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  الدوله میرزا عبدالغفار نجم

  از پیشگامان ورود علوم جدید به ایران

  ١موسوی سیدامیر سادات

  مقدمه
تـوان  طی نکرده اسـت. نمیدستی را  هرگز مسیر یکنواخت و یکسنت علمی رایج در دوران اسالمی 

به طور دقیق، نمودار صعود و نزول آن را ترسیم کرد، اما روشن است که این سنت علمی هرچه بود، 
 ۱۱و  ۱۰اش، افول کرد و دانش اروپاییان از آن پیشی گرفت. در حوالی قـرن  با گذراندن دوران طالیی

های  ما در این دوران دانشمندان سـرزمینای در علم دست یافتند. ا هجری، اروپاییان به تحوالت تازه
تـرین  اسالمی مشغول تکرار و بازنویسی آثـار پیشـینیان خـود بودنـد. از ایـن روزگـار بـه بعـد، مهم

رویدادهای تاریخ علم در ایران مربوط به ورود علوم جدید است. نجـوم خورشـیدمرکزی، ابزارهـای 
ای  ل، شـیمی جدیـد و ... موضـوعات تـازهعلمی تازه، مکانیک نیوتنی، لگاریتم، حساب دیفرانسـی

بودند که در کنار فلسفه و علوم انسانی جدید غرب هر چند وقت یک بار بـه عنـوان ارمغـان مغـرب 
هجـری ادامـه  ۱۴و  ۱۳شدند. این وضعیت با افت و خیزهای تاریخی تـا قـرون  زمین وارد ایران می

  داشت.
  گوید: دۀ ناپلئون میدر ابتدای قاجار، صدر اعظم فتحعلی شاه به فرستا

از پـیش مرزهـای دانـش  درحالی که غربیان بـیش  .ی دوریمیگفتگو از تمدن اروپا ما بی«
گونـه هسـتند کـه نیاکانشـان در زمـان  ایرانیان امـروزی همـان، دهند انسانی را توسعه می

 انـد و توانند به خود ببالند، زیرا کـه هـیچ اختـراع مفیـدی نکـرده اسکندر بودند. آنها نمی
نباشـند و  یکشفیات معاصر که به آنها منتقل گردیده، مانند گیاهانی است که بومی کشور

  ).۱۷۵(پیرامده، ص  »شوند وقتی آنها را به محل دیگری ببرند دیگر بارور نمی
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های تأثیرگذار در آشنایی ایرانیان بـا برخـی از علـوم جدیـد، میـرزا عبـدالغفار  یکی از شخصیت
هایی در مـورد علـوم جدیـد ترجمـه و تـألیف کـرد. دامنـۀ  بود که در دورۀ ناصری کتاب الدوله نجم

بسـیار وسـیع بـود. از تـألیف کتـب نجـومی و ریاضـی گرفتـه تـا  الدولـه نجممباحث مـورد توجـه 
را بـه عنـوان شخصـیتی  الدولـه نجمهای مختلفی بود کـه  برداری و سرشماری جمعیت، زمینه نقشه

، تالش او برای ورود علوم جدیـد الدوله نجمهای  کرد. وجه مشترک تمام فعالیتفعال و پرکار زبانزد 
به ایران بود. او در تمام طول عمرش به دنبال کاشتن گیاه علم غرب در ایران بود و تالش کـرد کـه آن 

  نهال غیربومی و غریب را با این جغرافیاِی اجتماعی تازه پیوند بزند.

  نامه زندگ
یکـی  محمـد . مال علیبوددان معروف دورۀ قاجار  محمد اصفهانی، ریاضی علی عبدالغفار، مالپدر 

ابوالحسـن فروغـی  از آخرین افراد در انتهای سلسلۀ سنت قـدیمی حسـاب و جبـر اسـالمی اسـت.
دارای چنان نبـوغی بـود کـه بـدون اطـالع از تحـوالت غـرب،  گوید که او می محمد مالعلیدربارۀ 

 به اختراع لگاریتم
ً
گردد کـه  ). ریشۀ این ادعا به شرحی بر می۳۸۶ص  فروغی،( دست یافت مستقال

(پدربزرگش)، نوشـته اسـت. او  عیون الحساببر کتاب نام خود او بود)  (که هممحمدباقر یزدی نوۀ 
 در توضیحات خود 

ً
محمد اصفهانی توانسته بود با خواندن  به لگاریتم اشاره کرده است. علی تلویحا

عالوه بـر ایـن ). ۱۲۳-۱۲۲قواعد و کاربردهای لگاریتم شود (مصحفی، صاین توضیحات متوجه 
  ).٤٨٣ بامداد، جلد دوم، ص( محمد در زمینۀ ادبیات و موسیقی نظری نیز صاحب نظر بود مالعلی

با استفاده از منابع موجود نمی توان از تاریخ دقیق تولد عبدالغفار آگـاهی یافـت. ابوالحسـن فروغـی 
امـا در برخـی منـابع، ). ۳۸۷ص  فروغـی،( کنـد ق ذکر می۱۲۵۹القعده از سال  اه ذیتاریخ تولد او را م

  نویسد: می بدایة الحسابخود او در مقدمۀ کتاب  ١ذکر شده است.ق ۱۲۵۵تاریخ تولد او 

از قبـل از سـن  ]کـه[سال باشد  ۱۲هجری است... قریب به  ۱۲۸۸اکنون که اوایل سال «
  ).۵، ص بدایة الحساب، الدوله نجم( »بیست سالگی، به این خدمت اشتغال دارد

یـا کمـی بعـدتر اسـت. رد پـای تـاریخ تولـد عبـدالغفار را ق ۱۲۵۶ سالبنابراین تاریخ تولد او 
 در انتهای  می

ً
اصول اوایـل هندسـه و عملیـات توانیم در برخی اشارات دیگر او هم دنبال کنیم. مثال

    گوید: می آن

که حقیر عبـدالغفار بـه سـن  ۱۲۷۷این مسئله را مرحوم عبدالرسول خان در سال سنۀ ...«
 بود، سؤال نمودند و جواب آن را از قرار مذکور اسـتخراج نمـودم

ً
 »بیست سالگی، تخمینا

  .)۱۳۲ ، صآن عملیات و هندسه اوایل اصول ،الدوله نجم(

                                                    
  ).۳۲۸ص ذکر شده است (پاکدامن،  ۱۲۵۵به عنوان نمونه، در مقالۀ ناصر پاکدامن، تاریخ تولد او، بدون ارجاع خاصی، ربیع االول  .١
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 «طبق این حرف، تاریخ تولد او 
ً
   ق است.۱۲۵۷ »تخمینا

، گرفـتق ریاست دارالفنون را به عهـده ۱۲۷۴علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه پس از آنکه در سال 
محمد (پدر عبدالغفار) را از اصفهان به تهران آورد و از او برای برگزاری امتحانات یا سنجش  علی مال

عبـدالغفار کـه  پـیش از ). به این ترتیـب، ۳۲۹ پاکدامن، ص( دکروضعیت کلی دارالفنون، استفاده 
انگلیسـی و فرانسـه و  آنجـاد و شـقـدیم را آموختـه بـود، وارد دارالفنـون  بعضی از علوماین نزد پدر 

  . ابوالحسن فروغی دربارۀ او می گوید:آموختهای جدید را  دانش

  ).۳۸۷ص  فروغی،( »کماِل متانت و صحت اخالق را با کماالت علمی همراه داشت«

حـل دارالفنون بود، اولین کتابش را بـا نـام  محصلق، یعنی زمانی که  ۱۲۷۶عبدالغفار در سال 
شـیخ  خالصـة الحسـاباسـت کـه در آخـر  دشواری. این کتاب در جواب مسائل نوشت ماالینحل

  ).۳۳۰ پاکدامن، ص( بهایی آمده است
ی عبدالغفار در دارالفنون نقل کردیم، معلم بدایة الحساباز مقدمۀ تر  پیشای که  بر اساس جمله

