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 ١نارصی عهد در ایران به ورود نجوم جدید
  ٢کارمن پرز گونسالس
  ٣ترجمۀ حمید بهلول

  مقدمه
ق) ۴۴۲پس از  -۳۶۲ق)، ابوریحان بیرونی (۳۷۶-۲۹۱ایران با منجمانی چون عبدالرحمان صوفی (

ای طوالنی در نجوم دارد. سه دهانۀ ماه را به نام این سه  ق) سابقه۶۵۳-۵۷۹و نصیرالدین طوسی (
که نامی هم داشته است، مانند رصدخانۀ مراغه  های به اند. ایران رصدخانه شخصیت برجسته خوانده

ق تأسیس شد و نصیرالدین طوسی اولین رئیس آن بود و رصدخانۀ سمرقند. صوفی یکی از ۶۵۷در 
صور الکواکــب ها  ترین آن ترین منجمان عصر خود بود. از او چندین اثر برجای مانده که مهم مهم

ند؛ ک های فلکی عرضه می است. او در این رساله شرح کاملی از دو شیوۀ قدیمی تصور صورت الثابتة
بطلمیوس آمده است و دیگری بر پایۀ سنت  مجسطیبندی علمی یونانی که در  یکی بر مبنای دسته

ها پرداخت. اثر او  عامیانۀ عربی. صوفی نتیجۀ رصدهای خود را وارد این دو سنت کرد و به اصالح آن
هر هایی حاوی مختصات سماوی ستارگان  های فلکی همراه با جدول شامل تصاویر تک تک صورت

ها از آن تهیه شد، به اثری مرجع  های فراوانی که در طول سده صورت فلکی است. این کتاب با نسخه
های فلکی به همــان ترتیــب عرضــه شــده در  بندی کتاب صوفی به صورت تبدیل شده است. فصل

بطلمیوس است. سیصد سال پس از درگذشت صوفی، رصدخانۀ مراغه تأسیس شــد کــه  مجسطی
ۀ اوج دیگری در نجوم اسالمی بود. این رصدخانه کتابخانۀ بزرگــی حــاوی حــدود دهندۀ نقط نشان

های جغرافیایی و سماوی،  نظیر متعددی از جمله کره چهارصد هزار جلد کتاب داشت و ابزارهای بی
  های زمین در آن وجود داشت. های اقلیم الحلقی بزرگ و نقشه ذات

                                                    
  ای است از  این مقاله ترجمه .١

“On the Transfer of Technology and Knowledge in Iran during the Naseri Period 1848-1896” 
  که در کتاب زیر منتشر شده است:

Orchiston, W., Sule, A., and Vahla, M.N. (eds.), 2018. The Growth and Development of Astronomy and 
Astrophysics in India and the Asia-Pacific Region. Proceedings of the 9th International Conference on Oriental 
Astronomy. Mumbai, Tata Institute of Fundamental Research. pp. 217-232. 

٢. Carmen Pérez González  پژوهشگر پیشین تاریخ علم و فناوری دانشگاه ووپرتال آلمانfotodialog.im.alter@gmail.com  
 bohlulh@gmail.com، میراث علمی، مدیر داخلی پیشین مؤسسۀ ماکس پالنک (برلین) پژوهشگر تاریخ علم .٣



 

  

٢۶ 

ه ساخته شد. چندین منجم مهم آن عصر که سال پس از رصدخانۀ مراغ ۱۶۰رصدخانۀ سمرقند 
-۷۹۵بیــگ ( ق) بود دوشادوش الغ۸۳۲-۷۹۰الدین جمشید کاشانی (ح  شان غیاث ترین برجسته

کردند. افول رصــدخانۀ ســمرقند، دورۀ طــوالنی رکــود  ق)، رئیس رصدخانه، در آنجا کار می۸۵۳
بلغــان مســیحی بــرای معرفــی های نجومی را در پی داشت تا زمان اولین تالش (ناموفق) م فعالیت

  نجوم جدید به ایران که در دورۀ صفویه صورت گرفت. 

  . ورود نجوم جدید غربی به ایران٢
  سه عامل ورود نجوم جدید (غربی) به ایران را میسر کرد:

 ق)؛۱۰۵۹فناوری: ورود تلسکوپ (حدود  .۱
 ها؛ ترجمۀ کتاب .۲
 آموزش: دارالفنون و دانشجویان ایرانی که برای تحصیل علوم جدید به اروپا رفتند.  .۳

وپ به ایران ١- ٢   ورود تلس
یــابی  م و راه۱۶۰۸یک رویداد مهم اوایل قرن هفدهم میالدی اختراع تلســکوپ در هلنــد در ســال 

  ها و فرانسوی سریع آن طی سفرهای هلندی
ً
ها  به آسیا بود. آن یسوعیانها و مبلغان مسیحی خصوصا

ای دیپلماتیک به شاهان کشورهای میزبانشان تقــدیم  در این سفرها اغلب تلسکوپ را به رسم هدیه
یابی تلسکوپ به سراسر آسیا، از ژاپن، چین، کــره، ســیام  کردند. کمپانی هند شرقی هلند در راه می

ورهای مختلــف آســیا مهــم (تایلند) تا هند، نقش مهمی ایفا کرد. تاریخچۀ ورود تلسکوپ به کشــ
پی را شروع کنند.  دهد که منجمان می است زیرا در هر مورد زمانی را نشان می   توانستند نجوم تلسکو

طبق اسناد تاریخی دو دهه پس از اختراع تلسکوپ در هلند، تلسکوپ به بسیاری از کشورهای 
و امپراتوری عثمــانی، ایــن آسیایی رسید.با وجود انتقال سریع تلسکوپ به چین، هند دورۀ مغوالن 

کم ها نشان ندادند. تلسکوپ نماد مح صنعتی واکنشی مشابه اروپایی-ها به این ابداع علمی فرهنگ
  شمرد:  سه عامل را برای درک اهمیت آن الزم می ١فو برجستۀ انقالب علمی بود و ها

ه در اول، تلسکوپ ابزار نمادین انقالب علمی جدید و ابزار مشاهدۀ تجربی بود ک«
  انقالب علمی قرن هفدهم نقش بزرگی داشت. 

 هفــدهم قــرن در را کــار نجــوم تلســکوپ -تــر اســت که در عمل از همه مهم -دوم
 اکتشــافی و فعــال پژوهشــی بــه تحــرک کم علمــی از را نجــوم: میالدی دگرگون کرد

  که کرد تبدیل
ً
 یــک تلســکوپ معنــا، ایــن بــه. بــود جدیــد کشــفیات به دنبــال دائما

                                                    
1. Toby Huff 
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 »حمــل قابل آزمایشگاه« یک حال، عین در و...  تازه اختراع شده »کشف دستگاه«
  .کرد استفاده آسمان کاوش برای و برد جهان از ای نقطه هر به شد آن را می که بود

  ».عامل سوم این که تلسکوپ را باید یک ابزار دقیق در نظر گرفت
اه را با تلسکوپ رصــد کننــد و کم از نظر فنی، منجمان آسیایی هم قادر بودند م بنابراین، دست

  های تلسکوپی تهیه کنند.  نقشه
 آن اما تاریخچۀ آشنایی ایرانیان با اند، اشاره کرده ایران به تلسکوپ مسیر ورود مبلغان مسیحی به

   است. مانده ابهام باقی ای از در هاله همچنان
وارد شد یــا در  کم یک تلسکوپ به ایران ق دست۱۰۷۰م/۱۶۶۰بر اساس اسناد موجود در دهۀ 

 رافائل دومان
ً
  تلسکوپی در ایران ساخت.  ١ایران ساخته شد. ظاهرا

ح  -۱۰۶۷، میــرزا عبداللــه اصــفهانی معــروف بــه افنــدی (٢به نوشــتۀ عبــاس اقبــال آشــتیانی
ق تــألیف شــده ۱۱۰۶کــه در ســال  ریاض العلماءق) در جلد اول از قسم ثانی کتاب نفیس ۱۱۳۴

