi Levini Warneri 



 

 

۱۵۳

و ز
د

 جی
ارس

ف
 ی

ر و ٢٧-ب٢٦ام. جداول صفحات گ بهره برده شود میر، شروع ١عددی که از صفحۀ آغازین نسخه، گ
های این  رسد ارتباط مستقیمی با هیچ کدام از زیج ب گرچه قطعاً نجومی هستند، به نظر نمی٧٥-ر٧١گ

  .١دمجموعه داشته باشن

  
  زیج جامعآغاز نسخۀ خطی ترجمۀ فارسی مقالۀ اول از 

  یف متنتوص
 زیج جامع) ۱

» باب«و » فصل«کلمه در سطر. جوهر سیاه، عناوین  ١٢سطر در هر صفحه، حدود  ٢٥ب، ٢٦-ب١صفحات گ
های متن در اندازۀ معمولی با جوهر قرمز. جوهر قرمز همچنین برای  تر، عناوین بخش با جوهر سیاه اما درشت

های  . در فهرست نسخهها و مباحث مجزای متن استفاده شده است برجسته کردن برخی اسامی و آغاز قسمت
. من همۀ ٢مرتب شود دبای و است های این زیج جابجا شده  خطی کتابخانۀ دانشگاه لیدن نوشته شده که برگ

  متن را مطالعه کردم و جابجایی ندیدم.

                                                       
  .تر از بخش اول نسخه است به اندازۀ قابل توجهی کوچک ٧٥- ٧٢های  برگ اندازۀ .١
  .همانجا؛ ویتکام، ٨٨- ٨٧، ص٣و دخویه، ج دیوگ .٢
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گوید او این  می ١طالب منجم تبریزی فرد ناشناسی به نام محمد بن عمر بن ابی زیج جامعدر مقدمۀ 
ابوجعفر بن ایاز، در زمان حکومت معزالدین ... ابوالفتح ملکشاه، در سال » خداوند«است ترجمه را به درخو

بایست همان سلطان  . ابوالفتح ملکشاه می٢یزدگردی انجام داده است ٤٥)٩) هجری برابر آغاز سال (٤(٨٣
کبیر سلجوقی ق بر امپراطوری ٤٨٥- ٤٦٥های  ارسالن باشد که در فاصلۀ سال سلجوقی، ملکشاه اول، ابن آلپ

بایست جایگاهی رفیع  توان گفت که می . هویت دقیق ابن ایاز مشخص نیست و تنها می٣کرد فرمانروایی می
مورد » جمال الدوله والدین«و » السید المظفر«، »امیر«، »موالنا«آمیز  داشته است چراکه با القاب احترام می

تواند پسر  ملکشاه اول انجام شده است ابن ایاز می جا که این ترجمه در زمان خطاب قرار گرفته است. از آن
. معلوم نیست که این ترجمه در کجا ٤باشد نیز تواند توجیه کنندۀ جایگاه ویژۀ او ایاز، برادر ملکشاه باشد که می

توان گفت در یکی از مراکز قدرت امپراطوری گستردۀ سلجوقی انجام  که تنها می انجام شده است غیر از این
جا که نسخۀ دوم این مجموعه نیز به همان خط  . این نسخه از ترجمه تاریخ کتابت ندارد اما از آنشده است

، ترجمه نباید خیلی پس از این سال کتابت شده باشد. ٥ق را دارد٦٨٩رسالۀ اول نوشته شده است و تاریخ 
  .٦است» محمد ایبک کیخسرو«کاتب فردی به نام 

) در ٤؛ هیئت)  در ٣؛ جداول) ٢؛ مقدمه) ١شامل چهار مقاله است:  عالزیج الجامدر روایت اصلی عربی، 
این اثر کوشیار با جزئیات در آثار مختلف دکتر  محتوای روایت عربی و ترجمۀ فارسی مقالۀ اول .براهین

ترینِ این آثار در اینترنت در دسترس است و  مقاله از مهم سهمحمد باقری مورد بررسی قرار گرفته است. 
  .٧دهم مقاله ارجاع می سهدگان را برای اطالعات بیشتر در مورد اهمیت و محتوای این اثر به این خوانن

کند و من تنها به اختالفات زیر میان  از ترتیب اصل عربی پیروی می زیج جامعترجمۀ فارسی مقالۀ اول 
  کنم: این دو اشاره می

  فهرست مطالب
متن عربی ویراستۀ دکتر باقری در ترجمۀ فارسی از فهرست مطالب » ح«، فصل ٦: باب ٢٥پ، س٢گ .١

گرچه این فصل در متن ». في ارتفاع قطب فلک البروج المسمی عرض اقلیم الرؤیة«افتاده است: 
 ).٢٠- ١٧ر، س١٧: گ  موجود است (نک

                                                       
(من سطور را  ٤پ، س١لیدن، گ ١/٥٢٣بوده است. قس نسخۀ » ابوطاهر الشیر(ازی)«گوید که او شاگرد شخصی به نام  بن عمر می محمد .١

. متن منتشر شده توسط دکتر باقری متن مصحح تفصیلی فصل اول ترجمۀ ٦، س٣٠ام)؛ باقری، ص شمرده...» شکر باد «از آغاز متن 
  دن وجود دارد.است که در نسخۀ لی زیج جامعفارسی 

. برای آغاز تاریخ یزدگردی جدول ٢٠-١٦، ٧-٥، س٣٠شود؛ باقری ص نیز دیده می ٢، که در تصویر٢٠-١٦، ٦-٣پ، س١لیدن گ نسخۀ .٢
  .چاپ باقری را ببینید ٤٥صفحۀ 

  .١٨٨-١٨٥؛ باسورث، ١، پانویس ٣٠، ص...»مبحث تقویم «؛ همو، ٢٨، ص...»روایت فارسی «باقری،  .٣
  .١، پانویس٣٠، ص...»مبحث «باقری،  .٤
  .شود نیز دیده می ٣ارائه شده است و در تصویر» خفط«، که تاریخ به صورت ١٠-٨ر، س٧٠نسخۀ لیدن، گ .٥
  .نوشته شده است» کیخسروی«همانجا، که به صورت  .٦
  ...».مبحث «؛ همو، ...»روایت فارسی «؛ همو، مقالۀ اول ...باقری،  .٧
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في البعد «از فهرست مطالب متن عربی در ترجمۀ فارسی افتاده است: » یا«، فصل ٦: باب١ر، س٣گ .٢
ر، ١٧: گ  این فصل نیز در متن موجود است (نک». والمطالع نقط معلومة من فلک البروجنصف النهار 

