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آنانیای شیراکی ریاضیدان و منجم ارمنی 

١سدۀ اول هجری

  رابرت هـ. هیوسن
  ٢بخش نوروزی ترجمۀ مهدی

جرج سارتن به نام آنانیای شیراکی (اهل ناحیۀ شیراک ارمنستان)،  مقدمه بر تاریخ علمدر هیچ جای 
سارتن از چند دانشمند ارمنــی یــاد  خوریم. ریاضیدان و اخترشناس ارمنی سدۀ اول هجری، برنمی

شان نام  های میانه د سدهکرده ولی این آنانیای شیراکی است که نزد ارمنیان به عنوان بزرگترین دانشمن
اطالعــی عمــومی  کننــد. ایــن بی یاد می» پدر علوم دقیق در ارمنستان«او به عنوان شود. از  برده می

های غربــی در دســترس  عجیب نیست، زیرا تا همین اواخر فقط رسالۀ جغرافیای او به یکی از زبان
 به نویسندۀ ارمنی دیگری، یعنی موسی خورنی

ً
شد.  نسبت داده می ٣بود و آن هم تا سه قرن اشتباها

م منتشر نشده بود و تا امروز هم آنانیا در غرب ناشناخته است. ۱۹۳۹آثار آنانیا تا سال هیچ یک از 
هــای علمــی او و معرفــی آثــارش و  هدف مقالۀ حاضر عرضۀ زندگینامۀ مختصر و برخی از دیــدگاه

شک شایستۀ مطالعۀ بیشتری است: آثــارش مســتلزم  مراجع قابل دسترس در این زمینه است. او بی
ســنجی بیشــتر و ادعاهــای مطــرح شــده در ارمنســتان شــوروی (ســابق) دربــارۀ  لتبررســی و اصا

تر است. تعداد اندکی از آثار آنانیا در غرب منتشــر شــده و  دستاوردهای او نیازمند جستجوی دقیق
چند اثری هم که در روسیه و ارمنستان انتشار یافته شمارگان معدود و توزیع نامناسبی داشته است. 

، نامه خودزیست، منازل سفر، جغرافیاام  در دسترس نیست و از این رو من تنها توانسته بیشتر آثار او
 بررسی کنم. امــا  های حرکت ماه جدولو  هایی پیرامون کریسمس و عید پاک بحث

ً
آنانیا را شخصا

های روسی و ارمنی دسترسی داشتم کــه امکــان ایــن  خوشبختانه به منابع ثانوی ارزشمندی به زبان
  مقدماتی را فراهم کردند.  مطالعۀ

1. Robert H. Hewsen, “Science in Seventh-Century Armenia: Ananias of Širak”, Isis, vol. 59, no. 1 (spring 1968), 
pp. 32-45.

 های ارمنی سپاسگزاریم. صحیح نام های ایشان در مورد صورت از مهندس روبرت واهانیان برای راهنمایی
m.norouzibakhsh@gmail.comپژوهشگر آزاد، . ٢
م خطا از او دانسته را هم به تاریخ ارمنستانزیست و کتاب  موسی خورنی در سدۀ پنجم میالدی (سدۀ دوم پیش از هجرت) می .٣   اند. 
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های ادبیات ارمنی در قرن نوزدهم مطرح شد و تعدادی از  ت در بررسینام آنانیای شیراکی نخس
میالدی در دانشگاه سن پترزبورگ منتشر شد. در  ۱۸۷۷آثار شناخته شدۀ او به زبان اصلی در سال 

، خبرنامۀ رسمی کلیسای ارمنی منتشر شد. به دنبال آن سه آراراتبرخی آثار دیگر او در  ۱۸۹۶سال 
) و ۱۸۹۶( دربــارۀ کریســمسنی تر او یع اثر کوتاه

 نامۀ خودزیســت) و ۱۸۹۶( دربــارۀ عیــد پــاک
) او به زبان انگلیسی انتشار یافت. ترجمۀ ۱۸۹۷(

ها و  مســئلهروســی اثــر دیگــری از آنانیــا بــه نــام 
ــا جواب ــال  ه ــوم  ۱۹۱۸در س ــتان عل در فرهنگس

 روسیه منتشر شد.
هیچ یک از این آثار توزیع وسیع نشده و حتی 

تنها در چند سال اخیر [پیشین] وروی در اتحاد ش
آنانیای شیراکی شهرت عمومی یافته است. ا. گ. 

پژوهشگران برجستۀ  ٢س. ت. یرمیانو  ١آبراهامیان
آثار آنانیای شیراکی در ارمنستان شوروی هستند. 
آبراهامیان اندکی پیش از آغاز جنگ جهانی اخیر به 

اکی انتشار برخی از متون منتشر نشدۀ آنانیای شیر
برای دانشگاه دولتی ایروان پرداخت. هم او بود که 
بسیاری از آثار متعلق بــه آنانیــای شــیراکی را کــه 

خطا منسوب  تر به عنوان اثر مؤلفی گمنام یا به پیش
به مؤلفی دیگر به ما رسیده بــود، شناســایی کــرد. 

