
 

 

۲۷ 

ی 
پیاپ

ل (
ۀ او

ر
، ش
دوم

ال 
، س
ران

و ای
الم 

 اس
می

 عل
اث
میر

۳
ان 
ست
 تاب
ر و
بها

 ،(
۱۳۹

۲
 

  سپردنم به تاریخ نجوم دورۀ اسالمیداستان دل
 دیوید آ. کینگ
  ۱ترجمۀ پویان رضوانی

برساند.  ام بود و نزدیک بود آسیبی جدی به مننخستین برخورد من با ابزارهای نجومی، در دوران کودکی
های مختلفی از هایی با درجهای با یک تلسکوپ بازتابی نُه اینچی در باغش داشت و آینهپدرم رصدخانه

هایی با آسمان صاف و گاه، در شب های انبار باغ موجود بود. یادم هست که گاهسایش و صیقل در بین سیب
خواستم تلسکوپ را کنم که یک روز که میشدم. همچنین فراموش نمیابر در رصدخانه با پدرم همراه میبی

هایم نشان دهم، به محض اینکه به سقف متحرک نزدیک شدیم، لبۀ آن به تلسکوپ به یکی از همکالسی
گیر کرد و همه چیز را به زمین انداخت. پدرم در واکنش به این اتفاق، به آسانی گفت باید اجزای تلسکوپ را 

تا همین امروز از این برخورد به عنوان بخششی منحصر به فرد و واکنشی  برای تنظیم دوبارۀ آن باز کند. من
  کنم.شریف و پدرانه یاد می

)، ماجرای سِیرم از چنین ١٩٨٦(مجموعۀ واریوروم،  نجوم ریاضی دورۀ اسالمیدر پیشگفتار کتاب 
ام. در ای در انگلستان به دانشگاه ییل و نخستین برخوردم با تاریخ علوم دورۀ اسالمی را بازگو کرده صحنه

دانشگاه یِیل، دو نفر عالقۀ مرا به ابزارهای علمی برانگیختند: دِرِک جِی. دو سوال پرایس، مقامی صاحب نفوذ، 
های آفتابی یونانی و  اش دربارۀ ساعتنامهگیبس، دانشجوی کارشناسی که مشغول نوشتن پایان و شارون
در دانشگاه امریکایی بیروت  ١٩٧٠ -١٩٦٩. اما در خالل سال تحصیلی )که اکنون چاپ شده است( رومی بود

  رو شدم.بود که برای نخستین بار با ابزارهای نجومی دورۀ اسالمی روبه
بروین از گروه فیزیک دانشگاه امریکایی بیروت دانش منحصر به فرد خود دربارۀ فنون  پرفسور فرانس

اش در رصدهای با تلسکوپ و بدون تلسکوپ در اختیارم رصدی باستانی و دورۀ اسالمی را به همراه تجربه
» باستانیرصدخانۀ «ام از محاسبات رصدی ابن یونس را خواندیم و اوقاتی را در گذاشت. ما با هم ترجمه

، پرفسور اُوِن ١٩٧٠های باالی بیروت گذراندیم. در دانشگاه امریکایی بیروت در بهار سال اش در کوه شخصی
اسمیتسونین کمبریج در ماساچوست، یک دورۀ آموزشی دربارۀ  -گینگریچ از رصدخانۀ اخترفیزیک هاروارد

نیز مستمع آزاد برجستۀ این  ٢، و تِد کندیاسطرالب برگزار کرد: من و جرج صلیبا تنها دانشجویان او بودیم
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 ستۀ ریاضیات و نجوم دورۀ اسالمینگار برجهمان ادوارد استوارت کندی تاریخ.٢
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کالس بود. این کالس محصولی لذیذ به بار آورد که در قالب مقالۀ ششم این مجموعۀ واریوروم تجدید چاپ 
 شده است. 

