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  *میالدی ۱۰۰۶ابرنواخرت از  سینا ابنگزارش 
  ٣، پ. کونیچ٢اگرت - . اریک، ١ر. نویهویزر

  ٤ترجمۀ پویان رضوان

ــزارش ــا گ ــینا ابن در اینج ــی، از ق)،  ۴۲۸ م/ ۱۰۳۷ ـ ق۳۷۰م/۹۸۰( س ــروف ایران ــمند مع دانش
  آوریم که تاکنون در منابع نجوم بررسی نشده است.را می ق، ۳۹۶ م/ ۱۰۰۶ابرنواختر 

است  شفابا عنوان  سینا ابنای جدید، بخشی از کتاب  این گزارِش رصدِی کوتاه دربارۀ ستاره
است. در ادامه، که آن را در موضوع فلسفه، شامل فیزیک (طبیعیات)، نجوم و آثار علوی نوشته 

گذاری  دربارۀ تاریخ یآوریم، و پس از بحث مفصل [گزارش] را می ٥متن عربی و ترجمۀ فارسی
:] سینا ابندهیم که این جرم آسمانی، ناپایدار، ساکن و/یا بدون دنباله ([به تعبیر  رصد، نشان می

شده نورتر می نور و کم بوده، نزدیک سه ماه در آسمان بوده و کم») دیگر گانستاربین ای  ستاره«
زننده و بسیار پر نور بوده، و  کرده، یعنی جرقه هایی به اطراف پرتاب می تا آنکه ناپدید شده، بارقه

های عربی و غیر عربـی  کرده است. اطالعات [این گزارش] با گزارش رنگ آن با زمان تغییر می
 روشن است که آنچـه  دیگری مستدل

ً
 در گـزارش خـود سـینا ابنشده است. با این حال، کامال

ای از یک جرم آسمانی ناپایدار که  یعنی نمونه ؛است ق ۳۹۶ م/ ۱۰۰۶بدان پرداخته، ابرنواختر 
]، سـینا ابنارسطو دربارۀ آن بحث شده است. با توجه به شـیوۀ بیـان و توصـیف [ آثار علویدر 

 تغییر رنگ [اب
ً
شـناخته شـده[در ایـن موضـوع]،  های گزارش رنواختر]، این گزارش از دیگرمثال

  مستقل است.

                                                    
  ای است از: این مقاله ترجمه *

R. Neuhäuser C. Ehrig-Eggert ,and P. Kunitzsch, “An Arabic report about supernova SN 1006 by Ibn Sīnā 
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، و دانشـجوی دکتـری تـاریخ علـم دانشـگاه اوترخـت (هلنـد) گـروه تـاریخ علـم بنیـاد دایرةالمعـارف اسـالمیعضو هیئت علمـی  .٤

pnrezvani@gmail.com  
  در متن اصلی مقاله، ترجمۀ انگلیسی گزارش آمده است ـ م. .٥
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  ١٠٠۶مقدمه: ابرنواختر 
های نـوترونی، و بقایـای ابرنواخترهـا  رصدهای تاریخی ابرنواخترها در شناخت ابرنواخترهـا، سـتاره

واخترها، و در صـورت توانند تاریخ رصد (و بنابراین، سن بقایای ابرن های تاریخی می مهمند: گزارش
 نوع ابرنواختر)، گاهی رنگ و تغییـر 

ً
وجود، ستارۀ نوترونی) را همراه با منحنی نور (بنابراین، احتماال

آن، و موقعیت ابرنواختر که برای تشخیص بقایای آن نیاز است، و در صورت وجود، ستارۀ نـوترونی 
پ

َ
ری این گونـه رصـدهای تـاریخی در مـورد کارگیاختر را نشان دهند. بهو/یا سحابی حاصل از باد ت

(از آسـیای  ق ۴۴۶ م/ ۱۰۵۴(از آسیای شرقی، عربستان و اروپـا)،  ق ۳۹۶ م/ ۱۰۰۶ابرنواخترهای 
و  ق ۹۷۹ م/ ۱۵۷۲(فقط از آسـیای شـرقی)، و ابرنواخترهـای  ق ۵۷۶ م/ ۱۱۸۱شرقی و عربستان)، 

(از آسیای شرقی و اروپا)، عالوه بر چنـد ابرنـواختر دیگـر از هـزارۀ اول مـیالدی  ق ۱۰۱۲ م/ ۱۶۰۴
شـود، و  نشـان داده می ۰۲، که از این بـه بعـد بـه صـورت س.گ. ۲۰۰۲(نک: استفنسون و گرین 

آمیز بوده است. در حالی که گـزارش عربـی دربـارۀ ابرنـواختر منابعی که در آن آمده است) موفقیت
 م/ ۱۰۵۴قط وجود یک ستارۀ جدید نورانی را در دوپیکر/ ثـور، در حـدود سـال ف ق ۴۴۶ م/ ۱۰۵۴

اطالعـات مفصـلی  یحاو ۳۹۶ م/ ۱۰۰۶های عربی دربارۀ ابرنواختر  کند، گزارش تأیید می ق ۴۴۶
  ).۲۰۱۵؛ رادا و نویهویزر ۰۲؛ س.گ.۱۹۹۹؛ کوک ۱۹۶۵هستند (گلدشتاین 

و بقایـای  ۱۰۰۶هـا انجـام شـد، ابرنـواختر بر اساس رصدهای تاریخی و رصدهایی که پیـرو آن

و خاموشِی خیلـی خفیفـی  ١کیلو پارِسک ۱۸/۲±۰۸/۰ای برابر با گ دارای فاصله۶/۳۲۷+۶/۱۴آن
سازند که انفجار این ابرنواختر از نوع آی. آ بوده است (نک: های متعددی روشن می است؛ استدالل

آی. آ، اوج درخشـندگی برابـر بـا قـدر )؛ در ایـن صـورت بـرای یـک ابرنـواختر از نـوع ۱۹۹۶شفر 

  ).۲۰۰۳خواهد بود (وینکلر و دیگران  -۴/۰±۵/۷
رجب (رادا و نویهویزر  ۱۰-۹آوریل/  ۱۸-۱۷توسط یک یا چند منجم یمنی در  ۱۰۰۶ابرنواختر 

