ر .ﻧﻮﯾﻬﻮﯾﺰر  ،١ک .ارﯾ  -اﮔﺮت  ،٢پ .ﮐﻮﻧﯿﭻ
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧ

٣
٤

در اﯾﻨﺠــﺎ ﮔــﺰارش اﺑﻦﺳــﯿﻨﺎ )۹۸۰م۳۷۰/ق ـ  ۱۰۳۷م ۴۲۸ /ق( ،داﻧﺸــﻤﻨﺪ ﻣﻌــﺮوف اﯾﺮاﻧــﯽ ،از
اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶م ۳۹۶ /ق ،را ﻣﯽآورﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺠﻮم ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
رﺻﺪی ﮐﻮﺗﺎه درﺑﺎرۀ ﺳﺘﺎرهای ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﻔﺎ اﺳﺖ
ارش
ِ
اﯾﻦ ﮔﺰ ِ
ﮐﻪ آن را در ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ )ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت( ،ﻧﺠﻮم و آﺛﺎر ﻋﻠﻮی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ،
ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ] ٥ﮔﺰارش[ را ﻣﯽ آورﯾﻢ ،و ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬاری
رﺻﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮم آﺳﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ،ﺳﺎﮐﻦ و/ﯾﺎ ﺑﺪون دﻧﺒﺎﻟﻪ )]ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ[:
»ﺳﺘﺎره ای ﺑﯿﻦ ﺳﺘﺎرﮔﺎن دﯾﮕﺮ«( ﺑﻮده ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻪ ﻣﺎه در آﺳﻤﺎن ﺑﻮده و ﮐﻢ ﻧﻮر و ﮐﻢﻧﻮرﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪه
ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه ،ﺑﺎرﻗﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﮐﺮده ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺮﻗﻪ زﻧﻨﺪه و ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻧﻮر ﺑﻮده ،و
رﻧﮓ آن ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ]اﯾﻦ ﮔﺰارش[ ﺑﺎ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻏﯿﺮ ﻋﺮﺑـﯽ
ً
دﯾﮕﺮی ﻣﺴﺘﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽـﻪ اﺑﻦ ﺳـﯿﻨﺎ در ﮔـﺰارش ﺧـﻮد
ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶م ۳۹۶ /ق اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﯾﮏ ﺟﺮم آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﮐﻪ
در آﺛﺎر ﻋﻠﻮی ارﺳﻄﻮ درﺑﺎرۀ آن ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮۀ ﺑﯿـﺎن و ﺗﻮﺻـﯿﻒ ]اﺑﻦ ﺳـﯿﻨﺎ[،
ً
ﻣﺜﻼ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ]اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ[ ،اﯾﻦ ﮔﺰارش از دﯾﮕﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه]در اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع[،
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ.
* اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪای اﺳﺖ از:
P. Kunitzsch, “An Arabic report about supernova SN 1006 by Ibn S īnā

R. Neuhäuser C. Ehrig-Eggert ,and

(Avicenna), Astronomische Nachrichten, 2011, no. 88, 789-795.
 .١ﻣﺆﺳﺴﮥ اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾﮏ و رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدرﯾﺶ ﺷﯿﻠﺮ )ﯾﻨﺎ( ،آﻟﻤﺎنrne@astro.uni-jena.de ،
 .٢ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ،آﻟﻤﺎن )ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ( liberte2010@gmx.net

 .٣داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻮدوﯾﮓ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﯿﻠﯿﺎن ﻣﻮﻧﯿﺦ ،آﻟﻤﺎن )ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ(
 .٤ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤـﯽ ﮔـﺮوه ﺗـﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻢ ﺑﻨﯿـﺎد داﯾﺮةاﻟﻤﻌـﺎرف اﺳـﻼﻣﯽ و داﻧﺸـﺠﻮی دﮐﺘـﺮی ﺗـﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻢ داﻧﺸـﮕﺎه اوﺗﺮﺧـﺖ )ﻫﻠﻨـﺪ(،
pnrezvani@gmail.com

 .٥در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ ـ م.

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۸ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

ﮔﺰارش اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ از اﺑﺮﻧﻮاﺧﱰ  ۱۰۰۶ﻣﯿﻼدی

*

٣۵

ﻣﻘﺪﻣﻪ :اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ ١٠٠۶

٣۶

رﺻﺪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮﻫﺎ در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮﻫـﺎ ،ﺳـﺘﺎرهﻫﺎی ﻧـﻮﺗﺮوﻧﯽ ،و ﺑﻘﺎﯾـﺎی اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮﻫـﺎ
ﻣﻬﻤﻨﺪ :ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ رﺻﺪ )و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﻦ ﺑﻘﺎﯾﺎی اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮﻫﺎ ،و در ﺻـﻮرت
ً
وﺟﻮد ،ﺳﺘﺎرۀ ﻧﻮﺗﺮوﻧﯽ( را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﻮر )ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻮع اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ( ،ﮔﺎﻫﯽ رﻧﮓ و ﺗﻐﯿﯿـﺮ
آن ،و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻘﺎﯾﺎی آن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ،ﺳﺘﺎرۀ ﻧـﻮﺗﺮوﻧﯽ
َ
و/ﯾﺎ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎد ﺗﭗاﺧﺘﺮ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﮔﻮﻧـﻪ رﺻـﺪﻫﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ در ﻣـﻮرد
اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮﻫﺎی  ۱۰۰۶م ۳۹۶ /ق )از آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اروﭘـﺎ( ۱۰۵۴ ،م ۴۴۶ /ق )از آﺳـﯿﺎی
ﺷﺮﻗﯽ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن( ۱۱۸۱ ،م ۵۷۶ /ق )ﻓﻘﻂ از آﺳـﯿﺎی ﺷـﺮﻗﯽ( ،و اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮﻫـﺎی  ۱۵۷۲م ۹۷۹ /ق و
 ۱۶۰۴م ۱۰۱۲ /ق )از آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ و اروﭘﺎ( ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﻨـﺪ اﺑﺮﻧـﻮاﺧﺘﺮ دﯾﮕـﺮ از ﻫـﺰارۀ اول ﻣـﯿﻼدی
)ﻧﮏ :اﺳﺘﻔﻨﺴﻮن و ﮔﺮﯾﻦ  ،۲۰۰۲ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت س.گ ۰۲ .ﻧﺸـﺎن داده ﻣﯽﺷـﻮد ،و
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در آن آﻣﺪه اﺳﺖ( ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔـﺰارش ﻋﺮﺑـﯽ درﺑـﺎرۀ اﺑﺮﻧـﻮاﺧﺘﺮ
 ۱۰۵۴م ۴۴۶ /ق ﻓﻘﻂ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﺘﺎرۀ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻮراﻧﯽ را در دوﭘﯿﮑﺮ /ﺛـﻮر ،در ﺣـﺪود ﺳـﺎل  ۱۰۵۴م/
 ۴۴۶ق ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﺰارشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶م ۳۹۶ /ﺣﺎوی اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻔﺼـﻠﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﮔﻠﺪﺷﺘﺎﯾﻦ ۱۹۶۵؛ ﮐﻮک ۱۹۹۹؛ س.گ۰۲.؛ رادا و ﻧﻮﯾﻬﻮﯾﺰر .(۲۰۱۵
ﺑﺮ اﺳﺎس رﺻﺪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و رﺻﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿـﺮو آﻧﻬـﺎ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ،اﺑﺮﻧـﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶و ﺑﻘﺎﯾـﺎی
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺧﯿﻠـﯽ ﺧﻔﯿﻔـﯽ
ﭘﺎرﺳﮏ ١و
آن۳۲۷/۶+۱۴/۶گ دارای ﻓﺎﺻﻠﻪای ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲/۱۸±۰/۰۸ﮐﯿﻠﻮ ِ
ِ
اﺳﺖ؛ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﻔﺠﺎر اﯾﻦ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ از ﻧﻮع آی .آ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﮏ:
ﺷﻔﺮ (۱۹۹۶؛ در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﺑـﺮای ﯾـﮏ اﺑﺮﻧـﻮاﺧﺘﺮ از ﻧـﻮع آی .آ ،اوج درﺧﺸـﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﻗـﺪر
 -۷/۵±۰/۴ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )وﯾﻨﮑﻠﺮ و دﯾﮕﺮان .(۲۰۰۳
اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺠﻢ ﯾﻤﻨﯽ در  ۱۸-۱۷آورﯾﻞ ۱۰-۹ /رﺟﺐ )رادا و ﻧﻮﯾﻬﻮﯾﺰر
 ،(۲۰۱۵ﻋﻠﯽ ﺑﻦ رﺿﻮان از  ۳۰آورﯾـﻞ ۲۲ /رﺟـﺐ )ﮔﻠﺪﺷـﺘﺎﯾﻦ ۱۹۶۵؛ س.گ ،(۰۲ .و در ﭼـﯿﻦ و
ژاﭘﻦ از اواﺧﺮ آورﯾﻞ ﯾﺎ اواﯾﻞ ﻣﻪ /رﺟﺐ )س.گ (۰۲ .رﺻﺪ ﺷﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ رﺿـﻮان درﺑـﺎرۀ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ )ﻃﻮل داﯾﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ( ]اﯾﻦ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ[ )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ُﺑﻌﺪ آن ﺑﺮ اﺳـﺎس رﺻـﺪ ﭼﯿﻨﯿـﺎن و ﻣﺤـﺪودۀ
ﻣﯿﻞ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش راﺻﺪ َﺳﻦ ﮔـﺎﻟﻦ ]در ﺳـﻮﯾﺲ ﮐﻨـﻮﻧﯽ[ (٢ﻣـﺎ را در ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺑﻘﺎﯾـﺎی آن ﯾـﺎری
ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻧﮏ :اﺳﺘﻔﻨﺴﻮن و دﯾﮕﺮان ) (۱۹۷۷و س.گ .(۰۲ .رﺻﺪﮔﺮان ﻣﺘﻌﺪدی در دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﻪ
ﭘﺎرﺳﮏ ،ﯾﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۳/۲۶ﺳﺎل ﻧﻮری اﺳﺖ ـ م.
ِ .١
 .٢اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺑﺮ اﺳﺎس رﺻﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮﻣﻌﮥ ﺳﻦ ﮔﺎﻟﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ )ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی(،
ﺻﻮﻣﻌﻪﻫﺎ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﺠﻮم ﺑﻮدﻧﺪ ـ م.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﺷﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺮﻧـﻮاﺧﺘﺮ ][۱۰۰۶
ً
– و اﺣﺘﻤﺎﻻ ]اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ[  ۱۰۵۴ﯾﺎﻓﺖ.
در واﻗﻊ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪی از اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶را آوردهاﯾﻢ.
ﻣﺎ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ )ﻓﺎرﺳﯽ( را در ﺑﺨﺶ  ۲ﻣﯽآورﯾﻢ .ﺳـﭙﺲ در ﺑﺨـﺶ  ،۳رﺻـﺪ را
ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری و ﻣﺘﻦ را ﺷﺮح و در ﺑﺨﺶ  ۴ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﮔﺰارش اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ از اﺑﺮﻧﻮاﺧﱰ  ۱۰۰۶ﻣﯿﻼدی

