
علوم و فناوری دورۀ اسالمیدوفصلنامـۀ تاریـخ 

١٣٩٩ پاییز و زمستان، دومشمـارۀ ، نهمسال 
١٨شمارۀ پیاپی: 

پژوهشی میراث مکتوب ؤسسۀمصاحب امتیاز: 
اکبر ایرانیمدیر مسئول: 
محمد باقریسردبیر: 
زینب کریمیان:مدیر داخلی
پویان رضوانی: ویراستار

محمود خانیاجرای جلد:

ی و امور چاپ:
ّ
فرد حسین شاملو مدیر فن

همكاران علمی
امیرمحمد گمینی * یونس کرامتی  *حنیف قلندری  * فاطمه سوادی *پویان رضوانی  *حمید بهلول  *حسن امینی 

روان فهم خوب سجاد نیک* یونس مهدوی  *سادات موسوی  راضیه *فر  شمامه محمدی

مشاوران علمی

توفیق حیدرزاده * یوسف ثبوتی *پرویز اذکائی 

یزدی حمیدرضا گیاهی *حسن طارمی  * محمدابراهیم ذاکر

 سیدحسین نصر * محمدجواد ناطق *همدانی  حسین معصومی *مهدی محقق 

(فرانسه)احمد جبار  *(کانادا) گلن وان بروملن  *(کانادا) جان لنارت برگرن  * )جمهوری آذربایجان(علی بابایف 

 )آلمان(راموال سارما  سری * (کانادا)جمیل رجب  * (فرانسه)رشدی راشد  * (روسیه)سرگی دمیدوف 

(هند) رادا چاران گوپتا  * (هند)الرحمان  حکیم سید ظل * (امریکا)جورج صلیبا  * (سویس)ژاک سزیانو 

(ژاپن)میچیو یانو * (هلند) یان پیتر هوخندایک   * )سوریه(مصطفی موالدی 

سیده نفیسه در قاهره (بنگرید به مقالۀ نقوش هندسی هنر اسالمی در  آرامگاهنقش کاشیکاری در : تصویر پشت جلد

)میراث علمیهمین شمارۀ 

١٦، شمارۀ چهارم، طبقۀ ١١٨٢نشانی مجله: تهران، خیابان انقالب اسالمی، بین خیابان دانشگاه و ابوریحان، ساختمان فروردین، شمارۀ 

 ٦٦٤٠٦٢٥٨دورنگار:      ٦٦٤٩٠٦١٢تلفن:    ١٣١٥٦- ٩٣٥١٩: پستی کد

www.mirasmaktoob.ir
miraselmi@mirasmaktoob.ir   /  miraselmi90@gmail.com

تومان ۶۰٫۰۰۰بها: 

المللی شمارۀ استاندارد بین

۳۶۶۹-۲۳۲۲



فهرست
رسسخن۱

۳نقوش هندسی ه اسالمی
اریک بروگ، ترجمۀ نرگس عصارزادگان

۱۳دومۀدیوفانتوس، کرجی و معادالت درج
یزدیمحمدمهدی کاوهجفری ا. اوکس، ترجمۀ 

دن اسالمیساعت ۴۲های آفتابی در تونس و دیگر کشورهای قلمرو 
ی، ترجمۀ مهسا راقبجر یفتح

۵۴های خطی نجوم دورۀ اسالمیتصحیح نسخهنکاتی پیرامون
احمد دالل، ترجمۀ پویان رضوانی

ازسایه وبا سنجیۀ زمانبار فارسی دردو م کهن ۶۵تعیین اوقات 
پویان رضوانی، ترجمۀ نرسین حکمی
۸۳زیج خوارزمی
بنو وان دالن، ترجمۀ محمد باقری
۹۸پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران
حنیف قلندری

بازنامۀ نارصی۱۲۷
مه محمدی فرش

الفخریالحسابشمسیاب نسخۀ تازه
۱۳۱املرشد فی الحساباز و انتحال

قلعهعلی صفری آق

شناسی نوین در آملانگذار ایرانبنیانوالرت هینتس: ۱۳۸
انوشه هادزاد

بانوی خورشید۱۵۵
پورنفیسه نعیمی

نگار دورۀ اسالمیدرگذشت ریچارد لورچ تاریخ۱۵۸
و محمد باقریمنسو فولکرتسبنو وان دالن، 

۱۶۱رسالۀ حساب آنانیای شیراکی
ساهاک کوکیان، ترجمۀ حسن امینی

۱۷۲ادربارۀ قطبرسالۀ کهندو 
پرتا گ. اشمیدل، ترجمۀ نرگس عصارزادگان

مقاله

معرفی کتاب

های خطینسخه

هایادنامه

رسائل



١٧٢

ل 
سا

 ،
ن

را
 ای

 و
الم

س
ی ا

لم
 ع

ث
را

می
هم

ن
ۀ 

ر
ش

 ،
م 

دو
ی

اپ
پی

)
18،( 

ن 
تا

س
زم

و 
ز 

یی
پا

۱۳
۹۹

١ا دربارۀ قطب رسالۀ کهندو 

٢. اشمیدلگپترا 

٣ترجمۀ نرگس عصارزادگان

نما قطب چۀتاریخ. ١
) ابــن ســمعون (ح  و ٤ق)۶۹۰شاهزاده اشرف منجم یمنــی (ح 

ً
ای  مــنّجم قــاهره ٥)ق۷۰۰(ظــاهرا

اند، بــا  اند. این دو متن کهن که تا کنون منتشر نشده نمای مغناطیسی نوشته هایی دربارۀ قطب رساله

اروپــا و دورۀ  هــای میانــۀ سدهنما در  ای دربارۀ بررسی تاریخی دانش مربوطه و کاربرد قطب مقدمه

٦شوند. عرضه می هباراین  دانش پیشین دربه این منابع تازه  به قصد افزودناسالمی، 

ای بــه  اگرچه آهنربا و ویژگی جاذبۀ آن در دورۀ باستان شناخته شده بود، اما در منابع هیچ اشاره

یابی آن نشده است. در پایان ســدۀ نــوزدهم و اوایــل ســدۀ بیســتم [مــیالدی]،  نیروی بالقوۀ جهت

نمــا در چــین  کــاربرد قطببه عنوان نمــادی کهــن از  ٧»ارابۀ نشانگر جنوب«ای] موسوم به  [وسیله

نما  اشاره به قطبترین  بوده و کهن ابزاری مکانیکی برای حفظ جهتی معین گویا اینشناخته شد، اما 

نمــا در  . اولین مرجع مکتوب شــناخته شــده بــرای قطبگردد میالدی برمیسدۀ یازدهم  در چین به

 نما در ناحیۀ کانال انگلیس قطب از کاربرد ٨کالپروث الکساندر نکامکه  م۱۱۸۷تاریخ باختر به سال 

 ١١رســالۀ مغنــاطیس ، در١٠از مــاریکور ٩پتروس پرگرینوس م۱۲۶۹ سال . درگردد بازمی گزارش داد

ایست از: . این مقاله ترجمه١
Schmidl, Petra G., “Two Early Arabic Sources on the Magnetic Compass”, Journal of Arabic and Islamic Studies

1 (1997–98), pp. 81- 132.
٢. Petra G. Schmidlآلمان، ، دستیار پژوهشی پسادکتری تاریخ نجوم در دانشگاه فرانکفورت

petra.schmidl@ikgf.uni-erlangen.de
@mail.comgnarges.assarzadeganپژوهشگر تاریخ علم و دبیر ریاضیات، . ٣
ملک اشرف عمر بن ملک مظفر یوسف بن عمر یمنی. م .٤
(یحیی) بن اسحاق بن عقنین. مابوالحجاج یوسف بن یهودا  .٥
از رسالۀ  پ۱۴۵ برگ] و نیز ۱۱۳ رسالۀ ابن سمعون [ص ) چاپ عکسی۱۹۹۶) کینگ (World Maps( های عالم نقشهدر کتاب  .٦

آمده است. م ]۱۱۱ اشرف، با نمودار [ص
7. South-pointing chariot (or carriage).
8. Alexander Neckam Klaproth
9. Petrus Peregrinus
10. Maricourt
11. Epistola de magnete
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 ١نمای خشک را برای دریــانوردی شــرح داد. نمای شناور را برای اهداف نجومی و قطب ، قطبخود

آن آهنربایی است که در جعبۀ چوبی ضد آب کوچکی درون بطری پر آبی، که لبۀ آن به  اصلیابزار 

بــرای  کش قرار گرفته است. به عالوه، این جعبه نوعی عضاده به شکل خط شدهدرجه تقسیم  ۳۶۰

. بعــد، دو ســوزن مســی و آهنــی کــه اســت که به صورت قطری قرار گرفتــه گیری سمت دارد اندازه

عمــود بــر محــور و عمــود بــه  ۀاند، درون یک محور با دو حفر  گر نصب شدهروی یکدی وار صلیب

  یکدیگر قرار می
ً
این وســیله در یــک جعبــۀ گــرد  گیرند (احتماال یکی کمی از دیگری باالتر است). 

