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  های مینایی دایره
دن اسالمی پژوهشی در تاریخ کیهان   شناسی در 

  ۱۳۹۵نوشتۀ امیر محمد گمینی، نرش حکمت سینا، بهار 

  ١حنیف قلندری
 از آن بـا عنـوان 

ً
نجـوم گذشـتگان را کـه عمومـا

شـود در زمـرۀ علـوم  مییاد » نجوم بطلمیوسی«
 این طـور  فراموش شدۀ بشر برمی

ً
شمرند. عموما

شود که نجوم جدید و درک نو از کیهان  تلقی می
بــه همــراه قواعــد فیزیکــی کــه مؤیــد آنهاســت 
موجب شدند تا تمام نظرات گذشـتگان در بـارۀ 
جهــان و حرکــات ســیارات بــه یــک بــاره کنــار 
گذاشــته شــوند و ایــن صــورت یقینــِی درســت 

ــای ــه خرافــاِت ج ــورت آمیختــه ب گزین آن ص
گذشتگان شود، البته که این جایگزینی بـه یـک 
باره رخ نداده است. به هر صورت میـان تصـور 
ــور  ــدادهای آن و تص ــان و رخ ــروزی از کیه ام

امــا  ،دانشــمندان گذشــته تفــاوت بســیار اســت
اینکه آنها نیـز  ؛مشابهتی در این میان وجود دارد

  اند. بیعیات) و ریاضیات متکی بودهد به علوم فیزیک (طبرای اثبات درستی تلقی خو
پیوسـته و یکنواخـت بایـد  میاصل فیزیکی تغییر ناپذیری آسمان و اینکه  همۀ حرکات اجرام آن 

قـرن) در  ۱۵های متمـادی (حـداقل  ای سوق داد که سده باشند، دانشمندان گذشته را به ایجاد نظریه
. در این دورۀ طوالنی دانشـمندانی از اقـوام مختلـف و بـا وشتندنبارۀ آن و چگونگی توجیه آن آثاری 

                                                    
  hanif.ghalandari@gmail.comنجوم دورۀ اسالمی تاریخ  پژوهشگر، علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران ۀعضو هیأت علمی موز .١



 

  

١۵٠ 

اند.  های تاریخی مختلف، سرَدمدار ُمباحثات نجومی عصر خویش بوده های مختلف، در دوره زبان
یش از دیگران است: بر پایۀ شواهد موجود و مطالعات محققان تاریخ علم سهم سه گروه در این راه ب

که در عرضۀ دلیل برای توجیه آن و رفـع  ؛ دوم مسلماناننظریات هستند که مبدع این نخست یونانیان
مشکالت آن بسیار تالش کردند و سوم اروپاییانی که در عصر نوزایی واسطۀ پیونـد نجـوم گذشـته و 

کـه در ایـن نوشـته معرفـی خواهـد شـد آشـکار  های مینایی دایرهنجوم جدید شدند. موضوع کتاب 
  ساختن سهم مسلمانان است.

های  ویژه نجوم دورۀ اسالمی، عمر طوالنی ندارد. در همین سـال مطالعه در بارۀ نجوم گذشته، به
بـان  کوتاه، کمی بیش از نیم قرن، روشن شده است که دانشمندان اسالمی در حوزۀ نجوم تنها میراث

انـد.  سـهم اصـلی را داشـتههـم در تـدقیق و توجیـه نظریـات نجـوم یونـانی اند بلکـه  یونانیان نبوده
ای از دستاوردهای اقوام گذشـته را در اختیـار  دانشمندان اسالمی در آغاِز پرداختن به نجوم مجموعه

های محاسباتی کارآمد نجوم هندی، جداول ارزشمند ایرانیان و آثار نجـومی یونانیـان  داشتند: روش
انشـمندان اسـالمی در های وابسته به آن را از آنها استخراج کردند. د که نظریۀ حرکت افالک و مؤلفه

هـای بسـیاری در حـوزۀ  هر دو حوزۀ نجوم محاسباتی و نظریات نجومی دست به تألیف زدنـد. زیج
های محاسباتی مسلمانان و ابداع توابـع  نخست نوشته شده است که با توجه به کارآمدتر بودن روش