  نویسد:  است، می
چنین آورده که در زمان ما  نوادرالعلوم واألدبدصالح قزوینی در کتاب مولی محم«

در اصــفهان مــردی فرنگــی فاضــل مهنــدس ذوفنــون هســت کــه در فــن ریاضــی 
الخصوص عدیل و سهیم ندارد و آلتی ساخته است و از استادان فرنگ فراگرفته  علی

د دیــده شــوند و ان که چون از آن آلت نظر کنی در شب بسیار ستارگان که دیده نشده
الخصوص در حوالی بعضی از سیارات ستارۀ چند بنماید و ماه به هیأتی عجیب  علی

هــا و شهرهاســت و  ها و جنگل نموده شود و ایشان دعوی کنند که در میان ماه زمین
شمار در او پیدا بود  خوشۀ پروین چنان بزرگ نماید که به وصف نیاید و ستارگان بی

. الغرض عجباز هم به مسافت دور جد
ً
ها به آن آلت در آسمان دیده شود و هیأت  ا

بی است همچو نی هندی که از آن نیزه سازند بــه طــول دو ذرع  آن آلت بر مثال انبو
 و از نی نیزه غلیظ

ً
اند و در دو طرف آن دو شیشۀ  تر، از مقوای کاغذی ساخته تخمینا

هاست در  هیأت آن نصب کرده. سّر آن صنعت در آن دو شیشه و ٣مدور همچو عینک

                                                    
وی ایران در سال ۵۰ از بیش بود که پیرو فرقۀ کاپوسن کلیسای کاتولیک فرانسوی کشیش Raphael du Mans دومان رافائل .١  زندگی کرد. 

  م .شد به خاک سپرده همانجا و درگذشت اصفهان سالگی در ۸۳) در ق۱۱۰۷ رمضان ۸( م۱۶۹۶ آوریل اول در
  . ۳۶- ۳۳، ص ۱۳۲۵، ۱۰، شمارۀ ۲سال ، یادگار، مجلۀ »اولین دوربین نجومی در ایران«عباس اقبال آشتیانی،  .٢
 قدیم آشنایی ایرانیان با عینک به پیش از دورۀ تیموری بازمی .٣

ً
(از  صوراألقالیمیا  هفت کشورترین اشاره به آن در رسالۀ  گردد. احتماال

رند چیزها بزرگتر ماند و چون در پیش چشم دا و در فرنگ سنگی هست سفید که به طلق می«آمده است: ق) ۷۴۸مؤلفی ناشناس در 
به » (نماید بیند و از بهر کسی که باصرۀ او ضعیف باشد و خط باریک خواند بسیار سازند به سبب آن که اشیا و خطوط بزرگتر می می

  م ).۹۶ص، ۱۳۵۳تصحیح منوچهر ستوده، تهران 
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تدویر و تقعیر و مثل این چون چشم بر یک شیشه نهند و از درون نی بنگرند این اثر 
  ». بر آن دو شیشه مواجه هم مترتب گردد و بس عجیب است

  دهد:  ادامه می ریاض العلماءاین نخستین توصیف شناخته شدۀ تلسکوپ در منابع ایرانی است. مؤلف 
ت مولی محمدصالح آورده چیزی تازه نیست چه آن اآلن بین اما آنچه در باب این آل«

ایم و آن در  اقوام فرنگی شایع است و ما آن را مکرر در قســطنطنیه و اصــفهان دیــده
حقیقت یک نوع آلتی است که به دورنما معروف است و ما در خواص دیگری غیر از 

  ». ایم ها که او نقل کرده است، دیده آن
کم تــا  وی، مولی محمدصالح قزوینی، روشن نیست، امــا او بایــد دســتتاریخ تولد و وفات را

توحیــد ق و ترجمــۀ ۱۰۷۳را در ســال  صحیفۀ ســجادیهق زنده بوده باشد زیرا ترجمۀ ۱۰۸۰حدود 
را  نوادر العلوم واألدبق به پایان برده است. در همین حدود هم باید کتاب ۱۰۸۰را در سال  مفضل

ق) ۱۱۰۶-۱۰۷۷ق) و شاه سلیمان (۱۰۷۷-۱۰۵۲شاه عباس دوم (نوشته باشد. او از علمای عهد 
سال پس از آن است که تلسکوپ در اروپا برای اولین بــار بــرای رصــد  ۶۰تا  ۵۰بوده و این حدود 

  اجرام سماوی به کار گرفته شد. 
 مــولی های نوشــته در یادشــده »لیرفائ« نوشته است،اش]  [در ادامۀ مقاله که عباس اقبال چنان

 م۱۶۹۶ تــا م۱۶۴۶ سال از که باشد کشیش فرانسوی دومان باید همان رافائل قزوینی محمدصالح
  ١ق)۱۰۷۱م (۱۶۶۰ای دربــارۀ وضــعیت ایــران در  رســاله و بــود اصفهان رئیس مبلغان کاپوسن در

یی چهاردهم] تقدیم کرد باتیست ژان نوشت و آن را به در ایران مترجم  دومان. کولبر [وزیر اقتصاد لو
 مسئولیت بیشتِر مکاتبات اصفهان در خود اقامت طول در دربار شاه عباس دوم و شاه سلیمان بود و

  دوره این چون .داشت عهده بر را خارجی دو شاه و کشورهای میان این
ً
 ای است دوره با مطابق کامال

 نجــوم و بــا فرانســوی چــون راهبــان کاپوســن و ساکن اصفهان بــود قزوینی صالح محمد مولی که
قزوینی همان رافائــل  نوادر العلوم واالدبیادشده در  رافائل به احتمال زیاد بودند، آشنا نورشناسی

  دومان است. 
بینان)  بارها به اسطرالب و کاربردش و نقش منجمان (طالع...» وضعیت ایران «دومان در رسالۀ 

  دربار اشاره کرده است:
دهد. این منجمان با  انش حقوق میشاه هر ساله بیش از بیست هزار تومان به منجم«

هایشان همیشه در کنار شاه هستند تا زمان سعد را برای امور مختلــف بــه  اسطرالب

                                                    
١. “L'Estat de la Perse en 1660” به » وضع ایران در زمان شاه عباس ثانی«نوان ای با ع بخشی از این رساله را عباس آگاهی در مقاله

  م ) منتشر کرده است.۱۷۰- ۱۵۱ص ،۱۳۵۳ ،۳، ش(سال نهم های تاریخی بررسیفارسی برگردانده و در مجلۀ 
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یند چه زمانی برای نشستن، برخاستن، رفــتن، خــوردن،   بگو
ً
شاه اطالع دهند؛ مثال

 خــود را در 
ً
خوابیدن، پوشیدن این یا آن رنگ مناسب اســت. در نتیجــه شــاه کــامال

  ». گذارد جمان میاختیار من
 فهرســت  در اثر دومان چندین بند به کتاب

ً
های موجود در کتابخانۀ دربار اختصاص دارد. مــثال

  های نجوم، نورشناسی و ریاضی است:  زیر که مشتمل بر مهمترین کتاب
َکــربطلمیوس،  مجسطیاینجا ترجمۀ عربی «

ُ
منالئــوس و تئودوســیوس، نظریــات  ا

هایی  بیگ، همۀ آثار اقلیدس، پاره انند زیج میرزا الغمختلف دربارۀ حرکت سیارات م
از آثار ارشمیدس و آپولونیوس و دیگر مؤلفان قــدیم را در اختیــار دارنــد؛ همچنــین 

هــای دیگــری در زمینــۀ حســاب، جبــر، منــاظر و مرایــا و  هیــثم و کتاب ابن المناظر
  ». جرثقیل

کند  در ادامه دومان وضعیت پیشرفت ریاضیات و به طور کلی علم در ایران را با اروپا مقایسه می
  گوید:  و می

ین یافته بیشتر عمومی است و در حــد عــالی ماننــد غــرب « ریاضیاتی که اینجا تکو
گویند که  دانند و می های ریاضی را فرع بر احکام نجوم می نیست. اینجا همۀ بخش

  ».اند فایده دون احکام نجوم بیعلوم ریاضی ب
ها در اصفهان که در حــوالی قلعــۀ تبــرک بــوده در حملــۀ  های کتابخانۀ کاپوسن متأسفانه کتاب

های  دانیم دومان به کدام کتاب رو نمی ها به اصفهان در سدۀ دوازدهم هجری پراکنده شد، ازاین افغان
  نجوم و نورشناسی دسترسی داشته است. 

