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آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ ارﻣﻨﯽ
١
ﺳﺪۀ اول ﻫﺠﺮی
راﺑﺮت ﻫـ .ﻫﯿﻮﺳﻦ

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺪی ﻧﻮروزی ﺑﺨﺶ

٢

در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺟﺮج ﺳﺎرﺗﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ )اﻫﻞ ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺷﯿﺮاک ارﻣﻨﺴﺘﺎن(،
رﯾﺎﺿﯿﺪان و اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس ارﻣﻨﯽ ﺳﺪۀ اول ﻫﺠﺮی ،ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﻮرﯾﻢ .ﺳﺎرﺗﻦ از ﭼﻨﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ارﻣﻨــﯽ ﯾــﺎد
ﮐﺮده وﻟﯽ اﯾﻦ آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ارﻣﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨ ﺪ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﻧﺎم
ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد .از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﭘﺪر ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻖ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن« ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨــﺪ .اﯾــﻦ ﺑﯽ اﻃﻼﻋــﯽ ﻋﻤــﻮﻣﯽ
ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ﻓﻘﻂ رﺳﺎﻟﮥ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی او ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی ﻏﺮﺑــﯽ در دﺳــﺘﺮس
ً
ﺑﻮد و آن ﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻗﺮن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ارﻣﻨﯽ دﯾﮕﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮرﻧﯽ ٣ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﺪ.
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﺛﺎر آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۹۳۹م ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﻢ آﻧﺎﻧﯿﺎ در ﻏﺮب ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺮﺿﮥ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﺑﺮﺧﯽ از دﯾــﺪﮔﺎهﻫــﺎی ﻋﻠﻤــﯽ او و ﻣﻌﺮﻓــﯽ آﺛــﺎرش و
ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .او ﺑﯽﺷﮏ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ :آﺛــﺎرش ﻣﺴــﺘﻠﺰم
ﺑﺮرﺳــﯽ و اﺻﺎﻟﺖ ﺳــﻨﺠﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮ و ادﻋﺎﻫــﺎی ﻣﻄــﺮح ﺷــﺪه در ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ﺷــﻮروی )ﺳــﺎﺑﻖ( درﺑــﺎرۀ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی او ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻗﯿﻖﺗﺮ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از آﺛﺎر آﻧﺎﻧﯿﺎ در ﻏﺮب ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪه و
ﭼﻨﺪ اﺛﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ در روﺳﯿﻪ و ارﻣﻨﺴﺘﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻤﺎرﮔﺎن ﻣﻌﺪود و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر او در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ و از اﯾﻦ رو ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﻣﻨﺎزل ﺳﻔﺮ ،ﺧﻮدزﯾﺴﺖﻧﺎﻣﻪ،
ً
ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ و ﻋﯿﺪ ﭘﺎک و ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎه آﻧﺎﻧﯿﺎ را ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻢ .اﻣــﺎ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺎﻧﻮی ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی روﺳﯽ و ارﻣﻨﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻢ ﮐــﻪ اﻣﮑــﺎن اﯾــﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
1. Robert H. Hewsen, “Science in Seventh-Century Armenia: Ananias of Širak”, Isis, vol. 59, no. 1 (spring 1968),
pp. 32-45.

از ﻣﻬﻨﺪس روﺑﺮت واﻫﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺎمﻫﺎی ارﻣﻨﯽ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ.
 .٢ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ آزادm.norouzibakhsh@gmail.com ،
 .٣ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮرﻧﯽ در ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯿﻼدی )ﺳﺪۀ دوم ﭘﯿﺶ از ﻫﺠﺮت( ﻣﯽزﯾﺴﺖ و ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ارﻣﻨﺴﺘﺎن را ﻫﻢ ﺑﻪﺧﻄﺎ از او داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .م
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ﻧﺎم آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ ﻧﺨﺴ ﺖ در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ادﺑﯿﺎت ارﻣﻨﯽ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺗﻌﺪادی از
آﺛﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪۀ او ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ در ﺳﺎل  ۱۸۷۷ﻣﯿﻼدی در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در
ﺳﺎل  ۱۸۹۶ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر دﯾﮕﺮ او در آرارات ،ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮥ رﺳﻤﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎی ارﻣﻨﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺳﻪ
اﺛﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ او ﯾﻌﻨﯽ درﺑــﺎرۀ ﮐﺮﯾﺴــﻤﺲ ) (۱۸۹۶و
درﺑــﺎرۀ ﻋﯿــﺪ ﭘــﺎک ) (۱۸۹۶و ﺧﻮدزﯾﺴــﺖﻧﺎﻣﮥ
) (۱۸۹۷او ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺮﺟﻤﮥ
روﺳــﯽ اﺛــﺮ دﯾﮕــﺮی از آﻧﺎﻧﯿــﺎ ﺑــﻪ ﻧــﺎم ﻣﺴــﺌﻠﻪﻫﺎ و
ﺟﻮابﻫــﺎ در ﺳــﺎل  ۱۹۱۸در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴــﺘﺎن ﻋﻠــﻮم
روﺳﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ آﺛﺎر ﺗﻮزﯾﻊ وﺳﯿﻊ ﻧﺸﺪه و ﺣﺘﯽ
در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ]ﭘﯿﺸﯿﻦ[ ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ ﺷﻬﺮت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ا .گ.
آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن ١و س .ت .ﯾﺮﻣﯿﺎن ٢ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ
آﺛﺎر آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺷﻮروی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ
اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪۀ آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ
ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ اﯾﺮوان ﭘﺮداﺧﺖ .ﻫﻢ او ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑــﻪ آﻧﺎﻧﯿــﺎی ﺷــﯿﺮاﮐﯽ را ﮐــﻪ
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﻣﺆﻟﻔﯽ ﮔﻤﻨﺎم ﯾﺎ ﺑﻪﺧﻄﺎ ﻣﻨﺴﻮب
ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ﺑــﻮد ،ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﮐــﺮد.
آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿــﺎن در ﺳــﺎل  ۱۹۳۹ﯾﮑــﯽ از رﺳــﺎﻟﻪﻫﺎی
ﺣﺴــﺎب آﻧﺎﻧﯿــﺎ را ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﮐــﺮد .وی دو ﺳــﺎل ﺑﻌــﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﯿﻬﺎن ﻧﮕــﺎری و ﮔﺎﻫﺸــﻤﺎری و در ﺳــﺎل
ﺗﻨﺪﯾﺲ آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ در ﻣﺎﺗﻨﺎداران ) ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ
 ۱۹۴۴ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮐﺎﻣﻞ آﺛﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪۀ دﯾﮕﺮ آﻧﺎﻧﯿﺎ
ﻣﻠﯽ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،اﯾﺮوان(
را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ۱۸ .ﺳﺎل ﺑﻌﺪ آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ دﯾﮕﺮی
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎه را ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ روﺳﯽ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺳﻮرن ﯾﺮﻣﯿﺎن ده ﺳﺎل
اﺧﯿﺮ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی آﻧﺎﻧﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺗﺼﺤﯿﺢ دﻗﯿﻘﯽ از اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮای ﭼﺎپ

