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 1ل ؛ صاو ترجمه ؛ مقدمه/ آثار الباقيه 

 1: اول، ص ترجمه، مقدمه/ آثار الباقيه 

 [پيشگفتار]

  بسم اللّه الرحمن الرحيم

  آن كس كه ز شهر آشنايى است
 

  داند كه متاع ما كجايى است

 

باشد مثلثات را مسلمانانى كه بيشتر ايرانى بودند در طول  مثلثات علمى است اسالمى و جزو علوم صادراتى ما مى

و اين علم را در دنيا از خويش يادگار گذاشتند و كار من تنها اين . م و قرن طالئى چهارم ساختندسده دوم و سي

 .ام و به علماى رياضى جهان تقديم ميدارم است كه طرز بناى اين علم را به گمان خويش فهميده

ا كرده باشم و دوست از خوانندگان خواهشمندم كه نظرهاى خويش را براى من بنگارند زيرا احتمال ميدهم كه خط

 .دارم كه آگاهم سازند

 11تهران، خيابان پاليزى، خيابان چهارم، نمره  -آدرس

  اكبر داناسرشت

  كسينوس/ جيب تمام/ سينوس/ جيب (اصطالحات قديم و جديد مثلثات)

  كتانژانت/ ظل تمام/ تانژانت/ ظل

  كسكانت/ قطر ظل تمام/ سكانت/ قطر ظل

 .سايه گسترده و سايه وارونه: ظل مبسوط و ظل معكوس: گونه استدر علم نجوم سايه بر دو 

گسترد مانند سايه درختان و  اش روى زمين مى اگر شاخصى كه مقياس ظل است عمودا بر زمين نصب شود سايه

 افتد و سر اين سايه رو اش روى ديوار مى عمارات و اگر آن مقياس را مانند ميخى موازى افق بر ديوار بكوبند سايه

بپايين ميباشد و از اينرو آنرا سايه معكوس گويند كه حركت اين سايه عكس حركت سايه گسترده است و هنگام 



طلوع خورشيد ظل مبسوط بينهايت است و ظل معكوس صفر و هنگام ظهر اين بينهايتست و آن صفر و اين دو نوع 

شاخص ميشود و توجه باين نكته بود كه  درجه مساوى ميشوند كه سايه باندازه 44ظل عكس يكديگرند و تنها در 

اش  تالس آن پيشرو تمدن يونان براى دانستن ارتفاع اهرام عصاى خويش را عمودا بر زمين كوبيد و صبر كرد تا سايه

  به اندازه خود آن شود و دانست كه در اين هنگام سايه هرم نيز به اندازه
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فى الفور در كنار سايه آن هرم با سنگ خطى كشيد و آنرا تا پاى هرم مساحت كرد و ارتفاع را بدست خود آنست 

آورد و قضيه بسيار سودمند خود را اعالم نمود كه هر خطى كه بموازات يكضلع مثلث رسم شود دو ضلع ديگر را 

اش باضافه خطى از نوك هرم تا  و سايه اش و هرم بتناسب قطع ميكند و اين مثلث در آنجا عبارت بود از عصا و سايه

درجه با شاخص آن، اين است كه  44و نكته هندسى بر تساوى سايه در . زمين ضلع سيم اين مثلث را تشكيل ميداد

درجه ميشود و در مثلث  44درجه پس زاويه ديگر نيز  44چون زاويه پاى عصا قائمه است و زاويه ارتفاع خورشيد 

اش و در  و همچنين هرم و سايه. اند كه يكى سايه و ديگر عصاى تالس بود مساوى شده آن متساوى الساقين دو ساق

هاى بسيار از سايه شده است بقسمى كه ميتوان خورشيد را يك معلم  نجوم هند سانسكريت و نجوم يونانى استفاده

 .ندارد اى جداگانه ميخواهد كه با مقصد فعلى ما ارتباط رياضى دانست و اين كار خود رساله

ها و قانون مسعودى بيرونى اين مطلب را دريافتم كه چگونه مثلثات ساخته شده و  من از بركت دقت در كتاب سايه

 .اند به اينجا رسيدم كه ايرانيان در سه قرن اين علم را ساختند و علماى عرب هم در اين كار سهمى داشته

رياضيات سانسكريت به تازى ترجمه شد سپس رياضيات در عصر منصور خليفه عباسى در نيمه اول قرن دوم هجرى 

يونانى به عربى برگردانده شد و از مطالعه كتب يونانى و كتب هندى رياضيدانان به اين مطلب برخوردند كه جيب 

هاى شعاع كه نزد بطلميوس شصت پاره ميباشد اندازه گرفتند و  عبارت از مقدار ارتفاع خورشيد است و آنرا با اندازه

ند ارتفاع خورشيد در قوس ارتفاع فالن مقدار است كه جيب با شعاع دايره سنجيده شده و اين جيب كه قبال از گفت

در يونانى است، عبارت از نسبت مقابل به وتر نميباشد و نزد اين  Corde هنديان آموختند و بعدا از يونان، معادل آن

  ا به كار ميبريم و ايندو قوم جيب مقدار است و غير از جيبى است كه امروزه م
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اند كه برخى بحث لغوى است  نسبت در قرن دوم ساخته شده و در تاريخ جيب علماى تاريخ علم ابحاثى بسيار كرده

عضو كه از چه زبان به التين ترجمه شده و سينوس گشته و ميتوانيد اين مباحث را در تاريخ علمى كه كارادوو 

آكادمى علوم فرانسه بنام كتاب متفكران اسالمى نوشته است به تفصيل مطالعه نماييد و ما به اين اندازه قناعت 

 .كرديم و مقصد ما گفتن مطالبى است كه تاكنون گفته نشده

امى در كارهاى هندى و يونانى با ديگر توابع مثلثاتى از جيب تمام و ظل و قطر ظل و ظل تمام و قطر ظل تمام ن

 .اند و اين خطوط كه بعدا خواهيم گفت در عهد اسالمى ساخته شده است نيست زيرا آنان تنها با جيب كار داشته



چون كوتاهى يا بلندى سايه مربوط به ارتفاع يا انخفاض خورشيد است از اينرو جيب ارتفاع را با سايه بهم پيوستند »

 .حبش خطى كه در اليبزيك موجود است ترجمه از زيج« .زيرا ميان ظل و جيب تناسب يافتند

 .با توجه به مطلب فوق در قرن دوم هجرى اين مسائل پيش آمد

شناختن مقدار ارتفاع از سايه گسترده و بالعكس شناختن ظل معكوس از ارتفاع و شناختن مقدار ظل از روى »

 .ترجمه از زيج نامبرده« جدول

نام آورده و قطر ظل را بعقيده كارادوو از او آموخته نيز مسائل نام  معاصر حبش بتانى كه كپرنيك در كتاب خود از او

 .كرنالينو -زيج بتانى چاپ رم به تصحيح آلفونس« بينيم برده را مى

 1.و بعدا در كتب بيرونى مفصال همين مسائل ياد شده كه اينك طرح ميشود

رتفاع خورشيد مربوط است و ميان چون سايه مقدارى مستقيم است كه از شاخص مستقيم بدست ميآيد و به ا»

هاى معلوم بيان شود پس ناچار بايد ميان مثلثى كه از  قوسها و خطوط مستقيم نسبتى نيست كه بطريق نسبت

كه نزد يونان  04مقياس و ظل و قطر ظل و مثلثى ديگر كه جيب و جيب تمام ارتفاع و بزرگترين جيب يعنى جيب 

اند و چون  اند و دو مثلث مزبور متشابه كردند زيرا اينها خطوط مستقيم شصت پاره است نه واحد نسبتى برقرار

مقياس است كه ظل را پديد ميآورد و ظل را ميتوان مساحت كرد از اين رهگذر مقياس را به قسمتهايى تجزيه 

وم است هاى ديگر چنين است و چون اين تقسيم قراردادى است سه نوع تقسيم در زمان ما معل كردند چنانكه مقياس

كه آنرا ظل پاها گويند يكى هم تقسيم بر  1كه آنرا ظل انگشتان گويند و ديگرى تقسيم به  12كه يكى تقسيم به 

ها را  شصت كه نزد بطلميوس و پيروانش مرسوم است و چون شعاع را عالم اسكندرانى شصت پاره كرده نسبت سايه

  هاى آنان به شاخص
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ترجمه از كتاب « در دو اعتدال و دو انقالب سنجيده و بعللى علماى تازه يافت شده و متجدد از اين كار تقليد كردند

 .ايم ها گفته افراد المغال فى امر االظالل به قلم بيرونى كه ما آنرا براى اختصار كتاب سايه

له به اين خطوط كه اجزاء مثلثات هستند دست پس پاى قطر ظل و جيب تمام بميان آمد و از بركت طرح اين مسئ

 .يافتيم

نوشت و شاگردى از اين روش به استاد گله كرد كه  بيرونى را عادت بر اين بوده كه بسيار مشكل چيزى مى

سوز است او گفت من ميخواهم فكر خواننده را بكار بياندازم و اگر جز جمعى قليل  هاى شما جانفرسا و دماغ نوشته

ام براى من اهميتى ندارد و روى همين عادت قسمتى از اين شكل را به ذهن خواننده  من چه نوشتهنفهمند كه 

حواله كرده است كه مطلب را دريابد چه، اگر شاخص را بر مركز دايره قرار دهيم سايه آن از پاى شاخص روى قطر 

بدينصورت كه در شكل است پس  دايره به طرف غرب يا شرق برحسب بودن آفتاب در شرق يا غرب ميافتد ولى نه

                                                           
 .ها كتاب سايه 91 صفحه  . ، شاخص بايد باندازه شعاع باشد تا بتوان بدان سنجيد( )   



آمدند و آن اندازه از سايه را طورى تصوير كردند كه قطر ظل را قطع كند بدين طريق دو ضلع از يك مثلث پيدا شد 

 .و ضلع قائم آن مثلث اين اندازه از شاخص است كه اين سايه را احداث كرده است

ها پس از توضيح  ست و بيرونى در فصل نهم از كتاب سايهپس استعمال قطر ظل و ديگر خطوط مثلثاتى از ابو الوفا ني

شكل ميگويد كه منجمان بطرق گوناگون به مقصد رسيدند و راههاى مختلفى رفتند و ابو الوفا را به ترتيب آخر همه 

دانستند و علماى تاريخ رياضى به  هاى مثلثاتى را مى ذكر كرده پس پيش از او علماى نام برده قطر ظل و نسبت

 .لت اين ابداعات را به حساب ابو الوفا گذاشتندغف
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از بركت طرح اين مسئله به موضوع مهمى برميخوريم كه در پيشرفت مثلثات سهم بزرگى را دارد و آن موضوع اين 

 :است كه چون در اين فرمول

و بعقيده اينجانب  2 فا شعاع دايره مثلثاتى را واحد دانستجاى ضرب در شصت كه اجزاء شعاع بطلميوسى است ابو الو

 .ها گوييم مهمتر است اين كار از اختراع شكل ظلى كه ما آنرا در مثلثات كروى رابطه تانژانت

در توابع مثلثاتى سينوس صفر درجه دو بينهايت و دو صفر موجود است كه در هر دو روش چنين ميشود فقط  -الف

 .سكانت نزد ابو الوفا واحد است و نزد بطلميوس شصت چون تابع كسينوس و

 :درجه در هر دو روش امر بقرار زير است 84در توابع مثلثاتى كمان  -ب

درجه در تانژانت و كتانژانت در هر دو روش فرقى نيست و اين قاعده در مورد تمام  44در خطوط مثلثاتى كمان  -ج

 :به قرار ذيل استكند در چهار خط ديگر اختالف  توابع صدق مى
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 :درجه است اختالفات بشرح ذيل است 84درجه كه متمم  14در خطوط مثلثاتى كمان  -د

گذاشته شده وگرنه بقيه مساوى  14درجه فقط در دو تابع كه مساوى يك ميباشد  04در توابع مثلثاتى كمان  -ه

صفر بود كه در جايى كه آنجا سينوس صفر ميشد اينجا يك است و در آنجاييكه درجه عكس كمان  04است و كمان 

 .كسينوس يك ميشد اينجا صفر است

شود روش  14توابع مثلثاتى در روش ابو الوفا و بطلميوس در تحويل بهم چنين است كه چون روش ابو الوفا ضربدر 

ابو الوفا بدست ميآيد و هردوى اين دوگونه تقسيم شود روش  14بطلميوس پيش ميآيد و چون روش بطلميوس به 

تر ميشود و در  روش از نظر تناسب دو شعاع يك اندازه است فقط تفاوت اين است كه در روش بطلميوس عدد طوالنى

 .روش ابو الوفا كوتاهتر

                                                           
 45و   41صفحه   -ها كتاب سايه(.  )   



  بزرگترين جايى كه اين اختالف چشمگير ميشود در سكانت و كسكانت است كه

 .برگزيد و روش بطلميوسى مطرود گشت علم جهانى روش ابو الوفا را

اما اين ظل كه در سطح دايره گسترده است غير از ظل مثلثاتى است كه مماس با دايره و موازى محور سينوسهاست 

و تا اين گره باز نشود نميتوان گفت كه مثلثات در قرن چهارم ساخته شد و اگرچه كارادوو ميگويد مثلثات مسطحه 

 .اند ولى چگونه و به چه راه آنرا بيان داشتند؟ گويا اين كار را بعهده ديگرى گذاشتههم كار مسلمانان است 

از بركت آن كتاب . اشكال مزبور سالها در ذهن من بود و مرا ميآزرد و پس از آنكه كتاب قانون مسعودى بدستم رسيد

 .مسئله حل شد

دايره خطى است كه برحسب اختالف ظل مثلثاتى خطى مماس با دايره بود و حال آنكه ظل شاخص در سطح 

ارتفاعات خورشيد آن خط يك نقطه دايره را قطع ميكند و از خارج دايره حركت كرده بدرون آن ميرسد چون مقصود 

تناسب ظل و جيب است از اينرو آمدند تناسبى مابين ظل و ظل تمام با ظل گسترده و ظل سرنگون قائل شدند و 

وم شده بود در دايره قرار گرفت و نسبتهاى مثلثاتى درست شد و بنابراين مثلثات جيب و جيب تمام هم كه قبال معل

  را ايرانيان در قرن
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 .سپاس دار كه جز فيض آسمانى نيست. چهارم ساختند

ميشوند و چون  روى همين تناسب است كه چون سينوس و تانژانت كوتاه شده است كسينوس و كتانژانت دراز

سينوس و كسينوس در قفس دايره محبوسند نميتوانند پا را از مقدار شعاع فراتر نهند ولى تانژانت و كتانژانت چون 

 (نامهاى دانشمندان مذكور در اين مقاله. )ميدان بازى دارد تا بينهايت ميروند

سال ق م روى داده از پيش مردم را  434تالس قرن ششم پيش از ميالد بوده و براى نخستين بار كسوفى كه در  -1

  آگاه كرده

  م 111بطلميوس  -2

  م 1448 -1418كپرنيك  -8

 ه 214و  244حبش حاسب مروزى در گذشته ميان سالهاى  -4

 ه 811بتانى در گذشته  -4

  ه و او صدر اعظم كشور آل بويه بوده است 833 -823ابو الوفا اهل بوزگان نيشابور  -1

 ه 424 -812بيرونى ابو ريحان  -1
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  رساله تسطيح

  بسم اللّه الرحمن الرحيم

ام با آثار الباقيه كه در حدود نيم قرن تقريبى  غرض از نگارش اين رساله در تسطيح آن بود كه من از آغاز آشنايى

دواير : )نى، كه اختراع خود اوست، يافته است كهاست دچار اين مشكل شدم كه بيرونى اين عيب را در تسطيح استوا

شود و ابعادى كه در كره متساوى هستند چون تصوير شوند  باشد تصوير نمى و نقاط آن چنانكه در سطح كره مى

و اين عيب را با تسطيحى كه در اسطرالب ( يابند بخصوص دوايرى كه به قطبين نزديك است اختالف بسيارى مى

هاى  ده و من معنى اين كالم را نفهميدم زيرا تا آن وقت جز تسطيح مخروطى كه در اسطرالبمبطحّ است برطرف كر

گويد از  دانستم و چون ديدم ابو ريحان در كتاب تفهيم مى معمولى است تسطيح ديگرى كه در اسطرالب باشد نمى

ند و لكن فشرده پهن چون اسطرالب لونى است او را مبطخ خوانند و مقنطراتش و منطقة البروج اندرو گرد نبو)

و همين كلمه در برخى مراجع ديگر ديده شد و از آنجا كه تسطيح مسطح همين تسطيح معمولى اسطرالب ( خربزه

باشد و به اين طرز، كلمه را در چاپ اول  است من بر اين گمان شدم كه كتاب غلط است و صحيح كلمه مبطخ مى

چون در آن بجاى . از اين تسطيح با اسطرالب مبطخ سازگار نيستاصالح كردم و پس از نشر كتاب ديدم كه شرح 

دواير با بيضى سروكار داريم كه قطع ناقص باشد و به دانستن مخروطات نياز دارد و حال آنكه گفتار بيرونى حكايت 

دريافتم  باشد و اين شك همواره در جان من بود تا پس از مطالعه بسيار از آن دارد كه تمام مدارات عرض دواير مى

هايى كه ابو ريحان در آخر اين كتاب آورده است سبب شد كه من در مسأله بيشتر  كه امر از چه قرار است و تسطيح

  اند و حال آنكه اند مسلمانان در اين مسأله كارى از پيش نبرده غور كنم بخصوص كه ديدم غربيان گفته
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يدم كه همين مباحث، در اين كتاب هزار سال پيش به روى كاغذ آمده و در آنجا بيرونى در تسطيح د من بچشم مى

خواستم ميان منكران و مدعيان قضاوت كنم و جستجو  گويد پيش از من كسى آن را درنيافته و من مى استوانى مى

خورد و  پايان كتاب بچشم مى مرا به رساله تسطيح صور آشنا ساخت و اين رساله درست همين مباحث است كه در

بيرونى آن را پس از اتمام آثار الباقيه نگاشته و به خوارزمشاه اهدا كرده و فقط برخى از مباحث تاريخى در آن است 

شود و آن رساله كه به نام تسطيح صور بود مرا با كتاب كامل فرغانى آشنا كرد كه  كه در رساله حاضر نقل مى

نه مجلس موجود است و با مطالعات اين چند اثر در مباحث مربوط به تسطيح روشن شدم و اى از آن در كتابخا نسخه

 .مشكل ديرينه خود را حل كردم كه معنى اسطرالب مبطحّ باشد

ام ولى از نظر تاريخ علم و  ام و از رازى گره نگشوده ام يعنى مطلبى نو نياورده دانم كه من كار علمى نكرده بخوبى مى

 .ارزش نيست اى از آن اين رساله بى شهروشن ساختن گو

اى اين  هايى كه روى صفحه اسطرالب است كار دارم و در هر صفحه اين مطلب ناگفته نماند كه من فقط با تسطيح

آنكه بخواهم از علم اسطرالب بحث كنم كه كارى بس عبث خواهد بود و امروزه با  پذير است بى ها امكان تسطيح



خورد همين اقسام تسطيح است كه خواهيد  ومى نيازى به آن نيست و آنچه به درد مىپيشرفت و تكامل آالت نج

 .شود يابد و چه عمرهايى براى اين تكامل تمام مى مشاهده فرمود و خواهيد ديد چگونه يك مسأله تكامل مى

است آوردن انديشه آورد بلكه آنچه مالك  تنها نوشتن كتابى در رياضيات كسى را در شمار دانشمندان رياضى در نمى

اند پايه علمى ايشان باالتر و واالتر از آن  بينيم آنان كه كتابى در اين رشته ننگاشته تازه در اين بازار است وگرنه ما مى

 .تحقيق است دسته نگارنده بى

ده و چون ما از اين ديدگاه به بيرونى بنگريم خواهيم او را در شمار علماى رياضيات دانست زيرا كارهاى نوآور

هاى تازه به پيشگاه دانش تقديم كرده كه از آن شمار ميباشد گسترش كره بر سطح مستوى بطريقه تسطيح  انديشه

 .استوانى

آنچه مرا بر اين واداشت كه با تهيدستى از دانش پهناور و ژرف رياضى، اين رساله را بنگارم آن بود كه نزد نويسندگان 

اند و برخى از آنان كه  ت كه مسلمانان در اين رشته كارى از پيش نبردهتاريخ علوم، اين يك اصل مسلم شده اس

اند و حال  دوست ندارم نامشان را بياورم زبان به طعن و تسخر گشوده و از غفلت ما انگشت تحير به دندان گرفته

 .خواهيد دانست كه حقيقت چيست

آسمانى و جايهاى شهرها در كره زمين براى دانشمندان علم نجوم و جغرافيا در شناخت جايگاه ستارگان در كره 

  گرفتگى و خورشيدگرفتگى و دانستن اندازه تعيين ماه
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گذرد اين است كه در تعيين  اى كه بر سر هر جوينده مى روزها و شبها نيازمند به تسطيح شدند و نخستين انديشه

و در تعيين شهرها از كره زمين پيروى كنند اما اين كار در كرات كوچك تقريبا جايهاى ستارگان از كره آسمان 

ناممكن و در كرات بزرگ دشوار است و حمل و نقل آن به آسانى ممكن نيست اين بود كه دانشمندان در اين انديشه 

 .ابندشدند كه كره را بر سطحى مستوى مانند كاغذ بگسترانند تا از اشكاالتى كه گفته شد رهايى ي

گويد كه بطلميوس از مارينوس نقل كرده كه او خطوطى مستقيم به موازات نصف النهار  مى 8 بيرونى در رساله تسطيح

مبدأ و خطوطى هم به موازات دواير عروض ترسيم كرده و محل التقاى اين دو خط را آن عرض و طولى كه در محل 

وره اسالم هم، بتانى براى تعيين سمت مكه نظير اين كار را التقاى دايره عرض با طول قرار دارد دانسته است در د

 .كرد و سجزى و نصر بن عراق و خجندى بر او خرده گرفتند

 :گويد پيش از اين افراد كه بر بتانى خرده گرفتند بطلميوس كار مارينوس را نپسنديده و مى

طور مستقيم از باالى  خطوط نصف النهار بهباشد قرار گيريم  هرگاه در مركز بخش ربع كره شمالى كه جايگاه ما مى»

كند و چون اين خطوط نصف النهار همه در قطب  طور دايره عبور مى كه مدارات عروض به گذرد در حالى سر ما مى

                                                           
 .اين رساله خطى است و در دانشگاه موجود است  -( )   



اند  رسند پس ما بايد يك قوس صد و هشتاد درجه ترسيم كنيم و خطوط نصف النهار كه همه از قطب آمده بهم مى

باشد كه  ك سوم ساعت، اين قوس را قطع كند و بدانستن يك معلوم كه سنگ زيربناى ما مىپنج درجه پنج درجه، ي

هيچ از آن گريزى و گريزى نداريم نيازمنديم و آن، اندازه يك درجه از محيط زمين است و از معلومات تجار كمك 

كنند  ه خط مستقيم طى مىگرفتند و با آالت ظلى و اسطرالب ارتفاع قطب را در فواصل سير دريا تشخيص دادند ك

اما سروته اين خط را كه چند درجه است با تعيين خسوفات كه هر پانزده درجه يكساعت است تعيين كردند و در 

باشد سپس طول روزها را در ايام سال در شهرهايى  نتيجه بدست آمد كه يك درجه از محيط زمين پانصد استاديا مى

ت آورد و ساعات را بدل به درجه كرده و با تناسب عرض بالد را و با خسوف كه مقصد تعيين عرض آنها بود نيز بدس

گويد همه اين ترسيمات  اى فراهم كرد كه نمايانگر وضع زمين بود و چنانكه مى فواصل طولها را تعيين كرد و نقشه

 .نقل از جغرافياى بطلميوس« .طور خط مستقيم است كه اوتار قوسها باشد به

ى مثلثاتى خبر نداشته و در قوسها با وتر آن كار داشته و چون وتر هر قوس دو برابر جيب آن بطلميوس از نسبتها

است كار او با اوتار تام بوده كه همان دو برابر جيب است ولى بتانى براى تخفيف در عمل به نيم وتر دست زده و 

  مثلثات در عصر اين منجم عرب
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بوده و بعدا به دست ايرانيان ساخته شد كه خود رساله پيدايش مثلثات در همين مجلد بيانگر مطلب است و براى ن

 .روشن شدن بيشتر مطلب به آنجا مراجعه فرماييد

آوريد كه علما چه كوشش كردند تا در خط  نگريد با همه نواقص آن بياد مى كه شما در كار بطلميوس مى هنگامى

يكدرجه را بدست آرند و چند سال سعى كردند و با خسوفها تفاوت يكدرجه را پيدا كنند و چه اندازه رنج استوا اندازه 

بردند تا مرتبا ارتفاع قطب را بيابند و بدانند كه روى خط مستقيم در حركتند و اگر بطلميوس به يك تسطيح عالمانه 

ن انديشه گشت و چند صد سال افكارى به آن دست نيافت حد اقل اين بود كه كار پرمشقت او سنگ زيربناى اي

اما علماى رياضى اين فكر را تخطئه كرده و . مشغول شد تا پس از گذشت قرنها و صرف عمرها كار كاملى بدست آورد

جويى افتادند و به گفته فرغانى، يعقوب كندى يا خالد مرورودى اين نوع تسطيح  محال دانستند اين بود به فكر چاره

كردند كه بر سطح استوا نصف النهارات و مدارات تسطيح شود در نتيجه نصف النهارات بصورت خط را اختراع 

 .مستقيم و مدارات بصورت دوايرى حول مركز كه تصوير قطب است خواهد افتاد

دهد  هاى آنها را جدا سازيد و روى هم گذاشته يك كره مشبك تشكيل مى دو آتش چرخان را كه برداريد و دسته

را از آن قسمت كه سيمها بهم پيچيده شده و يكديگر را مالقات كرده فشار دهيد اين دو نيم كره پهن  سپس پا

شوند و  شود مركز يك دايره مى شود و آن دو نقطه كه محل تالقى سيمهاى قطور بود و دو قطب كره محسوب مى مى

اريك كه به اين سيمهاى قطور پيچيده گردد و آن سيمهاى ب طور مستقيم در زمين گسترده مى آن سيمهاى قطور به

 شد

باشد و تصوير قائم همين بود كه بعرض رسيد و در كتاب كامل اين چند سطر را  اند مدارات عروض مى تشكيل شده

 .فرماييد مالحظه مى



نضغتط احد قطبى الكره حتى نفع منطبقة على القطب االخر و تتحد القطبان و حينئذ يقع دواثر انصاف النهر »

 و بيرونى در« .طا مستقيمة و المدارات دواثر بعضها حول بعضخطو
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گويد كه اين طريق در اسطرالب مبطحّ بكار رفته و چون نسخ كتاب كامل متعدد است اين تسطيح  رساله تسطيح مى

 .يا از ابو يوسف يعقوب كندى يا از خالد مرورودى منجم مأمون است

اى بلند داشت با يعقوب كندى بسيار رقابت  س از اينكه اين اسطرالب ابداع شد موسى بن شاكر كه در رياضيات پايهپ

خواند به تحريك مخالفان كندى  كرد بقسمى كه مورخين نوشتند كه چون احمد پسر معتصم نزد كندى درس مى مى

گفت در اسطرالب حركت دواير الزم است كه اين كار  از خالفت دور افتاد و موسى بن شاكر اين اختراع را نپسنديد و

دهد كه حد اقل اين نوع تسطيح هم بر صفحه اسطرالب يك كار جديد است و  فاقد آن است و ابو ريحان انصاف مى

. كند خواهد ولى تسطيح در اين اسطرالب امروزه به نام تسطيح قائم در صحنه علم خودنمايى مى اين همه انتقاد نمى

 .كنيم ر ابداع كننده آن را تقدير مىو ما كا

اين همان تسطيح قائم است كه بر استوا تسطيح شده ولى در اين كار دو عيب موجود است يكى از نظر بيرونى يكى 

سنجيم و اين عيب بسيار روشن نيست زيرا اگرچه مدارات بتوازى  از نظر ما كه به سنگ علم جديد كار قدما را مى

اند مساوى نخواهد بود و آنها نسبتهاى مثلثاتى را بكار  له آنها برخالف آنچه ايشان گفتهشود ولى فاص ترسيم مى

گوييم شعاع هريك از دواير صغار عبارتست از كسينوس عرضهاى بالدى كه اين دواير بر آنجا  بستند و ما مى نمى

ر شد آن را بصورت علمى گذرد نسبت به شعاع كره در صورتى كه واحد باشد پس اين تصرف كه در كار مزبو مى

 .درآورد

شود كواكب فلك البروج نيمى  اما عيب آن از نظر بيرونى اين است كه صور كواكب چون در دو نيم دايره ترسيم مى

گويد براى برطرف كردن كمى اين  افتد و چنانكه خود او در آثار الباقيه مى در اين دايره و نيمى در دايره ديگر مى

ديگر تسطيح متوسل شد و آن عبارت از اين است كه بجاى خطوط مستقيم كه تصوير نصف  عيب را بايد به نوعى

گيرد  باشد اطوال هم دايره ترسيم شود و چون همه آن دواير در دايره سطح تسطيح قرار نمى النهارات و دواير مى

د و براى پيدا كردن مركز دواير افت شود و مركز اين دواير در خارج دايره مى ناچار قوسى از آنها در دايره تصوير مى

برد ولى اين تسطيح كه بعد ميان دواير عروض و دواير اطوال مساوى باقى بماند  عرضها قضاياى مثلثاتى بكار مى

 .تسطيح منظرى است كه مطابق رؤيت تسطيح شده است و اين تسطيح نيز بر صفحه استوا تصوير شده است

اى بسازد كه در آن هر دو نيمكره را نمايش  خواهد نقشه ود كه بيرونى مىش در بادى نظر خواننده به اين گمان مى

گويد بايد كمى اين عيب از آن برطرف شود  دهد ولى اين كار تاكنون ميسر نشده بلكه آنچه مقصود اوست چنانكه مى

  و آن عيب كم مستقيم بودن
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خواهد همه تصويرها را يكسره بصورت قوس درآورد كه ما امروز اينگونه تسطيح را  اشد و مىب تصوير نصف النهارات مى

و اين اصطالحات متداول ( Orthographiqe)در مقابل تسطيح قائم( Stereographiqe گوييم تسطيح مايل مى

 .ما، در آن عصر نبوده و در قرون پس از بيرونى به كوشش اروپاييان پديد آمد

 .ر مطلب برويم كه چگونه بيرونى مركز دواير طول و بعدا مركز دواير عرض را پيدا كرده استاكنون بر س

چهار نقطه آن چهار جهت باشد پس از آنكه دو قطر متعامد را اخراج كرديد يكى از نيم قطرها را نود ( O)در دايره

 .كنيد قسمت مى 814كنيد و محيط را به  قسمت مى

نيز معلوم است چون در مثلث قائم  COمعلوم و OC اش كجاست يم كه مركز دايرهرا بدان DOC خواهيم قوس مى

 .آيد الزاويه دو ضلع معلوم شد بقيه عمل آسان است و مركز دايره بدست مى

برده چيزى دستگيرم نشد ولى با آنكه  -من از آن روش هندسى كه بيرونى براى بدست آوردن مركز دواير طولها بكار

چون برخى از منجمان حسابهايى ساخته و )توان مركز دايره را بدست آورد  گذرد مى به مركز مى عمود منصف هر وتر

نقل از آثار الباقيه بدين سبب بيرونى در پى يافتن ( دهند در جدول قرار داده و اين كار را بر اعمال صناعى ترجيح مى

 .دآي اقطار دواير طول و عرض و دورى مراكز آنها از مركز دايره برمى

گيرد آن را دو نيم كرده و با شعاع دايره دواير را يكى پس  بدست آمد چون قائمه برابر قطر قرار مى aپس از آنكه وتر

 .كنيم از ديگرى رسم مى

 :خورد كه در اين تصوير اين خطا بچشم مى

تصوير قوسها با  كرد كه چنانكه در پيش گفتيم بطلميوس چاهى كند كه خود و پيروانش در آن افتادند او گمان مى

هم برابر است و حال آنكه چنين نيست بنابراين اين عمل كه شعاع دايره و خود دايره را مساوى تقسيم كنيم درست 

 .نيست و چون ممكن است خطاهاى ديگر هم باشد علماى اروپا اصل نقشه را پذيرفته و استدالل را عوض كردند
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اى نيازمندم كه كواكب حول معدل و منطقه دو نيم نشود زيرا نياز  گويد من به نقشه ونى در رساله تسطيح صور مىبير

دانيد كه ابرخس هم بدوا در اين نوع  البته مى. )شوند به اين ستارگان بيشتر است و در چشم روشنتر ديده مى

 :گويد مقصود خود موفق شده و مىولى در آثار الباقيه به .( ستارگان حركت غربى را پيدا كرد

ام هيچيك از اهل فن اين نوع تسطيح را پيش  يك قسم ديگر از تسطيح، تسطيح استوانى نام دارد و تاكنون نشنيده»

 .«از من ذكر كرده باشند



شود و نواحى استوايى  كه استوانه محيط بر كره گسترش يافت نصف النهارات و مدارات مربعاتى تسطيح مى هنگامى

دهند و بيرونى راجع به عيب مذكور  رويم اشكال واقعه بر كره بيشتر تغيير شكل مى ريب بواقع و هرچه دورتر مىق

 .«يابد بخصوص دواير نزديك به قطب ابعادى كه در كره متساوى هستند در اين تسطيح اختالف بسيار مى»: گويد مى

و . استواى زمين هم اين نقشه قابل استفاده استبينيد تسطيح استوانى از بيرونى است و در صفحه  چنانكه مى

مقصود او در اين كار تسطيح آسمان بوده تا كواكب حول منطقه و معدل را تصوير كند ولى مركاتر اين تسطيح را 

براى دريانوردى بكار برده و چون در كره اقصر فاصله ميان دو نقطه قوسى از دائره عظيميه است كه تسطيح آن خط 

دهند كه چون يك مرتبه بدست آمد كشتيران  گردد و اين خط با نصف النهارات، زوايايى تشكيل مى مستقيم مى

كند پس مركاتر مقدارى در تسطيح استوانى ابداعى بيرونى تصرف كرده و  همان زاويه را در حركت كشتى حفظ مى

 .آن را در زمين قابل استفاده قرار داده است

اين گمان بودم كه تسطيح مركاتر همان تسطيح استوانى ابو ريحان است و در مقدمه چاپ اول كتاب حاضر بر 

پيشنهاد كردم كه نام اين تسطيح را تسطيح بيرونى بگذارند ولى انتقاد شادروان غالمحسين رهنما استاد رياضيات 

شگاه كه منتشره دان La recherche sientifique:سبب شد كه ميان اين دو فرق بگذارم و آن دانشمند در كتاب

تسطيح مركاتر يك قسم تصوير منظرى است بر سطح استوانه : )درباره ابو ريحان سخنرانى فرموده چنين گفته است

اين انتقاد سبب شد كه من (. اى محيط بر كره و تصوير استوانه تصوير است بر صفحه مستقيم به وسيله سطح استوانه

با يك خط است كه مركاتر بر تسطيح ابو ريحان افزوده وگرنه در كار بيشتر دقت كنم و ديدم اختالف اين دو فقط 

. شود و از اين حيث فرقى ميان آن دو نيست هر دو تصوير استوانه محيط بر كره است كه بر صفحه گسترده مى

 .فرستم كه سبب شد مطلبى را دريابم بنابراين من به روان پاك آن مرد بزرگ درود مى

ام تا اين تاريخچه را نگاشتم اين مسأله برايم مسلم شد كه پس از  له تسطيح كردهبا تأملى ظرف سالها كه در مسأ

  بطلميوس هيچ كارى در اين مسأله نشده و گامى به پيش
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وفى منجم و باشد و ناتوانى ابو الحسين ص برداشته نشد و بزرگتر دليل عجز بتانى است كه مورد احترام كپرنيك مى

 .متخصص در ثوابت از تسطيح كره

دانيم كه بيرونى چرا قدم در ميان نهاد و براى اين كار كمر  و مادام كه ما به اجمال صوفى را نشناخته باشيم نمى

 .بست

دانند عمدا يا سهوا  كه اروپاييان در كتب هيئت هرشل يا چند منجم ديگر را كاشف ستارگان مزدوج يا مضعف مى اين

توان ايرانى بود و  اند و اگر صوفى ايرانى است و به گفته منتسكيو چگونه مى بطلميوس و صوفى را تضييع كردهحق 

 .بطلميوس كه يونانى است حق اين مرد عجيب را چرا تضييع كرديد! براى اين گناه حق او پايمال شده است

ستاره مزدوج از جنس سحابيات در مطابق جدول ثوابت در مقاله هفتم محبسطى او نخستين كسى است كه يك 

 (رامى يعنى قوس. )يافته پس او امكان مزدوج بودن را واقع دانست چشم صورت را مى



پس از او صوفى كواكب مزدوج متعددى كشف و يك كار بسيار مهمتر كه شاهكار جهانى است يك مجره ديگر در 

شناخته و همچنين دريافته كه  بيشتر نمى يافته و حال آنكه پيش از او بطلميوس يك مجره Adnromeda صورت

اند از اين رهگذر كتاب ثوابت  نورهاى كواكب ثابته همواره به يك اندازه نبوده و برخى از ثوابت اقدار خود را تغيير داده

و بيرونى از دوست خود مهندس عبد الجليل سجزى كه . صوفى بزرگترين كتاب در اين موضوع در سطح جهانى است

اى مانند كره آسمان ساخته بود و كواكب را بر آن نقش بسته بود و  كند كه او كره صوفى را ديده نقل مىدر شيراز 

ديد كه  گسترانيد مى گذاشت و چون كاغذ را مى كرد روى آنها مى يك كاغذ نازك را پس از آنكه اين صور را رنگ مى

براى تسطيح بدست آورد و چون اين مرد فرد با چنين اين صورتها در كاغذ و كره بسيار تفاوت دارند و نتوانست راهى 

هوش و اطالع رياضى، كه چند تن رياضيدان درجه يك را از قبيل بوزجانى و صغانى و كوهى در دربار عضد الدوله 

آمدند دانست كه چه  ديده، در كار تسطيح وامانده باشد بايد حال بسيارى از علما را كه شاگرد او هم بحساب نمى

جويى پرداخت در عين حال صوفى را در امر ثوابت بر  چون بيرونى وضع را بدين منوال ديد به چاره بوده پس

خواست در  گويد كه بطلميوس مى دهد چه، صوفى عمرش را در اين يك كار تمام كرده و مى بطلميوس ترجيح مى

يك كار صرف كند از مرد  بسيارى از مسائل پيشرفت حاصل كند و صوفى در يك امر و كسى كه حواس خود را بر

 .چيز را نخواهد دانست پراكنده حواس موفقتر است و آنكه بخواهد همه چيز بداند هيچ

كتبى ديگر در تسطيح پيش از بيرونى و پس از او نگاشته شده كه موضوعا با بحث ما مختلف است چه، آنها درباره 

 ساختن اسطرالب است و امروزه اين گفتگوها
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خورد و از آن كارى ساخته نيست از اين  ها مى سودى ندارد زيرا آلت مذكور كهنه شده و تنها به درد آويختن در موزه

ها  رهگذر ما نام اين دفاتر و نويسندگانش را نياورديم تا بار حافظه را سنگين نسازد و نقشه زمينى و آسمانى همين

ام و منحصر در سه تصوير بود قائم و مايل و استوانى و من زحمات علماى غرب را كه در  تهبود كه در طول عمر ياف

كنم ولى بايد توجه نمود كه اصل فكر از علماى اسالم است  اند تقدير مى تصحيح و تكميل اين تسطيحات بكار برده

 .كه اگر نبود در همان ظلمت پيشين مانده بوديم

طور خاص با ايرانيان است كه ببينند علم در قرن چهارم بر چه پايه بوده و  ان و بهطور عام با مسلمان خطاب من به

ها و اجتهادها شده و بدبختانه به عللى مشروح اين چراغ خاموش شد و اميد است هركس كه اين رساله  چقدر كوشش

آفرين، اين احساس در او خواند پس از اينكه آغاز سخن را در آن بياد آورد كه رياضيدان يعنى شخص رياضى  را مى

 .يافت شود كه بايد گامى پيشتر بنهد
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  نظرى به كتابهاى ابو ريحان

 «هجرى در غزنه 444هجرى در خوارزم، وفات  814ابو ريحان بيرونى والدت »



ى اين پزشگ و كتب منسوب باو از هاى رازى تهيه كرده كه براى تشخيص كتب اصل ابو ريحان فهرستى از نوشته

ديدگاه تاريخ طب بسيار ارزنده است و چون فهرست كتب او نيز مورد تقاضاى دانشمندى قرار گرفته از كارهاى خود 

 .كند نيز فهرستى فراهم آورده كه ما را به مصنفات او راهنمايى مى

ر در نوع آثار اين دو دانشمند معاصر، باينجا رسيدم اگرچه از معاصر او ابن سينا نيز آثار بسيارى مانده ولى پس از تدب

كه تنوع كار در كتب ابو ريحان بيشتر است و كمتر اتفاق افتاده كه دو اثر او در يك موضوع باشد و حال آنكه كتب 

ابن سينا تقريبا حفظى است؛ نجات خالصه اشارات و اشارات تيترهايى از شفا ميباشد اين است كه در مقدمه 

قانون در طب و شفا در فلسفه و در ميان : ام كه ميتوان گفت ابن سينا دو كتاب بيشتر نداشته سى شفا نوشتهروانشنا

ام بهترين كتاب روانشناسى آنست كه ترجمه آنرا  كتب شفا هم به گواهى اهل خبرت و بصيرت كه ذكر كرده

ر نور و رنگ و كيفيت ابصار است ام و اخيرا به چاپ چهارم رسيده و چون مقاله سوم آن مشروحا د پرداخته

  كه آنرا بخوانيد عقائد ابو ريحان را در اين كتاب آن مقدار خالصه كه هنگامى
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ابن سينا در اين موضوعات گفتگو كرده، براى شما روشن ميشود چنانكه بسيارى از مسائل طبيعى كتاب حاضر از 

ممكن است يا محال و اينكه خالء حافظ اشياء ميباشد چه معنى ميدهد، با توجه به ترجمه كامل قبيل اينكه خالء 

 .مرحوم فروغى در كتاب فنون سماع طبيعى باين مسائل آشنا ميشويد

مجموعه كتب و مقاالتى كه بيرونى يادگار گذاشته صد و سه عدد است و چون مقاالت استاد خود نصر بن عراق و 

ود ابو سهل مسيحى را بسيار دوست ميداشته آنها را فرزند خوانده خود دانسته و غير از اين صد و مقاالت دوست خ

سه اثر در شمار تأليفات خويش جاداده و من در جوانى يك مقاله از نصر بن عراق در تهران سراغ داشتم و نظام 

دان برخى از مقاالت است كه در  د رياضىحيدرآباد پانزده رساله آنرا در يك مجموعه چاپ كرده و ميان آثار اين مر

 .قرن حاضر بآلمانى ترجمه شده و شامل افكار زنده است و جاى اين سخنان جاى ديگر است

 .ام ام كتب ذيل را از اين صد و سه اثر موجود يافته جانب كه از آغاز شباب در جستجوى آثار ابو ريحان بوده اين

يك نسخه بسيار نفيس در تهران بوده و عين همان را زاخائو در ليپزيك  آثار الباقيه كه تقريبا صد سال پيش -1

چاپ كرده و دو نسخه كامل از آن در اسالمبول موجود است كه عكس آن مورد استفاده قرار گرفته و ساقطاتى از 

 .كتاب در آنها پيدا شده

ن بيرون رفت و دانشمندى آلمانى هفت قانون مسعودى كه در دست اعتضاد السلطنه بوده و بعدا اين نسخه از ايرا -2

نسخه خطى از آن در دنيا يافت و نسخه اكسفورد سيصد و هفتاد و پنج هجرى نوشته شده كه سى و پنجسال پس از 

ام در بمباردمان آلمان از ميان رفت ابو الكالم آزاد  مرگ ابو ريحان است و چون آن دانشمند به قرارى كه شنيده

 .ه پول دولت هندوستان خريدارى كرد و در هند چاپ شدنسخه تصحيح شده آنرا ب

 .استخراج االوتار -8



 .افراد المقال فى امر االظالل -4

 .تمهيد المستقر لمعنى الممر -4
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 .راشيكات -1

هندس احمد سعيد دمرداش به اين چهار رساله نيز در هندوستان چاپ شده و اخيرا استخراج االوتار را در مصر م

 .كومك ديگرى شرح كرده و كار بسيار سودمندى انجام داده

 .اين كتاب در تركيه چاپ شده -تحديد نهابات االماكن -1

مقاليد علم الهيه اين كتاب در قضاوت ميان نصر بن عراق و ابو الوفاى بوزجانى است كه بوزجانى مدعى بوده  -3

گويد شكل مغنى از نصر بن عراق است و شكل ظلى از  اختراع كرده و ابو ريحان مى شكل مغنى و ظلى را هر دو او

بوزجانى و اين كتاب بسيار ارزنده است زيرا اين دو شكل امروز در مثلثات كروى به كار ميرود و بعدا خواجه طوسى 

در اين موضوع كتابى  اى در مثلثات كروى نوشته كه حاوى اين مسائل است و پيش از او كسى بطور مستقل رساله

ننوشته و كتاب خواجه در اسالمبول بطبع رسيده و نلينو قضاوت ابو ريحان را در تاريخ نجوم اسالمى درست ندانسته 

ام و چون بر اين گمانم كه ميان كارهاى  و حقير براى دانستن واقعيت امر در مثلثات كروى مدتها صرف وقت كرده

كى در تسطيح كره و ديگر در مثلثات كروى پس از آنكه رساله تسطيح را من دو صفحه مطلب تازه بيش نيست ي

كتاب بيرونى خطى است و منحصر . انتشار دادم به شرط حيات قسمت دوم كارم را عرضه ميدارم تا خدا چه خواهد

 .به فرد و در كتابخانه مدرسه سپهساالر موجود است

 .اين كتاب خطى است و در تهران موجود استاالستيعاب فى وجوه الممكنة فى صنعة االصطرالب  -0

 .فى صنعة االصطرالب -14

 .تسطيح الصور -11

 .تصحيح المبادى -12

 .تصوير الكواكب و البلدان -18

اين چهار رساله كه رساله اخير دو صفحه كاغذ پستى است اخيرا در يزد پيدا شده و فعال آن نسخه در دانشگاه است 

كند شامل همان  ه موجود است و رساله تسطيح الصور كه از تسطيح گفتگو مىو عكس هر چهار نسخه نزد بند

  مطالب قسمت آخر آثار الباقيه
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 .در تسطيح است و نكاتى را نيز بيشتر دربر دارد

و . ان به چاپ رسيدهالجماهر فى معرفة الجواهر كه شامل وزن مخصوص فلزات و جواهر است و در هندوست -14

 .ى ايلخانى به قلم خواجه طوسى ترجمه آن است تنسوق نامه

 .كتاب التفهيم كه شامل مقدمات اوليه علم نجوم است؛ عربى و فارسى آن به چاپ رسيده -14

كافى است كتاب در آلمان به چاپ ( آنچه براى هند است)كتاب ماللهند كه اسم درازى دارد و همان ماللهند  -11

 .ام يده و قسمت فلسفه آنرا بپارسى ترجمه كردهرس

 .كتاب پاتنجلى كه آنرا ريتر در آلمان بچاپ رسانيده و آن كتابى عرفانى است -11

اى در استخراج مساحت زمين با رصد انحطاط افق از قلل جبال كه همان مسئله انخفاض يا اتساع افق  مقاله -13

پيدا كردن شعاع محيط را يافته به عكس اراتوستنس و منجمين عهد  است كه بيرونى مخترع اين قاعده است و با

اند و اين نسخه خطى است و به آلمانى هم  مأمون كه محيط زمين را با پيدا كردن يك درجه از سطح آن پيدا كرده

و ويدمن عكسى از نسخه خطى براى نلينو فرستاده كه موجب شكرگزارى او . ترجمه شده و نسخه در آلمان است

ى پنجم قانون مسعودى شرح داده شده و جزء كتبى كه ذكر كردم  شده و مسئله بطور مشروح در فصل هفتم مقاله

 .ام تنها اين مقاله را من نديده

ايست فارسى در احكام نجوم و مرحوم شيخ االسالم زنجانى مشخصات آنرا براى حقير نوشته و گويا در  رساله -10

 .تاب گم شدهنقل و انتقال كتابهاى او آن ك

جزء آثارى كه از  -موجود است 144ايست بسيار مختصر مربوط به اصطرالب و در كتابخانه ملك بشماره  رساله -24

ايست در سؤال و جواب با ابن سينا كه عربى آن در مصر چاپ شده و ترجمه فارسى آن در نامه  بيرونى مانده رساله

 .دانشوران است

هاى دنيا موجود است قابل استفاده بوده اگر  دوم شده يا بطور پراكنده در كتابخانهآنچه از آثار بيرونى كه يا مع

اى كه در ترجيح  اى كه در نور و شعاع نگاشته در دست بود حد اقل تاريخ اين مسئله روشنتر ميشد و اگر رساله رساله

  تازه و قابل و تفضيل راى اعراب در شمار اعداد بر راى هنديان نوشته در دست بود بسيار مطلب

 28: اول، ص ترجمه، مقدمه/ آثار الباقيه 

نوشتند  تأمل بود زيرا دنيا در قسمت عدد مديون هند است و چون يونانيان صفر نداشتند هرگاه عددى بزرگ مى

شد و به كار بردن دهگان و صدگان و هزارگان از هند است و در كتب، اعداد هندى ذكر شده و  بسيار طوالنى مى

بت كه در باميان موجودند و از  بت و سرخ ز اين صد و سه اثر كتابهاى ادبى بود كه از آنجمله است افسانه خنگبرخى ا

اند و عنصرى اين افسانه را نظم كرده كه  آثار بودايى است و مردم آن حدود حكايتهاى گوناگون از اين دو بت داشته

 .نظم او هم همان راهى رفته كه نثر بيرونى رفته



 .ى دانشمند آقاى حسن قائميان كه فهرست اعالم اين كتاب را تهيه فرمودند بسيار سپاسگزارم يسندهاز نو

 «اكبر داناسرشت»

 1842تهران خرداد 
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  مقدمه

 آثار الباقيه از چه موضوعى گفتگو ميكند؟

ناخت اوقات روزه اهل كتاب و برخى از مذاهب ديگر، و روزهاى اين كتاب از ايام شادمانى و روزهاى غمناكى ملل و ش

فرانسه است و  Chronologie ى شود كه ترجمه كلمه شناسى گفته مى كند و بر چنين دانشى گاه تاريخى گفتگو مى

 جز، پسين اين لفظ به معناى شناسايى است چنانكه در همه موارد جز اين نيست و مصريان آنرا به معرفة المواقيت

 .اند درست برگردانده

هاى مذهبى ملل موجود بوده و  پيش از بيرونى اين مسائل بطور پراكنده در كتب تواريخ و دفاتر نجومى و نوشته

هاى  هاى تاريخى و احيانا با ميزان آورى اين اطالعات و دقت و اجتهاد در آنها و سنجيدن اين اقوال با مقياس جمع

ين بحثها كار مردى است كه جهان فرتوت مانند او را در كوشش و هوش علمى و صورت وحدانى بخشيدن به ا

ولى در خالل گفتگو، گاهى بحث به تواريخ ملل و اديان يا مسائل . خداداد و اعتقاد به حقيقت كمتر ديده است

و رود و ا كشد كه چون بالعرض سخن بدينجا كشيده به زودى نويسنده بر سر مطلب مى طبيعى و هيوى و غيره مى

 .خود متوجه است كه از موضوع سخن خارج شده

بيرونى گذشته از مقام بلند در رياضيات نجومى با زبانهاى بيگانه آگاهى داشته و از اين رهگذر توانسته به يك رشته 

ها نيست و برخى از كتب كه مورد استفاده او بوده امروز از ميان رفته است و  معلومات دست يابد كه در ديگر نوشته

گويد ما اين اطالعات دقيق را مديون بيرونى هستيم  ئرة المعارف سى و دو جلدى فرانسه در قسمت تقويم يهود مىدا

و چون شب  lunisolair سال يهود شمسى و قمرى است. و اگر جهد و كوشش او نبود اين مسائل از ميان ميرفت

آمدند  فرعون و و سپاهيان كه از پى اين قوم مى پانزدهم نيسن از دريا گذشته و به خشكى رسيدند و به عقيده ايشان

ى  غرق شدند و ماه هم در حال بدر كوه و دشت را از شعاعهاى سيمگون خود سپيد كرده بود و درختان هم جامه

ها باز شده بود، موسى ايشانرا امر كرد كه اين حال را كه ماه در استقبال باشد و زمان  سبز نوروزى پوشيده و شكوفه

بخشيد كه  واره به يادگار رهايى از اسارت حفظ كنيد از اينجا يهود ادوارى ترتيب دادند كه اين نتيجه را مىبهار هم

 (محزور)ماند اين ادوار پنج قسم است كه دور  آن حال همواره ثابت مى
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از سويى ديگر روز اول سال نبايد دوشنبه و چهارشنبه و . هتايى از همه كاملتر است و از اين رهگذر معمول گشت نوزده

شود مثال اگر جمعه را روزه دارند چون روزه  افتد كه مانع انجام آن مى جمعه باشد زيرا صوم آنان به روزهايى مى

گردد و با  شود كه از غروب شنبه آغاز مى ايشان بيست و پنج ساعت است مقدارى از روزه داخل مدت حد سبت مى

دهد پس اين هم  راحت سبت معارض است و اشكاالتى ديگر هم در صورت دانستن اين سه روز را اول سال روى مى

جويى شود و براى دو تعديل مذكور جداول و حسابهاى دقيقى ترتيب دادند كه بيش از اندازه در آنها دقت  بايد چاره

 .شده

نجومى از زمان خروج از مصر كار خود يهود بوده و بيرونى رسد كه اين جداول و كارهاى  در بادى امر چنين بنظر مى

كنم به گمان نزديك به يقين كه از زمان موسى تا اسارت كلده  گويد ولى تصور مى در اين موضوع چيزى نمى

كردند و در كلده كه بدون شك مركز علم نجوم بوده و هنوز  طورى با روش عاميانه اين مشكالت را رفع و رجوع مى به

فرسا  بخش كتب نجوم است از علماى نجوم آنجا اين جداول و حسابهاى دماغ زينت Saros درخشان ساروسنام 

گانه اين قوم تمام ماههاى كلدانى است و ارسطو در كتاب سماء و عالم  استفاده شده باالخص كه ماههاى دوازده

 .م شرافتمندانه تقدير كرده استداند و از ارصاد و اعمال نجومى اين قو يونانيان را مرهون كلدانيان مى

اگر نويسنده مقاله تقويم يهود از بيرونى سپاسگزار است كه نگذاشت اين معلومات از ميان برود ما ايرانيان بيشتر از او 

از بيرونى سپاسگزاريم كه نگذاشت معلوماتى بسيار ارزنده درباره اعياد و ايام و تواريخ مربوط به ايران فراموش شود و 

 :گويد رفت و راجع به كتب رائج آن عصر چنين مى ها مى ها نيز از خاطره ار او نبود اين قسمتاگر ك

گذاريم زيرا نويسندگان اين دفاتر را توجه و عنايتى باين ايام نبوده و  اند كنار مى ها نگاشته يكسره آنچه را كه در زيج»

است كفايت شده و من آنچه را كه از ناحيه خود  در اكثر اين كتب به نقل از نسخى فاسد كه بيشتر آنها ساختگى

اند در اينجا نقل  ام كه براى اعتقاد دينى توجهى خاص و عنايتى مخصوص بدين روزها داشته زردشتيان بدست آورده

 .كنم مى

در كتب رادويه بن شاهويه و خورشيد بن زيار موبد اصفهان و محمد بن بهرام بن مطيار مطالبى در اين بحث يافتم 

 .«كنم نياز كرده و آنها را در اينجا بازگو مى كه مرا از ديگر مراجع بى

مند شده و ديگر كتب نيز استفاده  همچنين از كتب ديگر مانند شاهنامه ابو منصورى كه فردوسى هم از آن بهره

ايران يهود را از پيش از بيرونى برخى از علماى تاريخ اجماال از تورات اطالع داشتند كه كورش پادشاه بزرگ . كرده

اسارت كلدانيان آزاد ساخت ولى چون نام كورش را در سلسله پيشدادى و كيانى نديده بودند ناچار طبرى او را يكى 

 اى يكى شمرده ولى آنچه از از فرمانداران بهمن يا گشتاسب دانسته و گاهى هم او را با كيكاوس افسانه
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ى او مسلم بوده اين است كه هيچگاه كورش به شاهى نرسيد و او كه فرماندارى از ناحيه كيان بود از طرف برا

آورد كه در سال  و بيرونى در آثار الباقيه كورش را از پادشاهان كلده بشمار مى! لهراسب در مقام خود تثبيت گرديد

همواره در جستجو بوده پس از آنكه در آثار الباقيه سوم پادشاهى او بناى بيت المقدس تجديد شد ولى اين مرد كه 



كند و  كند در قانون مسعودى يك جدول كامل از پادشاهان هخامنشى ذكر مى طبرى را بازگو مى -هاى جرير نوشته

خوريم اما قسمتهاى زيادى در جدول فراهم آورده بيرونى است كه  پيش از او در زيج صابى نيز به چنين جدول برمى

 .بتانى نيستدر كار 

همچنين طبرى و دينورى و حمزه اصفهانى به تقليد از زردشتيان مدت پادشاهى اشكانيان را دويست و شصت و 

دانستند و بيرونى از كتاب  كه اهل كتاب بنابر قول طبرى پانصد و بيست و سه سال مى اند در حالى شش سال دانسته

دن زايجه مانى توانست تاريخ دقيق جلوس اردشير را به دست شاپورگان مانى كه مانى براى شاپور نگاشته و خوان

 .آورد چون تاريخ اسكندر هم روشن بود مدت سلطنت اشگانيان نيز به دست آمد كه پانصد و سى و هفت سال است

از تواريخ معلوم است كه طول اين مدت يعنى از فوت اسكندر تا پديد آمدن اردشير بابكان پانصد و چهل و هشت )

  نقل از ايران باستان(. ستسال ا

دوره سلطنت سلوكيدها كه هشتاد سال است در اين اقوال جزء دوره اشكانى محسوب شده است و بايد براى علت 

 .هاى تاريخى بيشتر دقت كرد اختالف جزئى اين آراء در مقياس

اى  ديترانه متصل كند و ترعهگويد كه داريوش خواست درياى احمر را به م بيرونى در كتاب تحديد نهايات االماكن مى

شود به  عجيبتر آن است كه در سنگى كه به حجر الرشيد معروف است و امروز در فرانسه نگاهدارى مى. ايجاد كرد

چند زبان اين موضوع نگاشته شده كه شامپوللنيون افسر فرانسوى با تطبيق اين خطوط توانست خط هيروگليفى را 

اطالع بودند بيرونى در كتاب  دانان آن عصر از دماغه كاپ بى و چون جغرافى بخواند و علم مصرشناسى آغاز شود

هاى هندى در مديترانه  گويد ناچار بايد از جنوب افريقا راهى به اقيانوس هند باشد زيرا كشتى شكسته نامبرده مى

 .پيدا شده

خواندند كه در زمان  به نام مانى نقاش مىاطالعاتى كه ايرانيان از مانى داشتند بسيار دور از حقيقت بود و تنها او را 

 :شاپور ساسانى از چين به ايران آمده و فردوسى روى مداركى كه در دست داشته درباره شاپور چنين گويد

  بيامد يكى مرد گويا ز چين
 

  كه چون او مصور نبيند زمين

  بدان چربدستى رسيده بكام
 

  يكى پرمنش مردمانى بنام

  برمبصورتگرى گفت پيغم
 

  ز دين آوران جهان برترم

 

 23: اول، ص ترجمه، مقدمه/ آثار الباقيه 

 .روى همين شهرت مانى است كه حافظ گفته است



  گر از من باورت نايد رو از صورتگر چين پرس
 

  خواند ز نوك كلك تصويرم كه مانى نسخه مى

 

شمارد و اين  ايست كه جهان را از دو اصل قديم مخلوق مى پدر مانى ايرانى بوده و مادرش سريانى و مذهب او فلسفه

دو اصل نور و ظلمت است كه يكى سرچشمه خير و ديگرى منبع شر است و اين مذهب قسمتى از آسيا را گرفت و 

از راه شمالى افريقا به اروپا سرايت كرد و يكى از جنگهاى صليبى جنگ با مانويان است كه در جنوب فرانسه روى 

 .داد

نظير مانند رازى  يرونى شائق بوده كه مانى را بشناسد و بداند اين مرد كيست و چه گفته است كه دانشمندى بىب

اند تا آنكه به كتب او دسترسى يافته و از  كيش او را پذيرفته و از آن پيش نيز بسيارى از متفكران پيرو مانى بوده

كرده كه امروز آن مدارك در دسترس ما نيست شايد در  هاى مانى بيش از اندازه مسائل تاريخى استفاده نوشته

نبايد گفت بيرونى چهل سال درپى دسترسى باين كتب بود چون بيرونى هنگام نوشتن . تركستان نزد مانويان باشد

 !آثار الباقيه و اطالع از مانى در حدود سى سال داشته و باين فرض از ده سال پيش از تولد در اين جستجو بوده

هاى اوست از عدد ساليان چيزى نگفته و تنها اشتياق سوزان خويش را به ديدن كتب  اى كه فهرست نوشته لهدر رسا

مطلبى كه براى من تاريك مانده اين است كه اگر همه كتب مانى به پهلوى نبوده مسلما شاپورگان كه ! مانى گفته

هاى او سريانى بوده و آيا ترجمه  و ديگر نوشته براى شاپور پسر اردشير نوشته است به پهلوى اشگانى زبان پدرى او

اين كتب را بيرونى ديده يا به كمك مترجم از آنها آگاهى يافته چون مسلم است كه بيرونى پهلوى و سريانى 

 .اى هم بر اين امر نيست هاى او كوچكترين اشاره دانسته و در همه نوشته نمى

كند اين افتخار ايران را كه يك سلسله از فراعنه يعنى پادشاهان  مىى مصر را كه ذكر  همچنين بيرونى سلسله فراعنه

 .باشند كند و آنها سلسله بيست و دوم مى اند بازگو مى مصر ايرانى بوده

مند شده و او خود از كتاب  مسلما مدارك او كتب عبرى بوده كه زمان نگاشتن كتاب حاضر بيش از اندازه از آن بهره

 .يهود مستقيما استفاده كرده است سيد رعوالم و كتب مذهبى

آوريد بايد بدانيد كه همواره  اگر امروز از تاريخ اطالعاتى صحيح از آغاز پيدايش حكومت در ايران تاكنون بدست مى

آمدند باين انديشه شدند كه نخست  چنين نبوده و در قرن سوم و چهارم كه تازه ايرانيان از سلطه اعراب بيرون مى

 را تاريخ گذشته خود
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بدانند و از هرسو در اين جستجو به تكاپو افتادند و به هر كنجى سرى كشيدند و از هر دانشمندى چيزى پرسيدند و 

 .هايى را كه از عهد ساسانى مانده بودند به چنگ آوردند كه مع االسف درهم و متناقض بود نوشته

 .اصفهانى در مقدمه كتاب تاريخ پرارزش او بنگريدباين گفته حمزة بن حسن 



تواريخ پادشاهان ايران همه مغشوش و نادرست است زيرا پس از صد و پنجاه سال از زبانى به زبانى ديگر نقل شده »

ام اعتماد كنم و اين هشت نسخه را باهم  يى نداشتم جز اينكه به هشت نسخه كه جمع كرده از اين رهگذر من چاره

 .«كنم و تاريخ پادشاهان ايران را از روى آنها تنظيم مى سنجيده

تاريخ مانند علوم ديگر در تكامل است مرحوم پيرنيا كه عمرى رنج برد تا ايران باستان را نگاشت از تمدن موهنجودار 

شده تر باشد خبر نداشت و نيز از قوم حتى كه در تورات ذكر  كه در سند كشف شده و شايد از تمدن سومرى قديم

حت خريده بود  هيچ آگاه نبود با آنكه در تورات نام اين قوم آمده است كه پسران ابراهيم او را در صحرائى كه از بنى

دفن كردند و ساره زوجه او نيز در همانجا بخاك سپرده شد ولى در عصر مازمين رازگشايى كرده و معلوم شده كه 

 .ند كه خوانده شدها اند و خط خاصى هم داشته اين قوم آريائى بوده

اگر آثار الباقيه و اطالعات بيرونى را با شرايط زمان و مكان او بسنجيم در اعجاب خواهيم ماند بخصوص كه تاريخ را با 

دانى اوست كه تمام سنوات و وقايع را كه در كتب پيش از اوست  مغز رياضى تحليل كرده و روى همين سجيه رياضى

 .نيز تحويل كرده تا از اشتباه مصون بماند( حساب جمل)د اعداد را به حروف ابجد جدول ساخته و در برخى از موار

كمتر اتفاق افتاده كه ميان علما كسى داراى چند شخصيت باشد اليبنيز و بيرونى چنين بودند و بيرونى گذشته از 

حمود ه كه سلطنت خوارزمشاهيان به دست م 441شخصيت رياضى داراى شخصيت هندشناسى است پس از 

برچيده شد و او به غزنه آمد چون در ترجمه رياضيات هند از زبان سانسكريت به تازى شك داشت و به اصالحات 

طارق حسب عادت نظر خوبى نداشت درصدد ياد گرفتن زبان سانسكريت افتاده و در آنوقت او  -فزارى و يعقوب بن

ا ماند و اين زبان سخت را آموخت و بعدا كارهاى در حدود چهل سال داشت و به هندوستان رفت و چند سال در آنج

آن دو منجم را اصالح كرد و هيجده كتاب از سانسكريت به تازى برگردانيد كه تنها سه عدد آن موجود است و دو 

كتاب هم از تازى به سانسكريت ترجمه كرد كه عبارت است از هندسه اقليدس و اسطرالب و يك زيج هم براى 

اين زبان نگاشت و ممكن است هر سه اثر سانسكريت او دستخوش زوال قرار گرفته باشد و او سياوپل كشميرى به 

زمانى او به داد فرهنگ ديرين هندوستان رسيد كه اين فرهنگ قديمى در اثر هجوم به آن خاك امكان داشت به 

 .كلى از ميان برود

ام و نيرويى در  فصل فلسفى آنرا ترجمه كردهاما آن سه كتاب كه موجود است يكى كتاب ماللهند است كه تنها ده 

  يابم كه دست به ترجمه بقيه آن بزنم و ترجمه فعلى كه خود نمى
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سوم . كتاب دوم پاتنجلى است كه پروفسور ريتر آنرا به چاپ رسانيده. پيش چشم شماست سالها وقت مرا گرفت

 .ى مختصرى است باشد و در حيدرآباد چاپ شده و رساله ر تناسب مىكتاب راشيكات است كه د

  هاى آثار الباقيه نظرى به نسخه



ما از خاورشناس نامى آلمانى كه كتاب آثار الباقيه و ماللهند را در آلمان به طبع رسانيده سپاسگزاريم و اگر اقدام او 

هاى بيرونى رهسپار عدم گردد و كوشش  اعظم نوشتههاى خطى نيز مانند قسمت  رفت كه اين نسخه نبود احتمال مى

 .او در شناساندن بيرونى از راه ترجمه اين دو اثر به اروپا بيشتر قابل قدرشناسى است

آلود ذى حمى آورده كه به  كه در قرآن آمده يعنى گل( ذى حماء)هاى او اكثر زائد است مثال به جاى  نسخه بدل

گويد اخالق جبلى  كند و ابو عبد اللّه جبلى را كه بيرونى مى شود و تب نمى د مىآلو دار باشد و چشمه گل معناى تب

او سبب تندخويى و ناسزاگويى او به ايرانيان شده است به جاى جبلى حبلى آورده كه صفت زن است و با نسبت 

قدر سوم است ح اخالق او به مردم جبل اين احتمال بكلى ساقط است و در اقدار ثوابت به جاى ج كه به معناى 

شود و چون ثوابت را قدما بيش از شش قدر نداشتند هرچند امروزه از لحاظ  آورده كه در حساب جمل هشت مى

تشعشع آنها تا صد قدر ذكر شده، مسلم ح غلط و صحيح ج است و نظائر اين اغالط از قبيل زمان وسطى كه با فتح 

واو ذكر كرده و با صلوة وسطى به ضم واو اشتباه كرده با همه اين  داند با ضم دانى تعريف آنرا مى واو است و هر هيئت

هاى جزئى نسبت به خدمت باارزش او چيزى نيست اما اگر من به حروف معرب دسترسى  گيرى احوال اين خرده

بود و خواستم در كواكب مسخره كه مسخره اسم مفعول از باب تفعيل است روى خاء تشديد بگزارم  داشتم بهتر مى

و همين اشكال در كلمه مقطعه ! كشد كن نشد و با مسخره به فتح ميم نبايد اشتباه شود وگرنه كار به مسخره مىمم

 .در حروف مقطعه است

هاى خطى نيز چنين است و اين لقب هم خالى از معنى نيست زيرا  در القاب بطالسه محب الخيل ذكر شده و نسخه

ى در جاهليت بوده ولى با ترجمه القاب جانشينان اسكندر به فرانسه دوستار اسب معنى آنست و زيد الخيل هم مرد

به معناى نيكوكار است و اين القاب را كه دوستدار برادر يا دوستدار خير  Bienfaisant محب الخير صحيح است چه

 .اند چه يكى برادركش بوده و ديگرى شرير و بدكار باشد از راه تمسخر به آنان داده

اند و  هايى از آثار الباقيه يافته باشد كه پس از اين خاورشناس چهار نفر آلمانى نسخه ت اين مىولى آنچه مهم اس

اند و اينجانب كار آن چهار تن را كنترل كردم و قسمتهايى در  هركدام قسمتهايى كه از كتاب ساقط بوده پيدا كرده

  هاى دو نسخه عكسى دانشگاه كه از روى نسخه
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هاى من راجع به گذشته ايران و اعياد و ايام پدران ما  بردارى شده يافتم و خوشبختانه بيشتر يافته اسالمبول عكس

باشد و يك قسمت كوچك هم راجع به اواخر كتاب مربوط به يك مسئله رياضى است كه چون اين افتادگى در  مى

براى حقير الينحل بود و بعدا با آنچه بدست آمد مسئله حل شد و  كتاب نبود و قسمتى هم غلط چاپ شده مسئله

اند فرق داشته باشد آنها را ميان كروشه قرار دادم تا مشخص  جانب با آنچه ديگران يافته هاى اين براى اينكه يافته

 .شود

ام اشتباه از ناحيه من  ام و مبطح را غلط دانسته اما اينكه روى كلمه مبطخ در اسطرالب در چاپ سابق پافشارى كرده

 .بوده زيرا با تعريفاتى كه از اسطرالب مبطخ يافتم با تسطيح منقول بيرونى منطبق نبود



و از اسطرالب لونى است او را مبطخ خوانند و مقنطراتش و منطقة »: بيرونى در قسمت اسطرالب كتاب تفهيم گويد

و نيز توصيفى كه از آن در « زين جهت مبطخ خوانندالبروج اندرو گرد نبودند و ليكن فشرده پهن چون خربزه و 

گردد  كتاب استيعاب شده و نيز توصيف ابو الفتوح در كتاب تسطيح خود كه چون خطوطى در آن بيضى ترسيم مى

نياز به دانستن مخروطات داريم و با دقت در تسطيح مذكور در كتاب كه بعينه در كتاب استيعاب و رساله تسطيح 

سطيح سازگار نيست و تسطيح مورد استفاده بيرونى به اصطالح ما تسطيح قائم بر سطح استواست صور آمده اين ت

افتد و اشتباهات و ساقطاتى هم در ترجمه قبلى بوده  كه نصف النهارات خط مستقيم و مدارات دوائرى به گرد هم مى

 .تشار يافته يك سياه مشقى بودهكه تا حد امكان تصحيح و تكميل شده و نسخه پيشين كتاب كه در بيست و يك ان

ام اينست كه هرچه آثار الباقيه در دنيا موجود است كه نسخه مدرسه سپهساالر از  اما راجع به اين ساقطات عقيده

اى قديم كه پيش از قرن  هاى آنهاست و مورد استفاده حقير بوده و دو نسخه اسالمبول از روى نسخه بهترين نسخه

هايى بوده كه در دو نسخه  هاى دسترس زاخائو و حقير افتادگى شده منتها در آثار الباقيههفتم موجود بوده نوشته 

هايى دست  اسالمبول نيست و در موقع تحرير جميع اين نسخ از روى نسخه پيش از قرن هفتم در كتاب افتادگى

كنم براى  فتم را تكرار مىداده به دليل اينكه در اين قبيل ساقطات همه نسخ موجود باهم مشتركند و اينكه قرن ه

چاپ آلمان وقت رصد  20در ساقطات كتاب در صفحه . اين است كه دو نسخه اسالمبول در آن حدود نوشته شده

را  3انقالب صيفى را كه بيژن كوهى انجام داده هزار و دويست و نه اسكندرى ذكر كرده و بتوسط مترجم عالمت 

دانستم دو صورت مجلس از رصد او در تاريخ الحكما موجود است  مى خواندم و مطلبى در اين قسمت نداشت و چون

بآن رجوع كردم و نود افتاده در كتاب را يافتم و نيز دو نسخه اسالمبول هم نود را داراست پس هزار و دويست و نود 

  و نه اسكندرى شد و از اين قبيل كارها در اين كتاب بسيار شده منتهى
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حقير نسخه بدل كردن و وقت خواننده و خود را تضييع كردن دوست ندارم صحيح كلمات و مطالب را ذكر كردم و از 

 .تذكر خطاها دورى جستم

اين بود آنچه براى عموم نوشته شده اما شخص حقير در آشنايى با اين كتاب، مجذوب مسائلى هيوى آن شدم و 

ربوط به نجوم است مانند استخراج بعد ميان مركز دائره خورشيد با مركز عالم كه نزد هايى كه م خواستم قسمت مى

چين كنم و بقيه  قدما زمين بوده و انواع تسطيح كه در دوره اسالمى اختراع شده و نظائر اين مسائل را از كتاب دست

ن مشگان طبسى قرار گرفت و من پناه سيد حس را به حال خود بگذارم و اين كار با مخالفت اساتيد باالخص رضوان

كه در آن عهد جوان بودم از پند پيران سر نتافتم ناچار سالهاست كه به فرمانبرى آن بزرگان مشغولم اكنون كتاب را 

كنم ولى چون در كتاب  با ترجمه ساقطات و فهرست مسائل و برخى از حواشى موضحه تقديم به مردم ايران مى

شناسى يهود بيرونى از او نقل كرده  از قبيل كار نصر بن عراق كه در فصل راجع به گاهيى از مسائل رياضى است  پاره

كه از راهى ديگر غير از راه بطلميوس چهار نقطه آسمان را پيدا كرده با اين مسئله كه در منازل قمر اواخر كتاب 

راى ماه مانند بروج براى سير كند اين اشكال به نظر ميرسد كه منازل ب گويد كه ماه گاهى منزلى را ترك مى مى

گفتند؟ از اين  تواند طفره بزند برجى را طى نكرده به برجى ديگر رود پس قدما چه مى خورشيد است آيا خورشيد مى

اى در مشكالت رياضى اين كتاب هستم كه بطور خشك شامل ابحاث هيوى باشد و  لحاظ نيازمند به تدوين رساله

گشت از بخشنده  شد و ارزش اين مسائل معلوم نمى ند نبود زيرا مطلب گم مىآي حل اين مشكالت در حواشى خوش



علم خواهانم تا عمر و توفيق دهد كه به مقصود نائل آيم و همچنين پس از نشر كتاب اگر نيرويى تجديد شد تمام 

ه كار را هم از نظر ام و شايد نتيج سنوات و اعداد را از نو بايد با موازين بسنجم چنانكه بيشتر آنرا انجام داده

 .خوانندگان بگذرانم تا خدا چه خواهد

  اكبر داناسرشت
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هاى من راجع به گذشته ايران و اعياد و ايام پدران ما  بردارى شده يافتم و خوشبختانه بيشتر يافته اسالمبول عكس

كتاب مربوط به يك مسئله رياضى است كه چون اين افتادگى در  باشد و يك قسمت كوچك هم راجع به اواخر مى

كتاب نبود و قسمتى هم غلط چاپ شده مسئله براى حقير الينحل بود و بعدا با آنچه بدست آمد مسئله حل شد و 

مشخص اند فرق داشته باشد آنها را ميان كروشه قرار دادم تا  جانب با آنچه ديگران يافته هاى اين براى اينكه يافته

 .شود

ام اشتباه از ناحيه من  ام و مبطح را غلط دانسته اما اينكه روى كلمه مبطخ در اسطرالب در چاپ سابق پافشارى كرده

 .بوده زيرا با تعريفاتى كه از اسطرالب مبطخ يافتم با تسطيح منقول بيرونى منطبق نبود

است او را مبطخ خوانند و مقنطراتش و منطقة و از اسطرالب لونى »: بيرونى در قسمت اسطرالب كتاب تفهيم گويد

و نيز توصيفى كه از آن در « البروج اندرو گرد نبودند و ليكن فشرده پهن چون خربزه و زين جهت مبطخ خوانند

گردد  كتاب استيعاب شده و نيز توصيف ابو الفتوح در كتاب تسطيح خود كه چون خطوطى در آن بيضى ترسيم مى

ات داريم و با دقت در تسطيح مذكور در كتاب كه بعينه در كتاب استيعاب و رساله تسطيح نياز به دانستن مخروط

صور آمده اين تسطيح سازگار نيست و تسطيح مورد استفاده بيرونى به اصطالح ما تسطيح قائم بر سطح استواست 

تى هم در ترجمه قبلى بوده افتد و اشتباهات و ساقطا كه نصف النهارات خط مستقيم و مدارات دوائرى به گرد هم مى

 .كه تا حد امكان تصحيح و تكميل شده و نسخه پيشين كتاب كه در بيست و يك انتشار يافته يك سياه مشقى بوده

ام اينست كه هرچه آثار الباقيه در دنيا موجود است كه نسخه مدرسه سپهساالر از  اما راجع به اين ساقطات عقيده

اى قديم كه پيش از قرن  استفاده حقير بوده و دو نسخه اسالمبول از روى نسخه هاى آنهاست و مورد بهترين نسخه

هايى بوده كه در دو نسخه  هاى دسترس زاخائو و حقير افتادگى هفتم موجود بوده نوشته شده منتها در آثار الباقيه

هايى دست  فتادگىاسالمبول نيست و در موقع تحرير جميع اين نسخ از روى نسخه پيش از قرن هفتم در كتاب ا

كنم براى  داده به دليل اينكه در اين قبيل ساقطات همه نسخ موجود باهم مشتركند و اينكه قرن هفتم را تكرار مى

چاپ آلمان وقت رصد  20در ساقطات كتاب در صفحه . اين است كه دو نسخه اسالمبول در آن حدود نوشته شده

را  3و دويست و نه اسكندرى ذكر كرده و بتوسط مترجم عالمت  انقالب صيفى را كه بيژن كوهى انجام داده هزار

دانستم دو صورت مجلس از رصد او در تاريخ الحكما موجود است  خواندم و مطلبى در اين قسمت نداشت و چون مى

نود بآن رجوع كردم و نود افتاده در كتاب را يافتم و نيز دو نسخه اسالمبول هم نود را داراست پس هزار و دويست و 

  و نه اسكندرى شد و از اين قبيل كارها در اين كتاب بسيار شده منتهى
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حقير نسخه بدل كردن و وقت خواننده و خود را تضييع كردن دوست ندارم صحيح كلمات و مطالب را ذكر كردم و از 

 .تذكر خطاها دورى جستم

نوشته شده اما شخص حقير در آشنايى با اين كتاب، مجذوب مسائلى هيوى آن شدم و  اين بود آنچه براى عموم

هايى كه مربوط به نجوم است مانند استخراج بعد ميان مركز دائره خورشيد با مركز عالم كه نزد  خواستم قسمت مى

چين كنم و بقيه  ز كتاب دستقدما زمين بوده و انواع تسطيح كه در دوره اسالمى اختراع شده و نظائر اين مسائل را ا

پناه سيد حسن مشگان طبسى قرار گرفت و من  را به حال خود بگذارم و اين كار با مخالفت اساتيد باالخص رضوان

كه در آن عهد جوان بودم از پند پيران سر نتافتم ناچار سالهاست كه به فرمانبرى آن بزرگان مشغولم اكنون كتاب را 

كنم ولى چون در كتاب  مسائل و برخى از حواشى موضحه تقديم به مردم ايران مىبا ترجمه ساقطات و فهرست 

شناسى يهود بيرونى از او نقل كرده  يى از مسائل رياضى است از قبيل كار نصر بن عراق كه در فصل راجع به گاه پاره

در منازل قمر اواخر كتاب  كه از راهى ديگر غير از راه بطلميوس چهار نقطه آسمان را پيدا كرده با اين مسئله كه

كند اين اشكال به نظر ميرسد كه منازل براى ماه مانند بروج براى سير  گويد كه ماه گاهى منزلى را ترك مى مى

گفتند؟ از اين  تواند طفره بزند برجى را طى نكرده به برجى ديگر رود پس قدما چه مى خورشيد است آيا خورشيد مى

اى در مشكالت رياضى اين كتاب هستم كه بطور خشك شامل ابحاث هيوى باشد و  لحاظ نيازمند به تدوين رساله

گشت از بخشنده  شد و ارزش اين مسائل معلوم نمى آيند نبود زيرا مطلب گم مى حل اين مشكالت در حواشى خوش

يد شد تمام علم خواهانم تا عمر و توفيق دهد كه به مقصود نائل آيم و همچنين پس از نشر كتاب اگر نيرويى تجد

ام و شايد نتيجه كار را هم از نظر  سنوات و اعداد را از نو بايد با موازين بسنجم چنانكه بيشتر آنرا انجام داده

 .خوانندگان بگذرانم تا خدا چه خواهد

  اكبر داناسرشت
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  ى مهربان بنام خداوند بخشنده

 الى و تقديم كتاب باوستايش از شمس المع

حمد و ستايش خداوندى را سزاست كه از اضداد و اشباه برتر و باالتر است و درود بر محمد مصطفى كه بهترين 

 .اند آفريدگان است و بر فرزندان او كه پيشوايان حقيقت

جودات ارزانى فرموده ى مو يكى از تدبيرهاى لطيف خداوند متعال در مصالح بشر و يكى از نعمتهاى بزرگى كه بر كليه

آمدهاى  اين است كه هيچگاه جهان از پيشوايى عادل كه پناه مردم است تهى نگردد تا بندگان در گرفتاريها و پيش

روزگار باو پناه آورند و چون امرى بر ايشان مشتبه گشت بر او عرضه دارند تا از مشكل ايشان گره بگشايد و نظام 

ى ثواب اخروى قرار داد و اين امر را بر مردمان  و فرمانبردارى از چنين كسى را وسيلهعالم باستنباط او پاينده بماند 



ى او كه صرف حق و عدل و قضاء فصل است  واجب گردانيد و با اطاعت خود و رسول برابر ساخت چنانكه در گفته

 .4(وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ) گويد مى

هايى گذاشت و موال و ولينعمت ما امير اجل و سيد  گذاريم كه بر بندگان خويش منت پس خداوند را سپاس مى

  منصور شمس المعالى را برگماشت و او را امام
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يارى كند و نگهبان حريم و ناموس مسلمانان باشد و اهل اسالم را در برابر عادل براى مردم قرار داد كه تا دين حق را 

ى وحى خود بخشيد منتى بر او  مفسدان حمايت كند و خويى بدو بخشيد كه چون مانند آن را برسول و رساننده

 .(خُلُقٍ عَظِيمٍ  إِنَّكَ لَعَلى) :گذاشت و فرمود

ى او را زيادت بخشد و در روزگار بر بهجت و بهاى او بيفزايد و عرصه و خداوند عمر او را دراز كند و توانايى و بزرگ

 .درگاه او را حفظ كند و حاسدان و دشمنانش را از ميان بردارد

بسيار جاى شگفت است كه چگونه ايزد تعالى بر مآثر نژاد پاكش خوى كريم او را بيفزود و بجان گرامى او كه زير بار 

از پرهيز و هدايت، صيانت و ديانت، عدل و انصاف، فروتنى و )ر خصالى پسنديده رود چطو هيچ ظلم و ستمى نمى

الطاف، حزم و عزم، سياست و رياست، تدبير و تقدير، و ديگر صفات پسنديده كه اوهام نتواند آن را حصر كرد و مردم 

 .بيفزود( تاب و توانايى شنيدن آن را ندارند

 و ليسر اللّه بمستنكر
 

 4فى واحدان يجمع العالم 

 

خداوند تمتع مسلمانانرا از حسن عنايت و رأى جميل و شفقت و مهربانى آشكار او ادامه دهد و روز بروز به آنچه از 

 .اند بيشتر كناد و همگان را از خاص و عام به اطاعت واجب و فرض او توفيق بخشاد بمنه وجوده الطاف او خوى گرفته

  سبب تأليف اين كتاب

بندند و اختالفاتى را كه در اصول كه مبادى آنهاست و فروع كه شهور و  از ادبا از تواريخى كه ملل بكار مىو بعد، يكى 

كنند از  ساليان است و عللى كه باعث اختالف شده و ساير اعياد و ايام مشهور كه هريك را برخى از امم استعمال مى

اشد براى او شرح دهم تا او را از خواندن كتابهاى گوناگون من خواست كه اين مسائل را با بيان واضحى كه قابل فهم ب

 .نياز كند يك اهل اين كتب بى و پرسش از يك

                                                           
 .خود شما هستند فرمانبردارى كنيدايد خداوند و پيغامبر او و اولى االمرى را كه از   يعنى اى مردمى كه ايمان آورده -( )  1
 .يعنى اگر خداوند جهانى را در انسانى جمع كند از او اين كار ممكن است و ناشناخته نيست -( )  4
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رسى يافت و  شود بدان دست من ديدم انجام دادن اين خواهش كارى بسيار دشوار و سخت است و بدين زوديها نمى

اى در قلب واقف بدان  خواهش را انجام دهد در حدود مطالب بديهى و ضرورى نيست كه شبههاگر كسى بخواهد اين 

كه خداوند قدرت او را ادامه )نگذرد و ليكن از علو دولت ولينعمت و موالى خود امير سيد اجل منصور شمس المعالى 

اى كه علم من از آنچه شنيده  ندازهدر فراغ بال براى جستجوى اين مآخذ و بذل مجهود در انجام اين تكليف با( دهاد

ى خدمت فرخنده را پوشيده بودم اين كار مرا جرأت داد  ام برسد كمك خواستم و چون پيش از اين جامه و يا ديده

كه بار ديگر جسارت كنم و اين كتاب را هم بمجلس بلندمرتبه تقديم نمايم تا خدمت من تجديد شود و بدين خدمت 

ياد آن براى من همواره در روزگار پايدار بماند و شرف آن با عقاب من تا ساليان درازى ارث  هاى فخر، كه از نو جامه

 .رسد، بپوشم

پوشى كرده و اين عذر را برأى صايب خود قبول فرمايند و اكنون  اميد است كه اين جسارت را از بندگان خود چشم

 .آغاز به مقصود كنيم

رساند شناسايى اخبار امم سالفه و تواريخ قرون گذشته  اند مى من پرسيده نزديكترين سببى كه مرا بآنچه از: گوييم

است و بيشتر اين احوال عادات و اصولى است كه از ايشان و نواميس ايشان باقى مانده و اين كار را از راه استدالل 

تب و ملل و اصحاب بمعقوالت و قياس معقول به محسوس نميتوان دانست و منتها راه موجود اين است كه از اهل ك

اند ما نيز  آراء و نحل كه اينگونه تواريخ مورد استناد آنهاست تقليد و پيروى كنيم و آنچه آنان براى خود مبنا قرار داده

آورى كه بدان معتاد شده از قبيل تعصب و غلبه و پيروى از هوا  و پس از آنكه فكر خود را، از عوامل زيان. چنين كنيم

هاى  بب هالك بسيارى از مردم است و مانع ديدار حق و حقيقت، پاك ساختيم بايد آراء و گفتهطلبى كه س و رياست

 .ايشان را در اثبات اين مقصود به يكديگر بسنجيم

  رساند و نيرومندترين اين روش بهترين راهى است كه ما را به حقيقت مقصود مى
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سازد چه، جز اين راه ديگرى نيست كه ما را به حقيقت مقصود برساند  شبهه و ترديد را از ما دور مى يارى است كه

 .اگرچه در آن راه بسيار كوشش كرده و سختيهاى زيادى كشيده باشيم

ن اخبار اى از آ ام آسان نيست كه به زودى آن را تميز دهيم بلكه پاره اى كه من پيشنهاد كرده با آنكه اين راه و قاعده

 .امكان دارد كه وقوع يابد و اگر ببطالن آن گواهى ديگرى نباشد مانند اخبار راست و واقع خواهد بود

كنيم كه اگر مانند آنرا از زمانهاى قديم نقل كنند ما آنرا محال خواهيم  گاهى از احوال عادى امروز چيزى مشاهده مى

كند تا چه رسد به تاريخ ملل جهان و چون امر از اينقرار  نمى دانست و عمر انسان به شناسايى تاريخ يك ملت كفايت

توانيم  اى كه مى شد پس ما بايد هركدام از اين اخبار را كه نزديكتر و مشهورتر است از صاحبان آن بگيريم و تا اندازه

حقيقت و  طور كه هست بگذاريم تا اين كار براى جويندگان هاى ايشان را بآن آنرا اصالح كنيم و ديگر گفته



دوستداران حكمت بر تصرف در غير اين قضايا سرمشق باشد و نيز خود ما را به مجهوالت ديگرى ارشاد و راهنمايى 

 .كند و ما هم به خواست خدا چنين كرديم
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 فصل اول در حقيقت شب و روز و مجموع آنها و آغاز هريك آنها

 روز تعريف شبانه

اى كه براى اين روز و شب ابتدا فرض شده اعم از  به دايره 1 روز معلول بازگشت آفتاب است بدوران كل شبانه: وييمگ

اى بالقوه  هريك از دواير ولى بدين شرط كه هم ما آنرا مبداء دانسته باشيم و هم عظيمه باشد زيرا هر دايره عظيمه

ود؛ و فلك به دوران كل روى دو قطب خود به حركت ظاهرى افق است يعنى ممكن است كه براى محلى افق واقع ش

 .1رود و مرئى از مشرق به مغرب مى
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روز به عقيده آنان از آغاز  اند پس، شبانه هاى مغارب كه بر دايره افق است فرض كرده اعراب آغاز روز و شب را نقطه

آفتاب فردا و آنچه ايشانرا بر اين امر وادار نمود اين است كه ماههاى عربى مبتنى غروب آفتاب است از افق تا غروب 

شود و اوايل ماههاى قمرى به رؤيت هالل منوط است نه به  ى ماه است و از حركت قمر استخراج مى بر مسير كره

ى  ، در نتيجه به عقيدهشود و رؤيت هالل نزد تازيان اول ماه است پس حساب، و هالل در وقت غروب آفتاب ديده مى

 .3 تازيان شب پيش از روز شد و عادت ايشان در تقديم شب به روز به همينطريق جارى گشته است

و نور بر تاريكى طارى است پس بهتر آن  0 ى تاريكى بر نور مقدم است دليل پيروان اين عقيده آن است كه مرتبه

 .است كه تاريكى را بر فروغ مقدم داريم

                                                           
ى اجزاى خود بنظر متحرك است در حول خط مستقيمى كه ميان   اى در آن پيداست و اين كره با همه ايست موهوم و نق اط درخشنده آسمان كره  -( )   

 .ه ناظر و كوكب قطبى است كه ستاره جدى باشدديد
ى معدل النهار در هر موضع كه عرض آن ربع دور باشد با   هر دائره همينقدر كه عظيمه باشد صالحيت دارد كه افق واقع شود چنانكه دائره -( )   

ت كه دو قطب ف لك البروج بر روى افق باشد و دائره  افق منطبق ميشود و در خط استوا روزى دو بار ف لك البروج با افق متحد ميشود و آن وقتى اس
ء  ميل در خط استوا وقتى افق واقع ميشود كه ستاره بر روى افق باشد و نصف النهار خود افق استوائى است و بدين جهت در همه روى زمين مبدا

ار ساعت باشد و افق واقع شدن نصف النهار از ديگر دوائر  روزها بيست و چه ى شبانه اند كه همه روز را از رسيدن خورشيد بنصف النهار دانسته شبانه
 .آشكارتر است بالجمله هر دائره همينقدر كه عظيمه باشد صالحيت دارد افق واقع شود بدين شرط كه ما آنرا مبداء دانسته باشيم

شود پس، اعراب شب را به روز مقدم   ه آغاز مىچنانكه وقتى اعراب ميگويند ليلة الخميس مقصدشان شب پنجشنبه است كه از غروب چهارشنب  -( )  5
بندند روز را بر شب و چون ايرانيان ساليان دراز ماههاى ايشان عربى بوده هنوز جمعى از مردم وقتى   دارند و آنانكه سال خورشيدى بكار مى مى
شده بايد روز را بشب مقدم داريم و مقصود ما از    گويند شب پنجشنبه مقصودشان بعينه مقصد تازيان است و چون سال رسمى و دولتى ما خورشيدى مى

 .گويند پنجشنبه شب تا التباسى پيش نيايد شود و مى گردد و اكنون عمال دارد چنين مى شب پنجشنبه شبى باشد كه از غروب روز چهارشنبه شروع مى
اند يكى از آن اقسام تقدم رتبى است مانند تقدم   ه شرح دادهى ف لسف تقدم چيزى بر چيز ديگر چندين قسم است و اقسام تقدم را در امور عامه -( )  9

 .تاريكى بر فروغ



اند بدينطريق كه گفتند آسودگى و راحت تن در سكون است و حركت  سكون را بر حركت مقدم شمردهو اين دسته 

 .ى حركت است جز براى حاجت ضرور نيست و رنج در دنبال حاجت و ضرورت است پس، تعب نتيجه

صر پايدار كند ولى اگر حركت در عنا دليل ديگرشان اين است كه اگر سكون در عناصر دوام يابد توليد فساد نمى

 .گردد ها و بادهاى تند و امواج و غيره اين امر مشهود مى شود چنانكه در مورد زلزله بماند عناصر فاسد مى
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اما ميان غير از عرب مانند روميان و ايرانيان و مردم ديگرى كه با ايشان همدل و همداستانند چنين معمول است كه 

شب از آغاز طلوع آفتاب است از افق مشرق تا طلوع آفتاب از افق فردا؛ زيرا ماههاى اين ملل متكى بر محاسبه روز و 

روز از ابتداى روز است  ى ماه و ستارگان ديگر بهيچوجه وابستگى ندارد و بنابراين عقيده آغاز شبانه است و با كره

ل اين مدعا آنست كه فروغ هستى است و تاريكى نيستى و بالنتيجه به عقيده اين ملل روز بر شب مقدم است و دلي

 .هستى بر نيستى تقدم دارد

حركت بر سكون غلبه دارد زيرا حركت وجود است نه عدم، و حيات : شمارند گويند آنانكه نور را بر ظلمت مقدم مى

گويند آسمان  چنانكه مى نمايند كنند معارضه بمثل مى است نه مرگ، و در مقابل استداللهايى كه پيروان اعراب مى

 .14دارد تر است و آب روان چون آب راكد بوى بد نمى بر زمين برترى دارد و شخص كارگر و جوان تندرست

  روز نجومى مبداء شبانه

رسد تا ظهر فردا و اين  ى نصف النهار مى روز از وقتى است كه آفتاب به دايره ى علماى نجوم شبانه اما به عقيده كليه

ى ايشان از نصف ظاهر دايره نصف النهار است و  روزها به عقيده ى اين دو قول است پس آغاز شبانه نهعقيده ميا

محاسبات علماء نجوم در زيجها متكى به همين رأى است و بهمين قرارداد مواضع كواكب را به حركت مستوى و 

 .اند حركت تقويمى در دفاتر ساليانه ضبط كرده

كنند  روز را از نيم شب آغاز مى اند و شبانه صف ناپيداى دايره نصف النهار را برگزيدهبرخى ديگر از علماى نجوم ن

  چنانكه صاحب زيج شهرياران شاه بر اين
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 .11 رأى بوده

                                                           
دادند نور را بظلمت و جوان را بر پير و متحرك را بر ساكن   از اينجا دانسته ميشود كه شعوبيه يعنى آنانكه ملل غير عرب را بر عرب برترى مى  -( )    

 .و آسمان را بر زمين نيز برترى ميدادند
فرسا در فهرست ابن النديم اين زيج را بدست آوردم ابن النديم از كتاب اختالف الزيجات ابى معشر نق ل ميكند كه در   پس از تتبع زياد و طاقت -( )    

آغاز چهارمين قرن هجرى در محل سارويه كه در شهر جى باشد مشتى كتابهاى ف ارسى قديم كه بر پوست درخت نوشته شده بود بدست آوردند و از  
اندن اين كتابها دانسته شد كه كتب مذكور را بفرمان طهمورث در آن مكان پنهان كرده بودند و در شمار آن كتب زيجى بود كه زيج معروف  خو 

اند و اين قضيه را ابو ريحان هم در همين كتاب نق ل ميكند ولى نامى از آن زيج و از قرائت آن كتب   بزيج شهريار را از آن كتب استخراج كرده



 .عيب است و بازگشت هر دو امر به يك حقيقت است اين طريق هم بى

 .ى افق چشم پوشند چند چيز است گماشت كه از دايره اى كه اصحاب نجوم را بر اين نكته

روز ديگر مختلف است و هيچگاه با يكديگر يكى نيست چنانكه  روز با شبانه يكى اين است كه ديدند مقدار شبانه

و علت اين اختالف سير آفتاب است در . گردد اختالف آنها با يكديگر هنگام كسوف بطور هويدا بر حس آشكار مى

 .ج كه گاهى تند و زمانى كند استفلك البرو

 .كند هاى فلك البروج بر دواير بطور مختلف عبور مى علت ديگر آنست كه قطعه

پس براى اينكه اين اختالف را از ميان بردارند مجبور به تعديل آن شدند و تعديل آن به مطالع فلك البروج به 

دايره يكى از آفاق استوائى است و لوازم آن در همه  ى نصف النهار در همه جاى گيتى عموميت دارد چه، اين دايره

 ى افق بواسطه اختالفاتى كه در هر موضع پيدا ميكند روى زمين تغييرناپذير است ولى دايره
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كند؛  مى هاى فلك البروج بر آن به تفاوت عبور و در هر عرض بلدى به شكل مخالف با عرض ديگر است؛ و قطعه

 .12گردد ى افق تام نيست و بر يك نظام جارى نمى ازينرو عمل تعديل به دايره

ى معدل النهار است و يا مدارات موازى با معدل ولى  سبب دوم آن است كه ميان تمام نصف النهارهاى بالد دايره

اشد و در شناسايى كواكب و ب ى دواير آفاق زياده بر آنچه گفته شد دواير انحراف به شمال و جنوب هم مى ميانه

مواضع آنها به دانستن طول نيازمنديم كه با دانستن نصف النهار مالزمه دارد و به عرض كه مالزمه با شناسايى افق 

 .دارد محتاج نيستيم

اى برگزيدند كه حسابهاى ايشان در آن شيوع و عموميت داشته باشد و از  علماى نجوم براى مراعات اين نكته دايره

رسيدند و همان نتايجى كه از  كردند باز به مقصود مى ى آفاق هم عمل مى با آنكه اگر به دايره. آن رو برگردانيدندغير 

شد و بزرگترين خطا اين است كه  گرفتند ممكن بود كه از دواير آفاق بگيرند ولى راه دورتر مى دواير نصف النهار مى

 .تر كند ا طوالنىشخص از راه راست پا بيرون گذارد و مسافت خود ر

                                                                                                                                                                                     

ها چه بوده اين قضيه كه ابو معشر نق ل كرده بافسانه بيشتر مانند است تا بتاريخ؛ گذشته از اينكه   گويد دانسته نشد كه آن نوشته برد مى نمى
  شده وطهمورث را وجود خارجى نبوده و اما زيج شهرياران مطابق تحقيق ات نلينو در زمان يزدگرد تنظيم شده و بعدا بتوسط تميمى نامى بتازى نق ل  

 .امروز قطعاتى از آن در كتابها موجود است
روز وجود   روز بدانند در هر بلدى يكنوع شبانه يعنى اگر ميخواستند طلوع و غروب بعبارت ديگر روشنايى و تاريكى را اهل نجوم مبداء شبانه -( )    

يافت   روز تف اوت مى آمديم مقدار شبانه بسمت قطب مىروز درست بيست و چهار ساعت بود و همينطور كه از خط استوا   مييافت در خط استوا شبانه
روزهاى روى زمين   ى شبانه بقسمى كه در برخى بالد شش ماه شب و شش ماه روز بود و منجمان از زمانهاى دور باين فكر افتادند كه براى تساوى همه

شود بدو قطب معدل النهار ميگذرد از اينرو نصف النهار را  ى ميل كه افق استوا مي اى بينديشند و چون ديدند كه نصف النهار مانند دائره چاره
ى ميل   انتخاب كردند كه در همه روى زمين شبانه روز بيست و چهار ساعت باشد خالصه آنكه چون نصف النهار هم يكى از دوائر ميول است و دائره

 .افق خط استوا ميشود پس نصف النهار بالقوه افق استوائى است
 (ق انون مسعودى  نق ل از باب سوم) 



روز را رويهمرفته بدان تحديد و تعريف كرديم ولى تعريف هريك از اين دو بطور تفصيل  تا اينجا حدى بود كه شبانه

 :چنين است
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 تعريف شب و روز

تا غروب آن و شب برخالف اين  و نهار هر دو بيك معنى است و روز از آغاز پيدايش جرم آفتاب است( روز)لفظ يوم 

كس گواهى ميدهد كه كسى را با ديگرى در اين معنى  ى ملل بر اين تعريف همدل و همداستانند و همه است و كليه

 .اختالف نظرى نيست

 تعريف روز و شب از نظر فقها

اند و علت آن را چنين  ولى برخى از فقهاى اسالم آغاز روز را پيدايش فجر صادق و آخر روز را غروب آفتاب دانسته

كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى ) مدت روز و روزه مساوات شود و از قرآن مجيد اين آيه را به گواهى آوردند اند كه ميان ذكر كرده

كه در آيه مباركه ذكر و چنين ادعا كردند كه اين دو طرف  -18(يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

توانند اين آيه را دليل خود قرار  اند نمى شده آغاز و انجام روز است ولى اين اشخاص كه روز را از طلوع فجر دانسته

دهند زيرا اگر آغاز روزه آغاز روز بود چون تعريف روز براى مردم ظاهر و آشكار است آن وقت خداوند امر واضح و 

د آن سودى ندارد ذكر كرده بود چنانكه آخر روز و اول شب را تعريف و تحديد نكرد چون آشكاريرا كه تعريف و تحدي

كس بدان جاهل نيست تا نيازمند به تعريف و توصيف باشد و چون خداى  آغاز شب معلوم و متعارف بشر است و هيچ

 تعالى آغاز روزه را به طلوع فجر تعريف كرد و آخر روز را ديگر تعريف نكرد
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دانند كه اول شب غروب قرص آفتاب  بلكه بهمين اندازه كه گفت تا شب روزه بداريد كفايت كرد زيرا همه مردم مى

است پس دانستيم كه مقصود از تحديد اول روزه اين نيست كه روز را تعريف كند بلكه مقصود اين است كه اول روزه 

 .را تعيين نمايد

  تعريف فقها براى روز و شب و ورود در بحث با آنان انتقاد از

                                                           
كند كه عدى بن حاتم طائى   يعنى بخوريد و بياشاميد تا آنكه نخ سياه از نخ سپيد براى شما آشكار گردد و زمخشرى در تفسير كشاف نق ل مى -( )    

از هم تميز بدهم و از آن    گفت من وقتى اين آيه نازل شد نخى سياه و نخى سپيد در شب بدست گرفتم و اين دو نخ را نگاه ميكردم تا سپيد و سياه را
فرمود    ساعت روزه بگيرم و چون روز شد به خدمت پيغمبر آمدم و ماجرا را بازگفتم بطورى پيامبر را خنده گرفت كه دندانهاى نواجذ او آشكار شد و

راى من شرح داد كه مقصود از نخ  انك لعريض القف ا يعنى پس گردن تو پهن است و اين جمله در زبان تازى كنايه از حماقت شخص است پس قضيه را ب
لبته معلوم  سياه خود شب است و مراد از نخ سپيد خود روز است و من الفجر قرينه است و مبين مقصود نه اينكه واقعا نخ سياه از نخ سپيد تميز بايد ا

 .فهمد كس آنرا نمى است كه در هر زبان مشتى مجازات و استعارات است كه همه



اند اين گفته هم جز اختالف لفظى بيش نيست  روز شرعى غير از روزى است كه مردم در عرف قائل: اگر فقها بگويند

خبر است با آنكه  اند كه عرف مردم وضع لغوى از آن بى و حقيقتى را كه در عرف داراى نام خاصى است نامى گذاشته

آيه از ذكر روز و آغاز آن سخنى در ميان نيست و پس از آنكه دشمنان ما در معنى با ما متفق شدند اگر هم در  در

 .14 كنيم پوشى مى عبارت اختالفى باشد اين اختالف را چشم

تا آنكه  (نِسائِكُمْ  إِلى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ)  هاى ما داللت دارد اين آيه است و از چيزهايى كه به صحت گفته

پس مباشرت با زنان و خوردن و آشاميدن تا وقتى محدود و موقعى معين قرار  -(ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) فرمايد مى

 داده شد
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پس از عشاء آخرين ممنوع بود و در آنوقت  نه اينكه در همه شب چنانكه پيش از نزول اين آيه خوردن و آشاميدن

 .گفتند كه ما روزهايى روزه بوديم گفتند ما روز را با قدرى از شب روزه داشتيم بلكه بطور اطالق مى نمى

تواند به چيزى معتقد شود كه خالف آن عيان و آشكار است زيرا شفق در سمت مغرب نظير فجر  چگونه شخص مى

و اگر طلوع فجر آغاز روز بود بايد  14و يك چيز است و هر دو هم بيك حالت هستنداست از جهت مشرق و علت هرد

 .11اند كه غروب شفق هم آخر روز باشد و برخى از شيعيان ناچار اين عقيده را هم قبول كرده

شب در اند در اين معنى با من موافق خواهند بود كه روز و  هاى پيش با ما مخالفت كرده با آنكه اشخاصى كه در گفته

شود يكى اول موقع بهار و ديگرى آغاز پاييز و گفته او با آنچه ما گفتيم مطابق  مدت سال دو مرتبه باهم مساوى مى

رسد كه آفتاب بمنتهاى نزديكى از قطب شمال رسد و  شود كه روز هنگامى كه به منتها درجه طول خود مى مى

منتهاى دورى قطب شمال نايل گردد و نيز در اين معنى با  رسد كه آفتاب به هنگامى روز بكوتاهترين اوقات خود مى

                                                           
اى از الف اظ در عرف مردم و   اند و خالصه آن فصل اين است كه اگرچه پاره اصول فقه يك فصل در حقيقت شرعى ترتيب دادهفقها در كتب   -( )  1 

شود مثال بقول ايشان صالت   در لغت معناى خاصى دارد ولى در شرع معنى ديگرى بخود گرفته بقسمى كه معانى اوليه آن الف اظ از آنها فهميده نمى
ى در لسان شارع بمعناى نماز است و حج در لغت بمعناى قصد بوده و در زبان شرع به معناى زيارت است و ابو ريحان ميگويد  بمعناى دعا بوده ول

غروب    اگر فقها در لفظ يوم و روز اين داستان را از سر بگيرند و بگويند درست است روز عرفى كه مورد حاجت همه بشر است از طلوع آفتاب است تا
اين حيله هم براى ايشان سودمند نيست؛ زيرا پس از آنكه تصديق  ( و بقولى تا غروب شفق) ى از طلوع فجر است تا غروب آفتابآن ولى روز شرع

  كردند روز عرفى و متداول بشر از طلوع آفتاب تا غروب آن است ديگر باين اصطالح حاجت و نيازى نيست و شارع متصرف در لغت نيست و فرموده
را روزه بداريد و شخص مسلمان بايد اين امر را اطاعت كند و نفرموده كه بايد باين حقيقت هم اعتق اد نماييد كه روز از    روز و مقدارى از شب

 .پيدايش فجر تا غروب آفتاب يا غروب شفق است
رب پس از غروب آفتاب  گردد و شفق روشنايى ديگرى است كه در سمت مغ صبح روشنايى است كه در مشرق پيش از طلوع خورشيد پيدا مى -( )  4 

ماند و صبح و شفق در شكل با يكديگر مشابه و مانند هستند و در وضع مق ابل زيرا در آغاز پيدايش صبح روشنايى بغايت ضعيف است و   باقى مى
ه مسلمانان از اين وقت  گوييم و پس از آن روشنايى بر افق پهن ميشود و آنرا صبح راستين مينامند ك طوالنى كه ما آنرا صبح دروغين و دم گرگ مى

شود تا آنكه بكلى آفتاب طلوع كند و شفق بعكس است يعنى پس از غروب قرص اوال در افق سرخى ظاهر   بايد روزه بدارند و سپس بسرخى افزوده مى
كه انحطاط آفتاب در ابتداى  كم محو شود و بتجربه و امتحان دانسته شده   ميشود و پس از آن بياضى عريض و پس از آن يك سپيدى طوالنى تا آنكه كم

 .صبح و انتهاى شفق بايد هيجده درجه باشد
اند كه اگر كسى روزه خود را از روى عمد تا شفق باقى است   دانيم و فقهاى ما فرموده چنانكه ما شيعيان اماميه غروب شفق را آخر روز مى  -( )    

 .شود روزه را افطار كرد همينقدر كه آفتاب غروب كرد مىاند   افطار كند بايد كف اره بدهد ولى جمعى از علماء عامه گفته



يُولِجُ اللَّيْلَ فِي )  ترين روز تابستان مطابق است و معناى اين آيه ما توافق دارند كه كوتاهترين شب زمستان با كوتاه

 النَّهارِ
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 .11همين است كه گفته شد (يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ) يگرو آيه د (وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ

اگر دشمنان ما اين مسائل را ندانند يا آنكه خود را به نادانى بزنند از قبول اين يك مسئله چاره نخواهند داشت كه 

توانند در قبول اين مسئله تجاهل و  م شش ساعت و نمىنصف النهار اول شش ساعت است و نصف النهار ديگر ه

تعامى نمايند چه، خبرى كه در ذكر فضيلت اشخاصى است كه به نماز آدينه ميروند بسيار شايع است و در آن خبر 

و اين  13 روند به تفاوت ذكر شده فضيلت اشخاصى را كه در شش ساعتى كه از آغاز روز است تا هنگام ظهر به نماز مى

و اگر ما با  10بر ساعات زمانى معوج معقول خواهد بود نه بر ساعات مستوى كه آن را ساعات معتدله نيز ميگويند خبر

ى انقالب شتوى رسد باهم  آيد كه شب و روز وقتيكه آفتاب بدو نقطه ايشان در اين دعوى مسامحه كنيم واجب مى

  اى از مواضع مساوى گردد و اين هم در پاره
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آيد كه نصف النهار وقتى كه آفتاب  آيد كه شب زمستان با روز تابستان مساوى نشود و الزم مى خواهد بود و الزم مى

ميان وقت طلوع و غروب ميرسد نباشد، با آنكه خالفات اين لوازم نزد اشخاصى كه كمترين بصيرت بحركات كرات 

 .24 است سماوى داشته باشند ظاهر و هويدا

گويند وارد صبح شديم و شب تمام  اگر كسى براى مدعاى خود اينطور دليل بياورد كه مردم وقتى فجر طالع شد مى

شد بايد اين اشخاص از گفته ديگر مردم غلفت ننمايند كه چون غروب آفتاب نزديك شد و رنگ خورشيد از سرخى 

گويى نيست و تنها  صود از اين قبيل عبارات حقيقتگويند شب شد و روز رخت بربست و مق روى بزردى گذاشت مى

                                                           
اى از روز را داخل در شب مينمايد و معناى آيه دوم اين است شب را بروز   كند و بالعكس پاره يعنى قدرى از شب را خداوند داخل روز مى -( )    

 .پيچد و روز را بر شب مى
ن روز عازم شود مثل اينست كه يك شتر قربانى كرده و در ساعت دوم اين است كه يك گاو  هركس كه در روز آدينه ساعت اول براى نماز آ -( )  5 

عت  به قربانگاه برده و در ساعت سوم چنان است كه يك قوچ قربانى نموده و در ساعت چهارم مثل اين است كه مرغى قربانى كرده و در پنجمين سا
مرغ بخداوند تقرب پيدا كرده و اين خبر را در كتابهاى فقه   اين است كه با يك تخم  مثل اين است كه گنجشكى قربانى كرده در ساعت ششم مثل

 .شيعه حتى در صالت جواهر نيافتم و از كتب فقه اهل سنت نق ل كردم
بق روز و  اند يكى ساعت مستوى و ديگرى ساعت معوج و مقصود از ساعات مستوى آن است كه مطا روز را دو قسم تقسيم كرده ساعات شبانه -( )  9 

شب باشد يعنى اگر روز يا شب از دوازده ساعت زيادتر است ساعت مستوى هم همينطور باشد ولى ساعت معوج آن است كه روز و شب را بهر  
ى افق مدارها را با   اى كه باشند به دوازده قسمت كنند و در خط استوا همواره ساعت معوج و مستوى يكى است چون در خط استوا دائره اندازه

كند و قوس ليل و قوس نهار در آنجا مساوى است سخن در اينست كه مقصود از ساعتى كه در روايت است ساعات   زواياى ق ائمه دو نيم متساوى مى
 .معوج است كه همواره از صبح تا ظهر شش ساعت است

اريكى اول بهار و ديگرى در اول پاييز مساوى ميشود بنا  روز در سال دو ب چون بنا بگفته ما كه روز از پيدايش آفتاب است تا غروب آن شبانه  -( )    
آفتاب    بقول فقها ناچار بايد در اول جدى كه شب خيلى طوالنى شده با روز بدينطور مساوى شود كه قدرى از طلوع فجر تا آفتاب و قدرى هم از غروب

 .اى بالد شب و روز مساوى شود و تا غروب شفق را به روز بيفزاييم تا در نتيجه پس از اين گرفتاريها در پاره



مقصودشان اين است كه مردم بطريق مجاز و استعاره از ادبار و روبرگرداندن حالتى كه ايشان داشتند و از اقبال و 

رُ أَمْ  أَتى) گويد روآوردن حالت ديگر خبر دهند و اين امور در لغت هم جايز و سزاوار است چنانكه باز قرآن مجيد مى

و اگر  22(صلواة النهار عجماء)دهد كه فرمود  هاى اين روايت نبوى گواهى مى باز بصحت گفته -21(اللَّهِ فَال تَسْتَعْجِلُوهُ

گويند مقصودشان اين است كه اولين نماز از نمازهاى روز است و اگر نماز عصر را نماز  مردم نماز ظهر را نماز اول مى

  ن نماز اول از دو نماز روز و نماز اول از نمازهاىوسطى گويند براى اين است كه ميا
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 .28 شب وسط و ميانه است

مقصود من از آنچه در اين موضع بيان كردم فقط اين بود كه اگر كسى چنين گمان كرده كه ضروريات و بديهيات به 

كند من اين  ى يكى از فقها يا مفسران استدالل مى د به گفتهخالف قرآن گواهى ميدهد و براى اثبات گمان باطل خو

 .گمان را نفى كنم
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  كند تعريف سال و ماه فصل دوم در مبداء سال و ماه گفتار مى

ه خالف كل اى كه از همان نقطه حركت كرده و بايد اين حركت ب سال بازگشت آفتاب است در فلك البروج به نقطه

و طبايع چهارگانه . شود باشد و در اين مدت زمانهاى چهارگانه را كه بهار و تابستان و پاييز و زمستان است شامل مى

شود كه از همان نقطه ابتدا كرده بوده و اين  اى منتهى مى پس حركت آفتاب به نقطه. گردد اين فصول را حائز مى

و محدثين اين  24وى است ولى به عقيده ديگران از پيروان سند و هنداش متسا بازگشتها در نزد بطلميوس ازمنه

 ازمنه غير متساوى است زيرا كه در ارصاد اينان براى اوج شمس حركتى يافت شده،

 .اين بازگشتها چه متساوى باشد چه مختلف سال به فصول اربعه محيط است و طبايع اين فصول را حائز
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 .گويند يعنى امر خداوند آمد و شتاب مكنيد با آنكه امر چيزى نيست كه ق ابل آمدن باشد و اين را بزبان معانى بيان مجاز در اسناد مى -( )    
هسته خواند با آنكه باتف اق نماز صبح را بايد  استدالل ابو ريحان اين است كه اگر بگفته فقها روز از آغاز فجر است پس بايد نماز بامداد را آ  -( )    

 .بجهر خواند
اند كه مقصود از   اى در قرآن است بدين مضمون كه در اداى نمازها بسيار محافظت نماييد بويژه نماز ميانى و نوعا اهل تفسير گفته چون آيه  -( )    

اند   كه اين قول هم براى فقها كه روز را از طلوع فجر تا غروب شفق دانسته  روز باشد، نماز عصر است و ابو ريحان ميگويد نماز وسطى، كه نماز ميانه
از صبح و  ف ايده ندارد چه كه مقصود از نماز وسطى بودن نماز عصر اين اين است كه ميان نماز ظهر و نماز مغرب و عشاء ميانى است نه اينكه ميان نم

 .ز فجر باشدشب ميانى باشد تا در نتيجه در زبان شارع هم روز از آغا
نام داشت نزد او آمد و كتابى در نجوم هندى بدو تقديم نمود و  ( كنگه) پرورى اشتهار يافت مردى هندى كه چون مأمون الرشيد بفضل  -( )  1 

باشد مخالفت    بامر مأمون اين كتاب را ترجمه كردند و زيج سند هند همين است و اين زيج در پاره مسائل با هيئت اسكندر اينها كه هيئت بطلميوس
دارد و ابو ريحان در كتاب هند غلطهايى چند كه در ترجمه است بيان كرده و معناى سند هند ابديت و هميشگى است و از خصائص اين زيج يكى  

 .حركت اوج شمس است كه مورد قبول علماى نجوم اسالمى و بعدا علماى اروپا قرار گرفت



به بعضى ارصاد زيادتر و در برخى كمتر يافت شده ولى تفاوتى كه . اما كميت سال از ايام، نتايج ارصاد مختلف است

شود در مدت كم غير محسوس است و اگر زمان را امتداد دهيم و اين اختالفات را بهم بيفزاييم آنوقت  عارض مى

اند كه رصد را چند مرتبه تكرار كنيد  اء توصيه كردهشود و از براى همين است كه حكم خطاى فاحشى حاصل مى

شايد خللى در آن يافت شده باشد و براى اين مطلب در كتاب ديگرم كه موسوم به كتاب استشهاد در اختالف ارصاد 

 .است بيشتر بيان خواهيد ديد

كند و دوازده  حركت مىدر اين مدت كه بازگشت آفتاب باشد در فلك البروج ماه دوازده دوره و كمتر از يك دور 

و . اند گانه ماه را در فلك البروج يك سال قمرى اصطالح كرده پس اين بازگشتهاى دوازده. گردد دفعه ديدار هالل مى

اند و همين سبب شد شد كه فلك البروج را  آن مقدار كسرى را كه تقريبا يازده روز است از سال قمرى حذف كرده

ام و اين همان كتاب است كه  بيان كرده( تجريد شعاعات و انوار)چنانكه در كتاب بدوازده قسم متساوى قسمت كنند 

ام پس در نزد مردم دو گونه سال حاصل گرديد سال شمسى و سال قمرى و سبب  به پيشگاه مبارك تقديم نموده

 .دو چيز استاينكه از اين دو كوكب بديگر ستارگان تجاوز نكردند و حركات آنها را مقياس زمان قرار ندادند 

شود و فقط حركت  يكى اينكه حركات ديگر ستارگان پنهانى است و پى بردن بآن حركات از راه چشم كم حاصل مى

 .كنند آنها را از راه رصد معلوم مى

ديگر آنكه از اين دو كوكب در احوال ازمنه و اهويه و نبات و حيوان و غيره از جزئيات عناصر و استحاله برخى به 

 .شود ، براى بزرگى و امتيازى از ديگر كواكب كه در نور و منظر دارند، حاصل مىبرخى ديگر

  اقسام كبيسه در سالهاى شمسى ملل گوناگون

پس از اين دو قسم سال سالهاى ديگر را بيرون آوردند اما اهل قسطنطنيه و اسكندريه چنانكه ثأون در زيج خود بيان 

يان و اهل مصر در زمان ما و آنانكه برأى معتضد هستند و سالشان سال كرده و ديگر روميان و سريانيان و كلدان

  شمسى است و بتقريب
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ها را در  سيصد و شصت و پنج روز و ربع روز باشد سال خود را سيصد و شصت و پنج روز گردانيدند و اين چهار يك

 .شكيل ميدهند و آن سال را سال كبيسه گويندكنند و يكروز ت چهار سال بهم ملحق مى

گذاشتند تا يك سال تشكيل و  ها را وامى اما سال مصريان قديم سال خورشيدى بوده جز اينكه ايشان اين چهار يك

سال انجام ميگرفت آنوقت يكسال را كبيسه ميكردند و در اول سال با اهل اسكندريه و ( 1414)اين امر در 

 .شدند ثاون اسكندرانى گفته موافق مى قسطنطنيه بنابر آنچه

اما ايرانيان هم در ايام دولت خود سال شمسى را برگزيده بودند و سال را سيصد و شصت و پنج روز قرار داده بودند و 

سال يك ماه و از پنجيك ساعات يكروز درست شود و در  124ها در  كسور را حذف مينمودند تا اينكه از چهار يك



افزودند و اهل خوارزم و سغد و آنهايى كه پيرو  يكماه تمام به علتى كه بعدا شرح خواهيم داد مىسال به  111هر 

كردند مانند ايرانيان  كيش پارسيان و در تحت فرمان و طاعت آنها بودند و در ايام دولتشان خود را بآنان منسوب مى

سال را سيصد و ( كه تمام گيتى را مالك شدندو آنها كسانى بودند )كردند اما ملوك پيشدادى از پارسيان  عمل مى

كردند و آن سال  شصت روز ميگرفتند و هر ماه را سى روز بدون كم و كسر و در سر هر شش سال يك ماه كبيسه مى

سال دو ماه كبيسه ميكردند يكى بسبب آن پنج روز و دوم بسبب چهار يك  124ناميدند و در  را سال كبيسه مى

 .پرداختند ناميدند و در اين سال بعبادات و مصالح ملك مى داشتند و سال فرخنده مى بزرگ مى روزها و چنين سال را

ى علماى قبطيان بنابر آنچه در كتاب مجسطى گفته شده و سال را بر آن بنا نهاده و رأى پارسيان در اسالم و  عقيده

 .باشد اهل خوارزم و سند بكلى اعراض از كسور يعنى از ربعها مى

  ه داراى ماههاى قمرى و سالهاى شمسى هستند و بحثى در نسئىمللى ك

اند سال را از مسير  اما عبرانيان و يهود و جميع بنى اسرائيل و صابئين و حرانيان قولى ميانه اين دو قول اتخاذ كرده

  اند تا آنكه آفتاب و ماه را از مسير قمر گرفته
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ماه را  1نها و روزها بر حساب قمرى باشد و اوقات ساليانه هم محفوظ بماند پس در هر نوزده سال قمرى اعياد آ

 .اند چنانكه در استخراج ادوار و كيفيات سنين آنها بعدا بيان خواهيم كرد كبيسه كرده

مر نصارى بر فصح يهود است اى از اعياد موافقت نمودند زيرا مدار ا و اين دسته را نصارى در اخذ حساب روزها و پاره

اند و در اين كار پيرو روم و سريانيان هستند و عرب هم در جاهليت چنين  ولى در استعمال شهور با يهود مخالف

كردند كه اين مقدار ده روز و بيست و يك  ى سالشان كه قمرى و سال شمسى است نظر مى كردند بتفاوت ميانه مى

افزودند و آنها اين مقدار را ده روز و  شد بر سال مى كه اين مقدار يك ماه مى ساعت و پنج يك ساعت است و هر وقت

دانستند و و توليت اين كار را نسئه كه از كنانه بودند متعهد بودند و اينان در نزد عرب معروف به  بيست ساعت مى

ين بودند ابو ثمامه جنادة چن شود و قلمس درياى پر آب را گويند و ايشان اين قالمس هستند كه مفرد آن قلمس مى

بن عوف بن امية بن قلع بن عبّاد بن قلع بن حذيفة بن و تمام اينها نسأه بودند و اول كسى كه از ايشان بدينكار 

پرداخت حذيفه بود و او پسر عبد بن فقيم بن عدى بن عامر بن ثعلبة بن مالك است و آخر آنان ابو ثمامه است و 

 :عر را گفتهشاعر كنانه در وصف او اين ش

 24فدا فقيم كان يدعى القلمسا
 

 و كان للدين لهم مؤسسا

 مستمعا من قوله مرأسا
  

 

                                                           
 .دهند وسس اين روش است كه سالها را نسى ميكند و آنچه او گويد ديگران بفرموده او گوش مىيعنى فقيم كه ق لمس خوانده ميشود م -( )  4 



 :و ديگرى گفته

  مشهر من سابقى كنانه
 

  معظم مشرف مكانه

 21 مضى على ذلكم زمانه
  

 

 :ديگرى سروده

  ما بين دور الشمس و الهالل
 

  يجمعه جمعا لدى االجمال

 21 حتى يتم الشهر بالكمال
  

 

 11: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

و اين كار از صد سال از پيش از اسالم از يهود ناشى شد ولى يهود در هر بيست و چهار سال قمرى نه ماه كبيسه 

 .23 گرفت كردند و ساليان آنان بيك طريقه با زمان جارى بود و از اوقاتش تقدم و تأخر نمى مى

ءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ  إِنَّمَا النَّسِي سول اكرم به حج رفت و اين آيه بر او نازل شدتا آنكه در سال حجة الوداع ر

ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق اللّه السموات )پس اين خطبه را خواند  20الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَ يُحَرِّمُونَهُ عاماً

ا بر آنان قرائت كرد و كبسى كه نسئى باشد حرام فرمود پس عرب از آن روز كبس را و آيه مذكور ر 84(و االرض

 .ى معناى خود كوتاه شد اهمال كردند و شهورشان از آنچه سابقا بر آن بود تغيير كرد و اسماء اين ماهها از تأديه

ه كه گفته شد تجاوز ننمايد و اما امم ديگر آرايشان در اين مسئله معروف نيست و ظاهر اينست كه از اين چند طريق

 .ى امت همسايه خويش باشد هرامتى پيرو عقيده

                                                           
 .يعنى يكى از مشهورترين پيشينيان بنى كنانه كه در اين قوم داراى عظمت و شرافت بود بهمين طريق زمان خود را گذرانيد -( )    
 .كند نمايد و جمع مى اينكه ماه را كامل كند حساب مىيعنى ميان گردش آفتاب و ماه را درگاه حساب براى   -( )    
دانستند بعكس در عرب اينطور نبود يكمرتبه محرم را كه شهر   يعنى همواره ترتيب كبيسه يهود بيك طريقه بود و مردم تكليف خود را مى -( )  5 

گفتند محرم ماه بعدى است و   در ماه حرام چنين كردند مى  شد كه چرا پرداختند و چون بديشان اشكال مى كردند و به چپاول مى حرام است نسئى مى
كردند چنانكه آيه هم بهمين مضمون گواهى   اين ماه كبيسه است و هر طورى كه دلخواه ايشان بود اين يك ماه را در مدت سه سال اعمال مى

 .دهد مى
 .مراه ميكنند سالى را حالل ميكنند و سالى را حراميعنى نسئى زيادى در كفر است و آنانكه كافر شدند مردم را باين عمل گ -( )  9 
يعنى اكنون زمان برگشت بهمان طريقه كه خداوند آنرا آفريده در روزى كه آسمان و زمين را آفريد رسيده يعنى همينطور كه انسان در   -( )    

 .رتبه رؤيت هالل نميكند كه تا سال را سيزده ماه بداندمدت يكسال دوازده مرتبه رؤيت هالل مينمايد بايد سال هم همينطور باشد و شخصى سيزده م



بندند و هر نهصد و هفتاد و شش روز يكماه قمرى  شنيدم كه هنديان نيز رؤيت هالل را در شهور خود بكار مى

 كنند و تاريخ خود را از وقتى آغاز كبيسه مى
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و از هر اجتماع نزد ايشان اجتماعى كه در يكى از دو نقطه  81كه در برج نامعين اجتماعى دست داده باشدنمايند  مى

 .گويد اعتدال روى دهد بهتر است و سال كبيسه را ذماسه مى

شايد علت اين كار چنين باشد كه در احكام نجومى خود به بروج كارى ندارند و فقط از ميان كواكب ماه را به تنهايى 

 .82كنند اند و منازل قمر و جفور آن را در احكام نجومى استعمال مى تخاب كردهان

 .كند كه هنديان چهار نوع تاريخ دارند ابو محمد نائب آملى در كتاب غره از يعقوب بن طارق نقل مى

 13: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

كرده بهمان نقطه بازگردد و اين سال را سال شمسى اى از فلك البروج كه حركت آغاز  يكى آنست كه آفتاب از نقطه

نامند؛ دوم آنست كه آفتاب سيصد و شصت مرتبه طلوع كند و اين را سال وسطى گويند زيرا كه از سال قمرى زياد 

حركت كند و پس از دوازده  88 است و از سال آفتاب كمتر است؛ سوم آنست كه ماه از شرطان كه رأس الحمل است

                                                           
اق  چون آفتاب و ماه در يكدرجه و يك دقيقه باشند آنرا به اصطالح مجسطى اتصال و به اصطالح منجمان اجتماع گويند و ماه در اين حالت در مح  -( )    

 .باشد و در اينحال ماه بدر استاست و استقبال كه آنرا امتال نيز مينامند وقتيست كه ماه روبروى خورشيد  
نمايد ولى   گانه را طى ميكند و ماه اين مدت را كه بيست و هشت منزل آن است يكماهه طى مى خورشيد در مدت يكسال بروج دوازده  -( )    

گويد پس از هر منزلى   مر است مىاند چنانكه ابو ريحان در اوايل فصل آخر اين كتاب كه در منازل ق هنديان منازل ماه را بيست و هفت منزل دانسته
شود از طبيعت اين منازل برطوبت و يبوست هوا استدالل كرد پس بدين   نزد ايشان سيزده درجه و ربع درجه ميشود بتقريب و چنين معتقدند كه مى

عائم و در رباط دوم هفت منزل  اند در رباط اول شش منزل است شرطين طرف جبهه ق لب شوله ن سبب حدوث اين دو كفيت را بشش رباط ق ائم دانسته
ين  است كه ابتداى آن از بطين است و در رباط سوم پنج منزل است كه از ثريا شروع ميگردد و در رباط چهارم شش منزل است كه پس از منازل پيش

 .باشد و ترتيب اين منازل را در آخرين فصل اين كتاب مالحظه فرماييد است و در رباط ششم سماك اعزل و رامح مى
ايست همينطور هر منزل را هم رباطى است با اين فرق كه مثلثات بروج متساوى هستند ولى   گويند كه همينطور كه هر برجى را مثلثه هنديان مى

 .رباطات متساوى نيستند
يبوست حادث خواهد شد    كنند كه رطوبت و و از طول قمر و ديگر كواكب در منازلى كه در يك رباط و يك طبع باشند استدالل به چگونگى هوا مى

زل  چنانكه گويند چون قمر در منزل رطب باشد از رباطى و آفتاب در منزل ديگر رطب از همان رباط دليل باران باشند و منازل يابسه را هشت من
 .اند اند و منازل رطب را يازده و نه منزل ديگر را ميانه دانسته دانسته

اى كه ابو اسحق را جواب   نجوم گويند كه دو شاخ حمل محسوب ميشود از اينجاست كه ابو العال در قصيده  شرطان نخستين منزل ماه است و اهل -( )    
 .گفته ميگويد اگر بره آسمان بخواهد با شما مخالفت كند شرطان كه دو شاخ او هستند و بمنزله سالح او خواهد از سرش افتاد

 :ق انى گويدلوتردى لنطحكم حمل الشهب تردى عن راسه الشرطان و خا
 z\E\E\ كه اقبال مه نو هست با ادبار شرطانش z\ ادبار خواهى او ندارد هم ز چرخ اقبال بى     \

ادبار نيست   يعنى ماه وقتى بحالت بدر كه آنرا اقبال و استقبال گويند خواهد رسيد كه به نخستين منزل خود پشت كرده باشد پس در جهان اقبال بى
اند كه چهارمين برج خورشيد باشد بديهى است كه سرطان هيچ   اند شرطان را سرطان خوانده عناى دقيق و لطيف برنخوردهبرخى از ادبا چون بدين م

و تبتسم االشراط فجرا كانها ثلث حمامات سد كن بموقع اين بيت عطف بشعر پيشين  : گويد ربطى به قمر ندارد و نيز اشراط استعمال شده و باز او مى
اما اينكه  . ى اشراط كه همچون سه كبوتر مالزم و مجتمع در يك مكانند بشارت دهد كه كيست آن راهرو در شب را به خندهاست و مقصود آنست  

 :مولوى گفته



بازگردد و سال قمرى نزد هنديان اين سال است و مقدار آن سيصد و بيست و هفت روز و هفت ساعت دوره بهمانجا 

و دو سوم ساعت است به تقريب چهارم آنست كه دوازده مرتبه رؤيت هالل گردد و سال قمرى مستعمل همين 

 84.است
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 كند م در آن گفتگو مىفصل سوم در حقيقت تاريخ و اختالف ام

  مبداء تاريخ از چه امرى است

گردد كه در آن سال پيغمبرى مبعوث شده يا پادشاه بزرگى قيام  تاريخ مدت معينى است كه از آغاز سال شروع مى

كرده يا امتى بطوفان و زلزله هالك گشته يا مملكتى خسف شده، يا وباء و قحط شديدى اتفاق افتاده، يا انتقال 

ى دراز حاصل  ى عظيمى از آيات سماوى و عالمات مشهور ارضى كه جز در ازمنه و تبديل ملتى و يا حادثهدولتى 

و در همه حاالت دينى و دنيوى از تاريخ . شود شود، روى داده و بيارى تواريخ اوقات محدود و معين شناخته مى نمى

 .گزيرى نيست

ند؛ هريك تاريخى مخصوص بخود دارند و مبداء آن تواريخ از ا كليه امم و مللى كه در سرزمينهاى مختلف پراكنده

بكومك اين تواريخ . باشد هاى ايشان، يا يكى از عللى كه در باال ذكر شد مى زمان پادشاهان بزرگ يا پيغمبران يا دولت

تى است كه و البته هر تاريخ مختص بدان ام. نمايند شناسى رفع مى ايشان نيازمنديهاى خويش را از معامالت و وقت

 .آن را وضع كرده

پيروان اين تاريخ از . دانيم قديمترين و مشهورترين امورى كه مبداء تاريخ قرار گرفته پيدايش بشر است تا آنجا كه مى

  اى با يكديگر اختالف هاى مختلف آنها در كيفيت اين تاريخ باندازه اهل كتاب يعنى يهود و نصارى و مجوس و فرقه

 24: ، ص1 ج جمه، متنتر/ آثار الباقيه 

گيرد براى  دارند كه نظير اين اختالف ديده نشده و نوعا امورى كه به آغاز خلق و احوال قرون پيشين تعلق مى

ى بعيدى كه با زمان ما دارد با مطالب نادرست و افسانه آميخته است و خداوند هم فرموده ا لم يأتكم نبوا  فاصله

پس بهتر آن است كه قول اين امم را در چنين موارد قبول نكنيم مگر آنجا كه  84 هالذين من قبلكم ال يعلمهم اال اللّ

با مالحظه در اين تواريخ باين نكته . كتابى مورد اعتماد يا خبرى كه با شرايط ثقه توام باشد بر آن گواهى دهد

 .بريم كه ميان ملل گوناگون اختالفات بسيارى موجود است مى پى
                                                                                                                                                                                     

 z\E\E\ بر خروسان مينما اشراط صبح z\ كبك جنگى را بياموزان تو صلح     \
 .مت باشد و معنى لغوى را مولوى بكار بستهمقصود او از اشراط عالمات صبح است از قبيل اشراط الساعه كه عالمت قيا
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 .داند كس جز خداوند آن اخبار را نمى يعنى آيا كف ار از اخبار اشخاص گذشته با خبر نشدند كه هيچ -( )  4 



  مقدار عمر عالمى ايرانيان در  عقيده

اند و زردشت مؤسس دين ايرانيان  گانه دوازده هزار سال دانسته -ايرانيان و مجوس عمر جهان را بنابر بروج دوازده

زيرا خود او سالها  81 هاست چنين پنداشته كه پيدايش عالم تا زمان ظهور او سه هزار سال است كه مكبوس بچهاريك

ى ظهور او تا آغاز تاريخ  آيد تصحيح كرده و فاصله ها الزم مى ت چهاريكرا حساب كرده و نقصانى را كه از جه

باشد ولى چون از آغاز  سال مى 8243سال است پس آنچه از آغاز جهان تا زمان اسكندر گذشته  243اسكندر 

ر مدت ى ايرانيان نخستين كسى است كه تمدن را به ايرانيان آموخت تا زمان اسكند پادشاهى كيومرث كه به عقيده

پادشاهى هريك از شاهان را با توجه باينكه سلطنت ايران از دودمان او هيچگاه منقطع نگشته حساب كنيم سه هزار 

 .نمايد رو تفصيل اين واقعه با آنچه مجمال گفتيم تطبيق نمى ازاين. و سيصد و پنجاه و چهار سال خواهد شد

اختالف دارند بيان مطلب آن است كه از اسكندر تا آغاز پادشاهى  بر اين ايرانيان با روميان در تاريخ اسكندر هم عالوه

 يزدگرد نهصد و چهل و دو سال و
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دويست و پنجاه و هفت روز است و چون از اين مدت پادشاهى ساسانيان را تا اول يزدگرد كه قريب چهارصد و پانزده 

د و بيست و هشت سال باقى خواهد ماند و اين مدت ملك اسكندر و ملوك طوايف سال است بتقريب كم كنيم پانص

اند دويست و هشتاد  خواهد شد و چون زمان سلطنت هريك از اشكانيان را بهم افزاييم بنابر آنچه ايرانيان اثبات كرده

ين اختالف را در آتيه ى اشكانيان سيصد سال بيشتر نخواهد شد ولى ا ى اختالفات ازمنه سال خواهد شد و با همه

 .81قدرى اصالح خواهد كرد

اى ديگر از ايرانيان سه هزار سال مذكور از اول آفرينش كيومرث است زيرا پيش از او فلك شش  ى طايفه به عقيده

هزار سال ساكن بوده است و طبايع هنوز استحاله نيافته بودند و امهات بهم ممزوج نگشته و كون و فساد هم وجود 

زمين معمور و آبادان نگشته بود و چون فلك به حركت آمد انسان نخستين در معدل النهار آفريده شد و نداشت و 

نيمى از آن بطرف شمال و نيمى بطرب جنوب و تناسل كرد و اجزاء عناصر به توسط كون و فساد بهم ممزوج شد و 

 .دنيا معمور و آبادان گرديد و عالم انتظام يافت

  در مقدار عمر عالم و بيان علت اين اختالفاختالف يهود و نصارى 

سال است و  8443گويند كه آنچه از زمان آدم تا اسكندر گذشته  يهوديان با نصارى اختالف بزرگتر دارند يهود مى

ى چهار  و بدين سبب يهودان از زمان كاستند كه تا خروج عيسى در ميانه 83 سال است 4134گويند كه  نصارى مى

  و با زمانى كه 80هفت هزار سال عمر عالم است، واقع شود هزار سال كه وسط

                                                           
 .باشد ها اين ربع روزها مى روز و ربع روز است مراد از چهار يك 4  چون سال خورشيدى    -( )    
ى پادشاهى اشگانيان را كه از چهار قرن هم افزونتر است   اند كه دوره در اين موضوع حق با روميان است و ايرانيان از اينرو اشتباه كرده -( )    

 .گردد ى روميان محقق مى ى اخير را ثابت خواهد كرد و در اين صورت عقيده اند و بيرونى در آينده با داليلى ق اطع عقيده بسيار كمتر دانسته
 .سال است     پس تف اوت اين دو مدت   -( )  5 



 22: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

گانى دادند مخالف شود هريك از اين دو دسته را در احتجاج خود اعتماد و  انبياء به واليت عيسى از بتول عذرا مژده

اسكندرى  1884طور قطع منتظرند تا سال شود پس يهود ب تكيه بر تاويالتى است كه به حساب جمل استخراج مى

ى زيادى از متنبئين فرق يهود مانند راعى و ابى عيسى  حتى اينكه دسته. 44بانجام رسد و مسيح موعود خروج كند

 .ايم هاى ايشان ادعا نمودند كه ما رسوالن عيسى هستيم كه بسوى بندگان آمده اصفهانى و ماننده

بطالن قربانيها و انقطاع وحى و فترت پيغمبران موافق است و از سفر پنجم تورات توضيح آنكه اول اين تاريخ با وقت 

( ها هويم انوخى هستر استيرا پوناى ميهيم و هاتق بيوم)فرمايد  اين آيه را گرفتند كه ايزد تعالى به عبرانى مى

تر استير را كه دو لفط ام پس هس تفسيرش اينست كه من خداوند هستم و ذات خود را تا امروز از مردم پوشانيده

سال شد و گفتند كه اين مدت زمان انقطاع وحى و بطالن قرابين است و معنى  1884استار است حساب نمودند 

استتار اينست و ذات در اين جمله به معنى امر است و از براى صحت اين ادعا قول دانيال را در كتاب خود به گواهى 

از آغاز )شود  كه تفسيرش چنين مى( قوص شوميم الف و موثايم و تشيعمميعيث هوسار هتوميد لوثيث ش)آوردند 

و باز در دنبال اين ( وقتيكه قربان جايز شود تا آنكه پليدى روى به اضمحالل گذارد هزار و دويست و نود سال ميباشد

بى و خوشا و تفسيرش اينست طو( ها محكى و يكيع لياميم الف و شلوش ميوث و شلوشيم و حمثا اشرى)گويد  مى

 .بكسى كه تا سال هزار و سيصد و سى و پنج صبر و شكيب نمايد

ى اين دو قول چهل و پنج سال است زيرا كه قول اول او در ابتداى عمارت بيت  اند كه ميانه بعضى از يهود گمان كرده

زمان والدت عيسى  گويند كه قول اول توقيت برخى ديگر مى. المقدس بوده و قول اخير پس از فراغ از ساختمان آن

  است و قول اخير ظهور اوست و گفتند كه چون يعقوب بر يهودا بركت داد و دعايش
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كرد، بدو خبر داد كه ملك و سلطنت از پسران او بيرون نخواهد رفت تا كسى بيايد كه سلطنت از آن اوست و يهود 

تفسير اين كلمه رئيس )ياست از دست آل يهود خارج نگشته زيرا راس الجالوت چنين و ر گويند كه واقع هم مى

صاحب و امير بر هر يهودى است در دنيا و مالك و مطاع ( جالكنندگان كه از اوطان خود به بيت المقدس جال شدند

 .اوست در جميح اعصار و بر يهود در اكثر احوال فرمانرواست

 41(يشوع مشيحا فرو قاربا)است دليل و معتمد خود قرار دادند و آن اينست  نصارى هم اين كلمات را كه سريانى

دهنده اعظم است و آن كلمات را بحساب جمل حساب كردند و  -شود عيسى مسيح نجات تفسيرش چنين مى

                                                                                                                                                                                     
بدين توضيح كه از خروج بنى اسرائيل از مصر تا اول تاريخ    5 1 -سال تاريخ ظهور عيسى 4   + ى يهود سال عمر عالم به عقيده 115  -( )  9 

 .اسكندرى متولد شده  1  ست و عيسى هم در  سال ا     اسكندر  
 .سال بعد ادعاى نبوت كرده   تاريخ اسكندرى است و   1  چون تولد عيسى    -( )   1
 4   -مجموع 1  ق اربا   - 5 فرو   -49 مشيحا   - 5 يشوع   -( )   1

 نق ل از حواشى اعتضاد السلطنه



روز شد پس گمان كردند كه مراد دانيال از اين اعداد اين كلمات ميباشد نه سالهاى مذكور زيرا  1884مجموع آن 

 .ى دانيال فقط اعداد است بدون آنكه دانسته شود كه معدود آن سال است يا روز يا غيره اين كلمات در نص گفته

گويند كه اين اعداد به اسم مسيح بشارت است نه بر وقت آمدن او و دانيال هنگامى كه در زمين بابل در  نصارى مى

روز ماه اول از سال سوم پادشاهى  24خواند در  اوند نماز مىو براى خد 42ى بنى اسرائيل بدست ايرانيان اسير بود زمره

شود و براى  كوروش بخواب ديد كه خداوند بر او وحى فرستاد كه اورشليم يعنى بيت المقدس هفتاد سابوع تعمير مى

دفعه  آيد و كشته خواهد شد پس از آمدن او اورشليم براى آخرين شود آنگاه مسيح مى قوم تو جايگاه امن و راحت مى

گردد و تا جهان برپاست ويران خواهد بود و سابوع هفت سال است و از اين مدت هفت سابوع در بناى  ويران مى

اى را در  كه من مناره)گويد  اورشليم بگذشت و اين همان زمان است كه زكريا بن برخيا بن عدوا در كتاب خود مى

  خواب ديدم كه در آن هفت چراغ بود هريك
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گويد كه دو دوست زربابيل اساس اين خانه را بپا نهاد و هم او تكميل خواهد كرد و  و پيش از اين مى( را هفت زبانه

شود سپس  سال بود كه هفت سابوع مى 40مدتى را كه از اول ساختمان بيت المقدس تا اكمال آن طول كشيد 

اء و تفرق بنى اسرائيل در بالد عالم و بدون رئيس و سرپرست و ذبايح و مذبح گويد كه بعد انقطاع وحى و انبي مى

 .داشتن آنها رسيد

توان اعتماد نمود كه آن را از  از كليه مطالبى كه ذكر شد هريك از اين دو دسته ادعايى دارند كه به صحت آن نمى

ى ديگر و اگر شخص متأمل بخواهد يك  اند و بعضى تمويهات ركيكه راه تأويالت كه از حساب جمل بيرون آورده

اند رد  دعوى ديگر را كه غير از اين دو ادعا باشد با اين حساب اثبات كند و همه داليل را كه بر اين مدعى ذكر كرده

 .نمايد كارى است كه سخت و دشوار نخواهد بود

ودند اگر اطالق اسم پادشاه و ملك بر اند و به رياست جالوت تأويل نم آنچه يهود راجع به بقاى ملك در آل يهودا گفته

ى به غير صحيح باشد پس مجوس و صابئين و فرق ديگر آنها در اين معنى شريك  امثال چنين رياستى از راه اضافه

ى اين سلطنت خارج نخواهند بود زيرا هيچ بشرى نيست  خواهند بود و ساير بنى اسرائيل و غير بنى اسرائيل از دايره

 .ترين افراد هم باشد نوعى تملك و رياست نسبت به زيردستان خود نداشته باشد كه فرضا اگر پست

اگر ما لفظ استتار را كه در تورات است بر عدد حمل كنيم براى اينكه بتواند مدتى شود كه بين تاريخ بنى اسرائيل از 

ه، مدتى را كه ميان خروج خروجشان از مصر تا زمان عيسى بن مريم است ما در اين تأويل سزاوارتر خواهيم بود چ

اسكندرى متولد  844يهود از مصر تا قيام اسكندر بوده بنابر قول خودشان هزار سال است و عيسى بن مريم در سال 

سال خواهد شد و اين  1884ى سالهاى اين مدت  بسوى خود باال برد پس عده 881شد و خداوند هم او را در سنه 

 .تا زمانى كه عيسى آنرا تكميل كرد مدت بقاى شريعت موسى بن عمران است

 اند اگر اما آنچه از دو قول قول دانيال ذكر نموده و به گواهى آورده

                                                           
 .اند قرار دادهچون كورش را طبرى و بيرونى در شمار پادشاهان كلده    -( )   1
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يك از وجوهى كه ذكر نمودند صحيح نيست مگر اينكه  بر غير اين تأويل هم حمل كنيم باز ممكن است بلكه بهيچ

 .48كه بدين دو قول گفتگو كرده مقدم باشدمبداء اين زمان از مدتي

بيان مطلب چنين است كه اگر مراد اين باشد كه مبداء اين دو مدت وقت واحدى باشد اعم از گذشته و حال و آينده 

وجه معنى  باشد بهيچ آنوقت براى اختالف دو مدت تكلم بدين كلمات معنايى نخواهد بود و تفاوتيكه ميان دو وقت مى

 .44 داشتمحصل نخواهد 

كنيم كه  آيد بيشتر و ظاهرتر است و بيان مطلب آنكه اينطور فرض مى ولى آنچه نصارى را در دعوى خود الزم مى

سابوع از رؤياى دانيال مسلم بدانند باز هم با خروج عيسى پس از اين مدت توافق  14يهود آمدن مسيح را پس از 

رائيل از مصر تا تاريخ اسكندر هزار سال تمام است و از كتب نخواهد زيرا اجماعى يهود است كه ميان خروج بنى اس

سال است و از بناى آن تا تخريب  434انبيا نقل كردند كه از زمان خروج بنى اسرائيل از مصر تا بناى بيت المقدس 

اين شود و در  سال مى 014رفته  هم سال، و هفتاد سال هم اين خانه خراب و ويران بوده پس روى 414بخت النصر 

اند كه والدت عيسى در  هنگام رؤياى دانيال واقع شد كه از هزار سال چهل سال كم دارد و باز يهود و نصارى متفق

و اين  44باشد سال مى 844ى خودشان والدت پس از رويا و عمارت بيت المقدس  اسكندرى بوده و طبق گفته 844

اند  پس در نتيجه والدت عيسى بر آنچه فريقين گفته سابوع است و تا ظهورش چهار سابوع و نيم 40مدت به تقريب 

  و يهود را در اين قول اشكالى الزم. 41مقدم خواهد شد
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آيد و اگر نصارى آنان را در كميت مدتى كه بين عمارت بيت المقدس و اول تاريخ اسكندريست تكذيب كنند  نمى

 .كرد يهود مقابله بمثل خواهند

بينيم كه از اول  اگر ما قول دو طرف را بكنار بگذاريم و بجدول ملوك كلدانيان كه بعدا بيان خواهيم نمود بنگريم مى

رفته  و رويهم 844سال است و از سلطنت اسكندر تا تولد عيسى هم  222سلطنت كورش تا اول پادشاهى اسكندر 

چه، عبارت بيت المقدس در سال سوم از پادشاهى )كم كنيم  سال خواهد شد و چون ما سه سال را از اين مدت 421

آنوقت باقيمانده را به سابوع تقسيم نماييم خواهيم ديد بطور تقريب كه از زمان روياى دانيال تا ( كوروش بوده است

 .شود اند مقدم مى ميالد مسيح چند سابوع است پس والدت عيسى بر آنچه نصارى گفته

                                                           
گويد اگر تنها آنرا عدد بدانيم براى ظهور عيسى   دانستند و بيرونى مى و حال آنكه قبال اين مدت را زمان بطالن قربانيها و انقطاع وحى مى -( )   1

 .بهتر است
 .چون بيست سال هم مانده بود تا هزار سال بين خروج از مصر تا اسكندر  -( )  11
اين دو مدت وقت واحدى نباشد و مدتى بين اين دو مبداء ف اصله باشد چنين امرى درست نيست زيرا يكى از دو مبداء يا    يعنى اگر مبداء -( )  14

 .باشد هر دو مجهول است و حواله به مجهول كارى زشت و ناپسند مى
 نق ل از حواشى اعتضاد السلطنه

 .زيرا بايد هفتاد سابوع باشد نه چهل و نه و نيم سابوع -(1)   1



نى حساب كردند چول موافق با اعداد معهود است و سالها مراد نيست امرى است كه قبول آن اما جملى را كه به سريا

سال خواهد  1844ممكن نيست و اگر حاسبى بحساب جمل اين جمله را حساب كند نجاة الخلق من الكفر بمحمد 

ين جمله را حساب مثل اول خواهد شد يا ا 43(بشر موسى بن عمران بمحمد و المسيح باحمد)و يا حساب كند  41شد

 .با جمله اول يك چيز خواهد شد( يشرق برية فاران بمحمد االمى)نماييد 

اگر كسى گويد مراد اين اعداد بشارت است چون اعداد بشارت با اين آيه موافق است آنوقت هر ضرر و نفعى كه براى 

 .نصارى در اين دعوى است بدون هيچ تفاوت او را هم خواهد بود

 يا به آمدن حضرت خاتم االنبياءبشارت حضرت اشع

گويد و  بخصوص اگر براى حضرت رسول و صدق بشارت بر او قول اشعياى نبى استشهاد شود كه در كتاب خود مى

 خداوند او را)اين جمله در حقيقت معنى آن و يا شبيه به معنى است 
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بيند بدو خبر دهد پس ديدبان بمنظره شد و گفت كه من  بفرستد تا آنچه را كه مى بانى را بر منظره امر كرد كه ديده

يك خرسوار و شترسوارى را ديدم كه يكى از آندو رو كرد و فرياد ميزد بابل بهم ريخت و بتهاى تراشيده شده آن 

ارت است با ظهور و اين خبر بر مسيح كه بر خر سوار ميشد و بر محمد ص كه بر شتر شوار بود بش( درهم شكست

محمد بابل درهم ريخت و بتهايش درهم شكست و قصورش متزلزل گرديد و سلطنتش از ميان برچيده شد و باز در 

كتاب اشعياى نبى از بشارت بمحمد ص سخنان مرموز و نزديك به تأويل واضح بسيار است و اينست كه ايشان را 

را افترا نمايند كه عرف خلق بر آن جارى نيست كه مراد از  يى انگيزاند كه اصرار بر باطل كنند و دعاوى -برمى

 .شترسوار موسى است نه محمد

  استدالل مجدد از سفر پنجم تورات به ظهور ختم پيغمبران

موسى و پيروانش را با بابل چه كار و آيا براى موسى و قوم او آنچه كه براى محمد ص و پيروانش ظاهر گرديد هيچ 

و از چيزهايى كه اين  40شدند يافتند از غنيمت به بازگشت راضى مى هل بابل سربسر نجات مىحاصل شده و اگر از ا

ى خداوند است كه در سفر خامس تورات كه به مثنى معروف است موسى را  كند باز گفته استشهاد را تأييد مى

م و كالم خود را در دهان او زود باشد كه مانند تو از برادران بنى اسرائيل پيغمبرى برانگيز)گويد  خطاب كرده مى

                                                           
 4    -جمع  91بمحمد   -   الكفر    - 9من   -   الخلق    -49نجات   -( )   1

 نق ل از حواشى اعتضاد السلطنه
 4    -مجموع 44باحمد   -44 و المسيح   -91بمحمد      عمران   - 4بن   -   موسى   -  4بشر   -( )  15

 نق ل از حاشيه اعتضاد السلطنه
رفته شده كه چون بواسطه خونخواهى از بنى اسد كه پدر او را كشته بودند به دربار روم رفت و  اين مضمون از بيتى از اشعار امرء القيس گ  -( )  19

اى در آف اق گشتم كه فقط   يعنى من باندازه( و قد طوفت فى االف اق حتى رضيت من الغنيمته باالياب) عاقبت مايوس برگشت اين شعر را گفت
 .گويد رضينا من نوالك بالرحيل از اين شعر گرفته است برگردم و اينكه سعدى مىشوم كه بخانه خود سالمت   باينمقدار غنيمت ق انع مى



كنم بديشان بگويد و مردى را كه اطاعت ننمود كالم كسى را كه با من تكلم  گذارم و هرچه را كه من امر مى مى

 (.كند من از او انتقام خواهم كشيد مى

والد عيص دانستم كه آيا بنى اسحق را جز بنى اسماعيل برادرى است و اگر بگويند برادران بنى اسرائيل ا كاش مى

  هستند آيا مانند موسى كسى از ايشان
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دهد و اين ترجمه  برخاست كه به موسى شباهتى داشته باشد و آيا باز آنچه در اين سفر است بمحمد ص شهادت نمى

اى از پاكان بودند  ر شد و با او دستهخداوند از طور سينا آمد و از ساعير بما اشراق فرمود و از كوه فاران آشكا)آنست 

 .44(كه در سوى راست او جا داشتند

سزاوار ذات خداوندى نيست و به صفات او هم  41 اين كلمات رموز است چون دليل اقامه شده كه اين قبيل صفات

از  نزديك نيست پس مراد از آمدن حق از طور سينا اين است كه موسى را در آنجا مناجات كرد و درخشيدن او

ساعير ظهور عيسى است و آشكار گشتن او از فاران كه محل زيست و رشد اسمعيل است و هم در آنجا ازدواج كرد 

ظهور محمد است كه بر تمام اصحاب اديان با جنودى از پاكان كه از آسمان به امداد او آمدند هويدا و آشكارا گشت و 

هايى كه در اين  كر باشد ما از او خواهشمنديم كه بر گمراهىكسى كه اين تأويل را كه عيان بر او گواهى ميدهد من

 (.و من يكن الشيطان له قرينا فساء قرنيا)ى برهان نمايد و ما را به خطاى خود بياگاهاند  قول است اقامه

  اگر حساب كلمات را به عربى جايز ندانند ما هم حسابى را كه به سريانى
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دانم چونكه تورات و كتب ايندسته از انبيا تمام به عبرى است و اين سخنان كه ما و ايشان گفتيم  اند جايز نمى كرده