تواند آزادانه بچرخد.  که می چنان، است کوچک بین پایین [جعبه] و یک سرپوش شفاف فشرده شده

شده است. ســوزن  وصلشود، و عالوه بر این نوعی عضاده به آن  یم میدرجه تقس ۳۶۰سرپوش به 

شــود. در اروپــا و چــین، اســتفادۀ ســومی از  می مغناطیســیآهنی با نزدیک شدن به سنگ آهنربا، 

. اطالعات بیشــتری دربــارۀ وجود داشتهای مقدس  معماری مکان تعیین سمت در یعنینما  قطب

نیمۀ دوم سدۀ  زودتر ازنما وجود دارد، اما تاریخ آنها  ه قطببشدهمجهز نخستین ابزارهای اروپایی 

.[میالدی] نیستپانزدهم 

لهــارد یبخشی از ناحیۀ بین چین و اروپا، یعنی جهان اســالم اســت. ا هدف ما در اینجابررسی

، که مقاالتش در تاریخ علم و فناوری اسالمی گنجینۀ گرانبهــایی از اطالعــات اســت، در ٢ویدمان

ن اسالمی سهم بــه تاریخ و کاربرد قطب درک ما از
ّ
ســزایی دارد. نخســتین شــاهد معتبــر  نما در تمد

از سدید الدین محمد بن محمد بخــاری  جوامع الحکایاتنما در کتاب فارسی  دربارۀ دانش قطب

معروف به عوفی یافت شده است، که به رخدادی در طی سفری دراز در دریای سرخ یا خلیج فارس 

آهن که به سنگ آهنربا مالش داده شده و سپس در  جنس شود: ماهِی از بوط میق مر۶۳۰در سال 

چرخد تا وقتی که به سمت نقطۀ جنوب بایستد. اولین شرح کامل  می ،یک ظرف پر آب گذاشته شده

اهداف دریانوردی در جهان اسالم توسط بیلیک قبچاقی استفاده از قطب (د  ٣نمای مغناطیسی برای 

کنز او در  ٤.کرد عرضهق ۶۸۱نوشته شده در  االحجار ةفی معرف کنز التجارق) در کتاب ۶۸۱پس از 

نکـ:  (مشهور به پیئر دوماریکور) یوسگرندربارۀ پتر پر .١
، شرکت انتشارات علمی ۳، زیر نظر احمد بیرشک، ج زندگینامۀ علمی دانشوران، ادوارد گرنت، ترجمۀ ابوالقاسم قلمسیاه، »پتر پرگرینوس«

. م۵۶۲-۵۵۵،ص ۱۳۷۵مۀ بزرگ فارسی، چاپ اول، و فرهنگی و بنیاد دانشنا
2.. Eilhard Wiedemann

، ۱، شمارۀ ۹سال  میراث علمی، ،»آثار ایلهارد ویدمان در حوزۀ علوم و فناوری دورۀ اسالمی« ،: هادزاد، انوشهبنگرید بهدربارۀ آثار ویدمان: 
. م۱۲۵ - ۱۱۵ ، ص)۱۷شمارۀ ( ۱۳۹۹بهار و تابستان 

را در قاهره و به نام ملک  کنزالتجار ق۶۸۱نما در ناوبری مسلمانان، در  ترین گزارشگر بهره گیری از قطب شناس مسلمان و کهن کانی .٣
که یگانه  ستفصل دربارۀ سنگها و فلزات گرانبها ۳۰در کنز التجار فی معرفة االحجار منصور دوم حکمران ایوبی حماه نوشته است. 

دایرةالمعارف بزرگ ، »بیلک قبچاقی«شود (احمدی، محمد حسین.  نگهداری می ۲۷۷۹ریس به شمارۀ نسخۀ شناخته شدۀ آن در پا
م). ۴۵۲ ، ص۱۳ ، جاسالمی

. م۳۳۰- ۳۲۹، ص ۳، ج زندگینامۀ علمی دانشوراندر » بیلک قبچاقی«بنگرید به مقالۀ  االحجار ةمعرفکنزالتجار فی چنین برای کتاب  هم. ٤
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نمای شناور در طول سفر دریایی طوالنی از طرابلس شام به اســکندریۀ  استفاده از یک قطب التجار

گذرد، و در ظرفی پــر آب قــرار  می ١د. سوزنی آهنی از میان یک نیکن می بیانق ۶۴۰مصر در سال 

کــه ســنگ آهنربــا را نگــه  دســتیشــود، و  د. سپس سنگ آهنربایی به این وسیله نزدیــک میگیر می

. صلیِب سوزن و نی ایــن حرکــت را دنبــال کند حرکت میدایرۀ ساعتگردی باالی آن روی دارد،  می

بــه عــالوه  ٢گیــرد. قــراردر راستای شمال و جنوب  بایدشود، سوزن  دور کند. وقتی سنگ آهنربا  می

آهنی  از ورقک ماهی شناور توخالی ساخته شده نماهای شناور با ی دهد که قطب رش میقبچاقی گزا

٣است. رفته  می به کارروی اقیانوس هند 

 آغــاز نــوزایینمای مغناطیسی در جهان اسالم در قرون وسطی و  های دیگر دربارۀ قطب آگاهی

الــدین  تقی ی ذکــر الخطــط واآلثــارالمواعظ واالعتبار فشود: در کتاب  اولیه در این منابع یافت می

 تــاریخ اســکندریه و مصــر کــه در  )، نقشهق۸۴۵-۷۶۶( ٤یمقریز
ً
برداری از فسطاط و قاهره و کال

النجوم الشارقات فی ذکر بعض الصنایع المحتاج إلیها فی علم ؛ در است ق نوشته شده۸۰۰حدود 

ها و جوهرها، فرایند لحیم کاری،  رنگابن ابی االخیار ُحسنی، کتابی فنی دربارۀ تولید از  المیقات

 در نیمۀ دوم سدۀ
ً
هایی دربارۀ  نوشته شده است؛ و در رسالههجری دهم  آهنگری، و غیره، که احتماال

شــرح تحفــة در کتــاب (و از سلیمان مهــری  ٥نهم هجرییابی از ابن ماجد در نیمۀ دوم سدۀ  جهت

زهر البســاتین  ،در این زمینه یرسالۀ مهم ٦.هجری نیمۀ اول سدۀ دهم) الفحول فی تمهید االصول

دو نــوع  کــه در آنق اســت، ۸۰۲بکر زرخــوری در حــدود  بن ابی تألیف محمد فی علم المشاتین

ساخته شده از چوب درخت بید یا کدو » ماهِی «شود. یک ابزار،  نمای متفاوت شرح داده می قطب

وگیری از نفوذ آب با قیر یــا مــوم، تنبل است، که سوزنی مغناطیسی درون آن جای گرفته و برای جل

ای با  یک قرص دایره توان شود. به جای ماهی می روی آب شناور می ابزارشده است؛ این  بندی آب

در بــاال  .نمای خشک اســت . ابزار دیگر قطبکردتصویر محراب بر روی سوزن مغناطیسی نصب 

یر محراب وجود دارد در پایین دو سوزن مغناطی باقرصی کاغذی  شده در میان چیزی شبیه  سیتصو

١. rush  تواند خشک شود و برای ساخت سبد، رویۀ صندلی  های نازک بلند آن می کند. ساقه ب رشد میآگیاه بلند شبیه علفی که نزدیک
میوغیره  کسفورد)(فرهنگ  رود به کار  . مآ

 م). ۴۵۲ ص، ۱۳۸۳، ۱۳ ، جدایرةالمعارف بزرگ اسالمی، »بیلک قبچاقی« ،. احمدی، محمد حسین٢
ق، قطعه ۷۱۲در  نگاشته، البیان المغریب فی [اختصار] اخبار ملوک االندلس والمغرب( تاریخ آفریقا و اسپانیا در کتاب عذاری. ابن ٣

سوزن «به  »]کاالمیت«[به عنوان معرب  ) کلمۀ قرامیط را در این متن یافت، وDozy. دوزی (آورده استق ۲۳۹سال  ازشعری 
 اند. تهدیگران این تفسیر را نپذیرفبرگرداند. » مغناطیسی

تاریخ نگار برجستۀ مصری در دورۀ مملوکی. م .٤
. دربارۀ شهاب الدین احمدبن ماجد، مشهورترین دریانورد عرب در دورۀ میانه، نکـ: ٥

. م۵۵۶- ۵۴۸، ص ۱۳۷۰، ۴، ج دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، »ابن ماجد«الله،  رضا، عنایت
م] نکـ: . ٦ دربارۀ سلیمان ابن احمد َمهری [رهنامه نویس. 

Tibbetts, article “Sulaymān al-Mahrīi" in EI2.
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شده قرار دارد که به  بندی آباند. این قیف روی محوری چرخان در میانۀ جعبۀ  به قیف نصب شده

چرخد.  از افتادن قرص کاغذی می گیری پیشای برای  همراه یک بشقاب شیشه

شود.  اینجا ذکر می کهایلهارد ویدمان ناشناخته بود  برتنما  نوع ابزار اسالمی شامل قطب چندین

 کارهچند ابزارینجومی یا » مجموعۀ«ته شده توسط عالءالدین ابن شاطر، یک تساخ صندوق الیواقیت

 کهناست که 
ً
صندوق . تنها یک [بودنمای خشک  اسالمی صب شده به قطبدورۀ ابزار  رینت ظاهرا

 برای تنظیمنما  به قطب مجهز دیگر ابزار ١ق باقی مانده است.۷۶۷شاطر در   ] ساختۀ خود ابنلیواقیتا

نهــم . [این ابزار] در سدۀ است »استوایی« ۀدایر ]-نیمیا [ ٢،[النهار] معدل ۀدایر دستگاه در راستای

تر تــاریخی، ظرفــی  . از موارد جالــبرفت میعثمانی به کار  دورۀدر مصر اختراع شد، و در  هجری

است، که به حدود  قمری ۹۲۶نمایی شناور برای قطب سفالین م تعلق ۱۵۲۰ساخته شده در دمشق 

کند که به  دهد، و ثابت می شهر را نشان می ۴۰قبلۀ  [انحراف] مقادیر ظرفروی این  های نوشتهدارد. 

