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دن اسالمی   ١علم هیئت در 

  ٢ی. ت. النگرمن
  ٣ترجمۀ محمد سلیمان تبار

  ٤مترجم مقدمۀ
سال دارد و از حدود نیم قرن پیش  ۱۰۰های نجومی عربی عمری در حدود  تحقیق دربارۀ رساله

توجه به بخشی از آثار نجومی دورۀ اسالمی، با عنوان کلی آثار هیئــت، بیشــتر شــده اســت. 
 العالمفي هیئة مقالۀ های هیئت دورۀ اسالمی، یعنی  ترین متن النگرمن که خود یکی از مهم

نوشته است که اطالعات مندرج در  ۱۹۹۷را منتشر کرده است، مقاله زیر را در  هیثم  ابننوشتۀ 
های بعد نیز ادامه داشته  روز و مهم بود. پژوهش دربارۀ آثار هیئت در سال آن به زمان خود به

توان گفت که بخش مهمی از این تحقیقات در ایران انجام شده است. چندین  است و البته می
یان تــاریخ علــم، در دوره نامه ت از دورۀ اسالمی در قالب پایانرسالۀ هیئ هــای  های دانشــجو

هایی در قالب  اند. عالوه بر این پژوهش کارشناسی ارشد و دکتری، تصحیح، ترجمه و شرح شده
  کند. تاریخ آثار هیئت منتشر شده است که اطالعات این مقاله را تکمیل می

 آید: ال اخیر در ایران انجام شده است در ادامه میای از تحقیقاتی که در چند س سیاهه
. الرسالة المعینیة خواجه نصیرالدین طوسی: تصــحیح و تحقیــق). ۱۳۸۷امینی، حسن ( -

  نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ تاریخ علم. دانشگاه تهران. پایان

م السماء: ویرایش، ترجمه و تحقیق ).۱۳۸۶بهلول، حمید ( -
ّ
نامه برای دریافــت  پایان. سل

  درجۀ کارشناسی ارشد تاریخ علم دانشگاه تهران.

قــانون تصحیح و شرح بــاب پــنجم و ششــم کتــاب ). ١٣٩٤سادات موسوی، سیدامیر ( -
دار) و جایگاه این کتاب در نجــوم قــرن های دنباله(در خصوص سیارات و ستاره ناصری

 کارشناسی ارشد تاریخ علم دانشگاه تهران. درجۀنامه برای دریافت  پایان ،ق١٣
 درجــۀنامــه بــرای دریافــت  ، پایانآثار و آراء قوشچی در نجوم). ۱۳۸۶شهریار، صادق ( -

  کارشناسی ارشد تاریخ علم دانشگاه تهران.

1. “Arabic Cosmology”, Early Science and Medicine, vol. 2, no. 2: Medieval Cosmologies (1997), pp. 185-213. 
٢. Y. Tzvi Langerman دانشگاه بارایالن  النگرمن دکتری تاریخ علم از دانشگاه هاروارد دارد و اکنون عضو هیئت علمی بخش عربی

  است.
m.soleimanitabar@alumni.ut.ac.ir کارشناس ارشد تاریخ علم، پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، .٣
هایشان در انجام این ترجمه سپاسگزارم. از آقایان حنیف قلندری و امیرمحمد گمینی به خاطر بیان نظرات و راهنمایی .٤
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 لوامع النوریه رسالۀهای سیارات علوی در مدل). ١٣٩٤طباطبایی یزدی، سیدمحمدهادی ( -
کارشناسی ارشد تــاریخ علــم  درجۀنامه برای دریافت  پایان ،الدین منصور دشتکی غیاث

  دانشگاه تهران.

نامه برای دریافــت  . پایان: تصحیح و تحقیقزبدة الهیئةرسالۀ  ).۱۳۸۶قلندری، حنیف ( -
  درجۀ کارشناسی ارشد تاریخ علم دانشگاه تهران.

، ۱۰پیــاپی: ، شــمارۀ آینۀ میــراث، »عبدالجبار خرقی و آثار او در هیئت). «۱۳۹۰همو ( -
  .۱۰۸-۶۷ص

، تاریخ علم، »ماهیت فیزیکی افالک: بررسی مفهوم فلک در آثار هیئت). «۱۳۹۰همو ( -
 .۱۰۸-۶۷، ص۱۰شمارۀ پیاپی 

بررسی سنت نگارش هیئت در دوران اسالمی؛ به همراه تصحیح، ترجمه، ). ۱۳۹۱همو ( -
بهاءالدین خرقی. فی تقاسیم االفالک نوشتۀ  اإلدراکشرح و پژوهش تطبیقی رسالۀ منتهی 

تهران: پژوهشگاه  نامه برای دریافت درجۀ دکتری در رشتۀ تاریخ علم دورۀ اسالمی. پایان
  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

فرغــانی: مقایســۀ  جوامع علم النجومکوشیار و  زیج جامعمقالۀ سوم از ). «۱۳۹۶همو ( -
، شمارۀ تاریخ علم». ای هیئته ها در میان رساله میان دو متن متقدم هیئت و جایگاه آن

  .۷۲-۳۹، ص۱۶پیاپی 

الــدین منصــور دشــتکی:  اثــر غیــاث الهیئه فی السفیررسالۀ ). ١٣٩٤کیقبادی، فاطمه ( -
کارشناســی ارشــد تــاریخ علــم  درجــۀنامه برای دریافت  ، پایانترجمه، تصحیح و شرح

  دانشگاه تهران.

الــدین شــیرازی بــرای ســیارات علــوی ای قطبمدل سیاره). ۱۳۸۵گمینی، امیرمحمد ( -
 درجۀنامه برای دریافت  اختیارات مظفری، پایان(زحل، مشتری و مریخ) بر اساس کتاب 

  کارشناسی ارشد تاریخ علم دانشگاه تهران. 

، تــاریخ علــم، »اختیارات مظفریالدین شیرازی در  ای قطب مدل سیاره). «۱۳۸۸همو ( -
  .۵۴-۳۹، ص۸شمارۀ پیاپی 

نامه برای دریافت  ، پایانالدین شیرازی در علم هیئت جایگاه و آرای قطب). ١٣٩٢( همو -
 علم. تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران. درجۀ دکتری در رشتۀ تاریخ و فلسفۀ

، شــمارۀ تــاریخ علــم، »گستره و تنوع آثار هیئت در تمدن دورۀ اسالمی). «۱۳۹۵همو ( -
  .۲۹۰-۲۴۳، ص۱۵پیاپی 

 شناســی در تمــدن اســالمی. های مینایی، پژوهشی در تــاریخ کیهان دایره). ۱۳۹۵همو ( - 
 تهران: حکمت سینا.

فی  اإلدراکغایة تصحیح، ترجمه و تحلیل فصل دوم از رسالۀ ). ١٣٩٥گنجی، فاطمه. ( - 
کارشناسی ارشد تاریخ علم،  درجۀنامه برای دریافت  ، پایاناثیرالدین ابهری درایة االفالک

  دانشگاه تهران.
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زبان دورۀ  شناسی (هیئت) در جهان عربیهای اصلی کیهان ف این مقاله بررسی برخی از گرایشهد
اما در این مقاله بر  است.» دانش توصیف شکل جهان« شناسیاسالمی است. تعریف من از کیهان

هایی تمرکز خواهم کرد که برای عرضۀ توصیفی از شکل ظاهری افالک صورت گرفته است،  فعالیت
هایی که مورد قبول فالسفه و منجمان (دو گروهی که به طور مســتقیم در ایــن تحقیــق بــا آن به ویژه

ها صحبت خواهیم که دربارۀ آن» شناسانی کیهان«ها سر و کار داریم) واقع شد. دغدغۀ مشترک  آن
کرد، تهیۀ تصویری شایسته از فیزیک جهان به عنوان یک کل بوده است، به خصــوص تصــویری از 

کــرد و هــیچ کلمــۀ  معرفی نمی» شناس کیهان«کس خود را در دورۀ اسالمی هیچ مان. البتهپهنۀ آس
 ١عربی هم که با این اصطالح مطابق باشد وجود نداشت.

برای پرداختن به موضوع، انتخاب منابع و ساماندهِی بحث، مسیرهای زیادی وجود دارد. آن چه 
ای است از علم نجوم که دارای تعریــف شاخهکه  خواهد بود هیئتمن انتخاب کردم تمرکز برروی 

کند. [در ابتدا باید ترتیب قرارگرفتن اجرام فلکی بحث می دربارۀای است و بیش از همه  پذیرفته شده
 نویسندگان هیئت برای ایجاد هر نظامی در ترتیــب و 

ً
دو نکته را در نظر گرفت، یکی این که] عموما

جا کــه های فیلسوفان طبیعی داشتند. [و دوم] از آنخواسته ای بهحرکات افالک ستارگان توجه ویژه
در گذشته بعضی از مخاطبان آگاهی کاملی به نجوم ریاضی نداشتند، رســائل هیئــت بــه صــورت 

 به معرفی تعدادی از منابع مطالعــه غیرتخصصی نوشته می
ً
شد. در ادامه سعی خواهم کرد مختصرا

  ایانگر رد آرای دیگر محققان است بپردازم.نشده و به همراه آن بیان فرضیاتی که نم

  مراحل اولیه»: هیئت«سنت 
در واقع به طــور  نزد مؤلفان دورۀ اسالمی تعاریف گوناگونی داشته است، و» هیئت علم«اصطالح 

دهد؛ اما محدودتر و به معنی دانش مرتبط با ترتیب قرارگرفتن اجرام را می »نجوم«ساده همان معنی 
کنند. اولــین آنهــا الصفا نجوم را به سه شاخه تقسیم می رفت. برای نمونه اخوان میفلکی نیز به کار 

هــا، ابعــاد و دانش ترکیب افالک، تعداد ستارگان، تقسیمات، فاصله«است که به عنوان  هیئتعلم 
کم در  دست ٢شود.تعریف می» حرکات افالک و هر آنچه در راستای این بخش از علِم نجوم است

رسد که این تعریفی از هیئت به معنای غیرتخصصی آن است، بدون توجه به این که می آغاز به نظر
 در آثــار نجــومی تع

ً
ریــف شــده اســت انجــام این اجرام توصیف شده، چگونه حرکاتی را که دقیقــا

اصلی، عرضۀ شرح دقیقی دربارۀ افالک بود که بــرای مخاطبــان عــام و مخاطبــان  دهند. مسئلۀ می
بینــی بل قبول باشد و هم قابل فهم، بــه خصــوص مخــاطبی کــه اصــول جهــانتحصیلکرده، هم قا

                                                    
یا دیرتر وضع شد و به کار رفت. م (هیئت» َهَیوی«اصطالح  .١   دان) گو
  .۱۱۴، ص ۱تا)، ج ، دارصادر، بیروت (بیالصفا رسائل اخوان .2



 

 

۶١ 

 ه
لم
ع

ی
ت
ئ

 
الم
اس

ن 
د

در 
ی

 

