رﺳﺎﻟﮥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺘﺎرۀ زﻫﺮه ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﺧﺎن ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ؛ ﺗﺼﺤﯿﺢ زﻫﺮه ﻣﺮادی ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ
دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﭼﺎوﺷﯽ؛ داﻧﺸﯿﺎران اﯾﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺠﻮم ﺷﻬﺮری ٥٢ ،١٣٩١ ،ص ،وزﯾﺮی.
ﻣﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ

۱

ﭘﺪﯾﺪۀ ﻧﺠﻮﻣﯽ »ﮔﺬر« ﯾﺎ »ﻋﺒﻮر« ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از دﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮی روی زﻣﯿﻦ ،ﺟﺴﻤﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ از ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺴﻢ
ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﮕﺬرد .ﮔﺬر ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻘﺎرﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ زﯾﺮا ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﮥ ﻣﺪار زﻣﯿﻦ و ﻣﺪار اﯾﻦ
ﺳﯿﺎرهﻫﺎ زاوﯾﮥ ﮐﻮﭼﮑﯽ وﺟﻮد دارد و اﮔﺮ اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﻧﺒﻮد در ﻫﺮ ﻣﻘﺎرﻧﮥ داﺧﻠﯽ ﮔﺬری رخ ﻣﯽداد .ﮔﺬر ﻋﻄﺎرد در
ﻫﺮ ﻗﺮن ﺗﺎ  ١٣ﺑﺎر رخ ﻣﯽدﻫﺪ وﻟﯽ ﮔﺬر زﻫﺮه ﮐﻢﺗﺮ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی  ٨ ،١٢٢ ،٨و  ١٠٥ﺳﺎل روی ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺬر زﻫﺮه از ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ١٧ام ﺧﺮداد  ١٣٩١ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ از رﺳﺎﻟﮥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺘﺎرۀ زﻫﺮه ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .ﻣﺆﻟﻒ ،اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺬر زﻫﺮه در  ٢٨ﺷﻮال ١٢٩١ق ﺑﺮای ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه
)١٣١٣ق١٢٤٦ -ق( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻧﺴﺨﻪای از آن درﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ١٩٦ف ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ٢ﮐﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ آن از ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ:
http://dl.nlai.ir/UI/91f8b22d-2f4c-4bb1-852b-a2353e8859b1/Catalogue.aspx

ﺧﻂ آن ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﺧﻮش اﺳﺖ و ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺐ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﺑﺎ ﺟﻠﺪ ﺗﯿﻤﺎج ﻗﺮﻣﺰ در  ١٥ﺑﺮگ و
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺟﺪولﻫﺎﯾﯽ رﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب ﮔﺬر ﺳﯿﺎرۀ زﻫﺮه در ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ اﻧﺘﻘﺎدی از رﺳﺎﻟﮥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺘﺎرۀ زﻫﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﯾﮏ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪۀ رﺳﺎﻟﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺟﺪولﻫﺎی رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .ﺟﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺨﻪﺷﻨﺎﺳﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ رﺳﺎﻟﻪ در ﺧﻂ ﻧﻬﻢ از ﺻﻔﺤﮥ  ٢٢ﻧﺴﺨﻪ
)ص ٣٠ﮐﺘﺎب ،ﺳﻄﺮ  (١٧ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻧﺠﻢاﻟﻤﻠﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
 ...و اﯾﻦ ﺑﻨﺪۀ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﺘﺎن ﻣﺒﺎرک ،ﺧﺎﻧﻪ زاد دوﻟﺖ ﺟﺎوﯾﺪ آﯾﺖ ،ﯾﺤﯿﯽ اﺑﻦ ﻧﺠﻢ اﻟﻤﻠﮏ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﺒﻮر زﻫﺮه از روی آﻓﺘﺎب ﺑﻌﻮن اﷲ اﻟﻤﻠﮏ اﻟﻮﻫﺎب دو ﺟﺪول اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮد؛ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ
رﻗﻮم ﻫﻨﺪﺳﻪ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ رﻗﻮم ﻧﺠﻮم اﯾﺮان ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ اﺳﺘﺨﺮاج آن ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺐ و
 .١داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانmaryam.zamani@ut.ac.ir ،
 .٢اﻧﻮار ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﺟﻠﺪ اول ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان ،١٣٥٨ :ص.١٩٥

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۳ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﮔﺬر ﺳﯿﺎرۀ زﻫﺮه در ﻋﴫ ﻗﺎﺟﺎر

۱۲۳

اﻫﻞ دراﯾﺖ آﺳﺎن ﺷﻮد . ...