)، و در چـین و ۰۲؛ س.گ. ۱۹۶۵رجـب (گلدشـتاین  ۲۲آوریـل/  ۳۰)، علی بن رضوان از ۲۰۱۵
) رصد شد. اطالعات علـی بـن رضـوان دربـارۀ ۰۲ا اوایل مه/ رجب (س.گ. ژاپن از اواخر آوریل ی

موقعیت (طول دایرةالبروجی) [این ابرنواختر] (همراه با ُبعد آن بر اسـاس رصـد چینیـان و محـدودۀ 
) مـا را در تعیـین بقایـای آن یـاری ٢[در سـویس کنـونی] َسن گـالن راصد گزارش میل آن بر اساس

). رصدگران متعددی در دورۀ اسـالمی بـه ۰۲) و س.گ. ۱۹۷۷دیگران (استفنسون و  :کند (نک می

                                                    
  م.  ـسال نوری است  ۲۶/۳و برابر با  یشناس ستارهش فاصله در پارِسک، یکی از واحدهای سنج .١
(قرن سیزدهم .٢ )، میالدی این گزارش، بر اساس رصدی است که در صومعۀ سن گالن انجام شده است. پیش از تأسیس دانشگاه ها 

 .ـ م های علمی، از جمله در زمینۀ نجوم بودند ها محل انجام برخی فعالیت صومعه
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یا پـس از آن) از یـک  ق ۷۲۶ م/ ۱۳۲۶اند. گزارش ابن ابی زرع (درگذشتۀ  ایستا بودن آن توجه کرده
 یبر اساس تصحیح متون عربی و التین –) ۱۹۶۵(گلدشتاین  م ۱۰۰۶منبع مراکشی دربارۀ ابرنواختر 

 تنها منبعی است که به زمانی از روز که رصد در آن انجام شده  –) ۱۸۴۳آن توسط تورنبرگ (
ً
احتماال

  ).۰۲(س.گ. ...» ظهور آن پیش از غروب خورشید بود «کند:  است اشاره می
  اند: اصطالحات عربی زیر، در رصدهای تاریخی ابرنواخترها به کار رفته

تر بـه معنـی جـرم آسـمانی  عـامت ، و یا در حال»سیاره«یا » ستاره«، که به معنی »کوکب« -
  است؛

ً
کار رفتـه اسـت  به ۱۰۰۶برای ابرنواختر ابن جوزی، ابن اثیر و ابن زرع  توسط مثال

 )؛۱۹۶۵(گلدشتاین، 
 ابن یمانی و ابن َدیبـع آن را بـرای ابرنـواختر  ؛است» ستاره«، که فقط به معنی »نجم« -

ً
مثال

 )؛۲۰۱۵اند (رادا و نویهویزر به کار برده ۱۰۰۶
 علی بن رضوان و ابن ابی زرع آن تواند دنباله، که می»نیزک« -

ً
دار یا نواختر معنی دهد، مثال

یـا  چیـزی شـبیه منظـره)، امـا ۱۹۶۵انـد (گلدشـتاین به کار برده ۱۰۰۶را برای ابرنواختر 
 دهد؛رویداد آسمانی ناپایدار نیز معنی می

نیـز بـه کـار رفتـه  ۱۰۵۴و  ۱۰۰۶است، اما بـرای ابرنواخترهـای » رد«، که به معنی »اثر« -
 است؛

 ۱۰۵۴برای ابرنواختر توسط ابن ابی اصیبعه  »ۀ تماشاییستار« به معنایکه » کوکب اثری« -
 ).۱۹۷۸به کار رفته است (برشر و دیگران 

بندی شود اما بـازۀ زمـانی نمایـان بـودنش محـدود اگر جرم رصد شده به عنوان نوعی ستاره رده
 برای چند م

ً
 بـاشود. ردۀ اجرام آسـمانی ناپایـدار اغلـب اه)، جرمی ناپایدار محسوب میباشد (مثال

 ناظر به ستاره اطالعات بیشتری معلوم می
ً
داشـتن یـا دنبالـه مانند بودن، ایسـتا بـودن، شود، که مثال

دهـد (بـرای مـروری بـر  دار جـای میآنهاست، و آنها را در ردۀ نواختر، ابرنـواختر یـا دنبالـه نداشتن
 ). ۱۹۹۵ها و اجرام آسمانی ناپایدار نک: کونیچ  ی عربی به کار رفته برای ستارهها واژه

شان دربارۀ ابرنواخترهای تـاریخی، در فصـل مربـوط بـه ) در کتابچه۲۰۰۲استفنسون و گرین (
  اند: ، چنین نوشتهچشم اندازهای آتی

] ۱۰۰۶این ابرنـواختر [ هایی به باید بتوان اشارههای عربی  نوشتهدر به نظر ما 
 [ابرنواختر]  –

ً
  .یافت ۱۰۵۴و احتماال

  ایم. را آورده ۱۰۰۶جدیدی از ابرنواختر  گزارشدر واقع، در اینجا 
د را ، رصـ۳آوریم. سـپس در بخـش  می ۲ما متن عربی و ترجمۀ انگلیسی (فارسی) را در بخش 

  کنیم. می هایمان را خالصه یافته ۴و در بخش  گذاری و متن را شرح تاریخ
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  م. ١٠٠۶و گزارش او دربارۀ ابرنواختر  سینا ابن
) دانشـمند ایرانـی جـامع Avicenna: ی، در التینـسینا ابنابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا (به اختصار، 

اسـت کـه آثـاری در الهیـات، پزشـکی، و علـوم  ق ۴۲۸ م/۱۰۳۷-  ق ۳۷۰م/ ۹۸۰های در سال ١العلوم
ـید تـا  سینا ابنطبیعی شامل نجوم نوشت.  در بیشتر موضوعات پیـرو ارسـطو و بطلمیـوس بـود، امـا کوش

). او ۱۹۷۸کیفی و کّمی بهبود بخشد (برای نمونـه نـک: سـزگین،  ظاز لحانیز های سماوی را گیری اندازه
، کـه )۱۹۲۷گیری دقیق ارتفاع اختراع کـرد (ویـدمان، را برای اندازه ٣»صلیبی ابزار«یا  ٢»عصای یعقوب«

، برخـی از رصـدهای شـفاو نیز در  مجسطیدر آثارش دربارۀ  سینا ابنجایگزین آن شد.  ٤»سدس«ا بعده
 ۴ م/ ۱۰۳۲مـه  ۲۴و شاید یک لکۀ خورشـیدی یـا گـذر زهـره در  ٥خود، از جمله آنچه گذر زهره دانسته

