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يادداشتـي دربارة منابــع تاريــخ 
اوايل رياضيات اسالمي با افزوده ها 
و اصالحاتي بر تاريـخ نگارش هاي 

عربـي (ج 5، رياضيات)1 
ديويد كينگ
ترجمة احمدرضا رحيمي ريسه

مطلبي كه در پي مي آيد، نوشته ي پروفسور ديويد كينگ، استاد 
برجستة تاريخ رياضيات و نجوم اسالمي است كه به عنوان 
بررسي و نقد جلد پنجم تاريخ نگارش هاي عربي (رياضيات)، 
تأليف فؤاد سزگين، همراه با افزوده ها و اصالحاتي در يكي از 
نشريات امريكا به چاپ رسيده است. افزوده ها و اصالحات 
پروفسور ديويد كينگ به فارسي برگردانده شده و هر كدام 
در جاي خود آمده و همراه ترجمة فارسي جلد پنجم تاريخ 
كه  آن جا  از  اما  رسيد.  خواهد  چاپ  به  عربي  نگارش هاي 
نكات  شامل  طرف  يك  از  كينگ،  پروفسور  نوشتة  مقدمة 
مهمي دربارة جلد پنجم از كتاب سزگين و روش اوست و از 
طرف ديگر شيوه ي نگارش نقد و بررسي صحيح را آموزش 
مي دهد، اقدام به چاپ آن شده است. پانويس هاي با عالمت 

«ـ م» از نويسنده ي اين سطور است.
وامدار  همچنان  دهه  چندين  تا  اسالمي  علوم  مورخان 
زحمات پروفسور فؤاد سزگين خواهند بود. آخرين جلد 
از كتاب دوران ساز او، تاريخ نگارش هاي عربي، درباره ي 
و  نجوم  باره ي  در  آن،  از  ديگري  جلد  است.  رياضيات 
اساسي ترين  دو،  اين  است.2  چاپ  زير  نجوم،  احكام 
دست نويس هاي  كتاب شناسي  و  منابع  براي  مراجع 
به شمار  اسالمي  تمدن  كالسيك  دوره ي  در  دقيقه  علوم 
تحقيقات  تمامي  جايگزين  نه تنها  جلد  دو  اين  مي آيند.3 
و بررسي هاي كتاب شناختي پيشين خواهد شد  ــ  چرا 
كه همه ي اطالعات موجود در آن ها را در خود گنجانده 
است ــ  بلكه به ميزان قابل توجه مطالب تازه اي را، كه 

سزگين در 25 سال گذشته يافته است، ارائه مي دهد.
فهرستي كه سزگين در خصوص مواد مرجع رياضي 
اسالم شناسان  برابر  در  چالشي  است،  كرده  تهيه  موجود 
به  نسبت  محققان  از  بيشتري  شمار  اميدوارم  و  مي نهد 
معدود پژوهشگراني كه هم اكنون به اين علوم در دوره ي 
جاي  كنند.  توجه  آن ها  به  مي پردازند،  اسالمي  ميانه ي 

تأسف است كه اين جنبه ي خاص از تمدن اسالمي در 
گذشته ناديده گرفته شده بود، چنان كه مي بينيم بسياري 
هنوز  مسلمان  دانشمندان  نوشته هاي  پراهميت ترين  از 
به چاپ نرسيده و يا در دوران معاصر تحقيق و پژوهشي 
در باره ي آن ها اعالم نشده است. هنوز هيچ اثر عمومي 
تصوير  بتواند  كه  ندارد  وجود  اسالمي  علوم  درباره ي 

درستي از فعاليت مسلمانان در اين زمينه به  دست دهد.4
در اين جا، آن جلد از كتاب سزگين كه به رياضيات 
مي پردازد، بررسي و نقد مي شود. يكي از بحث هاي حاضر 
اين است كه آيا لزومًا دو مقوله ي رياضيات و نجوم را 
كرد؟  تحقيق  و  بررسي  جداگانه  جلدهاي  در  مي بايست 
استثناي  چند  جز  به  كه  برمي خيزد  آن جا  از  پرسش  اين 
در  اسالم  ميانه ي  دوره ي  پيشتاز  رياضي دانان  چشمگير، 
حقيقت منجم بودند. همچنين، نجومِ دوره ي ميانه ي اسالم 
شيوه هاي  پيشرفت  و  است  رياضيات  مبناي  بر  ضرورتًا 
نيز  و  نجومي  نوشته هاي  در  به خوبي  اسالم  در  رياضي 
در آثاري كه با حساب، جبر و هندسه سر و كار دارند، 

