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 ١الکواکب البیابانیه - ستارگان بیابانی
  ٢چکونی لپ

  ٣نی ملیحه احسانترجمۀ 

ام، به اثری بــا عنــوان  در دو مقاله که پیشتر منتشر کرده
قرن که در اوایل  ٤کتاب هرمسی دربارۀ ستارگان بیابانی

ن پــادوا
ُ
اهــل توِلــدو  ٥سیزدهم میالدی توسط سالیو ف

از عربی به التینی برگردانده شد و همچنین به  (اسپانیا) 
اصِل عربی آن که نیمــۀ نخســتش در مجموعــۀ نســخ 

پیــدا شــده  ۵۳۹۹خطی چستربیتی دوبلین به شمارۀ 
ام. چنان که در آنجا نشان دادم، ریشــۀ  است، پرداخته

 از طریــق  این متن عربِی منسوب
ً
بــه هــرمس، ظــاهرا

فارسی میانه [دورۀ ساسانی]، به سنتی یونانی مربوط به 
ای در احکام  رسد؛ یعنی نظریه ستارۀ درخشان می ۳۰

سّیارات را به ایــن ســتارگان نســبت » طبایع«نجوم که 
دهد و به این ترتیب آنها را در نظریۀ احکام نجومی  می

  کند. وارد می
 
ً
برگرفته از منبعی فارسی است، ستارگان (ثوابت) بــا عنــوان نامتعــارف  در متن عربی، که ظاهرا

این عنوان ویژه را بعــدها بســیاری از مؤلفــان آثــار اختربینــی و  نامیده شده ٦الکواکب البابانیة اند. 
منسوب به بطلمیوس  ٧کارپوز(ترجمۀ عربی از کتاب یونانی  کتاب الثمرةکار گرفتند:  اخترشناسی به

                                                    
1. Kunitzsch, Paul, “Stelle beibenie - al-kawākib al-biyābāniya. Ein Nachtrag”, Zeitschrift der Deutschen 

Morgenländischen Gesellschaft 131, 1981, pp. 263–267 
٢.  Paul Kunitzsch  بازنشستۀ دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیانس مونیخاستاد  
 ehsani29@gmail.com، عضو هیئت علمی بنیاد دائرةالمعارف اسالمی (گروه قرآن). ٣

4. Liber hermetis de-stellis beibeniis 
5. Salio von Padua 
6. al-kawākib al-bābānīya 
7. Καρπός 

 پل کونیچ
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 کتاب التفهــیم)؛ ابوریحان بیرونی، ١ق] آن را شرح کرده است۳۵۱وسف ابن دایه [د که احمد بن ی
ق)؛ ۴۵۳و  ۴۳۲الرجــال (د بــین  ؛ ابــن ابی٣ق)۴۹۳؛ ابواســحاق ابــراهیم زرقــالی (د  ٢ق)۴۲۰(

ق)؛ ابوالقاسم محّمدبن احمد ۵۳۰)؛ ابراهیم بن برحیا (د حدود ق۱۰۰جابربن حّیان (شکوفایی ح 
  .٤)هـ۷/ ۶) ؛ زناتی (ح سدۀ هـ۷ح میانۀ سدۀ عراقِی کیمیاگر (

نیز نوشته  البرباویةو شاید  البیانیة، الَبیابانیة، البیابانیةهای  صورت به البابانیةدر ضمن گویا کلمۀ 
  شده است.

، در آنجا به تبعیت از فارسی نو چنین نامگذاری کرده است. او البیابانیةبیرونی، واضع صورت 
ید:  می بیاباندر مورد  ... وسمّیت بالفارسیة بیابانیة ألّن االهتداء فی الفلوات یکون بهــا  )الثابتة(گو

کنند). سایر مؤلفــان  یابی می شوند چون بر اساس آنها در بیابان جهت به فارسی بیابانی نامیده می(
ر هرصورت از فارسی نو گرفته شده است. د بیابانشرقی و غربی نیز این توجیه را پذیرفتند که کلمۀ 

  در آن زمان من با این توجیه موافق بودم.
 متفاوت دیگری هم دارد که از رهگذر کارهــای و.  البیابانیةبا این همه کلمۀ 

ً
در واقع منشأ کامال

را ترجمــه  نندهشــبُ وردم. هنینگ در کار خود بخش دوم معلوم شد و بعدها به آن برخ ٥ب. هنینگ
شناسی که به زبان پهلوی نوشته شده و مربوط به اواخر دورۀ ساسانی  کرده است. در این کتاِب کیهان

