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پکناز املوت تا 
ل الحلق ذات  ١های ابریشم مغول در جاده دستوراملنجمینو رسالۀ  الدین ج

 ٢یویچ ایساهایا
 ٣ترجمۀ محمد علیزاده وقاصلو

یده   چ
های علم نجوم از المــوت بــه دادو (پکــن)  انتقال شاخه ۀهدف این مقاله روشن کردن مسیر ناشناخت

 قــوبالی خــان به ق)٦٦٥م (١٢٦٧ الدین در سال که جمال الحلقی ذاتکه  دادخواهم  نشاناست. 

اصــلی اســماعیلیان  ۀقلعــ - عرض جغرافیایی الموت  زیرا برای، در الموت طراحی شده  تقدیم کرده

، آن ذات الحلق بخــش ق)٦٥٤( م١٢٥٦ در سال شده است. پس از سقوط آن قلعه طراحی - نزاری

، اثری عربــی از اســماعیلیان نــزاری اســت کــه در دستور المنجمینابریشم را طی کرد.  ۀمغولی جاد

  .این انتقال از غرب به شرق است ۀمفقود ۀحکم حلق

  های مراغه و دادو مقدمه: رصدخانه
 تبــادلموجــب  هفــتم هجــریاوراسیای مرکزی توسط مغولهــا در قــرن  ایجاد شده در سیاسی اتحاد

اوراســیا شــد. اقــدامات و فعالیــت  هــای گونــاگون ۀ فرهنــگو افکار در گســتر کاالهافرهنگی افراد، 

های زمینــی  ها، بر اساس اصل تاثیرگذاری اجرام آسمانی در فعالیت به آسمان نگاهشانها، در  مغول

هــای فکــری مختلــف، بــه  عداد اندکی از متخصصان علم نجوم با زمینهتنظیم شده بود. در نتیجه، ت

هــای  طور داوطلبانه یا اجباری در دربار سران مغول جمع شدند. این امر امکان همبستگی بین سنت

مغول و تداوم حکومــت آنهــا ۀ های این دوره را غلب فرهنگ و مختلف نجومی در اوراسیا را فراهم آورد

  رقم زد.

به خاطر اهمیــت قابــل توجــه محتــوای فرهنگــی تبــادل شــده در سراســر اوراســیا در ایــن دوره، 

 ست از:ا ای این مقاله ترجمه .١
Isahaya, Yoichi, “From Alamut to Dadu: Jamāl al-Dīn’s Armillary Sphere on the Mongol Silk Roads”, Acta 

Orientalia Hung, 74 (2021) 1, pp. 65-78.
 yoichi.isahaya@slav.hokudai.ac.jp، اوراسیا در دانشگاه هوکایدو (ژاپن)-های اسالو استادیار مرکز پژوهش. ٢
m.alizadeh.v@ut.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علم، . ٣
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های نجوم مورد توجه محققان قدیمی مختلف از جمله مورخان تمدن ماننــد جــورج ســارتون  شاخه

) نیز بر اســاس بــازبینی دقیــق م٢٠٠٢) بوده است. بنو َون دالن (م١٩٥٩) و جوزف نیدام (م١٩٣١(

نگاری قابل اطمینانی در ایــن زمینــه بــه دســت  قرن بیستم انجام شده بود، تاریخ اواخرمطالعاتی که 

 دســتگاه[ ١های نجوم ایــن دوره مبتنــی بــر نظــام شوشــی لــی آسیای شرقی، شاخه ۀدهد. در حوز می

) اســت. در ایــن زمینــه، م١٣٦٨– ١٢٧١یــوان ( ۀرســمی نجــومی سلســل نظــام - نجــومی فصــلی]

» گفتگــوی نجــومی«بــه  )م۲۰۲۰( یــویچی ایســاهایاشده و از جمله های متعددی تهیه  نگاری تک

 ی توجه کرده است.چو فو من) ق۶۷۳ - ۵۹۷( فرهنگی بین نصیرالدین طوسی میان
  انباشت این مطالعات در بارۀ تبادالت میان اما

ً
فرهنگی نجوم در اوراســیا در زمــان مغــول، لزومــا

. هــدف اســت  تلقی شــده» واقعیت«اساس  های بی و در نتیجه گاه استدالل نشده ای مقایسه بررسی

مطالــب  ۀمندی توأمان از بازخوانی منــابع موجــود و تهیــ این مقاله روشن ساختن این موضوع با بهره

ح ( الــدین ارتبــاط بــین المــوت و دادو کــه جمال ۀگمشد ۀجدید است. این روش ما را به یافتن حلق

 .کند می هدایتدر آن نقش مهمی داشته است ق) ٦٨٨
های مراغه و دادو را که هر دو در زمان  کنم بحث ارتباط مستقیم بین رصدخانه در آغاز، سعی می

موضــوع ، ایــن خواهیم دیــدکه  چنانکنم.  بررسیاند،  تأسیس شده  هفتم هجریمغول در قرن  ۀسلط

 .نیست سند مکتوبیبر هیچ  مبتنی
ــه رشیدالدین جامع التواریخدر 

ّ
ی از مهمتــرین منــابع تــاریخی )، یکــق٧١٨-٦٤٥(ح  فضل الل

در این اثر گزارش  .مراغه آمده است ۀ)، جزئیاتی از تأسیس رصدخانق٧٦٩-٦٠٢وری مغول (تامپرا

، در قــره قــوروم شــتچهارمین خــان بــزرگ، قصــد دا) ق۶۵۵- ۶۴۶ کـ(ح منگوقاآن شده است که

