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مکتب مراغه و تأثیر آن بر علم پس از مغول 

  ١در جهان اسالم

 ٢توفیق حیدرزاده
 ٣بخش مهدی نوروزیترجمۀ 

علــم و فلســفه در اســالم اســت کــه  خیدر تار ییها تی) از شخصق٦٧٢- ٥٩٧( یطوس نیرالدینص

او در منــابع مختلــف  راتیو تــأث ی،شناس کتاب ،نامه یزندگ .است شدهمطالعه  زیادو آثار او  یزندگ

) پــس از فــتح مغــول موضــوع یاســالم اتیــالهفلسفه و کــالم ( زیدر مورد علم و ن که موجود است

 - یعلمــ یها تیو تداوم فعال ایاو در اح ریبحث در مورد تأث یبوده است. اما برا پرشماریمطالعات 

الزم اســت نکــات  ه،یهمســا یو کشــورها رانیدر عصر پس از مغول در ا - و نجوم اتیاضیر ژهیو به

  .بپردازیمآن  لفاو در مراحل مخت یو سپس به دستاوردها نیمرا مرور ک یو یمهم زندگ

و  یاســیس یدادهایــکــرد کــه بــر اســاس رو میتقســ زیمتما ۀتوان به سه دور یرا م یطوس یزندگ

را  یطوســ یسال از زنــدگ یاول که حدود س ۀشکل گرفت. دور هفتم هجریدر قرن  رانیا یاجتماع

ک یــنزد( در طــوس ق٥٩٧در ســال  ی. طوسستاو یو سفرها هیاول التیشامل تحص رد،یگ یدربرم

آموخــت.  یمحل یخود را نزد پدر و علما یۀاول التیآمد و تحص ایبه دن رانیدر شمال شرق ا )مشهد

 ۀرفــت. قبــل از حملــ شــابوریبــه ن یفلسفه و پزشــک ۀدر رشت لیتحص یپس از حدود پانزده سال برا

در آنجــا  البغــداد و موصــل ســفر کــرد و حــدود ده ســ ،ی، بــه رق۶۱۸در ســال  شــابوریبه ن یزچنگ

مصــادف  یطوســ یاول زندگ ۀ. سه دهرا به انجام رسانددر فلسفه، کالم و نجوم  یلیتکم التیتحص

 یهــا یخراســان بــود. نــاآرام ژهیــو بــه یاســالم یها نیسرزم خیتار یها دوره نیتر از پرتالطم یکیا ب

 یمحلــ یهــا (که با جنگ انشاهیخوارزم ۀ)، ظهور سلسلق٥٩٠( انیپس از سقوط سلجوق یاسیس

 یشــهرها ۀمغــوالن در ادار ینــاتوان ناشــی از ینظم بی، و بعدها، ق٦١٥مغول در  ۀبود)، حمل ههمرا

 ست از:ا ای این مقاله ترجمه .١
Heidarzadeh, Tofigh, “The Marāgheh School and Its Impact on Post-Mongol Science in the Islamic World”, Iran 

after the Mongols: The Idea of Iran, London: I.B. TAURIS, 2019, pp. 143-158. 
 tofigh.heidarzadeh@ucr.eduدانشگاه کالیفرنیا، ریورساید،  .٢
payamashu@gmail.comپژوهشگر آزاد،  .٣



 

 

٧۵ 

تأث
و 

ه 
اغ

مر
ب 

کت
م

 ری
الم

س
ن ا

ها
ج

ر 
 د

ول
مغ

ز 
س ا

م پ
عل

ر 
ن ب

آ
 

نشــان  هفــتم هجــریو آغــاز قــرن  ششــمقــرن  یانیــپا یها را در سال رانیا خیتار یشده، همگفتح 

 نیــدر ا یکــه طوســ ینجــوم یمانند رصدها گرید یعلم های تیفعال ای ها نوشتهاز دهد. اگرچه  یم

شهرت داشت که در بازگشت به خراسان در سال  یا اما او به اندازه ،اطالعیم باشد بیانجام داده  هدور

رهبــر (محتشــم)  ،منصــور ین بــن ابــاعبــدالرحم نیرالداصن تیپس از آن از حما یاندک ای ق٦٢٤

  قهستان برخوردار شد. یانلیاسماع

 زدهیحدود ســ یشود. طوس یآغاز م انیلیبه اسماع وستنیزمان با پ نیاز ا یطوس یدوم زندگ ۀدور

 ق۶۴۴) گذراند. ســپس در ســال شد محسوب میعالم  یمحتشم (که خود فرد نیسال را با ناصرالد

 ۀدور نیــدر ا ینقــل مکــان کــرد. طوســ رانیــدر شــمال اواقع  ،در الموت انیلیاسماع یمرکز قلعۀبه 

 حدود
ً
 ،ســوم ۀ. سرانجام در دورنگاشترا فلسفه و اخالق  ،یاضیساله اکثر آثار خود در علوم ر یس ا

 انیــو تــا پا وســتیخــان پکوهالبــه  ق۶۵۶پنجاه و هفت ساله پس از سقوط الموت در سال  یطوس

موفــق  بــار نیــمغول حفظ کرد. او ا شاهان اعظمسمت خود را به عنوان مشاور  ق۶۷۲عمر در سال 

تــذکره الو اثر بزرگ خود در نجــوم یعنــی کرد  لیرا تکم یلخانیا جیزمراغه شد،  ۀرصدخان سیبه تأس

  نوشت.  یرا به عرب هیئهعلم ال یف

دوم،  ی؛اضــیعلــوم ر جیکــرد: اول، آمــوزش و تــرو میتقســ حوزهسه  بهتوان  یبر علم را م یطوس ریتأث

 .هیئت او در حل مسائل یاتینقش ح ای یمرکز نیزم یشناس هانیک ینظر یسوم، بررس و ی؛نجوم رصد

 اضیو آموزش علوم ر طوس

شــامل  نیــزو  ،آنهــا ریو تفاســ یاز متــون اصــل یبــیو نجــوم ترک اتیاضیدر مورد ر یطوس یها نوشته

 شــتریو ب وس،یــبطلم مجســطیتــا  دسیــاقل اصــولدر مورد متــون موجــود، از  یحیتوض یها نوشته

شــد. مــی مطالعــه  مجســطیو  اصــول نیبــ است که به طور سنتی» متوسطات« ای میانی یها کتاب

را  هــا هــم مطالعــۀ آن ات،یاضیکاربرپسند در ر یو فارس یاز متون عرب یا مجموعه تدوینبا  یطوس

پــس از  رانیــدر ا یاضــیمطالعــات ر یدرســ ۀبرنام یبرا یچارچوب و همداد،  رواجدر مدارس  یحت

 یاسالم یها نیسرزم یشرق یها به بخش هشتم هجریتا قرن  یطوس یاضیمغول فراهم کرد. آثار ر

ســمرقند) بــه  ۀرصــدخان ژهیو (بــه یرانــیا یمراکز فرهنگــ نیب یتبادل علم قیو بعدها از طر افتی راه

 ی نوپــایدر امپراتــور یاضــیو آموزش علــوم ر جیدر ترو یقیعم ریتأث ی. طوسدیرس یمدارس عثمان

  داشت. یعثمان

در  یو ل،حــا نیــرا مطالعــه کــرده اســت. بــا ا یچه متون تحصیلدر دوران  یطوس ستیمعلوم ن

 تــوان یمــ ١کرده است. ییابراز نارضا یاضیاز متون ر یتعداد یمحتوا ابهاماتخود از  آثاراز  یبرخ

                                                       
  .۳۶۵-۳۶۰، ص ۱۳۵۵، تهران، فرهنگ ایران، احوال و آثار ... محمد بن محمد بن الحسن الطوسیمدرس رضوی، محمدتقی،  .١
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 های آنهــا دسترســی داشــته اســت. به کتابخانه ان،یلیاسماع دستگاهحدس زد که در طول اقامتش در 

 پس از ن یطوس
ً
 یهــا اشــتباهات ترجمــه حیحگرفت بــا تصــ می)، تصمقل مکان به الموت(احتماال

در  متعــارفیخــود، متــون  دیــجد آوردن نظــراتموارد با  یو در برخ یحیتوض مطالبافزودن  ه،یاول

َکــر تحریــر خــود از ۀدر مقدم ی. اگرچه طوسپدید آورد یاضیعلوم ر
ُ
 یبــرا اش منالئــوس از برنامــه ا

 یدق جهیکند، اما نت یصحبت م متوسطات یها از کتاب تحریرهایی
ً
مطابقــت  متوســطاتبا ســنت  قا

: تحریرهایش یکسان عمل نکــرد طرحدر  یطوس ١نشان داده است یهمدان یکه معصوم  چنانندارد. 

