ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۷ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴
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دﯾﻮﯾﺪ ا .ﮐﯿﻨﮓ

ﺗﺮﺟﻤﮥ راﺿﯿﻪ ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮی

١
٢

اﺷﺎرۀ ﻣﺆﻟﻒ
از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺠﻠﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤـ ﻟﻄـﻒ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﺑـﺎ اﻧﺘﺸـﺎر ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻓﺎرﺳـ
ﻣﻘﺎﻟــﻪام درﺑــﺎرۀ ﻧﺠــﻮم دورۀ اﺳــﻼﻣ ﻣﻮاﻓﻘــﺖ ﮐﺮدﻧــﺪ ،ﺧﺮﺳــﻨﺪم .در اﯾــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ
ﮐﻮﺷﯿﺪهام ﻣﺮوری ﮐﻠ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﺳﺎل
) ١٩٥٠ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮐﻨﺪی( ﺗـﺎ ﺳـﺎل ) ١٩٩٥ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳـﻂ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن او(
٣
ﺑﺮرﺳ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺳﺮﺷﺖ ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣ
٢٠

از ﻗﺮن ﺳﻮم ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻫﻤﮥ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی داﻧـﺶ ﻋﻠﻤـﯽ ﭘﯿﺸـﺮو ﺑﻮدﻧـﺪ .ﺑـﻪ
ً
وﯾﮋه دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آﻧﺎن در ﻧﺠﻮم و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ اﺳـﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ ده ﻫـﺰار ﻧﺴـﺨﮥ ﺧﻄـﯽ ﻧﺠـﻮم
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﺰار اﺑﺰار ﻧﺠﻮﻣﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻮزهﻫـﺎی ﺧـﺎور ﻧﺰدﯾـﮏ،
اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنﻫـﺎ ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﺮداری و ردهﺑﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ– ﮐﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﻫﻨـﻮز از اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﺴـﯿﺎر دورﯾـﻢ– ﺗﺼـﻮﯾﺮی ﮐـﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﺑـﺮای ﻗﺮنﻫـﺎی دوم ،ﺳـﻮم و ﭼﻬـﺎرم ﻫﺠـﺮی،
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻗﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ و اﺑﺰارﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد ،ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دورهﻫـﺎی ﻣﺘـﺄﺧﺮ
ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،از ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﺗﺎ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،و اﮔﺮﭼـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از آنﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻘﺪم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر اوﻟﯿﻪ ﻓﻘﻂ در ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫﺎی ﺧـﺎص ﻣﻮﺟﻮدﻧـﺪ
ً
و ﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪاﻧﺪ و آنﻫـﺎ را ﺗﻨﻬـﺎ از ﻋﻨﻮانﺷـﺎن ﻣﯽﺗـﻮان ﺷـﻨﺎﺧﺖ.
در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ،اﺑﻦ ﻗﻔﻄﯽ ﺷﺎﻣﯽ ،زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﻋﻠﻤـﺎ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ اﺑـﻦ ﺳـﻨﺒﺎدی ،ﻣـﻨﺠﻢ
1. David A. King, email: d.a.king@orange.fr

 .٢ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ raziesadatmusavi@gmail.com
 .٣اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪای از اﺛﺮ دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺎم  Islamic Astronomyدر ﮐﺘﺎب  Astronomy before the Telescopeاﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮزۀ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ آن را در ﺳﺎل  ۱۹۹۶ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﮥ دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »داﺳﺘﺎن دل ﺳﭙﺮدﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ« از دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ،
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧﯽ ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۳ص .۳۴- ۲۷

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺼﺮی ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷـﻨﯿﺪه ﺑـﻮد ﮐـﻪ رﺳـﺎﻟﻪﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻗـﺎﻫﺮه ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﺷـﺪهاﻧﺪ و
ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑ ـﺮای ﺑﺮرﺳــﯽ آﺛــﺎر ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ زﻣﯿﻨــﮥ
ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺧــﻮد ،ﺑــﻪ آﻧﺠــﺎ رﻓــﺖ .او ۶۵۰۰
رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺠـﻮم ،رﯾﺎﺿـﯿﺎت و ﻓﻠﺴـﻔﻪ در
آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺮوزه ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾـﻦ آﺛـﺎر ﻫـﻢ
در ﻣﯿـﺎن  ۲۵۰۰ﻧﺴــﺨﮥ ﺧﻄــﯽ ﻋﻠﻤــﯽ ﺑــﻪ ﺟــﺎ
ﻣﺎﻧﺪه در ﻗﺎﻫﺮه ﺣﻔﻆ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﻨﻬـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ
ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از آﺛﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘـﺖ
ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداری ﺷـﺪهاﻧﺪ؛ ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ ،ﺑﺨـﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻢ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑـﺮای ﻣـﺎ
ً
ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺮای ﻗﻀـﺎوت درﺑـﺎرۀ
دﯾﻮﯾﺪ آﻧﺘﻮﻧﯽ ﮐﯿﻨﮓ
ﺳﻄﺢ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ آن ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬـﺎ در ﭼﻨـﺪ
دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﮔﺴـﺘﺮۀ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ و دﺳـﺘﺎوردﻫﺎی داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﻣﺴـﻠﻤﺎن آﺷـﮑﺎر ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،و دورۀ آن ﮐـﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪﮔﺎن داﻧﺶ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ اروﭘﺎﯾﯿـﺎن ﻏﺎﻓـﻞ اﻣـﺎ ﻣﺸـﺘﺎق در ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺎ ﻋﺒﺎرتﻫـﺎی ﺧـﺎص ﺧـﻮدش
ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد.
ً
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از آﺛﺎر ﻣﻮﺟﻮد ،ﻋﻤﺪﺗﺎ آﺛﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺪی در ﮐﺴﻮت ﻋﺮﺑﯽ ،در
واﻗﻊ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﯾﺪادی از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد .ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿـﻪ
ﻋﻠﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﺒﺎرت »ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ« ﻧﯿﺴﺖ .ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﭘﺲ از وﻓﺎت ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص(
در ﺳﺎل  ۱۱ﻗﻤﺮی ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﺎ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻫﻨﺪ ﮔﺴـﺘﺮش ﯾﺎﻓـﺖ.
اﯾﺸﺎن ﻧﺠﻮم ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪﺷﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ درآﻣﯿﺨﺖ ،و ﺳﻨﺖﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ
ﻫﻨﺪﯾﺎن ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،آن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دادﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺠـﻮم
اوﻟﯿﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻠﭽﯿﻨﯽ از ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮥ اﻋﺮاب ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم و داﻧﺶ ﻧﺠـﻮم ﻫﻨـﺪی ،اﯾﺮاﻧـﯽ و
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ،ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺻﺒﺮه اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را »ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت و ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ.
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺠﻮم در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳـﻼﻣﯽ در دو ﺳـﻄﺢ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺷـﮑﻮﻓﺎ ﺷـﺪ:
ً
ﻧﺠﻮم ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻋﺎری از ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭼﺸﻢ در آﺳﻤﺎن دﯾـﺪ؛ و دﯾﮕـﺮ ﻧﺠـﻮم

٢١

٢٢

رﯾﺎﺿﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ رﺻﺪﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ .ﻓﻘﻬﺎ از ﻧﺠﻮم ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳـﺘﻘﺒﺎل
ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺳﺘﻮرات دﯾﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧـﺶ اﺑﺘـﺪاﯾﯽ از ﻣﻮﺿـﻮع داﺷـﺖ؛
ً
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﻮم رﯾﺎﺿﯽ )ﯾﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن( ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﻪ از ﻧﺠـﻮم را
ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن ،ﺟﺰ در ﻣـﻮرد اﺣﮑـﺎم ﻧﺠـﻮم،
در ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺮﻓﺪاران اﻧﺪﮐﯽ داﺷﺖ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ،ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺠﻮم ﺑﺮای ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻـﯽ از ﻣﻨﺎﺳـﮏ
دﯾﻨﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺠﻮم را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻏﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌـﮥ اﺳـﻼﻣﯽ،
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﭼﻨﺪﻧﮋادی ،ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و اﻫﻞ ﻣﺪارا ،ﺑﺎ ﯾﮏ زﺑﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮﺑـﯽ ،ﻋﺎﻣـﻞ آن
ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﻓﺮﻣـﻮده اﺳـﺖ» :داﻧـﺶ را ﺑﺠﻮﯾﯿـﺪ،
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﭼﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ« .اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﺑـﻪ ﺗﻌﻘﯿـﺐ ﯾـﺎ ﮐﺸـﺘﺎر داﻧﺸـﻤﻨﺪان
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾـﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸـﺎن را ﻣـﯽﺳـﻮزاﻧﺪﻧﺪ ،اﻣـﺎ اﯾـﻦ ﻣـﻮارد اﺳـﺘﺜﻨﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺷﺮع ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﻇﻬﺎرات داﻧﺸـﻤﻨﺪان را ،ﺣﺘـﯽ درﺑـﺎرۀ
ً
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﮏ دﯾﻨـﯽ ،ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻧﺎدﯾـﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ .ﻧﺠـﻮم ،ﭼﻨـﺎن ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﮥ ﺣﺠـﻢ
رواﯾﺖﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺤـﺚ
درﺑﺎرۀ آن در زﻣﯿﻨﮥ وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت داﻧﺶ ،ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑـﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ
ﺷﺪه ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺠﺎل اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ.
ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮥ ﻋﺮﺑﯽ

اﻋﺮاب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮۀ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﻣﺎﻟﮏ ﺳﻨﺖ ﻧﺠﻮم ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮥ ﺳﺎده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘـﮥ
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺶ ﻃﻠﻮع و ﻏـﺮوب ﺳـﺘﺎرﮔﺎن ،ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧـﺎص ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻏـﺮوب
دﺳﺘﻪای از ﺳﺘﺎرﮔﺎن در آﺳﻤﺎن و ﺗﺸﺮﯾﻖ ١ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﺘﺎرﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ﮐـﻪ اﺑﺘـﺪای دورهﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان
»ﻧﻮء« )ﺟﻤﻊ» :اﻧﻮاء«( را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ اﻧﻮاء ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻣﻨﺰل ﻣﺎه )ﺷﮑﻞ ،(۲
ً
ﮐــﻪ ﻇــﺎﻫﺮا ﻣﻔﻬــﻮﻣﯽ ﺑــﺎ رﯾﺸــﮥ ﻫﻨــﺪی ﺑــﻮد ،ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺷــﺪﻧﺪ .داﻧــﺶ ﮔــﺬر ﺧﻮرﺷــﯿﺪ از دوازده ﺑــﺮج
ﻣﻨﻄﻘﺔاﻟﺒﺮوج ،ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ،اﻫﻠﮥ ﻣﺎه ،و ﻧﯿـﺰ زﻣﺎنﺳـﻨﺠﯽ ﺳـﺎده ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ در روز و ﻣﻨﺎزل ﻣﺎه در ﺷﺐ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﺠﻮم ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از آن را ﺷﮑﻞ داد ﮐﻪ
ﺟﺪا از ﻧﺠﻮم رﯾﺎﺿﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ اﺛﺮ درﺑﺎرۀ داﻧﺶ اﻋﺮاب ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی آﺳـﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﯽ ﮐـﻪ در
اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮥ ﻋﺮﺑﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻌﺮ و ادﺑﯿﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺗﺄﻟﯿﻔـﺎت ﭼﻬـﺎر ﻗـﺮن
 .١ﺗﺸﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رؤﯾﺖ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﺟﺴﻢ ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع اﺳﺖ.

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

اول اﺳﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ،اﺛﺮ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺣـﺪود ﺳـﺎل  ۲۶۰ﻗﻤـﺮی در
ﺑﻐﺪاد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن اﻣﻮر ﮐﺸﺎورزی ،ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﺠـﻮﻣﯽ ﭘـﺮ
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪﻧﺪ :ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ آنﻫﺎ از دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪهاﻧـﺪ ،ﮐـﻪ
ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻗﺮﻃﺒﻪ در ﺳﺎل  ۳۶۱ﻗﻤﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻤﻦ ﺑﻪ وﯾـﮋه دارای ﺳـﻨﺖ ﻏﻨـﯽ ﻧﺠـﻮم
ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺮﺷﻤﺎری در آﻧﺠﺎ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن در ﻗﺮآن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ ،آﺛﺎر ﮔﺴـﺘﺮدهای در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ آﻧﭽـﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣـﺪ .اﯾـﻦ آﺛـﺎر ﻧـﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑـﺎ ﺳـﻨﺖ اﺳـﻼﻣﯽ
ً
ﻋﻠﻤﯽﺗﺮی ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻨﺪی و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻗﺮار داﺷـﺖ ،ﻧـﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﺳـﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ ،ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺷﺮع ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ روی آوردﻧﺪ .در اداﻣﻪ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣـﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐـﻪ
درﺑﺎرۀ زﻣﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺳﺎده و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﯾﺎﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

٢٣

ﺷﮑﻞ  :۲ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎزل ﻣﺎه َ
)اﻟﻬ َﻘﻌﺔ( در رﺳﺎﻟﻪای ﻣﺼﺮی درﺑـﺎرۀ ﻧﺠـﻮم ﻋﺎﻣﯿﺎﻧـﻪ .ﺟـﺪول ﺳـﻤﺖ
راﺳﺖ اوج ،ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﻣﻨﺎزل و ﻣﻨﺎزل ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ را )ﺑـﻪ زاوﯾـﮥ  (۱۸۰°در زﻣـﺎنﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﺐ وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ در آن ﻣﻨﺰل اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﺪول ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﻮﯾﻢﻫﺎی ﻗﺒﻄﯽ ،روﻣﯽ )ﻋﺠـﻢ( و
ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ،و ﻧﯿﺰ ارﺗﻔﺎع ﻧﯿﻤﺮوزی ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از  ۱۳درﺟﮥ ﻣﻨﺰل ) (۳۶۰ ÷ ۲۸ » ۱۳ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺘﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺮﺧـﯽ از اﻃﻼﻋـﺎت را ﺗﮑـﺮار و ﻃـﻮل ﺳـﺎﯾﮥ ﻧﯿﻤـﺮوز را اﺿـﺎﻓﻪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ )ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ
ﭼﺴﺘﺮﺑﯿﺘﯽ ،دوﺑﻠﯿﻦ ،ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ .(۴۵۳۸

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻨﺪی و اﯾﺮاﻧ

ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺘﻮن ﻧﺠـﻮﻣﯽ ﺑـﻪ ﻋﺮﺑـﯽ ،در ﺳـﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪهاﻧﺪ؛ ﺳـﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻗﺮن اول ﻫﺠﺮی ﻓﺘﺢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .داﻧﺶ ﻣﺎ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ آﺛﺎر اوﻟﯿﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی
ارﺟﺎﻋﺎت آﺛﺎر ﺑﻌﺪی ﺑﻪ آنﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦ آﺛﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ و ﺟﺪولﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن از واژۀ ﻓﺎرﺳـﯽ
]»زﯾﮓ«[ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »زه« ﯾﺎ »رﯾﺴﻤﺎن« و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ» ،ﺗﺎر ﭘﺎرﭼﻪ« ،زﯾﺞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،زﯾﺮا
اﯾﻦ ﺟﺪولﻫﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ آن ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .زﯾﺞ ﺷﻬﺮﯾﺎران از دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه ﺑـﺮای ﯾﺰدﮔـﺮد
ً
ﺳﻮم ،از زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و زﯾﺞ ﺷﺎه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ ،و ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﻨﺼﻮر ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻋﺒﺎﺳﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ
زﻣﺎن ﺳﻌﺪ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺟﺪﯾﺪ او ،ﺑﻐﺪاد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﮥ ﻗـﺪﯾﻢﺗﺮ ﭘﻬﻠـﻮی از اﯾـﻦ زﯾـﺞ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .زاﯾﺠﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪۀ ﻣﺎﺷﺎءاﻟﻠﻪ )ﺑﻐﺪاد ،ﺣﺪود  ۱۸۴ﻗﻤﺮی( در اﺛـﺮ ﺗـﺎرﯾﺦ
ﺟﻬﺎن او ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،١ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

٢۴

از راﺳﺖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ،ای .اس .ﮐﻨﺪی و ﻣﺮی ﻫﻠﻦ ﮐﻨﺪی ،دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ ،ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎرﯾﺲ روزﻧﻔﻠﺪ ،ﺑﺎرﯾﺲ رزﻧﻔﻠﺪ

ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﻌﺪی از ﻧﺠﻮم ﻫﻨﺪی ﺑﺮ ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اوج اﻫﻤﯿﺖ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﺌﺘﯽ از ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن
از ﺳﻨﺪ در ﺣﺪود  ۱۵۵ﻗﻤﺮی ﺑﻪ درﺑﺎر ﻣﻨﺼﻮر ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻋﺒﺎﺳﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﺳـﺘﺎدﮔﺎن ﻣـﻨﺠﻢ
ً
ﻫﻨﺪی ﻣﺘﺒﺤﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ اﺛﺮی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻬﺎﺳﯿﺪﻫﺎﻧﺘﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب ﺑﺮﻫﻤﺎﺳﭙﻬﻮﺗﺎ ﺳﯿﺪﻫﺎﻧﺘﺎ ﺑﻮد .ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻓﺰاری دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ را ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﻨﺠﻢ ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺎم زﯾﺞ ﺳـﻨﺪﻫﻨﺪ ﮐﺒﯿـﺮ ،ﭘﺎﯾـﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪای از
 .١ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺆﻟﻒ رﺳﺎﻟﮥ ﺗﺤﺎوﯾﻞ ﺳﻨﯽ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺪ اﺑﻮﻣﻌﺸﺮ اﺳﺖ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﻮﻧﺎﻧ

ﮐﺘﺎب ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس دﺳﺖ ﮐﻢ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر در اواﺧﺮ ﻗﺮن دوم و ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
آنﻫﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪای ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دو ﺗﺮﺟﻤﮥ اول ﺑﻪ درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣـﺄﻣﻮن ﺧﻠﯿﻔـﮥ
ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻧﯿﻤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ،و دوﺗﺎی دﯾﮕﺮ )ﮐﻪ دوﻣﯽ اﺻﻼح ﺷﺪۀ اوﻟـﯽ ﺑـﻮد( در
اواﺧﺮ ﻫﻤﺎن ﻗﺮن ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ آنﻫﺎ در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺻﻼح از آنﻫﺎ در ﻧﻘﺪش ﺑﺮ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾـﻦ ﺗﺮﺟﻤـﻪﻫﺎ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮ روی ﮐﻞ اﺛﺮ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ آﺛـﺎر اﻧﺘﻘـﺎدی
ً
ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺘﺎب اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ )ﺣﺪود  ۴۱۶ﻗﻤﺮی( ،رﺳﻤﺎ اﻟﺸﮑﻮک ﻋﻠﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﻧﺎم داﺷﺖ .ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ
ﻧﺴﺨﻪ از ﻣﺠﺴﻄﯽ در دورۀ ﻣﺘﺄﺧﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺎﻣﻊ اﻻﻃﺮاف ،ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ از ﻧﺴـﺨﮥ
اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی در ﻧﯿﻤﮥ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﺑـﻮد .آﺛـﺎر دﯾﮕـﺮ ﺑﻄﻠﻤﯿـﻮس ،ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﻓﺮﺿـﯿﺎت ﺳـﯿﺎرهای
]اﻗﺘﺼﺎص ﯾﺎ ﻣﻨﺸﻮرات[ ١و ﭘﻼﻧﯿﺴﻔﺮﯾﻮم ،٢ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ آﺛـﺎر ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ ،از ﺟﻤﻠـﻪ رﺳـﺎﻟﻪﻫﺎی ﮐﻮﺗـﺎه
اﻃﻮﻟﻮﻗﺲ ،آرﯾﺴﺘﺎرﺧﻮس ،اﺑﺴﻘﻼوس و ﺛﺎوذوﺳﯿﻮس ،و آﺛﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺑﺰار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪۀ آﻧﺎﻟﻤﺎ ﺑﺮای
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﻓﻀﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻣﺴﻄﺢ ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ
ً
آﺛﺎر را ﻫﻢ ﺑﻌﺪا ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳﯿﺎرهای ،روشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و آﺳﻤﺎنﺳﻨﺠﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺤﺮﯾﺮﻫﺎی آﻧﺎن از ﻣﺠﺴﻄﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ
ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺻﻠﯿﺒﺎ »ﻫـﻢ از ﻟﺤـﺎظ ﻧﻈـﺮی و ﻫـﻢ ﻋﻤﻠـﯽ،
ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ،ﻧﻘﺪ و روزآﻣﺪ ﮐﺮدﻧﺪ«؛ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ ﻧﺠﻮم
ﻧﺠﻮم ﻧﻈﺮی

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن دورۀ اوﻟﯿـﮥ اﺳـﻼﻣﯽ ) ﺣـﺪود  ۱۸۰ﺗـﺎ ۴۴۰ق( ﺗﺼـﻮر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﺴـﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿـﻮس ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﺸـﺖ ﻓﻠـﮏ ﮐـﻪ
ً
ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪلﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷـﺪﻧﺪ ،ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﻣـﺎ ﭘـﯿﺶ از اﯾـﻦ در
1. Planetary Hypotheses
2. Planisphaerium

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

زﯾﺞﻫﺎی ﻣﻨﺠﻤﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻓﺰاری ،ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﻃﺎرق ،ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﺣﺒﺶ ،اﺑﻦ اﻣﺎﺟﻮر ،ﻧﯿﺮﯾﺰی و اﺑﻦ آدﻣﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﺳﻮم ﻗﻤﺮی در ﻋﺮاق ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻨﺖ ﺳﻨﺪﻫﻨﺪ در اﻧـﺪﻟﺲ،
ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺞ ﺧﻮارزﻣﯽ در آﻧﺠﺎ )اداﻣﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( ،ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻧﺠـﻮم
ﻫﻨﺪی از ﻣﺮاﮐﺶ ﺗﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در اواﺧﺮ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٢۵

٢۶

ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺳﯿﺎرهای ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﻫﻢ اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮنﻫﺎی اوﻟﯿﻪ درﺑﺎرۀ اﻧﺪازه و ﻓﺎﺻـﻠﻪﻫﺎی ﻧﺴـﺒﯽ ﺳـﯿﺎرات
ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ،اﺑﻦ ﻫﯿـﺜﻢ )ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺣـﺪود
 ۴۱۶ﻗﻤﺮی( ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن دو ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﻠﮏ ﻫﺸﺘﻢ ،ﯾﮑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن در اﺛﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ
اﻋﺘﺪاﻟﯿﻦ و دﯾﮕﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭼﺮﺧﺶ روزاﻧﮥ ﻇﺎﻫﺮی ،اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﻓﻠﮏ ﻧﻬﻤﯽ ﻣﻄﺮح ﮐـﺮد
ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﺮﺧﺶ روزاﻧﮥ ﻇﺎﻫﺮی ﻓﻠﮏﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
آﺛﺎر ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎرۀ ﻣﻔﻬﻮم اﻗﺒﺎل و ادﺑﺎر اﻋﺘﺪاﻟﯿﻦ ﻧﯿﺰ از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻟـﺐ ﺗﻮﺟـﻪ اﺳـﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷـﺪ ،ﻃﺮﻓـﺪاراﻧﯽ ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮد ﮐـﻪ آن را ﺑـﺎ ﭘﺪﯾـﺪهﻫـﺎی رﺻـﺪ ﺷـﺪه
ﻫﻤﺨﻮانﺗﺮ از ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﺎدۀ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .اﻟﮕﻮﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿـﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ]ﺑﻪ وﯾﮋه اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻧﺎدرﺳـﺖ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه ﺗﺼﻮر ﺷﺪه )ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم( ،و زرﻗﺎﻟﯽ )اﻧﺪﻟﺲ ،ﺣﺪود  ۴۶۲ق( ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ از
ﻧﻈﺮﯾﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ،ﺻﺎﻋﺪ اﻧﺪﻟﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳـﺖ[ .ﻧﻈﺮﯾـﮥ اﻗﺒـﺎل و ادﺑـﺎر اﻋﺘـﺪاﻟﯿﻦ
ً
ﻫﻤﭽﻨﺎن ذﻫﻦ ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﻣﺴـﻠﻤﺎن را )در دورۀ ﻣﺘـﺎﺧﺮ ﻋﻤـﺪﺗﺎ در ﻣﻐـﺮب( ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﻣﺸـﻐﻮل
داﺷﺖ ،ﮐﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اروﭘﺎﯾﯽ را ﻫﻢ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻧﻮزاﯾﯽ )رﻧﺴﺎﻧﺲ( ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺟﻠـﺐ ﮐـﺮد.
ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺗﻄﻮر اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻨﻮز ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳﯿﺎرهای ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ ،ﺑـﺮای ﭼﯿﺮﮔـﯽ ﺑـﺮ اﯾـﺮادات ﻓﻠﺴـﻔﯽ
وارد ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻠﮏ ﻣﻌﺪل اﻟﻤﺴﯿﺮ و ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﺎه در اﻟﮕﻮی ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ ﺑـﺮای ﻣـﺎه ﺑـﻮد ،ﺑـﻪ
دورۀ ﺑﻌﺪی ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ )ﺷﮑﻞ  .(۳دو ﻣﮑﺘﺐ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟـﻮد داﺷـﺖ ،ﯾﮑـﯽ
از آنﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﻮد را در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی در ﻣﺮاﻏﻪ )ﺑﻪ وﯾـﮋه در زﻣـﺎن ﻧﺼـﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳـﯽ و
ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ( و در ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ در دﻣﺸﻖ )ﺑﺎ اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ( ﯾﺎﻓﺖ ،و دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﻗـﺮن ﺷﺸـﻢ در اﻧـﺪﻟﺲ
)ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺑﻄﺮوﺟﯽ( اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﻣﮑﺘﺐ دوم از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی ﭼﺸـﻢﺑﺴـﺘﻪ از ﻋﻘﺎﯾـﺪ )اﺷـﺘﺒﺎه(
ارﺳﻄﻮﯾﯽ و ﺑﯽﮐﻔـﺎﯾﺘﯽ در داﻧـﺶ رﯾﺎﺿـﯽ ﻣﺤﮑـﻮم ﺑـﻮد .ﻣﮑﺘـﺐ اول ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﺻـﻼﺣﺎت ﭘﯿﭽﯿـﺪه در
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﺻﺪﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﻮد .اﯾـﻦ ﻣﮑﺘـﺐ ﮐـﻪ ﻫﻤﭽـﻮن ﻣﺤﻘﻘـﺎن
ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﯿﻤـﮥ دوم ﻗـﺮن ﺣﺎﺿـﺮ دوﺑـﺎره
ﮐﺸﻒ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ .در دﻫﮥ  ۱۹۵۰ﻣﯿﻼدی ﮐﻨﺪی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣـﺎه و ﺳـﯿﺎرات
ﮐﻪ اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺴﺌﻮل ﻓـﯽ ﺗﺼـﺤﯿﺢ اﻷﺻـﻮل ﻋﺮﺿـﻪ ﮐـﺮد ،ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﺎ اﻟﮕﻮﻫـﺎی
ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ اﺳﺖ؛ در واﻗﻊ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪود  ۱۵۰ﺳـﺎل
ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺻﻠﯿﺒﺎ اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻟﮕﻮﯾﯽ را ﭘﺎﯾﻪرﯾـﺰی ﮐـﺮد ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ او
ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺮی ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳﯿﺎرهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﯿﺎرات را ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﻣـﯽدادﻧـﺪ ،و

ﺷــﮑﻞ  :۳ﯾــﮏ اﻟﮕــﻮی ﺳــﯿﺎرهای ﻏﯿــﺮ
ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳــﯽ ﺑــﺮای ﻣــﺎه در ﻧﺴــﺨﻪای از

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ آن را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ ﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ ﻧﻈﺎم زﻣﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰی وﻓـﺎدار ﻣﺎﻧـﺪ ،اﻣـﺎ
ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ ﻓﺮﺿﯿﮥ ﺧﻮرﺷﯿﺪ-ﻣﺮﮐﺰی را ﻃﺮح ﮐﺮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸـﻒ
ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺟﺎﻟﺐ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ از آﺛﺎر اﯾﻦ ﻣﻨﺠﻢ دﻣﺸﻘﯽ آﮔﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.

رﺳﺎﻟﮥ ﺗﺤﻔﮥ ﺷﺎﻫﯿﮥ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺷـﯿﺮازی
درﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم ﺳﯿﺎرهای ﮐﻪ در  ۶۸۴ﻫﺠﺮی
در ﺳﯿﻮاس )آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ( ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ.
داﻧﺸــﻤﻨﺪان ﻋﺼــﺮ ﺟﺪﯾــﺪ ﺗﻨﻬــﺎ از دﻫــﮥ
 ۱۹۵۰ﻣــﯿﻼدی ﺑــﻪ ﺑﻌــﺪ اﯾــﻦ اﻟﮕﻮﻫــﺎ را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﮐـﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﻗـﺮن
ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ دﻫﻢ ﻫﺠﺮی وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف
ﺑﺮرﺳــﯽ ﭼﻨــﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫــﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧــﺪ ،و
اﻟﮕﻮﻫــﺎﯾﯽ ﺑــﺪون اﯾــﺮادات اﻟﮕﻮﻫــﺎی
ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ ،ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳـﯿﺎرهای
دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ را ﺑــﯿﺶ از ﭘــﯿﺶ ﺟــﺬاب
ﺳــﺎﺧﺘﻪ اﺳــﺖ )ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﮥ ﻣﻠــﯽ ﻣﺼــﺮ،
ﻗﺎﻫﺮه ،ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ .(K۳۷۵۸

از دﻫﮥ  ۱۹۵۰ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ :اﮐﻨﻮن ﻣـﯽداﻧـﯿﻢ ﯾـﮏ ﺳﻠﺴـﻠﻪ از ﻣﻨﺠﻤـﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ دﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ،
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮد در آنﻫﺎ ﻃﺮح ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﻨـﻮن ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑﭙﺮﺳـﯿﻢ اﯾـﻦ
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ :آﯾﺎ ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ از ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ آﺛﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﺛﺒﺎﺗﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻧﺠﻮم رﯾﺎﺿ  -ﺳﻨﺖ زﯾﺞﻧﻮﯾﺴ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺪولﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺞﻫﺎی اﺳـﻼﻣﯽ
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﺘﻮن ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﻮرﺧﺎن ﻋﻠﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .در ﺳـﺎل  ،۱۹۵۶ﮐﻨـﺪی ﭘﮋوﻫﺸـﯽ درﺑـﺎرۀ
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۱۲۵زﯾﺞ اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﻪ ﭼـﺎپ رﺳـﺎﻧﺪ .١در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻣـﺎ ﺑـﯿﺶ از  ۲۰۰ﻧﻤﻮﻧـﻪ از آنﻫـﺎ را
 .١ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ :ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﯾﺞﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ،ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻬﺮان.۱۳۷۴ ،

٢٧

٢٨

ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮای وﯾﺮاﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در دﺳﺘﺮس اﺳـﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺴـﯿﺎری
از اﯾﻦ آﺛﺎر ﮔﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از زﯾﺞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،از اﺻﻼح ،اﻗﺘﺒﺎس ﯾـﺎ ﺳـﺮﻗﺖ آﺷـﮑﺎر از دﯾﮕـﺮ
زﯾﺞﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی زﯾﺞ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺻـﺤﯿﺢ و
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﺠﻤﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ زﯾﺞﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﻦ و ﺟﺪول ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺷﯿﻮۀ ﻋﺮﺿﮥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻤﮑـﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از ﯾﮏ زﯾﺞ ﺑﻪ زﯾﺞ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮارد زﯾﺮ از ﻧﺠﻮم رﯾﺎﺿـﯽ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ در زﯾﺞﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
 (۱ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری
 (۲ﻣﺜﻠﺜﺎت
 (۳ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی
 (۴ﺣﺮﮐﺎت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )اوﺳﺎط( ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺎه و ﺳﯿﺎرات
 (۵ﺗﻌﺪﯾﻞﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺎه و ﺳﯿﺎرات
 (۶ﻋﺮض ﻣﺎه و ﺳﯿﺎرات
 (۷اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﯿﺎرات
 (۸اﺧﺘﻼف ﻣﻨﻈﺮ
 (۹ﮔﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﯿﺪ
 (۱۰رؤﯾﺖﭘﺬﯾﺮی ﻣﺎه و ﺳﯿﺎرات
 (۱۱ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی رﯾﺎﺿﯽ )ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آنﻫﺎ( و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ
 (۱۲آﺳﻤﺎن ﺳﻨﺠﯽ )ﺟﺪول ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت آنﻫﺎ(
 (۱۳اﺧﺘﺮﺑﯿﻨﯽ رﯾﺎﺿﯽ
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی در ﻫﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻌﺪادی زﯾﺞ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﺛﺎر ﻫﻨﺪی و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺛﺎر ﻣﺘﻘﺪم ﻗـﺮن دوم
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه در ﺑﻐﺪاد ،از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﻣﻮرد زﯾﺞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﻗـﺮن ﺳـﻮم ﻫﺠـﺮی در ﺑﻐـﺪاد و
دﻣﺸﻖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺄﻣﻮن ﻋﺒﺎﺳـﯽ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه ،وﺿـﻊ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ آﺛـﺎر از ﺳـﻨﺖ ﻣﺠﺴـﻄﯽ و
ﺟﺪولﻫﺎی آﺳﺎن ١ﯾﺎ از ﺳﻨﺖ ﻫﻨﺪی ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﻧﺴـﺨﻪﻫـﺎﯾﯽ از زﯾـﺞ ﻣﻤـﺘﺤﻦ ﯾﺤﯿـﯽ ﺑـﻦ اﺑـﯽ
ﻣﻨﺼﻮر و زﯾﺞ ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ در دﻣﺸﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس
ً
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻫﻨﺪی .زﯾﺞ ﺧﻮارزﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻫﻨﺪی و ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ از ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻧﺪﻟﺴﯽ آن ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .زﯾـﺞ ﺻـﺎﺑﯽ ﺑﺘـﺎﻧﯽ ﺣـﺪود
1. Handy tables

 .١ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ )از ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﮥ( زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۰۹در ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.ـ م