سازی و ســاخت آن  منگوقاآن ابتدا آماده پسکند.  بناای  (پایتخت امپراتوری متحد مغول) رصدخانه

منگوقاآن هنگــام لشکرکشــی بــرادرش  پسالدین سپرد، اما او قادر به انجام این کار نبود.  را به جمال

 ۀعالمــ - )ق۶۷۳-۵۹۷( بــه ایــران دســتور داد خواجــه نصــیرالدین طوســی ق)٦٦٣- ٦١٥(هوالکو 

 مرگ ناگهانی منگوقاآن در سال امات بگمارد. را به این منطقه بفرستد و به این مأموری - مشهور ایران 

ها بر سر جانشــینی وی منجــر بــه مانــدگاری هوالکــو در ایــران و عــراق شــد. او  و کشمکشق ٦٥٥

) برپا کــرد. ق٧٥٦- ٦٥٣ حایلخانیان ( ۀسرانجام در همین منطقه حکومت خود را، تحت نام سلسل

نخســتین ای را در مراغــه،  دخانهنصیرالدین طوسی به عنــوان مشــاور نزدیــک هالکــو، احــداث رصــ

 تکمیل شد. ق٦٥٧ پایتخت ایلخانیان، آغاز کرد و رصدخانه در سال
، حکومــت در دادو، پایتخــت م١٢٦٠یوان، رصدخانۀ چینیان از ســال  ۀاز طرف دیگر، در سلسل

                                                       
1. Shoushi li 
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ســیس شــد و در همــان زمــان أت م١٢٧١نیز در سال  [اسالمی] ها غربی ۀشروع به کار کرد. رصدخان

، ایــن دو رصــدخانه ادغــام شــدند و م١٢٧٣آن منصــوب شــد. در ســال  یتمــدیربــه لدین، ا جمال

بــود.  هــمادغــام شــده  ۀرصــدخاندو که مســئول  ضمن اینشد،  سلطنتی ۀالدین مدیر کتابخان جمال

منجر بــه تــدوین کتــاب  و کشیدآغاز شد و چهار سال طول  م١٢٧٦اصالحات نجومی یوان در سال 

  شود. های نجوم سنتی چین شناخته می دستگاهشد که به عنوان شاهکار  شوشی لی

، ق٦٧٠را به فرمــان هالکــو در حــدود  زیج ایلخانیکتاب  الدین طوسیمراغه، نصیر ۀدر رصدخان

زیــج و  شوشــی لــیهــای  ها و تــدوین مجموعــه زمــانی ســاخت رصــدخانه تدوین کرد. با توجه به هم

  – های دادو و مراغه  رصدخانهبین بادل اطالعات ، تمایل به پذیرش فرضیۀ تایلخانی
ً
های  تبادل داده مثال

کنــد. در  ییــد نمــیأفــرض را ت ایــنبع تــاریخی موجــود امنــیک از هیچ  اما. مطرح شده است -رصدی

از مــأموران مــورد  -) م١٢٧٤(د  چونــگحقیقت، اندکی پــس از ادغــام دو رصــدخانه در دادو، لیــو بین

 تهیــهرا بــه طــور مســتقل  هایشــان گزارشداد که این دو رصدخانه کماکان  دستور -اعتماد قوبالی خان

 کنند
ً
بــود. در مــورد اصــالحات  هم» غربی«مانعی برای همکاری فعال منجمان چینی و  . این احتماال

 در چــارچوب ســنت نجــومی چــین اســت و تــأثیر نجــوم  لی شوشی، ساختار گفته پیشنجومی 
ً
کــامال

 شود. واقعیــت ایــن دیده می یهای اصالح نجومی در رصد هایفقط در استفاده از برخی ابزار» غربی«

 اصالحات وجود ندارد. این او در» غربی«الدین و همکاران  که هیچ سندی برای مشارکت جمال است
قال علم نجوم از غرب به شرق مشهور اســت. وی قصــد تالش ویلی هارتنر برای کشف مسیر انت

بــه قــوبالی خــان داده بــود  ق)٦٦٥م(١٢٦٧الــدین در  داشت هفت ابزار نجومی غربی را که جمال

)، از ق٦٦٤ یدالــدین ُعرضــی (حؤمراغــه کــه م ۀهــا را بــا ابزارهــای رصــدخان شناســایی کنــد و آن

) ق٦٥٩( رصــادفی کیفیة األ ةرسالبا عنوان  ای عربی مراغه، در رساله ۀدانشمندان فعال در رصدخان

آورده است مقایسه کند. پس از این مقایسه، هارتنر ارتبــاط نزدیــک ابزارهــا را تأییــد کــرد و ایــن امــر 

بــه  ق)٦٦٥م (١٢٦٧الــدین در ســال  جمال گویــامشهور وی شد کــه  ۀگیری این فرضی موجب شکل

هــارتنر  ۀفرضیبحث بر سر  اما ١است،مراغه آمده  ۀدربار یوان با هفت ابزار از رصدخان ۀعنوان نمایند

الدین برای اولین بــار در منــابع چینــی  . نام جمالاند کسانی آن را رد کردهو حتی  ٢همچنان ادامه دارد

 خــانآمــده اســت.  ق)٦٥٨( م١٢٦٠از ســلطنت قــوبالی در ســال  توصیفی دربارۀ روزگار پیشدر 

 الــدین بــود جمالها  آنیکی از  .در علم نجوم احضار کرد شانبه دلیل تبحر باالیرا » غربی«منجمان 

مطابقــت دارد.  همرشیدالدین  نوشتۀ شرح حالبا  قول این فرصت را غنیمت شمرد. زمان این نقل که