  ).۲۰۱۳؛ کاپور، ۱۹۶۹بوده، را شرح داده است (گلدشتاین،  ق ۴۲۳جمادی الثانی 
 بـین سـال شفابا عنوان  سینا ابن یدایرةالمعارفکتاب 

ً
هـای  اثر اصلی او در فلسفه است که حدودا

 کـاملی از ایـن اثـر در  ٦؛نوشته شده است ق ۴۱۴ م/۱۰۲۳تا  ق ۴۰۳ م/ ۱۰۱۳
ً
نسخۀ خطی تقریبـا

یح انتقادی متن عربـی را ح) تص۱۹۶۵کتابخانۀ بادلیان، انگلستان، موجود است؛ مدکور و دیگران (
دربـارۀ  سـینا ابن). در ایـن اثـر، ۱ایم (نک: شکل استفاده کردهاز همان کارمان  دراند که کرده چاپ

پـرداختن بـه بحـث  ضمن در جلد پنجم فلسفۀ ارسطویی، شامل علوم طبیعی، بحث کرده است. او
 ق ۳۹۷، به سـتارۀ جدیـدی اشـاره کـرده کـه در های ناپایدار سماویآثار علوی ارسطو دربارۀ پدیده

  ) دیده است.م ۱۰۰۶-۱۰۰۷(
 ۱۰۰۶) را دربارۀ چیزی که به احتمال زیاد ابرنـواختر ۱این متن کوتاه (شکل ه شدن یافت همایلیم چگون

، او ٧. صـبرهع. ا) گـزارش داده کـه ۱۹۷۹)، در معرفی کتاب سـزگین (۱۹۸۲یم: گلدشتاین (ذکر کناست 
  با خبر کرده است: سینا ابن شفادر کتاب  ۱۰۰۶ای به ابرنواختر (گلدشتاین) را از وجود اشاره

                                                    
  به عربی نوشته است. ۱۰۰۶او دانشمندی فارسی زبان بود، اما گزارش خود را از ابرنواختر  .١

2. Jacob’s staff (Baculus Jacobi :به التینی) 
و دریانوردی که  یشناس ستارهای بین دو نقطه با کاربرد در ابزاری قابل حمل، شامل دو تیرک چوبی عمود برهم، برای سنجش فاصلۀ زاویه

  م.  –م. نسبت داده شده است  ۱۴-۱۳اختراع آن به یاکوب بن ماِکر، منجم فرانسوی قرن 
3. cross staff  
4. sextant  

  .رود یمی به کار دکه بیشتر در دریانور یا هیزاوجدایی  یریگ اندازهابزاری قابل حمل به شکل یک ششم دایره (یا محیط شصت درجه) برای 
بدون ذکر تاریخ ) ۴۶۳، ص ۲(ج شفا ریاضیات (علم الهیئة)ای بسیار مشابه، در بخش  اش، و به گونه مجسطیسینا] در مقالۀ نهم  [ابن .٥

اند،  ؛ این [مطلب] را دو تن پس از وی تأیید کرده»قرص خورشید دیدم گویم زهره را به شکل یک لکۀ سیاه بر سطح/ می«آورده است: 
، و »ای بر سطح خورشید دیده است اشاره کرده که زهره را چون لکه شیها کتابیخ ابو علی بن سینا در ش«خواجه نصیرالدین طوسی: 

  ).۱۹۶۹(گلدشتاین، » ای در وسط خورشید نمایان بود، دید زهره را در حالی که مانند لکه نایس ابن«یهودا بن سلیمان کوهن: 
 .۴۱۴- ۴۱۲های  بین سال»: شفا«، ذیل ۱۴۸۰- ۱۴۷۹، ص ۲، ج دایرةالمعارف فارسیغالمحسین مصاحب،  .٦
  . ۱۵۵- ۱۵۲، ص ۱۳۹۳بهار و تابستان  ،۵، شمارۀ میراث علمیدربارۀ مرحوم پرفسور عبدالحمید ابراهیم صبره بنگرید به  .٧
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ا خبر ساخت کـه بـه ابرنـواختر ب سینا ابن آثار علوی. صبره مرا از عبارتی در ع. ا پروفسور
  اشاره کرده است. ۱۰۰۶

تـا  ۱۲، سـطرهای ۷۳)، صـفحۀ ۱۹۶۵در اینجا مـتن عربـی را از تصـحیح مـدکور و دیگـران (
  آوریم.) می۱(نک: شکل ۱۷

  

، به تصحیح عربی مـدکور و دیگـران سینا ابن شفااز  ۱۰۰۶: متن عربی گزارش ابرنواختر ۱شکل 
  . ۷۳)، ص ۱۹۶۵(

  :١آیدمی زیرترجمۀ ما در 

بمانـد، یـا بـه شـکل طـرۀ که اشتعال و التهاب مدت (زیادی) باقی  آید از این رو پیش می
 بـینای یـا بـه شـکل سـتاره، اغلب در شمال، اما گاهی هـم در جنـوب، دنبالهبا گیسو یا 

بـاقی  ر شد. این [پدیده]، نزدیـک سـه مـاهپدیدا ق ۳۹۷مانند یکی که در سال  ـ گانستار
نورتر شد تا ناپدید شد؛ در آغاز به تـاریکی و سـبز شـدن گراییـد، بعـد نور و کمماند، کم

ناپدیـد  نورتر و، و بعد بیشتر و بیشتر سفید شد و سپس کمکرد شروع به پرتاب مداوم جرقه
  تواند به شکل ریش یا حیوانی شاخدار یا اشکال دیگر هم باشد.شد. این [پدیده]، می

دربارۀ آثار علوی ارسطو بحث کـرده اسـت.  سینا ابنکه در این ارتباط است،  شفادر فصل پنجم 
ایی های نورشناختی جوی، به ویژه آنهـدهد که بیشتر پدیده، به پیروی از ارسطو، توضیح میسینا ابن

هـای مربـوط بـه مرطوب هستند، حال آنکه پدیـده ٢که با هوای مرطوب ارتباط دارند، ناشی از بخار

