
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  علوم و فناوری دورۀ اسالمدوفصلنامـۀ تاریـ 

  ١٣٩٨ بهار و تابستان، لواشمـارۀ ، متشهسال 

  ١۵شمارۀ پیاپی: 
  

  ژوهشی میراث مکتوب ؤسسۀم  صاحب امتیاز:   
ول:    ر مس رانی  مد   اکبر ا

  محمد باقری سردبیر:   

ر داخلی   ب کریمیان  :مد   زی

ار   راس   پویان رضوانی  : و
  محمود خانی  اجرای جلد:  

  
ی و امور چاپ:

ّ
ر فن ن شاملو مد   فرد حس

اران علم   هم
س کرامتی  *حنیف قلندری  *پویان رضوانی  *حمید بهلول  *حسن امینی    امیرمحمد گمینی * یو

س مهدوی  *فر  شمامه محمدی  روان فهم خوب سجاد نیک* یو

  مشاوران علم
ز اذکائی    توفیق حیدرزاده * یوسف ثبوتی *رو

راهیم ذاکر   زدی حمیدرضا گیاهی *حسن طارمی  * محمدا

ن معصومی *مهدی محقق  ن نصر * محمدجواد ناطق *همدانی  حس دحس    س

رگرن  * )جمهوری آذربایجان(علی بابایف  روملن  *(کانادا) جان لنارت  سه)احمد جبار  *(کانادا) گلن وان    (فرا

ه)سرگی دمیدوف  سه)رشدی راشد  * (روس س)ژاک سزیانو  * )آلمان(راموال سارما  سری * (کانادا)جمیل رجب  * (فرا   (سو

د ظل * (امریکا)جورج صلیبا   ان)ریچارد لورچ  *(هند) رادا چاران گوپتا  * (هند)الرحمان  حکیم س   (انگلس

تر هوخندایک   * )سوریه(مصطفی موالدی    (ژاپن)میچیو یانو * (هلند) یان پ

شت جلد ر  ورالمنجمینروی جلد چاپ عکسی : تصو ژوهشی میراث مکتوب، تهران، دس   .۱۳۹۸، مؤسسۀ 

شگاه و ابوریحان، ساختمان فروردین، شمارۀ    ١٦، شمارۀ چهارم، طبقۀ ١١٨٢شانی مجله: تهران، خیابان انقالب اسالمی، بین خیابان دا

ی کد    ٦٦٤٠٦٢٥٨دورنگار:        ٦٦٤٩٠٦١٢تلفن:    ١٣١٥٦-٩٣٥١٩: س
  

www.mirasmaktoob.ir 
miraselmi@mirasmaktoob.ir   /  miraselmi90@gmail.com 

 تومان ۲۰٫۰۰۰بها: 

اندارد بین   المللی شمارۀ اس

۳۶۶۹-۲۳۲۲ 



٧٢

ل 
سا

ن، 
یرا
و ا

م 
سال
ی ا
لم
 ع
ث
یرا
م

تم
ش
ه

رۀ 
 ش
،

ل 
او

ی 
یاپ
(پ

15،( 
ن 
ستا
تاب

و 
ر 
ها
ب

۱۳
۹۸

١و دستنوشتۀ آن دستوراملنجمینخاستگاه و تاریخچۀ 

  ٣و پترا گ. اشمیدل ٢اوا اُرتمن
  ٤ترجمۀ زینب کریمیان

برگ آن از  ۳۴۶رسالۀ عربی مهمی است که تنها یک نسخه از آن باقی مانده است.  دستورالمنجمین
)، و ۹تــا  ۱های  دو بخش اصلی تشکیل شده است: بخش اول راجع به نجوم و احکام نجوم (مقاله

 به دلیل ویژگی دوگانــۀ ایــن رســاله ۱۰نگاری است (مقالۀ  بخش دوم آن مربوط به تاریخ
ً
). احتماال

  ندرت مورد مطالعه قرار گرفته است. به المنجمیندستوراست که 

پژوهش پیرامون اصل و خاستگاه
مورد بحث قرار گرفته اســت. بــا وجــود اینکــه تمــام  دستورالمنجمینتا به امروز، اصل و خاستگاه 

رأی هستند، اما هیچ توافقی در تاریخ و مکان آن  پژوهشگران در انتساب این متن به اسماعیلیان هم
را به عنوان یکی از معــدود متــون اصــلی  دستورالمنجمین ٧و قزوینی ٦، بلوشه٥ارد. کازانواوجود ند

یســی شــده از  ایرانیان اسماعیلی در نظر می گیرند. همۀ آنها بر این باورند که این نسخه، مــتن رونو
 به دستور او نوشته شــده اســت. ۵۱۸ایست که در زمان حیات حسن صباح (د  رساله

ً
ق) و احتماال

ی آن را نجــات داده جــوینشده و بعدها  ق نظر آنها، این نسخه در کتابخانۀ الموت نگهداری میطب
در سوریه نگاشته شده است و بــر  دستورالمنجمینکند که  است. بر خالف آنها، زیمرمان گمان می

 هجری ۹میالدی/  ۱۵شناسی، تاریخ تنها نسخۀ به جا مانده از آن را اوایل سدۀ  اساس ضوابط نسخه
  زند. تخمین می

1. “The Provenance and History of the Dastūr al-munajjimīn and its Manuscript”, Science in the City of Fortune, 
Berlin, 2017, pp. 13-33. 

٢. Eva Orthmann  ،دانشگاه گوتینگن آلمان، در شناسی استاد مطالعات ایران eva.orthmann@uni-goettingen.de  
٣. Petra G. Schmidl آلمان ، دستیار پژوهشی پسادکتری تاریخ نجوم در دانشگاه فرانکفورت ،petra.schmidl@ikgf.uni-erlangen.de  
zeinab.karimian@etu.univ-paris-diderot.fr ،میراث علمی، مدیر داخلی نشریۀ پژوهشگر تاریخ علم .٤

5. Casanova, Paul, “Un nouveau manuscrit de la secte des Assassins”, Journal Asiatique, 1922, 11 série, 19, pp.
131- 133. 

6. Blochet, Edgar, “Notes additionnelles”, Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, 1923, 
41, pp. 384-385. 

  .۱۴۳ - ۱۱۰، ص ۸، جلد ۱۳۴۵، به کوشش ایرج افشار، تهران، یادداشتهای قزوینی"، دستورالمنجمینقزوینی، محمد، " .٧
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 به این دلیل اســت کــه  دستورالمنجمینمشکالت مربوط به تعیین تاریخ و محل نگارش 
ً
عمدتا

تنها نسخۀ به جا مانده از این رساله، ناقص است. صفحۀ اصلی عنوان، و آغاز و انجام آن محفوظ 
 تمام اطالعات مربوط از محتــوای آن و شــواهد نس

ً
شناســی  خهنمانده است. پس الزم است تقریبا

در آثــار اســماعیلیان را بــا  دســتورالمنجمیناستخراج شود. ادامۀ بحث دربارۀ خاستگاه و جایگــاه 
  کنیم. توصیفی از نسخه و تاریخ آن آغاز می

 نسخه و تاریخ آن
  الف) مالکان پیشین

شــود  ) نگهــداری میBNFدر کتابخانۀ ملی فرانســه ( دستورالمنجمینامروزه نسخۀ منحصر به فرد 
)Arabe 5968( نســخۀ  ۸۰۰شامل حدود   تعلق دارد. این مجموعه» مجموعۀ شفر«. این نسخه به

گوست شفر (پاریس،  آوری کرده بــود و پــس از  ) جمع۱۸۹۸ -۱۸۲۰خطی است که شارل ِهنری آ
 اکثر نسخه

ً
های خطی این مجموعه در کشورهای  مرگش به کتابخانۀ ملی فرانسه فروخته شد. ظاهرا

در آنجاها به عنوان متــرجم کــار  ۱۸۵۷تا  ۱۸۴۴اند که شفر از  و استانبول یافته شده شرق مدیترانه
منصوب  ١های شرقی زنده کرد. در همان سال به عنوان مسئول بخش زبان فارسی در مدرسۀ زبان می

 در همان دوران بــود کــه ســلطان عثمــانی، عبدالمجیــد (
ً
 -۱۸۳۹شد و به پاریس برگشت. احتماال

های خطی کتابخانۀ مشهور سرای را انتخاب کند. با این  اجازه داد تا تعدادی از نسخه ) به او۱۸۶۱
های خطی شفر از آن کتابخانه گرفته نشد، و بقیه از جاهای دیگر خریداری شــده  حال، تمام نسخه
دهندۀ عالقۀ او به جغرافیــا و  وضوح نشان کرد به تألیف می یاهایی که شفر ترجمه  بود. اگرچه کتاب