در  گفتــه(ایــن  شدساخت رصدخانه مأمور به می داند که از طرف منگوقاآن  کسیالدین را  جمال او

                                                       
1. Hartner 1950, pp. 192–193. 
2. Needham 1959, pp. 372–373. 
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مراغــه و  هــای رصــدخانۀکــه بــین ابزار یهای شباهتولی با وجود  ).بازبینی خواهد شدانتهای مقاله 

الــدین را در  کــه حضــور جمال در دســت نیســتالــدین وجــود دارد، هــیچ ســندی  ابزارهــای جمال

 اثبات کند. - آغاز شده بود ق)٦٥٦م (١٢٥٨که ساخت آن از سال - مراغه  ۀرصدخان
  در مجموعه م١٢٧٥الدین در سال  از سوی دیگر، جمال

ً
به همــراه همکــاران  ای از رصدها، احتماال

 گویا در یک زیج مدون شــد رصدها آن ۀدادو، حضور داشته است که نتیج ۀخود در رصدخان» غربی«

 در زیج  که
ً
. زیــج ١مــنعکس شــده اســت سنُجفینیگر چه به دست ما نرسیده ولی محتوای آن احتماال

مغول در تبت تقدیم شــده اســت. ایــن زیــج همچنــین  ۀطنبه یک نایب السل م١٣٦٦در سال  سنُجفینی

، در طــی م١٣٨٣چینی یــک زیــج در ســال  ۀ، ترجم٢[زیج اسالمی] هوی هوی لیالگویی مشترک با 

ارتبــاط رصــدهای  ۀها هنــوز فرضــی ایــن شــباهت اما .دارد ٣)م١٦٤٤– ١٣٦٨مینگ ( ۀهای اول دور دهه

 متفاوت اســت. ولــی ایــن  با ایلخانی زیجمحتوای  یید نمی کند، زیراأمراغه و دادو را ت
ً
آن دو زیج کامال

  .٤الدین رصدهایی مستقل از رصدهای مراغه انجام داده است که جمال دهد نشان می

 بر اساس رصدهای تازه در رصدخانه مراغــه تولیــد نشــده  ایلخانیعالوه بر این، خود زیج 
ً
لزوما

زیــج را  تــدوین الدین طوسیداشت نصیر که هالکو اصرار است آمده ایلخانیزیج  ۀاست. در مقدم

رصــدهای پیشــینیان خــود در  نتــایج، از کــاربــرای تســهیل  هم طوسیظرف دوازده سال کامل کند. 

هــای حرکــت و موقعیــت ســیارات را تعیــین کنــد. بررســی  مشخصــهمناطق مختلف استفاده کرد تا 

یات  جداول خورشــید، مــاه و  اساسیهای  مشخصهاین موضوع را تأیید می کند:  زیج ایلخانیمحتو

) گرفتــه شــده اســت. در ق٣٩٩د ) و ابــن یــونس (ق٣٧٥ح های ابن اعلم ( سیارات در واقع از زیج

) وجــود ق٤٤٠بعــداز - ٣٦٢(از ابن یــونس و ابوریحــان بیرونــی برگرفته مواردی  همبخش مثلثات 

 ت در استداللمراغه نیست. این واقعیهای رصد رب مبتنی ایلخانی زیجهای اصلی  بخش پس ٥.دارد

، زیــج ایلخــانیو  شوشی لی ، یعنیاه آن نتایجنزدیک بین رصدهای دادو و مراغه و  ۀرابط برای وجود

بــر اســاس رصــدهای  زیج ایلخــانیهای خود  با قبول این نکته، داده زیرا ،شود قلمداد مینکتۀ منفی 

 العات باشد.ثر از تبادل اطأمستقیم در مراغه نیست چه رسد به اینکه این داده ها مت

                                                       
، ترجمۀ محمد باقری، تهران، های دورۀ اسالمی پژوهشی در زیجبنگرید به: کندی، ادوارد استوارت،  بیشتر در مورد زیج هابرای مطالعۀ . ١

 .King & Samsó 2001؛ ۱۳۷۴انتشارات علمی و فرهنگی، 
2. Huihui li  
3. van Dalen 2002, pp. 336–339. 
4. van Dalen 1999 
5. King & Samsó 2001, p. 46. 

 )۲۰۱۲( روان خوب فهم کیو سجاد ن یاست که فاطمه سواد یلخانیا جیزدر سیارات  نیانگیمحرکت جداول  یا قهیدق لیبر اساس تحل نیا
 اند گرفته نشده یقبل یها جیاز ز ها مشخصه یکند که برخ یثابت م زین مظفری و زوتی ریاخ پژوهش گر،ید ی. از سواند دادهانجام 

(Mozaffari and Zotti 2013, p. 56).   



 

  

٣۶ 

 الدین الحلق جمال درجه: ذات ٣٦به دنبال عرض 

های  شد شواهد متقنی برای اثبات وجود ارتباط مستقیم بــین رصــدخانه گفتهکه در بخش قبل  چنان

 ۀعلمی بین غرب و شرق در زمین  رد هرگونه ارتباط و تبادل  مراغه و دادو وجود ندارد ولی این به معنی

 گفته شد  چنانعلم نجوم نیست. 
ً
یــا در  ،که به دربار یوان وارد شده» نجومی غربی هایابزار«که قبال

 اند، تا حدودی بر منجمان چینی تأثیر داشته است. جا ساخته شده آن
هــای موجــود را بــه  ها فهرســتی از کتــاب غربی ۀ، رصدخانق)٦٧١م (١٢٧٣عالوه بر این، در سال 