 یکــه کتــابرا  یموســ وبنــ کتاب معرفة مســاحة االشــکال البســیطة والکریــةمانند  یسو، متون کیاز 

در  یدیــمــتن مف گــر،ید یاز ســوافزود و  آمد یبه حساب نم مجسطیاز  شیپ عهمطال یبرا یضرور

د وجــو نکــرد. بــا فراهمباشد، کرده  دایدانشمندان مسلمان پ یاضیدر آموزش ر یجبر که نقش اساس

پس از  اتیاضیر عۀدر مطال یمتون آموزش ۀمجموع نیتر به گسترده یطوس یها تحریر ۀ، مجموعنیا

 یاهــ شــرح زیها و ن کتاب نیموجود از ا یها به تعداد نسخه توان ی، ممثال نشد. به عنوا لیمغول تبد

اشــاره  دوازدهــم هجــریاخــر قــرن تا او تیو سانسکر یترک ،یها به فارس آن ۀها و ترجم متعدد بر آن

قــرن  میانــۀتــا  هــا آن یچــاپ یها و هند، نسخه یاسالم یکشورها بهچاپ  نیماش ورودکرد. پس از 

 ۀجــینت یاضــیاز متــون ر یطوس تحریرهای عمومی تیمحبوب .شود نیز مشاهده می سیزدهم هجری

بــود کــه  یمتــون یســیســبک او در بازنو ۀجینبود، بلکه نت اتیاضیدر ر یطوس عیبد مطالبو  نظرات

را بــا  بلکــه آنهــا ،ترجمه نکرده یونانمتن اصلی یآن متون را از  یها قبل ترجمه شده بودند. طوس قرن

 یهــا از جملــه روش ،یحیاشــتباهات، افــزودن نکــات توضــ حیتصح ف،مختل یها ترجمه ۀسیمقا

 یکه مستق ییها حل مسئله، و حذف بخش ایمحاسبه  دیجد
ً
 یســیموضوع مــرتبط نبودنــد، بازنوبه  ما

 پدیــد آوردرا  یاضــیمتون ر ۀروز شد شده و به حیمختصر، تصح یها کرد. به طور خالصه، او نسخه

  . بودندمناسب  یو عمل یزشآمو کاربرد یکه برا

. یدســیاقلنا ۀ: مثلثــات و هندســافــتی نــهیدر دو زم توان یرا م اتیاضیدر ر یامروزه سهم طوس

ای مــورد اســتفاده قــرار  را پرورانده و به طور گسترده مثلثات یمنجمان اسالم ،یزمان طوس تااگرچه 

کرد و آن را به عنــوان  فراهم یو کرو مسطحهمثلثات  رمنظم د یبود که متن یطوس نیا داده بودند، اما

 یۀاثبــات قضــ یبــرا یطوســ یابتکار روش ن،یکرد. عالوه بر ا عرضهمطالعه  یمستقل برا یموضوع

 قــرن هجــدهم لیــترجمــه و در اوا ینــیبه الت م۱۵۹۴در سال  - موضوع توازیاصل  - دسیپنجم اقل

  شد.  ٢یرکسا یوانوج یدسیاقلنا ۀشروع هندس ۀ، نقطمیالدی

                                                       
نشر دانشگاهی، مرکز ، تهران، ، به کوشش نصرالله پورجوادی و ژیوا وسلدانشمند طوس، »استاد بشر«معصومی همدانی، حسین،  .١

  .۲۶- ۲۴، ص ۱۳۷۵
2. Giovanni Saccheri 
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   نجوم یو رصدها طوس
رصــدی  ،انیلیبــه اســماع وســتنیاز پ پــس ایــ پــیش یطوس ی وجود ندارد که نشان دهدگزارش چیه

ســه دهــه خــدمت در دربــار طی  ی. اگرچه طوسجام داده باشدنجومی یا مربوط به احکام نجومی ان

 یبرا یدال بر تالش و یمدرک چی، هنگاشته است ینجوماحکام و  یمتون نجوم یتعداد یانلیاسماع

مشــخص نیســت کــه آیــا  .ســتیدر دست ن یرصد طرحیدر  شمشارکت ایدر آنجا  انهرصدخ جادیا

 نیدالدیرشــخواجــه حــال،  نیبا ا عالقه بوده است یا حامیان اسماعیلی او. خود او به این موضوع بی

گاه بود و قبــل از لشکرکشــ ی) از تخصص طوسق۶۵۷ - ۶۰۵خان (منگود که نویس یم همدانی  یآ

اگــر گفتــۀ  ١بسازد. یا بفرستد تا رصدخانه قروم قرهرا به  یاز برادرش خواست که طوس رانیبه ا هالکو

(حــداقل)  نیبــ یو فرهنگــ یرا در مورد مبادالت فکر یمهم اریبس قتیحق رشیدالدین درست باشد

کــه  یاحتمــال یهــا تیمحــدود رغمیــکنــد. عل یهمجــوار آن آشــکار مــ یهــا نیخراســان و ســرزم

  وضــع کــرده بودنــد، - دیگــر افــراددر ارتبــاط بــا  ســاکنان قلعــه بــرای ژهیــو بــه - انیلیاسماع
ً
 ظــاهرا

در خــارج از اقامتگــاه مســتحکم او  شقابل توجه بوده کــه اخبــار چنان یطوس ینجوم یدستاوردها

 ریاخبار مربــوط بــه ســا ای - یطوس ۀرسال ایکتاب  کدام منتشر شده است. اما آن دستاوردها چه بود؟

  ؟بود دهیخان رسنگوبه دربار م - او ینجوماحکام و  ینجوم یها تیفعال

 طــی یطوســ ینجــوم ۀنوشــت نیاولــ ،ی)، بــه فارســق۶۳۲(ح  هیــنیمع ۀرســال ادیــبه احتمــال ز

ماننــد  - یاضــیدر علــوم ر یطوســ یاصــل یها حال، نوشــته نیاست. با ا انیلیبا اسماع اش همراهی

 ی، تقرق۶۴۵پس از سال  - )یبه زبان عرب یاو (همگ دیگر تحریرهایو  مجسطی ریتحر
ً
پنج ســال  با

 یها ســال نیبــ تحریرهــایشه مــورد از کم نُ  . دستاندنوشته شدهخان،  نگوقبل از به تخت نشستن م

هــا در  کتــاب نیــاز ا ییهــا نسخه ای. آدیرس انیبه پا ،الموت بود قلعۀ در یکه طوس ق۶۵۳تا  ق۶۵۱

 کوتاه
ً
 قروم قرهآنها را به  ای، آبود نی؟ و اگر چنرسید می یانلیاسماع یها خارج از قلعه به یمدت نسبتا

 تیــبردن بــه اهم یدر پ ی،اضیو متخصص در نجوم ر یبا تسلط به زبان عرب یدانشمندان ایبردند؟ آ