حجج قاطع و ادله واضحى است كه كلمه در اين كتب از جاى خود تحريف يافته و تغيير پيدا كرده و چنگ زدن 

آن از راه حق و هدايت انحراف يافته است و لو فتحنا ترين دليلى است كه صاحب  بمثل اين ظنون و تلفيقات قوى

عليهم با با من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالو انما سكرت ابصار نابل نحن قوم مسحورون بلكه يهود از ديدن حق كور 

 .هستند و ما از خداوند تأييد و عصمت و سداد راى خواستاريم

                                                           
اين مضمون در دعاى سمات ذكر شده بدين عنوان و بطلعتك فى ساعير و ظهورك فى جبل ف اران الخ و دعاى سمات منسوب به شاه مردان    -( )   4

 .است
كه از سفر تكوين فصل دوازدهم موطن اسماعيل و مادرش هاجر را پس از هجرت بيابان  گويند بدين دليل   توضيح اينكه كوه ف اران در مكه است و مى

و ساعير هم جبال ف لسطين است  . و در كتاب حبقوق نيز اين مطلب تكرار شده. گويد و در بيابان پاران ساكن گرديد پاران معرفى كرد و تا اينكه مى
 .كه عيسى از آنجا برخاسته

يند خداوند جسم نيست و پس از اينكه روان آدمى جسم نباشد و حقيقتى غير مادى و مجرد باشد بطريق اولى آفريدگار  گو  چون ف السفه مى  -( )   4
كنند   روان از روان به مراتب مجردتر است و رفتن و آمدن از شئون جسم است و بدينجهت اين قبيل كلمات را كه در كتب انبياء ذكر شده تاويل مى

نمايند كه مراد امر خداوند است كه آمد ولى اشاعره كه جمود بر   ر است خداوند و مالئكه آمدند همين تاويالت را مىحتى در قرآن هم كه مذكو 
 .آيد گويند خدا جسم است و خود او مى ظواهر دارند مى



كه هركس ادعاى نبوت كند بايد او را كشت بطالن اين گفتار  يهود مدعى هستند كه نصوص تورات دال بر اين است

بسى آشكار است و جاى اينگونه سخنان در كتاب ديگر است ازينرو ما بمقصود خود بازميگرديم كه كالم بدرازا كشيد 

 .و سخنى سخن ديگر را به ميان آورد

  تعداد نسخ تورات

ى اصحاب آن موافق است و آن نسخه، كه نزد يهود  ا گفتههريك از يهود و نصارى يك نسخه از تورات دارند كه ب

باشد تورات سبعين نام دارد و شرح اين قصه  اى كه نزد نصارى مى است ميگويند كه خالى از تخليط است و نسخه

اى از يهود جالى وطن كردند و به  آنست كه چون بخت النصر به بيت المقدس دست يافت و آنجا را خراب كرد طايفه

ه مصر پناهنده شدند و در كنف او اقامت جستند تا آنكه زمان پادشاهى بطلميوس فيليدلفوس شد و او شنيد پادشا

ى  كه تورات كتابى است از آسمان نازل گشته و از اين طايفه جستجو كرد تا آنكه ايشان را در شهرى بيافت و شماره

خواند و مسكن داد و مالطفت بسيار كرد و اجازه  بود از اينرو ايشان را بسوى خود 844444يهود در اينوقت قريب 

داد كه به بيت المقدس بروند و بيت المقدس را كورش كه عامل بهمن بر بابل بود ساخته بود و عمارت شام را به 

ى  حال نخستين برگردانيده بود پس بنى اسرائيل بقصد خروج از مصر با جمعى از مقربان ملك كه شاه به بدرقه

 اده بود بيرون شدند و بطلميوس گفت كه مرا بشما نيازى است كه اگر حاجت من را برآوريديهوديان فرست
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ايد و آن اينست كه يك نسخه از كتابتان تورات بمن ببخشيد بنى اسرائيل حاجت شاه را  حق مرا سپاس گزارده

خود خواهيم وفا نمود چون به بيت المقدس بازگشتند وعده خويش را  اجابت كردند و سوگند ياد نمودند كه ما بعهد

فهميد پس بسوى  وفا نمودند و يك نسخه تورات براى پادشاه فرستادند و اين نسخه به عبرى بود بطلميوس نمى

ند و ايشان كس فرستاد كه كسانى را نزد من بفرستيد كه يونانى و عبرى بدانند تا اين كتاب را براى من ترجمه كن

 .وعده داد كه من ايشان را جوائز و صالت خواهم بخشيد

نفر باشد و اسماء ايشان نزد نصارى  1گانه هفتاد و دو تن برگزيدند كه از هر سبطى  بنى اسرائيل از اسباط دوازده

م جدا ى تورات مشغول شدند و ايشان را بطلميوس دوبدو از ه معروف است و آنانرا پيش شاه فرستادند پس به ترجمه

ترجمه  81كرد و بر سر هر دو نفر مأمورى گذاشت كه در حال ايشان مواظبت نمايد تا آنكه از ترجمه فارغ شدند و 

شود چيز  بدست آمد و آنها را با يكديگر مقابله كردند جز اختالف عبارت كه در حكايت از يك مقصود حاصل مى

و ايشان را بطور نيك تجهيز كرد و اين مترجمان يك ديگرى در اين نسخ نيافتند پس ملك بوعده خود وفا كرد 

نسخه از اين نسخ را خواستند تا آنكه اسباب افتخار و مباهات بر همسرانشان باشد پادشاه هم از بذل آن مضايقه نكرد 

 .ى ايشان تبديل و تحريف نيافته و اين همان نسخه است كه نزد نصارى است و اين نسخه به گفته

گويند در نقل تورات مكره و مجبور بوديم و اين كار را براى آن انجام داديم كه  ا باور نميدارند و مىيهود اين حكايت ر

از سطوت و شر آن پادشاه هراسان بوديم ولى بازهم در تخليط و تحريف با يكديگر تواطى كرده بوديم و تورات را 

مساسيه معروفند موجود ميباشد و اينها ى ثالثى است كه نزد سامره كه به ال فقط اين دو نسخه نيست و نسخه



كسانى هستند كه چون بخت النصر يهود را از شام اسير آورد ايشان را بجاى يهود فرستاد و چون سامره بخت النصر 

 را بر عيوب بنى اسرائيل آگاه كرده بودند و به مقصودى كه داشت كمك نموده بودند اين بود كه ايشان را نكشت و
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 .اسير نكرد و براى اينكه در تحت تسلط او باشند اين قوم را در فلسطين جاى داد

كنند و مسكن آنان نابلس  مذهب ايشان مخلوطى است از يهوديت و مجوسيت و بيشتر ايشان در فلسطين زندگى مى

گويند كه داود  شوند چون مى يت المقدس داخل نمىاند و از زمان داود در حدود ب نام دارد و در آنجا هيكلى بنا نموده

كنند و  ظلم و ستم كرد و هيكل مقدس را از نابلس بايليا كه بيت المقدس باشد نقل نمود و ايشان مردم را مس نمى

 .اگر مس كنند بايد غسل نمايند و به رسالت پيغمبرهاى ديگر كه پس از موسى بودند معتقد نيستند

كنند متضمن اعمار بنى آدم از هنگام هبوط از بهشت تا  كه نزد يهود است و بر آن اعتماد مى اما آن نسخه از تورات

سال است و اما  2242شود و اين مقدار در تورات نصارى  سال مى 1141ها  طوفان نوح ميباشد و جمع اين مدت

 .سال است 1841توراتى كه نزد سامره است ناطق بر اين است كه اين مدت 

ى آفرينش آدم و ميان نخستين شب آدينه طوفان  مدتى را كه ميانه: يكى از اصحاب اخبار است گفتهاثينوس كه 

باشد و اين قول را ابن بازيار در  بوده دو هزار و دويست و بيست و شش سال و بيست و سه روز و چهار ساعت مى

ى اثينوس  چنين بخيال ميرسد كه گفته ى نصارى نزديكتر است و كتاب قرانات از او نقل كرده ولى اين گفتار بگفته

 .ى اصحاب احكام از علماى نجوم مبتنى است چه، اثر تعسف در آن آشكار است بر طريقه

و چون اختالف ميان امم چنين بود كه گفته شد و قياس عقلى را در تميز حق از باطل مدخليتى نبود پس ديگر 

 .از حقيقت امر آگاه گردد چگونه ممكن خواهد بود كه شخص جوينده طمع نمايد كه

  تعدد نسخ انجيل

باشد كه هر  نه تنها تورات را تعدد و تفاوت نسخ است بلكه انجيل نيز چنين است و نزد نصارى چهار نسخه انجيل مى

چهار در يك مصحف جمع است و يكى از آن چهار از متى است و دومين از مارقوس و سومين از لوقا و چهارمين از 

  ك از اين چهار شاگرد برحسبيوحنا كه هري
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اند و آنچه را كه در هريك از اين چهار انجيل از صفات مسيح و گفتار او در  دعوتى كه در شهر خود كرده تأليف نموده

ى در نسب عيسى اند با يكديگر مخالف است حت ى ايشان ذكر كرده روزگار دعوت و وقت دار كشيدن مسيح به عقيده

يوسف بن يعقوب بن ماثان بن ايليعرز : كه نسب يوسف نامزد مريم و پرورنده عيسى باشد اختالف است متى ميگويد

بن الليوذ بن اخين بن زادوق بن عازور بن الياقيم بن ابيوذ بن زربابيل بن شلتيال بن يوخنيا بن يوشيا بن امون بن 

عوزيا بن يورام بن يهوشافاط بن آسا بن ابيا بن رحبعم بن سليمان بن داود بن منشى بن حيزقيا بن احاز بن يوثام بن 



ايشا بن عوبيد بن باعاز بن سلمون بن نحشون بن عميناذاب بن رام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن 

 .آيد اسحق بن ابراهيم كه از ابراهيم باز بپايين مى

ن مطتث بن الوى بن ملكى بن يوسف بن متثا بن عاموص بن ناحوم بن گويد كه او يوسف بن هالى ب اما لوقا مى

حسلى بن ناغى بن ماث بن مطث بن شمعى بن يوسف بن يهوذا بن يوحنن ابن راسا بن زربابيل بن شيلتايل بن نارى 

ن يهوذا بن ملكى بن ادى بن قوسام بن الموزاذ بن عير بن يوسف بن ايلعزر بن يورام بن متيئا بن الوى بن شمعون ب

 .بن يوسف بن يونام بن الياقيم بن مليا بن متى بن مطثا بن ناثان بن داود

آورند كه يكى از سنن واجب تورات اين است كه چون مردى بميرد و از  و نصارى از اين اختالف بدين طريق عذر مى

نسلى درست كند و چون طفل  زن خود اوالدى نداشته باشد برادر ميت بايد آن زن را بگيرد تا آنكه براى برادر خود

ى هستى گذاشت از جهت نسب منسوب به ميت است و از جهت والدت و حقيقت  از شوهر دومين پا به عرصه

گويند كه بهمين جهت يوسف منسوب بدو پدر بود هالى از جهت نسب پدر او  منسوب به پدر فعلى خود و نصارى مى

يوسف را به نسبت والدت منسوب كرد يهود بر او طعنه زدند و گويند چون متى  بود و يعقوب از جهت والدت و مى

گفتند موافق كيش ما نسبت يوسف صحيح نيست زيرا پدر نسبى او ذكر نشده اين بود كه لوقا از راه معارضه با يهود 

 به موجب سنت مذهب ايشان نسب او را ذكر كرد
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رسد و غرض از تذكر نسب همين است چه، از شرايط مسيح اين است كه بايد پسر داود  مىو هر دو نسب به داود 

پوشى نمود كه سنت مذهبى يهود  باشد و براى اين نكته نسبت يوسف را به مسيح اضافه كرد و از نسبت مريم چشم

يهود بر اين جارى  كس جز از قبيله و سبط خود زن نگيرد تا آنكه انساب مختلط نشود و عادت اين است كه هيچ

دهند نه بزنان و چون يوسف و مريم هر دو تن از يك قبيله و يك دودمان  شده كه نسبت شخص را به مردها مى

بودند پس ناچار بايد بيك اصل و بيك ريشه برسد و غرض از اثبات نسب همين است و نزد هريك از اصحاب مرقيون 

 .آنها با اناجيل مذكور مخالفت دارداى از  و اصحاب ابن ديصان انجيلى است كه پاره

اند مخالف است و پيروان مانى بآن  و پيروان مانى را جداگانه انجيلى است كه از بدو تا ختم آن با آنچه نصارى گفته

پندارند كه انجيل صحيح همين است و بس و آنچه را كه مسيح آورده و بدان عمل نموده موافق  معتقدند و چنين مى

 .اند مين اين انجيل است و غير از آن هر انجيل ديگرى باطل و پيروان آن به مسيح آنرا افتراء زدهو مطابق با مضا

ايست كه به انجيل سبعين موسوم و منسوب به بالمس است و در صدر آن چنين مكتوب است كه  و انجيل را نسخه

كه در آن انجيل نظر كند بر او پوشيده  اين نسخه را سالم پسر عبد اللّه سالم از زبان سلمان پارسى نگاشته و هركس

 .كنند نخواهد ماند كه اين انجيل ساختگى است و نصارى و غير نصارى اين انجيل را انكار مى

  تاريخ توفان اعظم كه توفان نوح است



آنچه پس از اين تاريخ است تاريخ توفان اعظم است كه زمان نوح بوده كه هرچيز در آن غرق شد و اين تاريخ هم 

شود در احاطه  شود بصحت آن قطع كرد و نمى مانند تواريخ ديگر داراى تفاوت و اختالف است بقسمى كه نمى

بحقيقت آن طمع نمود زيرا اوال ميان تاريخ آدم و اين تاريخ اختالف است و در آينده خواهيم گفت كه ميان اين 

  ب متعلق به تورات چنينتاريخ و تاريخ اسكندر نيز اختالف است و يهود از تورات خود و كت
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سال بوده و مسيحيان از تورات خود اينطور استخراج كردند كه  1102اند كه ميان توفان و اسكندر  استخراج كرده

 .اين مدت دو هزار و سيصد و سى و هشت سال بوده

شاه كه نزد  گويند كه پادشاهى در ما از كيومرث گل نين مىى مجوس توفان را بكلى منكرند و چ اما ايرانيان و عامه

ايشان نخستين انسان است متصل بوده و هنديان و چينيان و اصناف امم شرقى با ايشان موافقند و برخى از فرس 

آيد و  كنند با آنچه در كتب انبياست مطابق نمى گويند كه توفان واقع شده ولى اوصافى را كه براى آن ذكر مى مى

ى زمين عموميت پيدا نكرد و جز امم  گويند اين توفان در شام و غرب در عهد طهمورث وقوع يافت و در همه مى

گويند كه مردم  ى حلوان تجاوز ننموده و به ممالك مشرق نرسيد و باز چنين مى قليلى در آن غرق نگشتند و از عقبه

هرمين كه در مصر است بپا نمودند و با خود گفتند كه اگر اى مانند  غرب را چون حكيمان به توفان انداز كردند ابنيه

كنند كه آثار توفان و  آفت سماوى باشد ما بدرون آن شويم و اگر زمينى باشد بر باالى آن رويم و فارسيان گمان مى

 .هاى هرمين آشكار است و باالتر از نصف آن نرفته تأثيرات امواج آن بر ميانه

و  42 دو هرم را براى ذخيره ساخت در آن طعام و آذوقه براى سالهاى خشك نگهداشتگويند كه يوسف اين  بعضى مى

سال پيش از وقوع آن امر كرد تا  281گويند كه چون طهمورث هم از اين انداز آگاه شد در  اين طايفه از فرس مى

فتند و آنگاه امر كرد كه جايى خوش آب و هوا در كشور او بيابند و جز اصفهان جايى كه سزاوار اين دو وصف باشد نيا

  ترين علوم را در كتب تجليد كنند و در سالم
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شود براى اين مطلب چنين گواه آورد كه در زمان مادرجى كه يكى از شهرهاى  هاى آن پنهان نمايند و مى جاى

نام دارد و ( توز)عدلهاى بسيارى از پوست درختى كه هايى يافتند كه  هايى كه شكافته شده خانه اصفهان است از تل

 .هايى مكتوب بود كه دانسته نشد چيست كردند پر بود و اين پوستهاى درخت به كتابت با او كمان و سپر را جلد مى

 انگيزاند كه چنانكه در برخى كتب است تصديق كند اين قبيل اختالفها در حكايات و اخبار ايشان انسان را بر اين مى

اى بود كه در كوه  كه كيومرث انسان اولين نبوده بلكه او كامر بن يافث بن نوح است و كيومرث بزرگ و سالخورده

كم كارش باال گرفت و ملك او روى بوسعت گذاشت و  دماوند نزول كرد و آنجا را تحت تصرف خود آورد تا آنكه كم

                                                           
ى   ى كتيبه انديد چنانكه دربارهى مردم درباره هرمين بشرحى بود كه در كتاب خو  پيش از اينكه علم مصرشناسى در دنيا پيدا شود عقيده -( )   4

ى شيرين است كه فرهاد آنرا به سنگها نوشته و   گفتند كه اين خطوط كه به سنگها نوشته شده قباله بيستون نيز چنين اعتق ادى موهوم داشتند و مى
 .است  ى داريوش پس از آنكه خوانده شد ديدند كه قباله شيرين نيست بلكه يكى از افتخارهاى ماست يعنى كارنامه



اى از زادگان او بعضى از اقاليم را مالك گشتند و در  ارهمردم در آن عصر شبيه به مردم اول پيدايش بودند و او و پ

آخر كار ظلم و ستم را پيشه خود قرار داد و نام خود را آدم نهاد و گفت هركس كه مرا جز بدين نام بخواند گردنش 

 .گويند كه او اميم بن الوذبن ارم بن سام بن نوح بوده را خواهم زد و بعضى از ايرانيان مى

اند  م اين سالها را از آغاز قران اول از قرانهاى زحل و مشترى كه علماى بابل نيز مانند آنرا اثبات كردهاما اصحاب نجو

اند كه نوح كشتى خود را در كوفه بساخت و در كوفه آب از  ى كلده بوده و گفته تصحيح نمودند چه، طوفان در ناحيه

ز اين نواحى بعيد نيست و اين قران دويست و بيست و تنور جوشيد و كشتى نوح بر كوه جودى قرار گرفت و طوفان ا

نه سال و صد و هشت روز پيش از توفان بوده و علماى كلده به امر آن اعتنا كردند و توجه مبذول داشتند و ساليان 

پس از آنرا تصحيح نمودند و يافتند كه ميان توفان و آغاز پادشاهى بخت النصر اول دو هزار و ششصد و چهار سال 

 .ده و ميان بخت النصر و اسكندر چهارصد و سى سال بوده و اين رأى به مقتضاى تورات نصارى نزديكتر استبو

 ابو معشر بلخى براى اينكه اوساط كواكب را در زيج خود به تاريخى بنا نهد
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ده كه كواكب در آخر حوت و اول حمل گرد آمده بودند به اين تاريخ نيازمند شده و گمان كرده كه توفان هنگامى بو

ى  و ابو معشر در اين وقت مواضع ستارگان را استخراج كرد و ديد كه همه كواكب از آغاز بيست و هفتمين درجه

ى توفان تا آغاز  ى اول حمل جمع شده بودند اين بود كه اين مرد بر اين گمان شد كه فاصله حوت تا آخرين درجه

كندر دو هزار و هفتصد و نود سال و هفت ماه و بيست و شش روز مكبوس بوده و اين گفتار به رأى نصارى تاريخ اس

اند دويست و چهل و نه سال و سه ماه  نزديكتر از ديگر آراء است هرچند از ساليانى كه اصحاب نجوم استخراج كرده

گويند  ادوارى را كه منجمان ادوار كواكب مىاى كه او رفته مسلم گشت  كمتر است و چون نزد ابو معشر به طريقه

سيصد و هشتاد هزار سال بوده كه دور نخستين صد و هشتاد سال بيش از توفان ميباشد از راه نادانى حكم كرد كه 

 .توفان در هر صد و هشتاد هزار سال يك مرتبه وقوع يافته و در آينده نيز چنين خواهد بود

آيد بيرون نياورده و با  از مسيرهاى كواكب كه جز بارصاد اهل فارس به دست مىابو معشر اين ادوار كواكب را جز 

و ايام  48باشد مخالف است و نيز با ايام ارگبهر ادوارى كه نتيجه ارصاد هند است كه معروف به ادوار سند و هند مى

  اركند مخالف

                                                           
در اينجا روزهائى نيست كه مق ابل شب است بلكه مقصود سالها است و اين اصطالح هندى است كه به سالها روز  ( ايام) اوال مراد ما از  -( )   4

و در پاسخ  قدر است ا گويد كه در كتاب بشن دهرم از ماركند يو نق ل شده كه تجن از او پرسيد عمر براهم چه گويند و ابو ريحان در ماللهند مى مى
گفت كه كلپ روز براهم است و چنين كلپ شب براهم است و هر هفتصد و بيست كلپ يكسال برهمن است و تاكنون صد سال از عمر براهم  

 .گذرد مى
 اكنون كه دانستيم مراد از ايام سال است نه روز معمولى بايد ديد ارجبهر و اركند كيستند؟

كال قومى شرير بودند و هنديان به انقراض ايشان تاريخ گذاشتند و بلب آخرين مردى از ايشان بود و    گويد كه كوبت ابو ريحان در كتاب هند مى
تاريخ آنها دويست و چهل و يكسال از شككال كمتر است و تاريخ منجمين پانصد و هشتاد و هفت سال متأخر از شككال است و زبج كند كاتك كه  

 .و تفصيل اين قسمتها را بايد در كتاب هند ديد  معروف باركند است بر اين تاريخ مبتنى است
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رصاد بطلميوس يا ارصاد اصحاب تجربه از محدثين ادوارى بدست آورد البته بكمك است و اگر شخصى بخواهد كه با ا

اعمال مشهوره براى او امكان خواهد داشت چنانكه براى بسيارى از دانشمندان از قبيل محمد بن اسحق بن استاد 

اب استشهاد باختالف بنداد سرخسى و ابو الوفاء محمد بن محمد بوزجانى فراهم شده و چنانكه براى من بويژه در كت

 .ارصاد فراهم گشته

شوند و ليكن در اوقات مختلف و اگر كسى  بهريك از ادوار، كواكب در آغاز و انجام حركت خود در اول حمل جمع مى

اند و يا آنكه اجتماع كواكب در آغاز حمل اول عالم بوده و  حكم نمايد كه كواكب در اول حمل در آنوقت مخلوق شده

اگرچه داخل در حد امكان است و ليكن مانند اين قبيل قضايا را . ست البته ادعايى بالدليل خواهد بوديا آخر عالم ا

ى شخصى كه از اوائل و مبادى موجودات باخبر باشد كه گفتار او در جان مانند وحى  جز به دليلى روشن و يا به گفته

كه آفريدگار آنها ابداع و احداث نموده متفرق و  توان باور كرد زيرا ممكن است اين اجرام هنگامى تأثير كند نمى

 .پراكنده باشند و اين حركات كه برحسب قواعد رياضى در چنين مدتى در يك نقطه جمع شوند براى آنها باشد

اى فرض كنيم و در مواضع متفرقه از آن حيواناتى بگذاريم كه پاره از آنها تندرو و برخى ديگر  چنانكه اگر ما دايره

اشند و هركدام از نوع حركت خود بحركت درآيند در اوقات متساوى حركات متساوى كنند و نيز اين مسئله كندرو ب

روز چه مقدار بوده و  را هم بدانيم كه در وقت معين و مفروضى فواصل و ابعاد و مواضع و مسير هريك از آنها در شبانه

اين اجتماع گفته شده در نقطه ديگر مانند اين از شخص محاسب بپرسند كه چه مقدار زمان الزم است كه پس از 

  اجتماع دست
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اى اين جانوران گرد آمده بودند اگر شخص محاسب در پاسخ بگويد  دهد و يا آنكه پيش از اين اجتماع در چه نقطه

گذشته و يا آينده چنين باشند و ليكن مقتضاى آيد كه در زمان  كه هزاران هزار سال الزم است از گفته او الزم نمى

پاسخ او بطور مشروح اين است كه اگر اين جانوران بحالت كنونى در زمان گذشته هم چنين بودند و در آينده نيز 

دهد نخواهد بود اما تحقق و وجود خارجى يافتن اين مطلب موكول بعلم و  چنين باشند جز آنچه حساب خبر مى

 .و صناعت حساب استصنعتى غير از علم 

ى ادوار نيز  كند اينطور گويد كه ستارگان چون در آغاز حمل جمع شدند در همه اگر شخصى كه حكم به ادوار مى

چنين خواهد بود و در همين نقطه گرد خواهند آمد زيرا بنابر زعم او احوال فلكى قابل كون و فساد نيست و گذشته 

خواهد خود را بدان فريب  اى خواهد بود كه گوينده مى نيز دعواى ساده چنين بوده كه اكنون است البته اين حكم

شود اقامه كرد و تنها اختصاص  دهد بدون آنكه دليلى در دست داشته باشد و چون برهان بر هر دو طرف نقيض نمى

                                                                                                                                                                                     

كنند كه ميان دال و را باشد و بدين جهت ارجبهر   گويد كه اين كلمه ارجهبد بوده و هنديان اين دال را طورى تلفظ مى اما ارجهبر ابو ريحان مى
گويد اگر ما اين لفظ را با تصحيف اتى كه در   ريحان مىگفته شده كه تبديل دال به راء است و سپس تصحيف ات ديگرى در اين كلمه واقع شده و ابو  

 .ها بگوييم ايشان نخواهند فهميد مقصود از آن چيست آن شده به هندى



آوريم و دليل  بنابراين ما دليل بر حدوث عالم مى 44به يكى از دو طرف خواهد داشت و طرف ديگر را نفى خواهد نمود

 :ما اينست

  دليل بر حدوث عالم

نزد فالسفه و مردمى ديگر آشكار شده كه خروج همه افراد النهايت از قوه به فعل محال است و حركات و ادوار و 

باشند پس در نتيجه حركات و ادوار و ازمنه النهايت  ازمنه معدود و قابل شمار هستند كه قابل فزونى و بيشى مى

 .44نيستند
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  طيلسان تضعيف شده
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اعداد هندى كه در طول اين جدول نوشته شده بعينه حروفى است كه در سطر دوم در عرض جدول است مثل 

اول عرضى است است كه در خانه دوم سطر ( جزاسح)كه در خانه دوم سطر اول طولى است بعينه  314118

است كه در خانه سيم سطر اول ( ججطداى)كه در خانه سوم سطر اول طولى است بعينه  1414088همچنين 

عرضى است و سطرهاى فوقانى كه بحروف نوشته است همان اعداد هندى است كه به ارقام تنجيم تحويل نموده 

 .شود مىها  را چون بارقام ستينيه تحويل كنيم ب ج لب( 444124)است مثال 

آيد كه چون بر  بدست مى( 1412)بر شصت قسمت كنيم ( كز د د د)را كه حروف آن اين است ( 444124)چون 

باقى  8آيد و  بدست مى( 2)آيد و چون مجددا آنرا بر شصت قسمت كنيم  بدست مى( 128)شصت آنرا قسمت كنيم 

 .ها شود ب ج لب بماند چنانچه مجموع ارقام اين مى

  اعتضاد السلطنه بر نسخه خطى آثار الباقيهنقل از حاشيه 
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شود كه هم برهان آورد عالم حادث است و هم برهان آورد عالم قديم است پس اگر ما برهان آورديم عالم حادث است بطور مسلم قدم   يعنى نمى -( )  41

 .رود ه مىآن از ميان
ى دليل   گويد جاى اين مباحثات در اين كتاب نيست و اين مسئله يكى از مشكلترين مسائل كالمى است و خالصه همينطور كه ابو ريحان مى -( )  44

ى آن افراد به فعل   يك افراد و اشخاص آن از قوه به فعل آمده باشند كل و همه حكما بر رد استدالل بيرونى اين است كه الزم نيست هر حقيقتى كه يك
يكى به وجود آمده است و حكم به هريك غير از حكم بر   ما مسلم نداريم گذشته بطور مجموع به فعل درآمده باشد بلكه امور گذشته يكى» برسند

 .«مجموع گذشته است
 ى فصل نهم مق اله سوم طبيعيات شف ا ترجمه مرحوم فروغى نق ل از ترجمه



كند و اگر خواست كه عناد خرج دهد و به  جو باشد به اين دليل كفايت و قناعت مى شخصى كه داراى انصاف و حق

در غرس نهال حق و حقيقت ى شكوك از قلب او و مداواى مرض عقلى او و  تمويهات اهل مكابره تمايل جويد در ازاله

 .در جان او به دالئلى كه بيشتر از اين كتاب خواهد شد نيازمند است و جاى اين قبيل مباحثات كتابى ديگر است

نه تنها اختالف ارصاد بلكه اختالف ادوار نيرومندترين دليل و قويترين معينى است كه آنچه را ابو معشر مرتكب شده 

كنند و ادوار سند و هند و امثال آنرا براى دشنام به مردمى كه به  اديان طعنه مى و ابلهانى كه بصحت و راستى)

اند و علماى هيئت و حساب را نيز  دهند دستاويز كرده رستاخيز معتقدند و ايشان را از ثواب و عقاب اخروى خبر مى

ع از علم و دانش داشته باشد دفع نمايد و اگرچه بر شخصى كه كمترين اطال( اند گى با خود متهم كرده عقيده بهم

 .حقيقت امر پوشيده نيست

  تاريخ بختنصر اول

اند كه معناى آن  پس از اين تاريخ تاريخ بخت النصر اول است كه بفارسى بخت نرسى باشد و در تفسير اين نام گفته

گويان و وجه  ند عطاردىا شخص بسيار گريان و ناالن باشد و به عبرانى يوخذ نصار است و نيز در معناى اين نام گفته

كرد و چون  پرور بوده و همواره خردمندان را به دور خود جمع مى دوست و دانش تسميه اين است كه او بسيار حكمت

اين نام را تخفيف دادند و تعريب كردند بختنصر شد و اين آن بخت النصر نيست كه بيت المقدس را خراب كرد زيرا 

 .سال برحسب جداولى كه در آتيه خواهد آمد فاصله بودهميان اين دو نفر صد و چهل و سه 

و تاريخ اين پادشاه به سالهاى قبطى مذكور است و در استخراج مواضح كواكب بسيار در مجسطى اين تاريخ بكار 

 .نمود بسته شده زيرا بطلميوس اين تاريخ را براى خود انتخاب كرده بود و اوساط كواكب را به آن استخراج مى
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  ادوار قاللبس

بختنصر بوده و هر دورى از اين ادوار هفتاد و شش سال  413سپس ادوار قاللبس است و نخستين ادوار او در سال 

كه اين مطلب را نداند به آنچه در كتاب مجسطى يافته كه بسالهاى قبطى ذكر شده استدالل  خورشيدى است و كسى

 .كند مى

كنند و  ن مطلب آن است كه ابرخس و بطلميوس اوقات ارصاد خود را به شبها و روزها و ماههاى قبطى ذكر مىو بيا

كنند بدون آنكه حقيقت امر چنين باشد و ليكن اولين  بعدا آنرا به ادوارى كه با ادوار قاللبس موافقت كرده تطبيق مى

اند مستعمل است دور ثمانيه است و دور دوم  تاب بكار بستهادوارى كه ماهها را به مسير قمر و سالها را به مسير آف

تايى است و قاللبس از اشخاصى بوده كه او و قومش اصحاب تعاليم و رياضى بودند و اين دور را كه مشتمل  دور نوزده

 .تايى است استخراج كرد بر چهار دور نوزده

شود نه بحساب زيرا در آن زمان كسى هنوز به  مى اند كه اين ادوار با ديدار ماه استعمال برخى مردم گمان كرده

شود، متفطن نشده بود و اين حساب جز بدانستن آن تمام  حساب كسوف كه اندازه شهر قمرى جز بآن دانسته نمى



شود و نخستين كسى كه به حساب كسوف آشنا شد تالس است كه از اهل ملطيه بوده كه چون بسيار با اصحاب  نمى

كرد و علم هيئت و حركات كرات را از ايشان ياد گرفته بود از اينرو به استنباط خورشيدگرفتگى  وآمد مى رياضى رفت

ى او راست آمد تالس را بزرگ  دسترسى يافت و به مصر رفت و مردمان را از وقوع كسوف ترسانيد و چون گفته

 .داشتند

شود و هرچه علم به  كه به آن منتهى مىو خبر مذكور در شمار ممكنات است زيرا هر علم و صنعتى را مبادى است 

گردد تا آنكه يكباره به مبداء خود برسد و تنها به همان مبداء خود  تر مى مبداء خود نزديكتر باشد بسيطتر و ساده

 .منحصر گردد

  ولى آنچه را كه بايد مراعات كرد اينست كه نبايد بطور مطلق گفت كسى
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اند و برخى با كيقباد  عصر با ارشير بابك دانسته پيش از تالس از حساب كسوف آگاه نبوده چه، پاره از مورخان او را هم

 .41زمان با اردشير باشد ابرخس و بطلميوس بر او مقدم خواهند بود و اگر چنانچه معاصر و هم

علم و دانش نصف حكماى حران و و اگر در عصر كيقباد باشد كه نزديك به عصر زردشت است و زردشت در 

پيشينيان ايشان بوده در علم و دانش پايه بلندى داشت كه علم كسوفات نزد دانش او ناچيز بوده پس اگر هم اين 

 .قول درست باشد بطور مطلق نخواهد بود بلكه مشروط به شرايطى خواهد بود

  تاريخ فيلفس پدر اسكندر مقدونى

دهد كه اين تاريخ را از  پدر اسكندر است كه به سالهاى قبطى است و بسيار روى مىپس از اين تاريخ، تاريخ فيلفس 

چيز است و فقط اختالف لفظى است زيرا پس از اسكندر بناء  كنند و هر دو يك مرگ اسكندر مقدونى بناء حساب مى

كند چه،  فيلفس فرقى نمىنوبت به فيلفس رسيد و خواه كه مبداء اين تاريخ را از ممات اسكندر بدانيم يا از قيام 

اند و  بندند به اسكندر انييين معروف شده تاريخ فصل مشترك ميان اين دو نفر است و آنانكه اين تاريخ را به كار مى

 .ثاون اسكندرانى زيج خود را كه معروف به قانون است بر اين تاريخ بنا نهاده است

  تاريخ اسكندر ذو القرنين

اند و براى اختالفى كه در اين  اى از مردم او را ذو القرنين دانسته كندر يونانى است كه پارهپس از اين تاريخ، تاريخ اس

باب است پس از اين فصل فصلى جداگانه ترتيب خواهم داد، و تاريخ اسكندر به سالهاى رومى است و بيشتر امم 

  كنند و چون بدين تاريخ عمل مى

                                                           
اند و تالس مسلما چندين قرن بر ابرخس و بطلميوس مقدم بوده ولى با آنكه ما در   ار از تاريخ زمان تالس دور بودهاين دسته از مورخان بسي  -( )   4

توان گفت تالس نخستين كسى است كه از حساب كسوف آگاه بوده و مسلما   نجوم دورساروس داريم كه به منجم بزرگ بابل منسوب است قطعا نمى
گويد ما مديون   اند از اينجاست كه مردى شرافتمند مانند ارسطو در كتاب مماء و عالم مى نيان سمت استادى داشتهكلدانيان در امر نجوم بر يونا

 .شويم ور مى كلدانيها هستيم و از ارصاد آنان ما بهره
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كه بيست و شش ساله بود از يونان پا بيرون گذاشت و به عزم مواجهه با دارا پادشاه ايران شتافت و  ندر هنگامىاسك

به بيت المقدس رسيد و يهود در آنجا سكونت داشتند اسكندر ايشان را امر كرد كه تاريخ موسى و داود را كنار 

يت المقدس آغاز تاريخ بدانند كه بيست و هفتمين سال ميالد او بگذارند و تاريخ او را بكار بندند و سال ورود او را به ب

داد كه چون هر هزار  بود و يهود فرمان اسكندر را بكار بستند و يوغ امر او را گردن نهادند زيرا اخبار به يهود اجازه مى

ار سال تمام شده بود و سال از زمان موسى بگذرد در بكار بستن تاريخ نوينى آزاد خواهند بود و قضا را در آن سال هز

اند قربانيها و ذبايح ايشان منقطع شده بود اين بود كه يهود به تاريخ اسكندر منتقل شدند و آنچه را  چنانكه ذكر كرده

كه از اعمال ماهانه و روزانه نيازمند بودند از سال بيست و هفتم تولد اسكندر كه نخستين سال حركت او بود آغاز 

ال تمام شد و پس از آنكه از تاريخ اسكندر هزار سال گذشت در هنگام تمام شدن آن حادثه كردند تا آنكه هزار س

بزرگى روى نداد كه آنرا مبداء تاريخ بدانند و بهمان حالت پيشين كه تاريخ اسكندرى باشد پايدار ماندند و سروكار 

گويد و يونيان پيش  كه ترجمه كرده مىيونانيها با همين تاريخ بوده چنانكه حبيب بن بهريز مطران موصل در كتابى 

 .گذاشتند از اين تاريخ به خروج يونان بن بورس از بابل به سوى مغرب تاريخ مى

  تاريخ اغسطس

ى قياصره است و معناى قيصر به لغت فرنگى پاره شد  پس از اين تاريخ، تاريخ اغسطس است و اين پادشاه سرسلسله

كه  آن است كه مادر قيصر در دردزه جان را بجان آفرين تسليم كرد در حالىگذارى  باشد و سبب اين نام از آن مى

و او همواره به ديگر  41قيصر را حامله بود و شكم مادرش را شكافتند و قيصر را بيرون آوردند و به قيصر لقب دادند

بن حملة بن كامكار بن پادشان مباهات ميكرد كه از فرج زنان بيرون نيامده چنانكه احمد بن سهل بن هاشم بن وليد 

 نمود يزدگرد بن شهريار به همين جهت كه در قيصر گفته شد افتخار مى
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 .گفت اى پسر فرج خواست دشنام بدهد مى و مردم را وقتى مى

اين خبر با سياق اند كه عيسى بن مريم در چهل و سومين سال از سلطنت او زاييده شد ول  اصحاب اخبار گفته

تواريخ و ساليان از جداولى كه در آتيه خواهد آمد و در آنها تعديل شده است صحيح نيست و برحسب آن جداول 

والدت عيسى در هفدهمين سال از پادشاهى اغسطس بوده و اين قيصر بود كه اسكندر اينها را از حساب قبطى خود 

ه در عصر ما در عصر معمول است انتقال يابند و اين قضيه در كه مكبوس بود مجبور ساخت كه بحساب كلدانيان ك

 .ششمين سال از پادشاهى او بود و به همين سال تاريخ گذاشتند

  تاريخ انطينس

                                                           
 .عمل سزارين بهمين مناسبت ناميده شده -( )   4



پس از اين تاريخ، تاريخ انطينس است كه يكى از پادشاهان روم بوده و اين تاريخ نيز به سالهاى رومى است و 

را در اولين سال سلطنت او تصحيح كرد ( كتاب تفهيم -يستاده يا ستارگان بيابانىستارگان ا)بطلميوس كواكب ثابته 

 .كنند و در كتاب مجسطى قرار داده و گفته است كه اين ستارگان در هر سال يك درجه حركت مى

  تاريخ دقلطيانوس

انتقال يافت در  پرست از ملوك روم است و چون سلطنت باو سپس تاريخ دقلطيانوس است و او آخرين پادشاه بت

دودمان او بماند و پس از او قسطنطين نخستين پادشاهى است از ملوك روم كه مسيحى شد و ساليان اين تاريخ 

شوند  بندند و آنچه از مسائل و مواليد و قرانها نيازمند مى ها اين تاريخ را بكار مى ايم كه اصحاب زيج رومى است و ديده

 .كنند باين تاريخ يادآورى مى

  ريخ هجرىتا

سپس، تاريخ هجرت پيغمبر ما محمد بن عبد اللّه ص است كه از مكه به مدينه هجرت فرمودند و اين تاريخ به 

كنند  ى مسلمانان به اين تاريخ عمل مى سالهاى قمرى است كه آغاز آن به ديدار ماه بستگى دارد نه به حساب و همه

پوشى كردند كه بنابر  از مولد و مبعث و وفات پيغمبر ص چشم و از اين جهت وقت هجرت را آغاز تاريخ دانستند و

  روايت ميمون بن
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نزد عمر بن خطاب آوردند كه ظرف پرداخت آن ماه شعبان بود و عمر گفت كه مراد كدام شعبان  43 مهران مستندى

اصحاب را جمع كرد و در اين كار با ايشان مشاوره كرد و  است آيا اين شعبان كه ما در آنيم يا شعبان آينده پس

اى آنرا از عادت  گفت اين حيرت را كه در امر تاريخ براى من روى داده شما رفع كنيد و اصحاب گفتند ما بايد چاره

سابى است ايرانيان بدست آوريم و هرمزان را حاضر كردند و اين اشكال را بدو بازگفتند هرمزان گفت ما ايرانيان را ح

گوييد يعنى حساب ماهها و روزها و چون اين لفظ را تعريف كردند مورخ شد و مصدر آنرا تاريخ قرار  كه ماه روز مى

بندند براى ايشان شرح داد و عمر به  دادند و هرمزان چگونگى استعمال تاريخ را و آنچه كه روميان مانند آنرا بكار مى

 .وضع كنيد كه مردم بكار بندنداصحاب پيغمبر گفت براى مردم تاريخى 

كنند، ولى اين قول را نپسنديدند  تاريخ روميان را انتخاب كنيم زيرا روميان به تاريخ اسكندر عمل مى: برخى گفتند

 .بدين دليل كه تاريخ روميان طوالنى است

شد بدين شرح كه ايرانيان هر به تاريخ ايرانيان عمل كنيم و اين رأى نيز در مقابل آراء ديگر رد : اى ديگر گفتند دسته

گذارند و از آغاز سلطنت پادشاه  وقت پادشاهى از ايشان به تخت شاهى جاى گيرد تاريخ پادشاهان پيش را كنار مى

كند كه ابو  شمارند، بالجمله اصحاب در اين مسئله با يكديگر اختالف كردند و شعبى روايت مى فعلى خود تاريخ مى

                                                           
ام ولى هيچيك از عربى و ف ارسى كلمه مقصود را   ى پيشين چك جاى آن گذاشته هاى كه ابو ريحان بكار برده صك است و من در ترجم كلمه -( )  45

 .كنم كه مستند وافى به مقصود باشد رساند و در حبيب السير وثيقه ذكر شده كه باز هم از اداى مقصود نارساست و گمان مى نمى



ها و  آيد كه بدون تاريخ است و عمر ديوان هايى مى ب نوشت كه از شما بما نامهموسى اشعرى به عمر بن خطا

كرد و به تاريخ نيازمند شد و تواريخ را دوست  دفترهايى ترتيب داده بود كه خراج مملكت را در آنجا ضبط مى

  داشت در اين هنگام بود كه اصحاب را بدور خود جمع كرد و با ايشان نمى
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مشاوره كرد و چون يگانه زمانى كه از هر شبهه دور بود زمان هجرت بود كه پيغمبر به مدينه رسيد و آن روز 

ى هشتم ربيع االول بود كه آغاز آن سال روز پنجشنبه بود عمر آنرا مبداء تاريخ دانست و هرچه را كه نيازمند  دوشنبه

 .نمود و اين واقعه در هفدهمين سال هجرت بود ى مىشد با اين تاريخ رفع نيازمند مى

اى  شود آنرا اصل دانست زيرا اصل و مبداء در تواريخ بايد واقعه در مولد و مبعث پيغمبر بقدرى خالف است كه نمى

اى ديگر  اند كه مولد پيغمبر دوشنبه بوده و پاره گويد برخى از اصحاب گفته باشد كه در آن خالف نباشد و شعبى مى

گفتند كه شب دوشنبه هشتم بود و جمعى گفتند كه سيزدهم ربيع االول بود و نيز اختالف شد كه تولد پيغمبر در 

چهل و ششمين سال پادشاهى انوشيروان باشد اين بود كه در مقدار عمر پيغمبر مطابق اين اختالفات نيز اختالف 

 .و برخى پس از آنكه نسئى حرام شد غير مكبوساند  چنين سالها با يكديگر تفاوت دارند برخى مكبوس شد و هم

كه هجرت را مبداء دانستند اينست كه پس از هجرت امر اسالم راست آمد و شرك روگردانيد و پيامبر  نيز سبب اين

 .داد از دامهايى كه كافران مكه براى او گسترده بودند رهايى يافت و پيوسته فتحى پس از فتح ديگر براى او دست مى

اما وفات . ى كشور از مخالفان محسوب است ت از براى پيغمبر مانند قيام سالطين به پادشاهى و تصفيهپس، هجر

پيغمبر اگرچه معلوم بود ولى پسنديده نيست كه به مرگ پيغمبرى و يا به هالك پادشاهى تاريخ گذاشت مگر اينكه 

مرگ او خشنود شده باشند و بهتر آن است كه مردم از )پيغمبرى باشد دروغين و يا آن پادشاه دشمن كشورى باشد 

و يا آنكه اين پادشاه كسى باشد كه سلطنتى به انقراض او منقرض شده باشد و پيروان و ( كه مرگ او را عيد بدانند

. دوستداران او از باب تأسف و سوگوارى از اين واقعه به مرگ او تاريخ بگذارند و اين كار هم بسيار كم و نادر است

 ندر مقدونى بناء كه چون او در شمار اشخاصى بودمانند اسك
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منتقل شد به مرگ ( كه مفرد آن بطلميوس است يعنى مرد جنگى)كه باو تاريخ از ملوك كلدانى و مغربى به بطالسه 

تاريخ گذاشتند زيرا سلطنت ايرانيان  و نيز مانند يزدگرد بن شهريار كه زردشتيان به وقت هالك او. او تاريخ گذاشتند

ها از راه حزن و اندوه به يزدگرد و براى تأسف و تلهف به زوال استقالل  به هالكت يزدگرد برچيده شد و زردشتى

 .ايرانيان به مرگ اين پادشاه تاريخ آغاز كردند

  نام ساليان ميان هجرت و وفات پيغمبر ص



اى كه در آنسال روى  ميان هجرت و وفات بود به نام مخصوصى كه از واقعه مسلمانان در عهد پيغمبر هر سالى را كه

گفتند و سال دوم را  مى( سنة االذن)داده بود مشتق نموده بودند نام گذاشته بودند و نخستين سال پس از هجرت را 

و پنجمين سال را ( سنة الترفئه)و سال چهارم را ( سنة التمحيص)ناميدند و سال سوم را  مى( سنة االمر بالقتال)

سنة )و هشتمين سال را ( سنة االستغالب)و هفتمين سال را ( سنة االستئناس)و ششمين سال را ( سنة الزلزال)

كه يكى از اين نامها را به  ناميدند و همين مى( سنة الوداع)و دهمين سال را ( سنة البرائه)و نهمين سال را ( االستواء

 .ه بگويند چه سال هجرى استكرد ك آوردند كفايت مى زبان مى

  تاريخ يزدگردى

سپس، تاريخ پادشاهى يزدگرد بن شهريار بن كسرى پرويز است و اين تاريخ بسالهاى پارسى است و مكبوس نيست و 

شود و بدين سبب تاريخ اين پادشاه از ديگر  چون عمل بآن سهل و آسان است اينست كه در زيجها اين تاريخ ذكر مى

يران مشهورتر شد كه او پس از گسيختگى شيرازه سلطنت و چيره شدن زنها بر ملك و غلبه بر تاريخ سالطين ا

اشخاصى كه مستحق اين مقام نبودند به پادشاهى قيام كرد و نيز آخرين پادشاه ايران بود كه شكست خورد و بيشتر 

م سلطنت از دست او بيرون رفت جنگهاى ايران و وقايع مشهور با عمر بن خطاب بدست او جارى شد تا آنكه سرانجا

 .و شكست خورد و بدست آسيابانى در مرو شاهجان كشته شد

 41: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

  تاريخ معتضدى

پس از اين تاريخ، تاريخ احمد بن طلحه امير المؤمنين معتضد باللّه عباسى است و اين تاريخ به ساليان رومى و 

 .شود مأخذ ديگر و اين تاريخ در هر چهار يك روز كبيسه مىماههاى فارسى است ولى به 

ى خود كه  گويد و حمزة بن حسن اصفهانى در رساله سبب وضع اين تاريخ چنانكه ابو بكر صولى در كتاب اوراق مى

گويد كه متوكل عباسى در شكارگاه مشغول گردش بود ناگاه به  در اشعار مشهور در نيروز و مهرگان نوشته چنين مى

هاى آن نرسيده بود و موقع درو نشده بود و گفت عبيد اللّه بن يحيى از من اجازه  كشتزارى رسيد كه هنوز خوشه

خواست كه از مردم ماليات و خراج بستاند با آنكه هنوز حاصل بدست نيامده و غله سبز است و مردم از كجا بياورند 

زيانهاى فراوان به مردم وارد ساخته و رعايا دسترنج خود را كه تا بما خراج دهند در پاسخ عرضه داشتند كه اين كار 

چون از پرداخت ماليات ناتوان هستند از وطن  نمايند تا خراج ديوان را پرداخت نمايند و برخى هم فروش مى پيش

 .كنند و مردم از اين كار بسيار شكايت دارند مادرزاد خود كوچ مى

 آنكه پيش از من هم بوده؟متوكل گفت آيا اين كار در عهد من شد يا 

ستاندند و پادشاهان ايران  گفتند كه اين كار از عادات پادشاهان ايران است كه در اوايل نوروز از رعاياى خود خراج مى

 .در اين كار پيشرو و سرمشق ملوك عرب شدند



ئله بسيار گفتگو شده متوكل چون اين پاسخ را شنيد بفرمود تا مؤبد را حاضر كردند و به مؤبد گفت كه در اين مس

توانم از رسوم و عادات پادشاهان ايران پا بيرون نهم و با آنكه پادشاهان ايران مردمى با محبت و  من هم نمى

پرور بودند و به عدل مشهور جهانيان و همواره بكار مردم نظر داشتند چرا در اول نوروز كه هنوز خرمن بدست  رعيت

 فتند؟گر نيامده از رعاياى خود خراج مى

رسيد كه  خواستند ولى نوروز هنگامى فرامى مؤبد عرضه داشت هرچند پادشاهان ايران هنگام نوروز از رعيت خراج مى

 .غالت بدست آمده بود
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ه كبيسه براى چطور چنين چيزى امكان دارد؟ مؤبد كيفيات سالها و شمار روزها را با نيازمندى آنها ب: متوكل گفت

كردند و چون دين اسالم آمد و سلطنت ما را از ميان برد  متوكل بيان كرد و گفت ايرانيان همواره سال را كبيسه مى

كبيسه تعطيل شد و اين تعطيل و اهمال كبيسه است كه سبب زيان مردم شده و دهقانان در عهد هشام بن عبد 

انگارى در امر كبيسه باعث زيانهاى بسيار شده و از  دادند كه سهلالملك نزد خالد قسرى جمع شدند و براى او شرح 

او درخواست كردند كه يك ماه نوروز را به تأخير اندازد خالد قسرى از برآوردن حاجت دهقانان شانه تهى كرد و اين 

كه خداوند  ترسم اين كار در شمار نسى باشد خبر را به هشام بن عبد الملك اموى نوشت هشام پاسخ داد كه من مى

و چون روزگار هارون الرشيد رسيد نيز مردم به درگاه يحيى بن خالد بن برمك ( نسى زيادت در كفر است)فرموده 

جمع شدند و از او درخواست كردند كه دو ماه نوروز را عقب بيندازد و يحيى تصميم گرفت كه حاجت ايشان را 

تند كه يحيى براى مجوسيت كه كيش پدرانش بوده تعصب برآورد ولى دشمنان برامكه محافلى تشكيل دادند و گف

 .دهد اين بود كه يحيى نيز از اين كار صرفنظر كرد و همينطور امر كبيسه بماند خرج مى

پس از آنكه سخنان مؤبد تمام شد متوكل ابراهيم بن عباس صولى را به دربار احضار كرد و او را امر نمود با مؤبد 

د و روزها را بشمارد و قانون تغييرناپذيرى وضع نمايد و از طرف متوكل به همه شهرها ى نوروز همراهى كن درباره

بنويسد كه نوروز را تأخير بيندازند و چون ابراهيم بن عباس صولى با مؤبد نشستند و حساب نمودند بر اين عزم 

ها نوشتند كه  اطراف كشور نامه شدند كه نوروز را به هفدهم بيندازند و متوكل نيز اين رأى را پسنديد و به آفاق و

ايست كه متوكل را  هجرى بود و بحترى را در اين موضوع چكامه 248حكام نيز چنين كنند و اين واقعه در محرم 

 :گويد بآن كار بزرگ مدح و ستايش كرده و مى

 ان يوم النيروز قد عاد
 

 للعهد الذى كان سنّه اردشير

  انت حولته الى الحالة االولى
 

 كان حائرا يستديرو قد 
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 فافتتحت الخراج فيه فلالمذ
 

 40فى ذاك مرفق مذكور

 منهم الحمد و الثناء
 

 و منك العدل فيهم و النائل المشكور

 

ر را از وجود مردم و متوكل كشته شد و نتوانست اين كار را بپايان رساند و معتضد بجاى او نشست و پس از آنكه كشو

ترين چيزى كه به نظر او رسيد امر  ياغى و طاغى پاك كرد و فرصتى يافت كه به امور رعيت سركشى كند مهم

كبيسه بود كه بايد آنرا به اتمام رساند و معتضد مانند متوكل تصميم گرفت كه نوروز را به تأخير اندازد جز اينكه 

كل ميان سالى را كه در او بود و سال اول تاريخ پادشاهى يزدگرد را ميان متوكل و معتضد اين فرق است كه متو

گرفت و معتضد ميان سالى را كه در او بود و سالى را كه پادشاهى از دست ايرانيان به هالكت يزدگرد بيرون رفت و 

ن هالكت يزدگرد يا خود معتضد بر اين گمان بود و يا ديگر اشخاصى كه اين كار بدست ايشان شد كه ايرانيان از زما

اند و اين مدت را دويست و چهل و سه سال يافتند كه سهم آن از ارباع شصت روز و  ى خود را اهمال كرده كبيسه

كسرى خواهد بود و متوكل اين شصت روز را بر نوروز سال خود بيفزود و آنرا آخر اين ايام دانست و آن اول روز 

فق با يازدهم حزيران سپس، نوروز را به ماههاى رومى بردند تا آنكه خردادماه آن سال بود و روز چهارشنبه و موا

دار بود و به  كنند نوروز نيز كبيسه شود و آنكس كه توليت اين كار را عهده هروقت روميان شهور خود را كبيسه مى

 :گويد پايان رسانيد ابو القاسم عبيد اللّه بن سليمان بن وهب بود كه على بن يحيى منجم در اين كار مى

  يا محيى الشرف اللباب مجدد الملك الخراب
 

  و معيد ركن الدين فينا ثابتا بعد اضطراب
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  فت الملوك مبرزا فوت المبرز فى الحالب
 

  اسعد بنوروز جمعت الشكر فيه الى الثواب

  قدّمت فى تأخيره ما اخروه من الصواب
  

 

                                                           
عيد را بحالت نخستين خود برگرداندى با آنكه نوروز پيوسته    عيد نوروز بهمان عهدى كه اردشير آنرا وضع كرده بود برگشت و تو اين -( )  49

ن  سرگردان بود و وضع ثابتى نداشت و در اين روز گشايش خراج را آغاز نمودى و رعايا را در اين كار بسيار موافقت و مرافقت شده وظيفه آنا
 .سپاسگزارى و ثناخوانى تست و وظيفه تو عدل و داد بر آنان است



 :گويد على بن يحيى در اين واقعه مى و نيز

 يوم نيروزك يوم واحد ال يتأخر
 

 فى حزيران يوافى ابدا فى احد عشر

 

اى كه استحقاق داشت نرسيد زيرا ايرانيان از هفتاد سال  اگرچه در اين كار بسيار دقت نمودند ولى نوروز به كبيسه

در زمان يزدگرد بن شاپور دو ماه كبيسه كرده بودند يك ماه پيشتر از يزدگرد كبيسه خود را اهمال كرده بودند و 

براى اينكه سال بايد به تأخير افتد كه واجب بود چنانكه بعدا خواهيم گفت و يك ماه هم براى آينده تا آنكه زمان 

يست درازى از كبيسه دل آسوده باشند و چون از سالهايى كه ميان يزدگرد بن شاپور و يزدگرد بن شهريار صد و ب

ى اين  طور تقريب نه به تحقيق هفتاد سال خواهد ماند زيرا تواريخ ايرانيان بسيار مغشوش است و حصه سال كنيم به

شود پس بايد مطابق قياس بيست و هشت روز به تأخير افتد نه شصت روز تا آنكه در نتيجه  هفتاد سال هفده روز مى

دار بود چنين گمان كرد كه روش ايرانيان  ه اين كار را عهدهنوروز در بيست و هشتم حزيران باشد و ليكن شخصى ك

در كبيسه مانند روش روميان است اين بود كه برطبق اين گمان غلط آغاز حساب خود را از زوال ملك ايشان گرفت 

 .با آنكه حقيقت امر چنين نيست و ما آنرا بطور مشروح بيان كرديم

  تاى به تواريخ ديگر كه غير مشهور اس اشاره

اين بود آخرين تاريخ مشهور و شايد اممى را كه اوطان ايشان از ما دور است تواريخ ديگرى باشد كه ما از آن 

خبريم و آن تواريخ متروك باشد مانند تاريخ ايرانيان در عهدى كه زرتشتى بودند كه بقيام هر پادشاهى تاريخ  بى

نمودند و از نو به آغاز پادشاهى ديگر كه جانشين او بود آغاز  ىمرد تاريخ او را ترك م ميگذاشتند و چون هر پادشاه مى

  كردند و مدت پادشاهى ايشان در جداولى كه خواهد آمد مذكور است مى
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راكنده گذاشتند تا آنكه پ و مانند بنى اسماعيل از تازيان كه به ساختن كعبه بدست ابراهيم و اسماعيل تاريخ مى

شدند و از تهامه بيرون رفتند و آنانكه از تهامه بيرون رفتند به خروج خود تاريخ گذاشتند و آنانكه بازماندند به آخرين 

دسته از رفتگان تاريخ شروع كردند تا آنكه تاريخ طول كشيد و به سال رياست عمرو بن ربيعه كه معروف به عمرو بن 

گويند دين ابراهيم را تبديل داد و از شهر بلقاء بت هبل را آورد  ى است كه مىلحى است تاريخ نهادند و اين مرد كس

و اساف و نائله را ساخت و چنانكه نقل كردند در عهد شاپور ذو االكتاف بود ولى جمع ميان دو قول فريقين در تاريخ 

 .دهد به اين مطلب گواهى نمى

هايى  اى از ملوك حمير براى كعبه جامه لى كه پارهسپس عربها به سال مرگ كعب بن لوى تا عام الغدر كه سا

 .فرستاده بودند و بنو يربوع آنها را به چپاول بردند و مردم با برخى ديگر در كعبه نزاع نمودند، تاريخ گذاشتند



خود  پس از اين تاريخ، تازيان از عام الغدر تا عام الفيل كه خداوند كيد حبشه را كه براى تخريب كعبه آمده بودند به

 .گذاشتند ايشان برگردانيد، و همگى را از ميان برد، تاريخ مى

گذاشتند مانند يوم  برخى از اعراب به وقايع مشهور و ايام مذكور كه ميان ايشان در جاهليت روى داده بود تاريخ مى

ص ستمديده را الفجار كه در ماه حرام بود و حلف الفضول و آن روزى بود كه قريش باهم سوگند ياد كردند كه شخ

نمودند و مانند سال مرگ هشام بن مغيره مخزومى  در حرم يارى كنند زيرا برخى از ايشان در حرم به مردم ستم مى

كه براى اجالل او و بناء كعبه به حكم پيغمبر تاريخ گذاشتند و مانند وقايع و جنگهايى كه ميان اوس و خزرج روى 

 حابه، يوم السراره، يوم داحس و غبراء، يوم بغاث و حاطب، يوم مضرس ويوم الربيع يوم الر 14داد مثل يوم الفضا
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معبس و نيز مانند روزهاى ديگرى كه ميان بكر بن وائل و تغلب بن وائله روى داد همچون يوم عنيزه، يوم الحنو، يوم 

هايى كه ميان طوايف عرب اتفاق افتاد كه هريك به مكانى كه اين تحالق اللم، يوم القصيبات، يوم الفصيل، و ديگر روز

 .جنگ در آنجا شده و يا به سببى كه باعث فروزش آتش جنگ گشته منسوب است

كرديم  ماند ما هم دقتى را كه در امر ديگر تواريخ مى و اگر اين تواريخ بهمان طريقه كه تواريخ جارى بود محفوظ مى

اند كه ميان سال مرگ كعب بن لوى و عام الغدر پانصد و بيست سال بوده و ميان عام  لى گفتهنموديم و درباره آنها مى

الغدر و يوم الفصيل صد و ده سال و پنجاه روز كه از ورود اصحاب فيل بمكه گذشته و پيغمبر متولد شد و ميان آنروز 

و مدت فاصله  11«ت انبل على عمومتىلقد شهدت يوم الفجار فكن»: و عام الفجار بيست سال بود و پيغمبر فرمود

 .ى عام الفجار و بناء كعبه يازده سال است و ميان بناى كعبه و مبعث پنج سال ميانه

گذاشتند چنانكه ايرانيان به پادشاهان ساسانى و روميان  ى خود تاريخ مى ها و بنو قحطان به تبابعه همچنين حميرى

ها بر يك نظام جارى نبود و تاريخ ايشان درهم و برهم است  حميرى گذاشتند و ليكن پادشاهى به قياصره تاريخ مى

ها اين تواريخ را با مدت سلطنت ملوك لخمييين كه در حيره جاى داشتند و آنجا  هرچند كه ما با همه اين آشفتگى

 .ايم ايم و ضبط نموده را پس از ورود وطن دومى دانسته بودند در جداولى كه خواهد آمد بدست آورده

  ريخ اهل خوارزمتا

گذاشتند كه نهصد و هشتاد سال  كردند و به آغاز بناى خوارزم تاريخ مى اهل خوارزم نيز به همين طريق رفتار مى

پيش از اسكندر بوده و پس از آن به ورود سياوش پسر كيكاوس و سلطنت كيخسرو و دودمان او در خوارزم تاريخ 

 .اختن خوارزم بودگذاشتند و اين واقعه نود و دو سال پس از س

 سپس خوارزميان از رأى ايرانيان در تاريخ كه بهريك از زادگان كيخسرو

                                                           
اند و به نام ايام العرب مشهور است بدين جهت ما تفصيل اين   ز علماى تاريخ ادبيات عرب همه اين ايام را در يك كتاب جمع كردهبرخى ا -( )    

 .تواريخ را به عهده آن كتابها گذاشتيم
 .ميعنى من در عام الفجار حاضر شدم و تيرهايى را كه به سوى ما پرتاب ميشد براى عموهاى خود جمع مينمود -( )    
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شدند پيروى كردند تا آنكه آفريغ كه از نژاد كيخسرو بود به شاهى رسيد و مردم خوارزم  شاه معروف مى كه به خوارزم

زدند و پس از آفريغ پسر او به سلطنت  ه ايرانيان به يزدگرد گناهكار فال بد مىباين پادشاه فال بد ميزدند چنانك

رسيد و كاخ خود را بر پشت فير در سال ششصد و شانزده اسكندرى بناء كرد و خوارزميان باو و به زادگان او تاريخ 

هريك از ديگرى بلندتر بود گذاشتند و اين فير در كنار شهر خوارزم دژى بود كه از خشت و گل سه قلعه تودرتو كه 

ايست كه  بنا شده بود و فوق همه اين دژها كاخ سلطنتى بود مانند غمدان در يمن كه جايگاه تبابعه بود و غمدان قلعه

گويند كه سام بن نوح پس از توفان آنجا را ساخت  باشد و از سنگ بپا شده و مى روبروى مسجد جامع شهر صنعاء مى

 .اند كه اين قلعه هيكلى بود كه ضحاك به نام زهره ساخته بود بود در آنجاست و نيز گفتهو چاهى را نيز كه كنده 

اى از بناء آنرا  شود و نهر جيحون اين قصر را از ميان برد و هر سال پاره قصر فير از مقدار بيشتر از ده ميل ديده مى

 .اندمنهدم كرد تا آنكه در سال هزار و سيصد و پنج اسكندرى اثرى از آن نم

كه پيغمبر اسالم بپيامبرى برانگيخته شد ارثموخ بن بوزكار بن خامكرى بن شاوش سخر بن ازكاجوار بن  هنگامى

ى دوم خوارزم را گرفت  اسكجموك بن سخسك بن بغره بن آفريغ پادشاه خوارزم بود و چون قتيبة بن مسلم در دفعه

بن سخر بن ارثموخ را براى ايشان پادشاه قرار داد و و اهل آن مرتد شده بودند اسكجموك بن ازكاجوار بن سبرى 

واليت از دودمان اكاسره بيرون رفت و تنها شاهى در ايشان چون ارثى بود پايدار ماند و تاريخ ايشان به هجرى منتقل 

 .شد و با ديگر مسلمانان در تاريخ توافق رأى حاصل كردند

دم شمشير گذرانيد و آنانكه از اخبار خوارزميان آگاه بودند  دانست از قتيبة بن مسلم هركس را كه خط خوارزمى مى

ى پيشين ملحق ساخت بدين سبب اخبار  كردند ايشان را نيز به دسته و اين اخبار و اطالعات را ميان خود تدريس مى

ست قبايل شود آنها را دانست و واليت در ايشان پس از اين كار در د خوارزم طورى پوشيده ماند كه پس از اسالم نمى

  زد تا آنكه پس از شهيد ابى عبد اللّه دور مى
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محمد بن احمد بن محمد بن عراق بن منصور بن عبد اللّه بن تركسباثه بن شاو شفر بن اسكجموك بن ازكاجوار بن 

وارزمشاهى هر دو از دست ايشان بدر سيرى بن سخر بن ارثموخ كه گفتيم پيغمبر در عهد او مبعوث شد واليت و خ

 .رفت

ى تواريخ براى آدمى ممكن نيست و  اين بود آنچه را كه من از تواريخ مشهور مطلع شده بودم و فراگرفتن همه

 .دهنده است خداوند ما را به راه صواب توفيق
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 كند فصل چهارم در حقيقت ذى القرنين صحبت مى



ناگزير هستيم كه حقيقت اين اسم را كه ذو القرنين باشد در فصلى جداگانه بيان كنيم زيرا اگر براى اين بحث فصلى 

نمودم آن نظمى را كه تواريخ بايد دارا باشد قطع  دادم و در دنبال تواريخ سابق الذكر ايراد مى به تنهايى ترتيب نمى

او در قرآن حكايت شده كه هركس آيات مخصوص به اخبار او را بخواند  هاى ذو القرنين و كارهاى از قصه. كرده بودم

آيد اين است كه او مردى قوى و صالح و شجاع بود و خداوند باو قدرتى و  خواهد دانست و آنچه از اين آيات برمى

ياست و سلطنتى بزرگ بخشيده بود و او را از مقاصدى كه در شرق و غرب زمين داشت كه عبارت از فتح بالد و ر

فرمانروايى بر عباد باشد متمكن كرده بود و او تمام كشورهاى روى زمين را يك كشور گردانيد و از مسائل مسلم كه 

شود در آن دعوى اجماع نمود اين است كه ذو القرنين در شمال زمين داخل به ظلمت شد و دورترين آبادانيهاى  مى

گهاى خونين نمود و از خروج يأجوج و مأجوج به بالدى كه در روى زمين را مشاهده كرد و با بشر و ميمونها جن

طور ممانعت نمود كه از شكافى كه بايد  مشارق زمين و شمال زمين بود جلوگيرى كرد و از طغيان اين دو قوم اين

ه ايشان خارج شوند با قطعاتى از آهن كه با سرب آنها را با يكديگر التيام داده بود ديوارى و سدى ساخت چنانك

 .كنند صنعتگران هم اين قبيل كارها مى
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  آيا اسكندر يونانى ذو القرنين مذكور در قرآن است

چون اسكندر ابن فيلفوس يونانى سلطنت روم را از ملوك الطوايفى نجات داد به سوى ملوك مغرب شتافت و ايشان 

داد تا آنكه به بحر اخضر رسيد سپس به سوى مصر برگشت و شهر  را درهم شكست و پيشرفت خود را ادامه

اسكندريه را بنا كرد و بنام خود آن شهر را نام گذاشت سپس بطرف شام و بنى اسرائيل كه در شام بودند متوجه شد 

و به بيت المقدس آمد و در مذبح معروف آن ذبح كرد و قربانيهايى در آنجا گذراند سپس سوى ارمنيه و باب 

 .ها و برابره و عبرانيان همه يوغ امر او را بگردن نهادند رفت و از آنجا هم عبور كرد و قبطى 12 االبواب

پس به سوى دارا بن دارا شتافت براى خونخواهى از بختنصر و اهل بابل در كارهايى كه در شام كرده بودند و چندين 

ز اين غزوات رئيس نگهبانان دارا كه بنوجنبس ابن آذربخت دفعه با دارا بجنگ پرداخت و او را منهزم نمود و در يكى ا

بود دارا را بكشت و اسكندر بر ممالك دارا چيره شد و قصد هند و چين نمود و با امم زيردست به جنگ پرداخت و بر 

 شد تا آنكه به خراسان برگشت و آنجا را هم فتح كرد و شهرهايى در خراسان بپا گذشت غالب مى هر ناحيه كه مى

كه در مقاصد خويش حكمت اعمال  نمود به سوى عراق مراجعت نمود و در شهر زور رنجور شد و همانجا بمرد و چون

كرد بدين سبب او را ذو القرنين  كرد و به رأى معلم خود ارسطو در مشكالتى كه براى او روى ميداد عمل مى مى

 .گفتند

مس يعنى محل طلوع و جايگاه غروب آن رسيد چنانكه و برخى اين لقب را اينطور تأويل كردند كه بدو قرن ش

اردشير بهمن را درازدست گفتند براى اينكه بهر كجا كه ميخواست امر خود را نافذ ميداشت و مثل اين بود كه دست 

 .كرد بآنجا ميرساند خود را دراز مى

  اى ديگر در ذو القرنين عقيده

                                                           
 .باشد باب االبواب دربند مى -( )    



ز دو قرن مختلف به وجود آمد و مقصودشان روم و فرس بود و براى جمعى ديگر اينطور تأويل كردند كه ذو القرنين ا

  اند گواه اين گفتار حكايتى را كه فارسيان مانند گفتار دشتن براى دشمن خود ساخته
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افت و او را نخواست به آوردند كه چون داراى اكبر مادر اسكندر را كه دختر فليفس به زنى گرد و بويى بد در او ي

پدرش رو كرد و اين دختر از دارا هم آبسن بود و از اين جهت اسكندر را به فليفس نسبت دادند كه تربيت او را 

ى اسكندر را، به دارا كه دم مرگ بر بالين دارا رسيد و رمقى در او يافت و  فليفس متكفل بوده و براى حكايت گفته

 .چنين كرد تا من انتقام از او بكشم، گواه آوردندگفت برادر من بمن بگو كه ترا 

اسكندر بدارا بدين سبب چنين خطاب كرد كه خواست با او مرافقت كند و ميان او و خود برابرى قايل شود چون 

 محال بود كه دارا پادشاه خطاب كند يا اينكه اسم او را بياورد و از اينرو جفايى بر او روا دارد كه پادشاهان را مناسب

 .نيست

  هاى ساختگى اى به نسب اشاره

كوشند چنانكه دوستان و پيروان  دشمنان پيوسته به طعن در انساب و تهمت در اعراض و نسبت بد در كارها مى

كنند و آنكه اين بيت را  شخص همواره در تحسين زشت و سد خلل و اظهار جميل و در نسبت به محاسن سعى مى

 .گفته هر دو دسته را توصيف كرده

 و عين الرضا عن كل عيب كليلة
 

 و لكن عين السخط تبدى المساويا

 

كند كه دروغهايى بسازند و ممدوح خود را به اصل  شود كه بواسطه همين نكته كه گفتيم جمعى را وادار مى بسا مى

اند  هر نسبت دادهاند و او را به منوشچ شريفى نسبت بدهند چنانكه براى عبد الرزاق طوسى در شاهنامه نسبى ساخته

 .اند و چنانكه براى آل بويه ساخته

گويد بويه بن فناخسرو بن ثمان بن  ابو اسحق ابراهيم بن هالل صابى در كتاب خود كه تاج نام گذاشته چنين مى

كوهى بن شيرزيل اصغر بن شيركذه بن شيرزيل اكبر بن شيران بن شير فنه بن سسنان شاه بن سسن خرة بن شير 

 .اذر بن بهرام گور ملكزيل بن سسن

  ابو محمد حسن بن على نانا در كتاب خود كه اخبار آل بويه را مختصر كرده
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گويد بويه بن فناخسره بن ثماده سپس در ثمان هم اختالف شد برخى گفتند ثمان بن كوهى بن شيرزيل  چنين مى

و گفتند شيرزيل اكبر بن شيران بن شاه بن شيرپناه بن سيستان شاه بن سيس  اصغر و برخى كوهى را انكار كردند

 .خره بن شيرزيل بن سسناذر بن بهرام

پس در بهرام هم اختالف كردند آنانكه بهرام را به فرس نسبت دادند چنين گفتند بهرام گور و همان نسبى كه در 

د گفتند بهرام بن ضحاك بن االبيض بن معويه بن ديلم بن اند و آنانكه بهرام را عرب دانستن فوق ذكر شد ذكر كرده

 .باسل بن ضبة بن ادو در جمله پدران او الهو بن ديلم بن باسل را ذكر كردند و بدين سبب اوالد او را لياهيج گويند

از اين  ليكن اگر كسى آنچه را من در آغاز كتاب گفتم مراعات كند يعنى ميانه افراط و تفريط حد اعتدالى را بگيرد

و اقوام ديلم به حفظ انساب معروف نبودند و  18 قبيله فقط اين مقدار خواهد شناخت كه بويه پسر فناخسرو است

افتد كه با طول زمان انساب به توالى محفوظ بماند و يگانه  كسى هم چنين ادعاى نكرده است و بسيار كم اتفاق مى

 .ه جمهور خلق بر آن اجماع كنندبرهانى كه براى نسبت بخاندانى بافى است آن است ك

ى سيد اوالد آدم چنين اجماعى روى داده كه نسب او بدينقرار است محمد بن عبد اللّه بن عبد  چنانكه درباره

المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كالب بن مرة بن كعب بن لوى بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن 

 .س بن مضر بن نزار معد بن عدنانكنانة بن خزيمه بن مدركة بن اليا

هيچيك از عرب و عجم در توالى اين انساب شكى ندارد چنانكه در اين هم شك ندارند كه او از ولد اسمعيل بن 

ى اسمعيل  ابراهيم عليهما السالم است و آنچه كه از پدران او از ابراهيم تجاوز كند و در تورات مذكور است و اما ميانه

 و عدنان از
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 .تبديل اسامى و زيادت و نقصان پاره از نامها خالفهاى زيادى است كه قضاوت در آن آسان نيست

  صحت نسب شمس المعالى و سامانيان و خوارزمشاهيان و شيروان شاهان

كه هيچيك از ( ا امتداد دادكه خداوند بقاى او ر)و مانند نسب حضرت امير سيد اجل منصور ولينعمت شمس المعالى 

( كه خداوند ايشان را سركوب كناد)و هيچيك از مخالفان او ( كه همواره خداوند ايشان را يارى كناد)دوستان او 

يكى از دو اصل او وردانشاه است كه حكومت در . كند شرف قديم و مجد اصيل او را از طرفين پدر و مادر انكار نمى

اند كه به سپهبدى طبرستان و  شهيد مرداويچ شهيد است و اصل ديگر ملوك جبال جبل داشت و او غير از امير

اند زيرا دايى  ى سلطنتى با سامانيان از يك طايفه شاهى فرجوارجر ملقبند و هيچكس هم منكر نيست كه اين خانواده

بن كيوس بن قباد شمس المعالى رستم بن شروين رستم بن قار بن شهريار بن شيرو بن سرخاب بن باو بن شابور 

 .است كه پدر انوشيروان بود

                                                           
 :گويد متنبى كه به ايران آمده بود در مدح عضد الدوله مى -( )    

 لقد رايت بف ارس عضد الدوله فنا خسرو شاهنشاها



خداوند سلطنت مغرب و مشرق را براى مخدوم ما در افق عالم برگزيناد چنانكه شرافت خاندان را براى او از دو طرف 

 .پدر و مادر برگزيده، چه اين كار بدست اوست و خير و خوبى نزد او است

رسلسله اين طايفه اسمعيل است و او پسر احمد بن اسد بن باز مانند ملوك خراسان كه هيچ شخص منكر نيست س

 .سامان خداه بن جسيمان بن طغمات بن نوشرد بن بهرام چوبين بن بهرام جشنش است كه مرزبان آذربايگان بود

 .اند باز مانند شاهان اصلى خوارزم يعنى اشخاصيكه از خاندان سلطنتى بوده

اند و اگرچه به توالى انساب ايشان  است كه ايشان از نسل ساسانيانباز مانند شاهان شيروان كه اجماعى مردم 

 .محفوظ نماند

گردد چنانكه بوى مشك آشكار  صحت دعاوى چه در انساب باشد و چه در غير آن هرچه پنهان باشد باز آشكار مى

 .شود هر اندازه كه پنهان باشد مى
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  ن قداحطعن در نسب ميمو

و در تصحيح اين دعوى به بخشش مالها و جعاله، نيازى است چنانكه عبيد اللّه بن حسن بن احمد بن عبد اللّه بن 

ميمون قداح وقتى كه در مغرب خروج كرد خود را به علويان منسوب داشت و علويان انكار كردند مال زيادى و جعاله 

اين نسب بشخصى كه محقق باشد با همه شهرتى كه يافته پوشيده بسيارى بايشان بخشيد و علويان را ساكت كرد و 

نيست و كسى كه در زمان ما از اين خانواده قايم باشد ابو على بن نزار بن معد بن اسماعيل بن محمد بن عبد اللّه 

 .است

ورزند و با  من اين انساب را ذكر كردم تا بفهمانم كه مردم تا چه اندازه درباره كسى كه دوست دارند تعصب مى

شخصى كه بد هستند تا چه حد بغض و كينه دارند بقسمى كه گاهى افراط در اين دو اعتقاد سبب رسوايى دعاوى 

 .شود ايشان مى

پسر بودن اسكندر براى فيلفس آشكارتر از اين است كه مخفى بماند اما خانواده فيلفس را جميع علماء انساب ابن 

ن هرمس بن مرداس بن ميطون بن رومى بن ليطى بن يونان ابن يافث بن كنند فيلفس بن مضربو ب طور ذكر مى

 .سوخون بن روميه بن بزنط بن توفيل بن رومى بن االصفر بن اليفز بن العيص بن اسحق بن ابراهيم است

  اقوال ديگر در حقيقت ذو القرنين

ملوك بابل است خروج كرد و با او  اند ذو القرنين مردى بود كه اطوكس نام داشت و بر حاميرس كه يكى از و گفته

پيكار كرد تا آنكه چيره شد و سر جاميرس را با موها و دو گيسويى كه داشت از سر بكند و داد سر او را دباغى كردند 

 .و او را تاج خود قرار داد و بدين سبب او را ذو القرنين گفتند



 .نذر بن امرء القيس باشداند كه ذو القرنين منذر بن ماء السماء است كه م و برخى گفته

  گويند مادر ذو القرنين جن بوده در اين اسم مردم را اعتقادات عجيبى است مى
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باز معتقدند كه او دختر شيطان را  ى عبد اللّه بن هالل شعبده دانند و درباره چنانكه مادر بلقيس را هم از پريان مى

 .هايى از همين قبيل نيز بسيار معتقدند كه بسيار هم ميان مردم شهرت دارد و به سخريه خواستگارى كرده

ى ذو القرنين گفتگو ميكردند گفت آيا شما را  اى را ديد كه درباره اند كه دسته از عمر بن خطاب حكايت كرده

 .ى مردم كفايت نكرد كه از بشر به فرشتگان تجاوز كرديد گفتگوى درباره

 .اند ذو القرنين صعب بن همال حميرى است و اين مطلب را ابن دريد در كتاب وشاح گفته برخى گفته

اند كه ذو القرنين ابو كرب است كه شمر يرعش بن افريقس حميرى است و از اين جهت چنين ناميده  برخى گفته

جنوب را پيمود و بالد را اش بوده و او به مشارق و مغارب زمين رسيد و شمال و  شد كه دو گيسوى او به روى شانه

كه اسعد بن ربيعة بن مالك بن صبيح بن عبد اللّه  14 فتح كرد و مردم را به زير فرمان خود آورد و يكى از مقاول يمن

 .بن زياد بن ياسر بن تنعم حميرى باشد در شعرى كه گفته به ذو القرنين افتخار ميكند

 قد كان ذو القرنين قبلى مسلما
 

 غير معبد ملكا عالفى االرض

 فراى مغيب الشمس وقت غروبها
 

 فى عين ذى حماء وثاط خرمد

  بلغ المشارق و المغارب يبتغى
 

 اسباب ملك من كريم سيد

  من قبله بلقيس كانت عمتى
 

 حتى تقضى ملكها بالهدهد

 

  ى ذو القرنين ى ابو ريحان درباره عقيده

اند  ها حق همين قول آخر باشد زيرا اذواء فقط به يمن منسوب گفتهى اين  تر بصواب اين است كه از ميان همه نزديك

و اذواء كسانى هستند كه نامهاى ايشان از كلمه ذى خالى نيست مانند، ذى المنار، ذى االذعار، ذى الشناتر، ذى 

  كردهاند بحكاياتى كه قرآن از او ذكر  نواس، ذى جدن، ذى يزن و غيره و اخبار ذو القرنين را كه ذكر كرده
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 .پادشاهان كوچك يمن را مق اول گويند -( )  1 



 .شبيه است

  سد اسكندر كجا بوده و شمردن اقوالى در اين زمينه

اما سدى را كه او ساخته در ظاهر قرآن نص نيست كه كجاى زمين بوده و كتبى كه مشتمل بر ذكر بالد و مدن است 

جوج و ماجوج صنفى از اتراك شرقى هستند كه در گويند كه يا مانند جغرافيا و كتب مسالك و ممالك اينطور مى

گويد كه فرمانرواى آذربايجان  اوائل اقليم پنجم و ششم جاى دارند معذالك محمد بن جرير طبرى در كتاب خود مى

در روزگارى كه آنجا را فتح كرد شخصى را از طرف خود بدانجا فرستاد و آن سد را در پشت خندقى بسيار محكم 

 .ديد

كند كه معتصم در  بن عبد اللّه بن خرداد به از يكى از ترجمانان كه در دربار خليفه بودند اينطور حكايت مى عبد اللّه

خواب ديد اين سد شكافته شده و پنجاه نفر بدانجا فرستاد كه تا آنرا ببينند و اين پنجاه تن از راه باب االبواب والن و 

اند بنا شده  هايى كه ميان آنها را با سرب آب شده بهم پيوسته اره آهنخزر بدان جايگاه رفتند و ديدند كه آن سد از پ

ى مردمى بود كه در آن نزديكى جاى داشتند و ايشان پس از آنكه اين  و آن سد را درى بود مقفل و حفظ آن بعهده

ند بود هدايت سد را ديدند برگشتند و آنكس كه بلد و هادى ايشان بود اين پنجاه تن را به بقاعى كه محاذى سمرق

 .كند كه اين سد در ربع شمالى غربى آبادانى جهان است اين دو خبر اينطور اقتضا مى. كرد

گويند تكذيب  اند اهل اين بالد مسلمان هستند و به تازى سخن مى ى مذكور اين مطلب را كه گفته براين قصه عالوه

سياه و بدبو كه به مسافت چند روز است جاى كند چه، اشخاصى كه منقطع از عمران هستند و در ميان زمينى  مى

شناسند و نه از خالفت خبر دارند و نه ميدانند خليفه چيست و معلوم نيست چگونه بعربى تكلم  دارند نه خليفه مى

شناسيم كه قرب انتهاى  كنند و ما امتى كه مسلمان باشند و از ممالك اسالمى منقطع، جز بلغار و سوار نمى مى

  اواخر اقليم آبادان جهان و
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گويند و به خالفت خليفه هم جاهل نيستند بلكه خطبه بنام  هفتم هستند و ايشان هم از امر اين سد چيزى نمى

كنند كه توأم از تركى و خزرى است و چون  گويند بلكه بلغتى تكلم مى خوانند و بتازى هم سخن نمى خليفه مى

 .خبر بدين قرار بود كه گفته شد ديگر نبايد شناسايى حقيقت را از اين خبر توقع كرد شواهد اين

 .خواستم از حقيقت ذو القرنين گفتگو كنم و اللّه اعلم اين بود فصلى كه مى
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 كند فصل پنجم در چگونگى ماهها كه در سالهاى مقدم استعمال ميشود بحث مى



بندد كه تنها اختصاص باين امت دارد و اين امم برحسب افتراقى كه در  پيش گفتيم كه هرامتى تاريخى بكار مى در

استعمال تواريخ دارند در اوايل شهور و كميت ايام هريكى از ماهها و عللى كه منسوب باين امر است نيز با يكديگر 

 .يابند افتراق مى

ام و در آن  دانم از ذكر اين امور ناگزير هستم و آنچه را كه يقين بدان پيدا نكرده اى كه مى من در اين كتاب تا اندازه

گذارم و بحث خويش را به ماههايى كه پارسيان استعمال كردند  ام به كنار مى باب چيزى از اشخاص موثق نشنيده

 .كنم آغاز مى

  ماههاى ايرانى

عالى در كتاب خود گويد ان عدة الشهور عند اللّه اثنى عشر ى ماههاى سال دوازده است چنانكه ايزد ت شماره: گوييم

شهرافى كتاب اللّه يوم خلق السماوات و االرض و در اين عدد امتى با امت ديگر جز در سالهاى كبس اختالف نكرده 

 .چنين ماههاى فارسياى دوازده بوده و نامهاى آن بدينقرار است هم

 -ماه بهمن -ماه دى -آذرماه -ماه آبان -مهرماه -شهريورماه -مردادماه -ماهتير -خرداذماه -ماه بهشت اردى -فروردين

 .اسفندارمذماه
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كرد كه ايشان  از ابو سعيد احمد بن محمد بن عبد الجليل سجستانى شنيدم كه از قدماى سجستان اينطور نقل مى

 .كردند و شهور ايشان بدين ترتيب است ماه آغاز مى ند و از فروردينخواند همين ماهها را بنامهاى ديگرى مى

، ساروا و هريك از 14 ، گژشن10 ، كژپشت13، توزر، هرانوا، آركبازوا11، سريزوا، مريزوا11، اوسال، تيركيانوا14كواذ، رهو

 .ماههاى فارسى سى روز است و براى هر روزى در لغت ايشان نامى خاص و اين نامها بقرار ذيل است

بمهر، مهر،  بآذر، آذر، آبان، خور، ماه، تير، گوش، دى بهشت، شهريور، اسفندارمذ، خرداذ، مرداذ، دى هرمز، بهمن، اردى

 .سروش، رشن، فروردين، بهرام، رام، باذ، دى بدين دين، ارد، اشتاذ، آسمان، زامياذ، مارسفند، انيران

گانه هر شهر را همين اسامى بيك ترتيب شامل ميشود  سى فارسيان را در اسماء اين روزها اختالفى نيست و روزهاى

گويند و مجموع اين ايام  فقط در هرمز اختالف است كه برخى آنرا فرخ مينامند و در انيران كه برخى آنرا به روز مى

 .شود صد و شصت روز مى ماههاى فارسى سى

                                                           
 كواد -( )  4 
 بتركيانوا -( )    
 تورز -(1) و(  )    
 تورز -(1) و(  )  5 
 آركبازو  -(4)  9 
 .كريشت -( )    



  ى دزديده شده در پنجه

پنج روز و ربع روز است پارسيان پنج روز ديگر سال را پنجى و صد و شصت و  در پيش گفتيم كه سال حقيقى سى

اندرگاه گويند سپس اين نام تعريب شد و اندرجاه گفته شد و نيز اين پنج روز ديگر را ايام مسروقه و يا مسترفه 

ميان  شود پارسيان اين پنجه دزديده شده را نامند زيرا كه در شمار هيچيك از شهور محسوب نمى مى( دزديده شده)

اند و  اند غير از نامهايى است از براى ايام هر ماه نهاده ماه و آذرماه قرار دادند و نامهايى كه از براى پنج روز گذاشته آبان

 -اسفندمذگاه -اشتدگاه -ام و آن نامها اين است اهندگاه من اين اسامى را در دو كتاب و يا دو نفر يكسان نشنيده

 .ر كتابى ديگر باين اسامى يافتمو د -گاه بهشتش -اسفندمذگاه

 .و هستوشت -اخشتر -اسفندمذ -اشتوذ -اهنوذ

  ن ب
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 .و هشت بهشت -اسفندمذ و هوخوشتر -استوذ -خونوز: و ثابت آملى نويسنده كتاب غره چنين ميگويد

 :ان كردهزادويه بن شاهويه در كتاب خود در علت اعياد فارس اينطور بي

 .پنجه اندرگاهان -پنجه اورورديان -پنجه اهجسته -پنجه اندرنده -پنجه انوفته

 .گفت موبد شيراز بر او اينطور امال كرد از ابو الفرج ابراهيم بن احمد بن خلف زنجانى شنيدم كه او مى

 .گاه و هشتويشت -و هوخشترگاه -اسبتمذگاه -اشتودگاه -اهنوذگاه

 .مهندس اينطور شنيدم 11 بن جشنس از ابو الحسن آذرخورا

 :و هستوشت -هخشتر -اسبتمن -اشتوذ -اهنوذ

  ى كبيسه در ايران ساسانى طريقه

صد و شصت و پنج روز شد و اما چهاريك روز را اهمال ميكردند تا اينكه از اين  پس مجموع ايام سالهاى ايران سى

ست سال انجام مييافت سپس آنسال را سيزده ماه ها يك ماه تمام تشكيل شود و اين كار در صد و بي چهار يك

 .خواندند -گذاردند و نامهاى روزهاى آن شهر زائد را به همان اسماء ديگر ماهها مى دانستند و نام آنرا كبيسه مى مى

كردند تا آنكه پادشاهى از ايشان بيرون رفت و دينشان مضمحل شد و اين چهار  فارسيان پيوسته همينطور رفتار مى

ها مهمل ماند ديگر سالها را كبيسه نكردند كه تا بحال پيشين خود برگردد و اوقات محدود زياد پس نيفتد براى  يك

                                                           
 .اصل كتاب يزدانخسيس بوده و اين نام در كتب بيرونى مكرر آمده  -( )    



اينكه بايد اين كار را پادشاهان در محضر حسابدانان و اصحاب كتاب و ناقلين اخبار و روات و مجمع موبدان و قضات 

راف پايتخت جمع شدند و باهم مشاوره ميكردند بر صحت انجام دهند و بايد پس از آنكه اين طبقات مذكور از اط

 گويد كردند حتى اينكه مقل در كتاب تقدير مى حساب اجماع كنند سپس در چنين سالى مالهاى زياد انفاق مى

 11: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

گذاشتند و در چنين  آنرا عيد كبيسه مىكردند و آنروز را بزرگترين اعياد ميگرفتند و نام  كه هزارهزار دينار انفاق مى

 .ستاند سال پادشاه از رعاياى خويش خراج نمى

شود اين يك روز را بيكى از ماهها يا باندرگاه  ها را كه در هر چهارماه يك روز مى علت اينكه فارسيان اين چهاريك

ى ماهها را خوش  كه زيادتى شمارهشود نه بر ايام زيرا  گفتند كبس بر شهور واقع مى افزودند اين است كه مى نمى

كنند بايد نام آنرا هم  داشتند و علت ديگر آنست كه بر ايشان واجب و الزم است كه روزى را كه در آن زمزمه مى نمى

بياورند پادشاهان ساسانى براى هر روزى يك نوع رياحين و شكوفه و يك نوع شراب ترتيب داده بودند كه به رسمى 

 .داشتند گذاشتند و در همين ماه اين ترتيب و تنظيم را مخالفت روا نمى منظم در جاى خود مى

كردند  دادند اين بود كه فارسيان چنين گمان مى ماه و ميان آذرماه قرار مى سبب اينكه پنج روز زايد را به اواخر آبان

ن بوده كه آفتاب در نقطه مبداء سالهاى ايشان از آغاز آفرينش نخستين انسان است و آن روز هرمزد در ماه فروردي

اعتدال ربيعى و در ميان آسمان بوده و اين وقت آغاز سال هفت هزارمين از سالهاى عالم است و اصحاب احكام از 

و بيان اين مطلب آن است كه آفتاب در اول ادوار سند و  12 اند كه سرطان طالع عالم است منجمين نيز اينطور گفته

شود و نزد ايشان براى دور  و چون امر بدينقرار شد سرطان طالع عالم مى 18 مين بودههند در ميان دو نهايت عمارت ز

 .شود و نشوء ابتدا مى

 اند كه از اين سبب سرطان طالع عالم شد كه رأسا به ربع معمور گفته
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و تا حرارت معتدله در رطوبت عمل نكند  14 تنزديكتر است و شرف مشترى كه داراى اعتدال مزاج است در اين اس

 .شود نشوء ممكن نمى

                                                           
اند و   اند و زايچه آنرا گرفته درازى بخود عالم نموده كم دست قدما يعنى منجمان براى هر مولودى طالعى ق ائل بودند و اين اشخاص كم -( )    

 .اند طالعش را سرطان دانسته
علماى هيئت براى آبادانى و عمران زمين دو حد ق ائل بودند كه مبدأ آن خط استوا ميباشد و تا حدودى از شمال و جنوب خط استوا آبادى و   -( )    

 .شود تف اوت ف احش دارد عمران ق ائل بودند و با آنچه از آبادى زمين امروز گفتگو مى
ل بودند و ميگفتند شرف مشترى در پانزدهمين درجه سرطان است و هريك از ستارگان را  منجمان براى هريك از كواكب شرف و هبوطى ق ائ -( )  1 

تر است و اكنون دانسته شد كه معناى اين جمله تا حرارت معتدله در   اند مزاج مشترى و زهره گرم و به اعتدال نزديك مزاجى خاص است و گفته
 .رطوبت عمل نكند چيست



اند از اين جهت سرطان را طالع عالم خواندند كه به طلوع آن طلوع طبايع چهارگانه تمام شد و به تمام  برخى گفته

 .آن نشوء تمام گشت و امثال اين تشبيهات

ها درست شده بود كبيسه كرد زمان  كه از اين چهاريك اند كه چون زرتشت آمد و سالها را به ماههايى فارسيان گفته

شود  به نخستين حال خود گشت و زرتشت ايشان را امر كرد كه پس از او نيز چنين كنند و آن ماه را كه كبيسه مى

كار درپى ب به نام ديگرى جداگانه نخوانند و اسم ماهى را هم تكرار نكنند و فارسيان فرموده او را نوبتها و دفعاتى پى

ترسيدند پس پنج روز را نقل ميدادند و در آخر شهرى  شد از اشتباه اين امر مى بستند و هر وقت كه موقع كبيسه مى

گذاشتند و از براى جاللت اين امر و عموم منفعت آن براى خاص و عام و رعيت و  كه نوبت كبيسه بدان رسيده مى

ايد در چنين ماهى كنند اگر وقت كبيسه مملكت مغشوش پادشاه و حكمتى كه در اين كبيسه است و اعمالى كه ب

گذاشتند كه تا دو ماه تمام شود و يكباره دو ماه را در دفعه دوم كبيسه  كردند و مى نظر مى بود از انجام آن صرف

اى  انداختند چنانكه در زمان يزدگرد بن شاهپور چنين كردند و آن آخرين كبيسه كردند و يا كبيسه را پيش مى مى

گفتند و هزار  ود كه در دولت فارسيان انجام گرفت و متولى اين كار يكى از وزراء بود كه او را يزدگرد هزارى مىب

ايست كه از توابع اصطخر فارس محسوب است و اين وزير منسوب بدانجا بود و در آنوقت نوبت كبيسه به  دهكده

 .ون امر كبيسه اهمال شد در همين آبان بماندماه رسيد بود و اندرگاه را به آخر آن ملحق كردند و چ آبان
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  ى آنان يادآورى شهور مجوس خوارزم و سغد و طرز كبيسه

كنيم و ماههاى اين  پس از ماههاى فارسيان شهور مجوس ماوراء النهر را كه اهل خوارزم و سغد باشند يادآورى مى

ام مانند ماههاى پارسيان بوده جز اينكه ميان برخى از اوايل شهور خوارزميان و مبادى قوم نيز در عده و كميت اي

شهور فارسيان جزيى خالفى است و بيان مطلب آن است كه خوارزميان ايام خمسه زايده را به به آخر سال خويش 

ند پس در نتيجه اوايل شهور گرفت ماه كه خرداد روز باشد مى كردند و ابتداى سال را از روز ششم فروردين ملحق مى

يافتند و اسماء  شد و كامال باهم تطابق مى ماه باز رفع اختالف مى يافت و پس از فروردين اين دو گروه باهم اختالف مى

 .شهور اهل سغد بدين قرار است

  ل ل بساك ل نيسن نوسرذل جرجن

  ل اشنذاخندال مژيخندال فغازل ابانج

  ل ل ژيمدال خشوم ل مسافوغ فوغ

گفتند نيسنج و خوشومج و در بساك و ژيمدانون  افزودند و مى و برخى از ايشان در آخر نيسن و خشوم يك جيم مى

خواندند چنانكه رسم اهل  گفتند بسا كنج و ژيمدنج و هر روز ماه را به نام خاصى مى كردند و مى نيز جيم زياد مى

 .ار استفارس نيز چنين بوده و اسماء ايام سى روز ماه بدين قر



 -يب ماخ -خويريا -ى انجن -ط اتس -ح دست -مرددز -رددو -سبندارمذ -خستشور -ج ارداخوشت -جهيزب -خرمژدا

 -كد دين -كج دست -واذكب -كا رامن -و خشغرك -فروذيظ -يح رسن -يز سرش -يو مخش -يه دست -يد غش -يج تيش

 .جيدكح نشيندكط نغزل رام -كز سمن -استاذكو -كه ارذخ

 :گويند و نامهاى روزهاى زايد بر سيصد و شصت از اين قرار است ز ايشان خوير را مير مىبرخى ا

 ة ييس ذ اردم ج ونازن ب رخشن آ نخندن ست خاوث

 باشند و ايشان در اختالف نامهاى اين پنج روز بعينه مانند خود پارسيان مى
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 .روز نزد ايشان چنين استنيز نامهاى ديگر اين پنج 

  ه ردد ميرزده ژيوردا بيوردب سردردج ماح

اند؛ و  ها با اهل فارس موافق بوده كردند و اما در كبس چهار يك نوعا ايشان اين پنج روز را بآخر خشوم زياد مى

ايشان و سال  نمودند و من بزودى علت اينكه چرا ميان آغاز سال چنين در اهمال كبيسه با فارسيان موافقت مى هم

 .شود بيان خواهم كرد پارسى تفاوت پيدا مى

به اهل سغد مقتدى ( و وضع الحاق زوائد)اى از باغستان فاسيان بردند ولى در آغاز سال  اما اهل خوارزم اگرچه شاخه

 .اند و نامهاى شهور ايشان بدين قرار است بوده

 -ل اخشر يورى -همدادل -ل ل جيرى قارازاك حيرىهرودادفو ي -ل اردوشت فوسيرح انكام -ل روچنافوناو سارجى

ل اسبندار  اشمن فوير دانكام -ل وثر خونافكانج انكام -ل اروفوفيمعكا بحرفين -ل ياناخن فاخسرثان راچيبك -ل اومرى

  ل مجى فوخشوم

 .گويند كنند و چنين مى برخى از ايشان اين نامها را اختصار مى

  ناوسارچى اردوست هروداذ جيرى

  اذ اخشريورى اومرى ياناخنهمد

  ارو ريمژد ارشمن اسبندارمجى

 .و ايام سى روزه ماه نزد ايشان چنين است



  ارجوخى كه 11يط يج روجن همداذز جيزى 14ريمژدا

 ك اشتاذكو يد اريغن غوشت 11 ب دزوح ازمين

 كز كا اسمان رام 13 ج اروط دذويه اردوشت

  كح يو واذكب راث ى فيغ د ياناخن اخشريوى

 مرسبندكط 10 يز دذوكج ه اخيريا اسروف ندارمجىاسب

 34 ل كد اونرغ يح دينى يب رشن هروداذو ماه

  ب ن
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را كه به آخر اسبندار مجى پيوسته است هريك را بتوالى و بترتيب به ( پنجه از ديده شده)اهل خوارزم روزهاى زائد 

ناميدند تا آنكه در نتيجه روز پنجمين اسبندارمجى ناميده ميشد و چون اين پنج روز  ىنامهاى نخستين روزهاى ماه م

رسيد در سال آينده نيز از ريمژد آغاز ميكردند و خوارزميان براى اين پنج زايد نام خاص استعمال  به آخر مى

ز مانند پارسيان و سغديان در اين داند و من بر اين گمانم كه ايشان ني نمودند و اكنون هم كسى اين نامها را نمى نمى

ايم اين است كه قتيبة بن مسلم باهلى نويسندگان و  خبر مانده نامها اختالف داشتند و علت اينكه ما از اين اخبار بى

ى آتش كرد و از  هربدان خوارزم را از دم شمشير گذرانيد و آنچه مكتوبات از كتاب و دفتر داشتند همه را طعمه

ن امى و بيسواد ماندند و تنها اعتماد ايشان در نيازمنديهاى تاريخ به نيروى حافظه است و چون وقت خوارزميا آن

 .زمان طوالنى شد مورد اختالف خود را فراموش كردند و آنچه را كه همگى بر آن بودند در خاطرها بماند

از آن نسبت ميدهند و با آن تركيب  گانه كه در اين ايام اتفاق افتاده ايرانيان هر روزى را بروز پس اما روزهاى سه

كنند و برخى در لغت  بدين ولى اهل خوارزم و سغد برخى نيز چنين مى بمهر و دى بآذر و دى گويند دى كنند و مى مى

 .افزايند خود لفظ اول و دوم و سوم را بهريك از اين سه مى

را استعمال كردند اهل مغرب بودند  فارسيان در آغاز سلطنت خود هفته نداشتند زيرا اولين اشخاصى كه هفته

كه چون انبياء در اين ناحيه ظهور نمودند از هفته اولين كه آغاز جهان در آن بود مردم  خصوص اهل شام و حوالى آن

                                                           
 رثمرد -( )  4 
 روحن -(1)    
 درو -( )    
 ذدو -( )  5 
 زدو -(4)  9 
 اونزع  -( )   5



را اخبار كردند چنانكه تورات ناطق است سپس از اهل شام در ديگر امم انتشار يافت و عرب عاربه به واسطه قرب 

 .ل بن ابراهيم در اين كار از شاميان پيروى كردندجوار و تعرب اسمعي

ام كه هيچ ملتى از ايرانيان و هنديان و خوارزميان جز مصريان قديم پيروى كرده باشد چه  تاكنون اطالع نيافته

  همانطور كه گفتم ماه را به نامهاى روزهاى
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غسطس بن يوجس به آنان سلطنت كرد و خواست مصريان را به كبيسه كردن ساليان بستند تا ا اش بكار مى گانه سى

ى بزرگ پنج سال مانده  وادارد تا با مردم روم و اسكندريه هميشه همآهنگ گردند و چون ديد كه به تمام كبيسه

يك روز كبيسه منتظر شد تا اين مدت از شاهى او بگذرد سپس آنانرا واداشت كه در هر چهار سال مانند روميان 

بندند براى  اند كنار نهادند زيرا آنانكه اين شهور را بكار مى بگيرند و از آن وقت مصريان نامهاى روزها را بر آنچه گفته

 .نامهاى شهور قبطيان كه مصريان قديمند چنين است. روز كبيسه بنامى كه بر آن نهند نياز پيدا كردند

  ل ل اثورل شواق ل باوبى توت

  ل ل برموثى كيرل فامينوثطوقال ما

  ل ابيقال ل افيغى ل پاونى باخون

 .اى از رؤساى زمان پس از كبس بكار بستند چنين است اين بود نامهاى قديمى اين ماهها اما نامهايى كه پاره

 توت بابه هتور كيهك طوبه امشير

  برمهارت برموذه شبنس بونه ابيب مسرى

مهات را برمهوط و بشنس را بشانس و مسرى را ماسورى و آنچه ما ذكر خوانند و بر و برخى كيهك را كياك مى

 .كرديم مورد اتفاق همگان بود ولى در برخى از كتب اين نامها مخالف آنچه ما گفتيم ديده ميشود

ى اين لفظ ماه كوچك است و به آخر مسرى ملحق ميشود و يك روز  گويند و ترجمه مى 31و پنج روز زائد را ابو غمنا

افزايند و ابو غمنا شش روز ميشود و سال كبيسه را نقط گويند و تفسير اين كلمه عالمت و نشان  كبس مى براى

 .است

كنند كه اوايل آن با اوايل شهور  ابو العباس آملى در كتاب داليل قبله چنين گفته كه مغاربه ماههايى را استعمال مى

  قبط موافق است و آن ماهها را چنين

                                                           
5   ( )-Epapgomene  
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 .نامند مى

  ل ل اغست ل يوليه ل يونيه مايه

  ستنبرل اكتوبرل نونبرل دخيمبرل

  ل ابريرل ينيرل فيريرل مرسه

 .شود سپس پنج روزهايى است كه در آخر سال ملحق مى

  ى آن ماههاى رومى و طرز كبيسه

 .قرار است اما ماههاى روميان همواره دوازده ماه است و نامهاى آن بدين

 ال ال افليريوس كح مرطييوس ال فبراريوس ينواريوس

 ال ال اغسطس ال يوليوس الس يونيوس ماييوس

 ال ال دميريوس ال نوامبريوس سبطمبريوس طمبريوس

باشد و چون در هر چهار سال چهار ربع روز ميشود  پس رويهمرفته ايام سالهاى ايشان سيصد و شصت و پنج روز مى

 .شد روز مى 20افزودند پس اين ماه در هر چهار سال  فبراريوس مى يك روز تام به

چيزيكه روميان را بر اين وادار كرد كه سالها را كبيسه كنند اين است كه يوليوس كه ملقب بدقطيطير بود و او كسى 

ن قسمت بر ايشان سلطنت داشت و براى روميان شهور را او چني( ع)است كه در زمانهاى گذشته و پيش از موسى 

هاى سال يك سال تام تشكيل دهند و  سال از چهار يك 1411كرد و اين نامها را بر آن گذاشت امر فرمود كه در 

روميان امر او را اطاعت كردند و اين سال را كبيسه كبرى گفتند و آن كبيسه را كه در هر چهار سال ميباشد كبيسه 

 .صغرى ناميدند

مدتهايى از زمان مرگ آن پادشاه گذشت شروع كردند و مدار امر ايشان بر هفته و اين كبيسه صغرى را پس از اينكه 

 .است چنانچه گفتيم

  ى روميان ى حساب كتاب مأخذ المواقيت در طرز كبيسه عقيده

كردند  ها را كبيسه مى اى از روميان و غيره كه چهاريك صاحب كتاب مأخذ المواقيت بر اين گمان شده كه آن دسته

  شد اين آفتاب در برج حمل داخل مىكه  هنگامى
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گذاشتند و دور نيست كه در  مدت را در اول تاريخ خود كه اول افليريوس باشد كه مطابق با نيسان سريانيان است مى

ربع تام ناطق  اين حكايت راست گفته باشد زيرا ارصاد به نقصان كميت كسرى كه دنبال سال خورشيدى است از

است و ما خود يافتيم كه دخول آفتاب به برج حمل به اول نيسان مقدم شده بود پس بنابراين اين كار را كه از اهل 

 .روم نقل كرد ممكن است بلكه نزديك به واجب

د كند كه چون ديدند آغاز سال ايشان از نخستين جايگاه خود منحرف ش پس از اين حكايت باز از روميان نقل مى

ى ميان دو سال را در سال خود كبس كردند پس در نتيجه دخول آفتاب  ناچار به ساليان هند متمايل شدند و زياده

گويد اگر ما هم اينطور كنيم نيسان بحال سابق  به اول برج حمل با اول نيسان مطابق شد و صاحب كتاب نامبرده مى

ته است تمام بكند و اين مثال ما را بجهالت و نادانى او داللت گردد و براى اين مقصود مثالى زده كه نتوانس خود برمى

دهد و با  كند چنانكه اين حكايت را كه از مردم روم نقل كرد داللت داشت كه براى غير از ايشان تعصب خرج مى مى

نيس خود ايشان تمايلى ندارد و آن مثل اين است كه تفاوت ميان سال روم و سال شمسى را بنابر مذاهب هند تج

 113ثانيه شده و روز را از جنس ثوانى نموده و بر اين تفاوت تقسيم كرده و خارج قسمت  120كرده و اين تفاوت 

شده كه ساليان باشد و شش ماه و شش روز و دو سوم روز و اين مقدار مدتى است كه تاريخ استحقاق دارد كه بجهت 

 .اين تفاوت يك روز تمام كبس شود

سال در زمان او بوده كبيسه كنيم دخول شمس در  1224ويد اگر ما گذشته از تاريخ روم را كه گ پس از اين مثال مى

شود و بعد از اين سخن بكلى مثال را ترك كرده و سالها را كبيسه نكرده و  اول برج حمل با اول نيسان مصادف مى

خول شمس به اول برج ثور نزديك رسيد و اول نيسان از د كرد نتيجه قضاياى پيشين به نقيض گفته او مى اگر مى

تر است اول  شد زيرا تاريخى را كه او مثل زده ده روز و دو سوم روز استحقاق كبس دارد و چون ساليان روم ناقص مى

 نيسان به اول دخول آفتاب در برج حمل پيشى خواهد گرفت و حصه كبس بر اول نيسان زيادتر خواهد
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 .رسيد شد و به روز دهم نيسان مى

  ترجيح رياضيات يونانى بر رياضيات هندى

دانستم كه اين مرد هواخواه هند كداميك از دو اعتدال را در روش از روميان اين موقع خواسته زيرا اعتدال  كاش مى

 .ربيعى به روش آنان شش يا هفت روز پيش از آغاز نيسان بوده

اند و روميان  كرده وقت اين كار را كه نويسنده مأخذ المواقيت از روميان نقل نموده مىنيز كاش دانستم كه در چه 

پس از غور و مهارت در علوم علوم تعليمى و رياضيات و علم هيئت و چنگ زدن ببراهين دورتر از اين بودند كه به 

ى از آنها خواست به وحى و گفته اشخاصى ملتجى شوند كه اصول خود را چون راه بر آنها مسدود شد و برهان كس



اى بلند  كه روميان در علوم فلسفه و الهيات و طبيعيات و صناعيات داراى پايه دهند بگذر از اين الهام نسبت مى

 .هستند و ليكن كل يعمل على شاكلته و كل حزب بمالديهم فرحون

هند كه به زيج سند و هند معروف ى مذكور كتاب مجسطى را نديده بود و ميان آن و باالترين كتاب  گويا نويسنده

 .است نسنجيده بود و فرق ميان اين دو كتاب بر هركس كه كمى عقل و خرد داشته باشد پوشيده نخواهد ماند

  انتقاد از حمزة بن حسن اصفهانى

و اى كه در نوروز نوشته و براى ايرانيها تعصب خرج داده به همين خطا برخورده  حمزة بن حسن اصفهانى در رساله

روز و يك ساعت و جزئى از چهارصد جزء ساعت است و روميان آنكه را كه  814گفته است سال خورشيدى ايرانيها 

ى خود استدالل نموده كه محمد بن موسى بن  از شش ساعت زيادتر است در كبس اهمال نمودند و اينطور بر گفته

مشروح بيان كرده و براهين بر اين عقيده اقامه  شاكر منجم در كتابى كه در سال خورشيدى نوشته اين سخن را بطور

نموده و اشتباه آن دسته از قدما را كه برخالف اين قول بودند آشكار ساخته ولى ما آنچه را كه از ارصاد محمد بن 

  موسى و برادر او احمد تفحص نموديم ارصاد ايشان به نقصان اينكسور از شش ساعت
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 .ناطق بود

گان بنى موسى است كه علوم را  شده اما كتابى را كه حمزة بن حسن بدان اشاره نموده به ثابت بن قره كه از تربيت

خواهد اختالف  ى آن كتاب و مقصود آن اين است كه ثابت مى براى ايشان تهذيب نموده منسوب است و خالصه

معلوم نمايد با اين فرض باز ثابت به ادوارى متساوى و حركاتى كه ساليان خورشيد را با تفاوت آن بفرض حركت اوج 

ى آن متكافى باشد نيازمند شده تا بتواند وسط مسير آفتاب را استخراج نمايد و جز ادوارى كه در فلك خارج  با ازمنه

انكه حمزة بن ى مفروضه آن گرفته شده نتوانسته بدست آورد و اين دور مطلوب كسور آن چن و از نقطه 32 مركز است

اى كه بايد دانسته شود اين است كه ثابت اينرا سال  شود ولى نكته حسن حكايت نموده از شش ساعت زيادتر مى

گذارد زيرا چنانكه در پيش گفتيم سال خورشيدى آن است كه احوال طبيعى كه كون و فساد را  خورشيدى نام نمى

 .38كند بحالت خود برگردد تهيه مى

  ماههاى عبرانيان

                                                           
كند و تقريبا در هر   طورى كه در هر شصت و شش سال شمسى خورشيد يك درجه قطع مى چون اوج آفتاب داراى حركتى خيلى بطى است به  -( )   5

ى ارصاد   وج آفتاب در بيست هشت درجه جوزا بوده هرچند نتيجهكند و در تاريخ ششصد و پنجاه و هشت يزدگردى ا دو هزار سال يك برج طى مى
وج نيز  باهم مختلف است ثابت بن قره با آنكه در ف لك ممثل مسير ساليانه خورشيد را حساب نموده و ف لك خارج مركز را حساب نكرده از حركت بطئى ا

ه سال خورشيدى اين بود كه فصول چهارگانه را خورشيد طى كرده  گذاريم اين است ك نظر كرده و سبب اينكه اين سال را خورشيدى نام نمى صرف
شمارى يهود است مراجعه   اى كه در گاه باشد و در اينجا چنين نيست و براى تعريف سال به آغاز فصل دوم رجوع كنيد و براى دو ف لك آفتاب به دايره

 .ب را نيز خواهيد ديدكند و در آنجا تعديل آفتا كنيد در قسمتى كه از مبداء تقوف ات گفتگو مى
كند اين مطلب را بيشتر توضيح   آفتاب را دو ف لك است ف لك ممثل و خارج مركز و در فصلى كه در ادوار و تقوف ات يهود گفتگو مى  -( )   5
 .دهيم مى



 :و نامهاى آن بدين قرار است. عبرانيان و جميع اشخاصى كه از يهود بموسى منسوبند ماههاى ايشان دوازده ماه است
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 -ل اوب -تمزكط -ل سيون -ايركط -ل نيسن -آذركط -شفطل -كط طيبث -كسليول -كط مرحشوان -ل تشرى

 .كط ايلل

روز است كه مقدار سال قمرى است و اگر يهود ماههاى قمرى را چنانكه ( 844)روزهاى ايشان و رويهمرفته شماره 

كردند ايام سالشان و عدد ماههاى ايشان يك چيز بود؛ ولى چون بنى اسرائيل از مصر بيرون  هست استعمال مى

ثانى تورات از قوانين و نواميس آمدند و بتيه رسيدند و از رقيت و چنگال نكال مصريان رستند و به آنچه خدا در سفر 

نيسن بود كه قمر در حال بدر بود و شعاع خود را به  14گويد مأمور شدند كه فرمانبرى كنند و اين واقعه در شب  مى

كوه و دشت گسترده و زمان هم فصل بهار بود پس بنى اسرائيل مأمور شدند كه اين روز را چنانكه در سفر ثانى 

 .گويد حفظ كنند تورات مى

كند كه بايد  مقصود از ماه اول، تشرى نيست بلكه نيسن است زيرا خداوند موسى و هارون را در همين سفر امر مى

روزى را كه در آن روز از بندگى رستيد : شهر فصح رأس شهور ايشان و اول سال باشد پس موسى به امت خود گفت

 .خمير مخوريد شود ياد آوريد و در اين روز از ماهى كه درخت در آن سبز مى

يهود براى آنكه گفتار موسى را بكار بندند ناچار شدند كه هم سال شمسى را استعمال كنند كه تا چهار دهم نيسان 

در اول بهار باشد كه درختان برگ داده و پر از شكوفه باشد و هم ماه قمرى را بكار بندند كه در شب فصح قمر به 

ايشان را بر اين وادار كرد كه روزهايى را كه از وقت مطلوب در شهور پيش  حال بدر باشد و در برج نيسن و اين كار

اند همينكه به مقدار اين رسيد كه يك ماه شود به ماههاى خود يك ماه تام ملحق كنند و اين قبيل ماه را آذار  افتاده

ى پس از ديگرى واقع شده و و آذار اصلى را آذار ثانى گفتند بپاس خاطر اينكه همنام يكديگرند و يك. اول ناميدند

باشد كه به زبان عبرانى زن آبستن را  سالى را كه در آن كبيسه است عبور ناميدند و اشتقاق اين لفظ از معبارث مى

  زيرا همانطور كه زن آبستن. گويند
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است همينطور هم سال كبيسه يكماه از سالهاى  طفلى را حامل است كه جزو خود او نيست و در حقيقت جزئى زايد

 .ديگر بيشتر داراست و جزء خود آن نيست

شود و آذار ثانى شهر كبيسه  اند كه آذار اول آذار اصلى است كه در سالهاى بسيط گفته مى برخى از يهود گمان كرده

اند كه نيسن ماه اول ايشان  تهاست كه بايد در آخر سال باشد زيرا چنانكه در تورات است بنى اسرائيل مكلف گش

باشد ولى اين گمانى است كه بسيار دور از حقيقت است و دليل بر اينكه آذار ثانى آذار اصلى است نه آذار اول اين 

كند بدون آنكه در آذار  است كه پيوسته بيك حال است و مقدار و عدد ايام آن و ثبات اعياد و صيام در آن تغيير نمى

 .يسه است از اين امور چنين باشداول كه در سال كب



ديگر آنكه شرط شده در آذار ثانى پيوسته آفتاب در برج حوت باشد اما آذار اول در عبور است و مشروط بر اين است 

 .كه آفتاب در آن در برج دلو باشد

 ادوار يهود

ن سبب به ادوارى كه از ديگر آنكه يهود پس از اين كار نيازمند گشتند كه براى سالهاى عبور ترتيبى باشد بدي

 .شود عطف توجه نمودند و اين ادوار را پنج نوع يافتند ماههاى قمرى در سالهاى شمسى درست مى

 .ماه است و سه ماه كبيسه دارد 00تايى كه داراى  دور هشت -اول

 .صغر گويندتايى كه داراى دويست و سى و پنج ماه است و هفت ماه كبيسه دارد و اين را دور ا دور نوزده -دوم

 .هاى آن بيست و هشت ماه است تايى است كه ماههاى آن نهصد و چهل ماه است و كبيسه دور هفتاد و شش -سوم

تايى كه آنرا دور اوسط گويند و ماههاى آن هزار و صد و هفتاد و شش ماه است و كبايس آن  دور نود و پنج -چهارم

 .سى و پنج ماه است

كه آنرا دور اكبر گويند و ماههاى آن شش هزار و پانصد و هشتاد ماه است كه صد و دور پانصد و سى دوتايى  -پنجم

 .نود و شش ماه كبيسه دارد
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تايى  تايى و نوزده گانه خواستند يكى را انتخاب كنند كه حفظ آن آسانتر باشد و جز دور هشت يهود از اين ادوار پنج

 .ف نبودداراى اين وص

تر است زيرا روزهاى اين دور نزد يهود  تايى با سالهاى شمسى موافق تايى از دور هشت ولى باز هم ديدند كه دور نوزده

حلق  134گويند و هر ساعتى  جزء ساعت و اين اجزاء را بعبرى حلق مى 404ساعت و  11روز است باضافه ( 1080)

باشد بدهند و بخواهيم آن را به حلق  كه در هر ساعت شصت مى است بدين سبب است كه اگر بما دقايق ساعات را

و اگر عكس اين قضيه را بخواهيم حلق را در . كنيم كه تا حلق بدست آيد 13تحويل كنيم بايد آن را ضرب در 

كنيم  هاى ساعت خواهد شد و آنرا بهرچه قابل رفع است رفع مى كنيم و حاصل ضرب آن ثالثه دويست ضرب مى

و سال شمسى نزد يهود سيصد و شصت و  110311144آيد  دو را تبديل به حلق كنيم اين عدد بدست مىوقتى اين 

شود و چون سال شمسى را بخواهيم تبديل  حلق مى 004ساعت است كه تقريبا  8101/ 4144ساعت  4پنج روز و 

م كنيم خارج قسمت ما تايى را بر آن تقسي آيد كه چون حلق دور نوزده حلق بدست مى 0411104به حلق كنيم 

شود و مقدارى كم و اگر مقصود ما بدست  ساعت مى 1/ 1حلق است كه تقريبا  144ى  نوزده سال شمسى به اضافه

تايى باشد چون مقدار آن دو هزار و نهصد و بيست و سه روز و دوازده ساعت و هفتصد و چهل  آوردن حلق دور هشت

گردد كه چون آنرا بر حلق سال خورشيدى تقسيم كنيم هشت  حلق مى 144111311و هفت حلق است مجموع آن 



ماند و يك پنجم و يك  آيد و يك روز و سيزده ساعت و سيصد و هشتاد و هفت حلق باقى مى سال شمسى بدست مى

 .شود ششم ساعت بتقريب حاصل مى

 34تايى به صحت و صواب نزديكتر بود و اولويت داشت كه آنرا بكار بندند پس دور نوزده
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 .و ديگر ادوار از تضاعيف آن مركب بود از اين رهگذر اين دور را برگزيدند

اند كه اول محازير چه وقت است و همين  اند كه عبور در محزور قرار دارد ولى در اين اختالف كرده با آنكه يهود متفق

ى آدم ابو  ه و بيان مطلب آن است كه برخى از يهود تاريخ منكسرهامر در ترتيب عبور در محزور توليد اختالف كرد

قسمت كرده در نتيجه محازير تامه بدست آورده و عبور را در باقيمانده اين تقسيم  10البشر را گرفته و آنرا بر 

رخى از قرار داده يعنى سالهاى دوم و پنجم و هفتم و دهم و سيزدهم و شانزدهم و هيجدهم و ب( بهزيجوح)بحساب 

( ادوطبهز)يهود سالهاى همين تاريخ را گرفته و يكسال از آن كاسته و ترتيب عبور را در باقيمانده ناقص به حساب 

قرار داده يعنى سال اول و چهارم و ششم و نهم و دوازدهم و پانزدهم و هفدهم و اين دو قسم دور كه گفته شد 

 .منسوب به اهل شام است

اند يعنى  قرار داده( جبطبج)از تاريخ آدم كم كرده و ترتيب عبور را در آن موافق حساب  برخى ديگر از يهود دو سال

دهد و بازگشت هر سه طريق  سال سوم و دوم و اين ترتيب در يهود بيشتر معمول است و آنرا باهل بابل نسبت مى

 .بيك چيز است و اختالفى در آن نيست چنانكه صورت آن در اين دايره است
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 .دايره اول براى شناسايى كيفيت سال است كه آيا سال بسيط است يا عبور

 .دايره دوم براى ترتيب بهزيجوح است در محزور

 .دايره سوم براى ترتيب ادوطبهز است

 .دايره چهارم كه در داخل همه جاى دارد براى ترتيب جبطبج است

منسوب بماه بود اگرچه ماه تنها نباشد اما دور شمس بر بيست و هشت وضع شده است اين ادوارى كه تاكنون گفتيم 

 .شود و براى شناسايى اوايل ساليان خورشيدى است كه در چه روز هفته واقع مى

 اقسام سالهاى يهود

                                                           
ساعت و    /  آيد باضافه   ست مىسال تمام بد 9 تايى درست   هاى دور نوزده هاى سال خورشيدى، بر حلق تايى پس از تقسيم حلق در دور نوزده -( )  51

سال تمام يك روز و سيزده ساعت و   5تايى قسمت كنيم خارج قسمت غير از   هاى دور هشت هاى سال خورشيدى را بر حلق -كسرى كوچك ولى اگر حلق
 .اقرب به درستى است  تايى اولى و تايى ق ابل سنجش نيست بنابراين دور نوزده ساعت بتقريب زيادتر دارد كه با زيادى دور نوزده  / 4



به  روز بوده و ربع روز همراه نداشت در هر هفت سال اوايل آن 814بيان مطلب آن است كه اگر سال خورشيدى 

شود اوايل سال در هر بيست و هشت سال به  روزهاى هفته برميگشت ولى براى اينكه در هر چهار سال كبيسه مى

گردد كه حاصل ضرب هفت در چهار است همچنين ديگر ادوار جز محروز اكبر هيچكدام به حالت  روزهاى هفته برمى

است كه از تضعيف دور تسعه عشر به دور شمس گردد و فقط دور محروز اكبر  اوليه خود وقتى تمام شدند برنمى

 .متولد است

اگر سالهاى يهود فقط باين دو كيفيت يعنى بسيظ و عبور متكيف بود شناسايى اوايل آن خيلى آسان بود و : گوييم

شد كه آيا سال بسيط است يا عبور ولى سالهاى يهود تنها  دانستيم شناخته مى وقتى كه ترتيب عبور را در محروز مى

 .داراى اين دو كيفيت نيست بلكه داراى سه كيفيت است

بيان مطلب آن است كه يهود با خود قرار گذاشتند كه نبايد اول سال روز يكشنبه و چهارشنبه و جمعه باشد چه، اين 

سه روز متعلق به آفتاب و دو كوكب آن است ولى گفتند عيد فصح كه مثل اول نيسن است نبايد در مثل اين ايام 

ب به كواكب سفلى كه دوشنبه و چهارشنبه و جمعه باشد و علل آنرا برحسب توانايى خود در آتيه شرح منسو

 .خواهيم داد پس اين كار يهود را مجبور كرد كه سر سال و فصح را اگر در ايام مذكوره شد يا مقدم بدارند و يا مؤخر

 31: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

ال شدند نوع اول را حسارين گويد كه به معناى ناقص است و اين سالى است كه مرحشون پس يهود داراى سه نوع س

 .روز باشد( 20)و كسليو بايد هريك 

روز بايد باشد و ( 20)نوع دوم را كسدران گويند و تفسير اين كلمه معتدل است و آن سالى است كه مرحشون 

و آن سالى است كه مرحشون و كسليو سى روز باشد و  نوع سوم را شالميم گويند به معناى تام. كسليو سى روز

 .گانه هم يا بسيط است يا عبور هريك از اين انواع سه

 :ام بندى كرده پس يهود داراى شش نوع سال شدند چنانكه در اين صورت شاخه

  سال

  يا بسيط است و مشتمل بر دوازده ماه است و آن

  يا عبور است مشتمل بر سيزده ماه است و آن

سپس يهود . يهود را در استخراج اين امر حسابها و جداولى بسيار است كه در آتيه نخواهيم از بيان آن كوتاهى كرد و

 .ى بزرگ افتراق جستند ى بكار بستن اين ساليان به چند فرقه در عمل سالها و استخراج و طريقه

وردند خواه هالل ديده و خواه ديده نشود اند كه از روى حساب مسير وسطى نيرين سال را بدست آ فرقه اول ربانيه

  اند وقتى كه يهود به زيرا چنانكه گفته. زيرا مقصود ايشان فقط آن است كه از موقع اجتماع مدتى مفروض بگذرد
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تند هر وقت كه شما هالل بانانى چند براى جستجوى هالل قرار دادند و گف بر سر كوهى ديده. بيت المقدس برگشتند

را ديديد آتش بيفروزيد تا دودى مرتفع شود و بدينطريق آگاه شويم كه هالل رؤيت شده و براى عداوتى كه ميان 

يهود و سامره بود سامره رفتند و يك روز زودتر آتش افروختند و چندين ماه ديگر هم كه در اول هر ماه ابر بود اين 

در بيت المقدس اين حيله را فهميدند و هالل را بامداد روز چهارم و سوم ماه در حال كار را تكرار كردند تا آنكه 

اند، پس يهود نزد علماى رياضى آن عصر  ارتفاع از افق از سوى مشرق ديدند و دانستند كه سامره ايشان را فريب داده

و براى اينكه رؤيت هالل به حساب رفتند تا به كمك ايشان حسابى را كه بايد درست كند از كيد دشمنان فارغ باشد 

شد او از روى حساب  جايز است كرده كار نوح را دليل آوردند كه ششماه كه آسمان گرفته بود و هاللى ديده نمى

 .آورد اوايل ماه را بدست مى

يان دانها براى ايشان ادوارى ساخته و طريق استخراج اجتماعات و رؤيت هالل را بديشان بياموختند و م پس رياضى

اجتماع و رؤيت هالل بيست و چهار ساعت است كه اگر اجتماع تعديل شده باشد نه اوسط، ماه در اين ساعات قريب 

كند و از آفتاب قريب دوازده درجه دور است و اين حكايت چنانكه گفته شده دويست سال پس  سيزده درجه سير مى

كردند و اگر اجتماع  ال است و حساب آن خواهد آمد نظر مىاز اسكندر بود و پيش از اين واقعه به تقوفات كه ارباع س

ديدند كه بر  -كردند گويا ايشان اجتماع تمز را مى شد سال را بدين شهر كبيسه مى تفوفه باندازه سى روز مقدم مى

ن سال كردند تا آنكه در آ تفوفه تمز كه انقالب صيفى باشد به اندازه سى روز مقدم است و سال را به تمز كبيسه مى

 .دو تمز يافت شود و در ساير تقوفات نيز امر از اين قرار بود

اند و به زعم ايشان سبب استخراج اين  ى ديگر از ربانيه حكايت آتش افروختن و دود افراشتن را انكار كرده طايفه

 واهد شدى بنى اسرائيل چون دانستند كه آخر كار ايشان به پراكندگى منجر خ حساب آن است كه علما و كهنه
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ترسيدند كه اگر يهود به رؤيت اعتماد كنند اختالفى ميان ايشان روى دهد پس براى رفع اختالف و نزاع از ميان 

يهود اين حسابها را ساخته و بدست ايشان دادند و اين حسابها را الييعازر بن فروح ساخت و يهود را امر كرد كه 

 .آن برندارند و توصيه كرد كه در هر جا كه باشيد باين حسابها عمل كنيد تا اختالف ميان شما نباشددست از 

  اختالف علماى يهود در اوايل شهور كه آيا بايد با رؤيت هالل باشد يا حساب

گويند براى آنكه دانند و آنان را قراء و اشميعيه  اند كه مبادى شهور را از وقت اجتماع مى فرقه ثانيه فرقه ميالديه

 .شود جويند هرچند كه اين هم براى ايشان ممكن نمى بندند و از نظر و قياس دورى مى نصوص را بكار مى

ى ديگر را عنانيه گويند و ايشان منسوب به عنان رأس الجالوث هستند و او در صد و چند سال پيش بود و رأس  فرقه

گويند براى اين كار جز  حيت اين منصب را ندارد و عوام يهود مىالجالوت بايد از آل داود باشد و جز او كسى صال

شخصى كه اطراف انگشتان او در موقع راست ايستادن به زانويش برسد كسى ديگر صالحيت ندارد چنانكه عوام مردم 



حكايت  اند همينطور از امير المؤمنين على ابن ابى طالب ع و برخى از اوالد او كه صالحيت براى سياست امت داشته

 .كنند مى

و اين عنان پسر دانيال بن شاول بن عنان بن داود بن حسداى بن قفناى بن بوستناى هونمار بن نوشر ابن ربحنا بن 

شبطيا بن حنا بن ناثام بن ابامار بن ربانا عقيبا بن شبنيا بن زكاى بن حزقيا بن شمعيا بن شبطيا بن يحنان بن 

بن برخيا بن عقوب بن حننيا بن ببوديا بن ماعسيا بن فدايا بن زربابيل بن  رسوسيان بن عنان بن ايشعيا بن زكريا

شلتيال بن يوحينا بن يهوياقيم بن يهواحاز بن يوشيا بن اخريا بن يهورام بن يهوشافاط بن اسا بن ابيا بن رحبعام 

 .است به سليمان بن داود

شهور را مانند مسلمانان با رؤيت هالل دانست و به  اين شخص با جماعتى از ربانيين در بيشتر از فروع مخالفت كرد و

  داد كه در چه روزى اين هم اهميت نمى
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كرد كه در نواحى عراق و شام از اول نيسن  طور كبيسه مى از هفته باشد و حساب ربانيه را كنار گذاشت و شهور را اين

دانست و  ديد كه نوبر جو براى درو صالحيت دارد سال را بسيط مى كرد و اگر مى مى تا چهارم آن به زراعت جو نكاه

خواستند كه از پيش باين امر  كرد و چون يهود مى ديد كه جو براى نوبر هم بدست نيامده سال را كبيسه مى اگر مى

رفت و در شام و  بيرون مى شد هفت روز كه از شفظ مانده بود به صحرا آگاه باشند شخصى كه به رأى او استناد مى

ديد كه جو خوشه بسته پنجاه روز  كرد و اگر مى كه در آب و هوا مانند آن است به كشت جو نظر مى بالد همسايه آن

 .كرد ديد كه هنوز جو خوشه نبسته بكماه كبيسه مى گرفت و اگر مى شمرد و فصح مى مى

آيد و برخى ديگر كبيسه را  د و در نتيجه دو شفط بدست مىدادن برخى از يهود ماه كبيسه را در دنبال شفط قرار مى

گزيدند چنانكه  گرفت و عنانيه بيشتر شفط را برمى انداختند و در نتيجه دو آذر بدنبال يكديگر قرار مى به ماه آذار مى

 .كردند و بجز آذار با ماه ديگر سروكارى نداشتند ربانيه آنرا انتخاب مى

يابد پس بايد كه براى هر  شود به اختالف هواها و مزاج بقاع اختالف مى اختن فصح مىاين كار كه از پيش باعث شن

رود اعتماد نكنند چه، اين  مكان خاص جداگانه قانونى فراهم كنند و به آنچه كه براى شناسايى در يك بقعه بكار مى

 .اى نيست كار را فايده

  آغاز سال مسيحيان شرق

اند، بدينطريق كه ماههاى  ن ماههاى رومى و ماههاى يهوديان را باهم ممزوج كردهاما نصاراى شام و عراق و خراسا

اند تا اينكه به سر سال يهود كه تشرى  اند و آغاز سال خود را از اول شهر طمبريوس رومى دانسته روم را بكار بسته

را به ماههاى سريانى است نزديك باشد، زيرا پيوسته تشرى يهود كمى بر آن مقدم خواهد بود ولى شهور خود 

اند و در برخى مخالف، و اين شهود را به اسماء سريانيان نسبت  اند كه در بعضى از اين اسامى با يهود موافق نهاده

  ها هستند كه اهل اند و سريانيان همان نبطى داده
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 .سواد عراق باشند و سواد عراق را سورستان گويند

اند با آنكه مردم عراق در اسالم شهور عرب را بكار  من ندانستم كه چرا اين شهور را به نامهاى سريانى نسبت داده

و اگر اين گفته صحيح و راست  34 اند كه سورستان شام است بستند و در جاهليت شهور ايرانيان را و برخى گفته مى

اند، و نامهاى شهور ايشان از  أى يهود و رأى روم ميانجى شدهباشد مردم آنجا پيش از اسالم مسيحى بودند كه ميان ر

 .اين قرار است

  ل ال كانون حراى ال كانون قديم ال تشرين حراى تشرين قديم

 ال ايرال شباطكح آذارال نيسان

  ل ال ايلول ال تموزال آب حزيران

شد و آنوقت با روميان در سال  وز مىكردند پس در نتيجه بيست و نه ر شباط را در هر چهار سال يك روز كبيسه مى

كنند و  كردند و اين ماهها خيلى مشهور است بطورى كه مسلمانان اعمال و امور خود را به آنها تقييد مى موافقت مى

ماه قديم را كه ماه اول باشد و حراى را كه ماه آخر باشد تعريب كردند و در آير الفى افزودند و ايار شد زيرا تخفيف 

 .كلمه بدون الف در لغت عرب بسيار زشت و ناپسند استياء اين 

  ماههاى سال قمرى

 :اما تازيان ماههاى ايشان دوازده ماه است بدين ترتيب

  محرم ربيع االول جمادى االول رجب رمضان ذو القعده

  صفر ربيع االخر جمادى االخر شعبان شوال ذى الحجه

اند آن است كه از  اند سبب اينكه محرم را محرم ناميده ل اينكه گفتهو در علل اسامى اين ماهها سخنها گفته شده مث

اند آن است كه در اين دو ماه شكوفه و غنچه و باران و  شهرهاى حرام است و علت اينكه دو ربيع را چنين ناميده

 شبنم زياد
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اند زيرا كه آب در  اييز گوييم و دو شهر جمادى را جمادى گفتهاست و اين نسبت بطبيعت فصلى است كه ما آنرا پ

شدند و رمضان را  اند زيرا قبايل و طوايف در اين ماه منشعب مى شود و شعبان را شعبان گفته اين ماه منجمد مى

گرما در اند زيرا كه  شد و شوال را شوال گفته اند كه در آن ماه سنگ از شدت حرارت داغ مى بدين علت رمضان گفته

                                                           
 .اين اشتباه از مشابهت سورستان كه مخفف آشورستان و منسوب به آشور با سوريه و سريانى پيش آمده  -( )  54



شد و بكلى از ميان ميرفت و ذو القعده را از اين سبب بدين نام خواندند كه در اين ماه عربها در  آن ماه مرتفع مى

 .نشستند و ذو الحجه را ذو الحجه گويند زيرا كه در اين ماه به حج ميرفتند هاى خود مى خانه

  نام ماههاى عرب جاهليت

 :خواندند، و آن نامها از اين قرار است كه قدماء تازيان ماههاى خود را آنطور مىشهور عربى را نيز اسامى ديگرى است 

 المؤتمر ناجر خوآن صوان حنتم زباء

  االصم عادل نافق واغل هواع برك

شود چنانكه يكى از شاعران در شعر خود آنها  همين نامها گاهى در ترتيب و يا در اسم با آنچه گفتيم مخالف ديده مى

 :ظيم كردهرا چنين تن

 بمؤتر و ناجرة بدأنا
 

  و بالخوان يتبعه الصوان

  و بالزبا بائده تليه
 

  يعودا صم صم به الشنان

 و واغلة و ناطلة جميعا
 

  و عادلة فهم غرر حسان

 ورنة بعدها برك فتمت شهور
 

  الحول يعقدها البنان

 

ست كه آنچه را شخص از سنت و شريعت بكار بستن موتمر آن ا. معانى اين الفاظ بر طبق كتب لغت بدين شرح است

 آن واجب است انجام دهد، ناجر از نجر كه شدت حرارت باشد اشتقاق يافته چنانكه شاعر گويد؛

  صرى آسن يزوى له المرء وجهه
 

 و لو ذاقه الظمان فى شهر ناجر

 

ن وزن است و از صيانت اشتقاق يافته و اما خوان بر وزن فعال است و از خيانت مشتق شده چنانكه صوان نيز بهمي

 31 اين معانى كه براى اين الفاظ است در موقع
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داد و خونريزى بسيار  تسميه روى داده بود، اما زباء داهيه عظيم است كه چون در اين ماه جنگهاى زيادى روى مى

شد چنين نام داده شد و اشتقاق بائده نيز از قتال است زيرا در اين ماه جمعى زياد از مردم هالك ميشدند و مثل  ىم

كردند و پيش از  گويند العجب ثم العجب بين جمادى و الرجب و اعراب در اين ماه تعجيل مى جاست كه مى از اين

داند كه مبادا به شهر رجب كه  خواستند انجام مى مى آنكه وارد شهر رجب شوند هرچه خونخواهى داشتند يا غارت

داشتند و آواز سالح  شهر حرام است بيفتد اما وجه تسميه اصم ابن است كه اعراب خود را در اين ماه از قتال باز مى

اين  اند كه در رسد اما ناطل پيمانه خمر است و از اين جهت اين نام را بر آن ماه نهاده در اين ماه بگوش كسى نمى

كردند و پيمانه خمر را در ميان ايشان گردش بسيار بود اما عادل از عدل است چه اين  ماه در شرب خمر افراط مى

 .داشتند كردند خود را بازمى ماه از شهور حرام است و در اين ماه از كارهايى كه در ماه ناطل مى

كردند و برك از بروك شتر مشتق است  اه ناله مىوجه تسميه رنه اين است كه چهارپايان براى نزديكى نحر در اين م

ى منظومى كه در پيش ذكر كرديم اين قطعه كه از تراوش  خوابانيدند و از قطعه بردند مى كه چون شتر را قربانگاه مى

 :طبع صاحب بن عباد است بهتر است

  اردت شهور العرب فى جاهليته
 

  فخذها على سرد المحرك تشترك

 بعد ناجرفمو تمرياتى و من 
 

  و خوان مع صوان يجمع فى شرك

  حنين و زبّا و االصم و عادل
 

  و نافق مع و غل و رنة مع برك

 

اين دو نوع ماه كه از عرب نقل شد اگر تسميه آن چنين باشد كه گفتيم بايد ميان وقت اين دو تسميه خيلى تفاوت 

خواهد شد زيرا در يكى از اين دو نوع صفر در منتهاى گويند درست ن داشته وگرنه اين مناسبت كه براى آنها مى

هنگام گرمى است و در ديگرى شهر رمضان اينطور است و بديهى است كه در وقت واحد و يا نزديك به وقت واحد 

 .هرگز اين دو با يكديگر جمع نخواهند شد
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  جاهليت و بيان نسئى مذكور در قرآن ى ماههاى قمرى در بحثى ديگر در كبيسه

زد و  كردند و حج ايشان در زمانهاى چهارگانه دور مى عرب در جاهليت اين ماهها را مانند مسلمانان استعمال مى

ها فراهم شود و خواستند  سپس خواستند كه حج را به هنگامى بيندازند كه كاالهاى ايشان از جلد و پوست و ميوه



ه يك حال بماند و در بهترين ازمنه و خرمترين اوقات باشد بدين سبب از همسايگان خود يهود كه اين امر هميشه ب

همينطور كه يهوديان تفاضل سال خود را با سال . قريب به دويست سال پيش از اسالم كبس را ياد گرفتند

ند، و توليت اين امر دادند ايشان هم چنين كرد رسد در آخر سال قمرى قرار مى خورشيدى بهنگامى كه يكماه مى

اى  ايستادند و در موسم، خطابه و پس انقضاء حج اين اشخاص به پا مى. باشند بدست قالمس بود كه از بنى كنانه مى

خواندند و  شد بنام ماه پيشين مى نمودند و آن ماهى كه بر سال زياد مى كردند سپس، يك ماه را نسئى مى ايراد مى

ناميدند  كردند و گفته قلمس، مفرد قالمس، را اطاعت ميكردند و اين كار را نسى مى مىاعراب ديگر بر اين امر اتفاق 

زيرا ايشان اول سال را در هر دو سال و يا در هر سه سال برحسب تقدمى كه استحقاق داشت يك ماه كبيسه 

 :گويد ى ايشان مى كردند و گوينده مى

  لنا ناسئى تمشون تحت لوائه
 

  يحرم يحل اذا شاء الشهور و

 

 .اى كه روى داد در ماه محرم بود و اولين نسئى

نسئى اول براى محرم بود و آنرا صفر ناميدند و ربيع االول را صفر خواندند سپس بتوالى و دنبال هم نامهاى شهور را 

وز تمام كردند نسئى دوم براى صفر بود و ماهى را كه پس از آن بود صفر خواندند همچنين تا نسئى يك ر ذكر مى

 .كردند گانه را دور بزند و به محرم برگردد كه از نو باز با آن كار پيشين را تكرار مى شود و ماههاى دوازده

گفتند از آن زمان تا زمانى  كردند و مى شمردند و اوقات و ازمنه را بآن تحديد مى عرب جاهليت ادوار نسئى را مى

  ى اين ديگر چند دوره گذشته و با همه
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ديدند شهرى از شهور از جاى خود از فصول اربعه براى كسور سال شمسى و مقدار تفاوت سال شمسى  احوال اگر مى

هجرت كرد و چنانكه در پيش گفته ( ص)كردند تا آنكه پيغمبر  با سال قمرى پيش افتاده است دوباره آنرا كبيسه مى

بود و آنرا محرم ناميده بودند و شهر رمضان را صفر خوانده بودند و پيغمبر منتظر حجة شد نسئى به شعبان رسيده 

اى خواند و چنين فرمود الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات و االرض يعنى  الوداع شد و براى مردم خطبه

ند از ميان رفت از اينرو حجة كرد ازمنه و ماهها به مواضع نخستين خود بازگشتند و كارى را كه عرب با ماهها مى

 .الوداع را حج اقوم گويند سپس نسى حرام شد و از بين رفت

خواندند و آن  ابو بكر محمد بن دريد ازدى در كتاب وشاح چنين گفته كه ثمود ماههاى خود را به نامهاى ديگرى مى

 .وبل، موهاء، ديمر، دابر، حيفل، مسبلموجب كه محرم باشد، موجر، مورد، ملزم، مصدر، هوبر، ه: نامها بدين قرار است

كردند و ابو سهل مسيحى عيسى بن  گويد كه ثمود ماههاى خود را از ديمر كه رمضان باشد آغاز مى و اين شخص مى

 :گويد يحيى اين شهور را به نظم درآورده و مى



 شهور ثمود موجب ثم موجر
 

 و مورد يتلو ملزما ثم مصدر

  و هو برياتى ثم بدخل هو بل
 

 و موهاء قد يقفو هما ثم ديمر

  و دابر يمضى ثم يقبل حيفل
 

 و مسبل حتى تم فيهن اشهر

 

ناميدند زيرا ماه در آن شب در  خواندند چنانكه واپسين شب را سرار مى هاى يك ماه را بنام خاصى مى برخى از شب

ه ضويى و فروغى در آن نبود و آنرا نيز براء براى آنك( بوزن طلبه)گفتند  و نيز آنرا فحمه مى 31حال سرو پنهانى بود

خواندند زيرا ماه در آن روز مانند  ناميدند براى برائت و دورى آفتاب از آن چنانكه آخرين روز ماه را نحير مى مى

  شترى نحر ميشد و آن روز در نحر و كشتن
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گفتند براى اينكه ماه در آن پر ميشد و ضوء آن  هاردهم را ليلة البدر مىآن بود و شب سيزدهم را سواء و شب چ

بتمامى خود ميرسيد و هر چيزى كه تمام شود و بپايان خود برسد بدر ناميده ميشود چنانكه ده هزار درهم را بدره 

 .گويند براى آنكه از روى وضع و قرارداد نه بالطبع، تمامى عدد است

 .بستند و نامهاى قديمى ايام هفته چنين است مى اعراب هفته را نيز بكار

 :اول كه يوم االحد باشد يعنى يكشنبه، اهون، جبار، ديار، مونس، عروبة يشار چنانكه شاعر ايشان سروده است

  اومل ان اعيش و ان يومى
 

 باول او باهون او جبار

  او التالى دبار فان افته
 

 فمونس او عروبة او شبار

 

 :ى ديگر احداث شد كه بدين قبيل استسپس نامها

  احد، اثنين، ثلثاء، اربعا، خميس، جمعه، سبت

                                                           
5   ( )- 
 z\E\E\ ليل السرار بودم و شمس الضحى شدم z\ بر جان من چو نور امام زمان بتافت     \

 حكيم قباديان



يَسْئَلُونَكَ عَنِ  :كردند چنانكه همينطور در اسالم تشريع شده و چنانكه خداوند گويد ماه را از رؤيت هالل آغاز مى

 .الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ

  يك ماه در لغت عرب اسامى هر سه شب

اعراب براى روزهاى ماه چنانكه در شهور فارسى است نامهاى مفردى نداشتند و فقط براى هر سه از ماههاى خود 

كرد، و چون از شب اول ماه  نامى جداگانه گذاشته بودند و اين نام از حالت ماه و فروغ آن در آن سه شب حكايت مى

اند هالل در اين  گفتند و غره هرچيز اول آن است و برخى گفته شب غرر مى كردند سه شب اول ماه را سه آغاز مى

رسيد كه از تنفل مشتق است و  شود و پس از اين سه شب نوبت به سه شب نفل مى سه شب مانند غره ديده مى

معناى تنفل اين است كه شخص بدون وجوب بعطيه آغاز كند، و برخى از اعراب اين سه شب دوم را شهب 

ميدند سپس نوبت به سه شب تسع ميرسيد چه آخرين شب از اين سه شب شب تاسع بود و برخى ديگر از نا مى

دانستند تا سپس نوبت سه شب  گفتند و سبب آنرا غلبه تاريكى در اين سه شب مى اعراب اين سه شب را بهر مى

 زيرا اول اين سه شب شب عاشر( يب)شد  عشر مى
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زيرا در اين سه شب از آغاز شب تا انجام آن بطلوع ماه روشن بود ( يه)رسيد  بود سپس سه شب بيض فرا مى( دهم)

اند  كرده( زره)شد يح زيرا اوايل اين سه شب تاريك ماه است و اين سه شب را مانند به درع  سپس سه شب درع مى

رسيد  نش مخالف خواهد بود و آنگاه سه شب ظلمه فرا مىپوشد رنگ سر او با رنگ ساير بد چه شخصى كه زره مى

و برخى اين سه شب را براى سياهى كه ( كه)شد  زيرا بيشتر اوقات تاريك بود سپس سه شب حنادس مى( كا)

اند  زيرا اين سه شب باقيمانده ماه است و برخى گفته( كز)گشت  گويند سپس سه شب دآدى مى داراست دهم نيز مى

گذارد  كند و دست خود را زود جاى دست خويش مى ر شتر مشتق است كه چون به شتاب حركت مىاين لفظ از سي

 .شوند چه، قمر و شهر هر دو باهم منمحق و ناچيز مى( ل)رسد  سپس، نوبت به سه شب محاق مى

 دارندى اسماعيليه در ماههاى قمرى كه به رؤيت هالل معتقد نيستند و با حساب سروكار  در انتقاد از عقيده

كنند و اشخاصى  اى جديد مانند اهل جاهليت در اسالم پيدا شده كه احاديث را تأويل مى چندين سال است كه فرقه

اند كه  نمايند و براى خود جداول و حسابهايى ساخته نمايند به يهود و نصارى تشبيه مى را كه به ظاهر شرع عمل مى

شناسند با وجود اينكه مسلمانها براى دانستن ماه  ه را از روى آن مىكنند و ايام روز شهور خود را از آن استخراج مى

رمضان ناچارند كه هالل را رؤيت كنند و ببينند كه چقدر ماه نور بخود گرفته و و ديدند مسلمانان در رؤيت هالل هم 

ن معنى كه هالل در دهند باز هم در اي كنند و با آنكه منتهاى سعى خود را انجام مى نمايند و بهم رجوع مى شك مى

 .كنند كند برخى از برخى ديگر تقليد مى كجاى آسمان است و در كجا مغرب مى

سپس به اصحاب علم هيئت رجوع نموده زيجها و كتب خود را باصناف جداول و حسابها براى شناسائى اوايل شهور 

اند به  برخى از اين جداول را گرفته تأليف كردند و پنداشتند كه اين زيجها و حسابها براى رؤيت هالل ساخته شده و

 .نسبت دادند و خيال كردند كه اين جداول خود سرّى از اسرار نبوت است( ع)جعفر صادق 
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اند مبنى بر حركات نيرين وسطى است كه معدّله باشد نه بر حركات مرئى ماه و  حسابهايى را كه علماى نجوم نموده

تاب و اينطور معمول گشته كه سالهاى قمرى سيصد و پنجاه و چهار روز و شش يك روز باشد و ششماه از دوازده آف

بدين ترتيب كه ماهى يك در ميان يكى كامل و ديگرى ناقص چنانكه در . ماه تمام باشد و شش ماه ديگر ناقص

 .زيجها و در كتبى كه منسوب بعلل زيج است مذكور است

ى جديد خواستند كه اول ماه رمضان و يا اول روزى را كه فطر باشد بدست آورند بواسطه خطايى كه  چون اين فرقه

آمد اين بود كه مجبور شدند گناه عظيمى مرتكب  مرتكب شدند در اغلب احوال يك روز پيش از وقت بدست مى

يعنى هر وقت ماه را ديديد روزه ( ئيتهصومو الروئيته و افطر و الرو)فرمايد  ى پيغمبر را كه مى شوند و قسمتى از گفته

گويد با رؤيت هالل روزه  بگيريد و هر وقت هم هالل را ديديد روزه خود را بگشاييد و گفتند معناى اين عبارت كه مى

گويند تهيؤ  شود چنانكه در زبان عرب مى بداريد اين است كه روزى را روزه بداريد كه هالل در شامگاه آنروز ديده مى

ى براى استقبال از خود استقبال زودتر انجام  اله يعنى خود را مهيا سازيد كه به پيشواز كسى برويم و تهيهاالستقب

 .مييابد

شود و ليكن اصحاب هيئت و كسانيكه اين  گويند كه هيچگاه ماه روزه از سى روز كمتر نمى اين فرقه نيز چنين مى

ت هالل همواره به يك طريق ممكن نيست چه، حركات مرئى قمر دانند كه رؤي اند مى موضوع را مورد توجه قرار داده

خيلى مختلف است گاهى اين حركت بطئى است و گاهى سريع يكوقت ماه به زمين نزديك است و يك وقت دور 

كند و هنگامى هبوظ و در هرنقطه از فلك البروج همين احوال كه گفتيم  هنگامى ماه در شمال و جنوب صعود مى

هاى فلك البروج برخى زودتر  دهد و زياده بر همه اينها علت ديگر اختالف رؤيت آن است كه قطعه مىبراى ماه دست 

كند و نسبت به  كنند و برخى ديرتر و رؤيت هالل برحسب اختالف عروض و هواى بالد تغيير پيدا مى غروب مى

 ميشگى اين اختالف خواهد بود وبالدى كه هواى آن بالطبع همواره صاف است و يا همواره ناصاف بطور دايم و ه
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دهد و نيز عالوه بر اينكه نسبت به  نسبت به بالدى كه هواى آن غبارآلود است در اغلب اوقات اين اختالف روى مى

ى از زمانها هالل ا يابد نسبت به ازمنه نيز اين اختالف صحيح است چنانكه پاره امكنه اختالف رؤيت هالل تحقق مى

يابد در  باريكتر و در پاره ديگر ستبرتر است و نيز تفاوت نيروهاى باصره بينندگان برحسب حدت و كاللى كه مى

رؤيت هالل مدخليت دارد و تمام اين حاالت كه تاكنون گفته شد در هر اول ماه رمضان و شوال با اشكالى نامعدود 

 .شود ماه رمضان ناقص است و گاه تمام سبب است كه گاه مىيابد بدين  در احوال غير محدود روى مى

يابد و در نتيجه  همچنين اين حاالت هر اندازه كه عروض بلدان روى به كمى و يا به زيادى گذارد اطوار گوناگون مى

گاه  شود و در بالد جنوبى ناقص و بالعكس و نيز اين هم همواره بر يك نظم نيست بلكه ماه در بالد شمال تمام مى

 .دهد شود كه براى يك ماه مخصوص چندين مرتبه متوالى يا غير متوالى اين حال رخ مى مى



طور اتفاق افتد كه با رؤيت هالل درست  ى جديد بر جد اول و حسابها صحيح باشد و اين پس اگر عمل اين فرقه

عرض بالدى بطور جداگانه يك  منطبق شود يا آنكه يك روز از رؤيت هالل جلوتر بيفتد محتاج خواهند شد كه براى

جدول ترتيب دهند با آنكه اختالف رؤيت فقط از جهت عروض نيست و اختالف طول بالد بيشتر در آن سهيم و 

شود و در بلدى ديگر كه از آن بمغرب  افتد كه در برخى از بالد هالل ديده نمى شريك است زيرا گاه اتفاق مى

 .گردد نزديكتر است رؤيت هالل مى

 .ست كه بايد اين طايفه براى هر جزئى از اجزاء طول بالد نيز يك جدول خاصى ترتيب دهنداين ا

گويند مقتضاى خبر ماثور از پيغمبر اين است كه صوم و فطر بر رؤيت هالل مقدم است اين سخن هم  اما اينكه مى

آيد بر امرى كه گذشته  داد درمى هايى كه در آتيه روى خواهد نيز ناپسنديده است چه، حرف الم همانطور كه بر واقعه

پس نوشتن و كتابت كه در اين دو عبارت است بر ايام ( كتب لكذا من الشهر)گويند  شود مانند اينكه مى نيز وارد مى

  گردد و مقتضاى خبر نبوى اين است گذشته از ماه مقدم نمى
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 .اند هكه ما گفتيم نه آنچه ايشان گفت

نمايد و آن اين است كه فرمود نحن قوم اميون ال  روايت ديگرى از رسول اكرم نقل شده كه گفتار ما را تأييد مى

يعنى ما قومى هستيم امى و درس ناخوانده و ماه را چنين و چنان حساب  -نكتب و ال نحسب الشهر هكذا و هكذا

اشاره با انگشت خويش به عدد ده اشارت فرمود يعنى ماه را  نويسيم و در هريك از اين سه كنيم و جايى هم نمى نمى

دانيم و پس از اينكه اين جمله را فرمود باز از نو با انگشتان خويش اشارت كرد و گفت و هكذا و  سى روز تمام نمى

بيست و نه  گفت اينطور يكى از انگشتان خويش را خوابانيد يعنى ماه را هكذا، اينطور و اينطور و در دفعه سوم كه مى

 .دانيم روز هم نمى

ماند كه ماه گاهى تمام است و  كس پوشيده نمى پس رسول گرامى در اين دو روايت تصريح فرمود بطوريكه بر هيچ

