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نجومی و ریاضی کتاب  های نقد و بررسی فصل

  ١نرص نیحس دیس علم در اسالم
  ٢دیوید کینگ
  ٣ترجمۀ امیرمحمد گمین

برای که حاوی تصویرهای فراوانی است،  ٤علم در اسالمکتاب 
کــه مــوزۀ علــم » وری در اسالماعلم و فن«نمایشگاهی با عنوان 

جهــان اســالم برگــزار  جشنوارۀبه مناسبت  ۱۹۷۶ سال لندن در
ای  شده است. نویسنده که یکــی از مورخــان حرفــه نوشته ،کرد

 رئــیسم اسالمی است، در حــال حاضــر وعلم و متخصص عل
است. هدف  در تهران ٥)شریف کنونی(دانشگاه صنعتی آریامهر 

 یها تیفعالکه تمامی  بودنمایشگاه لندن و کتاب استاد نصر آن 
معنای آن پوشش دهد و عمق و  نیتر عیوسعلمی مسلمانان را به 

اولین اثری است «که  کند میاهمیت دستاوردهای علمی مسلمانان را نمایان سازد. این کتاب ادعا 
و تحلیل متون را با تصاویری برگرفته از منــابع سراســر  یبررس وم اسالمی نوشته شده وکه دربارۀ عل

  ).xiii b» (جهان اسالم ترکیب کرده است
                                                    

1. David King, “Islamic Mathematics and Astronomy. An essay review of the chapters on mathematics and 
astronomy in S. H. Nasr, Islamic Science: An Illustrated Study”, Journal for the History of Astronomy, 9, 
1978, pp. 212-219. 

داستان «پروفسور دیوید کینگ از پژوهشگران برجستۀ تاریخ نجوم دورۀ اسالمی است. برای آشنایی با آرا و آثار وی بنگرید به کینگ، د.،  .٢
؛ همو، ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۳، شمارۀ پیاپی میراث علمی، ترجمۀ پویان رضوانی، »دل سپردنم به تاریخ نجوم دورۀ اسالمی

  . ۵۴- ۲۰، ص ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۷، شمارۀ پیاپی میراث علمی، ترجمۀ راضیه سادات موسوی، »اسالمیانداز نجوم دورۀ  چشم«
  gaminiamir@gmail.comاستادیار پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران،  .٣

4. S. H. Nasr, Islamic Science: An Illustrated Study, World of Islam Festival Publishing, London, 1976, pp. xiv 
+ 273. 

، به اهتمام احمد آرام، تهران: سروش، علم در اسالمبا این مشخصات به زبان فارسی منتشر شده است:  بدون ذکر نام نویسندهاین کتاب 
و ه ترجم همین فارسی به یها صفحه ۀشماراضر است. در متن ح مصور پژوهش یک: اسالمی علمترجمۀ صحیح عنوان کتاب،  .۱۳۶۶
 همه از مترجم مقاله است. ها پانوشتبه اصل انگلیسی کتاب ارجاع دارد. ضمنًا  ،های انگلیسی صفحه ۀشمار

 انقالب اسالمی است. پیروزی پیش از  چند ماهاین مقاله  نشرتاریخ  .٥
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تجربۀ کاری خودم در مواد علمــی  های محدودیتو  )تاریخ نجوم(ه مجلاین با توجه به ماهیت 
کــه حــدود یــک  کنم میاسالمی، توجه خود را فقط به فصول ریاضی و نجومی کتاب نصر محدود 

نصر در فیزیک، پزشــکی، تــاریخ طبیعــی و  های نوشتهو متأسفانه به  شود میچهارم کتاب را شامل 
 ســازد میم اسالمی نصر کــه وی را قــادر ودربارۀ فلسفۀ عل چنین. همپردازم نمی» انسان در کیهان«

» شــود میبافت معرفتــی وحــی قرآنــی منشــعب  ازیکپارچگی علوم کیهانی [در اسالم] «ادعا کند 
غربی و تحقیر علم و تمدن  ییگرا عقلاین طرز فکر در کنار اهانت به  .گویم نمی(روی جلد) چیزی 

که این کتاب را بیشتر یک تفسیر  شود میربی به طور کل، که در هر فصل شاهد آن هستیم، باعث غ
م اســالمی را وو برداشت شخصی بدانیم تا یک پژوهش تاریخی. طرز برداشت شخصی نصر از عل

 می
ً
، مسلمانان تمام دانش فنی الزم را برای برانداختن نظام بطلمیوسی«توان در این عبارت دید:  مثال

زیرا نه اهمیت نمادین  ،داشتند، اما چنین نکردند اختیاراز جمله شناخت نظام خورشید مرکزی در 
نجوم سنتی را فراموش کرده بودند و نه این واقعیت را که بهترین راه برای یادآوری حضور الهــی بــه 

م مخلوق را به ایشان تذکر دهیم  ها انساناغلب 
َ
  ).۱۴۳/133a (ص[!]» آن است که محدودیت عال

اســت، مملــو از  دســت نــزدههــیچ متنــی » پــژوهش و تحلیــل«به [بر خالف ادعا] این اثر که 
ادعاهایی بدون سند کافی و اشتباهات آشکار است. بیشتر عبارات نصر که به یک فرد یا اثر یا کشف 

صلی یا ، دارای نوعی تحریف یا اغراق است که نشان از ناآشنایی وی با منابع اکند میخاصی اشاره 
تمــامی اشــتباهات از آن نصــر نیســت؛ بلکــه بســیاری از منــابع او البته علوم ریاضی و نجوم دارد. 

