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چکیده
آنچه در بارۀ زندگ و دورۀ فعالیت ابوسعید سجزی ،ریاض دان و متجم ای ان
و مسلمان سدۀ چهارم هج ی ،م دانیم اطالعات اندک است که از گزارشهای
دیگ ان و بعض از آثار او به دست م آید .ب خ از پژوهرگ ان با یتوجه به آثار
ریاض سجزی و بعض از نسخههای ریاض موجود به خط او ،یتاریخ یتولدش
را در حدود سال 331ق یتخمین زدهاند .از سجزی آثار مشعددی در سه حوزۀ
ریاض  ،نجوم و احکام نجوم ب جای مانده است .با این که یتعداد آثار احکام
سجزی در مقایسه با دیگ آثارش چرمگی است ،اما یتا کتون یتحقیقات کم
روی آنها صورت گ فشه است .جامع شاهی یک از مهمیت ین این آثار است که
سجزی در بخشهایی از آن گزارشهایی از وقایع یتاریخ و نجوم سدۀ چهارم
هج ی ثبت ک ده است .در خالل این گزارشها اطالعایت در بارۀ فعالیت سجزی
و شه های محل اقامشش دیده م شود .از دیگ آثار احکام

سجزی

مجموعههایی در دست است که اغلب عتوان «جامع شاه » ب ای آنها ثبت شده
و با جامع شاهی خلط شدهاند .این مقاله م کوشد یتا به کمک اطالعایت که
سجزی در آثار خود آورده است یتخمین دقیقیت ی از زندگ و دورۀ فعالیت او به
دست دهد و نران م دهد که مجموعههای رسائل احکام سجزی یک اث
واحد نیسشتد و با رسالۀ جامع شاهی یتفاوت دارند.
کلیدواژهها :ابوسعید احمد بن عبدالجلیل سجزی ،الجامع الشاهی ،جامع
شاهی ،خسوف ،کسوف ،گ فت
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ابوسعید سجزی
ابوسعید احمد بن محمد بن عبدالجلیل سجزی یک از ریاض دانان و متجمان بهنام
ای ان در سدۀ چهارم هج ی است .سجزی اصالشاً اهل سَجسشان (سیسشان) بود و بخر

از عم خود را در شی از ،خ اسان ،یتک یت ،هَیْت (شه ی در کتار رود ف ات) و موصل
گذراند .با یتوجه به بعض از آثار سجزی و گزارشهای پس از او چتین اسشتباط م شود
که پدر سجزی هم ریاض دان و متجم بوده است .سجزی در سال  345یزدگ دی
(365-366ق755-756/م) رسالهای در بارۀ خواص سهم وار و هذلول وار ب ای

پدرش أبی الحسین محمد بن عبدالجلیل با لقب «الریخ الفاضل» نوششه است
( .)Arabe 2457/28ابن طاووس در فرج المهموم م نویسد که کشاب تحویل سني
الموالید سجزی به دست او رسیده و والد سجزی ،محمد بن عبدالجلیل سجزی ،نیز از
علمای علم نجوم بوده است .ابن طاووس دو اث از پدر سجزی به نامهای کتاب

الزایجات في استخراج الهیالج والکدخداه و مقالة في فتح الباب را نام م ب د و یتص یح
م کتد که آنها را دیده است (ص .)125دو اث از سجزی با عتوان بسیار نزدیک به
عتاوین دو رسالۀ اخی وجود دارد اما از عبارت ابن طاووس چتین ب داشت م شود که
آنها را پدر سجزی یتألیف ک ده است .انشساب این دو اث به پدر سجزی قطع نیست

(کُلب گ ،صص .)614 ،412ابن فُتدُق نیز از الجامع الشاهی سجزی در جوامع احکام
نجوم خود مطالبی نقل ک ده است (گ27پ) و در باب «هیالج و کدخدا» م نویسد
که «و خواجه احمد <بن> عبدالجلیل در احکام هیالج و کدخدای کشابی ک ده است و

من به خط وی دارم( »...همان ،گ31پ).

ذک ص یح از یتاریخ یتولد و م گ سجزی ثبت نرده و با یتوجه به آثاری که از او به
جا مانده است دورۀ حیایتش را یتخمین زدهاند .یک از متابع که ب ای یتخمین دورۀ
فعالیت سجزی به آن اسشتاد شده مجموعهای خط است به شمارۀ Arabe 2457
مشرکل از چتد رسالۀ ریاض و نجوم مشعلق به دانرمتدان مخشلف سدههای سوم و
چهارم هج ی که در کشابخانۀ مل پاریس نگهداری م شود (دُ سالن 1،صص -431

 .)435یازده رساله از این مجموعه دارای یتاریخ کشابت بین سالهای 358ق یتا 361ق
است و در انجامۀ بعض از این یازده رساله نام سجزی بهعتوان کایتب قید شده است.

پتج رساله از این مجموعۀ خط نیز از یتألیفات خود سجزی است (رسالههای ،25 ،11

1. De Slan

ابوسعید سجزی و جامع شاهی 51/

 31 ،28و  .)46زویت ( 1ص )81با یتوجه به مجموعۀ خط مذکور اسشدالل م کتد که
سجزی احشماالً در ستین جوان  ،حدوداً  18یتا  21سالگ  ،مرغول به کشابت این نسخهها
ب ای خود بوده و یتولد سجزی را در سال 341ق و م گ او را به سال 415ق دانسشه

است .ق بان  ،در مقابل این اسشدالل ،م گوید چون در این مجموعۀ خط آثاری از
سجزی دیده م شود که یتألیف آنها نیازمتد سطح باالیی از دانش ریاض آن زمان بوده
است ،مثالً همان رسالۀ بیست و هرشم از این مجموعه که در بارۀ خواص سهم وار و

هذلول وار است ،یتألیفران از جوان  21ساله بعید به نظ م رسد و سجزی هتگام یتألیف
آنها دست کم  31سال داششه است و بتا ب این سال یتولد او را م یتوان حدود 331ق

دانست (ق بان  ،زندگینامۀ ریاضیدانان ،...ص .)254دیگ ان هم دورۀ زندگ او را
بین سالهای 333ق و 411ق دانسشهاند (سمپلونیوس 2،ص .)431آخ ین یتاریخ که
در آثار ریاض سجزی ذک شده یتألیف کشاب في تحصیل ایقاع النسب المؤلّفة در اول

مح م سال 387ق (نسخۀ شمارۀ  Or. 168/3در کشابخانۀ لیدن؛ نک :دُزی 3،ج،3
ص )55است .بعض معشقدند که دسشتوششۀ پاریس در سدۀ 5ق13/م از روی اصل

نسخهای که سجزی در آن سالها نوششه بوده کشابت شده است (سزگین 4،ج ،6ص)172

و به دلیل وجود غلطهایی در مشن و یت سیمها نم یتواند از ریاض دان همچون سجزی

باشد (هوختدایکVII-VIII ،؛ همچتین نک :سمپلونیوس ،همانجا) .البشه ایران به
هیچیک از این غلطها اشاره نک دهاند .ب خ نیز با م یتب ک دن ب گهای دسشتوششۀ
پاریس ،ب اساس شمارهگذاری قدیم ب گها به ابجد ،نران دادهاند که این دسشتوششه
قسمش از یک مجموعۀ بزرگیت بوده که بعداً یت یتیب بخشهای آن عوض شده و

قسمتهایی از آن مفقود شده است .ایران همچتین یتأکید م کتتد که یت دیدی در قدمت

و اصالت دسشتوششۀ مذکور وجود ندارد (پاول کونیچ و ریچارد لُ چ) 5.رسالۀ دهم این
مجموعۀ خط  ،اگ چه یتاریخ یتألیف یا کشابت ندارد ،اما با یتوجه به کس که رساله به

وی یتقدیم شده است (مُهدیالیه) حشماً قبل از سال 351ق به دست سجزی یتألیف شده
است (نک :دنبالۀ مقاله) و اگ اصالت دسشتوششۀ پاریس را بپذی یم باید بگوییم که
سجزی این رساله را مجدداً در این مجموعه کشابت ک ده و یا این که این مجموعه به
1.Suter
2. Samplonius
3. Dozy
4. Sezgin
5. P. Kunitsch & R. Lorch
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یکباره نوششه نرده است .آنچه در ه صورت پذی فشت است آن است که سجزی در
فاصلۀ سالهای 358ق یتا 361ق یتعدادی از رسائل متدرج در دسشتوششۀ مذکور را
یتألیف و یا کشابت ک ده و در آن هتگام در شی از اقامت داششه است .طبق گزارش بی ون

سجزی در رصدی که در سال 357ق ب ای محاسبۀ میل اعظم در شی از به ریاست

عبدال حمان صوف و ف مان عضدالدولۀ دیلم انجام شد مرارکت داشت .در این رصد
متجمان دیگ ی چون ابوسهل کوه  ،نظیف بن یمن و ابوالقاسم غالمِ زحل (نک :ابن
ندیم ،ص )342نیز حضور داششتد و ایران پس از چتد رصد ،میل اعظم را ب اب با 23

درجه و  35دقیقه محاسبه ک دند (تحدید نهایات األماکن ،صص  .)71-87سجزی
خود نیز در بعض از آثارش به این رصد اشاره ک ده است (نک :دنبالۀ مقاله) و دربارۀ
آن م گوید که با ابزاری به نام «حلقۀ عضدیّة» میل اعظم را در شی از ب اب با  23درجه

و  35دقیقه اندازهگی ی ک ده و این مقدار مطابق با اندازهگی ی حبش حاسب است
(ترکیب األفالک ،گ11پ).

