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  یطهران نیالد جالل دیس
  افشار غالمحسین صدری

  
حاضر بـرای نسـل جـوان  آغاز عصرهای درخشان علمی ایران در  یکی از چهره

ــروزی  ــناسام ــاراتی  ناش ــت علمــی و انتش ــانی فعالی ــه زم ــت. او ک ــده اس مان
از انتشـار آثـارش دسـت کشـید،  ،چشمگیری داشت، هفتادوهفت سـال پـیش

در خارج از ایران زیست، با محافل دانشگاهی ایران سروکاری نداشت،  ها سال
 بـار کیو استاندار شد در هیچ طرف محبوبیتی نیافـت و  و سناتوربا اینکه وزیر 

استعفایش از ریاست شورای سلطنت  به خاطرها افتاد  مش بر سر زبانهم که نا
  .میندازیباینک جای آن دارد که به کارنامۀ علمی این مرد بزرگ نگاهی  بود.

نی ااالسالم مرنـدی از روحانیـان سرشـناس آذربایجـ شیخ یعل دیسفرزند  ١الدین طهرانی سید جالل
در تهران تولد یافت و پـس از تحصـیالت مقـدماتی وارد  یشمس ۱۲۷۲سال  در مقیم تهران بود. او

آقـای اکبـر  منقـول بـود.  و  مدرسۀ سپهساالر شد که در آن زمان مرکز عمدۀ تحصـیل علـوم معقـول
آقا مهدی  برند: حاج    الدین طهرانی معلمان او را چنین نام می شان دربارۀ سید جالل  مقاله مشعوف در

آقا شیخ باقر گنابادی در عرفان، شـیخ سـعید خـویی در رمـل، آقـا  ،تقویم در استخراج ٢یباش منجم
در عـدد، میـرزا  ٣، آقا داود عـرب در جفـر، آقـا غالمحسـیناتیالهمیرزا محمود قمی در حکمت و 

هیئت، میرزا  در ٥هندسه، میرزا محمودخان کوکب شناس در ٤ین خاندال طب، میرزا نظام ابراهیم در
                                                    

 نوشت، همان امال حفظ شد. خود را به سبک آن روزگار با طا می یخانوادگالدین نام  . با توجه به اینکه سید جالل١
               ).۲۰۸ص ، اعتماد السلطنه( باشی شد و به استخراج تقویم پرداخت  جانشین پدرش حاج غالمحسین منجم  یقمر ۱۲۸۴. او در سال ٢
  . دکتر غالمحسین مصاحب.٣
 .سیدر پارن تکنیک و مدرسۀ معد التحصیل مدرسۀ پلی ) فارغیشمس ۱۳۳۳- ۱۲۶۰( الکمالم مهندسالدین غفاری  . نظام٤
) نخستین ایرانی دارای تحصیالت دانشگاهی در زمینۀ یشمس ۱۲۹۹ - ۱۲۱۱. میرزا محمود قمی ملقب به مشیرالوزاره و مشاورالملک (٥

 نجوم جدید.
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الملـک در  در شـیمی، کمال ٢میـرزا کـاظم ه، میرزا محمودخـان پسـردر السنۀ خارج ١اکبرخان علی
برگل فرانسوی در حسـاب.  ویموسدر نجوم و تعیین کواکب و  ٣نقاشی، میرزا اسدالله خان مازندرانی

ایـن  های او هم، که بعدها آنها را وقف آستان قدس رضوی کـرده اسـت، حکایـت از فهرست کتاب
جلـد، ادبیـات  ۷جلد، لغـت  ۱۷۲یاضی، نجوم، هیئت و احکام ر :تنوع و گستردگی مطالعات دارد

 ۲۶جلد، تـاریخ و جغرافیـا  ۱۶ جلد، فلسفه، حکمت، کالم و عرفان ۶جلد، فقه  ۱۰جلد، دعا  ۴۲
جلـد،  ۱ جلـد، قـوانین ۲جلـد، منطـق  ۳جلـد، اخـالق  ۱۱نگ و مجموعه جلد، ُج  ۶ جلد، تفسیر

 ۱ نحـو و  جلد، صـرف ۳، شیمی جلد ۲طبیعیات جلد،  ۵جلد، طب  ۹ ، اخبارجلد ۳خوشنویسی 
جلـد، علـوم غریبـه  ۱شناسی  جلد، کتاب ۱جلد، علوم جنگی  ۲جلد، عقاید  ۴بیان  و  معانی جلد،

