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 رصدخانۀ سمرقندعلمی بر فعالیت  گواهی

  ١از مرگ الغ بیگ پس

  ٢رفرانسیس ریشا
  ٣امیرمحمد گمین

 الگوی او به یک  بیگ برای ما مانده، امیری بافرهنگ و دانش تصویری که از الغ
ً
دوست است. ظاهرا

بود و همچون تیمور بیشتر به اقطاب صوفیان نقشبندی نزدیک بود تا به علمای ســنی. او  معنا تیمور
 در حوزۀ معماری،  هم عاشق مهمانی و شکار و بی

ً
شک به سنن آسیای مرکزی وفادار بود، مخصوصا

و تعــدادی از شــعرا، مثــل  ٤گفــت ســاز بزرگــی بــود. اشــعار فارســی می  همچــون تیمــور ساختمان
  عصمت

ّ
ریانی، کمال الدین محمد بدخشی و شــاگردش خیــالی ه بخاالل

ُ
ری، حسام الدین رستم خ

ادیبان دیگری همچون کمال الدین محمد بدخشی و پزشکانی چون  بخاری با دربار او مرتبط بودند. 
 مورخانی نیز در خدمتش بودند. قانونالدین نفیس کرمانی، شارح  برهان

ً
  [ابن سینا]، و ظاهرا

ق به سفارش او ۸۲۷نظامی در حدود  خمسۀای از  ستود و نسخه را نیز می بیگ اشعار نظامی الغ
ای در  در میان دو برگ از نســخه خمسهبیگ آمده است. این نسخۀ  کتابت شد که در آغازش نام الغ

ای از موزۀ توپکاپی استانبول پراکنده شده اســت.  و نسخه ٦هایی از مجموعۀ ِکیر ، برگ٥گالری فریر

1. Francis Richard, «Un témoignage sur l’activité de l’observatoire de Samarqand après la mort d’Ulug Beg», in
Robert M. Kerr and Thomas Milo, (éds.) Writings and writing from another world and another era (Festschrift 
J. J. Witkam), Cambridge: Archetype Press, 2011, pp. 39-47. 

در ) -۲۰۰۹( »هندی و  ایرانی مطالعات« ۷۵۲۸ پژوهشی واحد آزمایشگاه شورای ) عضوFrancis Richardدکتر فرانسیس ریشار ( .٢
 عضو او همچنین. است )BULAC( ها تمدن و ها زبان دانشگاهی کتابخانه  علمی مدیر ) فرانسه وCNRSهای علمی ( مرکز ملی پژوهش

 های کتاب فرانسه، ملی کتابخانۀ با همکاری مدت در ریشار فرانسیس .است بوده ایران در فرانسه ایرانشناسی انجمن  علمی هدایت کمیتۀ
 متن مباحث در چهارمقاله( ایرانی بکتا :است فارسی زبان و ایران دربارۀ او های کتاب جملۀ از زیر های  کتاب. است نوشته متعددی
ی کتابخانۀ در موجود فارسی زبان خطی های  کتاب فهرست ؛) ۱۳۸۵ مکتوب، میراث انتشارات( آرایی کتاب و شناسی نسخه پژوهی،

ّ
 مل

او برندۀ جایزۀ جشنوارۀ  ).۱۳۸۳ اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان( پارسی هنر های جلوه ؛)۱۹۸۹( فرانسه
  richardfrancis0@gmail.com، شد و جایزۀ خود را از رئیس جمهور وقت گرفت ۱۳۹۵فارابی سال 

amirgamini@ut.ac.ir. عضو هیت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، ٣
  ذبیح .٤

ّ
  ).۱۳۶۴، (تهران: انتشارات فردوسی، تاریخ ادبیات در ایرانصفا،  هالل

5. Freer Gallery 
6. Keir Collection 
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یس عربی دست که صوفی،  صورالکواکبپاریس، از رسالۀ  کتابخانۀ ملی فرانسه در ۵۰۳۶ شمارۀ نو
بیــگ بــوده  یک دهه پیش از آن در سمرقند کتابت و به خوبی مصور شده نیز از اموال کتابخانــۀ الغ

  است. می
ّ
یس هــم در دورهدانیم که عبدالل  خوشنو

ِ
ای از خــدمتش در ســمرقند بــوده  ه هروی طّباخ

یس دست ١ان نسخی که به دست ما رسیدهاست. ولی از می بیگ رونویسی شده  هایی که به نام الغ نو
او بیگ دوستدار ریاضیات و نجــوم بــود.  ویژه نباید فراموش کنیم که الغ است. به  باشد بسیار اندک

