
  
 

  
  
  
  
  
  
  

نقد و بررسي  
، متني پارسي در نجوم از قرن پنجم هجري*   روضةالمنجمينّ

● عسکر بهرامي   
  

ن، شهمردان بن ابيالخير، به تصحيح و تحقيـق جليـل اخـوان زنجـاني، مرکـز نشـر المنجميّ روضة
ميراث مکتوب و کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمي، تهران 1382، 670 (پنجاه و دو + 

618) صفحه.  
در پي ورود اسالم به ايران، زبان عربي، که نخست زبان دين بود، در اندک زماني جاي زبان پهلـوي
را گرفت و زبان ديواني نيز شد. تا قرن پنجم هجري بسياري از نوشتههاي پهلـوي بـه عربـي برگردانـده
شدند. نويسندگان ايراني هم غالباً آثار خود را به زبان عربي مينوشتند. متعاقباً گروهي از نويسـندگان بـه

نگارش آثار فارسي يا ترجمه و تحرير فارسي نوشتههاي عربي پرداختند.   
در زمينة نجوم به ويژه احکام نجوم که مردم عادي بدان توجهّ بيشتري نشان ميدادند نيـز، تـا قـرن
پنجم هجري، آثار متعدديّ به زبان عربي نوشته شده بود و نياز به نوشـتن آثـار فارسـي در ايـن بـاب يـا
برگرداندن آثار عربي به فارسي شماري از نويسندگان و مترجمان را به اين راه کشاند. يکي از کتابهـايي

بود.    المنجمينّ روضة که در پاسخ به اين نياز پديد آمد همين
از زندگي و آثار نويسندة کتاب، شهمردان بن ابيالخير رازي، آگاهي چنداني در دست نيست جز اينکه 
اسـت. (منـزوي در قرن پنجم هجري در گرگان و استرآباد ميزيسته و دبير و مستوفي و دانشـمند بـوده
نامه، ص 5) از اشارههاي پراکنـدة خـود او در همـين اثـر و اثـر ديگـرش، فرّخ 1382، ج 4،  ش 2931؛

                                                 
فرهنگستان، شمارة 32، زمستان 1385، صص87-77.   نامة *
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البدايع، کتـابي در  الرموز،ّ حلّ عالئي، بر ميآيد که کتابهاي ديگري نيز نوشته است، از جمله نزهتنامة
تاريخ، و کتابي در علم کيميا. (جهانپور 1355، ص 624-625؛ کُمپانيوني، حاشية ص 182 به بعد)  

از او بـا عنـوان المنجمينّ روضة شهمردان در نجوم شاگرد ابوالحسن علي بن احمد نسوي بوده و در

 ،1355 (چاپ عکسـي)، ص 152، 426 و 483؛ جهـانپور المنجمينّ استاد مختص ياد ميکند (←روضة
ص 899) و اين همان عنواني است که خواجه نصـيرالدين طوسـي هـم بـراي نسـوي آورده اسـت (← 

قرباني 1351، ص 27) .  
روضة شهمردان، همچنان که اشاره شد، دبير بوده ولي به نجوم نيز عالقه داشته است. او، در مقدمه

(چاپ عکسي، ص 482)، در سبب تأليف اين کتاب مينويسد که «ايـن نـه علـم و صـناعت»  المنجمينّ
1382، ج 4،  اوست و ميافزايد که آن را به اشارت حکيم علي بن ابراهيم کرماني تـأليف کـرده (منـزوي
ش 2931؛ طهراني 1311، ص 257) و بر آن بوده تا اثري فـراهم آورد عـاري از حشـو و آسـانخـوان و 

درخورِ استفادة پارسيدانان و، با اين همه، به دورِ از دريِ مطلق که از تازي دشوارتر است.  
در دست است و نيـز گسـترة تـاريخ کتابـت آنهـا المنجمينّ روضة نسخههاي خطّي پرشماري که از
نشان ميدهد که اين کتاب طيّ قرون متمادي اثر مهّمي به شمار ميرفته و محبوبيّت بسيار داشته است. 
قديمترين نسخة موجود تقريباً چهل سال پس از تاريخ تأليف کتاب نوشته شـده و شـش نسـخة شـناخته
روضـة شدة ديگر در فاصلة قرنهاي نهم تا يازدهم هجري استنساخ شدهاند و اين نشـان مـيدهـد کـه

