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اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻨﺠﻤﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺻﻮﻓﯽ )۳۷۶-۲۹۱ق( ،اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ) -۳۶۲ﭘﺲ از ۴۴۲ق(
و ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ )۶۵۳-۵۷۹ق( ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻧﺠﻮم دارد .ﺳﻪ دﻫﺎﻧﮥ ﻣﺎه را ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺳﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ .اﯾﺮان رﺻﺪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻪﻧﺎﻣﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮاﻏﻪ ﮐﻪ
در ۶۵۷ق ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ آن ﺑﻮد و رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ .ﺻﻮﻓﯽ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﻮد .از او ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺻﻮر اﻟﮑﻮاﮐــﺐ
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﺳﺖ .او در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻠﯽ از دو ﺷﯿﻮۀ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺼﻮر ﺻﻮرتﻫﺎی ﻓﻠﮑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
ﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻋﻠﻤﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس آﻣﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺳﻨﺖ
ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮥ ﻋﺮﺑﯽ .ﺻﻮﻓﯽ ﻧﺘﯿﺠﮥ رﺻﺪﻫﺎی ﺧﻮد را وارد اﯾﻦ دو ﺳﻨﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﺻﻼح آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .اﺛﺮ او
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻓﻠﮑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺪولﻫﺎﯾﯽ ﺣﺎوی ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺳﻤﺎوی ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻫﺮ
ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺪهﻫﺎ از آن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺛﺮی ﻣﺮﺟﻊ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺼﻞﺑﻨﺪی ﮐﺘﺎب ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻓﻠﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤــﺎن ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﻋﺮﺿــﻪ ﺷــﺪه در
ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس اﺳﺖ .ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﺻﻮﻓﯽ ،رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮاﻏﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷــﺪ ﮐــﻪ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻧﻘﻄ ﮥ اوج دﯾﮕﺮی در ﻧﺠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺰرﮔــﯽ ﺣــﺎوی ﺣــﺪود
ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰار ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب داﺷﺖ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺮهﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺳﻤﺎوی،
ذاتاﻟﺤﻠﻘﯽ ﺑﺰرگ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی اﻗﻠﯿﻢﻫﺎی زﻣﯿﻦ در آن وﺟﻮد داﺷﺖ.
 .١اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ای اﺳﺖ از
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ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(15ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

ورود ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻋﻬﺪ ﻧﺎﴏی
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رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ  ۱۶۰ﺳﺎل ﭘﺲ از رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮاﻏﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻨﺠﻢ ﻣﻬﻢ آن ﻋﺼﺮ ﮐﻪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦﺷﺎن ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )ح ۸۳۲-۷۹۰ق( ﺑﻮد دوﺷﺎدوش اﻟﻎﺑﯿــﮓ ) -۷۹۵
۸۵۳ق( ،رﺋﯿﺲ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ،در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻓﻮل رﺻــﺪﺧﺎﻧﮥ ﺳــﻤﺮﻗﻨﺪ ،دورۀ ﻃــﻮﻻﻧﯽ رﮐــﻮد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن اوﻟﯿﻦ ﺗﻼش )ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ( ﻣ ﺒﻠﻐــﺎن ﻣﺴــﯿﺤﯽ ﺑــﺮای ﻣﻌﺮﻓــﯽ
ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ در دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
 .٢ورود ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان

ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ورود ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ )ﻏﺮﺑﯽ( ﺑﻪ اﯾﺮان را ﻣﯿﺴﺮ ﮐﺮد:
 .۱ﻓﻨﺎوری :ورود ﺗﻠﺴﮑﻮپ )ﺣﺪود ۱۰۵۹ق(؛
 .۲ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎبﻫﺎ؛
 .۳آﻣﻮزش :داراﻟﻔﻨﻮن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اروﭘﺎ رﻓﺘﻨﺪ.
 ١-٢ورود ﺗﻠﺴ ﻮپ ﺑﻪ اﯾﺮان
٢۶

ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻣﻬﻢ اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی اﺧﺘﺮاع ﺗﻠﺴــﮑﻮپ در ﻫﻠﻨــﺪ در ﺳــﺎل ۱۶۰۸م و راهﯾــﺎﺑﯽ
ً
ﺳﺮﯾﻊ آن ﻃﯽ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪیﻫﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ و ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﯾﺴﻮﻋﯿﺎن ﺑﻪ آﺳﯿﺎ ﺑﻮد .آنﻫﺎ
در اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺗﻠﺴﮑﻮپ را ﺑﻪ رﺳﻢ ﻫﺪﯾﻪای دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺸﺎن ﺗﻘــﺪﯾﻢ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ ﻫﻠﻨﺪ در راهﯾﺎﺑﯽ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ آﺳﯿﺎ ،از ژاﭘﻦ ،ﭼﯿﻦ ،ﮐــﺮه ،ﺳــﯿﺎم
)ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ( ﺗﺎ ﻫﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ورود ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﻪ ﮐﺸـ ﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ آﺳــﯿﺎ ﻣﻬــﻢ
اﺳﺖ زﯾﺮا در ﻫﺮ ﻣﻮرد زﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺠﻮم ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ دو دﻫﻪ ﭘﺲ از اﺧﺘﺮاع ﺗﻠﺴﮑﻮپ در ﻫﻠﻨﺪ ،ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
آﺳﯿﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ.ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ دورۀ ﻣﻐﻮﻻن و اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤــﺎﻧﯽ ،اﯾــﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺪاع ﻋﻠﻤﯽ-ﺻﻨﻌﺘﯽ واﮐﻨﺸﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ .ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻧﻤﺎد ﻣﺤﮑﻢ
و ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮد و ﻫﺎف ١ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﺮای درک اﻫﻤﯿﺖ آن ﻻزم ﻣﯽﺷﻤﺮد:
» اول ،ﺗﻠﺴﮑﻮپ اﺑﺰار ﻧﻤﺎدﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ و اﺑﺰار ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺖ.
دوم -ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗــﺮ اﺳــﺖ -ﺗﻠﺴــﮑﻮپ ﮐــﺎر ﻧﺠــﻮم را در ﻗــﺮن ﻫﻔــﺪﻫﻢ
ﻣﯿﻼدی دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد :ﻧﺠــﻮم را از ﻋﻠﻤــﯽ ﮐﻢﺗﺤــﺮک ﺑــﻪ ﭘﮋوﻫﺸــﯽ ﻓﻌــﺎل و اﮐﺘﺸــﺎﻓﯽ
ً
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒــﺎل ﮐﺸــﻔﯿﺎت ﺟﺪﯾــﺪ ﺑــﻮد .ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻣﻌﻨــﺎ ،ﺗﻠﺴــﮑﻮپ ﯾــﮏ
1. Toby Huff

 .١راﻓﺎﺋﻞ دوﻣﺎن  Raphael du Mansﮐﺸﯿﺶ ﻓ ﺮاﻧﺴﻮی ﭘﯿﺮو ﻓﺮﻗﮥ ﮐﺎﭘﻮﺳﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﺳﺎل در اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد .وی
در اول آورﯾﻞ ۱۶۹۶م ) ۸رﻣﻀﺎن ۱۱۰۷ق( در  ۸۳ﺳﺎﻟﮕﯽ در اﺻﻔﻬﺎن درﮔﺬﺷﺖ و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .م
 .٢ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ» ،اوﻟﯿﻦ دورﺑﯿﻦ ﻧﺠﻮﻣﯽ در اﯾﺮان« ،ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎدﮔﺎر ،ﺳﺎل  ،۲ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۳۲۵ ،۱۰ص .۳۶-۳۳
ً
 .٣آﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از دورۀ ﺗﯿﻤﻮری ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ آن در رﺳﺎﻟﮥ ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺻﻮراﻷﻗﺎﻟﯿﻢ )از
ﻣﺆﻟﻔﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎس در ۷۴۸ق( آﻣﺪه اﺳﺖ» :و در ﻓﺮﻧﮓ ﺳﻨﮕﯽ ﻫﺴﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻠﻖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﭼﻮن در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ دارﻧﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و از ﺑﻬﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺻﺮۀ او ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻂ ﺑﺎرﯾﮏ ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﮐﻪ اﺷﯿﺎ و ﺧﻄﻮط ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ« )ﺑﻪ
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﺘﻮده ،ﺗﻬﺮان  ،۱۳۵۳ص .(۹۶م