پیش از آنکه شواهدی ب ای یتخمین دقیقیت دورۀ فعالت سجزی ع ضه کتیم الزم
است روشن کتیم که سجزی آثار خود را به چه کسان یتقدیم ک ده است .سجزی رسالۀ

ترکیب األفالک (فهرست رضوی ،ج ،8ص 86؛ سزگین ،ج ،6ص )225و کتاب
الزائرجات فی استخراج الهیالج والکدخداه (دانرگاه ،ش )8617/3را به حاکم

بویه  ،عضدالدولۀ دیلم (حک352-338 :ق؛ نک :باسورث ،ص ،)313یتقدیم ک ده
است .فتاخس و بن رکنالدوله در سال 351ق به دست خلیفه ،المطیع للّه ،ملقب به

«عضدالدوله» شد (ابن اثی  ،ج ،5ص241؛ ابو عل مسکویه ،ج ،6ص .)234سجزی
یک از آثار خود ،به نام کتاب العمل بالصفحة اآلفاقیة را به «امی ابوالحسین طاه بن
محمد السجزی» (سزگین ،همان ،ص )226و چتدین اث خود را به «السید الملک
العادل ابیجعف احمد بن محمد مول امی المؤمتین» یتقدیم ک ده است .ف د دوم که نام
او در مشون یتاریخ ابوالحسین طاه بن محمد بن محمد بن ابی یتمیم آمده ،یک از

امی ان سجسشان بوده است که به گفشۀ سجزی پس از رنج و سخش در اواخ عم به
حکومت رسید (جامع شاهی ،گ315آ) و در سال 357ق از دنیا رفت (تاریخ سیستان،

ص .)334لویی ماسیتیون(1ص )665و به پی وی از او سمپلونیوس (ص ،)431ف د

سوم را بهغلط ابونص احمد بن محمد بن ف یغون از ام ای بلخ (حک411-368 :ق)

1. Luis Massignon

ابوسعید سجزی و جامع شاهی 59/

دانسشهاند .اما این شخص ،ابوجعف احمد بن محمد بن خلف بن اللّیث ،امی سجسشان
و نخسشین حاکم از یتی ۀ خَلَف سلسلۀ صفاریان است که در سال 273ق مشولد شده است
(تاریخ سیستان ،ص )258و در 311ق به امارت سجسشان رسیده است (همان،

ص .)311مادر ابوجعف  ،سیّدهبانو ،دخش محمد بن عم و بن لیث و خواه یعقوب بن
محمد بن عم بن لیث ،بود و از این رو ابوجعف به «بانویه» مع وف شد (زریاب،

ص111؛ ابوعل مسکویه ،ج ،6صص .)273 ،248ابوجعف بانویه را با لقب «صاحب
سجسشان» نیز خواندهاند (ابوعل مسکویه ،ج ،6ص273؛ سجزی ،جامع شاهی،

گ276آ) .به گفشۀ تاریخ سیستان ابوجعف در شب سهشتبه «دو شب گذششه از
ربیعاألول» سال 352ق به دست بعض از ندیمان خویش به قشل م رسد (همان،

ص )325-326سجزی در جامع شاهی قشل او را به دست بعض از نزدیکان و ندیمانش
ذک م کتد اما یتاریخ به قشل رسیدن او را روز سهشتبه از ربیعاألول سال 351ق و شرم
ف وردین  331یزدگ دی ثبت ک ده است (گ316پ315-ر):

مولد امی سجسشان ابوجعف أحمد بن محمد بن خلف السجزي بزیج أبيمعر
کان ذلک الیوم الطالع الس طان کد ا  ...قشل رحمه اللّه في ربیع األول ستة شنا
للهج ة وکان ذلک خ داد <روز> من ماه ف وردین ستة شال <لیزدج د> لیلة
الثالثاء؛ جلوسه یوم اإلثتین ف وردینروز من ماه مه ستة رصب لیزدج د بزیج
أبيمعر الطالع القوس ک الم یخ ه کح  ...قشله صاحب جیره وبعض أق بائه
وندمائه.

روز شرم ف وردین (خ داد روز) سال  331یزدگ دی معادل است با روز  22صف
351ق که سهشتبه است و با آنچه در تاریخ سیستان آمده مشفاوت است .در ه حال

سجزی قشل ابوجعف بانویه را در سال 351ق ثبت ک ده است و آنچه در بارۀ کیفیت
م گ او م گوید باآنچه در تاریخ سیستان آمده همسان است .سجزی یتاریخ به یتخت
نرسشن ابوجعف را روز دوشتبه 17 ،مه ماه سال  272یزدگ دی یعت  5رجب 311ق
آورده است ،اما در تاریخ سیستان روز چهارشتبه  15مح م 311ق ذک شده است
(ص.)311

ابوجعف بانویه بعد از آنکه صفاریان ضعیف شده بودند و سیسشان دچار ه ج و م ج
شده بود به حکومت رسید و روزگار حکومت او دوران رفاه و عدل و داد در سیسشان
بود .ابوسلیمان سجسشان در صوان الحکمة ابوجعف را حکیم و فیلسوف دانسشه است

و ذک م کتد که در علم سیاست قوییت از علوم دیگ بود و سختان را که ارسطو در
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بارۀ سیاست ب ای اسکتدر نوششه و گفشه بود از حفظ داشت .ابوجعف معاشِ با فضال و
حکما بود و ابوسلیمان متطق نیز از معاش ان او بوده است .این مطلب را شه زوری نیز
در نزهة األرواح و روضة األفراح آورده است (زریاب ،ص.)111

سجزی در چتد رسالۀ خود ابوجعف را با عبارت «االمی السّید الملک العادل» یا

«السّید الفاضل الملک العادل» و «مول امی المؤمتین» خطاب م کتد .یک از این
رسالهها ( )Arabe 2457/10چتین ش وع م شود:
سأل االمی السّید الملک العادل أبيجعف أحمد بن محمد أطال اللّه بقائه وأدام
علّوه وفضله ویتمکیته عن انقسام خطّ مسشقیم ذينهایة بتصفین بغی مقدمات
یُسشعمل فیها من مقدمات قدّمها أقلیدس عل هذا الرّکل...

سجزی این رساله را در جواب سؤال ابوجعف مبت ب دو نیم ک دن پارهخط به روش
غی از آنچه در اصول اقلیدس آمده نوششه است و پس از ذک عبارت فوق م گوید که
ابوجعف قصد مقایسۀ فهم او با فهم یوحتّا القس را داششه است (همان ،گ52پ) .به
نقل تاریخ سیستان« ،امی باجعف م دی بود بیدار و سخ و عالم و اهل هت و از ه

علم به ه داشت» و روز و شب مرغول بود به بخریدن و داد و دهش (صص-314
 .)315رودک نیز ضمن قصیدهای در وصف ابوجعف چتین س وده است (تاریخ

سیستان ،صص:)322-321

آن مـــلـــک عـــدل و آفـــشـــاب زمـــانـــه
ور یتـو حـکـیـم و راه حکمــت جویی

...

آنــک بــدو بـتگ ی بــه حکمــت گویی
کو بگرــــایـد زفـان به علم و به حکمت
پــوزش بــپــذیــ د و گــتــاه بــبــخرــــــد

زنــده بــدو داد و روشــــتــایــی گــیــهــان
ســــی ت او گی و خوب مــذهــب او دان
ایتــک ســــق اط و هم فالطن و یونــان

...

گوش کن ایتک به علم و حکمت لقمان
خرــــم ن انــد بــه عفو کوشـــــد و غف ان

شاید سجزی عبارت «السید الملک العادل» را به دلیل شه ت ابوجعف به عدالت

آورده است و با یتوجه به محشوای رسالۀ ریاض که به ابوجعف اهدا شده است م یتوان
گفت که ابوجعف از علم ریاض نیز آ گاه داششه است.
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جامع شاهی
یک از مهمیت ین آثار سجزی در احکام نجوم الجامع الشاهی (یا جامع شاهی در
یت جمههای ناقص موجود از آن که بیرش شان دارای نوعهای سوم ،چهارم و پتجم هسشتد؛
نک :دانرگاه ،شمارۀ  271و شمارۀ  ،484مجلس ،شمارۀ  361فی وز) شامل هفت

«نوع» است .چتان که سجزی در مقدمۀ این اث ذک م کتد 1قصدش از یتألیف آن یتهیۀ
کشابی جامع در دو موضوع «علم هیئت و یت کیب افالک» و «علم قضا و احکام» بوده
است .از عبارات متدرج در مقدمه معلوم م شود که سجزی رساله را به حاکم یتقدیم

ک ده اما نام او ذک نرده است (نک :پیوست) .نوع اول با یتع یف علم هیئت و اجزاء

آن ش وع م شود و پس از ب رس ح کت سیارات (هیئت األفالک) با ذک چتد مسألۀ
اساس در مباحث احکام خایتمه م یابد .در آغاز نوع دوم به نوع اول و مفاهیم اولیۀ
هیئت که در آن آمده اشارهای شده است .سجزی در این نوع مبحث حاالت موالید را با

ذک یتاثی ات فلک و طبیع ب جتین از زمان سقوط نطفه در رحم مادر با اسشفاده از
روش ابوالعباس فضل بن حایتم نی یزی ش وع م کتد:
 ...وألنّا قد رأیتا أبا العباس التی یزی قد اسشقص في البحث عن أم الجتین
وش ح معانیه وسلوک سلکه عل الط یق الصّواب بمذهب بطلمیوس و دُرُثیوس
قصدنا أن نأیتي أوالً ما قاله ف هذا المعت ثم ن دّف القول عل الش یتیب بما یلیق
بهذا المعت وبال ّله الشوفیق؛ قال. ...

سه رساله از نی یزی در احکام نجوم ثبت شده است :مقالة فی حوادث القرانات و

تفسیر کتاب األربعة بطلمیوس و کتاب الموالید .از بین این سه اث فقط یک نسخه از
رسالۀ نخست موجود است (فهرست کتابخانۀ اهدایی سیدمحمد مشکوة ،ج،8
ص ،652شمارۀ  .)5رسالۀ دوم را ابن ندیم (ص )338و قفط (ص )254گزارش
ک دهاند و رسالۀ سوم ،کشاب الموالید ،را بی ون از یتألیفات نی یزی دانسشه است
(بی ون  ،التفهیم ،ص .)361سجزی مباحث م بوط به جتین را از کشاب الموالید نی یزی

نقل م کتد و آنگاه با واژۀ «اقول» مطالبی از خود ب آن م افزاید (مجلس ،گ68پ).
نوع سوم جامع شاهی به «یتحویل ست العالم» اخشصاص دارد و نوع چهارم در بارۀ
«اخشیارات» است .نوع پنجم با عتوان «ف

اخشصار األلوف واخشصار الق انات

 .1نک :پیوست .ب ای ب رس جامع شاهی در این مقاله به سه نسخۀ دانرگاه ،شمارۀ  6256و ملک ،شمارۀ 3621
و مجلس ،شمارۀ  6457م اجعه ک دم و در مشن به شمارۀ ب گهای نسخۀ مجلس ارجاع م دهم.
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واخشصار الشحاویل للستین» خالصهای است از دو کشاب :ألوف ابومعر بلخ و کشاب
محمد بن عبداللّه بن عم بازیار .نوع ششم رساله که شاید مهمیت ین متبع ب ای یتعیین
یتاریخ یتألیف جامع شاهی و دورۀ فعالیت سجزی است در سه بخش نوششه شده و نوع

هفتم رساله شامل  12باب با عتوان «الدالئل ف أحکام التجوم» است .این نوع پایان

رساله است و با عبارت زی ش وع م شود:
ن ید أن نشکلمَ في هذا التوع وهو آخ کشاب...