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ّ
ﺳﺎل  ۲۹۷ﻗﻤﺮی در رﻗﻪ و زﯾﺞ ﺣﺎﮐﻤﯽ اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ در ﻗﺎﻫﺮه در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .زﯾﺞ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻌﻮدی اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﺣﺪود ﺳﺎل  ۴۱۶ﻗﻤﺮی در ﻏﺰﻧﻪ ،زﯾـﺞ
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺣﺪود  ۵۹۱ﻗﻤﺮی در ﺗﻮﻧﺲ ،زﯾـﺞ اﯾﻠﺨـﺎﻧﯽ ﻧﺼـﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳـﯽ در اواﺳـﻂ ﻗـﺮن ﻫﻔـﺘﻢ
ﻫﺠﺮی در ﻣﺮاﻏﻪ ،و زﯾﺞ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ اﻟﻎ ﺑﯿﮓ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﮕﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ زﯾﺞﻧﮕﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ زﯾﺞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﺘﺪای دورۀ ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﺧﻮارزﻣﯽ )در ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﺻﻼح ﺷﺪۀ ﺑﻌﺪی( و ﺑﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ زﯾﺞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪ و
ﺷﺮح آن ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺰارشﻫﺎی رﺻﺪی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻘﺪﻣـﮥ زﯾـﺞ ﺣـﺎﮐﻤﯽ اﺑـﻦ
ﯾﻮﻧﺲ و ﻣﺘﻦ )و ﻧﻪ ﺟﺪولﻫﺎی( زﯾﺞﻫﺎی اﺑﻦ ﺑﻨﺎ )ﻣﺮاﮐﺶ ،ﺣﺪود  ۷۰۰ﻗﻤﺮی( ،و زﯾﺞ اﻟﻎ ﺑﯿﮓ ﭼﺎپ
و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از زﯾﺞﻫﺎی ﻓﻬﺎد )اﯾﺮان ،ﺣﺪود  ۵۴۴ﻗﻤـﺮی( ﻧﯿـﺰ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه
١
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از زﯾﺞﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ زﯾﺞﻫﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ ﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم رﯾﺎﺿﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ
ً
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ دارای ﺟﺪولﻫﺎی ﻓﺮاوان و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺧﺘﺮﺑﯿﻨﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﻣﺘـﻮن
اﺧﺘﺮﺑﯿﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،آﺛﺎر ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از ادﺑﯿﺎت آن دوره را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان اﻣـﺮوزی ﮐـﺎر
ﭼﻨﺪاﻧﯽ روی آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﻧﺪ .اﯾـﻦ آﺛـﺎر ﮔـﺎﻫﯽ ﺷـﺎﻣﻞ روشﻫـﺎی ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿـﺪۀ رﯾﺎﺿـﯽاﻧـﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺧﺘﺮﺑﯿﻨـﯽ در اﺳـﻼم راﺳـﺘﯿﻦ ﺗﮑﻔﯿـﺮ ﺷـﺪه ،در ﺟﺎﻣﻌـﮥ اﺳـﻼﻣﯽ
ﻫﻤﯿﺸﻪ رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دارد(.
در اداﻣﻪ ،ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺞﻫﺎ و آﺛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آنﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻧﻤﺎدﮔﺬاری ﻋﺪدی و ﺟﺪولﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺪولﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ اﺳﻼﻣﯽ اوﻟﯿـﻪ ﺑـﺎ
ﺣﺮوف اﺑﺠﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﭘﺎﯾﮥ  ۶۰ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣـﺮوف اﺑﺠـﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻌﺎدل »ﺛﺎﻧﯿﻪ  «۲۳ ۳۰ ۱۷اﺳﺖ )ﻋﺪدی ﮐﻪ اﻟﻎ ﺑﯿﮓ ﺑﺮای ﻣﯿﻞ ﮐﻠـﯽ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ(،
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ  ۲۳ + ۳۰/۶۰ + ۱۷/۳۶۰۰درﺟﻪ ﯾﻌﻨـﯽ ''  ۲۳ ° ۳۰' ۱۷ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .در ﺣﺴـﺎب ﺷﺼـﺘﮕﺎﻧﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺴﺎب دﻫﺪﻫﯽ ،در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺟﺪول ﺿﺮب ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺪول ﺿـﺮبﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ
 ۳۶۰۰ﯾﺎ ﺣﺘﯽ  ۲۱۶۰۰۰ﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ،ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﭘﯿﭽﯿﺪۀ ﺳﯿﻨﻮس ﻫﻨﺪﯾﺎن را ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺒﻨـﺎی
ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ )ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن از آن ﺑﺮای ﺗﺎﺑﻊ دﺷﻮارﺗﺮ ﮐﻤﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ( ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻨﺪی ﻇﻞ )ﺗﺎﻧﮋاﻧﺖ(  ،ﮐﻪ در ﻧﺠﻮم ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ

٢٩

٣٠

) ۶/۵ ،۶ ،۱۲و  ،۷و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۶۰و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ  (۱ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ زﯾﺞﻫﺎ دارای ﺟﺪولﻫـﺎی ﺗـﺎﺑﻊ
ً
ﺳﯿﻨﻮس و )ﮐﻮ(ﺗﺎﻧﮋاﻧﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ درﺟﻪ ،ﯾﺎ ﻧﯿﻢ درﺟﻪ ﯾﺎ رﺑﻊ درﺟﮥ ﮐﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .دادهﻫﺎی ﺟﺪولﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ
ً
ﺗﺎ ﺳﻪ رﻗﻢ ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ رﻗﻢ دﻫﺪﻫﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸـﻤﻨﺪان
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی از ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ را ﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﯾﺞﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .در اواﯾﻞ
ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ،ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺟﺪولﻫﺎی ﺗـﺎﺑﻊ ﺗﺎﻧﮋاﻧـﺖ را ﺑـﺎ اﻋـﺪادی ﺗـﺎ ﺳـﻪ رﻗـﻢ
ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ دﻗﯿﻘﮥ ﮐﻤﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .ﭘﺲ از او در ﻫﻤﺎن ﻗﺮن ،اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﺟﺪول ﺗﺎﺑﻊ ﺳﯿﻨﻮس را ﺗﺎ
ً
ﭘﻨﺞ رﻗﻢ ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﻧﻪ رﻗﻢ دﻫﺪﻫﯽ ،ﺑﺮای ﻫﺮ دﻗﯿﻘﮥ ﮐﻤﺎن ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﻫﻢ ﻣﯽداد .اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺎﻧﮋاﻧﺖ را ﻫﻢ ﺑﺮای ﻫﺮ دﻗﯿﻘﮥ ﮐﻤﺎن ،و ﻣﯿﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﺮای ﻫﺮ دﻗﯿﻘﮥ
ﻃﻮل ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺟﺪولﺑﻨﺪی ﮐﺮد .ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ او ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ارﻗﺎم ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ ،ﺑﻪ
اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ دﻗﯿﻖ ﻧﺒﻮد و ﭼﻬﺎر ﻗﺮن ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ زﯾﺞ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ اﻟﻎ ﺑﯿﮓ در
ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﯿﻨﻮس و ﺗﺎﻧﮋاﻧﺖ را ﺗﺎ ﭘﻨﺞ رﻗﻢ ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ دﻗﯿﻘﮥ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ً
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎ رﻗﻢ آﺧﺮ دﻗﯿﻖ اﺳﺖ.
ﺟﺪول ﻫﺎی ﺳﯿﺎرات و ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ :ﺑﺎ داﺷـﺘﻦ اﻟﮕﻮﻫـﺎ و ﺟـﺪول ﻫـﺎی ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳـﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )وﺳﻂ( و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺎه و ﺳﯿﺎرات ﮐﻪ در ﻣﺠﺴﻄﯽ و ﺟﺪول ﻫﺎی آﺳﺎن در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد ،ﯾﺎ ﺟﺪول ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻫﻨﺪی و ﯾﺎدآور ﺳـﻨﺖ ﺳـﻨﺪﻫﻨﺪ،
ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﻗﺮن ﺳﻮم ﺗﺎ دﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻋﺪدی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘـﻪ در اﯾـﻦ
ﺟــﺪول ﻫــﺎ را ﺑﻬﺒــﻮد ﺑﺨﺸــﻨﺪ .ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻣﻨﺠﻤــﺎن ﺑﺮﺟﺴــﺘﮥ ﻣﺴــﻠﻤﺎن در دورۀ آﻏــﺎزﯾﻦ ،رﺻــﺪﻫﺎی
ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺟﺪول ﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را از ﻧﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ .اﺑـﻦ ﯾـﻮﻧﺲ ﺗﻨﻬـﺎ
ﻣﻨﺠﻤﯽ از ﭼﻬﺎر ﻗﺮن آﻏﺎزﯾﻦ اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺟﺪﯾﺪی از ﺟﺪولﻫﺎی ﺗﻌـﺪﯾﻞ
ﻣﺎه را ﻧﮕﺎﺷﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺪولﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﯿﺎرات در ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،و
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪولﻫﺎی اﺑﻦ اﻋﻠﻢ و اﺑﻦ ﯾـﻮﻧﺲ ﺑـﺮای ﻋﻄـﺎرد،
درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺻﺪی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮی از ﻧﺠﻮم دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﻧﺪ .ﺗـﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﺪی درﺑﺎرۀ زﯾﺞ ﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﮥ ﻫﻤﮥ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی
در دﺳﺘﺮس و ﻧﯿﺰ داده ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ای -ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی دوﺑﺎرۀ  ۲۰۰و اﻧـﺪی زﯾـﺞ در
ً
ً
ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﻌﻼ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ.
ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس دادهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎی ﻫﯿﭙﺎرﺧﻮس را ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اوج ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﮐـﺎر ﺑـﺮد و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .از اﯾﻦ رو ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ را ﺑﻪ ارث ﺑﺮدﻧﺪ ﮐـﻪ اوج
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ،ﺛﺎﺑـﺖ اﺳـﺖ )اﮔﺮﭼـﻪ اوج ﺳـﯿﺎرات ﺑـﺎ ﺣﺮﮐـﺖ ﺗﻘـﺪﯾﻤﯽ ﺟﺎﺑـﻪﺟـﺎ
ﻣﯽﺷﻮد( ،و آن ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺻﺪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺣﺎﮐﯽ از ﺣﺮﮐﺖ اوج ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

 ۱۵°از زﻣﺎن ﻫﯿﭙﺎرﺧﻮس ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺴـﻠﻤﺎن در اﺑﺘـﺪا ﻣﻘـﺪار  ۱°در  66 23ﺳـﺎل اﯾﺮاﻧـﯽ
ﻣﺬﮐﻮر در زﯾﺞ ﻣﻤﺘﺤﻦ )ﻫﻤﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﮥ ﻓﺎرﺳـﯽ( را ﺑـﺮای ﻫـﺮ دو ﻣﻘـﺪار
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻋﺘﺪاﻟﯿﻦ و ﺣﺮﮐﺖ اوج ﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ دادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ اوج ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻋﺘﺪاﻟﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ،اﻣﺎ او
ً
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮐﻤﯿﺖ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ۱°در  70 14ﺳﺎل اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐـﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎ
ً
ﺑﻪ اﻧﺪازۀ واﻗﻌﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻋﺘﺪاﻟﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا ﺑﯿﺮوﻧﯽ )آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﺣـﺪود ۴۱۶
ﻗﻤﺮی( ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ وﯾﮋۀ ١اوج ﺧﻮرﺷﯿﺪ را از ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎزﺷـﻨﺎﺧﺖ )اﯾـﻦ
اﮐﺘﺸﺎف ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﺑﺘﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد( .اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺣﺮﮐـﺖ ﻣﻘـﺪاری
ﻋﺪدی ﻧﺴﺒﺖ داد ،زرﻗﺎﻟﯽ )اﻧﺪﻟﺲ ،ﺣﺪود  ۴۶۲ﻗﻤﺮی( ﺑﻮد ،ﮔﺮ ﭼﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻗﺒﺎل و ادﺑﺎر
ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺖ.

٣١

ﺷﮑﻞ  :۴ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺟﺪولﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ در زﯾﺠﯽ از دورۀ اﺳﻼﻣﯽ .در اﯾﻦ ﺟﺪول ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ )ﺳﻤﺖ راﺳـﺖ( و
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎه )ﺳﻤﺖ ﭼﭗ( ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﯾﻤﻨﯽ از زﯾـﺞ داﻧﺸـﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧـﯽ،
ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺑﻦ ﻟﺒﺎن ]ﮔﯿﻼﻧﯽ[ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود  ۴۱۰ﻫﺠﺮی ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ و در ﺣﺪود  ۶۵۰ﻫﺠﺮی روﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ اﺻﻼﺣﺎت ﺟﺪاول ﺑﺮای ﻃـﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﺻـﻨﻌﺎ دارد .ﯾﻤـﻦ ﻣﺮﮐـﺰ
ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﻬﻤﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﺼﺮ ،ﻗﺎﻫﺮه ،ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ .(DM ۴۰۰
1. proper motion

ﻫﻤﮥ زﯾﺞﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪولﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺎت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﺗﻌﺪﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺎه و ﺳﯿﺎرات در زﻣﺎن ﻣﻔﺮوض ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺷﮑﻞ  .(۴ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺪولﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ در
ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻃﺮحرﯾﺰی ﺷﺪهاﻧﺪ )ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺪون ﻫـﯿﭻ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای ،ﺣﺮﮐﺎت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ را در ﺟﺪول ﺑﯿﺎﺑﺪ( .ﮔﺎﻫﯽ ﺟﺪولﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای ﺗـﺪوﯾﻦ ﺗﻘـﻮﯾﻢﻫـﺎی
ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺪون ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻼلآور ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﺟﺪولﻫﺎی ﺗﻌـﺪﯾﻞ
در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد .ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﻗﺮن ﺳﻮم ﺗﺎ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﺗﻘﻮﯾﻢﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽای ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدﻧـﺪ
ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺎه و ﺳﯿﺎرات را ﺑﺮای ﻫﺮ روز از ﺳﺎل در ﮐﻨﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺷﺮوع ﻣـﺎهﻫـﺎی
ﻗﻤﺮی و اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮﻣﯽ از روی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﯿﺎرات ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدادﻧـﺪ .ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ
ﻧﮕﺎرش ﺗﻘﻮﯾﻢﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت در اﺛـﺮ ﻧﺠـﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺮﺑﯿﻨـﯽ ﺧـﻮد اﻟﺘﻔﻬـﯿﻢ ﻷواﺋـﻞ ﺻـﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺘﻨﺠﯿﻢ ﺷﺮح داده اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﺗﻘﻮﯾﻢﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐـﻪ
ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺪولﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺎل از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرﻓﺖ :ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ
ﯾﻤﻦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻪ در دﻫﮥ ۱۹۷۰ﻣﯿﻼدی در ﻗﺎﻫﺮه ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ؛ از ﺳـﻮی
دﯾﮕﺮ در واﻗﻊ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﺠﻮﻣﯽ از دورۀ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﮐﯿﻬﺎنﻧﮕﺎری
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ﺑﯿﺸﺘﺮ زﯾﺞﻫﺎ دارای ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺳﺘﺎرﮔﺎن در دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻮاﯾﯽ ﯾﺎ داﯾﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ ،ﯾـﺎ ﮔـﺎﻫﯽ در
ﻫﺮ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺳﺘﺎرﮔﺎن در زﯾﺞﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ،
دﺳﺘﺎورد ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺻـﺪﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﭘﺎول ﮐﻮﻧﯿﭻ ٢در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی روی ﻧﺎمﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻌﺪی آنﻫﺎ در اروﭘﺎ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﺻﻮﻓﯽ ،ﻣﻨﺠﻢ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﯿﺮاز ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی در ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺳـﺘﺎرﮔﺎن را
در ﮐﻨﺎر ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻓﻠﮑﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻨﺖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﺂﺑﯽ ،و ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑـﺎرۀ ﻣﻨـﺎزل ﻣـﺎه از
ً
ﺳﻨﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﻋﺮﺿـﻪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .آﺛـﺎر اﺳـﻼﻣﯽ ﭘـﺲ از او درﺑـﺎرۀ ﮐﯿﻬﺎنﻧﮕـﺎری ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﺗﺮﮐﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر اﺧﺘﺮﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺎوی ﺗﺼـﺎوﯾﺮی از
ﺻﻮر ﻓﻠﮑﯽاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرﺧﺎن ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی و ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی

در ﻣﻘﺪﻣﮥ اﮐﺜﺮ زﯾﺞﻫﺎ راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘـﺪاول ﻧﺠـﻮم ﮐـﺮوی از ﻗﺒﯿـﻞ ﺗﻌﯿـﯿﻦ زﻣـﺎن از روی
ارﺗﻔﺎع ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﺨﺮاج دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺑﻪ
1. uranography
2. Paul Kunitzsch

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﺠﻮم در اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﻋ
ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻗﻤﺮی

ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﻤﺮی اﺳﺖ و ﻣﺎهﻫﺎی ﻋﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻌﯿـﯿﻦ
دﻗﯿﻖ آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎهﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،ﻣﺎه ﻣﻘﺪس روزه داری و دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺳـﻢ ﻣـﺬﻫﺒﯽ
اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺷﺮع ﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ رؤﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﻼل ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ﻣﺎه ﻫﺎی  ۲۹و ۳۰
ً
روزه ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻘﻮﯾﻢ راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﻫـﻼل ﻣـﺎه ﻋﻤﻮﻣـﺎ در زﯾـﺞ ﻫـﺎ ﻣـﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ )ﺷﮑﻞ  ،(۵و روش ﻫﺎ و ﺟﺪولﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺎده ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺣﻞ اﯾـﻦ

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺘﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .دو ﺳﻨﺖ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ وﺟـﻮد داﺷـﺖ .در روش اول ،ﻣﺴـﺎﺋﻞ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺮۀ ﺳﻤﺎوی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ .روش ﺗﺮﺳـﯿﻤﯽ ﻣﻮﺳـﻮم
ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻤﺎ ،اﺑﺰار ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ از اﯾـﻦ دﺳـﺖ ﺑـﻮد .در روش دوم ،ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی ﺣﻞ ﻣﯽﺷـﺪﻧﺪ .ﻫـﺮ دو روش در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻣﻨﺸـﺄ ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ دارﻧـﺪ و
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻫﺮ دو زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺪانﻫﺎ اﻓﺰودﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮدرﮔﻤﯽﻫﺎ درﺑـﺎرۀ اﯾـﻦ اﻓـﺰودهﻫـﺎ در ﻧﻮﺷـﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ وﺟـﻮد دارد .ﻣﺆﻟﻔـﺎن اﻣـﺮوزی
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﯾﮏ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎن از راﺑﻄـﮥ راﯾـﺞ دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ
رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻌﺎدل راﺑﻄﮥ اﻣﺮوزی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﺧﺎص ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی اﺳﺖ ،وی دﺳـﺘﻮر اﻣـﺮوزی
ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی ﻣﻌﺎدل آن را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در واﻗﻊ دﺳﺘﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه درﺑﺎرۀ ﻣﺜﻠﺜﺎت
ﮐﺮوی ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧﺠﻮم ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﻌـﺎذ اﻧﺪﻟﺴـﯽ در ﻗـﺮن ﭘـﻨﺠﻢ ﻫﺠـﺮی اﺳـﺖ.
اﻓﺰودهﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه ،ﻧﯿﺮﯾﺰی ،اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ،ﺧﺠﻨﺪی ،ﮐﻮﺷـﯿﺎر ﺑـﻦ ﻟﺒـﺎن،
ﺳﺠﺰی و اﺑﻮﻧﺼﺮ در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی ،در ﻣﻘﺎﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ،رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﮥ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐـﻪ آن
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از آن ،در ﮐﺎر ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ در ﻧﯿﻤﮥ ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ،ﻣﻨﺠﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ از ﻫـﺮ
دو روش ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی و ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﺎﻟﻤﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .در
زﯾﺞﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﭼﻮن اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ و ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ،روشﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﺑـﺮای ﺣـﻞ ﺗﻤـﺎﻣﯽ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣـﯽﺧـﻮرد .ﺟـﺪولﻫـﺎی ﻣﺜﻠﺜـﺎﺗﯽ ﮐﻤﮑـﯽ ﮐـﻪ
داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ،اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻋﺮاق )ﺣﺪود  ۳۹۰ﻗﻤﺮی( و ﺧﻠﯿﻠﯽ )ﺣـﺪود  ۷۶۰ﻗﻤـﺮی(
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻫﻤﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﮔﻮاه ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮ ﺗﺒﺤﺮ آنﻫـﺎ
در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.

