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از برخی دربردارندۀق ٥١٣-٥٠٦.ح.د( ابوحاتم اسفزاری آثار علویرسالۀ

دیدهوی آثار علویکه در روایت عربی است)م.ق ٣٢٢-٣٨٤(های ارسطو دیدگاه
را اهایجاین اثر، برخی پدیدآورندۀ روایت عربیبطریق، زیرا ابن؛شود نمی کتاب

و در ترجمۀ برخی  . ایی شگرف مرتکب شده استدیگر نیز خطاه جاهایترجمه نکرده
میهمچن اسفزاری و عربی ین به نکاتی اشاره کند که در هیچ یک از دو روایت یونانی

می. نیامده است از افزون بر بهرهویرسد از این رو به نظر این ترجمۀ مخدوش، گیری
دسترسی اند، به نحوی با روایت اصلی کتاب ارسطو مرتبط بودهکه به منابع دیگری

ع فی الجوّةلاآلثار المخیّ یکی از این منابع، رسالۀ احتماالً.داشته است ن البخار الحادثة
آثاری که بعدها دانشمندان ایرانی در این باره. بوده است)ق٣٣١زادۀ(ار خمّ ابن المائی

عنوشتند، به نحوی چشمگیر از  .اسفزاری تأثیر پذیرفته است لویآثار

ارخمّ اسفزاری، آثار علوی، ابن::::هاهاهاها دواژهدواژهدواژهدواژهییییللللکککک

عُ« . های آسمانی است در لغت به معنی پدیده)اآلثار العُلویة: در عربی(»لویآثار
مِتِئورولوگیا اند به کار برده١مترجمان دورۀ اسالمی این اصطالح را در برابر واژۀ یونانی

مِتِ تشکیل» شناخت«به معنیو لوگیا» پدیدۀ آسمانی«به معنی٢ئورُنکه از دو جزء
و معنای تحت آن شده اما در روزگاران. است» های آسمانی شناخت پدیده«اللفظی

گذشته، علم آثار علوی منحصر به هواشناسی نبود، بلکه این نام یا اصطالحات معادل آن 
از به شاخه) های جوی دو به معنی پدیدههر(» اَحْداث الجَوّ«و» کائِنات الجَوّ«همچون  ای

شناسی شناسی، بوم شناسی، ستاره شد که مباحثی از علوم زمین طبیعیات اطالق می
و معدن) اقلیم شناسی( میو حتی شیمی، فیزیک به عبارت. گرفت شناسی را نیز در بر

 
1. Μετεορολογια (Meteorologia) 
2. Μετεορον (Meteoron) 



 ٦،١٣٨٧ۀ، شمارخ علمیتارۀمجلّ/ ١٠٦

در بودهایی موضوع این علم پدیده،تر دقیق فاصلۀ میان که از نظر دانشمندان پیشین،
و سپهر ماه می» سپهرِ ماه«، یا به عبارت دیگر زیر)فلک قمر( مرکز عالم . داده است رخ

و برق های جوی ناگفته پیداست که بررسی پدیده صاعقه، باد، باران، برف،، مانند رعد
و هاله، بخش عمده های در این رشته همچنین از پدیده. ای از این علم بود رنگین کمان

و نیز پیدایش کوه ها، زمینح زمین یا زیر آن همچون رودها، چشمهروی سط و لرزه ها
و شهاب هایی همچون دنباله دانان قدیم بررسی پدیده طبیعی.شد دریاها بحث می ها دارها

ها نیز در فاصلۀ این پدیده کردندمیگمان زیرا،دانستندمیرا نیز جزو مباحث آثار علوی
و مرکز  میمیان سپهر ماه در گوناگونهای علت بررسی همۀ این پدیده.دهد عالم رخ

» بُخاراتی«ها یدهیک رشتۀ علمی آن بود که از نظر قدما عامل پدید آورندۀ همۀ این پد
و اجسام خشک برمی و نیز خاک َتر و اجسامِ از نظر آنان هرگاه. خاست بود که از آب