  جلد. ۵جلد، مرقع  ۲جلد، موسیقی  ۱ جلد، رجال ۱۵

  
  الدین طهرانی در حال رصد خوشیدگرفتگی در مشهد سید جالل

                                                    
 اکبر دهخدا. علی .١
  دکتر محمود شیمی. .٢
 ).۳۰۱۷و  ۲۸۷۷، ص ۴ ج (منزوی، ق۱۳۰۶ درانی متولده هزارجریبی مازنلمیرزا اسدال .٣
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 ۱۳۱۲گاهنامۀ ای از صفحه

الدین طهرانی با یک چنین پشتوانۀ مطالعاتی در کسوت روحانیـت وارد جامعـه شـد،  سید جالل
های تازه داشت.  به افق و چشمکه به برکت انقالب مشروطه در حال نوزایی و نوجویی بود  یا جامعه

گاهی ی و گـوی کرد  اش می آورده بود اخترشناسی سخت شیفته به دستهای گوناگونی که او  از میان آ
  جست. آن راز هستی را می در

خوبی پذیرفتــه شــده بــود. میرزاحســن  ز بــهورســد او در محافــل روشــنفکری آن ر می بــه نظــر
وزیر و  خسـتهای اشـرافی و کسـی کـه بارهـا ن ترین خانواده الممالک عضو یکی از معروف مستوفی

 دیسـو خوانـد  مـی »بـرادر عزیـز« او راوزیر شده بـود، 
مدرس، روحانی و سیاسـتمدار سرشـناس آن روز  حسن

طــوری کــه وقتــی   و دوســتش بــود، بــه نینشــ هم
را  الممالک و مدرس اخـتالف پیـدا کردنـد، او مستوفی

  .قراردادندحکم 
مستوفی چنان عالقه و اعتمادی بـه طهرانـی داشـت 

بـه معاونـت وزارت  او رااش  وزیری که در زمان نخسـت
طهرانی نپذیرفت و گفت، ایـن کـار  معارف برگزید. ولی

  دارد. او را از مطالعاتش بازمی
نی به همـین دلخـوش بـود کـه در گوشـۀ بـاغ اطهر

مستوفی (محل کنونی دانشگاه الزهـرا) در زیـر درخـت 
او در عـین حـال ایـن  ١چناری مطالعاتش را دنبال کنـد.

، هنگــامی کــه ۱۳۰۶شــجاعت را داشــت کــه در ســال 
از ترس حاکمان از او دوری مدرس مغضوب بود و همه 

  تن خود بمالد.  کردند، همچنان در کنارش باشد و پیه گرفتاری را به می
. بعد از ۱۳۳۶/۱۲۹۵است در سال  قواعد استخراج تقویم یما ترین اثری که از طهرانی یافته قدیم

بود که از  امهگاهن کار او در آن زمان انتشار نیتر بزرگاما  ٢است. تقویم احمدیخودش  ۀبه نوشتآن 

                                                    
ای نوشت و تقاضا      دکتر محمد باقری به رئیس وقت دانشگاه الزهرا نامه ۱۳۷۹ختانه هنوز باقی است. در مهرماه . این درخت چنار خوشب١

عادل برد، ولی آن شخص از  هم از دکتر حدادای  الدین طهرانی در آنجا نصب شود و برای این کار تأییدیه جالل یاد سید  ای به کرد لوحه
 ترس غوغای عوام تن به این کار نداد.

یسد:  می ۱۳۰۷ ۀاهنامگ. او در مقدمۀ ٢ باشم و برای اصالح آن  جانب متصدی ترتیب تقویم و استخراج آن می چند سال است که این«نو
گرفت. اول مرتبه در  به خودآبرومندی  ورتص و را از دست داد سابق خود کم تقویم ایران وضع ام تا آنکه کم قدر مقدور سعی کرده به

نشانی از آن  موجود چاپی یا خطی یها فهرستاما در » نام تقویم احمدی نظیر تقاویم جدید مرتب ساختم... هفت سال قبل تقویمی به
 است. درآمده گاهنامهصورت   تا آنکه به ادامه داشته ها میتقودهد که انتشار این  شمسی نشان می ۱۳۰۳نیافتم. در عوض وجود تقویم 
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یـا  ١»آلمانـاک«ی آغـاز نـوعدر  گاهنامـهرا منتشر کرد.  از آنسالی یک شماره  ۱۳۱۵تا  ۱۳۰۶سال 
 ٢شـده اسـت منتشـرکه در قطع جیبـی کوچـک  ۱۳۰۶گاهنامۀ زیرا شمارۀ اول آن، ؛ کتاب سال بود