وزۀ دیگر نیز دانشـمندان های پیش از خود هستند. در ح تر از جدول های جدید بسیار پیشرفته و رابطه
اسالمی بیش از پیشینیان خود به ناهمخوانی برخی از الگوهای هندسـی نظریـۀ افـالک بـا ماهیـت 

هـا را رفـع کننـد. بـه عبـارت سـاده،  واقعی آنها توجه کردند و بسیار تالش کردند تا این ناهمخوانی
بطلمیوس را بـه عنـوان یـک  کردند تا الگوهای هندسی و مدل پذیرفتۀ دانشمندان اسالمی تالش می

که  ای از آثار نجوم دورۀ اسالمی شد امر واقعی در آسمان تثبیت کنند. این تالش منجر به خلق دسته
هـای هیئـت نوشـته شـده در دورۀ اسـالمی بسـیار  نامند. تعداد کتاب می» های هیئت کتاب«آنها را 

ن دو کتـاب تأثیرگـذار در هیئـت توا است، به طوری که از سدۀ ششم هجری، در هر قرن، حداقل می
های هیئـت،  سیر تکامل کتاب تاریخ این سنت را نوشته است: های مینایی دایرهنام برد. مؤلف کتاب 

ن تـری اینکه چگونه هیئت نگاری به یک سنت نگارشـی تبـدیل شـد، اینکـه چگونـه برخـی از بزرگ
اندیشـمندان دورۀ اسـالمی ضـمن  اند و اینکه چگونه در هیئت نوشته دانشمندان دورۀ اسالمی آثاری

  اند. تشکیک در برخی مواد نجوم بطلمیوسی برای اصالح آنها تالش کرده
عنوان نخستین فصل از کتاب است. این فصـل » شناسی علمی در یونان و تمدن اسالمی کیهان«

های طبیعـی (فیزیکـی) ایـن شـاخه از علـم نجـوم  به کنکاش در پیشینۀ سنت هیئت نگـاری و پایـه
اند کـه دانـش نجـوم چیـزی میـان ریاضـیات و  صاص دارد. فالسفۀ گذشته در آثار خـود نوشـتهاخت

بخشی از مبادی هر دو را مطالعه کرد. فهم چگونگی ارتباط  بایدطبیعیات است پس برای مطالعۀ آن 
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میان طبیعیات و ریاضیات در آثار نجومی بسیار مهم است. توصـیف چگـونگی حرکـت یـک جـرم 
شـود  فاده از ریاضیات و هندسۀ کره با آنچه امروز در نجوم رصـدی از آن اسـتفاده میآسمانی با است

شمول در گذشته بسیار متفاوت  مغایرت چندانی ندارد اما تطبیق این الگو بر یک مدل فیزیکی جهان
فلـک «هایی از فصـل اول بـه توضـیح ایـن مبـادی پرداختـه اسـت.  است. نویسندۀ کتاب در بخش

ای بطلمیوس و تعبیر فیزیکـی آنهـا در  های سیاره مدل«و » ت طبیعی علم هیئتمقدما«، »چیست؟
 گانگذشـت از دیدگاه هایی از فصل اول هستند که خواننده را برای درک بهتر کیهان بخش» آثار هیئت

  کنند. راهنمایی می
 نویسـی، در ابـن هیـثم در سـنت هیئت فی هیئة العـالمنویسنده با درک درست از جایگاه کتاب 

های غیر مجسـم بطلمیـوس در  ای تالش کرده است تا مدل های سیاره بخش مربوط به توصیف مدل
های مجسم ابن هیثم در کنار یکدیگر بیاورد. او همچنین اشکاالت ابن هیـثم بـر  را با مدل مجسطی

آورده است. هر چند مطالعـۀ ایـن مـوارد و فهـم  الشکوک علی بطلمیوسبطلمیوس را بر پایۀ کتاب 
ق آنها تنها برای خوانندگانی که به درستی بـا نجـوم بطلمیوسـی آشـنا هسـتند ممکـن اسـت امـا دقی

شود تا خوانندۀ غیر متخصص از سیر تاریخی طـرح  پیوستگی سخن در عرضۀ این موارد موجب می
  این مباحث در دورۀ اسالمی مطلع شود.