ها به های خطی کتابخانۀ ملی مصر بودم. در میان آنغرق در نسخه ١٩٧٢-٧٣در زمستان سال 
اند. عالقۀ رهای نجومی برخوردم و فهمیدم که هیچ کدام از آنها چاپ نشدهشماری دربارۀ ابزاهای بی نسخه

  من حقیقتاً برانگیخته شد.
، من ١٩٧٢در پاییز سال  

و همسرم به همـراه خـانوادۀ 
آقای کندی در بیروت اقامـت 
داشتیم و در شـرف سـفر بـه 
دمشق بودیم. در میان مقالـه
های تد کندی، اثر جدیدی از 

سـی یـافتم، لویس ژانین سِورِ
که در آن برای نخسـتین بـار 
ساعت آفتابی باشکوه مسـجد 
  اموی دمشق را شرح داده بود.

روز بعد ما این ساعت آفتابی را در دمشق دیدیم. چند ماه بعد ژانین را در پاریس دیدم: قرار شد با همکاری 
دورۀ اسالمی آماده کنیم. او قبالً  ١های ساعت های آفتابی و صندوقهایی دربارۀ ساعتیکدیگر مجموعۀ مقاله

ها دربارۀ ابزارهای مشخصی کار کرده بود، و من نیز به متونی از دورۀ اسالمی دسترسی داشتم که کاربرد آن
ابن شاطر آغاز کردیم. فوت  صندوق الیواقیترا شرح داده بود. ما فعالیتمان را به طور خاص، با کار بر روی 

های دوازدهم و مقاله -ما را متوقف کرد، هرچند ما دو مقاله با هم منتشر کردیم ، برنامۀ١٩٧٨ژانین در سال 
  شانزدهم را ببینید.

 ٨٢٦های ابوعبداللّه محمد سبط ماردینی [طی همان سفر به دمشق، به دو نسخۀ خطی یکی از رساله
را » ربع جهانی«یک  قمری، احتماالً قاهره] برخوردم که در آن ساختار و کاربرد ٩١٢حدود  -قمری، دمشق

توان با یک اسطرالب یا ربع شرح داده بود. در هیچ یک از آثار منتشر شده، گزارش شفافی از کارهایی که می
» شکازیه«مقالۀ پنجم را ببینید. این ربع  -جهانی انجام داد، نیامده است. این متن قطعاً ارزش پژوهش داشت

ار ممتازم، ویلی هارتنر، را به خود مشغول کرده و او را برانگیخته ای که قبالً ذهن همکنامیده شده بود، واژه
در نجوم دورۀ اسالمی بررسی کند. نتیجۀ  اش را در پژوهش جامعش دربارۀ اسطرالببود تا معنی

  و ابداع اسطرالب جهانی در مقالۀ هفتم این مجموعه آمده است.» شکازیه«جستجوهای من دربارۀ معنی واژۀ 
                                                       

را برای این وسیله آورده است (چاپ فان فلوتن، » صندوق الساعات«عنوان  مفاتیح العلومابوعبداهللا خوارزمی (معروف به خوارزمی کاتب) در  .١
  م. –). ٣٣٥ص 
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قمری] دربارۀ یک  ٧٦٣الدین بن سرّاج [اهل حما، درگذشته در ای از شهاببه رساله ،١٩٧٤در سال 
اسطرالب جهانی برخوردم. بعداً متوجه شدم که گانتر چنین ابزاری را که توسط ابن سرّاج ساخته شده، در 

نوشتم و تصویر ای به موزۀ بِناکی آتن فهرست کرده است، بنابراین نامه های جهاناسطرالبکتابش با عنوان 
ای پشت و روی این ابزار را درخواست کردم. با استفاده از رسالۀ ابن سرّاج و تصویرهای موزۀ بناکی، مقاله