- ۳۵۵( هیثم ابنهیئة العالم  يالمقالة فنکتۀ کلیدی  شک ارسطویی را پذیرفته بود. این موضوع بی
آن بــا اشــاره بــه بعضــی از آثــار  دربــارۀکه در ادامه -ق) است. اما در مراحل بعدی این سنت ۴۳۱

یک بازسازی ریاضی به وجود آمد که تالش آن  -مراغه سخن خواهم گفتویژه مکتب  و به» خرقی«
  ، نشان دادن برخی از ایرادات موجود در نظرات وی بود.هیثم ابنتر کارهای با بررسی دقیق

درپایان سدۀ سوم هجری، حجم قابل توجهی از آثار نجومی به زبان عربی در دسترس بــود کــه 
در ایــن  ١ها و همچنین نگارش آثــار بــدیع بــود.انی و دیگر زبانهای انجام شده از یوننتیجۀ ترجمه

شود. ترین این آثار که به طور مستقیم با موضوع بحث ما در ارتباط هستند آورده می مقاله فقط مهم
 باید به دو اثر اصلی بطلمیوس توجه کنیم: در میان ترجمه

ً
ترین کتاب درسی ، مهممجسطیها، حتما

، کتابی پژوهشی دربارۀ تعدادی از الگوهای فیزیکی که بــه شــرح ٢اقتصاص نجومی در آن دوره؛ و
، تــأثیر ایــن کتــاب هیئتبا علم  اقتصاصرغم ارتباط آشکار پردازند. علیحرکات اجرام فلکی می

بــه خصــوص در  مجســطی شناسی که دررسد. در مقابل، اصول جهانبه نظر می مجسطیکمتر از 
زمان توسط ایــن همیتی بنیادی داشت. بعضی از آثار اصلی در آنمقالۀ اول آن تشریح شده است ا

  افراد نوشته شد:
های انتقال فرهنگ یونــانی ترین واسطهیعقوب بن اسحاق کندی که یکی از پیشگامان و از مهم

 متنوع نگاشت. یکی از آن
ً
ها شــرحی به جهان اسالم بود، چندین رسالۀ کوتاه در موضوعاتی کامال

نشان داده است. او همچنین تــک  ٣که آن را بسیار وابسته به پروکلوس مجسطیول است بر کتاب ا
های منتظم  رسالۀ مفصل دیگری با توضیح نظریۀ افالطونی که اجزاي بنیادین عالم را با چندوجهی

   ٤داد، نوشت.گانه تطبیق می پنج
نویسندگان آثار نجومی قره و محمد بن جابر بتانی دو تن از پیشگامان و تأثیرگذارترین  ثابت بن

های میانــه  هــای فکــری ســدهدورۀ اسالمی که صابئی مذهب بودند و در یکی از پرثمرترین فرهنگ
[فرهنگ و تمدن اسالمی] سهم بسزایی داشتند. ثابت به مشکل انتقال حرکت بین کــرات متــداخل 

هیئــت بــه ســنت زیج بتانی هم بــیش از علــم  ٥اش باقی نمانده است. پرداخت که متأسفانه رساله
  محاسباتی تعلق داشت. او تالش کرد که افالک سیارات را با جزئیات توصیف کند و چنان

ً
که اخیرا

  اقبال و ادبار نقش داشته است. ۀجمیل رجب مطرح کرده مالحظات فیزیکی او در رسیدن به نظری

                                                    
 ها نگاه کنید به:این نوشته برای مباحث اصلی کتابشناسی .1

F. Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums vol. 6 (Leiden, 1968). 
2. Planetary Hypotheses  
3. Proclus (d. 485 AD) 
4. “Al-Kindi and Ptolemy”, in Studi Orientalistici in Onore di Giorgio Levi della Vida (Rome, 1956), 2, pp. 

436-456. 
 آمده است.  ۶۳ -۵۴، ص ۱۹۵۰، م. ابوریده، قاهره، رسائل الکندی الفلسفیةگانه در  های پنج مربوط به حجم رسالۀ

  ق) آمده است.۶۰۱ -۵۳۰موسی بن میمون ( داللة الحائرینمقالۀ دوم رسالۀ  ۲۴باره، بحثی است که در باب تنها منبع ما در این .5
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خود از ســنت هنــدی بهــره  االفالک ترکیبیعقوب بن طارق یکی دیگر از پیشگامان بود که در 
  جسته است.

های مشابهی را در ترجمه، گرفته در نجوم، جریانهای صورتدر کنار این موارد و سایر پیشرفت
ها عبارتنــد از: ترین جنبهیابیم. در راستای اهداف ما، دو مورد از مهمتکمیل و توسعۀ فلسفه نیز می

) وجــود یــک رشــته ۲ســفی در نجــوم دارد و (هــای فل) جایگاه واالیی که پدیدار شــدن گــرایش۱(
کردند و به طبیعت افالک مربوط بود و ارتباط مستقیمی با ها را تصدیق می اعتقادات که فیلسوفان آن

  بعضی از مفاهیم موجود در آثار نجومی دارند.
نیازمند تسلط بر علوم بوده  -باالترین هدف انسانی -یک نکته این که ترویج تعقل و خردگرایی

ترین اجسام ترین، استوارترین و منظمتر، تسلط بر نجوم، علمی که حرکات دقیقست و از همه مهما
 به طور کامل این وظیفه را بر عهده گرفتند. دو عالم را تشریح می

ً
 کرد. بسیاری از فیلسوفان شخصا

 ۀخالصر ) و ابن رشد (دشفاتن از مشهورترین این فالسفۀ اسالمی، ابن سینا (در بخش ریاضیات 
هــایی کــه درک ها را در اختیار داریــم، رســالههای نجومی تخصصی آن) هستند که رسالهمجسطی

بســیاری  ۀرسد که در آن زمان افراد فرهیختدهند. همچنین به نظر میکاملی از موضوع را نشان می
وع هیئت بودند که پیشینۀ [آموزش] ریاضی نداشتند و با این حال به دریافت شرح مختصری از موض

ازنظر من رسالۀ فرغانیتمایل نشان می ترین تالش برای رسیدن به این خواست است. قدیمی دادند. 
) به هیئت جوامع علم النجومدانش [نجومی] زمان خود ( دربارۀبخش بزرگی از اثر مختصر فرغانی 

 از  ای که ما درحال بررسی آن هســتیممهم دیگر این که فرهنگ علمی اختصاص دارد. نکتۀ
ً
عمومــا

ای تغییرپذیر و حــدود آن قابــل کرد. این طرح تا اندازهبندی علوم پیروی میهای طبقهبعضی طرح
  شد.پوشانی علوم مختلف در آن دیده میتوجهی از همجایی بود و مقدار قابل جابه
 ارسطو اثری در سنت فلسفی است که دربــارۀ ســاختار السماء والعالم [به عنوان نمونه] کتاب 

کند. شارحان این اثر از میان مسائل گوناگون، ها بسیار بحث میاجسام فلکی و طبیعت حرکت آن
دربارۀ عدم امکان حرکت زمین چه حرکت وضعی و چه انتقالی بحث کردند. در این مــورد خــاص 

  سرعت و بســیار رضــایت هم توافق داشتند و مسئله به راحتی، بهبطلمیوس و ارسطو با
ً
بخش تقریبــا

اثبات بقیۀ موارد به ویژه این که گردش افالک یکنواخت و بر گرد مرکــز  ١ای همه حل و فصل شد.بر
تر بود. اگرچه اندیشمندان مسئولیت را بین فیزیک و نجوم تقسیم کردند، ثابتی است، بسیار سخت

                                                    
منبع دقیق آرای  دربارۀها به حدی دستخوش آمیزش شدند که نویسندگان بعدی رسد آرای ارسطو، بطلمیوس و شارحان آن به نظر می .1

کرد، نیروهای گریز از مرکز  ها دچار سردرگمی بودند. برای مثال، کوپرنیک این ادعا را که اگر زمین حول محور خود گردش میخاص آن
شود و توسط برخی شارحان دیده نمی مجسطیداد. درحالی که چنین بحثی اصًال در به بطلمیوس نسبت میبردند، آن را ازبین می
  بیان شده است. السماء والعالم
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گاه بودند که این تقسیم به طور کامل نتوانست آن ها را  در جستجو اما به نظر من در بسیاری موارد آ
زمان با اصول فلسفی و با جزئیات الگوهای مــورد اســتفادۀ بخشی که همبرای یافتن نظریۀ وحدت

خوانی داشته باشد، موفق سازد. جستجویی که محــرک آن کنجکــاوی منجمان در محاسباتشان هم
  کرد.رها می» حرفه ای«عقالنی بود، حتی اگر کسی خود را از هر مسئولیت 

  ابن هیثم 
تر بابــت ســهم بســزای خــود در نورشــناخت  االطراف مصری که بیش عالم جامع-ر ابن هیثم دو اث

شــرح جــامعی از العالم في هیئة المقالة آیند. رسالۀ ها به چشم میدر این پیشرفت -مشهور است
آورند و نیز ساختار عالم، با توجه ویژه به توصیف اجرامی که حرکات ظاهری ستارگان را به وجود می

ندرت به کار رفته است  باط این اجرام با الگوهای هندسی منجمان است. در این اثر، ریاضیات بهارت
تواند متن را دنبال کند. تنهــا ای چون نقطه، دایره، سطح و کره آشنا باشد میو هرکس با مفاهیم پایه

هــیچ در دو عبارت کوتاه تابع جیب (سینوس) تعریف شده است، امــا از مثلثــات خبــری نیســت. 
 هیچ مقدار عددی داده نشده است. 

ً
  مکانی از [سیارات] نیز محاسبه نشده و تقریبا

گوید، پر کردن خالئی در آثار نجومی می هیثم ابنمحرک اصلی نوشتن این اثر، چنان که خود 
موقعیت اجرام فلکی، ترتیب نســبی «دان به دانش سطح باالیی در ارتباط با است. منجمان ریاضی

های مختلف و انواع حرکات و تغییر شکل لۀ هرکدام از یکدیگر، اندازۀ جرم آنها، جایگاهآنها، فاص
هــا محــدود اســت؛ آن» ها و نقــاطدایره«آنها از موارد فوق به  ۀرسیده بودند. اما تشریح هم» هاآن

شوند، هرچند مثل هر کس دیگــری تأییــد  ها در سه بعد چگونه دیده می توضیح ندادند که همۀ این
در کتابش این کار را انجام و توضیح  هیثم ابناند. های جامد تشکیل شدهکنند که افالک از کرهمی
نتیجۀ یــک حرکــت ســاده، «توصیف کرده  مجسطیدهد که چگونه هر حرکتی که بطلمیوس در می

پیوسته و مداوم جسمی کروی است. با این وصف ممکن است تمام آن اجرامی که برای هریــک از 
رنظر گرفته شده بود بی هیچ مانع و یا مدافعی به یکدیگر ملحق شوند، بلکه حرکات آنها و حرکات د

  ».ترکیباتشان نیز مداوم و پیوسته باشند
او نخست نظام تودرتوی افــالک را در هــر الگــوی  این کار را با الگوی زیر انجام داد. هیثم ابن

شــود. در ن افالک به سمت داخل انجام میتریها از بیرونیکند، که حرکت آنای توصیف میسیاره
کند. لذا دوباره تعریفی از همان تاکید دارد که دربارۀ اجسام سه بعدی صحبت می هیثم ابنجا این

هایی که توســط هایی که خود توصیف کرده بود با سطوح دایرههای تقاطع کرهافالک به عنوان محل
دهد. در این شــیوه، اجــزای است به دست میحرکت سیاره و یا مرکز فلک تدویرش توصیف شده 

 شوند. این امر بــا محاســبۀن جفت میشاهای هندسی با اجزای سه بعدی و فیزیکیدوبعدی مدل
آید. دانستن این که کلمــۀ کلیــدِی مختصری از حرکات هر فلک و برآیند حرکت سیاره به دست می
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ی، سطح یک دایره و محیط یک درواقع دارای چهار معنِی جسم کروی، سطح کرو ١فلکتخصصی 
این که فلک هم به دایــره و –کند و ایهام این تعریف تر موضوع کمک میدایره است، به بیان صحیح

هــیچ  هیــثم ابــنکنــد. به طور قابل توجهی درک مطالب را تســهیل مــی -شودهم به کره اطالق می
  مشکلی در تشخیص افالک از اجرام فلکی در الگوهای نجومی ندارد.