آﻗﺎی ﭼﺎوﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم
دﯾﮕﺮان اﻧﺘﺸﺎر داده ،ﻣﺆﻟﻒ را ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ١از اﺳﺘﺎدان داراﻟﻔﻨﻮن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ص ﻧﻪ(؛ اﻣﺎ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر در
اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ ،دورۀ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺎل  ،١٤ﺻﻔﺤﮥ  ،١٠٥ﻣﻘﺎﻟﮥ آﻏﺎزۀ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر
ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ را ﺟﺪا از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻧﺠﻢاﻟﻤﻠﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام آﺛﺎر ﻣﺠﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ.

۱۲۴

ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻒ در ﺻﻔﺤﮥ  ٢٠ﻧﺴﺨﻪ

رﺳﺎﻟﮥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺘﺎرۀ زﻫﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺆﻟﻒ و دو ﮔﻔﺘﺎر و ﺳﻪ ﺟﺪول اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﺎر اول :ﺑﯿﺎن اﺣﻮال آﻓﺘﺎب و ﻟﮑﻪﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی؛
ﮔﻔﺘﺎر دوم :در ﮔﺮدش زﻫﺮه ﺑﺮﮔﺮد آﻓﺘﺎب ،اوﺿﺎع زﻫﺮه ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺪت ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻇﻬﻮر ﺻﺒﺎﺣﯽ و ﻣﺴﺎﯾﯽ زﻫﺮه،
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو اﺣﺘﺮاق زﻫﺮه ،در ﺑﯿﺎن رﺟﻌﺖ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و اﻗﺎﻣﺖ زﻫﺮه ،در ﺑﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻦ زﻫﺮه از روی آﻓﺘﺎب.
اوﻟﯿﻦ ﺟﺪول :در ﺑﯿﺎن اﺣﻮال آﻓﺘﺎب ،دوﻣﯿﻦ :ﻋﺪد ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺬر روی ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﻮﻣﯿﻦ :ﭼﻨﺪ دور زﻣﯿﻦ
ﻗﺮﯾﺐ ﭼﻨﺪ دور زﻫﺮه اﺳﺖ؟
ﻣﺆﻟﻒ رﺳﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﻋﻨﺎوﯾﻦ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده »  ...ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪۀ
ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ« )ص  ٧ﮐﺘﺎب ،ﺳﻄﺮ  ١٠و ص  ١ﻧﺴﺨﻪ ،ﺳﻄﺮ  (٩و ﺑﻌﺪ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ
»ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم اﻫﻞ ﻓﺮﻧﮓ« ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان در ﺑﯿﺎن اﺣﻮال آﻓﺘﺎب آن را »...ﮐﺮۀ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺪ
ﻗﺪرت ﺧﻼق ﻋﺎﻟﻢ در وﺳﻂ ﻋﺎﻟﻢ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺸﺘﻪ ) «...ص  ٨ﮐﺘﺎب ،ﺳﻄﺮ  ٤و ص  ٢ﻧﺴﺨﻪ ،ﺳﻄﺮ (١
 .١ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ ﯾﺎ ﻧﺠﻢاﻟﻤﻠﮏ رﯾﺎﺿﯿﺪان اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﻨﺠﻢﺑﺎﺷﯽ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﭘﺴﺮ آﺧﻮﻧﺪ ﻣﻼ ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدهﻫﺎی
داراﻟﻔﻨﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻌﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ آن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ .او در ﺳﺎل ١٢٩٠ق ،ﭘﺲ از ﻓﻮت ﻣﯿﺮزا رﺿﺎ ﻧﺠﻢاﻟﻤﻠﮏ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ ﻋﺒﺎسﻣﯿﺮزا
ﻧﺎﯾﺐاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺠﻢﺑﺎﺷﯽ و ﻟﻘﺐ ﻧﺠﻢاﻟﻤﻠﮑﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ ﻣﻠﻘﺐ ﺷﺪ .از او آﺛﺎری ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﮥ آﻧﺎن
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺗﻠﮕﺮاف اﺳﺖ.