كنيم و  كه فرموده ما حساب نمى زمانى ناقص و ماه را فقط با رؤيت هالل بايد دانست نه حساب و اين جمله از اين

 .شود نويسيم دانسته مى نمى

پس اگر اين قوم بگويند منظور پيغمبر اين بوده كه هر شهرى كه تمام است شهر ديگر كه در دنبال آن باشد ناقص 

كند و پير  گويند اين گفته را هم مشاهدات تكذيب مى كنند اينطور مى است چنانكه اشخاصى كه تواريخ استخراج مى

ى خبر  فهماند و تتمه ل بودن اين ادعاى دروغ را خوب مىى خبر اول محا شود و تتمه و جوان از اين تدليس آگاه مى

اين است هر وقت ماه را ديديد روزه بگيريد و هر وقت رؤيت هالل كرديد روزه خود را بخوريد و اگر ابر بود سى روز 

بارى تمام كه از شعبان گذشت روزه بداريد و در روايت ديگر گفته است اگر ميان شما و رؤيت هالل ابرى يا گرد و غ

حائل شد سى روز تمام روزه بداريد پس اگر مردم بدانند كه هالل بنابر جداول و حسابدارى ايشان و يا بنابر استخراج 

گردد ديگر احتياج و نيازى نيست كه شعبان را اگر  شود و صوم و فطر به رؤيت هالل مقدم مى اصحاب زيج ديده مى

 كنند و همچنين رمضان را در افق ابر باشد سى روز دانسته از رمضان شروع
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توان رسيد جز باقضاء صوم يك روز و اگر ماه رمضان همواره تمام بود در صورتيكه آغاز  در اين حالت، و باين كار نمى

 .نياز ميشديم و افطروا لروئيته معناى ديگر ميداد دانستيم از رؤيت شوال بى آنرا مى

 مجدد از كتب شيعه زيديه بر اينكه فقط با رؤيت هالل بايد اوايل ماهها را تعيين كرداستدالل 

نمايد كه  سازد و شخص را معتقد به امورى مى كند و گوشهاى شنوا را كر مى آرى تعصب چشمهاى بينا را كور مى

اين قوم چنين اغالط خطور  خرد و دانش آنرا گواهى ندهد و اگر تعصب و هوادارى بيهوده و غلط نبود هرگز بر خاطر

كرد بخصوص با رواياتى كه در كتب شيعه زيديه است كه اصحاب ايشان رضوان اللّه عليهم آن روايات را تصحيح  نمى

( ع)مانند اين روايت كه مردم در عهد امير المؤمنين ماه رمضان را بيست و هشت روز روزه گرفتند و امير . اند كرده

 .ز ديگر هم روزه بدارندايشان را فرمود كه يك رو

بدين جهت اين اتفاق افتاد كه ماه رمضان و شعبان هر دو را ناقص دانسته بودند و مانعى روى داد كه مردم نتوانستند 

هالل رمضان را رؤيت كنند پس عده را تكميل كردند و در آخر كار بديشان آشكار شد كه حقيقت امر خالف اين 

 .است

از ابى عبد اللّه صادق منقول است كه فرمود وقتى شما شعبان را حفظ كرديد و ابر مانع شد  و باز مانند اين روايت كه

 .كه رؤيت هالل گردد سى روز بشماريد آنوقت روزه بداريد

اند كه پرسيدند اهله چيست فرمود اهله شهور هستند و چون هالل را  باز مانند روايت ديگر كه از صادق هم نقل كرده

 .و چون بار ديگر هالل را رؤيت كردى روزه خود را بگشاىديدى روزه بدار 

اين اخبارى كه گفته شد در كتب شيعه فقط مقصور بر صوم است ولى از سادات خود كه خاندان رسولند بسيار در 

 شگفت هستم كه چطور بدين سخنان گوش فرا
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كنند بچه طريق اين حكايت را قبول  ى كه خود را به تشيع ايشان منتسب مىميدارند و براى تأليف قلوب اشخاص

كنند و چرا مانند جدشان امير المؤمنين نيستند كه از استمالت گمراهان و معاندان رو برگردانيد و گفت ما كنت  مى

 .متخذ المضلين عضدا

و نه روز بشمار و روزه بدار در آينده زيرا  پس از رؤيت هالل رجب پنجاه: )اند اما آنچه را كه از صادق روايت كرده

آفريد از آن استثناء كرد و اين شش روز  خداوند سال سيصد و شصت روز آفريد و شش روزيكه آسمان و زمين را مى

اگر اين روايت درست باشد مقصود اين بوده كه در مكان واحد اكثر اوقات اينطور است ولى در ( در شمار نيستند

 .بقاع جهان چنانكه در پيش گفتيم اين مطلب اطراد و عموميت نداردى امكنه و  همه



اما تعليل اين شش روز بدين علت كه ذكر شده بسيار تعليل ركيكى است كه روايت را تكذيب و طعنه به صحت آن 

 .زند مى

بن ابى العوجا را كه ام كه ابو جعفر محمد بن سليمان از طرف منصور حاكم بر كوفه بود عبد الكريم ا در تواريخ خوانده

دائى معن بن زائده باشد حبس كرد و اين مرد مانوى بود و شفيعان او در مدينة السالم زياد شدند و به منصور اصرار 

 .كردند كه او را رها كند

منصور به عامل خود نوشت كه دست از ابن ابى العوجا بدار و او را رها كن و عبد الكريم منتظر بود كه درباره او 

توبى از خليفه برسد و به ابى الجبار گفت كه اگر امير سه روز كشتن مرا عقب بيندازد صد هزار درهم خواهم مك

 .بندگى كرد

ابى الجبار پيام ابن ابى العوجا را به محمد بن سليمان رسانيد و محمد بن سليمان گفت من او را فراموش كرده بودم 

 .تم عبد الكريم را بياد من آورو تو بيادم آوردى چون من از نماز جمعه برگش

پس از اينكه محمد سليمان از نماز ادينه برگشت محمد بن جبار عبد الكريم را يادآورى كرد محمد بن سليمان 

  فرمود گردن او را بزنند همينكه عبد الكريم
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كنم كه اگر شما مسلمانان مرا كشتيد من چهار هزار  د مىيقين پيدا كرد كه كشته خواهد شد گفت بخدا سوگند يا

ام و شما را روزى كه بايد روزه  ام كه حرام را در آنها حالل و حالل را حرام گردانيده حديث در دين شما وضع كرده

 .ام و روزى را كه بايد افطار كنيد بروزه بداريد به افطار واداشته

 .ى منصور رسيد او را زدند و پس از اينكه كشته شد نامهى محمد بن سليمان گردن  پس به فرموده

  بحثى كه ابو ريحان در اين موضوع با عالمى اسماعيلى كرده است

اند سزاوار ابن ابى العوجا است ميان من و يكى از علماى اين فرقه  ى جديد مرتكب شده اين تأويل ركيك را كه فرقه

ى روى داد من او را به لوازمى كه گفته شد ملتزم كردم آخر االمر در خبرى كه استناد بدان شده گفتگويى و بحث

 .كند و ميان لغت و دين تفاوت بسيار است طور اقتضاء مى گفت كه لغت اين

من باو گفتم خداوند بتو عافيت عنايت فرمايد آيا خدا و رسول جز به لغتى كه متعارف اعراب بوده طورى ديگر ما را 

و لغت عرب بيشتر از ميان لغت و شريعت تفاوت است بلكه تو خيلى از علم دين دور  اند و ميان تو خطاب كرده

كنند و علماى هيئت  ى ايشان ترا در تمام بودن ماه رمضان مخالفت مى هستى و به علماى هيئت رجوع كن كه همه

مانان براى روزه اختصاص بر اين گمان نيستند كه آفتاب و ماه و فلك ماه رمضان را از ميان ديگر ماهها چنانكه مسل

اند امتياز دهند و در اين ماه براى اينكه همواره رمضان به يك نهج بماند فلك و آفتاب و ماه تندتر يا كندتر  داده

 .حركت كنند



اند بيهوده  كنند و نادانى را مركب خود ساخته ليكن گفتگوى با مردمى كه از راه عمد در باطل خويش پافشارى مى

وَ لَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ   وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ» آن گويداست چنانكه قر

 «.فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ
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 داوند ما را از پيروان حق و حقيقت گرداناد و بدست ما باطل را ناچيز كنادخ

اما تركيب ماههاى معتضدى بعينه مانند ماههاى فارسى است و ليكن روزهايى كه در ماه فارسى است در شهور 

كبيسه  اند در هر چهار سال يك روز شود چه، ايامى را كه بر سالهاى معتضدى الحق كرده معتضد استعمال نمى

شود و به چه علتى در شهور اهل مصر ذكر كرديم استعمال اسماء روزها متروك شد و كبيسه ماههاى معتضدى  مى

 .مانند ماههاى روم و سريانيان است

اما ماههاى امم ديگر از هند و چين و تبت و ترك و خزر و حبشه و زنگيان گرچه نامهاى برخى از اين شهور را 

كه فرصتى بدست آورم تا بتوانم كامال بر آن احاطه كنم زيرا با اين طريقه كه من پيش دانم وليك منتظرم  مى

 .ام سزاوار نيست كه شك را با يقين مخلوط كنم و مجهول را با معلوم گرفته
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 مهز -(1)بدل  نسخه

  بخارتك -(2)

 محسند -(8)

 دريمنكار -(4)

  زبى -(4)
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نامهايى كه از شهور مذكوره بدست آورديم براى اينكه كمك و حفظ كنند در جداولى قرار دادم و خداوند ما را به 

 .صواب توفيق داد

 نوسيرد -(1)
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  باروطاوس -(1)ن ب 



  زبشت -(2)

 بهروند -(8)

  ىآ برسلج -(4)

  آى يكسنج -(4)

  آى الشنج -(1)
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شود و در اين فصل تواريخ پادشاهان  اى ديگر استخراج مى اى از تواريخ از پاره فصل ششم در اين است كه چگونه پاره

 .كنيم و مدت سلطنت هريك را با اختالفى كه ميان مورخان است گفتگو مى

اى ايام پادشاهى ملوك گذشته را  ترين راهى و آشكارترين طريقه ر اين كتاب آن است كه به كوتاهچون مقصود ما د

پس اگر بخواهيم مانند اصحاب زيجات برخى از اين تواريخ را از برخى ديگر استخراج كنيم و براى : بدست آوريم

و به تكليف و تكلف گرفتار خواهيم  انجام اين مقصود اعمال گوگونان بجا آوريم خيلى بحث ما پهناور خواهد گشت

 .شد

ام شباهت دارد اين است ميان اوايل تاريخهاى مستعمل را با روزها كه  آنچه با روش من كه از آغاز كتاب شروع كرده

 .ناپذير است بيان كنم زيرا ساليان و شهور چنانكه گفته شد مقدارشان مساوى نيست اعداد آن نزد همه امم اختالف

ايم كه  ايم و مطالبى را نيز در اين دفتر گنجانيده اى جايهاى اين كتاب در فنون ديگرى نيز وارد شده پاره ما اگرچه در

ربط و اتصال آن به مقصود خيلى بعيد است ولى اين كار را براى اين نكرديم كه سخن به درازا كشد و پرگويى كنيم، 

شود ولى اگر از فنى به فن ديگر  نظر كند خسته مى بلكه تنها منظور ما اينست كه چون شخص همواره در يك علم

وارد شود مانند اين خواهد بود كه در باغهاى گوناگون قدم گذاشته كه هنوز از يكى بيرون نيامده باغ ديگر خود را 

  بدو عرضه دارد از اينروى
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 .اند براى هر امر نوينى لذتى است اغستانها ادامه نظر دهد چنانكه گفتهكند كه در اين ب اين شخص ميلى تمام پيدا مى

 ترتيب جدول در بيان اختالف يهود و نصارى در تاريخ آدم ابو البشر و اوالد او

هاى اهل كتاب درباره آدم ابو البشر و پسران او ابتداء كنيم، و براى اينكه از نقل گفتار ايشان آسوده  اكنون به گفته

به اختالفى كه در اين تاريخ باهم دارند بطور آسان احاطه كنيم و ميان قول يهود و نصارى جمع نماييم كه تا  شويم و

 .دهيم موازى با يكديگر شوند، اين تواريخ را در جدولهايى جاى مى



اما . ف استهركس در اين سالها تا والدت ابراهيم تأمل كند خواهد ديد كه تا چه اندازه ميان قول يهود و نصارى خال

. اى كه در نزد يهود است اگرچه بر مقادير عمر ابراهيم و اسحق و يعقوب و الوى وقاهت و موسى مشتمل است نسخه

كند كه چه اندازه از عمر هريك از ايشان گذشته بود تا اوالدى از ايشان متولد شد، فقط تورية ناطق  ولى معلوم نمى

سال در آنوقت از عمر ابراهيم گذشته بود و پنجاه و هفت سال پس از تولد است كه از ابراهيم اسحق متولد شد و صد 

اسحق ابراهيم زيست كرد، و شصت سال كه از عمر اسحق گذشت يعقوب از او متولد شد و يعقوب كه با فرزندان 

ود ى يه خويش وارد مصر شد صد و سى سال از عمر او گذشته بود و هفده سال هم در مصر زيست كرده پس بگفته

مدت اقامت بنى اسرائيل در حدود دويست و ده سال بود و باز مطابق قول يهود فاصله از والدت ابراهيم تا والدت 

موسى چهارصد و بيست سال بوده و موسى وقتى كه هشتاد سال از عمرش گذشت يهود را از مصر بيرون آورد، ولى 

و . نى اسرائيل در مصر ماندند چهارصد و سى سال بودشود آن است كه آنچه ب آنچه از سفر ثانى تورات استنباط مى

شود كه خدا با  گويند كه مبداء اين تاريخ از روزى شروع مى اگر از بنى اسرائيل علت اين اختالف را بپرسيم مى

ان ابراهيم ميثاق بست و به ابراهيم وعده داد كه او را براى شعوبى بسيار پدر خواهد گردانيد و زمين كنعان را به پسر

 .او خواهد بخشيد

  گانه هاى سه پس از اين اختالف اختالفاتى ديگر در سالها از جهت نسخه
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 .تورات موجود و بجاى خود محفوظ است

اند كه  قكند كه بنى اسرائيل بامر تاريخ اعتنايى نداشتند اين است كه يهود متف و از امورى كه بطور آشكار داللت مى

و هر وقت بخواهند سالهاى . از خروجشان از مصر تا قيام اسكندر هزار سال تمام بود كه به عبور تصحيح شده بود

و چون ما از كتب ديگرى كه پس از تورات است . گاه ايشان باين تاريخ است ديگرى را استخراج كنند يگانه تكيه

ن عمران بودند جمع كنيم تا بناء دوم بيت المقدس از هزار سالهاى حكومت هريك از اشخاصى را كه پس از موسى ب

اى كه اين مقدار مسامحه درباره تاريخ جايز نيست و اگر از هزار سال كمتر بود  سال خيلى زيادتر خواهد شد به اندازه

 .شود احتمالى داد اين احتمال ميرفت كه ميان دو شخص مدتى مهمل مانده بود ولى زياده را نمى

. اسرائيل پس از سليمان دو فرقه شدند يكى سبط يهودا و بنيامين كه اوالد سليمان بر ايشان حكومت يافت زيرا بنى

و بنابر آنچه ما، در اعياد يهود . گانه كه ايشان را يوربعم غالم رحبعم بن سليمان حكومت كرد فرقه دوم اسباط ده

ماى بر يهود شدند و ميان اين دو فرقه جنگهايى روى خواهيم گفت ايشان را گمراه كرد و پس از او اوالد او حكمفر

 .داد

 جدول اسامى اشخاصى كه بر يهود از زمان خروج از مصر تا ساختمان بيت المقدس حكومت كردند

جدول ذيل سالهاى اشخاصى است كه چون بنى اسرائيل از مصر بيرون آمدند و بسوى بحر قلزم رفتند كه تا از آنجا 

بنابر آنچه در كتب اخبار ايشان ذكر شده، بر ايشان ( و تيه بيابانى است در حجاز بطور انحراف)د بگذرند و به تيه رون

 .حكومت كردند



ايشان را كتابى است كه سيدرعوالم گويند و تفسير اين كلمه سالهاى عالم است و اين كتاب سالهاى مدبرين و حكام 

ه گفته اولى ايشان نزديك شده و ما آنچه كه در هر دو نوع از بر يهود را از تورات كمتر دانسته و در برخى ساليان ب

 .كنيم كتاب ايشان است در اين جدول ذكر مى
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اند دور نيست كه  آرى در قومى چون بنى اسرائيل كه چندين مرتبه در ايشان قتل واقع شده و به اسارت برده شده

ها را كنار بگذارند و به كارى ديگر مشغول شوند تا آنكه  د، و بهتر اين است كه اين بحثچنين اختالفات روى ده

 .بامداد رستاخيز رسد

واليات و رياستها در سبط واحدى نبود، و پس از مرگ سليمان بن داود حكومت منشعب شد و قسمتى از حكومت 

ائيل رسيد؛ ديگر اينكه يهود در ترتيب سياست و براى سبط يهودا و بنيامين ماند قسمتى ديگر هم به ساير بنى اسر

نظم ملك طورى نبودند كه به اوقات قيام هريك از ملوك و پيشوايان احتياج داشته باشند و ايام پادشاهى او را جز به 

 .اند تدوين نكرده 33 حساب جليل
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كوشان پادشاه جزيره كه از آل لوط بود پس از يوشع بر ايشان غلبه يافت و  با اينكه برخى از يهود بر اين گمانند كه

هشت سال ايشان را مقهور داشت و پس از او عثينال قيام كرد و برخى از ايشان رياست عثينال را بيشتر از برخى 

 .اند ديگر گفته

گويند كه كمتر از اين مقدار بوده  گويند فالن كس چند سال حكومت كرد و جمعى ديگر مى افتد كه مى بسا اتفاق مى

و اين مدت مقدار عمر او بوده و يا چون دو نفر در يك مدت مذكورى بطور اشتراك باهم رياست داشتند از مقدار 

شود اگرچه مجمال با آنچه گفتيم موافقت دارد  آنچه از كتاب سيد رعوالم فهميده مى. گفته شده مراد اين خواهد بود

ر وقت نخستين عمارت بيت المقدس اختالف دارد گذشته از اينكه در ديگر احوال كه ما نقل ولى در تفصيل يعنى د

 .كرديم نيز اختالف است

  انتقاد دهريان از اقوالى كه مربوط به طول عمر گذشتگان است

ابراهيم  اند بخصوص آنچه را كه پيش از زمان برخى از نادانهاى دهريه آنچه را كه از طول عمر امم گذشته ذكر كرده

اند و به  اند آنان داراى اجسادى بسيار عظيم بودند اين اخبار را نيز قبول ننموده اند، و اينكه گفته بوده انكار كرده

ى امكان و داخل در  بينند طول عمر و عظمت جثه گذشتگان را بيرون از دايره مقياس بمردمى كه در عصر خود مى

ى خود دليل آوردند كه ايشان راجع باكثر عطيه كواكب در مواليد  به گفتهممتنعات دانستند و آراء علماى نجوم را 

 :اند چنين گفته

                                                           
 .پوشى كنند و بطور تقريبى ذكر شود حساب جليل يعنى از اعشار چشم  -( )  55



و در وتد و ربع مذكر  30هنگامى كه خورشيد در مواليد هيالج و كدخدا باشد يعنى در خانه و يا در شرف خود باشد

  آنوقت، سالهاى كبراى خود را كه 04باشد
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افزايد و زهره هيجده سال و مشترى  ، و ماه هم بيست و پنج سال بر آن مى01كند صد و بيست سال باشد عطا مى

دوازده سال و سالهاى موهوبه هريك از اين ستارگان ساليان صغرى خواهد بود، چه، بيشتر از اين توانا نيستند كه 

اقط باشد كه نتوانند چيزى كم كنند و و راس نيز در ببخشند بشرطى كه نظر موافق داشته باشند و دو نحس از آن س

برج باشد و دور از آن، بطورى كه در حدود كسوف نيز نباشد و چون همه اين شرايط جمع شد ماه ربع عطيه خود را 

شود و آن منتها مقدارى  رفته عمر مولود دويست و پنج سال مى هم افزايد كه سى سال باشد پس روى نيز بر مولود مى

كه عمر يكنفر انسان خواهد بود اگر قاطعى نداشته باشد و چون قوام جهان به آفتاب است و صد و بيست سال  است

  ساليان كبراى آنست پس عمر طبيعى صد و ده سال
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 .خواهد بود

و عقيده خود را برخالف « لسموات و االرضو لو اتبع الحق اهوائهم لفسدت ا»اند  اين فرقه به سود خود حكمى ساخته

 .اند اند بنا نموده آنچه منجمان گفته

  رد آراء دهريان و طول عمر گذشتگان

                                                           
 .خانه آفتاب برج اسد است و شرف آن در نوزدهمين درجه حمل  -( )  59
 .طالع، غارب، وتد السماء، وتد االرض: اند چهار وتد ذكر كرده  -( )   9
نويسد ف النكس كتابى در كدخدا و هيالج نوشت شرح   ايد كه مى كند مكرر ديده تاريخ الحكماى قفطى كه تأليف ات علماى پيشين را ذكر مى -(  )  9

تواند طف ل ازين سالها بگذرد يا نه و   قضيه آن است كه براى دانستن عمر مولودى بايد نخست بسالهاى تربيت او نظر كرد و بايد ديد كه آيا مى
قصود از سالهاى تربيت آن است كه چهار سال از دوره زندگى مولود بگذرد، پس از آنكه دانسته شد كه مولود را تربيت است يعنى بچهار سال  م

قبيل  خواهد رسيد بعدا بايد ديد كه آيا او را هيالجى هست يا نيست، و هيالج يكى امور پنجگانه است كه در كتب احكام نجوم مفصال ذكر شده از  
رجه طالغ و سهم سعادت و نزديكترين اجتماع و استقبالى كه پيش از تولد مولود دست داده باشد و پس از آنكه هيالج را بدست آوردند در  د

دهد، و در مايل وتد عدد   كند، در صورتى كه در وتد باشد عدد بزرگ مى گردند و كدخدا سه قسم سال دارد كه عطيه مى جستجوى كدخدا مى
اى جداگانه است   شرح اين مراتب بطور تفصيل و معناى قواطع يا معناى تفصيلى هيالج و كدخدا مستلزم تدوين رساله -زائل وتد عدد خردميانه، و در  

بر    كه پس از آنكه رساله مرتب شد، تازه سودى در آن نخواهد بود و اگر وظيفه من وف ادارى در ترجمه نبود اين قبيل موهومات را در قرن بيستم
و اگر شخصى  . ام آوردم چنانكه در برخى حواشى علم النفس شف ا درباره اف الك كه ابن سينا ذكر كرده همين سخن را مكرر نموده غذ نمىروى كا

 .بخواهد مزيد اطالعى يابد كتب زيادى در اين باب موجود است و بآنها رجوع كنيد
 z\E\E\ تا بود از كدخداه رونق هيالج z\ باد ز ق اطع برى عطيه عمرت     \

 خواجو



اند كه در بروج آتشين هزار سال  گويند كه براى اين كواكب ساليان عظيمى است كه در كتب خود گفته منجمان مى

بخشند از  علوى باشد، و سالهايى را كه آفتاب و زهره مى بخشند بشرط آنكه تدبير در آن بروج در دست كواكب مى

 .عمر اشخاص گذشته خيلى زيادتر خواهد بود

ى او خيلى وثوق دارند و تقدم او را منكر  اين ما شاء اللّه است كه استاد منجمان است و در احكام نجوم به گفته

اگر ميالد در تحوبل قران از )ى قران اوسط را نيستند و ما شاء اللّه بر اين گمان شده كه ممكن است آدمى سالها

اى بمثلثه ديگر باشد و طالع هم يكى از دو خانه زحل و مشترى باشد و هيالج نيز آفتاب در روز باشد و ماه در  مثلثه

زندگى كند و نيز اگر ميالد شخصى در تحويل قران بحمل و مثلثات آن باشد و شرايط ( شب در منتهاى قوت خود

جمع باشد مولود سالهاى قران اعظم را كه تقريبا نهصد و شصت سال است زندگى كند تا آنكه قران از نو  پيشين نيز

به وضع پيشين خرد برگردد و دانشمند نامبرده اين مطلب را در آغاز كتاب خويش در مواليد يادآورى نموده پس 

 .نجر شداستدالل اين قوم به عطيات كواكب درست نيامد و به عكس گفته ايشان م

التنبيه )بندند در كتاب  دهند با منجمانى كه اين اقوال را بكار مى مرا در اين سالها كه به هريك از كواكب نسبت مى

ام كه طريق اولى در استعمال  بيان كرده( الشموس الشافية للنفوس)گفتگويى است و در كتاب ( على صناعة التمويه

و قياس گذشتگان را بحاضران، طول عمر و بزرگى اندام اشخاص گذشته  و مشاهده مردم معاصر. آن سالها كدام است

 .دهد چندين قسم است كند و امثال اين قضايا كه در دوره زمان روى مى را از حد امكان بيرون نمى
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پذيرد و چون  ات صورت خارجى مىيكى آن است كه بايد در اوقاتى معلوم روى دهد كه بطور تعاقب در اين اوق

شود كه  شخص اين امور را در همان زمان كه ظرف خارجى آن است نه بينيد آنرا مستبعد خواهد دانست و گاهى مى

ها داخل در اين  شوند و جميع اكوان از تناسل حيوان و تالقح اشجار و بزور زراعات و ميوه بكلى امكان آنها را منكر مى

حاالت آنها را نداند سپس بيك درختى برسد كه اوراق آن ريخته شده و باو بگويند كه اين  بخشند كه اگر انسان

 .درخت در آتيه سبز خواهد شد و شكوفه و ميوه خواهد داد تا هنگامى كه نبيند بنظر او بعيد خواهد رسيد

اند تعجب  تان نيز تروتازهكه همواره در زمس و علت اينكه مردم بالد شمال از ثبات نخل و زيتون و آس و امثال آن

 .اند كنند همين است كه مانند آنرا در ديار خود نديده مى

شد و ليكن بطور اتفاق و چون زمانى را كه ظرف آن  بخش ديگر اشيايى است كه بطور غير منظم در روزگار واقع مى

حت خبر توام گردد و پيش از بود، منقضى شد جز خبرى از آن باقى نخواهد ماند و اگر اين قبيل اخبار با شرايط ص

اى جز قبول آن نخواهد بود اگرچه كيفيت و طرز علت آن شناخته  وقوع هم داخل در حد امكان باشد البته چاره

 .نشود

بخش ديگر اشيايى است كه به حالت سابق است يعنى براى وقوع آن دورى و ترتيبى منظم نيست و چون ماده از 

گذارى  نامند اگرچه من با اين نام رج شود اين قبيل اشياء را غلط طبيعت مىنظمى كه نوع بر آن جارى بوده خا

گذارم مانند حيواناتى كه داراى اعضاى زائده هستند و  موافق نيستم و نام آن را خروج ماده از اعتدال قدر و اندازه مى



اى يافت آنرا صورتى  ائدهچون طبيعت كه بحفظ انواع موكل است و بايد آنرا همواره بيك نهج نگاه دارد ماده ز

اى نفى يابد كه صورت نوعى را بر آن  گذارد و در حيوانات ناقص االعضاء، چون طبيعت ماده پوشاند و مهمل نمى مى

بخشد و برحسب طاقت و استعداد نفسى بر آن عطا و افاضه  بپوشاند با نقصان اعضاء، صورتى بر اين حيوان مى

 .نمايد مى
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  خلقت( زوائد و نقائص)دهد  بيان اشيايى كه بطور نادر روى مى

ى  از براى اين قسم ثابت بن سنان قره در كتابى كه در تواريخ نوشته حكايتى نقل كرده كه در سرّ من راى يك جوجه

منقار و سه چشم بود و نيز در  هندى ديد كه از تخم بيرون آمده بود و كامل و تام الخلقه بود و فقط در سر داراى دو

اى را كه روى آن شبيه روى آدمى بود و دو فك و  همين كتاب ذكر كرده كه در ايام حكمرانى توزن بزغاله مرده

دندانهاى او مانند فكين و دندان بشر بود آوردند و اين بزغاله يك چشم بيشتر نداشت و در پيشانى چيزى مانند دم 

 .داشت

ى مخرم بغداد مولودى بظهور رسيد كه در همان ساعت بمرد و هنگامى كه  گويد كه در ناحيه ىنيز در همين كتاب م

معز الدوله پسر عز الدوله بختيار حيات داشت آن مولود را بنزد عز الدوله آوردند و داراى بدنى كامل بود و هيچ نقصى 

سر كامل با تخطيط تمام و داراى چشم و و زيادى در آن نبود و فقط در بدن آن دو قبه آشكار بود كه داراى دو 

گوش و بينى و دهن بود و در ميان دوران آن فرجى بود مانند فرج زنان و در داخل اين فرج احليل ظاهرى ديده 

 .شد مى

هاى روم حكايت كرده كه براى ناصر الدوله در زمستان سال سيصد و پنجاه و دو دو مرد را كه از  نيز از يكى از بطريق

ديگر چسبيده بودند فرستاد و اين دو آرامى بودند و بيست و پنج سال از عمر آنها گذشته بود و هر دو ريش شكم بيك

داشتند و سنان بن ثابت نام آن دو را نيز ذكر كرده و پدر آن دو نفر نيز بهمراه آمده بود و اين دو نفر باهم روبرو 

توانستند يكى از اين دو در  كرده بود بطورى دراز بود كه مىبودند و فقط قسمتى كه اين دو نفر را بهم از جلو متصل 

گويد كه هريك از اين دو نفر را آالتى تام بود و  طرف راست ديگرى بايستد و اين جلدكش بيايد و مورخ مذكور مى

هم بود شدند و روى آن دو بسوى  جداگانه و اوقات غذا و تخليه اين دو مختلف بود و بر يك چهارپا دو پشته سوار مى

 .و يكى از اين دو نفر به زنها تمايلى داشت و ديگرى به كودكان

 گذارد اى را بيابد معطل نمى شكى نيست كه قوه طبيعت كه ملهم است اگر ماده

 124: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

سازد كه باهم باشند  چيز مىشود دو  كند و گاه مى و چون اين ماده افراط كرد و زياد شد اين قوه فعل را دو مرتبه مى

چسباند مانند آن دو نفر مرد آرامى كه گفته شد و گاهى هم يكى از آن دو  مانند توامين و گاهى هم آن دو را بهم مى

شود چنانكه حكايت  گذارد انواع تثنيه در ديگر حيوان بهمين صفت و يا بطورى ديگر ديده مى را در داخل ديگرى مى



يابند و گاه هم  يا را انواع بسيارى است كه چون يكى را بشكافند ديگرى را در داخل آن مىاند كه ماهيان در كرده

 .كند افتد كه طبيعت بدو مرتبه تضعيف كفايت نمى اتفاق مى

هايى كه دو مغز در  هايى كه توام است و بهم چسبيده و يا ميوه افتد مانند ميوه ى اين اقسام در نبات نيز اتفاق مى همه

دارند و اما انواعى را كه طبيعت دو مرتبه و متداخل هم ساخته مانند اترج كه در ميان آن اترجى ديگر يك پوست 

تواند تمام كند آنوقت در  افتد كه تثنيه و اتمام را طبيعت نمى چنين اتفاق مى مانند اترج رويى موجود است و گاه هم

د بجا واقع شده مثل انگشتهاى زيادى كه با آنكه از عدد دهد كه در جاى خو افزايد و يا اعضايى بمولود مى اعضاء مى

اند و زمانى هم بآن موضع كه بايد اين مواد بچسبد اليق و سزاوار نيست و  معهود زيادتر شده در جاى خود واقع شده

بود  شود غلط طبيعت ناميد مانند گاوى كه در عصر صاحب بن عباد و غلبه آل بويه در جرجان اين قبيل اشياء را نمى

و آنرا پير و برناى آن شهر ديده بودند و براى من حكايت كردند كه در جاى كوهان او نزديك گردن دست درازى 

داشت كه اين دست مانند دستهاى اصلى او تام الخلقه بود و داراى عضد و مفاصل و سم بود و باراده خود اين دست 

بيل زوايد را غلط طبيعت نام نهاديم كه منفعت در آن زائد را حركت قبض و بسط ميداد و از اين جهت ما اين ق

 .متصور نيست و در ضد موضع و خالف جهت خود قرار دارد

از براى همه اين اقسام و اشباه آن در ميان كتابهاى من كتابى خاص است كه براى شخصى كه خود اين قبيل 

 .ل نخواهد بودموجودات را نديده و يا شرائط درستى خبر با اين اخبار نيافته مقبو

 شود از قبيل حمير و نمير؛ اى به نسبى خاص منتسب مى همينطور كه طائفه
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يابد و در بلد ديگر اينطور  شود كه بيك مكان خاص اختصاص مى عمر هم اينطور است و نيز طول اعمار گاه مى

تر  نابر نقل اهل تحصيل اهل اين ديار از همه جاى جهان عمرشان طوالنىنخواهد بود مانند مردم فرغانه و يمامه كه ب

 .است و عربها و هنديان در طول عمر از اهل اين دو ديار معروفترند

 نقل عقيده ابو معشر بتوسط ابو سعيد شادان بر كميت عمر

كند كه مولد  چنين حكايت مىابو سعيد شادان در كتابى كه با ابو معشر در اسرار مذاكره كرده از ابو معشر بلخى 

پادشاه سرنديب را بنزد او فرستادند و طالع او جوزاء بود، و زحل در سرطان و آفتاب در جدى، ابو معشر حكم نمود 

سبحان اللّه : گويد كه من با ابو معشر گفتم ابو سعيد شادان مى. كه اين طفل دور اوسط زحل را زندگى خواهد كرد

از اوتاد در بحران رجوع خود راجع گشته پس بدين سبب جز دور اصغر خود را نتواند كدخداى او در بيتى ساقط 

اين مولود از اهل كشورى : بخشيد و بعلت اينكه راجع است بايد پنجاه سال هم از دور اصغر كم كرد ابو معشر گفت

شود با آنكه صاحب  فرتوت مىافتد كه شخص  اند و بسيار در آنجا اتفاق مى است كه در آنجا حكم به طول اعمار نموده

ام كه اگر كسى در آن كشور پيش از آنكه به دور اوسط زحل رسد  من اينطور شنيده: او زحل بوده و ابو معشر گفت

شوند و چون زحل در اقليمى كه تعلق بآن دارد به كدخدايى مستولى شود از  بميرد از سرعت مرگ او در شگفت مى

 .كند مگر اينكه ساقط باشد نقصان نمىدور اكبر و اوسط خود زياد چيزى 



 .02اكنون نيز زحل ساقط است گفت از شكل شكل نظر ساقط است نه از تدبير: گويد كه من گفتم ابو سعيد مى

و در جاى ديگر از كتاب خود حكايت كرده كه من نزد ابو معشر بودم كه ابو عصمه دوست و مالزم صفار از امرى كه 

دانى كه پدرت چند سال است مرده  مى: ترسيد از ابو معشر پرسيد، ابو معشر گفت ز آن مىدر داليل مولود او بود و ا

 :گفت
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دانى چند سال است  مى: آيا تو باين سن رسيدى، گفت من از سن پدرم گذشتم، ابو معشر گفت: آرى؟ ابو معشر گفت

پدر بزرگ تو چند سال : ام، ابو معشر گفت از سن مادر خود بيشتر عمر كرده دانم و من گفت آرى، مى: مادرت مرده

بمخالفتى كه مولد تو داللت دارد نظر كن كه آيا با عمر : ام ابو معشر گفت من هنوز بسن او نرسيده: عمر كرد، گفت

 :آرى موافق است: پدر بزرگت موافق است، گفت

عت بيشتر غلبه دارد و هر منحستى كه در مقدار عمر پدرش و يا ابو معشر گفت تو بايد بترسى سپس گفت كه طبي

 08تواند كه از كيد آن نحوست بدر رود مادرش و يا جد پدرى او باشد و انسان به آنمدت برسد جز بشهادات قوى نمى

پس ابو معشر در اين مورد نيز تصديق كرد كه طول عمر نيز مانند نسبى خاصى است كه برخى طوائف دون برخى 

اند براى ايشان سودى  شوند پس در نتيجه آنچه را كه دهريان از گفته اصحاب نجوم دستاويز كرده يگر بآن نائل مىد

دانند بلكه مطابق اقوال و آراء ايشان كه نقل  نخواهد داشت زيرا چنانكه دانستيد علماى نجوم طول عمر را ممتنع نمى

 .شمارند شد امرى واجب مى

ايشان توجه كند خواهد ديد كه عمده اعتماد اين دسته به گفتار هنديان بوده كه به  ى اگر درست شخص به گفته

گويند بتى داريم كه از سنگ تراشيده شده، و در گردن او طوقهاى  اند زيرا مردم هند مى دروغهاى ايشان تكيه نموده

رند بيشك مدت زيادى خواهد زيادى از آهن است كه تواريخ ده هزار سال هند است و چون اين مقدار را بشمار آو

اند كه پادشاه جماال بدهر، و آن شهرى است كه هليليج و  كه هنديان بر اين گمان: شد و چون با اين جماعت بگوييم

 را 04 املج و بليلج

                                                           
پس از اين عبارت در كتاب يك سطر و نيم عبارت ديگر است كه ابدا ربطى بماقبل ندارد و پيش از آن مقدارى حذف شده و آن عبارت اين   -( )   9

 (.ر اق ليم دون اق ليمو اسرار الثانى كثيرة و كذلك هو فى بئر تحت االرض و للتحير فى هذه الحاله امر عجيب ف اقروا فى هذا الموضع بطول اعما) است
خالصه اين مطالب اين است كه اگر باحكام نجوم هم براى طول عمر ق ائل شويم تازه بطور مطلق نيست و نسبى است برحسب امكنه و اشخاص    -( )   9

 .كند تف اوت مى
گويد كه آنرا   بو ريحان در كتاب جواهر مىخورند و ا هاى سياهى است و پيرمردها براى ضعف چشم مى گويند دانه هليلج را بتخفيف هليله مى -( )  91

شود و امله را اطباى قديم براى رنگ مو و قوت معده و ازاله   آورند و از كابل بديگر بالد حمل مى از جالهندر كه يكى از بالد هند است به كابل مى
 .ل اين كلمات بترتيب هليله، آمله، بليله استشود و اص بردند و بليلج نيز يكى از ادويه است كه از هند آورده مى بوى بد دهان بكار مى

 :مولوى گويد
 z\E\E\ آب آتش را مدد شد همچو نفت  z\ از هليله قبض شد اطالق زفت  z\روغن بادام خشگى مينمود z\از قضا سر كنگبيز صفرا فزود      \

 :ويدهليله براى اطالق مزاج بكار ميرفته كه چون قضا آيد كار او برعكس ميشود، ناصرخسرو گ
 z\E\E\ موى را شويى به آب آمله z\ چون نشويى دل بدانش همچنانك      \

 :گويد باز مى
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گرفت  رفت و زن مى شد و بشكار مى ىآورند دويست و پنجاه سال عمر كرد و مانند جوانان بر اسب سوار م از آنجا مى

ولى بتوسط معالجه و دواء بر اين كارها قادر بود اين حكايات را انكار خواهند نمود و خواهند گفت كه هنديان دروغگو 

ى ايشان اعتماد كرد و آن  توان به گفته دهند و نمى هستند و دقت نظر ندارند و خود را در علوم به وحى نسبت مى

 .كنند كه ركاكت روش خود را در باب دين و ثواب و عقاب اخروى و عذابهاى جسمانى انكار كنند وقت شروع مى

وَ إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ »  و يا اينكه گفته است «بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ»  اينكه خداوند در قرآن مجيد فرموده

كنند هرچند  ودش اين طايفه است كه بآنچه كه مطابق مذاق ايشان است اقرار مىمقص «فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ

 .نمايند خيلى ضعيف باشد و با هرچه مخالف عقيده ايشان است مخالفت مى

  ى يك مقاله در عمر طبيعى از ابو عبد اللّه حسين بن ابراهيم طبرى نقل خالصه

اى ديدم كه كميت عمر طبيعى را معلوم كرده بود و منتهاى عمر  لهاز ابو عبد اللّه حسين بن ابراهيم طبرى ناتلى مقا

دانست ولى كسى كه بطور اطالق  طبيعى را صد و چهل سال خورشيدى دانسته بود و بيشتر از اين مقدار را روا نمى

كه گفته است شود بايد دليلى بياورد كه توليد اطمينان كند و ناتلى برهان بر اين قول نياورده جز اين نمى: گويد مى

 .آدمى را سه كمال است

 .از عمر او بگذرد( سابوع)يكى آن است بحدى رسد كه بتواند توليد مثل كند و آن وقتى است كه دو هفت سال 
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در آغاز چهل و كمال دوم آن است كه نفس فكرى و ناطقه آن تام و تمام گرد و عقلش از قوه بفعل آيد و اين كار 

ى مردم را اداره كند و يا  دومين سال عمر او خواهد بود و كمال سوم آن است كه اگر به فرمانروايى رسيد بتواند همه

اگر خانواده تشكيل بتواند امر خانواده را اداره نمايد و يا اگر تنها ماند خود را اداره نمايد و رويهمرفته مجموع اين 

 .كماالت صد و چهل سال است

ندانستم كه ابو عبد اللّه ناتلى اين اعداد را بچه نسبت استخراج كرده با آنكه تناسبى نه در ميان خود آنها و نه در 

تفاضل آنهاست و اگر همه ما مسلم بداريم كه عدد كماالت انسان سه بيشتر نيست و آنچه را كه او شمرده ما 

شود  ه رويهمرفته صد سال و يا هزار سال و يا دو هزار سال مىبشماريم و در آخر كار اگر از برهان نترسيم بگويم ك

 .ميان ما و ابو عبد اللّه فرقى نخواهد بود

                                                                                                                                                                                     

 z\E\E\ روى بشويى همى به آمله و گل z\ پاى ز گل بركشى بطاعت به زانك     \



رسند و خدا به  بينيم كه برخى از معاصران ما به كماالت مذكور در غير اين زمانها كه او معلوم كرده مى با آنكه ما مى

 .مقصود ناتلى از ما داناتر است

شود ولى بمحض اينكه از زمانهاى دور چنين  سام اگرچه در عهد ما و يا قريب بزمان ما ديده نمىاما عظم و بزرگى اج

باشد و از بزرگى  مطالبى را نقل كنند نبايد اين امر را جزو ممتنعات شمرد و اين تورات است كه در دسترس ما مى

گذرد و اين اخبار را خواندند  و تورات مىكند و بنى اسرائيل در ساليان متمادى كه از بد جباران گفتگو مى. ابدان

تكذيب نكردند و به هيچ قسم طعنه بصحت آن روايات نزدند و اگر واقعا مردمى بسيار عظيم الجسم پيش از ما نبودند 

ماند كه هر مردى تنومند و بلندقد را بايشان مانند كنند چنانكه به قوم عاد تشبيه  حكايات آنها در زبانها باقى نمى

كنم كه دشمنان ما قوم عاد را تصديق نكنند زيرا چيزهايى را كه از عهد عاد نزديكتر و  ند ولى گمان مىكن مى

نمايند و براى گفته خود داليل بسيار آوردند كه با كوچكترين دليلى كه براى رد  حكايات آن روشنتر است انكار مى

 .نمايند كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره مىهاى قوى فرار  مساوى نيست و از قبول حجت. قول ايشان گفته شد

دانم كه در آثار مردم عظيم الجثه كه اكنون در غارهاى كنده شده در كوههاى سخت موجود است و در قبور آنها  نمى

  و در استخوانهاى مدفون در اين قبور كه
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تواند  اى بد بو شده كه جز پس از آنكه بينى خود را شخص ببندد نمى دازهگويى از بزرگى استخوان شتر است و بان

گويند و اجماع مردم آن نواحى بر اين است كه مقصود از اهل ظلمه ايشان هستند و  وارد مقابر ايشان شود چه مى

كنند باين  ود را كج مىهاى خ چون دشمنان نام يوم الظلمه را بشنوند از راه تكبر و غرور بينى خود را باال كند و چانه

 .اند و اللّه حسبهم و لنا اعمالنا و لهم اعمالهم ى عوام پا بيرون نهاده گمان كه ايشان مردمى فاضل هستند و از دايره

 جداولى در تاريخ ملوك آثور

در برخى كتب جداولى ديدم كه مدت پادشاهى ملوك آثور را كه اهل موصل باشند و مدت سلطنت ملوك قبط را كه 

زيرا اسكندر در دم مرگ )در مصر بودند و همچنين مدت پادشاهى ملوك بطالسه را كه مفرد آن بطلميوس است 

وصيت كرده بود كه هريك از يونانيان كه بسلطنت رسد خود را باين نام موسوم نمايد تا باعث ترس مردم باشد، چه 

را كه پس از بطالسه بودند ذكر كرده بود و و نيز تواريخ ملوك روم ( معناى اين واژه مردى حربى و جنگى است

ساليان مذكوره در آن كتب از مولد ابراهيم تا اسكندر دو هزار و نود و شش سال بود كه از آنچه يهود و نصارى و 

گويند بيشتر است و من آن جدولها را بعينه در اين فصل نقل كردم و زمان با ما مساعدت نكرد كه  اصحاب قرانات مى

ام تصحيح و اصالح كنم و اگر كسى بر اين مطالب واقف شد براى آسان كردن راه علم  ن ملوك را كه شنيدهنامهاى اي

و رفع زحمت از ديگران نامهاى مذكور را تصحيح كند و نبايد كه اين اسامى ديگر جداول را جز شخصى كه بحروف 



 04 نساخ كند زيرا اين نامها را اگر وراقينجمل عارف است و در تصحيح نامهاى گفته شده توجهى و عنايتى دارد است

 :نقل كنند فاسد خواهند نمود و جز در ساليان زياد اصالح آن ممكن نخواهد بود و جداول منقوله بدين قرار است
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طنت ايشان سيصد و پنج نامهاى پادشاهان اثورى كه اهل موصل بودند و عدد ايشان سى و هفت نفر است و مدت سل

  سال است
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كنند كه يونس در عهد او به نينوى مبعوث شد و مردى از عجم كه نام او بعبرانى  مردم باختر از پادشاه اخير نقل مى

نكه او را شكست داد و اك و بتازى ضحاك بر اين پادشاه خروج كرد و با او جنگ نمود تا آ ارباق است و بفارسى ده

پادشاه را بكشت، و خود به سلطنت رسيد تا آنكه كيانيها كه پادشاهان بابل بودند و اهل بابل ايشان را كلدانيان 

 .گويند به پادشاهى قيام كردند و مدت حكمروايى پادشاه مقتول بدست ضحاك هفتاد و دو سال بود مى

ان حكامى بودند كه از ناحيه پادشاهان كيان در بابل حكومت نمودند و شود كيانى داشت بلكه كلداني كلدانيان را نمى

مقر سلطنت كيانيان بلخ بود كه چون به كلده رسيدند مردم باختر ايشان را كلدانيان گفتند و اين نام حكام قبلى اين 

 .سلسله بود

و سه سال از تبلبل السن اند كه نمرود بن كوش بن حام بن نوح پس از آنكه بيست  برخى از مورخين نقل كرده

گذشت در بابل بپادشاهى رسيد و نخستين كشورى كه در دنيا پيدا شد كشور بابل بود و تبلبل ( بلكنت افتادن زبانها)

اند تا آنكه  اند نامبرده السن با مولد ارغو در بابل مصادف شد و ملوك ديگرى را كه پس از نمرود سلطنت كرده

به ملوك آثور رسيد كه جدول پيشين نامها و مدت سلطنت هريك از ايشان را روشن سرانجام حكومت و فرمانروايى 

 .ساخت

 :و جدول اين دسته پادشاهان كه پيش از ملوك آثور بودند، بنا به عقيده يك دسته از مورخين، به قرار زير است

  ملوك بابل

 10/ سط/ نمرود بن كوش

 144/ فه/ فمنوزس

 221/ عب/ صاميرس

                                                           
فروختند و ابن نديم صاحب   وشتند و مىكرد و كتابهاى خطى را از روى نسخ مين اى خطاط را جمع مى وراقين بمنزله مطابع بودند و يك نفر عده -( )  94

ى خود بحث   فهرست وراق بوده اين است كه نامهاى كتب معموله آن عصر را در كتاب خود جمع كرده و راجع به صنعت وراقه ابن خلدون در مقدمه
 .كرده است



 281/ ى/ ارفخشاط

 241/ ه/ ها ببابل مسلط شدند بابل بدون پادشاه ماند تا آنكه آثورى
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من تاريخ پادشاهان بابل را از آغاز شاهى بختنصر اول تا بمرگ اسكندر بنّاء كه تاريخ ايشان تمام شد و نوبت به 

اين جدول تصحيح كردم هرچند كه نتوانستم نامهاى ملوك  بطالسه رسيد بدست آوردم و مدت هريك از ايشان را در

 .را از راه سماع تصحيح كنم و فقط هيئات حروف نامهاى ايشان را در اين جدول نقل نمودم و جدول اين است

 جمله سالها/ مدت پادشاهى هريك/ جدول ملوك كلده

 يد/ يد/ بختنصر اول در مجسطى مبداء تاريخ از اين پادشاه است

 يو/ ب/ ناصر نديوثنيوخذ 

 كا/ ه/ حيريفون ذخنريروفور

 كو/ ه(/ ايلوليو)ايلوعو 

  لح/ يب/ مردوقنفد

  مج/ ه/ اريقنيو

  مه/ ب/ ابسليطيس

  مح/ ج/ بيس بيل

 ند/ و(/ اوفراندييو)اوفرايديدر 

  نه/ ا(/ اريغبل)ارسعل 

 نط/ د(/ ميسيموروقش)سسلموردقش 

 سز/ ح/ ابسليطيس دوم

  ف/ يج(/ اسريدينو)اريدينو 

  ق/ ك/ سسدوكن



  قكب/ كب(/ نابوفلسروقينلدن)فلسرورفيلدن 
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  قمج/ كا/ نيوخذ ناصر

 قفو/ مج/ بختنصر فاتح بيت المقدس

  قفج/ ب/ برخاللتغز

  قصب/ د/ بلطشاصر

 رط/ يز/ داريوش مادى اول

  ريح/ ط/ كورش بانى بيت المقدس

 ركو /ح/ قومبسوس

  رسب/ لو/ داريوس

  رفج/ كا/ احشيرش

 شكو/ مج/ ارطخشست اول

  شمه/ يط/ داريوس

  نسخه بدل سص -شصا/ مو/ ارطحشست دوم

  تيب/ كا/ اخوس

 تيد/ ب/ فسرون -قنرون -فيرون

  تك/ و/ داريوش بن ارسيخ

 نكد -ب ن -تكح/ ح/ اسكندر بن ميقدون بنّاء

 پس از اين تاريخ به فيلفس منتقل شد

 ى مصر مهاى فراعنهنا



نفر است بغير از پادشاهان ايران كه در مصر سلطنت  84نامهاى پادشاهان قبط كه در مصر بودند و شماره ايشان 

 .كردند و مدت سلطنت ملوك قبط با ملوك ايران رويهمرفته هشتصد و نود و چهار سال است

 113/ قعع/ جمله سالها ديوسفوليطا/ مدت سلطنت هريك
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 244/ كو/ سماناداوس

 844/ قا/ سوساتاس

 840/ د/ نفخراس

 813/ ط/ امانافوثاس

 824/ و/ اسخوريس

 888/ ط/ فسيناخيس

 813/ له/ فسوسايس

 830/ كا/ سسوناخوسيس

 444/ يه/ اساراثون

 413/ يج/ طاقالوثيس

 442/ كه/ فطافاسطس

 441/ ط/ اساراثرن

 411/ ى/ فساموس

 444/ مد/ فانانينواساو

 411/ يب/ ساباقون حبشى

 420/ يب/ سبيخس

 440/ ك/ طراخوس حبشى



 411/ يب/ امراس حبشى

 423/ ز/ اسطافينالش

 414/ و/ ناخفاسوس

 432/ ح/ ناخو

 121/ مد/ فساماطيقوس

 182/ و/ نجنوقا

 240/ يز/ فساموثاس

 182: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 114/ كه/ وافرس

 411/ مب/ يساماس

 384/ فيد/ اهل فارس تا داريوش

 381/ و/ امرطيوس

 342/ و/ نافرطاس

 344/ يب/ اوخرس

 341/ ب/ فساموث و موثاطوس

 310/ يج/ ناقاطانباس

 311/ ز/ طوس

 304/ يح/ ناقاطانباس

 سپس تاريخ از ايشان و از كلدانيان به اسكندر يونانى منتقل شد

  جدول سلطنت بطالسه و قياصره



 .شود دهيم، و تاريخ از فيلفس به سه بخش مى ل ساليان پادشاهى بطالسه و قياصره را پس از اين جدول قرار مىجداو

قسم اول سالهاى فيليفسى است و قسم دوم سالهاى اغسطسى و قسم سوم سالهاى دقلطيانوس و سالهاى بخش اول 

ه مكبوس است و قسم سوم مانند قسم سالهاى اسكندرانيهاست كه مكبوس نيست و قسم دوم سالهاى روم است ك

دوم است جز اينكه باين پادشاه تاريخ از نو آغاز شد زيرا وقتى سلطنت باو انتقال يافت در خانواده او بماند و آنانكه 

پس از او بودند تمام مسيحى شدند و تاريخ غير از او، اگرچه چندين مرتبه سلطنت از خانواده او زائل شد، ذكر نشده 

 .موعود بقرار زير استو جداول 

  نامهاى پادشاهان شهر مقدونيه كه يونانيان باشند و ملقب به بطالسه

 جمله سالها/ مدت سلطنت هريك

 1/ ز/ فيلفوس

 188: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 11/ يب/ كه دومين باشد -اسكندر بن فيلفوس

 10/ ك/ بطلميوس بن ارنبا النطقى

 11/ لح/ نسخه بدل دوستدار برادر كه تورات را به يونانى نقل كرد -دار پدربطلميوس فيالدلفوس دوست

 142/ كه/ 01 زرگر اول -بطلميوس اورغيطس صائغ اول

 110/ يز/ بطلميوس فيلمطور دوستدار مادر

 148/ كد/ بطلميوس افينفيس زرگر دوم

 113/ له/ بطلميوس فلوفطور مخلص

 241/ كه/ بطلميوس اورغيطيس اسكندر دوم

 148/ لو/ ظاهر اين است كه دوستدار خير باشد -طلميوس سوطر حديدى دوستدار حيلب

 212/ كط/ بطلميوس ديونسيس خيّر

 214/ ن ب كد -جد/ كلوپترا تا آنكه غائيوس ايوليوس در روم بسلطنت رسيد
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 210/ دز/ و پس از اين تا آنكه غائيوس مرد و پسر او اغسطس

 204/ يدو/ او را كشتبشاهى رسيد و پس از اين تا آنكه 

و در اينكه كلوپترا را بطلميوس بگوييم اختالفى موجود است زيرا كه او زن بود و در اسكندريه به سلطنت رسيد و 

 .گفتيد و و به رومى ايوليوس و معناى آن پادشاه جهان است ملكه اسكندريه را گائيوس مى

  نامهاى ملوك روم

ميه اقامت داشتند و مقصود از بنو االصفر ايشانند چه بصوفر بن نفر بن عيص ملوك روم به قياصره معروفند كه در رو

 .اند منسوب( ع)بن اسحق بن ابراهيم 

 184: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 جمله سالها/ اند نامهاى پادشاهان روم مدتى را كه هريك سلطنت كرده

 48/ مج/ اغسطس قيصر پس از آنكه كلوپترا را كشت

 14/ كب/ بن اغسطس طيبروس

 10/ د/ غائيوس

 38/ يد/ و شمعون الصفا 01 قلوديوس كشنده پولس سليح

 01/ يد(/ نرون)ى مومنان  نارون ملعون كشنده

ايسفسينوس پس از يكسال از پادشاهى خود با اهل فلسطين جنگ كرده و در مدت سه سال يهود را در بيت 

و يهود را كشت و از هم پراكنده كرد و شرايع ايشان را پايمال  المقدس محاصره كرد و بيت المقدس را خراب نمود

 141/ ى/ نمود

 114/ ج/ طيطوس

دميطانوس در سال نهم از سلطنت او يوحناى صاحب انجيل نفى بلد شد و در يك جزيره پنهان شد تا آنكه قيصر 

 124/ يه/ بمرد سپس بمدينه افسوس رفت و در همانجا سكونت گزيد

 181/ ا/ ناروس

 144/ يك/ رايانوسط
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 111/ كا/ ادريانوس اين همان است كه بيت المقدس را خراب كرد

 گويد كه در انطونينوس اين شخص است كه عمارت بيت المقدس را بحالت نخستين برگردانيد و جالينوس مى

 184: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 130/ كج/ آغاز پادشاهى او كتابى در تشريح تأليف كرد

 221/ لب/ مدوسقو

 241/ كه/ خ اساروس و انطنيوس ساوسطس

 244/ د/ خ انطنيوس -انطينوس بتنهائى در آخر ايام پادشاهى او جالينوس مرد

 218/ يج/ اسكندروس بن مما و معناى آن عاجز است

 211/ ج/ ماكسيميانوس

 212/ و/ خ جورديانوس غورديانوس

 213/ و/ فيليفس

 210/ ا/ داقياوس صاحب اصحاب كهف

 232/ ج/ غالوس

 231/ يه/ خ ولريينيوس دييوس

 233/ ا/ قلوديوس

 204/ و/ اوريلنيوس

 841/ ز/ فروبس

 842/ ب/ قارس وقارينس

  اسامى ملوك روم در عهد مسيحيت روم

  مدت سلطنت هريك



  سالهاى دقاطيانوس

 21/ كا/ دقلطيانوس

ساخت و در سال اول پادشاهى او مادرش  اول پادشاهى كه مسيحى شد و سور قسطنطنيه را او -قوسطنطنيوس

  هيالنه در جستجوى چوب دار عيسى شد تا آنكه بيافت و در سال

 181: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 48/ لب/ نوزدهم پادشاهى او اساقفه در نيقيه جمع شدند و شرايع نصرانيت را وضع كردند

 11/ كد/ قوسطنطنيوس

 10/ ب/ يوليانوس كافر

 34/ ا/ يانوسولنتن

 04/ يد/ ووليس كه در كاهدان در حال فرار كه آتش زده شد بسوخت

 111/ يز/ ثاوذسيوس كبير

 124/ يج/ ارقاديوس پسرش

 111/ مب/ ثاوذوسيوس صغير كه در زمان اونسطورس لعنت شد

 112/ و/ مارقيانوس و فلخاريا زن او كه در زمان ايشان يعقوبيه لعنت كرده شدند

 104/ يح/ از اوساط مردم بود الون كبير كه

 241/ يز/ زنيون ارمنياقى كه يعقوبى بود

 284/ كز/ انطاسيوس بانى عموريه و يعقوبى بود

 248/ ط/ يوسطنيس

 834/ لز/ يوسطيانوس بانى كنيسه رها

 204/ يد/ طيبريوس

 203/ يد/ ماوريقوس كه كسرى را بر بهرام چوبين كمك كرد



 813/ ح/ ر قسطنطنيه او را محاصره كردفوقا كه شهر بران صاحب كسرى د

 840/ ال/ هرقلس حكيم

 844/ ا/ قسطنطين پسرش كه در گرمابه ذبح شد

 811/ كز/ قسطنطيس

 181: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 808/ يو/ قسطنطينس

 448/ ى/ يوسطنيانرس كه روميان بينى او را بريدند

 441/ ج/ دلنطوس در پيرى كه خيلى ضعيف شد استعفا دا

 418/ ز/ طبريوس افسماروس

 410/ و/ يوسطنينوس بينى بريده

 422/ ج/ فيلبقوس

 424/ ب/ انسطلس اطلميوس چون از جنگ عاجز شد خلع گشت

 424/ ا/ ثاوذوسيوس مسلمة بن عبد الملك او را محاصره كرد

 440/ كد/ الون اكبر كه مسلمه را فريب داد و از قسطنطنيه رد كرد

 438/ لد/ ون اكبرقسطنطين بن ال

 431/ د/ الون اصغر پسر قسطنطين اكبر

 444/ يح/ قسطنطين اصغر پسر الون اصغر

 414/ ه/ اغسطه زنى بود كه امور كشور روم را بدست گرفت

 421/ يح/ نقفورس و استيراق بن نقنورس

  ب/ ميخائيل بن جورجس



 ز/ الون تا آنكه ميخائيل در معبد او را بكشت

  زه/ ى كشنده الون بن ثوفيل بن ميخائيل قسطنطينىميخائيل قسطنطين

  ج ه/ بسيل صقلبى كه آخرين پادشاهان روم بود

 183: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 (روم شرقى)پادشاهان قسطنطنيه 

د نقل بنابر آنچه حمزة بن حسن اصفهانى از وكيع قاضى نقل كرده كه او از كتابى كه يكى از پادشاهان روم نوشته بو

 .نموده

 جمله سالها/ مدت سلطنت هريك

 ماهها/ سالها/ ماهها/ سالها

 4/ ال/ 4/ ال/ قسطنطين پسر هيالنى مظفر

 4/ نه/ 4/ كد/ پسر او قسطنطين

 و/ نز/ و/ ب/ پسر برادرش يوليانوس

  ج/ سح/ ط/ ى/ ثيدوس

  ج/ عد/ 4/ و/ غردينوس و االنطنيوس

 و/ فز/ ج/ يج/ ارقادس بن ثيدوس

 و/ قكط/ 4/ مب/ بن ارقادس ثيدوس

 و/ قنح/ 4/ كط/ مركينوس

 و/ قعد/ 4/ يو/ الوى اكبر

 و/ قعه/ 4/ 1/ الوى اصغر

 و/ قصب/ 4/ يز/ زينن

  ى/ ريط/ د/ كز/ نسطاس



 ز/ رال/ ط/ يا/ انطليس

  ى/ رسط/ ج/ لح/ سطروندس كه در پادشاهى او پيغمبر متولد

 1/ رعج/ ج/ د/ اصطفانوس

  ه/ رصج/ د/ ك/ ر ايام او بودمرقينوس كه مبعث د

  ه/ شا/ 4/ ح/ فوقس كه هجرت در عهد او بود

  ه/ شلب/ 4/ ال/ هرقل و پسرش كه در پادشاهى او پيغمبر وفات كرد

  ه/ شسنر/ 4/ كه/ قسطنطين بن هرقل

 180: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

  ه/ شفد/ 4/ ير/ قسطنطين پسر زن هرقل

  ه/ شصد/ 4/ ى/ قسطنطين بن هرقل

  ه/ شصز/ 4/ ج/ شود الوى كه اليون نيز خوانده مى

  ه/ تيا/ 4/ ز/ طباروس

  ه/ تيز/ 4/ و/ اسطينوس

  ه/ تكج/ 4/ و/ انسطاسيوس

  ه/ تكه/ 4/ ب/ ثيذوس

  ح/ تن/ ج/ كه/ الوى در زمان سلطنت او شيرازه ملك بنى اميه از هم گسيخت

  ح/ تنر/ 4/ ه/ اين دو يك نفر با مدت پادشاهى خود ساقط شده الوى بن قسطنطين ظاهر اين است كه ميان

  ح/ تسه/ ى/ ط/ قسطنطين بن الوى

 يا/ تعا/ ه/ و/ قسطنطين

 يا/ تعو/ 4/ ه/ ارينة كه پادشاهى را از پدرش گرفت



  ى/ تفر/ يا/ ح/ نقفور كه در ايام هارون الرشيد بود

  ى/ لغو/ ب/ 4/ استيراق بن نقفور

  ه/ تعو/ ه/ ز/ پسرش ميخائيل

  ح/ تصح/ ج/ كب/ ثوفيل پسرش

  ح/ ثكو/ 4/ كح/ ميخائيل بن ثوفيل در عهد معتز سلطنت از اين خانواده منتقل شد

  ح/ ثمو/ 4/ ك/ بسيل صقلبى

  ح/ 4/ كو/ اليون بن بسيل در سال رعج در ايام معتمد بود

  ى/ ب/ 1/ اسكندروس بن بسيل در سنه رسط در دبيله مرد

 سر اليون در سنه شاقسطنطين پ

 144: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

شاه  اند گل گويند و لقب آن كوشاه است يعنى پادشاه كوه و برخى هم گفته اما ايرانيان انسان اولين را كيومرث مى

 .اند كه معناى كيومرث شخص زنده است زيرا در آنوقت هيچكس نبود و نيز گفته 03 يعنى پادشاه گل

بخش او تا زمان تسلط اسكندر به كشور ايران و قتل دارا : يرانيان از آغاز كيومرث بسه بخش تقسيم شدهتاريخ ا

 .بدست او و چون اسكندر به ممالك ايران چيره شد خزائن حكمت ايرانيان را ببالد خود حمل كرد

 .بحال خودشود تا ظهور اردشير بن بابك و آرامش كشور  بخش دوم از زمان غلبه اسكندر آغاز مى

بخش سوم از زمان ظهور اردشير بابك تا وقتى كه يزدگرد بن شهريار كشته شد و ملك و مملكت از دست ساسانيان 

 .بيرون رفت و اسالم ظهور نمود

 ى ايرانيان در مبداء جهان و طرز پيدايش بشر عقيده

و اعجاب خداوند بعالم و در حقيقت ايرانيان در مبداء جهان و در تولد اهرمن كه ابليس باشد از انديشه خداوند 

خداوند در امر اهرمن حيران : انگيز است مانند اينكه گويند آور و حيرت اند كه بسيار شگفت كيومرث سخنهايى گفته

شد و پيشانى او عرق كرد و آن عرق را مسح نمود و به كنار ريخت و كيومرث از اين عرق جبين آفريده شد سپس 

رستاد و اهرمن را مقهور كرد و بر اهرمن سوار شد و بگرد عالم بگشت تا آنكه اهرمن از كيومرث را بسوى اهرمن ف
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ترسى؟ كيومرث گفت اگر من بدر دوزخ برسم بسيار خواهد ترسيد و چون  كيومرث پرسيد تو از چه چيز بيشتر مى

رد و كيومرث را زمين زد و اى بكار ب اهرمن در اثناء اينكه دور جهان ميگشت و به در جهنم رسيد چموشى كرده حيله

خواهم ترا بخورم و از كجاى اندام تو آغاز كنم؟ كيومرث گفت از  اهرمن بر روى او افتاد سپس از كيومرث پرسيد مى

پاى من شروع كن تا آنكه مدتى كم بحسن و خوبى جهان نظر نمايم چه، ميدانست كه اهرمن گفتار او را بطور 

كه اهرمن شروع كرد و كيومرث را از سر مشغول خوردن شد تا آنكه بجايگاه  واژگون خواهد بكار بست و اين بود

 دان و ظروف منى در تخم

 141: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

پشت او رسيد كه دو قطره منى از پشت كيومرث بزمين ريخت و ريباس از آن روييد و ميشى و ميشانه كه بمنزله 

بوته ريباس متولد شدند و برخى ملهى و ملهيانه گويند ولى مجوس خوارزم ميشى  آدم و حوا هستند از ميان اين دو

 .خوانند و ميشانه را مرد و مردانه مى

حكايت مزبور بشرحى كه گفته شد از ابو لحسن آذر خوراى مهندس شنيدم و ابو على محمد بن احمد بلخى شاعر در 

ى ديگر نقل كرده، پس از آنكه بزعم خود حكايت گفته شاهنامه همين روايت را كه حاكى از بدو خلقت است طور

شده را از روى كتاب سير الملوك ابن مقفع و كتاب محمد بن جهم برمكى و كتاب هشام بن قاسم و كتاب بهرام بن 

 مردانشاه مؤبد مدينه شاپور و كتاب بهرام بن مهران اصبهانى تصحيح نموده و بعدا نيز اين اخبار را بزعم خود با آنچه

گويد كه كيومرث سه  بهرام مجوسى ذكر كرده مقابله نموده، و اين مرد شاعر يعنى ابو على محمد بن احمد بلخى مى

هزار سال كه هزار سالهاى حمل و ثور و جوزا باشد در بهشت درنگ كرد سپس بزمين هبوط نمود و سه هزار سال 

مان در زمين گذرانيد تا آنكه بتوسط اهرمن شرور و ديگر كه هزار سالهاى سرطان و اسد و سنبله است بطور امن و ا

گويند كه كو در لغت پهلوى به معناى جبل است و  بديها آغاز به پيدايش گذاشت و بدين جهت كيومرث را كوشا مى

اى اعم از انسان و حيوان بر روى  اى ايزد تعالى كيومرث را حسن صورت و خوبرويى داده بود كه چشم جنبنده باندازه

گويد كه اهرمن را پسرى بود بنام  افتاد و شاعر بلخى مذكور مى شد و بيهوش مى افتاد مگر اينكه مبهوت مى مىاو ن

خزوره و اين پسر بفكر كشتن كيومرث شد و كيومرث او را بكشت تا آنكه اهرمن به خداوند شكايت از كيومرث نمود 

مرث خونخواهى كند و اوال عواقب گيتى و قيامت و و براى حفظ عهدى كه ميان خدا و اهرمن بود خواست كه از كيو

غيره را به كيومرث نشان داد و كيومرث كه اين امور را ديد بمرگ مشتاق شد و خدا كيومرث را بكشت و دو قطره از 

پشت او در كوه دامداذ كه در اصطخر است چكيده و از اين دو قطره دو بوته ريباس كه در آغاز ماه نهم اعضايى بر 

  هويدا گشت روييد و در آخر ماه نهم اعضاى اين دو ريباس كامل شد و باهمآنها 
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نياز بودند و هرگز  انس گرفتند و ميشى و ميشانه اين دو نفر هستند و پنجاه سال زندگى كردند و از طعام و شراب بى

هاى درختان را  ت پيرمردى به آنان ظاهر گشت و گفت ميوههيچگونه غمى در دل نداشتند تا آنكه اهرمن بصور

بخوريد و خود نيز شروع بخوردن كرد و نيز شرابى براى ايشان تهيه كرد و ميشى و ميشانه آنرا نيز آشاميدند و از 

ز حرصى بستر شدند و از آنان طفلى پيدا شد و ا آنروز از بال و رنج افتادند و حرص در آنها يافت شد و با يكديگر هم



كه داشتند زاده خود را خوردند تا آنكه خداوند در دل اين دو رأفت و مهربانى آفريد و شش شكم ديگر پس از اين 

واقعه زاييدند و نامهاى آنها در ابستا مذكور است و شكم هفتم سيامك و فراواك بودند و چون اين دو تن باهم تزويج 

 .كردند هوشنگ از آن دو متولد شد

ا در بخش اول از سه بخش تاريخ خود از اخبار ملوك و اعمار مردم گذشته و كارهاى ايشان حكايتها و ايرانيان ر

پذيرد و گوش از شنيدن آن ابا دارد ولى مقصود ما آنست كه تواريخ را بدست  هايى است كه عقلى آنها را نمى افسانه

كنيم و  اند جمع مى ان مجوس و دانشمندان ايران گفتهها را انتقاد كنيم و من آنچه را كه موبد آوريم نه آنكه آن گفته

كنيم زيرا فقط  دهم و به نامهاى ايشان القابى را كه داشتند ملحق مى به هيئت جداول پيش در جدول قرار مى

پادشاهان ايران بودند كه هريك لقبى خاص داشتند و ديگر ملوك اگرچه داراى القاب هستند ولى اين القاب راجع به 

شان است نه شخص آنان و القاب عامه ديگر پادشاهان مانند لقب شاهنشاهى است كه بهمه پادشاهان ايران نوع اي

 .شد و القاب عامه ملوك عالم را در اين جدول مشاهده كنيد گفته مى

  انواع ملوك

 شود اى از اين پادشاهان گفته مى القابى كه به هر نوعى و دسته

  رىملوك ساسانى ايران شاهنشاه و كس

 ملوك روم باسلى كه قيصر باشد
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  ملوك اسكندريه بطلميوس

  ملوك يمن تبع

  ملوك تركهاى خزر و تغزغز خاقان

  ملوك تركهاى غزى حنوته

 ملوك چين بغبور

  ملوك قنوج رابى

  ملوك حبشه نجاشى

  ملوك نوبه كابيل

  ملوك جزاير بحر شرقى مهراج



 ك جبال طبرستان اسپهبذملو

  ملوك دماوند مصمغان

 ملوك غرجستان شار

  ملوك سرخس زاذويه

  ملوك نساو ابيورد بهمنه

  ملوك كش نيدون

 ملوك فرزانه اخشيد

  ملوك اسروشسنه افشين

  ملوك چاچ تدن

  ملوك مرو ماهويه

 ملوك نيشابور كنبار

  ملوك سمرقند طرخون

  ملوك سرير حجاج

  ملوك دهستان صول
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 ملوك گرگان اناهبذ

 ملوك صقالبه قبّار

 ملوك سريانيان نمروذ

  ملوك قبط فرعون

  ملوك باميان شير باميان



 ملوك مصر عزيز

  ملوك كابل كابل شاه

  ملوك ترمد ترمذ شاه

  ملوك خوارزم خوارزم شاه

  ملوك شروان شروان شاه

  ملوك بخارا بخارا خداه

  ملوك كوزكانان كوزكانان خداه

شود و بخش اول اين القاب سه قسم  اما القاب خاصه پيش از غلبه اسالم جز بايرانيان بر كسى ديگر اطالق نمى

شود يكى پيشدادى است و آنان كسانى بودند كه همه زمين را مالك شدند و شهرهايى بپا نمودند و معادن را  مى

وداد نمودند و  را نيز بدست آوردند و در دوره فرمانروايى خود روى زمين عدل استخراج كردند و اصول صناعات

 .آنچنان كه خداى تعالى سزاوار عبادت بود او را پرستيدند

ولى اين طايفه همه روى زمين را مالك نشدند ( مردم قسمت باال)ملوك ايالن هستند و معناى اين لفظ  -طبقه دوم

كه زمين را ميان اوالد خود  00مين را قسمت كرد فريدون چيره و غالب بودو نخستين كسى كه كشورهاى روى ز

 .گويد قسمت كرد چنانكه يكى از پسراى ساسانيان، در شعر خود مى

 فقسمنا ملكنا فى دهرنا
 

  قسمة اللحم على ظهر و ضم
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  فجعلنا الشام و الروم الى
 

  لغطريف سلممغرب الشمس 

  و لطوج جعل الترك له
 

  فبالد الترك يحويها ابن عم

 و ال ير ان العراق عنوة
 

  فاز بالملك و فزنا بالنعم

                                                           
 .افريدون الطاهر  -ن ب افريدون الظاهز -( )  99



 

ملوك كيانى بودند كه مردم ستمكار بشمار ميروند و سلطنت دنيا در ايام ايشان ميان امم متباين قسمت  -قسم سوم

گفته شد فترتهايى است كه بدين سبب انتظام تاريخ بيكديگر مشتبه شد و در ميان هريك از اين سه قسم كه 

 .شود مى

  اسامى قسم اول از پادشاهان ايران

 جمله سالها/ مدت سلطنت هريك القاب ايشان كرشاه/ نامهاى قسم اول از پادشاهان ايران/ اصناف پادشاهان

 84/ ل/ كيومرث

  مردم آغاز خلقت

/ م/ دانند و در نزد ايرانيان بمنزله آدم و حوا هستند را مادر پسران و دختران مى تا زمان ميشى و ميشانه كه ايشان

14 

 124/ ن/ تا زمان ازدواج ميشى و ميشانه

 218/ صبح/ تا هوشنگ

 ملوك پيشدادى دادگر

 248/ پيشداذم/ هوشنگ پسر افراواك پسر سيامك بن ميشى

 244/ زيباوندا/ بوداسفتهمورث بن ويجهان بن اينكهذ بن اوشهنك تا زمان ظهور 

 238/ كط/ پس از اين

 888/ شيذ ن/ جم پسر ويجهان امر بساختن سالح كرد

 838/ ن/ تا آنكه مردم را امر به ريسيدن و بافتن نمود تا آنكه مردم را چهار طبقه گردانيد

 488/ ن/ تا جنگ با شياطين و غلبه بر ايشان
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 488/ ق/ كه شياطين را بقطع و حمل سنگها امر نمودتا آن

 400/ سو/ امر نمود و براى او ساختند و سوار شد( عجله)تا زمانى كه به صنعت گردونه 



 300/ شا/ مردم پس از اين واقعه در حال صحت و فراوانى نعمت زندگى كردند تا جم متوازى شد

 000/ ق/ و امعاء او را بيرون كشيده و او را اره كردجم متوارى زندگى كرد تا آنكه ضحاك بدو ظفر يافت 

قار، كه او  -ن ب -ضحاك بن علوان كه از عمالقه بود و او بيوراسب بن اورنداسب بن زينكاو بن بريشند بن غار است

 1000/ اژدهاك غ/ پدر عرب عاربه محسوب است و پسر افرواك بن سيامك بن ميشى است

يان نيكاو بن اثفيان بن شهر كاو بن اثفيان اخنبكاو بن اثفيان اسبيندكاو بن اثفيان ديزه افريدون بن اثفيان كاو بن اثف

 2100/ موبذ ر/ كاو بن اثفيان نيكاو بن نيفروش بن جم پادشاه

ايرج كه بدست دو برادر خود سلم و توج و ملكا كشته شد و اينان اوالد فريدون بودند منوچهر بن كوزن دختر ايرج را 

 2400/ برگزيده ش/ شاه كردند

  تا آنكه سلم و توج كشته شدند و اين كلمه
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 ملوك ايالن كه اهل قسمت علياى ايران بودند

 2410/ پيروز ك/ بفارسى معناى شرم است

 2410/ س/ تا آنكه پسر توج بر ايرانشهر و كشور ايران چيره شد و منوشجهر را تبعيد كرد

اسياب بن بشنك بن اينت بن ريشمن بن ترك بن زبن اسب بن ارشسب بن طوج تا آنكه منوشجهر سلطنت را از او فر

 2411/ يب/ باز گرفت و او را از ايران بيرون كرد و بمحل پرتاب يك تير باهم صلح و سازش نمودند

 2110/ كح/ منوشجهر تا آنكه مرد

 8181/ فراسياب يب/ توژ ترك كه بر عراق غالب شد

زاب بن تهماسب بن كمجهو بر بن زوبن هوشب بن ويدينك بن دوسر بن منوشجهر گرشاسب كه سام بن نريمان بن 

 8181/ ه/ اين دو شريك باهم بودند./ تهماسب بن اشك بن لوش بن دوسر بن منوشجهر است

 8181/ اول ق/ كيقباد بن زغ بن نوذكا بن مايشو بن نوذر بن منوشجهر

بن كيقباد تا آنكه گنه كرد و شمّر او را اسير نمود و رستم بن دستان بن گرشاسب پادشاه از كيكاوس بن كينية 

 2311/ نمرد عه/ اسارت او را رهايى بخشيد

 2331/ عه/ پس از اين تا آنكه بمرد
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 كيانيان كه جبابره بودند

 2041/ همايون س/ سياحت پرداخت و پنهان شدكيخسرو پسر سياوش پسر كيكاوس تا آنكه ب

/ كيلهر اسب بن كيوجى بن كيمنش بن كيقباد تا آنكه بختنصر را به بيت المقدس فرستاد و او آنجا را خراب كرد

 8441/ بلخى س

 8411/ س/ پس از آن

 8401/ ل/ هربذ/ كيبشتاسب بن لهراسب تا آنكه زرادشت ظاهر شد

 8131/ ص/ پس از آن

 8203/ درازدست قيب/ بهمن بن اسفندريار بن بشتاسفاردشير  كى

 8823/ چهرآزاد ل/ خمانى دختر اردشير بهمن

 8844/ بزرگ يب/ دارا بن اردشير بهمن

 8844/ دوم يد/ دارا بن داوا تا آنكه اسكندر يونانى او را بكشت

شود ولى آنچه را كه من  ديده مى گاهى اين قسم از تواريخ را كه ما ذكر كرديم در كتابهاى سير و تواريخ بخالف آن

در اين كتاب وارد نمودم نزديكترين اقوال بود كه محل اجماع و اتفاق اصحاب تاريخ است و در كتاب حمزة بن حسن 

گذاشته طور ديگرى يافتم و مؤلف آن ( كتاب تواريخ كبار االمم من قضى منهم و من عبر)اصفهانى كه نام آن را 

ابستا كه كتاب دينى ايرانيان است آن اخبار را تصحيح كرده و من اين قسمت را  -ن ب -تاگويد از روى اوس كتاب مى

 .كنم باز در اين دفتر بجهت شما نقل مى
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  جدول ثانى از قسم اول نامهاى ملوك پيشداديه

 جمله سالها/ اناز اوستا كه از آغاز كيومرث شروع شده مدت سلطنت هريك از ايش

 44/ م/ كيومرث كه انسان نخستين محسوب است

 باندازه مدت صد و هفتاد سال در اين ميان فترتى روى داد



 34/ م/ هوشنگ

 114/ ل/ تهمورث

 121/ خيو/ جم

 1121/ غ/ بيوراسب

 2221/ ث/ افريدون

 2841/ قك/ منوشجهر

 2843/ يب/ فراسياب

 شود فترتى است كه اندازه آن دانسته نمى

 2811/ ط/ زاب

 2814/ ج/ گرشاسب بازاب

  فترتى است

  نامهاى ملوك كيانى

 جمله سالها/ مدت سلطنت هريك

 2401/ قكو/ كيقباد

 2141/ قن/ كيكاوس

 2121144/ ف/ كيخسرو
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 2341/ قك/ لهراسب

 2011/ قك/ كيبشاسب
                                                           

 . 5  پنجم، ش  : تهران، چاپ -ترجمه  / اكبر دانا سرشت، آثار الباقيه  : ترجمه/ أبو ريحان بيروني    



 144: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 8413/ قيب/ اردشير كى

 8143/ ل/ چهرآزاد

 8124/ يب/ دارا بن بهمن

 8184/ يد/ داراب -ب -ن -دارا بن دارا

  گويد كه در نسخه موبذ مطابق اين جدول بيافت حمزة بن حسن اصفهانى پس از نقل مطالب مذكور مى

  جدول سوم از قسم اول

 نامهاى ملوك پيشداديه در نسخه موبذ

 جمله سالها/ كمدت سلطنت هري/ 

 84/ ل/ كيومرث

 34/ ن/ ميشى و ميشانه تا آنكه براى ايشان اوالد شد

 184/ ن/ تا زمان مرگ آن دو

 224/ صد/ مدتى را كه زمين بدون پادشاه ماند

 214/ م/ هوشنگ

 204/ ل/ تهمورث

 014/ خيو/ جم تا زمان پنهان شدن او

 1414/ ق/ زمانى را كه پنهان ماند

 2414/ غ/ بيوراسب

 2414/ ث/ فريدون

 2184/ قك/ منوشجهر



 2184/ د/ زووگرشاسب

  نامهاى ملوك كيانى

 جمله سالها/ مدت سلطنت هريك

 2184/ ق/ كيقباد
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 2334/ قن/ كيكاوس

 2048/ س/ كيخسرو

 8414/ قك/ لهراسب

 8134/ قك/ بشتاسب

 8201/ قيب/ اردشير

 8821/ ل/ چهرآزاد

 8883/ يب/ دارا بن بهمن

 8842/ يد/ داراب -ب -ن -دارا بن دارا

اند و از فريدون كه نزد  در كتابهاى سير و اخبار كه از روى كتب اهل مغرب نقل شده ملوك ايران و بابل را نام برده

از حيث عدد ملوك و  اند تا دارا كه آخرين پادشاه ايران است ولى با آنچه ما ميدانيم آنان يافول نام دارد شروع كرده

جويد اين است كه  نامهاى ايشان و مدت پادشاهى و اخبار در ديگر احوال ايشان اختالف دارد و آنچه بوهم سبقت مى

اند و اگر ما اقوال مذكور را در اينجا براى خوانندگان نقل  ملوك ايران را با عمّال ايشان در بابل رويهمرفته نامبرده

ايم و ما اين اقوال را  ايم ثانيا، در دلهاى خوانندگان توليد نگرانى كرده به سنگ تمام نفروختهنكنيم اوال متاع خود را 

 .دهيم تا آنكه آرا و اقاويل بهم مخلوط نشود در جدولى جداگانه قرار مى

 جمله سالها/ مدت سلطنت هريك/ ملوك ايران از فريدون بنابر قول اهل مغرب

 84/ له/ يافول كه فريدون است

 14/ له/ ث فالصرتغال

 34/ يد/ سلمناصر كه سلم باشد



 08/ ط/ سنحاريب بن سلمناصر كه در پارسى سنا رفت است

 01/ ج/ ساردم كه زو پسر توماسب باشد
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 جمله سالها/ مدت سلطنت هريك از ايشان/ پس از اين پادشاهان بزرگ به سلطنت رسيدند

 144 /مط/ كيقباد

 111/ ال/ سخاريب دوم

 240/ لج/ ماجم

 211/ نز/ بختنصر كه كيكاوس باشد

 811/ ا/ اوالد ن ب اوالق بن بختنصر

 210/ ب/ بلطشاصر بن اوالد

 213/ ط/ مترجم -ظاهر اين است كه مادى اول باشد -داراى ماهى اول كه داريوش باشد

 231/ ح/ كورش كه كيخسرو است

 824/ لد/ قورس كه لهراسب است

 444/ ف/ قمبوزس

 481/ لو/ داراى ثانى

 412/ كو/ اخشويوش بن دارا كه خسرو اول باشد

 448/ ما/ اردشير بن اخشويوش كه بمقروش يا بيقدوشى ملقب است يعنى دراز دست

 488/ ل/ خسرو دوم

 442/ ط/ صغد ناتوس بن خسرو

 438/ ما/ اردشير بن داراى ثانى



 114/ كز/ اردشير سوم

 122/ يب/ وسارسيس بن اخ

 183/ يو/ دارا آخرين ملوك ايران
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شود براى مبداء تاريخى معتبر دانست كه بدان  اخبار يهود و مجوس و نصارى و اصناف اين طوايف را هنگامى مى

د، اما كسانيكه باين تواريخ اقرار اقرار كرده باشند و بطور اختالف و يا بطور اتفاق اين اخبار نزد ايشان موجود باش

شود تاريخ آنان را مبنايى قرار داد مگر آنكه تأويالتى در آن شود و تاريخ آدم و حوا از همين قبيل  نمايند نمى نمى

 .است

اند كه در طول زمان ادوارى است كه مواليد در آخر آن ادوار از ميان ميرود و بكلى مضمحل  برخى بر اين گمان شده

پس بنابراين رأى هر دورى مخصوص به آدم و حوايى خواهد  141رسند و در اوايل دور ديگر از نو، بظهور مى شود مى

 .بود و تاريخ آن دور منوط بآن دو شخص است

اند كه در هر دور براى هر بقعه خاصى يك آدم و حواى مخصوصى است و  يا مانند گفته اشخاصى كه بر اين عقيده

 .اخالق و طباع و لغات بنى آدم با يكديگر اختالف دارد بدين سبب است كه اشكال و

ى اهل  و عقيده 142 اند كه براى زمان گذشته آغازى نيست يا مانند گفته جمعى ديگر كه باين اعتقاد محال گراييده

 .كنند مذاهب را كه پسنديده ايشان است تأويل مى

عيد بن محمد ذهلى در كتاب خود گفته بهتر تلفيق اند ولى كسى نتوانسته از آنچه س جمعى از اين طبقه چنين كرده

  كه: گويد كند، و دانشمند مذكور مى
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مردم همواره با يكديگر در نزاع بودند و خوبان بدست بدان ذليل و اسير تا آنكه ملك عادل پيشداد ايشان را بفردوس 

ايگاه روييدن عود و قرنفل است و انواع عطرها در آنجاست و مردم در بهشت كه از عدن تا سرنديب است ببرد كه ج

گذراندند تا آنكه عفريتى كه ملك اشرار بود از ايشان اطالع يافت و به جنگ با  همواره روزگار خود را بطيب خاطر مى

                                                           
ها و آثار باقيمانده از   ز ف السفه جديد براى اينكه نتوانستند تصور كنند جمجمهعجب اين است كه پس از ظهور و انتشار مذهب داروين جمعى ا -( )     

ط  حيوانات ديگر همين حيوانات فعلى بودند باين عقيده گراييدند كه در هر عصر نوعى مستق ل آفريده شد و منقرض گشت و انواع به يكديگر مرتب
آلمانى در كتاب معروف خود كه شبلى شميل ترجمه كرده اين عقيده جديد را هم رد  نيستند تا فرض داروين راست بيايد اين است كه عالمه بوكنر  

 .كرده و عقيده مذكور از كوويه فرانسوى است
اى بر   اين همان عقيده بود كه از حكما منقول است و ابو ريحان در رد قول ابو معشر در ابطال آن سعى كرد و ما عالوه بر متن كتاب حاشيه  -( )     

 .نوشتيم  اين قسمت



شناخت و آن دو  نمى ايشان پرداخت و پيشداد در بهشت عدن پسر و دخترى را بيافت كه كسى پدر و مادر ايشان را

را تربيت كرد و نامشان را ميشى و ميشانه گذاشت و با يكديگر ايشان را ازدواج نمود و چون دو نفر مذكور خطايى 

 .انجامد مرتكب شدند از آنجا بيرونشان كرد و اين حكايت بسيار بطول مى

است تا آنكه عفريت از ايشان آگاه  گويد كه از وقت نزول مردم در بهشت كه آغاز تواريخ سعيد بن محمد ذهلى مى

شد يك سال است و تا زمانى كه ميشى و ميشانه يافت شدند دو سال و تا زناشويى اين دو نفر چهل و يك سال 

هاى ديگر را بكنار  -شود و تا زمان هالكت آنها سى سال و تا زمان هالكت پيشداد نود و نه سال سپس تاريخ مى

 .ت در كتاب خود وارد نمودهگذاشته به آن سياقى كه داراس

  بحث در تاريخ اشكانيان كه قسم دوم از تاريخ ايران است

اما قسم دوم از تواريخ ايران از آغاز اسكندر است تا قيام اردشير بن بابك و در اين مدت ملوك الطوايف يعنى ملوكى 

بردند، حكومت كردند و  گر فرمان نمىكه اسكندر ايشان را در بالد مفتوحه خود حكومت داده بود و هيچكدام از يكدي

دوره سلطنت اشكانيان كه بالد عراق و ماه يعنى جبال را مالك شدند در قسم دوم مندرج است و اشكانيان يكى از 

ملوك طوايف بودند و ديگران ايشان را اطاعت نكردند و فقط براى اينكه از خانواده ايران بودند ايشان را تعظيم و 

چنانكه سرسلسله ايشان اشك بن اشكان كه لقب او افغور شاه است پسر بالش بن شاپور بن اشكان نمودند  تكريم مى

 .144 بن سياوس بن كيكاوس است 148بن آس ايكنار
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ان فاحشى برخى از مورخان ايران ميان دوره سلطنت اسكندر و اولين پادشاه اشكانى را بهم متصل نمودند و يك نقص

گويند كه اشكانيان پس از اسكندر به حكومت رسيدند و برخى ديگر از مورخان بدون  دهد و برخى مى دست مى

ام براى خوانندگان  شناسايى حقيقت، اين اقوال را بهم مخلوط نموده و من آنچه را كه از گفته ايشان واقف شده

نمايم و به  بطال باطل و تحقيق حق اجتهاد و كوشش مىى طاقت خود در اصالح فاسد و ا كنم و باندازه حكايت مى

گذارم و آن جدول اين  نمايم و نام آنرا جدول اول مى جدولى كه اتصال آن به جداول در قسم اول اولى است آغاز مى

 .است

  نامهاى پادشاهان اشگانى

 جمله سالها/ مدت سلطنت هريك/ القاب ايشان/ برحسب اتصال آن به اولين جدول

 24/ يد/ در رومىاسكن

 21/ يج/ ب حوشده -حوبنده ن/ اشك بن اشكان

                                                           
 .ن ب ايكيار -( )     
 تاريخ اشكانيان را ساسانيان مانند بسيارى از چيزهاى منسوب باين سلسله از -( )  1  



 42/ كه/ اشكان/ اشك بن اشك بن اشگ

 32/ ل/ زرين/ شاپور بن اشك

 148/ كا/ حورون/ بهرام بن شاپور

 123/ كه/ كيسور/ نرسى بن بهرام

 113/ م/ ساالر/ هرمز بن نرسى

 108/ كه/ روشن/ بهرام بن هرمز

 214/ زي/ بالد/ فيروز بن بهرام

گويد  ميان بردند از اينرو اطالعى در ايران نماند و در شاهنامه جز بيست بيت راجع باشگانيان نيست و فردوسى مى

 :پس از اسكندر ملوك طوايف شد

  اى بر يكى به گيتى بهر گوشه
 

  گرفته ز هر كشورى اندگى

  از اين گونه بگذشت سالى دويست
 

  تو گويى كه اندر جهان شاه نيست

 

 :خواهد قبال نيز اعتذار از اين كوتاهى بيان مى

  چو كوتاه شد نام و هم بيخشان
 

  نجويد جهانديده تاريخشان

  ام از ايشان بجز نام نشنيده
 

  ام ى خسروان ديده نه در نامه
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 284/ ك/ براده/ كسرى بن فيروز

 414/ ل/ ىشكار/ نرسى بن فيرون

 234/ ك/ االحمر -اخير/ اردالن بن نرسى



آورم و اين همان جدول است  اين جدول را به جدول ديگر كه به جدول ثانى در اين قسم اتصال دارد از دنبال درمى

گذارم تا آنكه بهمنام خود ملحق شود و جداول داراى  كه حمزه از ابستا نقل كرده و اين جدول را جدول دوم نام مى

 .ظامى گردد، و به تكرار نام آن احتياجى نشود و آن جدول اين استانت

  دومين جدول از قسم دوم نامهاى ملوك اشگانى

 جمله سالها/ بنابر آنچه حمزه در جداول كتاب خود ذكر كرده مدت سلطنت هريك

 14/ يد/ اسكندر رومى

 11/ نب/ اشك بن بالش بن شاپور بن اشكان بن اش جبار

 04/ كد/ شاپور بن اشك

 414/ ن/ جودرز بن ويژن بن شاپور

 111/ كا/ پسر برادر او ويژن بن بالش بن شاپور

 134/ يط/ جودرز بن ويژن بن بالش

 214/ ل/ نرسه بن ويژن

 221/ يز/ عم او هرمزان بن بالش

 280/ يب/ فيروزان بن هرمزان

 210/ م/ خسرو بن فيروزان

 848/ كد/ بالش بن فيروزان

 443/ نه/ ن فيروزاناردوان بن بالش ب
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  سومى جدول از قسم دوم نامهاى ملوك اشكانى

 جمله سالها/ بنابر آنچه حمزه ذكر كرده كه از نسخه مؤبد گرفته مدت سلطنت هريك

 14/ يد/ اسكندر رومى



 32/ سح/ ماره آنان چهارده ميباشدسپس جماعتى از روميان حكومت كردند كه وزراء ايشان ايرانى بودند و ش

 02/ ى/ اشك بن دارا بن دارا بن دارا

 112/ ك/ اشك بن اشكان

 112/ س/ شاپور بن اشكان

 138/ يا/ بهرام بن شاپور

 104/ يا/ بالش بن شاپور

 284/ م/ هرمز بن بالش

 241/ يز/ فيروز بن هرمز

 218/ يب/ بالش بن فيروز

 848/ م/ خسرو بن مالذان

 821/ كد/ بالشان

 844/ يج/ اردوان بن بالشان

 818/ كج/ اردوان كبير بن اشكانان

 813/ يه/ خسرو بن اشكانان

 808/ يه/ بهافريد بن اشكانان

 414/ كب/ جوذر بن اشكانان

 444/ ل/ بالش بن اشكانان

 414/ ك/ نرسى بن اشكانان

 401/ ال/ اردوان اخير

  راهيم بن احمد بن خلفپس از آنچه را كه در كتاب تاريخ ابو الفرج اب
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هاى مختلف بسيار كوشش كرده و ملوك  زنجانى حاسب ديدم نقل ميكنم و فاضل مذكور در سنجش ميان گفته

الطوايف و مدت سلطنت ايشان را در اين جدول نام برده و به گمان او ملوك اشكانى عراق و جبال را در سال دويست 

 .چهل و شش پس از مرگ اسكندر فتح نمودندو 

  اشكانيان بنابر آنچه ابو الفرج در كتاب خود گفته

 جمله سالها/ مدتى كه هريك حكومت كردند/ 

 14/ يد/ اسكندر رومى

 214/ رمو/ ملوك طوايف

 214/ ى/ افغور شاه

 884/ س/ شاپور بن اشكان

 844/ ى/ جوذر اكبر

 811/ كا/ بيژن اشكانى

 834/ يط/ نىجودرز اشكا

 424/ م/ نرسى اشكانى

 481/ يز/ هرمز

 440/ يب/ اردوان

 430/ م/ خسرو

 418/ كد/ بالش

 421/ يج/ اردوان اصغر

 :و تواريخ اين قسم دوم را در كتاب شاهنامه ابى منصور بن عبد الرزاق مطابق جدول زير يافتيم

  اشكانيان بنابر كتاب شاهنامه

 جمله سالها/ مدت سلطنت هريك



 18/ يج/ اند كه از اوالد ارش بود بن دارا و گفته اشك
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 83/ كه/ اشك بن اشك

 13/ ل/ شاپور بن اشك

 110/ نا/ بهرام بن شاپور

 144/ كه/ نرسى بن بهرام

 134/ م/ هرمز بن نرسى

 130/ ه/ بهرام بن هرمز

 101/ ز/ هرمز

 211/ ك/ فيروز بن هرمزد

 241/ ل/ بن فيروزنرسى 

 211/ ك/ اردوان

  اختالف در تواريخ اشكانيان و بدست آوردن مدت صحيح سلطنت آنان

شود زيرا يك طرف اين تاريخ  ها با يكديگر در اين قسم تاريخ كه نقل شد اختالفى حاصل مى ى اين جدول از مقايسه

م اردشير بن بابك است و بيرون آوردن يعنى طرف متقدم آن غلبه اسكندر بر ايران است و طرف متأخر آن قيا

سلطنت را از دست اشكانيان و هر دو طرف بر ما معلوم است و محل اتفاق، پس ميانه آن براى ما مجهول نخواهد 

توان مدت پادشاهى هريك از اشكانيان و ديگر ملوك طوايف و كميت عدد  ماند آرى از روى قياس عقلى نمى

دند دانست چه، اين قبيل موضوعات را تنها از راه نقل بايد فهميد و در نقل هم اشخاصى را كه به سلطنت قيام كر

 .توان كوشش نمود ديديم كه چه اختالفاتى موجود است پس ناچار بايد در تصحيح مدت قسم ثانى تا حدى كه مى

ست نهصد و گوييم، آنچه جاى اتفاق و بديهى است اين است كه تاريخ اسكندر در سالى كه يزدگرد به شاهى نش

دهيم كه  چهل و سه سال بود و ما اين موضوع را كه قابل هيچ شك و ترديدى نيست اصل مسلم و معيار قرار مى

 .ديگر اقوال را به آن بسنجيم
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ين مقدار را با آنچه آوريم و ا كه دويست و هشتاد سال باشد بدست مى 144 آنچه در جدول اول در قسم دوم است -اوال

كنيم، تا آنكه نظير بنظير از آغاز ملك اردشير تا آغاز ملك يزدگرد كه  در جدول اول در قسم سوم است جمع مى

آيد كه از  تاريخ در آن وقت تقريبا چهارصد و ده سال بود سنجيده شود و در نتيجه ششصد و نود سال بدست مى

نماييم و  گذاريم و بآن توجهى نمى تر است و اين مقدار را به كنار مى ناقصمعيار ما بقريب دويست و پنجاه و سه سال 

كنم كه سيصد و پنجاه و هشت سال باشد و اين مدت را با  به آنچه در جدول دوم در قسم دوم است دوباره توجه مى

و هيجده  كنيم و مجموعا هشتصد آنچه كه در جدول دوم در قسم سوم نظير مدت مذكور را مشتمل است جمع مى

گذاريم و به  شود كه از معيار و اصل مسلم ما نزديك صد و بيست و پنج سال كم دارد، اين را هم بكنار مى سال مى

كنيم و در نتيجه  ايم با اين جدول نيز مى شويم و آنچه كه با جدول اول و دوم كرده جدول سوم هر دو قسم داخل مى

معيار بقريب سيزده سال تقريبا كمتر دارد، اين را هم كنار  شود كه از خواهيم ديد كه نهصد و سى سال مى

 .كند كنيم چه، اينقدر تفاوت را اگرچه نزديك بحق باشد تواريخ قبول نمى گذاريم و اعتماد بآن نمى مى

نه ايم نظير بنظير تكرار كنيم جمع آن نهصد و چهل و  اگر اين عمليات را با آنچه كه در كتاب ابو الفرج زنجانى يافته

 .شود كه باز از معيار ما شش سال زيادتر دارد سال مى

كنيم و اگر آن مقدار را كه كتاب شاهنامه در قسم دوم مشتمل است با مقتضاى يكى از جداول  اين را نيز ترك مى

 .كه در قسم سوم است جمع كنيم باز با معيار، مقدارى تفاوت خواهد داشت
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  استخراج تاريخ اشگانى از كتاب شاپورگان مانى

كنيم و در تصحيح آن از كتاب مانى كه به شاپورگان معروف است بكوشيم زيرا اين  همه اين اقوال را بكلى ترك مى

يك كتاب از ميان كتابهاى ايرانيان پس از قيام اردشير نوشته شده و مانى از كسانى است كه دروغ را حرام ميداند و 

 .تاريخ ساختن هم نيازى نداشته به

گويد كه در بابل در سال پانصد و بيست و هفت از تاريخ منجمان  مانى در كتاب شاپورگان در باب آمدن رسول مى

بابل كه عبارت از تاريخ اسكندر باشد متولد شد كه در آنوقت چهار سال از سلطنت آذربان ملك، كه به گمان من 

گويد كه هنگامى كه سيزده سال از عمرش گذشته بود يعنى در  و مانى در اين باب مى اردوان اخير است، گذشته بود

گذشت پس  سال پانصد و سى و نه از تاريخ منجمان بابل وحى بر او نازل و در آنوقت دو سال از پادشاهى اردشير مى

مدت ميان اردشير و مانى تنصيص نمود كه فاصله ميان اسكندر و اردشير پانصد و سى و هفت سال است و نيز 

باشد و اين تاريخ به گواهى كتابى جاويدان كه محل اعتقاد جمعى است  پادشاهى يزدگرد چهارصد و شش سال مى

 .قابل قبول است نه تواريخ ديگر

                                                           
 .شود نه جدول سوم ن ب جدول سوم ولى بطور حتم غلط است زيرا جدول اول از قسم دوم دويست و هشتاد سال مى -( )  4  



بن شاپور بود و روزهاى زياده را در آخر  -چون حكايات بطور تطابق باهم گوياست كه آخرين كبيسه در ايام يزدگرد

نوبت كبيسه بدان رسيده بود كه ماه هشتم بود قرار دادند و چون ميان اسكندر و اردشير را پانصد و سى و ماهى كه 

هفت سال بدانيم ميان زرتشت و يزدگرد بن شاپور بنابر اينكه براى هر صد و بيست سال يك ماه كبيسه الزم باشد 

چون اين مدت را دويست و شصت و چند سال  شود كه هشت ماه كبيسه الزم دارد و تقريبا نهصد و هفتاد سال مى

شود و پنج ماه كبيسه  بدانيم و يا اينكه بنابر قول اكثر قريب سيصد سال مدت سالها تقريبا ششصد سال مى

 .اند هشت ماه كبيسه الزم دارد پس خلف الزم آمد خواهد و چون ايرانيان گفته مى

 112: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

  گر بر جهت عقيده بيرونى در تاريخ اشكانيان از زايجه مانىاستدالل دي

و  141همچنين در كتابهاى اهل نجوم ذكر شده كه طالع سالى را كه اردشير در آن قيام كرد تقريبا نيمه جوزا بود

طالع سالى كه يزدگرد در آن قيام نمود سدس برج عقرب بود و چون ما نود و سه جزء و ربع جزء را كه به عقيده 

زيادى دور شمسى بر ايام صحاح باشد در چهارصد و هفت سال ضرب كنيم صد و پنجاه و دو جزء و سه  141 ايرانيان

درجه طالع سالى كه يزدگرد در آن قيام كرد كسر كنيم و باقى  143 شود كه چون اين مقدار را از مطالع ربع جزء مى

طالع تقريبا نصف برج جوزا  114 به قوس نماييم در مطالع اقليم عراق كه پايتخت مملكت ساسانيان بود بدل 140را

 .اند نزديك است شود كه بآنچه گفته مى

افتد و چون دو گواه عادل بر اين مطلب گواهى دهند از آنچه گواهان زياد  اگر سالها زياد و يا كم شود طالع اتفاق نمى

 .اند اولى خواهد بود شهادت داده

گويد بيفزاييم جمع آن  اند پانصد و سى و هفت سال كه شاپورگان مى چون بر چهارصد و هفت سال كه منجمان گفته

شود كه تاريخ اسكندر در آغاز سلطنت يزدگرد خواهد بود و از اين جهت يك سال  نهصد و چهل و چهار سال مى

 زيادتر شده كه ساليان روم و ايران در اوايل مبادى در حكايات حاكى بدون تدقيق در ماهها و كسور

 118: ، ص1 ج ترجمه، متن/ اقيه آثار الب

 .آن تفاوت دارد

                                                           
 .ساعت از روز باال آمده 4نصف از جوزا   -( )     
شود   ها سيصد و پنج روز و نود و سه جزء و ربع جزء از يك روز بوده كه از شش ساعت هم چند دقيقه زيادتر مى شود كه سال ايرانى معلوم مى -( )     

 .و سابق ا هم در متن ذكر شد
كند و در نق اط ديگر   با ربع طلوع مى  گردد و در خط استوا ربع مطالع قوسى است از معدل النهار كه با قوسى از منطقه البروج طالع مى -( )  5  

 .تف اوت دارد
مانده را بدل به قوس كنيم كه مق ادير بدست آمده را بدانيم چه زمانى بوده زيرا مطالع اجزاى معدل النهار   از اين جهت مجبوريم كه باقى  -(1)  9  

 .را زمان گويند و مطالع بمعناى زمان طلوع است نه مكان طلوع  شود و در اصطالح اجزاى منطقه را درجات و اجزاى معدل است كه زمان با آن معلوم مى
 .اند مطالع هر اق ليمى را از روى تحقيق در زيجها معلوم كرده -(4)     



كند كه چون همينطور كه ما نظر كرديم او نيز نظر نمود و  اما حمزه اصفهانى از موسى بن عيسى كسروى حكايت مى

به تخليطى كه گفته شد متنبه گشت رأى او بر اين شد كه ميان اسكندر و سلطنت يزدگرد نهصد و چهل و دو سال 

ويست و شصت و شش سال مدت حكومت اشگانيان را از آن كم كنيم دورى سلطنت ساسانيان از آغاز بود كه اگر د

شود  هاى ايشان چنين چيزى يافت نمى شود و در ميان گفته اردشير تا ملك يزدگرد ششصد و هفتاد و شش سال مى

ى چندين پادشاه را فراموش و كسروى گفت ما نظر نموديم و به نامهاى پادشاهان توجه كرديم و ديديم كه نامها

اند و براى تشابهى كه داشته در دنبال يكديگر قرار دادند و موسى بن عيسى كسروى، هم  اند و ناقالن ذكر نكرده نموده

بر عدد ملوك و هم بر مدت پادشاهى ايشان زياد نمود چنانكه در آينده چون نوبت فرا رسد گفته او را نيز نقل 

 .خواهيم كرد

  تاريخ ايرانى مربوط به دوره ساسانيان و بيان اختالف اقوال اهل تاريخقسم سوم از 

اكنون قسم سوم از تاريخ ايران را ذكر كنيم كه مبداء آن از قيام اردشير بن بابك است كه از نسل بهمن بن اسفنديار 

رگ پسر بهمن بن بود زيرا او پسر بابك شاه بن ساسان بن بابك بن ساسان بن بهافريد بن مهرمش بن ساسان بز

 .اسفنديار است

اين قسم از تاريخ هم از آنچه به قسم اول عارض شده سالم نيست ولى يگانه فرق اين است كه اين عيب در قسم 

كنم و پس  سوم كمتر است و من جدول اول آنرا كه نظير هريك از جدولهايى است كه در دو قسم ذكر شد آغاز مى

ها را از جداول هر سه قسم جمع كنيم تاريخ ارتباطى بهم پيدا  دهم و اگر زمان از آن جدول دوم و سوم را قرار مى

 .كند و جدول اول اين است مى

 114: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

  نامهاى پادشاهان ساسانى

 جمله سالها/ مدت سلطنت هريك از آنان/ برحسب اتصال آن بجدول اول القاب ايشان

 روزها/ ماهها/ سالها/ روزها/ ماهها/ سالها

/ ى/ 14/ 4/ ى/ يد/ بابكان/ آورنده، جامع، است چه، كشور ايران را بيكجا گرد آورد -اردشير بن بابك كه ملقب بگرد
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  يب/ د/ 44/ يب/ و/ ل/ برده/ شاپور بن اردشير كتب يونان را نقل كرد و در عصر او عود را استخراج كردند

  يب/ ب/ 41/ 4/ ى/ ا/ پهلوان/ هرمز بن شاپور

  يه/ ه/ 44/ ج/ ج/ ج/ ال يقرء -بردحان/ بهرام بن هرمز كشنده مانى

  يه/ ه/ 11/ 4/ 4/ يز/ ال يقره -ساهيده/ بهرام بن بهرام



  يه/ ط/ 11/ 4/ د/ 4/ سكانشاه/ بهرام بن بهرام بن بهرام

  يه/ ط/ 11/ 4/ 4/ ط/ نخجيرگان/ نرسى بن بهرام بن بهرام

  يه/ ب/ 34/ 4/ ه/ ز/ بد كوه/ هرمز بن نرسى

  يه/ ب/ 141/ 4/ 4/ عب/ هوبه سنبا/ شاپور بن هرمز ذو االكتاف

  يه/ ب/ 11/ 4/ 4/ د/ خوشرو -جميل/ اردشير بن هرمز

  يه/ و/ 114/ 4/ د/ ه/ شاپور جنود/ شاپور بن شاپور

  يه/ و/ 111/ 4/ 4/ يا/ كرمان شاه/ بهرام بن شاپور

  ب/ 4/ 103/ يز/ ه/ كا/ كارگناه -اثم/ يزدگرد بن شاپور

  ب/ ى/ 211/ 4/ ى/ يح/ گور/ بهرام بن يزدگرد

 4/ ب/ 284/ كج/ ج/ يح/ دوست شاه/ يزدگرد بن بهرام

 4/ ب/ 212/ 4/ 4/ كز/ مردانه/ فريدون بن يزدگرد

 4/ ب/ 211/ 4/ 4/ د/ مانه كرمان/ بالش بن فيروز

 114: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 4/ ب/ 844/ 4/ 4/ لح/ نيك راى/ فيروز تا آنكه طغيان در دين نمود و خلع شدقباد بن 

 4/ ب/ 841/ 4/ 4/ ب/ ال يقرء -جاماسب بن فيروز كه برادر او بود سكاربو

 4/ ب/ 814/ 4/ 4/ د/ زنديق/ قباد بن فيروز كه دومين دفعه بشاهى رسيد

 4/ ب/ 841/ 4/ 4/ ام/ ملك عادل/ كسرى انوشيروان تا آنكه پيغمبر متولد شد

 4/ ط/ 843/ 4/ ز/ ز/ و پس از آن

  ى/ د/ 813/ ى/ ز/ ط/ يول زاد/ هرمز بن كسرى تا آنكه خلع شد و خفه گشت

  ى/ د/ 441/ 4/ 4/ لج/ ابرويز الملك العزيز. كسرى تا آنكه چوب صليب را از قصبه ايليا بيرون آورد



/ ى/ د/ تا آنكه خلع شد و در چشمش ميل كشيدند و كشته شد و پس از آن تا آنكه پيغمبر هجرت كرد و پس از آن

  ى/ 4/ 441/ كب

  ى/ 4/ 441/ 4/ ح/ 4/ شيرويه/ قبادين بن كسرى تا آنكه در طاعون هالك شد

  ى/ و/ 443/ 4/ و/ ا/ كوچك/ ادشير بن شيرويه كه داراى هفت سال بود

  يح/ ز/ 443/ ح/ ا/ 4/ حرمان/ يه فرستادشهربراز و اين كسى است كه كسرى او را براى محاصره قسطنطن

  يح/ يا/ 440/ 4/ د/ ا/ سعيده -خوشبخت/ بوران دختر كسرى پرويز و مادر آن مريم دختر قيصر است

 111: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

  يح/ ط/ 414/ 4/ ى/ 4/ كوتاه/ كسرى بن قباد بن هرمز بن كسرى پرويز

  ح/ يا/ 414/ ك/ ا/ 4/ خوشديد/ ه بن موزادفيروز بن حعرامحسس بن مركسل

  ح/ ه/ 411/ 4/ و/ 4/ عادل -دادگر/ آزرميدخت دختر پرويز تا آنكه مسموم شد

  ح/ و/ 411/ 4/ ا/ 4/ فرخزاد خسرو كه طفل بود

  ح/ و/ 481/ 4/ 4/ ك/ آخرين پادشاه/ يزدگرد بن شهريار بن كسرى پرويز كه پانزده ساله بود

 ن چيره شدسپس عرب بر ايرا

اما جدول دوم كه جزو منقوالت حمزة بن حسن است كه از كتاب ابستا تصحيح كرده و از كتاب سير الكبير نقل شده 

  اين است

  جدول دوم از قسم اول نامهاى ملوك ساسانى

 جمله سالها/ بنابر نقل حمزه در سياق جدولى مدت سلطنت هريك

 روزها/ ماهها/ سالها/ هاروز/ ماهها/ سالها/ كه از ابستا تصحيح شده

 4/ و/ 14/ 4/ و/ يد/ اردشير بن بابك

  كح/ و/ 44/ كح/ 4/ ل/ شاپور بن اردشير

  كح/ د/ 41/ 4/ ى/ ا/ هرمز بن شاپور



 ا/ ج/ 40/ ج/ ج/ ج/ بهرام بن هرمز

 ا/ ح/ 11/ 4/ 4/ يز/ بهرام بن بهرام

 ا/ 4/ 11/ 4/ د/ 4/ بهرام بن بهرام بن بهرام

 ا/ 0/ 11/ 4/ 4/ ظ/ نرسى بن بهرام

 ا/ ه/ 38/ 4/ ه/ ز/ هرمز بن نرسى

 111: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 ا/ ه/ 144/ 4/ 4/ عب/ شاپور بن هرمز ذو االكتاف

 ا/ 4/ 140/ 4/ 4/ د/ اردشير بن هرمز

 ا/ ط/ 244/ 4/ د/ ن/ شاپور بن شاپور

 ا/ ط/ 224/ 4/ 4/ يا/ بهرام بن شاپور

 ط/ ب/ 242/ ح/ ه/ كا/ م اثيميزدگرد بن بهرا

 ط/ ب/ 214/ 4/ 4/ كج/ بهرام بن يزدگرد گور

 ز/ ز/ 238/ كح/ د/ يح/ يزدگرد بن بهرام

  ح/ ز/ 814/ ا/ 4/ كز/ فيروز بن يزدگرد

  ح/ ز/ 814/ 4/ 4/ د/ بالش بن فيروز

  ح/ ز/ 841/ 4/ 4/ مج/ قباد بن فيروز

  ح/ ب/ 444/ 4/ ز/ مز/ انوشيروان قباد

  يح/ ط/ 411/ ى/ ز/ يا/ ز بن انوشيروانهرم

  يح/ ط/ 444/ 4/ 4/ لح/ پرويز پسر هرمز

  يح/ ه/ 444/ 4/ ح/ 4/ شيرويه پسر پرويز



  يح/ يا/ 443/ 4/ و/ ا/ اردشير بن شيرويه

  يح/ ط/ 440/ 4/ د/ ا/ بوران دختر پرويز

  يح/ ه/ 443/ ا/ ب/ 4/ خشنشنبده

  يح/ ط/ 440/ 4/ د/ ا/ آزرميدخت دختر پرويز

  يح/ ى/ 440/ 4/ ا/ 4/ 111 خرزاد خسره

  يح/ ى/ 410/ 4/ 4/ ك/ يزدگرد بن شهريار

 113: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

  جدول سوم در اين قسم از تاريخ و اين همان جدول است كه حمزة بن حسن از نسخه موبد نقل كرده

  نامهاى ملوك ساسان

 جمله سالها/ مدت سلطنت هريك/ ز نسخه موبد گرفتهبرحسب گفته حمزة بن حسن كه ا

 روزها/ ماهها/ سالها/ روزها/ ماهها/ سالها

 4/ ى/ 14/ 4/ ى/ يد/ اردشير بن بابك پس از آنكه با ملوك الطوايف جنگ كرد

  يه/ ى/ 14/ يه/ 4/ ل/ شاپور بن اردشير

  يه/ 1/ 43/ 4/ ج/ ج/ هرمز بن شاپور

  يه/ ا/ 14/ 4/ 4/ يز/ بهرام بن هرمز

  يه/ ه/ 144/ 4/ د/ م/ بهرام شكان شاه

  يه/ ه/ 114/ 4/ 4/ ط/ نرسى بن بهرام

  يه/ ه/ 121/ 4/ 4/ ز/ هرمز بن نرسى

  يه/ ه/ 108/ 4/ 4/ عب/ شاپور ذو االكتاف

  يه/ ه/ 101/ 4/ 4/ د/ اردشير بن هرمز

                                                           
 .مخفف خورشيد زاد است -( )     



  يه/ ه/ 242/ 4/ 4/ ه/ شاپور بن شاپور

  يه/ ه/ 212/ 4/ 4/ يا/ بهرام بن شاپور

  ج/ يا/ 284/ يح/ ه/ كا/ يزدگرد اثيم

  ج/ ى/ 244/ 4/ يا/ يط/ بهرام گور

 كا/ ب/ 210/ يح/ د/ يد/ يزدگرد بن بهرام

 كا/ ب/ 231/ 4/ 4/ يز/ فيروز بن يزدگرد

 كا/ ب/ 204/ 4/ 4/ د/ بالش بن فيروز

 كا/ ب/ 881/ 4/ 4/ ما/ قباد بن فيروز

 كا/ ب /810/ 4/ 4/ مح/ انوشيروان

 110: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 كا/ ب/ 801/ 4/ 4/ يب/ هرمز بن انوشيروان

 كا/ ى/ 420/ 4/ 4/ لب/ پرويز

 كا/ د/ 420/ 4/ ح/ 4/ قباد شيرويه

 كا/ د/ 481/ 4/ و/ ا/ اردشير بن شيرويه

 كا/ ح/ 482/ 4/ د/ ا/ پوران دختر پرويز

 كا/ ط/ 482/ 4/ ا/ ه/ نبدهفيروز با شخصى كه موسوم است به خشنش

 كا/ ج/ 488/ 4/ و/ ا/ آزرميدخت

 كا/ ج/ 484/ 4/ و/ ا/ خره داد خسره

 كا/ ج/ 444/ 4/ 4/ ك/ يزدگرد بن شهريار

گانه يافتيم بدست آورديم و برحسب اعمالى  در كتاب ابو الفرج زنجانى تواريخ اين قسم را برخالف آنچه در جداول سه

 .كنيم كه جدول تاريخ با ذكر آن اتمام يابد ل قبلى انجام داديم در اينجا آنها را ذكر مىكه در دو قسم از سه جدو



  نامهاى ملوك ساسانى بنابر نقل از كتاب ابو الفرج زنجانى

 جمله سالها/ مدت سلطنت هريك

 روزها/ ماهها/ سالها/ روزها/ ماهها/ سالها

 4/ ى/ 14/ 4/ ى/ يد/ اردشير بن بابك

  يح/ د/ 41/ يح/ و/ ال/ رشاپور بن اردشي

  يح/ ه/ 41/ 4/ و/ ا/ هرمز بن شاپور

 كا/ ا/ 41/ ج/ ج/ ج/ بهرام بن هرمز

 كا/ ا/ 44/ 4/ ه/ يز/ بهرام بن بهرام

 كا/ 4/ 12/ 4/ د/ د/ بهرام بن بهرام بن بهرام

 كا/ 4/ 31/ 4/ 4/ ط/ نرسى بن بهرام

 114: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 كا/ 4/ 04/ 4/ 4/ ط/ سىهرمز بن نر

 كا/ ه/ 112/ 4/ 4/ عب/ شاپور بن هرمز بن ذو االكتاب

 كا/ ه/ 111/ 4/ 4/ د/ اردشير بن هرمز

 كا/ ط/ 132/ 4/ 4/ يا/ شاپور بن شاپور

 ط/ ج/ 244/ يح/ كا/ كا/ بهرام بن شاپور

  يب/ ب/ 228/ ج/ يا/ يح/ يزدگرد اثيم

 4/ ز/ 241/ يح/ د/ يح/ بهرام گور

 4/ ز/ 243/ 4/ 4/ ز/ رد بن بهراميزدگ

 4/ ز/ 214/ 4/ 4/ ز/ هرمز



 4/ ز/ 210/ 4/ 4/ كز/ فيروز بن يزدگرد

 4/ ز/ 822/ 4/ 4/ د/ بالش بن فيروز

 4/ ز/ 822/ 4/ 4/ حج/ قباد و جاماسب پسران فيروز

  ه/ ب/ 814/ ه/ ز/ مز/ انوشروان بن قباد

  ك/ ط/ 831/ يه/ ز/ يا/ هرمز بن انوشيروان

  ك/ ط/ 410/ 4/ 4/ لح/ رويز بن هرمزپ

  ك/ د/ 424/ 4/ ز/ 4/ شيرويه بن پرويز

  ك/ ط/ 424/ 4/ ه/ 4/ اردشير بن شيرويه

  يب/ ى/ 424/ كب/ 4/ 4/ خوهان كه روميان را محاصره كرد

  يب/ ا/ 421/ 4/ ج/ 4/ كسرى پسر قباد

  يب/ ز/ 422/ 4/ و/ ا/ بوران دختر پرويز

  يب/ ط/ 422 /4/ ب/ 4/ خشنشنبده

  يب/ ا/ 428/ 4/ د/ 4/ آذرميدخت دختر پرويز

  يب/ ب/ 428/ 4/ ا/ 4/ فرخزاد خسرو كه طفل بود

  يب/ ب/ 448/ 4/ 4/ ر/ يزدگرد بن شهريار

 111: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

  بحثى در كارهاى كسروى مورخ

چون كسرى : گوئيم م و اكنون براى انجام وعده خود مىدر پيش وعده داديم كه سياق كسروى را در تاريخ بيان كني

انگيزى كرد كه ما از كار او و از خود او در  به اضطرابى كه در دو قسم اخير تاريخ است وقوف يافت كار بسيار شگفت

ايم، و كارى كه كسروى كرده اين است كه دويست و شصت و شش سال براى مدت سلطنت اشكانيان  شگفت مانده

حمزة بن حسن اصفهانى تنها رائى را كه از ابستا تصحيح كرده و رأى ديگرى را كه از نسخه مؤبد گرفته  كم كرد و

گردد و ما بايد يكى از  براى ما نقل كرده و در هر دو رأى مدت پادشاهى اشكانيان بر سيصد و پنجاه سال افزون مى

 .را كه كسروى پسنديده به آن دو مقرون كنيماى  دو كار كنيم يا يكى از اين دو رأى عمل نماييم و يا طريقه



پس از اينكه كسروى از كار نامبرده در فوق فراغت يافت و تصديق كرد كه تخليطهايى در آن قسمت از تاريخ كه 

دانستم كه چرا اين مدت را از دوره سلطنت ساسانيان كم كرد و از اشكانيان  گفته شد واقع گشته ولى ايكاش من مى

 .آنكه تاريخ اشكانيان بعللى مغشوش استچشم پوشيد با 

كه احوال عمومى ايرانيها در آن عصر پراكنده بود و مردم بواسطه عذابها و بدرفتاريهاى : يكى از آن علل اين است

 .اسكندر و جانشينان او بخود پرداخته بودند و از همه چيز غافل بودند

نايع بديع در ايران يافت همه را طعمه آتش گردانيد حتى كه اسكندر هرچه از علوم مرغوب و ص: علت ديگر اين است

اينكه مقدار زيادى كتب دينى را سوزاند و بناهاى رفيع را از قبيل ساختمانى كه در اصطر است و در عصر به مسجد 

سوزى در جايهايى از آن بنا باقى  -سليمان بن داود معروف است خراب كرد و آتش زد و من گويند كه هنوز از آتش

 .است

كردند ذكر  اين بود كه ايرانيان مدتى را كه ميان سلطنت اسكندر و اردشير است و روميان در آنوقت ايشان را اداره مى

 .نمودند
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 .نويسى مشغول گشتند خاطر شدند به تاريخ پس از آنكه از شر اسكندر و اشكانيان فارغ البال و آسوده

داليلى كه گفته شد مدت سلطنت اشكانيان سزاوارتر است كه تفاوت در آن واقع شد چه، پادشاهى و  پس به

فرمانروايى در ساسانيان منتظم بود ولى در ايام اشكانيان مضطرب و مغشوش بود و گواهانى را كه ما از نظر شما 

 .گذرانديم به اين معنى گويا هستند

  الح كرده به قرار زير استجدولى را كه كسروى بنا بزعم خود اص

  نامهاى پادشاهان ساسانى

  بنابر حكايت حمزة بن حسن از كسروى كه آنها را اصالح كرده

 جمله سالها/ مدت سلطنت هريك

 روزها/ ماهها/ سالها/ روزها/ ماهها/ سالها

 4/ ى/ 10/ 4/ ى/ يط/ اردشير بن بابك

 4/ ب/ 42/ 4/ د/ لب/ سابور الجنود -شاپور سپاهها

 4/ 4/ 44/ 4/ ى/ ا/ پسرش هرمز



 4/ ج/ 18/ 4/ ج/ ط/ پسرش بهرام

 4/ ج/ 31/ 4/ 4/ كج/ بهرام بن بهرام

 4/ ز/ 00/ 4/ د/ يج/ بهرام بن بهرام بن بهرام

 4/ ز/ 143/ 4/ 4/ ط/ نرسى بن بهرام

 4/ ز/ 121/ 4/ 4/ يح/ پسرش هرمز

 4/ ز/ 108/ 4/ 4/ عب/ شاپور ذو االكتاف

 4/ ز/ 101/ 4/ 4/ د/ برادرش اردشير

 4/ و/ 810/ 4/ 4/ فب/ شاپور بن شاپور ذو االكتاف

 4/ ز/ 201/ 4/ 4/ يب/ پسرش بهرام
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 4/ ز/ 818/ 4/ فب/ پسرش يزدگرد صاحب شروين

 4/ ز/ 801/ 4/ كج/ يزدگرد

 4/ ز/ 410/ 4/ كج/ پسرش بهرام گور

 4/ ز/ 481/ 4/ يح/ پسرش يزدگرد

 4/ ا/ 418/ ا/ كو/ پسرش بهرام

 ا/ ا/ 402/ 4/ كط/ پسرش فيروز

 ا/ ا/ 404/ 4/ ج/ پسرش بالش

 ا/ ا/ 418/ 4/ سح/ برادرش قباد

 ا/ ح/ 114/ 4/ ز/ مز/ انوشيروان بن قباد

 ا/ ح/ 188/ 4/ 4/ كج/ هرمز بن انوشيروان



 ا/ ح/ 111/ 4/ 4/ لح/ ابرويز بن هرمز

 ا/ د/ 112/ 4/ 4 /4/ شيرويه بن هرمز

 ا/ د/ 118/ 4/ 4/ ا/ اردشير بن شيرويه

 ط/ ه/ 118/ ح/ ا/ 4/ شهر براز

 ط/ 4/ 114/ 4/ 4/ ا/ بوران بنت كسرى پرويز

 4/ ز/ 414/ 4/ ب/ 4/ 112 خشنشبنده

 ط/ ه/ 114/ 4/ ى/ 4/ خسرو بن قباد هرمز

 ط/ ز/ 114/ 4/ ب/ 4/ فيروز از اوالد اردشير بابك

 ط/ يا/ 114/ د/ 4/ ويزآذرميدخت دختر پر

 ط/ 4/ 111/ 4/ ا/ فرخزاد پسر خسرو پرويز و مادر كرويه

 4/ كرديه خواهر بهرام چوپين -ن ب

 ط/ 4/ 101/ 4/ 4/ ك/ يزدگرد بن شهريار
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ه زمانى ميان اسكندر و اگر براى ما امكان داشت كه مدت حكومت اشگانيان را كه ملوك طوائف باشند از فاصل

رفتيم ولى اين قبيل  هيچ گواهى و دليل كاشف حقيقت بدست آريم البته ما چنين كرده و بآن راه مى اردشير، بى

معلومات از امور مربوط به علم غيب است و نوعى دانش است كه بشر از دركش عاجز و قاصر است و امور غيب را بايد 

 .و وحى و علم تنجيم و امثال آن شناختاز راههاى مخصوص آن مانند كهانت 

اند كه مدت سلطنت اشگانيان  اند چنين گفته منجمان در كتبى كه راجع به دول و ملل نوشته: گوييم از باب مثال مى

اند كه زحل دليل و راهنماى اشگانيان  سالهاى قران اوسط بوده كه دويست و چهل سال است و برخى از آنان گفته

رگ خود را كه دويست و شصت و پنج سال باشد به اينان بخشوده سپس منجمان اعمال و سيرت بوده و سالهاى بز

انگاريم كه مدت حكومت  اند و ما مى اين پادشاهان را از داللتهاى ستارگان در اين قرانها توصيف و تعريف كرده

زار سال پادشاهى در كنيم كه گفت ه اشگانيان سيصد سال باشد و سپس به گفته زردشت به بشتاسف توجه مى

 .خانواده تو پايدار خواهد ماند

                                                           
 ى آذر گشنسب آذربايجان ى آتشكده اين كلمه معرب گشنسب بنده است يعنى بنده  -( )     



فاصله زردشت تا زوال سلطنت از ايرانيان با كشته شدن يزدگرد هزار و دويست و بيست و يكسال است و : گوييم

دويست و پنجاه و هشت سال از اين مدت را كه ميان بشتاسف و اسكندر است و اوالد بشتاسف سلطنت كردند كنار 

ارصد و بيست و شش سال را هم كه ميان پادشاهى اردشير و هالك يزدگرد ميباشد و اوالد اردشير گذارده و چه

ماند و اين مدتى است كه ميان اسكندر و  گذاريم پانصد و سى و هفت سال باقى مى حكومت كردند نيز كنار مى

و بطور تقريب و  118ال ميمانداردشير است كه تا تمام هزار سالى كه ساسانيان پادشاهى كردند سيصد و شانزده س

  نزديك بودن

 114: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

دو قول آنان هم در شمار ساسانيان بودند هرچند دليل قاطعى در دست نيست كه همه ساليانى را كه ميان اسكندر و 

گانيان باشد باطل اردشير است مدت سلطنت اشگانيان دانسته شود يا برعكس اين عقيده را كه مدت حكومت اش

 .سازد و به فترتى كه در اين ميان است يعنى مدت پادشاهى خود اسكندر و جانشينان او در بابل توجه نشود

اگر ما به . دهنده ما به راه صواب است -اين بود بيشترين چيزى كه در اين باب ميتوانستم بگويم و خداوند توفيق]

 :رديم و از بذل و كوشش باندازه توانايى خود دريغ نكرديم اكنون گوييموعده خويش در اثبات گفتار پيشينيان وفا ك

ها بخواهيم آنرا امتحان كرده  هنگامى كه به يك زمان تاريخى برخورد كنيم و با سنجش آن با ديگر آراء و گفته

 .بدانيم چه حال دارد كمتر اتفاق خواهد افتاد كه درست از كار درآيد و آن تاريخ راست باشد

هنگامى كه خواستيم بدانيم تخريب اول بيت المقدس بدست بختنصر تا زمان اسكندر چند سال بوده چون به  مثال

جدول قسم اول از تاريخ ايرانيان نظر افكنيم خواهيم ديد كه سيصد و چهل و سه سال بوده و همين مقدار را از 

عقيده يهود صد و ده سال است و چون كار جدول ملوك كلدانيان برگيريم دويست و نود و سه سال خواهد شد و به 

بدينجا رسيد نزديكتر بصواب آنست كه از عقيده ايرانيان اعراض كنيم و سخن يهود را بشنويم هرچند آراء يهود نيز 

باهم متناقض است و يكى از آن تناقضات اين است كه در كتاب سيد رعوالم كه سالهاى عالم معنى ميدهد در جايى 

يت المقدس چهارصد و هشتاد سال ذكر شده و بعدا گفته است كه ابتداى اين مدت از چهل سال مدت عمارت دوم ب

است اين مدت جمع شود و ( اسبنسبانوش)كه  بيش از اسكندر است كه چون تا اول سلطنت اسكندر و سال دوم آن

پس دو قول آنان شود  آن سالى است كه بيت المقدس در آن سال خراب شد مدت چهارصد و چهل و پنج سال مى

 (.كلمه مزبور از نظر عدد با سالها مطابق نيست)باهم منطبق نشد 

  بينيم كه پس از عودت بنى اسرائيل به اورشليم پنجاه و نه نيز در اين كتاب مى
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كه تا هزار سال كه ساسانيان  ) پانصد و سى و هفت سال باقى ميماند درست است اما اين مطلب را 45 +   1تفريق  قسمت اول كه پس از   -( )     

 .فهمم نمى( پادشاهى كردند سيصد و شانزده سال ميماند



و شصت سال روميان و پانصد و چهل سال ايرانيان در اورشليم حكومت كردند و صد و هشتاد سال يونانيان و سيصد 

اند خالف  سال ساسانيان كه مجموع اين سال هزار و صد و سى و نه سال است و اين دليل است كه آنچه گفته

حقيقت است زيرا آخر سالهاى مذكور بيرون از سه صورت نيست يا سال هجرت است يا سال هالك يزدگرد يا ميان 

تواند پس از هالك يزدگرد باشد زيرا وقتى چهل سال از اين تاريخ را  اند نمى تهاين دو و آخر اين تاريخ كه يهود گف

شود كه صد و سى و هفت سال  كه فاصله عمارت بيت المقدس تا اسكندر است كم كنيم هزار و نود و نه سال مى

طمينان قلبى را كه پس از هالك يزدگرد است و اين قبيل امور است كه ما را به اقوال يهود به شك واميدارد و آن ا

 .كند بايد به سخنان آنان داشته باشيم از ما سلب مى

اند كه چون يعقوب از برادرش عيسو  -نيز يهود درباره ملوك بنى اسرائيل در كالمى كه از تورات تأويل كرده گفته

م يعقوب باين كنم باز ه سخت در بيم و هراس بود خداوند بدو وحى فرستاد كه تو از او مترس و من ترا حفظ مى

سخن اطمينان قلب نيافت و ده يك گوسفندانش را به برادرش داد كه پانصد و پنجاه گوسفند بود تا از شر برادرش 

 .114آسوده شود

و چون خداوند ديد كه يعقوب چنين كرد برآشفته بدو گفت تو چرا به گفتار من اطمينان نداشتى اكنون دادم به 

عيسو را بر اوالد تو پانصد و پنجاه سال فرمانروا ساختم و اين مدت به خراب دوم بيت  برادر تو آنچه بايد بدهم و اوالد

المقدس تا فتح مسلمانان بيت المقدس را نزديك است و در اين كارها نسبت دادن جور و ستم به خداوند است و 

 114.گرفتن پسر بجاى پدر در مجازات و حال آنكه و ما اللّه بظالم للعبيد

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
قوب از عيسو بهراسد و به  پس از آنكه مطابق تورات يعقوب را اسحاق بركت داد كه او را يهوه بارور خواهد ساخت ديگر جا نداشت كه يع -( )  1  

ها   هحران بگريزد بعد هدايايى بسيار به برادر خود بدهد اما داستان بركت دادن كه شرط آن تهيه يك غذاى مطبوع باشد و بعدا بستن پوست بزغال
تباه كرد همه اينها خواندنى و  هاى پر موى عيسو را با اين حيله با دست يعقوب اش بدست يعقوب عليه السالم و فريب خوردن اسحاق هنگامى كه دست

 .فكر كردنى است
 . 5  پنجم، ش  : تهران، چاپ -ترجمه  / اكبر دانا سرشت، آثار الباقيه  : ترجمه/ أبو ريحان بيروني 4  
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اند ويزك همان  اند و گفته اند كه پادشاهان ايران از اوالد ابراهيم هم بوده بعضى از علماى عالم بانساب گمان كرده

مد و به عقيده ايرانيان اين ويزك اسحاق است كه با كوزك دختر ايرج ازدواج كرده و منوچهر از اين زناشويى پديد آ

آنكه مردى ديده باشند و  پسر زنى است كه نسبت او به پا كوزك ميرسد و او از زنانى بود كه از هم زاييده شدند بى

 :گويد اين مورخ به قول شاعر استناد كرده كه مى

  ابو ناويزك و به اسامى
 

  اذا افتخر المفاخر بالوالده

  ابو ناويزك عبد رسول
 

  له شرف الرسالة و الوساده

  و من مثلى اذا خطرت قرومى
 

 [ و بينى مثل واسطة القالده

 

برخى گويند كه لهراسب يكى از پسران يعقوب بوده و به لهجه و لغت پارسى يعقوب فيتاوش پسر كورش است كه 

اند كه فريدون  اهيم است و نيز گفتهاند اسماعيل همان كابرش بن فيقوار است و فيقوار ابر اسحاق باشد چنانكه گفته

همان نوح عليه السالم است و بر كسى كه داراى كمترين معرفت به تواريخ و انساب باشد و در اخبار و آثار كمترين 

درايى است و چون ميان عرب و عجم مفاخره درگرفت كه  نظر كرده پوشيده نيست كه اين سخنان ژاژخايى و هرزه

اين بود كه  111 گاه عرب به انتساب به ابراهيم بود كه در اسالم سبقت گرفته د و بيشتر تكيهكدام باالتر و واالترن

و نيز   إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ  ايرانيان نيز خواستند معارضه به مثل كنند با آنكه با توجه به كالم ايزدى كه فرموده

و با توجه به گفتار پيغمبرش كه الناس من آدم و آدم من تراب و   وْمَئِذٍ وَ ال يَتَساءَلُونَفَال أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَ  گفته ديگرش

اند و فخر و مباهات در سبقت به محاسن اخالقى  ها بوده نياز از اين انتساب ال فضل لعربى على عجمى اال بالتقوى، بى

و روح را با صور عاليه موجودات زينت دادن  و پيشى گرفتن از هم در انجام كار خوب و دنبال علم و حكمت رفتن

  يابد و هركس چنين شد در اين تحقق مى

 113: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

                                                           
 بل كان حنيف ا مسلما -( )     



 .دادرسى داد برده وگرنه داد باخته است

دهد  اكنون به گفتار خود برگرديم و گوييم همانطور كه در وصول به حقيقت تاريخ ايرانيان و اهل كتاب شك روى مى

آيد و كتب سيره پادشاهان يمن و اعراب لخمى و آل جفنه را با  اريخ ديگر امم نيز با شكوك كمتر از آن بدست نمىت

يابيم اما ملوك  مدت سلطنت هريك متضمن است ولى هيچ دو روايت را باهم يكسان در اين تواريخ و سنوات نمى

ر دادند و او عبد شمس بن يشحب بن يعرب بن يمن پس از آنكه بنى قحطان در يمن جمع شدند سلطنت را به حمي

اند كه يعرب اول كسى است كه به عربى سخن راند و با تحيه و درودى كه به پادشاهان فرستاده  قحطان است و گفته

شود تحيت و درود پذيرفت و او را چنين گفتند ابيت اللعن و انعم صباحا و گويند كه او در پيرى مرد و اوالد او  مى

شدند تا آنكه قرنهايى گذشت  بارث بردند و جزء پادشاهان نبودند بلكه رؤسائى و فرمانروايانى محسوب مى سلطنت را

اند  و رياست بدست حارث رائش افتاد و او خود را پادشاه و تبع خواند زيرا اهل يمن او را تبعيت كردند و چنانكه گفته

 .حمير يمن اين استاين شخص با پنج پشت فاصله به حمير ميرسد و جدول ملوك 

  جدول پادشاهان حمير يمن

 مجموعه سالها/ مدت سلطنت هريك

حمير بن سبا و او عبد شمس بن يشحب بن يعرب بن قحطان است و از اينرو سبا ناميده شد كه نخستين كس بود 

 134/ قفد/ را به خاك يمن آورد( اسير)كه سبى 

  دوران فترت

الملطاط است و از اينرو رائش ناميده شد كه به مردم اكرام و انعام بسيارى كرد تبع اول و او حارث رائش بن سداد بن 

 840/ قكه/ ها در عهد او بود و گويند لقمان دو هزار و چهارصد و پنجاه و هفت سال عمر كرد و لقمان صاحب كركس

  ذو المنار ابرهة بن حارث و وجه اين نامگذارى آنست

 110: ص، 1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 442/ قلج(/ منار يعنى جاى آتش تا راه گم نشود)داد  كه هنگامى كه به جنگ بيرون ميشد در راه خود منار قرار مى

 141/ قسلد/ افريقيس بن ابرهه و او كسى است افريقا را در سرزمين بربر بنا كرد

يدند و از اين رهگذر ذو االذعار ناميده برده، ذو االذعار بن افريقيس كه با زنگيان جنگ كرد و مردم از اسارت او ترس

 181/ كه/ شد

 141/ عه/ هداد بن شراحيل هدهاد

 184/ كد/ بلقيس دختر هداد خليفه سليمان بن داود عليهما السالم در يمن



ياسر ينعم عموى بلقيس و وجه تسميه او به ينعم اين است كه پس از زوال پادشاهى به مفارقت بلقيس با قيام به امر 

 314/ فه/ ت بمردم انعام كردمملك

ابو كرب شمر يرعش بن افريقيس كه داراى ارتعاش دست برد و براى دو گيسو كه داشت ذو القرنين ناميده شد و 

 342/ لز/ گويند بشتاسب بدست رستم او را كشت

 041/ نه/ ابو ملك بن شمر

 014/ نج/ االقرن بن ابى ملك تبع دوم

 1484/ ع/ ذو حسبان بن االقرن

 1108/ قسج/ ع االكبر بن اقرنتب

 -/اند ملك كلى كرب مليككرب بن تبع و گفته

 -/-/تبع اسعد بن ملكيكرب و او تبع اوسط است و قوم او او را كشتند و در قرآن اين تبع مذكور است

 1823/ له/ پسرش حسان بن تبع

  برادرش عمرو بن تبع موثبان و وجه تسميه آنست كه

 134: ، ص1 ج تنترجمه، م/ آثار الباقيه 

كردند حركت  شد و با تختى كه حمل مى گفتند زيرا بسيار بيمار مى او همواره بسترى بود و او را ذو االعواد نيز مى

 1812/ فد/ كرد مى

 8832/ ع/ عبد كالل بن مثوب كه در پنهان مسيحى بود

كسى است كه خواهرزاده خود  تبع االصغر بن حسان كه يهودى شد و به اين كيش مردم را دعوت كرد و او همان

 1444/ سج/ آكل المرار را بر معد پادشاه كرد

 1410/ عد/ مرثد بن عبد كالل

 1380/ شك/ دوران فترتى است كه ملوك حمير متفرن شدند

 1334/ ما/ وليمة بن مرثد

 -/-/ابرهة بن الصباح معاصر شاپور ذو االكتاف



 1011/ لز/ حهبان بن مخرث

 1004/ عج/ لصباحالصباح بن ابرهة بن ا

 2422/ لب/ حسان بن عمرو بن تبع

 2443/ لو/ ذو الشناتر و معناى اين لفظ در لغت يمن به معناى صاحب دو گوشوار است و او از خانواده شاهى نبود

 2114/ نر/ ذو نواس حريب بن قطن از اينرو ذو نواس ناميده شد كه داراى

 1140/ له/ و ناصر يهود 111د و صاحب اخدوداش در حركت بودن دو گيسو بود كه بر روى شانه

 2133/ لط/ بود و از حبشيان شكست خورد و به دريا پناه آورد و هالك شد

 2211/ كط/ ذو جدن

 حبشيان كه بر يمن چيره گشتند و ايرانيان پس از آنكه آنانرا بيرون كردند
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  ك/ ارياط بن صحم

  كج/ برهة االشرمابن بكسوم ا

 يز/ پسر او بكسوم

  يب/ مسروق بن ابرهه

 .سپس و هرز وارد يمن شد و از حرب الفجار ده سال گذشته بود و او باسيف بن ذى يزن به يمن رفت

  و هرزواو خرزاد بن داربهار بن انسى بن جاماسب بن فيروز پادشاه است نيشحان

 خرزادانشهر

  انوشجان

  مرزبان

 پسرش خرخسرو

                                                           
 .به تف اسير رجوع شود« قتل اصحاب االخدود» -( )     



دان پسر ساسان الجرور ن ب الجرون بن بالش بن جاماسب بن فيروز پادشاه و او با فيروز ديلمى كذاب عنسى را با

  كشت

اما ملوك آل جفنه پس از آنكه در يمن تقريبا پانصد سال پيش از اسالم سيل عرم آمد و اعراب متفرق شدند بنو 

بن تيم اللّه بن اسد بن وبرة بن قضاعه را بر خود شاه قضاعه بسوى شام رو آوردند و قومى از آنان ملك بن فهم ا

ناميدند تا آنكه مزاقبه بر اين ملوك چيره شدند و اول پادشاه از  گردانيدند و آنان پادشاهان خويش را ضجاعمه مى

ة بن اين دسته جفنة بن عمرو بن مزيقيا بن عامر بن ماء السماء بن حارثة العظريف بن امرء القيس البطريق بن ثعلب

گذارى آنست كه دوحله را كه او  باشد و سبب اين نام مازن بن ازد بن غوث است و مزاقبه بمناسبت نام مزيقيا مى

و برخى گفتند چنين نيست بلكه وجه تسميه آنست كه چون . كردند تا ديگرى نپوشد پوشيد تمزيق و پاره مى مى

دسته گشتند و نيز آنانرا غسانيه و آن جفنه  پاره و دسته پارهاقوام ازد متفرق شدند در عهد او بود كه از هم تمزيق و 

ناميدند و آنان عمال قياصره بر عرب شام بودند و جفنه كه نخستين پادشاه از اين قوم است از طرف نسطزوس قيصر 

 .روم باين منصب رسيد و تواريخ آنان ضمن اين جدول است

 132: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

  جفنه پادشاهان غسانى جدول آل

  ى آنان شماره/ ى سالها مجموعه/ مدت پادشاهى هريك/ 

 ماهها/ سالها/ ماهها/ سالها

 1/ ج/ 44/ ج/ مه/ جفنه

 2/ ج/ 40/ 4/ ه/ عمر بن جفنه

 8/ ج/ 11/ 4/ يز/ پسر او ثعلبة بن عمرو از طرف ديقيوس صاحب اصحاب كهف شاه بود

 4/ ج/ 31/ 4/ ك/ حارث بن ثعلبة

 4/ ج/ 01/ 4/ ى/ لة بن حارثجب

 1/ ج/ 141/ 4/ ى/ حارث بن جبلة

 1/ ج/ 140/ 4/ ج/ منذر بن حارث

 3/ ط/ 124/ و/ يه/ برادرش نعمان بن حارث

 0/ ط/ 121/ ه/ يج/ برادرش منذر بن حارث



 14/ ط/ 111/ ه/ لد/ برادرش جبلة بن حارث

 11/ ط/ 114/ ه/ ج/ برادرش ايهم بن حارث

 12/ يا/ 244/ ب/ كو/ ارث پسر ماديه ذى القرطينبرادرش عمر بن ح

 18/ يا/ 284/ 4/ ل/ جفنة بن منذر بن حارث پسر مارية

 14/ يا/ 281/ 4/ ا/ برادرش نعمان بن منذر

 14/ يا/ 243/ 4/ كز/ نعمان بن عمر بن منذر

 11/ يا/ 214/ 4/ يو/ پسرش جبلة بن نعمان

 11/ يا/ 204/ 4/ كا/ نعمان بن ايهم بن حارث ابن مارية

 13/ د/ 213/ ه/ كب/ حارث بن ايهم

 13/ د/ 221/ 4/ يح/ پسرش نعمان بن حارث

 24/ د/ 244/ 4/ يط/ پسرش منذر بن نعمان

 138: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 21/ ح/ 233/ د/ لج/ برادرش عمر بن نعمان

 22/ ح/ 444/ 4/ يب/ برادرش حجر بن نعمان

 28/ ح/ 421/ 4/ كو/ حارث بن حجر

 24/ ط/ 448/ ا/ يز/ پسرش ابو شمر جبلة بن حارث

 24/ ب/ 414/ ه/ كا/ پسرش حارث بن جبلة

 21/ ه/ 420/ ج/ لز/ پسرش ابو كرب نعمان بن حارث و لقبش قطام

 21/ ر/ 420/ ب/ كو/ ايهم بن جبلة بن حارث بن ابى شمر

 23/ ز/ 442/ 4/ يج/ برادرش منذر بن جبلة



 20/ ى/ 411/ ج/ كه/ جبلة برادرش شراحيل بن

 84/ 4/ 413/ ب/ ى/ برادرش عمرو بن جبلة

 81/ ه/ 432/ 4/ د/ جبلة بن حارث بن ابى شمر

 82/ ه/ 434/ 4/ ج/ جبلة بن ايهم بن جبلة بن حارث

 ابن ماريه كه اسالم آورد و سپس مسيحى شد

شام رفتند چنانكه گفته شد و اخبار آنانرا اى به  در پيش گفتيم كه چون سيل عرم آمد اعراب پراكنده شدند و طائفه

اى هم به عراق رفتند و ملك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن ازدى بر آنان شاهى كرد در  بيان كرديم و طائفه

 .زمانى كه ملوك طوائف بود

حيره به انبار رفتند اند كه انبار و حيره در زمان بخت نصر بنا گشت و در عهد او آباد شد و پس از هالكش مردم  گفته

 .و انبار آباد و معمور گشت و حيره ويران شد و نزديك پانصد و پنجاه سال خراب ماند

سپس پادشاهان لخمى كه از معد بودند به حيره فرود آمدند و حيره قريب پانصد و سى و چند سال آباد ماند تا آنكه 

حيره آمد عمرو بن عدى بن نصر بن ربيعة بن حارث  اعراب مسلمان به كوفه آمدند و نخستين كس كه از آل لخم به

  بن مالك بن غنم بن ثمارة بن لخم بود و او عمرو بن رقاش دختر ملك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان

 134: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

عرب عراق حكمروايى  ى ساسانيان بود كه بر بود و هركس كه پس از عمرو بن عدى از آنان حكومت داشت نماينده

اند كه مدتى از زمان، فترت  كرد چنانكه آل جفنه عمال پادشان روم بر عرب شام بودند و برخى از مؤرخان گفته مى

اى از شمار آنان  اى اين مطلب را انكار كردند و جمعى بر شمار پادشاهان افزوده و دسته ميان اين ملوك بود و پاره

مين اختالفات راه يافت و يكى از اين ملوك نعمان بانى قصر خورنق است كه به كاستند و در مدت سلطنت آنان ه

سياحت و گردش در زمين پرداخت و از نظرها پوشيده ماند و كسى را از او آگاهى نشد و عدى بن زيد در شعر خود 

 :باين قضيه اشارت كرده و گويد

  و تبين رب الخورنق
 

 اذا شرف يوما و للهدى تفكير

  و كثرة ما يملك سره حاله
 

 و البحر معرضا و السدير

 فارعوى قلبه فقال ما غبطة
 

 حى الى الممات يصير

 



 :جدولى كه مشتمل بر اين ملوك باشد به شرح زير است

 پادشاهان معد كه از بنى لخم بودند و در حيره سكونت گزيدند

 مجموع سالها/ مدت پادشاهى هريك/ 

 24/ ك/ از ازد بود ملك بن فهم بن غنم بن دوس كه

 34/ س/ جذيمة االبرش بن ملك منادم الفرقدين وزباء خواهر جذيمة

كه دختر مالك باشد با اين دو تن پادشاهى كرد سپس عمرو بن عدى لخمى در حيره اقامت گزيد تا آنكه اردشير 

 114/ صه./ پسر بابك به شاهى رسيد

 130/ يد ى./ پس از اين مدت تا نوبت شاهى به شاپور رسيد

 103/ ح ب/ پس از اين مدت تا آنكه در زمان شاپور بدرود زندگى گفت

 812/ قيد/ امرء القيس بن عمرو البدء كه مسيحى گشت و او امرء القيس اول است

 134: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 842/ ل/ عمرو بن هند و او پسر امرء القيس البدء است

بن عتيك بن لخم كه يكى از بنى فاران بن  -ر بن لحيان عمليقى تا آنكه جحجيااوس بن قالم بن بطينا بن جميه

 841/ ه/ عمرو بن عمليق است به او شورش كرده او را كشت و پادشاهى به آل نصر برگشت

 812/ كه/ امرء القيس بن عمرو بن هند محرّق اول

 442/ ل/ گزيد و به سياحت پرداختنعمان بن امرء القيس كه يك چشم داشت و بانى خورنق است و پارسايى 

 441/ مد/ منذر بن نعمان بن امرء القيس

 411/ ك/ اسود بن منذر بن نعمان

 412/ ز/ منذر بن، منذر بن نعمان

 411/ د/ نعمان بن اسود بن منذر

 434/ ج/ اى از لخم بودند پس از او ابو يعفور بن علقمه ذميلى جانشين او گشت و ذميل بطن و خانواده



 420/ مط/ بن ماء السماء و او منذر بن امرء القيس است معروف به ذو القرنين منذر

  فترت

 481/ ح ح/ عمرو بن منذر بن ماء السماء مضرّط الحجاره و او محرّق دوم است تا زمانى كه پيغمبر ما متولد شد

 444/ زد/ پس از آن

 440/ د/ برادرش قابوس بن منذر

 444/ ا/ نفيشهرت ايرانى در زمان انوشيروا

 444/ د/ منذر بن منذر برادر عمرو

ى ذبيانى و او آخرين پادشاه از سالطين لخمى بود و  ابو قابوس نعمان بن منذر بن منذر قاتل عبيد بن ابرص و نابغه

 411/ كب/ كسرى زير پاى فيل او را در ساباط كشت
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 434/ ط/ گان ايرانى با او بوداياس بن قبيصة طائى و نخير

 142/ بز/ آزاد به ماهيان بن مهر بنداذ همدانى

 142/ ح/ منذر بن نعمان بن منذر كه معروف به مغرور است و روز جوانا كشته شد

ها كه ميان آنهاست بهمان منوال است  ها و فاصله ايم ولى فترت ايم در اينجا آورده ها را چنانكه يافته اگرچه اين مدت

ايم و در برخى كتب آمده كه آل ربيعة بن نصر پس از تبع اسعد در يمن حكومت كردند و او تبع  ه در پيش گفتهك

بن حسان خواهرزاده خويش حارث بن عمرو الكندى را كه به آكل المرار معروف است بر مردم يمن پادشاه كرد و 

آنجا يافت از دم تيغ گذرانيد و براى اين احوال  تبع اسعد هنگامى كه به حيره رسيد هركس را از پادشاهان لخمى در

ام بر اين گفتار  برم كه نتوان بيش از آن اندازه كه من يافته و مدت سلطنت آنان تاريخى بدست نيامده و گمان مى

را ام واجب است كه تواريخ اسالم و ايام خلفا را در اينجا بياورم و عنان قلم  چيزى افزود و برحسب آنچه در پيش گفته

 به ذكر هجرت برگردانم تا آنكه همه تواريخ اسالمى روشن شود

  احوال پيغمبر و كارهاى او در مدت زندگى( ص)تواريخ كارهاى پيغمبر 

پيغمبر پنجاه روز پس از ورود اصحاب فيل به مكه متولد شد و آن شب دوشنبه هفدهم ديماه بود و چهل و دو سال 

وز بيستم نيسان سال هشتصد و هشتاد و دو اسكندرى است چنانكه در تاريخ از سلطنت انوشيروان گذشته بود كه ر

  محمد بن موسى خوارزمى آمده



 روزها/ ماهها/ سالها/ روزها/ ماهها/ مجموعه سالها سالها/ مدت ميان كارهاى او

/ 4/ ب/ 4/ ه/ كرداش حليمه او را به مادرش دختر وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مره رد  تا زمانى كه دايه

  ب/ 4
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  ب/ 4/ 1/ 4/ 4/ ا/ هاى او كه در مدينه بودند برد تا زمانى كه مادرش او را به ديدن دائى

  ب/ ا/ 1/ 4/ ا/ 4/ تا زمانى كه مادرش در ابواء مرد و او با مادر خود بود

 ز/ ا/ 1/ ه/ 4/ 4/ مكه آمدتا زمانى كه ام ايمن پس از مرگ مادرش به 

  ب/ 4/ 3/ كه/ ى/ ا/ تا زمانى كه جدش عبد المطلب بدرود زندگى گفت

تا زمانى كه عمويش ابو طالب او را به بصرى شام برد و بحيراى راهب او را ديده گفت در نگهدارى او كوشش كنيد 

  ب/ ه/ 12/ 4/ 4/ د/ زيرا اين شخص پيغمبر است

/ 24/ 4/ 4/ ح/ فجار حاضر شد و اين جنگ در عكاظ در ماه حرام ميان قريش و كنانه روى دادتا زمانى كه در حرب ال

  ب/ 4

كه ابرى بر او سايه انداخته بود  تا زمانى كه خديجه به تجارت او را به شام گسيل داشت و نسطورس راهب درحالى

  ح/ ط/ 24/ و/ ط/ د/ ويرا ديد و گفت اين پيغمبر است

  كح/ يا/ 24/ ك/ ب/ 4/ خديجه دختر خويلد ازدواج كردتا زمانى كه با 

  كح/ يا/ 24/ 4/ 4/ ى/ تا زمانى كه براى ساختمان كعبه حضور يافت و قريش به حكمش رضايت دادند