تَر«یکی: خاست آن برمیاز» بخار«دو نوع،شد جسمی گرم می یا» بخار آبی«یا» بخارِ
و،که همان بخار آب بود) بدون ذکر هیچ صفتی(»بخار«یا به طور مطلق» بخار مائی«

تر«.»دود«یا» بخار خشک«دیگر می» بخارِ و برف و بارش باران شد موجب پدیدآمدن ابر
و نیز وزش باد و برق میو زمینو بخار خشک یا دود نیز شهاب، رعد . آورد لرزه را پدید

و کانی های همچنین از نظر آنان انعقاد این بخارات در دل زمین موجب پیدایش فلزات
را بحث دربارۀ همۀ این پدیده دانان قدیم، در نتیجه طبیعی.شد مختلف می حُکم ها به

آث یکی و تَر، در علم و انفعاالت بخار خشک ار علوی بودن علت پدیدآورنده، یعنی فعل
در مقدمۀ طوالنی رسالۀ،زی، دانشمند برجستۀ ایرانیمسعودی مرو. کردند مطرح می

ع«: باره آورده است در این)٦٥ص( آثار علویفارسی  شناختن حقیقت آن ... لویآثار
و بر و باران و برق و رعد و نزم اثرهاست که در هوا پدید آید چون ابر و یخچه و) مِهْ(ف

وقوس قز و هاله و ذوات اذناب)ها شهاب(ها چون کواکب منقضه دیگر عالمتح
و در دانستن این اثرهاو صاعقه) دارها دنباله( و امثال این و بادها آن... ها کهو به سبب

می که بیان کرده کائنات چنان] این[مادۀ و اند بخاری است که از زمین متصاعد شود
و در زمین محتقن بماند، از او در زمین اثرها پدید آمدن از روی زمین راه نیابد چون بر

و کاینات متولد می و فیروزَ،شود آید و مانند لعل و قلع و سیم و زر و بلور و یاقوت ج
و سرب و آهن عادت چنان رفته است که این آثار را که بحقیقت آثار.و امثال این... مس
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زمسُفلی میاند که در زیر آیند، با آثار علوی یاد کنند، به حکم اتحاد مادۀ جمله ین پدید
، اگر چه از روی حقیقت آثار علوی آن بودو این جمله را آثار علوی خوانندو این جمله را آثار علوی خوانندو این جمله را آثار علوی خوانندو این جمله را آثار علوی خوانند،)یعنی بخار(

عُلُوّ پدید آید ».که در
و به دست ما رسیده، کتاب کهن ترین اثر مستقلی که دربارۀ آثار علوی نگاشته شده

بری ارسطو، همچون دیگر آثار ویمتئورولوگیکا٢.نوشتۀ ارسطو است١متئورولوگیکا
. تأثیری شگرف داشت،یویژه دانشمندان دورۀ اسالمهب های دانشمندان بعدی دیدگاه
بِط یحیی از ترجمهریق، از مترجمان روزگار مأمون عباسی، بن فراهم کتاب ارسطو ای
شد های بسیاری کار اشتباه اما در این،آورد بسیاری از مطالب کتاب را ترجمهو مرتکب
٣.عربی به مراتب کمتر از حجم کتاب اصلی است روایت، حجمرو از این؛نکرد

و جانشین وی در مدرسۀ)مق ٢٨٨-٣٧٢(٤وفراستوسئت ، شاگرد برجستۀ ارسطو
شد نوشت متئورولوگیکاای به نام نیز رساله،مَشّاء ۀ وی رسال. که آن نیز به عربی ترجمه

بر گرچه بر شماری از آثار دورۀ اسالمی آشکارا تأثیر گذاشت، اما تأثیر دیدگاه های وی
. قابل مقایسه نبود ارسطوسنت علمی آثار علوی با تأثیر نظرات 

