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جنابعالی  لطف  به  كه  ميراث  گزارش  شمارۀ  آخرين  در 
و همكاران به دست من رسيد (ش 31 ـ32: فروردين و 
ارديبهشت 1388)، جزو يادداشتهای فاضل ارجمند آقای 
للصغار»  «الزاجرة  رسالۀ  به  نيز  اشاره ای  افشاری،  مهران 
زمخشری (465ـ538 ق) به عنوان منبعی كهن در مورد 
خيام شده بود (ص 16) و ايشان حدس زده اند كه اين 
از  آن  در  كه  است  مأخذی  كهن ترين  زمخشری،  رساله 
و  رفته  سخن  نيشابوری  خيامی  ابراهيم  عمر بن  حكيم 
تاكنون كسی متذكر آن نشده است. ضمن تأييد اين نكته 
كه رسالۀ مذكور كهن ترين مأخذ در شناخت خيام است، 
بديع الزمان  مرحوم  كه  می شوم  يادآور  نيز  را  نكته  اين 
فروزانفر اين مأخذ ارزشمند را 61 سال پيش، دقيقًا روز 
سه شنبه 8 خرداد 1327، طی نطقی كه در دانشكدۀ ادبيات 
كتاب  در  آن  متن  و  كرده  معرفی  فرمودند،  ايراد  تبريز 
مجموعه مقاالت و اشعار استاد بديع الزمان فروزانفر كه 
سال 1351 به اهتمام آقای عنايت هللا مجيدی فراهم آمده، 
چاپ  به  خيام»  زندگانی  از  اطالع  «قديم ترين  عنوان  با 
رسيده است (صفحات 242ـ268). متن اين سخنرانی را 
علی دهباشی ديگر بار در كتاب می و مينا تجديد چاپ 

كرده است (تهران، 1383، ص 20ـ43).
مرحوم فروزانفر در سخنرانی عالمانۀ خود ابتدا بحث 
مفصلی در مورد صحت انتساب رسالۀ «الزاجرة للصغار» 
به زمخشری پيش كشيده، سپس سعی كرده تاريخ تقريبی 
نگارش رساله را به دست دهد كه مشخص شود قديم ترين 
(قديم تر  است  شده  ياد  خيام  از  آن  در  كه  است  متنی 
الحكمة  صوان  تتمۀ  و  سمرقندی  عروضی  چهارمقالۀ  از 
فروزانفر،  مرحوم  بررسيهای  طبق  بيهقی).  ابوالحسن 
رسالۀ مذكور قبل از مسافرت زمخشری به مكه (در  سال 
516 ق) نگارش يافته است. بخش سوم سخنرانی مرحوم 

مورد  در  زمخشری  عبارات  بررسی  و  نقل  به  فروزانفر 
آن  را  سخنرانی  بخش  اين  البته،  دارد.  اختصاص  خيام 
جزييات  وارد  و  كرده  برگزار  اختصار  به  بسيار  مرحوم 
و  خيام  مالقات  ماجرای  دقيق تر  شرح  است.  نشده  آن 
زمخشری را می توان در كتاب ارزشمند اما مهجور حكيم 
عمر خيام و رباعيات اثر آقای كاظم برگ نيسی (تهران، 
57) ديد. به نظر آقای برگ نيسی، مالقات  1383، ص 55ـ 
ميان خيام و زمخشری بين سالهای 503 تا 507 هجری 

در شهر مرو صورت گرفته است.
سيد علی ميرافضلی

عنوان  با  يادداشتی  وزين  نشريۀ  آن  31ـ32  شمارۀ  در 
«شاهين و ترازو: نام پارسی دو ستاره» به قلم آقای سيد 
تاريخ  دكتری  دورۀ  دانشجوی  رودبرده،  مظفری  محمد 
ذكر  كه  بود  شده  منتشر  انسانی  علوم  پژوهشگاه  علم 

نكاتی در راستای تنوير اذهان خوانندگان الزم نمود.
برای  كه  نشده  است  مدعی  يادداشت  نگارندۀ  گرچه 
مطلب  سياق  اما  می كند،  اشاره  نكات  اين  به  بار  نخستين 
يادآور  لذا  اندازد.  گمان  اين  به  را  خواننده  است  ممكن 
می شود كه مطالب درست اين يادداشت كمابيش بخشی از 
مطالبی است كه پاول كونيتچ، پژوهشگر آلمانی تاريخ نجوم 
در اثر مشهور خود «نامهای عربی ستارگان در اروپا» ــ كه 
دو  ذيل  ــ   شده  منتشر  آلمانی  زبان  به  و  در 1959ميالدی 
مدخل Alshin/Alschain و Tarzend/Tarazed آورده است. 
(فارسی بودن شاهين و ترازو و ارجاع به آثار كونيتچ را حتی 
كرد).  پيدا  ويكی پديا  چون  سهل الوصولی  منابع  در  می توان 
البته نگارندۀ يادداشت، نام اثری ديگر از كونيتچ را كه روايت 
انگليسی مختصر همين كتاب است  و در 1986م توسط ناشر 
كتاب نخست منتشر شده در شمار مآخذ خود آورده اند، اما 
از متن يادداشت نمی توان دريافت كه نوشتۀ ايشان در واقع 

