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  سپاسگزاری
  

 قبــول زحمــت کردنــد و م، جناب آقای دکتر حسین معصــومی همــدانی، کــها دانم که از استاد گرانمایه بر خود فرض می
دریغ بر تمام مراحل آن نظارت کردند و به گرمی پاسخگوی سؤاالت فراوانم  راهنمایی این رساله را پذیرفتند و دلسوزانه و بی

کــز دایرةالمعــارف بــزرگ شک، بخت با من یار بود که در دورۀ نگارش ایــن رســاله، در مر بودند، صمیمانه تشکر کنم. بی
نکات بسیار ارزشمندی منش واالی ایشان  و دانش اسالمی، در بخش تاریخ علم، زیر نظر ایشان مشغول به کار شدم و از

ها در همین رساله نمود پیدا کرده است. قدردانی از زحمات و رهنمودهای رهگشــای ایشــان کــه  از آن خشیآموختم که ب
و باعث حصول به نتایج اصلی این رساله شد، در این مجال مختصر قابل عرض نیست؛  مسیر این پژوهش را هموار کرد

ح، ترجمۀ فارسی دانم به اما الزم می ام را با آن مقابله کردند و بســیاری از  ویژه از اینکه ضمن مطالعۀ دقیق کل متن مصحَّ
 اشــکاالت  ام خطاهای تصحیح و ترجمه

ً
ح، ترجمــه و  مانــده قیبارا گوشزد کردنــد، تشــکر کــنم. طبیعتــا در مــتن مصــحَّ

  ها بر عهدۀ من است.  گیری نتیجه
راد و اســتاد و دوســت  دانم از استاد فاضلم، حجة االسالم والمسلمین جناب آقای حســن طــارمی همچنین الزم می

ی کــنم. هــر بزرگوارم جناب آقای دکتر حنیف قلندری که بر من منت گذاشتند و مشاورۀ این رساله را پذیرفتند سپاسگزار
یی توأم با صبر و حوصله به سؤاالت گاه و بی رساله را مطالعه و بسیاری از  تمامگاهم،  دوی این بزرگواران عالوه بر پاسخگو

  ها را گوشزد کردند.  کاستی
 از استاد برجستۀ تاریخ علم، آقای دکتر یان پ. هوخندایک سپاسگزارم که موضوع این رساله را به من پیشنهاد کردند و

  به برخی سؤاالتم در مراحل ابتدایی کار پاسخ دادند. 
کردند و داوری رساله را برعهده گرفتند  لطفاز استاد ارجمندم، جناب آقای دکتر محمد باقری، نیز باید تشکر کنم که 

لمــی یــا را، اعــم از محتــوایی و ع آنمهــم ها و اشــکاالت  نارساییبرخی از ، رسالهو ضمن مطالعۀ عالمانه و موشکافانۀ 
میــراث نشــریۀ  ویرایشی و فنی، متذکر شدند. در بخش مهمی از دورۀ تدوین این رساله، افتخار همکاری با ایشــان را در

 فرصت مغتنمی در اختیار علمی اسالم و ایران
ً
در ایشان  و تخصص گرانبهای گذاشت تا از دانش مداشتم و این دوره حقیقتا

   ند شوم.م بهرهتاریخ علوم ریاضی دورۀ اسالمی 
ام آقایان دکتر امیرمحمد گمینی و دکتر عبدالرسول عمــادی، هســتم کــه  های استادان و دوستان گرامی قدردان محبت

  داوری رساله را متقبل شدند و نکات بسیار ارزشمندی را که از نگاهم به دور مانده بود، تذکر دادند. 
پاسگزارم که در مرکز پژوهشی میراث مکتوب و انتشارات الهدی از آقایان دکتر اکبر ایرانی قمی و دکتر امین متولیان س

قلعه، نهایت امتنان را دارم که چند عبارت و واژۀ  آق  ام بودند. از دوست دانشمندم، جناب آقای علی صفری برادرانه حامی
نش وسیع ایشان در حوزۀ را برایم روشن کردند. به عالوه، از دا نزهة الحدائقنامفهوم در نسخۀ خطی رسالۀ فارسی در شرح 

ام، جناب آقای دکتر محمدرضا کارآمد،  بهره بردم. از دوست گرامیدر تدوین این رساله شناسی و منابع تاریخ ایران  نسخه
یر دو نسخۀ خطی رسالۀ  های بریتانیا (لندن) و چستر بیتی  موجود در کتابخانه نزهة الحدائقهم متشکرم که دریافت تصو

یــان   کردند. نیز از دوستان بزرگوارم آقایان دکتر یونس کرامتی، یونس مهدوی، یونس تســلیمی(دوبلین) را میسر  پــاک، پو
  هایشان برخوردار بودم.  ها و محبت رضوانی و محمود خانی نهایت امتنان را دارم که در تمام این دوره از حمایت

کنم کــه  و مادر همسرم صمیمانه قدردانی مــیسادات موسوی، پدر و مادرم، و پدر  در نهایت از همسرم، خانم راضیه
 فراهم آوردن این رساله بدون شکیبایی و کمک دریغشان برخوردار بوده همواره از حمایت بی

