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 چکیده

 هرون به قلم قسطا بن لوقا، در غیاب اصل یونانی آن، از جرثقیلترجمۀ عربی رسالۀ 
شد   از این، تصور میپیش. ترین متونِ مکانیک بر جای مانده در تمدن اسالمی است مهم

های لیدن، بریتانیا و  های کتابخانه های موجود از این ترجمه، منحصر به نسخه که نسخه
نویسندگان این مقاله در تفحص گسترده خود ضمن یافتن شماری نسخۀ . منچستر است

های مختلف ایران، به چند نسخه از ترجمۀ عربی رسالۀ   به فارسی در کتابخانهجرثقیل
خاورشناسانی مانند کارادوو، نیکز هرون نیز دست یافتند که در تکمیل کارهای  جرثقیل

 تا سدۀ که کتابت آنهاجرثقیل های فارسی  نسخه. و اسمیت بسیار حایز اهمیت است
ایم  در مقالۀ حاضر کوشیده. ق در ایران ادامه داشته، ملهم از ترجمۀ قسطا بوده است١٣

به زندگانی هرون .  ولی همه جانبه معرفی گرددهای قسطا به صورت اجمال، همۀ نسخه
روشن جرثقیل ویژه موضوع مبهم تاریخ تألیف رسالۀ  ایم تا به نیز به اجمال پرداخته
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 مقدمه
های یونانی، ایرانی  های رایج از تمدن دانش عالوه بر انتقال و انتشار ،دانشمندان مسلمان

که در معرض نابودی قرار را  خود بر غنای علوم افزودند و آثار علمی بسیاری ،و هندی
 ۀ عربی آنها یا ترجمۀ از آثار از میان رفته و فقط ترجمشماریاصل . کردند ء احیا،داشت

یکی .  باقی مانده است،فت عربی انجام پذیرۀالتینی که بعد از عصر نوزایی از روی ترجم
 کتاب ،ترین متونی که از تمدّن یونانی در زمینۀ حِیَل یا مکانیک به ما رسیده از مهم

 . متن کامل آن موجود استاینک ترجمۀ عربی  هرون است که ثقیلجرّ
 بارهای ،توان با نیرویی کمجرّثقیل ترکیبی از چند ماشین ساده است و با آن می

علمی که به قوانین کشیدن و برداشتن بارهای گران .  به جا کردسنگین را بلند و جا
 ،کندهایی برای کشیدن اشیای سنگین با نیروی کم بحث میپردازد و در بارۀ دستگاهمی

دهخدا، ذیل ماده؛ (ده است  ش علم جَرّ اَثقال نامیدهنام، و همچنین به نامبه همین 
  ).١/٥٨١؛ حاجی خلیفه، ١/٣٥٣زاده،  ریپطاش ک

 شامل اهرم، گوه، چرخ و ،های ساده انسان از دیرباز برای انجام کارهای خود از ماشین
زمان . کرددار و همچنین از ترکیب آنها استفاده میمحور، قرقره، پیچ و سطح شیب

های عظیم چند هزارساله درستی روشن نیست، ولی وجود ساختماناختراع این ابزارها به
ترین اهرم و گوه شاید قدیم. ا در ساخت بناهای بلند دارد این ابزارهنشان از وجود

 سال پیش ٥٠٠٠در . شدهای گوناگون استفاده میروشای باشد که بههای سادهماشین
در خالل . دکردن های ترازوی ساده یا قپان استفاده میاز میالد از اهرم به صورت کفه

اثقال برای باال آوردن صورت جرّی بههایچند هزار سال در بین النهرین، هند و مصر اهرم
 سال پیش از ٥٠٠از حدود . شد که شادوف نام داشتکار گرفته میدلوهای پر از آب به

ویژه در چرخ نیز به. کردند میاستفاده ها های دیگری مثل انواع چرخاب دستگاه،میالد
ین زیر  شامل چوب غلتان که برای سهولت حمل اجسام سنگ،ترین صورت آنابتدایی

در مصر باستان از اهرم، سطح . ترین اختراعات بشر بوده است از قدیم،گرفتآنها قرار می
دار، چرخ، طناب و همچنین نوعی قرقرۀ ثابت برای جا به جایی اجسام و مصالح شیب

های  طراحی ماشین) میالداز  پیش٢١٢ـ٢٨٧حوالی (ارشمیدس . شدسنگین استفاده می
وی نظریۀ دقیقی . مند درآورد و به بررسی کارکرد آنها پرداختمصورتی نظاساده را به
سازوکارهایی برای بلند .  دادبه دست و همچنین قرقره  و سینماتیک پیچدربارۀ اهرم

ساختۀ  ،هاهای سوزان برای آتش افکنی بر کشتیها از دریا و حمل آینهکردن کشتی



  ١١٩  هرون اسکندرانیجرّثقیلهای ترجمۀ قسطا بن لوقا از رسالۀ بررسی نسخه

 ,Chondros, 1766-1770, Hassan & Hill( ارشمیدس در آثار تاریخی نقل شده است

 ).١٩٩ـ١٩٤، ١/١٦٠؛ دوما، ٧٩٨ و ناطق، 37
بندی ای در تقسیمهای ساده و مرکبی که در باال نام برده شد، جایگاه ویژهماشین

منظور آید،  سخن به میان می که از علم مکانیک ، آنجادر منابع یونانی. علوم داشت
 علمی موجب شدمجموعۀ این عوامل . کرد میها بحث علمی بود که در بارۀ این ماشین

 توجه بسیاری از دانشمندان و مهندسان دوران باستان و ،پرداختکه به جرثقیل می
، انبوهی آثار علمی از آنان در این های میانی را به خود جلب کند و به این ترتیبسده

ویژه در ایران اهمیت این گونه آثار در تمدن اسالمی و به .  مانده استیجازمینه بر 
که بعضی از آنها به دانشمندان شهیری همچون ابن سینا، محقق طوسی و  حدی بود به

های باید گفت اکنون هم اصول حاکم بر ماشین. حزین الهیجی نسبت داده شده است
 .ست که از پیشینیان رسیده است ا همان،گیرندآموزان فرا می که دانش،ساده و مرکب
جا مانده در بارۀ جرثقیل در بررسی تاریخچۀ علم های به نوشتهپیداست کهبنابراین، 

  .اهمیت خاصی داردالحیل و مهندسی مکانیک 
 

 شرح موضوع
 از هرون ؛ از جملهشود میآغاز از علم جرثقیل از دوران ارشمیدس میراث برجای مانده

 دوران  مانده که مطالب آن از زمان نگارش دربر جایرسالۀ کاملی در بارۀ جرثقیل 
 منشأ نوشتارهای دیگر و ،های میانی و حتی تا اوایل دورۀ جدیدباستان تا پایان سده

زمانی که رسالۀ جرثقیل یا مکانیک هرون .  منسوب به دیگران شده استۀغالباً پراکند
 به جامعۀ  میالدیی در نیمۀ سدۀ شانزدهما  با چاپ ترجمۀ التینی وطور غیرمستقیمبه

هم به نقلِ پاپوس ای از متن این رساله و آنده شد، تنها گزیدهپژوهشگران شناسان
 بنا بر این رساله را  میالدیهای پایانی سدۀ نوزدهمکارادوو در سالوقتی . شناخته بود

ترجمۀ عربی قسطا بن لوقا به زبان فرانسه برگرداند، تنها همین ترجمۀ عربی به عنوان 
ترجمۀ آلمانیِ این اثر هم با .  شده بودفتهیامتن کامل رساله و آن هم در یک نسخه 

.  ارائه شد میالدیشده از همان متن عربی در سدۀ بیستماستفاده از چهار نسخۀ یافت
های ایران از دید  جرثقیل در کتابخانهدر موضوع این دوران انبوهی از رسائل که در همۀ

ای دیگر برای تکمیل نسخههمان زمان که کارادوو از یافتن . پژوهشگران پنهان مانده بود
نسخۀ عربیِ لیدن و رهایی از حدس و گمان در به انجام رساندن های تکنارسایی
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های برگردان فرانسوی خود ناکام مانده بود، نسخۀ عربی کاملی عالوه بر سایر نسخه
 حتی سزگین .های ایران وجود داشتناقص عربی و فارسی از رسالۀ هرون در کتابخانه

یز در فهرست خود که تنها به وجود یک نسخه در دانشگاه تهران به نقل از ن) ١٨٨ ص(
 .  ناقص استای ه که البته نسخریۀ کتابخانۀ این دانشگاه اشاره کردهنش