۵٩

۶٠

ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﺟﻤﻬﻮری ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دو داﻧﺸــﻤﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ اﻧﺪ آﻧﺎﻧﯿــﺎ را از
ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﻼش آﻧﻬﺎ ﭘﺸﺖ ﺣﺼﺎرﻫﺎی زﺑﺎن روﺳﯽ  -ارﻣﻨﯽ ﻣﺎﻧﺪه و در ﺧﺎرج از اﺗﺤﺎد
ً
ﺷﻮروی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﻏــﺮب ﺑﺎزﺗــﺎب داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ.
ﭼﮑﯿﺪۀ ﮔﺰارش زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﺛﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿــﺎت ارﻣﻨــﯽ ) (۱۹۵۱و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮔﺰﯾﺪهای از زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻧﺎﻣﺪاران ﮐﻠﯿﺴﺎی ارﻣﻨﯽ ) (۱۹۶۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳــﺖ.
ً
ﺧﻮدزﯾﺴﺖﻧﺎﻣﮥ او در ﺳﺎل  ۱۹۶۴ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و اﯾﻦ اﺛﺮ اﺣﺘﻤــﺎﻻ ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄــﮥ آﻏــﺎز
ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ او در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ.
آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ارﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدزﯾﺴﺖﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﻣــﺎ ﺑــﻪ ﺟــﺎ ﮔﺬاﺷــﺘﻪ
اﺳﺖ .او در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪش ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪ وﻟﯽ از اﺷﺎرات ﻣﺆﻟﻔﺎ ن ﺑﻌﺪ از او ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۵۹۸و  ۶۰۰ﻣﯿﻼدی ﺑﻮده اﺳﺖ .او در روﺳﺘﺎی آﻧﺎﻧﯿﺎ در ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺷﯿﺮاک اﺳﺘﺎن آرارات ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ً
آﻣﺪ و ﭘﺴﺮ ﻫﻮاﻧﺲ ﺷﯿﺮاﮐﯽ ﺑﻮد .اﺣﺘﻤﺎﻻ او از وراث ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﺷﯿﺮاک و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑــﻮده اﺳــﺖ زﯾــﺮا
ً
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻃﻮﻻﻧﯽاش را ﺑﭙﺮدازد .ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد
ً
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ارﻣﻨﯽ ،ﻃﻠﺒﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎی ارﻣﻨﯽ ﺑﻮده و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻌﺪ
از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
آﻧﺎﻧﯿﺎ در ﻣﺪارس ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در آن زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﻘﺮ ﻫﻢ ﺑﻮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد .در
آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ و آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﻣﻨﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ آرزو داﺷﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪی واﻗﻌﯽ
ﺷﻮد .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ ،ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﺎدر ﺗﻤﺎم
ﻋﻠﻮم« ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺲ ﮐﺮد .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺧﻮدزﯾﺴﺖﻧﺎﻣﻪاش ،در آن زﻣﺎن در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
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
ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺷﺮق ﺗﺮﮐﯿﻪ( رﻓﺖ .در آﻧﺠﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﯿﺎزار ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺰد رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
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 ﻻزم ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی او را ﻧﺪارد.
آﻧﺎﻧﯿﺎ ﻋﺎزم ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻮ د ﮐﻪ ﭼﻨﺪ دوﺳﺘﺶ ﮐﻪ ﺗﺎزه از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧــﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺸﻬﻮری در ﺗﺮاﺑﻮزان ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﯿﻮﺧﯿﮑﻮس ﺑﺮود ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﺎﻫﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ارﻣﻨﯽ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺖ .آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺮاﺑﻮزان ﺷﺘﺎﻓﺖ و در آﻧﺠــﺎ ﺗﯿﻮﺧﯿﮑــﻮس را ﮐــﻪ در
ﺻﻮﻣﻌﮥ ﺳﻦ ﯾﻮﺟﻨﯿﻮس ١ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد ﯾﺎﻓﺖ .اﺳﺘﺎد آﻧﺎﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﮔﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و
 .١در ﻣﺤﻞ »ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﺪﯾﺪ« در ﺗﺮاﺑﻮزان ﮐﻨﻮﻧﯽ

آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ ارﻣﻨﯽ ﺳﺪۀ اول ﻫﺠﺮی

ﺟﻮان ارﻣﻨﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل زﯾﺮ ﻧﻈﺮ او ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪت داﻧﺶ ﮐﺎﻣﻠﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻣﻘــﺪﻣﺎت
ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .آﻧﺎﻧﯿﺎ در ﻣﺪرﺳﮥ ﺗﯿﻮﺧﯿﮑﻮس ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﻏﻨﯽ ﯾﺎﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ آﺛﺎر ﻣﻘــﺪس و
ﮐﻔﺮآﻟﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ادﺑﯿﺎت ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ در ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد .آﻧﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﮥ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻓﺮزﻧــﺪ ﺧــﻮد رﻓﺘــﺎر
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ او ﺣﺴﺎدت ورزﯾﺪﻧﺪ.
دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﺳﻮم از ﺧﻮدزﯾﺴﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺗﯿﻮﺧﯿﮑﻮس اﺧﺘﺼــﺎص دارد .او از ﯾﻮﻧﺎﻧﯿــﺎن
ﺗﺮاﺑﻮزان ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺪود ﺳﺎل  ۵۶۰ﻣﯿﻼدی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺟﺰو ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺑــﻮد
) ۳۸۷ﺗﺎ ۶۳۶م( در ارﺗﺶ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ارﻣﻨﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .در ﺣﻤﻠﮥ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ )۶۰۷ /۶۰۶م( زﺧﻤﯽ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺑﻬﺒﻮدی ،ارﺗﺶ را ﺗﺮک ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺬری را ﮐــﻪ در
زﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺟﻬﺖ وﻗﻒ ﺑﺎﻗﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧــﺮد ﮐــﺮده ﺑــﻮد ،ﺑــﻪ ﺟــﺎ آورد .ﯾــﮏ ﻣــﺎه در
اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺳﻪ ﺳﺎل در اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ و ﯾﮏ ﺳﺎل در رم ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ رﻓﺖ )ح ۶۱۰م( ﮐﻪ در
آﻧﺠﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی آﺗﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ را ﻧﺒﺮده اﺳﺖ اداﻣﻪ داد .ﺗﯿﻮﺧﯿﮑﻮس ﺿﻤﻦ
ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه و دﯾﮕﺮ ﺷﺨﺼــﯿﺖﻫﺎی ﺑــﺰرگ
ﺷﻬﺮ ،از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﯿﻮﺧﯿﮑﻮس ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﺑﻮزان را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و
ً
در آﻧﺠﺎ ﻣﺪرﺳﻪای ﺧﺼﻮﺻﯽ داﯾﺮ ﮐﺮد )ح ۶۱۵م( .ﭘﺲ از ﻣــﺮگ اﺳــﺘﺎد آﺗﻨــﯽاش اﻣﭙﺮاﺗــﻮر ﺷﺨﺼــﺎ
ﺗﯿﻮﺧﯿﮑﻮس را دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﺮﮔﺮدد اﻣﺎ او ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق )ح -۶۲۸
۶۲۰م( آﻧﺎﻧﯿﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺗﯿﻮﺧﯿﮑﻮس آﻣﻮزش دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ او از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش داﻧــﺶ
در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد.
آﻧﺎﻧﯿﺎ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ در ﺗﺮاﺑﻮزان ﺑﻪ ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺸــﺖ و در آﻧﺠــﺎ ﻣﺪرﺳــﮥ ﺧــﻮد را
ً
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا اوﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻮم ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ )ﺣﺴﺎب ،ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻧﺠﻮم(
در ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ او از ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ آﻧــﺎن ﮔﻠــﻪ داﺷــﺖ و
اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮت اﺳﺘﺎدﺷﺎن آﺳﯿﺐ ﻣﯽزدﻧﺪ .اﻣﺎ از ﭘﺎ ﻧﻨﺸﺴﺖ و ﻫﻤﮥ ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدش
ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧــﻮد را در زﻣﯿﻨــﻪﻫﺎی ﮔﺎﻫﺸــﻤﺎری،
رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻧﺠﻮم و – ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﯽداﻧﯿﻢ – ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺷﻬﺮت او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﭽﯿﺪ .در  ۶۶۷ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﻨﯽ از او ﮔﺬﺷــﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺟﺎﺛﻠﯿﻖ ]رﻫﺒﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ[ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ ارﻣﻨﺴﺘﺎن دﻋﻮﺗﺶ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻــﻮﻣﻌﮥ درﯾــﺎی ﻣﻘــﺪس در

۶١

۶٢

دوﯾﻦ ١ﺑﺮود و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﮥ ﺗﻘﻮﯾﻢ داﺋﻤﯽ ﺟﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿــﺮ و ﺛﺎﺑــﺖ ﮐﻠﯿﺴــﺎی ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ﺑﭙــﺮدازد.
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻫﻤﯿﻦ دورۀ اﺧﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻘﻮﯾﻢ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣــﺎ رﺳــﯿﺪه
اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺖ .او دو ﺳﺎل روی ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺣﻞ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻫﻔﺘﮥ ﻫﻔﺖ روزی ﺑﺎ ﻣﺎه ﻗﻤﺮی و ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ
ﺷﺪت ﮐﺎر ﮐﺮد .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺮای ﻋﯿﺪ ﭘﺎک و ﺟﺸﻦ ﻇﻬﻮر ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ روش ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﮐﻠﯿﺴﺎی ارﻣﻨﯽ ﺑﺴــﯿﺎر دﻗﯿــﻖﺗﺮ از روش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪۀ
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﻮرای ﻧﯿﻘﯿﻪ ٢در ۳۲۵م ﺑﻮد.
ﺗﻘﻮﯾﻢ داﺋﻤﯽ اﺑﺪاع ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﯾﮏ ﭼﺮﺧﮥ  ۵۳۲ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ را ﻧﺨﺴــﺖ
وﯾﮑﺘﻮرﯾﻮس آ ﮐﻮﺋﯿﺘﯿﻦ ٣در ۴۵۷م ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﻠﯿﺴﺎی اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ
زﻣﺎن ﺟﺸﻦﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﺮﺧــﮥ  ۵۳۲ﺳــﺎﻟﻪ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ از ﭼﺮﺧﮥ ﺧﻮرﺷﯿﺪی )ﮐﻪ در ﻫﺮ  ۲۸ﺳﺎل روزﻫﺎی ﻣــﺎه را ﺑــﻪ روز ﯾﮑﺴــﺎﻧﯽ از ﻫﻔﺘــﻪ ﺑــﺮ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ( و ﭼﺮﺧﮥ ﻗﻤﺮی )ﮐﻪ در ﻫﺮ  ۱۹ﺳﺎل ﻣﺎه ﻧﻮ را ﺑﻪ روز ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ از ﻣﺎه ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ( ﮐﻪ اﯾﻦ دو
ﻫﺮ  ۵۳۲ﺳﺎل ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺟﺪﯾــﺪ ﻧﯿﺴــﺖ و
زﻣﺎن ﻫﺮ ﺟﺸﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ زﻣﺎنﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ژرف اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از آﺛﺎر ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ و ﺧــﻮد ﻧﯿــﺰ ﻣﻄﺎﻟــﺐ
ﺑﺪﯾﻌﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﮐﺮوی اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ در ﯾﮏ ﺳــﻤﺖ آن روز ﺑﺎﺷــﺪ در
ﺳﻮی دﯾﮕﺮش ﺷﺐ اﺳﺖ .او زﻣﯿﻦ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ زردۀ ﮐﺮوی )ﮐﺮۀ ﺧﺎﮐﯽ( ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻻﯾﻪای از ﺳﻔﯿﺪه ّ
)ﺟﻮ( و ﭘﻮﺳﺘﻪای ﺧﺸﮏ )آﺳﻤﺎن( اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾــﻪ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ راه ﺷﯿﺮی ﺗﻮدهای ﭼﮕﺎل ﺑﺎ ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﮐﻢ ﻧﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎه ﺟﺮم ﮐﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﺎزﻣﯽﺗﺎﺑﺎﻧﺪ .رﺳﺎﻟﮥ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی او ﮐــﻪ ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑــﺮ
ﻧﻮﺷﺘﮥ ﭘﺎﭘﻮس اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ ﺑﻮد ،آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺶ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از ﻧﻮزاﯾﯽ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎﻧﯿﺎ دﺷﻤﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮد و ﻋﻠﯿــﻪ ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸــﯽ آن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿــﺪ .اﯾــﻦ واﻗﻌﯿــﺖ ﮐــﻪ او
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﺸﻦﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺟﺎﺛﻠﯿﻖ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺧﻼف ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ .اﻣﺎ او ﺑﯽﺷﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﻮد
و ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻔﮑﺮاﺗﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮات ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪۀ ﮐﻠﯿﺴﺎ درﺑﺎرۀ ﮐﯿﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻪ ﺗﻌﺼﺒﺎت آن
ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ او ﭼﻘ ﺪر ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺛﻨﻮﯾﺖ )دوﮔﺎﻧﻪﮔﺮاﯾﯽ( ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ.
آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ راﯾﺞ از ﺳﻔﺮ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻬﺎن ﮐﺎﻣﻞ را در ﺷﺶ روز آﻓﺮﯾﺪه و
 .١اﯾﻦ ﻣﻘﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﭼﻤﯿﺎدزﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
 .٢در ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ،اﮐﻨﻮن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺰﻧﯿﮏ ﻗﺮار دارد.