ویابانیگاست، اصطالح 
َ
. واژۀ آمــده اســتسرگردان] بــرای ســتارگان ثابــت -[نا a-wiyābān-īg ا

ویابانیگپهلوی 
َ
پالنِ  در آنجا در برابر واژه ا

َ
کلمــۀ رایــج  άπλανήςس] ای یونانی به کار رفته است: [ا

(در مقابل سّیارات) بوده و سپس از پهلوی به فارسی نو رفته است. این » ستارگان ثابت«یونانی برای 
رود، از رســالۀ  ، که در عربی امروز نیز به کار می»ستارگان ثابت«به معنای  بیابانیاستنباط از کلمۀ 

  از فارسی میانه است.احکام نجوم منسوب به هرمس گرفته شده که خود مأخوذ 
بــه معنــی » ویابــان«) کــه واژۀ پهلــوی ۳، پــانویس ۲۳۲دهــد (ص [هنینگ در مقالۀ خود نشان می

 منفــی شــده اســت و » ویاباننیــدن«های مصــدری  سرگردان یا گمــراه بــا صــورت
َ
و غیــره، بــا پیشــوند ا

ویابان«اخترشناسان ایرانی 
َ
یونــانی بــود، از واژۀ » پالنــسا«به معنی ناسرگردان یا ناگمراه را که ترجمــۀ » ا

تر  نادقیق اختر (که همزمان به معنی ستاره، صورت و برج فلکی بود) برای اشاره به ستارگان ثابت مناسب

                                                    
دایه تألیف و به نام بطلمیوس جعل شده باشد. اما فعًال این نظریه  توسط خود ابن الثمرةکتاب ، شاید )R. Lemayلومی (آر.  نظریۀطبق  .١

 کنم. را تأیید نمی
 »اند... دانستن ستارگان بیابانی که چگونه: «۸۹، ص ۱۳۱۸چاپ همایی، تهران،  .٢
  ؛ بنگرید به:الصفیحةدربارۀ  اش رسالهدر  .٣

J. M. Millas in: Al-Andalus 1 (1933), p. 184 (متن عربی) p. 185 ( یس  ، ترجمۀ آلمانی۱با پانو ). 
 به علم رمل و  اش با عنوان األقوال المرضیه في معرفة األعمال الرملیة؛ صحت انتساب این متن به زناتی، نویسنده در رساله .٤

ً
ای که عمدتا

  تفصیل پژوهشی در مورد او انجام نشده، در حال حاضر نامعلوم است. شهرت دارد و هنوز به بینی خاک
5. W. B. Henning: An Astronomical Chapter of the Bundahishn. In: Journal of the Royal Asiatic Society, 1942, pp. 

229-248. 
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 الستنباط األحکام تحصیل القوانیندر رسالۀ  ق)۴۱۱ - ۳۳۴دانستند. احمد بن عبدالجلیل سجزی ( می
بیابانیات کواکب قدر اول و دوم و سوم و منازل قمر «گوید:  میر) ۲۹، برگ Arab ۵۲۲۴(نسخۀ پاریس، 

  .)]۴۶۹، پانویس ۳۳۵، ص گاهشماری در ایران قدیمزاده،  (تقی» است
عرضه شد. و چنان که دیــدیم، ریشــۀ آن مبتنــی بــر  الکواکب البیابانیةدر اینجا ریشۀ اصطالح 

ن در یــک مــتن شناختی نیست بلکه خوشبختانه ثابت شــده کــه در اصــل، ریشــۀ آ حدسیات لغت
  پهلوی است.

و منجّمــان محــدود نمانــد و  بینــان طالعشناخت این لغت غریــب در جهــان عــرب بــه حــوزۀ 
نویســان نیــز آن را مطــرح کردنــد و پــی گرفتنــد. ایــن لغــت در  شناسان عربی کهــن و فرهنگ لغت

 ن) ضــبط شــده اســت. ب (ذیل ب العرب لسانن) و  ی (ذیل ب قاموسن)،  ی (ذیل ب العروس تاج
ازهــری  اللغــة تهذیبنیــز ذکــر شــده،  العروس تــاجو  العرب لسانها، چنانکه در  مأخذ این فرهنگ

بــه مــن گفــت:  ٣از قــول ابــوهیثم ٢منــذری: «١ق) است. در اینجا گفتــه شــده اســت۹۸۰ -۸۹۵(
. از طریق آنهــا ٤کنند الکواکب البابانیات، کواکبی هستند که ماه و خورشید در کنار آنها توقف نمی