سخه در بارۀ  ن٣٩ توانستند از وجود ، های گسترده نویسندگان مقالۀ حاضر با بررسی
نسخه  ٣١هی و از این میان به ورها آگاهای ایران و سایر کش جر ثقیل در کتابخانه

. شودهای ایران نگهداری میخانه نسخه در کتاب٢٨ نسخه، ٣٩ میان از .دسترسی یابند
های های رسالۀ هرون، نسخهتوان در سه گروه، شامل نسخه شده را میهای یافتنسخه

شده از منابع فرانسوی  های ترجمهجرثقیل فارسی از نویسندگان ایرانی و نسخه
های گروه اول موضوع این مقاله است و بررسی بررسی نسخه. بندی کرد متقسی
الۀ حاضر در قالبته نویسندگان م. طلبد های گروه دوم و سوم مجال دیگری می نسخه

ها، تاکنون بخشی  های فارسی مربوط به گروه دوم از نسخه پاسخ به پرسشِ اصالت نسخه
 . )١٣٩٣ ،ناطق و کریمی( اند  دادهبه دستهای خود را  از نتایج بررسی

 
  هرونجرّاثقالرسالۀ 
شمار  ثقیل است که  در بارۀ جرّ هرونهای کامل یا ناقص رسالۀ  شامل نسخه١ جدول

 نسخۀ کامل یا ناقصِ ترجمۀ عربیِ قسطا بن لوقا، ٩از اینها . رسد نسخه می١١ به آن
 فارسی ناقص از ترجمۀ قسطا بن لوقا، و یک نسخه هم نقل پاپوس از یک نسخۀ برگردان

های های موجود در ایران، نسخهاینها در سه دستۀ نسخه. استقسمتی از رسالۀ هرون 
بندی های موجود در ترکیه و سایر کشورها تقسیمموجود در کشورهای غربی و نسخه

سترس نبود به مشخصات  نسخه، سه نسخه که در د١١از میان این . شده است
  . استبسنده شدهن ، بنا بر کتاب سزگیای آنها کتابخانه

 های موجود در ایران نسخه ـالف
کتاب ایرن فی رفع االثقال، عربـی، رسـالۀ کامـل شـامل هـر سـه                  ،٢٠٢٥ـ١کتابخانۀ مسجد اعظم قم   . ١

 ق٦مقاله، سدۀ 
یاء الثقیلة، عربی، رسالۀ ناقص شـامل مقالـۀ       ، کتاب ایرن فی رفع االش     ٥٤٦٩ـ٧کتابخانۀ دانشگاه تهران  . ٢

 ق ١٠دوم، اواخر سدۀ 
 حکایت قول ایـرن مخـانقی دماقلیـسی، فارسـی و گـاهی              ،)امام جمعه  (١٩٧کتابخانۀ دانشگاه تهران    . ٣

 ق ١١عربی، سدۀ 



  ١٢١  هرون اسکندرانیجرّثقیلهای ترجمۀ قسطا بن لوقا از رسالۀ بررسی نسخه

 های موجود در کشورهای غربی نسخهـ ب
لة، عربی، رسالۀ کامل شـامل سـه مقالـه،    کتاب ایرن فی رفع األشیآء الثقی ،Or. 51/1کتابخانۀ لیدن . ٤

 ق٧سدۀ 
، کتاب ایرن رفع األشیآء الثقیلة، عربی، رساله شـامل هـر   Add MS 23390نسخۀ کتابخانۀ بریتانیا . ٥

 ق ١١سه مقاله با نقص در تعدادی از صفحات، سدۀ 
 المقالة الثانیـة  ام  شده از مقالۀ دوم و هر دو به ن        ، شامل دو رسالۀ  ناقص و خالصه       ٣٥١نسخۀ منچستر   . ٦

 و همچنین نوشتۀ دیگری در شرح       من کتاب ایرن المخانقی و هی فی رفع االشیاء المثقلة بالقوة الیسیرة           
 معانی کتاب ایرن المخانقی فی رفع االشیاء الثقیلة بالقوة الیسیرةمقالۀ اول هرون به نام 

 ، یونانیاز رسالۀ جرثقیل هرون توسط پاپوسای نقل قطعه.٧
 های موجود در ترکیه و سایر کشورهاسخهنـ  پ
 ق ١٢ مربوط به سدۀ ٢٧٥٥/١نسخۀ ایاصوفیه به شمارۀ . ٨
  *ق٧، سدۀ ٣٤٦٦/١شمارۀ احمد ثالث کتابخانۀ . ٩

  *خانۀ معلوفنسخۀ دارالکتب قاهره، کتاب. ١٠
 *٣٠٤/١ برگ به شمارۀ ٣٩نسخۀ بیروت در کتابخانۀ معلوف شامل . ١١

ای  نسخه برای نویسندگان مقالۀ حاضر میسر نشد در نتیجه به مشخصات کتابخانه   دسترسی به این سه      *
 .ایم آنها بسنده کرده

 های خطی رسالۀ جرّ ثقیلِ هرون نسخهـ١جدول 
 

 ١ جدولهای مختلف به اسامی متفاوت نامیده شده که از  هرون در نسخهجرّ ثقیلرسالۀ 
: گویدشود، میدر بارۀ این رساله که به مکانیک هرون نیز شناخته می) ١ص (کارادوو . پیداست

ای  ترین رسایلی است که از دورۀ باستان در زمینۀ علوم ریاضی، مربوط به شاخه این یکی از مهم
تواند بر  هرت نویسنده، میشامل موضوع رساله به ما رسیده است و به سبب انتشار وسیع آن و ش
 . آگاهی ما نسبت به ویژگی و پیشرفت مکانیک در دورۀ باستان بیفزاید

ضمن ) ٤٨٤ص (ابن ندیم . در منابع اسالمی از این کتاب نام برده شده است
به همین (شیل االثقال از رسالۀ جرثقیل او با عنوان » ایرن«های هرون یا برشمردن کتاب
ایرن در کتابی ) ٥٨٢ـ١/٥٨١ (حاجی خلیفه نوشتۀبنابر . برده استم نا) معنای جرّ اثقال

 وزنۀ صدهزار رطلی با نیروی جا به جایی ثابت کرد که ، اثقال نوشتکه در بارۀ علم جرّ
  کشف( متذکر شده چنانکه حاجی خیلفهری زاده پطاش ک. ممکن استپانصد رطلی 

 .  اثقال معرفی نکرده استرّ کتابی در موضوع جمفتاح السعادهدر ) ٥٨٢، الظنون
بردن به تاریخ تقریبی نگارش این تاریخ تالیف کتاب هرون مشخص نیست و برای پی

 . کتاب الزم است دورۀ زندگی هرون بررسی شود
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 زندگانی هرون
 ,Keyser and Irby-Massie, 514( ،)Gow(هِرون که به التینی هِرو نیز نامیده شده 

276, footnote1( ،او را در منابع فارسی و عربی ایرُن و گاهی ١.زیستریه میدر اسکند 
دوران ۀ دانان برجستدانان و ریاضیوی از مکانیک). ١٨٥ ،ینگسز(هیرون نامیده اند 

 و هنگام سخن از احمد در فنون هندسه دانستهاو را عالم ) ١٠٠ص (قفطی . بودباستان 
همو، (د شمرصحاب حِیَل برمیطور غیر مستقیم ایرن را از ابن موسی بن شاکر، به

 ، هرون را به سبب اختراعات و)Martin, 28(بسیاری از جمله مارتین ). ٥٩٢
بیوس و ارشمیدس در شمار  تسیآثار که در آن نتایج رسالۀ مکانیکویژه   به،هایش کتاب

گریگوری ) جاهمان(مارتین به نوشتۀ . شمرند دانان ردۀ اول یونانی برمیمکانیک
ترین ریاضیدانان یونانی از اقلیدس، بطلمیوس و هرون نام  برای تعیین مهم٢سنازیانزو

 . انددانان انتخاب شدهدانان، منجمان و مکانیک که به ترتیب از میان هندسهبرده است
 در ٤مارتین. اند دانسته ٣م سال پ١٠٠ هرون را در حدود دورۀ زندگی ،پژوهشگران

 به تفصیل به این موضوع پرداخته) Martin, 22-28(فصل اول از بخش دوم کتاب خود 
 شاگرد ویگیرد که  نتیجه می٥های هرونوی برحسب عنوان یکی از رساله. است