صــورالکواکب بطلمیوس، مجسطی ، اصول اقلیدسشامل . این فهرست سلطنتی فرستاد ۀکتابخان دفتر

ایــن  ١.بــود احکــام النجــوم ةالمــدخل فــی صــناعکوشیار گیالنی با عنوان  ۀن صوفی و رسالاعبدالرحم

 در  با ذکر همین کلمه »تاریخ« بارۀفهرست همچنین شامل اثری در
ً
است. هرچند ایــن اصــطالح قــبال

طبــری  ابــوجعفر محمــد بــن جریــر افرادی نظیــر تألیفبی تاریخی فارسی یا عر آثاراشاره به برخی از 

مــروری « عنوان فرعــی با توجه به کار رفته بود ه) بق٦٨٢-٦٢٣( یا عطا ملک جوینی ق)٣١٠-٢٢٤(

 ۀآثــار الباقیــه عــن القــرون الخالیــاین اثر کتــاب  ، شایدزیر عنوان چینی کتاب» ها ها و ملت بر نام دوره

شود چــرا  ها تقویت می غربی ۀآن اثر در رصدخاناز . این احتمال با توجه به فرض استفاده باشدبیرونی 

 از  غربی ۀکه در رصدخان
ً
 موضــوع  فنی نجومی استفاده می آثارها عمدتا

ً
کردند، به همین دلیل احتمــاال

 ۀدربــار اثر ذکر شده بیشتر از تاریخ در مورد تقویم بوده اســت. هرچنــد آثــار زیــادی در جهــان اســالم

بیرونی دارای موقعیتی منحصر به فرد است بــه ایــن معنــا کــه  یۀآثار الباقها تألیف شده است ولی  تقویم

 گیرد. را در برمی ،تقویم و تاریخ، یعنی این اثر، هر دو معنی تاریخ
 ذکر خواهد شد، در اینجا به اثر دیگری از بیرونی دربار آثارالباقیهگذشته از 

ً
عنــوان نجوم بــا  ۀکه بعدا

 قانون مســعودی) تقدیم شده است. ق٤٣١-٤٢١کـ پردازم که به مسعود غزنوی (ح میقانون مسعودی 

ها بــه چنــد فصــل  چندین باب است و بعضی از باب دارایهر مقاله  که است شامل یازده مقاله یزیج

؛ مکــان، زمــان و  هیئــتای در باب اصول و مفاهیم اساســی نجــوم و  اول: مقدمه ۀ. مقالاند شدهتقسیم 

 ۀمثلثات؛ مقالــ سوم: ۀ؛ مقالایرانیهجری، یونانی (یعنی سلوکی) و چون هایی  تقویمدربارۀ دوم:  ۀمقال

ششم: اختالفــات زمــانی،  ۀپنجم: هیئت االرض و جغرافیای ریاضی؛ مقال ۀچهارم: نجوم کروی؛ مقال

(خسوف و کســوف)  ها گرفتگیهشتم:  ۀهفتم: حرکت ماه؛ مقال ۀزمان؛ مقال تعدیلحرکت خورشید و 

 یازدهم: احکام نجوم. ۀسیارات؛ مقال دهم: ۀنهم: ستارگان ثابت؛ مقال ۀو استهالل؛ مقال
. وی دریافتــه قابل تــوجهی کــرده اســتکشف  قانون مسعودی) در بررسی م٢٠٠٢یو یانو (چمی

                                                       
 اریکوش مدخل. van Dalen 2004, p. 25 و Tasaka 1957, pp. 99–119 به بنگرید کیهر  ییآثار و شناسا فهرست این ۀمشاهد یبرا. ١

  ).Yano 1997د (ترجمه ش زین ینیبه چ، هوی هوی لی، مانند م۱۳۸۳سال  پیش از نگ،یم ۀدور لیدر اواهم 
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 ١های موجــود زیجاشتباهی کرده که این اشتباه از بین  [عطارد] است که بیرونی در جدول تعدیل اول

 تــدوینالــدین  اساس رصــدهای جمال که هر دو اثر بر-  هوی هوی لیو  سنُجفینیهای  در زیج تنها

الدین هنگام تدوین زیــج خــود  است که جمال نکتهاست. این شاهد مهمی بر این  یافتهادامه  - شده

بیرونــی نیــز  مســعودیقــانون کرده بــه  های رصدی خود استفاده می در چین، در عین حال که از داده

هــا کــه در بــاال ذکــر شــد کتــابی بــا عنــوان  غربــی ۀدسترسی داشته است. در فهرست آثار رصدخان

دانست. عالوه بر آن، بــا  »زیج« معادلتوان آن را  آن می نویسیوجود دارد که با توجه به آوا» جیچی«

  و این اصلی عنوان زیر» های مختلف تقویم«معنی  هتوجه به عبارت چینی ب
ً
بخــش  نکته که معمــوال

اختصــاص داده » هــا تقــویم«دوم)، به طور کلی بــه شــرح  ۀ(مقال قانون مسعودیها؛ مانند  اول زیج

باشد، بایــد  قانون مسعودیهمان » جیچی«شود. اما، اگر قرار است  این احتمال تقویت می .شد می

وجود یک  ۀور به بررسی دوبارابریشم مغول در نظر بگیریم. برای این منظ ۀمسیر انتقال علمی را جاد

 پردازم. الدین می الحلق در هفت ابزار جمال ذات
را بــه قــوبالی » ابزار نجومی غربــی«هفت  ق)٦٦٥م (١٢٦٧الدین در سال که دیدیم، جمال چنان

مراغــه نیامــده  ۀاین ابزارها نیست، ولی شاید از رصــدخان» غربی« ۀتردیدی در ریش هرچند .کردتقدیم 

