ّ
تاريخ و تمدن اسالمى

Islamic History and Civilization
Vol.17, No.37, Winter 2022

سال  ،71شماره  ،71زمستان 7044
صص ( 741-71مقاله پژوهشی)

رسالههای اوفاق و رمل در سفینه تبريز
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پریسا قربان نژاد2

دانشیار گروه تاریخ و فرهنگ تمدن ملل اسالمی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران

چکیده
سفینه تبریز ،مجموعهای خطی ،مشتمل بر  202عنوان رساله ،منظومه ،جدول ،نامه و گزیده کتاب است که
در ثلث اول قرن هشتم هجری ،ابوالمجد تبریزی به خط خویش به رشته کتابت درآورد .در این مقاله
رسالههای علم اوفاق و رمل در سفینه بررسی شدهاست .دو رساله الموجز فی علم اعداد وفق و خواص اعداد
وفق به علم اوفاق پرداخته و سه رساله اشکال رمل ،کتاب فی علم الرمل ،التحفه فی علم الرمل در باب علم
رمل نگاشته شدهاست .رساله الموجز فی علم اعداد وفق نسبت به رسالههای رایج عصر خود ،فصلبندی
متفاوتی دارد ،بهطوریکه یک فصل برای وفق اعداد بوده و دارای بخش مربعات فرد ،زوج الفرد و زوج الزوج
بوده و فصل دیگر به روشهای رایج در وفق اسامی و اذکار اختصاص داده شدهاست .در رساله خواص اعداد
وفق ،خواص مربعات تا مرتبه  2*2نوشته شده در حالی که در رسالههای این دوره معموال به مرتبههای
بیشتری اشاره شدهاست .رسالههای رمل در سفینه تبریز به صورت منتخب و در کنار هم ،مجموعه کاملی از
آثار رمل را تشکیل داده اند .اثر اول به صورت شعر ،اثر دوم به صورت جدول و دارای نوآوری و ساختاری
کامال متفاوت نسبت به آثار دیگر در این دوره بود و به نظر تأثیرپذیری کمتری از آثار دیگر داشته و در نهایت
رساله التحفه که دارای ساختار متفاوت با آثار مشابه در عصر خود دارد.
کلیدواژهها :رمل ،اوفاق ،سفینه تبریز ،علوم غریبه ،دوره ایلخانی.

 .1تاریخ دریافت7044/7/1 :؛ تاریخ پذیرش1000/2/5 :
 .2رایانامهghorbannejad@alzahra.ac.ir :
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مقدمه
از سده ششم هجری به بعد در باب علوم غریبه آثار پرشماری در موضوع خواص اعداد و
حروف ،اوفاق ،احکام نجوم ،اختیارات ،رمل ،فال ،اختالج ،فراست به نگارش درآمد .در
سده هشتم هجری نگارش این دست آثار به اوج خود رسید .در نیمه اول قرن هشتم از نظر
فرهنگی شرایط ویژهای بر تبریز عصر ایلخانی حاکم بود .با اینکه توجه به علما و تأسیس
مراکز علمی تا حدودی باعث رونق علم و دانش شد ،اما بروز بحرانهای سیاسی ،اجتماعی
و اقتصادی ،تضعیف عقلگرایی و رشد جریان تصوف ،توجه به امور ماورایی را در فرهنگ
عامه تقویت نمود .باور حاکمان مغول به نیروهای آسمانی و تداوم اوضاع مخاطرهآمیز،
موجب تسلیم هرچه بیشتر مردم در برابر نیروهای سحرآمیز و پناهبردن به قدرتهای پنهان

مذهبی و تفکرات ذهنی گردید 3.از این رو در عین حال که شاخههای تخصصی علومی چون
ریاضی و نجوم گسترش یافت ،اما به سبب انبوه مشکالت فردی و اجتماعی ،اقبال به علوم
غریبه که به نوعی شبه علم و موضوع آن به کارگیری نیروهای غیرعادی و اسرارآمیز به تصور
تصرف در امورات زندگی ،رسیدن به آمال و تسهیل امور بود ،به اوج رسید .تا آنجا که اغلب
دانشمندان علوم دقیقه ،نه تنها به سبب عالقه شخصی بلکه تحت تأثیر مطالبه عمومی و فشار
فرهنگی که احاطه بر علوم غریبه امتیاز دانسته میشد ،رسالههایی در این باره نگاشتند و
حداقل در یک شاخه از آن مهارت یافتند.
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در خور ذکر است که در این روزگار رواج تصوف و عدم حضور فقه و فلسفه در متن
جامعه ،زمینه مناسبی برای رشد علوم غریبه با چهرهای موجه فراهم آورد .زیرا هر چند تصوف
از نظر ماهیت با علوم غریبه یکسان نبود ،اما در هر دو عنایت به امور شگفتانگیز و خلق
 .3کاسیرر.132 ،
 .0به عنوان نمونه به چند مورد میتوان اشاره کرد :تبحر موالنا عبدالقهار به کیمیا ،سید کمال گچکولی در احکام
النجوم ،خواجه ابوالوفا و خواجه اوحد مستوفی در علوم غریبه و خواجه مقصود کازرونی در علم جفر و ( ...نوایی،
302 ،35 ،30 ،22؛ نک .کاشفی.)222/1 ،
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کرامات وجود داشت .در بعضی از خانقاهها علم جفر و اعداد آموزش داده میشد 5و این
موضوع از ویژگیهای فرهنگی خانقاههای آذربایجان در اواخر دوره ایلخانی بود .درآمدزایی
و بازار گرم تقاضا نیز انگیزه دو چندانی را برای اهل فن و مدعیان فراهم نمود و تداوم آن را
موجب گردید.
یکی از منابعی که وضعیت این علوم را در آن دوره بازتاب میدهد ،نسخه خطی سفینه
تبریز است که توسط ابوالمجد تبریزی (م 400ه) در قرن هشتم هجری کتابت شدهاست.
این مجموعه خطی حاوی دانشهای رایج آن روزگار از عرفان ،ادب ،فلسفه ،ریاضیات ،نجوم
و علوم غریبه و ...است .در مقاله حاضر از میان آثار مربوط به علوم غریبه ،رسالههای علم
اوفاق و علم رمل بررسی خواهند شد زیرا هر دو به دلیل استفاده از خواص اعداد و اشکال از
نظر طبقه بندی علوم ذیل علم سیمیا قرار دارند و با ریاضیات و نجوم مرتبط هستند .بررسی
ساختار و محتوای رسالههای علم اوفاق و رمل در سفینه موضوعی است که این مقاله بدان
میپردازد.
سفینه تبريز و پیشینه اوفاق و رمل
درباره سفینه تبریز ،پژوهشهای متعددی در قالب مقاله و پایاننامه در زمینههای مختلف اعم
از تاریخ ،شعر ،عرفان ،طب ...2صورت گرفته که هیچکدام در معرفی رسالههای مرتبط با
علوم غریبه نبودهاست .پژوهشهای موجود در این خصوص را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
دسته اول پژوهشهایی در باب علوم غریبه است که نگارنده برای تحلیل موضوع ،ناگزیر از
مراجعه به آنها بود .مقاله «وضعیت علوم غریبه پس از حمله مغول بررسی موردی آثار

 .5حشری.11 ،
 .2در مقاله «بررسی رسائل طب در سفیته» فقط جدول «کیفیت استعمال غذاهای موافق و احتراز ناموافق در ماههای
رومی» مربوط به جداول احکام نجوم مندرج در صفحه  305سفینه مورد بررسی قرار گرفتهاست (قربان نژاد.)22 ،
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مالحسین واعظ کاشفی» 4نگاشته محمدعلی کاظمبیگی و مصطفی گوهری فخرآباد ضمن
شمردن علوم غریبه دالیل رواج آن را در بحرانهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی پس از حمله
مغول بیان می کند و نقش مغوالن و باورهای آنان و حروفیه را در رشد این علوم مهم ارزیابی
مینماید .رسول جعفریان نیز در مقاله «در باب نظام معرفتی علوم غریبه مروری بر کتاب
حرز االمان» 1به بررسی و تبیین این علوم در میان مردم و تقابل آن با دین و فلسفه و نزدیکی
با تصوف میپردازد .مقاله «بررسی جایگاه علوم غریبه در آیات و سور قرآن با استناد بر

روایات» 2به قلم فرحناز خوش زبان با بررسی شاخههای علوم غریبه به قبول یا رد آنها بر
اساس آیات قرآن و احادیث میپردازد.

اما دسته دوم؛ تحقیقات جدید و محدودی درباره علم اوفاق و رمل است .ژاک سزیانو

در بخش اول کتاب مربعات وفقی در قرن دهم 10شامل پنج فصل و مقاله «ساخت مربع وفقی
به کمک اسب شطرنج در ریاضیات دوره اسالمی» 11به بررسی گسترش مربعات وفقی در

تمدن اسالمی و ابداع روشهای وفق مربعات فرد ،زوجالزوج و زوجالفرد توسط دانشمندان
مسلمان پرداخته و عالوه براین به معرفی دو اثر از انطاکی و بوزجانی و ترجمه آنها در کتاب
خود میپردازد .مجموعه مقاالت اذکایی در زمینه تاریخ علم به عنوان ماتیکان علمی
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مشتمل بر مقاله «خواص اشکال و اوفاق» به بررسی تاریخی جایگاه اوفاق و رمل در تمدن

اسالمی پرداختهاست .مقاله «بررسی علم اوفاق و بازتاب آن در منابع فارسی» 13به نگارش
ندا حیدرپور نجفآبادی ضمن بررسی ارتباط این علم با ریاضی ،سحر و طلسمات به بازتاب
 .4کاظم بیکی و گوهری فخرآباد.154-134 ،
 .1جعفریان 041 ،تا .010
 .2خوش زبان.102-11 ،
10. Sesiano, Magic Squares in the Tenth Century, 19-113.
11. Sesiano, 1-20.
 .12اذکایی ،خواص اشکال و حروف.224-223 ،
 .13حیدرپور نجفآبادی.43-03 ،
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آن در آثار چند دانشی ،عجایبنامه و ادبیات فارسی پرداخته و سپس خواص مربعات سه در
سه و چهار در چهار را بیان میکند .مصطفی ذاکری در مقاله «رمل» 10ضمن مرور اجمالی
بر تاریخ رمل به بررسی آثار و جایگاه این علم ،ذیل علوم غریبه میپردازد .در مقاله «رمل و