  كح/ يا/ 80/ 4/ 4/ ه/ تا زمانى كه خداوند او را به پيامبرى براى نوع بشر برانگيخت و آن روز دوشنبه بود

  يح/ يا/ 44/ ك/ 4/ ه/ ريزند اى براى او باشد ستارگان مى ديدند براى آنكه آيتى و نشانهتا زمانى كه قريش 

 يط/ يا/ 44/ ا/ يا/ ه/ تا زمانى كه قريش او را بيرون كردند و در شكاف كوهى محصور شد

  تا زمانى در حصار شكاف كوه ماند تا وقتى كه از آن

 133: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 يط/ يا/ 43/ 4/ 4/ ج/ شد خارج



 يط/ ه/ 40/ 4/ و/ 4/ تا زمانى كه عمويش ابو طالب فوت كرد

  ب/ و/ 40/ يج/ 4/ 4/ تا زمانى كه خديجه دختر خويلد وفات كرد

  ح/ ط/ 40/ و/ ج/ 4/ تا زمانى كه به طائف رفت و زيد بن حارثه با او بود

  ى/ ى/ 40/ ب/ ا/ 4/ بن عدى ماند مدتى در طائف ماند تا به مكه برگشت و در جوار مطعم

  ى/ ا/ 44/ 4/ ج/ 4/ تا زمانى كه جنيان نصيبين بر او وارد شدند و در حجون اسالم آوردند و آنان سيصد تن بودند

 يو/ ز/ 41/ و/ و/ ا/ تا زمانى كه از ميان زمزم و مقام به بيت المقدس شبانه سير كرد

 نز/ ط/ 42/ ا/ ب/ ا/ ه هجرت كردتا آغاز روز اول سالى كه از مكه به مدين

 كا/ ى/ 42/ د/ ا/ 4/ تا زمانى كه براى فرق ميان نماز مقيم با مسافر دو ركعت بر نماز افزوده شد

/ 42/ 4/ ه/ 4/ ى برادرى خواند تا زمانى كه ميان مهاجرين و انصار و ميان خود و پسر عمويش على بن ابيطالب صيغه

 كا/ ج

 يو/ د/ 42/ كه/ 4/ 4/ تر ابى بكر صديق زفاف كردتا زمانى كه با عايشه دخ

 ا/ ط/ 42/ يه/ د/ 4/ تا زمانى كه فاطمه را به على داد

 يط/ ط/ 42/ يح/ 4/ 4/ تا زمانى كه به جنگ ودان رفت تا به ابواء رسيد

  كب /ن/ 48/ ج/ ا/ 4/ تا زمانى كه به جنگ رفت و متعرض قافله قريش شد و امية بن خلف در اين قافله بود

  يب/ يا/ 48/ ك/ 4/ 4/ تا زمانى كه در طلب كرز بن جابر بيرون شد تا به بدر رسيد

 كد/ 4/ 44/ يب/ ا/ 4/ تا زمانى كه جنگ كرد و متعرض قافله قريش شد و آن جنگ عشيره بود

 130: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 يا/ ب/ 44/ يز/ ا/ 4/ جب گردانيدى ماه رمضان را با ديدن هالل وا تا زمانى كه خداوند روزه

 كد/ ب/ 44/ يج/ 4/ 4/ تا زمانى كه قبله از بيت المقدس به كعبه برگردانيده شد

 كو/ ج/ 44/ ب/ ا/ 4/ تا زمانى كه به جنگ بدر بيرون شد و با مشركين جنگيد و بر آنان چيره شد

 يد/ ه/ 44/ يح/ 4/ 4/ تا زمانى كه به جنگ بنى قينقاع رفت



 يد/ د/ 44/ 4/ ا/ 4/ ى كه به غزوة السويق در طلب ابى سفيان بيرون شدتا زمان

 كط/ د/ 44/ يه/ 4/ 4/ تا زمانى كه رقيه دختر رسول خدا كه زن عثمان بن عفان بود فوت كرد

  يه/ و/ 44/ يو/ 4/ 4/ تا زمانى كه على بن ابيطالب با فاطمه زفاف كرد

  ك/ ز/ 44 /ه/ ا/ 4/ تا به غزوه بن سليم به كدر رفت

  ك/ ط/ 44/ 4/ ب/ 4/ ى ذى امر معروف است ى غطفان رفت كه به غزوه تا به غزوه

 كو/ ب/ 44/ و/ ج/ 4/ تا زمانى كه عثمان دختر پيغمبر را كه ام كلثوم بود گرفت و با او زفاف كرد

 كط/ ب/ 44/ ح/ ب/ 4/ تا زمانى كه حفصه دختر عمر بن خطاب را گرفت

 يط/ ح/ 44/ ك/ 4/ 4/ كين ميباشد -ى هالليه را گرفت و او ام المسا يجهتا زمانى كه دختر خد

 كد/ ح/ 44/ د/ 4/ 4/ تا زمانى كه حسن بن على ع متولد شد

 و/ د/ 44/ كب/ 4/ 4/ تا زمانى كه به جنگ عهد رفت و در آنجا بود كه روى او مجروح گشت

 كو/ ح/ 44/ ى/ د/ 4/ ى بنى النضير رفت تا زمانى كه به غزوه

 104: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 يو/ ب/ 41/ ك/ ه/ 4/ تا زمانى كه حسين بن على سيد الشهداء متولد شد

 كز/ ز/ 41/ يا/ ب/ 4/ تا زمانى كه با ام سلمه دختر ابى امية ازدواج كرد

 يز/ ز/ 41/ ك/ ب/ 4/ تا به غزوه ذات الرقاع رفت و در آنجا نماز خوف و ترس خواند

 كا/ ط/ 41/ د/ ب/ 4/ ى دومة الجندل رفت و رنجى نديد ه غزوهتا ب

تا به جنگ بنى المصطلق بيرون شد و آنان از خزاعه بودند و اسيرشان كرد و در اين حادثه بود كه به عايشه تهمت و 

 كد/ ى/ 41/ ج/ ه/ 4/ افترا زدند

 يد/ ه/ 41/ ك/ ب/ 4/ دى خندق روى داد و با ابو سفيان رئيس كافران جنگي تا زمانى كه غزوه

  كب/ ه/ 41/ ح/ 4/ 4/ ى بنى قريظه رفت تا به غزوه

  يب/ و/ 41/ ك/ 4/ 4/ تا زمانى كه با زينب دختر جحش ازدواج كرد



  يب/ ط/ 41/ 4/ ج/ 4/ تا زمانى كه با عسفان و با بنى لحى از هزيل جنگيد

ى كه يكى درندگان نزد او آمده و خواست طعمه را تا زمان جنگ ذى قرد كه يكى از آبهاى بنى فزاره است تا زمان

  ه/ يا/ 41/ يد/ 4/ 4/ بآنان فرض گرداند

 يا/ يا/ 41/ و/ 4/ 4/ تا زمانى كه شيرويه به پدرش انوشيروان حمله كرده و او را كشت

 يا/ ج/ 43/ 4/ د/ 4/ تا زمانى كه خشگسالى شد و به استسقاء رفت

  ب/ ه/ 43/ كا/ ا/ 4/ و با مشركان براى دهسال صلح كرد ى حديبيه رفت تا زمانى كه به عمره

 يو/ و/ 43/ يد/ ا/ 4/ تا زمانى كه نمايندگانى به سوى قيصر و كسرى و مقوقس فرستاد

  كب/ ى/ 43/ و/ د/ 4/ تا زمانى كه به جنگ خيبر رفت

 101: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

  ب/ ه/ 40/ ى/ و/ 4/ ى قضيه را بجاى آورد تا زمانى كه براى قضاء عمره حديبيه عمره

 كد/ ه/ 40/ كب/ 4/ 4/ تا زمانى كه ميمونه دختر حارث را در حال احرام گرفت

 كد/ ح/ 40/ 4/ ج/ 4/ تا زمانى كه زينب دختر جحش فوت كرد

  يب/ ح/ 14/ يح/ و/ 4/ تا زمانى كه با مكيان جنگيد و به زور مكه را گشود

 كز/ ج/ 14/ يد/ 4/ 4/ شكست و بتخانه آنان را ويران ساختتا زمانى كه بتها را 

 يد/ د/ 14/ ا/ 4/ 4/ تا زمانى كه به جنگ حنين رفت و دژهاى آنرا گشود و اهلش را اسير كرده و اموالشان را گرفت

 يد/ د/ 14/ يز/ 4/ 4/ تا زمانى كه به جنگ طائف رفت و مردم آنجا را محاصره كرد

 كط/ د/ 14/ يه/ 4/ 4/ كه بنت داود و پناه بردن او از پيغمبرتا زمان ازدواجش با ملي

 يد/ ه/ 14/ يه/ 4/ 4/ تا زمانى كه با فاطمه دختر ضحاك ازدواج كرد و او از پيغمبر بخداوند پناه برد

 كد/ و/ 14/ ى/ ا/ 4/ ى قبطى پسر او ابراهيم را زاييد تا زمانى كه ماريه

 يد/ ا/ 11/ ك /و/ 4/ تا زمانى كه به جنگ تبوك رفت

 كط/ ا/ 11/ يه/ 4/ 4/ تا زمانى كه نجاشى در حبشه مرد و پيغمبر در مدينه بر او نماز خواند



 كد/ ب/ 11/ كه/ 4/ 4/ تا زمانى كه دخترش ام كلثوم زن عثمان وفات كرد

 يط/ و/ 11/ كه/ ج/ 4/ ى برائت نازل شد و على ع آنرا بر مردم خواند تا زمانى كه ابو بكر مسلمانانرا به حج برد و سوره

 ز/ ه/ 12/ يح/ ى/ 4/ تا زمانى كه پسرش ابراهيم مرد و آفتاب گرفت

 يط/ و/ 12/ يب/ ا/ 4/ تا زمانى كه به حجة الوداع رفت و نسئى را حرام كرد

  كه/ ح/ 18/ و/ ب/ 4/ تا زمانى كه مريض شد و در همان مرض رحلت فرمود

 102: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 ط/ ط/ 12/ يد/ 4/ 4/ آفرين كرد زمانى كه مريض بود تا جانرا تسليم جان

 يا/ ط/ 12/ ب/ 4/ 4/ ى عايشه به خاك سپرده شد تا زمانى كه در خانه

پس از اين جداول، جداول ديگرى است كه از هجرت پيغمبر ع آغاز ميشود كه جداول مدت خالفت خلفا و فتوحى را 

رسد و بعدا جدول امامان بنى عباس  جدول امرا و ملوك مى 2بال دارد و پس از آن نوبت كه در ايام آنان شد به دن

هاى آنانرا نيز باين جدول ملحق ساختيم زيرا كنيه از اختصاصهاى قوم عرب است كه مقام و منزلت  است و كنيه

القاب بنى عباس را نيز مذكور  نياز ميشوند و سازند و با ذكر كنيه از نسبت بزرگان بى كوچكانرا با ذكر آن بزرگ مى

اى نبود و جز ناقص و حمار و مانند آن لقبى ديگر نداشتند و يزيد بن وليد را  داشتيم چه، بنى مروان را لقب پسنديده

ناقص لقب دادند براى اينكه عطاهاى مردم را نقص كرد و مروان را حمار لقب دادند بدين سبب كه در جنگ مانند 

اند سبب اين لقب آنست كه در سال تولد او بازار خريد و فروش خر رواج داشت و  شت و گفتهخر صبر و پافشارى دا

گفتند خداوند با مروان عده افرادى  اند علت اين است كه داعيان به بنى عباس در ايام بنى اميه مى برخى ديگر گفته

د كرد و چون او به سلطنت رسيد ، باين اندازه تكميل خواه113را، كه صاحب حمار مذكور پس از صد سال زنده شد

داعيان بنى عباس گفتند اكنون درست صد سال شده و دعوت پنهان را آشكار ساختند جداول موعود بشرح ذيل 

 :است

 108: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

  نامهاى خلفا و فتوحى كه در عهد آنهان شده

  هجرت پيغمبر عليه السالم از مكه به مدينه

 به وصف مهاجر ماند تا در آنجا رحلت فرمود در مدينه

 صدّيق عبد اللّه بن ابى قحافه از بنى تيم بن مره بود و نامش در جاهليت عبد الكعبه بود
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 تا زمانى كه اعراب مرتد شدند و طليحة بن خويلد دعوى نبوت كرد

 تا آغاز پادشاهى يزدگرد پسر شهريار

 دتا زمانى كه فاطمه عليها السالم فوت فرمو

 تا زمانى كه خالد بن وليد پس از جنگى خونين با صلح يمامه را گشود

 تا زمانى كه ابو بكر امراى لشگر را براى جنگ با شاميان فرستاد

  تا ورود خالد بن وليد به عراق و صلح او با ابن طلوبا در قربات

  تا روبرو شدن مسلمانان با روميان و شكست روميان در فحل

  ر فلسطين و هزيمت روميانتا جنگ اجنادين د

 تا فوت ابو بكر و بيعت عمر فاروق رضى اللّه عنهما

 104: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 تا ابو عبيد كشته شد

 تا زمانى كه با جرير بن عبد اللّه بن مرزبان مذار جنگ كرده و او را شكست داد

 كشت و قومش را فرار داد تا زمانى كه در نخيله با جرير مهران جنگ كرده و او را

 تا زمانى كه پس از شش ماه محاصره با صلح دمشق را گشود

 تا زمانى كه عمر به بالد نوشت كه شبهاى ماه رمضان را برخيزند

 تا زمانى كه حمص را پس از دو ماه محاصره با صلح گشود

 تا زمانى كه بعلبك را با صلح گشود

 ر تن بود و خداوند آنانرا شكست دادتا جنگ يرموك كه سپاهيان روم دويست هزا

تا فرار هرقل از انطاكيه به قسطنطنيه و از روميان در جنگ چهل هزار تن كشته شدند و چهل هزار تن هم در 

 ها به هالكت رسيدند ها و گردنه رودخانه

 تا زمانى كه ماريه قبطيه فوت كرد



 ها از اول هجرت تاريخ گذاشتند تا زمانى كه در نوشته

  انى كه سعد بن ابى وقاص قادسيه را گشود و رستم را كشتتا زم

 تا زمانى كه سعد پس از يك ماه محاصره مدائن را گشود

  تا زمان ورود اولين سياه عرب در روم به سردارى ميسرة بن مسروق

 104: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 تا ابو عبيده جرّاح جابيه را گشود

 از راه صلح گشودتا عمر بيت المقدس را 

 تا زمانى كه عياض بن غنم با صلح سروج و و رهاء را گشود

 تا زمانى كه سعد كوفه را شهر گردانيد و مردم را در آنجا سكنى داد

 تا زمانى كه عياض رقه و آمد و تل موزن را با صلح گشود

 تا زمانى كه عمير بن سعد عين الورده را گشود

 ار كعبه را تا جاى امروزى آن به عقب برگردانيدتا زمانى كه عمر مقام كنار ديو

  تا زمانى كه معاوية قيساريه را گشود و قريب صد هزار تن را در آنجا كشت

 تا وقعه جلوال به دست سعد

 تا زمانى كه عياض بن غنم نصيبين و طور عبدين و قروى را با صلح گشود و در اين سال هرقل مرد

 ن و تهيه كردتا زمانى كه عمر دواوين را تدوي

 تا زمانى كه عمرو بن عاص مصر و اسكندريه را گشود

  ظاهرا نصاراى حجاز است مترجم. تا زمانى كه عمر يهود حجاز را از نجران به كوفه بيرون كرد

 101: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 تا زمانى كه عتبة بن غزوان ميسان و فرات را گشود



 ده لشگر نعمان بن مقرن بود كه كشته شدتا جنگ اول نهاوند و فرمان

  تا زمانى كه يزدگرد به مرو گريخت

 تا زمانى كه عمرو بن عاص برقه را با صلح گشود

 تا زمانى كه ابو موسى اشعرى كور اهواز را گشود و مغيرة بن شعبه آذربابگانرا

 تا زمانى كه ابو موسى اشعرى با عمرو بن عاص اصطخر را گشودند

 عبد اللّه بن بديل خزاعى همدان و اصفهان را گشودند تا زمانى كه

 تا زمانى كه قرظة بن كعب انصارى رى را گشود

 تا زمانى كه معاويه از راه صلح عسقالن را گشود

 تا زمانى كه عمر كشته شد

 سپس نوبت شورى رسيد

 عثمان بن عفان تا زمانى كه عبد اللّه بن ابى سرح افريقا را گشود

 الحصون بود و يزيد ملعون در آنسال متولد شد -كندريه گشوده شد و آن عامتا زمانى كه اس

 تا جنگ شاپور

  تا غزوه افريقا و قنسرين

 تا زمانى كه عثمان مسجد رسول اللّه را وسعت داد

 بار عبد اللّه بن عامر فارس را گشود تا زمانى كه براى دومين

 101: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 كه معاويه ابو االعور سلمى را براى مصالحه با اهل قبرس فرستاد تا زمانى

 تا زمانى كه سعيد بن عاص با صلح طبرستان را گشود

 تا زمانى كه عبد اللّه بن عامر همه فارس را به استثناى شاپور گشود



 تا زمانى كه ربيع بن زياد حارثى زرنج و زالق و كابل را گشود

 فهرى ارمينيه چهارم را گشودتا زمانى كه حبيب بن مسلمه 

 تا آنكه عبد اللّه بن عامر نيشابور و دو طبس و كوهستان و مرو را گشود

 تا زمانى كه احنف بن قيس هراة و مرو رود و شاهجان و هياكله را با صلح گشود

  تا زمانى كه عبد اللّه بن خازم با صلح سرخس را گشود و پادشاه آنجا را كشت

 آنكارا را كه از خاك روم محسوب ميشود گشود تا زمانى كه معاويه

 103: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 تا زمانى كه عبد اللّه بن سعد بن ابى سرح براى دفعه دوم افريقا را گشود

 تا زمانى كه جرير بن عبد اللّه با ارمنستان جنگ كرد

 كشتندتا زمانى كه روميان به پادشاه خود قسطنطين خروج كرده او را 

 تا زمانى كه عثمان رضى اللّه عنه محاصره شد

 مدتى كه در محاصره بود تا كشته شد

  سپس على بن ابى طالب به خالفت رسيد تا جنگ جمل در بصره

 تا زمانى كه به كوفه داخل شد

 تا زمانى كه در صفين با معاويه روبرو شد

 تا زمانى كه اين دو تن در جنگ بودند

 شستند و على را از خالفت خلع كردندتا زمانى كه حكمين ن

 تا زمانى كه على بن ابى طالب در نهروان با خوارج روبرو شد

  تا زمانى كه عبد الرحمن بن ملجم ضربتى به سر على زده و على عليه السالم را كشت

 حسن بن على تا زمانى كه خالفت را به معاويه داد و از او پيروى كرد



  ت بلكه به فرعونيت تبديل يافتسپس خالفت به حكومت و امار
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  نامهاى پادشاهان بنى اميه

 روزها/ ماهها/ سالها/ روزها/ ماهها/ هاى آنان سالها كنيه

  يه/ و/ نط/ كه/ ج/ يط/ ابو عبد اللّه/ معاوية بن ابى سفيان از بنى اميه تا آنكه مرد

  ى/ 4/ س/ كه/ ه/ 4/ ابو خالد/ على را در كربال كشت يزيد بن معاويه تا حسين بن

  يه/ ب/ سج/ ه/ ب/ ج/ پس از آن تا مرد

 ز/ و/ سج/ كب/ ج/ 4/ ابو ليلى/ معاوية بن يزيد بن معاويه تا آنكه متوارى شد

 ز/ ى/ سج/ 4/ د/ 4/ ابو الحكم و/ عبد اللّه بن زبير مدتى كه در مكه بود و مروان حكم در شام

 ز/ ح/ عب/ 4/ ه/ ح/ اند ابو عبد الملك گفته/ ه بن زبير كه از بنى اسد بن عبد العزى بودعبد اللّ

  ى/ ه/ عج/ ج/ ب/ ا/ ابو بكر/ عبد الملك بن مروان تا آنكه عبد اللّه زبير را كشت

  يه/ ط/ نه/ ه/ د/ يب/ ابو الوليد/ پس از آن تا آنكه مرد

 يد/ ه/ صه/ طك/ ز/ ط/ ابو العباس/ وليد بن عبد الملك

  يج/ ا/ صح/ كط/ ز/ ب/ ابو ايوب/ سليمان بن عبد الملك

 كو/ و/ ق/ يح/ ه/ ب/ ابو حفص/ عمر بن عبد العزيز

 كز/ و/ قد/ ا/ 4/ د/ ابو خالد/ يزيد بن عبد الملك

 و/ ج/ قكد/ ط/ ح/ يط/ ابو الوليد/ هشام بن عبد الملك

 كز/ ه/ قكه/ كا/ ب/ ا/ و العباساب/ وليد بن يزيد بن عبد الملك تا آنكه كشته شد

  كب/ ح/ قكه/ كه/ ب/ 4/ سپس فتنه روى داد
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 ا/ يا/ قكه/ قكه/ ط/ ب/ ابو خالد/ يزيد بن وليد بن يزيد ناقص چونكه عطايا را نقص و كم كرد

  يب/ ا/ قكو/ يا/ ب /4/ ابو اسحاق/ ابراهيم بن وليد بن عبد الملك تا آنكه مخلوع شد

  يب/ ج/ قال/ 4/ ب/ ه/ ابو عبد الملك/ ظهور كردند( مسوده)مروان بن محمد بن مروان حكم تا آنكه سياهپوشان 

  نامهاى ائمه از بنى عباس

 يد/ يا/ قال/ ب/ ح/ 4/ ابو العباس/ عبد اللّه بن محمد تا آنكه مروان را در عين الشمس كشت/ سفاح

 يد/ يا/ قله/ 4/ 4/ د/ ردپس از آن تا آنكه م

  كح/ يا/ قله/ يد/ 4/ 4/ ابو جعفر/ تا آنكه با برادرش عبد اللّه بيعت كردند/ منصور

 و/ يا/ قز/ ح/ يا/ كا/ عبد اللّه بن محمد بن على بن عبد اللّه بن عباس تا آنكه مرد

  يح/ يا/ قز/ يب/ 4/ 4/ ابو عبد اللّه/ تا آنكه مردم با پسرش محمد بيعت كردند/ مهدى

  كج/ ه/ قسح/ ه/ ا/ ى/ محمد بن عبد اللّه بن محمد

 ا/ ا/ قسح/ ح/ 4/ 4/ ابو محمد/ تا زمانى كه با پسرش موسى بن محمد بيعت كردند/ هادى

 يو/ ب/ قسط/ يه/ ا/ ا/ موسى بن محمد تا آنكه مرد

  ب/ ه/ قصب/ يو/ ب/ كح/ ابو جعفر/ برادرش هارون بن محمد تا در طوس مرد/ رشيد

 يد/ ه/ قصب/ يب/ 4/ 4/ ابو جعفر/ تا زمانى كه با پسرش محمد بيعت كردند
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 ط/ و/ قصه/ كه/ 4/ ح/ گفته شده/ محمد بن هارون تا آنكه از/ امين

 يا/ و/ قصد/ ب/ 4/ 4/ ابو عبد اللّه/ خالفت خلع شده و حبس گرديد

  عيسى بن ماهان

  ه/ 4/ را/ يا/ يا/ ح/ ابو العباس/ رادرش امين در مرو بود تا آنكه با ابراهيم بن مهدى بيعت كردندب/ مأمون

 يو/ يا/ رب/ يا/ يا/ ا/ ابو اسحاق/ ها پنهان گرديد ابراهيم بن مهدى در بغداد تا خلع شد و از ديده/ مبارك



 يز/ و/ رنو/ ا/ ز/ دي/ ابو العباس/ عبد اللّه بن هارون الرشيد تا در روم مرد/ مأمون

 يط/ ب/ ركو/ ب/ ح/ ح/ ابو اسحاق/ المعتصم باللّه برادر مأمون محمد بن هارون تا آنكه مرد

  كج/ يا/ رال/ د/ ط/ 4/ ابو جعفر/ الواثق باللّه پسر معتصم هارون بن محمد تا آنكه مرد

  ب/ ط/ رمو/ ط/ ط/ يد/ ابو الفضل/ پسر او جعفر بن هارون تا آنكه على اللّه كشته شد -المتوكل

  ج/ ج/ رمز/ ا/ و/ 4/ ابو جعفر/ المنتصر باللّه پسر او محمد بن جعفر تا آنكه مرد

/ رن/ ط/ ب/ ابو العباس/ احمد بن محمد بن هارون الرشيد باللّه در سر من راى بود تا آنكه به بغداد آمد -المستعين

  ج/ 4

 يا/ 4/ نر/ ح/ 4/ 4/ تا زمانى با زبير بن جعفر بيعت شد

  ج/ 4/ رنا/ كب/ يا/ 4/ ابو عبد اللّه/ المعتز باللّه تا زمانى كه مستعين خود را خلع كرده و پس از آن كشته شد

 كو/ و/ رند/ كج/ و/ ج/ زبير بن جعفر تا خود را خلع كرده و سپس كشته شد
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  كح/ و/ رند/ ب/ 4/ 4/ ابو عبد اللّه/ بن واثق بيعت شدالمهتدى باللّه تا زمانى كه با محمد 

 كو/ ح/ رند/ كح/ ا/ 4/ محمد بن هارون تا زمانى كه برقعى خروج كرد

 يز/ و/ رنه/ كا/ ط/ ه/ پس از آن كشته شد

  ب/ ا/ رسط/ يه/ و/ يح/ ابو العباس/ برقعى را كشت/ احمد بن جعفر تا زمانى كه على اللّه -المعتمد

  يح/ و/ رعح/ ط/ ه/ ط/ تا آنكه مرد پس از آن

  يج/ ج/ رفح/ كه/ ح/ ط/ ابو العباس/ الموفق خوانده ميشد تا آنكه مرد -على اللّه احمد بن طلحه و ابو احمد -المعتضد

  يب/ ى/ رصه/ كط/ و/ و/ ابو محمد/ المكتفى باللّه على بن احمد بن طلحه تا آنكه مرد

/ د/ 4/ ابو الفضل/ ا آنكه با عبد اللّه بن معتز بيعت كردند و به منتصف باللّه ناميده شدجعفر بن معتصد ت/ المقتدر باللّه

 كا/ ب/ رصه/ ط

 يد/ 4/ شو/ كب/ ط/ ك/ پس از آن تا مدتى كه محبوس ماند و با برادرش محمد بيعت كردند



 يز/ 4/ شيو/ ج/ 4/ 4/ رمحمد بن معتضد تا آنكه از شيرازه امور كشور از هم گسيخت ابو منصو/ القاهر باللّه

  كح/ ط/ شيط/ يا/ ط/ ج/ ابو الفضل/ جعفر بن معتضد براى دفعه دوم به خالفت رسيد تا آنكه كشته شد/ المقتدر باللّه
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/ ز/ و/ ا/ ابو منصور /محمد بن معتضد براى دفعه دوم خليفه شد تا خلع شد و به چشمان او ميل كشيدند/ القاهر باللّه

  ه/ د/ شكا

 يو/ ب/ شكح/ يا/ ى/ و/ ابو العباس/ محمد بن جعفر تا آنكه مرد/ الراصى باللّه

  ك/ ب/ شكح/ د/ 4/ 4/ ابو اسحاق/ تا زمان بيعت ابراهيم بن مقتدر/ المتقى باللّه

 يط/ ا/ شلب/ كط/ ى/ ج/ ابراهيم بن جعفر تا آنكه خلع شد و به چشمانش ميل كشيدند

  كب/ ه/ شلح/ ح/ د/ ا/ ابو القاسم/ باللّه عبد اللّه بن مكتفى تا آنكه خلع شد و به چشمانش ميل كشيدند -المستكفى

/ كا/ د/ كط/ ابو القاسم/ فضل بن جعفر تا خود را از خالفت خلع كرد و پسرش را بجاى خود منصوب كرد/ المطيع للّه

  يح/ و/ شسب

  كه/ ز/ شفب/ يب/ ط/ يط/ ابو بكر/ الفضل تا خلع شد و بينى او را بريدندالطائع باللّه عبد الكريم بن 

  ابو العباس/ احمد بن اسحاق بن جعفر مقتدر/ القادر باللّه

تواند بيشتر از بيست و چهار سال سلطنت كند، اما  يك از خلفاى اسالم و ملوك اين ملت نمى بنابر رأى منجمين هيچ

سى سال خالفت نمود اين است كه سلطنت در آخر ايام متقى و آغاز ايام مكتفى از علت اينكه مطيع عباسى بقريب 

آل عباس به آل بويه انتقال يافت و تنها رياستى كه در دست بنى عباس ماند امرى دينى و اعتقادى بود نه آنكه 

و سلطنتى دارا باشد  سلطنت دنيوى باشد چنانكه رأس الجالوت در نزد يهود فقط رياست دينى دارد بدون اينكه ملك

اند نه آنكه پادشاه باشند و  و در زمان ما اشخاصى كه از بنى عباس بخالفت قائمند بنابر رأى اهل نجوم رئيس اسالم

منجمان از زمانهاى خيلى دور بر اين رأى بودند كه خالفت و سلطنت از دست پسران عباس بيرون خواهد رفت 

 قران نحسين در چنانكه در كتاب احمد بن طيب سرخسى در
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برج سرطان اين مطلب بطور آشكار گفته شده، كنگه هندى منجم رشيد تصريح نموده كه سلطنت از دست بنى 

شود و اين خبر بوقتى كه على بن بويه  گردد و به مردى كه از اصفهان خروج خواهد كرد منتقل مى عباس خارج مى

 .شود د الدوله در اصفهان خروج كرد منطبق مىملقب به عما



 اند ذكر القابى كه بنى عباس به طرفداران خود داده

بنى عباس پس از آنكه اعوان خود را با القاب دروغين ملقب ساختند و فرقى ميان دوست و دشمن خود نگذاشتند 

فتند كه براى حاضران در خدمت و در دولت و سلطنت آنان ضايع گشت و چون در دادن القاب افراط كردند احتياج يا

دربار خود فرقى و تميزى قائل شوند اين بود كه به آنها دو لقب دادند و چون اين خبر شهرت يافت آنانكه از حضور 

ها و بذل مال يك لقب ديگر از  غائب بودند مايل شدند كه مانند دسته پيشين دو لقب داشته باشند و آوردن واسطه

دسته هم داراى دو لقب شدند، باز بنى عباس نيازمند شدند كه از نو فرقى ميان اين گروه و  خليفه گرفته و اين

گروهى كه به حضور خليفه اختصاص دارند بگذارند، اين بود كه يك لقب ديگر بايشان دادند تا داراى سه لقب شوند 

الت در اين اسما پيدا شد كه شخص پيش اى تكلف و ثق و لقب شاهنشاهى را بالقاب اين دسته افزودند تا آنكه باندازه

شود و نويسنده مدتى از عمر و مقدارى از كاغذ خود را براى نوشتن  از تلفظ و ذكر اين نامها از طول آن خسته مى

اين نامها بايد ضايع و تفريط كند و شخص مخاطب هم از شنيدن آنها باين فكر است كه وقت فوت نشود و نماز قضا 

نم كه اگر مقدارى از القاب صادره از حضرت خالفت را در جدولى حصر كنيم و بخوانندگان ارائه ك گردد و تصور نمى

 .دهيم گناهى مرتكب شده باشيم

  نامهاى ملقبين القاب صادره از حضرت خليفه

  قاسم بن عبد اللّه ولى الدوله

  پسرش عميد الدوله

  ابو محمد پسر حمدان ناصر الدوله
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  پسرش سعد الدوله

  ابو الحسن على بن حمدان سيف الدوله

  على بن بويه عماد الدوله

  ابو الحسن احمد بن بويه معز الدوله

  حسن بن بويه ركن الدوله

  ابو منصور بختيار بن ابى الحسن عز الدوله

  ابو اسحق بن حسين عمدة الدوله

  الدولهابو حرب حبشى پسر ابو الحسين سند 



  ابو منصور بيستون بن وشمگير ظهير الدوله

  ابو منصور بويه بن حسن مؤيد الدوله

  مرزبان بن بختيار اعزاز الدوله

  قابوس بن وشمگير شمس المعالى

  ابو احمد حارث بن احمد ولى الدوله

  ابو شجاع فناخسره بن حسن عضد الدوله و تاج المله

 ه و فلك االمةابو كالنجر بن فناخسره فخر الدول

 ابو الفوارس بن فناخسره شرف الدوله و زمن الملة

 ابو طالب رستم بن على مجد الدولة و كهف االمة

 ابو القاسم محمود بن سبكتكين عين الدولة و امين الملة

 ابو نصر خره فيروز بن فعاخطره بهاء الدولة و ضياء الملة و غياث االمة

  دولهابو الحسن محمد بن ابراهيم ناصر ال

  ابو العباس تاش حاجب حسام الدوله

  ابو الحسن فائق خاصة عميد الدوله

  ابو على محمد بن محمد بن ابراهيم ناصر الدوله

  سبكتكين اوال معين الدوله
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  و پس از آن ملقب شد بناصر الدين و الدوله

  محمود پسر سبكتين سيف الدوله

  لفوارس بكتوزون حاجب سنان الدولهابو ا



  ابو القاسم محمد بن ابراهيم نصير الدوله

  ابو منصور الب ارسالن البالوى معين الدوله

همچنين وزراء خالفت باذواء ناميده شدند مانند ذى اليمينين و ذى الرياستين و ذى الكفايتين و ذى السيفين و ذى 

گذارى مبالغه كردند و سراپا در  منتقل شد بخلفاء تشبه جستند و در نام القلمين و پس از آنكه سلطنت به آل بويه

 .دروغ غرق شدند و وزراى خود را بكافى الكفات و كافى اوحد و اوحد الكفات ناميدند

ولى سامانيان كه والت خراسان بودند در اين القاب رغبت نكردند و تنها بكنيه اكتفا كردند و در زمان سلطنت خود 

 :شدند ل نامها خوانده مىباين قبي

 :ملك مؤيد، موفق، منصور، معظم، منتصر و پس از مرگ اينطور ناميده شدند

 .حميد، شهيد، سديد، رضى و ماننده اين نامها

و ليكن سامانيان سپاهيان خود را از راه اقتداى بكارهاى خلفا بناصر الدوله و عماد الدوله و حسام الدوله و عميد 

 .له و سنان الدوله و معين الدوله و نصير الدوله ملقب ساختندالدوله و سيف الدو

بغراخان هم كه در سيصد و هشتاد و دو خروج كرد خود را شهاب الدوله نام گذاشت ولى برخى از سامانيان از اين 

ناتوانى ايشان حد تجاوز كردند و خود را بامير العالم و سيد االمرا، خواندند و خداوند ذلت دنيوى را بايشان چشانيد و 

 .را بجهانيان ارائه داد

اما امير سيد اجل، ادام اللّه سلطانه، از حضرت خالفت مكاتبه شد و از القاب منسوب بدولت مانند نامهاى پيش بر او 

اند پيدا نكند اين القاب را نپذيرفت و براى خود  عرضه گشت ولى براى اينكه تشبه باشخاصى كه لقبهاى مجازى يافته

 تخاب كرد كه از حق و حقيقت تجاوز ننمود و خداوند توانايى او را ادامه دهد ولقبى ان
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سازد و  مخدوم مكرم ما در ميان پادشاهان جهان مانند آفتابى است كه تاريكى ايشان را بفروغ معالى خود روشن مى

قب دهند و باز خواستند كه اين لقب را دو برابر سازند و زيادت دهند خلفاء رضايت دادند كه او را امير المؤمنين ل

خداوند بقاى او را امتداد دهد و بعدل و داد او . ولى مخدوم مطاع ما براى علو همتى كه داشت از اين كار ابا نمود

را در سايه خويش بكمال  آفاق عالم را روشن سازد و اقطار جهان را بنظر او آباد نمايد و اسباب ترقى او و بندگان خود

 .منتظره برساند و خداوند بر اين كار قادر است و بمصالح بندگان خود خبير و بصير است

 ترسيم طيلسان و تطبيق تواريخ به سه طريق براى براى اينكه اشتباهى پيش نيايد

از جداول سابق بدست چون مقدار تواريخى را كه : رفتيم برگرديم و گوييم اكنون ما بهمان راهى كه در پيش مى

ى خود كه راهنمايى به شناسايى كيفيت استخراج تواريخ، كه در زيجها و ارصاد و شروط  آيد دانستيم بايد به وعده مى



اى كه ابعاد ميان هريك از اينها را  شود، وفا كنيم و براى اينكار يك طيلسان تضعيف شده و معامالت به كار بسته مى

كنيم و طيلسان دورى ميان هريك را از ديگرى به روزها كه  نيست تقديم خوانندگان مىبا ديگرى كه قابل اختالف 

قابل اختالف نيست متضمن است و آنچه در نصف اسفل از قطر اخير ميباشد ايام ابعاد است كه به ارقام هندى 

ت بآنچه قابل باشد دو قسم است يكى بعينه ايام مذكور است كه شصت شص مكتوب است و آنچه در نصف اعلى مى

 .رفع است رفع شده و آنچه در نصف اسفل است بعينه همين ايام است كه بارقام هند و به حروف جمل نقل شده

  تنظيم حساب شطرنج براى فهم اين طيلسان

مثال اين مطلب را بچيز معلومى ميزنيم كه هر وقت شانزده را شانزده مرتبه در خود ضرب كنيم و عدد يك را از 

ى شطرنج از تضاعيف  اط نماييم هنگامى كه از خانه اول به يك شروع كنيم آنچه در جميع بيوت صفحهمجموع اسق

 :شود شود، خواهد شد و بارقام هند اين عدد مى جمع مى
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يه و به حرف جمل منقول گردد اين خواهد شد  4گردد ل ل كز ط ه ج ن م ال  كه چون به شصت رفع شود اين مى

گردد  و چون اين حروف را به ترتيب بارقام هند نقل كرديم عدد مذكور حاصل مى( ها و ا ه هطع جز مد ز و د د حا)

 .و طيلسان را بايد اينطور فهميد

هد در برخى حروف از اين جهت ما تواريخ را بسه طريق فوق نقل نموديم كه اگر در يكى از اين سه، شكى روى د

كنيم زيرا كسى كه  اعداد و ارقام يكى از اين سه براى ديگرى شاهد باشد و ما اين عمل را بطرز غير مشروح ذكر مى

 .اش از مرتبه مبتديان در حساب باالتر باشد خواند بايد مرتبه اين كتاب را مى

هد بايد معلوم خود را مبدل بايام كند و گوييم اگر كسى معرفت تواريخ را از واحدى كه نزد او معلوم است بخوا

مجموع را اصل نام بگذارد و ميان مبداء دو تاريخ را يعنى معلوم و مطلوب را بدست آورد و ما اين كار تعديل نام 

گذاريم و اگر تاريخ معلوم به تاريخ مطلوب مقدم باشد تعديل را از اصل بايد نقص نمود و و اگر تاريخ معلوم از  مى

شود ايام تاريخ مطلوب است كه بايد آنرا به  لوب متأخر باشد تعديل را بايد بر آن بيفزايد و آنچه جمع مىتاريخ مط

مقدار سال منسوب باين تاريخ تقسيم كند و آنچه خارج قسمت شود ساليان تامه خواهد بود و آنچه باقى ماند ايام 

براى هريك از اجناس شهور ذكر كرديم و ايام شود به مقاديرى كه  است كه برحسب استحقاق خود بشهور نقل مى

 :مابين تواريخ در طيلسان مضعف باين قرار است

  هاى شطرنج قواعدى براى دانستن حساب خانه

 .هاى شطرنج دو قضيه زير را بايد دانست براى دانستن دو برابر ساختن عدد خانه

ور كنيم فاصله اين مجذور از عدد اين خانه هاى شطرنج است مجذ هرگاه عددى را كه در يكى از خانه -قضيه اول

 .مساويست با فاصله آن از خانه اول



  هرگاه بخواهيم مجذور عددى را كه در خانه پنجم است بدست آوريم: مثال
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خانه نهم از خانه پنجم  شود كه عدد نهمين خانه است و دورى مى 241كنيم  باشد مربع مى 11عدد اين خانه را كه 

 .مانند دورى خانه پنجم از خانه اول است

 .هاى پيشين منهاى يك واحد عدد هر خانه مساويست با مجموع اعداد خانه -قضيه دوم

، 2، 1هاى پيشين يعنى  باشد يكى از آن كم كنيم با مجموع اعداد خانه مى 82هر وقت عدد خانه ششم را كه : مثال

 .گردد مساوى مى 11، 3، 4

اين است كه عدد خانه سى و سوم را در خود ضرب كنيم تا عدد خانه شصت و پنجم بدست آيد و چون  11معناى 

 .آيد يك واحد از آن كم كنيم مجموع اعداد در خانه شصت و چهارم بدست مى

و اگر عدد اين آيد  باشد در خود ضرب كنيم عدد خانه نهم بدست مى مى 11توضيح اينكه اگر عدد خانه پنجم را كه 

آيد و چون اين عدد در خود ضرب شود عدد خانه سى و  خانه را در خود ضرب كنيم عدد خانه هفدهم بدست مى

 .آيد كه از ضرب آن در خود، عدد خانه شصت و پنجم بدست آمده سوم بدست مى

ى شطرنج برابر است  انهشود كه بدانيم عدد هر خ هاى بعدى چنين دانسته مى ى اين دو قضيه و نتيجه توضيح ساده»

شود  مى 2و چون اين عدد مجذور شود  2 -11بتوان عدد آن خانه منهاى يك پس عدد خانه پنجم برابر است با  2با 

 :كه عدد خانه نهم است

 (11)خانه نهم 

 (11) -11خانه هفدهم 

 (11) -11خانه سى و سوم 

 (11) -11خانه شصت و پنجم 

 «2* 2 -2كه عبارتست از 

 «ن از مترجم استاين بيا
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اى كه  خواهيم طريقه ياد گرفتن حساب شطرنج را بيان كنيم و مقدمه گويد كه مى مى 110 ابو ريحان در كتاب ارقام

 :دانستن آن واجب است اين است

ها فرد باشد هر دو جمله را  يكرشته اعدادى است داراى نسبت هندسى حال اگر تعداد جمله 124 تضاعيف زوج الزوج

ها زوج باشد  كنيم مساوى با مجذور جمله وسط است و اگر اعداد جمله كه بيك فاصله از آن باشند در خود ضرب مى

دو جمله را كه در وسط واقع شده چون در خود ضرب كنيم حاصل با ضرب هر دو جمله كه در طرفين آن واقع 

 121.گردد اند مساوى مى شده

هاى شطرنج يك خانه ديگر بيفزاييم تا در نتيجه شصت و پنج  اگر بر خانه: دو مقدمه دانسته شد گوييم اكنون كه اين

خانه شود بموجب قضيه دوم مجموع مطلوب مساوى فضل جمله شصت و پنجم بر واحد خواهد بود و چون اين خانه 

نه اولين واسطه خواهد بود و چون اين و خانه اول را دو طرف قرار دهيم خانه سى و سوم واسطه خواهد شد و اين خا

 خانه را با خانه اول از نو، دو طرف قرار

 211: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

شود و اين دومين واسطه خواهد و چون خانه هفدهم و خانه اول را باز از نو دو طرف و  دهيم خانه هفدهم واسطه مى

كه سومين واسطه باشد و چون خانه نهم و اول را مجددا دو حاشيه  گردد دو حاشيه قرار دهيم خانه نهم واسطه مى

شود كه واسطه چهارم باشد و چون خانه پنجم و خانه اول را دو حاشيه گردانيم  قرار دهيم خانه پنجم واسطه مى

هيم ى اول را دو حاشيه و كنار قرار د شود كه پنجمين واسطه باشد و چون خانه سوم و خانه خانه سوم واسطه مى

باشد و خود آن خانه واسطه ششم است و چون عدد دو را در خود  مى 2شود كه عدد آنخانه  خانه دوم واسطه مى

ضرب واسطه پنجم  ضرب كنيم مضروب خانه اول در خانه سوم خواهد شد و چون خانه اول واحد است پس حاصل

شود كه واسطه  ضرب كنيم شانزده مى است كه در خانه سوم قرار دارد و آن چهار است و چون چهار را در خود

شود كه واسطه سوم و  چهارم است و در خانه پنجم و چون آن را باز در خود ضرب كنيم دويست و پنجاه و شش مى

شود كه دومين  در خانه نهم است و چون آن را نيز در خود ضرب كنيم شصت و پنج هزار و پانصد و سى و شش مى

كه  4204011201آيد  و چون آنرا نيز در خود ضرب نماييم اين عدد بدست مىى هفدهم است  واسطه و در خانه

آيد  واسطه اولى در خانه سى و سوم باشد و چون عدد مذكور را در مثل خود ضرب كنيم اين عدد بدست مى

                                                           
 5هاى بيرونى در دست نيست و از   اين قسمت مانند حاشيه محسوب است كه از قرون پيشين جزء متن شده و كتاب ارق ام مانند بيشتر نوشته  -( )  9  

 .كتاب كه بيرونى در علم حساب نوشته فقط رساله را شيكات در حساب هندى موجود است كه در هند بچاپ رسيده
 .زوج الزوج كدام است؟ اين آنست كه بدو نيم شود و نيمه او بدو نيم شود و همچنين هميشه تا بيكى رسد چون هشت -( )     

 زوج الفرد كدام است؟ اين آنست كه يكى بدو نيم شود و بس و بيكى نرسد چون ده
 نق ل از كتاب تفهيم

   ،   ، 5، 1،  ،  براى فهم مقصود باين اعداد بنگريد   -( )     
 5* 1 -  *   -  *  ها زوج است   چون مقدار اين جمله

 ها فرد است اما در سلسله اعداد زير كه عدد جمله
  ،  ،1 ،5 ،   ،   ، 1 

 5 -  * 1 -  *   -1  -1 *   -1 كنيم با ضرب هر دو عدد واقع در طرفين آن مساويست   جمله ميانگين را كه مجذور مى



هاى شطرنج  كه چون يكى از آن اسقاط كنيم، يعنى خانه اول، براى ما جميع خانه 1344114441، 8140441111

شود براى زيادتى كه داراست  ماند كه عبارت از عددى باشد كه در ابتداى كار مثل زديم و اين عدد را نمى قى مىبا

ها بر هشت تقسيم كنيم تا بار گردد و اين  ضبط نمود مگر آنكه آن را بر ده هزار تقسيم كنيم تا بدره شود و بدره

اى كه هر دسته ده هزار استر  كشند بطور دسته بارها را مى بارها بر ده هزار تقسيم كنيم تا استرهايى شود كه اين

ها بچرند، بر كنار هر شطى  خواهد بود و چون اين دسته استرها را بر هزار تقسيم كنيم كه تا كنار شطوط اين دشت

با آنكه در ها را بر ده هزار تقسيم كنيم كه تا از هر ده هزار دشت ده هزار كوه بيرون آيد  هزار استر و عدد اين دشت

  ايم اين تقسيم مسامحه كرده
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 .شود كه در همه روى زمين اين اندازه كوه نيست حاصل تقسيم دو هزار و سيصد و پنج كوه مى

وفان كنيم و گفتگوى در استخراج تاريخ آدم و ط چون در اين مطلب تفصيلى الزم است ما نيز از تفصيل كوتاهى نمى

اندازيم زيرا اين دو وابستگى به سالهاى يهود و ماههاى دارد و اين امر هم بسيار  را بنابر راى اهل كتاب به تأخير مى

پيچيده است و دشوارى دارد كه قدرى از آنرا در پيش گفتيم پس بدين سبب از عنايتى جداگانه به سالها و ماههاى 

 .يهود و ترتيب فصل جداگانه نياز نيست

  ى بدست آوردن برخى تواريخ از هم قهطري

خواهيم معلوم  اكنون به تفصيل قول در تواريخ آغاز كنيم با اين فرض كه ميان اوايل آنها و روزى را كه از ايام مى

 .گذاريم باشد و ما آنرا ايام محصله نام مى

سته بدست آوريم ايام محصله آنرا بر اگر بخواهيم تاريخ طوفان را بنابر گفته ابو معشر كه در زيج خود بكار ب: گوييم

كنيم و حاصل تقسيم، سالهاى تام خواهد شد و آنچه را كه از ايام باقى بماند به شهور قبطى بدل  تقسيم مى 814

ماه تاريخ يزدگردى غير مكبوس  افتد كه شهر توت از اين تاريخ با روز هيجدهم بهمن نماييم و گاه چنين اتفاق مى مى

 .شود مصادف مى

كنيم در  گر بخواهيم تاريخ بختنصر و فيلفس را بدست آوريم ايام محصله آنرا به سيصد و شصت و پنج تقسيم مىا

آيد و ايامى باقى خواهد ماند كه بايد بهر شهرى مطابق حصه آن تقسيم شود و بشهر  نتيجه ساليان تام بدست مى

يماه از تاريخ يزدگرد كه غير مكبوس است موافق افتد كه اول آن با اول د توت آغاز كنيم و گاه چنين اتفاق مى

 .شود مى

اگر تاريخ اسكندر را بخواهيم ايام محصله آنرا بر سيصد و شصت و پنج و ربع روز تقسيم ميكنيم و بايد اين ايام را در 

 نيم وچهار ضرب كرد تا آنكه ارباع گردد و مجموع را بر هزار و چهارصد و شصت و يك كه ارباع سال است تقسيم ك
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كنيم تا آنكه روز بدست  و در نتيجه ساليان تام بدست خواهد آمد و آنچه كه از ارباع باقى مانده بر چهار تقسيم مى

ى كنيم و هر مقدار روز كه باق گذاريم و از تشرين اول شروع مى آيد و براى هر ماهى عدد ايامى را كه داراست كنار مى

كند مقدارى است كه از آن گذشته و براى شباط در سالهاى كبيسه بيست و نه روز و  ماند كه وفاى بماه شدن نمى

 .گذاريم در سالهاى غير كبيسه بيست و هشت روز كنار مى

يسه كنيم اگر دو باقى ماند سال منكسره كب مانده قسمت ارباع بر چهار نظر مى كبيسه را اينطور بايد شناخت كه بباقى

است و اگر كمتر يا بيشتر باقى ماند كبيسه نيست و سبب اين كار اين است كه كبيسه دو سال باول تاريخ مقدم 

شود و چون پس از تاريخ دو ربع روز باقى ماند چون آن دو را  است و از چهار يكها در اول تاريخ دو ربع روز جمع مى

 .شود آيد و سال كبيسه مى مىبا دو ربع پيشين روى هم گذاريم يك روز تمام بدست 

اگر كار ما در اين تاريخ بنابر مذهب روم باشد از جمله ايام محصله به سبب تفاوت آغاز سال نزد روم و سريانيان نود 

نماييم و براى هر ماهى عدد روزهاى آنرا القاء  ها باقى ماند بدل بايام مى كنيم و آنچه را كه از چهار يك روز القاء مى

 .نماييم و كبيسه را مطابق مثال متقدم بايد دانست از ينوراريوس يعنى كانون آخر ابتدا مى كنيم و مى

نماييم تا آنكه ساليان تام  اگر تاريخ اغسطس را بخواهيم آنچه كه در تاريخ اسكندر نموديم با ايام محصله آن مى

ماهى از شهور قبط عدد روزهاى آنرا ملحق كنيم و براى هر  بدست آيد و ارباع باقى بماند و ارباع را بدل بايام مى

كنيم و اگر سال كبيسه باشد براى ابو غمنا كه ماه كوچك است شش روز القاء  نماييم و از شهر توت آغاز مى مى

 .نماييم كنيم و اگر كبيسه نباشد براى آن پنج روز مالحظه مى مى

  روز كنيمها را بدل ب سال كبيسه را بدينطور بايد شناخت كه اگر چهار يك
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شود چه در آخر  چيزى باقى نماند و علت اين كار اين است كه كبيسه باول تاريخ متقدم اسب و زياد هم مشتبه نمى

 .گردد سال جاى دارد و اول توت همواره با روز بيست و نهم از آب سريانى متفق مى

آنرا چنانكه در تاريخ اغسطس گذشت بدست آورد و باقى را بر چهار تقسيم نماييم  در تاريخ انطينس بايد ساليان تام

كنيم و در سال كبيسه براى ابو غمنا شش روز  و از چهار قسمت حصه هر ماهى را مالحظه كنيم و از توت شروع مى

 .كنيم و كبيسه را اينطور بايد شناخت كه از ارباع ربع يك روز باقى بماند القا مى

نماييم تا آنكه ساليان تامه بدست  ريخ دقلطيانوس چنانكه در تاريخ اغسطس و غيره نموديم با ايام محصله آن مىدر تا

كنيم و از ينواريوس كه كانون  هايى را كه سزاوار است تقسيم مى آيد و ارباع آن بايام صحاح عود يابد و بشهور حصه

كنيم و در  اى فبراريوس كه شباط است بيست و نه روز القا مىنماييم و اگر سال كبيسه باشد بر آخر باشد ابتدا مى

غير آن بيست و هشت روز و كبيسه را بايد اينطور شناخت كه از ارباع دو ربع باقى بماند چنانكه در تاريخ اسكندر 

 .بود



امرى است كه اما تواريخ عرب و ماههاى ايشان و موقع نسئى در آنها و ترتيبى كه به نسئى در جاهليت داده بودند 

مجهول مانده زيرا تازيان امى و بيسواد بودند و در تخليد آثار جز به حفظ و اشعارى كه گفته شده بر چيز ديگر تكيه 

بستند منقرض شدند نام آن منقطع شد و راهى براى دانستن اين  نداشتند و چون اشخاصى كه نسئى را بكار مى

 .حقيقت در پيش نيست

هجرت در اسالم را بدست آوريم ايام محصله آن را بر سال قمرى وسطى كه سيصد و پنجاه و اما اگر بخواهيم تاريخ 

نماييم چونكه عدد سى كمترين  كنيم بدينطريق كه در سى ضرب مى چهار روز و خمس و سدس است تقسيم مى

مضروب  كنيم كه عددى است كه داراى خمس و سدس است و مجموع را بر ده هزار و ششصد و سى يك تقسيم مى

اى كه مجموع خمس و سدس آن است پس آنچه بدست آيد  سيصد و پنجاه و چهار است در سى باضافه يازده

  سالهاى تام قمرى است و آنچه باقى
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و براى يك ماه  كند ماند ايام است كه در سى مضروب شده و چون آن را بر سى تقسيم كنيم باز باز بايام بازگشت مى

تواند يك ماه  كنيم و آنچه كه باقى ماند كه نمى گيريم و از محرم آغاز مى سى روز و براى ماه ديگر بيست و نه روز مى

 .شود مقدارى است كه از آن ماه گذشته

است و  كنند و اگر راههاى مختلفى بروند تمام به معناى واحدى راجع در استخراج تواريخ در زيجها بدينطور عمل مى

اما بنابر رؤيت هالل ممكن است كه دو ماه از پشت سر هم باشند و هر دو ناقص و سه ماه هم از پى يكديگر باشند و 

تام و نيز ممكن است كه سال قمرى بر مقدار مذكور زائد باشد و يا بسبب اختالف حركت در بعض اوقات كمتر از آن 

 .122باشد

كنيم و حاصل تقسيم ساليان تمام است و  سيصد و شصت و پنج تقسيم مى اما تاريخ يزدگرد ايام محصله آن را بر

نماييم و از  ماه در اين كار آغاز مى كنم و از فروردين آنچه كه باقى ماند بهر ماهى مقدارى را كه مستحق است عطا مى

 .يابيم اين كار بر آغاز تاريخ سلطنت يزدگرد كه در زيجها مستعمل است وقوف مى

مانده تاريخ ايشان  كنيم و باقى ردشتيان را بخواهيم بدانيم از تاريخ سلطنت يزدگرد بيست سال كم مىاگر تاريخ ز

اند نه آنكه از آغاز  خواهد بود زيرا مجوس از سال قتل يزدگرد و انقراض سلطنت و استقالل ايرانيان تاريخ گذاشته

 پادشاهى يزدگرد تاريخ گرفته باشند،

ه بايد عملى را كه در تاريخ اسكندر نموديم تكرار كنيم و بهر ماهى نصيبى را كه سزاوار است اما در تاريخ معتضد باللّ

مانند ماههاى فارسى بدهيم و از فروردين ماه آغاز كنيم تا آنكه بآذر ماه برسيم و اگر سال كبيسه باشد يعنى دو ربع 

 .كنيم آن القا مىها مانده باشد چنانكه در تاريخ اسكندر بود شش روز از  از چهار يك

 كنيم و در اين تاريخ نيروز اگر كبيسه نباشد پنج روز براى آن القا مى
                                                           

اند نه رؤيت، بيرونى نيز گفت كه ممكن است دو ماه پشت هم   ول اسماعيليه كه براى استخراج هالل به حساب متوسل شدهسابق بر اين در رد ق -( )     
 .ناقص و سه ماه از پى هم تام باشند
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 .شود همواره با روز يازدهم حزيران براى عللى كه در پيش گفته شد موافق مى

  شناسى طريق پاسخ دادن به برخى از سؤاالت ماه

يجها فاقد است و جز ابو العباس فضل بن حاتم نيريزى در تفسير مجسطى نگفته ما در خوب است مبحثى را كه ز

شوند آن  نمايند همواره به حيرت دچار مى اينجا بيان كنيم چه، اين كار عام البلوى است و اشخاصى كه عمل بآن مى

ا كه بما براى استخراج مجهول كنند كه در چه وقت بوده و معلوماتى ر مسئله اين است كه از ما تاريخى را سؤال مى

پرسند كه فالن روز كه چندم شهر رومى و يا عربى و يا فارسى  دهند از انواع مختلف است مانند اينكه از ما مى مى

بوده كه خود آن ماه بر ما مجهول است ولى نام ماهى ديگر را كه بآن بوده و يا ماهى را كه اين روز در آن بوده ولى 

 .ايم چه بود دهنامش را فراموش كر

هجرى چندم ماه بوده و براى حل اين مسئله بايد كه تاريخ  801پرسند كه روز هرمز در ماه تموز سال  مثال از ما مى

هجرى استخراج كنيم و چون اين مطلب بدست آمد بر ما پوشيده نخواهد ماند كه  801اسكندر را در اول محرم سال 

نماييم و چون  هاى عرب متفق بوده و تاريخ يزدگرد را در اول تموز استخراج مىاول تموز با چه ماه و كدام روز از ماه

گردد كه هرمز در كدامين روز اين ماه بوده و هر سه تاريخ با انواع و اجناسى كه  باين كار نيز موفق شديم دانسته مى

 .شود دارد معلوم مى

كند مثال  است بدانيم بدرك حقيقت ما را بيشتر يارى مىو اگر عالوه بر اين معلوم نام روز را كه در كدام هفته واقع 

بدانيم كه روز جمعه غره ماه رمضان سال سيصد و هفتاد يزدگردى چندم ماه بوده و طريق دانستن اين مطلب آن 

كنيم و  كنيم و از اين معلوم غره ماه رمضان را حساب مى است كه تاريخ عربى را در اول نوروز اين تاريخ استخراج مى

 .آيد گانه كدام بوده و حساب ما در اين وقت بدست مى كنيم كه آغاز ماهها از روزهاى هفت بعدا مالحظه مى

  همچنين اگر بدانيم كه يك روز از ايام هفته در چندمين روز ماهى نامعين
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توانيم پاسخ  ه را هم بدانيم اين سؤال را نيز بطريق مقدم مىقرار دارد كه با تاريخ نامعينى ديگر موافق است و نام ما

 .بگوييم

شخصى كه مسايل فوق را بفهمد كيفيت سؤالها بر او مجهول نخواهد ماند و اگر معلومات ما كه داراى چندين مرتبه 

ولى  24الن روز عدد است مراتب آن از آحاد و عشرات و مئات مختلف و متباين با يكديگر باشند مثل اينكه بگويند ف

آن از ماه فارسى باشد و بيست آن از ماه رومى كه هر دو بر ما معلوم نباشد و يا يكى از آن معلوم باشد و يا آنكه  4

پنج آن از تاريخ رومى و چهل آن از تاريخ عربى و سيصد آن از تاريخ فارسى باشد شكى نيست كه  844بگويند سال 

توان مجهول را بدل بمعلوم  ن هم طوالنى باشد ممكن است و با تأمل زياد مىپاسخ باين پرسشها هرچند كه حساب آ

 .دهنده است كرد و خداوند ما را براه راست توفيق
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فصل هفتم در ادوار و تقوفات و ميالد سالهاى يهود و ميالد ماهها و كيفيت و طريقه كبيسه آن در سالهاى يهود و 

 كند ديگر سالها گفتگو مى

شود و جز تاريخ آدم ابو البشر و  اى ديگر استخراج مى اى از تواريخ از پاره در فصل پيش بيان كرديم كه چگونه پاره

توان شناخت  تاريخ طوفان بنا به گفته اهل كتاب براى ما نماند اكنون بايد ديد كه بچه طريق اين دو تاريخ را مى

يريم كه سالها و ماههاى يهود و ادوار آنها و آغاز سالهاى ايشان را بشناسيم و بس از اينكه براى دانستن مطلب ناگز

اى از مسايل را كه  كنيم و پاره اين مقدمه براى ما مسلم گشت شناسايى اوايل سالهاى غير از يهود را نيز بيان مى

 .گرد بدان ملحق كنيم باعث تسهيل اين مقصود مى

بندند و اگر  كنند و تاريخ اسكندر آن است كه نصارى آن را بكار مى كه يهود استعمال مى تاريخ آدم آنست: گوييم

سال كه بنا به  8443چيز بود و فقط  آغاز تشرى همواره با آغاز تشرين اول موافق بود تاريخ آدم با تاريخ اسكندر يك

 .ى يهود تفاوت ميان آدم و اسكندر است باهم فرق داشت گفته

شود و در نتيجه تاريخ اسكندر كه  ايلول واقع مى( 24)آب تا روز ( 21)ابر امر اوسط پيوسته ميان روز وليك تشرى بن

  وقت تحويل يهود ناقص است اگر تفاوت
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 .سالهاى ميان آدم و اسكندر را بر آن بيفزاييم تاريخ تام آدم خواهد شد

ازار سريانى تا روز  23كند كه فصح يهود بنابر امر اوسط پيوسته از روز  اين ايام گردش مىبدين سبب آغاز تشرى در 

نيسان اتفاق ميافتد و اين ايام مدت اقامت آفتاب است در برج حمل و استقبالى كه در اين مدت باشد مقتضى  14

ى با ايام سنه رومى متفق بود اند بطور تقريب صحيح است زيرا اگر سال خورشيد فصح است ولى اين مطلب كه گفته

ثالثه  41ثانيه و  44دقيقه و  41ساعت و  4ايم كه تفاوت اين دو  آنوقت گفته يهود درست بود ولى ما به صد يافته

 .شود سال يك روز زودتر مى 144اى از فلك بروج كه مبدء سال است در مدت  است پس رسيدن آفتاب بنقطه

 طريق بدست آوردن آغاز سال يهود

توان  كنيم كه بچه طريق ممكن است اول سالهاى ايشان را فهميد و چگونه مى ى ما مطابق عقيده يهود بيان مىول

 .دانست كه آيا اين سالها عبور و يا بسيط است و بفرض اينكه يكى از اين دو باشد آيا ناقص است يا معتدل و يا تمام

سال  8443اسكندر كه مطابق تشرين اول سريانى است  وقتى كه بخواهيم اين مسئله را بدانيم به تاريخ: گوييم

باشد  كه پيش از تشرين اول مى)افزاييم تا در نتيجه تاريخ آدم با اول تشرى كه همواره در آخر آب يا ايلول است  مى

 .جمع شود( و ما تاريخ را از آن ابتدا كرديم



يا بسيط است يا عبور بايد همين تاريخ را بگيريم و دو آيد بدانيم آ اگر بخواهيم آغاز سال را كه از اين تاريخ بدست مى

آيد محازير صغرى است و  قسمب نماييم و آنچه از اين تقسيم بدست مى 10سال از آن كم كنيم و باقيمانده را به 

يا بسيط ى دوم اين دايره خواهيد يافت كه آ ى عيار بايد قرار داد و در طبقه ى اول دايره ى تقسيم را در طبقه باقيمانده

ى چهارم  شود كه مطابق كدام يك از ماههاى سريانى است و در طبقه ى سوم معلوم مى بوده است يا عبور و در طبقه

 .ى عيار اين است آيد و دايره نام آن ماه به دست مى
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شد بهمان روزى كه از آن آغاز شده برگشت  تايى پس از آنكه تمام اگر ما در پيش نگفته بوديم كه دور نوزده

داديم وليك اين  نمايد آنوقت براى اينكه بدانيم روز اول اين دور مطابق كدام روز هفته است جدولى ترتيب مى نمى

كار ممكن نيست و اگر بخواهيم بدانيم روزى كه براى ما در طبقه ثالثه دايره عيار بدست آمد كدام يك از ايام هفته 

د دانست كه روز اول آب يا اول در آن سال كدام روز بوده و طريق شناسايى اين امر را در آينده خواهيم بيان است باي

كرد و چون آغاز آب يا ايلول را شناختيم مطلوب خود را خواهيم به دست آورد و اين امر كه براى ما از تشرى به 

افتد كه  شود كه اول اين سالها در ايامى اتفاق مى ىدست آمد مطابق امر اوسط بود يعنى بدون تعديل ولى بسيار م

دانند پس براى رفع اين اشكال يا بايد يك روز جلوتر رفت و يا يك روز به عقب برگرديم و چون  يهود جايز نمى

شويم كه بدانيم بنابر مذهب يهود آفتاب و ماه كى در آغاز تشرى جمع  بخواهيم اينطور تعديل كنيم نيازمند مى

 .و اين كار هم بايد مطابق رفتار يهود باشد نه اصحاب ارصاد زيرا ميان اين دو مذهب چندين اختالف است شوند مى
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 انتقاد از روش علمى يهود

و حلق ى يهود شهر قمرى از اجتماع تا اجتماع بيست و نه روز و دوازده ساعت و هفته و نود  به عقيده: اختالف اول

باشد كه عبارت است از چهل و چهار دقيقه و سه ثانيه و بيست ثالثه و دوازده خامسه و تفاوت ميان اين دو مقدار  مى

 .يك ثانيه و دو ثالثه و سى و هشت رابعه و چهل و هشت خامسه است

با آنكه ساعت است  8101/ 4444ساعت  4روز و  814آنكه سال خورشيدى نزد يهود به تدقيق  -اختالف دوم

 .اند محدثين از اصحاب ارصاد سال را از اين مقدار كمتر يافته

كند با اينكه يهود در  آنكه آنچه از شب و روز بگذرد بنابر عرض و طول بالد تا وقت اجتماع فرق مى -اختالف سوم

ه اينطور به كنند و معلوم نيست كه در چه جايى اين حساب واقع شده، جز اينك ى شهرها به يك خال عمل مى همه

 .گيرد كه اين حساب براى بيت المقدس و حوالى آن ساخته شده زيرا مكان اصلى يهود اين نقاط بوده وهم پيشى مى

كنند و بديهى است كه اين كار جز در معدل  آنكه يهود اين مسئله را مطابق ساعات زمانى حساب مى -اختالف چهارم

 .النهار روا نيست



دهد كه عيد فصح  كنند نه حركت مرئى و بسا روى مى طابق حركت وسطى عمل مىآنكه يهود م -اختالف پنجم

شود يك روز براى تعاديل و روز ديگر  اند دو روز پس از استقبال حقيقى واقع مى بدينجهت براى تعديلهايى كه كرده

 .دانند آنروز غره شهر باشد هم براى اينكه اول ماه روزى شده كه يهود روا نمى

 (دوره سالها)ردن اولين اجتماع نيرين در هر محزور راه بدست آو

و عادت يهود بدين جارى شده )ما چون ميالد سال را كه عبارت اجتماع نيرين در اول تشرى باشد بخواهيم بدانيم 

بايد سالهاى تام آدم ( كه اجتماع هر ماهى را ميالد آن گويند و اجتماعى هم كه در اول هر محزور است ميالد نامند

  بدست آورد يعنى سالهايى را كه تا نهايت سالى كه تشرى مقصود ما در آن را
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حلق ضرب  404ساعت و  11كنيم و هرچند محزور كه بدست آمد در دو روز و  است و آن را محزور صغرى مى

ا هفت هفت طرح كنيم و حاصل جمع را محفوظ ى ايام محزور صغير است اگر آنر كنيم و اين مقدار باقيمانده مى

نگريم و بايد ببينيم كه مطابق حساب  كند مى ى سالها كه كفايت به محزور بودن نمى داريم سپس به باقيمانده مى

حلق  313بهزيجوح چند عبور و چند محزور در آن موجود است آنوقت عدد بسايط را در چهار روز و هشت ساعت و 

ساعت همواره به  14كنيم و پنج روز و  دو حاصل ضرب را هم با حاصل جمع پيش جمع مىكنيم و اين  ضرب مى

سپس هر . افزاييم و اين مقدار دورى وقت اجتماع از اول شب يكشنبه اول سال از سالهاى آدم است باقيمانده مى

ا هم به هفته مبدل كنيم و هر بيست و چهار ساعت را به يك روز و ايام ر حلق را به يك ساعت تحويل مى 1434

كنيم و هر اندازه كه از هفته باقى ماند دورى آن است از شب يكشنبه و بهرجايى كه اين حساب منتهى گشته  مى

 .وقت اجتماع در اول تشرى آن خواهد بود

  يك مسئله تمرينى

 .كنيم ما براى يكى از ساليان اسكندر به جهت تسهيل عمل و كم كردن زحمت ديگران، حساب مى

سال كه باقيمانده  12شود بايد سالهاى اسكندر را بگيرد همواره  كس بخواهد بداند در اول تشرى كى اجتماع مىهر

قسمت كند و حاصل تقسيم محازير صغرى است  10محزور اصغر است پيش از اسكندر از آن بكاهد و باقيمانده را بر 

از سالها باقى ماند بنابر حساب صحيح از محزور گذشته و اگر هم سالها وفا كردند محازير عظمى كند و هر اندازه كه 

كنيم در مقابل آن ايام و  و اگر در اين تقسيم محازير عظمى باشد آنرا در جدولى كه مخصوص بدان است داخل مى

آيد و محزورهاى صغرى را هم در جدولى كه براى او ساخته شده داخل كنيم و در مقابل  ساعات و حلق به دست مى

را بيك ساعت و هر  134ها را بدست آوريم و هر جنسى را با جنس خود جمع كنيم و هر  و ساعات و حلق آن ايام

ساعت را بيك روز تحويل بايد كرد و ايام را نيز بهفته بايد تبديل نمود و آن اندازه كه باقى ماند از اول شب  24

  يكشنبه
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 .بنابر مذهب يهود همان مقدار گذشته استتا وقت اجتماع 

از اين سبب ما حساب خود را از اول شب شروع كرديم كه نزد يهود بنابر آنكه در آغاز كتاب گفته شد مجموع 

 .هاى ما حساب شده روز از آغاز غروب آفتاب است و اين شكل جدولى است كه بنابر حساب شبانه

  حلق/ ساعات/ ايام/ سالهاى محازير صغرى/ اعداد محازير صغرى

 404128/ يو/ ب/ يط/ ا

 114/ ط/ ه/ لح/ ب

 144/ ا/ ا/ نز/ ج

 224/ يح/ ج/ عو/ د

 314124/ ى/ و/ صه/ ه
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 884/ ج/ ب/ قيد

 024/ يط/ د/ قلج/ ز

 444/ يب/ 4/ قنب/ ح

 1484/ د/ ج/ قعا/ ط

 444/ كا/ ه/ قص/ ى

 14/ يد/ ا/ رط/ يا

 114/ و/ د/ ركح/ بي

 114/ كج/ و/ رمز/ يح

 114/ يه/ ب/ رسو/ يد

                                                           
 .آيد دست مى ى محزور صغير را وقتى هفت هفت طرح كنيم دو روز و شانزده ساعت و پانصد و نود و پنج حلق به باقيمانده -( )     
 . 5  پنجم، ش  : تهران، چاپ -ترجمه  / اكبر دانا سرشت، آثار الباقيه  : ترجمه/ أبو ريحان بيروني 1  



 234/ ح/ ه/ رفه/ يه

 334/ 4/ ا/ شد/ يو
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 804/ يز/ ج/ شكج/ يز

 004/ ط/ و/ شمب/ يح

 444/ ب/ ب/ شسا/ يط

 24/ يط/ د/ شف/ ك

 114/ يا/ 4/ شصط/ كا

 184/ د/ ج/ تيح/ كب

 124/ ك/ ه/ تلز/ كج

 244/ يج/ ا/ تنو/ كد

 384/ ه/ د/ تعه/ كه

 844/ كب/ و/ تصد/ كو

 044/ يد/ ب/ ثيح/ كز

 414/ ز/ ه/ ثلب/ كح
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 عبور/ حلق/ ساعات/ روزها/ سالهاى مبسوط

 430/ كا/ ه/ ا

 834/ و/ ج/ ب

  ع/ 131/ يه/ 4/ ج



 114/ يب/ و/ د

  ع/ 411/ كا/ ج/ ه

 14/ يط/ ب/ و

 041/ ج/ 4/ ز

  ع/ 141/ يب/ د/ ح

 241/ ى/ ج/ ط

 42/ يط/ 4/ ى

  ع/ 023/ ج/ ه/ يا

 481/ ا/ د/ يب

 288/ ى/ ا/ يج

  ع/ 20/ يط/ ه/ يد

 113/ يو/ د/ يه

  ع/ 414/ ا/ ب/ يو

 1448/ كب/ 4/ يز

 100/ ز/ ه/ يح

  ع/ 404/ يو/ ب/ يط
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  محازير عظمى

  حلق/ ساعات/ روزها/ سالهاى آن/ اعداد آن

 414/ ز/ ه/ 482/ ا



 024/ يد/ ج/ 1414/ ب

 844/ كب/ ا/ 1401/ ج

 114/ ه/ 4/ 2123/ د

 144/ يج/ ه/ 8114/ ه

 144/ ك/ ج/ 8102/ و

 1414/ ج/ ب/ 8124/ ز

 444/ يا/ 4/ 4241/ ح

 044/ يح/ ه/ 4133/ ط

 234/ ب/ د/ 4824/ ى

 144/ ط/ ب/ 4342/ يا

 124/ يز/ 4/ 1834/ يب

 434/ 4/ و/ 1011/ يج

  اولين اجتماع نيرين طبق روش بيرونى در سالهاى اسكندرى كى بوده است

اگر شخصى از اهل حساب بخواهد بطور تحقيق وقت اجتماع را مطابق ارصاد، قطع نظر از گفته يهود، بداند بايد 

ايم عمل كند و جدول اين است كه ما به گفته بطلميوس در  بدست آورده بجدولى كه ما برحسب ارصاد صحيح و تازه

مقدار شهر اوسط قمر؛ و به گفته خالد بن عبد الملك مرورودى بنابر آنچه اين شخص در دمشق اين مقدار را بدست 

ى بنى موسى بن ها رأ ى بنى موسى بن شاكر و غير ايشان نظر كرديم و ديديم كه از تمام اين گفته آورده؛ و به گفته

 شاكر بهتر و برتر است زيرا ايشان در يافتن حق بذل مجهود كردند و در زمان خود به مهارت در
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دهند و ديگر اينكه رصد بنى موسى به ارصاد  عمل رصد منفرد بودند و علماى فن بصحت رصد ايشان گواهى مى

سال پس از اسكندر  12ى ايشان يافتيم كه وقت اجتماع نيرين  ما نزديك و ما مطابق گفتهقديمه بسيار دور است و ب

رابعه  80ثانيه و چهارده ثالثه و  44دقيقه و  24ساعت و  2بوده و اين عمل در مدينة السالم بغداد بوده پس از آنكه 

بيت المقدس از مدار نصف النهار بغداد  شنبه گذشت انجام يافت و چون مدار نصف النهار از آغاز نصف النهار روز سه

دقيقه باشد از دقايق ساعات از وقت اين اجتماع كم كرديم پس براى  41ى آن را كه  متأخر است ما هم حصه 14



رابعه باقى ماند كه مقدار از بعد نصف النهار آنجا  20ثالثه و  14ثانيه و  44دقيقه و  28ساعت و  24بيت المقدس 

سال كم كند و  12ه بخواهد باين رصد عمل كند بايد كه از سالهاى ناقص اسكندر پيوسته گذرد و شخصى ك مى

حصه هريك را بگيرد و آنچه از سالها باقى ماند در جدول . باقيمانده اين سالها را محازير عظمى و صغرى كند

و كسور را بآنچه قابل رفع هاى مبسوط داخل كند و مقابل آنرا بگيرد و جمع بزند و بر اصل بيفزايد و ساعات  سال

است مرفوع سازد و ايام را هفته كند و آنچه باقى ماند از نصف النهار روز يكشنبه بيت المقدس تا وقت اجتماع در اول 

 .تشرى گذشته است و جدول مبنى بر ارصاد اين است

  روابع/ ثوالث/ ثوانى/ دقايق/ ساعات/ ايام/ سالهاى محازير صغرى/ اعداد محازير صغرى

 كط/ يد/ ن/ كد/ ك/ ب/ يب/ اصل

  نج/ نز/ نز/ كح/ يو/ ب/ يط/ ا

 مو/ نه/ نه/ نز/ ح/ ه/ لح/ ب

 لط/ نج/ نج/ كو/ ا/ ا/ نز/ ج

  لب/ نا/ نا/ نه/ يز/ ج/ عو/ د

  كه/ مط/ مط/ كط/ ى/ و/ صه/ ه

  يح/ مز/ مز/ نج/ ب/ ب/ قيد/ و
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 يا/ مه/ مه/ كب/ طي/ د/ قلج/ ز

 د/ مج/ مج/ نا/ يا/ 4/ قنب/ ح

 نز/ م/ ما/ ك/ د/ ج/ قعا/ ط

  ن/ لح/ لط/ مط/ ك/ ه/ قص/ ى

  مج/ لو/ لز/ يح/ يج/ ا/ رط/ يا

 لو/ لد/ له/ مز/ ه/ د/ ركح/ يب

 كط/ لب/ لج/ يو/ كب/ و/ رمز/ يج



  كب/ ل/ ال/ مه/ يد/ ب/ رسو/ يد

  يه/ كح/ كط/ يد/ ز/ ه/ رفه/ يه

  ح/ كو/ كز/ مج/ كج/ 4/ شد/ يو

 ا/ كد/ كه/ يب/ يو/ ج/ شكج/ يز

 ند/ كا/ كج/ ما/ ح/ و/ شمب/ يح

 مز/ يط/ كا/ ى/ ا/ ب/ شسا/ يط

  م/ يز/ يط/ لط/ يز/ د/ شف/ ك

  لج/ يه/ يز/ ح/ ى/ 4/ شصط/ كا

 كو/ يج/ يه/ لز/ ب/ ج/ تيح/ كب

 يط/ يا/ يج/ و/ يط/ ه/ تلز/ كج

  يب/ ط/ يا/ له/ يا/ ا/ تنو/ كد

  ه/ ز/ ط/ د/ د/ د/ تعه/ كه

  نح/ د/ ز/ لج/ ك/ و/ تصد/ كو

 نا/ ب/ ه/ ب/ يج/ ب/ ثيج/ كز

 مد/ 4/ ج/ ال/ ه/ ه/ ثلب/ كح
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  روابع/ ثوالث/ ثوانى/ دقايق/ ساعات/ روزها/ سالهاى بسيط

  له/ مه/ كط/ لب/ كا/ ه/ ا

 مط/ يج/ نز/ ك/ و/ ج/ ب

  ج/ مب/ كد/ ط/ يه/ 4/ ع ج



  لح/ كز/ ند/ ما/ يب/ و/ د

  نب/ نه/ كا/ ل/ كا/ ج/ ع ه

 كز/ ما/ نا/ ب/ يط/ ب/ و

 ما/ ط/ يط/ نا/ ج/ 4/ ز

  نه/ لز/ مو/ لط/ يب/ د/ ع ح

  ل/ كج/ يو/ يب/ ى/ ج/ ط

 مد/ نا/ مج/ 4/ يط/ 4/ ى

  نج/ يط/ يا/ مط/ ج/ ه/ ياع

  لج/ ه/ ما/ كا/ ا/ د/ يب

 مز/ لج/ ح/ ى/ ى/ ا/ يج

 ا/ ب/ لو/ نح/ يح/ ه/ يدع

 لو/ مز/ ه/ ال/ يو/ د/ يه

  ن/ يه/ لج/ يط/ ا/ ب/ يوع

  كه/ ا/ ج/ نب/ كب/ 4/ يز

 لط/ كط/ ل/ م/ ز/ ه/ يح

  نج/ نز/ نز/ كح/ يو/ ب/ يط
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  محازير عظمى

  روابع/ ثوالث/ ثوانى/ دقايق/ ساعات/ ياما/ سالهاى آن/ اعداد آن

 مد/ 4/ ج/ ال/ ه/ ه/ 482/ ا



  كح/ ا/ و/ ب/ يا/ ج/ 1414/ ب

  يب/ ب/ ط/ لج/ يو/ ا/ 1404/ ج

 نو/ ب/ يب/ د/ كب/ و/ 2123/ د

  م/ ج/ يه/ له/ ج/ ه/ 2114/ ه

 كد/ د/ يح/ و/ ط/ ج/ 8102/ و

  ح/ ه/ كا/ لز/ يد/ ا/ 8124/ ز

  نب/ ه/ كد/ ح /ك/ و/ 4241/ ح

 لو/ و/ كز/ لط/ ا/ ه/ 4133/ ط

  ك/ ز/ ل/ ى/ ز/ ج/ 4824/ ى

 د/ ح/ لج/ ما/ يب/ ا/ 4342/ يا

  مح/ ح/ لو/ يب/ يح/ و/ 1834/ يب

  لب/ ط/ لط/ مج/ كج/ د/ 1011/ يج

تر است و ساعات از اين سبب مبداء بعد را از نصف النهار گرفتيم كه تعديل ميالد به نصف النهار از عمل بآفاق آسان

كنند  ساعت و قدرى است پس، اينكه يهود مطابق ساعات زمانى عمل مى 14نهار اطول براى عرض بيت المقدس 

ى تشرى واقع شود در اعتدال خريفى باشد اين امر هم هرگز صورت  صحيح نيست مگر اينكه اجتماعى كه در غره

 .و يا مؤخر خواهد بود چنانكه در مباحث گذشته بيان كرديمپذيرد بلكه همواره مقدار زيادى بر آن مقدم  امكان نمى
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كنند يا برطبق جدولى كه ما بنابر راى ايشان بدست  چون براى ما وقت اجتماع را مطابق حسابى كه يهود بيان مى

ين را كه آيا ناقضه و يا معتدله و يا تمام است توانيم كه اول سال را و معرفت كيفيت سن آورديم دانسته شد آنوقت مى

شود دانست كه سال بسيط است يا عبور سپس در جدول حدود مدتى  فهميد و در پيش هم دانستيم كه چگونه مى

شود در جانب عبور اگر  كه از ايام هفته كه متضمن دو حدود دو طرف وقتى است كه اجتماع در آن وقت واقع مى

 .كنيم بسايط اگر بسيط باشد طلب مىسال عبور باشد و در 



چون اين مطلب را هم يافتيم مطابق آن اول سال را از ايام هفته و كيفيت آنرا خواهيم يافت و چون اول سال و 

كيفيت آنرا شناختيم و اين كيفيت را با بساطت و يا عبور بودن سال تركيب كرديم از اين كار آغاز سال آينده را 

 .حدود اين استخواهيم دانست و جدول 

  اول سال/ كيفيات/ اطراف حدود مقسومه هفته در سالهاى بسيط

  ب/ ناقصه/ از نصف نهار روز شنبه تا دويست و چهار حلق از ساعت دهم شب يكشنبه

از دويست و چهار حلق از ساعت دهم از شب يكشنبه تا پانصد و هشتاد و نه حلق ساعت چهارم از روز دوشنبه اگر 

  ب/ تامه./ از آن است عبور باشد و تا نصف روز دوشنبه اگر سالى كه بر آن مقدم است بسيط باشدسالى كه پيش 

 از پانصد و هشتاد و نه حلق از ساعت چهارم روز
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  ج/ معتدله./ شنبه دوشنبه يا از نصف النهار روز دوشنبه تا دويست و چهار حلق از ساعت دهم شب سه

  ه/ معتدله./ از دويست و چهار حلق از ساعت دهم شب سه شنبه تا دويست و چهار حلق ساعت دهم شب پنجشنبه

  ه/ تامه./ از دويست و چهار حلق از ساعت دهم شب پنجشنبه تا نصف النهار روز پنجشنبه

ه دنبال آن است بسيط از نصف النهار روز پنجشنبه تا دويست و هشت حلق از ساعت اول شب جمعه اگر سالى ك

 ز/ ناقصه./ باشد و تا دويست و چهار حلق از ساعت دهم شب جمعه اگر سالى كه در پى آن است عبور باشد

از دويست و هشت حلق از ساعت اول شب جمعه يا از دويست و چهار حلق از ساعت دهم شب جمعه تا نصف النهار 

 ز/ تامه./ روز شنبه

  كيفيات/ اول سال/ سالهاى عبور اطراف حدود مقسومه در هفته در

  ناقصه/ ب./ از نصف النهار روز شنبه تا چهارصد و نود و يك حلق از ساعت نهم روز يكشنبه

 288: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

  تامه/ ب./ از چهارصد و نود و يك حلق از ساعت نهم روز يكشنبه تا نصف النهار روز دوشنبه

  معتدله/ ج./ شنبه شنبه تا نصف النهار روز سهاز نصف النهار روز دو

  معتدله/ ه./ شنبه تا ششصد و نود و پنج حلق از ساعت دوازدهم شب چهارشنبه از نصف النهار روز سه



  تامه/ ه./ از ششصد و نود و پنج حلق از ساعت دوازدهم شب چهارشنبه تا نصف النهار روز پنجشنبه

  ناقصه/ ز./ رصد و نود و يك حلق از ساعت نهم روز جمعهاز نصف النهار روز پنجشنبه تا چها

  تامه/ ز./ از چهارصد نود و يك حلق از ساعت نهم روز جمعه تا نصف النهار روز شنبه

برخى از اين احوال و كيفيات كه اختصاص به سال دارد چون اول سال در روزى از روزهاى هفته واقع شود غير آن 

پذير نيست، و چون اين مطالب هم دانسته شود بر  احوال طورى است كه وقوع آن امكان اى از اين ممكن نيست و پاره

 .بندى بدين قرار است -طور تقسيم و شاخه كند و صورت اين احوال به يافتن مطلوب شخص را كمك مى
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 124 واقع شوند و چون ما آنها را طيلسانى قرار دهيم نيز برخى از اين احوال ممكن است كه در دو سال بدنبال هم

ى مشترك براى كيفيت دو  نمايد و بايد به خانه كند و كار را بر او آسان مى شخص را در يافتن مطلوب خود كمك مى

 .اند از دنبال هم درآيند و گاهى هم ممتنع سال نظر كرد چه، گاهى ممكن است كه دو سال كه داراى يك كيفيت

جهت ممتنع است كه دو سال معتدل از پى هم درآيند كه بنابر جدول تعديل در آخر كتاب اواخر و اوايل اين از اين 

 .سالها با يكديگر تنافر دارد

 اما علت امتناع از پى درآمدن دو سال ناقصه اين است كه در ماههاى مجزور
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روز است كه صد و پانزده  1044به دارد و بيان مطلب آن است محزور صغير مشتمل بر تمام بودن شهور بر نقصان غل

ماه تام و صد و ده ماه ناقص است و بدين علت سه ماه تام به رؤيت متوالى يكديگر خواهند بود و جز دو ماه ناقص از 

 .روج استپى هم نخواهند آمد و علت توالى اين دو ماه اختالف حركات نيرين و اختالف غروب ب

اگر اجتماع دو رأس دو محزور كبير متفق و متوالى بود براى ما امكان داشت كه به جهت استخراج كيفيات سالهاى 

يهود جدولى تشكيل دهيم كه سالهاى محزور كبير را مشتمل باشد مانند هيئت خرانيقون نصارى و ليكن ميالدهاى 

كند چه، باقيمانده محزور صغير را وقتى كه  اصابت نمىسال بهمان روزى كه بوده  130412محازير جز در مدت 

حلق جز در  404شود و اين جمله اخير يعنى  حلق مى 404هفته طرح كنيم دو روز و شانزده ساعت و  هفته

حلق باشد نخواهد يك روز تمام شد  24024روز است كه  هاى يك شبانه محازيرى كه شماره آن مساوى با حلق

روز با  هاى يك شبانه شود كه عدد صورت مساوى عدد مخرج شود و از آنجايى كه حلق تام مى بدليل اينكه كسر وقتى

  متوافق است 4هاى كشور باز مانده از محزور در عدد  حلق
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 .پوشند اكنون كشيشان روى لباس مى( غياث اللغه) طيلسان معرب تالسان نوعى از ردا كه عربان بر دوش اندازند، -( )  4  



 .سال اين مقصود انجام خواهد يافت 4134پس در 

همانيد كه آغاز محزور بيك روز از ماه ميافتد و براى اينكه دانسته شود به ف اين اعمال كه تا اينجا كرديم فقط بما مى

بشود و اين مقدار محازيرى است  18234كند بايد عدد مذكور را در هفت ضرب كرد كه  كدام روز از هفته اصابت مى

 .كه سالهاى آن سابقا ذكر يافت

روز در  هاى شبانه ضرب حلق گردد كه حاصل ه برمىما 131444اما اجتماع و استقبال مطلق بهمان روزى كه بود در 

و چون اين مسئله امكان نخواهد يافت پسنديده نيست كه به يك فرضهاى دور سرگرم شويم و از متعارف . هفت باشد

بشر پا بيرون گذاريم و همين اندازه كه آغاز ساليان و كيفيات آنها را با جايگاه آن سالها در ماههاى سريانى مطابق 

كند و ما اين سه امر را در سه جدول قرار  هايى كه بيشتر مورد احتياج بوده است دانستيم براى ما كفايت مىسال

جدول اول براى اوايل سالهايى است كه جدول عالمات نام دارد، جدول دوم براى كيفيات سالهايى است كه : داديم

كند و نقصان را به زبان عبرى  ر نقصان مىكه عالمت اختصارى كلمه حسارين باشد، داللت ب حروف حاء در آن

حسارين گويند؛ حرف كاف در آن عالمت اعتدال است كه يهود اين معنى را كسدران خوانند و حرف شين در آن 

 .گويند عالمت تمام است كه به زبان عبرانى شالميم مى

سال را در ماه آب و اگر سياه  جدول سوم جدول كماالت و كميات است كه اگر به قرمز نوشته شده باشد موقع آغاز

 .دهد باشد در ايلول بما نشان مى

ى اسكندر  باشد تاريخ ناقصه خواهد باين سه جدول عمل كند بايد در تشرين اول كه در پى تشرى مى شخصى كه مى

 را بدست آورد و مجموع آنرا در طول و مسبوط آنرا در عرض داخل كند و مطلوب خود را در خانه مشترك اين دو

 121.باذن اللّه عز و جل و هو حسبنا كافيا. خواهد يافت
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  ول اجتماعات و امتالآتجد
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  جدول اجتماعات و امتالآت
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 يابد تقديم و تأخير فصح چگونه انجام مى

 :براى دانستن سالهاى يهود اينطور بايد عمل كنيم

زند حساب كنيم و بعدا ببينيم كه چه  آن دو طرف دور مى استقبال پس از اعتدال ربيعى را در حدى كه فصح ميان

شود پس اگر يكى از روزهايى شد كه فصح  روزى از اين حد مابين طلوع آفتاب در آن تا طلوع آفتاب از فردا واقع مى

دانند يعنى روزهاى منسوب  دانند كه مطلوب بدست آمده و اگر در روزهايى شد كه جايز نمى را در آن جايز مى

گويند و همين كار را  اندازيم و تأخير فصح را به لغت عبرى دحى مى گانه سفلى فصح را يكروز بتأخير مى واكب سهبك

افزايند پس اول تشرى كه براى دو  كنند كه تا وقوف بر آن يابند و بر عالمت آن دو مى بعينه براى فصح مقدم مى

آوريم و اگر از ايام سال خورشيدى زيادتر  يام بدست مىشود و مابين اين دو فصح را از ا فصح متوسط است جمع مى

باشد سالى كه در آن فصح اخير است عبور است و اگر كمتر باشد عبور نيست و باين طريق معرفت اين كيفيت اولى 

تد اف افتد با آنكه در نزد يهود تقديم آن است و يا پيش مى پذيرد چه، فصح بسا تأخير مى دون كيفيات ثوانى امكان مى

شود و بلكه  و واجب نزد يهود تأخير آن است و باين جهت حال فصح در نقصان و اعتدال و تمام حقيقتا معلوم نمى

شود و هريك از نيرين در رؤيت موضع اوسط  زند واقع مى استقبال در يكى از دو طرف حدى كه فصح در آن دور مى

چنين استقبال براى استعمال  كنند و اين لفت مىخود را در تقدم و تأخر بمقدار مجموع تعاديل كلى خود مخا

گيرند و از اين سبب ميان حساب يهود  صالحيت نخواهد داشت و استقبالى را كه پيش از آن و يا بعد از آن است مى

شود حتى اينكه سال نسانزد يهودان عبور است و اين حساب ناطق خواهد بود كه بسيط  و اين عمل خالف واقع مى

 .ساست و يا بعك

ى ايشان بخواست خدا بيان خواهيم كرد و  همچنين ميان يهود و نصارى در عبور خالف است چنانكه در باب روزه

چون خالف ميان اين دو گروه دست دهد و به حكم ما رضايت دهند بايد به دو استقبال فصح ايشان نظر كنيم و آن 

قع است و يا اينكه آفتاب در آن از برج حمل خارج استقبالى كه ماه در آن در اواسط سنبله و يا اواسط عقرب وا

  ميشود بنا بهر دو قول مرذول و ناپسنديده است و خالف آن
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 .مقبول است و شخصى كه شرايط مذكوره در كتاب را مراعات كند، حقيقت بر او مخفى نخواهد ماند

  بيان ادوار يوييل و دور شابوع



ود را ادوار ديگرى است كه يكى از آن ادوار دور يوييل است كه هر دورى پنجاه سال است و ديگر دور شابوع است يه

كه هفت سال است و سال اول دور شابوع را سال رجعت و بازگشت گويند، زيرا خداوند در سفر سوم از تورات 

را درو نماييد و شش سال انگور درختان  چون در زمين كنعان داخل شديد زراعت كنيد و زراعت خود»: گويد مى

موى خود را بخوريد و در سال هفتم زراعت مكنيد و انگورهاى درختان مو را مچينيد و حاصل آنرا براى غالمان و 

و نيز ايزد تعالى در سفر ثانى تورات تكرار كرده و ميگويد « كنيزان و كارگران خود و دواب و مرغان پرنده بگذاريد

 .«زراعت كن و غله آنرا جمع نما و سال هفتم غله زمين خود را براى بيچارگان و دواب بگذار زمين خود را»

و نيز در كيش يهود جايز است كه مستمندان اوالد خود را تنها براى خدمت نه از براى وطى بمالداران بفروشند و اگر 

هفت سال بخدمت پرداخت سال مقصود وطى باشد جز بمهر و عقد جايز نيست و چون اين طفل خريدارى شده 

هر وقت يكى از شما »: گويد هفتم آزاد خواهد شد مگر آنكه خود او ابا كند چنانكه باز خداوند در سفر سوم تورات مى

گردد و  شود و آزاد مى اى اسرائيلى خريد شش سال براى او بايد كار كند و سال هفتم از ملك او خارج مى بنده

هر كجا كه خواهد برود و زن خود را با خود ببرد و اگر بنده بگويد كه من آقاى خود را تواند بطوع و رغبت خود  مى

دوست دارم و از يوغ بندگى او خارج نخواهم شد آقا بايد اين بنده را به درگاه ببرد و گوش او را سوراخ كند و تا هر 

 .«121وقت كه ميخواهد اين بنده را نگهدارد

  اين است كه خداوند در سفر ثالث توراتاحتياج يهود به دور يوييل براى 
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گردد زمين خود را بكار سپس در سال چهل و نهم در زمين خود با  هفت هفت سال كه چهل و نه سال مى»: گويد مى

ن بمالك اولى خود بوق بدميد و براى سال پنجاهم آنرا پاك كنيد و در آن سال چيزى مكاريد و سال پنجاهم زمي

برميگردد و مبادا كسى زمينى را ابد الدهر و براى هميشه بفروشد چه، شما همگى در دنيا مهمان من هستيد و فقط 

چهل و نه سال ملك خود را بفروش و نيز خداوند در همين سفر ميگويد اگر ديدى كه برادر تو فقير شده او را بخر و 

 «.نزد تو مانند اجير و مهمان باشد 123 و تا سال بازگشت بآزادى با او عملى كه با بندگان ميكنى مكن

 طرز شناسايى دو دور مذكور

بدين سبب يهوديان بشناسايى اين دو دور احتياج يافتند كه احكام دينى ايشان بر آن مبتنى است مثل اينكه قلت و 

ى مدت دور يوييل را مملوك ماند ديگر  مهشود و اگر از حرّيت ابا كرد و ه كثرت ثمن به اندازه باقيمانده از دور مى

نبايد او را نگاهداشت و چون كسى بخواهد سالهاى اين دور را بشناسد كه از هريك از دو دور چه مقدار باقيمانده 

ى آدم را بگيرد و يكى از دو كار كند يا هزار و ده از آن كم كند و يا هفتصد و چهل بر آن  است بايد سالهاى ناقصه

ها را كنار بگذارد و باقيمانده را در سطر عدد از جدول احكام  تقسيم كند و خارج قسمت 844حاصل را به  بيفزايد و

 .داخل كند و خواهد يافت كه از هريك از دو دور چند سال باقيمانده و جدول احكام اين است

                                                           
 آويختند و غالم حلقه بگوش باين مناسبت است اى بآن مى كردند و حلقه گوش بردگان را سوراخ مى -( )     
 .گفتند سابق گفته شد كه دوره بردگى يك اسرائيلى هفت سال است و آنرا دور شابوع كه همان سابوع عربى است مى -( )  5  
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  جدول احكام
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  بقيه جدول احكام
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  بيان تقوفات در كيش يهود كه عبارت از فصول است

يهود را بجز اين ادوار كه تاكنون گفته شد ادوار ديگرى است كه آنرا تقوفات نامند و تقوفه به لغت عبرى اول هريك 

ى تشرى اعتدال  تدال بهارى است و تقوفه تمز انقالب صيفى و تقوفهى نيسن اع از چهار قسمت سال است و تقوفه

 .ى طيبث انقالب زمستانى است پائيزى است و تقوفه

ى  ى ديگرى كه در دنبال آن است چهار يك ايام سال خورشيدى است و همه ى يهود از هر تقوفه تا تقوفه به عقيده

هفت ساعت و نصف ساعت است و علماى يهود حسابهاى خود اين تقوفات باهم برابر است و هريك نود و يك روز و 

ى عوام را در ساعت تقوفه از خوردن و  اند و كاهنان يهود توده را در استخراج تقوفات مبنى بر همين قرار داده

اند ولى معلوم است كه براى بدام آوردن عوام و  اند و اين كار را براى بدن مضر تشخيص داده آشاميدن نهى كرده

 :اند ير ايشان اين سخن را گفتهتسخ

يابد و يكى از ايشان كه به علم و دانش شهرتى  اند كه آب در ساعت ميالدهاى شهور كدورت مى علماى يهود گفته

ى  بسزا داشت براى من حكايت كرد كه خود او اين را مشاهده كرده است و اگر راست گفته باشد مربوط به نتيجه

اند  دانان گفته شود اين مطلب را انكار كرد چه، طبيعى ايشان نخواهد داشت و نمى ارصاد است و ربطى به حسابهاى

شود و به نقصان فروغ  مرغ و بيشتر از اشياء پر رطوبت هنگام زيادتى نور ماه زياد مى كه مخ و مغز قلم و سفيدى تخم

شود و  و با درد خود آلوده مى گذراند و نيز شراب در خم و در ظروف از افزو گشتن نور قمر مكدر قمر روبكمى مى

 .كند آورد و چون ضوء ماه كم شد بدرون جسم اقبال مى خون از درون جسم بظواهر بدن رو مى

انگيز تر است و چنانكه ارسطو گفته است  ى اينها كه گفته شد شگفت خاصيتى كه در سنگ قمر مطبوع است از همه

شود و آنرا  شت اين نقطه بر همه جسم سنگ پهن مىدر اين سنگ نقطه زردى است كه چون نور ماه فزون گ

 شود تا اينكه در يك نقطه منحصر گردد و چون ارسطو كم جمع مى گيرد و هنگام نقصان ضوء قمر كم مى
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كن است و در شمار ى او اطمينان دارم البته اين امر هم كه دانشمند يهودى نقل كرده مم مردى است كه به گفته

 .ممتنعات نيست



يعنى از تقوفه تشرى تا تقوفه طيبث هشتاد و هشت . نزد اهل تحصيل مدتهاى ميان تقوفات مانند بطلميوس است

روز و يك هشتم يك روز است و از تقوفه طيبث تا تقوفه نيسن نود روز و هشت يك روز است و از تقوفه نيسن تا 

ف روز است و از تقوفه تمز تا تقوفه تشرى نود و دو روز و نصف روز است، پس تقوفه تمز نود و چهار روز و نص

 .رويهمرفته مجموع اين مدتها سيصد و شصت و پنج روز و ربع خواهد شد

روز  814كنند و چون دقت كنند سال خورشيدى  در پيش گفتيم كه يهود در عمل تقوفات در كميت سال دقت نمى

 .و نود و يك جزء از چهار هزار و صد و چهار جزء ساعت است و پنج ساعت و سه هزار و هفتصد

  طريقه بدست آوردن جاى اوج شمس

هاى سال معلوم باشد موضع اوج فلك آفتاب معلوم خواهد بود و چون بخواهيم كه در زمان  هر وقت كه ايام چهار يك

ك روز، حركت وسطى آفتاب را بدانيم كه شويم كه در ي ارصاد يهود اوج آفتاب را بدانيم كه در كجا بوده نيازمند مى

باشد كه آنرا دور شمس گويند در سيصد و شصت ضرب  مى 120(03401)چه اندازه است و اجزاى روز و شب را كه 

باشد و آنرا اصل گويند تقسيم  184(84014841)ضرب را پس از تجنيس بر مقدار سال خورشيدى كه  كنيم و حاصل

 كنيم، در نتيجه بنابر رأى يهود
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بطور تقريب بدست خواهد آمد چه، نسبت يكروز  181(نط ح يز زمو 4)روز بدين مقدار  حركت وسطى آفتاب در شبانه

 .182 به ايام سال خورشيدى مانند نسبت حصه يك روز از درجات فلك است به تمام محيط فلك

كنيم كه نقطه ا اول حمل  گذارنيم و فرض مى آفتاب بر مركزه مىسپس، دايره ابجد را براى نماياندن فلك ممثل 

كنيم و در پيش  باشد و نقطه ب اول سرطان و ج اول ميزان و د اول جدى و دو قطر ا ه ج ب ه د را هم اخراج مى

كه مركز آيد  كند و از اين گفتار الزم مى ها قطع مى گفته شد كه آفتاب ربع اب را در زمانى بيشتر از ديگر چهاريك

گذرانيم كه تا مانند  اى مماس با فلك ممثل مى فلك خارج مركز در اين ربع و نقطه ح باشد و ما بدين مركز دايره

كنيم و بر نقطه ح قطر ر  فلك خارج مركز باشد و اين دايره صطفن است و نقطه تماس ط است و طح را بهم وصل مى

گذرانيم و بطور مستقيم آنرا تا نقطه س  بتوازى قطر ب ه د مى ح م ك را بتوازى قطر ا ه ج و نصف قطر لح را نيز

 131دهيم و چون آفتاب با سير وسطى خود نصف دايره ابج را كه مجموع ربع بهارى و تابستانى است در  امتداد مى

شود كه چون نصف دايره ر ط فك را كه  مى 188 كند قطعه صفن از فلك خارج مركز قفد يح نب مج يب روز طى مى

                                                           
 .ساعت است 1 روز در   اجزاى شبانه  1  1ضرب   ور حاصلعدد مذك -( )  9  
 .روز جزء شبانه   9  / 1  1ساعت و   4روز و   4  روز در   اجزاى شبانه   9519ضرب   عدد مذكور عبارتست از حاصل -( )     
عقيده بطلميوس صفر درجه و پنجاه و نه  صفر درجه و پنجاه و نه دقيقه و هشت ثانيه و هفده ثالثه و هفت رابعه و چهل و شش خامسه است و به   -( )     

بينيد در چهار رقم اول اين دو نوع حركت وسطى باهم   سادسه است بتقريب و چنانكه مى   خامسه و      رابعه و     دقيقه و هشت ثانيه و هفده ثالثه و  
 .روز است متحدند و اختالف در ارق ام بعدى براى اختالف در مقدار شبانه

 .ضرب كرد تا درجات بدست آيد 4 رجه ف لكى يك ساعت زمانى است براى دانستن تف اوت طول بالد بايد تف اوت ساعات را در  د 4 چون هر    -( )     
 .بعه   لثه و    1نيه و    4قه و   5 جه و    51  -( )     



باشد و چون اين دو قسمت  184 ماند كه ديح نب مب يب درجه است از آن كم كنيم مجموع صركن باقى مى 134

  براى متوازى بودن
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باشد كه سينوس آن خط حس است و  مى 184(ب ط كو كا لو)دو قطر متساوى هستند بدين سبب هريك از صركن 

شود و چون شمس ربع اب را در نود  مى 181(ب يه ل نز 4)قدار نصف قطر لح درجه واحد است به مقدارى كه به آن م

گردد و صل مجموع صر  مى 181(صج ح لد لح مد)كند قطعه صطف از فلك خارج مركز  و چهار روز و نيم طى مى

 4)كه اين مقدار باقى خواهد ماند  183(نط ح يز ح 4)معلوم ورل ربع دايره است كه چون صل را از صف كم كنيم لف 

سينوس آن است يعنى خط ح م كه با سه مساوى است و در مثلث قائم الزاويه دو ضلع ح س و س ه  180(ا ا نه له

معلوم است و ضلع اطول مجهول و براى يافتن آن بايد هريك از دو ضلع ح س س ه را در مثل خود ضرب نموده تا 

آوريم كه مقدار  و جذر آنرا بدست مى 2311444411114است مربع آن بدست آيد و اين مقدار مجموع دو مربع آن 

شود و دورى ميان دو مركز همين قدر است كه مساوى با جيب تعديل اعظم است و آنرا در  مى 144(ب كح نط م 4)

شود كه تعديل اعظم است و درجه واحده پس  قوس آن مى 141(ب كب يط يب يو)جداول جيوب بدل به قوس كنيم 

را بخواهيم باين فرض كه ه ح ط يكدرجه باشد ه ح را در يك درجه ضرب كنيم و حاصل را بر  اگر مقدار خط ح ه

  آيد بفرض آنكه ط ه كنيم مقدار ح ه بدست مى مجموع ه ح و يك درجه تقسيم مى
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 .يك درجه باشد

ه ط يك درجه باشد به ح ط مثل نسبت ه ح است به  دليل اين مطلب آنست كه نسبت ه ح بمقدارى كه بآن مقدار

مقدارى كه بآن ه ط يك درجه باشد به مجموع ه ح و يك درجه يعنى ح ط و از اينجا بعد ميان دو مركز بهريك از 

 .دو قطر فلك ممثل و خارج مركز داراى نسبتى معلوم خواهد شد

                                                           
 .بعه كه اين مقدار زيادى بر نصف دور است   لثه و    1نيه و    4قه   5 جه    1 -(1)  1  
بعه و خط ح س سينوس     لثه و     نيه و     قه و   9جه و     آيد كه عبارت است از   اين عدد بدست مى   صفحه قبل بر   1د حاشيه  از تقسيم عد  -( )  4  

و بطلميوس نيم قطر را به شصت  ) بنديم از اختراعات بوزجانى است شود و چون نيم قطر را واحد دانستن چنانكه امروز ما در مثلثات بكار مى آن مى
( رد چنانكه در كتبى بسيار در دوره اسالم از او پيروى كرده حتى محمد شاه هندى تقسيم اعشار را در خطوط مثلثاتى بدل به ستينى كردهك تقسيم مى

 .از اينرو براى اينكه تصور نشود مقدار نيم قطر شصت متداول در زمان بيرونى بوده تاكيد كرده كه بايد نيم قطر واحد محسوب گردد
 .بعه  4لثه و     قه و پانزده نيه و    جه، صفر در  -( )     
 .بعه 11لثه و   5 نيه و   1 قه و   5جه و     9 -( )     
 .بعه 5لثه و     نيه و   5قه و   49صفر درجه و   -(1)  5  
 .بعه 4 لثه و   44نيه    قه و    صفر درجه و   -(4)  9  
 .بعه  1لثه و   49نيه و   5 قه و    صفر درجه و   -( )   1 
 .بعه   لثه و     نيه و   9 قه و      جه و    -( )   1 



شوند و اضالع آنها با يكديگر  و ح سه متشابه مى كنيم و دو مثلث طع ه سپس عمود طع را بر قطر ا هج اخراج مى

هاى زواياى متقابل بآن اضالع  متناسب و چون در هندسه ثابت شده كه نسبت اضالع مثلث بهم مانند نسبت سينوس

است بنابراين نسبت ه ح معلوم به ح س معلوم مانند نسبت سينوس زاويه ح س ه قائمه ه ط كه بزرگترين سينوس 

ند لد يط مح  4)كنيم و  س ه ح كه طع مطلوب است و بطريق اربعه متناسب آنرا استخراج مىاست به سينوس 

است و ا ط و آن دورى اوج از اعتدال ربيعى است و مقصود از طرح  148(سه كو كط لب)شود كه قوسش  مى 142(ل

 .اين مقدمات همين مطلب بود و شكل اين است
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قدما در استخراج اوج چنين بود كه گفته شد اما رياضيدانان جديد چون دانستند كه آگاهى از اوقات انقالبين روش 

هاى ا ب ج د اوساط ارباع را كه  سخت و دشوار است و تقريبا مانند ممتنع، اين بود كه در ارصاد خود براى نقطه

 .هاى بروج ثوابت است برگزيدند نيمه

است در استخراج مطلوب فوق باين  144 ر بن على بن عراق كه او نيز از موالى امير المؤمنيناستاد من ابو نصر منصو

شود كه سه نقطه از فلك البروج را پس از تحصيل اندازه سال خورشيدى رصد كند و من در كتاب  كار نيازمند مى

ز رياضيون مانند فضل طريقه ام كه روش استاد من بر طريقه محدثون ا االستشهاد فى اختالف االرصاد اثبات كرده

شوم اين است كه خواننده را  ايشان است بر فدماى از اصحاب رياضى و سبب اينكه من گاهگاهى از مطلب خارج مى

بواسطه اين ابحاث از كسالت و ماللت بيرون آورم و مثل اين باشد كه در باغهاى حكمت و دانش مشغول تماشا است 

 .تدو اميد است كه اين عذر مقبول اف

  هاى سال روش يهود در استخراج چهاريك

اند بشناسند  هاى سال را كه تقوفه نام نهاده وقتى كه يهود بخواهند چهاريك: اكنون به مطلب خود برگرديم و گوييم

ساليان ناقص آدم را بدل به محزور شمسى كرده و آنچه باقى ماند از براى هر سالى يك روز و ربع كه سى ساعت 

نهند تا آنكه كمتر از يك هفته بماند و اين باقيمانده را از  گذارند و هرچه هفته كه بدست آيد كنار مى باشد كنار مى

شمارند و در نتيجه  شمارند و يا آنكه سه روز بر آن افزوده و مجموع را از آغاز شب يكشنبه مى اول شب چهارشنبه مى

 .به تقوفه نيسن كه اعتدال بهارى باشد خواهند رسيد

  مباحث گذشته ابعاد ميان تقوفات را بنابر رأى عامى و محصل بيان ما در
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 .گردد ها از روى آن شناخته مى كرديم و چون يكى از تقوفات شناخته شد ديگر تقوفه

                                                           
 .لثه   بعه و   15لثه و   9 نيه و   1 قه و   41صفر درجه و   -( )   1 
 .لثه   نيه و   9 قه و     درجه و   4  -( )   1 
لقب را براى او  مقصود از امير المؤمنين شمس المعالى است كه اين كتاب باو اهدا شده و چنانكه در مبحث الق اب گذشت خلف اى عباسى اين   -( )  11 

 .فرستاده بودند



ى بيست  روز چهارشنبهاز اين جهت در شمارش از اول شب چهارشنبه آغاز كردند كه به گمان برخى از يهود آفتاب 

ى پنجم تشرى روى داده بود و  ى تشرى در آخرين ساعت سوم از روز چهارشنبه و هفتم ايلل آفريده شده و تقوفه

كند و اين رأى بنابر مسامحه و  ساعت طى مى 14روز و  132بنابه عقيده يهود آفتاب دو ربع بهار و تابستان را در 

أى ديگرى است كه گفته شد و چون اين مدت را هفته هفته طرح كنيم روزها عدم تدقيق است و رأى تحقيقى آنها ر

ى تشرى به عقب برگرديم و اين ساعات را  ماند و چون ما از وقت تقوفه گانه باقى مى 14شود و ساعات  تمام مى

 .كنيم رسيم و دريافتن تقوفات از اين ساعت ابتدا مى بشماريم به ساعت اول از شب چهارشنبه مى

شود و در  اى از يهود بر اين گمانند كه آفتاب در ساعت اول از شب چهارشنبه كه حساب تقوفات از آن آغاز مى فهطاي

اول حمل بود آفريده شده و آفتاب با ماه نه ساعت و ششصد و چهل و دو حلق از ميالد نيسن گذشته پس از آفريده 

نكنند سيصد و شصت و پنج روز و يك شدن جمع گشت و سال خورشيدى هنگامى كه در كميت آن تدقيق 

چهاريك روز است كه چون آن را هفت هفت طرح كنيم يك روز و يك چهاريك روز باقى خواهد ماند كه اين مقدار 

ى مانند خود در سالى كه در آن مقدم است و به همين سبب ما آن را براى سالهاى  باشد بر تقوفه زياده هر تقوفه مى

ون در اول محزور شمسى از اول روز و يا از اول شب آغاز كنيم هنگامى كه محزور تمام شد گيريم و چ باقيمانده مى

 .كند حساب بعينه عود مى

ى آدم را گرفته و  ما بر روى اين حساب تقوفات يك محزور شمسى را از نزد خود حساب كرديم و چون سالهاى ناقصه

  محازير شمسى كنيم و اين
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ى نيسن را از اول شب  مانده را در سطر محزور داخل كنيم در مقابل آن دورى تقوفه محازير را القا نمايم و باقى

باشد  يكشنبه آن سال ناقص با ديگر تقوفات سه گانه را كه پس از آن است و ربع ساعتى را كه اين تقوفه در آن مى

نامند و اگر ساعات از دوازده كمتر  كنند آنرا طوالع طاعات مى ذكر مى خواهد يافت و يهود رب ساعتى را كه نزد آن

باشد تقوفه در شب است و اگر زيادتر باشد در روز است و بايد كه دوازده ساعت از آن كم كرد و باقيمانده مدتى است 

 .كه از روز گذشته
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  ابعاد تقوفات از شب يكشنبه
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بندند و البته هر  نامهاى كواكبى را كه در جدول تقوفات ثبت كرديم به عبرانى بود زيرا يهود همين نامها را بكار مى

برد و جدول زير نامهاى ستارگان را به لغات مختلفه  امتى چون نيازمند به ذكر كواكب شد به لغت خود آنها را نام مى

 .است و كسى كه در آن نظر كند نامهاى عبرى و غير عبرى كواكب را خواهد يافتناطق 



اكنون كه براى كواكب نامهاى آنرا در زبانهاى مختلفه ذكر كردم هرچند كه از مورد بحث خارج است خوب است 

 .دول اين استجدولى براى نامهاى بروج در لغات گوناگون ترتيب دهم كه تا اهل نجوم را مورد استفاده باشد و ج

 218: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

  پيدا كردن روزى را كه از شهور سريانى آغاز تقوفه باشد خالى از اشكال نيست

فهمانيد كه اول تقوفه در  حساب و جداولى را كه ما در پيش بيان كرديم بما مى: باز به مطلب خود برگرديم و گوييم

شد به مقدارى غيرقابل اغماض از حقيقت دور  روزى را كه در ماه سريانى اول تقوفه مىچه روز از ايام هفته است ولى 

 .بود

اسكندرى باشد بدست  1811چون تاريخ آدم را در اول تشرى كه ميالد آن روز يكشنبه غره اول ايلول  -مثال آن

صغير و نه سال تام  سال خواهد بود كه هشت محزور كبير و بيست و شش محزور 4140آوريم سالهاى تام آدم 

شود و چون هريك از بسيط  بسيط و سه سال عبور مى( بهز يجوح)شود كه شش سال از اين نه سال بنابر حساب  مى

ى  شود كه فاصله روز و هفت ساعت و دويست و پنجاه و سه حلق مى 1183244و عبور را در ايام خود ضرب كنيم و 

 .باشد كه براى مثال ذكر گشتميان اول سال از سالهاى آدم و ميالد سالى 

ى تشرى كه اعتدال خريفى باشد، در سال اول از  اند كه تقوفه نيز در پيش گفته شد كه علماى يهود قبول نموده

ايم كم كنيم  تاريخ آدم پنج روز و يك ساعت پس از ميالد سال بود و چون اين مقدار را از آنچه بدست آورده

روز و ربع روز تقسيم  814ى تشرى و ميالد سال خواهد بود و چون اين مقدار را بر  ى ميان تقوفه ى فاصله باقيمانده

روز و سه ربع روز و تا زمانى كه سال شمسى تمام گردد و شب و روز معتدل  884شود باضافه  سال مى 4143كنيم 

كه يكشنبه باشد پس  روز باقى خواهد ماند و چون اين مقدار را بر ميالد سال خود،/ عت/ حلق 20/ 11/ 323شوند 

شنبه روز اول تشرين اول  از گذشتن هفت ساعت دويست و پنجاه و سه حلق، بيفزاييم به ساعت نهم از شب سه

 .خواهيم رسيد كه از اعتدالى كه از راه رصد بدست آمده چهارده روز متأخر است

 (1183104)چون اين مدت را كه ميان اول تقوفات و ميالد سال ما كه 
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كه آن اجزاى تدقيقى روز است به عقيده يهود، ( 03401)حلق و شش ساعت است بدست آورديم و در  248روز و 

و دو پنجم جزء بدست خواهد آمد و سپس آنرا قسمت كرده و عالمات  112234844در سال خورشيدى ضرب كنيم 

 :سريانى و رومى اين استكنيم و جدول ماههاى  كبايس را مالحظه مى
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  جدول اوايل ماههاى سريانى و رومى
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  اى از تواريخ طرز پيدا كردن سالهاى كبيسه در پاره

بع آنرا بر آن بيفزاييم و بر حاصل اگر همين مطلوب را در تاريخ اغسطس بخواهيم بايد كه ساليان تام آنرا بگيريم و ر

جمع عدد شش را اضافه كنيم و مجموع را هفت هفت طرح كنيم و در نتيجه عالمت آغاز توت بدست خواهد آمد 

سپس بر اين عالمت براى ماههاى ديگر بجهت هر شهر تامى كه پيش از مطلوب باشد عدد دو را بر آن بيفزاييم و باز 

 .و عالمت ماهى كه مطلوب است بدست خواهد آمدمجموع را هفت هفت طرح كنيم 

كبيسه را در تاريخ اغسطس بايد از اينراه شناخت كه پيوسته بر ساليان تام آن عدد يك را بيفزاييم و مجموع را چهار 

 .چهار طرح كنيم و اگر چيزى باقى ماند سال ما كبيسه نيست و اگر باقى نياورد كبيسه است

افزاييم و بر مجموع عدد چهار و  خ انطينس بخواهيم چهاريك آنرا بر سالهاى تام آن مىاگر همين مطلوب را در تاري

كنيم و طريقه شناسايى كبيسه در  كنيم و اعمال پيشين خود را از نو تكرار مى سه چهارم همين سالها را اضافه مى

ار چهار طرح كنيم و اگر چيزى اين تاريخ اين است كه همواره بر سالهاى تام عدد سه را بيفزاييم و مجموع را چه

 .نماند سال كبيسه است و اگر چيزى ماند كبيسه نيست

در تاريخ دقلطيانوس بايد بر سالهاى تام آن چهاريك آنرا افزود و بر مجموع همواره عدد چهار و چهاريك آنرا اضافه 

عرفت اوايل ماهها آنچه را كه در تاريخ كرديم در اينجا نيز از نو بنماييم و در م كرد و همان كارهايى را كه در پيش مى

جا تكرار كرد و در اين تاريخ كبيسه را بايد از اين راه شناخت كه  اسكندر بنابر مذهب روم انجام داديم در همين

همواره بر سالهاى تام عدد دو را افزود و مجموع را چهارچهار طرح كرد و اگر چيزى باقى نياورد سال كبيسه است و 

 .كبيسه نيست اگر باقى ما

در تاريخ هجرى اگر شناسايى آغاز سالها و ماهها را بحساب تواريخ خواسته باشيم بايد سالهاى تامه هجرى را گرفت و 

 844در سه جا قرار داد و يكى را در 
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بر دقايق همواره سى و چهار دقيقه افزود  روز و ديگرى را در بيست و دو دقيقه و سومى را در يك ثانيه ضرب كرد و

سپس هريك از اين حاصل ضربها را بچيزى كه قابل رفع است نمود و اگر دقايق بيشتر از پانزده باشد آنرا يك ساعت 

دانست و اگر كمتر باشد بكلى از آن صرفنظر كرد و مجموع حاصله روزهايى است كه از سال اول هجرى تا اول اين 

آن عدد پنج را افزود و هفت هفت طرح كرد آنچه كمتر از هفته ماند عالمت محرم است و اگر ماهى  سال گذشته و بر

اى كه از مطلوب ما گذشته باشد براى يك ماه دو روز و براى يك ماه ديگر  ديگر را خواسته باشيم براى شهور تامه

كنيم و در نتيجه  بلغ را هفت هفت طرح مىداريم و مجموع را بر عالمت محرم افزوده و همه اين م يك روز منظور مى

 .ماند عالمت اين ماه برحسب تواريخى كه از مسير اوسط بدست آمده است باقى مى



اما در رؤيت هالل كه چه روزى روى خواهد داد كارى است كه بسيار دشوار است و به جداول بسيارى براى دانستن 

مد بن جابر بتانى و زيج حبش حاسب است براى جويندگان اين كار نيازمندى است و بآن اندازه كه در زيج مح

 .كند و به اين دوجا رجوع شود كفايت مى

  اند كه يكى از اسرار نبوت است اند و گمان كرده بيان حساب اسماعيليه كه براى پيدا كردن اول رمضان ساخته

اند حسابى  ل عصمت را انتحال كردهاى كه مدعى هستند از بواطن باخبرند و تشيع آ بهمين طريق كه گفته شد فرقه

 .ساخته كه بزعم ايشان اين حساب يكى از اسرار نبوت است و آن اين است

و در چهار ضرب  144 گيريم هر وقت خواستيم اول رمضان را بدانيم كه چه روزى است سالهاى تام هجرت را مى

اى ماند بشرط  گر در اين تقسيم باقيماندهو ا. افزاييم كنيم و به حاصل ضرب پنج يك و شش يك اين سالها را مى مى

 آنكه يكى از اين دو
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سپس . باقيمانده و يا هر دو از نصف مخرج يكى از دو كسر كمتر باشد بايد اين باقيمانده را هم يك روز حساب كرد

كرد هرچه كمتر از يك هفته ماند عالمت غره  بايد به حاصل جمع عدد چهار را افزود و مابقى را هفت هفت طرح

 .شهر رمضان است

روز است و چون هفت هفت طرح شود چهار باقى  844هاى سابق ما مبتنى است كه سال قمرى  اين حساب بر گفته

و چون سالهاى هجرت را در چهار ضرب كنيم مثل اين است كه ايام هر سالى را هفت هفت طرح كرده . ميماند

اند و چون پنج يك سالهاى عرب و شش يك آنرا بگيريم مثل اين ميماند كه از هريك از اين  نرا نگاهداشتهباقيمانده آ

ايم و اين كار ما را از ضرب سالها در پنج يك و شش يك روز و قسمت آن بر  سالها پنج يك و شش يك روز را گرفته

 .كند اين دو مخرج كفايت مى

اى كه اول هجرت است بشماريم به عالمت  ح كنيم و باقيمانده را از روز جمعهو چون همه اين اعداد را هفت هفت طر

محرم ميرسيم و چون عدد شش را هم بر آن بيفزاييم و مجموع را از روز يكشنبه بشماريم هر دو بيك مقصود 

يك روز بگيرد  اند كه شخصى براى يك ماه دو روز و براى يك ماه رسد و از اين جهت اين گروه چهار را زياد كرده مى

شود و چون اين پنج را بر عالمت محرم بيفزايد بعالمت شهر رمضان  آنچه بدست او آمده تا آغاز ماه رمضان پنج مى

شود و چون  پس رويهمرفته اين عدد يازده مى. ميرسد و حال اينكه بايد براى خود محرم هم عدد شش را زياد نمود

 .141 ماند و اين مقدار باقيمانده از مجموع زيادتين است تاى از آن انداخته شود چهار باقى مى هفت

                                                           
ال  سال تام يعنى سالى كه تمام گشته مانند سال گذشته نسبت به امسال و سال ناقص يعنى سالى كه هنوز تمام نگشته و ما در او هستيم مانند س -( )  14 

 .فعلى
 .ل ميگردداند تحليل كنيم خواهيم ديد كه به چهار جزء منح چون حسابى را كه اسماعيليه ساخته  -( )   1 

 .جزء اول آن است كه بايد سالهاى تام هجرت را در چهار ضرب كرد
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بدين جهت حسابى كه از روز جمعه ملقى شده و حسابى را كه ما قبال بيان كرديم يعنى از روز پنجشنبه باهم متفق 

 .شود ر آن حساب مالحظه نمىشود با آنكه د شوند كه سى و چهار دقيقه در اينجا يك روز حساب مى مى

اند و اينكه عمل مزبور يك سرقت علمى از زيج حبش حاسب  بيان جدولى كه اسماعيليه براى رؤيت هالل ساخته

  است

هاى آن  بازگشت اصحاب راى مستحدثى در اين مذهب كه در خوارزم معروف به بغدادى است بدين حساب و ماننده

ى معروف شد كه به داعى ايشان كه شيخى است و در بغداد سكنى دارد است و از اين جهت اين رأى به بغداد

 .منصوب است

در زيج خود براى تصحيح تاريخى كه در  141 من برخى از روساى اين دسته را ديدم كه جدول مجردى را كه حبش

م پنج را كه عالمت محرم باشد به علتى كه در پيش ذكر كردي حساب كواكب مستعمل است گرفته و بر هريك از آن

و صورت جدول را تغيير داده و استقامتى را كه در آن جدول است به انحنا مبدل كرده و جدول را مانند  143 افزوده

اى ساخته كه عدد در آن در  مارى كه بخود پيچيده گردانيده چنانكه برخى از اهل طبرستان همان جدول را دايره

پيروى اسماعيليه كتابى تأليف كرده كه در آن كتاب بر سپس در  140گردد هنگام استقامت به مبداء خود برمى

 جويندگان هالل از راه رؤيت و ديدار، طعن زده و ايشان را دشنام داده و اينطور
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نياز  اند بى سرزنش كرده كه يهود و نصارى از طلب هالل براى روزى خود و اوايل شهور بيارى جداولى كه ساخته

 .اند هستند ولى مسلمانان به احوالى مشتبه مشغول و سرگرم شده

كرد و از اعمال اصحاب هيئت در رؤيت هالل آگاهى  اگر اين نويسنده از موضع جدول مجرد از زيج حبش تجاوز مى

د كه آن نمو دانست آن وقت تصديق مى شد و حقايق امر يهود و نصارى را هم مى يافت و از كيفيات آن واقف مى مى

 .ها و اشكاالت در آن موجود است اند بعينه همين شبهه راهى را كه يهود و نصارى رفته

                                                                                                                                                                                     

اى ماند بشرط آنكه يكى از اين دو   جزء دوم آن است كه بايد به حاصل ضرب پنج يك و شش يك اين ساليان را افزود و اگر در اين تقسيم باقيمانده
 .بايد اين باقيمانده را هم يك روز حساب كرد  باقيمانده و يا هر دو از نصف مخرج يكى از دو كسر كمتر باشد

 .جزء سوم آن است كه بايد به حاصل جمع چهار افزود
 .جزء چهارم آن است كه بايد مابقى را هفت هفت طرح كرد و آنچه كمتر از يك هفته ماند عالمت شهر رمضان است

 .نتيجه عمل را نوشته استجدول مجرد يعنى حسابها و داليل رياضى آن را حذف نموده و تنها    -( )   1 
يعنى مقصود از جدولى كه حبش ساخته شناسايى اول سال است كه محرم باشد نه شناسايى رمضان و اين شخص كه از اهل طبرستان است چون   -( )  15 

 .مقصودش اول رمضان است بدين سبب عدد پنج را بر آن افزوده
شود و سبب اينكه به   بايد از سرگرفته شود و در هر دويست و ده سالى عدد تمام مىيعنى وقتى كه در اين جدول عدد تمام شود باز   -( )  19 

را كه عدد هفته است در عدد سى كه در پيش گفتيم در هر سى سال بمناسبت    شود اين است كه چون   دويست و ده كه رسيد عدد تمام مى
 .د شدشود، ضرب كنيم دويست و ده خواه اينكه سال عربى يازده روز كبيسه مى



هاى سابق ما آگاه شده باشد اين مسئله را كه اجماعى و محل اتفاق علماء هيئت است خواهد  هركس كه از گفته

شود بر آن واقف شد و مناظر را  نمىدانست كه مقادير مفروضه در اواخر اعمال رؤيت هالل ابعادى است كه به تجربه 

كند و هنگامى كه شخص در  احوالى است هندسى كه بدان سبب محسوس بصرى در بزرگى و كوچكى تفاوت مى

تواند بطور قطع حكم نمايد كه آيا رؤيت هالل كدام وقت واجب خواهد شد  احوال فلكى از روى انصاف تأمل كند نمى

ماه در نهايت اين بعد مفروض واقع شود و شكل لولب كه از جدول مجرد نقل شد و كدام وقت ممتنع، بويژه وقتى كه 

 :اين است

با آنكه در جدول مجردى كه حكيم حبش در زيج خود كه معروف بممتحن است قرار داده و اين شخص مذكور بر 

نموده و  بران مىآنچه در لولب است در برخى مواضع عدد پنج را افزوده كه حبش در اينجايها كسور را بصحاح ج

شخص نامبرده باين نكته توجه نيافته و حبش در جداول اوساط نيز براى اينكه بغلط نيفتد نيز اين نكته را مراعات 

كرده و هركسى بخواهد بصحت آنچه ما گفتيم اطمينان نمايد ميان اين لولب كه بعينه همان جدول مجرد است كه 

مضان باشد افزوده شده و ميان جدول مصححى كه ما براى عالمت محرم تايى بر آن براى آنكه براى ر فقط يك پنج

حساب كرديم و كسورى كه با اعداد صحاح بود ثابت كرديم كه در زير چشم بيايد و بطور عيان درك گردد تا در 

 نتيجه براى فهم مسايل ديگرى نيز كمك باشد
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اسقاط كند اگر  214هد چنين كارى را انجام دهد بايد از سالهاى هجرت با سال ناقصه بسنجد و شخصى كه خوا

 84زيادتر باشد و باقيمانده را در سطر عدد بياورد و در ازاء آن ايام و دقايق را بگيرد و بر دقايق همواره پنج روز و 

تاى از آن را القا كند اگر  وتاهى نكند و هفتدقيقه زيادتر كند و آنچه از آن را كه بروزها قابل رفع است در اين كار ك

شود و  شود و چون پنج را بر آن بيفزاييم عالمت رمضان حاصل مى در آن باشد در نتيجه عالمت اول محرم جمع مى

اى كه در كتاب است مقايسه نمود زيرا در برخى مواضع اختالف موجود است بدين سبب  بايد جدول را با شكل لوله

سال اين جدول ( 214)شود كه چرا براى  شصت نرسيده بيك روز جبران شده و بطور عيان آشكار مىكه دقايق كه ب

 .تركيب شده نه براى كمتر و نه زيادتر از آن
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  جدول مصحح اين است
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  ماهها كه از آنجمله اول رمضان است نيز سرقت علمى استجدول احمد بن شهاب براى تعيين آغاز 

من پيش احمد بن محمد بن شهاب كه يكى از دعات بزرگ ايشان بود جدولى يافتم و او طريق بكار بردن آنرا بمن 

آموخت كه بايد سالهاى تام هجرى را گرفت و بر آن چهار افزود و مجموع را هشت هشت طرح كرد و هر اندازه كمتر 

 .آنرا در سطر عدد داخل نمود و ديد كه در هر ماهى اول آن چه روز است و جدول اين است ماند



تايى كه در اين جدول بآن عمل شده  اين جدول نيز از جدول مجرد حبش استخراج شده و هركس كه به دور هشت

شود و  ه كسور آن كمتر مىگردد و چهار دقيق نظر كند خواهد ديد كه آغاز سالها بهمان روزى كه از هفته بوده برمى

اين جدول با جدول مجرد كه تصحيح شده مخالفت ندارد مگر اينكه زمان طوالنى شود آنوقت اضطراب فاحشى در 

گفت كه جدول مذكور را حضرت جعفر بن محمد صادق ساخته  شود و اين داعى مدلس و مردم فريب مى آن پيدا مى

  كه
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 :اند فرمود چون آنجناب ديد مردم در آغاز رمضان در شك و اختالف افتاده

كنم كه محمد از امت خود مفارقت نجست تا اينكه آنچه در  بخداوندى كه محمد را به پيامبرى فرستاد سوگند ياد مى

شود و  وزى واقع مىدنيا بوده و خواهد شد بما بياموخت و كمترين اين علوم علم روزه است كه در هر سال در چه ر

 .باشد شود و رمضان هم هيچوقت از سى روز كمتر نمى فرمود كه هيچگاه شعبان تمام نمى

افتراء زده چه، ( صلوات اللّه على ذكرهم)اين داعى ستمكار بر چنين سيدى عالم كه افضل اشراف و اعلم امامان است 

رهان قائم است و اين امام زاهد و پارسا باالتر از آن امرى را بدو نسبت داده كه در دين جد او نيست و بر ضد آن ب

 .هاى اسماعيليه آلوده گردد هاى امثال اين داعى و به نسبت است كه دامنش به گفته

  دو راه براى بدست آوردن روز آغاز سال هجرى كه از كتاب مدخل كبير ابو جعفر خازن نقل شده

 :عفر خازن در مدخل كبير كه بعلم نجوم نوشته ذكر كردهاز براى دانستن عالمت محرم دو راه است و ابو ج

يكى اين است كه از براى هر سى سال تامى كه از هجرت گذشته پنج روز بگيريم و آنچه كه كمتر از سى ماند براى 

هر ده سالى يك روز و دو سوم روز يعنى شانزده ساعت و آنچه از ده سال كمتر است براى هر پنج سالى از آن بيست 

عت و براى هر سالى تام چهار روز و هشت ساعت و چهار پنجم ساعت و بر مجموع يا اينكه پنج روز بيفزاييم و يا سا

اينكه دو روز از آن كم كنيم و حاصل را هفت هفت طرح كنيم سپس از اينكار روزى كه باقى ماند عالمت محرم 

 .است

همان طريقه سابقه كه ذكر شد راجع است و اينكه از ايام اين كار را كه ابو جعفر خازن پيشنهاد كرده صحيح است و ب

گذاريم علت اين است كه اين كسور باقى همين عدد است كه مبدل بايام شده  و كسور كه براى شماره سالها كنار مى

  و هفت هفت طرح گشته و در جدول مصحح اين مطلب آشكار است و از اين جهت به
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افزاييم كه مبدأ آن از روز يكشنبه بود چنانكه اين مسئله را هم در پيش گفتيم و چون ما  مجموع عدد پنج را مى

كنيم چه عدد پنج افزوده شود چه پنج از هفت كم شود هر دو مساوى خواهد بود و اين كار الزم  هفت هفت طرح مى



فردى دو روز و براى هر ماهى كه زوج است يك روز بايد بر است و در غير از محرم براى اصل سال به جهت هر ماه 

 .عدد افزود و مجموع را هفت هفت طرح كنيم و آنچه باقى ماند اول آن ماه است

گيريم و اگر فرد باشد يك  ى دوم را كه ابو جعفر ذكر كرده اين است كه نصف سالهاى تام را اگر زوج باشد مى طريقه

داريم و نصف ديگر باقيمانده سالها را هم  روز و بيست و دو دقيقه براى آن محفوظ مى كنيم و چهار عدد از آن كم مى

نماييم  كنيم و بر چهار تقسيم مى گذاريم و يكى از آن دو را در سه ضرب مى گيريم و در دو موضع اين اعداد را مى مى

افزاييم سپس  ه پنج بر اين ايام مىكنيم و مجموع را باضاف شود و ديگرى را در هشت ضرب مى و خارج قسمت ايام مى

كنيم و آنچه را كه سابقا محفوظ داشته بوديم اگر  از جمله اعداد به اندازه شماره نصف سالها دقايق ايام را كم مى

كنيم و اگر كسرى ماند در صورتى كه بيشتر از سى دقيقه باشد آنرا يك ساعت  سالها فرد باشد بر آن اضافه مى

كنيم سپس مجموع را هفت هفت طرح كرده آنچه باقى ماند عالمت  كمتر باشد صرفنظر مىمحسوب نموده و اگر 

 .محرم است

ايم حصه سالهايى است كه پس از  اين كار نيز صحيح است و مبتنى بر احوال مذكور است زيرا آنچه را كه ما داشته

مثل اين است كه همه آنها را در هفت هفت طرح شدن باقيمانده و چون نصف سالهاى باقيه را در هشت ضرب كنيم 

ايم كه ايام صحاح باقيمانده از سالهاى قمرى باشد پس از آنكه هفت هفت طرح شده و براى ابو  چهار ضرب كرده

جعفر باقى ماند كه بجهت هر سال سدس و خمس يك روز را بگيرد و چون زيادتى سه ربع نصف هر عددى بر 

  مجموع خمس و سدس آن بواجد مثل
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نسبت نصف اين عدد است به شصت بنابراين چون ابو جعفر نصف عدد سالها را در سه ضرب كند و بر چهار تقسيم 

نمايد سه ربع همه عدد را گرفته و اين مقدار بر پنج يك و شش يك جميع ساليان باندازه نسبت نصف اين سالها 

گانه ساعت را كه دقايق باشد حساب كند و از مجموع كم نمايد  يزان اجزاى شصتبشصت زائد است و چون با اين م

 .پنج يك و شش يك سالها را بدست آورده و بقيه اعمال مطابق قواعدى است كه در پيش گفته شد

 طرز شناسايى اول سالهاى يزدگردى و چند نوع سال ديگر

م بايد سالهاى تام آنرا گرفت و عدد سه را بر آن افزود و هرگاه بخواهيم آغاز سالى از سالهاى يزدگردى را بشناسي

مجموع را هفت هفت طرح كرد و در نتيجه عالمت آغاز فروردين بدست خواهد آمد و اگر ماهى ديگر غير از فروردين 

ماهى  ماه كه نبايد براى آن چيزى گرفت، براى هر را بخواهيم براى سالهاى تامى كه از آن تاريخ گذشته بغير از آبان

كنيم و آنچه باقى ماند  گيريم و بر روزى كه آغاز فروردين است ميافزاييم و مجموع را هفت هفت طرح مى دو روز مى

 .عالمت آغاز آن ماهى است كه مطلوب ما بود

در تاريخ مجوس كه از هنگام كشته شدن يزدگرد آغاز شده بايد بر سالهاى تام آن همواره عدد پنج را بيفزود و اعمال 

 .سابقه خود را تكرار كرد اگر ماههاى فارسى را در آن بكار برده باشيم



افزاييم و مجموع را هفت  اگر ماههاى اهل سغد و يا خوارزم را بكار بسته باشيم همواره بر سالهاى تام عدد سه را مى

اهى كه منقضى هفت طرح كرده و در نتيجه عالمت آغاز نوسرد و يا ناوسارجى بدست خواهد آمد سپس براى هر م

 .افزاييم و بعالمت آن ماه خواهم رسيد شده بر عالمت نوسرد دو روز مى

بستند بشناسيم سالهاى فارسى را از آغاز  اى را كه فارسيان پيش از زوال استقالل خود بكار مى اگر بخواهيم كبيسه

  زوال سلطنت يزدگرد كه مبناى تاريخ
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افزاييم و مجموع را بر صد و  گيريم و بعلتى كه در صدر دفتر گفته شد عدد هفتاد را بر آن مى ردشتيان است مىز

آيد سپس از مجموع  كنيم خارج قسمت عدد ماههاى كبيسه است كه از موقع اهمال آن بدست مى بيست تقسيم مى

د و باقيمانده نياورد سال تقريبا كبيسه است كنيم و اگر سالها تمام ش تاريخ مطابق شماره ماههاى كبيسه كم مى

براى اضطراب تواريخ اگر باقى آورد كبيسه نيست سپس آنچه از ماههاى كبيسه بدست شده آنرا بر آغاز سال خود 

دهيم و نوروز در موضعى كه اتفاق افتاد همان است كه  ميافزاييم و عيد روز را به جايى كه سزاوار است قرار مى

 .بستند و مطابق زيجهاى ايشان در آنوقت در انقالب صيفى بوده است مى ساسانيان بكار

افزاييم و همواره  ماه باين طريق است كه ربع آنرا بر سالهاى تام آن مى اما در تاريخ معتضد شناسايى عالمت فروردين

ماه بدست  وردينكنيم و در نتيجه عالمت فر بر مجموع يك چهار و يك چهار يك افزوده و مجموع را هفت طرج مى

 .خواهد آمد

چون اول سال بدست آمد و بخواهيم كه آغاز ديگر ماهها را بشناسيم براى هر ماهى كه پيش از ماه مطلوب ما 

شود و در سالهاى غير  افزاييم بغير از آبانماه كه در سال كبيسه براى آن يك روز مالحظه مى گذشته باشد، دو روز مى

 .كنيم عالمت آغاز آنماه بدست خواهد آمد ت هفت طرح مىسپس مجموع را هف. كبيسه هيچ

طريقه شناسايى كبيسه در سالهاى معتضدى بدينطريق است كه ساليان تام آن را چهار چهار طرح كرده و ببقيه نظر 

 .كنيم چنانچه چيزى باقى نماند سال كبيسه است و اگر باقى ماند كبيسه نيست مى

 .جاميد خوانندگان كتاب را كافى باشد و الحمد للّه حمده حمدا كثيراكنم اين مبحث كه بطول ان گمان مى
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 اند و اممى كه فريب ايشان را خورده( متنبئين)فصل هشتم در تواريخ كسانى است كه پيمبرى را بخود بستند 

برخى هالك شدند بدون آنكه . شمار آنان قاصر است ميان انبيا و ملوك جماعتى از متنبّئين ظاهر شدند كه كتاب از

برخى ديگر را امتى متابعت كردند و قوانين ايشان در . كسى از آنان پيروى كند و جز نامى در صفحه روزگار نگذاشته

 .كنند نزد اين امت باقى و پاينده ماند؛ و اين امم تاريخ ايشان را ذكر مى



 .ن را ذكر كنيمپس ما بايد كه تواريخ مشهورترين ايشا

كه چون يك سال از پادشاهى تهمورث گذشت در  144 شود بوذاسف است نخستين شخصى كه از اين دسته ذكر مى

 .هند ظاهر شد و كتابى بپارى بياورد و بملت صابئين دعوت كرد و خلقى زياد او را پيروى كردند

 پرستندگان و ستارگان و ماه و خورشيد كدامند؟

رخى از كيان كه بلخ را جايگاه خود قرار داده بودند نيرين و كواكب و كليات عناصر را تا زمان پادشاهان پيشدادى و ب

  ام از سلطنت پيدايش زردشت، در سال سى
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 .كردند گشتاسب، تقديس مى

د و اين اسم منسوب به موضع و مسكن شو هاى اين طايفه در حران سكنى دارند و بديشان حرانيه گفته مى باقيمانده

باشد كه برادر ابراهيم است و او از ديگر رؤساى  اند كه اين نام منسوب به هاران بن ترح مى ايشان است و برخى گفته

تر بود و از اين قوم ابن سنكالى نصرانى در كتابى كه نقض نحله ايشان را نموده  ايشان در دين پابرجاتر و متمسك

كيشان اين گروه بود ولى از اين مسلك  كند كه ابراهيم از جمله هم دروغ و اباطيل كرده چنين نقل مىاست و پر از 

خارج شد زيرا كه در قلفه او برصى پيدا شد و هركسى كه اين مرض را بگيرد نجس است و ايشان با او مخالطه و 

سپس داخل يكى از بيوت اصنام گرديد  كنند پس بدين سبب ابراهيم قلفه خود را بريد يعنى ختنه كرد آميزش نمى

گفت اى ابراهيم تو از نزد ما با يك عيب خارج شدى و اكنون با دو عيب بازگشتى بيرون  آوازى شنيد كه بت با او مى

پس ابراهيم در خشم شده بتان را درهم شكست و از زمره صابئين خارج . شو و دوباره بدين مكان مراجعت مكن

ن شد و خواست بنابر عادتى كه ايشان در ذبح اوالد داشتند پسر خود را براى ستاره گشت سپس از كرده پشيما

 .مشترى ذبح كند پس از اينكه كوكب مشترى صدق انابت او را دانست پسرش را به يك قوچ فدا گرفت

كه اين  كند عبد المسيح بن اسحق كندى در جوابى كه از كتاب عبد اللّه بن اسمعيل هاشمى نوشته اينطور نقل مى

 .شود اند ليكن امروز ايشان را آشكارا ميسر نمى دسته به ذبح بشر معروف

كنند و او را به  دانند و از قبايح تنزيه مى دانيم كه مردمى هستند كه خداوند را يگانه مى ما از ايشان بيش از اين نمى

كند و جور  گردد و ستم نمى نمى شود و ديده گويند محدود نمى كنند نه به ايجاب مثل اينكه مى سلوب متصف مى

 خوانند ولى بطريق مجاز زيرا كه نزد نمايد و حق تعالى را به اسماء حسنى مى نمى
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خبر بوده فقط   بوذاسف همان بوداى معروف است ولى بقيه عبارت سراپا نادرست است و با اطالع كامل بيرونى از براهمه، از بودا كامال بى -( )   4 

 .و كلمه بت ف ارسى همان بد و بوداست( صاحب البد المحمرة) در كتاب الهند يكجا گفته



دهند و به حيات و نطق و سمع و بصر  و تدبير عالم را بفلك و اجرام آن نسبت مى 141آنها صفتى حقيقتا وجود ندارد

اى است كه در باالى محراب جامع دمشق است كه در  نمايند و از آثار ايشان قبه د و انوار را تنظيم مىافالك قائلن

ايامى كه يونانيان و روم بر دين آنها بودند نمازخانه ايشان بود بعد بدست يهود افتاد و از براى خود كنيسه گردانيدند 

گردانيدند تا آنكه زمان اسالم شد و مسلمانان آن مكان را سپس نصارى بر آنها غلبه يافتند و از براى خويش كليسا 

 .مسجد كردند

از براى صابئين هياكل و اصنام به اسماء شمس با اشكال معلومه بوده چنانكه ابو معشر بلخى در كتابش كه به بيوت 

وب به قمر كه منس 142 عبادات موسوم است ذكر كرده مثل هيكل بعلبك كه از براى صنم شمس بوده و هيكل حرّان

ايست كه سلمسين نام دارد و نام قديم آن صنم سين  بوده و بنايش به صورت طيلسان است و در نزديكى آن قريه

گويند كه كعبه و بتهاى كعبه از  بوده يعنى صنم قمر و قريه ديگرى كه ترع عوزاى موسوم است يعنى در زهره و مى

باسم زهره و از ( عزى)باسم زحل بوده و ( الت)اند و بت  بئين بودهايشان بوده و پرستندگان اين اصنام هم از زمره صا

اند مانند هرمس مصرى، آغاثاذيمون، واليس، فيثاغورث،  براى ايشان انبياء بسيارى است كه اكثر ايشان فالسفه يونان

را حرام نموده زيرا  با ما سوار جد مادرى افالطون و امثال آنها و بعضى از ايشان بر خود ماهى را حرام كرده و جوجه

آورد و خون يا منى را كه قوام جهان از او است  هميشه در حال تب است و سير را نيز حرام كرده چون دردسر مى

كند و اين گياه در اول امر در جمجمه انسان سبز  سوزاند و باقال را نيز حرام نموده چون دهن را غليظ و فاسد مى مى

 .شده
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نخست هنگام طلوع شمس هشت ركعت، دوم قبل از زوال شمس از وسط : از براى اين طايفه سه نماز واجب است

السماء پنج ركعت، سوم هنگام غروب آفتاب پنج ركعت و در هر ركعت از نمازشان سه سجده است و در ساعت دوم 

روز و سومى را در ساعت سوم از شب و از براى نماز طهارت  خوانند و يكى ديگر را در ساعت نه روز يك نماز نافله مى

اند كه بدين امر  نمايند چون چنين گمان كرده كنند ولى ختنه نمى آورند و از جنابت هم غسل مى و وضوء بجا مى

اند و اكثر احكام ايشان در مناكح و حدود مثل احكام مسلمين است و در تنجس از مس موتى و امثال  مأمور نشده

ين امر شبيه به تورات و از براى اين قوم قربانيهايى است كه به كواكب و اصنام و هياكل آنها متعلق است و ذبايحى ا

اند متولى آن هستند و بعضى از اين جماعت بوذاسف را هرمس  هم دارند كه كهنه ايشان و آنان كه فريبشان داده

ه در بابل از جمله اسباطى كه كورش و ارطخشاست به دانند و گفته شده كه صابئين حقيقى آنهايى هستند ك مى

بيت المقدس حركت دادند بازماندند و بيشترشان در واسط و سواد عراق در ناحيه جعفر و جامده و دو نهر صله 

كنند و جز در  دهند و با حرّانيه مخالفند و مذاهب ايشان را عيب مى اند و خود را با نوش بن شيث نسبت مى ساكن

                                                           
مى در بحث دارد كه آيا صف ات در ذات خداوند حقيقتا موجودند يا نه و كتب كالم متكف ل اين  اين مبحث نزد اشاعره و معتزله مق ا  -( )   4 

 .ى صف اتيه از اينجا ناشى شده گفتگوهاى خارج از عق ل بشرى است و فرقه
 4   ( )- 
 z\E\E\ چه جاى زند و استايست يا زردشت و حرانش  z\توئى خاق انيا طف لى كه استاد تو دين بهتر     \

 .كرده وآمد مى ر شرح حال زردشت خواهيد ديد او به حران رفتچنانكه د



گمان . اند و و حرانيه به جنوبى دودى با ايشان موافق نيستند حتى اينكه در نمازشان به قطب شمال متوجهاشياء مع

ترين موضعى  ها نيز باين قطب توجه كنند زيرا اين قطب نزد ايشان وسط قبة السماء است و رفيع كنم كه مانوى مى

اهل اديان ثلثه را در عداد امورى كه بر ايشان عيب در آن، وليك صاحب كتاب الباء كه از مانويه و دعات ايشان است 

خواهد بر اين امر اشاره كند كه شخصى كه براى خدا  كنند و مى گيرد يكى اين است كه به سمت خاصى توجه مى مى

 .148 نياز است خواند از توجه بقبله خاصى بى نماز مى
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 .اند ن گمانند كه متو شالح را غير از لمك پسرى بود كه صابى نام داشت و صابئه بدو منسوببرخى از اهل كتاب بر اي

پرست بودند و در جنوب شرقى كره زمين جاى داشتند و  مردم پيش از ظهور شرايع و خروج بوذاسف بت

ويند و بهارهاى اصنام هاى ايشان اكنون در هند و چين و تغزغز موجودند و اهل خراسان ايشان را شمنان گ باقيمانده

و ديگر آثار ايشان در ثغور خراسان كه به هند متصل است ظاهر و هويداست و به قدم عالم و تناسخ  144و فرخارها

گفتند كه فلك در يك خالء نامتناهى پرتاب شده و از اينجاست كه حركت دورانى دارد زيرا  ارواح اعتقاد داشتند و مى

آيد و گروهى از ايشان به حدوث عالم گراييده و اين  شود بحالت دورانى فرود مى چون چيزى مدور از محل خود زايل

چهارصد هزار سال آن : شود اند كه عمر عالم هزار هزار سال است كه به چهار قسمت تقسيم مى عقيده را قبول كرده

 .144 زمان صالح و خير است

و قسمت دوم سيصد هزار سال است « ر استشود چهارصد هزار سال آن زمان صالح و خي چهار قسمت تقسيم مى»

كه از نخستين قسمت كمى خوبتر است و قسمت سوم دويست هزار سال است كه از دو قسمت گذشته كمتر خوب 

است و قسمت چهارم صد هزار سال است كه زمان شر و فساد ميباشد و ما در اين بخش اخير هستيم و در كتبى كه 

 آمده كه از اين بخش ده هزار و نزديك سيصد هجرى تأليف گشته چنين
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 .دويست و چهل سال گذشته است

                                                           
هر كجا و هر سو بگرديد روى خدا آنجاست و مقصود از توجه بجهتى، خدا را ذيجهت   E\فَ أَْيَنما ُتَولُّوا فََثمَّ وَْجُه اللَِّه، i\گويد قرآن هم مى -( )   4 

نيست زيرا يكى از اين دو آيه   E\ َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحرامِ  E\i\ فََولُّوا وُُجوَهُكمْ  i\ رانى ناسخ آيهدانستن نيست و اين آيه برخالف عقيده حاج ميرزا حسن مازند
 .خواهد بما بفهماند و يكى ديگر حكم تكليفى را احاطه ذاتى را مى

 (از اف ادات سيد اسد الّله خارق انى) 
 :گويد پرست آمده و معزى مى خ معروف است و شمن هم به معناى بتبهار و فرخار هر دو بمعناى بتخانه است و نوبهار بل -( )  41 
 z\E\E\ اكنون همى بينم بخم ماننده پشت شمن  z\ كاخى كه ديدم چون ارم خرم ز روى آن صنم     \

 :فردوسى گويد
 Z\E\E\ چمن شد گل و گشت بلبل شمن      \

 .انورى گويد
 z\E\E\رد هيچ شمن هيچ صنم راتا سجده ب z\ى احرار مجدر خاك درت از سجده      \
 .پس از اين عبارات در اصل كتاب دوازده سطر عبارت است كه مربوط بماقبل نيست و در اصالحات كتاب راجع باين سطور گفتگو شده -( )  44 



اى از بشر يك پدر جداگانه قائلند و اين  برخى از آنان به ابوت آدم اقرار دارند و برخى منكر اين امرند و براى هر دسته

 .جسام و اشكال و زبان همه يكى بودگويند كه اگر همه افراد بشر يك پدر داشتند ا قوم مى

ها و طبايع و اخالق، تنها معلول اختالف نسب  فهمم زيرا اختالف اجسام بشر در رنگها و چهره من اين استدالل را نمى

نيست بلكه اختالف اقاليم و اهويه در آن مدخليت دارد و اختالف لغات از اينجا پيش آمد كه بشر به اقوامى و 

شده و از هم دور افتادند و هر قومى براى رفع نيازمندى خود به وضع لغاتى نيازمند گشتند كه هايى تقسيم  فرقه

مقاصد آنانرا برساند و چون زمان طول كشيد اينگونه عبارات رو به فزونى گذشت و در يادها بماند و از تركيب آنها نيز 

 .اى قرار گرفت مواضعاتى پيدا شد و تحت نظم و قاعده

درخشيد و  هنديان را در اخبار بوداى اول و بودايى كه پس از او آمد كه از پنج سوى وجودش نور مىمردم شمنى و 

در هوا راه ميرفت كه همواره يك وجب تا زمين فاصله داشت و ديگر اخبار عجيب و اينكه آدمى چگونه بوذاسفى و 

يابد آرا و احوالى است كه شنونده را شود كه از والدت و مرگ، كه مقصود آنان تناسخ است، رهايى  مى 141 بودايى

 .كند مبهوت مى

به گمان يونانيان زاوس كه نسب آنان بدو ميرسد واضع قوانين و نواميس بوده و آن دسته از اين قوم كه به حدوث 

و عالم گراييده بودند عقيده داشتند كه زاوس پدر همه بشر است و آن گروه از يونانيان كه به قدم جهان معتقد بودند 

آيد و آنانرا  حدوث را منكر، بر اين رأى گراييدند كه هر دفعه كه نوع بشر رو به فزونى گذاشتند و زياد شوند توفان مى

 گذارند و يكديگر نابود ميسازد و سپس باز رو به نشوء مى
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بند و چون زياد شدند در آنان بغض و حسد و پيش افتادن يا را دوست ميدارند و باز از راه تناسل كثرت و فزونى مى

آيند ميشود و چون ظلم و ستم  يابد تا آنكه اين كارها سبب بروز فتنه و جنگ و ديگر امور ناخوش در مناصب راه مى

كه  اند گردد و يونانيان بر اين رأى بوده به برترين حد خود رسيد باز توفان پيدا ميشود و اوضاع پيشين تجديد مى

دهند در آخرين توفان پيش از ما، پدر همه بشر است و در كتاب  زاوس كه وضع نواميس و قوانين را بدو نسبت مى

 .نواميس افالطون عباراتى شبيه بلكه مطابق با اين عقائد يافت ميشود

  زردشت

ر و در شمار اعيان و و از تخمه منوچه. ظهور كرد و او از مردم آذربايجان بود 143 پسر سفيد تومان 141 سپس زردشت

ام از پادشاهى گشتاسب بود و او قبايى پوشيده بود كه از جلو و  ظهور او در سال سى 140 هاى موقان اشراف خانواده

                                                           
است ولى تاكنون موفق  بايد دانست كه اين دو لفظ متباين نيستند و بوذاسف همان بوداست و كتاب بوذاسف و بلوهر در ف ارسى معروف   -( )   4 

 .ام كه در آن كتاب دقت كنم و به بينم چگونه است نشده
 .در همه جاى كتاب زرادشت و گاهى هم زراتشت است -( )   4 
 .اين كلمه برطبق اوستا تصحيف واژه اسپنتمان است  -( )  45 
ه بيرونى در كتاب الهند گويد ويسمون بهامك و  اين كلمه نيز تصحيف مغان است كه مفرد آن مغ باشد و در هند مگ گويند چنانك  -( )  49 

 .مجوس همين كلمه است



عقب چاك داشت و بر خود زنارى از ليف بسته بود و نمدى منقوش دربر داشت و كاغذى كهنه با خود داشت كه بر 

 .سينه خويش گذاشته بود

ها اين است زردتشت از سقف ايوان در بلخ هنگام نيمروز از آسمان بزمين آمد و سقف بر او بشكافت و  عقيده زردشتى

بر گشتاسب كه در خواب نيمروز بود زردشت وارد شد و او را به كيش خود و بايمان بخداوند و تسبيح و تقديس او و 

 .ح طبيعت و نكاح انساب نزديك دعوت كردبه كفر به پرستش و اطاعت شيطان و بفرمانبردارى از پادشاهان و اصال

ها نسبت ميدهند از سپهبد مرزبان بن رستم شنيدم كه زرتشت اين عمل را تشريع  درباره نكاح مادر كه به زردشتى

نكرده و چون گشتاسب خردمندان و سالخوردگان و بزرگان كشور خود را براى گفتگو با زردشت در مجلسى گرد 

 آورد
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يكى از پرسشهايى كه از زردشت كردند اين بود كه اگر مردى با مادر خود از ميان توده و جامعه دور افتاده باشد و 

دسترسى بزن ديگر نداشته باشد و از انقطاع نسل بهراسد چه بايد بكند زردشت پاسخ داد در چنين حال رواست كه 

 .با مادر خود نزديكى كند

كتابى آورد كه آنرا اوستا ن ب ابستا نامند و لغت اين كتاب با لغات همه كتب عالم مخالف است و از ريشه زردشت 

لغات ديگر نيست و براى خود لغتى اصيل است و حروف آن از حروف همه لغات زيادتر است و علت اينكه بچنين 

 .باهل يك زبان پيدا نكند لغتى اين پيغمبر كتاب خود را اختصاص داد اين است كه علم آن اختصاص

اين كتاب را زردشت در پيشگاه گشتاسب گذاشت و گشتاسب علماى كشور را دعوت كرده بود و زردشت دستور داد 

خداوندا اگر اين كتاب از تست و من بفرمان تو : كه مقدارى مس آب كنند سپس روى خود را بآسمان كرده و گفت

ن مس گداخته را از من دور كن و حاضران را گفت كه اين مس گداخته را بر من ام زيان اي آنرا براى اين پادشاه آورده

بريزيد و آنان چنين كردند زردشت گفته بود و مس مذاب را بر روى شكم و سينه زرتشت ريختند و همه بدن او را 

مى كه ايرانيان هاى چند بر موهاى زردشت از اين مس گداخته آويخته گشت و شنيدم كه تا هنگا -فراگرفت و گلوله

 .پادشاهى داشتند گلوهاى نامبرده در گنجينه ملوك ايران وجود داشت

چون گشتاسب اين قضيه را مشاهده كرد به زردشت ايمان آورد و گشتاسب بر اين گمان بود كه فرشتگان چندى از 

مبر ايمان آر و هفتاد سوى خدا آمدند و هنگامى كه زردشت مشغول دعوت او بود گشتاسب را امر كردند كه باين پيغ

 .سال گشتاسب مردم را به كيش زردشت دعوت كرد و بقول ديگر چهل و شش سال

اند كه زردشت از شاگردان الياس نبى بود و خود او در كتاب مواليد گفته كه در جوانى در شهر  عبرانيان بر اين عقيده

 حران نزد البوس حكيم درس ميخواند
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 .و روميان گويند كه زردشت از اهل موصل بود و مقصد ايشان از كلمه موصل از حدود آذربايجان تا حدود موصل بود

اند كه فيثاغورث را  گويد يونانيان درباره زردشت بر اين عقيده چنانكه آمونيوس در كتابى كه در آراء فالسفه نوشته مى

گفتند و فاليوس ببالد هند رهسپار شد و برهمن كه براهمه  را فيلوكوس مى دو شاگرد بود كه يكى فاليوس و ديگرى

بدو منسوبند هفت سال شاگرد وى بود و برهمن آراء فيثاغورث را بياموخت و چون فاليوس مرد برهمن عقايد خود را 

مشهور به سفيد بر وفق آراء فيثاغورث ترتيب داد و فيلوكوس ببابل رفت و وارتوش كه به زردشت پسر پورگشسب و 

تومان است نزد او شاگردى كرد و زردشت عقايد خود را از فيلوكوس ياد گرفت و پس از مرگ فيلوكوس زردشت به 

 .كوه سبالن رفت و چندين سال در آنجا بماند و اوستا را در آن كوه تكميل كرد

كرد و  خود به حران آمدوشد مى گويد كه با پدر حق اين است كه زردشت آذربايجانى بود زيرا در كتاب مواليد مى

 .آلبوس حكيم را مالقات كرد و از او استفاده نمود

اند كه در آخر پادشاهى شاپور ذى االكتاف گروهى بوجود آمدند كه با كيش زردشتى  در كتابهاى تاريخ ذكر كرده

رده و بر آنان چيره شد و مخالفت نمودند و آذرباد مارسپند كه از خاندان دوسر پسر منوچهر بود با آن گروه بحث ك

خواست كه آيتى بآنان نشان دهد اين بود كه امر كرد مس را بگدازند و بر سينه او ريزند و چون مس گداخته بر او 

ريختند زيان از اين كار ندهد و شاپور از آن وقت اوالد او را با اوالد زردشت موبد موبدان گردانيد و زردشتيان جز به 

دهند كه كتاب اوستا را بخواند و شخصى كه در مذهب زردشت  او مطمئن باشند اجازه نمى كسى كه بايمان و دين

اى بدو داده شده كه اگر كسى  عالم به اوستا شود بايد علماى دين كاغذى بنويسند و بدست او بدهند كه چنين اجازه

 .بر او ايراد كرد كاغذ را بجهت احتجاج ارائه دهد

  اى بود طالكارى شده كه دارا پادشاه ايران نسخهاوستا را در خزانه دارا بن 
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در دوازده جلد گاو نوشته شده بود و چون اسكندر آتشكده فارس را ويران كرد اين نسخه را نيز بسوزانيد و هربدان را 

بكلى از دست رفت و در اصل سى نسك  از دم شمشير گذرانيد و از آنوقت اوستا معدوم شد و باندازه سه خمس آن

اى از قطعات اوستا را  بود و باقيمانده آن اكنون در دست زردشتيان است كه باندازه دوازده نسك است و نسك پاره

 .اى از قرآن را اسباع گوييم گويند چنانكه پاره

كنند باين  او آمدند استدالل مى اى از افرادى كه پس از برخى از پيروان علم نجوم به بطالن پيغمبرى زردشت و پاره

تواند از آنجا پيغمبرى بيرون آيد زيرا كواكب سيار  بيان كه هر موضع كه عرض آن بيش از سى و سه درجه باشد نمى

هرگز مسامت رأس ساكنان اين موضع نيست چه، اين عدد مجموع ميل كلى با عرض زهره است كه از همه سيارات 

 .ل هرچند با واقع و حقيقت مطابق باشد ضعيف استعرضش بيشتر است و اين استدال

بشتاسب را وزيرى بود كه به زردشت ايمان آورده او را پيروى كرد و جاماسب كتابى دارد كه در آن آمده پس از هزار 

و پانصد سال كه از تاريخ زردشت گذشت دوباره سلطنت به ايرانيان ميرسد و به رأى آنان كه در تواريخ دقت نظر 



در هزار و دويست و چهل و دو سال از قيام اسكندر منقضى شد و جز آنچه را كه ما بعدا خواهيم گفت به ظهور  دارند

نه پيوست ولى اين مدت بنابر رأى زردشتيان به انقضا نرسيده چه اقوال و آراء آنان در مدت سلطنت اشكانيان كامال 

جاماسب گفته پانصد سال پس از زوال سلطنت از ايرانيان و باهم مختلف است و بنابر عقيده ايشان بايد زمانى را كه 

 .كشته شدن يزدگرد پسر شهريار باشد

 اگر اين وقت كه ذكر شد همان باشد كه جاماسب و زردشت قصد كرده بودند 114
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ر و دويست و چهل و دو اسكندرى بوده و هزار اند زيرا اين قضيه در آخر سال هزا البته در تعيين اين وقت مصاب بوده

گذشت ولى در اين خطا كردند كه تصور كرده بودند سلطنت باز به  -و پانصد سال در اين وقت از تاريخ زردشت مى

مجوس برگردد و چنانكه ابو عبد اللّه عدى كه بسيار تعصب مجوسيت دارد و زمان زيادى خروج قائم را منتظر بود 

و قرانات تصنيف كرده و در آخر دفتر چنين گفته كه هيجدهمين قران از مولد محمد ص با الف عاشر  كتابى در ادوار

موافق است كه به مشترى و قوس تعلق دارد و ازينرو حكم نمود كه انسانى خروج خواهد كرد كه دولت مجوسيت را 

مم را از ميان خواهد برد و مردم را بازگشت دهد و بهمه روى زمين مستولى و چيره خواهد شد و ملك عرب و ديگر ا

آورى خواهد نمود و شر را از روى زمين برخواهد داشت و به اندازه هفت قران و نيم  به يك دين و يك مسلك جمع

كند كسى ديگر  سلطنت خواهد كرد و تصريح نمود كه از اعراب پس از آنكه در قران هفدهم شاهى جلوس مى

كند و به وعده خود پس از  و تعيين نموده جز زمان مكتفى و مقتدر را اقتضا نمىنخواهد سلطنت كرد و در وقتيكه ا

اند كه دولت ساسانيه در قرانهاى آتشى بوده و دولت ديلم براى على بن بويه  توانست وفا كند و گفته اين دو تن نمى

بودند سلطنت به پارسيان  كه ملقب عماد الدوله است در قرانهاى نارى اتفاق افتاد و اين وقتى است كه اميدوار

 .برگردد اگرچه دين و سيرت ايشان چون پارسيان قديم نباشد

دانم چرا دولت ديلم را برگزيدند با آنكه داللت انتقال ممر به مثلثه آتشى بر دولت بنى عباس كه دولت خراسانى  نمى

يرانيان و از اعاده دين ايشان خيلى و شرقى است ظاهرتر است و بعالوه چه بنى عباس و چه آل بويه از تجديد دولت ا

 .دور بودند

هر پيغمبرى با رمز ظهور كسى را كه پس از اوست اعالم كرده و ما در پيش برخى از اين رموز منقول از موسى و 

مسيح عليهما السالم و ديگر پيغمبرانى كه ميان اين دو بودند بيان كرديم و گفتيم تأويل پنهانى اين رموز به پيغمبر 

 .گردد برمىما 

اند از راه تشبه به انبياء صادق رموزى گفته و برخى با اين رموز برگشت دوباره  آنانكه دعوى پيغمبرى را بر خود بسته

 خود را اعالم كردند و برخى ديگر

                                                           
تا آنكه  :) گويد كند پس از اينكه مى در نسخه چاپى و نسخه مدرسه سپهساالر در فصلى كه از متنبئين درباره ابى زكرياء طمامى گفتگو مى -( )     

شود و قسمت فوق بنظر ميرسد و بعدا باز نويسنده سر بحث قرامطه   خن قطع مىناگهان س( خداوند يكى از اتباع ظاهرى اين شخص را بر او مسلط كرد
 .جانب نيز در چاپ اول به عدم ارتباط مطالب توجه نداشتم ميرود و اين
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شود كه  دند و كمتر قومى يافت مىبه آمدن كسى كه دعاوى آنانرا تقويت كند و دينشان را نصرت دهد اشاره كر

داراى رموزى نباشند و خود را با برگشت سلطنت و حكومت دلخوش نسازند چنانكه حمير با اين اشعار كه به سردر 

 .اند شهر ظفار مكتوب است چنين كرده

 لمن ملك ظفار؟
 

 لحمير االخيار

 لمن ملك ظفار؟
 

 لحبشة االشرار

 لمن ملك ظفار؟
 

 لفارس االحرار

 من ملك ظفار؟ل
 

 لقريش التجار

 لمن ملك ظفار؟
 

 لحمير البحار

 

جمعى از دشمنان اسالم چون نتوانستند صريحا و آشكارا به مخالفت با اين دين برخيزند پيامبران را در ظاهر . 