 ).٥پ، س١٧گ-٢٤س

في «از فهرست مطالب متن عربی در ترجمۀ فارسی افتاده است: » یو«، فصل ٦: باب ٤ر، س٣گ .٣
 ).١٥-٥پ، س١٦: گ  این فصل در متن موجود است (نک». تصویر الکسوف

متن عربی در ترجمۀ فارسی به هم ریخته و در دو فصل » یح«، فصل ٦: عنوان باب ٦-٥ر، س٣گ .٤
في اختالف منظر القمر طوًال «آمده است. در ویراستۀ عربی دکتر باقری این عنوان چنین است: 

یح اندر بدانستن اختالف منظر بطریق؛ «بینیم:  در فهرست ترجمۀ فارسی می». وعرضاً بطریقة مبرهنة
:   در این مورد نیز اشکالی در ترجمۀ متن این فصل وجود ندارد (نک». پهنااندر برهان بدراز و یو 
 ).٧پ، س٢٠گ-٥ر، س٢٠گ

  متن ترجمه
، من تنها به چند نکته در مورد ١توسط دکتر محمد باقری زیج جامعبا نظر بر ویرایش باب اول ترجمۀ فارسی 
  :٢ابواب باقیماندۀ مقالۀ اول خواهم پرداخت

رود ترجمۀ فارسی دقیقاً با ویرایش دکتر باقری از متن عربی تطابق ندارد. بدون  میطور که انتظار  همان
  پردازم: جا به برخی اختالفاتی که به چشمم خورده می اینکه بخواهم خیلی دقیق باشم، در این

در متن عربی (بدون عنوان خاصی)، در روایت فارسی  ٥-١، ٢٠، باب یک، متن پیوستۀ بخش ٣فصل  .١
 آمده است.» فصل«با عنوان  ١٢ر، س٨در گ

گیرد که معادلی در متن عربی ندارد  ای از متنی را در بر می ، در روایت فارسی پاره٨، باب ٤فصل  .٢
 ٣).١٧-٢پ، س٩(قس گ

تر باشد (حدود  رسد متن فارسی به اندازۀ یک سوم از متن عربی کوتاه ، به نظر می٢١، باب ٥فصل  .٣
پ، ١٤، گ٢٢ر، س١٤و ترجمۀ فارسی، گ ٣٩-٣٨ربی، صکلمه. متن ع ١٢٠کلمه در برابر  ١٨٠
 ).٤س

، ٥٣متن فارسی آمده است (متن عربی، ص ١١، باب ٦ویرایش عربی در فصل  ١٧، باب ٦فصل  .٤
در ویرایش عربی  ١٧، باب ٦)؛ اما با یک اختالف: ابتدای فصل ١٤-٥پ، س١٧ترجمۀ فارسی گ

پ، ١٧ارسی وجود ندارد. از این رو در گشود که در متن ف شامل بحث کوتاهی دربارۀ بطلمیوس می
                                                       

  ....»مبحث «، باقری .١
) که من ٧، س٣٠، گ...»مبحث («است  ٦پ، س١در گ» اعیداؤه«صحیح) باقری از تکه الزم است اضافه کنم بازنویسی ( توضیحیتنها  .٢

خداوند عمری دراز به او بخشاید و دشمنان او را مغلوب و خوار «به معنی » بالذل اعداءهوکبت اطال اللّه بقائه «کنم به صورت  پیشنهاد می
  ».کبت«ریشۀ  لسان العرب، و ٥، ٥٨: قرآن کریم،   نکدر اینجا » کبت«در مورد استفاده از ». گرداند

  .١بنگرید به یادداشت مترجم، شمارۀ  .٣
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متن  ١٦-٨، س٥٣توانیم آن را در ص که می-شود  ، متن فارسی با برهان خود کوشیار آغاز می٦س
(تحت شمارۀ باب  ١پ، س١٩رسد. سپس در گ به پایان می ١٤پ، س١٧و در گ -عربی بیابیم

شود. هرچند برهان  ست دیده میکه در متن عربی آمده ا چنان ١٧، باب ٦) متن کامل فصل ١٨اشتباه 
رسد روایت  با متنی که به نظر می ٤ر، س٢٠گ-١٦پ، س١٩) در گ١٦-٩پ، س١٩کوشیار (گ

 دیگری از این برهان باشد ادامه پیدا کرده است. این مطالب مطمئنًا نیاز به بررسی بیشتر دارد.

پ -ر٢١پ و گ٢٠یری در گرسد. متن همچنان نیاز به تصاو متنی که در اختیار داریم به پایان نمی .٥
ق دارد در ٩٩٢دارد. شاید به همین خاطر باشد که تنها گواهی مالکیت قابل خواندن روی نسخه تاریخ 

ق کتابت شده است: ناقص بودن نسخه (نسخه صفحه عنوان ندارد، برخی ٦٨٩که نسخه در  حالی
این مقاالت نیز  ١یاد کرده که مؤلف در مقدمه از مقاالت دوم، سوم و چهارم تصاویر کم است، با این

 .٢در نسخه نیامده است)، این نسخه در زمان مؤلف آن به فروش نرسیده است

ای دیگر  در برخی موارد متن را از نسخه الزیج الجامعمحمد باقری در ویرایش خود از متن عربی  .٦
که به شکل  ای که او از آن بهره برده آن بخش را نداشته است. من متوجه شدم گرفته چراکه نسخه

شود. به عنوان نمونه  های اضافی می جالب توجهی در برخی موارد ترجمۀ فارسی شامل این قسمت
متن عربی  ٢٠-١٩ترجمۀ فارسی، س ٥٦، ص٨ر، س١٩از متن ویراستۀ عربی را با گ ٢٣، س٥١ص

فارسی مقایسه  ٤-٣ر، س٢٢عربی را با گ ٧-٦، س٦٠متن فارسی و ص ١٥-١٤ر، س٢١را با گ
تواند به ما کمک کند تا رابطۀ میان ترجمه فارسی موجود و زنجیرۀ انتقال متن  ین مقایسه میکنید. ا

 عربی را درک کنیم.