از پـس شـده اسـت)،  چـاپ ۱۰×۱۵خشتی  است، در قطع نیم ۱۱×۵/۱۶ برخالف بقیه که قطعشان(
معاهدات ایـران  ، شامل فهرست مصوبات مجلس شورای ملی،یشمس ۱۳۰۶مقدمه و تقویم سال 

، هـا یفروشـ کتابها و  های تهران، کتابخانه با دول خارجه، نمایندگان دول خارجه در ایران، چاپخانه
های معـروف تهـران و  هـا، تجارتخانـه هـا و صـرافی ، بانـک۱۳۰۵در سـال  منتشرشـدههـای  کتاب

 ها، گاراژهـا و ، کمیسـریها، مؤسسات تجارتی دولت شوروی، مؤسسات وابسته به بلدیـه انشهرست
  .ستها حمام

  
باغ اصـفهان نصـب  یشاخص ظهر  که طهرانی به صورت سنگی مکعب مستطیل در حیاط مدرسۀ چهار

یر حک شده است:   کرده است. بر وجوه جنوبی و شرقی این شاخص کتیبۀ ز
شمسـی ایـن سـنگ  ۱۳۱۱آبانماه  ۸عقرب و  ۷قمری و  ۱۳۵۱اآلخره  جمادی ۲۹در روز یکشنبه «

 ۀالـدین الحسـینی الطهرانـی در مدرسـ برای تعیین ظهر حقیقی بیادگار سفر اصفهان اینجانب سید جالل
گردد در زمان  اش معدوم شد ظهر حقیقی واقع می غربی این سنگ سایه رچهارباغ نصب شد که چون جدا

درجـه و  ۵۱ین طول اصـفهان طفی مدرس نجل مرحوم سید عبدالحسین سیدالعراقتولیت آقای آقا مص
ینویچ و عرض آن  ۳۵ دقیقۀ شمالی اسـتوا و انحـراف قبلـه از جنـوب بـه  ۴۵درجه و  ۳۲دقیقۀ شرقی گر

نما  دقیقه در شرق جنوب مغناطیسی قطب ۵۴درجه و  ۴دقیقه و جنوب جغرافیایی  ۱۱درجه و  ۴۵مغرب 
متـر اسـت و بـه واسـطۀ انکسـار شـعاع  ۱۵۲۰تا  ۱۴۷۵ان از سطح اقیانوس مابین است ارتفاع اصفه

  ».شود دقیقه بلندتر از روزهای حقیقی می ۷دقیقه تا  ۳روزهای سال از 

معرفـی کوتـاهی از مشـاهیر  پس از مقدمه و تقویم شـامل ایـن مطالـب اسـت: ۱۳۰۷گاهنامۀ 
                                                    

1 almanac 
 .صحیح است ۱۳۰۶ اند، حال آنکه نوشته ۱۳۰۷ را گاهنامه. در غالب منابع به پیروی از شادروان ایرج افشار آغاز انتشار ٢



 

  

د نمونه ١۴٢ ۀ  الدین طهرانیجاللای از خط س در حاش

سخۀ کتابخانـۀ دولتـی  زیج جامع ار گیالنی،  کوش

 .۵۷۵۱رلین، به شمارۀ 

آوردن  بـه دسـتر علـم نجـوم، قاعـدۀ جهان، فهرست اختراعات مهم و تاریخشان، تـاریخ مختصـ
(از قبیل درمان سوختگی، رفـع پشـۀ  ها یدانستن، ریو مقادهای هندسی، جدول اوزان  مساحت شکل
بـا  همراه ۱۳۰۶وزیران ایران از آغاز مشروطیت تا سال  گیری لباس)، وزیران و نخست استخرها، لکه

  وقایع مهم. یشمار گاه
عنوان ضــمیمۀ   طهرانـی هــر ســال کتــابی را هــم بــه

  کرد، به این شرح: منتشر می گاهنامه
  .قاضی صاعد اندلسی مماأل  طبقاتترجمۀ  ·
  .نظامی عروضی سمرقندی چهارمقالۀ ·
  .جوینی جهانگشای ·
  .المغرب المشرق الی  حدود العالم من ·
   ف.وترجمۀ طالب هیئت جدید فالماریون ·
  .ابن بلخی فارسنامۀ ·
  .عبداللطیف سیفی قزوینی التواریخ  لب ·
بخش مربوط بـه تـاریخ  -التواریخ رشیدی  جامع ·

