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يهايی روی داده هر چند در انتقال مطالب اين منابع ايرانی به منابع عربی اسالمی در برخی از اصطالحات آنها به تدريج دگرگون« 

و ظاهرترين آنها هم کلمه کشور است که در عربی به کلمه اقليم تبديل شده و در تقسيم جهانی به جای هفت کشور، هفت اقليم 
معروف گرديده ولی در اصول آنها که هم در علم هيات و نجوم و گاهشماری عربی اسالمی به کار می رفت و هم در نظام 

ل ديوانهای دولت و به ويژه ديوانها خراج و بريد بود تغييرات زيادی که آنها را از اصول خود تقسيمات کشوری که مورد عم
.منحرف گرداند حاصل نگرديد  

  
ياقوت که کتاب معجم البلدان خود را در قرن هفتم هجری تاليف کرده و تا زمان او قرنها از انتقال اين اصول به منابع عربی 

 اقاليم هفتگانه به گونه ای سخن می گويد که گويی تنها روش مورد عمل در زمان او همين روش اسالمی گذشته بود درباره هيات
ايرانی بوده، با اين تفاوت که دبيران ديوان هفت اقليم را که صورت شش دايره محيط بر يک دايره مرکزی بوده، و به قول ياقوت 

و منجمان و رياضی دانان در زيجها و مسايل گاهشماری آن . ده اندمورد عمل ايرانيان از قديم بوده است، مالک عمل قرار می دا
و در هر حال اساس کار همه آنها همان اساس . را به شکل خطهای موازی که از شرق به غرب کشيده می شده رسم می کرده اند

 .تقسيمات ايرانی يعنی تقسيم جهان به هفت بخش بوده
  

 و نکته )٢٩ و ٢٨بين صفحات ( و در مقدمه کتاب خود او هم چاپ شدهه را هم کشيدهياقوت شکل اين دو هيات اقليم های هفتگان
 محيط بر يک دايره، و تغيير کشور را به اقليم های که در اين مورد درخور توجه می نمايد اين است که ياقوت که رسم شش داير

 هم )١(هرمس  خوانده مورد عملس را تقسيم اهل فار خود نقل کرده از قول او آورده که همين تقسيم که آنباز ابوريحان به کتا
 در زج خود از آن ياد کرده و گويد که چون هرمس از قدماء اهل نجوم بوده معلوم می شود که در ابراهيم فزاریبوده است، که 

ين فردی بوده ی شناخته نبوده وگرنه هرمس که خود اهل رياضيات نجومی بوده شايسته تررزمان او هم جز اين روش تقسيم ديگ
  ).٢٧ برگمقدمه معجم البلدان (که از آن پيروی نکند و روش ديگری  به کار بندد

  
  

اين را هم در اين جا بايد افزود که ياقوت در همين مقدمه که از وابستگی هر اقليمی از اقليم های هفت گانه زمين به سياره ای از 
وی هر هفت سياره را به نامهای . سخن می گويد، عقيده ايرانيان و روميان هر دو را هم در آن ذکر می کندهفت سياره آسمان 

ی آنها را، گويد اقليم اول به اتفاق معربی آنها می خواند، ولی به جز نام عربی آنها تنها نام فارسی آنها را هم می آورد نه نام رو
از آن مشتری است که نامش به فارسی ) فرس(اقليم دوم به گفته ايرانيان.  گوينديوانکفرس و روم اقليم زحل است که به فارسی 

 گويند و به قول بهراماقليم سوم به قول ايرانيان از آن مريخ است که به فارسی .  استس است و به قول روميان از آن شمهرمز
 است، وبه رای روميان از )خورشيد(خرشاذه فارسی اقليم چهارم به قول ايرانيان از آن شمس است و نامش ب. روم عطارد است

 است و اقليم ششم به قول اناهيدآن مشتری است، اقليم پنجم به اتفاق ايرانيان و روميان از آن زهره است و نامش به فارسی 
ان از آن قمر است و به  است و به قول روم از آن قمر است و اقليم هفتم به قول ايرانيتيرايرانيان از آن عطارد و نامش به فارسی 

  ).٣۵ – ٢٩ برگ، ١ معجم البلدان ج ( است  ماهقول روميان از آن مريخ و نامش به فارسی
 
 
 

  :بن مايه ها
هرمس، از نامهايی در تاريخ است که شايد به سبب شهرت علمی او چيزهای زيادی به او نسبت داده اند و کسان ديگری را ) ١(

و به همين سبب هاله ای از ابهام وجود تاريخی او . امهای آنها را در فهرست ابن نديم می توان ديدهم به آن نام خواند هاند که ن
 نوبخت را در برگرفته، و اما آن هرمسی که به علم نجوم شهرت داشته همان است که بايد سرگذشت او را از روايت ابوسهل پسر

، و ) ٢٣٩ و ٢٣٨ برگ(بار فالسفه طبيعين و منطقيين آورده است، که ابن نديم آن را در مقدمه فن اول از مقاله هفتم در اخ



و به هر حال تاريخ زندگی او .  الفهرست اين نديم که کتابهای نجومی او را برشمرده است جستجو کرد٢۶٧همچنين در صفحه 
  . بوده استدرست روشن نيست ولی کتابها و آراء او در نجوم و زيجها از زمانهای بسيار قدرم شناخته و مشهور

  
  
  

  :واژه نامه دهخدا

  .معرب زيگ است و آن کتابی باشد که منجمان احوال و حرکات افالک کواکب را از آن معلوم کنند) معرب اِ (زيج  *
 
 
 
 
 
 

 
 

  :گردآورنده
  شاهين کاويانی
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