. ولی این کتابی نیست که یک آماتور نوشته باشد؛ نویسنده اســتاد تــاریخ علــم گیرند میسرچشمه 
که است ( ١مشروح علم اسالمی ۀنام کتاباست. علی رغم این که وی در حال حاضر مشغول تهیۀ 

در  روزکه ارتباط وی بــا حــوزۀ پژوهشــی  رسد میمنتشر شده)، به نظر  ۱۹۷۵ سال جلد اول آن در
  رشتۀ تاریخ علم به کلی قطع است.

 به پژوهشگران برجستۀ عل
ً
اس. کندی  م اسالمی مثل د. پینگری و ای.والبته وقتی نصر مستقیما

یر ،، کارش خوب استدهد میارجاع   کنــد میم اسالمی عرضــه وعل عمومی که وی از یولی تصو
آثاری مثل  ؛در واقع ندیده است دادهارجاع  ها بدانمنابعی را که  ترین مهمکه بعضی از  دهد مینشان 

مقاالتی در تــاریخ صاییلی، نوشتۀ  رصدخانه در اسالمکندی، نوشتۀ  اسالمی های زیجپژوهشی در 
وی حتی از هیچ کدام  ٢ویچ.ییوشکشتۀ نو میانه های سدهریاضیات در ویدمان و نوشتۀ  علوم طبیعی

                                                    
1. Annotated bibliography of Islamic science 
2. Kennedy’s Survey of Islamic astronomical tables  

توسط انتشارات علمی فرهنگی منتشر شده  ۱۳۷۴در سال  دورۀ اسالمی یها جیزپژوهشی در کتاب یاد شده با ترجمۀ محمد باقری با عنوان 
  است.

Sayili’s Observatory in Islam, Wiedemann’s Aufsatze zur Geschichte der Naturwissenschaften, and 
Juschkewitsch’s Mathematik im Mittelalter. 
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(از دایرةالمعــارف اســالم از مقاالت مهم و مــرتبط در 
اول و دوم) یــا  یهــا چاپبــرای  EI2و  EI1اینجا به بعد 

) DSB(از ایــن بــه بعــد  زندگینامــۀ علمــی دانشــمندان
استفاده نکرده است. کتاب نصر در نگاه اول به دقت با 

ت پژوهشــی متعــدد و ارجاعات بــه مقــاال ها سیرنویز
یک وارسی کوتاه در منــابع و  با مستند شده است، ولی

که کتاب از سر عجله نوشته  شود میارجاعات احساس 
  شده است.

[بر خالف توقع] هیچ گونه بحث جدی دربارۀ ابعاد 
به طور خاص اسالمِی نجوم و ریاضــیات اســالمی در 
ــم  ــه چش ــر ب ــاب نص ــومی کت ــی و نج ــول ریاض فص

 های جنبــهیکی از  [یا فرائض] ب ارث. حساخورد نمی
اسالمی دورۀ مهم ریاضیات اسالمی است که نصر حتی ذکرش نکرده است. سه وجه اسالمِی نجوم 

هستند: تعیین رؤیت پذیری  ها ایناسالمی است، دورۀ که تنها عناصر باقی مانده از هزار سال نجوم 
نجومی و تعیین جهت قبلــه. نصــر بــه  قمری اسالمی، تعیین اوقات شرعی با تعریف های ماههالل 

 توجه ن
ً
و  گویــد میدوم و ســوم  های جنبهو سه یا چهار جملۀ مبهم دربارۀ  کند میجنبۀ اول که اصال

. منجمان مسلمان حدود هزار ســال مشــغول تعیــین نامد می» ابعاد کیهانی آداب اسالمی«را  ها آن
و ادبیات گستردۀ مرتبط بــا آن  ها فعالیتاین  .اند بودهرؤیت پذیری هالل ماه و اوقات شرعی و قبله 

. ســؤاالت زیبــایی دارد علم اســالمیارزشی بیشتر از چند جمله داشت، آن هم در کتابی که عنوان 
 د ابعاد جدیدی به شناخت علم اسالمی اضافه کند: توان میپرسید و پاسخ به هر یک  توان می

ً
مــثال

؟ کردند میتنظیم میانه چگونه  های سدهرا در  ها آنچرا اوقات شرعی به طور نجومی تعریف شدند؟ 
 به سمت صــحیح قبلــه  مسجدهای دورۀ اسالمی؟ چرا کنند میتنظیم را چگونه  ها آنامروز 

ً
معموال

نبودند؟ چرا هالل ماه باید پیش از آغاز ماه جدید دیده شود؟ چرا امروزه جهان اسالم تــا ایــن حــد 
  ارد؟ اسالمی ابهام د های ماهدربارۀ آغاز 

بلکــه  ،کــه اگــر نــه همــه دهــد میموارد ذیل برگرفته از چند صفحه از کتاب نصر است و نشان 
  چه اشتباهات بزرگی است. حاویکه دربارۀ ریاضی و نجوم است،  هایی بخشحداقل 