ورود ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻋﻬﺪ ﻧﺎﴏی

»دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺸﻒ« ﺗﺎزه اﺧﺘﺮاع ﺷﺪه  ...و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﯾﮏ »آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤــﻞ«
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای از ﺟﻬﺎن ﺑﺮد و ﺑﺮای ﮐﺎوش آﺳﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻠﺴﮑﻮپ را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﺑﺰار دﻗﯿﻖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دﺳﺖﮐﻢ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ،ﻣﻨﺠﻤﺎن آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎه را ﺑﺎ ﺗﻠﺴﮑﻮپ رﺻــﺪ ﮐﻨﻨــﺪ و
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ورود ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ آﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ آن
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در دﻫﮥ ۱۶۶۰م۱۰۷۰/ق دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﺷﺪ ﯾــﺎ در
ً
اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻇﺎﻫﺮا راﻓﺎﺋﻞ دوﻣﺎن  ١ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ در اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷــﺘﮥ ﻋﺒــﺎس اﻗﺒــﺎل آﺷــﺘﯿﺎﻧﯽ ، ٢ﻣﯿــﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﻠــﻪ اﺻــﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌــﺮوف ﺑــﻪ اﻓﻨــﺪی ) -۱۰۶۷ح
۱۱۳۴ق( در ﺟﻠﺪ اول از ﻗﺴﻢ ﺛﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﻔﯿﺲ رﯾﺎض اﻟﻌﻠﻤﺎء ﮐــﻪ در ﺳــﺎل ۱۱۰۶ق ﺗــﺄﻟﯿﻒ ﺷــﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺤﻤ ﺪﺻﺎﻟﺢ ﻗﺰوﯾﻨﯽ در ﮐﺘﺎب ﻧﻮادراﻟﻌﻠﻮم واﻷدب ﭼﻨﯿﻦ آورده ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺎ
در اﺻــﻔﻬﺎن ﻣــﺮدی ﻓﺮﻧﮕــﯽ ﻓﺎﺿــﻞ ﻣﻬﻨــﺪس ذوﻓﻨــﻮن ﻫﺴــﺖ ﮐــﻪ در ﻓــﻦ رﯾﺎﺿــﯽ
ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﻋﺪﯾﻞ و ﺳﻬﯿﻢ ﻧﺪارد و آﻟﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و از اﺳﺘﺎدان ﻓﺮﻧﮓ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ
ﮐﻪ ﭼﻮن از آن آﻟﺖ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯽ در ﺷﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﮐﻪ دﯾﺪه ﻧﺸﺪهاﻧﺪ دﯾــﺪه ﺷــﻮﻧﺪ و
ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص در ﺣﻮاﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﯿﺎرات ﺳﺘﺎرۀ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺎه ﺑﻪ ﻫﯿﺄﺗﯽ ﻋﺠﯿﺐ
ﻧﻤﻮده ﺷﻮد و اﯾﺸﺎن دﻋﻮی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎه زﻣﯿﻦﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻞﻫــﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎﺳــﺖ و
ﺧﻮﺷﮥ ﭘﺮوﯾﻦ ﭼﻨﺎن ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺻﻒ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﯽﺷﻤﺎر در او ﭘﯿﺪا ﺑﻮد
ً
از ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ دور ﺟﺪا .اﻟﻐﺮض ﻋﺠﺐﻫﺎ ﺑﻪ آن آﻟﺖ در آﺳﻤﺎن دﯾﺪه ﺷﻮد و ﻫﯿﺄت
آن آﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺜﺎل اﻧﺒﻮ ﺑﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮ ﻧﯽ ﻫﻨﺪی ﮐﻪ از آن ﻧﯿﺰه ﺳﺎزﻧﺪ ﺑــﻪ ﻃــﻮل دو ذرع
ً
ﺗﺨﻤﯿﻨﺎ و از ﻧﯽ ﻧﯿﺰه ﻏﻠﯿﻆﺗﺮ ،از ﻣﻘﻮای ﮐﺎﻏﺬی ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و در دو ﻃﺮف آن دو ﺷﯿﺸﮥ
ﻣﺪور ﻫﻤﭽﻮ ﻋﯿﻨﮏ ٣ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهّ .
ﺳﺮ آن ﺻﻨﻌﺖ در آن دو ﺷﯿﺸﻪ و ﻫﯿﺄت آنﻫﺎﺳﺖ در

٢٧

٢٨

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«.
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪۀ ﺗﻠﺴﮑﻮپ در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ رﯾﺎض اﻟﻌﻠﻤﺎء اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ:
» اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎب اﯾﻦ آﻟ ﺖ ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﻟﺢ آورده ﭼﯿﺰی ﺗﺎزه ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ آن اﻵن ﺑﯿﻦ
اﻗﻮام ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ و ﻣﺎ آن را ﻣﮑﺮر در ﻗﺴــﻄﻨﻄﻨﯿﻪ و اﺻــﻔﻬﺎن دﯾــﺪه اﯾﻢ و آن در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﻧﻮع آﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دورﻧﻤﺎ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﻣﺎ در ﺧﻮاص دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از
آنﻫﺎ ﮐﻪ او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،دﯾﺪهاﯾﻢ«.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ و وﻓﺎت راوی ،ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﻟﺢ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣــﺎ او ﺑﺎﯾــﺪ دﺳــﺖﮐﻢ ﺗــﺎ
ﺣﺪود ۱۰۸۰ق زﻧﺪه ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺻﺤﯿﻔﮥ ﺳــﺠﺎدﯾﻪ را در ﺳــﺎل ۱۰۷۳ق و ﺗﺮﺟﻤــﮥ ﺗﻮﺣﯿــﺪ
ﻣﻔﻀﻞ را در ﺳﺎل ۱۰۸۰ق ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪود ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﻧﻮادر اﻟﻌﻠﻮم واﻷدب را
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او از ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻬﺪ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس دوم )۱۰۷۷-۱۰۵۲ق( و ﺷﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن )۱۱۰۶-۱۰۷۷ق(
ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺣﺪود  ۵۰ﺗﺎ  ۶۰ﺳﺎل ﭘﺲ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﺴﮑﻮپ در اروﭘﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑــﺎر ﺑـﺮای رﺻــﺪ
اﺟﺮام ﺳﻤﺎوی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل ]در اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ اش[ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» ،رﻓﺎﺋﯿﻞ« ﯾﺎدﺷــﺪه در ﻧﻮﺷــﺘﻪﻫﺎی ﻣــﻮﻟﯽ
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﻟﺢ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن راﻓﺎﺋﻞ دوﻣﺎن ﮐﺸﯿﺶ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل ۱۶۴۶م ﺗــﺎ ۱۶۹۶م
١
رﺋﯿﺲ ﻣﺒﻠﻐﺎن ﮐﺎﭘﻮﺳﻦ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑــﻮد و رﺳــﺎﻟﻪ ای درﺑــﺎرۀ وﺿــﻌﯿﺖ اﯾـﺮان در ۱۶۶۰م )۱۰۷۱ق(
ﻧﻮﺷﺖ و آن را ﺑﻪ ژان ﺑﺎﺗﯿﺴﺖ ﮐﻮﻟﺒﺮ ]وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻮ ﯾﯽ ﭼﻬﺎردﻫﻢ[ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .دوﻣﺎن در اﯾﺮان ﻣﺘﺮﺟﻢ
درﺑﺎر ﺷﺎه ﻋﺒﺎس دوم و ﺷﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻮد و در ﻃﻮل اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
ِ
ً
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺷﺎه و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .ﭼﻮن اﯾﻦ دوره ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دورهای اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺳﺎﮐﻦ اﺻﻔﻬﺎن ﺑــﻮد و ﭼــﻮن راﻫﺒــﺎن ﮐﺎﭘﻮﺳــﻦ ﻓﺮاﻧﺴــﻮی ﺑــﺎ ﻧﺠــﻮم و
ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد راﻓﺎﺋﻞ ﯾﺎدﺷﺪه در ﻧﻮادر اﻟﻌﻠﻮم واﻻدب ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻫﻤﺎن راﻓﺎﺋــﻞ
دوﻣﺎن اﺳﺖ.
دوﻣﺎن در رﺳﺎﻟﮥ »وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان  «...ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﻄﺮﻻب و ﮐﺎرﺑﺮدش و ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺠﻤﺎن )ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻨﺎن(
درﺑﺎر اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ:
» ﺷﺎه ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎﻧﺶ ﺣﻘﻮق ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺑﺎ
اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﻨﺎر ﺷﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﻌﺪ را ﺑﺮای اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑــﻪ
 “L'Estat de la Perse en 1660” .١ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﻋﺒﺎس آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » وﺿﻊ اﯾ ﺮان در زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺛﺎﻧﯽ« ﺑﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و در ﻣﺠﻠﮥ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ )ﺳﺎل ﻧﻬﻢ  ،ش ،۱۳۵۳ ،۳ص  (۱۷۰- ۱۵۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .م