شاید این تاریخ یک یا دو سال دیرتر باشد. اما به هـر حـال آغاز شده است. ق ۱۲۷۶سال  والیاز ح
چرا که  ؛بوده است »منصب معلمی کل فنون ریاضی«عبدالغفار دارای ق ۱۲۷۸مطمئنیم که در سال 

(نوشته  تپکرافی ا از علمه ی نقشهکافی در ترسیم کانوا متعددی که از کتاب خطی های هابتدای نسخدر 
  ١وجود دارد، چنین القاب و عناوینی برای عبدالغفار ذکر شده است. ق) ۱۲۷۸شده در سال 

  عبدالغفار در دربار ناصرالدین شاه

آشنایی اولیۀ ناصرالدین شاه با پدر عبدالغفار، باعث شد که از ابتدا ارتباط نزدیکی بـین عبـدالغفار و 
دهـد عنوان منجمی مخصوص سلطنت را به خود اختصاص ناصرالدین شاه برقرار شود و عبدالغفار 

مـدتی حتـی . کـرد گاهی به امر ناصرالدین شاه کتبی را ترجمه و تـألیف میاو  .)۳۸۸ص  فروغی،(
کـه بـه امـر را  آسمان در هیئت و نجـومناصرالدین شاه شاگرد ویژۀ او بود و عبدالغفار مطالب کتاب 

عبدالغفار ق ۱۲۹۰در سال ). ۳۹۲ص  فروغی،کرد ( ناصرالدین شاه ترجمه شده بود، به او تدریس می
  : یسدنو . اعتماد السلطنه دربارۀ این رویداد چنین میشد» الملک نجم«موفق به کسب لقب 

م کل علوم ریاضی، به منصب منّجم«
ّ
الملکـی  گری و لقب نجم باشی میرزا عبدالغفار معل

  . )۱۹۴۹ سوم، ص جلد ،منتظم تاریخ السلطنه، اعتماد( »و خلعت همایون سرافراز شد

روز و شب یا تـدریس «کند که  ها، چنین توصیف می فروغی وضعیت میرزا عبدالغفار را در این سال
  .)۳۸۸ص  فروغی،( »فرمود تألیف میکرد یا  می

                                                    
  دانشگاه تهران. ۹۳۹شمارۀ کتابخانۀ ملی و  ۵/۱۰۵۶۲و  ۵/۲۸۱۸۹های خطی شمارۀ  در نسخه .١
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قـرار به بعد، انتشار تقویم در انحصار عبدالغفار ق ۱۲۹۱از سال  ،ناصرالدین شاهبر اساس حکم 
هـایی  بـا اعتراض موضـوع اینی مختلف بود. ها تقویم بین  اختالفعلت این تصمیم وجود . گرفت

رآمـد بسـیاری از منجمـان سـنتی بـود و چرا که تا پیش از آن، انتشار تقویم راه کسب د .شدرو  روبه
چرا عرض  ایراد گرفتند که انداخت. آنها از عبدالغفار ها را به خطر می انحصار انتشار تقویم منافع آن

 ۳۵دقیقه در نظر گرفته است، در حـالی کـه نظـر متقـدمین  ۴۰درجه و  ۳۵جغرافیایی دارالخالفه را 
با ابزارهای دقیق به این مقدار رسـیده اسـت. اعتـراض که او  داددرجه بوده است. عبدالغفار توضیح 

  گفتند: آنها میدیگر به او این بود که چرا از دو سیارۀ جدید اورانوس و نپتون نام برده است. 

ای موهـوم اسـت و افتـرا.  به عقیدۀ بعضـی از منجمـین ایـن مملکـت، چنـین دو سـیاره«
انـد و  ها تعبیه نموده دوربین خال ها در چه از منجمی خراسانی مسموع شد که فرنگی چنان

اگر ایـن ... رسد چون شخص دوربین را به سمت آسمان متوجه نماید، به نظر او چنین می
هـا  دو کوکب حقیقت موجود باشند، پس نظرات و اتصـاالت و احکـام سـعد و نحـس آن

  ).۳۳۶-۳۳۴ پاکدامن، ص( »کجاست؟

کـرد کـه حمایـت ناصـرالدین شـاه را از  ش میدر برابر چنین مخالفان و بدگویانی عبدالغفار تال
ای  دست ندهد و هر چه بیشتر نجوم جدید را در ایران رواج دهد. حضور وزیر علوم مطلع و فهمیـده

 در حفظ جایگاه 
ً
چرا که اعتضـاد السـلطنه خـود  ؛مؤثر بود الدوله نجمچون اعتضادالسلطنه نیز قطعا

فلـک های او در کتـاب ارزشـمندش  ایـن دیـدگاهبینی بـود کـه  طرفدار نجوم جدید و مخالف طالع
  به خوبی نمود یافته است. السعادة

ها، عبدالغفار همواره مورد لطف ناصرالدین شاه بود. به عنوان نمونه وقتی  در تمام این سالبنابراین 
عام در دارالفنـون منعقـد و صـورت مسـاعی و ترقیـات  المق، س ۱۲۹۷جمادی االولی سال  ۱۴در 

تومان  ۴۰تومان اضافه مواجب و  ۵۰، عبدالغفار نشان و حمایل سرتیپ دوم به همراه شدمعلمین داده 
به گفتۀ مهدیقلی هدایت،  ).۲۰۰۶ سوم، ص جلد ،منتظم تاریخ السلطنه، اعتماد(کرد انعام دریافت 

  ).۹۰ (هدایت، ص تحویل به عهدۀ عبدالغفار بود در مراسم تحویل سال هم، اعالن سال
تـألیف شـده اسـت، ق ۱۳۰۰، کـه در سـال تاریخ منتظم ناصـریدر انتهای جلد سوم از کتاب 

در صدر  عبدالغفارفهرستی از تمامی کارگزارن دولتی در آن زمان، نوشته شده است و در این بین نام 
حاجی نجم الملک سرتیپ دوم و معلـم کـل «رِت ، به صو»مدرسۀ مبارکۀ دارالفنون«معلمین ایرانی 

 سـوم، ص جلـد ،منـتظم تـاریخ السـلطنه، اعتمـاد( خورد به چشم می» علوم ریاضی و منجم باشی
ذکـر  ق۱۳۱۳فروغـی تـاریخ ایـن رویـداد را شد. » الدوله نجم«عبدالغفار بعدها ملقب به  ).۲۱۲۹

های مربـوط بـه  اعتمادالسـلطنه، در یادداشـت روزنامۀ خاطراتاما در  ؛)۳۹۱ص  فروغی،( کند می
معلم کل علم ریاضی، میرزا عبدالغفار نجم الملـک سـابق و نجـم « ق چنین آمده است:۱۳۱۱سال 
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روزنامۀ اعتماد السلطنه، (گرفته بود  الدوله نجمدهد در آن تاریخ او لقب  که نشان می ،»الدولۀ حالیه
  .)۹۴۰ ، صخاطرات

تـرین مرجـع  شـویم کـه عبـدالغفار مهم متوجـه میاعتماد السلطنه  تروزنامۀ خاطرابا خواندن 
نجومی دربار ناصرالدین شاه بوده است، به نحوی که برای اتفاقات و رویدادهای مختلـف نجـومی 

 ۀذیحجـ ۸در نوشـتۀ مربـوط بـه اعتضاد السـلطنه از جمله شده است.  همواره به نظر او مراجعه می
  گوید: ق می۱۲۹۸

بی در اوایل شعبان طلوع کرده بود و من درسـت از طلـوع و غـروب آن چون ذوذنب غری«
مطلع نبودم، از نجم الملک خواهش کردم که تفصیل او را بنویسد. این است که نوشـته و 

ابتـدا در اواخـر  ،طلوع نمـود ۹۸شود: ستارۀ ذوذنب بزرگ که در اوایل ماه رجب  درج می
اواخر ماه شعبان به کلـی مخفـی شـد. همـان  و رفته رفته پیش افتاد تاشد]  [دیده میشب 