  اند؟ آن نقش داشته ۀسندیو نو مجسطی ریتحر اثری چون
 یبــا نجــوم اســالم ق۶۱۷ ۀغــرب در اواخــر دهــبــه  زیچنگ یها پس از لشکرکش اگرچه مغول

 ز
ً
نجــوم «بــه آن آنچه  هآنها ب یواقع جهاما تو، ه بودند) آشنا شدیاسالم یها میها و تقو جی(عمدتا

 ،»یچ هلمک یسیع« - جد منگو خان - خان وکیآغاز شد. در زمان گ رترید اریبس گفتند می» یغرب
 یال، در زمان سلطنت قوبق۶۵۹اما در سال  در آمد دربار خان خدمتبه  ا،یسغرب آ ی ازمنجم

بــا ایــن حــال بــه  شد. سیتأس یسیتحت نظارت ع ینجوم غرب ادارۀبود که  - منگو نیجانش - خان

                                                       
  .۶۷، ص ۱۹۵۷، باکو، فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان، ۳، ج جامع التواریخفضل الله، رشیدالدین،  .١
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رسد در دربار منگو خان هیچ منجمی که در ساخت رصدخانه متخصــص باشــد حضــور  نظر می
از  یتعــداد ه بــودتوانســت یبــود و حتــ عــالم یخان خــود فــرد منگو ن،یدالدیرش ۀبه گفت نداشت.

مغــول  یامپراتــور تختی(پا قروم قرهدر  ای رصدخانه تأسیس یبرا او را حل کند. دسیاقل یایقضا
 یبخــار یدیــمحمد بن طاهر بــن محمــد ز نیالد از جمالنخست )، هفتم هجریدر اواسط قرن 

 ١.کمــک خواســت، در این امر مهارت نداشــت یکاف ۀ) که به انداز»ژامالیدینگ« ینی(در منابع چ
 هالکــواز بــرادرش  منگــو ٢»چون بــرق و بــاد همــه جــا را در نوردیــده بــود یشهرت طوس« چون

 بفرستد. قروم قرهرا به  یت تا طوسخواس
 یاز رفتن به الموت، تقر شیپ مشهور شده بود. اما یانلیاسماع های قلعهدر خارج از  یطوس

ً
تمــام  بــا

در  ،یاضــیعلــوم ر ی) بــه جــاهینیمشکالت مع حلو شرح مختصر آن با عنوان  هینیمعاو (بجز  فاتیتأل
اطــالع  یطوســ یاضــیر یها بود. پس دانشمندان چگونه از مهارت رهیاخالق، منطق، کالم، فلسفه وغ

از دوران  علمــا ریو ســا یطوس نیب یبود؟ اگرچه مکاتبات کم یطوس یارتباط شخص قیداشتند؟ از طر
 یاســتحکامات از انیلیاســماع نیبــ یتبادالت اجتماع زانیم باقی مانده است اما در مجموع یانلیاسماع

 یانلیاســماعت (مبلغین مذهبی) دعا ای. آستیدژ با خارج چندان شناخته شده ن مونیم ایمانند الموت 
 ایــآ دانســتند؟ مــی خــود یغــیتبل فیوظــا وجــزرا  آنان یفکر یو دستاوردها یلیاسماعی علما شیستا

 اتیــکــه از جزئ یکرد که شهرت او را گسترش دادند؟ در حال تیترب یشاگردان یاضیدر علوم ر یطوس
در  طوســی ادیــاحتمــال ز بــهدهــد کــه  یاسناد موجود نشان مــ ست،یدر دست ن یمبادالت اطالع نیا

 را داشته است. آنجاخارج از  دانشمندانبا  نگاری نامه امکانالموت،  ی اقامت درها سال
 ش در احکــامو مــتکلم، بــه خــاطر دانشــ دانیاضیر لسوف،یعالوه بر شهرتش به عنوان ف یطوس

ی ها هیاز توصــ ییهــا گزارش نــه،یزم نیــکتــاب در ا چنــد فی. عالوه بــر تــألشهرت داشت زینجوم ن
دژ برادر خورشــاه در برای  یوجود دارد. او حت یلخانیو ا یلیاسماع انیبه فرمانروا یطوس بینانۀ طالع

 در همان زمان سربلم
ً
). ۶۳۲ رجــب ۱۲(در  ای تــدوین کــرد ، زایچــهدیکه به المــوت رســ یاحتماال

 قــادر ۀاراد نیب ترتیب اجرام سماوی،و  ینجوم باطنی بروج ریتفس قی، از طرمیتسل ۀروضدر  یطوس
ظهور شــارعی و زمان  خیانسان، بلکه تار کالبد تکویننه تنها در  ی،و امور انسان کائنات نظممتعال، 
او به شهرت کنار  ، درنجوم احکام علم در یشهرت طوس نی. اکند ارتباط برقرار می یامبریپ یا بعثت
حکــومتی هــر  یارزشمند برا یا هیاو را به سرما ه،یلیاسماع یدر خدمت امرا میو حک لسوفیعنوان ف

در هــر عالقــه داشــتند و  ینــیب مغول که به طــالع انیفرمانروا یاتوانست بر یم ی. طوسکرد تبدیل می
  ٣باشد. ینجوم ی احکامها هیتوص یبرا ارزشمندیمنبع بستند،  ای آن را به کار می زمینه

                                                       
  همان .١
  همان .٢
 . ممیراث علمیدر همین شمارۀ » از الموت تا پکن«. برای توضیحات بیشتر، بنگرید به مقالۀ ٣
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 ان،یلیاســماع در کنــاردر طــول اقــامتش  ی طوســینجوم رصدهایدر مورد  یگزارش ز نبودا دیبا

 به جای انجام فعالیت عملی نجومی [یا نجــوم رصــدی]، بیشــتر در نجوم یکه شهرت طوس میریبپذ

 دانش نجوم یاضیدر علوم ر یشها نوشته لیبه دل
ً
کیــد مــن بــر ایــن او) بــوده اســت.  ی(و احتماال تأ

  کهآن روست  موضوع از
ً
رصــدگر  کیــبــه عنــوان  یطوس ینترنتیو منابع ا اتیاز نشر یدر برخ اخیرا

 منجم یطوس اگر شده است. یمعرف دست چیره
ً
  یواقعا

ً
 کــویت ایــ بتــانی بــود (ماننــد یرصــدصــرفا

خــود از  رصــدهایثبــت  یبــرا یادیز یها فرصت یانلیاسماعهمراهی با  یها براهه)، در طول سال

در  نجــومی الزم یهــا مشخصــهاز  یتعــداد یریــگ انــدازه ایــ ،ینجــوماحکام و  ینجوم یدادهایرو

دار درخشــان  چهار دنباله کم دست، ق۶۵۶تا  ۶۲۷داشت. از سال  یقبل رصدها و الگوهای شیپاال

کامــل، و  ایــ یجزئ یگرفتگ از دوازده ماه شیب ١گزارش شد؛ یو ژاپن ییاروپا ،ینیتوسط رصدگران چ

 یدادهایــاز رو یادیــ. تعــداد زه استقابل مشاهده بود رانیدر ا ،یگرفتگدیخورش یکی دو نیهمچن

 باشند ینجوم رصدهایند موضوع ستتوان یم رجعی کهو حرکات  ها مقارنه ها، کشیدگیمانند  گر،ید

و  ینجــوم یهــا دهیــپد نیرسم نبود کــه چنــ یمنجمان اسالم انیکه در م وجود داشت و علیرغم این

مشــابه از  رویدادهایدر مورد  یادیز یها گزارش بیاورند، اماخود  تعارفم یها را در کتاب احکامی

در زمــرۀ آن  یطوســکه یــا رسد  یبه نظر م .وجود دارد دادند کار رصدی انجام میکه  منجمانی یسو

 یرصــد یهــا و او را در مورد مهارت دهیرس منگوکه به  ییها گزارش میریبپذ دیبا اینبوده،  رصدگران