3. Victorius of Aquitaine

آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ ارﻣﻨﯽ ﺳﺪۀ اول ﻫﺠﺮی

از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ آﺗﺶ ،ﺑﺎد ،آب و ﺧﺎک را ﮐﻪ ﻣﻮاد اﺻﻠﯽ ﺟﻬﺎن را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد .آﻧﺎﻧﯿﺎ در ﻋﻮض ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎده دارای ﻣﻨﺸــﺄ
ً
ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی ،ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﻣﺤﺮک ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ و ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮل )ﯾﻌﻨﯽ ﺧــﺪا( اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻤﺎ ﻋﻨﺎﺻــﺮ و
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺮک ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ در
»روﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺷﯿﺎ« دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ آﻧﺎﻧﯿﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ وﯾﮋۀ ﺧﻮد و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل وزن و ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺨﺼﮥ ذاﺗﯽﺷﺎن در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻪ
ﺷﻮد .اﺗﺤﺎد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ،وﺟﻮد ،رﺷﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ و ﻓﺴﺎد اﺟﺴﺎم و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﮥ آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺪا رخ ﻣﯽدﻫﺪ.
ذرهﮔﺮاﯾﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻓﻀﺎ و ﻣﺎده ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯿﺎ
ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ ﻓﻀﺎ و ﻣﺎده را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺎورا ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﺮد .زﻣﺎن ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ و ﻧﻪ ﯾــﮏ وﯾﮋﮔــﯽ
ﻣﺎده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ در زﻣﺎن ﻧﺎﻣﺤﺪود ،وﻟﯽ در ﻣﮑﺎن ﻣﺤﺪودﻧﺪ .ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧــﻪ ﺑــﻪ
ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺮﻗﯽاﻧﺪ .ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ً
ﻣﺜﻼ ﻫﻮای ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻤﮑﻦ اﺳ ﺖ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ آنﻫﺎ را ﻗــﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ ﮐــﻞ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪای را ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻣﮑﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧــﻮد ﻣﻮﺟــﺐ
َ
اﺷ ﮑﺎل و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪی در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ آﻣــﻮزهای ﻗــﺪﯾﻤﯽ اﺳــﺖ -دﯾــﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐــﻪ در آن ﺗﻐﯿﯿــﺮ ،ﺣﺎﺻــﻞ اﻧــﺪرﮐﻨﺶ ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﺳــﺖ و
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾــﺪی اﯾﺠــﺎد ﻣﯽﮐﻨــﺪ .ﺟﻬﺎنﻫــﺎی آﻟــﯽ و ﻏﯿﺮآﻟــﯽ ﻫــﺮ دو ﺣﺎﺻــﻞ ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﻋﻨﺎﺻــﺮ
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪاﻧﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ و دوام ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﮥ آﻧﺎﻧﯿــﺎ،
ﻋﻠﯿﺖ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺟﺰﺋﯽ از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﺣﺪت ﻣﺎدی ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺪاوم ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ اﻣﺮ ]ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ[ در ﻣﻮرد ﺧﻮن ﯾﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺗﻼﺷﯽ ﻣــﺎده
ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺎده آﻏﺎز ﺗﻼﺷﯽ آن و ﺗﻼﺷﯽ آن آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺎده اﺳﺖ
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
آن ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را ﺗﺮﮐﯿﺐ آﺗﺶ و رﻃﻮﺑﺖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻼﺷﯽ ﺟﺴﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻘﺪار آﺗﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮد دارد.
آﻧﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ،ﮐﯿﻬﺎن را ﺑﻪ ﻓﻠﮏﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻣﯽﮐــﺮد ،وﻟــﯽ
ﺑﺮﺧﻼف آﻧﻬﺎ ،ﺗﻘﺴﯿﻤﺶ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﻓﻠﮏ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺟﻬﺎن و ﻧﻪ ﻣﺪار ﺟﺮمﻫﺎی آﺳــﻤﺎﻧﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽداد .در ﺗﻮﺻﯿﻒ آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻓﻠﮏ» ،اﺛﯿﺮ« )اﺗﺮ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻤﺎم ﻧﻮر و ﮔﺮﻣﺎﺳﺖ .ﺑﻌﺪی
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» ﻓﻠﮏ ﺳﺮد« اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎی ﺳﻮزان ﻓﺮود آﻣﺪه از اﺗﺮ را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﻠﮏ ﺳﻮم ﯾﺎ »ﻓﻠــﮏ دﻫﺎﻧــﻪ«
ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ» .ﻓﻠﮏ زﯾﺒﺎ« ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎه و ﭘﻨﺞ ﺳﯿﺎره ﻣﯽ ﺷــﻮد .در ﻧﻬﺎﯾــﺖ داﺧﻠﯽ ﺗــﺮﯾﻦ ﻓﻠــﮏ
ﺷﺎﻣﻞ رﻋﺪ ،ﺑﺮق و دﯾﮕﺮ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺟ ّﻮی اﺳﺖ .آﻧﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﻮر و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ را از اﺛﯿﺮ در
ﺑﯿﺮوﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﮥ ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﮥ ﺟﻬﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎ و ﻧﻮر ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ،ﺑﺎ ﺳــﺮﻣﺎ و
رﻃﻮﺑﺖ ﻻﯾﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آب ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻦ ﺧﺎک را اﺣﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﮑﺎﻣﻞ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﮥ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و درﯾﺎﻫﺎی آن ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ،ﺷــﮏ
ﮐﺮد .او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻟﮑﻪﻫﺎی روی ﻣﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﻫﻤﻮاریﻫﺎی ﺳﻄﺢ آن اﺳــﺖ و اﯾــﻦ ﻧﺎﻫﻤﻮاریﻫــﺎ
ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪ ،ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .او ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎه را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣــﺮ
ﻧﺴﺒﺖ داد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ آن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾــﻦ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﯿﻦ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺳﻄﺢ ﻣﺎه ﻣﯽﮔﺮدد .آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠﺬوب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎه
ﺷﺪ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎه اﺳــﺖ .او ﺑــﺎ رﺻــﺪ ﮔﺮﻓﺖﻫــﺎ )ﺧﺴــﻮف و
ﮐﺴﻮف( ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺎه اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺎن از زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐــﻪ
آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮورت ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺖﻫﺎ را
ﭘﯿﺶﺑ ﯿﻨﯽ ،ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺎه را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،و ﻣﺪار ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎه را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺎﻫﺮش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .او ﺗﻨﻬﺎ
ﻋﺪول از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﻓﺮاﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .او ﻣﯽﮔﻔﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾــﻦ ﻗــﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌــﯽ را
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ در روﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺷﯿﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪا ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺎده و ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻪ
ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .او ﻧﻈﺮﯾﮥ ارﺳﻄﻮ درﺑﺎرۀ روح و
ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس درﺑﺎرۀ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻬﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .در ﺗﻮﺿﯿﺢ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺮه )زﻣﯿﻦ( در ﻓﻀﺎ ،ﺑﺮ آن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ :ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻫﻮا ﮐﻪ آن را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﺣﺎﺻﻞ از
ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدی ﻻﯾﮥ ﻫﻮا و وزن زﻣﯿﻦ )وزن ﻣﯿﻞ ﺑﻪ اﻓﺘﺎدن زﻣﯿﻦ دارد وﻟﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻮا ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﯽﺷﻮد( و ﺳﺮﻋﺖ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﭼﺮﺧﺶ ّ
ﺟﻮ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﻣﺤﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﺎﻧﯿﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺟﺎذﺑﻪ ،ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺴﺎم آﺳﻤﺎﻧﯽ را در ﻓﻀﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دو ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﻀﺎد ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را
ً
در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮۀ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺑﺪون ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ
ذات اﺷﯿﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮد و ﺑﺪون ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ«.
ﭘﺲ از ﻣﺮگ آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮات اﻧﻘﻼﺑﯽﺗﺮش او را ﻣﻮرد ﺑــﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﺴــﺎی ارﻣﻨــﯽ ﻗـﺮار داد و
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

آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ ارﻣﻨﯽ ﺳﺪۀ اول ﻫﺠﺮی

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﯾﺮوان )ارﻣﻨﺴﺘﺎن( ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻦ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
اﺛﺮ آﻧﺎﻧﯿﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
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ﺟﺪوﻟﯽ از آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺎه )ﻫﻼل و ﺑﺪر(

ﺳﺒﮏ آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ ﮐﻪ در ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪﮔﺎن ارﻣﻨــﯽ

۶۶

زﻣﺎن او دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻗﺮن ﭘﯿﺶﺗﺮ ،ﻣﺤﺴﻮس ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺒﺎرت ﻫــﺎی ﻣــﺒﻬﻢ در ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﻫــﺎی او وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ ﭘــﺮ از ﺧﻄﺎﻫــﺎی ﮐﺎﺗﺒــﺎن اﺳــﺖ ،وﻟــﯽ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻈﺮات اﯾﻦ
داﻧﺸﻤﻨﺪ ارﻣﻨﯽ ،ﺗﻮﺟﯿﻪ ادﻋﺎی اﺻﺎﻟﺘﺸﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ روی ﺳــﯿﺮ ﺑﻌــﺪی ﻋﻠــﻮم اﺳــﺖ .ﺑﺮﺧــﯽ ﻣﻨــﺎﺑﻊ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وی را ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺧﯿﺮ روﺷﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
درک اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﺣﺴﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻧﻈﺮﯾــﻪ ،و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨــﺪی ﻋﻠــﻮم
ﺗﻮﺳﻂ داوﯾﺪ آﻧﻬﺎﺧﺖ ١ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﯽ روی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﻈﺮﯾﺎت آﻧﺎﻧﯿﺎ داﺷﺖ .ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﻧﻈــﺮات
ﺗﺎﻟﺲ ،ﺑﻘﺮاط ،دﻣﻮﮐﺮﯾﺖ ،اﻓﻼﻃﻮن ،ارﺳﻄﻮ ،زﻧﻮن ،اﭘﯿﮑــﻮر و ﭼﻨﺎنﮐــﻪ ﺧــﻮاﻫﯿﻢ دﯾــﺪ ،ﺑﻄﻠﻤﯿــﻮس و
ﭘﺎﭘﻮس اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ ﻫﻢ در ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﺎﻧﯿﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑــﺮ اﺳــﺎس
آﺛﺎرش ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ارﻣﻨﯽ ﺑﻌﺪی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ارﻣﻨﯿﺎن ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ و ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ آﺷﻨﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯿﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻘﻮﯾﻢ از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳــﯽ ﭘﯿﺸــﮕﺎم ﺑــﻮد.
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﺪهﻫﺎی  ۱۲و  ۱۳ﻣﯿﻼدی از ﮐﺎرﻫــﺎی او ﺑﻬــﺮه ﺑﺮدﻧــﺪ و ﺑﺨﺶﻫــﺎی
ﻋﻈﯿﻤﯽ از آنﻫﺎ را در ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای داوری ﺑﻬﺘﺮ درﺑﺎرۀ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﻌــﺪی آﺛــﺎر
آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی او و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑــﯽ از زﺑﺎنﻫــﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪۀ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎی او اﮐﻨﻮن ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی روﺳــﯽ و ارﻣﻨــﯽ وﺟــﻮد دارد .ﻣــﻦ در ﺣــﺎل
آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﺘﺎب ﺟﻐ ﺮاﻓﯿﺎی او ﻫﺴﺘﻢ ٢.ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎی اﺻــﻠﯽ آﻧﺎﻧﯿــﺎ ﮐــﻪ در زﯾــﺮ
آﻣﺪه ،ﺗﺼﻮﯾﺮ واﺿﺢﺗﺮی از ﮔﺴﺘﺮۀ ﻋﻼﯾﻖ او و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ اﺛﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽدﻫﺪ.
آﺛﺎر ﻧﺠﻮﻣ