م و به عهد  سال پ١٢٠بیوس را نیز به حدود  بود و زمان تسی٦بیوسبالفصل تسی
السۀ از سلسۀ بط) م پ١١٦ یا ١١٧، وفات ٨یوئِرگِتس دوم (٧بطلمیوس هفتم یا هشتم

 نشان بسیارشواهد با مارتین در این فصل از کتاب . رسانده استمصر در دورۀ هلنی 
زیستند و زندگانی م می در اواخر سدۀ دوم پ،بیوسهم هرون و هم تسیمه دهد  می

 دورۀ زندگی هرون بارۀ  در  رانظریۀ مارتین. م ادامه داشتهرون تا اواسط سدۀ اول پ
 اند دانستهبیوس  و حتی بعضی هرون را پسر تسیکردهر سایر پژوهشگران نیز تکرا

)Marie, 1/177 ;Cajori, 60 .( 
بیوس بین قدما هم وجود داشته تشکیک و تشتت آرا نسبت به ارتباط هرون و تسی

                                                                                                                                            
1.Heron/Hero of Alexandria 
2. Gregory of Nazianzus  

 .م نشان داده شده استهای پیش از میالد با پدر این مقاله، سال میالدی با م و سال. ٣
4. M. TH Henri Martin 

 Belopoeicaای در بارۀ ادوات جنگی به نام رساله. ٥
6. Ctesibius 

 .ها که مربوط به دوران نوین است اختالف وجود داردگذاری بطلمیوسدر بارۀ شماره. ٧
8. Euergetes II 



  ١٢٣  هرون اسکندرانیجرّثقیلهای ترجمۀ قسطا بن لوقا از رسالۀ بررسی نسخه

طوری که مترجم یا کاتب رسالۀ جرثقیل هرون در پایان مقالۀ اوّل، هرون را  به؛است
بیوس باشد که در منابع کسطینیوس باید همان تسیایرن بن کسطینیوس نامیده است؛ 

-بیوس و ستسیها و امالهای گوناگون دیگر هم آمده است، مثل کتسیمختلف با تلفظ
 موجود در کتابخانۀ مسجد اعظم ٢٠٢٥ گفتنی است که چنین نسبتی در نسخۀ ١.بیوس

یان مقالۀ اول ، ولی در نسخۀ لیدن چاپ کارادوو در پا)٤٥، ابتدای ص ٢٣ورق (قم آمده 
 .شود نام هرون دیده می و تنها نیستچنین نسبتی ) ٤١ص (

رواج م ٥ر مصر در دوران بطالسه و پس از آنها تا سدۀ ، دنام هرون نزد یونانیان
مارتین در بخش . م نادر نبود ١٠در میان یونانیان بیزانتینی نیز حتی تا سدۀ داشت و 

 مطلب، فهرستی از افراد با نام هرون به ضمن این )Martin, 10-20(اول کتاب خود 
که خطیب و متخصص دستور دست داده است، از جمله هرونِ مورد بحث و دیگران، 

دان خادم کلیسا، و مکانیکپزشک، فیلسوف، کشیش، ریاضیدان، زبان، جراح، چشم
که دهد  مارتین احتمال میرسد و تن می١٨ آنها در این فهرست به شمار. اند بوده
؛ اندهایی از خود برجا گذاشتهبعضی از آنان نوشته. ی دو تن از آنها تکراری باشداسام
 هرونِ اسکندرانیِ ریاضیدان و استاد پروکلس ، شخص هفتم از میان فهرست یادشدهمثالً

. ای سراغ داده نشده است تاکنون از او نوشته وزیستم می٥بوده که در نیمۀ اول سدۀ 
 رساله در بارۀ دو که خواندهین فهرست را هرون قسطنطنینی  نهمین شخص از ا،مارتین

ر بهای خطی آنها نام هرون را نسخه. داشت ٢سنجیماشینهای محاصرۀ نظامی و زمین
،  لقب مکانیسین را هم ٣صفحۀ عنوان دارند و مترجم التینی این دو رساله، باروسیوس

 نام نباید با هرونِ اسکندرانیِ  که اینداده استمارتین هشدار . به این نام افزوده است
م در قسطنطنیه ١٠دۀ این دو رساله در نیمۀ اول سدۀمورد بحث اشتباه شود، بلکه نویسن

 باروسیوس ورساله اشتباه بوده  زیست و حتی بعید نیست که نام هرون نیز بر این دومی
ین نویسنده ا مارتین ، به هر حال.شدهم با افزودن لقب مکانیسین آن را تشدید کرده با

 با هرون مورد نامد تا، می)Svenshon, 1392(یا هرون بیزانتینی (را هرونِ قسطنطنینی 
. انددورۀ زندگی هرون قسطنطنینی را سدۀ هفتم و هشتم هم گفته. بحث اشتباه نشود

گاه این هرون را . م در قسطنطنیه متولد شد٧ او احتماالً در اواخر سدۀ ٤ ماریبه نوشتۀ

                                                                                                                                            
1. Ktesibius, Ctesibius, Tesibius, Ktesibios 
2. Geodesy  
3. Barocius  
4. Marie  
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 . اند تر، و هرون مورد بحث را هرون بزرگتر یا هرون باستانی خوانده هرون جوان
)Marie, 2/92( ؛)Cajori, 59-60( ؛)Gow, 276 ( . 

ی هایی که هرون باستانی اثر تشابهات اسمی و و جود آثار مکتوب در زمینهوجودبا 
کل  تشخیص دوران زندگانی وی را دچار مش،های دیگران به او و انتساب کتابداشت

م تا ١در فاصلۀ طوالنی میان سدۀ  )Svenshon, 1387( ١سواتسونبه نوشتۀ  .کرده باشد
 .هایی به نام هرون اسکندرانی ثبت شده استهای میانیِ دوران بیزانتینی نوشتهسده

بیوس با  دورۀ زندگانی هرون و تسیباابپژوهشگران متأخر نتایج یادشده را در 
  بر اساس)Sidoli, 55(به نقل از (بائِر نویگِه. اند  کردههای جدید ردشواهد و استدالل

واقع شده گرفتگی  با ماه، در رسالۀ دیوپترای هرونمذکورگرفتگی تطبیق مشخصات ماه
 ٢کرد که وی تا این سال زندگی میگرفته است نتیجه چنین.  م٦٢در اسکندیه در سال 

ها نی او در این سده در دوران رومیم و زندگا١سال وفات او در اواخر سدۀ و بنابراین، 
 بلکه در دورۀ فیالدلفوس ،بیوس هم نه در عهد بطلمیوس هفتم یا هشتمتسی. بود

. کرد زندگی می،راندم بر مصر حکم می پ٢٤٧ـ٢٨٥بطلمیوس دوم که در فاصلۀ زمانی 
عتقاد شود و ابیوس نیز رد میعنوان شاگرد بالفصل تسی انتساب هرون به،به این ترتیب

 . بر این است که چنین انتسابی ناشی از سوء برداشت از عنوان رسالۀ هرون است
ای، بر این نظر است که مطالعات جدید هنوز برای نظر   بنا بر ادلّه)Vitrac, 1( ٣ویتراک

قطعی در بارۀ دورۀ زندگانی هرون کافی نیست، ولی به هر حال فعالً باید به آخرین 
 های حدود سال(م ١ندگانی هرون در سدۀ  کرد که طبق آن، دورۀ زهای جدید اکتفا یافته
همو، (م  پ٢٢٢ـ٢٨٥های بیوس هم در سالتسی.  بود)Papadopoulos, 217(م ٨٥ـ١٠

. بیوس باشدتوانست شاگرد بالفصل تسی کرد و در نتیجه، هرون نمیزندگی می) ٢٣٧ص 
 .م بوده است١سط سدۀ هایش در حدود اوا های فعالیت هرون و نوشتن کتابسال

 

                                                                                                                                            
1. Helge Svenshon 

 Neugebauer, O. (1938–1939) Über eine Methode zur((نویگـــه بـــائر ایـــن مطلـــب را در . ٢
Distanzbestimmung Alexandria-Rom bei Heron I & II, Det Kongelige Danske Videnskabernes 

Selskab, 26 (2 & 7), 3–26, 3–11( (گفتـه و سـپس آن را در   ) ٢٣، ص)Neugebauer, O. (1975) A 

history of ancient mathematical astronomy, New York: Springer( بـه  . (تکرار کرده اسـت ) ٨٤٦، ص
 )٦٠، ص Sidoli, Nathan 2011. Heron of Alexandria's date. Centaurus 53: 55-61(نقل از 