ب آن كوشيدند در حقيقت، پى افساد و تخري تصديق كرده ولى در باطن منكر شدند و زمانى كه به اصالح دين مى

اند مانند احمد بن طيب سرخسى كه مشهورترين افراد زمان خويش در كفر و الحاد بود و كتابى در قران نحسين  بوده

و قران نحسين را در ساعت آخر پنجم روز يكشنبه  111 در برجى كه جاى نحسى آنانست نگاشت و آن برج سرطانست

  بودن زهره به دولت 112ط به علم احكام نجوم بر مبتزسوم رمضان شش ماه پيش از اسالم دانست و با دالئلى مربو

                                                           
اند و در آنجا   اند و زحل را نحس اكبر و مريخ را نحس اصغر خوانده كنند زحل و مريخ را نحس دانسته منجمان آنجا كه از احوال كواكب بحث مى -( )     

اند و سرطان را خانه ماه و اسد را خانه   هاى مريخ شمرده هاى زحل و حمل و عقرب را خانه كنند جدى و دلو را خانه كه از خانه و بال ستارگان گفتگو مى
اس سرطان كه خانه آفتابست براى زحل  هاى نيرين است و بر اين قي ى و بال آنست جدى و دلو و بال خانه اند و چون مق ابل هر كوكبى خانه آفتاب دانسته

 .و مريخ جاى نحسى است
و اگر بخواهيم از نظر لغوى ابتزاز  « و استشهد بالدالئل االحكاميه على ابتزازية الزهرة بالدولة المنقولة الى العرب: عين عبارت كتاب اين است -( )     

ولى با آنكه متبنر  « شود نجوم گواه آورد كه زهره بر دولت منقوله بر عرب چيره مىبا دالئل مربوط به علم احكام  » شود را معنى كنيم ترجمه چنين مى
ام صحيحتر است اكنون براى دانستن اين اصطالح بگفته بيرونى در كتاب تفهيم به   خود جزء اصطالحات علم احكام نجوم است آنچه در متن كتاب نوشته

 :قسمت احكام نجوم بنگريد
ود و بر دو گونه آيد يكى مطلق و اين آنست كه قويترين كوكبى باشد اندر وقت و بسيارترين شهادتها اندر جاى خويش  مبتز چيره ب -مبتز چيست» 

د از آن  بف لك و ستارگان و حالهايى كه از افق اوفتد و ديگر گونه مقيد بود و اين آنست كه هم قوى و خوب حال بود و شهادتهاى او بر يك چيزى باش
 .«اند ده خانهچيزها كه اندر دواز 

 :گويد مجدا بيرونى مى
ئى كوكبى باشد كى شهادتش اندر آن خانه بسيارتر بوذ پس مبتزى او را غلبه بوذف اما مبتز مطلق آنست كه اندر مولد يا تحويل   و اما مبتز هر خانه» 

 .«سالش مستولى باشد به بسيارى شهادتش اندر طالع و خداوندش و اندر پنج هيالج
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منتقل بر عرب گواه آورد و بنابر حساب او هيجدهمين درجه و بيست و هفتمين دقيقه برج حوت كه تا پايان برج 

د و از اينرو حكم كرد كه به يازده درجه و سى دقيقه كم دارد و چون حساب شود ششصد و نود و سه دقيقه ميشو

اندازه دقائق درجات مذكور دولت اسالم پايدار است و از قرآن جميع حروف مقطعه را كه در آغاز سور است مانند الم، 

المص، الر را بيرون آورده مكررات اين حروف را حذف كرد و بقيه را با حساب جمل حساب كرده نيز ششصد و نود و 

يد داشتند دولت و حكومت از عرب برگردد و كيش اسالم مبدل شود از او پيروى كردند و سه سال شد و آنان كه ام

اى كاشت و اينگونه مردم نينديشيدند كه  لوح، اوهام با طله اين مرد در دل و جان مردمان ضعيف النفس و ساده

را ترك كرده يكسره پى دانستند ارصاد  عقيده احمد بن طيب عقيده همه منجمان نيست و اگر كار او را درست مى

اند تا جاى درجات و دقايق مواضع كواكب را بشناسند و پيغمبر ما مردم را از  كشف رموزى ميرفتند كه انبيا گفته

شود و حكومت در عرب تا صبح روز واپسين متصل  قيام قيامت ترسانيده و گفته است دين او بر همه دينها چيره مى

  خاتمو نيز فرموده كه او  118خواهد ماند
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 .پيغمبران است

اگر مقصود از حروف مقطعه اين باشد كه احمد بن طيب گفته مكرر بودن برخى از اين حروف كارى لغو بوده و 

ة پيغمبر هنگامى كه با احبار و كاهنان يهود مانند كعب بن اشرف، حيى بن اخطب، ابن ياسر، ابن ابى الحقيق، كنان

اى نازل شده و اوالم را  پرسيدند كه بر تو چه آيه بن ربيع، رفاعة بن زيد بن تابوت، ابن صوريا مواجه شد و از او مى

خواند بايد بگويند مدت دين تو هفتاد و يكسال است و در اين هنگام پيغمبر بايد بگويد جز اين چيز ديگر هم بر  مى

و در اين موقع علماى يهود از نزد او برخيزند و بروند و بگويند كار تو بر من نازل شده و حروف مقطعه ديگر را بخواند 

 .و هيچگاه پيغمبر حروف مكرر از حروف مقطعه را حذف نكرد. ما مشكل است

گران نوشته و مقصودش پيغمبران است چگونه  دانستم سرخسى كه كتب و مقاالتى در بازكردن مشت حيله كاش مى

هاى خود انبيا را مسخره كرده و به اوصافى آنانرا توصيف كرده كه برى  كند و او در نوشته به آيات قرآن استشهاد مى

 .از آنند و ال يحيق المكر السئى اال باهله

شود  گويند مقصود اين نبوده كه دين اسالم سپرى مى اگر برخى از ياوران و ناصران سرخسى كه مدافعان اويند مى

گويند كه  يام قيامت و آمدن ساعت بياگاهاند اين دسته بايد بدانند كه سخنى مىخواسته ما را از ق بلكه سرخسى مى

                                                                                                                                                                                     

توانيد به بيست باب مالمظفر و بيست فصل خواجه و كتب   همه مربوط باحكام نجوم است كه نزد خود بيرونى جزء خراف ات بوده و مىاين اصطالحات  
 .ديگر مراجعه فرماييد با آنكه در اين كارها سودى نيست و مرا امانت در ترجمه به نق ل اين سخنان واداشته است

كردند   اند خالفت در عرب همواره باقى خواهد ماند و باور نمى ايران مانند مسلمانان ديگر عقيده داشتهشود كه مردم   از اينجا دانسته مى  -( )     
م غير از  روزى اين دستگاه برچيده شود ولى نسبت اين سخن به پيغمبر قطعا اشتباه است و گويا از ناحيه خود خلف ا اين مطلب تراوش كرده و بق اى اسال

 .و حساب اسالم غير از حساب عرب است  بق اى حكومت و سلطنت عرب است



يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي ال يُجَلِّيها لِوَقْتِها » گويد قرآن خالفش را فرموده آنجا كه مى

نَّ أَكْثَرَ وَ الْأَرْضِ ال تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَ لكِ إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ

  پرسند از پرسنده عالمتر نيست و نيز پيغمبر فرموده اين موضوع را كسى كه از او مى «النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ
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 .پس ديگر كدام نص از اينها كه گفته شد براى قطع اطماع باحثان اين مطلب بليغتر و فصيحتر است

شود چنانكه غلبه اسكندر بر ايران  با آنكه به عقيده منجمان تدابير ستارگان با رسيدن به آخر حوت منقطع نمى

ست رسيده بود و براى هر برجى هزار سال است و نيز اردشير پسر هنگامى بود كه قسمت به اول حوت كه حد زهره ا

بابك وقتى قيام كرد كه قسمت از حد زهره به حد مشترى رسيده بود و اين كوكب دليل عراق و مشرق است و نيز 

غلبه عرب بر عجم هنگامى بود كه قسمت به شرف زهره رسيده بود كه بيست و هفتمين درجه حوت بود و حكومت 

ان به اندازه مدت تدبير اين ستاره در برج خود بود و چون قسمت به حد مشترى از برج حمل رسيد ابو مسلم با در آن

سياهپوشان از مردم خراسان ظهور كرد سپس چون ابتزاز به حد زهره منتقل شد آغاز دولت ديالمه و سلطنت آل 

ين بود عقيده منجمان ولى اين مرد نادان احمد ا. بويه رسيد و تدابير به رسيدن زهره به آخر برج حوت منتقل نشد

اند وقتى كه شرم و  بن طيب سرخسى از شنيدن آواز خود، خويش را به كرى زده و هرچه دلش خواسته گفته و گفته

 .حيا ندارى هرچه ميخواهى بگوى

ليل بر اين ميدانند و شگفتتر از همه آنكه دقايق را سرخسى دليل شماره سالها دانسته و حال آنكه منجمان درجاترا د

و اگر به تجنيس اعداد صحاح با كسور آن  114اند نيز اين اعداد با مواضعه و قرارداد به هر كسرى كه برسند رسيده

تر  اكتفا كند چه فرقى است ميان او و آنكس كه دقايق را از راه تقسيم باقيمانده كسور همينطور على التوالى پايين

دد مقصود را بزرگ جلوه دهد يا چه فرقى است ميان او و كسى كه همان حروف مقطعه را ميبرد تا بالنهايه برسد تا ع

 .كند كند و مكررات آنرا حذف نمى حساب مى
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 مانى نقاش و سرانجام كار او

وت كرد و در آغاز كتاب شناخت سپس ادعاى نب مانى شاگرد فادرون است و مذاهب ثنويه و مجوس و نصارى را مى

اصول عقايد و : گويد خود كه به شاپورگان معروف است و آن كتاب را براى شاپور پسر اردشير تأليف كرده چنين مى

 114 ببالد هند فرستاده شده( بد)اند و در بعضى از قرون بدست  اعمال همان است كه پيغمبران خدا در هر زمان آورده

اى ديگر از قرنها بدست عيسى به مغرب زمين سپس دوره اين  ايران و در پاره و در بعضى ديگر بدست زرتشت به

نبوت شد و بدست من كه مانى هستم در اين قرن اخير به زمين بابل اين دين و اين شريعت بيامد و در انجيلش كه 

                                                           
مقصود اين است كه تقسيم دايره به سيصد و شصت درجه و بعدا درجات به دق ايق الخ امرى الزامى نيست چنانكه امروز در مثلثات عالوه بر   -( )  1  

 .لى مذكور استخوانند و براى تبديل هريك بديگرى فرمو  تقسيم فوق محيط دايره را دو پى راديان و چهارصد گراد مى
 .گويد باشد و بد در كلمات عرب هم به معناى بت هم آمده چنانكه ابو العالء معرى در ذم دنيا مى مقصود از بد بودا مى -( )  4  
 z\E\E\ ما يعبد الكافر من بده z\و الق لب من اهوائه عابد     \



دهد اوست و او  بيست و دو باب است و مطابق حروف ابجد وضع كرده چنين پنداشته فارقليط كه مسيح بدو مژده مى

خاتم پيغمبران است و مطالبى كه مانى در هستى عالم و هيئت جهان گفته با براهين مخالف است و مردم را به عالم 

نور و انسان قديم و روح الحيوة دعوت كرده و به قدم نور و ظلمت و ازليت اين دو اصل قايل شده و ذبح حيوانات و 

اند بر خود  وده و قواعد و نواميسى وضع كرده كه صديقون كه ابرار و زهاد مانويهايذاء آتش و آب و نباتات را حرام نم

 :دانند و اين نواميس و قوانين از اين قبيل است فرض و واجب مى

گيرى از دنيا و زهد در جهان و اتصال روزه به روزه ديگر و صدقه  ايثار درويشى و قلع و قمع حرص و شهوت و كناره

جز قوت يك روز نگذاشتن، پس انداختن چيزى حرام است و ترك مجامعت و پيوسته در طوف در حدود توانايى و 

يعنى اتباع و پيروان خود واجب كرده است از قبيل تصدق به ده  111 جهان گرديدن و رسوم ديگرى كه بر سماعين

 ى هفت يك عمر و اقتصار بر يك زن و يك دارايى و روزه
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 .مواسات با زهاد و ابرار و رفع پريشانى و بيچارگى آنان

شود  كنند كه اگر شهرت زياد هيجان پيدا كند دفع آن در كودكان رواست و بر اين مطلب مى از مانى چنين نقل مى

ام بچنين  چنين گواه آورد كه هريك از مانويان خادمى امرد و خوشرو دارند ولى من تا آنجا كه از كتب مانى دريافته

 .ام بلكه سيرت مانى با اين عقيده مخالفت دارد چيزى برنخورده

 113 اعلى واقع است 111 باشد و اين قريه در نزديكى نهر كوثى اى كه نام آن مردينو مى تولد مانى در بابل بوده در قريه

مين بابل يعنى تاريخ از سالهاى منج 481كند كه در سال  چنانكه در كتاب شاپورگان در باب آمدن رسول حكايت مى

تولد او واقع شده و در سيزده سالگى در سال دوم از سلطنت اردشير  110 اسكندر در سال چهارم از پادشاهى آذربان

 .بدو وحى رسيد

كند قوربيقوس بن  اسم مانى نزد نصارى بنابر آنچه يحيى بن نعمان نصرانى در كتاب كه رد بر مجوس نوشته ذكر مى

ظهور كرد بزودى پيروان زيادى يافت و كتب بسيارى از قبيل انجيل مخصوص خويش، فتق است و چون مانى 

  ، و مقاالت زيادى تأليف كرد و بنابر زعم خود آنچه را كه114شاپورگان، كنز االحياء، سفر الجبابرة

                                                           
 .سماع يعنى بسيار شنوا و نيوشا كه در تازى نغوشا شده -( )     
 .باشد اند كه اصل ما از كوثى است و مقصود اين است كه ابراهيم نبطى بوده و او اصل ما مى روايتى از زبان على بن ابيطالب ساخته -( )     
بهمين جهت است كه بايد خليفه مانى بگفته ابن نديم همواره در بابل باشد ولى پس از آنكه منصور عباسى جمعى از ايشان را دار زد و جمع   -( )  5  
داشت    انويه را پراكنده گردانيد از بابل رخت بربستند و بسوى تركستان رفتند و منصور يكى از شعراى بزرگ ايشانرا كه صالح بن عبد القدوس نامم

 :طلب كرد و گفت اين شعر را كه گفته
 z\E\E\ حتى يوارى فى ثرى رمسه  z\ الشيخ ال يترك اخالقه      \
توانى اخالق خود را تغيير دهى سپس امر كرد تا او را   ام منصور گفت تو هم نمى گفت من گفته( دهد را تغيير نمى  يعنى پيرمرد تا بميرد اخالق خود) 

 .كشتند
 .اين قسمت را اگر در خاطر داشته باشيد در بحث از تاريخ اشگانيان بيرونى نيز نق ل كرد  -( )  9  
 .يدا شدهباشد كه در مصر پ يكى ديگر از كتب مانى كف االيا مى -(1)     
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بفزونى بود و در زمان شاپور پسر اردشير و هرمز پسر مسيح بطور رمز گفته او بيان كرده است و كار او پيوسته رو 

اين : شاپور بسيار شهرت يافت تا آنكه پادشاهى به بهرام بن هرمز رسيد و مانى را خواست و در حضور او چنين گفت

 مرد براى دعوت به ويرانى جهان آمده پس ما بايد پيش از آنكه بمراد خويش رسد و جهان را خراب كند او را از ميان

 .برداريم

 .مشهور از حال مانى اين است كه بهرام او را بكشت و پوستش را بكند و پر از كاه كرد

جبرائيل بن نوح نصرانى در جوابى كه از رد نصارى يزدانبخت نوشته چنين متعرض است كه مانى را كتابى بوده كه 

ى گشت چون گفته بود كه در پادشاه در آن از مرگ خود خبر داده و براى خويشاوندى كه با پادشاه داشت زندان

شيطانى است و وعده داده بود كه شاه را شفا دهد و نتوانست بوعده خويش وفا كند پس پادشاه بر دست و پاى او 

بند نهاد و بزندانش گسيل داشت و مانى در همانجا بمرد و آنگاه سرش را از تن جدا كرد و بدر بارگاه بياويخت و 

 .مان بينداختبدنش را در گذرگاه مرد

اى كه در سمرقند  اند و جز فرقه اند كه در شهرها پراكنده اند جمعى باقى مانده از اشخاصى كه دعوت او را پذيرفته

هستند و بصابئين معروفند جايگاه معينى ندارند و اما از خاك اسالم چون بيرون رويم بيشتر اتراك شرقى و اهل 

اى برآنند كه مانى را  اند دسته و آنان در امر مانى بر دو قول 111و هستندچين و تبت و بعضى از اهل هند بر كيش ا

اى  دسته. شود معجزه نبود و خود مانى خبر داده كه پس از اينكه مسيح و اصحابش درگذشتند ديگر اعجاز واقع نمى

  ديگر قائلند كه مانى
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ده و شاپور را وقى كه با خود بسوى آسمان بلند كرد و ميان آسمان و زمين نگاه داراى معجزات و صاحب آيات بو

داشت بدو ايمان آورد و از مرزبان بن رستم شنيدم كه شاپور مانى را بنابر قانونى كه زردتشت وضع كرده كه بايد 

 .نارش گذاشتمتنبئين را نفى بلد نمود تبعيد كرد و چون برگشت بهرام او را بگرفت و پاداشش را در ك

  خروج مزدك

و از اهل نسا بود و مؤبد مؤبدان  112 و پس از اينها كه گفته شد مردى خروج كرد كه مزدك بن همدادان نام داشت

يعنى قاضى القضات و در ايام قباد بن فيروز ظهور نمود و مردم را به دين ثنويت خواند و با زردشت در بسيارى از آراء 

                                                           
دايرة المعارف فرانسه در لغت مانى از گفتار ابو ريحان گواهى آورده كه جمعى زياد از مانويه در خاك تركستان هستند و صدق گفته ابو   -( )     

 .كند اى از مانويه بدست آمد تأييد مى ريحان را كشفيات اتف اقى در تورف ان كه چندى پيش روى داد و كتابخانه
     ( )- 
بنزد   z\ قباد دالور بد و دادگوش z\ گرانمايه مردى و دانش فروش z\ سخنگوى و با دانش و راى و كام z\ امد يكى مرد مزدك بنامبي     \

 z\E\E\ نگهدار آن گنج و گنجور گشت z\ شهنشاه دستور گشت
 .بقيه اشعار را در شاهنامه بخوانيد



ر مال وزن قائل گشت و جمعى زياد او را پيروى كردند و قباد نيز بدو ايمان آورد و برخى مخالفت كرد و به اشتراك د

اند كه قباد در ايمان به مزدك ناچار و مضطر بود چه، از كثرت پيروان او بر پادشاهى خود  از ايرانيان بر اين عقيده

دانست كه قباد به زن پسر  د و چون مىاند كه مزدك جزو دهات بو ترسيد و برخى ديگر از ايشان بر اين عقيده مى

عموى خود عالقه دارد اين بود كه از موقع استفاده كرد و قباد هم فى الفور اين مذهب را قبول نمود و قباد را امر 

خواهى  كرد كه بهايم را نكشند تا اينكه به مرگ خود بميرند و به قباد گفت اگر تو وصال زن پسر عموى خود را مى

به اين است كه مرا هم بر مادر انوشيروان متمكن سازى و قباد اين شرط را پذيرفت و مادر انوشيروان  اين كار منوط

 118.114 را در اختيار مزدك گذاشت
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پايش را بوسيد تا منتى بر او گذاشته دست از  انوشيروان نزد مزدك رفت و با او سخن گفت و بسيار زارى كرد و

 .مادرش كشيد

پس از اينكه انوشيروان به شاهى رسيد نخست كارش آن بود كه مزدك و مزدكيانرا هرچه توانست گرفت و آنانرا در 

از بزرگان و ديگر پيروان او را . كه سرهاشان افتاده بود و به پشت خوابيده بودند مردند گودالهايى چال كرده و درحالى

ها امر كرد كه از كيش مزدك دست بكشيد و هركس كه چنين كرد رهايى يافت وگرنه كشته شد و  و خانواده

 .ام مانده است گفت هنوز بوى گند جوراب مزدك كه پايش را بوسيدم در بينى انوشيروان همواره مى

نسبتى كه به دين خود دارند و نيز آنانرا  اند كه به مزدكيه و خرمدينيه معروفند براى از پيروان مزدك جمعى مانده

براى پيروى از زند كه به معناى تفسير نزد آنان است زنادقه نيز گويند و پازند فرقش با زند آن است كه زند تفسير و 

 .پازند به معناى تأويل است

يرا اين دو دسته در توصيف نامند ز گويند و فرقه باطنيه را در اسالم نيز چنين مى مانويان را نيز مجازا زنادقه مى

 .باشند خداوند به صفاتى و در تأويل ظواهر به مزدكيه شبيه و مانند مى

يى موجود است كه اين نامها از آن بيرون آمده هرچند بطور  اند معانى براى تمام نامهايى كه اقوامى بدان ناميده شده

يعنى ما راهنمايى و هدايت ترا « انا هدنا اليك»م از گويند اين اس مانند يهود كه مى. كمال و تمام ما آنرا ندانيم

دليل است كه  «كُونُوا هُوداً» پيروى كرديم، مشتق است كه بعدا كلمه صرف شد و نيز گفتند فرموده ديگر خداوند

                                                           
 .پس از اين عبارت مقطوع است -( )     
 . 5  پنجم، ش  : تهران، چاپ -ترجمه  / اكبر دانا سرشت، آثار الباقيه  : ترجمه/ يأبو ريحان بيرون 1  



يهود از هاد يهود فهو هائد و هود مشتق است ولى اين سخنان باطل است و اين رسم منسوب به يهوذا بن يعقوب 

 .لسالم است زيرا سلطنت يهود در خانواده او ماند و ذال غير معجمه به دال مبدل شدعليه ا

مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ »  اند از نصر مشتق است چنانكه در قرآن آمده نيز مانند نصارى كه گفته

 اين اشتقاق هم نادرست ميباشد «أَنْصارُ اللَّهِ
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گفتند  شد چنانكه مى و نصارى منسوب به قريه ناصره هستند كه مسيح در آنجا اقامت گزيد و بدانجا منسوب مى

 .ايشوع ناصرى

اند از نجاست مشتق است و مثل اين است كه كلمه نجوس بوده و نون چنانكه در غيم و  نيز مانند مجوس كه گفته

 .ميم تبديل ميشود در اينجا نيز تبديل شده غين و ابم و ابن به

اى معرب است از اسم سريانى كه مكوش  حمزة بن حسن اصفهانى منكر اين سخن است و گفته است نجوس كلمه

ها و كشورهاى  خواندند و معنى كلمه اين است كه آنان از احوال مملكت ها پادشان ايران را مكوش مى باشد و نبطى

 .نانكه كاكوش در سريانى به معناى جاسوس استخود در جستجو بودند چ

نيز مانند فرس كه در نسبت به فارس بن يهوذا بن يعقوب چنين گفته شده و برخى ديگر گفتند وجه اين نامگذارى 

 .آنست كه آنان به بالد فارس آمده و در آنجا ساكن شدند

اند كه سورستان بلد و  منسوبند و برخى گفتهنيز مانند سريانيان كه به سورستان كه سواد عراق و بالد شام باشد 

شهرى و قسمتى از خوزستان است و اين سخن دور از صواب نيست ولى هنگامى كه هرقل امپراطور رم هنگامى كه 

گريخت روى خود را به شام كرده و گفت سالم بر تو اى سوريه و اين سالم، توديع و  از انطاكيه به قسطنطنيه مى

 .گردد پس گفتار قيصر رم دليل بر آن است كه سورستان شام است ت كه ديگر به تو باز نمىخداحافظى كسى با تس

و جميع نامهايى كه اقوام و فرق مختلف  114نيز مانند عبرانيان كه به شطى كه به دريا ميريزد و عبر نام دارد منسوبند

 .بدان موسومند چنين است

 .گردند و پيامبران پشت سر هم مبعوث مى به عقيده مزدكيه هيچ زمانى از پيغمبرى تهى نيست
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  شرح حال مسيلمه

                                                           
 .اشتق اق عبرانى براى عبور از نهر فرات است و عبر نام شطى ديده نشده  -( )  4  



سپس در آخر سال دهم هجرى مسيلمة بن حبيب در خاك يمامه ظهور كرد و در بنى حنيفه دعوى پيغمبرى كرد و 

وشت بدين مضمون از مسيلمة اى به پيغمبر ما ص ن گفت بدين گمان كه وحى است و نامه سخنانى احمقانه مى

 .رسول اللّه به محمد

  بهافريد بن ماه فروذين

سپس در ايام ابو مسلم صاحب دولت عباسى مردى داعيه نبوت پيدا كرد كه نام او بهافريد بن ماه فروذين است و او 

از اهل زوزن بود و در  اى بنام سيراوند پيدا شد و خود او در روستاى خواف كه از دههاى اطراف نيشابور است در قصبه

ابتداى امر پنهان گرديد و بسوى چين رفت و هفت سال در آنجا زيست و در بازگشت پراهنى از حرير سبز با خود 

گرفت و شبانگاه به باالى بامى شد و بامدادان به زير آمد و  كردى در مشت جاى مى بياورد كه چون آن را جمع مى

اين مدت كه غيبت كرده بودم به آسمان رفتم و بهشت و : آن مرد را گفتمردى كه مشغول كشت بود او را بديد 

. دوزخ بر من ارائه شد و خداوند بمن وحى فرستاد و اين پيراهن را بر اندامم كرد و در اين ساعت به زمين نزول كردم

ر نتيجه جمعى از پس آن مرد برزگر او را تصديق كرده مردم را گفت كه من خود ديدم كه او از آسمان فرود آمد د

مجوس به پيروى او گرد آمدند و او با مجوس در اكثر امور مخالفت كرد زرتشت را تصديق نمود و بر اهل نحله خود 

كنم و من بودم كه در نهان به زرتشت وحى فرستادم و بر امت  گفت كه آنچه زرتشت بياورده است من تصديق مى

دا و يكى در آفرينش آسمانها و زمين و يكى در خلق حيوان و خود هفت نماز واجب گردانيد يكى در يگانگى خ

روزيهاى آنها و يكى ديگر در مرگ و يكى هم در بعث و حساب و يك نماز هم راجع به اهل بهشت و دوزخ و 

چيزهايى كه براى ايشان آماده شده و يك نماز هم در ستايش اهل جنت و كتابى به فارسى براى امت خود ترتيب 

ان نمود كه بر يك زانوى بسوى چشمه خورشيد نماز بخوانند و در هر جايى كه باشند توجه بسوى آفتاب داد و امرش

 كنند و موهاى خود را رها نمايند و در موقع طعام زمزمه نكنند
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ار و زناشويى با مادر و خواهر و دختر و چهارپايان را نكشند مگر آنچه را پير شده باشد ولى شرب خمر و خوردن مرد

و برادرزاده را حالل ندانست و در مهر بر چهارصد درهم اقتصار كرد و پيروان خود را امر كرد كه راهها را تعمير كنند 

ها بايد از هفت يك اموال و كسب اعمال باشد و چون ابو مسلم به نيشابور آمد  ها را اصالح نمايند و اين هزينه و پل

ان و هربذان به پيرامون وى گرد آمدند و گفتند اين مرد اسالم و دين ما را تباه كرده پس ابو مسلم عبد اللّه بن موبذ

شعبه را براى گرفتن او بفرستاد و او را در جبال بادغيس بيافتند و ابو مسلم وى را با هركه از پيروانش يافت بكشت و 

اند كه  اند و چنين گمان كرده ى از مجوس دشمن رده معتقد و با زمازمهاتباع او بهافريذيه معروفند و بآنچه او بياو

كه بهافريذ بر يابويى سوار بود بآسمان صعود كرد و زود باشد كه بسوى  خادم بهافريد ايشان را اعالم كرده كه درحالى

 .اصحاب خود نزول كرده از دشمنان خود انتقام كشد

 پيدايش ابن مقنع و سرانجام كار او



اى كه كاوه كيمردان نام دارد ظاهر شد و چون يك چشم  از او هاشم بن حكيم كه معروف به مقنع است در قريهبعد 

او كور بود حرير سبزى را برقع بينداخت و ادعاى خدايى كرد و گفت براى آن به جسم درآمدم كه پيش از آن كسى 

وارد شد و به خاقان كاغذى نوشت و او را  111 توانست بمن بنگرد و از نهر جيحون بگذشت و بنواحى كش و كشف نمى

به كمك خواست و مبيضه و اتراك بدور او گرد آمدند و بر ايشان اموال و فروج را حالل گردانيد و هركس كه با وى 

  كرد بكشت مخالفت مى
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ريان مهدى را شكست داد و چهارده سال استيال داشت تا و آنچه را كه مزدك تشريع كرده بود او هم امضا كرد و لشك

هجرى محاصره شد و چون يقين پيدا كرد كه كشته خواهد شد خويش را به تنور انداخت كه از  110آنكه در سال 

جسد بودم راست آيد وليك نشد كه از هم متالشى شود و او را در  هم پراكنده شود تا آنكه گفته بود من زمانى بى

 .افتند و سرش را بريدند و به نزد مهدى فرستادند و در آن روزگار مهدى در حلب بودتنور بي

دارند و در ظاهر اسالم را  ابن مقنّع را پيروان بسيارى است كه در ماوراء النهر هستند و از مردم، خويش را پنهان مى

اب ديگرى كه در اخبار مبيضّه و قرامطه ام و در كت اند و من اين اخبار را از فارسى به عربى ترجمه كرده بخود بسته

 .ام است بطريق استقصاء ذكر كرده

  شرح حال مسيلمه

الى محمد رسول اللّه سالم  111 سپس در يمامه مردى پيدا شد كه مسيلمه نام داشت و اين نامه را به پيغمبر نوشت

صف االرض و لكن قريش قوم يعتدون، اللّه عليك اما بعد فانى اشركت فى االمر معك و ان لنا نصف االرض و لقريش ن

يعنى اين نامه به محمد رسول اللّه نگاشته شده كه سالم خداوند بر تو باد و من در حكومت و فرمانروايى با تو شريك 

دهند و قومى  دانم كه قريش باين قسمت رضايت نمى شدم و نصفى از زمين از من و نيم ديگر آن از تو ولى مى

 .مه را به توسط دو رسول نزد پيغمبر فرستادمتعدّى هستد و اين نا

گوييم پيغمبر فرمود اگر رسول را  گوييد گفتند آنچه كه مسيلمه گفته ما نيز مى پيغمبر بآن دو گفت شما چه مى

زدم سپس اين نامه را در پاسخ نوشت من محمد رسول اللّه الى مسيلمة الكذاب سالم  كشتند گردن شما را مى نمى

                                                           
 كشف همان نخشب است -( )     
 z\E\E\ ضالل وغى مثل بدر المقنع z\ افق انما البدر المقنع رأسه      \
 (از ابو العالء) 

 .يعنى بهوش اى كه آن زن كه قناع بر سر دارد مانند بدر مقنع سبب گمراهى است
 :خواجو گويد

 z\E\E\ برآمد شب تيره ماه مقنع z\ گمانم چنان بود كز چاه نخشب z\ چو طاوس شرقى برين سبز برقع  z\ برآمد خرامان تذروى ز گلشن     \
 .ز نزد خود براى اتصال عبارت قسمت پيش از آنرا نوشتمشود من ا كتاب از الى محمد الخ آغاز مى -( )     



گويند كه چون  هدى اما بعد فان االرض اللّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين، و مىعلى من اتبع ال

  كرد و در جاى بالهاى كنده مرغ در سر كه گذاشته شده را در شيشه داخل مى تخم
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يداد اهل يمامه بدور او گرد آمدند و بنو حنيفه بدو گذاشت و ديگر تمويهات انجام م ها بالهاى مناسبى مى شده مرغ

مسيلمه را به اشعارى . ايمان آوردند تا آنكه خالد بن وليد در سالى كه ابو بكر صديق بخالفت نشست او را كشت

 :برخى از بنى حنيفه رثا گفتند كه يكى اين است

  لهفى عليك ابا ثمامه
 

  لهفى على ركنى يمامه

  كه آية لك فيهم
 

  الشمس تطلع من غمامهك

 

پرستيدند سپس قحط  بنو حنيفه پيش از مسيلمه در جاهليت بتى از حليس ساخته بودند و روزگار درازى آن را مى

 :در آفاق افتاد و آن بت را خوردند و مردى از بنى تميم اين شعر را گفت

 اكلت ربها حنيفة من جوع قديم بها و من اعواز

 

 :و ديگرى سروده

  ت حنيفة ربها زمن التقحم و المجاعهاكل
 

  لم يحذور امن ربهم سوء العواقب و التباعه

 

  خروج حالج

سپس مردى متصوف از اهل فارس بنام حسين بن منصور حالج ظهور كرد و در آغاز كار مردم را به مهدى دعوت 

رفتند و به مدينة السالم بردند و در زندانش نمود و گفت كه او از طالقان ديلم ظهور خواهد كرد و از اينرو حالج را گ

 .اى كرده چون مرغى كه از قفس بگريزد از زندان گريخت بيفكندند ولى حيله

شد موافق اعتقاد او سخن ميراند و خود را به لطايف حيل  باز بود و با هركس كه روبرو مى اين شخص مردى شعبده

س در او حلول كرده و خود را خدا دانست و به اصحاب و چسبانيد سپس، ادعايش اين شد كه روح القد بدو مى



از هوهوى ازلى اول، فروغ درخشان المع و اصل اصيل و : هايى كه معنون بدين عنوان بود بنگاشت پيروان خويش نامه

شود به بنده  حجت تمام حجتها و رب ارباب و آفريننده سحاب و مشكات نور و رب طور كه در هر صورتى متصور مى

 خود
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 .113 فالنكس

خداوندا از هر عيبى پاك و منزه هستى، اى ذات هر : كردند نوشتند چنين افتتاح مى هايى را كه باو مى پيروان او نامه

انى دهيم كه آفريدگار قديم و منير هستى و در هر زمان و او ذات و منتهاى آخرين لذات يا عظيم يا كبير گواهى مى

اى بنده كوچك تو كه نيازمند و محتاج  گر شده اى و در زمان ما بصورت حسين بن منصور جلوه به صورتى جلوه كرده

تست و بتو پناه آورده و بسوى تو بازگشت و انابت نموده و بخشايشت را اميدوار است اى داننده غيبها، چنين 

 ...گويد  مى

 110تصنيف كرد مانند كتاب نور اصال كتاب جم اكبر، كتاب جم اصغر حسين بن منصور كتابهاى زيادى در دعوى خود

اش زد و دست و پاى او را بريد و با نفت او را  و مقتدر باللّه در سال سيصد و يك هجرى از او آگاه شد و هزار تازيانه

سخنى نگفت و اش بسوخت و خاكسترش را به دجله ريختند، و هر عذابى كه بدين مرد كردند  آتش زد تا آنكه الشه

 .روى خود را ترش ننمود و لب نجنبانيد

گويند كه از طالقان ظهور  خوانند و مى اى از پيروان او باقى ماندند كه بدو منسوبند و مردم را به مهدى مى طايفه

خواهد كرد و اين مهدى همان است كه در كتاب مالحم ذكر شده كه زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد چنانكه پر 

از جور و ظلم شده بود و در برخى از اين اخبار مالحم گفته شده كه مهدى محمد بن على است حتى اينكه مختار 

بن ابى عبيده ثقفى چون مردم را به محمد بن حنيفه دعوت كرد باين خبر استشهاد نموده گفت كه مهدى مذكور 

زنده است و در جبل رضوى پنهان چنانكه بنى گويند كه  اوست و تا زمان ما برخى از مردم منتظر او هستند و مى

اميه خروج سفيانى را كه در مالحم ذكر شده منتظرند و همچنين در آن اخبار گفته شده كه دجّال مضل از اصفهان 

اند كه از جزيره رطائل پس از گذشتن چهارصد و شصت و شش سال از سالهاى  آيد ولى اصحاب نجوم گفته مى

  يزدگردى
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كند ذكر شده و در كتب نصرانيها دجال را به  بيرون خواهد آمد و در انجيل عالماتى كه مردم را از خروج او انذار مى

گويند چنانكه مارثاذورس اسقف مصيصه در تفسير انجيل ذكر كرده و اصحاب سيره روايت  134 يويانى انطخريوس

وارد شام شد يهود دمشق او را مالقات كردند و گفتند كه سالم بر تو اى فاروق، اند كه چون عمر بن خطاب  نموده

                                                           
 .گويند ابن نديم كه از بيرونى بزبان منصور نزديكتر است با بيرونى همداستان است كه منصور ملحد بوده صوفيه ديگرچه مى  -( )  5  
 .طاسين ازل از آثار او به چاپ رسيده و خواندن آن خالى از تفريح نيست -( )  9  
 5   ( )-Antichriste  



كنيم كه نخواهى برگشت تا آنكه شام را بگشايى و در اين  تويى كه رفيق و مصاحب ايلياء هستى بخدا سوگند ياد مى

بخداوند قسم كه در  هنگام عمر از ايشان پرسيد كه دجال كيست گفتند كه او از سبط بنيامين است و شما عربها

 .چند ذراع به باب لد مانده او را خواهيد كشت

  ظهور ابن ابى زكرياى طمامى

ظهور كرد و او غالمى فاجر و فاسق بود و مردم را  131 در آغاز ماه رمضان سال سيصد و نوزده ابن ذكرياى طمّامى

شت كه شكم مردگان را بشكافند و پر اى نيز او را پيروى كردند و چنين سنت گذا كرد عده بپرستش خود دعوت مى

از شراب كنند و هركس كه آتش را با دست خود خاموش كند دست او را ببرند و هركه با دميدن آتش را خاموش 

نمايد زبانش را ببرند و گفت با كودكان فسق رواست بشرط آنكه افراط در ايالج نكنند و هركس كه ادخال كامل كند 

ع او را بروى خاك كشند و اگر طفلى از اين كار ابا كرد و سر تسليم فرونياورد بايد او را سزايش اين است كه چهل ذرا

در دكان قصابى ذبح كرد و به پيروان خود امر نمود كه آتش بپرستند و آتش را گرامى دارند و پيغمبران گذشته را 

يگرى آورد كه من در كتاب مبيضه و دانست و سنن د گر و گمراه مى لعنت نمود بدين سبب كه ايشان را مردمى حيله

ام و او با اصحاب خود هشتاد روز مكث كردند تا آنكه خداوند يكى از پيروان ظاهرى  و قرامطه بطور كمال شرح داده

 .اين شخص را بر او مسلط نموده او را كشت و دامى را كه اين گروه گسترده بودند بدست اين مرد برچيده شد
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اى از مذاهب باطنيه را معتقد شده بودند و خود را به تشيع اهل  پيش از اينكه اين غالم ظهور كند قرامطه نيز پاره

بيت عليه السالم منسوب ميداشتند و خروج منتظر را در قران هفتم كه در مثلثه نارى باشد به يكديگر وعده 

 :در اين معنى چنين گفته دادند حتى اينكه ابو طاهر سليمان حسن مى

 اغركم منى رجوعى الى هجر
 

 فعما قليل سوف تاتيكم الخبر

  اذا طلع المريخ من ارض بابل
 

 و فارقه النجمان فالحذر الحذر

 الست انا المذكور فى الكتب كلها
 

 الست انا المنعوت فى سورة الزمر

 ساملك اهل االرض شرقا و مغربا
 

 الخزر الى قيروان الروم و الترك و

  و اعمر حتى يات عيسى بن مريم
 

 فيحمد آثارى و يرضى بما امر

  ففى جنة الفردوس ال شك مربعى
 

 و غيرى يصلى فى الجحيم و فى سقر

 

                                                           
 (.ياقوت) طمام شهرى است نزديك حضر موت و داراى كوه بلنديست -( )   5 



پس از اين مدت گفته شد امر قرامطه بسيار قوت يافت و ابو طاهر سليمان بن ابى سعيد حسن بن بهرام بن 

و هشت هجرى به مكه رسيد و مردم را با قتل فجيع در مكه كشتار نمود و  حركت كرده در سال سيصد 132 جنابى

ى آنان را در چاه زمزم ريخت و پيراهن كعبه و زرهايى را كه در آنجا جمع شده بود به يغما برد و ناودان كعبه و  الشه

 .تحجر االسود را كند و پس از آن در مسجد كوفه اين سنگ را آويزان كرد و به شهر خود برگش

 ظهور ابى العزاقر

پس از اين اشخاص كه گفته شد مردى به ظهور رسيد كه به ابن ابى العزاقر معروف بود و محمد بن على بن شلمغانى 

نام داشت و ادعا كرد كه روح القدس در او حلول كرده و كتابى در ابطال مذاهب نگاشت كه نام آن حاسه سادسه 

 .138 است
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 ابن ابى العزاقر

پس از اين دسته، مردى كه ابن ابى العزاقر ناميده شده ظهور كرد و او محمد بن على شلمغانى است و ادعا كرد كه 

روح المقدس در او حلول كرده و كتابى بنام حاسه سادسه در بطالن شرايع و مذاهب نگاشت و روا دانست كه هر 

عملى زشت انجام دهد ازاينرو جمعى از اوباش به گرد او جمع آمدند و  فاضلى نسبت به مفضول بر خويشتن

 .نشينان خود را بر او مباح گردانيدند تا از راه نزديك شدن به آنان، زنان را متبرك گرداند پرده

ه امير المؤمنين الراضى باللّه به جستجوى او پرداخته و در سال سيصد و بيست و دو باو و جمعى از سران اين فرق

مانند حسين بن قاسم بن عبيد اللّه بن سليمان بن وهب و ابى عون ابراهيم بن محمد بن احمد ابن ابى النجم دست 

ها او را به  كردند و در اين نامه شد و در آن ابى ابى العزاقر را رب و مولى خطاب مى هايى كه باو نوشته مى يافت با نامه

خواستند و  د و از پيشگاه او طلب رحمت و اصالح كارهاى خود را مىتوانايى بر هرچه بخواهد توصيف كرده بودن

ها اقرار  حسين مذكور به مرزوق الثالج و اباعون پيش گفته شده به بشرى ناميده شده بودند و اينان به صحت اين نامه

  و اعتراف كردند و ابن ابى العزاقر ادعا كرد كه پيروان خود را از اين
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 .منسوب به گناوه ف ارس -( )   5 
من نق ل من الشيعة جواز الشهادة بقول المدعى اذا كان اخافى الّله معهود  » :گويد شهيد اول در متن لمعه آخر فصل اول كتاب شهادت مى -( )   5 

تواند كه خود او گواه هم باشد فقط محمد بن على الشلمغانى   يعنى مدعى نمى« ذهب محمد بن على الشلمغانى العراقرىالصدق فقد اخطا، نعم هو م
 .عزاقرى اين امر را بشرط آنكه مدعى عادل و راستگو باشد روا دانسته است

كتاب تكليف موسوم است و اين مسئله را در آنجا  اين مرد در شمار شيعيان بود و كتابى نگاشت كه به  : گويد شهيد ثانى در شرح اين عبارت مى
ى در  متذكر شده سپس در دين غلو نمود و شيعيان از او برائت جستند و از ناحيه مقدسه حضرت حجت عليه السالم بدست ابى الق اسم بن روح توقيعات

آنچه از  « له چيز ديگرى برخالف فتواى اماميه نيستذم او صادر شد و سلطان او را گرفت و كشت و شيخ مفيد گويد كه در كتاب تكليف جز اين مسئ
شود اين است كه كتاب تكليف غير از حاسه سادسه است زيرا كتاب تكليف در فقه بوده و ظاهرا فقهاى شيعه كتاب حاسه   اين عبارات استف اده مى

و اگر بيرونى يقين نداشت و يا بطور قطع كتاب حاسه سادسه  سادسه را نديده بودند تا اين ملحد را در شمار فقها نياورند و به راى او استناد نكنند  
 .آورد را نديده بود از او نام نمى



كرد و حسين بن قاسم را خليفه امر كرد كه از پيشرو خود تبرى جويد و او را تحقير كند و  ها منع مى دعاها و نيايش

هاى او نواخت ولى ابا عون را كه خليفه  شخص مذكور دوان دوان به سوى ابن ابى العزاقر رفت و چند سيلى به گونه

اى نيافت دست خود را به سوى ريش ابى العزاقر  بردارى سرپيچيد و چون ديگر چارهنيز چنين امر كرده بود از فرمان

! از راه تعظيم و توقير گرفتن و خار و خاشاك از آن دراز كرده و دستش به لرزه درآمد و گفت موالى من موالى من

 .كرد هايش را تكذيب مى جست و گفته كه رهبر و رهنماى او از او بيزارى مى درحالى

كه اگر تا سه روز به دشمنان خود باليى از آسمان نازل نشود خونش  134ابن ابى العزاقر خواستار مباهله شد سپس

 .حالل باشد

الراضى باللّه از فقيهان و قاضيان چگونگى رفتارى را كه بايد با او بشود پرسيد و آنان رأى دادند كه بايد او را كشت و 

رد اين بود كه ابن ابى العزاقر را با ابو عون در كنار بغداد نخست بدار روى زمين را از اين لوث و پليدى پاك ك

آويختند سپس پايين آورده سرشان را بريده و بر نيزه كردند و كالبد ايشانرا سوزاندند و بحمد اللّه و منته دعاوى آنان 

 .به رسوايى كشيد

ريق تصحيح شده از روى كتاب شاپورگان و طيلسان ذيل دورى ميان تواريخ متنبئين را با سالهاى خورشيدى به ط

گردند و به تفصيل آنان را يادآور شديم و جز  غيره دربر دارد و چون يك كدام شناخته شود ديگران نيز شناخته مى

گذارند ذكر نكرديم و ما  افراد مشهور از اين دسته را كه داراى آثارى بودند و امتى باقى گذاشته كه به ايشان تاريخ مى

 .است خدا مطلب را استيفا كرده و تا حدى كه كافى باشد رسيديم و طيلسان اين استبه خو
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 كند فصل نهم درباره اعيادى كه در ماههاى پارسيان است گفتگو مى

رسشى را كه از ما شده گردد بيان كرديم اكنون بايد برگرديم و پ ما چون امورى را كه به ماهها و سالها پيوست مى

اين است كه به روزهاى معروف . پاسخ گوييم تا با رسيدن به جواب و بدست آوردن مطلوب تشنگى پرسنده فرونشيند

گذاريم زيرا  اند كنار مى -ها نگاشته و معلومى كه در ماههاى پارسى است آغاز كرده و يكسره آنچه را كه در زيج

ايتى باين ايام نبوده و در اكثر اين كتب به نقل از نسخى فاسد كه بيشتر آنها نويسندگان اين دفاتر را توجه و عن

ايم كه براى اعتقاد دينى توجهى  ساختگى است كفايت شده ولى ما آنچه را كه از ناحيه خود زردشتيان بدست آورده

 .كنيم اند در اينجا نقل مى خاص و عنايتى مخصوص بدين روزها داشته

هويه و خورشيد بن زيار موبد اصفهان و محمد بن بهرام بن مطيار مطالبى در اين بحث يافتم در كتب رادويه بن شا

آميزم و بيارى خداوند  كنم و باهم آنها را بهم مى نياز كرده و آنها را در اينجا بازگو مى كه مرا از ديگر مراجع بى

 :گويم مى

                                                           
بينيم كه پيغمبر گرامى ما با مسيحيان حاضر شد كه مباهله كند يعنى هركدام ديگرى را نفرين   نخست مرتبه كلمه مباهله را در قرآن مى -( )  51 

 .جويى كند ولى ترسايان نپذيرفتند كنند و از درگاه خداوند خصم خود را چاره



گذاشتند زيرا اين دو  گانه را با ماههاى خود عالمت مىكردند فصول چهار ايرانيان وقتى كه سالهاى خود را كبيسه مى

ماه اول بهار بود و  ماه اول تابستان و تيرماه اول پاييز و مهرماه اول زمستان و دى بهم نزديك بودند و فروردين

  روزهايى
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بستند و چون كبيسه اهمال شد اوقات آنها بهم  خاص در اين فصول داشتند كه برحسب فصول چهارگانه بكار مى

 .خورد

يى مربوط به امور دينى اما امور دنيوى اعياد مقدسى است و  برخى از اين ايام مربوط به امور دنيوى است و پاره

روزهايى بزرگ كه پادشاهان و بزرگان دين آنها را وضع كرده تا موجب شادمانى و فرح به وسيله كسب حمد و ثنا و 

ستى و دعاى خير مردم شوند و براى توده مردم رسومى قرار دادند كه آنان نيز بتوانند در در چنين سرورى شركت دو

كنند و طاعت و خدمتگزارى خود را نسبت به پادشاهان اظهار كنند و اين عيدها يكى از اسبابى است كه تنگى روزى 

آورد و آنانرا كه نزديك به هالك رسيده و در  دان را برمىفقرا را بيك زندگانى فراخ مبدل ميسازد و آرزوهاى نيازمن

هايى براى اين ايام وضع كرده بودند كه به خلف از سلف ارث  ها و آيين بخشد و سنت اند رهايى مى گرداب بال افتاده

 .جستند رسيده بود و بدان تبرك و تيمن مى

ى و فقيهان و دينداران براى آنان وضع كردند و مقصود از آوران و شارعان آنان از پيشوايان مذهب اما ايام دينى را دين

وضع اين ايام و انجام سنن آن نيز مانند مقصود و غايت از وضع روزهاى مربوط به امور دنيوى بود جز اينكه در اين 

 .روزها اجر و ثواب اخروى نيز ملحوظ بود

كنيم كه  يم و به اولين ماه پارسيان آغاز مىآور ما آنچه را كه از هر دو نوع در شهور ايشان است در اينجا مى

 .ماه است فروردين

  ماه فروردين

كننده اين معنى است و اين روز با  نخستين روز آن روز نوروز است كه اولين روز سال نو است و نام پارسى آن بيان

بود سپس در ايام بهار كردند مطابق  دخول آفتاب به برج سرطان طبق زيجهاى آنان هنگامى كه سالها را كبيسه مى

اين روز پس از تأخير از موضع خود سرگردان شد و در مكانى قرار گرفت كه سال همه اين احوال را از نزول باران و 

 ها ها و برگ آوردن درختان تا هنگام رسيدن ميوه برآمدن شكوفه
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تا تكامل و ذبول طى كند اين بود كه نوروز را دليل پيدايش و آفرينش جهان و تمايل حيوانات به تناسل و آغاز نو 

اند در اين روز بود كه خداوند افالك را پس از آنكه مدتى ساكن بودند به گردش درآورد و ستارگان را  دانستند و گفته

شناخته شود آفريد پس از پس از چندى توقف گردانيد و آفتاب را براى آنكه اجزاى زمان از سال و ماه و روز بآن 

اند خداوند عالم سفلى را در اين روز آفريد و كيومرث در  آنكه اين امر پنهان بود و آغاز شمارش از اين روز شد و گفته



اند خداوند در اين روز خلق را  اين روز به شاهى رسيد و اين روز جشن او بود كه به معناى عيد اوست و نيز گفته

 .كنند كننده زمان هستند چنانكه ماه و آفتاب فلك را تعيين مى رگان تعيينآفريد و اين روز و مه

كند كه در نوروز جامى سيمين كه پر از  عبد الصمد بن على در روايتى كه به جد خود ابن عباس آنرا ميرساند نقل مى

ز است پرسيد كه نوروز حلوا بود براى پيغمبر هديه آوردند و آن حضرت پرسيد كه اين چيست؟ گفتند امروز روز نورو

چيست؟ گفتند عيد بزرگ ايرانيان است فرمود آرى در اين روز بود كه خداوند عسكره را زنده كرد پرسيدند عسكره 

چيست فرمود عسكره هزاران مردمى بودند كه از ترس مرگ ترك ديار كرده و سر به بيابان نهادند و خداوند بآنان 

ه كرد و ابرها را امر فرمود كه به آنان ببارد از اينروست كه پاشيدن آب در اين گفت بميريد و مردند سپس آنانرا زند

 .روز رسم شده سپس از آن حلوا تناول كرد و جام را

  بحثى راجع به نوروز و علت پيدايش آن

گويند كه  و جام را ميان اصحاب خود قسمت كرده و گفت كاش هر روزى براى ما نوروز بود و برخى از حشويه مى

چون سليمان بن داود انگشتر خويش را گم كرد سلطنت از دست او بيرون رفت ولى پس از چهل روز بار ديگر 

انگشتر خود را بيافت و پادشاهى و فرماندهى بر او برگشت و مرغان بر دور او گرد آمدند ايرانيان گفتند نوروز آمد 

: گفت ل كند و پرستويى در پيش روى او پيدا شد كه مىيعنى روزى تازه بيامد و سليمان باد را امر كرد كه او را حم

  ايست كه اى پادشاه مرا آشيانه
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چند تخم در آن است از آنسوتر رو كه آشيان مرا درهم مشكنى پس سليمان راه خود را كج كرد و چون از تخت خود 

منقار خويش قدرى آب آورد و بر روى سليمان پاشيد و يك ران ملخ نيز  كرد فرود آمد پرستو با كه بر باد حركت مى

فرستند و علماى ايران  ها بنزد هم مى پاشند و پيشكشى هديه آورد و از اينجاست كه مردم در نوروز بيكديگر آب مى

ترين ساعات آن  راند و فرخنده گويند كه در اين روز ساعتى است كه فيروز فرشته ارواح را براى انشاء خلق مى مى

رسد و مردم بنظر كردن بر آن  ساعات آفتاب است و در صبح نوروز فجر و سپيده بمنتها نزديكى خود بزمين مى

جويند و اين روز روز مختارى است زيرا كه نام اين روز هرمزد است كه اسم خداوند تعالى است كه  تبرك مى

هاى  كسى است كه واصفان توانا نيستند كه جزئى از اجزاى نعمت آفريدگار و صانع و پرورنده دنيا و اهل آن است و او

 .او را توصيف كنند

گويد كوه دما كه در فارس است هر شب نوروز بر آن برقهايى ميدرخشد خواه هوا صاف باشد و يا  سعيد ابن فضل مى

يابد و ابو  د اطمينان نمىتر از اين آتش كلواذا است هرچند دل بدين سخنان تا هنگامى كه مشاهده نكن ابر و شگفت

ام در سالى كه عضد الدوله به بغداد آمد ما بقصد  الفرج زنجانى حاسب براى من حكايت كرد كه اين آتش را من ديده

آيد و در سمت غربى دجله كه روبروى  كلواذا بيرون شديم و آن آتشى است و شمعهايى كه از كثرت بشمار درنمى

شود و عضد الدوله نگهبانان خود را در آنجا گذاشت كه از حقيقت امر جستجو  ىكلواذا است در شب نوروز ديده م



كنند مبادا كه اين كار از نيرنگهاى مجوس باشد و نگهبانان شاه اطالعى نيافتند و هر اندازه كه بآتش نزديك ميشدند 

 .شد شدند آتش نزديكتر مى شد و هرچه دورتر مى آتش بآنان دورتر مى

نقل اين قصه فارغ شد من باو گفتم كه نوروز از وضع و حالت نخستين خود زايل شده زيرا ايرانيان  چون ابو الفرج از

يابد كه در شب نوروز حقيقى اتفاق افتد و  كبيسه سالها را اهمال كردند پس چرا اين آتش از موقع خود تأخير نمى

 اگر
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نمودند اين آتش از وقت فعلى خود پيشى  ابد آيا آنوقت كه ايرانيان سالهاى خود را كبيسه مىالزم نباشد كه تأخير ي

 گرفته است؟ مى

 .ابو الفرج را در مقابل اين اشكال پاسخى نبود كه مرا اقناع كند

م دود گويند هركس بامداد نوروز پيش از آنكه سخن گويد سه مرتبه عسل بچشد و سه پاره مو ها مى دانندگان نيرنگ

 .يابد كند از هر دردى شفا مى

گويند سبب اينكه اين روز را نوروز مينامند اين است كه در ايام تهمورث صابئه آشكار شدند  برخى از علماى ايران مى

اى بود  و چون جمشيد بپادشاهى رسيد دين را تجديد كرد و اين كار خيلى بزرگ بنظر آمد و آن روز را كه روز تازه

 .فت اگرچه پيش از اين هم نوروز بزرگ و معظم بودجمشيد عيد گر

اند كه چون جمشيد براى خود گردونه بساخت در اين روز بر آن سوار شد و جن و  باز عيد بودن نوروز را چنين گفته

شياطين او را در هوا حمل كردند و بيك روز از كوه دماوند ببابل آمد و مردم براى ديدن اين امر در شگفت شدند و 

 .خورند نشينند و تاب مى روز را عيد گرفتند و براى يادبود آنروز در تاب مى اين

نمود و چون خواست به آذربايجان داخل شود  گويند كه جمشيد زياد در شهرها گردش مى دسته ديگر از ايرانيان مى

ابيد و مردم آنرا بر سريرى از زر نشست و مردم بدوش خود آن تخت را ميبردند و چون پرتو آفتاب بر آن تخت بت

 .ديدند اين روز را عيد گرفتند

در اين روز رسم است كه مردمان براى يكديگر هديه ميفرستند و سبب آن چنانكه آذرباد موبد بغداد حكايت كرد اين 

دانست كه چيست و  شناخت و نمى است كه نيشكر در كشور ايران روز نوروز يافت شد و پيش از اين كسى آن را نمى

اى را ديد كه كمى از آبهاى درون آن به بيرون تراوش كرده بود و چون جمشيد ديد كه آن  يد روزى نىخود جمش

شيرين است امر كرد كه آب اين نى را بيرون آورند و از آن شكر ساختند و آنگاه در روز پنجم شكر بدست آمد و از 

  يز اين كار را بهمينراه تبرك بآن، مردم براى يكديگر شكر هديه فرستادند و در مهرگان ن
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  طيلسان المتنبئين
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ميزان تكرار كردند و بدين جهت براى آغاز سال انقالب صيفى را انتخاب كردند كه انقالبين را از اعتدالين بهتر 

انقالبين اول اقبال خورشيد است بيكى از دو قطب كل و همچنين اول  شود بيارى آلت و چشم اطالع يافت زيرا مى

ادبار آفتاب است از يكى از دو قطب كل و چون ظل منتصب را در انقالب صيفى و ظل بسيط را در انقالب شتوى در 

سه دور هر موضعى از زمين رصد كنند روز انقالب بر راصد پوشيده نخواهد ماند و اگرچه خيلى از علم هيئت و هند

 .باشد

شود شناخت مگر پس از اينكه انسان در آغاز كار عرض بلد و ميل كلى را بداند پس انقالبين به  اما اعتدالين را نمى

تر  سببى كه گفتيم از اعتدالين براى ابتداى سال بهتر است و چون انقالب صيفى بسمت الرأس مردم شمالى نزديك

 .از انقالب شتوى چشم پوشيدند است از اينرو ايرانيان آنرا برگزيدند و

 .آيد پس براى اينكه خراج از رعيت بگيرند از انقالب شتوى بهتر است نيز هنگام انقالب صيفى غالت بدست مى

بسيارى از علما و حكماى يونانى هنگام طلوع كلب الجبار را طالع سال گرفتند و سال را افتتاح بآن نمودند و باعتدال 

، در زمانهاى گذشته طلوع اين ستاره موافق با اين انقالب و يا نزديك بآن بوده و عيد نوروز بهارى توجهى نكردند چه

از جايگاه اصلى خود زائل شده و در زمان ما با دخول آفتاب در برج بره موافق گشته كه آغاز بهار باشد و رسم ملوك 

 .دهند نى مىخراسان اين است كه در اين موسم به سپاهيان خود لباس بهارى و تابستا

  نوروز بزرگ

در روز ششم اين ماه نوروز بزرگ است كه نزد ايرانيان عيد بزرگى است و گويند كه خداوند در اين روز از آفرينش 

ترين  گانه است و در اين روز خداوند مشترى را بيافريد و فرخنده جهان آسوده شد زيرا اين روز آخر روزهاى شش

گويند كه در اين روز زردشت توفيق يافت كه با خداوند مناجات  ست زرتشتيان مىساعتهاى آن روز ساعات مشترى ا

  كند و كيخسرو بر هوا در اين روز عروج كرد و در اين روز براى ساكنان
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نهادند و اصحاب نيرنگها كنند و از اينجاست كه ايرانيان اين روز را روز اميد نام  كره زمين سعادت را قسمت مى

اند هركس در بامداد اين روز پيش از آنكه سخن گويد شكر بچشد و با روغن زيتون تن خود را چرب كند در  گفته

گويند كه در بامداد اين روز بر كوه پوشنگ شخصى صامت و  همه سال از انواع بالها سالم خواهد ماند و ايرانيان مى

شود و  مرو در دست دارد و باندازه يك ساعت پيداست سپس از چشم پنهان مىشود كه يك طاقه  خاموش ديده مى

 .گردد تا سال ديگر اين وقت آشكار نمى

 .كند زادويه در كتاب خود گفته كه سبب اين است كه آفتاب از ناحيه جنوبى كه افاهتر است طلوع مى



سمى كه هر اندازه خوردنى و آشاميدنى تناول بيان مطلب آن است كه ابليس لعين بركت را از مردم زايل كرده بود بق

گذاشت بوزد كه سبب روئيدن اشجار شود و نزديك شد كه  شدند و نيز باد را نمى كردند از طعام و شراب سير نمى مى

دنيا نابود گردد پس جم بامر خداوند و راهنمايى او بقصد منزل ابليس و پيروان او بسوى جنوب شد و ديرگاهى در 

تا اينكه اين غائله را برطرف نمود آنگاه مردم از نو بحالت اعتدال و بركت و فراوانى رسيدند و از بال رهايى  آنجا بماند

تافت و مردم از طلوع  يافتند و جم در اين هنگام بدنيا بازگشت و در چنين روزى مانند آفتاب طالع شد و نور از او مى

يعنى ( روز نو)ر چوبى كه خشگ شده بود سبز شد و مردم گفتند دو آفتاب در يك روز شگفت نمودند و در اين روز ه

روزى نوين و هر شخص از راه تبرك باين روز در طشتى جو كاشت سپس، اين رسم در ايرانيان پايدار ماند كه روز 

صل نوروز در كنار خانه هفت صنف از غالت در هفت اسطوانه بكارند و از روييدن اين غالت بخوبى و بدى زراعت و حا

 .ساليانه حدس بزنند

در اين روز بود كه جمشيد باشخاصى كه حاضر بودند امر نمود و به آنانكه غائب بودند نوشت كه گورستانهاى كهنه را 

  اى مسازند و اين كار در ايرانيان باقى ماند و خداوند آنرا پسنديد و پاداشى كه ايزد تعالى خراب كنند و گورستان تازه

 881: ، ص1 ج جمه، متنتر/ آثار الباقيه 

جمشيد را براى اين كار داد اين بود كه رعاياى او را از پيرى و بيمارى و حسد و فنا و غم و مصائب ديگر حفظ نمود 

 .و هيچ جانورى در مدت پادشاهى جم نمرد تا آنكه خواهرزاده او پيدا شد و جم را بكشت و بكشور او چيره گشت

رى نمرد و بطورى رو بفزونى گذاشتند كه فراخناى زمين با همه پهنايى كه چون در عهد پادشاهى جم هيچ جانو

داشت بدل به تنگنا شد خداوند آنوقت زمين را سه برابر كرد و ايشان را امر نمود كه با آب غسل نمايند تا از هر 

 .دگناهى پاك شوند و در هر سال براى اينكه آفات را از ايشان دور كند اين كار را تكرار نماين

كنند اين است كه اين روز بهروذا كه فرشته آب است تعلق دارد  اند سبب اينكه ايرانيان در اين روز غسل مى نيز گفته

خيزند و با آب  دم از خواب برمى و آب را با اين فرشته مناسبتى است و از اينجاست كه مردم در اين روز هنگام سپيده

 .ريزند ب جارى برخود از راه تبرك و دفع آفات مىشويند و گاهى نيز آ قنات و حوض خود را مى

اند كه علت اين است  پاشند و سبب اين كار همان سبب اغتسال است و برخى گفته در اين روز مردم بيكديگر آب مى

كه در كشور ايران ديرگاهى باران نباريد ناگهان بايران سخت بباريد و مردم باين باران تبرك جستند و از اين آب 

 .طور در ايران مرسوم بماند گر پاشيدند و اين كار همينبيكدي

پاشند اين است كه چون در زمستان تن انسانى بكثافات آتش  اند سبب اينكه ايرانيان در اين روز آب بهم مى نيز گفته

را لطيف و ريزند و ديگر اينكه هوا  شود اين آب را براى تطهير از آن كثافات بهم مى از قبيل دود و خاكستر آلوده مى

 .گذارد كه در هوا توليد وبا و بيمارى شود كند و نمى تازه مى

در اين روز بود كه جم مقادير اشيا را استخراج كرد و پادشاهان پس از او اين روز را ميمون و فرخنده داشتند و هرچه 

كاغذ و نامه را كه بايد در آوردند و هر  شد و بايد باطراف فرستاد در اين روز فراهم مى كاغذ و پوست كه مكتوب مى

 آخر



 882: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

گفتند و چون جم  نوشت مى -دادند و اين روز را به پارسى اسپيدا آن مهر زد اين كار را در اين روز انجام مى

ست را به درگذشت پادشاهان همه روزهاى اين ماه را عيد گرفتند و اين اعياد را شش بخش نمودند پنج روز نخ

پادشاهان اختصاص دادند و پنجه دوم را باشراف و پنجه سوم را به خدم و كاركنان پادشاهان و چهارم را براى نديمان 

 .و درباريان و پنجه پنجم را براى توده مردم و پنجه ششمين را براى برزيگران

و هم ايامى را كه ميان اين دو عيد بود گويند كسى كه دو نوروز را بهم متصل نمود هرمز پسر شاپور پهلوان است كه ا

عيد گرفت و آتش را براى تيمن بآن بجاهاى بلند قرار داد كه جورا حرارت آن تصفيه كند و چيزهاى پليد را بسوزاند 

 .و عفونات مولد فساد را اين حرارت نابور نمايد

نمود كه براى ايشان  مردم را اعالم مى كرد و آئين ساسانيان در اين ايام چنين بود كه پادشاه بروز نوروز شروع مى

كرد و  جلوس كرده كه بايشان نيكى كند و روز دوم را براى دهقانان كه قدرى مقامشان باالتر از توده بود جلوس مى

كرد و روز چهارم را  ها نيز در اين قسمت داخل بودند و روز سوم را براى سپاهيان و بزرگان موبدان جلوس مى خانواده

بيت و نزديكان و خاصان خود و در روز پنجم براى خانواده و خدم خود و بهر كدام آنچه را مستحق رتبه و  براى اهل

شد از قضاى  كرد و آنچه مستوجب و سزاوار مبرت و انعام بودند ميرساند و چون روز ششم مى اكرام بودند ايصال مى

اند  و جز اهل انس و اشخاصى كه سزاوار خلوت گرفت حقوق مردمان فارغ و آسوده شده بود و براى خود نوروز مى

كرد و  پذيرفت و در اين روز آنچه را كه روزهاى گذشته براى شاه هديه آورده بودند امر باحضار مى كسى ديگر را نمى

 .داشت بخشيد و هرچه كه قابل خزانه و توديع بود نگه مى كرد و مى خواست تفريق مى آنچه مى

 سروش روز

  وش روز است و سروش نخستين كسى است كه مردم را بزمزمه امر كرد و زمزمهدر روز هفدهم سر
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كردند كه  خواند و بدين جهت زمزمه مى آن است كه شخص آهسته آوازهايى بخواند بدون آنكه دانسته شود چه مى

شد كه وسط نماز  كردند و ديگر ايشان را ممكن نمى ىدر هنگام نماز و ستايش خداوند و تقديس آن طعام تناول م

گفتند و اين مطلب را آذر خوراى مهندس  نمودند و سخن نمى كردند و اشاره مى تكلم كند اين بود كه همهمه مى

گويند سبب زمزمه آن است كه بخار دهان بطعام نرسد و اين روز روز  بمن خبر داد ولى غير از او اشخاصى ديگر مى

كند و برخى گفتند او  ايست كه شب را مراقبت مى است كه در هر ماه است زيرا سروش نام آن فرشتهفرخنده 

تر است و هنگامى كه مردم در شب خوابند سه  جبرئيل است و سروش از تمام فرشتگان با جن و ساحران دشمن

و شب براى طلوع پيدايش او  دهد كند و ساحران را عذاب مى آورد و جن را قلع و قمع مى مرتبه اين فرشته رومى

آورند و شهوت  گردد و خروسان براى طلوع او بانگ برمى شود و آبها گوارا مى شود و جو خنك و سرد مى روشن مى

آيند و شكوفه  شود و يكى از اين سه مرتبه طلوع فجر است كه نباتات در آن باهتزاز مى نكاح در حيوان مشتعل مى



كند و مسافر  يابد و شخص مهموم و مغموم رفع غم مى د و شخص عليل روحى تازه مىآي كند و مرغ بآواز مى نمو مى

كنند روز نوزدهم  آيد و فرشتگان و جن فرح مى شود و رؤيا راست مى رسد و زمان خوش و خرم مى به مأمنى مى

رى كه در آن است ماه است كه آنرا براى اتفاق هردو نام فروردگان گويند بدين جهت كه نام آن و نام شه فروردين

 .يكى است و در هر شهر آنچه جارى مجراى اين باشد مثل آن است

 گان و عيد اشتاد روز عيد ارديبهشت

گان نام دارد براى آنكه هر دو نام  ماه روز سوم آن روز ارديبهشت است و آن عيدى است كه ارديبهشت ارديبهشت

اند كه منتهاى خير است و ارديبهشت  و برخى گفته( تر استراستى به)اند و معناى اين نام آن است  باهم متفق شده

ملك آتش و نور است و اين دو با او مناسبت دارد و خداوند او را باين كار موكل كرده كه نيز علل و امراض را بيارى 

  ادويه و اغذيه ازاله كند و صدق را از كذب ظاهر كند و محق را از مبطل
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 .اند در اوستا مبين است تميز دهد به سوگندهايى كه گفته

روز بيست و ششم اين ماه اشتاذ روز است كه اول گهنبار سوم باشد و آن سه روز است كه آخر آن آخر ماه است و 

از آنها  خداوند زمين را در اين وقت بيافريد و نام گهنبار فيشههيم گاه است و گهنبارات شش عدد هستند كه هريك

 .پنج روز است و واضع آن زردشت است

 عيد خردادگان و عيد اشتاد روز

خردادماه روز ششم آن روز خرداد است و آن عيدى است كه بواسطه اتفاق دو نام خردادگان نام دارد و معناى اين نام 

 .موكل است ثبات خلق است و خرداد ملكى است كه بتربيت خلق و اشجار و نبات و ازاله پليدى از آبها

روز بيست و ششم آن اشتاد روز است كه اول گهنبار چهارم است و آخر آن آخر ماه است و خداوند اشجار و نبات را 

 .گاه است در آن روز بيافريد و نام آن اياثرم

  جشن نيلوفر در خردادماه و عيد تيرگان

 .اين عيد مستحدث است تيرماه روز ششم آن خرداد است و عيدى است كه جشن نيلوفر نام دارد و

روز سيزدهم آن روز تير است و عيدى است تيرگان نام دارد براى اتفاق دو نام، و براى اين عيد دو سبب است يكى 

آن است كه افراسياب چون به كشور ايران غلبه كرد و منوچهر را در طبرستان در محاصره گرفت منوچهر از 

دازه پرتاب يك تير در خود باو بدهد و يكى از فرشتگان كه نام او افراسياب خواهش كرد كه از كشور ايران بان



اى كه بسازنده آن نشان داد چنانكه در  اسفندارمذ بود حاضر شد و منوچهر را امر كرد كه تير و كمان بگيرد باندازه

  مان را بگيرىگفت كه تو بايد اين تير و ك 134را كه مردى با ديانت بود حاضر كردند( ارش)كتاب اوستا ذكر شده و 
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و پرتاب كنى و ارش برپاخواست و برهنه شد و گفت اى پادشاه و اى مردم بدن مرا ببينيد كه از هر زخمى و 

پاره خواهم شد و خود را  جراحتى و علتى سالم است و من يقين دارم كه چون با اين كمان اين تير را بيندازم پاره

خواهم نمود ولى من خود را فداى شما كردم سپس برهنه شد و بقوت و نيرويى كه خداوند باو داده بود كمان را تلف 

پاره شد و خداوند باد را امر كرد كه تير او را از كوه رويان بردارد و به اقصاى  تا بناگوش خود كشيد و خود پاره

تير در موقع فرود آمدن به درخت گردوى بزرگى گرفت  خراسان كه ميان فرغانه و طبرستان است پرتاب كند و اين

اند از محل پرتاب تير تا آنجا كه افتاد هزار فرسخ بود و منوچهر و  كه در جهان از بزرگى مانند نداشت و برخى گفته

 .افراسياب بهمين مقدار زمين باهم صلح كردند و اين قضيه در چنين روزى بود و مردم آنرا عيد گرفتند

ايرانيان را در اين حصار كار سخت و دشوار شده بود بقسمى كه ديگر بآرد كردن گندم و پختن نان  منوچهر و

پختند و بدين جهت پختن  هاى كال را كه هنوز نرسيده بود مى -كشيد و گندم و ميوه رسيدند زيرا طول مى نمى

باشد كه  اين روز بوده كه روز تير مىاند كه روز پرتاب كردن تير  ميوه و گندم در اين روز رسم شده و برخى گفته

كه شش روز است كه تيرگان بزرگتر باشد و در اين روز خبر آوردند كه تير  تيرگان كوچك است و روز چهاردهم آن

شكنند زيرا در اين روز بوده كه از افراسياب رهايى يافتند و  بكجا افتاده و در اين روز مردم آالت طبخ و تنورها را مى

 .خود مشغول شدندهريك بكار 

كه معناى آن ( دهقنه)كه معناى آن حفظ دنيا و حراست است و فرمانروايى در آن و ( دهوفذيه)سبب دوم آنست 

اند كه عمران دنيا و قوام عالم بدانهاست و فساد عالم با اين دو  عمارت دنيا و زراعت و قسمت آن است باهم توأم

باشد اما دهوفذيه از هوشنگ صادر شده و دهقنه را برادر  ن باين دو مىپذيرد و كتابت در تلو آن و مقتر اصالح مى

ديگر او رسم نموده و نام اين روز تير است كه عطارد باشد كه ستاره نويسندگان است و در اين روز بود كه هوشنگ 

  نام برادر خود را بزرگ
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و دهقنه و كتابت يك چيز است و اين روز را از راه اجالل و اعظام عيد گردانيدند و در اين گردانيد و دهقنه را باو داد 

روز هوشنگ مردم دنيا را امر كرد كه لباس كاتبان بپوشند و دهقانان را نيز بر همين كار امر كرد و از اين روز ملوك 

شتاسپ از راه اجالل كتابت و اعظام دهقنه اين و دهقانان و مؤبدان و غير ايشان اين لباس را پوشيدند و تا روزگار گ

كنند و سبب آن اين است كه چون كيخسرو از جنگ با افراسياب  رسم باقى بود و در اين روز ايرانيان غسل مى
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يك از  برگشت در اين روز بناحيه ساوه عبور نمود و بكوهى كه به ساوه مشرف است باال رفت و تنها خود او بدون هيچ

اى وارد شد و فرشته را ديد و فى الفور مدهوش شد ولى اين كار با رسيدن بيژن پسر گودرز مصادف  مهلشكريان بچش

و قرية العين ( مانديش)شد و قدرى از آب چشمه بر روى كيخسرو ريخت و او را بسنگى تكيه داد و گفت اى پادشاه 

وشوى باين  نديش شد و رسم اغتسال و شستكم تخفيف يافت و ا را در آنجا ساخت و نام آنرا مانديش گذاردند و كم

روند و همه  سارها باقى و پايدار ماندند از راه تبرك، و اهل آمل در اين روز بدرياى خزر مى آب و ديگر آبهاى چشمه

 .روز را آب بازى ميكنند

  عيد مردادگان

و نام مردادگان گويند و معناى مردادماه روز هفتم آن روز مرداد است و آن روز را عيد ميگيرند و بواسطه توافق د

ايست كه بحفظ گيتى و اقامه غذاها و دواهايى كه اصل  مرداد آن است كه مرك و نيستى نداشته باشد و مرداد فرشته

 .آن نبات است و مزيل جوع و ضرر و امراض هستند موكل است

  عيد شهريورگان يا آذرجشن

وز عيد است و چون باز دو نام باهم توافق كره آن را شهريور روز چهارم آن روز شهريور است و اين ر -شهريورماه

نامند و معناى اين لفظ دوستى و آرزو است و شهريور فرشته ايست كه بجواهر هفتگانه كه طال و نقره و ديگر فلزات 

 .كه قوام صنعت و دنيا و مردم بدان است موكل است

 881: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

هاى مردم است عيد است و  گويند و اين روز براى آتشهايى كه در خانه است كه اين روز را آذرجشن مىزادويه گفته 

افروختند و عبادت خداوند و ستايش  ها مى اين عيد در قديم آغاز زمستان بوده و در اين عيد آتشهاى بزرك در خانه

آمدند و اين آتش را براى رفع سرما و  جمع مىنمودند و براى صرف غذا و ديگر شادمانيها بگرد هم  او را زياد مى

آور  گفتند انتشار حرارت چيزهايى را كه براى نباتات زيان افروختند و مى شود مى خشگى كه در زمستان حادث مى

 .باشد دفع ميكند

انيان خورشيد موبد گفته است كه آذرجشن روز اول اين ماه بود و اين عيد براى خاصه بوده و از روزهاى معروف اير

 .شود اگرچه در ماههاى فارسى محسوب مى

است و اين عيد از روزهايى است كه مردم تخارستان آنرا معمول ميداشتند و اين آتش را براى تغييرى كه در هوا 

افروختند ولى در زمان ما اهل خراسان اين عيد را در آغاز پاييز ميگيرند و اين روز  پيدا شده كه اول زمستان است مى

هر است كه اول گهنبار پنجم است و آخر آن روز بهرام است و در اين روز خداوند بهائم را آفريد و نام آن روز م

 .گاه است مدياميريم

  عيد مهرگان



مهرماه روز اول آن هرمزد روز است و روز شانزدهم مهر است كه عيد بزرگى است و بمهرگان معروف است كه خزان 

اعياد براى عموم مردم است و تفسير آن دوستى جان است و گويند كه مهر نام  دوم باشد و اين عيد مانند ديگر

آفتاب است و چون در اين روز آفتاب براى اهل عالم پيدا شد اين است كه اين روز را مهرگان گويند و دليل بر اين 

بود بسر ميگذاشتند و  گفتار آن است كه از آيين ساسانيان در اين روز اين بود كه تاجى را كه صورت آفتاب بر او

 .آفتاب بر چرخ خود در آن تاج سوار بود و در اين روز بران ايرانيان بازارى بپا ميشود

اند آن شادمانى و خوشى است كه مردم شنيدند فريدون خروج  ميگويند سبب اينكه اين روز را ايرانيان بزرك داشته

  كرده پس از آنكه كاوه بر ضحاك بيوراسب خروج نموده
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بود و او را مغلوب و منكوب ساخته بود؛ مردم را بفريدون خواند و كاوه كسى است كه پادشاهان ايران به رايت او 

اند از پوست شير بوده و آنرا درفش كاويان  جستند و علم كاويانى از پوست خرس بود و برخى هم گفته تيمن مى

 .بجواهر و طال زيب و زيور كردند ناميدند كه پس از او

هاى پادشاهان اينطور در اين ماه رسم شده كه  اند در اين روز فرشتگان براى يارى فريدون آمدند و در خانه نيز گفته

اى فرشتگان بدنيا پايين آييد و »گويد  ايستد و بآوازى بلند مى در صحن خانه مرد دالورى هنگام طلوع آفتاب مى

گويند در اين روز خداوند زمين را گسترانيد و  و مى« را قلع و قمع كنيد و از دنيا آنانرا دفع نماييدشياطين و اشرار 

فروغ  اى سياه و بى كالبدها را براى آنانكه محل ارواح باشد آفريد و در ساعتى از اين روز بود كه خداوند ماه را كه كره

 .ترين ساعات آن ماه است مهرگان از آفتاب برتر است و فرخنده اند كه ماه در بود بها و جال بخشيد و بدين سبب گفته

گفتيم خداوند براى زينت بندگان خود ياقوت را در نوروز و  سلمان فارسى ميگويد ما در عهد زردشتى بودن مى

 .زبرجد را در مهرگان بيرون آورد و فضل اين دو بر ايام مانند فضل ياقوت و زبرجد است بجواهر ديگر

 .ى ميگويد كه خداوند از نور و ظلمت بين نوروز و مهرگان پيمان گرفتايرانشهر

اند كه قله كوه شاهين در همه ايام تابستان همواره سياه ديده ميشود و در  گويد علماى ايران گفته سعيد بن فضل مى

صاف باشد و چه  آيد كه بر آن برفى است و اين مطلب چه هوا بامداد مهرگان سپيده ديده ميگردد و چنين بنظر مى

 .ابر هر دو يكسان است و در هر زمان يكنواخت است

كند و  كسروى ميگويد كه من از موبد متوكلى شنيدم كه ميگفت در روز مهرگان آفتاب ميان نور و ظلمت طلوع مى

 .اند ميراند و بدينجهت ايرانيان اينروز را ميرگان گفته ارواح را در اجساد مى
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 .اند كه هركسى بامداد مهرگان قدرى انار بخورد و گالب ببويد آفات بسيارى از او دفع خواهد شد اصحاب نيرنك گفته



شوند و مهرگان را دليل بر قيامت و آخر  اما آن دسته ايرانيان كه بتأويل قائلند براى اين قبيل مطالب تأويل قائل مى

هر چيزى كه داراى نمو باشد در اينروز بمنتهاى نمو خود ميرسد و مواد نمو از آن منقطع عالم ميدانند باين دليل كه 

ماند چنانكه نوروز را آنچه در مهرگان گفته شد بعكس است و آنرا آغاز  ميشود و حيوان در اين روز از تناسل باز مى

گاه ايشان اين  اند و تكيه بر بهار برترى داده اند چنانكه پاييز را عالم ميدانند و برخى مهرگان را بر نوروز تفضيل داده

پادشاها در بهار حشرات و هوام : است كه اسكندر از ارسطو پرسيد كه كدام يك اين دو فصل بهتر است ارسطو گفت

 .آغاز ميكند كه نشوء يابند و در پاييز آغاز ذهاب آنهاست پس پاييز از بهار بهتر است

ستان موافق بود و چون كبيسه را اهمال كردند پيش افتاد و در ملوك خراسان اين روز در ايام گذشته با اول زم

 .دهند اينطور مرسوم گشته كه در روز مهرگان بسپاهيان و ارتش رخت پاييزى و زمستانى مى

  رام روز يا مهرگان بزرگ

ك ظفر يافت و او را روز است كه مهرگان بزرك باشد و سبب اين عيد آن است كه فريدون بضحا روز بيست و يكم رام

بقيد اسارت درآورد و چون ضحاك را به پيش فريدون آوردند ضحاك گفت مرا بخون جدّت مكش و فريدون از راه 

اى كه با جم پسر و يجهان در قصاص همسر و قرين باشى بلكه من تو را بخون گاو  انكار اين قول گفت آيا طمع كرده

د تا او را بند كردند و در كوه دماوند حبس نمودند و مردم از شر او نرى كه در خانه جدم بود ميكشم سپس بفرمو

بكمر بندند و زمزمه كنند و در هنگام ( گشتى)راحت شدند و اين روز را عيد دانستند و فريدون مردم را امر كرد كه 

خود تصرف گذارى خداوندى كه ايشان را پس از هزار سال ترس بار ديگر در ملك  طعام سخن نگويند براى سپاس

 داد و اين كار در ايشان سنت و
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 .عادت ماند

گويند بيشتر از  همه ايرانيان بر اين قول همدل و همداستانند كه بيوراسب هزار سال زندگى كرد و اگرچه برخى مى

اند اينكه ايرانيان بيكديگر اينطور دعا  ههزار سال زندگى نمود و اين هزار سال مدت پادشاهى و غلبه او بود و گفت

از آنروز رسم شده زيرا چون ديدند كه ضحاك توانست هزار سال عمر كند و اين كار در ( كه هزار سال بزى)ميكنند 

 .حد امكان است هزار سال زندگى را تجويز نمودند

بداريد و باهم اين دو را عيد بداريد تا آنكه  روز را بيك اندازه بزرك زردشت ايرانيان را امر كرد كه بايد مهرجان و رام

هرمز پسر شاپور پهلوان ميان اين دو را بهم پيوست چنانكه ميان دو نوروز را هم بهم پيوست و سپس ملوك ايران و 

ايرانيان از آغاز مهرجان تا سى روز تمام براى طبقات مردم مانند آنكه در نوروز گفته شد عيد قرار دادند و براى هر 

 .اى پنج روز عيد دانستند بقهط

  عيد آبانگان



ماه است و آن عيدى است كه براى توافق دو نام آبانگان گويند و در اين روز زو پسر  آبانماه روز دهم آن روز آبان

گانه خبر رسيد كه  تهماسب بشاهى رسيد و مردمانرا بحفر انهار و تعمير آن امر كرد و در اين روز بكشورهاى هفت

ها و اهل خود را مالك شوند و  يوراسب را اسير كرده و بسلطنت رسيده و مردم را امر كرده كه دوباره خانهفريدون ب

خود را كدخدا بنامند يعنى صاحب خانه و خود او نيز بخانه و خانواده خود فرمانروا شد و شروع بامر و نهى و گير و 

انه و زندگى بودند و سلب مالكيت از ايشان شده بود و خ ايرانيان در عهد بيوراسب بى -دار نمود پس از آنكه همه

آمدند و توانا نبودند كه از خانه خود آنانرا دفع كنند و ناصر اطروش اين رسم  هاى ايشان مى شياطين و شرّيران بخانه

تاد است كه را برطرف كرده و اشتراك ماردان را با مردم در كدخدايى اعاده داد و پنج روز آخر اين ماه اول آن روز اش

گذاشتند و چنين گمان  ها مى خانه فروردگان نام دارد و در اين روز در نواويس مردگان طعام و شراب در پشت

  ميكردند كه ارواح مردگان از جايگاه ثواب و عقاب
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د را سن دود ميكردند تا آنكه مردگان از بوى هاى خو آيند و از آن طعام و شراب ميخورند و در خانه خود بيرون مى

گفتند ارواح ابرار گذشته بخانواده و اوالد و اقارب در اين روز توجهى ميكنند و مباشر امور آنها  مند شوند و مى آن بهره

 .شوند اگرچه آن ارواح را نبينند مى

بانماه است و برخى ميگويند كه آن اندرگاه در اين روز ايرانيان با يكديگر اختالف دارند برخى گويند پنج روز آخر آ

است كه خمسه لواحق آبانماه و آذرماه باشد و چون اختالف در آن زياد شد و تنازع در آن نمودند براى احتياط هر 

باشد و پنج روز اول را فروردگان اول گفتند و پنج روز آخر را  دو را عيد گرفتند زيرا يكى از اركان دين ايشان مى

 .ن دوم و اين فروردگان از اول بهتر استفروردگا

 .اول لواحق زائده اول گهنبار ششم است و در اينروز بود كه خداوند مردم را آفريد و نام آن همشفثميذمگاه است

اند سبب فروردگان اين است كه قابيل چون هابيل را كشت و پدر و مادر هابيل بسيار جزع بر او نمودند از  گفته

ماه خدا روح او را اعاده داد و ده  كه روح او را بار ديگر بكالبد پسرشان برگردانيد و در روز اشتاد آبانخداوند خواستند 

 .كرد زد و فقط ايشان را نظر مى روز در بدن او بود و هابيل نشست و با پدر و مادر خود حرف نمى

د ايشان فراهم آوردند و علما و ملوك جميع آنچه را كه در آن عصر از خوردنى و آشاميدنى و بوييدنى خوب بود گر]

اين سنت را حفظ كردند و آن را بزرگترين اعياد سال دانستند و براى اينكه بندگى و چاكرى خويش را اظهار كرده 

گرفتند  باشند سه روز هم بر آن افزودند و از روز ديبدين آغاز كردند و پادشاهان در اين روزها تاج خويش را از سر مى

بستند و به  ى سپيد بر تن كرده و كشتيج بر كمر مى نشستند و جامه ه زير آمده در صف مردم مىو از تخت ب

 .پرداختند رسيدند و به مصالح كشور مى دادخواهى مردم مى
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  آذرماه



آور در  م كه مردى كوسه و خندهو آن سنتى است مرسو 131 اولين روز آن روز هرمز است و اين روز سوارى كوسه است

اين روز بر خرى سوار شود و اين سنت منحصر به مردم فارس است و چون اين روز به علت اهمال كبيسه اشتداد 

پوشد تا براى شناخته شدن از جمع مردم  هاى كهنه مى هايى بر خود پيچيده و جامه سرماست اين كوسه پارچه

هايى كه  نوشد و تن خويش را با روغن آور مى هاى تسخين رده و آشاميدنىعالمتى باشد و غذاهاى گرم و مسخن خو

خندند و بر او  زند و مردم باو مى گيرد و خود را باد مى جلوى سرما را بگيرد چرب كرده سپس بادبيزنى به دست مى

كند و در عصر ما اين  كنند و او از اعيان و اشراف عطايائى دريافت مى پاشند و برف و يخ به سوى او پرتاب مى آب مى

 .پردازد رسم در شيراز و برخى ديگر از شهرهاى فارس معمول است و او براى اين كار باجى هم به حكومت مى

ابو سعيد احمد بن محمد بن عبد الجليل مهندس براى من حكايت كرد كه در شيراز ديده است مردى از نگهبانان 

آن كوسه خرسوار روان بود و مقدارى گل قرمز با خود داشت كه به در  دولت را كه داراى ريش بلندى بود و به دنبال

كرد اين روز را نيز اسال و هاروگان نيز گويند و پادشاهان كيانى  دادند از اين گل پرتاب مى هر خانه كه چيزى نمى

دار كه در عصر پادشاهان ناميدند و در اين روز بود كه خبر شابحيره رسيد و آنها روباهانى بودند بال آنرا بهار جشن مى

 زيستند و سعادت و خوشى روزگار آنان به اين روباهان بود كه پس از ايشان منقرض شدند كيانى مى
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 .شمارند و از اينجاست كه در اين روز نگاه بر روباه را مبارك و فرخنده مى

هاى او اطمينان دارم و او ابو  نه روباه بال دارد ولى مرا كسى كه به گفتهممكن است كه خواننده شگفت نمايد كه چگو

القاسم على بن احمد طاهرى است حكايت كرد كه فرماندار اسبيجاب در سال سيصد و هفتاد و نه براى نوح بن 

الى داشت كه منصور فرمانرواى خراسان اسبى شاخدار و روباهى بالدار پيشكش فرستاد و اين روباه در پهلوى خود ب

شد بالهاى  كرد و همينكه از او دور مى رفت بالهاى خود را باز مى پرهايى بر آن روييده بود و تا آدمى نزديك او مى

چسبانيد و ابو القاسم نامبرده گفت كه او خود اين روباه را در قفس  كرد و به پهلوى خويش مى خويش را جمع مى

 .ديده است

شناخت و اين  جمشيد مرواريد را از دريا بيرون آورد و پيش از او كسى مرواريد را نمى اين روز نخستين روزى بود كه

براى اينكه زمستان . كردند گرفتند و شادمانى مى روز به دخول آفتاب در برج حمل نزديك بوده و مردم آنرا عيد مى

بهارى روى آورده و نيز براى اينكه فزا و نسيم  منقضى شده و زمان بدبختى و سختى سپرى گشته و بهار با روائح جان

افكندند و  رفتند و به گياهان نظر مى اى بود كه از نو زنده گشته و در اين روز به صحرا بيرون مى زمان همچون مرده

خرى و  اى و كره و جوجه( پوپك)براى پادشاهان در چنين روزى پيش از غذا روباهى و پس از صرف غذا هدهدى 

 .آوردند گل پديد آمده بود هديه مىهايى كه در شاخ  ميوه

                                                           
آذرماه بروزگار خسروان اول بهار بوذست و به نخستين روز از دى از بهر ف ال  : برنشستن كوسه چيست» :ابو ريحان در كتاب تفهيم گويد  -( )   5 

و بدست كالغى گرفته  ( گذاشتند كه چنين حرفى امروز در مطابع ما نيست روى ياء در آن زمان دو نقطه مى) رنشسته بر خرىمردى بيامذى كوسه ب
اند بضريبت   كرد و ز مردمان بذان چيزى يافتى و بزمانه ما به شيراز همين كرده و بباذبيزن بر خويشتن باذ همى زدى و زمستان را وداع همى

داذ تا نيم روز بضريبت دهذ و تا نماز ديگر ز بهر خويشتن ستاند و اگر از پس نماز ديگر بيابندش سيلى خورذ از   رج ستاند از بامپذيرفته از عامل تا ه
 .هركس

 نق ل از تفهيم نسخه موجود در كتابخانه مجلس



اند اين روز اولين روزى بود كه خداوند خير و شر را قضاى خويش گردانيد و بروج را ترتيب داده و آنها را ميان  گفته

 [.كواكب اين بروج تقسيم كرد

يند و بر اين و اسعد ساعات آن ساعتى است كه برج بره در آن طالع باشد و اصحاب نيرنگها بساعت سحر تبرك ميجو

گويند هركس صبح اين روز پيش از آنكه لب  گمانند كه خاصيتى كه در آن ذكر شده در هر حال موجود است و مى

 .بگفتار گشايد يك به بخورد و اترج ببويد همه سال را خوشبخت خواهد بود

وردند و اگر در منزل آبى بود خ گويد كه ايرانيان در ايام قديم اگر ماه در منزل آتشى بود عسل مى طاهر بن طاهر مى

 نوشيدند بر طبق متابعت از آب مى
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 .منازل قمر

گفتند كه چون صبح روز ثعلب شود بر كوه  گويد كه من از جمعى از علماى ارمنيه شنيدم كه مى ايرانشهرى مى

يده ميشود كه در همه سال جز در اين وقت ديده بزرگى كه ميان زمين داخل و زمين خارج است قوچ سفيدى د

گويند سال پر نعمت است و خوش خواهد گذشت و اگر فرياد  نميگردد و مردم اين ناحيه اگر اين قوچ فرياد كند مى

 .زنند نكند بخشگسالى فال بد مى

كثافت آن بسعادت و  جستند و از صفا و كدورت و لطافت و ايرانيان صبح يوم الثعلپ بنگاه گردن به ابر تيمن مى

 .كردند نحوست زمان و خشگسالى و فراوانى سال استدالل مى

  آذر عيد يا آذرجشن

نامند و در اين روز با فروختن آتش احتياج  روز نهم روز آذر عيدى است كه آنرا براى توافق دو نام آذرجشن مى

ا موكل است موسوم است و زردشت امر كرده اى كه كه بهمه آتشه يابند و اين روز عيد آتش است و به نام فرشته مى

 .ها را زيارت كنند و قربانيها بآتش نزديك كنند و در امور عالم مشاوره كنند كه در اين روز آتشكده

  اعياد ديماه از خرم روز و ديگر اعياد مانند ديبگان و غيره

ز و اين ماه هر دو بنام خدايتعالى كه گويند نخستين روز آن خرم روز است و اين رو ماه و آنرا خورماه نيز مى دى

رايى آفريدگار و در اين روز عادت ايرانيان چنين بود كه  هرمزد است ناميده شده يعنى پادشاهى حكيم و صاحب

نشست و دربانها و  پوشيد و در بيابان بر فرشهاى سپيد مى آمد و جامه سپيد مى پادشاه از تخت شاهى بزير مى

نمود و هركس كه  راند و در امور دنيا فارغ البال نظر مى ه هيبت ملك بدانهاست بكنار مىيساوالن و قراوالن را ك

شد كه با پادشاه سخن بگويد خواه كه گدا باشد يا دارا و شريف باشد يا وضيع بدون هيچ حاجب و دربانى  نيازمند مى

 ادشاه با دهقانان وكرد و در اين روز پ رفت و بدون هيچ مانعى با او گفتگو مى بنزد پادشاه مى
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من امروز مانند يكى از شما هستم و من : گفت كرد و در يك سفره با ايشان غذا ميخورد و مى برزيگران مجالست مى

نه با شما برادر هستم زيرا قوام دنيا بكارهايى است كه بدست شما ميشود و قوام عمارت آن هم بپادشاه است و 

پادشاه را از رعيت گريزى است و نه رعيت را از پادشاه و چون حقيقت امر چنين شد پس من كه پادشاه هستم با 

شما برزيگران برادر خواهم بود و مانند دو برادر مهربان خواهيم بود بخصوص كه دو برادر مهربان هوشنك و ويكرد 

 .چنين بودند

 .عيد ميگيرند زيرا ميان آن و نوروز نود روز تمام است گويند و آنرا گاهى اين روز را نود روز مى

 .روز هشتم و پانزدهم و بيست و سوم اين ماه براى اينكه نامهاى آنها با نام ماه موافق شده اعياد است

روز يازدهم روز خور است كه اولين گهنبار اول است و آخر آن روز پانزدهم است كه روز ديبمهر باشد و اين گهنبار 

 .گاه نام دارد و خداوند آسمان را در اين روز آفريد رممديوز

نامند و در اين روز ايرانيان سير و شراب ميخورند و سبزيها را با  روز چهاردهم روز گوش است كه آنرا سيرسور نيز مى

ره پزند و سبب اين است كه شياطين پس از قتل جمشيد چي اند مى گوشتهايى كه استعاذه از شيطان بر آن خوانده

شدند و مردم براى دفع آزار آنان چنين كردند و چون از قتل جمشيد حزين گشتند سوگند ياد كردند كه به چربى 

هايى كه منسوب به ارواح سوء است  نزديك نشوند و اين كار در ايشان سنت ماند و بخوردن طعام مذكور از مرض

 .كنند تداوى مى

سازند و  ا ديبگان گويند و از خمير يا از گل شخصى را بهيكل انسان مىروز پانزدهم اين ماه روز ديبمهر است كه آنر

شده و در زمان ما  گذارند ولى اين كار از زمان قديم در خانه پادشاهان استعمال نمى ها مى در راهرو و داالن خانه

 .اينكار براى اينكه مانند كارهاى مشركان و اهل ضالل است متروك شده

  ت كه آنرا درامزينان گويند و كاكثل نيز ناميدهشب شانزدهم روز مهر اس
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شود و سبب اينكه اين روز را عيد ميگيرند اين است كه مملكت ايران در اين روز از تركستان جدا شد و گاوهايى  مى

 .را كه تركستانيان از ايشان به يغما برده بودند از تورانيان پس گرفتند

نيز سبب ديگر آن است كه چون فريدون ضحاك بيوراسب را از ميان برد گاوهاى اثفيان را كه ضحاك در موقعى كه 

گذاشت اثفيان بآنها دسترسى داشته باشد رها كرد و بخانه او برگردانيد و اثفيان مردى  او را محاصره كرده بود و نمى

بخشيد و از احوال گرفتاران و بيچارگان جستجو ميكرد  مت مىبود جليل القدر داراى همتى رفيع كه همواره بفقرا نع

كرد و چون فريدون از اموال او رفع توقيف كرد مردم براى  و آنانكه باو اميدوار بودند اميد ايشان را بدل بيأس نمى

 .اينكه بعطاياى اثفيان چشم داشتند آنرا عيد گرفتند



د و در اين روز بود كه فريدون بر گاو سوار شد و در شب اين روز در در اين روز بود كه فريدون را از شير گرفته بودن

شود  كشد ساعتى آشكار مى آسمان گاوى از نور كه شاخهاى او از طال و پايهاى او از نقره است و چرخ قمر را مى

اب افكند دعايش مستج سپس غايب و پنهان ميگردد و هركس كه موفق بديدار او شود در ساعتى كه نظر باو مى

 .خواهد شد

شود و اگر اين گاو دو مرتبه صدا برآورد سال، فراوانى است و اگر  در اين شب بر كوه اعظم شبح گاوى سفيد ديده مى

شود و تا سال ديگر همانوقت ديده  يك مرتبه صدا كند خشكسالى خواهد شد سپس اين گاو نر از چشم پنهان مى

جويند و اصحاب نيرنگ گويند هركسى صبحگاه اين روز پيش  برك مىگردد و در اين روز با نوشيدن شير گاو ت -نمى

از آنكه سخن گويد يك به چاشت بخورد و ترنجى ببويد آن سال را به خوشى و فراوانى خواهد گذراند و از قحط و 

 .بيچارگى و بدبختى در امان خواهد ماند

گيرند زيرا كه از مرگ جم  ند اين روز را جنيان عيد مىگوي دانند و مى برخى از ايرانيان اين روز را شوم مى: بابلى گويد

  به دست بيوراسب و چيره گشتن

 841: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

شياطين بر مردم و خانه آنان و انزال بال به آدميان شاد گشتند و مردم كوشيدند كه خود را از شياطين در امان نگاه 

ها ثنا بخوانند و آن  را مأمور ساختند كه خداوند را ياد كرده و بر صاحبان اين خانههايى از خويش  دارند اين بود دسته

ها از آن عهد يادگار مانده  ها و آواز خواندن براى صاحبان خانه شب را خواب نرفتند از اينجاست كه زدن در خانه

 .است

كه رنگارنگ بوده با زيباترين چهره و بر گاو اند كه جم كاليلى؟ را به صورت انسان ديد  علماى ايران گفته: بابلى گويد

بوييد و گاو او از هفت گوهر كه عبارتند از زر، سيم، مس،  اى سوسن داشت كه مى سپيدى سوار و در دست دسته

قلع، آهن، سرب مركب بوده آن سوار نام مردم را آورده و صفات آنان را ياد كرده و از فروغ خويش بر صاحبان آن 

آميز تو  جم او را گفت اى زيباروى رنگارنگ و رنگ. گذاشت كرد و نور و روشنى او رو به كاهش مى نامها تقسيم مى

 كيستى؟

گويى چه مقصود دارى گفت من در  آيى و سخن مى جم گفت از اينكه ميروى و مى. آن سوار گفت من بخت هستم

دهى گفت بهركس  را به كدام شخص مىكنم جم گفت اين سيم و زر  اين كار بخت و اقبال را ميان مردم تقسيم مى

جم گفت در چه وقت بيش از هر زمان در جهان خواستگارى روى دهد گفت هنگامى كه ! كه خود سيم و زر دارد

 .برج ثور ميان آسمان باشد سپس اين سوار از نظر پنهان گشت

بپردازم و از نزد خويش چيزى  من بر اين سر بودم كه تا هنگامى كه در نقل ماههاى پارسى هستم تنها به حكايت آن

بر آن نيفزايم و چون كذب و محاالت و آراء ركيك بسيار در آنها راه يافته اگر در جاى خود دم از تصحيح اين اقوال 

گويم بخت و اقبال را در جهان اوقاتى خاص است كه شخص بآن نائل  ام از اينرو مى فروبندم ترك نصيحت كرده



عاها در آن هنگام به اجابت رسد و دعا با عزمى صحيح و اعتقادى قوى و توكلى راست گردد و اميد ميرود كه د مى

  گويم اگر در شما ايمان باشد شك مكنيد كه شود چنانكه در انجيل آمده بحق با شما مى مستجاب مى
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 .131آ او نيايد اگر باين كوه بگوييد پيش

واسطه ميان ما و اويند عنايتى به اصالح  133 اوند و آنانكه از مالئكه و ارواح پاك و كواكب مسخرهترديد نيست كه خد

آورين چيزى كه در اين مبحث است اين ميباشد كه  حال ما دارند و منتظر توبه و دعاى ما هستند و از شگفت

ان آن تير بايد سر به باال باشد و چون بندند و پيك كنند كه تيرى بر دكل كشتى مى دريانوردان از بازرگانان نقل مى

بادهاى طوفانى وزيدن گرفت و باران و امواج زياد شد، به قسمى كه كشتى در ورطه هالك افتاد دست به دعا 

 -خواهند بارهاى خود را براى سبك گشتن كشتى به دريا بريزند و در چنين حالى -ريزند و مى برداشته و اشگ مى

ى فيلى است و با  خورد كه هريك به اندازه دور اشيايى همچون كواكب درخشان به چشم مى نگرند كه از انگيز مى غم

 .دهند يابند و يكديگر را به سالمتى مژده مى ديدن اين موجودات خود را از غرق شدن ايمن مى

نند و در آسمان بي دهد كه در يك شب سه تا چهار مرتبه آنها را مى هرچند دريا بحرانى و موج را باشد و بسا روى مى

خورد و جالينوس فاضل و جمعى ديگر از  هاى ديگر بيشتر به چشم مى اى از دريا از پاره ابر از آسمان صاف و در پاره

كنند و اگر هنگام دعا به اشكال كواكب استعانت جسته شود و به صحرا  مردم متفحص اين حكايات را تصديق مى

گردد و قدماى يونانيان وقتى  هموم دنيوى فارغ شود استجابت دعا قويتر مىرفته شود و آوازها بلند گردد و قلوب از 

 خواستند دعا كنند مى
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گزيدند كه مشترى در وسط السماء باشد با راس آن و زهره در طالع باشد و برخى از آنان هنگامى را  وقتى مى را مى

دو كوكب سعد در طالع و ديگرى در رابع باشد زيرا يكى از اين دو كوكب دليل عافيت كردند كه يكى از  انتخاب مى

كردند كه يكى از اين دو كوكب در تاسع باشد زيرا اين كار مربوط  اى ديگر يونانيان وقتى را انتخاب مى است و دسته

دو كوكب نحس . را موافق درآيدبه دين ميباشد و ديگرى در رابع پس از آنكه موضعى از فلك با شكلى از خورشيد آن

 .با آن دو به معادات برنخاسته باشد و ماه هم باين دو سعادت بخشد

 .اتصال آنرا به كواكبى كه دعا از جنس آنست اتصالى محمود و قوى و مقبول گرداند

 :اى كه بر اوقات دعا مقصور كرده گويد يعقوب بن اسحاق كندى در رساله

                                                           
منتق ل شو البته منتق ل ميشد و هيچ امرى بر شما    گفتيد از اينجا بدانجا گويم اگر ايمان بقدر دانه خردلى ميداشتيد بدين كوه مى بشما مى» -( )   5 

گويم هركه بدين كوه گويد منتق ل شو بدريا افكنده شو و در دل خود شك   زيرا كه هر آينه بشما مى» مجددا در انجيل ديگر آمده« محال نبود
 .«شود شود هر آينه هرآنچه گويد بدو عطا مى نداشته باشد يقين دارد آنچه گويد مى

و با  ( صابئين) پرستان اى خرافى از علم تنجيم است و يادگار ستاره ن عقيده كه كواكب مسخره واسطه ميان ما و خداوند ميباشند عقيدهاي  -( )  55 
 .آنكه بيرونى مردى عالم است گاهى از تأثير عصر خويش خالى نيست



كف الخضيب در مقارنه باشند و آن سال هزار و سيصد و ده اسكندرى در بيست و  هر وقت قمر و عطارد با كوكب

گردد و هر  يك درجه و نصف عشر درجه برج حمل است دعاى شخص درباره بدن و صالح كالبد شخص مستجاب مى

نيمه عمر  وقت كه شمس با آنها در حال اقتران درآيد دعا براى غنا و طلب شجاعت به اجابت ميرسد ولى اين دعا در

گردد اما اگر زحل در اقتران با آنها باشد در حالتى كه سعد است دعاى داعى از نيمه عمر تا  او قبول درگاه خداوند مى

شود ولى اگر در حالى باشد كه زحل منحوس است او  آخر عمر قرين به اجابت است و داعى مسعود و خوشبخت مى

شود و ضد اميد و خواهش آنان تحقق  اند مى معكوس آنچه را خواستهگردد زيرا برخى از ادعيه  فقير و ناتوان مى

 .يابد مانند دعاى اهل طبرستان كه در ايام حسن بن زيد علوى كه دچار خشگسالى شده بودند مى

 گروهى سوى كوهساران شدند
 

 به فرياد خواهان باران شدند

 

باره گفته  هاى آتش به هوا رفت و ابو العمر در اين و زبانه سوزى افتاد هنوز دعا به پايان نرسيده بود كه در شهر آتش

 :است

  خرجوا يسئلون صوب غمام
 

  فاجيبوا بصيب من حريق
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  جائهم ضد ما تمنوه اذ جائت
 

  قلوب محشوة بفسوق

 

شود و اگر زهره مقارن آن شود  و ظلم ظالم مستجاب مى و اگر مشترى مقارن آن شود دعاى مظلوم در اغائه از ستم

شود لكن عمرش كم ميشود و اگر مريخ مقارن گردد داعى در چنين  دعاى داعى درباره خواستن مال مستجاب مى

ها و  شود و درباره ديگر عزائم و افسون كند ظالم بوده و از اجابت محروم مى موقعى بر كسى كه درباره او دعا مى

 .توان در اين باب بيان كرد -لسمات همين دستورها نيز صادق است هرچند همه را نمىساختن ط

  ماه بهمن

اند و بهمن نام فرشته موكل بر بهائم است  روز دوم آن روز بهمن عيد است كه براى توافق دو نام آنرا بهمنجنه ناميده

هاى ماكول با  هايى از جميع دانه در ديگ كه بشر بآنها براى عمارت زمين و رفع حوائج نيازمندند و مردم فارس



كند و اين روز را در  گويند كه حافظه را اين غذا زياد مى خورند و مى پزند و آنرا با شير خالص مى گوشت غذايى مى

ها و جويها و روغن گرفتن و تهيه بخور و سوزاندنيها خاصيتى مخصوص بدين روز است  چيدن گياهها و كنار رودخانه

داد و سود اين اشياء در اين روز بيشتر  گمانند كه جاماسب وزير گشتاسب اين كارها را در اين روز انجام مىو بر اين 

 .از ديگر روزهاست

روز پنجم روز اسفندارمذ است كه نوسره يعنى سره جديد يا بر سره يعنى فوق سره گفته ميشود زيرا پنج روز پيش 

نده و روز دهم اين برج روز آبان عيد است كه آنرا سده گويند يعنى صد و از سده است و آن از بيوراسب به يادگار ما

اند كه هرگاه روزها و شبها را جداگانه بشمارند  آن يادگار اردشير پسر بابكان است و در علت و سبب اين جشن گفته

يومرث، پدر بشر، آيد و برخى گويند سبب اين است كه در اين روز زادگان ك ميان آن و آخر سال عدد صد بدست مى

درست صد تن شدند و يكى از خود را بر همه پادشاه گردانيدند و جمعى برآنند كه اينروز عيد هوشنگ پيشدادى 

آيد از اينرو  اند در اين روز جهنم از زمستان به دنيا بيرون مى اى هم گفته است كه تاج عالم را بدست آورد و دسته

 افروزند تا شر آن برطرف گردد آتش مى
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كه تا مضرت آنرا برطرف كنند تا اينكه در خانه ملوك در اين شب رسم شده كه آتش بيفروزند و . كنند و تبخير مى

نشينند و  پرانند و در كنار اين آتش مى اندازند و مرغها را در شعله آن مى ور گردد وحوش را بآتش مى چون شعله

 .(برد انتقام بكشد خداوند از هركس كه از ايالم و ايذاى حيوانات غير موذى لذت مى)شوند  غول مىبلهب و لعب مش

ايرانيان پس از آنكه كبس از ماههاى ايشان برطرف شد در اين وقت منتظر بودند كه سرما از ايشان برطرف شود و 

ماه بگذرد ميشمردند و آخر زمستان ده روز كه  ندوره آن منقضى گردد زيرا ايشان آغاز زمستان را از پنج روز كه از آبا

ماه ميگذشت ميشد و اهل كرج اين شب را شب گزنه ميگويند يعنى شبى كه در آن گزيدن زياد است و  از بهمن

اند سبب اينكه در اين شب آتش روشن ميشود  گزد و گفته مقصودشان اين است كه سرما شخص را در اين شب مى

ار گذاشته بود هر روز دو نفر بياورند و براى مارى كه بدوش او بود دماغ آنها را غذا قرار اين است كه چون ضحاك قر

دهند و شخصى كه موكل باين كار بود پس از آمدن ضحاك به ايران ازمائيل نام داشت و اين شخص موكل يكى از 

وند ساكن شود و به آنجا برود و براى بخشيد و او را امر ميكرد كه بجبل غربى دما اى مى اين دو را آزاد ميكرد و توشه

اى بسازد و در عوض اين شخص كه آزاد شده بدو مار دماغ قوچى ميخورانيد و اين دماغ را با دماغ يك نفر  خود خانه

ديگر كه كشته شود مخلوط ميكرد و چون فريدون ضحاك را گرفت ازمائيل را حاضر كرد و خواست كه او را پاداش 

را كه از قتل بازداشته بود فريدون را اخبار كرد و يك رسول از فريدون خواست كه بكوه  بخشد ازمائيل اشخاصى

دماوند برود كه تا حقيقت قضيه را بفريدون ارائه دهد و چون ازمائيل بكوه دماوند رسيد آزادشدگان را امر كرد كه بر 

ماه بود و  ين واقعه در شب دهم بهمنهاى خود هريك آتشى بيفروزند تا شماره ايشان زياد بنظر آيد و ا بام پشت

ها كه تو آزاد كردى و از آنجا برگشت و فريدون را بآنچه ديده بود اخبار كرد و  قدر خانواده چه: فرستاده فريدون گفت

  فريدون از شنيدن اين
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ديد سپس، ازمائيل را جزو نزديكان خود گردانيد و واقعه خيلى مسرور شد خود او بدماوند رفت و آزادشدگان را 

 .گذاشت( مه مغان)دماوند را تيول او كرد و او را بتختى زرين نشانيد و نامش را مسمغان 

اند كه اين دو مار در شانه ضحاك ظاهر بودند و خوراك آنها مغز دماغ مردم بود  نيز در دو مار ضحاك بيوراسپ گفته

گرفت و براى اينكه درد آنها آرامش و تخفيف يابد دماغ آدمى را بايد  م بود كه بسيار درد مىاند كه دو زخ و نيز گفته

 .بدان زخمها ماليد

آورى بود و اگرچه امكان دارد ولى خيلى دور است زيرا  اما عقيده ما درباره اين دو مار اين است كه بسيار چيز شگفت

شود و همچنين حيوانات ديگرى، و برخى  از گوشت توليد مى آيند و شپش نيز برخى از حيوانات از گوشت عمل مى

آيند چنانكه حكايت شده  اند از جايگاه اولى خويش بيرون نمى حيوانات هستند كه با آنكه بكمال موعود خود رسيده

شود و باز بشكم  آورد و بچريدن علف مشغول مى در بالد هند حيوانى است كه از فرج مادرش سر خود را بيرون مى

مادر خود فروميرود و تا هنگامى كه نيرومند نشده و از خود اطمينان نيافته كه در پس روى و پيش روى مادر خود 

اند سبب اينكه تا اين حيوان از شكم مادر خود بيرون آيد فرار ميكند اين  آيد و گفته بدود از شكم او كامال بيرون نمى

ميترسد و عادت مادرش اين است كه چون نوزاد خود را ديد  است كه زبان مادرش خيلى خشن است و از اين زبان

شروع ميكند كه آنرا بليسد تا آنكه گوشت آنرا از استخوانش جدا كند و نميشود اين مطلب را انكار نمود زيرا مشاهده 

ا گلى شوند چنانكه ابو عثمان جاحظ حكايت ميكند كه در عكبر شده است كه حيوانات از اشياء ديگرى نيز متولد مى

 .را ديدم كه نيمى از آن جرد شده بود و نيم ديگر همانطور كه باقى مانده بود و هنوز حيوان نشده بود

  آيد چون آنرا در آب نيز از موهايى كه با پياز خود از گوشت بيرون مى
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 .شود ا كمتر طول بكشد مار از آن توليد مىو يا جاهاى نمناكى در فصل تابستان بگذاريم و سه هفته ي

 .اند جماعتى در گرگان مرا حكايت نمودند كه بعينه همين مطلب را در آنجا ديده

هاى يك نوع درختى است كه در ساحل بحر بروى ريگها گسترده  كند كه در درياى هند شاخه جيهانى حكايت مى

پرد و تولد كژدمها از گل و بادروج و تولد زنبور  گردد و مى ىشود و زنبور عسل م كم اين برگ كنده مى شود و كم مى

عسل از گوشت گاو و نوع زنبور از گوشت اسب نزد علماى طبيعى معروف است و ما خود حيواناتى ديديم كه از نبات 

 .130متولد شدند سپس توالد كردند و نوع آنها باقى ماند

كه بهمين نام معروف است و در قم و نواحى آن رسومى از  روز بيست و دوم بادرود است و در اين ماه عيدى است

شوند كه مانند رسوم ديگر اعياد است چنانكه در اصفهان در ايام نوروز بازارى بپا  شرب و لهو براى اين عيد قايل مى

اين شود و عيد ميگيرند و آن را در اصفهان كژين گويند و فقط فرق بادروز و كژين است كه آن يك روز است و  مى

 .يك هفته
                                                           

دارد و پاستور محال بودن آنرا ثابت كرده و از جماد حيوان توليد  تمام اين تولدها را كه بيرونى به تق ليد از حكما گفته تولد فجائى نام   -( )  59 
 .شود نمى



ام نيران است كه آن را در اصفهان آفريجگان گويند و تفسير و توضيح اين لفظ ريختن آب است و سبب آن  روز سى

است كه باران در زمان فيروز جد انوشيروان نباريد و مردم ايران به خشگسالى افتادند و فيروز بدين جهت چندين 

ها تعلق داشت هركس  را گشود و از مالهايى كه به آتشكدهسال از مردم خراج نگرفت و درهاى خزينه خود 

داد و آن اموال را تمامى به مردم ايران داد و مانند پدر از پسر خود از همه مردم و رعايا  خواست بدو وام مى مى

 جستجو كرد و

 844: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

نمرد سپس فيروز به آتشكده آذرخورا كه در فارس است در همه اين چند سال كه قحط و غال بود كسى از گرسنى 

رفت و در آنجا نماز خواند و سجده كرد و از خدا خواست كه اين بال را از اهل دنيا برطرف كند سپس به كانون آتش 

م اند و چنانكه بايد از پادشاهان تواضع كنند و سال رفت و ديد كه نگهبانان آتشكده و هرابده بر سر كانون ايستاده

بدهند نسبت باو ننمودند فيروز بسوى آتش برگشت و دست و بازوى خود را حوالى آتش گردانيد و سه مرتبه شعله را 

چسباند و شعله آتش بريش او گرفت ولى نسوزانيد و  به سينه خود گذاشت مانند دوستى كه دوست خود را بسينه مى

ان براى من و براى خبث باطن من است بمن بگو تا من خداوندا همه نامهاى تو فرخ است اگر حبس بار: فيروز گفت

خود را از ميان بردارم و اگر علتى ديگر دارد نيز مرا آگاه گردان و اهل دنيا را نيز از واقعه مطلع كن و بر خلق باران 

 .رحمت بباران

ى است كه از زر آنرا نشست و دنبكا چيز( دنبكا)سپس فيروز از كانون بيرون آمد و از قبه آتشكده بيرون شد و بر 

سازند ولى كوچكتر از آن است و رسم اين است كه بايد در مدخل آتشكده باشد كه تا چون پادشاه  مانند تخت مى

وارد شود بر روى آن بنشيند و هرابده و نگهبانان آتشكده بر گرد او جمع آيند و بر او چنانكه رسم ملوك است سالم 

: مه مؤبدان و و نگهبانان در اطراف پادشاه جمع آمدند و فيروز ايشان را گفتكنند و چون فيروز بر دنبكا نشست ه

سخت و مردم جفاكار هستيد چرا بمن در كانون سالم نداديد، ايشان گفتند كه چون ما در نزد  چه اندازه شما دل

 .پادشاهى كه از تو بزرگتر است ايستاده بوديم اين بود شرط ادب بجا نياورديم

ا تصديق كرد تا آنكه از شهر آذرخورا به سوى شهر دارا بيرون آمد و چون به موضعى رسيد كه در زمان فيروز ايشان ر

 ما روستاى كامفيروز است و در آنوقت صحرايى بدون آبادانى بود ابرى بر آسمان برخاست و چندان باريد
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آبها در سرادق و خيام شاه راه يافت و فيروز يقين كرد كه دعاى او مستجاب شده  كه مانند آن ديده نشده بود تا آنكه

و خداوند را سپاس گذارد در اين هنگام بود كه فيروز به مردم صدقه بسيارى داد و اموال زيادى بخشيد و مجالسى 

ه را كه كامفيروز است گذرانى و شادمانى گشت و از آن مكان بيرون نرفت تا آنكه اين د تشكيل داد و مشغول خوش

ساخت يعنى فيروز در اينجا بود كه بكام خود رسيد و همه مردمان از سرورى كه پيدا كردند از اين آبها بروى هم 

گيرند زيرا در اين روز بود كه  پاشيدند و اين رسم در ايران از آنوقت باقى و پايدار ماند و اين عيد را همه عيد مى مى

 .در اصفهان نيز در اين روز باران آمد براى ايشان باران آمد و



 جشن اسفندارمذماه و ديگر اعياد ماه اسفند

اند و معناى آن عقل و حلم  اسفندارمذماه روز پنجم آن روز اسفندارمذ است و براى اتفاق دو نام آن را چنين ناميده

ردوست و خيرخواه موكل است كار و عفيف و شوه است و اسفندارمذ فرشته موكل بزمين است و نيز بر زنهاى درست

نمودند و هنوز اين رسم  و در زمان گذشته اين ماه بويژه اين روز عيد زنان بوده و در اين عيد مردان بزنان بخشش مى

نويسند و  گويند و در اين روز افسون مى در اصفهان و رى و ديگر بلدان پهله باقى مانده و به فارسى مردگيران مى

كند و از آغاز  گويند ترياقى خواهد شد كه از زيان گزيدن كژدمها دفع مى كوبند و مى انار مى عوام مويز را با دانه

بسم اللّه : نويسند و آن افسون اين است را بر كاغذهاى چهارگوش مى( افسون)دم تا طلوع آفتاب اين رقيه  سپيده

از همه جز ستوران بنام يزدان و بنام جم و  الرحمن الرحيم اسفندارمذماه و اسفندارمذ روز بيستم دم و رفت زير و زبر

 .فريدون بسم اللّه بآدم و حسبى اللّه وحده و كفى

  چسبانند و ديوارى در اين روز سه تاى از اين كاغذها را بر سه ديوار خانه مى

 841: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

به ديوار چهارم هم از اين كاغذها بچسبانيم هوام و گويند اگر  گذارند و مى را كه مقابل با صدرخانه است خالى مى

يابند كه از آن خارج شوند و سرهاى خود را بقصد خروج از خانه بلند  شوند و راهى نمى حشرات سرگردان مى

 .كنند و خاصيت اين طلسم اين بود كه ذكر شد مى

گرد مانند دينار رازى  ى را نمىگردد كه طلسم شده و عقرب در آنجا كس دهد كه جايهايى ديده مى گاه روى مى

جرجان كه ده فرسخ بسمت خراسان است و در زير هريك سنگ آنجا مشتى كژدم است و مردم آنها را با دست خود 

گزند ولى چون اين كژدمها را از آنجا بيك پلى باندازه پرتاب تيرى  نمايند و كژدمها نمى كنند و بازى بآنها مى مس مى

 .كشد گزد كه فى الفور مى نان آدمى را مىدور است بيرون ببرند چ

گزد و ابو الفرج زنجانى مرا گفت كه در زنجان جز در  ايست كه كژدم آنجا مردم را نمى اند كه در طوس قريه نيز گفته

شود و اگر در شب كسى به قبرستان نامبرده برود و قدرى از عقربهاى آنجا را جمع  مقبره مازندرانيها عقرب ديده نمى

 .گردند بيند كه بزودى باز به جايگاه نخستين خود برمى و ببرد جاى ديگر بريزد مىكند 

ى اراده از شخص افسونگر  اند بطالنش آشكار است زيرا محال است كه قوه ها كه گفته ولى بعقيده من اين افسانه

رايط طلسمات در اين تجاوز كند و بشخص افسون شده برسد و نيز ادوار كواكب با سالهاى فارسى مخالف است و ش

ادوار جمع نيست ولى ما با همه اين اشكاالت در كتاب عجائب الطبيعه و غرائب الصناعيه درباره نيرنگها و طلسمات و 

  اى كه در دلهاى عارفان نهال حقيقت كشت عزائم باندازه

 841: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

ر خدا بخواهد و عمرى بدهد در آينده گفتگو خواهيم كرد انه قدير كنيم و شبهه را از قلوب اهل شك رفع كنيم اگ

 .عليه



گاه نام دارد و در اين روز  روز يازدهم روز خوراست كه اول گهنبار دوم باشد و آخر آن روز ديبمهر است كه مديوشم

 .بود كه خداوند آب را آفريد و روز شانزدهم روز مهر است كه آن را مسك تازه گويند

 .هم روز فروردين است كه آنرا نوروز انهار گويند و در آبهاى جارى عطر و گالب ميريزندروز نوزد

اى نيست و هركس از ايشان روزه بگيرد گناه كرده و كفاره آن طعام جماعتى از مساكين است و  مجوس را روزه

 .كند مجوس را در ايام ماههاى مذكور بازارهايى است كه باختالف بالد فرق مى

وله را در اين ماه دو روز است كه هريك از آن دو را جشن كردفناخسرو گويند يكى از آن دو روز، سروش از عضد الد

اى كه ساخت و يك فرسخ تا شيراز  ماه است و در اين روز بوده كه عضد الدوله آب را از چهار فرسخ بقصبه فروردين

ماه است و آن روزى است كه عضد الدوله در  ر آباناست و كردفناخسرو گويند بياورد و روز دوم روز هرمز است كه د

كشد  يزدگردى بود و در هر دو روز بازارى كه هفت روز طول مى 888بناى اين شهر شروع نمود و اين واقعه در سال 

 .آيند گردد و مردم براى لهو و شرب بدور هم گرد مى برپا مى

ت و نيز روزهاى مكروه و ايام منحوسى است و نيز روزهايى ايرانيان را در همه ايام سال روزهاى مختار و مسعودى اس

اى خاص عيد است و ايرانيان را در رؤيت مار در ايام ماه احكامى  است كه بنام عمومى خود در هر شهر براى طبقه

 .كنيم است و ما اين عقايد را در جدول اختيارات ذكر مى

 814: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

روز ماه را مختار دانستند كه بنام ماه كه خداوند آنرا براى قسمت خير و نعمت در دنيا آفريده موسوم از اين جهت 

 .كنند است و بدين سبب است كه از شروع بهالل تا آنكه بنقصان خود برسد حيوان و اشجار و نبات شروع بنمو مى

ها و  ست اما سبب نحسى اجتماع آن است كه جنگويند كه هر دو منحوس ا ايرانيان در دو روز اجتماع و استقبال، مى

شود و در  يابند كه در عالم فساد كنند و جنون و امراض دماغى در اين وقت در جهان زياد مى شياطين حرص مى

الخلقه خواهد شد و اگر  -ريزد اوالد متولد از آن ناقص شود و آبى كه برحم مى يابد و آبها كم مى اجتماع، دريا جزر مى

وقت مويى از جسد خود بكنند در مدت زيادى روييده خواهد گشت و اگر درختى در اين موقع بكارند ميوه در اين 

شود كه ماه هالل باشد و  آن پراكنده خواهد شد بخصوص اگر در اينروز كسوف نيز واقع شود و به عقيده ايرانيان نمى

  بول و پژمردگى خواهد يافتمرغى كه كه محفوظ است فاسد نشود و نرگس نيز در اين موقع ذ تخم

شود و بدين جهت است  گويد از اين جهت اجتماع مكروه است كه قمر كه دليل اجساد است متحرق مى مى 104 كندى

 .كه از بال و فنا بايد ترسيد

يابند و بدين  اما سبب نحوست استقبال اين است كه به عقيده زردتشتيان غوالن و ساحران بارواح مكدر ولع مى

شود و در استقبال  يابد و آبها زياد مى شود و در اين وقت آب درياها امتداد مى ارى صرع در اين ماه زياد مىجهت بيم
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آيد و درختى  هر آبى كه به زهدان بريزد طفل متولد از آن زائد الخلقه خواهد شد و مويى كه كنده شود زود در مى

 101روى دهد كرم آنرا خواهد خوردكه در اين موقع كاشته شود بخصوص اگر در اين روز كسوفى 

 261؛ ص 1 ج ترجمه ؛ متن/ آثار الباقيه 
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 كند فصل دهم در اعياد ماههاى سغديان گفتگو مى

سغديان نيز ماههاى خود را مطابق چهار قسمت سال تقسيم كرده بودند، اول نوسرد از ماههاى سغدى اول تابستان 

يان ايشان و فارسيان در اوائل سالها و برخى از ماهها اختالفى نبود جز در آن پنج روز كه به سال ملحق شده بود و م

چنانكه در پيش بيان كرديم و از اين رهگذر چنين كردند كه پادشاهان را بزرگ بدارند و كارهاى خويش را با كارهاى 

آورد، روز اول سال دانستند چنانكه شاهان ديگر هم بر  ىآنان نسنجند و بازگشت جم پادشاه را كه خواهشها را برم

 .اند اين رأى بوده

اند كه سبب اختالف ميان آغاز اين دو قسم سال، تفاوتى است كه در ارصاد يافت  برخى از مردم بر اين گمان شده

روز ميدانستند كه شده چه، نياگان ايرانيان سال خورشيدى را سيصد و شصت و پنج روز و قدرى زيادتر از چهار يك 

دانستند و چون زردشت ظهور كرد و كيش  باندازه يك شصتم ساعت باشد و اين مقدار را جزو همان ربع روز مى

مجوسيت را بياورد و پادشاهان ايران از بلخ بفارس و بابل آمدند و بامور دينى خود اعتنا كردند ارصاد را نيز تجديد 

  سال سوم كبيسه باندازه پنج روز مقدم است پس حساب اول خود را ترك نمودند و ديدند كه انقالب صيفى بآغاز

 812: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

كرده و بآنچه برصد يافته بودند عمل نمودند و اهل ماوراء النهر بهمان حال پيشين باقى ماند و آن سال را كه احوال 

 .يل ساليان ايشان بدين جهت اختالف يافتآنرا مراعات و دقت كرده بودند اهمال كردند پس اوا

اند كه آغاز سال فارسيان و آغاز سال سغديان تا وقت ظهور زردشت يكى بود و چون  برخى چنين گمان كرده

فارسيان پس از زردشت پنج روز را بآخر هر شهرى از شهور كبيسه نقل كردند چنانكه در پيش گفتيم و اهل سغد از 

ها بود نقل ندادند در آخر شهور ساليان ايشان باقى مانده و پنجه زايده در ماههاى فارسى همانجا كه موضع حقيقى آن

 .ماه باقى ماند پس از اهمال كبيسه در آخر آبان

اهل سغد را در ماههاى خود اعياد بسيارى در روزهاى معلوم و روزهاى گرانمقدارى است كه مانند اعياد و ايام 

 :از آنها اطالع يافتيم بقرار ذيل استفارسيان است و آنچه را كه ما 

روز اول آن نوروز سغديان است كه نوروز بزرگ باشد و روز بيست و هشتم آن زردشتيان بخارا را عيدى است  -نوسرد

ها نزد آنان  شوند و اين آغام اى كه نزديك قريه رامش است جمع مى نامند و در آن عيد در آتشكده كه رامش آغام مى
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شوند و اين عيد براى  د است و در هر دهى كه باشند نزد رئيس خود براى خوردن و آشاميدن جمع مىعزيزترين اعيا

 .ايشان در چندين نوبت است

 .ما از اين عيد خبرى نداريم -جرجن

 .روز دوازدهم آن ماخيرج اول است -نيسنج

بيسكند، عيدى  -ب -ن -ربيكندنكح آغام است و اين روز براى ايشان د -ب -ن -روز هفتم آن بمكح آغام -بساكنج

شوند و روز دوازدهم ماخيرج دوم است و روز پانزدهم عمس خواره ميباشد و در اين روز  است كه در آنجا جمع مى

  طعام و شراب

 818: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 .خورند ات مىنمايند و خمير و ميوه و نبات كنند و از آنچه با آتش پخته شود اجتناب مى را ترك مى

شود يعنى آشاميدن عصير خالص و ناب و روز  خواره گفته مى خواره است كه بامى روز هيجدهم آن بابه -اشناخندا

 .خواره است بيست و ششم كرم

شود و در روز پانزدهم آن در  روز سوم آن عيد كشمين است و در اين روز در قريه كمجكت بازارى بپا مى -مژيخندا

 .شوند و هفت روز اين بازار بپاست گردد و بازرگانان از آفاق و اطراف در آنجا جمع مى پا مىطواويس بازارى ب

گويند و در  روز اول آن نيم سرده نام دارد و معناى آن نيمه سال است و روز دوم آنرا من عيدخواره مى -فغكان

خورند و برخى از مردم نيم  در آنجا مى اند شوند و چيزى را كه از آرد گاورز و روغن و شكر پخته ها جمع مى آتشكده

دانند كه تا بنابر رأى فارسيان اول مهرماه باشد با آنكه واجب اين است كه چون  سرده را پنج روز پيش از موقع مى

گويند و روز بيست و پنجم  شش ماه و دو روز و نيم از سال بگذرد نيمه سال باشد و روز نهم آن را تسيس آغام مى

 .واره استخ آن اول كرم

 .خواره است روز نهم آن آخر كرم -آبانج

 .خبريم بكلى ما از آن بى -فوغ

سغديان را در اين روز از پنجم تا پانزدهم آن عيدى است و پس از آن مسلمانان را در شرغ بازارى بپا  -مسافوغ

 .انجامد شود كه هفت روز بطول مى مى

 .روز بيست و چهارم آن باذامكام است -ژيمدنج



كنند و بر آنان نوحه ميزنند و رويهاى خود را  در آخر اين ماه اهل سغد بر مردگان پيشين خود گريه مى -مخشو

نمايند و  برند چنانكه ايرانيان در فروردگان به همين طريق رفتار مى خراشند و براى مردگان طعام و شراب مى مى

  سبب

 814: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

كنند اين است كه پنجه دزديده شده اهل سغد چنانكه در پيش گفته شد در آخر  اين ماه اين كار را مىاينكه در آخر 

ها در ايامى كه نامهاى آن در هر ماه يكى است بازارهايى است كه در  اين ماه است و اهل سغد را در دهكده

 .گردد هاى بخارا و سغد بپا مى دهكده

 814 :، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 فصل يازدهم در اعيادى كه در ماههاى اهل خوارزم است گفتگو ميكند

اند و علت اين مخالفت همان است كه درباره  اهل خوارزم با اهل سغد در آغاز سال و ماه همراهند و با ايرانيان مخالف

د ايشان اول ناوسارجى اهل سغد گفتيم و رسوم خوارزميان در اين اعياد مانند رسوم سغديان است و اول تابستان نز

است و ايشان را در آنوقت اعيادى است كه پيش از اسالم معظم ميداشتند و بر اين گمانند كه خداوند عزيز ايشانرا 

امر نموده كه اين اعياد را بزرگ دارند و نيز روزهاى ديگرى را كه از آثار پيشينيان خود بود بر اين روزها بيفزودند و 

اند و از  مجوس خوارزم جز مشتى كه غلو و تعمق در دين خود ندارند و بظواهر اقتصار كردهاكنون از بازماندگان 

شود حتى اينكه ايشان اعياد را تنها بمعرفت ابعاد آنها  اند كسى ديگر يافت نمى معانى و حقيقت دين زردشتى غافل

د و ايام آنان كه بدين ايشان ربطى ندارد اند و اما اعيا كنند و از مواضعى كه در شهور دارند چشم پوشيده استعمال مى

 :از قرار ذيل است

 .روز اول آن عيد آغاز سال است و چنانكه گفتيم آن روز جديدى است -ناوسارچى

 .اند در آن چيزى ذكر نكرده -اردوشت

  روز اول آن اريجاسوان نام دارد و اين روز پيش از اسالم هنگام -هروداد

 811: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

اش اين است كه بزودى از لباس  اند در اصل اريجهاس چوزان بوده و ترجمه شدت گرما بود و از اينجاست كه گفته

بيرون ميشوند يعنى هنگام آن ميرسد كه برهنه گردند ولى در زمان ما با وقت زراعت كنجد و ديگر چيزهايى كه با 

 .را در موقع اين زراعت ميدانندشود موافق شده از اينرو اين عيد  آن كاشته مى



روز پانزدهم آنرا اجغار گويند كه بمعناى آتش افروختن و شعله است و در زمانهاى گذشته اين عيد اولين  -چيرى

وقتى بود كه بآتش افروختن نيازمند ميشدند و هوا در پاييز متغير ميشد ولى اين عيد در زمان ما بميان تابستان 

 .شمارند آنوقت گندم پاييزه ميكارند جغار مىرسيده و هفتاد روز از ا

 .اند در اين روز چيزى نگفته -همداذ

روز اول آنرا فغبريه مينامند و گويند كه در اصل فغربه بوده يعنى بيرون آمدن شاه زيرا ملوك خوارزم در  -اخشريورى

ى ميرفتند و اتراك غز را از چنين وقتى براى اينكه گرما تمام شده بود و سرما روى كرده بود بجايگاه زمستان

 ساختند، سرحدات خود بيرون مينمودند و اطراف كشور خويش را از وجود آنان پاك مى

آلود است و در اين روز از سرما در پناهگاهها  روز اول آن از داكندخوار ميباشد و معنايش خوردن نان پيه -اومرى

 .ن چرب ميخوردندهاى افروخته جمع ميشدند و نا رفتند و در كنار آتش مى

دانستند  روز سيزدهم آن عيد چيرى روچ است و چنانكه ايرانيان مهرگان را بزرگ ميدارند ايشان اين روز را بزرك مى

 .و روز بيست و يكم آن عيدى است كه رام روچ نام دارد

 .اند در اين ماه چيزى ذكر نكرده -ياناخن

 .اند همچنين در اين ماه چيزى ذكر نكرده -ادو

اخيب است و براى اينكه زياد در زبانها دور ميزد  روز پانزدهم آن نيمخب نام دارد و ميگويند كه در اصل مينچ -ژدريم

تصحيف شد و نيمخب گفته شد و معناى آن شب مينه است و مينه نام زنى است كه يكى از ملوك و بزرگان خوارزم 

 بود و
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ل مستى با جامه ابريشم از كاخ خود بيرون شد و آنوقت بهار بود و در بيرون كاخ بيفتاد و خوابش برد و شبى در حا

ميرد اين بود كه نام  شب سرما خورد و مرد و مردم در شگفت شدند كه در اينوقت از بهار چطور انسان از سرما مى

اريخ دانستند و اين روز در زمان ما بموقع حقيقى اى خارج از عادت كه در غير وقت خود روى داده ت آنرا براى قضيه

خود پيشى گرفته و عامه آنرا در نيمه زمستان ميگيرند، در اين روز و روزهاى چسبيده بآن اهل خوارزم بخور و دود و 

 .اند آشكار ميكنند بويهاى طعامى را كه براى رفع غوائل جن و ارواح موذى گذاشته

اجب است بخصوص كه اگر برخى از امور نفسانى را مانند عزائم و افسونها و دعاهايى اين كار از روى حزم و احتياط و

را كه چون افاضل حكماء چون جالينوس تأثيرات ارواح سوء را در اين عالم ديدند جايز دانستند بر آن بيفزاييم و نيز 

 .اع و اصناف آن بر اين مطلب افزوده شوداگر برخى از امور وابسته بكواكب را از قبيل اوقات مستعدّه و اختيارات با انو



حزم و احتياط اقتضا ميكند كه بر اشخاصى كه براى ابطال اين امور و تكذيب آن جزو ريشخند و سخريه و چانه 

باالكشيدن دليلى ديگر ندارند وقعى نگذاريم و گفته آنانرا گوش ندهيم و جمعى زياد از فالسفه بجن و شياطين 

جن و شياطين را حيوان هوايى و نارى توصيف كرده و آنانرا نيز انسان نام نهاده و يحيى نحوى معتقد بودند و ارسطو 

اند كه جن و شياطين جانهاى پليدى است كه پس از  بوجود جن و شياطين اعتراف داشته و فالسفه ديگر گفته

كنم كه مانى  روى ميآورند و گمان مىاند بكالبد خود  اند و حقيقت را نشناخته جدايى از كالبد براى اينكه حيران بوده

 .در كتب خود بهمين موضوعات اشاره كرده هرچند كه عبارات و اشارات او با الفاظى ركيك است

 .اند اخمن در اين ماه چيزى ذكر نكرده

اسبندارمجى روز چهارم آنرا خيژ نامند يعنى روز قيام و در روز دهم عيدى است كه وخشنكام نام دارد و وخش نام 

  اى است كه بهمه آبها بويژه بنهر جيحون فرشته
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 .موكل است و روز بيستم اين ماه اينجه نام دارد كه معناى اين لفظ گلدان است

د خوارزميان را پس از اين اعياد كه گفته شد اعياد ديگرى است كه در احوال دينى خود بآنها نيازمندند و آن اعيا

منحصر در شش عيد است عيد اول بنخجاچى ريد نام دارد كه روز يازدهم از ناوسارجى است و عامه خوارزميان آنرا 

ناوسارجكانيك نامند باضافه بماهى كه اين عيد در آن است و عيد دوم ميث سخن ريد نام دارد كه روز اول از چيرى 

م ديگر آن اجغارمينيك است كه باضافه باجغار ناميده شده گويند يعنى كدويى و نا است و نيز آنرا حاوردمينيك مى

چه پانزده روز پيش از اجغار است و عيد سوم را مذيان ريد نامند و آن روز پانزدهم از همداد است و نام ديگر آن 

انجمرذكانيك است و روز چهارم را ميث زرمى ريد گويند كه پانزدهمين روز از اومرى است و نام ديگر آن 

چكانيك است و عيد پنجم روز اول ازريمژد است كه كجذريكانيك نام دارد و عيد ششم ارثمين ريد موسوم خيررو

 .است كه نيز ارثمين دكانيك گويند و آن روز اول از اخمن است

خوارزميان در پنج روز آخر از اسبندارمجى و پنج روز ديگرى كه درپى آن است و ملحق باين ماه مانند اهل فارس در 

 .گذارند هاى فروردگان براى ارواح مردگان در گورستانها غذا مىروز

 شناختند استدالل بيرونى بر اينكه خوارزميان از اعراب بروج را بهتر مى

بستند و احكام خويش را از آن استنباط ميكردند و اين منازل را در  خوارزميان منازل قمر را در حساب خود بكار مى

توانستند اين كار را انجام دهند و بوجه حسن در اين  حفظ كرده بودند و اشخاصى كه مىلغت ايشان نامهايى بود كه 

حساب نظر نمايند از ميان رخت بربستند و از دالئل خيلى روشن بر اين مدعا آن است كه منجم را در لغت خوارزمى 

ه است و اين منازل را خوارزميان هاى ما اخروينيك گويند يعنى كسى كه ناظر بمنازل ماه باشد چه، اخرو يكى از خانه

خواندند و ايشان از تازيان برجها را  گانه قسمت كرده بردند و بروج را در لغت خود بنامهاى مفردى مى ببروج دوازده

  شناختند و شما را بر اين بهتر مى
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اند موافق نامهايى است كه اشخاصى كه اين  ن بر بروج گذاشتهمطلب اين قضيه آگاه ميكند كه نامهايى كه خوارزميا

اند مخالفت كرده  اند و با اعراب كه نامهايى مخالف صور بروج بر آنها نهاده اند بر آنها گذاشته برجها را تصوير نموده

رزم گاهى اين حتى اينكه جوزاء را در جمله بروج بجاى توامين گذاشتند با آنكه جوزاء صورت جبار است و اهل خوا

 .برج را اذوپچكريك گويند و معناى آن ذو الصنمين است و مقتضاى با دو پيكر اين معنا ميباشد

اند كه در طول بر سه برج و مقدارى استيالء يافته بغير از آنچه عرض  نيز اعراب برج اسد را از عده صورى تصوير كرده

اى را كه در سينه سرطان است يعنى نثره را  اند و لخطه انستهدارد چه، تازيان دو سر دو پيكر را ذراع مبسوط اسد د

 .اند بينى اسد محسوب داشته

اند و دست عذراء را كه سماك اعزل است يكى از دو  تازيان سينه عذراء را كه عواء باشد دو ورك اسد محسوب داشته

تازيان صورت اسد بر برج سرطان و اسد و اند پس بنابر رأى  اند و رامح را ساق ديگر اسد تصوير نموده ساق آن دانسته

 .اى از صور شمالى و جنوبى گسترده شده با آنكه حقيقت امر غير از اين است اى از برج ميزان و عده عذراء و پاره

  شناسى اعراب و تفضيل عجم و عرب رد بر كتاب تفضيل عرب بر عجم و انتقاد از ستاره

اند تأمل كنيم خواهيم ديد كه اعراب از علم بروج و صور خيلى  ثابت نهاده چنين اگر در نامهايى كه براى ستارگان هم

نمايد و در تمام كتابهاى خود سخن را بدرازا  دور بودند هرچند ابو محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبه جبلى تهويل مى

تارگان و طلوع و غروب كشانيده و بخصوص در كتابى كه در تفضيل عرب بر عجم نوشته چنين پنداشته كه تازيان بس