با بعضی از اظهار نظرهای نصر دربــارۀ دســتاوردهای دانشــمندان مســلمان در نظریــۀ اعــداد و 
یســد می) 80a-b( ۹۱). در صــفحۀ 81-۹۳/79-۹۰م (صکنــی مــیمحاسبات شروع  کاشــانی : «نو

یس  بالفاصــلهو ...» ریاضیدان برجستۀ ایرانی، ... کاشف کسرهای اعشاری است  در یــک زیرنــو
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 اقلیدســی « کنــد مینقض این حرف را 
ً
را  هــا آنظــاهرا

، دانیم مــیدر واقع تا جایی کــه ...». اختراع کرده است 
پیش از کاشانی اثری دربــارۀ  اقلیدسِی دمشقی پنج قرن

طی قرون بعــدی  این مفهومکسرهای اعشاری نوشت و 
. در جای دیگــری از همــین فصــل چنــین تکامل یافت

کاشانی را باید اولین کسی دانســت «نوشته شده است: 
طبــق «، امــا »که یک ماشین حساب اختراع کرده است

 ماشین حســاب نیســت، بلکــه » المناطق
ً
کاشانی اصال

  .ما استن یک سیاره
) دربارۀ نویسندۀ پرکار قرن 81a( ۹۲نصر در صفحۀ 

یســد میهفدهم یعنی بهاءالدین عــاملی دهم/ وی : «نو
یک نابغۀ جامع االطراف واقعی  وبسیار تأثیرگذار  دیفر

خود دربــارۀ  مرجعبود ... اتفاقی نیست که سوتر کتاب 
 اثر پژوهشی خــود را ۱۹۰۰وتر (س...» ریاضیات اسالمی را با نام وی به پایان رسانده است 

ً
) واقعا

یسد میبا نام عاملی به پایان رسانده، ولی دربارۀ وی  نه تنها هــیچ پیشــرفتی در کــار وی دیــده : «نو
ایــن .» شــود میداشته است و هیچ نوآوری در کــار او و پیــروانش دیــده ن گرد عقب، بلکه شود مین

فرد تأثیرگذاری بوده یی نداشته] در آن زمان [که دستاورد نوکه شخصی چون شیخ بهایی را واقعیت 
تا به جامعیت  دانستمرتبط  دورۀ اسالمیاست، بیشتر باید با رکود حیات فکری اسالمی در اواخر 

  نبوغ وی.
یسد می) ۹۵نصر در بخش مثلثات (ص  دانشمندان مسلمان بودند که نخستین بــار توابــع : «نو

 یهــا معادلش دادند. در واقع کلمۀ سینوس اروپایی و مثلثاتی را به صورت صریح با معادالت نمای
» جیوا«از کلمۀ سانسکریت » جیب«کلمۀ عربی  اما» است. "جیب"آن ترجمۀ مستقیم کلمۀ عربی 

/  ۹۶. بحث نصر دربارۀ جبر (ص دهد میهم معنا » سینوس«مشتق شده است که در متون نجومی 
چرا  ،مثلثات مسلمانان را باید مؤسس دانست در جبر نیز همچون در: «شود می) چنین آغاز 84-86

نشان دهندۀ همین منشــأ اســت ... خــوارزمی ... ایــن شــاخه از  ]algebra[در انگلیسی  که نام آن
آثــار  جبــر یونــانی و هنــدی از مرحلــۀ ابتــدایِی کــه  دانیم میدر واقع ...» ریاضیات را تأسیس کرد 

جبر] به اصول مابعدالطبیعی کــه بــرای : «[دهد می بودند. نصر چنین ادامه تر شرفتهیپنیز خوارزمی 
تــا  زند نمیولی متأسفانه هیچ مثالی » اسالمی جنبۀ مرکزیت دارند، بسیار نزدیک است، یها آموزه

یسد میروشن شود. در ادامه  »اصول مابعدالطبیعی اسالمی«از  منظورش پس از خیام تحقیق : «نو
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 در میان مسلمانان رو به ا
ً
، و نتایج کارهای متأخرتر جبر اسالمی را ...»نحطاط رفت در جبر تدریجا

  گیرد.  رشدی راشد بهبود بخشید، نادیده می های پژوهشکه فهم ما را از جبر اسالمی به واسطۀ 
) بــا ایــن 98b( ۱۱۰در یک اظهار نظر دربارۀ نقش مسلمانان در جغرافیای ریاضــی در صــفحۀ 

 نیتر برجســتههای مستقلی انجام دادند کــه یکــی از منجماِن مأمون رصد: «شویم میجمله روبرو 
و در  ١»متر به دست آوردند ۱۱۱۸۱۴را  نزدیک موصل بود که مقدار آن النهار نصف گیری اندازه ها آن

که نویسنده به طور  شود میمعلوم  اینجااز » متر است. ۱۱۰۹۳۸مقدار واقعی : «افزاید میپانوشت 
) از بخــش 48( ۵۶در صــفحۀ  اما به چه منظور بوده است.است که این رصدها  متوجه نشدهکلی 

