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١در کتابخانۀ ملی پاریس دستوراملنجمیندستنوشتۀ 

  ٢ف. و. زیمرمان
  ٣ترجمۀ محمد باقری

ای اســت.  نام پذیرفته شدۀ زیج مهمی نگاشتۀ مؤلف اسماعیلی مذهب ناشــناخته دستورالمنجمین
دانم این اثر به طور  شود. تا جایی که می نسخۀ یکتای این اثر در کتابخانۀ ملی پاریس نگهداری می

 پروفسور کندی و پروفسور 
ً
مبسوط مطالعه نشده، اما بارها توجه محققان را جلب کرده است. اخیرا

اند. یک  استفاده کرده» سال عالم«های تاریخی و  ز آن به عنوان منبعی برای پژوهش زایچهپینگری ا
اش راجع بــه آغــاز  اساسیدر پژوهش  ٥بود، دخویه ٤قرن پیش که هنوز این نسخه در مجموعۀ شفر

) از آن بهره گرفت. ۱۸۸۶( ٦یادداشتی پیرامون قرمطیان بحرین و فاطمیانکار اسماعیلیان با عنوان 
آید، ولی اهمیت خود را در مطالعۀ تأثیر احکام نجوم نه تنها  مطالب این اثر اکنون کهنه به شمار می

خصوص در مورد اسماعیلیان حفظ کــرده اســت.  سازی، به نویسی بلکه همچنین بر تاریخ بر تاریخ
یه دربارۀ فرجام بینی سیر  های پیش مربوط به شیوه اسماعیلی و مفاهیم اساسی ٧شناسی توضیح دخو

نیســت.  دستورالمنجمینوجه بیانگر تأثیر عمدۀ  حوادث از اوضاع ستارگان در دورۀ اسالمی به هیچ
اما صرف وجود اثری اسماعیلی دربارۀ دانش ستارگان تأثیر محسوسی بر دیدگاه او راجع بــه نقــش 

  مهم نجوم در حیات و سیاست اسماعیلیان گذاشت.
دارد. بنابراین بایــد در صــورت امکــان از شــواهد درونــی   در آغاز و پایان افتادگینسخۀ خطی 

یه تالشی برای یافتن زمــان و مکــان تــألیف اثــر  اطالعی از زمان و مؤلف اثر به دست آوریم. دخو
 آن را بسیار قدیمی دانست. ایوانف

ً
را در  دســتورالمنجمینبا ارجاع بــه دخویــه،  ٨نکرد، ولی ظاهرا

ش)، که در جلد دوم مجموعۀ  ۱۳۵۶( ۱۹۷۶نشگاه حلب، آوریل المللی تاریخ علوم عربی، دا مقالۀ عرضه شده در نخستین همایش بین .١
  ).۱۹۲ - ۱۸۴های اروپایی) منتشر شده است (ص  های به زبان مقاالت این همایش (مقاله

2. F. W. Zimmermann
  ، ، عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهرانمیراث علمیسردبیر نشریۀ  .٣

mohammad.bagheri2006@gmail.com
4. Ch. Schefer
5. M. J. de Goeje 
6. Mémoire sur les Carmathes du Bahräin et les Fatimides 

  باورهای مربوط به "آخر زمان". م .٧
8. W. Ivanow, Ismaili Literature, A Bibliographical Survey, Tehran, 1963.
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کنــد و زمــان  ) ذکــر می۶۳، شــمارۀ ۳۱، ص ۱۳۴۲(تهــران،  ادبیات اســماعیلیگلیسی) کتاب (ان
  داند، که درست نیست. تألیفش را حدود نیمۀ سدۀ چهارم هجری می

های  ها و چکیــده یادداشــتتری کــرد ( بــرآورد خیلــی درســت ١چهل ســال پــیش از او، بلوشــه
او زمان تألیف را در ۳۹۸-۳۹۱، ص ۱۹۲۳، ۴۱[پاریس]، جلد  های خطی کتابخانۀ ملی نسخه  .(