اما نوع شرم که اکتون مد نظ ماست شامل سه بخش است .بخش اول با عتوان
«نُکت ونُشف من أقاویل الحکماء من القدماء والمشأخ ین ف یتأثی الکواکب ف العالم
األرض » در بارۀ یتاثی اج ام سماوی ب عالم خاک است .بخش دوم این نوع شامل
گزارش است از ب خ از حوادث سالهای 312ق یتا 373ق ،اعم از حوادث یتاریخ

و پدیدههای جوی و نجوم مانتد گ فتها .میزان اطالعایت که سجزی ب ای ه سال
گزارش ک ده مشفاوت است به طوری که گزارش بعض از سالها چتد ب گ نسخهها را
در ب م گی د و در بعض از سالها فقط یک گ فت ثبت شده است .این گزارشها با

عبارت زی آغاز م شود (مجلس ،گ258پ):

ذک یتاریخ الحوادث لالعشبارات ستة شیب لهج ة التبي محمّد صلّ اللّه علیه
وآله وسلّم

و بخش سوم اخشصاص دارد به محاسبۀ زایجۀ موالید امی ان و بزرگان سجسشان و
ب خ از حاکمان بویه و سامان  .همان طور که مؤلف در آغاز بخش آخ م گوید،
یت یتیب یتاریخ را در ذک زایجۀ موالید اشخاص رعایت نک ده است و با یتوجه به یتص یح

وی و مشن اث  ،این بخش را با اسشفاده از زیج سندهند ،زیج أبیمعر بلخ  ،زیج ممتحن
مأمون  ،زیج حبش حاسب و زیج که از آن با عبارت «بزیج ال صدی» یا «بال صدی»
نام م ب د ،یتألیف ک ده است .اولین شخص که سجزی زایجۀ او را محاسبه م کتد همان
ابوجعف احمد بن محمد بن خلف اللیث ،یعت ابوجعف بانویه ،است (مجلس،
گ316پ)که پیشیت از او سخن گفشیم.

سجزی در بخش دوم این نوع ،ذیل وقایع سال 332ق ،پس از ثبت یک خسوف
(نک :جدول گ فتها) ،واقعۀ قشل أبی یوسف الب یدی را ذک م کتد که دیگ ان نیز ذیل
همین سال آن را نقل ک دهاند (ابن اثی  ،ج ،5ص126؛ ابوعل مسکویه ،ج ،6ص.)84

بخر از گزارش این سال چتین است (مجلس ،گ273پ):
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وورد علینا الخبر ونحن في تکریت بأن أبا عبداللّه الب یدي صار إلیه أخوه
ابویوسف وهو بالبص ة إل داره الشي ف شاطئ عثمان في یوم األربعاء في نصف
من صف ....

گزارش سجزی از وقوع این قشل نران م دهد که وی در سال 332ق در یتک یت

بوده است .همچتین گزارش دیگ ی در سال 334ق از حضور سجزی در شه هَیْت خب
م دهد (مجلس ،گ274پ):
ستة  334في یوم ا ،یا من المح ّم ستة شلد بطالع الثور وأقیم المسشکفي باللّه
ورد علینا الخبر ونحن بهَیْت بأن المسشکفي باللّه لقّب نفسه إمام الحقّ وض ب
ذلک عل الدنانی والدراهم مضافاً إل المسشکفي.

سجزی در این سال ورود ابوالحسین عل بن بویه (معزالدولة) را به باب شمّاسیّۀ
بغداد در روز یکرتبه  11مح م و ورود او به دربار را روز پتجرتبه  15جمادیاألول
ذک م کتد .سجزی خلع المسشکف باللّه از خالفت و ش وع خالفت المطیع للّه را روز
پتجرتبه  22جمادیاآلخ ثبت ک ده و مدت خالفت المسشکف را  16ماه و  2روز و
م گش را در ربیعاألول 1سال 338ق (مجلس ،گ276آ) ،ب اث خون یزی گزارش

م کتد (قس ابن اثی  ،ج  ،5صص .)157-155در متابع دیگ نیز آمده است که
المسشکف در مح م سال 334ق به خود لقب «إمام الحق» م دهد و این لقب را به
دسشور او روی سکهها در کتار لقب «المسشکف » نقش م کتتد (ابن الجوزی ،ج،14

ص42؛ ابن العم ان  ،ج ،1ص.)156

گزارشهای مشعددی دیگ ی در جامع شاهی دیده م شود که اطالعات دقیقیت ی از
دورۀ فعالیت سجزی به دست م دهد ،از جمله این که سجزی در سال 353ق در موصل
بوده است (مجلس ،گ277ر؛ قس ابن اثی  ،ج،5ص 248و ابوعل مسکویه ،ج،6

ص:)242
وورد الخب بأن الج اد في آخ نیسان یأیتي عل غالت دیار مص وال حبة وورد
علیه الخب ونحن بالموصل بأنّ ملک المص نزل عل ط سوس.

 .1ابن اثی م گ المسشکف را یک جا در ربیعاألول سال 338ق (ج ،5ص )157و در جای دیگ ی (ج ،5ص)188
ربیعالثان سال 338ق ذک ک ده است.
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با یتوجه به اطالعایت که سجزی از فعالیت خود در جامع شاهی آورده است معلوم
م شود که او بخر از زندگ خود را در شه های یتک یت ،هیت و موصل گذرانده است.
چتان که پیشیت گفشیم سجزی بیرش سالهای عم ش را در سیسشان و شی از گذرانده و
مدیت هم در خ اسان اقامت داششه است .سجزی در رسالۀ المدخل إلی علم الهندسة که

به احشمال زیاد در سال 368ق یتألیف شده 1ابزاری نجوم را یتوصیف م کتد که قبالً

آن را در سیسشان ساخشه است (نسخۀ خط دوبلین ،چسش بیش  ،3652گ 15پ):
وإني عملت آلة جلیلة خطی ة بسجسشان یتحک العالم بأس ه من األفالک
واألشخاص العالیة ومدارات ح کایتها بمقادی ها وکمّیة أبعادها وأج امها وصورة
األرض والبقاع والبلدان والجبال والبحار وال مال ف جوف ک ة مربکة وسمّیشها
بهیئة الکل.

همچتین در رسالهای با عتوان جواب أحمد بن محمد بن عبدالجلیل عن مسائل

هندسیّة سئل [کذا] عنه أهل خراسان که در  12شوّال 367ق یتألیف شده است (همان،
گ58پ ،سط  )22به چتدین مسألۀ هتدس که اهل خ اسان از وی پ سیده بودند پاسخ
م دهد .رساله بدون مقدمه و پس از ذک عتوان وارد مسألهها م شود ،اما سجزی پس
از پاسخ یک از مسألهها م گوید که آن مسأله در مجلس مط ح شده است و نام دو نف

از حاض ان در آن مجلس 2را م آورد (همان ،گ 54پ؛ سجزی ،مجموعة من رسائل

هندسیّة ،ص .)161این مطلب نران م دهد که این مسألهها به صورت حضوری مط ح
شده و با یتوجه به یتاریخ یتألیف رساله ،م یتوان گفت که سجزی کم قبل از  12شوال

سال 367ق در خ اسان بوده است.
تاریخ تألیف جامع شاهی

آخ ین گزارش وقایع یتاریخ در جامع شاهی م بوط سال 373ق است که فقط شامل
یک خسوف است ،از این رو احشماالً سجزی در این سال نوششن جامع شاهی را به پایان

رسانده است اما چتد دلیل نران م دهد که سجزی وقایع یتاریخ سالهای 312ق یتا

373ق ،یعت نوع شرم جامع شاهی ،را یکباره نتوششه بلکه بهیتدریج و ط چتدین سال
 .1در انجامۀ این نسخه راجع به یتاریخ یتألیف رساله چتین آمده است:
«علقشه من خط المصتف وکان قد ف غ من یتصتیفه وکشابشه ف ذیالحجة ستة ثمان وسشین وثلثمائة».
 .2سجزی دو نف به نامهای الریخ ابی الحسین مص ی و ابی محمد السیف را ذک م کتد که بی ون از شخص دوم
روش در مبحث «دوائ السموت» در استیعاب نقل ک ده است (ص.)55
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یتألیف ک ده است .وی هتگام ثبت وقایع سال 354ق خلیفه المطیع للّه را با عبارت
«امی المؤمتین المطیع للّه أطال اللّه بقاه» خطاب م کتد (مجلس ،گ277پ) .بتا ب
این ،چون المطیع للّه در سال  363از حکومت خلع شده و در همان سال هم از دنیا

رفشه است (ابن اثی  ،ج ،5صص )323 ،318سجزی ثبت وقایع یتاریخ متدرج در نوع
شرم جامع شاهی را قبل از سال 363ق ش وع ک ده بوده و به یتدریج یتا سال 373ق آن
را یتکمیل ک ده است .اما دیگ نوعهای جامع شاه و بهخصوص نوع اول را ،که در
بارۀ هیئت افالک است ،بعد از ماه شعبان سال 357ق نوششه است .سجزی در آغاز

رسالۀ المدخل ،که در بارۀ مقدمات احکام نجوم است ،ذک م کتد که میل اعظم را در
«قصبة فارس» با ع ض جغ افیایی 27درجه و  36دقیقه ،از راه رصد اندازهگی ی ک ده
و مقدار آن را  23درجه و  51دقیقه به دست آورده است (دانرگاه ،شمارۀ ،8617
گ2ر):
وقطب فلک الب وج مایل عن فلک اإلسشواء کج جزءاً نا دقیقة کما ذک
بطلمیوس و کد جزءاً بزعم أهل الهتد و کج لج جزءاً بأرصاد بت موس لج له
جزءاً ب صد مأمون ونا نحن رصدنا بقصبة فارس حیث یکون ع ض البلد کط
لو.