ــال  ــان در س ــاله ۱۹۳۹آبراهامی ــی از رس های  یک
دو ســال بعــد  حســاب آنانیــا را منتشــر کــرد. وی

و در ســال  کیهان نگــاری و گاهشــماریتوانست 
مجموعۀ کامل آثار شناخته شدۀ دیگر آنانیا  ۱۹۴۴

سال بعد آبراهامیان متن دیگری  ۱۸را منتشر کند. 
را با ترجمۀ روسی آن منتشر کرد. سورن یرمیان ده سال  های حرکت ماه جدولمتعلق به آنانیا با عنوان 

ی آنانیا کرده است و اکنون تصحیح دقیقی از این اثر را برای چاپ جغرافیا اخیر خود را صرف بررسی

                                                    
1. A. G. Abrahamean 
2. S. T. Eremean 

در ماتناداران ( کتابخانۀ  تندیس آنانیای شیراکی
 ملی ارمنستان، ایروان)
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اند آنانیــا را از  کند. این دو دانشــمند توانســته توسط فرهنگستان علوم جمهوری ارمنستان فراهم می
ارمنی مانده و در خارج از اتحاد  - گمنامی کامل برهانند ولی تالش آنها پشت حصارهای زبان روسی

 غیر قابل دسترس است. اما نتایج پژوهششوروی تق
ً
های آنها در غــرب بازتــاب داشــته اســت.  ریبا

) و ۱۹۵۱چکیدۀ گزارش زندگی و کار آنانیا به زبان فرانسه در اثری پیرامون تاریخ ادبیــات ارمنــی (
) منتشر شده اســت. ۱۹۶۲نامۀ نامداران کلیسای ارمنی ( ای از زندگی همچنین در آمریکا در گزیده

 بهتــرین نقطــۀ آغــاز  ۱۹۶۴نامۀ او در سال  زیستخود
ً
به زبان فرانسه منتشر شد و این اثر احتمــاال

  پژوهشی در مورد نقش او در تاریخ علم است.
ای برای مــا بــه جــا گذاشــته  نامه آنانیای شیراکی تنها مؤلف باستانی ارمنی است که خودزیست

آید که بین  ن بعد از او چنین برمیاشارات مؤلفانگفته ولی از است. او در مورد تاریخ تولدش چیزی 
او در روستای آنانیا در ناحیۀ شیراک استان آرارات به دنیا  ۶۰۰و  ۵۹۸های  سال میالدی بوده است. 

 او از وراث شاهزادگان شیراک و ثروتمند بــوده اســت زیــرا 
ً
آمد و پسر هوانس شیراکی بود. احتماال

یا می  تصور می هزینۀ تحصیالت طوالنیتوانست  چنانکه خواهیم دید گو
ً
شود  اش را بپردازد. عموما

 بعد 
ً
که مانند بسیاری از نویسندگان باستانی ارمنی، طلبۀ کلیسای ارمنی بوده و در این صورت ظاهرا

  از اتمام تحصیالت خود در اواخر عمر چنین شده است.
 در آن زمان بسیار م

ً
حقر هم بود تحصیل کرد. در آنانیا در مدارس محلی استان خود که احتماال

یسندگان مختلف ارمنی را مطالعه کرد، اما آرزو داشت که دانشمندی واقعی  آنجا متون دینی و آثار نو
برای رسیدن به این هدف، نیاز به آموختن جامع مفاهیم ریاضی، که از آن به عنوان  مادر تمام «شود. 

، در آن زمان در ارمنستان کسی نبود که بتواند اش نامه یاد می کند، حس کرد. بر پایۀ خودزیست» علوم
ریاضیات تدریس کند و کتابی هم در این موضوع در دسترسش نبود. پس بر آن شد که در سرزمین 
یونانیان (امپراتوری بیزانس) تحصیل کند. از کشور خارج شد و نخست به تئودوسیوپولیس (ارزروم 

به نام الیازار به او توصیه کرد به نزد ریاضیدانی به نام کنونی در شرق ترکیه) رفت. در آنجا دانشمندی 
کریستوساتور برود که در ملطیۀ ارمنستان درس داده بود. آنانیا نزد کریستوتاتور رفت و شش ماه زیر 

  نظر او تحصیل کرد، اما به زودی فهمید که معلمش دانش الزم برای رفع نیازهای او را ندارد. 
د که چند دوستش که تازه از پایتخت برگشته بودند به او پیشنهاد کردنــد آنانیا عازم قسطنطنیه بو

برود که در میان شاهان شناخته شده بود و به  وخیکوسیتکه به نزد معلم مشهوری در ترابوزان به نام 
وخیکــوس را کــه در یزبان و ادبیات ارمنی تسلط داشت. آنانیا به سوی ترابوزان شتافت و در آنجــا ت

تدریس می کرد یافت. استاد آنانیا را به عنوان شاگرد جدید خود پذیرفت و  ١یوجنیوسصومعۀ سن 

                                                    
  در ترابوزان کنونی» مسجد جامع جدید«در محل  .١
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او تعلیم دید. در این مدت دانش کاملی از ریاضیات و مقــدمات  رظنجوان ارمنی هشت سال زیر 
ای غنی یافت و در آنجا آثار مقــدس و  کتابخانه تیوخیکوسعلوم دیگر کسب کرد. آنانیا در مدرسۀ 

هایی در پزشکی و گاهشماری  ود نویسندگان ادبیات یونانی و نیز آثار علمی و تاریخی، کتابکفرآل
گوید که عالقۀ زیادی به معلمش پیدا کرد که با او ماننــد فرزنــد خــود رفتــار  مطالعه کرد. آنانیا می

  کرد، تا آنجا که دانشجویان دیگر به او حسادت ورزیدند. می
اختصــاص دارد. او از یونانیــان  تیوخیکوسه به سرگذشت نام دست کم یک سوم از خودزیست

میالدی متولد شد. وقتی بخشی از ارمنستان جزو بیزانس بــود  ۵۶۰ترابوزان بود که در حدود سال 
م) در ارتش بیزانس خدمت کرد و در آنجا زبان و ادبیات ارمنی را فرا گرفت. در حملۀ ۶۳۶تا  ۳۸۷(

زخمی شد و پس از بهبودی، ارتش را ترک کرد تا نذری را کــه در م) ۶۰۷/ ۶۰۶ایرانیان به انطاکیه (
زمان بیماری جهت وقف باقی زندگی خود برای یافتن خــرد کــرده بــود، بــه جــا آورد. یــک مــاه در 

م) که در ۶۱۰اورشلیم، سه سال در اسکندریه و یک سال در رم ماند و سپس به قسطنطنیه رفت (ح 
ضمن  تیوخیکوسری آتنی که نامش را نبرده است ادامه داد. آنجا تحصیل خود را زیر نظر پژوهشگ

