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 چكيده

به معرفی و تشريح علم ترين سند موجود به زبان فارسی كه  بسيار كهنبه احتمال 
، يعنی كمتر از ربع قرن م1624ست كه در سال ا ای امهن است، ت جديد پرداختههيئ

براهه، در دوران شاه عباس اول تدوين شده است. اين نامه را  تيكوپس از مرگ 
دان ايتاليايی  كشيش و رياضی بر اساس گفتار ،پيترو دالواله زادۀ ايتاليايی، اشراف

الدين الری نوشته و برای او فرستاده  كريستفرو بوری خطاب به دوست منجمش زين
برتری برای اثبات همراه آن پردازد و  مدل براهه می نامه دالواله به تشريحاست. در اين 

ه بر آن از رونق علوم رياضی و . عالوآورد دليل می ام بطلميوسیمقايسه با نظدر  آن
گويد و از كوپرنيك و كپلر وگاليله به عنوان بزرگان اين علوم  هيئت در اروپا سخن می

دهد. دالواله  مشتری مید اقمار ختراع تلسكوپ و رصاز ا برد. وی همچنين خبر نام می
و سعی دارد  گويد راهه با كتب مقدس مسيحيان سخن میمطابقت مدل ب در خاتمه از

و وحی های مقدس  كتابمغايرتی با نص  اين مدلالدين الری را قانع كند كه  زين
 ندارد. 

 
ت هيئبراهه، زين الدين الری، علم  تيكوپيترو دالواله، كريستفرو بوری،  ها: كليدواژه

 جديد، انتقال علم
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 مقدمه
 یها سرزمين و خاورميانه به كه يیايتاليا ۀزاد اشراف) م1652-1586( 1دالواله ترويپ

 یاز بغداد راه م1617در سال  .برد سر به اريد آن در ها سال و كرد سفرآن  مجاور
خدمت شاه  به یقشون عثمان هيشركت در جنگ عل یبعد برا سال كي و اصفهان شد

 ايتالياز آنجا به ا تاعزم سفر به هندوستان كرد  م1621 در سال یعباس درآمد. و
 .ودبر هندوستان به يیايجنوب شد تا از راه در ۀاز اصفهان روانه همين سبب ب ،بازگردد

مناقشات  ريدرگ یسيانگل یجنگ یها یچون در آن هنگام شاه عباس با كمك كشت اما
در  یمدت و افتاد قيهرمز بود، سفرش به تعو ۀرياز جز انيالغراندن پرت رونيب یبرا ینظام

 و آشنا یالر نيالد نياز جمله ز اريآن د یدر آنجا با حكما ماندگار شد و و الر رازيش
 ارياقامت او در آن د .رفت به هندوستان م1623سال  ليدر اوا سرانجامگشت.  معاشر

 موطنش به یدور سال هنُ از پس م1626 سال در عاقبت تا ديسال طول كشدو از شيب
ها در آن كهبه دوستانش نوشت  بسياری یها نامه مدت نيا در دالواله. كرد مراجعت رم

 2است. آوردههايی كه به آنها مسافرت كرده بود  مكان احوال و اوضاع از یقيشرح دق
 است، نشده منتشر كنون تا كه ،یالر نيالد نيز یدانشمند ايرانله به ادالو ۀنام

 علم ۀبار در یاجمال یشرح آن در كه است یفارس ۀنوشت دست نيتر یميقد احتماالً
 نامه نيا یمحتوا و یخيتار تياهم از كه یپژوهشگر نياول. شود یم افتي ديجد هيئت

 یا نگارنده هم در مقاله 3.) بودم1993-1913( یليياص نيديآ معلنگار  خيتار داد خبر
 4كرده است. عرضهنامه  نيا ۀدر بار یگزارش رانيدر ا ديعلوم جد شيدايراجع به پ

                                              
1. Pietro Della Valle 

مربوط به اقامتش در تركيه  ،فقط جلد اولكه از آن ميان  اند ايتاليا منتشر شده به عنوان سفرنامه در دالواله مراسالت اكثر .2
و قسمت چهارم مربوط به  م1658انتشار يافت. دو جلد مربوط به اقامتش در ايران در سال  م1650در سال او زمان حيات  در

اع الدين شفا به فارسی ترجمه و تحت عنوان جايران توسط ش منتشر شدند. بخشی از سفرنامۀ او به م1663هندوستان در سال 
 در تهران منتشر شده است. ش1348سفرنامۀ پيترو دالواله در سال 

3. Sayılı, A., “An Early Seventeenth Century Persian Manuscript on the Tychonic System”, 

Anatolia 3 (1958), pp. 84-86. 

4. Arjomand, K., “The Emergence of Scientific Modernity in Iran: Controversies Surrounding 

Astrology and Modern Astronomy in the Mid-Nineteenth Century”, Iranian Studies, 30, 1-2, 

1997. 
 منتشر خواهد شد.] ميراث علمی اسالم و ايران[ترجمۀ فارسی اين مقاله در نشريۀ 
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 یها فصل وعنوان كرده ادياز آن  یا هم در مقاله سونيا برنتيسخانم  یپژوهشگر آلمان
از  آمد كه غمينامه در نيا تياكنون به خاطر اهم 1.است برگردانده یسيانگل به را آن

 دسترس پژوهشگران به دور باشد. 
نامه را بر اساس  مطالبكند، او  یاشاره م نامه نيدرا كه دالواله خود چنان

كرده است. او  ميتنظ 2یبور ستُفُرويبه نام كر يیايتاليا شيكش كي هايش از گفتار شنيده
 یطرح دوست یبا و و شد آشنا 3هوَدر شهر گُ ايتاليهنگام مراجعتش به ا شيكش نيبا ا

 ۀنامه در واقع ترجم ني. اداشتادامه  یبور یزندگان انيتا پا یاين دوست و ريخت
 ۀكرده بود. بنا بر گفت انيب ینيدالواله به زبان الت یبرا یبور ستفروياست كه كر یمطالب

از  شيپ ینوشته بود ول هيئتدر علم  یكه بور است یكتاب ۀمطالب خالص نيدالواله ا
رفته است.  نياز ب يیايسفر در كي در بر اثر توفانی اش ه، دستنوشتشودآن كه منتشر 

 .است یبور ستفرويكر اثر نيا یاصل ۀدآورنديپد كه گفت توان یم نيا بر بنا
در شهر رم  م1632در سال  و متولد شد النيم در م1583در سال  یبور ستفرويكر

در  م1606و از سال  زمان خود تسلط داشت اتياضيو ر تئيبه علم ه یو 4.درگذشت
از نظام  هيئتدر علم او . پرداختمدارس  در تئيو علم ه اتياضير سيبه تدر ايتاليا
به آن افزوده  يیها هيزفرضيخود ن یولكرده  یروي) پم1601-1546براهه ( تيكو یهانيك

به عنوان  م1615درسال  یو به آن اشاره خواهد شد.نامه و در متن  ريكه در ز است
 ديشا .ه بوداز مدرس یحرفه اخراج و رييتغ نيعلت ا شد كه ايجنوب شرق آسروانۀ مُبلّغ 
 م1612اقل تا سال بوده است. او حد ليدخ یها در اخراج و هينظر نيبرهم یو یپافشار
 طيبه محنتوانست  گريد سياز تدر تيمحروم پس از یول داشت اشتغال سيبه تدر

 فرستاده شود. ايبه عنوان مبلغ به آس تقاضا كردبازگردد، بنا بر اين  یدرس

                                              
1. Brentjes, S., “Early Modern Western European Travellers in the Middle East”, 

وسل،  اه پورجوادی، ژيو، گردآوری نصراللّتاريخ علم وصنعت و ابزار علمی در ايران (از قرن چهارم تا سيزدهم ه ق)در  
 .420-379 ص، صش1377

2. Christophoro Borri  
 در هند است. »Goa«منظور بندر گواه  .3

 نكـ : نامۀ كريستفرو بوری  زندگیبرای  .4
Olga Dror & K.W.Taylor, Views of Seventeenth-Century Vietnam: Christoforo Borri on 
Cochinchina & Samuel Baron on Tonkin, Ithaca, 2006. 
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در سال  )م1543-1473( كيكپرن 1یآسمان اجراماندر گردش  انتشار كتابپس از 
 نيزم تياروپا گسترده شد. مركز یدر محافل علم نيزم تيبحث بر سر مركز م1543

افالک سخت و  اي ها بود كه آسمان نيبود. تا آن زمان فرض بر ا سايكل دييمورد تأ
 شد، دهيد م1577 سال در كه یدار دنباله ۀستار كردن دصر از پس براهه تيكو جامدند.