 Journal of the 1. اين يادداشت همراه با افزوده ها و اصالحات در
ص   ،3 ش  (1979م)،   99 سال   ،American Oriental Society

450 ـ 459 به چاپ رسيده است ـ م.
2. جلد مربوط به نجوم در 1978 م و جلد مربوط به احكام نجوم در 

1979 م منتشر شد ـ م.
ق   430 از  پس  دوره ي  براي  استوري  و  بروكلمان  زوتر،  آثار   .3
نجوم  و  رياضيات  براي  ارجاعات  و  منابع  اصلي ترين  همچنان 
نگاشته شده  رياضِي  منحصراً  آثار  شمار  مانده اند.  باقي  اسالمي 
از سوي محققان مسلمان پس از 430 ق بسيار اندك است، اما 
نظر  به  نمي شود.  ديده  نجومي  آثار  درخصوص  وضعيتي  چنين 
من مناسب ترين راه حل براي سنت هاي علمي بعدي، بررسي بر 
پاية تقسيمات جغرافيايي عمده است، مانند: الف. مصر، سوريه 
و يمن؛ ب. عراق و ايران؛ ج. اندلس و مغرب؛ د. تركية دورة 
عثماني. من در حال حاضر سرگرم گردآوري موادي براي بررسي 
منابع دست نويس درباره ي سنت هاي نجومي و رياضي در مصر، 
سوريه و يمن هستم، و بر آنم تا توصيف مختصري دربارة هر 
يك از آثار به همراه فهرست هاي دست نويس هاي موجود و در 
دسترس ارائه دهم. فايدة اين تحقيق، شناسايي آن دسته از منابع 
اوليه است كه فقط در منابع بعدي حفظ شده اند، و همچنين، از 
به  نيز  آن  افول  و  اسالمي  نجوم  متعاقب  پيشرفت  رهگذر  اين 

شكل مستند بررسي مي شود.
4. چاپ اخيِرIslamic Science: an Illustrated Study، لندن، 1976م، 

تأليف سيد حسين نصر، تغييري در اين وضعيت نمي دهد.
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بازتاب پيدا كرده است. بنابراين، بيشتر موضوعات مورد 
مثلثات  محاسبه،  شيوه هاي  مانند  رياضيات  علم  توجه 
موارد  و  مثلثاتي  عمليات  جدول هاي  كروي،  و  مسطح 
حل  در  كمكي  شيوه هاي  پيوسته ي  كاربرد  نيز  و  مشابه 
هنوز  دارد.  وجود  نجومي  آثار  در  كروي،  نجوم  مسائل 

اندكي از اين اثر به  شكل چاپي در دسترس است.
و  دارد  مسأله  اين  از  خوبي  شناخت  سزگين  البته 
از  بسياري  نجوم،  به  مربوط  جلد  قريب الوقوع  انتشار 
نقص هاي موجود در جلد مربوط به رياضيات را، كه از 
اين تقسيم بندي برمي خيزد، برطرف مي كند. با وجود اين، 
سزگين قصد خود را از چيزي كه تحت عنوان «رياضيات» 

به بحث مي گذارد، آشكار نمي سازد. 
همچنين، سزگين تقسيم بندي پيشنهادي خود را ميان 

رياضيــــات و نجــــوم 
نمــي گــــذارد.  بحث  به 
دربـــاره ي  كه  فصلي   در 
پيشــرفت رياضيات عربي 
جداگانه  او  مي كند،  بحث 
به موضـوعات گوناگــوِن 
حساب،  شمارگان،  نظرية 
نمي پردازد،  هندسه  و  جبر 
از  جلد  اين  حالي كه  در 
همين  باب  در  او  كتاب 
است.  شده  ياد  مباحِث 