اﯾﺴﺘﺎ ﺑﻮدن آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮔﺰارش اﺑﻦ اﺑﯽ زرع )درﮔﺬﺷﺘﮥ  ۱۳۲۶م ۷۲۶ /ق ﯾﺎ ﭘـﺲ از آن( از ﯾـﮏ
ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺮاﮐﺸﯽ درﺑﺎرۀ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶م )ﮔﻠﺪﺷﺘﺎﯾﻦ  – (۱۹۶۵ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑﯽ و ﻻﺗﯿﻨﯽ
ً
آن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻧﺒﺮگ ) – (۱۸۴۳اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ از روز ﮐﻪ رﺻﺪ در آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻇﻬﻮر آن ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻮد ) «...س.گ.(۰۲ .
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﺮﺑﯽ زﯾﺮ ،در رﺻﺪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ:
 »ﮐﻮﮐﺐ« ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺳﺘﺎره« ﯾﺎ »ﺳﯿﺎره« ،و ﯾﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋـﺎمﺗﺮ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﺟـﺮم آﺳـﻤﺎﻧﯽً
اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻦ ﺟﻮزی ،اﺑﻦ اﺛﯿﺮ و اﺑﻦ زرع ﺑﺮای اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ
)ﮔﻠﺪﺷﺘﺎﯾﻦ(۱۹۶۵ ،؛
ً
 »ﻧﺠﻢ« ،ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺳﺘﺎره« اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ اﺑﻦ ﯾﻤﺎﻧﯽ و اﺑﻦ َدﯾﺒـﻊ آن را ﺑـﺮای اﺑﺮﻧـﻮاﺧﺘﺮ ۱۰۰۶ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ )رادا و ﻧﻮﯾﻬﻮﯾﺰر (۲۰۱۵؛
ً
 »ﻧﯿﺰک« ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻧﺒﺎﻟﻪدار ﯾﺎ ﻧﻮاﺧﺘﺮ ﻣﻌﻨﯽ دﻫﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ رﺿﻮان و اﺑﻦ اﺑﯽ زرع آنرا ﺑﺮای اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧـﺪ )ﮔﻠﺪﺷـﺘﺎﯾﻦ  ،(۱۹۶۵اﻣـﺎ ﭼﯿـﺰی ﺷـﺒﯿﻪ ﻣﻨﻈـﺮه ﯾـﺎ
روﯾﺪاد آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدﻫﺪ؛
 »اﺛﺮ« ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »رد« اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑـﺮای اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮﻫـﺎی  ۱۰۰۶و  ۱۰۵۴ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪاﺳﺖ؛
 »ﮐﻮﮐﺐ اﺛﺮی« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺳﺘﺎرۀ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ« ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻦ اﺑﯽ اﺻﯿﺒﻌﻪ ﺑﺮای اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ ۱۰۵۴ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺑﺮﺷﺮ و دﯾﮕﺮان .(۱۹۷۸
اﮔﺮ ﺟﺮم رﺻﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺘﺎره ردهﺑﻨﺪی ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑـﺎزۀ زﻣـﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺎن ﺑـﻮدﻧﺶ ﻣﺤـﺪود
ً
ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﺎه( ،ﺟﺮﻣﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ردۀ اﺟﺮام آﺳـﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾـﺪار اﻏﻠـﺐ ﺑـﺎ
ً
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﺎرهﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮدن ،اﯾﺴـﺘﺎ ﺑـﻮدن ،دﻧﺒﺎﻟـﻪ داﺷـﺘﻦ ﯾـﺎ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،و آﻧﻬﺎ را در ردۀ ﻧﻮاﺧﺘﺮ ،اﺑﺮﻧـﻮاﺧﺘﺮ ﯾـﺎ دﻧﺒﺎﻟـﻪدار ﺟـﺎی ﻣﯽدﻫـﺪ )ﺑـﺮای ﻣـﺮوری ﺑـﺮ
واژهﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﺘﺎرهﻫﺎ و اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻧﮏ :ﮐﻮﻧﯿﭻ .(۱۹۹۵
اﺳﺘﻔﻨﺴﻮن و ﮔﺮﯾﻦ ) (۲۰۰۲در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪﺷﺎن درﺑﺎرۀ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮﻫﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ،در ﻓﺼـﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی آﺗﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:

٣٧

اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ و ﮔﺰارش او درﺑﺎرۀ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ١٠٠۶م.