ایشان در حدود قرن سوم/نهم اندازۀ مســافت یــک درجــۀ عــرض را در : «خوانیم میچنین  اجغرافی
که با مقدار قبلی » پا [!] به دست آوردند ۲۸۷۷درجۀ شمالی تعیین کردند و مقدار آن را  ۳۶حدود 

  ٢تفاوت دارد.
یســنده ) 98-۱۰۹/95-۱۰۷اســالمی (ص  دورۀ در بخش منــابع نجــوم معنــای اصــطالحات نو

با هم  ،اند بودهرا که مفاهیم ابتدایی نجوم سنتی اعراب پیش از اسالم شبه جزیره  »نسیء«و » انواء«
ببینید). هنگامی که نصر از منابع  EI1و  EI2را به ترتیب در  ’Nasīو  ’Anwā(مقاالت  ردیگ یماشتباه 

 ۱۰۹و آنگاه در صفحۀ  کند میعبارتی از د. پینگری نقل  دیگو یممی سخن نجوم اسال یاسالم ریغ
)97b با روایات هندی و ایرانی: «... نویسد میچنین  جرئت) با 

ً
و  در قرن سوم/نهم مسلمانان کامال

در واقع مسلمانان چیزی از » با روایات بابلی و مصری آشنا شدند. ها آنیونانی و البته به میانجیگری 
از  یا افتــاده جــدا یها نمونــه: چنان کــه وقتــی دانستند ینمنجومی بابلی و مصر باستان  یاه سنت
  ها آن، منشأ شود میالمی مطرح سبابلی و مصری در منابع ا یها روش

ً
است. نصر  ناشناختهمعموال

هنــدی و  یا ارهیس یها مدلتا قرن چهارم/دهم مسلمانان از : «کند می) ادعا 106a( ۱۱۷در صفحۀ 
 غالب شدکردند میرانی پیروی ای

ً
، ولــی ســه تــا از »، تا اینکه از زمان بّتانی نظریۀ بطلمیوس کامال

  بطلمیوس هستند. ای سیارهنهم عراق مبتنی بر نظریۀ سوم/چهار زیج باقی مانده از قرن 
) نشــان از 98a( ۱۰۹اسالمی در صفحۀ  ی دورۀنجوم آثارخالصه شدۀ نصر از  یبند طبقهتمام 
 نجوم اسالمی دارد.  بنیادیایی با بیشتر آثار عدم آشن

ً
ة تذکرو شیرازی  نیالد قطب نهایة اإلدراک مثال

 نصیرالدین طوسی  فی علم الهیئة
ً
، در دورۀ اســالمی تعلــق دارنــدنجــومی آثار از به یک گروه دقیقا

یــا  ها جیزدر «که  دهد مینصر توضیح  ٣ابوریحان بیرونی یک زیج است. قانون مسعودی حالی که

                                                    
در  النهار نصفاندازۀ مسافت قوس یک درجه بر «ست: و افزوده امترجم فارسی کتاب (مرحوم احمد آرام) این قسمت را تصحیح کرده  .١

  .»نزدیکی موصل
 متر است. ۸۷۷پا برابر با حدود  ۲۸۷۷در حالی  ؛مترجم فارسی همان مقدار قبلی به متر را گذاشته است .٢
بر خالف ظن وی  هایةاالدراکن. عالوه بر این کتاب داند یمنجومی  آثار نوعرا از یک  نهایة اإلدراکو  قانون مسعودیدر حالی که نصر  .٣
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 نتایج رصدها به صورت 
ً
ریاضی و گاه با خــود  یها لیتحلآمده و با  ییها جدولجداول ... معموال

 نه  ها جیزاین در حالی است که » ریاضی نیز همراه است. یها بحث
ً
جدولند و نه شامل نتایج صرفا

ساب ریاضیاتی جز حشامل یافت که  توان مین یرصدها به صورت جدول. عالوه بر این هیچ زیج
 تــوان می یکنــد یاســالم هــای زیجپژوهشــی در . در واقع همانطور کــه از کتــاب باشدشصتگانی 

دستی نجومی هســتند کــه  یها کتاب ها جیزآموخت (و نصر در پانوشت به آن ارجاع داده است)، 
 شامل 

ً
از  دورۀ اســالمیمختلــف نجــوم  مباحــثگاهی صدها صفحه متن و جدول دارند و معموال

  ١.هستندحرکات خورشید، ماه و سیارات و اختربینی  تا یشمار گاه
نیــز بــی ) 105-98/ ۱۱۷ – ۱۱۰نصر دربارۀ جایگاه تک تک منجمان مســلمان ( ص  یریگ جهینت

یسد می) 105a( ۱۱۷: در صفحۀ اشکال نیست  نیتر شــرفتهیپ...  طــرح کننــدۀبطروجــی ... «که  نو
و در همــان صــفحه » ســالم نمایــان شــدانتقادات علیه نجوم بطلمیوسی بود کــه در غــرب جهــان ا

)106b دار ااز لحاظ نجومی معنــ هایی مدلبطروجی اوج این نهضت... در ایجاد « کند می) اضافه
معنــادار بــر  هایی مــدل توان میکه ناست  دانسته ینمآیا مؤلف » بر اساس نظام ارسطویی است...