دانسته و يا تجاهل كرده كه در تمام امكنه زمين برزگران و  دانم آيا نمى اند و من نمى آنها از همه امم داناتر بوده

چوپانان ابتداى اعمال خود و معرفت اوقات را باندازه اعراب ميدانند و كسى كه جز آسمان سقفى ندارد و طلوع و 

م ادامه دارد مبادى كارها و شناسايى اوقات خود را، خواهد بكواكب تعليق نمود و تنها غروب كواكب بر آن بيك نظا

  اعراب را اين يك خصوصيت
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آوردند و  ها درمى شناختند اعراب با شعار و اسجاع و ارجوزه زدند و يا مى بود كه آنچه را امم از حق و باطل حدس مى

رسيد و اگر در كتب انواء و بخصوص كتابى را كه  كردند و از اين جهت بيكديگر امور مذكور بطور ارث مى حفظ مى

اينمرد بنام مناظر النجوم نوشته و بآنچه كه ما برخى از آنها را در اواخر كتاب وارد كرديم تأمل كنيد خواهيد دانست 

اند ولى اينمرد در هر  دانند چيزى بيشتر ندانسته ه مىكه اعراب از علم هيئت جز آن اندازه كه برزيگران هر بقع

مبحثى كه وارد ميشود افراط ميكند و از اخالق جبلى كه استبداد به رأى است خالى نيست و كالم او در اين كتاب 

انيان هايى كه با ايرانيان دارد داللت ميكند زيرا باين اندازه هم راضى نشد كه اعراب را بر اير ها و دشمنى بر كينه

ترين مخلوق دانسته و از آنچه خداوند در سوره توبه تازيان را بكفر و  برترى دهد بلكه ايرانيان را ارذل امم و پست



و امور زشت ديگرى را بايرانيان نيز نسبت داده كه اگر  102 دشمنى با اسالم وصف كرده بيشتر توصيف نموده

 .كرد را درباره اين دو گروه تكذيب مىهاى خود  پيشينيان اعراب را ميشناخت بيشتر از گفته

نامهاى منازل قمر در لغت اهل سغد و اهل خوارزم مطابق اين جدول است و در آتيه در مبحثى كه از طلوع و سقوط 

 .كنيم صور منازل آنها را نيز ذكر خواهيم نمود منازل قمر بحث مى
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 جدول منازل قمر
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 فصل دوازدهم در مذهب خوارزمشاه در اعياد اهل خوارزم گفتگو ميكند

  كبيسه خوارزمشاهى بفرمان ابو سعيد خوارزمشاه

در كبس ماههاى خوارزميان مانند معتضد باللّه رفتار كرده و شرح قصه آن  108 ابو سعيد احمد بن محمد بن عراق

ا از بند رهايى يافت و به پايتخت خود برگشت از دانشمندانى كه در دربار او بودند پرسيد كه است كه چون در بخار

روز اجغار چه روزى است دانشمندان اين روز را براى او بيان كردند سپس پرسيد كه اجغار كجاى تموز قرار دارد؟ 

ت تا آنكه چون هفت سال گذشت از اين پرسش را نيز پاسخ گفتند و ابو سعيد اين جواب را همچنان در خاطر داش

محاسبان همين پرسش را از نو اعاده كرد و همان پاسخ پيشين را شنيد و چون بر كبائس آگاه نبود اين حساب را 

انكار كرد و فرمود تا خراجى و حمدكى و منجمان ديگر را كه در آن عصر بودند حاضر كنند و حقيقت حال را از 

مطلب را براى او مشروح ساخته و گفتند كه ايرانيان و خوارزميان با سالها چه  ايشان سؤال كرد و بطور تفصيل

ميكنند، ابو سعيد گفت روش ايرانيان و اهل خوارزم كهنه و تباه شده و از خاطرها بجهت كهنگى فراموش و زدوده 

  گشته و توده مردم تنها بروز اجغار اعتمادى بسزا دارند و مراكز فصول
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كنند بدين گمان كه روز اجغار ثابت است و تغيير ناپذير و اجغار وسط تابستان است  چهارگانه را بدين روز تحديد مى

كنند و مردم  ميانه زمستان و رعايا اوقات معلومى را براى زراعت و فالحت از روى همين روزها معلوم مى 104 و نيمخب

نند مگر پس از آنكه سالهاى زيادى بگذرد و از اينجاست كه در اخذ ابعاد از روز اجغار نميتوانند بكبيسه توجه ك

اختالف ميان ايشان يافت شده بطورى كه جمعى تصور ميكنند چون شصت روز از اجغار بگذرد بايد گندم كاشت و 

                                                           
تر هستند و از ديگر امم سزاوارترند كه   اعراب در كفر و نف اق سخت: ش اين استا اى كه در سوره توبه در مذمت اعراب است ترجمه آيه  -( )   9 

 .حدود و احكام خدا را ندانند
 .نام او آورده شده 45اين شخص پدر شهيد محمد خوارزمشاه است كه آخر صفحه    -( )   9 
 .در كتاب تفهيم نيمخت است -( )  91 



از شصت روز كمتر بگذرد پس  اند كه بايست اى بر اين عقيده برخى ميگويند كه بايد از شصت روز بيشتر بگذرد و پاره

ها  اى بينديشيد كه روز اجغار همواره بيك حال ثابت و پايدار بماند و در اوقات غير مختلف سال بهتر آن است كه چاره

 .اى را كه از آن روز آغاز ميكنند اختالف نيابد بيك طريق باقى باشد تا در نتيجه ازمنه

ار آن است كه بايد مبادى ماههاى خوارزمى را در روزهاى مفروض از منجمان نامبرده گفتند كه يگانه چاره اين ك

ماههاى روم و سريانيان قرار دهيم چنانكه معتضد عباسى نيز بهمين راه رفته و بايد كه سالها مطابق كبيسه روميان و 

مطلب اجتماع كردند اسكندرى اين كار را انجام دادند و در اين ( 1214)سريانيان كبيسه شود، و باتفاق آراء در سال 

كه آغاز ناوسارجى روز سوم نيسان سريانى باشد تا اينكه همواره اجغار در نيمه تموز جاى گيرد و اوقات فالحت را 

منجمان مذكور مطابق اين تاريخ قرار دادند مثال چيدن انگور را براى خشك كردن وقت آن چهل روز است كه از 

انگور و گالبى براى آويختن كه از پنجاه و پنج روز از اجغار گذشته شروع اجغار بگذرد تا شصت و پنج روز و چيدن 

ميشود تا شصت و پنج روز همچنين همه اوقات زراعت را از وقت تلقيح و غرس اشجار و پيوند نمودن آنها و امور 

اسپندارمجى است  ديگرى را بر اين تاريخ قرار دادند و چون سال نزد روميان كبيسه باشد بالتبع روزهايى كه پس از

  تا شش روز كبيسه خواهد بود و اگر از خوارزمشاه
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 .104 هاى ديگر خود ملحق ميساختم جز اين تاريخ كه نقل شد تاريخ ديگرى بود بگفته

 .ماههاى قبطى دو قسم است مكبوس و غير مكبوس -اما شهور قبطيان

خبريم و نيز از شهور مكبوسى هم كه  اند ولى ما از آن بى ديگر در ماهها روش خاصى داشتهاگرچه مصريان مانند امم 

كنند كه نوروز قبطيان روز اول شهر توت است و در اين روز آب نيل  در عهد ما دارند آگاه نيستيم جز اينكه نقل مى

 .گردد وز بيستم اين ماه آب نيل زياد مىباال ميآيد و در روز شانزدهم از ماه بوونه زياد ميشود و بگفته ديگر در ر

دور نيست كه مصريان براى اينكه ميان روميان و سريانيان واقعند و در سالهاى خود با اين دو قوم متفقند در طرز 

اى از قبيل احوال مياه، هواهاى مختلف، باد و بارانها، كه  كبيسه نيز از ايشان پيروى كرده باشند بغير از حاالت خاصه

 .اص بمسكن ايشان دارداختص

يكى آنست كه براى اسباب معيشت دنيوى و حاالت : بندند دو قسم است اى را كه سريانيان و روميان بكار مى كبيسه

مستحدثه در هوا، و امور ديگرى از اين قبيل بكار ميبرند قسم ديگر آن است كه اختصاص بحاالت دينى ايشان دارد 

 .اى كه مطلعيم در جاى خود از هر دو نوع گفتگو خواهيم كرد هكه كيش مسيحى باشد و ما تا انداز
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زميان را اندر ماههاى خويش روزهاست معروف و نوروزشان ناوسارزى خوانند وز آن اجغار است و  خوار » :گويد ابو ريحان در كتاب تفهيم مى  -( )  94 

يكى  تفسيرش آتش افروخته و آن روز شانزدهم است از چهارم ماههاى ايشان و اندر او بشب آتشها افروزند بلند بر كردار سده و گرد بر گرد او س
 .«اء كشتن و چيدن و فشردن را و ماننده آنخورند و از اين اجغار روزها را شمرند و وقته



  فصل سيزدهم در روزهايى گفتگو ميكند كه در شهور روميان است و نزد خود روميان و ديگران معلوم است

  اين نوع سال و ماه استتمجيد از عقيده روميان در سال و ماه و اينكه نزديكترين عقيده به حقيقت 

چون سالهاى روميان با سالهاى خورشيدى مطابق و با فصول طبيعى اين سالها همواره ثابت است و درست با سال 

شود، مگر بمقدارى كه پيش از آنكه حس آنرا دريابد  كند و از محاذات اجزاى آن زايل نمى خورشيدى حركت مى

ان و سريانيان و پيروان ايشان احوالى را كه در سال مشاهده كردند و كنند، اين بود كه رومي بسال خود ملحق مى

حاالتى را كه در روزها بطول مدت از راه تجربه يافته بودند بنوبتهايى از سال خورشيدى مقيد كردند و اين احوال 

اين احوال را بطلوع و اند و برخى از  گويند و علما در علت و سبب آن اختالف كرده همان است كه آنرا انواء و بروج مى

 .اند و اعراب از اين صنفند اختفاى كواكب ثابته نسبت داده

  اولئك معشرى كبنات نعش
 

  خوالف ال تنوء مع النجوم

 

 .يعنى خيرى نزد ايشان نيست چنانكه در طلوع كواكب نبات نعش خيرى نيست
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هايى است كه در سرشت خود ايام مطبوع است و  ندان ميگويند كه اين احوال خصوصيتاى ديگر از دانشم دسته

اسباب ديگر در زيادت و نقصان آن مدخليت دارد، چنانكه طبيعت فصل تابستان گرماست و طبيعت زمستان سرما 

 .دهد كه يكى رو بنقصان ميگذارد و ديگرى بازدياد ولى گاهى چنين روى مى

وقتى ميشود يكى از اين دو قول را ترجيح داد كه اين مسئله را تجربه و امتحان كرد، و چون : جالينوس فاضل گفته

شود، اين آزمايش  حركت ثوابت پنهانى است و در طلوع و خفاى آنها در زمانى كم اختالف بسيار كوتاهى يافت مى

 .ممكن نيست

  بيان عقايد سنان بن ثابت بن قره در رد بر عقيده جالينوس

ن ثابت بن قره از گفته جالينوس تعجب نموده و در كتابى كه براى معتضد در انواء تأليف كرده چنين سنان ب

دانم چطور جالينوس با آنكه در حساب ستارگان قوى و توانا بود از اين مطلب غفلت كرد كه طلوع و  نمى: گويد مى

بغداد پنج روز از ايلول گذشته طلوع اختفاى كواكب در شهرها اختالف عظيم و آشكارى دارد چنانكه سهيل در 

اند انواء  شود و اهل نجوم نيز گفته تر از بغداد و در بصره پيش از واسط طالع مى كند و در واسط دو روز پيش مى

يابد بلكه ممكن است چندين روز در يك بلد نوئى محفوظ بماند پس اين خود دليل است  باختالف بلدان اختالف مى

 .اختفاى آنها را در احوال زمين مدخليتى نيستكه ستارگان طلوع و 



سپس خويشتن را سنان بن ثابت تكذيب كرده و گفته هرچند كه قول راجح اين است كه امر طلوع كواكب و غروب 

 .آنها در تأثيرات منسوبه بخود مشروط بشرايطى است و بطور اطالق صحيح نيست

نو چنين گفته؛ بيشتر انواء عرب در حجاز است و يا نواحى  پس از اينكه سنان بن ثابت از اين گفته فارغ شد از

نزديك بحجاز، و انواء قبطيان در مصر و سواحل دريا و انواء بطلميوس در بالد روم و رشته جبالى كه پهلوى آن است 

  گانه را قصد كند آنچه جالينوس گفته كه و اگر كسى بخواهد كه يكى از اين مواضع سه
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اين تجربه و امتحان در زمان كمى ميسر نخواهد بود براى او پيش خواهد آمد و جالينوس هر امرى را كه از راه برهان 

 .كند و از مطالبى كه آميخته با شبهات است دورى مينمايد دريافته ذكر مى

خواست  حوال انواء را مراقبت كرد و مىسنان بن ثابت از پدر خويش نقل ميكند كه سى سال تمام در عراق عرب ا

اصولى از آن بدست آورد كه در ديگر بلدان انواء را بدان بسنجد و پيش از آنكه مقصود خود را دريابد مرگ او را 

 .دريافت

اگر هريك از دو قول يعنى از نسبت انواء بايام سال و يا نسبت آن بطلوع و غروب منازل قمر صواب باشد قول سيم 

اهد بود و آن دو قول هم بشرايطى مشروط خواهد شد كه صحت انواء بآن منوط است و آن شرايط اين ساقط خو

است كه نخست بايد حال سال و ربع آن و ماه را در يبوست و رطوبت و اينكه خلف خواهد نمود يا بطور ايجاب واقع 

ن نوئى با اين دالالت مطابق شود راست اند دانست و چو گردد و ديگر داليلى كه كتب نجوم را از آنها پر كرده مى

 .اى از آن راست آيد البته همان بعض راست خواهد آمد يابد و اگر در پاره آيد و همه آن وقوع مى مى

سنان بن ثابت توصيه كرده كه بايد اتفاق عرب و عجم را بر نوء معتبر دانست كه چون اين دو گروه باهم اتفاق كردند 

 .خواهد يافت و اگرنه بعكس خواهد شدآن نوء قوى است و ظهور 

من در اين باب آنچه را كه سنان بن ثابت در كتاب انواء گفته و آنچه در ماههاى روميان از اوقات احوال دنيوى گفته 

 .كنم و راجع بطلوع و خفاء انواء در بابى جداگانه كه در آخر كتاب خواهد آمد سخن خواهم گفت شده ذكر مى
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  تشرين اول

بنا بگفته اوقطمين و فيلفس در روز اول آن اميد باران است و هوا بنابر رأى قبطيان و قاللبس مكدر  -تشرين اول

است و بنابر قول قاللبس و اوقطمين و اوذكسس و مطروذورس در روز دوم آن باران خواهد آمد و در روز سوم چيزى 

 .اند ذكر نكرده

چهارم باران است و بادهاى مضطرب بنابر قول اوذكسس و نزد قبطيان هوا سرد است و در روز پنجم بنابر قول  در روز

ذيموقريطس هواى سردى است و آغاز وقت زراعت و در روز ششم نزد قبط باد شمالى ميوزد و در روز هفتم بنابه 



گويد كه در اينروز هواى سردى  اند و سنان مى رأى ابرخس باد جنوبى خواهد وزيد و در روز هشتم چيزى ذكر نكرده

است و در روز نهم بنابر قول اوذكسس نوء است و بقيده ابرخس باد صبا خواهد وزيد و براى قبطيان دبور و در روز 

اند و در روز يازدهم بنابراى قبط باران است و در روز سيزدهم بنابراى قاللبس بادهايى  دهم چيزى ذكر نكرده

رعد و باران وقوع خواهد يافت و بنابراى اوذكس و ذوسيثاوس در اينروز باد شمال يا جنوب است و  مضطرب است و

آيد و در اين روز ناچار بايد امواج دريا متحرك شود و در چهاردهم  سنان گواهى ميدهد كه در بيشتر اوقات راست مى

غيير بادهاست و در شانزدهم چيزى ذكر بنابراى اوذكسس نوء است و باد شمال و در پانزدهم بنابراى اذكسس ت

اند و در هفدهم بنابر رأى ذوسيثاوس باران است و نوء و بنا بعقيده قبطيان باد شمال است يا جنوب و در  نكرده

اند و در نوزدهم نزد ذوسيثاوس باران است و نوء، و نزد قبطيان باد شمال است يا جنوب و  شانزدهم چيزى ذكر نكرده

اند و در بيست و دوم بنابراى قبطيان بادهاى مضطرب و مختلف است و در اين  ت و يكم چيزى نگفتهدر بيستم و بيس

كند كه سرد شود و جز از راه حاجت شرب دواء و فصد جايز نيست زيرا آنچه از اختيارات استفاده  روز هوا آغاز مى

ى پس از آنكه اضطرار يافت شد آنوقت شود اين است كه براى حفظ صحت بدن امورى در اين روز جايز نباشد ول مى

تر شود و تالفى آن متعذر گردد و  شخص نبايد سرما و گرما و روز و شب را منتظر باشد كه پيش از آنكه كار او سخت

 ناپذير تداركش امكان
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است و بنابه گفته قاسر باد شمال است يا جنوب  بايد مبادرت بدان جويد و در روز بيست و سوم بنابراى اوذكسس نوء

و در بيست و چهارم بگفته قاللبس و قبط نوء است و در بيست و پنجم بنابراى مطرذورس نوء است و بنابراى قاللبس 

اند و در روز بيست و هفتم بنابرأى قبط هواى  و اوقطيمن اختالف در هوست و در بيست و ششم آن چيزى نگفته

اند و در اين روز دخول حمام و خوردن چيزى تند خوب است و  ر بيست و هشتم چيزى نگفتهسردى است و د

برعكس خوردن چيز ترش و نمكدار بد است و در روز بيست و نهم بنابر رأى ذيموقريطيس تگرگ است و بعقيده 

م است و در اين روز آيد و بنابر رأى اوقطيمن و فليفس بادهاى عظي ابرخس بادهاى جنوبى است كه از پى هم درمى

شود و در سى و يكم نزد قاللبس  روند و مورچه در النه خود پنهان مى زاغها و الشخورها و پرستوها بسمت جنوب مى

 .وزد و نزد مطروذورس باد و هوا سرد است و نزد قبطيان باد جنوب است و سرد و اوقطمين بادهايى مى

 تشرين آخر

ن در روز اول آن بادهاى غير ممتزجى است، و در روز دوم هوايى است ناصاف تشرين آخر بنا بگفته اوذكسس و قونو

وزد و  وزد سرد خواهد بود و در روز سوم بنابر قول بطلميوس باد جنوبى مى و در اين روز باد شمال و جنوب كه مى

و ابرخس باران  بنابر رأى قبطيان باد دبور است و شمال و نزد اوذكسس باد جنوبى است و نزد اوقطيمن و فيلفس

است و در روز پنجم هوا سرد است و نزد مصريان باران است و در روز ششم نزد قبطيان باد جنوب است يا دبور و نزد 

دهد كه خود او تجربه كرده و يافته است كه اين مطلب راست است  ذوسيثاوس هواى سردى است و سنان گواهى مى

د و نزد ابرخس باد سرد است و اين روز اول اوقات باران است و آن و در روز هفتم نزد ماطن باران است و گردبا

كنند  هنگامى است كه آفتاب بدرجه بيست و يكم عقرب رسد و منجمان در اين وقت طالع ميگيرند و استنباط مى

  كه آيا در سال باران زياد است يا كم و اعتماد ايشان بر طلوع و غروب زهره است ولى بعقيده من هواى
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ايم و ابو  دهد كه مادر خوارزم پيش از اين موقع باران ديده عراق و شام تنها اختصاص باين امر دارد و بسا روى مى

القاسم عبيد اللّه بن عبد اللّه بن خردادبه در كتاب مسالك و ممالك خود گفته است كه باران حجاز و يمن در 

آب و قسمتى از ايلول است و من مدتى از ماههاى تابستان را در گرگان اقامت كردم و هيچ وقت حزيران و تموز و 

اند كه يكى از خلفا كه  نشد كه ده روز متوالى هواء آفتاب باشد و ابر پراكنده گردد و باران بند نيايد و حكايت كرده

نيفتاد كه باران بند بيايد گفت ما را از اين بتصور من مأمون الرشيد باشد چهل روز در گرگان ماند و هرگز اتفاق 

 .بيرون ببريد 101 زمين بواله رشاشه

اى رطوبت  تر است و بارانش بيشتر و جبال مازندران باندازه و هرچه شهرى بمازندران نزديكتر باشد هواى آن رطوبى

تاب غره اين مسئله را چنين آيد و نائب آملى صاحب ك هاى آن اگر سير بكوبند باران مى اند در قله دارد كه گفته

تعليل ميكند كه هواى مازندران مرطوبى و ببخارات را كدى كه در آن است متكاثف است و چون بوى سير بميان آن 

 .آيد كند و باران بدنبال آن مى دهد و تحليل مى پراكنده شود از آنجا كه حاد است تكاثف هواى را فشار مى

  اى از عجائب طبيعى بيان پاره

اينطور تصور كنيم كه علت باران آمدن از كوبيدن سير اين بود كه نائب آملى گفت، در چشمه معروف در جبال ما 

آيد و در دكان معروف به دكان سليمان بن  فرغانه چه سببى است كه چون چيز پليدى را در آن بيفكنند باران مى

دران است چه علت است كه چون بچيزى پليد و داود در غارى كه در اسبهذان معروف است و واقع در كوه طاق مازن

گويند  آيد تا آنرا پاك كند و در كوهى كه در زمين ترك است چه مى يا بشير آلوده شد آسمان ابر ميشود و باران مى

كه چون گوسپند بخواهد از آنجا عبور كند بايد پايهاى گوسپند را با پشم به بندند كه مبادا با سنگهاى آن مصادمت 

  افتد كه اتراك از آن كوه فى الفور باران زيادى از پى درآيد و گاه اتفاق مىكند و 
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شوند و آنان كه بر حقيقت امر  كنند و چون دشمنى ايشانرا فراگرفت در مدافعه او باين حيله متوسل مى حمله مى

اى  وضى كه معروف بطاهر است و در مصر پاى كوهى نزد كنيسهدهند و ح آگاه نيستند اين كار را بسحر نسبت مى

آيد نيز از اين قبيل است و چون  اى كه در كوه است آب خوشگوار و خوشبويى در آن مى واقع است و از چشمه

گيرد تا آنكه بايد آب آنرا خالى كرد و تنظيفش نمود كه مثل اول خوش بو و  حايضى و يا جنبى آنرا مس كند بو مى

طعم شود و نيز كوهى كه ميان هرات و سجستان است كه در وسط ريگستان واقع شده كه قدرى از راه دور  خوش

 .شود است چون سرگين آدمى و يا بول در آن بيفكنند يك صداى آشكار و آواز شديدى از آن شنيده مى
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آن بجواهر بسيط و آغاز  اى از آن گفته شد خاصياتى است كه در موجودات مطبوع است و علل اين امور كه پاره

 .شود و آنچه از اين قبيل باشد ممكن نيست كه شخص آنرا بعلم دريابد منتهى مى 101 تأليف و آفرينش جهان

آيد و اين  برخى از امكنه برخالف جبال مازندران است مانند فسطاط مصر و ديار مجاور آن و در اين مواضع باران نمى

چه محل از جبال و بحار واقع شده و پستى و بلندى آن چه اندازه است و در امور مربوط بطبيعت مكان است كه در 

 .چه عرض از عرضهاى شمال و جنوبى است و هريك از اينها كه گفته شد داراى مدخليتى تام است

دورس طوفان و باد جنوب است يا باد  -در روز هشتم بنابر قول اوقطيمن باران و هواى سردى است و نزد مطرو

آن بعقيده اوقطيمن بادى است ميان باد جنوب و صبا و نزد قبطيان خود باد صباست و در روز نهم چيزى  اوروس و

اند و در روز دهم بنا بعقيده اوقطيمن و فيلفس هوا سرد است و نزد ابرخس باران و باد شمال و يا باد  ذكر نكرده

 جنوبى سرد است و در يازدهم نزد قاللبس و قونون و مطروذورس نوء
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دهد كه بتجربه صحت آنرا دريافته و در دوازدهم نزد اوذكسس و ذوسيثاوس باد  است و سنان بن ثابت گواهى مى

سرد است و در سيزدهم نزد اوذكسس نوء است و نزد ذيموقريطس در بر و بحر هواى سردى است و راه دريا بفارس و 

شود و هواى آن مكدر ميگردد و  شود زيرا حال دريا اينست كه در ايامى معلوم مضطرب مى -باسكندريه بسته مى

شود و تاريكى آن زياد ميگردد و بدين سبب سلوك آن ممكن نيست و ميگويند كه در قعر آن باد  امواج آن سخت مى

كه در قسمتهاى باالى دريا در روى  افتد و آنرا تهييج ميكند و از ظهور نوعى از ماهيها بر اين كار استدالل ميكنند مى

گويند كه اين ماهيها  آب پيدا ميشوند و ظهور آنان مردمرا بحركت باد مذكور در قعر دريا انذار ميكند و برخى مى

گردند و هريك از درياها را عالمتى براى دانستن اين امر است و  يكروز زودتر از طغيان و آشفتگى دريا ظاهر مى

اندازند بروى آب  شود هيجان دريا را دانست كه دامهايى كه در دريا مى ياى چين باين طريق مىگويند كه در در مى

نمايند كه مرغى كه در روى خار و خاشاك در دريا تخم گذاشته  آيد و بر سكون دريا اينطور استدالل مى مى

درياست و هنگام تخم آن موقع آيند و اين تخم بروى خاك پا نميگذارد و تنها در  هاى آن از تخم بيرون مى جوجه

اند كه اگر چوب را ببرند كرم نخواهد آنرا  آرام و سكون دريا است نه در غير آن موقع و در اين روز جمعى گمان كرده

خورد و موريانه نخواهد در آن افتاد و شايد اين كار در كيفيت مزاج هواى اين روز بخصوص خاصيتى باشد و در روز 

وزد و  اى سردى است و باد جنوب يا اوروس كه نزد قبطيان نكباء محسوب است در اين روز مىچهاردهم نزد قاسر هو

اند و در شانزدهم نزد قاسر هواى سردى است و در روز هفدهم نزد اوذكسس باران  در روز پانزدهم چيزى ذكر ننموده

در روز هيجدهم چيزى ذكر  است و در نزد قاسر هواى سردى است و نزد قبطيان در شب و روز باد شمال است و

اند و در روز نوزدهم نزد اوذكسس هواى بسيار سردى است و در بيستم نزد اوذكسس باد شمال است و نزد  نكرده

اند كه در اين روز هر حيوان بدون استخوان ميميرد ولى اين مطلب نسبى  قبطيان هواى بسيار سختى است و گفته

 است و در هر
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آيد و من در گرگان از پشه كه حيوانى بدون استخوان است در تعب بودم و آفتاب هم در برج جدى  بلدى صادق نمى

بود و در بيست و يكم نزد اوقطمين و ذوسيثاوس هواى سرد و باران است و در بيست و دوم نزد اوذكسس هواى 

اند كه توليد آب زرد ميكند و در بيست  سرد در شب نهى كردهبسيار سختى است و در بيست و سوم از آشاميدن آب 

و سوم نزد قاللبس باران است و نزد اوذكسس و قونون هواى سردى است و نزد ابرخس و قبط باد جنوب متصل است 

دهند و در بيست و  و در اين روز عيد چيدن زيتون است و زيتى كه براى انفاق بايد خرج كنند در اين روز فشار مى

اند و در بيست و  چهارم نزد قبط در هواى اندكى نم است و در بيست و پنجم و بيست و ششم چيزى ذكر ننموده

دهد و در نزد ذوسيثاوس نوء  هفتم بنابرأى ذيموقريطس در آن روز چه در دريا و چه در خشكى اضطراب روى مى

اند كه امواج دريا در  اند و گفته ان نقل نكردهاست و نزد قبط باد جنوب و باران است و در بيست و هشتم چيزى از آن

پذيرد و در بيست و نهم نزد اوذكسس و قونون هواى  شود و صيد در دريا اينروز كمتر امكان مى اين روز سخت مى

ام از علماى مذكور و از غير ايشان چيزى  ها باران است و در روز سى سردى است با باد دبور و يا جنوب و نزد قبطى

 .اند ردهذكر نك

  كانون اول

بر بگفته قاللبس و اوذكسس و قاسر در روز اول اين ماه هواى سردى است و در اين روز بازارى در دمشق  -كانون اول

بپا ميشود كه ببازار قضب البان معروف است در روز دوم اين ماه بنابر رأى اوقطيمن و فيلفس بادهاى صاف ميوزد و 

است و در روز سوم نزد قونون و قاسر هواى سردى است و نزد قبطيان هواى نزد مطرذورس هواى سرد و سختى 

آنروز نمناك است و در روز پنجم نزد ذيموقريطس و ذوسيثاوس هواى سردى است و سنان بن ثابت هم بر اين 

ر وزد و د مطلب گواهى داده و در روز ششم نزد اوذكسس هواى سردى است و نزد ابرخس در اين روز باد شمال مى

  اند و در روز نهم بنابرأى قاللبس و اوقطيمن و اوذكسس هواى سردى است روز هشتم چيزى نگفته
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و در روز دهم نزد قاللبس و اوقطيمن و مطرذورس هواى سرد و سختى است و نزد ذيموقريطس رعد و برق و باد و 

للبس باد جنوب و نوء است و نزد اوذكسس و قبط هواى سرد و باران است و سنان باران است و در روز يازدهم نزد قا

توانم كه  اند و من نمى دهد كه امور مذكور را تجربه كرده است و در اينروز جماع زياد را ناپسنديده دانسته گواهى مى

پسنديده و براى بدن مضر است دليل اين مطلب چيست زيرا جماع در اوايل پاييز و زمستان و در موقع وباء بسيار نا

هرچند شروط ديگر از قبيل سن و زمان و مكان و عادت و مزاج و غذاء و امتالء و تهى بودن شكم و غيره در اين كار 

مدخليت تام دارد روز سيزدهم اين ماه بنا بعقيده ابرخس باد جنوب و يا شمال وزيدن خواهد گرفت و در روز 

است و نزد قبط باران و باد و در روز پانزدهم باد شمال سردى است يا جنوب و  چهاردهم نزد اوذكسس هواى سردى

در نزد قبطيان باران است و در روز شانزدهم نزد قاسر هواى سردى است و در روز هفدهم از علماى فن چيزى روايت 

اليدن نوره و حجامت نشده و در اين روز از خوردن گوشت گاو و اترج و باذروج و آشاميدن آب پس از خواب و از م



اند و علت منع هم بسيار روشن است چه، اينروز داراى رطوبت  كردن، جز در صورتى كه خون هيجان يابد، منع كرده

 .و برودت بسيار است و نام اين روز ميالد اكبر است و مقصود از آن انقالب شتوى است

  نى انقالب شتوىبيان برخى از عقايد بيرون از دايره عقل درباره ميالد اكبر يع

ها بذبول و  كنند و پرى گويند در اين روز نور از حد نقصان بحد زيادت خارج ميشود و آدميان در نشو و نماء آغاز مى

 .آورند فناء رو مى

در اين روز بر يوشع بن نون سه ساعت خورشيد برگشت و اينروز در آنموقع ابر بود و ابلهان : كعب االحبار گفته است

كنند كه بر على بن ابيطالب رد شمس شد و اگر براى اين روايت اصلى باشد مقصود  ينطور حكايت مىشيعه هم هم

  اين است كه از طول مدت سختى كه آن جناب كشيد و يكمرتبه از او برطرف گشت
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ه در جنگ روم زخم برداشت و شب را تا سحر مثل اين شد كه آفتاب بر او از نو طالع گشت چنانكه على بن جهم ك

 :از درد نخفت و چنين گفت

  اسال بالصبح سيل
 

 .103 ام زاد فى الليل ليل

 

كنند  افتد كه چون آخر روز ابر شد و هوا تاريك گشت مردم روزه خود را افطار مى و نيز در ماه صيام بسيار اتفاق مى

 .بينند كه هنوز غروب نكرده و آفتابرا از نو روى افق مىشود و هوا بازميگردد  سپس ابرها برطرف مى

كند كه بايد از بستر بپهلوى راست بلند شد و پيش از  طور اقتضا مى علم سحر و عيافت اين: گويند اصحاب نيرنگ مى

 .سخن گفتن قدرى كندر تبخير كنند و پسنديده است كه در موقع پيدايش آفتاب دوازده قدم بسمت مشرق بروند

گويد مشرق آفتاب در موقع انقالب شتوى مشرق صحيح است و  ى بن على كاتب نصرانى كه از مردم انبار بوده مىيحي

گردد و در اينروز حكما تأسيس مذابح ميكنند، گويا اعتقاد اين مرد در بهشت اين بوده  آفتاب از وسط بهشت طالع مى

كند  نداشته و نيز مذهب او گفتارش را تكذيب مىكه بهشت در نواحى جنوب است و از اختالف سموت هيچ اطالع 

اند كه آفتاب در فردوس طلوع  چه، نصارى بايد هنگام نماز رويشان بسوى مشرق باشد و براى ايشان اينطور گفته

سازند و  كنند و هياكل خويش را بسوى آن مى نمايد و نصارى از تمام مشارق آفتاب جز بمشرق اعتدال توجه نمى مى

جا گفته از گفته ديگر او درباره آفتاب عجيبتر نيست زيرا عقيده دانشمند مذكور چنين  بن على در اينآنچه يحيى 

يابد مطابق ايام سال سيصد و شصت درجه است و اما آن  است كه آفتاب درجاتى را كه در آن ارتفاع و انحطاط مى

انحطاط و اين پنج روز دو روز و نيم از حزيران  پنج روز ديگر را كه تمام سال است در آن نه آفتاب را ارتفاع است نه
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است و دو روز و نيم از كانون اول، نظير اين مطلب كه او گفته بقلب ابى العباس آملى خطور كرده و در كتابى كه در 

آفتاب را صد و هفتاد و هفت مطلع و مغرب است و اينطور گمان نموده كه سال : گويد داليل قبله نوشته چنين مى

  دى سيصد و پنجاه و چهار روز است و هركس كه چيزىخورشي
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را نداند و در آن تكلف كند خواهد رسوا شد و اين هوسات كه گفته شد باضافه هوسهاى ديگرى است كه در تعليل 

اند و در  هم چيزى ذكر نكردهاند و در روز هيجد پنجه زايده در سال خورشيدى و شش روز ناقصه سال قمرى گفته

روز نوزدهم نزد اوذكسس و ذوسيثاوس و قبط باد جنوب است و در روز بيستم نزد اوذكسس هواى سردى است و در 

اند؛ روز بيست و  روز بيست و يكم نزد قبطيان نوء است و در روز بيست و دوم و بيست و سوم چيزى ذكر نكرده

است و نزد ابرخس و ماطن نوء است باضافه باران و در روز بيست و پنجم نزد چهارم نزد قاسر و قبطيان هواى سردى 

اند و در روز بيست و هشتم نزد  ذيموقريطس هواى سردى است متوسط و در روز بيست و هفتم چيزى ذكر ننموده

وز از ذوسيثاوس هواى سردى است و روز بيست و نهم نزد قاللبس و اوقطيمن و ذيموقريطس نوء است و در اين ر

كنند و بدين سبب هركس اين آبرا  اند و گويند كه جنيان در آب قى مى آشاميدن آب سرد پس از خواب نهى كرده

ام  ترساند و در روز سى اند كه عوام را بيشتر مى كند و ابله ميشود و از اينجهت اين سخن را گفته بنوشد بلغم پيدا مى

 .د اوقطيمن هواى سردى استنزد قبط هواى سردى است و در روز سى و يكم نز

 كانون آخر

از اصحاب انواء در روز اول روزهاى اين ماه چيزى منقول نيست و در روز دوم اين ماه نزد ذوسيثاوس نوء  -كانون آخر

اند اگر در اينروز چوبى را ببرند بزودى خشك نخواهد شد و در روز سوم نزد قبط هواى مختلف  است و قومى گفته

ارم نزد قبطيان نوء است و نزد ذيموقريطس باد جنوب و سنان گواهى ميدهد كه اين امر واقعيت است و در روز چه

اند و گفته شده كه در روز ششم ساعتى است كه همه آبهاى شور كره  دارد و در روز پنجم و ششم چيزى ذكر نكرده

 .زمين گوارا ميشود

 و بيان طرز شيرين كردن آب شوررد اين عقيده خرافى كه آبها همه در ساعتى شيرين ميشوند 

اعراض موجوده در آبها برحسب اماكنى است كه اگر اين آب راكد است در آنجا مكان يافته و اگر جارى است در 

  هنگام جريان از آن امكنه ميگذرد و اعراض مذكوره جز بيارى مراتب استحاالت قابل زوال نيست
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اى كه در طول ساليان دراز انجام گرفته كذب  اند در اينساعت همه آبها گوارا ميشود دليلى ندارد و تجربه كه گفتهو اين

سازد و اگر آبها گوارا شود بايد كه مدتى به همين حال بماند آرى ممكن است كه در چاههايى  اين مطلب را ظاهر مى

ساعت با ريختن چندين رطل موم مصفا شورى آب زايل  كه آب آن شور است چه در اين ساعت و چه در غير اين



اند كه اگر ظروف نازك از موم بسازند و در آب دريا بيندازند بطورى كه دهان اين طروف  شود و اهل تجارب گفته مى

باالى آب بايستد و در آب فرو نرود ترشحى كه از آب دريا در درون اين ظرفها بشود آب شيرين خواهد بود و اگر 

ى شور را آب گوارا و شيرين زيادى مخلوط كنند گفته ايشان راست خواهد آمد چنانكه درياچه تنيس در فصل آبها

پاييز و زمستان بعلت اينكه آب سيل با آن مخلوط ميشود شيرين ميگردد و در دو فصل ديگر چون اين علت وجود 

 .يابد آب آن شور است نمى

ى است در روز هشتم نزد قاللبس و اوقطيمن و فيلفس و مطروذورس در روز هفتم نزد اوذكسس و ابرخس هواى سرد

باد جنوب است و نزد قبط جنوب و دبور است و در دريا هواى سردى ميشود در روز نهم باد جنوبى شديد است و نزد 

تا اى بكشند از روز نهم  اند اگر شكل انگور را در سفره اوذكسس و قبط باران است و اصحاب طلسمات گمان كرده

شانزدهم اين ماه و در وقت غروب سلحفات كه ستاره نسر واقع باشد بدرخت مو بياويزند ميوه اين درخت از هر آفتى 

سالم خواهد ماند در روز دهم باد جنوبى شديد است و نزد قاسر و قبط نوء است در روز يازدهم نزد اوذكسس و 

اند در روز سيزدهم نزد ابرخس  ازدهم چيزى ذكر نكردهذوسيثاوس و ابرخس بادهاى بادهاى ممتزج است و در روز دو

اند در روز  هواى سردى است و نزد بطلميوس شمال يا جنوب خواهد ورزيد و در روز چهاردهم چيزى ذكر نكرده

اند در روز هفدهم نزد قاسر باد سختى  پانزدهم نزد ابرخس باد صبا ميوزد در روز شانزدهم نيز چيزى ذكر نكرده

هيجدهم نزد اوقطيمن و فيلفس هواى سردى است و نزد مطروذورس اختالف هواست و روز بيستم نزد ميوزد روز 

  اوقطيمن و ذيموقريطس هواى
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صافى است و نزد ابرخس باد شمال است و هوا سرد و نزد قبط باران است در روز بيست و يكم نزد اوذكسس هواى 

ى است روز بيست و دوم نزد ابرخس نوئى است و نزد قبط باران است و روز بيست و سوم از علما چيزى سرد متوسط

اند و گفته شده كه جز از راه ضرورت نبايد نوره كشيد و حجامت كرد روز بيست و چهارم نزد قاللبس و  نقل نكرده

روز پيش درباره نوره و حجامت  اوقطيمن هواء صاف است و نزد ذيموقريطس هواى سردى است است و آنچه در

وزد روز بيست و ششم نزد اوذكسس و  اند در اينروز نيز گفته شده روز بيست و پنجم نزد ابرخس باد صبا مى گفته

مطروذورس باران است و نزد دوسيثاوس هواى سردى است روز بيست و هفتم نزد قبطيان سرماى خيلى سختى 

ام  اند و در سى نزد بطلميوس نوء است و در بيست و نهم چيزى ذكر نكرده است در بيست و هشتم باد جنوب ميوزد و

 .اند نزد ابرخس باد جنوبى است و در سى و يكم نيز چيزى نگفته

  شباط و اينكه اين ماه، ماه كبس است

ى و يك ماه كبس است در تعيين اين ماه كه چرا آنرا بيست و هشت روز قرار دادند نه بيست و نه روز و نه س -شباط

كردند سى  روز آنچه بنظر ميرسد اين است كه اگر روميان اين ماه را بيست و نه روز قرار داده بودند و آنگاه كبس مى

شد و همچنين اگر سى روز قرار داده بودند از ديگر ماهها تميز  روز ميشد و بشهور ديگر در سال كبيسه مختلط مى

و همچنين اگر سى و يك روز ميگرفتند بماههاى ديگر در ساير سالها  يافت خواه كه سال كبيسه باشد يا نباشد نمى



مشتبه ميگرديد پس بدين سبب اين ماه را بيست و هشت روز گرفتند كه تا از ديگر ماهها در ساليان كبس و غير 

ند از سالهاى كبس مميز باشد و بدين علت كه گفته شد واجب گرديد كه در شهور ايشان دو ماه كه از سى روز زايد

پى هم باشند زيرا در آغاز كار روميان ماهها را به سى روز قسمت كردند و دو روز از شباط كنار گذاردند پس 

و از اين سبب )رويهمرفته هفت روز براى ايشان ماند و نيازمند شدند كه اين هفت روز را ميان يازده ماه تفريق كنند 

  امكان نداشت كه ماههاى و( يازده ماه شد كه شباط از ميان شهور ساقط شد
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سى روزه را در ميان ديگر شهور كه سى و يك روز است واسطه قرار دهند بجهت اينكه كمتر ميشود پس ناچار شدند 

آنكه كه ماههايى را كه زايد است پشت هم قرار دهند و اين ايام زوايد را بسزاوارترين جايى ملحق ساخته تا 

رويهمرفته ايام ربع ربيعى و صيفى از جمله ايام ربع خريفى و شتوى زيادتر شد چنانكه ارصاد كهنه و نو هر دو بر اين 

مطلب گوياست و نيز ماههاى روميان در بيشتر احوال مانند هم است يعنى مجموع روزهاى هر ماه و ايام سابق بر آن 

ر دو برج مساوى است اما آب و شباط مجموع اين دو ماه پنجاه و شصت و يك روز است كه با مسير وسطى آفتاب د

نه روز است و جز اينهم امكان نداشت بهمان دليل كه در شباط هم بيان شد و اگر آب را از سى و يك روز زيادتر 

 .شد كه كبس بدان اختصاص يافته يافت و اينطور تو هم مى گرفتند از جمله شهور تميز مى مى

ون آخر مجموع روزهاى آنها شصت و دو روز است و اين هم ضرورت دارد زيرا عدد شهور زايده بر شهور اما تموز و كان

گردد و از اين سبب كبس را تنها بشباط  تامه زيادتر است و اين روز زايد را در هر كجا بگذارند بهمين محظور برمى

 .قع ميشودافزودند كه آذار اول ماه كبس يهود است كه در عبور و اطراف آن وا

 .شكند در روز اول اينماه بنابر گفته اوذكسس باران است و در اينماه سرما كمى مى

گويد كه در  آيد و سنان مى در روز دوم اينماه دبور و يا جنوب است و در ميان اين دو بنابر رأى قبطيان تگرگ مى

 .آيد بيشتر اوقات صادق مى

 .افتد كه دبور بوزد اوذكسس بسيار اتفاق مى در روز سوم اينماه هوا صاف است و بنابر قول

در روز چهارم اين ماه هوا صاف است و بنا بگفته اوذكسس بسيار روى ميدهد كه دبور بوزد و نزد قبطيان هواى بسيار 

 .سردى است و باران و بادى در اين روز خواهد آمد كه بيكديگر ممتزج نيستند

  گفتند بادهاى چهارگانه در اين اند و در روز پنجم اينماه چيزى ذكر نكرده
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يابد در روز ششم اين ماه بنابر قول قاسر باران است و نزد قبط بادهايى خواهد وزيد و  روز هيجان و اضطراب مى

 .وزيدن دبور بنابر قول ذيموقريطس آغاز ميشود



افتد كه بنا بگفته اوذكسس و قبط هوا سرد باشد و در اين روز  مى در روز هفتم اول وزيدن دبور است و بسا اتفاق

جمره اول ساقط ميشود كه آنرا جمره صغرى گويند در روز هشتم بنابر قول قاللبس و مطروذورس و ابرخس هنگام 

 وزش باد دبور است و نزد اوذكسس و قبط باران است و سنان از تجارب خويش بر صدق اين گفتار گواهى ميدهد و

 .در روز نهم و دهم اين ماه چيزى از روميان نقل نشده

روز دوازدهم بنابرأى . روز يازدهم نزد قاللبس و مطروذورس هواى سردى است و نزد اوذكسس و قبط باد جنوب است

در روز سيزدهم و چهاردهم از حاالتى كه تاكنون . ابرخس شمال و صبا ميوزد و نزد قبطيان تنها باد صبا خواهد وزيد

 .اند گفته شد چيزى ذكر نكرده

  گانه هاى سه بيان جمره

 :اند يابد چنانكه بشعر اين مطلب را سروده در روز چهاردهم آن سقوط مى 100جمره ثانى كه آنرا جمره وسطى گويند

  ادا ما مضى الميالد و الدنح بعده
 

  و عشر و عشر ثم خمس كوامل

  و خمس و ست من شباط و اربع
 

   شك زائلفان صميم القر ال

 و ذاك سقوط الجمرتين و انما
 

  بقاء الذى يبقى ليال قالئل

 

در روز پانزدهم نزد اوقطيمن و فيلفس و ذوسيثاوس هواى سردى است و نزد قبطيان بادهايى است مضطرب و نزد 

گويد كه  اعاجم مىشود و  ابرخس باد جنوبى است و در اين روز نزد اعراب برودت است و در اين روز جمره دميده مى

  تابستان دست خود را در آب داخل كرد و در اين روز آب از اسافل درخت بقسمتهاى اعالى آن
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ها بفرياد آيند و در روز شانزدهم نزد قبط اختالف رياح است و نزد  ها جارى ميشود و نيز در اين روز قورباغه در شاخه

اند كه در اين روز قارچ ميرويد و هر قارچى كه بريشه درخت نزديك باشد سم مهلك  آيد و گفته اران مىقبطيان ب

است و نزديك بصواب اين است كه اين گفتار راست باشد زيرا در طب ثابت شده كه شخص بايد زياد قارچ نخورد و 

اثبات سموم از قارچ مذكور است در روز امراضى كه از اين جهت روى دهد عالج آن در بيشتر كناشات طبى در باب 

 .هفدهم اثرى مذكور نيست

                                                           
 :اى كه بهار را توصيف كرده راجع بجمره اصطالحى ميگويد در لغت يعنى اخگر و انورى شاعر كه از نجوم اطالع داشته در قصيده  جمره  -( )  99 
 z\E\E\هم ف اخته بگشاد فروبسته زبان را z\هم جمره برآورد فرو برده نفس را     \



در روز دوازدهم نزد ابرخس باد شمال سردى . دهد در روز هيجدهم دبور است و نزد قبط باران و يا سرمايى روى مى

ن روز جمره اند و در اي در روز بيست و يكم چيزى ذكر نكرده. در روز بيستم بعقيده قبط بادهايى خواهد وزيد. ميوزد

سوم كه آنرا جمره كبرى گويند ساقط ميشود و در ميان هريك از جمرات يك هفته تمام فاصله است و از اين سبب 

شود و اما  جمره ناميده شد كه در اين ايام سرما، بنابرأى آنانكه باين مسئله قائلند از باطن زمين بظاهر آن آشكار مى

است كه هوا بجهت جرم آفتاب سرمايش مبدل بگرما ميگردد و شعاعهاى  آنانكه بخالف اين رأى قائلند براى اين

شمس نزديك ميگردد كه بطور عمودى بتابد و مسئله حرارت آب قنوات در زمستان و يرودت آن در تابستان باين 

شده  بحث متعلق است و ميان ابى بكر محمد بن زكرياء رازى و ابى بكر حسين تمار سؤال و جوابهايى در اين موضوع

 .اند كند و دو فاضل مذكور بگفته يكديگر ردهايى نوشته كه شخص جوينده را اقناع مى

كردند تا اوقات آن اختالف يافت و چنانكه گفتيم تفاوت پيدا گشت بدين  اعراب جمار را در شهور خود استعمال مى

ه در سقوط جمره اول اقليم اول و اند ك جهت از شهور عربى بماههاى رومى كه ثابت و غير زايل است نقل شد و گفته

 .دوم سرد ميشود

اند  شود و نيز گفته در سقوط جمره دوم اقليم سوم و چهارم سرد ميگردد و در سقوط جمره سوم بقيه اقاليم سرد مى

 شود كه در جمرات از زمين بخارهايى بلند مى
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اند كه جمرات ايامى است كه منازل  مايد و دومى آب و سومى درختان را و نيز گفتهن كه بخار اول زمين را گرم مى

اند كه جمرات غايت و منتهاى برودت در فصل  اى از آن طلوع مينمايد و يرخى از اهل دقايق گفته قمر و يا پاره

ييابد برخى از اهل تعسف زمستان است و چون اوايل سرما و گرما معلوم است كه با يكديگر در بالد مختلف اختالف م

شود و جمره دوم يك  و تكلف از قدما در خوارزم چنين پنداشتند كه جمره اول در بيست و يكم شباط ساقط مى

كند و بنا  هفته پس از اول و جمره سوم دو هفته پس از جمره دوم در بيست و دوم نكباى سردى شروع بوزيدن مى

ها ظاهر گشتند باران ميآيد و چهار روز نزد  شوند چون چلچله ا ظاهر مىه بقول قاللبس و فيلفس در اين روز چلچله

در روز بيست و چهارم باد شمال سردى و باد دبور بنابراى . اوذكسس و قونون و قاللبس و فيلفس باد نكباء ميوزد

ى مختلفى است در ابرخس ميوزد و نزد قبطيان با بادهاى ديگر نكباء ميوزد و نزد ذيموقريطس اين ايام داراى هواها

روز بيست و پنجم نزد قاسر و ذوسيثاوس هواء سردى است و در بيست و ششم و بيست و هفتم چيزى ذكر 

اند و در بيست و هشتم نزد ابرخس باد شمال سردى است و ايام عجوز در اين ماه است و آغاز آن روز بيست و  ننموده

ال كبيسه باشد چهار روز از آن در شباط است و سه روز در ششم اين ماه است و آن هفت روز متوالى است و چون س

آذار و اگر كبيسه نباشد چهار روز آن از آذار و سه روز از شباط و ايام عجوز را نزد عرب نامهايى است روز اول آن صن 

عنى يك گذارد ي است كه شدت سرما در اين روز است و دوم صنبر است و صنبر آن است كه اشياء را مانند صنبره مى

گويند و روز سوم وبر است زيرا اين  دانند چنانكه در جمع بلصوص بلنصى مى چيز بريده شده و گاهى نون آنرا زايد مى

كند و پنجم موتمر است يعنى  برد و چهارم روز آمر است يعنى مردم را بترس از خود امر مى روز آثار اين ايام را مى

دهد كه مقدار كمى از سرماى خود  لل نام دارد يعنى مردم را فريب مىكند و روز ششم مع باذيت مردم مشاوره مى



تر و در اين روز آتش خاموش  كاسته است و روز هفتم مطفئى الجمر نام دارد و سرماى اين روز از ديگر روزها سخت

  شود و نيز اين روز را مكفئى مى
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كند و يكى از شعرا اين ايام را بشعر درآورده و چنين  شدت باد سرد خود ديگ را خاموش مى گويند يعنى از القدر مى

 .سروده است

 كسع الشتاء بسبعة غبر
 

 ايام شهلتنا من الشهر

 فاذا انقضت ايام شهلتنا
 

 بالصن و الصنّبر و الوبر

 و بآمر و اخيه مؤتمر
 

 و معلل و بمطفئى الجمر

 فهناك ولى البرد منسلخا
 

 اتتك و امدة من البحر و

 

شود كه اين ايام از سرما و بادها و كدورت و تلون هوا  گاهى روز ششم را شيبان و هفتم را ملحان گويند و هيچ نمى

شود و باينجهت صرفه  تر مى گردد در اين چند روز سخت تهى باشد بلكه سرما در بيشتر اوقات بجهت اينكه تمام مى

 .برطرف شدن سرما نزديك بآن استناميده شده كه سقوط و 

بايست برطرف شود هيجان  شود و هر موقعى كه مى تر مى شخص نبايد تعجب كند كه چرا سرما در آخر مدت سخت

كند زيرا اين علت بعينه در گرما هم موجود است و ما اين مطلب را بزودى بيان خواهيم كرد و در طبيعيات  پيدا مى

اغ هنگاميكه ميخواهد خاموش شود، براى اينكه روغن آن تمام شده، روشنى آن نظير آن بسيار است چنانكه چر

ها نيز از اين  يابد و مريض شود و چندين دفعه كه شبيه باختالج باشد روشنى و فروغ آن بتوالى اشتداد مى زيادتر مى

يابند و  ويى تازه مىدرد گرفتارند كه هنگام نزديكى مرگ نير اند بخصوص آنهايى كه بسل و بمرض دق و دل قبيل

كنند كه مريض خوب شده ولى شخص باتجربه از ديدن اين امر از حيات آنان  خبرند تصور مى آنانكه از اين امر بى

 .244نااميد ميشود

  بيان ايام عجوز و نقل عقايد علما و كار عبد اللّه قلم در اين موضوع

رت فوق الذكر در اين چند روز نوشته بود و خالصه اى ديدم كه يعقوب بن اسحق كندى در علت ظهور حرا من مقاله

 تعليل او اين است كه آفتاب بتربيع اوج خود ميرسد كه جايگاه تغيير است و تأثير آفتاب در هوا از غير
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 .اين حال را در اصطالح خانه روشن كردن گويند  -( )     



هوا نيز گرم شود و اين  آن بيشتر است پس مناسب اين است كه تغيير عارضى بر شمس در فلك آن نيز تأثير كند و

تأثير در اكثر احوال مدتى را كه ماه در ربعى است كه اول آن در آن ربع اتفاق افتاده و شمس نيز در همان ربعى 

 .باشد كه اول آن در آن ربع اتفاق افتاده روى خواهد داد

ام عجوز را نقل داد و برحسب شنيدم كه عبد اللّه بن على حاسب در بخارا پس از آنكه بر رساله كندى آگهى يافت اي

 .اقتضاى حركت اوج آن را قرار داد و بدين جهت ايام مذكور را ايام عجوز عبد اللّه قلم ناميدند

از اين جهت ايام مذكور را ايام عجوز گفتند كه بنا بعقيده قدما اين ايام را خداوند در كتاب خود ذكر نموده و فرموده 

ما و اينكه قوم عاد باين باد هالك شدند و پيرزنى از آنها باقى ماند كه بر آنان است سبع ليال و ثمانية ايام حسو

گويند آن بادى كه قوم عاد  سرايى ميكرد و اخبار آن مشهور است پس بدين سبب ايام عجوز ناميده شده و مى -نوحه

ى من روز غزوه خندق بباد صبا را هالك كرد باد دبور بود و رسول اكرم فرمود نصرت بالصبا و اهلكت عاد بالدبور يعن

 .يارى شدم و قوم عاد با دبور هالك شدند و شاعرى گويد

 241و اهلكت الدبور حبال عاد
 

 فباد و اكالجذوع مطرحينا

 

گويند ايام نحسات كه در قرآن مذكور است هر چهار روزى است كه با چهار در ماه موافق باشد مثل چهار روز از  مى

 .روز از ماه مانده و چهارده روز از ماه گذشته و يا چهارده روز از ماه مانده ماه رفته و يا چهار

 .گويند از اين جهت ايام مذكور را ايام عجوز گفتند كه در عجز شتا و اواخر آن واقع است برخى از اعراب مى

  ماه و آذرماه اى از اعراب براى پنجه دزديده شده كه ميان آبان نزد پاره
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است نامهايى است مانند اسامى ايام عجوز و روز اول را هنبرودومرا هنزبر گويند و اين هر دو واژه بمعناى صدمه از 

گويند يعنى  گويند و روز چهارم را حالق الظفر مى سرماست و روز سوم اين ماه را از شدت سرما قالب الفهر مى

گويند يعنى سرگين شتر كه در  افتد و روز پنجم را مدحرج البعر مى وزد كه ناخن مى ىاى باد سرد و سخت م باندازه

 .شود و يكى از شاعران اين ايام را بشعر ذكر كرده است گردد و داخل در منازل مى صحرا ريخته از شدت باد برمى

 اولها الهنّبر يوم فارط
 

 و بعده الهنز برياتى خابط

                                                           
ت در اول آن كلمه و او ندارد و براى وزن شعر بايد با و او خوانده شود من از نزد خود و او را زياد كردم ولى اشكال ديگر اين بيت  اين بي  -( )     

 .كلمه حبال است كه بعقيده اين جانب معنى ندارد و صحيح كلمه جيال است كه جمع جيل و مخفف با اجيال باشد



 يخبطه حتى يجئى القاسط
 

 الب الفهر يسمى حقاو ق

 و حالق الظفر المبين الحلقا
 

 يفلق بالبرد الصخور فلقا

  و بعدها آخر هن الخامس
 

  مدحرج البعر العضوض الالحس

  و ماله فيما يسمى سادس
  

 

 آذار

ت از النه اند كه در اين روز ملخها و خزندگان و حشرا اند و برخى گفته در روز اول آن اصحاب انواء چيزى نكرده -آذار

خود خارج ميشوند و نيز حرارت آسمان با حرارت زمين بهم ميرسند و شخصى كه اين سخن را گفته مبالغه نموده و 

روى اين  يابد و چون هوا براى قبول آن آماده ميگردد ازاين مقصودش اين بوده كه حرارت آغاز ميشود و قوت مى

جز شعاع آفتاب كه از جرم خورشيد بزمين پراكنده ميشود و يا يابد زيرا از براى حرارت آسمان  حرارت انتشار مى

 .جسم حارى كه با باطن فلك قمر مماس است كه كره آتش نام دارد معنى ديگرى نيست

 242 مباحثى در حقيقت نور و شعاع و سبب حرارت آفتاب كه در اين موضوع با ابن سينا گفتگوهايى شده

 :اند اما در شعاع آفتاب اقوالى گوناگون گفته

 .حقيقت شعاع آفتاب اجزاييست نارى كه با ذات شمس مشابه و مانند است و از جرم آن خارج ميگردد -الف

  هوا بمحاذات خورشيد گرم ميشود چنانكه بمحاذات آتش نيز گرم -ب
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 .اند ين دانستهميگردد و اين قول منسوب بجمعى است كه طبيعت آفتابرا گرم و آتش

هوا بواسطه سرعت حركت شعاع گرم ميشود حتى چنين بنظر ميرسد كه اين مسافت در الزمان طى شده است و  -ج

 .اند اين راى منسوب باشخاصى است كه طبيعت شمس را از طبايع اسطقسات و آخشيجها خارج دانسته

كند زيرا شعاع جسم نيست  در زمان حركت نمى اند كه شعاع برخى گفته: اند علما در حركت شعاع نيز اختالف كرده

گويند كه اين حركت در زمان واقع ميشود و ليكن سريعتر از آن چيزى نيست كه سرعت بسنجش  برخى ديگر مى

                                                           
ز مبحث نور و رنگ و ابصار بدانيد بمق اله سوم ترجمه روانشناسى شف ا رجوع كنيد كه كاملترين چيزى است كه  اى درست ا براى اينكه تاريخچه -( )     

 .در اين موضوع نوشته شده



بآن احساس شود چنانكه حركت كوبيدن صوت چون از حركت شعاع سنگينتر است بدين سبب حركت شعاع را بآن 

 .يابند مقياس ميكنند و زمان آنرا درمى

اند علت اينست كه زواياى انعكاس شعاع حاده است ولى  در سبب حرارت موجود با شعاع آفتاب جمعى از علما گفته

يا كره اثير در اصطالح، )حق اينست كه شعاع فى نفسه حرارت دارد و اما جسم مماس با باطن فلك كره آتش است 

زمين و آب و هوا يك چيز اصلى و عنصرى اساسى است و  اند كه آن آتش هم مانند و برخى بر اين عقيده( مترجم

ميگويند شكل آن نيز كروى است ولى بعقيده من زير كره قمر آتش وجود ندارد و چون فلك سريع الحركت است از 

سرعت حركت آن حرارت يافت ميشود و شكل آن نيز بشكل جسمى است كه از گرداندن شكل هاللى بر وتر خود 

گويند  دانند و مى ين مسئله با عقيده آنان كه هيچيك از اجسام موجوده را داراى مكان اصلى نمىپيدا شده باشد و ا

اين مكانها براى اجسام قسرى است و قسر هم دايمى و ابدى نيست وفق ميدهد و من اين مسائل را در جاى ديگرى 

جوان فاضل ابى على حسين بن  ام بخصوص در مشاجراتى كه ميان من و كه از اين كتاب مناسبتر است ذكر كرده

 .عبد اللّه سينا در اين مطلب روى داده

وصول اين هر دو گرما در ازمنه چهارگانه متكافى است و اما سبب حرارت زمين يا اينست كه شعاعهاى آفتاب از 

  سطح زمين منعكس گشته و يا براى اينست
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انگيزاند و برخى هم ميگويند كه  از حكما حرارت پنهانى در زمين بخاراتى از روى زمين بر مى كه بنابر مذهب جمعى

در باطن زمين حرارتى نيست و از خارج بر آن عارض گشته و حركت بخار در هوا سبب حرارت ميگردد و گمان 

 .ظاهر آن خارج ميگرددميكنم كه مقصود گوينده اين بوده كه در زمين حرارتى پنهانى است و از باطن زمين ب

اند  در روز دوم نزد ابرخس باد شمال سردى است و نزد قبط باد جنوب و تگرگ است و در روز سوم چيزى ذكر نكرده

و در روز چهارم نزد اوقطيمن باد شمال سردى است و سنان گواهى ميدهد كه در بيشتر اوقات راست ميآيد و در روز 

ح خطافى بنابر رأى قاسر ابتداى وزش آن در اين روز است و مدت اين وزش پنجم نزد قبط هواى سردى است و ريا

ده روز است و در روز ششم در هوا بنا بعقيده قبط اضطراب است و ابتداى وزش بادهاى اورسيا در اين روز است و 

 -اختالف باد اند و مدت آن بنا بعقيده ذيموقريطس نه روز است و در روز هفتم چيزى از علماى اين فن نقل نكرده

هاى وزنده نيز در اين روز است و در روز هشتم نوء است و شمال سرد و اوقطيمن و فيلفس و مطروذورس مطلب 

ها نزد اوذكسس در اين روز ظاهر ميشوند و عيد بحيره اسكندريه در اين روز  ها و باشه اند و چلچله مذكور را گفته

د شمال است و نزد ابرخس باد جنوب سختى است و نزد قبطيان است و در روز نهم نزد اوقطيمن و مطروذورس با

 .ها در اين روز ظاهر ميشوند آيد و ذوسيثاوس ميگويد كه باشه بارانهاى ريزى در اين روز مى

گويد  شود ولى سنان مى اند كه تغييرى در آن پيدا مى اند و در روز يازدهم قدما نگفته در روز دهم چيزى ذكر نكرده

گويند  ى ميدهد كه هواى اين روز سرد است و در روز دوازدهم نزد قاللبس باد شمال معتدل است و مىكه بسيار رو

اند و در روز سيزدهم باد اوريسا  گذارد و در اين روز امر بحجامت كرده كه آثار زمستان در آن روز رو بتخفيف مى



شوند و در روز چهاردهم بنابر رأى اوقطيمن و ها ظاهر مي شروع ميكند كه وزيدن گيرد و نزد اوقطيمن و فيلفس باشه

 ابرخس شمال سردى است و نزد
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كند و در پانزدهم نزد اوقطيمن و قبط باد  قبط باد دبور و جنوب است و باد اوريسا بنا در اين روز شروع بوزش مى

شمال است و سنان از روى تجارب خود باين مطلب گواهى شمال سردى است و در رور شانزدهم نزد قاللبس باد 

گويند كه مسافرت دريا در آنروز خوب است و نيز مارها  اند و مى دهد و در روز هفدهم چيزى از علما نقل نكرده مى

م كنند زيرا ايام سرما است چنانكه من در خوارزم ديدم كه در درون زمين مارها دور ه چشم خود را در امروز باز مى

كنند و  پيچند و تا چنين روزى در سال كبيسه بهمين حالت درنگ مى اى خود را بهم مى شوند و بشكل كره جمع مى

شوند و آن را استواى اول گويند و آن اول  در روز هيجدهم اين ماه در غير سال كبيسه شب و روز باهم مساوى مى

 248.روزى است از بهار اقوام غير از عرب و پاييز چينيها
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  اطالع جغرافيادانهاى آن عصر از كره زمين و بيان حدود آبادى زمين

تفاوت بهار و پاييز و زمستان و تابستان در وقت واحد جز در بالد شمال و جنوبى از خط استوا ممكن نيست و بالد 

شده و باالتر از  هاى آن از خط استوا جنوبى نيست بلكه در شرق اقصى در شمال خط استوا واقع چين با قلت عرض

چين آبادانى نيست و آنطرف معدل النهار را بسوى جنوب كسى ندانسته كه آيا آبادانى دارد؟ و خود خط استوا 

طرف ربع مسكون منقطع  تر برويم عمارت آن محترق است و غير مسكون و چون ما چند روز از خط استوا پايين

كند آب درياها در آنجا  بشدت اجزاى لطيفه آب را تبخير مىشود و آبادى و عمران ديگرى نيست و چون آفتاب  مى

خيلى غليظ است حتى اينكه ماهيها و حيوانات بحرى از آن دورى ميجويند و علماى جغرافى و من هنوز اطالع 

 .ايم كه كسى از خط استوا بطرف جنوب رفته باشد نيافته

شود  اند كه هوا در آن معتدل مى اند و گمان كرده هبرخى از مردم از كلمه معدل النهار و خط استواء فريب خورد

اند و  اند اين مطلب را اصل قرار داده گردد و براى دروغهايى كه ساخته -چنانكه شب و روز در آنجا مساوى مى

 .اند كه خط معدل النهار مانند بهشت است و ساكنان آن فرشتگان گفته
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اند چون آفتاب بحضيض خود از فلك خارج مركز  ت خط معدّل النهار را جمعى غير مسكون دانسته و گفتهاما پش

برسد تقريبا در غايت ميل جنوبى خواهد بود و با هر موضعى كه مسامت باشد آنجا را خواهد سوزانيد و هر بلدى كه 

د بود و از آنجا تا نقطه مسامت با قطب عرض آن شصت و پنج درجه از جنوب باشد بطبيعت وسط اقليم شمالى خواه

                                                           
 . 5  پنجم، ش  : تهران، چاپ -ترجمه  / اكبر دانا سرشت، آثار الباقيه  : ترجمه/ أبو ريحان بيروني    



امكان عمارت دارد ولى بطور حتم و لزوم نميشود گفت كه اين امكان وقوع نيز يافته و عمارت و آبادانى در آنجا 

موجود است چه، اسباب و عللى كه مانع عمران و آبادى است تنها گرما و سرماى بسيار سخت نيست چنانكه ربع دوم 

 .باشد ا آنكه اينطور نيست معمور و آبادان مىاز دو ربع شمال ب

شود فقط اختالف  اند فلك خارج مركز اوج و حضيض دارد و آفتاب بآن نزديك و دور مى نيز اينكه علماى هيئت گفته

حركت خورشيد باعث اين فرض شده نه آنكه در واقع نيز اوجى و حضيضى باشد و ابو جعفر خازن براى تصحيح 

كرده كه نتيجه آن غير از خارج مركز و فلك تدوير آفتاب است بقسمى كه ابعاد آفتاب از زمين حركت آفتاب فكرى 

شوند چون هنديان  گردد و بدين سبب دو ناحيه شمال و جنوب در سرما و گرما برابر مى با اختالف حركت مساوى مى

ز روى ديگر زيجهاى مستفاد از آن گويند ازلى و قديم است و ا روز استوا را از روى زيج خود كه از راه جهل مى

كنند و براى ارواح  حساب كنند نوروز ايشان عيدى عظيم خواهد شد و در ساعت اول آن براى آفتاب سجده مى

خوانند و در  كنند و براى معاد و آخرت دعا مى بسعادت و خوشى دعا مينمايند و در نيمه آن روز باز بآفتاب سجده مى

كنند كه اجساد سالم و صحيح بماند و در اين روز چيزهاى عزيز و  نمايند و دعا مى مىآخر روز باز بآفتاب سجده 

وزد بادهاى روحانى و داراى نفع عظيمى  نمايند و گويند بادهايى كه در اين روز مى پذير را بهم هديه مى حيوانات انس

كنند و نور و ظلمت هر دو بيك  مى است و اهل بهشت و دوزخ بنا بعقيده ايشان از راه دوستى بهم در اين روز نظر

افروزند و از عيافت اين روز آن است كه  شوند و در ساعتى از اين روز در اماكن پاك آتشهايى مى وزن و اندازه مى

  هركس از خواب
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گويند مردهاى  در امان خواهد ماند و مى بروى برخيزد و پيش از اينكه سخن بگويد چوب بيد را تبخير كنند از دردها

 .عقيم چون در شب آن روز بسها نظر كنند سپس با همسر خود نزديكى كنند داراى اوالد خواهند شد

تقسيم كنيم كه علماى يهود با دقتى آنرا از جنس ( 84014841)و چون آنرا به « دو پنجم جزء بدست خواهد آمد»

 844+ عت 21+ عت 418/ 4144سال خواهد شد و  4143+ روز 844+ عت 2 اند خارج قسمت ما اجزاى سال كرده

روز كمتر است كه چون آنرا بر  14+ عت 3+ عت 411/ 418روز باقى خواهد داشت كه تا حلول تقوفه و تمام سال 

ساعت  1+ عت 28/ 418ميالد سال بيفزاييم به شب دوشنبه شانزدهم ايلول ميرسد و با اين حساب پس از گذشتن 

ايم تقريبا دو روز و نيم  افتد و اين كار نزديك به صواب است هرچند با آنچه ما به رصد يافته تقوفه در آن اتفاق مى

شود زيرا در مقدار سال شمسى و موضع اوج و حركت آن  تفاوت دارد و هرگز حساب يهود با حساب ارصاد متفق نمى

 .و اندازه بعد بين المركزين باهم اتفاق ندارند

توانستيم به تحقيق  آنچه را كه با ارصاد بدست آمده با آغاز ايام و كسور آن در يكى از محازير متفق ميشد ما مى اگر

تحويل ارباع سال را بدست آريم ليكن امر از قرارى بود كه گفته شد پس ناچار از تقريب خواهيم بود از اين رهگذر ما 

نى بر وقت انقالب صيفى است، كه به رصد فاضل ابو سهل بيژن تقوفات را در يكى از محازير سال خورشيدى كه مب

اسكندرى در آخر ساعت اول از شبى كه بامداد آن روز شنبه  244 بن رستم كوهى در سال هزار و دويست نود و نه

                                                           
 .ايم كه نود از اين قسمت افتاده بود در مقدمه كتاب ثابت كرده -( )  1  



شانزدهم تموز بدست آورده، قرار داديم و ابعاد ميان تقوفات را از رصد ابى حامد صغانى كه پس از بيژن كوهى از 

نجا باشد زيرا كار بدي علماى رياضى بغداد دربار عضد الدوله اعلم بود پذيرفتيم و در حقيقت اين ابعاد ثابت نمى

ميرسد كه نقصان سال از روزها درست، يك چهارم باشد ولى ميتوان گفت مدت مديدى در حال قريب به حقيقت 

  كرد داخل باقى است و كسى كه خواهد بآن عمل كند حسابهاى ما را چنانكه كار يهود را در جداول داخل مى
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كه با افق بغداد تصحيح خواهد تقوفات را بدست آورد و ابعاد ميان آنها از نصف نهار روز  لىكند مانند كار آنان درحا

 :هاى سال اين است ايم و جدول چهاريك يكشنبه با ساعت مستوى قرار داده

  جدول ارباع

ه يك جدول فوق در دو نسخه عكسى اسالمبول بيست و هشت مرتبه تكرار شده و اينكه گردآورنده اين ساقطات ب

اى بوده است كه كارى صحيح شده و نيازى از نظر هم آهنگ بودن بهر بيست و  كدام قناعت كرده قطعا از روى نسخه

خواسته همه آنها  -شود شايد ابو ريحان مى هشت نيست ولى نام روزها و تعيين ساعات در آن دو نسخه نيز ديده نمى

 .را بيابد كه توفيق حاصل نگشته

فا كرديم و آنچه را از شهور يهود و ساليان و ادوار اين سالها و شناسايى اوائل و احوال آنها بود همه ما به وعده خود و

را با افزودن مالحظاتى بيان كرديم و ديگر جاى خالف نماند و راه شناسايى تاريخ آدم را كه تاريخ توفان بر رأى يهود 

آيد نيز آموختيم و اكنون بايد ديد كه  ال تام بدست مىمبنى برآنست و با كم كردن هزار و ششصد و پنجاه و شش س

 .اين احوال در سالها و ماههاى غير از يهود چگونه است
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هرگاه بخواهيم اوائل سالهاى مبنى بر تاريخ توفان را برابر رأى ابو معشر بدست آريم سالهاى تمام تاريخ توفان : گوييم

سازيم و آنچه باقى ماند عالمت اول توت  گيريم و همواره عدد پنج را بر آن افزوده و مجموع را بدل به هفته مى را مى

ر مقصود بدست آوردن آغاز ماهها باشد بر روز اول سال براى هر ماه تام است يعنى آن روز از هفته بدست آمده و اگ

كنيم و هرچه باقى ماند  افزاييم و مجموع را بدل به هفته مى -كه بيش از مطلوب ما منقضى شده عدد دو را مى

 .عالمت آغاز آن ماه است

كنيم جز اينكه بر سالهاى تام بختنصر  اگر همين مقصود را در تاريخ فيلفس بخواهيم كار سابق را بعينه تكرار مى

 .همواره بايد عدد چهار را افزود و بر سالهاى فيلفس عدد يك را

افزاييم و همواره بر  اگر همين مقصود را در تاريخ اسكندرى بنابر روش سريانيان بخواهيم باندازه ربع آن بر آن مى

سازيم و بآنچه روز تام كم  ماند آنرا به روزها ملحق مىها يك روز باقى  افزاييم و اگر از كسور چهار يك مجموع مى

كنيم  آوريم سپس اعداد صحاح را بدل به هفته مى كنيم و نيز هرچه كه باقى ماند در حساب نمى آمده توجه نمى



آيد و اگر مقصود دانستن آغاز ماهها باشد بر عالمت سال براى هر شهر تامى كه پيش از  عالمت تشرين اول بدست مى

كه ماه سى روز است و  افزاييم در صورتيكه آن ماه سى و يك روز باشد وگرنه دو روز درحالى گذشته سه روز مى آن

آيد و اگر به ماه شباط رسيديم و سال كبيسه نبود براى آن  كنيم عالمت آن ماه بدست مى مجموع را بدل به هفته مى

 .ايد در نظر گرفتگيريم ولى اگر سال كبيسه بود يك روز ب چيزى در نظر نمى

توان شناخت كه بر سالهاى تام اسكندر همواره عدد دو را بيفزاييم و مجموع را بدل به هفته  سال كبيسه را اينطور مى

 .كنيم اگر چيزى باقى ماند آن سال كبيسه نيست و اگر نماند سال كبيسه است

افزاييم و اعمال قبلى را انجام  مى 8 1/ 4اگر در سالهاى اسكندرى مانند روميان عمل كنيم بر سالهاى تام آن 

  دهيم عالمت ينواريوس كه كانون آخر است مى
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كنيم و به آسانى  آيد و در شناختن آغاز شهور و كبيسه بودن سال كارهاى پيشين را بعينه تكرار مى بدست مى

سالهاى ناقص اسكندرى را گرفته و بدل به محازير خورشيدى كنيم  توانيم و اگر بخواهيم مى. بمطلوب ميرسيم

باقيمانده را در سطر عدد از جدول اوائل شهور سريانيان داخل كنيم در مقابل آغاز ماهها و عالمات كبائس بدست 

 .آيد و جدول اوائل ماههاى سريانى و رومى اين است مى

اند كه تمساح سوسمار آبى است كه بزرگتر ميشود و آن  گفتهترسند و  در اين روز از تمساح در نواحى مصر مى

اند كه در جبال  و گفته 244حيوانى موذى است كه تنها نيل بدان اختصاس دارد چنانكه بسقنقور اختصاص دارد

توانست در اطراف آن طلسم بكسى زيان وارد  فسطاط طلسمى بود كه براى تماسيح ساخته بودند و اين جانور نمى

شدند تا آنكه از حدود شهر خارج  افتاد و كودكان با آن مشغول بازى مى رسيد بپشت مى ن بدان حدود مىآورد و چو

اند كه اين طلسم شكسته شده و  برد و نيز گفته گشت بدرون آب مى خواست و بهركس كه چيره مى شود سپس برمى

 .خاصيت آن باطل گشته

اند و در روز  موقريطس و قبط اين مطلب را اظهار داشتهدر روز هيجدهم هواى سرد و بادهاى سردى است و ذي

نوزدهم بنابر قول ابرخس باد شمال است و بنا بعقيده قبط در صبح آنروز باد و تگرگ است و در روز بيستم بنا 

بعقيده قاسر باد شمال است و در بيست و يكم بعقيده اوذكسس باد شمال است و در بيست و دوم چيزى ذكر 

در روز بيست و سوم نزد قاسر باد شمال است و نزد ابرخس باران است و در بيست و چهارم نزد قاللبس و اند و  نكرده

اوقطيمن و فيلفس باران و برف و باد است و بعقيده قبطيان رعد و نوء است و در اين روز ختنه كردن اطفال 

 زد و در بيست و پنجم بناكننده درختان در اين روز ميو اند كه بادهاى آبستن پسنديده است و گفته

 444: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

                                                           
ست و سوسمارى است كه در ريگ متحرك است و براى قوت باه بسيار مفيد است و استادم سيد اسد الّله خارق انى كه در  سقنقور ماهى ني -( )  4  

اى پر از شن گذاشته و بجهت   جانب نق ل كرد كه يك عرب سه سقنقور را از شن متحرك گرفته و آنها را در جعبه كرد براى اين جوانى طبابت مى
 .طبيبى در نجف آورده بود



بر قول اوذكسس باد شمال است و بقول ماطن و قونون و قبط نوء است و در بيست و ششم نزد قاللبس باران و دمه 

چيزى ذكر است و نزد قبط باد است و در بيست و هفتم بعقيده اوذكسس و قاللبس و ماطن باران است و در باقى ماه 

 .ام اين ماه داراى نويى است و اللّه اعلم اند و سنان ميگويد كه بسيار روى داده كه روز سى نكرده

  نيسان

روز اول اين ماه بنابر قول قاللبس و اوقطيمن و ماطن و مطروذورس باران است و در دوم چيزى ذكر  -نيسان

نزد قبط و قونون در اين روز باران است و در چهارم باد دبور و اند و در سوم بعقيده اوذكسس باد خواهد وزيد و  نكرده

يا جنوب است و تگرگ نيز در اينروز ميآيد و سنان ميگويد كه در بيشتر اوقات اين مطلب راست ميآيد و در پنجم 

بعقيده ابرخس باد جنوب و بادهاى مختلفى است و در ششم بعقيده ابرخس و ذوسيثاوس نوء است و سنان گواهى 

اند و در هشتم بعيده اوذكسس باران است و بعقيده  دهد كه اين مطلب صحيح است و در هفتم چيزى ذكر نكرده مى

قبطيان باد جنوب است و در نهم بنابر رأى ابرخس باران است و نزد قبط بادهاى صافى است و در دهم نزد اوقطيمن 

دهد كه مطابق تجارب او باران  و سنان گواهى مى و فيلفس نيز بادهاى صافى است و نزد ابرخس و قبط باران است

در اين روز ميآيد و در يازدهم نزد اوذكسس باد دبور است و نم در هوا پيدا ميشود و در پانزدهم نزد اوقطيمن و 

آيد و در هفدهم نزد اوذكسس و قاسر باد  اوذكسس باران و تگرگ است و نزد مطروذورس در اين روز تنها تگرگ مى

اران است و نزد قونون و قبط تگرگ خواهد آمد و در هيجدهم نزد قبط باد و حدوث نم در هواست و در روز دبور و ب

اند كه آيا باد جنوب است و يا باد ديگر بعقيده  اند و در بيستم باد ميآيد و معلوم نكرده نوزدهم چيزى ذكر نكرده

برخس باد جنوب سردى است و سنان ميگويد كه بطلميوس هواى اين روز صاف خواهد بود و در بيست و يكم نزد ا

آيد و در اين روز آب رو بزيادت ميگذارد و در بيست و دوم نزد اوذكسس باران  در اكثر اوقات اين مطلب راست مى

 است و نزد قبط و قاسر هواى سردى است و در اين روز بر كشتيها
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 .از دريا ميترسند

در روز بيست و سوم اين ماه نزد قبطيان باد جنوب و باران است و در اين روز در دير ايوب بازارى بپا ميگردد و ابو 

يحيى بن كناسه ميگويد كه چهل روز ثريا زير شعاع آفتاب غايب است و چون طلوع كرد بازار مذكور بپا ميگردد و 

د هفت روز زودتر اين بازار را بپا ميكنند و هفتاد روز پس از اين اهل شام براى شتابى كه در كارهاى مربوطه خود دارن

بازار بازار بصرى را برپا مينمايند و بقيام اين اسواق كاالهاى مردم آن نواحى بفروش ميرسد و در بيست و چهارم بسا 

و يا باد نزديك افتد كه بگفته قاللس و مطروذورس تگرگ بيايد و نزد ذيموقريطس نوء است و باد جنوب  اتفاق مى

يابد و در بيست و پنجم بنابر قول اوذكسس و قبط  آيد و فرات در اين روز مد و كشش مى بآن و نزد قبطيان باران مى

باران است و در بيست و ششم به رأى قاسر باران خواهد آمد و نزد قبطيان رياحى متعدد است و در بيست و هشتم 

سنان گواهى ميدهد كه مطابق تجارب او باران خواهد آمد و بگمان جمعى  نزد قبط باد است و نزد اوذكسس باران و

 .ها و نهرها آبش زياد ميشود در اين روز باد جنوب ميوزد و رودخانه

 سارها ها و قنوات و چشمه سبب زياد و كم شدن آب رودخانه



زياد شدن آبها در جميع اوديه و انهار بيك حالت نيست بلكه اختالف بزرگى باهم دارد چنانكه جيحون هنگامى آبش 

اى كه منبع آن در نواحى  زياد ميشود كه دجله و فرات و غيره رو بكمى گذارد و علت اين است كه هر رودخانه

سارها جمع  زيرا بيشتر آبهاى اصلى آن از چشمه سردسير باشد آب آن در تابستان زيادتر و در زمستان كمتر است

ها از آن بيرون ميآيد و يا از آنجا ميگذرد سبب زيادت و نقصان  ميگردد و رطوبتهايى كه در كوههايى كه اين رودخانه

ها آب  گردد و علت زيادت اين است كه رطوبت و برفها و شبنمهاى محل عبور اين رودخانه ها مى آب اين رودخانه

ها در زمين فروميرود و پوشيده نيست كه  د و در آن ميريزد و سبب نقصان اين است كه آب اين رودخانهشو مى

  رطوبات نامبرده در اول
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باقى شود و بجهت برودت و سرما و يا شمالى بودن اين مواضع بحال خود  بهار و زمستان از اوقات ديگر زيادتر پيدا مى

اما منبع دجله و . گردد يابد و آب آن زياد مى گردد و رود جيحون مد مى ماند و چون هوا گرم شد برفها آب مى مى

فرات از مواضعى است كه زياد شمالى نيستند بهمين علت يخها و برفهايى كه بايد در اوايل بهار منجمد باشند در 

گذارد كه آب  گردند اما رود نيل زمانى رو بازدياد مى -ها مىشوند و سبب زيادتى آب آن منابع اين دو رود آب مى

دجله و فرات كم شود چه، سرچشمه نيل از جبال قمر است كه در نواحى جنوب در پشت اسوان كه از شهرهاى 

حبشه محسوب است واقع است هرچند معلوم نيست كه آيا اسوان در معدل النهار است و يا در پشت آن زيرا چنانكه 

گردد و اگر  گفته شد حوالى آن غير مسكون است و بديهى است كه در چنين حال رطوبتها منجمد نمى در پيش

شوند و سبب فزون و مد آب  زيادتى آب نيل از جهت برف و باران باشد معلوم است كه بمجرد بزمين رسيدن آب مى

گردد و بالنتيجه  زمستان زيادتر مى ها در هاى آن باشد آب اين چشمه گردند و اگر از جهت آب سرچشمه رود نيل مى

يابد زيرا چون آفتاب بسمت الرأس ما نزديك گردد از جايهايى كه محل خروج رود نيل  آب نيل در تابستان مد مى

 .گردد و بالطبع براى آن مواضع زمستان خواهد بود است دور مى

د تعالى از احداث و پديد آوردن كوهها گردد اين است كه غرض ايز ها در زمستان زيادتر مى جهت اينكه آب چشمه

اى از آنها را ذكر  اين بوده كه منافعى ببندگان عايد گردد و ثابت بن قره در كتابى كه در منافع جبال نوشته پاره

نموده و همينطور كه خداوند در آفرينش جبال سودى براى بشر در نظر داشته در شور كردن آب درياها نيز همين 

 .منظور را داشته

آيد و در كوهها بيشتر از زمينهاى صاف  بسيار روشن است كه در زمستان بيشتر از تابستان برف و باران بزمين مى

مانده آن در مخازن كوهها  گردد و باقى شود و چون برف و باران بزمين آمد و آب شد مقدارى از آن سيل مى واقع مى

  شود و چون ماده كم خارج مى دارد كمگردد و از منافذ و سوراخهايى كه چشمه نام  -جمع مى
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گردد و اگر مجراى عيون پاك باشد آب آن گوارا خواهد بود  ها نيز زياد مى آن در زمستان زيادتر است آب اين چشمه

د كه بر ما آن شود هرچن ها است آب آن متكيف مى وگرنه باصناف خصوصياتى كه در ممرو مجراى اين چشمه

 .خصوصيتها پوشيده و پنهان باشد

 ها و رفتن آب به باال سبب فوران چشمه

ها باالتر جاى دارد مانند  ها و صعود آب بسمت باال علتش اين است كه خزانه آن از خود چشمه اما فوران چشمه

 .رفت فوارات معمولى وگرنه آب هرگز بسوى باال جز اينكه منبع آن باالتر باشد، نخواهد

، مطلبى را 241 اللّه اعلم: كنند كه بگويند بسيارى از مردم كه چون علت امرى طبيعى را ندانند بهمين اندازه كفايت مى

گفت كه من خود ديدم كه آب نهرها بسوى  اند و يكى از آنان با من بمنازعه پرداخت و مى ايم انكار كرده كه ما گفته

 .شد باال ميرفت و از منبع خود دور مى

خبرند و ميان باال و پايين فرق  -اند اين است كه از علوم طبيعى بى سبب اينكه چنين سخنى را بزبان آورده

اند كه مثال باندازه پنجاه و يا صد ذراع بسمت جنوب  گذارند مثال ايشان در ميان كوهها رودخانه و نهر ديده نمى

يابد تا  كم از اصل رودخانه و نهر اين جدول انحراف مى ميرفت و چون زراعتگران جدولى از آن نهرها جدا كنند كم

كنند كه  يابد و چون اشخاص كم بصيرت تصور مى آنكه باالخره مقدار زياد بر نهرى كه از آن جدا شده برترى مى

كنند كه جدول بسوى باال ميرود و  شود، چنان تخيل مى مجراى آب در سطح بطور مستقيم ميرود و يا كمى مايل مى

نمايند  كنند و مساوى مى ها را با آن وزن مى شود برطرف ساخت مگر آنكه ابتداء از آالتى كه زمين ك را نمىاين ش

 شخصى اطالع يابد و چون با آالت مذكور
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حقيقت امر غير از آن  همين زمينهايى را كه آبهاى مذكور در آن جريان دارد وزن كنند و بسنجند خواهند فهميد كه

 .241اند است كه گفته

چاره ديگر براى رفع اين شك آن است كه اين دسته بروند علوم طبيعى بخوانند و بدانند كه آب بمركز و يا قريب 

بمركز متمايل است و البته ممكن است كه بقلل جبال هم آب برود ولى بشرط اينكه قله كوه از منبع و مخزن آب 

شود بيارى خالء كه بايد بطور قسرى و صناعى  هوا را كه چون آب مكانى را تهى كند جايگزين آن مىتر باشد و  پايين

انجام يابد بيرون كرد تا آنكه آب بفعل طبيعى خود كه جريان باشد توانا گردد و در نهرهايى كه جبال فاصله ميان آن 

 .دهند شده و بريدن كوه مقدور نيست عمل نامبرده را انجام مى

                                                           
دانست گفت الّله اعلم عمر گفت ما بسيار رسوا   كند كه در حضور عمر از مردى سئوالى شد چون پاسخ آنرا نمى جاحظ در كتاب حيوان نق ل مى  -( )     

ين است كه  دانم و مقصود ا ايم اگر ندانيم خدا از ما داناتر است و هر وقت از شما سئوال شد و پاسخ آنرا ندانستيد صريح بگوييد نمى آبرو شده و بى
 .از اقرار بجهل اين جمع عار و ننگ دارند

مقصود از وزن زمين آنست كه با آلت مخصوص كه براى اينكار پستى و بلندى زمينى را كه ميخواهند از آنجا قنات بكنند بدست آورند و   -( )     
آب قنات باين زمين سوار ميگردد و اگر گودتر باشد    خواهند آب قنات در آن مصرف شود گردد و يا بلندتر باشد چنانكه مساوى با زمينى كه مى
 (به باب هفتم خالصة الحساب رجوع شود.) آب نخواهد بر زمين سوار شد



نامند مثال براى اينمطلب است كه چون آنرا پر از آب كنيم و دو سر آنرا در دو ظرف ( سارقة الماء)تى را كه زانو آل

ايستد و اگر زمان زيادى هم بگذرد  كه مسطح آب اين دو يكى باشد بگذاريم آبى كه در درون اين آلت است مى

شود كه يكمرتبه اين آب بدو ظرف بريزد زيرا از  ز نمىريزد چه، اوليتى در بين نيست و ني يك از دو ظرف نمى بهيچ

اند و يا اينكه امرى است  آب تهى خواهد ماند و خالء يا آنكه ابدا وجود ندارد چنانكه برخى از فالسفه بر اين عقيده

جسام موجود و باعث نگهداشتن اجسام ميشود و اگر خالء ممتنع باشد وجود نخواهد يافت و اگر هم بنابر رأى ديگر ا

را نگاه دارد البته آبرا نيز نگه خواهد داشت و نخواهد گذاشت كه سيالن يابد مگر پس از آنكه جسم ديگرى جاى آن 

ريزد  تر باشد بگذاريم آب بظرف مى بنشيند و مكان آبرا متصرف شود چون زانوى آبرا در ظرفى و مكان ديگر كه پايين

 اجزاى آب يكديگر رازيرا بمركز خود نزديكتر شده و از آنجايى كه 
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ريزد  يابد تا آنكه آب ظرف ديگر تمام شود و يا با آبى كه از ميانه زانويى بآن مى كند سيالن اتصال مى جذب مى

سطحش موازى گردد و در اين حال باز مسئله بحالت اولى خود بازگشت خواهد كرد و در كوهها كه شتر گلو احداث 

 .ميكنند باين طريق عمل شده

در فواره صعود كند ولى پس از آنكه در چاه آبهاى قابل فوران جمع شده باشد چه،  آرى ممكن است كه آب از چاهها

شود و مأخذش از آبهاى نزديك بآن است و  برخى از چاهها اينطور است كه آب از اطراف آن بتوسط ترشح جمع مى

گردد يكى است،  هايى كه آب از آنجا در درون چاه جمع شده با آب داخل چاه كه ماده آن محسوب مى سطوح زمين

توان بر روى زمين فوران داد كه بر سطح ارض  يابد و اين قبيل آبها را مى و برخى از چاهها آب آن در گودى فوران مى

افتد  جارى شود و اين امر بيشتر در زمينهاى نزديك بكوه كه درياچه و رودخانه ژرف و عميق واسطه نباشد اتفاق مى

ز سطح زمين باالتر است باشد آب را اگر محصور كنند فوران خواهد يافت و اگر اى كه ا و چون مأخذ آب از خزانه

افتد كه خزانه آب در منبعى است كه  شود آبرا فوران و يا جريان داد و گاه اتفاق مى تر باشد نمى خزانه آن پايين

ها و  ان دارد كه در رؤس قلعهخواهيم آبرا جريان دهيم و اين قبيل آبها امك هزاران ذرع باالتر از آنجايى است كه مى

 .ها صعود كند مناره

ام در يمن وقتى كه زمينى را بكنند و بسنگى برسند كه در زير آن آب باشد با نوك كلنگ بروى سنگ  شنيده

دانند كه چه اندازه زير سنگ جمع شده سپس يك سوراخ  زنند و از صدايى كه از سنگ برميخيزد مقدار آب را مى مى

برند و اگر  كنند و اگر از كثرت آب نترسند بهرجايى كه براى فواره بخواهند آنرا مى سنگ احداث مى كوچكى در اين

ترسند كه مبادا از آن سوراخ سيلى مانند سيل عرم  گيرند و مى ديدند كه آب زياد است فى الفور با گچ سوراخ را مى

 .243بوجود آيد
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شود و سبزرود  باشد كه دور آن يك فرسخ مى اى مى كه ميان ابر شهر و طوس در سر كوه است آن درياچهاما آبى 

اى باالتر از آن است هرچند كه بسيار دور باشد و  موسوم است و البته بديهى است كه ماده اين آب يا از خزانه

                                                           
 .(العرم  -و ارسلنا عليهم سيل) سيل عرم با فتح عين و كسر راء باغ ارم را از ميان برد -( )  5  



د بآن ميرسد و بدين جهت است كه در يك حال اى كه آفتاب آب اين درياچه را تبخير كند از آن ماده استمدا باندازه

 .ماند راكد مى

شود و يا  يا اينكه سبب اين است كه از يك خزانه موازى با آن اين آب جمع شده و باين جهت است كه آب زياد نمى

گيرد موجود است و طريقه اين صنعت آن است كه  سببى مانند سببى كه در آب دحج؟ و چراغى كه از خود ماده مى

وزه آب و يا ظرف روغن سوختنى را ميگيرند و در چندين جاى از لب اين ظروف سوراخ كوچك ميكنند و در ك

اى كه بخواهند آب در ظرف و يا روغن در چراغ بماند سپس  نزديكى دهان اين ظرف سوراخى احداث ميكنند باندازه

راغ برميگردانند و آب و روغن از اين دان را در چ آنرا پر از آب و روغن ميكنند و ظرف آبرا در طشت و روغن

هاى ريز خارج ميشود تا آنكه آن يك سوراخ نزديكى دهان ظرف را فراگيرد و بعدا اين آب بخار ميشود و يا  سوراخ

روغن ميسوزد و چون تمام شد و سوراخ از زير آب و يا روغن بيرون آمد باز مجددا آب و روغن بيرون خواهد آمد تا 

 .ر شود و اين عمل همينطور تكرار مييابدآنكه ظرف و طشت پ

اى گواراست كه منكور نام دارد اين چشمه باندازه يك سپر  مانند اين درياچه كه گفته شد در بالد كيماك چشمه

 .شود بزرگ است كه سطح آب آن با اطراف آن مساوى است و اگر يك سپاه از آن چشمه آب بخورند آبش كم نمى

اى انسانى است كه جاى انگشتان و زانوى او بحالت سجود آنجا باقى است و نيز جاى پاى در نزد اين چشمه اثر پ

 .ها را ببينتد سجده ميكنند طفلى و اثر سمهاى درازگوشى در آنجاست و چون تركهاى غزى اين قدمگاه

ين درياچه كه در قله اى كه در جبال باميان است و در قله كوه واقع شده باندازه يك ميل در ميل است و از ا درياچه

  اى كه در زير آن است از آنجاست كوه است آب قريه
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آيد و ايشان را ممكن  اند آنچه آب كه مورد حاجت آنها باشد بيرون مى كه از يك سوراخ كوچك كه بدرياچه كرده

 .نميشود كه اين سوراخ را گشاد كنند و اگر سوراخ را بزرگتر كنند از كثرت آب ميترسند

ده ولى در جلو اين خزانه مانعى افتد كه آب در زمين نرمى فوران يافته و يك خزانه مرتفعى تشكيل دا گاه اتفاق مى

اى كه  يابد مانند قريه گذارد آب بيرون آيد و چون اين عايق و مانع را برطرف كنند آب فوران مى موجود است كه نمى

ميان بخارا و قريه نو ميباشد چنانكه جيهانى در كتاب مسالك و ممالك خود گفته، و در اين قريه تلى است كه 

توانند آنرا بجاى خود برگردانند و  آيد كه نمى چون اين تل را بشكافند آبهاى زيادى بيرون مىجويندگان گنج و دفينه 

 .يابد پيوسته جريان مى

باشد در شگفت گردد كه مانند  اگر كسى بخواهد تعجب كند بايد از موضعى كه فيالن نام دارد و نزديكى مهرگان مى

ف آن آب ترشح ميكند و چون هوا سرد شود آب همينطور كه از اى است كه در كوه كنده شده و همواره از سق صفه

بندد و براى خود طولى احداث ميكند و من از اهل مهرگان شنيدم كه چون با كلنگ بر اين  آيد يخ مى سقف مى

گردد و حال آنكه قياس اقتضا ميكند كه اگر زياد  شود و آب زياد نمى سقف بزنند جاى نيش كلنگ از آن خشك مى

 .ب بحال خود باقى بماندنشود آ



اعجب از اينها كه گفته شد حكايتى است كه جيهانى در كتاب مسالك و ممالك نقل كرده است كه در جامع قيروان 

اند كه معلوم نيست جنس آندو چيست و بعقيده جيهانى هر روز جمعه پيش از طلوع آفتاب  دو اسطوانه نصب كرده

طور حتم بايد در روز جمعه باشد چه، اگر جيهانى ميگفت يكروز نامعلوم آب پس ميدهند و تعجب در اين است كه ب

شود علتى  شد كه بنزديكى ماه از جايگاه مخصوصى از كره خورشيد حمل كنيم ولى براى روز جمعه نمى ممكن مى

  هتر استاند كه پادشاه روم مال زيادى فرستاد و گفت اگر مسلمانان باين مال منتفع شوند ب دانست و حكايت كرده
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كه تا دو سنگ در مسجد ايشان باشد و مردم قيروان از فروش آنها سر باز زدند و گفتند ما اين دو سنگ را از خانه 

 .فرستيم خدا بخانه شيطان نمى

ف حركت ميكند و چيزى آورتر است كه بيك طر حكايت استوانه متحركى كه در قيروان است از حكايت فوق شگفت

شود كه آنرا بيرون آورد و اگر آن چيز شيشه باشد  زير آن ميگذارند و چون باز بحالت پيشين خود برگشت ممكن نمى

صداى شكستن آن بگوش ميرسد و شكى نيست كه اين استوانه امرى صنعتى است و جايگاه آن دليل بر اين 

 240.است

 :اكنون بمطلب خود بازگرديم و گوييم

ر روز بيست و نهم اين ماه بنابر رأى قاسر باد سردى است و نزد قبطيان باران و باد و رطوبت در هواست و در روز د

 .ام نزد قبط نوء است و بعقيده قاللبس و اوقطيمن باد و رطوبت و نم و شبنم پيدا ميشود سى
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اند و در سوم بعقيده قبطيان باد و رعد و  كر نكردهدر روز اول آن نزد قبطيان باران است و در روز دوم چيزى ذ -ايار

رطوبت و شبنم است و در چهارم نزد اوذكسس باران است و نزد قبط باران تند است و در پنجم بعقيده ذوسيثاوس 

آيد و در ششم نزد  باران است و سنان ميگويد كه بسيارى از اوقات راست ميآيد و نويى قوى در اين روز بوجود مى

 بادهايى است و نزد اوذكسس نوء و باران ريز است و در روزقبطيان 
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هفتم بعقيده قبطيان بادهايى است و در بسيارى از اوقات راست ميآيد و در هشتم بعقيده اوذكسس و ذوسيثاوس 

ت و در دهم نزد قاللبس و اوقطيمن نوء باران بارانهايى است و نزد قبط باران است و در نهم بعقيده قبطيان باران اس

                                                           
 همناره جنبان اصفهان گويا از روى همين استوانه ساخته شد -( )  9  
 :ايار بتشديد ياء ميباشد و اين ماه، ماه گل سرخ است از اينجاست كه ابو العال گفته  -( )     
 z\E\E\ و انما الشوق الى ورده z\ تشتاق ايار نفوس الورى     \

 :گيرند و اينكه سعدى گفته است گل محمدى است كه از آن گالب مىيعنى عشق و شوق ما بماه ايار براى گل آن است و ورد  
 z\E\E\باش تا خيمه زند دولت نيسان و ايار z\ اين هنوز اول آثار جهان افروز است      \

 .ضرورت شعر تشديد ايار را از ميان برده



دهد كه در اغلب اوقات راست  است و نزد قبطيان باران است و در يازدهم نزد ذوسيثاوس نوء است و سنان گواهى مى

ميآيد و در دوازدهم بنابر رأى اوذكسس و مطروذورس و ابرخس نوء است و نزد قاسر باران و نزد قبطيان دبور است و 

ها بايد اير بود ولى اين مطلب بطور مطلق صحيح نيست و ببرخى از مواضع  كه در اين روز از سرما زدن ميوه اند گفته

اختصاص دارد و در سيزدهم بنابرأى اوذكسس باران است و نزد قبطيان باد شمال و تگرگ است و در چهاردهم نزد 

است و در شانزدهم نزد قاسر نوء است و ميگويند قاللبس و اوقطيمن و قبط نوء است و در پانزدهم نزد قاسر باران 

كند و در هفدهم باد جنوب و يا باد صبا است و نزد ابرخس و قبط باران  اولين باد سام در اين روز شروع بوزيدن مى

است و در هيجدهم نزد اوذكسس نوء است و نزد قبط باران و رعد است و در نوزدهم نزد ابرخس و قبط نوء و 

اند و در بيست و يكم نزد قاسر نوء است و نزد ذوسيثاوس باد جنوب  است و در بيستم چيزى ذكر نكرده بارانهاى ريز

اند و در بيست و چهارم نزد  است و نزد قبطيان باد دبور است و در بيست و دوم و بيست و سوم چيزى ذكر نكرده

يست و پنجم نزد اوقطيمن و فليفس و قاللبس و اوقطيمن و فيلفس نوء است و نزد قبطيان بادهايى است و در ب

ابرخس نوء است و در بيست و ششم بعقيده قاللبس و اوقطيمن نوء وقوع خواهد يافت و بعقيده قبطيان باد شمال 

سردى وزيدن خواهد گرفت و در بيست و هفتم بعقيده قاللبس و اوقطيمن رطوبت و شبنم حادث ميگردد و نزد 

بيست و هشتم نزد مطروذورس و قبط باران است و در بيست و نهم نزد ابرخس باد  قبطيان در اين روز نوء است و در

  ام اين ماه نزد قاسر باد جنوب است و در سى و يكم جنوب و باد دبور است و در سى
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 .اند چيزى ذكر نكرده

  حزيران

گردد و نزد قبطيان در اين  ذكسس و ذوسيثاوس شبنم و رطوبتى حادث مىدر روز اول اين ماه بنابر رأى او -حزيران

روز باد دبور است و در روز دوم نيز بعقيده ايشان همين باد وزيدن خواهد گرفت و در روز سوم بنابر رأى قبط رعد و 

رانهاى خيلى ريزى باد وقوع خواهد يافت و در روز چهارم بنابر رأى قاسر باران است و در روز پنجم نزد قبطيان با

است و سنان ميگويد در بيشتر اوقات اين مطلب راست ميآيد و در روز ششم و هفتم و هشتم چيزى از علماى فن 

اند و در روز نهم بنابر رأى قبطيان باد دبور است و رعد و در روز دهم و يازدهم و دوازدهم چيزى ذكر  نقل نكرده

پاشند و بازيهاى ديگرى در  ست كه در بغداد مردم بيكديگر آب و خاك مىنشده و فقط در روز يازدهم نوروز خليفه ا

نظر گرديد و در دوازدهم سنان بن ثابت ميگويد بيشتر اوقات تغييرى در  آنجا معمول است كه بجهت اشتهار آن صرف

چيزى ذكر آن يافت ميشود و در روز سيزدهم بعقيده قبطيان باد دبور است و بارانهاى ريز و در روز چهاردهم 

اند و در روز پانزدهم بعقيده مردم مصر بارانهاى تندى خواهد آمد و در روز شانزدهم چيزى ذكر نشده و گويند  نكرده

يابد و علت اين امور همانست كه در پيش گفتيم  كه در اين روز همه آبها بزمين فرو ميرود و رود نيل مد و كشش مى

ضافه ديگر اسباب و علل طبيعى و در حزيران در سال بسيط در اين روز و در كه منابع اين آبها باهم اختالف دارد با

هفدهم حزيران در سالهاى غير بسيط امتالء اكبر است كه عرب و عجم آنرا بزرگ ميشمارند و نام او ميرين است و 

يابد و چيره  به مىمعناى اين واژه امتالء و پرى آفتاب است كه انقالب صيفى باشد و در اين هنگام نور بر ظلمت غل



افتد و اين مطلب جز در بالدى كه عرض آن  ميشود و فروغ آفتاب چنانكه محمد بن مطيار گفته است بچاهها مى

 .مانند ميل كلى باشد و شمس مسامت آن گردد وقوع نخواهد يافت
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يابد و بدين سبب ارواح يكديگر را در حر كلى  اند كه آفتاب در وسط سماء تنفس مى بر اين عقيده 211 طايفه حيوانيه

اند  جويند و نيز انار را ناشتا ميخورند و از بقراط نقل كرده و در اين روز بنظر كردن بقبطيان تيمن مى 212ميشناسند

د شد و تا چهل روز كيموس او صفا خواهد كه هركس در اين روز ناشتا يك انار بخورد كيان هستى او روشن خواه

اند كه بخسرو پرويز گفت خوابيدن در سايه درخت انار شخص را از مرضهاى سخت  يافت و از حنه هندى نقل كرده

شفا خواهد بخشيد و از شر جنيان مصون خواهد ماند و علم سحر و عيافت اينطور اقتضا ميكند كه در بامداد اين روز 

ى چپ برخيزد و پيش از آنكه سخن گويد قدرى زعفران بخور كند و در روز هفدهم اين ماه شخص از خواب بپهلو

بعقيده ذوسيثاوس نوء است و در نزد قبطيان گرمايى حدوث خواهد يافت و در هيجدهم بعقيده قبطيان باد دبور 

ران و رعد است و در بيست و است و گرما و در نوزدهم نزد قبطيان باران است و در بيستم نزد قبطيان باد دبور و با

اند و در بيست و دوم بعقيده ذيموقريطس نوء است و در بيست و سوم بعقيده ابرخس باد  يكم چيزى ذكر نكرده

اند كه بادهاى مسموم در اين روز وزش  اند و گفته جنوب و يا دبور خواهد وزيد و در بيست و چهارم چيزى ذكر نكرده

افتد كه بديگر  يابد و گاهى اتفاق مى يابد و نيز نهر جيحون مد مى وزش طول مىميگيرد و پنجاه و يك روز اين 

ها و ساكنين كنار آن زيان ميرساند و در بيست و پنجم بعقيده قبطيان باد دبور است و گرما در بيست و  رودخانه

بيست و هشتم نزد اند و در  ششم نزد ذيموقريطس و قبطيان باد دبور است و در بيست و هفتم چيزى ذكر نكرده

اوذكسس نوء وقوع خواهد يافت و نزد ذيموقريطس باد دبور و جنوب و باران است سپس باد شمال هفت روز وزيدن 

اند و گفته شده كه اصحاب تجارب در اين روز شبنمها را مالحظه  خواهد يافت و در بيست و نهم چيزى ذكر نكرده

  حدس ميزنند كه رود نيلميكنند و اگر ديدند كه شبنم زيادى است چنين 
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ام نزد قبطيان بادهايى است و  سالى خواهد شد و در روز سى مد خواهد يافت و اگر كم بود نخواهد مد يافت و خشك

 .اند هوا صاف نخواهد بود و در سى و يكم چيزى ذكر نكرده

 218تمّوز

                                                           
 هظاهرا حرانيه است و حيوانيه شنيده نشد -( )     
 دن دوزخ ما مسلمانان باشگويا مقصود از حركلى هما -( )     
 :تموز نيز با تشديد ميم است و اينكه سعدى گفته -( )     
 z\E\E\اندكى ماند و خواجه غره هنوز  z\عمر برفست و آفتاب تموز     \

 .ضرورت شعر تشديد را از بين برده



اند و در سوم نزد قاسر و قبطيان باد جنوب و گرما  دوم آن چيزى ذكر نكرده علماى مذكور در روز اول و -تموز

آيد و در پنجم  افتد كه در كشور مصر باران نيز مى ميباشد و در چهارم بعقيده قبطيان باد خواهد آمد و بسا اتفاق مى

ر ششم نزد قاللبس و نزد قاللبس و مطروذورس و ابرخس باد جنوب است و نزد قبطيان باد دبور و رعد است و د

مطروذورس باد جنوب است و نزد قبطيان باد دبور و رعد است و در هفتم نزد بطلميوس نوء است و سنان ميگويد كه 

يابد و در هشتم چنانكه ماطن در شهر خود مشاهده كرده شبنم و رطوبتى  بسيارى از اوقات در اين روز هوا تغيير مى

اوقطيمن و فيلفس شبنم است و نزد قبطيان باد دبور است و بادهايى نزديك بآن و  يابد و در نهم نزد در هوا وقوع مى

درهم نزد قبطيان هواى بدى است و در بصرى بازارى بپا ميشود كه بيست و پنج روز طول ميكشد و اين بازار در 

اند و در دوازدهم  كردهانجاميد و در يازدهم از علماى فن چيزى ذكر ن روزگار بنى اميه از سى تا چهل روز بطول مى

نزد مطروذورس باد دبور است و نزد قبطيان بادهايى وزيدن خواهد گرفت و در سيزدهم بعقيده ابرخس بادهايى است 

يابد و در چهاردهم  كه با يكديگر ممتزج نيست و سنان بن ثابت ميگويد كه در بيشتر اوقات هوا در اين روز تغيير مى

شمال بعقيده ابرخس وزيدن خواهد گرفت و نزد قبطيان گرماست و در بيست و پنجم  نزد قاسر باد سختى است و باد

اند و در شانزدهم بعقيده بطلميوس در شهرهاى بارانى باران ميآيد و نزد ذيمقريطس  از علماى فن چيزى ذكر نكرده

  باران و گرده
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قبطيان باد سختى است و در روز هفدهم بعقيده ذوسيثاوس شبنم و گرماست و در يابد و نزد  بادهايى وقوع مى

 .هيجدهم بادهاى ساليانه بوزيدن شروع ميكند و اين مطلب بنابر رأى ابرخس بود

  ايام باحور و شرح آن

باجماع مطلعين از دريا و زارعان و ديگر اهل تجارب اول ايام باحور است و هفت روز اين ايام بطول ميانجامد و آخرير 

اى از ماههاى بهار  روز آن بيست و چهارم اين ماه است و از هريك از روزهاى باحور بر ماههاى پاييز و زمستان و پاره

خواهد پيوست و بيشتر ظهور آن در شبانگاهها و بامدادان خواهد بود و استدالل ميكنند كه چه تغييرى در آن بوقوع 

اند كه ايام باحور براى سال مانند ايام بحران است در امراض حاده و همينطور كه در ايام بحران مرض  گمان كرده

بحران در لغت  داليل آن از بشارت و انذار از عواقب مرض دانسته ميشود ايام باحور نيز چنين است و نام باحور و

اند كه بحران واژه ايست تازى و از بحر اشتقاق يافته زيرا  يونانى و سريانى از حكم حكام مشتق است و برخى گفته

بحران مريض بهيجانى كه در دريا يافت ميشود و مد و جزر نام دارد مانند است و اين اشتقاق بسيار نزديك بنظر 

ض، جزر و مد، حركات قمر و ادوار و تشكالتى است كه ماه پيدا ميكند بحران مر: ميرسد چه علت و سبب در هر دو

اعم از اينكه در دوره كل باشد، چنانكه آغاز مد هنگامى است كه ماه بشرق و غرب از افق برسد و آغاز جزر وقتى 

ين است كه از يك است كه ماه بدايره نصف النهار و يا نصف الليل برسد، و يا در غير دور كلى و اين شق نيز اعم از ا

اى كه از آفتاب جدا شده بهمان نقطه برسد و بايد دانست  نقطه كه ماه حركت كرده بهمان نقطه برسد و يا از نقطه

 .تر و نيرومندتر از نيمه ثانى است و آفتاب را نيز در اين كار تأثيرى است كه مد در نيمه اول ماه قمرى قوى



يابد و در مدت  اند كه در ناحيه اندلس در هر غروب آفتابى مد مى شگفت آنست كه از درياى مغرب نقل كرده

يكساعت تقريب پنج فرسنگ الى شش فرسنگ كم ميشود سپس شروع بجزر ميكند و هيچگاه از اين وقت دير 

 .نميشود
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در آغاز تشرين اول باران و تگرگ خواهد آمد و  روز هيجدهم در آفاق ابر باشد 214اند اگر در موقع عشاء جمعى گفته

اگر نيمه شب ابر باشد باران و تگرگ در نيمه ماه خواهد آمد و اگر موقع صبح ابر باشد در آخر ماه امور مذكور وقوع 

خواهد يافت و همين عالمات كه در شب گفته شد در روز نيز چنين است و تنها فرقى كه هست اين است كه شب 

 .ر هوا بجهت ابر ظاهرتر و پيداتر از روز استهنگام تغيي

اند و آنانكه  چنانكه در آغاز كتاب گفتيم روز بر شب مقدم است و بدين جهت در اينجا شب را پس از روز بشمار آورده

اند كه مقصود از شب هيجدهم شب نوزدهم است و بر روى همين گمان اول  شب را بر روز مقدم ميدارند گمان كرده

اند و آخر آنرا روز بيست و پنجم و روز اول از ايام هفتگانه بواحير دليل بر  را از روز نوزدهم محسوب داشتهبواحير 

تشرين اول است و روز دوم دليل بر دوم و روز سوم دليل بر كانون اول است و بهمين طريق تا آنكه روز هفتم دليل 

 .بر نيسان باشد

اند كه اگر بر لوحى اقسام زراعتها را بكارند كه تا شب بيست و  سال گفته اصحاب تجارب براى از پيش دانستن حاالت

پنجم تموز شود كه آخرين شب اين كار است سپس لوح را در زير آسمان بگذارند بطوريكه هيچ مانعى از طلوع و 

كت و فراوانى غروب ستارگان برآمد نباشد هر زراعتى كه در آن سال خوب خواهد شد زرد ميگردد و هر زراعتى كه بر

 .نخواهد يافت سبز باقى ميماند و مصريان نيز عمل مذكور را انجام ميدادند

اند بحدى كه اعمال ايشان  هاى بسيارى بكار برده اصحاب تجارب براى اينكه از پيش بحاالت سال آگهى يابند حيله

كه چون دوازده برگ زيتون را اند  داخل در حدود افسون و عزائم گشته است و برخى از ايشان چنين گمان كرده

  شخص
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بگيرد و بر هريك برگ نام ماهى از ماههاى سريانى را بنويسد سپس آنها را در اين شب بجاى نمناكى بگذارد 

و برخى ديگر  سحرگاهان هريك از اين برگها كه خشك شده باشد دليل بر اين است كه در آن ماه باران نخواهد آمد

وبيش باران بايد بمحلى صاف رفت كه در اطراف آن مانعى از باد و  اند كه براى دانستن كم از اهل تجارب گمان كرده

بارانهاى ريز و شبنم نباشد و باندازه دو ذراع پارچه كتان را بگيرند و بكشند و وزن آنرا بخاطر بسپارند سپس اين 

از آغاز شب تا ساعت چهارم آن بهمين حال آن كتان باقى بماند و بار ديگر پارچه را پارچه را بر آن مكان بگسترانند و 

                                                           
 .باندازه چهار ركعت كه از موقع مغرب بگذرد عشاء ميگردد و بعقيده شيعه هنگام فضيلت نماز عشاء است -( )  1  



در ترازو وزن كنند و بهر اندازه كه سنگين شده باشد مطابق عدد هر مثقال از وزن زيادتى يك روز از ماه باران 

 .آيد مى

ه و بقراط در كتاب فصول از تناول ادويه ايام باحور بطلوع كلب الجبار كه شعراى يمانى عبور باشد عالمت گذاشته شد

حاره و فصد در موقع طلوع اين دو ستاره در زمان خود از بيست روز پيش از طلوع تا بيست روز پس از طلوع نهى 

كرده است و در اين مدت زمان شدت گرماست كه بآخرين حد خود ميرسد و تابستان فى نفسه اسباب حرارت است 

ميكند و بقراط در كم بودن حرارت فصد را منع نكرده و چون پاييز آمد و هوا را سردتر و  كه رطوبت را بدل به بخار

 .تر كرد شخص از خاموش شدن حرارت غريزى ايمن نخواهد ماند خشك

اند كه تأثير مذكور منسوب بجرم اين كوكب و  جمعى از آنان كه از علوم طبيعى واقف نيستند چنين گمان كرده

 .يابد ينكه با طلوع حركت آن ستاره اين امر نيز انتقال مىطلوع آن است حتى ا

اند اين ستاره براى عظمتى كه دارد هوا را گرم ميكند بقسمى كه محتاج و نيازمند ميشويم كه جايگاه آنرا  گفته

 .بشناسيم و هنگام طلوع آن را بدانيم

 :چنانكه ابو نواس گفته

 مضى ايلول و ارتفع الحرور
 

 214و اخبت نارها الشعرى العبور
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على بن على كاتب نصرانى بر اين گمان بوده كه بدين سبب اول ايام باحور بيست و دوم تموز شد كه بانتقال شعراى 

است دور ميزند و مقصود بقراط از  211عبور انتقال يافته و اين ستاره در طول سال در مدارى كه موازى با معدل النهار

اين وقت منتهاى گرماى تابستان و اشتداد حرارت بود كه چون آفتاب بسمت الراس ما نزديك ميشود و در فلك 

يابد و اين امر در زمان بقراط با  خارج مركز از اوج خود شروع بحضيض ميكند حرارت هوا از قرب خورشيد اشتداد مى

                                                           
  4  ( )- 
 z\E\E\ف ان نتاج بينهما السرور z\فقوما و الحق ا خمرا بماء     \

شيد درخشانترين ستاره آسمانست و عرب  دو شعرى در آسمان داريم شعراى عبور و غميصاء و عرب اين دو را شعريان گويند و شعرى پس از خور 
 (و انه هو رب الشعرى) گويد كه خدا خداى شعرى است پرستيد از اين رهگذر قرآن مى جاهليت آنرا مى

تمام ثوابت در مدارات موازى با معدل دور ميزنند و عرض آنان ثابت است و مقدارى حركت طولى دارند كه اين حركت على التوالى است   -( )     
 .اند و بر اهل نجوم پوشيده نيست ارصاد اسالمى بطور مختلف يافت شده و علماى اروپا مقدار واقعى آنرا بدست آورده  و در



راط بگمان اينكه حقيقت حال بر كسى از اهل علم پوشيده نخواهد ماند بطور اطالق از طلوع شعرى موافق بوده و بق

 .فصد و شراب دواى حال منع كرده

گويد كه براى برزيگران هفت روز از اول تموز بمنزله ايام باحور است كه بر احوال هريك از  سنان در كتاب انواء مى

د و نام اين هفت روز بواحير الرعاة است و در اين هفت روز احوال ماههاى زمستان از اين هفت روز استدالل ميكنن

هوا با روزهاى پيشتر و بعد از آن مباين است و هوا از ابر در اين چند روز بطور كلى يا جزئى خالى نخواهد ماند و در 

بسيار ميرسانند و روز نوزدهم نزد قبطيان باران و گرماست و سگهاى دريايى در اين روز خيلى قوى ميشوند و زيان 

اند كه چشم درد در  در بيستم نزد قبطيان باد دبور و يا بادهاى مشابه آن وزيدن خواهد گرفت و اصحاب تجارب گفته

اين روز زياد است و در بيست و يكم نزد اوقطيمن بادهاى ساليانه خواهد وزيد و نزد قاللبس و اوقطيمن و 

 .مطروذورس آغاز گرماست
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در بيست و سوم در دريا هواى سردى است و نزد فيلفس و مطروذورس بادهايى خواهد آمد و بعقيده قبطيان بادهاى 

ساليانه شروع بوزيدن خواهد كرد و ابو جعفر منصور در اين روز بود كه بساختن مدينة السالم آغاز كرد و اين 

اسكندرى  1414اد واقع شده و مدينة المنصور نام دارد و اين قضيه در سال همانست كه در جانب غربى از دجله بغد

بوده و اصحاب احكام نجوم بشناسايى اين وقت و تاريخ آن براى معرفت تحويالت و ادوار و تسيير زمانها از اين سال 

بود و هيئت فلك و  نيازمندند كه براى صاحبان آنها حكم نجومى استخراج كنند و نوبخت اين وقت را اختيار كرده

مواقع ستارگان در فلك موافق اين شكل بود كه مشاهده ميكنيد در بيست و چهارم اين ماه نزد فيلفس و 

مطروذورس بادهايى خواهد وزيد و نزد اوذكسس بادهاى ساليانه وزيدن خواهد گرفت و در بيست و پنجم بعقيده 

جنوب است و در اين روز از جماع و كارهاى پرزحمت نهى اوذكسس و قاسر باد جنوب است و نزد قبط باد دبور يا 

يابد و در بيست و ششم نزد فيلفس و ماطن و مطروذورس و ذيموقريطس و  اند و رود جيحون در اين روز مد مى كرده

گردد و  ابرخس باد جنوب و گرماست و در بيست و هفتم بعقيده اوقطيمن و ذوسيثاوس شبنم و رطوبتى احداث مى

گردد و بايد دانست كه علت اختناق هوا يكى اين است كه آسمان از ابر مسدود  ى است كه باعث اختناق مىنيز هواي

 گردد و هوا جريان نيابد هرچند ممكن است برخى از بالد طبعا
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كه چينيان قديم در زمانهاى خيلى  كند كه در پشت پلى اينطور باشد بدون سبب مذكور چنانكه جيهانى حكايت مى

دور از سر كوهى بكوهى ديگر احداث كرده بودند و اين پل در راهى كه از ختن بسوى دار السلطنه پادشاه و خاقان 

چين ميرود، واقع است اين هواى مختنق موجود است و هركس از پل تجاوز كند بهوايى داخل ميشود كه نفس را 

اند و مردم  كند و بسيار اتفاق افتاده كه جمعى از راهروان آنجا بدين علت جان سپرده گيرد و زبان را سنگين مى مى

اند و در بيست و نهم اين ماه بادهاى  در بيست و هشتم چيزى ذكر نكرده. اند تبت ماوراء اين پل را كوه زهر ناميده

اى بسيارى است و در اين روز بازار كند و نزد قبطيان در اين روز گرم ساليانه بعقيده ذوسيثاوس شروع بوزيدن مى



ام بادهاى ساليانه بعقيده  بازارى بطور دو هفته برپا ميگردد و در روز سى 211 بصرى يكماه برپا ميگردد و در سلميه

 .گيرد و نزد قبطيان باد دبور و گرماست و در سى و يكم نزد قاسر باد جنوب است اوذكسس وزيدن مى

  آب

اند و در سوم بعقيده اودكسس و ذوسيثاوس  ابرخس گرماست و در دوم چيزى ذكر نكرده روز اول اين ماه نزد -آب

يابد و نزد قاسر در اين روز نوء است و در چهارم نزد اوذكسس گرماى سختى است و در پنجم  گاهى شبنم وقوع مى

وسيثاوس بادهايى گردد سپس بعقيده قبطيان و ذ ماند بقسمى كه باعث اختناق مى شود و راكد مى هوا گرم مى

شود و در اردن و نواحى فلسطين نيز در اين روز همينطور  خواهد وزيد و در اذرعات بازارى بمدت پانزده روز برپا مى

گردد و  يابد و علت اختناق مى اند و در هشتم هوا بعقيده قاللبس ركود مى است و در ششم و هفتم چيزى ذكر نكرده

وع خواهد يافت و سنان بن ثابت ميگويد كه بسيار روى ميدهد كه هوا در اين نزد قبطيان باد و گرماى شديدى وق

يابد و در نهم بعقيد اوقطيمن و قاسر هواى گرم و راكدى است و نزد قبطيان باد جنوب و كدورت در  روز تغيير مى

 هواست و در دهم نزد اوذكسس و
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س گرماست و هواى راكد و نزد ذيموقريطس نوء است و اين روز جدا هوا گرم ميشود و در مطروذورس و ذوسيثاو

يازدهم بادهاى شمال بعقيده قاللبس و اوقطيمن و فيلفس از وزيدن آرام ميگيرد و نزد اوذكسس بادهاى بسيار سخت 

قبطيان رعد است و سنان بطور حتم خواهد وزيد و بعقيده ابرخس بادهاى مختلفى با يكديگر خواهد وزيد و نزد 

اند  شود كه اين روز بدون تغيير بماند و براى من و ديگر مردمى كه بتجربه حاالت روزها پرداخته ميگويد كه هيچ نمى

مانند اين روز ديده نشده كه هوا بطور حتم تغيير يابد و مبدل بهوايى خوش شود و نيز سنان ميگويد كه اين روز 

شود و گاهى  گذارد و گاه بطور وضوح اين امر مشاهده مى اق رو بخوبى و خوشى مىاولين روزى است كه هواى عر

گويد كه برخى از قدما اين روز را ابتداى هواى پاييزى  بطور پنهانى و امكان ندارد كه هيچكدام نباشد و نيز سنان مى

نزد اوقطيمن و قبط گرماست و روز  اند و در روز دوازدهم اند و برخى روز بعد را براى اين كار معتبر دانسته دانسته

يابد و  شود كه هوا بطور اتفاق تغيير مى گويد گاه مى سيزدهم نزد قاسر نوئى است و هوا راكد خواهد ماند و سنان مى

گيرد و در  اند كه بادهاى سموم در اين روز از وزش آرام مى اند و گفته در چهاردهم و پانزدهم چيزى ذكر نكرده

قريطس نوء است و باران و باد و نزد قبطيان باد دبور است و در بيستم نزد ذوسيثاوس نوء است و نوزدهم نزد ذيمو

اند و در بيست و دوم  شود و درهم گرفته ميگردد و در بيست و يكم چيزى ذكر نكرده بعقيده قبطيان هوا گرم مى

روز بسيار بد خواهد بود و در بيست و بنابر رأى اوذكسس دبور و رعد است و نزد قاسر و قبط نوء است و هواى اين 

سوم نزد قبطيان باد دبور است و در بيست و چهارم نزد اوذكسس و مطروذورس نوء است و گرما كمى رو بسستى 

افتد كه آفتاب از برج سنبله شش درجه قطع كرده باشد و در بيست و پنجم نزد  ميگذارد و اين قضيه وقتى اتفاق مى

                                                           
 هن ب سليم -( )     



برخس باد جنوب است و نزد قبطيان گرماست و در بيست و ششم نزد ابرخس بادهايى اوذكسس نوء است و نزد ا

 است كه دور ميزند و ميان اين روز و اول ايام عجوز درست نصف سال است و در اين روز براى اينكه گرما ميخواهد
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سرما نيز چنين است و آخر اين هفت روز اول ايلول است كه اعراب افزايد چنانكه  زايل شود هفت روز بشدت خود مى

اند و اين بادها براى طلوع جبهه وزيدن ميگيرد و چون سهيل پيشتر از آن طلوع ميكند از  آنرا وقده سهيل نام گذاشته

گردد و اين  ىتر ميشود سپس شبها خنك م اينرو بنام سهيل ناميده شده و هواى اين ايام از روزهاى قبل و بعد گرم

 :امر نزد عموم مردم معروف و مسلم است بقسمى كه قابل تخطى نيست و محمد بن عبد الملك زيّات ميگويد

  برد الماء و طال الليل و التذ الشراب
 

  و مضى عنك حزيران و تمّوز و آب

 

در روز بيست و هفتم اين ماه نزد فيلفس نوئى واقع ميشود و در بيست و هشتم نزد قبط باد دبور است و در بيست و 

نهم رعد و بارانهايى وقوع خواهد يافت و بعقيده ابرخس و اوذكسس بادهاى ساليانه ساكن خواهد گشت و در روز 

ادهاى ساليانه ساكن ميشود و بعقيده اوذكسس در ام نزد ابرخس نوء است و در سى و يكم بعقيده بطلميوس ب سى

 .اين روز بادهايى است و نزد قاسر بادها و بارانهاى و رعد است و نزد ابرخس باد صباست

  ايلول

شود و  گردد و در منبج بازارى بپا مى شود و بادهاى ساليانه بعقيده قاللبس ساكن مى روز اول آن نوئى واقع مى -ايلول

رسد و  گويد كه وزش بادهاى ساليانه در اين روز بآخر مى يابد و قونون مى مطروذورس هوا كدورت مى در دوم بعقيده

يابد و بعقيده ابرخس شبنم و رطوبت در هوا احداث  در سوم بعقيده اوذكسس باد و رعد است و هوا كدورت مى

كنند  سردسير شروع بآتش افروختن مى شود و بعقيده قبط باران و رعد وقوع خواهد يافت و در اين روز در امكنه مى

يابد و بعقيده  يابد و بعقيده قاللبس و اوقطيمن و فيلفس و مطروذورس هوا اختالف مى و در چهارم هوا كدورت مى

شود و در دريا باران و هوا سردى  اوذكسس باران و رعد و بادهاست و در پنجم بادهاى ساليانه بعقيده قاسر ساكن مى

شود و زمان  ان باد جنوب خواهد وزيد و در اين روز شيرازه گرما بطور كلى از هم گسيخته مىاست و براى قبطي

  حجامت
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گردد و تا چهل روز فصد و آشاميدن در آن جايز است و در ششم بعقيده قبط باد دبور است و در هفتم بعقيده  مى

شود و در هشتم بعقيده قبطيان نوء و باد دبور است و در نهم  د ذوسيثاوس نوء واقع مىشود و نز فيلفس هوا مكدر مى

اند و در روز دهم بعقيده ذوسيثاوس هوا ممتزج نيست و در يازدهم بادهاى شمال بعقيده قاسر آرام  چيزى ذكر نكرده

و قونون نوء است و در  گيرد و در دوازدهم بعقيده اوذكسس باد جنوب است و در سيزدهم بعقيده قاللبس مى



يابد و بعقيده ذيموقريطس و مطروذورس نوء است و پس از اين روز  چهاردهم بادهاى شمال بعقيده اوذكسس آرام مى

شود و در پانزدهم بعقيده ذوسيثاوس رطوبت و شبنم و نزد قبطيان نوء و بارانهايى است و  ديگر پرستو ديده نمى

آيد و چون سال بسيط باشد در اين روز  د و بنابر رأى ابرخس در دريا باران مىشو شانزدهم در هوا كدورتى يافت مى

گردند كه مطابق پاييز ايرانيان و بهار چينيان  روز براى دومين بار متساوى مى در سال غير بسيط در روز هفدهم شبانه

وزد جانفزا و  در اين روز مىاند بادهايى كه  باشد و ما در گذشته محال بودن اين قضيه را مبرهن نموديم و گفته

گردد و روح را ميكاهد و من  روحانى است و نگاه كردن بابرى كه در اين روز ارتفاع يافته باعث الغر گشتن جسد مى

 .كنم كه مقصود از اين عبارت ترساندن از سرما و گذشتن زمانهاى خوش است گمان مى

ت سجود از خواب برخيزد و پيش از آنكه سخن گويد كند كه شخص بحال و سحر اينطور اقتضا مى 213 علم عيافت

اند زنى كه نازاد باشد چون در اين روز به سها نظر كند سپس شوهر با او نزديكى  تدخين كند و گفته 210قدرى طرفاء

گردد و ما در پيش امتناع اين قضيه را  اند كه در اين روز آبهاى درياها گوارا مى نمايد آبستن خواهد شد و نيز گفته

 .بيان نموديم

اين استواى دوم كه گفته شد در زيج سند و هند براى هنود عيدى بزرگ است و بمنزله مهرگان ايرانيان است و در 

اين روز بيكديگر گوهرهاى گرانبها و اشياء پرقيمت را هديه ميفرستند و در هياكل و معابد خود تا نيمروز گرد 

  د و چون در مجالس خود جمع شدند براىآيند سپس بعزم گردش و تفرج بيرون ميرون مى
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 .كنند زمان و خداوند تعالى خضوع و خشوع مى

شود و در هيجدهم بعقيده  در روز هفدهم در دريا بارانهايى خواهد آمد و بعقيده مطروذورس در هوا كدورتى يافت مى

گردد و بعقيده  قبط باد دبور است سپس باد صبا خواهد وزيد در نوزدهم بعقيده اوذكسس رطوبت و شبنم حادث مى

 224 شود و در اين روز آب از قسمتهاى باالى درخت ث مىقبطيان باد دبور و باران خواهد آمد و ترشحى در هوا احدا

اند و در بيست و سوم بعقيده اوذكسس باران است و بعقيده  به رگهاى آن ميرود و در بيست و دوم چيزى ذكر نكرده

ابرخس باد دبور و يا جنوب است و در بيست و چهارم از علماى فن چيزى نقل نشده و بازار ثعالبه در اين روز برپا 

گويند بايد ببادهاى اين روز نظر كرد هر بادى كه تا شامگاه و يا تا نيمروز بوزد از ديگر  گردد و اصحاب تجارب مى ىم

اند و كالغهاى دو رنگ در اكثر بلدان در اين  بادها در ايام سال بيشتر خواهد وزيد و اين روز را انقالب بادها نام گذارده

ه ابرخس و اوذكسس نوء است و مطابق گفته ابرخس باد دبور و يا جنوب است آيند و در بيست و پنجم بعقيد روز مى

 .اند ام حدوث امرى را در هوا و در غير آن ذكر نكرده و هيچيك از قدما در روز سى

                                                           
 .عيافت باكهانت از نظر معنى نزديك است -( )  5  
 نطرف اء بوته گزاست و ثمره آ -( )  9  
مناسبتر آنست كه فوق در نبات آنجا باشد كه سر نبات  » :ن سينا در روانشناسى شف ا گويدمقصود از باالى درخت ريشه درخت است چنانكه اب -( )     

 اترجمه علم النفس شف   4و   44ص  « ى آن باشد كه منشاء توليد نبات است است و سر نبات ريشه



اين بود ايامى كه در روم مستعمل است و آنچه را كه سنان بن ثابت در كتاب انواء خود ذكر كرده بود ما بدون نقص 

را در اين دفتر ذكر كرديم و از اين جهت آنرا به اسماء سريانى خوانديم كه بدين نام مشهورتر است و كليات آن

 .كنيم بندند بيان مى بازگشت آن بيك چيز است و اكنون آنچه را كه يهود در ماههاى خود بكار مى
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 .كند كه بايد در آن انجام يابد گفتگو مى فصل چهاردهم در ماههاى يهود و كارهايى

از آنچه گذشت دانستيم كه از چه راه ممكن است آغاز سال يهود را بدست آورد و كيفيات آنرا نيز فهميديم و : گوييم

از حساب و جداول و ترتيب ماههاى ايشان و آغاز اين ماهها و شماره روزهاى آن فارغ شديم اكنون بايد كه اعياد و 

هود را نيز ذكر كنيم و چون اين امور را بدانيم خواهيم ديد كه بچه سبب يهود روا نميدانستند كه روز اول سال ايام ي

 .كنيم چند روز معين باشد كه گفته شد پس براى دانستن اين مقصود بآغاز ماههاى ايشان ابتدا مى

  تشرى

يست كه اول اين ماه روز يكشنبه و چهارشنبه و سى روز است و يك غره بيشتر ندارد چنانكه در پيش گفتيم ممكن ن

جمعه باشد و اگر ماهى چنين روى داد كه آغاز ماه اين چند روز اتفاق افتد بايد آنرا اول ماه ندانست و روزى كه پس 

از آن است اگر صالحيت داشته باشد اول ماه بدانيم و يا آنكه بايد روزى را كه پيش از غره است در صورتى كه روز 

دى بشرايطى كه در جدول حدود كه در پيش گفته شد مشروط نيست اول ماه دانست و يهود اين كار را دحى بع

 .گويند

روز اول تشرى عيد آغاز سال است و در اين روز يهود در بوقها و شاخها ميدمند و نيز كار كردن در اين روز را روا 

اند كه در اين روز بود كه ابراهيم  يهود چنان گمان كرده كردن سزا نيست و -نميدارند چنانكه در روزهاى شنبه كار

 پسر
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خود اسحق را بقربانگاه برد و به قوچى فديه داده شد و ذبيح نزد اهل كتاب اسحق است ولى در قرآن نصى صريح 

يغمبر روايت شده كه فرمود من پسر دو ذبيح باشد و اين نص در سوره صافات است و از پ است كه ذبيح اسمعيل مى

بن عبد المطلب و اسمعيل و اگر بخواهيم اين مسئله را زيادتر بسط دهيم بحث ما پراكنده  -هستم يعنى عبد اللّه

 .شود و اللّه اعلم مى

ران بود و در نصر بر بيت المقدس حكم -باشد و او پسر احيقام بود كه از جانب بخت روز سوم اين ماه روزه كدليا مى

اين روز چاهى را پر از آتش كردند و او را با هشتاد و دو نفر كشتند و در آن چاه افكندند پس از اين جهت بنى 

دارند كه عقيبا را مجبور  اسرائيل غمگين شدند و روز پنجم روزه عقيباست و بدين سبب يهود اين روز را روزه مى

س او را در صندوقى نشانيدند تا از گرسنگى بمرد و در كنار او بيست نفر از بار نرفت پ كردند بت بپرستد و او زير اين

 .اصحاب او محبوس بودند



در هفتم روزه عذاب است و شرح اين قصه آن است كه چون داود بنى اسرائيل را بشمرد از شماره ايشان به عجب و 

اوند بر ايشان غضب كرد و ناثان نبى را بنزد غرور افتاد و بنى اسرائيل از كثرت عدد خود خيلى تبختر كردند پس خد

داود و طوايف بنى اسرائيل فرستاد و ايشان را بشمشير و قحط و مرگ ناگهانى ترسانيد و انذار اين نبى تحقق يافت 

 .پس بنى اسرائيل ترسيدند و اين روز را روزه داشتند

  پرستى آنان بيان عقيده برخى از يهود در سبب گوساله

گويند كه  ز بود كه بنى اسرائيل براى اينكه گوساله پرستيده بودند برخى برخى را كشتند و بنى اسرائيل مىدر اين رو

 .هارون گوساله را ساخت و در تورات هم اينطور ذكر شده

يهودى در گرگان براى من حكايت كرد كه چون موسى خواست با بنى اسرائيل از مصر  221 يعقوب بن موسى تفرشى

چون يوسف بديشان وصيت كرده بود كه هنگام بيرون رفتن از مصر تابوت او را هم با خود ببرند و يوسف  بيرون بيايد

  در قعر نيل
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اى از آنرا  مدفون بود و آب نيل از روى قبر او روان بود موسى نتوانست كه او را بيرون آورد و كاغذى گرفت و پاره

شكل ماهى بريد و چيزى بر آن خواند و دميد و روى آن نوشت و در نيل انداخت و كمى تأمل كرد و منتظر  بمانند

شد و اثرى نديد كاغذ ديگرى گرفت و بصورت گوساله بريد و چيزى بر آن نوشت و خواند و بر آن دميد و خواست 

پيدا شد و كاغذى را كه در دست داشت و بشكل چنانكه كاغذ اول را در آب انداخت اينرا هم بيندازد كه ناگاه تابوت 

گوساله ساخته بود از دست بينداخت و برخى از اشخاص كه حاضر بودند آنرا ربودند و چون موسى غيبت كرد و بكوه 

رفت كه تا با خدا مناجات كند و بنى اسرائيل از طول اقامت موسى در كوه خسته شدند نزد هارون رفتند و گفتند كه 

شخص ديگرى را كه ثانى موسى باشد بدست آر و شكى نيست كه در اين وقت هارون بيچاره شد و گفت  تو براى ما

تمام زيورهاى زنان خود را نزد من بياوريد و مقصود هارون اين بود كه وعده را بتأخير بيندازد چون ميدانست كه 

يش از اين كار برگردد و قضا را چنين كنند و شايد كه موسى پ زنان يهود بزودى در دادن زيورهاى خود شتاب نمى

اتفاق افتاد كه بزودترين اوقات زنها زيورهاى خود را بهارون بخشيدند و تمام اين زيورها را نزد هارون آوردند و هارون 

آنها را آب كرد و ريخت اين ريخته بشكل ديگر ريختنها درآمد و باز بار ديگر بتعجيل اين كار را اعاده كرد و اميد 

كه موسى رجوع كند و يا از موسى آگاهى يابد و صورت آن گوساله را كه موسى بر كاغذ كشيده بود با هارون  داشت

حاضر بود و با خود گفت كه از صورت ماهى، آيتى عجيب ظاهر گشت اكنون ببينيم كه از صورت گوساله چه ظاهر 

اى پديد گشت كه فرياد ميكرد و در  سالهميشود پس صورت را در طالى آب كرده انداخت و چون طالها بسته شد گو

 .اين هنگام بنى اسرائيل مفتون شدند و آنرا پرستيدند و هارون در اين كار قصد عمد نداشت

 روزه كيپور

                                                           
 ىن ب نقرس -( )     



ايست كه از ميان روزهاى ديگر فرض و  در روز دهم اين ماه روزه كيپور است كه آنرا عاشوراء ميگويند و آن روزه

 ها مستحب است و اين روز را يهود واجب است و ديگر روزه
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از نيم ساعت بغروب آفتاب مانده تا نيم ساعت بغروب روز دهم كه درست بيست و پنج ساعت باشد روزه ميدارند و 

د دو روز پشت شود بنابر مذهب يهو آورند و بدين سبب است كه نمى روزهاى مستحبى را هم يهود همينطور بجا مى

 .شود افطار كرد سر هم روزه باشد زيرا يك ساعت ميان اين دو روز مشترك است و نمى

گويد كه روزه بيست و پنج ساعتى مخصوص باين روز است اما روزهاى ديگر را ميشود مانند  يعقوب تقرشى مى

اين روز براى هر گناهى كه بغلط  مسلمانان روزه گرفت و در اين روز خداوند با موسى بن عمران تكلم كرد و روزه

شود و  صادر شده كفاره است و هر يهودى كه اين روز را روزه نگيرد بايد كشته شود و در اين روز پنج نماز خوانده مى

 .كنند و در ديگر اعياد چنين چيزى نيست در آن سجده مى

هاى بيد و نى در صحن  درپى است و در اين عيد يهود از شاخه است و آن هفت روز پى 222 در روز پانزدهم عيد مظال

اندازند و اين كار بر شخص مقيم واجب است نه مسافر و در اين عيد نبايد كار كرد زيرا خدا  هاى خود سايه مى خانه

كار مكنيد روبروى خداوند گويد كه در پانزدهم شهر هفتم عيد مظال است و هفت روز  در سفر دوم تورات چنين مى

شادى كنيد و بخراميد و اين هفت روز را در سايه بنشينيد كه تا اوالد شما بدانند كه من بنى اسرائيل را وقتى از 

مصر بيرون آوردم هفت روز در مظال نشانيدم و جماعت يهود اين هفت روز را عيد ميگيرند و ابو عيسى وراق در 

 .گيرند و آخرين روز عيد مظال روز هفتم اين عيد است اين روز را عيد نمى گويد كه سامره كتاب مقاالت مى

بيست و يكم اين ماه را عرافا گويند و در اين روز بود كه ابر بر بنى اسرائيل در تيه سايه افكند و عيد جمع در اين روز 

ائس ايشان مانند منبر است است زيرا يهود در هارهراى بيت المقدس براى حج جمع ميشوند و به اورون كه در كن

 .كند طواف مى
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روز بيست و دوم عيد تبريك است و آن براى استكمال اعياد است و نبايد در اين روز كار كرد و بزعم ايشان تورات در 

كه كنائس باشد گذاشته شود و يهود در اين روز تورات را  228 اين روز تمام شد و بايشان تسليم گشت كه تا در صلوات

 .گيرند جويند و بباز كردن تورات و قرائت آن فال نيك مى بيرون ميآورند و بآن تبرك مى

  مرحشوان

                                                           
 .ها سايبان -( )     
     ( )-\i  َِبْعٍض َلُهدَِّمْت َصواِمُع َو بَِيٌع َو َصَلواتٌ َلْو ال َدْفُع اللَِّه الن َّاَس َبْعَضُهْم ب \E   و در اين يك مورد در قرآن صلوات بمعنى كنائس آمده و در ديگر

 .موارد صلوات جمع صالت بمعناى نماز است و بر بسيارى از مفسران فرق اين كلمه پوشيده مانده



همواره اين ماه را دو غره است و در سالهاى تام شماره روزهاى آن سى روز است و در سالهاى معتدله و ناقصه بيست 

 .است و در اين ماه عيدى نيست و نه روز

دارند اين است كه بختضر اوالد  در روز ششم اين ماه روزه صيد يقيا است و سبب اينكه اين روز را يهود روزه مى

صيديقيا را جلوى چشم او كشت و او صبر و شكيبايى را پيشه خود ساخت و گريه نكرد و اظهار جزع ننمود و بنى 

اند و اين روزه را در  ن شدند و اين روز را روزه گرفتند و برخى از يهود مخالفت نمودهاسرائيل از اين مصيبت غمگي

تر  اى كه ميان هشتم و سيزدهم باشد روزه ميدارند و اين كار بروش يهود مانند نيست و بروش ترسايان شبيه دوشنبه

 .ند نه در ايام هفتهده هاى خود را در روزهايى كه در ايام ماه باشد قرار مى است زيرا يهود روزه

 كسليو

همواره در سالهاى تام يك روز اول ماه دارد و شماره روزهاى آن سى روز است و در سال معتدل و تام و در سالهاى 

 .ناقص بيست و نه روز است

ناى يهود روز هشتم اين ماه را روزه ميدارند و سبب اين است كه يهوياقيم كاغذ هايى را كه قينوث نام داشت كه مع

هايى بود كه خداوند به ارمياى نبى در چگونگى آتيه  ها وعده بسوزانيد و در اين نوشته( هاست ها و سوگوارى نوحه)آن 

داده بود و آنچه را كه بايد در آينده سختى به بينند در آن مكتوب بود و ارميا اين وعده را بتوسط بوروخ بن زيون نزد 

  ذها را گرفتيهوياقيم فرستاد و يهوياقيم اين كاغ
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 .و در آتش انداخت و اين كار باعث شد كه نوحه و سوگوارى يهود دو برابر شد

  شرع عيد حنكه

شب بيست و پنجم اين ماه اول عيد حنكه است و معناى اين كلمه پاكيزگى است و اين عيد هشت روز است و در 

افروزند و در شب دوم دو چراغ و در شب  ماره ساكنان خانه در دهليز خانه يك چراغ مىشب اول اين عيد يهود بش

گويند مقصود از اين كار اين  سوم سه چراغ تا آنكه بطور تصاعد در شب هشتم براى هريك نفر هشت چراغ شود و مى

كنند و شرح اين  يادتر مىاست كه روزبروز بپاكيزه كردن بيت المقدس و تقديس آن شكر و سپاسگزارى خداوند را ز

خواستند براى داماد ببرند او  قصه آن است كه اخشطينوس پادشاه يونانيان بر يهود غالب شد و هر عروسى را كه مى

از سردابى كه براى اين كار فراهم كرده بود، و دو ريسمان كه بهريك زنگ كوچكى آويخته بود، يكى را چون حركت 

نمود ريسمان ديگرى را حركت ميداد و  آورند و پس از آنكه عروس را ازاله بكارت مىداد بايد عروس را بنزد او  مى

بردند و در بنى اسرائيل مردى بود كه هشت پسر و يك دختر داشت و مردى ديگر اين دختر  عروس را براى داماد مى

اين پادشاه پليد او را ننگين  را خواستگارى كرد، پدر دختر داماد را گفت كه اگر من دختر را بتو بدهم نخست بايد كه

هراسم سپس، روى خود را بسوى پسران  كند و بتو نخواهد حالل گشت و اگر بخواهم ندهم از خشم و غضب او مى

كرد و ايشانرا سرزنش نمود، يكى از پسران كه از همه خردسالتر بود برخاست و جامه زنان پوشيد و خنجرى در زير 

شتافت و چنين وانمود كرد كه روسپى است، چون پادشاه آگاه شد ريسمان راست را جامه پنهان كرد بدربار پادشاه 



به جنبش درآورد و او را بسرداب آوردند و هنگامى كه ميخواست با او خلوت كند نوجوان برجست و خنجر را كشيد و 

و سر را در ميدان  سر پادشاه را از تن جدا كرد و ريسمان چپ را حركت داد و با سر بريده از سرداب بيرون شد

 .بياويخت و بنى اسرائيل از اين امر خرسند شدند و بشماره اين برادران روزه داشتند

  طيبث

 در سال ناقصه يك اول ماه دارد و در سال تام و معتدل دو غره دارد
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از پيدايش تاريكى است و شرح اين قصه آن است كه تلما و شماره روزهاى آن بيست و نه روز است و در پنجم آن آغ

پادشاه روم تورات را از يهود خواست و بزور يهود را واداشت كه بيونانى ترجمه كنند و ترجمه را در خزانه خود 

گويند تورات سبعين اين است و سه روز و سه شب دنيا بواسطه اين كار تاريك شد و در روز  نگهداشت و يهود مى

روزه است و اين روز آخرين روز معروف آن سه روز تاريك است كه سبب آن گفته شد و در نهم اين ماه هشتم 

اى است كه يهود مأمور شدند آنرا روزه بدارند و سبب آن دانسته نشد و در روز دهم اين ماه نيز يهود روزه  روزه

 .كردميدارند زيرا بختنصر در اين روز وارد شده و بيت المقدس را محاصره 

  بيان روز فتنه

شفط يك اول ماه دارد و سى روز است و روز پنجم آنرا بايد روزه گرفت و سبب آن اين است كه صديقين در ايام 

و در . گيرند يوشع بن نون مردند و برخى از يهود در دوشنبه اين ماه كه ميانه دهم و پانزدهم باشد اين روز را روزه مى

و علت آن اين است كه اوالد بنيامين شروع به فسق و فجور كردند و عمل قوم لوط را روز سيزدهم روزه فتنه است 

انجام دادند و مردى با زن و كنيز خود از ميان آنان بحج بيت المقدس ميرفت و مردى كه با او همشهرى بود او را 

دند و از ميزبان مهمانان را شب بخانه خود دعوت كرد و چون مهمان شبانگاه بخانه او رفت اهل قريه در خانه جمع ش

براى كار زشت خواستند و صاحب خانه دختر خود را براى ايشان فرستاد و گفتند ما با اين دختر نداريم سپس 

صاحبخانه كنيز مهمان را براى ايشان فرستاد و جمعيت همه شب را با اين كنيز بكار زشت پرداختند و در 

پاره كرد و براى اينكه اسباط يهود را  جسد او را بشماره اسباط پاره صبحگاهان اين كنيز بمرد و صاحب اين كنيز

اى از اين جسد براى هر سبطى فرستاد و همه اسباط گرد آمدند و با سبط بنيامين بجنگ پرداختند  بخشم آورد پاره

ايشان را بر سبط ولى نتوانستند كه ايشان را مغلوب كنند پس اين روز را اسباط روزه گرفتند و از خدا خواستند كه 

 بنيامين چيره كند و باز بجنگ پرداختند و چهل هزار نفر از سبط بنيامين كشته شد و از ديگر اسباط هفتاد
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 .هزار

  آذار اول



يز دو اول ماه اين ماه در سالى كه عبور است ماه كبيسه است و در سالهاى بسيط اين ماه محسوب نيست و آذار ن

 .دارد و شماره روزهاى آن سى روز است و در اين ماه روزه و عيد نيست

  آذار ثانى

 .شود آذار آذار اصلى اين است و در سالهاى بسيط بطور مطلق گفته مى

ن ايست كه موسى ب اين ماه را دو اول ماه است و شماره روزهاى آن بيست و نه روز است و در يك روز اين ماه روزه

ايست كه بنى اسرائيل وقتى ميان اهل  عمران در آن روز مرد و من و سلوى بمرك او منقطع شد و در روز نهم روزه

شما و اهل بيت هالل نزاعى روى داد و بيست و هشت هزار نفر از ايشان كشته شد اين روز را روزه داشتند و برخى 

 .اه باشد روزه ميدارنداى كه ميان دهم و پانزدهم اين م اين روز را در دوشنبه

روز بورى و قصه هامان كه وزير خشايار شاه شد تا آنكه به هامان سوزان برسد و براى خوشحالى و سرور از توطئه اين 

 شدنش را عيد گرفتند -وزير، يهودان روز كشته

باشد و معناى آن قرعه كشيدن است و بدين سبب يهود اين روز را روزه ميدارند  روز سيزدهم اين ماه روزه بورى مى

كه هامان مردى فقير و بيچاره بود و براى اينكه كارى بدست آرد بشهر شوشتر عزيمت كرد ولى در راه پيش 

بردند  اى كه مى سر گورستان نشست از هر مردهآمدهايى براى او روى داد كه نتوانست بمقصود برسد و هامان بر 

بخاك بسپرند سه درهم و نيم ميگرفت تا آنكه دختر اخشورش پادشاه مرد و اين نعش را نزد او آوردند و هامان 

گرفت از برندگان جنازه بازخواست كرد و ايشان اين مال را نپرداختند هامان  همين مقدار را كه از ديگر مردگان مى

كه مرده را ببرند عاقبت برندگان جنازه حاضر شدند كه همان سه درهم و نيم را بدهند و هامان حاضر هم نگذاشت 

  شدند كه هامان ميگويد بپردازند تا آنكه نشد كه بگيرد و بيشتر خواست و آنان نيز پيوسته حاضر مى

 484: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

بمبلغ زيادى رسيد و اين خبر را بگوش پادشاه رسانيدند و پادشاه گفت همين مبلغ را باو بدهيد و پس از هفت روز 

كدام شخص مرا : پادشاه هامان را خواست و گفت كدام شخص بتو امر كرده كه چنين كنى؟ هامان بدون درنگ گفت

ا آنكه هامان گفت اگر اكنون مرا از اين كار نهى ميكنيد از اين كار نهى كرده و پادشاه باز پرسش خود را تكرار كرد ت

كنم  من ديگر اين كار را نخواهم كرد و فالن مقدار بدره كه پر از دينار است از روى رضا و رغبت و پيشكش مى

پادشاه از شنيدن اين مقدار كه هامان گفت در شگفت شد كه چطور با آنكه حل و عقدى در دست اين مرد نيست 

آورى  غ را فراهم كرده و با خود انديشيد كه شخصى كه از حكومت بر مردگان بتواند اين مقدار سيم و زر جمعاين مبل

كند خوب است من او را وزير و مستشار خود گردانم ازينرو همه كارهاى كشور را بدست او داد و مردم را به اطاعت 

ترين اوقات براى بنى اسرائيل چه وقت است  د كه شوماو امر كرد و هامان با يهود دشمن بود و از علماى رمل پرسي

گفتند ماه آذار زيرا موسى كه پيشرو و راهنماى اين گروه بود در اين روز بمرد و از تمام روزهاى آذار روز چهاردهم و 

 .تر است پانزدهم مشئوم



دند كه هامان دستور داده بود هامان باطراف كشور نوشت كه در اين روز يهودان را بگيريد و بكشيد و مردم چنان كر

ماالندند بغير از مرتخاى اسرائيلى  و اهل كشور همواره به هامان سجده ميكردند و روى خود را در مقابل او بخاك مى

كه برادر هستير زن پادشاه بود و هامان با او دشمن شد و در دل كينه او را پنهان ساخت و زن پادشاه از مطلب آگاه 

ا وزرا و هامان سه روز دعوت كرد و چون روز چهارم شد پادشاه بملكه گفت هر حاجتى دارى از من شد و پادشاه را ب

بخواه ملكه گفت من و برادرم را از كشتن معاف بدار پادشاه گفت كدام شخص قادر است شما را بكشد ملكه اشاره به 

 .هامان كرد و پادشاه با حالتى افسرده و غمناك از مجلس برخاست

  بدست و پاى ملكه افتاد و او را سجده كرد و سر او را بوسيد و ملكههامان 

 481: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

كرد پادشاه خيال نمود كه هامان را خيال زشتى است و روى خود را بهامان كرد و  همواره هامان را از خود دور مى

 .كنى پس امر كرد كه هامان را كشتند ىاى كه باين زن نظر م گفت آيا تو اين اندازه جسور شده

سپس هستير از پادشاه تقاضا كرد كه نعش هامان را بر همان چوبه دارى كه هامان براى برادرش تهيه كرده بود 

بياويزند و پادشاه سئوال او را اجابت كرد و باطراف كشور نوشت كه اصحاب هامان را بكشند و در همان روزى كه او 