وقت ستارۀ ذوذنب دیگری در طرف مغرب آفتاب ظاهر شد، ولی خیلی ضعیف بود و زود 
  ).۱۲۴، ص روزنامۀ خاطراتاعتماد السلطنه، ( »مخفی شد

 مالحظۀ ایـن ذوذنـب (دنبالـه
ً
دار) بـرای ناصـرالدین شـاه هـم مهـم و جالـب بـود؛ زیـرا  ظاهرا

زمینه بـا نـام  اینتوصیۀ ناصرالدین شاه، رسالۀ مختصری در  بهاه شعبان همان سال، در م الدوله نجم
کـه در آن بـه دیـده شـدن ذوذنـب مـاه رجـب اشـاره  ١نوشـت، ذوات االذناب و بلید (کرات آتشی)

  .)۱۳ ، صبلید و االذناب ذوات ،الدوله نجم( است شده
ق ۱۳۰۲موجود است که در سـال  آتشی در بیان شهب و کراتبا نام  الدوله نجمرسالۀ دیگری از 

  است: آمده. در ابتدای این نسخه ٢نوشته شده است

 ۱۳۰۲اصل منظور، شرح احوال بلیدی است که در شب سه شنبه هشتم شهر شوال سنۀ «
هجری در افق طهران دیده شد و چون در آن اوقات حقیر در طهران حضور نداشت، رفتـه 

کوهسارها هـوا ابـر بـود و چیـزی دیـده نشـد، لهـذا بود به سمت آب گرم الرجان، در آن 
 شـهب بیـان در ،الدوله نجم( »شویم به ذکر احوال عموم این نوع کائنات جویه مشغول می

   .)۲-۱ ، ص آتشی کرات و

وجـود دارد کـه » نجـم الملـک«خط و مهـر  در آخرین صفحۀ این کتـاب، یادداشـتی بـا دسـت
 اضافه شده است:

ً
  مشخص است بعدا

باران شهبی بارید که در اکثر ممالک و بالد داخـل و  ۱۳۰۳نبه بیستم ماه صفر در شب ش«
 »مندرج شـد اطالعۀ زنامخارج دیده شد و شرح آن را حسب االمر حقیر نگاشت و در رو

  .)۴۵، ص آتشی کرات و شهب بیان در ،الدوله نجم(

                                                    
  در کتابخانۀ ملی موجود است. ۵/۱۰۹۱۹یک نسخه از این رساله به شمارۀ  .١
  کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی. ۲۱۳۹. نسخۀ خطی شمارۀ در بیان شهب و کرات آتشیه.ق.).  ۱۳۰۲عبدالغفار، نجم الدوله ( .٢
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  ، نجم الملک بوده است.آن دوره لقب عبدالغفاردقت کنید که در 

  
 در بیان شهب و کرات آتشیدر انتهای  الدوله نجمیادداشت  :۱ تصویر

امشـب شـاه بیـرون شـام «نویسـد:  میق ۱۳۰۲شعبان  ۲۶اعتماد السلطنه در خاطرۀ مربوط به 
 »های آسـمان را نشـانش بدهـد خورده بودند و نجم الملک منجم باشی را احضار فرموده که سـتاره

ق ۱۳۰۵بیـع الثـانی ر ۱۳در خـاطرات مربـوط بـه . )۳۶۵ ، صروزنامۀ خاطراتاعتماد السلطنه، (
ای در شرح حال مریخ ترجمه کرده بودند. پریروز خدمت شاه داده بـودم. امـروز  چهکتاب«گوید:  می

نجم الملک احضار شد که تحقیقات فرمایند. فایده این شد که سه هزار تومان به توسط مخبرالدولـه 
  ).۵۳۱ ، صخاطراتۀ روزنام السلطنه، اعتماد( »نماینداسباب رصدخانه به جهت مدرسه ابتیاع 

  الدوله نجمدشمن اعتمادالسلطنه با 

ارزش جلـوه  را بـی الدوله نجممقام علمی کرد که  هایش تالش می در برخی از نوشتهاعتماد السلطنه 
 در نوشتۀ مربوط به  دهد.

ً
  گوید: می ۱۳۰۶صفر  ۲۱مثال

لمـین مدرسـۀ دارالفنـون اسـت و بعضـی حاجی نجـم الملـک مـنجم باشـی کـه از مع«
دهـد ریـش انبـوه  فقط چیزی کـه او را جلـوه می ]و[اطالعات از هندسه دارد، اما ناقص، 

فلفل نمکی است، مأمور به بستن سد اهواز شد. تفصیلی هم در این باب امـین السـلطان 
 نجم  نوشت که در روزنامه بنویسم. من از حاال عقیدۀ خودم را می

ً
الملک مـرد گویم. اوال
اندازد، یا کلیۀ سد  بستن این سد نیست. البته دویست هزار تومان به گردن دولت خرج می

شـود.  بسته نخواهد شد، یا اگر هم چیزی ساخته شود، در طغیـان آب کـارون معـدوم می
  ).۵۹۹، ص روزنامۀ خاطراتاعتماد السلطنه، ( »خالصه به من چه؟!
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  گوید: میهم  ۱۳۰۸ جمادی الثانی ۲۵در نوشتۀ مربوط به 

بندگان همایون، ناهار منزل صرف فرمودند. سر ناهار بودم. فرمودند نجـم الملـک را از «
ای نجومی  آیی همراه بیاور که مسئله شهر خواستم بیاید منزل تو منزل کند. شب که باال می

ل اند. چون مطالب علمی دارد، او ترجمه کنـد. مـن هـم منـز ها نوشته در یکی از روزنامه
آمدم. شب نجم الملک را همراه خودم باال بردم. یک فصلی که راجع به ستارۀ مریخ بود و 
ترجمۀ او خیلی سهل بود، قریب دو ساعت مطالعه کرد و آخر نفهمید و نتوانسـت عـرض 

 ]کـه[فرماینـد  کند. بندگان همایون از این فقره بسیار تعجب فرمودنـد. چنـین تصـور می
فهمد. بـه قـدرت سـلطنت  کند، همه چیز می کلمه فرانسه میهرکس ادعای دانستن چهار 

تـوان علـم بـه عـامی  دنی را عزیز (شاید اشاره به عزیز السلطان) نمود امـا نمی ]توان می[
 .)۷۳۴-۷۳۳ ، صروزنامۀ خاطراتاعتماد السلطنه، ( »بیاموزند

  گوید: ق نیز می۱۳۱۱رمضان ۱۱در تاریخ 

لم کل علم ریاضـی میـرزا عبـدالغفار نجـم الملـک ها کجا مهندس داریم، مع ما ایرانی«
دهـد، و در تقـویم امسـالش بـا  سابق و نجم الدولۀ حالیه است، که هّر را از بـّر فـرق نمی

اعتمـاد السـلطنه، ( »وجود اینکه زیج پدرش است، در تعیین روز نوروز خبط کرده اسـت
  ).۹۴۰ ، صروزنامۀ خاطرات

توانـد  توزی بیان شـده اسـت، می های اعتمادالسلطنه که بیشتر از روی حسادت و کینه این حرف
را  الدولـه نجمبرخی از محققان را گمراه کند. چرا که ممکن است این توصیفات را باور کنند و حتی 

 در کتاب  سواد و کم یک شخص بی
ً
 ، در مـدخلشرح حال رجال ایران نفیساطالع تصور کنند. مثال

رو  روبـههای جانبدارانـۀ اعتمادالسـلطنه  گفتـهبـا همـین بـیش از هـر چیـز » الدوله نجمعبدالغفار «
ر های اعتمادالسـلطنه را بایـد د ورزی . اما دلیـل کینـه)٢٧٤-٢٧٣ ، صجلد دومبامداد، شویم ( می

اطر بـه خـ را الدولـه نجمبـود و  مسـئول دارالترجمـه اد السـلطنهجایگاه شغلی او جویا شویم. اعتم
 خصوصـیت اخالقـیدانسـت. مرحـوم ایـرج افشـار دربـارۀ  رقیب خود می هایش ها و ترجمه تألیف