ش توسط محمد ١٣٨٧در سال  الزیج الجامعاز فصل اول ترجمۀ فارسی مقالۀ اول  یویرایش انتشار:
ایشان به من اطالع دادند ش ١٣٩٠بهمن  ١٤. در تماسی شخصی با دکتر باقری در ٣باقری منتشر شده است

  که مشغول ویرایش همۀ متن هستند.

  بدون عنوانمنظوم زیج ) ۲
و عناوین » فصل«کلمه در هر سطر. قلم سیاه. کلمۀ  ١٤-١١سطر در هر صفحه،  ٢٥، ٤ر٧٠گ-پ٢٧گ

تر و عناوین با جوهر قرمز. جوهر قرمز همچنین برای برجسته کردن برخی عبارات در  فصول با قلم درشت
. من این نسخه را به ٥های این زیج نیز به هم ریخته است برگ ،ن نیز  به کار رفته است. براساس فهارسمت

                                                       
  .نسخۀ لیدن یاد شده است ١٠-٩ر، س٢در ترجمۀ فارسی در گ مقاالتاز این  .١
که چنین  ر نسخۀ لیدن پاک شده است گواهی تملک بوده باشد (که من تردید دارم). با فرض این١است متنی که در باالی گ ممکنتنها  .٢

  .ق بوده است ٦٨٩ها بعد از  ای در این قسمت وجود داشته است، از نظر من این گواهی مطمئناً مربوط به مدت گواهی
  ....»مبحث « ،باقری .٣
  .شود دیده می ٤پ در تصویر٢٧آغازین متن در گ قسمت .٤
  .همانجا؛ ویتکام، ١١٨٥، شمارۀ ١٥١، ص٣و دخویه، ج دیونگ .٥
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های مذکور را پیدا کنم اما مانند زیج اول مجموعه،  دقت مورد بررسی قرار دادم و سعی کردم به هم ریختگی
  ای مشاهده نکردم. گونه جابجایی جا نیز هیچ این

  
  منظومزیج آغاز نسخۀ خطی 

ه از عبارات خود است. چنان ک های توصیفی غیرمنظوم آمیخته شده این زیج منظوم بدون عنوان با بخش
که به این معنی است که این توصیفات  ١مؤلف مشخص است، مؤلف خود این توصیفات را اضافه کرده است

های منظوم را از  بخشاست. سطرها در صفحاتی که  ٣. داری سه شکل٢دهد نیز بخشی از متن را تشکیل می

                                                       
  .نسخۀ لیدن ٤ر، س٣٢گ .١
  م.مؤلف پس از هر بخش منظوم، مثالی را به نثر آورده است .٢
  .پ نسخۀ لیدن٤٨ر، گ٤٧پ، گ٣١گ .٣
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اند و این در برخی موارد سبب  که کاتب شروع به نوشتن کند رسم شده کند، مشخصاً پیش از این متن جدا می
  .٢دارد . تعداد کمی حاشیه١زدگی از کادر متن شده است بیرون

  مؤلف و تاریخ تألیف
کتابت شده » محمد ایبک کیخسرو«ق توسط فردی به نام ٦٨٩طور که در باال گفته شد، این متن در  همان
. هرچند بررسی ٤. در فهرست کتابخانۀ دانشگاه لیدن، مؤلف این زیج نامشخص دانسته شده است٣است
تر متن نشان داد که در ادامۀ زیج مؤلف اطالعاتی از خود به خواننده ارائه کرده است. در قسمتی کامًال  دقیق

گرفته » سماء«بینیم که مؤلف لقب خود را از عبارت  می» ٥شدر احوال خوی«جالب توجه از زیج با عنوان 
دانیم که نام کامل  بوده است. بنابراین ما اکنون می» ٨عزیز«فرزند » محمد«و نامش » ٧ابوالوفا«اش  ، کنیه٦است

گوید که در  . در همین بخش سمائی به ما می٩بوده است »ابوالوفا محمد بن عزیز السمائی (یا سماوی)«او 
فارسی (=  ٥٨١اسفند  ٢٣و  ١١رومی ١٥٢٣که خود او آن را معادل اول آذار  ١٠ق٦٠٨رمضان  ٢٤رشنبه) (چها

» سکاک» «شاعر«، یک »اسعد کاردگر«. در نهایت او نام پدرش را ١٣دانسته، متولد شده است ١٢ یزدگردی)
یاد » دراک«ر) و گ (=کاردان =چاره» صیرفی«، »کامل«کند و از او به عنوان فردی  (=شمشیرساز) ذکر می

. سمائی چیزی در این ١٦ین لقب و حرفۀ پدر او یکی استابنابر ١٥. سکاک معادل همان کاردگر است١٤کند می
                                                       

  .پ٤١پ، گ٣٧پ، گ٣٥گ .١
  .ها ترین حاشیه پ به عنوان مهم٥٨-پ٥٧گ .٢
  .١٠-٨ر، س٧٠گ .٣
-، نیز ذیل معرفی نسخ خطی فارسی لیدن این زیج معرفی شده است٢٥٥، ص١٠، جنشریهدر ( .همانجا؛ ویتکام، و دخویه، همانجا دیونگ .٤

  مترجم)
  .ر نسخۀ لیدن٣١- پ٣٠گ .٥
  .١٨ر، س٣١گ .٦
  .١٩ر، س٣١گ .٧
  .٢٠ر، س٣١گ .٨
  : یادداشت مترجم در انتهای مقاله. مترجم)  نک» سمائی«(در مورد خطای مؤلف مقاله در مورد لقب  .٥تصویر:   نک .٩