کم  نکتۀ مهم دیگر در مقالۀ عباس اقبال این اســت کــه منجمــان ایرانــی مقــیم اصــفهان دســت
  تلسکوپی را در قسطنطنیه دیده بودند. 

بــوده اســت کــه  یسوعیدومین راه ممکن برای ورود تلسکوپ به ایران از طریق مبلغان مذهبی 
مکتوبی برای تأیید این فرضیه  ها در اصفهان مستقر شده بودند. اما تاکنون هیچ سند پیش از کاپوسن

تواند از طریق کمپانی هند  پیدا نشده است. سومین مسیر ممکن برای رسیدن تلسکوپ به ایران می
  شرقی هلند باشد. 

 همین قدر مــی
ً
ق یــا پــس از آن خــودش ۱۰۶۰م/۱۶۵۰دانیم کــه رافائــل دومــان در دهــۀ  فعال

به او تلسکوپی داده اســت. پــس فنــاوری تلسکوپی ساخته یا یکی از مسافران خارجی در اصفهان 
توانست در ایــران موجــود  الزم برای رصد با تلسکوپ تنها چهار دهه بعد از اختراع آن در هلند می

ای از  باشد. اما هیچ مدرکی پیدا نشده است که نشان بدهد نجوم ایرانی در طول دو قرن بعــد بهــره
  تلسکوپ برده باشد. 
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های مذهبی چشمگیری نسبت به ورود نجوم جدید به ایران  باید یادآوری کنیم که مخالفت
 به خاطر نقش محوری

ً
اش در اثبات حرکت زمین به دور خورشید وجود داشته است.  مخصوصا

ها به واسطۀ مخالفت منجمان جدید با احکام نجوم تشدید هم شد. علما احکام نجوم  این تنش
 دانســتند. شــد، می ها تــدریس می ر مدرسهرا به عنوان جزئی بنیادی از نجوم بطلمیوسی که د

   ١ها و نتایج این کشمکش را بررسی کرده است. کامران ارجمند ریشه

  ها ترجمۀ کتاب ٢- ٢
دربارۀ  ٢ای از کریستوفرو بوری م) سیاح ایتالیایی رساله۱۶۵۲- ۱۵۸۶م پیترو دالواله (۱۶۲۴پیش از سال 

ها، بسیاری از ایرانیان، به دلیل روابــط  رن با هجوم غربینظام تیکو براهه را به فارسی ترجمه کرده بود. مقا
 به بمبئی، کلکتــه 

ً
دیرینۀ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میان هند و ایران، در عهد صفوی به هند، خصوصا

َوْدهْ 
َ
مهاجرت کردند. ابوالفتح محمد سلطان که برخی معتقدند آخرین پادشاه صفوی  ٣و شهرهای استان ا

معــراج م در لکهنو مستقر شد و میرزا ابوطالب حسینی رســالۀ ۱۷۹۰و در میانۀ دهۀ بود به سند گریخت 
خود را به او اهدا کرد. چنان که محمدرضا الله انصاری (دانشگاه اسالمی علیگره، هند) توضیح  التوحید

کتاب  ای از یافت. نسخه فارسی به راحتی به ایران راه می- های دانشمندان هندی به هندی داده است نوشته
در کتابخانۀ غرب همدان موجود است و رسالۀ دیگری دربــارۀ نجــوم و  ٤ای در اثبات هیئت جدید رساله

م تــألیف شــده اســت در ۱۸۵۱کــه در  ٥رساله در حکمت جدیــد و آفــرینش ســتارگانعلم جدید به نام 
  شود.  کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می

م منتشر ۱۸۱۸در  ترجمۀ هیئتارۀ نجوم جدید را میرزا مسعود با عنوان ای درب اولین ترجمۀ فارسی از رساله
دان بود و این ترجمه را بــه عنــوان بخشــی از  کرد. مسعود مقامی درباری داشت و بیش از آنکه منجم باشد زبان

مبلــغ مســیحی آمریکــایی در  ٧جیمز لیمن مریــک ٦اش در دربار فتحعلی شاه به انجام رساند. وظایف رسمی
  ق کتابی در زمینۀ نجوم جدید ترجمه کرد. ۱۲۵۰- ۱۲۴۹م/۱۸۳۵- ۱۸۳۴های  ایران هم در سال

                                                    
ظهور مدرنیتۀ علمی در ایران، مناقشات پیرامون احکام نجوم و اخترشناسی جدید در اواسط سدۀ سیزدهم «کامران ارجمند،  .١

  م. ۶۸- ۴۸، ص ۱۳۹۱، پاییز و زمستان ۲، شمارۀ ۱، سال میراث علمی، ترجمۀ افسانه منفرد، »هجری/نوزدهم میالدی
٢. Christoforo Borri )۱۵۸۳ - ۱۶۳۲ (مها در ویتنام به تبلیغ مسیحیت مشغول بود.  دان ایتالیایی که سال یمنجم و ریاضم  
٣. Awadh بر آن حکمرانی  ای شیعه مذهب در سدۀ دوازدهم و سیزدهم هجری ود که سلسلهآباد ب مرکز این منطقه در شمال هند شهر فیض

  مکردند.  می
، ۱۳۶۳آبان -، مرداد۲، شمارۀ ۲(سال  معارفدر مجلۀ و تعلیقات  همراه با مقدمهاین رساله را حسین معصومی همدانی متن ویراستۀ  .٤

  م. است  منتشر کرده )۱۸۶-۱۱۷ص 
یراستۀ پورجوادی و وسل ،ایران در علمی ابزار و صنعت و علم تاریخاین رساله به تصحیح نگار نادری در کتاب  .٥ ، ص ۱۳۸۲، تهران و

  ممنتشر شده است.   ۵۷-۷۶
، میراث علمی، یوئیچی ایساهایا، ترجمۀ پویان رضوانی، »ها در برابر نجوم جدید در ایران و ژاپن جاذبۀ تجدد: واکنش«بنگرید به مقالۀ  .٦

  دربارۀ میرزا مسعود). م ۸۲- ۸۱(به ویژه ص  ۹۰- ۷۲، ص ۱۳۹۲، پاییز و زمستان ۴شمارۀ پیاپی 
٧. James Lyman Merrick )۱۸۰۳- ۱۸۶۶های اسالمی آمد. م ایی که برای تبلیغ مسیحیت به سرزمینم) اولین آمریک  
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گــردم کــه در ســدۀ  های نجــومی غربــی برمی ها و رساله در بخش بعد، به موضوع ترجمۀ کتاب
هــا  های ترجمه شده به طــور تصــاعدی رو بــه فزونــی گذاشــت. ایــن نوزدهم/سیزدهم شمار کتاب

  دادند.  های درسی اولین نسل دانشجویان نجوم در ایران را تشکیل می کتاب

  آموزش: دارالفنون و ورود نجوم جدید به ایران در دورۀ قاجار ٣- ٢
  ١ز دانش دل پیر برنا بود    توانا بود هر که دانا بود 

رالدین شاه نجوم جدید تا اواسط قرن سیزدهم یعنی تا یک دهه پس از ورود عکاسی در دورۀ ناص
دورۀ حکومت ناصرالدین شاه برای ورود کلیۀ علوم جدید بسیار مهم بود.  قاجار به ایران راه نیافت. 
امیرکبیر دارالفنون را بنیان گذاشت که اولــین مؤسســۀ آمــوزش عــالی غیــر مــذهبی در ایــران بــود. 