  ۀم. در راستای فرضییالحلق کار دار ، با یک ذاتابزار اینجا، در میان این هفتد. در نباش
ً
هــارتنر، اخیــرا

بــه  -، بــه غــرب م١٢٦٠ ۀو اوایل ده م١٢٥٠ ۀالدین در اواخر ده است که جمال شدهاین فرض مطرح 

الــدین  الالحلق جم است. این فرض او از بررسی ذاترفته بازگشته و سپس دوباره به چین  -ویژه مراغه 

آن را ) ١٢٣٥(ص  درجــه طراحــی شــده اســت یانــگ ٣٦الحلق برای عرض  ذات چونشود.  ناشی می

. هرچند، با توجه به دقــت رصــدها در آن ٢داند  دقیقه) می ٢٠درجه و  ٣٧معادل عرض تقریبی مراغه (

ت کــه ال این اســؤشرقی و چه غربی چنین تفسیری بدون اشکال نیست. ولی س یزمان، چه در اوراسیا

 موقعیــت درجه تنظیم شده است؟ در این مقاله، با تمرکــز بــر المــوت، ٣٦الحلق برای عرض  چرا ذات

 .کنم می عرضهاصلی اسماعیلیان نزاری، تفسیر جدیدی از این موضوع  ۀقلع
 شود: آوردهالحلق  ذات توصیف ای از د ترجمهابتدا بایبرای بحث بیشتر 

زمــین به موازات  ای . حلقهشود میبا مس ساخته به چینی،  هونتیانیی) یا زاتو هلجی( الحلق ذات

                                                       
) حبش ۲ ق؛۲۱۵ (ح ممتحن جیزمنصور،  یاب یحیی بن )۱ است: رزی کتاب ۱۵ اشاره کرده آنها به) ۴۲– ۴۱: ۲۰۰۲( انویکه  ییها جیز. ١

 اری) کوش۵ ق؛۳۸۰ (ح یحاکم جیز، ونسی) ابن ۴ق؛ ۲۸۷ (ح یصاب جیز ،ی) بتان۳ق؛ ۲۳۵ (ح کتاب حبش حاسبحاسب، 
 ح( مفرد جیز ،ی) طبر۸ ق؛۵۱۴( یسنجر جیز ،ی) خازن۷ ق؛۴۲۱( یقانون مسعود ،یرونی) ب۶ ق؛۳۹۰ (ح عجام جیز ،یالنیگ

 جیز، ی) سنجرکمال۱۲ ق؛۶۸۴ (ح یبغداد) ۱۱ ق؛۶۷۹ (ح ادوار االنوار ،یمغرب )۱۰ ق؛۶۷۰ (ح یلخانیا جیز ،ی) طوس۹ ق؛۶۲۷
 (ح یخاقان جیز ،جمشید کاشانی) ۱۵ هـ؛۸قرن ( یمیابن اسحاق تم) ۱۴ ق؛۷۶۷( سنُجفینی جیز ،سنُجفینی) ۱۳ ق؛۷۱۰ (ح یاشرف

 ).ق۸۲۳
در  الحلق ذاتاستدالل که  نیکند، با ا دییتا فرض خود را تأ سند به کار برده به عنوان را الحلق ذاتنیز  )۱۹۲ ص :۱۹۵۰هارتنر ( .٢

 .وجود داشته استهم مراغه  ۀرصدخان
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در نیــز [ قاچ کرۀ زمیندوازده دارد که در آن درجات دایرۀ [استوای] سماوی حک شده است. راستای 
اول در  ۀحلقــبــر مدرج وجود دارد کــه  ۀاصلی، یک زوج حلق ۀمشخص شده است. داخل حلقآن] 

این زوج حلقه، یک زوج  ونها در زیر افق قرار دارد. در نآ ۀو نیم عمود است راستای شمال و جنوب
اند.  اند و در دو نقطه به همــدیگر متصــل شــده مدرج دیگر وجود دارد که همدیگر را قطع کرده ۀحلق

 ]آســمان[هــای شــمال و جنــوب  سازند قطــب درجه می ٣٦ ۀبا افق زاویکه ها  نقاط اتصال این حلقه
ها) چرخش کند. این حرکت، حرکت افــالک  (قطب این نقاط لحوتواند  دوم می ۀهستند. زوج حلق

های سوم و چهارمی هــم وجــود  دوم، زوج حلقه ۀدهد. داخل زوج حلق و مسیر خورشید را نشان می
دوم متصــل  ۀبــه حلقــ ]ی آســمان[ها درجه از قطب ٢٤ ۀبا زاوی ]البروجةدر قطب های دایر[دارد که 

چرخند. هر سه حلقه متحــرک هســتند و بــه  می ]البروجةیرهای دا قطب[ حولها  شوند. این حلقه می
رصــد از  کــههر صــفحه ســوراخی دارد  وشده است  وصلبرنزی  ۀهر یک از آنها، یک جفت صفح

  .١شود آنها انجام می درون

 
                                                       

 .الدین است الحلق جمال ذات مانندآن  ساختاربراهه آمده که  الحلق تیکو تصویری از ذات سهولت،برای  ۱در شکل . ١

ابزارهای نجومی  ۀاز مجموع ،الحلق : ذات۱شکل 

 تیکوبراهه

حلقۀ اول: افق (در تصویر نیامده اسـت)؛ زوج 

؛ زوج (EBG) النهار اصــلیاول: نصـفحلقـۀ 

ـــر قطب ـــده ب ـــرۀ گذرن ـــای حلقـــۀ دوم: دای ه

ــه ــه ؛ (CFIH)چهارگان ــوم و زوج حلق های س

و نصف النهـار  (POQN) چهارم: دایرةالبروج

 قطب شمال آسـمان؛(KLRM) البروجیةدایر

(G)  و قطب شمال دایرةالبروج  (I) 
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. اســت» ابزارهــای نجــومی غربــی« ۀدربار ١ای از بررسی میاجیما کازوهیکو ترجمه بنداین 