٣٨

اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ )ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،در ﻻﺗﯿﻨـﯽ (Avicenna :داﻧﺸـﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧـﯽ ﺟـﺎﻣﻊ
اﻟﻌﻠﻮم ١در ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۸۰م ۳۷۰/ق ۱۰۳۷-م ۴۲۸ /ق اﺳـﺖ ﮐـﻪ آﺛـﺎری در اﻟﻬﯿـﺎت ،ﭘﺰﺷـﮑﯽ ،و ﻋﻠـﻮم
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺠﻮم ﻧﻮﺷﺖ .اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﯿـﺮو ارﺳـﻄﻮ و ﺑﻄﻠﻤﯿـﻮس ﺑـﻮد ،اﻣـﺎ ﮐﻮﺷـﯿﺪ ﺗـﺎ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﻤﺎوی را ﻧﯿﺰ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ و ّ
ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧـﮏ :ﺳـﺰﮔﯿﻦ .(۱۹۷۸ ،او
»ﻋﺼﺎی ﯾﻌﻘﻮب« ٢ﯾﺎ »اﺑﺰار ﺻﻠﯿﺒﯽ« ٣را ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ ارﺗﻔﺎع اﺧﺘﺮاع ﮐـﺮد )وﯾـﺪﻣﺎن ،(۱۹۲۷ ،ﮐـﻪ
ﺑﻌﺪﻫﺎ »ﺳﺪس« ٤ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﺪ .اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در آﺛﺎرش درﺑﺎرۀ ﻣﺠﺴﻄﯽ و ﻧﯿﺰ در ﺷـﻔﺎ ،ﺑﺮﺧـﯽ از رﺻـﺪﻫﺎی
ﺧﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﺬر زﻫﺮه داﻧﺴﺘﻪ ٥و ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻟﮑﮥ ﺧﻮرﺷـﯿﺪی ﯾـﺎ ﮔـﺬر زﻫـﺮه در  ۲۴ﻣـﻪ  ۱۰۳۲م۴ /
ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ  ۴۲۳ق ﺑﻮده ،را ﺷﺮح داده اﺳﺖ )ﮔﻠﺪﺷﺘﺎﯾﻦ۱۹۶۹ ،؛ ﮐﺎﭘﻮر.(۲۰۱۳ ،
ً
ﮐﺘﺎب داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﻔﺎ اﺛﺮ اﺻﻠﯽ او در ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪودا ﺑـﯿﻦ ﺳـﺎلﻫـﺎی
ً
 ۱۰۱۳م ۴۰۳ /ق ﺗﺎ ۱۰۲۳م ۴۱۴ /ق ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ٦ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ ﮐـﺎﻣﻠﯽ از اﯾـﻦ اﺛـﺮ در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺎدﻟﯿﺎن ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؛ ﻣﺪﮐﻮر و دﯾﮕﺮان ) (۱۹۶۵ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑـﯽ را
ﭼﺎپ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻣﺎن از ﻫﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ )ﻧﮏ :ﺷﮑﻞ  .(۱در اﯾـﻦ اﺛـﺮ ،اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ درﺑـﺎرۀ
ﻓﻠﺴﻔﮥ ارﺳﻄﻮﯾﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ .او در ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ ﺿﻤﻦ ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ
آﺛﺎر ﻋﻠﻮی ارﺳﻄﻮ درﺑﺎرۀ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺳﻤﺎوی ،ﺑﻪ ﺳـﺘﺎرۀ ﺟﺪﯾـﺪی اﺷـﺎره ﮐـﺮده ﮐـﻪ در  ۳۹۷ق
) ۱۰۰۷-۱۰۰۶م( دﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎﯾﻠﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﮐﻮﺗﺎه )ﺷﮑﻞ  (۱را درﺑﺎرۀ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﺑﺮﻧـﻮاﺧﺘﺮ ۱۰۰۶
اﺳﺖ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ :ﮔﻠﺪﺷﺘﺎﯾﻦ ) ،(۱۹۸۲در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب ﺳـﺰﮔﯿﻦ ) (۱۹۷۹ﮔـﺰارش داده ﮐـﻪ ع .ا .ﺻـﺒﺮه ،٧او
)ﮔﻠﺪﺷﺘﺎﯾﻦ( را از وﺟﻮد اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶در ﮐﺘﺎب ﺷﻔﺎ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ:
 .١او داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮔﺰارش ﺧﻮد را از اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
)ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ2. Jacob’s staff (Baculus Jacobi :
اﺑﺰاری ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ،ﺷﺎﻣﻞ دو ﺗﯿﺮک ﭼﻮﺑﯽ ﻋﻤﻮد ﺑﺮﻫﻢ ،ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺎﺻﻠﮥ زاوﯾﻪای ﺑﯿﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد در ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ و درﯾﺎﻧﻮردی ﮐﻪ
ﻣﺎﮐﺮ ،ﻣﻨﺠﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻗﺮن  ۱۴- ۱۳م .ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ – م.
اﺧﺘﺮاع آن ﺑﻪ ﯾﺎﮐﻮب ﺑﻦ ِ
3. cross staff
4. sextant

اﺑﺰاری ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ داﯾﺮه )ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺼﺖ درﺟﻪ( ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺟﺪاﯾﯽ زاو ﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در درﯾﺎﻧﻮردی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.
] .٥اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ[ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﻬﻢ ﻣﺠﺴﻄﯽاش ،و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ،در ﺑﺨﺶ رﯾﺎﺿﯿﺎت )ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ( ﺷﻔﺎ )ج ،۲ص  (۴۶۳ﺑﺪون ذﮐﺮ ﺗﺎرﯾﺦ
آورده اﺳﺖ» :ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ زﻫﺮه را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻟﮑﮥ ﺳﯿﺎه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ /ﻗﺮص ﺧﻮرﺷﯿﺪ دﯾﺪم«؛ اﯾﻦ ]ﻣﻄﻠﺐ[ را دو ﺗﻦ ﭘﺲ از وی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ» :ﺷﯿﺦ اﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ زﻫﺮه را ﭼﻮن ﻟﮑﻪای ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ دﯾﺪه اﺳﺖ« ،و
ﯾﻬﻮدا ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﻮﻫﻦ» :اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ زﻫﺮه را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﮑﻪای در وﺳﻂ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد ،دﯾﺪ« )ﮔﻠﺪﺷﺘﺎﯾﻦ.(۱۹۶۹ ،
 .٦ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ ،داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻓﺎرﺳﯽ ،ج  ،۲ص  ،۱۴۸۰- ۱۴۷۹ذﯾﻞ »ﺷﻔﺎ« :ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی .۴۱۴- ۴۱۲
 .٧درﺑﺎرۀ ﻣﺮﺣﻮم ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺻﺒﺮه ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۵ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۳ص .۱۵۵- ۱۵۲

در اﯾﻨﺠﺎ ﻣـﺘﻦ ﻋﺮﺑـﯽ را از ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﻣـﺪﮐﻮر و دﯾﮕـﺮان ) ،(۱۹۶۵ﺻـﻔﺤﮥ  ،۷۳ﺳـﻄﺮﻫﺎی  ۱۲ﺗـﺎ
)۱۷ﻧﮏ :ﺷﮑﻞ  (۱ﻣﯽآورﯾﻢ.

ﮔﺰارش اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ از اﺑﺮﻧﻮاﺧﱰ  ۱۰۰۶ﻣﯿﻼدی

ﭘﺮوﻓﺴﻮر ع .ا .ﺻﺒﺮه ﻣﺮا از ﻋﺒﺎرﺗﯽ در آﺛﺎر ﻋﻠﻮی اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﺑﺮﻧـﻮاﺧﺘﺮ
 ۱۰۰۶اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.

٣٩

ﺷﮑﻞ  :۱ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﮔﺰارش اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶از ﺷﻔﺎ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﺮﺑﯽ ﻣـﺪﮐﻮر و دﯾﮕـﺮان
) ،(۱۹۶۵ص .۷۳
١
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺎ در زﯾﺮ ﻣﯽآﯾﺪ :
از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﻌﺎل و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺪت )زﯾﺎدی( ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧـﺪ ،ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻃـﺮۀ
ﮔﯿﺴﻮ ﯾﺎ ﺑﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪ ،اﻏﻠﺐ در ﺷﻤﺎل ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻫـﻢ در ﺟﻨـﻮب ،ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﺳـﺘﺎرهای ﺑـﯿﻦ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۳۹۷ق ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ .اﯾﻦ ]ﭘﺪﯾﺪه[ ،ﻧﺰدﯾـﮏ ﺳـﻪ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ،ﮐﻢﻧﻮر و ﮐﻢﻧﻮرﺗﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ؛ در آﻏﺎز ﺑﻪ ﺗـﺎرﯾﮑﯽ و ﺳـﺒﺰ ﺷـﺪن ﮔﺮاﯾﯿـﺪ ،ﺑﻌـﺪ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺪاوم ﺟﺮﻗﻪ ﮐﺮد ،و ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﮐﻢﻧﻮرﺗﺮ و ﻧﺎﭘﺪﯾـﺪ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ]ﭘﺪﯾﺪه[ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﯾﺶ ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺷﺎﺧﺪار ﯾﺎ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻔﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ،اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ درﺑﺎرۀ آﺛﺎر ﻋﻠﻮی ارﺳﻄﻮ ﺑﺤﺚ ﮐـﺮده اﺳـﺖ.
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ارﺳﻄﻮ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮرﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﻮی ،ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮای ﻣﺮﻃﻮب ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺨﺎر ٢ﻣﺮﻃﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﭘﺪﯾـﺪهﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
 .١در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻘﺎﻟﮥ اﺻﻠﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻔﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ـ م.