اسطرالب» 15نیز علم رمل توسط حسن اکبری بیرق بهطور مختصر مورد بررسی قرار

گرفتهاست .رضا استادی در مقاله «یکصد و پنجاه نسخه خطی» 12و نویسندگان دیگری به
بررسی و معرفی نسخههای علم رمل در کتابخانههای ایران ،پاکستان و ترکیه ...پرداختهاند.
ملوین کوشکی به بررسی جایگاه ،نظرات و کاربردهای رمل در قرون هشتم تا چهاردهم م در
مقاله «در دفاع از رمل :رد انتقادات ابن خلدون بر علوم غریبه توسط شرف الدین علی
یزدی» 14پرداختهاست« .اسالم بهعنوان عاملی سازنده در دین افریقای سنتی ،براساس
شواهدی از فال رمل» 11یکی از مقاالت ارزشمندی است که به بررسی روش ،کاربردها،

تاریخچه رمل و انتقال آن به افریقا و تأثیرگذاری آن پرداخته ،بینسبرگن به سبک زناتی نیز اشاره
کردهاست .با این حال در هیچکدام از این تحقیقات به آثار مندرج در سفینه تبریز اشاره
نشدهاست.
 .1علم اوفاق

اوفاق ،علم خواص روحانی بر حسب وفقهای عددی و حرفی است 12.بررسیها نشان می-
دهد ،در آغاز علم اوفاق در فرهنگ اسالمی عمدتا در مسائل ریاضی ،معما ،سرگرمی و یا در

 .10ذاکری.324-322/20 ،
 .15اکبری بیرق.304/0 ،
 .12استادی.122-101 ،
17. Melvin-Koushki, 346-403.
18. Binsbergen, 1-29.
 .12اذکایی ،حروف اسرار.320/20 ،
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بازی شطرنج کاربرد داشت 20و در مواردی هم استفاده از خواص مربعات رایج بود 21.با این

حال تا قرن چهارم اثر مستقلی در این باره نمیتوان یافت 22.این علم تا قرن ششم صرفا در
رسالههای مستقل ریاضیدانان انعکاس یافت 23و به تدریج با تخصصی شدن شاخههای
علوم به عنوان بخشی از علم اعداد محسوب گردید 20.از اواخر قرن ششم در منابعی چون

یواقیت العلوم قزوینی و جامع العلوم فخررازی به خواص مربعات وفق با استفاده از اوقات
نجومی توجه شد 25و با رواج علم حروف و خواص اشکال 22،ارتباط بین حروف و اعداد وفق
نیز گسترش یافت .بدین ترتیب وفق جداول و خواص آنها با عنوان «علم اوفاق» ذیل علوم

 .20باقری.02-00 ،
 .21در قرن سوم صاحب فردوس الحکمه به خواص مربع  3*3در تسهیل زایمان به نقل از پدرش اشاره کرده که آیاتی
از زبور برآن نوشته شده بود (طبرسی)200 ،؛ تسهیل زایمان دختر محمد معزی نیشابوری (م 521ق) نقل شدهاست
(قزوینی )201 ،در نیمه دوم قرن چهارمه در اخوان الصفا و در انتهای رساله هندسه ذیل علوم ریاضی به خواص این
جداول اشاره شدهاست (اخوان الصفا.)113-102/1 ،
 .22ابن ندیم در الفهرست به این علم اشاره نکرده ،برخی استفاده اولیه از این علم را به چین و هند نسبت میدهند که
توسط مسلمانان گسترش یافت ،ولی سزیانو معتقد است ،این علم سابقه بیش از هزار سال در بین اعراب و ایرانیان
داشتهاست (.)Sesiano, 4
 .23از جمله ترتیب العدد الوفق فی المربعات اثر ابوالوفاء بوزجانی (د 311ق) از ریاضی دانان مشهور عصر خود که
در ستینی به آن اشاره شدهاست (فخر رازی .)002 ،همچنین رساله الشامله و رساله المغربیه منسوب به ابن خرقی
(533ه) است (خرقی ،مقدمه01 ،؛ حاجی خلیفه.)220/1 ،
 .20طاش کپری زاده.343/1 ،
 .25وفق را ذیل علوم «رقی و افسون» آوردهاست (قزوینی .)201 ،در باب چهل و شش «علم اوفاق» بعد از علم
االرثماطیفی به صورت مستقل آورده که شامل نه اصل است .این رساله به صورت مختصر بوده و نحوه وفق و خواص
جداول  3*3و  0*0را شرح میدهد (فخررازی.)001-001 ،
 .22اشکال هندسی مانند مثلث و مخمس و یا دایره سحری نیز در علوم غریبه کاربرد داشت ،اما چون مربع کاملترین
شکل بهشمار میرود ،برای اوفاق اعداد بسیار مناسب است .افزون بر این ،در نظر افالطون مربع نشان عناصر
است (اذکایی ،خواص اشکال و حروف.)222-225 ،
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غریبه قرار گرفت و نگارش رسالههایی با عنوان «علم االوفاق و الحروف» 24با روشهای
متنوع ،جداول بزرگتر و جزئیات بیشتر در اوقات نجومی برای حل مشکالت مردم ،رفع
حاجات ،کسب خیر و دفع شر در قرن هفتم و هشتم هجری در جامعه بحرانزده مغول،
نگارش یافت.

21

سپس علم اوفاق توسط دانشمندان مسلمانان گسترش یافت و در قرنهای هفتم تا نهم
هجری به اوج خود رسید .افرادی مانند شیخ شهابالدین احمدیوسف بونی (222ه)،
عالمه محمدبن ابیبکر الفارسی (244ه)،

30

22

تاجالدین علیبن محمدابن الدربهم

(422ه) 31،ابیعبدالله محمدبن احمدالقراشی (424ه) 32،عبدالرحمنبن محمد بسطامی

(151ه) 33و شرفالدین علی یزدی (نهمه) با زمینههای علمی مختلف ،آثار قابل توجهی
در اعداد و خواص وفق خلق کردند که موجب تاسی دیگران در نگارش رسالههای بعدی
شدند .رسالههای اوفاق در سفینه تبریز نیز به نوعی انعکاس رواج این علم در دوره ایلخانی و
 .24طاش کپریزاده ضمن اشاره به خواص روحانی اعداد با اختیار اوقات مناسب بیان میکند بیش از صد اثر در این
زمینه دیده و سه رساله را بهعنوان بهترین آثار ذکر میکند که در علم اوفاق و حروف هستند (طاش کپریزاده.)343/1 ،
حاج خلیفه نیز بیش از ده رساله را با این عنوان از علمای بزرگ آوردهاست (42/1؛ 224/1؛ 1021/2 ...؛ 1220؛ .)...
 .21اعداد و اوفاق عمادالدین کاشانی که ترجمه رساله الوفق التام عمادالدین زنجانی در قرن هفتمه است (قربانی،
.)323
 .22صاحب بحر الوقوف فی علم االوفاق والحروف که بیش از چهل اثر در علوم غریبه دارد و اثر مشهورش شمس
المعارف الکبری برای استفاده سحرآمیز از اعداد و «جدولهای وفقی» است (نک .حاجی خلیفه،7471/1 ،
7۶77؛ .)GAL, I /655-656, GAL, S, I /910-911
 .30صاحب اثر آیات االفاق فی خواص علم الوفاق (شرف الدین341/1 ،؛ عظم.)202 ،
 .31کیفیه االتفاق فی ترکیب الوفاق (حاجی خلیفه.)1525/2 ،
 .32بهجه االفاق فی علم الوفاق (همو.)252/1 ،
 . 33از وی که عالوه بر علوم غریبه به تصوف ،داروشناسی و پزشکی مسلط بود سه اثر ذکر شدهاست :شمس االفاق
فی علم الحروف و االوفاق ،دره االفاق فی علم الحروف و االوفاق ،ازهار االفاق علم الحروف و االوفاق (همو42/1 ،؛
431؛ .)1021/2
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آموزش کاربردی آن در علوم غریبه است.
گفتنی است «مربعات وفقی» از تعدادی خانههای عمودی و افقی برابر تشکیل

شدهاند 30که به مربعهای کوچکتری به نام «بیت» تقسیم میشوند .داخل بیتها ،اعداد،

حروف یا معادل ابجدی آنها را براساس نظمی مشخص ،طوری «وضع کنند چنانکه مجموع
اعدادی که در هر قطر و سطر از سطور طولی و عرضی آن مربع موضوع بود متساوی باشند».

35

این مربعات از نظر تعداد بیت به مربعات فرد ،زوج الفرد و زوج الزوج و از نظر اعداد داخل

بیت به وفق طبیعی (تام و غیرتام) و غیرطبیعی تقسیم میشود 32.ذیال به بررسی رسالههای
علم اوفاق در سفینه تبریز پرداخته میشود.

 .2رسالههای اوفاق در سفینه
ابوالمجد تبریزی (د 400ه) ،کاتب پرکار سفینه تبریز ،فردی عالم ،ادیب و عارف مسلک و

از خاندان ملکان تبریز است 34که سفینه را بین سالهای 423-421ه کتابت نمود 31.در میان
آثار مکتوب در سفینه ،نگارش دو رساله در علم اعداد وفق و خواص آن منسوب به اوست که
حاکی از مهارت وی در ریاضی و خواص اعداد (علوم غریبه) است .شایان ذکر است ،از

اواخر قرن ششم اغلب ،رسالههای اوفاق شامل علم اعداد و خواص آنها در یک رساله و یا
در یک مجموعه باهم آورده شد ،اما این رسالهها در سفینه تبریز مجزا و به صورت مختصر
نوشته شده و به نظر میرسد ،جنبه تعلیمی داشتهاست.