تر  پیش کم دست کم دو قرن پیش از آن استاین ابزار ویژه مربوط به دست  سنتی فارسی تعلق دارد، و

اند، اما همۀ آنها به بعد از  در جهان اسالم شناخته شده هم نما ابزارهای دیگری مجهز به قطب ٣.است

توان گفت که در منابع اسالمِی شناخته شدۀ پیشین  می کوتاه سخن ٤تعلق دارند. قمری ۱۰۰۰سال 

 نخستنما  است. قطب آمدهنمای خشک  ر پی آن قطبنمای شناور، و د نما نخست قطب دربارۀ قطب

در شود.  ی از ابزارهای نجومی توصیف میئنما یا جز به عنوان قبله سپسبه عنوان ابزار دریانوردی، و 

کنیم؛ ابتدا متن عربی، سپس ترجمۀ  معرفی می را نما متنی دربارۀ قطب اکنون دو منبع ،این پیشینه پی

٥شود. ها عرضه می انگلیسی، و در پی آن شرحی بر رساله

رسالۀ اشرف. ٢
ق آغاز شــد و ۶۹۴از  شاشرف عمر بن یوسف سومین سلطان دولت رسولیۀ یمن است، که سلطنت

از  او پس از پدرش، سلطان مظفر یوسف بــه تخــت پادشــاهی نشســت. او وق درگذشت. ۶۹۶در 

منظر تاریخ سیاسی در قلمرو خود اهمیت زیادی نداشت، اما از لحاظ تاریخ علم فرد مهمی است. 

یکی از آنها دربــارۀ ســاخت اســطرالب و ســاعت آفتــابی  .او چند کار علمی مهم و پیچیده نوشت

: بنگرید به ابن شاطر. دربارۀ ١
. م۶۰- ۵۵ ، ص۱۳۷۰ ،۴، ج دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، »ابن شاطر«دیانت، ابوالحسن، 

. استوای سماوی. م٢
بنگرید به:. ٣

.۵۵-۵۳)، ص ۱۴(پیاپی  ۱۳۹۲، سال دوم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان میراث علمی، »نما کاسۀ لعابدار قبله«زمانی، مریم، 
ساخته شده و  هجری ۱۱نمای) فارسی وجود دارد، که توسط محمدبن طاهر در اصفهان در قرن  نمای نماز (قبله . برای مثال، یک قطب٤

نماهای  اسرار قبله«. بنگرید به: هوخندایک، یان پیتر، استنوشته شده بر آن  کاربردش ها و نیز دستور قبلۀ مکان[انحراف] مقادیر 
.۳۵- ۲۱، ص ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۱، سال اول، شمارۀ میراث علمینهاد،  ، ترجمۀ صمد فرخ»اصفهان

ترجمۀ انگلیسی، در اینجا ت٥ ایم. م نها ترجمۀ فارسی را آورده. به جای متن عربی و 
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لیتن نیویــورک وساخت، که یکــی از آنهــا اینــک در مــوزۀ هنــر متروپــ هم چندین اسطرالب .است

، دو رسالۀ کوتاه، یکی دربارۀ ساعت آبی، و دیگری دربارۀ ادامۀ رسالۀ مذکورشود. در  می نگهداری

١.است یابیم و تعیین قبله می نما قطب

شــامل بخشــی از تنهانما سه نسخۀ خطی کامل و یک نسخۀ خطی  از رسالۀ اشرف دربارۀ قطب

نما شناخته شده است.  قطب مربوط بهفصل 

ت ر  شــمارۀ هالمصــریة) در قــاهره بــ تابخانۀ ملی مصر (دارالکتــبترین نسخۀ خطی در ک مهم

ســال شود. این نسخه در  نشان داده می C، و از این پس با حرف موجود است ۱۰۵(تیمور ریاضة) 

  العمل باالسطرالب معین الطالب فی. عنوانش استق در یمن کتابت شده ۶۲۹
ً
است، که احتماال

نما است  عنوان بخشی دربارۀ قطب ذکر رساالت الطاسةبرگه دارد؛  ۱۴۹ نسخه. نیستعنوان اصلی 

. گیرد در بر می رار ۱۴۶ تا برگر ۱۴۳ برگاز  آوردیم. این بخشدر اینجا اش را]  [ترجمهکه 

. این ٣شود نگهداری می ٢)۱۵۰شمارۀ به نسخۀ خطی دیگر در کتابخانۀ مجلس ایران در تهران (

 نوشتهنما در نسخه دو بار  متفاوت نوشته شده است. فصل قطب دو خط هنسخه سه بخش دارد، و ب

ق کتابت شده ۹۰۰شوند. بخش اول نسخۀ تهران در حدود  نامیده می ۲Tو  ۱Tشده، که از این پس 

 ۷اســت. تــاریخ بخــش ســوم نســخۀ تهــران  ۸تا  ۳) در صفحات ۲T(ذکر رساالت الطاسة است. 

 عنوان اصــلی منهاج الطالب فی العمل باالسطرالب  شق، و عنوان۸۸۸ذیقعدۀ 
ً
است، که احتماال

است. آمده  ۱۶۳تا  ۱۵۹ در صفحات) ۱T(ذکر رساالت الطاسة . نیست

شمارۀ  آلوارت، خاوریبرلین (کتابخانۀ دولتی بنیاد میراث فرهنگی پروس، بخش  ۀنسخ در یک

نما به رساله یافت شده، که از این  قطبدربارۀ  یناشناسفرد ) یک افزودۀ ۱/۱۸۷۰پرنگر ش، ا۲/۵۸۱۱

سال  می Bپس آن را  دارد،   بــرگ ۱۹ق است. عنوان نســخۀ کامــل کــه ۱۱۱۴نامیم. تاریخ آن نسخه 

بنگرید به:آفتابی در تمدن اسالمی  های ساعتدربارۀ . ١
.۷۲-۴۹)، ص ۵(پیاپی  ۱۳۹۳، سال سوم، شمارۀ اول، بهار و تابستان میراث علمی، »های آفتابی ایران فهرست ساعت«، محمد، باقری
)، ۶(پیاپی  ۱۳۹۳زمستان ، میراث علمی، سال سوم، شمارۀ دوم، پاییز و »های آفتابی ایران (پیوست اول) فهرست ساعت«، محمد، باقری

.۱۲۴- ۱۲۰ص 
 ۱۳۹۸، سال هشتم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان میراث علمیبخش،  ، ترجمۀ مهدی نوروزی»های آفتابی عثمانی ساعت«ِفراری، جاّنی، 

.۱۲۶- ۱۱۶)، ص ۱۶(پیاپی 
).۱۸(پیاپی  میراث علمیدر همین شمارۀ » های آفتابی در تونس و دیگر کشورهای قلمرو تمدن اسالمی ساعت«همچنین بنگرید به مقالۀ 

A Thirteenth-Century“ای با عنوان ) در مقالهS. Banerjee and A. I. Sabraصبره (عبدالحمید اشرف توسط اس. بنرجی و  رسالۀ متن
Magnetic Compass Described by Sultan al-Ashraf of Yemen” حلب، (ی م عربوالمللی تاریخ عل م بینودر دومین سمپوزی

هایی که  عکس ان از، عرضه شد. کتابچۀ کنفرانس هیچگاه منتشر نشد و مقاله تا کنون در جای دیگری چاپ نشده است. مؤلف)1979
.کردندده بود، استفاده کرپرفسور کینگ فراهم 

د: یکی در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی و دیگری کن در تهران ذکر میرا دو نسخه )، ۲۳۴، ص ۱۹۵۹( تاریخ علم الفلک در اویزع .٢
در یک کتابخانۀ شخصی. 

پیوست شده است. م فی استیعاب الوجوه الممکنة فی صنعة االصطرالب. رسالۀ مذکور به رسالۀ بیرونی با عنوان ٣



١٧٧

سال
 ر

دو
 ۀ

ار 
رب

 د
ن

که
 ۀ

ب
ط

ق
ا

اسطرالب  افزوده شده اســت؛ مــتن شــامل رســاله رساالت 
ً
ای  است، اما [رسالۀ مورد نظر ما] بعدا

اعمال الطاسة لمعرفة نما تحت عنوان  بدربارۀ طاسۀ قط ر۱۲روی برگۀ  دربارۀ اسطرالب است. متن

همــان ترجمــه بــه کمــک ، و کــردویدمان منتشــر  رااست. ترجمۀ آلمانی آن  اتاخراج قبلة والجه

. را تشخیص دهماین بخش از کار اشرف توانمند توانستم

 واست که به خط نسخ واضح و خــوش نوشــته شــده  Cمبنای متن عربی زیرو ترجمۀ آن نسخۀ 

[در ترجمــۀ فارســی، اصــل عربــی . چندانی نــداردو خطاهای  است ترین نسخه کاملترین و  کهن

اصطالحات درون پرانتز آمده است.]

