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 چکیده
 دان و متجم ای ان ریاض سعید سجزی، ابوآنچه در بارۀ زندگ  و دورۀ فعالیت 
های گزارش ازدانیم اطالعات اندک  است که و مسلمان سدۀ چهارم هج ی، م 

. ب خ  از پژوهرگ ان با یتوجه به آثار آیدم دیگ ان و بعض  از آثار او به دست 
های ریاض  موجود به خط او، یتاریخ یتولدش ریاض  سجزی و بعض  از نسخه

اند. از سجزی آثار مشعددی در سه حوزۀ زدهق یتخمین 331را در حدود سال 
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  

یت ین این آثار است که میک  از مه جامع شاهیروی آنها صورت گ فشه است. 
هایی از وقایع یتاریخ  و نجوم  سدۀ چهارم ایی از آن گزارشهسجزی در بخش

ها اطالعایت  در بارۀ فعالیت سجزی هج ی ثبت ک ده است. در خالل این گزارش
شود. از دیگ  آثار احکام  سجزی های محل اقامشش دیده م و شه 
ب ای آنها ثبت شده « جامع شاه »هایی در دست است که اغلب عتوان مجموعه

کوشد یتا به کمک اطالعایت  که اند. این مقاله م خلط شده امع شاهیجو با 
یت ی از زندگ  و دورۀ فعالیت او به سجزی در آثار خود آورده است یتخمین دقیق

های رسائل احکام  سجزی یک اث  دهد که مجموعهدست دهد و نران م 
 یتفاوت دارند. جامع شاهیواحد نیسشتد و با رسالۀ 

 
جامع ، یالجامع الشاهسعید احمد بن عبدالجلیل سجزی، واب ها:کلیدواژه

 گ فت ،، خسوف، کسوفشاهی
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 سعید سجزیابو

نام دانان و متجمان بهسعید احمد بن محمد بن عبدالجلیل سجزی یک  از ریاض ابو
ای ان  در سدۀ چهارم هج ی است. سجزی اصالشاً اهل سَجسشان )سیسشان( بود و بخر  

شی از، خ اسان، یتک یت، هَیْت )شه ی در کتار رود ف ات( و موصل از عم  خود را در 
شود های پس از او چتین اسشتباط م گذراند. با یتوجه به بعض  از آثار سجزی و گزارش

یزدگ دی  345دان و متجم بوده است. سجزی در سال که پدر سجزی هم ریاض 
وار ب ای هذلول وار و ای در بارۀ خواص سهم ( رسالهم755-756/ق366-365)

 نوششه است « الریخ الفاضل»الحسین محمد بن عبدالجلیل با لقب پدرش أبی 
(Arabe 2457/28 .)يتحویل سننویسد که کشاب م  فرج المهمومطاووس در  ابن 

سجزی به دست او رسیده و والد سجزی، محمد بن عبدالجلیل سجزی، نیز از  الموالید
کتاب های طاووس دو اث  از پدر سجزی به نام ابنعلمای علم نجوم بوده است. 

و یتص یح  ب درا نام م  فتح الباب يفمقالة و استخراج الهیالج والکدخداه  يفجات الزای
(. دو اث  از سجزی با عتوان  بسیار نزدیک به 125کتد که آنها را دیده است )صم 

شود که ب داشت م  طاووس چتین ابنعتاوین دو رسالۀ اخی  وجود دارد اما از عبارت 
آنها را پدر سجزی یتألیف ک ده است. انشساب این دو اث  به پدر سجزی قطع  نیست 

جوامع احکام سجزی در  یالجامع الشاهفُتدُق نیز از  ابن(. 614، 412ص)کُلب گ، ص
نویسد م « هیالج و کدخدا»پ( و در باب 27خود مطالبی نقل ک ده است )گ نجوم
عبدالجلیل در احکام هیالج و کدخدای کشابی ک ده است و  و خواجه احمد >بن<»که 

 پ(.31)همان، گ« من به خط وی دارم...
ذک  ص یح  از یتاریخ یتولد و م گ سجزی ثبت نرده و با یتوجه به آثاری که از او به 

اند. یک  از متابع  که ب ای یتخمین دورۀ جا مانده است دورۀ حیایتش را یتخمین زده
 Arabe 2457ای خط  است به شمارۀ سشتاد شده مجموعهفعالیت سجزی به آن ا

 های سوم ومشرکل از چتد رسالۀ ریاض  و نجوم  مشعلق به دانرمتدان مخشلف سده
-431صص  1دُ سالن،شود )چهارم هج ی که در کشابخانۀ مل  پاریس نگهداری م 

ق 361یتا ق 358های (. یازده رساله از این مجموعه دارای یتاریخ کشابت بین سال435
عتوان کایتب قید شده است. است و در انجامۀ بعض  از این یازده رساله نام سجزی به

، 25، 11های پتج رساله از این مجموعۀ خط  نیز از یتألیفات خود سجزی است )رساله

                                              
1. De Slan 
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کتد که با یتوجه به مجموعۀ خط  مذکور اسشدالل م ( 81)ص 1ویت ز(. 46و  31، 28
ها سالگ ، مرغول به کشابت این نسخه 21یتا  18ن ، حدوداً سجزی احشماالً در ستین جوا

ق دانسشه 415ق و م گ او را به سال 341ب ای خود بوده و یتولد سجزی را در سال 
گوید چون در این مجموعۀ خط  آثاری از است. ق بان ، در مقابل این اسشدالل، م 

 ش ریاض  آن زمان بودهشود که یتألیف آنها نیازمتد سطح باالیی از دانسجزی دیده م 
وار و است، مثالً همان رسالۀ بیست و هرشم از این مجموعه که در بارۀ خواص سهم 

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

(. دیگ ان هم دورۀ زندگ  او را 254...، صدانانریاضی نامۀزندگی)ق بان ،  دانست
(. آخ ین یتاریخ  که 431ص 2،اند )سمپلونیوسق دانسشه411و  ق333های بین سال

ر اول د یقاع النسب المؤلّفةاتحصیل  يفدر آثار ریاض  سجزی ذک  شده یتألیف کشاب 
، 3ج 3: ُدزی،در کشابخانۀ لیدن؛ نک Or. 168/3ق )نسخۀ شمارۀ 387مح م سال 

از روی اصل  م13/ق5( است. بعض  معشقدند که دسشتوششۀ پاریس در سدۀ 55ص
( 172، ص6ج 4،ها نوششه بوده کشابت شده است )سزگینای که سجزی در آن سالنسخه

دان  همچون سجزی یتواند از ریاض ها نم هایی در مشن و یت سیمو به دلیل وجود غلط
(. البشه ایران به همانجا : سمپلونیوس،؛ همچتین نکVII-VIII ،)هوختدایکباشد 
شۀ های دسشتوشاند. ب خ  نیز با م یتب ک دن ب گها اشاره نک دهیک از این غلطهیچ

شه اند که این دسشتوشها به ابجد، نران دادهگذاری قدیم  ب گپاریس، ب  اساس شماره
های آن عوض شده و که بعداً یت یتیب بخشیت  بوده قسمش  از یک مجموعۀ بزرگ

ت کتتد که یت دیدی در قدمهایی از آن مفقود شده است. ایران همچتین یتأکید م قسمت
رسالۀ دهم این  5.و اصالت دسشتوششۀ مذکور وجود ندارد )پاول کونیچ و ریچارد لُ چ(

مجموعۀ خط ، اگ  چه یتاریخ یتألیف یا کشابت ندارد، اما با یتوجه به کس  که رساله به 
ق به دست سجزی یتألیف شده 351الیه( حشماً قبل از سال وی یتقدیم شده است )مُهدی

مقاله( و اگ  اصالت دسشتوششۀ پاریس را بپذی یم باید بگوییم که  دنبالۀ: است )نک
له را مجدداً در این مجموعه کشابت ک ده و یا این که این مجموعه به سجزی این رسا

                                              
1.Suter 

2. Samplonius 

3. Dozy 

4. Sezgin 

5. P. Kunitsch & R. Lorch 
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باره نوششه نرده است. آنچه در ه  صورت پذی فشت  است آن است که سجزی در یک
ق یتعدادی از رسائل متدرج در دسشتوششۀ مذکور را 361ق یتا 358های فاصلۀ سال

 ون  داششه است. طبق گزارش بییتألیف و یا کشابت ک ده و در آن هتگام در شی از اقامت 
ق ب ای محاسبۀ میل اعظم در شی از به ریاست 357 سجزی در رصدی که در سال

و ف مان عضدالدولۀ دیلم  انجام شد مرارکت داشت. در این رصد  ف عبدال حمان صو
 بنا: القاسم غالمِ زحل )نکابوسهل کوه ، نظیف بن یمن و ابومتجمان دیگ ی چون 

 23یز حضور داششتد و ایران پس از چتد رصد، میل اعظم را ب اب  با ( ن342ندیم، ص
(. سجزی 71-87 ص، صاألماکن تحدید نهایاتدقیقه محاسبه ک دند ) 35درجه و 

ارۀ مقاله( و درب دنبالۀ: خود نیز در بعض  از آثارش به این رصد اشاره ک ده است )نک
درجه  23یل اعظم را در شی از ب اب  با م« ۀ عضدیّةلقح»گوید که با ابزاری به نام آن م 

گی ی حبش حاسب است گی ی ک ده و این مقدار مطابق با اندازهدقیقه اندازه 35و 
 پ(.11، گکترکیب األفال)

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

کتاب ( و 225، ص6ج سزگین، ؛86، ص 8، جفهرست رضوی) کترکیب األفال
( را به حاکم 3/8617)دانرگاه، ش والکدخداه یالجاستخراج اله فیالزائرجات 

یتقدیم ک ده  ،(313ورث، ص: باسق؛ نک352-338: ۀ دیلم  )حکعضدالدول ، هبوی
یفه، المطیع للّه، ملقب به ق به دست خل351در سال  هالدولفتاخس و بن رکناست. 