 .بكشد پيروان او كشته شدند و آن روز چهاردهم بودميخواست يهود را 

گويند زيرا  سوز نيز مى پس در اين روز يهود به قتل هامان شادى كردند و اين روز را عيد مجله نيز مينامند و هامان

 ها هايى ميسازند و آنرا ميزنند و سپس ميسوزانند و از سوزاندن اين تمثال يهود در اين روز بشكل هامان تمثال

 .كنند كه هامان را سوزاندند و روز پانزدهم اين ماه مانند چهاردهم است طور قصد مى اين

  نيسن

يك اول ماه دارد و سى روز شماره آن است و روز اول آن روزه مرك ناداب و ابيهود پسران هارون است كه چون آتش 

 .بيگانه در قبه خداوند داخل كردند سوختند

يم دختر عمران است كه در اين روز آبى كه بكرامت او از زمين جوشيده بود خشك شد در روز دهم روزه مرگ مر

اى كه ميان پنجم و دهم اين  چنانكه من و سلوى بمرگ موسى منقطع شد و برخى از يهود اين روزه را روز دوشنبه

 .دانند ماه باشد مى

هاى خود را اعاده  ديم اين است كه گفتهروز پانزدهم اين ماه عيد فصح است و ما در پيش از بيان آن فارغ ش

كنيم و اين روز اول ايام فطير است كه خوردن خمير در آن جايز نيست و بيان مطلب آن است كه خداوند متعال  نمى

در سفر ثالث تورات يهود را چنين امر كرده كه در پانزدهمين روز اين ماه عيد فطير است و هفت روز فطير بخوريد و 

د و انقضاى اين ايام از غروب آفتاب بيست و يكم است و در اين روز بود كه خداوند فرعون را غرق كرد كارى هم مكني

  و يهود اين روز را مكس
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 .گويند و در روز بيست و ششم اين ماه روز وفات يوشع بن نون عليه السلم است نيز مى

 اير

شماره روزهاى آن بيست و نه روز است و روز دهم آن روزه تابوت است و آن روزى است كه جمعى  دو اول ماه دارد و

از بنى اسرائيل را باسارت بردند و سى و نه نفر از ايشان كشته شد و در آن وقت عالى كاهن بر بنى اسرائيل واليت 

ن افتاد و برخى از يهود اين روز را در روز داشت و زهره او از شنيدن اين خبر پاره شد و از تخت خود مرده بروى زمي

 .اى كه ميان ششم و يازدهم اين ماه است ميدانند شنبه پنج

 .ايست كه شموئيل پيغمبر در اين روز وفات كرده بيست و هشتم نيز روزه

  هاى بنى اسرائيل بيان حج

  سيون

عيد عنصره است كه عيد عظيمى است و يكى  يك اول ماه دارد و شماره روزهاى آن سى روز است و روز شانزدهم آن

هاى بنى اسرائيل در اين روز است و در اين روز مشايخ بنى اسرائيل بطور سينا رفتند و صداى خداوند را كه در  از حج

شنيدند و يهود مامور شدند كه اين روز را عيد بگيرند  كرد مى كوه طور با موسى بامر و نهى و وعد و وعيد گفتگو مى

 .سبب كه از خداوند سپاسگزارى كنند كه كشور و غالت ايشانرا از صاعقه و سرما و باد حفظ فرمودبدين 

گويد كه در هر سال سه مرتبه بحج برويد اول در موقع فطير دوم در وقتى كه  خداوند تعالى در سفر دوم تورات مى

ها و حاصل خود را از باغ و  شما ميوهتورات نازل شد و اين حج را عنصره گويند و سوم در آخر سال هنگامى كه 

 .مزرعه بيرون آورديد و بايد كه حج و يادآورى از خداوند در بيوت مقدسه باشد

هاى فطير تا  يهود در اين روز نوبر غالت را ميآورند و بر آن دعا ميخوانند كه خداوند بركت بآنها دهد و از روز اول روزه

يى است كه فرائض دينى در اين اسابيع برايشان واجب گشته و دينشان باين ها عنصره پنجاه روز است و عنصره هفته

  ايست اند و روز بيست و سوم روزه سنن تكميل يافته و بآداب خداوند متادّب گشته
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ب كرد و اوالد او به مدت دويست كه يهود ميگويند يوربعام بن بنطر بر اسباط دهگانه پرستش دو گوساله زرين را واج

و پنجاه سال بر يهود فرمانروا بودند تا آنكه سليمان اعشر پادشاه موصل با ايشان جنگيد دو ايشان را اسير كرد و اين 

واقعه در روزگار حزقيا بود و يوربعام بن نبط يكى از غالمان سليمان بن داود بود كه از او گريخته بود و بنى اسرائيل 

ر خود حاكم كرده بودند و او بنى اسرائيل را از حج بيت المقدس بپرستش اين دو گوساله مشغول گردانيده بود او را ب

زيرا ميدانست اگر يهود به بيت المقدس بروند خواهند دانست كه پيشينه او چه بوده و او را خواهند از حكومت خلع 



شمويل و حيفا كشته شدند و روز بيست و هفتم ايست كه شمعون و ا كرد و كشت و در روز بيست و پنجم روزه

اند كه يكى از پادشاهان روم و با حنيفاى پسر توديون را بپرسش بت مجبور  ايست كه سبب آن را چنين گفته روزه

 .ساخت و او از اين كار ابا كرد

 تمز

دو اول ماه دارد و شماره روزهاى آن بيست و نه روز است و در آن عيدى نيست و روزه آن روز هفدهم است و در اين 

روز بود كه موسى الواح را شكست و در اين روز بود كه قلعه بيت المقدس در ايام محاصره بختنصر رو بانهدام گذاشت 

خداوند بتى را در محراب گذاشتند و در اين روز بود كه تورات را و در اين روز بود كه در بيت المقدس از راه طغيان ب

 .سوزانيدند و قربانيها تعطيل شد

  وقايع دردناكى كه براى يهود در ماه اوب روى داده

  اوب

يك اول ماه دارد و شماره روزهاى آن سى روز است و روز اول اينماه را يهود روزه ميدارند و آن روزى است كه هارون 

عمران در آن روز مرد و ابرى كه از راه كرامت او بر بنى اسرائيل سايه افكنده بود زائل شد و در روز نهم اين ماه بن 

ايست و در اين روز بود كه وقتى يهود در تيه بودند آگاه شدند كه نخواهند به بيت المقدس داخل شد و از اينرو  روزه

مقدس گشوده شد و بختنصر داخل شد و بيارى حريق آنجا را خراب يهود غمگين گشتند و در اين روز بود كه بيت ال

 .كرد و در اين روز بود كه بيت المقدس براى دومين بار خراب شد و در زمين آن زراعت كردند
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شد و آتش از خزائن و هياكل  در روز پانزدهم روزه زوال آتش است از بيت المقدس و اين روز بختنصر از بيت بيرون

ايست كه سبب آن خاموش شدن چراغ هيكل در بيت  عبادت اين خانه مرتفع شد و در روز هيجدهم اين ماه روزه

 .المقدس است و اين قصه در ايام احوز نبى بود و عالمت اين بود كه خداوند بر بنى اسرائيل غضب كرده

  ايلل

ت و نه روز است و عيدى در آن نيست و در روز هفتم آن روزه جواسيس است و دو اول ماه دارد و عدد ايام آن بيس

هايى را كه فرستاده بود بسوى او برگشتند و از اخبار جباران او را مطلع ساختند و  اين روزى است كه موسى طليعه

 .رجا ماندبنى اسرائيل از شنيدن اين خبر غمگين شدند و يوشع بن نون خبرآورندگان را تكذيب كرد و پاب

 اى از روزها صالحيت اول سال شدن يا عيد بودن را ندارند شرحى مبسوط و آموزنده در بيان اين مطلب كه چرا پاره



دهند و از  اى كه هفت روز بسر سال آينده مانده قرار مى برخى از يهودان روزه اين ماه را در روز دوشنبه و يا پنجشنبه

ب د ز و فصح ب د و و عنصره  224سوز و كبور اج و و بورى يعنى هامان 224ى ادواين جهت روا نداشتند كه آغاز تشر

باشد كه مبادا روز عمل بشنبه اصابت كند و از اتيان و انجام آن بپاس اينكه شنبه است باز بمانند و خداوند  221ج ه ز

هركس كه در شنبه عملى انجام دهد جزاى او كشتن است و در سفر چهارم تورات »: گويد در سفر سوم تورات مى

ز شنبه هيزم جمع ميكرد و او را بنزد موسى و شود كه بنى اسرائيل مردى را در بيابان يافتند كه در رو ديده مى

 هارون آوردند
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و بفرموده اين دو تن او را حبس كردند و خداوند موسى را فرمود كه تو و هارون او را بكشيد و چندان با سنگ آنمرد 

 .را رجم كردند تا جان سپرد

 .اند اين است يهود در شنبه روا نداشته نيز علت ديگر كه امور مذكور را

 .كه روز شنبه و روزى كه اعمال در آن باطل است درپى و دنبال يكديگر قرار نگيرند

در روز اول شهر »: گويد روز يكشنبه را بدين سبب جايز نشمردند آغاز سال باشد كه خداوند در سفر سوم تورات مى

و « هاى خود را تقديم خداوند كنيد ديكى جوييد و كارى نكنيد و قربانىبراى شما راحت است و در اين روز بخدا نز

شود كه معاش دنيوى شخص يهودى اختالل يابد و تدارك  چون دو روز تعطيل و فراغت از پى هم درآيند سبب مى

 .اهد گشتآن مشكل و دشوار خواهد شد و روز عرابا نيز در شنبه خواهد افتاد و صدقه و اعمال واجبه در آن باطل خو

اى كه متقدم است روز  شنبه و فصحى كه متقدم است روز جمعه و عنصره بدين سبب جايز نيست كه كبور روز سه

 .شنبه باشد و علت وقوع اين اعياد و روزها در روز شنبه اين است كه تشرى در روز يكشنبه باشد

در »: گويد خداوند عزيز در سفر سوم تورات مى اند كه آغاز سال در روز چهارشنبه باشد كه از اين جهت روا ندانسته

روز دهم شهر هفتم مغفرت است و كمترين كارى را از عشاء نهم اين شهر تا عشاء ديگر نكنيد پس اعمال در روز 

آيد كارها تعطيل خواهد بود و بهمين سبب جايز نيست  كبور معطل خواهد ماند و در روز سبت كه از پى آن درمى

 .شنبه اى كه تقدم يافته روز سه صحى كه متقدم است روز دوشنبه واقع شود و عنصرهكه روز جمعه و ف

                                                           
 .الف يعنى يكشنبه و بهمين ترتيب تازكه بمعناى شنبه باشد: رتيب استچنانكه در پيش گفتيم روزهاى هفته نزد اهل نجوم باين ت  -( )  1  
 .سوز است يعنى روزى كه هامان را ميسوزانند سور است و ليكن صحيح اين كلمه هامان در كتاب هامان -( )  4  
نزد الف  . رتيب تا به ز برسد كه شنبه استروزهاى هفته را منجمان قديم با ا ب ج د ه و ز نمايش ميدادند كه الف يكشنبه باشد و بهمين ت -( )     

هاى ح زائد و بيمعنى است چه گذشته از اينكه ح در حساب ابجد هشت است و ما روز هشتم   كلمه حاء نوشته شده بدينطريق ر ح و ل بعقيده اينجانب واژه
هد داشت زيرا دو روزى خواهد بود كه درپى هم  نداريم اگر هم فرض كنيم مقصود اول هفته است كه در دو روز واقع ميشود باز هم معنى نخوا

 حهستند مانند ا و روز ب نه ا و  



گردند و كبور در  اند كه آغاز سال روز جمعه باشد كه با روز شنبه دو روز متوالى مى از اين جهت جايز ندانسته

تبريك، سبت، : و سه روز گيرد و عيد تبريك نيز در روز جمعه خواهد افتاد افتد در پشت سبت قرار مى يكشنبه مى

  كبور درپى يكديگر قرار خواهند گرفت، با آنكه در پيش شرط شده بود كه از وقوع امثال
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 .اين امر جلوگيرى شود

وز پنجشنبه اى كه تقدم يافته ر از اينجاست كه جايز نيست كبور يكشنبه گردد و فصح متقدم روز چهارشنبه و عنصره

 .آيد كه آغاز سال روز جمعه شود و موانع سابق الذكر روى خواهد داد شود چه، از اين امور الزم مى

اين بود كه علماى يهود در تأليف حساب اين اعياد دقت بسيار نمودند كه مبادا طورى اتفاق افتد كه دو روز فراغ و 

نيفتد چه، در اين روز بايد كه يهودان تصدق دهند و بر منبرى  تعطيل از پى يكديگر درآيد و نيز عرابا در روز شنبه

گويند و نيز مبادا بورى در روز شنبه روى دهد و از هامان  كه اورون نام دارد طواف كنند و اين منبر را كلواذ نيز مى

ت و ديگر امور مذكور را آتش زدن و شادمانى در آن باز بمانند و نيز مبادا عنصره روز شنبه افتد و نتوانند كه نوبر زراع

 .شود در روز شنبه كه روز آسودگى و بيكارى است انجام دهند كه اتيان و انجام آن، كار محسوب مى

اى از يهودان كه آنانرا مغاربه گويند نقل ميكند كه عقيده ايشان اين است  ابو عيسى وراق در كتاب مقاالت از طايفه

شنبه پيش از آن بود، هنگام غروب  اى كه روز سه در شب چهارشنبهكه هيچ عيدى صحيح نيست مگر اينكه ماه 

شمارند و اعياد و شهور خود را از  آفتاب در زمين بنى اسرائيل بدر باشد و چنين وقتى را طايفه مذكور سر سال مى

را در روز زند باين دليل كه خداى تعالى دو نور عظيم  كنند و اعياد ايشان بر اين عقيده دور مى آنروز آغاز مى

شود كه جز در روز چهارشنبه فصح را جايز  طور از عقيده اين طايفه استنباط مى چهارشنبه خلق كرده و اين

شمارند و اين عقيده  دانند و شرايط و سنت و اعمال آنرا جز بآنانكه در زمين بنى اسرائيل باشند واجب نمى نمى

 .استبرخالف همه اعتقادات يهود و منافى با منطوق تورات 

آورند و عبور را چنانكه سابقا ذكر يافت از راه پيش  اما طايفه عنانيه اوايل شهور را از راه ديدن هالل بدست مى

 .آورند شناختن سال بدست مى

 اين طايفه باكى ندارند كه اين اعياد بچه روز از روزهاى هفته اصابت كند
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اندازند و اين كار را دحى گويند و در روز شنبه هيچ  اى كه پهلوى آن است بعقب مى ها را تا روز يكشنبه و فقط شنبه

كنند و عمل شنبه را براى روز بعدى  هاى خود را در اين روز ختنه نمى دهند حتى اينكه بچه كارى انجام نمى

 .اند ها برخالف اين عقيده گذارند و حال آنكه ربن مى



إِذْ »  انگيز است چنانكه در قرآن مجيد نقل شده اند كه شگفت درباره بطالن كارها در روز شنبه چيزهايى ذكر كرده

كند  وجيهانى در كتاب مسالك و ممالك نقل مى «تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ يَوْمَ ال يَسْبِتُونَ ال تَأْتِيهِمْ

خاور مدينه طبريه و سرچشمه رود اردن از آنجاست در اين رود آسيابهايى است كه روز شنبه بليناس كه در قسمت 

 .كند تا آنكه روز سبت بگذرد ايستد و چون آب آن فرو ميرود گندم را آرد نمى مى

شعاع  دانم چه، مدار اين امر بر هفته است و اگر بر سالها بود به من از براى اين گفتار در علوم طبيعى علتى نمى

گشت  كرديم، و يا آنكه اگر مدار قصه مذكور بر ماهها بود بفروغ قمر و جرم ماه تعليل مى آفتاب و جرم آن تعليل مى

اند كه در بالد يونانيان قربانگاهى بود كه بواسطه اجتماع شعاعهاى منعكس خورشيد كه در جاى  چنانكه حكايت كرده

 .سوزاند هاى سال قربانيها را مى -روز شد در يكروز معلوم از خاصى از مذبح جمع مى

  عقيده يك طايفه يهود كه هيچ عيدى در شريعت موسى نيست جز روز شنبه

كه طايفه اليانيه كه يكى از طوايف يهود هستند هيچ عيد را معتبر : گويد ابو عيسى وراق در كتاب مقاالت مى

 .از اعياد آگاهى يافت و تنها روز شنبه را عيد ميگيرند شود دانند باين گمان كه جز از راه وحى به پيامبر نمى نمى

گردد و علت محال بودن آغاز  كنيد جدول تعليل است و اعيادى را كه گفته شد شامل مى جدولى را كه مشاهده مى

كند و هر كجا كه قرمز نوشته شده دليل بر  سال را در سه روز هفته، كه روز آفتاب و دو ستاره آن باشد، بيان مى

  محال بودن
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است و جايهايى كه سياه نگاشته دليل بر جواز است و هرچه در مقابل اين دو از اعياد مذكور از سه جدول تا دنبال 

ولى دانم  آن سياه باشد دليل جواز و اگر قرمز باشد دليل امتناع است و علت وجوب و امتناع را نيازمند بتفسير نمى

علت امكان اين است كه آغاز سال در روزهايى باشد كه صالحيت دارد كه آغاز سال گردد و سپس با اعيادى كه قرمز 

گردد و بعكس در سالهاى عبور واجد آن  نگاشته شده مختلط گردد و در سالهاى بسيط فاقد صالحيت نامبرده مى

اى ديگر از اين  آيند و چرا با پاره ات از دنبال هم مىشود كه چرا برخى از كيفي شود و از اين جدول آشكار مى مى

شود و علت اين است كه اگر آغاز سال آينده با اين كيفيت صالحيت نداشته باشد كه براى  كيفيات متوالى نمى

كيفيت ديگرى سر سال شود ممكن است كه از پى هم درآيند وگرنه ممتنع خواهد شد بجز آنكه در نواقص باشد كه 

 .كنيد والى آن علت ديگرى دارد و در پيش گفته شد و جدول تعليل را در كتاب مشاهده مىامتناع ت
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  جدول تعليل



نسخه مدرسه سپهساالر تمام اين سطور ح نوشته و شكى نيست كه از اغالط ناسخ است و صحيح همين جدول  -(1)

اشاره بحسارين است كه بمعناى نقصان باشد و ك اشاره بكسدران است كه بمعناى است كه مالحظه ميكنيد زيرا ح 

 .اعتدال و ش اشاره بشالميم است كه بمعناى تمام باشد

  در اين ستون سه مرتبه الف تكرار شده و همچنين در ستون قبلى و در ستون اخير و در نسخه چاپى -(2)
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  جدول تعليل
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 بندند فصل پانزدهم در اعمالى است كه نصاراى ملكائى در ماههاى سريانى بكار مى

اند و از اين جهت به  اند، نخستين فرقه ايشان ملكائيه نام دارد و روميان بدين مذهب نصارى بچندين فرقه تقسيم شده

 .ك روم بهمين مذهب است و در كشور روم جز ايشان دسته ديگرى نيستاند كه مل ملكائيه موسوم

باشد و اين شخص در سال هفتصد و بيست و اند اسكندرى  فرقه دوم نسطوريه نام دارد كه منسوب به نسطورس مى

 .راى خود را اظهار كرد

ين مذهب با ديگران در اصول دين هاى نصارى است و پيروان ا فرقه سوم يعقوبيه نام دارد و اين فرقه مهمترين فرقه

 .يعنى اقانيم و در الهوتيت و ناسوتيت و اتحاد اختالفاتى دارند كه علت تباين آنها گشته

 .فرقه ديگر نصارى اريوسيه نام دارند و اعتقاد اين فرقه درباره مسيح باعتقاد مسلمانان از سائر فرق نزديكتر است

ن كتاب جاى ذكر آن نيست و كتب مقاالت و آراء و ديانات و رد بر اين فرق هاى بسيار دارد كه اي مذهب مسيح فرقه

نامهاى آنانرا متكفل است و پيروان ملكائيه و نسطوريه از ديگر فرق زيادترند زيرا اهالى روم و اطراف آن همه ملكائى 

  باشند اما فرقه يعقوبيه هستند و بيشتر مسيحيان شام و عراق و خراسان نسطورى مى
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 .بيشتر قبطى هستند و در حوالى مصر سكونت دارند

اند و در برخى مختلف و  بندند و در برخى از ايام متفق مسيحيان روزهايى دارند كه در ماههاى سريانى بكار مى

تهار يافته بود و روزهاى اختالفى روزهايى را كه مورد اتفاق ايشان است آنهايى است كه پيش از تباين و اختالف اش

آنهايى است كه بواسطه انشعاب مذاهب و عوامل ديگر از زمان و مكان بعدا حادث شده و يعاقبه را نيز روزهاى 

هايى است كه منسوب بروزهاى مشهورى است كه در آن  ديگرى است كه بروزه بزرگ ايشان مضاف است و نيز هفته

 .و اختالف است هاست و در آنها نيز اتفاق هفته



افتد كه اين  كنم و بسيار كم اتفاق مى بندند ذكر مى من روزهايى را كه ملكائيه در شهور سريانيان در خوارزم بكار مى

نصارى، مجوس، يهود، جز در استعمال اعياد خيلى بزرگ هنگامى كه در بالد پراكنده باشند با يكديگر اختالف : امم

اين ايام فارغ شدم روزه ايشان را با روزهاى محل اتفاق متذكر ميگردم سپس آنچه به  نكنند و من پس از آنكه از ذكر

 .كنم ها تعلق دارد يادآورى مى مسيحيان نسطورى از اعياد و ذكران

  تشرين اول

پردازند و اين شخص شاگرد پولس بوده و عادت  در روز اول اين ماه بتذكر حنين اسقف كه در شمار شهداست مى

شوند و بر او دعا  نصارى در اين روزهاى ذكران آن است كه كسى را كه بنام او اين يادآورى درست شده متذكر مى

يند و هر مولودى را كه در اين روز زاييده شود تا نما خوانند و بنام او نسبت بخداوند تضرع مى كنند و ثنا مى مى

نامند و  اند مى ها را بنام اشخاصى كه در آن زاييده شده ذكران آينده بنام او نامند و گاه هم اتفاق ميافتد كه ذكران

شوند و مهمان او  گويند فالن كس كه صاحب فالن ذكران است و چون ذكران شخص فرارسد بنزد او جمع مى مى

 .دندگر مى

اى شهادت يافته و در روز سوم  در روز دوم ذكران و يادآورى حيرث شهيد است كه از مردم نجران بوده و با دسته

  ذكران ماريه راهبه است كه جامه مردان

 443: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

م ساختند كه با زنى ديگر زنا كرده پوشيد و رهبانيت برگزيد و انوثيت خود را بر راهبان پنهان داشت سپس او را مته

اش كردند زن بودن خود را آشكار نكرد تا آنكه زير شكنجه بمرد پس از مرگ وقتى كه او را  و هر اندازه كه شكنجه

 .شستند آلت زنانگى او را ديدند و دانستند كه از آن تهمت برى بوده مى

  اگرد بولسدر روز چهارم ذكران ديونسيوس اسقف است كه منجم بوده و ش

  بيان درجات مذهبى مسيحيان

است كه نصارى در كيش  -كنند و بيان مطلب آن هايى است كه نصارى برحسب مراتب دينى پيدا مى اين نسب رتبه

 .خود نه رتبه و درجه دارند

ت هبوقد ياقنا آنكه در پايه نخستين است فسلطا نام دارد و آنكه در پايه دوم است قارويا و آنكس كه در پايه سوم اس

است كه قس باشد و ششمين  223 باشد و صاحب پايه پنجم قسيس 221 و صاحب پايه چهارم مشمشانا كه شماس

                                                           
 :خاق انى گويد  -( )     
 z\E\E\به يوحنا و شماس و بحيرا z\ به ناقوس و به زنار و به قنديل     \

 :در اينجا شماس اسم شخص است و در شماس به معناى يك مرتبه مذهبى نظامى گويد
 z\E\E\ خيمه زد در سراى عباسى  z\ روز شنبه بدير شماسى     \

 .معرب كشيش -( )  5  



مرتبه يسقوفا است كه اسقف باشد و در زير دست مطران است و صاحب پايه هفتم مطرابوليطاست كه زير دست 

هشتم قاثوليقا است كه جاثليق باشد و جايگاه جاثليق است و جايگاه مطران ملكائيه در خراسان مرو است و مرتبه 

جاثليق ملكائيه از بالد اسالم مدينة السالم است و او زيردست و فرمانبردار بطريق انطاكيه است اما جاثليق نسطوريه 

بايد كه از ناحيه خليفه با رأى اكثريت انتخاب شود و پايه نهم نصارى باطريارخا است كه بطريق باشد و اين مرتبه 

 .قط براى ملكائيه استف

در دين نصارى همواره بايد چهار بطريق باشد و هر وقت كه يكى از ايشان مرد باتفاق ديگر بازماندگان و ديگر 

  ها و ارباب مناصب شخصى بدل او برگزيده جاثليق
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مى در روم و سومى را در اسكندريه و چهارمى در انطاكيه و شود و يكى از بطارقه در قسطنطنيه اقامت دارد و دو مى

اى  تر از پسلطا مرتبه اى نيست چنانكه پائين گريند و باالتر از مرتبه بطريق مرتبه نصارى اين شهرها را كراسى مى

د از تر از شماس هستن كنند و اشخاصى كه پايين هاى دينى را ار شماس آغاز مى نيست بلكه برخى از نصارى مرتبه

شمردند و هريك از اين مراتب را حدود و رسومى است  -قبيل خوانندگان و خدام مذابح ايشان را در شمار مراتب مى

  كه اين كتاب جاى شرح آن نيست

ابو الحسين احمد بن حسين اهوازى كاتب در كتاب معارف روم آنچه را كه بچشم خود در قسطنطنيه و ديگر 

صاحب مرتبه اول دينى بطريرخس است كه : كند هاى سياسى ديد چنين نقل مى پايه شهرهاى روم از مراتب دينى و

در تمام كشور فرمانفرما است سپس خرنسخس است كه صاحب دير اعظم باشد سپس بسقبس است كه اسقف باشد 

سپس مترابليتش است كه حاكم باشد سپس غومنس است كه او هم صاحب ديرى بزرگ است سپس قلوجرس است 

تر است سپس پاپاس است كه قس باشد سپس دياقن است كه شماس باشد و اگر  تبه او بمرتبه پيشين نزديككه مر

اند رجوع كند و ابو  شخص بخواهد اين مراتب را بشناسد بايد چنانكه اوال ما گفتيم بكتابهايى كه در ملل و نحل نوشته

اين مراتب نيستند و يا آنكه داراى اين صفات الحسين اين مراتب را بهم مخلوط كرده است و اشخاص را كه جزء 

 .باشند در شمار اهل مراتب ذكر كرده است مذكور نمى

اما مراتب دنيايى و سياسى بدينقرار است مرتبه اول بسيليوس است كه قيصر و پادشاه روم باشد سپس لقثيط است 

اشد سپس دمستقا است كه صاحب كه وزير مترجم قيصر است و بعد از آن بر كمومنس است كه صاحب الحجاب ب

سپاه است سپس اكسيوس است كه در لشكر مورد اعتماد پادشاه است و نظير دمستق است سپس ارخن بترخن 

هاى  است و او كسى است كه همه بطريق هازير دست او هستند سپس بطريقيس است كه خود بطريق باشد و بطريق

  لشكر مانند صاحب منصبهاى بزرگ هستند نه آنكه
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هاى دينى باشند سپس رغاطر است سپس مرتبه اصراذغوس است كه نصف بطريق باشد سپس برتس  مانند بطريق

كند  بتارس است كه در لشكر بطريق ثقه و مورد اعتماد پادشاه است و بطريق در كارهايى كه بايد بكند با رجوع مى



پادشاه نزد اوست سپس اكسيرخس است كه امير بر هزار نفر است سپس قطنطارس  سپس مغالويتس است كه گرز

است كه داراى صد مرد است سپس بنتقنطارس است كه داراى پنجاه مرد است سپس تسرقنطارس است كه داراى 

چهل مرد است سپس ترينطارس است كه بر سى مرد فرمانروايى دارد سپس ايقسيطارس است كه داراى بيست مرد 

 .ست سپس ديقرخس است كه داراى ده نفر است و بمطلب خود بازگرديما

 .حكاياتى راجع باصحاب كهف و اينكه چرا در قرآن بر سيصد سال توقف آنان در غار نه سال اضافه شده

در روز پانزدهم اين ماه ذكر آن اصحاب كهف است در شهر افسس و در قرآن عزيز اين قصه ذكر شده و : گوييم

خصى را با سفير خود بدربار روم همراه كرد و او جايگاه اصحاب كهف را ديد و ايشانرا با دست لمس كرد و معتصم ش

اين خبر معروف است گرچه اين شخص كه با دست خود ايشانرا لمس كرد محمد بن موسى بن شاكر است در اين 

 .اند كند كه آيا همين مردگان اصحاب كهف بودند و يا اشخاص ديگرى بوده شك مى

كند كه چون از جنگى كه رفته بود برگشت در آنجا داخل شد و اين مكان كوه  على بن يحيى منجم حكايت مى

كوچكى است كه قطر اسفل آن از هزار ذراع كمتر است و يك راهى دارد كه چون شخص داخل شود و باندازه سيصد 

هاى چندى در آنجاست و  است و خانهآورد كه داراى ستونهاى تراشيده شده  گام برود از آنجا برواقى سردرمى

هاى پشمينه دربرداشتند و  ها و جامه گويد كه من در آنجا سيزده تن را ديدم كه ميان آنها غالمى امرد بود و جبه مى

گويد مويهايى را كه در صورت يكى از آنها بود گرفتم و كشيدم و مو بدون آنكه  چكمه و نعلينى بپا نموده بودند و مى

 .يا پوست باشد بيرون آمدبا گوشت و 

  اگر اين اشخاص از هفت نفر بعقيده مسلمانان زيادتر باشند و يا از هشت
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اند و اجساد رهبانان مدتى  نفر بعقيده ترسايان اصحاب كهف نخواهند بود و رهبانانى خواهند بود كه در آنجا مرده

شود و در ميان  دارند تا اينكه رطوبات جسم آنها فانى مى -رهبانان خود را معذب مىمديد سالم ميماند چه، 

استخوان و جلد بدن ايشان جز مقدار كمى واسطه و فاصله نماند و مانند چراغى كه زيت آن تمام شود يكمرتبه 

تى در موقع مرگ باقى اند تا مد افتد كه بهمانطور كه بعضاى خود تكيه كرده گردند و بسيار اتفاق مى خاموش مى

 .ميمانند و در ديرها اين امر مشاهده شده

اين جوانان كه اصحاب كهف باشند بنابرأى نصارى سيصد و هفتاد و دو سال در كهف درنگ كردند و نزد مسلمانان 

گويد و اما نه سال كه در دنبال سيصد  سيصد سال خورشيدى چنانكه خداوند در سوره مخصوص بقصه ايشان مى

شود و بطور تحقيق نه سال و هفتاد و پنج  ذكر شده مدت زيادتى است كه سالهاى خورشيدى بقمرى تحويل مى سال

كردند  روز و شانزده ساعت و چهار خمس ساعت ميشود و اما مطابق آنچه در آن زمان سال قمرى را استعمال مى

ر ششم و حصه اين مقدار بهر ترتيبى كه شود باضافه پانزده سال ديگر از محزو سيصد سال پانزده محزور صغرى مى

مانده سالها عمل شود صد و ده ماه است كه نه سال و دو ماه بشود و اين قبيل كسور را وقت حكايت القا  در باقى

 .كنند مى



اند و در روز دهم ذكران زكرياى نبى است كه  در روز هفتم ذكران سرجيس و بكوس است كه هر دو شهيد شده

بيحيى بشارت دادند چنانكه در قرآن عزيز ذكر شده و در انجيل هم بطور تفصيل مذكور است و در روز فرشتگان او را 

 -ن ب -يازدهم ذكران قبر يانوس است كه اسقف بود و شهيد گشت و در روز چهاردهم ذكران اغريغورس نوسى

و شهيد گشتند و در روز  اوسى اسقف است و در روز هفدهم ذكران قوزما و ذامانى است كه هر دو پزشك بودند

هيجدهم ذكران لوقاست كه انجيل سوم بدو منسوب است و در روز بيست و سوم ذكران انسطاسياى شهيده است و 

 روز بيست و ششم اين ماه اين ذكران است كه سر يحيى بن زكرياء را در قبر
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 .گذاشتند

ن ماه ذكران قرنوتس شهيد است و روز يازدهم ذكران ميناى شهيد است و روز پانزدهم روز اول اي -تشرين آخر

 .ذكران سمونا و غريا و حبيب است كه هر سه شهيد شدند

اند و روز هجدهم ذكران ارمانوس شهيد  در روز هفدهم ذكران اغريغورس است كه كراماتى شگفت از او نقل كرده

است و روز بيستم ذكران اسحق و شاگرد او ابراهيم است كه هر دو شهيد شدند و روز بيست و پنجم ذكران بطرس 

ام  پاره كردند و روز سى است كه او را پاره است كه در اسكندريه اسقف بود و در روز بيست و هفتم ذكران يعقوب

 .ذكران اندريوس شهيد است با ذكران اندريوس سليح

روز اول آن ذكران يعقوب است كه در ايليا اسقف اول بود و روز سوم ذكران يوانيس است كه از آباء  -كانون اول

منتهاى تعظيم است زيرا اصول دين  يسوعيين محسوب است و رسوم نصرانيت را او گرد آورد و ابوت نزد مسيحيان

ايشان مبنى بر اين عقيده است و رسوم دينى ايشان چيزى نيست كه از ناحيه مسيح تشريع شده باشد و همين آباء 

هاى مسيح و سليحين اين رسوم را بدست آوردند و شخص مذكور در شمار ايشان بود و در  كه ذكر شدند بنابر گفته

ساربا است كه در  -ن ب -و يوليانى است كه هر دو شهيد شدند و در روز پنجم ذكر آن ساباروز چهارم ذكران بر بارا 

بيت المقدس رئيس دير بود و روز ششم ذكران نيقوالوس بطريق انطاكيه است و روز سيزدهم ذكران سيسين جاثليق 

بيست و دوم ذكران يوسف  خراسانى است و روز بيستم ذكران اغناطيوس است كه در انطاكيه بطريق سوم بود و روز

رامثانى بولوطايى است كه جسد مسيح را براى قبرى كه بجهت خود ترتيب داده بود دفن كرد چنانكه در اواخر 

گويد كه من اين قبر را در كنيسة القيامه بيت المقدس  اناجيل اربعه ذكر شده و مأمون بن احمد سلمى هروى مى

اند و اين قبر را خبر عجيبى است كه  اند و آنرا با طال زيور كرده نوشته ديدم و آن قبرى است كه در سنگ آن چيزى

 .در باب روزه ايشان ذكر خواهيم كرد
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در روز بيست و سوم اين ماه ذكران جيالسيوس شهيد است و در شبى كه روز بيست و پنجم اين ماه بر آن مقدم 

شب بيست و پنجم محسوب و عيد ميالد در آن روز است كه عيد ميالد مسيح باشد و در آنشبى  است بعقيده روميان

اند كه اين پنجشنبه روز بيست و پنجم بوده  كه تولد مسيح روى داد پنجشنبه بود و بيشتر از مردمان بر اين عقيده



ر را بيازمايد قواعدى را كه در خواهد مطلب مذكو شود و اگر كسى مى ولى اين رأى درست نيست و بيست و ششم مى

پيش گفتيم بايد بكار برد و نخستين روز كانون اول روز يكشنبه بوده و در روز بيست و دوم ذكران داود نبى و يعقوب 

باشد و در روز بيست و هفتم ذكران استفانوس رئيس شماسين است و در بيست و هشتم هيرذوس  اسقف ايليا مى

 .اند ا براى اينكه مسيح را كشته باشد از دم تيغ گذرانيد چنانكه در آغاز انجيل ذكر كردهقيصر روم اطفال شهر جليل ر

  تكذيب مسيحى شدن پسر عموى هارون الرشيد و بدار آويختن او بامر خليفه

عموى هرون الرشيد  -در بيست و نهم ذكران انطونيوس شهيد است كه بعقيده مسيحيان او پدر روح است كه پسر

او پس از اسالم نصرانيت را برگزيد و بدين سبب هارون او را بچوبه دار آويخت و اين قصه در نزد عيسويها باشد و 

باور  ايم و مسيحيان بسيار خوش آور است و ما هرگز چنين مطلبى را در هيچ تاريخ نخوانده بسيار طوالنى و شگفت

 .كنند دارند و باور مى تدقيق بر آن گوش فرامىهستند و هرچه را كه بمذهب ايشان بستگى داشته باشد بدون هيچ 

  شرح عيد قلنداس

خوب )روز اول آن ذكران باسيليوس است و اين روز نيز عيد قلنداس است و معناى لفظ اين است كه  -كانون آخر

اى بخانه  زنند و از خانه هاى خود دور مى آيند و در خانه و در اين روز كودكان نصارى بدور هم گرد مى( بوده است

كنند و  اى كه رفتند ايشان را اطعام مى و در هر خانه« قالندس قالندس»: گويند روند و بصداى بلند و آواز مى ديگر مى

 .نوشانند قدحهايى از شراب مى
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ى است كه يكهفته تمام از والدت مريم اند كه اين كار براى اين است كه روز مذكور آغاز سال روم برخى بر اين عقيده

اى از او پيروى كردند بيكى از  اند كه چون اريوس رأى خود را آشكار نمود و دسته گذشته و جمعى بر اين عقيده

هاى نصارى چيره شد و اهل آن بيعه با اريوس بمخاصمت برخاستند سپس بدين طريق باهم صلح و تراضى  بيعه

ه را ببندند و بعدا باهم بيايند و بنوبت دعاهايى بر اين در بسته بخوانند و بر روى هركس نمودند كه سه روز در آن بيع

كه در باز شد اين بيعه از او باشد و قضا را چنين كردند و در بروى اريوس باز نشد و بمسيحيان اين كليسا گشوده 

 .گشت و اين امكان از آنان شد

آورند و در روز دوم ذكران  اى كه در آن هنگام داده شدند بجامى مژدهكودكان نصارى عمل مذكور را از راه تشبه ب

و روز  220 سيلبيطروس مطران است كه مردم قسطنطنيه بدست او عيسوى گشتند و روز پنجم روز عيد الدنح است

ى ششم خود عيد الدنح و روز معموديه است كه يحيى بن زكريا مسيح را در آب معموديه در نهر اردن هنگامى كه س

 .سال از عمر او گذشته بود تعميد داد و روح القدس بشكل كبوترى چنانكه در انجيل مذكور است بر او نازل گشت

                                                           
 :دنح در سريانى بمعناى ظهور است و مقصود ظهور عيسى است از نهر اردن و خاق انى گويد -( )  9  
 z\E\E\بعيد الهيكل و صوم العذارا z\بخمسين و بدنح و ليلة الفظر     \

 .يشين بايد عذارا نوشته شودبراى حفظ ق افيه در ابيات پ



شوند و  هاى ايشان جمع مى ها و قس نصارى پس از آنكه از عمر اطفال ايشان سه و يا چهار سال گذشت اسقف

برند و اين طفل مسيحى  ل را در آن آب فرومىخوانند و اين طف كنند و بر آن آب دعا مى طشتى را پر از آب مى

كل مولود يولد على الفطرة حتى ان ابويه يهودانه او »شود و اينجاست كه پيغمبر ما عليه السالم فرموده است  مى
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  نقل طرز تعميد مسيحيان

گويد كه اينطور شخص بايد مسيحى شود كه هفت رو بامدادان و  -ابو الحسن اهوازى در كتاب معارف الروم مى

كنند سپس آب  كنند و تنش را با روغن زيتون تدهين مى شامگاهان بر او دعا بخوانند و در روز هفتم او را برهنه مى

يش با روغن زيتون پنج قطعه بر روى آب احداث ريزند و كش گرم در يك ظرف سنگى كه ميان بيعه منسوب است مى

كند  كند كه چهارتاى آنها مانند صليب شود و يك نقطه هم در وسط آنها سپس پايهاى طفل را كشيش رها مى مى

نشاند و از هر سويى از چهار نقطه  بقسمى كه نقطه ميانى در وسط دو پاى كودك قرار گيرد و بعدا طفل را در آب مى

رود و آن شخص كه طفل  ريزد و آنگاه خود كشيش بكنار مى است مشتى آب برميدارد و بر سر او مى كه مانند صليب

دارد و آنانكه در كليسا  آيد كودك تعميد شده را برمى را براى تعميد آورده و در بغل داشت و در آب نشانيد مى

گيرند و بايد  پيچند و در آغوش مى مى اى شوند و فى الفور طفل را در پارچه حاضرند همگى بخواندن دعا مشغول مى

كشند كرياليسن يعنى خداوندا ترحم كنم و در همين حال  كه پاى او بزمين نرسد و هفت مرتبه اهل كليسا فرياد مى

گذارند و بايد كه هفت روز يا گاهگاهى بكليسا  پوشانند و بزمين مى -ى او را مى كه طفل در آغوش جاى دارد جامه

ر همانجا بماند و چون روز هفتم فرارسيد كشيش او را در ظرفى غير از ظرف پيشين يا آبى كه بروغن آيد و يا آنكه د

شويد و در روز يازدهم اين ماه ذكران ثاوذسيوس است كه راهبى بود كه خود را  زيتون آموده و آلوده نباشد مى

ح است و صلحاى قديسين در طور سينا كرد و بر خود غل آهن گذاشته بود و روز سيزدهم تمام عيد الدن شكنجه مى

در اين روز كشته شدند و روز پانزدهم ذكران بطرس است كه در دمشق بطريق بود و روز هفدهم ذكران انطونيوس 

است كه اولين رهبان و رئيس ايشان بود و روز بيستم ذكران اوثيميوس است و او راهبى معلم بود و روز بيست و يكم 

راهب فريد نام دارد و روز بيست و دوم ذكران قوزما است كه قوانين و نواميس مسيحيت ذكران مكسيموس است كه 

  را استنباط نمود و در روز بيست و پنجم ذكران بوليقارخوس است
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انيس است كه بفم الذهب كه اسقفى بود كه شهيدش نمودند و با آتش او را سوزانيدند و روز بيست و هفتم ذكران يو

 .و يوحنا را برومى يوانيس گويند و روز سى و يكم ذكران يوانيس و قورس است كه هر دو شهيد شدند 281 ملقب است

روز اول آن ذكران افريم آموزگار است و روز دوم آن عيد الشمع است و در اين روز مريم پس از آنكه چهل  -شباط

دارند و  او را بهيكل بيت المقدس آورد و يعقوبيه بسيار اين عيد را معظم مىروز از والدت عيسى گذشته بود 

برند و ايشان را بخواندن تورات و اميدوارند و اگر اين  گويند كه يهود هم در اين روز اوالد خود را به كنائس مى مى

بندند از اينرو تا هشت روز كه  حكايت راست باشد در شفط خواهد بود نه شباط زيرا يهود ماههاى سريانى را بكار نمى

از آذار بگذرد وقت اول روزه يعقوبيه است و بخواست خداوند در باب روزه ايشان ذكر خواهيم نمود و چون روزه باشند 

 .جز ذكرانى كه بروز شنبه بيفتد نخواهند گرفت

س جاثليق است و او روز سوم ذكران بالسوس شهيد است و اين شخص را زردشتيان كشتند و روز پنجم ذكران سي

اولين كسى است كه نصرانيت را بخراسان وارد نمود و روز بيست و چهارم اين ذكران است كه سر يحيى بن زكريا كه 

 .تعميد دهنده بود يافت شد

در روز نهم اين ماه ذكران چهل نفر از شهيدان است كه به آتش و سرما و يخ عذاب شدند و روز يازدهم اين ماه  -اذار

ن سوفرنيوس است كه در بيت المقدس بطريق بود و روز بيست و پنجم عيد سباركه است كه جبرئيل امين براى ذكرا

بشارت بمسيح بر مريم نازل شد و از اين روز تا ميالد نه ماه و پنج روز و قدرى است كه جنين اين مقدار در رحم 

روح القدس مؤيد شده بود ولى در جهان كند و هرچند كه عيسى از جهت بشر پدرى نداشت و ب مكث طبيعى مى

كون و فساد از دايره امور طبيعى پا بيرون نگذارده بود پس اولى همين است كه در رحم مادر مدت درنگ او طبيعى 

 .باشد
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 بيان طالع مسيح و وضع فلك در موقع تولد او

اين روز در بيت المقدس كه دوشنبه بيست و پنجم آذار سال سيصد و سى سه جايگاه تقويمى ماه در نصف النهار 

اسكندرى باشد، در نزديكى پنجمين بخش از ششمين درجه اولى از برج ثور است و بنابر مذهب و روش آنانكه در 

در موقع نمودارات پيروى هرمس مصرى هستند بايد كه طالع مسيح آخر حمل و اول برج ثور باشد و ليكن اين بروج 

اى كه پس از شب ميالد بوده در بيت  ميالد در روز طلوع كرده چه، موضع تقويمى آفتاب در نصف النهار پنجشنبه

المقدس تقريبا در دو درجه و ثلث درجه جدى بوده و اين مدتى را كه عيسى در رحم درنگ كرد بنابر عقيده 

االرض باشد و از درجه طالع باندازه يك دهم دور دور  مسيحيان هر مولودى كه در شب ميالد زاييده شود و ماه تحت

 .باشد درنگ خواهد نمود

چون ما اين مطلب را از جايگاه ماه در يوم سبار بدانيم طالع مسيح تقريبا در بخش چهارمين از پنجم درجه حوت 

يك دور دور باشد تقويم خواهد بود و چون ماه را در روز بيست و پنجم از كانون اول وقتى كه از طالع باندازه ده 
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كنيم خواهيم يافت كه طالع در ثلث دوم از برج حمل خواهد بود بتقريب، و اين هر دو امر ناپسنديده است زيرا 

اند و نتيجه اعمال ما در روز خواهد اتفاق افتاد و اين كار يكى از دالئلى  اصحاب ميالد اين وقت را در شب اعالم نموده

باشد، و من براى بحث در اجناس و انواع نمودارها كتابى خواهيم نوشت كه همه اقوال را  است كه نمودارات باطل مى

فراگيرد بشرط آنكه خدايتعالى اجل من را به تأخير اندازد و از روى رحمت و مهربانى خود گرفتاريهاى مرا برطرف 

 .نمايد

رفت و افطار نكرد و رسم اين ذكران اين روز اول آن ذكران مريم اغفطيه است كه چهل روز پشت هم روزه گ -نيسان

آورند و چون شرط است كه بطور حتم بايد در جمعه  است كه در اولين جمعه پس از فطر ذكران مذكور را بجا مى

باشد پس ممكن نيست كه در اول نيسان اتفاق افتد و فقط در هر محزور شمسى چهاربار ممكن است كه در آغاز 

 م و دهم و پانزدهم و بيست ونيسان بيفتد و آن سال چهار
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يكم است مشروط بر اينكه محازير را از اول تاريخ اسكندر به ساليان ناقص بشماريم و روز پانزدهم ذكران صد و پنجاه 

 .نفر شهيد است

  و محل اين مجامع( سنوذس)بيان مجامع مهم مسيحيان 

ها  ها و اسقف گانه است و معنى سنوذس آن است كه علماى مسيحى از قس روز بيست و يكم ذكران سنوذسات شش

و ديگر اهل مراتب براى دعاى بجهت امرى حادث و يا سببى شبيه به مباهله و يا بجهت مسئله مهمى دينى كه روى 

افتد و هر وقت هم كه اتفاق يافت تاريخ  اق نمىشوند و اين كار جز در زمانهاى خيلى دور اتف داده بدور هم جمع مى

گيرند و اولين سناذس ششگانه  دارند و چنين روزهاى تاريخى را از راه تعبد و تبرك نصارى ذكران مى آنرا محفوظ مى

در حضور قسطنطنين جمع شدند براى اريوس كه با ايشان  282 اين بود كه سيصد و هيجده نفر اسقف در شهر نيقيه

اى است كه پس از قيام مسيح است مخالفت كرده هرچند  و اقنوميت ابن و اب و در اينكه فطر در يكشنبهدر اقانيم 

 .باشد كه جمعى از همين اساقفه بر اين قول بودند كه فطر در روز چهاردهم شهر فصح يهود مى

ه بزرگ نام دارد جمع سنوذس دوم آن بود كه صد و پنجاه نفر اسقف در قسطنطنيه نژد ثذوس بن ارقاذس كه پادشا

دانست كه ايشان قائلند  ناميد و اوصاف او را غير از اوصافى مى القدس مى -شدند و از شخصى كه خود را دشمن روح

 .كرد شكايت نمودند و با جاويدانى بودن اقنوم سوم مخالفت مى

گرد آمدند و از نسطورس سنوذس سوم آن بود كه صد نفر اسقف در شهر افسس نزد سندوس پادشاه كوچك نام دارد 

 .كه پطرك قسطنطنيه بود و رئيس نصارى نسطوريه و ايشانرا در اقنوميت ابن مخالفت ميكرد شكايت نمودند

سنوذس چهارم آن است كه ششصد و سى نفر در شهر خلقد و نيد نزد مرقيان ملك جمع شدند و از اوطيخس 

 .دانى گردد از دو طبيعت مختلف بودشكايت نمودند كه ميگويد جسد عيسى رب پيش از آنكه وح

                                                           
 .نيس -( )     



 440: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 .ورها و ديگر مخالفان خود را در اصول لعنت كردند سنوذس پنجم نزد اسطينان گرد آمدند و رئيس مصيصه

سنوذس ششم آن است كه در قسطنطنيه نزد قسطنطنين مؤمن جمع شدند و ايشان صد و هشتاد و نه نفر اسقف 

 .بودند و از قورس و سيمون ساحر بپادشاه شكايت كردند

روز بيست و سوم ذكران مارجيورجس شهيد است كه به انواع عذاب چند مرتبه او را كشتند و روز بيست و چهارم 

 .حب دومين انجيل استذكران مارقوس صا

ام  و روز بيست و پنجم ذكران ايليا جاثليق خراسان است و روز بيست و هفتم ذكران خريسطفورس است و روز سى

 .ذكران شمعون صباعى است كه در خوزستان جاثليق نصارى بوده و با ديگر مسيحيان كه با او بودند كشته شد

در روز دوم ذكران اثاماسيوس بطريق است و روز چهارم عيد گل سرخ روز اول آن ذكران ارمياى نبى است و  -ايار

گردد و در خوارزم نيز مرسوم است و در اين روز گل سرخ  است و اين عيد بهمان رسم قديم خود استعمال مى

وز برند و سبب آن است كه مريم به مادر يحيى كه ايميشبع نام داشت نوبر اين گل را هديه فرستاد و ر بكليساها مى

 .ششم ذكران ايوب پيغمبر است

  بحثى در ظهور صليب در آسمان براى قسطنطين

گويند كه در عهد  -روز هفتم عيد پيدايش صليب است كه در آسمان بظهور رسيد و اهل تحصيل از مسيحيان مى

سطنطين گفتند قسطنطين كه مظفر و فاتح لقب دارد در آسمان چيزى مانند صليب از نار و يا نور پيدا شده و به ق

كه اين عالمت را رايت خود گردان كه بر ديگر پادشاهان غالب خواهى گشت و او نيز چنين كرد و بر سالطين غالب 

آمد و بدينجهت كيش مسيح را پذيرفت و مادر خود هيالنه را براى جستن چوب صليب به بيت المقدس فرستاد و 

يگر كه با مسيح ايشانرا بدار آويخته بودند بيافت و معلوم نبود بگمان مسيحيان صليب عيسى را با دو صليب دو دزد د

 ها را ها صليب مسيح بوده و براى اينكه حقيقت امر را بشناسند هريك از اين صليب كه كدام يك از اين صليب
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او گذاشته شده بود زنده گشت و دانسته شد كه اى گذاشتند و يكى از اين مردگان كه صليب عيسى بر روى  بر مرده

 .صليب واقعى همان است

گويند كه چون عيسى را بدار آويختند  شوند مى جمعى ديگر از مسيحيان كه از خواص و اهل تحصيل محسوب نمى

معين صليبى كه در صورت دلفين است و عرب آنرا قعود گويد و آن چهار ستاره است نزد نسر واقع كه بزواياى شكل 

مانند است، اين شكل جلوى محل دار بظهور رسيد و پيش از اين واقعه چنين صليبى و چنين هيئتى در آسمان نبود 

اند و از  هايى هستند كه كواكب را با نهايت دقت رصد كرده دانند در جهان ملت و بايد از ايشان شگفت نمود كه نمى



كه نياكان اين امم ستارگان دلفين را كه در شمار ثوابت  اند زمانهاى خيلى دور خلف ايشان از سلف ارث بوده

 .اند اند بهمين هيئت يافته محسوب

اين فرقه از مسيحيان كه بظهور صليب معتقدند در تعظيم آن به اصناف تمويهات و هوسها استدالل ميكنند، چنانكه 

بر چوبى كه منصوب بود قرار دهند و چون ميگويند بنى اسرائيل را خداوند امر فرمود كه مارى از مس بسازند و آنرا 

در تيه از كثرت مار به ستوه آمده بودند باين مار مصنوعى دفع آنها صورت ميگرفت و نصارى ميگويند كه اين مار بر 

 .ايست كه از پيش داده شده صليب مژده

را بر آن  همچنين استدالل ديگرى دارند كه عصاى موسى خط مستطيلى بود و چون عيسى آمد عصاى خود

پذيرد و دليل بر  بينداخت و صليبى حادث شد و شريعت موسى بآمدن عيسى كامل گشت و كامل كمى و بيشى نمى

اين گفتار اين است كه اگر بر صليب يك عصاى سوم هم بيندازند اعم از اينكه از هر طرف بيفتد حرف ال پيدا ميشود 

 .يعنى ال زيادة و ال نقصان

اى از مسلمانان است كه به تاويالت اشتغال جسته اند و نام محمد را بصورت انسان  كار دستهاين كار نصارى مانند 

تشبيه ميكنند و ميگويند ميم نظير سر اوست و حاء نظير بدنش و ميم دوم نظير شكم اوست و دال نظير دو پاى 

 .انسان

 واند  كنم كه اين اشخاص بسيار از فن نقاشى و تصوير دور افتاده گمان مى
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از تسويه ميان سر و بدن و كميت اعضاى برآمده از بدن و از آلت رجوليت كه قوام عالم و نسل بدان است غافلند و 

 !اند ظاهرا مقصودشان جنس زن بوده نه مرد چون هيچ نامى از آلت مردانگى انسان نبرده

ام محمد است كه يا يك حرف كم دارد و يا زياد از قبيل حميد و مجيد چه نميدانم كه در نامهايى كه مانند ن

 .ميگويند كه اگر بخواهيم حروف اين نامها را مانند اين اشخاص تشبيه كنيم كار به مزاح و سخريه خواهد كشيد

  و اشاره به خرافات مذاهب( الصليب -عود)بحثى در عقيده خرافى مسيحيان راجع به چوب فاوانيا 

گويند  در تصحيح امر صليب استدالل ميكنند و مى 288عجب از حكايات مذكور اين است كه نصارى بچوب فاوانياا

گويند كه از زمان دار  گردد حتى اينكه جمعى مى چون اين چوب را قطع كنيم چيزى مانند صليب در آن ظاهر مى

را بجهت همين صليبى كه دارد به گويند كه چون اين چوب  آويختن مسيح اين عالمت در چوب يافت شد و مى

 .مصروع بياويزيم سودمند خواهد بود چنانكه بر قيامت مردگان دليل است

                                                           
 :خاق انى كه مادرش مسيحى بوده و از اعمال مسيحيان آگاهى داشته گفته است  -( )     
 z\E\E\صليب آويزم اندر حلق عمدا z\ چو آن عود الصليب اندربر طف ل      \



هاى خود از متقدمين بر  اطالع بودند و از حكاياتى كه جالينوس فاضل در نوشته گويا اين دسته هم از كتب طب بى

اند كه براى صرع مفيد  ن چوب را ذكر كردهاند كه پيش از عيسى هم همي زمان مسيح نقل كرده است غفلت كرده

 .است

كنند البته با تاويل در آن استدالل ايشان درست  آنانكه از آثار نفس و امور طبيعى به اعتقادهاى خود استدالل مى

اى موجود باشد نه آنكه بصرف تاويل قناعت كرد زيرا در موجودات  شود ولى بايد در ميان دليل و مدلول رابطه مى

هاى آن شكل  شود، در بسيارى از نباتات و دانه شود مثال در اضداد شكل دوتايى ديده مى قبيل شكل يافت مىهمه 

شود چنانكه در بيشتر  هاى چهارگوش يافت مى گردد و در حركات كواكب و ايام بحرانات شكل تايى مالحظه مى سه

  گوش يافت برگهاى گل پنج
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است همچنين در مطبوعات از  284هاى برف شكل مسدس موجود شود و نيز در دواير و در خانه زنبور عسل و دانه مى

ها و اوراق، كه برگهاى هر گلى بعددى خاص در  آيد بخصوص در شكوفه آثار نفس و طبيعت جميع اعداد بدست مى

بر اين اشكال استدالل جويد البته صورت كامل  جنسى جداگانه اختصاص دارد و اگر اهل هر ملتى به اعتقاد خود

اند در  گردد چنانكه حكايت كرده ميتواند پذيرفت و نيز در معادن اشياء عجيبى كه بطور طبيعت آفريده شده يافت مى

محمد رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و در پشت قبله : مسجد بيت المقدس در سنگى بطور خلقى نوشته شده

ز اين عبارت بطور خلقت مكتوب است بسم اللّه الرحمن الرحيم محمد رسول اللّه نصره حمزة و همين مسجد ني

چنين نگينهايى كه نام امير المؤمنين بر آن نگاشته شده باشد بسيار است چه، در صورت نام على در رگهاى  هم

 .افتد معدنى زياد اتفاق مى

پرسيد كه آيا ممكن است از راه  اند و يكى از آنان از من مى فتادهجاست كه بعضى از دعات شيعه به فكر تقلب ا از اين

اى نقل  صنعت طورى نام على را بر سنگ نگاشت كه با طبيعى فرق نكند و من براى او از كتاب تلويح كندى نسخه

چون بر  خواهند بنويسند و -كردم كه بايد چندين چيز را گرفت و تقطير كرد و با اين آب بر روى عقيق هرچه را مى

شود، و او نيز چنين كرد و بدون آنكه در خط خود سعى كند، كه  روى آتش نگاهدارند كتابت بر روى آن سفيد مى

گفت من اين سنگ را از فالن جا  برد و مى نوشت محمد و على و نزد شيعيان مى مبادا معلوم گردد، بر روى سنگها مى

 .فروخت معهود را به قيمتى گران به شيعيان مى ام و اين خط مكتوب در آن طبيعى است و سنگ يافته

دهد كه در بيشتر  اى تشكيل مى آرى چيزيكه در نباتات باعث تعجب است اين است كه چون باز شد اطراف آن دايره

اوقات دايره قضاياى هندسى را مشتمل است و در بيشتر اوقات با اشكال هندسى مطابق است ولى هرگز با قطوع 

  يابد و هرگز نميشود كه شخص به بيند هفت برگ و يا نه برگ داشته مىمخروطى توافق ن

                                                           
 .زيرا ضلع مسدس شعاع دائره است -( )  1  
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شود كه مثلث و  باشد، چه ممتنع است كه در دايره هفت و يا نه را بطور تساوى اضالع احداث كرد ولى بسيار مى

 .284شود مربع و مخمس و مسدس و يا شكل هيجده ضلعى اتفاق افتد و اين امر بطور اكثر يافت مى

شود كه شكل هفت ضلعى و يا نه ضلعى در دايره دور برگ  هرچند ممكن است كه گاهى انواعى از نباتات يافت مى

هاى يك انار را بشمريد با  كند چنانكه اگر دانه آن يافت شود اگرچه طبيعت بطور عموم انواع و اجناس را حفظ مى

دهد كه دانسته شود  ت گاهى نادر غلط و اشتباه روى مىدانه انار ديگر يكى خواهد بود و از اين جهت در افعال طبيع

 .طبيعت خدا نيست و خدا غير از آن است

در روز هشتم اين ماه ذكران يوحنا صاحب انجيل چهارم است و ذكران : اكنون به مطلب خود بازگرديم گوييم

جيل خود ميگويد كه شعيباى در ترجمه ان 281 ارسينوس راهب است و در روز نهم ذكران اشعياى نبى است و داذيشوع

نبى است و در روز دهم ذكران ديونسيوس اسقف است و در دوازدهم ذكران افيفانيوس رئيس اساقفه است و در روز 

سيزدهم ذكران يوليانس شهيد است و در روز پانزدهم بنابر رسم نوين عيد گل سرخ است زيرا در روز چهارم خيلى 

اند و در روز  گيرند و از روز چهارم چشم پوشيده ن روز را عيد گل سرخ مىكمياب است و در خراسان مسيحيان اي

شانزدهم ذكران زكرياى نبى است و در بيستم ذكران قريقوس راهب است و در بيست و دوم ذكران قسطنطنيوس 

و  مظفر است و او اول كسى است كه به بيزانطى وارد شد و در اطراف آن شهر حصارى ساخت و شهر را بنام خود

قسطنطنيه گفت و ديگر پادشاهان پس از او در همين شهر ماندند و در بيست و چهارم ذكران شمعون راهب است 

 .كه كارهاى بسيار عجيب و شگفت نموده
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خوانند و از  آن دعا مى آورند و بر روز اول آن عيد سنابل است و در اين روز از زراعت گندم قدرى خوشه مى -حزيران

خواهند و در اين روز ذكران يحيى بن زكرياست كه بنام او براى بركت گندم بسوى خداوند تضرع  خداوند بركت مى

 .كنند و اين روز براى مسيحيان مانند عيد عنصره براى يهود است مى

يشايل بودند و در اين روز هيكل را روز سوم ذكرانى است كه بختنصر اطفال را سوزانيد و آنان عزريا و حنينا و م

 .اند احداث نموده

روز پنجم ذكران اثاناسيوس بطريق است و در روز هشتم ذكران قيورلوس بطريق است كه نسطورس رئيس نسطوريان 

او را از عداد مسيحيان خارج كرد و در روز دوازدهم ذكران متى و مارقوس و لوقا و يوحنا است كه اصحاب اناجيل 

باشند و در روز هيجدهم ذكران ليونطيوس شهيد است و در روز بيست و يكم ذكران برشياى قس  گانه مى -چهار

                                                           
برآمده و معلوم  ( هفت ضلعى) ياضى درپى يافتن وتر سبعبيرونى در ق انون مسعودى در فصل سوم مق اله سوم به پيروى برخى از علماى ر  -( )  4  

 .ميشود كه در موقع نوشتن اين كتاب باين مسئله پى نبرده بوده و بايد به ق انون مسعودى رجوع كرد هركه طاوس خواهد جور هندوستان كشد
 .داذ همان داد ف ارسى است كه بق اعده دال و ذال داذ گفته شده و يشوع مسيح است -( )     



است كه تقريبا دويست سال پس از مسيح كيش مسيحيت را به مرو آورد و در بيست و دوم ذكران جبرئيل و 

 .ندجوي اند و نصارى بنام اين دو فرشته تقرب مى -ميكائيل است كه از رؤساء فرشتگان

در روز بيست و پنجم ذكران مولد يحيى بن زكرياست و از زمان مژده باو تا مولد او دويست و پنجاه و هشت روز تمام 

است كه اين زن را با عذاب  281است كه هشتماه و نيم و عشر شهر باشد و در روز بيست و ششم ذكران فيبروميا

مسيحيت و آشكاركننده اين طريقه محسوب است و  شهيد كردند و بيست و نهم ذكران مرگ بولس است كه معلم

 .ام ذكران بطرس است كه شمعون الصفا باشد و او رئيس سليحين محسوب است يعنى رئيس حواريون روز سى

اند و در روز سوم ذكران  است كه دوازده نفر بودند و شاگردان عيسى محسوب 283 روز اول آن ذكران سليحين -تموز

يح پس از آنكه از دار آويخته شدن برگشت ايمان نياورد تا آنكه استخوانهاى پهلوى او را توماى سليح است كه بمس

 ديد و
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اثر نيز يهوديان را در پهلوى عيسى مالحظه كرد و توما كسى است كه مسيحيان همه بدست او مسيحى شدند و روز 

روز هفتم ذكران بروقوبيوس شهيد است و روز هشتم ذكران مارتا است كه  پنجم ذكران ذوميطيوس شهيد است و

گانه را  والده شمعون است كه كارهاى عجيبى بدست او وقوع يافت و روز نهم ذكرانى است كه بختصر كودكان سه

د رسانيد و روز اند كه اگر نامهاى اين سه تن را نبرند گرماى تموز بايشان صدمه خواه سوزانيد و نصارى بر اين عقيده

دهم ذكران شهداى چهل و پنجگانه است و روز يازدهم ذكران فوقاى شهيد است و روز سيزدهم ذكران ثوثانيل 

شهيد است و روز چهاردهم ذكران يوحناى مروزى است كه در نزديك بعهد ما كشته شد و روز پانزدهم ذكران 

 .قورياقوس و مادر اويوليطا است

آورند و بر آن دعا ميخوانند كه خداوند آنرا بركت و نما دهد و  ست و در اين روز نوبر انگور را مىروز بيستم عيد انگور ا

از آفات سالم نگه دارد روز بيست و يكم ذكران بفنوطيوس شهيد است روز بيست و ششم ذكران فنطيليمون است كه 

ام ذكران شاگردان مسيح است كه  سىپزشكى بود و شهيد شد و روز بيست و هفتم ذكران شمعون راهب است و روز 

 .هفتاد و دو نفر بودند

روز اول آن روز مرض مريم مادر عيسى است كه پانزده روز است و آخرين روز آن روز وفات اوست و نيز در روز  -اب

ران كه زرتشتيان هفت نفر از اوالد او را كشتند روز پنجم ذكران موسى بن عم 280 اول آن ذكران شمعونى مقبايا است

 .است

 ظهور موسى و الياس بر عيسى از طورتابور

                                                           
 .ن ب نيفروينا -( )     
 .سليح يعنى حوارى كه رسول عيسى بودند -( )  5  
 .ن ب شموسى -( )  9  



روز ششم عيد طورتابور است كه در انجيل مذكور است كه موسى بن عمران و ايليا كه الياس باشد اين دو پيغمبر در 

طورتابور به مسيح ظاهر شدند و سه نفر از اصحاب مسيح با او بودند كه شمعون و يعقوب و يوحنا باشند و در خواب 

  ودند و چون از خواب برخاستند و تا اين امر را مشاهده كردند گفتند خداى ما، مقصود از اين جملهب
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 .مسيح بود، سه سايبان احداث كن يكى براى خود و دو ديگر را براى موسى و الياس

ان سايه افكندند و موسى و الياس داخل در ابر شدند و هنوز اين جمله تمام نشده بود كه سه ابر درخشان بر ايش

رفتند و موسى ساليان دراز پيش از اين واقعه مرده بود و بعقيده ايشان الياس زنده است و هنوز هم هست و خود را 

كند و در روز هفتم ذكران الياس زنده است كه مذكور شد و روز هشتم  پوشاند و در پنهانى زندگى مى -از مردم مى

ذكران يسع نبى است كه تلميذ الياس باشد و روز نهم ذكران ربوالى اسقف است و روز دهم ذكران ماماى شهيد 

است و روز پانزدهم عيد وفات مريم است و ميان ذكران و عيد اين فرق است كه عيد بزرگتر از ذكران بشمار ميرود و 

همگى پيغمبر بودند و روز هفدهم ذكران سيالقوس  روز شانزدهم ذكران اشعيا و ارميا و زكرياء و حزقيل است كه

است كه با نامزد خود اسطرا طانيق شهيد شد و روز بيستم ذكران اشمويل پيغمبر است و روز بيست و يكم ذكران 

لوقيوس شهيد است و در بيست و ششم ذكران ساباى راهب است كه شيخى فرتوت و سالخورده بود و روز بيست و 

اى از  گويد كه در بيت المقدس توده يى و بريدن سر اوست و مأمون ابن احمد سلمى هروى مىنهم ذكران مقتل يح

گفتند و باندازه يك تپه و يا مانند كوه در آنجا جمع شده بود و باو گفتند  ريگ بر درى ديد كه آن در را باب العود مى

گشت تا آنكه بختنصر  وش بود افزون مىاند كه همراره خون يحيى بن زكرياء در ج كه اينها را براى اين ريخته

كشندگان او را كشت و خونشان را بر روى خون يحيى ريخت و خون ساكن گشت و اين حكايت را در انجيل ذكر 

دانم كه چطور بايد باور كرد با آنكه بختصر چهارصد و چهل پنجسال پيش از يحيى به بيت  اند و من نمى نكرده

يت المقدس بدست اسبسيانوس و تيتوس رومى انجام گرفت گويا ساكنان آنجا المقدس وارد شد و خرابى دوم ب

گويند با آنكه شنيدم كه خرابى دوم خانه بدست گودرز بن شاپور بن افقورثا  هركس كه بيت را خراب كند بختنصر مى

 .ام اين ماه ذكران همه پيغمبران است كه از ملوك اشكانى محسوب است صورت گرفت و روز سى
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گيرد و  خوانند و براى ختم سال كه باين ماه صورت مى روز اول آن عيد اكليل سال است و در اين روز نماز مى -ايلول

خوانند و روز سوم ذكران هفت نفر شهيد است كه در نيشابور كشته شدند و روز هشتم  افتتاح سال نوين دعا مى

يم و يوياقيم پدر اوست و روز سيزدهم عيد فراغت از سازمان هيكل است و روز چهاردهم عيد ذكران حنّه مادر مر

يافتن صليب است كه قسطنطنين و مادرش هيالنه با جستجوى زياد بدست آوردند و از چنگال يهود بيرون كشيدند 

سات ششگانه است و روز و در بيت المقدس مدفون بود و در پيش اين قصه مذكور شد و روز پانزدهم ذكران سنوذ

شانزدهم ذكران اوفيمياى شهيده است و روز بيستم ذكران اوسطاثيوس و زن و مادر اوست كه همگى جام شهادت را 

بسر كشيدند و روز بيست و سوم ذكران اويطليوس شهيد است و روز بيست و چهارم ذكران تيقالى شهيده است كه 



ليا عيد كنيسة القمامه است روز بيست و پنجم ذكران خاريطونوس راهب او را بآتش سوزانيدند و در اين روز در اي

 .است و روز بيست و نهم ذكران اغريغوريوس اسقف است كه اهل ارمنيه را مسيحى كرد

دانستيم و برخى از آنها را نسطوريه مخالفت  اين بود آنچه را كه ما از ذكرانهاى نصارى ملكائى و اعياد ايشان مى

س از آنكه باب صوم را در اين ميان واسطه گردانيم كه مشترك ميان هر دو فرقه است اعياد و ذكرانهاى كنند و پ نمى

 .اختصاصى ايشانرا ذكر خواهيم كرد
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ديگر فصل شانزدهم اين فصل در روزه ترسايان و اعياد متصل به روزه ايشان كه مورد قبول همه ايشان است و 

 روزهايى كه با ايام روزه به توازى حركت ميكند بحث مينمايد

اى كه از حد كفايت هم زيادتر باشد بيان  ما در پيش لوازم و شرايط فصح يهود و كيفيت استخراج و علل آنرا به اندازه

 .كرديم

 :ييمروزه نصارى از توابع فصح يهود است و علل آن همان علل فصح است و ما در كيفيت آن گو

روزه ترسايان چهل و هفت روز است و آغاز آن همواره از روز دوشنبه است و روز چهل و نهم فطر آن است كه 

هاى روزه است واقع شود و  نام دارد باين شرط كه فصح بايد بين سعانين و فطرى كه هفته اخير از هفته 244 سعانين

 .فتدبر سعانين پيشى نگيرد و از روز آخر ايام روزه هم پس ني

زند بيان كرديم و ليكن ترسايان يهود را در اين كار  در مباحث گذشته حدودى را كه فصح يهود در آن دور مى

 كنند و در اوايل جياجل هم با يهود موافقت نمى
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 .اختالفى بزرگ دارند

 .جيجل بمعنى دور است و در سريانى آنرا غيغل گويند كه با كلمه محزور مرادف است

 .اند ذكر كنيم سزاوارتر اين است كه ما همان اصطالحاتى را كه هر طبقه مواضعه كرده

 .گذاريم نصارى محزور كبير را اينديقوطيا نامند ولى چون اين واژه سنگين است، آنرا جيجل بزرگ نام مى

سبب اختالف يهود با ترسايان اين است كه به عقيده يهود سال دهم محزور، سال اول تاريخ اسكندر است ولى 

 .گويند كه سال سيزدهم محزور سال اول اسكندرى است ترسايان مى
                                                           

 .مشهور شعانين است و آن اولين يكشنبه پيش از فصح است و كلمه عبرى است يعنى ما را خالص كرد -( )   1 
 (المنجد) 



 اى از نصارى ميان آدم و اسكندر را پنج هزار و شصت و نه سال دانسته و برخى ديگر بيان مطلب آن است كه طايفه

پنج هزار و هشتاد و يك سال و اين قول اخير نزد اهل تحصيل و تحقيق مشهور است و بيشتر مسيحيان هم بر اين 

گويد و درباره خالد  اند و خالد بن يزيد بن معوية بن ابى سفيان كه نخستين فيلسوف اسالمى است چنين مى راى

رد او هم از همان غار علم خويش را استخراج نمود، و اند، كه از همان غارى كه دانيال علم خود را استخراج ك گفته

 :اين همان غار است كه آدم ابو البشر آنچه را كه ميدانست در آنجا به وديعت نهاد و گفته خالد اين است

  و فى تمام العشر من اعوام
 

  الى ثلث معها تمام

  و مائة معدودة قد جمعت
 

  الى الوف سدست و نظمت

 اظهر دين ربه االسالما
 

 فالتام بالهجرة و استقاما

 

  هجرت در سال نهصد و سى و سه اسكندرى بوده

بيان شعر آن است كه هجرت در سال نهصد و سى و سه اسكندرى واقع گشت و چون اين مقدار را از مجموع تاريخ 

 .ماند عالم كه شش هزار و صد و سيزده باشد كم كنيم پنجهزار و صد و هشتاد سال باقى مى
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سپس نصارى اين سالها را بدل به جيجل صغرى نمودند و دوازده سال باقى ماند و اين مدت سالهايى است كه از آغاز 

جيجل تا اول تاريخ باقى مانده و عبور را در اين مدت به حساب بهزيجوح ترتيب دادند زيرا تنها بهزيجوح است كه 

 .يخ مستغنى استداراى ترتيبى قائم بذات است و از نقصان چيزى از توار

نصارى فصح خود را در سال اول جيجل در روز بيست و پنجم آذار قرار دادند زيرا سالى را كه مسيح در آن سال به 

هاى ديگر ساليان را با اين تركيب كردند در نتيجه منتهاى تقدم آن روز  دار آويخته شد اينطور اقتضا ميكند و فصح

 .شود ن هجدهم نيسان كه رويهمرفته بيست و هشت روز مىبيشت و يكم آذار است و غايت تاخر آ

پس غايت تقدم فصح از اعتدال ربيعى كه عيان بدان گواهى ميدهد باندازه دو روز تمام است و از اين سبب چنين 

كردند كه خواستند خود را از همين قانون از قوانين سليحين مصون دارند و آن قانون اين است كه هر اسقفى و يا 

 .گردد روز با يهود موافقت كند از درجه و پايه خود ساقط مى س و يا شماسى عيد فصح را پيش از تساوى شبانههرق

  و جايگاه فصح نصارى 241 فرق فصح يهود با فصح نصارى

                                                           
شود و   عيد فصح يهود باشد حرف اول كلمه با حروف كوچك نوشته مى  با اين فرق كه اگر مقصود P que عيد فصح به كسر ف اء عيد پاك است -( )   1 

 .اگر فصح مسيحيان باشد با حرف درشت



پذيرفت البته با فصح  اى مفروض از فصح دور بود و تغييرى نمى اگر فطر نصارى همان فصح يهود بود و يا به اندازه

بود و ليكن چون  افتاد اين نيز در همان روزى مى ق راه بود و چون موازى با آن بود در هر روزى كه فصل اتفاق مىرفي

بر فصح مقدم نيست غايت تقدم آن از غايت تقدم فصح يك روز متاخر ميشود كه روز بيست و دوم آذار باشد اما 

اى خواهد شد كه  يك روز اتفاق بيفتد فطر روز يكشنبهغايت تاخر آن از غايت تاخر فصج يك هفته است زيرا اگر در 

  دنبان آن است پس در نتيجه يك
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هفته از آن متاخر خواهد بود و چون عيد فصح به غايت تاخر خود برسد فطر هم در غايت تاخر خود در روز بيست و 

 .پنجم نيسان خواهد بود

رود سى و پنج روز است و بدين سبب آغاز صوم هم  وزهايى كه فطر ايشان در آن پيش و پس مىاز اينجاست كه ر

بتوازى با آن در همين ايام جلو و عقب ميرود و اول اين روزها دوم شباط است و آخر آن روز هشتم آذار است كه در 

 .دورى اين دو چهل و دو روزنتيجه منتهاى دررى ميان آغاز صوم و فصح چهل و نه روز است و كمترين بعد و 

ميان استقبال فصح و اجتماع آذار در سنه بسيط و اجتماع آثار ثانى در سنه عبور چهل و چهار روز و هفت ساعت و 

ده يك ساعت است پس اين اجتماع همواره ميان اول بعد اصغر و اول بعد اعظم جاى دارد و نزديك به آغاز صوم 

دهد نظر كنيم و  اول ماه روزه را بدست آورد كه به اجتماعى كه در ماه شباط روى مىشود و باين طريق بايد  واقع مى

هاى قبل و بعد آن به آن نزديك است پس اگر در حد روزه كه از دوم شباط تا  ببينيم كه كدامين دوشنبه از شنبه

شود و با  جتماع اهمال مىهفتم آذار است واقع شود آن دوشنبه روزه اول روزه است و اگر در اين حد نباشد اين ا

 .آورند دهند و از اين كار اول صوم را بدست مى اجتماع دوم كه پس از آن است عمل مذكور را انجام مى

فصح چنانكه در پيش گفتيم اگر به منتهاى تقدم خود برسد به بيست و يكم آذار خواهد رسيد و چون استقبال در 

آذار روى دهد و با روز شنبه مصادف گردد سال بسيط خواهد بود و اجتماعى كه معتبر است پس از گذشتن چهار 

كتر خواهد بود و اگر سال بسيط نباشد اول سال اى كه بر آن متقدم است به آن نزدي روز از شباط است و آن دوشنبه

  شود كه باز در حد صوم واقع است و نخستين روز روزه است و روز اول روزه و اگر هم بسيط باشد روزه دوم شباط مى
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 .خواهد بود

قبال در آن اتفاق افتد و روز يكشنبه باشد سال غايت تاخر فصح آن است كه در روز هيجدهم نيسان باشد و چون است

 .عبور خواهد بود و اجتماعى كه قابل اعتبار است اجتماع آذار ثانى است كه در روز پنجم آذار سريانى باشد

اى است كه پس از آن است و بآن نزديكتر است زيرا، اول آذار سريانى روز دوشنبه است پس  روز هشتم آن دوشنبه

 .صوم روز هشتم از آذارى است آخر صوم استدر نتيجه اول 



افتد و اول شباط روز  اگر به اجتماع آذار اول برگرديم خواهيم ديد كه در سالهاى كبيسه روز پنجم شباط اتفاق مى

شود و آن اول حد صوم است و اگر ديگر  ها بآن نزديكتر مى شود پس دوشنبه متقدم از ديگر دوشنبه يكشنبه مى

فت شود صالحيت دارد كه اول حد صوم گردد و شرايط مذكور اين است كه اگر آنرا اول صوم قرار شرايط با آن يا

دهيم فطر به اندازه يك ماه پيش از فصح واقع شود و اين كار بنابر اصول ايشان محال است و نيز اگر سال كبيسه 

زديكتر و اول شباط است كه چون از شود پس دوشنبه پيشين به آن ن نباشد اجتماع در روز چهارم از شباط واقع مى

 .خارج شده بايد آنرا كنار گذاشت و به اجتماع بعدى نظر نمود

پيروان مسيح نيازمند شدند كه فصح يهود را بشناسند تا آغاز روزه خود را استنباط كنند و اين مسئله را از يهود 

راه كنند پرسش پيروان عيسى را برخالف واقع پرسيدند و چون يهود با مسيحيان دشمن بودند براى اينكه آنان را گم

اى از محاسبان ايشان بر تصحيح امر كمر  براين، تواريخ همه نصارى باهم متفق نبود تا آنكه دسته پاسخ گفتند و عالوه

بستند و اين سالها را با اعمال گوناگون در ادوارى مختلف حساب كردند و جدولى را كه در كار بستن همدل و 

  همداستان
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اند و مسيحيان بر اين گمانند كه اوسيس اسقف قيساريه با سيصد و  شدند جدولى است كه خرانيقون نام گذاشته

 .هيجده نفر از اساقفه در سنوذس اول حساب كرده است و جدول اين است

 414: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 242 جدول خرانيقون
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طرز عمل بآن از اينقرار است كه ساليان ناقصه اسكندر را بگيريم و در دوجا قرار دهيم يكى را بر بيست و هشت 

ها را كنار بگذاريم و باقيمانده را به جيجل شمسى داخل كنيم و به مقصود برسيم و بر  تقسيم كنيم و خارج قسمت

ايم عدد دوازده را بيفزاييم مجموع را نوزده نوزده طرح كنيم هرچه ماند در  ر جاى ديگر نوشتهقسمت ديگر كه د

و پس از آنكه اين دو باقيمانده را هريك به جدول خود داخل . آيد جدول جيجل قمر وارد كنيم و مطلوب بدست مى

ت بود بهم رسيد روز اول روزه را ى مشترك آنها كه دو انگشت كه در دو سطر به حرك كرديم در محل التقاى خانه

 .و اگر با رنگ سياه باشد آن روز در شباط است و اگر با رنگ قرمز، در آذار خواهد بود. خواهيم يافت

جدولى كه خرانيقون نام دارد مبنى بر جيجل كبير است زيرا در پيش گفتيم كه در آن جدول فصح بهمان روزى كه 

 .است ميرسد و وضع روزه چنانكه بيان شد وابسته به حال فصح است در شهر سريانى است و در ايام هفته

                                                           
 .بمعناى زمان مشتق است Chroniqueكرونيكون از -( )   1 



گيرند و عدد دوازده را بر آن  كنند و ساليان ناقص اسكندر را مى برخى از اين دسته بهمان جيجل كوچك قناعت مى

كنند و  ل مىكنند و هرچه را باقى ماند در سطر عدد از جدول روزه داخ افزايند و مجموع را نوزده نوزده طرح مى مى

گزينند و آن مقدار از آغاز شباط گذشته سپس اول شباط را در آن سال و  آنچه را روبروى آن در جدول است برمى

آورند اگر با روزه اوسط موافق بود روز دوشنبه است و آن روزه  عالمت آنرا كه در چه روز به هفته افتاده بدست مى

 .روزه معدل است و جدول اين است

مبنى بر اين بود كه فصح آخرين روز روزه باشد و پيدا كردن صوم اوسط با حساب بدينطريق است كه اين عمل 

ساليان ناقصه اسكندر را بگيريم و همواره عدد دوازده را بآن بيفزاييم و نوزده نوزده طرح كرده باقيمانده را در نوزده 

ى سى طرح كنيم آنچه كمتر از سى ماند صوم ضرب كنيم و عدد هفده را بر مجموع مزبور بيفزاييم سپس آنرا س

 .اوسط همان است

  افتد و نه با آن مطابق است بلكه در پيش گفتيم كه فطر نه از فصح پيش مى
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همواره از آن عقب است بنابراين رأى، بايد صوم معدّل از صوم اوسط هميشه متأخر باشد خواه روز دوشنبه با آن 

موافق شود يا نشود و از آنجا كه اين تأخير از يك هفته متجاوز نيست جز روز دوشنبه ميان اين دو صوم روزى 

و اگر اين شرط اهمال گردد و مطابق گفتار آنان گردد  شود و بدين سبب با جدول خرانيقون موافق مى واسطه نمى

كند چنانكه در سال هزار و سيصد و يازده اسكندرى شد و  دهد كه يك هفته اختالف پيدا مى عمل شود بسا روى مى

داد و حال آنكه صوم اوسط در اين جدول پنجم  در آن هنگام خرانيقون روز اول روزه را روز دوم شباط نشان مى

و اگر باندازه يك هفته تفاوت ميان اين دو جدول كنار گذاشته شود يا يك . ا روز دوشنبه متفق ميشدشباط بود كه ب

آيد نه  شوند و حسابهاى يهود در اجتماعات و استقباالت با خرانيقون درست درمى هفته به عقب افتد باهم مطابق مى

به بيست و سوم آذار سريانى در ساعت يازده و باين بيان كه در سال نامبرده ارباعشر نيسان شب شن. با جدول ديگر

شود و يك روز پيش از شعانين و اين كار درست نيست  افتد پس فصح روز شنبه مى دويست و يازده حلق اتفاق مى

هاى ايام صوم باشد و نيز آن سال بسيط بود و اجتماع آذار يهود  زيرا از شرايط فصح آنست كه دو هفته آخر از هفته

دهد و دوشنبه پيشين  به هشتم شباط پس از گذشتن چهار ساعت و صد و دو حلق از ساعت روى مىدر شب پنجشن

ها اولين پنجشنبه است و اين دوشنبه پنجم شباط است و از حد روزه بيرون  بآن نزديكتر است چه، ميان دوشنبه

 .گردد دهم شباط مىنيست و اول حد روزه است و حال آنكه در خرانيقون دوشنبه بعد از آن است كه دواز

اما حسابهايى كه مبنى بر اصولى است كه رصد شده ممكن است با كار يهود موافق افتد يا نه و اگر حركات كواكب 

شود و با آنچه نزد ما بايد باشد اختالف خواهد  طبق آنچه در زمان ما تصحيح شده گردد جاى اين روزها عوض مى

 .يافت



كنند خلل زيادى در كار آنان روى  خواهند شد كه چون در حساب بسيار دقت مىو يهود بيشتر دچار اين اختالف 

كنند و از حساب  دهد و ليكن مسيحيان باين دقت زياد نياز ندارند زيرا درباره فصح بآنچه ما گفتيم اكتفا مى مى

  اجتماعات و استقباالت
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دهند مبنى بر اينكه ماه قمرى بيست و نه روز و نيم باشد و ابتداى آن از  جداولى ترتيب مىنياز هستند و بسا كه  بى

 .اول اجتماع مفروض در جيجل كوچك باشد

ما براى آن دسته از علماى يهود كه تحقيق و نظر را خريدار باشند و براى خود تقليد از ديگران را نوعى پستى و 

كه در عصر ما بود براى تعيين هر فصح راهنمايى كرديم و بايد كه استقبال خوارى بشمارند مطابق حركات كواكب 

برج حمل را براى خود اصلى قرار دهند و ايامى را كه آفتاب در برج حمل است براى دوران فصح حدى بشمارند و 

پيش نيفتد و  اين استقبال را طورى تركيب كنند كه از دو طرف حد بيرون نرود تا آنكه فصح بر روز اعتدال بهارى

 .248حالت بدر هم جز در برج اعتدال كه برج حمل است نباشد

به عقب برگشت و آنچه را كه خود ساخته بود با دست خويش خراب كرد و گمان برد كه علم استقبال كه موجب 

فصح باشد اين است كه قمر پيش از غروب خورشيد طلوع كرده و كمى پس از طلوع خود غروب كند و خصوم ما 

كنند و به محاالتى كه خالف عيان است  كه از حجت باز مانند و درهاى استدالل بر آنها بسته شود چنين مى گامىهن

 :زنند و تنزيل حكيم نيز چنين ناطق است چنگ مى

اند با شرايط فصح  گفته و آنچه را اين مردم پياده و منقطع از علم «وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا»

موافق نيست زيرا كه طلوع ماه پيش از غروب آفتاب و غروب قرص قمر پس از طلوع آن معلول علل ديگرى است كه 

يكى آنست در نصف الليل استقبال افتد دو ديگر آنست كه شب طوالنى باشد و سه ديگر آنكه ماه در حركت مرئى 

بلدان بسيار شمالى باشد و پنج ديگر آنكه عرض قمر به نسبت به عرض خويش سريع باشد چهار ديگر آنكه ماه در 

دهد كه در منتها غايت خود است و  بلد زيادتر باشد و با اين اسباب و علل پنجگانه است كه اقتراناتى روى مى

  ازدواجاتى
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و چون كار بدين منوال شد به وجود اين احوال در . هاى خود با يكديگر متفاوتند افتد كه در آغازها و انجام اتفاق مى

گردد نيازى نخواهد بود و در هر وقت ممكن است چنين باشد بلكه زمستان اولى از بهار  مدتى كه فصح در آن مى

 :عر منطبق استخواهد بود و حال آنكس كه بر اين عقيده است با اين ش

                                                           
ير آن در اين كتاب  در ساقطات كتاب و دو نسخه عكسى اسالمبول اين قسمت متصل بماقبل است و حال آنكه در خالل آن افتادگى بوده و نظ -( )   1 

 .ام بسيار است چنانكه در مقدمه گفته



  مررت من القطر كى ال ابل
 

 244 فابصرت نفسى لدى المثعب

 

كنند ولى  كردند كه اهل كتاب با حساب، شهور خود را استخراج مى اصحاب جدول مجرد كه مسلمانان را سرزنش مى

اند كه برخالف آنچه خود  باشند كجا هستند تا به بينند كه بر امرى اجماع كرده مسلمانان به رؤيت هالل نيازمند مى

آيند و اين جمع بايد بدانند كه  كه آنها هم در حساب مىبردند  باشد و گمان مى اند مى تأسيس كرده و شرط نموده

يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا  [244و سوم با اختالف سالها]روش صحيح در اين كار روش مسلمان است و بس و حق و يقين با اينان 

 . كافِرُونَوَ يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْ  نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ

تر و عمل  براى نصارى جدولى موافق خرانيقون در شناسايى روزه است ولى بهتر از آن وضع شده و تركيب آن پيچيده

به آن ظريفتر است و طريقه عمل بدان از اينقرار است كه سالهاى اسكندر را كه ناقصه باشد بدل به جياجل شمسى 

ا بر آن بيفزاييم و بدل به جياجل قمرى كنيم و باز باقى را نگاه داريم و كنيم و باقى را نگاه داريم و عدد دوازده ر

آنچه در جياجل قمرى است در سطرى كه مربوط به جيجل قمرى است داخل كنيم و مقابل آنرا از سطرهاى 

ايم سپس  هايى كه در عرض جدول است شمرد با در ياد داشتن آنچه از اصل سال محفوظ داشته هفتگانه خانه

  شت را در پايين جدول بگذاريم تا به الف مكتوب با رنگ قرمز برسيد و در مقابلانگ
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  جدول لمعرفة صوم النصارى
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يسه باشد خواهيم يافت كه سال نيمه كب روزه كبيسه را در صورتى كه سال كبيسه باشد يا صوم مستوى را درصورتى

 .شود و جدول اين است و نيز به ازاء آن مواقع اعياد در ماهها پيدا مى

مثال اين مطلب سال غشى ن ب عسو اسكندر را كه در جيجل خورشيدى كب باقى مانده و در جيجل قمرى يا 

د شش را از اول آن بشمريم افكنيم و در مقابل يا در جيجل قمر از سطرهاى هفتگانه كه عد واصل سال بوده نظر مى

دهيم تا به الفى كه قرمز  كه مانند عدد اصل سال است به ج ميرسيم سپس انگشت خود را در اسفل جدول قرار مى

يابيم زيرا سال كبيسه نيست و صوم در ك از شباط خواهد  رسيم و مقابل آن صوم سال مستوى را مى نوشته شده مى

 .شود استخراج مىشد و از خرانيقون پيشين نيز چنين 

                                                           
آيد براى   معناى شعر آن است كه از باران گريختم تا تر نشوم و به قعر حوض افتادم و مسيو گريپوى فرانسوى نيز هنگامى كه ديد باران مى -( )  11 

 !اينكه لباسهاى او تر نشود به رودخانه پريد
 .باشد به عقيده حقير ربطى بماقبل ندارد و باز خلط در نسخه شده« الثالث على اختالف السنين  و» اين قسمت كه ترجمه  -( )  14 



چون در اين جدول مانند عدد اصل سال را در سطرهاى هفتگانه بشمريم و به الفى كه قرمز نوشته شده برسيم اگر 

جا ميرسد و اگر آنرا محفوظ نداريم و مقابل آنرا  عامل باين جدول به طرف پايين برود با خرانيقون مسيحيان بيك

 .افتد شود و يك هفته از آنچه مقتضاى خرانيقون بود پيش مى ق مىبگيرد با آنچه در صوم اوسط گفتيم مواف

تايى يهود و نصارى دچار وهم و خطا گشته و  ابو جعفر محمد بن حسين خازن در تفاوت ميان رأس و آغاز دوره نوزده

س السنة و گمان برده كه سالهاى تاريخ نصارى سه سال پيشتر از همين سالها به عقيده يهود است و بر اين وهم رأ

آغاز سال اول تاريخ اسكندر را از پيش از روز خروج بنى اسرائيل از مصر استخراج كرده زيرا مورد اتفاق علماست كه 

السنه روز دوشنبه بدست نيامد مگر آنكه سه سال بر سالها  -و براى ابو جعفر رأس. روز خروج از مصر پنجشنبه بوده

گويد زيرا براى اختالف ميان يهود و نصارى در تاريخ آدم اين  نيست كه او مىافزوده گردد و حال آنكه امر بدينقرار 

دهد و گفته ابو جعفر خازن هنگامى درست بود كه روز خروج بنى اسرائيل در شهور سريانى در  اختالف روى مى

 دست بود و اگر چنين چيزى در دست بود
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 .ساخت نياز مى زيادى كه زده بى ما را از امثله

آورى كرده كه به روز پنجم كانون آخر كه روزه  سپس ابو جعفر خازن براى دانستن صوم اوسط مسيحيان كار شگفت

كند تا به بيند كدام يك از ماههاى عرب است و آنچه را كه از شهر قمرى تا آن روز از سى و  عيد الدنح باشد نظر مى

شمارد و به هرجا رسيد روز دوشنبه نزديكتر كه دنبال آن  كند و مابقى را از آغاز شباط مى يك روز گذشته كم مى

 .است اول روزه است

اين راه كه ابو جعفر خازن رفته مانند راه پيشين كه رفته نيست زيرا روزه اوسط همواره بايد از صوم معدل پيش افتد 

افتد نه همواره و چون چنين شد بر كسى كه به اين  و عقب نباشد و حال آنكه بنابر استخراج او گاهى پيش مى

گفت از هر دو  افتد ولى اگر اين دانشمند مى ور مىشود و بدين سبب از حقيقت د جدول عمل كند امر مشتبه مى

شود  اى را كه در حد صوم باشد بگيريم به صواب نزديكتر بود زيرا آنچه براى او استخراج مى جهت نزديكترين دوشنبه

پس از اجتماع معتبر از اول شباط است و در برخى از نسخ تصرف شده يافتم كه او به روز بيستم ماه عربى كه پس از 

ماهى باشد كه عيد دنح در آن بوده و آن ششمين روز كانون آخر است پس اگر آن روز دوشنبه بود آغاز روزه بود 

 .وگرنه دوشنبه پس از آن

كار مزبور موافق آن نيست كه او گفته و از راه صواب به جهاتى دور است يكى آنكه اگر دنح در ماه عربى از اول تا 

توان معتبر دانست و براى بسيارى از  شود و آنرا مى پس از آن است در اوايل شباط مىسوم آن باشد اجتماع ماهى كه 

اوقات صالحيت دارد كه صوم در حوالى آن باشد و آن در اوائل ماهى كه تالى دنح است خواهد بود نه روز بيستم و 

صوم هم همواره مقدم بر  ديگر آنكه اگر وقوع اجتماع ماه عربى در روز ششم و بيستم امكان داشت و. نزديك آن

گشت ديگر بازگفتن روز بيستم معنايى نداشت بلكه غايت و منتهاى تقدم اجتماع  اجتماع بود و از آن متأخر نمى

شنبه متفق ميشد پنجم و بيستم ماه عربى بود و چون اين قرارداد اصالح گردد براى روزگارانى  مطلوب اگر با روز پنج

  يافت كه صحيح خواهد بود و شرائطى مى



 434: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

شود اگر در اول تا روز سوم آن بود بايد  گفته شود بايد به دنح نظر افكند و ديد كه در چه روز از ماه عربى واقع مى

 ديد روز بيست و نهم آن چه حال دارد اگر دوشنبه بود و ميان دنح و آن بيست و هفت روز بود يا بيشتر اول صوم

است و اگر دوشنبه نبود دوشنبه ديگرى كه دنبال آنست خواهد بود و اگر دنح روز سوم از ماه عربى بود تا بيست و 

. سوم آن بايد آن ماه را كنار گذاشت و به ماهى كه پس از آنست تا روز بيست و پنجم آن نظر كرد اگر با روز دوشنبه

از آن است و اگر از هشتم تا بيستم و تا آخر ماه شد آن ماه را اى كه پس  موافق شد كه اول صوم است وگرنه دوشنبه

نيز بايد كنار نهاد و به ماهى كه درپى آنست نظر كرد ولى بايد از روز ششم تا بيستم قضيه مزبور روى دهد تا بتوان 

 .اول روزه را بدست آورد

سايى روزه نصارى اين كار را كرده است محمد بن عبد العزيز هاشمى در زيج خود كه نامش را كامل نهاده براى شنا

كه عالمت قمر ( بجد)كه اجتماع ماه شباط را بايد در نظر داشت و روزهايى كه در آن روى داده اگر عالمات آن روزها 

اى خواهد بود كه پيش از اين اجتماع روى داده و اگر روزهايى شد كه  و مريخ و عطارد است روزه نصارى آن دوشنبه

اى خواهد بود كه پس از اجتماع  است كه مربوط به شمس و مشترى و زهره و زحل است دوشنبه( اهوز)عالمات آن 

 .است

عمل مزبور درست است و مبنا و اساس آن همانست كه ما در پيش گفتيم وليك باز بايد قائل به تفصيل شد و برخى 

شنبه و چهارشنبه  از روزها را استثنا كرد كه اگر اجتماع مذكور روز دوشنبه باشد روز روزه همانست و اگر اجتماع سه

اع نزديكتر است و شرط صحت همه اين كارها آنست كه ى متقدم است زيرا بآن اجتم و پنجشنبه شد صوم دوشنبه

دوشنبه مزبور در حد روزه باشد و اگر حد صوم مقدم باشد يعنى پيش از دوم شباط باشد بايد آن اجتماع را كنار 

 .نهاده و هم خود را مصروف به اجتماع ديگرى كه در اواخر شباط يا اوايل آذار است مصروف سازيم

اى از  بينيم كه او جدولى براى استخراج روزه مسيحيان ساخته كه پاره ل اليهودى الخيبرى مىدر زيج يوسف بن الفض

  خرانيقون و مؤامرات نصارى است كه اوسيبيس
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افزود و مجموع را  ساخته و اين عالم يهودى بر اين گمان بوده كه همواره بايد عدد دوازده را بر سالهاى ناقصه اسكندر

نوزده نوزده طرح كرد و باقى را در جيجل قمر در سطر طول داخل كرد و عالمت آغاز سال كه تشرين اول است در 

گيرد و دو انگشت را از طول و عرض جدول حركت آورد بهرجا رسيدند اول صوم آنجاست و اگر  عرض جدول قرار مى

با خط . مز رنگ باشد از آذار است و اگر سال كبيسه باشد و اول صومبا خط سياه نوشته شده از شباط است و اگر قر

كنيم با  افزاييم و كار اول را تكرار مى نهيم و بر عالمت آغاز سال عدد يك را مى قرمز نگاشته شده باشد آنرا كنار مى

مز باشد و بر عالمت همه صحت عمل، عالم مزبور دچار اين سهو شده كه نيازى به تغيير عمل نداريم و اگر با خط قر

كه دفعه دوم باز مواجه با رنگ قرمز شويم  افزاييم و عمل پيشين را با آن تكرار كنيم درصورتى سال عدد يك را مى



آيد و با  ايم و اگر با خط سياه باشد بايد بر اول روزه عدد يك را افزود و مطلوب بدست مى پس به مطلوب دست يافته

 .خواهد بود و آن جدول كه ساخته اين استآنچه در خرانيقون است موافق 

اند و اگر صوم اوسط بر اقتضاى  در پيش بيان كردم كه خرانيقون مبنى بر فصحى است كه اين قوم استخراج كرده

فصح يهود استخراج گردد اول حد آن روز بيست و نهم كانون آخر خواهد بود و اسباب و عامل آن با صوم معدل 

صارى گويند و ما بر مذهب يهود نيز اين عمل را استخراج كرديم تا ناظر در اين كتاب عينا شود كه ن خالف آنچه مى

 .ايم به بيند آنچه را ما يافته

از اينجاست كه فصح براى صوم مؤخر در ششمين هفته است نه اخير و راه عمل به گفته ما آنست كه بايد سالهاى 

يك كدام را بيست و هشت بيست و هشت طرح كرد آنچه ماند براى ناقصه اسكندر را گرفت و در دو جا قرار داد و 

ايم همواره عدد دوازده را كم كنيم و نوزده نوزده طرح كنيم آنچه  دور شمسى است و از آنچه در مكان ديگر قرار داده

  ها را در جدول ماند براى دور قمر است و هريك از باقيمانده
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مخصوص بخود داخل كرد و در خانه مشترك اول روزه را بر مقتضاى فصح يهود يافت و در مقابل بقيه دور قمر در 

فوق جدول عالمت رأس السنه يهود است كه در سال پيش چه روزى بوده و اگر با خط سياه نگاشته شده باشد در 

آيد  صح يهود كه در دو ماه آذار و نيسان است بدست مىايلول بوده و اگر قرمز باشد در آب بوده و با اين كار موضع ف

و صوم اوسط فوق جدول است كه اگر سياه نوشته شده باشد در شباط است و اگر قرمز باشد در آخر كانون آخر 

 .خرانيقون مذكور اين است

اند كه بعث و نشور  عقيدهآن اندازه كه از امر روزه مسيحيان و علل استخراج آن گفتگو كرديم كافى بود و آنان بر اين 

در چنين روزى خواهد بود كه مسيح از قبر برخاست و خواستند در حال روزه به استقبال قيامت بروند و نيز توفان در 

دارند تا اگر توفان تكرار شود روزه باشند و مسيح در  ترسند اين روز را روزه مى چنين روزى بوده و چون از آن مى

ر نهر اردن چنانكه در انجيل مسطور است چهل روز روزه داشت و از روز اول روزه تا دشت اردن پس از تعميد د

اى را كه در طور زيتا نزديك بيت المقدس در قبر  جمعه چهلم نظائر اين ايام است و در روز شنبه چهل و يكم مرده

از گردنه عازم بيت خرى  بود زنده كرد و روز يكشنبه چهل و دوم روز شعانين بزرگ است كه عيسى سوار كره

كه برگ زيتون در دست داشتند و در پيش روى او تورات و زبور  المقدس شد و مرد و زن و كودك درحالى

خواندند به پيشواز او بيرون شدند تا وارد بيت المقدس گشت، و روز دوشنبه و چهارشنبه از يهود در پنهان زيست  مى

كنند و  مورون را كه با عطر آميخته و خوشبو گردد استعمال مىو روز پنجم فصح مسيح است و در اين روز روغن 

 .سبب آنست كه زنى روسپى عطرى را كه سيصد دينار ارزش داشت از راه بزرگداشت مسيح بر سر او افشاند

  در اناجيل چهارگانه آمده است كه مسيح در چنين روزى كه پنجشنبه
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كى از شاگردان خود را به بيت المقدس فرستاد و او را امر كرد كه طعامى تهيه كند تا فصح را او و شاگردان باشد ي

نزد او بخورند و آن مرد كه مأمور بود فصح را با تهيه فطير به عادت يهود فراهم ساخت و شب هنگام مسيح نزد او 

و كشيشان نيز نسبت به پيروان خود در اين شب چنين آمده و پاى شاگردانش را از نظر اكرام و احترام آنان شست 

كنند و مسيح بآنان گفت بدانيد كه يكى از شما همين امشب مرا تسليم دشمنان خواهد كرد و نسبت بمن كافر  مى

طور زيتا رفت و يهوداى اسخريوطى كه از شاگردان او بود نزد كاهنان  خواهد شد سپس از آن غرفه روى تافته و به

از ايشان گرفت و جاى عيسى را بآنان نشان ( دينار)زرگان اين قوم رفته از عيسى سعايت كرد و سى بوما يهود و ب

داده و عيسى را گرفتند و شكنجه و آزار كردند و تاجى از خار بر سرش نهادند و او را زدند و ساعت سوم روز جمعه 

گويد در ساعت ششم روز بود كه او را بدار زدند و آن  بنابر قول متى و مارقوس و لوقا به دارش آويختند اما يوحنا مى

خواست و  241 شود جسد عيسى را از فيالطس و يوسف را مشانى كه بوالطانى نيز گفته مى. روز جمعه صلبوت است

آنرا گرفته و در گورى كه براى خويش تهيه كرده بود دفن كرد و شب شنبه پس از جمعه صلبوت كه به قدوم مسيح 

شدند و غروب اين روز عيد قيامت است كه بر اين گمانند مسيح يك روز و دو شب در قبر ماند و در  مردگان زنده

اى كه فطر است زنده شد و از قبر برخواست و دو دزد را هم با او در كوه صهيون كه  صبح روز سوم كه يكشنبه

اند مسيح در ساعت نهم بدرود  ه گفتهشود به دار آويختند و چنانك جمجمه نام دارد و در عبرانى كلكله خوانده مى

 .زندگى گفت

 دان را نه مبهوت ميسازد اند كه مرد طبيعى براى شنبه قيامت حكايتى نقل كرده
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نرا به اند كه آ بلكه او را واميدارد كه اقرار و اعتراف به صحت آن نكند ولى چون همه خصوم و دشمنان اعتراف كرده

اند از اين رهگذر انسان تسكين  هاى خويش ثبت و ضبط كرده اند و مردمى فاضل هم آنرا در كتب و نوشته چشم ديده

كند و من هم از روى كتابها بآن واقف گشتم و هم اينكه از فرج بن صالح بغدادى  قلب يافته و قضيه را تصديق مى

المقدس قبر مسيح در دل يك سنگ است كه روى  -در بيت 241 شنيدم و حكايت اين است كه وسط كنيسة القمامه

ى برمات؟ است  اى ديگر بزرگتر آنرا فراگرفته و در اطراف قبر خانه ايست كه قبه اند و بر روى آن قبه آن سنگ گذاشته

نصف جاى قبر ميروند و در اين روز به درگاه خداوند تضرع نموده از  كه مسلمانان و مسيحيان و حاضرين از آنجا به

آورده  هايى مى نشينند و قنديل النهار تا پايان روز اوراد خوانند و موذن جامع و امام و امير آن شهر آمده و كنار قبر مى

ايستند  كنند و مسيحيان پيش از آن، قناديل و چراغهاى خويش را خاموش كرده و مى نهند و آويزان مى روى قبر مى

ه قنديلى را روشن سازد كه يكى از قناديل آن جامع و كليساها است و براى تا آتش خالص و سپيد رنگ را به بينند ك

                                                           
 .كرد سرانجام با اصرار علما و كهنه يهود دست باين جنايت آلود حاكم رومى كه خود به دين يهود نبود و با كشتن مسيح مخالفت مى  -( )   1 
 .ها درآمد اند كه صليب عيسى زير خاكروبه مكانى ساخته  قمامه يعنى خاكروبه و آن كنيسه را در -( )   1 



نگارند كه در چه وقت اين آتش پيدا شد و از سرعت نزول آن و قرب آن به نصف النهار به فراوانى و خرمى  خلفا مى

 .243ميبرندكنند و از تآخير آن تا هنگام عشا و پس از آن بر خشگسالى و قحط آن سال پى  سال استدالل مى

گويد كه يكى از سالطين جاى فتيله مس گذاشت تا آنكه آتش را نپذيرد ولى چون آتش نازل گشت آن  اين مخبر مى

اى قابل  مس آب شد و نزول اين آتش در روزى خاص و مدتى نامعلوم، جاى شگفتى است و حدوث آن بدون ماده

  احتراق
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 ون على مقتضى فصح اليهودخرانيق
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 جدول الصوم االوسط
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ايست  در خاك مصر كنيسه 240آورتر و باز عجيبتر از اين حكايت آنست كه با غمض نظر از شرايط صحت خبر شگفت

اند و با  كنند گفته ام و خاطر جمع هستم كه تمويه و تدليس نمى يرفتهكه برخى از مردم راستگو كه سخن آنان را پذ

بيست و چند پله به آن باال ميروند و در آنجا تختى موجود است كه مردى و كودكى مرده، روى زمين دراز كشيده و 

باز ميان آن اند و يك فتيله مسى دارد كه  اى از شيشه گذاشته باالى آن گاوى سنگى است كه ميان شكم آن باطيه

اى را پر ميسازد  ور ميباشد و چون زيتى بر آن بريزند بيدرنگ آن باطيه اين طرف شيشه يك فتيله كتان است و شعله

 .كنند كند و اين روغن را براى خرج كنيسه انفاق مى و بآن گاو سنگى روغن زيتون سرايت مى

ز شكم گاو برداشته و زيت را از ميان باطيه و شكم گويد شخص مورد اطمينان به آنجا رفت و باطيه را ا جيهانى مى

گاو تهى ساخته و آتش آن فتيله را هم خاموش ساخت و به غير از آن زيتى كه در آنها بود زيتى ديگر آورده جاى 

اى ديگر بجاى فتيله پيشين گذاشت و آنرا افروخت مجددا زيت از از باطيه شيشه اين سرداده و به  آنها ريخت و فتيله

اى ظاهرى سرازير شد و نيز اين شخص گفت همينكه مرده را از زير تخت بيرون  م گاو سنگى بدون كمك مادهشك

آورد شعله خاموش گشت و زيت فيضان و ريزش نيافت و نيز اين شخص گفته است كه هر زن كه توهم آبستن 

آيد  جنين در شكم او به حركت درمىگيرد اگر راستى حامله باشد  كند اين كودك مرده را برداشته و در آغوش مى مى

 .و اگر به حركت درنيامد او حامله نيست
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 .اند نگفته
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اى از نصارى بودند كه يكى از پادشاهان آنانرا امر كرد كه ترك  و روز پنجم فطر ذكران و يادبود شهداست و آنان دسته

 .ين كوچك گوينداين دين كنند اين بود كه با ترس شب از او گريخته و همگى مردند و اين جمعه را سعان
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 نخستين يكشنبه پس از فطر

افتد  نام دارد و در اين روز عيسى سفيد پوشيد و گاه اتفاق مى 244اى كه پس از فطر است يكشنبه نو نخستين يكشنبه

دهند چه، اين روز بمنزله اولين يكشنبه است و  ها و اسناد مبداء قرار مى كه اين روز را براى اعمال و شروط و قباله

ه سعانين و ها براى اينك اى كه بر آن مقدم است به فطر كه نامى مشهورتر است موسوم است و همه يكشنبه يكشنبه

ها نزد يهود همين طور است و خداوند در روز  افتد نزد مسيحيان محترم است چنانكه شنبه قيامت در آن اتفاق مى

اند كه از اين سبب روز  شنبه مطابق تورات ار آفرينش فراغت و آسودگى يافت و برخى از علماى اسالم حكايت كرده

از آفرينش در اين روز آسوده گشت و در كالبد آدم جان دميد ولى آدينه نزد ما مسلمانان محترم است كه خداوند 

بعقيده منجمين سبب تعظيم روزها در ملل اين است كه شماره روزهاى اين هفته بر مواليد انبياى ايشان چيره شده 

 .و ادله قرانات كه بر ظهور ايشان داللت دارد در آن است

افتد و در اين روز مسيح از طور زيتا بآسمان  شنبه اتفاق مى ه در پنجچهل روز بعد از فطر عيد سالقا است كه پيوست

اى كه در بيت المقدس است بمانند تا آنكه فارقيلط را كه روح القدس  رفت و شاگردان خود را امر كرد كه در غرفه

 .است از سوى خود براى ايشان بفرستد

طيقسى نام دارد و آن روز نزول فارقيلط است و مسيح در اى است كه عيد بن ده روز پس از سالقا همواره روز يكشنبه

اينروز براى شاگردان خود تجلى كرد كه سليحون نام دارند و السنه ايشان اختالف يافت و هركدام بهمان لغتى كه 

كنند زيرا از آغاز فطر  الهام شدند مبعوث گشتند براى دعوت و تبليغ و در عشاء اين روز نصارى بزمين سجده مى

ها  خوانند و براى اين نماز نصى در دين ايشان است و در جميع ايام يكشنبه كنند و فقط ايستاده نماز مى ده نمىسج

 .آخر قوانين سنوذس اول ناطق است
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از بنطيقسى است و اى است كه ده روز پس  اول روزه سليحين كه بعقيده نصارى ملكائيه حواريون باشند چهارشنبه

 .فطر آن همواره روز يكشنبه است پس از آنكه چهل و شش روز از اول روزه گذشت

گذارى اين است كه حواريون بر  گويند و وجه نام روز سوم از روزهاى اين روز روز جمعه است كه جمعة الذهب مى

كرد و ايشان را بخدا سوگند  م سئوال مىگير بود و از مرد مردى گذشتند كه از اهل بيت المقدس بود و آن مرد زمين

داد كه به او چيزى بدهند و حواريون گفتند ما سيم و زرى نداريم كه بتو بدهيم و ليكن از جاى خود برخيز و تخت 

 .خود را بردار و از پى كار خود رو و ما جز اين كار بر چيز ديگرى توانا نيستيم آن مرد نيز چنين كرد كه او را گفتند
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شود و چون روزه را از آن جدول استخراج  ها در جدول روزه كه داراى هفت سطر است قرار داده مى اين روزه بيشتر

 .يابند كنند بر اين اعياد بطور دفعى و يك مرتبه آگاهى مى
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 كند مى ها و روزه ايشان گفتگو فصل هفدهم در عيدهاى نصارى نسطورى و در ذكران

نسطورسى كه اين فرقه به او منسوبند در اصول مذهب مسيحيت با ملكائيه مخالفت كرده و اين مخالفت باعث دويى 

و مباينت اين دو گروه شده و خالف او اين است كه پيروان خود را براى مجادله با دشمنان و مخالفان امر نموده است 

ن نظر پيدا كنند و از زير بار تقليد بيرون آيند با آنكه دشمنان او با كه به استدالل و قياس خوگيرند و بايد در دي

دانم ذكر  اى كه از اعياد و ديگر روزهاى معروف ايشان مى اند و به تقليد پدران راضى، و من تا اندازه استدالل مخالف

 .كنم مى

 .ره ديگر از اعياد مخالفتاند و در پا نسطوريه با ملكائيه در برخى از ايام مشهور موافقت كرده: گوييم

  اعياد مورد موافقت و مخالفت مسيحيان نسطورى با مسيحيان ملكائى

 .شود اند بدو بخش منقسم مى اما عيدهايى را كه مخالفت كرده

 .اند اعيادى كه بكلى نسطوريه از آنها دست كشيده -بخش اول

  ئيه نسطوريانعيدهايى كه هنوز متروك نشده و فقط به عقيده ملكا -بخش دوم
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و يك قسم ديگر ايام دارند كه نه ملكائيان آنرا . كنند اند و بدانطور كه سزاوار است عمل نمى جاى آنها را تغيير داده

با ملكائيه  كنند مقيد است اعيادى را كه نسطوريه اند و نه به روزهايى كه به ملكائيان استعمال مى استعمال كرده

اند ميالد و عيد دنح و عيد الشمع و عيد اول روزه و عيد سعانين كبير و عيد شستن پايهاى حواريين و  موافقت كرده

اى از  فصح مسيح و جمعه صلبوت و قيامت و فطر و يكشنبه نو و عيد سالقا و بنطيقسطى و روزه مارت مريم و پاره

 .هاى ملكائيه است ذكران

: اند بدينقرار است اند و تنها در وقت و طرز بكار بستن آن مخالفت كرده كه با ملكائيه موافقت كردهاما اعيادى را 

روند و اين عيد را براى رجوع بنى اسرائيل به بيت  ماعلثا و آن عيدى است كه از صحن هياكل در زير سقف مى

يكشنبه در تشرين آخر است اگر اول تشرين روز  كويند و اين روز اولين اند و نيز آنرا قدس عتا مى المقدس انجام داده

شنبه باشد آخرين يكشنبه در تشرين اول است و  چهارشنبه تا روز يكشنبه باشد و اما اگر اول تشرين دوشنبه يا سه

ام از تشرين اول تا روز پنجم از تشرين  ايست كه واقع بين روز سى معيار آن چنانكه از يوحناى ملفان شنيدم يكشنبه

 .باشدآخر 



 عيد سبار چيست؟

ايست كه در كانون  از اعياد مورد موافقت عيد سبار است كه مريم را بحمل مسيح مژده دادند و اين عيد اولين يكشنبه

اول باشد اگر اول كانون ميان روز جمعه و يكشنبه واقع گردد و يا آخرين يكشنبه در تشرين آخر است اگر مابين 

رحال پنجمين يكشنبه از يكشنبه ماعلثا است و اول كانون اول از سالهاى ميالدى روز دوشنبه و پنجشنبه باشد و به

طور كه مسيح با مردم  گويند همين يكشنبه بوده و بين آن و بين ميالد بيست و پنج روز است و نصارى نسطورى مى

ست و از اين جهت چنين در مدت جنين بودن هم خالف عادت ا ديگر از جهت توليد در تناسل مخالفت داشت هم

سزاوار است كه هم وقتى بدو بشارت داده شود كه استقرار در شكم مادر يافت و يا پس از استقرار در بطن مادر و يا 

 اند كه سبار نزد پيش از آن اين مژده داده شود و چنين حكايت كرده
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ين روز در سال پيش از ميالد شانزدهم از آذر سريانى بوده است و مانند روزه يعقوبيه دهم از نيسن عبرانى است و ا

ايست كه پس از روز سبار است و فطر آن روز ميالد است و مقتل يحيى  مارت مريم كه آن در روز دوشنبه

هم آب تعميددهنده نزد نسطوريان روز بيست و چهارم آب است و ذكران شمعون بن صباعى يعنى ابن الصباغ در هفد

است و عيد صليب نزد ايشان روز سيزدهم ايلول است و در اين روز بوده كه هيالنه صليب را بيرون آورد و در روز 

چهاردهم بمردم نشان داد و بگرد صليب جمع شدند، پس اين دسته روز بيرون آوردن صليب را عيد گرفتند و آن 

 .دسته روزى كه بمردم ارائه داده شد

  طورى كه همزمان با اعياد ملكائيان استاعياد مسيحيان نس

اند مقيد است مانند ذكران يوحناى  ها استعمال كرده كنند و بآنچه نسطورى اما عيدهايى را كه ملكائيه استعمال مى

باشد و ذكران مارفيثون كه در بيست و پنجم تشرين اول است  كشكرانى كه اين ذكران در روز اول از تشرين اول مى

يوحنا كه در روز ششم از كانون اول است و عيد كنيسه مريم در بيت المقدس كه در روز هفتم از كانون و عيد دير 

آخر است و ذكران مارفونيا كه در بيست و پنجم حزيران است و اول عيد تجلى آخرين ظهور مسيح براى مردم و در 

 .ششم آب است و ذكران كرسين و كرساس كه در روز سوم ايلول است

  مسيحيان نسطورى كه مخالف با اعياد ملكائيان است اعياد

اند بدون اينكه در اين قبيل با ملكائيه اشتراك و مورد اتفاقى  اما عيدهايى را كه نسطوريه بروزهاى هفته مقيد كرده

 .داشته باشند بدينقرار است

ذكران قوطاى راهب كه مارسرجس باشد در روز هفتم از تشرين اول اگر اول تشرين روز يكشنبه باشد و اگر نباشد 

ايست كه در دنبال آن است  اى كه پس از هفتم است و مانند ذكران اشمعونى كه در شنبه افتد به يكشنبه تأخير مى

ه در جمعه اول از تشرين ثانى است و عيد دير قادسيه مطابق روش عقيده نصارى بغداد و مانند عيد دير ابى خالد ك



كه در جمعه سوم از اين ماه است و عيد دير كحال كه در جمعه چهارم اين ماه است و مانند ذكران برسفا كه در 

 آخرين يكشنبه ايلول است و
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است مگر اينكه اول تشرين اول سال آينده روز يكشنبه باشد كه  مانند عيد دير الثعالب كه آخرين سبت در ايلول

آنوقت بايد عيد را تا آن روز تأخير انداخت و از ايلول عيد خارج شود و در اين سال عيدى نخواهد بود و سال آينده 

 .دوبار عيد دارد يكى در آغاز سال يكى در آخر سال

  اعياد مشترك اين دو دسته مسيحى

 .را كه بايام مشترك ميان اين دو فرقه مقيد گرديده سه قسم استاما عيدهايى 

 .قسم اول آنهايى است كه به روزه بزرگ موصول است يا به فطر آن

 .قسم دوم آنهايى است كه به ميالد موصول است

 .قسم سوم آنهايى است كه به دنح وصل است

اما آنهايى كه بروزه بزرگ وصل است يا باول آن و يا بآخرش وصل است مانند جمعه احادر كه دوازدهم از اول صوم 

باشد و مانند فاروقه يعنى نجات كه روز پنجشنبه بيست و چهارم از اول صوم باشد و مانند ذكران مارقوس و او طفلى 

ز جمعه بيستم فطر است و مانند ذكران سورين و دوران بود كه از نصرانيت برنگشت تا كشته شد كه اين عيد رو

ارمنى كه بدست شاپور ملك كشته شدند كه در روز بيست و نهم فطر است و صوم سليحين كه اول آن نزد نسطوريه 

پيوسته روز دوشنبه است پس از فطر كبير بهفت روز و دنبال بنطيقسطى است و ايام روزه چهل و شش روز است و 

ره روز جمعه است و ذكران مرعبدا كه شاگرد مرمارى بود و آن در روز پنجشنبه چهاردهم فطر سليحين فطر آن هموا

است و اين فطر بفطر كبير موسوم است و مانند ذكران مرمارى كه روز پنجشنبه پانزدهم از فطر سليحين است و 

ر كبير و ايام آن چهل و هشت روز است مانند روزه ايليا كه اول آن روز دوشنبه است پس از بيست و يك هفته از فط

ايست كه بيست و دو روز از اول روزه بزرگ جلوتر  -و فطر آن روز يكشنبه است و مانند روزه نينوى كه روز دوشنبه

است و اين روزه بايد سه روز باشد و ميگويند كه چون خداوند عذاب را بر قوم يونس نازل ساخت سپس كشف كرد و 

ه روز را روزه گرفتند اما ليله ماشوش كه شب جمعه باشد و در آن اختالف كردند برخى گفتند ايمان آوردند اين س

 كه آن شب جمعه نوزدهم از روزه ايليا
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اند كه آن جمعه  ايست كه مسيح در آن مصلوب شد كه صلبوت باشد و برخى گفته است و برخى گفتند كه جمعه

 .دهم ست و آن يك هفته پس از صلبوت است و ميان اين سه قول، قول اول را ترجيح مىشهدا



چون اول صوم در سال مقصود دانسته شود و در جدول صوم مستوى داخل شود اگر سال مستوى باشد يا در جدول 

فته شد و از روزه صوم داخل كنند اگر كبيسه باشد آنوقت در مقابل هر جدولى موصول بصوم دورى آن را از آنچه گ

 :يابند و جدول اين است نينوى كه بر همه متقدم است مى
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  جدول اعياد موصوله بروزه
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 :اند بدينقرار است اما عيدهايى را كه به ميالد متصل نموده

ت كه در دنبال ميالد واقع است و مانند ذكران مارت و معناى واژه مارت زنى است ايس عيد هيكل و آن روز يكشنبه

ايست كه در دنبال ميالد است مگر اينكه ميالد روز پنجشنبه باشد كه اگر چنين  -آزاده و بزرگوار و آن روز جمعه

ار براى اين است كه شب چيزى اتفاق افتد بجمعه دوم آن را مياندازند تا اينكه در دنبال ميالد نيفتد و اين ك

 .پنجشنبه متوسط ميان روز پنجشنبه و روز جمعه است

اما عيدهايى كه به دنح متصل است مانند روزه عذارى و آن روز دوشنبه است كه در دنبال دنح است و اين عيد سه 

اند كه سبب آن اين  بندند و گفته ها و مسيحيهاى عرب آن را بكار مى روز است و فطر آن روز پنجشنبه است و عبادى

است كه پادشاه حيره پيش از اسالم از دخترهاى دوشيزه عبادى چندين نفر را انتخاب كرد تا آنكه آنان را بزنى بگيرد 

اند كه اين روز را  و اين دوشيزگان سه روز روزه وصال گرفتند و پادشاه در روز آخر اين روزه بمره و برخى گفته

پاسگزارى بخداوند، كه عرب بر عجم در روز ذى قار غلبه كرد و نتوانستند ايرانيان به دوشيزگان عبادى عرب از راه س

 .عنقفير دوشيزه دختر نعمان ظفر بيابند، روزه داشتند

شود كه اين روزه با روزه نينوى مجتمع ميشوند و آن وقتى است كه صوم كبير در اول حد آن واقع گردد پس  گاه مى

شود روزه عذارى است و از آن تا روزه بزرگ بيست و دو روز فاصله است و  لوى آن واقع مىاى كه په در نتيجه دوشنبه

اى است كه پس از دنح  گيرند كه در روز جمعه چون صوم نينوى عذارى سه روز است ذكران ماريوحنا را روزه مى

 .حنا قرار داردى دوم است و اين آن است كه پس از ذكران يو است با ذكران بولس و بطرس كه روز جمعه
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بولس مردى بود يهودى كه به گمان مسيحيان مسيح چشم او را نابينا كرد سپس بينا نمود و بولس به مسيح اعتقاد 

 باشد، آورد و مسيح او را بهدايت امم فرستاد تا آنكه شعوب را هدايت كند و بطرس شمعون الصفا مى

ى چهارم ذكران اسطفانوس شهيد است و برخى پيشتر  م ذكران اصحاب اناجيل اربعه است و در جمعهدر جمعه سو

آورند كه روز پنجشنبه باشد ذكران آباء سريانيين در جمعه پنجم است و در جمعه ششم  اين ذكران ران بجامى



ن باشد و در جمعه هفتم ذكران ذكران ابابشام است كه آن ذكران ذيوذريوس و تياذريوس و نسطورس اساقفه يونانيا

 .اند مراباى جاثليق است و ذكران اوالد آدم و آن يادآورى اشخاصى است كه تا آنوقت در جمعه هشتم مرده

كنند و  ها براى اعياد وفا نكنند ذكران آباء سريانيين را تعطيل مى اگر چنين روى دهد كه روزه بزرگ فرا رسد و جمعه

نمايند و در مدت روزه كبير همه  ليق را اضافه مينمايند و سپس به نظم سابق آغاز مىبجاى آن ذكران مراباى جاث

به ضم قاف و )كنند و فقط در موقع عشاء در يك روز جمعه قداس  يك اعتنا نمى هاى مذكور را برميدارند و بهيچ آدينه

 .آورند كه بمعناى تعظيم باشد بجا مى( تشديد دال

  يام هفته از سالهاى اسكندرىراه پيدا كردن عيد دنح و ا

اند كه جايگاه آن را در شهور  نصارى براى ايامى كه به ميالد موصول است و عيد دنح و ايام هفته جدولى ترتيب داده

هاى  سريانى متضمن است و هركس بخواهد كه آنها را عمل كند سالهاى منكسره اسكندرى را بگيرد و به جيجل

ماند در جدول اعياد نصارى نسطورى در سطر عدد داخل كند و هريك را اگر سرخ شمسى مبدل كند و هرچه باقى 

باشد در شهرى كه راس جدول آن قرمز است خواهد يافت و اگر سياه باشد در شهرى كه راس آن سياه است و فوق 

  دانستيم كه نصارى آن روزى است از هفته كه پيوسته در آن واقع است و اگر ما مى
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كرديم چنانكه براى نصارى  -كنند ما هم اعياد و روزهاى مذهبى ايشان را به جدول مبدل مى يعقوبى چه مى

نسطورى كرديم و ليكن به كسى كه از مذهب اين قوم باخبر باشد و موضوعات آنها را بشناسد فائز نشدم و جدول 

 :نصارى نسطورى اين است
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  ايم جدولى كه براى اعياد در جيجل شمسى حساب كرده
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 كند هاى صابيان و عيدهاى ايشان گفتگو مى فصل هيجدهم در اعياد مجوس اقدمين و روزه

و امروز نميتوان شخصى را از ايشان پيدا كرد كه به گفته  اند مجوس اقدمين آنهايى را گويند كه پيش از زردشت بوده

اند كه زردشت بوده و به رأى ديگر زردشت از  زردشت معتقد نباشد و بنابر رأى ديگر مجوس اقدمين از همين قوم

كنند كه از مذهب مهر و  اى از امور را در كيش خود ذكر مى اند و زردشتيان پاره قومى بوده كه مذهب مهر داشته

 .قدماى حرانيه گرفته شده

در پيش گفتيم كه صابئين حقيقى آنهايى را گويند كه از اسيرانى كه بختنصر به بابل آورده بود در آنجا بازماندند و 

پس از آنكه ديرگاهى در بابل بماندند بهمان ديار خو گرفتند و چون اصول صحيحى در دست نداشتند اين بود كه 



را كه در بابل شنيدند باور داشتند و كيش صابئين از مجوسيت و يهوديت آميخته است هاى مجوس  اى از گفته پاره

 .چنانكه همين قضيه براى اشخاصى كه از بابل بشام نقل شدند و به سامره معروفند پيش آمد

ساس نمايند و صابئين حقيقى ايشانند و چون دين اين جماعت ا طور تفرق زيست مى بيشتر صابئين در سواد عراق به

شود و اين گروه خود را به  صحيحى از وحى و الهام ندارد بدين سبب اختالفات بسيارى در مذهب صابئين ديده مى

  انوش بن شيث
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 .دارند ابن آدم منسوب مى

پس از مسيحيت دست از آن  گاهى حرانيان را كه بازماندگان از معتقدان دين قديم مغرب زمين هستند كه روميان

روند  برداشتند صابئين گويند و اين دسته خود را به آغاثاذيمون و هرمس و واليس و با ماسوار كه از فالسفه بشمار مى

دانند و طايفه مشهور بصابئين ايشان  دارند و اشخاص نامبرده را با جمعى ديگر از حكما پيغمبر مى منسوب مى

در دولت عباسى در سال دويست و بيست و هشت بر خود گذاشتند كه تا شرايط ذمه  هستند هرچند كه اين نام را

 .گفتند درباره ايشان مراعات شود و پيش از اين ايشان را حنفاء و وثنيه و حرانيان مى

نامند و روش ايشان در ماه و سال بروش يهود مانند است چه، يهود از  صابئين ماههاى خود را بنامهاى سريانى مى

گويند هالل تشرين اول، هالل تشرين آخر و آغاز  افزايند و مى ترند و در سر هر شهرى كلمه هالل را مى يشان قديمىا

كنند و مبداء روز بعقيده ايشان  سال ايشان هالل كانون آخر است و ليكن ايشان در عدد، به هالل تشرين اول آغاز مى

. دانند روز را از اول شب مى و قمرى معتقدند كه مبداء شبانهاز پيدايش آفتاب است بخالف آنانكه بشهور هاللى 

صابئين مبداء را از روز دوم اجتماع حساب ميكنند اگر اجتماع نيرين باندازه يك دقيقه پيش از طلوع آفتاب باشد 

وع آن باشد گيرند و اگر اجتماع با طلوع آفتاب تصادف كند و يا پس از طل مبداء ماه را از روزى كه پس از آن است مى

آغاز ماه روز دوم اجتماع خواهد بود و چون در سه سال يك ماه و چند روزى براى ايشان جمع شد يكماه در عقب 

 .نامند افزايند و آنرا هالل آذار اول مى هالل شباط مى

  اقتباس اعياد صابئين از زيج محمد بن عبد العزيز هاشمى كه معروف به زيج كامل است

عزيز هاشمى در زيج خود كه بزيج كامل معروف است مقدارى از اعياد صابئين را بر سبيل حكايت محمد بن عبد ال

هاى محمد بن عبد العزيز  پوشى نموده و من گفته ذكر كرده و از اوايل احوال و تفصيل اسباب و علل اين اعياد چشم

 ام در اين كتاب ذكر را با ديگر سخنان كه از جمعى شنيده
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نمايم كه مأخذ آن استقراء در اين ايام است و  كنم و از ناحيه خود مقدارى در ظواهر اين ايام تصرفاتى مى مى

 .اى كه در ديگر مباحث توانايى علمى داشتم در اين مبحث ندارم و خداوند ما را بصواب توفيق دهد باندازه



هبانه است و روز هفتم مبداء تعظيم عيد است و در روز سيزدهم عيد فودى روز ششم آن عيد ذ -هالل تشرين اول

 .الهى است و روز چهاردهم عيد التى فودى است و روز پانزدهم عيد اقسام است

است و روز دوم مارشالما و روز پنجم عيد دامو ملح است كه بايد در  241روز اول عيد بخت كبير -هالل تشرين آخر

اين روز سر تراشيد و روز نهم عيد ترسا است كه صنم زهره باشد و در روز هفدهم عيد ترساست كه در اين روز 

يد كه گو شوند و در روز هيجدهم عيد سروج است كه عيد تجديد لباس باشد و ابو الفرج زنجانى مى ببطنان خارج مى

 .چهارم اين ماه عيد مظال است و هيجدهمين روز از اول شهر آخر آن است

روز هفتم اين ماه عيد حطاب بنيان است كه صنم زهره باشد و در روز دهم عيد اصنام است كه اين  -هالل كانون اول

ول است و فطر آن روز گيرند و روز بيستم عيد جن است و روز بيست و يكم آغاز روزه ا روز را براى مريخ عيد مى

اجتماعى است كه بعد از آن روز است و در اين روز خوردن گوشت حرام است و صابئين روزه خود را با دادن صدقه و 

گشايند و در روز بيست و هشتم عيد دعوت جن است و روز بيست و نهم عيد لحوب است و اين  مواسات با فقيران مى

گويد كه بيست و چهارم  ام عيد مشاورت است و ابو الفرج زنجانى مى ر روز سىگيرند و د روز را براى جنيان عيد مى

 .اين ماه ميالد است
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هاست و روز اول آن عيد سر سال  يابد براى جن جمله دعاها و روزهايى كه در اين ماه انجام مى -هالل كانون آخر

ها اينطور بود و در روز چهارم عيد دير الجبل است و عيد بلتى كه زهره باشد و  رومى است چنانكه عيد قلنداس براى

باشد و روز  شود كه فطر آن روز پانزدهم باشد و روز دوازدهم دعوت و حسوا مى روز هشتم روزه هفت روزه آغاز مى

ست و هشتم عيد عرس السنه خوانند و روز بيست و پنجم عيد صنم ترثاست و روز بي بيستم در كوه حرّان نماز مى

 .است

روز نهم آن اول روزه كوچك است كه هفت روز باشد و فطر آن شانزدهم آن است و در اين روز هيچ  -هالل شباط

خورند و روز بيستم براى آفتاب عيد بيت العروس است و روز بيست و دوم  -دار باشد نمى چربى و اشيائى كه چربى

ز بيست و چهارم عيد شيخ الوقار است كه زحل باشد و روز بيست و پنجم عيد عيد منطس است براى آفتاب و رو

 .عرس علمانا است

باشد كه سه روز است و روز چهارم فطر آن است و روز هفتم عيد هرمس  مى( اى)روز اول اين ماه روزه  -هالل آذار

دن گوشت ممنوع است و معيار اين عيد عطارد است و روز هشتم اين ماه اول روزه اكبر است و تنها در اين روزه خور

آن است كه صابئين از روزى كه آفتاب در برج حوت باشد تا سى و يك روز بعد كه آفتاب در برج بره باشد و قمر نيز 

كنند و اول اين كار آغاز روزه ايشان است و  سرايى مى در برج سرطان در همان اجزا باشد كه برج آفتاب است، نوحه

                                                           
نه    ابن نديم در باب اعياد صابئين ميگويد كه از روز بيست و يكم اين ماه نه روز تمام روزه ميدارند كه آخر آن روز بيست و نهم است و روزه  -( )   4 

شف ا آنجا كه از بخت و اتف اق سخن ميراند ميگويد يونانيان براى بخت معبدى ساخته بودند    روز براى رب بخت است و چنانكه ابن سينا در سماع طبيعى
 .و آنرا ستايش ميكردند و چون آسياى صغير در تحت نفوذ يونانيان بوده عقيده مذكور را ميتوان از تأثير يونانيان در صابئين دانست



شود و پوشيده نيست كه وقتى اين قضيه  افتد كه اين روزه بيست و نه روز مى است و گاهى اتفاق مى روز آخر فطر آن

 .رخ خواهد داد كه هالل آذار از سى روز ناقص باشد و روز دهم موقع فطام و از شير گرفتن كودكان است

دارند و روز پنجم  را تعظيم مى روز دوم آن عيد ديلس است و روز سوم عيد الكحل و روز چهارم غناء -هالل نيسان

و در اغلب  242 عيد بليان صنم زهره است و روز ششم عيد سمار وحى القمر است و در همين روز عيد دير كاذى است

 اوقات فطر
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عيد ارباب ساعات است و روز كبير و در روز هشتم دمس خواهد بود و در اين روز عيد منشئى االرواح است و روز نهم 

پانزدهم عيد اسرار سماك است و روز بيستم در دير كاذى عيد الجمع است و روز بيست و هشتم عيد دير سينى 

 .است

روز دوم آن عيد سلوغا است كه رئيس شياطين باشد و روز سوم عيد معموديه است و روز هفتم عيد  -هالل ايار

ضحضاك صنم قمر است و روز يازدهم عيد ضحضاك و جروشيا است و روز دوازدهم عيد جورشيا است و روز پانزدهم 

دارند كه بتى  ضحضاك عيد التام را بپا مى عيد برخوشيا است و روز هفدهم عيد باب التبن است و روز بيستم براى

 .باشد و عيد ترعوز در اين روز است كور مى

نمايند و در روز بيست و  باشد و در اين روز صابئين گريه و ناله مى در روز هفتم آن ذكران تموزا مى -هالل حزيران

 .ت القصاب استچهارم عيد كرموس است كه عيد تبريك باشد باشد و در بيست و هفتم آن عيد بي

و در هيجدهم  248 در روز پنجم عيد الفتيه ن ب عيد الفتنه است و در روز هفدهم عيد عرس دقايق است -هالل تموز

 .عيد دقايق است و در نوزدهم نيز عيد دقايق است

چهارم گيرند و در روز بيست و  روز سوم عيد ديلفتان صنم زهره است و گاهى روز هفتم همين عيد را مى -هالل آب

پردازند و در روز بيست و ششم نيز عيد است و در روز  در چشمه آب گرم سروج به اغتسال و شست و شوى مى

 .شوند ام از آخرين شست و شوى در چشمه آب گرم سروج فارغ مى بيست و هشتم عيد كفرميساست و در روز سى

اين روز افطار كنند و در روز چهاردهم روزه دفلنا باشد و زنان بايد در  روز سيزدهم عيد عميد دورنا مى -هالل ايلول

  است و در روز بيست و چهارم عيد رؤس
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 .مخرج االهله است و در بيست و پنجم در تل حران عيد اشمع است

                                                           
 (درب يعنى جاده واسع.) حران استابن النديم ميگويد دير كاذى يكى از دربهاى شهر    -( )   4 
اى   اند لذا نه معناى پاره نظر باينكه اين الف اط بزبان كلدانى است و در طول مدت ناسخان كتاب و ناق الن اين ايام، تحريف اتى در آن كرده -( )   4 

 .از آنها از قبيل عرس و دق ائق و عوت و حسوا براى ما معلوم است و نه الف اظ صحيح آن



ان اين قوم واجب است و به گمان دادند كه تنها بر كاهن گانه چندين روز روزه مى صابئين در هريك از ماههاى دوازده

من يا چهارده روز است و يا روز چهاردهم و حقيقت آن براى ما معلوم نشد و يكى از اشخاصى كه مذاهب و فرق 

گفت روز هفدهم از هر ماهى براى صابئين عيد است و علت آنرا وقوع ابتداى  كرد مى صابئين را براى من بيان مى

دانند و روز انقالب شتوى را هنگام مولد  نيز روزهاى انقالبين و اعتدالين را عيد مى اند و طوفان در هفدهم دانسته

 .دانند سال مى

هاى هاشمى و چند نفر ديگر بود و ما فقط اين الفاظ را از روى  آنچه تاكنون از اعياد گفته شد مدرك آن گفته

خود صابئين و حرانيان و مجوس اقدمين بشنويم  هاى آنان تصوير كرديم و اگر در آينده عمر موفق شديم كه از نوشته

 .البته روش خود را كه تحقيق و تدقيق در امور است در آنها نيز مراعات خواهيم كرد

  ضابط براى دانستن ماههاى صابئين

 244چون روزه بزرگ صابئين در تربيع اول از هالل آذار است كه در اين هنگام آفتاب و ماه در دو برج ذى جسد

د بود، و چون فطر روزه ايشان در تربيع اول از هالل نيسان است كه نيرين در دو برج منقلبين خواهند بود، خواهن

بدين سبب الزم آيد كه گردش شهور صابئين در سال خورشيدى بنابر امر اوسط مانند گردش ماههاى يهود باشد و 

ت خواهد بود، چه، شرط فصح يهود اين بود كه هر علتى كه براى يكى از اين دو ذكر شود بعينه براى ديگرى هم عل

آفتاب و ماه در دو برخ اعتدالى به نخستين تقابل خود برسد، با آنكه تقابل روبرو گشتن آندو باز هم ممكن است، و 

شرط فطر روزه يهود را هم در صفحات پيش گفتيم، پس تربيعى كه بر فطر مقدم است فطر صابئين است و 

تدال پاييزى سر سال ايشان است كه از ايلول خارج نيست و چون ما حساب مذكور را براى نزديكترين اجتماع باع

  طور تقريب مطلوب خود را بدست خواهيم آورد زيرا چنانكه گانه بنماييم به -يكى از ادوار نوزده
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كنند و اعمال يهود و نصارى در استخراج فصح بر حركاتى  ىگفته شد يهود آغاز سال خويش را بوقت اجتماع تعديل م

هاى مستخرجه آنان را با حركاتى  كه مؤخر از حركات حقيقى است مبتنى است بخصوص در آفتاب و چون استقبال

اى از آنها بحدى كه يهود براى فصح تحديد  گردد بسنجيم آنگاه خواهيم ديد كه پاره كه از ارصاد نوين استخراج مى

شمارند با آنكه حق همان است و خواهيم ديد كه برخى ديگر به  اند بنابر هر دو رأى مقدم است و آنرا معتبر نمى هكرد

 .اند با آنكه بر فصح باندازه يك ماه مقدم گشته اواخر حد محدود نزديك است و حال آنكه يهود آنرا اعتبار كرده

ر نموديم و مقصود از اينكه عقيده خود را ذكر نموديم اين بود شود، عقيده خود را اظها در فصلى كه از شهور بحث مى

 .ايم ايم و بيغرضانه قضاوت نموده كه تا هر دو دسته بدانند ما طرفدارى از كسى نكرده

هاى يك  بنابراين چون اولين حدود فصح را روز شانزدهم آذار و روز استقبال را در دو برج اعتدالين بدانيم و فصح

در آن تركيب كنم كه هيچ كدام از حد محدود پيشى نگيرد، خواهيم ديد كه چنانكه شرط شده هيچ دوره را طورى 

شود هرچند آفتاب باز  فصحى روى نخواهد داد مگر آنكه نيرين متقابل شوند و آخرين حد آن روز سيزدهم نيسان مى

                                                           
 .هاى آخر فصول را گويند و آن جوزا و سنبله و قوس و حوت است جسد برجذى   -( )  41 



ها كه تصحيح شده  و چون اين فصح. تواند كه با كره ماه روبرو گردد هم در برج حمل خواهد بود و ليكن ديگر نمى

كنيم و از فطر ايشان آغاز سال اين قوم كه هالل تشرين اول است  بدست آمد فطر صابئين را از روى آن استخراج مى

 .بدست خواهد آمد

ما عمل فوق را انجام و در جدولى جاى داديم و چون سالهاى ناقصه اسكندر را براى آغاز تشرين اولى كه پس از 

اع اول سال صابئين است بدست آوريم و يا عدد شانزده را بر آن بيفزاييم و يا عدد سه را از آن بكاهيم و حاصل اجتم

 را بر
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ها را رها كنيم و باقى را در سطر عدد از جدول دور معدل داخل نماييم در مقابل  نوزده تقسيم كنيم و خارج قسمت

شود  و فطر بزرگ صابئين و فصح تصحيح شده و صوم اوسط نصارى كه از روى فصح در شهر سريانى مى سر سال

 244.خواهيم ديد و جدول دور معدل اين است
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  جدول دور معدل

  در نسخه مدرسه در اين قسمت حرف ا دارد و صحيح همان است -(1)

  در نسخه مدرسه كح است -(2)
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 كند بستند گفتگو مى ى بكار مىفصل نوزدهم در روزهاى معروفى كه اعراب جاهل

كردند همواره با سال خورشيدى  در پيش گفتيم كه ماههاى تازيان دوازده است و چون هر سه سال يكماه كبيسه مى

گذارى  اى دالت به اوقات سالى دارد كه در آن سال نام شد و نيز گفته شد كه نامهاى اين شهور پاره مطابق مى

اى از علماى لغت با مقدارى از روايات نقل  كارى دارد كه در آنماه ميكنند و نيز رأى دسته اى داللت بر اند و پاره كرده

شده در اين باب را ذكر نموديم و اكنون مقصود از اين نقل آن است كه رأى ديگرى كه تاكنون گفته نشده ذكر 

 .كنيم
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سه تاى از آن چهار درپى يكديگرند و  محرم را بدين جهت محرم گويند كه چهار ماه از شهور عرب ماه حرام است كه

 .دانستند باشد و اعراب در اين چهار ماه جنگ را حرام مى يكى تنهاست و آن سه ذو القعده و ذو الحجه و محرم مى

گشت كه بتازى صفرت  شدند و رنگ آنان زرد مى گذارى صفر اين است كه اعراب در اين ماه به وبا گرفتار مى وجه نام

 .گويند

 .اند آمدند و اعراب آنها را بهار نام گذاشته ول و ربيع االخر در فصل پاييز مىربيع اال

 رسيد كه هوا سرد شد و هنگامى اين دو ماه فرامى سپس نوبت دو جمادى مى
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 .آمد گشت و آب منجمد ميشد و فصل زمستان مى مى

يعنى دست از چپاول و جنگ برداريد كه در اين « ارجبو»: گفتد اين ماه مىرجب را بدين سبب رجب گويند كه در 

كردند كه مبادا اين  اند كه چون در ماه پيش از رجب به قتل و غارت شتاب مى ماه كارى حرام است و جمعى گفته

 .زى باشدماه بزودى فرارسد بدين جهت آنرا رجب ناميدند كه از رجبت الشئى مشتق باشد كه بمعناى ترس از چي

  شعبان

ها  گشتند و بسوى چشمه -شعبان از انشعاب مشتق و در اين ماه قايل عرب براى چپاول و يغما به اطراف پراكنده مى

 .رفتند مى

  رمضان

شود بدين سبب آن را از رمضاء  گردد و زمين گرم و گداخته مى پس از شعبان ماه رمضان است كه چون گرما آغاز مى

 .داشتند در جاهليت اين ماه را بزرگ مىمشتق نمودند و عرب 

  شوال

اند كه چون شتران ماده از براى  يعنى كوچ كنيد و جمعى از علماى لغت گفته 241«شولوا»گفتند  در ماه شوال مى

جاست كه اعراب  تناسل دم خود را اشاله مينمودند، كه به معناى باال بردن باشد، بدين سبب آنرا شوال گفتند و از اين

 .دانستند ى را در اين ماه مكروه و ناپسنديده مىزناشوي

  ذو القعده و ذو الحجه

                                                           
 .بفتح شيى و تشديد واو فعل امر است -( )   4 



هاى خود بنشينيد و در ماه  گفتند اقعدو عن القتال يعنى دست از جنگ برداريد و برويد در خانه در ماه ذو القعده مى

 .رفتند ذو الحجه تازيان به حج و زيارت كعبه مى

  مبداء شهور عرب جاهليت از پاييز است

ناميدند سپس نوبت شتاء  شد كه آن را ربيع مى شهور عربى همواره بر فصول چهارگانه تقسيم بود و از پاييز شروع مى

 شد و آنرا صيف نيز ميناميدند ميرسيد و پس از آن نوبت ربيع مى
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ميرسيد كه آنرا قيظ ناميدند و ليكن اين نامها بمرور زمان  گفتند و آنگاه نوبت تابستان و برخى آن را ربيع الثانى مى

از خاطرها بيرون شد و فراموش گشت و فقط از تحديد فصول چهارگانه تازيان اين اندازه ميدانيم پاييز كه اول ربيع 

و آغاز قيظ  بوده در سوم ايلول و اول زمستان در كانون اول و اول تابستان كه ربيع باشد در پنج روز از آذار گذشته

 .كه تابستان باشد در چهارم حزيران بود و اين مطلب را از روى قسمت ماه در طلوع و سقوط دانستيم

در مبادى فصول اربعه اختالف شده بطلميوس در كتاب مدخل در صناعت كره ميگويد كه يونانيان مبادى آنها را از 

اند ايشان از هشت درجه پس از  ز كلدانيان حكايت كردههاى اعتدالين و انقالبين دانسته و ا حلول آفتاب در نقطه

 .اند اعتدالين و انقالبين مبادى اين فصل را شروع نموده

 241 بگمان من يگانه سبب اين اختالف آن است كه حسابهاى كلدانيان در زيجهاى خود از زيجهاى يونانيان مؤخر بوده

شد كه منتهاى آن هشت درجه است و اين حركت را ابو با و هشت درجه مذكور بپاس حركات اقبال و ادبار فلك مى

 .243اند جعفر خازن در زيج الصفائح و ابراهيم بن سنان در كتاب حركات الشمس بوجهى كامل بيان كرده

 اما به عقيده روم و سريانيان مبادى اين فصول را بر چهار نقطه و اعتدال و
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اند و در نتيجه مبادى اين فصول از آغاز دخول آفتاب در نصف برجهايى  اندازه نصف برج مقدم داشتهدر انقالب ب

 .اند ميشود كه بر آن مقدم است و بدين سبب اين بروج را ذوات االجساد گفته

                                                           
اند و ارسطو در سماء و عالم نسبت بكلدانيان ثناخوانى و سپاسگزارى كرده و   عكس قضيه صحيح است و يونانيان مؤخر از كلدانيان بوده -( )   4 

 .گويد ما مديون آنان هستيم
للحبش ثلثة ازياج اولها  » تاريخ الحكما قفطى چندين سال پيش همين حركت را ديدم و عين عبارت را براى خوانندگان نق ل ميكنم    در صفحه   -( )  45 

ن االسكندرى  المولف على مذهب السند هند خالف فيه الفزارى و الخوارزمى فى عامة االعمال و استعماله لحركة اقبال ف لك البروج و ادباره على راى ثاو 
اكنون كه دانستيد حركت اقبال و ادبار يعنى پيش و پس رفتن نقطه اعتدال در اين معنى فكر كنيد كه  « ح له بها مواضع الكوكب فى الطولليص

  چه فرق دارد؟ نظريه اقبال و ادبار منسوب به ثئون اسكندرانى است و در كتب نجوم اسالمى در آن. اين حركت با تقديم اعتدالين يا كبو االعتدالين
 .اند به شرح تذكره رجوع فرماييد بحث شده و آنرا باطل دانسته



فصول به  كه مبادى اين سنان بن ثابت از قبطيان و از ابرخس دو قول در اين مطلب نقل كرده كه مفاد هر دو اين اين

 .اندازه يك برج تمام بر نقاط چهارگانه مقدم است

اند و دسته  اند يك برج و نيم مبادى فصول را بر نقاط اربعه مقدم دانسته آن دسته از طبيعين كه خيلى غلو كرده

ازه نصف ديگر از آنان كه خيلى از حقيقت دور بودند مبادى اين فصول را از هنگامى كه آفتاب از معدل النهار به اند

اند و بدين سبب از متعارف بشر و از آن معانى كه نامهاى اين چهار فصل بر آن  يابد دانسته ميل كلى خود ميل مى

 .اند و اين آراء با اختالفاتى كه دارد در اين جدول محصور است وضع شده بسيار دور گشته

 424: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

  در آنجدول فصول با اختالف آراء 

 421: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

  بازارهاى معروف اعراب جاهليت

گشت كه معروفترين آن  اعراب جاهلى را در اوقاتى از ماههاى نسئى شده بازارهايى در بالد مختلفه عربستان بپا مى

 .بقرار ذيل است

گويد كه اين بازار از غره ربيع االول تا  -ابو جعفر محمد بن حبيب بغدادى در كتاب مجير مى -سوق دومة الجندل

اى و يا  اى بروى كاال بود و چون قبيله ريزه گشت و طريقه خريد و فروش در اين بازار با انداختن سنگ نيمه آن بپا مى

پسنديد و سنگى بر متاع پرتاب مينمود معامله او الزم و  شدند و هركس كه آنرا مى اى بر گرد متاعى جمع مى دسته

 .گشت ازان او مىكاال 

بتشديد شين و قاف كه از روز اول از جمادى االخره بپا ميشد و از ترس اينكه دروغى نگويند طريقه  -سوق مشقر

 .خريد و فروش در اين بازار با ايماء و اشاره بود

 .انجاميد گشت و پنج روز بطول مى بچيصاد كه از دهم رجب بپا مى -سوق صحار

 .شد رجب بپا مى كه در آخرين روز -سوق دبا

 .ريزه بر متاع بود شد و طريقه دادوستد در اين بازار نيز با پرتاب سنگ كه از نيمه شعبان بپا مى -سوق شحر

 .كه از روز اول رمضان تا دهم نوبت آن بود -سوق عدن

 .از نيمه رمضان تا آخر اين ماه طول ميكشيد -سوق صنعاء

اظ در اعالى نجد و نزديكى عرفات بود و اين دو بازار در يك روز كه آخر رابيه در حضر موت و عك -سوق رابيه و عكاظ

گشت و عكاظ بزرگترين بازار عرب بود و قريش و هوازن و غطفان و اسلم و عقيل و مصطلق و  ذى القعده باشد بپا مى



ر آن بپا بود و چون احابيش و جمعى از مردم طبقه سوم در آنجا گرد ميآمدند و اين بازار از نيمه ذى القعده تا آخ

 گشت از آنجا هالل ذى الحجه ديده مى
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انجاميد سپس به منا ميرفتند  -آمدند كه بعكاظ نزديك است و اين سوق تا روز ترويه بطول مى به ذى الجماز مى

شد و از آنزمان كه خداوند اسالم را  آن بپا مى سپس بازار نطات در خيبر و بازار حجر در يمامه از از غره محرم تا دهم

 .240 در جهان آشكار نمود همه اين بازارها تعطيل گشت
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 كند بندند بحث مى فصل بيستم در روزهايى كه مسلمانان بكار مى

سبب اينكه تازيان باين كار قيام  بندند حقيقت نسى و مسلمانان ماههاى عربى را كه نسئى نشده باشد بكار مى

منها اربعة حرم فال : اند چنانكه خداوند فرموده است كردند بيان كرديم و چهار ماه از اين شهور را حرام دانسته مى

نامند و اين همان ايام است كه ايزد  تظلموا فيهن انفسكم و شوال و ذو القعده و دهه اول ذيحجه را شهور حج مى

و از اين سبب اين   حَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَال رَفَثَ وَ ال فُسُوقَ وَ ال جِدالَ فِي الْحَجِالْ :تعالى گفته

ايام را ماههاى حج گفتند كه پيش از آن جايز نيست كه حاجيان احرام ببندند و اصحاب مذاهب فقهى را در اين باب 

شود و بعالوه فقها در كتب فقهى ذكر  ه اگر بخواهيم آنها را نقل كنيم كتاب طوالنى مىبا يكديگر اختالفاتى است ك

 .اند كرده

  با آنكه ماههاى حج دو ماه بيش نيست چرا قرآن شهر را جمع بسته و اشهر گفته است

وز زايد را از اين سبب با آنكه اشهر دو ماه بيشتر نيست جمع گفته شده و حال آنكه سزاوار تثنيه است كه ده ر

از روز اضحى تا دهم  «فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» :فراگيرد و اما ماههاى عهد را كه خداوند درباره آن فرموده

ربيع االخر است زيرا على عليه السالم در موسم روز عيد قربان سوره برائت را خواند، و مسلمانان را در اين ماهها 

  د تعظيمروزهايى است كه مور
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 .آنان است

 روز عاشورا پيش از واقعه كربال روزى خجسته بود و واقعه طف اينروز را براى مسلمانان واقعى نامبارك گردانيد

                                                           
  در اين بازارها كه مجامع قبايل بود شاعران و خطبا نيز محصول فكرى خود را عرضه ميداشتند و خطبه معروف قس بن ساعده و اشعارى زياد از -( )  49 

است و آثار ادبى معاصران را شنيده و پس از انقراض اين اسواق با ظهور اسالم    رفته آن مجامع بيادگار مانده و پيغمبر ما در جوانى به سوق عكاظ مى
  بنى اميه كه طرفدار دوره جاهليت بودند از نو نظير اين بازارها را گشودند و مردم را با شنيدن اشعار فرزدق و جرير كه در هجاى يكديگر

 .و علم رفتن ساليانى دراز مشغول كردنداند و ديگر شاعران هرزه درا از اوضاع كشور و پى حقيقت   گفته