                                                    
  آمده است ـ م. شفادر این بخش از مقالۀ اصلی، ترجمۀ انگلیسی متن عربی  .١

2. anathymiasis 
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گیرند. در جملۀ نخسـت از دارها از بخار خشک نشأت میها و دنبالهتندر، کوالک، باد مانند شهاب
کنـد (بـه شـکل  مـینامیم، صحبت دار میبه روشنی دربارۀ آنچه امروزه دنباله سینا ابننقل قول باال، 

، صـحبت دربـارۀ اجـرام ناپایـدار ق ۳۹۷با دنباله). او پس از شرح ستارۀ ناپایدار سال  طرۀ گیسو یا
توانـد بـه شـکل ریـش ایـن [پدیـده]، مـی(«دهـد نامیم، را ادامه می دار میدیگر، شامل آنچه دنباله

  »).باشد...
سـتارۀ «ی ناپایـدار اسـت. اینکـه ، یعنـ»مانـدمدت (زیادی) باقی می«گوید چنین چیزی او می

نـامیم مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت، دار می، در کنار آنچه امروز دنباله»ها جدیدی در میان ستاره
های متغیری هستند که زیر فلک قمر جای دارند. به عبـارت دیگـر،  عجیب نیست زیرا هر دو، پدیده

دار، نـو از اشیاء، شامل آنچه امروزه دنباله در زمان گذشته، برای انواع مختلفی» داردنباله«اصطالح 
  رفت.نامیم به کار میختر میااختر و ابرنو

بوده باشد، باید دیـد وقتـی ابرنـواختر  ۱۰۰۶تواند شاهدی عینی برای ابرنواختر  می سینا ابنچون 
 ۹۹۹ نیبـ رابخارا (واقع در ازبکستان امروزی)  سینا ابنکرد: ، او کجا زندگی میشد دیده می ۱۰۰۶

درجه و  ۳۶ترک کرد و از طریق نیشابور (ایران) در عرض جغرافیایی  ق ۳۹۵ م/ ۱۰۰۵تا  ق ۳۸۹ م/
 ۴۱دقیقۀ شمالی بـه کـاث (ازبکسـتان) در  ۴۰درجه و  ۳۷دقیقه شمالی و مرو (ترکمنستان) در  ۱۳

 نـام، کـه اکنـون بـه رفت دقیقۀ شمالی، مرکز کهن استان خراسان در جنوب دریاچۀ آرال ۴۱درجه و 
 ق ۴۰۲ م/ ۱۰۱۲در  سـینا ابنشود، رفـت. بیرونی، دانشمند ایرانی که در آنجا متولد شد، خوانده می

مـیالدی باشـد،  ۷/۱۰۰۶شاهدی عینی برای ستارۀ جدید در  سینا ابنکاث را ترک کرد. بنابراین، اگر 
  ۴۱درجه و  ۴۱ا دقیقه ت ۱۳درجه و  ۳۶به احتمال زیاد آن را در عرضی شمالی بین 

ً
دقیقـه، احتمـاال

  .خوْد راصد بوده است یا نه سینا ابنکند که در عرض جغرافیایی دوم، دیده است. متن روشن نمی
  پردازیم.می متنگذاری رصد، و بعد به اطالعات دیگر نخست به تاریخ: شرح

  گذاریتاریخ
 بـه آن اشـاره کـرده سـینا ابنهای دیگر، سال ظهور [ابرنواختر] است که با گزارش آشکاریک تفاوت 

   اند.آورده ق ۳۹۶های عربی دیگر آن را گزارشهمۀ ، در حالی که ق ۳۹۷، یعنی است
هـالل مـاه نـو  ی کـهها) از غروبـها (و سالتقویم مسلمانان تقویمی قمری است، که در آن، ماه

). ۱۸۹، ۲شوند، نـک: قـرآن، سـورۀ غروب تا غروب حساب میشوند (روزها از دیده شود آغاز می
 ای وجود ندارد. ماه[در این تقویم] ماه کبیسه

ً
کشـند، زیـرا دورۀ روز طـول مـی ۳۰یا  ۲۹ها معموال

کشد. اگـر در طـول تـاریخ، ) طول میروز ۵۳/۲۹میانگین  اروز (ب ۸۰/۲۹تا  ۲۶/۲۹تناوب هاللی 
 ۱۱سـاله،  ۳۰روزه باشند، در این صورت، در هـر بـازۀ  ۳۰یا  ۲۹های مسلمانان به طور متناوب ماه
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ماه  ۵روزه و  ۳۰یک سال قمری با هفت ماه  یعنیسال با یک ماه شامل یک روز اضافی خواهد بود (
  روزه). ۲۹

ی سـال سال [ظهور ابرنواختر] برحسب تقویم هجری قمری ذکر شده است. مبدأ این تقویم، یعن
 بـر  ۶۲۲ژوئیـۀ  ۱۶/۱۷یکم هجری، بر اساس نظر اغلب پژوهشگران، در 

ً
مـیالدی بـوده، امـا مـثال

  میالدی هم بوده باشد. ۶۲۲ژوئیۀ  ۱۵/۱۶) ممکن است در ۲۰۰۰( ااساس نظر دو بلو
روز به تاریخ یولیانی یـا گرگـوری  ±۲تواند با دقتهر تاریخ مفروض در تقویم هجری قمری می

ن] آغاز دوره (نک: [مطلـب] دلیل این تقریب این است که ضمن تقریب [مربوط به تعییتبدیل شود. 
و نیـز نخسـتین رؤیـت  ١چه ماهی یک روز اضافه داشته استدر گذشتۀ دور معلوم نیست که  باال)،

 آب و هوای نامساعد و/یا چشم
ً
انداز نامناسب به تأخیر بیفتـد. هالل ماه نو ممکن است به دلیل مثال

ممکن بودن، ادعا کند که هـالل مـاه نـو را نا رغم علی ـحتی راصد با تجربه  ن ممکن است ـهمچنی
). بـرای جزئیـات بیشـتر دربـارۀ ۱۹۹۴دیده است تا ماه، یک روز زودتر آغاز شود (داگـت و شـفر، 

 اشپولر و مِ 
ً
)، و ۱۹۸۹)، سـعید و دیگـران (۲۰۰۰( ا)، دو بلو۱۹۶۱یر (قواعد تقویم قمری نک: مثال