(. سجزی 234، ص6عل  مسکویه، ج ابو؛ 241، ص5، جاثی  ابن) شد« عضدالدوله»
ن طاه  بن الحسیابوامی  »را به  کتاب العمل بالصفحة اآلفاقیةبه نام  ،یک  از آثار خود
سید الملک ال»( و چتدین اث  خود را به 226همان، ص )سزگین،« یمحمد السجز

یتقدیم ک ده است. ف د دوم که نام « المؤمتینامی حمد بن محمد مول  اجعف  یباالعادل 
ز یک  ا ،یتمیم آمده یباالحسین طاه  بن محمد بن محمد بن ابو  یتاریخمشون او در 
ان سجسشان بوده است که به گفشۀ سجزی پس از رنج و سخش  در اواخ  عم  به امی 

 ،تاریخ سیستان) رفتق از دنیا 357آ( و در سال 315، گجامع شاهی) رسیدحکومت 
(، ف د 431صو به پی وی از او سمپلونیوس ) (665ص)1(. لویی ماسیتیون334ص

 ق(411-368 :بلخ )حک ام ایاز  یغوننص  احمد بن محمد بن ف ابوغلط سوم را به

                                              
1. Luis Massignon 
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شان سجس امی حمد بن محمد بن خلف بن اللّیث، اجعف  ابواند. اما این شخص، دانسشه
 شده استق مشولد 273سلسلۀ صفاریان است که در سال  ف و نخسشین حاکم از یتی ۀ خَلَ

)همان،  رسیده استق به امارت سجسشان 311( و در 258، صتاریخ سیستان)
بانو، دخش  محمد بن عم و بن لیث و خواه  یعقوب بن سیّده ،جعف ابو(. مادر 311ص

مع وف شد )زریاب، « بانویه»جعف  به ابواین رو محمد بن عم  بن لیث، بود و از 
صاحب »با لقب را جعف  بانویه ابو(. 273، 248صص، 6عل  مسکویه، جابو؛ 111ص

، جامع شاهی؛ سجزی، 273، ص6عل  مسکویه، جابو) اندنیز خوانده« سجسشان
از  دو شب گذششه»شتبه جعف  در شب سهابو تاریخ سیستانآ(. به گفشۀ 276گ
رسد )همان، ق به دست بعض  از ندیمان خویش به قشل م 352سال « األولربیع
قشل او را به دست بعض  از نزدیکان و ندیمانش  جامع شاهی( سجزی در 325-326ص

ق و شرم 351األول سال شتبه از ربیعکتد اما یتاریخ به قشل رسیدن او را روز سهذک  م 
 :ر(315-پ316یزدگ دی ثبت ک ده است )گ 331ف وردین 

معر  يبزیج أب يجعف  أحمد بن محمد بن خلف السجزابوسجسشان  امی مولد 
 ناشربیع األول ستة  يف... قشل رحمه اللّه  کد االیوم الطالع الس طان  ککان ذل

>لیزدج د< لیلة  شال>روز< من ماه ف وردین ستة  خ داد کللهج ة وکان ذل
ج لیزدج د بزی رصبروز من ماه مه  ستة ؛ جلوسه یوم اإلثتین ف وردینالثالثاء

... قشله صاحب جیره وبعض أق بائه  کح ه الم یخ کمعر  الطالع القوس يأب
 وندمائه.

صف   22یزدگ دی معادل است با روز  331روز شرم ف وردین )خ داد روز( سال 
 . در ه  حالمشفاوت استآمده  تاریخ سیستانشتبه است و با آنچه در ق که سه351

ت فیق ثبت ک ده است و آنچه در بارۀ کی351جعف  بانویه را در سال ابوسجزی قشل 
. سجزی یتاریخ به یتخت آمده همسان است تاریخ سیستان باآنچه در گویدم گ او م 

ق 311رجب  5یزدگ دی یعت   272مه ماه سال  17 ،جعف  را روز دوشتبهابونرسشن 
ق ذک  شده است 311مح م  15روز چهارشتبه  تاریخ سیستانا در آورده است، ام

 (.311)ص
جعف  بانویه بعد از آنکه صفاریان ضعیف شده بودند و سیسشان دچار ه ج و م ج ابو

شده بود به حکومت رسید و روزگار حکومت او دوران رفاه و عدل و داد در سیسشان 
شه است لسوف دانسفیرا حکیم و  جعف ابو صوان الحکمةسلیمان سجسشان  در ابوبود. 

یت  از علوم دیگ  بود و سختان  را که ارسطو در کتد که در علم سیاست قویو ذک  م 
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ا فضال و ب ابوجعف  معاشِ بارۀ سیاست ب ای اسکتدر نوششه و گفشه بود از حفظ داشت. 
نیز  شه زوریسلیمان متطق  نیز از معاش ان او بوده است. این مطلب را ابوو  بودحکما 

 (.111)زریاب، ص آورده است فراحرواح و روضة األنزهة األدر 
ا ی« السّید الملک العادل می اال»جعف  را با عبارت ابوسجزی در چتد رسالۀ خود 

کتد. یک  از این خطاب م « المؤمتین امی مول  »و « السّید الفاضل الملک العادل»
 شود:چتین ش وع م ( Arabe 2457/10)ها رساله

جعف  أحمد بن محمد أطال اللّه بقائه وأدام يالعادل أب کالسّید المل می سأل اال
قدمات ن بغی  مفینهایة بتصيعلّوه وفضله ویتمکیته عن انقسام خطّ مسشقیم ذ

 ها من مقدمات قّدمها أقلیدس عل  هذا الرّکل...فییُسشعمل 

وش  خط به رجعف  مبت  ب  دو نیم ک دن پارهابوسجزی این رساله را در جواب سؤال 
ه گوید کاقلیدس آمده نوششه است و پس از ذک  عبارت فوق م  صولاغی  از آنچه در 

پ(. به 52جعف  قصد مقایسۀ فهم او با فهم یوحتّا القس را داششه است )همان، گابو
 هت  و از ه باجعف  م دی بود بیدار و سخ  و عالم و اهل  امی »، تاریخ سیستاننقل 

-314صو روز و شب مرغول بود به بخریدن و داد و دهش )ص« علم  به ه داشت
تاریخ جعف  چتین س وده است )ابوای در وصف (. رودک  نیز ضمن قصیده315

 (:322-321صص، سیستان
 آن مـــلـــک عـــدل و آفـــشـــاب زمـــانـــه

 

ــان  ــایــی گــیــه ــدو داد و روشــــت ــده ب  زن

 ... 
ــت جویی  ور یتـو حـکـیـم  و راه حکم

 

 ســــی ت او گی  و خوب مــذهــب او دان 

 

ــت گویی ــه حکم ــدو بـتگ ی ب ــک ب  آن

 

ــان  ــک ســــق اط و هم فالطن و یون  ایت

 

 کو بگرــــایـد زفـان به علم و به حکمت

 

 گوش کن ایتک به علم و حکمت لقمان 

  ...  
ــخرــــــد ــب ــاه ب ــت ــ د و گ ــذی ــپ ــوزش ب  پ

 

 خرــــم ن انــد بــه عفو کوشـــــد و غف ان 
 

 

 جعف  به عدالتابورا به دلیل شه ت « العادل کالسید المل»شاید سجزی عبارت 
یتوان جعف  اهدا شده است م ابوآورده است و با یتوجه به محشوای رسالۀ ریاض  که به 

گاه  داششه است. نیزجعف  از علم ریاض  ابوگفت که   آ
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 جامع شاهی
در  جامع شاهی)یا  یالجامع الشاهیت ین آثار سجزی در احکام نجوم یک  از مهم

های سوم، چهارم و پتجم هسشتد؛ های ناقص موجود از آن که بیرش شان دارای نوعیت جمه
 وز( شامل هفت فی 361مارۀ ، مجلس، ش484مارۀ و ش 271مارۀ : دانرگاه، شنک
قصدش از یتألیف آن یتهیۀ  1کتداست. چتان که سجزی در مقدمۀ این اث  ذک  م « نوع»

وده ب« علم قضا و احکام»و « ئت و یت کیب افالکعلم هی»کشابی جامع در دو موضوع 
شود که سجزی رساله را به حاکم  یتقدیم است. از عبارات متدرج در مقدمه معلوم م 

با یتع یف علم هیئت و اجزاء  نوع اول: پیوست(. ک ده اما نام او ذک  نرده است )نک
ألۀ   چتد مس( با ذککشود و پس از ب رس  ح کت سیارات )هیئت األفالآن ش وع م 

به نوع اول و مفاهیم اولیۀ  نوع دومیابد. در آغاز اساس  در مباحث احکام  خایتمه م 
ای شده است. سجزی در این نوع مبحث حاالت موالید را با هیئت که در آن آمده اشاره

ات فلک  و طبیع  ب  جتین از زمان سقوط نطفه در رحم مادر با اسشفاده از اثی ذک  یت
 کتد:العباس فضل بن حایتم نی یزی ش وع م ابوروش 

ن البحث عن أم  الجتی يفقد اسشقص   ی... وألنّا قد رأیتا أبا العباس التی یز
سلکه عل  الط یق الصّواب بمذهب بطلمیوس و دُرُثیوس  کوش ح معانیه وسلو

هذا المعت  ثم ن دّف القول عل  الش یتیب بما یلیق  ف أوالً ما قاله  يقصدنا أن نأیت
 ق؛ قال... .فیه الشوبهذا المعت  وباللّ 

 و حوادث القرانات فیمقالة سه رساله از نی یزی در احکام نجوم ثبت شده است: 
سخه از . از بین این سه اث  فقط یک نکتاب الموالیدو  تفسیر کتاب األربعة بطلمیوس

، 8ج ،مشکوة یدمحمدس ییاهدا ۀفهرست کتابخان)نخست موجود است  رسالۀ
( گزارش 254( و قفط  )ص338ندیم )ص ابن(. رسالۀ دوم را 5مارۀ ، ش652ص

ست ا دانسشه، را بی ون  از یتألیفات نی یزی الموالیداند و رسالۀ سوم، کشاب ک ده
یزی نی  الموالید(. سجزی مباحث م بوط به جتین را از کشاب 361، صالتفهیم)بی ون ، 
 پ(. 68افزاید )مجلس، گمطالبی از خود ب  آن م « اقول»کتد و آنگاه با واژۀ نقل م 

در بارۀ  نوع چهارماخشصاص دارد و « العالم  یتحویل ست» بهجامع شاهی  نوع سوم
اخشصار األلوف واخشصار الق انات  ف »با عتوان  نوع پنجماست. « اخشیارات»

                                              
 3621مارۀ ملک، شو  6256له به سه نسخۀ دانرگاه، شمارۀ در این مقا جامع شاهی: پیوست. ب ای ب رس  نک .1

 دهم.های نسخۀ مجلس ارجاع م م اجعه ک دم و در مشن به شمارۀ ب گ 6457مارۀ و مجلس، ش
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شاب معر  بلخ  و کابو ألوفای است از دو کشاب: خالصه« واخشصار الشحاویل للستین
ین یت ین متبع ب ای یتعیرساله که شاید مهم نوع ششمه بن عم  بازیار. محمد بن عبداللّ
وع نو دورۀ فعالیت سجزی است در سه بخش نوششه شده و  جامع شاهییتاریخ یتألیف 

است. این نوع پایان « أحکام التجوم ف الدالئل » باب با عتوان 12رساله شامل  هفتم
 شود:رساله است و با عبارت زی  ش وع م 