 تکــرار کــردهبدفهمی قدیمی را ) این 105a( ۱۱۱اساس نظام ارسطویی ایجاد کرد؟ نصر در صفحۀ 
در پژوهش عمیــق خــود بــر  ٣ج. تومر ٢»تصحیح کرده است. رازیج طلیطله زرقالی ... «است که 

نشان داده است که تنها بخشی از این مجموعه کــه شــاید بــه زرقــالی متعلــق باشــد، زیج طلیطله 
. اند شدهتانی سرقت خوارزمی و ب یها جیزسیارات است و بقیه از  )اوسا(میانگین جداول حرکت 

زرقالی ... حرکت نقطۀ اوج خورشید نسبت بــه ســتارگان ثابــت را «که  خوانیم میدر همین صفحه 
رصــد «) یکــی از دســتاوردهای منجمــان مســلمان را 123a( ۱۴۲ولــی در صــفحۀ » اثبات کرد...

 دانســته اســت.» )یعنــی تقــدیم اعتــدالین(خورشید همراه با حرکــت ســتارگان ثابــت  حرکت اوج
) نصــر 99( ۱۱۰در صــفحۀ  ؟خیــرباالخره حرکت اوج خورشید نسبت به ستارگان ثابت اســت یــا 

بتانی رصدگر دقیقی بود که کشف کرد اوج خورشید از زمان بطلمیــوس چقــدر جابجــا « دیگو یم
مقادیر مختلفــی بــرای موقعیــت  توان میولی در منابع اسالمی از اوایل قرن سوم/نهم » شده است.

                                                    →  
و آثار تقویمی را دو  ها جیز. وی حتی شود یممحسوب » هیئت« سنت آثارنیست بلکه یک اثر جامع در » کتاب خالصۀ نجومی«یک 

یم  برشمردهنجومی  یها کتابنوع متفاوت از   بخشی از  یشمار گاهیا است، در حالی که مبحث تقو
ً
زیج است نه یک  یها کتابمعموال

 نامی نبرده است. همابزارشناسی نجومی  یها کتابخود از  یبند طبقهمستقل. وی در  نوع
. جداول موجود در اند نکردهذکر » ولاجد«را در  ها آنیا اگر هستند،  ،مبتنی بر هیچ رصد جدیدی نیستند ها جیزدر واقع بسیاری از  .١

 شامل  ها جیز
ً
مختلف محاسبه  یها مکانو  ها زمانموقعیت سیارات در  ینیب شیپمقادیر متغیرهای نجومی هستند که برای معموال

 اند. شده
  ».تدوین کرده است«در ترجمه آمده:  .٢

3. G. Toomer 
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» al-Battānī« ١پیش از بتانی بنگرید به مقالۀ و. هــارتنر یها یریگ اندازهافت (برای اوج خورشید ی
  .)DSBدر 

بخش نظریۀ اعداد و محاسبات با عبارتی دربارۀ دستاوردهای منجمان ایرانی در مراغه به پایــان 
یسد می) 81a( ۹۳. در صفحۀ رسد می سبه برای محا ییها روشباالخره باید گفت که مسلمانان : «نو

 در بسیار بهتر فراهم آوردند که از آنچه پیش از آن وجود داشت 
ً
 مــوردبــود. و ایــن امــر مخصوصــا

زاویه با تقریب  ظل (تانژانت) گیری اندازهنصیرالدین طوسی در مراغه جالب توجه است که جداول 
 با یکدیگر کار کنند  دانان ریاضیاینکه گروهی از  .شد یمیک در میلیون تهیه 

ً
و محاســبات مشترکا

خود را با یکدیگر هماهنگ سازند و سرانجام راهی برای رسیدگی به اشتباهات در ضــمن پیشــرفت 
محاسبات به دست آوردند، کار آسانی نیست. ولی این کاری است کــه در قــرن هفتم/ســیزدهم در 

، هرچند هنوز به درستی دانسته نیســت کــه بــا چــه وســایلی بــه ایــن گونــه گرفت یمایران صورت 
اســالمی دورۀ بزرگ ریاضیات  یها شرفتیپ. و این خود یکی از پرداختند یمها  اسبات و وارسیمح

که منجمــان مراغــه چگونــه جــداول گســتردۀ  دانیم میبر خالف این گفته، ما به دقت » بوده است.
ابن یونس، مــنجم قــرن  زیج حاکمیتانژانت (و همچنین سینوس) را تهیه کردند: به راحتی آن را از 

چنین ادعاهــای  توان میممکن هم ن یانگار سهلرم/دهم ساکن قاهره، گرفته بودند. با بیشترین چها
بــه  تــوان میرا دربارۀ دستاوردهای منجمان مراغه در تهیۀ آن جداول روا دانســت. امــا  یزیآم اغراق

 تا پنج رقم اعشار دقیق  گیب الغ زیج سلطانیدرستی دربارۀ جداول مثلثاتی 
ً
هستند؛ گفت که معموال

  .کند مین یا اشارهالبته نصر به این جداول 
 ۱۱۷، ۱۱۳مراغه و ســمرقند در صــفحات  یها رصدخانهنصر در ارزیابی دستاوردهای منجمان 

 متوجه شده است که دربارۀ 109a, 111a ,105( ۱۲۱و 
ً
نصیرالدین طوســی و  زیج ایلخانی) احتماال