3. Bernard Vitrac 



  ١٢٥  هرون اسکندرانیجرّثقیلهای ترجمۀ قسطا بن لوقا از رسالۀ بررسی نسخه

 های هرونکتاب
صورت پراکنده های هرون گاه به صورت کامل برجای مانده، برخی گم شده و بعضی به کتاب

 )Martin, 28-50 (مارتین در فصل دوم از بخش دوم کتاب خود. و جزئی موجود است
 مثل پاپوس ، و سایر نویسندگان دورۀ باستاندانسته میهرون از آن سائلی را که قطعاً ر

 بررسی اند، بردهنام ) م٥سدۀ  (٢، و پروکلس)م٦سدۀ  (١، اوتوسیوس)م٤سدۀ (اسکندرانی 
 که تا آن زمان شناسایی  راهایی  آورده و نسخهدر باب هر یک شرح مختصری . گرئخ 

پس از مارتین .  نام برده است،های مختلفی را که از آنها وجود داشتشده بود و ترجمه
 فهرست نسبتاً کاملی از آنها را )Vitrac, 1-2(ویتراک . تری پیدا شدهای بیشنسخه

نوشتارهایی : بندی کرده استشامل پانزده کتاب آورده و آنها را به دو دستۀ کلی تقسیم
در زمینۀ علوم ریاضی کاربردی شامل مکانیک و اپتیک؛ نوشتارهای هندسی و 

شناخته » مکانیک«منابع غربی به نام رسالۀ مورد بحث در این مقاله که در . مترولوژیک
 .رود بندی اول به شمار می  جزو دسته،شده است
های هرون نام برده  کتاببرخی در منابع اسالمی هم از ، پیشتر گفته شدچنانکه
 . شده است

 
 های رسالۀ جرثقیل هروننسخه

ی از رسالۀ ای یونان در پاسخ به این پرسش که آیا نسخه)Carra de Vaux, 5-8(کارادوو 
گیرد که وجود  یا نه، نتیجه می استجا ماندهصورت کامل یا ناقص بهمکانیک هرون به

 بلکه در بارۀ ، اروپابارۀنظر او نه تنها در . نیستکم در اروپا محتمل  ای دست ین نسخهچن
 . درست از آب درآمده است، تاکنونجاهای دیگر هم

بی موجود است و اصل یونانی آن از بین رفته رسالۀ کامل جرثقیل هرون تنها به زبان عر
اهمیت ) Carra de Vaux, 10(ترجمۀ عربی اثر قسطا بن لوقاست و به نوشتۀ کارادوو . است

های مکانیک مشخص مانده از رسالهسترگ این نسخه با خواندن و مقایسۀ با آن اجزای باقی
وی معاصر فیلسوف : ور بودوانگهی، مترجم آن، قسطا بن لوقا هم دانشمندی مشه. شودمی

 . مشهور الکندی بود و با وی، نقش چشمگیری در نهضت علمی دورۀ عباسیان داشت
 

                                                                                                                                            
1. Eutocius 
2. Proclus 
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 های موجود در ایران   نسخه) الف
 ): مسجد اعظم قم( کتابخانۀ آیت هللا بروجردی ٢٠٢٥ ـ١نسخۀ عربی . ١

 متر و سانتی٢٤×١٧ به قطع ،»فی حیلة رفع االثقال«نسخۀ کاملی است با عنوان 
شده آغاز » رن فی رفع االثقالکتاب ای«ها با عنوان مقاله. شامل متن کامل سه مقالۀ ایرن

با خط نسخ کهن معرب خوب ) ٥٣ تا ١اوراق ( سطری ٢١ صفحۀ ١٠٦رساله در . است
 دوم ۀ تصویر و شکل هندسی، مقال٢٢ صفحه و ٤٤ اوّل شامل ۀمقال.  شده استکتابت

 تصویر ١٧ صفحه و ١٩ شکل هندسی، و مقاله سوم شامل  تصویر و٢٨ صفحه و ٤٣ در
.  موجود است در این نسخه تصویر و شکل هندسی٦٧ در مجموع ؛و شکل هندسی است

اثقال  کتاب جر« : از متن نوشته شدهر باالی پشت جلد کتاب با خط نسخ متأخرترب
 ، متنآغاز در صفحه پیش از. که قطعاً با توجّه به متن کتاب نادرست است» بطلمیوس
باالی .  ق٦٣ای به سال  اشاره از جمله شود، دیده میها و مهرهایی ناخوانا یادداشت

.  و متن مخدوش نشده استاست ولی قابل استفاده ،صفحات نسخه رطوبت دیده
 که بر اثر آن ٣٢ مثل صفحۀ دوم برگ ،شوددیدگی در داخل متن هم دیده میرطوبت

 . حو شده است دو خط م در حدّ،قسمتی از متن
 ۀ با ذکر کلمشود،  می دیده حاشیه نویسی ٢٠سه مقاله در مجموع بیش از در 

قدری  ، گذشت زمانسبب به  و نزدیک استنسخه ۀ در بعضی موارد که به لب،»حاشیه«
با نوشتن کلمۀ  و ها در داخل متن آمدهبعضی از حاشیه. ست محو و ناخوانااز حواشی

تن جدا و پایان آن هم با همان عالمت مشخص شده  و عالمتی خاص از م»حاشية«
 به چند ، که توضیحات کاتب و به همان خط متن است، گاه حاشیۀ داخل متن.است
گذاری  پایان آن با عالمت صفحه، که٣، شامل ٣٠ تا ٢٩، مثل حاشیۀ برگ رسد میبرگ

این . "مدمتوجه باش که حاشیه به پایان آ" :و همچنین با این عبارت مشخص شده است
متنی های مفصل دروندر یکی از همین حاشیه. نویسی ویژۀ  این نسخه استنوع حاشیه

نسخۀ مسجد (برد نام اُیرُن نام میگوید و از او بهاز گفتۀ هرون در مقالۀ اول سخن می
 ).٤٣اعظم، صفحۀ اولِ برگ 

 ظفر بن اسمعیلپس از آن، رسالۀ برهان علی جمع المربعات المتوالیۀ از ابو حاتم الم
 .االسفزازی است

بسم هللا الرحمن «: شود میآغازترتیب با این عبارات مقاالت دوم و سوم هم به
لتی ه لما کانت القوی ا انّ. من کتاب ایرن فی رفع االثقالۀ الثانیۀ المقالء ابتدا ـالرحیم



  ١٢٧  هرون اسکندرانیجرّثقیلهای ترجمۀ قسطا بن لوقا از رسالۀ بررسی نسخه

 .بِ ایرن فی رَفعِ االثقالِ من کتاةُ الثالثةُالمقال«؛ »ة المعلومۀلقویُحرّک بها الثقل المعلوم با
اما فی المقاله التی قبل هذه فقد قلنا فی الخمس القوی و بیّنا العلل التی تحرک بها 

 .»ة یسیرة بقوةاالثقال العظیم
و اما فی الذی یتلوه فانا نخبر عن الخمس « :هم چنین استمقاالت اول تا سوم ختم 

شیا أفعل الطبیعی فیها و نخبر ایضا بالقوی التی تجری بها االثقال و نشرح عللها و ال
. شاهللا تعالی و هو حسبنا و نعم الوکیل فی حمل االثقال و رفعها انة المنفعةیکون کثیر
 ةتمت المقال«؛ » رفع االثقالة االولی من کتاب ایرن بن کسطینیوس فی حیلةتمت المقال

 الکتاب والحمد  بتمامها تمّ وة الثالثۀتمت المقال«، » من کتاب ایرن فی جر االثقالةالثانی
  »آله الطاهرین و السالم علی سیدنا محمد النبی و ةلله رب العالمین والصال

   
  

  

  

  

  

  

 
  کتابخانۀ مسجد اعظم قم٢٠٢٥تصویر برگ اول از نسخۀ کامل رسالۀ هرون، نسخه عربی ـ ١شکل 

 
 .شده از رسالۀ جر اثقال هرون است یافت های عربیترین نسخهاین نسخه از قدیمی

در نسخۀ . کار رودها بهتواند در تکمیل سایر نسخه نسخۀ خوبی است و میبر روی هم
 تذکر داده شده است که در آن جا در متن یونانی )Carra de Vaux, 3((ن در جایی لید