٣٣

ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺑﺪاع ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺧـﻮارزﻣﯽ ﺟـﺪوﻟﯽ ﺑـﺮای ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﮐﺸـﯿﺪﮔﯽ )ﺗﻔـﺎوت ﻃـﻮل(
داﯾﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺑﺮجﻫﺎی داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻐـﺪاد ﺗـﺄﻟﯿﻒ
ً
ﮐﺮد ،و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﻧﺪﻟﺲ ،ﺟﺪول ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑـﺮای ﺗﻤـﺎم
اﻗﻠﯿﻢ ﻫﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﻠﻬﻢ از ﺟﺪولﻫﺎی ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺑﺮای رؤﯾﺖ ﭘـﺬﯾﺮی ﺳـﯿﺎرات ﺑـﻮد.
ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه و اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ را وﺿﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺑﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻔﻬﻮم آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ ﻣﻌﻠـﻮم ﻧﯿﺴـﺖ .ﺑﺮﺧـﯽ
ً
دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ّﺑﺘ ﺎﻧﯽ و زرﻗﺎﻟﯽ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ روی اﻋﺪاد ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و روش ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ای را از اﯾﻦ ﻧﻈـﺮ
ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رؤﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ داﯾﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ  ۱۲°ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﯽ روزاﻧﮥ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه ،ﭘﺲ از ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ دادۀ رﺻﺪی از ﻣﻨﺠﻤـﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮای رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺟﺰ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳـﺘﺜﻨﺎ ﮐـﻪ ﻫﻨـﻮز ﺑﺮرﺳـﯽ
ً
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻇﺎﻫﺮا ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﺪۀ ﻣﻨﺠﻤـﺎن ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﺑـﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻨﯿﻦ دادهﻫﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
٣۴

ﺷــﮑﻞ  :۵ﺑﺨﺸــﯽ از ﯾــﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺟــﺪولﻫﺎی
ﻣﺼﺮی ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رؤﯾﺖ ﻫـﻼل ﻣـﺎه را ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺟـﺪولﻫﺎ ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﻣـﺎه ﻗﻤـﺮی در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۱۲۵و  ۱۱۲۶ﻗﻤـﺮی ،ﻃـﻮل و ﻋـﺮض
ﻣﺎه ،ﺟﺪاﯾﯽ زاوﯾـﻪای ﺧﻮرﺷـﯿﺪ و ﻣـﺎه ،و ﺗﻔـﺎوت
زﻣﺎن ﻏﺮوب آنﻫﺎ را در ﻏﺮوب اوﻟﯿﻦ روز ﻫﺮ ﻣـﺎه
ﻋﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺎه ﯾـﮏ ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ ﻋﺮﺿـﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ:
ً
]ﻫﻼل ﻣﺎه[ »آﺷﮑﺎرا«» ،اﺣﺘﻤﺎﻻ )ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﯿﺸـﺘﺮ
ﺟﺎﻫﺎ(«» ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ« دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﯾـﺎ »ﺑـﻪ ﻫـﯿﭻ
ً
وﺟﻪ« دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ ،ﻣﺎه رﺳـﻤﺎ از
ﻏﺮوب ﺑﻌﺪی آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد) .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﺼﺮ،
ﻗﺎﻫﺮه ،ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ .(DṢ ۱۵۵

اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز

در اﺳﻼم اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺎرﯾﻒ راﯾﺞ اوﻗﺎت ﭘﻨﺞﮔﺎﻧـﮥ ﻧﻤـﺎز ﮐـﻪ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :روز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻏﺮوب ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺑـﺎزۀ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎز )ﻣﻐﺮب( ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﺗﺎ ﺳـﺮ ﺷـﺐ اﺳـﺖ .ﻓﺮﺻـﺖ دوﻣـﯿﻦ
ﻧﻤﺎز )ﻋﺸﺎء( از ﺳﺮ ﺷﺐ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ ﺳﭙﯿﺪهدم اداﻣﻪ دارد .١ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎز )ﻓﺠـﺮ( ﺑـﯿﻦ ﺳـﭙﯿﺪهدم و
ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺖ ﺷـﺮﻋﯽ ﭼﻬـﺎرﻣﯿﻦ ﻧﻤـﺎز )ﻇﻬـﺮ( از ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ آﻏـﺎز ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﻣﯽﮔﺬرد و زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤـﺎز ﭘـﻨﺠﻢ )ﻋﺼـﺮ( آﻏـﺎز ﺷـﺪه
اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﮥ ﯾﮏ ﺷﯽء ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﮥ ﻣﯿﺎﻧﮥ روز آن ﺑﻪ ﻋﻼوۀ ﻃﻮل ﺷﯽء ﺑﺎﺷـﺪ .زﻣـﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺳﺎﯾﮥ ﺷﯽء ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻃﻮل آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب آﻓﺘـﺎب ،ﭘﺎﯾـﺎن وﻗـﺖ
ﺷﺮﻋﯽ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.
در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻧﺪﻟﺴﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،وﻗﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎز زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ ﺳـﺎﯾﮥ
ﺷﯽء ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻃﻮل آن ﻃﻮﯾﻞﺗﺮ از ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﮥ ﻣﯿﺎﻧﮥ روز ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑـﻪ
ﻓﺮدی از ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎز دﯾﮕﺮی در ﺻـﺒﺤﮕﺎه ﺑـﻪ ﻧـﺎم »ﺿـﺤﯽ« در ﻣﻨـﺎﺑﻊ دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﺗﺎ ﻏـﺮوب
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻌﺎرﯾﻒ اوﻗﺎت ﺷﺮﻋﯽ روزاﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﺳﺎﯾﻪ ،ﺑـﺎ اوﻗـﺎت ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﻌﻮﺟﻪ )ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﯾﮏ دوازدﻫﻢ ﻃﻮل روز( ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾـﻦ ارﺗﺒـﺎط از ﯾـﮏ ﻓﺮﻣـﻮل
ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻫﻨﺪی ﺑﺮای زﻣﺎنﺳﻨﺠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی ﺑﺎ آن آﺷـﻨﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﻮﺟﻪ )ﻧﯿﻤﮥ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ( را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﮥ اﻓﺰوده ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃـﻮل ﺷـﺎﺧﺺ ،و
ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﮥ اﻓﺰوده ﺑﺎ دو ﻃﻮل ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺮض ﺻﺎف ﺑﻮدن آﺳﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ رﺻﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻧﺠﻮم ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪای از آﺛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻣﺎنﺳﻨﺠﯽ از ﻣﻨﻈﺮ
ﻏﯿﺮرﯾﺎﺿﯽ ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از آنﻫـﺎ را ﻓﻘﻬـﺎ ﻧﯿـﺰ ذﮐـﺮ ﮐﺮدﻧـﺪ .اﯾـﻦ آﺛـﺎر ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻋﻤـﺪه ﺷـﺎﻣﻞ
 .١ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود اوﻗﺎت ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﻘﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.ـ م

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

اﻣﺮوزه ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن آﻏﺎز ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮﮔـﺰ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﻫﻼل ﻣـﺎه در ﺑﺮﺧـﯽ
ﺟﺎﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﻮد و در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮی دﯾﺪه ﻧﺸﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻨﯽ
ﮐﻪ ﺣﺮف آﺧﺮ را در اﻋﻼم آﻏﺎز ﻣﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺳﺨﻦ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

٣۵

٣۶

ﺷﮑﻞ  :۶ﺑﺨﺸـﯽ از ﯾـﮏ ﺟـﺪول اوﻗـﺎت
ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ دﻣﺸـﻖ ﮐـﻪ
ﱢ
ﻣﻮﻗـ ِﺖ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه ،ﺧﻠﯿﻠــﯽ ،آن را در
ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠـﺮی ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮐـﺮده
اﺳﺖ .دوازده ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺳـﻨﺠﯽ
در ﻋﺮض ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ درﺟﻪ از ﻃـﻮل
ً
ﺧﻮرﺷﯿﺪ )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﻫﺮ روز از ﺳـﺎل(
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ دو ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑـﻮط
ﺑﻪ ﺑﺮج دﻟﻮ اﺳـﺖ .ﺟـﺪولﻫﺎی ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ
ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺶ
و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐـﺰی ،ﺟﺰﯾـﺮۀ ﮐـﺮت و ﯾﻤـﻦ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﭼﻨـﯿﻦ ﺟـﺪولﻫﺎﯾﯽ ﺑـﻪ
ﱢ
ﻣﻮﻗﺘــﺎن اﺟــﺎزه ﻣــﯽداد اوﻗــﺎت ﻧﻤﺎزﻫــﺎی
ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﮥ ﺷـﺒﺎﻧﻪروز را ﺑـﻪ ﻣﺆذﻧـﺎن اﻃـﻼع
دﻫﻨــﺪ ﺗــﺎ ﻣﺆﻣﻨــﺎن را ﺑــﻪ ﻧﻤــﺎز ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻨــﺪ
)ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﮥ ﻣﻠــﯽ ﭘــﺎرﯾﺲ ،ﻧﺴــﺨﮥ ﺧﻄــﯽ
ﺷﻤﺎرۀ .(ar. ۲۵۵۸

ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ از آﯾﺎت ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( در ﺑﺎب اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺻـﯿﻔﺎﺗﯽ از ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎی
ﺳﺎدۀ ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻗﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎزل ﻣﺎه آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮﺑـﻮط
ﺑﻪ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﯾﺎ ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺣﺠﺎز و ﯾﻤﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ در ﻗـﺮن ﺳـﻮم ﺑـﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺎ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻬﯽ اﺳـﻼم را ﺷـﮑﻞ
دادﻧﺪ ،و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺷـﻮاﻫﺪ ﻧـﺎﭼﯿﺰ ﻣﻮﺟـﻮد ﻣـﯽﺗـﻮان
ﮔﻔﺖ در ﭼﻨﺪ ﻗﺮن اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﻼم ،اوﻗﺎت ﺷﺮﻋﯽ را ﺧﻮد ﻣﺆذﻧﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾـﻦ ﮐـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب آنﻫـﺎ،
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺪای زﯾﺒﺎﯾﺸﺎن و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻬﺎرﺗﺸﺎن در ﻧﺠﻮم ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺪولﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻃﻮل ﺳﺎﯾﻪ در اوﻗﺎت ﻧﻤـﺎز ﻫـﺮ
روز از ﺳﺎل ﯾﺎ ﻫﺮ درﺟﻪ از ﻃﻮل داﯾﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟـﺪولﻫـﺎی ﺑـﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﻧﻮع ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﺮای ﺷﻬﺮ ﺑﻐﺪاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ را ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﺑـﺮای ﻫـﺮ
 ۶°ﻃﻮل ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،و دﯾﮕﺮی ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ زﯾﺞ ﻋﺮاﻗﯽ ﻗﺮن ﻫﻔـﺘﻢ ﻫﺠـﺮی ﯾﺎﻓـﺖ ﺷـﺪه
ً
اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ آن ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن ﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻗـﺎت را از ﻏـﺮوب آﻓﺘـﺎب ﺗـﺎ ﺳـﭙﯿﺪه دم )ﺑـﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ راﺑﻄﮥ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻫﻨﺪی در زﻣﺎنﺳﻨﺠﯽ( ،ﺳﺎﯾﮥ ﻧﯿﻤﮥ روز ،ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺧﻮرﺷـﯿﺪ در ﻧﯿﻤـﮥ روز ،و

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی ﻋﺼﺮ را ﺑﺮای ﻫﺮ روز از ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ .در ﺣـﺪود ﻧﯿﻤـﮥ ﻗـﺮن ﭼﻬـﺎرم
ﻫﺠﺮی ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻣﺎﺟﻮر دو ﺟﺪول ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ اوﻗﺎت روز ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗـﺎﺑﻌﯽ از ارﺗﻔـﺎع
ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎری و ارﺗﻔﺎع ﻟﺤﻈﻪای ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺪول ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄـﻪای دﻗﯿـﻖ ،ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﺧﺎص ﺑﺮای ﺑﻐﺪاد ،و دوﻣﯿﻦ ﺟﺪول ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﮥ ﻫﻨﺪی ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮد و ﺑـﺮای
ﺗﻤﺎم ﻋﺮضﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ.

٣٧

ّ
ﺷﮑﻞ  :٧ﮔﺰﯾﺪهای از ﺟﺪولﻫﺎی زﻣﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﮐﯽ ،ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ،ﺑﺮای ﻋـﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ
اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﺮ درﺟﮥ ﻃﻮل داﯾﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ )در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮای  ١١°و  ١٢°دﻟﻮ ﮐﻪ ﺑﺮای  ١٩°و ١٨°
ﻋﻘﺮب ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد دارد( و ﺑﺮای ﻫﺮ درﺟﮥ ارﺗﻔﺎع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ،زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷـﯿﺪ و زاوﯾـﮥ
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﺎت و دﻗﺎﯾﻖ اﺳﺘﻮاﯾﯽ ﺟﺪولﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺪولﻫـﺎﯾﯽ از اﯾـﻦ ﻧـﻮع در ﺑﻐـﺪاد در ﻗـﺮن
ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﻫﺰار ﺳـﺎل ﭘـﺲ از آن ﺗـﺄﻟﯿﻒ ﺷـﺪ
)ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ ،ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ .(۸۰۸

ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺪولﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای زﻣﺎنﺳﻨﺠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آنﻫﺎ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ،
ﺳﻨﺘﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻫﺮۀ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ و دﻣﺸﻖ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ )ﺷـﮑﻞ .(۶
ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر ﺣﺎوی ﺟﺪولﻫﺎی زﻣﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دو ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﭼﻮن اورﺷﻠﯿﻢ )ﺷـﮑﻞ
 ،(۷اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ،ﻣﺮاﻏﻪ ،ﺗﻮﻧﺲ و ﺗﻌﺰ ،ﺑﻪ اواﺧـﺮ دورۀ ﻧﺠـﻮم دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ﺗﻌﻠـﻖ دارد .ﺑﺮﺧـﯽ از اﯾـﻦ
ﺟﺪولﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻨﺪ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺪول در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی در ﻣﺼﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪ و ﺳـﻪ ﻣﺘﻐﯿـﺮ

٣٨

ﻣﺴﺘﻘﻞ دارد )ارﺗﻔﺎع ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﯾﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ارﺗﻔﺎع ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎری و ﻧـﯿﻢﮐﻤـﺎن رؤﯾـﺖ( و زﻣـﺎن روز ﯾـﺎ
ً
ﺷﺐ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؛ اﯾﻦ ﺟﺪول ﺑﯿﺶ از  ۴۰۰‚۰۰۰ﻣـﺪﺧﻞ دارد .اﺧﯿـﺮا
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن اروﭘﺎﯾﯽ در ﻗﺮنﻫﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺟﺪولﻫﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘـﻮا
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺪولﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ ﺟﺪولﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗـﺎرﯾﺦ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺪولﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺮن ﺳﻮم ﺗـﺎ ﺳـﯿﺰدﻫﻢ ﻫﺠـﺮی در دﻧﯿـﺎی اﺳـﻼم و از ﻗـﺮن ﭼﻬـﺎردﻫﻢ
ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در اروﭘﺎ و ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺷﻤﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ.
ً
ً
ّ
ﻇﺎﻫﺮا ﻧﻬﺎد »ﻣﻮﻗﺖ« ﯾﺎ ﻣﻨﺠﻢ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻗـﺎت ﻧﻤـﺎز ،در ﻗـﺮن ﻫﻔـﺘﻢ ﻫﺠـﺮی در
ﻣﺼﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﺼﺮی و ﺳﻮری در ﻗﺮنﻫﺎی ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ،ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮدﻧـﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ ،و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣـﯽﺗـﻮان در ﺳـﺮزﻣﯿﻦﻫـﺎی آﻧـﺎﺗﻮﻟﯽ ﺗـﺎ
ﺑﺎﻟﮑﺎن ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ را در ﮐﻨﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﺘﺎن در آﻧﺠﺎ ﮐﺘﺎبﻫـﺎ و اﺑﺰارﻫﺎﯾﺸـﺎن را ﻧﮕﻬـﺪاری
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺷﺮق دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣـﺎ ﺷـﻮاﻫﺪی وﺟـﻮد
دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻮﻗﺘﺎن در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی در ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺟﺪولﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ اوﻗﺎت ﺷـﺮﻋﯽ ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻣـﯽﺑﺮﻧـﺪ و در روزﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎ،
ﺳﺮرﺳﯿﺪﻫﺎی ﺟﯿﺒﯽ و ﺗﻘﻮﯾﻢﻫﺎی دﯾﻮاری ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺳﺎل دارد ،ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ
اواﺧﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﭘـﻨﺞ ﻧﻮﺑـﺖ اذان ﻣﺆذﻧـﺎن در اوﻗـﺎت ﻣﺸـﺨﺺ روز ،ﯾﮑـﯽ از ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰﺗﺮﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮوز اﺳﺖ.
ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ

دﺳﺘﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺮآن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎز و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از آداب ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻌﺒﻪ در ﺷﻬﺮ
ﻣﮑﻪ ،ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی اول ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺴﯿﺎر دور از ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﻧﺪﻟﺲ و ﺳﻨﺪ ﺳـﮑﻮﻧﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﺪ .آنﻫﺎ اﺑﺰار ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﯾﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﮑﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖﻫـﺎی
ً
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺮﻓﺎ از ﺟﻬﺖ ﻣﺴﯿﺮ زﯾﺎرﺗﯽ ﻣﮑﻪ ﯾـﺎ ﺟﻬـﺖﻫـﺎی
اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ اوﻟﯿﻪ و ﻣﺤﺮابﻫﺎی آنﻫﺎ در دﯾﻮار رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ،ﺑـﻪ ﻧـﺪرت
در ﺟﻬﺖ ﻣﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺧﺎﻧـﮥ ﮐﻌﺒـﻪ در راﺳـﺘﺎی ﺟﻬـﺖﻫـﺎی
ﺧﺎص ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻣﺤﻮر ﺑﺰرگﺗﺮ در راﺳـﺘﺎی ﻃﻠـﻮع ﺳـﺘﺎرۀ ﺳـﻬﯿﻞ ،و ﻣﺤـﻮر ﮐﻮﭼـﮏﺗـﺮ در
راﺳﺘﺎی ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ در اﻧﻘﻼب ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ( ،و از ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ ،ﮐﻌﺒﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ )ﺷـﮑﻞ
 .(۸آنﻫﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑـﺮ داﯾـﺮۀ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺧـﻮد داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ :ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن راﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در واﻗﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﮐﻤـﺎن در داﯾـﺮۀ ﻣﺤﯿﻄـﯽ
ﺧﺎﻧﮥ ﮐﻌﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ آن ﺳﻮ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻧﺠﻮم ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻓﻘﻬﺎ ،ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﻘﺪس را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ در اﻃﺮاف ﮐﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴـﯿﻢ و ﻗﺒﻠـﮥ ﻫـﺮ

ﺷــﮑﻞ  :۸ﺗﺮﺳــﯿﻤﯽ از ﺧﺎﻧــﮥ ﮐﻌﺒــﻪ ،ﺑــﺎ
ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ و ﭼﻬﺎر دﯾﻮار ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫـﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ از دﻧﯿﺎی اﺳـﻼم ،و ﻗﺒﻠـﻪ در ﻫـﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻧﺠـﻮﻣﯽ
اﻓﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از
رﺳﺎﻟﮥ اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﺷﺪۀ ﻗﺮن ﻧﻬـﻢ ﻫﺠـﺮی
درﺑﺎرۀ ﮐﯿﻬﺎنﻧﮕـﺎری از ﻋـﺎﻟﻢ ﺳـﻮری،
اﺑــﻦ وردی )ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﮥ ﻣﻠــﯽ ﭘــﺎرﯾﺲ،
ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ .(ar. ۲۱۸۶

ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑـﺎر اﻣﮑـﺎن اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی ﺻـﺤﯿﺢ ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎی ﻃـﻮل
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ و
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺟﻬﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روشﻫﺎی دﻗﯿﻖ رﯾﺎﺿﯽ وﻟﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺑﻮدﻧﺪ

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺨﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺳﺘﺎرۀ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣـﯽﺷـﺪ .اﯾـﻦ دﺳـﺘﻪ از اﻃﻼﻋـﺎت
درﺑﺎرۀ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺒﻠﻪ را ﻓﻘﻬﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﺟﻬﺖﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ دورۀ ﻣﯿﺎﻧﻪ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ و
ﺗﻨﻬﺎ اﻗﻠﯿﺘﯽ از آنﻫﺎ در ﺟﻬﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺳﻮی ﻣﻨﺠﻤﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺨﺘﺼـﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿـﻮس در دﺳـﺘﺮس داﻧﺸـﻤﻨﺪان
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﻠﯿﻔﻪ ،ﻣﺄﻣﻮن ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﻣﮑـﻪ و ﺑﻐـﺪاد را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،روشﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺒﻠـﻪ از روی ﻣﺨﺘﺼـﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺑﺪاع ﺷﺪه ﺑﻮد )ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺳـﻤﺖاﻟـﺮأس ﺷـﻬﺮﻫﺎ ،ﺑـﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪای در ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد( .رﺳﺎﻟﮥ ﺑﯿﺮوﻧﯽ درﺑﺎرۀ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی رﯾﺎﺿـﯽ )ﺗﺤﺪﯾـﺪ ﻧﻬﺎﯾـﺎت
اﻻﻣﺎﮐﻦ( ﮐﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺒﻠﮥ ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ از اﯾﻦ ﻧﻮع در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
ً
اﺳﺖ .ﭼﻮن اﯾﻦ روشﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،روشﻫﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳـﺖ
آﻣﺪ .در ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﺟﺪوﻟﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺟﻬﺖ ﻣﮑﻪ را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .در ﻃﯽ ﻗﺮنﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺪول دﯾﮕـﺮ
ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ.

٣٩

ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﺪ درﺟﻪ اﻧﺤﺮاف داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ روﻧﻖ دارﻧﺪ ،دارای دو ﻣﺤـﺮاب
ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻗﺒﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از
ﻗﻄﺐﻧﻤﺎﻫﺎی ﺟﯿﺒﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺟﻬﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﺻﺪی و ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠ ﻧﺠﻮم
ﺣﻠﻘﮥ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺄﻣﻮن

۴٠

در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ،ﻣﺄﻣﻮن ﺧﻠﯿﻔـﮥ ﻋﺒﺎﺳـﯽ از رﺻـﺪﻫﺎﯾﯽ اﺑﺘـﺪا در ﺑﻐـﺪاد و ﺳـﭙﺲ در دﻣﺸـﻖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺠﻤﺎن آن زﻣﺎن را ﺑﺮای اﺟﺮای رﺻﺪﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه ﮔـﺮد آورد .ﺑﺮﺧـﯽ از
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ رﺻﺪﻫﺎ در زﯾﺠﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻤﺘﺤﻦ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آزﻣﻮده( ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ،اﮔﺮﭼـﻪ ﺟﺰﺋﯿـﺎت
ً
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ دو رﺻﺪﮔﺎه ﺗﺎ ﺣﺪی ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮا زﯾﺞ ﻣﻤـﺘﺤﻦ
را ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻨﺼﻮر در ﺑﻐﺪاد ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﮥ ﺣـﺒﺶ ﺣﺎﺳـﺐ ،ﭘـﺲ از ﻣـﺮگ وی،
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎر او ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺮوروذی دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺴﺎزد و ﻃﺮﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ را ﺑـﺮای
اﻧﺠﺎم رﺻﺪﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه در دﻣﺸﻖ ﺑﺮای ﺗﺄﻟﯿﻒ زﯾﺠﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .ﺣﺒﺶ اﯾﻦ اﻣﺮ را اﻧﺠـﺎم
ﺷﺪه ﻣﯽداﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ زﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از زﯾﺞ دﻣﺸﻘﯽ ﺧﻮد ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ،
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ً
اﯾﻦ رﺻﺪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺻﺪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻘﺪار ﻣﯿـﻞ
ﮐﻠﯽ آن زﻣﺎن ،و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﺻﻼح ﺷـﺪه ﺑـﺮای اﻟﮕﻮﻫـﺎی ﺳـﯿﺎرهای ﺑﻄﻠﻤﯿـﻮس و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺳﺘﺎرﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﻣـﯽﮔﺮﻓـﺖ .ذات اﻟﺤﻠـﻖ ،رﺑـﻊ ﻧﺼـﻒاﻟﻨﻬـﺎری و ذات اﻟﺸـﻌﺒﺘﯿﻦ از
ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و آنﻫﺎ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و دﯾﮕﺮ اﺻـﻼﺣﺎت را ﺑـﺮ آنﻫـﺎ
اﻓﺰودﻧﺪ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻧﺪازهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﺑﺰار ﻫﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ،اﻧﺪازهﻫـﺎی ﺑـﺰرگﺗـﺮی از
آنﻫﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .داﻧﺶ ﻣﺎ درﺑﺎرۀ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻣﻨﺠﻤـﺎن ﻣـﺄﻣﻮن ﺑﺴـﯿﺎر اﻧـﺪک اﺳـﺖ .ﮔﻔﺘـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ذات اﻟﺤﻠـﻖ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎدۀ ﯾﺤﯿـﯽ ﺑـﻦ اﺑـﯽ ﻣﻨﺼـﻮر در ﺑﻐـﺪاد ﺑـﺮای ﻫـﺮ  ۱۰دﻗﯿﻘـﮥ ﮐﻤـﺎن
ﻧﺸﺎنﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ دﻗﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺣﺘﯽ ﺑـﺮای ﻣﻨﺠﻤـﺎن ﻫﻤﻌﺼـﺮ او ﻧﯿـﺰ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﺒﻮد .ﯾﮏ رﺑﻊ ﺟﺪاری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﺑﺎ ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ ،و ﻧﯿﺰ ﺷﺎﺧﺼﯽ
ﻋﻤﻮدی از ﺟﻨﺲ آﻫﻦ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ در دﻣﺸﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﯾـﺖ
ﻣﺄﻣﻮن ،اﺧﺘﻼف ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﮑﻪ و ﺑﻐﺪاد )ﺑﺎ رﺻﺪﻫﺎی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺮﻓﺘﮕـﯽ(
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻗﺒﻠﮥ ﺑﻐﺪاد ،و ﻧﯿﺰ ﻃﻮل ﯾﮏ درﺟﮥ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ زﻣﯿﻦ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪ .ﺑﯿﺸـﺘﺮ
داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ درﺑﺎرۀ رﺻﺪﻫﺎی ﺑﻐﺪاد و دﻣﺸﻖ را اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ ،و ﻧﺴـﺨﻪﻫـﺎی
ﺧﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد از آﺛﺎر ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻨﺼﻮر و ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ دﻗﯿﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دﯾ ﺮ ﻃﺮحﻫﺎی رﺻﺪی
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

در ﮐﻨﺎر رﺻﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ درﺑﺎر ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی در ﺑﻐـﺪاد و دﻣﺸـﻖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ،
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری از دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی رﺻﺪی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐـﻪ در ﺳـﺮزﻣﯿﻦﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
دﻧﯿﺎی اﺳﻼم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
دو ﺑﺮادر ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻨﻮﻣﻮﺳﯽ رﺻﺪﻫﺎﯾﯽ را در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد در ﺑﻐﺪاد و ﻧﯿﺰ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺎﻣﺮا ﺣـﺪود ﺳـﯽ
ﺳﺎل ﭘﺲ از رﺻﺪﻫﺎی ﻣﻤﺘﺤﻦ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آنﻫﺎ رﺻﺪﻫﺎی ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺮﻓﺘﮕـﯽ را
در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﻣﺮا و ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن اﯾـﻦ دو ﺷـﻬﺮ را ﺑـﻪ
دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺒﺤﺮ اﯾﺸﺎن در رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫـﯿﭻ ﮐـﺪام از دو زﯾـﺞ
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪۀ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺘﺎﻧﯽ رﺻﺪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۷۳ﺗﺎ  ۳۰۶ﻗﻤﺮی در رﻗﻪ در ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﯾﻪ اﻧﺠـﺎم داد .ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺧﻮد ﺑﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ رﺻﺪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﮔﺮﭼﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ از رﺻـﺪﮔﺎه
او ﻧﺪارﯾﻢ ،اﺑﺰارﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در زﯾﺞ او ﺑﺮ اﺳﺎس رﺻﺪﻫﺎﯾﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ذات اﻟﺤﻠﻖ ،رﺑﻊ ﺟـﺪاری و
ﻧﯿﺰ ذات اﻟﺸﻌﺒﺘﯿﻦ ،اﺳﻄﺮﻻب ،ﺷﺎﺧﺺ و ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ اﻓﻘﯽ.
ً
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی رﺻﺪی ﺧﺎﻧﻮادهای در ﺑﻐﺪاد ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺑﻨﻮ اﻣﺎﺟﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺻﺪﻫﺎی ﺑﺘـﺎﻧﯽ
در رﻗﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺪر و دو ﭘﺴﺮ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﻼم آزاد ﺷﺪۀ آنﻫﺎ ،ﻫﻤﮕﯽ رﺻـﺪﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ و
ﻫﺮ ﮐﺪام زﯾﺠﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻨﺼﻮر
از رﺻﺪﻫﺎی آنﻫﺎ از ﯾﮏ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﮑﺎن رﺻﺪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ اﯾﻮان داﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ روزﻧﻪای ﺑﺮای رﺻﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت آنﺟﺎ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔـﺰارش ﺑﺴـﯿﺎر
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺧﻮرﺷﯿﺪﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺳﺎل  ۳۱۶ﻗﻤﺮی ﮐﻪ اﯾﺸـﺎن آن را از روی اﻧﻌﮑﺎﺳـﺶ در آب رﺻـﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ارﺗﻔﺎع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰاری ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﻮم درﺟـﻪ
ﻧﺸﺎنﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﯾﮏ رﺑﻊ ﺟﺪاری ﺑﺰرگ در ﺷﻬﺮ ری )ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻬﺮان اﻣﺮوزی( در ﺣﺪود ﺳﺎل  ۳۳۸ﻗﻤـﺮی ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه
ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤـﻞ و ﻣﯿـﻞ داﯾﺮةاﻟﺒـﺮوج اﻃـﻼع دارﯾـﻢ.
زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪ دور ﭘﺲ از آن در ﺷﯿﺮاز ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺻﻮﻓﯽ از ﯾﮏ ذات اﻟﺤﻠﻖ ﺑﺎ ﻗﻄـﺮی در ﺣـﺪود  ۵ﻣﺘـﺮ
ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﻤﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و رﺻﺪ اﻋﺘﺪاﻟﯿﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺻﻮﻓﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ رﺳـﺎﻟﻪاش
ً
درﺑﺎرۀ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا اﺛﺮ او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺻﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮده ﺗـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ،ﻣﺸﺎﻫﺪۀ آﺳﻤﺎن ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫـﺎ .دﯾﮕـﺮ ﻣـﻨﺠﻢ ﻫﻤﻌﺼـﺮ اﯾﺸـﺎن ﮐـﻪ از
رﺻﺪﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاش ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ زﯾـﺞ او در دﺳـﺖ ﻧـﺪارﯾﻢ ،اﺑـﻦ اﻋﻠـﻢ اﺳـﺖ.
ﻋﻀﺪاﻟﺪوﻟﻪ ،اﻣﯿﺮ آل ﺑﻮﯾﻪ ،از رﺻﺪﻫﺎی ﺻﻮﻓﯽ و اﺑﻦ اﻋﻠﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد.

۴١

۴٢

در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ،ﻣـﻨﺠﻢ و رﯾﺎﺿـﯿﺪان ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪۀ آن زﻣـﺎن ،اﺑﻮاﻟﻮﻓـﺎء ﺑﻮزﺟـﺎﻧﯽ،
رﺻﺪﻫﺎﯾﯽ در ﺑﻐﺪاد ﺗﺮﺗﯿﺐ داد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ رﺻﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎی ﺧﻮرﺷـﯿﺪ،
ﻣﯿﻞ داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻐﺪاد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺧـﻮارزم ﺑـﺮای
رﺻﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺎه ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در ﺳﺎل  ۳۸۷ﻗﻤﺮی ﻫﻤﮑـﺎری ﮐـﺮد .از ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻣﮑـﺎن رﺻـﺪی اﺑﻮاﻟﻮﻓـﺎء
ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺶ در ﻣﺤﻠﻪای از ﺑﻐﺪاد ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ،ﺷﺮف اﻟﺪوﻟﻪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای آل ﺑﻮﯾﻪ ،در ﺳﺎل  ۳۷۹ﻗﻤـﺮی در
ﺑﺎغ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻮد در ﺑﻐﺪاد رﺻﺪﺧﺎﻧﻪای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد .ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾـﺰی رﺻـﺪﻫﺎ
ﺑﻪ اﺑﻮﺳﻬﻞ ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻗﺎﺑﻠﯽ ﺑﻮد ،واﮔﺬار ﺷﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺛﺎر ﻣﻮرﺧﺎن ﻫﻤﻌﺼﺮ او ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﯾﮋهای ﺑﺮای اﻧﺠﺎم رﺻﺪﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﻀﺎت ،داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺳﺮﺷـﻨﺎس،
ﻣﻨﺠﻤﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن رﺻﺪﻫﺎ را ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﺄﺳـﯿﺲ رﺻـﺪﺧﺎﻧﻪ ،و
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮ آن ،ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو »رﺻﺪ« ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺴﯿﺎری از رﺟﺎل »ﮔـﻮاﻫﯽ« ﺷـﺪ،
ورود ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺮجﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎن و ﻣﯿﺰان در ﺳﺎل  ۳۷۸ﻗﻤـﺮی ﺑـﻮد .ﺑﯿﺮوﻧـﯽ اﺑـﺰار اﺻـﻠﯽ را ﭼﻨـﯿﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻢ ﮐﺮهای ﺑﺎ ﺷـﻌﺎع  ۱۲/۵ﻣﺘـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺧﻮرﺷـﯿﺪ از
روزﻧﻪای در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﯿﻢ ﮐﺮه ﺑﺮ آن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ ﻣـﺮگ ﻋﻀـﺪاﻟﺪوﻟﻪ در ﺳـﺎل  ۳۷۹ﻗﻤـﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ
رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﺮ آن ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﺒﻮد.
در ﺳﺎل  ۳۸۴ﻗﻤﺮی اﺑﻮﻣﺤﻤﻮد ﺧﺠﻨﺪی ﻣﯿﻞ ﮐﻠﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺪس ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎری ﺑﺎ ﺷﻌﺎﻋﯽ
در ﺣﺪود  ۲۰ﻣﺘﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺑﺰار در ری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺠﻨﺪی ﻧﺰد ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻋﺘﺮاف ﮐـﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﭼﻨﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺪس از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب آن ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ،ﻣﻨﺠﻢ ﻣﺼﺮی ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از رﺻﺪ ﮔﺮﻓﺖﻫﺎ ،ﻣﻘﺎرﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻊ اﺧﺘﻔﺎءﻫﺎ و ﻧﯿﺰ رﺻـﺪ
اﻋﺘﺪاﻟﯿﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻦ اﻧﺠﺎم داد .ﺟﺎی ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﮔـﺰارش رﺻـﺪﻫﺎی او ،ﺑﻠﮑـﻪ
ﺣﺘﯽ اﺷﺎرهﻫﺎی او ﺑﻪ رﺻﺪﻫﺎی ﻣﺘﻘﺪم از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﭼﻮن ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ و ﺑﻨﻮ اﻣﺎﺟﻮر اﻧﺠﺎم
دادﻧﺪ ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ اﺳﺖ .ﻫﺪف اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ رﺻﺪﻫﺎ و ﺛﺒﺖ ﺷﺎن در ﻣﻘﺪﻣﮥ زﯾـﺞ ﺧـﻮد ﺗـﺎ
ﺣﺪودی ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ او ﻓﻬﺮﺳﺖ رﺻﺪﻫﺎ ﯾﺎ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﺶ را
ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺎه و ﺳﯿﺎرات را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ،ﻋﺮﺿﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
او ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪرﺑﺰﮔﺶ در ﻓﺴـﻄﺎط و ﻣﺴـﺠﺪی در ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﻗﺮاﻓـﻪ را ﺑـﺮای
ّ
رﺻﺪﻫﺎﯾﺶ ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .راﺑﻄﮥ ﻣﻌﺮوف ﺑﯿﻦ اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺎ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﺗﭙﻪﻫﺎی ﻣﻘﻄﻢ در ﺧﺎرج از ﻗﺎﻫﺮه،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ آﯾﺪﯾﻦ ﺻﺎﺋﯿﻠﯽ ﻧﺸﺎن داده ،اﻓﺴﺎﻧﻪای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾـﻦ ،اﺑـﻦ ﯾـﻮﻧﺲ ﺣـﺪاﻗﻞ از ﯾـﮏ
ً
اﺑﺰار ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﻠﻘﮥ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺧﻠﻔﺎی ﻓﺎﻃﻤﯽ ،اﻟﻌﺰﯾـﺰ و اﻟﺤـﺎﮐﻢ آن
را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺼﺮی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اواﺧﺮ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺑـﻦ ﯾـﻮﻧﺲ