  گوید: اعتمادالسلطنه می

از وضعیت رفاهی زندگی و مقـدار مـواجبش گالیـه داشـت و ایـن موضـوع را بارهـا در «
های خودش را حفظ مقرری خود بیان  کند. گاهی هم دلیل برخی تملق خاطراتش بیان می

های اطرافیـانش اغلـب بـا  های علمی یا ترجمه کند. اظهارنظرهای او در مورد فعالیت می
بینی سخن گفته است. از جملـه  تمسخر همراه است و در مورد کارهای خود با خودبزرگ

اینکه "هر وقت نور آفتاب گرفته شود، علـم مـن هـم نهـان خواهـد شـد". یـا "بـاز کتـاب 
اعتمـاد ( »فهمـد، ترجمـه کنـد" قدر شاگرد مـن نمی که به ،دهند به محمدطاهر میرزا می

  .)شانزده-السلطنه، روزنامۀ خاطرات، ص پانزده
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ن با دیدۀ تردید به اصالت آثار ارفتارهای اعتماد السلطنه باعث شده است که حتی برخی مورخاین 
های اعتماد السلطنه در  تا آنجا که عالمه قزوینی و ادوارد براون معتقدند بسیاری از کتاب ؛او نگاه کنند

  .)، مقدمهمرآة البلدان السلطنه، اعتماد( اند واقع نوشتۀ افراد دیگری است که اجیر کردۀ او بوده
 او دربـارۀ ، حرفی است که ابوالحسـن فروغـیالدوله نجمتر دربارۀ جایگاه علمی  نظر درستاما 

  گفته است:

هر کس در این بالد، اطالعی مختصر یا مفصل از علوم ریاضی دارد، شاگرد باواسطه یا «
ای از السـنۀ  باشد. از جهت دیگر کتـب و رسـائل عدیـده می الدوله نجمواسطۀ حاجی  بی

 مناسب موقع و مقام تألیف فرمود. و بـر مصـنفین اهـل فـن 
ً
خارجه ترجمه کرد یا شخصا

 متین و از شائبۀ اغـالط و خطایـای علمـی با پوشیده نمی
ً
شد که تألیفات آن مرد کار، تماما

 »مصون است و ایـن شـرط در تألیفـات و تصـنیفات ایـن دوره، چنـدان ملحـوظ نیسـت
  ).۳۹۲-۳۹۱ص  فروغی،(

  الدوله نجمهای علم  فعالیت
شد، ریاضیات و هیئـت که وارد دارالفنون ق ۱۲۷۶پیش از سال  الدوله نجمگوید که  ابوالحسن فروغی می

 درسـت ۳۸۷ص  فروغی،قدیم را نزد پدر آموخته بود (
ً
). در مورد ریاضیات قدیم حرف فروغـی احتمـاال

دهـد کـه عبـدالغفار  دو سال بعد از ورود به دارالفنون نشـان می حل ماالینحلاست، چرا که تألیف کتاب 
 ایـن  ).۳۳۰ پاکدامن، ص(آشنایی خوبی با ریاضیات قدیم داشته است 

ً
اما در مورد هیئت قدیم احتمـاال

هرگز او  الدوله نجمهای بعدی  آشنایی فقط در حد کلیات و استخراج تقویم بوده است. دست کم در نوشته
بینیم.  شد، نمی گونه که در کتب هیئت قدیم بحث می ای، آن های سیاره را یک انسان مطلع از جزئیات مدل
 چهار سال طول کشید. بعید اسـت  الدوله نجمتحصیل  پس از ورود به دارالفنون هم دوران

ً
دو سال یا نهایتا

های خارجی و مقدمات بعضی علوم جدید را آموخته باشد. چنـان  در این دوران نیز او چیزی بیشتر از زبان
شویم، عمدۀ معلومات او نتیجۀ مطالعۀ  و توضیحات خود او متوجه می الدوله نجمهای بعدی  که از فعالیت

  ادی خود او با استفاده از کتب مرجع فرانسوی و انگلیسی بوده است.انفر
ها عبـدالغفار  وقفۀ او در این زمینه تا چند دهۀ بعد با جدیت ادامه یافت و طی این سال تالش بی

هـای فراوانـی را ترجمـه یـا تـألیف کـرد. بعضـی از ایـن  با توجه به نیازهای علمی دارالفنون، کتاب
پردازنـد و ایـن  چاپ سنگی منتشر شدند به مباحثی نظیـر مثلثـات و جبـر می ها که به صورت کتاب

توان به جداول لگـاریتم  ها می کنند. به جز این های جدید اروپایی، معرفی می علوم را بر مبنای کتاب
هـای دیگـر  کـرد. برخـی از کتاب های متعددی در زمینۀ نجوم و جغرافیای جدید نیز اشـاره و کتاب

ه به صورت نسـخۀ خطـی در دسـترس هسـتند، بـه مباحـث نظـامی و امـور مملکتـی الدوله ک نجم
و استاتیک. در  رافیوگپوت، پل سازی، راه سازی، قلعه سازی، تسطیح، نقشه برداریپردازند؛ مثل  می
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نخستین منابع فارسی هستند و برای اولـین بـار زمینـۀ  الدوله نجمهای  بسیاری از این مباحث، نوشته
  کند. یان با این علوم فنی و مهندسی را فراهم میآشنایی ایران

  هایی نوشت که برای چنـدین دهـه در مـدارس جدیـد تـدریس می الدوله کتاب نجم
ً
شـد. مـثال

بدایـة هـای  و کتاب در زمینـۀ حسـاب نهایـة الحسـابو  کفایة الحساب، بدایة الحسابهای  کتاب
هندسه به ترتیب برای سه دورۀ ابتدایی، متوسطه و  در زمینۀ نهایة الهندسةو  کفایة الهندسة، الهندسة

 در مـدارس  سطح عالی تدوین شده بود. در سالیان پس از وفـات او گـاهی ایـن کتاب
ً
هـا مسـتقیما

شدند و گاهی با تغییر برخی عبارات به وسیلۀ مؤلفان دیگر تبدیل به کتـب درسـی  جدید تدریس می
  ).۱۴۵شد (همایی، ص  تازه می

دانسـت، چـرا کـه  الدولـه نجمتوان زمینۀ تخصصی  ها، علم نجوم را می در کنار همۀ این فعالیت
های او در این زمینه تألیف شده است. باید توجه داشت که در آن روزگار، نه تنها عامۀ  بیشترین کتاب

بطلمیوسـی مردم بلکه بسیاری از اهل علم نیز از تحوالت علم جدید در اروپا آگـاه نبودنـد و نظـام 
هـای  تالش الدولـه نجمترین نظام نجـومی آن روزگـار بـود. در چنـین شـرایطی  مشهورترین و مقبول

. بـه عنـوان نـددنشسته بوهم بیکار نفراوانی برای اشاعۀ نجوم جدید کرد. البته مخالفان نجوم جدید 
چند ، ۱۳خر قرن در دهۀ آکه از رهبران شیخیۀ همدان بود،  همدانی نمونه شخصی به نام محمد باقر

  ١.نوشتدر اثبات سکون ارض رساله 
های کپلـر و گالیلـه و نیـوتن  در چنین شرایطی میرزا عبدالغفار به دنبال آشنا کردن ایرانیان با یافته

کـرد. او در یکـی از  هایش جزئیات رصدهای منجمان فرانسوی و انگلیسی را بیان می بود و در کتاب
ایران، یعنی در آستانۀ جنبش مشروطه، تالش کرد تا جامعۀ ایرانی را با های تاریخ  تأثیرگذارترین دوره

برخی از هایی که نزدیک به نیم قرن با جّدیت تمام ادامه داشت.  علوم تجربی جدید آشنا کند؛ تالش
اش گواه این موضوع است که او دوربینی داشته است و با آن گاه به رصـد  اشارات او در کتب نجومی