، زمانی که در آرشیو تصویرهای موزۀ تاریخ علم آکسفورد ١٩٧٦دربارۀ هر دو ابزار یادشده نوشتم. اما در سال 
داد. چرا  شش صفحه را داخل اسطرالب بناکی نشان می کردم، به مجموعۀ تصویرهایی برخوردم که کار می

ام تجدید نظر کردم و به یک اسطرالب جهانی باید چندین صفحه داشته باشد؟ من به طور کامل در مقاله
های خطی عربی جوابی رسیدم که آن هم قانع کننده نبود. اما در خالل مطالعۀ تصادفی فهرست نسخه

قمری]  ٨٧٦ای از عزالدین وفایی [محل فعالیت: قاهره، درگذشته در به رساله کتابخانۀ چستربیتی در دوبلین،
اش عالمتی حاکی از تعلق آن به وفایی شود و بر لبهدربارۀ همان ابزاری برخوردم که در آتن نگهداری می

ه است که ای در کاربرد این ابزار تألیف نکرده و گفتحک شده است. او توضیح داده بود که ابن سرّاج رساله
های این ابزار باشکوه را به اجمال بیان تک قسمت اش کاربرد تکاین کار را انجام خواهد داد؛ وفایی در رساله

کرده است. مسلماً این متن نیازمند تصحیح، ترجمه و شرح بود. نتیجۀ این کارها، پژوهشی با حجمی نزدیک 
  ز این اثر ابن سرّاج در مقالۀ نهم آمده است.به یک کتاب شد که هنوز چاپ نشده است. گزارشی کوتاه ا

های مختصات های خطی علمی عربی، مرا به سوی یافتن جدولهای معمول دربارۀ نسخهپژوهش
های جدیدتری از های اسطرالب، و نمونههای آفتابی و صفحهخوارزمی و فرغانی برای مدرج کردن ساعت

نگیز جدید دیگری از ابزارسازی دورۀ اسالمی وجود داشت. از اها سوق داد. در اینجا جنبۀ هیجاناین جدول
های دورۀ اسالمی انجام دادم، که اکنون در آستانۀ انتشار است، و های اسطرالباین رو، پژوهشی در جدول

های آفتابی دورۀ اسالمی آغاز کردم که هنوز در حال انجام است. به های ساعتپژوهش دیگری را در جدول
  های سوم و شانزدهم را ببینید.ها مقالهای از این جدول نمونهعنوان 

های آفتابی جلب کرد و متوجه شدم چند ساعت آفتابی دورۀ لویس ژانین توجه مرا به مطالعۀ ساعت
های پانزدهم و هجدهم را اند: مقالهاند، چنان که باید، بررسی نشدهاسالمی که در آثار جدید توصیف شده

، ارشی والز در قاهره به دیدنمان آمد و چند تصویر از یک ساعت آفتابی عمودی در اورشلیم به ببینید. دوستم
  من نشان داد: پژوهش ما دربارۀ این ساعت آفتابی و مکان عجیب آن در مقالۀ هفدهم آمده است.

ان آونگ ها با ادعای کشف اصل مربوط به نوسکم نیستند آثار جدید دربارۀ علوم دورۀ اسالمی که در آن
شویم. من در پانزده سال رو میتوسط منجم مصری قرن دهم میالدی [= چهارم هجری]، ابن یونس، روبه

ویدمان در دهۀ   ام که هیچ گواهی بر این مدعا وجود ندارد. اِ.ام و مطمئن شدهاخیر دربارۀ ابن یونس کار کرده
های ویدمان و مطالعۀ پس از استفاده از پژوهشدو بار برای ابطال این افسانه کوشید، ولی موفق نشد.  ١٩١٠

های جدیدتر این افسانه، تمامی آثار موجود در این مورد را مستندسازی کردم. [متأسفانه] با  جزئیات و تحریف
توجه به حجم این مقاله، نتوانستم آن را به طور کامل (مقالۀ نوزدهم) در این جلد تجدید چاپ کنم (با این 