های بــزرگ  تحصیل در پایتخت بیزانس بسیار مشهور شد، چنان که خود پادشاه و دیگر شخصــیت
بازگشت به ترابوزان را برگزید و  تیوخیکوسجا بماند و تدریس کند. اما  شهر، از او خواستند که همان

  م). پس از مــرگ اســتاد آتنــی۶۱۵د (ح ای خصوصی دایر کر در آنجا مدرسه
ً
 اش امپراتــور شخصــا

 - ۶۲۸را دعوت کرد که به قسطنطنیه برگردد اما او نپذیرفت. اندکی پس از این اتفاق (ح  تیوخیکوس
آموزش دید که به عقیدۀ او از سوی خداوند برای گسترش دانــش  تیوخیکوسم) آنانیا زیر نظر ۶۲۰

  در ارمنستان فرستاده شده بود.
بازگشــت و در آنجــا مدرســۀ خــود را نیا پس از تکمیل تحصیالتش در ترابوزان به ارمنســتان آنا

 اولین مدرسه برای تدریس علوم چهارگانه (حساب، هندسه، موسیقی و نجوم) أت
ً
سیس کرد که ظاهرا

میلی آنــان گلــه داشــت و  در کشور بود. نخست دانشجویان به سویش شتافتند اما او از تنبلی و بی
کردند و به تعلیم شاگردان خود  از مقدمات بیاموزند ترک تحصیل میپیش از آنکه چیزی فراتر  اینکه

زدند. اما از پا ننشست و همۀ شاگردانی را که به نزدش  پرداختند و به شهرت استادشان آسیب می می
  پذیرفت. آمدند می می

های گاهشــماری،  زمینــههای خــود را در  آنانیا با پول حاصل از تدریس توانست هزینۀ پژوهش
تنها ها، شهرت او نه  جغرافیا تأمین کند. در طی سال –دانیم  چنان که اکنون می –ریاضیات، نجوم و 

میالدی که دیگر سنی از او گذشــته  ۶۶۷های خارجی نیز پیچید. در  در ارمنستان بلکه در سرزمین
به صــومعۀ دریــای مقــدس در  بود، جاثلیق [رهبر مذهبی] کلیسای جامع ارمنستان دعوتش کرد تا
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های متغیــر و ثابــت کلیســای ارمنســتان بپــردازد.  برود و در آنجا به تهیۀ تقویم دائمی جشن ١دوین
 
ً
یم را که به دست مــا رســیده  اش بود که رساله در همین دورۀ اخیر زندگی احتماال هایی پیرامون تقو

با ماه قمری و سال شمسی به  است نوشت. او دو سال روی مسئلۀ حل ناهمخوانی هفتۀ هفت روزی
های برگزیده برای عید پاک و جشن ظهور بسیار  شدت کار کرد. در پایان این دوره دریافت که تاریخ

تر از روش پذیرفتــه شــدۀ  اند و اینکه روش به کار رفته در کلیسای ارمنی بســیار دقیــق به هم وابسته
  م بود.۳۲۵در  ٢کلیسای عمومی در شورای نیقیه

ساله است. این چرخه را نخســت  ۵۳۲ئمی ابداع شده توسط آنانیا بر پایۀ یک چرخۀ تقویم دا
کوئیتین م عرضه کرد که از سوی کلیسای اسکندریه به عنوان معیار تشخیص ۴۵۷در  ٣ویکتوریوس آ

ســاله  ۵۳۲شد. چرخــۀ  های متغیر پذیرفته شد و هر سال به کلیساهای دیگر ارسال می زمان جشن
سال روزهای مــاه را بــه روز یکســانی از هفتــه بــر  ۲۸ۀ خورشیدی (که در هر ترکیبی است از چرخ

گرداند) که این دو  سال ماه نو را به روز یکسانی از ماه برمی ۱۹گرداند) و چرخۀ قمری (که در هر  می
یم جدیــد نیســت و  ۵۳۲هر  سال بر هم منطبق شوند. با تقویمی بر اساس این چرخه نیازی به تقو

  شود.  ها تعیین می تغیر برای همۀ زمانزمان هر جشن م
اندیشی بود که از آثار پیشینیان بهره گرفت و خــود نیــز مطالــب  آنانیای شیراکی پژوهشگر ژرف

بدیعی عرضه کرد. او بر این باور بود که جهان کروی است و وقتی در یک ســمت آن روز باشــد در 
کرد  دۀ کروی (کرۀ خاکی) توصیف میسوی دیگرش شب است. او زمین را مانند یک تخم مرغ با زر

ای خشک (آسمان) احاطه شده است. همچنین به این نظریــه  ای از سفیده (جّو) و پوسته که با الیه
های کم نور است و با نظر فیلسوفان پیشین هم موافق  ای چگال با ستاره پایبند بود که راه شیری توده

تاباند. رسالۀ جغرافیای او کــه مبتنــی بــر  ا بازمیبود که ماه جرم کدری است که تنها نور خورشید ر
  نوشتۀ پاپوس اسکندرانی بود، آخرین کار بر اساس دانش جغرافیایی باستانی پیش از نوزایی بود.