کرد حاکی از چنین تمــایلی نیســت، زیــرا ایــن  آوری می ای که جمع های خطی تاریخ است، نسخه
 ســفرنامۀهای مختلف علــوم تعلــق دارنــد. بــا در نظــر گــرفتن آثــار شــفر دربــارۀ  ها به شاخه نسخه

ـــرو (ت  ـــتق) و ۳۹۴ناصرخس ـــک (د  نظام نامۀ سیاس ـــه ۴۸۵المل ـــان رود ک ـــاید گم ق)، ش
توجه شفر را جلب کرده بوده نه  -اش  یعنی قسمت تاریخی -قالۀ دهم آن به دلیل م دستورالمنجمین

را از کتابخانۀ ســلطان  دستورالمنجمینهای اول تا نهم. معلوم نیست که شفر نسخۀ  به خاطر مقاله
ای داشته است. پس بــرای دنبــال کــردن تــاریخ  به دست آورده است یا نه. اما پیش از آن، تاریخچه

 به کمک مهرها و  ندستورالمنجمینسخۀ 
ً
نیازمند اطالعات بیشتری هستیم. چنین اطالعاتی معموال

ها حاوی اطالعات اضافی  های حواشی نسخه شود. گاهی یادداشت های مالکان فراهم می یادداشت
، صفحۀ عنــوان حــاوی دستورالمنجمینخوانندگان آن است. در مورد  -حداقل  -صاحبان اولیه یا 

هایی از حــداقل  ق، و نشــانه۱۱۸۹خصوص یک تاریخ، یعنی ســال  به اطالعات ارزشمندی است؛

                                                    
1. Ecole des langues orientales vivantes 
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  خورد. شش مالکی که نامشان در توضیحات دستنوشته و مهرها به چشم می
  توضیحات مربوط به قرار زیر است:

ه حّي 
ّ
  من کتب أبي بکر رستم بن أحمد الشروانی الل

  ني علیهما الرحمة البارئالفقیر المحتاج إلی رحمة رّبه القدیر أحمد بن محّمد الوا ثّم 

فــي حسین ... أخرج کتاب ابن الواني إلی المفراة  الفقیر سّید مرتضی بن حسن [بن] لكمىثّم 

  بلدة البورسة في [...]
  ملکة من فضل بن سّید الغوي محّمد بن یوسف (؟) بن الخوزاني الحنبلي

ه في نوبه الفقیر جالل الدین الرملي
ّ
  الحمد الل

  ١سّید جالل الدین
  کنند: ها نام شش نفر را برای ما روشن می این یادداشت

بکر رستم بن احمد شروانی (=شیروانی) - ۱  ابو
 احمد بن محمد وانی -۲
 سید مرتضی بن حسین بن [...] -۳
 فضل بن سید غوی -۴
 محمد بن یوسف بن خوزانی حنبلی -۵
 جالل الدین رملی -۶

  ظر گرفت:توان در ن ترتیب زمانی این اشخاص روشن نیست. اما روابط زیر را می
آورده  -یعنی حکومت عثمانی و غرب  -پیش از مرتضی بن حسین که نسخه را به منطقۀ بورسا 

بکر رستم بن احمــد  بود، احمد بن محمد وانی مالک نسخه بود. بنابراین می توان فرض کرد که ابو
را در  پــیش از انتقــال نســخه، آن -شــود  که ارتباطش با آذربایجان از نسبتش معلوم می -شیروانی 

، کتابــت »وانــی«توان این مسئله را پیش کشید که شاید نسبت غریب  اختیار داشته است. حتی می
  بوده است.» شروانی«نادرست 

بــه  دستورالمنجمینآید که پیش از آنکه  ها بر می با توجه به سه شخص باقی مانده، از یادداشت
ممکن است شخصی بپندارد  دست محمد بن یوسف برسد، در مالکیت فضل بن سید بوده است.

که این فضل بن سید با سید مرتضی، که پیش از این ذکرش گذشت، نسبتی داشته است. اما از آنجا 

                                                    
مطالعۀ «ب یادداشتی از او وجود دارد بدین قرار: ۲۷الدین طهرانی است که در حاشیۀ راست گ  این به احتمال زیاد نوشتۀ سید جالل .١

یۀ  ۱۸کامل شد در پاریس  سید «برای اطالع بیشتر دربارۀ این شخصیت معاصر بنگرید به مقالۀ ». الدین تهرانی سید جالل ۱۹۳۶ژانو
، ص ۱۳۹۳)، بهار و تابستان ۵، سال سوم، شمارۀ اول (پیاپی میراث علمینوشتۀ غالمحسین صدری افشار در ، »الدین طهرانی جالل
  . م۱۴۵ - ۱۳۸



 

 

٧۵ 

ار
و ت

ه 
گا
ست
خا

ی
چ
خ
 ۀ

جم
ملن
ورا
ست
د

 نی
شت
نو
ست
 د
و

 ۀ
آن

 

  است، هیچ گواه مستدلی برای چنین انتسابی موجود نیست.» سید«که تنها وجه مشترک این نام 
ت که دو بار خورد، جالل الدین رملی اس آخرین شخصی که نامش در توضیحات به چشم می

مشخص نیست که آیا نسخه در مالکیت جالل الدین بوده است یــا اینکــه نــام او تنهــا  آمده است. 
بی از یک ترتیب زمانی بو نشان نسبتش بــه  دهندۀ ده است. در هر حال، لقب او نشاندهندۀ چارچو

  است.. شاید پس از سید مرتضی، نسخه در مالکیت او بوده [؟] اصلی غربی [رومی] بوده است
  کنیم: پس ترتیب زمانی زیر را پیشنهاد می

بکر رستم بن احمد شروانی  فضل بن  -سید مرتضی بن حسین  -احمد بن محمد الوانی  -ابو
  جالل الدین رملی. -محمد بن یوسف  -سید 

خورد. عبارت زیــر در یکــی از آنهــا  عالوه بر توضیحات صفحۀ عنوان، دو مهر نیز به چشم می
  نوشته شده است:

  ١چون همی احمدم یا رب مغفور کن.
 به شخصی به نام احمد اشاره دارد که ممکن است همان احمد بن محمد وانی 

ً
این عبارت طبعا

الدین تعلق داشته است. متأسفانه تنها نام  که ذکرش گذشت. مهر دوم به شخصی به نام رکن ٢باشد
  های آن خوانا نیست. او قابل خواندن است و بقیۀ نوشته

هرچند نامی از آخرین مالک در صفحۀ عنوان نیامده است، اما الزم است ذکری هم از او شود. 
شــود کــه  های شخصی به نام محمــود بــن محمــد بــن ســنجر دیــده می ب، یادداشت۲۵۵در برگ 

های  رسد کــه برخــی یادداشــت خورد و به نظر می دستخطش بر روی صفحۀ عنوان هم به چشم می
 کاتب تنها برگی از نسخۀ حواشی به قلم او باشد

ً
است که بــه  دستورالمنجمین. همچنین او احتماال

الف) رونویســی شــده اســت و جــدول ۲۸۶دستخط دیگری به منظور حفظ و بازسازی متن (برگ 
دهد  های او نشان می (نگاه کنید به ادامۀ مقاله). یادداشت ٣فهرست مقالۀ سوم را به آن افزوده است

  ٤معلومات خوبی در ریاضیات و نجوم داشته است.که این محمود بن محمد 
ً
این شخص احتماال

، ۲۲۱های  هایی برای سال الف)، داده۷۹همان کسی است که در جدول حرکت وسط خورشید (گ 
ب متناســب اســت کــه ۲۵۵ها با توضــیحات او در صــفحۀ  افزوده است. این داده ۳۶۱، ...، ۲۴۱

شک یکی از  ست. بدین ترتیب، محمود بن محمد بیق برای آن درج شده ا۷۷۳خوشبختانه تاریخ 
اولین مالکان نسخه بوده است و احتمال دارد که او اولین کسی بوده که ردی از او بر نسخه به جای 

                                                    
  م». چون سمّی احمدم یا رب مرا مغفور کن«باید چنین باشد:  .١
  متر اشاره به حضرت محمد است.  محتمل .٢
  ماین دو مورد خط یک نفر نیست.  .٣
  الف.۱۸۱الف و ۱۶۸نید به یادداشت مفصل او درسمت راست قسمت پایینی صفحۀ عنوان و حواشی صفحات برای نمونه، نگاه ک .٤
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الف) و یادداشت مفصل صفحۀ عنوان به این ۲۸۶مانده است. اگر انتساب برگ بازنویسی شده (گ 
  سخه پیش از سدۀ هشتم هجری ناقص شده باشد.توان نتیجه گرفت که ن دستخط درست باشد، می