ً
ها  شائبۀ آن های بی ام. طبیعتا

  ممکن نبود. 
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یده   چ

های نجومی ماننــد طــول و عــرض دایرةالبروجــی  نجومی برای یافتن برخی مؤلفه -ابزاری هندسی» صفیحۀ تعدیلگر«

  سیارات است و
ً
ایــن ابــزار  اصــلی آید. کــار های منجمان دورۀ اسالمی به شمار می از جملۀ اختراعات و نوآوری عموما

 از طریق محاسبات عددی حل می آن دسته از مسائل نجومییافتن راه حلی ترسیمی برای 
ً
  شوند.  است که معموال

، )۸۳۲رمضــان  ۱۹-(اواخر قرن هشتم هجریدان نامدار ایرانی  ید کاشانی، منجم و ریاضیالدین جمش غیاث

ای بــه  ق رساله۸۱۸گری ابداع و طراحی کرده است. او در ۀ تعدیلیکی از پنج منجمی است که در دورۀ اسالمی صفیح

. او المنــاطق نامیــد و ابزار را طبق ائقالحد نزهةزبان عربی دربارۀ ساخت و استفاده از این ابزار تألیف کرد. وی رساله را 

 یک دهه بعد، 
ً
هــر دو رســاله تــا کنــون منتشــر  نوشت.به منظور اصالح و تکمیل ابزار ر ده الحاق د ۀ دیگریرسالتقریبا

  اند.  نشده

 . در نتیجه باید این موضوع ثابت شود که آیا این ابزار دقیمتأسفانه نمونۀ ساخته شدۀ ابزار به دست نیامده است
ً
قا

های خطی بازمانده  نسخهبه عالوه اینکه هیچ یک از  کند قابل ساخت هست یا نه. با کاربردهایی که مخترعش ادعا می

یر ابزار  ه حاویرسالاین از  از طرفی کاشانی برای درستی روشنیتصاو اش توضیحی بیان  های بیان شده در رساله ستند. 

  است.   گفتهنکرده و هیچ سخنی از اصول زیربنایی ابزارش ن

نزهــة های مختلف توصیف شــده از ابــزار در رســالۀ  ام تا گونه کوشیدهام و  به مسائل فوق پرداخته رسالهدر این 

درســتی  های متعــدد نشــان دهــم و بــا شــکل هــای ترســیمی حــل مســائل را روش را بازســازی کــنم، کــارکرد الحدائق

ةالبروجی سیارات به کمک ابزار عرضه کرده را تا حد ممکن هایی که کاشانی برای به دست آوردن طول دایر دستورالعمل

 دو رسالۀ کاشانی،تصحیح متن عربی  ،رساله. سه بخش ابتدایی دهند اینها مطالب بخش شرح را تشکیل می. ثابت کنم

 سالهرست. در مقدمۀ این ها و تصحیح متن فارسی رسالۀ دیگری دربارۀ همین ابزار از مؤلفی ناشناس ا آنترجمۀ فارسی 

ای از زندگی وی که به طراحی و ساخت این ابــزار  ، یعنی آن دورهنیز به سیر فکری کاشانی پیش از عزیمتش به سمرقند

   ام. پرداخته منتهی شده است،

  

سلطان، الگوهای  رمیرزا اسکندالدین جمشید کاشانی،  المناطق، غیاث ، طبقۀ تعدیلگرصفیح :ها کلید واژه

  دایرةالبروجی سیارات ، طولای بطلمیوسی سیاره
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  ۴۴۹  ....................................................................  سیارات حرکت برای بطلمیوس الگوهای. ۱۰-۴

  ۴۴۹  ............................................................................ زهره و خارجی سیارات الگوی. ۱۰-۴-۱

  ۴۵۳ ...........................................................  خورشید میانگین لطو و خارجی سیارات الگوی. ۱۰-۴-۱-۱

  ۴۵۴ ............................ ................................خورشید میانگین طول و داخلی سیارات الگوی. ۱۰-۴-۱-۲

  ۴۵۶  ..........................................................................................  ماه حرکت الگوی. ۱۰-۴-۲

  ۴۵۸  ........................................................  سیارات دایرةالبروجی طول آوردن دست به روش. ۱۰-۵

  ۴۵۹  ................. ................................  المرکز مختلف -االوج مختلف: اول گروه های صفیحه. ۱۰-۶

  ۴۵۹  .......................................................................................پنجگانه سیارات طول. ۱۰-۶-۱

یر لکف مرکز. ۱۰-۶-۱-۱   ۴۵۹ ...........................................................................  پنجگانه سیارات تدو

  ۴۶۰ .................................................................................  تدویر فلک روی سیاره مرکز. ۱۰-۶-۱-۲

  ۴۶۲ ...............................................................................دایرةالبروج روی سیاره موضع. ۱۰-۶-۱-۳

  ۴۶۵  .....................................................................................................  ماه طول .۱۰-۶-۲

  ۴۶۵ ......................... ................................................................  ماه تدویر فلک مرکز. ۱۰-۶-۲-۱

  ۴۶۸ ...................................................................................  تدویر فلک روی ماه مرکز. ۱۰-۶-۲-۲

