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  های دورۀ اسالمی زیج
  های بنو ون دالن مجموعۀ مقاله

  ١پویان رضوان

شارات اشگیت۲۰۱۴در ژانویۀ  دورۀ  های زیج«را با عنوان  ٣جلد دیگری از مجموعۀ واریوروم ٢، ان

ژوهش تاریخی :اسالمی شر کرده است. این کتاب که با  ٤»تحلیل ریاضی و  دمه و صفحه مق ۱۲من

ه مقاله از صفحه متن اصلی چاپ شده ۳۵۰
 
           ، شامل ن
ُ
 دکتر        

های دورۀ اسالمی است که هر دربارۀ زیج ٥بنو ون دالن

ش شریات تخصصی تاریخ علم کدام از آنها پ چاپ  ر در 

هشده رجس رین مورخان نجوم و ریاضیات اند. مؤلف از 

ژوهش در زیج های دورۀ  دورۀ اسالمی با حوزۀ مطالعاتی 

اسالمی و نیز انتقال علم بین تمدن اسالمی، چین، هند و 

ش اری مجلۀ بین اروپا است. وی پ راس تاریخ المللی ر و

وریا ماتماتیکابه نام  ریاضیات س ر عهد ٦ه ه داشت و را 

ژوهشی هم رست طرح  نی «اکنون سر آثار عربی و الت

  در مونیخ است.  ٨ادر آکادمی علوم باواری ٧»بطلمیوس

ه مجموعۀ مقاله های مندرج در این جلد به دو دس

م شده ۀ نخست با عنوان کلی تقس رای تحلیل روش«اند. دس شامل پنج مقاله است که » ها زیجهایی 

رت ر است:عنوان آنها به    ب ز

رای بازیابی شاخصه یروش« -۱ اخته از آماری  تاوروس؛ »دورۀ اسالمی های زیجهای ناش شمارۀ  ٩،س

 ؛ ۱۴۵ -۸۵م، ص ۱۹۸۹، ۳۲

                                                        
یاد  .١ رةالمعارفب  pnrezvani@gmail.comاسالمی،  دا

2. Ashgate 
3. Variorum 
4. Islamic Astronomical Tables, Mathematical Analysis and Historical Investigation 
5. Benno van Dalen 
6. Historia Mathematica 
7. Ptolemaeus Arabus et Latinus (PAL) 
8. Bavarian Academy of Sciences and Humanities 
9. Centaurus 
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رخی فرمولبخش رةالبروجهای نجومی؛ مقدمات؛ تمایل های اصلی: نمادگذاری و  زیج در  دا

جفینی د در س   زیج شامل.؛ خروج از مرکز خورش

تاوروس؛ »بطلمیوس جدول تعدیل زماندربارۀ « -۲  ؛ ۱۵۳ -۹۷م.، ص ۱۹۹۴، ۳۷، شمارۀ س

های اصلی: تعدیل زمان: بیان نظری؛ بخش

رای تعدیل زمان؛ جدول تحلیل جدول هایی 

رای تعدیل زمان: زمینۀ تاریخی، توضیح  بطلمیوس 

یجه گیری، جدول تعیین جدول، تحلیل ریاضی، ن

 .۱۲۷۸زمان در پاپیروس پ. لندن 

رای مقدار حقیقی طول « -۳ رةالبروججدولی  ی دا

د در  شریۀ مؤسسۀ تاریخ علوم ؛ »زیج جامعخورش

، طبیعی یوهان ولفگانگ گوته شگاه فرانکفورت ، دا

 ؛ ۱۹۰ -۱۷۱م.، ص ۱۹۹۴

در این مقاله ون دالن جدولی را تحلیل کرده که 

روفسور ا . س. کندی در  یادوارۀ                      ِ             با جدولی که 

مرتبط است.  ررسی کردهم.) ۱۹۷۷( ویلی هارتنر

سی بخش   ۲-۶- ۳بخش اصلی این مقاله بازنو

 م.) است.۱۹۹۳نامۀ دکتری ون دالن (پایان

نی« -۴ مطالعاتی در علوم دقیق دورۀ  :از بغداد به بارسلون؛ »خوارزمی: تحلیل تعدیل زمان زیج بازب

روفسور خوان ورنت ی. سامسو، بارسلون، اسالمی به یاد  ولراس و ج  ی. کس ۀ ج  راس ِ                    ، و                ِ م.، ۱۹۹۶          