: ذکر رسالة الطاسة فی معرفة القبلةترجمۀ فارسی . ١- ٢
برای تعیین قبله ١نما (طاسه) دربارۀ استفاده از قطب

ان و بخشنده است. واهب مّنان، و به نام خداوند بخشندۀ مهربان. ستایش مخصوص پروردگار مهرب

ترین دعاها و آمرزش بر اهل او باد. و بعد:  درود او بر پیامبرش که قرآن را بر او نازل کرد، و عالی

نحراف قبله او تعیین  ٢بیان، در شناخت استفاده از سوزن (إبرة)ین تر ای است با روشن این رساله

توفیق می یم و به برای هر مکان. و از خدا  ر) و در آنچه دشــوار و پیچیــده ۱۴۴کنم ( او توکل می جو

کنم.  او تکیه می هاست ب

شروع کن،  هموارای از نقره یا مس به اندازۀ متوسط با لبۀ عریض  با عمل ساخت طاسه نخست

کنــد.  حرکــت  اش هت بر لبــخاسطرالب به طور یکنوا ٣) مثل حجرۀهکش (مسطر ای که خط به گونه

طاسه قیر یا شمع مذاب بریز تا پر شود و مایع به طور یکنواخت در سطح لبه قــرار گیــرد. در سپس 

که در قیر یا شمع فرو رود و مرکز، روی  چنانای از مس برگیر و در وسط طاسه قرار ده،  صفیحه آنگاه

کش، خط راستی در عرض میانی طاسه به سوی لبۀ دیگر آن رســم کــن،  گیرد. سپس با خط آن قرار 

لبــۀ  ]ای روی نقطه[ین خط شمال و جنوب است و خط دیگری [عمود بر آن] از لبۀ طاسه به سوی ا

 نقطۀ شروع رسم کن
ِ
 در  [این] خط مشرق و مغرب نامیده می ؛مقابل

ً
شود. دو خط یکدیگر را دقیقا

در وسط نقطۀ تقاطع است. عرض لبه را بــه  ]نما قطب[ دایرۀ کنند. پس مرکز قطع می هوسط صفیح

کنار لبۀ درونی طاسه در نظر بگیر. سپس دو قسمت  بخشای روی  تقسیم کن، و دایره بخشار چه

چهارم کنار لبۀ بیرونی طاسه در نظر بگیر، سپس دایره  قسمتای روی  از فاصلۀ آن را پاک کن. دایره

لبۀ درونی طاسه سیصد و شصت قســمت مســاوی  ؛را بر حسب مقیاس درجه تقسیم کن پس کنار 

 .کند (فلزی) استفاده می هنما و هم به معنی پیال قطب هم به معنی »طاسه« از واژۀ. اشرف ١
.نماست به معنی قطبدر منابع عربی دورۀ میانه  »بیت االبرة«. ٢
لبۀ گرد بیرونی اسطرالب. م ٣
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شود. دو دایرۀ کناری را که بعد از این دایره هستند، و دایرۀ  هر قسمت یک درجه نامیده میاست، که 

د، به هفتاد و دو قســمت تقســیم کــن؛ هــر نشو نامیده می )دایرة االعداد االخماس( ای] پنج [درجه

یات] در نمودار دایــرۀ ئدرجه است، اعداد را به صورت جدا روی آن بنویس. [این جز ۵قسمت آن 

یرلب ). سپس دایرۀ ربع را که پشت این دایره است تقسیم کن. کنار لبۀ ۱ ۀ طاسه ذکر خواهد شد (تصو

پ) شــمال، جنــوب، ۱۴۴آن بــه ترتیــب ( بخــشمساوی است، و بر هر  بخشبیرونی طاسه چهار 

تمام شد. ]نما قطب پس [کارساختمشرق و مغرب را بنویس. 

تقریب و آسانترین روش تعیین کنی، طاســه را از نزدیکترین  ااگر بخواهی خط نصف النهار را ب

تر از سطح، بلکه هموار و محفوظ در برابر باد  هموار، نه باالتر و نه پایین بر زمینیو آن را  کنآب پر 

آن را به ، تا سوزن جابجا نشود. سپس سوزنی فوالدی بربگذار خوبی به ســنگ مغنــاطیس  دار و سر 

 ای ١هــای خاصــی دارد. ســپس ســماره درخشان است، که ویژگی. بهترین گونه [سنگ] سیاه و بمال

بردار، و آن ساقۀ گیاه یا از زعفران یا کاه (تبن) است، بهترین آنها را برگزین. طــول ســاقه بــه انــدازۀ 

سوزن باشد، آنگاه سوزن را در وسط طول سماره فرو کن، و آن را بیرون بیاور تا سماره به وسط سوزن 

ساقه با گیرد، و  . سپس سوزن در آب قرار می-|-ید شبیه یک صلیب شود، اینچنین: برسد. سوزن و 

 بر خط  می
ً
النهار بایستد. گاهی رأس تیز سوزن، که آن را به ســنگ [آهنربــا]  نصفچرخد تا تقریبا

که محــل قــرار  گیرد، در حالی خط جنوب قرار می به سویخط شمال، و گاهی  به سویاید،  دهلیام

شمال است. اّما هیچ معیاری وجود نــدارد کــه  به سویاید،  یدهلامدادن نخ، که [به سنگ آهنربا] ن

ها را بــه خــط  جنوب. اگر کسی رأس به سویخط شمال است یا  به سویبینی کنیم سر سوزن  پیش

النهــار شمال یا جهت جنوب تغییر ندهد، بدیهی است که سو  در راســتای خــط نصــف 
ً
زن تقریبــا

ایستد. وقتی از خط نصف النهار که از نقطه شمال به سوی نقطۀ جنوب است آگاه شوم، آنگــاه  می

های سماره به سوی مشرق و دیگری به سوی مغرب اســت. اگــر ســوزن از  دانم که یکی از رأس می

طاسه به یکی از کناره لطیف با دستت حرکت بــده، یــا ســنگ ها متمایل باشد، آن را با چیزی  وسط 

راز شود و به وسط طاسه برگردد. تمغناطیسی را به آن نزدیک کن تا رأسش به نقطۀ شمال 

 روی مرکز طاسه است بــه ۱۴۵ترین چیز در تعیین سمت قبله گذاشتن سوزن ( اساسی
ً
ر) دقیقا

 نحوی که تقاطع سوزن با ساقۀ سماره 
ً
ای  رکز آن حتی به قدر ذرهروی مرکز طاسه باشد، و در م دقیقا

شــود. نقطــۀ  کج نباشد. چون در غیر این صورت جهت قبله به اندازۀ آن انحراف به خطا منجــر می

 بدون هیچ واگرایی در مرکز طاسه باشد. آنگاه خط 
ً
تقاطع سوزن و ساقۀ سماره، روی آب باید دقیقا

طبق و مانند آنها  ،حصیر ،های این گیاه سبد روید. از برگ و مرطوب می یهای باتالق زمینهای بلند که در  دارای ساقه. گیاهی است علفی ١
سازند. می
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 یکی ازز سر سوزن رسم شود و از که ا را النهار مقابل سر سوزن خواهد بود. اکنون خط راستی نصف

 همان یدروی لبۀ طاسه بگذرد در نظر بگیر های بندی تقسیم
ً
. قسمت (درجۀ) مقابل سر سوزن تقریبا

دهد، و همان نقطۀ شمال است. از نقطۀ شمال به سوی مشرق،  النهار را نشان می انحراف خط نصف

. اگر سوزن درســت در وســط بکاهید )جدول عشرینی( ۲۰در  ۲۰به اندازۀ انحراف قبله از جدول 

باشد و مقابل نقطۀ شــمال  )جهات النکب( های اصلی طاسه بماند و سرش به سوی یکی از جهت

کــه  چناننباشد، طاسه را تکان دهید تا سر سوزن در وسط طاسه مقابل نقطۀ شمال طراز شود. اگر 

ت است. این ابزار به رؤیت راز کنید، چهار جهت اصلی با بهترین تقریب درستذکر شد [سوزن را] 

هــا را در آســمان  النهار و همــۀ جهت ست، و خط نصــفخودکفاخورشید یا سیاره نیاز ندارد، بلکه 

دهد. پس اگر به این ترتیب خط شمال معلوم شــود، و آنگــاه  صاف یا ابری، و شب یا روز نشان می

ها  بــرای اســتخراج قبلــه ۲۰در  ۲۰بخواهید جهت قبله را برای هر شهر با توجه به مقــادیر جــدول 

که نقطۀ -بدانید، و بخواهید جهت قبله را تعیین کنید، از روی لبۀ طاسه از [نقطۀ] مقابل سر سوزن 

شمال به جهت مشرق است، بیست و هفت درجه بشمارید؛ این جهت قبله در مرکــز یمــن، بــرای 

مرکز به سوی بیست  عدن، و تعز و زبید است. سپس خطی روی زمین موازی نقطۀ شمال و خطی از

، یدنماز بگزار  ، که همان انحراف قبله در مرکز یمن است. پس به سمت قبلهیدو هفت درجه رسم کن

پ) برای هر منطقه به اندازۀ موضع انحراف آن ۱۴۵زیرا، وقتی خط شمال معلوم شود، انحراف قبله (

نمودار دایرۀ روی لبۀ طاسه و  شود. و این و مطابق با درجات مربوطه روی دایرۀ لبۀ طاسه معلوم می

). ۱شکل اعداد روی آن است. سوزن در وسط نمودار است (

 برگ، ۱۰۵ مارۀقاهره، ش نسخۀ خطی گرفته ازبرنما ( . نمودار اشرف دربارۀ طاسۀ قطب۱شکل 

در پایان مقاله را هم ببینید. ۳شکل پ، کتابخانۀ ملی مصر). ۱۴۵
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شود: جنوب (باال)،  توضیح نمودار: سه دایره وجود دارد؛ دایرۀ بیرونی به چهار قسمت تقسیم می

)، قبلــۀ ۲۰°مغرب (راست)، شمال (جنوب)، مشرق (چپ)، قبلۀ تعز (از شمال به غــرب نزدیــک 

شــود کــه هــر  مســاوی تقســیم می بخــش ۷۲). دایرۀ میانی به ۲۰°عدن (از شمال به شرق نزدیک 

شود که با عالمت  درجه تقسیم می ۳۶۰ترین دایره به  پنج درجه عالمتی دارد. درونیقسمت در هر 

شود. در مرکز، دو خط از جنوب به شمال و از شرق به غرب وجود دارد که با  کوچکی نشان داده می

طاسه  این جمالت مشخص شده مشــرق و مغــرب،  در راستای خطاند: محل قرار گرفتن سماره در 

 ةخط نصف النهار (وقوف السمارة فــی الطاســة مقابلــ در راستایسوزن در طاسه  محل قرار گرفتن

.خط نصف النهار) ةخط المشرق و المغرب، وقوف االبرة فی الطاسة مقابل

اول در خــط شــمال بــه ســمت راســت  بخــشها چنین است کــه در  ترتیب نوشتن این عالمت

، به همین ها بخشسپس بقیۀ  ؛یعنی عدد ده، یدوم بنویسید  بخشو در  ؛، یعنی عدد پنجهبنویسید 