 است. دهیمتقاعد کرده، به دست ما نرس یطوس
 یرصــدها تیــماه نیبــزیادی اما تفاوت  نیز اشتغال داشت ینیب طالعبه  یطوس میدیکه د چنان

 یطوس شایدرصدخانه انجام شود، وجود دارد.  سیقبل و بعد از تأس دیکه با ییو رصدها طالع بینانه

 هرگــز فرصــت  سیبه تأس لیتما یانلیزمان حضور در دربار اسماع از
ً
رصدخانه داشــت، امــا ظــاهرا

نویســد کــه طوســی در  مــیمغوالن،  عصر ی همرانیمورخ ا ،ینینکرد. عطاملک جو دایتحقق آن را پ

 الحلق ذاتحال، بجز  نیبا ا ٢.الحلق را از نابودی نجات داد الموت ابزارهایی مانند اسطرالب و ذات

چنــدان دقیــق  ها اسطرالب ای نجومی به کار آید،ای که دارد در رصده بسته به اندازه که ممکن است

  .به کار روندای  نیستند که به عنوان ابزار رصدخانه

را متقاعد کرد کــه رصــدخانه خان هالکوکه  بود یطوس نیا دیگو یم اتیالوف واتفابن شاکر در 

پاســخ داد  یرصدخانه سؤال کرد و طوســ یایدر مورد مزا یاز طوس هالکوابن شاکر،  ۀبسازد. به گفت

 یکــرد. طوســ ینــیب شیرا پ ندهیآ یدادهایتوان رو یمآید  که از رصدخانه به دست می یاطالعات با که

                                                       
  آمدند، احکامیان بیشتر از منجمان به آنها توجه داشتند. هایی مربوط به هواشناسی به شمار می دارها پدیده چون دنباله .١
، ص ۱۳۸۶حمد قزوینی، تهران، انتشارات هرمس، چاپ اول، ، به کوشش متاریخ جهانگشای جوینیجوینی، عالءالدین عطاملک،  .٢

۸۴۵.  
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ســپاهیان در  دیباعــث تــرس شــد هولناک آن یاانداختند و صد یرا از بلند حمامیدستور داد تشت 

کــه پــس از  آمده اســتهم  وصافتاریخ در  ١.دیاز آن خبر داشت، نترس هالکو چونشد. اما  هالکو

اســت کــه  دیــحــال، بع نیــبا ا ٢داد. هالکورا به  یا ساخت رصدخانه شنهادیپ یسقوط بغداد، طوس

بــوده ناآشــنا  ینیب بــا طــالع - که برآمده از فرهنگی بود که احکام نجومی در آن نهادینــه بــود - هالکو

 یبــرا بــرادرشر را از دســتو ینــیب رصدخانه و طالع تیکه او اهم میفرض کن میتوان یباشد. حداقل م

الــدین مــنجم (کــه بــه  حسامبا  هالکوبغداد،  ۀ. قبل از محاصردانست یم قروم قرهبه  یفرستادن طوس

ســقوط  پــس از ٣مشورت کرد. همراه شده بود) در مورد عواقب حمله به بغداد هالکودستور منگو با 

 یهــا کــه از نشــانه پیشــگوییبــه عنــوان  رایــرا اعدام کرد، ز شاه مانیسل فه،یمنجم خل هالکوبغداد، 

گاه بود یآسمان بــه  دیــبع اریبســ ،نتیجهدر  ٤.دشو میتسل که ارباب خود را متقاعد کند ه بودنتوانست ،آ

بــه خــاطر  آن هــم تنهــارا صــرف ســاختن رصــدخانه  یهنگفتــ ۀبودج نیچن هالکو که رسد نظر می

در هر دو نســخه  یو طوس خیالتوار جامعدر  نیالددیاختصاص داده باشد. رش یطوستشت  شیآزما

را بــه  هالکــو نیالددیداننــد. رشــ یم هالکو ونیمراغه را مد ۀرصدخان سیتأس یلخانیا جیز ۀاز مقدم

 عهــد م اوائــل (علــومومند به فلســفه و علــ عالقه ،کند که عاشق ساختن یم یمعرف ییعنوان فرمانروا

 
ً
 یاگریــمیک بــه مند و عالقه یدانشمندان به بحث در مورد علوم باستان مشوق)، یونانیباستان، عمدتا

ســاختن رصــدخانه، بــه  یرااو بــ ٥علــم اختصــاص داد. نیاندرکاران ا را به دست یمبلغ هنگفت بود و

کنــد و  افــتیرا در هالکودرصد از درآمد حاصل از تمام موقوفات در قلمرو  ۱۰اجازه داد که  یطوس

 هالکــوچه مقدار پول از  یداند که طوس یتنها خدا م« )نیدالدیپسر مؤی (عرض نیالد شمس ۀبه گفت

  ٦».کرده است افتیساختن رصدخانه در یبرا

 ایــبــود  هالکــو فکــر آن ازمراغــه چنــد ســؤال مطــرح شــود:  ۀرصدخان سیجا دارد در مورد تأس

 آماد یطوس ایبود، آ هالکو شنهادیپ نیاگر ا ؟یطوس
ً
 ایــبــود؟  یمــیعظ طــرح نینظارت بر چن ۀعمال

 گریدیکــ بــه داشتند و در زمــان مناســب نوین رصدهایبه  ازیدر مورد ن یمشابه یهانظر هردو اینکه

 یمــنجم رصــدیکی از آنهــا یــک بود، و  یطوس ای هالکو هرکدام از این دو، شنهادی؟ اگر پبرخوردند

 مهارت داشت،  نیز و رصد قیماهر بود که در ابزار دق
ً
 بــر  دیــه باجداول به دســت آمــدقاعدتا

ً
عمــدتا

را  یتیمــوقع تــوان مــینبــود،  یماهر یمنجم رصد ی. اگر طوسبود رصدهای جدید استوار میاساس 
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 گروهــیمجبور شد با  یدستور ساخت رصدخانه را داد و طوس یبه طوس هالکوکه در آن  کردتصور 

  کار کند. طرح نیا یاز متخصصان رو

است، از نظر  آمدهبه اختصار  هیو ثانو هیمراغه که در منابع اول ۀاز رصدخان یبردار و بهره ساخت

جهــات  یمراغــه از برخــ ۀدارد. رصــدخان یشــتریب یبه بررســ ازین یینها جیو نتا قیابزار دق ،یطراح

بــزرگ در دوران  اسیــرصدخانه در مق نیرصدخانه اول نینجوم است. ا خیدر کل تار رینظ یب ینهاد

در جهــان اســالم در دوران پــس از  یعلمــ یها تیاز فعال یدیموج جد ۀدهند نشان و بود شامدرنیپ

 یا ارهیســ ۀدیــچیپ یهــا هیــنظر ابــداعبرجسته در  یها تیمکان محل تجمع شخص نیمغول است. ا

 یازدهم هجــریشد که تا قرن  یگرید یها رصدخانه یبرا ییبود و الگو یوسیبطلمناو  یکیکپرنشیپ

  ساخته شد. ریصغ یایماوراءالنهر و آس ران،یدر ا

کــه در همــان  دیــگو ی، مــق۶۵۵ حجــۀ ذیپس از سقوط بغداد در  عیبا گزارش وقا نیالد دیرش

در  ١.بنــا کنــد یا دانــد، رصــدخانه یکه مناسب م یدستور داد که در هر مکان یبه طوس هالکوسال، 

 یو ســاخت رصــدخانه تقر دندیبه مراغه رس ق۶۵۶ رجب لیاوا
ً
 االول جمــادی ۴در  ،ده مــاه بعــد بــا

 یتقر - ق۶۵۷
ً
   زمستان سخت در منطقه آغاز شد. انیپس از پا با

 یبا ابزارهاهمراه مدت، دراز مناسب برای اقامت بزرگ و اسیمقاین در  یا رصدخانهبرپایی  فکر