مثال،  براي  كه  است  اين  ديگر  شگفت انگيز  موارد  از 
مدار  تعيين  دستگاه  خصوص  در  بطلميوس  رساله هاي 
پاره اي  ذكر  با  مسطح،  اسطرالب  و  ستارگان  موقعيت  و 
جزئيات، در جلد پنجم تاريخ نگارش هاي عربي به بحث 
به  المجسطي  به  مربوط  توضيحات  اما  مي شود،  گذاشته 
زماني ديگر واگذاشته شده است. زيج خوارزمي هرچند 
به شكل تغييريافته اش در دسترس است و يكي از منابع 
اصلي اطالعات ما درباره ي شيوه هاي نخستين رياضيات 
علمي  آثار  معدود  از  يكي  (و  مي آيد  به شمار  اسالمي 
اسالمي است كه بررسي شايسته اي در خصوص آن انجام 
گرفته است)، قانون مسعودي كه مهم ترين اثر بيروني در 
باب نجوم رياضي به شمار مي آيد و نيز مقاليد علم الهيئه، 
كه كتاب اصلي بيروني در خصوص مثلثات كروي است 
(نك: پس از اين) به كلي از جلد پنجم تاريخ نگارش هاي 

عربي حذف شده اند و حضوري در آن ندارند.

توجه  و  عالقه  خصوص  در  سزگين  مختصر  تحقيق 
تجليل   ،(7-1 (ص  اسالمي  رياضيات  به  غرب  دنياي 
بايسته اي است از چهار محقق كه زحماتشان مبنايي براي 
شناخت كنوني ما از اين مبحث است. اين چهار تن عبارتند 
از فرانتس ووپكه، هاينريش زوتر، ماكس كراوزه، و پاول 
لوكي. جنبه ي ديگري از كار سزگين كه بااهميت به شمار 
مي آيد، گردآوري منابع مورد استفاده در تحقيقات ايشان 
و ديگر تحقيقات جديد در يك جلد است. به راستي كه 
در البه الي صفحات اثر سزگين، كتاب شناسِي دانِش نوين 
در باب نخستين روزگاران رياضيات اسالمي در اياالت 
متحده، ايران و اتحاد جماهير شوروي [سابق] آمده است. 
با اين همه، مسأله اي كه سزگين به هنگام تحقيق دربارة 
آغاز سنت رياضي اسالمي (ص24-7)، پيشرفت آن در 
دوره ي كالسيك (ص 49-25) و نيز دستاوردهاي بيشتر 
در فاصله ي سده هاي 5 ـ 9 ق/ 11 ـ 15م (ص49-69) 
با آن روبه روست، اندك شماربودن تحقيقات نظام مند در 
پژوهشگر  چند  آن  است.  اسالمي  رياضيات  علم  باره ي 
عناوين  يا  آثار  كرده اند،  كار  زمينه  اين  در  كه  معدودي 
اثر  هيچ گونه  برگزيده اند.  را  خود  عالقه ي  مورد  خاص 
نظام مندي در خصوص منابع رياضي يا نجومي دوره ي 
دليل،  همين  به  است.  نرسيده  به چاپ  اسالم  ميانه ي 
چنان كه نويگباور نيز به تازگي گفته است، نكاتي كه در 
بحث هاي علم رياضيات و نجوم گفته مي شود، تا اندازه ي 

زياد برخاسته از حدس و گمان باقي مي ماند.
كه  اسالمي،  رياضيات  باب  در  كلي  توصيف  تنها 
پيش از اين در سده ي بيستم ميالدي نگاشته شده، تأليف 
يوشِكويچ است كه در 1961م در روسيه به چاپ رسيد 
و ترجمه ي آلماني آن نيز در 1964م منتشر شد.1  اهميت 
اين اثر در آن است كه مؤلف توانسته است به رياضيات 
اسالمي در پرتو رياضيات دوره ي ميانه به طور كلي بنگرد 
منابع  از  وسيعي  دامنه ي  بر  را  خود  تحقيق  شالوده ي  و 
قرار  هستند،  اهميت  دوم  درجه ي  در  كه  كتاب هايي  و 
داده است. با اين همه، تحقيق يوشِكويچ كاستي هايي دارد، 
1. فصلي كه در باب رياضيات است، اكنون در ترجمة فرانسه با عنوان 
 Les Mathematique Arabe (VIIIe-Xve Siecles), Paris:J.Vrin,
آن:  مترجمان  و  مؤلف  البته  كه  است،  رسيده  چاپ  به    1976