2. anathymiasis

۴٠

ﺗﻨﺪر ،ﮐﻮﻻک ،ﺑﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺎبﻫﺎ و دﻧﺒﺎﻟﻪدارﻫﺎ از ﺑﺨﺎر ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺟﻤﻠﮥ ﻧﺨﺴـﺖ از
ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺑﺎﻻ ،اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ درﺑﺎرۀ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه دﻧﺒﺎﻟﻪدار ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ )ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ
ﻃﺮۀ ﮔﯿﺴﻮ ﯾﺎ ﺑﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪ( .او ﭘﺲ از ﺷﺮح ﺳﺘﺎرۀ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎل  ۳۹۷ق ،ﺻـﺤﺒﺖ درﺑـﺎرۀ اﺟـﺮام ﻧﺎﭘﺎﯾـﺪار
دﯾﮕﺮ ،ﺷﺎﻣﻞ آﻧﭽﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪدار ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ )»اﯾـﻦ ]ﭘﺪﯾـﺪه[ ،ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ رﯾـﺶ
ﺑﺎﺷﺪ.(«...
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی »ﻣﺪت )زﯾﺎدی( ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧـﺪ« ،ﯾﻌﻨـﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾـﺪار اﺳـﺖ .اﯾﻨﮑـﻪ »ﺳـﺘﺎرۀ
ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﯿﺎن ﺳﺘﺎرهﻫﺎ« ،در ﮐﻨﺎر آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز دﻧﺒﺎﻟﻪدار ﻣﯽﻧـﺎﻣﯿﻢ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ،
ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻫﺮ دو ،ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻓﻠﮏ ﻗﻤﺮ ﺟﺎی دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ،
اﺻﻄﻼح »دﻧﺒﺎﻟﻪدار« در زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﺷﯿﺎء ،ﺷﺎﻣﻞ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه دﻧﺒﺎﻟﻪدار ،ﻧـﻮ
اﺧﺘﺮ و اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
ﭼﻮن اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪی ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﯾـﺪ وﻗﺘـﯽ اﺑﺮﻧـﻮاﺧﺘﺮ
 ۱۰۰۶دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،او ﮐﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد :اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﺨﺎرا )واﻗﻊ در ازﺑﮑﺴﺘﺎن اﻣﺮوزی( را ﺑـﯿﻦ ۹۹۹
م ۳۸۹ /ق ﺗﺎ  ۱۰۰۵م ۳۹۵ /ق ﺗﺮک ﮐﺮد و از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر )اﯾﺮان( در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  ۳۶درﺟﻪ و
 ۱۳دﻗﯿﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻣﺮو )ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن( در  ۳۷درﺟﻪ و  ۴۰دﻗﯿﻘﮥ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑـﻪ ﮐـﺎث )ازﺑﮑﺴـﺘﺎن( در ۴۱
درﺟﻪ و  ۴۱دﻗﯿﻘﮥ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻬﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن در ﺟﻨﻮب درﯾﺎﭼﮥ آرال رﻓﺖ ،ﮐـﻪ اﮐﻨـﻮن ﺑـﻪ ﻧـﺎم
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،رﻓـﺖ .اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ در  ۱۰۱۲م ۴۰۲ /ق
ﮐﺎث را ﺗﺮک ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺷﺎﻫﺪی ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺘﺎرۀ ﺟﺪﯾﺪ در  ۱۰۰۶/۷ﻣـﯿﻼدی ﺑﺎﺷـﺪ،
ً
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد آن را در ﻋﺮﺿﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ  ۳۶درﺟﻪ و  ۱۳دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ  ۴۱درﺟﻪ و  ۴۱دﻗﯿﻘـﻪ ،اﺣﺘﻤـﺎﻻ
در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ دوم ،دﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ روﺷﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ْ
ﺧﻮد راﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﺷﺮح :ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری رﺻﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻦ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری

ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت آﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﮔﺰارشﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺳﺎل ﻇﻬﻮر ]اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ[ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ ﺑـﻪ آن اﺷـﺎره ﮐـﺮده
اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ  ۳۹۷ق ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ دﯾﮕﺮ آن را  ۳۹۶ق آوردهاﻧﺪ.
ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﻗﻤﺮی اﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن ،ﻣﺎهﻫﺎ )و ﺳﺎلﻫﺎ( از ﻏﺮوﺑـﯽ ﮐـﻪ ﻫـﻼل ﻣـﺎه ﻧـﻮ
دﯾﺪه ﺷﻮد آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )روزﻫﺎ از ﻏﺮوب ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧـﮏ :ﻗـﺮآن ،ﺳـﻮرۀ .(۱۸۹ ،۲
ً
]در اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ[ ﻣﺎه ﮐﺒﯿﺴﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺎهﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ  ۲۹ﯾﺎ  ۳۰روز ﻃـﻮل ﻣـﯽﮐﺸـﻨﺪ ،زﯾـﺮا دورۀ
ﺗﻨﺎوب ﻫﻼﻟﯽ  ۲۹/۲۶ﺗﺎ  ۲۹/۸۰روز )ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۲۹/۵۳روز( ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ .اﮔـﺮ در ﻃـﻮل ﺗـﺎرﯾﺦ،
ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب  ۲۹ﯾﺎ  ۳۰روزه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،در ﻫـﺮ ﺑـﺎزۀ  ۳۰ﺳـﺎﻟﻪ۱۱ ،

 .١ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻗﺮاردادی ،از روزﻫﺎی ﮐﺒﯿﺴﻪ ،و ﺳﺎلﻫﺎ و ﻣﺎهﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺑﺎزۀ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ )در اﺛﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮ در رؤﯾﺖ ﻫﻼل(  ۱۱ﻣﺎه ﺑﺎ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ – ﻋﻼوه ﺑﺮ  ۳۵۴روز ﺳﺎل ﻋﺎدی
در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻗﻤﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎ  ۶ﻣﺎه  ۲۹روزه ﺑﻪ ﻋﻼوۀ ﺷﺶ ﻣﺎه  ۳۰روزه .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ در رؤﯾﺖ ﻫﻼل ،ﻣﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ
ً
ً
ﻟﺰوﻣﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن روز  /ﻣﺎه ﮐﺒﯿﺴﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻗﻤﺮی ﻗﺮاردادی اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺜﻼ در ]ﻣﻘﺎﻟﮥ[ اﺷﭙﻮﻟﺮ و ﻣﯿﺮ ) (۱۹۶۱ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺒﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ دو روز ﺧﻄﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﮔﯿﻨﺰل ۱۹۰۶؛ اﺷﭙﻮﻟﺮ و ﻣﯿﺮ ۱۹۶۱؛ دو ﺑﻠﻮا .(۲۰۰۰

ﮔﺰارش اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ از اﺑﺮﻧﻮاﺧﱰ  ۱۰۰۶ﻣﯿﻼدی