بسیاری العالم في هیئة ین همان ارائۀ مشخصی است که هدف اصلی رساله است. به هرحال ا
 در رساله

ً
دهد، همچون بحــث های نجومی وجود داشتند پوشش میاز عناوین دیگری را که عموما

های  جایی اجرام تحت القمر، بعضــی از مســائل جغرافیــایی و موضــوعبهخالصه اما جامعی از جا
ای سر و کار های سیارهها و اندازهبا فاصلهالعالم في هیئة  دیگر باید توجه داشت که دیگر. از سوی

  کند.هیچ نیازی به اثبات این که زمین یا افالک کروی هستند احساس نمی هیثم ابنندارد، و 
های بسیار دارد: پنج ترجمۀ مختلف به عبــری و ترجمهالعالم في هیئة تأثیر این رساله چه بود؟ 

قــاهره پیــدا شــده نشــان  ٢ین ترجمه به التینی از آن موجود است. دو نسخۀ عبری که در گنیــزۀچند
دان فراگیر بوده است. اما تأثیر آن بر خوانندگان مســلمان  دهد که این اثر در میان یهودیان عربی می

 مشخص نیست. تنها تعداد کمی نسخ خطی موجود است، اما این به تنهایی نمی
ً
بنای تواند مدقیقا

في که در مواردی از ، نگاری چغمینی های بعدی، مانند تکمعقولی برای قضاوت باشد؛ زیرا نوشته
ویژه در میان غیرمنجمانی کــه تنهــا بــه شــرح مختصــری از هیئــت  گرفته شده است، به العالمهیئة 

بغــداد  درالعــالم فــي هیئــة مند بودند، مخاطبان بیشتری داشتند. نقلی هست مبنی بر اینکه عالقه
سوزانده شد. در این نقل ابن قفطی مورخ در یادکردن از نام دوستش یوســف ســبطی (یوســف بــن 
آورده است که شخصی به نام ابن مارستانیه کتــاب را در محفلــی تقبــیح  یهودا، شاگرد ابن میمون) 

بــود  ای که تشکیل افالک بدان شده کتاب هیئت ابن هیثم بر دست گرفت و اشاره به دایره«کرد؛ او 
 دربارۀ صحت و ســقم ایــن واقعــۀسپس نسخۀ خطی را در آتش انداخت. درحال حاضر  ٣»کرد می

  تاریخی حرفی ندارم. 
های بعدی هیئت هم تحقیق شده است، جمیــل رجــب در بر نوشته العالمفي هیئة تأثیر  دربارۀ

نبع الهام پیشگام تر به عنوان یک مبیش« العالمفي هیئة گوید که بحث کامل خود دربارۀ هیئت می
به نظر من این ارزیــابی هوشــمندانه اســت و در ». تراز با دیگر الگوهااست تا یک الگوی اولیۀ هم

تــن از نویســندگان  ابتدا قابل ذکر اســت کــه دو آورم. درادامه تنها بعضی مشاهدات تکمیلی را می
-۵۱۹ی ابن رشد اندلســی (اند. یک ای در حد یک مکتب کامل دانستهرا نمونه هیثم ابنبعدی، اثر 

                                                    
1. orb 

 . میبرگنجینۀ اسناد و مکتوبات ع .٢
  .۳۱۸، ص ۱۳۷۱، ترجمۀ فارسی، تهران، تاریخ الحکما .٣
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از آن نوشته » ایخالصه«که » ابن هیثم و دیگران«از  مجسطی تلخیصاش بر  ق) که در مقدمه۵۹۴
کــرد و که در آسیای مرکزی کار می ١ق)۵۵۳کند؛ و دیگری عبدالجبار خرقی (د بودند صحبت می

وهــی از متــأخران ماننــد گر«گویــد: کند و میاشاره می هیثم ابنخود به  اإلدراکمنتهی در مقدمۀ 
عالوه بر ایــن، هــر دو نویســنده دلیــل واحــدی بــرای ». هیثم و دیگران ابوجعفر خازن و ابوعلی بن

کند. ابن  مسائل را بیش از اندازه ساده می هیثم ابنکنند، این که بیان میالعالم في هیئة نارضایی از 
رد، به علت این که آن اثر فقط در پی یک کمبوِد اثبات وجود دا العالمفي هیئة گوید که در رشد می

های فیزیکی برای به خاطر ارائۀ بهترین شرح هیثم ابنارائۀ عمومی است. خرقی هم بعد از ستایش 
وی بسیاری از مواردی که بــا «داند که: کارکرِد جهان هستی، از طرفی این انتقاد را بر اثر او وارد می

تواند بدون یقی مربوط به آن هستند و محقق علم هیئت نمیعلم هیئت درگیرند و چیزهایی که به طر
پــس ». های خــود را اثبــات نکــردها فعالیت کند را کنار گذاشت. او شرح و هیچ یک از گزارشآن

ها شناسند و هردوی آنمی هیثم ابنو خرقی حداقل در برخی موارد، علم هیئت را با کتاب  رشد  ابن
  برای ایفای نقش خودشان دانستند. ای های کتاب او را انگیزهکاستی

خرقــی در تــالش بــرای طــرح  اإلدراکمنتهــی و هــم  رشــد ابن تلخیص مجسطیدرواقع، هم 
 ریاضی هستند که به نظر می بحث

ً
یر سه بعدی با آید به منظور تطبیق هرچه بیشهایی کامال تر تصو

کند است که ایجاب می» مشاهده«تر قابل توجه است جزئیات الگوهای نجومی باشد. آنچه بیش
آمده، به همان اندازه محکــوم بــه خطــا  مجسطیهایی که در ، مانند آنهیثم ابنالگوهای توصیفی 

الشــکوک علــی اش بــه نــام خود در دومین رســالۀ اصــلی هیثم ابنباشند که فیزیک ارسطویی که 
اثر یک  ت کههای عربی اس یکی از رساله الشکوک علی بطلمیوس ٢به آن پرداخته است.بطلمیوس 

رازی یکی دیگــر از الشکوک علی جالینوس کند؛ کتاب متفکر اصلی یونانی را منتقدانه بررسی می
(قسم دومی هم بود که آثار دو متفکر قدیمی در آن جمع شده اســت؛ فــارابی  ٣این قسم آثار است.

ار را برای جالینوس وافد همین کنوشته و ابن جمع بین آراء ارسطو و افالطونچنین چیزی را به عنوان 
کاری بین آراء ارســطو و خود چنین العالمفي هیئة نیز در کتاب  هیثم ابنو بقراط کرده است؛ شاید 

  بطلمیوس کرده باشد).
دهد تعدادی از ابزارهای ریاضی که بطلمیوس برای شرح حرکات نشان می الشکوکدر  هیثم  ابن

کنند. در بعضی موارد ماننــد فیزیکی تخطی می نجومی به کار برده به طور جدی از بسیاری قوانین

                                                    
(د «نام اشتباه کرده و آورده است  دربارۀالنگرمن همچون بسیاری از دیگر مورخان هیئت  .1  »ق)۷۳۸م/۱۳۳۸- ۹محمد بن احمد خرقی 

تهران، مؤسسۀ پژوهشی میراث به کوشش حنیف قلندری، ، ك في تقاسیم اآلفالكمنتهی اإلدرا، خرقی، ابو محمد عبدالجبار :(بنگرید به
  م .)۱۳۹۹مکتوب و پژوهشکدۀ تاریخ علم، 

  ) ویرایش شده است. ۱۹۷۱متن عربی توسط ع. صبره و ن. شهابی (قاهره،  .2
  ) ویرایش شده است.۱۳۷۲این کتاب رازی اخیرًا توسط مهدی محقق (تهران،  .٣
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اند که هیچ معادل فیزیکی ندارند و این ای احاله شده محاذات ماه، حرکات به ساختارهای هندسی
تولیــد کننــد. » چیزی را که در جهان موجود اســت«توانند غیرقابل قبول است، زیرا تنها اجسام می

 هیــثم ابنکت یکنواخت مردود هستند. داوری نهایی مابقی ابزارها نیز به جهت تخطی از اصول حر
کند. به هرحال ابزارهایی که (هیئت باطل) عرضه می »یک صورتبندی غلط« مجسطیاین است که 

خود ابن هیثم  العالمفي هیئة شوند بدون هیچ توضیحی راهشان را در نامعتبر تلقی می الشکوکدر 
 انیز پیدا می

ً
زا بودنــد ز توجه به بعضی از عناصر شرح خود که مشــکلکنند. این که ابن هیثم عمدا

ای قابل بحث است. مخاطبان او به یادگیری اجمالی اصول نجومی عالقه پرهیز کرده است، مسئله
 میکه از مقدمۀ فوق متوجه می داشتند؛ چنان

ً
خواستند بدانند چگونه  شویم، این مخاطبان مشخصا

شاید ابن هیــثم ». برندون هیچ مانع و مقاومتی پیش میبد«افالک مختلف حرکات ترکیبی خود را 
نویسند، به این نتیجه رسیده باشــد کــه مانند بسیاری از دیگر دانشمندان که برای مخاطبان عام می

هایی که به متخصصان مربوط است بحث شوند و بهتر رسالههای موجود در نظریه باید در تک خلل
  بیاورد. العالمفي هیئة  ها را خارج از کتابی ماننداست آن

به وجود این مشکالت [ایرادهایش بر بطلمیوس] یا  هیثم ابنکه ممکن است احتمال دیگر این
را منتشر کرد پی بــرده باشــد. بــه  العالمفي هیئة ها بعد از این که کتاب حداقل با ماهیت جدی آن

 منجمانی آوردیم را می الشکوکحداقل یکی از احتماالتی که دربارۀ  رشد  ابنهرروی 
ً
دانست. قطعا

في هیئة آثاری همچون  ۀ مقاله) جمع شده بودند برای تهیۀادام ←» (مکتب مراغه«که تحت عنوان 
پیشنهادهایی دادند.  الشکوکتر از همه برای حل بعضی از مشکالت تالش کردند و نیز مهم العالم

 واضح به نظر می
ً
تاثیر بسیاری داشت. اما ما در جایگاهی نیستیم  هیثم  ابنرسد که اثر در کل، کامال

 بگوییم که نوشته
ً
ای، چگونــه بــر هــای مجموعــههای مجزا و چه نوشــتههای او، چه نوشتهکه دقیقا

ایجاد شدند سه مسیر را  هیثم ابناند. در ارزیابی تحوالتی که پس از اثر های بعدی تاثیر داشته نسل
ها وجود دارد که برای رفع نیاز افراد غیرمتخصص نگاشته نوشتهکنم. در ابتدا حجمی از طراحی می

تــرین و نیز نوشتۀ کوتاهی از چغمینــی مهــم علم الهیئة التبصرة فیشدند؛ کتاب دیگری از خرقی، 
تر به دلیل ابداع الگوهای های این دسته هستند. دوم، در شرق، مکتب مراغه را داریم که بیشنمونه

است و سوم، تالش اندلسیان برای احیای نظام افالک تودرتوی ارسطویی ریاضی جدید، قابل ذکر 
  به همان صورتی که بود. 