جنگیــد. ایــن واقعیــت کــه او  اندیشــی آن می اند که آنانیا دشمن کلیسا بود و علیــه تاریک گفته
یسندۀ رساله ی اصلی کلیسا بود و اینکه خود جاثلیق از او خواسته ها های بسیاری پیرامون جشن نو

یمی برای کلیسا فراهم کند خالف چنین نظری است. اما او بی شک دانشمند مستقلی بود  بود که تقو
شناسی و نه تعصبات آن  و گرچه تفکراتش بیشتر مرتبط با تعبیرات پذیرفته شدۀ کلیسا دربارۀ کیهان

  گرایی) نزدیک شد. در به اندیشۀ ثنویت (دوگانهبود، بعدتر خواهیم دید که او چق
ید خداوند جهان کامل را در شش روز آفریده و  آنانیا با این تفسیر رایج از سفر آفرینش که می گو

                                                    
  این مقر بعدها به اچمیادزین منتقل شد. .١
  در محل این شهر باستانی واقع در شمال غربی آسیای صغیر، اکنون روستایی به نام ایزنیک قرار دارد. .٢

3. Victorius of Aquitaine 
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از این طریق به طور غیر مستقیم چهار عنصر اصلی آتش، باد، آب و خاک را که مواد اصلی جهان را 
گفت که گرچه ماده دارای منشــأ  ود. آنانیا در عوض میدهند خلق کرده است، مخالف ب تشکیل می

  غیر مادی، منطقی، محرک بی
ً
عناصــر و  حرکت و علت نامعلول (یعنی خــدا) اســت کــه مســتقیما

حرکت در  ریزی کرده است، این محرک بی ده و تکامل طبیعی آنها را برنامههایشان را خلق کر ویژگی
ز نظر آنانیا هر یک از چهار عنصر کیفیت ویژۀ خود و کند. ا دخالت نمی» روند طبیعی تکامل اشیا«

شان در نظــر گرفتــه  در عین حال وزن و چگالی خاص خود را دارند که باید به عنوان مشخصۀ ذاتی
اتحاد عناصر به چندین طریق عامل پیدایش، وجود، رشد، کاهش و فساد اجسام و پدیده های  شود. 

  دهد. دخالت خدا رخ میطبیعی است که بر اساس نظریۀ آنانیا بی 
شوند، اما آنانیا  گفتند که عناصر چهارگانه در سراسر جهان با فضا و ماده ظاهر می گرایان می ذره

کرد. زمان معیاری برای حرکت و نه یــک ویژگــی  تمایز بین فضا و ماده را به جهان ماورا محدود می
محدودند. عناصــر چهارگانــه بــه ماده است. پس تغییرات طبیعی در زمان نامحدود، ولی در مکان 

کند،  ها در اثر تماس تغییر می اند. کیفیت صورت ناقص به وجود آمدند اما در معرض تغییر و ترقی
 هوای مرطوب ممکن اس

ً
کنــد کــه کــل  ها را قــادر می ت خشک شود. ترکیب طبیعی عناصر آنمثال

شود که خــود موجــب  اهم میهای جدید فر ای را شکل دهند و از این طریق امکان ترکیب یکپارچه
ش

َ
  شوند. کال و تغییرات جدیدی در طبیعت میا

دیــدگاهی کــه در آن تغییــر، حاصــل انــدرکنش عناصــر اســت و  -ای قــدیمی اســت این آمــوزه
هــای آلــی و غیرآلــی هــر دو حاصــل ترکیــب عناصــر  کنــد. جهان های جدیــدی ایجــاد می ویژگی

شود. بــه گفتــۀ آنانیــا،  جب تشکیل و دوام جهان میاند. تغییرات بسیار گوناگون عناصر مو چهارگانه
ها هستند. وحدت مادی جهان باعث تغییر و  علیت و وابستگی متقابل طبیعت، جزئی از این دیدگاه

ید: شود. آنانیا می پیشرفت مداوم می   گو
مورد پیدایش و تالشی مــاده یا در یا پیشرفت] در مورد خون یا تنفس این امر [تغییر 

زیرا پیدایش ماده آغاز تالشی آن و تالشی آن آغاز پیدایش ماده است  کند، صدق می
  و حاصل این تناقض بی ضرر، جهان ابدی است.

آنانیا دیدگاه فیلسوفان پیش از خود را قبول داشت که در فرایند به وجود آمدن جهان آلی و توسعۀ 
دهندۀ کاهش  جسد نشان کند. بدین ترتیب تالشی لی را ترکیب آتش و رطوبت ایفا میآن نقش اص

  مقدار آتشی است که در خود دارد.
کــرد، ولــی  هــای مختلــف تقســیم می آنانیا مانند ستاره شناسان پیش از خود، کیهان را به فلک

های آســمانی  برخالف آنها، تقسیمش را بر پایۀ نقش هر فلک در فرایند ایجاد جهان و نه مدار جرم
(اتر) است که منشأ تمام نور و گرماست. بعدی » اثیر«رین فلک، داد. در توصیف آنانیا باالت قرار می
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» فلــک دهانــه«کند. فلک سوم یا  است که گرمای سوزان فرود آمده از اتر را خنثی می» فلک سرد«
تــرین فلــک  شــود. در نهایــت داخلی شامل ماه و پنج سیاره می» فلک زیبا«شامل خورشید است. 

گفت خورشید نور و گرمایش را از اثیر در  ّوی است. آنانیا میهای ج شامل رعد، برق و دیگر پدیده
کند. این گرما و نور پیش از ورود به زمین، با ســرما و  گانۀ جهان دریافت می ترین الیۀ هفت بیرونی

کند. از این  شود و به کمک آب موجود در زمین خاک را احیا می های دیگر مخلوط می رطوبت الیه
  شوند. با هم متحد و موجب تکامل زمین میطریق، عناصر چهارگانه 

تابد، شــک  آنانیا به نظر بعضی از فیلسوفان مبنی بر اینکه ماه آینۀ زمین است و دریاهای آن می
هــا  های سطح آن اســت و ایــن ناهمواری های روی ماه به خاطر ناهمواری گفت که لکه کرد. او می

های مختلف ماه را به این امــر  کنند. او حالت ر خورشید را بازتاب دهند، جذب میبیش از آنکه نو
شود که ایــن  نسبت داد که حرکت ثابت خورشید و ماه باعث تغییر وضعیت آن ها نسبت به هم می

گردد. آنانیا بسیار مجذوب مطالعه پیرامون ماه  منجر به تغییر تماس بین نور خورشید و سطح ماه می
هــا (خســوف و  تأثیر ماه اســت. او بــا رصــد گرفت شد و به درستی دریافت که جزر و مد ناشی از