 ...ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺗﻔﺎق اﯾﻦ اﻣﺮ ﻏﺮﯾﺐ ،اﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل دﻟﯿﻞ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮ آن اﻗﺎﻣﻪ
ﻧﺸﺪه و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺣﻞ و ﻣﻨﮑﺸﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻗﻄﺎر و ﻋﻈﻢ و ﺻﻐﺮ
ﮐﻮاﮐﺐ و ﻣﻘﺪار ﻣﺪارات آنﻫﺎ و ﻗﺪر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮاﮐﺐ و ﺑﻌﺪ اﯾﺸﺎن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و از آﻓﺘﺎب ﻣﺤﻘﻖ
ﺷﺪه ﻣﻌﯿﺎری در ﮐﻞ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم و رﯾﺎﺿﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ) ...ص  ٣٨ﮐﺘﺎب و ص ٣٠
ﻧﺴﺨﻪ(.

اﻣﺮوزه رﺻﺪ ﮔﺬر زﻫﺮه ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ ﺑﺮای ﭘﯽ
ﺑﺮدن ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻻﯾﮥ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪۀ ﺟﻮ اﺳﺖ و رﺻﺪ
ﮔﺬر ﻋﻄﺎرد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻣﺪار ﻋﻄﺎرد ،ﺑﺮای
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ دورۀ ﺗﻨﺎوب ﺣﺮﮐﺖ وﺿﻌﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
ﻣﺆﻟﻒ رﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎل  ١٦٥٠ﻣﯿﻼدی را ﺑﻪ ﺟﺎی ١٠٦٠
ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﺑﺎ ﺳﺎل  ١٠٤٠ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ص  ٤ﻧﺴﺨﻪ ،ﺳﻄﺮ .(١
آﻗﺎی ﭼﺎوﺷﯽ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺎ
ﮔﺎﻫﯽ ﻟﮑﻪﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی را ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎه ﮔﺬر زﻫﺮه و ﻋﻄﺎرد
از ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺳﺘﺎره ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮐِﻨْﺪی،
ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﺎﻣﺪار ،ﻟﮑﮥ ﺧﻮرﺷﯿﺪی را ﮔﺬر زﻫﺮه داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ،زﻫﺮه را ﭼﻮن ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮ
ﭼﻬﺮۀ ﺧﻮرﺷﯿﺪ دﯾﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎرد ﮔﻠﺪﺷﺘﺎﯾﻦ ١در
ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺰارش از ﮔﺬر زﻫﺮه در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ«
ﮔﺰارشﻫﺎی رﺳﯿﺪه از ﮐِﻨﺪی ،اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،اﺑﻦ رﺷﺪ و اﺑﻦ
ﺑﺎﺟﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬر زﻫﺮه ﺑﺮای اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻢ رؤﯾﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد ﻏﻠﻂ ﭼﺎﭘﯽ در ﮐﺘﺎب دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼً در ﺻﻔﺤﮥ ﻫﺸﺖ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب » ،ﻣﻨﺠﻢ اﻟﻤﻠﮏ«،
»ﻧﻨﺠﻢ اﻟﻤﻠﮏ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه )ﺳﻄﺮ  ،(٣ﯾﺎ »داراﻟﻔﻨﻮن« ﺑﻪ ﺻﻮرت »داراﻟﻨﻮن« )ﺳﻄﺮ  (٩ﺿﺒﻂ ﺷﺪهاﺳﺖ.