 هذا التوع وهو آخ  کشاب... يف ن ید أن نشکلمَ

اما نوع شرم که اکتون مد نظ  ماست شامل سه بخش است. بخش اول با عتوان 
العالم   فالکواکب  ثی أیت ف نُکت ونُشف من أقاویل الحکماء من القدماء والمشأخ ین »

اج ام سماوی ب  عالم خاک  است. بخش دوم این نوع شامل  اثی در بارۀ یت«  األرض
ق، اعم از حوادث یتاریخ  373ق یتا 312های گزارش  است از ب خ  از حوادث سال

ها. میزان اطالعایت  که سجزی ب ای ه  سال های جوی و نجوم  مانتد گ فتو پدیده
ها را ها چتد ب گ نسخهبه طوری که گزارش بعض  از سال گزارش ک ده مشفاوت است

ها با ها فقط یک گ فت ثبت شده است. این گزارشگی د و در بعض  از سالدر ب  م 
 پ(:258شود )مجلس، گعبارت زی  آغاز م 

ه محمّد صلّ  اللّه علی يلهج ة التب شیبعشبارات ستة ذک  یتاریخ الحوادث لال
 وآله وسلّم 

ان و بزرگان سجسشان و امی اخشصاص دارد به محاسبۀ زایجۀ موالید  و بخش سوم
گوید، طور که مؤلف در آغاز بخش آخ  م    و سامان . همانهب خ  از حاکمان بوی

یت یتیب یتاریخ  را در ذک  زایجۀ موالید اشخاص رعایت نک ده است و با یتوجه به یتص یح 
متحن ممعر  بلخ ، زیج ، زیج أبیسندهندوی و مشن اث ، این بخش را با اسشفاده از زیج 

« یدبال ص»یا « یبزیج ال صد»مأمون ، زیج حبش حاسب و زیج  که از آن با عبارت 
تد همان کب د، یتألیف ک ده است. اولین شخص  که سجزی زایجۀ او را محاسبه م نام م 

جعف  بانویه، است )مجلس، ابوجعف  احمد بن محمد بن خلف اللیث، یعت  ابو
 یت  از او سخن گفشیم.پ(که پیش316گ

ق، پس از ثبت یک خسوف 332سجزی در بخش دوم این نوع، ذیل وقایع سال 
یز ذیل کتد که دیگ ان نرا ذک  م  یدیوسف الب ی یأبها(، واقعۀ قشل : جدول گ فت)نک

(. 84، ص6ج عل  مسکویه،ابو؛ 126، ص5ج ،اثی  ابناند )همین سال آن را نقل ک ده
 پ(:273گزارش این سال چتین است )مجلس، گ بخر  از
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خوه أ یهصار إل يیده الب بأن أبا عبداللّ یتتکر يفونحن  الخبر یناوورد عل
نصف  يف ءاألربعا یوم يفعثمان  ئشاط ف  يداره الش  وهو بالبص ة إل یوسفابو

 ....من صف 

 ق در یتک یت332دهد که وی در سال گزارش سجزی از وقوع این قشل نران م 
ق از حضور سجزی در شه  هَیْت خب  334بوده است. همچتین گزارش دیگ ی در سال 

 پ(:274دهد )مجلس، گم 

باللّه  يفبطالع الثور وأقیم المسشک شلدمن المح ّم ستة  یا ،ا یوم يف 334ستة 
 ب ه لقّب نفسه إمام الحقّ وضباللّ يفبأن المسشک ونحن بهَْیت ورد علینا الخبر

 .يفعل  الدنانی  والدراهم مضافاً إل  المسشک کلذ

 به باب شمّاسیّۀرا الدولة( الحسین عل  بن بویه )معزابوسجزی در این سال ورود 
األول  جمادی 15مح م و ورود او به دربار را روز پتجرتبه  11بغداد در روز یکرتبه 

ه را روز لّلمطیع له از خالفت و ش وع خالفت اباللّ ف کتد. سجزی خلع المسشکذک  م 
روز و  2ماه و  16را  ف اآلخ  ثبت ک ده و مدت خالفت المسشکجمادی 22پتجرتبه 

آ(، ب  اث  خون یزی گزارش 276ق )مجلس، گ338سال  1األولم گش را در ربیع
(. در متابع دیگ  نیز آمده است که 157-155ص، ص5، ج اثی  ابنکتد )قس م 

دهد و این لقب را به م « إمام الحق»خود لقب  ق به334در مح م سال  ف المسشک
، 14، جیالجوز ابنکتتد )نقش م « ف المسشک»ها در کتار لقب دسشور او روی سکه

 (.156، ص1العم ان ، ج ابن؛ 42ص
 یت ی ازشود که اطالعات دقیقدیده م  جامع شاهیهای مشعددی دیگ ی در گزارش

ق در موصل 353ه این که سجزی در سال دهد، از جملدورۀ فعالیت سجزی به دست م 
، 6عل  مسکویه، جابوو  248،ص5، جاثی  ابنر؛ قس 277بوده است )مجلس، گ

 (:242ص

عل  غالت دیار مص  وال حبة وورد  يآخ  نیسان یأیت يفوورد الخب  بأن الج اد 
 المص  نزل عل  ط سوس. کبأنّ مل ونحن بالموصلعلیه الخب  

                                              
( 188، ص5( و در جای دیگ ی )ج157، ص5ق )ج338األول سال ثی  م گ المسشکف  را یک جا در ربیعابن ا .1

 است. ق ذک  ک ده338الثان  سال ربیع
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آورده است معلوم  جامع شاهیبا یتوجه به اطالعایت  که سجزی از فعالیت خود در 
های یتک یت، هیت و موصل گذرانده است. شود که او بخر  از زندگ  خود را در شه م 

ه و های عم ش را در سیسشان و شی از گذراندیت  گفشیم سجزی بیرش  سالچتان که پیش
 کهالمدخل إلی علم الهندسة  . سجزی در رسالۀمدیت  هم در خ اسان اقامت داششه است

کتد که قبالً ابزاری نجوم  را یتوصیف م  1ق یتألیف شده368به احشمال زیاد در سال 
 پ(:15، گ 3652آن را در سیسشان ساخشه است )نسخۀ خط  دوبلین، چسش بیش  

 کالعالم بأس ه من األفال  عملت آلة جلیلة خطی ة بسجسشان یتحک يوإن
العالیة ومدارات ح کایتها بمقادی ها وکمّیة أبعادها وأج امها وصورة  واألشخاص

شها جوف ک ة مربکة وسمّی ف األرض والبقاع والبلدان والجبال والبحار وال مال 
 بهیئة الکل.

جواب أحمد بن محمد بن عبدالجلیل عن مسائل ای با عتوان همچتین در رساله
ق یتألیف شده است )همان، 367شوّال  12 که در عنه أهل خراسان ]کذا[هندسیّة سئل 

خ بودند پاس ( به چتدین مسألۀ هتدس  که اهل خ اسان از وی پ سیده22پ، سط 58گ
شود، اما سجزی پس ها م دهد. رساله بدون مقدمه و پس از ذک  عتوان وارد مسألهم 

ف  م دو نکه آن مسأله در مجلس  مط ح شده است و نا گویدم ها از پاسخ یک  از مسأله
مجموعة من رسائل پ؛ سجزی، 54آورد )همان، گ را م  2از حاض ان در آن مجلس

ها به صورت حضوری مط ح دهد که این مسأله(. این مطلب نران م 161، صیّةهندس
شوال  12یتوان گفت که سجزی کم  قبل از شده و با یتوجه به یتاریخ یتألیف رساله، م 

 ق در خ اسان بوده است.367سال 

 جامع شاهیتاریخ تألیف 
ق است که فقط شامل 373م بوط سال  جامع شاهیآخ ین گزارش وقایع یتاریخ  در 

ان را به پای جامع شاهیدر این سال نوششن سجزی از این رو احشماالً  یک خسوف است،
ق یتا 312های دهد که سجزی وقایع یتاریخ  سالرسانده است اما چتد دلیل نران م 

ن سال یتدریج و ط  چتدیرا یکباره نتوششه بلکه به جامع شاهی،ق، یعت  نوع شرم 373

                                              
 در انجامۀ این نسخه راجع به یتاریخ یتألیف رساله چتین آمده است: .1

«.الحجة ستة ثمان وسشین وثلثمائةیذ ف علقشه من خط المصتف وکان قد ف غ من یتصتیفه وکشابشه »  
وم د کتد که بی ون  از شخصرا ذک  م  ف الحسین مص ی و ابی محمد السیهای الریخ ابی سجزی دو نف  به نام .2

 (.55نقل ک ده است )ص استیعابدر « دوائ  السموت»روش  در مبحث 
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للّه را با عبارت  ق خلیفه المطیع354یتألیف ک ده است. وی هتگام ثبت وقایع سال 
پ(. بتا ب  277کتد )مجلس، گخطاب م « ه بقاهه أطال اللّللّ المؤمتین المطیعامی »

و در همان سال هم از دنیا  شدهاز حکومت خلع  363ه در سال این، چون المطیع للّ
( سجزی ثبت وقایع یتاریخ  متدرج در نوع 323، 318صص، 5، جاثی  ابن) رفشه است

ق آن 373یتدریج یتا سال ق ش وع ک ده بوده و به 363را قبل از سال  جامع شاهیشرم 
خصوص نوع اول را، که در های جامع شاه  و بهعرا یتکمیل ک ده است. اما دیگ  نو

ق نوششه است. سجزی در آغاز 357بارۀ هیئت افالک است، بعد از ماه شعبان سال 
کتد که میل اعظم را در ، که در بارۀ مقدمات احکام نجوم است، ذک  م المدخلرسالۀ 

گی ی ک ده دقیقه، از راه رصد اندازه 36درجه و 27ایی فیبا ع ض جغ ا« قصبة فارس»
، 8617دقیقه به دست آورده است )دانرگاه، شمارۀ  51درجه و  23و مقدار آن را 

 ر(:2گ

دقیقة کما ذک   ناجزءاً  کجاإلسشواء  کالب وج مایل عن فل کوقطب فل
 هل لجموس   بأرصاد بت جزءاً لج کجالهتد و  أهل بزعمجزءاً  کد بطلمیوس و

 طکنحن رصدنا بقصبة فارس حیث یکون ع ض البلد  ناو  جزءاً ب صد مأمون
 .لو

گوید که شه  شی از است، چون بی ون  م « قصبة فارس»متظور سجزی از 
دقیقه محاسبه ک ده بوده  36درجه و 27ایی شی از را فیع ض جغ ا ف عبدال حمن صو

جعف  بانویه یتقدیم ابوبه  المدخل(. چون رسالۀ 271، صتحدید نهایات األماکناست )
ق نوششه شده است و سجزی هم قبل از این سال میل اعظم 351شده پس قبل از سال 