) اســت. ۹۰( صشود، تا خط مشرق، کــه  آخر نوشته می بخشر) آحاد و عشرات تا ۱۴۶ترتیب (

که خط مشرق بــین دو  ) دیگری بنویسید، طوری۹۰( ص [شرق] به جنوب بخشسپس در ابتدای 

، کــه نــزد خــط بخــش )، و تا آخــرین۵( ه)، بنویسید ۹۰( صگیرد. سپس بعد از  ) قرار ۹۰( ص

کــه کنــار آن اســت  بخشــی) را در ۵( ه) اســت. ســپس ۵( هجنوب است ادامه دهید، آنجــا عــدد 

) دیگری ۹۰( ص) است. ۹۰( صآخر ادامه دهید، تا کنار خط مغرب، و آن  بخشبنویسید، و تا 

ر، ) قرار گیرد، و تا خط آخ۹۰( صکه در کنار آن است بنویسید، تا خط مغرب بین دو  بخشیروی 

) ۵( هاست ادامه دهیــد، جــایی کــه (عــدد)  ١که در خط وسط آسمان (خط وسط السماء) بخشی

ها) کامل است.  گذاری است. اکنون همۀ (عالمت

و رسالۀ  (رخامه) و ساعت آفتابی )ترجهار( ام دربارۀ اسطرالب و ساعت آبی اینجا متن دو رساله
کوشی و پس از گفــت و گــو بــا دانشــمندان  نما (طاسه) در معرفت قبله پایان یافت. با سخت قطب

انــد، دانــش  برجستۀ این صنعت، و مباحثه با آنها و مشاهدۀ تصاویری که بعد از بحث ترسیم کرده
ایم.  ردههای عملی را ثبــت کــ سودمند حاصل شده را با آنها سهیم شدیم. در این کتاب [تنها] روش

گیرانه قضاوت نکند. ما [در جستجوی دانــش] ســهیم  کند، ما را سخت پس هر که آن را مطالعه می
ایم، و به  هایمان به دانش جدید] سخت کوشیده ایم و ادعایی نداریم. ما [برای رسیدن از دانسته بوده

و الهام در رسیدن  ٢]در علم[ایم. و از خداوند متعال یاری و فزونی  گفت و گوی نظری بسنده نکرده
هایمان خواهانیم، به لطف او، و قدرتش، و او برای ما کافی اســت. رســاله تمــام شــد. و  به خواسته

و درود او بر پیامبرش، سّید ما حضرت محّمد (ص) و خاندانش. راست؛ ستایش خدای یگانه

. خط وسط آسمان، نصف النهار.١
ًما( ۱۱۴، سورۀ طه، آیۀ نکـ: قرآن کریم. ٢

ْ
بِّ ِزْدِني ِعل ل رَّ

ُ
).َوق
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اشرف  ۀطاسشرح رسالۀ  .٢- ٢
ۀ کوتاهی دربارۀ موضوع و چند بند دربارۀ ساخت شود، با خالص رساله با ستایش پروردگار آغاز می

یابد. رساله  )، تعیین خط نصف النهار و بخش اصلی دربارۀ تعیین جهت قبله ادامه میطاسهکاسه (

یابد.  و ستایش دوبارۀ پروردگار پایان می» دانشوران برجسته دربارۀ موضوع«های  با اشاره به پژوهش

نمــا بــا  بــه تجهیــز کاســۀ قطب» کنــد حرکــت  ... ساخت و در ابتدا با عمل« آغازین: جمالت

رســد در مــتن،  کنــد. بــه نظــر می مغناطیسی اشــاره نمی تعیین جهاتای شبیه عضاده، برای  وسیله

 صاف باشد معرفی می خط
ً
لبه باید دقیقا  برای این توضیح که 

ً
شود. اما چند مشکل فنــی  کش صرفا

دارد،   ای را در میان کاسه نگه تواند عضاده ۀ گیاه نمیوجود دارد: صلیب (تقاطع) سوزن (إبرة) و ساق

داشتن عضاده وجود ندارد. عالوه بر این، عضاده   هایی برای ثابت نگه به یک محور یا ریل ای اشارهو 

بیانگر یک عضاده است،  رسمدر شکل نسخه  نشده است. به طور قطع لبۀ مسطح و مدّرج [طاسه] 

چرا [این مورد] در متن ذکــر معلوم نیست دهد،  ت را دقیق شرح میاما با این که اشرف همۀ جزییا

.نشده است

کاربرد قیر یا شمع، بیرونی در رسالۀ خــود دربــارۀ ســاختن اســطرالب،  بهاشرف  همانند اشارۀ

دهد. این حلقه با شمع یا  [اسطرالب] شرح می ءمسی را به عنوان قالبی برای ساخت اجزا ای هحلق

١سطح شود. شقاب روی آن، با لبۀ حلقه همشود تا ب قیر پر می

بــرد. ایــن  بــه کــار می را مالش به سنگ آهنربا در اثرمغناطیسی شده  فوالدی های اشرف سوزن

تری حفــظ  انــدازه، زمــان طــوالنی های آهنی هم ها ویژگی مغناطیسی خود را نسبت به سوزن سوزن

هــای خــود  رفــت و بــه آزمایش های فوالدی به کــار می سوزن کهمعتقد است  هم کنند. ویدمان می

کند.  های فوالدی اشاره می دربارۀ رفتار مغناطیسی میخ

 
ً
گردد یــا  دانست که آیا سر مالش داده شده به سنگ مغناطیسی به شمال بر می میناشرف  ظاهرا

اینجا ویدمان  ٢.شمال یا جنوب بچرخد سمت به» میل دارد» «سر«دانست که هر  سر دیگر، اما می

کند که سری از سوزن که  حقیقت اشاره میاین ، فهمید که اشرف به Bدر توضیحاتش دربارۀ نسخۀ 

مالش داده نشده نیز رفتارش را تغییر داده است. 

نما، اشرف ابتدا به تعیــین جهــت نقطــۀ  در بخش بعدی، دربارۀ تعیین جهت قبله با کاسۀ قطب

 در مــورددربارۀ دانش اشــرف  را هایی در نسخه وجود دارد که پرسش پردازد. اما ابهاماتی شمال می

های اسالمی آستان قدس  تصحیح محمداکبر جوادی الحسینی، بنیاد پژوهش، استیعاب الوجوه (الممکنة) فی صنعة االسطرالبکتاب . ١
متن. م ۱۳، ص ۱۳۸۹رضوی، چاپ دوم، مشهد، 

شمال قرار  به سوی دانست که سر تیز کند، زیرا او از پیش نمی اشاره می به جنوب یا به شمالتوانست بگوید که آیا سوزن  . اشرف نمی٢
ند.کُ سر گیرد یا  می
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. اما انحراف کشد پیش میانحراف مغناطیسی، یعنی، اختالف شمال مغناطیسی و شمال جغرافیایی 

مقایسۀ بین نقطۀ  ١کافی باشد، مقدار انحرافشود؟ به شرطی که  تعیینتواند  مغناطیسی چگونه می

 ٢جهت مشخص شده با سوزن مغناطیسی، تفاوتی خواهد داشــت.اصلی نجومی مشاهده شده، و 

النهار نجومی فرق دارد منجر  النهار مغناطیسی با نصف اما این مشاهده نباید به این فرض که نصف

اشرف  ٣به کار رفته مربوط باشد. ینما تواند به نادرستِی مشاهدات و نقص قطب شود. این مسئله می

 «یــا » بــه تقریــب«ۀ شمال همیشه عبــارات در این متن دربارۀ تعیین نقط
ً
افزایــد، کــه  را می» تقریبــا

گر باشد. اما  نما یا عدم صالحیت مشاهده انگر انحراف مغناطیسی یا ناکارایی کاسۀ قطببیتواند  می

این تقسیم (روی لبۀ کاسه) مقابل ســر ســوزن بــه طــور «تر و سوال برانگیزتر این است:  جمله مهم

خط بــه  شــاید این جمله» دهد النهار را، که در نقطۀ شمال است نشان می نصف تقریبی انحراف از 

 تواند  د، و نیز میرانحراف مغناطیسی اشاره دا
ً
 ۀدرج ۲۰باشد. در شکل در  اصطالح فنییک صرفا

 مقادیر قبلۀ ذکر شده در متن نیستند؛ شمال شرقی و شمال غربی نشان
ً
 ٤هایی وجود دارد، که احتماال

 رســاله هــمگیــرد. در  های اصلی قــرار می صلیب سوزن و ساقۀ گیاه در امتداد جهت هرحالاما به 

ترین نتیجه این است که اشرف از انحراف  ای به نقطۀ شمال اصالح شده وجود ندارد. محتمل اشاره

گاه نبوده است، حتی اگر تصوری از این موضوع داشته که ســوزن مغناطیســی   همیشــهمغناطیسی آ

ماند.  النهار بدون توضیح می دهد. عبارت خط انحراف نصف ن نمینقطۀ شمال را نشا

. بررســی کنــیمبایــد  مهم رایک اصطالح » نکتۀ اصلی در تعیین جهت قبله«قبل از بازگشتن به 

این مورد که جهت سوزن به نقطۀ شمال نیست، اصــطالح  الجهــة «اشرف به هنگام سخن گفتن در 

 ،تواند به معنای " کنار زدن" باشد. افزون بر این، ریشۀ آن بة میبرد، که کلمۀ نک را به کار می» النکب

در نگاه اول معنی ». و به این و آن سو بوزد شود باد مخالف که از جهت خود منحرف« یعنینکباء، 

به هرحال، چهار باد اصلی [که  ٥رسد. یکسان بودن چهار جهت اصلی با چهار باد اصلی به نظر می

 .کند می ذکر سیزدهم هجریبرای نخستین بار در جهان اسالم مقداری برای تغییر مغناطیسی در قرن  ،منجم مصری عزالدین الوفایی. ١
.دهد شمال شرقی می ۀدرج ۷را  این مقدار وفایی