 چون باشد، حيصح تواند ینم ها آسمان بودن جامد يۀفرض كه ديرس جهينت نيا به
 یهانيمدل ك رينظ یدر صدد برآمد مدل یكنند. و یاز افالک عبور م دار دنباله ستارگان

 خورشيد شمركز یول باشد داشته یمحاسبات عرضه كند كه همچنان سهولت كيكپرن
 گرد بر كه است ثابت نِيزم ،یوسيبطلم تئيه مثل هان،يدر مدل براهه مركز ك. نباشد

 خورشيدهمه به دور  گريد اراتيس یگردند. ول یم ای رهيدا یمدارها در آفتاب و ماه آن
 بلكهجامد و سخت  نهافالک  ايها  گذاشت كه آسمان نيند. براهه فرض را بر اشدر گرد

 ند. اليو س عيما
به  یاتيفرض یول براهه را قبول كرد یهانيمدل ك همانند اكثر منجمان آن دوره یبور

 هينظر نيگانه است. بر طبق ا افالک سه ايها  وجود آسمان اتيفرض نياز ا یكي. افزودآن 
آفتاب و  ن،يزم رامونيهوا كه پ فقط سه آسمان وجود دارد. آسمان اول هانيدر ك

راء و در و ه در آن ستارگان ثابت قرار دارنداست. آسمان دوم آسمان ستارگان ك اراتيس
 قرار دارد.  آن آسمان سوم، يا آسمان اعال

 اناًيو اح پرداخته یالر نيالد نيز یبرا ها نامه به شرح اين آسمان نيدالواله در ا
 افزوده است.بر آن  زيخود را ن ريتفس

چون  يا نه. است دهيرس یالر نيالد نينامه به دست ز نيا ايكه آ دانيم دقيقاً نمی
از  یگريد ۀنسخ چيه ،جز دو نسخه به خط مؤلفه ، بآمدخواهد  ريطور كه در ز همان

كم  باشد دهيرس نيالد نينامه به دست ز كه نياحتمال ا یول نشده است. افتي آن
معموالً له امبادله شده است. خوشبختانه دالو نامهچندين  او و دالواله انيم زيرا ست،ين

نامه  نيدر چند اواند.  كرد كه اغلب آنها محفوظ مانده یم هيته یرونوشت خود یها نامه از
 شان هدوجانب یها ینگار به نامه نيو همچن نيالد نيخود با ز یبه دوست انشيبه آشنا
است  یا نامه یالر نيالد نيزرسيدن اين نامه به  دييدر تأ یگريد لي. دلكرده استاشاره 

                                              
1. De revolutionibus orbium coelestum 
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با  دارشياز ددر آن یبوردر ايتاليا كه  1یشتاليو وسيموت شخصی به نامبه  یاز بور
دهد و  یبراهه و خودش به او گزارش م تيكو یها هيه و انتقال نظروَدالواله در گُ

 : سدينو یم
 كردم مالقات را لهادالو ترويپ ورينيهنگام مراجعتم به اروپا از راه هندوستان، س«
 به بعداً را آن هم او. كردم منتقل را نيدكتر نيا او به بود مشتاق چون و

 نيا كرده، ديتأك او كه چنان و كرد منتقل عربستان و ارمنستان ران،يا مانيحك
 »دهند یم حيترج نظرات ريسا بر را آن شانيا اكنون هم و افتاده آنها مقبول

 یالر نيالد نيآن نامه به ز دنيرس ديكه مؤ یگريگزارش سند د نيسفانه به جز اأمت
 ديبع چون ديآ یم زيآم به نظر مبالغه یگزارش بور گفت كه دينشده است. با افتيباشد 
. البته دالواله به باشد افتاده ینواح آن یعلما مقبول یسادگ به نظرات نيا كه است

به ارمنستان سفر كرده بود، و در  نيو همچن یدولت عثمان ۀسلط تحت یمناطق عرب
فرستاده و در  زين اريرا به آن د مطالب نياو ا نكهياز ا یداشت ول یاديز انيآنجا آشنا

حال اگر  ني. با استيدر دست ن یشده باشد، اطالعو آنجا آن با استقبال اهل فن روبر
آنجا  و نيتدو یدر قلمرو زبان فارس چون باشد، دهينرس نيالد نيدست زه نامه ب نيهم ا

 .دارد يیسزاب تياهم ،رها شده است
او نوشته  ۀاز آنچه دالواله در بار ريبه غ یسفانه اطالعاتأمت یالر نيالد نيراجع به ز

شد و با او  آشنا  نيالد نيبا ز دالواله در هنگام اقامتش در الر 2.ستياست در دسترس ن
پرداختند.  یم قهيعلوم دق ۀبار. آنها اغلب به بحث در كردرا آغاز  كينزد یيك دوست
 يیها كتاب ا،يتالياز او خواسته بود كه بعد از مراجعت به ا نيالد نيدالواله، ز ۀطبق گفت

داده بود تا بتواند از  ادي ینيالت یبفرستد و به او كم شيبرا تئيو ه اتياضير ۀدر بار
 از و بود لئقا بسياری احترام نيالد نيز یاستفاده كند. دالواله برا زين يیاروپا یها كتاب

 .كرد ياد می اروپا دانشمندان نيبهتر تراز هم یميحك عنوان به او
  

                                              
1. Mutius Vitellaschi 

 اميدوار است انتشار اين نامه انگيزۀ پژوهش در زندگی و آثار زين الدين الری شود. تاريخ علممجلۀ  .2
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 ها مشخصات نسخه
دو نسخه در  ني. ادر دست است ،لهاهر دو به خط دالو، نامه نيفقط دو نسخه از اظاهراً 
 نجايا در و شوند یم ینگهدار VAT PERSIANO 9-10 یها هبا شمار كانيوات ۀكتابخان

با  یئجز یها تفاوت نسخه دو نيا. اند شده مشخص »ب« و »الف« حروف با بيترت به
برگ  27 ب ۀبرگ و نسخ 30 الف ۀاست. نسخ آمده ها شتپانو در كهيكديگر دارند 

است  یا نامه به خط مؤلف وجود دارد كه لغت یالف سه برگ اضاف ۀنسخ یدر انتها .دارد
هستند  يیايتاليا ۀترجم كي ی. هر دو نسخه دارايیايتاليو ا یمعادل فارس نيشامل چند

 آمده است.  یمقابل متن فارس ۀكه همواره در صفح
 در ترجمه شجمالت و عبارات زيرادالواله فارسی را به خوبی نياموخته بوده  گويا

ه جمالت و تا آنجا كاست شده  یسع شيرايو ني. در ادارد یو لغو یدستور یهاخطا
واضح  یكه متن فارس ی. در مواردشوند نقل ناًيع رييبدون تغ فهم باشدعبارات قابل 
 نوشت به آن اشاره شده است.در پا ورجوع و متن اصالح شده  يیايتاليا ۀنبود به ترجم
باشد تا  تر كينزد يیايتاليبه ساختار زبان ا دينوشته، كه شا نياز جمالت ا یساختار بعض