شــود. آنهــا در شــمال آســمان هســتند و بــاد شــمال از آن جانــب  یابی می در خشکی و دریا جهت
و آن بــین  ٧فرقــدانو  ٦جدیسوتر  یابد؛ آن است، کوکبی که زوال نمی ٥قطبوزد. نخستین آنها  می
 در و بعــ العرب لساناین عبارت در ». در آنجاست (؟) ٩بنات النعش صغریقطب است و  ٨(؟)

ً
دا

  نیز آمده است. العروس تاج
را بــه لحــاظ  - ای بیگانه با خاستگاهی در فارســی میانــه واژه - بابانیةشناسان عرب لغت  لغت

دلیل  بــه العرب لســانن؛ در  ی ای عربی (ب دلخواه ریشه شناختی تشخیص ندادند و هر یک به ریشه
ت بیان نشده است. گویــا تــا آنجــا ن) به آن نسبت دادند. معنای آن نیز درس ب امالی مختلف، ب

                                                    
برنِ «: س، ذیل ۴۹۸، ص۱۵: ج۱۹۶۷- ۱۹۶۴قاهره،  ،تهذیب اللغة .١
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  بنگرید به منابع زیر و مآخذی که در آنجاها نقل شده: )۳۲۹ رجب ددر مورد شاهد ازهری، منذری ( .٢
C. Brockelmann: Geschichte der arabischen Litteratur. 1. Leiden 1943, 124 und Suppl. 1. Leiden 1937, 189 (Nr. 

6). 
یا  .٣  اند. و منذری سالهای طوالنی با یکدیگر حشر و نشر داشته رازی ابوهیثمگو
 شود. هر دو را شامل می مایل به شمال و جنوبهای  که ستارهاست  ثابت خارج از منطقةالبروجستارگان  منظور .٤
 ستاره نیست.القطب .٥

ً
 ، قطِب شمال و جنوب است و نیز جایی در آسمان اّما قطعا

اصغر است. عبارت بهتر الُجدی الَجدی یا به .٦  ستارۀ آلفای دّب 
  .دّب اصغر است یجفت ستارۀ بتا و گاما دانالفرق .٧
آورده که اشتباه  وسطبه معنای  َبینعنوان شاهدی برای کاربرد  آن را به ) در این مورد توضیح داده ون ی بذیل ( العروس تاجازهری در  .٨

که نگارش درست آن  گنجانده) در حالی ن ی بخوانده (و به همین دلیل ذیل َبیانیات است زیرا او آن تعبیر را بر اثر خطای نگارشی 
  آمده است. ن ب بذیل  العرب لساندر است و از این رو  بابانیات

  های دّب اصغر هستند و آن دو ستاره با نام مستقل که در باال ذکر شد از ستارگان دّب اصغرند. ستاره بنات النعش صغری .٩
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 نه به ستارگان ثابت، بلکه تنها به بخشی از  دریافته
ً
اند که باید به ستارگان ثابت اطالق شود، اّما اساسا

با اینهمه معنا به طور کامل از دســت نرفتــه اّمــا  آن یعنی ستارگان دوِر قطبِی شمالی اشاره کرده اند. 
دهد  ست. گذشته از این، متِن عبارات آشفته است و نشان مینحو کامل و درست هم ضبط نشده ا به

است   نویس به موضوع افالک و اطالعات مربوط به آن اشراف ندارد تا جایی که نتوانسته که فرهنگ
ها و اسامی ستارگان را به درستی شرح و تعریف کند و ارتباط آنها را با یکدیگر نشان دهد. با  پدیده

هــم در  هیثم نقل کرده، اکنون سندی در مورد ورود آن نامگذاری غریب آنشاهدی که ازهری از ابو
نظر  حوزۀ ویژۀ احکام نجوم و اخترشناسی در حدود نیمۀ دوم سدۀ سوم هجری در دست داریم. بــه

 پذیرفتنی است که کتاب هرمسی دربارۀ ستارگان بیابانی [که در  می
ً
رسد به لحاظ ترتیب زمانی کامال

ذکر شد] همچون برخی کارهای احکام نجومی دیگر در همان اوایل از فارســی  آغاز این یادداشت
خان و دیگــران در اواخــر ســدۀ دوم و  باشد  به عربی ترجمه شده رُّ

َ
(بسنجید با دوروتئوس، عمربن ف

  اوایل سدۀ سوم هجری).