گی ی ک ده بوده است. اما سجزی در نوع اول دقیقه اندازه 51درجه و  23را در شی از 
 پ(:4-ر3، گکتد )مجلسدقیقه ذک  م  35درجه و  23میل اعظم را  جامع شاهی

ث وعر ون درجة ...مقدار المیل األعظم وهو عل  ما حکاه بطلمیوس ثال
 يفزمان المأمون و يفوإحدی وخمسون دقیقة وعل  مذهب أصحاب األرصاد 

 ثون دقیقة.ث وعر ون درجة وخمس وثالزمانتا ثال

پس چون بی ون  گزارش ک ده است که سجزی و چتد یتن دیگ  از متجمان در رصدی 
گی ی دقیقه اندازه 35درجه و  23ق در شی از انجام شد میل اعظم را 357 سالکه در 

ق آغاز 357را بعد از سال  جامع شاهی(، سجزی یتألیف نوع اول 87همان، صک دند )
های دیگ  را هم، به جز قسمش  از نوع شرم، بعد از این سال یتألیف ک ده و احشماالً نوع
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یز های اول یتا پتجم و نیتوان گفت که سجزی نوع ک ده است. با یتوجه به این مطالب م
ق 373ق و 357های یتدریج بین سالرا به جامع شاهینوع هفشم و قسمش  از نوع شرم 

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

 سلسۀ صفاریان، یعت   فاین بازۀ یتاریخ  مصادف است با ش وع حکومت شاخۀ خَلَ
ق با 373ق، و انق اض این سلسه در سال 311جعف  بانویه در سال ابوروی کار آمدن 

 (.333فشح سیسشان به دست سلطان محمود غزنوی )باسورث، ص
رساله در احکام نجوم و یک  در  5رساله،  6ق دست کم 351سجزی پیش از سال 
های مفصل  ک ده است که ب خ  از آنها رسالهجعف  بانویه یتقدیم ابوریاضیات، نوششه و به 

 در موضوع خود هسشتد:
جواب مسئلة عن کتاب یوحنّا یوسف من  فیرسالة أحمد بن محمد بن عبدالجلیل 

 ؛کلذ فین وتبیین خطأ یوحنّا فیانقسام خطّ مستقیم بنص

 ؛المدخل

 ؛الموالید یجوامع تحویل سن

 ؛کتاب المزاجات

 ؛کتاب االختیارات

 .کتاب األلوفمنتخب من 

مرغول رصد هم بوده و میل اعظم را در  المدخلهمچتین سجزی پیش از یتألیف 
گوید که قصد یتألیف کشابی م  المدخلگی ی ک ده است. وی در مقدمۀ شی از اندازه

جامع در فت  )احکام نجوم( را دارد که اکث  ایام خود را ص ف مطالعه آن ک ده است و 
های نوششن رساله این بوده است که زحمت مطالعۀ کشابکتد که هدفش از یتص یح م 

، 8617مارۀ مشعدد و یتمییز بین اقوال مخشلف را از دوش خوانتده ب دارد )دانرگاه، ش
 پ(. 1گ

ق، از 373ق یتا 312های با یتوجه به این که سجزی هتگام ثبت بعض  از وقایع سال
 یتوان یتولدبوده است، نم ق، یتص یح ک ده که خود شاهد آنها 334ق و 332 جمله سال

نیز  طور ماسیتیون و سمپلونیوس ق دانست. همین331ق بان  سال  ب  اساس نظ او را 
نص  احمد بن ابواند و او را با ق( به خطا رفشه351-273جعف  بانویه )ابودر یترخیص 
های اند. با یتوجه به حجم فعالیتاششباه گ فشه ق(411-368 :)حکیغون محمد بن ف 

ق و گواه  او ب  حضورش در رخداد بعض  از وقایع 351علم  سجزی پیش از سال 
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یتوان نشیجه گ فت که سجزی دست کم در حدود ق م 334ق و 332های یتاریخ  سال
 ق فعال بوده است.373ق و 332های ق مشولد شده و بین سال311سال 

 جامع شاهیکامی و خلط آنها با های احمجموعه
های مشعددی از سجزی در احکام نجوم شتاخشه شده که چتد نسخۀ خط  شامل رساله

 1رساله هسشتد 15ها دارای ای از آنها موجود است. بعض  از این مجموعهمجموعه
؛ 8617( و بعض  هم چتد رساله کمش  دارند )دانرگاه، شOr. 1346)موزۀ ب یشانیا، 

ها را همان اششباه این مجموعه (. ب خ  به6351؛ آسشان قدس، ش154مجلس، ش
؛ 265، صدانان ایرانیریاضی؛ ق بان ، 211اند )قزویت ، صدانسشه جامع شاهی

اشاره  جامع شاهی( و بعض  هم به یتفاوت آنها با 115، ص7031گاهنامه طه ان ،
ها ب  اساس سه نسخۀ موزۀ (. ابشدا فه سش  از عتوان رساله851پژوه، صاند )دانشک ده

، 8)ج 6351(، آسشان قدس، ش531-528صص 2)ریو، .Or 1346ب یشانیا، 
و سپس آنها را با  آوریم( م 154، ص15)ج 8617( و دانرگاه، ش124-117ص

 :3کتیماسشفاده از دو نسخۀ آسشان قدس و دانرگاه ب رس  م 
 [إلی علم أحکام النجوم] کتاب المدخل

 ستنباط األحکامالقوانین الکتاب تحصیل 

 استخراج الهیالج والکدخداه يفکتاب الزائرجات 

 فصل( 23[ )در معر يألب] منتخب کتاب الموالید

 باب( 16معر [ )در ي]ألب الموالید يتحویل سن جوامع کتاب

 کتاب مزاجات الکواکب

 جمله( 11)در  األسعار کتاب

 فصل( 3)در  ختیاراتاال کتاب

 معر [ي]ألب أللوفکتاب ا من منتخب

 أحکام النجوم يف يکتاب المعان

 أحکام النجوم يفکتاب الدالئل 

 اببوکتاب معرفة فتح األ

                                              
رساله فه ست ک ده اما رسالۀ چهاردهم که عتوان آن یترخیص داده نرده است شاید ادامۀ رسالۀ دوازدهم  15ریو  .1

 رساله باشد. 14باشد و به این یت یتیب مجموعۀ ب یشانیا شامل 

2 . Rieu 

 های احکام  ب  اساس نسخۀ دانرگاه است.وعهها در ب رس  مجمشمارۀ ب گ .3
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 (n. XIII، 531ص)ریو،  البروج اإلثنی عشر يفکتاب حلول الکواکب 

 (n. XIV، همانجاای بدون عتوان شامل چتد جدول )رساله

عتوان آن یترخیص داده . در فه ست ریو صور درجات الفلک يفکتاب زرادشت 
 (.n. XV، همانجانرده است )

های احکام  های احکام  زی  نیز مشعلق به سجزی است اما جزو مجموعهرساله
 مذکور نیامده است:

-18، کتاب األمطار-15، منتخب معرفة أوقات الطلسمات علی أقوال القدماء -71
کتاب المسائل -17(، 181، ص 5)سزگین، ج  العالم یکتاب القرانات وتحاویل سن

 (.182)همان، ص  کتاب األوقات-21، أسرار علم النجوم فی
ل  های مسشقهای احکام  سجزی و یا یت جمۀ آنها به فارس  نسخهاز بعض  از رساله
فهرست کتابخانۀ ؛ 11و7و8، ش441، ص8، جفهرست رضویهم موجود است )

دهد این چتد دلیل وجود دارد که نران م  (.885، ص3، جاهدایی سیدمحمد مشکوة
 موجود استآثار ریاض  سجزی  ازهای احکام  از آثار سجزی مرابه آنچه مجموعه

های متدرج ( بعداً یتوسط کایتبان گ د هم آمده است. ه  یک از رسالهIX)هوختدایک، 
ند و ا  مسشقل از یکدیگ  یتألیف شدهایتموضوع باها به طور مسشقل و در این مجموعه

با یتوجه د، انیتقدیم شده مشفاویت هسشتد و به اف اد  ای جداگانهبعض  از آنها دارای خطبه
 اوتمشفها نیز نوششه شدن رسالههای زمان احشماالًیتوان فهمید که الیه آنها م به مهدی
 .بوده است

ای مفصل با اظهار ، که عتوانش در صدر آن نیامده، با ذک  خطبهرسالۀ نخست
 امی جعف  أحمد بن محمد مول   یالعادل أب کالسید المل می اال»ف اوان به  ارادت

را ب ای این رساله ثبت  المدخلها اغلب نام یتقدیم شده است. در مجموعه« المؤمتین
  فشهاششباه گ کترکیب األفالاند و در مواردی هم آن را با اث  دیگ  سجزی به نام ک ده
، 2، جفهرست مجلس، 121، ص8، جفهرست رضوی)اند نامیده کرسالة األفالو 
را به عضدالدولۀ دیلم  اهدا ک ده است  کترکیب األفال(. سجزی رسالۀ 74ص
ب ای رسالۀ نخست صحیح باشد چ ا که این رساله  المدخلپ(. البشه شاید عتوان 1)گ

شامل مباحث اولیه در احکام نجوم است و سجزی خود در باب بیست و یک از رسالۀ 
 مقاله(.  دنبالۀ: ب د )نکنام م  المدخلچهارم و آغاز رسالۀ دهم از کشابی با عتوان 

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

ق 357 گزارش بی ون ، سجزی میل أعظم را بعداً در سالچتان که پیرش  گفشیم، به
، تحدید نهایات األماکنگی ی ک ده است )دقیقه اندازه 35درجه و  23در شی از 

ر( مقدار اخی  را 4-پ3)مجلس، گ جامع شاهیع اول ( و در نو71-87صص
 آورد.م 

گوید که بین قدما اخشالف بوده است و به حدود م « حدود»سجزی در مبحث 
افزاید که اسشعمال حدود کتد. وی م و هتدیان اشاره م  1مص یان، بطلمیوس، اسط اطو

( به «القسم الزحلابواذ وأنا واألسش)»القاسم زحل ابومص یان معمول بوده است اما او و 
پ(. رساله 4آورد )گاند و سپس جدول  مفصل ب ای آن م این حدود الشفات نک ده
 ر(:14یابد و بعد از آخ ین جدول عبارت زی  آمده است )گبا چتد جدول خایتمه م 

هذا الکشاب حص اً وإیجازاً وش حاً ویتفصیالً فلتخشمها  يفوإذ قد أیتیتا ما وعدنا 
الکشاب  مّه یتعال ، یتویشصل بها إنراءاللّ  الکشاب الثان يفیشلوها ولتشلها بما 

 ه ویشلوه یتحصیل القوانین السشتباط األحکام.بحمداللّ

ت آمده اس« یشلوه...»ها، نام رسالۀ بعدی مجموعه با عبارت در پایان بعض  از رساله
که از سوی شود که در ب خ  موارد با یتوجه به محشوای رسالۀ بعد از آن معلوم م 