ﺳﺎل ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﻤﺮی ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه  ۳۰روزه و  ۵ﻣﺎه
 ۲۹روزه(.
ﺳﺎل ]ﻇﻬﻮر اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ[ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺒﺪأ اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳـﺎل
ً
ﯾﮑﻢ ﻫﺠﺮی ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ اﻏﻠﺐ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،در  ۱۷/۱۶ژوﺋﯿـﮥ  ۶۲۲ﻣـﯿﻼدی ﺑـﻮده ،اﻣـﺎ ﻣـﺜﻼ ﺑـﺮ
اﺳﺎس ﻧﻈﺮ دو ﺑﻠﻮا ) (۲۰۰۰ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در  ۱۶/۱۵ژوﺋﯿﮥ  ۶۲۲ﻣﯿﻼدی ﻫﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻔﺮوض در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ±۲روز ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻮﻟﯿﺎﻧﯽ ﯾـﺎ ﮔﺮﮔـﻮری
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺮﯾﺐ ]ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ[ آﻏﺎز دوره )ﻧﮏ] :ﻣﻄﻠـﺐ[
ﺑﺎﻻ( ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﮥ دور ﭼﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ١و ﻧﯿـﺰ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ رؤﯾـﺖ
ً
ﻫﻼل ﻣﺎه ﻧﻮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺜﻼ آب و ﻫﻮای ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و/ﯾﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘـﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ـ ﺣﺘﯽ راﺻﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ـ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن ،ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫـﻼل ﻣـﺎه ﻧـﻮ را
دﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎه ،ﯾﮏ روز زودﺗﺮ آﻏﺎز ﺷﻮد )داﮔـﺖ و ﺷـﻔﺮ .(۱۹۹۴ ،ﺑـﺮای ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺑﯿﺸـﺘﺮ درﺑـﺎرۀ
ً
ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻗﻤﺮی ﻧﮏ :ﻣﺜﻼ اﺷﭙﻮﻟﺮ و ِﻣﯿﺮ ) ،(۱۹۶۱دو ﺑﻠﻮا ) ،(۲۰۰۰ﺳـﻌﯿﺪ و دﯾﮕـﺮان ) ،(۱۹۸۹و
ﻧﻮ ﯾﻬﻮﯾﺰر و ﮐﻮﻧﯿﭻ ).(۲۰۱۴
ﭼﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮده ،ﺧﯿﻠﯽ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻓﻘﻂ ﻋﺪد ﺳﺎل داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻗﻤﺮی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه )اﺷﭙﻮﻟﺮ و
ﻣﯿﺮ  ،(۱۹۶۱ﺳﺎل  ۳۹۷ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی در ﻏﺮوب ) ۲۶ (±۲ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۰۰۶ﻣﯿﻼدی آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻫﻤﮥ راﺻﺪان دﯾﮕﺮ ،ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﺟﻠـﻮﺗﺮی را ﺑـﺮای ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ رﺻـﺪ ﺧـﻮد
دادهاﻧﺪ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ رﺿﻮان اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶را از  ۳۰آورﯾﻞ  ۲۲ / ۱۰۰۶رﺟـﺐ  ،۳۹۶راﺻـﺪ ﭼﯿﻨـﯽ از
ً
اول ﻣﻪ  ۲۳/رﺟﺐ )وﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﯿﺶ از آن در  ۳آورﯾﻞ ۲۴ /ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ( ]دﯾﺪهاﻧـﺪ[ ،و در ژاﭘـﻦ،
ﻧﺨﺴﺖ در  ۲۸ﯾﺎ  ۳۰آورﯾﻞ ۲۰ /ﯾﺎ  ۲۲رﺟـﺐ دﯾـﺪه ﺷـﺪ )ﻧـﮏ :ﮔﻠﺪﺷـﺘﺎﯾﻦ ۱۹۶۵؛ س.گ(۰۲ .؛
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶ﭘﯿﺸﺘﺮ ،ﺣﺪود  ۱۸/۱۷آورﯾﻞ ۱۰/۹ /رﺟـﺐ در ﯾﻤـﻦ رﺻـﺪ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ
)ﺑﺮای ﺷﻮاﻫﺪ ،ﻧﮏ :رادا و ﻧﻮﯾﻬﻮﯾﺰر  .(۲۰۱۵راﺻﺪ ﺳﻦ ﮔﺎﻟﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﺎرۀ ﺟﺪﯾـﺪ را ﺳـﻪ
ﻣﺎه رﺻﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ )س.گ(۰۲ .؛ اﮔﺮ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ]رﺻﺪ[ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺑـﻮده ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺮ
ً
اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺶ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﭘﺲ از ﺣﺪود  ۱۰ژوﺋﯿﻪ ۴ /رﻣﻀﺎن رﺻﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘـﺲ اﺣﺘﻤـﺎﻻ

۴١

۴٢

وی در آورﯾﻞ  ۱۰۰۶رﺻﺪ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺻﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺷـﺎره
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ را ﺣﺪود  ۲ﺗﺎ  ۴ﻣﺎه دﯾﺪهاﻧﺪ ،ﮔﺰارش ]راﺻﺪ[ ﻣﺮاﮐﺸﯽ ﻃﻮل دورۀ رؤﯾـﺖ ﭘـﺬﯾﺮی
را  ۶ﻣﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﮔﻠﺪﺷـﺘﺎﯾﻦ ۱۹۶۵؛ س.گ.(۰۲ .
ﭼﯿﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶را در  ۱۰۰۷م رﺻﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ )س.گ.
 .(۰۲ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶در ﺳﺎل ]ﻗﻤﺮی[ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ در ﻏـﺮوب ) ۲۶ (±۲ﺳـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۱۰۰۶
آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻨﻮز ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺑﺮﻧـﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶از ﻧﯿﻤـﮥ ﺳـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗـﺎ ﻧﯿﻤـﮥ ﻧـﻮاﻣﺒﺮ در
ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ]اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ[ در  ۳۹۷ق رﺻﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ] ،اﯾﻦ رﺻـﺪ[
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻧﯿﻤﮥ ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۰۰۶ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﺎل  ۳۹۷ق ﮐﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮده ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ:
 -۱اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﯿﻨﯽ ،ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ،ﻋﺪد ﺳـﺎل ﻧﺎدرﺳـﺘﯽ را در ﻣـﺘﻦ ]ﮔـﺰارش[ آورده
ً
ً
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻄﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺷﻔﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘـﺲ از رﺻـﺪ ،در
١
۱۰۱۴م ۴۰۵ /ق ﺗﺎ  ۱۰۲۰م ۴۱۱ /ق ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۲ﻋﺪد ﺳﺎل در ﺧﻼل اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻔﺎﻫﯽ از راﺻﺪ ﺑﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ،از  ۳۹۶ق ﺑـﻪ  ۳۹۷ق ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۳ﮐﺎﺗﺐ ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺳﺎل ۳۹۶ق را  ۳۹۷ق ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ً
 -۴راﺻﺪ )اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻮد اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ( در واﻗﻊ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶را در ﺳـﺎل  ۳۹۷ق دﯾـﺪه اﺳـﺖ ،ﮐـﻪ
]اﯾﻦ رﺻﺪ[ در ) ۲۶(±۲ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۰۰۶م ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸـﺮﯾﻖ ]اﺑﺮﻧـﻮاﺧﺘﺮ[ ﭘـﺲ از
ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ )ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﮥ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ( آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ ) (۴ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺳﺘﺎره در ﺳـﺎل  ۳۹۶ق درﺧﺸـﺎنﺗـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﺳـﺎل
 ۳۹۷ق ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻄﻌﯽﺗﺮ ،ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ ـ ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﺮﺗﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺮم آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار دﯾﮕﺮی ،ﺑﻪ وﯾﮋه دﻧﺒﺎﻟﻪداری ،وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﺎل  ۳۹۷ق ) ۱۰۰۶ﯾﺎ
 ۱۰۰۷م( ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﮏ .ﻫﻮ ﭘﻨﮓ ﯾﻮک ۱۹۶۲و ﮐﺮوﻧﮏ  .٢(۱۹۹۹ﯾﮑﯽ دﯾﮕـﺮ از
 .١ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ )در ص  (۲ﻣﺤﺪودۀ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎرش ﺷﻔﺎ را  ۱۰۱۳ﺗﺎ  ۱۰۲۳م ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .ـ م
ً
 .٢ﮐﻮک ) (۱۹۹۹ﭘﺲ از ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎرۀ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ،۱۰۰۶ﻣﺘﻨﯽ اﻓﺰوده از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻧﻄﺎﮐﯽ درﺑﺎرۀ ﺟﺮم ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻣﺜﻞ
ﺷﻬﺎب ﯾﺎ آذرﮔﻮی را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ» :در ﺧﻼل ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐ ۹ ،ﺷﻮال ،ﺳﺘﺎرهای دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﻮری ﺷﺪﯾﺪ در ﻏﺮب ﭘﺪﯾﺪار
ﺷﺪ و ﺗﺎ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺰرگ ﺷﺪ.ﺳﭙﺲ ،ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﮑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ «.ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن اﯾﻦ ﺟﺮم در ﻏﺮب و در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺐ ،ﺑﺎ
]اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ[ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ،۱۰۰۶ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ) ۱۵درﺟﻪ( از ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ]ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه[ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ
ﻧﺪارد .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ]ﺟﺮم[ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺰرگ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ آذرﮔﻮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آذرﮔﻮیﻫﺎ و
ً
ﺷﻬﺎبﻫﺎ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ درﺑﺎرۀ ﺟﺮم اﺧﯿﺮ )آذرﮔﻮی( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﮔﺰارش اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺘﯽ س.گ ۰۲ .ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ اﻓﺰوده در ذﮐﺮی ﮐﻪ از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻧﻄﺎﮐﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ اﯾﻦ ]ﻣﺘﻦ[ را ﺑﺪون