قرن پنجم هجری و در دورۀ حیات حسن صباح، حاکم الموت و رهبر جنبش اســماعیلی در ایــران 
به کتابخانۀ الموت تعلــق داشــت  دستورالمنجمینقمری دانست. بلوشه معتقد بود که  ۴۸۳پس از 

  ۀ آتش نشد.ق طعم۶۵۴ها در تسخیر الموت به دست مغوالن در  ولی برخالف بقیۀ کتاب
نوشت که پس از درگذشت او، در سال  دستورالمنجمینای دربارۀ  سرانجام عالمه قزوینی مقاله

) ولی من در بیروت به این ۸، جلد های عالمه محمد قزوینی یادداشتدر تهران چاپ شد ( ۱۳۴۵
  مقاله دسترسی ندارم.

 با گزارش بلوشه از نجات این نسخۀ خطی در کتابخانۀ ال
ً
کنم. شــواهد  موت آغاز مــیپس فعال

میالدی) و بسیار دیرتر از  ۱۴۰۰قمری ( ۸۰۰سنجی حاکی از نگارش این نسخه در حوالی  قدمت
دهد که نسخه به خط مؤلف نیست. پس بعید نیست  زمان تألیف آن است. شواهد دیگری نشان می

  ا بدهد.که روزی نسخۀ دیگری پیدا شود و اطالعی دربارۀ زمان، مکان و نام مؤلف به م
توان زمان نگارش را تا حدی از اطمینان استنباط کــرد، زیــرا  در عین حال، از شواهد درونی می

ها، تــاریخ فشــردۀ جهــان را از حضــرت آدم تــا زمــان  مؤلف عالوه بر مطالب رایج موجود در زیج
های متــوالی را ذکــر  خودش آورده است. مؤلف ضمن دنبال کردن سیر تاریخ طبق معمول سلســله

کند و ضمن برشمردن رهبران اسالم بین پیامبر و زمان خودش به تدریج گرایش دینی و سیاســی  یم
آید. در  دهد. پس از پیامبر نام حضرت علی و امامان شیعی تا امام جعفر صادق می خود را نشان می

ن ، هفتمین امــام اســماعیلیا٢ادامه، طبق باور اسماعیلی، اسماعیل بن جعفر و محمد بن اسماعیل
مربوط بــه دوران آغــازین اســماعیلیان و امامــان  -رضا، وفی، تقی  -شود. سه امام غایب  آورده می

ید  بعدی فاطمیان هستند: مهدی، قائم، منصور، معز، عزیز، حکیم، ظاهر و مستنصر. مؤلف می گو
ه«قمری در زمان مستنصر،  ۴۷۰که در سال 

ّ
ه، به دربار مصر آمــد. در ایــن دور» صاحبنا حفظه الل

شدند تا آموزششان را تکمیل  بسیاری از جوانان مشتاق اسماعیلی از بیرون مصر به قاهره فرستاده می
در اینجــا حســن صــباح باشــد کــه » صــاحبنا«و امامشان را زیارت کنند. بعید نیست که منظور از 

ه«دانیم در همان حوالی زمانی به مصر سفر کرد. عبارت دعایی  می
ّ
است که  حاکی از آن» حفظه الل

                                                    
1. E. Blochet 

شناسند و گروهی از آنان به نام قرمطیان، فرزند او محمد بن اسماعیل را امام  اسماعیلیان اسماعیل بن جعفر را به عنوان امام هفتم می .٢
  دانند. م هفتم می
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توان  قمری درگذشت و این تاریخ را می ۵۱۸در زمان نگارش اثر، حسن صباح زنده بود. او در سال 
  دانست. دستورالمنجمیندیرترین تاریخ ممکن برای نگارش 

قمری، چهار سال پس از استقرار حسن صباح در الموت و آغاز بــه  ۴۸۷امام مستنصر در سال 
تر مستنصر به نام ابومنصــور  سلجوقی، درگذشت. برادر بزرگ ترویج آیین اسماعیلی علیه حکومت

نزار جانشین طبیعی او بود، ولــی بــرادرش مســتعلی حکومــت او را نپــذیرفت. ابومنصــور نــزار بــه 
اسکندریه گریخت و یک سال بعد گرفتار و کشته شد. سلسلۀ خلفــای فــاطمی بــا مســتعلی ادامــه 

فاطمیان پذیرفته شد. بسیاری از اسماعیلیان ایران، یافت، گرچه امامت او تنها در محدودۀ کوچک 
هم مستعلی را  دستورالمنجمینسوریه و عراق از فاطمیان بریدند و از آن پس نزاری خوانده شدند. 