ق و بــه راه ۸۲۳-۸۲۰های  ای در ســمرقند در ســال تأســیس مدرســه نخستین مسئول علمی طــرح
 با تصحیح زیج ٢.بودق ۸۳۱در آنجا در  ای انداختن رصدخانه

ً
هــای قبلــی آغــاز  این فعالیت عمدتا

بــه دســت گروهــی از دانشــمندان کــه در  زیــج گورکــانیشد، سپس به نگارش زیج جدیدی به نام 
  کردند، انجامید. رصدخانه کار می

بیــگ، غیــاث الــدین جمشــید  زادۀ رومی اهل بورسا، اســتاد الغ صالح الدین موسی بن قاضی
، ، از ســمرقندشانی، منجم و ریاضیدان مشهور ایرانی، عالء الــدین علــی بــن محمــد قوشــچیکا

ترین افراد حاضر در آنجــا بودنــد.  شده الدین کاشانی شناخته عبدالعلی بن محمد بیرجندی و معین
 به کار ایشان عالقه داشته است.

ً
  ٣جمشید کاشانی گزارش داده است که سلطان تا چه حد شخصا

بستۀ سمرقند بود که، مانند پدربزرگش تیمور، آن را پایتخت خود  ق، چنان دل۷۹۴متولد بیگ،  الغ
 از جهان ق حاکم آنجا بود و شور و عالقه۸۱۲کرد. او از سال 

ً
اش تأثیر پذیرفته  بینی اش به علوم قطعا

های آنها در  ای در تراز ساخته بیگ آرزو داشت آثار شاهزادگان ایلخانی را با ساختن رصدخانه بود. الغ
های  ق) به سرپرستی خواجه نصیرالدین طوسی تقلید کند. اما با این کار از برنامه۶۵۷مراغه (به سال 

ق نیز الهام گرفت. عبدالرزاق سمرقندی این سازه ۸۱۸اسکندر سلطان در اصفهان، در حدود سال 
  ت. توصیف کرده اس ٤ای در شمال شرقی افراسیاب [رصدخانۀ سمرقند] را روی تپه

ق، فرمانروای هرات هم شد. او در آن شهر مستقر شــد، ۸۵۱بیگ پس از مرگ پدرش شاهرخ در  الغ
مذهبی،  عناصرمخالفت بخشی از  و درگیری با پسرش عبداللطیف خاطرق، به ۸۵۲ولی در اواخر سال 

 رمضــان۱بیگ، پس از شکستی سخت، برای حج به سمت مکه به راه افتاد، ولی در  آنجا را ترک کرد. الغ
هایشان پایان یافت.  او افراد تحت حمایتش پراکنده شدند و فعالیت ق در راه کشته شد. پس از مرگ۸۵۳

ق درگذشت. هرچند عبداللطیف، پســر ۸۷۹علی قوشچِی منجم به تبریز و سپس به استانبول رفت و در 
  ه دهد.بیگ، آموزش علمی دیده بود، گویا نخواست یا نتوانست کارهای پدر را ادام الغ

                                                    
1. Lentz et Lowry, Timur, p. 374. 
2. Z. Vesel (ed.), Images of Islamic Science, Vol. 1, Illustrated manuscripts from the Iranian World (Téhéran  :  

IFRI- UNESCO, 2009), pp. 38-39 et passim. 
(نامه بنگرید به: ٣. ، به کوشش محمد باقری، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، های جمشید کاشانی به پدرش) از سمرقند به کاشان 

 [م] .۷۱- ۷۰و  ۴۳-۴۲، ص ۱۳۷۵تهران، 
 است.  سمرقند شمال در باستانی شهری نام افراسیاب ٤.
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ق سرنگون شد. پس از ۸۵۴حکومت عبداللطیف بیش از شش ماه طول نکشید و در ربیع االول 
 
ّ
ها متوجه جوانی به  ق) برای مدتی کوتاه جانشینش شد. سپس نگاه۸۳۶ه بن ابراهیم (متولد او عبدالل

 در رکاب الغ ق)، نوۀ تیمور از دودمان میران۸۲۷نام ابوسعد بن محمد (متولد 
ً
بیگ  شاه، شد که قبال