 ؛ ۲۵۲ -۱۹۵، ص ۱ج 

رای مطالعۀ جدولبخش های نجومی خوارزمی؛ های اصلی: زندگی و آثار خوارزمی؛ منابعی 

ن دربارۀ  ش رای تعدیل  زیجررسی نتایج پ خوارزمی؛ تعدیل زمان؛ تحلیل جدول خوارزمی 

قل، بازسازی ت ضریبزمان: توضیح جدول،  واییبدیل، متغیر مس د  مطالع اس به و تعدیل خورش

ر نتایتاریخ، تخمین مقدار ثابت مبدأ کار رفته روش  ج حاصل از، روش کمترین مربعات، تفس

دی  های بازهکمترین مربعات،  رای یافته انتقالاطمینان، تعدیل خورش ، انتقال در جدول خوارزمی 

 تعدیل زمان.    

شأ جدول« -۵ نگم ی س ِ       های حرکت میانگین ج  ان؛ »                  م.، ۲۰۰۰، ۳۵، شمارۀ مجلۀ تاریخ علم هندوس

 ؛ ۶۶ -۴۱ص 

شأ مقدارهای  رفته؛کار های میانگین روزانۀ بههای اصلی: مواضع مبدأ زمانی؛ حرکتبخش م
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رای حرکت نگ  ی س رای گره صعودی ِ                 ج  نگ  ی س ِ                       های میانگین روزانه؛ بازسازی جدول ج                                   

 مریخ.  

ۀ دوم مقالهعنوان  ر مقاله با عنوان ۴است. این بخش شامل » هامطالعاتی در زیج« هاکلی دس های ز

  است:

ین زیج هندی زیج ناصری« -۶ ها و ارتباطش اسالمی همراه با جدول -تألیف محمد بن عمر. نخس

نگری؛ چاپ نخست در »زیج عالئیبا  ۀ مطالعاتی در تاریخ علوم دقیق به یاد دیوید پ راس ، و

ریل،  )، ۸۶۲-۸۲۵م. (ص ۲۰۰۴     ِ  ِ                                                    سی.  رن ت، ی. پ. هوخندایک، ک. پلوفکر و م. یانو، لیدن، 

 ؛ ۳۷- ۱ص 

ارههای اصلی: حرکتبخش د، ماه و س د، ماه و های میانگین روزانۀ خورش ها؛ مواضع خورش

اره اره؛ تعدیلتاریخمبدأ در ها س د، ماه و س  ها.های خورش

      ُ زیج م  سخۀ خطی دوم « -۷
 
 مت
َ
، مجلۀ تاریخ علوم دقیق و طبیعی در تمدن اسالمی سهیل:؛ »َ  ح ن  

 ؛ ۴۴-۹م.، ص ۲۰۰۴، ۴بارسلون، شمارۀ 

ش بخش ر اساس چی سخۀ خطی الیپزیگ  سخۀ خطی؛ محتوای  ش دوبارۀ  های اصلی: چی

جی، طولشماری، مثلثات، نجوم کروی و زمانموضوعی: گاه رةالبروجهای س ارهدا ها، ی س

رةهای  عرض ارهالبروجدا گاهی س س ارهها، ا ارههای س ها، ثوابت، ها و ماه، گرفتها، رؤیت س

 جغرافی، احکام نجوم، گوناگون. 

ریاضیات آسمانی و ؛ »از بتانی (با همراهی فریتز پدرسن) زیج صابیهای تصحیح دوبارۀ جدول« -۸

س سو فولکر ی. دزمینی. یادوارۀ شصت و پنجمین سال تولد م ۀ ج  راس ِ     . و ابلیو. داوبن، س.           

ر، پ. کونیچ، آ. کوهن و پ. ر. لورچ،  وریکا لئوپولدیناکرش س ، آکادمی علوم ۵۴شمارۀ  ١،آکتا ه

 ؛ ۴۲۸-۴۰۵م.، ص ۲۰۰۸لئوپولدینا در آلمان، 

زارهای دیگر جدولبخش د؛ ا  های منتخب.های اصلی: تصحیح دوبارۀ جدول میل خورش

تأریخ «؛ چاپ نخست ذیل »هاشماری اعصار در زیجگاهها و اعصار در جهان اسالم: تاریخ«  -۹