  ).۲۰۱۴یهویزر و کونیچ (نو
ذکر کرده، خیلی دقیق نیست، و فقط عدد سال داده شده است، نیازی به  سینا ابنچون تاریخی که 

م قمری محاسبه شده (اشپولر و تالش برای تعیین تاریخ آغاز سال با دقت باال نیست. بر اساس تقوی
  آغاز شده است.میالدی  ۱۰۰۶سپتامبر  ۲۶) ±۲هجری قمری در غروب ( ۳۹۷)، سال ۱۹۶۱ر می

های جلـوتری را بـرای نخسـتین رصـد خـود چنانکه پیشتر اشاره شد، همۀ راصدان دیگر، تاریخ
، راصـد چینـی از ۳۹۶رجـب  ۲۲/  ۱۰۰۶آوریل  ۳۰را از  ۱۰۰۶اند: علی بن رضوان ابرنواختر  داده

 پیش از آن در  ۲۳اول مه /
ً
انـد]، و در ژاپـن، یدهجمادی الثانی) [د ۲۴آوریل/  ۳رجب (ولی احتماال

)؛ ۰۲؛ س.گ. ۱۹۶۵دیـده شـد (نـک: گلدشـتاین  رجـب ۲۲یا  ۲۰آوریل/  ۳۰یا  ۲۸نخست در 
رجـب در یمـن رصـد شـده باشـد  ۹/۱۰آوریل/  ۱۷/۱۸پیشتر، حدود  ۱۰۰۶ممکن است ابرنواختر 

سـه  دهد که ستارۀ جدیـد را). راصد سن گالن گزارش می۲۰۱۵(برای شواهد، نک: رادا و نویهویزر 
)؛ اگر همۀ این [رصد]ها پس از غروب خورشـید بـوده باشـد، بـر ۰۲ماه رصد کرده است (س.گ. 

  پـسرمضان رصد کرده باشد،  ۴ژوئیه/  ۱۰تواند آن را پس از حدود اساس موقعیتش، نمی
ً
احتمـاال

                                                    
کند؛ در واقع باید انتظار داشته  های از پیش تعریف شده استفاده میها و ماهتقویم هجری قمری قراردادی، از روزهای کبیسه، و سال .١

 سال عادی روز ۳۵۴عالوه بر  –ماه با یک روز اضافه وجود داشته است  ۱۱باشیم که در هر بازۀ سی ساله (در اثر تأخیر در رؤیت هالل) 
روزه. به دلیل تأخیر در رؤیت هالل، ماه شامل یک روز اضافه  ۳۰روزه به عالوۀ شش ماه  ۲۹ماه  ۶در تقویم قمری به طور میانگین با 

 در [مقالۀ] اشپولر و میر (
ً
 تابع قانون روز / ماه کبیسه در تقویم قمری قراردادی اسالمی، که مثال

ً
) به کار رفته است، نبود. ۱۹۶۱لزوما
  ). ۲۰۰۰؛ دو بلوا ۱۹۶۱؛ اشپولر و میر ۱۹۰۶تواند تا دو روز خطا داشته باشد (گینزل ین، این تقویم میبنابرا
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ره را آغاز کرده است. با اینکه بیشتر راصدان مسلمان اشـا ۱۰۰۶رصد ابرنواختر  ۱۰۰۶وی در آوریل 
اند، گزارش [راصد] مراکشی طول دورۀ رؤیـت پـذیری ماه دیده ۴تا  ۲اند که ابرنواختر را حدود  کرده

). ۰۲؛ س.گ. ۱۹۶۵دهد، که تا بعد از مقارنه با خورشید بوده است (گلدشـتاین  ماه نشان می ۶را 
نـد (س.گ. م رصد کرد ۱۰۰۷را در  ۱۰۰۶چینیان نیز طلوع و غروب همزمان با خورشید ابرنواختر 

 ۱۰۰۶سـپتامبر  ۲۶) ±۲در سال [قمری] مسلمانان که در غـروب ( ۱۰۰۶). بنابراین، ابرنواختر ۰۲
از نیمـۀ سـپتامبر تـا نیمـۀ نـوامبر در  ۱۰۰۶آغاز شده است، هنوز قابل رؤیت بوده است. ابرنـواختر 

است، [این رصـد] رصد شده  ق ۳۹۷مقارنه با خورشید بوده است، بنابراین، اگر این [ابرنواختر] در 
  بوده باشد. ۱۰۰۶باید قبل از نیمۀ نوامبر 

  ذکر کرده، ممکن است: سینا ابنکه  ق ۳۹۷چهار حالت برای تفسیر سال 

مقام یک شاهد عینی، به اشتباه، عدد سـال نادرسـتی را در مـتن [گـزارش] آورده  در سینا ابن - ۱
 ناشی از خطای حافظه یا نوشتار است، زیرا 

ً
 سال شفااست، که مثال

ً
ها پـس از رصـد، در  احتماال

 ١نوشته شده است. ق ۴۱۱ م/ ۱۰۲۰ق تا  ۴۰۵ م/۱۰۱۴
تغییـر  ق ۳۹۷بـه  ق ۳۹۶به اشتباه، از  سینا ابنعدد سال در خالل انتقال شفاهی از راصد به  -۲

 کرده است.
 نوشته است. ق ۳۹۷را  ق۳۹۶ها به اشتباه سال کاتب یکی از نسخه -۳
 خود  -۴

ً
دیـده اسـت، کـه  ق ۳۹۷را در سـال  ۱۰۰۶) در واقع ابرنواختر اسین ابنراصد (احتماال

م، یعنی همزمان با یا بعد از تشـریق [ابرنـواختر] پـس از  ۱۰۰۶سپتامبر  ۲۶)±۲[این رصد] در (
 مقارنه با خورشید (بعد از نیمۀ سپتامبر) آغاز شده است.

