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آمـده  ) National Library of Medicine (1در كتابخانة ملّـي پزشـكي ايـاالت متحـده    
الخامـسة  «كتابي دارد بـه نـام   ) ق1132-1106حدود (الدين محمدالحسني  قوام« : است

كه مشتمل بر پنج شعر تعليمي در زمينة پزشكي، نجوم، رياضيات، خطـاطي و           » القزوينيه

 وي در شهر قزوين مـشغول بـه كـار و     دالّ بر اين است كه    نام كتاب   . هدايت خاصه است  
 شـامل   ،شـود ه در ايـن مركـز نگاهـداري مـي         اي از كتـاب كـ     نسخه» .فعاليت بوده است  

نام دارنـد   الحسابنظم و االسطرالبةعروهاي نجومي و رياضي آن است كه به ترتيب          بخش

ـ مربوط به اسطرالب است كه در آن شرح ايـن ابـزار   چنان كه از نامش پيداستو اولي ـ 
مركـز تـاريخ     در نسخة مربوط به اين       .نجومي و كاربردهاي آن به نظم كشيده شده است        

االسطرالبةعروو تاريخ سرايش ) fol. 48b, Lines 1-2(ق 1112،الحسابنظمسرودن شعر

ايـن نـسخه توسـط    . نسخة مذكور مهر مؤلف را در پايـان دارد ). fol. 79a(ق است 1123
ؤلف استنساخ شده و خود مؤلف اين نسخه را تصحيح كرده و مهر             ماي براي   كاتبي حرفه 

 اسـت؛ بنـابراين     ق1132خ در صفحة پاياني آمده است كه تاريخ آن          وي و توضيحات نسا   
.برداري شده باشدق نسخه1132 و 1112نسخة مذكور بايست بين تاريخ 

 در اين مركـز نگاهـداري   MS A 86 items: 2&3هاي اين دو بخش از كتاب به شماره
گر از ايـن كتـاب       بنا بر اطالعات ارائه شده توسط اين مركز، تنها يك نسخة دي            شود و مي

؛ ولـي MS 294(2شمارة (شود وجود دارد كه در كتابخانة شهر موصل، عراق نگاهداري مي

1. http://www.nlm.nih.gov/hmd/arabic/welcome.html
2. Brockelmann, C., Geschichte der arabischen Literatur, Supplement, vol. 1, p. 826 & vol. 

2, p. 592.
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) 5/1542 و 6(موجـود اسـت   نيز اي در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران     نسخه :بايد گفت 
هـايي از همـان     تـوان دريافـت ايـن نـسخه بخـش         كه با مقابلـة سـادة صـفحات آن مـي          

نسخة دانشگاه تهران عالوه بر اين دو بخش، حاوي بخش مربـوط            . ت اس الخامسةالقزوينيه

،ايـن كتـاب   ) اسـطرالب (بخش مربوط به نجوم     ).7/1542(به طب اين رساله نيز هست       
هـاي  هـاي سـادة نجـومي از طريـق داده    اي كميت مطالبي براي استخراج پاره    مشتمل بر 

. است1رصدي مانند ارتفاع خورشيد
رود، بـه مطالـب تخصـصي در حيطـة نجـوم      اي انتظار مي  سالهگونه كه از چنين ر    آن

 و صـوفي رازي، نـصيرالدين طوسـي   چنان كه در آثار وزيـن منجمـان گذشـته ماننـدِ         آن
 اسـت،    نگاشـته شـده    العمـل باالسـطرالب    عمـدتاً بـه نـام        يهـاي بيروني در قالب كتـاب    

از سـوي ديگـر،     . استهاي عام و همگاني     پردازد و بيشتر كتابي دستي براي استفاده      نمي
نويسي و به عبارتي درجا زدن در حـد       گردد كه تحشيه  تأليف اين كتاب به روزگاري برمي     

مؤلفـان بـه    . آثار گذشته، سه تا چهار قرن پيش از آن در جهان اسالمي آغاز گـشته بـود                
پرداختند و گاه همان معلومات تجربي و       جاي سير افزايشي، به تكرار و مرور آثار قدما مي         

نگارنـده كـه آثـار و نـسخ خطّـي مربـوط بـه        . كردنـد علمي را با انشايي تازه تنسيق مـي      
مطالعـه  ) شـيخ بهـايي و شـيخ عـاملي        (اسطرالب را از قرون اولية اسالم تا دوران صفوي          

گرايـي پـس از      ق تـا مدرسـي     5-3گرايي قـرون    نموده، به عيان اين دگرديسي از تجربي      
اسـتيعاب فـي    صـوفي رازي يـا     العمل باالسطرالب الً در   مث. غزّالي را مشاهده نموده است    