  .٦: تصویر  . نک٢٤-٢٢پ، س٣٠گ .١٠
:   آغاز گردید. نکسلوکوس اول نیکاتور قبل از میالد با  ٣١٢یعنی تاریخی که اسکندر کبیر (ذوالقرنین) منسوب است ولی در حقیقت از  .١١

  .٤٥- ٤٤، ص...»مبحث «ری، باق
  .م است١٢١٢مارس  ٧. این تاریخ برابر ٤ر، س٣١گ-٢٢پ، س٣٠گ .١٢
  مترجم .در انتهای مقاله» یادداشت مترجم: »  در مورد زمان تولد مولف نک .١٣
پدرش از  مشخص است که هنگامی که مشغول نگارش این زیج بوده» بود«. از استفادۀ سمائی از فعل گذشتۀ کامل ٢٢-٢١ر، س٣١گ .١٤

  .دنیا رفته بوده است
  .»کاردگر«نامۀ دهخدا، ذیل  : لغت  نک .١٥
  ابیات مؤلف چنین است (مترجم):  .١٦

 نام دارم محمد ابن عزیز«
  

 ز ارزی ۀحبه م بنرزکه چه 
  

 پدرم بود شاعر و سکاک
  

 صیرفی بود و کامل و دراک 
  

 اسعد کاردگر بد او را نام
  

 »و تماممتین به همه علمها 
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گوید. اما جستجو در اینترنت مرا بر این نظر استوار کرده است که نام  باره که از کجا برخاسته است به ما نمی
برستان قدیم) مرتبط است. متأسفانه مشخص نیست که آیا کاردگر اصوالً با مازندران استان شمالی ایران (ط
توان آن  ق تألیف شده است که می ٦٤٨. این زیج در سال ١این زیج نیز در این منطقه تألیف شده است یا نه

گوید که از آغاز تاریخ هجری تا  های مختلف دریافت، جایی که می را از توصیف خود سمائی در مورد تقویم
  سال داشته است. ٤٠زمان تألیف زیج سمائی در . بدین ترتیب ٢سال است ٦٤٨ زمان تألیف زیج،

  
  زیج منظومۀ تولد سرایندۀ چزای

  محتوا
. وی سپس ٣دهد های کواکب ادامه می کند و با برشمردن ویژگی سمائی زیجش را با آفرینش عالم آغاز می

پردازد  پیش از این بدان اشاره رفت می. پس از آن، به بخش جالب توجهی که ٤کند اش را توصیف می پیشه
رفته، همراه نام کامل خود، نام و  های مختلفی که در عصر او به کار می که در آن زمان تولدش را در تقویم

ر در یخاطالعات ا. ٥گوید حرفۀ پدرش به اضافۀ موقعیت کواکب در دایرةالبروج در زمان تولدش به ما می
» آموزاندن«و » عالَم«، »آموختن«رسد با استفاده از آن ارتباطش را با  نظر می که به ٦زایچۀ او تکرار شده است

                                                       
  مترجم. .در انتهای مقاله» یادداشت مترجم: »  محل تألیف زیج نک مورددر  .١
  .٧، تصویر٨پ، س٣٣گ .٢
  .پ٢٩-پ٢٧گ .٣
  .پ٣٠-پ٢٩گ .٤
  .ر٣١گ - پ٣٠گ .٥
   .آمده است ٨. زایچه در تصویر١٦٤-١٦٣: کینگ و فهد،   در نجوم و اختربینی نک» طالع«دربارۀ  .٦

  رسد و جایگزین گردید. مترجم) تر به نظر می استفاده کرده که عبارت دوم صحیح» زایچه«جای  به» طالع«(مؤلف مقاله از عبارت 
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توز و نادان که از هنر او  ای را که از دست افراد کینه های روحی و جسمی . سپس شرح سختی١دهد توضیح می
با این آرزو به  ترسیدند؟) متحمل شده است، را آورده است. با همۀ این تفاسیر، او اثرش را متنفر بودند (و می

بار برای همیشه نام او را پاک گردانده، ماندگار کند و برایش جایگاهی را که  انجام رسانده که این زیج یک
درصد  ١٤برگ (حدود  ٦. بعد از این مقدمۀ طوالنی در ٢کند شایستگی آن را دارد به ارمغان بیاورد تصور می

. در بررسی اولیه این متن یک زیج ٣شود رگ بالغ میب ٣٨شود و به  کل متن) است که متن زیج آغاز می
توان  های بیشتر است که می رود پرداخته است. تنها با بررسی معمولی است که به موضوعاتی که انتظار آن می

  تری از اصالت و ارزش آن به عنوان یک متن کاربردی رسید. به شناخت جزئی

  
  زیج منظومانجامۀ 

تر به جنبۀ شخصی مقدمۀ آن مربوط  زش این متن در مرحلۀ اول و از همه مهمدانم، ار تا آنجا که من می
که بخشی  مستقل نیز در ارتباط باشد. این که خود متن با رصدهای شخصیِ هست شود، گرچه این احتمال می

، گرچه اهمیت این زیج به عنوان ٤رود از این زیج به صورت منظوم نوشته شده نیز ویژگی خاصی به شمار می
  متنی علمی هنوز نیاز به کنکاش دارد.

گاه منتشر نشده است. کیفیت نسخه مطمئناً خود دلیلی برای انتشار آن به صورت  این متن هیچ انتشار:
  چاپ عکسی است.