تـر بـوده اسـت. سـال درخشـان ق ۳۹۶) کمتر است، زیرا ستاره در سـال ۴احتمال مورد اخیر (
  .نوشته شده است یک سال دیرتر ـ نادرست، به تر قطعیبه احتمال  ق ۳۹۷

یا  ۱۰۰۶( ق ۳۹۷داری، وجود ندارد که بتواند در سال جرم آسمانی ناپایدار دیگری، به ویژه دنباله
. یکی دیگـر از ٢)۱۹۹۹و کرونک  ۱۹۶۲بوده باشد (نک. هو پنگ یوک سینا ابن) مورد نظر م ۱۰۰۷

                                                    
 اند. ـ م م نوشته ۱۰۲۳تا  ۱۰۱۳) محدودۀ زمانی نگارش شفا را ۲مؤلفان مقاله پیشتر (در ص  .١
 متفاوت، مثل ، متنی افزوده از یحیی بن ۱۰۰۶) پس از گزارشی دربارۀ ابرنواختر ۱۹۹۹کوک ( .٢

ً
سعید انطاکی دربارۀ جرم ناپایداری یقینا

دیگر با نوری شدید در غرب پدیدار  یا ستارهشوال،  ۹در خالل پایان یافتن تیرگی یکشنبه شب، «شهاب یا آذرگوی را نقل کرده است: 
و در پایان شب، با  غرب درین جرم پدیدار شدن ا» شد و تا مدت زیادی باقی ماند و بزرگ شد.سپس، به سه تکه تقسیم و ناپدید شد.

النهار در هنگام غروب [پدیدار شده] همخوانی  درجه) از نصف ۱۵، که در سمت یک ساعت (۱۰۰۶[اطالعات مربوط به] ابرنواختر 
ها و  رگویتواند یک آذرگوی باشد، که نسبت به آذ ندارد. حتی با اینکه متن گفته است این [جرم] مدت زیادی باقی ماند و بزرگ شد، می

 متفاوت با گزارش ابرنواختر باشد.  ها مدت زیادی باقی مانده است. این منبع دربارۀ جرم اخیر (آذرگوی) می شهاب
ً
تواند منبعی کامال

اند نیست، زیرا آنها نیز به روشنی این [متن] را بدون  در ذکری که از یحیی بن سعید انطاکی کرده افزودهشامل این متن  ۰۲حتی س.گ. 

← 
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 تصـریح سـینا ابنم این است که  ۱۰۰۶پذیری در بهار یا میانۀ شواهد و قرائن برای بازۀ زمانی رؤیت
کرده است که این جرم [آسمانی] نزدیک به سه ماه قابل رؤیت بوده، که با [گزارش] راصدان مسلمان، 

 سازگار است. یت کردهماه رؤ ۴تا  ۲ اغلبکه این جرم را در آوریل یا مه دیدند و آن را 
ً
  اند، کامال

  زمان [رؤیت پذیری]، منحن نور، رنگ و درخشندگایستایی، ظاهر، جهت، مدت
آیـد بحـث و آنهـا را بـا  به دست می سینا ابنتوانیم دربارۀ اطالعات دیگری که از [گزارش]  اکنون می

  های] راصدان دیگر مقایسه کنیم.[گزارش
» گان ن سـتاربـیای بـه شـکل سـتاره«با توجه به عبـارت  تا بودن):بدون دنباله بودن (و/یا ایس

 منظور 
ً
بـر خـالف اجـرام  -این است که جرم جدید ناپایدار، بدون دنباله بوده است  سینا ابناحتماال

هـا در حرکـت دارها (اگر به شکل طرۀ گیسو/ریش باشـند) کـه نسـبت بـه سـتاره پایدارتر، مثل دنباله
معنی » ایستا«ای دیگر، تواند همچنین، یا به عنوان گزینهمی» ستارگان بینای ستاره«هستند. عبارت 

ایـن [جـرم] «گویـد  میانـد: علـی بـن رضـوان های عربی دیگر به ایستایی اشاره کـردهدهد. گزارش
و این : «ابن جوزی نوشته است ؛»اش حرکت کرد همانجا که بود ماند و هر روز با برج دایرةالبروجی

همـین بـه و شاید ابن یمانی و ابـن دیبـع نیـز  ؛)۰۲؛ س.گ. ۱۹۶۵گلدشتاین » (ماند [جرم] ثابت
  .»اند: بدون تغییر ماند معنی گفته

اسـالمی در  -نوشـته، در قلمـرو ایرانـی سـینا ابنچنانکه  ۱۰۰۶حتی با اینکه ابرنواختر  جهت:
کنـیم. حتـی وقتـی او گیـری توانیم دربارۀ جهـت آن نتیجـهالیه جنوبی ظاهر شده است، نمی منتهی

میـان  ای دردارها] اغلب در شمال، اما گـاهی هـم در جنـوب، یـا بـه شـکل سـتارهگوید [دنباله می
از اینکـه بحـث سـتارۀ  شوند، شاید پـیش پدیدار شد، دیده می ق ۳۹۷ها، مانند آنچه در سال  ستاره

دارها (یا به طور کلی، اجـرام آسـمانی  را شروع کند، فقط گفتۀ ارسطو را دربارۀ دنباله م ۱۰۰۶جدید 
  شوند. که در هر دو جهت شمال و جنوب پدیدار می کند ناپایداِر معمول) نقل می

 مـن ثلثـة أشـهر(«مدت زمانی که برای رؤیـت داده شـده  زمان [رؤیت پذیری]: مدت
ً
»: قریبـا

می کمتر یا کمی بیشتر از سه ماه معنی دهد، و با [گزارش] بیشتر راصدان تواند ک نزدیک سه ماه) می
آغـاز شـعبان .... تـا نیمـۀ («همخوانی دارد:  علی بن رضوان (چهار ماه)، ابـن جـوزی و ابـن اثیـر 

                                                    →  
تواند یا بازۀ طوالنی  مربوط باشد، می ۱۰۰۶ای دیگر، جملۀ آخر، اگر به ابرنواختر  اند. به عنوان گزینه دانسته ۱۰۰۶تباط با ابرنواختر ار

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 
[جرم] به سه تکه تقسیم و ناپدید شد«بوده است). شیوۀ نوشتارِی آوریل/مه  های  تواند به صورت اثر درخشندگی در عرض می» این 

 نزدیک تغریب فهمیده شود. وقتی خورشید بین 
ً
در غرب (با  ۱۰۰۶درجه زیر افق قرار داشته، ابرنواختر  ۱۸تا  ۹خیلی پایین، احتماال

