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معیار حبش حاسب برای رؤیت هالل ماه و 

 ١املنجمینر دستو 
  ٢یوهانس تومان
  ٣ترجمۀ حامد خردپیشه

  مقدمه
اسماعیلیان نبودند. در واقع  ۀجامع عضوفاطمیان مصر  عهد ۀکه هیچکدام از منجمان شناخته شد اند گفته

فاطمیان آثــار نجــومی  ۀمناطق تحت سلط ٤اگر مقدار آثار موجود را مالکی برای ارزیابی در نظر بگیریم
گیری باید احتیاط کرد.  . البته در این نتیجهپدید آوردندکمتری به نسبت مناطق تحت حاکمیت اهل سنت 

 ۱۲۰۰تــا  ۶۵۰هــای  هایی که بیشتر بین سال نوشته در دست پنجم تا هفتم هجری های سدهآثار نجومی 
هــای  نوشــته ها، بعد از این دوره تعداد دست اند. برخالف دیگر انواع نوشته کتابت شده حفظ شده قمری

اند  ای حفظ شده های خطی اسماعیلی در نسخه متونبیشتر  ،دیگر سوی. از شود می ستهشدت کا نجومی به
اند. این دو یافته در کنار هم به این گمان  هکتابت شد چهاردهم هجری در سدۀم و دهسدۀ سیزکه در اواخر 

اند.  هجری موجود بوده های پنجم و ششم طی سدهد که شاید آثار نجومی اسماعیلی بیشتری نزن دامن می
بــین  های آثار اسماعیلی از اند که دیگر نسخه هها به همان دلیلی نابود شد های متأخر این نسخه رونوشت

هــای  های نسخ خطی نجومی رخ داد، روند کتابــت از روی نســخه هاند. مانند آن چه برای دیگر نمون رفته
به پایان راه خود رسید. تعداد اندک آثار نجومی اسماعیلی  سدۀ دوازدهم هجریخطی اسماعیلی هم در 

تعیــین  از ایــن روباشــد. هجری  های پنجم و ششم سدهدر  آثاریچنین  نبودای قطعی بر  تواند نشانه نمی
  است. دشواراهمیت و مقبولیت نجوم در جوامع اسماعیلی آن زمان همچنان 

                                                    
1. “Few things more perfect: Ḥabash al-Ḥāsib’s Criterion for the Visibility of the Lunar Crescent and the Dastūr 

al-munajjimīn”, Science in the City of Fortune: The Dastūr al-munajjimīn and its World, Eds. Eva Orthmann & 
Petra G. Schmidl, Berlin, Eb-Verlag, 2017, pp. 137- 170. 

  johannes.thomann@aoi.uzh.chپژوهشگر و استاد دانشگاه زوریخ (سوئیس)،  .٢
 hamedkheradpishe@gmail.com، تاریخ علم دانشگاه تهران پژوهشکدۀ ارشد کارشناسی دانشجوی .٣
یسندگان آثار نجومی اخذ شده از کتاب روزنفلد و احسان اغلو (بنگرید به فهرست منابع)  این دیدگاه مبتنی بر اطالعات زندگینامه .٤  ای نو

  ) است.۲۲۹ - ۱۴۰(ص 
Rosenfeld Boris A. and İhsanoğlu Ekmeleddin, Mathematicians, astronomers and other scholars of Islamic 

civilization and their works (7th-19th c.), Istanbul, 2003, pp. 140-219. 
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  مسئلۀ رؤیت هالل
یــت هــالل ؤنوع نگرش دانشمندان اسماعیلی به نجوم محاسباتی موضوع ر درکمثال مناسبی برای 

. اســتآغــاز مــاه جدیــد  ۀهای اهل سنت اولین رؤیت هالل ماه نشــان ماه نو است. بر اساس آموزه
برای  اعتباریمعمول است. اما مشهور است که مقامات اسماعیلی هم یت هالل در سنت امامیه ؤر

آغاز ماه جدید قائل نبودند. آنها ترجیح  مالک شرعیهای رؤیت هالل ماه با چشم به عنوان  گزارش
یم می   ١کنند.اعتماد  ثابتهای با طول  ماهدارای های محاسباتی  دادند به تقو

روزه  ۳۰های فرد همیشــه  این است که رمضان مانند تمام ماه گاهشماریویژگی این روش  یک
 ۀ حقیقــیطور میانگین منطبق اســت بــا مقارنــ هماه بهر این است که آغاز  دیگربوده است. ویژگی 

موضــوع دوگــانگی . ایــن دهــد رخ می دو روز زودتر از رؤیت هالل ماه نــو اغلب که خورشید و ماه
 .است بودهو نمایندگان اهل سنت در مورد پایان ماه رمضان  حاکم فاطمیمیان  یمشاجرات

 
ً
 ۀمنبع موثقی برای تشریح نوع محاسبات در عصر فاطمی باقی نمانده است. در کتابخانــ ظاهرا
 (ع) کوتاهی در باب آغاز ماه منسوب به علی بن ابی طالب شامل رسالۀای خطی  نسخه ٢ملی مصر