: انجامۀ رسالۀ چهارم(. سجزی در ها درج شده است )مثالً نکگ دآورندگان مجموعه
است، یک بار به خایتمۀ رساله « سهام»این رساله قبل از جداول پایان ، که ادامۀ مبحث 

 کتد:و شیوۀ یتألیف آن اشاره م 

علّم لهذه الصتاعة قد أوردنا هذه المقالة جمالً و جوامع ونکشاً وعیوناً إلغتاء المش
رأیتاها  يها عل  الم ایتب الشفیها عن یتفهّمها واسشقصائها ونظّمتاها فی ئوالمبشد

ک  بذ کالشعلیم أوجب ونحن نخشم ذل يفالتظم أحسن ومن الفهم أق ب و يف
 علیتا ممّا هو ش ّیطه هذه المقالة. يآخ  ما بق کالسهام والبیابانیّات إذ ذل

                                              
ه ها اسط اطو هم آمدبدلنام این شخص اسط اطوس ثبت شده است. البشه در نسخه« حدود»در مبحث  التفهیمدر  .1

 (.417، صالتفهیماست )بی ون ، 
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رسالۀ دوم را پس از یتألیف در پی رسالۀ اول ق ار داده اگ  ف ض کتیم که سجزی 
جعف  بانویه یتقدیم شده است و رسالۀ سوم هم به عضدالدولۀ ابواول به  ۀاست، چون رسال
« جامع شاه »های احکام  که با عتوان های متدرج در این مجموعهدیلم ، رساله
 یتوان مجموعۀ آنها را یکنم اند و بتا ب  این اند، در یک زمان یتألیف نردهکشابت شده

 اث  واحد در نظ  گ فت.
، به شخص  یتقدیم نرده است و تحصیل القوانین الستنباط األحکام، رسالۀ دوم
 شود:چتین یتمام م 

 ه ومتّه.یتحصیل القوانین بحمداللّ يفکمّل القول 

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

دالدوله ، به عضوالکدخداه یالجاستخراج اله فیکتاب الزائرجات ، یعت  رسالۀ سوم
ا ب  یتقدیم شده است و بت« الجلیل المتصور عضدالدولة أطال الله بقاه می اال»با عبارت 

از سوی خلیفه به حاکم « عضدالدولة»ق، سال  که لقب 351این مسلماً بعد از سال 
ش  ذک  ، که پیرکترکیب األفال  داده شد، یتألیف شده است. اما سجزی در رسالۀ هبوی

 پ(:1ک ده است )گخطاب « شهتراه»آن رفت، عضدالدوله را با لقب 

 شهتراه عضدالدولة ویتاج الملّة أباشجاع أطال الله بقائه... کالسید المل می اال

 گ فت« شاهتراه»عضدالدوله نخسشین حکم ان  است که در دورۀ اسالم  لقب 
(. یتاریخ این لقب معلوم نیست اما 64، ص27؛ صفدی، ج277، ص11کثی ، ج ابن)

که مشتبّی  ایاند. در قصیدهگفشهم « شاهتراه»ده به او هتگام  که عضدالدوله در شی از بو
، 4، ج آمده است )ب قوق« شاهتراه»ق در شی از در مدح وی س وده لقب 354به سال 

 (:53: فقیه ، ص؛ نیز نک411ص
ـــــدال ــارِس  عض ــا شــــجــاعس بِف  أب

 

هَترــــاها   دّوْلـةِ فَتّاخســــ و شــــَ

 

فت، زی ا را دریا« شهتراه»یتوان یتاریخ لقب هم نم  کترکیب األفالاز یتاریخ یتألیف 
ق، که میل اعظم را در شی از رصد ک ده 357را بعد از سال  کترکیب األفالسجزی 
 پ(:11گوید )گه است. وی در این رساله در بارۀ اندازۀ میل اعظم م شبود، نوش
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 ةث وعر ین درجالب وج ثال کالمسشقیم فمائل عن محور فل کفأما محور فل
وإحدی وخمسین دقیقة وما رصدنا بفارس بالحلقة العضدیّة فثلث عر ین جزئاً 

 ثین عل  ما وجده حبش.وخمس وثال

را ب ای « شاهتراه»لقب  ،کتاب الزائرجاتبا یتوجه به ایتکه سجزی در آغاز
عضدالدوله ذک  نک ده شاید بشوان گفت که این رساله را قبل از وضع این لقب، یعت  

 ق، یتألیف ک ده است. 354دست کم قبل از سال 
شود و با ذک  پتج جدول به ایتمام ای در یک ب گ ش وع م رسالۀ سوم با مقدمه

ت فهرس: ام مؤلف موجود است )نکای فارس  بدون ذک  نرسد. از این رساله یت جمهم 
 (.7، ش441، ص8، جرضوی

باب است که در مقدمه به یتعداد  23، شامل منتخب کتاب الموالید، رسالۀ چهارم
اب آن اشاره شده و رساله به کس  یتقدیم نرده است. طبق گفشۀ سجزی در ابشدای ابو

است، قصد  معر  طوالن  بوده و در مواضع  ابهام داششهیرساله، چون کشاب أب
ک دن و روشن ک دن آن را داششه و قسمش  از مطالب آن را ب ای سهولت کار در خالصه 

چتد جدول گتجانده است. باب بیست و دوم یک جدول است و باب بیست و سوم در 
، 6351ر؛ آسشان قدس 25، گ8617دو نسخۀ خط  فقط عبارت زی  را دارد )دانرگاه 

 ر(:61گ

خایتمة الکشاب؛ وإذ قد أیتیتا ما وعدنا جمالً وجوامعاً  يفالباب الثالث والعر ون 
ونکشاً وعیوناً فلتخشم اآلن هذا الکشاب ونشصل بما کان یجب یتلوه وهو کشاب 

 الموالید إن شاءاللّه یتعال  والصلوة عل  محمد وآله أجمعین. يجمل یتحویل ست

در  .معت  استروشن است که اخشصاص بابی به عبارت باال از سوی مؤلف بی
های فارس  این رساله هم باب بیست و سوم وجود ندارد: نسخۀ کشابخانۀ حمیدیه یت جمه

شود لم آن در دانرگاه نگهداری م فیق که 811ق یتا 551مورُّخ  1848به شمارۀ 
از ابشدای رساله یتا پایان باب بیست و  1(11، ش423، ص1، جهالمفیفهرست میکرو)

ق( 681یزدگ دی )حدود  561سشان قدس که مورَّخ دوم را دارد و نسخۀ کشابخانۀ آ
شود و با یت جمۀ باب بیست و دوم است، بدون ذک  نام مؤلف و از باب دوم ش وع م 

                                              
قلعه، پژوهرگ  مشون، که یتصوی  رنگ  این رساله را در اخشیار ایتجانب آقاز دوست ارجمتدم آقای عل  صف ی .1

شود یتصوی ی است که از روی عکس کتم. فیلم موجود از این رساله که در دانرگاه نگهداری م ق ار داد یترک  م 
 سیاه و سفید نسخه یتهیه شده و مشأسفانه خوانا نیست. 
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(. نسخۀ ع بی مجلس به شمارۀ 8،ش441، ص8، جفهرست رضویرسد )به پایان م 
 (.11، ش547، ص17، جفهرست مجلسنیز فاقد باب بیست و سوم است ) 6411

های موجود از این رساله باب بیست و سوم را ندارند. شاید ت چ ا نسخهمعلوم نیس
باب اشاره شده است  23این باب از نسخۀ اساس کایتبان افشاده بوده و چون در مقدمه به 

های ع بی افزودۀ کایتب باشد. به ه  حال اگ  باب عبارت این باب در بعض  از نسخه
ت و از اس« خایتمة الکشاب ف »از عبارت بیست و سوم یتألیف شده باشد، جای آن پس 

ای اند افشاده بوده است و چون رسالۀ بعد با خطبهای که کایتبان در اخشیار داششهنسخه
فصل،  یتوان نشیجه گ فت که جملۀ آخ  اینجعف  بانویه یتقدیم شده است م ابوجداگانه به 

 اند.، را هم کایتبان افزوده«ونشصل بما... أجمعین»
باب است و در  18، دارای الموالید یتحویل السن جوامع کتاب، رسالۀ پنجم اما

اشاره شده است. با یتوجه به « صدر الکشاب»باب هفدهم به مطالب باب اول با ذک  
جعف  بانویه یتقدیم شده، مسلماً به طور مسشقل یتألیف شده و الحاق آن ابوایتکه رساله به 

اه شود )دانرگدانست. رساله با جملۀ زی  آغاز م  یتوان کار مؤلفرا به رسالۀ قبل نم 
 (:n. II، 527؛ ریو، 5/8617

جعف  أحمد بن محمد مول  ي العادل أب کالسّید الفاضل المل می لّفه لألأ
 .یالمؤمتین عبد>ه< أحمد بن محمد بن عبدالجلیل السجزامی 

ه ود است کای از این رساله به فارس  در کشابخانۀ آسشان قدس رضوی موجیت جمه
شود که یت جمۀ همین الیه آن معلوم م نام مؤلف در آن قید نرده است اما از مشن و مهدی

. یت جمۀ دیگ ی هم از این رساله 1(11،ش441، ص8، جفهرست رضویرساله است )
 (.656گزارش شده است )اونس، ص  Or. 10879موجود در موزۀ ب یشانیا به شمارۀ 

ای کویتاه و چتدین جدول است و به شامل مقدمه کتاب المزاجات،، رسالۀ ششم
ه از آوردن کتد کجعف  بانویه یتقدیم شده است. سجزی در پایان این رساله یتص یح م ابو

کتاب ای هنام کتد چ ا که آنها را قبالً در دو کشاب دیگ ش بهجداول بیرش  خودداری م 
ه ک ده است )دانرگا وضع < أحکام النجوميف> یکتاب المعانو  صور درجات الفلک

ب یت یتیاند بهیتألیف شده کتاب المزاجاتر(. این دو رساله که قبل از 56، گ8617
ق ار دارند و این نران  کتاب المزاجاتها هسشتد و پس از این مجموعه 11و  14رسائل 

های احکام  کار مؤلف نیست. ها در این مجموعهدهد که یت یتیب ق ار گ فشن رسالهم 
                                              

 غلط مسشعین بن معشصم عباس  )سدۀ سوم( دانسشه است.الیه رساله را بهنگار مهدیفه ست .1
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، 321، ص6، جفهرست ملکاز یت جمۀ فارس  این رساله نیز موجود است )هایی نسخه
 (5، ش235، ص11، جفهرست رضوی؛ 5ش

جمله است که با ذک  عتاوین  11، رسالۀ کویتاه  در کتاب األسعار، رسالۀ هفتم
شود و به کس  یتقدیم نرده است. در آغاز رساله عتوان ه  جمله بیان ها ش وع م جمله

ر؛ آسشان قدس 54، گ8617یابد )دانرگاه با عبارت زی  خایتمه م  شده است و رساله
 ر(:158، گ6351

االعشبارات، هذا آخ  ما عملت من هذا الکشاب إل  أن یسّ   يفجملة العاش ة 
 شاء اللّه وحده. اللّه فشمّم االعشبارات إن

 ف »رسد که مطالب جملۀ دهم افشاده است زی ا عتوان آن در آغاز به نظ  م 
ذک  شده است. در « زمانتا ف اإلعشبارات من قول القدماء والمُحدَثین وما قد ج ّبتاها 

نسخۀ دیگ ی از این رساله که به طور مسشقل از دیگ  آثار احکام  سجزی در مجموعۀ 
 اإلعشبارات ف الجملة العاش ة »دانرگاه موجود است جملۀ دهم با عبارت  482شمارۀ 

شود و پ( ش وع م 86)گ« زمانتا ف ن وما قد ج ّبتاها آخ  قول القدماء والمحدثی
 پس از آن جای مطالب جملۀ دهم یتوسط کایتب خال  گذاششه شده است.