ورود ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻋﻬﺪ ﻧﺎﴏی

ً
ﺷﺎه اﻃﻼع دﻫﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ،رﻓــﺘﻦ ،ﺧــﻮردن،
ً
ﺧﻮاﺑﯿﺪن ،ﭘﻮﺷﯿﺪن اﯾﻦ ﯾﺎ آن رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳــﺖ .در ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﺷــﺎه ﮐــﺎﻣﻼ ﺧــﻮد را در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﯽﮔﺬارد«.
ً
در اﺛﺮ دوﻣﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ درﺑﺎر اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﻣــﺜﻼ ﻓﻬﺮﺳــﺖ
زﯾﺮ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﺠﻮم ،ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ و رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ:
َُ
»اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ،اﮐــﺮ ﻣﻨﻼﺋــﻮس و ﺗﺌﻮدوﺳــﯿﻮس ،ﻧﻈﺮﯾــﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎرۀ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎرات ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺞ ﻣﯿﺮزا اﻟﻎﺑﯿﮓ ،ﻫﻤﮥ آﺛﺎر اﻗﻠﯿﺪس ،ﭘﺎرهﻫﺎﯾﯽ
از آﺛﺎر ارﺷﻤﯿﺪس و آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس و دﯾﮕﺮ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻗــﺪﯾﻢ را در اﺧﺘﯿــﺎر دارﻧــﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﺑﻦﻫﯿــﺜﻢ و ﮐﺘﺎب ﻫــﺎی دﯾﮕــﺮی در زﻣﯿﻨــﮥ ﺣﺴــﺎب ،ﺟﺒــﺮ ،ﻣﻨــﺎﻇﺮ و ﻣﺮاﯾــﺎ و
ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ«.
در اداﻣﻪ دوﻣﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﻠﻢ در اﯾﺮان را ﺑﺎ اروﭘﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»رﯾﺎﺿﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و در ﺣــﺪ ﻋــﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻏــﺮب
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﮥ ﺑﺨﺶﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ را ﻓﺮع ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺪون اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ﺑﯽﻓﺎﯾﺪهاﻧﺪ«.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﮐﺎﭘﻮﺳﻦﻫﺎ در اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ در ﺣــﻮاﻟﯽ ﻗﻠﻌــﮥ ﺗﺒــﺮک ﺑــﻮده در ﺣﻤﻠــﮥ
اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺪۀ دوازدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪ ،ازاﯾﻦرو ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ دوﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺪام ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﻧﺠﻮم و ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﻨﺠﻤــﺎن اﯾﺮاﻧــﯽ ﻣﻘــﯿﻢ اﺻــﻔﻬﺎن دﺳــﺖﮐﻢ
ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ را در ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
دوﻣﯿﻦ راه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ورود ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﻪ اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺴﻮﻋﯽ ﺑــﻮده اﺳــﺖ ﮐــﻪ
ﭘﯿﺶ از ﮐﺎﭘﻮﺳﻦﻫﺎ در اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺪ ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪ
ﺷﺮﻗﯽ ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ً
ﻓﻌﻼ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﻣــﯽداﻧﯿﻢ ﮐــﻪ راﻓﺎﺋــﻞ دوﻣــﺎن در دﻫــﮥ ۱۶۵۰م۱۰۶۰/ق ﯾــﺎ ﭘــﺲ از آن ﺧــﻮدش
ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﺎرﺟﯽ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ او ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ داده اﺳــﺖ .ﭘــﺲ ﻓﻨــﺎوری
ﻻزم ﺑﺮای رﺻﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺑﻌﺪ از اﺧﺘﺮاع آن در ﻫﻠﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾـﺮان ﻣﻮﺟــﻮد
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﻧﺠﻮم اﯾﺮاﻧﯽ در ﻃﻮل دو ﻗﺮن ﺑﻌــﺪ ﺑﻬــﺮهای از
ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

٢٩

ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان
ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری اش در اﺛﺒﺎت ﺣﺮﮐﺖ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﯿﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﺷﺪ .ﻋﻠﻤﺎ اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻨﯿﺎدی از ﻧﺠﻮم ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎ ﺗــﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺷــﺪ ،ﻣﯽ داﻧﺴــﺘﻨﺪ.
١
ﮐﺎﻣﺮان ارﺟﻤﻨﺪ رﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 ٢-٢ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎبﻫﺎ

٣٠

٢

ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل ۱۶۲۴م ﭘﯿﺘﺮو دﻻواﻟﻪ )۱۶۵۲-۱۵۸۶م( ﺳﯿﺎح اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ رﺳﺎﻟﻪای از ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮو ﺑﻮری درﺑﺎرۀ
ﻧﻈﺎم ﺗﯿﮑﻮ ﺑﺮاﻫﻪ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻫﺠﻮم ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رواﺑــﻂ
ً
دﯾﺮﯾﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان ،در ﻋﻬﺪ ﺻﻔﻮی ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﺑﻤﺒﺌﯽ ،ﮐﻠﮑﺘــﻪ
َ
و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ا َو ْد ْه ٣ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ .اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻔﻮی
ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ و در ﻣﯿﺎﻧﮥ دﻫﮥ ۱۷۹۰م در ﻟﮑﻬﻨﻮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ و ﻣﯿﺮزا اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺣﺴﯿﻨﯽ رﺳــﺎﻟﮥ ﻣﻌـﺮاج
اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ او اﻫﺪا ﮐﺮد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری )داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﯿﮕﺮه ،ﻫﻨﺪ( ﺗﻮﺿﯿﺢ
داده اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﻫﻨﺪی-ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان راه ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﻧﺴﺨﻪای از ﮐﺘﺎب
رﺳﺎﻟﻪای در اﺛﺒﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﺟﺪﯾﺪ ٤در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻏﺮب ﻫﻤﺪان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و رﺳﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮی درﺑــﺎرۀ ﻧﺠــﻮم و
ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺳﺎﻟﻪ در ﺣﮑﻤﺖ ﺟﺪﯾــﺪ و آﻓــﺮﯾﻨﺶ ﺳــﺘﺎرﮔﺎن ٥ﮐــﻪ در ۱۸۵۱م ﺗــﺄﻟﯿﻒ ﺷــﺪه اﺳــﺖ در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
اوﻟﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ از رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﯿﺮزا ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻫﯿﺌﺖ در ۱۸۱۸م ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮد .ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻘﺎﻣﯽ درﺑﺎری داﺷﺖ و ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﺪ زﺑﺎندان ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺑﺨﺸــﯽ از
وﻇﺎﯾﻒ رﺳﻤﯽاش در درﺑﺎر ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ ٦.ﺟﯿﻤﺰ ﻟﯿﻤﻦ ﻣﺮﯾــﮏ ٧ﻣﺒﻠــﻎ ﻣﺴــﯿﺤﯽ آﻣﺮﯾﮑــﺎﯾﯽ در
اﯾﺮان ﻫﻢ در ﺳﺎلﻫﺎی ۱۸۳۵-۱۸۳۴م۱۲۵۰-۱۲۴۹/ق ﮐﺘﺎﺑﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد.
 .١ﮐﺎﻣﺮان ارﺟﻤﻨﺪ» ،ﻇﻬﻮر ﻣﺪرﻧﯿﺘﮥ ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﺮان ،ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم و اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ در اواﺳﻂ ﺳﺪۀ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﻫﺠﺮی/ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی« ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﻨﻔﺮد ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺎل  ،۱ﺷﻤﺎرۀ  ،۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۱ص  .۶۸- ۴۸م
۱۶۳۲ - ۱۵۸۳) Christoforo Borri .٢م( ﻣﻨﺠﻢ و رﯾﺎﺿﯽدان اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ در وﯾﺘﻨﺎم ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .م
 Awadh .٣ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺷﻤﺎل ﻫﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﻓﯿﺾآﺑﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪای ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬﻫﺐ در ﺳﺪۀ دوازدﻫﻢ و ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺮ آن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .م
 .٤ﻣﺘﻦ وﯾﺮاﺳﺘﮥ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت در ﻣﺠﻠﮥ ﻣﻌﺎرف )ﺳﺎل  ،۲ﺷﻤﺎرۀ  ،۲ﻣﺮداد -آﺑﺎن ،۱۳۶۳
ص  (۱۸۶- ۱۱۷ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .م
 .٥اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﮕﺎر ﻧﺎدری در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ و اﺑﺰار ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﺮان ،وﯾﺮاﺳﺘﮥ ﭘﻮرﺟﻮادی و وﺳﻞ  ،ﺗﻬﺮان  ،۱۳۸۲ص
 ۷۶- ۵۷ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .م
 .٦ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺟﺎذﺑﮥ ﺗﺠﺪد :واﮐﻨﺶﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﺮان و ژاﭘﻦ« ،ﯾﻮﺋﯿﭽﯽ اﯾﺴﺎﻫﺎﯾﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﻮﯾﺎن رﺿ ﻮاﻧﯽ ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ،
ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۲ص ) ۹۰- ۷۲ﺑﻪ وﯾﮋه ص  ۸۲-۸۱درﺑﺎرۀ ﻣﯿﺮزا ﻣﺴﻌﻮد( .م
۱۸۶۶ - ۱۸۰۳) James Lyman Merrick .٧م( اوﻟﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪ .م

 ٣-٢آﻣﻮزش :داراﻟﻔﻨﻮن و ورود ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر

١

ز داﻧﺶ دل ﭘﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎ ﺑﻮد
ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮد ﻫﺮ ﮐﻪ داﻧﺎ ﺑﻮد
ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﺲ از ورود ﻋﮑﺎﺳﯽ در دورۀ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه
ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ اﯾﺮان راه ﻧﯿﺎﻓﺖ .دورۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﺮای ورود ﮐﻠﯿﮥ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد.
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ داراﻟﻔﻨﻮن را ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اوﻟــﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴــﮥ آﻣــﻮزش ﻋــﺎﻟﯽ ﻏﯿــﺮ ﻣــﺬﻫﺒﯽ در اﯾــﺮان ﺑــﻮد.
رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎ،
زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺻﻨﻌﺖ )ﭼﺎپ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﺗﻠﮕﺮاف( و ﻫﻨﺮ )ﻧﻘﺎﺷــﯽ ،ﻣﻮﺳــﯿﻘﯽ ،ﺗﺌــﺎﺗﺮ(
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻬﺮام ﻣﯿﺮزا )۱۲۹۹-۱۲۲۰ق( ﺑﻨﺎ ﺷﺪ.
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻼن داراﻟﻔﻨﻮن ﭘــﺲ از داﻧﺶ آﻣــﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑـﺮای ﺗﮑﻤﯿــﻞ ﺗﺤﺼــﯿﻼت ﺑــﻪ اروﭘــﺎ ﺳــﻔﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺻﺪﻫﺎ ﻏﺮﺑﯽ
ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﯽ در داراﻟﻔﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪﻧﺪ.
در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺗﻼشﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ورود ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾــﺪ اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ ،اﻣــﺎ ﭘــﺬﯾﺮش آن در اﯾـﺮان
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﻮد .دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﻠﻤــﯽ
ﺑﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻮن ﻧﺠﻮم ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺗﻬﯿﮥ ﺗﻘﻮﯾﻢ و ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد .ﻋﻠﯿﻘﻠــﯽ
ﻣﯿﺮزا اﻋﺘﻀﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ )۱۲۹۸-۱۲۳۴ق( ﺷﺎﻫﺰادۀ ﻗﺎﺟﺎری ﮐﻪ رﺋﯿﺲ داراﻟﻔﻨﻮن و اوﻟــﯿﻦ وزﯾــﺮ ﻋﻠــﻮم
اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .ﮐﺘﺎب او ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻠﮏ اﻟﺴﻌﺎدة
ﮐﻪ در ۱۲۷۷ق ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺣﻤﻠﻪای ﺗﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮد.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ اروﭘﺎﯾﯽ در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﺑﻪ داراﻟﻔﻨﻮن ،اﺣﮑﺎﻣﯿﺎن درﺑﺎر و ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ آنﻫﺎ در
درﺑﺎر و ﻓﺮاﺗﺮ از آن اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﺰﺷﮏ اﺗﺮﯾﺸﯽ ،دﮐﺘﺮ ﯾﺎﮐﻮب ادوارد ﭘﻮﻻک۱۸۹۱-۱۸۱۸) ٢م( ﮐﻪ
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه و ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ داراﻟﻔﻨﻮن ﺑﻮد ،در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ اش ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان :ﮐﺸﻮر و
ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ درﺑﺎرۀ اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم در درﺑﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﻫﻤﺎن اﻋﺘﺒﺎری ﮐــﻪ اﺣﮑــﺎم ﻧﺠــﻮم دارد ،اﯾﻤــﺎن ﻧﯿــﺰ ﻫﻤﭽﻨــﺎن دارد ،ﻣﺎﻧﻨــﺪ اروﭘــﺎی
ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ .ﻣﻨﺠﻢ ﻃﺎﻟﻊ را اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺎﻋﺎت ﺳﻌﺪ و ﻧﺤﺲ را ﺑﺮای ﮐﺎری
 .١اﯾﻦ ﺑﯿﺖ از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺮ ﺳﺮدر داراﻟﻔﻨﻮن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

2. Jakob Eduard Polack

ورود ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻋﻬﺪ ﻧﺎﴏی

در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻧﺠــﻮﻣﯽ ﻏﺮﺑــﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔــﺮدم ﮐــﻪ در ﺳــﺪۀ
ﻧﻮزدﻫﻢ/ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎر ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃــﻮر ﺗﺼــﺎﻋﺪی رو ﺑــﻪ ﻓﺰوﻧــﯽ ﮔﺬاﺷــﺖ .اﯾــﻦﻫــﺎ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺠﻮم در اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ.
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ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ و دﻗﯿﻘﻪ ای ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﯾــﺎ ﺑــﻪ ﺷــﻬﺮ
وارد ﺷﻮد  ...ﻣﻨﺠﻤﺎن ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ ،روزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﯽ
از آن روزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺠﻤﺎن از زﯾﺞ ﻣﻨﺠﻢ ﻣﻌﺮوف ﻣﺮاﻏــﻪ و ﺟــﺪولﻫﺎی
ﻣﻨﺠﻢ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،ﮐﺎﺳﯿﻨﯽ ،ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮروز و اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞﻫﺎ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و ﻣﺎه
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« )ﭘﻮﻻک ،۱۸۶۵ ،ص .(۲۸۸-۲۸۷
ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺷﺎه و ﻣﺤﺼﻼن ﺑﺮﺗﺮ داراﻟﻔﻨﻮن ﺑﻪ اروﭘﺎﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﻫﻤﺰﻣــﺎن
ﻋﻠﻤﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﺗﺪرﯾﺲ در داراﻟﻔﻨﻮن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻄﺎﯾﯽ ١در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
دار
» ﺳﻦ ﮐﻢ ﻣﺤﺼﻼن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺿﺮر آنﻫﺎ ﺑﻮد .در ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ رﯾﺸﻪ ِ
ـﺮدان ارﺷــﺪ وﺟــﻮد داﺷــﺖ ،از
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس واﺑﺴــﺘﮕﯽﻫﺎی ﺧـ
ـﺎﻧﻮادﮔﯽ دوﻟﺘﻤـ ِ
ِ
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺟﻮان ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪن در ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻧﺨﺒﮕــﺎن
ﻣﺴﻦﺗﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﯽﺷــﺪ .ﻧﺨﺒﮕــﺎن ﺣــﺎﮐﻢ ،از ﺟﻤﻠــﻪ ﺷــﺎﻫﺎن ﻗﺎﺟــﺎر ،از اﺳــﺘﺨﺪام
ﻣﺸﺎوران و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺟــﻮان
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدۀ اروﭘﺎ .ﺑﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻬﺎرتﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ
واﺳﻄﮥ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺻﺮف ﺑﻪ
ﻓﻨﻮن و ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺮزا
ﻣﺤﻤﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﺑﭙﺮدازد ،ﺑﺎﯾﺪ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ای در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻣﯽداﺷﺖ«.
ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﺤﺘﻮم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن اﻏﻠــﺐ در ﺣﻮزهﻫــﺎﯾﯽ ﺑــﻪ ﮐــﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ آنﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ ْ
ﺧﺎص ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ﺑــﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺟﻮان از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس و رﺟﺎل ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دهﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﻮد در
ﺣﺮﻓﻪﻫﺎی ﻟﺸﮑﺮی و اداری ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺸــﺎﻏﻞ ﻓﻨــﯽ در اروﭘــﺎ آﺑﺮوﻣﻨــﺪ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎر
ﻣﯽ آﻣﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﮥ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ در اﯾﺮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻨﯽﺷﺎن ،ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺸﻮری و ﻟﺸــﮑﺮی را ﺑــﻪ ﺣﺮﻓــﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ
آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ و ﺗﺨﺼﺼﺸﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ )ﻋﻄﺎﯾﯽ.(۱۹۹۲ ،
ً
ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﻔﻨﻮن ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره وارد ﮐﺸﻮری ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪارس ﺳﻨﺘﯽاش ﺗﻤﺎﻣﺎ زﯾﺮ ﻧﻈــﺮ
ً
روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺻﺮﻓﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮد .ﺑﺪون ﭘﯿﺸــﯿﻨﮥ ﻻزم ﺑــﺮای ﺑﺤــﺚ درﺑــﺎرۀ اﯾــﻦ ﺗﺤــﻮل ﺷـﺮاﯾﻂ
ِ
 .١ف .ﻋﻄﺎﯾﯽ» ،اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اروﭘﺎ۱۳۲۳- ۱۲۲۵ ،ق« ) ،(The Sending of Iranian Students to Europe, 1811-1906
رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮی ،داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،ﺑﺮﮐﻠﯽ )آﻣﺮﯾﮑﺎ( ،۱۹۹۲ ،ص .۱۹۲

 .٣ﻣﻨﺠﻤﺎن اﯾﺮاﻧ در ﻋﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮی

ورود ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻋﻬﺪ ﻧﺎﴏی

دﺷﻮاری ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻧﺠﻮم ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﻧﺠﻮم ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳــﺒﮥ ﺗﻘــﻮﯾﻢ ﻗﻤــﺮی
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .از اﯾﻦ رو ،در ﻣﻮرد ﻣﺎه ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﺑــﻪ ﺟﻨﺒــﮥ زﻣــﺎﻧﯽ و ﻧــﻪ ﻓﻀــﺎﯾﯽ آن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری از ﺳﻄﺢ ﻣــﺎه ﺑﺮاﯾﺸــﺎن اﻫﻤﯿﺘــﯽ ﻧﺪاﺷــﺖ .ﯾﮑــﯽ از ﺳــﺆاﻻت
ً
ا ﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﻔﻨﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐــﺮد ،اﻟﺒﺘــﻪ اﮔــﺮ واﻗﻌــﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 ١-٣ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ ،ﻣﻨﺠﻢ درﺑﺎر و ﻣﻌﻠﻢ داراﻟﻔﻨﻮن

ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻧﺠﻢ اﻟﺪوﻟﻪ )۱۳۲۶-۱۲۵۹ق( در اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺘﻮﻟــﺪ ﺷــﺪ .ﭘــﺪرش آﺧﻮﻧــﺪ ﻣــﻼ
ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ رﯾﺎﺿﯽدان ﻧﺎﻣﺪاری ﺑﻮد .ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ در ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪرش در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻤﻠﻮ از ﻋﻠﻢ و
ً
داﻧﺶ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم ﺑﺰرگ ﺷﺪ  .اﻋﺘﻀﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟــﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫــﺎی ﻋﻠﻤــﯽ ﻣــﻼ
ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از او دﻋﻮت ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش ]از اﺻﻔﻬﺎن[ ﺑﻪ ﺗﻬــﺮان ﻧﻘــﻞ ﻣﮑــﺎن ﮐﻨــﺪ .در
ﺗﻬ ـﺮان ﺑــﻪ واﺳــﻄﮥ داﻧــﺶ ﻋﻠﻤــﯽ و ﺗﺠﺮﺑــﮥ
ﻣــﻮﻓﻘﺶ در ادارۀ داراﻟﻔﻨــﻮن ﺑﺴــﯿﺎر ﻣــﻮرد
اﺣﺘﺮام ﺑﻮد .ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟــﻪ ﻣﺤﺼــﻞ
داراﻟﻔﻨﻮن ﺷﺪ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﻋﻠﻮم
ﺟﺪﯾــﺪ اروﭘــﺎﯾﯽ را از ﻣﻌﻠﻤــﺎن اروﭘــﺎﯾﯽ
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .داﻧﺶ رﯾﺎﺿﯽاش اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و
ﺑﺎ ﻧﺠﻮم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ.
در ﺑﯿﺴــــﺖ و دو ﺳــــﺎﻟﮕﯽ ﻣــــﺪرس
رﯾﺎﺿﯿﺎت داراﻟﻔﻨﻮن ﺷﺪ .او ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﮐﻤﺒـــﻮد ﮐﺘﺎب ﻫـــﺎی آﻣﻮزﺷـــﯽ در ﻫﻤـــﮥ
رﺷــﺘﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷــﯽ در داراﻟﻔﻨــﻮن ﺷــﺪ.
اﻋﺘﻀﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ اﺻـﺮار داﺷــﺖ ﮐــﻪ ﭼﻨــﯿﻦ
ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﻮد
و ﺑــﻪ ﺧﻮاﺳــﺖ او ،ﻧﺠﻢ اﻟﺪوﻟــﻪ ﺷــﺮوع ﺑــﻪ
ﻧﮕــﺎرش ﮐﺘﺎبﻫــﺎی درﺳــﯽ ﮐــﺮد؛ ﻫــﻢ در
ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ ،ﻣﻨﺠﻢ درﺑﺎر ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧــﻮدش ﺗــﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐــﺮد و
ﺷﺎه ،ﺣﺪود ۱۳۰۷ق )ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن(
ﻫــﻢ در رﺷــﺘﻪﻫﺎی ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎ،

٣٣

٣۴

ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ،آﻣﺎرﮔﯿﺮی و ﻓﻨﺎوری .ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ او ﺗــﺎ ﺑﯿﺴــﺖ و ﻧــﻪ
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺘﺎب ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد.
)ص(
ﯾﮑﯽ از ﻧﻮآوری ﻫﺎی ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ در ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮدن ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺠﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺗﻘــﻮﯾﻢ
ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻮد .او ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺠﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﻤﺴﯽ ﺟﺪﯾــﺪ ﺗﻌﯿــﯿﻦ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺟﻼﻟﯽ و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠــﺮی ﺷﻤﺴــﯽ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷــﻮد .او در
ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻣﻄﻠﺒﯽ درﺑﺎرۀ ﺳﯽ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه در ﺳﺎل  ۸۰۸ﺟﻼﻟــﯽ ،ﺗــﺎرﯾﺦ
ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ...» :ﺳﺎل  ۱۲۵۶ﻫﺠــﺮی ﺷﻤﺴــﯽ« .ﭼﻨــﺎن ﮐــﻪ در ﺗﻘــﻮﯾﻢ ﺳــﺎل
۱۲۹۱ق اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺎر در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﻐﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ:
»در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ از ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻫﺮ ﮐﺲ در اﺻﻔﻬﺎن ﯾﺎ ﺗﻬﺮان ﻓﻨﻮن رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﺠﻮم اﯾﺮاﻧﯽ
و ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﻓﻨﻮن ﻏﺮﯾﺒﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﺸﺄ و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪاش در ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺮﺣﻮم واﻟﺪ
١
ﺑﻮده و از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده ،ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﯾﺎ ﺑﺎواﺳﻄﻪ«.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻧﺠﻢ اﻟﺪوﻟﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﺎ ﺗﻘــﻮﯾﻢ ﻣـﯿﻼدی ﺑــﻮد .او در
رﺳﺎﻟﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﮥ )ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ،ﺗﻬﺮان۱۳۲۱ ،ق( ﺧﻮد ﺟﺪولﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﺳــﺘﻮرﻫﺎی ﺳــﺎده ﺑــﺮای ﺗﺒــﺪﯾﻞ
ﺗﻘﻮﯾﻢﻫﺎ آورده اﺳﺖ.
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ ﺷﺪ .در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻔﺮی
ﺑﻪ اروﭘﺎ ،ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪی درﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮای ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ آورد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ آن را
ً
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ .ﻧﺠﻢ اﻟﺪوﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ از روی ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﮐــﻪ آﺳــﻤﺎن ﻧــﺎم داﺷــﺖ ،ﺑــﻪ ﺷــﺎه درس ﻣــﯽداد.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ او ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪ ،ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﺴــﺨﮥ ﻣﻌــﺪود از آن ﺑـﺮای ﺑـﺮادرش ﻓﺨﺮاﻟﺪوﻟــﻪ
)۱۳۳۳-۱۲۶۱ش( و ﻇﻞاﻟﺴﻠﻄﺎن )۱۲۹۶-۱۲۲۹ش( ،ﺣﺎﮐﻢ اﺻﻔﻬﺎن ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎر در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻘﻮﯾﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﺠﻮم
رﺻﺪی ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد .او ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﻮر زﻫــﺮه ]از ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺧﻮرﺷــﯿﺪ[ در ﺳــﺎل
۱۲۹۱ق )۱۸۷۴م( را رﺻﺪ ﮐﺮد ٢.اﯾﻦ رﺻﺪ در زﻣﺎﻧﯽ رخ داد ﮐــﻪ ژﻧـﺮال اﺷــﺘﺎﯾﺒﻨﯿﺘﺰﮐﯽ از ﻫﯿﺌــﺖ اﻋﺰاﻣــﯽ
روﺳﯿﻪ در ﺗﻬﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ در ﮐﺘﺎب ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻨﺠﻮم ﺧﻮد درﺑﺎرۀ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»در  ۲۸ﺷﻮال ﺳﺎل  ۱۲۹۱ﺑــﺎز زﻫــﺮه از روی آﻓﺘــﺎب ﮔﺬﺷــﺖ و در ﻫــﺮ ﺟــﺎ رؤﯾــﺖ ﺷــﺪ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ در ﻃﻬﺮان ﭼﻨﺪ ﻧﻔــﺮ ﻣــﻨﺠﻢ از ﺑــﺮﻟﻦ آﻣﺪﻧــﺪ و در روی ﺑــﺎم
 .١اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل و ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺑﻌﺪی و ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﻗﻤﯽ در اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از دو ﻣﻘﺎﻟﮥ » ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﻗﻤﯽ« و
»ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ« ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻓﺮﯾﺒﺎ ﭘﺎﯾﺮوﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﺠﻠﮥ ﻧﺠﻮم ،ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ) ۱۸۹ﺷﻬﺮﯾﻮر  ،۸۸ﺷﻤﺎرۀ  ،۱ص  (۵۵- ۵۳و ۱۹۲
)دی  ،۱۳۸۸ﺷﻤﺎرۀ  ،۴ص  (۵۵- ۵۴اﺳﺖ .م
 .٢ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ رﺳﺎﻟﻪای ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺘﺎرۀ زﻫﺮه در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺖ )ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۱۹۶ف ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان( .ﻣﺘﻦ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ
در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ زﻫﺮه ﻣﺮادی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﺬر ﺳﯿﺎرۀ زﻫﺮه در ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺠﻮم ﺷﻬﺮری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .م

ً
ً
 .١اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ از ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺑﺮﻟﯿﻨﯽ ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد .ﻇﺎﻫﺮا آنﻫﺎ ﺗﻠﺴﮑﻮ ﭘﯽ ﺑﺮای رﺻﺪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾ ﺮاﻧﯽ در ﺗﻬﺮان ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ از آﻧﺠﺎ ﮔﺬر زﻫﺮه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .م
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ورود ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻋﻬﺪ ﻧﺎﴏی

ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑــﺎغ ﺳﭙﻪ ﺳــﺎﻻر اﺳــﺒﺎﺑﯽ ﻧﺼــﺐ ﻧﻤــﻮده ﺑﻮدﻧــﺪ و ﺣﻘﯿــﺮ در ﺧــﺪﻣﺖ ﻣﺮﺣــﻮم
اﻋﺘﻀﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ و ﻣﺮﺣﻮم ﭘﺪرم ﻋﺒﻮر زﻫﺮه از روی ﻗﺮص آﻓﺘﺎب را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدم و از روی
اﯾﻦ ﻋﺒﻮر اﺧﺘﻼف ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﺎﺻﻠﮥ آﻓﺘﺎب را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺑﻖ
١
رﻓﻊ ﺷﺪ«.
اوﻟﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻬﻢ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﮥ دوﻟﺘﯽ ﮔﺴﯿﻞ ﻫﯿﺌﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺻﺪ ﻋﺒﻮر ]زﻫﺮه
از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ[ در ﺳﺎل ۱۸۷۴م ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ،ﺟﺰاﯾﺮی در اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ،ﺟﺰاﯾﺮی در
زﻻﻧﺪﻧﻮ ،ﻣﻮرﯾﺲ )اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ( ،اﺻﻔﻬﺎن و اﻷﻗﺼﺮ )ﻣﺼﺮ( اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﯿﺌﺖ اﻋﺰاﻣﯽ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﻮد :ﻋﮑﺎس ﮔﻮﺳﺘﺎو ﺗﺌﻮدور ﻓﺮﯾﭻ ،ﻣﻨﺠﻢ ارﻧﺴﺖ ِﺑ ِﮑﺮ و دو
ﻋﮑﺎس دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﺷﺘﻮﻟﺘﺰ )ﺟﻐﺮاﻓﯽ دان آﻟﻤﺎﻧﯽ( و ﻫﻮﮔﻮ ﺑﻮﺧﻮاﻟﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑــﺎ ﻗﻄــﺎر از
ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﺗﺴﺎرﯾﺘﺴﯿﻦ )وﻟﮕﺎﮔﺮاد ﮐﻨﻮﻧﯽ( و از آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺨﺎر ﺑﻪ ﺳﻤ ﺖ ﺟﻨــﻮب
وﻟﮕﺎ و آﺳﺘﺎراﺧﺎن و از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﻪ رﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﺎرواﻧﯽ دارای  ۴۸اﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﻓﺘﻨﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺷﺎه ،ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن اداﻣﻪ دادﻧﺪ و در ﺑﺎﻏﯽ ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺳــﺎﮐﻦ
ﺷﺪﻧﺪ و اﺑﺰارﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﯾﮑﯽ از ﻋﮑﺲﻫﺎ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷــﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮ در آوردن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﯿﺌﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﯽﺷﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ واﻗﻌﮥ آن ﺳﺎل ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آزﯾﺘﺎ و اﻟﻤﺎر زاﯾﺒﻞ ٢ﺣﺎوی  ۱۲ﻋﮑﺲ از اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ .ﺑﺠــﺰ ﻋﮑﺲﻫــﺎﯾﯽ از اﻋﻀــﺎی
ﮔﺮوه ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﺸﺎن و ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺤﻠﯽ ،ﭼﻬﺎر ﻋﮑﺲ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ،ﺷﺎﯾﺪ
زﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﻋﮑﺲﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣــﮥ ﻣﺼــﻮر ٣ﻣﻨﺘﺸــﺮ
درﺑﺎرۀ ﮔﺮوه اﻋﺰاﻣﯽ ،ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ ِ
ﺷﺪه ﻫﻮﯾﺖ ﭼﻬﺎر ﻋﻀﻮ ﯾﺎدﺷﺪۀ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻼوۀ ﻫﻮﻟﺘﺰر را ﺑﺮای ﻣــﺎ ﻧﻤﺎﯾــﺎن ﻣﯽﮐﻨــﺪ .ارﻧﺴــﺖ ﻫــﻮﻟﺘﺰر
ﻋﮑﺎس ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻌﺎل دراﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺻﻔﻬﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد.

٣۵

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۲ﻣﺤﻞ رﺻﺪ ﻋﺒﻮر زﻫﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ اﻋﺰاﻣﯽ آﻟﻤﺎن در اﺻﻔﻬﺎن )از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آزﯾﺘﺎ و اﻟﻤﺎر زاﯾﺒﻞ(
٣۶

اوورس ١درﺑﺎرۀ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑــﺎ اﻋﻀــﺎی
در ﮔﺰارش ﻋﻠﻤﯽ ِ
ﮔﺮوه اﻋﺰاﻣﯽ و اﻫﺪاف آنﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ:
» اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﺷﺎه از ﮔﺮوه اﻋﺰاﻣﯽ اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧــﺪ و از ﻫــﯿﭻ ﺣﻤــﺎﯾﺘﯽ درﯾــﻎ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮔﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﮔــﺮوه را ﺗــﺎ
اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻤﺮاﻫﯽ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﮔﺮوه
را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﺷﺎه و ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺼﺐ و ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮔﺮوه اﻋﺰاﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم«.
اوورس ) (۱۸۹۸اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﮑﺲﻫــﺎی ﮔــﺮوه اﻋﺰاﻣــﯽ
اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺰارش ِ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻣﻬﺘﺮ ﻣﻨﺠﻤﺎن اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺤﻠﯽ از
اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮای رﺻﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪۀ ﻧﺠﻮﻣﯽ رخ داده در ﻋﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺎوری
ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧــﺪ .در ﮔــﺰارش ﯾﺎدﺷــﺪه ،اﺷــﺎرات ﻣﻌــﺪودی ﺑــﻪ ﺑﺮﺧــﯽ از
اﺑﺰارﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:

اوو رس ،ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای رﺻﺪ ﮔﺬر زﻫﺮه در ﺳﺎل ۱۸۷۴م
۱۹۱۵ - ۱۸۳۸) Arthur Auwers .١م( آرﺗﻮر ِ
و ۱۸۸۲م ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن اﻋ ﺰام ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﻮد او ﻫﻢ ﮔﺬر اول را در اﻻﻗﺼﺮ ﻣﺼﺮ و ﮔﺬر دوم را در ﭘﻮﻧﺘﺎ ِآرﻧﺎس ﺷﯿﻠﯽ رﺻﺪ ﮐﺮد .او در
ﺳﺎل ۱۸۹۸م ﮐﻠﯿﮥ ﮔﺰارشﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺻﺪﻫﺎ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺷﺶ ﺟﻠﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﺬر زﻫﺮه  ۱۸۷۴و ۱۸۸۲م،
ﮔﺰارش رﺻﺪﻫﺎی ]ﻣﻨﺠﻤﺎن[ آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .م
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»در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻋﺪۀ اﻧﺠﺎم ﻣﺸــﺎﻫﺪات ﻣــﻨﻈﻢ
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در اﺻﻔﻬﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎس ﻗﺪرداﻧﯽ
از ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮوه اﻋﺰاﻣﯽ در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ
و دوران اﻗﺎﻣﺖ در اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧــﺪ،
ﯾﮏ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ و دو دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺑــﻪ آﻗــﺎی ﻫــﻮﻟﺘﺰر
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪ«.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﺠﻤﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮده ،واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ً
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻮد،
ً
ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﭼﻮن در آن روز و دﻗﯿﻘﺎ در ﻟﺤﻈﮥ
ً
ﻋﺒﻮر زﻫﺮه ]از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ[ آﺳــﻤﺎن ﮐــﺎﻣﻼ
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
دﻗﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ۲۴
ﺷﯿﺸﻪ ﻋﮑــﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧــﺪ ﮐــﻪ ﻫﯿﭽﮑــﺪام ﮐﯿﻔﯿــﺖ
)اوورس.(۱۸۹۸ ،
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ِ

٣٧

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

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۴اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ رﺻﺪ ﮔﺬر زﻫﺮه در اﺻﻔﻬﺎن در ۱۲۹۰ق )از
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آزﯾﺘﺎ و اﻟﻤﺎر زاﯾﺒﻞ(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۵ﻣﻬﺘﺮ ﻣﻨﺠﻤﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ۱۲۹۰ق )از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آزﯾﺘﺎ و اﻟﻤﺎر زاﯾﺒﻞ(

٣٨

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ رﺳﺎﻟﻪای ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾــﺪ ﺑــﻪ ﻧــﺎم ﻗــﺎﻧﻮن ﻧﺎﺻــﺮی اﺳــﺖ
)ﺗﺼﻮﯾﺮ  (۶ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻠﯽ ﻗﻠﯽ ﻣﯿﺮزا وزﯾﺮ آﻣﻮزش ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺼــﺎوﯾﺮ
ﺟﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ دارد.
ّ
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺣﺮﮐﺖ ﻣــﺎه ،ﻗﻄـﺮ ﻇــﺎﻫﺮی ،اﻫﻠــﮥ ﻣــﺎه )ﺗﺼــﻮﯾﺮ ،(۶
ﻣﺪارﻫﺎ ،دﻫﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎه ،ﻣﺎهﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و اﺧﺘﻔﺎء ﺳﯿﺎرات ﭘﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
ً
از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ از آﺛﺎر ﻣﻨﺠﻤﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﻠﻊ ﺑــﻮده
اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻄﻬﻮر ١اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﻬﻢ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
» ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺷﺮﻗﯽ از ﻋﻠﻢ ﻏﺮﺑﯽ روﯾﮕﺮدان ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی آن واﮐﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺧﻮد را از ﯾﺎد ﺑﺒﺮﻧﺪ و اﯾﻦ از آﺛﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در آن روزﮔﺎر
ﻫﻮﯾــﺪا اﺳــﺖ (۱) :رﺳــﺎﻟﻪ در اﺣــﻮال ﻣﻠــﮏ ﻓﺮﻧــﮓ و ﻫﻨﺪوﺳــﺘﺎن )ﺑــﻪ ﻓﺎرﺳــﯽ( از
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ) ٢د ۱۷۹۰م۱۲۰۴/ق( (۲) ،رﺳﺎﻟﻪ در
ﻫﯿﺌﺖ ﺟﺪﯾﺪ از اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺣﺴــﯿﻨﯽ (۳) ،ﻣﺠﻤﻮﻋــﮥ ﺷﻤﺴــﯽ از اﺑــﻮاﻟﺨﯿﺮ ﺑــﻦ ﻣﻮﻟــﻮی
ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ (۴) ،ﻣﻔﺘﺎح اﻷﻓﻼک از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ«.
ﻧﺴﺨﻪای از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ام .ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﯽ درﺑﺎرۀ دﻫﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎه و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎ آﺗﺸﻔﺸﺎنﻫﺎی زﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻼوۀ ﺟﺪوﻟﯽ
ً
ﺣﺎوی ارﺗﻔﺎع و ﻧﺎم دوازده دﻫﺎﻧﮥ ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻮد ﻧﺠﻢ اﻟﺪوﻟﻪ آنﻫﺎ را رﺻﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﮥ
ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﯾﮏ دﻫﺎﻧﮥ ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ از ﺷﮑﻞ دﻫﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎه را آن
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﺴﮑﻮپ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
1. Mathur, M. N., 1985, “Qanun-i Nasiri. A Persian treatise on modern astronomy”, Studies in History of Medicine
& Science, IX, 153-159.