ه ابومنصور نــزار  نادیده می
ّ
ــه علیــه«گیرد و سلسلۀ خلفا را با مصطفی لدین الل

ّ
بــه پایــان » رحمةالل

نزار درگذشته بود. پس تاریخ تألیف این اثر  دستورالمنجمیننگارش  برد. به عبارت دیگر در زمان می
  قمری است. ۵۱۸و  ۴۸۸بین 

  گوید: ایوانف دربارۀ ادبیات نزاری این دوره چنین می
 به زبان فارسی بود. شاید بهتر باشد کــه گــرایش نــزاری در «

ً
ادبیات اسماعیلی نزاری ... عمدتا

سال  ۷۰امیم. این مکتب به دنبال دوران سکوتی که حدود بن» مکتب الموت«ادبیات اسماعیلی را 
، رستاخیزی »قیامت کبیر«ای عظیم، اعالم  پس از جدایی طول کشید، آغاز شد. شروع آن با حادثه

 از آن تنها اثر، یا بهتر بگوییم ردپای،  ۵۵۹ها در انتظارش بودند در سال  که سال
ً
قمری بود ... ظاهرا

  ).۱۲۷، ص ادبیات اسماعیلیست (اندکی تا زمان ما باقی ا
خطا نکــرده باشــد، از  دستورالمنجمینکه اگر ایوانف در مورد زمان نگارش  تصور کردتوان  می

خواند بسیار بــه  می» دوران سکوت«مشاهدۀ این سند یگانۀ ادبیات نزاری مربوط به زمانی که آن را 
مکتــب «وجد آمده باشد؛ اثری به زبان عربی، مقدم بر نگــارش آثــار فارســی پرشــماری کــه آن را 

الموت برده شد و سلسلۀ  نامد. در مکتب الموت بر آن بودند که یکی از اخالف نزار به می» الموت
دربــارۀ ایــن نظریــه  دســتورالمنجمینقمری دوباره ظهور کرد. مؤلــف  ۵۵۹راستین امامان در سال 

 در زمان او هنوز موضوع سلسلۀ امامــت مــورد بحــث بــود. از چنــد پســر  چیزی نمی
ً
گوید. ظاهرا

گذشت نزار یا مدت تاریخ در دستورالمنجمینیک امام خوانده نشد. چون مؤلف  منسوب به نزار هیچ
توان فرض کرد که تکلیف جنبش نزاری در اینکه نزار را به عنوان امــام  کند، می خالفتش را ذکر نمی

غایب به طور ابدی پرستش کند یا یکی از اخالفش را به امامت بشناسد، هنوز روشن نبــود. نقــش 
  حســاب میشود و نوعی رهبــر بــه  یاد می» صاحبنا«حسن صباح هم که از او با عنوان 

ً
آمــد، دقیقــا

  مشخص نبود.
ــاریخ قطعــی تــألیف  ــا دانســتن نقــش ســتارگان در  دســتورالمنجمینپــس ت معلــوم نیســت. ب
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تــوان تصــور کــرد کــه  شناسی اسماعیلی و نقش احکــام نجــوم در سیاســت اســماعیلی، می فرجام
هایی در مورد حوادث آینده بر اساس اثری نجومی بودند. در عین حال،  اسماعیلیان خواستار سرنخ

سیاست اسماعیلی چنان بود که مراتب عالی دانش در انحصار اقلیت محدودی بــود. مطــابق ایــن 
اما روشن است که مؤلف آن در پی  ، اطالعات صریحی عرضه نمیرالمنجمیندستوسیاست،  کند. 