که عصر طالیی ترجمه از عربی به یونانی به سرآمد، دانشوران دورۀق٤از اواخر سدۀ
عر اسالمی بیشتر به واسطۀ ترجمه بی فراهم آمده توسط پیشینیان خود به آثار های

 
1. Μετεορολογικα (Meteorologika/ Meteorologica) 

و احتماالً آثاری در در آید که برخی دانشمندان پیش از وی نیز از همین کتاب برمی.٢ آثار علوی تحقیق کرده
آناند که البته ها نوشتهآنشرح  .است ها، جز قطعاتی پراکنده برجای نمانده از
می.٣ برای. بطریق باشد شایستۀ ابن» مترجم«بیش از عنوان» پدیدآورندۀ روایت عربی«نماید که عنوان چنین

و دستکاری و متن کتاب آگاهی از خطاهای او در ترجمه اآلثار«مقاالت یونس، کرامتی،←های وی در ساختار
در»آثار علوی«و» العلویة ص١٣٨٥، تهران، اسالمی-فرهنگ آثار ایرانی، آثار«همو،←؛ نیز٦٠-٥٩و٥١-٥٠ ش،

ا . ٢٢٠-٢٠٠ص،»...یرانیدانشمندان
های ارسطو را با عنوان ای از دیدگاه بطریق چکیده بن اسحاق بدون استفاده از ترجمۀ ابن افزون بر این حنین

حنیزیجوامع اب لنید های یونانی کتاب از میان شرح. فراهم آورده بودسیة ألرسطوطالیتاب اآلثار العلوکبن اسحاق
)Olympiodorus( روسمپیدُوالو)Alexander of Aphrodisias(سیاسکندر اَفرودیارسطو نیز، دست کم دو شرح 

در) ٣١١ص؛ چاپ تجدد، ٢٥١صم، چاپ فلوگل،یند ابن( به عربی درآمده بود که شرح دوم را عبدالرحمان بدوی
.م در بیروت منتشر کرده است١٩٧١درة فی الیونانیةشروح علی ارسطو مفقودضمن مجموعۀ 

4. Théophrastos  



 ٦،١٣٨٧ۀ، شمارخ علمیتارۀمجلّ/ ١٠٨

کهدر این میان. داشتند دسترسیارسطو از بسیاری از دانشمندان دورۀ اسالمی
آن بطریق ابنآشفتگی روایت عربی ،چه را که در این ترجمه آمده بود آگاهی نداشتند،

ب گاه هیچ ربطی بدان نداشتتند در حالی که پنداش سخن خود ارسطو می ساو چه
وویهای مخالف دیدگاه . بودشآثاردیگر در این کتاب

آثار از میان آثاری که در دورۀ اسالمی در زمینۀ آثار علوی نوشته شد، کتاب فارسی
و ریاضی شناس، طبیعی، ستاره١اسفزاری حاتم مظفربن اسماعیل ابو علوی دان ایرانی دان
آ. است ثار علوی، که از منظر تاریخ نگارش رسالۀ وی نه فقط از نظر انتقال سنت علمی

میسی نیز آثار علمی به زبان فار میرود؛ مهم به شمار دانیم پیش از این چه تا جایی که
از این.بارۀ آثار علوی نوشته نشده است رساله هیچ اثر مستقلی به زبان فارسی در

ی از برخی گذشته برخی مطالب مذکور در این رساله حاکی از آن است که اسفزار
که دیدگاه ، آگاهی داشتهدر روایت اصلی کتاب وی آمدههای ارسطو، به همان صورت
این گمان پیشپس. شده است طریق حذف یا تحریفب در ترجمۀ ابنکه مطالبی،است
که می های ارسطو دست شاید اسفزاری به واسطۀ مأخذی دیگر به برخی دیدگاه«آید

پا.»یافته است میرهگذشته از این در در ای موارد در رسالۀ اسفزاری نکاتی دیده شود که
و عربی نیامده است . هیچ یک از دو روایت یونانی