  ۴۶۹ .................................................................................  دایرةالبروج روی ماه موضع. ۱۰-۶-۲-۳

  ۴۷۲  ....................................................  المرکز مختلف -االوج متحد: دوم هگرو های صفیحۀ. ۱۰-۷

  ۴۷۲  .......................................................................................پنجگانه سیارات طول. ۱۰-۷-۱

یر فلک مرکز. ۱۰-۷-۱-۱   ۴۷۲ ...........................................................................  پنجگانه سیارات تدو

  ۴۷۳ .................................................................................  تدویر فلک روی سیاره مرکز. ۱۰-۷-۱-۲

  ۴۷۴ ...............................................................................دایرةالبروج روی سیاره موضع. ۱۰-۷-۱-۳

  ۴۷۶  .....................................................................................................  ماه طول. ۱۰-۷-۲

  ۴۷۶  ...................................................  األوج مختلف -المرکز متحد: سوم گروه های صفیحه. ۱۰-۸
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  ۴۷۶  .......................................................................................پنجگانه سیارات طول. ۱۰-۸-۱

یر فلک مرکز. ۱۰-۸-۱-۱   ۴۷۶ ...........................................................................  پنجگانه سیارات تدو

  ۴۸۰ .................................................................................  تدویر فلک روی سیاره مرکز. ۱۰-۸-۱-۲

  ۴۸۱ ...............................................................................دایرةالبروج روی سیاره موضع. ۱۰-۸-۱-۳

  ۴۸۲  .....................................................................................................  . طول ماه۱۰-۸-۲

  ۴۸۲ ......................... ................................................................  ماه تدویر فلک مرکز. ۱۰-۸-۲-۱

  ۴۸۴ ...................................................................................  تدویر فلک روی ماه مرکز. ۱۰-۸-۲-۲

  ۴۸۶ .................................................................................  دایرةالبروج روی ماه موضع. ۱۰-۸-۲-۳

  ۴۸۸  ...................................................  المرکز متحد -االوج متحد: چهارم گروه های صفیحه. ۱۰-۹

  ۴۸۸  .......................................................................................پنجگانه سیارات طول. ۱۰-۹-۱

یر فلک مرکز. ۱۰-۹-۱-۱   ۴۸۸ ...........................................................................  پنجگانه سیارات تدو

  ۴۸۹ .................................................................................  تدویر فلک روی سیاره مرکز. ۱۰-۹-۱-۲

  ۴۹۰ ...............................................................................دایرةالبروج روی سیاره موضع. ۱۰-۹-۱-۳

  ۴۹۲  .....................................................................................................  طول ماه .۱۰-۹-۲

  ۴۹۲ ......................... ................................................................  ماه تدویر فلک مرکز. ۱۰-۹-۲-۱

  ۴۹۳ ...................................................................................  تدویر فلک روی ماه مرکز. ۱۰-۹-۲-۲

  ۴۹۳ .................................................................................  دایرةالبروج روی ماه موضع. ۱۰-۹-۲-۳

  ۴۹۴  .............................  آن دایرةالبروجی طول آوردن دست به روش و عطارد شکل ای دایره مدار. ۱۰-۱۰

  ۴۹۶  ................................................................................................  پنجم الحاق. ۱۰-۱۱

  ۵۰۳  ................ ................................ خود از پیش نجومی آثار به الحدائق نزهة متن شباهت. ۱۰-۱۲

  ۵۰۵  .................................................................................................................  کتابنامه

  



 
 

 ك 
  

  ها فهرست شکل

  قسمت اول

  ۱۰  ............................. ................................................................کوترا : ابزار آنتی۱-۱شکل 

  ۱۱  ..........................................................................................................  حق القمر: ۲-۱شکل 

  ۱۲  .........................................................  اصفهانی راشدی بکر ابی بن محمد اسطرالب: ۳-۱ شکل

  ۱۳  ..................................................  اصفهانی راشدی بکر ابی بن محمد اسطرالب داخل: ۴-۱ شکل

  ۱۶  ...................  دهم آلفونسو دانشنامۀ از ای نسخه در عطارد تدویر فلک مرکز شکل بیضی مسیر: ۵-۱ شکل

  ۳۰  .............................................................................  ر۲ و پ۱ برگ خاقانی، زیج: ۱-۲ شکل

  ۳۲  ................................................................  سلیمانیه کتابخانۀ ۲۶۹۲ شمارۀ نسخۀ: ۲-۲ شکل

  ۵۰  ....................................................................................۳۱۸۰: مهرهای تملک ۱-۳شکل 

  ۵۱  .....................................................................  ملک ۳۱۸۰ نسخۀ نخست صفحۀ: ۲-۳ شکل

  ۵۳  ..............................................................................  الحدائق نزهة از ای صفحه: ۳-۳ کلش

  ۵۴  ................................................................  الحدائق نزهة در اتصاالت لوح تصویر: ۴-۳ کلش

  ۵۵  .................................................................  تهران دانشگاه ۲۵۰۸ نسخۀ ۷ صفحۀ: ۵-۳ شکل

  ۵۶  ...............................................  پنجم الحاق افتادگی ملی، ۲/۶۹۸۴ نسخۀ پ۳۷ برگ: ۶-۳ شکل