های گونــاگون ادوار کیهــانی  وقوف به آینده بود. فصل پیش از فصل مربــوط بــه تــاریخ، بــه نظریــه
 رخ می اختصاص دارد، یعنی قران

ً
با توانند مسبب ادوار حوادثی در تــاریخ  دهند و می هایی که متناو

بــه  -فصل با نقل روایتی از نظریۀ قدیمی اقبال و ادبار اعتدالین، از قول بطلمیــوس  بشر شوند. این
رود.  ساله پیش و پس می ۱۲۸۰های  رسد که مطابق آن فلک بروج در دوره به پایان می -گفتۀ مؤلف 

ید که  شد. مؤلف می رفتن نشانۀ حوادث مهم تاریخی فرض می رفتن و پس پیش نقطۀ برگشت بین گو
قمری دورۀ  ۵۱۳سال شمسی، در سال  ۱۳رود و طی  ن نظریه، فلک بروج اکنون به پیش میطبق ای

قمــری  ۵۰۰حــوالی ســال  دستورالمنجمینشود. پس باید نتیجه گرفت که  اش کامل می روی پیش
  تألیف شده است.

با توجه به خود مــتن مــردود اســت. شــواهد  دستورالمنجمیننظر بلوشه در مورد زمان نگارش 
ز تألیف این اثر به دست مؤلفی نزاری در زمان حسن صباح است. اما آیــا محــل زنــدگی و حاکی ا

  نگارش این مؤلف الموت بود؟
های دیگر جدولی بــرای طــول و عــرض جغرافیــایی تعــداد  مانند بسیاری زیج دستورالمنجمین

محدود به های جغرافیایی دارد. این جدول شامل الموت نیست. منطقۀ مورد پوشش  زیادی از مکان
در شرق است. الموت که یک  عدن در جنوب، مدین در غرب، ماردین در شمال و عبادان [آبادان]

خارج از محدودۀ این جدول است که یمن، حجاز، سوریه، جزیره  ١تر از عبادان است، درجه شرقی
  گیرد، ولی شامل مصر یا ایران نیست. و عراق در بر می

اش، محل خود و در واقع تمــام  های جغرافیایی جدولخیلی عجیب است که مؤلف زیجی در 
مرتبط بــا یکــی از جاهــایی  دستورالمنجمینکشور خود را حذف کند. طبیعی است فرض کنیم که 

های نجــومی  اش آمــده اســت. یکــی از مــواردی کــه در جــدول باشــد کــه در جــدول جغرافیــایی
 ۳۶دول جغرافیــایی عــرض درجه اســت. در جــ ۳۶زیاد آمده، عرض جغرافیایی  دستورالمنجمین

ترین جا رقه است  درجه برای حدیثه بر ساحل دجله، رقه و سنجار آمده است. در این میان، محتمل
زیرا این شهر محل سنت درخشانی در نجوم و از مراکز دعوت اسماعیلی بود و عالوه بر اینها یکــی 

  ین شده است.تر ناشناخته بود به مرکز رقه تدو که پیش دستورالمنجمیناز منابع 

                                                    
  تر از آبادان است. م در واقع الموت دو درجه شرقی .١
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نه در الموت، بلکه در رقه که بستر ســنت نجــومی بــود  دستورالمنجمینآید که  پس چنین برمی
 بخشی از عمرش را 

ً
تدوین شده است. مؤلف آن هم اگر نه اهل رقه، دست کم ساکن رقه بود. احتماال

یوند داشتند پس هم در حلب گذراند، زیرا در حلب بود که نخستین نسل نزاریان سوریه که با الموت پ
  ق)، حاکم سلجوقی را به آیین خود درآورند، قدرت گرفتند.۵۰۷ -۴۸۸از آنکه توانستند رضوان (

ها  قمری برای تألیف اثری اسماعیلی دربارۀ نجــوم مناســبتی هــم دارد. آغــاز ســده ۵۰۰تاریخ 
ی در شــمال کند کــه رواج آیــین اســماعیل بخش وقوع تغییرات عمده هم بود. دخویه اشاره می الهام