1. Bernard R. Goldstein, “Some Medieval Reports of Venus & Mercury Transits”, Centaurs, vl. 14: no. 1, 1969,
pp. 49-59.
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ﻣﯽداﻧﺪ و ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان ﮔﺮدش زﻫﺮه ﺑﺮ ﮔﺮد آﻓﺘﺎب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ...» :اﻫﻞ ﻓﺮﻧﮓ ...ﮐﻮاﮐﺐ دﯾﮕﺮ را ﮔﺮد آﻓﺘﺎب ﺑﺮ
ﻣﺪار ﺑﯿﻀﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﺤﺮک داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ) «...ص  ١٦ﮐﺘﺎب ،ﺳﻄﺮ  ٣و ص  ٩ﻧﺴﺨﻪ ،ﺳﻄﺮ .(٤
ﻣﺆﻟﻒ در ﺻﻔﺤﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﺪهﻫﺎی اﯾﻦ رﺻﺪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ:

۱۲۵

۱۲۶

آﻏﺎز ﻧﺴﺨﻪ

روش ﮐﻠﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺣﺮف ک در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ گ اﺳﺖ .در
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻦ ﺑﺎرﻫﺎ ﺻﻮرت ﮐﻠﻤﻪﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻠﯽ در ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ذﮐﺮ ﺷﻮد.
ﻣﺜﻼً »ﮔﻠﯿﻠﯿﻮ« ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ« ﺿﺒﻂ ﺷﺪه )ص  ٩ﮐﺘﺎب ،ﺳﻄﺮ  ١٦و ص  ٣ﻧﺴﺨﻪ ،ﺳﻄﺮ  (٩و »ﺣﺪت« ﺑﻪ
ﺻﻮرت »ﺻﺮت« آﻣﺪه اﺳﺖ )ص  ١٩ﮐﺘﺎب ،ﺳﻄﺮ  ٩و ص  ١١ﻧﺴﺨﻪ ،ﺳﻄﺮ  .(١٤در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد »ه« ﻏﯿﺮ
ﻣﻠﻔﻮظ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ«» ،ﮐﺎﻣﻠﻪ« و »ﻣﻌﯿﻨﻪ« ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻣﯿﻤﻮن«» ،ﮐﺎﻣﻞ« و
»ﻣﻌﯿﻦ« ﺿﺒﻂ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮐﻠﻤﮥ »ﻣﻠﯿﺎن« در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻣﻠﯿﻮن« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺼﺤﺢ در ﻣﻮاردی ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را در ﻗﻼب ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺿﺮوری ﻧﺒﻮد .ﻣﺜﻼً در ﺳﻄﺮ ١١
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از ﺻﻔﺤﮥ  ١٠ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ ...» :در ﺳﻨﮥ  ١٧٩٩ﻫﺮﺷﻞ ]ﮐﻪ[ ﻧﺎم ﻣﻨﺠﻢ ﻣﺸﻬﻮر ]اﺳﺖ[ ﻟﮑﻪ]ای[ را ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﮐﺮد«؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ آن » ...در ﺳﻨﮥ  ١٧٩٩ﻫﺮﺷﻞﻧﺎم ،ﻣﻨﺠﻢِ ﻣﺸﻬﻮر ﻟﮑﻪ ]ای[ را ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﺮد«
)ص  ٤ﻧﺴﺨﻪ ،ﺳﻄﺮ  (٤اﺳﺖ.
ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺼﺤﺢ ﺑﺎ ﺣﺮوف اﺑﺠﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺮوف را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮوف ﺑﺮای ﺑﯿﺎن
ﻼ در ﺳﻄﺮ  ١از ﺻﻔﺤﮥ  ٣١ﮐﺘﺎب )ص  ٢٢ﻧﺴﺨﻪ ،ﺳﻄﺮ (١٢
ﻋﺪد در ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺜ ً
آﻣﺪه اﺳﺖ:
 ...ﺛﻮاﻧﯽ دور ﻓﻠﮏ زﻫﺮه آنﻫﺎ را در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ وﺳﻄﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺧﻮد
ﮐﻪ ﭘﻨﺞﻫﺰار و ﻫﻔﺖﺻﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻫﺸﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪ ]اﺳﺖ[ و رﻗﻮم ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ آن ﻣﯽﺷﻮد )؟( ﻃﯽ ﮐﻨﺪ،
دو ﻣﻠﯿﻮن و ﯾﮏﺻﺪ و ﺷﺶﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻧﻮد ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺟﻪ و ﻧﻪ
دﻗﯿﻘﻪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ و رﻗﻮم ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ آن ﻣﯽﺷﻮد )؟( ﺛﺎﻧﯿﻪ . ...