 -۱ﻫﯿﺌﺖ و ﺗﻘﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺎﻣﻞ  ۴۸ﻓﺼﻞ اﺳﺖ و ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻋﻨــﻮان ﻓﺼــﻞ اول آن
ً
»رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺮای ادای ﻧﺬورات« اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ ده
ﻓﺼﻞ در ﻣﻮرد ﻫﯿﺌﺖ اﺳﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻬﺎن و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻼﺻﻪ ای از ﻧﺠﻮم ،ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ۳۸ .ﻓﺼﻞ ﺑــﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧــﺪه ﺑــﻪ ﻣﻄﺎﻟــﺐ ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن در ﻣــﻮرد ﺗﻘﻮﯾﻢﻫــﺎ
ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻌﺪﺗﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺼﻞ اول ﯾﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ آﻧﺎﻧﯿﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻌﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ و ﻓﻠﺴــﻔﮥ روﯾﮑــﺮدش ﺑــﻪ ﺑﯽدﯾﻦﻫــﺎ را ﺗﻮﺿــﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﺮﭼﻪ او ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﻼﺳﻔﮥ ﺑﯽدﯾﻦ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺮﺗﺮی »ذﻫﻦ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ«
 .١ﻓﯿﻠﺴﻮف ارﻣﻨﯽ ﮐﻪ در ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯿﻼدی در آﺗﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد .از زﻧﺪﮔﯽ او اﻃﻼع ﭼﻨﺪاﻧﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ آﺛﺎرش ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﺻﻮﻣﻌﻪﻫﺎی ارﻣﻨﯽ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺿﺮوری ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ .او اﯾﺴﺎﻏﻮﺟﯽ ﻓﺮﻓﻮرﯾﻮس و ﻣﻘﻮﻻت ارﺳﻄﻮ را ﺑﻪ ارﻣﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و
ﺑﺮ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﺷﺮح ﻧﻮﺷﺖ.
 .٢اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۹۲در وﯾﺴﺒﺎدن )آﻟﻤﺎن( ﭼﺎپ ﺷﺪ.

آﺛﺎر رﯾﺎﺿ

۷اﻟﻒ -ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ و ﺟﻮابﻫﺎ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از  ۲۴ﻣﺴﺌﻠﮥ رﯾﺎﺿﯽ و ﺟﻮابﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر در
ً
ﻧﻮع ﺧﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ ارﻣﻨﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎﯾﺶ از
 .١ﻣﺒﺪأ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎل اول ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎل  ۱۰۰ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،ﺳﺎل  -۹۹دﯾﻮﻧﻮﺳﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .م

آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ ارﻣﻨﯽ ﺳﺪۀ اول ﻫﺠﺮی

را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ در اﺛﺮ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﭘﺴﺘﯽﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷــﻮد .ﺑــﻪ اﯾــﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ او ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ دﯾﻦﻫﺎ( را در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺧﻮب )آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ
وﻟﯽ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ ﺟﻬﺎن ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ( ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ  ۴۸ﻓﺼﻞ در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ درﺑﺎرۀ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم و ﻣﻌﻨــﺎ ،ﺗﻘﺴــﯿﻢﺑﻨﺪی و
ﺛﺒﺖ زﻣﺎن اﺳﺖ .آﻧﺎﻧﯿﺎ در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻦﻫﺎ را ﻣﺤﮑﻮم و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﺑﺮ روﻧــﺪ ﺣــﻮادث و زﻧــﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ .او در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن درﻣﻮرد ﮐﺮوﯾﺖ زﻣﯿﻦ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او
ﻋﻠﺖ ﮔﺮﻓﺖﻫﺎ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﯾﺴﺘﺎرﺧﻮس ﺧﻮرﺷﯿﺪ را در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎن ﻣﯽداﻧﺪ.
 -۲ﭼﺮﺧﮥ  ۵۳۲و ﺗﻘﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﭼﺮﺧــﮥ  ۵۳۲ﺳــﺎﻟﻪ ﺗــﺪوﯾﻦ ﮐــﺮده
اﺳﺖ .ارﻣﻨﯿﺎن اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ را در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۱ژوﺋﯿﮥ ﺳﺎل  ۵۵۵ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺎﻫﺸﻤﺎر ﻣﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ
ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺦ ارﻣﻨﯽ ﮐﻪ از  ۱۱ژوﺋﯿﮥ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،از ﺳﺎل  ۵۵۲ﻣﯿﻼدی ﺷﺮوع ﺷــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﺎل  ۱ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ ،ﺳﺎل  ۱۹۶۵ﺳﺎل  ۱۴۱۴ارﻣﻨﯽ اﺳﺖ .آﻧﺎﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ
را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد و در  ۱۹ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدی روزﻫﺎ و ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺟﺸﻦﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻠﯿﺴــﺎی ارﻣﻨــﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﺘﺪالﻫﺎی ﺑﻬﺎری و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﺳﺎل را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد .در ﻫﻤﺎن ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎ را ﺑــﺮ ﺣﺴــﺐ
ﻣﺒﺪأ ارﻣﻨﯽ و ﻣﺒﺪأ دورۀ دﯾﻮﻧﻮﺳﯽ ١ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﻞ ﭼﺮﺧﮥ  ۵۳۲ﺳﺎﻟﻪ آورد.
 -۳ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎه :آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﺻﻮل وﺿﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺠﻢ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﻮن آﺗﻨﯽ
)ﺳﺪۀ  ۵ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد( رﺻﺪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اش را اﻧﺠــﺎم داد ﺗــﺎ دﻗــﺖ ﮐــﺎر ﻣﺘــﻮن را ﺗﺤﻘﯿــﻖ ﮐﻨــﺪ و
ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺘﻮن را ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد .اﯾــﻦ ﻣــﺘﻦ ﺗــﺎ ﻣــﺪتﻫﺎ ﺑــﻪ ﻫــﻮاﻧﺲ
ﻓﯿﻠﺴﻮف )۷۲۵ -۶۵۰م( ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ در ﭘﻨﺞ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ آﻣﺪه ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷــﺪ .در ﺳــﺎل
 ۱۹۵۳ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻪ در ﺻﻮﻣﻌﮥ ارﻣﻨﯽ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﺣﻘﯿﻘﯽ
آن )آﻧﺎﻧﯿﺎ( ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ.
 ۴و  -۵درﺑﺎرۀ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ :دو رﺳﺎﻟﻪ از آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﭘﮋوﻫﺸﯽ درﺑﺎرۀ
ﺣﺮﮐﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮرﺷﯿﺪ در آﺳﻤﺎن در ﻃﻮل ﺳﺎل اﺳﺖ.
 -۶ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﻧﺠﻮم :ﺗﺮﺟﻤﻪای از ﯾﮏ اﺛﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﭘﺎول اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ )ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ح ۳۷۸م(.