 قابل رؤیت بوده است.  صفساعت غرب ن ۵/۲تا  ۵/۱سمتی بین 
ً
  النهار) کامال
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، یحیـی بـن »این ستاره شش مـاه [قابـل رؤیـت] بـود«ماه)، گزارش مراکشی  ۵/۳، یعنی »ذوالقعده
در شب نیمـۀ «)، یمانی ۱۹۹۹(کوک  این [ستاره] چهار ماه ادامه داشت درخشش]«[سعید انطاکی 
ای پدیدار شد ... در شب نیمۀ رمضان، نورش شروع به کم شدن کـرد ، ستارهق ۳۹۶رجب در سال 

ای ماننـد در شب نیمـۀ رجـب سـتاره«، یعنی بیش از دو ماه، و مانند آن ابن دیبع »کم محو شد و کم
شب نیمۀ رمضان بدون تغییر باقی ماند، یعنی کمتر از دو مـاه [قابـل رؤیـت]  زهره پدیدار شد .... تا

(میانـۀ را از حـدود اواخـر آوریـل  ۱۰۰۶(یا منبع گزارش او) ابرنـواختر  سینا ابنبه ویژه، اگر ». نبود
برای حدود سه ماه رصد کرده باشد، در محـل [رصـد]، آن  ۱۰۰۶ (اواخر رجب) یا اوایل مهرجب) 

  رصد کرده است. را تا تغریب
، (چه ۲در عرض جغرافیایی شمالی بوده، نک: بخش  ق۳۹۶ م/۱۰۰۶در  سینا ابنبا فرض اینکه 

دقیقه شمالی، یا  ۴۰درجه و  ۳۷دقیقه شمالی یا در مرو با عرض  ۱۳درجه و  ۳۶در نیشابور با عرض 
 همـین مـورد آخـر): عـرض جغرافیـایی محـل  ۴۱درجه و  ۴۱کاث با عرض 

ً
دقیقه شمالی، احتماال

طی یک ای جدید ستارهرصد جۀ شمالی) است، جایی که در ۴۱احتمالی او، کاث، مانند ناپل ایتالیا (
ای تابان درخشید، و خشکسالی بزرگی به مدت سه ماه رخ داد شده است: ستاره گزارشسه ماهه  دورۀ

که ستارۀ جدید در آن هم برای سه ماه دیده شده  ). سن گالن١های ِبِنِونتو سالنامه ازبه نقل  ۰۲(س.گ. 
). ۰۲(س.گ.  اسـتتـر شـمالی های بلند از ایـن هـم بین کوهقیقه د ۲۵درجه و  ۴۷با عرض  است

 تنهـافقط تا اواخر ژوئیه رصد کند (اگر  را ۱۰۰۶توانست ابرنواختر  میهم مثل راصدان ناپل  سینا ابن
در هنگام غروب خورشید بـا  ۱۰۰۶، ابرنواختر ۱۰۰۶ژوئیۀ  ۳۱پس از غروب رصد کرده باشد): در 

 توجهدرجه و سی دقیقه باالی افق بوده است. (همچنین باید  ۵تفاع حدود در ار -۱قدر ظاهری حدود 
 هموار است: کاث/ بیکنیم که افق جنوبی  کاث/ ب

ً
رونـی در مـرز امـروزی ازبکسـتان و یرونی کامال

 هـیچ کـوه بلنـدی نـدارد.) یترکمنستان قرار دارد و ترکمنستان به ویژه در جنوب کاث/ ب
ً
رونی، تقریبـا

را در مـه،  ۱۰۰۶توانسته است ابرنواختر گزارش او را نقل کرده است) می سینا ابند (که بنابراین، راص
) رصد (جمادی الثانی) (نه دیرتر، بلکه شاید زودتر، در آوریل (رجب، شعبان و رمضان) ژوئن و ژوئیه

را رصد کرده باشد. ایـن  ۱۰۰۶. شاید او (بخشی از) طلوع، اوج، افول، و حتی تغریب ابرنواختر ندک
 مـه، ژوئـن، ژوئیـه گوید می سینا ابنکه 

ً
(رجـب، شـعبان،  که ستارۀ جدید را نزدیک سه ماه (احتماال

 مطابقت دارد.) دیده است، با گزارشرمضان)
ً
  ٢های دیگر دورۀ اسالمی کامال

                                                    
 شد. ـ م میالدی در صومعۀ سانتا صوفیای شهرک بنونتو نزدیک ناپل (ایتالیا) تهیه می ۱۱۸۲تا  ۷۸۸ای که از  های ساالنه گزارش .١
توانسته است  اش میجنوبیهای مرتفع تر بودن موقعیت و نیز کوه، حتی بدتر هم بوده است: او به خاطر شمالیسن گالن شرایط راصد .٢

را  ۱۰۰۶رصد کند؛ چون او سه ماه رصد کرده است، باید ابرنواختر ) ق۳۹۶ رمضان ۵(ژوئیه  ۱۰را حداکثر فقط تا  ۱۰۰۶ابرنواختر 
  دیده باشد.(رجب) نخستین بار، پیش از مه 
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د که درخشش ستارۀ جدیـد پـیش از ناپدیـد شـدنش کـم گوی میهمچنین  سینا بنا منحنی نور:
، چنانکـه »)نـورتر و ناپدیـد شـدو سپس کم«، و بعد: »نورتر شد تا ناپدید شدو کم نورکم(«شد  می

در شب نیمۀ رمضان، نورش شروع به کاهش کـرد و بـه «یمانی به نوشتۀ اند: نویسندگان یمنی نوشته
 ارتبـاط». تـدریج محـو شـدنورش کم شد و بـه«ابن دیبع  طبق نوشتۀ مشابهی از »تدریج محو شد

توانـد بـه معنـی خـوبی مـیبـه سینا ابنکاهش تدریجی در درخشندگی با ناپدید شدن [در گزارش] 
م.، توسط برخی از راصدان حتـی پـس از  ۱۰۰۶از اواخر سال  ۱۰۰۶تغریب باشد. چون ابرنواختر 

اش، نـور بـودن ذاتـیبه دلیل کـم ۱۰۰۶شده است، احتمال اینکه ابرنواختر مقارنه با خورشید رصد 
، در سـینا ابندر متن [گـزارش] » فبقی«پیش از تغریب قابل رؤیت نبوده باشد، کم است. واژۀ عربی 

 ناپایـدار » باقی ماند«اینجا به صورت (ثابت در جایش) 
ً
ترجمه شـده اسـت، امـا بـه شـکلی نسـبتا

 ثابت) باقی مانده است؛ همچنـین (چنانکه نزدیک سه م
ً
اه دیده شد)، یا شاید (با درخشندگی تقریبا