  ۵۷  ............................ ................................  تهران سنگی چاپ در الحاقات ۹۷ صفحۀ: ۷-۳ کلش

  ۵۹  ..................................................  بیتی چستر کتابخانۀ ۲/۳۶۴۰ نسخۀ از پ۱۱۴ برگ: ۸-۳ شکل

  ۶۰  ......................................................................  بریتانیا کتابخانۀ نسخۀ ۲۷ صفحۀ: ۹-۳ شکل

  ۶۳  ...........................  پرینستون دانشگاه کتابخانۀ گرت مجموعۀ ۷۵ شمارۀ نسخۀ از پ۱ برگ: ۱۰-۳ لشک

  ۶۴  ............................. ................................  گرت مجموعۀ ۷۵ شمارۀ نسخۀ ر۱۰ برگ: ۱۱-۳ کلش

  قسمت دوم

  ۸۳  .... ................................................................................................  : عضاده۱-۴ شکل

  ۱۶۰  ............................ ................................................................  : لوح اتصاالت۲-۴ شکل

  ۱۷۱  .......................................................................  : دایرۀ مدرج برای تعیین عرض ماه۱-۵ شکل

  ۱۷۶  .....................................................................................................  قطب: ۲-۵ شکل

  ۱۷۷  .............................................................................  قطب: نصب عضاده بر روی ۳-۵ شکل

  ۱۷۹  .....................................................................  : نصب عضاده و قطب روی صفیحه۴-۵ شکل
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  ۱۸۱  .....................................................................  : ترتیب قرار گرفتن عضاده و مسطره ۵-۵شکل

  ۲۱۳  .... ................................................................................................  : عضاده۱-۶ شکل

  ۲۱۷  .... ................................................................................................  : مسطره۲-۶ شکل

  ۲۶۸  ............................ ................................................................  اتصاالت لوح: ۳-۶ شکل

  ۲۷۸  ....................................................................... : دایرۀ مدرج برای تعیین عرض ماه۱-۷ شکل

  ۲۸۳  .....................................................................................................  : قطب۲-۷ شکل

  ۲۸۴  .............................................................................  : نصب عضاده بر روی قطب۳-۷ شکل

  ۲۸۵  .....................................................................  نصب عضاده و قطب روی صفیحه :۴-۷شکل 

  ۲۸۷  .....................................................................  : ترتیب قرار گرفتن عضاده و مسطره۵-۷شکل 

  ۳۲۷  ...................... ................................................................  : صفیحه و منطقۀ ماه۱-۸شکل 

  ۳۳۶  ............................ ................................................................  : لوح اتصاالت۲-۸شکل 

  قسمت سوم

  ۳۷۵  ................................................................................  ای از نسخۀ خطی : صفحه۱-۹شکل 

  ۳۷۶  ..............................................................  های صفیحه در نسخۀ فارسی بندی : درجه۲-۹شکل 

  ۳۹۰  ...............................................................................................: مدار عطارد۳-۹شکل 

  ۳۹۲  ...................... ................................................................  ز معدل المسیر: مرک۴-۹شکل 

  ۳۹۵  ............................ ................................................................  : طبق المناطق۵-۹شکل 

  ۳۹۸  ...................................................................... : روش مدرج کردن لبۀ قطر عضاده۶-۹شکل 

  ۴۰۰  ..................................................................  )۱: روش مدرج کردن لبۀ قطر عضاده (۷-۹شکل 

  ۴۰۱  .................................................................  )۲: روش مدرج کردن لبۀ قطر عضاده (۸-۹شکل 

  ۴۰۲  .................................................................  )۳: روش مدرج کردن لبۀ قطر عضاده (۹-۹شکل 

  ۴۰۳  ................................................................  )۴( : روش مدرج کردن لبۀ قطر عضاده۱۰-۹شکل 

  ۴۰۴  ... ................................................................................................  : عضاده۱۱-۹ شکل

  ۴۰۶  ..................................................................................................  : مسطره۱۲-۹شکل 

  ۴۱۱  ...............................................  های سمت و نسبت آن با مقنطرات و کرۀ سماوی : دایره۱۳-۹شکل 

یر دایره۱۴-۹شکل    ۴۱۲  ................................................................. های سمت روی صفیحه : تصو

  ۴۱۳  ......................................  ماه عرض گیری دراندازه مقنطرات های دایره تصویر استفاده از: ۱۵-۹ شکل

  ۴۱۶  ............................................................... االوج متحد هب موسوم دوم نوع صفیحۀ: ۱۶-۹ شکل
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  ۴۱۸  ..........................................................  المناطق متوازی به موسوم سوم نوع صفیحۀ: ۱۷-۹ شکل

  ۴۲۰  .........................................................  المناطق متحد به موسوم چهارم نوع صفیحۀ: ۱۸-۹ شکل

  ۴۲۱  ........................................................................  المناطق متحد صفیحۀ عضادۀ: ۱۹-۹ شکل

  ۴۲۳  ...........................................................  المنطقتین ذو به موسوم پنجم نوع صفیحۀ: ۲۰-۹ شکل