ند، بدون ا جمالت قابل فهم بوده نيبازهم هر گاه ا یول ست،يمتداول ن ،یبه زبان فارس
نوشته » كاف«فارسی در تمام متن » گاف«همچنين حرف اند.  تصرف در ساختار نقل شده

شده است مانند گُوَه، پرتگيزيان، گجرات و ... كه به صورت كُوَه، پرتكيزيان و كجرات 
غير » های«همزۀ روی  ايم. نوشته» گاف«آنها را با حرف  نوشته شده است و ما در تصحيح

هر گونه شده است. نبود كه در تصحيح گذاشته نيز در متن  )ـۀملفوظ (مانند ۀ و 
 متن، در یضرور تصرف هرگونه و آمده] [قالب به اين صورت  دو انيبه متن م یا افزوده

 است.  دهيمشخص گرد پانوشت در
 ۀها و اجاز نسخه یكپه خاطر ارسال ب كانيوات ۀكتابخان النوئمس در خاتمه موظفم از

 یبه نوع شيرايو نيكه در ا یزياز دوستان عز ديبا ني. همچنكنم یمتن قدردان نينشر ا
لورا  ادا كنم. از خانم لهيوس نيخود را بد نيو د یسپاسگزار ام مند شده از كمك آنها بهره

 یآقا از و يیايتاليمتن ا ۀبه خاطر كمك درترجم 2یسرتور دكتر پائولو یو آقا 1یونگون

                                              
1. Laura Venegoni 

2. Paolo Sartori 
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 یشيرايو مشكالت رفع در كارسازشان هایشنهاديپ خاطر به یذاكر محسن دكتر
 سپاسگزارم.

 
 

 [متن نامه]
 

 بسم االب واالبن والروح القدس
 1االله الواحد

 پادری خريْستُفُرُوس بُورُّس عيسوی ۀاز رسال
 جديد دنيا 2در توقيف

 ديگر 4ينو منجمان متاخر 3بَراهَهقول تيخون ه ب
 بطرس دِالوَالَّی 6را الفقير الغريب المقدسی 5مختصری كه او

 كبری ۀالبيكزاده از روميـ مشهور ب
 است  فارسی نقل كردهه از زبان التين ب

 يزيان در هندستانستگپُرتُ 7ه كه پايتختوَگُدر شهر 
 المسيحيه 1624سنۀ 

 عجم موالنا زين الدين الری المنجممفخر الحكما و العلما[ی] بلد 
 8آگاه را بعد از سالم، تحيات دستگاه، مسايل و دقايق دولت[و]  پناه، عزت حضرت حكمت

پناه پادری خريْستُفُرُوس  ه، پوشيده و مخفی نماند كه عبادتمتجاوز النهايت رسانيد
را  ايشانه به نام خاصه در ميان مسيحيّ يسی است از جمعيتی كهسّبُورُّس كه قِ

                                              
 . اين عبارت فقط در نسخۀ الف آمده است1
به  »]وقوف دادن«[يا به معنای  »هيئت«) به معنايی نزديك به معنای constitution. ب: توفيق. توقيف (در ترجمۀ ايتاليايی: 2

 كار رفته است.
 تيكو براهه .3
 يعنی منجمان متأخر .4
 به كار رفته است.» آن«مكرراً در طول متن به جای  .5
 به علت سفرش به بيت المقدس خود را مقدسی ناميده است. .6
 پای تختالف و ب:  .7
 الف و ب: سالم و تحيات .8
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و در  رياضت بسيار كرده است 2یم، مرد فاضل و دانا، در علم رياضگويي می 1انعيسوي
 4یها كه وطن خودش است، در مدرسهما اِيتَالِيَه در شهری عظيم ميالن نام،  3اولكۀ

عامه درس داده است. بعد از آن برای خدمت جمعيت مذكورش به بالد مشرق فرستاده 
 5يا كاچوچين ، در بلدی نزديك چين كه او را كوچينچينرسيدهچين  ۀ] و تا اولكه[شد
گويند، چند سال اقامت داشت. آخر به امر رئيسانش به اولكۀ ما رجعت فرموده، اين  می

سالمت ه ه بفرنگستان انشاء اللّه پُرْتُگِيزيَان ب یاز راه هندستان و دريا با كشتيها سال
با فقير در اينجا مالقات فرموده است كه بنده بعد از  هوَگُشد. پيش از رفتن از  6رونده

و  7جرات و دكانگهندستان مثل  بيرون آمدن از بلد عجم و بعد از گرديدن چند ا[و]لكۀ
 12و بعد از چند پادشاه هنديان را تسليم 11لكوتاتا شهر ك 10و مالبار 9اتگو باال 8كانرا

ه زياده از وَ، در همان شهر گُكردن و در بالد ايشان خيلی چيز[های] عجيب را ديدن
جدا، در  فقير بود، هر چند كه از شهر 13و چون پادری مذكور همبلدی .سالی آرام گرفت

اق صحبت فقير را خبر ميان [ما] دو تا محبت و مصـ[ـا]حبت بسيار افتاده است و در اتف
ن در باب بعضی از ايشا 14ی،نويشته در فرنگستان از علم رياضداد از كتاب[های] كثيرِ نو

برای از دور ديدن  1يا چيزهای بسيار لطيف، بعضی در احوال آلت چشمكِ دراز 15جيب

                                              
 هاست). (منظور يسوعيان يا ژزوئيت عسويانالف و ب:  .1
 الف و ب: رياضتی .2
 يعنی واليت .3
 مشخص شده است.» ء«در هر دو نسخه، يای اضافۀ بعد از الف معموالً با همزه  .4
5. Cochinchina  ياCochinchine  در متن ايتاليايی)Cocincina  وCaconcinaست در جنوب ويتنام اای  ) منطقه

 امروزی.
 به كار رفته است» روانه«به جای  .6
 دكن .7
8 .Kanara  در متن ايتاليايی)Canaraست ساحلی در جنوب غربی هندوستان.اای  ) ناحيه 
 .دكن در هندوستان فالت در شمال ستا ای ناحيه، Balagatدر متن ايتاليايی  .9

 مليبار يا ماالبار .10
 كلكته .11
 يعنی سالم كردن .12
 واليتی هم يعنی .13
 ب: رياضتیالف و  .14
 منظور سينوس و شايد هم مثلثات به طور كلی است. .15
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شوند، بعضی در اعتبار  ا میكه در او پيد 2با تمام صنعتش و با همۀ اسرار حكمت
ظاهر شدند و خصوصاً آن دو تا [جسم]  3روشن كه در آسمان در دور جدا های جسم

و بعضی كتب ديگر در امور غيره از  ،ين ديده شدندا بزرگ كه پنج يا شش سال قبل از
موالنا خدمت ه عون خدا برسد، همه را به خود ب ۀعلم نجوم كه فقير وقتی كه به اولك

 خواهد رسانيد، انشاءهللا.
ياد نيز آورد، كتابی [است] كه منجمی تِيخْوُنْ ه آن كتاب [كه] پادری ب ۀاز جمل

ترين از همۀ منجمان دور[ان] ما، در ه له و مشهورغفر اللّ براهه نام، منجم قيصر رُدُلْفُسْ،
كثير [كه] در اين  6اختصاری، بعد از اعتبار 5كه در او، به روی 4آخر عمرش نويشته بود

روش ديگر[ی به غير] از آنكه توقيف دنيا ب 7باالیكرده، ظنش را در ميان آورده بود  تباب
بی آنكه در  8شتادرگذ روزتيخون مذكور بودند. و اما چون متقدمين پنداشته  علمای

پادری خرِيسْتُفُرُسْ كه در  9اين كلمه سخن ديگر و فراختر موافق نيتش نويشته باشد،
ليم كه در همان باب رصد بسيار كرده، سخن تيخون را درست شناخته بود، بر سبيل تع