M. Cazenava و K. Jaouiche با افزودن مواد تازه اي آن  را به  روز 

كرده اند) دربارة آن نك: نقد و بررسي از كِنِدي، در:
 Journal for the History of Arabic Science, 1(1977), p. 111.  
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مي خورد،  به چشم  آن  در  اغالطي  اين كه  بر  افزون  زيرا، 
مؤلف توجه چنداني به آثار نجوم اسالمي به عنوان منبع 
اصلِي تاريخ رياضيات در دوره ي ميانه نكرده است. دو 
جلد كتاب سزگين كه در باب رياضيات و نجوم است، 
خصوص  در  را  بيشتري  جزئيات  با  و  صحيح تر  تاريخ 
اين همه،  با  مي آورد.  فراهم  اسالمي  اوليه ي  رياضيات 
سوي  از  فهرست شده  آثار  اكثر  كه  كرد  فراموش  نبايد 
سزگين هنوز به چاپ نرسيده است. براي هر اظهار نظر 
معقول در خصوص مشاركت مسلمانان در اين جنبه از 
علم رياضيات، چه به شكل حساب انگشتي و جبر ساده 
براي محاسبه، چه به شكل عناوين غامض تر همچون جبر 
چندشمارگاني و راه حل معادالت، فرضيه ي موازي ها و 
مماس ها، يا هندسه ي كروي، بايد مجموعه ي متون چاپِي 

مربوط به عناوين خاص بررسي شود.
از  متأسفانه  كه  رياضي  مفاهيم  برخي  خصوص  در 
اصلي  اشتباه  چند  شده اند،  برگرفته  معاصر  اوليه ي  منابع 
به چشم مي خورد. البته سزگين در اين جا از پژوهشگران 
پاول  و  شوي  كارل  زوتر،  هاينريش  همچون  اولي  طراز 
لوكي نقل قول كرده است و نمي توان از اين نظر بر او 

خرده گرفت... .1
بـخش اصلــــي كتـــاب سزگيـــن (ص398-70) 
و  آثار  همه ي  از  مؤلفان،  نام  اساس  بر  است،  فهرستي 
منابع  كتاب شناسي  نيز  و  شناخته شده  دست نويس هاي 
باره ي  در  مالحظاتي  شامل  كه  آن،  به  مربوط  دو  درجه 
مي شود  نيز  آن ها  رياضي  دستاوردهاي  و  احوال  شرح 
و  يوناني  مؤلفان  با  فهرست  اين  مي شناساند.  را  آن ها  و 
يا  قول  نقل  به شكل  عرب  جهان  در  آثارشان  كه  هندي، 
ترجمه شناخته شده است، آغاز مي شود. اين نخستين باري 
است كه پژوهنده اي معاصر دست به چنين طبقه بندي زده 
با  يوناني  مؤلفان  خصوص  در  سزگين  هم چنين،  است. 
را  موجود  شروح  و  چاپ ها  ترجمه ها،  همة  تمام  دقت 
آثار  به  را  خود  بحث  و  است  كرده  ذكر  مستند  به شكل 

تأليف شدة پيش از 430 ق محدود نمي سازد.
است،  كرده  تكيه  آن ها  بر  سزگين  كه  جديدي  منابع 
اساسًا در كتابخانه هاي مغرب، مصر، تركيه و ايران وجود 
دارند. برخي از اين نهادها تسهيالت ارائه ي ميكروفيلم از 
دست نويس هاي خود را نداشتند يا تقاضاهايي غيرمنطقي 
كردند  مطرح  ميكروفيلم ها  قراردادن  اختيار  در  ازاي  در 
زدند.  سرباز  ميكروفيلم  هرگونه  ارائه ي  از  به كلي  يا  و 

