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ای فارسی از مؤلفی ناشناس در  رساله

  *اختصارات نجوم
  ١غالمحسین صدری افشار

م این رساله را همـراه ۱۶۴۸م) اخترشناس و پژوهشگر انگلیسی در سال ۱۶۶۲–۱۶۰۲( ٢جان گریوز
تألیف کرده بود، در  ٣کتابی که دربارۀ مقدمات زبان فارسی آغازصفحه در  ۱۶با ترجمۀ التینی آن در 

  نویسد:  او در مقدمۀ کوتاهش می لندن منتشر کرد.

ــه خاخام« ــری ک ــان عب ــاری زب ــم اختص ــارۀ عالی ــا د درب ــار  ر نوشتهه ــه ک ــان ب هایش
هــا و  ولــی دربــارۀ اختصــاراتی کــه عرب ،برنــد مطالــب زیــادی نوشــته شــده اســت می

ــه خصــوص در جــدول ــان ب ــه کــار می ایرانی ــر  های نجــومی ب ــزی منتش برنــد کســی چی
ای شـــرح ایـــن  نکـــرده اســـت. بنـــابراین وقتـــی بـــه اســـتانبول آمـــدم و در کتابچـــه

ــمیم گــرفتم آن را در  ــردم و تص ــت ک  مطــالبش را یادداش
ً
ــورا ــدم، ف ــارات را دی اختص

ــب ــه ترغی ــه ب ــابی ک ــاز کت ــریفم  آغ ــرور ش ــاریکالس ــاردی در پ ــو د. ه ــارۀ  سودی درب
کــردم بیــاورم. بــه رســم معمــول ایــن کتــاب را هــم بــه ســرورم  زبــان فارســی تهیــه می

ــی ــدیم م ــتی تق ــاس دوس ــه پ ــژوهش  کنم ب ــف پ ــود را وق ــه خ ــن ک ــرام ای ــه احت مان و ب
  »کرده است.

کسـفورد  سالگی۱۵در استان همشایر زاده شد. در  ٤گریوز در شهرکی به نام کالمور به دانشـگاه آ
م در کالج گریشام لندن اسـتاد ۱۶۳۰های شرقی پرداخت. او در سال  رفت و به تحصیل نجوم و زبان

کسفورد و حامی کـالج مرتـون کـه سـخت مشـتاق  هندسه شد. در آنجا با جان لوو رئیس دانشگاه آ

                                                    
ای از این اثر دسترسی  کتابخانۀ بنیاد دایرةالمعارف اسالمی سپاسگزاریم که به لطف ایشان به نسخهاز آقای رضا سرلک مدیر پیشین  *

  کنیم.ـ م.ع. های التینی تشکر می یافتیم. همچنین از آقای کالودیو چکوتی به خاطر همکاری در ترجمۀ مقدمه و پانویس
  gh_sadriafshar@yahoo.com سینو فرهنگعلم، مترجم و  نگار خیتار .١
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ک او بـرای گـردآوری و بعـدها توانسـت بـه کمـآشنا شد انتشار آثار یونانی و عربی به انگلیسی بود 
  های خطی به کشورهای مختلف سفر کند. نسخه

م عازم دانشگاه پادوا شد. در سـال ۱۶۳۵م به دانشگاه لیدن رفت و در سال ۱۶۳۲گریوز در سال 
های آن شهر  م پس از اقامت کوتاهی در لندن سفر به استانبول را در پیش گرفت و در کتابخانه۱۶۳۸

بطلمیـوس را بـه دسـت  مجسـطیبه جستجوی کتابهای دلخواهش پرداخت و توانست دو نسخه از 
های آنجا پرداخـت.  برداری از کتابهای صومعه آنگاه روانۀ کوه آتوس در یونان شد و به فهرستآورد. 

م ۱۶۴۰سپس به اسکندریه رفت و تعدادی کتاب یونانی، عربی و فارسی به دسـت آورد. او در سـال 
  به انگلستان بازگشت.