متظور سجزی از «قصبة فارس» شه شی از است ،چون بی ون

م گوید که

عبدال حمن صوف ع ض جغ افیایی شی از را 27درجه و  36دقیقه محاسبه ک ده بوده
است (تحدید نهایات األماکن ،ص .)271چون رسالۀ المدخل به ابوجعف بانویه یتقدیم
شده پس قبل از سال 351ق نوششه شده است و سجزی هم قبل از این سال میل اعظم
را در شی از  23درجه و  51دقیقه اندازهگی ی ک ده بوده است .اما سجزی در نوع اول
جامع شاهی میل اعظم را  23درجه و  35دقیقه ذک م کتد (مجلس ،گ3ر4-پ):
...مقدار المیل األعظم وهو عل ما حکاه بطلمیوس ثالث وعر ون درجة
وإحدی وخمسون دقیقة وعل مذهب أصحاب األرصاد في زمان المأمون وفي
زمانتا ثالث وعر ون درجة وخمس وثالثون دقیقة.

پس چون بی ون گزارش ک ده است که سجزی و چتد یتن دیگ از متجمان در رصدی
که در سال 357ق در شی از انجام شد میل اعظم را  23درجه و  35دقیقه اندازهگی ی
ک دند (همان ،ص ،)87سجزی یتألیف نوع اول جامع شاهی را بعد از سال 357ق آغاز
ک ده و احشماالً نوعهای دیگ را هم ،به جز قسمش از نوع شرم ،بعد از این سال یتألیف
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ک ده است .با یتوجه به این مطالب م یتوان گفت که سجزی نوعهای اول یتا پتجم و نیز
نوع هفشم و قسمش از نوع شرم جامع شاهی را بهیتدریج بین سالهای 357ق و 373ق
یتألیف ک ده است.

سجزی نم گوید که چ ا فقط وقایع بازۀ یتاریخ 373-312ق را آورده است ،اما

این بازۀ یتاریخ مصادف است با ش وع حکومت شاخۀ خَلَف سلسۀ صفاریان ،یعت
روی کار آمدن ابوجعف بانویه در سال 311ق ،و انق اض این سلسه در سال 373ق با
فشح سیسشان به دست سلطان محمود غزنوی (باسورث ،ص.)333

سجزی پیش از سال 351ق دست کم  6رساله 5 ،رساله در احکام نجوم و یک در

ریاضیات ،نوششه و به ابوجعف بانویه یتقدیم ک ده است که ب خ از آنها رسالههای مفصل
در موضوع خود هسشتد:
رسالة أحمد بن محمد بن عبدالجلیل فی جواب مسئلة عن کتاب یوحنّا یوسف من

انقسام خطّ مستقیم بنصفین وتبیین خطأ یوحنّا فی ذلک؛
المدخل؛
جوامع تحویل سنی الموالید؛
کتاب المزاجات؛

کتاب االختیارات؛
منتخب من کتاب األلوف.
همچتین سجزی پیش از یتألیف المدخل مرغول رصد هم بوده و میل اعظم را در

شی از اندازهگی ی ک ده است .وی در مقدمۀ المدخل م گوید که قصد یتألیف کشابی
جامع در فت (احکام نجوم) را دارد که اکث ایام خود را ص ف مطالعه آن ک ده است و
یتص یح م کتد که هدفش از نوششن رساله این بوده است که زحمت مطالعۀ کشابهای
مشعدد و یتمییز بین اقوال مخشلف را از دوش خوانتده ب دارد (دانرگاه ،شمارۀ ،8617

گ1پ).

با یتوجه به این که سجزی هتگام ثبت بعض از وقایع سالهای 312ق یتا 373ق ،از
جمله سال 332ق و 334ق ،یتص یح ک ده که خود شاهد آنها بوده است ،نم یتوان یتولد
او را ب اساس نظ ق بان سال 331ق دانست .همین طور ماسیتیون و سمپلونیوس نیز

در یترخیص ابوجعف بانویه (351-273ق) به خطا رفشهاند و او را با ابونص احمد بن
محمد بن ف یغون (حک411-368 :ق) اششباه گ فشهاند .با یتوجه به حجم فعالیتهای
علم سجزی پیش از سال 351ق و گواه او ب حضورش در رخداد بعض از وقایع
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یتاریخ سالهای 332ق و 334ق م یتوان نشیجه گ فت که سجزی دست کم در حدود
سال 311ق مشولد شده و بین سالهای 332ق و 373ق فعال بوده است.
مجموعههای احکامی و خلط آنها با جامع شاهی

رسالههای مشعددی از سجزی در احکام نجوم شتاخشه شده که چتد نسخۀ خط شامل

مجموعهای از آنها موجود است .بعض از این مجموعهها دارای  15رساله هسشتد

1

(موزۀ ب یشانیا )Or. 1346 ،و بعض هم چتد رساله کمش دارند (دانرگاه ،ش8617؛
مجلس ،ش154؛ آسشان قدس ،ش .)6351ب خ به اششباه این مجموعهها را همان
جامع شاهی دانسشهاند (قزویت  ،ص211؛ ق بان  ،ریاضیدانان ایرانی ،ص265؛

طه ان ،گاهنامه  ،7031ص )115و بعض هم به یتفاوت آنها با جامع شاهی اشاره
ک دهاند (دانشپژوه ،ص .)851ابشدا فه سش از عتوان رسالهها ب اساس سه نسخۀ موزۀ
ب یشانیا( Or. 1346 ،ریو 2،صص ،)531-528آسشان قدس ،ش( 6351ج،8

ص )124-117و دانرگاه ،ش( 8617ج ،15ص )154م آوریم و سپس آنها را با
اسشفاده از دو نسخۀ آسشان قدس و دانرگاه ب رس م کتیم:3
کتاب المدخل [إلی علم أحکام النجوم]

کتاب تحصیل القوانین الستنباط األحکام
کتاب الزائرجات في استخراج الهیالج والکدخداه
منتخب کتاب الموالید [ألبيمعر ] (در  23فصل)
جوامع کتاب تحویل سني الموالید [ألبيمعر ] (در  16باب)
کتاب مزاجات الکواکب

کتاب األسعار (در  11جمله)
کتاب االختیارات (در  3فصل)
منتخب من کتاب األلوف [ألبيمعر ]
کتاب المعاني في أحکام النجوم

کتاب الدالئل في أحکام النجوم
کتاب معرفة فتح األبواب
 .1ریو  15رساله فه ست ک ده اما رسالۀ چهاردهم که عتوان آن یترخیص داده نرده است شاید ادامۀ رسالۀ دوازدهم
باشد و به این یت یتیب مجموعۀ ب یشانیا شامل  14رساله باشد.
2 .Rieu
 .3شمارۀ ب گها در ب رس مجموعههای احکام ب اساس نسخۀ دانرگاه است.
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کتاب حلول الکواکب في البروج اإلثنی عشر (ریو ،ص)n. XIII ،531
رسالهای بدون عتوان شامل چتد جدول (همانجا)n. XIV ،
کتاب زرادشت في صور درجات الفلک .در فه ست ریو عتوان آن یترخیص داده

نرده است (همانجا.)n. XV ،

رسالههای احکام زی نیز مشعلق به سجزی است اما جزو مجموعههای احکام
مذکور نیامده است:
 -71منتخب معرفة أوقات الطلسمات علی أقوال القدماء-15 ،کتاب األمطار-18 ،

کتاب القرانات وتحاویل سنی العالم (سزگین ،ج  ،5ص -17 ،)181کتاب المسائل
فی أسرار علم النجوم-21 ،کتاب األوقات (همان ،ص .)182
از بعض از رسالههای احکام سجزی و یا یت جمۀ آنها به فارس نسخههای مسشقل
هم موجود است (فهرست رضوی ،ج ،8ص ،441ش8و7و11؛ فهرست کتابخانۀ

اهدایی سیدمحمد مشکوة ،ج ،3ص .)885چتد دلیل وجود دارد که نران م دهد این
مجموعههای احکام از آثار سجزی مرابه آنچه از آثار ریاض سجزی موجود است
(هوختدایک )IX ،بعداً یتوسط کایتبان گ د هم آمده است .ه یک از رسالههای متدرج

در این مجموعهها به طور مسشقل و با موضوعایت مسشقل از یکدیگ یتألیف شدهاند و
بعض از آنها دارای خطبهای جداگانه هسشتد و به اف اد مشفاویت یتقدیم شدهاند ،با یتوجه
به مهدیالیه آنها م یتوان فهمید که احشماالً زمانهای نوششه شدن رسالهها نیز مشفاوت
بوده است.

رسالۀ نخست ،که عتوانش در صدر آن نیامده ،با ذک خطبهای مفصل با اظهار

ارادت ف اوان به «االمی السید الملک العادل أبی جعف أحمد بن محمد مول امی
المؤمتین» یتقدیم شده است .در مجموعهها اغلب نام المدخل را ب ای این رساله ثبت
ک دهاند و در مواردی هم آن را با اث دیگ سجزی به نام ترکیب األفالک اششباه گ فشه
و رسالة األفالک نامیدهاند (فهرست رضوی ،ج ،8ص ،121فهرست مجلس ،ج،2

ص .)74سجزی رسالۀ ترکیب األفالک را به عضدالدولۀ دیلم اهدا ک ده است
(گ1پ) .البشه شاید عتوان المدخل ب ای رسالۀ نخست صحیح باشد چ ا که این رساله
شامل مباحث اولیه در احکام نجوم است و سجزی خود در باب بیست و یک از رسالۀ
چهارم و آغاز رسالۀ دهم از کشابی با عتوان المدخل نام م ب د (نک :دنبالۀ مقاله).

رساله با یتعیین فاصلۀ ک ات سماوی از زمین ب حسب شعاع زمین و یتع یف مفاهیم
اولیۀ نجوم چون فلک مُمَثّل ،فلک خارج م کز و جوزه ش وع م شود و پس از آن
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سجزی مقادی مخشلف میل اعظم را از قول بطلمیوس  23درجه و  51دقیقه ،اهل هتد
 24درجه ،بتوموس  23درجه و  33دقیقه ،رصد مأمون  23درجه و  35دقیقه ذک
م کتد و م نویسد که خودش آن را  23درجه و  51دقیقه در شی از ،با ع ض جغ افیایی
 27درجه و  36دقیقه ،اندازهگی ی ک ده است.

چتان که پیرش گفشیم ،بهگزارش بی ون  ،سجزی میل أعظم را بعداً در سال 357ق
در شی از  23درجه و  35دقیقه اندازهگی ی ک ده است (تحدید نهایات األماکن،
صص )71-87و در نوع اول جامع شاهی (مجلس ،گ3پ4-ر) مقدار اخی را

م آورد.