ﮐﻪ ﺻﻮرت آن در ﻧﺴﺨﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
 ...ﺛﻮاﻧﯽ دور ﻓﻠﮏ زﻫﺮه آنﻫﺎ را در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ وﺳﻄﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺧﻮد
ﮐﻪ ﭘﻨﺞﻫﺰار و ﻫﻔﺖﺻﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻫﺸﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪ و رﻗﻮم ﺗﻨﺠﯿﻤﯽ آن ﻣﯽﺷﻮد  oا ﻟﻮ ح ﻃﯽ ﮐﻨﺪ،
دو ﻣﻠﯿﺎن و ﯾﮏﺻﺪ و ﺷﺶﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻧﻮد ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺟﻪ و ﻧﻪ
دﻗﯿﻘﻪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ و رﻗﻮم ﺗﻨﺠﯿﻤﯽ آن ﻣﯽﺷﻮد ز ﯾﻪ ط ن ﺛﺎﻧﯿﻪ . ...

ﺗﺒﺪﯾﻞ  oا ﻟﻮ ح از ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎی دﻫﺪﻫﯽ:

٠ + ١ × ٦٠٢ + ٣٦ × ٦٠١ + ٨ × ٦٠٠ = ٥٧٦٨
و ﻣﻨﻈﻮر از ز ﯾﻪ ط ن ﺛﺎﻧﯿﻪ ٧ ،ﺑﺮج و  ١٥درﺟﻪ و  ٩دﻗﯿﻘﻪ و  ٥٠ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ.
در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً در ﺻﻔﺤﮥ  ،٣٣ﺳﻄﺮ ٧
)ص  ٢٦ﻧﺴﺨﻪ ،ﺳﻄﺮ  (٨ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
 ...و در روی آﻓﺘﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ و ﺧﺎل ﺳﯿﺎﻫﯽ دﯾﺪه ﺷﻮد ﺑﻌﺪ از ﻫﺸﺖ ﺳﺎل اﯾﻦ وﺿﻊ دﯾﮕﺮ
اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ« .ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ...» :و در روی آﻓﺘﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ و ﺧﺎل
ﺳﯿﺎﻫﯽ دﯾﺪه ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻓﺘﺎب ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و
ﺑﻌﺪ از ﻫﺸﺖ ﺳﺎل اﯾﻦ وﺿﻊ دﯾﮕﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ.

در ﻣﻮاردی ﻣﺼﺤﺢ ،ﺻﻮرت درﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺴﺨﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ درآورده اﺳﺖ )ص  ٣٠ﮐﺘﺎب،
ﺳﻄﺮ  ١٨و ص  ٢٢ﻧﺴﺨﻪ ،ﺳﻄﺮ :(١٠
 ...دو ﺟﺪول اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮد؛ ﯾﮑﯽ ﺑﺮ ]روش[ ﻗﻮم ﻫﻨﺪﺳﻪ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﻫﻞ ﻗﻮم ﻧﺠﻮم اﯾﺮان ،در
اﯾﻦﺟﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮدم و ﺗﺎ اﺳﺘﺨﺮاج آن ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺐ و اﻫﻞ دراﯾﺖ آﺳﺎن ﺷﻮد ....