  ۴۲۵  ................................................المرکز تحدم و األوج متحد المناطق متوازی صفیحۀ: ۲۱-۹ شکل

  ۴۲۷  .......................................... )األوج متحد( دوم صفیحۀ در عطارد ای دایره تدویر فلک: ۲۲-۹ شکل

  ۴۲۸  ................................  )المناطق متوازی( سوم نوع صفیحۀ در عطارد ای دایره حامل فلک: ۲۳-۹ شکل

  ۴۲۹  ............................. ................................................................  : مدار عطارد۲۴-۹ شکل

  ۴۳۰  ..............................................................................  : مسیر مرکز تدویر عطارد ۲۵-۹ شکل

  ۴۳۲  .................................................................  : ترسیم مسیر مرکز فلک تدویر عطارد۲۶-۹ شکل

  ۴۳۵  ........................................................................ : روش یافتن مرکز تدویر عطارد۲۷-۹شکل 

  ۴۳۶  .............................................................................  های عطارد : مرکزهای فلک۲۸-۹ شکل

  ۴۳۸  .........................................  المناطق متوازی صفیحۀ در عطارد تدویر فلک مرکز مسیر: ۲۹-۹شکل 

  ۴۳۹  ..............................................  المناطق متوازی صفیحۀهای عطارد در  : مرکزهای فلک۳۰-۹شکل 

  ۴۴۳  ....................................................  اسطرالب محرف عضادۀ اسبک، اسبک، و محور: ۱-۱۰ شکل

  ۴۴۴  ...............................................................  : الگوی بطلمیوسی خورشید در صفیحه۲-۱۰ شکل

  ۴۴۶  ..................  األوج مختلف های صفیحه در خورشید دایرةالبروجی طول آوردن دست به روش: ۳-۱۰ شکل

  ۴۴۸  .....................متحد األوج های صفیحه در خورشید دایرةالبروجی طول آوردن دست به روش: ۴-۱۰شکل 

  ۴۵۰  .......................................  خورشید رایب تدویر فلک و مرکز خارج فلک الگوی ارزی هم: ۵-۱۰ شکل

  ۴۵۲  ...............................................  زهره و خارجی سیارات حرکت برای بطلمیوس الگوی: ۶-۱۰ شکل

  ۴۵۴  .............................................  خارجی سیارات به نسبت خورشید میانگین طول موضع: ۷-۱۰ شکل

  ۴۵۵  ..................................................................  عطارد حرکت برای بطلمیوس الگوی: ۸-۱۰ شکل

  ۴۵۵  .... ................................................................  زهره حرکت برای بطلمیوس الگوی: ۹-۱۰ شکل

  ۴۵۷  .... ................................................................  هما حرکت برای بطلمیوس الگوی: ۱۰-۱۰ شکل

  ۴۶۰  ............................ ................................................................  مریخ: الف ،۱۱-۱۰ شکل

  ۴۶۱  ..............................................................................................  مریخ: ب ،۱۱-۱۰ شکل

  ۴۶۲  ............................. ................................................................  زهره: الف ،۱۲-۱۰ کلش

  ۴۶۳  ...............................................................................................  مریخ: ج ،۱۱-۱۰ شکل

  ۴۶۴  ................................................................................................  مریخ: د ،۱۱-۱۰ شکل
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  ۴۶۵  ...............................................................................................  زهره: ب ،۱۲-۱۰ شکل

  ۴۶۶  ...............................................................................................  ماه: الف ،۱۳-۱۰ شکل

  ۴۶۸  .................................................................................................  ماه: ب ،۱۳-۱۰ شکل

  ۴۶۹  .................................................................................................  ماه: ج ،۱۳-۱۰ شکل

  ۴۷۰  .................................................................................................. ماه: د ،۱۳-۱۰ شکل

  ۴۷۱  ..................................................................................................  ماه:  ه ،۱۳-۱۰ شکل

  ۴۷۲  ............................ ................................................................  زحل: الف ،۱۴-۱۰ شکل

  ۴۷۳  ..............................................................................................  زحل: ب ،۱۴-۱۰ شکل

  ۴۷۴  ...............................................................................................  زحل: ج ،۱۴-۱۰ شکل

  ۴۷۵  ..............  )تدویر فلک مرکز آوردن دست به در اول نوع با دوم نوع صفیحۀ ارزی هم( زحل: د ،۱۴-۱۰ شکل

  ۴۷۷  ............................. ................................  المناطق متوازی صفیحۀ در مریخ: الف ،۱۵-۱۰ شکل

  ۴۷۸  ...............................................................  المناطق متوازی صفیحۀ در مریخ: ب ،۱۵-۱۰ شکل

 مختلف -االوج مختلف صفیحۀ و المناطق متوازی صفیحۀ در مریخ تدویر فلک مرکز آوردن دست به روش ارزی هم: ۱۶-۱۰ شکل

  ۴۷۹  ...........................................................................................................................  المرکز

  ۴۸۱  ...............................................................  المناطق متوازی صفیحۀ در مریخ: ج ،۱۵-۱۰ شکل

  ۴۸۲  ................................................................  المناطق متوازی صفیحۀ در مریخ: د ،۱۵-۱۰ شکل