ع فی الجوّةلاآلثار المخیّرسالۀ که،٢ارخمّ ابنن البخار المائیالحادثة فقط دو با آن

 
اَسْفِزارآید برمیکه از شهرتش چنانیو.١ از زندگانی اسفزاری.ه استبود)امروزه از توابع هرات(، از مردم

در به گفتۀ قطب.نداریمآگاهی چندانی  و نهایة االفکارالدین شیرازی شناس مشهور، از جمله ستاره هفت، اسفزاری
و وزیرش خواجه نظامعمر خیام،  کردن لحظۀ تحویل پیدا(لک برای رصد اعتدال بهاری الم از سوی ملکشاه سلجوقی

در(بودندو اصالح تقویم رایج ایران دعوت شده) سال شمسی ).ق صادر شده است ٤٦٧بنا بر مشهور این فرمان
با وی تا آخرین سال گویا از. خیام ارتباط علمی داشته است های عمر خود که نظامی عروضی(ق ٥٠٦وی پس

از) وی را دیده بود تلخیص کتاب؛ اختصار الصول اقلیدس: این آثار نیز از اوست.ق درگذشته است ٥١٣و پیش
وبنوموسی؛ الحیل .مقدمة فی المساحة؛ صنعة القفانمراکز االثقال
و مسیحی بود)یا بهنام(ابوالخیر حسن بن سوار بن بابا بن بهرام.٢ و مترجمی ایرانی ، پزشک، متکلم، فیلسوف

و اخالق از خود برجای گذاشت. اسالم گروید که بعدها به وی آثاری در پزشکی، علوم طبیعی، منطق، فلسفه، کالم
و شرح از این میان برخی ترجمه. ها در دست است که برخی از آن و تعلیقاتی که بر این های وی از آثار ارسطو ها

.)»خمّار ابن«، ذیل عارف بزرگ اسالمیدائرةالم←برای توضیحات بیشتر(آثار نوشته بود، به چاپ رسیده است 
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را،١بودآن در دسترس ناقص نویس دست .ه استمشخص کرددر این میان نکات جالبی
گونه که از نامش پیداست، به بررسی چهار پدیدۀ جوی همان خمّار الۀ ابنرس
 این. اختصاص دارد، که تنها جنبۀ بصری دارند٣و آفتابک٢کمان، هاله، نیزک رنگین
به کمان فصل اول در شرح رنگین.سه فصل داشته است احتماالًرساله و هاله با استناد

الهای اسکندر افرودیو شرح آراء ارسطو و و نیزوسی . است ئوفراستوستمپیدروس
به ترتیب به ترجمۀو سوم های دوم فصلکه در پایان فصل نخست یادآور شده خمّار ابن

و سپس شرح مفصل همین  سخن ارسطو از سریانی به عربی دربارۀ این چهار پدیده
ازفصلبسیاری از مطالب مذکور در این.ردمطالب اختصاص دا یا(قضایا جمله،

و مطالب دیگری که وی دربارۀ چهار پدیدۀ گانۀ ارسطو دربارۀ رنگینسه) مقدمات کمان
و در نتیجه در اغلب آثار دورۀ اسالمی ابن، در ترجمۀ یادشده آورده دیده بطریق

٤.شود نمی

سه کمان هنگام بحث دربارۀ رنگین خمّار ابن گانۀ افزون بر اشارۀ مختصر به مقدمات
و نیز ارسطو درباب این و بازتاب، برای پدیده اشاره به اصل تجربی برابری زاویۀ تابش

ص١١/١٢٢٣٥نسخۀ( خمّار در مقدمۀ اول ابن. کندمی، سه مقدمه یادآنتوجیه  ،١٣٠ ،
ص١٢٠٨٧نسخۀ مانند ذرات(کند که هر گاه آئینه بسیار خُرد باشد تأکید می٥)٣٠،

ند در آن ببیند، اما رنگ شیء در آئینه توا، بیننده شکل شیء را نمی)معلق بخار آب
مینیز مقدمۀ سوم. شود دیده می شود، حاکی از آن است که رنگی که در آئینه دیده