رةالمعارفدر » ۲آی.   ؛ ۱۱-۱)، ص ۲۷۱- ۲۶۴م. (ص  ۲۰۰۰، ۱۰، چاپ جدید، جلد اسالم دا

ری شده از مبدأ ها و دوره های اصلی: تقویمبخش ها؛ (اصل)؛ تبدیل زمانیها؛ روزهای س

  ها؛ گوناگون.مداخل؛ جدول

                                                        
1. Acta Historica Leopoldina 
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  وسیثاوذوس  ُ َ ا ک ر
  ١مقدم یریمعصومه ام

داللی وس: هندسۀ فضایی و اس ر ثاوذوس
 
ک
 
                                  ا

َ
 
ُ
رجمه و شرح حجت  االسالم علی  ، 

شارات آیت اشراق،  قمشه زمانی ری.۱۷۸ش، ۱۳۹۲قم، ای، ان   ص وز

رد علوم دورۀ اسالمی نجوم کروی است و این به علت اهمیت تعیین وقت در   یکی از شاخه رکار های 

ات نجومی تعیین می د و محاس شود و به همین علت از  اسالم است. اوقات با حرکت ماه و خورش

س می قدیم این شاخۀ علمی در مدارس و حوزه ات را با دقت کافی شد تا ب های دینی تدر توانند محاس

  انجام دهند.

ر (کره
 
ک
 
      هندسۀ کروی یا علم ا

َ
 
ُ
ش                     رای مطالعۀ مثلثات کروی و هر دو پ شی است پایه  نیازی  ها) دا

ره ررسی دا رای ورود به مباحث نجوم کروی. موضوع علم اکر  ند  ر روی  هس های صغیره و عظیمه 

ت به یکدیگر است.  س ش از اقلیدسکره و وضعیت آنها  رفته و  به کار می (قرن سوم ق.م) این علم پ

ره هایی شامل قضیه دربارۀ آن کتاب ه شده  های مهم در مورد دا ر روی کره نوش های عظیمه و صغیره 

وس ٢است. ّ  (معر  ٣تئودوس وس« ش    یااهل  ریاضیدان و منجم یونانی قرن اول ق.م) ،»ثاودوس ی  ٤بی

 مورد توجه منجمان بود، در مجموعهقضایای هندسۀ کروی و قضایا
 
                                یی را که صرفا
ً
ای شامل سه مقاله و               

رکه در دورۀ اسالمی  خواند sphaericaو آن را د پنجاه و نه قضیه گردآور
 
ک
 
 األ

َ
 
ُ
  نامیده شد.   

ر
 
ک
 
 ا

َ
 
ُ
ر دیگر  جع در زمینۀ هندسۀ کروی است. این کتابکتابی مر   وسبه همراه دو ا جزو  ٥تئودوس

ر آثاری بود که  ٦»صغیرنجوم «ای بود که پاپوس (قرن چهارم م.) آن را  مجموعه مل  نامیده است و مش

س از اتمام  شجوی ریاضی باید  رداختن به  اصولدا ش از  در دورۀ خواند.  می مجسطیاقلیدس و پ

شمندان مسلمان  ر ریاضی از دا میده شد. این کتاب نا متوسطاتاسالمی این مجموعه به انضمام چند ا

                                                        
شگاه تهران،  .١ ژوهشکدۀ تاریخ علم دا اس ارشد تاریخ علم،   mamirimoqadam@gmail.comکارش
ظاهرات و اقلیدس در کتاب  الکرة المتحرکةقرن سـوم ق.م) در کـتاب ( )وتولوکوساطولوقوس (معرب آرخـی از این قضایا را  .٢

رده الفلک  اند. به کار 
3. Theodosius. 

٤. Bithynia..اه و مرمره ای صغیر در ساحل دریای س انی آس   ، شهر باس

وس بنگرید به: امیری مقدم،  .٥ ایی با آثار دیگر تئودوس   .۱۰۴-۹۷، ص۱۳۹۱رای آش

٦. The Little Astronomy  که در مقابلThe Great Astronomy  بطلمیوس قرار داشت. مجسطییعنی همان  
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را  رداخته است ز ر سماوی به اثبات قضایا  وۀ هندسی و بدون ارجاع به دوا اولین کتابی است که به ش

ر سماوی مثل  ظاهرات الفلکو  الکرة المتحرکةر مانند  قضایای کتب قدیمی رةالبروجبا توجه به دوا  دا

  اند.  و افق اثبات شده

رجمه شد در دورۀ اسالمی حداقل سه اکر ر ١یا چهار بار به عربی  سی)  و سه بار نیز تحر (بازنو

ر خواجه نصیرالدین طوسی ( ر، تحر ر محی الدین ۶۷۲-۵۹۷شده است که از این سه تحر ق) و تحر

 یو پالتو ٢کرمونایی گرارددو بار توسط  هجری ۶در سدۀ  اکرق) در دست است. ۶۸۲د.(مغربی 

رجمه شده  ٣تیولیایی نی  رجمۀ عربی به الت از روی 

  ٤است.