 .30فخررازی.001 ،
.35شمسالدین آملی.502/3 ،
 .32نراقی.322-321 ،
 .34کربالیی.050 ،021/1 ،
 .31حائری.02 ،

رسالههای اوفاق و رمل در سفینه تبریز 45/

 .1 .2رساله الموجز فى علم اعداد وفق
این رساله موسوم به «موجز» به زبان فارسی و صدونهمین اثر در سفینه تبریز است که

ابوالمجد تبریزی آن را به تقاضای دوستان 32در دو فصل و به نثری ساده نگاشتهاست .این

رساله یکشنبه  22ربیع االول 423ه به نگارش درآمده 00و در خاتمه آن دو مهر صنوبری
شکل وجود دارد که پیداست نوشتهای برآن نقش بوده و امحا شده و قابل خواندن نیست.

01

این اثر با اینکه میتواند به عنوان یک رساله مستقل در ریاضیات مقدماتی محسوب شود ،اما
با توجه به روشهای متداول در وضع اعداد و حروف در جداول وفقی ،مشابه با سایر آثار
اوفاق در علوم غریبه است .ساختار و محتوای رساله به شرح ذیل میباشد:
فصل اول :در این فصل ،نویسنده ،حسب مرتبه مربعات ،وفق را بر سه نوع :فرد ،زوج

الزوج ،زوج الفرد تقسیم میکند 02.وی ،وفق جداول فرد و زوج الزوج را به طور اختصار و
براساس روشهای رایج توضیح میدهد و در زوج الفرد روش وفق تام را بیان میکند.
گفتنی است ،در قانون وضع اعداد« ،طریق کامل» را بهتر از همه روشها دانسته که «در
کیفیت وضع ایشان حکما طرق بسیار استنباط کردهاند اما مهمتر همه طریق کامل را گرفتهاند
که او را محلق نبی میخوانند و خواص او را اثر هشتی 03و سریعتر از ضوابط دگر یافتهاند».

00

 .32این عبارت در اغلب رسالههای علوم غریبه آمده که میتواند حاکی از محبوبیت نویسنده و یا رواج آن علم در
میان مردم باشد که نگارش رسائل مورد نیازشان را طلب میکردند.
 .00ابوالمجد تبریزی.035 ،
 .01شیخ الحکمایی.302 ،
 .02اگر مرتبه مربعات وفق را بر دو تقسیم کنیم ،حاصل عدد صحیح نباشد ،مربع «فرد» خواهد بود .اگر حاصل
بهدست آمده را مجدد بر دو تقسیم کنیم و صحیح باشد «زوج الزوج» و در غیر اینصورت «زوج الفرد» خواهد بود
(شمسالدین آملی.)500/3 ،
 .03اثر هشتی هم احتماال استفاده از حرکات اسب ،وزیر و فیل در جاگذاری اعداد است ( .)Sesiano, 6در منابع
دیگر به اثر هشتی اشاره نشدهاست.
 .00ابوالمجد تبریزی.035 ،
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احتماال منظور وی همان «وفق تام» است که در آن با حذف هر دور مربع ،مربعهای بعدی
هم وفق خواهند داشت.

05

سپس قانون وضع اعداد را در «مربعات فرد» که وفق آن روشهای محدودی دارد 02،در

یک مربع  2*2توضیح میدهد (تصویر .)1در این روش ،موقعیت خانهها در سطرهای
عمودی ،افقی و قطرها مشخص شده ،جاگذاری اعداد طبیعی هر مربع در پنج مرحله به
ترتیب مشخص شده انجام میشود .بدین ترتیب از خانه وسط ستون عمودی سمت راست
شروع کرده و نیمی از خانههای اولین مربع از  1تا  ،12تکمیل میگردد .این مراحل برای مربع
های بعدی تا رسیدن به مربع وسط ادامه پیدا میکند و نیمی از کل خانهها تکمیل میشود،
اما نیم دیگر با محاسبه عدد قرینه هر خانه نسبت به قطر یا سطر یا ستون میانی عمود برهم با
کسر از عدد عدل بهدست میآید.

04

تصویر :1مربع  ،2*2ص035

 .05شمسالدین آملی.500-3/3 ،
46. Sesiano, 6.
 .04عدد عدل در این رساله مربع تعداد خانههای قطر به عالوه یک ) (n2+1میباشد که در این جدول 2*2+1=12
میباشد .به عنوان نمونه قرینه عدد  12-1=11 ،1میباشد .در دیگر آثار وفق نیز بدون اسم خاصی استفاده شدهاست
(شمسالدین آملی.)500/3 ،

رسالههای اوفاق و رمل در سفینه تبریز 44/

در ادامه ،قانون وضع اعداد در «مربعات زوج» را که روشهای متنوعی برای وفق آنها
وجود دارد ،توضیح میدهد .روشی که ابوالمجد بیان میکند در واقع روش کاملی برای وضع
اعداد در خانهها بر اساس حرکت اسب ،فیل و وزیر است 01.در این روش ،شروع جاگذاری
اعداد از هر خانه (بیت) امکانپذیر است .وی یک مربع ( 0*0جدول  )1را بهعنوان نمونه
آورده و در مرحله اول بعد از قراردادن  1در زاویه 02سمت راست سطر اعلی 2 ،را در خانه

اسب  3 ،1را در خانه وزیر  0 ،2را در خانه اسب  3قرار میدهد .مرحله دوم را با قرار دادن 5
جنب  0و تکمیل خانهها تا عدد  1ادامه مییابد .سپس  2را از عدد عدل ( )0*0+1=14کم
کرده و در خانه فیلوار  1ثبت میکند .خانههای خالی که با یک خانه قرینه هستند با کسر از
عدد عدل تکمیل میگردند.

50

جدول  :1بازنویسی مربع  0*0تصویر2

تصو یر  :2مربع  1*1ص 035
48. Sesiano, 8.
 .02منظور کاتب خانه یا بیتهای گوشه مربع وفقی است که سمت راست را زاویه اول و سمت چپ را زاویه دوم
نامیدهاست.
 .50ابوالمجد تبریزی.035 ،
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گفتنی است در این رساله ،مربعات زوج بزرگتر مانند ( 1*1تصویر )2به مربعات
کوچکتر  0*0تقسیم میشود .از  1تا  1در مربع اول 2 ،تا  12در مربع دوم 14 ،تا  20در
مربع سوم و  25تا  32در مربع چهارم قرار گرفته و بقیه خانهها نیز به روش مذکور تکمیل
میشود .در حالیکه هر چهار مربع ،شرایط وفق را هم دارند.
در خصوص وفق مربعات «زوج الفرد» هرچند قاعده مشخصی وجود ندارد ،اما وی
روش وفق در این مربعات را با قراردادن اعداد در جنب خانه روبهرو زاویه سمت راست
بهصورت یک در میان در سطرهای افقی و عمودی نشان دادهاست و برای این قاعده ،مربع
 10*10را طبق شکل زیر نمونه میآورد« :از جنب زاویه اول از سطر اسفل افتتاح کنند و عدد
اول را در بنهند» 51عدد دوم را در جنب خانه روبهرو در سطر اعلی و عدد سوم را در جنب

خانه روبهرو در سطر اسفل قرار میدهد و به همین نحو ،یکی باال ،یکی پایین تا  4ادامه
میدهد .در مرحله بعد  1تا  11ثبت میشود و به این ترتیب ،نیمی از خانهها تکمیل شده و
نیم دیگر را «از عدد عدل نقصان کنند و باقی را مقابلش ثبت کنند» 52.بدین ترتیب به روش
وفق تام یک مربع حذف شده و مربع باقیمانده  1*1بوده و به روش مربعات زوج که در باال
ذکر شد ،تکمیل میشود .این قواعد تا تکمیل مربع وسطی که  0*0است ،ادامه پیدا میکند.
بدین ترتیب مربعات ،یک در میان براساس قواعد زوج الفرد و زوج تکمیل میشود.

تصو یر  :3مربع  10*10ص 032
 .51ابوالمجد تبریزی.035 ،
 .52همانجا.

رسالههای اوفاق و رمل در سفینه تبریز 42/

فصل دوم :در خصوص وضع حروف در مربعات وفقی است .یکی از دالیل عمده
استفاده از جداول وفق در علوم غریبه ،اعتقاد به جمع میان حروف و عدد آن در مربع وفقی

برای دست یافتن به اسرار پوشیده و علوم نهان بود 53.ابوالمجد تبریزی دو روش کلی را برای
ساخت مربعات وفقی حروف و اسامی بیان میکند.
روش اول :وضع حروف و اسامی در یک سطر که دارای دو حالت است .در حالت اول،
نحوه ساخت مربع وفق را برای اسم «سعید» در یک مربع ( 0*0تصویر )0توضیح داده که
براساس وفق مربعات زوج است (قبال به آن اشاره شد) .بدین شرح که پس از وضع حروف
در سطر اول بر اساس حساب جمل معادل عددی آنها را مشخص کرده و از زاویه اول (س)

حرکات اسب ،وزیر 50و مجدد اسب را انجام داده و در هر حرکت ،عدد یک را به عدد قبلی
اضافه مینماید .در زاویه دوم (د) این موارد را با کسر عدد یک در هر حرکت انجام میدهد
(جدول .)2سپس حرکت اسب را از خانه سوم (ی) با اضافه کردن عدد یک و از خانه دوم (ع)
با کسر عدد یک ادامه میدهد (جدول.)3

جدول  :2مرحله  1وفق مربع تصو یر5

جدول  :3مرحله  2وفق مربع

تصو یر  :0مربع  0*0ص032

 .53اذکائی« ،خواص الحروف»220 ،؛ حمدان.34/1 ،
 . 50احتماال آغاز وفق در ایران با شروع شطرنج مرتبط بوده ) (Sesiano, 4بنابراین در وفق مربعات از حرکات
شطرنج استفاده می شد .با حرکت اسب که دو خانه حرکت عمودی و یک خانه حرکت افقی یا دو خانه حرکت افقی و
یک خانه حرکت عمودی دارد ،حرکت وزیر بهصورت مورب و مستقیم در چهارجهت و حرکت فیل بهصورت مورب
در چهارجهت میباشد که در جداول هم نمایش داده شدهاست.
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برای تکمیل کردن دو خانه سطر سوم ،عدد حرف دوم (ع) را با عدد خانه فیل آن ()22
جمع کرده و عدد حرف اول ( )20را از آن کسر میکنند و حاصل ( )42ثبت میشود .خانه
بعدی مشابه روش فوق بهدست میآید (جدول .)0سپس اسب این دو خانه را با اضافه و کم
کردن عدد یک ثبت میکنند (جدول.)5