 
فصل تنها) در کتابخانۀ آستان قدس رضویق١٢٧٦وق١٢٦٤با تاریخ کتابت(ر بسیار متأخاین دو نسخۀ.١
.دست کم دو فصل دیگر نیز داشته است رسالهکاتب متوجه نبوده که این گویا.این رساله را در بردارنداول 
ر ای جوی به صورت نیزه پدیده.٢ میهای نورانی که گاه هنگام و در هوای اشباع شده از بخار آب دیده .شود وز
.ای ابر به هم پیوسته نزدیک خورشید که در اثر نور آفتاب درخشان شوند یا حالت آیینه به خود بگیرنده پاره.٣
میبه گذشته از این،.٤ که نظر و بعیدتبه روایت سریانی کتابارخمّ ابنرسد ئوفراستوس دسترسی داشته

 العلویة اآلثارکتابوی) ٢٦٥ص( ندیم به گفتۀ ابنچهباشد، همو ئوفراستوس،تجم ناشناس رسالۀ مترنیست که 
.)ندیم از مؤلف این اثر یاد نکرده است ابن( را به عربی ترجمه کرد

ال یری شکل الشیء بل لونه فقط وهذه فهی المرایا التی فی نهایة الصغر التی الیمکن البصر«.٥ ومنها ما
واذا انقسم الماء الی اجزاء فی نهایة الصغر وکمال البصر. المنعکس عنها ان نحیط بالمنظور الیه رؤی فیه شکله ولونه

.»رؤی لون الشیء ولم یر شکله المنعکس عنه الیحیط بالمنظور الیه
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و رنگ شیئی است که در آن دیده می  نسخۀ( شود ترکیبی از رنگ خود آئینه
ص ١١/١٢٢٣٥ ص ١٢٠٨٧ نسخۀو ١٣٢، ،٣٢.(

کمان، به جای سه مقدمۀیننیز هنگام بحث دربارۀ رنگ)٢٨-٢٦ص( اسفزاری
و بازتاب را به و ارسطو، اصل برابری زاویۀ تابش و مقدمات اول عنوان مقدمۀ نخست

ا و سوم خود یاد در مبحث رنگین خمّاربنسوم کمان را نیز به عنوان مقدمات دوم
به)٢٧-٢٣ص( سهالن ابن.)٤٣٥-٤٣٤ص شهمردان،← نیز( کند می رغم انتقاد که

و متهمسخت از اسفز بی اری لب کتاب وی بهره برده، دانشی، بارها از مطا ساختن وی به
ایو به همراه مقدمه(از اسفزاری یاد کند، همین مقدمات را با اندکی تغییرهکآن بی

هنگام نقل این)١٠٢-١٠٠ص( اما مسعودی مروزی. یاد کرده است)سینا دیگر از ابن
اب(ها را به اسفزاری مقدمات آن از پیداست که هیچ١.نسبت داده است) خمّارنو نه یک

و این مقدمات را تنها از رسالۀ اسفزاری دسترسی نداشته خمّار ابن این دو به رسالۀ اند
٢.اند گرفته

بیش همانوکم» اندر چگونگی صاعقه«اسفزاری در باب سیزدهم، گذشته از این
بطریق حالی که در ترجمۀ عربی ابن مطالب روایت اصلی کتاب ارسطو را آورده است، در

دربه خمّار اگر چه در این پژوهش رسالۀ ابن. مطلب به کلی دگرگون شده است تمامی
می فصلرس نبوده است، اما با توجه به توضیحات خود وی در پایان دست توان نخست،

صو. بعدی نیز نباید چیزی دربارۀ صاعقه آمده باشد فصلدریافت که در دو  رت در این
 فصلهای اصلی ارسطو در این لۀ دسترسی اسفزاری به برخی دیدگاهأباید گفت که مس