  خرق
کنم. حــدود هفتــاد خرقی محدود میرۀ التبصشرح اولین مسیر از سه مسیر را به بیان چند مورد از 
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آلمــانی از هــای به اهمیت این مورد توجه و ترجمه ٢با همیاری کارل کهل ١سال قبل ایلهارد ویدمن
 نیز جمیل رجب به اهمیت اثر خرقی برای روشــن

ً
گــری مقدمۀ دو کتاب خرقی را منتشر کرد. اخیرا

برداری کرده در میان یهودیان یمن که از آن به عبری نسخه ۀالتبصرعلم هیئت پرداخته است.  دربارۀ
  ٣های خطی موجود است.بودند بسیار رواج داشته و اکنون تعدادی از آن نسخه

ام و آن این کتاب را در علــم هیئــت نوشــته«اش دربارۀ طرح کتاب گفته است: رقی در مقدمهخ
کند. من در عمل دانشی است که درمورد موقعیت افالک و حرکاتشان و موقعیت ستارگان صحبت می

ه ب -چه افالک خارج از مرکز و چه افالک تدویر -ام، در تقسیم تمامی افالک پیروی کرده هیثم  ابناز 
کنند، گردش می» ترتیب موجود«هایشان با توجه به ها به همراه ستارهکرات جامد و در موردی که آن

ای که محیطشان بر روی مرکزهای تدویر و ستارگان قرار گرفته است، که های ذهنیخودم را به دایره
-هم هدف کتاب ». ام...کنند محدود نکرده نظر اکثر افرادی است که دربارۀ این موضوع صحبت می

و هم انتقاد ضمنی از دیگر نویسندگان که خود را محدود  -گرایانه از کار افالک در سه بعدشرحی واقع
است. شاید خرقی  العالمفي هیئة در  هیثم  ابنکنند، یادآور مقدمۀ  می» های فرضیدایره«به استفاده از 

مخاطبان دیگری را در ذهن داشته است که شامل طرفداران علم کالم بودند اما در مقابل مخاطبان 
از بین پیروان رقیب علم کالم یعنی فلسفه تشکیل می هیثم  ابننظر   مد  

ً
شد (به طور مشخص منحصرا

  های اسالمی گسترش یافت).مآبی که در سرزمین یعنی تفکر یونانی
انــد گویم شاید خرقی روی خوانندگانی که به علم کالم نظر داشتهقرائنی که طبق آن می یکی از

حساب کرده باشد، از اولین قسمت مجموعۀ تعاریف عبارات تخصصی که در ابتدای کتاب یعنــی 
یات و قبل از فصل اول آمده است. خرقی با تعریف نقطه شروع می کند؛ این بعد از فهرست محتو

 و به طور خودکار ذرهالبته یک واح
ً
گرایــی کــالم را بــه ذهــن د غیرقابل تقسیم است، بنابراین تقریبا

دهد، اما تالشی که او برای روشن کردن تعریف به  آورد. خرقی در این جا به متکلمان ارجاع نمی می
گاهی او به حساسیت آنکار می  ها نسبت به این موضوع است. او نقطه را به عنــوانگیرد حاکی از آ

» جامع و مانع«کند و به دلیل عدم ارائۀ تعریفی درست یا تعریف می» شیئی که هیچ بخشی ندارد«
ناپذیری یــک مشخصــه اســت و نــه یــک تعریــف؛ عــالوه بــر ایــن کند. زیرا تقسیمعذرخواهی می

 هم هستند که تقسیم» چیزهای زیاد دیگری«
ً
امــا توصــیفی کــه او از نقطــه ». واحد«ناپذیرند، مثال

قابل تشخیص باشد » های مشتقات خوداندازه«تواند از ه است برای نشان دادن این که نقطه میآورد

                                                    
1. Eilhard Wiedemann 
2. Karl Kohl 

  اند: ها در مقالۀ زیر معرفی شدهتعدادی از نسخه  .3
Y. T. Langermann, “Arabic Writings in Hebrew Manuscripts:  A Preliminary Relisting”, Arabic Sciences and 

Philosophy, 6, (1996), pp. 137-160, at p. 150. 
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ام کدام از آثار هیئتی که دیدههیچ». تواند تقسیم شودحد خط است و حد نمی«مناسب است. نقطه 
ای)  ان ذرهشناسانۀ کالمی (ماده، فضا [مکان] و زمگرایی کیهان هایی که ذره چنین مسائلی ندارند. آن

ای نقطه در ریاضی را توجیه کنند و من اعتقاد دارم که  را رد کردند مجبور بودند مقبولیت ویژگی ذره
درگیری با این مسئله (موضوع بسیاری از مباحث علمی) بوده که خرقی را برای رفتن به سمت بیــان 

رقی کلمه به کلمه است؛ و خ فلکشده، تعاریف [کالمی] فوق برانگیخت. آخرین اصطالح تعریف
شناســانه آمده عنوان و به آن فقط یک تبصــرۀ ریشــه هیثم ابن العالمفي هیئة چهار تعریفی را که در 

لکة به خاطر شباهتش به دوک نخ«اضافه کرد به این عبارت که 
ُ
  ریسی (ف

ً
المغزل) که حرکتش کامال

  ».ای است دایره
ن به دو بخش است: بخــش اول بــه افــالک ، تقسیم آالتبصرهترین قاعده در تنظیم کتاب اصلی

». هیئــة االرض«شــود، و بخــش دوم نامیــده مــی» هیئة ترکیب االفالک«اختصاص یافته است که 
 بازتاب یکی از اصول بنیادین جهان

ً
بینی ارسطویی است تقسیم به دو موضوع آسمانی و زمینی قطعا

زای اصلی و قوانین مربوط به خود (البته گوید: فلک و زمین دو قلمرو متمایزند، هرکدام با اجکه می
توان اضافه کرد که متکلمان این را به عنوان یک حکم قبول نداشتند). اگرچه شواهدی مبنی بــر می

هم از دو بخش ترکیب شده بود وجود دارد، اما فقط یک فصل مختصر (فصل  العالمفي هیئة این که 
ل و تمام بخش دوم با نجوم ســر و کــار دارد. چهارم) آن دربارۀ جغرافیاست؛ قسمت عمدۀ بخش او

زمان همین کننده از افالک اختیار کرد، و هم تری برای عرضۀ شرح فیزیکی قانعهدف دقیق هیثم  ابن
هــای تر انجام داد. سپس او کتاب خود را بــه بخــشکار را در جهتی قابل فهم برای مخاطبانی بیش

ای ماننــد اما محدود به شرحی ساده از مفاهیم پایــهشامل مقداری جغرافیا،  -مقدماتی تقسیم کرد
کــه آن هــم در راســتای  -دایرةالبروج و استوا، طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا و غیره

 فــي هیئــة العــالم، هیــثم ابــنموضوع اصلی او یعنی ترتیب افالک بود. بعد از تثبیت سهم اساسی 
. التبصــرةتــر بینجامــد ماننــد کتــاب وسیع ۀیی با گسترهاتوانست توسط نویسندگان بعدی به کتاب

که خودش یادآور شده، کتاب را به دو بخش تقسیم کرده است و در این زمینــه خواجــه  خرقی چنان
کردند، شــارحان و پیروانشــان نیــز از وی نصیرالدین طوسی، نویسندگانی که با مراغه همکاری می

  پیروی کردند. 
 
ً
گویم های هیئت رواج داد. می سرفصل ابعاد کیهانی را در رساله همچنین خرقی بود که مجددا

 رواج داد«
ً
 فرغانی، پیش از خرقی، چندین فصل را به اندازه» مجددا

ً
گیــری ابعــاد زمــین و زیرا مثال

هــای ای در ســرزمینتخمین فاصلۀ سیارات از زمین اختصاص داده بود. این سرفصل اهمیت ویژه
چون همۀ دیگر  -زمان فرغانی و به سبب بازنگری در اندازۀ محیط زمین اسالمی داشت، به ویژه در 

مون که نتیجۀ سفر مأموریتی بود کــه مــأ -آمدندها به طور مستقیم از محاسبۀ آن به دست میاندازه
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[در دوران اسالمی] است که توسط » شکوه علم«خلیفه پشتیبان آن بود و یکی از معدود موارد دورۀ 
رسد عامل اصلی اجــرای آن تنهــا انــدکی عالقــه بــود. ازطرفــی د و به نظر میشدولت حمایت می

 از این سرفصل صرف نظر می العالمفي هیئة در  هیثم ابن
ً
 به دلیل ارزیــابی کامال

ً
کند. آیا این صرفا

های خاص مخاطبانش نبود؟ یا شاید از این رو که ابعاد کیهانی، از دیــدگاه ســبک نگــارش، عالقه
بودند که کارشان معرفی این دو عنوان بــوده اســت؟ » ابعاد و اجرام«هایی دربارۀ لهرساموضوع تک

کم حــداقل تــا زمــان  مانند نوعی که حبش حاسب و عبدالعزیز قبیصی نوشتند. بهتر اســت دســت
  ، بیش از حد بر این نوع تعریف پافشاری نکنیم.هیثم ابن

های اولیه داشــت. آثار و انتشار آموزهگیری این نوع  درمجموع، آثار خرقی سهم مهمی در شکل
 خرقی الگویی تنظیم کرده بود که در آثار بعدی بسیاری دنبال شد. 