 یهــا رصــدخانه ای از نمونه چی. هتازگی داشت ،کالس درسو  خانهکارکنان، کتاب یبرا ییفضا اد،یز

ده  یزمــان فاصلۀ. قابل قیاس نیست یدگیچیپ ای یاز نظر بزرگ راغهم ۀبا رصدخان ی دورۀ اسالمیقبل

رصدخانه و ســاخت  یطراح یبرا یمدت کوتاه ،و شروع ساخت رصدخانه هالکودستور  نیب ماهه

دســتور  افــتیپــس از در ایــداشــته  یطرحــ از قبل یکه طوس دانیم نمیرسد.  یآن به نظر م یابزارها

  :دیگو یم یلخانیا جیز ۀدر مقدم ی. طوسکرده است یرصدخانه را طراح ،هالکو

ها[ی] ملحدان بگرفت، من بندۀ کمترین نصــیر را کــه  ] والیتهالکودر آن وقت که [

از طوسم و به والیت ملحدان افتاده بودم، از آنجا بیرون آورد و رصد ستارگان فرمــود و 

مؤیدالــدین عرضــی کــه بــه دمشــق بــود، و دانســتند چــون  حکیمانی را که رصد مــی

فخرالدین مراغی که بــه موصــل بــود، و فخرالــدین اخالطــی کــه بــه تفلــیس بــود، و 

هــا بطلبیــد و زمــین مراغــه رصــد را  الدین و پسران که به قزوین بود، از آن والیت نجم

هــا ســاختند و بناهــا الیــق رصــد  اختیار کردند و به آن بندگی مشــغول شــدند و آلــت

هــا از بغــداد و موصــل و شــام و خراســان بیاوردنــد و در  د و بفرمود تــا کتــاببرآوردن

کردند بنهادند تا آن کار نسق و ترتیب نیکو یافت و آوازۀ ایــن کــار  موضعی که رصد می
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عظیم در جهان منتشر شد... پس در عهد بزرگوار ایشان، چنانکــه اشــارت آن پادشــاه 

مــن کــه کمتــرین  زیــج ایلخــانیصد نو ایــن بود، رصد ستارگان تمام شد و بنابر این ر

زادۀ جهــان اباقاخــان رســانیدم،  بندگان نصیرم بساختم و بــه بنــدگی پادشــاه و پادشــاه

امیدوارم که موافق رضای او باشد تا بــه دولــت او منجمــان بعــد از ایــن، از ایــن زیــج 

  باشد.آورند و نام ایشان تا هزاران سال در جهان باقی  ها بیرون  ها و طالع تقویم

 یهــا که در سال یلخانیا حقایق زیج کشف با عنوان ایلخانی جیزدر شرح  یشابورین نیالد نظام

  : گوید میشده است،  فیتأل ایلخانی جیزو پنج سال پس از اتمام  ی، حدود سق۷۰۸- ۷۰۷

کار رصد کاریست که جز به اشارت پادشاهان نتوان کرد، نه از بهر آنک در رصــد 

بسیار احتیاج است. چه اگر سبب همین بــودی کســانی کــه و آالت آن خراجات 

این معنی دانستندی با اصحاب اموال استعانت کردندی، اما دریــن کــار حضــور 

استادان کامل ماهر که آالت رصد را از قّوت به فعل توانند آورد احتیــاج اســت و 

بایــد تــا تمــام شــود، بــر حضــور بعضــی  چون کار بزرگ است و مدت بسیار می

ان اقتصار نتوان کرد، بلکه استادان آن عصر را واجب بود جمع کردن تــا هــر استاد

  ١یک صنعت خود را ظاهر گردانند.

از کارشناسان در مراغــه  یتعداد میدیکه د چنانشد.  تأمین هالکومنابع توسط  نیا ۀدر واقع، هم

و در ســال  دیرس انیبه پا ق۶۶۰تا سال  ابزارو ساخت  یگرد هم آمدند تا رصدخانه را بسازند. طراح

ســال  کیــ. اشــتزمان اصرار د نیدر کمتر رصدخانه لیدر سفر خود به مراغه بر تکم هالکو ق۶۶۲

 میتقــد هالکــو نیباقاخــان جانشــآبــه  یلخانیا جیز ق۶۷۰درگذشت و سرانجام در سال  هالکوبعد 

  درگذشت. یلخانیا جیز لیدو سال پس از تکم یشد. طوس

 
ً
، ایــن طــرحبــر  یدر طــول دوازده ســال نظــارت طوســ جیز اتو محاسب رصدها مسیر اما ظاهرا

 کوتاه یاز آثار نجوم یچندان هموار نبوده است. در تعداد
ً
 یلخــانیا جیزپس از  یکه در مدت نسبتا

 قئکشــف حقــا ۀدر مقدم یشابورین نیالد نظام .میابی یرا م جیزاین به  نقدها نخستین، ندشد داریپد

ه انجام نداد خودش را جیز یینها شیرایو یکه چون طوس دیگو یم یخود به طور ضمن یلخانیا جیز

 نیالــد شــمس ٢اصــالح نشــده باشــد. ،منتشر شــده ۀدر نسخ ی، ممکن است اشتباهات احتمالبود

علــی اصــول الرصــد  یالمحقــق الســلطان خــود بــا عنــوان جیــدر ز وابکنوی خواجه یمحمد بن عل
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 ست،یمراغه ن ۀانجام شده در رصدخان رصدهایفقط بر اساس  یلخانیا جیزکه  گوید می االیلخانی

در  تر قیــدق و دیــجد رصــدهایبــر اســاس  و آورده شــده بــود زین یمغرب جیزکه در  رصدهاییبلکه 

(حــدود  زیج جامع بوسعیدی در نهایت ١.صورت گرفته بود نیز در تدوین آن نقش داشتندرصدخانه 

 یتقر آملی هم نیرکن الد )ق۸۴۱
ً
  کند.  یم ارتکر ی راوابکنو نقدهمان  با

نبــود.  مطلــوب یلخــانیا جیــزدقــت  ،یو نظــارت طوســ ینام یاز علما یبا وجود دخالت برخ

 از رصدهای دیجد جیز ۀمحاسب یبرا ازیمورد ن یاساس های مشخصه
ً
به دست در مراغه  دیجد تماما

شد. اگرچه  سهیمقا مراغهانجام شده در  رصدهایاقتباس و با  یقبل یها جیاز ز ها مشخصه. آن نیامد

کــار رصــدخانه ممکــن  متعــارف ریغ ۀجیکه نت میحدس بزن توانیممی م،یندار یکاف یخیشواهد تار

ساخت  ندایممکن است بر کل فر زیج لیتکم یبرا هالکو ۀچند عامل باشد. اول، عجل معلولاست 

ممکــن اســت  یرصــد یابزارهــا بــزرگ ۀزانــدا نکــهی. دوم اگذاشته باشد ریو محاسبه تأث رصدابزار، 

بنــدی ریزتــر و  درجــهشــد. اگرچــه  یکشف و اصــالح مــ جیتدر کرده باشد که فقط به جادیا خطایی

هــا و  عظیم بــودن ســازهاما  ،استممکن  ینظر به طور اسیمق - بزرگ یابزارها ریها و سا ربعتر  دقیق

 منشأ خطای قابل تــوجهی  اندازۀ بزرگ ابزارهای نشانه
ً
مــورد،  نیــ. در اباشــند تواننــد یمــروی، عمال

 یرویــاست. سوم، کمبــود ن یضرور هامجدد ابزار یطراح ایبه دست آمده  یها مستمر داده حیتصح

 نشــان موجــود درا محــدود کــرده باشــد. شــواه رصــدها تیو کم تیفیماهر ممکن است ک یانسان