تصو یر :5مربع  0*0وفق اسم

جدول :0مرحله 0وفق مربع

جدول :5مرحله 3وفق مربع

حسین در سطرپایین ص032

کاتب رساله ،از روشهای مختلف قرارگیری اسامی در سطر باال و پائین نمونههایی را

ذکر میکند(55تصویر.)2

تصو یر  :2وفق مربع  0*0اسم محمد ص 032

حالت دوم ،وقتی حروف و اسم را در جدول نخواهند وضع کنند ،ابتدا مجموع حساب
جمل اسم مانند محمد ( )22را محاسبه کرده (تصویر )4و به روش وفق مربعات زوج با اعداد

 .55ابوالمجد تبریزی.032 ،

رسالههای اوفاق و رمل در سفینه تبریز 11/

طبیعی نصف خانهها ( 1تا  )1با حرکت اسب و وزیر تکمیل میکنند .عدد اسم را به دو قسمت

تقسیم کرده 52چهارخانه را در فیلوار  1تا ( 0جدول  )2با کسر از عدد ( )52ثبت میکنند
( .)52-0=01 ،52-3=02 ،52-2=50 ،52-1=51چهارخانه آخر را با کسر از عدد ()00
در فیلوار  5تا ( 1جدول  )4ثبت میکنند (-1=02 ،00-4=03 ،00-2=30 ،00-5=35
.)00

54

جدول  :2تکمیل فیلوار خانه های 0-1
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جدول  :1بازنو یسی مربع  5*5تصو یر1

جدول  :4تکمیل فیلوار خانههای 1-5

تصو یر :4وفق ذکر نصیر در مربع  5*5ص 032

روش دوم :وضع اذکار در مربعات وفقی است .بدین صورت که ابتدا حساب جمل
 . 52هر چند ابوالمجد تبریزی این روش را به اختصار بیان کرده و به نحوه تقسیم اشاره نکردهاست ،اما با توجه به
روشهای محدود در وفق اسم در مربعات روش تقسیم بدین گونه است .عدد اسم بر دو قسمت تقسیم میکند حاصل
( )02بهدست آمده را یکبار با مرتبه مربع ( )5جمع کنند ( )51و سپس واحد را به آن اضافه کنند ( .)52سپس از
خارج قسمت ( )02عدد مرتبه مربع ( )5را کسر کنند ( )01و سپس واحد را از آن کسر میکنند (.)00
 .54ابوالمجد تبریزی.032 ،
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ذکری مانند نصیر ( )350را محاسبه کرده و وفق مرتبه مربع ( 25برای  )5*5را از آن کسر
کرده سپس حاصل ( )215را بر  5تقسیم ( )54و پس از افزودن واحد ( ،)51آن را از اولین

خانه وفق شروع میکنند 51.سپس به ترتیب خانهها اعداد بعدی را با اضافه کردن یک ادامه
میدهد .این روش برای هر ذکر یا دعا در هر مرتبهای قابل انجام است( .تصویر)4

 .2 .2رساله خواص اعداد وفق
صد و دهمین رساله سفینه در خواص اعداد به زبان فارسی و در ادامه رساله قبلی منسوب به
ابوالمجدتبریزی است که یکشنبه  22ربیع االول 423ه کتابت شده و در آن ،خواص جداول

وفق با توجه به شرف کواکب 52بیان شدهاست .در انتهای برگی که این رساله کتابت شده ،سه

مهر صنوبری شکل ،مشابه مهرهای رساله قبلی وجود دارد 20.همانگونه که گفته شد ،رساله-
های اوفاق از اواخر قرن ششمه ،وفق جداول و خواص آنها را شامل میشد و باور عمومی
آن بود که این جداول به شرط اختیار اوقات نجومی مناسب ،منافع زیادی داشتند.

21

آثار و نسخ خطی زیادی از خواص مربعات وفقی در دسترس است که با بررسیهای
دقیقتر میتوان به نتایج بیشتری در سیر گسترش روشهای وفق بر اساس علم اعداد و استفاده
از خواص آنها با تکیه بر احکام نجوم دست یافت .این آثار در متون زیادی منعکس گردیده

22

و در آثار شاعران به صورت پراکنده 23و یا در قالب منظومههای وفقی دیده میشود.

کتاب خواص اعداد وفق «اشکالی چند است که حکمای پیشین و بزرگان بدان عملها
 .51همانند روشهای وفق مربعات فرد ،زوج خواهد بود.
 . 52هر ستاره را در درجات خاصی از بروج که دارای بیشترین اثر باشد ،شرف آن ستاره گویند که مقابل آن هبوط است
(رازی.)21 ،
 .20ابوالمجدتبریزی.034 ،032 ،
 .21طاش کپریزاده.343/1 ،
 .22حیدرپور نجفآبادی.20-50 ،
 .23اسفرنگی.014 ،
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بزرگ کردهاند و بهوقت احتیاج بهکار داشتهاند و فایده و تأثیر عظیم دادهاست و این شرف
کواکب است که آنرا بر وفق ساختهاند و وفق از بهر آن گویند که موافق باشند .خانهها در عدد

و انست که در این جدولها بعضی نموده میشود» 20.در این رساله ،کاتب سفینه به ترتیب،
خواص و کاربرد هریک از جداول را برای حل مشکالت و دست یافتن به مقاصد مختلف
بیان میکند:
جدول  3*3به موقعیت قرارگیری قمر در بروج دوازدهگانه میپردازد و برای درد زایمان،
خالصی از زندان ،عزیز شدن در دل مردم ،رواشدن حاجت و  ...آن را اثر گذار میداند.

25

خواص جدول  0*0شرف آفتاب است «چون آفتاب بنوزده درجه حمل برسد و قمر ببرج

صعود» 22.موجبات موفقیت و خالصی از بعضی امراض برای فرد فراهم گردد .جدول 5*5

شرف زهره است که برای محبوب شدن ،تیز هوشی فرزندان و مطیع کردن دیگران کاربرد
داشتهاست .جدول  2*2شرف عطارد است که خواص آن عمدتا برای تألیف قلوب و کسب
مقامات عالی بیان شدهاست .خواص  4*4که شرف مریخ است برای پیروزی بر دشمن ،در
امان ماندن از دسیسهها و برآورده شدن حاجات عظیم کاربرد داشتهاست 1*1 .که به شرف
مشتری از آن یاد شده برای ایمنی از خلق و رفع بعضی حاجات بودهاست .جدول  2*2به
عنوان شرف زحل آخرین جدول این رساله است که خواص آن در مطیع کردن دشمنان ،ایمن
داشتن در مقابل دیگران ،فاش کردن دروغ و افزایش امید بودهاست.

24

خواص بیان شده در مقایسه با رسالههای دیگر در عین حالی که مشابهتهایی دارد ،اما
نسبت به شرایط نجومی موارد اندکی متفاوت است .در این رساله خواص جداول تا  2*2بیان
 .20ابوالمجد تبریزی.035 ،
 .25در جامع العلوم (فخر رازی ،)003 ،نفانس الفنون (شمسالدین آملی ) 521/3 ،و یواقیت العلوم (قزوینی)201 ،
نیز به تسهیل زایمان اشاره شدهاست.
 .22ابوالمجد تبریزی.032 ،
 .24همو.034-032 ،
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شده ،اما در منابع دیگر تا  100*100هم ذکر شدهاست 21.در ذیل بهعنوان نمونه مقایسه
تطبیقی برای خواص جدول  3*3بر اساس منابع مختلف از قرن ششمه تا پایان نیمه قرن
نهمه صورت گرفتهاست.
تاریخ اثر

545-540

423-421

402-432
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2

حاجات
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1
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قمران
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سعدین

نبود خوف و
پریشانی

شرف آفتاب

طلوع
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 .21شرف الدین علی یزدی (م150ق) در نسخه خطی کنه المراد فی وفق االعداد به جداول مرتبه  100اشاره
کردهاست.
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2
10
11

سالمتی از

نیرین در

بالیا

شرف

ایمن از

ماه در شرف

خیانت

آفتاب

تسهیل امور

12

قمر در
سرطان

مقدمات

قمر در

مقصود

سرطان

جدول :9مقایسه گسترش استفاده از رمل

این جدول مقایسهای بیانگر گسترش علم اوفاق در مرتبه مربعات وفقی ،خواص و
کاربردهای آن طی دوره مذکور است .در مقایسه سایر مرتبههای مربعات نیز همین نتیجه،
قابل تکرار خواهد بود.
 .3علم رمل

علم رمل 22بهعنوان روشی برای پیشبینی آینده 40،عبارت است از «معرفت استدالل بر وقایع

خیر و شر از اشکال مخصوصه 41و کیفیت استخراج و دالالت آن» 42.این علم ،ارتباط نزدیکی
با احکام نجوم و ریاضی دارد .اغلب علما موضوع آن را نقطه 43و نتایج حاصل را محدود به

امور تقریبی و خارج از امور یقینی میدانند 40.همچنین برای سودمندی و تأثیر آن شرایطی

 .22رمل به معنای ریگ و سنگریزه است (المنجد ،ذیل واژه).
 .40ذاکری.322/20 ،
 .41علم رمل ،استفاده از خواص اشکال ،یکی از شاخههای سیمیا و ذیل علوم غریبه است (اذکایی197-19۶ ،؛
حمدان.)34/1 ،
 .42شمسالدین آملی.534/3 ،
 .43خواجه نصیرالدین طوسی.2 ،
 .40طاش کپریزاده.332/1 ،
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قائلاند 45.سابقه استفاده از رمل در تمدن اسالمی و سایر تمدنها به درستی معلوم نیست،
اما مسلمانان قدمت استفاده از آن را به حضرت آدم و دانیال نبی نسبت میدهند.