 الدوله، نجم( است به این مسئله اشاره کردهقانون ناصری چنان که در ؛ پرداخته ومی میهای نج پدیده
 .)۴۹۶، نسخۀ خطی آستان قدس، ص قانون ناصری

  کنیم: الدوله اشاره می های خاص نجم در ادامه به برخی از فعالیت

  کش نقشه
یه کند. او تهیۀ این نقشه را طی یک برنامۀ بلندمدت توانست نقشۀ دقیقی از شهر تهران ته الدوله نجم

سال آن را به نتیجۀ دلخواه رسـاند. گذشـته از نقشـۀ تهـران،  ۲۳آغاز کرد و پس از ق ۱۲۸۶در سال 

                                                    
   بعضی از رّدیه های دیگر بر نجوم جدید، بنگرید به: ۀ. برای مالحظ۵/۲۷۶۹بازیابی  ۀمجلس، شمار ۀکتابخان .١

  .۶۸-۴۸، ص ۱۳۹۱، پاییز و زمستان ۲ ۀ، شمارمیراث علمی، افسانه منفرد ۀ، ترجم»علمی در ایران ۀظهور مدرنیت«ارجمند، کامران، 
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های قم، کاشان، بروجرد، خرم آباد، شوشتر، دزفـول  قشههای دیگری نیز از او در دست است: ن نقشه
هـا، ماننـد مسـیر تهـران بـه  برخی از راه پوگرافی ازوهای ت نقشه(شادگان کنونی). همچنین  و فالحیه

  ).۳۴۰-۳۳۸پاکدامن، ص (اراک و خوزستان. 

  
  از شهر تهران تهیه کرد. الدوله نجمای که  نقشه :۲تصویر

  نخستین سرشماری تهران
نخسـتین سرشـماری  ،دارالفنـون ش دراز شاگردان نفرهشت به همراه  الدوله نجمق،  ۱۲۸۴سال در 

تشـخیص نفـوس جمعیت و مسـکن تهـران را انجـام داد. نتیجـۀ ایـن سرشـماری در قالـب رسـالۀ 
موانع و مشکالتی که در ابتدا برای انجام سرشماری پـیش روی  کتابدر این . منتشر شددارالخالفه 
حب خانـه و است: تعداد افراد صا ی آمدهاطالعاتچنین سپس به تفکیک . شده است بیانگروه بوده، 

هـای سـنی، تعـداد  تعداد مـردان، زنـان و اطفـال بـا تفکیـک بازه اجاره نشین در محالت مختلف،
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نظامیان، زرتشتیان، یهودیـان و  اشخاص تهرانی االصل، قاجار، آذربایجانی، اصفهانی و ... طالب،
ها، کـوره  ا، یخچالسراه های عمومی، کاروان ها، مساجد، تکایا، حمام ها، مغازه تعداد خانه، و ارامنه
  ها. ها و اصطبل پزی

ضـرورت و  ظریۀ مالتوس در باب جمعیتهم شامل توضیحاتی در خصوص ن کتابانتهای این 
هـا در  های کالن حکـومتی اسـت. مبـاحثی کـه نشـر آن ریزی اهمیت این علم در برنامهعلم آمار و 

های متعددی از جوامـع غربـی  لروزگار قاجار بسیار مترقی و حائز اهمیت است. توصیفات او با مثا
 جدولی از عمر متوسط در فرانسه عرضه می

ً
کند و تغییرات آن را با گذر زمان نشـان  همراه است. مثال

ــف آمریکــا می می ــت در شــهرهای مختل ــزایش جمعی ــوص اف ــا اطالعــاتی در خص ــد  دهــد، ی ده
  .)۳۸۵-۳۴۸ ، ص نفوس تشخیص ،الدوله نجم(

  تصحیح و چاپ آثار قدیم
های جانبی میرزا عبدالغفار که تا پایان عمرش ادامه داشت، تصحیح و چـاپ برخـی  یکی از فعالیت

عیون اخبـار عطار، منطق الطیر  شیخ بهایی،کشکول توان به  از آثار قدیمی بود. از جملۀ این آثار می
میـرزا او،  بزرگتـر شیخ نجم رازی اشاره کرد. بـرادرمنتخب مرصاد العباد از از شیخ صدوق و  الرضا

اولین قرآن دارای کشف اآلیات را در ایـران منتشـر کـرد کـه به این کار مشغول بود و  نیز عبدالوهاب
  ).١٥٢ ، صجلد ششمبامداد، ( آلمانی بود خاورشناس، کشف اآلیات فلوگلای از  ترجمه

ه بـا دهد که یکی از آثـاری کـ شیخ بهایی، توضیح میکشکول در انتهای جلد اول از  الدوله نجم
مشقت تصحیح کرده است تا در ایران چاپ شود، دزدیده شده است و در هند با نام شخصـی دیگـر 

  ١.)۲۴۴ و ۱۵۱-۱۵۰ بهایی، ص شیخ(منتشر شده است 

  شماری هجری شمس ابداع سال
پرداخـت. امـا خیلـی زود  برادر بزرگتر عبدالغفار، میرزا عبدالوهاب به استخراج و انتشـار تقـویم می

الدولـه همـه  هـای نجم تقویم ق، عهده دار این مسئولیت شـد. ۱۲۸۹و عبدالغفار از سال فوت کرد 
شـد و حتـی بـه اکثـر  منتشر می(با ارقام امروزی)  فارسیو  (با حروف ابجد) رقومیساله در دو نوع 

قـرار رفـت و مـورد توجـه اهـل فـن  ممالک اسالمی دیگر مانند عراق، هندوستان، افغانستان نیز می
  ).۱۴۶گرفت (همایی، ص  می

شمسی را مطـرح  شماری هجری ها برای اولین بار موضوع سال عبدالغفار در یکی از همین تقویم
گـذاری  کرد. پیش از او تقویم جاللی وجود داشت، که یک تقویم خورشـیدی اسـت و آغـازش تاج

                                                    
، ۱۳۹۱، ۲شمارۀ  ۀدوم، ضمیم ۀدور ،گزارش میراث، »حکایت عبدالغفار نجم الدوله از سرقت آثارش«باقری، محمد  همچنین بنگرید به: .١

  .۱۵-۱۴ص 
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داع کرد و آغاز آن شماری هجری شمسی را اب بر همان مبنا سال الدوله نجمشاه سلجوقی است.  ملک
هجری شمسی عرضـه شـد، بـا  ۱۲۶۵را هجرت پیامبر قرار داد. این پیشنهاد او که اولین بار در سال 

  .)۳۴-۳۳ کتابی، ص(تقویم رسمی ایران شد  بعدرو شد و طی چندین دهۀ  استقبال روبه

  قانون ناصریکتاب 
نجـوم و اسـت کـه دربـارۀ  صـریقـانون نا، کتاب دو جلدی الدوله نجمهای  ترین کتاب یکی از مهم

نگارش این کتاب مفصل در حدود چهار سال طـول کشـیده اسـت. . نوشته شده استت جدید ئهی
 به توصیفات عمومی و روزنامه این کتاب،برای نگارش  الدوله نجم

ً
وار از نجـوم جدیـد بسـنده  صرفا

 کتب ه، نکرد
ً
و ایـن کتـاب را بـر  هی خواندهای انگلیسی و فرانسو نجومی را از زبان معتبربلکه دقیقا

 در  .نگاشته استها  مبنای آن
ً
نشـده، بلکـه بـا  قناعـتبـه بیـان قـوانین کپلـر فقـط ایـن کتـاب مثال

  نیوتن، اثبات شوند. گرانشاز قانون با استفاده که این قوانین  شده استهای هندسی تالش  استدالل

  
یر    ملی، نسخۀ کتابخانۀ قانون ناصری: تصویری از کتاب ۳تصو

بهترین نمود ایـن موضـوع را های ممتاز این کتاب، به روز بودن مطالب آن است.  یکی از ویژگی
یکـی از ای از  . مطالـب ایـن  فصـل ترجمـهردمشـاهده کـ ها فصـل مربـوط بـه سـیارکتوان در  می