سجزی در مبحث «حدود» م گوید که بین قدما اخشالف بوده است و به حدود

مص یان ،بطلمیوس ،اسط اطو 1و هتدیان اشاره م کتد .وی م افزاید که اسشعمال حدود
مص یان معمول بوده است اما او و ابوالقاسم زحل («وأنا واألسشاذ ابوالقسم الزحل») به
این حدود الشفات نک دهاند و سپس جدول مفصل ب ای آن م آورد (گ4پ) .رساله
با چتد جدول خایتمه م یابد و بعد از آخ ین جدول عبارت زی آمده است (گ14ر):
وإذ قد أیتیتا ما وعدنا في هذا الکشاب حص اً وإیجازاً وش حاً ویتفصیالً فلتخشمها
ولتشلها بما یشلوها في الکشاب الثان ویشصل بها إنراءاللّه یتعال  ،یتمّ الکشاب
بحمداللّه ویشلوه یتحصیل القوانین السشتباط األحکام.

در پایان بعض از رسالهها ،نام رسالۀ بعدی مجموعه با عبارت «یشلوه »...آمده است
که در ب خ موارد با یتوجه به محشوای رسالۀ بعد از آن معلوم م شود که از سوی
گ دآورندگان مجموعهها درج شده است (مثالً نک :انجامۀ رسالۀ چهارم) .سجزی در
این رساله قبل از جداول پایان  ،که ادامۀ مبحث «سهام» است ،یک بار به خایتمۀ رساله

و شیوۀ یتألیف آن اشاره م کتد:
قد أوردنا هذه المقالة جمالً و جوامع ونکشاً وعیوناً إلغتاء المشعلّم لهذه الصتاعة
والمبشدئ فیها عن یتفهّمها واسشقصائها ونظّمتاها فیها عل الم ایتب الشي رأیتاها
في التظم أحسن ومن الفهم أق ب وفي الشعلیم أوجب ونحن نخشم ذلک بذک
السهام والبیابانیّات إذ ذلک آخ ما بقي علیتا ممّا هو ش ّیطه هذه المقالة.

 .1در التفهیم در مبحث «حدود» نام این شخص اسط اطوس ثبت شده است .البشه در نسخهبدلها اسط اطو هم آمده
است (بی ون  ،التفهیم ،ص.)417
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اگ ف ض کتیم که سجزی رسالۀ دوم را پس از یتألیف در پی رسالۀ اول ق ار داده
است ،چون رسالۀ اول به ابوجعف بانویه یتقدیم شده است و رسالۀ سوم هم به عضدالدولۀ
دیلم  ،رسالههای متدرج در این مجموعههای احکام که با عتوان «جامع شاه »
کشابت شدهاند ،در یک زمان یتألیف نردهاند و بتا ب این نم یتوان مجموعۀ آنها را یک
اث واحد در نظ گ فت.
رسالۀ دوم ،تحصیل القوانین الستنباط األحکام ،به شخص یتقدیم نرده است و
چتین یتمام م شود:
کمّل القول في یتحصیل القوانین بحمداللّه ومتّه.

این رساله شامل  13قانون در اسشتباط احکام نجوم است که مؤلف پس از ب شم دن
آنها کیفیت اسشعمالران را ش ح م دهد.

رسالۀ سوم ،یعت کتاب الزائرجات فی استخراج الهیالج والکدخداه ،به عضدالدوله

با عبارت «االمی الجلیل المتصور عضدالدولة أطال الله بقاه» یتقدیم شده است و بتا ب
این مسلماً بعد از سال 351ق ،سال که لقب «عضدالدولة» از سوی خلیفه به حاکم

بویه داده شد ،یتألیف شده است .اما سجزی در رسالۀ ترکیب األفالک ،که پیرش ذک
آن رفت ،عضدالدوله را با لقب «شهتراه» خطاب ک ده است (گ1پ):
االمی السید الملک شهتراه عضدالدولة ویتاج الملّة أباشجاع أطال الله بقائه...

عضدالدوله نخسشین حکم ان است که در دورۀ اسالم لقب «شاهتراه» گ فت
(ابن کثی  ،ج ،11ص277؛ صفدی ،ج ،27ص .)64یتاریخ این لقب معلوم نیست اما
هتگام که عضدالدوله در شی از بوده به او «شاهتراه» م گفشهاند .در قصیدهای که مشتبّی
به سال 354ق در شی از در مدح وی س وده لقب «شاهتراه» آمده است (ب قوق  ،ج،4

ص411؛ نیز نک :فقیه  ،ص:)53

أبــا شــــجــاعس بِفــارِس عضـــــدال

دّوْلـةِ فَتّاخســــ و شَــــهَترــــاها

از یتاریخ یتألیف ترکیب األفالک هم نم یتوان یتاریخ لقب «شهتراه» را دریافت ،زی ا

سجزی ترکیب األفالک را بعد از سال 357ق ،که میل اعظم را در شی از رصد ک ده
بود ،نوششه است .وی در این رساله در بارۀ اندازۀ میل اعظم م گوید (گ11پ):
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فأما محور فلک المسشقیم فمائل عن محور فلک الب وج ثالث وعر ین درجة
وإحدی وخمسین دقیقة وما رصدنا بفارس بالحلقة العضدیّة فثلث عر ین جزئاً
وخمس وثالثین عل ما وجده حبش.

با یتوجه به ایتکه سجزی در آغازکتاب الزائرجات ،لقب «شاهتراه» را ب ای

عضدالدوله ذک نک ده شاید بشوان گفت که این رساله را قبل از وضع این لقب ،یعت
دست کم قبل از سال 354ق ،یتألیف ک ده است.

رسالۀ سوم با مقدمهای در یک ب گ ش وع م شود و با ذک پتج جدول به ایتمام
م رسد .از این رساله یت جمهای فارس بدون ذک نام مؤلف موجود است (نک :فهرست
رضوی ،ج ،8ص ،441ش.)7

رسالۀ چهارم ،منتخب کتاب الموالید ،شامل  23باب است که در مقدمه به یتعداد
ابواب آن اشاره شده و رساله به کس یتقدیم نرده است .طبق گفشۀ سجزی در ابشدای
رساله ،چون کشاب أبیمعر طوالن بوده و در مواضع ابهام داششه است ،قصد

خالصه ک دن و روشن ک دن آن را داششه و قسمش از مطالب آن را ب ای سهولت کار در
چتد جدول گتجانده است .باب بیست و دوم یک جدول است و باب بیست و سوم در
دو نسخۀ خط فقط عبارت زی را دارد (دانرگاه  ،8617گ25ر؛ آسشان قدس ،6351

گ61ر):

الباب الثالث والعر ون في خایتمة الکشاب؛ وإذ قد أیتیتا ما وعدنا جمالً وجوامعاً
ونکشاً وعیوناً فلتخشم اآلن هذا الکشاب ونشصل بما کان یجب یتلوه وهو کشاب
جمل یتحویل ستي الموالید إن شاءاللّه یتعال والصلوة عل محمد وآله أجمعین.

روشن است که اخشصاص بابی به عبارت باال از سوی مؤلف بیمعت است .در

یت جمههای فارس این رساله هم باب بیست و سوم وجود ندارد :نسخۀ کشابخانۀ حمیدیه
به شمارۀ  1848مورُّخ 551ق یتا 811ق که فیلم آن در دانرگاه نگهداری م شود

(فهرست میکروفیلمها ،ج ،1ص ،423ش 1)11از ابشدای رساله یتا پایان باب بیست و
دوم را دارد و نسخۀ کشابخانۀ آسشان قدس که مورَّخ  561یزدگ دی (حدود 681ق)

است ،بدون ذک نام مؤلف و از باب دوم ش وع م شود و با یت جمۀ باب بیست و دوم

 .1از دوست ارجمتدم آقای عل صف یآققلعه ،پژوهرگ مشون ،که یتصوی رنگ این رساله را در اخشیار ایتجانب
ق ار داد یترک م کتم .فیلم موجود از این رساله که در دانرگاه نگهداری م شود یتصوی ی است که از روی عکس
سیاه و سفید نسخه یتهیه شده و مشأسفانه خوانا نیست.

 /82تاریخ علم ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،1بهار و یتابسشان 1371

به پایان م رسد (فهرست رضوی ،ج ،8ص،441ش .)8نسخۀ ع بی مجلس به شمارۀ
 6411نیز فاقد باب بیست و سوم است (فهرست مجلس ،ج ،17ص ،547ش.)11
معلوم نیست چ ا نسخههای موجود از این رساله باب بیست و سوم را ندارند .شاید

این باب از نسخۀ اساس کایتبان افشاده بوده و چون در مقدمه به  23باب اشاره شده است
عبارت این باب در بعض از نسخههای ع بی افزودۀ کایتب باشد .به ه حال اگ باب
بیست و سوم یتألیف شده باشد ،جای آن پس از عبارت «ف خایتمة الکشاب» است و از
نسخهای که کایتبان در اخشیار داششهاند افشاده بوده است و چون رسالۀ بعد با خطبهای
جداگانه به ابوجعف بانویه یتقدیم شده است م یتوان نشیجه گ فت که جملۀ آخ این فصل،

«ونشصل بما ...أجمعین» ،را هم کایتبان افزودهاند.
اما رسالۀ پنجم ،جوامع کتاب تحویل السنی الموالید ،دارای  18باب است و در
باب هفدهم به مطالب باب اول با ذک «صدر الکشاب» اشاره شده است .با یتوجه به

ایتکه رساله به ابوجعف بانویه یتقدیم شده ،مسلماً به طور مسشقل یتألیف شده و الحاق آن

را به رسالۀ قبل نم یتوان کار مؤلف دانست .رساله با جملۀ زی آغاز م شود (دانرگاه
8617/5؛ ریو:)n. II ،527 ،
ألّفه لألمی السیّد الفاضل الملک العادل أبي جعف أحمد بن محمد مول
امی المؤمتین عبد<ه> أحمد بن محمد بن عبدالجلیل السجزی.