معــوج)  ۀخامــ(ُر  ســاعات زمــانی ییک ساعت آفتابی برا کردهابزار سومی که وی بررسی  چون

بنــدی  جــای درجــه  هبــ همالحلق  ذات به نظر او شاید ،درجه مدرج شده است ٣٦٠و در  است

شده باشد. بــا درجه) مدرج  ٣٦٠» (غربی« بندی درجه است با درجه ٣٦٥چینی که در حدود 

کــه اکنــون اســتفاده  چنــان - عــرض» غربی«را معادل » درجه از افق ٣٦«توجه به این نکته، او 

ب خیلــیدرجه  ٣٦داند، با این توضیح که عرض  می - شود می  ٣٩دادو ( تــر از شــهرهای یجنــو

یــ بــر. از سوی دیگر، یانگ با تمرکز ٢استدقیقه)  ٢٠درجه  ٣٧دقیقه) و مراغه ( ٥٤درجه   ۀزاو

دقیقه  ٣٠درجه و  ٢٣ برای» غیردقیق« مقداریکند این  درجه از شمال و جنوب، فرض می ٢٤

و  ٣که منجمان مسلمان حتی قبل از آن دوره با دقت آن را محاسبه کرده بودند ،(میل کلی) است

 مقدار. اظهارات وی منطقی است زیرا استعرض مراغه  برای درجه ٣٦تقریب نادقیق این کار 

درجه  ٣٦معنایی برای عرض توان  میدقیق است، اما به نظر من نابرای میل کلی  هم درجه ٢٤

ن جهان اسالم، در نظر گرفت؛ مشابه اهای منجم با توجه به بستر تاریخی آن دوره، به ویژه سنت

 میل کرد.کاری که یانگ در مورد 

م ٤دستورالمنجمین  گمشده ۀحلق در ح

 یمنبع در حکمرا  دستورالمنجمینکتاب باید  درجه، ٣٦عرض جغرافیایی اختیار در بررسی دلیل 

منسوب به جنبش  ۀ. این اثر عربی به عنوان یکی از معدود منابع برجای مانددر نظر گرفت نویافته

 زیــادیاهمیــت  - ) ق٥١٨- ٤٨٣(بنیانگــذار آن، حســن صــباح  ۀبه ویــژه دور- اسماعیلیان نزاری

 محمــد کریمــی  میالدی بیستم. اگرچه به این اثر در اوایل قرن ٥دارد
ً
اشاره شده است ولــی اخیــرا

اند. بــر  تحقیق کاملی در مورد آن انجام داده )م٢٠١٧( ٧و پترا اشمیدل ٦زنجانی اصل، اوا اورتمن

ملــی  ۀآن در کتابخانــ ۀشــد خطــی شــناخته ۀ، که تنها نســخدستورالمنجمینها،  اساس بررسی آن

یک زیج  ٨تا  ١شود، شامل ده مقاله است. مقاالت  نگهداری میعربی)  ٥٩٦٨(با شمارۀ فرانسه 

نگــاری  بــه تــاریخ دهــم ۀاســت و مقالــ روزانهمختص احکام نجوم  نهم ۀدهند، مقال را تشکیل می

   اختصاص دارد.

                                                       
1. Miyajima Kazuhiko 
2. Miyajima 1982, p. 411. 
3. Yang 2017, p. 1235. 

  در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است. ۱۳۹۸. چاپ عکسی این اثر در سال ٤
 . ۱۳۹۷، بنگرید به دفتری بیشتر جنبش اسماعیلیان ۀبرای مطالع. ٥

6. Eva Orthmann 
7. Petra Schmidl 



 

  

۴٠ 

ای  های خود نکته اورتمن و اشمیدل در بررسی

کنند. در  بسیار مهم در ارتباط با بحث ما مطرح می

جداول بر اســاس  -  ٨ا ت ١به ویژه مقاالت  - کتاب 

میــانی اقلــیم  ۀدرجــه، نقطــ ٣٦عرض جغرافیــایی 

چهارم اســت. همچنــین ممکــن اســت مطــابق بــا 

اصــلی اســماعیلیان نــزاری،  ۀعرض المــوت، قلعــ

هــای فارســی  باشد که عرض جغرافیایی آن در زیج

 دادهدقیقه  ٢١درجه و  ٣٦) زیج ایلخانی(از جمله 

، دســتورالمنجمیندو منبــع اصــلی در . ١شده است

زیــج ) و ق٣١٧د بتــانی ( ۀنوشــت زیج صــابی یعنی

 ٣٦نیــز عــرض جغرافیــایی  ،کوشــیار ۀنوشت جامع

. در کنــار ایــن دو زیــج، بخــش ٢اســت آمدهدرجه 

قــانون  ر پایــۀنجــومی ایــن اثــر تــا حــد زیــادی بــ

 صـــورالکواکببیرونـــی و همچنـــین  ٣مســعودی

قــانون بیرونــی در کنــار  ۀآثارالباقیــممکن است از . در بخش تاریخی نیز، است ٥کوشیار مدخلو  ٤صوفی

با آثــار ذکــر شــده در  دستورالمنجمینپوشانی قابل توجهی که بین منابع  هم ٦استفاده شده باشد. مسعودی