هــایی غیــر عــادی در محضــر امــام حاضــر  نوشته سه مرد بــا نامتبر اساس این دس ٣محفوظ است.
محاسبات  های یادآور برای واژه ها (در واقع این نام» بده زاج«و » احجز دبور» «زبج هوا«شوند:  می

 اوهــر ســال بــه از هــر مــاه  آغازروز هفتۀ  طرز تعیین ۀدربار را ). آن ها دانش خود٤تقویمی هستند
  کنند. می عرضه

مکــان ســال هجــری در یــک  ۀ. بخش اول: محاســب)۱(شکل  روش آنها شامل سه بخش است
مانده جای آن ســال را در چرخــه نشــان  هشت ساله با تقسیم عدد هر سال به هشت که باقی ۀچرخ

  گیرد. به جای آن قرار می ۸مانده صفر شد عدد  دهد. اگر باقی می
اول) نمودار مرکزی  ۀدرونی (حلق ۀشود. در چرخ روز هفتۀ اول سال محاسبه می ،در بخش دوم

 ۀکنیم تــا عــدد مقــابلش در چرخــ جای عدد محاسبه شده در بخش اول (یک تا هشت) را پیدا می
 نمــودار پــایینجدول طبق ) مشخص شود. این عدد روز هفتۀ اول سال را از مرکز دوم ۀ(حلق بعدی

  دهد.  نشان می

                                                    
1. Daftary Farhad, The Ismāʻīlīs: Their History and Doctrines, Cambridge, 1990, p. 318. 
2. Egyptian National Library and Archives 
3. King, David A, A Survey of Scientific Manuscripts in the Egyptian Library, Winona Lake, 1968, p. 31 and pl. 

XLIV. 
4. Rosenfeld & İhsanoğlu, p. 13. 
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کنیم. عدد  جستجو می کناریرا در یکی از دو جدول  نظرعدد متناظر با ماه مورد  ،در بخش سوم
شــود و  تقسیم مــی ۷بر  حاصلشود.  می افزوده دست آمده از بخش دومه ب ۀدست آمده به نتیج ه ب

مانده صفر بود باید  . اگر باقیاستروز آغاز ماه طبق جدول پایینی  ۀمانده عددی است که شمار باقی
 .گذاشتهفت جایش  هب

 
ً
به خاطر سپرده  آساناعداد  برای این است که توالیاستفاده از الفبای ابجد به جای اعداد  ظاهرا

نیم خــاطر بســپاریم تــا بتــواه را ب (ع)طالب  شود. تنها کافی است نام سه حکیم داستان علی بن ابی
  . در عین حال این شیوهها را با اعداد پر کنیم جداول و نمودارها را رسم و آن

ً
ترفنــدی بــرای  احتماال

 است.  بودهتحت تاثیر قرار دادن مردم 
روزه و  ۳۵۵های قمری شامل پنج سال عادی  هشت تایی سال ۀها را در یک چرخ این روش سال

در ایــن  هاللــی حقیقــی،هــای  دقیق مــاه ۀر با چرخانطباق بهت برایکند.  سه سال کبیسه تدوین می
 ۀدرونی (حلقــ ۀاعداد چرخ ،در نمودار مرکزی پس. رویم سال یک روز به جلو می ۱۲۶نمودار هر 

به همــین دلیــل نمودار مرکزی  ای طرح دایرهجا شوند. شاید  هجاب خانهسال یک  ۱۲۶اول) باید هر 
 ۀهای تاریخی استفاده از ایــن چرخــ تواند به تبیین ریشه می از این نوع بیشتر مطالب. بررسی باشد

  ١.هشت ساله کمک کند

                                                    
یمای فارسی با عنوان  همان منبع، روزنفلد به وجود ترجمه .١ کند که  از نصیرالدین طوسی اشاره می مختصر فی العلم التنجیم ومعرفة التقو

 (ع)دهد. در صفحۀ بعدی این منبع هم از اثر فارسی دیگری منسوب به امام جعفر صادق های هشت ساله توضیحی نمی در باب چرخه

← 

 ز ا ج ب د ه ج ز د ب و د ا ه و ا ز ب ج ه

 ۲ ب رجب  محرم ز ۷

 ۴ د شعبان صفر ب ۲

 ۵ ه رمضان  ۱ربیع  ج ۳

 ۷ ز شّوال ۲ربیع  ه ۵

 ۱ ا القعده ذی  ۱جمادی  و ۶

 ۳ ج الحجه ذی ۲جمادی  ا ۱

وحر نام ماه نام ماه فوحر ارزش

 ف
 ارزش

 
  شنبه جمعه شنبه پنج چهارشنبه شنبه سه دوشنبه یکشنبه

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷  
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  ابونصر عراق
یم محاسبۀ های از روش مشروحیتوصیف  مراللــه فــاطمی در اثــری أالحــاکم ب ۀدر دور اناسماعیلی تقو

خانــدان  یاو یکــی از اعضــا ١اســت. آمده) ق۴۲۷ والید حریاضیدان مشهور ابونصر عراق ( ازجدلی 
گوید بــر اســاس تقــویم  می او نخستان و استاد مورد احترام ابوریحان بیرونی بوده است. یزمشاهخوار