از زمان نگارش تا شش قرن همچنان مورد توجهّ اهل اين صناعت و مأخذ تأليفات ديگـر بـوده المنجمينّ
است. (جهانپور 1355، ص 899-900؛ کُمپانيوني، حاشية ص 192 به بعد؛ منزوي 1377، ص 7)   

روضـة (يـا، چنـان کـه در آنجـا آورده، المنجمينّ روضة عالئي، چند بار به نزهتنامة شهمردان در
المنجّم) اشاره کرده و اطالعاتيّ دربارة  آن به دست داده و آن را شامل «پانزده مقالت» توصـيف و مقالـة
1355، ص  عالئـي، ص 370، 386-387؛ جهـانپور نامة نزهت( هفتم آن را به طور کامل نقل کرده است.

  (625
کتاب، به شيوة مرسوم پيشينيان، با ستايش خداوند و فرستادن درود بر رسول اکرم صـلّي اهللا عليـه و
آله و سلّم و بزرگان دين آغاز ميشود. آنگاه «گفتار اندر سبب اين کتاب» ميآيـد کـه، در آن، فهرسـت

مقالههاي کتاب نيز ذکر ميشود.   
شهمردان در آغاز هر يک از پانزده (برخي نسخهها چهارده) مقالة کتاب، پس از مقدّمـهاي کوتـاه در

بيان موضوع آن، فهرست ابواب و مباحث مطرح شده در آن را ميآورد.   
در مقالة اول، حسابالهند در ده باب، نخست شُمار و ارقام هندي يعني همان دستگاه شمار دهگـاني
و ارقام رايج کنوني را ميشناساند؛ سپس «شش عمل اصلي حساب» (چهار عمل اصلي کنوني و تضعيف 
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ـ  نصف کردن) و ميزانها (بررسي درستي محاسـبات) را شـرح مـيدهـد و ـ و تنصيف ـ دو برابر کردن
بحثي در به کار بردن عملهاي نجومي و «آنچ به کار بايذ اندر عمل ضرب و قسمت» را مطرح ميکند.  
در مقالة دوم، مباحثي چون حروف جمل، سال و ماه و روزها و تاريخ پارسي و تازي و رومـي، و چنـد

جدول مربوط به آنها را ميآورد.   
در مقالة سوم با عنوان «اعياد الملل و التواريخ» تاريخها، جشنهـا، و رسـمهـاي پارسـيان، عيـدها و

روزهاي تازيان، عيدها و روزهاي روميان، و روزهاي جهودان را ميشناساند.   
در مقالة چهارم با عنوان «مدخل في علم النّجوم»، در هفت باب، مباحثي چون نهاد فلکها، اسطقس 
و ارکان، عقدة جوزَهَر، بخشش فلک هشتم، خانههاي ستارگان از منطقةالبروج، نظـر و اتّصـال بـرجهـا و
ستارگان، طبع ستارگان و سعادت و نحوسـت آنهـا و شـبانروز را مطـرح مـيکنـد و، در چنـدين جـدول، 

اطالعاتيّ از آنها به دست ميدهد.   
در مقالة پنجم باعنوان «مسايل في العلل و االسباب»، نويسنده به روش پرسش و پاسخ و چه بسا به 
ـ از جمله سبب گـرد که از مآخذ مهّم شهمردان بوده، هفده مسئلة نجومي التفهيمّ پيروي از ابوريحان در
بودن فلک، نهاد زمين، مشرق و مغرب و سير ستارگان و خانهها و شرف و طبع آنها، سبب نخست نهادن 

برج حمل ـ را پيش ميکشد و به آنها پاسخ ميدهد.  
موضوع مقالة ششم در هفده باب «معرفت اسطرالب» اسـت کـه، در آن، نويسـنده، پـس از معرفـيّ

ارتفـاع گـرفتن و تعيـين اجزاي اسطرالب و خطها و دايرههاي آن، به کاربردهاي اين ابزار مـيپـردازد و
ساعتها و قوس و روز و شب و مطالع بروج و تقويم شمس را  ميآموزد.   