 .٢اﯾﻦ ﻓﺮد رﺳﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻫﯿﺌﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﮕﺮﯾﺰی« دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ دﻫﮕﺎﻫﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و در ﭘﺎﯾﮕﺎه
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ) .(www.ical.irم
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۶دو ﺻﻔﺤﻪ از ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﺻﺮی ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ

ﻧﺠﻢ اﻟﺪوﻟﻪ در ۱۳۲۶ق ﭘﺲ از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﺪرﯾﺲ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ،
ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ،ﻧﺠﻮﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻬﯿﮥ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ ،ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی،
ً
١
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻋﻠﻮم ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﺠﻮم از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ.
 ٢-٣ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﻗﻤ  ،داﻧﺸﺠﻮی ﻧﺠﻮم در ﭘﺎرﯾﺲ و ﺑﺮوﮐﺴﻞ

دوﻣﯿﻦ ﭼﻬﺮۀ ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ورود ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﻗﻤﯽ )۱۳۳۸-۱۲۵۰ق ،ﺗﺼﻮﯾﺮ
 (۷اﺳﺖ .او ﭘﺲ از دو ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ در داراﻟﻔﻨﻮن ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﺎﺻﺮی ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ۱۲۷۴ق ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ۳۹داﻧﺸﺠﻮی اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
اﻣﯿﺮ ﻧﺎﻇﻢ ﮔﺮوﺳﯽ ،ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻮد .ﻗﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺠﻮم در ﭘﺎرﯾﺲ ﮔﻤﺎرده
ﺷﺪ .او در ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻠﯽﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺳﻮرﺑﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﺤــﺖ راﻫﻨﻤــﺎﯾﯽ رﺋــﯿﺲ
رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﭘﺎرﯾﺲ ،اورﺑﻦ ژان ژوزف ﻟﻮورﯾﻪ )۱۸۷۷-۱۸۱۱م( درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻗﻤﯽ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸــﺠﻮی
ﻧﺠﻮم در ﮔﺮوه اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﻮد و او را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
آورد .ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﮋﯾﮏ رﻓﺖ.
 .١ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ » ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎم ورود ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان« ﻧﻮﺷﺘﮥ اﻣﯿﺮ ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮی ،ﻣﯿﺮاث
ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،۸ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۴ص  .۱۱۷- ۹۵م

٣٩

۴٠

در ﻃﻮل ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺳﯿﺎرکﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻮزۀ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪاری
ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ۱۸۶۰م ﮔﺮوﻫﯽ از
ﻣﻨﺠﻤﺎن در رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﻪ ﻗﻤﯽ ﻫﻢ در
ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮده ﺳﯿﺎرﮐﯽ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ۶۱
َد ِﻧﯿﯽ  ١ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺪی در
رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﭘﺎرﯾﺲ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ﺟﯿﻤﺰ ﻟﻮﮐﻮ ٢از رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﭘﺎرﯾﺲ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻟﻮورﯾﻪ
َ َ
اﯾﻤﺒﻞ ﮔ ّﯿﻮ ٣ﻧﺎم
در ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ اش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
٤
دارد«َ .
اﺷﻤ ﺪل در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎم ﺳﯿﺎرکﻫﺎ ﻧﺸﺎن
داده اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺳﯿﺎرک را ﻣﻨﺠﻢ آﻣﺎﺗﻮر
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﺮﻣﺎن ﮔﻮﻟﺪﺷﻤﯿﺖ ٥در ﭘﺎرﯾﺲ
ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ و او ﻫﯿﭽﮕﺎه در اﺳﺘﺨﺪام
رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۷ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﻗﻤﯽ ﻣﻨﺠﻢ درﺑﺎر ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در دورۀ اﻗﺎﻣﺘﺸﺎن در اروﭘﺎ در
ﺷﺎه در ﺣﺪود ۱۲۸۶ق )ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن(
دوﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮥ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﮐﻮروآزﯾﻪ ٦ﺑﻮد.
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﻗﻤﯽ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
»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
ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ او ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺸﻨﻮدی و رﺿﺎﯾﺖ را از او دارﻧﺪ و ﺗﺮﻗﯿﺎت زﯾﺎد در ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ اوﻗﺎت ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﺧــﻮد اﺳــﺒﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺼــﻮص ﺑــﺮای
رﺻﺪ ﮐﺮدن ﻻزم دارد و در رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای او ﻣﻬﯿﺎ ﻧﺒﻮد«.
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﻧﺎﺻﺮاﻟﻤﻠﮏ ،وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﯾﺮان در ﻟﻨﺪن ،ﺑﻪ
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

ورود ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻋﻬﺪ ﻧﺎﴏی

ﻗﻤﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﻗﻤﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ را در ﺧﻮد ﭘﺮورش دﻫﺪ ﭼﻮن او ﭼﻨﺪﯾﻦ
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
اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ و ﺑﺪﺷﮕﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻗﻤﯽ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت در رﺷﺘﮥ ﻧﺠﻮم ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴــﯿﺎری از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮاﻧﯽ آن دوره ،دﯾﭙﻠﻤﺎت ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﺑــﻪ اﯾـﺮان ﻟﻘــﺐ ﺧــﺎن و درﺟــﮥ
ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻌﺎون ادارۀ ﺗﻠﮕﺮاف ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه او را از اﯾﻦ ﺳﻤﺖ اﺧــﺮاج
ً
ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪا ﻟﻘﺐ ﻣﺸﯿﺮ اﻟﻮزرا ﺑﻪ او اﻋﻄﺎ ﺷﺪ و ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎن ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐــﺎردار و
ﮐﻨﺴﻮل ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﻓﺮﺳﺘﺎد .او ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺴــﻮل در ﺗ ﺮاﺑــﻮزان ﺧــﺪﻣﺖ ﮐــﺮد .در دورۀ ﺗﺼــﺪی
ﺳﻌﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺮ وزارت ﺗﺠﺎرت ،او ﻟﻘﺐ ﻣﺸﺎور اﻟﻤﻠﮏ ﮔﺮﻓﺖ و رﯾﺎﺳﺖ دادﮔﺎه ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ اﺧﺘﻼﻓــﺎت
ﺗﺠﺎری را ﻋﻬﺪهدار ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺧﺪﻣﺖ در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪ و در ۱۳۳۸ق درﮔﺬﺷﺖ.
ﻗﻤﯽ در دوره ای ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ادارۀ ﺗﻠﮕﺮاف ﺑــﻮد ،ﺑﯿﻬــﻮده ﮐﻮﺷــﯿﺪ ﺗــﺎ ﺷــﺎه را ﺑــﺮای ﺳــﺎﺧﺖ ﯾــﮏ
رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ .او اﺑﺰارﻫﺎی رﺻﺪی و ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺑﺮج ﺷــﻤﺲاﻟﻌﻤﺎره
در ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه او را ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﺎه درﺑﺎرۀ ﺷــﮕﻔﺘﯽﻫﺎی
ﻧﻬﻔﺘﻪ در آﺳﻤﺎن ﺷﺐ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﻼش ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﺎه را ﺑﻪ ﺑﻨﺎی رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ راﺿﯽ ﮐﻨﺪ .در ﯾﮑﯽ
از آن ﺷﺐﻫﺎ ﻗﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﺎه ﮔﻔﺖ:
» ﻗﺒﻠﮥ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دوام ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺪاﻟﺖﻣﺪارﺷﺎن ﺑﺮﻗﺮار .ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﮐﺮ
ﺟﺎن ﻧﺜﺎر ،در ﻇﻞ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺷﺎه ﺑﻠﻨﺪاﺧﺘﺮ و ﻣﻮاﻫﺐ دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﮥ اﯾﺮان ،ﺳﺎلﻫﺎ در دﯾﺎر ﻓﺮﻧﮓ و
در ﻣﺪرﺳﮥ ﭘﻠﯽﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﺗﻠﻤﺬ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺠﻮم ﭘﺮداﺧﺘﻪام .در اﺑﻨﯿﮥ ﺑﺰرگ ﻋﻠﻤــﯽ ﻓـﺮاﻧﺲ و
ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر و رﺻﺪ ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﻣﺪرﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪام .اﯾﻨﮏ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻓﺮض ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺟﺒﺮان اﯾﻦ
اﻟﻄﺎف ﮐﻨﻢ .ﻗﺒﻠﮥ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻼد ﻓﺮﻧﮓ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺻﺪ و ﺗﺘﺒﻊ
در اﺣﻮال ﺛﻮاﺑﺖ و ﺳﯿﺎرات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و آن را ﻣﺎﯾﮥ ﻓﺨــﺮ و ﺟــﺎه ﺧــﻮد و ﻣﻤﻠﮑﺘﺸــﺎن
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻧﺎم ﺷﺎﻫﺎن را ﺑﺮ آن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺟﺎن ﻧﺜﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم از ﺧﺰاﻧﮥ دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﭼﺎﮐﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن رﺻﺪﺧﺎﻧﻪای در ﻧﺰدﯾﮑﯽ داراﻟﺨﻼﻓﮥ ﺗﻬـﺮان ﺑﻨــﺎ ﮐــﻨﻢ و
ادوات و اﺳﺒﺎب ﺟﺪﯾﺪۀ رﺻﺪ را ﺑﻪ اﯾﺮان آورم و ﺟﻤﻌﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎر در آن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﻣﯿﻤﻮن اﺛﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺰﯾﻦ ﺷﻮد و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮدازﯾﻢ و از ﮐﺎر در رﺻــﺪﺧﺎﻧﮥ
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
در ﺑﻼد او از اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ از ﺑﻼد دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ«.