ا او را در حوالی سیحون جنگیده بود، اما در زمان مرگ سلطان در زندان بود. دراویش نقشبندیۀ بخار
خان ازبک که پیش از آن ماوراءالنهر را تاراج و سمرقند را تهدید کرده ابوالخیر از زندان آزاد کردند و 

  .پشتیبان او شدبود، 
ق)، چگونگی به سلطنت رسیدن ۸۹۸(تألیف  ١روضات الجنات في اوصاف مدینة هراتکتاب 

 کند. سمرقند در آن ز سلطان ابوسعید را به طور خالصه ذکر می
ّ
ه میرزا مان در دست سلطان عبدالل

های ابوسعید  طلبی پسر سلطان ابراهیم میرزا بود. گروهی از امرا و مالزمان سلطان، که خطرات جاه
سازی به عبث به سوی او گسیل شدند. هنگامی که ایشان دست خالی و  را شنیده بودند، برای خنثی

  دل
ّ
زرگ گرد آورد و به سوی ابوالخیر خان ازبک کــه ه میرزا سپاهی بسرد به سمرقند برگشتند، عبدالل

کرد، بازگشت. دو سپاه در نزدیکی خجند با هم روبرو شدند و نزاعی در روســتای  شهر را تهدید می
 
ّ
ه میــرزا مــوفقیتی کســب نکــرد و شیراز در چهار فرسخی سمرقند درگرفت که در آن سلطان عبدالل

االسالمش،  بر در سمرقند، شهری که شیخ، این خروضات الجناتشکست خورد. بر اساس کتاب 
  خواجه موالنا که جانب

ّ
بود، پخش شد. بــدین ترتیــب، ایــن شخصــیت  ٢ه میرزادار سلطان عبدالل

  واالمرتبه خود را در خراسان تسلیم و با ابوسعید بیعت کرد.
 ق تاج و تخت سمرقند را به دست۸۲۴ابوسعید فرمانروای ماوراءالنهر شد و در جمادی الثانی 

 
ّ
ه گرفت و حرکاتی سخاوتمندانه به نفع ابوالخیر خان ازبک از خود نشان داد. در اینجا نقش عبیدالل

ق) رئیس سلسلۀ نقشبندیه را در کمک به ابوسعید برای به سلطنت رسیدنش در ۸۹۵-۸۰۶احرار (
  . شاهزاده او را در خواب دیده و به او اعتماد پیدا کرده بود.نباید نادیده گرفتسمرقند 

ّ
ه احرار عبیدالل

، آن هــم در شــرایطی کــه مســئولیت اجــرای شــریعت در ایفا کردنقش مؤثری در پیروزی ابوسعید 
سمرقند و کاهش فشار بر مردم را بر عهده داشت، و بنابراین سلطان به شدت تحــت تــأثیر او بــود. 

توجهی  های وسیعی از مملکت را در دست داشت، نقش سیاسی شایان یعنی همانقدر که سرزمین
  کرد. بازی می

ق، ســپاه ابوســعید کــه همیشــه خیــال ۸۶۳از سویی دیگر، تنها هفت سال بعد، یعنی در صفر 
پروراند، وارد پایتخت خراسان شد. تنها آن زمــان بــود کــه بــاالخره  حکومت بر هرات را در سر می

                                                    
 .۱۷۰-۱۶۷ ، ص۲ ش، ج۱۳۳۸جلد، ۲سید محمد کاظم امام،  تصحیح ١.
 ]م[ .آمده است» سلطان ابوسعید«در متن فرانسوی به اشتباه  ٢.
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رخــان توانست بر تختی که طمعش را داشت تکیه زند. پس از هجده سال حکومت، کــه گــاهی مو
، پس از شکســت در نبــرد آذربایجــان، ۸۷۳ رجب ۱۳گیرند، ابوسعید در  کم می آن دوران را دست

  از دنیا رفت. 
 ١های شــرقی ای به زبان فارسی از مجموعۀ کتابخانۀ مدرسۀ زبان توان با نسخه با این وجود، می

ق بر رصدخانۀ سمرقند گذشت، پیدا کرد. این نســخه کــه ۸۵۲چیزهایی از آنچه پس از (پاریس) 
تاکنون بررسی نشده، متعلق به یک مجموعۀ نجومی است که اگر بخواهیم از روی ظواهر نوشتاری 
یسی شده و بخش سومش کــه بــرای کتابشناســان  آن قضاوت کنیم، در اواخر قرن نهم هجری رونو