42

هر چند استفاده از رمل در بین مردم و دربار پادشاهان از قدیم االیام رواج داشت 44،اما

در تمدن اسالمی تا قرن ششم ه ،آثار قابل توجهی از آن در دانشنامهها موجود نیست .تا آنکه

از اوایل قرن ششم ه نگارش رسالههای رمل 41آغاز شد و در دانشنامههایی چون یواقیت

العلوم ،با عنوان «صنعت طرق» ذیل کهانت قرار گرفت 42و در جامع العلوم بهعنوان رساله
مستقل در کنار سایر رسالههای احکام نجوم ،جزء علوم غریبه بهشمار آمد 10.بهتدریج از قرن
ششمه به بعد آثار فراوانی توسط علما و دانشمندانی چون امام عبدالله محمدبن علی

الزناتی 11،شیخ شهاب الدین احمد یوسف بونی (222ه) 12،خواجه نصیرالدین طوسی

(242ه)13،حیدربن محمد الرمال (210ه) 10،ناصربن محمد حیدر شیرازی (نیمه دوم قرن

 .45ابوالمجد تبریزی.332 ،
 .42اکبری بیرق304/0 ،؛ تهانوی140/1 ،؛ حاجی خلیفه.212/1 ،
 .44بیهقی25 ،؛ استخراج و نگارش آثاری با عنوان تقویم الرمل برای استفاده روزمره مردم کاربرد داشتهاست.
 .41اثر االمام الرضا الحسینی الراوندی القاسانی (م 501ق) که با عنوان رمل یبرین (ابرین) در 533ق تألیف شد
(الذریعه.)251/11 ،
 .42قزوینی.220-223 ،
 .10فخر رازی.033 ،
 .11آثار امام عبدالله زناتی از جمله شجره و ثمره و اسرار الرمل بوده که این اثر شامل دو مقاله علمی و عملی و هر
مقاله دارای چندین فصل است.
 .12رساله میزان العدل فی مقاصد احکام الرمل که در سی بخش تدوین شدهاست (بونی.)545-520 ،
 .13رساله در رمل ،رساله در احکام دوازدهگانه رمل ،رساله الرمل از آثار وی است (امین .)53 ،رسالهالرمل در دو
فصل نگارش شده که فصل اول به منسوبات بیوت و فصل دوم به منسوبات اشکال و احکام قرارگیری در بیوت شانزده-
گانه اختصاص دارد .این رساله فاقد مقدمات علم رمل بوده و به نظر میرسد برای استفاده اهل فن باشد.
 .10دانشنامه مفتاح العلوم که شامل سی و یک رساله است از جمله :کنه المسئول فی علم الرمل ،اسرار رمل زناتی،
الرمل و مشکالت رمل زناتی (بیگباباپور.)2424/0 ،
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هفتمه) ،معینالدین نصرالله خاقانی (402ه) 15،محمدبن جمال عبدالله الحسنی البلیاتی

(435ه) 12و  ...با روشهای متنوع در علم رمل به نگارش درآمد که موجب گسترش آن شد.

پس از قرن هفتم ه عالوه بر اهل فن ،این علم مورد توجه حاکمان مغول و مردم عامی نیز قرار
گرفت و به بخش جداییناپذیر فرهنگ و عادات مردم ،تبدیل شد 14.زیرا ،در آن روزگار
پرآشوب برای حل مشکالت و پاسخ به نیاز مردم کاربرد یافت و آموزش داده شد .بنابراین

رسالههای رمل در دانشنامهها و مفهوم آن در آثار منثور و منظوم انعکاس یافت 11و رمل منظوم
نیز سروده شد 12.در حال حاضر آثار و نسخ خطی فراوانی از این علم مربوط به قرن هشتم ه
و قرون بعدی در کتابخانهها موجود است 20که برخی مجهول المؤلف هستند.

گفتنی است ،رمل در تقسیم بندی علوم ،جایگاه متفاوتی یافت .گاه از فروع علم نجوم

یا مرتبط با آن 21،ذیل علم ریاضی 22،جزء علوم طبیعی 23و یا از فروع علوم دینی بهشمار آمد
 .15آثار منظوم دیگری به تبعیت از آن سروده شد که میتوان به رساله رمل منظوم (شماره ثبت کتابخانه مجلس،
 )25201اشاره نمود.
 .12مفاتیح الکنوز فی الرموز (آقابزرگ تهرانی.)305/21 ،
87. Massé, 1/243-247.
 .11بیغمی130-122/2 ،؛ بر لوح دل رمال جان رمل حقایق میزند/تا از رقومش رمل شد زر لطیف ده دهی(مولوی،
دیوان شمس)121 ،؛ گاه بر خاکی نبشته حال خود/همچو رمالی که رملی بر زند (مولوی ،مثنوی معنوی)340 ،؛ به
انگشت بر ریگ رملی کشید/کزان خلق را حیرت آمد پدید (خاقانی.)213 ،
 .12زبده الرمل خاقانی (تاریخ کتابت402 :ق) ،وتد الرمل (بیتا) و نسخ خطی که با عناوین منظومه فی الرمل و
مثنوی فی الرمل که تاریخ دقیقشان مشخص نیست.
 .20فهرست نسخههای خطی کتابخانه عمومی آیتالله العظمی گلپایگانی قم (خویی 130-124/1 ،و  ،)...فهرست

نسخههای خطی فارسی پاکستان (نوشاهی)2220-2202 ،؛ کتابشناسی دست نوشتههای نجوم و علوم وابسته (بیگ-
باباپور 2100-2424/0 ،و )...؛ آقابزرگ تهرانی ،الذریعه 251-202/1 ،و...
 .21رسالههای مذکور در کشف الظنون عمدتا مربوط به قرن هفتم تا دهم ه است(.حاجی خلیفه15/1 ،؛ طاش کپری-
زاده.)335-330/1 ،
 .22شمسالدین آملی.21/3 ،
 .23بیضاوی.21 ،
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که احاطه بر آن در گرو تحمل رنج ،مرارت و ممارست طوالنی بود.

20

در آثار مربوط به رمل ،عالوه بر آنکه به فواید ،اسباب ،نحوه انداختن و استخراج اشکال

شانزدهگانه 25اشاره شدهاست ،اما عمده مطالب به تفسیر احکام اشکال شانزدهگانه ،صفات
آنها ،احکام قرارگیری اشکال در خانهها و نحوه استخراج اطالعات همراه با جزئیات از جمله
ضمیر ،مشخصات فردی ،اطالعات زمانی و مکانی ،خوراکها و طعمها ... ،و بسیاری از
اطالعات دیگر اختصاص یافتهاست.

خاطر نشان میسازد ،برخی علما استفاده از رمل را جایز نمیدانستند 22و در این باره به

حدیث پیامبر(ص) استناد مینمودند 24.برخی ضمن تائید رمل با ارائه شواهد دینی موجب

افزایش تقدس و اعتقاد به آن میشدند 21.اما در قرون اخیر عالوه بر نگارش رسالههایی توسط
علما 22،عده ای از رمل و متعلقات آن به عنوان خرافه یاد کردهاند.

100

 .4رسالههای رمل در سفینه تبريز
در سفینه تبریز سه رساله در علم رمل کتابت شدهاست .رساله اول ،با عنوان نظم اشکال رمل
به صورت شعر و مجهول المؤلف است .از قرن هفتمه این نوع آثار برای بیان بخشی از علم
94. Brown, 145.
 .25اشکال شانزدهگانه عبارتند از :لحیان ،قبضالداخل ،قبضالخارج ،جماعت ،فرح ،عقله ،انکیس ،حمره ،بیاض،
نصرهالخارج ،نصرهالداخل ،عتبهالخارج ،عتبهالداخل ،نفیالخد ،اجتماع ،طریق (نک .جدول  4و تصویر .)1
 .22در کتاب الموافقات آمدهاست « :در زمان نزول قرآن اعراب دارای علومی بودند مانند :نجوم ،علم اوقات نزول
باران ،علم طب ،بالغت ،فصاحت ،علم کهانت ،رمل ،زجر و  ...اسالم و قرآن آن را به دو دسته تقسیم کرد  ...و علومی
که باطل بود را (مانند کهانت و رمل )...باطل اعالم نمود» (شاطبی.)42-22/2 ،
« .24قال رسول الله من اتی عارفا او کهانا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد(ص)» (حاکم نیشاپوری،
.)222/1
 .21صدیق حسن خان255 ،؛ اکبری بیرق.304 /0 ،
 .22قواعد الرمل اثر شیخ محمدعلی خوانساری (م 1332ق) (آقابزرگ تهرانی ،طبقات.)1310/0 ،
 .100حاج سیاح.60 ،
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رمل یا صورت کامل آن رایج شد و آثار قابل توجهی به وجود آمد .رساله دوم که در قالب
جدول نگارش یافته با عنوان کتاب فی علم الرمل منسوب به ابوالمجد تبریزی است .هر چند

استفاده از جداول اشکال رمل در آثاری مانند محمود الرمل (210ق) 101وجود داشت ،اما

نگارنده در بررسی آثار و نسخ خطی اثری که بهطور کامل در قالب جدول باشد ،نیافت.
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اثر سوم رساله کاملی است که برای آموزش «مبتدیان» نوشته شده و متعلق به عبدالله
خاصبکی ،ریاضیدان و صاحب البدیع فی الحساب است .کتابت سه اثر مذکور در سفینه
تبریز که بهلحاظ شکلی و محتوایی مجموعه کاملی را تشکیل میدهند ،احتماال توسط
ابوالمجد تبریزی با آگاهی صورت گرفتهاست.