  نمایه شده است).وجود این مقاله 
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  باشد.این مسیر 
مفتخرم از مؤسسۀ اسمیتسونیَن، پژوهشکدۀ امریکایی قاهره و بنیاد علمی ملی در واشنگتن، بابت 

ها و  هایی که در اینجا تجدید چاپ شده است قدردانی کنم. همچنین، از موزهبسیاری از پژوهش حمایتشان از
های خطی مورد نیاز من به عنوان منابع پژوهش در آنها نگهداری های بسیاری که ابزارها و نسخهکتابخانه

  کنم.شود، تشکر میمی
  فرانکفورت  

   ١٩٨٦ژوئیۀ 
  نوشت پی

کینگ  تألیف دیوید آ. ابزارهای نجومی دورۀ اسالمیگفتار کتاب ترجمۀ پیش تی که از نظرتان گذشمطلب
در لندن چاپ کرده  ١٩٨٧از مجموعۀ واریوروم در سال  CS253در شمارۀ » اشگیت«است که آن را انتشارات 

ۀ های زیادی دربار ها و مقالهدیوید کینگ اهل انگلستان و مقیم آلمان است و طی چندین دهه، کتاب است.
در سال  های جهان برای یافتن جهت و فاصلۀ مکهنقشهنجوم دورۀ اسالمی منتشر کرده است. کتاب او با نام 

او همچنین در بیست و  ١(دورۀ هشتم) برندۀ جایزۀ کتاب سال جهانی جمهوری اسالمی ایران شد. ١٣٧٩
در منچستر برگزار شد، به  ٢٠١٣/ جوالی ١٣٩٢المللی تاریخ علم و فناوری که در مرداد  چهارمین کنگرۀ بین

  را دریافت کرد.  ٢پاس آثار و دستاوردهای گرانقدر و فراوانش در حوزۀ تاریخ علم، جایزۀ کویره
آمده است،  ابزارهای نجومی دورۀ اسالمیکتاب های مندرج در در ادامه، نخست ترجمۀ عنوان مقاله

که به تاریخ علوم دورۀ اسالمی مربوط های دیگری از مجموعۀ واریوروم، عناوین مجلدترجمۀ سپس 
  ٣اند.شوند، به ترتیب تاریخ انتشار فهرست شده می

 ابزارهای نجومی دورۀ اسالمیهای چاپ شده در کتاب الف: عنوان مقاله
  کلیات

  )٢١ -١نزدیک (ص  خاورابزارسازی نجومی دورۀ اسالمی در  .١

  هااسطرالب
 )١٢٢ -٩٩پولیتن نیویورک (ص اسطرالب یمنی دورۀ اسالمی در موزۀ هنر مترو .٢

 )٨٣ -٤٣خاستگاه اسطرالب بر اساس منابع دورۀ اسالمی (ص  .٣

 )١٢٠ -١٧٧یادداشتی دربارۀ نسطولوس/ بسطولوس اسطرالبی (ص  .٤

 )٣٤٣ -٣٤٢نسطولوس، بار دیگر به عنوان یک اسطرالبی (ص  .٥

 )١٩٨ -١٨٨های جعلی منسوب به عبداالئمه (ص اسطرالب .٦
                                                       

  ).٦منتشر کرده است (بنگرید به صفحۀ  یابی در اسالم قبلهترجمۀ فارسی بخشی از این کتاب را خانۀ ریاضیات اصفهان با عنوان  .١
2. Koyrée 

  مراجعه کنید. www.ashgate.comتوانید به وبگاه انتشارات اشگیت با نشانی آگاهی بیشتر می برای .٣



 

  

۳۲ 

  اسطرالب و ربع جهانی
در زبان عربی » شکازیه«پژوهشی در تاریخ کهن اسطرالب جهانی در نجوم دورۀ اسالمی و ریشۀ واژۀ  .٧