يان كرده، [ا]ی نويشته بود از احوال مرقوم و ظن تيخون را بمدرسه داده است رساله
 و فلسفيه مفصل نموده 10یطريق علم الهی و رياضه حقيقت او را با مقاالت خودش ب

قبل از آنكه  پادری چون همان [طور كه] حضرتش فقير را گفته است، ۀاين رسال .بود
مد گم آ موجب عادت ما، وقتی كه از كوچيچين مي كرده، [به] 11...قلب ه روانه شود ب

                                                                                                          
آمده است، اين اصطالح را اولين بار گاليله  occhiale lungoدر متن ايتاليايی  .منظور دوربين نجومی يا تلسكوپ است .1

 برای تلسكوپی كه ساخته بود به كار برد.
 الف و ب: حكيمت .2
 های گذشته يعنی در زمان .3
 Stellarum octavi orbis inerrantiumمنتشر شد  1598ين كتاب براهه كه پيش از مرگش در سال آخر .4

accurata restitutio .(باز سازی دقيق هشت مدار ثابت ستارگان) نام داشت 
 يعنی به روش .5
 منظور رصد و مشاهده است. .6
 يعنی در بارۀ .7
 يعنی از دنيا رفت .8
 الف و ب: بود .9

 ب: رياضتیالف و  .10
قبل از آنكه پادری اين رساله را، همان «در هر دو نسخۀ الف و ب جای لغتی خالی است. ترجمۀ متن ابتاليايی چنين است:  .11

ای خاص برای  توانسته واژه بديهی است كه دالواله نمی». طور كه پيش ما مرسوم است، برای چاپ روانه كند آن مفقود شده بود
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طوفانی كه برخاست. و همچنين ساعتی بد ... خيلی زمان باطل شد در دريا از سبب 
هر چه  2است،كه از ديدن رساله آرزوی بسيار نموده  ،وليكن پادری فقير را 1كرده است.

و اين فقير پنداشته كه  3كه بدان مشتمل بود، چون به ياد آمد، به دو كلمه مختصر داد.
ده با اين فارسی نقل كره ز زبان التين بپسنديده، آن مختصر را ا 4را چيزی باشد ايشان

رساند. رجاء فقير اين است كه همۀ غلط زبان كه در اين  فرصت به خدمت ايشان می
 5هرگز خوب نرسيديم. دانستنهای علم  كلمهر ببينند، چون كه به ورقه واقع باشد معذو

تن كه با او جانب آموخته بوديم، از سبب كسی نداش و از آن قليل زبان پارسی كه در آن
 ۀشد. از اين سبب چند كلمه را كه پنداريم كه ترجمكرده رياضت بكنيم، اكثر فراموش 

 ۀايم، يا بر ايشان نشان كرده، برابر در حاشيه كلم شتهيايشان خوب نيست، يا دو طور نو
خاصه[ا]ی به زبان التين نهاديم تا كه اگر در آنجا كسی برسد كه التين داند، بهتر از ما 

 را ترجمه كردن. اند ايشانبتو
اما ، و ارزد میه كه چيزی ن ،نه ار فقير ۀترجم كتابت اين از كنيم كه البته استدعا می

، قبول خدمت كردن ايشان رابه كه داريم  آرزوی تنهااز ما و های معقول پادری را  سخن
شنيديم در  كه چونمنجمان متأخرين فرنگی  ترِ در اين اثنا كه چيزهای خوب 6بكنند.

ن مخالفت ظ اين باب، بعد از پادری مذكور كتاب بسيار ساختند و حاال اكثر ايشان بی

                                                                                                          
ر گيرد، چون صنعت چاپ به سبك اروپايی هنوز در ايران متداول نشده بود. استفاده از واژۀ قلب به كا» به چاپ رساندن«

توانست قابل فهم باشد، چون  ده كندكه میاستفا »قالب زدن«ای مانند  از واژهاست خواسته  دهد كه شايد می (قالب؟) نشان می
شده است.  ت تزيينی بر روی پارچه و يا جلدهای چرمی استفاده میها و يا ابيا های چوبی برای انتقال طرح در آن زمان از قالب

 اين روش در اصل همان روش چاپ سنگی است.
خواسته بيان كند  دهد كه مطلبی كه دالواله با اين جمله می در هر دو نسخه جای لغتی خالی است. متن ايتاليايی نشان می .1

 ». پادری بر باد رفتدر ساعتی بد تمام زحمات طوالنی «چنين بوده است: 
 يعنی بسيار به ديدن آن رساله عالقه داشت. .2
 يعنی در دو كلمه مختصر كرد. .3
 الدين الری است. منظور از ايشان مخاطب نامه يعنی زين .4
 دانستيم. يعنی اصطالحات علمی را خوب نمی .5
ارزد، قبول كنيد، بلكه اميدوارم  كه به چيزی نمیخواهم كه از اين نوشته ترجمۀ مرا،  منظور از اين جمله اين است: نمی .6

 های معقول پادری را قبول كنيد و نيز آرزوی مرا كه خدمت به شماست. سخن



11/انتقال علم در عهد صفوی...

د رسيد. و ديگر ندست مبارک ايشان، اگر خدا بدهد، خواهه ب، كنند تيخون را قبول می
 مستدام باد. 1ايام حكمت و فضيلت

 
همة ستارگان متحيره  قول تيخون براهه كه در او شمس را مركزه شكل توقيف جديد دنيا ب

 ها نيستند، و اما طريق 2فصلتغير قمر، و دايرات همة ستارگان متحيره آسمانها[ي] مه كند ب مي
 كنند. ] كه بر ايشان [ستارگان] متحيره سير ترتيبي ميهستند[ 3تنها

 
  

                                              
 الف و ب: حكيمت و فضليت .1
 يعنی افالک جداگانه .2
 يعنی تنها مسيرهايی هستند .3
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 فصل اول
 در شكل دنيا

فلك كواكب كه  ب زمين است و او ثابت در مركز دنيا. حرف ا نزديك حرف به 1نقطۀ
قمر كه مركز او بيرون از  2تحويل ۀداير ج گويند و زمين مركز اوست. ايشان را ثابته می

گويند و همچنين طرفی از او نزديكتر و  می 3ست و بنابرين او را بيرون از مركزا زمين
را حضيض  5گويند و نزديكتر دورتر را اوج می 4شود. طرف طرفی دورتر از زمين می

تحويل قمر،  ۀتحويل آفتاب، همين طور بيرون از مركز زمين مثل داير ۀداير د گويند. می
آيد خوب نويشته نيست، از سبب آنكه او   هر چند كه در شكلـ[ـی] كه در اين كاغذ می

فهمد. و اما حضرت موالنا از خود  را كسی ساخت كه راصد نيست و اين چيزها نمی
دايرۀ تحويل  ه بايست او را درست نويشتن. قياس می خواهد دانست كه چه طور و به چه

گرد آفتاب كه مركز ايشان ه اند ب دايرۀ تحويل زهره، و اين دو تا بيرون از زمين و عطارد،
و  .يعنی مريخ و مشتری و زحل 6،دايرات تحويل سه ستارگان علوی ط ز ح است.