تهیه شده در مراغه و ســمرقند هــیچ پــژوهش تحلیلــی یــا  های زیجالغ بیگ، یا دیگر  زیج سلطانی
برگرفتــه از ی ایلخــان زیــج ای ســیارهکه جــداول مثلثــاتی و  دانیم میتطبیقی انجام نشده است. اما 

 ای سیارهکه زیج الغ بیگ بر اساس نظریۀ  دانیم میاست، و همچنین  اعلم یونس و ابن ابن های زیج
 بطلمیوسی تهیه شده است. بن

ً
ابراین منجمان الغ بیگ در سمرقند از تنهــا دســتاورد منجمــان دقیقا

از طــرف دیگــر در بخــش  ٢.اند کردهبطلمیوس، به کلی غفلت  ای سیارهمراغه، یعنی اصالح نظریۀ 

                                                    
1. W. Hartner 

شیرازی و مؤیدالدین ُعرضی)  نیالد قطبمراغه (نصیرالدین طوسی، مکتب  یا ارهیس یها مدلاصالح  ،دیگو یمکه کینگ در ادامه  چنان .٢
زیج الغ بیگ  بر توانست ینم ، بر خالف نظر کینگ،و در نتیجه نداشت رصدی و محاسباتی یها جنبه ربطی بهش از ابن شاطر، تا پی

 در  بطلمیوسی مطرح شده بود یها مدلطبیعیاتی  ۀجدید مراغه تنها برای اصالح جنب یها مدل. بگذاردتأثیری 
ً
اهمیتی  ها جیزکه معموال

، تهران: حکمت در تمدن اسالمی یشناس هانیکمینایی: پژوهشی در تاریخ  یها رهیداگمینی، ا.م.،  بنگرید بهر . برای اطالعات بیشتندارد
  ، فصل دوم.۱۳۹۵سینا، 
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ست اشاره کند که ابن شاطر دمشقی تنها منجم مسلمان شناخته شــده توان می، نصر ای سیارهنظریۀ 
جدید را در جداول نجومی خود به کار برده است (بنگریــد  ای رهسیادر دورۀ اسالمی بود که نظریۀ 

کیــد شــود کــه اصــالحات منجمــان DSBدر » Ibn-Shāṭir«به مقالۀ من با عنوان  ). الزم اســت تأ
) یکسره به خاطر مالحظات فلسفۀ [طبیعی] بــود، نــه 111a/ ۱۱۳مسلمان در نظام بطلمیوسی (ص 

  مالحظات رصدی.
می بپردازیم. بخش مربوط به اسطرالب را گویی یک دانشجوی سال حال به بخش ابزارهای نجو

 در صفحۀ 
ً
د توان میاین ابزار چندکاره : «خوانیم می) 118a( ۱۲۷اول هنر اسالمی نوشته است. مثال

وقــت را  توان میارتفاع ستارگان، خورشید و ماه و سیارات [!] را تعیین کند ... با این ابزار همچنین 
آنــالوگ  گر محاســبهتوصــیفی نارســا از یــک » را ســنجید. ها چاهو عمق  ها کوهفاع تعیین کرد و ارت

روی صفحات  یها یمنحنست تمامی مسائل متعارف نجوم کروی را حل کند! توان می(قیاسی) که 
توصیف شده است، در » دایرۀ میل و مختصات سمتی ـ ارتفاعی«اسطرالب در این کتاب به عنوان 

کــه  نویسد می) نصر 120( ۱۳۰هستند. در صفحۀ » ر ارتفاع و دوایر سمتدوای« حالی که در واقع
 دانیم می، اما »رسالۀ عربی دربارۀ اسطرالب را ماشاءالله در قرن سوم/نهم نوشته است نیتر متقدم«

دربارۀ اسطرالب نوشته بود (البته هیچ کدام از این دو رســاله  یا رسالهفزاری در قرن دوم/هشتم که 
[اسطرالب] باقی مانده مال  نیتر یمیقد: «گوید می). نصر همچنین اند نماندهربی باقی امروزه به ع

در همان نمایشگاه لنــدن  تر یمیقد، ولی شش اسطرالب عراقی »قرن چهارم/دهم از اصفهان است
  در معرض نمایش بود. 

 نیمدا می) نیز مغشوش است. تاجایی که ۱۳۴/123a-bگر (ص بحث نصر دربارۀ صفیحۀ تعدیل
اسطرالب مکانیکی که موقعیت سیارات و ســتارگان را بــا اســتفاده از «ابوریحان بیرونی دارای یک 

را توصــیف کــرده  هــا یگرفتگــ گر محاسبهنبود. وی تنها یک » داد یمنشان  یا دهندهسازوکار چرخ 
های  ابزار بیرونی] بعدها توسط ابن سمح، منجم اندلسی، با "صفیحه: «[دهد میاست. نصر ادامه 

گــر ابــن ســمح گرفتگی بیرونی ربطی به صفیحۀ تعدیل گر محاسبهولی » هفت سیاره" تکمیل شد.
هســتند؛  معنــا یبــ) بــدون شــرح و ۱۳۳/122(ص » آلت جامع جابر بــن افلــح«ندارد. نمودارهای 

  جا داد. ها اسطرالبدر بخش  توان میهمچنین این ابزار را به راحتی ن
داشتند ساعت آفتــابی و ربــع بــود.  ها آنبه واقع نقشی در تحول دو ابزاری که منجمان مسلمان 