 .1 .4رساله منظوم اشکال رمل
رساله اشکال رمل ،منظومه کوتاه فارسی و نود و چهارمین اثری است که سهشنبه  10ربیع
االول 423ه کتابت شده و مجهول المؤلف است .همانگونه که اشاره شد ،نگارش رسالههای
منظوم رمل از قرن هفتمه به بعد امری رایج بود .در این متن منظوم ،اشکال شانزدهگانه رمل
در هشت بیت براساس تعداد نقاط فرد و زوج به ترتیب معرفی شده و در هر بیت ،یک شکل
رمل و قرینهاش آورده شده که یادگیری و حفظ اشکال رمل را آسانتر میکند.
فرد و سـه زوج صورت لـحیان

باز انکـیس عــکس او می دان

نـصره داخـله دو زوج دو فــرد

خــارجـه ضـد او ببـاید کــرد

فرد و دو زوج و فرد عقله گرفت

اجتماع اسـت صد او بشکـفت

 .101با نامهای دیگری مثل ناصرالرمل هم ذکر شدهاست ،نک.
https://www.cgie.org.ir/fa/handwritten/242351
 .102هرچند آثاری با عنوان جداول رمل وجود دارد ،اما جداول استفاده شده بخشی از محتوای آنهاست (خویی،
.)1152/3
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زوج و فـردی و زوج فـردی دان

قبض داخل بعکس خارج خوان

زوج و سـه فــرد عــتبه داخــل

خارج عـکس او بدان حاصــل

فرحش را دو فرد و زوج و یـکی

نفی الخد بعکس اوست هـمی

مار دو جسـت با جـماعه دقــیق

گشت صد جماعه شکل طریق

زوج و فرد و دو زوج حمره شناس

عکس او را بیاض گیر قیاس
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 .2 .4کتاب فى علم الرمل
این رساله فارسی ،نود و پنجمین اثر و تاریخ کتابت آن شنبه  11ربیع االول 423ه است،
انجامه آن «تمت الکتاب  ...علی یدی صاحبه  ...الحاج ابی المجد محمد بن ابی الفتح
مسعود بن المظفر 100» ...مؤید انتساب اثر به ابوالمجد تبریزی است .مطالب آن به صورت
جدول بوده و به معرفی اشکال رمل ،دالالت آن و حکم هر شکل در خانههای شانزدهگانه
میپردازد .محتوای رساله را میتوان به سه بخش تقسیم کرد:
 .1بخش مقدمه :اشارهای کوتاه به اعطای این علم از سوی خداوند متعال به دانیال نبی میکند
َ َ ََ
َ
ْ ْ ُ
َ
ُْ
اب ِم ْن ق ْبل َهذا أ ْو أث َار ٍة ِم ْن ِعل ٍم ِإن ک ْن ُت ْم َص ِاد ِق َین» 105شرط رسیدن
و با استناد به آیه «ائت ِوني ِب ِکت ٍ
ِ
به حکم را صدق میداند.
 .2معرفی اشکال رمل :اشکال شانزدهگانه رمل ،تعداد زوج و فرد ،سعد و نحس را در قالب
یک جدول آوردهاست (تصویر .)1

 .103ابوالمجد تبریزی.324 ،
 .100همو.322 ،
 « .105کتابی آسمانی پیش از این ،یا اثر علمی از گذشتگان برای من بیاورید [که دلیل صدق گفتار شما باشد] اگر
راست میگویید» (احقاف.)02 ،
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تصویر  :1اشکال شانزده گانه رمل ص 324

 .3احکام اشکال رمل :برای هر شکل ،یک جدول اختصاص داده شده که ابتدا حکم کلی آن
شکل برای مردی با مشخصات متفاوت ،استخراج و سپس براساس قرارگیری آن شکل در
خانههای شانزدهگانه ،حکم مربوطه را بیان میکند (تصویر .)2نویسنده ،هر خانه را به ترتیب
با حروف ابجد 102نمایش داده و حکم آن را با عبارت« :دلیل بود » یا «داللت کند» میآورد
که شامل انجام فعل یا ترک آن است .در مجموع دویست و شصت (،252-2=220
 )12*12=252عبارت را بیان میکند که هر کدام شامل چند حکم است.

تصویر  :2احکام طریق در خانههای شانزدهگانه

این رساله با تمرکز بر بخشهای مختلف علم رمل ،اعم از مدلوالت ،احکام ،اشکال و
خانهها میتواند راهنمایی برای اهل فن جهت استخراج احکام باشد .اشکال ،مشابه منابع
دیگر بوده ،ولی ترتیب آنها متفاوت است .احکام نیز تفاوتهای جزئی با سایر آثار دارد.
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 .102حروف ابجد «ا ،ب ،ج ،د ،ه ،و ،ز ،ح ،ط ،ی ،یا ،یب ،یجـ ،ید ،یه ،یو» معادل اعداد  1تا  12میباشند.
 .104برخی از احکام برگرفته از تجربیات و استنتاجات شخصی بوده که موجب تفاوت در رسالهها میشد .از جمله:
(ابوالمجد تبریزی000 ،؛ خواجه نصیرالدین طوسی25-2 ،؛ آملی.)501-502/3 ،
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 .3 .4التحفه فى علم الرمل
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این رساله ،نود و ششمین اثر سفینه است که یکشنبه  12ربیع االول 423ه به زبان فارسی در

شش فصل کتابت شده و بنا به قول کاتب آن «مبتدی را کافی است» 102.ابوالمجد تبریزی نام
کاتب را مسعودبن احمدبن عبدالله خاصبکی ضبط کرده و با آوردن عبارت «دام فضله» نشان
میدهد ،خاصبکی در سال 117ه در قید حیات بودهاست .از تاریخ تولد و وفات وی اطالعی
در دست نیست .احتماال واژه «خاصبک» در ابتدا یک اسم خاص بوده و سپس بهعنوان

لقب مورد استفاد حاجبان و افراد خاص در دربار سالطین سلجوقی قرار گرفتهاست 110.وی
در این اثر ،مباجث مقدماتی را به صورت کامل و منظم نوشته و فصلبندی آن برای آموزش
رمل مناسب است .انجامه رساله «اتفق الفراغ من تعلیقه بحمدالله و حسن توفیقه» است.
ذیال به بررسی ساختار و محتوای رساله پرداخته میشود.

111

فصل اول :در خصوص فواید این علم است .کاتب بر این باور است که علم رمل مورد

نیاز عام و خاص بوده 112و برای سودمندی آن شرایطی الزم است .در خصوص سابقه تاریخی
َ َ ََ
َ
ْ ْ ُ
این علم به آیه « ْائ ُتوني بک َ
اب ِم ْن ق ْبل َهذا أ ْو أث َار ٍة ِم ْن ِعل ٍم ِإن ک ْن ُت ْم َص ِاد ِق َین» اشاره و سپس
ت
ِ ِِ ٍ
ِ
113
روایتی از پیامبر(ص) نقل میکند «کان نبی من االنبیاء بخط فمن وافق خطه فذاک» در
ادامه نیت ،دعا ،نماز و نحوه رمل انداختن را توضیح میدهد.
 .101شاید نویسنده به تاسی اثر تحفه الرمل ناصرالدین بن محمد حیدر شیرازی (حاجی خلیفه )344/1 ،نوشته باشد
اما محتوای رسالهها متفاوت است.
 .102ابوالمجد تبریزی.322 ،
 .110راوندی233 ،؛ حسینی.110 ،
 .111ساختار منظم و مناسب این رساله احتماال به دلیل تسلط کاتب به علوم دقیقه (ریاضی) بودهاست.
 .112خاصبکی که به علم ریاضی مسلط است به سودمندی این علم اشاره دارد .با مراجعه به منابعی چون کشف
الظنون عن اسامی الکتب والفنون ،ریحانه االدب ،معجم االدبا ،اعالم زرکلی ،معجم اآلداب فی معجم االلقاب،
وفیات االعیان ،معجم المولفین ،روضات الجنان و جنات الجنان ،الفهرست ،الذریعه الی تصانیف الشیعه ،فوات
الوفیات اطالعاتی از وی بهدست نیامد.
 .113در تاج العروس هم به این روایت اشاره شدهاست که احتماال اشاره به دانیال نبی است (مرتضی زبیدی.)131/5 ،
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فصل دوم :مربوط به نحوه استخراج اشکال است .وی مبداء این علم را ،نقطههایی
برگرفته از عناصر اربعه آتش ،باد ،آب و خاک میداند .اولین شکل رمل« ،طریق» است که
َ
ازچهار نقطه تشکیل شده و «اب االشکال» نام دارد .شکل دوم «جماعت» است که از
ُ
است و «ام االشکال » نام دارد .در
مضاعف کردن طریق بهدست میآید ،هشت نقطه
ادامه با کم کردن یک نقطه از جماعت و افزودن نقطه به طریق در هر مرتبه آتش ،باد ،آب و
خاک به ترتیب ،چهار شکل «امهات» (لحیان ،حمره ،بیاض و انکیس) و چهار شکل «بنات»
(عتبه الداخل ،نفی ،فرح و عتبه الخارج) حاصل میشود .سپس با گرداندن دو نقطه به صورت
دو به دو در مرتبه عناصر اربعه ،شش شکل «زوائد» (نصره الخارج و نصره الداخل ،قبض
الخارج و قبض الداخل ،اجتماع و عقله) بهدست میآید .بدین ترتیب اشکال شانزدهگانه رملی
حاصل میشوند.
فصل سوم :در مدلوالت اشکال مذکور و صفات آنهاست .بدین شرح که صفات و
داللتهای هر شکل را همراه با توضیحات کامل ،مشتمل بر نحس و سعد ،جنسیت ،کواکب،
ادعیه روزها ،اعداد ،حروف ،عناصر اربعه ،معادن ،حیوانات ،رنگ صورت و مو ،مکان ،طبع،
طعم بیان میکند .همچنین سؤاالتی که در زمینه نکاح ،عشق و محبت ،ویژگیهای اشخاص،
سفر ،بیماری و اعضای بدن است ،ارائه میشود .نگارنده خالصهای از مدلوالت این فصل را
در قالب جدول ذیل آوردهاست.
رديف شکل رمل