ً
رجب نشان داده است که ظاهرا

ها آگاه بوده باشد و به عنوان فــردی رسد که خرقی به مشکالت احاطه بر این آموزهالبته به نظر نمی
ترین تفاوت بین دو اثر نیز شناخته نشده است. اصلی های بنیادی تالش کرده باشدکه برای پیشرفت

هــا شــود. هــردوی ایــن نوشــتهدیده می اإلدراکمنتهی او اتکا بر جزئیات ریاضی است که فقط در 
  تر دارند.اند، جای بررسی دقیقهمانند زمینۀ فرهنگی و فکری که در آن نوشته شده

تب مراغه  م
کردنــد و مراغــه کــار مــی ۀکه در آن زمان در رصدخان مسیر دوم، فعالیت گروهی از منجمان است

ترین این افراد خواجــه نصــیرالدین طوســی گیرد. برجستهها را در بر میپیروان و بعدها شارحان آن
کرد. ق اداره می۶۷۲ق تا اندکی پیش از مرگش در ۶۵۷است که رصدخانه را از بدو تاسیس آن در 

شــد) توســط آن ( که شامل تعدادی منجم چینی هم می رصدخانه، کتابخانۀ عظیم و اعضای زیاد
شد. مؤیدالدین ُعرضی و قطب الدین شــیرازی  ها پشتیبانی میپادشاهان مغول و در اوج قدرت آن

های بعدی کــه ترین همکاران خواجه نصیر در رصدخانه بودند؛ در بین شخصیتدوتن از شاخص
ق) و ۷۷۷-۷۰۵شــاطر (توانیم از ابنه دادند میهای وابسته به این مکتب را ادامبعضی از نوآوری

 دقیــق » مکتب مراغــه«ق) نام ببریم. برای همۀ این موارد عنوان ۹۳۴عبدالعلی بیرجندی (د 
ً
کــامال

نیست، زیرا بسیاری از کارهای نظری در جاهای دیگری انجام شده بود، اما به کارگیری این عنــوان 
  همچنان مفید است.

این گروه تغییراتی است که در الگوهای بطلمیوس ایجاد کردند. ایــن مشهورترین دستاوردهای 
آن نوع ایراداتی که ابــن هیــثم در  –تغییرات بعضی از ایرادهای الگوهای بطلمیوسی را از بین بردند 

 شــکوکتوان نشان داد که کار این منجمان به طــور مســتقیم از مطرح کرده بود، اگرچه نمی شکوک
اســت؛ ســاختاری » جفت طوســی«ی شاخص الگوهای آنان ابداعی به نام متأثر بوده است. ویژگ

تــوانیم بــا تصــور دو کند. این مسئله را مــیای را به حرکت خطی تبدیل میهندسی که حرکت دایره
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تــر و دارای نصــف قطــر آن اســت و درطــول محــیط آن  تر داخل دایــرۀ بزرگدایره، که دایرۀ کوچک
تــر در طــول قطــر نشان داد که هر نقطه از محیط دایرۀ کوچکتوان چرخد درک کنیم؛ سپس می می

توان شعاعی بــا طــول کند. با داخل کردن این ابداع در افالک منجمان، میتر نوسان میدایرۀ بزرگ
  ای یکنواخت ایجاد کرد.متغیر را بدون انحراف از اصول حرکت دایره

 
ً
 به دلیل جنبۀ ریا این ابداع قطعا

ً
های  کم در یک رساله از سده اش دست ضیماهرانه است و صرفا

 در الگــوی جدیــدی کــه در اما جزئیات و اثبات ١میانه منتشر شده است.
ً
های ریاضی که ضــرورتا

نصیرالدین طوسی عرضه شد دربعضی موارد بیرون از آن نوع و متفاوت با آن  العالمفي هیئة التذکرة 
های هنری، ثابت نبودنــد. در ین انواع مانند شکلمگر آنکه به یاد داشته باشیم که ا–رسد به نظر می

، در مواجهه با اصول فلسفی »جفت«هر صورت، به گفتۀ جمیل رجب عالقۀ نصیرالدین طوسی به 
بعدی افــالک متکــی بــود. بــه نظــر  کردند، به کاربرد آن در حرکات سهکه این حرکات را تدبیر می

گاه بود که او فقط در بنا نهادن ک می  در حل مشکالت رسد طوسی آ
ً
اربرد فیزیکی این الگو و عموما

فلسفی که نجوم را احاطه کرده بودند تا حدی موفق بوده است. او آزادانه با معاصــران و جانشــینان 
شد. شارحان او دربارۀ برای ادامه دادن تحقیقات خود ارتباط داشت و به دعوت او نیز پاسخ داده می

یک کرۀ محیط ممکن اســت کــرۀ محــاط را حرکــت دهــد،  مشکالت برجسته مانند این که چگونه
 بحث می

ً
  کردند و دربارۀ امکان این طرز حرکت انتقالی در شرایط خاص به اجماع رسیدند. وسیعا

های بسیاری از آن استنساخ و شــروح طوسی بازخورد بسیار وسیعی داشت. نسخه ۀتذکرکتاب 
و آثار پیروانش را نیز باید به آن اضافه کنــیم. های طوسی شماری بر آن نوشته شد که دیگر نوشته بی

این الگوها با ترجمۀ شروح بیرجندی به زبان سانسکریت به هند راه یافت و در اروپــا نیــز شــناخته 
اند. در حالی که در برخورد با دانــش دورۀ قبــل از های این انتقال نامعلوم باقی ماندهشد، گرچه راه

-تنها تعدادی از کارهای معلوم نوشته شده موجود اســت  -هستیم با کمبود منابع مواجه  هیثم ابن
تعداد زیــادی از آثــار و شــروح موجــود آن تــاکنون بررســی  دربارۀدورۀ بعد از او بسیار پربار بود و 

های بعدی، به ویــژه ای انجام نشده است. همچنین باید تاکید کرد که تعدادی از شخصیتعالمانه
هــا و ین شیرازی، به راستی جامع العلوم بودند؛ افــرادی کــه در نظــامالد نصیرالدین طوسی و قطب

مسالک مختلفی فعال بودند و در زندگی سیاسی، دینی و فکری زمان خود شرکت داشتند؛ داســتان 
ها بوده کــه شناسی حاکی از جذابیت آن به عنوان جزئیات حرفۀ کاری آنهای آنان در کیهانتالش
  ست.آن تحقیقاتی شده ا دربارۀ

                                                    
1. G. M. Gluskina, S. Luria, and B. Rosenfeld, Alfonso. Meyashsher 'Aqob (Moscow,  1983); cf. Y.T. Langermann, 

“Medieval Hebrew Texts on the Quadrature of the Lune”, Historia Mathematica 23 (1996), pp. 31-53, esp. pp. 
34-35. 
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  انقالب اندلس
اگر عنوان مقالۀ مهم  -های اسالمی شناسی سرزمینترین بخش در تاریخ فکری کیهانشدهشناخته

 انقالب اندلسی در برابر نجوم بطلمیوسی است. -صبره را به کار ببرم 
ً
تعدادی از اندلسیان به  ١حتما

مشکالت خاص موجود در کار بطلمیوس توجه کردنــد. یکــی از آن مشــکالت را جــابر بــن افلــح 
هـ) مطرح کرد؛ ادعای او مبنی بــر ایــن کــه زهــره بــاالی خورشــید و نــه چنــان کــه ۶(اواسط سدۀ 

  ای منعکس شد. بطلمیوس گفته پایین آن است، به طور گسترده
ش را تالش ناموفق بطروجی منجم برای جــایگزینی نظــامی دیگــر و اما موضوع اصلی این بخ

در برابر دوایر هم مرکز و دوایر  رشد ابنویژه  ای ازقبیل ابن باجه، ابن طفیل و بهایرادهایی که فالسفه
مرکز هایی همگیرد، این که همۀ حرکات سماوی باید نتیجۀ حرکت کرهتدویر مطرح کردند در برمی

  با زمین باشند. 
هایش در این که صبره نشان داده است، نگرش ابن رشد (تنها فردی از این فالسفه که نوشته چنان

ها تثبیت شده است. در تلخیص او از موضوع باقی مانده) نسبت به بطلمیوس پس از گذشت سال
ق نوشته شده است، ابن رشد اصالحی را در محاســبۀ حرکــات ۵۶۹ارسطو که در سال  متافیزیک
آســمان «پذیرد. حتی به روشنی نظریــۀ ظریۀ ارسطو در پرتو تحقیق بعدی (بطلمیوس) میسماوی ن

کنــد. ممکــن اســت او تصــور بطلمیوس آمده است تأیید مــیاقتصاص که در کتاب  را چنان» زنده
 اظهار می

ً
کند کــه ایــن رواقیان دربارۀ آن مفهوم را نشناخته یا به آن اهمیت نداده باشد، اما صریحا

و این یک نظریۀ تمام عیار است نه فقط یک تصور یا تشــبیه) مــا را از نیــاز بــه همــۀ کــرات نظریه (
های خارج مرکز و تدویر بطلمیــوس را هــم  کند؛ در نتیجه او فلکمرکز در زمین آزاد میآسمانی هم
  نماید.تصدیق می

یر بزرگ خود از دید بسیار متفاوتی از موضوع پیدا کرد. در تفس رشد ابندوازده سال پس از آن، 
 عنوان می

ً
نیستند،  »با طبیعت سازگار«کند که کرات تدویر و حامل همان رسالۀ ارسطویی، صریحا

ها توسط (دوباره به رساند. این شیوهها احتمال تصور وجود مرکزی غیر از زمین را می زیرا وجود آن
می شــد. گفتنــی اســت کــه وارد نظریات نجــو» روینادرست از اصل میانه ۀاستفاد«نقل از صبره) 

ارسطو و افراد قبل از او نجومی را ابداع کرده بودند که با موفقیت حرکات فلکی را در تطابق کامل با 
یسندگان قبل از او را به داد. بطلمیوس بی اصول فلسفۀ طبیعی شرح می اطالع از اصول فیزیکی که نو

ضیح همان حرکات و بــا جــایگزینی اجــرام استفاده از تعداد زیادی اجرام مجبور کرده بود، برای تو

                                                    
1. A. I. Sabra, "The Andalusian Revolt against Ptolemaic Astronomy: Averroes and al-Biṭrūjῑ", in Transformation 

and Tradition in the Sciences, E. Mendelsohn (ed.) (Cambridge, 1984), pp. 133-153; 
 که چاپ مجدد هم شده است:

A. I. Sabra, Optics, Astronomy, and Logic: Studies in Arabic Science and Philosophy (Variorum, 1994). 
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های حامل و تدویر بود. در این برهه، نظــام بطلمیوســی تر، راهی را پیدا کرد که آن معرفی فلککم
نجــوم «ترین کار، بازیــابی ناپذیرفتنی و نجوم ارسطو و متقدمان نیز از بین رفته است. بنابراین مهم

اش به انجام این کار امیدوار بوده کند که در جوانی یاعتراف م رشد  ابناست. جالب آن که » باستان
اما االن و در سن  -رسد حتی از بطلمیوس راضی نبوده استاو به نظر می تلخیصکه از  یعنی چنان–

  کرد.پیری باید مأموریت را به شخص دیگری واگذار می
خــارج مرکــز و ، تردیــدهای مشــابهی دربــارۀ افــالک رشد ابنتر از طفیل یک معاصر مسنابن

نوشــتن «تدویر داشت. او مدعی بود که برای ایجاد یک نظام جــایگزین تــالش کــرده اســت و بــه 
رســد کــه هرگــز وعــدۀ خــود را عملــی نکــرد. یکــی از وعده داد، اما به نظــر مــی» کتابی دربارۀ آن

شاگردانش، نورالدین بطروجی، متن نجومی جامعی منتشر کرد که در آن الگوهای طــرح خــودش 
داد کــه فقــط از های فلسفی معلم خود را در آن منظور کرد. نظام او اجازه می به کار برد و دغدغه را

توانســت حــول محورهــای ای میهای کرات سیارهمرکز در زمین استفاده نماید؛ اما قطبکرات هم
 استوا گردش کند. بطروجی حرکات مناسب و اختالفات سیارات را به قطب

ً
ی هــا مابقی کرات مثال

های حامل قطبی را بــا  های تدویر قطبی و فلک ها منتقل کرد. برای انجام این کار، او فلککرات آن
هایی که از بطلمیوس گرفته شده بود معرفی کــرد، بــه ایــن امیــد کــه ایــن نظــام بــه انــدازۀ شاخص

اما چنان که برنارد گلدشتاین با جزئیات نشــ بطلمیوس در شرح حرکت ان های ظاهری موفق باشد. 
  ١داده است این اتفاق نیفتاد.