، آسان است. »دایرۀ هندی«. برای مثال، تعیین نصف النهار با به کار بردن ٢
)، یا حل هندسی داده شده توسط همان ۱۷۵ص ، ۱۳۵۱، انتشارات انجمن آثار ملی، چاپ جالل الدین همائی( التفهیم ،بیرونیبنگرید به 

,”Kennedy, E. S., “Al-Bīrūnī on Determining the Meridianمؤلف ( Studies in the Islamic Exact Sciences, Beirut,
1983, pp. 618-620.،(  .و منابعی که در آنجا ذکر شده است

. دربارۀ اروپا: ٣
Mitchell, Terrestrial Magnetism and Atmospherical Electricity 42, 1937, p. 241:

 به شمال  جا کار نمی مهاین نکته توجه شده بود که آهنربای معلق، همیشه و ه دست کم سیصد سال پیش از زمان گیلبرت، به«
ً
کند، و دقیقا

شده بود، و  یسیمغناطنما توسط آن  رفت، و سوزن قطب کند. ابتدا، دلیل آن قطعه آهنی که به عنوان آهنربا به کار می جغرافیایی اشاره نمی
، به نقایصی در روش ذکر ش های متفاوت داشت های مختلف ویژگی در بخش

ً
کردن سوزن، یا خطاهایی در  سیمغناطیده بود؛ بعدا

».مشاهدۀ جهت آن در مقایسه با نصف النهار جغرافیایی نسبت داده شده بود
دهد. درجه می ۲۷. اشرف در متن انحراف قبله را برای عدن، تعز و زبید برابر ٤
 . بنگرید به:تواند بر اساس چهار باد اصلی قرار گیرد نما می قربۀ قطبعلم االنواء [هواشناسی بر پایۀ نجوم]، ع  . در سنت٥

←
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اسالم تطابق ندارند، به عــالوه مســلمانان شــکل  ریشۀ یونانی دارد] با چهار جهت اصلی در جهان 

١دند.بر می به کارنما را  قطب گلباددیگری از 

گرفته شود. این جدول قبله  »جدول عشرینی«گوید مقادیر قبله باید از جدولی به نام  اشرف می

20 شامل درجــه  ۲۰درجــه تــا  ۱دد، برای تفاوت درجۀ عرض و طول از مکه از ع ۴۰۰ یعنی 20

 دیگــر بــه جــداول اشــارۀ) نامیــده شــده اســت. دو ۲۰است، از این رو جدول عشرینی (عشرین=

20 وجود دارد؛ یکی در چند یادداشت متفرقه دربارۀ نجــوم  اسالمیهای عربی دورۀ  در رساله 20

، و دیگری در [رسالۀ] ابن ســمعون، کــه دومــین ٢در قاهره کتابت شده ق۶۰۰د کروی، که در حدو

منبع ما [در این نوشته] است. اما تعیین جدول قبله برای کسانی که با آن [جدول] سر و کار دارنــد 

 آن افراد به یک جدول قبلۀ [دورۀ] عباسی
ً
20 کنند، که اشاره میان مشکل است. احتماال خانه  20

ه نسخۀ خطی حفظ شده است، که سه تا از آنها منشأ یمنی دارند.
ُ
اشرف قبلــه را بــرای  ٣دارد و در ن

 ۲۰در کند. اما در شکل، یک نشــان  درجۀ شمال شرقی بیان می ۲۷مرکز یمن (عدن، تعز، زبید)، 

 ٤کند. درجۀ شمال شرقی به قبلۀ عدن اشاره می ۲۰ نشان دیگری دردرجۀ شمال غربی به قبلۀ تعز و 

کســفورد نگــهالتبصرة فی علم النجومدر رسالۀ نجومی ارزشمند او  داری  ، که نســخۀ یگانــۀ آن در آ

دهد.  ها را می این مکان جغرافیایی شود، اشرف مختصات می

L𝜑شهر
۲۱;۶۷۰;۰/ ۶۰;٥۰مکه

۱۳;۶۵۰;۳۰عدن

۱۳;۶۶۴۳;۳۰تعّز 

۱۴;۶۲۰;۰َزبید

 هدوبــار را مقــادیر قبلــۀ اشــرف تــوانیم مــیچندین روش و جــدول،  و به کمکاین مختصات با 

مربــوط بــه دهد. ربع  نما می . جدول زیر مقادیر را مطابق با رسالۀ اشرف دربارۀ قطبمحاسبه کنیم

→
Forcada, article “Rīh” in EI2

کند. اش یاد نمی دهند) در رساله هایی که جهات اصلی را نشان می نما (پیکان . اما اشرف از گلباد قطب١
پ) یک ۱۸۹( جای آن ، امااین رساله به جدولی اشاره شدهدر  .پ۴۲ر تا ۴۲کتابخانۀ ملی پاریس، برگ  ۲۵۰۶شمارۀ  . نسخۀ خطی٢

صفحۀ خالی است.
یک جدول جغرافیایی در پایان رساله فهرست ٣ .آید شهر دیگر می ۴۰ ،. بعد از مکه، عدن، صنعا، تعز و زبیداند شده. این شهرها در 
درجۀ شمال  ۲۰) گرفته شده قبلۀ تعز و عدن در ۱۶۳ ، ص۷ : پایان همین مقاله)، که از نسخۀ مجلس (صبنگرید به( ۳ . در تصویر٤

درجۀ شمال  ۲۰درجۀ شمال غربی و قبلۀ عدن در  ۲۰مربوط به نسخۀ خطی مصر، قبلۀ تعز در  ۱ در تصویر اماشرقی درج شده است. 
 شرقی ثبت شده است. م

کند که چند  است و بیان می آمدهز اولین مقدار . دو مقدار برای طول جغرافیایی مکه، مبتنی بر یادداشتی در نسخۀ خطی است که بعد ا٥
 .درجه هستند ۶۰تر  نسخۀ خطی دارای مقدار صحیح
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کسفورد دو مقدار برای طول مکــه ( می انحراف مشخص  هــای ) دارد، و طولLMشود، زیرا نسخۀ آ

آن دو هستند. جغرافیایی عدن، تعز و زبید بین 

زبیدتعزعدن

NE۲۷NE۲۷NE۲۷متن

-١NE۲۰NW۲۰شکل

دهد.  و دو روش تقریبی می ٢دستور صحیح جدید طبقمقادیر محاسبه شدۀ قبله را  بعدیجدول 

ها بر  آن، و دومین متعارفیک روش تقریب پایۀ ها، مقادیر دوباره محاسبه شده بر  تقریباین اولین 

که در باال ذکر شد.  است به روشی انعباسیدورۀ جدول قبلۀ  پایۀ

LMزبیدتعزعدن
۳۰;۶۳ L=

۳۰;۱۴ φ=

محاسبه
۰;۶۰NW۳۳;۳۲NW ۳۰;۳۹NW۵۷;۱۴-

۰;۶۷NE۵۷;۰۹NE۴۱;۰۳NE۳۳;۳۳-

تقریب

(روش اول)

۰;۶۰NW۲۹;۳۴NW۴۵;۴۱NW۵۹;۱۵-

۰;۶۷NE۳۷;۱۰NE۵۶;۰۳NE۳۴;۳۵-

تقریب

(روش دوم)

۰;۶۰NW۴۴;۳۲NW۵۵;۳۹NW۵۷;۱۴NW۵۴;۲۶

۰;۶۷NE۵۵;۰۹NE۴۰;۰۳NE۴۵;۳۳-

نسخه و نه مطابق با هیچ یک از  حاصلمقادیر انحراف  از شکل، نه مطابق با مقادیر داده شده در 

شــمال  ۀدرجــ ۲۷های تقریبی مقدار  تواند روش یک از مقادیر نمی مقادیر محاسبه شده است. هیچ

اش  پذیر است. اشرف در رساله دهد. اما یک توضیح امکان توضیحشرقی مفروض توسط اشرف را 

درجه و کسری  ۲۷، [مقدار] قبلۀ یمن را آمده استنما  قطب ۀرسال پیش ازدربارۀ ساعت آفتابی، که 

، و برای یمن ۶۰;۰کند. او برای مکه طول  بیان می [مربوط به انحراف] از [درجه]، و بدون ذکر ربع

  ۱۴،٣;۳۰ مفروض عرض جغرافیاییرای این مقادیر و برد. ب را به کار می ۶۳;۳۰
ً
مقدار  همان تقریبا

اند.  . با عنوان قبلۀ تعز و قبلۀ عدن مشخص شده١
دستور جدید عبارت است از: ٢

Msin cos L cos tanq arccot
sin L

       
 

 q  ،انحراف𝜑 جغرافیایی، عرض M و جغرافیایی مکه عرض ∆𝐿 های جغرافیایی است. تفاوت طول
٣ 

ً
بین فارسی و  است. پیوندهای دیگری هم] ق۶۶۰ [حفارسی  تألیف محمد بن ابوبکر زیج مظفریدر  ذکر شده مختصات . اینها دقیقا

التبصرة و در رسالۀ نجومی  ،نوشت ،پدر اشرف ،دورۀ رسولیه بود و زیج خود را برای سلطان مظفر از یاشرف وجود دارد. فارسی منجم

←
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توان با فقدان ربع  را می موضوع آید. این در ربع اشتباه به دست می لینما و مفروض در رسالۀ قطب

 نویســندهد. یــآ شرحی نیز برای مقادیر نمودار فراهم می به این ترتیبداد، و  توضیحدر قسمت قبل 

دام ربع درست است. که کدانست  نمی

شود: دو رساله دربارۀ اسطرالب، ساعت آبی و  در بند پایانی متن ما محدودۀ کار چنین بیان می

که رســاله دربــارۀ  شود پس معلوم میتعیین جهت قبله.  براینما  ساعت آفتابی و رساله دربارۀ قطب