شان از زمین است کــه  کسوف) به این اعتقاد رسید که خورشید بزرگتر از ماه است و تفاوت فاصله
  دهد. ها را به یک اندازه نشان می آن

ها را  گیرد. این باعث شد که گرفت چیز بر اساس قانون ضرورت صورت میآنانیا بر آن بود که همه 
ینی، حرکات ماه را مطالعه، و مدار حرکت ماه را بر اساس تغییرات ظاهرش تعیین کند. او تنها ب پیش

تواند ایــن قــوانین طبیعــی را  گفت انسان می دانست. او می عدول از قوانین طبیعت را فراطبیعی می
نه کند. خدا خالق ماده و حرکت است ولی  بشناسد زیرا خداوند در روند طبیعی اشیا دخالت نمی

گیرند. او نظریۀ ارسطو دربارۀ روح و  ها و تغییراتی که در نتیجۀ فرایندهای طبیعی شکل می عامل پدیده
مین) در فضا، بر آن بود نظریۀ بطلمیوس دربارۀ ساختار جهان را پذیرفت. در توضیح وضعیت کره (ز

بین نیروی حاصل از های هوا که آن را احاطه کرده است، تعادل  ثیر سه عامل است: الیهأکه تحت ت
رد ولی حرکت هوا مانع این امر خودی الیۀ هوا و وزن زمین (وزن میل به افتادن زمین دا حرکت خودبه

کند. بنابراین آنانیا پیش از توضیح  اد چرخش جّو که زمین را محصور میشود) و سرعت خیلی زی می
کند. او دیدگاه خود را  تبیین می ثیر دو نیروی متضادأکت اجسام آسمانی را در فضا تحت تجاذبه، حر

 «در مورد شیوۀ پژوهش علمی چنین بیان کرده است: 
ً
غیرممکن است که بتوان به  بدون تحقیق تقریبا

  ».ذات اشیا نفوذ کرد و بدون طبیعت انجام تحقیقات غیر ممکن است
ترش او را مورد بــدگمانی کلیســای ارمنــی قــرار داد و  پس از مرگ آنانیا برخی از نظرات انقالبی

آثارش ممنوع شد. شاید از این روست که برخی از کارهای او شامل رسالۀ جغرافیا بــه عنــوان اثــر 
 مؤلفی ناشناخته به ما رسیده است و بعضی از آثارش هم بعدها به نویسندگان دیگــری نســبت داده
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اکنون هم های اخیر در ایروان (ارمنستان) موجب شده است که چند متن دیگر  شده است. پژوهش
 اثر آنانیا دانسته شود.

 
  ماه نو  تاریخ  روز/ شب  ساعت  کسر  ماه تمام  تاریخ  روز/ شب  ساعت  کسر

  ژانویه  ۱۸  شب  ۱۰  ۱  فوریه  ۲  شب  ۴  ۱

  فوریه  ۱۷  روز  ۱۰  ۱  مارس  ۴  روز  ۴  ۱

  مارس  ۱۸  شب  ۹  ۴  آوریل  ۴  شب  ۳  ۴

  آوریل  ۱۷  روز  ۹  ۴  مه  ۲  روز  ۳  ۴

  مه  ۱۶  شب  ۹  ۲  مه  ۳۱  شب  ۳  ۲

  ژوئن  ۱۵  روز  ۹  ۲  ژوئن  ۳۰  روز  ۳  ۲

  ژوئیه  ۱۴  شب  ۸  ۵  ژوئیه  ۲۹  شب  ۲  ۵

  اوت  ۱۳  روز  ۸  ۵  اوت  ۲۸  روز  ۲  ۵

  ۲۶  شب  ۲  ۳
سپتام

  بر
  ۱۱  شب  ۸  ۳

سپتام
  بر

  اکتبر  ۱۱  روز  ۸  ۳  اکتبر  ۲۶  روز  ۲  ۳

  نوامبر  ۹  شب  ۸  ۱  نوامبر  ۲۴  شب  ۲  ۱

  دسامبر  ۹  روز  ۸  ۱  دسامبر  ۲۴  روز  ۲  ۱

  (هالل و بدر) ماه تغییرات ظاهریجدولی از آنانیای شیراکی برای 

ها که در نویســندگان ارمنــی  هایی از تأثیر یونانی نویسی بود با نشانه کوتاه یسبک آنانیای شیراک
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یسندگان یک یا دو قرن پیششود، گرچه این تأثیر به اندازۀ  زمان او دیده می تر، محسوس نیست.  نو
هــای مــبهم در نوشــته هــای او وجــود دارد کــه پــر از خطاهــای کاتبــان اســت، ولــی  برخی عبارت

ها منابع نظرات این  های اخیر توانسته است اکثر این موارد را رفع کند. البته مهمترین پرسش پژوهش
آنها روی ســیر بعــدی علــوم اســت. برخــی منــابع  دانشمند ارمنی، توجیه ادعای اصالتشان و تأثیر

  های اخیر روشن کرده است. احتمالی وی را پژوهش
بنــدی علــوم  درک اهمیت تجربه و مشاهده، ارتباط بین اعمال حسی و منطقی و نظریــه، و طبقه

گیری نظریات آنانیا داشت. تــأثیر نظــرات  ثیر مشخصی روی شکلأهمگی ت ١توسط داوید آنهاخت
کــه خــواهیم دیــد، بطلمیــوس و  ط، دموکریت، افالطون، ارسطو، زنون، اپیکــور و چنانتالس، بقرا

شود. این که آنانیا پژوهشگری برجسته بود بــر اســاس  پاپوس اسکندرانی هم در کارهایش دیده می
تر با تقویم و مشکالتش آشنا  آثارش توسط نویسندگان ارمنی بعدی ثابت شده است. ارمنیان پیش

یم از دیدگاه علمی و همچنــین مطالعــات هواشناســی پیشــگام بــود. بودند اما آنا نیا در مطالعۀ تقو
هــای  میالدی از کارهــای او بهــره بردنــد و بخش ۱۳و  ۱۲های  فیلسوفان بعدی به خصوص در سده