قبل از پایان سخن دربارۀ بطروجی، باید عامل دیگری را که در طراحی الگوهای او وجود داشت 
» انــرژی«ای به کرۀ دیگــر. ویژه انتقال حرکت از کره یادآور شویم: پویایی نظام به عنوان یک کل، به
دش سریع روزانۀ باالترین کره بود که از شد و آن گربرای تمام حرکات، مشتق از یک چیز فرض می

ابل رسید. با این که این الگو با ترتیب مورد قبول سیارات در تقهای سیارات به پایین می طریق فلک
هــا اضــافه سیارات را (از غرب به شرق) بــه گــردش روزانــۀ آن نبود، بطروجی حرکت خاص روزانۀ

ترین سیاره نیز سرعت روزانه به سمت غرب، سریع کند، بنابراین زحل، باالترین سیاره در شبکۀ می
بــا «کند که باالترین فلک اش به اختصار بیان میدر ابتدای رساله هیثم ابنخواهد بود و الی آخر. 

اما او بــه ». آوردای به حرکت درمی حرکتش همۀ اجرام فلکی را که داخل خود دارد به صورت دایره
یسندگان بعدی، هم در غرب و هم در  ابل به نظر میپیامدهای این اصل توجه نکرد. درمق رسد که نو

شرق قلمروی تمدن اسالمی، متعهد شدند که این اصل را در الگوهای خود به کار ببرند. دغدغۀ رو 
  به رشد این موضوع را باید به خاطر داشت.

                                                    
  متون عربی و عبری به همراه ترجمه و تحلیل نجومی به انگلیسی در کتاب زیر آمده است: .1

B. R. Goldstein, Al-Biṭrūjῑ: On the Principles of Astronomy, 2 vols. (New Haven, 1971). 
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  ها و نتایج به دست آمده برخ از مقایسه
ها آشتی دادن بطلمیوسی متعهد بودند و هدف محدود آنمنجمان مراغه به نجوم «صبره گفته است: 

طــرف دیگــر، بطروجــی برنامــۀ  های حتمی نظام بطلمیوسی بــا اصــول بطلمیوســی بــود. از ویژگی
قصــد دارم  ».تری به ارث گذاشت، اما چنان که معلوم شد برای اجرا نــاممکن بــود تر و قوی باثبات

 با دوسؤال شروع ارزیابی مختصر صبره را در بعضی موارد آن گست
ً
رش دهم و تقویت کنم. مشخصا

بنــدی شــدۀ مشخصــی توان موقعیتی را حاصل برنامۀ تحقیقــی صــورت) تا چه حد می۱کنم: (می
  گوید؟ ) موفقیت نسبی الگوها چه چیزی را دربارۀ تغییر در تفکر علمی به ما می۲درنظر گرفت؟ (

کند. یــک  ها به ما کمک میاف و برنامهبرای پرداختن به اولین سؤال، تشخیص تفاوت بین اهد
هایی معین تنظیم شود؛ یــک تواند فقط برای دورههدف، محصول نهایی مورد انتظاری است که می

 یک هدف و یا بیش از آن را با خود دارد، اما عالوه برآن به یک رشته رهنمودها نیز نیــاز 
ً
برنامه حتما

ت به سمت دستیابی اهداف به کار گرفته شوند. دارد، شامل پیشنهادهای خاص جزئی که ممکن اس
ای نداشتند؛ اما مکتب مراغه، رسد که اندلسیان دارای هدفی بودند اما برنامهبا این دید، به نظر می

خــود ثبــت کــرد گرفتــه بــود،  تذکرۀهایی که طوسی در  بندی و پیشرفتکه مسیر خود را از صورت
های تدویر و خارج مرکز باید حذف شوند، اما  دند که فلکای داشت. اندلسیان متقاعد شده بو برنامه

ها چــه نظــر روشــنی بــرای انجــام ایــن کــار  ها غیر از انتقال حرکات به قطبمشخص نیست که آن
دانست که تحقیق از کجا باید آغاز شود و سهم بســزایی در  داشتند. در مقابل، طوسی به خوبی می

گوید، طوسی نام فصل مربوط به جفت مشــهور  می ایجاد این مسیر داشت. چنان که جمیل رجب
در اشاره به حل آنچه قابل حــل اســت از اشــکاالت وارد بــر حرکــات «خود را چنین انتخاب کرد: 

کید می١»ها اشاره شدسیارات که پیشتر به آن حــل را  کند که او فقط مسیر رسیدن بــه راه. طوسی تأ
که بخش مهمی -با یک شیوۀ جدید و قوی ریاضی  دهد؛ اما کسانی را هم که چالش او رانشان می

رســد کــه دســتورات او کند. به نظــر مــیکنند، مجهز می دنبال می -بینی شده استاز راه حل پیش
های وی برای تشکیل یک برنامۀ تحقیقاتی از محسوس و راهنمایی او واضح است و معتقدم تالش

  تر بود.اند درست آنچه اندلسیان داشته
 این عجیب اســت کــه  اجتماعی بین دو وضعیت را نیز باید مدهای تفاوت

ً
نظر قرار دهیم. مثال

طفیل و بطروجی از کارهای همدیگر اطالع نداشته باشند؛ باوجود این که هردو شاگرد ابن رشد  ابن
 به موضوع عالقه

ً
ها در ارتباط بود با آن رشد ابنمند بود. دربارۀ مردمانی که بودند که خودش عمیقا

انــد، هایی در علوم داشتهشود که یک یا دو نفر آنان مهارتای اطالع داریم؛ گرچه گفته میا اندازهت

                                                    
  سبقت اإلشارة إلیها. م يفی اإلشارة إلی حل ما ینحل من اإلشکاالت الواردة علی حرکات الکواکب المذکورة الت  .1
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از دو نفر یاد  تلخیص مجسطیدر کتاب  رشد  ابنحتی یک منجم متخصص هم در بین آنان نیست. 
ری ، و دیگ»)هایی در این امور کرده استیکی از دوستان که تالش(«نام کند، یکی شخصی بیمی

وادع، که هردوی آنان او را با اطالعات خود از گذرهای گزارش شدۀ زهره  به طور قطع ابواسحاق ابن
 
ً
کرد، اما دربارۀ موضوعات نجومی با دوستان و همکاران خود بحث می رشد  ابنمطلع کردند. حتما

، بــا های گروهی شرکت داشته باشد وجود ندارد. پس مختشاهدی مبنی بر این که در فعالیت
ً
صــرا

طفیل، و یعنی شاگردان ابن -شناسی در دستور کار اندلسیان بود یک برداشت کلی، تردید در کیهان
اما افرادی که درگیر این موضوع بودند به گفته است، ابن داللةالحائرینمیمون در که ابن چنان باجه. 

حل یک مسائل با یکــدیگر رسد که برای طور مبهم از کارهای یکدیگر اطالع داشتند و به نظر نمی
  همکاری کرده باشند.

ُبــرد. ایــن مرکــز درمقابل، طوسی برنامۀ پژوهشــی خــود را در چــارچوب یــک نهــاد پــیش مــی
تحقیقات، دست کم طی چند ساِل بحرانی و سازنده، رصدخانۀ مراغه بود که طوسی بر آن ریاست 

هشگرانی را از مناطق دور برای شرکت ای بسیار غنی مهیا ساخت و پژو داشت. او آنجا را با کتابخانه
های آن دعوت کرد. طوسی، همکاران و شاگردانش چند سال در مراغه با هم کار کردند و در فعالیت

ها پس از آن نیز ادامه یافت. باید گفت کــه  های مختلفی از خاور نزدیک مدت فعالیتشان در بخش
ندلس وجود داشت و مطالبی که تاکنون ، تالش گروهِی مشابهی هم در ارشد ابنیک سده پیش از 

بود. نوشتۀ اسحاق اسرائیلی یهــودی اهــل تولــدو (طلیطلــه) در » اندلسیان متأخر«بیان شد دربارۀ 
که همان مورخ و منجم » صاعد بن«م، گروه خاصی شامل یهودیان و مسلمانان، تحت رهبری ۱۳۱۰

فعالیــت داشــتند و رصــدها و  هــا در تولــدوکردنــد. آنصاعد اندلسی است تحقیقات نجومی می
هــای آنــان اســت. یکــی از نتــایج فعالیــت هــای تولــدوجــدولدادند. تحقیقاتی ریاضی انجام می

ترین عضو این گروه ابراهیم زرقالی مسئول ابزارهای نجومی بود که خودش هم تعدادی ابزار  برجسته
وسیعی پشتیبانی کرد. دربارۀ  ای بسیاراختراع کرد. صاعد همکارانش را با حمایت مالی و کتابخانه

ها به وضــوح بــه دانیم، اما آنهیچ یک از اهدافی که این گروه برای خود تعیین کرده بود چیزی نمی
مند بودند. البته باید دانست یکی از مسائل مهم نظری که زرقــالی  ها و رصدها عالقه اصالح نظریه

شناسی به همراه داشــت. پــس تــا اینجــا کیهانمفاهیم مهمی را در  -اقبال و ادبار-در آن سهیم بود 
 -اند ، صاعد اندلسی و طوسی وابستههای مأمونتایی که به نامسه-حداقل دربارۀ سه فعالیت نهادی 

های بزرگ، ابزارهــا و نیــز اطالع داریم. در تمامی این سه مورد، محققان از مواجب مالی، کتابخانه
  ١مند بودند. رهبری علمی بهره

                                                    
  بنگرید به: .1

A. Sayili, The Observatory in Islam (Ankara, 1960). 
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معاصــر ابــن » ابوعبید جوزجــانی«ایی: جورج صلیبا توجه ما را به رسالۀ کوتاهی از مقایسۀ نه
المسیر انتقاد و جــایگزین ضــعیفی پیشــنهاد  ابوعبید از مفهوم فلک معدل ١هیثم جلب کرده است.