                                                       
  .ر٣٢ - ر٣١گ .١
  .پ - ر٣٢گ .٢

  دو بیت مرتبط با کالم مؤلف مقاله چنین است (مترجم):
 هندنــن هانیانـج بر دل چـهی   بدهند من الـح انصاف همه«
  ».کنم نام نیک بوی خود نفس  کنم امـتم را جـزی این کی تا

  .ر٧٠گ -پ، سطر آخر٣٢گ .٣
  .بحر منظومه: خفیف مسدس مخبون محذوف / فعالتن مفاعلن فعلن. دوست خوبم آقای محمود شهیدی این نکته را یادآوری کرد. مترجم .٤
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  یادداشت مترجم
ای با این عنوان آمده  افروده متن زیج جامعدر باب هشتم از فصل چهارم ترجمۀ فارسی مقالۀ اول . ١
  ». در بیرون آوردن تقویم زحل و مشتری و مریخ بر رأی شروانی«است: 

محمد  زیج مظفریق) و ٧٣٠شمس منجم وابکنوی (د ح  زیج محقق سلطانیدر منابع مختلف از جمله 
فهاد نام برده شده  های متعدد منجمی به نام عبدالکریم شروانی معروف به ابن ق) از زیج ٦٧٨بن ابوبکر (د ح 

طور آثار دیگر  بوده است. از اصل این اثر (و همین زیج عالئیها  رسد مشهورترین این زیج است. به نظر می
 زیج اشرفیو  زیج مظفریای به دست ما نرسیده است اما در برخی از آثار، از جملۀ  ابن فهاد) امروز نسخه

بر این تحریری بیزانسی از آن که در قرن هشتم  سیف منجم مطالب مهمی از آن نقل شده است. عالوه
هجری نوشته شده، در دست است. دیوید پینگری این روایت یونانی را همراه ترجمۀ انگلیسی آن منتشر کرده 

  است.
یزدگردی  ٤٥٩ق برابر ٤٨٣اند این اثر در  نقل کرده زیج جامعچه آقای لمیر از مقدمۀ ترجمۀ  طبق آن

و همچنین منابع دیگر، شروانی  زیج عالئیفارسی و روایت یونانی  زیج مظفریس انجام شده است. بر اسا
شرقی تنظیم  ٨٤و برای طول جغرافیایی ق ٥٦٧یزدگردی برابر  ٥٤١جداول زیج خود را برای ابتدای سال 

و این زیج «نیز عبارت جالب توجهی وجود دارد:  زیج جامعکرده است. در فصل نقل شده از شروانی در ترجمۀ 
زیج بنابراین این فصل قطعاً برگرفته از ». ایم پس از تاریخ پانصد و چهل و یک یزدجردی نهاده oفد بر طول 
نقل شده  زیج عالئیاز  زیج اشرفیچه در  ابن فهاد است. این نتیجه با مقایسه متن این فصل با آن عالئی

ود. لذا برای توجیه تناقض میان زمان ذکر شده در مقدمۀ ترجمه و زمان حیات و فعالیت ش است نیز تأیید می
نباشد  زیج جامعتوان فرض کرد که مطلب نقل شده از شروانی نوشتۀ منجم تبریزی مترجم  شروانی، تنها می

  اضافه شده باشد. زیج جامعبلکه به طریقی پس از نیمۀ سدۀ ششم هجری به متن ترجمۀ 
برخوردم که اطالع » زیج منظوم«هنگام ترجمۀ معرفی عالمانۀ آقای لمیر از نسخۀ لیدن به نکاتی در مورد 

  تواند برای مخاطبان جالب باشد.  ها می از آن
  فرماید: می» الزیج في منظومة«) ذیل مدخل ١١٣، ص٢٣(ج الذریعةآقا بزرگ تهرانی در 

 سال هشت و چهل و ششصد: [تاریخها .أیضاً له بالنثر والتوضیح الشرح مع الیزدي، لمنتخب
 عند المشهد في وآخر الشکسته، نستعلیق بخط )٤٩٥ دانشگاه( في منه ةنسخ]  تمام سال) ٦٤٨(

 أول ناقص ولکنه ١٠٨٣ سنة تاریخ وعلیها النسخ بخط کتبت) ٥/٤٤٦ ف( المولوي الحمید عبد
  ]بود کردار برین هجمل و: [وآخره] ندیب دانشم چو یعام که کان: [الموجودة

، ٥(ج نشریهشود در  مشخصات نسخۀ کتابخانۀ مولوی که اینک در دانشکدۀ الهیات مشهد نگهداری می
) آمده است. میکروفیلم نسخۀ مشهد همچنین در ٤٨٤، ص١(ج فهرست دانشکدۀ الهیات مشهد) و ٦١ص

:   ) موجود است (نیز نک٢٧٧ص ،٢، جها فهرست میکروفیلم( ٣٩٠٠کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران به شمارۀ 
  ).٢٩٦١، ص٤درایتی، ج
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های منظوم و  سال تألیف اثر و ترکیبی بودن این زیج از بخش ،از اطالعات ذکر شده توسط آقابزرگ
کند. عالوه بر این مقایسۀ ابتدای  آید تطبیق می غیرمنظوم با اطالعاتی که از معرفی آقای لمیر به دست می

 - بیند  دانشم چو عامی که آمده (کان الذریعةهرست دانشکدۀ الهیات مشهد و که در ف نسخۀ مشهد چنان
من  کان که بی«کند:  ر نسخۀ لیدن با اختالف ناچیزی تطبیق می٣٢سخنم را بعقل بگزیند) با بیت پانزدهم گ

های مناسبی برای برقراری ارتباط میان  این موارد سرنخ». سخنم را بعقل بگزینند -چو دانشم بینند 
ها رفتم و  های یاد شده توسط آقابزرگ با نسخۀ لیدن است. بنابراین در گام بعدی به سراغ این نسخه نسخه

سرانجام بررسی نسخۀ مشهد نشان داد که این نسخه دربرگیرندۀ رونویسی است از زیج منظوم موجود در 
  نسخۀ لیدن.

ی با زیج منظوم ما ندارد. معلوم دانشگاه شامل سه رسالۀ نجومی است که تطابق ٤٩٥اما نسخۀ شمارۀ 
که خطایی در نقل مطالب در کالم آقابزرگ راه  ای واقعاً وجود داشته است یا این نیست که آیا چنین نسخه

:   دانشگاه (نک ٤٨٢٠) در کنار نسخۀ مشهد به نسخۀ شمارۀ ٢٩٦١، ص٤(ج فهرستوارهیافته است. منزوی در 
ه کرده است که مجدداً بررسی این نسخه ارتباطی را با نسخۀ ) نیز اشار٣٨٥٠، ص١٤، جفهرست دانشگاه

  دهد. مشهد و لیدن نشان نمی

به بررسی نکاتی در مورد این زیج منظوم (در مشهد)  زیج منظومیاب  با توجه به اطالعات نسخۀ تازه. ٢
ی ارجاع از پردازم. البته همچنان به جهت یک دست بودن و به این علت که نسخۀ لیدن کامل است، برا می