←

اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ،ﻇﺎﻫﺮ ،ﺟﻬﺖ ،ﻣﺪتزﻣﺎن ]رؤﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮی[ ،ﻣﻨﺤﻨ ﻧﻮر ،رﻧﮓ و درﺧﺸﻨﺪﮔ

اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درﺑﺎرۀ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ]ﮔﺰارش[ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾـﺪ ﺑﺤـﺚ و آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺎ
]ﮔﺰارشﻫﺎی[ راﺻﺪان دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺪون دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﻮدن )و/ﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎ ﺑﻮدن( :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت »ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﺳـﺘﺎرهای ﺑـﯿﻦ ﺳـﺘﺎرﮔﺎن«
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮم ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ،ﺑﺪون دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ  -ﺑـﺮ ﺧـﻼف اﺟـﺮام
ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ،ﻣﺜﻞ دﻧﺒﺎﻟﻪدارﻫﺎ )اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﺮۀ ﮔﯿﺴﻮ/رﯾﺶ ﺑﺎﺷـﻨﺪ( ﮐـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺘﺎرهﻫـﺎ در ﺣﺮﮐـﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺒﺎرت »ﺳﺘﺎرهای ﺑﯿﻦ ﺳﺘﺎرﮔﺎن« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪای دﯾﮕﺮ» ،اﯾﺴﺘﺎ« ﻣﻌﻨﯽ
دﻫﺪ .ﮔﺰارشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐـﺮدهاﻧـﺪ :ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ رﺿـﻮان ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ »اﯾـﻦ ]ﺟـﺮم[
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻮد ﻣﺎﻧﺪ و ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺑﺮج داﯾﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽاش ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد«؛ اﺑﻦ ﺟﻮزی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :و اﯾﻦ
]ﺟﺮم[ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ« )ﮔﻠﺪﺷﺘﺎﯾﻦ ۱۹۶۵؛ س.گ(۰۲ .؛ و ﺷﺎﯾﺪ اﺑﻦ ﯾﻤﺎﻧﯽ و اﺑـﻦ دﯾﺒـﻊ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪ«.
ﺟﻬﺖ :ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ،در ﻗﻠﻤـﺮو اﯾﺮاﻧـﯽ -اﺳـﻼﻣﯽ در
ﻣﻨﺘﻬﯽاﻟﯿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درﺑﺎرۀ ﺟﻬـﺖ آن ﻧﺘﯿﺠـﻪﮔﯿـﺮی ﮐﻨـﯿﻢ .ﺣﺘـﯽ وﻗﺘـﯽ او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ]دﻧﺒﺎﻟﻪدارﻫﺎ[ اﻏﻠﺐ در ﺷﻤﺎل ،اﻣﺎ ﮔـﺎﻫﯽ ﻫـﻢ در ﺟﻨـﻮب ،ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﺳـﺘﺎرهای در ﻣﯿـﺎن
ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﺳﺎل  ۳۹۷ق ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﭘـﯿﺶ از اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺤـﺚ ﺳـﺘﺎرۀ
ﺟﺪﯾﺪ  ۱۰۰۶م را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﮥ ارﺳﻄﻮ را درﺑﺎرۀ دﻧﺒﺎﻟﻪدارﻫﺎ )ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،اﺟـﺮام آﺳـﻤﺎﻧﯽ
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻣﻌﻤﻮل( ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ِ
ً
ﻣﺪتزﻣﺎن ]رؤﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮی[ :ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رؤﯾـﺖ داده ﺷـﺪه )»ﻗﺮﯾﺒـﺎ ﻣـﻦ ﺛﻠﺜـﺔ أﺷـﻬﺮ«:
ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻪ ﻣﺎه( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻌﻨﯽ دﻫﺪ ،و ﺑﺎ ]ﮔﺰارش[ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺻﺪان
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ رﺿﻮان )ﭼﻬﺎر ﻣﺎه( ،اﺑـﻦ ﺟـﻮزی و اﺑـﻦ اﺛﯿـﺮ )»آﻏـﺎز ﺷـﻌﺒﺎن  ....ﺗـﺎ ﻧﯿﻤـﮥ
→

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪای دﯾﮕﺮ ،ﺟﻤﻠﮥ آﺧﺮ ،اﮔﺮ ﺑﻪ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎزۀ ﻃﻮﻻﻧﯽ
رؤﯾﺖ و درﺧﺸﺶ ﺷﺪﯾﺪی )ﺗﺎ ژوﺋﯿﻪ( را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ در ذﮐﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رؤﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ژوﺋﯿﻪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه ،در
ﻧﻮﺷﺘﺎری »اﯾﻦ ]ﺟﺮم[ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﮑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺛﺮ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ در ﻋﺮضﻫﺎی
آورﯾﻞ/ﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ( .ﺷﯿﻮۀ
ِ
ً
ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻐﺮﯾﺐ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﯿﻦ  ۹ﺗﺎ  ۱۸درﺟﻪ زﯾﺮ اﻓﻖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ،اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶در ﻏﺮب )ﺑﺎ
ً
ﺳﻤﺘﯽ ﺑﯿﻦ  ۱/۵ﺗﺎ  ۲/۵ﺳﺎﻋﺖ ﻏﺮب ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر( ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﮔﺰارش اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ از اﺑﺮﻧﻮاﺧﱰ  ۱۰۰۶ﻣﯿﻼدی

ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﺋﻦ ﺑﺮای ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ رؤﯾﺖﭘﺬﯾﺮی در ﺑﻬﺎر ﯾﺎ ﻣﯿﺎﻧﮥ  ۱۰۰۶م اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ ﺗﺼـﺮﯾﺢ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮم ]آﺳﻤﺎﻧﯽ[ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﺑﻮده ،ﮐﻪ ﺑﺎ ]ﮔﺰارش[ راﺻﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن،
ً
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮم را در آورﯾﻞ ﯾﺎ ﻣﻪ دﯾﺪﻧﺪ و آن را اﻏﻠﺐ  ۲ﺗﺎ  ۴ﻣﺎه رؤ ﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.