از تقویم محاسباتی جدید  پیشروز  دوشنبه بوده است. این چهارهفتۀ اولین سال هجری  اسماعیلی روز
 است. طور میانگین با تقویم مبتنی بر رؤیت هالل ماه همگامه شود و ب است که با جمعه آغاز می

دهد. روز هفتۀ اول سال با ضــرب عــدد  را شرح می نروش محاسباتی اسماعیلیاسپس ابونصر 
تقسیم  ۷آید. این عدد را بر  دست میه یک ششم ب ۀاضاف یک پنجم به ۀاضاف به ۴های هجری در  سال
  آغاز سال است. ۀهفت روزشمارۀ مانده  کنیم، باقی می

y] ۷به پیمانۀ ٢ ( )]+ 11
30

y ۷= به پیمانۀ 4 ( )´ + +1 1
5 6

  y = شمارۀ روز هفتۀ آغاز سال4

ساله  ۳۰ ۀاین محاسبه یک چرخ پس در .است ام با یازده سی برابریک ششم  ۀیک پنجم به اضاف
 روزپس . شوند فرض میروزه  ۳۰روزه و  ۲۹ یک در میانها  . ماهمنظور شده استکبیسه سال  ۱۱با 

عید  ٣.رود جلوتر میروز  پنجروز و در هر سال کبیسه  چهارهر سال عادی  در ماه رمضان آغاز ۀهفت
  ٤گیرد که آغاز سال بود. هفته قرار می فطر در همان روز

 
ً
را به کار  شیوه) این ق ۴۰۱تقویم اسماعیلی ( تثبیت دوبارۀمرالله مقارن أخلیفه الحاکم ب ظاهرا

را در یکشنبه جشن  و عید فطر شد رمضان با جمعه شروعکه در این سال  است . گزارش شدهگرفت
ســال ضــرب در چهــار  ۴۰۱ اســت بیازمــاییم،گرفتند. اگر این را با روشی که ابونصر تشریح کرده 

یک تقسیم آن بر هفت،  ۀماند یک ششم مساوی است با عددی که باقی ۀاضاف یک پنجم به ۀاضاف به
  خواهد بود:

( )+ + ´ = + + = »51 1 1 1
5 6 5 6 3

4 401 1604 80 66 1751 ۷ + مضرب ۱  

 باید  ق۴۰۱آغاز محرم سال  ،طبق محاسبات جدیداما دهد.  عدد یک یکشنبه را نشان می
ً
قاعدتا

گاهشــماری اســماعیلی و مــذکور بــین اخــتالف  که با دو روز باشد بودهشنبه  سه یعنیروز بعد  دو
 . مطابقت داردگاهشماری محاسباتی جدید 

                                                    →  
  ای از آنچه روزنفلد گفته است پیدا نکردم. ) نشانه۵۰۵های خطی مشهد (الهیات  کند که من در نسخه یاد می

 .١٩٤٨العابدین موسوی، حیدرآباد،  ، تحقیق زینرسائل إلی البیرونینصور بن عراق، ابو نصر م .١
 است. م ۷ماندۀ تقسیم بر  ، باقی۷منظور از به پیمانۀ  .٢
 خطا پنج روز و شش روز آمده است. م در متن اصلی به .۳۵۵) ۷= (به پیمانۀ ۵و در سال کبیسه  ۳۵۴) ۷= (به پیمانۀ ۴زیرا در سال عادی  .٣
 . م۲۶۷) ۷= (به پیمانۀ  ۱ ت وزیرا اول شوال دویست و شصت و هفتمین روز سال اس .٤
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وی منجمــان  ۀ. به گفتــکند نقد می را آن اناز توصیف محاسبات تقویمی اسماعیلی پسابونصر 
با رؤیت هالل ماه در محل خاص رصد  باید دانستند که این روش تقریبی است و نتیجه خوبی می به

ابوعبداللــه  نزدیــک بــه اســماعیلیداعیــان . ابونصــر روایتــی از مباحثــه بــا یکــی از سنجیده شــود
ترس عواقب منفــی ایــن کــار،  از او کند. له تعریف میئپیرامون این مس ق)،۳۸۵(د  خوارزمشاهی

را به سمت  اواالتی طرح و ؤروش سقراط س به پس صراحت رد کند. نظرات داعی را به خواست نمی
متوجــه  - که نام او ذکر نشــده اســت -. در نهایت داعی کردانگیز موضوع هدایت  های چالش جنبه

البته خود ابونصر ب خاتمه می ثبحانتقادی به این موضوع دارد و به  یشود ابونصر نگرش می ه دهد. 
   ١یک مقام باالتر پایان یافت. ۀکند که این موضوع با مداخل طور ضمنی اشاره می

 هرگونــهبا  و مغایر های اسماعیلی در تضاد که دیدگاه به ظاهر حاکی از آن استروایت ابونصر 
 ٢اند. داشته مشابهی نظر هما له ابوریحان بیرونی و ابن سینئ. در همین مسحقیقی استتبیین علمی 