برو خواجه امام اسفزاری آنرا فحص کرده«: نویسدمی مسعودی مروزی.١ و که همچنان،آن مزیدی نیست است
و او سه مقدمه آورده است »...نقل کردم درین مختصر،

و انتقاداتی که به دیدگاه دربارۀ بهره.٢  یونس، کرامتی،←اند های وی داشته گیری این دو از رسالۀ اسفزاری
و شرف» آثار علوی« هایهمقال در اسفزاری ص١٣٨٥، تهران، اسالمی-فرهنگ آثار ایرانیالدین مسعودی -٦٠ش،
در بن ابی شهمردانگذشته از این،.٦٣، ٦١ راۀجز خطبهب تمامی کتاب اسفزاری نامۀ عالیی نزهتالخیر رازی آن

و تنها  : باره چنین گفته است در این) ٤٢٤ص(وی.ۀ صاعقه را افزوده استبرخی مشاهدات خود دربارنقل کرده
هللا-کتابی یافتم که خواجه حکیم ابوحاتم مظفربن اسماعیل اسفزاری« کرده بود اندر آثار علوی بغایت- رحمه

و نقصانی  و زیادت و تألیف خویش بدان آراسته گردانیدم و لفظ متین همچنان نسخت کردم و اختصار نیکویی
اون و زیادتی تعلیق است بر حواشی ».رفت اال خطبه که نبشته نیامد
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می همچنان حل و تنها توان تصور کرد که وی به نحوی به روایت نشده باقی مانده است
تواند این واسطه نمی. ارسطو دسترسی داشته است آثار علویهای عربی یکی از شرح

باوروایت عربی شرح ال ال،شدمپیدروس بیوزیرا کهآن مپیدروس در این شرح غالباً
و واژ دیدگاه دربه هایههای ارسطو را تکرار کند، تنها نکاتی به آن افزوده روایت کاررفته

.باره متفاوت است مرسوم در آثار دانشمندان مسلمان در این هایهنیز با واژ عربی آن
بی اسفزاری افزون بر آن الصفاء، اخوان آثار علویهای گمان از رساله چه گفته شد،

سه دانشنامۀ عالییو الشفاءطبیعیات  آثار از رسالۀ نیز اثر بهره برده است که این هر
از از نشانه. اند تئوفراستوس تأثیر پذیرفته علوی  الصفاء اخوانهای تأثیرپذیری اسفزاری

را) گردباد(ه آن است که وی به پیروی از آنان، زوبع که قوم عاد را هالک«و باد صرصر
و هشت شبانه دانان دیگر که همۀ طبیعی(گانۀ بادها دوازده، به انواع»آمد روز همی کرد

از) ها با یکدیگر همداستان بودند در شمار آن و در نتیجه نوع باد یاد چهاردهافزوده
ص٢ج،الصفاء رسائل اخوان( کرده است ؛ ٤٣١-٤٣٠ص؛ شهمردان،١٩ص؛ اسفزاری،٦٣،

؛ دربارۀ اشارۀ کوتاه٤١-٣٩ص سهالن،؛ ابن٦١ص،»المعادن«،الشفاء، سینا ابن قس
و به اخوان اسفزاری و جسمانی روحانی«الصفاء ،رسائل←،»پیکربودن رعد پیکربودن برق

.)٤٢٩ص، شهمردان،١٧ص؛ اسفزاری،٧٥ص،٢ج
مثنیز کامالً مشهود استسینا ات ابنتأثیرپذیری اسفزاری از نظر  اسفزاری،الً؛

صییدانشنامۀ عال( سینا نیز همچون ابن)١٤-١٣ص( و بر خالف بیشتر)٩٧، ،
همچنین. نویسان دیگر، ژاله را به معنی تگرگ، نه شبنم به کار برده است فارسی

ص»ل واالنفعاالتافعاال«( الشفاءدر فن چهارم سینا ابن را) ٢٠٤،  ریز آبِ قطرات«بخار
و شناور در هوا(» متخلخل المعادن واآلثار«( اما در فن پنجمبرشمرده) یعنی پراکنده
ص»العلویة صدانشنامۀ عالییهمو،←نیز؛٣٥، و فشردهراابر١)٦٦، جوهری بخاری