 کتابی با عنوان 
 
                اخیرا
ً
وس      توسط  اکر ثاوذوس

شر شده  حجت االسالم دکتر علی زمانی قمشه ای من

رجمه و شرح  است که حاوی متن تصحیح شده، 

ر  ر خواجه نصیرالدین طوسی  وس اکرتحر  تئودوس

کتاب است. آقای زمانی، همانگونه که خود در مقدمۀ 

س  بیان می کند، این رساله را در حوزۀ علمیۀ قم تدر

رجمه  س از آن تصمیم گرفته است که آن را  کرده و 

های نجومی فهم آن را  و شرح کند و با آوردن مثال

  ر کند. رای هندسه آموزان آسان

وساکر کتاب  شامل مقدمه، متن تصحیح  تئودوس

ر اکرشدۀ  که بعد  ها و توضیحاتی است ، قضیهتحر

یابد. در آغاز باید بگویم که مصحح  از هر قضیه آمده است و در نهایت با بخش اصطالحات پایان می

ر طوسی از  در هیچ جای این کتاب، نه روی جلد و نه در مقدمه، به این نکته که این کتاب، متن تحر

وس اکر رجمۀ عربی  تئودوس ر طوسی در صور ٥ای نکرده است. اشاره اکراست و نه متن  تی که متن تحر

رجمۀ عربی متن  وۀ تألیف متن، ، چه از اکربا  ر نظر محتوای ریاضی و چه ش متفاوت است. تحر

ژگی ز می اکرهایی دارد که آن را به طور کلی از متن  طوسی و کند. او قبل از تعاریف مقالۀ اول  متما

                                                        
1. Storey, p. 2. 
2. Gerard of Cremona. 
3. Plato of Tivoli. 
4. Dictionary of Scientific Biography, XIII, p. 320. 

ر طوسی از  .٥ اسی ارشد در سال  اکرمتن تحر وس در قالب پایان نامۀ کارش رجمه و  ۱۳۸۹تئودوس شگاه تهران تصحیح،  در دا

نی ۱۳۸۹، امیری مقدمشرح شده است. بنگرید به:  رجمۀ عربی و الت توسط دو محقق تاریخ  ۲۰۱۰در سال  اکر. همچنین متن 

سی چاپ شده است. و دکتر ریچارد لورچ تصحیح شده و به همراه خالچ علم دکتر پل کونی صۀ محتوای ریاضی آن به انگل

ر بنگرید به: امیری مقدم،  ر با این ا ش ایی ب  .۱۰۲-۹۸، ص ۱۳۹۱رای آش
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رجمۀ عربی  ، تاریخچهاکر کند. این  آورد و بعد از این تعاریف پنج اصل موضوع بیان می می اکرای از 

ده است، در اثبات قضیه اکراصول موضوعه که ساختار ریاضی  رده  اکرهای  را قوت بخش به کار 

ر افزودن قضیه می رخی از قضیه شود. او عالوه  های مقالۀ سوم، توضیحات                ِ                        های مقدماتی (ل م) در پایان 

رخی قضیه ها اضافه میمفیدی در آغاز وپا   کند. یان 

  مقدمۀ کتاب
اخت وقت در اسالم«مصحح در مقدمه به موضوعاتی مانند  د در «، »اهمیت ش اهمیت ماه و خورش

اسی ره شکل اجرام آسمانی«، »وقت ش ش «، »بلندی و کوتاهی شب و روز«، »مدارهای دا پیدا

رای همۀ این مطالب شاهد مثالی از  یاشاره م» های چهارگانه با توجه به میل محور زمین فصل کند و 

رداختن به هندسۀ کل جهان (چه اقلیدسی، چه نااقلیدسی  آیات قرآن می س با بیان اینکه  آورد. س

ه ر بحث هذلولوی و چه بیضوی) موضوعی حاش  از سا
 
            ای است و اساسا
ً
های فلکی چونان اخترفیزیک                

ر این نکته تأکید می بی انه روزی، سالیانه و تقدیمی محور کره  تنها حرکتکند که  نیازیم(!)  های ش

اری از مسائل هندسی شکل دیگری به خود  س رک کنیم  زمین است که اهمیت دارد و اگر کره زمین را 