ه در  این نکت.نوشته شده با حدسِ درستیِ آنهاستچه که در نسخه  و آنهستنقصانی 
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 وجود ندارد و به جای ،تر از نسخۀ لیدن است که قدیمی، مسجد اعظم قم٢٠٢٥نسخۀ 
ای به سنگینی شده وزنهبا نیروی پنج قنطار توانستیم به روش توصیف« :آمده استآن 

 این اختالف چند احتمال وجود دارد که به دخالت بابدر . »هزار قنطار را بلند کنیم
بررسی نسخۀ به هر حال، . گرددق برمی٧خۀ یونانی تا سدۀ کاتب و در دسترس بودن نس

ها مثل نسخۀ لیدن و روشن شدن نکات تواند به تکمیل سایر نسخهمسجد اعظم قم می
کارادوو در بسیاری از موارد که نسخۀ لیدن به علل گوناگون نظیر . مبهم کمک کند

را در ترجمۀ  و متن روی آورد به حدس ،جاافتادگی یا محوشدگی کمبود داشت
 مثالٌ در .که در آن قسمت نسخۀ مسجد اعظم کامل است در حالی؛فرانسوی تکمیل کرد

 ولی هست،افتادگی )  متن نسخه٦٨نسخۀ لیدن، چاپ کارادوو، ص  (٢١قسمت اول بند 
 توان گفتدر مجموع می. جا کامل است در آن) ٣٤صفحۀ اول برگ (نسخۀ مسجد اعظم 

 .تر است خۀ لیدن کامل نسخۀ مسجد اعظم از نسکه
 کتابخانۀ دانشگاه تهران، ٥٤٦٩ـ٧نسخۀ عربی . ٢

 ٥/١٨×١٣ در قطع ،تنها شامل متن مقاله دوم رسالۀ هروننسخۀ ناقصی است 
 تصویر و شکل ٢٥  با،، به خط نسخ معرّب کهن سطری٢٥ صفحه ٣١متر در سانتی

  غیر از سه مورد٢٠٢٥ ۀ تصاویر در مقایسه با نسخشمار . تصویر٣ خالی جایو هندسی 
اشکال هندسی در مقایسه با . رسدنظر میمتن خواناست و کامل به.  کامل استخالی،
ر د.  کم رنگ شدن خطوط کمتر قابل استفاده استسبب در اغلب موارد به ٢٠٢٥ ۀنسخ

گفتنی است که . شود  دیده نمی٢٠٢٥ۀ نسخاین نسخه حاشیه نویسی به صورت 
 .کرده استاشاره ین نسخه ابه ) ١٨٨ ،سزکین(سزگین 

 من کتاب ایرن ة الثانیةالمقال.  هللا الرحمن الرحیمبسم«: شودنسخه با این عبارت آغاز می
 » ة المعلومةمحرک الثقل المعلوم بالقو] کذا[ انه لما کانت القوی التی ةفی رفع االشیاء الثقیل

ن فی حیل رفع  من کتاب ایرة الثانیةمقالالتمت  «:چنین است  نیزنسخهختم 
 » والحمد لله وحده و صلّی هللا علی محمّد و آلهةاالشیاء الثقیل

 ظاهراً تاریخ ،شودسختی خوانده میصورت مورب که بهدر انتهای متن در حاشیه به
  داد کهاحتمالتوان به این ترتیب می). ٢ شکل( کتابت شده است ٩٩٧ۀ  صفر سن١٣

های این نسخه هم گویای آنست شکل. روی داده استق ١٠کتابت نسخه در اواخر سدۀ 
در تصاویر . تر از آن نیست قدیمی، آن اگر متأخرتر از این تاریخ نباشدکتابتکه تاریخ 

 .بعدی داشته باشد حالت سهء اجزااین نسخه خطوط نَدید رعایت و کوشش شده



  ١٢٩  هرون اسکندرانیجرّثقیلهای ترجمۀ قسطا بن لوقا از رسالۀ بررسی نسخه

  

  

  

  

  

  

  

  

 )ب(              )                                       الف(               
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 )ت(      )پ(          
صفحۀ پایانی ) کشی متأخرتر در تصاویر، الفهایی از رعایت اصول نقشه تاریخ کتابت و نمونهـ٢شکل 

 )، کتابخانۀ دانشگاه تهران٥٤٦٩ـ٧نسخۀ (تصاویر هایی از نمونه) حاوی تاریخ کتابت نسخه؛ ب، پ، ت
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  امام جمعه، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران١٩٧نسخۀ فارسي . ٣
 بدون ترجمه و همان است، گاه اول و دوم ۀای فارسی از مقال شامل ترجمه،این نسخه

 دانشگاه ، کتابخانۀ مرکزیامام جمعهو در مجموعۀ ) ١٩٧ۀ شماربه (متن عربی است 
تا کنون در جایی از ترجمه کتاب جرثقیل . الثقیل ثبت شده استتهران تحت عنوان جرّ

 به البکراتآبلونیوس فی این نسخه با رسالۀ . سخنی به میان نیامده استهرون به فارسی 
 صفحه، سپس در پایین ٤ تصویر است در ٤رسالۀ آبلونیوس شامل . فارسی آغاز شده است
حکایت قول ایرن مخانقی «: ز آغاز مجدد با نام خدا و حمد آمده استصفحۀ چهارم پس ا

. »...دماقلیسی در برداشتن چیزهای گران به قوتهای اندک و این جمله بر سه مقاله است 
در . صفحۀ آخر رساله به عربی باقی مانده و ترجمه نشده است.  صفحه است٢١مقالۀ اول در 

 ة الثانیةالمقال«: آغاز مقالۀ دوم چنین است. ود دارد تصویر و شکل هندسی وج١٧این مقاله 
 صفحۀ عربی، ٤، ابتدا شامل »ة الیسیرة بالقوةمن کتاب ایرن المخانقی فی رفع األشیاء الثقیل

 ةتمت المقال«: ای عربی است، با این عبارت پایانی  صفحۀ فارسی و دوباره صفحه١٢سپس 
 تصویر و ٢٠این مقاله شامل . » علی محمّد و آلهة و الحمدهللا رب العالمین و الصلوةالثانی

مقالۀ سوم در این نسخه موجود نیست و در ادامۀ نسخه مطالب نجومی . شکل هندسی است
ر و تصویر و شکل هندسی است، تصاوی٣٧ صفحه و ٣٨ مجموعاً نسخه شامل .آمده است

 . گذاری شده و قابل استفاده است ها  با حروف الفبا عالمتشکل
 مترجم و  و شده استکتابتق ١١ هندیِ سدۀ به خط نستعلیق به شیوۀنسخه این 

. اهل فن بوده استآید که مترجم برمیچنین از متن . تاریخ ترجمه نامشخص است
 و در آن در بسیاری از موارد خطوط نَدید رعایت تصاویر هم مرتب و خوب رسم شده

 که ٥٤٦٩ـ٧شمارۀ انشگاه تهران به ولی در مقایسه با نسخۀ عربی کتابخانۀ د،شده است
بعید نیست . تر استکشی جدید ضعیفقشهن از حیث رعایت اصول ، بررسی شدپیشتر

نه متن و نه تصاویر این نسخه با .  منشأ این نسخه و نسخۀ عربی یادشده یکی باشدکه
  .به صورت کامل تطبیق ندارد ٢٠٢٥نسخۀ عربی 

. خوانده شده است» ایرن مخانقی دماقلیسی «در این نسخه هرون اینکهنکتۀ پایانی 
 ایرن و »علم الحِیَل« یا همان )١٣٧٧ ،دهخدا(یونانی است و به معنی مکانیک » ١مخانه«

بر فرض » دماقلیسی« اضافۀ بابدر . دان  همان هرون مکانیسین یا مکانیک، یعنیمخانقی
 .اندی نرسیده صحیح از روی نسخه، نویسندگان این مقاله به نتیجۀ مطمئنقرائت

                                                                                                                                            
1. Mȇkhanȇ 
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 های موجود در کشورهای غربی نسخه ـب
 Or. 51/1نسخۀ عربی کتابخانۀ لیدن . ٤