تنهـا در کتـاب آراگـو  ١.) استرئیس رصدخانۀ پاریسنوشتۀ آراگو ( همگانینجوم کتاب های  بخش

                                                    
1. Arago, François. (n.d.). Astronomie populaire, Paris: Legrand, Pomey et Crouzet. 
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) قـانون ناصـریسال پـیش از آغـاز نگـارش  ۹(ق ۱۲۷۲سال  تاده است که اشاره ش یسیارک ۴۲به 
  .  اند کشف شده

ق تا ۱۲۷۲که از سال  را هایی به همین حد کفایت نکرده است و اطالعات سیارک الدوله نجماما 
هـا  آنبه دست آورده و به ، اند ) کشف شدهقانون ناصریسال پیش از آغاز نگارش  ۲یعنی (ق ۱۲۷۹

صـفحه بعـد، بـاز هـم ایـن اطالعـات را  ۸. امـا عدد برسد ۷۹ ها به تا مجموع سیارک افزوده است
سابق اضافه شـده  ۷۹عدد از این اجرام به آن  ۱۸در ماه سپتامبر فرانسه، «گوید:  کند و می تکمیل می

 دهد که او  . این دقت نظرها نشان می»است
ً
موسـوی، یک مترجم ساده نبـوده اسـت (سـادات  صرفا

اطالعات روشـنی در دسـت نیسـت. همـین قـدر  قانون ناصریدر مورد تأثیرات بعدی  فصل سوم).
دسترسـی داشـته و در  قانون ناصریبه شمس الجاریه دانیم که زین العابدین خان کرمانی مؤلف  می

الدولـه در اثبـات نجـوم جدیـد پاسـخ گفتـه اسـت  های نجم هایی از کتاب خود به اسـتدالل بخش
  ).۲۲۲-۱۴۹انی، ص (کرم

  
یر    ، نسخۀ کتابخانۀ ملیقانون ناصری: تصویری از کتاب ۴تصو
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یر    ، نسخۀ کتابخانۀ ملیقانون ناصریتصویری از کتاب  :۵تصو
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  »آراگو نجوم همگانیبا  قانون ناصریمقایسه یکی از تصاویر « :۸و  ۷ تصاویر

  زندگ خصوص
اش میـرزا محمودخـان (فرزنـد  خان و برادرزاده میرزا علیاش  خواهرزادهو  نداشت یپسر الدوله نجم

میرزا علی خـان در زمینـۀ طـب و ). ۳۸۹ص  فروغی،( میرزا عبدالوهاب) را مانند فرزند تربیت کرد
لقـب » اعلـم الممالـک«جراحی مهارت یافت و به دکتر میرزا علی خان ناصرالحکما مشهور شد و 

، بـه الدولـه نجمزا محمـود خـان نیـز بـا کوشـش از اوست. میر حفظ صحتگرفت. کتاب معروف 
دان دوم  تحصیل نجوم پرداخت تا جانشـین پـدرش در اسـتخراج تقـویم شـود. او مـنجم و ریاضـی
مـنجم «مملکت شد و هنرهای دیگری نظیر عکاسی را نیز آموخت. با اینکـه از طـرف دولـت لقـب 

عبدالغفار ، تقویم خود را بـه اسـم بیش از یک سال به این کار نپرداخت. با این حال  گرفت،» باشی
الدولـه باعـث  در اواخر عمر نجم خان دورفتارهای میرزا محم). ۳۹۰ص  فروغی،( کرد او منتشر می

از مشـاغل علمـی » نامالیمـات روحـی«چرا که میرزا محمودخـان بـه دلیـل  ،شداو خاطر رنجش 
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درگذشـت ق ۱۳۲۶اوایـل سـال در میـرزا محمودخـان کـرد.  رنجیده بود و دیگر اطاعت عمو را نمی
  ).۳۸۹ص  فروغی،(

در ایـام پیـری قـیم و  الدولـه نجمحـوادث نـاگوار، بعضی به دلیل گوید که  ابوالحسن فروغی می
شـرح حـال مهدی بامـداد در ). ۳۹۱ص  فروغی،شد (های دختری اش)  مربی دو پسربچه (از نواده

منـدان فقیـر محمـدعلی خبوشـانی (از  قهاز مریـدان و عال الدولـه نجمکند کـه  اشاره می رجال ایران
در چهـاردهم جمـادی  الدولـه نجم ).٢٤٢ بامـداد، جلـد ششـم، ص( مشاهیر متصوفه) بوده است

با توجه به قطعه قطعه شـدن بـاغ صـفاییه، . شهرری دفن شد ۀدرگذشت و در صفاییق ۱۳۲۶االولی 
رت زهـرا (س) قـرار گرفتـه ای در قسمت درونی مهدیـۀ حضـ الدوله امروزه درون حجره آرامگاه نجم

، مـادۀ »نعمـت«میرزا محمودخان فسائی، متخلص بـه  ١است و دسترسی به آن چندان آسان نیست.
  :در قطعۀ زیر بیان کرده استرا  الدوله نجمتاریخ فوت 

  شتند محزون و ملولـخلقی اندر سوگ او گ    چون رفت از جهان الدوله نجمآسمان مجد «
  ولـتادی قبـر را به اسـک اختـتند آن نیـداش    ومـجـام نـکـاندر احی و ـتادان در ریاضـاوس

  زولـردی نـان کـمـا از آسـیـۀ او گویـتـفـگ    وکب سر به سرـدق در تأثیر کـودش صـول بـق
  ولـعاقبت از لطف حق پیش آمدش راه وص    هد در سیر و سلوکـّد و جـودی به جـها بـسال

  وی جانان یافت پروانۀ دخولـدر کـه انـتا ک    مالـمع جـشی ـه پـروانـو پـروا چـی پـود بـب
  ف کماالتش ُبدی حیران عقولـآنکه در وص    د مجّرد بر فلکـی شـانـح از دار فـون مسیـچ

  »ولــد افـــرا آم الدوله نجم رـمـع اب ـتـآف    ده گفت:ـدی مت غمـعـش نـخ وفاتـاریـر تـهـب
)۱۵(فسایی، ص  

کنـیم. فرزنـد محمودخـان،  الدولـه نجمبد نیست اشـارۀ کوتـاهی هـم بـه بازمانـدگان خـانوادۀ 
 کشـورهای در ایـران مختـار وزیر مدتی او. شد معاصر دوران مداران سیاست از ابوالقاسم نجم یکی

 و پیشـه وزارت بـه ش۱۳۲۴ سـال در .بود فرانسه و افغانستان در ایران سفیر نیز مدتی ژاپن و و آلمان
 سـمت و شد انتخاب بازرگانی و هنر

ً
 طـی او رسـمی سـمت آخـرین. یافـت را خارجـه وزارت بعدا

فرزنـد او عبـاس نجـم نیـز در وزارت امـور  .بود خوزستان ، استانداریش۱۳۳۶ تا ۱۳۳۵ های سال
  خارجه مشغول به فعالیت بود و پیش از انقالب سفیر ایران در فیلیپین شد.

میرزاحسین نجـم  عمر، به پرورش و تربیتش مشغول بود، اواخردر  الدوله نجمیکی از اطفالی که 
  ٢بعدها ملقب به علیم الدوله شد. ق) است که ۱۳۱۳(متولد 

                                                    
منتشـر شـده  ایـران ۀروزنامـ ۱۶ ۀدر صـفح ۲۹/۰۷/۱۳۹۳محل کنونی مزار نجم الدوله به قلم احمد مسجد جامعی در  ۀگزارشی دربار .١

  .است
آوری تعدادی از تصاویر و اسناد مربـوط بـه  ، هم اکنون ساکن تهران هستند و در جمع»نجم«های علیم الدوله، با فامیلی  فرزندان و نوه .٢

← 
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یر   شخصی های عکس مجموعۀ از) (الدوله علیم( نجم حسین ،الدوله نجم ناصرالحکما، چپ، به راست از :۹تصو

  )ق۱۳۱۷: عکس تقریبی تاریخ ،نجم خاندان

                                                    →  
های علـیم الدولـه و  از نوه» سهیال نجم«و سرکار خانم دکتر » هانی نجم«از جناب آقای  خصوص بهخاندان نجم به بنده کمک کردند. 