کسفورد من۱۶۴۳در سال  صوب شـد. در م گریوز به استادی نجوم کالج مرتون در دانشگاه آ
آن هنگام انگلستان درگیر کشمکش میان هواداران شاه و پارلمان بود و کالج مرتون تنهـا کـالج 

کسفورد بود. در سال  گیری رئیس کالج  م گریوز موجب کناره۱۶۴۵هوادار پارلمان در دانشگاه آ
رسـیدگی بـه «م پارلمان کـارگروهی را بـه ریاسـت همـان شـخص مـأمور ۱۶۴۷شد. در سال 

ـــوء ـــتفاده س ـــات و بی اس ـــی در  ها، تخلف نظم
کرد. در نتیجه، بـر اثـر اقـدامات او » دانشگاهها

م به اتهام هواداری از شـاه ۱۶۴۸گریوز در سال 
  .از دانشگاه اخراج شد

پس از آن گریوز به لندن رفت و سالهای پایانی 
عمرش را صرف تألیف و ترجمه کرد. او عـالوه بـر 

ــألیف  ــان فارســیت ــالۀ و ترجمــ مقــدمات زب ۀ رس
کتابی دربارۀ اهـرام مصـر، کتـاب دیگـری  ،حاضر

های رومی نوشت و نخسـتین  دربارۀ نقود و مقیاس
جدول تطبیقی تقـویم هجـری و مـیالدی را تنظـیم 

ـــه ترجمـــۀ بخش هـــایی از  کـــرد. او همچنـــین ب
بـه  بیـگ زیج الغ اول ابوالفدا و مقالۀ البلدان تقویم

اثر اخیر در  التینی پرداخت و آنها را منتشر کرد. دو
ای  ایران یکجا از روی چاپ گریوز همراه با مقدمـه

  ١به صورت افست منتشر شده است.

                                                    
 م).١٦٥٠(افست از چاپ لندن،  ١٣٨٦، ترجمۀ جان گریوز، با مقدمۀ فرید قاسملو، دانشگاه آزاد اسالمی، بیگ زیج الغ .١
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از روی چاپ گریوز همراه بـا ترجمـۀ توضـیحات  ١اختصارات نجومدر اینجا متن فارسی رسالۀ 
گذاری به شیوۀ  خط و نقطه شود، با توضیح اینکه برای سهولت خوانده شدن، رسم (التینی) او نقل می

] آمده است مگر در مورد نـام فارسـی  های متن درون قالب [ امروزی تغییر داده شده است. افتادگی
ها، ترجمۀ  خی خطاهای تایپی اصالح شده است. پانویسسیارات که در اصل هم درون قالب بود. بر

  . های موجود در متن اصلی است پانویس

  

  بسم الله الرحمن الرحیم

که این مقدمه است در معرفت تقویم؛ و آن مبنی است بـر حسـاب  -أسعدک الله فی الدارین -بدان
  جمل که [حساب] انبیاست علیهم السالم؛ و آن این است:

                                                    
در زیر عنوان، این . Anonymus Persa de Siglis Arabum & Persarum Astronomicisعنوان ترجمۀ التینی رساله چنین است:  .١

  ». مهتر بهتر نیست، اما بهتر مهتر است«عبارت به یونانی آمده است: 

 اختصارات نجومرسالۀ  ترجمۀ التینیصفحۀ آغاز اختصارات نجومصفحۀ آغاز متن فارسی رسالۀ 
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  ی  ط  ح  ز  و  ه  د  ج  ب  ا
۱  ۲  ۳  ۴  ۵١  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  

  ر  ق  ص  ف  ع  س  ن  م  ل  ک
۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰  ۶۰  ۷۰  ۸۰  ۹۰  ۱۰۰  ۲۰۰  

      غ  ظ  ض  ذ  خ  ث  ت  ش
۳۰۰  ۴۰۰  ۵۰۰  ۶۰۰  ۷۰۰  ۸۰۰  ۹۰۰  ۱۰۰۰      

؛ و ُنـه صتـا  ی؛ و ُنه عشرات اسـت، از طتا  اُنه آحاد است، از  ٢و از این بیست و هشت حرف
لْف ظتا  قمآت است، از 