هایی دارند که آنها  جری ویژگیدر میان آثار هیئت دورۀ اسالمی، آثار نوشته شده در سدۀ هفتم ه
دهد، در بارۀ این مورد اخیـر بایـد گفـت کـه  کند و بر آثار پسین برتری می را از آثار پیشین متمایز می

 بیشتر کارهای جدی در سنت هیئت نگاری پس از سدۀ هفتم شـرح
ً
هایی هسـتند کـه بـر آثـار  تقریبا

خواجـه «فصـل اول بـا آوردن ایـن جملـه کـه  اند. نویسنده در پایـان نوشته شدههفتم قرن  متعلق به
هـای بسـیاری  الدین شیرازی منشأ تحـوالت و نوآوری نصیرالدین طوسی، مؤیدالدین عرضی و قطب

رود. در  بـه اسـتقبال فصـل دوم مـی» ها تمامی آثار هیئت را متأثر کردنـد در این علم بودند و تا قرن
 ،، با عرضۀ مطالعات موردی در بـارۀ آنهـافصل دوم ضمن بررسی مشهورترین آثار هیئت سدۀ هفتم

چگونگی رخ دادن تحولی در علم هیئت به منظور هماهنگ کردن آن با ظـواهر و قـوانین طبیعـت از 
نـام » شناسی سازگار با طبیعیات نزد منجمان مراغـه کیهان«سخن گفته شده است. نویسنده فصل را 

های عرضـه شـده بـرای  مقایسۀ اسـتداللنهاده است و مطالعات موردی آن مشتمل است بر: الف) 
اثبات مرکزیت و سکون زمین در آثار هیئت؛ ب) بررسی ادعایی بـرای تغییـر نظـام کیهـان بـر پایـۀ 

ویژه آثار عرضی و شیرازی (ایـن هـر  چگونگی ترتیب سیارات در آثار مختلف هیئت دورۀ اسالمی به
دیگری در آثارشان اسـتفاده کردنـد)؛ ج)  دو ترتیب مشهور جهان بطلمیوسی را نپذیرفتند و از ترتیب

هایی که منجمان مراغه برای حل مشـکالت نظـام  حل های حرکت کواکب و توصیف راه بررسی مدل
  بطلمیوسی عرضه کرده بودند.
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تر در این باره مقاالتی نوشته بودند و نویسندۀ  آوری در تاریخ علم دورۀ اسالمی پیش محققان نام
منابع موجود که تا کنون نوشته شده استفاده کرده و خود نیز توانسته است بـا کتاب به خوبی از همۀ 

، مطـالبی را بیفزایـد. الدین شیرازی، که تا پیش از این همۀ آنها خوانـده نشـده بـود مطالعۀ آثار قطب
 توجـه خواننـدۀ عمـومی را بـا مطالبی 

ً
که برای محققان این حوزه بسیار قابل توجه است اما احتماال

  تواند جلب کند.  ها نمی به دشواری توصیف مدل توجه
هـای  دایرهبرگزیده شـده اسـت. نویسـندۀ » میراث علمی منجمان مراغه« برای فصل سوم عنوان 

رو سـنت نجـومی مراغـه هسـتند  در بخش نخست این فصل برخی از منجمانی را که دنبالـه مینایی
ترین ویژگی ایـن  آورد. شاید مهم بطلمیوس میهای تبعیت آنها را از سنت نقد  کند و نشانه معرفی می

دهد تصور غالب که در آن پایان عمر رصـدخانۀ مراغـه، پایـان دوران  فصل همین است که نشان می
شد، اشـتباه اسـت و سـنت نجـوم دورۀ اسـالمی را بـا  های بطلمیوس پنداشته می نقدنویسی بر مدل

  ان دنبال کرد.تو شواهدی که امروز در دست است تا حکومت صفویان می
کنـد تـا بـا اسـتفاده از  گیری از مفهوم انقالب علمی تـالش می در ادامۀ این فصل نویسنده با وام

نشـان دهـد کـه سـنت » هـای علمـی سـاختار انقالبشناسی توماس کوون در [کتـاب]  اصطالح«
علـم «هـای جدیـد نـزد منجمـان مراغـه و نویسـندگان پـس از آنهـا نـه  حل نقدنویسی و عرضـۀ راه