یت جمهای از این رساله به فارس در کشابخانۀ آسشان قدس رضوی موجود است که
نام مؤلف در آن قید نرده است اما از مشن و مهدیالیه آن معلوم م شود که یت جمۀ همین

رساله است (فهرست رضوی ،ج ،8ص،441ش .1)11یت جمۀ دیگ ی هم از این رساله
موجود در موزۀ ب یشانیا به شمارۀ  Or. 10879گزارش شده است (اونس ،ص .)656

رسالۀ ششم ،کتاب المزاجات ،شامل مقدمهای کویتاه و چتدین جدول است و به

ابوجعف بانویه یتقدیم شده است .سجزی در پایان این رساله یتص یح م کتد که از آوردن
جداول بیرش خودداری م کتد چ ا که آنها را قبالً در دو کشاب دیگ ش به نامهای کتاب
صور درجات الفلک و کتاب المعانی <في> أحکام النجوم وضع ک ده است (دانرگاه

 ،8617گ56ر) .این دو رساله که قبل از کتاب المزاجات یتألیف شدهاند بهیت یتیب
رسائل  14و  11این مجموعهها هسشتد و پس از کتاب المزاجات ق ار دارند و این نران
م دهد که یت یتیب ق ار گ فشن رسالهها در این مجموعههای احکام کار مؤلف نیست.
 .1فه ستنگار مهدیالیه رساله را بهغلط مسشعین بن معشصم عباس (سدۀ سوم) دانسشه است.
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نسخههایی از یت جمۀ فارس این رساله نیز موجود است (فهرست ملک ،ج ،6ص،321
ش5؛ فهرست رضوی ،ج ،11ص ،235ش)5
رسالۀ هفتم ،کتاب األسعار ،رسالۀ کویتاه در  11جمله است که با ذک عتاوین

جملهها ش وع م شود و به کس یتقدیم نرده است .در آغاز رساله عتوان ه جمله بیان

شده است و رساله با عبارت زی خایتمه م یابد (دانرگاه  ،8617گ54ر؛ آسشان قدس
 ،6351گ158ر):
جملة العاش ة في االعشبارات ،هذا آخ ما عملت من هذا الکشاب إل أن یسّ
اللّه فشمّم االعشبارات إن شاء اللّه وحده.

به نظ م رسد که مطالب جملۀ دهم افشاده است زی ا عتوان آن در آغاز «ف

اإلعشبارات من قول القدماء والمُحدَثین وما قد ج ّبتاها ف زمانتا» ذک شده است .در
نسخۀ دیگ ی از این رساله که به طور مسشقل از دیگ آثار احکام سجزی در مجموعۀ
شمارۀ  482دانرگاه موجود است جملۀ دهم با عبارت «الجملة العاش ة ف اإلعشبارات
آخ قول القدماء والمحدثین وما قد ج ّبتاها ف زمانتا» (گ86پ) ش وع م شود و

پس از آن جای مطالب جملۀ دهم یتوسط کایتب خال گذاششه شده است.

رسالۀ هشتم ،کتاب االختیارات ،شامل  3فصل است و به ابوجعف بانویه یتقدیم
شده است و بتا ب این سجزی آن را قبل از 351ق نوششه است.

رسالۀ نهم ،منتخب من کتاب األلوف که به ابوجعف بانویه یتقدیم شده و در نشیجه

قبل از 351ق نوششه شده است .رساله با مقدمهای ش وع م شود و شامل  7قمست است
که عتوان آنها با «القول عل  »...یا «القول في »...مجزا شده است.
سجزی در رسالۀ دهم ،کتاب المعاني في أحکام النجوم شامل  8مقاله («قول») ،از

سه کشاب دیگ خود نام م ب د و م نویسد که این رساله را بعد از آنکه یتألیف آنها را به
پایان رسانده نوششه است (دانرگاه :)8617/11
...إني لمّا ف غت من الکشب الثالث الش هي کتاب المدخل وکتاب التحصیل
في القوانین وکتاب الدالیل ابشدأت بکشاب سمّیشه المعاني في هذا العلم...

از این مقدمه معلوم م شود که سجزی کتاب الدالیل في أحکام النجوم ،یعت رسالۀ
یازدهم ،را قبل از رسالۀ دهم یتألیف ک ده است و جملۀ پایان رساله« ،یتم کتاب المعاني

في أحکام النجوم ویشلوه کتاب الدالیل» ،مسلماً افزودۀ کایتب است.
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کتاب الدالیل في أحکام النجوم رسالۀ یازدهم است که سجزی در ابشدا به نامگذاری
و غ ض یتألیف آن اشاره م کتد .این رساله به کس یتقدیم نرده است.
رسالۀ دوازدهم ،معرفة فتح األبواب ،رسالۀ کویتاه است و بدون مقدمه وارد مطلب

م شود .سجزی از رسالهای از یعقوب بن اسحاق الکتدی نام م ب د و م گوید که کتدی
آن را ب ای بعض از دوسشانش یتألیف ک ده بوده است (دانرگاه  ،8617گ133ر).
بعض اششباهاً به جای کتدی نام بی ون را آوردهاند (سزگین ،ج ،5ص.)181

رسالۀ سیزدهم ،کتاب حلول الکواکب في البروج اإلثنی عشر ،در فه ست ریو آمده

و ظاه اً به شخص یتقدیم نرده است.

رسالۀ چهاردهم فقط در فه ست ریو ذک شده و این طور ش وع م شود:
هذه جداول مثبشة فیها دالئل أجزاء الفلک لثمانیة وسشین جزؤاً وما یطلع في کل
جزء متها من الصورة...

در دو نسخۀ دانرگاه و آسشان قدس ،رسالۀ دوازدهم ،یعت معرفة فتح األبواب ،با
چتد جدول یتمام م شود .باید نسخۀ ب یشانیا دیده شود که آیا رسالۀ چهاردهم بقیۀ رساله

دوازدهم است یا نه.

رسالۀ پانزدهم ،کتاب زرادشت في صور درجات الفلک ،در دو نسخۀ آسشان قدس
و دانرگاه ش وع آن مشمایز نرده و رسالۀ پانزدهم فه ست ریو است که رسالهای بدون

عتوان در مبحث طلسمات مع ف شده است (ریو ،ص .)n. XV ،531آغاز و انجام آن
در ه سه مجموعه این است:
آغاز :وإذ قد أیتیتا ما کان یجب یتقدیمه فلتؤیتي اآلن عل سبیل ال ُّلغَز والشمثیل
األشیاء الشي کان القدما یکشمونها...
انجام... :وباللّه العون والعصمة یتم کشاب زرادشت في صور درجات الفلک.

بیرش رسائل متدرج در این مجموعههای احکام مطابق است با یتألیفات ابومعر

بلخ (کیتگ 1،صص )37-32و اغلب آنها خالصه و بازنویس از یتألیفات ابومعر و
دیگ متجمان است .یتعدادی از این رسالهها را سجزی به امی سجسشان ،ابوجعف احمد
بن محمد بن خلف اللیث ،یتقدیم ک ده که در نشیجه آنها را قبل از 351ق نوششه است.

یک رساله هم به عضدالدولۀ دیلم یتقدیم شده که م بایست بعد از سال 351ق و پیش
1 .King
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از سال 352ق یتألیف شده باشد .با یتوجه به دورۀ فعالیت سجزی (حدود -325
373ق) این رسالههای احکام در نیمۀ اول زندگ او یتألیف شده که بیرش ب گ فشه از
آثار پیریتیان سجزی است .یتفاوت اصل جامع شاهی ،که نگارش آن در سال 373ق

پایان یافشه است ،با این مجموعههای احکام آن است که سجزی در ابشدای جامع
شاهی به ذک مباحث نجوم از جمله هیئت افالک م پ دازد که در رسائل احکام او
دیده نم شود و مطالب بخش احکام آن هم از یتألیفات خود سجزی است و نه
بازنویس و خالصهنویس کشب قدما.

سجزی عالوه ب گزارش وقایع یتاریخ در نوع شرم جامع شاهی ،که ستدی کهن از

یتاریخ سدۀ چهارم هج ی است 56 ،گ فت را از گ فتهایی که بین سالهای 312ق یتا
373ق رخ داده ثبت ک ده است .گ فتهای گزارش شده یتوسط سجزی را با اسشفاده از
سه نسخۀ ملک به شمارۀ  ،3621دانرگاه به شمارۀ  6256و مجلس به شمارۀ 6457

س  1و فه ست ناسا 2مقایسه ک دهام و در جدول  1آوردهام .سجزی در
با فه ست اُپُلْش ِ
بیرش موارد جزئیات یک گ فت را هم ثبت ک ده است .این جزئیات شامل یتاریخ و روز
هفشه ،فاصلۀ زمان آن با طلوع آفشاب ،مقدار گ فت و موضع دائ ةالب وج آن است.

میزان اطالعایت که سجزی ب ای گ فتها آورده است یکسان نیست .مثالً در بعض

موارد به جای ذک شمارۀ روز ماه قم ی به آوردن عبارت «التصف» اکشفا ک ده است
(مثالً ردیف  5در جدول  .)1با یتطبیق این موارد با دو فه ست اُپُلْشسِ و ناسا ،معلوم
م شود که در بعض از آنها ،که روز ماه مرخص نرده و یتتها واژۀ «التصف» آمده است،
متظور از این واژه شب پانزدهم یعت روز چهاردهم ماه قم ی بوده است .در جدول 1

شمارۀ مشتاظ با ه خسوف از فه ست اُپُلْشسِ (شمارههایی که با عدد  33ش وع م شود)
در آخ ین سشون سمت چپ داده شده است اما مواردی هست که با ثبت سجزی یتفاوت
دارد (حداکث یتفاوت  2روز است) و ثبت سجزی متطبق با فه ست ناسا است .در این
موارد شمارۀ فه ست ناسا هم ذک شده است .کسوفهای ثبت شده در جامع شاهی با

فه ست ناسا یتطبیق داده شده و شمارۀ آن فه ست در جدول آمده است.3

1. Oppolzer
2. Five Millennium Catalog of Lunar Eclipses:–1999 to +3000 (2000 BCE to 3000 CE), NASA,
January 2009.
3. Five Millennium Catalog of Solar Eclipses
در نران ایتش نش زی :
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/SEcatalog.html
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جدول  :1گ فتها
نوع
گرفت

تاریخ هجری قمری

روز هفته

1

خسوف

سهشتبه

تاریخ یولیانی
ماه

سال

ماه

روز

سال

316

ذیالحجة

113

929

February

شمارۀ
اُپُلْتسِر و
روز
ناسا
27

3301

2

خسوف

شتبه

322

ذیالقعدة

13

934

October

25

3311

9

کسوف

چهارشتبه

323

[شوّال]2

28

935

September

30

6977

1

خسوف کل

جمعه

324

ربیعاآلخ

14

936

March

16

3312

6

خسوف

شتبه

325

رمضان

313

939

July

4

3318

5

خسوف کل

[شتبه]

328

[ربیعاألول]