ی تألیف رساله به دست عماد بن جالل بخاراش آمده است. این  از مقدمهشناخته شده است، قبل 
  ای است از رصدها و محاسبات مختص تعیین موقعیت ماه.  شده و مجموعه

کند زیرا مقداری اطالعات تاریخی به  مقدمۀ مجموعۀ جداول بیشتر از هر چیز جلب توجه می
  سخه):ر ن۸۸سبکی عالی نوشته شده و چنین آغاز شده است (گ 

 
ّ
ید  ه رّب الحمد لل اضعف -العالمین؛ والصلوة علی خیر خلقه محمد وآله اجمعین. اما بعد چنین گو

 
ّ
عمــاد بــن جمــال البخــاری کــه: چــون  -ه تعالی وأحوجهم الیه، المتوکل علی الملک الباریعبادالل

ن، حضرت افالطون زمان و اسکندر صاحب قران، سلطان الشهدا وبرهــان الحکمــا، قطــب الســالطی
گشایی افالک دوار و پرده  را علو همت و رفعت مرتبت مقتضی و باعث گشت بر قلعه بیگ سلطان الغ

شــجرۀ بطلمیوســی و  ٢ثمــرۀربایی از چهرۀ مخدرات ثوابت و سیار، بنا بر آن، عنان عزیمت به جانب 
ایا و طوسی معطوف داشته به حل غوامض او مشغول شد و به اعماق خواص و مزنحریر  ٣تحریرکتاب 

از برای تجسس احوال سلطان سیارات روان ساخته  ٤»متوسطات«اضالع و زوایای او رسیده، رسایل و 
و از مبارزان هنرپیشه و مهندسان بلنداندیشه میمنه و میسره بیاراست و بر خنگ رفیع رصد برنشســته، 

قســی  متوجه قلعۀ سموات گشت. و به نصرت و قوت برهان هندسی و شوکت حجــت قطــاع ســهام و
کشــید و  ٥رو افالک را به حوزۀ تصرف و دایرۀ تسخیر درآورده در قیــد سلســلۀ ذات الحلــق فیالن کج

                                                    
  که مؤلف مقالۀ حاضر مدیر علمی آن است. [م] پیوست)» BULACها ( ها و تمدن کتابخانۀ دانشگاهی زبان« بعدها بهاین کتابخانه  .١

  مشخصات نسخه:
  ، مجموعۀ متون نجومی و احکام نجومی:Ms. pers. 83 شمارۀ «

 بیگ پسر شاهرخ. ) زیر نظر الغ۸ق در گ۸۴۷ق در سمرقند (تاریخ ۸۴۲، تصنیف شده پس از زیج سلطانی گورکانیر، ۸۶گ- ر۱گ 
 [احکام]. شعری در پنجاه بیت. یادداشتی ظاهرًا متعلق به محی الدین مغربی. ۸۷گ 
(گ. تسهیل زیجیا  زیج عمادی. ۱۴۸- ر۸۸گ  ر). اشاره به رصدهایی که در ۸۸جداول نوشته شده به دست عماد بن جالل بخاری 

ق انجام شده است. کتاب به سلطان ابوسعید بهادر گورکانی تقدیم شده است. مؤلف قبًال مدتی در ۸۷۱رصدخانۀ سمرقند در محرم 
 مکه مقیم بوده است.

 های اول و سوم به یک خط هستند. ره[حدود پایان قرن نهم هجری]. ناشناس و بدون تاریخ. شما
  ]م[ .ثار بطلمیوس در زمینۀ احکام نجومیکی از آ .٢
  ]م[ .احتماال منظور کتاب تحریر مجسطی خواجه نصیر الدین طوسی باشد .٣
 ای از آثار ریاضی و هندسی یونا مجموعه .٤

ً
را بین اصول اقلیدس و مجسطی بطمیوس آنها  نی که طالب در دورۀ اسالمی معموال

 ]م[ .خواندند می
 ذات الحلق ابزاری است برای رصد طول و عرض دایرةالبروجی سیارات. .٥



 

  

٩٢ 

مری سیمین قمِر دوار را در جوع کشــید. تــذروان ســواکن 
ُ
طاووس زرین خسرو سیار [= خورشید] و ق