  .١برم همان نسخۀ لیدن بهره می

  منظوم الف: مؤلف زیج
طور که آقای لمیر در معرفی خود از نسخۀ لیدن نشان دادند، نام مؤلف این زیج در خود آن به صورت  همان

آمده است. قسمتی از زیج که اطالعات شخصی مؤلف در آن آمده از نسخۀ مشهد » ابوالوفا محمد بن عزیز«
ت نسخۀ مشهد در آن آمده به و فهارس یاد شده که اطالعا الذریعةافتاده است. اما نام مؤلف این اثر در 

صحیح باشد و از این به  دبای » منتجب«آمده است. البته به نظر ما عبارت » منتجب یزدی«یا » منتخب«صورت 
بعد نیز همه جا همان شکل صحیح را به کار خواهیم برد. با بررسی نسخۀ لیدن برای یافتن نشانی از دلیل 

 ١٨ر، س٣١ها در گ ترین آن آمده است. اولین و مهم» منتجب«مۀ بینیم که در چند جا کل گذاری می این نام
  آمده است: 

  »خطاه واب آمدست و گر بـگر ص   ب زسماءـتجب لقـدم منـآم«
  ذکر شده عبارتند از: » منتجب«دو مورد دیگر که در آن لقب 

  :١٥پ، س٣٢گ
                                                       

ا منابعی که دور از از دوستان بزرگوار آقای محمود شهیدی، خانم فاطمه کیقبادی و خانم زینب کریمیان که کمک بسیاری نمودند ت .١
  نمایم. دسترس اینجانب است به دستم برسد تشکر ویژه می
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  »کم کن از زیرکی حکایت خلق  بس کن ای منتجب شکایت خلق«
  :٢٣پ، س٦٩گ

  »دامـن علـم بر جـهالت پوش  از این منتجب به دانش کوشبعد «
برای خطاب قرار دادن خود بهره برده است. » منتجب«دهد که ناظم از تخلص  دو مورد پایانی نشان می

را برای مؤلف نتیجه » سمائی«لقب » سماء لقب ز«گردیم. آقای لمیر از عبارت  حال به مورد اول برمی
شود که مؤلف  چنین مستفاد می» منتجب لقب«توجه به دو نمونۀ مورد اشارۀ باال از  که با اند. در حالی گرفته

دهخدا معنی کلمۀ  لغت نامۀمعرفی کرده که از آسمان به او بخشیده شده است. در » منتجب«لقب خود را 
رسد  چه گفته شد به نظر می مقبول. بنابر آن و گزیده و پسندیده مختار، و چنین آمده است: برگزیده» منتجب«

نیز » یزدی«به کار رفته در معرفی آقای لمیر برای مؤلف صحیح نباشد. در ادامه به نسبت » سمائی«لقب 
  خواهیم پرداخت. 

ای نرسیده است. نسخۀ  ها تا کنون به نتیجه جستجو برای یافتن شرح احوال منتجب یزدی در تذکره
استخراج تقویم از زیج «ای را با عنوان  کمبریج رساله ٢/٢٠٣نۀ مجلس و نسخۀ کتابخا ٢/٦٣٧٥شمارۀ 
- ٤٧٧، ص٢٢گیرند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. حائری در معرفی نسخۀ مجلس (ج در برمی» منتجب

  نویسد:  ) می٤٧٩

 یمولو) ٥/٤٤٦( شماره نسخه( است دست در منظوم یزیج ییزد) منتجب یا( منتخب از
 یا( منتخب به است معروف یا نویسنده از نیز) ةالحکم صوان ةتتم ۀترجم( االخبار درة ).مشهد

 و االصل یخراسان یشاعر .است نوشته نیز یزیج شاید و بوده مورخ او و. ییزد) منتجب
 کرد اقامت یزد در نیز یچند و زیست یم ١٣ قرن در که شناسیم یم نیز منتخب به متخلص

 یخط ۀنسخ الشعراء حدیقة( یگیب دیوان ۀدر تذکر »ییزد منتخب« عنوان همین با شاعر این
  .است شده یاد) ١٩٢:  مجلس

در تاریخ » باقی« به متخلص اصفهانی حسینی عبدالباقی نوشتۀ سید الحسنیة المدایح یا االمینیة المداحدر 
 ).١٩١، اسالید مجلس ٥٥٦٤آمده است (نسخۀ شمارۀ » منتجب یزدی«ق نیز اشعاری از شاعری به نام ١٢٢٢

کدام از افراد مورد اشارۀ باال  رسد هیچ اما با توجه به زمان زندگی مؤلف زیج منظوم مورد بحث، به نظر نمی
  مورد نظر ما باشد.» منتجب«

  ب: سال تولد مؤلف
از زیجش تاریخ والدت خود را در چهار تاریخ هجری، رومی، » در احوال خویش«منتجب یزدی در قسمت 

  جاللی ارائه کرده است که عبارت است از:یزدگردی و 
٦٠٨رمضان٢٤هجری
١٥٢٣آذاراولرومی

٥٨١اردیبهشت٨یزدگردی
١٣٣اسفند٢٣جاللی
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ها، تاریخ یزدگردی و جاللی کامالً با هم تطابق دارد. اما تاریخ هجری و رومی با بقیۀ  از میان این تاریخ 
ها به سه تاریخ دیگر آمده است (در هر ستون،  ها تطابق ندارد. در جدول زیر تبدیل هریک از این تاریخ تاریخ

  . ١ت)زیر مقداری که در نسخۀ لیدن آمده، مقدار تبدیل شده آمده اس

١٣٣ ارمذاسفند ٥٨١٢٣اردیبهشت  ١٥٢٣٨اول آذار٦٠٨رمضان٢٤
٦٠٨ رمضان ٦٠٨٢٥ رمضان ٦٠٨٢٥رمضان٦٠٨٢٦رمضان ٢٤هجری
١٥٢٣شباط  ١٥٢٣٢٩شباط  ١٥٢٣٢٩شباط١٥٢٣٢٨اول آذاررومی