مقالة هفتم با عنوان «در عمل اختيارات» به احکام نجوم اختصاص دارد. نگاهي گذرا به فهرستهاي 
نسخههاي خطّي به ويژه تقويم ها (← منزوي، 1382) نشان ميدهـد کـه احکـام نجـوم همـواره مـورد 
عالقة خاصّ و عام بوده و مطالب آن در کتابها و رسالههاي پرشمار به جا مانده است. اختيارات و تعيين 
سعد و نحس اوقات براي اعمال روزانه چون بنا نهادن و خريـد و فـروش و حتـيّ گرمابـه رفـتن و نامـه
نوشتن و اسب تاختن و هم براي اقدامات مهّم کشوري چون رفتن به جنگ يا گشودن خراج معمول بوده 
است. شهمردان، در اين مقاله، شرح احکام مربوط به اعمال روزمرّه را ميآورد که براي آنها خاستگاههـاي
نيـز مارسپندان»؛ آذرباد «اندرز چندي از جمله رسوم ايران باستان، ميتوان بازجست. (← جاماسپ آسانا،

← والبريج)  
در مقالة هشتم، مؤلفّ به مبحث ضمير ميپردازد و آن را «علمي سخت نيکو و طرفه» ميخواند کـه
«خواصّ و عوام را» بدان «شعف بسيار بوَد که چون از نهاني دل و انديشه خبر دهند شوقي خيزد و عجب 
(چاپ عکسـي)،  المنجمينّ مانند و چون از طالع والدت در مانند به ضرورت رجوع يا ضمير کنند» (روضة

ص 146). در آغاز باب بيستم اين مقاله، در تعريف علم خبي آمده است:   
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«علم خبي آن است که کسي چيزي جايگاهي پنهان کند و تو را از آن چند نشان ببايـد دادن». (همـان،
ص 165؛ قسالتفهيم،ّ ص 538)  

به ديگر سخن، ضمير خواندنِ ذهن است و خبي آگاهي دادن از چيزي که کسي در مشت يا کيسه يا 
جيب پنهان کرده باشد. شهمردان مينويسد که در اين باب تصنيف بسـيار کـردهانـد؛ از ايـن رو، در ايـن

مقاله، به اختصار روي کرده است.   
در اين بخش از کتاب، نويسنده، پس از شرح اعمال نجومي و احکام، ضرورت پرداختن به زيج تقويم 
را مطرح ميسازد و، از اينرو، مقالة نهم را در پـانزده بـاب بـه زيـج تقـويم و حـلّ آن و شـرح کارهـايي
اختصاص ميدهد که براي تقويم کردن بايد انجام داد. در اين مقاله، پـس از مقدّمـه شـامل توضـيحاتي
دربارة تقويم آفتاب و ماه و جوزهرَ و پنج ستارة رونده (سيّارات) و کواکب ثابته، چند مبحـث ديگـر دربـارة
ساعات روز، به دست آوردن طالع تحويل سال، ديدن ماه نو، و خسوف و کسوف بـه همـراه جـدولهـايي

چند ميآيد.  
موضوع ديگري که در باب آن نيز، به نوشتة شهمردان، بسيار تصنيف کـردهانـد احکـام سـال اسـت.
نويسنده، در مقالة دهم، شامل چهارده باب، پس از بحثي «اندر دليلهايي که از بهر احکام بـه کـار بايـد
بيرونِ شکلِ طالع» و ذکر جدولهاي تسيير درجة قسمتها و انتهاي ستارگان و برجهاي قِرانِ مشتري و 
زحل، در مقدمة احکام مي آورد: هر وقت که طالع سال برجي ثابت باشد، همة سال را بـر آن حکـم بايـد
کرد. او، در چند باب، علّت نجوميِ  پيدايش گرما و سرما و بارندگي و حتّي گراني و ارزاني و فتنه و جنگ 