ها کــه بــا اشــتیاق  هایی است. پیشــگویی آفریقا در پایان سدۀ سوم هجری هم مرتبط با چنین بینش
مقــدس و آثــار  های مقدس و نیمه شد و مقبولیت زیاد داشت بر پایۀ احکام نجوم، کتاب پیگیری می

  شد. های خاصی تفسیر می گرفت و معانی نهفتۀ آنها با شیوه علوم خفیه به وفور صورت می
های ناهمخوان  قمری نقل قول ۵۰۰مربوط به سال » خبر«حاوی  دستورالمنجمینای از  صفحه

 از قرآن و سخنان حضرت علی و امام باقر است. نخستین عبارت قرآنی نقل شده از 
ً
و ناقصی عمدتا

ت که های خداوند برای مؤمنان و عقوبتی اس های ششم (انعام) و هفتم (اعراف) و دربارۀ نشانه سوره
  به کافران خواهد رسید.

این احساس وجود داشت که بازگشتی به قدرت و کسب پیروزی نزدیک است. موفقیــت   
ً
ظاهرا

های  شک گسترش چشمگیر آیین نزاری در ســال رفت. بی قمری انتظار می ۵۰۰ای برای سال  عمده
حســن صــباح در قمــری نماینــدۀ  ۴۹۶های مشابهی همراه بود. تا سال  پیش از آن هم با پیشگویی

در سوریه با جنب و جوشی بــین  ۵۰۰سوریه که حکیم منجم نام داشت خود عالم نجوم بود. سال 
نزاریان همراه بود. قلعۀ افامیه از رقیبان طرفدار مستعلی گرفته شد. اما پیش از پایان آن سال به دست 

ابوطاهر، رهبر داعیان سوری دستگیر و معاونش اب ١تانکرد انطاکی والفتح سرمینی و بســیاری افتاد. 
  پیش از وقوع این بالیا تدوین شده بود. دستورالمنجمینتوان تصور کرد که  دیگر کشته شدند. می

پــردازم.  به عنوان سندی از تاریخ و ادبیات اســماعیلی نمی دستورالمنجمیندر اینجا به اهمیت 
با  دستورالمنجمین. وجه تمایز خواهم آن را به عنوان سندی از دانش اسماعیلی بررسی کنم بیشتر می
ها، جدول رویدادها از حضرت آدم تا نزار است. از دیدگاه اسماعیلیان، تاریخ بشر بخشی  سایر زیج

چرخد و این ادوار،  از یک طرح کیهانی است. یک فرض اساسی این بود که جهان بر مدار ادوار می
گر بتوانید تناظر بین ادوار گذشتۀ جهان و چرخند و در آن انعکاس دارند. ا به موازات تاریخ بشر می

 منطقی است که  توانید پیش آنچه را بر زمین جاری شده بیابید، آینده را هم می
ً
بینی کنید. پس کامال

  توصیف حرکت اجرام آسمانی باید با مرور تاریخ بشر در پرتو بستر کیهانی آن تکمیل شود.

                                                    
1. Tancred of Antioch 



 

 

٩٧ 

شت
نو
ست
د

 ۀ
جم
ملن
ورا
ست
د

 نی
خان
تاب
 ک
در

 ۀ
مل
 ی

ار
پ
ی
س

 

کنــد. گرچــه  ی در بیان تاریخش رعایــت نمیترتیبی ادوار دستورالمنجمیناما عجیب است که 
کند، اما مطالــب تــاریخی تــا  مؤلف با ذکر سلسلۀ امامان، خود را یک اسماعیلی نزاری معرفی می

 از گاهشماری
ً
های معمول چون تورات (سفر پادشاهان)، یعقــوبی، طبــری،  حضرت محمد عمدتا

اثر ابن قتیبه، مؤلف  معارف  تابکحمزۀ اصفهانی، احمد دینوری، واقدی، محمد بن اسحاق و حتی 
  معروف سنی، برگرفته شده است.