  ».هاای در میان ستارهستاره«اش به ایستا بودن نیز اشاره کرده باشد در جملۀ قبلی سینا ابنشاید 
در آغاز به تاریکی و سبز شدن گراییـد، بعـد شـروع «به رنگ و تغییر آن اشاره شده است: رنگ: 

شاید فهم ایـن بخـش  .»مداوم جرقه کرد [یرمی بالشرر]، و بعد بیشتر و بیشتر سفید شد... به پرتاب
یـا شـاید » سـیاهی«توانـد حتـی ترجمـه کـردیم، مـی» تـاریکی«تر باشد. آنچـه مـا از متن مشکل

 غیـرممکن اسـت؛ هرچنـد » نوری کم«
ً
معنی دهد، اما سیاه به عنوان رنگ یک جرم آسـمانی تقریبـا

بخت در عربی شناخته شده و به کار رفته است، در اینجا، این تفسیر نامحتمـل ی نگونسیاه در معنا
بینـی و مخالف جادو، طالع سینا ابنو نیز چون  –است، چون [در اینجا سیاه] در کنار سبز آمده است 

تواند سبز کمرنـگ مایـل بـه زرد معنـی دهـد (در شود. عبارت تاریکی و سبزی میغیره شناخته می
شـود، اغلـب زرد ، یعنی قبل از اوج درخشندگی). آنچه به عنوان رنگ سبز در آسمان وصف میآغاز

انـد کـه سـتارۀ اند. چینیان گزارش کـردهیا زرد مایل به سبز است، چون زرد و سبز خیلی به هم شبیه
، ردمودر این ». سپس بیشتر و بیشتر سفید شد«دهد: ادامه می سینا ابن). ۰۲جدید زرد بود (س.گ. 

که ستارۀ جدید، اول زرد مایل به سبز بوده و سپس بیشتر و بیشـتر سـفید  کرد میگزارش باید  سینا ابن
  شده است.

] را برساند یا حتی متن منتقل شده سینا ابنها مقصود [هرچند معلوم نیست که ترجمۀ ما از رنگ
 سـازگارتواند چنانکه در ادامه آمـده بـه شـکلی در این بخش افتادگی دارد یا نه، متن [گزارش] او می

  تفسیر شود:
نـور و سـبز مایـل بـه زرد بـود (ماننـد یعنی در ابتدا کم» در آغاز به تاریکی و سبز شدن گرایید«

بعد شـروع بـه «)، ۰۲، نک: س.گ. »اش زیاد شد در حالی که زرد بوددرخشندگی«گزارش چینی: 
زد ، یعنی در طول بازۀ پرنور بودن، جرقه مـی»بیشتر سفید شد پرتاب مداوم جرقه کرد، و بعد بیشتر و
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 ترسـفید سـفیدتر واش،  های عربی دیگر) و در خالل اوج درخشندگی و گزارش یچینگزارش (مانند 
شد. تغییر رنگ گزارش شـده، هـم از لحـاظ محتـوا و جزئیـات، و هـم از لحـاظ  تر؟) می (درخشان

  ل است.های دیگر مستق عبارات عربی از گزارش
، یعنـی »کـرد پرتـاب می  جرقـه«کـه ایـن [ابرنـواختر]  دهـد گـزارش می سـینا ابندرخشندگی: 

های عربی و درخشش بسیار، سازگار است: علـی بـن  این نیز دوباره با همۀ گزارش زن بود؛ چشمک
د ، ابن سـعی»این [ابرنواختر] درخشان بود«، ابن جوزی »درخشید این [ابرنواختر] بسیار می«رضوان 
ایـن «، مانند یمانی و ابن دیبع »کننده و تأللوئی بسیار داشت این [ابرنواختر] پرتوهای خیره«انطاکی 

زن  چشـمک، دربـارۀ بـرای پرتـاب جرقـه» یرمي بالشرر«ت عبار». [ابرنواختر] تالطم زیادی داشت
چـون  دهـد. های عربی متفـاوت اسـت، کـه دوبـاره اسـتقالل آن را نشـان می ، با دیگر گزارشبودن

ترین سیاره در آسـمان)  (های) آسمان و زهره (درخشان ترین ستاره ستارۀ جدید را با درخشنده سینا ابن
 از درخشان

ً
بسـیار پرنـورتر  –و حتـی زهـره  –ها  ترین سـتاره مقایسه نکرده است، ستارۀ جدید احتماال

  بوده است.، بیشترین درخشندگی ممکن زهره، نیز پرنورتر  -۵یعنی از قدر  ؛بوده است

 خالصه:
های معتبر دیگر  روشنی با گزارش به ق ۳۹۷یک جرم ناپایدار آسمانی در سال  از سینا ابن این گزارش

دیرتـر یـک سـال بـه تـاریخ مرتبط، اما در عین حال اصـیل اسـت (هرچنـد  ۱۰۰۶دربارۀ ابرنواختر 
 زیـر فلـک قمر هایی پدیده راجع بهدر بحثی  سینا ابن). است

ً
، گـزارش جـرم آسـمانی نـدکه مفروضا

دیگر ستارگان داده است، که نزدیـک سـه مـاه دیـده  بینای  را به صورت ستارۀ بدون دنباله یناپایدار
بوده است؛ رنگش ابتدا از سبز (مایـل بـه زرد) بـه سـفید تغییـر کـرده، و سـپس  زن چشمکشده، و 

 اش کمتر شده است (شاید به دلیل تغریب). تدریج درخشندگی به
های عربی (و غیـر عربـی) دربـارۀ ابرنـواختر  با دیگر گزارش سینا ابنلی، متن [گزارش] به طور ک

ای در میـان  سـتاره«ل ، مثـتعبیرهـاو برخـی » تغییـر رنـگ«، ۀ عمدۀ اواست، افزود خوانهم ۱۰۰۶
 . بنابراین، این گزارش مستقل است.است» جرقهپرتاب « و» ها ستاره

) را دنبال کردنـد و ۱۰۰۶گاه آن (ابرنواختر  ان دیگری گهدانشمند«گوید  وقتی علی بن رضوان می
  است. داشتهنظر هم  سینا ابنبه )، شاید در این میان، ۰۲(س.گ. » به نتیجۀ مشابهی رسیدند
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