ء اكتاب ايرن في رفع األشي «، با عنوان از ترجمۀ عربی قسطا بن لوقا استنسخۀ کاملی
 Witkam( ١مشخصات این نسخه در فهرست ویتکَم.  لیدندر کتابخانۀ، محفوظ »الثقيلة

and Vlasma, 35(٢ فهرست فورهوفِه، و) Voorhoeve, 281( تحت شمارۀ Or. 51/1 
 آمده و احتماالً مربوط به ٧٦ـ١ترجمۀ قسطا بن لوقا در صفحات بر آن، و بنا ثبت شده 
ترین شدهاز منظر تاریخ علم، این ترجمه یکی از شناخته. سیزدهم است /سدۀ هفتم

 van de(ی شده است های خطی مجموعۀ شرقی کتابخانۀ دانشگاه لیدن تلقنسخه

Velde, 98(.مراه نسخۀ عربیِ تصحیحدوو این نسخه را به فرانسه ترجمه کرد و هکارا  
 .  به چاپ رساند١٨٩٤شده در سال 

 خط است، همراه ٢٣ صفحه و در هر صفحه ٧٥اصل نسخه به قطع رحلی شامل 
ر روی آن ای تصحیحاتی بخواننده. رسالۀ دیگری در باب ابزار نجومی، در یک مجموعه

گذاری با دقت نسخه به خط نسخ است و اگر نقطه. اند انجام داده است که عموماً درست
گذاری که نقل را به  این نوع نقطه. شد، به راحتی قابل خواندن بود بیشتری انجام می

دهد در عباراتِ مشکل کمکی به  ثقل، میل را به مثل، و حبل را به حیل تغییر می
رنگ مرکب پریده شده و به زردی گراییده، ولی هیچ جا . کند میدرست خواندن واژه ن

.  کشیده شده است٢١ تا ١٨های رطوبت از باال تا پایین صفحات  لکه. محو نشده است
در نیمۀ اول . ها خورده شده است تقریباً در سراسر نسخه در حواشی پایین اوراق، لبه

 اما کارادوو توانست رشتۀ مطالب )Carra de Vaux, 8-9(هایی رخ داده،  نسخه آشفتگی
ها نسبت به نوشته کمتر  که شکل با توجه به این: گوید وی می. را ترتیب دهد

ها حدس و گمان نقش  اند و نواقص بسیار دارند، در بازسازی این شکل بخش رضایت
 . مهمی داشته است

الف آمده ـ ٣ شکلتصویری از صفحۀ اول نسخۀ عربیِ لیدن در چاپ کارادوو در 
گونه که در ابتدای این صفحه نوشته شده، این کتاب را قسطا بن لوقا  همان. است

 محمد   احمد بن بوالعباسا. البعلبکی در زمان ابوالعباس احمد بن المعتصم ترجمه کرد
کرد و از  خالفت می. ق.   ه٢٥١ـ٢٤٨های   در سال بالله مستعینملقب به ال   معتصم بن

                                                                                                                                            
1. Jan Just Witkam 
2. P. Voorhoeve  
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. این نوشته پیداست که ترجمه به صورت مستقیم از یونانی به عربی انجام یافته است
برگرفته از (ب ـ  ٣ شکلتصویر یکی از صفحات مقالۀ سومِ نسخۀ اصلیِ لیدن نیز در 

)van de Velde, 104 (آمده است. 
های  اش را با مقدمۀ دونالد هیل و یادداشت  دوباره ترجمه١٩٨٨ل کارادوو در سا

 .  به چاپ رساند١دراگمَن
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 )ب)                                              (الف (                   
 وصفحۀ اول نسخۀ لیدن چاپ کارادو)  تصاویری از نسخۀ لیدن الفـ٣شکل 

 
  )van de Velde, 104(، برگرفته از Or 51, p. 60)( نسخۀ لیدن ) ب

 نسخۀ دیگر از ٢١١که نسخۀ عربی رسالۀ هرون را همراه ) م١٦٦٧ـ١٥٩٦ (٢یولیوس
 به التینی ترجمه کرد و به کتابخانۀ لیدن ،مراکش و خاور نزدیک به کتابخانۀ لیدن آورد

 درک آن را در بسیاری از منتشر کند،  این ترجمه را قصد داشت که٣بروگمان. سپرد

                                                                                                                                            
1.  Drachmann 
2. Jacobus Golius (1596-1667) 
3. Antoine Brugman 
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 با م١٧٨٥ سخت یافت و تنها فصل اول کتاب اول این ترجمه را در سال بسیارموارد 
ترجمۀ یولیوس از کتابخانۀ لیدن . شر کرد که تنها شامل دو صفحه استتیادداشتی من

 ترجمۀ عربی صورت گرفت تا دیگری هم های کوشش. مفقود استاکنون بیرون رفته و 
دین کار  ب١٨٩٣ کارادوو در سال سرانجام .های اروپایی برگردانده شودبه یکی از زبان

 .)van de Velde, 99, 102(؛ Carra de Vaux, 8-9)(؛ Martin, 34)(توفیق یافت 
 ، منتشر شد١٩٧٦-١٩٠٠های در جلد دوم از مجموعۀ مفصلی که در فاصلۀ سال

 از نسخۀ عربی به همراه رونوشتی ١ نیکزلمبه همت و قترجمۀ مکانیک هرون به آلمانی 
 در). م١٩٧٦( به چاپ رسید )Nix and Schmidt( ٢٥٣ـ١از نسخۀ عربی در صفحات 

ای یونانی از مکانیک هرون به  ترجمۀ آلمانیِ قطعه٢٩٩ـ٢٥٤ در صفحات ،این جلد
هار نسخه ترجمۀ نیکز با استفاده از چ.  انتشار یافت٢ اشمیتنیز به قلمهمراه متن یونانی 

های بریتانیا، ایاصوفیه، و قاهره   شامل نسخه،انجام پذیرفت، یکی نسخۀ لیدن، و سه دیگر
 ها محل رجوع پژوهشگران بوده و بر تجدید چاپ ، این ترجمه مدت)XVIIIهمان، (

 . )Hall, 756(کارادوو نیز سایه انداخته است 
  Add MS 23390 , ff 3r-50rهای خطی شرقی نسخۀ عربی کتابخانۀ بریتانیا، نسخه. ٥

کتاب « این توضیح آمده است از رسالۀ هرون در این نسخه، ١r ر حاشیۀ پایین برگد
این کتابت  در نتیجه تاریخ .»١٠٢٠شده در ماه شعبان سال ایرن در بارۀ جر ثقیل نوشته

طبق کتابت شده و این نسخه به خط نسخ . گردد برمیم١٧/ق١١نسخه احتماالً به سدۀ 
 هر متر است و میلی١٧٧×٢٣٢ ابعاد هر ورق )British library, 2016(رست کتابخانه فه

در حاشیۀ صفحات .  شکل است٩٥ صفحه و ٨٧ سطر دارد، رساله شامل ٢١صفحه 
 .  استآمده دیگران ازتصحیحاتی 

، مثالً در حاشیۀ یکی از صفحات مقالۀ شود دیده میعباراتی به فارسی در این نسخه 
همچنین . »این شکل شانزدهم است«: های حمّال نوشته شده تصویر ستونناراول در ک

 ها بهجای یکی از شکل، به47vدر یکی از صفحات انتهایی مقالۀ سومِ رساله، صفحۀ 
، اما کاتب ها نوشته شدههایِ روی شکل رنگِ نوشتهمطلبی به شنگرف، یعنیفارسی و 
کاتب که دهد   می نوشتۀ فارسی نشان.)٤شکل (است کشیده ن  راشکل مربوطیا رسّام، 

 . این نسخه هم خط نسخ فارسی است است، خطّزبان بوده  نسخه فارسی
 مثل نسخۀ مسجد ،تر های قدیمی این نسخه که حدود چهارصد سال پس از نسخه

                                                                                                                                            
1. Ludwig Nix 
2. Wilhelm. Schmidt 
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ی دارد و کاتب آن توانسته های شده از حیث وضوح شکل برتری، کتابتاعظم قم
 از نسخۀ مسجد اعظم  که از حیث سبک نیز مشخص استرسم کند وهای خوبی  شکل

 .گذاری شده استها با حروف ابجد شمارهدر کنار شکل. جدیدتر است
 ای از محمد بن احمد عراقي به نامدر نسخۀ محل بحث، پس از رسالۀ هرون رساله

 )v٨٧صفحۀ (در صفحۀ پایانی این رساله . آمده است» عیون الحقاوق و ایضاح الطرائق«
در ماه شعبان المعظم در سال هزار و سنة الف و «: ختم رساله به این ترتیب آمده است
 . »عشرین و ثالثمأتة حرره علی الکاتب

    

  

  

  

  

 
 