است.  ینجوم مهم یک اثرنما بخشی از  قطب

نوشتن رساله صرف کرده و با "دانشــمندان  برایبیشترین تالش خود را اشرف با اشاره به این که 

از پــیش او  کــرد کــهتصور توان  میرساند.  برجسته در این زمینه" مشاوره داشته رساله را به پایان می

است.  داشتهنما در دسترس  دربارۀ قطب ای هرسال

نما در جهان اسالم، کاربرد آن را در دریــا  دربارۀ قطب پیشینکه منابع شناخته شدۀ خالصه این 

، هفتم هجریپایان سدۀ  تألیفدر رسالۀ اشرف دربارۀ ساخت ابزارهای نجومی،  اما دهند، شرح می

 متفاوتی دارد. ن قطب
ً
هر شرایط آب و هــوایی و  درالنهار را  توانیم نصف  ه تنها مینما عملکرد کامال

توانیم آن را به عنوان مبنایی برای تعیین جهت  می همچنینتعیین کنیم،  در هر ساعتی از روز یا شب

 اثرنما در یک  قطب ترین اشاره به کهن شامل قبله به کار بریم. افزون بر این، رسالۀ اشرف از یک سو

. ستنجومی و از دیگر سو اولین شرح کامِل ساخت آن در منابع عربی شناخته شده ا

رسالۀ ابن سمعون .٣
شامل  ق۷۰۰منجم و مؤذن مصری به نام ابن سمعون تألیف حدود از  سنجی زمانای دربارۀ  رساله

 بر نمای هفصلی دربارۀ قبل
ً
 ١ابــوعلی مراکشــی پایۀ اثر مغناطیسی منبع دوم ماست. این رساله اساسا

ارهــای دربارۀ نجوم کروی و ابزارهای نجومی ارزشمندترین منبع برای تاریخ ابز شا است، که رساله

 اسالمیترین زیج در مصر دورۀ  ، رایجزیج مصطلح بر پایۀو نیز  ٢،آید به شمار می نجومی اسالمی

→
فی تیسیر النیرین  و طرفةتحفة الراغب رسالۀ  ااشرف تناظرهایی ب فی علم النجوم  هعامیاندر نجوم فارسی  الکواکب و حرکاتالطالب 

 وجود دارد، 
ً
. یابی قبلهبرای های بسیار مشابه  روش، مثال

قطب "اشرف خود در رساله ید مینما  ای دربارۀ  یاتی ئجز بی ذکردرجۀ شمال شرقی است،  ۲۷که قبله برای یمن مرکزی (عدن و تعز)  گو
. به استگرفته شده جدول عشرینی دربارۀ مختصات جغرافیایی که این مقدار از کجا مشتق شده است، اما دالیلی وجود دارد که از یک 

است، و آنکه این  شمال شرقی ی ازدرجه و کسر ۲۷که قبله  کند ر) بیان می۱۴۳ها در پایان این رساله (برگ  هرحال، برخی یادداشت
Lمقدار برای یمن با  ; 63 L و مکه با 30 ; 60 ; است. حال، اگر فرض کنیم 0  14 به کار ، که یکی از مقادیر 30

یمن است، و در جدول با مقادیر رفته L توسط اشرف برای  ;  6 L و 30 ;  3 با درونیابی خطی بین  آنگاهوارد کنیم،  30
q به ،مقادیر ; 26 یم. رس می 54

ت خاّصی محاسبه کرد که در کتاب  راقاهره و مراکش  بینشهر  ۴۱ جغرافیایی ق) طول و عرض۶۶۰ د. ابوعلی حسن مراکشی (١
ّ
جامع با دق

است. م آمدهاو  جامع المبادی والغایات
، جلد اول، زندگینامۀ علمی دانشمندان دورۀ اسالمی، ترجمۀ احمد بیرشک، »ابن بّنای مراکشی«بنگرید به: ورنت، خوان، . دربارۀ مؤلف ٢

.۱۷-۱۴، ص ۱۳۶۵انتشارات علمی و فرهنگی، 

←
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)، بــرگ Or. ،۱۹۲ ۴۴۶۸تنها یک نسخه از رسالۀ ابن سمعون درکتابخانۀ دانشــگاه لیــدن ( ١است.

دربارۀ فصلی «پ شامل ۱۹۰برگ  .است کنز الیواقیت فی استعیاب المواقیتوجود دارد. عنوان آن 

شود.  نشان داده می Lاست. این منبع از این به بعد در این متن با  »مکان نما در هر کاربرد قبله

] اب المواقیتعکنز الیواقیت فی استی] رسالۀ [فارسی [ترجمۀ. ١- ٣
کعبه و ذکر  توصیف دلخواه؛نما (آلة القبلة) به وسیلۀ آهنربا، برای هر مکان  فصلی دربارۀ کاربرد قبله

.است چند شهر و جهت قبله در هر ربع افقی مفروض ۀشامل انحراف قبلکه دولی ج

این صناعت ]دانشمندان[هیچ یک از  ازکاربرد آهنربا  [توضیح]بدان که  نیافتیم، اگرچه  را متقدم 

کتــاب [ویژه در زمان ما خوب شناخته شده است. مراکشی در  نزد جماعتی از دانشمندان متأخر، به

[اســتفاده از آهنربــا] از و کنــد.  یاد نمینما]  [قطباز  ]فی علم المیقات[ دی والغایاتالمبا ]جامع

آن، و بــه  هــای ویژگیاز دست دادن  ]احتمال[آن. به دلیل  موضوع اصلیاین علم است نه  حواشی

زیــاد توقــف چرخــد، چــون  نما روی آن می مخروط (تریس) کــه قبلــه [شکل]سرعت تغییر خاطر 

به آن خطرناک است. اعتماد کند، می

ای و بلور قرمز پــر رنــگ (قــانی)  ای، و نقره نما] در ظرف شیشه که [قبله توافق دارند[محققان] 

شود. بنابراین دانشمندان متقــدم، بــه  گردد و متوقف  ازاولیه ب تبه حال مگر اینکه، شود متوقف نمی

چگونگی استفاده از آن را برای دلیل دو مشکل مذکور توجهی به آن نداشتند. اکنون ساخت ابزار و 

سخن کنم.  هستند توصیف می ]از علم ما[که قایل به انحرافات  ینتعیین جهت قبله طبق نظر متأخر

. از خدا توفیقاز ماست و 

ای از کاغذ به هم چسبیده (ورق متمسک) یــا  نما از این قرار است که شکلی دایره قبلهکار  ۀشیو

های  درجه تقسیم کنید، و (جهت) محراب ۳۶۰سازید. محیط آن را به ها ب یا چیزی شبیه به آن ٢قرع

کنــد  مشــخص به طور متمــایزی را  مکانای که آن  قبلۀ آنها، با نوشتهبر حسب شهرهای انتخابی را 

ی . گاهی روی بعضی از اینها یک ساعت آفتــابی افقــی (بســیطة) بــرای عرضــکنید گذاری عالمت

ابزار ســاخته می بزرگی و کوچکی ، متناسب باظریفیمخصوص با شاخص  شــود. یــک قطعــه  این 

خواهیــد بــه ســوی آن  آهنربا کنار ابزار، یا روی خط نصف النهار یا منحرف از آن به جهتی که مــی

انحــراف آن آهنربــا از خــط (نیمــروز یاعمال مذهبی را به جا گــذارده ) آورید (تحرمة)، به انــدازۀ 

→
مراکشی اول .های آفتابی است دربارۀ نجوم کروی و ساعت جامع المبادی والغایات فی علم المیقات با عنوانین بخش رسالۀ 
: بنگرید بهها  به طور کلی دربارۀ زیج. ١

.۱۳۷۴، ترجمۀ محمد باقری، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، پژوهشی در زیجهای دورۀ اسالمیکندی، ادوارد استوارت، 
.ای که ابتدا در نسخه ذکر شده نوعی مقواست؛ معنای درست قرع، کدو تنبل است ده. ما٢

 نوعی چوب است.  و نمای شناور (در رسالۀ زرخوری) مرتبط این ماده در واقع با ساخت قطب
ً
احتماال
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کعبۀ معظمه در میانــۀ  تصویرگیرد. گاهی  قرار میوازن ت رای حفظشود و در پشت آن دو سوزن ب می

این ابزار روی چیزی شبیه به مخروطی (تریس) شیشهگیر می قرارابزار  از ای یا برنجــی یــا  د. گاهی 

بر روی سوزِن  [ابزار] سپس این بهتر است.تر و آزادتر ابزار،  گیرد. چرخش آرام دیگر قرار می جنس

جام شیشه مناسب دیگر قرار می از مادۀیا برنجی یا  محکم شده در یک جعبۀ آبنوسی  ای گیرد. یک 

 چه موقــعتواند ببیند محراب تزیینی  گیرد، به طوری که شخص می ای روی در جعبه قرار می آیینه یا

 جاذبــۀ مــواد. هر چــه دکن در جهت قبله حرکت است که  مطلوب وقتی [البته] شود، که متوقف می

نسبت به سایر آهنرباها کیفیت کمتر و وزن محراب بیشتر باشد، این نوع آهنربای خاص  مغناطیسی

کنــد. امــا  اش را باطــل می . سیر را از آهنربا دور نگه داریــد کــه خــواص جاذبــهکند پیدا می بهتری

داند. و خدا بهتر می ١گردد. می با غوطه ور کردن در خون بز باز آهنرباییخاصیت 

). ۲ شکلبنگرید به آید ( در پی می ها آن های درون هنمودارها با نوشت

ر)۱۹۰گ بر، Or.۴۶۸ شمارۀ کتابخانۀ دانشگاه لیدن، خطی گرفته از نسخۀبرابن سمعون ( نمای هقبل .۲شکل 

: این نمودار جعبۀ مذکور چنین نگاشته شده استنما،  دو شکل وجود دارد، در سمت راست قبله