ترجمه گونه ای از پژوهش اخيرالذكر كونيتچ است.
تيم  انگليسی  روايت  اين  آوردن  فراهم  در  همچنين 
كه  داشته  مشاركت  دوم  مؤلف  عنوان  به  نيز  اسمارت 
متأسفانه نامش در يادداشت نيامده است. مروری كوتاه بر 
روايت آلمانی اين اثر روشن می سازد كه كونيتچ نكات 
مهم ديگری نيز در اين باب آورده است كه در يادداشت 
آقای مظفری ديده نمی شود (بيشتر منابعی كه در اين جا 
بدانها اشاره كرده ام، جز يك مورد، در واقع برگرفته از 
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كتاب كونيتچ است و تنها به جای ارجاع غير مستقيم و به 
واسطه به منابع اروپايی و دست نوشته ها، ارجاع به نسخۀ 
چاپی جايگزين شده است). گويا علت اين امر آن است 
كه روايت انگليسی مورد استفادۀ ايشان بسيار مختصرتر 
می رسد  نظر  به  همچنين  است.  بوده  آلمانی  روايت  از 
صوفی  عبدالرحمان  صورالكواكب  به  مظفری  آقای  كه 
مراجعه نكرده و تنها به تكرار ارجاع كونيتچ ـ اسمارت و 
ذكر منابع آنها در پايان يادداشت خود بسنده كرده  است؛ 
نام  دو  «اين  است:  آورده  خود  يادداشت  در  ايشان  چه 
در صورالكواكب عبدالرحمن صوفی آمده است؛ در نزد 
صوفی ”شاهين ترازو“ اصطالحی است كه عوام به ستارۀ 
نسر طائر (α Aql) داده اند، چون سه ستارۀ فوق الذكر در 

آسمان بر يك خط مستقيم پديدار می شوند.»
دعوی  ايشان  كه  صورالكواكب  عربی  متن  در  اما 
مراجعه به آن را دارد هيچ نشانی از اين دو واژه نمی يابيم. 
در صفحۀ 211 چاپ حيدرآباد چنين آمده است: «... و 
العامة تسمی الثالثة المشهورة ”الميزان“ الستواء كواكبه.»

همچنان كه می بينيم، صوفی اصًال اشاره ای به دو واژۀ 
عربی  لفظ  از  فقط  بلكه  ندارد  ترازو  و  شاهين  فارسی 

ميزان (ترازو) ياد می كند. 
در واقع آنچه كونيتچ نقل كرده و گويا آقای مظفری از 
آن صوفی دانسته، بخشی از كتاب بيست باب در معرفت 
اسطرالب خواجه نصيرالدين طوسی است، آنجا كه وی در 
باب بيستم «در معرفت ستارۀ چند كه بر اسطرالبها نقش 
كنند» آورده است: «و در مقابل او از سوی مشرق و جنوب 
نزديك [كنار] مجّره ستارۀ روشن بود ميان دو ستارۀ ديگر 
تاريك كه مثال خط مستقيم [باشد] و عوام آن را شاهين 

ترازو خوانند، آن ستارۀ روشن نسر طاير است.»
البته به گمان اين جانب، شايسته بود كه ايشان در اين 
موضع به ترجمۀ فارسی صورالكواكب كه اتفاقًا آن نيز به 
قلم خواجه نصيرالدين طوسی است و كونيتچ دست كم 
می افكند؛  نگاهی  نكرده،  اشاره  بدان  آلمانی  روايت  در 
آنجا كه خواجه در ترجمۀ عبارت صوفی نامهای عربی 
عوام  «و  است:  گفته  و  برگردانده  پارسی  نامهای  به  را 
راستی  جهت  از  خوانند،  ترازو  را  طائر  نسر  كوكب  سه 

كواكبش بر  مثال شاهين.» 
اما باز هم بايد توجه داشت كه راه  يافتن اين دو 
واژه در ترجمۀ فارسی را نمی توان با عبارت «در نزد 

صوفی...» تعبير كرد. 
صورت  دسترس  در  عربی  متون  در  بنده  روی  هر  به 
«الشاهين» (با الف و الم) را نيافتم. بحث نگارندۀ يادداشت 
دربارۀ «ترازد»  و اشاره به مصحف بودن آن نيز در همان 
فارسی  شاهدی كه از ترجمۀ  اثر كونيتچ آمده است و با 
صورالكواكب بدان افزوديم ترديدی در آن باقی نمی ماند. 
مطالب  از  هم  چندان  مظفری  آقای  يادداشت  البته 
ايشان  قطعی  نظر  اظهار  اين  مثًال  نيست.  خالی  نو 
اعراب  صورت پردازی  از  مأخوذ  عربی،  «نامهای  كه 
باديه نشين از ستارگان است كه پيش از ورود صورتهای 
چهل و هشت گانۀ يونانی به جهان اسالم (از طريق ترجمۀ 
مجسطی بطلميوس به عربی) وجود داشته است»، دست 
ذكر  معتبری  منبع  هيچ  در  كنون  تا  قطعيت  اين  با  كم 
نشده است و از اين جهت ايشان بر ديگر محققان فضل 
تقدم دارند. هرچند با يك نگاه به نام برخی اسامی عربی 
می توان  دارند،  رواج  نيز  اروپا  در  امروزه  كه  ستارگان 
نامهای  عربی  ترجمۀ  واقع  در  كه  يافت  را  نام  چندين 
يونانی ستارگان هستند و بی شك  و بر خالف حكم كّلی 
آقای مظفری بايد اين نامها را به بعد از آشنايی مسلمانان 
با المجسطی بطلميوس نسبت داد. از آنجا كه نمی خواهم 
از بحث  شود،  نوشتۀ ايشان طوالنی تر  از  يادداشت بنده 

دربارۀ نكات ديگر خودداری می كنم. 
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