کنده از اعتقادات اهل سنت بیان شده و می این اظهارات بی اما توانســته بــرای در  پروا در محیطی آ
  باشد. بدگمانی بودهامان بودن از هر نوع 

  حمیدالدین کرمان
. حمیدالــدین کرمــانی (ح را هم بایــد دانســتاسماعیلی  داعیان نظراتاظهارات ابونصر،  در برابر

اعصــار بــوده اســت. او در  ۀمتفکران اســماعیلی در همــ پرنفوذترینشک یکی از  بیق) ۳۸۶-۴۱۱
 ۀکند که مبنای آغاز و پایــان مــاه مقارنــ ، پیشنهاد میصوم شهر رمضان يسالة الالزمة فرالکتابش، 

یت هالل ؤو مفهوم ر در مکان جغرافیایی خاص باشد پذیری رؤیت فارغ از ،نجومی ماه و خورشید
 از نظر وی نجوم  تفسیر شود. »یت روحانیؤر« به عنوانماه باید 

ً
نیاز اساسی و مهم  یک پیش صرفا

هــای مســتقل  تحقیقات و یافته او زیرا رفت نمیانتظار  هم . جز ایناستبرای زندگی صحیح دینی 
  ٣دانست. میکننده و خطرناک  گمراه را علمی

  الدین شیرازی ید فؤم
پس از خلیفــه در  مقام دینیو باالترین  کبیر) داعی ق۴۷۰یدالدین شیرازی (د ؤم بعدتر،یک نسل 
 ۴۲در مجلــس  خصوص خود به مجالسرسالۀ در  یآغاز و پایان رمضان شرح مبسوط ۀلئمورد مس

                                                    
 .۱۳ابونصر عراق، ص  .١
نفیسی، سعید، ؛ ۱۰۰-۹۶، ص ۱۳۸۶، ترجمۀ اکبر داناسرشت، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، آثار الباقیهبیرونی، ابوریحان،  .٢

 ۱(متن عربی)، ص  ۱انجمن دوستداران کتاب، ص ، دش ابو عبید عبدالواحد جوزجانیسرگذشت ابن سینا به قلم خود او و شاگر
 .(ترجمۀ فارسی)

 .۷۹، ص ۱۹۸۳، تحقیق م. غالب، بیروت، مجموعةالرسائلکرمانی، حمیدالدین،  .٣
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کنــد. او  دفاع میباشد سی روز داشته  باید از این قانون که رمضان همیشه در آنجا ١.کند می عرضه
مربــوط بــه  مجــادالتکه پیامبر به خــوبی از  گوید کند و می می پرهیزنجومی  گونه استداللهر  از

از روش  گــرفتن کــه بــه جــای آن بــرای روزه کنــد شیرازی پیشنهاد می رؤیت هالل آگاه بوده است.
یم محاسبه هــم ابونصــر عــراق  موضوعی کــه عمل کنند. دقیق است، ای مسیحیان که طبق یک تقو

 است. هپیشتر آورد
کید می روز ۳۰و  ۲۹ هم کهها  ماه بر طول ثابتالدین  فی یدؤم . وی بــا اشــاره بــه کند باشند تأ

ید در ماه شعبان، می ٢النصف ةمفهوم لیل هیچ شبی در  باشدزوج  ی شعبانها که اگر تعداد شب گو
  گیرد. شعبان قرار نمی ۀنیم

  و حبش حاسب دستورالمنجمین
 دریــت هــالل ؤبینــی ر هــای نجــومی پــیش رســد کــه روش به نظر مــی ،پیشینهای  با توجه به مثال

له خیلــی عجیــب اســت کــه کتــاب ئایــن مســ بــا توجــه بــه. اردهای اســماعیلی اهمیتــی نــد آموزه
شامل بخش  - ٣پنجم هجریقرن  پایاناسماعیلی در  ۀنگارش یافته در یک جامع – المنجمیندستور

  استیت هالل ؤبینی ر مفصلی در پیش
ً
یسی شده است.ا که عینا  رؤیت ٤ز زیج حبش حاسب رونو

  ٥اند. پرداختهآن  هها و دیگر متون نجومی ب بود که بسیاری از زیج مسئلۀ رایجیهالل ماه 
. حبش حاسب مــروزی بگوییملف آن ؤدر مورد م اندکیبه این اثر بهتر است  نپیش از پرداخت

تــرین  مبــدع رااو  ٦.داشــتدر بغــداد، دمشــق و ســامرا فعالیــت  قمــری ۲۵۵تا  ۲۱۵های  بین سال
یمالجــدول  ول کمکــی وی موســوم بــهاو جــد اند دانســته ریاضیدان عصــر خــود  پایــۀ اصــلی تقــو

یکــی در اســتانبول و  ،منسوب بــه وی زیجدو نسخه از  ٧های عددی در نجوم محاسباتی شد. روش
  وجود دارد.  ،دیگری در برلین

 رونوشت از نسخ دستورالمنجمینهای حبش حاسب در  نقل قول
ً
، ٨استانبول ۀبا یک استثنا عینا