[بــاال]، ذات المحاریــب  اســت قرار گرفتــه جعبه دهانۀ (درپوش) باالیجام مطبق است [عنوان]، 

جعبــه [راســت].  صــیف[مرکز]، مخروط [پایین، سمت چپ]، سوزن [پایین، ســمت راســت]، تو

)، در .که نقاط اصــلی (شــمال، جنــوب و .. ای با کعبه استدومین شکل، در سمت چپ، قرصی 

ول اجد هاد: اینوش می چنین خوانده شکلزیر  در تکرار شدهعنوان  .نوشته شده استکعبه آن مرکز 

.شود می آنقدرت آهنربایی و خون بز تازه کشته باعث افزایش  موجب کاهش آب دهان روزه دار و پیاز دورۀ اسالمی منابع در. ١



١٨٨

. عنوان است ١ها محرابمرکز  درکعبه  حولها  آن مکان بر طبقاز شهرها  ای برای مجموعهها  محراب

هــای  محراب ۀقبلــ: نخســتین جــدول شــود چنین خوانده می ادامۀ رساله آمده استجدولی که در 

 ٢.آنها قرار دارد یکه کعبه در جنوب شرقاست شهرهایی 

شرح رسالۀ ابن سمعون .٢- ٣
انحــراف  ی برایکعبه و جدول دربارۀ، شرحی نما شامل ساخت قبله »نما بخشی دربارۀ کاربرد قبله«

 از این نظــر کــه بــر اســاسبرای ابزار توصیف شده به کار رفته که » آلة القبلة«. نام ستها ۀ شهرقبل

. اختیار شده قابل توجه است هدف آن، یعنی، تعیین قبلهو نیز  شکل

شــود.  می آغــازدربارۀ نیروی جاذبۀ ســنگ آهنربــا  یکلی کوتاه مقدمۀاولین بخش مهم متن با 

نیــافتیم، را متقدم این صناعت  ]دانشمندان[هیچ یک از  ازکاربرد آهنربا  [توضیح]بدان که « جملۀ

شده است ویژه در زمان ما خوب اگرچه نزد جماعتی از دانشمندان متأخر، به ، با نظــر مــا »شناخته 

 در جهــان اســالم 
ً
مبنی بر ناشناخته بودن نیروی جاذبۀ آهنربا در عهد عتیق و شناخته شدن آن بعدا

ابزارهای نجومی یاد  در مورد ،معاصر خود مراکشی کار [دانشمند] ویژه از است. مؤلف به همخوان

خود یاد نکرده است.  رسالۀ مهمنما در  کاربرد قطب او از که هرچندکند،  می

آهنربــایی و  از بین رفتن خاصــیتشود:  شرح داده میدر متن نمای مغناطیسی  دو اشکال قطب

نمــا اســتفاده  از قطب» دانشــمندان متقــدم«اصطکاک مخروط (تریس). به دلیــل ایــن دو اشــکال 

 [قطب نکرده
ً
موضــوع شــی جزو حوا »متأخر«نمای مغناطیسی] از دیدگاه دانشمندان  اند و احتماال

اند. اما قابل توجه است که ایــن جملــه بــه  ها مشخص نشده یک از گروه بوده است. متأسفانه، هیچ

کند.  نمای خشک اشاره می دربارۀ قطب پیشیندانش 

ست. ساخت بشقاب گرد کمابیش واضــح نما قبلهبخش دوم متن شامل ابزارهایی برای ساخت 

» کدو«یا » کدوتنبل«(ورق متمسک) و  »هم چسبیده اغذ بهک«است، اما مواد شرح داده شده مثل 

تــوان گفــت. ســه  . آنها باید سفت و سبک وزن باشند. این همۀ آن چیزی اســت کــه میابهام دارند

آید. نخست این که، آیا تکه سنگ مغناطیسی روی بشقاب کاغذی  موضوع دیگر در سطور بعدی می

 ذکر شده به کار رفته است؟ دوم این کــه، ها که ب سوزن سی کردنگرد نصب شده یا برای مغناطی
ً
عدا

روش نامعمول اشاره به قبله با چنــد » خواهید برای وظایف دینی خود به کار برید جهتی که می«آیا 

انحراف آهنربا از خط «نوع محراب تعیین کنندۀ جهت مکه است؟ سوم این که، آیا مؤلف وقتی از 

گــاه  صحبت می ») (انحراف ذلک المغناطیس عن الخط)وز(نیمر کنــد، از انحــراف مغناطیســی آ

.من البلدان بحسب استدارتیها حول الکعبه فی ذات المحاریب ة. وهذه جدول محاریب جمل١
. الجدول االول فی انحراف محاریب البلدان التی الکعبة منها شرقیة جنوبیة. ٢
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خــط ســمت که در باال در توضیح رسالۀ اشرف ذکر شد، دانستن ایــن کــه ســوزن بــه  چناناست؟ 

 نتیجۀ مشاهدۀ انحراف مغناطیسی نیست. نیستجنوب -حقیقی شمال
ً
، لزوما

ســت. (تریس)، که در نسخه بدون نقطه نوشته شده بسیار سخت ا» مخروط«ویژه فهم کلمۀ  به

بــه دلیــل «دهــد. نخســت،  اما مؤلف خــود چنــد ســرنخ می ١ام. من تا کنون مرجعی برای آن نیافته

نما  لهمخروط (تریس) که قب [شکل]سرعت تغییر  خاطر(احتمال) از دست دادن خاصیت آن، و به 

این ابزار بر روی «دوم، ». کند، اعتماد به آن خطرناک است توقف می چرخد، چون زیاد روی آن می

تر و  گیرد. چرخش آرام دیگر قرار می از مادۀای یا برنجی یا  چیزی شبیه به مخروطی (تریس) شیشه

 مخروط چیزی شبیه به بشقابی کوچک یا گنبد نصب شده زیر ». آزادتر ابزار، بهتر است
ً
پس احتماال

. استجعبه  ونبشقاب گرد کاغذی برای کاهش اصطکاک بین بشقاب و سوزن در

 عرضــهنمای خشــک در جهــان اســالم  ۀ ابن سمعون مصری اولین گواه را از قطببنابراین رسال

منــابع عربــی دورۀ  موجــود دررا به جــای اصــطالحات  هقبل تد. مؤلف در عنوان [رساله] آلکن می

ابزار  نخست کارکردبرد. او  (ُحّق القبلة، طاسة، حک، بیت االبرة) برای ابزار خود به کار می اسالمی

 هایی از ساخت تلویح . جنبهدهد را شرح می
ً
در متن آمده است، اما معرفی و پایان به وضوح بیان  ا

صندوق توان با  می نما را سنگ مغناطیسی آشناست. این قبلهمربوط به های  کند که مؤلف با سنت می

 کــرد.اســت مقایســه  هشتم هجــرینیمۀ دوم قرن  ازنجومی  ابزار چندکارۀابن شاطر، که  الیواقیت

ایــن نمــا در  اســت. قطب به جا نمانــدهنمای مغناطیسی که به ابزاری نصب شده باشد اکنون  قطب

شود. تنها اشارات کلی دربارۀ ساخت  دربارۀ ابزار، اشاره گر جنوب (ُمری الجنوب) نامیده می ها متن

ست.اکافی ناابن سمعون  نمای هیات برای مقایسه با قبلئنما وجود دارد، و این جز قطب

خالصه. ۴
. تــا اســتنمای مغناطیســی  شرح تعیین قبله به وسیلۀ قطبمذکور در این مقاله، دو رسالۀ اهمیت 

 آهنربــانی هستند که برای این کاربرد مــذهبی از وترین مت کهنامروز [رسائل] اشرف و ابن سمعون 

شناور را در پایان قرن  ایم. سلطان اشرف یمنی، قطب شناخته شــرح  جــریهفتم هنمای مغناطیسی 

بیان شده بود، با این تفاوت کــه او اطالعــات مفصــلی دربــارۀ  همن دیگر ادهد، که توسط مؤلف می

نخســتین شــامل ای نجومی است، کــه  دهد. متن او بخش اصلی رساله ساخت و استفاده از آن می

وع م مصری ندورۀ اسالمی است. ابن سمعون منّج از رسالۀ علمی یک نمای شناور در  به قطب اشاره

او  نوشتۀکند.  م خاص را توصیف میئنمای خشک و نه شناور با عال دیگری از شاخص قبله، قطب

ترین مرجع شناخته شده برای این ابزار در جهان اسالم است.  کهن

 است. م به معنی سپر [مخروطی شکل]» ُترس«مصغر » تریس«. ١
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 )مسلماناناعراب (کرد که  اعالمویدمان، نزدیک به یک قرن پیش با اشاره به عوفی و زرخوری، 

با مالش به سنگ مغناطیسی  شدن سیمغناطیپدیدۀ ] از / هفتم هجریدر آغاز قرن سیزدهم [میالدی

گاه بودند، یعنی می هشتم در قرن  فنتواند به آهنربای پایدار تبدیل شود، این  دانستند که فوالد می آ

داشت.عمومی  کاربردنمای مغناطیسی  رفت، و قطب میبه کار  هجری

نمای مغناطیسی در خدمت مــذهب در دو رســالۀ عربــی دورۀ  کاربرد قطب گفتتوان  اینک می

، و در دو نوع مختلف: یکی شناور، توصیف شده توسط شاهزادۀ مــنجم یمنــی، و دیگــری اسالمی

تخشک، توصیف شده توسط منجم 
ِّ
شده است.  عرضه ق۷۰۰مصری، هر دو در حوالی  و ُموق

کتابخانۀ مجلس نسخۀ خطی گرفته از بر( نما نمودار اشرف دربارۀ طاسۀ قطب. ۳شکل 

) [افزودۀ مترجم]۱۶۳ ، ص۱۵۰شورای اسالمی، شمارۀ 