و هوا استدانسته که  به)١١ص( اسفزاری.به نحوی حد وسط میان آب بدون توجه
و تنها بر اساس سخن و«را بخار،سینا دوم ابن عبارت نخست متوسط میان جوهر آب

و موافق بسیاری را در پی داشته» جوهر هوا سهالن ابن. است دانسته که نظرات مخالف

 
و«.١ .»الهواءوهذا الجوهر البخاری کأنه متوسط بوجه ما بین الماء
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و غیرمنصفانه،)٢٠-١٨ص( بیدر انتقادی تند بر شمردن خواندن اسفزاری، دانش ضمن
و این نظر او را ناشی از ناآگاهیویاشتباهات  دانسته»حقیقت بخار«از را کاری طوالنی

و هوا است؛ نهآن«زیرا اگر بخار متوسط باشد میان آب و نه این گاه از.»...آن تواند بود
که آن و های مطرح دانان قدیم همۀ پدیده طبیعی جا شده در آثار علوی را ناشی از فعل

و بخار خشک می آن است سهالن به معنی، سخن ابناند دانسته انفعاالت بخار مرطوب
ای که پیش از این نیز نمونه اما چنان! دانسته است که اسفزاری از آثار علوی هیچ نمی

بی آورده شد، ابن مطالب گیری از نظرات اسفزاری اشاره کند، که به بهرهآن سهالن
نیز)٧٢-٧١ص( مسعودی مروزی١.رده استآودر کتاب خوداو آثار علویبسیاری را از 

زاری دربارۀ بخار انتقاد کرده، اما همچون موارد دیگر از وی با احترام گرچه از سخن اسف
از گاهی همچنین)٩٠-٨٧ص(مروزی.بسیار یاد کرده است بدون اشاره به نام اسفزاری

در آراء ابناو بهره برده است، از جمله در مورد رعدوبرق آراء ،»المعادن«( الشفاءسینا
را)١٧-١٦ص(و نیز نظر اسفزاری)٧٣-٧٢ص( امۀ عالییدانشنو النجاة،)٦٩-٦٨ص

و دو توجیه برای پدیدآمدن برق و در نتیجه سه توجیه برای پدیدآمدن رعد نقل کرده
حس نیز آراءوآورده  .شدن برق را با هم تلفیق کرده است این دو دربارۀ زودتر

می از آن اری از نظر منابع، اسفز آثار علویتوان دریافت که رسالۀ چه گذشت،
به.استتر بسیار غنی کم از دیگر آثار فارسی این زمینه دست رغم گذشته از این،

های وی بهره بعدی، همواره از دیدگاهنگار فارسیانتقادهایی که از وی شده، مؤلفان 
یا خمّار های ابن دیدگاه ظاهراً. اند برده ،فتهفقط به واسطۀ این رساله به آثار دیگر راه

. نکرده است خمّار اسفزاری هیچ یادی از ابن گرچه

می.١ ،»دلسوزی برای علم«نه-وی خود بر خالف تأکید- سهالن در انتقاد از اسفزاری رسد که انگیزۀ ابن به نظر
از پنجاه سالتقریباًُ زیرا اسفزاری بوده است؛ در مقابل کار خوداسفزاری کارنشان دادن ارزشبیبلکه  پیش
به خودکتاب سهالن ابن و السنجریة الرسالةسهالن هنگام نگارش ابنو طبعاً اهدا کرده بود دربار سلجوقیانرا

آثفارسی دیگریۀاهداء آن به سلطان سنجر سلجوقی نخست باید لزوم نگارش رسال می ار علویدربارۀ کرد، را ثابت
که کتب پادشاه عالم، از کتابخزانۀ«)٣ص( سهالن زیرا به گفتۀ خود ابن  معموردیگران است، خود تصانیفهایی

.»است
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