بــرد  یاز آنها به عنوان همکار خود نام م یلخانیا جیز ۀمقدمدر  یکه طوس یدهد که از چهار نفر یم

 ُعرضــی)، تنهــا رانیــدب نیالــد و نجــم یمراغــ نیفخرالــد ،یخالطــا نیفخرالد ،ُعرضی نیالدؤید(م

 انیــرا بــه پا یجــیز یطوســبه  وستنیکه قبل از پ یرصد منجمداشت. تنها  یدر نجوم عمل یا نهیشیپ

کــه  میدانــ یبود. مــ یمغرب نیالد یذکر نشده است) مح یلخانیا یجز ۀرسانده بود (و نام او در مقدم

بــه طــور  یرفتنــد و مغربــ ایــاز دن یلخــانیا جیــزچهار سال قبل از اتمــام  یمراغ نیو فخرالد ُعرضی

به عبــارت  .کرد یکار مانتشار یافت  االنوار وارادبه عنوان  ق۶۷۴خود که در سال  جیز یمستقل رو

 بــا دو  یشد، طوســ دیتول یلخانیا جیزکه  یا دوازده ساله ۀدوم دور ۀمیدر ن گرید
ً
کــار مــنجم عمــدتا

مــدت  نیــدر ا بردنــد. طوســی که همگی آنها در نیمۀ دوم دهۀ شصتم زندگیشان بــه ســر مــیکرد  یم

بار به قهستان سفر کرد که ســفر دوم  کیحداقل سه بار به عراق و  و داشت زین یگرید یادار فیوظا

   ٢.دیسال طول کش کیاز  شیب

 بیشــترتحقیــق بــه  ازیاست که ن یجالب اریمراغه موضوع بس ۀدر رصدخان یرصد طرحوجود دو 
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کرد و  یکار م یجیز یآمده است، رو یلخانیا جیزاز منجمان که نامشان در  یبا گروه یدارد. طوس

 با تعداد -  یمغرب
ً
را  یگــرید جیــز - ســتین یلخــانیا جیزاز همکاران که نامشان در  گرید یاحتماال

 حیتوضــ یممکن بــرا روایت کی. تر از زیج قبلی انجامید به نتیجۀ دقیقکرد که سرانجام  یمحاسبه م

: اســت این باشد که دو رویکرد متفاوت در تکمیل این طرح در جریان بــودهموضوع ممکن است  نیا

 بات مربوطه راو محاس رصدها دیطرف با کیمراغه از  ی. علمارویکردی اجراییو  یعلم یکردیور

کردنــد تــا بــه  یکردنــد و مراحــل را تکــرار مــ یمــ حیو تصح میخود را تنظ هایدادند، ابزار یانجام م

 هالکــو یهــا را بــرا معقول از جــدول یا مجبور بودند مجموعه گریدقت برسند و از طرف د نیباالتر

رصــد  هابعــد اول ریمســ .رســانند انیــسال) بــه پا ۱۲( یدر مدت کوتاهرا  یلخانیا جیز و کنند هیته

حــال،  نیــبــود. بــا ا یلخــانیا جیــزدوم  ریمســۀ جیو نت نام گرفت،مراغه  دیجد رصدهای ای یلخانیا

  .افتیادامه  هشتم هجری قرن لیاوا ات گرید منجم نیاول توسط چند کردیرو

هــای مبتنــی  مشاوره نی، مصمم به داشتن بهترهالکوتصور کرد که  توان یم ،روایت نیبر اساس ا

و  لســوفیف کیــبــه عنــوان  یکند. طوســ سیتأس ای خواست تا رصدخانه یاز طوس ،احکام نجومبر 

هوشمند عمل کنــد، بلکــه بــا  یکرد خان را خشنود کند و به عنوان مشاور ینه تنها سع ،ینظر منجم

را در  عقلــی یها تی، فعالبودساخته شده  آن زمانکه تا  ی بودا رصدخانه نیبزرگترکه  بنا نیا ییرپاب

  د.رک جذب متفکران دوران را به این مرکزاز  یاریو بس ایاح تهاجمات مغول کیدوران تار

را در  یقیممکن است حقــا زیبه باال) ن دی(نگاه کن یلخانیا جیزبر  یطوس ۀبه مقدم قیدق ینگاه

 گفتــه اســت بــه صــراحت در این مقدمهاو  نشان دهد. جیز ۀمحاسب ندایرصدخانه و فر سیمورد تأس

) بــه دنبــال هالکــودستور داد تــا ســتارگان را رصــد کنــد. او ( یبه طوس هالکو از من است): دیکأ(ت

و  مشــغول کردنــدکــار  نیــرا به ا خودو  دندیمراغه را برگز آنهادانستند.  یم رصدبود که  یدانشمندان

را  یلخــانیا جیــز نیــ] ای[طوســ من د،یجد رصدهای نی. و بر اساس ادیرس انیرصد ستارگان به پا

ممکــن اســت در  ،یفارســ یدر مــتن اصــل »آنهــا« ریضم ریتفس ۀبسته به نحو ی. طوستدوین نمودم

بــه  مــن ریحال، او به وضوح از ضم نیباشد. با ا نکرده ای کردهشرکت  رصدهاانتخاب مراغه و انجام 

بــه  ،یکنــد. ســپس طوســ یاســتفاده مــ دیجد رصدهایبر اساس آن  جیز ۀعنوان تنها مسئول محاسب

 یهــا مجبــور شــد از داده ،یاصــل منجماما به عنوان  ،یاز گروه رصد عضویبه عنوان  ایعنوان ناظر 

را بــر اســاس  دیــجد جیــداد ز حیاســتفاده کنــد. امــا چــرا او تــرج جیز تدوین یبرا دهش یآور جمع

ا ر روال ناهمــ هالکــوبود، چرا بعــد از مــرگ  هالکو ۀ؟ اگر به خاطر عجلتدوین کند یقبل رصدهای

  ادامه دادند؟

 یتقرطی 
ً
 یزانــدا در ساخت و راه سهیم یاصل منجمانتمام  ،یلخانیا جیزده سال پس از اتمام  با

قــرن  یــۀاول یها رصدخانه حداقل تا زمان غازان خان، در سال نیحال، ا نی. با ادرگذشتندرصدخانه 
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 ایــ دهیــکــه در مراغــه آمــوزش د یدانانیاضــیفعال بوده است. نســل دوم منجمــان و ر ،هشتم هجری

 برا نیمشغول به کار بودند، ا
ً
 یلخــانیا جیز اصالح مشکالت د،یجد رصدهایانجام  یکار را عمدتا

کــه خــود کــرد. غــازان  تختیرا پا زیغازان خان تبر ق۶۹۴در سال . ادامه دادند دیجد جیزتدوین  ای

کار کرده  ابزارهاو در آنجا با  دیمراغه بازداز رصدخانه ی بود و نجوم ابزارهایدانشمند و طراح  یمرد

 نجمکــه مــ ،یبکنــواو نیالــد کرد. منجم ارشــد او، شــمس سیتأس زیدر تبر یدیجد ۀبود، رصدخان

 یدیــجد جیــز ز،یــانجام شده در مراغــه و تبر دیجد رصدهایبود، بر اساس  زین دیو ابوسع توایاولج

 رصــدخانۀدر  یمغربــ االنــوار ادوارو  یلخــانیا جیــزبود که عالوه بر  یجیز نیسوم نی. اتألیف کرد

 ۀ، رصــدخانق۷۰۳در ســال  انیــلخانیا تخــتیبــه پا هیســلطان لیبا تبــد تو،ایمراغه نوشته شد. اولج

هنــوز کشــف نشــده  هیو ســلطان زیــتبر یرصــدخانه هــا یایکرد. اگرچه بقا سیدر آنجا تأس یدیجد