 )٢٥٧ -٢٤٤علمی دورۀ اسالمی (ص 

 )٣ -١اسطرالب علی وداعی (ص  .٨

ابزارهای نجومی ابن سرّاج: پژوهشی  .٩
 )٣ -١مختصر (ص 

یک رایانۀ دستی برای حلّ مسائل نجوم  .١٠
الدین ماردینی کروی: ربع شکازیه از جمال

 ) ٢٤٢ -٢١٩(ص 

 یک اسطرالب نامتعارف
ابوجعفر  زیج صفائحرویکرد جدیدی به  .١١

 )١١٧ -١٠٥خازن (

  نماهاها و قطب صندوق
ابن شاطر: یک  الیواقیتصندوق .١٢

 )٢٥٦ -١٨٧نجومی (ص » صندوق«

یک ابزار نجومی دورۀ اسالمی: مروری  .١٣
، دایرۀ معدل از سیدی علی رئیسبر رسالۀ 

یو. برایس، سی. ایمبر و ر. پژوهش دابل
 )٥٣ -٥١لورچ (ص 

 )٣٧٨ -٣٧٣های خطی و ابزارهای نجومی عثمانی (به زبان آلمانی، ص نسخه .١٤

  های آفتابیساعت
 )٣٩٢ -٣٥٨سه ساعت آفتابی از اندلس دورۀ اسالمی (ص  .١٥

 )٣٥٧ -٣٣١ساعت آفتابی مسجد ابن طولون قاهره (به زبان فرانسوی، ص  .١٦

 )٢١ -١٦غربی مدرسۀ سلطان قایتبای اورشلیم (ص ساعت آفتابی دیوار  .١٧

 )٢٠٢ -١٨٧ساعتی آفتابی در تونس از قرن چهاردهم برای تعیین اوقات نماز مسلمانان (ص  .١٨

  های دیگرابزارها و اختراع
 )٥٠ -٤٨ابن یونس و آونگ: تاریخی از خطاها (ص  .١٩

تألیف د. ر.  مکانیکی ابتکاریهای کتاب دانش اختراعهای مکانیکی دورۀ اسالمی: مروری بر اختراع .٢٠
 ) ٢٨٩ -٢٨٤هیل (ص 
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تألیف  های آبیپژوهشی در ساختار ساعتهای آبی دورۀ اسالمی: مروری بر کتاب پژوهشی در ساعت .٢١
 )٢٩٧ -٢٩٥ر. هیل (ص  د.

گویی گویی در دورۀ اسالمی و یک ابزار غیبپیشگویی در دورۀ اسالمی: مروری بر کتاب پیش .٢٢
 )٤٣ -٤٢تألیف ای. سویج اسمیت و م. ب. اسمیت (ص  میالدی ممربوط به قرن سیزده

 

 ب: دیگر آثار مربوط به تاریخ علوم دورۀ اسالمی از مجموعۀ واریوروم
، دیوید آ. کینگ، فرانکفورت، دانشگاه یوهان ولفگانگ گوته، دسامبر نجوم و جغرافیای دورۀ اسالمی .١

٢٠١٢. 

پائوال زامبلی، دانشگاه فلورانس، اوت  ،اسالمی تا نوزایی دورۀ احکام نجوم و جادو از جهان التینی و .٢
٢٠١٢. 