هایشان نقل کردند. برای داوری بهتر دربارۀ منابع و تأثیرات بعــدی آثــار  ها را در کتاب عظیمی از آن
هــای پذیرفتــه شــدۀ  ها به یکــی از زبان های او و البته ترجمۀ آن اید منتظر انتشار کامل نوشتهآنانیا ب

های روســی و ارمنــی وجــود دارد. مــن در حــال  المللی باشیم. بیشتر کارهای او اکنون به زبان بین
فهرست کارهای اصــلی آنانیــا کــه در زیــر  ٢سازی ترجمۀ انگلیسی کتاب جغرافیای او هستم. آماده

  دهد. هایی که در هر اثر مطرح شده است، می تری از گسترۀ عالیق او و پرسش آمده، تصویر واضح

  نجوم آثار
فصل است و عنوان کلی ندارد، اما عنــوان فصــل اول آن  ۴۸: این کار شامل هیئت و تقویم -۱

 به دو بخش تقسیم می» ریاضیات برای ادای نذورات«
ً
امل ده شود؛ بخش اول ش است. کتاب طبیعتا

ای از نجوم، هواشناسی و  فصل در مورد هیئت است و توصیفی از ساختار جهان و اطالعات خالصه
هــا  فصل بــاقی مانــده بــه مطالــب گونــاگون در مــورد تقویم ۳۸کند.  جغرافیای فیزیکی عرضه می

ها بعدتر اضافه شده است. فصل اول یا مقدمه بسیار جالب  پردازد و مشخص است که این بخش می
هــا را توضــیح  دین گویــد و فلســفۀ رویکــردش بــه بی است، زیرا در این بخش آنانیا از منابعش می

» ذهن متعالی«کوشد برتری  کند ولی می دین را محکوم می دهد. گرچه او به طور کلی فالسفۀ بی می

                                                    
فیلسوف ارمنی که در سدۀ پنجم میالدی در آتن تحصیل کرد. از زندگی او اطالع چندانی در دست نیست ولی آثارش برای مطالعات  .١

ارسطو را به ارمنی ترجمه کرد و  مقوالتو  ریوسوفرف ایساغوجیشد. او  های میانه ضروری تلقی می های ارمنی سده فلسفی در صومعه
  بر هر دوی آنها شرح نوشت.

  در ویسبادن (آلمان) چاپ شد. ۱۹۹۲این ترجمۀ انگلیسی در سال  .٢
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د. بــه ایــن شــو ها حاصل می را به آنها نشان دهد و اعتقاد دارد که نیل به تعالی در اثر تقابل با پستی
ها) را در تقابل با فیلسوفان خوب (آنهایی که مسیحی نیســتند  ترتیب او فیلسوفان بد (یعنی بی دین

  دهد. ولی وجود یک خدا را به عنوان آفرینندۀ جهان قبول دارند) قرار می
بندی و  فصل در مجموع پژوهش مبسوطی دربارۀ ارتباط بین علم نجوم و معنــا، تقســیم ۴۸این 

ها بر رونــد حــوادث و زنــدگی  ها را محکوم و تأثیر ستاره بین است. آنانیا در این اثر طالع ثبت زمان
کند. او  کند. او در این اثر نظریۀ یونانیان باستان درمورد کرویت زمین را تکمیل می انسان ها را رد می

  داند. میدهد و مانند آریستارخوس خورشید را در مرکز جهان  ها را به دقت شرح می علت گرفت
ســاله تــدوین کــرده  ۵۳۲: این تقویمی دائمی است که آنانیا بر پایۀ چرخــۀ و تقویم ۵۳۲چرخۀ  - ۲

میالدی به عنوان گاهشمار ملی پذیرفتند. اولین  ۵۵۵ژوئیۀ سال  ۱۱است. ارمنیان این چرخه را در تاریخ 
میالدی شروع شــد کــه بــه  ۵۵۲شد، از سال  ژوئیۀ سه سال قبل محاسبه می ۱۱ز سال تاریخ ارمنی که ا

ارمنی است. آنانیا این چرخه  ۱۴۱۴سال  ۱۹۶۵به شمار آمد. پس براساس این تقویم، سال  ۱عنوان سال 
های متغیر و ثابت کلیســای ارمنــی و  های تمام جشن ستون عمودی روزها و تاریخ ۱۹را اختیار کرد و در 

ها را بــر حســب  کرد. در همان تقویم تاریخ های سال را ثبت های بهاری و دیگر مناسبت همچنین اعتدال
  ساله آورد. ۵۳۲هم برای کل چرخۀ  ١مبدأ ارمنی و مبدأ دورۀ دیونوسی

شده توسط منجم یونانی، متون آتنی   گیری از اصول وضع با بهره آنانیا :ت ماههای حرک جدول -۳
تحقیــق کنــد و  اش را انجــام داد تــا دقــت کــار متــون را پیش از میالد) رصدهای شخصی ۵(سدۀ 

ها بــه هــوانس  های متون را برای تطبیق با زمان محلی ماهرانه تنظیم کرد. ایــن مــتن تــا مــدت طرح
شــد. در ســال  ۀ خطی این اثر آمده نسبت داده میم) که نامش در پنج نسخ۷۲۵ -۶۵۰فیلسوف (

قی شود، نویسندۀ حقی ضمن بررسی ششمین نسخه که در صومعۀ ارمنی لبنان نگهداری می ۱۹۵۳
  آن (آنانیا) معلوم شد.

: دو رساله از آنانیا با این نام به جا مانده که هر دو پژوهشی دربارۀ دربارۀ مسیر خورشید -۵و  ۴
  حرکت ظاهری خورشید در آسمان در طول سال است.