شورا و در روز اول آن مورد تعظيم مسلمانان است زيرا آغاز سال است و روز نهم آن تاسوعا نام دارد بر وزن عا -محرم

باشد و از پيغمبر روايت  گيرند و روز دهم آن عاشوراست و فضيلت اين روز مشهور مى اين روز پارسايان شيعه روزه مى

« ايها الناس سارعوا الى الخيرات فى هذا اليوم فانه يوم عظيم مبارك قد بارك اللّه فيه على آدم»اند كه فرمود  كرده

دانستند تا آنكه قتل حسين بن على بن ابى طالب در اين روز اتفاق افتاد و او  م مىملت اسالم همواره اين روز را معظ

و يارانش را از راه بستن آب بر آنان، گذراندن از دم شمشير، آتش در خيام حرم، بر نيزه كردن سرها، اسب دوانيدن 

ن تاريخ مسلمانان عاشورا را شوم اند از ميان بردند و از اي بر اجساد، كه در هيچ امتى با اشرار خلق چنين نكرده

دانستند ولى بنى اميه در اين روز لباس نو پوشيدند و زيب و زيور كردند و سرمه بچشم خود كشيدند و اين روز را 

ها دادند و تا زمانى كه ايشان بودند اين رسم در توده مردم  عيد گرفتند و عطرها استعمال كردند و مهمانيها و وليمه

ى اينكه پس از انقراض ايشان باز هم اين رسم باقى ماند ولى شيعيان از راه تأسف و سوگوارى به حت 214پايدار بود

كنند و تربت مسعود حسين را در  سرايى مى قتل سيد الشهدا در مدينة السالم و بغداد و شهرهاى ديگر گريه و نوحه

ه آوردند دختر عقيل بن ابى طالب از خانه نمايند و چون خبر كشته شدن حسين را بمدين كربال در اين روز زيارت مى

 :بيرون آمد و اين اشعار را برخواند

  ماذا تقولون ان قال النبى لكم
 

  ماذا فعلتم و انتم آخر االمم

  بعترتى و باهلى بعد مفتقدى
 

  نصف اسارى و نصف ضر جوابدم

  ما كان هذا جزائى اذ نصحت لكم
 

  ان تخلفونى بسوء فى ذوى رحمى
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گويند در اين روز بود كه خدا توبه آدم را  ابراهيم بن اشتر ناصر و ياور آل رسول اللّه در اين روز كشته شد و مى

پذيرفت و كشتى نوح در اين روز بود كه بر جودى فرود آمد و عيسى بن مريم در اين روز زاييده شد و موسى و 

روز نجات يافتند و در اين روز آتش بابراهيم برد و سالم گرديد و در اين روز چشم يعقوب بينا شد،  ابراهيم در اين

يوسف از چاه بيرون آمد، سليمان از نو بسلطنت خود رسيد، عذاب از قوم يونس برداشته شد، بدبختى و بيچارگى از 

اند يوم الزينة كه موعد سحره فرعون  گفته ايوب مرتفع گشت، دعاى زكريا مستجاب آمد و يحيى را بدو بخشيدند، و

اند اگرچه وقوع آن امكان عقلى دارد ولى  بود در وقت زوال اين روز است و اين اتفاقات را كه در اين روز ذكر كرده

 .اند با اهل كتاب مسالمت كنند اند و يا آنكه خواسته اى از عوام محدّثين بوده معلوم است كه ناقل آنها دسته

  ى عاشورا و اينكه واژه مزبور عبرى است ر كلمهتحقيقى د

                                                           
 اين است كه در زيارت عاشورا ذكر شده انه يوم قد تبركت به بنو اميه  -( )     



ايست عبرانى و معرّب يعنى عاشور كه دهم تشرى يهود باشد كه روزه آن روز كبور است و  اند كه عاشورا كلمه گفته

چون اين روز را بماههاى عربى نقل كردند در روز دهم اولين ماه اعراب شد چنانكه در ماههاى يهود هم در اولين ماه 

روز دهم است و روزه اين روز در سال اول هجرت بر مسلمانان واجب بود سپس صوم شهر رمضان كه واجب شد و و 

 .پس از آن بود اين حكم را نسخ كرد

دارند و پرسيد چه علت دارد كه  اند كه چون پيغمبر بمدينه آمد يهود را ديد كه روز عاشورا را روزه مى نيز روايت كرده

خداوند فرعون و پيروانش را در اين روز غرق كرد و موسى و يارانش را نجات داد پس : يريد گفتندگ امروز را روزه مى

پيغمبر فرمود كه ما بموسى از يهود سزاوارتريم و اصحاب خويش را امر كرد كه آن روز را روزه بدارند و چون روزه 

 .ودرمضان واجب شد ديگر پيروان را امر و نهى از روزه داشتن عاشورا نفرم
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  هجرت پيغمبر اسالم در دوشنبه اول ربيع االول بوده

اين روايت درست نيست چه، برخالف امتحان و تجربه است زيرا آغاز محرم در سال هجرت روز جمعه شانزدهم تموز 

روز يكشنبه . آن سال بدست آورديمسال نهصد و سى و سه اسكندرى بوده است و چون آغاز اول سال يهود را در 

شنبه نهم شهر ربيع االول  شود كه با روز بيست و نهم صفر موافق است و روزه عاشورا روز سه دوازدهم ايلول مى

گردد و هجرت نبوى در نيمه اول از شهر ربيع االول بود و از پيغمبر پرسيدند كه درباره روزه دوشنبه چه  مى

وز من متولد شدم و در همين روز به پيامبرى رسيدم و در اين روز بمن قرآن نازل شده و فرمايى؟ فرمود در اين ر مى

 .در اين روز نيز هجرت كردم

گويند در روز دوم ربيع االول و جمعى  سپس، علما اختالف كردند كه در كدام دوشنبه هجرت واقع شده برخى مى

هم آن ولى آنچه محل اتفاق است اين است كه در هشتم گويد روز دوازد -اى مى اند در روز هشتم آن و دسته گفته

ربيع االول بود و جايز نيست كه در روز دوم و دوازدهم باشد زيرا چنانكه گفتيم اول ربيع االول در آن سال روز 

دوشنبه بود و بنابراين پيغمبر يك روز پس از عاشورا بايد بمدينه آمده باشد ولى عاشوراى يهود جز چندين سال كه 

توان گفت  افتد و چگونه مى كند قبل از آن سال و يا بيست و چند سال پس از اين موعد اتفاق نمى ز اندى تجاوز نمىا

كه روز عاشورا را بواسطه اتفاق با دهم آن سال پيغمبر روزه گرفت تا وقتى كه از اول شهور يهود كه با اين روز اتفاق 

ز در سال دوم از هجرت روز عاشورا روز شنبه از ايلول بود و نهم ربيع افتد باول شهور عرب نقل نكرده باشند و ني مى

اند اين دو در يك روز بود محال است و اما اينكه يهود  پس در نتيجه اينكه جمعى از اهل تاريخ گفته 211 االول

فتم از ايام گويند خداوند فرعون را در اين روز غرق كرد خالف تورات است ريرا در روز بيست و يكم نيسن كه ه مى

شنبه بيست و دوم آذار  فطير است فرعون غرق شد و اول فصح يهود پس از قدوم پيغمبر عليه السالم بمدينه روز سه

  سال
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 .كتاب افتاده دارد -( )     



شد و روزى كه خداوند فرعون را غرق كرد  نهصد و سى و سه اسكندرى بود كه با روز هفدهم ماه رمضان موافق مى

 .شود پس براى اين روايت وجهى نخواهد بود بيست و سوم ماه رمضان مى

 .در روز شانزدهم بيت المقدس قبله مسلمانان شد و در هفدهم اصحاب فيل به مكه وارد شد

را بشهر شام وارد كردند و يزيد آن سر را پيش روى خود گذاشت و با چوبى كه ( ع)در روز اول آن سر حسين  -صفر

 :خواند زد و مى به لبهاى حسين مىدر دست داشت 

  لست من خندف ان لم انتقم
 

  من بنى احمد ما كان فعل

 ليت اشياخى ببدر شهدوا
 

  جزع الخزرج من وقع االسل

 فاهلوا و استهلوا فرحا
 

  ثم قالوا يا يزيد ال تشل

  قد قتلنا القرن من اشياخهم
 

 212 و عدلناه ببدر فاعتدل

 

 اين روز كشته شد و در كنار فرات او را بدارى آويختنداما زيد بن على در 
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و در شانزدهم ناخوشى پيغمبر شروع شد و اين مرض  218سپس كالبدش را سوزانيدند و خاكسترش را در آب پاشيدند

كردند و در همانجا دفن نمودند و  باعث مرگ ايشان شد و در روز بيستم آن سر حسين عليه السالم را ببدنش ملحق

                                                           
ه از  گويد ايكاش آنانك اين اشعار را يزيد پس از واقعه جنگ حره كه در آخر اين فصل ذكر شده سروده و دليل بر آن اين است كه مى  -( )     

هاى من ناله ميكنند و چون من رؤساى انصار را   ها كه انصار باشند زير نيزه خاندان من در بدر كشته شدند امروز بودند و ميديدند كه چطور خزرجى
اشد ابدا  كشتم و با كشتگان بدر بسنجيدم درست تعادل شد و اگر بنا بگفته بيرونى و جمعى مورخان هنگام چوب زدن بدندان مبارك حسين گفته ب

و    تناسب نخواهد داشت و معلوم است اوس و خزرج دو قبيله بودند قحطانى كه انصار را تشكيل ميدادند و يك سال پيش از حدوث واقعه سروده شده
 :اين ابيات را يزيد بر وزن شعرهاى ابن زبعرى گفته كه يكى اين است

 z\E\E\ خبر جاء و ال وحى نزل  z\لعبت هاشم بالملك و ال     \
اوس مطابق تحقيق ات اخير در زبان يمنى بمعناى گرگ است و اويس بچه گرگ ميشود و عجب اين است كه اويس نيز يمانى بوده و بچه گرگ در  

 :ذويب هذلى از شاعران معروف است و راجع به اويس بهترين شعر در ف ارسى اين است -عربى حجاز ذويب است و ابو
 z\E\E\ چون اويس قرنى نزد رسول مدنى  z\ بدنى  دارم و بعد قرب روحى بتو مى     \

     ( )- 
 z\E\E\تبكيه اطراف سيوف حداد z\ منخرق السربال يشكو الوجى z\ و لم ارمهديا على الجذع يصلب z\صلنبا لكم زيدا على جذع نخلة     \



زيارت اربعين راجع باين روز است و بدين سبب اين زيارت را اربعين گويند كه چهل نفر از اهل بيت او پس از 

 .مراجعت از شام قبرش را زيارت كردند

و همان جامه در روز بيست و سوم اين ماه مأمون الرشيد لباس سبز را پس از آنكه پنج ماه و نيم پوشيد ترك كرد 

عباس بر او شوريدند از نو پوشيد و در روز بيست و چهارم پيغمبر با ابى بكر  -سياه را كه شعار عباسيان بود چون بنى

 .به غار رفت

و . روز بيست و چهارم پيغمبر از مكه هجرت كرد و با ابى بكر صديق رضى اللّه عنه به غار رفت و از كافران پنهان شد

 :را در اين آيه يادآور شدهخداوند اين دو تن 

ولُ لِصاحِبِهِ ال تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ إِذْ يَقُ»

 .على رسوله «فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ

  ولماه ربيع اال

روز اول آن دوشنبه بوده كه پيغمبر ما در طالع اسد و آن هشتمين طالع مولد او بنابر قول محمد بن جابر بتانى است 

گويد هنگام غروب آفتاب رحلت فرمود روز  كه در كتاب كسوفات گفته قبض روح شد ولى سالمى در تاريخ خود مى

 .عايشه دفن شد سوم آن چهارشنبه بوده و پيغمبر عليه السالم در خانه

روز هشتم پيغمبر عليه السالم به مدينه وارد شد و در خارج شهر بامداد روز دوم كه سنبله طالع آن بود وارد شد و 

 .شنبه نهم ربيع االول باشد به شهر وارد شد شب را در چادرگاهى بروز آورد و فرداى آنروز كه روز سه

 .روز دهم با خديجه تزويج فرمود
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دانيم كه  روز دوازدهم كه دوشنبه بود حضرت رسول صلى اللّه عليه از مادر زاده شد و از تاريخ والدتش جز اين نمى

شب دوشنبه ربيع االول بود اما چندم ماه بود معلوم نيست و در آن اختالف است چنانكه در مبعث او نيز اختالف 

 .است

كند كه او آن شب كواكب را تقويم كرد و طالعى  رار از محمد بن موسى خوارزمى حكايت مىابو معشر در كتاب اس

نيافت كه مولود آن سزاوار نبوّت باشد مگر وجه اول از ميزان هنگام سحر و در اين وقت بايد كه آفتاب در اواخر برج 

از ديماه سال چهل و يك سال از گويد كه حضرت رسول روز دوشنبه كه روز خور  و ما شاء اللّه مى. عقرب باشد

سلطنت انوشروان گذشته باشد در اولين ساعت هفتم كه خورشيد در ميان آسمان است والدت يافت و در چنين 

 .وقتى بايد سرطان طالع باشد



دانم ما شاء اللّه چگونه چنين حكايتى را باور داشته و حال آنكه به اجماع اصحاب اخبار موقع والدت آنجناب  نمى

گويد كه نبى اكرم شب بيست و دوم نيسان هشتصد و هشتاد  بوده و محمد بن جابر بتانى در كتاب كسوفات مى شب

و دو اسكندرى از مادر والدت يافت و دالئل ماخوذ از مقدار عمر آن حضرت اقتضا دارد كه طالع بيستم درجه جدى 

نگامى كه به تسيير مقدار عمر او بپردازيم درست تواند وقت ديگر باشد چه اگر آن نباشد ه باشد و جز اين وقت نمى

آيد ولى چگونگى اين كار را در كتابى كه در نمودار است و بعدا بايد بنويسم و نامش را ارشاد به تصحيح  درنمى

گويد كه پيغمبر شب دوشنبه دوازدهم رمضان  ام بيان خواهم كرد و سالمى در كتاب تاريخ خود مى مبادى گذاشته

دم از مادر زاده و اختالف در تاريخ والدت او براى اين است كه كسى نبود چنين دقائقى را  هنگام سپيدهعام الفيل 

 .بنويسد و نگاه دارد

اند ميالد آن جناب روز دوم ربيع االول و برخى  حمزه اصفهانى در كتاب تواريخ كبار االمم نوشته است كه برخى گفته

 داند روز هشتم بوده و جمعى برآنن گفته
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اند كه سال چهلم از  سيزدهم است ولى در اين اختالفى نيست كه روز دوشنبه است و در نيمه اول اين ماه و گفته

 .اى برآنند كه چهل و يكم و جمعى بر اين قولند كه سال چهل و سوم بوده پادشاهى انوشروان بوده و دسته

آورتر  و شگفت. ايم اند ما در پيش آورده اند و آنچه را كه گفته كه در هجرت هم اختالف كردهولى تعجب در اين است 

اند و  اى دوازدهم دانسته از آن اختالف مسلمانان در وفات پيغمبر است برخى آنرا دوشنبه دوم ربيع االول و دسته

سال و جمعى برآنند كه شصت و سه  اند شصت و دو اند هنگام رحلت شصت سال داشته و قومى بر اين عقيده گفته

دهم كه اين اختالفها را براى  سال داشته و قومى هم ناطق است كه شصت و پنج سال و من شكى بدل راه نمى

ها بيزارند و حق  گونه بددلى دهد و خداوند و رسولش از اين اند كه جز كفر خالص بار نمى افتراق مسلمانان ساخته

كافران به نعمت خود را كافيست و در روز چهارم مرگ يزيد بن معاويه، كه لعنت خدا بر او تعالى به تنهايى معاندان و 

 .باد، روى داد

 ربيع االخر

روز سوم آن حجاج بن يوسف كه هنگام محاصره عبد اللّه بن زبير در خانه كعبه آنجا را آتش زد و اين بيت را 

 :سرود مى

  اما ترون ساطعا غباره
 

  ن جارهو اللّه فيما يزعمو

 

 .و خانه كعبه آتش گرفته و ديوارهايش ريخت

 .روز چهاردهم وجوب نماز براى مقيم و مسافر تقدير و بيان شد



  جمادى االولى

 .روز هشتم آن مولد امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السالم است

 .روى داد 214روز يازدهم جنگ جمل كه در آن ماده گربه بچه خود را خورد
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  جمادى االخره

 .روز سوم حضرت فاطمه زهرا قبض روح شد و در بيستم، آن حضرت والدت يافت

 .214 روز هشتم وفات ابى بكر صديق رضى اللّه عنه است

 .روز پانزدهم ابن الزبير كعبه را به دست خود منهدم ساخت

  شعبان

ب والدت يافت و در پنجم حسن بن على بنابر نقل سالمى زاده شد و سيزدهم و روز سوم حسين بن على بن ابى طال

چهاردهم و پانزدهم اين ماه ايام البيض نام دارد و شب پانزدهم اين ماه شب بزرگ است و ليلة الصك و ليلة البرات 

ه ملك موكل به گرفتن ارواح اند كه صورت افرادى را كه در آن سال بايد بميرند ب نام دارد و عوام مردم بر اين عقيده

 .دهد مى

روز پانزدهم پيش از عصر قبله از بيت المقدس به كعبه انصراف و تحويل يافت پس از آنكه هيجده ماه به سوى بيت 

مانان را و مسل .«وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» :خواندند اين آيه نزول يافت المقدس نماز مى

امر كرد كه كعبه و مقام ابراهيم را در هرجا باشند قبله خود گردانند و از آنوقت كعبه قبله مسلمانان شد و هر امتى را 

اما يهود را موسى امر نكرد كه به جهت خاص توجه كنند و حال آنان چنان بوده كه خداوند « وجهة هوموليها»

و تا زمان داود عليه السالم بر اين حال بودند و داود آنانرا امر كرد كه به بيت  «جْهُ اللَّهِفَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَ»  فرموده

 .المقدس به هنگام نماز رو كنند و از آن وقت اين شهر قبله آنان گشت

ب اند كه به بهشت توجه كنند و به آنجا محل طلوع آفتا اما قبله مسيحيان مشرق اعتدال است زيرا آنان مأمور شده

 .كند داللت مى

                                                           
ى به عائشه است كه حد اكثر بيوف ايى را نسبت به پسر عم  خورد و مقصود بيرونى از راه كنايه تعريض در حيوانات تنها گربه بچه خود را مى -( )  1  

 :پيغمبر و برادرخوانده و داماد او بجا آورد و امير الشعرا شوقى مصرى در ذم دنيا بسيار نيكو سروده
 z\E\E\و ما ولدت و تنتظر الجنينا z\فيالك هرة اكلت بنيها     \
 .شمارند دين را بر حق مىابو ريحان شيعه زيدى بوده و آنان خلف اى راش  -( )  4  



 دانند و مجوس قبله خود را خورشيد اما سامره كوه بر يك را قبله خود مى
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خوانند و نيز به سوى آتش و آب و جميع  دانند و هنگام طلوع و غروب و نصف النهار به سوى خورشيد نماز مى مى

 .كنند تسبيح و تنزيه مىخوانند و خداوند را  مخلوقات نماز مى

  رجب

روز غره اين ماه نوح داخل كشتى خود شد و روز اول آن فتح يرموك است و در روز چهارم امير المؤمنين با معاويه 

و روز بيست و ششم كه دوشنبه بود  211اند روز هفتم داود را خداوند امتحان كرد در صفين روبرو شد و برخى گفته

و سالمى گويد مبعث روز دوشنبه دهم ربيع االولى بوده و در شب روز بيست و هفتم مبعث سوم عليه السالم است 

 .پيغمبر از مسجد الحرام تا مسجد اقصى سير شبانه كرد

 .روز هشتم آن مولد على بن ابى طالب است و روز پانزدهم حرب الجمل روى داد -جمادى االولى

مودند و در روز نهم وفات ابو بكر صديق روى داد و در روز روز سوم اين ماه فاطمه زهرا رحلت فر -جمادى آالخرة

 .پانزدهم ابن الزبير كعبه را با دست خود ويران ساخت

روز اول آن فتح يرموك روى داد و در روز چهارم على و معوية در صفين بهم روبرو شدند و در روز بيست و  -رجب

معراج است كه از مسجد الحرام بسير شبانه حركت ششم پيغمبر به نبوت مبعوث شد و در روز بيست و هفتم شب 

 .كرد

روز سوم آن حسين بن على از مادر زاييده شده و در روز پنجم حسن بن على بدنيا آمد و روز سيزدهم و  -شعبان

چهاردهم و پانزدهم ايام بيض نام دارد و شب روز پانزدهم ليلة البرات نام دارد و در اين روز قبله مسلمانان از بيت 

 .المقدس به كعبه انصراف يافت و پيغمبر سرگرم به نماز بود كه خداوند در ميان نماز او را امر بانصراف كرد

  روزه اين ماه بر مسلمانان فرض و واجب است و روز ششم آن حسين -رمضان
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مادر زاييده شد روز هفتم اين ماه مأمون الرشيد جامه سبز  بن على بنا بگفته جميع اهل تاريخ، به استثناى سالمى از

دربر كرد و خديجه عليه السالم در روز دهم اين ماه وفات كرد و در روز هفدهم عبد الرحمن بن ملجم مرادى ملعون 

ى داد و تيغ خود را بر فرق على بن ابيطالب نواخت و سر مبارك او را شكاف داد و در بامداد روز هفدهم وقعه بدر رو

اند كه اين قضيه در روز هفدهم بود ولى اين گفته درست نيست زيرا بنابر تواتر اخبار اين وقعه روز  برخى گفته

دوشنبه سال دوم از هجرت بود و چون ما براى اين سال آغاز رمضان را بدست آوريم خواهيم ديد كه روز شنبه بوده 

                                                           
 .شرح اين امتحان در سوره و الصاف ات آمده به تف اسير رجوع فرماييد -( )     



نوزدهم فتح مكه روى داد و پيغمبر عليه السالم حج را اقامه شود و در روز  و دوشنبه مطلوب ما روز هفدهم مى

نفرمود زيرا ماههاى عربى بسبب نسئى از مكان اصلى خود زايل شده بود و مدتى درنگ فرمود تا آنكه اين ماهها به 

جاى اصلى خود برگشت سپس بحج پرداخت كه حجة الوداع نام اين حج است و نسئى را حرام كرده و در روز بيست 

و يكم امير المؤمنين عليه السالم وفان كرد و وفات على بن رضا بن موسى كاظم بن جعفر صادق بن محمد بن باقر 

بن على سجاد زين العابدين بن حسين سيد الشهدا بن امير المؤمنين على بن ابيطالب عليه السالم در اين روز اتفاق 

گويد كه در روز بيست و دوم امير  ذى القعده بوده و سالمى مىاند وفات او در روز بيست و سوم  افتاد و و برخى گفته

المؤمنين على عليه السالم پا بدين جهان گذاشت و در روز بيست و پنجم ابو مسلم عبد الرحمن بن مسلم دعوت به 

 اند كه برقعى على بن محمد بنى عباس را آشكارا ساخت و در روز بيست و ششم برقعى در بصره خروج كرد و گفته

اند كه برقعى على بن  بن احمد بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب بوده و جمعى گفته

اند كه حسن بن زيد صاحب طبرستان پس از آنكه برقعى  -محمد بن عبد الرحيم بن عبد القيس بوده و حكايت كرده

رسش نمود كه تا حق در مطلب را بشناسد برقعى اى بدو نگاشت و او را از نسبى كه داشت پ در بصره خروج كرد نامه

 .«ليعنك من امرى ما عنانى من امرك و السالم»در پاسخ او نگاشت 

  چه قدر اين جواب موجز و مختصر است و چگونه حسن بن زيد را ساكت
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احمد فرمانرواى سيستان مانند است كه چون نوح بن  نمود و تا چه اندازه بجواب ولى الدوله ابى احمد بن خلف بن

يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالك فائتنا بما »: اى پر از تهديد بدو نگاشت در جواب نوشت منصور صاحب خراسان نامه

 .«تعدنا ان كنت من الصادقين

و اين اتفاق از  «رٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍخَيْ»  نامند و اين شب را خداوند فرموده شب بيست و هفتم اين ماه را ليلة القدر مى

اند كه در روايت آمده است كه ليلة القدر را در شب  ناحيه عوام الناس روى داده و در حقيقت مجهول است و گفته

هفدهم و نوزدهم بيابيد چه، وقعه بدر و فتح مكه و نزول فرشتگان مسوّمين در آن بوده و شايد هم اين قول صحيح 

 .«تَنَزَّلُ الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ» :گويند وند مىباشد زيرا خدا

اند كه در روز اول ماه رمضان صحف ابراهيم نازل شد و در روز ششم تورات بر موسى نازل گشت و در  نيز گفته

ل گرديد و در بيست و چهارم قرآن بر محمد دوازدهم زبور بر داود نازل شد و در روز هيجدهم انجيل بر عيسى ناز

پس به يقين دانسته شد كه نزول  «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ»  و درباره نزول قرآن خداى تعالى فرموده( ص)

وْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى عَبْدِنا يَ  ما أَنْزَلْنا عَلى» كنند قرآن در ماه رمضان بوده و جمعى از علما باين آيه استدالل مى

شود زيرا در اين روز بود كه لشكر اسالم و مكيان در بدر با يكديگر  بر اينكه نزول قرآن در روز هفدهم مى «الْجَمْعانِ

 .روبرو شدند



 اما تورات در پيش گفتيم كه در روز ششم از سيون نازل شد كه عيد العنصره باشد و اگر ماه رمضان با اين ماه

توان دانست زيرا سالى را كه تورات در آن نازل  اند متفق شده باشد ممكن است ولى صحت آن را نمى چنانكه گفته

اند انجيل در هيجدهم رمضان  كرديم و اما اينكه گفته شد معلوم نيست و اگر معلوم بود ما از راه حساب معلوم مى

  نازل گشته اين مطلب را كسى گفته است
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دانسته و اما نزول ديگر كتابهاى آسمانى به كلى مجهول است  آورى آن را نمى كه كيفيت انجيل و نظم و طريق جمع

 .211و ممكن نيست كسى بر اين مطالب وصول يابد

وحى خود شود و در اين روز خداوند جبرائيل را براى  روز اول آن عيد فطر است و روز رحمت ناميده مى -شوال

 .گويند در اين روز خداوند بهشت را آفريد برگزيد و نيز در اين روز به زنبور عسل صنعت شهدسازى را الهام كرد و مى

در روز دوم اين ماه روزه مستحبى است كه شش روز است متوالى و در روزه چهارم مباهله پيغمبر است با نصارى 

طمه را بجاى زنان با خود آورد و على بن ابيطالب را بنابر امر نجران كه حسن و حسين را بجاى پسراى خود و فا

اى ديگر غزوه احد در روز نيمه اين ماه بوده و  ايزدى بخود نزديك ساخت و در روز هفدهم غزوه احد است و بگفته

الب است حمزه نيز در اين روز كشته شد و پيغمبر از كشته شدن او بسيار اندوهگين شد و در روز نوزدهم وفات ابيط

 .و در روز بيست و سوم بگمان جمعى يونس را ماهى بلعيد

هاى خانه كعبه را  در روز پنجم آن كعبه از آسمان به زمين آمد و رحمت از آسمان بر آدم نازل شد و پايه -ذو القعده

نابراين قول ابراهيم و اسماعيل باال بردند و در روز چهاردهم آن بگمان جمعى يونس از شكم ماهى بيرون آمد و ب

يونس در شكم ماهى بيست و دو روز درنگ كرد ولى به عقيده نصارى چنانكه در انجيل ذكر شده سه روز بوده و در 

 .بيست و نهم بگمان جمعى بوته كدو براى يونس روييده شد

  در روز اول آن پيغمبر فاطمه دختر خود را به تزويج على بن -ذو الحجه
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گويند آن ده روزى كه خداوند وعده خود را با  ابيطالب درآورد و دهه اول اين ماه را ايام معلومات و حرم گويند و مى

 :گويد موسى اتمام نمود همين ده روز است چنانكه مى

ماه ذى القعده و مقصود از ده روز همين و مقصود از سى شب شبهاى  «ثَالثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ  وَ واعَدْنا مُوسى»

 .نامند دهه مذكور است و روز هشتم اين ماه را ترويه مى

                                                           
آورى شد و تورات هم چنين است بلكه مقصود   مقصود از نزول انجيل كتب موجود نيست تا بگوييم بعدا جمع شده چنانكه قرآن هم بعدا جمع -( )     

 .موجود بوده و به پيامبران نازل شده  آن آيات پراكنده است كه پيش از جمع



كردند و  گذارى آن است كه آب را از مكه بر روايا كه شتران آبكش باشند حمل مى گويند كه وجه اين نام جمعى مى

آورد و او از اين آب آشاميد تا آنكه سير شد و  اند كه چشمه زمزم را در اين روز خداوند براى اسماعيل بيرون نيز گفته

اند كه خداوند به موسى در اين روز در كوه طور تجلى فرمود چنانكه در قصه موسى ذكر شده و روز نهم اين  نيز گفته

نامند كه مردمى كه براى  ماه را عرفه گويند كه در عرفات روز حج اكبر است و از اين جهت اين روز را عرفات مى

شناسند و در اين روز خداوند ابراهيم را خلعت خلت بپوشانيد  آيند يكديگر را مى مناسك حج در كعبه گرد مى قضاى

كشند و  نامند و روز دهم اين ماه عيد اضحى است كه قربانيها و هدى را در اين روز مى و اين روز را يوم العفو نيز مى

گويند كه همين روز  ا خداوند بيك قوچ فديه گرفت و نيز مىآخرين روز حج همين روز است و در اين روز اسماعيل ر

خداوند صراط را براى حساب و قضاوت در اعمال بيافريد و روز يازدهم اين ماه يوم القر است زيرا مردم در اين روز در 

است و از  جويند و در روز دوازدهم يوم النفر است و ايام تشريق روز يازدهم و سيزدهم و دوازدهم منى استقرار مى

 .گويند اشرق ثبير كيما نغير اين جهت اين سه روز را ايام تشريق نامند كه اعراب مى

كشند تا آنكه آفتاب طلوع كند و اين همان روزهايى است  گويد وجه تسميه آن است كه هدى را نمى ابن اعرابى مى

  وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي  كه خداوند فرموده
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 .أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ

  اى به غدير خم اشاره

باشد و آن نام منزلى است  در روز هفدهم عثمان بن عفان رضى اللّه عنه كشته شد و روز هيجدهم عيد غدير خم مى

ت و از آن كه پيغمبر پس از حجة الوداع در آنجا فرود آمد و جهاز شتران را جمع كرد و بازوى على بن ابيطالب را گرف

 :آرى، فرمود: گفتند« اى مردم آيا من از خود شما به شما اولى نيستم؟»: جهازها باال رفت و فرمود

بر هركس كه من مولى باشم على موالى اوست؛ خداوندا؟ دوستدار على را دوست بدار و با دشمنانش دشمنى كن و 

واهند او را خوار و زبون كنند تو ايشان را خوار و ذليل كن كنند ايشان را يارى نما و آنانكه ميخ آنانكه على را يارى مى

اند كه پس از اين گفتار سر مبارك خود را  روايت كرده. «رود حق و حقيقت را با او بگردان و از هر راهى كه على مى

 :بسوى آسمان بلند كرد و سه مرتبه گفت

اين ماه امير المومنين در حال ركوع انگشتر خويش را خداوندا آيا مأموريت خود را رسانيدم، و در روز بيست و چهارم 

به سائل بخشيد و در روز بيست و پنجم عمر بن خطاب كشته شد و سوره هل اتى در اين روز نازل شد و در روز 

 .بيست و ششم استغفار به داود نازل گشت

قتل عام و هستى آنان را به يغما  در روز بيست و نهم وقعه حره اتفاق افتاد و در اين جنگ بنى اميه اهل مدينه را

ناموسى نمودند و هر آنكس را كه پيغمبر از اين اوباش  درازى كردند و بسيار بى بردند و به زنان مهاجر و انصار دست

كه اعمال قبيحه را در مدينه كردند لعنت كرد خداوند نيز لعنت كناد و ما را در شمار مردمى گرداناد كه به اعمال 

 .نهايت بر او باد دهنده و يار است و سپاس بى دهند و او بهترين توفيق مىفساد رضايت ن
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 كند و در طلوع و غروب آن و صور اين منازل گفتگو مى 213 فصل بيست و يكم در منازل ماه

ند و در خور دانش ما بود و وعده داده اكنون موقع آن فرارسيد كه ديگر لب از گفتار فروبنديم، و آنچه از ما پرسيد

بوديم كه پاسخ گوييم به وعده خود وفا كرديم و فوق كل ذى علم عليم، و براى تكميل اين فن جز شناسايى طلوع 

منازل ماه در روزهاى سال خورشيدى چيز ديگرى باقى نماند، و اين بحث براى عموم منفعتى كه دارد از معرفت به 

هاى  روى، سخن خود را به كليات اين مبحث و سرچشمه شود ازاين نتقال منازل قمر حادث مىاحوال طبيعى كه به ا

  اين باب سوق
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كنيم، مانند  اند از كتابهايى كه در همين معنى تأليف گشته التقاط مى دهيم و قدرى از امثال كه در اين باب گفته مى

اب ابراهيم بن سرى زجاج و ابى يحيى بن كناسه و ابى حنيفه دينورى در انواء و كتاب ابى محمد كتاب كلثومى و كت

 .جبلى در علم مناظر نجوم و كتاب ابى الحسين صوفى در كواكب ثابته و ديگر كتابهاى مربوطه باين باب

  در تقسيم منازل ماه ميان هنديان و اعراب اختالف است

اند، پس در نتيجه،  مار منازل ماه، كه نزد ايشان بيست و هفت منزل است، قسمت كردههنديان فلك را به ش: گوييم

فلك هم بيست و هفت پاره تقسيم شده و هر پاره از فلك كه منزل قمر باشد تقريبا سيزده درجه و ربع درجه است، 

راى هر حال و حاجتى و هنديان احكام نجومى خود را به حلول ستارگان در رباطات كه معروف به حفور است و ب

كشد و از دايره غرض بيرون است و در كتب  كنند، و حكايت اين مطلب بدرازا مى جداگانه مفروض شده استخراج مى

 .باشد احكام تنجيم موجود و معروف مى

اند پس هر منزلى تقريبا دوازده درجه و پنج ششم درجه است  اما اعراب فلك را به بيست و هشت منزل قسمت كرده

 :شود و يكى از گويندگان ايشان چنين گفته در هر برجى دو منزل و ثلث منزل از منازل قمر واقع مىو 

 عدتها لمن اراد عدها
 

 عشرون نجما و ثمان بعدها

  تكون فى البرج من المنازل
 

  منزلتان بعد ثلث كامل

 لها حساب و لها انواء
 

 يدور لها الصيف و الشتاء

                                                           
ماه مانند آفتاب روى منطقة البروج حركت نميكند بلكه حد اكثر بطور تقريب پنج درجه عرض دارد و كواكبى كه در مسير حركت   -( )  5  

هاى   ند پس منازل قمر جايگاهها و خانهگانه از حمل و ثور الخ معروف گذرد بروج ناميده ميشود و بروج دوازده خورشيدند و در حركت ظاهرى از آنها مى
داد به شناسايى   ماه است از كواكب ثابت و اعراب كه بدوى بودند براى حوادث جوى از باد و باران كه در اين منازل هنگام رسيدن ماه روى مى

همه اشاره باين منازل معروف و   E\(قَدَّرَُه َمنازِلَ ) i\يا E\(َو اْلقََمَر قَدَّْرناُه َمنازِلَ ) i\ اين منازل و كواكب آن نيازمند شد و منازل مذكور در قرآن
 .ه استشناخته شده نزد اعراب است و هنديان هم منازل داشتند كه كه با منازل اعراب فرق داشت و بيرونى در اين فصل و فصل دوم فرق آنها را گفت



 

اند، زيرا مقصود اعراب از  برند غير از آن است كه هنديان مورد استفاده قرار داده منازل به كار مىآنچه اعراب از اين 

اين كار شناسايى احوال هوا در ازمنه و معرفت حوادث جوى در فصول سال است و چون تازيان قومى بودند امى و 

ناسند اين بود كه منازل ماه را به كواكب ثابته كه توانستند كه اين منازل را به جز با ديدن از راه ديگر بش بيسواد نمى

 افتد نشانه گذاشتند زيرا، در آن منازل اتفاق مى
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شود مگر اينكه مدتهاى دراز بگذرد و اعراب هم مردمى نبودند كه اين قبيل  كواكب ثابته از آن منازل زايل نمى

عارى در اين باب سرودند و اسجاعى انشا كردند و آن تأثير طبيعى را كه در طلوع هريك مطالب را بفهمند؟ سپس اش

 210دهد، براى اينكه حفظ آن آسان باشد، در اين اشعار و اسجاع ذكر كردند از منازل مطابق تجربه و امتحان روى مى

 :دگوي و در احوال زندگى خود بدان اشعار تمثل جستند مانند اينكه يكى از ايشان مى

 اذا ما قارن القمر الثريا
 

 لثالثة فقد ذهب الشتاء

 

پروين كه تقريبا در درجه دهم برج ثور است تا درجه پانزدهم آن، چون ماه در شب سوم : معناى شعر اين است

مقارن آن گردد دورى ماه از آفتاب تقريبا چهل درجه خواهد بود و آفتاب در اين موقع در اول حمل جاى خواهد 

 :ت و باز مثل اينكه ديگرى گفته استداش

 اذا ما البدرتم مع الثريا
 

 اتاك البرد اوله الشتاء

 

بيان شعر آن است كه چون ماه در استقبال با پروين مقارن گردد آفتاب در نصف عقرب خواهد بود و آن روزها اوايل 

 سرماست و ديگرى گفته؛

 اذا ما قارن الدبران يوما
 

  لتمامال ربع عشرة قمر ا

  فقد حف الشتاء بكل ارض
 

  قوارس موذنات باحتدام

                                                           
) گويد بزرگترين آرزوى من طلوع شعرى است يعنى تابستان شود اسكندرى مىمثل اينكه در مق الة الشعراى مق امات بديع همدانى ابو الفتح   -( )  9  

 (اقصى امانى طلوع الشعرى



  و حلق فى السماء البدر حتى
 

  تقلص ظل اعمدة الخيام

 و ذلك فى انتصاف اليل شطرا
 

  و يصفو الجومن كدر الغمام

 

ل خواهد چه، آفتاب در اين وقت در قلب برج عقرب است و در اين هنگام آغاز سرماست و ميل درجه ماه بسوى شما

گردد و چون ماه به  افتد كه عرض ماه از فلك البروج به جهت ميل، با روؤس اعراب مسامت مى بود و بسا هم اتفاق مى

 شود و وسط السماء رسد سايه هر چيزى در اين وقت كه نيمه شب است ناپديد مى
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 :ديگرى گفته

 يلةاذا ما هالل الشهر اول ل
 

  بد العيون الناس بين النعائم

 اتتك رياح القرمن كل وجهة
 

  و طاب قبيل الصبح كور العمائم

 

 :زيرا آفتاب در اين وقت در اول قوس است و باز چنانكه ديگرى گفته

  و قد بر دالليل التمام باهله
 

 و اصبحت العواء اللشمس منزال

 

 .دهد كواكب عواء حوالى اعتدال خريفى است واهى مىزيرا چنانكه جدول مخصوص بدين كار گ

اگر من بخواهم كه اين قبيل ابيات را در اين كتاب ذكر كنم و اسجاعى را كه اعراب در طلوع هر منزل از منازل ماه 

را آنانكه  شوم و بايد غرائب لغات آنها را هم ذكر كنم و اين بار گران اند ايراد نمايم، به شرح معانى آن نيازمند مى گفته

 .اند اند از دوش من برداشته در انواء كتابى نوشته

  در تخطئه عقيده تازيان و بحث در اين موضوع با منجمى در رى و اهانت آن منجم به بيرونى

خبر بودند كه تأثيرات به اجرام  چون تازيان تأثيرات را به طلوع كواكب و غروب آن نسبت دادند و از علوم طبيعى بى

طلوع خود اجرام وابستگى دارد نه بجايگاه آنها و نقاط فلك و حلول آفتاب در آن، اين بود كه به مانند كواكب و 



حكايتى كه در شعراى يمانى گفته شد، كه بقراط در زمان خود مردم را هنگام طلوع آن از فصد نهى كرده، معتقد 

 .گفته احمد بن فارس است آورد كه مصداق شدند و اين فصل يكى از حاالت گذشته من را بياد مى

 214 قد قال فما مضى حكيم
 

  ما المرء اال با صغريه
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  فقلت قول امرء لبيب
 

  ما المرء اال بدرهميه

  من لم يكن معه درهماه
 

  لم تلتفت عرسه اليه

 و كان فى ذله حقيرا
 

  يبول سنورهم عليه

 

در رى شخصى را  211 ن است روزگارى را كه از ساحت مبارك دور بودم و از سعادت خدمت شريف محرومشرح قصه آ

بست تا از رباطات و جفور  ديدم كه در شمار علماى نجوم بود و مقارنات كواكب را كه به منازل منسوب بود بكار مى

اب در خالف اين كار است و طبيعتى صو: آن احكام استخراج كند و حوادث جورا بدين طريق بشناسد من بدو گفتم

اند، همينقدر كه از  كه به نخستين منزل ماه و خواص آن و آنچه هنديان از ارتباط آن منزل با منزل ديگر ذكر كرده

گردد چنانكه احكام برج حمل بانتقال صورت آن  اوايل برج حمل كوكب آن زايل شد اين طبيعت زائل و برطرف نمى

 .شود منتقل نمى

تر از من بود، از راه تحقير  اش پايين مذكور وقتى كه اين حرف را شنيد با آنكه در كليه اطالعات خويش مرتبهمنجم 

بينى خود را باال كشيد و گفته مرا تكذيب كرد و چون تفاضل من با او در دارايى و فقر بود كه مناقب شخص با فقر 

ار اين منجم بر من تكبر و نخوت فروخت و من در آن گردد، بسي شود و مفاخرش بدل به معايب مى جزو مثالب مى

وقت از جميع جهات گرفتار و پريشان بودم، پس از آنكه قدرى از پريشانى و گرفتارى من كاسته شد گفته مرا 

 .تصديق نمود

                                                           
گردد، يكى دل است و ديگرى زبان ولى من   يعنى در روزگاران گذشته حكيمى گفته است كه انسان به دو چيز كوچك خود شناخته مى -( )     

تنها به دو درهم خود شناخته ميشود و كسى كه دو درهمش همراه نباشد عيال او بدو التف ات  گويم كه آدمى   مانند مرد دانا و خردمندى سخن مى
 .اى حقير و ناچيز خواهد شد كه گربه خانه او هم بر او بول خواهد كرد كند و از ذلتى كه در خانواده خود خواهد ديد به اندازه نمى
 ا بيرونى باو هديه كردهمخاطب اين عبارت شمس المعالى است كه اين كتاب ر  -( )     



آمد  مى نبايد اين مطلب پوشيده بماند كه اگر اعتماد بر شناسايى تأثيرات طلوع اجرام اين ستارگان به رؤيت بود الزم

كه ازمنه هم بانتقال اين كواكب انتقال جويد و نيز هر اقليمى با اقليم ديگر تفاوت يابد و بهمانچه در معرفت ظهور 

شديم وليك  گشتيم در اينجا هم نيازمند مى كننده نيازمند مى كواكب متحيره و اختفاء آن از ضروب اعمال خسته

پوشاند و  ن آفتاب در يكى از اين منازل حلول كند آن منزل و منزله پيش را مىمعناى طلوع منازل اين است كه چو

 منزل سوم ميان طلوع فجر
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 :كند چنانكه گفته است كه ابن الرقاع وصف نموده بطور معكوس طلوع مى و آفتاب هنگامى

 و ابصر الناظر الشعرى مبينة
 

  لصبح تنصرفلمادنى من صلوة ا

 من حمرة ال بيضاض الصبح اعرفها
 

  فقد عال الليل منها فهو منكسف

  ال يياس الليل منها حين تتبعه
 

  و ال النهار بها لليل يعترف

 

 شود يعنى چه؟ نوء كه جمع آن انواء است و بسيار در شعر عرب شنيده مى

آن و تأثير طلوع را بارح و تأثير سقوط را كه همان غروب  اعراب طلوع هر منزل را نوء آن نامند يعنى نهوض و قيام

خوانند و از طلوع هريك از منازل تا طلوع منزله ديگر كه در دنبال آن است سيزده روز طول  -باشد نيز نوء مى

كشد، به غير از جبهه كه از طلوع آن و طلوع منزل پس از آن چهارده روز است و يكى از گويندگان ايشان  مى

 .يدگو مى

  و الدهر فاعلم كله ارباع
 

  لكل ربع واحد اسباع

  و كل سبع لطلوع كوكب
 

  و نوء نجم ساقط فى المغرب

  و من طلوع كل نجم يطلع
 

  الى طلوع مايليه اربع

  من الليالى ثم تسع تتبع
  

 

اى تا طلوع منزله  هر تأثيرى كه پس از طلوع منزله: سپس اعراب باهم در اين مطلب اختالف كردند جمعى گفتند

اند كه براى طلوع هريك از اين منازل و غروب آن مقدار  بعدى گردد منسوب بدان منزله است و جمعى ديگر گفته



معينى از زمان است و آنچه را كه در اين مدت روى دهد منسوب به منزل قمر است و چون اين مدت منقضى گردد 

نخواهد بود و جمهور اعراب گفته اخير را پسنديدند و در مقادير  آنچه پس از اين مدت روى دهد ديگر منسوب بدان

 .اين ازمنه اختالف كردند و ما اختالف آنرا خواهيم ذكر كرد

گويند خوى النجم، و يا، خوت المنزلة يعنى مدت  چون تأثيرى محقق باشد ولى اثرى از آن در ازمنه ظاهر نگردد مى

 و زمان اين منزل بگذشت و باران و
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 .يا گرما و يا سرما و يا بادى كه متوقع بود بظهور نرسيد

  اختالف اعراب در جهات بادها و شماره آنها و بحثى طبيعى در رياح

اند كه جهت  اعراب را در جهات بادها و محل وزيدن آنها و شماره بادها اختالفات بسيار است، برخى چنين تصور كرده

دها منحصر در شش سومى باشد چنانكه ابن كناسه از ابى محمود جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب فرازى نقل با

و اغلب  212 طور حكايت شده گويند جهات بادها چهار است چنانكه از خالد بن صفوان اين كند و بيشتر تازيان مى مى

اند  مختلف است و اين دو رأى كه از اعراب نقل كردهاند اگرچه جهات و وزيدن گاه بادها نزد ايشان  امم بر اين عقيده

كنيد جمع شده و راى اول در داخل دايره است و رأى دومين با نامهاى اين بادها و  در اين دو دايره كه مالحظه مى

 .جهات وزيدن آنها در بيرون دايره است
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كند و پس از  اند و معروف آن است كه محوه باد شمال است زيرا ابر را محو مى ردهدر رأى اول محوه را باد جنوب ذك

كند و در اين رأى براى نكباء  دل مى آنكه باد جنوب ابر را با حالت سيرى سوق داد اين باد ابر را از سيرى فارغ و تهى

ن ميان جهت دو باد از بادهاى اند با آنكه، معروف اين است هر بادى كه جايگاه وزش آ يك جهت ديگر ذكر كرده

چهارگانه مذكور باشد نكباء گويند و ذو الرمه اين چهار باد را در شعر خود ذكر كرده و نكباء را هم بدين طريق كه ما 

 :گفتيم بيان كرده است

 اها ضيب انواء و هيفان جرتا
 

 على الدار اعراف الجبال االعافر

                                                           
ابن سينا در قصيده عينيه كه در هبوط نفس و تعلق آن به كالبد بشرى گفته و به نادانى از حكمت اين كار اقرار كرده بادها را چهار    -( )     

 :دانسته چنانكه گويد
 z\E\E\ درست بتكرار الرياح االربع z\ و تظل ساجمة على الدمن التى     \

در فصلى كه از رياح در شف ا بحث كرده با اقسام آن ف اضل مذكور كامال بحث كرده و نيز در كتاب مجسطى دايره بزرگى بطلميوس    و راجح به بادها
يرونى باب  تشكيل داده و انواع و اقسام بادها را در آنجا ذكر نموده و اگر مزيد اطالعى براى خوانندگان الزم است باين دو مورد رجوع شود و نيز ب

اختصاص  ( انواء و بوارح بر مذاهب عرب) و باب نهم را به بحث از( كواكب منازل قمر نزد عرب و هند) اله نهم ق انون مسعودى را به بحث ازهشتم مق 
ها رجوع   داده و فرق روش اعراب و هنديان را بيان كرده و جداولى دقيق در اين موضوع تنظيم نموده و هركس اطالعى بيشتر خواهد باين سرچشمه

 .كند



  و ثالثة تهوى من الشام حرجف
 

 وق الحصى باالعاصرلها سنن ف

  و رابعة من مطلع الشمس اجفلت
 

 عليها بد قعاء المعا فقر اقر

  تحثثها النكب السوافى فاكثرت
 

 218حنين اللقاح القاربات العواشر

 

  وزد شمالى است و بادى كه هيفان باد جنوب و دبور است و بادى كه از شام مى
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و مراكز  214 آيد باد صباست و جهت بادها نزد ايرانيان مانند عقيده يونانيان و جميع طبيعيين است مطلع آفتاب مىاز 

  شود دانست اين مهاب منسوب بجهات چهارگانه است و اين عقيده را هم از اين دايره مى
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اى از  دهند و دسته گاه نسبت مى وزد به نزديكترين مركز وزيدن هت بهسپس، آنچه از بادها كه ميان مركز دو ج

 .خوانند دارند و آنرا به نام يونانى مى طبيعيين به طلوع آفتاب و مغرب آن در منقلبين منسوب مى

كه  طور كه بايد از آغاز ايلول تا روزى را از براى تأثير طلوع منازل ماه و غروب آن طريقه خوبى در دست است بدين

خواهيم حال آنرا بدانيم بدست آورد و سيزده سيزده طرح كنيم و اگر چيزى باقى ماند بايد ديد در صورتيكه ماه  مى

در مقابله با آفتاب باشد و يا در يكى از دو تربيع خود اگر وقت باران باشد خواهد آمد و يا تغييرى در هوا از سرما و 

 .شود گرما پيدا مى

ح الصرفه و نوء سعد االخبيه است و او اين جهت از ايلول آغاز كردند كه نخستين روز ماه اول در روز اول ايلول بار

گويد ما اين كار را در سال دويست و هفتاد نه در استقبال شوال آزموديم بدين طريق  فصل پاييز است ابو معشر مى

يزده آنرا طرح كرديم و چيزى باقى نماند و كه از اول ايلول تا روز استقبال را گرفتيم و صد و سى روز شد و سيزده س

 .طالع استقبال دلو بود و در آن روز باران آمد و چون ماه در تربيع راست شد باز هم در آن روز باران آمد

شنبه سيزدهم از  كند كه در سال بعد هم همين آزمايش را تكرار كرديم و از اول ايلول تا روز پنج باز ابو معشر نقل مى

را بدست آورديم و سيزده سيزده طرح كرديم و چيزى باقى نماند و ميان ماه و آفتاب نصف برج فاصله بود  كانون اول

 .214و ماه نيز از تسديس مريخ منصرف گشته بود و به مقارنه زهره متصل شده بود و در همين وقت باز باران آمد

                                                           
و لو ذاقه  ) اين قصيده را ابن دريد بهترين قصيده ذو الرمه دانسته بديوان او رجوع شود و بيتى از آنرا بيرونى در استشهاد به كلمه ناجر  -( )     

 .كه از شهور دوره جاهليت و جاى تموز است قبال ذكر كرده( الظمآن فى شهر ناجر
ن هستند كه بجز جهان مادى به چيز ديگر اعتق اد ندارند و گاهى مقصود علمايى است كه  شود و مقصود ماديو  گاهى طبيعيين گفته مى -( )  1  

 .كنند و در اينجا معناى دوم مراد است از طبيعت بحث مى



دهد، و چون در اين كار به  ب گواهى مىاين دو حكايت را كه از ابو معشر نقل كرديم به صحت و صواب اين مطل

 .گردد رباطات هند و جفور ايشان استعانت جسته شود به اصابت به واقع نزديكتر مى
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اند و تازيان در منازل ماه  اند كه داناترين تازيان بمناظر نجوم بنو مارية بن كلب و بنو مرة بن شيبان چنين گفته

بشرطين آغاز كردند زيرا در آن زمان شرطين در اوايل برج حمل بوده ولى مردم ديگر غير از اعراب، از پروين آغاز 

بيند و بدون جستجو  دانم از اين جهت به پروين آغاز كردند كه چشم ثريا را از ديگر ستارگان آسانتر مى نمودند و نمى

ام كه اعتدال ربيعى ثرياست و بايد  دند كه من در كتب هرمس ديدهيابد يا اينكه براى اين به پروين ابتدا نمو مى

 .هرمس اين سخن را سه هزار سال پيش گفته باشد و خدا به مقصد ايشان داناتر است

 .كنيم اند ما نيز آغاز مى كنيم و بآنچه ايشان آغاز كرده اكنون، مطابق رأى تازيان شروع مى

  شرط مبسوط هريك از منازل ماه

يعنى دو عالمت و بدين سبب چنين ناميده شدند چنانكه اصحاب سالطين را شرط ( دو شرط بفتح ش و راء)شرطان 

گذارند و در شرطان از كواكب برج حمل دو كوكب  گويند زيرا بر خود با يك چيز سياه و يا ديگر رنگها نشان مى مى

كنند و باين اعتبار اشراط گفته  ن دو اضافه مىافتد كه ستاره سومى را كه بآنها نزديك است باي است و بسا اتفاق مى

و چون شرطان در حركت خود به نيمه آسمان برسند در راى العين و رؤيت چشم به اندازه دو ذراع ميان  211شود مى

آنها فاصله خواهد بود و يكى از اين دو شمالى است و ديگرى جنوبى و آنچه را كه از اندازه ابعاد ميان كواكب، در راى 

زيرا مقادير در آفاق براى اينكه  211ن ذكر كنند مقصود هنگامى است كه در وسط السماء واقع شوند نه موقع ديگرالعي

 انعطاف شعاع چشم در بخارهايى كه محيط
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 .213اند شود چنانكه در كتب مناظر نوشته بزمين است بزرگتر مى

                                                                                                                                                                                     
  4  ( )- 
 z\E\E\ ماه چون در برج آبى شد ز باران چاره نيست z\ تا تو در چشم منى از گريه خالى نيست چشم     \

 خواجو
 :گويد معرى اشراط را نيز در يكى از بهترين قصايد خود ذكر نموده و مى  ابو العلى  -( )     
 z\E\E\ ثلث حمامات سدكن بموقع z\و تبتسم االشراط فجرا كانها     \

 .و بيتى كه خاق انى در شرطان گفته است در صفحات اول كتاب ذكر شد
 .دد در اين كار محلى نيستتمام ارصاد با نصف النهار است و دواير آف اق را به عللى متع -( )     
 .اختالف منظر در منظومه شمسى است امروزه هم ثوابت نوعا اختالف منظر ندارند  -( )  5  



افتد كه چون اين دو كوكب بافق رسيدند  ايد از شمال بجنوب گرفته شود و بسا اتفاق مىنيز در بعد ميان دو ستاره ب

بايد بعد آنها را از مشرق بمغرب گرفت و يا تقريبا با يكى ديگر از دواير ارتفاع و سبب تقريبى بودن اين است كه 

 .كرات را از قائم بودن در معدل النهار ميل موجود است

اند و احكام اين منزله بنابر وجه اول براى برج  ويند زيرا شرطان بر سر دو شاخ حمل واقع شدهگ اشراط را نطح نيز مى

 .شود تعلق ندارد حمل الزم است و بكواكبى كه ببرج حمل ناميده مى

اند به هيئت مثلثى متساوى االضالع و بطين تصغير  و آن سه ستاره است كه در آخر بطن حمل واقع شده -بطين

 .اند باضافه ببطن حوت اين كلمه را تازيان تصغير نموده بطن است چه،

گويند كه ثريا دنبه  و تازيان مى 210اند و بخوشه انگور خيلى شباهت دارد شش ستاره است و بگرد هم جمع آمده -ثريا

از برج بره است و اين سخن پسنديده نيست زيرا پروين بر كوهان ثور واقع است و ثريا تصغير ثروى است و اصل آن 

 .ثروت است كه بمعناى اجتماع و كثرت عدد باشد

كند و  آيد توليد ثروت مى گويند ثريا را از اين سبب به اين اسم خواندند كه بارانى كه به نوء آن مى برخى از اعراب مى

اين  گويند و آنچه را كه بطلميوس از كواكب پروين ذكر كرده است چهار ستاره است زيرا جز ثريا را عرب، النجم مى

چهار را او رصد نكرده بود چه، در نگاه با چشم ميان آن خيلى تنگ است و هنگامى كه اين منزله زير شعاع برود كه 

 .نزد اعراب چهل روز است بدترين اوقات سال است و از همه ازمنه سال، وبا در آنوقت بيشتر است

 بود گويد ثريا طلوع نكرد و نوء ننمود مگر اينكه مرضى با آن اسدى مى
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شما مرا از هنگام پنهان گشتن ثريا تا طلوع آن ضمانت كنيد من براى شما ديگر : اند و برخى از متطببين اعراب گفته

ايام سال را ضامن ميشوم و از پيغمبر عليه السالم روايت شده كه چون ثريا طلوع كرد مرض از روى زمين مرتفع 

 .شود و در روايت ديگر ناخوشى از هر بلده برداشته مى گردد مى

اى است سرخ و نورانى و از اين جهت آنرا دبران گويند كه بر ثريا پشت كرده و او در چشم جنوبى ثور  ستاره -دبران

است گويند و فنيق شتر نر خيلى بزرگ است زيرا اعراب كواكبى را كه در حول دبران  و نيز دبران را فنيق مى 234 است

                                                           
 (.گلستان) عقد ثريا بر تاكش آويخته -( )  9  
 :گويد انورى مى  -( )   5 
 z\E\E\بر قبضه شمشير نهادى دبرانرا z\ گر ثور چو عقرب نشدى ناقص و بيچشم     \

چشم شود ممدوح او توانايى اين را داشت كه دبرانرا مانند نگينى بر قبضه شمشير خود بنشاند   ه مالحظه اين نبود كه ثور مانند عقرب بىيعنى اگر ب
گويد گاهى عدم ملكه نسبت به   و عقيده قدما اين بود كه كژدم چشم ندارد چنانكه در منطق اشارات آنجا كه از اقسام عدم ملكه بحث ميكند مى

ست و گاهى نسبت به نوع و گاهى نسبت بجنس و نسبت به نوع مثل اينكه نوع عقرب ف اقد چشم است ولى امروز ثابت گشته كه كژدم چشم  شخص ا
 .دارد



و دبران را نيز تابع النجم و ثانى النجم گويند يعنى پيرو ثريا زيرا دبران پروين را در طلوع و غروب  231اند قالص گفته

 .اند كند و دبران را نيز مخدج گفته پيروى مى

د ماند كه آثار شست و سبابه و انگشت ميانى هستن سه ستاره ريز است كه خيلى بهم نزديكند و مثل اين مى -هقعه

اى كه در  اند كه به دايره اگر اين سر انگشت را باهم زمين بزنند و از اين جهت اعراب اين سه ستاره را هقعه گفته

شود فرس مهقوع و برخى از تازيان  اند و در لغت عرب گفته مى پهلوى اسب است و نزد مفصل پاى، آن مانند كرده

سحابى دانسته و گفته هقعه آن ستاره سحابى است كه بر هقعه را تحايى گويند و بطلميوس اين سه را يك كوكب 

 .راس الجبار يعنى جوزاء جاى دارد
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باشند و فاصله اين دو به  التوء مين مى -اى هستند در كاهشكشان كه ميان جوزاء و راس دو ستاره درخشنده -هنعه

و ديگرى را ميسان نامند و هر دو در پاى توأم ( بكسر زاء و تشديد را)دو را زر  اندازه يك تازيانه است و يكى از اين

 .باشند تالى مى

هقعه بگفته زجاج از هنعت الشئى مشتق است كه چون چيزى را برگردانى و قسمتى از آنرا بر قسمت ديگر تا كنى 

عطف شده و برخى هم چنين شود هنعت الشئى گويا هريك از اين دو كوكب بسوى ديگرى من آنوقت گفته مى

اند كه به قياس بستاره سومى بسوى ايشان كه از ميان آنها بر كنار است و اين دو را مثل گردن خم شده  گفته

 .گردانيده، گفته شده

 .اندازد اند هنعه با شش ستاره ديگر كمان جوزاء هستند كه اسد با اين كمان تير مى اعراب پنداشته

ست و فاصله اين دو باندازه يك ذراع است يكى از اين دو شعراى غميصاء است يعنى رمصاء اين هم دو ستاره ا -ذراع

كه شعراى شامى باشد و اين ذراع نزد عرب ذراع مبسوط است و اما ذراع مقبوض اسد آن است كه يكى از كواكب آن 

توء مين است و ذراع شعراى عبور است كه شعراى يمانى باشد ولى نزد علماى نجوم ذراع گسترده اسد رأس ال

مقبوضه اسد از ستارگان كلب متقدم است و تازيان را در اين مطلب اختالفات بسيارى است و در وجه تسميه اين 

كواكب اخبار خرافى بسيار گفته شده و غميصاء در سال هزار و سيصد اسكندرى ده روز كه از تموز بگذرد طلوع 

 .گردد سه شب كه از تموز بگذرد طالع مىكند و عبور كه شعراى يمانى است بيست و  مى

موضعى است كه ميان دهان اسد و منخرين آن است و اين منزل را اعراب لهات نيز گويند و نثره دو ستاره  -نثره

 .اى سحابى است و اين دو ستاره از صورت سرطان است است كه ميان آن دو لطخه

تاره است كه يكى از اين دو بصورت اسد نزديك است مقصود اعراب از طرف چشم اسد است و طرف هم دو س -طرف

  و ثانى از كواكب خارجه از صورت سرطان
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 .ق الص و ق لوص يعنى شتران ماده -( )   5 



 .هاى برج شير و در جلوى طرف كواكبى است كه آنها را اشفار گويند يعنى مژه

ا ديگرى به اندازه يك تازيانه است و بطور اند و فاصله هريك ب يعنى جبهه و پيشانى برج شير كه چهار ستاره -جبهه

و بعقيده علماى نجوم جبهه بمنزله يالهاى شير است و ستاره جنوبى آنرا قلب االسد ملكى . حمايلى از شمال بجنوب

اند و چون سهيل در حجاز طلوع كند جبهه نيز طلوع خواهد كرد و سهيل چهل و چهارمين ستاره از كواكب  ناميده

ت كه در محل لنگر آن واقع است و عرض آن به قسمت جنوب هفتاد و پنج درجه است و از افق سفينه محسوب اس

اند كه  گردد و گفته بنابراين، ارتفاع بسيارى نخواهد داشت و بدين سبب است كه در رأى العين مضطرب ديده مى

در جزيره رامين كه در  اند چون چشم مردمى كه چشم زن هستند بر اين ستاره بيفتد خواهند مرد چنانكه گفته

حدود سرنديب است حيوانى است كه هر كسى آنرا ببيند تا چهل روز ديگر بيشتر نخواهد زيست و اين قضيه از تأثير 

تر نيست و چون اين ماهى در دام بيفتد  اى كه به رعاده معروف است شگفت روحانيات در جهان مادى از تأثير ماهى

گويند تا وقتى كه اين ماهى زنده است اگر شخص  لرزد حتى اينكه برخى مى ىتا وقتى كه زنده است دست صياد م

و يا  232افتد شود و نى از دستش مى يك نى دست بگيرد و يك سمت آنرا بر اين ماهى بگذارد دست او تخدير مى

رم كند اين ك مانند كرمى كه در روستاى رعد است كه از دههاى گرگان شرقى است كه چون كسى كه آب حمل مى

 را پامال كند آب فاسد ميشود و بوى بد برميدارد
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طعم خواهد ماند و يا مانند مرگ كسى كه او را پلنگ  و اگر پا بر روى آن نگذارد آبى را كه حمل كرده سالم و خوش

 .بول كند شخص خواهد مردگاز گرفته باشد كه چون موش كه باين قبيل زخم بسيار تمايل دارد بر آن 

گويند كه زبره به منزله موهايى است كه بر شانه شير است  كه به منزله زبره شير است يعنى شانه آن زجاج مى -زبره

گويد كه زبره پاره از آهن را گويند و دو شانه  كند اين موها برميخيزد و نائب آملى مى زيرا شير هنگامى كه خشم مى

اند و آن دو ستاره است كه فاصله آنها يك تازيانه است و اين دو را عربها خرتين، بضم خاء و  هشير را به آن شبيه كرد

گويند كه مفرد آن خرت است كه بمعناى سوراخ كردن باشد چه هريك از اين دو كوكب مثل اين است  سكون را، مى

ت و ديگرى بر بيخ دم آن و به طلوع كه به شكم برج شير فروميروند و اين دو يكى در صورت برج اسد بر ران شير اس

 .گرد اين دو، سهيل در عراق عرب ديده مى

نورند و صرفه را قلب االسد گويند و صرفه  ايست درخشان و كواكبى كه در نزد او جاى دارند خيلى بى ستاره -صرفه

شود و وقتى  مىدر سمت دم اسد است و از اين جهت بدين نام خوانده شد كه چون صرفه طلوع كند گرما برطرف 

 .رود سقوط كرد سرما از ميان مى

                                                           
كند و   داشته براى برقى است كه توليد مىتأثير ماهى رعاده كه ارسطو هم از آن بتوسط يونانيانى كه با اسكندر به هند رفته بودند آگاهى   -( )   5 

گويد كه مريضى را كه گرفتار ف لج است نزد آن ماهى كه زنده   ابن سينا هم در ق انون طريق معالجه با آنرا ذكر كرده و بيرونى در كتاب جماهر مى
هاى بدن اين ماهى   مار آن عصا را روى قبهبدست او ميدهند بي( كه بايد هادى الكتريسته باشد نه عائق) در دام گرفته شده ميبرند و عصايى

ترين معالجه با برق است و بيرونى   ترين و قديمى يابد و اين ساده گذارد و با تكان خوردن و شوك حاصله از اين الكترو شوك بيمار شف ا مى مى
 .گويد رطوبت آن و قوه شايسته با برق است رسد و ابن سينا مى گويد قوه ماهى به بيمار مى مى



اند چنانكه زجاج  اند و بدين جهت اين ستارگان را عواء گفته پنج ستاره است كه بر خطى مانند منقار قرار گرفته -عواء

شناسم كه اين كلمه را چنين تفسير و معنى  گويد كسى را جز خود نمى و زجاج مى« عويت الشئى اذا عطفته»گفته 

كنند،  روند و عوعو مى -اند كه بمنزله سگانى است كه بدنبال شير مى ه باشد و آنانكه در وجه تسميه عواء گفتهكرد

 .اند زيرا عواء بر سينه عذراء و بال آن واقع است راهى غلط رفته

كه با اند و ساق ديگر اسد سماك رامح است و بدين جهت آنرا اعزل گويند  و آن ساق اسد نيز گفته -سماك اعزل

  گويند آن ستاره ايست كه مى سماك رامح ستاره
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سالح مانده  رمح بفارسى نيزه آن است و سماك اعزل را چنين ستاره كه حربه آن باشد نيست اين اسث كه اعزل و بى

ند كه وجه تسميه آن است كه ماه در آن ا و گفته 238 گويد بدين سبب آنرا سماك گويند كه بلندى يافته و سيبويه مى

شود و در  آمد كه اعزل را سماك نگوييم زيرا ماه در آن نازل مى شود و اگر اين سخن راست بود الزم مى ديده نمى

ايست در كف چپ عذراء و برخى از مردم آنرا سنبله  نمايد و سماك اعزل ستاره اى از اوقات آنرا منكسف مى پاره

هاى  گويد و آن ستاره ايست كه بطلميوس آنرا ضفيره مى هم درست نيست زير سنبله هلبه گويند و اين مطلب

اند و بسيار به برگ لبالب مانند است و  اند و در پشت دم دب اكبر جاى گرفته كوچكى است كه بدور هم گرد آمده

و بمنزله مويهايى است كه در كنار همه برج باين نام ناميده شده و بنابر راى تازيان هلبه بر كنار دم اسد واقع است 

 .دم شير است

سه ستاره است و عرب گويند كه بهترين منازل است زيرا كه در پشت اسد و جلوى عقرب است و ايذاء شير در  -غفر

 :انياب و در پنجه آن است و زيان كژدم هم در دم اوست و يكى از راجزين عرب گفته

 خير ليالى فى االبد
 

 سدبين الزبانى و اال

 

كنم كه اين مطلب راست باشد مگر تنها  اند كه مواليد پيغمبران در اين روز اتفاق افتاده است ولى من گمان نمى گفته

و حلول ماه در  234براى عيسى عليه السالم كه هيچ آزارى نداشت ولى تولد موسى بر اين قياس بايد با طلوع ناب اسد

اند كه ضوء و فروغ آنها خيلى ناقص است و در  ن ستارگان را غفر گفتهو بدين جهت اي. چنگال آن روى داده باشد

و نيز وجه تسميه ديگر آن است كه بر دو نيش برج كژدم برترى يافته ( غفرت الشئى اذا غطيته)گويند  زبان عرب مى

  و بمنزله مغفر آن است

                                                           
گويد چون بعد جسم را از پايين بباال مالحظه كنيم سمك گويند و فرزدق در   كند مى ابن سينا در الهيات شف ا در فصلى كه از جسم بحث مى  -( )   5 

 .مف اخره گويد
 z\E\E\ بيتا دعائمه اعز و اطول z\ان الذى سمك السماء بنى لنا      \

 .درند انسان و حيوان با اين نوع دندانها طعمه خود را مىناب مفرد انياب است كه دندانهاى تيز است و   -( )  51 
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 .لفظ از غفره است و غفره مويهايى است كه در كنار دم شير استگويد كه اشتقاق اين  و زجاج مى

اند كه  دو ستاره درخشان هستند كه از يكديگر جدايند و ميان آن دو پنج ذراع است و در جايى قرار گرفته -زبانى

مشتق است  اند كه نام آن از زبن اند و گفته اند ولى اين دو ستاره از صورت ميزان محسوب شود گفت دو شاخ كژدم مى

 (مترجم -زبن به صيغه ماضى زبن زبنا اى دفعه. )و هر يك از اين دو از ديگرى دور افتاده است

گويد كه اين  مى 234 اند كه صف كشيده اند و ابن الصوفى و آن سر برج عقرب محسوب است و سه ستاره -اكليل

و ششمين از ستارگان خارج از آن مطلب محال است و اولى اين است كه اكليل هشتمين ستاره از صورت ميزان 

گويند كه اكليل سه ستاره درخشانى است  باشد و يكى ديگر را كه بطلميوس در مجسطى ذكر نكرده و آنان را كه مى

كه صف كشيد ماند تحطئه كرده باين گمان كه اكليل جز در فوق الراس نيست و مشهور نزد عرب اين است كه 

اند طرفين دعوى راضى شدند ولى  مثل ابن الصوفى با تازيان آن است كه گفته همين سه ستاره مذكور اكليل است و

 .دهد كند و رضايت نمى قاضى ابا مى

اين ستاره نيش عقرب محسوب است و از اين جهت شوله گفته شد كه پيوسته نيش عقرب بلند است و شوله  -شوله

 .اند دو ستاره درخشان هستند كه در كنار دم عقب جاى گرفته

اند كه چهار تاى از آنها در كهكشان بطور مربع واقع است و اين چهار را نعام وارد گويند زيرا شتر  هشت ستاره -ائمنع

اند و چهار ديگر از اين ستارگان بطور تربيع خارج از آنند و اين چهار را نعام  مرغهايى هستند كه به نهر وارد شده

  گويد نعائم بضم نون مى اند و زجاج صادر نامند چه، از آب بيرون آمده
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 .آويزند گذارند و دلو را بر آن مى است و آن چوبهايى است كه در سر چاه مى

 .و نعام وارد در قوس و سهم رامى قرار گرفته و نعام صادر بر كتف و سينه آن

آن نيست و بلده در جنب صورت فرس و در شمار صورت اى از آسمان است كه قفر است و هيچ ستاره در  پاره -بلده

اند و در لغت عرب  اى كه ميان ابروان غيرپيوسته است تشبيه كرده گويد بلده را به فرجه رامى است و زجاج مى

 .گويند رجل ابلد يعنى مردى كه ميان دو ابروى او تهى باشد مى

له اين دو به اندازه يك ذراع است و در نزديكى يكى از اند يكى شمالى و ديگرى جنوبى و فاص دو ستاره -سعد ذابح

كنند و اين دو ستاره بر شاخ  اين دو كه شمالى است ستاره كوچكى است كه به منزله گوسفندى است كه آنرا ذبح مى

 .اند برج جدى جاى گرفته

                                                           
 .مقصود ابن صوفى منجم است كه بيرونى بسيار از او تجليل كرده و كاملترين كتاب در ستارگان كتاب اوست -( )  54 



اين است كه يكى از اين دو اند و در ميان اين دو يك ستاره است كه پنهان از نظر است و مانند  دو ستاره -سعد بلع

گويند كه وجه تسميه آن است كه  اند و از گلوى بلعنده گذشته و بسينه رسيده است و جمعى مى كوكب آنرا بلعيده

اند و ابو يحيى كناسه  شود بدين جهت سعد بلع گفته گيرند و پوشانيده مى چون چيزى را به بلعند ضوء آن را مى

طلوع كرد و  «يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ» :هنگامى كه خداوند در طوفان نوح بزمين فرمودكند كه اين دو ستاره  حكايت مى

بدين جهت به سعد بلع ناميده شد و پوشيده نماند كه بسيار اين استخراج ركيك و ناپسند است و اين ستارگان بر 

 .دست چپ ساكب السماء واقعند

تر است و از اين جهت بدين نام خوانده شد كه تازيان  گران نورانىاند و يكى از اين سه از دي سه ستاره -سعد السعود

شود كه زمستان  جويند زيرا هنگامى اين ستاره پيدا مى دانند و به طلوع آن تيمن مى طلوع آنرا سبب سعادت مى

السعود در آيند و دو ستاره از سعد  منقضى شده باشد و سرما تمام گردد و در اين وقت بارانها از دنبال يكديگر مى

 .اند و ستاره سومين در دم جدى قرار دارد شانه چپ ساكب الماء جاى گرفته
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چهار ستاره است كه عدد از آن به هيئت مثلثى حادة الزاويه است و يكى از آنها در ميانه اين مثلث  -231 سعد اخبيه

هاى ديگر كه بر  آن مركز است و اين يك ستاره موسوم به سعد است و ستاره وار بر گرداگرد است كه اين مثلث دايره

اند وجه تسميه سعد اخبيه آن است كه چون اين منزل طلوع  گرد آنند اخبيه او هستند يعنى چادرها، و برخى گفته

 .شوند و سعد اخبيه در دست راست ساكب الماء جاى داد كرد آنچه از هوام پنهان بودند آشكار مى

 .كه عرقوه علياء موسوم است و نيز دو دسته دلو خوانده ميشود -فرغ اول

دانند و آن نيز بر هيئت عرقوه  فرغ ثانى را عرقوه سفلى و دو دسته دلو كه در قسمت پشت آن واقعند مى -فرق ثانى

 .علياست و اين چهار ستاره نزد اعراب دلو محسوب است

ايست درخشان در يكى از دو پاره شكم حوت كه آنرا رشاء  ن ستارهشود و آ كه قلب حوت ناميده مى -بطن حوت

اند و اين ستارگان در باالى ميزان هستند از شمار  ايست كه در صور بروج محسوب گويند و اين دو غير از دو سمكه

 .كواكب مرأة مسلسله است يعنى زنى كه شوهر نديده

احوال آنان كه در سال هزار و سيصد اسكندرى ترتيب داده  بيان جداولى در احوال منازل قمر و طلوع آن كواكب و

  شده

اى از حاالت ديگر نيز بر آن افزودم و با اختالف آراء در جدول احوال منازل قمر جاى  اين فصل را خالصه كردم و پاره

نقل نمودم و اين  اند دادم و طلوع كواكب منازل را در سال هزار و سيصد اسكندرى بنابر امر اوسط كه علماء ذكر كرده

كند جاى دادم و هركس كه در اين دو جدول نظر  قول را در جدول ديگرى كه از احوال كواكب اين منازل گفتگو مى
                                                           

 5   ( )- 
 z\E\E\ خوشه ز تاك آويخته مانند سعد االخبيه  z\ گردى بر آبى بيخته زر از ترنج انگيخته     \
 (منوچهرى) 



نياز خواهد بود و آن دو جدول اين است كه خوانندگان مالحظه  كند براى فهم مقصود از مشاوره با دانشمندان بى

 .كنند مى
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  جدول احوال منازل
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در متن كتاب منازل تابستان را تا فرغ مقدم نوشته و مقابل دو منزل ديگر را خالى گذاشته و حال آنكه اين دو ( 1)

  منزل هم بايد در منازل تابستان باشد و اشتباه از ناسخ است صيرفى

 414: ، ص1 ج تنترجمه، م/ آثار الباقيه 

  جدول احوال كواكب منازل
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. گويند شود مقارن گردد و نسبت داده شود مى هر وقت كه ماه با ستاره و يا با ستارگانى كه منزله بدانها شناخته مى

ر خود شتاب كند و از منزله تجاوز نمايد دانند و چون ماه در سي و اين امر را مكروه و ناپسند مى« كالح القمر مكالحه»

گويند ماه از منزل خود عدول كرد و اين را  و يا دير بمنزل رسد بقسمى كه در ميانه دو منزل آن را ببينند مى

 .شمارند پسنديده مى

يند و تازيان گو شوند مانند فرجه ميان ثريا و دبران كه آنرا ضيقه مى ها به نامى جداگانه خوانده مى برخى از اين فرجه

كند، زيرا ميان  دانند و بدين واسطه اين فرجه را ضيقه گفتند كه به تندى غروب مى ضيقه را نحس و مشئوم مى

درجه غروب ثريا و درجه غروب دبران شش درجه است در فلك البروج و هفت درجه است در معدل النهار بطور 

 .تقريب

اند كه ضيقه بيست و يكمين و بيست و دومين ستاره از  اند گفته ردهبرخى از علماء كه در علم انواء كتابى تأليف ك

 .گويند و اين گفتار ناصواب است ستارگان ثور است كه عرب اين دو را كلب دبران مى

شود و تحائى چهاردهمين و پانزدهمين و  كند و در تحائى نازل مى شود كه ماه از هنعه راه را كوتاه مى گاه مى

 .ز ستارگان دو پيكر استشانزدهمين ستاره ا

افتد كه ماه  گويند كه غير از آن است و گاه اتفاق مى اند كه تحائى همان هقعه است و برخى مى و جمعى ديگر گفته

شود و عجز االسد  اى از تازيان عجز االسد گويند نازل مى در سير خود راه را كوتاه كرده و در عرش سماك كه دسته

 .و هفتمين ستاره از ستارگان غراب استسومين و چهارمين و پنجمين 



 .شود گاهى از محاذات شوله ماه راه را كوتاه كرده و با برخى از بندهاى دم برج كژدم محاذى مى

شود و آن  كند و در قالده كه جمى آنرا ادحى نامند نازل مى افتد كه ماه از بلده راه را كوتاه مى گاهى چنن اتفاق مى

 ن و دوازدهمين و سيزدهمين و چهاردهمين ستاره از ستارگان رامى است و برخى از علمانهمين و دهمين و يازدهمي
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 .اند كه قالده خود قوس است با آنكه رأس رامى و دو گيسوى آن محسوب است تصور كرده

شود و آن بيست و سومين و  ناشره نازل مى كند در سعد شود كه ماه از سعد السعود منزل خود را كوتاه مى گاه مى

 .بيست و چهارمين ستاره از ستارگان جدى است

شود و مقصود از كرب ريسمانى است كه  كند و در كرب برج دلو نازل مى شود كه از فرغ ثانى راه را كوتاه مى گاه مى

آويزند و كرب كه مذكور شد  ىبندند و سپس اين ريسمان را به طناب چاه براى آب كشيدن م به دو دسته دلو مى

گردد و بلدة الثعلب  -سى و پنجمين ستاره فرس اعظم است و يا آنكه ماه از فرغ ثانى به بلدة الثعلب نازل مى

 .اى در اين قسمت نيست باشد و ستاره قسمتى از آسمان است كه ميان فرغ ثانى و سمكه مى

كه اولين و دومين ستاره از ستارگان مثلث است ميان بطن اند كه انيسين  برخى از علماى انواء چنين تصور كرده

كنند و  اند كه پس از شرطين غروب مى حوت شرطين جاى دارند و سبب اين توهم آن است كه اين دو ستاره را ديده

ل شود و اين سخن باط چنين پنداشتند كه ماه بنابراين گمان گاهى از شرطين راه را كوتاه كرده و در انيسين وارد مى

است و نادرست و سبب تأخير غروب اين دو آن است كه عرضشان در شمال زياد است و كواكبى كه ميل آنها به 

 .كنند و در جنوب به عكس اين است شمال بيشتر است از كواكب ديگر كه ميلشان كمتر است زودتر طلوع مى

شود با يك حركت واحد و  ل خوانده مىدهند و باسم آنها مناز چون كواكب ثابته كه منازل ماه را بدان نسبت مى

يابد در  شود كه با سير يك درجه كه در شصت و شش سال خورشيدى انجام مى طور نتيجه مى بطئى متحركند اين

هر روزى از ايام طلوع و غروب قمر يك روز زياد گردد و ما مواضع كوكب منازل ماه را با طول و عرض و مقادير آنها از 

ال هزار و سيصد اسكندرى ثبت كرديم و كسى كه بخواهد اين مطلب را بفهمد بايد در زمان گانه در س اعظام شش

 خود مطابق سيرى كه در هر شصت و

 414: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

عمل كند سپس در اختفاء آنها در شعاع و ظهور آنها از شعاع چنانكه در زيجها گفته  231 شش سال يك درجه است

اند عمل نمايد زيرا تشريق و تغريب كواكب از جهت عروض بالد و  اب مجسطى بر آن اقامه برهان نمودهشده و در كت

شود و در اين  اند و تباعد آنها از فلك البروج اختالف يافت مى گانه مقادير اجرام آنها كه داراى كدام يك از اعظام شش

شود مانند حال زهره كه  افت شود باعث شگفتى مىكار موقعى كه عرض بسيارى از فلك البروج براى اين كواكب ي
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چون با آفتاب در برج سمكه مقارن شود مدت اختفاء آن تحت الشعاع تقريبا يك روز و يا دو روز خواهد بود و چون با 

كه  آفتاب در برج عذراء مقارن شود تقريبا شانزده روز پنهان خواهد بود و عطارد در برج عقرب در هنگام صبح درحالى

گردد يعنى در حال اقبال به آفتاب  گردد و در برج ثور به خالف آنچه گفته شد رؤيت مى وبروى آفتاب است ديده مىر

گردد و براهين اين مطالب در كتاب مجسطى مكتوب و مشروح  ها ديده مى شود و در حال ادبار شبانگاه -ديده نمى

 .است اكنون جدول جايگاههاى كواكب را ذكر كنيم

 410: ، ص1 ج ترجمه، متن/ قيه آثار البا

  طريقه تسطيح و بحث از تسطيح مخروطى كه اسطرالب اينگونه تسطيح شده

جو در اين علم را ناخوش و ناپسند نبود زيرا هر باب را تا آنجا  روش من در اين كتاب بدانگونه بود كه خوانندى بهره

دم آنچه كه الزم بود بطور اشباع در اينجا نقل كردم و كه امكان داشت تكميل نموده و هرگاه از كتابى مطلبى نقل كر

ديگر خواننده را حواله بآن كتاب ندادم و حق اين باب آنست كه فصلى در چگونگى تصوير منازل قمر و صور ديگر 

داند كه موضع  چونكه هرگاه شخص بداند كه در هر زمان چه طلوع كرده مى. كواكب بر سطح مستوى بر آن بيفزايم

ايم خواهد مثل آنكه بچشم به بيند آن اشياء طالع را ديده و  وج چگونه است و با اشارتها كه باين مطالب كردهفلك بر

بدانها اشاره و ايما كند ولى هركس كه نياز بدانستن آن مسائل از پيش گفته دارد نخواهد توانست اوضاع فلك البروج 

 .را بداند كه در چه حال است

گانه آنرا فرا گرفته و تصوير شهرها و كشورها منافع  واكبى ديگر كه صورتهاى چهل و هشتدر تصوير منازل ماه و ك

بسيارى است كه براى اهل علم در هر مرتبه باشند سودمند خواهد بود و چون گذشتگان را در اين باب رائى نديدم 

يى مرتكب شوم از دانشمندان كنم و بدين سبب اگر خطا گه نقل كنم ناچار آنچه بخاطرم ميگذرد براى شما نقل مى

  طلبم پوزش مى

تسطيح دوائر عظام و صغار و نقاطى كه در كره باشد بدين طريق امكان خواهد يافت كه يكى از دو قطب : گوييم

دهيم و چون مولدات اين مخروطات بر  گذرد رأس قرار مى دوائر را براى مخروطهايى كه مولّدات آنها بر قطب مى

د اگر مقصود تسطيح دايره باشد فصول مشتركه بين اين سطح و مولدهاى مخروطات تسطيح صفحه تصوير واقع شو

دايره است و چنانكه تسطيح نقطه مطلوب باشد فصول مشتركه بين اين سطح و خط واصل بين قطب و نقطه 

 مفروض تسطيح نقطه ميباشد

 سازمان اسطرالب بر روى اين قاعده است در اسطرالب شمالى قطب جنوبى را

 414: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

دهيم و سطحى كه دوائر را بر آن  رأس مخروطات و در اسطرالب جنوبى قطب شمال را رأس مخروطات قرار مى

اند يكى از دوائر موازى با معدل النهار است و در نتيجه بر صفحات اسطرالب دوائر و خطوط مستقيم  تسطيح كرده

 .ترسيم گشته



 ش ابو حامد صغانى در تسطيح كره و اعجاب بيرونى از اين فكرتمجيد از رو

دانان  ابو حامد صغانى رأس مخروطات را از قطبين بداخل يا خارج كره در امتداد محور نقل كرده و هيچيك از رياضى

زائد هرطور كه اند و بر اثر اين فكر بديع دوائر و قطوع ناقص و مكافى و قطع  آور پيشى نگرفته او را در اين كار شگفت

 233. خواسته بدست آورده است

 

 415؛ ص 1 ج ترجمه ؛ متن/ آثار الباقيه 

  ابداع تسطيح استوانى و اينكه پيش از او كسى چنين كارى نكرده

ام كه هيچيك از اهل فن اين نوع تسطيح را  يك قسم ديگر از تسطيح، تسطيح استوانى نام دارد و تاكنون نشنيده

 .پيش از من ذكر كرده باشند و آن بقرار ذيل است

گذرانيم و بالنتيجه در سطح نصف  طى كه در كره باشند خطوط و سطوحى كه با محور موازى باشد مىبر دوائر و نقا

آيد و كتابى را كه من در فراگرفتن وجوه ممكنه در صنعت  النهار خطوط مستقيم و دوائر و قطوع ناقصه بدست مى

است كه دوائر و نقاط آن چنانكه در ام همه اين اقسام را شامل است ليكن عيب اين نوع تسطيح آن  اسطرالب نوشته

شود چه، ابعادى كه در كره متساوى هستند چون تسطيح شود اختالف بسيارى  سطح كره ميباشند تصوير نمى

يابد بخصوص دوائرى كه بقطبين نزديك است ولى غرض از تسطيح كره در اسطرالب آن نيست كه دوائر موافق  مى

اى از اين دوائر را با سكون دسته ديگر حركت و گردش داد و  كه بتوان دسته كره مرئى ما باشد بلكه مقصود اين است

 .نتيجه اين كار با اختالف اوقات در فلك يك چيز گردد

  عيب تسطيح استوانى تقريبا با تسطيح اسطرالب مبطخ رد ميشود و بحث در اين نوع تسطيح

ايى آنها راهنمايى كرده و وضع جغرافيايى آنها را غرض از تصوير كواكب و نقشه شهرها اين است كه ما را به شناس

 براى ما روشن سازد

 411: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

ولى بايد به خاطر سپرد كه خطوط مستقيم با خطوط منحنى و همچنين سطح كرده با سطح مستوى نسبت نداد 

راههايى كه ما را باين مقصود ميرساند عمل پس براى رفع اين اشكال بايد تخمين و تقريب اختيار كرد و يكى از 

اى ترسيم كنيم و هرچه بزرگتر باشد بهتر خواهد  اسطرالب مبطخ است بدين طريق كه نخست يك دايره در صفحه

كنيم و هريك از نيم قطرها را به نود جزء متساوى  بود و اين دايره را با عمود كردن دو قطر بر يكديگر چهار بخش مى

زنيم تا نود دايره موازى بدست آيد كه  اى مى و از مركز دايره به بعد هريك از اقسام نودگانه دايره كنيم تقسيم مى
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كنيم و هر جزء را  قسم تقسيم مى 814دورى هريك از ديگرى مساوى باشد و دايره بزرگ را كه برهم محيط است 

را فلك البروج و مركز آنرا يكى از دو نماييم پس از انجام اين عمل محيط دايره بزرگ  مستقيم به مركز وصل مى

كنيم و جايگاه  اى در روى محيط گذارده و آنرا اول حمل فرض مى كنيم و نقطه البروج توهم مى -قطب فلك

ستارگانرا از كتاب مجسطى يا كواكب ثابته ابى الحسين صوفى بدست آوريم و تا زمان خود حركت ثوابت را بر آن 

ايم موردنظر قرار داده و  گان را كه در آن نيمه است كه اين دايره را ما براى آن كشيدهافزاييم سپس يكى از ستار مى

از نقطه مفروضه از راست به چپ به اندازه دورى آن ستاره از آغاز حمل شمرده تا به درجه اين ستاره در طول 

 .برسيم

تاره دارد از دوائر نودگانه شمرده تا به و نيز از آغاز حمل در امتداد خطى كه از مركز مرور كرده عرضى را كه آن س

گذاريم و  هاى ششگانه دارد مى اى زرد يا الجوردى باندازه مقدارى كه اين ستاره از اندازه جرم كوكب برسيم و نقطه

دهيم تا اينكه بكلى از يك نيمه فارغ شويم سپس بر  همين كار را با ستاره كه عرض آن در جهت ديگر است انجام مى

ها در ميان اين  رويم تا در نتيجه همه ستارگان فلك در دو دوائر محصور شوند و براى اينكه ستاره ديگر مىسر نيمه 

اند با  كنيم و بر كواكب مصوره ما هر شكل خيالى را كه براى آن گفته دو دايره آشكار باشند با الجورد آنها را رنگ مى

 .كنيم مالحظه جايهاى آن ترسيم مى
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توان تمام و كامل در  البروج است نمى -پسنديم زيرا همه صورتهايى را كه در فلك اين طريق تسطيح را نيز ما نمى

اى در نيمه ديگر خواهد افتاد و اگر در خارج فلك البروج نود  اى از آنها در يك نيمه و پاره يكسو تصوير كرد بلكه پاره

شود  هريك از هم مانند دورى دوائر درون فلك البروج باشد ترسيم كنيم امر از نظام خارج مى دايره متوازى كه دورى

و جايگاه اين ستارگان با جايگاه حقيقى آنها در آسمان اختالف بزرگى خواهد يافت چه دورى كواكبى كه در رؤيت 

بزرگتر و فراختر بنظر ميرسد به تر شود چون مركز دايره قطب شمال باشد  منظر متساوى هستند هر اندازه جنوبى

اى كه به  شود كه بخواهد ستارگان را بر سطح دايره شود مانند تسطيح كسى مى حدى كه از اندازه معمولى خارج مى

اين ستارگان بر آن سطح آنها را تسطيح كند كه فاصله اين  230 گذرد در مسقط الحجرهاى دو قطب فلك البروج مى

اى برطرف كنيم اين است  گردد چاره اينكه اين عيب را تا اندازه ج از محيط وسيع مىابعاد در محيط تنگ و در خار

اى ترسيم و آنرا چهار بخش كرد و جهات چهارگانه را در چهار نقطه آن نوشت و دو خطى كه  كه بايد نخست دايره

نود جزء مساوى تقسيم كنيم و  اين دايره را را تربيع كرده بطور غير محدود از دايره گذراند و يك از نيمه قطرها به

 .جزء 814محيط دايره را به 

پس از اين كار در خط مشرق و مغرب مراكز دوائرى را كه هريك از آنها به جزئى از اجزاء قطر و بهريك از دو نقطه 

 آوريم و چون مطلوب ما حاصل گشت و آنچه از اين دوائر داخل كره واقع شود بر گذرد بدست مى شمال و جنوب مى
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آن بگذرانيم صد و هشتاد قوس بدست خواهد آمد كه هم قطر را باقسام متساوى تقسيم كرده و هم در هريك از دو 

 .نامند نقطه شمال و جنوب تقاطع نموده و اين دوائر را دوائر طول مى

 اى را سپس در خارج خط از نقطه شمال كه در امتداد قطر است مركز دايره

 418: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

آوريم سپس همين كار  گذرد بدست مى كه به يك جزء دو نقطه مشرق و مغرب در محيط دايره و از مركز به قطر مى

دهيم تا بجزء نودم رسيده و نود دايره حاصل  اى كه بر دو جزء يا سه جزء يا چهار جزء بعد دارد انجام مى را با دايره

پردازيم و بر خطى كه در نقطه جنوب امتداد قطر است  به نيمه جنوبى مىشود و چون از نيمه شمال فارغ شديم  مى

كنيم و در نتيجه صد و هشتاد دايره عرض بدست خواهد آمد كه  ايم تكرار مى همان كارهايى كه در نيمه شمالى كرده

 .هريك از دوائر طول را به صد و هشتاد بخش تقسيم خواهد كرد

كنيم و هر اندازه كه كوكب  حمل و خط مشرق و مغرب را منطقة البروج فرض مىپس از اين كار نقطه مغرب را آغاز 

 .مفروض از آغاز حمل دورى دارد شمرده تا بدرجه آن برسيم

رسيم  پس از اين كار هر اندازه كه كوكب مفروض ما در دايره طول خود عرض دارد شمرده و به جايگاه آن ستاره مى

 .كنيم نيم و نقطه مغرب را در آن اول ميزان فرض مىك و صورتى ديگر مانند آن تصوير مى

در نتيجه اين كارها همه ستارگان آسمان در اين دو نيمه جمع ميشود و نكاتى را كه براى تصوير آنها سبق ذكر يافت 

كنيم و از نقطه مغرب به  اى مانند دوائر فوق ترسيم مى كنيم و اگر مقصود ما نقشه شهرها باشد دايره مراعات مى

اى كه شهر مفروض ما طول دارد شمرده سپس بر دايره طولى كه عرض اين بلد در آن جهت بآن منتهى  اندازه

كنيم و طريقه تسطيح اين بود كه  رسيم همچنين با شهر ديگر همين كار را تكرار مى ميشود ميرسد و ما بآن شهر مى

 .گفته شد

  راه پيدا كردن مراكز دوائر طول

هايى درست كرده و در جداول قرار ميدهند و اين كار را بر اعمال صناعى ترجيح ميدهند و برخى از منجمين حساب

بدين سبب ما بايد طريقه يافتن اقطار دوائر طول عرض و مقدار بعد مراكز آنها را از مركز دايره بخوانندگان بياموزيم 

 .مگويي كه تا مقصود از اين فصل بطور كامل حاصل شود و براى اين مطلوب مى
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كنيم و نقطه ا را مغرب و نقطه  گذرانيم و اين دايره را با دو قطر ا ه ج و ب ه د تربيع مى بر مركز دايره ا ب ج د را مى

كنيم و  كنيم و هر نيم قطرى را به نود جزء تقسيم مى ب را جنوب و نقطه ج را مشرق و نقطه د را شمال فرض مى

 .يط دايره را به سيصد و شصت جزءمح



كنيم ح دورى  خواهيم كه شعاع دايره ب ز د را كه يكى از دوائر طول است بدست آوريم و فرض مى بطريق مثال مى

مركز آن از مركز ه باشد بديهى است كه ه ز معلوم است زيرا به اجزايى كه نصف قطر آن ه ج نود جزء است آن معلوم 

 .ه و هد نيز نود جزء استخواهد بود و هريك از ب

چون ه ز معلوم را در مجموع ه ح و ح ز مجهول كه مساوى قطر مطلوب منهاى ز ه باشد ضرب كنيم مانند ضرب ه 

ب در ه د است كه مربع يكى از اين دو باشد و ه ب را در خوش ضرب كرده و مجموع را كه هشت هزار و صد باشد 

آيد و ه ز را بر آن افزوده و نصف مجموع كه ز  ار مجموع ه ح و ح ز بدست مىكنيم و از اين ك بر ه ز معلوم تقسيم مى

ايست كه قوس ب ز د جزئى از آن است و چون اين مطلوب بدست آمد به اندازه آن فتحه  ح باشد نصف قطر دايره

رى را بهرجا كه از خط ه ا گذاريم و ديگ پرگار را باز كرده نقطه ز نيز معلوم باشد يكى از دو پايه پرگار را بر نقطه ز مى

اى كه ح باشد خواهيم رسيد و اين عمل ما را از معرفت مابين دو مركز  كه بطور النهايت خارج گشته و بمركز دايره

 كند و اگر بعدى نبود و ه ز معلوم از نيم قطر خارج شود باقى بعد بين المركزين است و اين بود نياز مى بى
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 .پيدا كردن مسئله از راه حساب

  يابيم بعد مجاز را چگونه مى

هركس كه به استخراج بعد مجاز نيازمند باشد يعنى آن نقطه از دايره كه خط واصل ميان دو نقطه ب ح بآن ميگذرد 

موده و طد را كه قوس ا ط باشد بايد ب ح را متصل كند كه محيط را در ط قطع كند و عمود طس را بر بد اخراج ن

وصل نمايد و چون مثلث ب ه ح اضالح آن به اجزائى كه بآن اجزاء نصف قطر دايره نود جزء است معلوم است تحويل 

هر ضلعى از آن به مقدارى كه بآن نصف قطر دايره شصت باشد بدينطور است كه در شصت ضرب نموده و به نود 

هاى بهح بطد بسط متشابه هستند و ح ه را در  ويل شود و مثلثتقسيم كند تا در نتيجه اين كار به مقدار ستينى تح

بد ضرب نمايد و مجموع را بر ح ب تقسيم كند د ط بدست خواهد آمد سپس د ط را در ح ه ضرب كرده و مجموع 

آيد و چون آن را در جداول جيوب بدل بقوس كنيم و قوس آن را از نود القاء  را بر ح ب تقسيم كند د س بدست مى

 .ا ط باقى خواهد بود كنيم

 راهى ديگر در مسئله سابق الذكر

اگر بعد مجاز را از راهى آسانتر بخواهيم بدست آوريم مثلث بهح را كه اضالع آن معلوم است به مقدارى كه با آن 

كنيم و زاويه طد ب در صورت اولى و زاويه طبد در صورت  مقدار نصف قطر دايره ا بجد شصت جزء است تحويل مى

آن است كه تمام بعد مجاز آن را وتر واقع شده و چون تحويل هر ضلعى از اين مثلث را به مقدارى كه با آن دوم 

مقدار بح شصت جزء باشد بخواهيم در شصت ضرب كرده و مجموع را بر بح به مقدارى كه بآن مقدار نصف قطر دايره 

را به اين مقدار بدست آورديم در جداول  آيد و چون ضلع ح ه كنيم و مطلوب بدست مى شصت جزء است تقسيم مى

آيد و از هر راهى كه اين عمل را بنماييم با اختالف راهها به يك  كنيم و قوس د ط بدست مى جيوب بدل بقوس مى

 .نتيجه خواهيم رسيد و شكل دايره اين است
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 .ه سابقا در دوائر عروض گفته شد بشناسيمدهيم كه تا آنچه را ك شكل را باز اعاده مى

  راه پيدا كردن مركز دوائر عروض

اى از آن است و هريك  اى باشد كه م كل قطعه خواهيم نصف قطر آن را بدانيم دايره اى را كه مى كنيم دائره فرض مى

جيب ا م معلوم است از ا م ه ك ج ل در شمار مساوى باشند و عمود مع را كه جيب د م معلوم است و ه ع را كه 

شود و پس از آنكه آن را از اجزاء تسعينى به ستينى تحويل كرديم كع  كنيم و از ه ع مقدار ه ك كم مى اخراج مى

افزاييم و نصف آن را گرفته كه ك ح  -باقى خواهد ماند و مربع مع را بر آن تقسيم نموده و بر خارج قسمت كع را مى

 .يى از آنست با اجزائى كه نصف قطر دائره ابجد با آن شصت جزء است ك ل پاره اى كه م باشد يعنى نصف قطر دائره
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  طريقه بدست آوردن بعد مجاز در دوائر عروض

نماييم و عمود  كند و طج را وصل مى كنيم كه محيط دايره را بر ط قطع مى اگر بعد مجاز را بخواهيم ا ح را وصل مى

چون [ و چون اضالع مثلث ا هح معلوم است و دو مثلث ا طج و ا سط با آن متشابهند]آوريم  طس را بر ا ج فرود مى

آيد و چون اين خارج قسمت را در ه ح  ح ه را در ا ج ضرب كنيم و مجموع را بر ا ح تقسيم كرده طج بدست مى

ذر مضروب آن در اس طس است كه جيب قوس شود كه ج ضرب كنيم و مجموع را بر ا ح تقسيم كنيم سج خارج مى

مجاز باشد و نيز اگر ا ه را به مقدارى كه بآن مقدار ا ح صد و بيست جزء است تحويل كنيم سپس در جداول اوتار 

شود و حال در جهت ج مانند جهت ا است و در جهت  تامه بدل به قوس كنيم قوس ا ط كه بعد مجاز است خارج مى

 .هيچ با يكديگر فرق ندارد و اين مطلب آخرين گفتار من بود ب مانند جهت دال است و

اى را كه داده بوديم وفا كرديم و پرسشهايى را كه از ما نموده بودند تا حدى كه توانايى داشتيم پاسخ گفتيم  وعده

دم كنم اصولى را كه من در تصحيح آن كوشي فكل امراء يعمل على شاكلته و قيمة كل منهم ما يحسن و گمان مى

براى تلقيح و بارور كردن عقول كفايت دهد و در تهذيب نظر و برطرف ساختن هرگونه شك از تواريخ انبيا و 

 .زدگان از يهود و نصارى خوانندگان را راهنمايى كند پادشاهان و ارشاد حيرت

است، اين  پايه و همسنگ خوانندگان اين كتاب از سه دسته بيرون نيستند يا شخصى است كه در علم با من هم

شخص مرا خواهد سپاس گذارد و در موضوعاتى كه من در آنها سعى مبذول داشتم زحمات مرا تقدير خواهد كرد و 

يا اينكه مرتبه علمى او از مرتبه من برتر و باالتر است، اين شخص بايد در اصالح خلل اين كتاب بر من تفضل نمايد 

، و يا آنكه خواننده اين دفتر هيچيك از اين دو طبقه كه گفته شد و اگر لغزشى در آن مشاهده كند مرا معذور دارد

  ام و اگر اهل نيست و دانش او از دانش من كمتر است، من براى اين شخص اسباب استفاده را فراهم كرده
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 .ام عناد است او را از اتيان بمثل عاجز و ناتوان ساخته

صومت دشمنان ترس و هراس داشته باشم با آنكه شعار من در هر كجا كه باشم دولت موالنا سيد اجل چگونه از خ

منصور ولى النعم شمس المعالى است كه خداوند توانايى او را ادامه دهد و در پنهان و آشكار به ركن منيع دولت او 

 .اعتصام و اعتماد و به نور درخشان او هدايت من است

 .ميع مسلمانان را بشناختن كنه نعم او و اداى طاعتش كه بر همگان فرض و واجب است توفيق دهادخداوند مرا و ج

كتاب خود را به ستايش و حمد خداوندى كه ما را نصرت داد و هدايت نمود و راه راست را از كج بشناساند تمام 

الى خير امة دائما ابدا و على اهله كنيم ليهلك من هلك عن بينة و يحيى من حى عن بينة و الصلوات على المبعوث 

 .الطاهرين و سلم تسليما كثيرا
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 .142ابن داراى ثانى، اردشير 

 .483، 834، 824، 110، 111، 114، 118، 112، 114ابن داود، سليمان 

 .04، 14ابن دريد ازدى، ابو بكر محمد 

 .134ابن دوس، ملك بن فهم بن غنم 

 .88ديصان ابن 

 .114ابن ذو االكتاب، شاپور بن هرمز 

 438: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 .131ابن ذى يزن، باسيف 

 .841ابن ربيع، كنانة 

 .44ابن ربيعه، عمرو 

 .118ابن رحبعام، ابيا 

 .811، 200ابن رستم، سپهبد مرزبان 

 .444ابن رستم كوهى، ابو سهل بيژن 

 .138ابن رقاش، عمرو 

 .821بن روح توقيعاتى، ابى القاسم ا



 .141... ابن زائده، عبد الكريم بن 

 .421ابن زبعرى 

 .484، 100ابن زبير، عبد اله 

 .441، 444، 441ابن زكريا، يحيى 

 .801ابن زكرياى رازى، محمد 

 .141ابن زوبن، زاب بن تهماسب بن كمجهوبر 

 .101ابن زياد، ربيع 

 .828ابن زيار، خورشيد 

 .134د، عدى ابن زي

 .488، 840ابن زيد علوى، حسن 

 .481ابن زيون، بوروخ 

 .140ابن ساروغ، ناحور 

 .118... ابن ساسان بزرگ، بابك شاه بن 

 .422ابن ساعده، قس 

 .140ابن سام، فحشذ 

 .113ابن سبا، حمير 

 .244ابن سبكتكين، ابو القاسم محمود 

 .104ابن سعد، عمير 

 .141ابن سلمناصر، سنحاريب 

 .141ابن سليمان، ابو جعفر محمد 

 .118، 114ابن سليمان، رحبعم 



 .130ابن سليم، غزوه 

 .413ابن سنان، ابراهيم 

 .110ابن سنان قره، ثابت 

 .444، 442، 444، 421، 804، 111ابن سينا 

 .141ابن شاپور، بالش 

 .114، 113، 111، 114، 140، 141، 144ابن شاپور، بهرام 

 .141بن بن ويژن ابن شاپور، جودرز 

 .112، 114، 113، 111، 114ابن شاپور ذو االكتاف، شاپور 

 .141ابن شاپور، ويژن بن بالش 

 .110، 113، 111، 114ابن شاپور، هرمز 

 .114ابن شاپور، يزدگرد 

 .444، 10ابن شاكر، محمد بن موسى 

 .828، 14ابن شاهويه، زادويه 

 .140ابن شالح، عابر 

 .110داد ابن شراحيل هدهاد، ه

 .814ابن شعبه، عبد اله 

 .101ابن شعبه، مغيرة 

 .824ابن شلمغانى، محمد بن على 

 .110ابن شمر، ابو ملك 

 .231ابن شهاب، احمد 

 .118، 114، 110، 111، 111، 144ابن شهريار، يزدگرد 



 .443ابن شيبان، بنومرة 

 .441، 201، 140ابن شيث، انوش 

 .118، 114، 110، 111، 114ابن شيرويه، اردشير 

 .433ابن صالح بغدادى، فرج 

 .401ابن صباغى، شمعون 

 .131ابن صحم، ارياط 

 .444ابن صنوان، خالد 

 .841ابن صوريا 

 .11ابن طارق، يعقوب 

 .848ابن طاهر، طاهر 

 .242ابن طلحه، احمد 

 .242ابن طلحه، على بن احمد 

 .108ابن طلوبا 

 .141... ابن طوج، فراسياب بن 

 434: ، ص1 ج ترجمه، متن/ باقيه آثار ال

 .841، 841، 844، 844، 248ابن طيب سرخسى، احمد 

 .140ابن عابر، فالغ 

 .101ابن عاص، سعيد 

 .101، 104ابن عاص، عمرو 

 .101، 101ابن عامر، عبد اله 



 .124ابن عباد، صاحب 

 .42ابن عباس صولى، ابراهيم 

 .824، 244... ابن عباس، عبد اله بن 

 .842، 10محمد  -الجليل سجستانى، ابو سعيد احمد بن ابن عبد

 .143ابن عبد الرزاق، ابى منصور 

 .100ابن عبد العزى، بنى اسد 

 .100ابن عبد العزيز، عمر 

 .443، 434ابن عبد العزيز هاشمى، محمد 

 .840ابن عبد القدوس، صالح 

 .423ابن عبد المطلب، عبد اله 

 .244ابن عبد الملك، ابراهيم بن وليد 

 .424ابن عبد الملك زيات، محمد 

 .100ابن عبد الملك، سليمان 

 .181ابن عبد الملك، مسلمة 

 .221ابن عبد الملك مرورودى، خالد 

 .100ابن عبد الملك، وليد بن يزيد 

 .100، 42ابن عبد الملك، هشام 

 .103ابن عبد اله، جرير 

 .801ابن عبد اله سينا، ابى على حسين 

 .244اسم ابن عبد اله، ق

 .100ابن عبد الملك، يزيد 



 .488ابن عبد القيس، على بن محمد بن عبد الرحيم 

 .138... ابن عدنان، ملك بن 

 .28ابن عدوا، ذكريا بن برخيا 

 .134ابن عدى، عمرو 

 .133ابن عدى، مطعم 

 .214ابن عراق، ابو نصر منصور بن على 

 .812ابن عراق، احمد بن محمد 

 .101عقالن 

 .481، 101، 130ن، عثمان ابن عفا

 .111ابن عفرا، جذعون 

 .134ابن علقمه ذميلى، ابو يعفور 

 .141ابن علوان، ضحاك 

 .244ابن على، ابو طالب رستم 

 .821، 824ابن على الشلمغانى، محمد 

 .484، 482، 481، 103، 131، حسن (ع)ابن على 

 .484، 488، 482، 423، 421، 424، 821، 100، 104، حسين (ع)ابن على 

 .804ابن على حاسب، عبد اله 

 .421ابن على، زيد 

 .824ابن على، عبد الصمد 

 .424ابن على، على 

 .813ابن على، محمد 



 .11ابن على نانا، ابو محمد حسن 

 .834ابن على، يحيى 

 .414، 484، 484ابن عمران، موسى 

 .483ابن عمران، هارون 

 .134ابن عمرو البدء، امرء القيس 

 .134ليق، بنى فاران بن عمرو ابن عم

 .114ابن عمون، يوشيا 

 .111ابن عنث، شمكار 

 .118ابن عوزيا، يوثام 

 .118ابن عيسى كروى، موسى 

 .141... ابن غار، بيوراسب بن 

 .101ابن غزوان، عتبة 

 .104ابن غنم، عياض 

 .131... ابن غوث، جفنة بن 

 .441ابن فارسى، احمد 

 .140ابن فالغ، ارغو 

 .840فتق، قوربيقوس ابن 

 .33ابن فروح، الييعازر 

 434: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 .883ابن فضل، سعيد 



 .244ابن فعاخطره، ابو نصر خره فيروز 

 .244ابن فناخسره، ابو الفوارس 

 .244ابن فناخسره، ابو كالنجو 

 .111ابن فوا، تولع 

 .131... ابن فيروز، الجرون بن 

 .141اردوان بن بالش ابن فيروزان، 

 .141ابن فيروزان، خسرو 

 .114، 113، 111، 114، 141، 141ابن فيروز، بالش 

 .114ابن فيروز، جاماسب 

 .131ابن فيروز، خرزاد بن انسى بن جاماسب 

 .811، 113، 111، 114ابن فيروز، قباد 

 .141ابن فيروز، كسرى 

 .140ابن فيروز، نرسى 

 .141ابن فيرون، نرسى 

 .111يقوار، كابرش ابن ف

 .188ابن فيلفوس، اسكندر 

 .822ابن قاسم، حسين 

 .141ابن قاسم، هشام 

 .118، 114ابن قباد، انوشيروان 

 .18... ابن قباد، رستم بن 

 .118ابن قباد هرمز، خسرو 



 .131ابن قبيصة طائى، اياس 

 .810ابن قتيبه جبلى، ابو محمد عبد اله بن مسلم 

 .113يشحب بن يعرب  ابن قحطان، عبد شمس بن

 .441، 34ابن قره، ثابت 

 .811ابن قره، سنان بن ثابت 

 .180ابن قسطنطين، الوى 

 .131... ابن قضاعه، ملك بن 

 .134ابن قطن، ذو نواس حريب 

 .111ابن قنار، عثينال 

 .101ابن قيس، احنف 

 .111ابن كراى، ايهود 

 .111ابن كسرى پرويز، كسرى بن قباد بن هرمز 

 .111رى پرويز، يزدگرد بن شهريار ابن كس

 .114... ابن كسرى، قباد بن 

 .114ابن كسرى، هرمز 

 .101ابن كعب انصارى، قرظة 

 .443ابن كلب، بنو مارية 

 .444ابن كناسه 

 .480، 444ابن كناسه، ابو يحيى 

 ...ابن كيكاوس، بالش بن شاپور بن 

144. 



 .141ابن كيقباد، كيكاوس بن كينية 

 .143كيمنش  -كيلهراسب بن كيوجى بن ابن كيقباد،

 .181ابن الون اصغر، قسطنطين 

 .181ابن الون اكبر، قسطنطين 

 .180ابن الوى، قسطنطين 

 .44ابن لحى، عمرو 

 .134... ابن لحيان عمليقى، اوس بن 

 .134ابن لخم، جحجيا بن عتيك 

 .138... ابن لخم، عمرو بن 

 .143ابن لهراسب، كيبشتاسب 

 .138ابن ماريه 

 .134ابن ماء السماء، عمرو بن منذر 

 .14ثعلبة  -ابن مالك، عبد بن فقيم بن عدى بن عامر بن

 .241ابن ماهان، عيسى 

 .814ابن ماه فروذين، بهافريد 

 .140ابن متوشالح، ملك 

 .134ابن مثوب، عبد كالل 

 .14... ابن محمد بن عبد اله، ابو على بن 

 .41مد ابن محمد بوزجانى، ابو الوفاء مح

 .144، 148ابن محمد ذهلى، سعيد 

 431: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 



 .244ابن محمد، سفاح عبد اله 

 .231ابن محمد صادق، جعفر 

 .244ابن محمد، موسى 

 .241، 244ابن محمد، هارون 

 .134ابن مخرث، حهبان 

 .134ابن مرثد، وليمة 

 .141ابن مردانشاه، بهرام 

 .104، جرير بن عبد اله ابن مرزبان مذار

 .244ابن مروان حكم، مروان بن محمد 

 .100ابن مروان، عبد الملك 

 .108ابن مره، بنى تيم 

 .131... ابن مره، وهب بن 

 .424، 824ابن مريم، عيسى 

 .104ابن مسروق، ميسرة 

 .488ابن سلم، عبد الرحمن 

 .14و  41ابن سلم، قتيبة 

 .101ابن مسلمه فهرى، حبيب 

 .414، 828مطيار، محمد بن بهرام ابن 

 .484، 100ابن معاويه، يزيد 

 .242ابن معتز، عبد اله 



 .248، 242ابن معتضد، جعفر 

 .248، 242ابن معتضد، محمد 

 .44ابن مغيره مخزون، هشام 

 .248ابن مقتدر، ابراهيم 

 .101ابن مقرن، نعمان 

 .141ابن مقفع 

 .811، 814ابن مقنع 

 .248ابن مكتفى، عبد اله 

 .141ابن مالذان، خسرو 

 .488، 103ابن ملجم، عبد الرحمن 

 .134ابن ملك منادم الفرقدين، جذيمة االبرش 

 140ابن ملك، نوح 

 .110ابن ملكيكرب، اسعد 

 .184ابن مما، اسكندروس 

 .134، 132ابن منذر، ابو قابوس نعمان بن منذر 

 .131ابن منذر، منذر بن نعمان 

 .134سود ابن منذر، نعمان بن ا

 .132ابن منذر، نعمان بن عمر 

 .114ابن منشا، امون 

 .141... ابن منوشجهر، سام بن نريمان بن 

 .141... ابن منوشجهر، كيقباد بن زغ 



 .813، 811ابن منصور حالج، حسين 

 .484، 848ابن منصور، نوح 

 .111... ابن موزاد، فيروز بن 

 .423ابن موسى تفرشى، يعقوب 

 420.204، 131زمى، محمد ابن موسى خوار

 436؛ ص 1 ج ترجمه ؛ متن/ آثار الباقيه 

 .241مهدى، ابراهيم 

 .141ابن مهران اصبهانى، بهرام 

 .43ابن مهران مستندى، ميمون 

 .131ابن مهر، ماهيان 

 .140ابن مهالئيل، يرد 

 .181ابن ميخائيل، الون بن ثوفيل 

 .141ابن ميشى، افرواك بن سيامك 

 .144ابن ميشى، سيامك 

 .14... ، عبيد اله بن ابن ميمون قداح

 .114، 113، 111، 114، 140، 144ابن نرسى، هرمز 

 .131ابن نصر، ربيعة 

 .134ابن نعمان، اسود بن منذر 

 .132ابن نعمان، جبلة 

 .138ابن نعمان، حجر 
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 .138ابن نعمان، عمر 

 .134، 132ابن نعمان، منذر 

 .840ابن نعمان نصرانى، يحيى 

 .180ابن نقفور، استيراق 

 .181بن نقنورس، استيراق ا

 .814ابن نوح نصرانى، جبرائيل 

 .84ابن نوح، اميم بن الوذ بن ارم بن سام 

 .140، 41ابن نوح، سام 

 .84ابن نوح، كامر بن يافث 

 431: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 .123ابن نوح، نمرود بن كوش بن حام 

 .480، 481، 488، 834، 111ابن نون، يوشع 

 .121نينوس، زاميس ابن 

 .41ابن وائل، بكر 

 .242ابن واثق، محمد 

 .244ابن وشمگير، ابو منصور بيستون 

 .244ابن وشمگير، قابوس 

 .811، 108ابن وليد، خالد 

 .102ابن وليد، يزيد 

 .48ابن وهب، ابو القاسم عبيد اله بن سليمان 



 .821... ابن وهب، حسين بن 

 .141ابن ويژن، نرسه 

 .241الرشيد، احمد بن محمد  ابن هارون

 .241ابن هارون الرشيد، عبد اله 

 .241ابن هارون، جعفر 

 .242، 241ابن هارون، محمد 

 .180، 183ابن هرقل، قسطنطين 

 .118ابن هرمز، ابرويز 

 .114، 113، 111، 114ابن هرمز، اردشير 

 .141ابن هرمزان، فيروزان 

 .814، 110، 113، 111، 114، 140، 144ابن هرمز، بهرام 

 .114ابن هرمز، پرويز 

 .111، 114ابن هرمز ذو االكتاف، شاپور 

 .118ابن هرمز، شيرويه 

 .140، 141ابن هرمز، فيروز 

 .841ابن ياسر 

 .11ابن هالل صابى، ابو اسحق ابراهيم 

 .14ابن هالل، عبد اله 

 .111ابن هالل، عبدون 

 .14ابن همال حميرى، صعب 

 .811ابن همدادان، مزدك 



 .134ابن هند محرق اول، امرء القيس بن عمرو 

 .41ابن يحيى، عبد اله 

 .444، 44، 48ابن يحيى، على 

 .04( ابو سهل مسيحى)ابن يحيى، عيسى 

 .140ابن يرد، اخنوخ 

 .111، 114ابن يزگرد، بهرام 

 .114ابن يزدگرد، فريدون 

 .114، 113، 111ابن يزگرد، فيروز 

 .244ابن يزيد، يزيد بن وليد 

 .818، 811ابن يعقوب، يهوذا 

 .118ابن يواش، اموصيا 

 .118ابن يوثام، احاز 

 .484ابن يوسف، حجاج 

 .114ابن يوشيا، يهواحاز 

 .114ابن يهواحاز، يهوياقيم 

 .118ابن يهورام، احزيا 

 .118ابن يهوشافاط، يهورام 

 .133، 131( باشد نام محلى مى)ابواء 

 .242ابو احمد الموفق 

 .13ق ابو اسح

 .440ابو الحسين 



 .100ابو الحكم 

 .412، 814، 13ابو العالء 

 .840ابو العمر 

 .821، 821، 143ابو الفرج 

 .848ابو القاسم 

 .482، 481، 423، 108، 101، 133ابو بكر 

 .14ابو ثمامه 

 .204، 230ابو جعفر 

 .812ابو سعيد 

 .104ابو عبيد 

 .104ابو عبيده 

 .121ابو عصمه 

 .14ابو كرب 

 .244( پسر حمدان)ابو محمد 

 433: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 .814، 814، 841ابو مسلم 

 .410ابو نواس 

 .484ابى احمد بن خلف بن احمد، ولى الدوله 

 .822، 824ابن العزاقر 

 .104ابى امية 



 .801ابى بكر حسين تمار 

 .401ابى خالد 

 .104، 130ابى سفيان 

 .484 ،133، 131ابو طالب 

 .441، 420، 442، 204، 212، 148، 121، 48، 81، 84، 4ابى معشر 

 .481ابيهود 

 .440اثاناسيوس 

 .841اثفيان 

 .81اثينوس 

 .108( باشد نام جنگى مى)اجنادين 

 .421احابيش 

 .484، 130( نام يكى از جنگهاى پيغمبر)احد 

 .480( نبى)احوز 

 .482اخشطينوس 

 .484( نام پادشاه)اخشورش 

 .121خشيرش ا

 .184ادريانوس 

 .143اردوان اصغر 

 .111، 140، 143، 141اردوان 

 .442، 240، 14، 44ارسطو 

 .418ارسينوس 



 .814، 840، 843، 841، 134، 114، 114، 112، 111، 112، 111، 142، 141، 144، 14، 44، 44اردشير 

 .431، 444، 442( رود)اردن 

 .201ارطخشاست 

 .123ارغو 

 .123ارفخشاط 

 .214ارقام 

 .440( باشد نام باغى مى)ارم 

 .121ارماميثرس 

 .442ارمانوس 

 .403( دوران)ارمنى 

 .411، 440ارمياى نبى 

 .411، 14ارمنيه 

 .101ارمينيه چهارم 

 .180ارنية 

 .424اروپا 

 .443، 444اريوس 

 .121ارييوس 

 .842، 841ازمائيل 

 .181اساراثون 

 .184اساروس 

 .842اسال 



 .834اسبهذان 

 .411اسبيانوس 

 .848اسبيجاب 

 .214، 41، 18استشهاد در اختالف ارصاد 

 .442، 423، 111، 111، 143( نبى)اسحق 

 .431اسخريوطى، يهوداى 

 .281اسخوريس 

 .440اسدى 

 .484اسرائيلى، مرتخاى 

 .420اسرار 

 .181اسطافينالش 

 .411اسطراطانيق 

 .411، 414، 410اسطرالب 

 .448، 448اسطفانوس 

 .440اسطينان 

 .180اسطينوس 

 .121اسفارثوس 

 .121اسفاروس 

 430: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 .121اسقنطيذوش 



، 144، 144، 182، 124، 114، 11، 14، 14، 41، 40، 41، 41، 44، 84، 21، 24، 21، 24، 2( مقدونى)اسكندر 

144 ،141 ،141 ،143 ،140 ،111 ،112 ،118 ،111 ،112 ،114 ،114 ،111 ،213 ،210 ،222 ،221 ،281 ،

842 ،841 ،880 ،442 ،443 ،410 ،411 ،410 ،432 ،434 ،418 ،442. 

 .444اسكندرى، ابو الفتح 

 .442، 440، 832، 101، 104، 11، 14، 14، 18اسكندريه 

 .08اسالم 

 .413، 441اسالمبول 

 .421اسلم 

 .481، 484، 423، 111، 14، 12( نبى)اسماعيل 

 .233، 234، 210، 213، 214، 01عيليه اسما

 .101، 43اشعرى، ابو موسى 

 .411، 418( نبى)اشعياى 

 .840، 842، 114، 114، 112، 111، 118، 112، 140، 21اشكانيان 

 .143اشكانى، بيژن 

 .143اشكانى، جوذر 

 .143اشكانى، نرسى 

 .121اشمعوم 

 .401اشمعونى 

 .411، 483اشمويل 

 .818اشناخندا 

 .184كهف  اصحاب



 .101، 12اصطخر 

 .183اصطفانوس 

 .844، 848، 828، 813، 244، 101، 84، 84اصفهان 

 .22اصفهانى، ابى عيسى 

 .420، 118اصفهانى، حمزه 

 .181اطلميوس، انسطلس 

 .14اطوكس 

 .421اعالى نجد 

 .444اعلم، عضد الدوله 

 .442، 441اغريغورس 

 .411اغريغوريوس 

 .184، 11، 41اغسطس 

 .181ه اغسط

 .442اغناطيوس 

 .881، 884افراسياب 

 .144افراواك 

 .121افراطاناوس 

 .121افراطوس 

 .140افريدون 

 .103، 101افريقا 

 .441افريم آموزگار 



 .443، 444افسس 

 .143، 144افغورشاه 

 .200، 204افالطون 

 .418افيفانيوس 

 .188( زرگر دوم)افينفيس، بطلميوس 

 .121اقراغاناس 

 .41( دماندو)اكاسره 

 .411، 411، 440، 444( ستاره)اكليل 

 .201الباء 

 .241الب ارسالن البالوى، ابو منصور 

 .841، 844البوس 

 .111التنبيه على صناعة التمويه 

 .403الثعالب 

 .823الحالج 

 .823الدجال 

 .822، 821، 248الراضى باللّه 

 .130( غزوه)السويق 

 404: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 .111الشموس الشافية للنفوس 

 .184الصفا، شمعون 



 .248الطائع باللّه 

 .121الطازوس 

 .248القادر باللّه 

 .248، 242القاهر باللّه 

 .433( باشد نام كنيزى مى)القمامه 

 .248المتقى باللّه 

 .241المتوكل على اللّه 

 .241المستعين باللّه 

 .248المستكفى باللّه 

 .248المطيع للّه 

 .241المعتصم باللّه 

 .242المعتضد على اللّه 

 .242المعتمد باللّه 

 .241المعتز باللّه 

 .242المقتدر باللّه 

 .823المقنع 

 .242المكتفى باللّه 

 .241المنتصر باللّه 

 .242المهتدى باللّه 

 .241الواثق باللّه 

 .200، 208الهند 



 .411، 414، 844( نبى)الياس 

 .442اليانيه 

 .131من ام اي

 .182اماسيس 

 .181امانافوثاس 

 .134، 134، 21امرء القيس اول 

 .182امرطيوس 

 .104( دختر ابى اميه)ام سلمه 

 .101، 130( دختر پيغمبر)ام كلثوم 

 .121امونطوس 

 .481، 488، 482، 214، 142، 144، 33( ع)امير المؤمنين 

 .241( برادر مأمون)امين 

 .484، 484، 431، 411، 414، 418، 412، 440، 444، 448، 441، 810، 80، 81انجيل 

 .442اندريوس 

 .411اندلس 

 .441، 180انسطاسيوس 

 .442، 440، 443، 818، 104انطاكيه 

 .183انطليس 

 .184انطونينوس 

 .444، 448انطونيوس 

 .41انطينس 



 .184انطينوس 

 .421، 424، 811انواء 

 .444، 201انورى 

 .131انوشجان 

 .484، 420، 812، 811، 104، 131، 134، 113، 111، 18، 40انوشيروان 

 .483اوب 

 .444اوثيميوس 

 .182اوخرس 

، 418، 412، 444، 444، 448، 801، 802، 804، 830، 833، 831، 831، 834، 838، 832، 810، 813اوزكسس 

414 ،414 ،421 ،422 ،428 ،424 ،424 ،421. 

 .41اوراق 

 .111، 114اورشليم 

 .188( صائغ اول)اورغيطس، بطلميوس 

 .188( اسكندر دوم)اورغيطيس، بطلميوس 

 .484اورون 

 .184اوريلينوس 

 .421( نام قبيله)اوس 

 .434اوسبيس 

 .418اوسيس 

 401: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 .و نيز نگاه كنيد به ابستا. 884، 844، 842، 841اوستا 



 .411اوسطاثيوس 

 .443اوطيخس 

 .181اوفانانينواس 

 .121اوفيالس 

 .411اوفيميا 

، 424، 411، 418، 412، 444، 448، 803، 801، 804، 833، 831، 831، 834، 838، 831، 810، 813اوقطيمن 

421 ،422 ،428 ،424. 

 .121( شاعر يونانى)اوميرس 

 .411اويطليوس 

 .414اويوليطا 

 .444اهوازى، ابو الحسن 

 .412ايار 

 .44ايام العرب 

 .481اير 

، 841، 841، 844، 883، 884، 882، 821، 821، 818، 843، 841، 844، 841، 111، 114، 141، 141ايران 

848 ،844 ،811. 

 .141( نام شهر)ايرانشهر 

 .141ايرج 

 .184ايسفسينوس 

 .480ايلل 

 .411، 440، 441، 421، 413، 412، 411، 403، 401، 431، 411، 424ايلول 



 .111ايلدن 

 .411، 414، 440، 442ليا اي

 .121( شهر)ايليوس 

 .440( مادر يحيى)ايميشبع 

 .424، 440، 444ايوب 

 .188ايوليوس، اغطس 

 .188ايوليوس، غائيوس 

  ب

 .21، 14باب االبواب 

 .411باب العود 

 .841بابك 

 .844بابكان 

 .441، 801، 821، 840، 201، 111، 141، 123، 34، 44، 84، 20، 21بابل 

 .424، 410، 411ر باحو

 .814بادغيس 

 .111باراق 

 .441بارح الصرفه 

 .131( پسر ساسان)بادان 

 .818باذامكام 

 .448باسيليوس 

 .14باغستان ناسيان 



 .121باالتارس 

 .121بالوس 

 .443باباسوار 

 .414( باشد نام سلسله جبال مى)باميان 

 .208بپارى 

 .88، 22( حضرت مريم)بتول عذرا 

 .801يه بحيره اسكندر

 .411، 804، 812، 814بخارا 

 .441، 411، 414، 414، 480، 483، 481، 423، 442، 138، 142، 143، 114، 14، 48، 84، 20، 24بخت النصر 

 .110بختيار، عز الدوله 

 .40بحر اخضر 

 .114بحر قلزم 

 .131بحيراى راهب 

 .488بدر 

 .428( سوره قرآن)برائت 

 .81براهم 

 402: ، ص1 ج مه، متنترج/ آثار الباقيه 

 .442بربارا 

 .401برسفا 

 .414برشياى قس 



 .488، 242برقعى 

 .101( باشد نام محلى مى)برقه 

 .841برهمن 

 .414بروقوبيوس 

 .842، 110، 141بشتاسب 

 .114بشتاسف 

 .81بشن دهرم 

 .488، 811بصره 

 .131( باشد نام محلى مى)بصرى شام 

 .440بطارقه 

 .448، 442، 414، 444، 442( شمعون الصفا)بطرس 

، 424، 413، 424، 411، 444، 833، 831، 810، 811، 212، 214، 221، 44، 44، 48، 41، 84، 20، 12بطلميوس 

444 ،440 ،444 ،444 ،444 ،414. 

 .413، 418، 411، 440، 441( ستاره)بطن حوت 

 .414، 414، 443، 440( ستاره)بطين 

 .104بعلبك 

 .424، 401، 421، 414، 441، 444، 811، 821، 821، 822، 234، 241بغداد 

 .241بغراخان 

 .414بغنوطيوس 

 .441، 424، 410، 414بقراط 

 .241بكتوزون حاجب، ابو الفوارسى 



 .131بكسوم 

 .441بكوس 

 .121، 121بالخوس 

 .88بالمس 

 .441بالسوس 

 .118، 143بالش 

 .141بالشان 

 .81( مردى از قوم كومت كال)بلب 

 .811، 208 ،123بلخ 

 .413، 412، 411، 441( ستاره)بلده 

 .121بالوس 

 .110، 14بلقيس 

 .203بلوهر 

 .442بليناس 

 .204( جد مادرى افالطون)باماسوار 

 .813( عيد)بنخجاچى ريد 

 .811بنو حنيفه 

 .41( اى در عرب قبيله)بنو قحطان 

 .21بنى اسحق 

 .21بنى اسد 



، 111، 114، 121، 124، 114، 114، 143، 31، 32، 31، 14، 84، 20 ،21، 24، 24، 28، 21، 14بنى اسرائيل 

423 ،420 ،484 ،481 ،482 ،484 ،484 ،481 ،481 ،483 ،480 ،441 ،414 ،432 ،401. 

 .44، 21بنى اسماعيل 

 .130( غزوه)بنى النضير 

 .104بنى المصطلق 

 .488، 114، 114بنيامين 

 .481 ،424، 422، 411، 813، 100، 102بنى اميه 

 .811بنى تميم 

 .811، 814بنى حنيفه 

 .488، 423، 848، 244، 248، 244، 102بنى عباس 

 .104بنى خزاره 

 .104( غزوه)بنى قريظه 

 .130بنى قينقاع 

 408: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 .08بنى كنانه 

 .104بنى لحى 

 .134بنى لخم 

 .102بنى مروان 

 .221بنى موسى 

 .424، 413بواحير 

 .843، 208بودا 



 .823، 203، 201، 201، 208، 144بوداسف 

 .118، 114، 111، 114( دختر كسرى پرويز)بوران 

 .148( عالمه آلمانى)بوكنر 

 .431بوالطانى 

 .448، 442، 414، 443بولس 

 .444بوليقارخوس 

 .814بهافريد 

 .881، 811، 814، 118، 112، 114، 113، 141، 12بهرام 

 .113شاه بهرام شكان 

 .143بهمن، اردشير 

 .23بيابان پاران 

 .114بيابان تيه 

 .3بياضى عريض 

، 133، 111، 114، 143، 184، 114، 114، 114، 31، 14، 41، 48، 81، 84، 20، 21، 24، 28، 22بيت المقدس 

130 ،104 ،221 ،221 ،284 ،201 ،423 ،484 ،482 ،488 ،483 ،480 ،442 ،441 ،441 ،440 ،412 ،411 ،

411 ،431 ،431 ،433 ،408 ،404 ،401 ،421 ،481 ،482. 

، 840، 844، 844، 208، 214، 122، 142، 14، 43، 42، 81، 24، 21، 11، 12، 11، 14، 1، 4بيرونى، ابو ريحان 

814 ،813 ،842 ،843 ،842 ،813 ،441 ،418 ،433 ،421 ،484 ،483 ،441 ،442 ،444 ،442 ،444 ،414. 

 .418( باشد هرى مىنام ش)بيزانطى 

 .881بيژن 

 .204بيوت عبادات 

 .842، 844، 841، 844، 881، 144، 140بيوراسب 



  پ

 .848پاستور 

 .110، 111، 111پرويز 

 .444، 440، 443، 444پروين 

 .110( دختر پرويز)پوران 

 .841پورگشسب 

 .884( كوه)پوشنگ 

 .441، 184پولس 

، 01، 04، 12، 41، 41، 44، 44، 40، 43، 41، 23، 21، 21، 11، 1( محمدرسول اكرم، خاتم النبيين، ( )ص)پيامبر 

03 ،00 ،114 ،233 ،848 ،814 ،811 ،412. 

 .208، 144پيشدادى 

  ت

 .412، 441، 444، 444، 441، 444، 440، 443، 444، 441، 480، 424، 413، 411، 411، 814، 810تازيان 

 .424( باشد نام روزى مى)تاسوعا 

 .841، 814، 840تركستان 

 .11تاج 

 .111تاريخ الحكماى قفطى 

 .413تاريخ الحكما 

 .244تاش حاجب، ابو العباس 

 .44، 44تالس 

 .422، 814، 148تبت 



 .131تبع اسد 

 404: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 .101( نام جنگى است)تبوك 

 .18تجريد شعاعات و انوار 

 .81تجن 

 .881تخارستان 

 .480، 421تشرى 

 .411( ستاره)تعام صادر 

 .411( ستاره)تعام وارد 

 .201تغزغز 

 .141تغالث فالصر 

 .484تفرشى، يعقوب 

 .41تفسير كشاف 

 .818، 842، 214، 41تفهيم 

 .421تكليف 

 .104( باشد نام محلى مى)تل موزن 

 .412تلويح 

 .483تمز 

 .44تميحير 

 .831( نام ديباچه)تنيس 



 .420، 143تواريخ كبار االمم 

 .814( نام شهر)توت 

 .141، 141توج 

 .483توديون 

، 420، 423، 201، 111، 124، 114، 143، 32، 31، 14، 12، 84، 84، 88، 82، 81، 84، 20، 21، 24، 22تورات 

481 ،488 ،481 ،481 ،483 ،444 ،441 ،441 ،431 ،408 ،421 ،484 ،484. 

 .841تودانيان 

 .814تورفان 

 .110توزن 

 .141توژترك 

 .141توماسب 

 .844تهماسب 

 .821، 208، 144، 140تهمورث 

 .448تياذريوس 

 .411تيتوس 

 .411تيقالى 

  ث

 .444، 181ثاوذوسيوس 

 .44، 14، 18ثأون اسكندرانى 

 .121ثرنو قلنقريراس 

 .414، 412، 414، 443، 444، 440، 443( ستاره)ثريا 



 .421ثعالبه 

 .132ثعلبة بن عمرو 

 .121ثلنيوس 

 .04د ثمو

 .414ثوثانيل 

 .414، 414، 412، 444، 440( ستاره)ثور 

 .140ثوفيل 

 .180، 183ثيدوس 

  ج

 .104( باشد نام محلى مى)جابيه 

 .441جاحظ 

 .842جاحظ، ابو عثمان 

 .24جالوت 

 .122جالهندر 

 .411، 811، 811، 811، 843، 184جالينوس 

 .844، 842، 114جاماسب 

 .143جبال 

 .484، 414 ،441، 888جبرئيل 

 .813جبل رضوى 

 .814جبلى 

 .480جبلى، ابى محمد 



 .411، 414، 443، 442( ستاره)جبهه 

 404: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 .101، 104جحش 

 .1( ستاره)جدى 

 .124جرجان 

 .812جرجن 

 .104جريرمهران 

 .442جزيره رامين 

 141.201، 144، 01( ع)جعفر صادق 

 

 

 414؛ ص 1 ج ترجمه ؛ متن/ آثار الباقيه 

 .132، 131( شاه)ه 

 .111جلعاذى، يائير 

 .111جلعاذى، يقيح 

 .104جلوال 

 .448( نام شهر)جليل 

 .811، 844، 841، 880، 882، 881، 884، 144، 140، 141، 144جم 

 .482، 481، 421( نام ماه)جمادى االخر 

 .482، 484( نام ماه)جمادى االولى 
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 .813صغر جم ا

 .813جم اكبر 

 .442جماهر 

 .802، 801، 804جمره 

 .844، 848، 881، 884، 821جمشيد 

 .484، 103( نام جنگ)جمل 

 .122جواهر 

 .84( كوه)جودى 

 .143( اكبر)جوذر 

 .184جورديانوس 

 .84، 4( شهر)جى 

 .448جيالسيوس 

 .421، 414، 441، 444، 811، 814، 41جيحون 

 .402، 422، 411جيهانى 

  چ

 .824چاه زمزم 

 .481چشمه زمزم 

 .141، 144( ملوك كيانى)چهرآزاد 

 .803، 814چين 

  ح

 .101( پدر ميمونه زن پيغمبر)حارث 



 .821حاسب، ابو الفرج زنجانى 

 .821، 824حاسه سادسه 

 .813حاور دمينيك 

 .231، 231، 234حبش 

 .231، 231، 234، 213حبش حاسب 

 .441، 101، 148، 44حبشه 

 .244ى، ابو حرب حبش

 .181حبشى، امراس 

 .181حبشى، ساباقون 

 .181حبشى، طراخوس 

 .23حبقوق 

 .442حبيب 

 .43حبيب السير 

 .442، 834، 811، 104حجاز 

 .481، 488، 101، 04، 11حجة الوداع 

 .422( بازار)حجر 

 .824حجر االسود 

 .14حذيفه 

 .414، 844، 204حران 

 .412، 443، 14حرانيان 

 .414حرانيه 



 .482حرب الجمل 

 .413حركات الشمس 

 .411( پيغمبر)حزقيل 

 .411، 414، 440، 443، 413، 411، 401، 414، 424، 414حزيران 

 .21، 21حضرت اشعيا 

 .421، 810حضر موت 

 .130( دختر عمر بن خطاب)حفصه 

 .811حالج 

 401: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 .811حلب 

 .131 (دايه پيغمبر)حليمه 

 .812حمدكى 

 .484، 141، 141حمزه 

 .104حمص 

 .124( طايفه)حمير 

 .134، 113، 141( اى در عرب قبيله)حمير 

 .148، 144، 141حوا 

 .80، 21، 24، 28حواشى اعتضاد السلطنه 

 .411( مادر مريم)حنه 

 .483حيفا 



 .101( نام يكى از جنگهاى پيغمبر)حنين 

 .414حنينا 

 .441حنين اسقف 

 .441 حيرث

 .442حيره 

 .131، 134، 138، 41( شمر)حيره 

 .441حيوان 

 .414حيوانيه 

  خ

 .448، 201خارقانى، سيد اسد اله 

 .411خاريطونوس 

 .413، 438، 800، 233خازن، ابو جعفر 

 .422، 814خاقان 

 .443، 411، 444، 443خاقانى 

 .410خالد 

 .422ختن 

 .488، 423، 133، 131( زن پيغمبر)خديجه 

 .812اجى خر

 .484، 418، 440، 441، 443، 441، 841، 848، 880، 881، 884، 820، 841، 201، 241، 30خراسان 

 .442خراسانى، سيسين جاثليق 

 .440خريسطفورس 



 .104( نام طايفه)خزاعه 

 .148، 11خزر 

 .421( نام قبيله)خزرج 

 .141خزوره 

 .414، 114، 111، 143، 142خسرو اول 

 .142خسرو دوم 

 .811( نام فرشته) خش

 .484خشايارشاه 

 .118، 114، 110، 111خشنشنبده 

 .818خشوم 

 .443خالصة الحساب 

 .443( نام شهر)خلقدونيه 

 .143خمانى 

 .804، 104( غزوه)خندق 

 .441، 111( شاعر)خواجو 

، 441، 802، 834، 812، 811، 814، 810، 811، 811، 814، 204، 234، 14، 14، 18، 18، 41، 41، 14خوارزم 

440. 

 .818، 812، 41خوارزم شاه 

 .814( باشد نام روستايى مى)خواف 

 .888خوراى مهندسى، آذر 

 .440، 818خوزستان 



 .114خوهان 

 .133، 131خويلد 

 .844خيام شاه 

 .422، 104خيبر 

 .811خيژ 

 د

 .418داذيشيوع 

 .844( نام شهر)دارا 

 .142، 141، 144، 41( پير شاه ايران)دارا 

 401: ، ص1 ج ترجمه، متن/ ر الباقيه آثا

 .142داراى ثانى 

 .142داراى ماهى اول 

 .148داروين 

 .142، 182داريوش 

 .184داقياوس 

 .410، 114، 33، 21، 24، 24، 28دانيال 

 .481، 482، 481، 423داود 

 .101( پدر مليكه زن پيغمبر)داود 

 .448، 121، 33، 41، 48، 81( نبى)داود 

 .814ف فرانسه دايرة المعار



 .1دايره عظيمه 

 .4دايره معدل النهار 

 .414، 412، 414، 443، 444( ستاره)دبران 

 .111دبوربنيه 

 .810، 813دجال 

 .421، 441، 444، 821دجله 

 .844درامزينان 

 .883درفش كاويان 

 .121دروقلوس 

 .814دوزخ 

 .41( محل)دزه 

 .41دقلطيانوس 

 .11داليل قبله 

 .842، 841، 840، 821دماوند 

 .444، 838، 810، 204، 221، 104دمشق 

 .184دميطانوس 

 .104دواوين 

 .101دوطبس 

 .104( غزوه)دومته الجندل 

 .881، 884دهقنه 

 .884دهوفذيه 



 .841ديالمه 

 .844، 844ديبگان 

 .132ديقيوس 

 .131ديلمى، فيروز 

 .843، 844، 828ماه  دى

 .841، 844ديبمهر 

 .480دينورى، ابى حنيفه 

 .184دييوس 

 .188ديونسيس، بطلميوس 

 .418، 443( اسقف)ديونسيوس 

 ذ

 .104( غزوه)ذات الرقاع 

 .441ذامانى 

 .411، 414، 443، 441( ستاره)ذراع 

 .110ذو االذعار 

 .134ذو االعواد 

 .11، 14، 14، 14، 40ذو القرنين 

 .134ذو جدن 

، 421، 411، 414، 414، 412، 444، 801، 802 ،804، 833، 831، 831، 838، 832، 810، 813ذو سيثاوس 

422 ،428 ،424. 

 .414ذو ميطيوس 



 .134ذو نواس 

 .422ذى الجماز 

 .132ذى القرطين 

 .130( غزوه)ذى امر 

 .104ذى قرد 

، 421، 411، 414، 444، 448، 201، 802، 804، 833، 831، 831، 834، 838، 832، 810، 813ذيموقريطس 

428 ،424. 

 .448ذيوذريوس 

 ر

 .33، 28رأس الجالوت 

 403: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 .841رازى جرجان 

 .113رائش، حارث 

 .442رامثانى بولوطايى، يوسف 

 .811رام روچ 

 .844، 880رام روز 

 .413، 411رامى 

 .424، 443، 448، 441، 833، 811، 814، 814، 818روميان 

 .30، 31( هاى يهود از فرقه)ربانيه 

 .104، 110رستم 

 .411ربوالى 



 .484، 428، 411( نام ماه)ربيع االخر 

 .482، 484، 420، 423، 421، 421، 411( نام ماه)ربيع االول 

 .482، 421، 411( نام ماه)رجب 

 .104رقه، عياض 

 .130( دختر رسول خدا)رقيه 

، 441، 483، 834، 818، 204، 218، 241، 101، 104، 134، 131، 188، 182، 148، 04، 30، 13، 11، 14روم 

440 ،444 ،448 ،413. 

 .884( كوه)رويان 

 .442، 101رى 

 .442( روستا)رعد 

 .214رساله راشيكات 

 .813( نام جزيره)رطائل 

 .141ريباس 

 .811ريمژد 

 ز

 .140زاب 

 .884زادويه 

 .101زالق 

 .200، 203زاوس 

 .411، 411، 440، 444( ستاره)زبانى 

 .411، 411، 443، 448( ستاره)زبره 



 .431زبور 

 .441، 444، 448، 441زجاج 

 .434، 840، 111، 84( سياره)زحل 

، 844، 884، 420، 814، 811، 843، 848، 842، 841، 844، 200، 204، 208، 114، 111، 143، 12، 44زردشت 

844 ،811 ،812 ،441. 

 .101زرنج 

 .424، 411، 418، 441( نبى)زكريا 

 .1زمخشرى 

 .841زنجان 

 .440، 841، 110، 114زنجانى، ابو الفرج 

 .144زو 

 .814زوزن 

 .422( كوه)زهر 

 .414، 441، 434، 810، 12( سياره)زهره 

 .41( قلعه)زهره 

 .424، 10، 12زيج سند 

 .8زيج شهرياران 

 .101، 104( دختر جحش)زينب 

 .183زينن 

  س

 .818سورستان 



 .411ساباى 

 .112سابور الجنود 

 .141ساردم 

 .4( محل)سادويد 

 .112، 114ساسانى 

 .881، 882، 134، 111، 114، 114، 112، 111، 118، 112، 21ساسانيان 

 .848ساسانيه 

 .23( در فلسطين)ساعير 

 .241سامانيان 

 400: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 .481، 441، 484، 31، 81، 84سامره 

 .881ساوه 

 .113سبا 

 .414سبزرور 

 .841( وهك)سبالن 

 .831، 10سجستان 

 .444( ستاره)سحابى 

 .142سخاريب دوم 

 .844سده 

 .844سرادق 



 .441سرجيس 

 .101سرخس 

 .841، 841سرخسى 

 .144( سرزمين)سرنديب 

 .104( باشد نام محلى مى)سروج 

 .841، 888سروش 

 .424، 413، 441، 448، 442، 814، 814، 818، 818سريانيان 

 .183سطروندس 

 .188سطر حديدى، بطلميوس 

 .204، 104، 104سعد 

 .413، 411، 440، 441( ستاره)سعد اخبيه 

 .413، 418، 411، 440، 441( ستاره)سعد السعود 

 .413، 440، 441( ستاره)سعد بلع 

 .413، 411، 440، 441( ستاره)سعد ذابح 

 .411، 412، 21سعدى 

 .821سعيد ابن فضل 

 .811، 814، 814، 814، 818، 812، 14، 14، 18، 14سغد 

 .814، 818، 812، 811سغديان 

 .840سفر الجبابره 

 .813سنيانى 

 .841، 200سفيد تومان 



 .448سقنقور 

 .488، 420، 423سالمى 

 .141سلم 

 .204سلمسين 

 .141( نام سلم)سلمناصر 

 .141سلم 

 .101سلمى، ابو االعور 

 .414سليح، توماى 

 .422سليم 

 .424، 821، 824سليمان 

 .483( پادشاه)سليمان اعشر 

 .824سليمان حسن، ابو طاهر 

 .411، 412، 411، 444، 448( ستاره)سماك اعزل 

 .181سماناداوس 

 .814، 11سمرقند 

 .442سمونا 

 .428، 424، 411، 414، 418، 412، 444، 444، 803، 801، 804، 830، 831، 834، 810، 813سنان 

 .443سندوس 

 .44( ال هجرتنهمين س)سنة البرائه 

 .44( چهارمين سال هجرت)سنة الترفئه 

 .44( نخستين سال هجرت)سنة االذن 



 .44( ششمين سال هجرت)سنة االستئناس 

 .44( هفتمين سال هجرت)سنة االستغالب 

 .44( هشتمين سال هجرت)سنة االسنواء 

 .44( دومين سال هجرت)سنة االمر بالقتال 

 .44( سومين سال هجرت)سنة التمحيص 

 .44( پنجمين سال هجرت)سنة الزلزال 

 .44( دهمين سال هجرت)سنة الوداع 

 .411سنوذسات 

 .818، 04سورستان 

 .423سوره صافات 

 .403سورين 

 144: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 .818سوريه 

 .181سوساتاس 

 .121سوسرسوس 

 .121سوسيرس 

 .441سوفرنيوس 

 .421سوق دبا 

 .421سوق دومة الجندل 

 .421سوق رابيه 



 .421سوق شحر 

 .421سوق صحار 

 .421سوق صنعاء 

 .421سوق عدن 

 .422، 421سوق عكاظ 

 .421سوق مشقر 

 .181سوناخوسيس 

 .448، 442( ستاره)سهيل 

 .142سيامك 

 .143، 41سياوش 

 .241سيد اجل، امير 

 .114، 114، 114سيد رعوالم 

 .141سير الملوك 

 .814( باشد اى مى نام قصبه)سيراوند 

 .484سيستان 

 .441سيس جاثليق 

 .411سيالقوس 

 .444سيلبيطروس 

 .811، 811، 814سيلمه 

 .440سيمون 

 .481سيون 



  ش

 .121شادان، ابو سعيد 

 .101، 101( باشد نام محلى مى)شاپور 

 .844، 882شاپور پهلوان 

 .811، 814، 843، 841، 134، 134، 112، 113، 44شاپور ذو االكتاف 

 .822، 840، 843، 112، 111رگان شاپو

 .444، 421، 441، 441، 444، 834، 810، 818، 100، 131، 134، 04، 30شام 

 .101شاهجان 

 .811، 144، 11، 4شاهنامه 

 .114، 143( اثر ابى منصور بن عبد الرزاق)شاهنامه 

 .883( كوه)شاهين 

، 440، 443، 414، 443، 431، 434، 434، 438، 432، 411، 411، 412، 411، 441، 802، 830، 833شباط 

414 ،411. 

 .482شب معراج 

 .201شرايع 

 .414، 414، 443، 440، 443( ستاره)شرطان 

 .818شرغ 

 .214، 240، 243، 241شطرنج 

 .40شعبى 

 .448شعوب 

 .8( دارند اى كه ملل غير عرب را بر عرب برترى مى فرقه)شعوبيه 



 .444، 421، 804شفا 

 .488شفط 

 .101شورى 

 .484شوقى مصرى، امير اشعرا 

 .411، 412، 411، 440، 444( ستاره)شوله 

 .31( از سالهاى يهود)شالميم 

 .144( اى از اسالم فرقه)شيعه زيديه 

 .434شمس 

 .413، 442، 18شمس المعالى 

 141: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 .112شمشون 

 .481( پيغمبر)شموئيل 

 .414، 418، 483شمعون 

 .148شميل، شبلى 

 .484، 428، 411( نام ماه)شوال 

 .484شوشتر 

 .824شهادت 

 .118شهر براز 

 .842شهريار 

 .108( پدر يزگرد)شهريار 



 .841، 842شيراز 

 .18شيروان 

 .104، 111شيرويه 

  ص

 .201صابى 

 .24، 14صابئين 

 .123صاميرس 

 .440صباعى، شمعون 

 .484صحف 

 .114صدقيا 

 .811صديق، ابو بكر 

 .411، 411، 440، 448( ستاره)صرفه 

 .121صفار 

 .414، 444صغانى، ابى حامد 

 .482، 103صفين 

 .180، 181صقلبى، بسيل 

 .0صالت جواهر 

 .41( شهر)صنعاء 

 .414صوفى، ابو الحسن 

 .411، 480صوفى، ابى الحسين 

 .41صولى، ابو بكر 



 .431( كوه)صهيون 

 .834( باشد نام ماه مى)صيام 

 .842، 841، 841، 844، 880، 881، 141، 123، 41( ملك)ضحاك 

 .101( پدر فاطمه زن پيغمبر)ضحاك 

 ط

 .101، 133طائف 

 .813طالقان 

 .811طالقان ديلم 

 .111( شاول)طالوت 

 .834( نام كوه)طاق 

 .181طاقالوثيس 

 .831( باشد نام حوضى مى)طاهر 

 .180طباروس 

 .488، 840، 884، 884، 234، 101، 18طبرستان 

 .28طبرى 

 .181طبريوس 

 .42طبيعيات شفا 

 .411، 414، 443، 441( ستاره)طرف 

 .184طرايانوس 

 .424( واقعه)طف 

 .810طمام 



 .842طمامى، ابى زكرياء 

 .818طواويس 

 .481، 481( كوه)طور 

 .414طور تابور 

 .441طور تفرق 

 .408، 431، 431طور زيتا 

 .444، 481، 23طور سينا 

 .104 طور عبدين

 .182( پادشاه)طوس 

 .414، 841، 244طوس 

 .11طوسى، عبد الرزاق 

 .212طوفان 

 142: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

 .121طوطانس 

 .121طوطيوس 

 .84، 4طهمورث 

 .482طيبث 

 .184طيطوس 

  ع

 .804( قوم)عاد 



 .421، 424، 424( نام روزى است)عاشورا 

 .481عالى كاهن 

 .484، 423، 102، 104، 133( برزن پيغم)عايشه 

 .248عباسى، مطيع 

 .108عبد الكعبه 

 .131عبد المطلب 

 .244( برادر منصور)عبد اله 

 .804، 808عبد اله قلم 

 .118عتليا 

 .101، 101، 130عثمان 

 .114عثينال 

 .841عجائب الطبيعه 

 .144عدن 

 .848عدى، ابو عبد اله 

 .411، 411، 414، 444( ستاره)عذراء 

 .و نيز رجوع شود به بتول عذرا 810ذراء ع

 .448، 441، 441، 428، 834، 811، 818، 841، 201، 108، 134، 138، 112، 143، 144، 04، 30عراق 

 .414عزريا 

 .421عرفات 

 .442عزيا 

 .104عسفان 



 .841، 821، 12عضد الدوله 

 .414، 884عطارد 

 .421عطفان 

 .111( پادشاه مواب)عغلون 

 .421عقيل 

 .842عكبرا 

 .848، 244عماد الدوله 

 .441، 101، 104، 104عمر 

 .481عمران 

 .111عمقاله 

 .441، 30، 33( هاى يهود در استخراج سالها و ماهها از فرقه)عنانيه 

 .442( دختر نعمان)عنقفير 

 .111علم النفس شفا 

 .883علم كاويانى 

 (.ع)به امير المؤمنين  و نيز رجوع شود 481، 482، 428، 412، 101، 133( ع)على 

 .411، 411، 440، 448( ستاره)عواء 

 .111عيسو 

، 431، 412، 414، 414، 411، 414، 440، 443، 441، 441، 444، 843، 21، 21، 24، 24، 28، 22، 21عيسى 

431 ،408 ،444. 

 .21عيص 

 .244عين الشمس 



 .104( باشد نام محلى مى)عين الورده 

  غ

 .184غائيوس 

 .184غالوس 

 .481غدير خم 

 .841غرائب الصناعيه 

 .834، 14غره 

 .132( سلسله پادشاهى)غسانى 

 .130( غزوه)غطفان 

 .411، 411، 440، 444( ستاره)غفر 

 .41( شهر)غمدان 

 .184غورديانوس 

 148: ، ص1 ج ترجمه، متن/ آثار الباقيه 

  ف

 .244فائق خاصه، ابو الحسن 

 .843فادرون 

 .23( كوهى در مكه)فاران 

 .832، 813، 811، 844، 844، 842، 821، 811، 818، 842، 101، 101فارس 

 .883فارسى، سلمان 

 .408فارقليط 



 .484، 482، 481، 108، 130، 133( دختر پيغمبر( )ع)فاطمه 

 .101( دختر ضحاك)فاطمه 

 .411فاوانيا 

 .482فتح يرموك 

 .108( باشد نام محلى مى)فحل 

 .421، 441، 444، 101فرات 

 .140فراسياب 

 .144، 142فراواك 

 .18فرجوارجر 

 118.202( پسر خسرو پرويز)فرخزاد 
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