تعداد

نام

سعد و نحس

کواکب

بروج

جنسیت

1

فرح

سعد

زهره

میزان

مؤنث

1

2

لحیان

سعد اکبر

مشتری

قوس

مذکر

3

گرم و خشک تیز

سعد

زهره

ثور

مذکر

2

سرد و تر

لذیذ

0

بیاض

سعد

قمر

سرطان

مؤنث

10

سرد و تر

-

5

نقی الخد

نحس

مریخ

عقرب

مؤنث

15

گرم و تر

تیز

نحس

ذنب

دلو

مؤنث

21

-

-

3

2

عتبه
الداخل

عتبه
الخارج

عدد

طبع

طعم

سرد

شیرین

رنگ

عناصر

زرد مایل به آتش ،باد،
سرخ

خاک

زرد و سپید

آتش

زرد مایل به باد ،آب،
سرخ

خاک

سفید مطلق

آب

سرخ ،مایل آتش ،آب،
سیاه
-

خاک
آتش ،باد،
آب

حروف روز ادعیه

ط ،ذ

دوم

ا ،و

ششم

ز ،ث

دوم

د ،ر

دوم

؟ ،ص

هفتم

ح،خ

هشتم
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4

حمره نحس اصغر

مریخ

حمل

مذکر

21

-

-

-

باد

1

انکیس نحس اکبر

ذحل

حدی

مؤنث

32

سرد

کره

سیاه

خاک

سعد

آفتاب

اسد

مذکر

 05گرم و خشک تیز

10

عقله

نحس

؟

دلو

مؤنث

55

-

11

اجتماع

سعد

عطارد

جوزا

مؤنث

22

2

12
13
10
15
12

نصره
الخارج

نصره
الداخل
طریق
قبضه
الخارج
جماعت
قبضه
الداخل

-

سرد و تر بی ذوق

ح ،ق

-

ب ،ص هفتم

زرد مطلق

آتش ،باد

و ،ت

اول

-

آتش ،خاک

ن

پنجم

آمیخته

باد ،آب

ش

سوم

سعد

مشتری

حوت

مؤنث

41

سرد و تر

شور

آمیخته

ممتزج

قمر

سرطان

مؤنث

21

آمیخته

-

-

نحس

راس

حدی

مذکر

105

-

آب ،خاک ء ،ش
آتش ،باد،

ششم

ع

چهارم

-

-

-

ل ،غ

هفتم

ممتزج

عطارد

سنبله

مذکر

120

تلخ

-

خاک

م

سوم

سعد

آفتاب

-

مؤنث

 132گرم و خشک تیز

-

سرد و
خشک

آب ،خاک

باد ،خاک ک ،ط

اول

جدول  :10خالصه مدلوالت فصل سوم

فصل چهارم :در احوال و مدلوالت اشکال رمل ،حسب حلول در خانههای شانزدهگانه
است .ابتدا به صورت مختصر تعلقات هر خانه به امور مختلف آورده شده و سپس عنصر،
جهت و اعداد بیان میشود .در ادامه بهطور کامل برای هر خانه ،حکم حلول اشکال شانزده-
گانه رملی را شرح میدهد .نویسنده اثر ،عالوه بر بیان احکام فوق به موارد خاصی نیز اشاره
دارد .از جمله در مورد خانه پانزدهم میگوید« :شکل فرد ]رمل[ در این خانه نیاید و اگر بیاید

رمل خطا باشد» 110.همچنین درباره تأثیر برخی اشکال در خانه شانزدهم میگوید« :درین
خانه قوت دهند و حکم مطلق کنند» و یا «متوسط الحال باشند» .در خاتمه در مورد نحوه
شاهد گرفتن خانهها بر یکدیگر بدین صورت توضیح میدهد« :شاهد هر شکلی سوم او باشد

 .110ابوالمجد تبریزی.000 ،
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مثال اول بر سیم و سیم بر اول و پنجم بر سیم و سیم بر پنجم و .»...
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نگارنده خالصهای از مدلوالت کلی هر خانه را در جدول ذیل آوردهاست.
خانه رمل