  م).۳۷۸ای از یک اثر یونانی تألیف پاول اسکندرانی (شکوفایی ح  : ترجمهای بر نجوم مقدمه -۶

  آثار ریاض
ترین کار در  هایشان که قدیمی مسئلۀ ریاضی و جواب ۲۴ای از  : مجموعهها ها و جواب مسئله - الف۷

 از این لحاظ جالب است که بسیاری از مسئله
ً
هایش از  نوع خود در منابع ارمنی است. این رساله خصوصا

                                                    
دیونوسی  - ۹۹پیش از میالد، سال  ۱۰۰شود. در نتیجه سال  مبدأ این تاریخ سال اول پیش از میالد است که سال صفر محسوب می .١

  م شود. می
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اب و رسوم است. شش تا ها و آد زندگی واقعی گرفته شده و حاوی اطالعات زیادی دربارۀ تاریخ، نام مکان
 ناتمام تصور می ۲۴از 

ً
شد، اما  مسئله دربارۀ کاخ سلطنتی کامساراکان، پادشاه شیراک است. این کار قبال

  کشف شد. ۱۹۳۵اش در سال  آنانیاست که بقیه کتاب حسابدانیم که بخشی از  اکنون می
ضرب و تقسیم که های جمع، تفریق،  ای کامل و جامع از جدول : مجموعهکتاب حساب -ب۷

است. این  ۰۰۰,۰۰۰,۸۰ترین عدد ذکر شده  ترین کار شناخته شده در نوع خود است. بزرگ قدیمی
ها همراه بود. این مقدمه پیدا شــده ولــی  های نظری جدول ای مربوط به جنبه کار در اصل با مقدمه

 به عنوان کتاب فقط دربارۀ جمع، تفریق و ضرب، و فاقد شرح مربوط به تقسیم است. کل کار ظا
ً
هرا

  درسی برای استفادۀ عملی، یعنی برای آموزش شاگردان آنانیا تدوین شده بود.
یکان، دهگان، صدگان و هزارگان، و هر گروه شامل  گروه می ۴جدول جمع شامل  جدول  ۹شود: 

ل سی و شود. جدول تفریق شام می ۱۸۰و چهل و پنج ترکیب است که مجموع میانگین هر ترکیب 
شود. جدول ضرب هم  ترکیب می ۳۲۴شش گروه است. هر گروه شامل نه ترکیب است که در کل 

ها هرکدام شامل نه  شامل سی و شش گروه و هر گروه شامل چهار جدول است. سه تا از این جدول
ضرب در هر گروه وجود دارد  حاصل ضرب هستند، اما چهارمی شامل ده تاست. سی و هفت حاصل

در ماتنــاداران (کتابخانــۀ ملــی ارمنســتان در  ۱۲۶۷می شود. نسخۀ خطی شمارۀ  ۱۳۳۲ل که در ک
یا بر اساس جدول شامل یک جدول ضرب کامل هم هست که گو ضرب فیثاغورس است ولی  ایروان) 

همچنین شامل  کتاب حساب[؟]. این  ۸۰است نه  ۰۰۰,۰۰۰,۸۰در اینجا بزرگترین حاصل ضرب 
  :که به صورت زیر تنظیم شده است ١است ۶۰۰۰بر عدد  جدول مقادیر معکوس مبتنی

                                                    
 بر عددهای مختلف. ۶۰۰۰یعنی حاصل تقسیم  .١

1 6000 6000´ =  
2 3000 6000´ =  
3 2000 6000´ =  
4 1500 6000´ =  
5 1200 6000´ =  
6 1000 6000´ =  
7 875 6000´ =  
8 750 6000´ =  
9 667 6000´ =  

10 600 6000´ =  

 إلی آخر.
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  آنانیای شیراکی حسابای از  صفحه

(الف و ب) به صورت جداگانه توسط  ۷: این کتاب درسی در بارۀ حساب و شمارۀ حساب -۸
  آنانیا از یک منبع استخراج و به عنوان دو کار مجزا نوشته شده است.

رسد نویسنده اقتباس زیادی از یک اثر مشابه از اپیفانیوس  : به نظر میدربارۀ اوزان و مقادیر -۹
 ترجمه از متن یونانی باشد. اما اگر هم ترجمه باشد البد ۴۰۳ -۳۱۵قبرسی (

ً
م) کرده، یا این عمدتا

ها، این کتاب شامل  یها و سور ها، یهودی بازبینی شده است زیرا عالوه بر اوزان مورد استفادۀ یونانی
دستگاه رایج بین ارمنیان و ایرانیان هم هست. نکتۀ پایانی اینکه لیتر مورد نظر آنانیا لیتر بیزانسی یــا 



 

  

٧٠ 

گرم است. مقدار سایر واحدهایی هم که آنانیا آورده، اعم  ۴/۳۲۶دانیم که مقدارش  پوند است و می
ست. گنجاندن مقادیر یونانی و ایرانی در یک از ایرانی، یونانی، و ارمنی بر حسب گرم معلوم شده ا

  جدول، نتیجۀ طبیعی جغرافیای سیاسی ارمنستان، بین فرمانروایی بیزانس و ایران ساسانی بود.

  آثار جغرافیایی
ای از پاپوس  ای از دانش باستانی جغرافیا بر پایۀ رسالۀ جغرافیای گم شده : خالصهجغرافیا -۱۰

ونانی که گویا آن هم مبتنی بر رسالۀ بطلمیوس بــود. مــتن شــامل م) ریاضیدان ی۳۰۰اسکندرانی (
هایی برای اروپا، لیبی و آسیاست. بخش اخیر بزرگترین بخش اســت،  ای دو بخشی و بخش مقدمه

شامل توضیح کامل و دقیقی از ارمنستان، قفقاز و پادشاهی ایران که بیشتر آنهــا را در منــابع دیگــر 
  یاری از مؤلفان پیشین در این رساله نقل شده است.های بس توان یافت. نوشته نمی

هــای  : فهرستی از شش مسیر متفاوت از دویــن، پایتخــت ارمنســتان، بــه بخشمنازل سفر -۱۱
 ٢و نتاجیک ١ها به مایل، آسپارز مختلف جهان همراه با فاصله تا شهرهای اصلی در هر مسیر. فاصله