  ب) عنوان
عالوه بر اطالعات راجع به نخستین مالکان نسخه، مشخصاتی از عنوان رساله نیز در صفحۀ عنوان 

یابیم. متأسفانه، تنها قسمتی از این مشخصات محفوظ مانده است. کــازانووا ایــن عنــوان را بــه  می
  متقاعدکننده است: صورت زیر بازخوانی کرده که تا حدودی

ه تعالی أمیر یزیج الحاکمکتاب 
ّ
  المؤمنین تألیف أحمد بن عبد ... الحاکمي بأمر الل

  دهد. با این حال شواهدی موجود است که نادرستی این عنوان را نشان می
 
ً
ق در مصــر نگاشــته اســت، ۳۹۰ق) حدود ســال ۳۹۹که ابن یونس (د  حاکمی زیج کبیراوال

کلی از نسخۀ مورد بحث متفاوت است. حتی اگر فرض  در نجوم است که بهای شناخته شده  رساله
ه  کنیم رسالۀ نجومی دیگری این عنوان را داشته، تألیف نسخه نمی

ّ
تواند در زمان حیات حاکم بأمرالل

ق)، ششمین خلیفۀ فاطمی، صورت گرفته باشد؛ چرا که به وقایعی اشاره دارد که پس از ۳۷۵-۴۱۱(
کند که نیمۀ اول  است. عالوه بر آن، مؤلف در پایان مقالۀ ششم، تصریح می یوسته مرگ او به وقوع پ
  ).۱۱ب، سطر ۱۸۸به اتمام رسیده است (صفحۀ  دستورالمنجمین

  تّم النصف األّول من دستورالمنّجمین
نبــوده اســت. عنــوان  کتاب زیــج الحــاکمبوده و  دستورالمنجمینبنابراین عنوان اصلی نسخه، 

 تمام صفحۀ عنوان، شاید بعدها به هنگام یکی از بازسازی امروزی و نیز
ً
های نسخه، افزوده  احتماال

  شده باشد.
  ها ) ترتیب برگج

یــابیم  خورد و پیش از این به آن اشاره شد، درمی از یادداشتی که در انتهای مقالۀ ششم به چشم می
ا اطمینان پــذیرفت کــه ایــن توان ب مقاله بوده است. هرچند نمی ۱۲مشتمل بر  دستورالمنجمینکه 
قسمتی از کتاب کــه بــاقی مانــده، شــامل  ۱۲ بــرگ اســت کــه از  ۳۴۶مقاله به اتمام رسیده باشد. 

رسد. تعدادی از صفحات میــانی  شود و در اواسط مقالۀ دهم به پایان می اواسط مقالۀ اول آغاز می
را دو بخــش پایــانی مقالــۀ اند که در دو مقالۀ سوم و چهارم مشهود اســت زیــ نسخه نیز مفقود شده

هــای دیگــری  همچنین ممکن اســت برگ ١اند. سوم و چهار بخش ابتدایی مقالۀ چهارم باقی نمانده
 فصــل نهــم مقالــۀ چهــارم 

ً
نیز به هنگام بازسازی نسخه در جای نادرستی قرار گرفتــه باشــند. مــثال

                                                    
  خورد، بیایند. ب، که افتادگی به چشم می۶۷ها باید به دنبال برگ  این بخش .١
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  است.  الف) جای گرفته۷۸همان مقاله (برگ  ١ب) پیش از فصل پنجم۷۷ -الف۷۵های  (برگ
تــوان ترتیــب اصــلی  گذاری شده که به کمک همۀ آنهــا می نسخه به سه صورت مختلف شماره

 یکــی از شــماره برگ
ً
یســی هنــدوعربی اســت و بــا  گذاری ها را بازیابی کرد. اوال ها بــه شــیوۀ عددنو

گذاری بــا  این شماره ٢فر باشد.دستخطی اروپایی نوشته شده است که امکان دارد دستخط خود ش
، شماره بر روی صفحۀ عنوان آغاز می ۱عدد 

ً
عربی  -گذاری دیگری به همان اعداد هندی شود. ثانیا

خورد که در هر صفحه ظاهر نشده و مشخص نیست که آیا این  و با دستخط اروپایی نیز به چشم می
گذاری از صفحۀ عنــوان شــروع  شماره گذاری اولیه است یا نه. از آنجا که این همان دستخط شماره

 کار ترمیم و برش  ها به اندازۀ یک واحد کمتر از شماره نشده، شمارۀ برگ
ً
گذاری اولیه است. احتماال

بندی مجدد کل کتاب شده که این بــار از صــفحۀ  نسخه منجر به از بین رفتن اعداد مفقود و صفحه
  عنوان آغاز شده است.

 به کمک سومین شــیوۀ  ها و ارزیابی برگ کار بازسازی ترتیب اصلی برگ
ً
های مفقود شده عمدتا

شــود. در ســمت چــپ بــاالی هــر ده بــرگ عــددی  هــا تســهیل می ترین آن گذاری و قــدیمی شماره
 شــمارۀ ایــن کراســه هایی دسته ها را به کراسه گذاری شده که برگ شماره

ً
ها  بندی کرده است. احتماال

ها مفقود شده که ممکن اســت بــه  برخی موارد این شماره حین کتابت اصلی اضافه شده است. در
هــای مربــوط بــوده باشــند. اولــین ایــن  یا به دلیل مفقود شــدن برگ دلیل عملیات بازسازی و برش

برگ از ابتدای کتاب افتاده شــده اســت. شــمارۀ  ۱۴الف است. پس ۶ها [واژۀ] ثالث در برگ  شماره
هــای مربــوط بــه هــر کراســه در  خــورد. تعــداد برگ یالف به چشــم م۱۶بعدی [واژۀ] رابع در برگ 

  های نجومی دیده می هایی در بخش نظمی های انتهایی کتاب منظم هستند، اما بی بخش
ً
شود (مثال

الــف و ۱۱۲بــرگ اســت). میــان دو بــرگ  ۱۲الف، که یک کراســه شــامل ۲۸الف و ۱۶بین دو برگ 
  ٣.برگ تشکیل شده است ۲۶الف هم سه یا چهار کراسه از ۱۳۸

هایی نیز موجودند که به همان دستخط کاتــب اصــلی  گذاری، رکابه عالوه بر این سه نوع شماره
ها استفاده کرده که برای  الف کاتب از همان جوهر قرمزی برای رکابه۱۸۴است. برای مثال در برگ 

ها در  نشان دادن منبعش در عنوان فرعی انتهای همان صفحه به کار برده است. متأسفانه ایــن رکابــه
 آنها را پیش از جدول صفحات زیادی مفقود شده

ً
ها حذف کرده است. امکان دارد  اند و کاتب عموما

این  ها بریده شده باشند زیرا نسخه به تعدادی از این رکابه وضوح حداقل یک بار برش خورده است. 

                                                    
  مدر واقع پیش از فصل ششم قرار گرفته است.  .١
، که ۵۹۷۲شود (مثًال نسخۀ شمارۀ  های دیگر مجموعۀ شفر هم دیده می اند در نسخه هایی که با این دستخط نوشته شده شمارۀ برگ .٢

  ای است از رسایلی در نجوم، ابزارهای نجومی و احکام نجوم). مجموعه
 ۱۶۸و  ۱۳۸)، ما میان دو صفحۀ ۱۲۸، ص ۱۹۲۲. برخالف کازانوا (۱۶است یا  ۱۵الف عدد ۱۱۲مشخص نیست که شمارۀ باالی برگ  .٣

  یابیم. ترتیبی نمی هیچ نقص یا بی
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ب). ۱۵۶ل برگ های حواشی که قسمتی از آنها بریده شده، مشهود است (برای مثا امر از یادداشت
 رکابه

ً
، در مــواقعی کــه ۱اند. در جــدول  های مفقود هم همــین سرنوشــت را داشــته بنابراین احتماال

توانند برای بازسازی مجدد نسخه مفیــد باشــند، مثــل زمــانی کــه معلــوم  های مفقود شده می رکابه
 کنده شده بود، به آنها اشاره شده است.  می

ً
  شود برگی موقتا

های احیــای نســخه،  توان به نشــانه ها، می بازسازی مجدد ترتیب اصلی برگ همچنین به منظور
پــذیر خواهــد بــود.  شده در جای خود امکان های کنده متوسل شد. این کار به ویژه با قرار دادن برگ