یــد کــه راهــی بــرای حصــول بــه یقــین در  ای هــم الزم اســت. مؤلــف می در اینجا ذکر نکته گو
 منابع مختلف را در مقابل هم ردیف می تاریخ

ً
های آنها را  کند تا ناهمخوانی نگاری نیست. او عمال

قین نیست، ولی روش ما (سبیلنا) این است: یقین از کالم امامان، گوید راهی به ی نشان دهد. او می
شــود:  (اسماعیلی) در پس این گفتــار دیــده می» تعلیم«شود. آموزۀ  یعنی از الهام الهی حاصل می

شک جایی هم برای مطالعۀ  آید. در عین حال، بی دانش به تمامی از امامان یا نایبان آنها به دست می
ین صورت، چرا باید اثری در نجوم تألیف شــود؟ فــرض بــر ایــن اســت کــه علمی هست. در غیر ا

شود،  کنندۀ آن است. آنجا که علم متوقف می کند، بلکه تکمیل لزوم را علم سنتی نفی نمی» تعلیم«
  دهد. های علم معنا و قطعیت می دهد و به یافته پرتو وحی راه را نشان می

شود، ولی از دیدگاه مؤلف رویکــردی مطیعانــه بــه  از این رویکرد که گاهی اقتداری خوانده می
توان انتظار توجه زیادی به کشف علمی و پیشرفت علمی داشت. به همین  شود، نمی دانش تلقی می

خواستار پیشبرد مستقلی در دانش نیست، بلکه بــا نشــان دادن  دستورالمنجمینلحاظ چون مؤلف 
کید می خواهد از منابع گوناگونی مطلب  کند، هم می ناهماهنگی بین عالمان بر ضعف نسبی علم تأ

خواهد وحدتی بین آنها برقرار کنــد. مقالــۀ تــاریخی اثــر کــه  نقل کند و هم به نحوی غیر عادی می
گاهانه  ای از آن را تشکیل می بخش عمده شود کــه  نامیده شده است، موجب می» کلیات«دهد و آ

  مگیری از آثار نجومی پیشین به شمار آید.این اثر بیش از آنکه پژوهشی بدیع باشد، گزیدۀ چش
بی از گردآوری، مجموعۀ جدول های  های مطالع اســت کــه دربرگیرنــدۀ همــۀ جــدول نمونۀ خو

)، مســعودی قــانونمطالع بتانی، از جمله جدولی برای عرض رقه، جدول بیرونــی بــرای غزنــه (از 
ری، و چنــد جــدول دیگــر  جدول ابوالوفا بوزجانی برای اصفهان، جدول ابومحمود خجندی برای

است. نمونۀ دیگر جدولی برای اوج است، شامل مقادیر عرضه شده توسط یحیی بن ابی منصور (ح 
  ق) و بطلمیوس.۴۲۰ق)، بیرونی (ح ۳۵۰ق)، ابن اعلم (ح ۲۹۰ق)، بتانی (ح ۲۲۵

مطالبی از آنها نقل شــده اســت، ابوریحــان بیرونــی،  دستورالمنجمینترین مؤلفانی که در  مهم
 بیش از هر منبع دیگری از  وشیار گیالنی و بتانیک

ً
بیرونی (بنگریــد بــه  قانون مسعودیاند. احتماال

، ۱۳۷۴، تألیف ای. اس. کندی، ترجمۀ محمد بــاقری، تهــران، های دورۀ اسالمی پژوهشی در زیج
) مطــالبی آورده شــده اســت. همــین بــرای تضــمین ۱۵۲ -۱۴۷و  ۴۳، ص ۱۱، فصــل ۵۹شــمارۀ 



 

  

٩٨ 

دهــد کــه قضــاوت مؤلــف در مــوارد  تر از همه اینکه نشــان می اثر کافی است و مهمکیفیت علمی 
اثر، به قانون مسعودیای نیست. مطالبی از  علمی تحت تأثیر تعصب فرقه خصــوص در  در سراسر 

بیرونــی هــم مطــالبی  ارشــادو  التفهــیمهای گاهشماری و احکام نجوم، نقل شده اســت. از  بخش
  اقتباس شده است.