 ۀدر نســخ فصــل. در واقع دو نمونه از این است بینی رؤیت هالل ماه در پیش یفصل کامل و شامل

                                                    
 .۲۸ - ۲۵، ص ۱۹۷۴، تحقیق م. غالب، بیروت، المجالس المؤیدالدین،  شیرازی، مؤید في .١
 م .داردشعبان که در تمام مذاهب اسالمی عبادت در آن بسیار فضیلت  ۱۵شعبان یا  ۀشب نیم .٢
  .میراث علمیدر همین شمارۀ » و دستنوشتۀ آن دستورالمنجمینخاستگاه و تاریخچۀ «بنگرید به مقالۀ  .٣
  . م۱۵۴گ بر، arabe 5968در کتابخانۀ ملی پاریس به شمارۀ  دستورالمنجمین. نسخۀ خطی ٤
  :به بنگرید .٥

Giahi Yazdi, Hamid-Reza, “Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī on Crescent Visibility and an Analysis with Modem Altitude-
Azimuth Criteria”, Suhayl 3, 2002-3, pp. 231-243. Idem, “Al-Khāzinī's Complex Tables for Determining Lunar 
Crescent Visibility”, Suhayl 9, 2009-10, pp. 149-184. 

6. Rosenfeld & İhsanoğlu, pp. 27-28. 
7. King, David A., In synchrony with the heavens: studies in astronomical timekeeping and instrumentation in 

medieval Islamic civilization, Leiden, 2004-5: Vol. 1, p. 348, pp. 161-163. 
8. Debarnot, Marie-Thérèse; “The Zig of Ḥabash al-Ḥāsib: A Survey of MS Istanbul Yeni Cami 784/2”, in David 

A. King and Georges Saliba (eds.): From Deferent to Equant: a Volume of Studies in the History of Science in 
the Ancient and Medieval Near East in honor of E.S. Kennedy; New York, 1987, pp. 35-69. 
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چنــد موضــوع از بخــش  در آن که پیوست ینوع دیگری درو  اثردر متن  یکی، وجود دارداستانبول 
اســتانبول  ۀنسخ پیوستاز  دستورالمنجمینقول موجود در  نقل ١است. تفصیل آمده بهاصلی دوباره 

 ۀدر نسخ .٢و هم در محتوا تفاوت دارد کالمهم در  ،برلین ۀگرفته شده است. بخش متناظر در نسخ
 ۲۴۶هالل در آخر شعبان سال رؤیت بینی  این مثال پیش .استانبول بخش اصلی با مثال همراه است

  است.ا رهجری در سام
 هــای مــذکور روشبرای درک بهتــر  آن های عددی استانبول مثال ۀهای مهم نسخ یکی از ویژگی

  رسالهمتن اصلی  امااست. 
ً
 .هیچ شرح بیشتری است بیمحاسبات  گامبه  گامشامل توصیف صرفا

شــان  که خیلی از آنها ساده و بعضــی آورد از محاسبات را می گامدر مجموع حبش شصت و چهار 
 پیچیده است. 

ً
 پیشیندر بخش  به شمار آمده زیرا گامماه، تنها یک  دایرةالبروجی طول تصحیح مثال

 برای تعیین زمان دقیقاو بود. زیاد یابی به دقت  حبش دست نظورم ٣به تفصیل شرح داده شده است.
مــاه را  حقیقی ضعمو دوبارهاما  َبَرد ، اوساط (مقادیر میانگین حرکت طولی) را به کار میماه غروب

کنــد و  مرکــزی اکتفــا نمی بــه موضــع حقیقــی زمیناو  ،کند. عالوه بر ایــن در آن لحظه محاسبه می
 .آورد به دست میمکان رصد  موضع ظاهری دربرای تعیین را  یو عرض یاختالف منظر طول

 ســرانجام ،. بعد از چنــد تصــحیحکنیمذکر  او به اختصارروش  باید نکتۀ دیگری را در مورددر اینجا 
 مشخصــۀ حــدیعنــوان ه بــ کنــد، غروب می با ماه ای از دایرةالبروج که همزمان تا نقطه خورشید ۀفاصل

حبش هیچ توضیحی  .شود میمقایسه  هدقیق ۲۹درجه و  ۱۴ مقدار حدیبا  مشخصه. این شود منظور می
 دهد.  نمی حدی برای این مقدار

ً
به برای سامرا محاسبه شده،  حلاین مقدار تجربی است: در مثال  ظاهرا

. حــبش شــود منجر می دقیقه در روز یکشنبه بیست و نهم شعبان ۲۶درجه و  ۱۴برابر با  حدی مشخصۀ
 تــر از شده ولی در انبار و کوفه و مناطق غربی که در آن روز ماه در سامرا و بغداد دیده نمی دهد گزارش می

 بغداد دیده شده است. حبش 
ً
بــود کــه حــاکی از امکــان  را انتخاب کرده مشخصهبیشترین مقدار ظاهرا