ب) ۷۷الــف تــا ۷۵هــای  جا شده بــوده (برگ مقالۀ چهارم که جابه ۹برای مثال، صفحاتی از فصل 
 به حالت اول 

ً
اند. با تطبیق دادن نتایجی از شواهد ظاهری و فیزیکی نسخه با  برگردانده شدهمشخصا

  کنیم: متنی، رساله را به صورت زیر بازسازی می شواهد درون

  ، نسخۀ پاریسدستورالمنجمین: بازسازی پیشنهادی ترتیب اصلی رسالۀ ۱جدول
ها با تعداد  کراسه

  های موجود برگ
شماری  برگ

  ١شفر(؟)
شماری  برگ

  زسازی شدهبا
مقاله: 
  فصل

  توضیحات

      الف۱    برگ ۰(اول) = 

  الف، صفحۀ عنوان۱برگ     الف۱۱    برگ ۵(دوم) = 

  
 ۷آغاز فصل   الف۲۱  الف۶  برگ ۱۰سوم = 

  مقالۀ اول
  

    ب۱۵

 ۹میانۀ فصل   الف۳۱  الف۱۶  برگ ۱۲چهارم = 
  مقالۀ اول

توضیح مشخصی برای دو 
برگ اضافی موجود 

این کراسه نیست. شاید 
به جای پنج جفت برگ از 

شش جفت برگ تشکیل 
  شده است.

    ب۲۷

 ۱میانۀ فصل   الف۴۱  الف۲۸  برگ ۱۰پنجم = 
  مقالۀ دوم

  

    ب۳۸
 ۳آغاز فصل   الف۵۱  الف۳۸  برگ ۱۰ششم = 

  مقالۀ دوم
یادداشت فارسی در 

 ۹«ب: ۴۷انتهای برگ 
باید (برای  اوراق می

  »های بعدی) جدول

    ب۴۷

                                                    
یا » الف«شود، در نسخه فقط اعداد بدون هیچ حرفی ثبت شده است. بنابراین حروف  شماری شامل صفحات نمی از آنجا که این برگ .١

  ایم.  را خودمان افزوده» ب«
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 ۷میانۀ فصل   الف۶۱  الف۴۸  برگ ۱۰هفتم = 
  مقالۀ دوم

برگ  ۹ها به جای  جدول
برگ  ۱۰اعالم شده، در 

اند. البته دو  تنظیم شده
ر خالی ۵۷پ و ۵۶برگ 

هستند. شاید کاتب به 
آنها را از قلم  اشتباه

  انداخته است.

    ب۵۷

آغاز مقالۀ   الف۷۱  الف۵۸  برگ ۱۰هشتم = 
  سوم

یادداشت فارسی در 
 ۹«پ: ۶۷انتهای برگ 

ماند (برای  اوراق می
، این »های بعدی) جدول
 ادامۀ  جدول

ً
ها احتماال

های جغرافیایی  جدول
ب ۶۷الف تا ۶۵های  برگ

  بوده است.
یادداشت مشابهی در 

ب ۴۷ب و ۲۸های  برگ
  شود. دیده می

    ب۶۷

یادی افتاده است. ابتدای افتادگی، قسمت   های ز
کراسۀ نهم مفقود شده     -  الف۸۱  برگ ۰(نهم) = 

 
ً
است. این کراسه احتماال

برگ بوده که  ۹شامل 
های اعالم شده در  جدول

ب را در خود ۶۷برگ 
  داشته است.

  -  الف۹۱

برگ  ۷(دهم) = 
  (؟)

 ۷۴-۶۸های  برگ      ؟
برگ) که متعلق به ۷(

فصل (یا فصولی) از مقالۀ 
های  چهارم است. فصل

۴ :۱ ،۴ :۲ ،۴ :۳ ،۴ :۴ 
مفقود  ۵: ۴و نیمۀ اول 

هایی  هستند. شاید بخش
-۶۸های  از آنها در برگ

 ۶۸موجود باشد. برگ  ۷۴

    ؟
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اینجا چسبانده شده و 
مکان آن با رکابه تأیید 

  شود. نمی
 ۷۴-۷۰های  ترتیب برگ

ها یا  به کمک رکابه
صحافی نسخه معلوم 

  است.
حاوی نیمۀ دوم  ۷۸برگ     الف۱۰۱  الف۷۸  برگ ۸یازدهم = 

مقالۀ چهارم  ۵فصل 
، برخالف ۷۸است. برگ 

، چسبانده شده ۷۹برگ 
  است.

    ب۸۵

یختگی کلی ابتدای درهم   ر
 ۷میانۀ فصل   الف۱۱۱  الف۸۶  برگ ۱۰دوازدهم = 

  مقالۀ چهارم
های زیر به ترتیب  برگ

مذکور به کراسۀ دوازدهم 
 -۸۷ -۸۶مربوطند: 

۸۸- ۹۰- ۸۹- ۹۲- 
۹۱ - ۹۳- ۹۴- ۹۵  

    ب۹۵

 ۸میانۀ فصل   الف۱۲۱  الف۹۶  برگ ۱۰سیزدهم = 
  مقالۀ چهارم

های زیر به ترتیب  برگ
مذکور به کراسۀ سیزدهم 

 -۹۹ -۹۶مربوطند: 
۱۰۰ - ۱۰۱- ۱۰۴- 
۱۰۵ - ۷۵ - ۷۶- ۷۷- 

۹۷.  
چسبانده شده  ۹۶برگ 

 بین 
ً
است. احتماال

 ۱۰۱ -۹۹های  برگ
های اوساط زهره  جدول

 ۱است (  حذف شده
 ۷۷ - ۷۵های  برگ). برگ

است و   چسبانده شده
با آغاز برگ  ۷۶رکابۀ برگ 

 مطابق است. ۷۷

    ب۹۷

های زیر به ترتیب  برگمیانۀ فصل   الف۱۳۱  الف۹۸  برگ ۹چهاردهم = 
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مقالۀ  ۱۱    ب۱۱۱
  چهارم

به کراسۀ چهاردهم مذکور 
 -۱۰۲ -۹۸مربوطند: 

۱۰۳ - ۱۰۸- ۱۰۹- 
۱۰۶ - ۱۰۷- ۱۱۰- ۱۱۱ .
 ۱۱۱و  ۱۱۰های  برگ

  اند. چسبانده شده

  های زیادی افتاده است. قسمتریختگی کلی، شروع افتادگی،  انتهای درهم
میانۀ فصل   الف۱۴۱  الف۱۱۲  برگ ۸پانزدهم = 

مقالۀ  ۱۳
  چهارم

با  ۱۱۹ -۱۱۲های  برگ
ها  توجه به صحافی، رکابه

  یا محتوا به هم مربوطند. 
    ب۱۱۹

(شانزدهم تا 
 برگ ۱۸هجدهم) = 

 -۱۱۲های  میان برگ    الف ۱۵۱  
ای  هیچ شمارۀ کراسه۱۳۸

موجود نیست. از آنجا که 
ها در  این شماره

های دیگر واضح  قسمت
 برگ

ً
های  هستند، احتماال

شانزدهم، های  اولیۀ کراسه
هفدهم و هجدهم 

 -۱۲۰های  اند. برگ افتاده
۱۲۶ ،۱۲۸ - ۱۳۵  ،۱۳۶ 

با توجه به  ۱۳۷و 
صحافی، رکابه یا محتوا 

اند.  به یکدیگر پیوسته
ناپیوستگی آشکار بین 

الف ۱۳۸ب و ۱۳۷برگ 
  (ناهمخوانی رکابه).

میانۀ فصل   الف۱۸۱  الف۱۳۸  برگ ۱۰نوزدهم = 
مقالۀ  ۱۸

  چهارم

  
    ب۱۴۷

میانۀ فصل   الف۱۹۱  الف۱۴۸  برگ ۱۰بیستم = 
مقالۀ  ۱۸

  چهارم

  

    ب۱۵۷

 ۱۰بیست و یکم = 
  برگ

میانۀ فصل   الف۲۰۱  الف۱۵۸
مقالۀ  ۱۹

  
    ب۱۶۷
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  چهارم

 ۸بیست و دوم = 
  برگ

 ۶میانۀ فصل   الف۲۱۱  الف۱۶۸
  مقالۀ پنجم

چسبانده  ۱۶۸صفحۀ 
شده است. با توجه به 
محتوا، بخش خاصی 

  است. مفقود نشده

    ب۱۷۵

 ۸بیست و سوم = 
  برگ

 ۶پایان فصل   الف۲۲۱  الف۱۷۶
  مقالۀ پنجم

چسبانده  ۱۷۶صفحۀ 
ب ۱۷۶شده و رکابۀ برگ 

مطابق با آغاز برگ 
الف است. بر اساس ۱۷۷

محتوا، بخش خاصی 
  مفقود نشده است.