، ص ۱۰، فصل ۹و  ۷های  گیرد (بنگرید به: کندی، همان، شماره بعد، کوشیار قرار می در مرحلۀ
). زیج او همه جا به موازات کار بیرونی ولو آنکه مشابه باشند، منبع مطالبی به ۱۴۶-۱۳۹و  ۳-۱۰

) و المدخل في صناعة احکام نجــوم(یا  مجمل األصولخصوص در بخش مثلثات است. از رسالۀ 
  او هم مطالبی گرفته شده است. باسطرالرسالۀ 

) که بــا نــام ۱۳۷ -۱۳۱و  ۴۱، ص ۹، فصل ۵۵جا، شمارۀ  زیج بتانی (بنگرید به: کندی، همان
مؤلف با مبدأ گرفتن رقه، بقیۀ منابع را وابسته به آن می١التاج  

ً
 هر جا  خوانده شده که ظاهرا

ً
داند. غالبا

ید آن است که همچنــان کــه کنــدی متوجــه که مطلبی از کوشیار نقل شده، نام بتانی هم آمد ه و مؤ
  شده، اثر کوشیار تا حد زیادی مبتنی بر زیج بتانی بوده است.

در بخش مربوط به مساحی و حرکت ستارگان، از چندین مؤلف و رسالۀ دیگر هم مطالبی نقــل 
  اند. شده است که برخی از آنان ناشناخته

خصوص درمورد  ) به۴۹ -۴۸، ص ۷۳جا، شمارۀ  از ابوالوفا بوزجانی (بنگرید به: کندی، همان
  مطالع مطالبی اقتباس شده است.

، ۹۶جــا، شــمارۀ  کسان دیگری که نامشان زیاد آمده، سند بن علی (بنگرید بــه: کنــدی، همان
و  ۷های  ، فصــل۳۹و  ۱۶، ۱۵های  جــا، شــماره )، حبش حاسب (بنگرید به: کندی، همان۵۵ص 

جــا، شــمارۀ ت  و جعفــر خــازن (بنگریــد بــه: کنــدی، همان) و اب۱۳۷-۱۱۷، ۳۴، ۳۰-۱۷، ص ۸
آورده شــده،  دســتورالمنجمین) هستند. نــام اثــر خــازن کــه مطــالبی از آن در ۶۰ -۵۹، ص ۲۰۰
  است. العالمین کتاب

ابوالحسین صوفی منبع اقتباس جدول موضع ثوابت است. اثر دیگری از همــین  صورالکواکب
  از منابع مؤلف است. عضدالدولهرسالة في تصحیح طالع مؤلف با عنوان 
 زمــان و مکانشــان بــه مؤلــف  در پایان می

ً
خواهم دو مؤلف ناشــناخته را ذکــر کــنم کــه ظــاهرا

نزدیک بوده است. سه مطلب طوالنی از حاجب لتیری (کذا) نقل شده است: یکی  دستورالمنجمین
بــا جــدولی بــرای رقــه، و  ، دیگری دربارۀ قرانــاتالتسییرات الکبریاز رسالۀ احکام نجوم با عنوان 

                                                    
زیج نام زیج بتانی، خوانده است. » من التاج البتانی«وجود دارد که نویسندۀ مقاله آن را  »من الزیج البتانی«الف، عبارت  ۲۷در برگ  .١

  ماست.  صابی
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درجه. با فــرض  ۴۴تا  ۱۹های مطالع برای هر درجه از عرض جغرافیایی بین  ای از جدول مجموعه
اینکه این حاجب لتیری به علت مشهور نبودن کارش برای ما ناشناخته است، مبتنی بر رقه بــودنش 

یت دستورالمنجمیناین برداشت را که مؤلف    کند. می با رقه مرتبط بوده است، تقو
از این ». للمعموری نقل من خطه«ب آمده است: ۱۰۲مؤلف ناشناختۀ دیگر که نامش در برگ 

های تعیین عرض زهره نقل شده است. اینکه مطالب اخیــر از خــط  ای از جدول معموری مجموعه
است. شــاید معمــوری  دستورالمنجمینخود معموری نقل شده، حاکی از ارتباطی بین او و مؤلف 

  بوده است. دستورالمنجمینمعلمان مؤلف یکی از 
گذشته از بخش تاریخی، اگر بندهای منسوب به مؤلفان دیگر را کنار بگــذاریم، بخــش بســیار 