به خصوص  و  نزديك  خاور  اصلِي  كتابخانه ي  چند  در 
در اتحاد جماهير شوروي [سابق]، محققي كه مي كوشد 
دست نويس هاي حقيقي را جست وجو كند، درمي يابد كه 
خواسته و آرزوي مديران كتابخانه يا حكومت محلي با 
مفهوم سنتِي كتابخانه به عنوان مكاني كه مردم در آن كتاب 
اين  مي كند.  تداخل  آورند،  گرد  اطالعاتي  تا  مي خوانند 
مسأله كه يكي از همين كتابخانه هاي اصلي، كه هم اكنون 
آماده سازي ترجمه ي عربِي كتاب سزگين را بر عهده دارد، 
با اتخاذ خط مشي خاص خود از اعطاي ميكروفيلم ها به 
حتي  و  دارد  تناقض  مي كند  خودداري  انفرادي  محققان 
واقعه اي دردناك است. دامنه ي سخاوت فكري سزگين تا 
آن جاست كه حتي كمك به اسالم شناسان براي دسترسي 
دربرمي گيرد.  را  كتابخانه هايي  چنين  از  ميكروفيلم ها  به 
به  محققان  دسترسي  سهولت  شخصًا  او  كه  به  راستي 
آثار  است.  آورده  فراهم  را  نهادها  اين  قرائت خانه هاي 
نخستين اسالمِي موجود در دست نويس هاي منحصربه فردِ 
مايه ي  اندازه اي  تا  اين  و  اندك اند  كتابخانه هايي  چنين 
مغرب،  كتابخانه هاي  اهميت  اين همه،  با  است.  آرامش 
مصر و ايران بيشتر براي نگه داري نوشته هايي است كه 
براي مستندسازي تاريخ علم در اين مناطق، براي دوره ي 
مابعدكالسيك ضروري به شمار مي آيند و سزگين به اين 

امر پرداخته است.
با وجود دشواري هايي كه بر سر راه محققان عالقه مند 
مربوط  دست نويس هاي  به  دسترسي  يا  جست وجو  به 
سزگين  سوي  از  فهرست شده  نوشته هاي  از  بسياري  به 
وجود دارد، ذكر اين موضوع خالي از لطف نيست كه آثار 
بي شمار مربوط به دوره هاي عباسي و آل بويه در معدود 
رساله هاي  بزرگ  مجموعه هاي  كه  دست نويس هايي 
رياضي را تشكيل مي دهند، برجاي مانده اند. نمونه هايي 
از اين دست نويس ها، كه در سراسر كتاب سزگين از آن ها 
نقل شده است، عبارتند از دست نويس هاي اياصوفيا 4830 
 ،ar. 2458 و ar. 2457 و 4832؛ كتابخانه ي ملي پاريس
دارالكتب  در  م   41 و  م   40 رياضه  3652؛  بيتي  ِچستِر 
و  و 597  تهران 559  سپهساالر  بانكي پور 2468؛  مصر؛ 
«مجموعه ها»  اين  چنان چه   .Or. 399 و   Or. 168 ليدن 
را كه همه ي مواد آن ها، هنوز به خوبي فهرست نشده اند، 
و  طرح  را  اشتباهات  اين  از  شماري  اين جا  در  كينگ  پروفسور   .1
ذيل  را  آن ها  ما  مي كند.  ارائه  را  صحيح  و  جديدتر  اطالعات 

صفحات مربوط به خود آورده ايم ـ م.
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بتوان به شيوه ي نسخه برگردان منتشر كرد، خدمت شاياني 
راه  اين  است.  شده  علوم  از  حوزه  اين  پژوهشگران  به 
«تصحيح»  بر  تالش  از  رضايت بخش تر  نهايت  در  حل 
نسخه هاي منحصربه فرد رساله هاي پراهميت است، كاري 
انجام  بانكي پور   2468 دست نويس  خصوص  در  كه 
رسيد).  به چاپ  حيدرآباد  در  مجلد  چند  در  (و  گرفت 
به تنهايي  كه  پژوهشگري  است  ممكن  اين،  بر  افزون 
خود  وقت  از  سال  چندين  شود  ناچار  مي كند،  فعاليت 
را صرف به دست آوردن ميكروفيلم هاي دست نويس هاي 