َ
است که اکثـر را  است و آن حرف غین است. و قاعدۀ ترکیب آن ؛ و یکی ا

، چون خواهند که آحاد را ترکیب 
ً
کنند با عشرات، عشرات را بر [آحاد] مقـدم مقدم دارند بر اقل، مثال

  دارند، چنانچه:

  ک  یط  یح  یز  یو  یه  ید  یج  یب  یا

۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  

  ص  کط  کح  کز  کو  که  کد  کج  کب  کا

۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۹۰  

  ق  صط  صح  صز  صو  صه  صد  صج  صب  صا

۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  

  غغ  ظن  ضم  ذم  خد  ثم  تن  شه  رب  قد

۱۰۴  ۲۰۲  ۳۰۵  ۴۵۰  ۵۴۰  ۶۰۴  ۷۴۰  ۸۴۰  ۹۵۰  ۱۰۰۰۰۰۰  

بر این قیاس هرچند خواهند ترکیب کنند و بیشتر بر کمتر مقدم دارند و چون عدد هزار مضـاعف 
   شود، عدد را بر حرف غین مقدم دارند، چنانچه

                                                    
(یعنی هیچ) را به صورت دایره  برخی پنج را به صورتشود.  در عربی، فارسی و ترکی به دو صورت نوشته می ۵عدد  .١ و صفر 

به صورت دایره و صفر را  برخی هم پنج را به» صفر نویسند بر صورت دایرۀ خرد.«نویسند. به گفتۀ علی قوشچی منجم ایرانی:  می

ید.  شمار می هایشان دچار خطاهای بی نویسند. اگر متوجه این تفاوت نباشید در خواندن کتاب نقطۀ درشت میصورت    شو
 کهاز عربی گرفته شده است  از جمله صفر ارقام عددی رایجسریانی، یونانی و التینی است، ولی  عبری، مانندهعربی  ارقام حرفی در .٢

  است.  »حکمای هند«گوید حساب هندی ابداع  و چنان که علی قوشچی می دانند میدارای منشأ هندی را ها  ها آن عرب
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  ١قغ  یغ  بغ
۲۰۰۰  ۱۰۰۰۰  ۱۰۰۰۰۰  

البروج و فلک ثوابت گوینـد و بـه زبـان  که فلک اکنون بدان که حکماء نجوم دور فلک هشتم را،
و هـر   نام نهاده ٢اند و هر قسمی را از آن برج شرع کرسی خوانند، به دوازده قسم متساوی قسمت کرده

برجی را به سی قسم متساوی کرده و هر قسمی را درجه خوانده و هر درجه را به شصت قسم کـرده و 
به شصت قسم کرده و هر قسمی را ثانیه خوانده و هر ثانیـه را بـه  ایشان را دقیقه خوانند و هر دقیقه را

شصت قسم کرده و هر قسمی را ثالثه خوانده، همچنین تا عاشره؛ پس فلک البروج دوازده برج باشـد 
و هر برجی سی درجه و هر درجه شصت دقیقه و هر دقیقه شصت ثانیه و هر ثانیه شصت ثالثه و هـر 

 بیسـت و چهـار ثالثه شصت رابعه و هر راب
ً
عه شصت خامسه، همچنین تا عاشره؛ و شبانروزی دایمـا

افزاینـد و هرچـه از  شود بـه شـب می ساعت است و هر ساعتی شصت دقیقه. و هرچه از روز کم می
  افزایند و اجزای شب و روز ساعت و دقیقه [باشد]. شب کم می شود به روز می

چهارشنبه،  دشنبه،  سه جدوشنبه،  بشنبه،  یک اام: اکنون شروع کنیم در بیان ارقام تقویمی. رقم ای
شنبه،  روز سه مروز دوشنبه،  مبشنبه،  روز یک مالیل،  ل، ٣یوم مشنبه،  ز شنبه، شش وشنبه،  پنج ه
شـب  لـبشـنبه،  شـب یک الروز شـنبه،  مزشنبه،  روز شش موشنبه،  روز پنج مهروز چهارشنبه،  مد