ه گرد او همچنين همۀ ستارگان متحيره، بغير از قمر، مركز ايشان آفتابست كه ب
همين  ،ست بيرون از مركز زمين استا همچونكه آفتاب كه مركز ايشان و گردند. می

باشند  از مركز زمين متحيره بيرون [اجرام] غير طور صحيح است كه [مراكز گردش] همۀ
و بنابرآن گاهی نزديكتر و گاهی دورتر به زمين باشند. ديگر مريخ وقتی كه در حضيض 

در شكل ظاهر  7چنانكه ،آفتاب، نزديكتر از همان آفتاب به زمين باشدباشد و در مقابلۀ 
اند، نام  روشن یها[ی] ديگر كه در كاغذ نويشته گشتند بعضی جسمهااست. آن چيز

                                              
 ی الف و ب: نقته .1
 يعنی گردش .2
 يعنی خارج از مركز .3
 طرفیالف و ب:  .4
 الف و ب: نزديكتری .5
 الف و ب: علوين .6
 الف و ب: چونكه .7
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با  1ا]ند، دانم، كه در آسمان در اوقات مختلف ظاهر شد[ه درست ايشان به فارسی نمی
 ا]ند. ار كرد[هفرنگی اعتب یدايرات تحويل ايشان، همچونكه علما

 
 فصل دويم

هر چه كه در آسمان پيدا  ،شكل دنيا شود چون به اين كه در او نموده می
 2شود تواند شد مي

بينيم حركت شبانروزی است كه همۀ ستارگان در بيست و  اول چيزی كه در آسمان می
كنند و برای اين حركت راصدان متقدمين فلك  مغرب میه چهار ساعت از مشرق ب

شد بی آن فلك   دنيا حركت مذكور تواند تصور كردند. و اما در اين شكلِ االفالک را
 ۀاالفالک، زيرا كه همۀ ستارگان، هم نيرين و متحيره و هم ثابته، به حركت خاص

 روند بی حركت ديگر. خودشان از مشرق به مغرب می
ن و متحيره و بينيم حركتی است كه هر كدام از ستارگان، هم نيري دوم چيزی كه می

و از سبب اين حركت  3،زودتر كنند يك از ديگر ثابته، از مغرب به مشرق می هم كواكب
راصدان متقدمين هشت فلك را برای آن هشت حركت مختلف يافتند. در اين توقيف 

كنيم همۀ اين حركات توانند شد بی هيچـ[ـيك] از آن افالک مذكور: با  دنيا كه ما می
، زيرا كه 5مانند ستارگان از مغرب به مشرق، پس می 4پس آمدن لدَكه بَتنها گفتن 

هر چند  7آيند، نمايندكه پس می گردند و اينچنين می از غيره می 6بعضی از ايشان ديرتر

                                              
 1577عالمت سنۀ «ن اروپايی رصد شده بودند و در شكل كه توسط منجمامقصود ستارگان دنباله دار (ذو ذنب) است  .1

دارها در شكل با  بالهاند. هر يك از اين دن ناميده شده» مسيحيه 1580عالمت سنۀ «و » مسيحيه 1618عالمت سنۀ «و » مسيحيه
 اند. مخروطی كه رأس آن در خالف جهت خورشيد است نشان داده شده

هايی كه در آسمان ديده  چگونه وقتی دنيا بدين شكل باشد همۀ پديده شود آن نشان داده مييعنی: فصل دوم كه در  .2
 شوند امكان پذيرند می
 تر يعنی يكی از ديگری سريع .3
 يعنی به جای بازگشت .4
گوييم كه ستارگان  يعنی تنها به اين صورت كه به جای اينكه بگوييم ستارگان از مغرب به مشرق حركت رجعی دارند می .5

 مانند. عقب می
 در مقابل زودتر و به معنای كندتر به كار رفته است. .6
 كنند يعنی باز گشت می .7
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گوييم كه قمر ديرتر از همۀ   بنابرين بدين ظن می .مانند و اما پس می آيند كه پس نمی
درجه پس  13هر روزی  ه مغرب رواندد زيرا كه از مشرق بگر [سيارات] غيره می

گردد زيرا كه كمتر از همه پس  ماند و زحل زودتر از همۀ ستارگان هفتگانه می می
 1و همچنين گوييم از [سيارات] غيره نسبت به حركات ايشان. ماند. و همينطور می می

 وند،ر هر سالی اين قدر می ايشان هر روزی و يا ۀكه ستارگان به حركت خاص گفتن لِدَبَ
و اما  مانند. بگوييم كه هر سال يا هر روز يا هر ساعت اين قدر درجه يا دقايق پس می

 3آيند، كسی بگويد كه ستارگان از مغرب به مشرق به خط درست پس نمی 2بلكه
جواب اين است كه حركت ستارگان از  .مانند توان گفت كه پس می نمی 4بنابرآنكه

به روش چيزی كه نامش را  [است] كامل و مدور نيست و اما كج ۀمشرق به مغرب داير
گوئيم و به زبان پرتگيز پَرَفُوْسُ  دانم و اما به زبان التين او را سپْيِرَه می به فارسی نمی

ام زيرا كه در آنجا بلكه پرتگيزی باشد كه هر  . اين لفظ را به پرتگيز نيز نوشته5گويند می
ترجمه بكند. و  6را ، به زبان خودش فهميده، به فارسی ايشانچند كه التين نادان [باشد]
 سپْيِرَه يا پَرَفُوْسُ اين است:

 

                                              
 الف و ب: اينچنين .1
 يعنی شايد .2
 گردند راست باز نمیيعنی مستقيم يا به خط  .3
 يعنی بنا بر اين .4
به بيان ديگر مدار سيارات دايره است ولی سيارات اين مدار را با حركت مارپيچ طی می كنند. اين فرضيه را ظاهراً بوری به  .5

 ای پيچ است.در پرتغالی به معن parafusoواژۀ انگليسی به معنی مارپيچ و  spiralسپيره مرتبط با سيستم براهه افزوده است، 
 الدين الری) يعنی برای ايشان (زين .6
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 شود [باشد] اما ليكن پس ماندن است.  بنا بر آن پس ماندن ستارگان به خطِ درست نمی
همان  1بينيم دور شدن ستارگان از زمين است. چونكه سيم چيزی كه در آسمان می

شود و از سبب آن راصدان  ستاره گاهی بسيار نزديك و گاهی بسيار دور از زمين می
متقدمين برای هر ستاره[ا]ی از [كواكب] هفتگانه در فلك خودش سه دايرات را 

مركزی و بعضی بيرون از مركز  و آن دايرات را بعضی از ايشان همنامتساوی تصور كردند 
چونكه  2،قول ما همۀ اين ظواهر توانند شد بی آن نطاقهادر توقيف دنيا موافق  .گفتند

نهيم همچونكه در شكل مسطور  دايرات تحويل ستارگان همه را بيرون از مركز زمين می
 گشت.

بينيم حركات مذكور است از مغرب به مشرق كه ما ايشان را  چهارم چيزی كه می
، گاهی شود  می سيار زودگوييم زيرا كه اين حركت يا پس ماندن گاهی ب پس ماندن می

نمايند  روند و گاهی می بيشتر يا كمتر از عادت ابشان مي يعنی[كواكب] ،بسيار آهسته
رو  روند ايشان را مستقيم و سبك روند. راصدان وقتی كه ستارگان زود می كه هيچ نمی

 روند كه هيچ نمی نمايند میگويند، وقتی كه  روند راجع می گويند، وقتی كه دير می می
، هر ستاره را نطاقی دادند كه چون حركت 3گويند. و تا كه بتواند شد اين تغيير مقيم می

كند كه ستاره وقتی  فلكِ آن ستاره همچون مي 4همه بيرون از زمين است در گندگیِ
رود از مغرب به مشرق، زيرا  می شود و زودتر مستقيم می كه در اوج نطاق مذكور است
است به غير از نطاق قمر. و چون ستاره در حضيض است كه حركت نطاقها اينچنين 

شود. و چون در ميان اوج و حضيض است، يا باال روا  آيد و راجع می نمايد كه پس می می
كند. در اين شكل  حركت از مغرب به مشرق به غير عادتش نمی 5يا فرود آيا، هيچ تغيير