اریخ و جغرافیــا، شد شامل علوم نظامی و پزشکی، علوم طبیعی، ت هایی که در آنجا عرضه می رشته
های خارجی و ترجمه، صنعت (چاپ، عکاسی و تلگراف) و هنر (نقاشــی، موســیقی، تئــاتر)  زبان

این مؤسسه زیر نظر یکی از شاهزادگان قاجار به نام بهرام میرزا (   ق) بنا شد. ۱۲۹۹-۱۲۲۰بود. 
ر آمــوختگی بــرای تکمیــل تحصــیالت بــه اروپــا ســف برترین محصالن دارالفنون پــس از دانش

ها پس از چند سالی زندگی در خارج از کشور به ایران باز گشتند. صدها غربی  کردند و بیشتر آن می
  هم با تحصیالت دانشگاهی برای معلمی در دارالفنون به ایران آمدند. 

های زیادی برای ورود علوم جدیــد انجــام شــد، امــا پــذیرش آن در ایــران  در دورۀ قاجار تالش
دالیل زیادی برای این موضوع وجود دارد، از جمله مقاومت جامعۀ علمــی  نخست بسیار کند بود.

گویی متمرکز بود. علیقلــی  بومی نسبت به نجوم جدید چون نجوم سنتی ایران بر تهیۀ تقویم و پیش
ق) شاهزادۀ قاجاری که رئیس دارالفنون و اولــین وزیــر علــوم ۱۲۹۸-۱۲۳۴میرزا اعتضادالسلطنه (
 فلک السعادةهای مذهبی ایفا کرد. کتاب او به نام  در مبارزه با چنین مخالفتایران بود، نقش مهمی 

  ای تند علیه علوم سنتی بود.  ق منتشر شد، حمله۱۲۷۷که در 
ها در  چندین مسافر اروپایی در خاطرات خود به دارالفنون، احکامیان دربار و به اهمیت نقش آن

م) که ۱۸۹۱-۱۸۱۸( ٢تریشی، دکتر یاکوب ادوارد پوالکاند. پزشک ا دربار و فراتر از آن اشاره کرده
ایران: کشور و اش به نام  پزشک مخصوص ناصرالدین شاه و معلم پزشکی دارالفنون بود، در سفرنامه

  چند صفحه دربارۀ احکام نجوم در دربار نوشته است:  مردمانش
روپــای همان اعتباری کــه احکــام نجــوم دارد، ایمــان نیــز همچنــان دارد، ماننــد ا«

کند و ساعات سعد و نحس را برای کاری  های میانه. منجم طالع را استخراج می سده

                                                    
  فردوسی بر سردر دارالفنون نقش بسته است.  شاهنامۀاین بیت از  .١

2. Jakob Eduard Polack 
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ای که شاه باید از شهر خارج یــا بــه شــهر  کند همچنین ساعت و دقیقه مشخص می
کنند که البته یکی  وارد شود ... منجمان پس از توافق، روزهای مختلفی را تعیین می

های  نجمان از زیج منجم معروف مراغــه و جــدولروزها باید صحیح باشد. م  از آن
ها، خورشید گرفتگی و ماه  منجم ایتالیایی، کاسینی، برای تعیین نوروز و ابتدای فصل

  ). ۲۸۸-۲۸۷، ص ۱۸۶۵(پوالک، » کنند گرفتگی استفاده می
نکتۀ مهم دیگر سفرهای شاه و محصالن برتر دارالفنون به اروپاست و همچنین تــأثیر همزمــان 

  گوید:  در این باره می ١ی اروپایی که متصدی تدریس در دارالفنون بودند. عطاییعلما
داِر  ها بود. در فرهنگی که سنت ریشه سن کم محصالن به شکل دیگری به ضرر آن«

های خــانوادگِی دولتمــرداِن ارشــد وجــود داشــت، از  حکمرانی بر اساس وابســتگی
شریک شدن در قدرت با نخبگــان  های اروپایی برای التحصیالن جوان مدرسه فارغ

شــد. نخبگــان حــاکم، از جملــه شــاهان قاجــار، از اســتخدام  تر استقبال نمی مسن
کردند تا ایرانیان جــوان  مشاوران و متخصصان خارجی احساس راحتی بیشتری می

یان ایرانی بازگشته شاید به  استفاده ماندن مهارت تحصیل کردۀ اروپا. بی های دانشجو
ناپذیر به  یگری نیز بوده باشد که در جامعۀ ایران قرن نوزدهم اجتنابواسطۀ عوامل د

تواند این حقیقت باشد که دستیابی صرف به  رسد. یکی از چنین موانعی می نظر می
کند. به عنوان مثال، برای اینکه میرزا  ها را تضمین نمی فنون و علوم جدید کاربرد آن

  »داشت. ای در کشور وجود می رصدخانهتوانست به نجوم بپردازد، باید  محمود می
هــایی بــه کــار  هایی این بود که این دانشــجویان اغلــب در حوزه نتیجۀ محتوم چنین محدودیت

ها نداشت. مانع دیگر در این منطقۀ خاْص فرهنگــی بــود.  شدند که ربطی به تخصص آن گرفته می
ها سال بود در  قاجار بودند که دههای سرشناس و رجال  التحصیالن جوان از خانواده بسیاری از فارغ

کردند. با این که مشــاغل فنــی در اروپــا آبرومنــد بــه شــمار  های لشکری و اداری خدمت می حرفه
شد. بنابراین بسیاری از  آمد، اما چنین کارهایی برای طبقۀ فرهیخته در ایران مناسب قلمداد نمی می

یان با وجود مهارت هایی مــرتبط بــا  و لشــکری را بــه حرفــهشان، مشاغل کشوری  های فنی دانشجو
  ). ۱۹۹۲دادند (عطایی،  ها و تخصصشان ترجیح می آموخته

 زیر نظــر  با تأسیس دارالفنون علوم جدید به یکباره وارد کشوری شد که مدارس سنتی
ً
اش تماما

بدون پیشــینۀ الزم بــرای بحــث دربــارۀ ایــن تحــول شــرایط   آشنا با علوم قدیم بود. 
ً
روحانیاِن صرفا

                                                    
)، The Sending of Iranian Students to Europe, 1811-1906» (ق۱۳۲۳-۱۲۲۵اعزام دانشجویان ایرانی به اروپا، «ف. عطایی،  .١

  . ۱۹۲، ص ۱۹۹۲رسالۀ دکتری، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی (آمریکا)، 
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دشواری به خصوص در مورد نجوم پدید آمد. نجوم سنتی ایران بیشتر برای محاســبۀ تقــویم قمــری 
منــد  رفت. از این رو، در مورد ماه منجمان سنتی بــه جنبــۀ زمــانی و نــه فضــایی آن عالقه به کار می

برداری از سطح مــاه برایشــان اهمیتــی نداشــت. یکــی از ســؤاالت  تر، نقشه بودند. به عبارت دقیق
 ا

ً
صلی این مقاله این است که چگونه این امر پس از تأسیس دارالفنون تغییر کــرد، البتــه اگــر واقعــا

  تغییر کرده باشد. 