را شرح ميدهد و اطّالعات مربوط به آن را در چندين جدول به دست ميدهد.   
در مقالة يازدهم، از کارهايي ياد ميشود که براي تعيين درستي درجة طالع با استفاده از ارتفاع در روز 
و شب و تسوية بيوت به کار بايد برد و همچنين آنچه از بهر تحويل «سني المواليد» بايد بدان بپيونـدد. از
اين رو، چند عمل مفرد چون بيرون آوردن تاريخ و شعاع و تسييرات و مطالع و مانند آن را شرح ميدهـد.
«بـاب»  او اين بحث را با عنوان «در اعمال المواليد و تحاويل سنيها» در سه «نوع» و هـر نـوعي چنـد

مطرح ميسازد.   
سه مقالة بعدي نيز به همين مبحث اختصاص دارند. در مقالة دوازدهم با عنوان «در نمو ذارات» پـنج
نمودار بطلميوس، واليس، هند، هرمس، و زرادشت آمده است. در مقالة سيزدهم شامل بيست و سه بـاب،
به «احکام المواليد» پرداخته شده و مقالة چهاردهم در پانزده باب به «احکـام سـني المواليـد» اختصـاص

يافته است.   
در مقالة پانزدهم، يکي از مهمترين مباحث نجومي آمده است. شهمردان، در آغاز اين مقاله، نخسـت
الهندسـة، از کتـاب اشاره ميکند که استادش علي بن احمد نسوي، مشـهور بـه االسـتاذ المخـتص فـي
فلکـي و قـدر عبدالرحمانّ صوفي (وفات: 376)، مشهورترين و دقيقترين اثـر دربـارة صـورَ صورالکواکب
ظاهري و طول و عرض ستارگان، روايتي مختصر پديد آورده است و،  پس از برشمردن کاستيهاي ايـن
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«مختصر» ميکوشد تا، ضمن سادهتر کردن مبحث، برخي دادههاي آن به ويژه مختصّات ستارگان را، که 

بر اثر حرکت تقديمي پيوسته در حال تغييرند، بهروز کند.  
از کساني نام برده شده که در تأليف آن از آثارشان استفاده شده اسـت المنجمينّ روضة در چند جاي
منسـوب بـه او2)، ابوريحـان خـواصّ مجسطي، ثمره، اربعه1، ـ از ابوالقاسم فلسفي، بطلميوس (کتابهاي
صـوفي، )، ابو معشر بلخي، بتّاني، خوارزمي، احمد بـن عبـدالجليل سـجزي، عبـدالرحمانّ بيروني (التفهيمّ
و، سـرانجام، منسوب بـه او)، اسرار )، هِرمِس (کتاب (قراناتِ بازيار مجملاالصول)، و (زيج کوشيار گيالني
(چاپ عکسي)، صفحات مختلف؛ نيز ←  المنجمينّ استادش ابوالحسن علي بن احمد نسوي. (←روضة

جهانپور 1355، ص 899)  
  

دربارة تصحيح حاضر  
و مؤلفّ آن پرداخته و  المنجمينّ روضة شماري از پژوهشگران معاصر، گذرا و گاه حتّي به تفصيل، به

المنجمـينّ روضة اطالعاتيّ دربارة آنها به دست دادهاند؛ از جمله سيّدجاللالدّين طهراني، که نسخهاي از
منتشـر شـده، پـس از معرفـيّ کوتـاه  ارمغـان را در اختيار داشته، در مقالهاي که به سال 1311 در مجلـة
را به عنوان نمونة نثر قديم فارسـي نقـل کـرده اسـت. فرهنـگ المنجمينّ روضة شهمردان، پارههايي از
و  المنجمـينّ روضة عالئي، ضمن معرفيّ نويسندة آن، نزهتنامة جهانپور نيز، در مقالهاي طوالني دربارة
منتشـر شـده، کتاب راهنماي نسخههاي آن را به تفصيل شناسانده است. اين مقاله، که در سال 1355 در
دايـرةالمعـارف  عالئي (1362 ش) شده است. در سال 1368، بنيـاد نامة نزهت بعداً مقدمة متن مصححَّ