توان به تعبیـر تومـاس کـوون  او معتقد است که این دوران را می». علم انقالبی«است و نه » بهنجار
های  نامید. به عبارت دیگر نویسندگان آثـار هیئـت دورۀ اسـالمی در توصـیف مـدل» بحران«دوران 

حــاکم بــر محــیط علمــی خــود یعنــی نظــام بطلمیوســی » پــارادایم«گــاه پــا فراتــر از  جدیــد هیچ
کنـد تـا  رسد نویسنده تالش می اند. در بخش پایانی این فصل که کتاب نیز با آن به آخر می هنگذاشت

شناسی دانشـمندان اسـالمی نشـان دهـد کـه تـالش  با توصیف دوبارۀ محیط علمی حاکم بر کیهان
شناسیشان با فیزیک ارسطویی در واقع برآمده از فهـم درسـت ایشـان  نوا کردن کیهان ایشان برای هم

های جهـان فیزیـک  صول علمـی روزگارشـان اسـت. تنهـا دسـتمایۀ ایشـان بـرای توجیـه پدیـدهاز ا
بیننـد بـر ایـن  اند تا هر آنچـه را در جهـان می کرده ارسطویی بوده است و ایشان به درستی تالش می

  فیزیک و اصول آن منطبق سازند.
نجوم اسالمی است. شاید  مندان به حوزۀ اکنون در دسترس محققان و عالقه همهای مینایی  دایره

به گزاف سخن نگفته باشم اگر بگویم که این نخستین کتاب جدی در حوزه نجـوم دورۀ اسـالمی بـه 
. از همین روست است هایی از این دست زبان فارسی و شاید اولین تجربۀ یک ناشر در انتشار کتاب

 . استبرخی مشکالت نشر  دچارکه این کتاب 
ً
بـرای فهمانـدن بهتـر تالش کرده است  نویسندهمثال

مشکالت گویـای این مطالب در هر جا که الزم باشد شکلی بیفزاید اما گاه شکل چاپ شده به دلیل 
شد یا امکان چـاپ تصـاویر در  کتاب رنگی چاپ می های شکلمطلب نیست. شاید بهتر آن بود که 
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ش از ایـن دسـت و دل بـازی کننـد. توانستند در بارۀ چاپ آنها بـی شد تا می صفحات جدا میسر می
الی جمالتی که در توصـیف کتـاب گفتـه شـد آمـده  اشکال مهم دیگر کتاب همان است که در البه

کند. بـه  هایی است که خوانندگان عام را نیز به خود جلب می است. نجوم و تاریخ آن از جملۀ حوزه
ه و دشـوار اسـت و فهـم آن نظر نگارندۀ این سطور مطالب کتاب در بعضـی مواضـع بسـیار پیچیـد

تر بگویم، کتاب مانند یک درسنامه است که مطالعۀ آن بـرای دانشـجویان  نیازمند استاد است. ساده
تواند به درستی با این  تاریخ علم دورۀ اسالمی بسیار مفید و ارزشمند است اما خوانندۀ عمومی نمی

های تخصصـی  ان این طور داد که در نبود متنتو مطالب ارتباط برقرار کند. البته پاسخ این ایراد را می
تـوان هنـوز انتظـار آثـار  و جدی در حوزۀ نجوم گذشته و اینکـه ایـن کتـاب نخسـتیِن آنهاسـت نمی

  تری داشت! ساده
هـایی کـه خـود دارد بـه زیـوری  الزم است به این اشاره کنم که این کتـاب در کنـار همـۀ خوبی

 کنـد. اسـتاد دکتـر لم را در ایران بـه سـوی آن جلـب میآراسته است که حداقل دانشجویان تاریخ ع
ای  معصومی همدانی، که نگارنـدۀ ایـن سـطور نیـز افتخـار شـاگردی ایشـان را دارد، مقدمـه حسین

خواننده را با دیـدی گشـاده و ذهنـی آمـاده بـه خوانـدن بـاقی  ،اند که مطالعۀ آن شیوا بر کتاب نوشته
  .کند کتاب ترغیب می

منـدان بـه  ین کتاب را بارها و بارها بـه همـۀ دانشـجویان تـاریخ علـم و عالقهدر پایان خواندن ا
 کنم. مطالعات این حوزه توصیه می