  شب شنبه. لزشنبه،  شب شش لوشنبه،  شب پنج لهشب چهارشنبه،  لدشنبه،  شب سه لدوشنبه، 
شـمس  سمـریخ [بهـرام]،  خمشتری [بـرجیس]،  یزحل [کیوان]،  لرقم کواکب سبعۀ سیاره: 

   ٤قمر [ماه]. رعطارد [تیر]،  دزهره [ناهید]،  ه[آفتاب]، 

 طقوس،  حعقرب،  زمیزان،  وسنبله،  هاسد،  دسرطان،  ججوزا،  بثور،  احمل،  رقم بروج: 
  حوت.  یادلو،  یجدی، 

مقارنه، و آن با کوکِب سعد سعد بود و  نمقابله،  لتثلیث،  ثتربیع،  عتسدیس،  سرقم انظار: 
  با کوکِب نحس نحس.

                                                    
آوریم به این صورت: ششصد و سی و پنج میلیون و هفتصد و سی و سه  با عددهای بزرگ می برای روشن شدن موضوع مثال کوچکی.١ 

] که با ۱۶۴و قسد=  ۷۳۳۰۰۰، ذلجغ= ۶۳۵۰۰۰۰۰۰شود خلهغغذلجغقسد [خلهغغ= هزار و صد و شصت و چهار چنین نوشته می
 ۲۲۲ ، بکر=۱۱۱۱ایقغ=  این صورت آمده است: ای ترتیب اعداد به . در نسخۀ ناشناخته۶۳۵۷۳۳۱۶۴شود  ارقام هندی چنین نوشته می

  .۹۹۹، طصظ= ۸۸۸، حفض= ۷۷۷، زعذ= ۶۶۶، وسخ= ۵۵۵، هنث= ۴۴۴، دمت= ۳۳۳، جلش= 

های نجومی وجود دارد، ولی مؤلف  = صفر که در کتاب ها چنین است: ج= برج، جه= درجه، قه= دقیقه، نیه= ثانیه، عة= ساعت،  نشانه .٢
مجموعۀ کمبریج و نسخۀ در بار  ۶۰۰بیش از نکرده است. صفر را دانشمندان دیگر، از جمله ابوالفدای جغرافیدان (ناشناس آنها را ذکر 

  اند.  کتابخانۀ پاالتینا) ذکر کرده
  هم هست که مربوط به نهار است. رعالمت یوم به صورت  .٣
 کواکب است. ، نه عربی،های داخل قالب نام فارسی واژه .٤
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صغر و هر دو را نیرین و نیـرین سـعدند؛ و زحـل نحـس 
َ
عظم گویند و قمر را نّیِر ا

َ
ِر ا و شمس را نَیّ

و هر دو را نحسین گویند؛ و مشتری سـعد اکبـر اسـت و زهـره سـعد  اکبر است و مریخ نحس اصغر
یعنی با هر کوکبی پیوندد خوی او گیـرد، بـا ] است [اصغر و هر دو را سعدین گویند؛ و عطارد ممزج

  نحس نحس و با سعد سعد است و زحل و مشتری را علویین خوانند و زهره و عطارد را سفلیین.
فحۀ قمری تقویم،که صفحۀ دست چپ اسـت از تقـویم، رقم حاالت مخصوصۀ قمر، که در ص

 اسشـرف،  فنیرة،  ة، ١الشعاع تحت تحتیا  تنویسند، نه بر سیاهی، این است:  به رنگ دیگر می
  هبوط. ططریقة محترقة،  قةالذنب،  مع نبالکید،  مع یدو  دالرأس،  مع

تقـویم،  رقم اتصاالت کلی که بر حاشـیۀ صـفحۀ شـمس، کـه صـفحۀ دسـت راسـت اسـت از
 قـ، ٢شـرف شـمس فـسشـرف زحـل،  فلرجعت عطارد،  عتداستقامت مریخ،  متنویسند:  می

 ضـداوج شـمس،  جـسشـرف مـریخ، قـخ احتـراق مـریخ،  فاحتراق زحل،  قلاحتراق مشتری، 
هبـوط  ٣طـسشـرف زهـره،  فـهاحتراق زهـره،  قه شرف عطارد، فداوج مریخ،  ج حضیض عطارد،