  .سپاسگزارم از فرزندان علیم الدوله» طاهره نجم (نجمی خانم)«و خانم » نجمصادق «جناب آقای 
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یر    ین کتاب فارسی در زمینۀ استاتیکنوشتۀ میرزا عبدالغفار در ابتدای نخست: ۱۰تصو

  آثار:فهرست 
بـا ایـن  ،١بنـدی کنـیم توانیم در سه دسـتۀ اصـلی طبقـه الدوله را می های میرزا عبدالغفار نجم نوشته

شـدند  هـا می که گاهی ضمیمۀ ایـن تقویمرا هایی  های ساالنه و نوشته توضیح که این فهرست تقویم
  شود: ) شامل نمی٢سفرنامۀ حج(مانند 

  الف) کتب چاپ سنگی:
خ بهـایی)، شـی خالصـة الحسـابدر انتهـای  دشوارهای  (در پاسخ به مسئله حلِّ ما الینحل -۱

  .ق۱۲۷۶تهران، چاپ سنگی، 
  ٣.ق۱۲۸۴، تهران، تشخیص نفوس دارالخالفة -۲
  (در بمبئی نیز چاپ شد).ق ۱۲۹۱تهران، چاپ سنگی، ، کفایة الحساب -۳
  تجدید چاپ شد).ق ۱۲۹۲در  ق (۱۲۹۱، تهران، چاپ سنگی، اصول مثلثات مستقیمة الخطوط - ۴
  .ق۱۲۹۲سنگی، ، تهران، چاپ جداول لگاریتم -۵
تجدید ق ۱۳۳۳و  ۱۳۱۹، ۱۳۱۸های  (در سالق ۱۲۹۲، تهران، چاپ سنگی، اصول هندسه -۶

  .چاپ شد)

                                                    
ق ۱۲۹۱در سال  کفایة الحسابنجم الدوله چندین بار در زمان حیاتش فهرستی از آثار خود عرضه کرده است. از جمله در ابتدای کتاب  .١

(شیخ بهـایی، ص  استق ۱۳۲۱که مربوط به سال  بهاییکشکول شیخ ). و انتهای جلد اول از ۷-۵، ص کفایة الحساب(نجم الدوله، 
). در انتهای مقالۀ ابوالحسن فروغی هم فهرستی از آثار او آمده است. همچنین رجـوع کنیـد بـه فهرسـت پاکـدامن ۲۴۴و  ۱۵۰-۱۵۱

  ).۵۱-۴۷) و فهرست کتابی (کتابی، ص ۳۹۵-۳۹۴(پاکدامن، ص 
  ).۲۱۳-۱۸۷ص منتشر شده است (کتابی، ق۱۲۹۸ه صورت ضمیمۀ تقویم سال این سفرنامه ب .٢
  ) منتشر شده است.۳۸۵تا  ۳۴۸(پاکدامن، ص فرهنگ ایران زمیندر شمارۀ بیستم  ۱۳۵۳متن این کتاب در سال  .٣
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  .ق۱۲۹۷، تهران، چاپ سنگی، علم جغرافیا -۷
  .ق۱۲۹۸و سیاسی، تهران، چاپ سنگی،  ، طبیعیاصول علم جغرافی -۸
  .ق۱۲۹۸، تهران، چاپ سنگی، کفایة الجغرافیا در اصول علم جغرافیا -۹

  .ق۱۳۰۱، تهران، چاپ سنگی، فروع علم جغرافیا -۱۰
  .ق۱۳۰۹، خالفۀ طهرانلنقشۀ دارا -۱۱
  .ق۱۳۱۷سنگی، ، تهران، چاپ ندسه و عملیات آناصول اوایل ه -۱۲
  .ق۱۳۱۸، تهران، چاپ سنگی، وسیط الحساب -۱۳
، مخصوص مدرسۀ مبارکۀ دارالفنون و  بدایة الجبر در اصول جبر و مقابله تا آخر درجۀ دوم -۱۴

  .ق۱۳۱۹ابتدائیه، تهران، چاپ سنگی، مکاتب 
طـوط، تهـران، چـاپ سـنگی (چـاپ دوم ، به انضمام مثلثات مسـتقیمة الخکفایة الهندسه -۱۵

  .مبسوطتر از چاپ اول)
  ١.ق۱۳۲۱، تهران، چاپ سنگی، رسالۀ تطبیقیه -۱۶
  .ق۱۳۲۳، تهران، مجموعۀ علم ایرانی -۱۷
  ٢.(الرحلة الخوزیه) سفرنامۀ خوزستان -۱۸
  ق.۱۳۱۹، تهران، بدایة النجوم -۱۹
  چاپ سنگی.، تهران، بدایة الحساب به انضمام دو سه هزار مسئله -۲۰
  .بدایة الحساب بی مسائل به اسلوبی دیگر -۲۱
  .نقشۀ جغرافیا با شرح آن -۲۲
  ق.۱۳۱۹، تهران، چاپ سنگی، کفایة الجغرافی -۲۳

  ب) نسخ خطی:
  .نهایة الحساب -۱
  .مثلثات کروی -۲
  .جبر و مقابله -۳
  .علم مخروطات -۴
و شـرح  او مشتمل بـر خـواص قـوکه شعبۀ اصلی جراثقال باشد  ا(در علم تعدیل قو جرثقیل -۵

  .ها و میزان و قپان و غیره، ترجمۀ کتابی از تصنیفات پوانسو) آالت مفرده از قبیل پیچ و قرقره و اهرم
  .نقشه برداری -۶

                                                    
  منتشر کرده است.تبدیل تاریخ را در کتاب  رسالۀ تطبیقیهمحمد مشیری، متن  .١
  این سفرنامه به کوشش محمد دبیرسیاقی منتشر شده است. .٢



 

  

١١۴ 

  .در علم نقشه کشی و مساحت اراضی و تسویه و علم تسطیح -۷
  .تسویه و تراز -۸
  .(=ترسیمی) هندسۀ دسکریپتیو -۹

  .ابدی و فوری و محاصره و مدافعهقلعه سازی  -۱۰
  راه سازی و پل سازی و ... -۱۱
  .ق)۱۲۷۸( ١ها از علم تپکرافی کافی در ترسیم کانوای نقشه -۱۲
  آمیزی و ساختن الوانی که در نقشه کشی به کار آیند. در علم رنگ -۱۳
  .ق) در دو جلد۱۲۸۴( قانون ناصری -۱۴
به امر ناصرالدین شاه ترجمه شد و مطالب آن به  (در هیئت و نجوم جدید که آسمانترجمۀ  -۱۵

  .شد) او تدریس می
  .شد) (که در دارالفنون تدریس می هیئت جدید -۱۶
  .لگاریتم -۱۷
  .علم برآورد -۱۸
  .فلسفه ]و[اصول حکمت  -۱۹
  .فیزیک شیمی -۲۰
  .(در تعیین ابعاد مابین بالد تلگرافی مملکت ایران) ٢تلگراف در قواعد رساله -۲۱
  .نقشه کشی عملی -۲۲
های تپـوگرافی از  های قم، کاشان، بروجرد، خرم آباد، شوشتر، دزفول و فالحیه. نقشـه نقشه -۲۳

  طهران الی عراق (اراک) و خوزستان و شط العرب (اروند رود) و بختیاری و اصفهان.
  .علم بخارات -۲۴
وا که  -۲۵

ُ
  .گویند» ستاتیک«تکافؤ ق

  .اصولی در فیزیک -۲۶
  .لم تدابیر جنگیدر ع -۲۷
  .در علم تسطیح اجزای قلعۀ نظامی -۲۸
  .، ترجمۀ کتابی از تصنیفات لوفبور دوفورسیدر علم تسطیح تصویری اجسام بر دو سطح قائم - ۲۹
  .ق)١٢٩٨( ذوات االذناب و بلید -٣٠