  ۴۸۳  ...............................................................  المناطق متوازی صفیحۀ در ماه: الف ،۱۷-۱۰ شکل

  ۴۸۴  .................................................................  المناطق متوازی صفیحۀ در ماه: ب ،۱۷-۱۰ شکل

  ۴۸۵  ..................................................................  المناطق متوازی صفیحۀ در ماه: ج ،۱۷-۱۰ شکل

  ۴۸۶  ... ................................................................  المناطق متوازی صفیحۀ در ماه: د ،۱۷-۱۰ شکل

  ۴۸۷  ..................................................................  المناطق متوازی صفیحۀ در ماه:  ه ،۱۷-۱۰ شکل

  ۴۸۸  .......................... لمناطقا متوازی های صفیحه در ماه دایرةالبروجی طول آوردن دست به: ۱۸-۱۰ شکل

  ۴۹۰  ............................ ................................................................  زهره الگوی: ۱۹-۱۰ شکل

  ۴۹۱  ....................................................  االوج متحد -المناطق متوازی صفیحۀ در زهره :۲۰-۱۰ شکل

  ۴۹۲  ............................ ................................  چهارم و سوم گروه های صفیحه ارزی هم :۲۱-۱۰ شکل

  ۴۹۴  ..........................................................................  دایرةالبروج روی ماه موضع: ۲۲-۱۰ شکل

  ۴۹۶  .......................... المرکز مختلف -االوج متحد صفیحۀ در ای دایره حامل فلک با عطارد: ۲۳-۱۰ شکل

  ۵۰۲  .....................................  داده شده در الحاق پنجم  : مدرج کردن بخشی از ابزار توضیح۲۴-۱۰ شکل

۵۰۳  ..............................................................  داده شده در الحاق پنجم  : ابزار توضیح۲۵-۱۰ شکل
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  ها فهرست جدول

  قسمت سوم

  ۳۷۲  ..............................................................  : چگالی مواد و وزن طبق المناطق (الف)۱-۹ جدول

  ۳۷۳  ...............................................................  : چگالی مواد و وزن طبق المناطق (ب)۲-۹ جدول

  ۳۷۳  ................................................................  ی مواد و وزن طبق المناطق (ج): چگال۳-۹ جدول

  ۳۷۹  ......................................................... ای اوج سیارات از اوج خورشید : فاصلۀ زاویه۴-۹ جدول

  ۳۸۰  ...........................................................................  زیج خاقانی: اوج سیارات در ۵-۹ جدول

  ۳۸۸  ............................................................................. سیارات تدویر فلک شعاع: ۶-۹جدول 

  ۳۹۳  ........................................................................................  های عرض : نشانه۷-۹ جدول

  ۳۹۴  ..................................................................................................  : نطاقات۸-۹ جدول

  ۳۹۸  ..............................................................................  گذاری روی عضاده : نشانه۹-۹ جدول

  ۴۱۵  ......................................................................  های صفیحۀ متحد األوج : مؤلفه۱۰-۹ جدول

  ۴۱۷  ..................................................................  های صفیحۀ متوازی المناطق : مؤلفه۱۱-۹ جدول

  ۴۱۹  ... ................................................................  های صفیحۀ متحد المناطق : مؤلفه۱۲-۹ جدول

  ۴۲۲  ......................................................................  های صفیحۀ ذوالمنطقتین : مؤلفه۱۳-۹ جدول
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  اختصارات قسمت اول و سوم

  درگذشت ....................... ................................  د.
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  اختصارات قسمت دوم

  کم یکی از نسخ خطی حاوی عبارت متمایز شده است اما مصحح آن را اضافه تشخیص داده است. +: دست

  ز شده را ندارد و مصحح آن را افتادگی تشخیص داده است.کم یکی از نسخ خطی عبارت متمای : دست-

  ها / /: شمارۀ صفحه یا شمارۀ برگ نسخه

   های مترجم به ترجمۀ فارسی []: افزوده

  توضیحات مترجم به ترجمۀ فارسی(): 

  تهران ملک ملی کتابخانۀ ۵/۳۱۸۰ خطی شمارۀ نسخۀم: 

  انتهر دانشگاهکتابخانۀ مرکزی  ۲۵۰۸ شمارۀخطی  نسخۀت: 

  ایران ملی کتابخانۀ ۲/۶۹۸۴ شمارۀخطی  نسخۀل: 

  ق۱۳۰۶ سال در خوانساری حسینی صادق محمدس: چاپ سنگی 

  ایرلند دوبلین بیتی چستر کتابخانۀ ۲/۳۶۴۰ شمارۀخطی  نسخۀد: 

  شود) نگهداری می بریتانیا کتابخانۀ اکنون در که( هند دیوان کتابخانۀ ۲۱۰ شمارۀ نسخۀب: 
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  پیش گفتار