جعف  بانویه یتقدیم ابوفصل است و به  3، شامل ختیاراتکتاب اال، رسالۀ هشتم
 ق نوششه است.351شده است و بتا ب  این سجزی آن را قبل از 

ه جعف  بانویه یتقدیم شده و در نشیجابوکه به  اب األلوفمنتخب من کت، رسالۀ نهم
قمست است  7شود و شامل ای ش وع م ق نوششه شده است. رساله با مقدمه351قبل از 

 مجزا شده است....« يفالقول »یا « القول عل ...»که عتوان آنها با 
، از «(قول)»مقاله  8شامل  أحکام النجوم يف يکتاب المعان، رسالۀ دهم سجزی در

نویسد که این رساله را بعد از آنکه یتألیف آنها را به ب د و م سه کشاب دیگ  خود نام م 
 (:11/8617پایان رسانده نوششه است )دانرگاه 

یل کتاب التحصو کتاب المدخل يه  لمّا ف غت من الکشب الثالث الش ي...إن
 لعلم...هذا ا يف يالمعانب سمّیشه ابشدأت بکشاکتاب الدالیل و القوانین يف

سالۀ ، یعت  رأحکام النجوم يفکتاب الدالیل شود که سجزی از این مقدمه معلوم م 
 يمعانکتاب الیتم »یازدهم، را قبل از رسالۀ دهم یتألیف ک ده است و جملۀ پایان  رساله، 

 ، مسلماً افزودۀ کایتب است.«کتاب الدالیلویشلوه أحکام النجوم  يف
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است که سجزی در ابشدا به نامگذاری  رسالۀ یازدهم أحکام النجوم يف الدالیلکتاب 
 کتد. این رساله به کس  یتقدیم نرده است.و غ ض یتألیف آن اشاره م 

رسالۀ کویتاه  است و بدون مقدمه وارد مطلب  ،اببومعرفة فتح األ، رسالۀ دوازدهم
تدی کگوید که ب د و م لکتدی نام م ای از یعقوب بن اسحاق اشود. سجزی از رسالهم 

ر(. 133گ ،8617آن را ب ای بعض  از دوسشانش یتألیف ک ده بوده است )دانرگاه 
 (.181، ص5اند )سزگین، جکتدی نام بی ون  را آوردهبعض  اششباهاً به جای 

آمده  ، در فه ست ریواإلثنی عشر البروج يفکتاب حلول الکواکب  ،رسالۀ سیزدهم
 ه شخص  یتقدیم نرده است.و ظاه اً ب

 شود:فقط در فه ست ریو ذک  شده و این طور ش وع م  رسالۀ چهاردهم

کل  يفلثمانیة وسشین جزؤاً وما یطلع  کها دالئل أجزاء الفلفیهذه جداول مثبشة 
 جزء متها من الصورة...

با  ،اببومعرفة فتح األدر دو نسخۀ دانرگاه و آسشان قدس، رسالۀ دوازدهم، یعت  
شود. باید نسخۀ ب یشانیا دیده شود که آیا رسالۀ چهاردهم بقیۀ رساله تد جدول یتمام م چ

 دوازدهم است یا نه. 
در دو نسخۀ آسشان قدس صور درجات الفلک،  يفکتاب زرادشت ، رسالۀ پانزدهم

دون ای بو دانرگاه ش وع آن مشمایز نرده و رسالۀ پانزدهم فه ست ریو است که رساله
آغاز و انجام آن  .(n. XV، 531صشده است )ریو،  ف مبحث طلسمات مع عتوان در 

 در ه  سه مجموعه این است:

ل اآلن عل  سبیل اللُّغَز والشمثی يوإذ قد أیتیتا ما کان یجب یتقدیمه فلتؤیت آغاز:
 کان القدما یکشمونها... ياألشیاء الش

 ات الفلک.صور درج يفه العون والعصمة یتم کشاب زرادشت ...وباللّ انجام:

معر  وابهای احکام  مطابق است با یتألیفات بیرش  رسائل متدرج در این مجموعه
و  معر ابوو بازنویس  از یتألیفات  ( و اغلب آنها خالصه37-32صص 1بلخ  )کیتگ،

مد جعف  احابوسجسشان،  امی ها را سجزی به دیگ  متجمان است. یتعدادی از این رساله
ق نوششه است. 351دیم ک ده که در نشیجه آنها را قبل از بن محمد بن خلف اللیث، یتق

ق و پیش 351بایست بعد از سال یک رساله هم به عضدالدولۀ دیلم  یتقدیم شده که م 

                                              
1 . King 
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-325باشد. با یتوجه به دورۀ فعالیت سجزی )حدود  ق یتألیف شده352از سال 
فشه از یرش  ب گ های احکام  در نیمۀ اول زندگ  او یتألیف شده که بق( این رساله373

ق 373، که نگارش آن در سال جامع شاهیآثار پیریتیان سجزی است. یتفاوت اصل  
 جامع های احکام  آن است که سجزی در ابشدایپایان یافشه است، با این مجموعه

پ دازد که در رسائل احکام  او به ذک  مباحث نجوم  از جمله هیئت افالک م  شاهی
ش احکام  آن هم از یتألیفات خود سجزی است و نه شود و مطالب بخدیده نم 

 نویس  کشب قدما. بازنویس  و خالصه
، که ستدی کهن از جامع شاهیسجزی عالوه ب  گزارش وقایع یتاریخ  در نوع شرم 

ق یتا 312های هایی که بین سالگ فت را از گ فت 56یتاریخ سدۀ چهارم هج ی است، 
های گزارش شده یتوسط سجزی را با اسشفاده از ق رخ داده ثبت ک ده است. گ فت373

 6457و مجلس به شمارۀ  6256، دانرگاه به شمارۀ 3621سه نسخۀ ملک به شمارۀ 
ام. سجزی در آورده 1ام و در جدول مقایسه ک ده 2فه ست ناساو  1اُپُلْشسِ با فه ست 

یخ و روز شامل یتار بیرش  موارد جزئیات یک گ فت را هم ثبت ک ده است. این جزئیات
هفشه، فاصلۀ زمان  آن با طلوع آفشاب، مقدار گ فت و موضع دائ ةالب وج  آن است. 

ان نیست. مثالً در بعض  ها آورده است یکسمیزان اطالعایت  که سجزی ب ای گ فت
اکشفا ک ده است « التصف»موارد به جای ذک  شمارۀ روز ماه قم ی به آوردن عبارت 

م و ناسا، معلو اُپُلْشسِ (. با یتطبیق این موارد با دو فه ست 1در جدول  5)مثالً ردیف 
 ،آمده است« التصف»شود که در بعض  از آنها، که روز ماه مرخص نرده و یتتها واژۀ م 

 1متظور از این واژه شب پانزدهم یعت  روز چهاردهم ماه قم ی بوده است. در جدول 
شود( ش وع م  33هایی که با عدد )شماره اُپُلْشسِ شمارۀ مشتاظ  با ه  خسوف از فه ست 

در آخ ین سشون سمت چپ داده شده است اما مواردی هست که با ثبت سجزی یتفاوت 
( و ثبت سجزی متطبق با فه ست ناسا است. در این روز است 2دارد )حداکث  یتفاوت 

ا ب جامع شاهیهای ثبت شده در موارد شمارۀ فه ست ناسا هم ذک  شده است. کسوف
 . 3فه ست ناسا یتطبیق داده شده و شمارۀ آن فه ست در جدول آمده است

                                              
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 

 تش نش  زی :در نران  ای 
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/SEcatalog.html 
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 ها: گ فت1جدول 

 

 نوع
 گرفت 

 روز هفته
شمارۀ  یولیانی تاریخ هجری قمریتاریخ 

 و اُپُلْتِسر
 روز ماه سال روز ماه سال ناسا

 February 27 3301 929 131 الحجةیذ 316 شتبهسه خسوف 1
 October 25 3311 934 13 القعدةیذ 322 شتبه خسوف 2
 September 30 6977 935 28 2]شوّال[ 323 چهارشتبه کسوف  9
 March 16 3312 936 14 اآلخ ربیع 324 جمعه خسوف کل  1
 July 4 3318 939 133 رمضان 325 شتبه خسوف 6

 December 29 3319 939 4[13] األول[]ربیع 328 ]شتبه[ خسوف کل  5

 December 29 3319 939 145 األولربیع 328 یکرتبه خسوف کل  1
 June 12 3322 941 146 رمضان 327 شتبه خسوف 8
 November 11 6993 941 285 صف  331 جمعه کسوف  9
 October 16 3324 943 13 صف  332 دوشتبه خسوف 11
 October 4 3325 944 128 صف  333 جمعه خسوف کل  11
 August 4 3329 947 137 مح م 336 چهارشتبه خسوف کل  12
 February 28 3330 948 1311 رجب 336 جمعه خسوف کل  19
 July 23 3331 948 1311 مح م 335 یکرتبه خسوف 11

                                              
گ  گ فشالحجة ماهییعت  در شبِ چهارشتبه چهاردهم ذ« الحجة انکسف القم  کلّهیمن ذ ید دلیلة  فيو»مشن:  .1

 الحجة است.یشتبه شب، سیزدهم ذکامل رخ داد که در واقع سه

جای  این کسوف در فه ست ناسا نیست اما اگ  به«. بقیشا من شعبان ب جوکان الرمس قد انکسفت یوم »مشن:  .2
 فه ست ناسا است. 6977شعبان ماه شوّال در نظ  بگی یم همان کسوف 