۱۲۷

ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
 ...دو ﺟﺪول اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮد؛ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ رﻗﻮم ﻫﻨﺪﺳﻪ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ رﻗﻮم ﻧﺠﻮم اﯾﺮان ،در اﯾﻦﺟﺎ ﺛﺒﺖ
ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ اﺳﺘﺨﺮاج آن ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺐ و اﻫﻞ دراﯾﺖ آﺳﺎن ﺷﻮد ) ...ص  ٢٢ﻧﺴﺨﻪ ،ﺳﻄﺮ .(١٠

۱۲۸

ﻣﻨﻈﻮر از »ﺑﻪ رﻗﻮم ﻫﻨﺪﺳﻪ« ﻫﻤﺎن »ارﻗﺎم دﻫﺪﻫﯽ« و ﻣﻌﻨﯽ »ﺑﻪ رﻗﻮم ﻧﺠﻮم« در اﯾﻨﺠﺎ »ارﻗﺎم ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ« اﺳﺖ.
ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در ﻣﻮرد ﺟﺪولﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻟﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺑﺎ ﺣﺮوف اﺑﺠﺪ ﺑﻮده ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﮑﺴﯽ و ﺑﺪون ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻋﺪاد اﻣﺮوزی آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺿﺮوری در اداﻣﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺪول اول )ص  ١٣ﮐﺘﺎب ،ص  ٦ﻧﺴﺨﻪ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻗﻄﺮ ،ﺑﺰرﮔﯽ ،ﺑُﻌﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ و ﭼﺮﺧﺸﯽ
آﻓﺘﺎب از ﻣﻨﻈﺮ اﻫﻞ ﻓﺮﻧﮓ )اروﭘﺎﯾﯿﺎن( و اﻫﻞ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺟﺪول دوم )ص  ٣٤ﮐﺘﺎب ،ص  ٢٦ﻧﺴﺨﻪ( ﺷﻤﺎرۀ ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬر در آن رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺆﻟﻒ در
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺷﻤﺎرۀ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬر زﻫﺮه اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ .وی اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺳﺎﻟﯽ ﮔﺬر زﻫﺮه روی دﻫﺪ
زﻣﺎن ﮔﺬر ﺑﻌﺪی ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﺳﺖ و ﭘﺲ از  ٢٣٥ﺳﺎل دوﺑﺎره ﮔﺬر رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد .از آن ﭘﺲ ﻫﺮ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل
ﮔﺬری روی ﻣﯽدﻫﺪ » ...ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ دوﯾﺴﺖ و ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و دوﯾﺴﺖ و
ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ ﺳﺎل و دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮏ ﺳﺎل و دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﻪ ﺳﺎل و  ...و دوﯾﺴﺖ و ﻧﻮد و ﯾﮏ ﺳﺎل
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺒﻮر اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺪت دوﯾﺴﺖ و ﻧﻮد و ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻫﺮه ده ﺑﺎر از روی آﻓﺘﺎب ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دو دﻓﻌﻪ در ﺻﺪ ﺳﺎل اول و ﺑﺎﻗﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺟﺪول ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .«...اﻣﺎ در واﻗﻊ ﮔﺬر در ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی  ١٠٥ ،٨ ،١٢٢ ،٨ﺳﺎل رخ ﻣﯽ
دﻫﺪ.
ﺟﺪول ﺳﻮم )ص  ٣٦-٣٥ﮐﺘﺎب ،ص  ٢٨-٢٧ﻧﺴﺨﻪ( در دو ﺻﻔﺤﮥ ﮐﺎﻣﻞ از ﻧﺴﺨﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺟﺪول در ﺳﺘﻮنﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻫﺮه ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎل از ﺻﺪ ﺳﺎل اول درج ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺳﺎل ﺻﺪم
ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺰارم ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ و از ﺳﺎل ﻫﺰار ﺗﺎ ﺳﺎل ده ﻫﺰار ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻫﺮه
آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ دورۀ ﺗﻨﺎوب زﻣﯿﻦ و زﻫﺮه در ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺪت ﻫﺸﺖ دور ﮐﺎﻣﻞ زﻣﯿﻦ و  ١٣دور ﮐﺎﻣﻞ زﻫﺮه
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ( .در ﺳﺘﻮن ﻧﻬﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺮهﻫﺎی زﻫﺮه در ﻫﺰار ﺳﺎل آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺘﻮن دﻫﻢ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ روزاﻧﮥ زﻫﺮه در ﺳﯽ روز و در ﺳﺘﻮن آﺧﺮ ،اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﺳﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