پيش گفته كند.
و  نسخه  برگ هاي  شمار  ذكر  در  سزگين  روش 
شوند،  تلقي  ضروري  امري  چنان چه  كتابت،  تاريخ هاي 
مزيت بزرگي نسبت به بروكلمان به شمار مي آيد. سزگين 
و  اروپايي  كشورهاي  به  سفر  وقف  زيادي  توان  و  نيرو 
منظور  به  آنان  كتابخانه هاي  در  حضور  و  نزديك  خاور 
گردآوري اين اطالعات كرده است. كار با فهرست هاي 
دست نوشته ي كتابخانه ها، كه هنوز به شكل فهرست چاپي 
است.  كرده  بسياري  زحمت  دچار  را  او  نشده اند،  ارائه 
كه  مي داند  ديگري  كس  هر  از  بيش  حاضر  نويسنده ي 
قاهره،  دست نويس  همچون  دست نويسي  ذكر  معناي 
مجموعه ي طلعت «مجاميع»، ذكر شمار برگ ها و تاريخ 
كتابت، كه سزگين بر آن همت گمارده است، چيست.1  
و  كيفيت  با  فهرست  صدها  بررسي  حاصل  سزگين  كار 
و  عنوان  اساس  بر  آن ها  از  برخي  است.  متفاوت  اعتبار 
ديگر  برخي  و  است  يافته  ترتيب  موضوع  به  بي توجه 
رسالة  همچون  مدخل هايي  با  سياهه هايي  به جز  چيزي 

في الحساب، مجهولة المؤلّف و بالتاريخ نيستند.
بي ترديد دست نويس هاي جديدتر از نوشته هاي رياضي 
به زبان عربي كه در جلد پنجم تاريخ نگارش هاي عربِي 
سزگين فهرست شده اند، زماني شناخته خواهند شد كه 
برخي از بزرگ ترين مجموعه هاي دست نويس هاي علمي 
در خاور نزديك براي نخستين بار فهرست نويسي شوند 
يا اشتباهات موجود در فهرست ها مشخص شود. تنها در 
كتابخانه ي ملي مصر ده ها دست نويس موجود است كه 
در كتاب تاريخ نگارش هاي عربي ذكري از آن ها نشده 
است. دليل اين امر در اين است كه، پيش از زمان حاضر، 
و  بودند،2  نشده  فهرست  علمي  دست نويس هاي  اكثر 
شناسايي آثار يادشده در دست نويس ها از روي «سجّالت» 

و  غيرقابل اعتمادند  سياهه هايي  واقع  در  كه  ــ  موجود 
مراجعه  آن ها  به  مي توان  مصر  ملي  كتابخانه ي  در  فقط 
مهارت  از  سزگين  اين همه،  با  نبوده؛  امكان پذير  ــ  كرد 
برخوردار  موضوعات  شناسايي  براي  خارق العاده اي 
است. اين حقيقت به خوبي در بخش افزوده هاي مندرج 
در انتهاي ج 5 بازتاب پيدا كرده است، كه نه تنها جلدهاي 
بلكه  مي گيرد،  دربر  را  عربي  نگارش هاي  تاريخ  پيشيِن 