را به صورت عکسي و با مقدمة 36 صفحهايِ جليل اخوان زنجـاني المنجمينّ روضة اسالمي نسخهاي از
و فهارس منتشر کرد. اخوان زنجاني سپس، بـر اسـاس همـين نسـخه، متنـي فـراهم آورد و بـه همـراه
مقدّمهاي دربارة مؤلف،ّ خودِ اثر و نسخههاي آن، و فهرستي از پارهاي مطالب مهمّ متن به چاپ رساند که 

موضوع اين بررسي است.   
کتاب با پيشگفتار مصححّ آغاز ميشود که، در آن، پس از مطالبي دربارة تاريخ زبان فارسـي و خـط-
روضـة هاي به کار رفته براي نگارش آن و همچنين دربارة نوشتههاي نجومي و منجّمان، نسخههايي از

که در تصحيح از آنها استفاده شده معرفي شدهاند و، در پي آن، زير عنوان «ويژگيهـاي نثـر»  المنجمينّ
مطالب گوناگوني، از رسم الخط و ويژگي هاي خطّي و زباني و شيوة تصـحيح مـتن گرفتـه تـا فهرسـتي 
مطوّل (دقيقاً 19 صفحه) از مواردي که به نظر مصححّ ميتوانند ذيل عنوان ياد شده قرار گيرند، درج شده 
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و، در پايان، نمايهها (نامهاي کسان و اقوام و ملل، جايها، کتابها، و  المنجمينّ روضة است. سپس متن
اصطالحات نجومي) آمده است.   

از مطالب مربوط به تاريخ زبان فارسي، پارهاي از منابع کهن نقل شده و پـارهاي هـم برداشـتهـاي
شخصي مصححّ است. او، ضمن مطالب، اين پرسش را مطرح ميسازد که تأليفـات بـه زبـان فارسـي در
هم از آن استفاده شده است.3  شاپورگان قرون اوّلية هجري به چه خطّي بوده است؟ به خطّ مانوي که در
سپس از متني کهن به خطّ سرياني و زبان عربي سخن به ميان مـيآورد کـه خـود در اختيـار دارد و، بـر

اساس آن، احتمال ميدهد که فارسينويسان در نگارش تأليفات خود خطّ سرياني به کار برده باشند.   
گفتني است که نوشتههاي فارسي کوتاهي، از جمله چند قطعه شعر، به خطّ مانوي وجود دارد و تقريباً 
روشن است که اين خط براي نگارش فارسي به کار ميرفته و چند نوشتة کوتاه فارسي بـه خـطّ سـرياني
هم شناخته شده است. امّا از شاهدي که مصححّ ارائه کرده استنتاج او حاصل نميشود چون متني که بـه

آن اشاره دارد به زبان عربي است نه به زبان فارسي.4   
متأسفانه سراسر آنچه مصححّ دربارة تاريخ زبان فارسي آورده، سواي نقل قولها، غالباً نادرست، بدون 
شاهد، و بر پاية سست حدس و گمان است. مثالً از اينکه بهافريد در اوايل قـرن دوم هجـري کتـابي بـه

فارسي نوشته، بيهيچ قرينة ديگري، نتيجه ميگيرد که:  
«در اين سالها اين تنها کتابي نبوده که به فارسي نوشته شده است و يقيناً در اين سـالهـا و قبـل از آن

کتابهاي ديگري به زبان فارسي نوشته شده بود که ما از آنها بيخبريم.» (صفحة بيست)   
در پيشگفتار، بر خالف نظر ايرانشناسان، زبان فارسي همان زبان تخاري دانسـته شـده و بـه متنـي
منحصر به فرد اشاره رفته که مصححّ ميگويد در اختيار دارد ولي «هنوز آن را به طـور کامـل نشـکافته» 
است. وي خط و زبان آن را تخاري تشخيص داده است. اگر چنين متني به راستي وجود داشته باشد، تنها 
نشان ميدهد که خطّ تخاري هم براي نگارش فارسي به کار ميرفته و نه اينکه فارسـي همـان تخـاري
است. خود ايشان هم، چند سطر پيشتر، متذکّر شده که در تخارسـتان فارسـي را بـا خـطّ تخـاري مـي-
نوشتهاند. گفتني است که تخاري شاخهاي مستقل از زبانهاي هند و اروپايي اسـت و اصـالً بـه خـانوادة
زبانهاي ايراني تعلقّ ندارد. پيشتر، زبان بلخي، از زبانهاي ايراني ميانة شرقي را تخاري ميناميدند. امـاّ 
اين نامگذاري مدّتهاست کنار نهاده شده و اکنون تخاري تنها بر زباني هند و اروپايي اطالق ميشود که 