بــه قصــد یــت مــاه را ؤر ،بار در تاریخ برای نخستین. بدین ترتیب او های رؤیت شده بود رؤیت در مکان
ای بوده  منطقه ۀکند که سامرا در میان یید میأت امروزی. محاسبۀ تعیین معیار رؤیت هالل انجام داده است

 و نه  دهنه گزارش شماه رؤیت است که در آن 
ً
 آنیــد ؤاز این منطقــه م ای . نقشهه استممکن بودنا کامال

 . به عــالوه)۲تر از سامرا بوده است (شکل  اندکی مطلوب تنهاماه در انبار و کوفه  شرایط رؤیتاست که 
است. ایــن  دادههای سهمگین در بغداد در همان زمان گزارش  ) از بارانق۳۱۰د محمد بن جریر طبری (

  محتمل است. بسیاررصد بستگی بسیار داشته  ۀیت هالل به اوضاع جوی منطقؤامکان رله که ئمس

                                                    
  .پ ۲۲۳-ر ۲۲۱ر، و  ۱۶۵ –پ  ۱۶۳ینی جامع (استانبول) گ  ۲/۷۸۴حبش حاسب، نسخۀ شمارۀ  .١
  پ. ۱۵۱ - پ ۱۵۰برلین گ  ۵۷۵۰حبش حاسب، نسخۀ شمارۀ  .٢
 پ. -ر ۹۲حبش حاسب، نسخۀ استانبول، گ  .٣
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  قمری ۲۴۶رمضان سال هالل ماه  پذیری نمودار رؤیت -۲شکل 

ای از نجوم ریاضی در باالترین  رؤیت هالل نمونه دربارۀحبش  رسالۀبا این وجود این بخش از 
  است. سطح

متنی به این دشواری با این میــزان از  المنجمیندستورلف ؤمماند که چرا  ال باقی میؤساما این 
مؤلــف بــه هــر چیــزی که کند  روشن می او پیچیدگی در محاسبات را انتخاب کرده است. انتخاب

اســاس  . شاید این انتخــاب بــرموجود کار کندکاملترین روش  قناعت نکرده و خواسته است که با
اول تــا هشــتم  های مقالــه مرجــع بوده و منجمانترین معتبریکی از  بود کهابوریحان بیرونی  داوری

بینــی  مفصلی از روش حبش در پــیش شرح قانون مسعودیبیرونی در بوده است.  دستورالمنجمین
تر از  لیــت هــالل کامــؤدر باب ر: «افزاید و در پایان این بخش می ١دکن می عرضههالل ماه  رؤیت

ستایشی  ٢»کنیم. استفاده می آن اتکا و از آنپس به  توان یافت، به ندرت میمحاسبات حبش حاسب 
گنجانــدن دلیل شاید همین، از این برای هیچ یک از پیشینیان ابوریحان وجود نداشته است و  فراتر

  .بوده است دستورالمنجمین نوشتۀ حبش در

  گیری نتیجه
دهد. مــورد  را نشان می ریاضینجوم  بهدانشمندان اسماعیلی  رویکرد گوناگونیهای ذکر شده  مثال

به نجوم محاسباتی است. در مثال داعی خوارزمی  یتوجه بیاز  یکامل ۀالدین شیرازی نمون فی یدؤم
 رویکــردیحمیدالدین کرمانی  ۀوجود دارد. نمون دارانه خویشتنو در نهایت  احتیاط آمیز یبرخورد

                                                    
 .۹۶۲ -۹۵۷، ص ۲، ج م۱۹۵۵/ ق۱۳۷۴، حیدرآباد، القانون المسعودیکتاب بیرونی، ابی الریحان محمد بن محمد،  .١
  ).۹۶۲، ص ۲، ج قانون مسعودی( »و قل ما یکون عمًال في رؤیة الهالل اکمل من عمل حبش، فلذلک نعّول علیه ونقتصر باستعماله« .٢
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دینــی اســت. در نهایــت  اموری در نجوم ریاضیاتاز مختصر  ۀکننده برای استفاد اندیشمندانه و قانع
بینی  پیش یارهای ریاضی ب روش ترین پیشرفته پذیرشبر  شاهدی المنجمیندستورلف کتاب ؤمثال م

یت هالل ماه  ای در مورد  هر تعمیم گسترده باید از دهد که روشنی نشان می . این مثال ها بهاسترؤ
  .تلقی اسماعیلیان از علم، در هر جهتی، پرهیز کرد

  مرالله فاطمأالحاکم ب در زمانتقویم در مصر  کاربرد: پیوست
هــایی  اســتفاده از گاهشــماری اســماعیلی گــاه منجــر بــه برخوردهــا و مقاومــت ،که ذکر شد چنان

عمومی با تردیــدهایی  مقاصدشد. بنابراین میزان دقیق استفاده از این گاهشماری در مصر برای  می
پــی ببــریم، نظام گاهشماری در میــان مــردم  به کاربرد ایناینکه تا حدی همراه است. یک راه برای 