، ردیــگ یمو دومی را به کلی نادیده  دهد می) اختصاص ۱۲۸/114(ص  نصر فقط یک جمله به اولی
. در کنــار یکــی از تصــاویر آورد یمدر کتاب  ها ربعآفتابی و  یها ساعتهر چند تصاویر زیبایی از 

، ولی ساعتی در »ساعتی آفتابی از ایران«) نوشته شده است: pl. 72, p. 119/۱۳۰ص  ۷۲(تصویر 
  .شود میآن دیده ن
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دربارۀ ارتباط بــین ابزارهــای رصــدی قــدیمی اروپــایی و  ١یلکتنصر به درستی به کارهای س. 
تقی الدین [منجم » دستاورد«)، ولی این ارتباط را تا ۱۳۵/126a(ص  دهد میاسالمی متأخر ارجاع 

یسد می. وی برد یما حتی پیشینیان ایرانی او در مراغه عقب دربار عثمانی] ی ربــع جــداری کــه : «نو
، نیز توسط تقی الدین ساخته شده خواند یمبه نام خود تیکونیکوس  را آنو  دیبال یمبسیار به آن  کویت

 را هــا آن. همین مطلب در مورد بسیاری از آالت دیگر کــه تقــی الــدین دینام یم» ِلبنة« را آنبود و 
اما بسیار دیده شده که در » نیز صادق است. گردد میسرانجام به مراغه باز  ها آنف کرده و اصل وص

نیز به کــار  مجسطیبرای اشاره به ربع جداری بطلمیوس در » لبنة«میانه واژۀ  های سدهمتون عربی 
(ص  شــوند میاز واقعیت تاریخی دیــده  یتر یجد یها فیتحراست. ولی در این عبارت  رفته می

بر این عقیده است که تورکتوم که در مغــرب زمــین بســیار رایــج  یلکت): «۳۱/126a، پانویس ۱۳۵
دائــرة «) به معنی ترکیــه گرفتــه نشــده اســت، بلکــه از واژۀ Turkeyتورکی ( یاست از لفظ انگلیس

 »اسالمی رواج فراوان داشــت. یها نیسرزماقتباس شده است که تا قرن نهم/پانزدهم در » المعّدل
دائــرة «. در واقــع ابــزاری کــه شــود میحرف تکلی در اینجا به اشتباه نقل شده و این ارجاع یافــت ن

) که 44( ۵۶آ در صفحۀ ۲۰نام دارد در قرن نهم/پانزدهم در مصر اختراع شده است. نقش » المعدل
  ٢نام گرفته، در واقع یک دائرة المعدل است!» یک قطب نمای ساخت عثمانی«

 . کند می، منجم ممتاز مصری نیز اشاره نصر به ابن یونس
ً
به این عبــارت توجــه کنیــد (ص  مثال

۱۲۳/112a» :( 
ً
، همچــون شــد یمــهــم بــرای افــرادی از منجمــان ســاخته  ییها رصــدخانهاحیانــا

م در حومۀ قاهره ساخته شده بود. یا رصدخانه
ّ

آیدین صایلی در اثر » که برای ابن یونس در تپۀ ُمقط
، که نصر بدان ارجاع هم داده است، در نهایت نتیجه گرفته است در اسالمرصدخانه برجستۀ خود، 

 
ً
یسد می) 101( ۱۱۱نداشته است. نصر باز در صفحۀ  یا رصدخانهکه ابن یونس اصال ابن یونس : «نو

همچنین نخستین کسی است که عالمانه حرکت نوسانی آونگ را مطالعه کرد که سرانجام به اختراع 
 یا ذرهجالب است که هیچ ارجاعی برای این جمله وجود ندارد، زیــرا » ید.ساعت مکانیکی انجام

) آمده اســت: 84( ۹۶باز در صفحۀ  ٣وجود ندارد. شناخت یممدرک برای آنکه ابن یونس آونگ را 

                                                    
1. S. Tekeli 

از ابزارهای مشابه منجمان اسالمی به با وجود استفاده آنکه منجمان قرون شانزدهم و هفدهم اروپا  علتنویسندۀ کتاب در همین صفحه  .٢
که پیش از آن رنگ دینی خود را  ستندیز یمبه جهت آن که منجمان اروپایی در کیهانی : «... سدینو یم ،رسیدند نظریۀ خورشید مرکزی

و هم از  گرفتند یمخود بهره  یها شهیاندباخته و رنگ دنیوی و غیردینی پیدا کرده بود، به نتایجی رسیدند که با نتایج مسلمانان که هم از 
تنها به این دلیل به کشف  ها یغربدر برداشت به شدت شخصی و ایدئولوژیک نویسنده، » .ی، اختالف فراوان داشتآالت نجوم

. اما نه تیکو براهه و کپلر عقاید مذهبی حقیقت خورشید مرکز بودن عالم دست پیدا کردند که عقاید دینی خود را کنار گذاشته بودند
 .اند کردهبه ادلۀ دینی برای نظریۀ زمین مرکزی  یا اشاره نیتر کوچکثار نجومی خود ُسستی داشتند و نه بیرونی و طوسی در آ