جلد در دست تهيه را نيز تكميل مي كند.
افزود،  [منابع]  كتاب شناسي  به  مي توان  اكنون  آن چه 
جديد  چاپ  در  موضوع  به  مرتبط  مقاالت  از  شماري 
Dictionary of Scientific Biography است كه به هنگام 
تهيه ي جلد پنجم تاريخ نگارش هاي عربي هنوز به چاپ 
ششم  جلد  به  مقاالت  اين  بي شك  اما  بود،  نرسيده 
معتبرترين  از  مقاالت،  اين  از  برخي  شد.  خواهد  افزوده 
است.  خاص  مؤلفان  چاپ شدة  آثار  براي  توصيف ها 
آثار  دربارة  افزوده  اطالعات  از  محدودي  شمار  سزگين 
عبدالواحد  چند مؤلف را همچون ابن سينا و شاگردش، 
محمدبن   ،(310 (ص  انطاكي  و  (ص108)،  جوزجاني 
ايوب طبري (ص386ـ  385)، و همچنين، البته، تحريرها 
و روايت هاي دست نويس هاي فارسي آثار علمي يونانيان 
 Persian عنوان  با  استوري  آمبروز  چارلز  كتاب  از  كه 
(لندن،   Literature: a Bio-bibliographical Survey
1958م) استخراج شده، فهرست كرده است. شمار اندكي 
فقط  عربي،  علمي  آثار  نخستين  از  مهمي  گزيده هاي  از 
زيِج  مثال،  براي  اين،  بر  بنا  موجودند.  فارسي  زبان  به 
اصلي  به صورت   (345 ـ  (ص348  رياضي دان  نسوِي 
خود به زبان عربي وجود ندارد، اما شاگرد او، شهمردان 
نوشته ي  نگارش  براي  آن  از   ،(81 ش  (استوري،  رازي 
مختصري به زبان فارسي در باب احكام نجوم با عنوان 
روضةالمنّجمين استفاده كرده بود. چندين دست نويس از 
به  منسوب  مواد  از  برخي  كه  است  موجود  كتاب  اين 

نسوي را دربر دارد.
مجموعة  «مجاميع»  و  طلعت  مجموعه ي  براي  جديدي  فهرست   .1
تيمور از سوي س. عبدالعال و ك. مصطفي در دست تهيه است، 

اما من نتوانسته ام از آن استفاده كنم.
2. فهرست جديدي از 2500 دست نويس عربي، فارسي و تركي در 
باره ي نجوم، احكام نجوم و رياضيات كه در كتابخانة ملي مصر 
نگه داري مي شوند، در ماه مه 1978م از سوي نويسنده ي حاضر 

براي انتشار تحويل اين كتابخانه شد.
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آن چه در باال ذكر شد و افزوده هايي كه در پي مي آيد، 
نبايد به منزله ي انتقاد از كار بزرگ سزگين قلمداد شود 
بلكه  است.  نبوده  ميان  در  قصدي  چنين  نيز  به  راستي  و 
اين  در  كه  اندك محققاني  همان  كه  بود  اميدوار  بايد 
زمينه فعاليت دارند، چنين اطالعاتي را، كه به زعم خود 
ارائه  كند،  كمك  حاضر  مجلد  كامل شدن  به  مي تواند 
دهند. بي ترديد، هيچ كس بيش از خودِ سزگين سپاسگزار 
(ص  مي كند  تصديق  خود  چنان كه  بود،  نخواهد  اين كار 
كامل  ارائه ي  با  بسياري  فاصله ي  هنوز  ما  «اكنون،   :(25
علوم عربي داريم، زيرا خألهاي چشم گيري وجود دارد. 
بسياري از آثار مفقود شده است و شمار ديگري از آن ها، 

كه از وجودشان آگاهي داريم، هنوز بررسي نشده اند.»
آن جلد از كتاب سزگين كه در باره ي رياضيات است 
(515 صفحه) در 1974م و آن جلد كه در باره ي شعر 
است.  رسيده  به  چاپ  1975م  در  صفحه)   808) است 
نمي توان  را  رياضيات  باب  در  حاضر  مجلد  بنابراين، 
به تنهايي ارزيابي كرد، بلكه بايد آن  را يكي از جلدهاي 
به گونه اي  آن ها  در  سزگين  كه  دانست  مجموعه اي 
فقه،  تاريخ،  حديثي،  نوشته هاي  قرآني،  علوم  نظام مند، 
عقايد، تصوف، شعر، پزشكي، داروسازي، جانورشناسي، 
كيميا، شيمي، گياه شناسي، كشاورزي و اكنون رياضيات و 
به زودي نجوم و احكام نجوم، فيزيك و فلسفه را بررسي 
كرده است. نويسنده ي مقاله ي حاضر همچنان از دستاورد 