بــا و گــردآوری گونــاگون بــا روز هفتــه از منــابع  هــای ذکــر شــده همــراه تاریخاین است کــه تمــام 
را کــه بــه رؤیــت هــالل های گاهشماری اهــل ســنت  روش چونهای مختلف مقایسه شود.  تقویم

قــرار تواند مبنای مقایســه  ا اطالعات آماری میتنه کرد،بازسازی  با اطمینانتوان  نمیوابسته است 
مناســبی بــرای ایــن  تقریــباســالمی  گاهشــماریمحاســبه شــده بــرای  های امروزی جدول. گیرد

 های هعنــوان مبنــای اصــلی تمــامی مقایســ هب را آناین رو در اینجا دهد. از  دست می هگاهشماری ب
یمی  هط ببومر   .  گیریم به کار میاطالعات تقو

هــا  و کتیبــه شــمار سال دستۀ اول نوشتارهایی از نــوع. اند به کار رفتهدو دسته منابع  کاراین  برای
  شامل آثار زیر است:

 مقریزی از اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطمیین الخلفاء -
 ]سعید بن بطریق تاریخای بر  تکمله[یحیی بن سعید انطاکی  ۀنوشت تاریخ ذیل -
 نگار مصری معاصر الحاکم  مصبحی تاریخ اخبار مصر -
 )برای بغداد(ابن جوزی  المنتظم فی تاریخ الملوک واالمم -

به کــار گرفتــه  ١های اسالمی نگاره ۀگنجین گاه آنالینوب های موجود در داده دوم منابع ۀبرای دست
  است. چاپی های نسخهمطابق  ارجاعاتاما  شد.

بغداد شروع کنیم. دلیلی بر این باور  بهمربوط اطالعات ای از  مجموعهبرای شروع بهتر است با 
که آغاز  فرض کردوجود ندارد. می توان  است که گاهشماری اسماعیلی در آنجا نقش مهمی داشته

  .داشته استبستگی هالل  رؤیت بهماه 

                                                    
1. Thesaurus d’Épigraphie Islamique 



 

  

١١٠ 

  
  )ق۴۱۵-۳۸۶(  المنتظمابن جوزی، 

روز) و تعداد  ۰با تقویم رایج منطبق است (اختالف  ها تاریخدهد که بیشتر  نمودار نشان میاین 
(یــک روز  +۱است با تعداد روزهای بــا اخــتالف  مشابهتر) زود(یک روز  -۱های با اختالف  تاریخ

 در تاریخ توزیعتر). این دیر
ً
  .شود بر رؤیت دیده میمبتنی  های معموال

  
  )ق ۳۸۵- ۳۷۰مصر (  مربوط به های تاریخ

 تفاوت با تقویم عادی
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  )ق۴۱۵-۳۸۶قاهره (  مربوط به منابع

هــای  تــاریخدهد. هر دو نمودار بــا  ها را طبق منابع مصری نشان می تاریخدو نمودار فوق توزیع 
تطــابق  معمــول ۀشمار عددهایی که بــا محاســب جلوترزمانی  بازۀدارند. در  معناداری بغداد تفاوت

بــا  هــای شــمار تاریخ. وجه اکثریــت نیســت به هیچاما ، ) بیشترین بسامد را دارد۰ختالف (ادارند 
 به اندازۀ شمار تاریخ) زودتر(یک روز  -۱اختالف 

ً
با تعداد روزهای  است، اما در گروه قبلی ها تقریبا

  . بسیار کمتر است) دیرتر(یک روز  +۱اختالف 
هــای  تــاریخ. اســتتر) در اکثریت زود(یک روز  -۱های با اختالف  تاریخ یبعد بازۀ زمانیدر 

تــر) زود(دو روز  -۲با اختالف  های تاریخ) در جایگاه دوم و ۰(اختالف  معمول ۀمحاسب رمنطبق ب
یم عادی از نظر بسامددر جایگاه سوم    قرار دارند. تفاوت با تقو

یم ۀنمایانگر استفادروشنی  بههر دو دوره  چگونگی توزیع در یــک محاســباتی  جزئی از یک تقو
هالل است. طراحــی  رؤیت تر از پیشیک روز  است که در اکثر مواردرایج  ۀمحاسب تر از روز پیش

یم رایج شبیه این تقویم  . چنین تقویمی امروزه به نــام از آن است ترجلواما یک روز  امروزیبه تقو
 بــینو هنــوز  بــت شــدهثمرالله أدوران الحاکم بپس از  منابع در شود و خوانده می» تقویم فاطمی«

یــازده ســال  در توزیــعاین گاهشماری  ،زمانی زودتر أمبد عالوه بر ٢.رایج است ١طیبیاسماعیلیان 
یم رایج تفاوت دارد. به جای سال ۳۰ در چرخۀروزه  ۳۵۵ ، بیست و ششــمو  هفتمهای  ساله با تقو

                                                    
داودی و سلیمانی تقسیم کنند و خود به دو گروه  اندگانشان اکنون در یمن و هند زندگی میای از اسماعیلیان مستعلوی که بازم زیرشاخه .١

 شناسند. م اند. در هند آنان را با عنوان ُبهره (در زبان گجراتی به معنای تاجر) می شده
2. Blois, F. de, Arabic, Persian and Gujarati manuscripts: The Hamdani collection in the library of the Institute of 

Ismaili Studies, London, 2011, pp. xxiii-xxiv. 