دهد  هستۀ اصلی این رساله را بررسی ابزاری نجومی به نام طبق المناطق تشکیل می

ق)، روش ساخت و کار با آن را ۸۳۲الدین جمشید کاشانی (د.  که مخترع آن، غیاث

به تفصیل توضیح داده است. پیش از این، تنها  الحدائقنزهة ای عربی به نام  در رساله

م) دربارۀ ایــن ابــزار ۲۰۰۹-۱۹۱۲یک مورخ علم آمریکایی به نام ای. اس. ِکِندی (

 همۀ تحقیقات است. اما  عاتی انجام دادهلاطم
ً
از  فارسی ای هبر اساس رسال اوتقریبا

چــون و  در استانبول نوشته شــده اســتکه حدود یک قرن بعد  استعثمانی  مؤلفی

ود دارد، بر آن وج الحاقاتو  نزهة الحدائقهای فراوانی میان این متن و رسالۀ  تفاوت

، ترجمۀ فارسی دو رسالۀ عربــی هر سه رسالهانتقادی  صحیحت آن شدم که، عالوه بر

هــای  (نــک بخش عرضــه کــنم رســالهرا در این  )الحاقاتو  نزهة الحدائقکاشانی (

ام از دوباره  نیز سعی کرده اختصاص دارد شرحبه  قسمت سوم که. در فتم)چهارم تا ه

 توضــیحات جمشــیدکاری بپرهیزم به این معنی که هر جا تحقیقات کندی منطبق با 

امــا بــاقی مطالــب کاشانی بوده است، خواننده را به همان تحقیقــات ارجــاع دهــم. 

های نهم و دهم).  ام (نک بخش ها را تا آنجا که ممکن بوده بررسی و شرح کرده رساله

 ،ام. در بخــش اول سه بخش را نیز به عنوان مقدمــه در قســمت اول رســاله گنجانــده

رود،  کلیاتی در زمینۀ پیشینۀ طبق المناطق که نوعی صفیحۀ تعدیلگر بــه شــمار مــی

ام. در بخــش  ام و کاربردهای این دسته از ابزارها را به اجمال توضیح داده عرضه کرده

هــای علمــی کاشــانی پــیش از عزیمــت بــه  ام بر زندگی و فعالیت ری داشتهمرو ،دوم

های  سمرقند که پیش از این به آن توجه چندانی نشده بــود. در بخــش ســوم، نســخه

و رسالۀ فارسی نوشته شــده در اســتانبول را معرفــی و  الحاقات ،نزهة الحدائقخطی 

  ام.  مطالعه کرده
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ــزاری اســت دایــره صــفیحۀ تعــدیلگر ای شــکل شــبیه بــه اســطرالب کــه کــاربرد اصــلی آن بــه  اب

دســت آوردن طــول دایرةالبروجــی ســیارات بــدون انجــام محاســبات عــددی اســت. اگرچــه ایــن 

ــان  ــزار در دورۀ اســالمی اختــراع و ســاخته شــد، امــا ابزارهــایی بــا خصوصــیات مشــابه در یون اب

  تأثیرگذار بر این ابزار دانست.  ها را توان آن باستان وجود داشته است که می

 هــر کــدام از مؤلفــان نــام در دورۀ اسالمی نام یگانــه
ً
ی ای بــه ایــن ابــزار داده نشــد و تقریبــا

بــه آن  »طبــق المنــاطق«و » الصــفیحة«، »الصــفیحة الزیجیــة«، »زیــج الصــفائح«ماننــد  خــاص

ــد ــزار در زبان. دادن ــن اب ــروزه ای ــام  ام ــه ن ــایی ب ــای اروپ ــده می Equatoriumه ــه  خوان ــود ک ش

کـــه معنـــای  گردد بـــازمیدرزبـــان التـــین  aequareو فعـــل  aequatioبـــه اســـم  آنریشـــۀ 

ــتش  ــری«نخس ــردن«و » براب ــر ک ــده» براب ــل در س ــن فع ــه ای البت ــت.  ــای  اس ــه معن ــه ب های میان

نیــز کــه بــه معنــای معادلــه و  equationو واژۀ  رفتــه اســت تعــدیل ســیارات بــه کــار می ۀمحاسب

در » تعــدیل« شــده اســت. گرفتــهرود، از همــین ریشــه  بــه کــار مــیبــان انگلیســی در ز» تعــدیل«

ای اســت کــه بایــد بــه زاویــۀ طــول میــانگین ســیاره  نجوم باستان و دورۀ اسالمی بــه معنــای زاویــه

افزود یــا از آن کــم کــرد تــا بــه طــول حقیقــی ســیاره رســید. ویژگــی اصــلی صــفیحۀ تعــدیلگر یــا 

Equatorium هــای  هــا بــا روش بــر طــول میــانگین آندیل ســیارات را تعــ نیز همــین اســت کــه
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دهــد. بــه  بــه دســت مــیکنــد و طــول حقیقــی ســیارات را  غیــر عــددی و محاســباتی اعمــال می

ــزار را از ریشــۀ  ــام ایــن اب ــاخته» تعــدیل«همــین دلیــل ن ــزار را رســالهمــا در ایــن  اند. س ، ایــن اب

شــکل ظــاهری ابــزار اســت و  دهندۀ هــم نشــان» صــفیحه«ایم، چــون  نامیــده» صفیحۀ تعدیلگر«

ــته ــزار خــود گذاش ــر روی اب ــه آن را ب ــامی شــبیه ب ــدلس ن ــان ان ــم » تعــدیلگر«اند.  هــم منجم ه

   بیانگر کار اصلی ابزار است.