و محــور دوایر  ٢و شبکۀ حساب و ِمطرف ١علوی و آهوان مساکن سفلی را به حلقۀ کمند شعاع البصر
نیکو تمام پرداخت و طغرای فتح و  ٣گیر کرده در دام جدول به دانۀ ارقام جمل آرام ساخته، زیجی دست

ظفرنامۀ قلعۀ افالک به اطراف و اکناف بسیط خاک روان گردانید و این بندۀ ضعیف سال به سال علی 
یم کواکب کرده به عرض همــایون می در خــاطر شکســته  رســانید و ای حال از این زیج استخراج تقو

یم قمر مشکل می تر اســت اگــر از بــرای او جــدولی  تر و از همۀ سیارات مهم گذشت که استخراج تقو
واسطۀ عمل و شایبۀ خلل تعدیل معدل او به مجرد نقل از آن جدول حاصل آید، هر  موضوع گردد که بی

بودم تا حضرت  ین تأمل می[ای] عمیم خواهد بود. و مدتی در ا آینه نزد اهل فضل کاری عظیم و فایده
از زیــج  ٥و خاصــه ٤روزه مرکــز ملهم الصواب بطریقۀ شامل و قاعدۀ کامل هدایت نمود که چون یــک

مذکور بگیرند در باقی ایام گذشته و آینده الی غیر النهایة بی واسطۀ عمل مرکز و خاصه از جــدول بــه 
معدل قمر و مرکز مقوم کواکب دیگر حاصل توان ساخت. آن طریقه را به عــرض  ٦ادنی اشارتی تعدیل

رسانیده به استصواب این حضرت به تمهید  ٧استاد مکمل دستور االفاضل الزال کأسمه المبارک علیا
قاعدۀ آن طریقه مشغول شدم. در اثنای این امر پیش از آن که این مهم ساخته گردد، حضرت ســلطان 

ریزش میان امرا و  ادت یافته به جوار رحمت حق پیوست. بعد از آن فتنه و آشوب و خونراصد مرتبۀ شه
سران ملک پیدا شد و با یکدیگر مخالفت کردند و حال عامۀ رعایا و سواکن این دیار ضعیف شد، علی 
الخصوص حال طلبۀ علم که آن حضرت این جماعت را به مثابه پدری مشفق بود. و ثمرۀ این خالف و 

جۀ مخالفت سبب قلت حال و تنگی معاش گشت و هر کسی از متغلبان دســت تعــدی دراز کــرده نتی
کردند. چون این حال مشاهده کردم با این جماعت متقلب مجاورت مصلحت  قصد مال مسلمان می

آن گاه بنی ندیدم و از شر ایشان امان جسته پناه به حریم حرم و قبله  آدم برده متوجه کعبۀ معظم شدم و به 
 
ّ
بودم. تا  ه ساکن گشتم و مدتی آنجا به درس و مطالعه مشغول میدولت مشرف گشته در جوار بیت الل

خبر آمد که شام تیرۀ غمگینان و اندوه سینۀ مســکینان بــه صــباح عــیش و شــادمانی و نشــاط و ذوق و 
خنده طالع شد و کامرانی مبدل شد. و از افق سعادت و اقبال اهالی آن دیار خورشیدی تابنده و آفتابی فر

از بنی اعمام حضرت سلطان راصد پادشاهی که به حلیۀ عفت و حکمــت و شــجاعت آراســته اســت 
داری ساخته آن مملکت را به عدل مزین گردانیده اســت و حــال  سمرقند را مقر سریر سلطنت و جهان

 
ّ
ه فی العالم باسط عامۀ سواکن آن دیار به خیر انجامیده. وهو السلطان االعظم والخاقان المعظم ظل الل

ــ
ّ
ه ملکــه االمن واالمان ناشر العدل واالحسان خلیفة الزمان سلطان ابوسعید بهادر گورکــان، خلــد الل

وسلطانه. از رسیدن این خبر و ظهور این ظفر شادمان شدم و بی توقــف متوجــه دارالســلطنۀ ســمرقند 

                                                    
شود و با لمس اشیاء باعث دیدن آنها  َدانان یونانی و اسالمی از چشم خارج می شعاع البصر پرتوی است که به عقیدۀ بسیاری از هندسه .١