    ب۱۸۳

 ۵بیست و چهارم = 
  برگ

 ۱میانۀ فصل   الف۲۳۱  الف۱۸۴
  مقالۀ ششم

  
  ب۲۳۵  

  انتهای بخش اول

آغاز مقالۀ   الف۲۴۱  -  برگ ۹(اول) = 
  هفتم

ابتدای بخش دوم کتاب، 
  صفحۀ عنوان ندارد.

 و چسبانده شده ۱۸۹برگ 
ب مطابق ۱۸۹رکابۀ برگ 

الف ۱۹۰با آغاز برگ 
هم  ۱۹۷است. صفحۀ 

چسبانده شده و رکابۀ برگ 
ب مطابق با آغاز برگ ۱۹۷
  الف است.۱۹۸

    الف۱۸۹
    ب۱۹۷

 ۲آغاز فصل   الف۲۵۱  الف۱۹۸  برگ ۱۰دوم = 
  مقالۀ هفتم

  
    ب۲۰۷

 ۲میانۀ فصل   الف۲۶۱  الف۲۰۸  برگ ۱۰سوم = 
  مقالۀ هفتم

  

    ب۲۱۷
 ۱میانۀ فصل   الف۲۷۱  الف۲۱۸  برگ ۱۰چهارم = 

  مقالۀ هشتم
که در یادداشتی در  چنان

انتهای دو جدول نوشته 
شده، ترتیب دو جدول 

ب و ۲۲۶های  برگ
  الف برعکس است.۲۲۷

    ب۲۲۷

   ۴میانۀ فصل   الف۲۸۱  الف۲۲۸  برگ ۱۰پنجم = 
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  مقالۀ هشتم    ب۲۳۷

 ۲پایان فصل   الف۲۹۱  الف۲۳۸  برگ ۹ششم = 
  مقالۀ نهم

  

    ب۲۴۶
 ۵آغاز فصل   الف۳۰۱  الف۲۴۷  برگ ۱۰هفتم = 

  مقالۀ دهم
مقالۀ دهم،  ۶فصل 

آخرین فصل منظم مقالۀ 
در برگ  دهم است که

شود.  ب شروع می۲۴۹
بندی ادامۀ متن  فصل

  نامنظم است.

    ب۲۵۶

      الف۳۱۱  الف۲۵۷  برگ ۱۰هشتم = 
    ب۲۶۶

      الف۳۲۱  الف۲۶۷  برگ ۱۰نهم = 

    ب۲۷۶
      الف۳۳۱  الف۲۷۷  برگ ۱۰دهم = 

    ب۲۸۶

      الف۳۴۱  الف۲۸۷  برگ ۱۰یازدهم = 
    ب۲۹۶

      الف۳۵۱  الف۲۹۷  برگ ۱۰دوازدهم = 
        ب۳۰۶  

      الف۳۶۱  الف۳۰۷  برگ ۱۰سیزدهم = 

    ب۳۱۶
 ۱۰چهاردهم = 

  برگ
      الف۳۸۱  الف۳۱۷

    ب۳۲۶

      الف۳۸۱  الف۳۲۷  برگ ۱۰پانزدهم = 
    الف۳۳۶

      الف۳۹۱  الف۳۳۷  برگ ۱۰شانزدهم = 
    ب۳۴۶

  

های افتادگی معلوم نیســت. بــا  تر اشاره شد، پایان نسخه افتاده است و تعداد برگ که پیش چنان
های  تر از نیمۀ نخست آن است، مقالۀ دهم آن ویژگی منظم دستورالمنجمینهای نیمۀ دوم  اینکه برگ

یس آن هیچگاه به پایان نرسید. تع عجیبی دارد و حاکی از این است که این نسخه یا پیش دادی از نو
هایی به صورت عمودی و مایل در صفحه کتابت شده است.  ها به صورت آشفته و با یادداشت برگ
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در » دعوت نزاریان«الف که راجع به مسائل مهم ۲۵۶ -الف۲۵۴های  خصوص در برگ این وضع به
و ها  ای از یادداشــت ها به صــورت مجموعــه رسد که این برگ شود. به نظر می مقاله است، دیده می

ها در جــای  ها باشد، نه نسخۀ نهایی یک رساله. همچنین مشخص نیست که آیا این یادداشت نکته
  اند. رسیده، افزوده شده مناسب خود هستند، یا در جایی که مناسب به نظر می

 فصل در آغاز هر مقاله، زیر عنوان صفحۀ اول، تعداد فصل
ً
ها براساس  ها ذکر شده است. عموما

های بیشتری نسبت به  اند. با این حال، مقالۀ دهم زیر فصل شده به دنبال هم آمدههمان ترتیب ذکر 
ها  یابیم که تطبیق آن می» عادی«آنچه در فهرست ذکر شده است دارد. در این فهرست، شش فصل 

ها نیست. عنوان فرعی  مربوط به این فصل» دعوت نزاریان«با ادامۀ متن ساده است. بخش مربوط به 
رسد، به فهرست افزوده شده است. در این عنوان فرعی،  که تا حدی غیر عادی به نظر میهفتمی هم 

ای ذکر شده، اما جزئیات بیشتری نیامــده اســت. بخــش مربــوط بــه  های تاریخی ها و جدول فصل
است. بــه نظــر   های تاریخی در همین عنوان فرعی گنجانده شده طور تمام جدول و همین» دعوت«

های بعدی است که به  ماندۀ مقاله های باقی ای برای گنجاندن بخش بیشتر افزودهرسد این بخش  می
کنیم که مقالۀ دهــم در اصــل مشــتمل بــر شــش  دالیلی درست تنظیم نشده بودند. پس ما فکر می

های  هایی از مقالــه زیرفصِل اعالم شده در صفحۀ عنوان بوده، و اینکه برخالف طرح اولیه، قسمت
یسنده وقتی کرده باشد کــه  یازدهم و دوازدهم در مقالۀ دهم گنجانده شده است. این کار را شاید نو

های  های یازدهم و دوازدهم نخواهد بود؛ یا وقتی کاتب متوجه قسمت متوجه شده قادر به اتمام مقاله
هیچگــاه بــه  دستورالمنجمینناتمام شده و آنها را در کتابت خود گنجانده است. در هر دو حالت، 

  نرسیده است.پایان 
شود. در آنجا هفت  الف) دیده می۵۸نمونۀ تا حدی متفاوت دیگر در صفحۀ اول مقالۀ سوم (گ 

 خط همــان کســی کــه بــرگ  ۱۷یابیم که  عنوان فرعی می
ً
عنوان فرعی دیگر به خط دیگری، احتماال

اننــد ، هم»عــادی«های  در ابتــدای عنــوان فصــل ١را بازنویسی کرده، به آن افزوده شده است. ۲۸۶
شود  ، دیده می»انتها«، مخفف رایج برای واژۀ »هـ«های پنجم و ششم، حرف  جدول فهرست مقاله

نیامــده » غیــر عــادی«های  های فرعی فصــل الف)؛ اما این نشانه باالی عنوان۱۸۳الف و ۱۶۶(گ 
ذاری گ رسانده، نشانه توان تصور کرد که کاتب در حین کتابت، هر فصلی را که به پایان می است. می

زیرفصل نشانۀ از بین رفتن چندین بخش از نسخه است. چنان  ۱۷کرده است. اضافه شدن این  می
های فرعی افزوده شده، به مقالۀ سوم مربوط نیستند و در واقــع متعلــق بــه  شود، عنوان که معلوم می

یکــی از ها را  مقالۀ چهارمند که صفحۀ عنوان آن مفقود شده است. به احتمال زیاد، ایــن زیرفصــل

                                                    
  این دو نوشته به یک خط نیست. م .١
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های اول مقالۀ  صاحبان بعدی نسخه یا یکی از کتابدارهایی تکمیل کرده که نسخه را با افتادگی فصل
های فرعی توجه کرده و  های عنوان چهارم در اختیار داشته است. اما این شخص تنها به ترتیب شماره

با عنــوان فرعــی و که در ابتدای مقالۀ سوم معرفی شده،  ۷متوجه نشده است که عنوان فرعی فصل 
ب و پــس از آن مطابقــت نــدارد. توضــیح ایــن اخــتالف بــه ســادگی ۸۱در بــرگ  ۷محتوای فصل 

مقالۀ سوم یکی نیست و متعلق به مقالۀ چهارم  ۷موجود، با فصل  ۷پذیر است. درواقع فصل  امکان
ی زود مقالــۀ چهــارم خیلــ ۶تــا  ۱مقالۀ سوم و  ۷های  کنیم که فصل است. به همین دلیل تصور می

 جابهه بودشدمفقود 
ً
مقالۀ چهارم متأخرتر است. چرا که تصور  ۹جایی مذکور در فصل  . اما احتماال
مقالۀ چهارم را که ترتیبش از قبل به هم  ۱۷تا  ۷های  دقت نسخه، فصل اینکه صاحب یا کتابدار بی

معنی است که نسخه ریخته بود، در مکان فعلی آن گذاشته باشد دشوار است. با این حال، این بدان 
  بیش از یک بار از هم گسیخته و باز صحافی شده است.