در اوايل قرن بيستم شناخته شده است.   
در جاي ديگر، باز شاهدي از اين دست استنتاج مييابيم: مصححّ اين قولِ شهمردان در سبب تـأليف
«بـه تـازي به لفظ پارسي کرده کـه در نجـوم کتـاب المنجمينّ روضة کتاب را که گفته است: از بهر آن
بسيار است و منجّم را با لغت تازي دانستن بسي شغلي نيست» دليل آن گرفته که «در زمـان شـهمردان

رازي بايد کتابهاي بسياري به زبان فارسي در دست بوده باشد».   
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نويسنده، بدون اشاره به نظر ديگر پژوهشگران دربارة تاريخ تأليف کتاب، و بيهيچ اشاره بـه منبـع و
را 466 هجري ذکر کرده و اين همان تاريخي است کـه تقـيزاده،  المنجمينّ روضة مأخذي، تاريخ تأليف
ملکالشعرايّ بهار، ذبيحاهللا صفا، کُمپانيوني، استوري، و الزار پذيرفتهاند امّا مصححّ به هـيچ يـک از ايـن
نظرها و داليل آنها اشاره نکرده است. ضمناً فرهنگ جهـانپور، در فصـل دوم از مقدمـهاي کـه بـر چـاپ
عالئي نگاشته، با محاسبه و بر اساس دادههاي درون متن، تاريخ تأليف 455 هجري را  نزهتنامة انتقادي

پيشنهاد کرده است که مصححّ از آن سخني به ميان نياورده است.   
در پيشگفتار آورده که بـا فهرسـت منـدرج در المنجمينّ روضة مصححّ فهرستي از نسخههاي خطّي

عالئي جهانپور تفاوتهايي دارد.    نزهتنامة مقالة
در ذيل صفحات «پيشگفتار» نشاني پارهاي مآخذ آمده که نشان مـيدهـد مصـححّ مآخـذ مهمـيّ را
نديده يا ديده و ياد نکرده و از مآخذ ياد شده هم بهرة چنداني نگرفته است. بيگمان اطّالعات موجـود در
منزوي ميتوانست در معرفيّ نسخهها راهگشا باشد و از آنچه مثالً  فهرستوارة يا کشفالظنّون آثاري چون
جـاللالـدّين طهرانـي نفيسي (1344، ج 1، ص 63)، بهار (1331، ج 2، ص 159- 161)، کُمپـانيوني، و
نوشتهاند جا داشـت اسـتفاده شـود تـا ايـن مبحـث در پيشـگفتار المنجمينّ روضة دربارة ويژگيهاي نثر
مصححّ در حدّ فهرستي خام از نکاتي چند متوقفّ نشود و از برداشتهاي نادرسـت نيـز بـه دور مانـد. در
اينجا، صرفاً به چند نمونه از برداشتهاي نادرست و حتّي دستهبندي نادرست اطّالعات اشاره ميشود:   

 واژة «خوش» صرفاً قيد دانسته شده و ذيل آن مثالً «خوشخو» آمده که جزئي از صفت مرکـب
است.   

 زير عنوان «ابدال حرف ب و و به يکديگر در اسم و فعل» ويران/ بيران جـزو شـواهد آمـده کـه
صفت است نه اسم يا فعل. 

 آنچه به عنوان «فعل + يا [ي] مضارعت» آمده صورت قديم ماضي استمراري اسـت. همچنـين
آنچه زير عنوان «آوردنِ همي بر سر افعال» ذکر شده همان صيغة استمراري است.  

 28  زير عنوان « چگونگي به کار بردنِ را در جمله» بيهيچ توضيحي دربارة نقـش دسـتوري را،
جمله فهرست شده است. 

