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د ال ا، نوشتۀ پر ١های سنگی هندی و اسالمی رصدخانه

  م2018، ٢سینگ
  ٣حنيف قلندری

  که محققان آنها را رصدخانه نامیده  جا مانده چندین بنای سنگی از دوران پیش از تاریخ به
ً
اند و احتماال

های مربوط  جز برخی گزارش رسد به اند. به نظر می نگهداشتن نوعی تقویم نجومی بودهمحلی برای 
منظور رصد کــردن  ای به به ساختن ابزارهای رصدی در دوران باستان، تأسیس ساختمان یا مجموعه

های دانشــمندان اســالمی از چهــار  های میانه و دوران اسالمی باشد. حسب گزارش مربوط به سده
های  هـ که هنوز کاوش۴توانیم نام ببریم: رصدخانۀ ری (اواخر سدۀ  دورۀ اسالمی میرصدخانه در 

انــد)؛  شناسی جــای آن را بــر مــا آشــکار نکرده باستان
هـــ)؛ رصــدخانۀ ۷رصدخانۀ مراغــه (نیمــۀ دوم ســدۀ 

هـ) و رصدخانۀ استانبول ۹سمرقند (نیمۀ نخست سدۀ 
هـ). هر چند به جــز بخشــی از ابــزار ۱۰(اواخر سدۀ 

ُسدس رصدخانۀ سمرقند که در کوه کنده شــده بــود و 
بخشی از ربع جداری رصدخانۀ مراغه ابزارهای رصدی 

بر اساس  ،ها باقی نمانده است دیگری از این رصدخانه
دانیم که ابزارها  های موجود از رصدگراِن آنها می رساله
شده است و  تر ساخته می هایی بوده است که پیش همان

تر کردن این ابزارها،  تالش رصدگران بیشتر صرف دقیق
شده  تر ساختن آنها، می و دربیشتر موارد با هر چه بزرگ

 مؤیدالدین عرضی در فی کیفیة اإلرصاداست. رسالۀ 

                                                    
1. Indian and Islamic Stone Observatories 
2. Th. Prahlad Singh 
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های نوشته شده در بارۀ ابزارها و روش ساخت آنها  ترین رساله بارۀ رصدخانۀ مراغه از بهترین و روشن
شد اما  ها افزوده می در دورۀ اسالمی است. باید اشاره کنیم که گاهی ابزارهای جدیدی به رصدخانه

با ابزارهای قدیمی نیز گیری آنها  که امکان اندازه رفت کار می ی سنجش مقدارهایی بهاین ابزارها برا
النهاری  گیری ارتفاع نصف منظور اندازه النهاری به وجود داشت. برای نمونه ابزار ربع یا حلقۀ نصف

توانیم ابزاری بسازیم که به جز اندازۀ قوس ارتفاع مقدار َجیــب  اند، حال می رفته کار می خورشید به
دخانۀ مراغه ابزاری بــه نــام ذات الجیــب و دست دهد؛ برای این مورد در رص (سینوس) آن را نیز به

های دورۀ اسالمی  رفته است. این مثال تأییدی است بر ادعای قبلی که در رصدخانه کار می السمت به
زمان با رصدخانۀ استانبول  شد. هم دست آمده نمی تفاوت ابزارها موجب اختالف چندانی در نتایج به

شد که تیکوبراهه و پس از او کپلر متــولی آن بودنــد و ای از همین دست در اروپا ساخته  رصدخانه
استفادۀ گالیله از دوربین برای رصد آسمان شیوۀ مشاهدۀ  داستان رصدهای آنها راه به نجوم دیگری برد. 

 از میانۀ قرن هفدهم میالدی دیگر رصدخانه
ً
قدیم خود را از  صورتها  آسمان را دگرگون کرد و تقریبا

های دورتری را بتوانند  کردند دوربینی بهتر بسازند تا فاصله صدگران تالش میدست دادند و این بار ر
 یک باور عمومی آن است که این نجوم جدید صورت قدیمی رصدخانه

ً
طور  ها را به ببینند. احتماال

 ردرا  نظرجا مانده از قرن هجدهم میالدی در هند این  کلی منسوخ کرده است اما پنج رصدخانۀ به
َجین، بنارس و ماتورا صدخانهر :کند می

ُ
که در نیمۀ نخست قرن هجدهم میالدی  ١های جیپور، دهلی، ا

- ۱۷۱۹ق/۱۱۶۱-۱۱۳۱اند. این پنج رصدخانه در دوران حکمرانی محمد شاه گورکانی ( ساخته شده
مبر۱۷۴۳-۱۶۸۸( ٢مهاراجه سوایی جی سینگ دوم به خواستم) ۱۷۴۸

َ
و جیپور،  ٣م)، حکمران ا

های  و رصــدخانه م به پایان رســید۱۷۲۴دهلی در های جیپور و  ساختِن رصدخانه . کارساخته شد
. ابزارهــای ایــن م ساخته شد۱۷۳۸م و ۱۷۳۷م، ۱۷۳۴ های ترتیب در سال اجین، بنارس و ماتورا به