توان پنداشت که نسخۀ کتابخانۀ ملی پاریس  به اتمام نرسیده بوده، آیا می دستورالمنجمیناما اگر 
یس آن، و در واقع مسودۀ متن بوده است؟ و اگر این نسخه، فقط یک پیش اولین پیش نویس اولیه  نو

  ان نتیجه گرفت که رساله به خط مؤلف است؟تو است، آیا می
 به یک پیش

ً
نویس اولیه شباهت دارد. به همین دلیل کــازانوا، بلوشــه و  در نگاه اول، نسخه واقعا

 ١قزوینی معتقدند که نسخه به خط مؤلف است.
و بقیۀ صفحات نظــم و ترتیــب خــوبی  ٢چنین نامنظمند های معدودی از نسخه این اما تنها برگ

 ٣هایی دارند. غلب صفحات با جوهر قرمز و مشکی نوشته شده و حتی در برخی مواقع تزئیندارند. ا
تری از پنج رنگ هستیم که به منظــور متمــایز کــردن  ویژه در مقالۀ دهم، حتی شاهد استفادۀ دقیق به

ایــن روش بــه همــین صــورت در  ٤هایی از آنها استخراج شده است. پنج منبعی به کار رفته که داده
  های تاریخی به کار رفته است. لجدو

 به دقت ترسیم شده در کل نسخه، جدول
ً
هایی  اند. حتی در برخی موارد دســتورالعمل ها عموما

ها به روند کتابــت  این دستورالعمل ٥شود. هایی که باید از آن پس بیایند دیده می برای تعداد جدول
پــس از تکمیــل مــتن اصــلی ترســیم ها  کنند که در آن، چارچوب و شبکۀ جــدول منظمی اشاره می

های نجومی، کاتب ابتدا متن مورنظر را رونویسی کرده  شدند. احتمال دارد که حداقل در بخش می
ها گذاشته باشد تا بعدها آنها را بیفزاید. در مرحلۀ بعد، شــبکۀ  باشد و فضاهایی خالی برای جدول

                                                    
 .۱۴۲ - ۱۳۲، ص ۱۳۴۵قزوینی  .١
  الف و ...۲۵۶الف و ب، ۲۵۵الف، ۲۵۴الف، ۴۰الف، ۳۸الف، ۱۹مخصوصًا صفحات  .٢
  الف.۲۴۴ب، ۲۱۶الف، ۱۹۴ب، ۱۸۹برای نمونه صفحات  .٣
  ر آمده است.۲۶۳توضیحی از این شیوه در صفحۀ  .٤
  به].در محل رکا» ماند ده اوراق می«هایی است نظیر  ب [منظور عبارت۶۷ب و ۴۷ب، ۲۸گ  .٥
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های  الی در بخش نجومی (مقالــههای خ شد. اثبات درستی این مطلب با جدول ها رسم می جدول
  بینیم، خانه ب می۶۶که در جدول صفحۀ  چنان ١پذیر است. اول تا هشتم) امکان

ً
های جدول کامال

تر نوشته  به جای آنکه یک ردیف پایین الجزیرهها نیستند، چرا که عنوان فرعی  منطبق با محتوای آن
های جغرافیایی است، نوشته شده و از طرفی یک شــهر دیگــر هــم  شود، در ردیفی که مختص داده

بندی جــدول  ها افزوده شده است. در مقالۀ دهم، گاهی متن بــر روی طرحــی از شــبکه پایین خانه
ول، یــا خیلــی بــزرگ یــا خیلــی های جد های دیگر، فضای داخل خانه در نمونه ٢نوشته شده است.

اما در مجموع،  ٣کوچکند که این باعث ایجاد فضای خالی یا فضای متراکمی از خطوط شده است.
 چقدر فضا الزم است. ها می طراح جدول

ً
  دانسته که در هر قسمت تقریبا

یابیم که این مطلب برای ایــن صــفحات نیــز  تری به صفحات نامرتب نسخه در می با نگاه دقیق
هایی عمودی  کند. چون به هنگام نوشتن متن اصلی، مؤلف یا کاتب فضاهایی برای افزوده می صدق

نــویس اولیــه  ای" بدون داشتن یک پیش یافته نظمی سازمان چنین "بی ٤یا مایل خالی گذاشته است.
  رسد. بعید به نظر می

لف باشد، یعنی نویس اولیه نباشد، امکان دارد به خط مؤ پیش دستورالمنجمینحتی اگر نسخۀ 
با این حال تصور ما این نیست و فکر مــی کنیم کــه  خود مؤلف نسخۀ خوبی از آن تهیه کرده باشد. 

این نسخۀ خوب را کاتبی فراهم کرده است. دلیل اصلی این فرضــیه وجــود خطاهــای رونویســی، 
ی باشــد البته امکان دارد چنین خطاهایی از سوی مؤلف ٥همچون تکرار یک سطر یا یک واژه است.

یسی می که قسمت اش تهیــه  نــویس اولیــه ای از پیش کرده یا نســخۀ پــاکیزه هایی از منابعش را رونو
تواند از سوی مؤلفی باشد که با مباحثی از نجوم و  کرده است. اما برخی خطاهای نوشتاری نمی می

درجــه  ۳۰از  تــر ویژه در مواردی که عددنویسی ابجد بزرگ احکام نجوم آشنایی دارد. این مطلب به
خطاهای نوشتاری دیگــری  ٦برای موضع سیارات در برجی از دایرةالبروج به کار رفته صادق است.

شــود کتابــت نســخه توســط مؤلــف را نــاممکن  خورد کــه باعــث می نیز در اولین نگاه به چشم می
ی ثبــت اش، اعداد نادرست نویس اولیه آیا ممکن است مؤلفی به هنگام رونویسی از پیش ٧بینگاریم.

  کند؟ به احتمال زیاد خیر!

                                                    
  ب.۶۷الف و ۲۲های  برای مثال بنگرید به برگ .١
  الف.۲۹۳ب تا ۲۹۱های  برای مثال بنگرید به برگ .٢
  الف و ب.۳۰۰ب و ۲۹۳های  مثًال برگ .٣
  ب.۳۱۰الف، ۳۰۹ب، ۳۰۸الف، ۳۰۷ب، ۲۸۵الف، ۲۶۰الف، ۲۵۶ب، ۲۹های  مثًال برگ .٤
  الف.۲۰۹الف، ۱۹۴الف، ۱۹۰های  مثًال برگ .٥
  ر، مکان ماه و مریخ.۳۰۹ص  .٦
 ظاهر شده است. ۳۸، عدد ۱۸، به جای عدد درست ب۷۵مثًال در گ  .٧
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های نامنظم را مجدد مرتب  عالوه بر این، اگر این نسخه را خود مؤلف کتابت کرده بود، قسمت
هــای  کرد. همچنین بــه جــای اینکــه بخش گاه آنها را به صورت درهم و برهم رها نمی کرد و هیچ می

ند، آنها را در جای مناسب خــود قــرار های یازدهم و دوازدهم را در مقالۀ دهم بگنجا تاریخی مقاله
ای کــه در  نویس اولیــه کنیم که نسخه توسط کاتبی تدوین شده که پیش داد. از این رو تصور می می

شــدۀ   های افــزوده دانســته چطــور نوشــته دست داشته، کامل نبوده است. از آنجا که این کاتب نمی
قل کرده، اما متن را به صورتی که در مکان عمودی و مایل را مرتب کند، آنها را به همان صورت منت