«زنـدِ وِسـتا»   در صفحة 46، «زندوستا» به «زند و [ا] ستا» تصحيح شده در حـالي کـه صـورت
(ج 2. ص 150) سـرودهاي از قـرن يـازدهم، شـاهد هرمزديار داراب روايات نادرست نيست و در

دارد: 
ـت  وسِ که از قولِ او هست هـر زندِ به نامِ جهان آفرين از نخست

خنک آن کسي کاين سخن بشنود  ــت از گفتـة او بـوَد همه وسِ
 متن چاپ شده و نسخة اساس گاه فرق دارند که ناشي از بدخواني و بعضـاً غلـط مطبعـي اسـت:

ص 586، سطر ماقبل آخر: بجدول ← مجدول؛  همان جا، سطر آخر: پيوستم ← بنوشتم؛ ص 587، سطر 2: 
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10: خـاطر 44، سـطر ← اشـتود؛ ص 12: اشـنود جمله ← جمل؛ ص 19، سطر 11: ← هرمز؛ همانجـا، سـطر
تيرکند ← خاطر تيزکند (يعني «هوش را بيفزايد»)؛ همان جا، سطر 9: بهم بکنند ← بهم برکنند. 

 در ص 46 سطر 3، بدون اشاره به نسخهاي ديگر، به جاي «روذها» که در نسخة اسـاس آمـده،
ظاهراً به تصحيح قياسي، «داروها» ضبط امّا وجه آن ذکر نشده است.  

 گاه ضرورت داشته که مصححّ نسخه بدل را بر نسخة اساس ترجيح دهد، امّا چنين نکرده اسـت.
در اينجا، تنها به ذکر يک نمونه ـ البتهّ مهم ـ بسنده ميشود:  

d اهللا» آمده که ضبط نسخة اساس اسـت. امـاّ هَ در صفحة 169، در پي نام نسوي، عبارت دعائيِ «رحمَ
ابوالحسن علي بن احمد نسوي در سال 393 متولّد شد و، بنا به قول بيهقي، مـدّت عمـر وي نزديـک بـه
473، تـاريخ تـأليف صد سال رسيد. تاريخ دقيق وفات او معلوم نيست لـيکن مسـلّم اسـت کـه تـا سـال
(466 به اختيـار المنجمينّ روضة بازنامه(← قرباني 1351، ص 4، 7-8)، و به طريق اولي در سال تأليف
) در قيد حيات بوده است. بنابراين، آنچه در نسخة قاهره آمده «اداماهللا نعمه» درسـت اسـت. خود مصححّ
امّا از اين شاهد آشکارتر آن است که خود شهمردان در پايان متن اشاره ميکند که، هنگام تأليف کتـاب،

از «نظر» استادش، نسوي، نيز بهره جسته است.  
را در  النّجـوم احکـام علـم فـي کبير مدخل مصححّ در پيشگفتار اظهار داشته است که ترجمة فارسي
کبيـر...» نقـل کـرده کـه درسـت آن، دست تصحيح دارد. وي عنوان اصلي کتاب را به صورت «المدخل

است.   النّجوم علم الي الکبير المدخل مطابق آنچه منزوي (1382، ج 4، ش 3039) آورده،
  
  

پينوشتها  
* در نگارش اين نقد و بررسي مديون و سپاسگزار راهنماييها و تذکراتّ سودمند دوستان گرامي، دکتر حسن رضائي باغ 

بيدي و يونس کرامتي، هستم.   
1. Tetrabiblos  

2. در مآخذ ديگر، اين کتاب را به ارسطو نسبت دادهاند.  
3. بايد متذکر شد که شاپورگان از متون فارسي ميانه (پهلوي) است که ماني آن را براي شاپور اول، شاهنشاه ساساني، 

نوشته بود. 
4. يادآور ميشود که دکتر حسن رضائي باغبيدي به تازگي فهرست و مشخصات کهنترين نوشتههاي موجود فارسي 

به زبان غيرعربي را در مقالهاي ممتّع (← رضائي باغبيدي، 1385) به دست داده است. 
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