    ها وجود دارد. آن سیاز تأس یحیصر یها است، اما گزارش

 ۀفشــرد قاتیدر جهان اسالم تحق یدر نجوم رصد انفعالها  مراغه نه تنها پس از مدت ۀرصدخان

تکامــل از  ۀدهند نشــان نیــکرد. ا فیبازتعر نهاد کیرا آغاز کرد، بلکه رصدخانه را به عنوان  ینجوم

 یرصــدهاانجــام  یبــرا یرا که همگ یادیز کارکناناست که  نهادیبه » ابزار کیرد، ف کی« ساختار

  .ستداده ا یداشتند در خود جا ازیبه امکانات ن مدت دراز

و  ق۷۳۵در ســال  دیپــس از مــرگ ابوســع ۀدر دور یرصــد یها تیدر مورد فعال یاطالعات کم

کــه  مــور،یت ۀنــو ،گیــ، الغ بق۸۲۷وجود دارد. در سال  هشتم هجریدر اواخر قرن  انیموریظهور ت

 یایــاز بقا یدر جــوان گیــکــرد. الــغ ب سیدر ســمرقند تأســ یا و مــنجم بــود، رصــدخانه دانیاضیر

مراغــه همــوار رصــدخانۀ که  بود یریمسدهندۀ  ادامهاو  ۀکرده بود و رصدخان دیمراغه بازد ۀرصدخان

بــه  جیــز نیــبود. ا یلخانیا جیزتر از  قیدق یجیز دیتول ،دیجد ۀرصدخان نیا یکرده بود. هدف اصل

هــا  جیــز نیتــر جیــاز را یکــیو به  تألیف ق۸۴۲- ۸۴۱ یها در سال گیالغ ب جیز ای یسلطان جیزنام 

 ینــیاز آن بــه الت ییهــا ترجمه شــد. بخــش یو ترک یو به عرب رونویسیشد که حدود صد بار  لیتبد

کسفورد و لندن منتشر شد. دو جنبــ هـ)۱۱میالدی ( قرن هفدهم میانۀترجمه و در  مهــم  اریبســ ۀدر آ

است.  دیجد یمحاسبات یها و روش ینجوم یها مشخصه یآن برا ۀروز شد به ریمقاد ،یسلطان جیز

 های و جــدول ییایــجغراف های جــدول ،ینجــوم یها مشخصــه شــتریب یلخانیا جیزکه در  یدر حال

را محاســبه  ها جــدول کوشیدند نخستاست، منجمان سمرقند  گرفته شده یقبل یها جیاز ز یمثلثات

  دست آورند.  هب یاساس یها مشخصه یبرا یدیجد ریکنند و مقاد

الــدین در ســال  ای شــد کــه تقــی رصــدخانه یبــرا ییالگو به خود ۀبه نوب زیسمرقند ن ۀرصدخان

 ۀحلق یاز علما ی، تعدادم۸۵۴ ۀدر ده گیالغ ب دودماناز سقوط  پسق در استانبول برپا کرد. ۹۸۳

آنجــا داشــتند. علــم در  ۀدر توســع یقــیعم ریمهــاجرت کردنــد و تــأث یعثمان ی نوپایاو به امپراتور
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کــرد و  سیدر استانبول تأس یا )، رصدخانهق۱۰۰۳– ۹۸۲منجم دربار سلطان مراد سوم ( ن،یالد تقی

   ، برآورده کرد.در سر داشتند ق۸۵۷در سال  هیاز زمان فتح قسطنطن یعثمان شاهانرا که  ییایرو

در شــمال هنــد  هجری قرن دهم میانۀدر  موریمغول (که توسط نوادگان ت یسرانجام، در امپراتور

 ،م۱۷۳۴و  ۱۷۲۴ یها ســال نیبــ پــوریحاکم ج نگ،یس یاخترشناس، ج- استمداریشد)، س سیتأس

 نیــو مــاتورا ســاخت. اگرچــه ا نینو، بنارس، اوجــ یدهل ،پوریبزرگ در ج اسیپنج رصدخانه در مق

در ساخت  یرانیا - یسنت اسالم نگیس یاز اختراع تلسکوپ ساخته شدند، اما ج پسها  رصدخانه

مهــم  اریرا بســ نگیســ یجــ یهــا آنچــه طرح ســمرقند ادامــه داد. ۀرصدخانرصدخانه را با الهام از 

شروع شــد و در  هفتم هجریقرن  میانۀمراغه در  ۀکه از رصدخان - قدیمیسنت  کیادغام  سازد، یم

 یشخصــ یهــا یو نــوآور هــای بــومی گــرایشبا  - دیبه اوج رس نهمقرن  میانۀسمرقند در  ۀرصدخان

 ینقشــ دهنــد، یم لیرا تشک یرصد یها از مکان یبزرگ ۀکه شبک »منتررجنت« یها است. رصدخانه

نجــوم  های زیج نیاز آخر یکی)، ق۱۱۴۲شده در حدود  (تمام یمحمد شاه جیز تدویندر  یتیحما

  داشتند.  سنتی

تب مراغه در    هیئت مسئلۀ ای یمرکز نیزم شناس هانیک ی بانظر مواجهۀنقش م
 ســامانۀدر سنت اصــالح  یعطف ۀنقط رصدخانه یعلم یمراغه نبود. فضا ۀرصدخان ۀجیتنها نت جیز

 الــدین قطــب و ُعرضــی ،یطوســ - مراغــه ۀرصــدخان ۀاست. سه محقق برجســت وسیبطلم یا ارهیس

داشتند.  سماویاز حرکات  یوسیبطلمناو  یکیکپرن شیپ یهاالگو جادیدر ا یمحور ینقش - یرازیش

 ۀدغدغــ وس،یــبطلم یمرکز نیزم الگویخود با  ییآشنا نخست یها منجمان مسلمان از همان سال

 یکربنــدیارســطو از پ فیداشتند. بر اســاس توصــ عالمواضح از  یکیزیف ریتصو جادیا یبرا ای ویژه

 کنواخــتیبــه طــور  یاجرام آســمان ۀهم وقرار دارد،  عالمدر مرکز  نیکه زم ه بودشد رفتهی، پذافالک

  وستهیپ هم به یها شامل کره سماوی ۀمنطق . در واقع،در حرکتند نیزم حول
ً
، بود متحدالمرکز و کامال

 یرا در فواصــل زمــان یمســاو یهــا کرد، و کمــان یرا حمل م ارهیس کی جرم) فلکو هر کره (به نام 

و مــاه  دیاز خورشــ. داد را نشان نمی یکنواختیحرکات  نیچن یرصد یها . اما دادهپیمود می یمساو

انطبــاق  ی. برادرازمدت دارند ایکوتاه مدت  کنواختنایحرکات همگی و ستارگان،  اراتیگرفته تا س

 کنواخــتیحرکــت  وس،یــبطلم ۀشد. به گفت ابداع ها ارهیحرکت س متمرکزنا یها الگو، رصدها نیبا ا

. ستیمنطبق ن نیزم رافتد که ب یاتفاق م المسیر معدلبه نام  یا حول نقطه ارهیس هر تدویرِ  فلک مرکز

 امــا ســازگار شــدند گریکــدیبــا  اتاریحرکات ســ یاضیر یهاالگوو  رصدهااگرچه  ،ینوآور نیبا ا

پــس نبــود،  کنواخــتیمرکز حرکــات  نیساده بود: اگر زم مسئله. نامعین ماندجهان  یکیزیساختار ف

 یگــری، اثر دطیمجس لیپس از تکم وسیچگونه بود؟ بطلم یکرات آسمان یواقع یکیزیف یکربندیپ
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 نیــبــه ا یمقــدمات یشــود و در آن پاســخ یشناخته مــ ١یا ارهیس یها هیفرضعنوان  هنوشت که اکنون ب

 یی، مبنــااســت هگــم شــد اصل آناما  به جا ماند نجوم دورۀ اسالمیاثر که در  نیپرسش داده است. ا

تردیــد در شــد.  یاســالم منجمــان دورۀتوسط  افالک یکیزیف تبییندر  یدر پ یپ یها شرفتیپ یبرا

های رصدی و توصیف او از ساختار کیهــان بــه ســنتی در نجــوم دورۀ  نظرات بطلمیوس راجع به داده

اصــول  بــا ) از جهان بود کــههیئت( یکربندیپ کی جادیسنت ا نیا یتالش اصلاسالمی تبدیل شد. 