 .٢٠١٢دانشگاه کمبریج، ژوئن  آندره کانینگهام، هویت تاریخ علم و پزشکی، .٣

، دیوید آ. کینگ، فرانکفورت، دانشگاه یوهان ولفگانگ گوته، های میانههایی از اروپای سدهاسطرالب .٤
 .٢٠١١ژوئیۀ 

 .٢٠٠٩، چارلز برنت، مؤسسۀ واربورگ، دانشگاه لندن، نوامبر های میانهسدهاز عربی به التینی در  .٥

، های دهم تا پانزدهم میالدیهایی در شرق مدیترانه، سدهها، یونانیان و مسلمانان: رویاروییالتین .٦
 .٢٠٠٩دیوید ژاکوبی، دانشگاه عبری اورشلیم، ژوئن 



 

  

۳۴ 

، آنتونی کاتلر، دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، اسالمیتصویرسازی در بیزانس، ایران ساسانی و آغاز دورۀ  .٧
 .٢٠٠٩فوریۀ 

 .٢٠٠٧، خولیو سامسو، دانشگاه بارسلون، نوامبر نجوم و احکام نجوم در اندلس و مغرب .٨

 .٢٠٠٦نوامبر  ، جی. ل. مانکا، دانشگاه سِویل،مطالعاتی دربارۀ نجوم و نورشناسی دورۀ اسالمی .٩

 .٢٠٠٦، جولز جانسنز، دانشگاه کاتولیک لوون، مارس و التینی ابن سینا و تأثیرش بر جهان عربی .١٠

، گَد فرویدنتال، مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، های عربی و عبری دورۀ اسالمیعلم در سنت .١١
 .٢٠٠٥فوریۀ 

 .٢٠٠٧پاول کونیچ، دانشگاه لودویک ماکسیمیلیان مونیخ، سپتامبر ها و اعداد، ستاره .١٢

 .٢٠٠٤ریموند مرسیه، اوت جوم ریاضی دورۀ اسالمی، مطالعاتی دربارۀ انتقال ن .١٣

 .٢٠٠٤الدین احسان اوغلو، ایرسیکا، فوریۀ اکمل علم، فناوری و یادگیری در امپراتوری عثمانی، .١٤

جرارد لو ترنر، موزۀ تاریخ علم دانشگاه آکسفورد، ژوئیۀ ها، های دورۀ نوزایی و سازندگان آناسطرالب .١٥
٢٠٠٣ . 

 .٢٠٠٣منسو فولکرتس، دانشگاه مونیخ، مه  یاضیات اوایل دورۀ اسالمی،هایی دربارۀ رمقاله .١٦

، دونالد ر. هیل، فرانکفورت، دانشگاه یوهان ولفگانگ گوته، مطالعاتی دربارۀ فناوری دورۀ اسالمی .١٧
 .١٩٩٨دسامبر 

 .١٩٩٨ادوارد اس. کندی، دانشگاه بیروت، مارس  نجوم و احکام نجوم دورۀ اسالمی، .١٨

دانیل مارتین واریسکو، دانشگاه در عربستان و یمن،  عامیانۀ دورۀ اسالمینجوم و کشاورزی  .١٩
 .١٩٩٧هوفسترا، سپتامبر 

 .١٩٩٦چارلز برنت، مؤسسۀ واربورگ، دسامبر گویی در دورۀ اسالمی، جادو و پیش .٢٠

 .١٩٩٥دانشگاه مونیخ، نوامبر  ریچارد لورچ،علوم ریاضی دورۀ اسالمی،  .٢١

 .١٩٩٤دانشگاه هاروارد، ژانویۀ  عبدالحمید صبرَه،نورشناسی، نجوم و منطق،  .٢٢

 .١٩٩٣، دیوید آ. کینگ، فرانکفورت، دانشگاه یوهان ولفگانگ گوته، اکتبر نجوم در خدمت اسالم .٢٣

 .١٩٨٦، دیوید آ. کینگ، فرانکفورت، دانشگاه یوهان ولفگانگ گوته، ژوئن نجوم ریاضی دورۀ اسالمی .٢٤

 .١٩٨٥، برنارد ر. گلدشتاین، دانشگاه پیتسبورگ، ژوئن اسالمینظریه و رصد در نجوم باستان و دورۀ  .٢٥

 .١٩٨٤، ماکس مِیِرهُف، ژوئن مطالعاتی در پزشکی دورۀ اسالمی .٢٦