المســیر را حــل نکــرده، بلکــه موفــق بــه  ابوعبید نــه تنهــا مشــکل معدل«کرده است؛ به نظر صلیبا 
بعد از تالش و «سیناست، که گفته بود:   رسالۀ ابوعبید خطاب به ابن». شناخت آن هم نشده است
درواقــع مقایســه بــین ». کس نخــواهم آموخــت رســیدم و آن را بــه هــیچرنج بسیار به این مشــکل 

/ابوعبید جوزجانی بسیار جالب اســت. نفــر اول هــر زوج سینا ابنطفیل/بطروجی و  های ابن زوج
 ردپایی که باقی بماند؛ و نفــرات 

ً
فیلسوفی است که گفته شد یک راه حل ایجاد کرده است، نه صرفا

کارهای نجومی ایشان در دســترس اســت و نشــان داده شــده کــه  و طرفدارانی که گراندوم ستایش
های آنان کافی نبوده است. با ذکر این مطلب، باید تکرار کنم اکثر فیلسوفانی کــه نــام بــرده  فعالیت

اثبات کردند. (همچنــین بایــد بــه خــاطر داشــته » علوم دشوار«شدند جرات و جسارت خود را در 
بسیار کاملی بودند). این موضوع مقایسۀ بین دو زوج باال را  باشیم که طوسی و شیرازی، فیلسوفان

  کند. تر می جالب
هــا و دربارۀ تاثیر گستردۀ دو مسیر گذشته: گفتیم که دستاوردهای منجمان مراغه موضوع رســاله

های مختلف خاور نزدیک طی دست کم سه سده بوده اســت. بعضــی های بسیاری در بخششرح
شــاطر الگوهــای طوســی را بهبــود بخشــیدند و الدین شیرازی و ابن قطب از این نویسندگان، مانند

طوسی مسائل دیگری مانند انتقال حرکت از یک کره (فلک) به کرۀ دیگر را تشــریح  ۀتذکرشارحان 
بــا بطروجــی و  -حــداقل درون قلمــرو اســالمی-رسد مسیر اندلســیان کردند. درمقابل به نظر می

ش از آنچه گفته شد دربارۀ کمبود هرگونه برنامۀ تحقیقاتی مشخص توانم بیتمام شد. نمی رشد ابن
تواند در آن متبلور شود، توضیحی بدهم. بــه طــور کلــی (و از یا محیط نهادینی که یک فعالیت می

کنم که بشود ایــن بینیم که اسالم در شبه جزیرۀ ایبری به انزوا رفت، اما فکر نمیدید تاریخی)، می
تــری ند گذشته پذیرفت. شاید این سؤال باید به عنوان بخشی از پرسش وســیعامر را برای توقف رو

(خارج از حدود این مقاله) در تاثیر تفکر اندلسی بر تمدن اسالمی به عنوان یک کل مطرح شــود؛ 
باتوجه به دانش کنونی ما، و با صرف نظر از [سرزمین] مغرب، ایــن تــاثیر در شــرق ایــن ســرزمین 

  د.رسحداقلی به نظر می
اما فعالیت اندلسیان تاثیر زیادی بر اروپاییان مسیحی و یهودی داشت. بــه طــور مشــخص دو 

ای نوشت که تاکنون مطالعه ؛ وی رساله٢منجم یهودی را باید ذکر کرد. [نخست] یوسف نحمیاس
 از بطروجی به عنوان منبع الهامش نام

ً
 نشده و در آن چهار الگو از ابداعات خود را آورده و مشخصا

                                                    
1. G. Saliba, A History of Arabic Astronomy: Planetry Theories in the Golden Age of Islam, (New York and 

London, 1994), pp. 85-112. 
2. Yosef Nahmias 
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های میانه شناخته  ، که اکنون به عنوان یکی از بزرگترین منجمان سده١ِلوی بن گرُسنبرد. [دوم] می
بر ارسطو را به دقت مطالعه کرده بود؛ او همچنین کــار بطروجــی را  رشد ابنشود و اکثر شروح می
کرد. لوی در توسعۀ الگوهای اصلی خود، به اصول فلســفی  شناخت و از آن به شدت انتقاد می می

دانســتند. می» واقعی مسئلۀ«را دربارۀ این  میمونها اظهارات ابنتوجه کرد. هردوی این شخصیت
(وی اکثر زندگی خــود را در مصــر گذرانــد)، امــا  ندلسیان وجود داشتدر سنت ا میمونمنابع ابن

 با 
ً
کرد. پس سنت اندلسی در شکلی اصالح شده فرق می رشد  ابنروش او در برابر مسئله، مشخصا

  های اسالمی ادامه یافت. تر خارج از سرزمینو بیش
کنم. ک توضیح شروع میآموزیم؟ با یاما سؤال دوم: از همۀ این تغییرات در تفکر علمی چه می

 ٢ام تحت عنوان اصالحات بود؛ طبق مفهومی که کــوهنهایی که مورد بحث قرار دادهتمام فعالیت
توان سؤالی دربارۀ هیچ نوع انقالبی مطرح کرد. دلیلش نظر دارد، در اینجا نمی در تغییر پارادایم مد

بودند. البته نه به ایــن معنــی کــه بینی ارسطویی هم این است که همۀ افراد هنوز تحت همان جهان
ها به طور کامل ارسطو را قبــول داشــتند؛ منظــور ایــن ارسطومآبی آنان یکسان بود یا این که همۀ آن

هــای مرکزی عالم را قبول داشتند کــه در آن ســتارگان در فلــکها مفاهیم پایۀ زمیناست که همۀ آن
في در  هیثم ابنها مانند کنند. بعضیت میاند و به طور یکنواخت دور مرکز حرکجامدی جا گرفته

تواننــد بــه ای مــی، عقیده داشتند که درواقع هیچ مشکلی وجود ندارد و الگوهای سیارهالعالمهیئة 
یی توصیف شوند. دیگرانی مانند اندلسیان، درک کردند  صورت مناسب در انطباق با اصول ارسطو

 مکتب  که تعارض
ً
های جدید اگرچه مراغه، درصدد عرضۀ راه حلهای آشکاری وجود دارد؛ و مثال

  کلی متفاوتی از کارکردهای کیهان باید یافته شود.  کس نگفت که برداشت بهناتمام بود. اما هیچ
هــای باســتانی این بدان معنا نیست که هیچ پارادایم جایگزینی شناخته نشده بود. بقایای نظریه

 مجســطیها شد. شارحان مقالۀ اول کی برای ردیهای، محردربارۀ شکل عالم و نقش حرکات ستاره
یت نظریۀ کروی بودن افالک، کرویت زمــین و  دوباره شروع به بررسی کردند، اما فقط به قصد تقو
بیرونی برای تحکیم برخی از استدالالت بطلمیوس تالش کــرد؛ امــا نقــدهایش بیشــتر  سکون آن. 

گانۀ بطلمیوس و مباحثاتش دربارۀ اصول شش های ساختاری یا صوری بود. بیرونی دردربارۀ زمینه
(سخت) و مستطیلی شکل را  ، امکان یک عالم متناهی، جامدسینا ابنبیش از آن در مکاتباتش با 

کرد. (اما در ایــن که حول محور اصلی خود بچرخد مطرح کرد که هیچ اصل فیزیکی را نقض نمی
ارسطو تحقیق  السماء والعالمدر رابطه با کسانی که  ٣شدند).ها خوب توجیه نمیبرآوردش، پدیده

                                                    
1. Levi ben Gerson 
2. Kuhn 

) آمده است. مکاتباتش با ۵۴- ۲۱، ص ۱، ج ۱۹۵۶- ۱۹۵۴(حیدرآباد،  قانون مسعودیدر  مجسطیشرح بیرونی بر اصول فیزیکی  .3
  .۱۳۵۲، تهران، االسئله واالجوبهسینا توسط سیدحسین نصر و مهدی محقق ویرایش شده است:  ابن
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(ایــن کــه زمــین دور یــک آتــِش مرکــزی  شناسی فیثــاغوریهای کیهانکردند، به گردآوری ردیهمی
چرخد) و مابقی نظریات ادامه دادند. اما هیچ شاهدی وجود ندارد که این نظریات رقبای قابــل  می

های فلسفۀ فیثاغوری هواخواهانی ر بقیۀ جنبه(حتی اگ ای برای نظریۀ بطلمیوسی بوده باشندمالحظه
شاید گاهی به عالئمی از مناظره بین معاصران برخوریم مانند ردیه ای که بیرونی بر گردش داشت). 

تر از این که عرضۀ های درسی، هدفشان بیشزمین داشت. اما بیشتر این اختالفات، همچون کتاب
ه درحال حاضر شناخته و پذیرفته شــده اســت دوبــاره الگوهای جایگزین باشد آن بود که آنچه را ک

  تأیید کنند. 
بــود. ممکــن » کــالم«بینی فالسفه) وجود داشت و آن علم (جهان اما رقیبی جدی برای فلسفه

 دینی بوده باشد، امــا آن است که دغدغه
ً
ای شــامل  هــا نظــام گســتردههای متکلمان در ابتدا و اکثرا

های شناخت را ابداع کردند. متکلمــان بــا فالســفه در برخــی ظریهای و برخی دیگر از ن فیزیک ذره
 ها مــدعی بودنــد کــه در افــالک تغییــرموارد که به موضوع ما مربوط است چالش داشتند. بعضی

 عضدالدین ای هم لزوم جداسازی افالک و زمین را انکار میدهد، عده(فساد) رخ می
ً
کردند (مثال

کند که معلوم بودن انحنــای استدالل می» یکی از رهبران متکلمان«ایجی). بیرونی در برابر ادعای 
 متکلمان هیچ عالقــه ١شود.زمین فقط شامل قسمت مسکون و آباد آن می

ً
ای بــه ســتارگان و اصوال

سیارات نشان ندادند و بیش از اعتراضاتشان به فالسفه اقدامی نکردند و برای جایگزینی نظامی دیگر 
  نیز نکوشیدند. 