  . منجمان ایران در عهد ناصری٣

  الدوله، منجم دربار و معلم دارالفنون عبدالغفار نجم ١- ٣
ق) در اصفهان متولــد شــد. پــدرش آخونــد مــال ۱۳۲۶-۱۲۵۹الدوله ( حاج میرزا عبدالغفار نجم

الدوله در خانۀ پدرش در محیطی مملو از علم و  دان نامداری بود. نجم محمد اصفهانی ریاضی علی
 ریاضیات و نجوم بزرگ شد . اعتضادالسلطنه که متوجــه قابلیت

ً
هــای علمــی مــال  دانش مخصوصا

اش [از اصفهان] به تهــران نقــل مکــان کنــد. در  شده بود، از او دعوت کرد تا با خانوادهمحمد  علی
ــۀ  تهــران بــه واســطۀ دانــش علمــی و تجرب
ــورد  ــیار م ــون بس ــوفقش در ادارۀ دارالفن م

الدولــه محصــل  احترام بود. ســرانجام نجم
دارالفنون شد و انگلیسی، فرانسوی و علوم 
 جدیــد اروپــایی را از معلمــان اروپــایی

اش افزایش یافت و  فراگرفت. دانش ریاضی
  با نجوم تکمیل شد. 

ــــدرس  ــــالگی م ــــت و دو س در بیس
ریاضیات دارالفنون شد. او به تدریج متوجه 

ـــود کتاب ـــۀ  کمب ـــی در هم ـــای آموزش ه
آموزشــی در دارالفنــون شــد.  های رشــته

السلطنه اصــرار داشــت کــه چنــین اعتضاد
هایی باید به زبان فارسی تألیف شود  کتاب

ــه  بــه خواســت او، نجم و ــه شــروع ب الدول
هــای درســی کــرد؛ هــم در  نگــارش کتاب

کــرد و  موضوعاتی که خــودش تــدریس می
های مــرتبط ماننــد جغرافیــا،  هــم در رشــته

الدوله، منجم دربار ناصرالدین : عبدالغفار نجم۱تصویر 
 ق (کتابخانۀ کاخ گلستان)۱۳۰۷شاه، حدود 
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کشی، آمارگیری و فناوری. بــه ایــن ترتیــب او تــا بیســت و نــه  برداری، مکانیک، نقاشی، نقشه نقشه
  سالگی حدود بیست کتاب تألیف کرده بود. 

یم مرتبط کردن تاریخ هجرت پیامبر های نجم یکی از نوآوری و تقــویم  (ص)الدوله در تألیف تقو
یم شمسی جدیــد تعیــین  شمسی بود. او تاریخ هجرت پیامبر از مکه به مدینه را به عنوان مبنای تقو

 شــود. او در کرد که تا آن زمان به نام تقویم جاللی و امروزه به تقویم هجــری شمســی شــناخته می
جاللــی، تــاریخ  ۸۰۸حاشیۀ مطلبی دربارۀ سی و نهمین سالگرد حکومت ناصرالدین شاه در سال 

چنــان کــه در تقــویم ســال ». هجــری شمســی ۱۲۵۶سال «... هجری شمسی را ذکر کرده است: 
  الدوله بوده است:  کند کار در زمینۀ تقویم شغل خانوادگی خاندان نجم ق اشاره می۱۲۹۱

سال قبل هر کس در اصفهان یا تهران فنون ریاضی و نجوم ایرانی  در این عصر از هفتاد«
اش در خانوادۀ مرحوم والد  و فرنگی و فنون غریبه آموخته باشد، منشأ و مولد سرچشمه

  ١».واسطه یا باواسطه بوده و از این محل کسب نموده، بی
یالدی بــود. او در الدوله تطبیق تقویم هجری قمری با تقــویم مــ یکی از کارهای عبدالغفار نجم

بــرای تبــدیل   های ســاده هایی با دســتور ق) خود جدول۱۳۲۱(چاپ سنگی، تهران،  رسالۀ تطبیقیۀ
  ها آورده است.  تقویم

الدوله شد. در بازگشت از سفری  مند بود، یکی از شاگردان نجم هناصرالدین شاه که به نجوم عالق
الدوله آورد و از او خواست تا آن را  ی برای نجمبه اروپا، کتاب جدیدی دربارۀ نجوم به زبان فرانسو

 از روی همین کتاب کــه  ترجمه کند. نجم
ً
داد.  نــام داشــت، بــه شــاه درس مــی آســمانالدوله مرتبا

متأسفانه ترجمۀ او هیچگاه منتشر نشد، فقط چند نســخۀ معــدود از آن بــرای بــرادرش فخرالدولــه 
  م اصفهان، فرستاده شد. ش)، حاک۱۲۹۶-۱۲۲۹السلطان ( ش) و ظل۱۲۶۱-۱۳۳۳(

های نجومی در زمینۀ نجوم  ، ترجمه و تألیف کتاب الدوله عالوه بر کار در زمینۀ تقویم عبدالغفار نجم
کرد. او یکی از معدود ایرانیانی بود که عبور زهــره [از مقابــل خورشــید] در ســال  رصدی هم فعالیت می

اد کــه ژنــرال اشــتایبنیتزکی از هیئــت اعزامــی این رصد در زمانی رخ د ٢م) را رصد کرد.۱۸۷۴ق (۱۲۹۱
  نویسد:  خود دربارۀ این رویداد می بدایة النجومالدوله در کتاب  روسیه در تهران حضور داشت. نجم

بــاز زهــره از روی آفتــاب گذشــت و در هــر جــا رؤیــت شــد  ۱۲۹۱شوال سال  ۲۸در «
دنــد و در روی بــام مأمورین فرستادند. از جمله در طهران چند نفــر مــنجم از بــرلن آم

                                                    
و  »محمود خان قمی«های مربوط به محمود خان قمی در ادامۀ مقاله برگرفته از دو مقالۀ  این نقل قول و نقل قول بعدی و نقل قول .١

 ۱۹۲) و ۵۵-۵۳، ص ۱، شمارۀ ۸۸(شهریور  ۱۸۹پیاپی  های ، شمارهنجومنوشتۀ فریبا پایروند ثابت در مجلۀ  »الدوله عبدالغفار نجم«
  م) است. ۵۵- ۵۴، ص ۴، شمارۀ ۱۳۸۸(دی 

ف کتابخانۀ ملی ایران). متن این رساله ۱۹۶در این باره نوشت (نسخۀ خطی شمارۀ  تعریف ستارۀ زهرهای هم با عنوان  الدوله رساله نجم .٢
  توسط مرکز نجوم شهرری منتشر شد. م ۀ زهره در عصر قاجارگذر سیاربه تصحیح زهره مرادی با عنوان  ۱۳۹۱در سال 
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ســاالر اســبابی نصــب نمــوده بودنــد و حقیــر در خــدمت مرحــوم  فرنگی بــاغ سپه کاله
اعتضادالسلطنه و مرحوم پدرم عبور زهره از روی قرص آفتاب را مشاهده نمودم و از روی 
این عبور اختالف منظر و فاصلۀ آفتاب را به دقت مشخص نمودند و تقریب عمل سابق 

   ١».رفع شد
هایی به منظور رصد عبور [زهره  ها با بودجۀ دولتی گسیل هیئت فعالیت علمی مهم آلمانیاولین 

ها به چین، جزایری در اقیانوس هند، جزایری در  م بود. این هیئت۱۸۷۴از مقابل خورشید] در سال 
زالندنو، موریس (اقیانوس هند)، اصفهان و األقصر (مصر) اعزام شدند. هیئت اعزامی به اصفهان 

برای عکاسی و متشکل از چهار نفر بود: عکاس گوستاو تئودور فریچ، منجم ارنست ِبِکر و دو صر  
ً
فا

دان آلمانی) و هوگو بوخوالد. این گروه بــا قطــار از  های فرانتس شتولتز (جغرافی عکاس دیگر به نام
ت جنــوب طریق کشورهای بالتیک به تساریتسین (ولگاگراد کنونی) و از آنجا با کشتی بخار به سم

استر به تهران رفتند.  ۴۸ولگا و آستاراخان و از طریق دریای خزر به رشت و سپس با کاروانی دارای 
دانشمندان پس از مالقات با شاه، سفر خود را به اصفهان ادامه دادند و در باغی بیرون شهر ســاکن 

شــود  کوچکی دیده میها گروه  شدند و ابزارهایشان را نزدیک همانجا برپا کردند. در یکی از عکس
اند. این پدیده باید  شان جمع شده های هیئت آلمانی و افراد محلی که برای سر در آوردن از فعالیت

  ها بوده باشد. عۀ آن سال برای آنترین واق جالب
هــایی از اعضــای  عکس از این گروه است. بجــز عکس ۱۲حاوی  ٢مجموعۀ آزیتا و المار زایبل

رسد جلد کتاب، شاید  نجمان محلی، چهار عکس هم هست که به نظر میگروه با ابزارهایشان و م
منتشــر  ٣روزنامــۀ مصــورهای این گروه که در  دربارۀ گروه اعزامی، باشد. توضیح زیِر یکی از عکس

کنــد. ارنســت هــولتزر  شده هویت چهار عضو یادشدۀ گروه به عالوۀ هولتزر را برای مــا نمایــان می
  عکاس خارجی فعال درایران بود که در اصفهان اقامت گزیده بود. 