ین خواهند گرفت و این حرکت داللی(؟) تب رند (ص های زمین با هندسۀ فضایی و اس   ).۱۰-۷پذ

  خوانیم: در قسمتی از این مقدمه می

رآنند و بیضوی  وانگهی هندسۀ نااقلیدسی اعم از هذلولوی که بولیایی و لباچفسکی 

این ش ش بود مانند هندسۀ اقلیدسی یعنی اصل پنجم آن در  ١که ان شۀ اثبا در اند

شده حد فرضیه ر خالف اصول هندسۀ  اند و همگی اثبات  وس که  اکراند.  ثاوذوس

ردی است و به و ژه در اثبات اوقات شرعی، عبادات، همه اثبات شده و کار

ر عهده  ه نقش اصلی را  اسی و مهندسی گنبد و محراب و گلدس معامالت، قبله ش

  ).۱۰دارد (ص

 متفاوت در 
 
           در اینجا الزم است به دو نکته اشاره کنم؛ اول اینکه اصل و فرضیه دو مفهوم کامال
ً
                                                                          

ند. اصل موضوعه، گزاره ریم اما فرضیه گمانی است که  اثبات میای است که آن را بدون  هندسه هس پذ

س این عبارت که اصل پنجم هندسۀ اقلیدسی در حد فرضیه است  می تواند درست یا نادرست باشد؛ 

باه است. نکتۀ بعد اینکه قضیه ش اصولهای  از نظر مفهومی اش  اکرهای  نیاز اثبات قضیه اقلیدس پ

وس ند تئودوس ر ٢هس ر سؤال خواهد رفت. همچنین   اکرسؤال ببریم  و اگر هندسۀ اقلیدس را ز هم ز

                                                        
این (در نقل قول .١ ش  ها همۀ کلمات مطابق ضبط کتاب آمده است). ای
 .۲۸۹- ۲۸۵، ص ۱۳۸۹امیری مقدم،  .٢
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زرگ قبل از اسالم «را با تک جملۀ  اکرآقای زمانی در ادامۀ مقدمه مؤلف  شمندان  وس از دا ثاوذوس

  کند.  ای نمی کند و به هیچ یک از مشخصات او اشاره معرفی می)» ۱۱باشد (ص می

  ها معرف نسخه
سخه رای معرفی سه  فاده کرده است فقط انجامۀ آنها را می ای آقای زمانی  ص آورد ( که در تصحیح اس

ش از ۱۱ ر اکرسخه از  ۷۰). از آنجا که ب ران موجود است در کتابخانهطوسی  تحر رخی از  ١های ا و 

سخه را معرفی کند. همچنین او  ند، الزم بود مصحح این سه  رغلط هس ار صحیح و بعضی هم  س آنها 

سخه ده بود اکتفا می نباید به  ش رس ) و باید در انتخاب ۱۱کرد (ص هایی که به گفتۀ خودش به دس

ری به خرج می سخه ش را از  ها دقت ب ر اکرداد، ز های  سخۀ معتبر در کتابخانهطوسی حداقل ده  تحر

ران موجود است که قبل از قرن نهم هجری کتابت شده    ٢اند. ا

سخۀ اول فقط نام کاتب  رای انجامۀ  رازی) مصحح  را ذکر کرده است که (عبدالکریم شریف ش

فاده از فهرست اسایی دناوارۀ  ها و فهرست متأسفانه با اس . شدم سخه و محل نگهداری آن، موفق به ش

سخه اما با توجه به انجامۀ دوم و سوم می سخۀ دوم  توان  اسایی کرد.   کتابخانۀ ۳۴۸۴در مجموعۀ ها را ش

ز نگهداری می ملی سخه از جمل ٣.است شده کتابت ق ۶۹۱ سال شود و به تبر ختانه این  های  سخه ۀخوش

سخۀ شماره  کتابخانۀ مؤسسۀ آیة هللا  ۳۹۹معتبر و قدیمی این رساله است. انجامۀ سوم که متعلق به 

سخه (گ ٤روجردی است   پ) چنین آمده است:۳۵، در اصل 

ذ  ك العاللتم بعون اهللا امل  ر  ل ثاو  ِ  ُ م رسالة/ اال ك    ِ   َ  َ / بتاريخ يوم األربعا من تاسع    ْ يوس   ِ س   ُ و             ُ
             ّ       / من هجرة الن بی علی ٥عرش شهر حمرم/ احلرام املطابق لسنة مخسة وثامنني بعد األلف