  .هالکو
) همـراه بـا یبـه عربـمـافروخی ( تاریخ اصـفهان ·

  .االرشاد فی احوال صاحب ابن عباد
  از محمد ابن محمد ابن حسن قمی. قم تاریخترجمۀ  ·

کـرد کـه از جملـۀ  هایی از تألیفات خود را در هر شـماره منتشـر می ها و مقاله او در عین حال رساله
  آنهاست:

  های مختلف حال دانشمندان ریاضیات و نجوم در شماره شرح ·
  حال مستشرقین ح شر ·
  آن و اصطالحاتعلم احکام نجوم  ·
  شرح آالت رصد ·
  نجوم در اسالمتاریخ علم  ·
  تصرفات علمای اسالم در ریاضیات عالی ·
  فیایی)ااصفهان، نصف جهان (سفرنامۀ طهرانی به اصفهان، شامل اطالعات تاریخی و جغر ·
  تاریخ ارصاد مهمه ·
  قدیمۀ فارس آثار ·
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  صور قدیمۀ فلکی ·

بینیم و همـۀ    ای از سـایر نویسـندگان معاصـر نمـی هتهیچ نوشـ گاهنامهنکتۀ جالب این است که در 
ای، جـز در فهرسـت  مطالب از خـود او یـا از پیشـینیان اسـت. نکتـۀ دیگـر اینکـه در هـیچ شـماره

 دیآقـا سـهـای  عکـس با چـاپشده است. در عوض نو وزیران از رضاشاه نامی برده  رانیوز نخست
 نیمحمدحسـ دیسـان انقـالب مشـروطه و آقـا محمد طباطبـایی از رهبـر دیآقا سعبدالله بهبهانی و 

  قدر شیعیان در آن زمان، به تجلیل آنان پرداخته است. اصفهانی مرجع عالی
ایرانی اسـت، از ایـن قـرار:  یها ماه به جای نام ییها نامیکی از کارهای عجیب طهرانی پیشنهاد 

، مـرداد)( زیـب ، آتـشتیـر)( زیگرمـاخ، خـرداد)پرور ( ، جاناردیبهشت)آور (  را (فروردین)، گلآ چمن
آور  آبان)، اندوهگین (آذر)، سـرماده (دی)، بـرف( زیر ، بارانمهر)( یخو ، دژم(شهریور) بخش جان

  فام (اسفند). بهمن)، مشکین(
  تألیفات طهرانی، جز آنها که نام بردیم، از این قرار است:

سـول جعفریـان از و آقـای راسـت منتشر شـده  ۱۳۱۶برای مدارس که در سال  تعلیمات دینی ·
  اند. روحانیان فاضل معاصر چاپ صدم آن را دیده

بة المسائل · پاسـخ آنهـا) کـه در  زاده دربارۀ مسـائل نجـومی و تقی حسن دیسهای  (پرسش اجو
  ١) چاپ شده است.۱۳۷۵( فرهنگ ایران زمین ۲۹ ۀشمار

  فصل. ۱۶مقاله و  ۶در  الهیئت بدایت  ·
  قمری. ۱۳۱۸ در لیفأت مسائل هندسیه ·
  منتشر شده است. گاهنامهکه در  هیئت جالل ·
  .ی نجومیها ادداشتی ·

  ام: اما طهرانی از تألیفاتی هم نام برده که من پیدا نکرده

  .قمری و مسیحی یها سالحاوی تطبیق  کتاب جالل ·
  با براهین مفصل و مبسوط در دو جلد. هیئت استداللی ·
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 ١،با دختـری فرنگـی ازدواج کـرد عازم اروپا شد، در بلژیک اقامت گزید، ۱۳۱۵طهرانی در سال 
تـدریس کـرد. او در سـال  جـا هماندر دانشگاه بروکسل به تحصیل نجوم پرداخت و گویا بعدها در 

وزیر  و معاون پارلمانی نخست مشاور ریوزالسلطنه به ایران بازگشت و به سمت  دعوت قوام  به ۱۳۲۵
تولیۀ آستان قـدس، چنـد مـاهی لا پس از آن دو بار وزیر پست و تلگراف و دو بار نایب منصوب شد.