                                                    
١.  

ً
 آن ها اشاره می هایی هستند که در ادامۀ مقاله به آن الدوله از منجمان برلینی همان منظور نجماحتماال

ً
پی برای رصد  ها شود. ظاهرا تلسکو

  م زهره را مشاهده کنند.در تهران نصب کردند و خود به اصفهان رفتند تا از آنجا گذر مقامات ایرانی 
2. Elmar Seibel 
3. Illustrierte Zeitung 
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  مجموعۀ آزیتا و المار زایبل)از : محل رصد عبور زهره توسط هیئت اعزامی آلمان در اصفهان (۲تصویر 

های سخاوتمندانه و مؤثر مقامات محلی بــا اعضــای  دربارۀ همکاری ١علمی اوِورسدر گزارش 
  ها آمده است:  گروه اعزامی و اهداف آن

اســتقبال کردنــد و از هــیچ حمــایتی دریــغ « اعلی حضرت شاه از گروه اعزامی 
نکردند از جمله تأمین محافظ به نام سرهنگ مرتضی گلی که بایــد گــروه را تــا 

کرد و بعد دوباره گروه  ای پذیرایی می و در آنجا به نحو شایستهاصفهان همراهی 
نهایت از شاه و سرهنگ به دلیل تعصب و لطفی که  گرداند. بی را به تهران بازمی

 »خودشان و مقامات اصفهان برای موفقیت گروه اعزامی داشتند، سپاسگزارم.
هــای گــروه اعزامــی  د، عکسکن ای به منجمان محلی نمی ) اشاره۱۸۹۸اگرچه گزارش اوِورس (

شامل تصویری از مهتر منجمان اصفهان است. بنابراین مهم است بدانیم چگونه منجمان محلی از 
ترین پدیدۀ نجومی رخ داده در عهد ناصری که به کمک فناوری  نظیر برای رصد مهم این فرصت بی

معــدودی بــه برخــی از  انــد. در گــزارش یادشــده، اشــارات توانست انجام شود، بهره برده غربی می
  ابزارهای استفاده شده در اصفهان شده است: 

                                                    
١. Arthur Auwers  )۱۸۳۸ - ۱۹۱۵ (م ۱۸۷۴هایی بود که برای رصد گذر زهره در سال  آرتور اوِورس، منجم برجستۀ آلمانی، مدیر گروهم

در او  .و گذر دوم را در پونتا آِرناس شیلی رصد کردم به نقاط مختلف جهان اعزام شدند. خود او هم گذر اول را در االقصر مصر ۱۸۸۲و 
م، ۱۸۸۲و  ۱۸۷۴گذر زهره ای شش جلدی با عنوان  را در مجموعهرصدها های مختلف و نتایج  های گروه م کلیۀ گزارش۱۸۹۸سال 

  . مدر برلین منتشر کرد آلمانی ]منجمان[ گزارش رصدهای
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در مقابل وعدۀ انجام مشــاهدات مــنظم «
هواشناختی در اصفهان و نیز به پاس قدردانی 

طول سفر از خدماتی که برای گروه اعزامی در 
و دوران اقامت در اصفهان انجام داده بودنــد، 

ماسنج بــه آقــای هــولتزر یک فشارسنج و دو د
  ».تقدیم شد

حتی اگر هم این واقعه برای منجمان آلمانی 
و محلی بسیار جالب بوده، واقعیت این است 
 به منظور عکاسی بود، 

ً
که این سفر که منحصرا

  بی
ً
در لحظۀ  نتیجه ماند چون در آن روز و دقیقا

 
ً
عبور زهره [از مقابل خورشید] آســمان کــامال
پوشیده از ابر شد. بــه صــورتی کــه در همــان 
گزارش گفته شده است این مایۀ دلسردی تمام 
گروه شد که همۀ وسایل عکاسی مورد نیاز برای 
ثبت عبور زهره از مقابل خورشید را با بیشترین 

 ۲۴ها فقط توانستند  دقت فراهم آورده بودند. آن
یــت شیشه عکــس بگیرنــد کــه هیچکــدام کیف

  ).۱۸۹۸مطلوبی نداشت (اوِورس، 

  
یر  ق (از ۱۲۹۰: اعضای هیئت آلمانی رصد گذر زهره در اصفهان در ۴تصو

  مجموعۀ آزیتا و المار زایبل)

: تلسکوپ آلمانی در اصفهان، آمادۀ رصد ۳تصویر 
 گذر زهره (از مجموعۀ آزیتا و المار زایبل)
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  ق (از مجموعۀ آزیتا و المار زایبل)۱۲۹۰: مهتر منجمان اصفهان در ۵تصویر 

اســت  قــانون ناصــریای فارسی دربارۀ نجوم جدیــد بــه نــام  الدوله رساله ترین کتاب نجم مهم
) که آن را به خواست علی قلی میرزا وزیر آموزش تألیف کرده است. این کتاب تصــاویر ۶ تصویر(

  جالبی دربارۀ موضوعات مختلف نجوم جدید دارد. 
ــۀ مــاه (فصل چهارم این رساله توصیف کاملی از حرکت مــاه، قطــ

ّ
یرر ظــاهری، اهل )، ۶ تصــو

دهد.  گرفتگی، خورشیدگرفتگی و اختفاء سیارات پشت ماه به دست می های ماه، ماه مدارها، دهانه
 مطلع بــوده 

ً
از این کتاب پیداست که مؤلف از آثار منجمان انگلیسی و فرانسوی معاصر خود کامال

  ور این است که:کند نتیجۀ مهم رسالۀ مذک اظهار می ١است. چنان که مطهور
متفکران شرقی از علم غربی رویگردان نبودند و به فراگیری آن واکنش مثبت نشان «

های خود را از یاد ببرند و این از آثار نوشته شده در آن روزگار  دادند بدون آنکه سنت
یــدا اســت: ( (بــه فارســی) از  رســاله در احــوال ملــک فرنــگ و هندوســتان) ۱هو

رساله در ) ۲ق)، (۱۲۰۴م/۱۷۹۰(د  ٢حسینی اصفهانیمحمدحسین بن عبدالعظیم 
از ابــوالخیر بــن مولــوی  مجموعــۀ شمســی) ۳از ابوطالب حســینی، ( هیئت جدید

  ». ای ناشناخته از نویسنده مفتاح األفالک) ۴الدین، ( غیاث
ام. فصل ششم  شود، بررسی کرده ای از این کتاب را که در کتابخانۀ مجلس نگهداری می نسخه

های زمین، به عالوۀ جدولی  ها با آتشفشان های ماه و شباهت فیزیکی آن شامل بخشی دربارۀ دهانه
 خود نجم