ّ       ُ             هاجرها االف التحية والثنا/ راقمه اقل اهل العلم/ ابن عب اس الن وری األلكائی/                                                      
ياه علی االستاد/ افضل اهللا وقد/ استنسخته يف داراخلالفة الطهران عند/ قرائتی 

 .ه االصفهانی/ سلمه الل

دالل می   کند که  مصحح با توجه به این انجامه اس

را سال  به نظر می باهی رخ داده است، ز سخه اش تهران  ۱۰۸۵رسد در تاریخ این 

هنوز دارالخالفه نبوده است، و چنانچه دارالخالفه بودن تهران را صحیح بدانیم که 

باه نمی  اش
 
ده طبعا س            نو
ً
شمریم،  ۱۰۸۵کند باید تاریخ نگارش رساله را بعد از              

                                                        
  .۸۵۰-۸۴۸ ص، ۲ درایتی، ج .١

ر  .٢ ش  .۳۳۹-۳۳۷بنگرید به: مایل هروی، ص رای اطالع ب
وسمن  .٣ ر تئودوس

 
ک
 
ر ا            تحر

َ
 
ُ
سخۀ معتبر آن تصحیح کرده         فاده از هشت  شر است. را با اس رجمه و شرح ریاضی آن آمادۀ   ام که به همراه 

نی اشکوری، دفتر اول، ص . ٤  .۱۹۹حس
به ٥  هجری قمری. ۱۰۸۵محرم  ۱۹. چهارش
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ارالخالفه بودن تهران همخوان باشد، و العلم یعنی باید تاریخی فرض کرد که با د

  ). ۱۲له (ص  عند ال

سخه صحیح است، اما با کمی دقت درمی یابیم که کاتب این  تا اینجا شک مصحح به تاریخ کتابت 

خ فضل ق) است و چون ۱۳۲۷رجب  ۱۳مطابق با  ۱۲۸۸مرداد   ۹ -۱۲۲۲دی  ۳هللا نوری ( سخه ش

خ فضل سخه خطایی رخ داده ۱۰۸۵هللا نوری در سال  ش ن انجامۀ  س در نوش شده بوده  ق هنوز متولد 

ق باشد که با ۱۲۸۵تواند باشد، بلکه فقط باید  ق می۱۳۸۵ق و نه ۱۱۸۵است. سال صحیح کتابت نه 

رای اطمینان » بعد األلف«را قبل از عبارت » مأتنيو«این وصف کاتب عبارت  از قلم انداخته است. 

خ فضلخواننده از این که ک سخه همان ش خ فضل اتب این  سخۀ دیگری به خط ش هللا  هللا نوری است، 

روجردی نگهداری می ۳۹۷نوری را که به شمارۀ  سه کردم.  در کتابخانۀ آیةهللا  سخه مقا شود با این 

خ فضل ۳۹۷رسالۀ سوم از مجموعۀ  ق ذکر شده ۱۲۸۱هللا نوری است و تاریخ کتابت آن  به خط ش

سخه یکسان است، بی ستاست. چون د سخۀ  خط هر دو  خ فضل ۳۹۹ردید  هللا نوری کتابت  را هم ش

  کرده است. 

  روش تصحیح
جز چند مورد انگشت شمار که در  متن تصحیح شدۀ موجود در این کتاب فاقد سازوارۀ انتقادی است. به

سخه رانتز به تفاوت ضبط  سخه، میان متن و داخل  ر  ها، آن هم بدون ذکر نام  اشاره شده است ا

سخه دیگری از تصحیح متن که حداقل می ست شامل شمارۀ صفحۀ  شود. مصحح  ها باشد دیده نمی توا

  گوید: در مورد روش تصحیح خود چنین می

سخه د و هر  م رس سخه به دس زدیک رای این کار سه  ر  ای که متن آن به واقع 

ر می رانتز  بود متن قرار دادم و آنچه از واقع دور سخه بدل در  نمود را به عنوان 

م... (ص    ).۱۱نگاش

فادۀ  همچنین در متن تصحیح شده عبارت  سخۀ معتبر مورد اس هایی وجود دارد که فقط در تنها 

سخه مصحح دیده می ر  سخه اضافه شده شوند و در سا ۀ  اند؛  های معتبر یا وجود ندارند یا در حاش

یجه گرفت که کا س می سخه اضافه کرده است و هنگام تصحیح باید از توان ن تب آنها را به متن این 