٥٨١ اردیبهشت ٥٨١8 اردیبهشت ٥٨١٩ اردیبهشت ٥٨١٧اردیبهشت  ٨یزدگردی
١٣٣ارمذ اسفند ١٣٣٢٣ارمذاسفند١٣٣٢٤ارمذاسفند١٣٣٢٢اسفند٢٣جاللی

  ج: محل تألیف
دانسته شده است. در این زیج فصلی » منتجب یزدی«طور که گفته شد مؤلف زیج منظوم نسخۀ مشهد  همان

آمده » النهار در شرح طول و عرض بلد خویش و استخراج وسط و خاصه و مضاعف در نصف«با عنوان 
  پ) که مؤلف اینچنین به توصیف شهر محل سکونت خود پرداخته است:٣٦(گ

 کرد پیدا درین جهان کم و بیششهر و کشور خویشه هر حکیمی ب
 

ــانم ــم ایش ــاگرد عل ــه ش ــن ک  م
 

ـــانم  ـــان پریش ـــای خس  وز جف
 

 خـود روشـنلـمعهکنم ایـن را بـ
 

 شهری که خانه دارم مـنههم ب 
 

 اقلــیمهســت ایــن شــهر در ســوم
 

 دارد و نیم ضسی و یک جزو عر 
 

 ز ارتفاعی که داشت قطـب شـمال
 

ــا معــدل ز ســمت کــرده زوال   ی
 

ــول ــت دارد ط ــتاد و هف ــز هش  نی
 

 از حد مغـرب ار کنـی تـو قبـول 
 

 شـمارههست سـاعات اطـولش بـ
 

ــار  ــه چه ــاعت و دقیق ــارده س  چ
 

ـــا ـــاعت ای دان ـــزای س ـــاز اج  ب
 

 ده و هفتست و سی و پنج اجـزاء 
 

ـــا ـــمس اینج ـــاع ش ـــة ارتف  غای
 

 شــد بهشــتاد و دو و پــنج اجــزاء 
 

ــ ــد ب ــزد ش ــام او ی ــرّهن ــالخف  ف
 

 کت همه وقت خـوب بـادا حـاال 
 

هایی که وابسته به موقعیت جغرافیایی با ذکر نام شهر یزد یا با طول و عرض  در ادامه نیز عالوه بر مثال
در نقل کردن اوساط از شهر «آمده، بخشی با عنوان ر) ٥٣ر، گ٥١پ، گ٥٥جغرافیایی آن (به عنوان نمونه: گ

آمده است. بنابراین روشن است که مؤلف، این زیج را برای شهر یزد تألیف » شهری دیگره یزد حماها اللّه ب
شود. گرچه منتجب تنها به سکونت  برای منتجب نیز مشخص می» یزدی«کرده است. بنابراین ریشۀ نسبت 

                                                       
  افزار طراحی شده توسط دکتر بنو وان دالن انجام شده است که در نشانی زیر قابل دسترسی است: ها با استفاده از نرم تبدیل تقویم .١

http://user.uni-frankfurt.de/~dalen/calh/calh.zip 
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  ای نکرده است. که اصالت او از کجا بوده اشاره ه است و به اینخود در این شهر اشاره کرد
های منتجب آمده از میان  که در ابیات باال و مثال جغرافیایی یزد چنان» ٨٧;٠«و طول » ٣١;٣٠«عرض 

). بنابراین به نظر ٣٧٩: کندی و کندی، ص  برابر است (نک زیج اشرفیمنابع شناخته شده، با مقدار آن در 
  این مقادیر نزد اهالی یزد در قرن هفتم و هشتم مقادیری پذیرفته شده و رایج بوده است.رسد که  می

ر) ٣٨(گ ١٠٢پ) و طول خوارزم را برابر ٣٧(گ ٦٧;٣٣منتجب یزدی همچنین مقدار طول مکه را برابر 
ندارد. گرچه  های خود ذکر کرده است. این مقادیر با مقادیر به دست آمده از منابع دیگر مطابقت درجه در مثال

قرار  زیج بتانیگویی مبنای طول جغرافیایی شهرها را بر » فصل در بیرون آوردن طول بلدان«خود منتجب در 
  پ). -ر ٦٨داده است (گ

  پارامترهای نجومید: 
هایی را به نثر آورده است که بسیار جالب  منتجب یزدی در زیج خود پس از پایان هر بخش منظوم، مثال

  ها به پارامترهای مهمی اشاره شده است.  توجه است. در این مثال
٢٣′منتجب میل اعظم را برابر  ٣٥ ی چونپ). این همان مقداری است که منجمان ٦٦گرفته است (گ 

  .اند به کار بردهن صوفی و ابوریحان بیرونی امنصور، بنوموسی، بتانی، عبدالرحم ابی  بن  یحیی
که معموًال  جداولی ای کامل از دسته از ارجاعاتی که به جداول در متن زیج وجود دارد مشخص است که

های زیج  ادی از مثالبه متن زیج پیوست شده باشد. در تعد باید های دورۀ اسالمی وجود داشته است در زیج
برخی از کواکب » تقویم«و » وسط«ها  شده است. از جمله در تعدادی از آن عرضهای  های سیاره منتجب مؤلفه

  شود آمده است. یزدگردی به صورتی که در جدول زیر دیده می ٦٢١برای ابتدای سال 

 یزدجردی ۶۲۱های کواکب در اول فروردین  مؤلفه
  تقویم وسط  

  یا ٠ی ا   ط کز ند ن  ب)٣٨(گوسط آفتاب 
  ی و ند نط  ط کد ما نو  ر)٣٩وسط قمر (گ
  -  ز ح نا مز  ر)٣٩خاصۀ قمر (گ
  ح کج د مب  ح و مح لد  پ)٣٩وسط زحل (گ

  -  یح کج لو  ه  ر)٤٠وسط رأس (

هر بیست » (= سنین مجموعه«های منتجب پیداست جداول حرکت وسط زیج او برای  که از توصیف چنان
  روزه) تنظیم شده است. ٣٦٥سال » (= سنین مبسوطه«یزدگردی) و  ٦٢١احتماالً از ابتدای سال و 