 «.للثلثین بقیشا من شه  رمضان نحو نصف ج مها ووانکسفت الرمس یوم »مشن:  .3

ه ال سجزی خسوف  کل  در نیمۀ صف  ثبت ک ددر این س«. لیلة التصف من صف  انکسف القم  کلّه فيو»مشن:  .4
 3319های موجود چتین گ فش  ثبت نرده است. نزدیکش ین گ فت به این یتاریخ، خسوف شمارۀ است ول  در فه ست

 است. اُپُلْشسِ فه ست 
ل سال األوربیع 15دهد که محاسبه نران م «. لیلة الجمعة التصف من ربیع األول انکسف القم  کلّه فيو»مشن:  .5

 ق روز دوشتبه است و نه جمعه.328

 «.من رمضان انکسف القم  ثلثة أرباعه یج وایار  فيو»مشن:  .6

 «.للثلثین بقیشا من صف  انکسف الرمس أقّل من نصفها ویوم  فيو»مشن:  .5

در  پُلْشسِ اُروز این گ فت در مشن نیامده است اما طبق فه ست «. لیلة السبت من صف  انکسف القم  کلّه في»مشن:  .8
 گ فشگ  رخ داده است.صف  ماه 12روز جمعه 

 «.خلّون من المح م انکسف القم  کلّه فطال مکثه یدلیلة  في»مشن:  .7

 «.ب ج األسد فيت وثلث من اللیل رجب انکسف القم  کلّه عل  خمس ساعا ید زیوم  في»مشن:  .11

 «.الدلو فيمن المح ّم انکسف القم   ید بلیلة  في»مشن:  .11
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 نوع
 گرفت 

 روز هفته
شمارۀ  یولیانی تاریخ هجری قمریتاریخ 

 و اُپُلْتِسر
 روز ماه سال روز ماه سال ناسا

 December 22 7009 949 251  الثانیجماد 338 شتبه کسوف 16
 June 3 3333 950 132 الحجةیذ 338 دوشتبه خسوف 11
 May 23 3335 950 133 الحجةیذ 337 جمعه خسوف کل  18
 January 18 3344 957 134 شوّال 345 یکرتبه خسوف 19
 December 13 7030 958 285 رمضان 345 دوشتبه کسوف 21
 December 28 3347 958 136 شوّال 345 شتبهسه خسوف 21
 April 22 3351 962 145 األولربیع 351 شتبهسه خسوف کل  22
 February 18 3355 965 13 صف  354 8شتبه خسوف کل  29
 August 4 3358 966 13 شعبان 355 7شتبه خسوف کل  21
 July 10 7049 967 2711 رجب 356 شتبهسه کسوف 26
 December 7 3361 968 1311 مح م 358 دوشتبه خسوف کل  25
 December 22 7052 968 28 مح م 358 12شتبهسه کسوف 21
 June 3 3362 969 14 رجب 358 پتجرتبه خسوف کل  28
 November 26 3363 969 1313 مح م 357 جمعه خسوف کل  29
 May 8 7056 970 2814  الثانیجماد 357 یکرتبه کسوف 91
 May 23 3364 970 215 رجب 357 چهارشتبه خسوف 91
 November 16 3365 970 13 مح م 361 چهارشتبه خسوف 92
 October 22 7059 971 28 الحجّةیذ 361 یکرتبه کسوف 99

                                              
 «.اآلخ ة انکسفت الرمسیبقیشا من جماد ب زیوم  فيو»مشن:  .1

 «.الحجة انکسف القم  ارجح من نصفهیمن ذ ید بلیلة  في»مشن:  .2

 «.متکسفاً وانکسف جمیعهالحجة طلع القم  یمن ذ ید زلیلة  في»مشن:  .3

 «.شوّال انکسف القم  نحو السدس مته ید بلیلة یوم  في»مشن:  .4

 «.[ بقیشا من رمضان انکسف من الرمس شئ یسی ا: صحیح] ر بیوم  فيو»مشن:  .5

 «.من شوّال انکسف القم  کلّه یدثاء یوم الثال في»مشن:  .6

 «.القم  کلّهاألول انکسف التصف من ربیع جلیلة  في»مشن:  .5

 «.من صف  انکسف القم  کلّه یج زلیلة  في»مشن:  .8

 «.من شعبان انکسف القم  کلّه یج زلیلة  في»مشن:  .7

 «.من رجب انکسف من الرمس ارجح من التصف کحیوم  في»مشن:  .11

 «.العق ب فيمن المح ّم انکسف القم  کلّه  ید جلیلة یوم  في»مشن:  .11

 «.ب ج األسد فيمن المح ّم انکسف من الرمس نحو الثلثین متها وقت الظه   کحیوم  فيو»مشن:  .12

 «.الجوزا فيمن المح ّم انکسف القم  کلّه  ید زلیلة  في»مشن:  .13
 .«ب ج الثور فياآلخ ة انکسف من الرمس ارجح من الثلثین ییوم األحد للیلة بقیت من جماد في»مشن:  .14

طلع وقد ب ج القوس و فيقبالً ذک  شده است[ انکسف القم  أکث  من نصفه « رجب]»مته  بلیلة  فيو»... مشن:  .15
 «.الکسوف فيدخل 
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 نوع
 گرفت 

 روز هفته
شمارۀ  یولیانی تاریخ هجری قمریتاریخ 

 و اُپُلْتِسر
 روز ماه سال روز ماه سال ناسا

 April 1 3366 972 131 األول یجماد 361 دوشتبه خسوف 91
 March 11 3370 974 13 اآلخ ةیجماد 363 چهارشتبه خسوف 96
 December 13 7072 977 28 2 الثانربیع 365 شتبهپتج کسوف 95
 May 14 3375 979 133 شوّال 368 چهارشتبه خسوف 91
 November 6 3376 979 134  الثانربیع 367 جمعه خسوف 98
 May 3 3377 980 145 شوّال 367 دوشتبه خسوف کل  99
 September 20 7083 982 76  الثانربیع 353 پتجرتبه کسوف 11
 May 18 7096 988 28 مح م 358 5جمعه کسوف 11
 June 3 3391 988 148 صف  358 یکرتبه خسوف 12
 October 7 3394 990 14 رجب 381 شتبهسه خسوف کل  19
 October 21 7101 990 28 رجب 381 شتبهسه کسوف 11
 April 1 3395 991 13 مح م 381 7چهارشتبه خسوف کل  16
 September 26 3396 991 14 رجب 381 یکرتبه خسوف کل  15
 August 20 7109 993 28 اآلخ ةیجماد 383 یکرتبه کسوف 11

 May 25 997 1411 األول یجماد 385 شتبهسه خسوف 18
(3403) 

721011 
 November 6 3406 998 1312 القعدةیذ 388 یکرتبه خسوف 19
 October 12 7123 999 28 شوّال 387 شتبهپتج کسوف 61
 October 27 3408 999 14 القعدةیذ 387 جمعه خسوف 61
 April 7 7124 1000 28 13الثان ربیع 371 یکرتبه کسوف 62

                                              
 «.اآلخ ة کسوف قم ییجماد ید جلیلة  فيو 361ستة »مشن:  .1

 «.[ کسوف الرمس نحو ربعه الثاناألول ]صحیح: ربیعربیع کح هیوم  فيو»مشن:  .2

 «.شوّال کسوف قم ی یتسع أصابع یه هلیلة  في»مشن:  .3

 «.[ کسوف القم ی یتسع أصابع الثانربیع األول ]صحیح: ربیع یج ولیلة  فيو 367ستة »مشن:  .4

 «.[ شوّال کسوف قم ی کلّهید ا]نسخۀ دانرگاه:  یه بلیلة  فيو»مشن:  .5

ورده، خط خ( شتبه نهمپتج) ط و«. عتد طلوعها نحو أربع أصابع  اآلخ  کسوف شمسربیع ط ویوم  فيو»مجلس:  .6
 آمده است. کح وکه البشه صحیح است، و درحاشیه 

 «.مح م کسوف الرمس نحو نصفها کح ویوم  في 358ستة »مشن:  .5

 «.صف  کسوف القم  نحو ثلثه یه الیلة  فيو»مشن:  .8

 «.مح ّم یتکسف القم  کلّه یج[ د]صحیح:  زلیلة  فيو»مشن:  .7

 «.األول  کسوف قم ی نحو نصفهیجماد یه جلیلة  فيو»مشن:  .11

 م ِ. 25مِ  است اما در فه ست ناسا  24روز  اُپُلْشسِ در فه ست  3403خسوف شمارۀ  .11
 «.القعدة کسوف قم ییذ ید بلیلة  في»مشن:  .12

 «.األولربیع»دانرگاه و مجلس:  .13
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 نوع
 گرفت 

 روز هفته
شمارۀ  یولیانی تاریخ هجری قمریتاریخ 

 و اُپُلْتِسر
 روز ماه سال روز ماه سال ناسا

 September 5 3410 1001 131 شوّال 371 جمعه خسوف 69
 March 1 3411 1002 132  الثانربیع 372 یکرتبه خسوف کل  61
 August 24 3412 1002 13 شوّال 372 3شتبهسه خسوف کل  66
 February 19 3413 1003 134  الثانربیع 373 جمعه خسوف 65

، 31، 28، 25، 24، 23، 11، 4، 2های گ فت )گ فت 21ها از مجموعۀ گ فت
( دقیقاً معادل 55و  52، 51، 45، 46، 45، 44، 43، 41، 36، 35، 33، 32

، 15، 14، 12، 1های گ فت )گ فت 16و ناسا است و  اُپُلْشسِ های محاسبه شدۀ گ فت
( هم با یتفاوت در بیان 54و  53، 47، 48، 42، 41، 31، 27، 26، 17، 18، 15

( 14مح م که وقت گ فت طبق محاسبه است )شمارۀ  13شتبه روز، مثالً به جای روز سه
دیگ  در  گ فت 17مح م آمده، مطابق دو فه ست مذکوراند.  14عبارت شب چهارشتبه 

و ناسا اخشالف دارند و در بعض  از موارد  اُپُلْشِس های اکث  موارد یک روز با فه ست
روز ماه و هفشه دقیق  3هم اخشالف در روز هفشه و یا ماه است؛ مثالً در گ فت شمارۀ 

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

  

                                              
 «.شوّال کسوف قم ی نحو عر ة أصابع یدلیلة السبت  في»مشن:  .1

 «.اآلخ  کسوف قم ی کلّهربیع ید بلیلة  فيو 372ستة »مشن:  .2

 «.شوّال کسوف قم ی کلّه یجلیلة  في»مشن:  .3

 یه بلیلة  فيو 373ستة »ر( چتین است: 316این گ فت در نسخۀ دانرگاه افشاده و در نسخۀ مجلس )گ .4
 «.اآلخ  کسوف قم ی نحو صبعینربیع
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 [پیوست]
 یالجامع الشاهمقدمۀ 