االسطرالب صنعةاستيعاب في وجوه ممكنه في      اين رساله غير از     ( بيروني   علم االسطرالب 

چـه كـه    هدف از نگارش كتاب، آشنايي با علوم اوايل عنوان شـده اسـت؛ زيـرا آن       )2است
هـاي رياضـي   ترين شاخهاالسطرالب ناميد و آن را از شريف بعدها نصيرالدين طوسي علم     

اسـطرالب  .  جزو مواردي بود كه در جريان نهضت ترجمه وارد جهان اسـالم شـد           ،دانست
هـاي مختلـف   هـاي آن در مـوزه    استاندارد كه امروزه در تاريخ علم از آن نام برده و نمونه           

ورشيد، عرض بلـد، تعـديل، سـاعات مـستوي و معـوج،        ارتفاع خورشيد، بيشينه مقدار ارتفاع خورشيد، ميل خ       . 1
...البروج، تسويه بيوت و ارتفاع قطب فلك

.هاي ساخت و مباني رياضي اسطرالباولي دربارة كاربردهاي اسطرالب است و دومي دربارة انواع و شيوه. 2
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 فزاري در نيمة دوم سدة هشتم ميالدي سـاخته شـد؛ امـا سـاخت                شود، توسط يافت مي 
هـايي از آن بـر جـاي    گردد؛ اگرچه نمونه بازمي) دوران هلني (اسطرالب به پيش از اسالم      

ــ از  گويـد نـديم مـي  چنـان كـه ابـن   نماند، لكن كتب مربوط به كاربردهـاي اسـطرالب ـ   
آيـد  سيده بود؛ اما چنان كه برمي  نويسندگاني نظير تئون اسكندراني به دست مسلمانان ر       

روند خطّي انتشار علم از ياد مسلمين رفت و منشأ آن كه به بطلميوس و به روايـت وي،                   
گـشت  ابرخس و مهندسان اسكندراني نظير ويتروويوس بـازمي  / پيش از او به هيپارخوس    

 الب  ، به افراد اساطيري نظيـر     )دانستندگونه كه منجمان متقدم تمدن اسالمي مي      همان(
 نظير اين اتفاق براي يافتن منشأ هر علم در گذشته به            .1پسر ادريس نبي نسبت داده شد     

الـصفا نيـز در رسـالة مربـوط بـه نجـوم بـه هنگـام          كه اخـوان   چنان ؛كرّات رخ داده است   
 بطلميوس، ارسطو و هيپـارخوس،  اد تاريخي نظير  برشمردن پيشينيان اين علم پس از افر      

جـا بـه فاصـلة     ولـي در ايـن     ؛رسدوخ و سفر او به فلك زحل مي       به اسطورة هرمس يا اخن    
.كمي در ابعاد تاريخي شاهد وقوع همين اتفاق هستيم

نـه تنهـا باعـث      ) الخامـسة القزوينيـة   (هاي علمي در اين كتـاب       قلّت اطالعات و يافته   

كاهش ارزش تاريخي آن نخواهد بود، بلكه مانع از تالش براي به دست آوردن دو نـسخة                 
تا جايي كـه  ر و تصحيح و انتشار آن نخواهد گشت؛ زيرا عالوه بر ايراني بودن مؤلّف، ـ ديگ

.2 يكي از دو ارجوزة باقي مانده در اين زمينه استاالسطرالبةعرونگارنده خبر داردـ 

نـسخه خطـي   ←. وردآ مـي  اسـطرالب معرفةصد باب در جالب است كه نصيرالدين طوسي همين مورد را در        . 1

.ب2:  ب حقوق75دانشگاه تهران، ش
اي منظـوم نيـز از شـيخ محمـد     عالوه بر ابيات شيخ بهايي در زمينة اسطرالب كه نسبتاً معروف اسـت، رسـاله    . 2

. در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران موجود است8/1542وسيم به شمارة 
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)NLM( در كتابخانة ملّي پزشكي آمريكا الحسابنظم و االسطرالبةعروصفحات نخست : 1تصوير

 در نسخة كتابخانة مركزي دانشگاه تهراناالسطرالبةعرو و آغاز الحسابنظمصفحة پاياني : 2تصوير



155/...اي خطي شناسايي نسخه

هايي كه در مستطيل قرار داده شده است، مطالبي است كه در صفحة بخش (االسطرالبةعرو: 3تصوير

) آمريكا وجود داردنخست نسخة

 از نسخة دانشگاهالخامسةالقزوينيةبخش مربوط به طب در : 4تصوير