۴٣

۴۴

ذواﻟﻘﻌﺪه« ،ﯾﻌﻨﯽ  ۳/۵ﻣﺎه( ،ﮔﺰارش ﻣﺮاﮐﺸﯽ »اﯾﻦ ﺳﺘﺎره ﺷﺶ ﻣـﺎه ]ﻗﺎﺑـﻞ رؤﯾـﺖ[ ﺑـﻮد« ،ﯾﺤﯿـﯽ ﺑـﻦ
ﺳﻌﯿﺪ اﻧﻄﺎﮐﯽ »]درﺧﺸﺶ[ اﯾﻦ ]ﺳﺘﺎره[ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه اداﻣﻪ داﺷﺖ )ﮐﻮک  ،(۱۹۹۹ﯾﻤﺎﻧﯽ »در ﺷﺐ ﻧﯿﻤـﮥ
رﺟﺐ در ﺳﺎل  ۳۹۶ق ،ﺳﺘﺎرهای ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ  ...در ﺷﺐ ﻧﯿﻤﮥ رﻣﻀﺎن ،ﻧﻮرش ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﻢ ﺷﺪن ﮐـﺮد
و ﮐﻢﮐﻢ ﻣﺤﻮ ﺷﺪ« ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﺎه ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺑﻦ دﯾﺒﻊ »در ﺷﺐ ﻧﯿﻤـﮥ رﺟـﺐ ﺳـﺘﺎرهای ﻣﺎﻧﻨـﺪ
زﻫﺮه ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ  ....ﺗﺎ ﺷﺐ ﻧﯿﻤﮥ رﻣﻀﺎن ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻣـﺎه ]ﻗﺎﺑـﻞ رؤﯾـﺖ[
ﻧﺒﻮد« .ﺑﻪ وﯾﮋه ،اﮔﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ )ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺰارش او( اﺑﺮﻧـﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶را از ﺣـﺪود اواﺧـﺮ آورﯾـﻞ )ﻣﯿﺎﻧـﮥ
رﺟﺐ( ﯾﺎ اواﯾﻞ ﻣﻪ )اواﺧﺮ رﺟﺐ(  ۱۰۰۶ﺑﺮای ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه رﺻﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﺤـﻞ ]رﺻـﺪ[ ،آن
را ﺗﺎ ﺗﻐﺮﯾﺐ رﺻﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ۱۰۰۶م۳۹۶ /ق در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮده ،ﻧﮏ :ﺑﺨﺶ ) ،۲ﭼﻪ
در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﺎ ﻋﺮض  ۳۶درﺟﻪ و  ۱۳دﻗﯿﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﯾﺎ در ﻣﺮو ﺑﺎ ﻋﺮض  ۳۷درﺟﻪ و  ۴۰دﻗﯿﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﯾﺎ
ً
ﮐﺎث ﺑﺎ ﻋﺮض  ۴۱درﺟﻪ و  ۴۱دﻗﯿﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤـﯿﻦ ﻣـﻮرد آﺧـﺮ( :ﻋـﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻣﺤـﻞ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ او ،ﮐﺎث ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﭘﻞ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ) ۴۱درﺟﮥ ﺷﻤﺎﻟﯽ( اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺻﺪ ﺳﺘﺎرهای ﺟﺪﯾﺪ ﻃﯽ ﯾﮏ
دورۀ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺳﺘﺎرهای ﺗﺎﺑﺎن درﺧﺸﯿﺪ ،و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه رخ داد
)س.گ ۰۲ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ِﺑ ِﻨ ِﻮﻧﺘﻮ .(١ﺳﻦ ﮔﺎﻟﻦ ﮐﻪ ﺳﺘﺎرۀ ﺟﺪﯾﺪ در آن ﻫﻢ ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺮض  ۴۷درﺟﻪ و  ۲۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻮهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ از اﯾـﻦ ﻫـﻢ ﺷـﻤﺎﻟﯽﺗـﺮ اﺳـﺖ )س.گ.(۰۲ .
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ راﺻﺪان ﻧﺎﭘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶را ﻓﻘﻂ ﺗﺎ اواﺧﺮ ژوﺋﯿﻪ رﺻﺪ ﮐﻨﺪ )اﮔﺮ ﺗﻨﻬـﺎ
ﭘﺲ از ﻏﺮوب رﺻﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ( :در  ۳۱ژوﺋﯿﮥ  ،۱۰۰۶اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑـﺎ
ﻗﺪر ﻇﺎﻫﺮی ﺣﺪود  -۱در ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود  ۵درﺟﻪ و ﺳﯽ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﻻی اﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
ً
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻓﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺎث /ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﻮار اﺳﺖ :ﮐﺎث /ﺑﯿﺮوﻧـﯽ در ﻣـﺮز اﻣـﺮوزی ازﺑﮑﺴـﺘﺎن و
ً
ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﻨﻮب ﮐﺎث /ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ ﻫـﯿﭻ ﮐـﻮه ﺑﻠﻨـﺪی ﻧـﺪارد(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،راﺻﺪ )ﮐﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﮔﺰارش او را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶را در ﻣـﻪ،
ژوﺋﻦ و ژوﺋﯿﻪ )رﺟﺐ ،ﺷﻌﺒﺎن و رﻣﻀﺎن( )ﻧﻪ دﯾﺮﺗﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ زودﺗﺮ ،در آورﯾﻞ )ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ(( رﺻﺪ
ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ او )ﺑﺨﺸﯽ از( ﻃﻠﻮع ،اوج ،اﻓﻮل ،و ﺣﺘﯽ ﺗﻐﺮﯾﺐ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶را رﺻﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﯾـﻦ
ً
ﮐﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﺎرۀ ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻪ ﻣﺎه )اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣـﻪ ،ژوﺋـﻦ ،ژوﺋﯿـﻪ )رﺟـﺐ ،ﺷـﻌﺒﺎن،
ً
٢
رﻣﻀﺎن(( دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮔﺰارشﻫﺎی دﯾﮕﺮ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
 .١ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪای ﮐﻪ از  ۷۸۸ﺗﺎ  ۱۱۸۲ﻣﯿﻼدی در ﺻﻮﻣﻌﮥ ﺳﺎﻧﺘﺎ ﺻﻮﻓﯿﺎی ﺷﻬﺮک ﺑﻨﻮﻧﺘﻮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺎﭘﻞ )اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ( ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ـ م
 .٢ﺷﺮاﯾﻂ راﺻﺪ ﺳﻦ ﮔﺎﻟﻦ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ :او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻧﯿﺰ ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﻨﻮﺑﯽاش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ  ۱۰ژوﺋﯿﻪ ) ۵رﻣﻀﺎن ۳۹۶ق( رﺻﺪ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮن او ﺳﻪ ﻣﺎه رﺻﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶را
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ،ﭘﯿﺶ از ﻣﻪ )رﺟﺐ( دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺰارش اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ از اﺑﺮﻧﻮاﺧﱰ  ۱۰۰۶ﻣﯿﻼدی

ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﻮر :اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ درﺧﺸﺶ ﺳﺘﺎرۀ ﺟﺪﯾـﺪ ﭘـﯿﺶ از ﻧﺎﭘﺪﯾـﺪ ﺷـﺪﻧﺶ ﮐـﻢ
ﻣﯽﺷﺪ )»ﮐﻢﻧﻮر و ﮐﻢﻧﻮرﺗﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ« ،و ﺑﻌﺪ» :و ﺳﭙﺲ ﮐﻢﻧـﻮرﺗﺮ و ﻧﺎﭘﺪﯾـﺪ ﺷـﺪ«( ،ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﯾﻤﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﯾﻤﺎﻧﯽ »در ﺷﺐ ﻧﯿﻤﮥ رﻣﻀﺎن ،ﻧﻮرش ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐـﺮد و ﺑـﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺤﻮ ﺷﺪ« ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از اﺑﻦ دﯾﺒﻊ »ﻧﻮرش ﮐﻢ ﺷﺪ و ﺑـﻪﺗـﺪرﯾﺞ ﻣﺤـﻮ ﺷـﺪ« .ارﺗﺒـﺎط
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ در درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ]در ﮔﺰارش[ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑـﻪﺧـﻮﺑﯽ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ
ﺗﻐﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶از اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۰۰۶م ،.ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از راﺻﺪان ﺣﺘـﯽ ﭘـﺲ از
ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ رﺻﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐـﻢﻧـﻮر ﺑـﻮدن ذاﺗـﯽاش،
ﭘﯿﺶ از ﺗﻐﺮﯾﺐ ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻢ اﺳﺖ .واژۀ ﻋﺮﺑﯽ »ﻓﺒﻘﯽ« در ﻣﺘﻦ ]ﮔـﺰارش[ اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ ،در
ً
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت )ﺛﺎﺑﺖ در ﺟﺎﯾﺶ( »ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻠﯽ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾـﺪار
ً
)ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﺪه ﺷﺪ( ،ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ )ﺑﺎ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ( ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﺷﺎﯾﺪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﺟﻤﻠﮥ ﻗﺒﻠﯽاش ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎ ﺑﻮدن ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ »ﺳﺘﺎرهای در ﻣﯿﺎن ﺳﺘﺎرهﻫﺎ«.
رﻧﮓ :ﺑﻪ رﻧﮓ و ﺗﻐﯿﯿﺮ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ» :در آﻏﺎز ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺳﺒﺰ ﺷﺪن ﮔﺮاﯾﯿـﺪ ،ﺑﻌـﺪ ﺷـﺮوع
ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺪاوم ﺟﺮﻗﻪ ﮐﺮد ]ﯾﺮﻣﯽ ﺑﺎﻟﺸﺮر[ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪ .«...ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻬﻢ اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ
از ﻣﺘﻦ ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﭽـﻪ ﻣـﺎ »ﺗـﺎرﯾﮑﯽ« ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﮐـﺮدﯾﻢ ،ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺣﺘـﯽ »ﺳـﯿﺎﻫﯽ« ﯾـﺎ ﺷـﺎﯾﺪ
ً
»ﮐﻢﻧﻮری« ﻣﻌﻨﯽ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻧﮓ ﯾﮏ ﺟﺮم آﺳـﻤﺎﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ ﻏﯿـﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨـﺪ
ﺳﯿﺎه در ﻣﻌﻨﺎی ﻧﮕﻮنﺑﺨﺖ در ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻨﺠﺎ ،اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺎﻣﺤﺘﻤـﻞ
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ]در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﯿﺎه[ در ﮐﻨﺎر ﺳﺒﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ – و ﻧﯿﺰ ﭼﻮن اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﺎدو ،ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻨـﯽ و
ﻏﯿﺮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺒﺎرت ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺳﺒﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺰ ﮐﻤﺮﻧـﮓ ﻣﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ زرد ﻣﻌﻨـﯽ دﻫـﺪ )در
آﻏﺎز ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﻞ از اوج درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ( .آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻧﮓ ﺳﺒﺰ در آﺳﻤﺎن وﺻﻒ ﻣﯽﺷـﻮد ،اﻏﻠـﺐ زرد
ﯾﺎ زرد ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن زرد و ﺳﺒﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﯿﻪاﻧﺪ .ﭼﯿﻨﯿﺎن ﮔﺰارش ﮐـﺮدهاﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺳـﺘﺎرۀ
ﺟﺪﯾﺪ زرد ﺑﻮد )س.گ .(۰۲ .اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪ« .در اﯾﻦ ﻣﻮرد،
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺘﺎرۀ ﺟﺪﯾﺪ ،اول زرد ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺳـﻔﯿﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺎ از رﻧﮓﻫﺎ ﻣﻘﺼﻮد ]اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ[ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻓﺘﺎدﮔﯽ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﻣﺘﻦ ]ﮔﺰارش[ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اداﻣﻪ آﻣـﺪه ﺑـﻪ ﺷـﮑﻠﯽ ﺳـﺎزﮔﺎر
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد:
»در آﻏﺎز ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺳﺒﺰ ﺷﺪن ﮔﺮاﯾﯿﺪ« ﯾﻌﻨﯽ در اﺑﺘﺪا ﮐﻢﻧـﻮر و ﺳـﺒﺰ ﻣﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ زرد ﺑـﻮد )ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﮔﺰارش ﭼﯿﻨﯽ» :درﺧﺸﻨﺪﮔﯽاش زﯾﺎد ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زرد ﺑﻮد« ،ﻧﮏ :س.گ» ،(۰۲ .ﺑﻌﺪ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ
ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺪاوم ﺟﺮﻗﻪ ﮐﺮد ،و ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪ« ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻃﻮل ﺑﺎزۀ ﭘﺮﻧﻮر ﺑﻮدن ،ﺟﺮﻗﻪ ﻣـﯽزد

۴۵

)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰارش ﭼﯿﻨﯽ و ﮔﺰارشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ دﯾﮕﺮ( و در ﺧﻼل اوج درﺧﺸﻨﺪﮔﯽاش ،ﺳـﻔﯿﺪﺗﺮ و ﺳـﻔﯿﺪﺗﺮ
)درﺧﺸﺎنﺗﺮ؟( ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﮔﺰارش ﺷـﺪه ،ﻫـﻢ از ﻟﺤـﺎظ ﻣﺤﺘـﻮا و ﺟﺰﺋﯿـﺎت ،و ﻫـﻢ از ﻟﺤـﺎظ
ﻋﺒﺎرات ﻋﺮﺑﯽ از ﮔﺰارشﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ.
درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ :اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ ﮔـﺰارش ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ]اﺑﺮﻧـﻮاﺧﺘﺮ[ »ﺟﺮﻗـﻪ ﭘﺮﺗـﺎب ﻣﯽﮐـﺮد« ،ﯾﻌﻨـﯽ
ﭼﺸﻤﮏزن ﺑﻮد؛ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و درﺧﺸﺶ ﺑﺴﯿﺎر ،ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ :ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ
رﺿﻮان »اﯾﻦ ]اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ[ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ« ،اﺑﻦ ﺟﻮزی »اﯾﻦ ]اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ[ درﺧﺸﺎن ﺑﻮد« ،اﺑﻦ ﺳـﻌﯿﺪ
اﻧﻄﺎﮐﯽ »اﯾﻦ ]اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ[ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻸﻟﻮﺋﯽ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ« ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻤﺎﻧﯽ و اﺑﻦ دﯾﺒﻊ »اﯾـﻦ
]اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ[ ﺗﻼﻃﻢ زﯾﺎدی داﺷﺖ« .ﻋﺒﺎرت »ﯾﺮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮر« ﺑـﺮای ﭘﺮﺗـﺎب ﺟﺮﻗـﻪ ،درﺑـﺎرۀ ﭼﺸـﻤﮏزن
ﺑﻮدن ،ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ ،ﮐـﻪ دوﺑـﺎره اﺳـﺘﻘﻼل آن را ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ .ﭼـﻮن
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺳﺘﺎرۀ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ درﺧﺸﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﺎره)ﻫﺎی( آﺳﻤﺎن و زﻫﺮه )درﺧﺸﺎنﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎره در آﺳـﻤﺎن(
ً
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺳﺘﺎرۀ ﺟﺪﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ از درﺧﺸﺎنﺗﺮﯾﻦ ﺳـﺘﺎرهﻫﺎ – و ﺣﺘـﯽ زﻫـﺮه – ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﺮﻧـﻮرﺗﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ از ﻗﺪر  ، -۵ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ زﻫﺮه ،ﻧﯿﺰ ﭘﺮﻧﻮرﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
۴۶

ﺧﻼﺻﻪ:

اﯾﻦ ﮔﺰارش اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ از ﯾﮏ ﺟﺮم ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار آﺳﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۳۹۷ق ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﺑﺎ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﮕﺮ
درﺑﺎرۀ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶ﻣﺮﺗﺒﻂ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺻـﯿﻞ اﺳـﺖ )ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ ﯾـﮏ ﺳـﺎل دﯾﺮﺗـﺮ
ً
اﺳﺖ( .اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﺑﺤﺜﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﺮوﺿﺎ زﯾـﺮ ﻓﻠـﮏ ﻗﻤﺮﻧـﺪ ،ﮔـﺰارش ﺟـﺮم آﺳـﻤﺎﻧﯽ
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺘﺎرۀ ﺑﺪون دﻧﺒﺎﻟﻪای ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺳﺘﺎرﮔﺎن داده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺳـﻪ ﻣـﺎه دﯾـﺪه
ﺷﺪه ،و ﭼﺸﻤﮏزن ﺑﻮده اﺳﺖ؛ رﻧﮕﺶ اﺑﺘﺪا از ﺳﺒﺰ )ﻣﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ زرد( ﺑـﻪ ﺳـﻔﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮐـﺮده ،و ﺳـﭙﺲ
ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽاش ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﺮﯾﺐ(.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻣﺘﻦ ]ﮔﺰارش[ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ )و ﻏﯿـﺮ ﻋﺮﺑـﯽ( درﺑـﺎرۀ اﺑﺮﻧـﻮاﺧﺘﺮ
 ۱۰۰۶ﻫﻤﺨﻮان اﺳﺖ ،اﻓﺰودۀ ﻋﻤﺪۀ او» ،ﺗﻐﯿﯿـﺮ رﻧـﮓ« و ﺑﺮﺧـﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮﻫـﺎ ،ﻣﺜـﻞ »ﺳـﺘﺎرهای در ﻣﯿـﺎن
ﺳﺘﺎرهﻫﺎ« و »ﭘﺮﺗﺎب ﺟﺮﻗﻪ« اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ رﺿﻮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »داﻧﺸﻤﻨﺪان دﯾﮕﺮی ﮔﻪﮔﺎه آن )اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  (۱۰۰۶را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧـﺪ و
ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ« )س.گ ،(۰۲ .ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻫﻢ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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