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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 
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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. 
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