 ییهــاالگوتــوان  یبود که چگونه مــ نیتالش ا نیدر ا یاصل لۀمسئ .همخوان باشد یکیزیو ف یرصد

 بــه ایــن صــورت کــهباشــد  کنواخــتی همۀ افالک به دور مراکز خودشــان یها تکرد که حرک جادیا

 مرکز«تدویر به دور نقاِط حرکت مراکز 
ِ

ای دیگر، یعنی نقطۀ معدل  باشد، ولی نسبت به نقطه» خارج

  .المسیر، یکنواخت بگردند

 ،-نایشاگرد ابن ســ -یجوزجان دیابوعب ثم،یاز منجمان از جمله ابن ه یاریمشکل ذهن بس نیحل ا

حرکــت  حفــظ یبــرا یانقالبــ یبــود کــه راه حلــ یطوســ نیرالدینصــ نیــامــا ا ٢را به خود مشغول کرد.

 ای یــهآرا ی. طوســکرد المسیر عرضه معدلدر عین حال حفظ نقطۀ و  به دور مراکزشان یکنواخت افالک

 مرکز  کیکه  کند یم جادیا یخط یحرکت رهدو ک مستدیرکرد که در آن حرکت  طرحرا م
ً
فلــک نقطه (مثال

)، کــه قــادر بــه »یطوســ جفــت«(به نــام  یهآرا نی. اکند یم دورتر ای تر کینزد یمرکز ۀنقطبه ) را تدویر

 ایایجــاد الگوهــدر  یدیــکل یمتحدالمرکز بود، مفهوم کنواختیاز حرکات  کنواختنایحرکت  جادیا

 یهــا الگــو زیــن ی،رازیشــ نیالــد و قطــب ُعرضی نیدالدیمؤ ،ی. معاصران طوسشد یبعد یوسیبطلمنا

ــَو مُ )، ق۷۷۷-۷۰۵( رشــاط  ابــن دیــجد یهاالگو با  سنت نی. اابداع کردند یوسیبطلمنا
ّ
ت (مســئول ِق

 ۀ) کــه در رصــدخانق۸۷۸-۸۰۵مــنجم ( چیقوشــ یدر دمشــق، و علــ یمسجد امــو اوقات شرعی)

  .افتیادامه  کرد، یسمرقند کار م

و همکــارانش اســتفاده  روانیــو پ یتوسط طوس ابداع شده میاز مفاه بارها کیکه کوپرن میدان یم

 در ایجاد الگوهایو ابن شاطر  ُعرضی های روش، از ٣کوچک تفسیرکتاب در  کیکرده است. کوپرن

 یحرکات ماه تقر یبرا کیکوپرن الگویاستفاده کرد.  اتاریطول س یخود برا
ً
اســت  الگــوییمشابه  با

. او ابن شــاطر اســت الگوی مشابه زیعطارد او ن الگویکه  همچنانکرده است،  عرضهابن شاطر  که

نوســان در صــفحات  جــادیالبــروج و اةریدا میل اترییتغ تبیین یبرا یطوسالگوی جفت از  نیهمچن

و ابــن  ُعرضــیاز  یگرید یها روش، سماویافالک  گردشکتاب کرد. او در ه استفاد اراتیس یمدار

 رشــاطابــن مــاه و عطــارد  یهــاالگوخود به کار گرفت، دوباره از  سماویطول  یهاالگوطر را در اش
                                                       

١. Planetary Hypotheses است. کتاب االقتصاص في احوال الکواکب؛ اسم رایج این اثر  
اما هدف فالسفه و منجمان غرب جهان اسالم چون ابن رشد، ابن باجه و بطروجی آن بود که همۀ افالک به دور مرکز عالم، یعنی مرکز  .٢

  مزمین، با سرعت یکنواخت بگردند. 
3. Commentariolus 



 

  

٨٨ 

نوســان در  ایجــادالبــروج و ةریدا میــل اترییــتغ تبیــین یرابــ یطوســ جفتاستفاده کرد، و دوباره از 

 لیتحصــ ایــتالیکــه در ا ی، زمــانکیــکوپرن اد،یــبه احتمــال ز .استفاده کرد اراتیس یصفحات مدار

 ژهیــو بــه ،مســلمانان یوســیبطلمنا ی، از الگوهــامیســر بــود یاســالم ونبــه متــ یدسترس و ،کرد یم

  ١آگاه شد. ،بودند ابداع کرده روانشیو پ یکه طوس ییهاالگو

ابزارهــای های ممکن انتقال الگوهای نابطلمیوسی مکتب مراغه و اطالعاتی پیرامــون  تا کنون راه

است. گریگوری خیونیادس، منجم بیزانســی، در  جدید بر مبنای روابط از طریق بیزانس بررسی شده

 بــا  دورۀ غازان خان در تبریز می
ً
زیســت. او چنــد کتــاب را از عربــی بــه یونــانی برگردانــد و احتمــاال

موســی جالینوســی، الدین نیشابوری دیدار کرده بود. ارتباط ممکن دیگــر مــی توانــد  وابکنوی یا نظام

ق به ایتالیا سفر کــرده اســت. ۹۰۵م/ ۱۵۰۰دانشمند یهودی ساکن استانبول باشد که در حدود سال 

جالینوسی از الگوهای نابطلمیوسی اطالع داشت و یکی از اعضای شبکۀ دانشمندان یهودی بود کــه 

 توســط نویســندۀ  ویژه ایتالیا ارتباط داشتند. سومین راهی با دانشمندان مسیحی در اروپا و به
ً
که اخیرا

مقالۀ حاضر و پیتر بارکر (از دانشگاه اوکالهاما) در دست بررسی است، ارتباط بین تبریــز و ونیــز در 

ای بــود کــه قوشــچی آخــرین مــنجم  میانۀ قرن پانزدهم میالدی/ نهم هجری است. ایــن همــان دوره

ای بــین دربــار وی و ونیــز  رصدخانۀ سمرقند در دربار اوزون حسن حضور داشت و ارتبــاط گســترده

  برای ایجاد ائتالفی علیه عثمانیان ایجاد شده بود.

-های نجومی در رصدخانۀ مراغه و تأثیر الگوهــای پــیش برای رسیدن به درک روشنی از فعالیت
مرکزی کپرنیکی بایــد منتظــر مطالعــات - های خورشید کپرنیکی و نابطلمیوسی دورۀ اسالمی بر مدل

توانــد حقــایق ارزشــمندی را در مــورد  دی سه زیج مرتبط با رصدخانۀ مراغه میجدید بود. نشر انتقا

هــای رصــدی آنهــا بــه  های یافته شده برای سیارات، دقتشان در رصد و محاســبات و روش مشخصه

دست دهد. همچنین تحقیق جامعی بر روی ارتباطات فرهنگی بین جهان اسالم و غرب التینی برای 

ویژه در زمینۀ نجوم از قــرون  بهو اروپا اسالمی  تمدنکن بین تولیدات علمی های انتقالی مم یافتن راه

  هجری الزم است. دهمسیزدهم تا شانزدهم میالدی/ هفتم تا 

                                                       
 . مبودند مرکز نیزم یمکتب مراغه همگ الگوهایکه  یدر حال ؛بودند دمرکزیخورش یماه، همگ الگویاز  ریبه غ ،کیکپرنالبته الگوهای . ١