[4]13

939

December

29

3319

1

خسوف کل

یکرتبه

328

ربیعاألول

514

939

December

29

3319

8

خسوف

شتبه

327

رمضان

614

941

June

12

3322

9

کسوف

جمعه

331

صف

528

941

November

11

6993

11

خسوف

دوشتبه

332

صف

13

943

October

16

3324

 11خسوف کل

جمعه

333

صف

812

944

October

4

3325

 12خسوف کل

چهارشتبه

336

مح م

713

947

August

4

3329

 19خسوف کل

جمعه

336

رجب

1113

948

خسوف

یکرتبه

335

مح م

1113

948

11

February
July

28
23

3330
3331

 .1مشن« :وفي لیلة د ید من ذیالحجة انکسف القم کلّه» یعت در شبِ چهارشتبه چهاردهم ذیالحجة ماهگ فشگ
کامل رخ داد که در واقع سهشتبه شب ،سیزدهم ذیالحجة است.
 .2مشن« :وکان الرمس قد انکسفت یوم ج ب بقیشا من شعبان» .این کسوف در فه ست ناسا نیست اما اگ به جای
شعبان ماه شوّال در نظ بگی یم همان کسوف  6977فه ست ناسا است.
 .3مشن« :وانکسفت الرمس یوم و للثلثین بقیشا من شه رمضان نحو نصف ج مها».
 .4مشن« :وفي لیلة التصف من صف انکسف القم کلّه» .در این سال سجزی خسوف کل در نیمۀ صف ثبت ک ده
است ول در فه ستهای موجود چتین گ فش ثبت نرده است .نزدیکش ین گ فت به این یتاریخ ،خسوف شمارۀ 3319
فه ست اُپُلْشسِ است.
 .5مشن« :وفي لیلة الجمعة التصف من ربیع األول انکسف القم کلّه» .محاسبه نران م دهد که  15ربیعاألول سال
328ق روز دوشتبه است و نه جمعه.
 .6مشن« :وفي ایار و یج من رمضان انکسف القم ثلثة أرباعه».
ل من نصفها».
 .5مشن« :وفي یوم و للثلثین بقیشا من صف انکسف الرمس أق ّ
 .8مشن« :في لیلة السبت من صف انکسف القم کلّه» .روز این گ فت در مشن نیامده است اما طبق فه ست اُپُلْشسِ در
روز جمعه  12صف ماهگ فشگ رخ داده است.
 .7مشن« :في لیلة ید خلّون من المح م انکسف القم کلّه فطال مکثه».
 .11مشن« :في یوم ز ید رجب انکسف القم کلّه عل خمس ساعات وثلث من اللیل في ب ج األسد».
 .11مشن« :في لیلة ب ید من المح ّم انکسف القم في الدلو».
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نوع
گرفت

روز هفته

تاریخ یولیانی

تاریخ هجری قمری
سال

ماه

شتبه

338

جمادیالثان

125

338

ذیالحجة

337

ذیالحجة

16

کسوف

11

خسوف

دوشتبه

 18خسوف کل

جمعه

روز

سال

ماه

949

December

شمارۀ
اُپُلْتسِر و
روز
ناسا
7009 22

213

950

June

3

3333

313

950

May

23

3335

19

خسوف

یکرتبه

345

شوّال

413

957

January

18

3344

21

کسوف

دوشتبه

345

رمضان

528

958

December

13

7030

21

خسوف

سهشتبه

345

شوّال

613

958

December

28

3347

 22خسوف کل

سهشتبه

351

ربیعاألول

514

962

April

22

3351

 29خسوف کل

شتبه8

354

صف

13

965

February

18

3355

 21خسوف کل

شتبه7

355

شعبان

13

966

August

4

3358

کسوف

سهشتبه

356

رجب

1127

967

 25خسوف کل

26
21

کسوف

July

10

7049

دوشتبه

358

مح م

1113

968

December

7

3361

سهشتبه12

358

مح م

28

968

December

22

7052

 28خسوف کل

پتجرتبه

358

رجب

14

969

June

3

3362

 29خسوف کل

جمعه

357

مح م

1313

969

November

26

3363

91

کسوف

یکرتبه

357

جمادیالثان

91

خسوف

چهارشتبه

357

رجب

1428

970

May

8

7056

152

970

May

23

3364

92

خسوف

چهارشتبه

361

مح م

13

970

November

16

3365

99

کسوف

یکرتبه

361

ذیالحجّة

28

971

October

22

7059

 .1مشن« :وفي یوم ز ب بقیشا من جمادیاآلخ ة انکسفت الرمس».
 .2مشن« :في لیلة ب ید من ذیالحجة انکسف القم ارجح من نصفه».
 .3مشن« :في لیلة ز ید من ذیالحجة طلع القم متکسفاً وانکسف جمیعه».
 .4مشن« :في لیلة یوم ب ید شوّال انکسف القم نحو السدس مته».
 .5مشن« :وفي یوم ب ر [صحیح :ا] بقیشا من رمضان انکسف من الرمس شئ یسی ».
 .6مشن« :في یوم الثالثاء ید من شوّال انکسف القم کلّه».
 .5مشن« :في لیلة ج التصف من ربیعاألول انکسف القم کلّه».
 .8مشن« :في لیلة ز یج من صف انکسف القم کلّه».
 .7مشن« :في لیلة ز یج من شعبان انکسف القم کلّه».
 .11مشن« :في یوم کح من رجب انکسف من الرمس ارجح من التصف».
 .11مشن« :في لیلة یوم ج ید من المح ّم انکسف القم کلّه في العق ب».
 .12مشن« :وفي یوم کح من المح ّم انکسف من الرمس نحو الثلثین متها وقت الظه في ب ج األسد».
 .13مشن« :في لیلة ز ید من المح ّم انکسف القم کلّه في الجوزا».
 .14مشن« :في یوم األحد للیلة بقیت من جمادیاآلخ ة انکسف من الرمس ارجح من الثلثین في ب ج الثور».
 .15مشن ...« :وفي لیلة ب مته [«رجب» قبالً ذک شده است] انکسف القم أکث من نصفه في ب ج القوس وطلع وقد
دخل في الکسوف».
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روز هفته

تاریخ یولیانی
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جمادیاألول

113

جمادیاآلخ ة

96
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چهارشتبه

363
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کسوف

پتجشتبه

365

ربیعالثان

91

خسوف

چهارشتبه

368
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جمعه
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دوشتبه
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شوّال

11

کسوف

پتجرتبه
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ربیعالثان

2
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7083
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جمعه5
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988
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7096

12

خسوف

یکرتبه

358
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814

988
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3

3391
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رجب

14

990

October

7

3394

سهشتبه

381

رجب

28

990
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7101

 16خسوف کل

چهارشتبه7

381
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13
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1

3395

11

کسوف

 15خسوف کل

یکرتبه

381
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14
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26

3396

11
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یکرتبه

383
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28

993
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20

7109

18

خسوف
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385
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1114

997
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28
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7
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ربیعالثان

13

)(3403
117210

 .1مشن« :ستة  361وفي لیلة ج ید جمادیاآلخ ة کسوف قم ی».
 .2مشن« :وفي یوم ه کح ربیعاألول [صحیح :ربیعالثان ] کسوف الرمس نحو ربعه».
 .3مشن« :في لیلة ه یه شوّال کسوف قم ی یتسع أصابع».
 .4مشن« :ستة  367وفي لیلة و یج ربیع األول [صحیح :ربیعالثان ] کسوف القم ی یتسع أصابع».
 .5مشن« :وفي لیلة ب یه [نسخۀ دانرگاه :ا ید] شوّال کسوف قم ی کلّه».
 .6مجلس« :وفي یوم و ط ربیعاآلخ کسوف شمس عتد طلوعها نحو أربع أصابع» .و ط (پتجشتبه نهم) خط خورده،
که البشه صحیح است ،و درحاشیه و کح آمده است.
 .5مشن« :ستة  358في یوم و کح مح م کسوف الرمس نحو نصفها».
 .8مشن« :وفي لیلة ا یه صف کسوف القم نحو ثلثه».
 .7مشن« :وفي لیلة ز [صحیح :د] یج مح ّم یتکسف القم کلّه».
 .11مشن« :وفي لیلة ج یه جمادیاألول کسوف قم ی نحو نصفه».
 .11خسوف شمارۀ  3403در فه ست اُپُلْشسِ روز  24مِ است اما در فه ست ناسا  25م ِ.
 .12مشن« :في لیلة ب ید ذیالقعدة کسوف قم ی».
 .13دانرگاه و مجلس« :ربیعاألول».
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69

روز هفته
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روز

سال

ماه

371
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113

1001
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شوّال
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خسوف

جمعه

 61خسوف کل

یکرتبه

372

 66خسوف کل

سهشتبه3

372

جمعه

373

65

خسوف

تاریخ یولیانی

شمارۀ
اُپُلْتسِر و
روز
ناسا
3410
5

213

1002

March

1

3411

13

1002

August

24

3412

413

1003

February

19

3413

از مجموعۀ گ فتها  21گ فت (گ فتهای ،31 ،28 ،25 ،24 ،23 ،11 ،4 ،2
 52 ،51 ،45 ،46 ،45 ،44 ،43 ،41 ،36 ،35 ،33 ،32و  )55دقیقاً معادل
گ فتهای محاسبه شدۀ اُپُلْشسِ و ناسا است و  16گ فت (گ فتهای ،15 ،14 ،12 ،1

 53 ،47 ،48 ،42 ،41 ،31 ،27 ،26 ،17 ،18 ،15و  )54هم با یتفاوت در بیان
روز ،مثالً به جای روز سهشتبه  13مح م که وقت گ فت طبق محاسبه است (شمارۀ )14
عبارت شب چهارشتبه  14مح م آمده ،مطابق دو فه ست مذکوراند 17 .گ فت دیگ در
س و ناسا اخشالف دارند و در بعض از موارد
اکث موارد یک روز با فه ستهای اُپُلْش ِ
هم اخشالف در روز هفشه و یا ماه است؛ مثالً در گ فت شمارۀ  3روز ماه و هفشه دقیق

است و فقط به جای ماه شوّال ماه شعبان آمده است که ممکن است اششباه در کشابت
نسخهها باشد .میزان گ فتها هم ب اساس مشن سجزی در جدول قید شده است.

 .1مشن« :في لیلة السبت ید شوّال کسوف قم ی نحو عر ة أصابع».
 .2مشن« :ستة  372وفي لیلة ب ید ربیعاآلخ کسوف قم ی کلّه».
 .3مشن« :في لیلة یج شوّال کسوف قم ی کلّه».
 .4این گ فت در نسخۀ دانرگاه افشاده و در نسخۀ مجلس (گ316ر) چتین است« :ستة  373وفي لیلة ب یه
ربیعاآلخ کسوف قم ی نحو صبعین».
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[پیوست]

مقدمۀ الجامع الشاهی

این مقدمه را از روی سه نسخه یتصحیح ک دم :نسخۀ ملک به شمارۀ  ،3621دانرگاه

به شمارۀ  6256و مجلس شورا به شمارۀ  .6457در سازوارۀ انشقادی از این
اخشصارات ب ای اشاره به نسخهها اسشفاده شده است« :د» :دانرگاه« ،ش» :مجلس
شورا« ،م» :ملک.