ه گیری ارتفاع خورشید و تعیین ساعت ساخته شد ها همگی سنگی و بیشتر ابزارها برای اندازه رصدخانه
های نجومی دیگــری چــون  ته در محاسبات نجوم قدیم تنها با دانستن ارتفاع آفتاب مؤلفه. الببودند

ها،  آید. از ایــن رصــدخانه دست می عرض جغرافیایی، زاویۀ میل دایرةالبروج، سعت مشرق و... به
تر از چهار  ترینشان است و تعداد ابزارهای آن بیشتر و محوطۀ رصدخانۀ آن بسیار بزرگ جیپور بزرگ

 به این معنا نیست که ابزارهای بیشتر گزارشرص
ً
دســت  های بیشتری به دخانۀ دیگر است، اما لزوما

 یک مقدار با بیشتر از یک ابزار سنجیده می می
ً
ها  شود. مقایسۀ ابزارهای این رصدخانه دهند بلکه بعضا

ها  ت این رصدخانههای اسالمی ساخته شده بودند هم تأثیر آنها را در ساخ با اسالفشان که در سرزمین

                                                    
1. Mathura 
2. Maharaja Sawai Jai Singh II 
3. Amber 
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های پیشین  دهد هم نوعی ساده شدن ابزارها را. برای مثال برخی ابزارهایی که در رصدخانه نشان می
زمان ارتفاع دو جسم آسمانی ساخته شده بودند (ذات الربعین در رصدخانۀ مراغه  گیری هم برای اندازه

خورد و بیشتر ابزارها وابسته به  نمیها به چشم  و نوعی ربع در رصدخانۀ استانبول) در این رصدخانه
گیری دقیــق محــل  تر گفته شد اندازه طور که پیش گیری محل خورشید هستند. هر چند همان اندازه

های نجومی باشد اما این کار باید به جای تکیه به  تواند آغاز مسیر محاسبۀ باقی مؤلفه خورشید می
های ســنگی هنــد را  . به هر صورت رصدخانهگری منجم انجام شود رصد با تکیه بر قدرت محاسبه

  های جهان اسالم دانست. ای از سنت رصدخانه توان دنباله می
هاست. نویسنده بخشی از دوران  کتاب حاضر در واقع نوعی راهنما برای آشنایی با این رصدخانه

های انگلیسی، آلمــانی و  تحصیل دانشگاهی خود را در صنعت گردشگری گذرانده است و به زبان
 در ه ای راهنمــای گردشــگری در ایــن رصــدخانه فرانسوی مسلط اســت. او خــود در دوره

ً
ا، عمــدتا

تــوان  و از این رو تجربیات خود را نیز در کتاب آورده است. بر این اساس می هجیپور بودرصدخانۀ 
  گفت که کتاب برای گردشگری که بخواهد به قصد دیدن این آثار به هند سفر کند بسیار مفید است.

کتاب شامل دو بخش است. در بخش نخســت مؤلــف 
ان تاریخ مختصری از نجوم هندیان از دوران باستان تــا زمــ

ها آورده است. بخش پایانی این  ساخته شدن این رصدخانه
تاریخچه بیشتر در بارۀ زندگی و اقدامات مهاراجــه ســوایی 

در پــنج فصــل مجــزا ایــن مؤلــف جی سینگ است. سپس 
ــدخانه ــه  رص ــرده ک ــیف ک ــان را توص  ها و ابزارهایش

ً
ا ــ  طبع
بیشترین توضیحات مربوط به رصدخانۀ جیپــور اســت. در 

بسیار کوتاه در بارۀ نجــوم دورۀ اســالمی  مؤلفبخش دوم، 
های دورۀ اسالمی را برشمرده  سخن گفته است و رصدخانه

است. هرچند این اطالعات خیلی دقیــق نیســتند امــا اگــر 
حسب ادعای پیشین، این کتــاب را یــک دفترچــۀ راهنمــای 
گردشگری در نظر بگیریم، برای کسی که بــه تماشــای ایــن 

بی از پیشــینۀ آنهــا رود حاوی اطال می رصدخانه عــات خــو
البته از این میان رصــدخانۀ ســنگی مــاتورا (نزدیــک  است.

اگرا) به کلــی ویــران شــده اســت ولــی بقیــه بــه خصــوص 
 رصدخانۀ جیپور بر جای هستند.

دهلی  سنگی تصویری از رصدخانۀ
 نوشتۀ سیر المنازل در رسالۀ(جنترمنتر) 

نسخۀ میرزا سنگین بیگ بن علی اکبر بیگ، 
کتابخانۀ دولتی برلین کتابت  ۲۳۴اشپرنگر 

 ر.۸۳، برگ ۱۲۳۶