  اوج زحل.  جلشمس، 
تحویل کوکبی بـود از برجـی بـه برجـی،  یـل. ٤دو کوکب با همدیگر و آن به جای نظر بودتناظر 
مجاسـدۀ  نـب مجـاهیعنی رسیدن کوکبی به عقدۀ رأس یا عقدۀ ذنب با کیـد،  ]مقارنه[مجاسده  مجـا

تحویل عطارد به سـنبله روز  مـا ه د یلاوج عطارد،  جدمجاسدۀ عطارد با کید،  مجاددزهره با ذنب، 
ونه    تحویل شمس به اسد شب جمعه به چهار ساعت و سـی لط لود د س یلشنبه به صفر ساعت،  یک

  یــک دقیقــه و شــنبه بــه ده ســاعت و پنجاه تنــاظر مــریخ و مشــتری روز سه نــا ی مــ ی خ ظــردقیقــه، 

هـار دقیقـه، چ و شـنبه بـه صـفر سـاعت و پنجاه عکـس زحـل بـه جـدی شـب یک نـد ال ط کسل 
عکـس رأس بـه ثـور  ف امـه اس کسعکس زهره به سرطان روز دوشنبه به ده ساعت،  ی مب ج کسة

اسـتقبال. مقارنـه و قـران نیـرین را  لاجتمـاع،  ععاشـر،  شـرطـالع،  لشنبه به نصف روز.  روز پنج
اب احتـراق آن اجتماع گویند و مقابلۀ ایشان را استقبال؛ و مقارنۀ یکی را از خمسۀ متحیـر[ه] بـا آفتـ

رأس یا ذنب یـا کیـد  ۀو مقارنۀ کواکب را با عقد ٥کوکب گویند و با غیر آفتاب قران و مقارنه خوانند؛
   مجاسده نامند.

                                                    
 الشعاع که مؤلف ذکر نکرده است.  یعنی خروج قمر از تحت ـج ه:ـوجـت .١
  یعنی شمس به درجۀ شرف. ف جة سنویسند  گاهی هم می .٢
 شمس به درجۀ هبوط.یعنی  ط جه س: نویسند کسانی هم می .٣
 استقبال، مقابله. لاجتماع،  عنظر،  ظرتناظر در کواکب:  .٤
عالمت مقارنۀ کواکب است با یکدیگر؛ اگر کوکبی با خورشید مجاور باشد آن را احتراق گویند و مقارنۀ کواکب را با رأس، ذنب یا کید  نه .٥

 ند.نویسمجاسده یعنی  مجا



 

  

١٢٨ 

اجمال او  هرکه این مقدار بداند و در ضبط و استعمال آورد، چون به تقویم بنگرد ارقام تقویمی به
 را معلوم شود و دانستن آن بر وی آسان گردد.

  [پیوست از نسخۀ دیگر فارسی از مؤلف ناشناخته]
و چـون  یـدالسیر بود، یعنی سیر او بر سـیر وسـطش زایـد بـود، ایـن رقـم بنویسـند:  چون سریع

و چـون سـیرش بـه  قـصالسیر بود، یعنی سیرش از سیر وسطش کمتر بود، این رقم بنویسند:  بطیء
. و جـو راجـع را  مستقیمو مستقیم را  قیمم؛ و مقیم را سطقدر سیر وسطش بود، این رقم بنویسند: 

هر کوکبی [را] در فلک اوج چهار نطاق بود و چهار نطاق در فلک تدویر و آن را هم بنویسند و نشان 
؛ و نطـاق ج قـدو چهـارم را  ج قو سوم را  ج قب، دوم را ج قانطاق اول اوجی را چنین رقم بنویسند: 

  ١.قدرو نطاق چهارم را  ر قو نطاق سوم را  ر قبق دوم را و نطا قاراول تدویری را چنین نویسند: 

                                                    
 رود. برای کبیر، صغیر، شمال و جنوب به کار می ج ش ص کهای  عالمت .١