ﻣ ﺘﺐﻫﺎی ﻣﺤﻠ ﻧﺠﻮم

ﭘﺲ از ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ،ﻣﮑﺘﺐﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺠﻮم در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺑـﺎ ﻋﻼﯾـﻖ و ﺟﻬـﺖﮔﯿـﺮیﻫـﺎی
ً
ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .آنﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﯿﺰ در ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ )ﻣﺜﻼ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻃﻮﺳـﯽ در ﺧـﺎور
دور ،و اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ در ﻣﺼﺮ( .ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺻﻠﯽ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻋﺮاق ،اﯾﺮان و آﺳـﯿﺎی ﻣﺮﮐـﺰی ،اﺳـﭙﺎﻧﯿﺎی
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﻪ ،ﯾﻤﻦ ،ﻣﻐﺮب و ﺑﻌﺪا ﻫـﻢ ﺳـﺮزﻣﯿﻦﻫـﺎی ﻋﺜﻤـﺎﻧﯽ .ﺳـﻨﺖ آﻣﯿﺨﺘـﮥ اﺳـﭙﺎﻧﯿﺎی
ﻣﺴﻠﻤﺎن )ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی( ،ﺳﻨﺖ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺼﺮ ﻣﻤﻠﻮﮐﯽ )ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺎ اﺑﺘـﺪای
ﻗﺮن دﻫﻢ( ،ﺳﻨﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﯾﻤﻦ رﺳﻮﻟﯽ )ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﺗـﺎ دﻫـﻢ( ،و ﺳـﻨﺖ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻣﻐـﺮب )ﻗـﺮن ﺷﺸـﻢ ﺗـﺎ
ﺳﯿﺰدﻫﻢ( ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .دو ﺳﻨﺖ ﺗﺮﮐﯿﮥ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺪ ﻋﺼﺮ ﻣﻐﻮل ﻫـﻢ اﮐﻨـﻮن در
دﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ.

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ً
 ۱۰۰دﯾﻨﺎر در روز از اﻟﺤﺎﮐﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑـﺎﻻ زﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ اﺑـﻦ ﯾـﻮﻧﺲ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑـﺮای ﺧﻠﯿﻔـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽداد .اﻟﺤـﺎﮐﻢ ﺗـﻼش
ﻧﺎﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺼﺮ داﺷﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﺑﻦ ﯾـﻮﻧﺲ در ﺳـﺎل ۳۹۹
ﻗﻤﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ او ذات اﻟﺤﻠﻘﯽ ﺑﺎ  ۹ﺣﻠﻘﻪ در ﻣﺼﺮ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮاری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از درون آنﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺐ ﺑﮕﺬرد.
رﺻﺪﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۳۷۹و ﺣﺪود  ۴۱۶ﻗﻤـﺮی در ﭼﻨـﺪ ﺷـﻬﺮ ﻣﯿـﺎن ﺧـﻮارزم و ﮐﺎﺑـﻞ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .رﺻﺪﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪۀ او ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﺘﺪاﻟﯿﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻦ ،ﮔﺮﻓﺖﻫﺎ ،ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﯿـﻞ ﮐﻠـﯽ و
ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺟﺪولﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان زﯾﺞ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﺑـﺮ اﺳـﺎس رﺻـﺪﻫﺎی ﻗﺎﺿـﯽ
ﺻﺎﻋﺪ اﻧﺪﻟﺴﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ و زرﻗﺎﻟﯽ آن را اداﻣﻪ داد .ﻓﻘﻂ ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺮﮐـﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ در اﯾـﻦ رﺳـﺎﻟﻪ
اﺻﺎﻟﺖ دارد؛ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺪولﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ،از زﯾﺞﻫﺎی ﺧﻮارزﻣﯽ و ﺑﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﻃﺮح رﺻﺪی ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﻣﺮاﻏﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺗـﺎ ﺟـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﺠﻮم ﻧﻈﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ .وﮔﺮ ﻧﻪ ﺟـﺪولﻫـﺎی ﻣﺜﻠﺜـﺎﺗﯽ و ﺳـﯿﺎرهای در ﮐـﺎر
ً
ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺮاﻏﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ اﺻﻼح ﯾﺎ اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻗـﺪﯾﻢﺗـﺮ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣﻄﻠـﻮﺑﯽ ﺑـﺮای
رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﺑﺮﺧﻮردار از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ زﯾﺎد و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی رﺻﺪی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از راه ﻣﺘـﻮن
ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﻧﯿﺴﺖ .در اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠـﺮی ،ﺻـﺤﻨﮥ ﻣـﺎﺟﺮا ﺑـﻪ ﺳـﻤﺮﻗﻨﺪ در آﺳـﯿﺎی
ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ :ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺷﺎﻫﺰادۀ ﻣـﻨﺠﻢ ،اﻟـﻎﺑﯿـﮓ ،ﮐﺎرﻫـﺎی ﺑﺰرﮔـﯽ اﻧﺠـﺎم
دادﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺪس ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎری  ۴۰ﻣﺘﺮی از آن رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺖ .آنﻫـﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
ﺟﺪولﻫﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮐﺎﻣﻞ ،داوری درﺑﺎرهﺷﺎن ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣـﺮ ﺑـﺮای
رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻫﻢ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺗﻘﯽاﻟﺪﯾﻦ ) ۹۸۵ﻗﻤﺮی( ﺑﻮد ،ﺻﺎدق اﺳﺖ.

۴٣

اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣ

۴۴

ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﺑﺰارﻫﺎی رﺻﺪی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺎ آنﻫـﺎ
را ﺗﻨﻬﺎ از راه ﻣﺘﻮن ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺑﻘﯿﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏ اﺑﺰارﻫـﺎی
ﻧﺠﻮﻣﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﺷﺪهاﻧـﺪ ،ﻓﺎﺻـﻠﮥ زﯾـﺎدی ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﻣﻄﻠـﻮب دارد .ﮔـﺰارش ﺑﺴـﯿﺎری از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ اﺑﺰارﻫﺎ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه ،در ﺳـﻄﺤﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،اﮐﻨﻮن ﻃﺮﺣﯽ در ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﺗـﺎ ﻓﻬﺮﺳـﺘﯽ از
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﺰارﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ )و اروﭘﺎﯾﯽ( ﺗﺎ ﺣﺪود ﺳﺎل  ۱۵۵۰ﻣﯿﻼدی ،و ﻧﯿﺰ آﺛﺎر ﺑﻌـﺪی اﺳـﻼﻣﯽ را ﮐـﻪ
١
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارﻧﺪ ،ﮔﺮد آورد.
ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه درﺑﺎرۀ اﺑﺰارﻫﺎ ﻧﯿـﺰ ﭼﻨـﺎن ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل،
ﺧﺠﻨﺪی ،اﺑﺰارﺳﺎز ﭘﯿﺸﺘﺎز آﻏﺎز دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ،در ﻗـﺮن ﭼﻬـﺎرم ﻫﺠـﺮی اﺑـﺰاری رﺻـﺪی ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﻧﯿﻢﮐﺮه ﺑﺮای ﯾﮏ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎص اﺑﺪاع ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿـﺮی،
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮضﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻫﯿﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴـﺖ و ﻧﺴـﺨﻪﻫـﺎی
ﺧﻄﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻫﻨﻮز ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺸﯽ در ﺣﺪود ﺳـﺎل  ۶۷۸ﻗﻤـﺮی در ﻗـﺎﻫﺮه
اﺛﺮ ﻣﻬﻤﯽ درﺑﺎرۀ اﺑﺰارﻫﺎ ﻧﮕﺎﺷﺖ؛ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ دارد .ﻣﺮاﮐﺸﯽ ﻫﻤﮥ رﺳﺎﻟﻪﻫـﺎ درﺑـﺎرۀ
اﺑﺰارﻫﺎ را ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﺮدآوری ﮐـﺮده و در ﮐﺘـﺎﺑﺶ ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ .در ﺣـﺪود ﺳـﺎل
 ۱۹۸۰ﻣﯿﻼدی ،اﺛﺮ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﻨﺠﻢ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﺣﻠﺐ ،اﺑﻦ ﺳﺮاج ،اﺑﺰارﺳﺎز ﭘﯿﺸﺘﺎز دورۀ ﻣﺘﺄﺧﺮ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺆﻟﻒ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع اﺑﺰارﻫـﺎﯾﯽ را ﮐـﻪ ﻣـﯽﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ در ﮐﻨـﺎر اﺑﺰارﻫـﺎی
اﺑﺪاﻋﯽ ﺧﻮدش ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﺛﺮ در دﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ.
ذات اﻟﺤﻠﻖ و ﮐﺮه

در ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی ،ﻓﺰاری رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ اﺑﺰاری ﻧﮕﺎﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ذات اﻟﺤﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »اﺑﺰاری
دارای ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﯿﭻ ذات اﻟﺤﻠﻘﯽ از دورۀ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ،
اﻣﺎ در ﻃﯽ ﻗﺮنﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑـﯽ درﺑـﺎرۀ
ﮐﺮۀ ﺳﻤﺎوی ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ذات اﻟﮑﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »دارای ﮐﺮﺳﯽ ]ﺗﺨﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﺰار ﺑﺮ آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ[« ﯾـﺎ
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺮه را ﻗﺴﻄﺎ ﺑﻦ ﻟﻮﻗﺎ در ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﻧﮕﺎﺷﺖ .رﺳﺎﻟﮥ ﻗﺴﻄﺎ ﺑﻦ ﻟﻮﻗـﺎ ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ
 .١دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺠﻠﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﯾﺸﺎن ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت در ﺳﺎل ٢٠٠٧م )١٣٨٦ش( ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ و ﺗﻬﯿﮥ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ
ﭘﺘﺮا اﺷﻤﯿﺪل در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎی ﺷﺮق ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ،در ﺟﻠﺪ دوم ﮐﺘﺎب ﻫﻤﻨﻮا
ﺑﺎ اﻓﻼک ) (In Synchrony with the Heavens, 2005ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن آﺛﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮده ،در ﺣﺪود ﻫﺰار ﺳﺎل رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﭼﻨﺪ ﮐـﺮۀ آﺳـﻤﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ،ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ﮐﺮهای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺻﻞ در ﺳﺎل  ۶۷۳-۶۷۲ﻗﻤﺮی ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮزۀ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
ً
ﻇﺎﻫﺮا اﺳﻄﺮﻻب ﮐﺮوی ،ﺑﺮﺧﻼف ذات اﻟﺤﻠﻖ و ﮐﺮۀ آﺳﻤﺎﻧﯽ ،دﺳﺘﺎوردی از ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ اﺳـﺖ.
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻦ ﺑﺎره از ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ دﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار ﮐﺎﻣﻞ ﺑـﻪ
ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی اﺳﺖ .ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑـﺎرۀ اﺳـﻄﺮﻻب ﮐـﺮوی ،ذات
اﻟﺤﻠﻖ ،ﮐﺮۀ آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎی ﻣﺴﻄﺢ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﻄﺮﻻب

ﻓﺰاری درﺑﺎرۀ ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﻄﺮﻻب ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﮥ اﺑـﻦ ﻧـﺪﯾﻢ ،ﮐﺘﺎﺑﺸـﻨﺎس ﻗـﺮن
ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ،ﻓﺰاری ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺑـﺰاری ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ از
ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻄﺮﻻب در ﺷـﻬﺮ ّ
ﺣـﺮان ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ ﺑـﻮد و از
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺠﻤـﺎن آﻏـﺎز دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺣـﺒﺶ ﺣﺎﺳـﺐ،
ﺧﻮارزﻣﯽ و ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ،درﺑﺎرۀ اﺳﻄﺮﻻب ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐـﻪ در اﺑﺰارﻫـﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻇـﻞ و ﺷـﺒﮑﻪﻫـﺎی ﻣﺜﻠﺜـﺎﺗﯽ در ﭘﺸـﺖ اﺳـﻄﺮﻻبﻫـﺎ،
ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﺳﻤﺖ روی ﺻﻔﯿﺤﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﺮضﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،و ﻧﯿﺰ ﺻﻔﯿﺤﻪﻫﺎی آﻓـﺎﻗﯽ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در
ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎ ،ﺟﺪولﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎ ،در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی در اﻧـﺪﻟﺲ رخ داد ،زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
ّ
ﺷﮑ ّ
ﺎزﯾﻪ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﺻـﻔﯿﺤﮥ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آن ﺑـﺎ ﻧـﺎم
زرﻗﺎﻟﯽ ﺻﻔﯿﺤﮥ آﻓﺎﻗﯽ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﮐﻪ »
»زرﻗﺎﻟﯿﻪ« ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو اﺑﺰار ﺷﮑﺎزﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫـﺮ دو دﺳـﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﺼـﺎت اﺳـﺘﻮاﯾﯽ و داﯾﺮةاﻟﺒﺮوﺟـﯽ
ﻣﺪرج ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺑﺪاع ﮐﺮد .ﺑﺮ روی اﺑﺰار دوم ،ﻋﻀﺎدهای دارای ﯾﮏ ﺧـﻂﮐـﺶ ﻋﻤـﻮدی )ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﻋﺮﺿﯽ( ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺑﺎرۀ اﯾﻦ دو اﺑﺰار ﭼﻨﺪﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در ﻫـﺮ دو ﺳـﻨﺖ ﻏﺮﺑـﯽ و ﺷـﺮﻗﯽ ﻧﺠـﻮم
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﺄﺧﺮ وﺟﻮد دارد؛ اروﭘﺎﺋﯿﺎن اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎم ] sapheaﺻﻔﯿﺤﻪ[ ﻣﯽﺷـﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻋﻠـﯽ
ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ،ﻣﻌﺎﺻﺮ زرﻗﺎﻟﯽ ،رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ اﺳﻄﺮﻻﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻـﻔﯿﺤﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌـﺪد ﺑـﺮای
ﻋﺮضﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﺘﺎب داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ١ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳـﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻗـﺪﯾﻢ ﺑـﺎﻗﯽ
ً
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮا در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺑﯿﺮون از اﻧﺪﻟﺲ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑـﻮد .اﯾـﻦ اﺑـﺰار ﺑﻌـﺪﻫﺎ در ﺳـﻮرﯾﻪ در
اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠـﺮی ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﯾﺎﻓـﺖ :اﺑـﻦ ﺳـﺮاج در ﺣﻠـﺐ ،اﺳـﻄﺮﻻب ﺟـﺎﻟﺒﯽ اﺑـﺪاع ﮐـﺮد ﮐـﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ در ﭘﻨﺞ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ .(۹
1. Libros del Saber