 ها در دادو وجود دارد قابل تأمل است. غربی ۀرصدخان های فهرست کتاب
که ذکر شــد، یــانو  چنانشود.  می مربوطهای قابل توجه این اثر به کشف یانو  یکی دیگر از ویژگی

و  فینیزیــج ســنُج  - و دو اثــر نجــومی قــانون مســعودینزدیک جدول تعدیل اول عطارد را در  ۀرابط

نشان داد. با توجــه بــه ایــن نکتــه کــه  است چین تهیه شده در یوانزمان سلسلۀ که در -  لی هوی هوی

 ۀمفقــود ۀ) می تواند حلقــدستورین اثر(است، ا دستورالمنجمینیکی از منابع اصلی  قانون مسعودی

الحلــق  . در اینجا برای ردیابی مســیر انتقــال علــم نجــوم، دوبــاره بــه ذاتباشدارتباط الموت و دادو 

 پردازم. الدین می جمال

                                                       
  Kennedy & Kennedy 1987. بسنجید با ١

2. Orthmann and Schmidl 2017, p. 29. 
، ۱۳۹۸، سال هشتم، بهار و تابستان میراث علمی، در »و دستنوشتۀ آن دستورالمنجمینخاستگاه و تاریخچۀ «برای ترجمۀ فارسی بنگرید به 

  .۹۱-۷۲، ص ۱۵شمارۀ 
 برگ. ٣

ً
  .Karīmī Zanjānī Aṣl 2010, p. 228؛ Schmidl 2017, p. 40 ر؛۱۲۸ر، ۱۲۰ر، ۱۱۶ر، ۲۲های  دستورالمنجمین، مثال

 برگدستورالمنجمین. ٤
ً
  .Karīmī Zanjānī Aṣl 2010, p. 228 ر؛۱۶۹  ، مثال

 برگدستورالمنجمین. ٥
ً
  .Orthmann 2017, pp. 80-81؛ Yano 1997, pp. 138-142 ر؛۲۳۹-پ۲۳۸های  ، مثال

6. Karīmī Zanjānī Aṣl 2013, pp. 48–49. 
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تــاریخ کتــاب  ۀ) ، نویســندق٦٨٢- ٦٢٣( معــروف اســت کــه عــالء الــدین عطاملــک جــوینی

المــوت را از  ۀمعــروف قلعــ ۀکتابخانــ  ارهای نجومیها و ابز در زمان سقوط الموت کتاب جهانگشا،

  :  ١نابودی نجات داد

 و فرمود، پسندیده را سخن آن کرد. پادشاه نتوان تضییع را الموت کتب نفایس که داشتم عرضه

ــِرُج « مثال  بر کتب نفایس و مصاحف از یافتم رفتم و آنچه آن ۀبه مطالع تا راند اشارت
ْ

َحــيَّ  ُیخ
ْ
 ال

ِت  ِمَن  َمیِّ
ْ
 و نصــفی و تــامّ  هــای اســطرالب و الحلق ذات و کرسی از رصد آالت و آوردم رونیب ،»ال

الت     .برگرفتم بود، موجود که دیگر آ

نــزاری در  ۀ اســماعیلیانیافتــه از قلعــ نجــات هــای، در بــین ابزارآمده اســت بندکه در این  چنان

تــوان نتیجــه گرفــت کــه  ، میموجــودشــواهد  بنــدی . با جمــعداشتالحلق وجود  الموت، یک ذات

درجه در الموت طراحی شده است. پــس از ســقوط  ٣٦الدین با عرض جغرافیایی  الحلق جمال ذات

نجــومی  هــایابزار«الدین  که جمالق) ٦٦٥م (١٢٦٧از  پیشو  - ق)٦٥٤م (١٢٥٦ الموت در سال

قــانون ز جملــه ، ا»المــوت ۀمجموعــ« ۀالحلق همــراه بــا بقیــ ذات - را به قوبالی تقدیم کرد » غربی

بیرونی و برخــی ابزارهــای  ۀآثارالباقیصوفی و شاید  صورالکواکبکوشیار،  مدخلبیرونی،  مسعودی

 شده است.  بردهنجومی به دربار یوان 
از زمان حضور در دادو به مجموعــه دسترســی  شایدکه - الدین  توسط جمال» الموت ۀمجموع«

هــم د. به عنوان یک فرض جایگزین، این احتمــال ش دادو نگهداری می ۀدر رصدخان -  بودپیدا کرده 

کــه اشــاره شــد، توصــیف  چنــانالدین در الموت نیــز فعالیــت داشــته اســت. البتــه  که جمال هست

 توان شاهدی در مقابل این فرض دانست: الدین را می رشیدالدین از جمال
بنا کند. فرمود  ونیدر عهد هما یآن کرد که رصد یقاآن) اقتضا و(منگ و همت بلند او یعال أیر

اعمال آن  بــر  ینماید، و بعض امیبه آن مهم ق یالبخار یدیمحمد طاهر بن محمد الز نیالد تا جمال

  ایشان مشتبه بود. 