                                                    
  .۹۳۹و کتابخانۀ دانشگاه تهران، شمارۀ  ۵/۱۰۵۶۲و  ۵/۲۸۱۸۹کتابخانۀ ملی، شمارۀ  .١
  .۲۱۵۰و  ۷۶۵کتابخانه مجلس، شماره بازیابی  .٢
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  ).ق١٣٠٢( در بیان شهب و کرات آتشی -۳۱

  و آثار چاپی: ها ج) تصحیح
بخشـی ( ق۱۳۲۳، تهران، چاپ سنگی، الدوله نجم، مؤلف نامعلوم، به اهتمام کتاب فالحت -۱

  ).علم فالحت و زراعتاز مجموعۀ چند جلدی 
مربـوط بـه دورۀ  علم فالحـت، قاسم بن یوسف ابونصری هروی، همراه کتاب ارشاد الزراعة -۲

، تهـران، الدولـه نجم، منسوب به خواجه رشیدالدین فضل الله)، به اهتمـام االحیاء و اآلثارمغول (=
  ).علم فالحت و زراعت( بخشی از مجموعۀ چند جلدی ق ۱۳۲۴چاپ سربی، 

مجموعـۀ (ضمیمۀ  الدوله نجم(در پیوند درخت)، ترجمه از فرانسه، به اهتمام  کتاب فالحت -۳
  ).علم فالحت و زراعتموعۀ چند جلدی ق ( بخشی از مج۱۳۲۰)، تهران، چاپ سنگی، فالحتی

، تهـران، الدولـه نجم، شیخ فریدالدین عطار نیشـابوری، بـه اهتمـام پندنامه، همراه اسرارنامه -۴
  .ق۱۲۹۸چاپ سنگی، 

، تهـران، چـاپ سـنگی، الدوله نجم، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، به اهتمام منطق الطیر -۵
  .ق۱۲۹۸
خواجـه نصـیر، بـه  مبـدأ و معـادجم رازی (دایه)، به انضـمام ، شیخ نمنتخب مرصاد العباد -۶

  .ق۱۳۰۱، تهران، چاپ سنگی، الدوله نجماهتمام 
، خواجه نصیرالدین طوسی، از روی نسخۀ میـرزا علـی محمـد اصـفهانی، بـه معیار االشعار -۷

  .ق۱۳۲۰، تهران، چاپ سنگی، الدوله نجماهتمام 
(هزار مسـئله)، رضـا نجمـی تبریـزی (مهنـدس الممالـک)، بـه دسـتور  جبر حل المسائل -۸
  .ق۱۳۲۳، تهران، چاپ سنگی، الدوله نجم

  .ق۱۳۲۱، تهران، چاپ سنگی، الدوله نجمشیخ بهایی، به اهتمام کشکول  -۹
  .شرح فصوص الحکم قیصری -۱۰
 .عیون اخبار الرضا -۱۱
  .رجال میر مصطفی -۱۲
به انضمام شـرح قصـیدۀ میرفندرسـکی و شـرح مجـذوبعلی شـاه بـر دعـای  لوایح جامی -۱۳

  حضرت امیر.
  .عوارف المعارف مشتمل بر رسائل عرفا -۱۴
  .شرح خالصۀ معتمدالدوله -۱۵
ق ۱۳۱۸، تهـران، چـاپ سـنگی، الدولـه نجم، آقا میرمصـطفی تفرشـی، بـه اهتمـام نقد الرجال - ۱۶

  صفحه). ۴۲۷(



 

  

١١۶ 

  منابع:

(جلـد سـوم)، بـه تصـحیح  تـاریخ منـتظم ناصـری(بی تا)،  محمدحسن خاناعتماد السلطنه، 
  محمداسماعیل رضوانی، تهران: دنیای کتاب.

  ، با مقدمه و فهارس از ایرج افشار، تهران: انتشارات امیرکبیر.روزنامۀ خاطرات)، ١٣٨٥( همو

نتشـارات ، به تحقیق هاشم محـدث و عبدالحسـین نـوایی، تهـران: امرآة البلدان)، ١٣٦٧( همو
  دانشگاه تهران.

و  (جلـد دوم هجـری ١٤و  ١٣و  ١٢شرح حـال رجـال ایـران در قـرن )، ١٣٧٨بامداد، مهدی (
  )، تهران: انتشارات زوار.ششم

فرهنـگ   ،»و تشخیص نفوس دارالخالفـه الدوله نجممیرزا عبدالغفار «)، ١٣٥٣پاکدامن، ناصر (
  .٢٠، شمارۀ ایران زمین

)، ١٣٤٧، ترجمۀ علی قلـی اعتمـاد مقـدم (سافرت در ارمنستان و ایرانمژوبر، پیرامده (بی تا)، 
  تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

 قـانون ناصـریتصحیح و شرح باب پنجم و ششم کتـاب «)، ١٣٩٤سادات موسوی، سیدامیر (
ی ، (پایان نامـۀ کارشناسـ»١٣دارها) و جایگاه این کتاب در نجوم قرن  (در خصوص سیارات و دنباله

  ارشد)، دانشگاه تهران.

، تهـران: چـاپ الدولـه نجم(جلد اول)، بـه اهتمـام  کشکول شیخ بهاییق)، ١٣٢١شیخ بهایی (
  سنگی.

فرهنـگ   ،»الدولـه نجمترجمۀ حال غفران مـآب مرحـوم حـاجی «)، ١٣٥٣فروغی، ابوالحسن (
  .٢٠، شمارۀ ایران زمین

 در کتابخانـه ١٣٧٠١، نسـخۀ خطـی التـواریخبدیع فسایی (نعمت)، محمود بن زین العابدین، 
  مجلس شورای اسالمی.

 و تشـخیص نفـوس دارالخالفـه، رسـالۀ تطبیقیـه( الدولـه نجمسه اثر از )، ١٣٨٤کتابی، احمد (
  گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.)، تهران: پژوهشسفرنامۀ حج

  ی.، کرمان: چاپ سنگشمس الجاریه)، ١٣٤٥( کرمانی، زین العابدین خان

میـراث علمـی ، »دو نامـه از مرحـوم عبدالحسـین مصـحفی«)، ١٣٩٤(مصحفی، عبدالحسین 
  .١٣٩٤، بهار و تابستان اسالم و ایران

  ، تهران: چاپ سنگی.اصول اوایل هندسه و عملیات آنق)، ١٣١٧، میرزا عبدالغفار (الدوله نجم

  ، تهران: چاپ سنگی.بدایة الحسابق)، ١٢٩١( همو
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  .٢٠، شمارۀ فرهنگ ایران زمین  )، تشخیص نفوس دارالخالفه،١٣٥٣( همو

  خانۀ مجلس. کتاب ٢١٣٩، نسخۀ خطی شمارۀ در بیان شهب و کرات آتشیق)، ١٣٠٢( همو

خانۀ  کتاب ٥/١٠٩١٩، نسخۀ خطی شمارۀ ذوات االذناب و بلید (کرات آتشی)ق)، ١٢٩٨( همو
  ملی.

  آستان قدس رضوی. ١٢٢١٤، نسخۀ خطی قانون ناصریق)، ١٢٨٤( همو

 ۵/۲۸۱۸۹شـمارۀ نسخ خطی ، ها از علم تپکرافی کافی در ترسیم کانوای نقشهق)، ١٢٧٨( همو
  .دانشگاه تهران ۀدر کتابخان ۹۳۹کتابخانۀ ملی و شمارۀ در  ۵/۱۰۵۶۲و 

  ، تهران: چاپ سنگی.کفایة الحسابق)، ١٢٩١( همو

  .کتابفروشی زّوار ، تهران:خاطرات و خطرات)، ١٣٤٤هدایت، مهدیقلی (

 ، تهران: نشر هما. تاریخ علوم اسالمی)، ۱۳۶۸الدین ( همایی، جالل
 
 




