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اشاره: 

آنچه در پی می آيد يادداشتی از عبدالغفار نجم الدوله  )1255-

ــد  ــد علی محم ــار و فرزن ــمندان دورۀ قاج 1326 ق( از دانش

ــت كه  ــی )1215-1293 ق( رياضيدان عهد قاجار اس اصفهان

ــيخ  ــکول ش ــنگی كش در پايان جلد اول )از پنج جلد( چاپ س

ــت. گاليۀ عبدالغفار از   بهائی )چاپ تهران، 1321 ق( آورده اس

ــواران بی اخالق و توضيحات او دربارۀ آثاری كه تأليف  پخته خ

يا ترجمه كرده خواندنی است.

ــرح زحمات تصحيح و طبع كتاب كه می بايست در ورق اول  ش

نوشته شود اينجا نقل شد.

باسمه تعالی

ــيخ  بهائی - عليه  ــکول ش ــی نماند كه چون كتاب كش مخف

الرحمه - به اسلوبی تأليف شده كه مطبوع همۀ طباع گرديده 

ــکول  ــد مثل كش ــته ش و بعد از آن كتبی چند به تقليد آن نوش

ــدند  ــکول و غيره؛ ولی مطلوب و مرغوب واقع نش فالن و مش

ــکول با هزاران رنج و  ــال 1295 يک نسخه كش و حقير در س

ــلوبی خوش به طبع رسانيد و شرح  زحمت تصحيح نموده، باس

ــی را  زحمات خود و مرحوم برادرم ميرزا عبدالوهاب منجم باش

ــيۀ  ــۀ اول و 150 و 151 درج نمود و اعالنی در حاش در صفح

ــده  ــت كه عادت بعضی از ما ايرانيان تربيت ش صفحۀ اول نوش

ــالها رنج برد و زحمت كشيد و  ــخصی س ــت كه چون ش اينس

ــد و عمر عزيزی صرف نمود تا هنری يا  ــاراتی متحمل ش خس

چيزی را كامل و تمام و صحيح نمود ناگاه گرسنه ها و بی هنرها 

از گوشه ای كمين كرده، خيز نموده آن لقمه را از چنگ صاحب 

ــالن آن بود كه اقاًل  ــاره اش می ربايند و مقصود از اين اع بيچ

ــند و زحمات چندين سالۀ ما را به  ــم از اين كشکول بپوش چش

هدر ندهند. 

با اين تفصيل همين كه بعد از چندين سال تحمل تصحيح 

ــيد و منتشر گشت فوراً  ــخۀ حقير به طبع رس و مخارج زياد نس

در بمبئی حقوق صرف مال و عمر اينجانب را بالعوض ربودند 

ــوده، چاپ كردند و  ــخه نقل نم و بدون زحمت از روی آن نس

ــخۀ  ــده كرده و به قيمت نازل فروختند و پانصد جلد نس پراكن

اينجانب مدت بيست و پنج سال فروشش طول كشيده و هنوز 

ــخه های چاپ سابق  ــت. و چون بعضی نس هم مبلغی باقی اس

ــزو افتاده پيدا  ــع نقص درآمد و يک جزو و دو ج ــد موض در چن

ــد كه محض رفع عيب آنها كشکول را مجدداً به  كرد ناچار ش

طبع رساند مطابق وضع اول و چون بعضی اغالط در چاپ اول 

ــت رفته بود، در اين  اتفاق افتاده و بعضی اغالط از نظر و از دس

ـ من البدو الی الختم؛  ــدـ  ــغول تصحيح آن ش موقع مجدد مش

ــر مطلب را به مأخذ آن رجوع كرد و به دقِت تمام باز مدت  و ه

ــال اوقات مصروف نمود به قدر قوه و استطاعت اغالط  يک س

ــد. و به عالوه  ــايد باز بعضی از نظر افتاده باش را رفع نمود و ش

ــتی به ترتيب حروف تهجی برای آن وضع نمود  جدول فهرس

الكن خيلی زياد شد از درج آن صرف نظر كرد و اينک مشغول 

ـ بعون اهلل تعالی. طبع آن می شودـ 

ــعار  ــخۀ معياراالش ــکول نس و در ضمن كار روی اين كش

ــی را در  ــه نصيرالدين طوس ــلطان المحققين خواج ــاب س جن

ــيار خوب نوشته اند و كمياب است برای  عروض و قافيه كه بس

انتشار نسخه به طبع رسانيد.

ــانيده بعد از  ــن تاريخ به طبع رس ــه حقير تا اي ــی ك و كتب

ــۀ دارالفنون  ــخصی خود كه تدريس در مدرس ادای تکاليف ش

ــتخراج تقويم و امتحانات در  ــوده و تأليف كتب رياضی و اس ب

ــته در آن بين به اين امور  ــب ملّيه و غيره هر وقت توانس مکات

قويمه پرداخته از اين قرار است: اول كشکول دو نوبت 2. شرح 

حكایت عبدالغفار نجم الدوله از سرقت آثارش

محمـد باقـری*

* عضو هيئت علمی پژوهشکدۀ تاريخ علم
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فصوص  الحکم قيصری 3. منطق الطير شيخ عطار 4. اسرارنامۀ 

ــيخ نجم الدين رازی به انضمام  ــيخ عطار 5. مرصاد العباد ش ش

ــدأ و معاد خواجه نصير در يک مجلد 6. منتخب مرصاد العباد  مب

ــال ميرمصطفی 9. لوايح جامی به  ــون اخبار الرضا 8. رج 7. عي

ــکی و شرح مجذوبعلی شاه بر  ــرح قصيدۀ ميرفندرس انضمام ش

ــائل  ــتمل بر رس ــای حضرت امير 10. عوارف المعارف مش دع

عرفا. 

ــاب 2.  ــر: اول كفايةالحس ــود حقي ــی خ ــب تأليف و از كت

ــتقيمة الخطوط 3. ايضًا  ــه به انضمام مثلثات مس كفايةالهندس

ــه  ــوط تر 4. بدايةالهندس ــه، چاپ دوم خيلی مبس كفايةالهندس

ــه هزار مسئله 6. ايضًا بداية  ــاب به انضمام دو س 5. بدايةالحس

ــلوبی ديگر 7. بداية النجوم در علم  ــاب بی مسائل به اس الحس

هيئت جديد 8. وسيط الحساب 9. كفايةالجغرافيا در اصول علم 

جغرافيا 10. بدايةالجبر در اصول علم جبر و مقابله تا آخر درجۀ 

ــۀ جغرافيا با شرح آن 12. نقشۀ شهر دارالخالفة  دوم 11. نقش

طهران.

ــيده  و اما كتب ترجمه و تأليفی حقير كه هنوز به طبع نرس

ــود: اول قانون ناصری در علم هيئت و  آن هم چند جلد می ش

نجوم جديد 2. ترجمۀ كتاب آس��مان در نجوم طبيعی 3. علم 

ــد 4. اصولی در فيزيک 5. علم  ــتاتيک« گوين تکافؤ قوا كه »س

ــيمی[( 7. هندسه  ــکريپ تيو ]= ترس ــه )دس بخارات 6. هندس

ــوری و دائمی 9.  ــازی ف ــه ]= رقومی[( 8. قلعه س ــالن كوت )پ

راه سازی و پل سازی و غيره.
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