ً
ت. نکتۀ ها را رصد کرده اس الدوله آن حاوی ارتفاع و نام دوازده دهانۀ ماه است که احتماال

های ماه را آن  جالب دیگر، تصویری عمومی از یک دهانۀ ماه است که شرح مفصلی از شکل دهانه
  شود، به همراه دارد.  چنان که با تلسکوپ دیده می

                                                    
1. Mathur, M. N., 1985, “Qanun-i Nasiri. A Persian treatise on modern astronomy”, Studies in History of Medicine 

& Science, IX, 153-159.  
دارد که توسط آقای علی دهگاهی تصحیح و منتشر شده و در پایگاه » هیئت جدید انگریزی«این فرد رسالۀ دیگری نیز به نام  .٢

  م ).www.ical.irده است (رسانی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی قابل مشاه اطالع
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  الدوله عبدالغفار نجم قانون ناصریاز کتاب  دو صفحه: ۶تصویر 

تألیف، تصحیح متون ادبی، ق پس از پنجاه سال تحقیق، تدریس، ترجمه، ۱۳۲۶الدوله در  نجم
های درسی ریاضی، هندسه و نجوم کروی،  بحث دربارۀ مسائل فنی، نجومی و اقتصادی، تهیۀ کتاب

 نجوم از دنیا رفت.
ً
  ١توسعۀ علوم فیزیکی، مخصوصا

، دانشجوی نجوم در پاریس و بروکسل ٢- ٣   محمود خان قم
  تصویرق، ۱۳۳۸-۱۲۵۰دومین چهرۀ مهم مرتبط با ورود علوم جدید به ایران میرزا محمود خان قمی (

یم ناصری) است. او پس از دو سال تحصیل در دارالفنون ۷ خود را کامل کرد که بسیار مورد توجه  تقو
وه تحت نظر دانشجوی ایرانی دیگر به اروپا فرستاده شد. این گر ۳۹ق همراه با ۱۲۷۴قرار گرفت. در 

امیر ناظم گروسی، سفیر ایران در انگلستان و فرانسه، بود. قمی به تحصیل نجوم در پاریس گمارده 
کرد و تحــت راهنمــایی رئــیس  تکنیک و سوربن شرکت می های مدرسۀ عالی پلی شد. او در کالس

شــجوی خواند. قمی تنها دان م) درس می۱۸۷۷-۱۸۱۱لووریه ( ژوزف ژان رصدخانۀ پاریس، اوربن
آموختگان ایرانی علوم جدید به شمار  توان یکی از نخستین دانش ها بود و او را می نجوم در گروه ایرانی

  التحصیلی در پاریس، برای تحصیالت بیشتر به بلژیک رفت.  آورد. پنج سال بعد، پس از فارغ

                                                    
میراث نوشتۀ امیر سادات موسوی، » الدوله از پیشگامام ورود علوم جدید به ایران میرزا عبدالغفار نجم«برای اطالع بیشتر بنگرید به مقالۀ  .١

  . م۱۱۷- ۹۵، ص ۱۳۹۴، پاییز و زمستان ۸، شمارۀ پیاپی علمی
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در طول قرن نوزدهم، تالش برای یافتن 
های جدید حوزۀ پژوهشی پرطرفداری  سیارک

م گروهی از ۱۸۶۰شود که در  بود. گفته می
منجمان در رصدخانۀ پاریس که قمی هم در 

 ۶۱میانشان بوده سیارکی را کشف کردند و آن را 
نامیدند. اما تا کنون هیچ سندی در  ١َدِنیی
دخانۀ پاریس دربارۀ این کشف به دست رص

از رصدخانۀ پاریس  ٢نیامده است و جیمز لوکو
دانیم لووریه  تنها دانشجویی که می«گوید که  می

ّیو در تمام زندگی
َ
نام  ٣اش داشته است ایَمبل گ

نشان  ٤ها سیارک  فرهنگ ناماشَمدل در ». دارد
داده است که در واقع این سیارک را منجم آماتور 

در پاریس  ٥انی فرانسوی هرمان گولدشمیتآلم
کشف کرده است و او هیچگاه در استخدام 
رصدخانۀ پاریس نبوده است. ارزیابی 
یان ایرانی در دورۀ اقامتشان در اروپا در  دانشجو

شد و بیشتر  منتشر می دولت عالیۀ ایران
بود.  ٦ها به قلم سرپرست گروه کوروآزیه گزارش

  ه محمود خان قمی اختصاص داشت، از جمله: ها ب چند تا از این گزارش
میرزا محمود منجم از متعلمین دولتی و در رصدخانۀ پاریس مشغول علم مزبور و «

اهتمام و مراقبت کلی در تکمیل این علم دارد. جوان قابل و با استعداد و باغیرتست و 
نجوم کرده  معلمین او نهایت خشنودی و رضایت را از او دارند و ترقیات زیاد در علم

های مخصــوص بــرای  است. این اوقات به واسطۀ تکمیل و اتمام کار خــود اســباب
  ». رصد کردن الزم دارد و در رصدخانۀ فرانسه چنانچه باید برای او مهیا نبود

ای است که محمود خان ناصرالملک، وزیر مختار ایران در لندن، به  جزئیات قابل توجه توصیه

                                                    
1. 61 Danaë 
2. James Lequeux 
3. Aimable Gaillot 
4. L.D. Schmadel, Dictionary of Minor Planet Names, Berlin, Springer, 2007. 
5. Hermann Goldschmidt 
6. Courvoisier 

: محمود خان قمی منجم دربار ناصرالدین ۷تصویر 

 (کتابخانۀ کاخ گلستان)ق ۱۲۸۶شاه در حدود 
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اعتنایی را در خود پرورش دهد چون او چندین  متذکر شده است که بی قمی کرده است. او به قمی
سال در اروپا بوده است و اگر نگرش مناسبی نداشته باشد به زودی به خاطر شرایط موجود در ایران 
از غصه دق خواهد کرد. در ادامه در همین بخش خواهیم دید که چقدر سخنان ایــن وزیــر مختــار 

  بوده است.  ایرانی حکیمانه و بدشگون
 تعجبی هم ندارد که ببینیم قمی علی رغم تحصیالت در رشتۀ نجوم، مانند بســیاری از 

ً
احتماال

یان برتر ایرانی آن دوره، دیپلمات شد و به محض بازگشــت بــه ایــران لقــب خــان و درجــۀ  دانشجو
ت اخــراج شود ناصرالدین شاه او را از این سم سرهنگی گرفت و معاون ادارۀ تلگراف شد. گفته می

 لقب مشیر الوزرا به او اعطا شد و میرزا حسین خان سپهساالر او را به عنوان کــاردار و 
ً
کرد اما بعدا

رابــوزان خــدمت کــرد. در دورۀ تصــدی تکنسول به بغداد فرستاد. او مدتی نیز به عنوان کنســول در 
ط بــا اختالفــات سعدالدوله بر وزارت تجارت، او لقب مشاور الملک گرفت و ریاست دادگاه مــرتب

  ق درگذشت. ۱۳۳۸دار شد. پس از خدمت در این سمت، بازنشسته شد و در  تجاری را عهده
ای که بر مسند ادارۀ تلگراف بــود، بیهــوده کوشــید تــا شــاه را بــرای ســاخت یــک  قمی در دوره

العماره  رصدخانۀ سلطنتی متقاعد کند. او ابزارهای رصدی و تلسکوپ خود را به باالی برج شــمس
های  ای همراهی کند. قمی به شاه دربارۀ شــگفتی برد تا ناصرالدین شاه او را چند دقیقه در تهران می

گفت و همیشه در تالش بود تا شاه را به بنای رصدخانه راضی کند. در یکی  نهفته در آسمان شب می
  ها قمی به شاه گفت:  از آن شب

دانید که این چاکر  ارشان برقرار. میمد قبلۀ عالم به سالمت باشند و دوام حکومت عدالت«
ها در دیار فرنگ و  جان نثار، در ظل توجهات شاه بلنداختر و مواهب دولت علیۀ ایران، سال