یم عادی  تفاوت با تقو



 

  

١١٢ 

ایــن هجــری  ۴۹۸و  ۴۸۷هــای  در ســالاز ایــن رو . اند روزه ۳۵۵ ی هشتم و بیست و هفتمها سال
 بــادو روز ( معنــادار تقویم فاطمی در مقایسه با تقویم رایج دو روز جلوتر بوده است. هیچ افــزایش

از آن است که بتوان  کمترها در آنها خیلی  تاریخ) در این دو سال وجود ندارد اما تعداد -۲اختالف 
  است.  در آنها به کار رفتهله سا ۳۰ در چرخۀروزه  ۳۵۵ سالیازده  توزیعحدس زد کدام یک از دو 

 بیشــترتــر) بســامد زود(یــک روز  -۱گذشته از تفوق دوره های بــا اخــتالف 
ً
از  ینامتقــارن کــال

یم بــا اســتفاده ازتــوان  نمی آن را تر) وجود دارد کهزود(دو روز  -۲های با اختالف  تاریخ هــای  تقــو
هــایی  منجــر بــه تاریخ ذکر شــد لهدر این مقاکه روش ابونصر  امامحاسباتی ذکر شده توضیح داد. 

یم رایج هستند.  شود می شمار باالی روزهای با  از این روکه گاه دو روز و گاه یک روز جلوتر از تقو
یماز  جزئی ۀتر) در منابع مصری احتماال نمایانگر استفادزود(دو روز  -۲اختالف  مبتنی بر این  تقو

هــا  گــروه از ســال دومصــری را در  های ر تاریخزیاین فرضیه، نمودارهای  برای آزمودنروش است. 
و گــروه  بودندروش ابونصر یک روز جلوتر  ی است که طبقهای دهد. گروه اول شامل سال نشان می

  .است تر)زود(دو روز  -۲با اختالف  هایی سال شامل دوم

  
   روز جلوتر یکاختالف با  های سال، ق۴۱۵-۳۸۶قاهره 

 تفاوت با تقویم عادی
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  روز جلوتردو  اختالفهای با  سال، ق۴۱۵-۳۸۶قاهره 

و نــه تر) تنها در گروه دوم زود(دو روز  -۲بسامد باالی روزهای با اختالف ، فوق در نمودارهای
هم بــه کــار تقویم مبتنی بر روش ابونصر  امر مؤید این فرض است کهافتد. این  گروه اول اتفاق می

  از این رواست.  رفته می
ً
یم مختلف بوده است: تقویم  ۳های مصری متعلق به  تاریخ ظاهرا رایج تقو

 نســبت بــهتــر) زود(یــک روز  -۱ی با اخــتالف ا هیک تقویم محاسبرؤیت، اهل سنت براساس  نزد
  امروزی تقویم رایج

ً
یم معروف فاطمی  همان که احتماال مبتنی  ای دیگری هتقویم محاسببود، و تقو

  ابونصر عراق. بر روش
یــک  کــرد کــه تعیــین توان نمی ها همپوشانی جزئی با هم دارند در بیشتر موارد این تقویم چون

اشتباهاتی وجود  ها انواع تاریخدر تمام  ضمن اینکه ،کدام گاهشماری استبر اساس تاریخ خاص 
تر) زود(سه روز  -۳اختالف مقولۀ با های  تاریختوان از طریق تعداد  می را این اشتباهات میزان .دارد

هــای  . نتایج این تحلیــل پیچیــدگی تــاریخی اســتفاده از تقــویمکرد) محاسبه دیرتر(سه روز  +۳و 
 ١دهد. نشان می دوره رادر این  متفاوت

                                                    
متعدد با ذکر روز هفته و تفاوت هر کدام با تاریخ عادی در منابع های مذکور  های فراوان در مورد تاریخ در اصل مقاله، مؤلف داده .١

تا  ۳۷۰ق) و مصر دورۀ متقدم (۴۱۵تا  ۳۸۶های  ق)، مصر (سال۴۱۵تا  ۳۸۶های  ال(متعارف) در سه جدول مبسوط برای بغداد (س
مسّبحی (تحقیق ا. ف سید و  اخبار مصرها عالوه بر منابع ذکر شده در پیوست مقالۀ حاضر کتاب  ق) آورده است. مأخذ این تاریخ۳۸۵

) است. ۱۹۴۲ -۱۹۳۲جلد، قاهره،  ۱۰) (stèles funéraires) و کتاب هـ. هواری دربارۀ سنگ مزارها (۱۹۸۴ -۱۹۷۸دیگران، قاهره، 
ها برای پژوهشگرانی است که بخواهند کار در این زمینه را ادامه دهند. برای پرهیز از طوالنی شدن مقاله،  منظور مؤلف کاربرد این جدول

  ها در ترجمه حذف شد. م آن جدول

 تفاوت با تقویم عادی