 )Add MS 23390 ،)British library, 47v نوشتۀ فارسی روی نسخۀ ـ ٤شکل 
 
 ٣٥١] ٤١٩[نسخۀ عربی منچستر . ٦

ای جالب است و شرح  این نسخه که چندین اثر مشهور و غیرمشهور در آن گرد آمده، مجموعه
 )Manchester and Mingana, 551-559( ١آن را در کاتالوگ کتابخانۀ رایلندزِ منچستر

در م داد، این آثار، که فهرست مختصری از آن به دست خواهی. توان مالحظه کرد می
دو  است، از جمله،  برگ و نوزده خط در هر صفحه١٠٠زمینۀ نیوماتیک و مکانیک در 

 در نوشتۀ دیگری در شرح مقالۀ اول هرون در این . ناقص از رسالۀ مکانیک هروننسخۀ

                                                                                                                                            
1. Rylands library of Manchester. 



  ١٣٥  هرون اسکندرانیجرّثقیلهای ترجمۀ قسطا بن لوقا از رسالۀ بررسی نسخه

ای ناشناس در بارۀ رساله؛ حكايات كتاب فيلون المخانيقي في الحيل: آمده استنسخه 
ی و هیدرولیکی؛ صور کتاب لبنی موسی بن شاکر ممّا لَخَّصَهُ ابو های نیوماتیکدستگاه

ای ناشناس در بارۀ حاتم المظفر بن اسمعیل االسعداری رحمه هللا و منه التوفیق؛ رساله
 من کتاب ایرن المخانقی و هی فی رفع االشیاء المثقلة بالقوة المقالة الثانیةمکانیک؛ 

 آن با متنی که بندیاز مقالۀ دوم کتاب هرون، جملهای شده کوتاهۀالیسیرة، شامل نوشت
ای از کار  شده صورت خالصهاین رساله، اند متفاوت است و نیکز و اشمیت منتشر کرده

های بسیاری از اصل  رسد برگ و به نظر مییابد دفعه پایان می رساله یک.هرون است
 نسخه، این نوشته همین در مقایسه با رسالۀ دیگر هرون در .نسخه ساقط شده است

ای از آپولونیوس رساله. هشت برگ و نُه شکل کم دارد، اما دستخط دو رساله یکی است
در باب ساخت یک قرقره، معانی کتاب ایرن المخانقی فی رفع االشیاء الثقیلة بالقوة 

 شکل دارد، ٢٤الیسیرة، توضیحی است در بارة اولین مقالۀ رسالۀ مکانیک هرون، 
 من کتاب ایرن المقالة الثانیةها با رسالۀ پیشین یکی است؛ گذاریدستخط و نقطه

 پیشین و با همان المخانقی و هی فی رفع االشیاء المثقلة بالقوة الیسیرة، مانند رسالۀ
مقالۀ فارسی کوتاهی  شکل دارد؛ ٢٣شود و  میآغازگذاری یکسان  دستخط و شیوۀ نقطه

کانیکی با همان دستخط؛ یاداشتی در بارۀ در بارۀ چرخاب؛ یادداشتی در بارۀ چرخ م
دستگاهی هیدرولیکی؛ هذه رسالة الخارقي فی اتخاذ الکرۀ تدور بذاتها بحرکة مساویة 
لحرکة الفلک، صورة شهر قسطنطینیة که از شهرهای روم است از وضع حکیم 

ية دراارسطاطالیس؛ ادامۀ رسالۀ متحرک که در باال بدان اشاره شد؛ نهایة االدراک فی 
 تألیف ابو حاتم المظفر بن اسمعیل ،ای در بارة هیدرولیک و مکانیک؛ رسالهاالفالك

 از کتب قدما مثل ایرن المخانقی، آبلونیوس و به تصریح خودش،االسعداری که 
 بنوموسی گرد آورده است، 

 ای از رسالۀ جرثقیل هرون نقل قطعه. ٧
 کتاب ،ون به یونانی نقل شدهی از رسالۀ جرثقیل هراتنها اثری که در آن گزیده

 1الجامعبه نام ) ١٨٨ ،سزکین(هشتم از مجموعۀ پاپوس است که در منابع اسالمی 
نیمۀ  کتاب اول، ، امااست  کتاب٨ شامل طور کلّی بهمجموعۀ پاپوس . شناخته شده است

 . )Rideout, 37(اند  اول کتاب دوم و نیمۀ آخر کتاب هشتم گ مفقود شده

                                                                                                                                            
1. Collection or Synagoge  
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دان ریاضی، ١)١٥٧٥ـ١٥٠٩( ا ترجمۀ التینیِ فِدِریکو کوماندینومجموعۀ پاپوس ب
در صفحاتی از این ترجمه . ایتالیایی، شناسانده شد و پس از مرگش به چاپ رسید

)Pappi, 314-334( هایی از رسالۀ جرثقیل  مطالبی آمده که پاپوس در تشریح گزیده
 آن، به رجمه و شرحی التینی همراه تس،نسخۀ یونانی مجموعۀ پاپو. هرون نگاشته است

های گزیده.  به چاپ رسید١٨٧٨ـ١٨٧٦های هولتش در سه جلد در فاصلۀ سالهمت 
رسالۀ هرون در جلد سوم این مجموعه، شامل کتاب هشتم در بارۀ مکانیک، در صفحات 

 .  چاپ شده است)Pappi, 1878( ١١٣٥ـ١٠٦٠
از . امل یا جزیی ترجمه شدهای دیگر هم به صورت ک به زبانبعدهامجموعۀ پاپوس 

در دو درآمد و  به صورت کامل از یونانی به فرانسه ٢ ایکههمۀ مجموعه، به قلمجمله 
 مطالب هرون در کتاب هشتم که در جلد دوم این . به چاپ رسیدم١٩٣٩جلد در سال 

 .  آمده است)Pappus, 1933( ٨٨٣ـ٨٣٦ترجمه به چاپ رسیده در صفحات 
 ولی ،های هرون پرداخته شده کتاب هشتم به شرح دستگاه از آن صفحاتهرچند در

  پیرامون)Pappus, 809-883(: مثالً نک ترجمۀ فرانسوی(سراسر کتاب هشتمِ پاپوس 
 .مکانیک هرون است

 ثقیل هرون و یک در واقع اولین شکل رسالۀ جرّ، ٣ تصویر بارولکوز٥ شکلدر 
ـ ٥ شکل.  برای مقایسه نشان داده شده استچندین چرخ دندهگاه باالبر مرکب از دست

ب از نسخۀ اصل یونانی ـ  ٥ شکل، ١٥٧٨الف از ترجمۀ کوماندینو مربوط به چاپ سال 
 .  مسجد اعظم قم است٢٠٢٥پ از نسخۀ ـ ٥ شکلچاپ هولتش، و 

  

  

 
 )پ(                                  )ب(                     )         الف(   

 ، )Pappi, 1878, 1062() ؛ ب)Pappi, 1589, 315()  تصاویر بارولکوز در الفـ٥شکل 
  مسجد اعظم قم، مقالۀ اول٢٠٢٥ نسخۀ )پ

                                                                                                                                            
1. A. Federico Commandino  
2. Paul Ver Eecke 
3. baroulkos, βαρουλκός  



  ١٣٧  هرون اسکندرانیجرّثقیلهای ترجمۀ قسطا بن لوقا از رسالۀ بررسی نسخه

 های موجود در ترکیه و سایر کشورها  نسخه ـپ
دو نسخه از رسالۀ عربی هرون در ترکیه و دو نسخه هم در قاهره و بیروت هست که که 

 : سزگین به آنها اشاره کرده است و عبارتند از
  ق ١٢، مربوط به سدۀ )٢٧٥٥/١به شمارۀ (نسخۀ ایاصوفیه . ٨
 منتشر شده تصحیح و )٢٠٠٤ ،الشمس(الشمس عبدهللا ۀ این نسخه به کوشش هم

 که طبق توضیح دادهاجمال مشخصات نسخه را به) ٥ـ٤همان، ص (است، وی در مقدمه 
بقیۀ نسخه .  صفحه است١١٨ اولین رسالۀ این نسخه، رسالۀ جرثقیل هرون در ،آن

او . الت مورسطس، آالت رفع المیاهکتاب فیلون، ساعت فیلون، آ: هاستشامل این رساله
 .زاده استکاتب احمد شیخق حدس زده و ١٢در سدۀ  این نسخه را  کتابتتاریخ