، دانرگاه 3621این مقدمه را از روی سه نسخه یتصحیح ک دم: نسخۀ ملک به شمارۀ 
. در سازوارۀ انشقادی از این 6457و مجلس شورا به شمارۀ  6256به شمارۀ 

مجلس «: ش»دانرگاه، «: د»ها اسشفاده شده است: اخشصارات ب ای اشاره به نسخه
 ملک. «: م»شورا، 

 ن ال ّحیمبسم اللّه ال ّحمٰ پ[1]د،ش،م: گ/ 
 يالجامع الشاهالتوع األوّل من 

 هرحمه الل يل السجزيأحمد بن محمد بن عبدالجل 2ديسع1يألب
آله  3 ن وعليدالم سليمحمّد س  الله عل  ن وصلّيالحمد لله ربّ العالم

ضل أفا يفت خصال الفضل مشف ّقة يلمّا رأ يفإنّ 4ن. وبعدين الطّاه يبيالط
قشتائها ا يفالعلوم واآلداب ورغبشه   له إليه مجشمعة وعلمت أنّ ميفالتّاس و

 معه الذّک   بقيبه العلم و یيحيث يصادقة خالصة بح 5ومحبّشه ألهلها
أصول علم  يفم ت بطول بقائه کشاباً جامعاً انشه عُ زت أن أؤلّف لخأرد

ئة يههما علم ال 6نين اللّذيفين الرّ يالتّوع  رشمل عليم وف وعه يالشّتج
 7تات وأنيوعلم القضاء واألحکام ویتقدمة المع فة بالکا کب األفاليویت ک
 يف ه الکشاب أواّلًيرشمل علي ياً. والّذياً سامياً باقيره باسمه الزال عالدّأصَ

ل ة ثم من بعدها األصويعيم بأقسامها الطبها معوّل المتجّيعل ياألصول الّش
 8وتيالکواکب واألب اج والبة ثم من بعدها أحوال ين المدخليوالقوان

  أبعادها وأج امها وح کایتها وإضافات يوأوضاعها وأشکالها ومقاد

                                              
 « أبوعمله »د: ]فوق سط : أبو[؛ ش:  .1
 «سعد»م:  .2
 : ]فوق سط [د .3
 «بعد»د:  .4
 «الىمها»م:  .5
 «الذین»د:  .6
 «فان»د:  .5
 «فالبیوت»ش:  .8
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مها ثم من ياألرض وأقال ر[2/]ش: گج م األرض ومساحة   إل 1أج امها
 2يفوة عموماً يأنفُسها وخواصّها الکلّ يفل الکواکب يدال کبعد ذل
 يفالکواکب  3ليودالل السّهام يدال کد خصوصاً ثم من بعد ذليالموال
الکواکب  5ليدال ک، ذل4لهايامها وداليد وشهورها وأيالموال يل ستيیتحاو
 العالم يل ستيهذا العالم من جهة یتحاو يفیتظه   ية الّشية الکلّيالعامّ

ق يفأبشدئ بالکشاب بشو 6نيوالق انات واإلنشهائات وأدوار العالم. وهذا ح
 وقوّیته. 7الله

  

                                              
 «احوالها»د، ش:  .1
 «في»م، د:  .2
 « ت ودالیل»ش:  .3
 «دالئلها»م، د:  .4

 «دالئل»م:  .5

 «عین»م، د:  .6

 «للّه»د:  .5
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 منابع
، یخط یهاۀ[ نسخهی]نشر ج افرار، ی، یت جمۀ ا«ایشانیدر موزۀ ب   فارس  نسخ خط»ت، یاونس، م د

 .1344، انشرارات دانرگاه یته ان، یته ان، 4ج
، یدم عم  عبدالسالم یتح ی، یتصحخیالتار یفالکامل ، یالجزر  بانیالحسن الر ابو،  یاألث ابن

 .1775 وت، یب
خ یتار یفالمنتظم ، یالجوز بن محمد  الف ج عبد ال حمن بن عل ابون یجمال الد، یالجوز ابن

ة، یمشب العلکدار ال، مصطفى عبد القادر عطا و محمد عبد القادر عطاح ی، یتصحکاألمم والملو
 ق.1412،  وتیبچاپ اول، 

م، ، ق ، به کوشش انشرارات مترورات ال ضخ علماء النجومیتار یففرج المهموم طاووس،  ابن
1363. 

 .1713گ، یپزیپ ت، الیوس لیولیح ی، یتصحخ الحکماء بإخبار العلماءیتار،  القفط ابن
 وت، ی، ب کار الفد، ةیة والنهایالبدا، یالبص     الق شیثکل بن عم  بن یالفداء إسماع ابو ، یکث ابن

 ق.1415
لس کشابخانۀ مج  ، نسخۀ خطجوامع األحکام النجوم،  هقید بیبن ز  الحسن علابوفتدق،  ابن

 .4141به شمارۀ   اسالم یشورا
 .1351ح محمدرضا یتجدد، یته ان، ی، یتصحمیالفهرست للندم، کشاب یالتد ابن

  کرناؤوط ویت أحمد األح ی، یتصحاتیفبالو یفالواه، بن عبد الل کبیل بن أین خلیصالح الد، یصفد
  ق.1421،  وتیب ،اء الش اثیدار إح، مصطفى

اول،  چاپة، یدار اآلفاق الع ب، خ الخلفاءیتار یفاإلنباء ، بن محمد  بن علمحمد ،  العم ان ابن
 ق.1421، القاه ة

م القاسابوح ی، یتصحتجارب األمم وتعاقب الهمم ،عقوبیأحمد بن محمد بن  ،هیوکمس  علابو
 . 1358، چاپ دوم، یته ان  امام

اسالم   ، م کز بازشتاسیابدرهدون ی، یت جمۀ ف دیجد یاسالم یهاسلسلهفورد، یباسورث، ادموند کل
 .1381 ان، یته ان، یو ا
 م.1786ق/1415 وت، ی، بی، دارالکشب الع بیوان المتنبّیشرح د، عبدال حمن،  ب قوق

کب  دمحمدایح سی، یتصحصنعة األصطرالب یفعاب الوجوه الممکنة یاستحان، یرابو،   ونیب
 ش.1381، مرهد، ی، انشرارات آسشان قدس رضو تیحسیجواد

 .1762ح بولگاکوف، قاه ه، ی، یتصحح مسافات المساکنیات األماکن لتصحید نهایتحد،  ــــــــ
 .1352، یته ان،  ، انجمن آثار ملمیم ألوائل صناعة التنجیالتفه،  ــــــــ
 .1366دۀ خاور، یته ان، یالرع اء بهار، چاپ دوم، انشرارات پدح ملکی، یتصحستانیخ سیتار
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، 3، جدمحمد مشکوة به دانشگاه تهرانیس ییفهرست کتابخانۀ اهدا،  پژوه، محمدیتقدانش
 .1332انشرارات دانرگاه یته ان، یته ان، 

، ، یته ان اد دائ ةالمعارف اسالمی، بتدانشنامۀ جهان اسالم، «جعف ابوه، یبانو»اب، عباس، یزر
 .111-117، ص 1355

 .1346)مطبعۀ مجلس(، یته ان،  ، کشابخانۀ طه ان7031 یگاهنامۀ طهرانن،يالددجاللی، س طه ان
، کشابخانۀ م کزی آسشان قدرس 5513، نسخۀ خط  شمارۀ ترکیب األفالکسعید، ابوسجزی، 

 رضوی.
 ، کشابخانۀ مجلس شورای اسالم .6457، نسخۀ خط  شمارۀ الجامع الشاهی،  ــــــــ
به کوشش فؤاد  ،1171، چاپ عکس  نسخۀ اسشانبول، رشید مجموعة من رسائل هندسیّة،  ــــــــ

 .2111سزگین و مقدمۀ یان پیش  هوختدایک، ف انکفورت، 
، کشابخانۀ 6351)با عتوان الجامع الراهي(، نسخۀ خط  شمارۀ  مجموعۀ رسائل احکامی،  ــــــــ

 م کزی و م کز استاد آسشان قدس رضوی.
 ، کشابخانۀ م کزی دانرگاه یته ان.8617همان، نسخۀ خط  شمارۀ 

 .3562، نسخۀ خط  دوبلین، چسش بیش  مدخل إلی علم الهندسةال،  ــــــــ
اوضاع  یو بررس یلمیعضدالدولۀ د یفرمانروائ یعضدالدوله: چگونگ یشاهنشاهاصغ ،  ، عل هیفق

 .1345ان، یته ان، یلیاسماع  ، انشرارات مطبوعایتهیران در زمان آل بویا
پژوه، دانش  ، به کوشش محمدیتقتهراندمحمد مشکوة به دانشگاه یس ییفهرست کتابخانۀ اهدا

 .1337، یته ان، 8و ج 1332، انشرارات دانرگاه یته ان، یته ان، 3ج
 .1362ان، مرهد، یع فان  ف غالمعلی، یتأل11، جیکتابخانۀ آستان قدرس رضو یفهرست کتب خط
، سازمان امور  معاننیف احمد گلچی، یتأل8، جیکتابخانۀ آستان قدرس رضو یفهرست کتب خط

 .1351ها، مرهد، و کشابخانه  هتگف 
، انشرارات دانرگاه 1پژوه، جدانش  ف محمدیتقی، یتألدانشگاه تهران یهالمیفکرویفهرست م

 .1348یته ان، یته ان، 
کشابخانۀ  ، انشراراتین حائ یف عبدالحسی، یتألیاسالم یکتابخانۀ مجلس شورا یفهرست نسخ خط
 .1351، یته ان  اسالم یمجلس شورا

، مطبعۀ 2، یتألیف یوسف اعشصام  )اعشصام الملک سابق(، جکتابخانۀ مجلس شورای ملیفهرست 
 ش.1311مجلس، یته ان، 

  هت ، پژوه، نردانش   ج افرار و محمدیتقیف ای، یتألملک یکتابخانۀ مل یخط یهافهرست نسخه
 .1366یته ان، 

 .1351یته ان،  ان، یدخش ان ا  ، مدرسۀ عالیرانیدانان ایاضیرالقاسم، ابو،  ق بان
 .1355، یته ان،  ، چاپ دوم، م کز نر  دانرگاهیدانان دورۀ اسالمیاضینامۀ ریزندگ،  ــــــــ
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 .1717دن ی، لیسم قتد  ف ع وضییتألچهار مقاله   ، محمد بن عبدالوهاب، حواش تیقزو
ان، یو رسول جعف   ق ائ  دعلی، یت جمۀ سطاووس و احوال و آثار او ابنکتابخانۀ کلب گ، ایتان، 

 .1351)ره(، قم،   فنج  م عر  ةالله العظمیآ  کشابخانۀ عموم
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