  کتابت گنجانده شود، سر و سامان داده است.
یخ و مکان کتابت نسخه   د) تار

رویم. تنها چیزی که با اطمینان راجع به تاریخ نســخه  حال به سراغ تاریخ نسخه و خاستگاه آن می
ی اســت کــه در یکــی از ق کتابت شده است. این تاریخ۷۷۳دانیم این است که نسخه پیش از  می

  الف) آمده است.۲۵۵حواشی (گ 
با توجــه بــه زبــان مــتن و  دستورالمنجمینبهترین روش برای حل مشکالت مربوط به خاستگاه 

دهد کسی این نسخه را کتابت کرده  پذیر است که نشان می برخی خطاهای خاص در کتابت امکان
ه زبان عربی است، اما برخی اصطالحات اش نبوده است. متن اصلی رساله ب که عربی زبان مادری

خورد. به همین  ویژه در بخش تاریخی به چشم می و واژگان به فارسی نوشته شده است که این امر به
یابیم. از آنجا که  ، را می»آزاده«، یعنی »حر«ب ترجمۀ فارسی واژۀ عربی ۲۸۴دلیل در جدول برگ 

ان دستخطی است که بقیۀ متن کتابــت شــده، این ترجمۀ فارسی در خود جدول ظاهر شده و با هم
 یا توسط خود مؤلف، یا کاتب نوشته شــده اســت. ترجمــۀ مشــابه دیگــری در جــدول بــرگ 

ً
مطمئنا

» کر [بزهکار] زفت و بزه«، عبارت »االثیم المجرم«شود که این بار برای توضیح  الف دیده می۲۸۸
  به کار رفته است.

 در برگ  دیده میهای فارسی دیگری نیز بین خطوط  ترجمه
ً
واژۀ  ب، توضیح۲۵۳شود. مثال

کــه » مهتــر«به معنی » ِمس«و » سه بار«یعنی » ِهر«به فارسی چنین آمده است که » هرمس«
ب، سطر آخر). در ۲۵۳(برگ » هرمس«است، نه » تریسمجیستوس«البته این در واقع ترجمۀ 
به ا هم بین خطوط دیده می» کلشاه«همان صفحه ترجمۀ نام  ترجمۀ » ِگل«ین صورت که شود. 

ر، دو نــام ۲۵۹). در صــفحۀ ۲۱اســت (ســطر » ملــک«واژۀ فارســی » شاه«و » طین«فارسی 
ده کــه در ایــن مــورد، هــر دو » ماشیانه«و » ماشی«به صورت » مادیانه«و » مادی« ترجمه شــ

، های بین خطوط را خود مؤلف افزوده، یا کاتب تأیید اینکه این ترجمه ١صورت، ایرانی هستند.
                                                    

، »سه بار«های  در واقع تشخیص اینکه تمام واژگان فارسی بین خطوط به همان دستخط متن اصلی هستند دشوار است. مثًال راجع به واژه .١
تری است و شاید  با حروف نسبتًا دقیق» کلشاه«در حالی که توضیح واژۀ  تردیدهایی وجود دارد،» ماشیانه«و » ماشی«، »مهتر«، »بار

← 
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هایی نشــان  یا یکی از صاحبان بعدی نسخه، دشوار است. با این حال، وجــود چنــین ترجمــه
هــا را ترجمــه  دهد که نسخه، زمانی در جایی از ایران بوده، زیرا کسی که این واژگــان و نام می

  کرده، به احتمال زیاد ایرانی بوده است.
هــای فارســی در ســه صــفحۀ  ماییشواهد دیگری مربوط به خاستگاه ایرانی بودن نسخه از راهن

ماند) به دســت  پ (ده اوراق می۶۷باید) و  پ (نه اوراق می۴۷باید) ،  پ (از اینجا نه اوراق می۲۸
های مورد نیاز برای جداول بعدی هستند. در دو نمونۀ اول  دهندۀ تعداد برگ آید. هر سۀ اینها نشان می
 با جداول پر شده می

ً
ها  پندارد این یادداشت اند. پس ما با کازانوا که می بینیم که نه برگ بعدی واقعا

جا  توسط یکی از صاحبان بعدی نسخه افزوده شده که دریافته تعدادی از صفحات به اشــتباه جابــه
سازی نســخه  ها در حین آماده شده است، موافق نیستیم. تصور ما بیشتر این است که این یادداشت

بینی شده، فراموش یا  هایی که برای ده برگ بعدی پیش ولب، جد۶۷اند. در مورد صفحۀ  نوشته شده
  اند. مفقود شده

استدالل آخر برای تأیید خاستگاه ایرانی نسخه مربوط بــه خطاهــا و غلطهــای امالیــی مــتن اســت. 
اش عربــی نباشــد تــا حــدی  خورد که برای کسی که زبــان مــادری خطاهای تحریری زیادی به چشم می

بــه جــای » جمــادی االول«الــف)، یــا ۱۳۷(گ » العــرض«به جای » رضاال«معمول است. برای مثال 
الف) کتابت شده است. این مسئله نیز مطرح است که شــاید نســخه بــا تقریــر ۵(گ » جمادی االولی«

  تحریر شده باشد. در مجموع، دالیل خوبی برای این فرضیه هست که نسخه در ایران کتابت شده باشد.
  نویس هـ) زمان و مکان پیش

های  ها دربارۀ خطاهای نوشــتاری، ترجمــه دانیم؟ تمام استدالل نویس اصلی چه می ا دربارۀ پیشام
نــویس  بین سطور و راهنماهای نگارشی فارسی تنها برای نسخۀ مزبور معتبر اســت، نــه بــرای پیش

  های نجومی توجه کنیم. ، الزم است به دادهدستورالمنجمینمؤلف. به منظور تعیین محل تألیف 
jهای اول تا هشتم، عرض جغرافیایی  در مقاله = کند که در واقع بیــانگر  نقش مهمی ایفا می °36

تواند مربوط به الموت باشد که عرض جغرافیایی آن در منابع  این عدد می ١نقطۀ میانی اقلیم چهارم است.
j;دورۀ اسالمی  = °36 بتانی  زیج صابی، یکی دستورالمنجمینو منبع اصلی د ٢داده شده است. 21

                                                    →  
  توسط کس دیگری اضافه شده باشد.

1. King, David A., “Bringing Astronomical Instruments Back to Earth – The Geographical Data on Medieval 
Astrolabes (to ca. 1100)”, in Nauta, Lodi and Vanderjagt, Arjo (ed.): Between Demonstration and Imagination. 
Essays in the History of Science and Philosophy Presented to John D. North, 1999, Leiden et al., pp. 32-33. 

  بنگرید به: .٢
Kennedy, E. S. and Kennedy, M. H., Geographical Coordinates of Localities from Islamic Sources, Frankfurt, 
1987, p. 15. 

36; دهد تمام منابع عرض جغرافیایی الموت را که نشان می   اند. آورده21°
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ق) ۳۹۰کوشیار بن لبان (گیالن، شکوفایی ح  زیج جامعق) و دیگری که نقش کمتری دارد، ۳۱۷(رقه، د 
jها  هایی هستند که در آن است که هر دو حاوی جدول =   ١در نظر گرفته شده است. °36

الف) که بــرای ۱۶۳ –الف ۱۶۱های  جدول نجوم کروی است (برگ استدالل بهتر مربوط به پنج
j;عرض جغرافیایی  = °36 یعنی همان رقم مذکور برای الموت، به عالوۀ یک  ٢اند، تنظیم شده 21

از آنجا که الموت به اندازۀ  ٣جدول مطالع برای عرض جغرافیایی بلدةاالقبال که همان الموت است.
  ها قابل توجه است. بغداد یا قاهره اهمیت نداشت، درج آن در این جدول

 - الف ۶۵ای نشده است (گ  ، به نام الموت اشارهدستورالمنجمینهای جغرافیایی  اما در جدول
وه بر عال ٤ها، ممکن است برگ مربوطه مفقود شده باشد. ب). با توجه به ناقص بودن این جدول۶۷

l;الف، با ۶۶جا ذکر شده است (گ  آن، اقلیم باِبل نیز در همین = 80 j;و  00 = °32 ). این 15
مطابق است با منطقۀ جبال و دیلمــان بــه همــراه  ٥حسن محمود کاتبهفت باب اقلیم طبق کتاب 

 قطعی نیستند، اما الموت. اگرچه داده
ً
در الموت  دستورالمنجمیناین فرضیه را که  های نجومی کامال

  سازند. تألیف شده است محتمل می
 ۹نویس مؤلف کمک کنند. در ابتدای فصــل  توانند به یافتن زمان پیش های نجومی هم می داده

الف و ب)، مثالی برای ۷۵یابی حرکات سیارات (گ  مربوط به درون دستورالمنجمینمقالۀ چهارم 
، به منبعی دستورالمنجمیندر این بند  ٦ق آمده است.۵۰۶ذوالقعدۀ  ۳۰به و یکشن ۲۹تاریخ شنبه 

 اشاره می
ً
های کمی پیش از آن به بیرونی و بخش بعدی آن  شود)، اما بخش اشاره نشده (که معموال

کردند  به ابو جعفر خازن منسوب شده است که هر دو نویسنده خیلی زودتر از این تاریخ زندگی می
زنیم کــه  ق در آثار خود ذکر کنند. از این رو حدس می۵۰۶توانستند مثالی از تاریخ  و بنابراین نمی

نوشته و این کتــاب در  دستورالمنجمینمقالۀ چهارم را خود نویسندۀ  ۹این بند کوتاه در آغاز فصل 
  تاریخی نزدیک به سالی که در این مثال آمده، تألیف شده است.