ر اکرمتن اصلی  سخه حذف می تحر هایی  شدند. این مشکالت، ناشی از نامعتبر بودن و تعداد کم 

رگزیده است. به عنوان مثال رای تصحیح  توان به  های افزوده می هایی از این عبارت  است که مصحح 

) و مقدمۀ ابونصر بن عراق در پایان قضیۀ یازدهم از ۷۲وازدهم از مقالۀ دوم (ص سه خط آخر قضیۀ د

  ) اشاره کرد. ۱۵۹مقالۀ سوم (ص 

د؛  ه باش در یک متن ریاضی و هندسی، باید متن و شکل از نظر حروف نمادگذاری مطابقت داش

ر رسم به سخه خصوص که در ا ر  ش رخی از الخط بدون نقطه در ب باه  ها ممکن است  حروف با هم اش
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هایی  خصوص در قضیه کتابت شده است. در متن تصحیح شدۀ این رساله به رکه  زگرفته شوند؛ مانند 

فاده شده است به علت بی رای نمادگذاری اس دقتی مصحح در ضبط صحیح  که از حروف زیادی 

جایی حروف در  های زیادی وجود دارد که در یک قضیه با حروف تکراری و گاهی جابه حروف، مثال

له یم و این مس رو هس   شود. باعث سردرگمی خواننده می متن رو

ل   ها رسم ش
های سه  در فهم مسائل هندسی شکل صحیح و واضح نقش مهمی دارد و این موضوع در مورد شکل

ر از  اکربعدی  رخی از آنها پیچیده و  که فهم آنها از روی صفحۀ کاغذ کمی مشکل است و 

ند اهمیتی دو چندان پیدا می کنند دقت  طلب دیگر که ایجاب میکند. دو م نمادگذاری حرفی هس

م شکل رس ری در  ش سخه ب م یکی رسم های این رساله از روی  ه باش الخط بدون نقطه در   ها داش

سخه اری از  شود در صورت عدم رعایت دقت  هاست که همانگونه که در باال گفته شد باعث می س

م و دیگ ه باش ر متن در شکل نیز حروف تکراری داش رخی از  ری شکلعالوه  باه در  های ناقص و اش

  هاست. سخه

ها اشکاالتی  دقت نکردن به نکاتی که در باال اشاره شد باعث شده است در تعداد قابل توجهی از شکل

ه باشد. به عنوان مثال در شکل قضیۀ  سخه ۲۲وجود داش ها اصالح  از مقالۀ دوم، هم نقص شکل موجود در 

ر سخه شده است و هم به خاطر  ، دو ح، دو رها دو  تعدادی حروف نامگذاری و رسم الخط بدون نقطۀ 

نید. در شکل دیده می نو دو  ت   شود. شکل کتاب و شکل صحیح را در ادامه بب

      

  )۸۳، ص ۱۳۸۹، مقدم (امیری شکل صحیح  )۱۰۶(ص  شکل کتاب  
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باه جایگذاری شده۱۱۲از مقالۀ دوم (ص  ۲۳در شکل قضیۀ  رخی از  ) نیز حروف اش اند و در 

رخی از  ) مصحح می۱۴۵های مقالۀ سوم مثل شکل قضیۀ نهم (ص  شکل گوید به خاطر کمی جا 

ر آمده است: حروف در شکل نیامده   اند. این دو شکل به همراه صورت صحیحشان در ز

      
  )۷۸، ص ۱۳۸۹، مقدم (امیری از مقالۀ دوم ۲۳شکل قضیۀ   )۱۱۲(ص  شکل کتاب  

  

  )۱۴۵(ص شکل کتاب 

  
  )۱۰۶ص ، ۱۳۸۹مقدم،  (امیریاز مقالۀ سوم  ۹شکل 
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  ترجمه و شرح
وسدر کتاب  ، مصحح بعد از هر قضیه و شکل آن توضیحاتی آورده است. این توضیحات اکر ثاوذوس

رخی از  رجمه، شرح و در  ره ها مثال قضیهمخلوطی است از  های موجود در  هایی نجومی که وضعیت دا

ره ها به کسانی که این کتاب را به دالیل  دهد. آوردن این مثال های فلکی تطبیق می هر قضیه را با دا

رد این قضیه کند تا قضیه کنند کمک می نجومی مطالعه می ها آگاه شوند. اما  ها را بهتر درک کنند و از کار

یه یک جزوۀ درسی است؛ به این معنا که مرز مشخصی بین بندی ا صورت  ر ش ش ین توضیحات ب