تعلقات خانه

عنصر

جهت

عدد

اوتاد

اول

زندگانی

آتش

مشرقی

3

وتد االرض

دوم

معاملت و تجارت

بادی

شرقی

2

مایل الوتد

سوم

نقل و انتقال

آب

شمالی

2

ناقص الوتد

چهارم

وطن اصلی و ملک

-

-

-

-

پنجم

عشق و امید

-

-

15

میل الوتد

ششم

بیماری و ضعف

هوایی

جنوبی

11

ناقص الوتد

هفتم

نکاح و خصومت

-

-

-

وتد

هشتم

خوف و خطر و مرگ

خاکی

غربی

0

مایل الوتد

نهم

علم و معرفت

آتشی

مشرقی

4

ناقص الوتد

دهم

شغل و دولت و بزرگان

بادی

شمالی

30

وتد

یازدهم

دوستان و حاجت طلبیدن

آبی

جنوبی

33

مایل الوتد

دوازدهم

دشمنان شقاوت و سرگردانی

خاکی

غربی

32

زایل الوتد

سیزدهم

-

-

-

-

-

چهاردهم

اشکال سعد نیکی باشد

-

-

-

-

پانزدهم

شکل فرد در این خانه خطاست

-

-

-

-

شانزدهم

اشکال در این خانه قوت دهند

-

-

-

-

جدول  :11خالصه مدلوالت فصل چهارم

فصل پنجم :به شواهد و اوتاد 112اختصاص دارد .پس از آنکه احکام در فصول سوم و
 .115همانجا.
 .112اساتید فن شانزده خانه رمل را از نظر قدرت به چهارخانه تقسیم کردند «اوتاد» و آن اقوای از همه بیوت بوده و
عبارتند از« ،10 ،4 ،0 ،1 :مائل االوتاد» و آن اوسط بیوت است و بحسب قوت عبارتند از « ،1 ،1 ،5 ،2زائل الوتد»
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چهارم بیان میشود ،ضمیر را مشخص و با کمک این خانهها سعی میکنند ،حکم دقیقتر
بهدست آورند .اگر همه شواهد و اوتاد موافق باشند ،حکم موافق حال ضمیر خواهد بود و اگر
«ناموافق» ،مخالف حال ضمیر ،اما اگر بعضی موافق و بعضی «ناموافق» باشند ،حال ضمیر
میانه خواهد بود .بر این اساس به ذکر نحوه استخراج مصادیق میپردازد.
فصل ششم :یکی از موارد مهم در رمل ،استخراج ضمیر است که روشهای متنوعی
دارد .نویسنده در این خصوص ،چهار روش را بیان میکند .روش اول :مجموع نقطههای خانه
اول تا پانزدهم را بر دوازده تقسیم کرده و عدد حاصل ،شماره خانه ضمیر است .روش دوم:
پس از استخراج اشکال شانزدهگانه ،شکل اول در هر خانهای قرار گیرد ،آن خانه ،ضمیر است.
روش سوم :از ضرب دو به دوی اوتاد چهارگانه (خانههای اول ،چهارم ،هفتم و دهم) ،دو
شکل حاصل میگردد .سپس از ضرب مجدد آنها یک شکل بهدست میآید و آن شکل در
هر خانه باشد ،ضمیر بهدست خواهد آمد .در روش چهارم ،ابتدا «اشکال ثمانی را جمع کند
و هشت هشت طرح کند و باقی را به هر خانه یک نقطه بدهد آنجا که برسد نشان کند و
سداسی و خماسی و رباعی را همچنین» 114.به عبارت دیگر مجموع نقاط اشکال ثمانی،
سداسی و خماسی و رباعی را جمع و بر هشت تقسیم کرده و باقیمانده عدد خانه ضمیر را
مشخص میکند .در صورت نرسیدن به عدد ،مجموع را بر هفت تقسیم کنند و باز در صورت
نرسیدن به جواب بر شش تقسیم میکنند.
این اثر در مقایسه با رساله الرمل خواجه نصیرالدین طوسی (242ق) از نظر فصلبندی
و مطالب ارائه شده متفاوت است زیرا ،رساله خواجه در دو فصل و مطالب ارائه شده برای
اهل فن بوده و نسبت به التحفه پیچیدهتر است .این رساله نسبت به آثار دیگر مانند محمود
الرمل ( 210ق) از حجم کمتری برخوردار است.
و آن اضعف بیوت است و آن عبارتند از « ،12 ،2 ،2 ،3شواهد(وتد الوتد)» عبارتند از ( 12 ،15 ،10 ،13شیرازی،
00؛ ذهنی تهرانی.)32-35 ،22-21 ،
 .114ابوالمجد تبریزی.000 ،
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نتیجه
رسالههای علم اوفاق و رمل در سفینه تبریز عمدتا جنبه تعلیمی داشتهاست .رساله الموجز
فی علم اعداد وفق نسبت به رسالههای رایج عصر خود ،فصل بندی متفاوتی دارد ،بهطوریکه
یک فصل برای وفق اعداد بوده و دارای بخش مربعات فرد ،زوج الفرد و زوج الزوج بوده و
فصل دیگر به روشهای رایج در وفق اسامی و اذکار اختصاص داده شدهاست .اما مانند اکثر
رسالههای خواص حروف و اعداد غامض و اسرارآمیز نگارش نشدهاست .همچنین در هر
بخش مربعات کمتری به عنوان نمونه بیان گردیدهاست .در رساله خواص اعداد وفق ،خواص
مربعات تا مرتبه  2*2نوشته شده در حالیکه در رسالههای این دوره معموال به مرتبههای
بیشتری اشاره شدهاست .ضمنا در این رساله ،خواص سودمند مدنظر بوده و استفاده از سحر
و طلسم و کارکردهای مشکلآفرین برای دیگران وجود نداشتهاست .کاربرد واژههایی چون
عدل ،اثر هشتی و محلق نبی مختص به این رساله میباشد .رسالههای رمل در سفینه تبریز
به صورت منتخب و در کنار هم ،مجموعه کاملی از آثار رمل را تشکیل دادهاند .اثر اول به
صورت شعر ،اثر دوم به صورت جدول و دارای نوآوری و ساختاری کامال متفاوت نسبت به
آثار دیگر در این دوره بود و به نظر تأثیرپذیری کمتری از آثار دیگر داشته و در نهایت رساله
التحفه که دارای ساختار متفاوت با آثار مشابه در عصر خود دارد .زیرا ،اکثر رسالههای رمل
در این دوره به پیروی از سبک عبدالله زناتی و ذکر اساتید در دو مقاله علمی و عملی هرکدام
شامل چندین فصل نگارش شده اند .اما این اثر بدون اشاره به استاد و سبک خاصی در شش
فصل آمده که احتماال نشانه تسلط باالی کاتب در علم رمل بودهاست .همچنین روش
استخراج ضمیر براساس اشکال ثمانی ،سداسی و خماسی و رباعی در آثار متناظر مشاهده
نگردید که یکی از ویژگیهای این رساله است.
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کتابشناسى
قرآن کریم.
آقابزرگ تهرانی ،محمد حسن ،الذریعه الی تصانیف الشیعه ،بیروت ،دار الضواء1003 ،ق.
همو ،طبقات اعالم الشیعه ،بیروت ،دار االحیا التراث العربی1030 ،ق.
ابن ندیم ،محمد بن اسحاق ،الفهرست ،ترجمه محمدرضا تجدد ،تهران ،بانک بازرگانی ایران1302 ،ش.
ابوالمجد تبریزی ،محمد بن مسعود ،سفینه تبریز ،مقدمه عبدالحسین حائری و نصرالله پورجوادی ،تهران،
1311ش.
اخوان الصفا ،رسائل اخوان الصفا و خالن الوفاء ،قم ،مکتب العالم السالمی1005 ،ق.
اذکایی ،پرویز« ،حروف ،اسرار» ،دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی ،تهران،
مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی1324 ،ش.
همو« ،خواص اشکال و حروف» ،ماتیکان علمی سی گفتار در باب تاریخ علم ،تهران ،انتشارات دکتر
محمود افشار با همکاری نشر سخن1322 ،ش.
استادی ،رضا« ،یکصد و پنجاه نسخه خطی» ،مجله نور علم ،شماره  ،12تیر .1325
اسفرنگی ،سیف الدین ،دیوان ،بهکوشش زبیده صدیقی ،پاکستان ،مولتان ،وزیر اعوان قومی ثقافتی مرکز
بهبود1354 ،ش.
اکبری بیرق ،حسن« ،رمل و اسطرالب» ،دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی،
تهران ،مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج1311 ،0ش.
امین ،حسن ،اسماعیلیون و مغول و خواجه نصیرالدین طوسی ،ترجمه مهدی زندیه ،تهران ،موسسه دایرة
المعارف فقه اسالمی1312 ،ش.
باقری ،محمد« ،مسئلههای ریاضی پیرامون شطرنج از ایران هزار سال پیش و ارتباط آنها با مربعهای وفقی
و نظریه گرافها» ،میراث مکتوب ،شماره دوم (پیاپی  ،)0پاییز و زمستان .7791
بونی ،احمد بن علی ،شمس المعارف الکبری ،بیروت ،موسسه النور للمطبوعات1024 ،ق.
بیضاوی ،ناصرالدین ،رسالة فی موضوعات العلوم و تعاریفها ،دراسة و تحقیق عباس سلیمان ،عن «تصنیف
العلوم بین نصیرالدین طوسی و ناصرالدین بیضاوی» ،بیروت ،دار النهضه العربیه للطباعه و النشر،
1222م.
بیغمی ،موالنا شیخ محمد ،داراب نامه ،بهکوشش ذبیح الله صفا ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب،
1332ش.
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بیگباباپور ،یوسف ،کتابشناسی دستنوشتهای نجوم و علوم وابسته (موجود در کتابخانههای ایران و برخی
کشورهای جهان) ۶ ،ج ،تهران ،ارمغان تاریخ1320 ،ش.
جعفریان ،رسول ،در باب نظام معرفتی علوم غریبه مروری بر کتاب «حرز االمان» ،مقاالت و رساالت
تاریخی ،شماره  ،4بهار 1321ش.
حائری ،عبدالحسین« ،سفینه تبریز کتابخانه ای بین الدفتین» ،نامه بهارستان ،شماره  ،0پاییز و زمستان
1310ش.
حاج سیاح ،محمدعلی ،خاطرات ،به کوشش حمید سیاح و سیفالله گلکار ،تهران77۶7 ،ش.
حاجی خلیفه ،مصطفی پیام ،کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون ،مقدمه شهابالدین مرعشی،
بیروت ،ناشر دار احیا التراث العربی1312 ،ق.
حاکم نیشاپوری ،محمد بن عبدالله ،المستدرک علی الصحین ،بیروت ،دارالتاصیل1035 ،ق.
حسینی ،صدرالدین ابی الحسن علی بن ابی الفوارس ناصر بن علی ،اخبار الدولة السلجوقیة ،بهکوشش
محمد اقبال ،الهور ،کلیة فنجاب1233 ،م.
حشری ،مال محمدامین ،روضه اطهار ،بهکوشش عزیز دولت آبادی ،تبریز ،انتشارات ستوده1341 ،ش.
حمدان ،عبدالحمید صالح ،علم الحروف و اقطابه ،قاهره ،مکتبة مدبولی1010 ،ق.
حیدرپور نجفآبادی ،ندا« ،علم اوفاق در منابع اسالمی و بازتاب آن در متون فارسی» ،فصلنامه تاریخ و
تمدن اسالمی ،دوره  ،12شماره ،2شماره پیاپی  ،32پاییز .1322
خاقانی ،معین الدین محمد بن نصرالله ،زبدة الرمل ،نسخه خطی مجلس ،شماره بازیابی  ،12021شماره
مدرک کتابخانه مجلس .13235-10
جامی ،عبد الرحمن بن احمد ،مثنوی هفت اورنگ ،بهکوشش مرتضی مدرس گیالنی ،تهران ،اهورا،
1315ش.
خرقی ،ابومحمد عبدالجبار ،منتهی االدراک فی تقاسیم االفالک ،تصحیح ،ترجمه و پژوهش حنیف
قلندری ،زیر نظر حسین معصومی همدانی ،تهران ،میراث مکتوب1322 ،ش.
خواجه نصیرالدین طوسی ،مجموعه علم رمل ،کویته ،مکتبة عربیة ،بی تا.
خوش زبان ،فرحناز« ،بررسی جایگاه علوم غریبه در آیات و سور قرآن با استناد بر روایات» ،نشریه
مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسالمی ،شماره 1324 ،14ش.
ذاکری ،مصطفی« ،رمل» ،دانشنامه جهان اسالم ،بنیاد دایرة المعارف اسالمی ،ج1320 ،20ش.
ذهنی تهرانی ،محمد جواد ،کفایة الرمل ،خود آموز علم رمل7 ،ج ،قم ،وجدانی1310 ،ش.
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رازی ،شهمردان بن ابی الخیر ،روضه المنجمین ،بهکوشش جلیل اخوان زنجانی ،تهران ،مرکز پژوهشی
میراث مکتوب1312 ،ش.
رازی ،فخر الدین ابوعبداالله بن عمر ،جامع العلوم ،بهکوشش سید علی آل داود ،تهران ،بنیاد موقوفات
دکتر محمود افشار1312 ،ش.
راوندی ،محمد بن علی بن سلیمان ،راحة الصدور و آیةالسرور در تاریخ آل سلجوق ،تهران ،انتشارات
امیرکبیر1333 ،ش.
شاطبی ،ابراهیم بن موسی ،الموافقات فی اصول الشریعه ،محقق محمد عبد الله دراز 0 ،ج ،مصر ،بی تا.
شرف الدین علی یزدی ،کنه المراد فی وفق االعداد ،نسخه خطی ،شماره بازیابی .1141/10
شرف الدین ،عبدالله ،مع موسوعات رجال الشیعه ،لندن ،االرشاد1011 ،ق.
شمسالدین آملی ،محمد بن محمود ،نفائس الفنون في عرائس العیون7 ،ج ،تهران ،ایران ،اسالمیه،
1311ش.
شیبی ،کامل مصطفی ،تشیع و تصوف تا آغاز قرن دوازدهم ،تهران ،انتشارات امیرکبیر1314 ،ش.
شیخ الحکمایی ،عماد الدین کتابداری« ،آرشیو و نسخه پژوهی» ،نشریه نامه بهارستان ،شماره  11و ،12
فروردین .1312
شیرازی ،ناصر بن محمد بن حیدر ،محمود الرمل ،نسخه خطی ،پاکستان ،گنج دانش ،شماره مجلد
.PAK-001-1686
صدرایی خویی ،علی ،فهرست نسخههای خطی کتابخانه عمومی آیت الله العظمی گلپایگانی قم ،به
کوشش مصطفی درایتی 9 ،ج ،مجلس شورای اسالمی ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد1311 ،ش.
صدیق حسن خان ،محمد ،ابجد العلوم ،حاشیه نویسی احمد شمس الدین ،بیروت ،دارالکتب العلمیه،
1020ق.
طاش کپریزاده ،احمد بن مصطفی ،مفتاح السعاده و مصباح السیاده فی موضوعات العلوم ،بیروت،
دارالکتب العلمیه1022 ،ق.
عظم ،جبل ،السر المصون ذیل علی کشف الظنون ،بیروت ،دار الفکر1023 ،ق.
قربان نژاد ،پریسا ،و مهدیه عیاری« ،معرفی رسائل طب سنتی در سفینه تبریز (پیشگیری ،درمان ،دارو)»
مجله تاریخ پزشکی ،دوره  ،2شماره 1322 ،32ش.
قربانی ،ابوالقاسم ،زندگینامه ریاضیدانان دوره اسالمی از سده سوم تا سده یازدهم هجری ،تهران ،مرکز نشر
دانشگاهی1342 ،ش.
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قزوینی ،نجار ابو محمد ،یواقیت العلوم و دراری النجوم ،بهکوشش محمدتقی دانش پژوه ،تهران ،بنیاد
فرهنگ ایران1305 ،ش.
کاسیرر ،ارنست ،رسالهای در باب انسان :درآمدی بر فلسفه فرهنگ ،ترجمه بزرگ نادرزاد ،پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران1310 ،ش.
کاشفی ،فخرالدین علی ،رشحات عین الحیات ،بهکوشش علیاصغر معینیان ،تهران ،بنیاد نیکوکاری
نوریانی ،تهران 2532 ،شاهنشاهی.
کاظم بیگی ،محمدعلی و مصطفی گوهری فخرآباد« ،وضعیت علوم غریبه پس از حمله مغول بررسی
موردی آثار مالحسین واعظ کاشفی» ،تاریخ و فرهنگ ،شماره 1320 ،2ش.
کربالیی تبریزی ،حافظ حسین ،روضات الجنان و جنات الجنان ،بهکوشش جعفر سلطان القرایی ،تهران،
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همو ،مثنوی معنوی ،بهکوشش ر .نیکلسون ،تهران ،میراث مکتوب1323 ،ش.
نراقی ،مال احمد ،خزائن ،کنگره بزرگداشت محققان نراقی ،قم1310 ،ش.
نوایی ،امیر علیشیر نوایی ،مجالس النفائس ،بهکوشش علیاصغر حکمت ،منوچهری ،تهران1332 ،ش.
نوشاهی ،عارف ،فهرست نسخه های خطی پاکستان ،تهران ،میراث مکتوب1322 ،ش.
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