 باید از خود مؤلف باشــد،  کوچکی می
ً
ماند که نوشتۀ خود مؤلف است. بین این مطالبی که قاعدتا

 –الف ۱۶۱های  جدول اوقات (برگ ای از مطالب مرتبط با عرض جغرافیایی واحدی است. پنج دسته
الف) بــدون انتســاب بــه منبعــی ۵۳الف) بدون انتساب به منبعی، و یک جدول مطالع (برگ ۱۶۳

شود. متأسفانه در کتابت  خوانده می ١»لاىفه االلدى«همگی برای عرض جغرافیایی مکانی است که 
کیلــومتری شــمال رقــه  ۳۵ها گذاشته نشده است. این مکان را بایــد در مــداری کــه از  نسخه نقطه

  باشد. دستورالمنجمینگذرد جستجو کنیم. شاید این محل خاستگاه واقعی  می

  سخن پایانی
های علمی بــرای تعیــین  روشعلم سرگذشت خاص خود را دارد. در زندگی جامعه هم جایی دارد. 

رود. در بعــد کــاربردی دیگــری، از دانــش  زمان در طول روز یا سال، یا یافتن سمت قبله به کار می
شود. البته روشن است که  ستارگان برای روشن کردن حوادث زندگی افراد و وقایع تاریخ استفاده می

د. اما اسماعیلیان در اعتقاد به تأثیر در دورۀ اسالمی، نجوم و احکام نجوم با هم مرز روشنی نداشتن
سند ارزشمندی  دستورالمنجمینستارگان در سرنوشت جوامع بشری از دیگران فراتر رفتند. به نظرم 

گونه از نجوم کاربردی است. برای آن دسته از دانشمندان جدی که کاری به این جنبه  در مطالعۀ این
اش منبــع  به خــاطر مطالــب ارزشــمند تــاریخی یندستورالمنجماز علوم دورۀ اسالمی ندارند هم، 

  گرانبهایی است.
 ناشــناخته، اگــر او را همــان  پی

ً
نوشت: معلوم شده است که معموری نه سوری بود و نــه کــامال

ابوالحسن علی بن زید بیهقــی (د  ق) در ۵۶۵محمد بن احمد معموری، فیلسوف بیهقی بدانیم که 
دانیم که دانشمند معاصرش، عمــر خیــام  نام برده است. میاز او  الحکمة صوانو تتمۀ  تاریخ بیهقی

شاه سلجوقی او را برای مــأموریتی نجــومی  شناخت. ملک او را عالمی برجسته در علوم ریاضی می

                                                    
یسی کرده است. م al-Afyālمؤلف مقاله نام این محل را به صورت  .١   ترانو
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الملک درآمد. پــس از آنکــه اســماعیلیان بــه خــاطر  به اصفهان فرستاد و او در آنجا به خدمت تاج
رد قرار گرفتند، پنهان شد ولی او را یافتنــد و بــه دســت ق مورد پیگ۴۸۵الملک در سال  کشتن نظام

گیری را بــه  گروهی از اوباش در همان سال به اتهام اسماعیلی بودن کشته شد. بیهقی زیرکانه نتیجه
  گذارد. خواننده وامی

سپاسگزارم که مرا متوجه کرد که بلدة االقبــال (نــه بلــدة االفیــال)  ١از همکارم دکتر ج. د. گرنی
ای  نزاری بود، طبیعی است که توجه ویژه دستورالمنجمینموت است. با فرض اینکه مؤلف همان ال

به نظرم پژوهشگران سوریه باید جدول جغرافیایی او را بیشتر بررسی کنند تا  به الموت داشته باشد. 
 در سوریه تدوین شده است بیابند. مقالۀ قزوینی هم که در دستورالمنجمینشواهدی در مورد اینکه 

 مطالعه شود. شنیده
ً
ام که برخی از مطالب مقالۀ من در آنجا  آغاز مقاله به آن اشاره کردم باید دقیقا

  هم آمده است.

                                                    
1. J. D. Gurney 