رخی از   در 
 
            رجمه، شرح و مثال نجومی وجود ندارد و سعی شده است فقط مفهوم منتقل شود. مثال
ً
                                                                         

شده و در قالب یک مثال نجومی توضیح داده شده است. این کار مصحح  قضیه رجمه  ها صورت قضیه 

ایی با نجوم ندارند و این کتاب را از دید هندسی مطالعه میشود کس باعث می کنند نتوانند از  انی که آش

فاده کنند.   رجمۀ آن اس

ت میان قوس س ها و خطوط است  مصحح قضیۀ دهم از مقالۀ سوم کتاب را به این دلیل که موضوع آن 

 لگاری۱۵۰داند (ص  با مبحث لگاریتم مرتبط می
 
      ). او در بخش اصطالحات
ْ
  کند:  تم را اینگونه تعریف می                    

ت بین خط لگاریتم: س   ).۱۷۸ها و اعداد (ص  عبارت است از 

ر مبنای این تعریف در ابتدای شرح این قضیه چند مثال می رای  و  آورد که بتواند مفهوم لگاریتم را 

 در یکی از مثال۱۵۱- ۱۵۰خواننده روشن کند (ص 
 
               ). مثال
ً
  گوید: ها می       

ت  س ت او به قوس چهل درجه نصف است و  س ست درجه باشد  هرگاه قوسی ب

اد درجه ربع می ت به هش س   باشد.  به شصت درجه ثلث و 

ت میان قوس س ررسی می      ِ                                                                 چند ا شکال به این توضیحات وارد است؛ اول آن که در این قضیه  شود و  ها 

ست این ت  نه میان قوس عریف لگاریتم از کجا آمده است. با نگاهی ها و خطوط و دوم آن که روشن ن

رای روشن شدن مفهوم لگاریتم آورده است متوجه می به مثال فوق و مثال شویم  های دیگری که مصحح 

ت که اینها مثال س ند. هایی از    های ساده هس

*** 

ر مفاهیم هندسی و نجومی این کتاب را به خوبی درک و  ش سعی کرده در پایان باید گفت که مصحح ب

مندان عرضه کند اما اشکاالت فراوانی در مقدمه و تصحیح  است آنها را در قالب یک کتاب به عالقه

ر وجود دارد. آقای زمانی باید نصیرالدین طوسی را به عنوان مؤلف این رساله معرفی می کرد و بهتر  این ا

سخه م بود او  رس ری انتخاب  و در تصحیح متن و  ش ر دقت می شکل های معتبر و ب ش کرد تا  ها ب

رجمه، مثال متن صحیح م. همچنین او باید مرز بین  ه باش های نجومی و شرح را مشخص  ری داش

های فراوان هندسی و نجومی که از دورۀ اسالمی به جا مانده است با رعایت  کرد. امیدواریم رساله می

شر شو انداردها و با دقت و کیفیت مطلوب تصحیح و من   د.اس
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  سلیت

نگار  سمپلونیوس، تاریخ -دولدبا اندوه فراوان خربدار شدیم که خانم ایوونه 
خرداد  ۲۶در روز دوشنبه  میراث علمیو از مشاوران نرشیۀ  ریاضیات دورۀ اسالمی

ری طوالنی  بر اثر) ۲۰۱۴ژوئن  ۱۶( ۱۳۹۳ درگذشت. او در شهر هایدلربگ آملان بی
بود. خانم دولد به               ِ      ) در شهر هارل م هلند۱۹۳۷مه  ۲۰( ۱۳۱۶اردیبهشت  ۳۰ متولد

الدین جمشید کاشانی در  غیاث مفتاح الحسابپاس تهیۀ دو فیلم ویدئویی بر اساس 
عنوان شهروند افتخاری کاشان را در شهر کاشان دریافت کرد. نام این دو  ۱۳۷۹آبان 
ن تهیه و است که ترجمۀ فارسی آنها را خانۀ ریاضیات اصفها» جادوی مقرنس«و » ای برای کاشانی   ّ قب ه«فیلم 

 توزیع کرده است.

  

  

و صمیمی بود. او از دریافت شهروندی افتخاری کاشان  ، ورزشکاررو خانم دولد پژوهشگری جدی، خوش
. فقدان او برای جامعۀ جهانی برد مکاتبات رسمی خود به کار میخشنود بود و این عنوان را روی رسبرگ 

  همکاران، دوستان و آشنایانش ماندگار است.ناپذیر و یادش در دل  نگاران علم جربان تاریخ
 
 
 