صــبره در  ٢دهد که چرا چنین بوده است.های مهمی به دست می جدیدی از صبره، سرنخمقالۀ 
 اولین  المواقف«کند که کتاب ق) تمرکز می۷۵۶-۷۰۱( این مقاله بر َعضد الدین ایجی

ً
او محتمال

یر عالمی که بطلمیوس ترسیم کــرده  رسالۀ کالمی در اسالم است که شرح جامع و منظمی از تصو
 ایجی با نجوم آشنا بود و از بعضــی از مســائل مطــرح در ایــن زمینــه ». ندک است عرضه می

ً
مطمئنا

گاهی داشت. او اعتراضاتی در برابر نظریات فالسفه مطرح و جایگزین   آ
ً
هایی عرضه کرد. وی تقریبا

 ویژگی
ً
دهنــد، ها به مناطق آسمانی نسبت مــیهای خاصی که آنهمۀ ادعاهای فالسفه، مخصوصا

هــا برد و همۀ ایــناین مناطق نه سنگینند، نه روشن و نه مستعد فساد را زیر سؤال می ازقبیل این که
» هســتند ترتصورات محضی که از یک تار عنکبوت هم نازک«دهد که نظریات فالسفه از نشان می

دغدغــۀ اصــلی او بــیش از هــر نظــام خــاص  -ضروری این است کــه نکتۀ-شوند. اما تشکیل می
نفسه است. از آنجا که اعتقــادات فالســفه بســیار خودی یا فیبهرکت خودنجومی، توضیح علت ح

                                                    
  .۳۶، ص ۱، ج قانون مسعودی .1

2. A. I. Sabra, “Science and Philosophy in Medieval Islamic Theology. The Evidence of the Fourteenth Century”, 
Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften 9 (1994), pp. 1-42. 
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تواند خــودش های محکمی برای این ادعا باشد که باالترین فلک می تواند زمینهمتزلزل است، نمی
با حرکت روزانه بچرخد و بدین ترتیب حرکت به عالم به عنوان یک کل انتقال یابــد. ایــن پشــتوانۀ 

ها را تواند پدیدهکه: طبیعت یک نظام بسته و خودگردان نیست و بنابراین نمی اصلی استدالل اوست
شــوند توجیــه کنــد. علــل همــۀ با دالیلی که درقالب نیروها و اجرام توسط علوم طبیعی مطالعه می

  ها باید به ارادۀ الهی برگردد.پدیده
ی در دست نیست که شناخت. اما هیچ شاهدایجی مفاهیم اولیۀ نجوم و اصطالحات آن را می

(درمقابل فالسفه) منجم ماهری بوده یــا ایــن کــه حتــی تمــام دورۀ نجــوم  او یا هر یک از متکلمان
یم که منجمان تجربی، کالم نخوانده بودند؛ منظــورم ریاضی را سپری کرده باشند. نمی خواهم بگو

ین کــالم و نجــوم این است که نویسندگان اصلی و مبرز کالم، منجم نبودند. در مجمــوع رابطــۀ بــ
که مشــاهده  بین فلسفۀ ارسطویی و نجوم. چنان ر محدودتر از رابطۀمحدود بود و به طور قطع بسیا

بعضــی از مــواردی کــه کردیم، خرقی، بیرونی و دیگران ممکن است به اختصار روایات خود را بــه 
ها دربارۀ اجرام چه آنمتکلمان بوده معطوف کرده باشند، اما این هیچ ارتباطی با آن مورد توجه ویژۀ

نوشــتند و دادند ندارد. متکلمان فــراوان مــیستارگان و یا شکل جهان به خوانندگان خود انتقال می
یــابی بــه آوردنــد. بررســی ایــن متــون و دســتهایی را درمورد افالک میهایشان فصلداخل رساله

این مرحله از تحقیق بتوان بیش  کنم که درتصویری مشترک از آنان نیز مفید خواهد بود. اما فکر نمی
کل، نجوم و کــالم دو  های نجومی سخن گفت. در از توجه به برخورد گاه و بیگاه متکلمان با نظریه

 جدا از هم به نظر می
ً
  آیند. زمینۀ کامال

ها تبیین شود. دیدیم که تا آنجا کــه تری در این بحثاثر متقابل فلسفه و نجوم باید با دقت بیش
مربوط به تصویر اولیۀ جهان است همسانی بنیادینی دینی بین فلســفه و نجــوم وجــود دارد. اگرچــه 
 این اشتراک تنها در قسمتی از موضــوعات وجــود 

ً
اشتراک عالیق بین آن دو مشخص بود اما مطمئنا

د عالقۀ منجمان نبود. در اینجا یک داشت. بسیاری از مشاجرات فلسفی دربارۀ طبیعت افالک مور
کــه خــود  بــه رد کلــی فلســفه توســط غزالــی. (چنان رشد ابنمورد مهم را مطرح کنم، یعنی پاسخ 

کند). چهــار به عنوان نظر اکثریت فالسفه استفاده می سینا ابنگوید، غزالی از دیدگاه می رشد ابن
غزالــی  تهافــت الفالســفۀه ماهرانه در رد (ک تهافت التهافتدر  رشد ابن» مشاجرۀ«مورد از شانزده 

ای دربارۀ اجرام فلکی اســت. ازجملــۀ مــواردی کــه مــورد گذاری شد) شامل مشاجرات گستردهنام
 این که چیز ویژه

ً
هــا یــا مســیر حرکــات در ای همچون جایگــاه قطــببررسی قرار گرفته است مثال

یا این که چگونه مفهوم افالک بــه  دهندۀ تصمیم خداوند است؛فعالیت افالک وجود دارد که نشان
های حرکت و علل آن نشان داده شود؛ یا حرکت بندیتواند در دستهعنوان جسم یک موجود زنده می

نظر قــرار  تواند به صورت داوطلبانه و متحرک در شوق رسیدن به خدا مدای افالک چگونه می دایره
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شناسی اندلسی است تاثیری بر تفکر کیهان آمده ممکنگیرد. بعضی از نکاتی که در این تبادل پیش
های اولیه، آن را با نیز در سال رشد ابنداشته باشد، مانند این که افالک، یک آسمان زنده هستند و 

تر نکاتی که مطرح شد به ها. اما بیشتوجیه ضمنی تدویرها قبول کرد، و یا مانند توجه ویژه به قطب
نظر ما بود ندارد. درمجموع، سؤاالت مربــوط بــه  ای که مداسیشنوجه ارتباطی با تفکر کیهانهیچ

رسد بــا عالقــۀ کردند بود، و به نظر میافالک دغدغۀ مهمی برای متفکرانی که در فلسفه کاوش می
افرادی که تنها با هدف نوشتن -شناسان کردند. کیهاننظر کسانی که در کالم تحقیق می کمتری مد

بینــی وســیع تطبیــق کتاب، باید الگوهای نجومی را بــا یــک جهــانیک کتاب یا چند فصل از یک 
  -دادند می

ً
 با استفاده از یک رشته اصول که به مّ به فلسفه متعهد بودند؛ اما در تأ عموما

ً
التشان، نهایتا

  کردند. ساختارهای افالک محدود بود، فعالیت می
از مشــکالت  اغلــب آنهــا هکــ هرچنــد ،منجمان به استفاده از الگوهای بطلمیوسی ادامه دادند

گاهانه و سنجیده و با یک نگاه  گاه بودند. این سؤال که آیا این امر به سبب یک انتخاب آ فلسفی آن آ
پاســخ مانــده اســت. های بهتری در اختیار نبود، بــیابزاری به علم بود یا به خاطر این که جایگزین

ما اگر چنین باشد، بــه نظــرم اا خیر؟ ها کاری معقول است یشک دارم که آیا ایجاد سریع جایگزین
ها بــه کند، برای دفاع هستند، زیرا نه تنها آنهای ایشان به ابزارگرایی اشاره میهرچیزی که در نوشته

(که مورد بحث نبود) بلکه این ابزارگرایی را برای ادامۀ  درستی محاسباتشان در الگوها اعتقاد داشتند
(در انتهای مقاله به اختصــار بــه ایــن موضــوع بــر  انستندد باوجود مشکالت، ضروری میکارشان 

یک ابزارگرایی دقیق و کامل، متناسب «کند که درستی پیشنهاد می گردم). از طرف دیگر صبره به می
 -ای وجود ندارد بینی اشاعره که در آن هیچ ذاتی، طبیعتی، شکلی یا علت ضروریاست با جهان

گــری  دهد اما نه با تبیینگویانه اجازۀ فعالیت میصیفی و پیشیک جهان از قواعد که به یک علم تو
گونــه به هرحال هنوز این یک قدم اصلی برای متکلمان جهــت تشــویق فعاالنــه بــه ایــن» خودش.

ها چیزی از این گونه انجــام داده باشــند. عــالوه ای وجود ندارد که آناقدامات خواهد بود؛ و نشانه
 دربارۀ کفایت (و نیز منجمان حساس و عالقه فهرسد که فالسبراین به نظر می

ً
مند به فلسفه) اصوال

، بــه آســانی مشــخص 
ً
یا درستی شرح خود، بیش از نقش توضیحی آن نگران بودند. پس مختصــرا

گرایی) برای موضوع بحث مــا چــه قــدر مفیــد  (و مخالف آن یعنی واقع نیست که مفهوم ابزارگرایی
  خواهد بود.

تدریجی دانش  پاالیشهنگام ارزیابی تطورات تفکر دربارۀ افالک، نباید فراموش کنیم که مفهوم 
 در سنت نجومی نهادینه شده است. این امر مهم حتی بعد از در طول دوره

ً
های بسیار طوالنی عمیقا

أمون در بزار عظیِم ساخته شده با پول محکومتی مانند مأمون هم از بین نرفت. زمانی یک ا حامیان
تر از های دقیقگیریبرای اندازه شهایطرحو در نتیجه ، وزن زیادش از شکل طبیعی خود خارج اثر
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از  بنــدیاو با خونسردی شکست را پذیرفت و به نقلــی حتــی بــه ولی  منتفی شد. گردش خورشید
. این دلیل اختالف نظر بین گذشتگان دربارۀ گردش خورشید اســت«استناد کرد و گفت:  مجسطی

راهی که بتوان به طور دقیق به آن رسید وجود ندارد و حتی این ابزار نیز تغییر شکل داده است؛ این 
گیــری، کار با تمام دقت برای رسیدن به این اندازه ۀآید و اداماندازه فقط به طور تقریبی به دست می

بــق آنچــه از طˮگفتــه اســت:  مجسطیطبق آن چه بطلمیوس دانا گفته امری ضروری است. او در 
ترین مدارهای خورشید را تعیین ایم دقیقمدت زمان سپری شده بین خودمان و هیپارخوس آموخته

گیری که مــا انجــام  آیند نیز شروع کنند به همان اندازهکردیم. ضروری است کسانی که بعداز ما می
مهم با چنان دقــت نهــایی ربط ندانند، زیرا این  ایم و اگر عیبی یافتند، آن را تصحیح کنند و بیداده

  ١.»“تعیین نشده است که بتواند برای همیشه ماندگار باشد
ها شاید هرگز به مقدار درست و مطلقــی دســت نیــابیم. امــا دربــارۀ گیریدر بهبود مداوم اندازه

توانیم مطالب زیادی بیــاموزیم؛ رسد که با طرح این سؤال میالگوهای هندسی چطور؟ به نظر می
» عدم موفقیت«مقصود من در اینجا از  -توان عدم موفقیت بطروجی را درنظر گرفت  میبرای نمونه 

 هواخواهی بین معاصرانش پیدا نکرد. به نظر من، ایــن شــرایط یکــی از 
ً
این است که نظام او تقریبا

کند و آن نظر این است که یک نظریــۀ جدیــد تنهــا زمــانی نظرات بنیادی توماس کوهن را تأیید می
دار) قدیمی خواهد شد که توانایی حل قسمت بخش اعظم مشکل را داشته  نظریۀ (مشکل جایگزین

باشد. الگوهای بطلمیوســی، منجمــان دورۀ اســالمی را بــرای حــل اکثــر مشــکالت جهــت اقنــاع 
ها توقع الگویی جایگزینی را نداشــتند. امــا آنــان رصدکنندگان با چشم غیرمسلح توانمند کرد و آن

 به ارسطو م
ً
تــر الگوهای بطلمیوس به خاطر یک نظــام ســطح پــایین ردعتقد بودند و درصدد عمیقا

  نبودند، حتی نظامی که قرار بود یک مشکل جدی فلسفی را حل کند.

                                                    
1. Almagest III, 1; see G. J. Toomer, Ptolemy's Almagest (New York, 1984), p. 137 and n. 18. 