آسپارز برابر با یک نتاجیک (یا چهار مایل) است،  ۲۰آسپارز و  ۵داده شده است. یک مایل برابر با 
  بردند مورد اختالف است. ولی طول دقیق این سه مقیاس که ارمنیان به کار می

  آثار گاهشماری
: تحقیق پیرامون اصول گاهشماری مورد استفادۀ یونانیان، رومیان، مصریان، پژوهش تقویم -۱۲

ها و  هــای هفتــه های قفقاز. آنانیا در این اثر همچنین نام ییها و آلبانیا ها، یهودیان، سوری اتیوپیایی
  ٣ها را در سیزده زبان مختلف ذکر کرده است. های مربوط به نام ها را توضیح داده و مکان ماه

های  آوری شده از نوشته ای از وقایع جهان بر پایۀ اطالعات جمع : تاریخچهتاریخ مختصر -۱۳
 منب ،مؤلفان پیشین

ً
ع مورد استفادۀ موسی خورنی بوده است. شاید بررسی این تاریخچه که احتماال

  ای عرضه یا حقایق معلومی را تأیید کند. های تاریخی تازه داده

  سایر کارها
: بحثی دربارۀ تاریخ دقیق برای جشن کریسمس. این کار بــه ویــژه بحثی دربارۀ کریسمس -۱۴

کارپ،  ای از یک سند گم شده است که آنانیا آن را به سن پلی بسیار ارزشمند است زیرا شامل گزیده

                                                    
1. asparez 
2. netajik 

شود)، بنگرید به  (که در منابع دیگر یافت نمی به روایت آنانیا برای اطالع از مطالب مربوط به تقویم ایرانی و عربی در سدۀ اول هجری .٣
(پژوهشگر تاریخ نجوم در رصدخانۀ بیوراکان ارمنستان) که در سال   تاریخ علمدر مجلۀ  ۱۳۸۸مقالۀ زیر از گریگور بروتیان 

  دانشگاه تهران) منتشر شده است:(پژوهشکدۀ تاریخ علم 
Broutian, Grigor, “Persian and Arabic Calendars as Presented by Anania Shirkatsi”, Tarikh-e Elm, no. 8, 2009, pp. 

1-17. 
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  م) نسبت می۱۵۵اسقف ازمیر (د 
ً
دهد که تاریخی برای تولد عیسای مسیح ذکر کرده است. احتماال

های کلیســا و  یافته است. آنانیا در این رساله نظرات کشیش تیوخیکوستابخانۀ آنانیا این اثر را در ک
آورد تا نشان دهد که برگزاری جشن کریسمس و جشــن ظهــور در یــک تــاریخ  کتاب مقدس را می

ها به صورت جداگانه است که در بیــزانس و در غــرب اتفــاق  توسط ارمنیان، معتبرتر از برگزاری آن
اند که  هایی بر تقویم معتبری دانسته های دیگر مربوط به اعیاد کلیسا را شرح سالهافتد. این اثر و ر می

ســاله تــدوین شــده و  ۵۳۲به گفتۀ آنانیا توسط شخص دیگری پیش از خودش و بر اساس چرخــۀ 
های  ها آثاری در مخالفت با نظریه اسکندری را در بر گرفته است. این شرح ۱۳۶۰تا  ۸۲۸های  سال

دربارۀ ماهیت دوگانۀ مسیح است که در شورای کالسدونکاتولیک (و ار پذیرفتــه  ١تودوکس یونانی) 
  م) و شورای کلیسای ارمنیان آن را رد کرده است.۴۵۱شده (
: بحثی طوالنی دربارۀ زمان عید پاک. نویسنده در دفاع از زمان بحثی دربارۀ عید پاک -الف۱۵

 های عرضه شده در دربار داند و بدعت ر انجیل میعید پاک ارامنه، آن را بر پایۀ اطالعات موجود د
  کند. امپراتوری قسطنطنیه را محکوم می

یافتــه  بحثــی دربــارۀ عیــد پــاکای برای رسالۀ  : این متن به عنوان مقدمهنامه خودزیست -ب۱۵
  شده است.

 : به طور عمده مباحثی مذهبی هستند و بر اساس اینهایی دربارۀ پشیمانی و فروتنی موعظه -۱۶
اند آنانیای شــیراکی  رساله و دغدغۀ آنانیا مورد تعیین زمان دقیق اعیاد کلیسای ارمنی است که گفته

  راهب کلیسای ارمنیان بوده است.
: این کار بر اساس کار دیگری در همــین موضــوع اثــر اپیفــانیوس های قیمتی دربارۀ سنگ -۱۷
تر است اما به جنبۀ ارزش دارویی و  گستردهنوشته شده است. کار آنانیا بسیار  ٢دربارۀ گوهرهاقبرسی 

منشأ هر سنگ که اپیفانیوس آورده نپرداخته است. یک ترجمه و چند چکیده از اثــر اپیفــانیوس بــه 
یسد انجــام  زبان ارمنی وجود دارد و ترجمۀ موجود را شاید خود آنانیا پیش از آنکه این اثرش را بنو

  داده باشد.
شیراکی دربارۀ هواشناسی، عالیم آسمانی و حرکــات ســتارگان هــم عالوه بر متون باال، آنانیای 

ید که ادبیات ارمنــی را جمــع اش) می نامه نوشته است. او همچنین (در ابتدای خودزیست آوری  گو
کرده است و شاید ویراستار بسیاری از متون قدیمی ارمنیان که بعدها توسط دیگران تحریف شد، او 

  بوده است.

                                                    
د استفاده در شفاف (کالسدوان) مور نیم شهری باستانی در آسیای صغیر که امروزه محلۀ کادیکوی استانبول است. نام نوعی کوارتز .١

  جواهرسازی از نام این شهر گرفته شده است. م
2. De gemmis 