[ /د،ش،م :گ1پ] بسم اللّه ال ّحمٰن ال ّحیم
التوع األوّل من الجامع الشاهي

ألبي1سعيد 2أحمد بن محمد بن عبدالجليل السجزي رحمه الله

الحمد لله ربّ العالمين وصلّ الله عل محمّد سيدالم سلين وعل

3

آله

الطيبين الطّاه ين .وبعد 4فإنّي لمّا رأيت خصال الفضل مشف ّقة في أفاضل
التّاس وفيه مجشمعة وعلمت أنّ ميله إل العلوم واآلداب ورغبشه في اقشتائها
ومحبّشه ألهلها 5صادقة خالصة بحيث يحيی به العلم ويبق معه الذّک

أردت أن أؤلّف لخزانشه عُم ت بطول بقائه کشاباً جامعاً في أصول علم

الشّتجيم وف وعه يرشمل عل التّوعين الرّ يفين اللّذين 6هما علم الهيئة
ویت کيب األفالک وعلم القضاء واألحکام ویتقدمة المع فة بالکايتات وأن

7

أصَدّره باسمه الزال عالياً باقياً سامياً .والّذي يرشمل عليه الکشاب أوّالً في
األصول الّشي عليها معوّل المتجّم بأقسامها الطبيعية ثم من بعدها األصول

والقوانين المدخلية ثم من بعدها أحوال الکواکب واألب اج والبيوت

8

وأوضاعها وأشکالها ومقادي أبعادها وأج امها وح کایتها وإضافات

 .1د[ :فوق سط  :أبو]؛ ش« :عمله أبو»
 .2م« :سعد»
 .3د[ :فوق سط ]
 .4د« :بعد»
 .5م« :الىمها»
 .6د« :الذین»
 .5د« :فان»
 .8ش« :فالبیوت»
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أج امها 1إل ج م األرض ومساحة [/ش :گ2ر] األرض وأقاليمها ثم من

بعد ذلک داليل الکواکب في أنفُسها وخواصّها الکلّية عموماً وفي

2

المواليد خصوصاً ثم من بعد ذلک داليل السّهام وداليل 3الکواکب في

یتحاويل ستي المواليد وشهورها وأيامها وداليلها ،4ذلک داليل 5الکواکب

العامّية الکلّية الّشي یتظه في هذا العالم من جهة یتحاويل ستي العالم
والق انات واإلنشهائات وأدوار العالم .وهذا حين 6أبشدئ بالکشاب بشوفيق

الله 7وقوّیته.

 .1د ،ش« :احوالها»
 .2م ،د« :في»
 .3ش« :ت ودالیل»
 .4م ،د« :دالئلها»
 .5م« :دالئل»
 .6م ،د« :عین»
 .5د« :للّه»
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منابع
اونس ،م دیت« ،نسخ خط فارس در موزۀ ب یشانیا» ،یت جمۀ ای ج افرار[ ،نشریۀ] نسخههای خطی،
ج ،4انشرارات دانرگاه یته ان ،یته ان.1344 ،
ابن األثی  ،ابو الحسن الریبان الجزری ،الکامل فی التاریخ ،یتصحیح عم عبدالسالم یتدم ی،
بی وت.1775 ،
ابن الجوزی ،جمال الدین ابو الف ج عبد ال حمن بن عل بن محمد الجوزی ،المنتظم فی تاریخ
األمم والملوک ،یتصحیح محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا ،دار الکشب العلمیة،
چاپ اول ،بی وت1412 ،ق.
ابن طاووس ،فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم ،به کوشش انشرارات مترورات ال ض  ،قم،
.1363
ابن القفط  ،تاریخ الحکماء بإخبار العلماء ،یتصحیح یولیوس لیپ ت ،الیپزیگ.1713 ،
ابن کثی  ،ابو الفداء إسماعیل بن عم بن کثی الق ش البص ی ،البدایة والنهایة ،دار الفک  ،بی وت،
1415ق.
ابن فتدق ،ابوالحسن عل بن زید بیهق  ،جوامع األحکام النجوم ،نسخۀ خط کشابخانۀ مجلس
شورای اسالم به شمارۀ .4141
ابن التدیم ،کشاب الفهرست للندیم ،یتصحیح محمدرضا یتجدد ،یته ان.1351 ،
صفدی ،صالح الدین خلیل بن أیبک بن عبد الله ،الوافی بالوفیات ،یتصحیح أحمد األرناؤوط ویت ک
مصطفى ،دار إحیاء الش اث ،بی وت1421 ،ق.
ابن العم ان  ،محمد بن عل بن محمد ،اإلنباء فی تاریخ الخلفاء ،دار اآلفاق الع بیة ،چاپ اول،
القاه ة1421 ،ق.
ابوعل مسکویه ،أحمد بن محمد بن یعقوب ،تجارب األمم وتعاقب الهمم ،یتصحیح ابوالقاسم
امام  ،چاپ دوم ،یته ان .1358
باسورث ،ادموند کلیفورد ،سلسلههای اسالمی جدید ،یت جمۀ ف یدون بدرهای ،م کز بازشتاس اسالم
و ای ان ،یته ان.1381 ،
ب قوق  ،عبدال حمن ،شرح دیوان المتنبّی ،دارالکشب الع بی ،بی وت1415 ،ق1786/م.
بی ون  ،ابوریحان ،استیعاب الوجوه الممکنة فی صنعة األصطرالب ،یتصحیح سیدمحمداکب
جوادیحسیت  ،انشرارات آسشان قدس رضوی ،مرهد1381 ،ش.
ــــــــ  ،تحدید نهایات األماکن لتصحیح مسافات المساکن ،یتصحیح بولگاکوف ،قاه ه.1762 ،
ــــــــ  ،التفهیم ألوائل صناعة التنجیم ،انجمن آثار مل  ،یته ان.1352 ،
تاریخ سیستان ،یتصحیح ملکالرع اء بهار ،چاپ دوم ،انشرارات پدیدۀ خاور ،یته ان.1366 ،
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دانشپژوه ،محمدیتق  ،فهرست کتابخانۀ اهدایی سیدمحمد مشکوة به دانشگاه تهران ،ج،3
انشرارات دانرگاه یته ان ،یته ان.1332 ،
زریاب ،عباس« ،بانویه ،ابوجعف » ،دانشنامۀ جهان اسالم ،بتیاد دائ ةالمعارف اسالم  ،یته ان،
 ،1355ص .111-117
طه ان  ،سیدجاللالدين،گاهنامۀ طهرانی  ،7031کشابخانۀ طه ان (مطبعۀ مجلس) ،یته ان.1346 ،
سجزی ،ابوسعید ،ترکیب األفالک ،نسخۀ خط شمارۀ  ،5513کشابخانۀ م کزی آسشان قدرس
رضوی.
ــــــــ  ،الجامع الشاهی ،نسخۀ خط شمارۀ  ،6457کشابخانۀ مجلس شورای اسالم .
ــــــــ  ،مجموعة من رسائل هندسیّة ،چاپ عکس نسخۀ اسشانبول ،رشید  ،1171به کوشش فؤاد
سزگین و مقدمۀ یان پیش هوختدایک ،ف انکفورت.2111 ،
ــــــــ  ،مجموعۀ رسائل احکامی (با عتوان الجامع الراهي) ،نسخۀ خط شمارۀ  ،6351کشابخانۀ
م کزی و م کز استاد آسشان قدس رضوی.
همان ،نسخۀ خط شمارۀ  ،8617کشابخانۀ م کزی دانرگاه یته ان.
ــــــــ  ،المدخل إلی علم الهندسة ،نسخۀ خط دوبلین ،چسش بیش .3562
فقیه  ،عل اصغ  ،شاهنشاهی عضدالدوله :چگونگی فرمانروائی عضدالدولۀ دیلمی و بررسی اوضاع
ایران در زمان آل بویه ،انشرارات مطبوعایت اسماعیلیان ،یته ان.1345 ،
فهرست کتابخانۀ اهدایی سیدمحمد مشکوة به دانشگاه تهران ،به کوشش محمدیتق دانشپژوه،
ج ،3انشرارات دانرگاه یته ان ،یته ان 1332 ،و ج ،8یته ان.1337 ،
فهرست کتب خطی کتابخانۀ آستان قدرس رضوی ،ج ،11یتألیف غالمعل ع فانیان ،مرهد.1362 ،
فهرست کتب خطی کتابخانۀ آستان قدرس رضوی ،ج ،8یتألیف احمد گلچینمعان  ،سازمان امور
ف هتگ و کشابخانهها ،مرهد.1351 ،
فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران ،یتألیف محمدیتق دانشپژوه ،ج ،1انشرارات دانرگاه
یته ان ،یته ان.1348 ،
فهرست نسخ خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،یتألیف عبدالحسین حائ ی ،انشرارات کشابخانۀ
مجلس شورای اسالم  ،یته ان .1351
فهرست کتابخانۀ مجلس شورای ملی ،یتألیف یوسف اعشصام (اعشصام الملک سابق) ،ج ،2مطبعۀ
مجلس ،یته ان1311 ،ش.
فهرست نسخههای خطی کتابخانۀ ملی ملک ،یتألیف ای ج افرار و محمدیتق دانشپژوه ،نر هت ،
یته ان.1366 ،
ق بان  ،ابوالقاسم ،ریاضیدانان ایرانی ،مدرسۀ عال دخش ان ای ان ،یته ان.1351 ،
ــــــــ  ،زندگینامۀ ریاضیدانان دورۀ اسالمی ،چاپ دوم ،م کز نر دانرگاه  ،یته ان.1355 ،

1371  بهار و یتابسشان،1  شمارۀ،11  دورۀ، تاریخ علم/91

.1717  لیدن، حواش چهار مقاله یتألیف ع وض سم قتدی، محمد بن عبدالوهاب، قزویت
، یت جمۀ سیدعل ق ائ و رسول جعف یان، کتابخانۀ ابن طاووس و احوال و آثار او، ایتان،کلب گ
.1351 ، قم،)کشابخانۀ عموم آیةالله العظم م عر نجف (ره
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