عظيم سزگين حيران و شگفت زده است.
يادداشت هايي كه در پي مي آيد، مدخل هاي سزگين 
براي برخي از مؤلفان را تكميـل مي كند. در اين مرحلـه، 
افزودن دست نويس هاي ديگر از آثاري كه سزگين چندين 
بيهوده اي  كار  است،  كرده  فهرست  را  آن ها  از  نسخه 
خواهـد بود. تالش من بر اين بوده است كه نقد خود را 
به آثار رياضي و آثار نجومـي كه با تاريخ رياضيات پيوند 
از  بيش  يادداشت ها  اين  سازم.  محـدود  دارد،  خاصــي 
هر چيــز نقل قول ها و ارجاعات كتاب شناختي هستند 
دربارة  سزگيــن  آغازين  گفته هاي  خصوص  در  من  و 
زيرا  نكرده ام،  نظــري  اظهار  دستاوردهايشان  و  مؤلفان 
نوشته هاي  پايه ي  بر  سزگين  نتيجه گيــري هاي  اساسًا 

درجـه ي دوم است.

خلط ميان دو شخصيت
حسن انصاري قمي1

نويسنده اين سطور از سال ها پيش مطالعه بر روي رجال 
حديث و فقه و كالم امامي را در دورة مياني شيخ طوسي 
و منتجب الدين رازي، به دليل كاري كه به عنوان تكملة 
تحقيق متن كتاب فهرست منتجب الدين در دست انجام 
دارد، پي گرفته است. مرحوم محقق طباطبايي در اواخر 
به  را  منتجب الدين  فهرست  دوم  طبع  پربركتشان  عمر 
نويسندة اين سطور واگذار كردند و من نيز متن كتاب را 
باري ديگر با دست نوشته هاي اولية محقق طباطبايي مقابله 
كردم و هم در مقدمه و هم در متن و يا حواشي كتاب 
افتاده  نخست  چاپ  از  يا  كه  برخوردم  زيادي  موارد  به 
بود و يا از مطالبي بود كه به خط آن مرحوم در اختيار 
من براي مدتي قرار گرفت و جزء تعليقات و اصالحاتي 
شخصي  چاپي  نسخة  دو  در  بعدها  مرحوم  آن  كه  بود 
آنها  تزريق  به  سطور  اين  نويسندة  و  بودند  افزوده  خود 
آن  سفارش  بنا به  كرد.  مبادرت  جديد  تحقيق  داخل  در 
مرحوم، من تمامي اصالحات و اضافات را بر اساس منابع 
پيشگفته در ويرايش جديد داخل كردم و عالوه بر آن، 
باز به سفارش ايشان تعدادي از كتاب هاي مهم در تراجم 
و رجال را كه ايشان بنا داشتند در تكميل تعليقاتشان به 
آنها نيز مراجعه كنند، مورد مراجعه قرار دادم و البته الزم 
بود كه در مواردي كه كتاب ها در سال هاي پس از چاپ 
نخست، منتشر شده بود و آن مرحوم از نسخه هاي خطي 
مواردي  گردند.  اصالح  ارجاعات  بودند،  برده  بهره  آن 
فهرست  بر  ارموي  محدث  مرحوم  تعليقات  در  هم 
منتجب الدين وجود داشت كه ايشان به احترام كار ايشان 
در چاپ خود عمومًا اشاره اي به آن موارد نكرده بودند و 
البته پس از انتشار تحقيق مرحوم محدث، ديگر نيازي به 
اين حساسيت ديده نمي شد و الزم بود كه آن موارد هم 
در شكل ويژة خود در تعليقات طبع جديد مورد مالحظه 
قرار گيرند. با اين وصف با توجه به اجازه اي كه از آن 
مرحوم داشتم، تصميم گرفتم كه آنچه در حوزة كار ايشان 
نسبت  خاص  توصيه  ايشان  نحوي  به  يا  و  است  بوده 
به اعمال آن موارد داشته اند (مانند شماري از كتاب هاي 
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