را بيرون از [مركز] زمين  6كنيم، هر چند كه زهره و عطارد دورشان دنيا كه ما می

                                              
 يعنی چنانكه .1
) به كار epicicloواژۀ نطاق را نه به معنای مصطلح آن در نجوم اسالمی بلكه به معنای فلك تدوير (در ترجمۀ ايتاليايی:  .2

 برده است.
 الف و ب: تغير .3
 به معنی ضخامت آمده است .4
 الف و ب: تغير .5
 ب: دور ايشانالف و  .6



 1390، 10ۀ، شمارتاريخ علم مجلۀ/ 16

به گرد آفتاب، و ليكن همۀ اين احوالِ استقامت و رجوع و  1كنند نه به گرد او بلكه می
بينيم چون كه دايرات تحويل ايشان مثل نطاق مذكوراند. همين  وقوف را [به] ظاهر می

 را بيرون از مركز زمين، مثل آن نطاق 2طور خواهيم يافت كه ستارگان علوين دورشان
آفتاب كه مركز  3كنند، چونكه فرود آيند و باال روند برای رفتن در پيروی [عمل] می

شود، همين  ايشانست. و چون آفتاب نيز در دايرۀ تحويلش راجع و مستقيم و مقيم می
روند، مثل او در دايرات  ايشان می طور سه [سيارۀ] ديگر علوين كه دايماً همراه مركز

 كنند. طاقها [عمل] میتحويل ايشان همانـ[ـند] ن
رود و فرود آيد در همان دايره  شود، زيرا كه او باال می ر واقع میگدر قمر چيزی دي

شود، دايماً در حضيض است و در حال  چنانچه وقتی كه در تربيع می ؛مثل نطاق
و اما با تفاوت از ستارگان ديگر، زيرا كه قمر در  .استقبال يا اجتماع، دايماً در اوج است

ج راجع است و در حضيض مستقيم، با وجود آنكه ديگران به ضد او ، در اوج مستقيم او
اند، مگر قمر[كه] بالخاصه هرگز راجع نيست، چونكه حركت او از  و در حضيض راجع

 5پس ماندن يا دير شدن خودش، بسيار كثير زياده از 4،گوياو يا بهتر  ،مغرب به مشرق
 6، و اما بيشتر كه دير رونده است.[است] كه راجع نمايد همان رجوعست و اينچنين نمی

بينيم حركتيست كه كواكب ثابته هم از مغرب به  پنجم چيزی كه در آسمان می
كنند در بيست و پنج هزار سال موافق تيخون، و يا در سی و شش هزار سال  مشرق می

 گفتند. موافق متقدمين، كه اين تحويل را سال افالطونی می
بينيم حركتيست از شمال به جنوب و از جنوب به شمال در  یششم چيزی كه م

كنند، كه برای آن  مدت كم دقايق، كه همۀ كواكب، هم نيرين و متحيره و هم ثابته می
كرد. و  می 7وری را تصور كردند، كه حركتِ جنبيدنحركت، راصدان متقدمين آسمان بلّ

                                              
 الف و ب: و اما .1
 الف و ب: دور ايشان .2
 الف و ب: پيروش .3
 يعنی بگوييم .4
 تر اززياديعنی بسيار  .5
 كند. نمايد كه كند حركت می يعنی بيشتر چنين می .6
 ).trepidationeمنظور حركت اقبال و ادبار است (در ترجمۀ ايتاليايی:  .7
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بود بر طرف كرده از حركتی  اما متأخرين اين حركت را كه مشكل االدراک و كم طبيعی
دو حركات ساختند با آسمانی ديگر زياده كردن، و يكی را از دو آسمان مذكور حركت از 

 شمال به جنوب، ديگری را حركت از جنوب به شمال دادند.
بينيم حركت رأس و ذنب است كه منسوب به قمراند از مشرق  هفتم چيزی كه می

را تصور كردند  1راصدان در فلك قمر نطاقی ديگر به مغرب در نوزده سال. و از سبب آن
واپسين توانند شد بی هيچ [يك]  2همۀ اين سه ظواهر رأس و ذنب گفتند. ۀو او را برند

ها، تنها با پس ماندن و يا دير رفتن قمر و ديگران كج به روش  از آن افالک يا نطاق
كه پديد آيند و به هر زمان پديد سپْيِرَه يا بَرَفُوْسُ. و همين طور توانند شد همۀ ظواهر 

ها و بی حركات ديگر، تنها با حركتی كج از مشرق به  آسمان 3بی كثرت ،خواهند آمد
 مغرب به روش سپيره يا پرفوس مذكور.

 
 

 فصل سيم
[بلـ]ـكه در آنكه  در ظواهر[ی] كه نتوانند شد در توقيف شكل معروف دنيا

 4شوند گوييم بهتر می ما می
، كه 5دانم ايشان به فارسی نمی ۀيا جسم ها[ی] روشن، نام خاصـی] اند و اولی عالماتـ[

تيخون بَرْاهَه و همۀ مسيحيه كه  1579و در سنۀ  1572 در آسمان ظاهر شدند در سنۀ
آن زمان اعتبار كردند كه آهسته آهسته باالی فلك قمر و  6 ترينمشهور راصدانديگر 

ديگر تا فلك  ۀعطارد رفتند و بعد باالی فلك زهره و آفتاب و همۀ [كواكب] متحير

                                              
 ).altro orbeيعنی فلكی ديگر (در ترجمۀ ايتاليايی:  .1
 ها يعنی پديده .2
 الف و ب: كثيرت .3
گوييم بهتر  و در آن شكل (براهه) كه ما می ممكن هستنددر شكل معروف (بطلميوسی) عالم ناهايی كه  پديدهيعنی: در بارۀ  .4

 شوند. توجيه می
 های دنباله دار است مقصود ستاره .5
 صدان مشهوريعنی را .6
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تصور كنند روا نيست كه  1كواكب ثابته. به ظن متقدمين كه اينقدر آسمانهای جامد
يست زيرا كه آسمان را بدين قدر [در] آسمان حلول بكنند. به ظن ما مشكل ن 2عالمات

 .3نه جامد، و اما رقيق می نهيم
ست و اما چون در مقابلۀ آفتاب تر از آفتابی مريخ است كه اكثر االوقات بلنددويم

آيد،  4ديدپتر به زمين  تر از آفتاب و نزديك هر ساله يك بار واقع است، پايين شود، كه می
ترين. حالِ مذكور به مشهور راصداناند] همان تيخون و همۀ  همچون كه اعتبار كرد[ه

به ظن ما در آسمان رقيق  5ر.گيكديشود بی حلول آسمانها [به]  ظن متقدمين نمی
 مشكلی ندارد.

، همچونكه با آلت 7كند زايد و ناقصه می 6سيمی زهره است كه مثل قمر همان تغيير
شود، زيرا كه  و اين در توقيف دنيا[ی] متقدمين نمی ،توان ديد چشمك دراز هر روز می

رود، ظاهر  ماند و هرگز بيشتر از دو برج دور از او نمی چون زهره پايين تر از آفتاب می
و در زهره  .بينيم تواند شدن و نه تربيع داشتن، همچونكه در قمر می است كه زايد نمی

گردد و چون  ظن ما زهره به گرد آفتاب میه بيند هر كه با كوشش اعتبار بكند. ب می
كند و پايين از او شاخها را  شود، در طرف آفتاب تربيع می او است، تمام روشن میباالی 

 آيند. مثل ماه نو و همۀ ظواهرش بسيار خوب و درست می 8كند می
گردند،  كوچك می ۀمتحيرديگر چهارمی مشتری است كه به گرد او چهار يا پنج 

ديد پت چشمك دراز ظاهر هر روز با آلگاهی به جانبی، گاهی به جانب ديگر، همچونكه 
از اولكه  10كه راصد مشهور[ی] است  نام 9الِلِيوُسگدی صار آيد. و اين ستارگان را

                                              
 .استاست كه معادل جامد  solid در متن ايتاليايی. مجلدالف و ب:  .1
 اند.  های دنباله دار می باشند كه در شكل با عالمات مشخص شده مقصود ستاره .2
 پنداريم يعنی می .3
 الف و ب: بديد .4
 قطع كنند.يعنی بدون اينكه افالک يكديگر را  .5
 الف و ب: تغير .6
 شود تر می ازهالل به قرص كامل و بعد كوچكيعنی  .7
 كند. منظور دالواله اين است كه زهره مانند ماه نو دو گوشۀ باريك پيدا می .8
 گالليوس كه همان گاليلۀ مشهور است كه در خدمت دوک توسكانی بوده است. .9

 ب: فالن كالليوس راصد مشهور .10
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و اولي بود كه ايشان را ديد با چشمك دراز  ،ای است از بلد ما ايِتَالِيَه كه اولكه 1،تُسقَانَه
كه بدين نام  3تُسقَانَه قُسْمُسْ الثانی، 2رَانْ دُوكایكچون رعيت بود  كه او ساخته است.