۴۵

در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭼﻨﺪ ﻣﮑﺘـﺐ ﻣﺤﻠـﯽ ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ ،اﺳـﻄﺮﻻبﻫﺎی ﺳـﺎﺧﺖ ﺻـﻨﻌﺘﮕﺮان ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﺗﻨـﻮع
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎی ﺳﺎده و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺘﻘﺪم ﺑﻐـﺪاد ﻧـﺎم
ﺑﺒﺮﯾﻢ؛ اﺳﻄﺮﻻب ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺧﺠﻨﺪی در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﮐﻪ ﺳـﻨﺖ ﺗﺰﺋﯿﻨـﺎت اﺑـﺰار ﺑـﺎ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ
ﺟﺎﻧﻮران را ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬارد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن در ﺷﺮق دﻧﯿﺎی اﺳﻼم و اروﭘﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ؛ و ﯾـﺎ اﺳـﻄﺮﻻبﻫـﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﮑﺘﺐ اﻧﺪﻟﺴﯽ در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ،و ﻣﮑﺘﺐﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو اﯾﺮان در ﻗـﺮنﻫـﺎی ﻫﻔـﺘﻢ و
ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی؛ و ﻧﯿﺰ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺼـﺮ دورۀ ﻣﻤﺎﻟﯿـﮏ )ﻗـﺮن ﻫﻔـﺘﻢ و ﻫﺸـﺘﻢ( .در
ﻣﻮزۀ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﺳﻄﺮﻻب ﻣﻤﻠﻮﮐﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای ﻧﮕﻬﺪاری ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ ﻋﺒـﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻣﺼـﺮی
اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺣﺪود ﺳﺎل  ۹۰۰ﻗﻤﺮی ،ﺳـﺎﺧﺖ اﺳـﻄﺮﻻب در ﻣﻐـﺮب ،اﯾـﺮان و ﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﻗـﺮن
ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻫﺠﺮی اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آنﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺷـﺮق
دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻬـﺎرت ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﺮد ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎﻧﺸـﺎن را ﻧﻤﺎﯾـﺎن ﻣـﯽﺳـﺎزﻧﺪ .از ﺟﻤﻠـﮥ اﯾـﻦ
اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎ ،اﺳﻄﺮﻻب ﻣﺠﻠﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳـﻠﻄﺎن ﺣﺴـﯿﻦ در ﺳـﺎل  ۱۱۲۴ﻗﻤـﺮی در اﺻـﻔﻬﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﻮزۀ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﮑﻞ  :۹ﻧﻤﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻄﺮﻻب ﺟﺎﻣﻊ اﺑﻦ
ﺳﺮاج ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۷۲۹ﻫﺠﺮی .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﺎﻟﺐ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اوج اﺳﻄﺮﻻبﺳﺎزی اﺳﻼﻣﯽ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ در ﻣﯿﺎن
اﺑﺰارﻫﺎی دورۀ ﻧﻮزاﯾﯽ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ.
اﺳﻄﺮﻻب ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﯿﺤﮥ ﻣﺠﺰا ﻧﯿﺎز دارد ،اﻣﺎ اﺳﻄﺮﻻب
اﺑﻦ ﺳﺮاج دارای ﺻﻔﯿﺤﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻋﺮضﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ؛ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی را
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ )ﻣﻮزۀ
ﺑﻨﺎﮐﯽ ،آﺗﻦ ،اﺑﺰار ﺷﻤﺎرۀ .(۱۴۰

۴۶

رﺑﻊ

ﻧﻮع دﯾﮕﺮ از اﺑﺰارﻫـﺎی رﺻـﺪی و ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن دﺳـﺘﺎوردﻫﺎی ﺟﺎﻟـﺐ ﺗـﻮﺟﻬﯽ در ﺗﮑﺎﻣـﻞ آن
َ
داﺷﺘﻨﺪ ،رﺑﻊ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﻧﻮع اول ،رﺑﻊ ُﻣﺠ ﱠﯿﺐ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪای ﻣﺘﻌﺎﻣـﺪ
اﺳﺖ .ﻧﻮع ﺳﺎدهﺗﺮی از اﯾﻦ اﺑﺰار را ﺧﻮارزﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐـﺮده ﺑـﻮد ﮐـﻪ در دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ از آن زﯾـﺎد اﺳـﺘﻔﺎده

ﺷﮑﻞ  :۱۰ﺷﺒﮑﻪای ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺠـﻮم ﮐـﺮوی ﺑـﺪون اﻧﺠـﺎم
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﯾـﮏ رﺑـﻊ
داﯾﺮه ﺑﺎ ﺧﻂﮐﺸﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﻣـﺪ ﺷﺼـﺖﮔﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ اﻣﺮوزی و ﺑﺎ ﺷﻌﺎع
 ۶۰واﺣﺪ ،از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎدهﺗﺮی
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ در اواﯾﻞ ﻗـﺮن ﺳـﻮم
ﻫﺠﺮی در ﺑﻐـﺪاد ﺑـﻪ ﮐـﺎر رﻓـﺖ .ﯾـﮏ رﺑـﻊ
اروﭘــﺎﯾﯽ دورۀ ﻣﯿﺎﻧــﻪ ﻧﯿــﺰ ﺑــﺎ ﺧﻂﮐﺸــﯽﻫﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺪول ،ﮐـﻪ ﺑـﺮ
رﺑﻊ اﺳﻄﺮﻻﺑﯽ ﺳﺎﺧﺖ دﻣﺸﻖ در ﺣﺪود ﺳﺎل
 ۱۲۱۴ﻗﻤﺮی ﯾﺎﻓـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ
ﺗﻤـــﺎﻣﯽ ﻧﺸـــﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺧﻄـــﻮط ،ﮐﻤﺎنﻫـــﺎ و
ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺣـﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺧـﺎص
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻧﺠﻮﻣﯽ را
ﺳــﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﺳــﺎزد ،ﺟﺎﻟــﺐ ﺗﻮﺟــﻪ اﺳــﺖ
)ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺷﺨﺼﯽ(.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐﻤﺎنﻫﺎی داﯾﺮه ﺑﺮ روی اﯾﻦ رﺑﻊ ،ارﺗﻔﺎع ﺧﻮرﺷﯿﺪ را در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﻌﻮﺟـﻪ )ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮ( ﺑـﻪ
ﺷﯿﻮۀ ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ )ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﻫﻨﺪی( .دﯾﮕـﺮ رﺑـﻊﻫـﺎی اﺳـﻼﻣﯽ از
ﻗﺮن ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دارای ﻧﺸﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی اﻋﺘـﺪاﻟﯽ )ﺑﺮاﺑـﺮ( ﺑﻮدﻧـﺪ .ﺑـﺎ ﻧﮕـﻪ داﺷـﺘﻦ اﯾـﻦ اﺑـﺰار در
راﺳــﺘﺎی ﺧﻮرﺷــﯿﺪ ،زﻣــﺎن ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ارﺗﻔــﺎع ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﺷــﺪه ،از ﺷــﺒﮑﻪ ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﻣــﯽﺷــﺪ .اﯾــﻦ ﻧــﻮع از
ﻧﺸﺎنﮔﺬاریﻫﺎ اﻏﻠﺐ در ﭘﺸﺖ اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﮏ ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﻮع ﺳﻮم رﺑﻊ ،رﺑﻊ اﺳـﻄﺮﻻﺑﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﯾـﮏ
ﻧﯿﻤﻪ از داﯾﺮهﻫﺎی ﺳﻤﺖ و ارﺗﻔﺎع را ﺑﺮای ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻦ و داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺑـﺮ ﺻـﻔﯿﺤﮥ اﺳـﻄﺮﻻب
ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .اﺛﺮ ﮔﺮدش روزاﻧﮥ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﮑﺒﻮت ﻣﺘﺤﺮک اﺳﻄﺮﻻب ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾـﮏ ﻧـﺦ
و ﻣﻬﺮۀ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﺪ .رﺑﻊﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺎنﮔـﺬاریﻫـﺎی اﺳـﻄﺮﻻب در ﯾـﮏ
ً
ﺳﻤﺖ و ﺟﺪول ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ در ﺳـﻤﺖ دﯾﮕـﺮ )ﺷـﮑﻞ  (۱۰در اواﺧـﺮ دورۀ ﻧﺠـﻮم دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ﻋﻤﻮﻣـﺎ ﺟـﺎی
اﺳﻄﺮﻻب را در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎی اﺳﻼم )ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﯾﺮان ،ﻫﻨﺪ و ﯾﻤﻦ( ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﯽﺷﺪ .در ﭘﺸﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷـﻮد .از اﯾـﻦ ﺷـﺒﮑﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﻧﺦ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺘﺤﺮک )ﯾﺎ ﻋﻀﺎدۀ اﺳﻄﺮﻻب( ﺑﺮای ﺣـﻞ ﻫﻤـﮥ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﺘـﺪاول ﻧﺠـﻮم
ﮐﺮوی در ﻫﺮ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻧﻮع دوم ،رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﯾـﺎ ﻣﺘﺤـﺮک اﺳـﺖ .اﯾـﻦ
اﺑﺰار در ﯾﮏ رﺳﺎﻟﻪ از ﻣﺆﻟﻔﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎس از ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی در ﻋﺮاق ﺷﺮح داده ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﻗﺮنﻫـﺎ راﯾـﺞ
ً
ﺑﻮده اﺳﺖ )اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺪون ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﮐﺎرﺑﺮد آن اﺑﺰار ﺿﺮوری ﻧﺒﻮده اﺳﺖ(.

۴٧

ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ

از رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ،ﺧﻠﯿﻔـﮥ ﻣﺘـﺪﯾﻦ اﻣـﻮی )دﻣﺸـﻖ ،ﺣـﺪود ۹۹
ً
ﻗﻤﺮی( از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻧﻮع ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ-روﻣﯽ آن ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ اوﻗـﺎت ﻧﻤـﺎز روزاﻧـﻪ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﻌﻮﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷـﺪه در ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻧﺠـﻮﻣﯽ ﻋﺮﺑـﯽ،
ً
ﻣﺴﻄﺢ و ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮدی و ﻗﻄﺒﯽ آنﻫﺎ ﻧﯿـﺰ ذﮐـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻧﻈﺮﯾـﮥ رﯾﺎﺿـﯽ
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻃﻮل ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﻌﻮﺟﻪ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل و ﺳﻤﺖ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آنﻫـﺎ ،از ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ً
ﻫﻨﺪی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ اﺛﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺮ ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از آﺛـﺎر
ﻣﺘﻘﺪم ،رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟـﺪولﻫـﺎی ﮔﺴـﺘﺮدهای
ﺑﺮای ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻗﻄﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردﮔـﺎه ﺧﻄـﻮط ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﺎ ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﺳـﯿﺮ ﺳـﺎﯾﮥ اﻧﻘـﻼب ]زﻣﺴـﺘﺎﻧﯽ[ ﺑـﺮ روی
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ اﻓﻘﯽ در دوازده ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮد .رﺳـﺎﻟﮥ ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻦ ﻗـﺮه درﺑـﺎرۀ ﻧﻈﺮﯾـﮥ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ را در ﺑـﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد١؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻮۀ او ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ درﺑﺎرۀ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ.
۴٨

ﺷﮑﻞ  :١١ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ ﺑﺮای ﻣﻨﺎرۀ اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﻮی دﻣﺸﻖ در ﺳـﺎل  ٧٧٢-٧٧٣ﻗﻤـﺮی ﮐـﻪ در
ً
ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﺗﺼﺎدﻓﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﻮﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺠﺪد اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺎﻋـﺚ ﺷﮑﺴـﺘﻦ آن ﺷـﺪ ،ﺑـﻪ اﻧـﺪازۀ
ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎرۀ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﺘﺒﺤﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ را از روی آن ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﺎی ﺧـﻮدش
ﺑﺮ ﻣﻨﺎره ﻗﺮار دارد .ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﮑﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﮥ اﺻﻠﯽ در ﺣﻔﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﮑﮥ زهﮐﺸﯽ ﻣﺴﺠﺪ در ﺳـﺎل  ١٩٨٥ﻣـﯿﻼدی
ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﺎغ ﻣﻮزۀ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ دﻣﺸﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )آﻟﻦ ﺑﺮﯾﻮ ،٢ﭘﺎرﯾﺲ(.
 .١ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ـ م

2. Alain Brieux

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ً
ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا اﺑﻦ ﺻـﻔﺎر ،ﻣـﻨﺠﻢ اﻧﺪﻟﺴـﯽ ،آن را
در ﺣﺪود ﺳﺎل  ۳۹۰ﻗﻤﺮی در ﻗﺮﻃﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺳﺎﯾﮥ ﺷﺎﺧﺺ در اﻋﺘـﺪاﻟﯿﻦ و اﻧﻘﻼﺑـﯿﻦ،
ﺧﻄﻮط ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﻌﻮﺟﻪ و ﻧﯿﺰ ﺧﻄﻮط ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻗﺖ دو ﻧﻤﺎز روزاﻧﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ .ﯾـﮏ دﻧﯿـﺎ
ﺗﻔﺎوت ﻫﺴﺖ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺳﺎده و ﺑﯽﻇﺮاﻓﺖ ،ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﭼﺸﻢﻧﻮاز اﺑﻦ ﺷـﺎﻃﺮ ﮐـﻪ در اواﺧـﺮ
ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﭼﻨﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻣﺎن ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﭘـﻨﺞ ﻧﻮﺑـﺖ
ﻧﻤﺎز روزاﻧﻪ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ  .(۱۱در اواﺧـﺮ دورۀ ﻧﺠـﻮم دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ،اﻏﻠـﺐ ﻣﺴـﺠﺪﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎ

ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻌﺪادی اﺑﺰار ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻧﯿﺰ اﺑﺪاع ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ آنﻫـﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از
ﻣﯿﺰان )ﺧﻂﮐﺶ( ﻓﺰاری ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﯿﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑـﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت ﻧﺠـﻮﻣﯽ،
»ﺻﻨﺪوق اﻟﯿﻮاﻗﯿﺖ« اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻗﻄﺐﻧﻤـﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴـﯽ و ﻗﺒﻠـﻪﻧﻤﺎ ،ﺳـﺎﻋﺖ آﻓﺘـﺎﺑﯽ ﻗﻄﺒـﯽ
ﺟﺎﻣﻊ ،و ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ اﺳﺘﻮاﯾﯽ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ،اﺑﺰار ﺑﺮﻧﺠﯽ ﻣـﺪوری اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
ﺣﺪود ﺳﺎل  ۱۱۱۰ﻗﻤﺮی در اﺻـﻔﻬﺎن ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و ﻧﻘﺸـﮥ ﺟﻬـﺎن ﺑـﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾـﺖ ﻣﮑـﻪ و ﯾـﮏ ﺷـﺒﮑﮥ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ آن ﺣﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻠﮥ ﺣﺪود  ۱۵۰ﺷـﻬﺮ ﺑـﯿﻦ اﺳـﭙﺎﻧﯿﺎ و ﭼـﯿﻦ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺑﺰار و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﮑﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﯿﺎس ﻏﯿـﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧـﺖ ﺧـﻂ ﮐـﺶ
ﻗﻄﺮی اﺑﺰار ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ )ﺷﮑﻞ  ١.(۱۲ﻋﻼﻗـﮥ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑـﻪ ﺗﺴـﻄﯿﺢﻫـﺎی ﺣﻔـﻆﮐﻨﻨـﺪۀ ﺟﻬـﺖ و
ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﺑﻪ آﺛﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺣﺒﺶ در ﻗﺮنﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
ﭼﻨﺪﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ از دورۀ اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎرۀ اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﮕﺮ ﮔﺮﻓـﺖﻫـﺎی ﺧﻮرﺷـﯿﺪ و ﻣـﺎه ،و ﺻـﻔﯿﺤﮥ
)ﺗﻌﺪﯾﻠﮕﺮ( ﺳﯿﺎرات ٢ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎرات در روز ﻣﻔﺮوض ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ،
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﺪاول ﻧﺠﻮم ﺳﯿﺎرهای ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در زﯾﺞﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻗﺎﺑﻞ
ﺣﻞ ﺑﻮد .رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﺣﺴﺎﺑﮕﺮ ﮔﺮﻓﺖﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﭼﻬـﺎرم ﻫﺠـﺮی
ً
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ در اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰاری را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺧﯿﺮا ﻧﺴﺨﻪای
ﺧﻄﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در دﺳﺘﺮس ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺮار ﻧﺪارد( و ﺷﺎﻣﻞ رﺳﺎﻟﻪای از ﻣﻨﺠﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮن
ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ،اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺧﺎزن ،ﺑﺎ ﻧﺎم زﯾﺞ ﺻﻔﺎﯾﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﯿﺤﮥ )ﺗﻌﺪﯾﻠﮕﺮ( ﺳﯿﺎرات را ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﻮﺟﻮد از اﯾﻦ اﺑﺰار ﮐﻪ در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ :اﯾﻦ
 .١ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮی از آن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ و ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﻮد .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﺳﺮار ﻗﺒﻠﻪﻧﻤﺎﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن« از ﯾﺎن پ.
ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۳۹۱ ،۱ص .۳۵- ۲۱ـ م

2. planetary equatorium

۴٩

اﺑﺰار ﺷﺒﯿﻪ اﺳﻄﺮﻻﺑﯽ ﺑﺎ ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﺮ ّام آن و ﻧﺸـﺎنﮔﺬاریﻫﺎﯾﯽ اﺿـﺎﻓﯽ ﺑـﺮای ﻗﺎﻋـﺪۀ ﯾـﮏ
ﺗﻌﺪﯾﻠﮕﺮ ﺳﯿﺎرات اﺳﺖ .ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪۀ اوﻟﯿـﻪ درﺑـﺎرۀ ﺻـﻔﯿﺤﮥ )ﺗﻌـﺪﯾﻠﮕﺮ(
ﺳﯿﺎرات ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪﻟﺲ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺗﻌـﺪﯾﻠﮕﺮ ﺳـﯿﺎراﺗﯽ ﮐـﻪ زرﻗـﺎﻟﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﻀﯽ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺻﻔﯿﺤﮥ آن ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ ﺣﺎﻣﻞ ﻋﻄـﺎرد اﺳـﺖ؛ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﻠﮏ ﺣﺎﻣﻞ ﻋﻄﺎرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

۵٠

ﺷﮑﻞ  :۱۲ﺷﺒﮑﻪای ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐـﺰ
ﻣﮑﻪ ،ﮐﻪ ﺑـﺎ آن ﻣﯽﺗـﻮان ﺟﻬـﺖ ﻗﺒﻠـﻪ و
ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺗــﺎ ﻣﮑـﻪ را ﺑ ـﺮای ﻫـﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿــﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در دﻧﯿﺎی اﺳـﻼم ﺑـﻪ دﺳـﺖ
آورد .اﯾﻦ اﺑﺰار ﮐـﻪ در اﺻـﻔﻬﺎن ﺣـﺪود
 ۱۱۱۰ﻗﻤﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ،اﻣـﺎ از ﯾـﮏ
ﺳﻨﺖ ﻣﺘﻘﺪم اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﺻﻞ
ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻗﻄﺐﻧﻤﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ و ﯾﮏ
ﺻﻔﺤﮥ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻄﺒﯿـﻖ ﺑـﺮای ﻫـﺮ
ﻋــﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎﯾﯽ ﺑــﻮده اﺳــﺖ ﮐــﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اوﻗﺎت روزاﻧـﻪ را ﻣﺸـﺨﺺ
ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺟﺰا اﮐﻨﻮن ﻣﻔﻘﻮد ﺷـﺪهاﻧﺪ
)ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺷﺨﺼﯽ(.

ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺠﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اواﯾﻞ ﻗـﺮن ﻧﻬـﻢ ﻫﺠـﺮی در ﺳـﻤﺮﻗﻨﺪ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ از اﺑـﺰار ﻃﺒـﻖ اﻟﻤﻨـﺎﻃﻖ
)ﺗﻌﺪﯾﻠﮕﺮ ﺳﯿﺎرات( ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﻮل داﯾﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ ﮔﺮﻓﺖﻫﺎ ،ﻋـﺮض
داﯾﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ و زﻣﺎن ﮔﺮﻓﺖﻫﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اروﭘﺎ

اروﭘﺎﯾﯿـﺎن ﻧﺠـﻮم دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ را از راه اﺳــﭙﺎﻧﯿﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺟـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑــﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳــﯽ و
دﺷﻮاری ارﺗﺒﺎط ،آﺛﺎر ﺑﻪ روز آن زﻣﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺸـﺎن
دﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﺎ دو اﺛﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺴـﻠﻤﺎن در ﺷـﺮق ،ﯾﻌﻨـﯽ آﺛـﺎر ﺧـﻮارزﻣﯽ و ّﺑﺘـﺎﻧﯽ
آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،آن ﻫﻢ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﺛﺎر دﯾﮕﺮ در ﺷـﺮق ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم راﯾـﺞ ﻧﺒﻮدﻧـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﯾـﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ از آﺛﺎر ﺷﺮﻗﯽ دﻧﯿـﺎی اﺳـﻼم
آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺮﻗﯽ در ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﺳـﯿﺎرهای ﺑﻄﻠﻤﯿـﻮس ،در اﻧـﺪﻟﺲ ﯾـﺎ
در اروﭘﺎی ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺗﻼش ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻄﺮوﺟﯽ ﺑﺮای اﺑﺪاع اﻟﮕﻮﻫـﺎی ﺳـﯿﺎرهای،

1. quadrans vetus
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3. zenith
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اروﭘﺎﯾﯿﺎن را ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺳﺮدرﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد؛ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺳـﺎدﮔﯽ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸـﯿﺪﻧﺪ ﮐـﻪ آﺛـﺎر او ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ آرای ﺑﻄﻠﻤﯿـﻮس را ﺑـﺎ ﻋﻘﺎﯾـﺪ ارﺳـﻄﻮﯾﯽ ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺳـﺎزد.
زﻣﺎنﺳﻨﺠﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳـﭙﺎﻧﯿﺎ ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓـﺖ؛ از اﯾـﻦ رو ﻧﺘـﺎﯾﺠﯽ از اﯾـﻦ
دﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺎﻓﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اوﻟﯿﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺷﺮق ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪﻫﺎ در آﻧﺠـﺎ ﺑـﻪ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ؛ اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ً
ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺪارک ﻻزم ﻋﻠﯿﻪ آن از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺧﻮب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،رﺑـﻊ ﺳـﺎﻋﺘﯽ ﺑـﺎ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺘﺤﺮک )ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ رﺑﻊ وﺗﻮس (١اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی در ﺑﻐـﺪاد )ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﮥ
ً
دارای ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ( اﺑﺪاع و ﭘﺲ از آن در ﺷﺮق دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد؛ اﯾـﻦ اﺑـﺰار،
ﺑﻪ رﺑﻊ ﻣﺘﺪاول در اروﭘﺎی ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از داﻧﺶ ﻧﺠﻮﻣﯽ از راه ﺟﺰﯾﺮۀ ﺳﯿﺴـﯿﻞ
در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﻫﯿﭻ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ از اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﮐـﻪ ﺻـﻠﯿﺒﯿﻮن
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
در دورۀ ﻧﻮزاﯾﯽ در اروﭘـﺎ ﻫـﯿﭻ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎی ﺗـﺎزۀ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ وﯾﺮاﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﺛﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ،و ﮔﺎﻫﯽ اﺷﺎرات ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺑﺘـﺎﻧﯽ،
زرﻗﺎﻟﯽ ،ﺑﻄﺮوﺟﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧـﯽ واژهﻫـﺎی ﻓﻨـﯽ از رﯾﺸـﮥ ﻋﺮﺑـﯽ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﻋﻀﺎده ،ﺳﻤﺖ ،ﻣﻘﻨﻄﺮات ،ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻤﺖ اﻟﺮأس ]=ﺳﻤﺖ اﻟﻘﺪم[ ،٢ﺻـﻔﯿﺤﻪ و ﺳـﻤﺖ اﻟـﺮأس ،٣و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎمﻫﺎی ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺑﺮان ،ﻏﻮل ،ﻧﺴﺮ ﻃﺎﺋﺮ و ﻧﺴﺮ واﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ اروﭘﺎﯾﯿـﺎن
ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ اﺳﻼﻣﯽ روی آوردﻧﺪ و ﺗﻼش ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ آن داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ را ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳـﺎن
و ﻣﻮرﺧﺎن ﻧﺠﻮم ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در آن زﻣﺎن آﺛﺎر اﺳﻼﻣﯽ ﻏﯿﺮ از ﮔﺰارشﻫﺎی رﺻـﺪی ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﻫﻤﯿـﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ .ﺑﺎ ﺗﻼش ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺳﺪﯾﻮ ٤در ﭘﺎرﯾﺲ ،آﺛﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای اروﭘﺎﯾﯿـﺎن
ً
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎ آنﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﻣﻨﺘﺸـﺮ ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺷـﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ و ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﻮرخ ﻧﺠﻮم ،دﻻﻣﺒﺮ ٥ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و زﺣﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﻧﭽـﻪ
را ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﺮای ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ اﻫﻤﯿـﺖ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ .اﻣـﺎ
ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻢ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﯽ ،از دوﺋﻢ ،٦ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان و ﻓﯿﻠﺴـﻮف ﻧﺎآﺷـﻨﺎ ﺑـﻪ
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از آﺛﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﺳﺪﯾﻮ ﻏﻔﻠﺖ ورزﯾﺪ ،آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه اﺳـﺖ .ﻧﻈﺮﯾـﮥ او ﮐـﻪ
اﻋﺮاب ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ داﻧﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘـﺪﯾﺮی ﻫـﻢ داﺷـﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﺷـﯽ از داﻧﺴـﺘﻪﻫـﺎی
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ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺧﺮدﻣﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﯿﺎری دارد ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در  ۱۵۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ.
در دورۀ ﭘﺲ از ﺣﺪود ﺳﺎل  ۱۵۰۰ﻣﯿﻼدی ) ۹۰۰ﻗﻤﺮی( ،ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ رو ﺑـﻪ اﻓـﻮل ﻧﻬـﺎد.
ﻫﻤﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ -ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر -ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑـﻦ ﺑﺴـﺖ
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روی ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ و اﺑﺰارﻫﺎﺳﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
آﺛﺎر دوﺑﺎره ﻣﺠﺎل ﺑﺮوز ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻧﺠﻮم از ﻣﯿﺎن ﻧﺮﻓﺖ .از ﻣﺮاﮐﺶ ﺗﺎ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﻫﻤﺎن ﻣﺘﻮن
ً
ﮐﻬﻦ را ﭘﯿﺎﭘﯽ روﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻫـﻢ در ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﻧـﻮاﺣﯽ اﺻـﻠﯽ از ﻣـﺘﻦﻫـﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺟﺪﯾﺪی درﭘﯽ ﻧﺒﻮد .ﻧﺠﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺑﺰار اﺧﺘﺮﺑﯿﻨـﯽ ،ﺗﻨﻈـﯿﻢ
ﺗﻘﻮﯾﻢ و اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑـﺰار ﺟﺎﻟـﺐ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﺻﻔﻬﺎن در ﺣﺪود ﺳﺎل  ۱۱۱۰ﻗﻤﺮی ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ و ﻓﺎﺻﻠﮥ درﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﮑﻪ را ﺑﺮای ﻫﺮ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﻣﺘﻘﺪم ﺑﺮ آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ زﯾﺞﻫﺎی دﻗﯿﻖ اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﯾﺞﻫﺎی ﮐﺎﺳﯿﻨﯽ ١و ﻻﻻﻧﺪ ٢ﺑﻪ زﺑـﺎن ﺗﺮﮐـﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ و
ﺟﺪولﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و ﺑﻌﺪﻫﺎ دﻣﺸﻖ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﮐﻬـﻦ ﺑـﻪ
ﺷﺪت دﭼﺎر اﻓﻮل ﺷﺪ و ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑـﻪ روﻧﻮﯾﺴـﯽ رﺳـﺎﻟﻪﻫﺎ و
ﺟﺪولﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ آﺛﺎر ﺟﺪﯾﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻫﺰارهای ﮐـﻪ از ﺣـﺪود ﺳـﺎل  ۱۵۰ﻗﻤـﺮی آﻏـﺎز ﺷـﺪ و ﺑـﻪ
ﺧﺼﻮص ﺗﺎ ﺣﺪود ﺳﺎل  ۴۵۰ﻗﻤﺮی ،و ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺳﺎل  ۹۰۰ﻗﻤﺮی ،ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن آﺛﺎر ﺗﺮاز اوﻟﯽ
ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ در اروﭘﺎی ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .آﺛﺎر اﻧﺪک اوﻟﯿﻪ
ﮐﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ زﯾﺞﻫﺎی ﺧﻮارزﻣﯽ و ﺑﺘﺎﻧﯽ )ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺞ ﻃﻠﯿﻄﻠـﻪ( و ﺧﻼﺻـﮥ
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدۀ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ از ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮی از ﻧﺠﻮم ﮐﻬﻦ را در ﮐﺴﻮت زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﻧﺘﻘـﺎل
دادﻧﺪ .اﻣﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺷﺮق دﻧﯿﺎی اﺳـﻼم
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﻗﺮنﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﻓﻬﻢ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺻﺮف ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﻣﻨﺠﻤـﺎن ﻣﺴـﻠﻤﺎن
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺟﺪﯾﺪ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎت دو ﺟﻠﺪ ] ۵و  [۶از ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺰﮔﯿﻦ ٣را ﺗـﻮرق ﮐﻨـﺪ
ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻄﯽ ﻧﺠﻮم و اﺧﺘﺮﺑﯿﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪود ﺳﺎل  ۴۵۰ﻗﻤـﺮی ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ،و ﻧﯿـﺰ
1. Cassini
2. Lalande
3. Geschichte des arabischen Schrifttums, vols. V & VI.

 .١اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی و ﻓﻌﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ:
 اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻣﻮﻓﻖﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻫﺮوی ،ﮐﺘﺎب اﻻﺑﻨﯿﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻻدوﯾﺔ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر و ﻋﻠﯽ اﺷﺮف ﺻﺎدﻗﯽ و ﻣﻘﺪﻣﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﺑﺮت گ .ﻓﺮاﮔﻨﺮ ،ﻧﺼﺮت اﻟﻠﻪ رﺳﺘﮕﺎر ،ﮐﺎرل ﻫﻮﻟﻮﺑﺎر ،اوا اﯾﺮﺑﻠﯿﺶ و ﻣﺤﻤﻮد اﻣﯿﺪﺳﺎﻻر ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم
اﺗﺮﯾﺶ )وﯾﻦ( و ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮاﻧﯽ۱۳۸۸ ،؛
 ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﯿﺔ )ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ  ۵۳۸۹ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی( ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺮاﻣﺘﯽ.ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯿﺎث اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ۱۳۹۱ ،؛
 ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ ،ﺳﻪ رﺳﺎﻟﻪ از ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ )رﺳﺎﻟﻪ ﺣﺴﺎب و ﺑﺨﺸﯽ از زﯾﺞ ﺑﺎﻟﻎ و ﺷﺮح ﻣﺠﻤﻞ اﻻﺻﻮل( ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی،۱۳۹۲؛
 ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه ،ﺳﻪ رﺳﺎﻟﻪ از ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه )ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ  -ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه  -ﭼﻬﺎرده وﺟﻬﯽ ﻣﺤﺎط در ﮐﺮه( )ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﻪﻗﻄﻊ اﺻﻞ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۹۴۸ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﮐﻮﭘﺮوﻟﻮ  -اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل( ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان.۱۳۹۳ ،

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ً
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺮا درﺑﺎرۀ  ۲۵۰۰ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻋﻠﻤﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﺼﺮ ،ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑـﻪ دورۀ ﭘـﺲ از آن
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻨﺎی آﺛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت را ﮐـﻪ ﻫﻨـﻮز از دﯾـﺪ داﻧﺸـﻤﻨﺪان
ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از آﺛﺎر ﻧﺠﻮﻣﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﯾـﺎ
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﻪ زﯾﺞ از ﻣﯿﺎن  ۲۰۰زﯾﺞ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﻣﻄﻠﻮب )ﻣﺘﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮﮔﺮدانﻫـﺎی ﻋﺮﺑـﯽ ﻣﺠﺴـﻄﯽ )ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎی
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺎم ﺳﺘﺎرﮔﺎن( ،ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﯾﺎ ﺷﺮح ﻋﺮﺑﯽ از آنﻫـﺎ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ .ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﺘـﻮن
ً
ﻋﻠﻤﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺪون ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻧﺘﻘﺎدی در ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﭼﺎپ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﺻـﻮرت ﭼـﺎﭘﯽ
از اﯾﻦ ﻣﺘﻮن و اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ روﯾـﺪادی دور از ﺗﺤﻘـﻖ اﺳـﺖ ،ﻧﯿـﺎز ﺟـﺪی ﺑـﻪ ﺗﻬﯿـﮥ ﭼـﺎپ ﻋﮑﺴـﯽ
)ﻧﺴﺨﻪﺑﺮﮔﺮدان( از رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .١در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻـﻮرت ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕـﺎران
ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﻢ ﻧﺴﺨﻪﻫـﺎی ﺧﻄـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﮥ آن را ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ] ،ﮔﺰارش[ ﺑﺴـﯿﺎری از
اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ از دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ در ﺣـﺎل ﺗﻬﯿـﻪ
در ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﻧﻮﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ آنﻫﺎ را ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۸۴۵ﻣﯿﻼدی ﺳﺪﯾﻮ ﮐﻪ از ﻣﻮﻫﺒﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻏﻨﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑـﯽ و
ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﻧﻮﺷﺖ» :ﻫـﺮ روز ﮐﺸـﻒ ﺗـﺎزهای ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد و ﻧﺸـﺎن
دﻫﻨﺪۀ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدۀ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺨﻪﻫـﺎی ﺷـﺮﻗﯽ اﺳـﺖ«] .ﻟـﻮﯾﯽ ﭘﯿـﺮ اوژن[ ﺳـﺪﯾﻮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﭘﺪرش ]ژان ژاک اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﺳﺪﯾﻮ[ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران ﺑﻌﺪی ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ اﻫﻤﯿﺖ اﺑﺰارﻫـﺎی
ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ و اﺑﺰارﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در
ً
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻮزهﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻫﺎ در اروﭘﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ و ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘﺎ اﻧﺪک اﻓﺮادی ﮐـﻪ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﮥ ﺳﺪﯾﻮ اﻣﺮوزه ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﺻﺎدق اﺳﺖ.

۵٣

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣ

۵۴

ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،اﺑﻮرﯾﺤﺎن ،اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ ﻷواﺋﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﺠﯿﻢ ،ﭼﺎپ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﯽ ،ﺗﻬﺮان ۱۳۶۷؛
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪزاده ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻓﯿﺾاﻟﻠﻪ ،ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﻬﺮﯾﺎری ،ﺗﻬﺮان ۱۳۸۸؛
ﮐﻨﺪی ،ادوارد اﺳﺘﻮارت ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﯾﺞﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ،ﺗﻬﺮان ۱۳۷۴؛
ﮐﯿﻨﮓ ،دﯾﻮﯾﺪ آﻧﺘﻮﻧﯽ ،ﻗﺒﻠﻪﯾﺎﺑﯽ در اﺳﻼم ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﻦ ﻧﺎﻫﯿﺪ ،اﺻﻔﻬﺎن ۱۳۸۴؛
ﮔﻤﯿﻨﯽ ،اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ،داﯾﺮهﻫﺎی ﻣﯿﻨﺎﯾﯽ :ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ
از ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان ۱۳۹۵؛
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﯾﺰدی ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم در اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان ۱۳۸۸؛
ﻧﻠﯿﻨﻮ )ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ( ،ﮐﺮﻟﻮ اﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺣﻤﺪ آرام ،ﺗﻬﺮان ۱۳۴۹؛
ﻧﻮﯾﮕﻪﺑﺎور ،اوﺗﻮ ،ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻖ در ﻋﺼﺮ ﻋﺘﯿﻖ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽزاده ،ﺗﻬﺮان ۱۳۷۵؛
وان در واردن ،ﺑﺎرﺗﻞ ﻟﯿﻨﺪرت ،ﭘﯿﺪاﯾﺶ داﻧﺶ ﻧﺠﻮم ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ زاده ،ﺗﻬﺮان ۱۳۷۲؛
١
و ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠـﻮم در داﻧﺸـﻨﺎﻣﮥ ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم و داﺋﺮةاﻟﻤﻌـﺎرف ﺑـﺰرگ اﺳـﻼﻣﯽ و
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ در ﻧﺸـﺮﯾﮥ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻢ ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪۀ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻢ داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان
)ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  (۱۵و ﻣﺠﻠﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان )ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  .(۷ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﺮوه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،وﯾﺮاﺳﺘﮥ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﺼـﻮﻣﯽ ﻫﻤـﺪاﻧﯽ )ﺗﺮﺟﻤـﮥ
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی  ،(DSBﺟﻠﺪ اول ،ﭼﺎپ دوم ) ۱۳۸۴ﺟﻠﺪ دوم اﯾﻦ اﺛﺮ زﯾﺮ ﭼﺎپ اﺳﺖ(.

 .١ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻓﻬﺮﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺪﺧﻞﻫﺎ )ﺗﺎ ﺳﺎل  (۱۳۹۲ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ »ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ
اﺳﻼﻣﯽ« ﻧﻮﺷﺘﮥ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﻨﻔﺮد در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮏ ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۲ص .۱۲۲- ۹۹