ام. در ابنیۀ بزرگ علمــی فــرانس و  تکنیک به تلمذ و تحصیل نجوم پرداخته در مدرسۀ پلی
دانم که جبران این  رض میام. اینک بر خود ف بلژیک به کار و رصد با اسباب مدرنه پرداخته

دانند که در بالد فرنگ این روزها چنین بناهایی برای رصد و تتبع  الطاف کنم. قبلۀ عالم می
سازند و آن را مایۀ فخــر و جــاه خــود و مملکتشــان  در احوال ثوابت و سیارات بسیار می

دولت علیه مبلغی در گذارند. جان نثار تقاضا دارم از خزانۀ  دانند و نام شاهان را بر آن می می
ای در نزدیکی دارالخالفۀ تهــران بنــا کــنم و  اختیار این چاکر قرار دهید تا با آن رصدخانه

ادوات و اسباب جدیدۀ رصد را به ایران آورم و جمعی را برای کار در آن تربیت کنم تا با نام 
در رصــدخانۀ میمون اثر سلطنت شما مزین شود و ما نیز به کار تحقیق پردازیم و از کار 

سلطنتی ناصری به خود ببالیم و جمع رعیت نیز از فضل و فر شاه و توجهشــان بــه علــوم 
جدیده دعاگوی سلطنت مبارک اثر گردند. شایستۀ شأن و منزلت قدر قدرت ما نیست که 

  ».م از بالد دیگر باشددر بالد او از ابزار و وسایل تحقیق چیزی ک
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  الدین شاه پاسخ داد:  ناصر
اید و دماغتان هــوای  الملک، شما هنوز جوانید و خام و تازه از فرنگ برگشتهمشاور«

توان اســراف  گوییم که در تدبیر مملکت نمی بالد اجنبی دارد. فی الحال به شما می
روا داشت جوان. در کل ممالک محروسه کرور کرور خرج زمین و زمان و چــاکران 

ایم و هر روز جز لعنتی از  انه کردههای دول بیگ دربار و جماعت رعیت و سفارتخانه
ایم. همین مانده است که به هوا بپردازیم، نه! مــا را نیــازی بــه اســباب  کسی نشنیده

 بار 
ً
شما نیز عجالتا فرنگی تفرج آسمان نیست. بدانید که نباید پول را خرج هوا کرد. 

سولی آن دیار و بنه جمع کنید تا بار دیگر عازم بغداد شوید. شما را بار دیگر به سرقن
  ». کنیم. در این کار بکوشید نه در کار هوا مأمور می

اش به رصــدخانۀ ســلطنتی آن  در اولین سفرنامۀ ناصرالدین شاه شرح دیدارش از لندن و عالقه
 به خاطر استفادۀ نجومی

ً
  اش:  شهر آمده است، اما نه لزوما

من خواستم به رصــدخانه هایشان وداع کرده رفتند  ها و زن بعد رفتیم پایین. ولیعهد«
بروم. رفتم به میدان مدرسۀ بحریه. کشتی جنگی بزرگی با تمام اسباب وسط میدان 

قدر پانصد شــاگرد  بود برای تعلیم اطفال بحری که در آنجا مشق عمل یدی کنند. به
بحری هم صف کشیده بودند. ایستادیم، قدری مشق کردند بعد سوار کالسکه شده 

های ســنگی دارد [و]  اند. پلــه انه [که] روی تپۀ بلندی ساختهرفتیم برای برج رصدخ
گرداننــد  اند که آن برج را با اســباب می های بزرگ توی برج مانندی قرار داده دوربین

باشــی معروفــی دارد کــه  کنــد. منجم و به هر طرف که بخواهند دوربین حرکــت می
بی بــه شــهر لنــدن و انداز بســیار خــ چندین دفعه با بالون به هوا رفته است. چشم و

    ١»اطراف رودخانۀ تایمز داشت.
کند و نیز به ِسر جورج  ناصرالدین شاه در اینجا به رصدخانۀ سلطنتی واقع در گرینویچ اشاره می

م صاحب این القاب بــود. در ۱۸۸۱تا  ۱۸۳۵مدیر و منجم رصدخانۀ سلطنتی، که از  ٢بیدل ِایری،
پش در یونان و روسیه استفاده کرده  ادامۀ سفرنامه گفته می شود که شاه چگونه چندین بار از تلسکو

  است؛ البته نه برای رصد اجرام سماوی بلکه برای دیدن آثار و مناظر دوردست. 
صرالدین، وقتی هنوز ولیعهد بود و در تبریز اقامت داشت، تلسکوپی داشت مظفرالدین میرزا، پسر نا

  اند.  کند و درباریان شاه را احاطه کرده بینیم که او دارد از درون تلسکوپ نگاه می ). در تصویر می۸ تصویر(

                                                    
  . ۱۰۵-۱۰۴، ص ۱۳۶۲ اصفهان ، با مقدمۀ عبدالله مستوفی، انتشارات مشعل، چاپ دوم،سفرنامۀ ناصرالدین شاه به فرنگ .١

2. George Biddell Airy (1801-1892) 
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  ق (کتابخانۀ کاخ گلستان)۱۳۰۷: مظفرالدین میرزا با تلسکوپی در تبریز، حدود ۸تصویر 

  نتیجه - ۴
های محمود خان قمی به منظور ترغیب شاه، او هیچگاه نتوانســت رصــدخانۀ  علی رغم همۀ تالش

  اش صرف انجام اموری به کلی دور از نجوم شد.  سلطنتی را بسازد و زندگی
  برخالف سیام است و این ثابت می

ً
کند که گاهی تنها خواست یک نفر، یعنی  مورد ایران کامال

-۱۸۰۴وشت ورود علوم جدید به کشــوری را رقــم بزنــد. شــاه رامــای چهــارم (تواند سرن شاه، می
شود پدر علم سیام بود و به نجــوم رصــدی بســیار  شناخته می ١م) که در غرب شاه ُمنگکوت۱۸۶۸

م ۱۸۶۸اوت  ۱۸بینی خورشیدگرفتگی کامــل  توان به پیش مند بود. از میان دستاوردهایش می هعالق
های باورهــای  ه برای پشتیبانی از نجوم جدید در سیام و نشان دادن ضعفاشاره کرد. او از این واقع

  نجوم سنتی بهره برد. 
تر از ایران  تر و سریع همچنین پذیرفتن نجوم جدید در عثمانی، به لطف سلطان عثمانی، راحت

م سلطان عبدالعزیز رصدخانۀ امپراتــوری را تأســیس کــرد. ایــن رصــدخانه پــیش از ۱۸۶۸بود. در 
  های دیگری دایر بوده است.  که درمکان نهائیش در کندیللی مستقر شود، در مکان م۱۹۱۱

 تلسکوپ در ابتدا دوربین و بازیچه
ً
شد و نتوانست در خاک ایران  ای دیپلماتیک فرض می ظاهرا

                                                    
1. King Mongkut 



 

  

۴۴ 

به جایگاه ابزاری علمی برسد. باســوادترین مــنجم ایرانــی، محمــود خــان قمــی، بــه جــای آن کــه 
اش  اش را در راه خدمت به شاهی گذراند که عالقه شود، دیپلمات شد و زندگیای  دانشمندی حرفه

اعتنایی شاه به  اش در زمین بود. بی بیش از آن که به مسائل آسمانی باشد به استمرار خاطرۀ پادشاهی
ای جدید در تهران به ورود نجــوم جدیــد در سراســر دورۀ طــوالنی  ویژه در مورد ساخت رصدخانه

رسد که پسرش، مظفرالدین شاه، بیشتر آمــادۀ  سیب رساند. اما خوشبختانه به نظر میداریش آ زمام
  پذیرفتن نجوم جدید بود.