است  5و نسب آن عليحضرت كه مَدِيقی 4يكی از سالطين ايتاليه است، به نام خاصۀ خانه
كوچك مذكور را  ]ی[و دايماً همه از ايشان مردم فاضل و طالبِ علما بودند، متحيرها

نج نطاق ديگر را در به ظن متقدمين الزم است كه چهار پ ستارگان مَدِيقِيه نام نهاد.
به  6سر نخواهد رسيد.ه فلك مشتری بنهيم و اينچنين زياده كردن افالک و آسمانها ب

 رود. كه بر او می 7شود با يك حركت تنها و دايرۀ تحويلش ظن ما همه چيز مي
يا جسمها[ی] بزرگتر از زمين  8پنجمی آفتاب است كه به گرد او بعضی توپها

بسيارند [اجسام] سياه رنگ مثل قمر  نشوند اال مثل نطاقها و گردند. هرچند كه پيدا می
گويند. اينها نيز با چشمك دراز  لكهای آفتاب می 9نام روانه را ب كه ايشان ،در خسوف

را از شعاع آفتاب نگاه  [ا]ی سبز برای چشم شوند با نهادن پيش چشم شيشه پيدا می
چشمك كه به كاغذی سفيد بيافتد ، يا با گرفتن آفتاب در جای تاريك با 10داشتن

بينند. تا كه  ، هرچند كه بعضی بی چشمك آن لكها می11ی كامل بكند]ا [چنانچه دايره
بايد اين قدر نطاقها زياده  متقدمين می به ظن ،سير اين جسمها يا لكها [را] بيان كنيم

 [در] باال گفته شد. ونكهبه ظن ما يك سير تنها بس است همچكنيم. 
ها كه در قمر اند و اگر در آسمانِ جامداند، جای  ها و ميان تهی ها و دره : كوهششمی

و گفتن [اين] كه در اندرون ايشان  .است خالی در او نتواند شد، زيرا كه ضد همۀ فلسفيه

                                              
 در ايتاليا است. )Toscanaمنظور ناحيۀ توسكانی ( .1
 Gran Ducaدر متن ايتاليايی  .2
 Cosmo Secondoدر متن ايتاليايی  .3
 منظور خانواده و تبار است .4
 Mediciهمان مديچی است. در متن ايتاليايی  .5
 يعنی تمامی نخواهد داشت .6
 يعنی مدارش .7
 ها). يعنی كره globiيعنی كرات. در نسخۀ الف به جای توپها چيزی نيامده و جايش خالی است (در ترجمۀ ايتاليايی:  .8
 يعنی رايج .9

 يعنی برای محافظت كردن چشم از شعاع آفتاب .10

ن قرارداده يعنی تلسكوپ را در جای تاريكی قرارداده و بجای نگاه كردن در عدسی رؤيت آن كاغذ سفيدی در مقابل آ .11
 تصوير آفتاب بر روی كاغذ بيفتد. چنان كه
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بينيم، زيرا كه به ظن ايشان قمر در  هست شايسته نمی 2خفيفتر آسمانی 1 همان [مادۀ]
بب تفاوت حركت، و اينچنين بيشتر طبيعی است. به نوع مختلف از آسمان است از س

های زمين پر اند از  ونكه درههمچ 5آسمانی 4ها پر اند از هوا[ی]  آن ميان تهی 3ظن ما
 هوا.

نام، كه هم او راصد قيصر و در ميان فرنگيان  6: به قول منجمی ديگر كَپْلَرُسْهفتمی
اند، واجب است كه شعاع  7مشهور است، اينچنين است كه اگر آسمانها جامد و [چگال]

تكسّری واقع شود، مثل [آن] كه در شيشه های پاكيزه و  8آفتاب را در گذاشتن تا زمين
اما تا هنوز كسی  معلوم است. و 10جسمها[ی] امثال [آن]، همچونكه از علم مناظر 9غير

از راصدان اين تكسر را نديد[ه است] زيرا كه نيست. پس آسمان جامد نيست، و اما تنها 
 12رقيق. خواهيد گفت كه آسمان هر چند كه جامد [است ولی] آن 11يك هوای آسمانی

نيست زيرا كه پاكيزه و  13قدر پاكيزه و منير باشد كه به بلور غلبه بكند، فاما اين متصور
دن آسمان چيزی ديگر نكند به غير از آنكه آفتاب را كسوف نباشد و اما نه كه منير ش

 بينيم.   مذكور نباشد، همچونكه در بلور می 14شعاع آفتاب را تكسر
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 فصل چهارم
 مقاالت مذكور است ۀكه خاتم

پس آسمان جامد نيست و اما تنها هوای آسمانی باريك و بلكه همان هوا [است] كه در 
كنند، خواه به قوت ماليكه، كه ايشان را حركت بدهند،  حركات ايشان می او ستارگان

گوييم  داده، و اين هوا[ی] آسمانی را اثيری می1خواه به قوتی خاصۀ ديگر كه ايشانرا خدا
 كه در او ستارگان هستند. 

بگوييم نيز كه نيست به غير از سه آسمان: اولی هوايست كه از او كتب مقدس 
، طير السماء و امثال [آن] در  3»، طيور السماء2سبحوه«داودِ پيغمبر  ربوگويند، در ز می

موافق  4جا[های] كثير [آمده است]. دويمی آسمان كواكب كه همان ذات پنجم باشد
. سيمی آسمان عرش سخت و جامد، خواه مدور، خواه مربع موافق قول 5قول ارسططالس

می شود كه از او راصدان  خدا ظاهر پيغمبر كه در آنجا مجد 6الهی در رؤيت حزقيال
گويند كه پَوْلُسْ الرسول  اين ظن موافق كتب مقدس است كه میو  .زنند حرف نمی

 ربوده شد، تا سيّم آسمان، به جنّت.
اول به علم الهی با قول مذكور پَوْلُسْ كه خوب اعتبار  7كنيم اين خاتمه را دليل می

و هم  9باء ديگر و با [قول] معلمان دين، هم يونانانآ و 8كرده، با [قول] مار خِريْسُسْتُمُسْ
موسی پيغمبر به جای آرد، [كه]  ةدر تفسير اول كتاب توري 11كه پَرَرِيوُس 10التينان

گويد  توانيم داشت. آن سخن در كتاب ايوب پيغمبر كه می نمايد كه ظن ديگر را نمی می

                                              
 الف و ب: از خدا .1

 يعنی: سپاس داريد او را» سَبِّحوه« .2
 آمده است.» مرغان هوا) « 1904. در ترجمۀ فارسی زبور داود ( چاپ 3
 الف و ب: پنجم كدام ذات باشد .4
 اند.د ) و يا عنصر پنجم میquintessenceهمان ارسطو است. وی اثير را ذات پنجم ( .5
 ) يكی از چهار پيامبر عبرانی است.Ezechielحزقيال يا حزقيل (  .6
 كنيم يعنی مستدل می .7
 ميالدی) يكی از چهار معلم كليسای شرق است.  407تا  349يا  344. كريسوستوموس (Chrisostomoدر متن ايناليايی  8