 -الف۲۳۹مقالۀ چهارم (گ  ۹تاریخ ثبت شده در فصل  با یک دستورالمنجمیناما زمان تألیف 
شود سرعت تقدیم [اعتدالین] تغییر  ای که در آن فرض می نظریه -الف) راجع به اقبال و ادبار ۲۴۰

                                                    
و  ۹های  ، فصل۱۳۷۴، ترجمۀ محمد باقری، انتشارات علمی و فرهنگی، پژوهشی در زیجهای دورۀ اسالمیکندی، ادوارد استوارت،  .١

  . ۱۴۶ - ۱۳۱، ص ۱۰
  م. میراث علمیدر همین شمارۀ  مقالۀ زیمرماننیز بنگرید به ترجمۀ  .٢
ینی، عطا ملک،  .٣   .۲۰۰، ص ۱۹۳۷، لیدن، ۳، به کوشش محمد بن عبدالوهاب قزوینی، ج یتاریخ جهانگشاجو
  برگ مفقود شده است. ۹ب، ۶۷تر اشاره شد، پس از برگ  که پیش چنان .٤
، حسن محمود کاتب، دیوان قائمیات؛ نیز بنگرید به: ۲۰۱۷، تصحیح و ترجمه (به انگلیسی) از سید جالل بدخشانی، لندن هفت باب .٥

 . م۳، ص یکصد و شش، پانویس ۱۳۹۰مقدمۀ محمدرضا شفیعی کدکنی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 
ثبت شده است (بنگرید به مقدمۀ انگلیسی  ۵۰۶اریخ تألیف کاغذی که در آخرین صفحۀ نسخۀ موجود چسبانده شده، ت ظاهرًا زیر تکه .٦

یس ۱۱، ص ۱۳۹۸، میراث مکتوب، تهران، دستورالمنجمینبدخشانی در چاپ عکسی    ). م۲۴، پانو
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شود. در انتهای همین مقاله، در یادداشتی که در ســطرهای عمــودی نوشــته  محدودتر می -کند  می
یابیم. تشخیص اینکــه آیــا ایــن محاســبه  ق می۵۰۰رای سال شده، مثالی از محاسبۀ اقبال و ادبار ب

است، به سادگی ممکن نیست، هرچنــد بــه خــاطر ارجــاع  دستورالمنجمینمربوط به زمان مؤلف 
ها را از دستاوردهای خود مؤلف دانست و نه یک نقل قول. در  توان این ندادن به منبعی احتمالی می

  ١خواهد بود. رالمنجمیندستوق همان سال تألیف ۵۰۰این صورت، سال 
کنــد زیــرا بــه حســن صــباح بــا  آید، مطابقت می این تاریخ با اطالعاتی که از وقایع متن بر می

ه«آمیز  عبارت ستایش
ّ
دهد کــه  ) و این نشان می۸الف، سطر ۳۴۲اشاره شده است (گ » حفظه الل

 در زمان تألیف 
ً
در قید حیات بوده است. بنابراین متأخرترین تــاریخی کــه  دستورالمنجمیناو قطعا

ق اســت. ۵۱۸در نظر گرفت، تاریخ مرگ حسن صباح، یعنی  دستورالمنجمینتوان برای تألیف  می
ــه  با این حال، باز هم می

ّ
 مستشــار بالل

ً
توان با در نظر گرفتن حکومت خلیفــۀ عباســی کــه احتمــاال

ین زد؛ زیرا در متن به او با کنیــۀ ابوعبــاس اشــاره شــده تری تخم بوده، تاریخ دقیق ق)۵۱۲ -۴۸۷(
ب). دوران حکومت او در همان زمان یک محدودۀ زمانی بــرای تــألیف رســاله بــه ۲۵۵است (گ 
افتــد، چــون بــه وضــوح  دهد. این محدودۀ زمانی با توجه به زندگی نزار کمی به جلو می دست می

ق نوشــته شــده ۴۸۸یان نــزار و مســتعلی در مشخص است که رساله پس از نزاع بر سر جانشینی م
های  تــوان بــا اطمینــان بــین ســال پس محدودۀ زمــانی تــألیف رســاله را می ٢پ).۳۴۳است (ص 

  ق دانست.۵۱۲ق تا ۴۸۸
تــوان ایــن پرســش را  کند. بنابراین می هر دو دادۀ نجومی نیز با این محدودۀ زمانی مطابقت می

حدودی در زمان تغییر سده و در پایان نیمــۀ اول هــزارۀ  تا دستورالمنجمینمطرح کرد که آیا تألیف 
کید قوی بر نجوم (مقالــه ٣اول هجری بوده است؟ های اول تــا هشــتم) و زمــان  چنین ارتباطی با تأ

اش منحصــر  در ویژگــی دوگانــه دستورالمنجمینادواری (مقالۀ نهم) در این رساله همخوانی دارد. 
های احکام نجومی موجود عالم اســت کــه شــاید  ه آن، تاریخها ب ترین متن به فرد است، اما نزدیک

های عالم، توضیحات نجومی با تفســیر  هم بوده باشد. در این تاریخ دستورالمنجمینالگویی برای 
شود. البتــه توضــیحات نجــومی و  خاصی از تاریخ عالم مرتبط است که به ادوار قرانات تقسیم می

های عــالم اســت.  تر از توضیحات موجود در چنین تاریخبسیار فرا دستورالمنجمیناحکام نجومی 
 در کتابچــه مقاله

ً
های نجــومی شــامل  های اول تا هشتم مرتبط است با تمــام مبــاحثی کــه معمــوال

                                                    
)، در حالی که به نظر زیمرمان این یادداشت از ۱۳۵- ۱۳۴، ص ۱۹۲۲کند که این یادداشت را کس دیگری نوشته است ( کازانوا گمان می .١

  ).۱۸۷، ص ۱۹۷۸ف است (مؤل
ای  گیرد. اورتمن در مقاله در زندگینامۀ نزار را به عنوان شاهدی بر مرگ نزار در نظر می» رحمةالله«) عبارت ۱۸۶، ص ۱۹۷۸زیمرمان ( .٢

  کند. در دست انتشار با این تفسیر مخالفت می
 .میراث علمیبنگرید به مقالۀ زیمرمان در همین شمارۀ  .٣
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هــای  دانیم کــه اســماعیلیان ایــران از تاریخ شود. بــا ایــن همــه مــی ها مطرح می جداول، یعنی زیج
بــا  ١اســت. الــدور العطــاردیرین نمونــۀ آن کتــاب کردند کــه بهتــ احکام نجومی عالم استفاده می

حاصــل  دستورالمنجمینای چون  تفصیل گستردۀ هر دو بخش نجومی و تاریخی این کتاب، رساله
هــای احکــام  کوششی است در راه علمی کردن تاریخ دستورالمنجمینشود. بنابراین، به نظر ما  می

رای مقاصــد تبلیغــاتی در المــوت بــه نجومی رایج عالم که در آغاز سدۀ ششم هجــری تــألیف و بــ
های نجــومی  هــای اســماعیلیان نــزاری بــه کــار گرفتــه شــده اســت. در مقالــه منظور پیشبرد آرمان

شــود کــه نشــان  های موجود در منــابع دیــده می ها و مثال ، تمایلی به حذف اثباتدستورالمنجمین
بــا نجــوم  -د یــک متخصــص و نه در حــ -ای را در نظر داشته که تا حدی  دهد مؤلف خواننده می

  آشنایی داشته باشد.

                                                    
  به صورت نسخۀ خطی موجود است. ُارتمن تصحیح این اثر را در دست انجام دارد. این اثر فعالً  .١