۶٧

۶٨

زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻧﺎم ﻣﮑﺎنﻫﺎ و آداب و رﺳﻮم اﺳﺖ .ﺷﺶ ﺗﺎ
ً
از  ۲۴ﻣﺴﺌﻠﻪ درﺑﺎرۀ ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﺎﻣﺴﺎراﮐﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﯿﺮاک اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﺒﻼ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ
اﮐﻨﻮن ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﺣﺴﺎب آﻧﺎﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪاش در ﺳﺎل  ۱۹۳۵ﮐﺸﻒ ﺷﺪ.
۷ب -ﮐﺘﺎب ﺣﺴﺎب :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ از ﺟﺪول ﻫﺎی ﺟﻤﻊ ،ﺗﻔﺮﯾﻖ ،ﺿﺮب و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻪ
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻧﻮع ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد ذﮐﺮ ﺷﺪه  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﮐﺎر در اﺻﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﺟﺪولﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﺷــﺪه وﻟــﯽ
ً
ﻓﻘﻂ درﺑﺎرۀ ﺟﻤﻊ ،ﺗﻔﺮﯾﻖ و ﺿﺮب ،و ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ .ﮐﻞ ﮐﺎر ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب
درﺳﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻋﻤﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺷﺎﮔﺮدان آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺟﺪول ﺟﻤﻊ ﺷﺎﻣﻞ  ۴ﮔﺮوه ﻣﯽﺷﻮد :ﯾﮑﺎن ،دﻫﮕﺎن ،ﺻﺪﮔﺎن و ﻫﺰارﮔﺎن ،و ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ  ۹ﺟﺪول
و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ  ۱۸۰ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺪول ﺗﻔﺮﯾﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯽ و
ﺷﺶ ﮔﺮوه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻞ  ۳۲۴ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺪول ﺿﺮب ﻫﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯽ و ﺷﺶ ﮔﺮوه و ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺟﺪول اﺳﺖ .ﺳﻪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺟﺪولﻫﺎ ﻫﺮﮐﺪام ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻬﺎرﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ده ﺗﺎﺳﺖ .ﺳﯽ و ﻫﻔﺖ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب در ﻫﺮ ﮔﺮوه وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ در ﮐﻞ  ۱۳۳۲ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۲۶۷در ﻣﺎﺗﻨــﺎداران )ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﮥ ﻣﻠــﯽ ارﻣﻨﺴــﺘﺎن در
اﯾﺮوان( ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺟﺪول ﺿﺮب ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪولﺿﺮب ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس اﺳﺖ وﻟﯽ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰اﺳﺖ ﻧﻪ ] ۸۰؟[ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺴﺎب ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ
ﺟﺪول ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪد  ۶۰۰۰اﺳﺖ ١ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:
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.

 .١ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ  ۶۰۰۰ﺑﺮ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.

آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ ارﻣﻨﯽ ﺳﺪۀ اول ﻫﺠﺮی

۶٩

ﺻﻔﺤﻪای از ﺣﺴﺎب آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ

 -۸ﺣﺴﺎب :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ در ﺑﺎرۀ ﺣﺴﺎب و ﺷﻤﺎرۀ ) ۷اﻟﻒ و ب( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ
آﻧﺎﻧﯿﺎ از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﮐﺎر ﻣﺠﺰا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۹درﺑﺎرۀ اوزان و ﻣﻘﺎدﯾﺮ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻗﺘﺒﺎس زﯾﺎدی از ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ از اﭘﯿﻔﺎﻧﯿﻮس
ً
ﻗﺒﺮﺳﯽ ) ۴۰۳ -۳۱۵م( ﮐﺮده ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻣﺘﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻻﺑﺪ
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ اوزان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ ،ﯾﻬﻮدیﻫﺎ و ﺳﻮریﻫﺎ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ
دﺳﺘﮕﺎه راﯾﺞ ﺑﯿﻦ ارﻣﻨﯿﺎن و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﻧﮑﺘﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻧﺎﻧﯿﺎ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ ﯾــﺎ

ﭘﻮﻧﺪ اﺳﺖ و ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺪارش  ۳۲۶/۴ﮔﺮم اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ آﻧﺎﻧﯿﺎ آورده ،اﻋﻢ
از اﯾﺮاﻧﯽ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،و ارﻣﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ در ﯾﮏ
ﺟﺪول ،ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﯿﺰاﻧﺲ و اﯾﺮان ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
آﺛﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

٧٠

 -۱۰ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ :ﺧﻼﺻﻪای از داﻧﺶ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﮔﻢ ﺷﺪهای از ﭘﺎﭘﻮس
اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ )۳۰۰م( رﯾﺎﺿﯿﺪان ﯾ ﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ آن ﻫﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﺳﺎﻟﮥ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺑــﻮد .ﻣــﺘﻦ ﺷــﺎﻣﻞ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ای دو ﺑﺨﺸﯽ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اروﭘﺎ ،ﻟﯿﺒﯽ و آﺳﯿﺎﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اﺧﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳــﺖ،
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻘﯽ از ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﻗﻔﻘﺎز و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬــﺎ را در ﻣﻨــﺎﺑﻊ دﯾﮕــﺮ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺴ ﯿﺎری از ﻣﺆﻟﻔﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱۱ﻣﻨﺎزل ﺳﻔﺮ :ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺷﺶ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت از دوﯾــﻦ ،ﭘﺎﯾﺘﺨــﺖ ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ،ﺑــﻪ ﺑﺨﺶﻫــﺎی
٢
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ .ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻞ ،آﺳﭙﺎرز ١و ﻧﺘﺎﺟﯿﮏ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵آﺳﭙﺎرز و  ۲۰آﺳﭙﺎرز ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺘﺎﺟﯿﮏ )ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺎﯾﻞ( اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﻃﻮل دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻪ ارﻣﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ.
آﺛﺎر ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری

 -۱۲ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻘﻮﯾﻢ :ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ،روﻣﯿﺎن ،ﻣﺼﺮﯾﺎن،
اﺗﯿﻮﭘﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﺳﻮریﻫﺎ و آﻟﺒﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎی ﻗﻔﻘﺎز .آﻧﺎﻧﯿﺎ در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎمﻫــﺎی ﻫﻔﺘــﻪﻫﺎ و
٣
ﻣﺎهﻫﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎ را در ﺳﯿﺰده زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۱۳ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ :ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای از وﻗﺎﯾﻊ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی
ً
ﻣﺆﻟﻔﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮرﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ
دادهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺎزهای ﻋﺮﺿﻪ ﯾﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎ

 -۱۴ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎرۀ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ :ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﺟﺸﻦ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑــﻪ وﯾــﮋه
ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰﯾﺪه ای از ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎﻧﯿﺎ آن را ﺑﻪ ﺳﻦ ﭘﻠﯽﮐﺎرپ،
1. asparez
2. netajik

 .٣ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﺮﺑﯽ در ﺳﺪۀ اول ﻫﺠﺮی ﺑﻪ رواﯾﺖ آﻧﺎﻧﯿﺎ )ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد( ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻟﮥ زﯾﺮ از ﮔﺮﯾﮕﻮر ﺑﺮوﺗﯿﺎن )ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم در رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﺑﯿﻮراﮐﺎن ارﻣﻨﺴﺘﺎن( ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۸در ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ
)ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ:

Broutian, Grigor, “Persian and Arabic Calendars as Presented by Anania Shirkatsi”, Tarikh-e Elm, no. 8, 2009, pp.
1-17.

 .١ﺷﻬﺮی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺤﻠﮥ ﮐﺎدﯾﮑﻮی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﺳﺖ .ﻧﺎم ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻮارﺗﺰ ﻧﯿﻢﺷﻔﺎف )ﮐﺎﻟﺴﺪوان( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
ﺟﻮاﻫﺮﺳﺎزی از ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .م

2. De gemmis

آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ ارﻣﻨﯽ ﺳﺪۀ اول ﻫﺠﺮی

ً
اﺳﻘﻒ ازﻣﯿﺮ )د ۱۵۵م( ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﺪ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ
آﻧﺎﻧﯿﺎ اﯾﻦ اﺛﺮ را در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺗﯿﻮﺧﯿﮑﻮس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﺎﻧﯿﺎ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻈﺮات ﮐﺸﯿﺶﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴــﺎ و
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ و ﺟﺸــﻦ ﻇﻬــﻮر در ﯾــﮏ ﺗــﺎرﯾﺦ
ﺗﻮﺳﻂ ارﻣﻨﯿﺎن ،ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ از ﺑﺮﮔﺰاری آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿـﺰاﻧﺲ و در ﻏــﺮب اﺗﻔــﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﯿﺎد ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺷﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮی داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ از ﺧﻮدش و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺮﺧــﮥ  ۵۳۲ﺳــﺎﻟﻪ ﺗــﺪوﯾﻦ ﺷــﺪه و
ﺳﺎلﻫﺎی  ۸۲۸ﺗﺎ  ۱۳۶۰اﺳﮑﻨﺪری را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮح ﻫﺎ آﺛﺎری در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ )و ارﺗﻮدوﮐﺲ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ( درﺑﺎرۀ ﻣﺎﻫﯿﺖ دوﮔﺎﻧﮥ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻮرای ﮐﺎﻟﺴﺪون ١ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ
ﺷﺪه )۴۵۱م( و ﺷﻮرای ﮐﻠﯿﺴﺎی ارﻣﻨﯿﺎن آن را رد ﮐﺮده اﺳﺖ.
۱۵اﻟﻒ -ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎرۀ ﻋﯿﺪ ﭘﺎک :ﺑﺤﺜﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ درﺑﺎرۀ زﻣﺎن ﻋﯿﺪ ﭘﺎک .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در دﻓﺎع از زﻣﺎن
ﻋﯿﺪ ﭘﺎک اراﻣﻨﻪ ،آن را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺪﻋﺖﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در درﺑﺎر
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۱۵ب -ﺧﻮدزﯾﺴﺖﻧﺎﻣﻪ :اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای رﺳﺎﻟﮥ ﺑﺤﺜــﯽ درﺑــﺎرۀ ﻋﯿــﺪ ﭘــﺎک ﯾﺎﻓﺘــﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱۶ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ
رﺳﺎﻟﻪ و دﻏﺪﻏﮥ آﻧﺎﻧﯿﺎ ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن دﻗﯿﻖ اﻋﯿﺎد ﮐﻠﯿﺴﺎی ارﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷــﯿﺮاﮐﯽ
راﻫﺐ ﮐﻠﯿﺴﺎی ارﻣﻨﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -۱۷درﺑﺎرۀ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎر دﯾﮕﺮی در ﻫﻤــﯿﻦ ﻣﻮﺿــﻮع اﺛــﺮ اﭘﯿﻔــﺎﻧﯿﻮس
ﻗﺒﺮﺳﯽ درﺑﺎرۀ ﮔﻮﻫﺮﻫﺎ ٢ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎر آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﮥ ارزش داروﯾﯽ و
ﻣﻨﺸﺄ ﻫﺮ ﺳﻨﮓ ﮐﻪ اﭘﯿﻔﺎﻧﯿﻮس آورده ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﭼﻨﺪ ﭼﮑﯿﺪه از اﺛــﺮ اﭘﯿﻔــﺎﻧﯿﻮس ﺑــﻪ
زﺑﺎن ارﻣﻨﯽ وﺟﻮد دارد و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻮﺟﻮد را ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮد آﻧﺎﻧﯿﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﺛﺮش را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ اﻧﺠــﺎم
داده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺘﻮن ﺑﺎﻻ ،آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ درﺑﺎرۀ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻋﻼﯾﻢ آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺮﮐــﺎت ﺳــﺘﺎرﮔﺎن ﻫــﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ )در اﺑﺘﺪای ﺧﻮدزﯾﺴﺖﻧﺎﻣﻪ اش( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ادﺑﯿﺎت ارﻣﻨــﯽ را ﺟﻤــﻊآوری
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻮن ﻗﺪﯾﻤﯽ ارﻣﻨﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪ ،او
ﺑﻮده اﺳﺖ.
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