قاآن به وقت وداع برادر فرمــوده  و. منگیو صیت فضایل خواجه نصیر الدین چون باد جهان پیما

؛ و در آن وقت چون فرست نجایا[را]  نیالد ریبود که چون قالع مالحده مستخلص شد، خواجه نص

) مشغول بود و از تختگاه دور، هوالگو خــان فرمــود تــا نی(جنوب چی قاآن به فتح ممالک منز ومنگ

 صد بندد.ر جا نیهم ا
منگوقــاآن بــه بــرادرش هوالگــو دســتور لشکرکشــی بــه  وقتــی فضل الله رشیدالدین روایتطبق 

                                                       
است، با ارجاع به  بوده ریخواجه نص گانسندیاز نو یکیدهد  یاحتمال م جهانگشا خیتارمتعدد  یها فیا استدالل به تألب، یتأجر یهاد. ١

  که نیا
ً
 ,Jorati, 2014, pp. 103). کرده است یالموت را پس از سقوط قلعه بررس ۀبوده است که کتابخان یطوس ینیجو یجاه ب احتماال

135–136) 
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بود کــه منجــر بــه   دربار وی بوده است و همین لشگرکشیالدین در  جمال ،های غربی را داد سرزمین

الــدین پــس از ســقوط اســماعیلیان  کــه جمال نظــربــا ایــن  بنــدنابودی اسماعیلیان نزاری شد. ایــن 

 الحلق خود را که در الموت طراحی شده بود، به چین آورد مطابقت ندارد. ذات

  گیری: از الموت تا دادو نتیجه
کــه نقــش  شــده مطــرحاز الموت تــا دادو در انتقــال علــوم نجــوم  ای حاضر مسیر ناشناخته ۀدر مقال

المــوت بــا خواجــه نصــیر  ۀالدین در آن کلیدی است. این احتمــال وجــود دارد کــه او در قلعــ جمال

وی به قوبالی نیز با توجه به اینکه برای عــرض  از سویالحلق تقدیم شده  کرده باشد. ذات همکاری

شاید در آن دوره طراحی شده باشد و پس است طراحی شده  - عرض الموت  – درجه  ٣٦ جغرافیایی

شــامل » المــوت ۀمجموعــ«، ق)٦٥٤م (١٢٥٦ ســقوط المــوت در ســال - از کمــی پــیشیــا  - از 

 در دادو بوده باشد و  . چه جماله باشدابریشم مغول به دادو آمد ۀالحلق در امتداد جاد ذات
ً
الدین قبال

الــدین بــه جمــع  موت آمده باشد، احتماال این مجموعــه تــاثیر مثبتــی در ورود جمالچه او نیز از ال

 داشته است. ق)٦٥٨م (١٢٦٠اطرافیان قوبالی قبل از به سلطنت رسیدنش در
 ۀبه ماهیت تبادالت بــین فرهنگــی در اوراســیای تحــت ســلطهم های این بحث نگاه جدیدی  یافته

به ویژه در قلمــرو ایلخانیــان  -امپراتوری مغول  ۀ. دوراردد هشتم هجریو  هفتمهای  مغول در طول قرن

های اساسی شــد  نجوم قلمداد می شود که در آن نجوم بطلمیوسی دستخوش نوآوری» عصر طالیی« -

 به انقالب کوپرنیکی (
ً
در  ٢منجــر شــد. ١) و مدل خورشید مرکــزیم١٥٤٣-١٤٤٣و نتایج آن مستقیما

 ۀعلوم ریاضی و نجوم به ویژه توسط محققان فعــال در رصــدخان ۀجدید زیادی در زمین آثاراین شرایط، 

الدین شــد. در مراغــه، نصــیر تــألیف -به عنوان یکی از مراکز مهم فکری اوراسیا در زمان مغول -مراغه 

و بــه تحریــر و بازنویســی آثــار  نگاشــترا  ةفی العلــم الهیئــ ةالتذکرو  زیج ایلخانی چونآثاری  طوسی

 .٣بطلمیوس پرداخت مجسطیاقلیدس و اصول های علوم ریاضی و نجوم از جمله  قدیمی در زمینه
بزرگ مراغه و دادو در اوراسیا، فرض تبادل دانش نجوم بــین ایــن دو  ۀمانی فعالیت دو رصدخان ز هم

فردی که از جهان اسالم مهاجرت کــرد و عنوان  هالدین ب . با این حال، جمالکند را تقویت میرصدخانه 

مکتــب «الدین بــه  مراغه داشت. جمال ۀبا رصدخان بسیار کمی ارتباط بوددادو  ۀرصدخان رئیسزمانی 

                                                       
1. Saliba 1994 

های جدید و  به نجوم خورشیدمرکز کوپرنیکی منجر شد. البته کوپرنیک از الگو» مستقیما«توان گفت دستاوردهای نجوم مراغه  . نمی٢
 «های منجمان مراغه برای حل اشکاالت هیئت افالک استفاده کرد ولی این  راه

ً
ربطی به خورشید مرکز بودن الگوهای او » مستقیما

  م._: فصل سوم. ۱۳۹۵، تهران: نشر سینا، یینایم یها رهیداامیرمحمد گمینی، و  Saliba 1994نداشت. در این زمینه بنگرید به 
 یتقر یطوس. ۱۳۷۸. معصومی همدانی، ٣

ً
 یبه بازنگر مراغه ۀدر رصدخانکرده بود ولی الموت کامل  ۀ اقامتش دردر دوررا  رهایتحر ۀهم با

جا را ترک گفته و به  از سقوط آن پیش یو زیرادست آمده از الموت وجود ندارد ه در متون ب یطوس یرهایالبته تحر ها ادامه داد. آن
  .خدمت هالکو درآمده بود
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  -ای که  تعلق نداشت و متون نجومی» مراغه
ً
» آخــرین«بــه دربــار یــوان ارســال شــد  -توسط وی بعضا

کــه متــأثر از اصــول  فرهنگی نیــز بیشــتر از ایــن بینمراغه نبودند. تبادالت  ۀمتون تولید شده در رصدخان

  بود.  ارتباطات شخصی شکل گرفته ۀبه واسط ،دربار در سراسر قلمرو حکومت باشد ۀدهند انسجام
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