۴١

۴٢

ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﭘﺎﺳﺦ داد:
»ﻣﺸﺎوراﻟﻤﻠﮏ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﺟﻮاﻧﯿﺪ و ﺧﺎم و ﺗﺎزه از ﻓﺮﻧﮓ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ و دﻣﺎﻏﺘﺎن ﻫــﻮای
ﺑﻼد اﺟﻨﺒﯽ دارد .ﻓﯽ اﻟﺤﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﺳـﺮاف
روا داﺷﺖ ﺟﻮان .در ﮐﻞ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺤﺮوﺳﻪ ﮐﺮور ﮐﺮور ﺧﺮج زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن و ﭼــﺎﮐﺮان
درﺑﺎر و ﺟﻤﺎﻋﺖ رﻋﯿﺖ و ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی دول ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ و ﻫﺮ روز ﺟﺰ ﻟﻌﻨﺘﯽ از
ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﻧﻪ! ﻣــﺎ را ﻧﯿــﺎزی ﺑــﻪ اﺳــﺒﺎب
ً
ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺗﻔﺮج آﺳﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﻮل را ﺧﺮج ﻫﻮا ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ ﺑﺎر
و ﺑﻨﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﺎزم ﺑﻐﺪاد ﺷﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﻨﺴﻮﻟﯽ آن دﯾﺎر
ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ ﻧﻪ در ﮐﺎر ﻫﻮا«.
در اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺷﺮح دﯾﺪارش از ﻟﻨﺪن و ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﻪ رﺻــﺪﺧﺎﻧﮥ ﺳــﻠﻄﻨﺘﯽ آن
ً
ﺷﻬﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻧﺠﻮﻣﯽاش:
»ﺑﻌﺪ رﻓﺘﯿﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ .وﻟﯿﻌﻬﺪﻫﺎ و زنﻫﺎﯾﺸﺎن وداع ﮐﺮده رﻓﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ رﺻــﺪﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮوم .رﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺪرﺳﮥ ﺑﺤﺮﯾﻪ .ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺳﺒﺎب وﺳﻂ ﻣﯿﺪان
ﺑﻮد ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻃﻔﺎل ﺑﺤﺮی ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻖ ﻋﻤﻞ ﯾﺪی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻗﺪر ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺷــﺎﮔﺮد
ﺑﺤﺮی ﻫﻢ ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ ،ﻗﺪری ﻣﺸﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺳﻮار ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﺷﺪه
رﻓﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﺑﺮج رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ]ﮐﻪ[ روی ﺗﭙﮥ ﺑﻠﻨﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﻠــﻪﻫﺎی ﺳــﻨﮕﯽ دارد ]و[
دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮی ﺑﺮج ﻣﺎﻧﻨﺪی ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺑﺮج را ﺑﺎ اﺳــﺒﺎب ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨــﺪ
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ دورﺑﯿﻦ ﺣﺮﮐــﺖ ﻣﯽﮐﻨــﺪ .ﻣﻨﺠﻢﺑﺎﺷــﯽ ﻣﻌﺮوﻓــﯽ دارد ﮐــﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻓﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻮن ﺑﻪ ﻫﻮا رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﺴــﯿﺎر ﺧـﻮ ﺑﯽ ﺑــﻪ ﺷــﻬﺮ ﻟﻨــﺪن و
١
اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﮥ ﺗﺎﯾﻤﺰ داﺷﺖ«.
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ واﻗﻊ در ﮔﺮﯾﻨﻮﯾﭻ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ِﺳﺮ ﺟﻮرج
ﺑﯿﺪل ِاﯾﺮی ٢،ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﻨﺠﻢ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،ﮐﻪ از  ۱۸۳۵ﺗﺎ ۱۸۸۱م ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ اﻟﻘﺎب ﺑــﻮد .در
اداﻣﮥ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﺶ در ﯾﻮﻧﺎن و روﺳﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺮای رﺻﺪ اﺟﺮام ﺳﻤﺎوی ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای دﯾﺪن آﺛﺎر و ﻣﻨﺎﻇﺮ دوردﺳﺖ.
ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺮزا ،ﭘﺴﺮ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ،وﻗﺘﯽ ﻫﻨﻮز وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺑﻮد و در ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ ،ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ داﺷﺖ
)ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(۸در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ او دارد از درون ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و درﺑﺎرﯾﺎن ﺷﺎه را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 .١ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻓﺮﻧﮓ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺸﻌﻞ ،ﭼﺎپ دوم ،اﺻﻔﻬﺎن  ،۱۳۶۲ص .۱۰۵- ۱۰۴

)2. George Biddell Airy (1801-1892

ورود ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻋﻬﺪ ﻧﺎﴏی

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۸ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺮزا ﺑﺎ ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺣﺪود ۱۳۰۷ق )ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن(
 -۴ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﻤﮥ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﻗﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﺎه ،او ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺖ رﺻــﺪﺧﺎﻧﮥ
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺑﺴﺎزد و زﻧﺪﮔﯽ اش ﺻﺮف اﻧﺠﺎم اﻣﻮری ﺑﻪ ﮐﻠﯽ دور از ﻧﺠﻮم ﺷﺪ.
ً
ﻣﻮرد اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﯿﺎم اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﺎه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ورود ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺸــﻮری را رﻗــﻢ ﺑﺰﻧــﺪ .ﺷــﺎه راﻣــﺎی ﭼﻬــﺎرم )-۱۸۰۴
۱۸۶۸م( ﮐﻪ در ﻏﺮب ﺷﺎه ُﻣﻨﮕﮑﻮت ١ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺪر ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎم ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﺠــﻮم رﺻــﺪی ﺑﺴــﯿﺎر
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد .از ﻣﯿﺎن دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣــﻞ  ۱۸اوت ۱۸۶۸م
اﺷﺎره ﮐﺮد .او از اﯾﻦ واﻗﻌ ﻪ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﯿﺎم و ﻧﺸﺎن دادن ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺑﺎورﻫــﺎی
ﻧﺠﻮم ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،راﺣﺖﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از اﯾﺮان
ﺑﻮد .در ۱۸۶۸م ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ اﻣﭙﺮاﺗــﻮری را ﺗﺄﺳــﯿﺲ ﮐــﺮد .اﯾــﻦ رﺻــﺪﺧﺎﻧﻪ ﭘــﯿﺶ از
۱۹۱۱م ﮐﻪ درﻣﮑﺎن ﻧﻬﺎﺋﯿﺶ در ﮐﻨﺪﯾﻠﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮد ،در ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮی داﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺗﻠﺴﮑﻮپ در اﺑﺘﺪا دورﺑﯿﻦ و ﺑﺎزﯾﭽﻪای دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻓﺮض ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺧﺎک اﯾﺮان
1. King Mongkut

۴٣

ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺑﺰاری ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺎﺳــﻮادﺗﺮﯾﻦ ﻣــﻨﺠﻢ اﯾﺮاﻧــﯽ ،ﻣﺤﻤــﻮد ﺧــﺎن ﻗﻤــﯽ ،ﺑــﻪ ﺟــﺎی آن ﮐــﻪ
داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺣﺮﻓﻪای ﺷﻮد ،دﯾﭙﻠﻤﺎت ﺷﺪ و زﻧﺪﮔﯽ اش را در راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﯽ ﮔﺬراﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪاش
ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﺧﺎﻃﺮۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽاش در زﻣﯿﻦ ﺑﻮد .ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺷﺎه ﺑﻪ
وﯾﮋه در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ورود ﻧﺠــﻮم ﺟﺪﯾــﺪ در ﺳﺮاﺳــﺮ دورۀ ﻃــﻮﻻﻧﯽ
زﻣﺎمدارﯾﺶ آ ﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ،ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ،ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻣــﺎدۀ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد.

۴۴