 يعنی يونانيان .9

 يعنی التينيان .10

در والنسيا  1535است. وی در سال  Pereriusيا  Benito Pereiraآمده ولی نام متداول او  Pererioدر متن ايتاليايی  .11
 ميالدی اتفاق افتاد، فيلسوف و متكلم يسوعی اسپانيايی و مفسر كتاب مقدس. 1610متولد شد. مرگش به سال 
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 .»مس ريخته [شده باشند] ازتو آسمانها را ساختی كه سخت ترين اند مثل [آنكه] «
در تفسير ايوب بسيار خوب بيان می كند كه نمی بايد فهميدن از سختی آسمانها  1دانپي

 .2از پاِيداری حال ايشان و اما
فـلسفيان متقدمين،  3همۀ كنيم به علم فلسفيه با قول يل میدويم اين ظن را دل

دادند كه آسمانها باريك و غير جامد بودند، همچونكه همان  نام، كه تعليم می 4ستُويِقيِانْ
ه با كمتر تواند شد با اكثر ك]رد. ديگر با معقوليت زيرا كه آنآ[و پَرَرِيُوسُ به جای می

 5بايد كردن. نمی
مشهورترين اين دور[ان] راصدان  7با [نظر معتبر] 6یكنيم به علم رياض سيم دليل می

اين بابت رصد و اعتبارهای تيخون بَرَاهَه را بيشتر از بطلميوس و از همۀ  ما كه در
آلتها كه به كار آورد،  8كنند از سبب كثرت كوشش و كمالت متقدمين حساب می

همچونكه تا هنوز در پايتخت قيصر به ديد آيند، و ايشان نيز هر يكی از خودش به 
ستارگان با كوشش مشغول  9رد بينرسد وقتی كه در اعتبار خُ حقيقت اين حاالت می

شوند، و البته اكنون تقويمی و زيجی ديگر در حساب نيست به غير از آنها[يی] كه از  می
 اند.  رصد تيخون براهه استخراج كرده شده

پادری خريستفرس بُورُّسْ كه فقير ترجمه كرده است و  ۀاينست مختصری از رسال
آيد. تنها آن  مذكور فقير را بسيار خوش میكنم كه ظن  بدان اين دو كلمه زياده می

كه تفسير ايوب  پيندادهد زيرا كه  سخن كه در كتاب ايوب پيغمبر است اندک شك می

                                              
1 .Perez de Pineda Juan ) ۀگرايان مسيحی كه ترجم الحاز اص نيست اسپانيولی وميالدی). كشيش كالو 1566درگذشتۀ 

 .فراهم كردجديدی از انجيل 
 يعنی: منظور سختی يا جمود آسمانها نيست بلكه پايداری آنهاست. .2
 الف . ب: و همۀ .3
 )Stoics(در انگليسی  رواقيانيعنی  .4
به موجودات كمتری نياز  منظور از اين جمله اين است كه نظر ما با حكم عقل بيشتر سازگار است زيرا در اين هيئت جديد .5

 است.» تيغ اُكام«است. جملۀ آخر اين عبارت همان 
 الف و ب: رياضتی .6

در متن ايتاليايی  autoritàعنوان معادلی برای واژۀ ه ب» نظر معتبر«. در هر دو متن الف و ب جای لغتی خالی است. عبارب 7
 .است  گزيده شدهبر
 يعنی كمال .8
 الف و ب: خوردبين  .9
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زبان التين [بيان] كرده است و باالی كتاب ايوب به همان  نويشت، تفسير خودش را به
نی پيش التينان يع ۀاو كه مقبول است پيش كنيس ۀزبان التين نقل كرده در ترجم

و  1و ليكن كتاب اصلی ايوب پيغمبر در زبان عبری ،تينزبان المؤمنان از  جمعيت
بايد ديدن كه آن سخن در زبان اصلی خودش  كلدانی نويشته [شده] است. بنابراين می

موافق او در جای آرد، اگر سخن اصلی  پيندادارد. و اگر بيان  چه قوت و خاصيت می
يوب سخن الهی است و پذيراست خوب، و اگر نه سخن ا پيغمبر مذكور اين معنی [را]

توانيم به خالف او گفتن. دراينجا كه بلد علم اين قدر نيست، و چون  نص است و نمی
كم به دست آيد، كتاب  2سرحد[ات] بيشتر بلد سالح و جنگ است و كتب ديگر ضروريه
حقيقت آن حال بتوانيم  مذكور ايوب پيغمبر را به زبان عبرانی و كلدانی نداريم تا كه به

كبری كه دار العلم است و چون تخت  ۀه در بلد ما رومواهد شد انشاءاللّرسيد. و اما خ
حضرت  ۀاو و خليف ۀبطرس است كه سر دين و سر رسوالن دوازده گانه بود و تخت خليف

قبول  3كلی ۀعيسی كه پاپا است، از آنجا همه [گونه] تفسير كتب دين كه به كنيس
باشد، بيرون آيد. پس در آنجا خوبتر حقيقت اين ظن را به كتب عبرانی و كلدانی 

، و اما با مشورت علماء كثير كه در زبان عبرانی و  4خواهيم دريافت، نه ما به تنهايی
ايوب  ۀآن كلم 5كلدانی بسيار دانا باشند. و ايشان اگر در الر يهودی باشد كه دانا باشد بر

اند، [ولی]  راهد كه يهوديان حاال در اين دين بدو بتواند پرسيد، زيرا هر چنپيغمبر، از ا
از وحی خدا نويشتۀ پيش از آمدن حضرت  يعنی كتبِ العتيق چون كتبِ مقدسِ عهد

عيسی، كه يكی از آنها كتاب ايوب پيغمبر است، همه در عبرانی و كلدانی نويشته [شده] 
صحيح است كه آنها را درست بدانند و متن ايشان به اند و يهوديان را نيز كتب دين اند، 

زبان عبرانی و كلدانی كه كم ماند[ه]، يكيست. متن ما را اين قدر قبول است كه او را 
گوييم. و اگر بپرسند كه چونكه اينچنين است، پس چه  متن اصلی حقيقی عبرانی می

ست كه ايشان آمدن تفاوت در دين با يهوديان داريم، جواب مختصر تفاوت مذكور اين
                                              

 الف و ب: عبرانی .1

 های الزم ديگر يعنی كتاب .2

 يعنی كليسای كاتوليك .3

 الف و ب: از ما تنها .4
 الف و ب: شود باالی  .5
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به همۀ پيغمبران آشكارا قرار داده 1مبارک حضرت عيسی را، كه در عهد العتيق اين قدر
از وحی خدا  كنند. و همين طور كتب مقدس عهد الجديد را كه كتبِِ بود، قبول نمی

اند، يعنی انجيل المقدس و قصص الرسل  [شدۀ] بعد از آمدن حضرت عيسی نوشته
كنيسه قبول 4] [را كه 3االنجيلی و رساالت پَوْلُسْ و رسوالن ديگرلوقا  2المكتوبه من

را و همۀ  يوحنا الرسول االنجيلی [را] قبول نكنند. خدا ايشان 5داشته، و آپُوقَاليِپْسِسْ
گمراهان را نور فهم بدهد تا كه راستی ببينند و به خدمت و طاعتش عز و جل خالصی 

 ه و له الحمد.عون اللّبيابند. آمين يا رب العالمين. تمت ب
  

                                              
 الف و ب: قدر بار .1

 آمده است.» از قبيل«به معنای » مِن«لغت عربی  .2

 منظور پطرس، يعقوب، يوحنا و يهودا است. .3
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