3. David A. King, “Ibn Yūnus and the Pendulum: A History of Errors”, Archives Internationales d'Histoire des 
Sciences, vol. 29, no. 104 (1979). 
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cosa ابن یونس رابطۀ« cosb [cos(a b) cos(a b)]= + + -1
2

در واقع این اتحاد در دو » را کشف کرد. 
از روی ارتفاع خورشید یا ستارگان در زیج ابــن یــونس بــه کــار رفتــه روش معادل برای تعیین زمان 
م) بود که کشف کــرد دو روش ۱۸۲۰نکرد: این داالمبر (و » کشف«است. وی این رابطۀ قیاسی را 

ابــن  زیج حــاکمِی : «خوانیم می) 101a( ۱۱۱ابن یونس با این فرمول به هم مربوطند. باز در صفحۀ 
برای » شده... گیری اندازهاست که در آن چندین مقدار ثابت از نو یونس شاهکاری از نجوم رصدی 

بیش از صد رصد از پیشینیانش در قــرون ســوم و  زیج حاکمیاطمینان باید گفت که ابن یونس در 
. ولی باید توجه داشت که وی هــیچ کند میچهارم (نهم و دهم میالدی) و همچنین از خودش ذکر 

خود را نتیجه گرفتــه باشــد. البتــه  ای سیارهد که از آن پارامترهای در زیجش ندار یا محاسبهرصد یا 
نداشــته یــا اصــل  یا رصــدخانهاهمیت دستاوردهای واقعی ابن یونس به خاطر این واقعیت کــه او 

  .شود میو فرمول قیاسی مثلثاتی را کشف نکرده است، کم ن دانسته ینمحرکت آونگ را 
 دورۀ  ی نجومنصر دربارۀ دستاوردها یریگ جهینتقسمت 

ً
ستایش از  نیتر هیما یباسالمی احتماال

) به عنوان 133a( ۱۴۳اسالمی است. یکی از آخرین اظهار نظرهایش در صفحۀ دورۀ سنت نجومی 
ترین سهم مسلمانان در تاریخ نجوم آن بوده است که افالک  ولی شاید بادوام: «کند میمثال کفایت 

» واقعیت فیزیکی قائل شدند. ها آنیرون آوردند و برای ریاضی بهای  مدلبطلمیوسی را از صورت 
مسلمانان در نجوم نظری بود،  های پژوهشبطلمیوس، که نقطۀ آغاز  کتاب االقتصاصکه  دانیم می

بــود. همچنــین، از  ای سیارهحرکات  های مدلتوصیفی از الگوی افالک بر اساس واقعیات فیزیکی 
ترین  بادوام«این  ندارند، ای سیارهه واقعیت فیزیکی افالک آنجا که منجمان جدید امروزه اعتقادی ب

  مسلمانان (و یونانیان) چه معنایی دارد؟» سهم
نادرست این کتــاب را حتــی در  یها برداشتباال به هیچ وجه تمامی اشتباهات و  یها قولنقل 

نســته از ندا هــا یدقتــ یبــ. نصر با این دهد میکه در این بررسی بحث شد، پوشش ن یا صفحهچند 
 قــرن 

ً
عهدۀ قضاوت عادالنه دربارۀ یک سنت علمی که هیچ همتایی از قرن دوم/هشــتم تــا احتمــاال

کتاب محاسنی هم دارد، از جملــه تصــویرهای  ،ایننهم/پانزدهم نداشت، برنیامده است. با وجود 
اثــری  متعدد و انتشار در حاشیۀ نمایشگاه مذکور که باعث شد دارای این بخت باشد که بــه عنــوان

  معتبر در این زمینه شناخته شود. 
) 98b( ۱۱۰نویسندۀ حاضر در هیچ قسمت دیگری از کتاب بیشتر از آنجایی که نصر در صفحۀ 

تألیفــات ... تنهــا بــه  نیتــر یاساســمتأسفانه تا امروز حتی «، با وی موافق نیست: نویسد میچنین 
به صورت  ها کتابر از اینکه بسیاری از اند، صرف نظ صورت جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

. و به همین جهــت اســت شود مین ها آنو هیچ توجهی به  قرار دارد ها کتابخانهخطی در  یها نسخه
 هر روز اکتشافات مهم و گاه بزرگی در این زمینه صورت 

ً
 نیاز .» ردیگ یمکه تقریبا

ً
عالوه بر این حتما
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پژوهشــگری امــروزه  مطمئن بود که هیچ توان میدارد. ن به تحلیل ادبیات ثانویۀ پژوهشی نیز وجود
از  تر آموختــهبتواند حق مطلب را دربارۀ تمامی طیف علم اسالمی ادا کند، و افرادی بســیار دانــش 

 یها شــاخهمســلمانان در  یهــا تیفعالخود من باید قضاوت کنند که آیا نصر توانسته است دربارۀ 
کافی منصف باشد یا نه. به هر حــال دســتاوردهای بــزرگ  ۀازانددیگر، به جز ریاضیات و نجوم، به 

دانشمندان مسلمان حداقل در این دو زمینه ماهیت فنی بسیار باالیی دارند و با یک بررسی سطحی 
 وقف موضوع کرده باشد.شوند ینمحاصل 

ً
  ، مگر آن که مؤلف خود را تماما

  