  [م] شود. می
 [م] مطرف = چادر خز. .٢
  [م] گورکانی است.منظور زیج  .٣
  [م] در دایرةالبروج است از متغیرهای الزم برای تعیین موقعیت نهایی سیاره است.  منظور موقعیت مرکز تدویر سیاره .٤
 [م] منظور موقعیت سیاره روی محیط تدویرش است که از متغیرهای الزم برای تعیین موقعیت نهایی سیاره است. .٥
  [م] وقعیت متوسط سیاره افزوده یا کاسته شود تا موقعیت نهایی آن به دست آید.تعدیل مقداری که باید به م.  ٦
 [م] منظور الغ بیگ است.. ٧
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بخت عادل  این پادشاه جوانشدم و در عهد دولت  ١بوسی خدام همایون مستسعد   گشته به شرف بساط
پناه  به اتمام رسید رو به درگاه عالم باز به تمهید قاعدۀ مقرر و تسهیل عطارد و قمر مشغول شدم و چون

آورده هر دو را به عّز عرض همایون رسانیدم. امید از لطف عمیم این حضرت است که به تشریف قبول 
چون عنایت پادشاه اسالم همره این ضعیف باشد  بندۀ ضعیف نحیف را سعادتمند و سرافراز گردانند و

ــ  به عرض مبارک رسانیده آیــد. ان کواکب دیگر را نیز تسهیل کردهو فرصت مساعدت نماید 
ّ
ه شــاء الل

قران با کرم و جهاندار محتشم را دیر سال پاینده دارد و در  العزیز حق سبحانه و تعالی دولت این صاحب
را به نبات علم و هنر پرورده تشریف عدالت کرامت فرماید و هر یکی را  های بزرگوار او شاهوار شاهزاده

والی عصر و حامی دهری گردانیده ارکان دولت و اعیان حضرت او جمعیت مظفر و منصور باشــند و 
 
ّ
 ه علی خیر خلقه محمد وآله اجمعین.اعدا و مخالفان منکوب و مقهور. وصلی الل

پ). ۸۹-ر۸۹اول و انجام محاسبات آمــده اســت (گدر ادامه، فصلی دربارۀ روش تدوین جد
کــه  ر)۹۰-پ۸۹(گ وجــود دارد ها جدولو پیش از جداول، فصل دیگری دربارۀ کاربرد  بعد از آن

هجــری ] ۸۷۱[ئــة االنهار اول محرم سنۀ إحــدی وســبعین وثمــان م نصفدر : «شود چنین آغاز می
 بیــان شــده همحاســب هــای شرو سپس». که محفوظ سمرقند است ...وسطی به طول موضع رصد 

های آن برای  شده، و تفاوت انجامگیری  سال یک اندازه آنام ۱۹۷بدین صورت که برای روز  ؛است
- پ۱۴۷گیرد و از گ ر را در بر می۱۴۷پ تا ۹۰سایر روزها توضیح داده شده است. جداول از برگ 

  ر انجامه آمده است.۱۴۸
بیگ تربیــت شــده  ی، شخصیتی که در مکتب منجمان بزرگ اطراف الغاز عماد بن جمال بخار

ی از کتاب محاسبۀ موقعیت ماه بخــارهای بسیاری  شناسیم. وجود رونوشت است، اثر دیگری نمی
میالدی) بسیاری از منجمان در ایران اثر او  ۱۹و  ۱۸هجری ( ۱۳و  ۱۲های  دهد که از سده نشان می

  بردند. می  هایش بهره رسد که او خود شاگردانی داشته که از آموزش میبردند. به نظر   را به کار می
اش  همراه با اطالعاتی که در مقدمه (پاریس) های شرقی رسالۀ موجود در کتابخانۀ مدرسۀ زبان

گری ابوسعید در سمرقند را به خوبی  آمده است، مدرک تاریخی بسیار دقیقی است که نقش حمایت
  نشان می

ً
فعالیــت منجمــان در آنجــا در مقیــاس بســیار  گرچــهکند کــه  ثابت میدهد و مخصوصا

انجــام های رصدخانۀ سمرقند تحت حکومت ابوسعید  کوچکتری از سر گرفته شد، برخی فعالیت
ها راه  بیگ، ادامه داشت. این یافته ق، یعنی هفده سال پس از مرگ الغ۸۷۰و همچنان تا سال  شد می

ی نجومی در آسیای مرکزی پس از نیمۀ دوم قــرن نهــم هجــری و ها را برای بررسی استمرار پژوهش
  کند. ثمربخشی آنها باز می

                                                    
  [م] مستسعد = نیک بخت.. ١