 

 . مکــانیکی۳؛ مثلثــاتی. ۲. هندسی؛ ۱تقسیم کرد:  کلیبه سه دستۀ توان  در مجموع میرا  این ابزار

)Comes 1998, 227, 1991, 18( .با هندسی تعدیلگر های  صفیحه 
ً
ســاختار  دقت باالییتقریبا

هــم در ایــن دســته جــای  طبــق المنــاطق کاشــانیو  کنند ای را بازتولید می هندسی الگوهای سیاره

  گیرد.  می

 بهیابی خطی  درون باها را  ها، تعدیل های زیج با استفاده از دادهریاضی  تعدیلگر های صفیحه

عناصر مکانیکی  ودنده  رخمکانیکی دارای چتعدیلگر های  صفیحه .کنند روش ترسیمی حساب می

سیاره بدهند. بدین ترتیب حرکت حقیقی و حرکتی متناسب با  سرعتای روی ابزار  نقطهبه تا  هستند

   دهند. سیاره موقعیت آن را نیز به دست میحرکت  با بازسازی

ان اندلسی، ابن سمح، زرقــالی و های شناخته شده دربارۀ این ابزار از منجم ترین رساله قدیم

ق) ۳۵۰کند ابوجعفر خــازن (ح  هایی وجود دارد که ثابت می نشانهاما  باقی مانده است.صلت ابو 

کــه متأســفانه تنهــا  زیــج الصــفائحای به نام  اولین بار دربارۀ ساخت و استفاده از این ابزار در رساله

های یاد شــده بــه زبــان  همۀ رساله نسخۀ ناقصی از آن به دست ما رسیده است، سخن گفته است.

ها یک رسالۀ دیگر نیز از دورۀ اسالمی دربارۀ ایــن ابــزار نوشــته شــده  اند و بجز آن عربی نوشته شده

اروپــا  های متعددی هــم در الدین جمشید کاشانی است. رساله غیاث نزهة الحدائقاست که همان 
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های میانــه)،  ، کاستیلی (اسپانیایی ســدههای التینی به زبانسیزدهم تا هفدهم میالدی های  در سده

  اند.  تألیف شده، عبری و ... دربارۀ این ابزار میانه انگلیسی

 اساس همۀ صفیحه
ً
تدویر بطلمیوس است و حرکت سیاره  حامل و فلک ها نظریۀ فلک تقریبا

اما در حقیقت در نجــوم بطلمیــوس زاویــۀ کــوچکی میــان  کنند. را در صفحۀ دایرةالبروج فرض می

های تعــدیلگر  وجــود دارد کــه در صــفیحهدایرةالبــروج  باسیارات و فلک تدویر فلک حامل صفحۀ 

محاسبه بسیار یابد اما  کمی کاهش محاسبات دقت شود که  این امر باعث می .شود صفر فرض می

  شود.  تر انجام می تر و سریع ساده

ای کوچــک (فلــک  رهای ثابــت در دایــ بر اساس نظریۀ بطلمیوس، سیارات با ســرعت زاویــه

 شــود، خوانــده می فلک حامــلکه تر  ای بزرگ بر گرد دایره فلک تدویرمرکز  .کنند تدویر) حرکت می

ای دارد. بــه  شــود، فاصــله کند. مرکز فلک حامل از مرکز زمین که مرکز عالم هم تصور می دوران می

یاره است، بر مبنــای شود و در راستای خط اوج و حضیض س این فاصله که خروج از مرکز گفته می

فلــک ای سیارات نسبت به مرکز عالم یا مرکــز  . سرعت زاویهشد رصدها مقدار ثابتی نسبت داده می

المسیر ثابت  به نام نقطۀ معدل دیگریای سیاره نسبت به نقطۀ  ثابت نیست بلکه سرعت زاویهحامل 

ات خــارجی و زهــره نقطه در مورد ســیاراین  فاصلۀروی خط اوج و حضیض سیاره است؛ است که 

 
ً
است. بــدین صــورت روی خط اوج و حضیض مرکز عالم  ازحامل فلک مرکز  دو برابر فاصلۀدقیقا

 در نقطۀ میانی معدل
ً
جهــت خــط اوج و . گیــرد المسیر و مرکز زمین جای می مرکز فلک حامل دقیقا

  هر سیاره متفاوت است و به موقعیت اوج سیاره وابسته است.  حضیض برای

.طول ۱توان تابعی از دو متغیر مستقل در نظر گرفت:  ةالبروجی حقیقی سیاره را میطول دایر

(حرکــت ســیاره در  خاصــه. ۲دایرةالبروجی میانگین (حرکت مرکز فلک تدویر روی فلک حامل) و 

فلک تدویر). اختالف کمی بین الگوهای سیارات مختلــف وجــود دارد: الگوهــای زهــره، مــریخ، 

 مشتری و زحل 
ً
تر است و به فلک  کنند. الگوی خورشید حتی ساده از قوانین یاد شده پیروی میدقیقا