امر احمد  را به رسالۀ هرون در این نسخه کامل است و در عنوان آمده که این رساله
 .کرد قسطا بن لوقا به عربی ترجمه ،بن المعتصم

 شامل ،)٣٤٦٦/١شمارۀ  (پی سرای استانبولنسخۀ کتابخانۀ احمد ثالث در توپقا. ٩
 ) ١٨٨، ص )م٢٠٠٢ .  ه١٤٢٣, سزکین((ق ٦٩٣ برگ و مربوط به سال ٣٩

 ) ١٨٨، ص )م٢٠٠٢ .  ه١٤٢٣ ،سزکین((نسخۀ دارالکتب قاهره، کتابخانۀ معلوف  . ١٠
ست که نیکز و اشمیت عالوه بر دو نسخۀ  ا ای  جزو چهار نسخه،این دو نسخۀ آخر

 ). به بخش نسخۀ لیدن مراجعه شود(تانیا در ترجمۀ خود از آن بهره بردند لیدن و بری
 ،سزکین( (١/ ٣٠٤ برگ به شمارۀ ٣٩نسخۀ بیروت در کتابخانۀ معلوف شامل . ١١
 ) ١٨٨، ص )م٢٠٠٢ .  ه١٤٢٣

تا اطالعات بیشتری از اند ها دسترسی نداشتهنویسندگان مقالۀ حاضر به این نسخه
 .به دست دهندآنها 

 
 گذاری عربی و غربی رسالۀ جرثقیل هرونتطبیق نام
 ،های فارسی، رسالۀ مورد بحث هرونهای عربی و به تبعیت از آنها در ترجمهدر نسخه

-  در حالی که در غرب به نام،ثقیل و دستگاه باالبرِ اجسام سنگین نام گرفته استجرّ
 در  نسخۀ یونانیاینکه با توجه به برخی .ارولکوز شناخته شده استرسالۀ مکانیک و ب

اند رسالۀ مکانیک شاید با آنچه قسطا بن لوقا با نام جرثقیل ترجمه  گفتهدست نیست،
 اند و های موجود این احتمال را رد کرده متفاوت باشد، ولی بسیاری با توجه به گواهکرد،

  که رسالۀ بارولکوز، رسالۀ)Carra de Vaux, 2(دوو دانند؛ از جمله کاراآنها را یکی می
 .دانست را یکی میباالبر و رسالۀ مکانیک 
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 در زبان یونانی به معنی وزن، بار و سنگینی است، در بعضی ١ باروز،از حیث واژگانی
  بارولکوز به باالبر پیچیِ اختراع ارشمیدس و)Liddell and Scott, 276(ها مثالً نامهواژه

 است ٢در واقع بارولکوز به معنی امروزی جرثقیل از نوع وینچ. طالق شده استهرون ا
 .کشدای با قالب اجسام سنگین را باال میکه به شکل جعبه دنده

 
 نتیجه

در این مقاله، دورۀ زندگانی هرون، رسالۀ جرثقیل وی، و تاریخ تقریبی نگارش آن بررسی 
. بی در دست است با ترجمۀ قسطا بن لوقانسخۀ کامل رسالۀ هرون تنها به زبان عر. شد

رسد که از آن میان  می١١ در بارۀ جرثقیل به  هرونهای کامل یا ناقص رسالۀشمار نسخه
 نسخۀ کامل یا ناقصِ ترجمۀ عربیِ قسطا بن لوقا، یک نسخه از ترجمۀ فارسی ناقص از ٩

به زبان یونانی ۀ هرون ترجمۀ قسطا بن لوقا، و یک نسخه هم نقل پاپوس از قسمتی از رسال
 :ترین نتایج دیگر به دست آمده در پژوهش حاضر به شرح زیر است مهم. است
توان گرفت این است که انتساب وی ای که از بررسی دورۀ زندگی هرون مینتیجه ●

، زیستبیوس که در سدۀ سوم پیش از میالد میعنوان شاگرد بالفصل یا پسر تسیبه
 ،در نتیجه. م بود١در حدود اواسط سدۀ فعالیت علمی هرون های  سال.درست نیست

توان در بازۀ زمانی سدۀ های موجود آن را میهای جرثقیل و نسخهتاریخ نگارش رساله
 سده ١٩ نوشتن در بارۀ جرثقیل در طول ،عبارتی دیگربه. ق دانست١٣/ م١٩م تا سدۀ ١

قابل توجه های جرثقیل فارسی  نسخهکتابت ق از حیث ١٣ تا ٩های سده. ادامه داشت
های رسالۀ جرثقیل هرون نیز در این فاصلۀ  از نسخهبوده است؛ به ویژه که شماری

در ) امام جمعهمجموعۀ  (١٩٧ و  ٥٤٦٩ـ٧دو نسخۀ : شاملاست،  شده کتابزمانی 
 نسخۀ در کتابخانۀ بریتانیا، Add MS 23390کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران و نسخۀ 

 .٢٧٥٥/١به شمارۀ ایاصوفیه 
 ای از رسالۀ هرون در کتابخانۀ بریتانیا، نسخهAdd MS 23390نسخۀ عربی   ●

در همین .  شده استکتابتزبان  کاتبی فارسیو به دست ق است ١١مربوط به سدۀ 
 امام ١٩٧شمارۀ   بهآنای از  نسخهد و رسالۀ عربی هرون به فارسی نیز ترجمه شدوره،

هایی دیگر هم  نسخهشناسایی و احتمال هست دانشگاه تهران کزی مرجمعه در کتابخانۀ
های  زبان به موضوع جرثقیل در سدهرسیبا توجه به رویکرد چشمگیر پژوهشگران فا. هست

                                                                                                                                            
1. βάρος   
2. Winch 



  ١٣٩  هرون اسکندرانیجرّثقیلهای ترجمۀ قسطا بن لوقا از رسالۀ بررسی نسخه

برداری از رسالۀ هرون، ترجمۀ رسالۀ هرون، و نوشتن ق که طی آن به نسخه١٣تا  ٩
توان انتظار داشت که رد پای ، میهایی به فارسی مستقل از رسالۀ هرون پرداختند نسخه

 . های عربی هرون در این دوران و حتی پیشتر از آن یافته شودکاتبان فارسی در سایر نسخه
ق ١٣ تا ٩های ر فاصلۀ زمانی سده دکتابت شدههای عربی و فارسی در نسخه ●
 ق ١٣کتابت به سدۀ خورد و هرچه چشم می کشی جدید بههای رعایت اصول نقشهنشانه

کشی ، البته این پیشرفت در نفشهکند امتیاز بیشتر جلوه میاین شود، تر مینزدیک
 از این نظر نسبت به ،ای جدیدترای که گاه نسخه گونه، به  نداشته ترقیپیوسته سیر

کشی یک از اصول نقشه هیچها نیز در شماری از نسخه .تر استتر ضعیفای قدیمینسخه
تر کشی جدید رعایت خطوطِ ندید، دقیقنظور از اصول نقشهم. جدید رعایت نشده است

 . بعدی اجزاستها، و نمایش سهدندهدادن درگیری بین چرخنشان
 
 منابع
 ١٩٩٢ ،ةی دارالکتب العلم، لبنانروت،ی ب،نونکشف الظنون عن اسامي الکتب و الف ،فهخلی یحاج
 ..  ه١٤١٣  ـم

 .١٣٧٧، ه دهخدا مؤسسه لغت نام: تهران،نامه لغت ، دهخدا
 : تهـران  ی، اردکان عبدهللا، مترجم    صنعت و اختراع   خیتار کارشناسان،   از گروهی  و سیمور, دوما

 .١٣٧٨، ریرکبیمؤسسه انتشارات ام
 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣، جامعة الملک سعود، المجلد الخامس ـ تاریخ التراث العربي ،فؤاد, ینگسز

 دار الکتـب    :روتیـ  ب ،ة فـي موضـوعات العلـوم       و مصباح الـسیاد    سعادةمفتاح ال زاده،   کپری طاش
 . ه١٤٠٥ ـ م١٩٨٥، ةیالعلم

 .١٣٧١،  انتشارات دانشگاه تهران:تهران،  الحکماخیتار ی،قفط
ص  ،اسالمدانشنامه جهان    ،»ی دوره اسالم  کی و انواع چرخ در مکان     خچهیتار«،  محمد جواد , ناطق
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 .١٣٩٣، بهار و تابستان١١٣ـ٩٥، ص ١، شمارۀ ١٢دورۀ 
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