هایش این است که او  نکتۀ بسیار جالبِ توجهِ دیگر در اطالعات ارائه شده توسط منتجب یزدی در مثال
  بینی کرده است. ق پیش ٦٤٩ق و  ٦٥٣های  وقوع یک کسوف و یک خسوف را به ترتیب در سال

ژانویۀ  ٣٠افزار در  بینی کرده است. براساس نرم ق پیش ٦٥٣حجۀ  ذی ١٣وفی را در پنجشنبه او کس
اتفاق  ١٧:٣٢ق کسوفی در یزد قابل رؤیت بوده است که گرفت کامل در  ٦٥٢حجۀ  ذی ١٣برابر با  ١٢٥٦
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ه گرفت کامل بوده است و این با گفتۀ منتجب مبنی بر این ک ١٧:٣٠افتاده است. غروب خورشید در این روز 
مرتکب اشتباه شده  ٦٥٢به جای  ٦٥٣پس از غروب آفتاب بوده است مطابقت دارد. لذا شاید کاتب در نوشتن 

  باشد.
افزار در ششم محرم  بینی کرده است. بر اساس نرم ق پیش ٦٤٩منتجب همچنین خسوفی را در محرم 

  .ق خسوفی در یزد قابل رصد بوده است ٦٤٩

  یج منتخبزهای سیف منجم یزدی از  : نقل قولھ
:   ف منجم یزدی، محمد بن ابوعبداللّه سنجر کمالی (فعال در ابتدای قرن هشتم هجری در شیراز، نکسی

جایی  زیج اشرفی) در مقالۀ هشتم اثر مهم خود ١٤٢-١٣٤یادداشت مترجم در شمارۀ دوم همین مجله، ص
پردازد اشاراتی به زیج منتجب نیز دارد. او باب نهم این  میاست هایی که به دست او رسیده  که به مقایسۀ زیج
  به این اثر اختصاص داده است.» در استخراج تقاویم کواکب بحسب زیج منتجب یزدی«مقاله را با عنوان 

» نظوم مبنی بر زیج منتجب یزدی [بود]و زیج م«گوید:  سیف منجم در باب اول این مقاله در مقدمات می
). بدین ترتیب سیف منجم از منتجب ٢٨ر، س٢٢٩؛ نسخۀ پاریس، گ٥-٤پ، س٢٤٦(نسخۀ گلپایگانی، گ

هایی که بر رصدهای مستقل  منصور، بتانی و سنجری یعنی زیج ابی بن مانند زیج یحیی ،های مبنا در ردیف زیج
نوشته شده » زیج منتجب«بر اساس » زیجی منظوم«گوید که  ما میکند. اما سیف به  اند یاد می استوار بوده

است. با توجه به شواهدی که پیش از این ارائه شد، مؤلف زیج منظوم لیدن و مشهد مطمئناً خود منتجب 
توان تفسیر نمود که احتماالً منتجب یزدی خود زیج  یزدی است. لذا کالم سیف منجم یزدی را چنین می

ای است که دکتر بنو وان  است که این زیج منظوم را بر مبنای آن نوشته است. این نتیجهدیگری نیز داشته 
را  مذکور» زیج منتجب«که سیف منجم خود  تری هست ضعیف. اما احتمال ١دالن از عبارات سیف گرفته است

بوده » نظومزیج م«که منتجب تنها مؤلف  ندیده و تصور کرده که منتجب زیج دیگری نیز داشته است در حالی
  است.

؛ نسخۀ پاریس، ٢٧-٢٤پ، س٢٤٧اما باب کوتاه نهم مورد اشاره در باال چنین است (نسخۀ گلپایگانی، گ
  ):١٢-٩پ، س٢٣٠گ

  استخراج تقاویم کواکب سبعه بحسب زیج منتجب ٢باب نهم در
اعمال تقاویم  ۀبعد از وسط و خاصه و اوج، تعدیل اول کواکب علوی مختلف است و طریق

که تعدیل اول کواکب علوی در هر  این زیج موافق طریقۀ زیج رضایی باشد جهت آن کواکب
 ٤است و تعدیل اول زحل و مشتری این دو زیج موافق تعدیل اول زحل ٣دو زیج موافق یکدیگر

                                                       
  زم است تا از دکتر بنو وان دالن به خاطر در اختیار قرار دادن مطلب منتشر نشدۀ خود تشکر ویژه نمایم.در اینجا ال .١
  پاریس: + شرح و. .٢
  یکدیگر. -پاریس:  .٣
  و مشتری ... اول زحل. -پاریس:  .٤
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  ١و مشتری زیج ابن االعلم

م یزدی از زیج رضایی ذکر شده در این عبارات اثری است ناشناخته که تنها از طریق همین سیف منج
  بوده است.» ابوالحسن یزدی«وجود آن اطالع داریم و مؤلف آن 

  »بتقویم از زیج منتج استخراج«رسالۀ : و
در  Pote 203/2 و دیگری به شمارۀ ٢/٦٣٧٥طور که گفته شد دو نسخه یکی در مجلس به شمارۀ  همان

گیرد. این زیج که مؤلف  را در برمی» استخراج تقویم از منتجب«کالج کینگ دانشگاه کیمبریج اثری با عنوان 
  شود: آن و زمان تألیف آن مشخص نیست بر اساس نسخۀ مجلس چنین آغاز می

  الحمد للّه رب العالمین والصلوة علی رسوله محمد وآله اجمعین.
که این  -تعالی اللّهارشدک  -تخراج تقویم از زیج منتجب. بدانیست در اسا واما بعد این رساله 

  ج مبنی است بر تاریخ یزدجردی ...زی

  رسد این متن بازنویسی زیج منظوم منتجب یزدی به نثر است. به نظر می

  منابع
، خ علمتاری، »مبحث تقویم در زیج جامع کوشیار گیالنی بر اساس ترجمۀ فارسی کهنی از قرن پنجم« محمد، باقری،

  :است دسترس زیر قابل اینترنتی نشانی در مقاله ش (این١٣٨٧، ٦شمارۀ 
 http://journals.ut.ac.ir/page/article-frame.html?articleId=179033؛( 
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