و بـا قـانون مصـونیت  سه بار هم سناتور شد. او با قانون اصـالحات ارضـی -و دو استاندار خراسان
دانشـگاه  ۱۳۵۵آمریکایی مخالفت کرد و بـه همـین سـبب کنـار گذاشـته شـد. در سـال  مستشاران

سال کـه او بـه ایـران  ۳۳ل اما در طو؛ بروکسل با او قراردادی بست برای تألیف تاریخ نجوم در شرق
 اش بـه خانـهیدم کسانی برای تحصیل نجـوم نش بود هیچ مقاله یا کتابی منتشر نکرد. تنها می بازگشته

برخـوردم بـه  turquetۀ ژبـه وا مقدمه بر تاریخ علمهم هنگامی که من در ترجمۀ  اربیک  ٢.رفتند می
 الَح  اش تلفن کردم و او گفت منظور ذات خانه

َ
  ق است.ل

 لطنت برگزیدنـد.وقتی قرار شد شاه از ایران برود، طهرانی را به ریاست شورای سـ ۱۳۵۷ل اسدر 
برای رفع گرفتاری امام خمینی تالش کرده بـود و خـود از خـانوادۀ روحـانی بـود.  ۱۳۴۲او در سال 

 رنجا استعفایش را از شورای سلطنت اعالم کرد و دیگـآمام به پاریس رفت و در اطهرانی برای دیدار 
سال پس از وفاتش جنازۀ او را به ایران آوردنـد  چهار .وفات یافت ۱۳۶۶به ایران برنگشت تا در سال 
  و در مشهد به خاک سپردند.

شـامل  او جز چند تلسکوپ و ابزار نجومی کـه بـه دانشـگاه تهـران داده بـود، همـۀ مـایملکش،
تهران را وقف آستان قـدس کـرد. ور ضح راه امین اش در سه ها، اسباب و اثاث و خانۀ مسکونی کتاب

مخالفت  انم که زمانی در صدد تخریب خانۀ او بودند تا پاساژ بسازند و سازمان میراث فرهنگید می
  دانم فرجام کار به کجا کشید. کرد، اما نمی می

  هایش را نقل کنم: ای از نوشته دانم نمونه مناسب می نجایدر ا

گـاه  و سـپس بـه دیگـران بیـاموزیم، هیچ میریفراگوقتی ایمان داشته باشیم که باید علم را 
  ).۳، ص۱۳۱۳ ۀگاهنامشویم ( منتظر تشویق و تقدیر نمی

گذراننـد، نبایـد مسـامحه  دانـش عمـر می و کسـبجوانان که در راه تحصیل معرفـت 
بایـد بـرای شـرف و علـو ورزند؛ چه آیندۀ ایران منتظر ترقیات فکری آنان اسـت. علـم را 

اش کسب کرد، نه فقط برای معیشت. بایـد عـالم شـد، نـه فقـط کاسـب و از هـیچ  مرتبه
پیشامدی نباید مأیوس گردید و اگر عموم مردم را توجه به این معنی نباشد، نبایـد راه خـود 

  ).۳، ص۱۳۱۱ ۀگاهنامگردانید. (

                                                    
 ود و به جدایی انجامید.بزندگی مشغلۀ فکری پیگیری دارند، ناموفق  رهایی که د . این ازدواج مانند ازدواج اغلب زوج١
 بود.حان بیرونی ابوری ۀآثارالباقی شناختم شادروان اکبر داناسرشت مترجم . یکی از اینان که می٢
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کت آلمـان متولـد شـد و بـاز دو سال از وفات لوریه نگذشته بود که اینشتن افتخار ممل
هـای نـورانی عـالم  فروغ و نور بگـذارد؛ چـه علمـا چـراغ دهر نخواست روی زمین را بی

عقایـد ایـن مـرد  نظر کنم. امـروز رسید نتوانستم صرف نشتنیاظلمانی جهان هستند. نام 
بزرگ جنجالی میان علما افکنده و از بزرگان اهل علم کمتر کسی بـه مطالـب آن رسـیده. 

اش مشهور به  فضا و موضوع نسبیه عناوینی ایجاد کرده است و فلسفه ان و زمانیات ودرزم
کـنم بـا وجـود آنکـه جـز معـدودی از     فرضیۀ نسبیه هنوز مورد فهم ما نیست. تعجب مـی

ریاضـی  یها فرمولاند و هنوز به حل  علمای بزرگ اروپا معانی مطالب وی را درک نکرده
مطـرح  نشـتنیاوی واقف نیستند، چگونه در طهران در اغلب محافل حل مسائل غامضـۀ 

دانم که قابل بحث باشد. ولی  است. من که در این موضوع طفل مکتبی هستم چیزی نمی
گفـت، مـن رد فلسـفۀ اینشـتن  طهران شـبی شـنیدم می زاز یکی از مدیران جراید خارج ا

  .)۸۵ -۸۴ص ،۱۳۱۱گاهنامه (ام.  نوشته
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