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علمیخیتارریغینگارخیتار
1سی.کی.راجودرةابمنشأعلومهاییذگاهنقذوةررسید

 2امیرمحمد گمینی

پغوفـىعؿی.کی.عاجى،عیاضیضانهىضی،مقضمۀکتابق3.«وگاعوضیتاعیزعافاتذانمگىیىضیم»
تمتامیمقتقضاؿت کتهتقغی تا وکىضیباایهجملهآغاػمآیا علم ریشه در غرب دارد؟عابافىىان

وهـتىضایامپغیالیـتیهایصویاتذ تأثیغتىعئههایتاعیزفلمصعصاولگاهمتشووانصپاعتمان
صهىض.تاعیزدقیقیفلمعاواعووهجلىهمی

صعتهغانتغجمتهوالمللییهفلمیبهاییاػؿىیمغکؼمغالقاتوهمکاعیغا ایهکتابکهاس
یالتهیعمىتلغكضهاؿ ،داویوکاتیاوقالبتیو

فلماػصوعانباؿتتانتتابتهامتغوػیوگاعزیتاعصع
قوتضیاهتحذه09اؿ .وىیـىضهصعایهکتتاب

صاعصعوای عؿمیاػتتاعیزفلتمیىوتان،اؿتال و
واژگتىنکىتض.مقىاتما بتهعا71اوقالبفلمیقغن
وقتىیكتکهصوضانسىصعایهاویچىاناؿتضالل

کتتهگتتىییاػصیتتضتمتتامیمىعستتانواوگتتاعصیم
بتهصلیت  یهتاؼهیاوگپژوهلگغانایهدىػهادتماال 

یضایهکتتابماوىتضكا.اوضماوضهامپغیالیـتیپىهان
،اػؿتىییىیچىهیااعػفهایکمبـیاعیاػوىكته

کىتاعیعادتبتهجامقۀصاولگاهیعكتۀتاعیزفلتم

                                                     
.ییعضازیكکغباؿیػاصهوصکتغدـیهادـانغیاممذتغ صکتغدـیهمقوىمیهمضاوی،صکتغاؿتاصاناػباتلکغ.1

صعمجلۀ آنمقالهۀكضاهالحبهچاپعؿیضهاؿ وصعایىجاهىعت46-87م،71كماعۀاطالعات حکمت و معرفتایهمقالهق ال 
.كىصیمصکتغعاجىپؾاػاوتلاعآنمقالهمىتلغیاؽهاعوؾغهاواكاعهبهبقضیهاافؼوصههمغاهبا

amirgamini@ut.ac.ir،پژوهلکضۀتاعیزفلمصاولگاهتهغانیفلمئ یهفضى.2
فلمییهایهمکاع،مغکؼمغالقاتواوحغیکمیغدـیىیوعؤیاضیف ضالذمضیؿتغجمۀغرب دارد؟آیا علم ریشه در ؿی.کی.عاجى،.3

.78م،7907واوتلاعاتامیغک یغ،تهغان،یالمللهیب
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بىىیـىض،بایضوق وامهپاؿزهاایهجؼوهتکتکگظاكتهكىص.ػیغااگغپژوهلگغانبشىاهىضبغای
آثاعملابهقفغقصاعصوهمتیهوکتتههضعصهىض.اماایهکتاببهصوصلی باصیگغ یصلیبػیاصیعا

اؿ .ؿغبغآوعصهكایضپغصاستهبهآنعامىجهؿاػص:اولایىکهوىیـىضهاػصاس فضایصاولگاهی
هاوامیهایفیؼیکوعیاضیاتوصعآنعكتهال تهوهاػعكتۀتاعیزفلمیادتیتاعیز،بلکهاػعكته

یهاعكتتهصاولتگاهیبتهمقىتایدجیت صعصیگتغۀعكتکیولیآیامىفقی صع1بههمػصهاؿ .
بضونصاكتهابؼاعهتایمقغفتتیوتشووتیتىاوضیصاولگاهیویؼسىاهضبىص؟آیایکعیاضیضانم

وجتؼواتاوهایالػ واعصعكتۀتشوویصیگتغیماوىتضتتاعیزفلتمكتىص؟صو ایىکتهؿتشىغاو
مذاف فلمیکلىعمانوقغاعگغفتهغػمیهماویؼبقضیاػاه فلموصاوقصعؿمىعصتىجهمتأؿحاوه
بتا«عیاضتیاتوصیته».بتغایماتالولـت فلمتیاوضکغصهبغایایغاصؿشىغاویصفىتباعهااػاو

فلمیوابـتهبهوػاعتفلى المللییهبهاییؿشىغاویپغوفـىععاجىکهبامـافضتمغکؼهمکاع
بغگتؼاع7970نومظاهبدضىعیافتهبىص،صعاؿتحىضماهوبههمغاهعئیؾایهمغکؼصعصاولگاهاصیا

چمتغان،مغکتؼتذقیقتاتوجتى واستغفیؼیتکمغاغته،كتهیضهاییصعصاولگاهكض.ویؿشىغاوی
فلى اوـاویاؿالمیومإؿـۀپژوهلیدکم وفلـحۀایغانصاكتهاؿ .ۀوشـتیهکىگغ

صععوػهپىجحۀفلماػایغانبهیککاعگاهومتشووانفلـحهوفلـمىضانفالقهگغوهیاػیغا اس
بقضتیاػافتغاصآنگتغوهچىتانعؿتضیؿحغکغصوض.بتهوؾتغمبهمالؼیباباؿتقماعػصاییاػفلم

اوعاصعوبتال ستىصمقغفتیچىیىتییهکهباف تاعاتیااوضكضهم هىتكشوی فلمیوصقیقاو
سىاوضهبىصیم.اومىتابـاهتلیعاواعیبىصوماعىعمهمایهبىصکهاوصقیقسىاوضهۀوکت»اوض:کغصه

جتضیکغصیوصگمو ىصامابذثکهمقیاوضجؼ .ػصیصو....الفومۀسىاوضهبىصومامىابـصعج
صعایهمقالسىاهیمصیضکهضقفاهلیعاجىصعهمیهفض عجتىؿدتتیبتهیتک.«ػصیدغفم

عوایتیاوقالبیاػسىاهضیکهبغاییکمىعرفلمکهمیاوکتهوـشۀسغیفغبیواؿالمیاؿ .
اعػفسىاهضبىص.بـیاعواجباؿ وبضونآنؿشىاناوبیفغضهکىضتاعیزفلم

اػؿىییتکمغکتؼپژوهلتی،ولتاناػتىجتههمآن آیا علم ریشه در غرب دارد؟تغجمۀکتاب
تافظعیبغایتغجمۀایتهاؿ فكضهعاجىصاعص.صعمقضمۀمتغجمانتالهاییضگاهبهصاػدضقیب

كىص.ولیآیااػیکمغکؼمغالقاتیبغصاكتهصهكىصومـئىلی مغالبآناػگغصنمتغجمانآوعاثغ
پتیقکهمتىیعاعوصیکهبایضالگىیپژوهلگغانصععفای اؿتاوضاعصهایپژوهلیباكض،تىقـوم

پواوتلتاعوـتپاعوضواػمىعستانفلتمصعبهچتامذابایبچىیهیهصاوعیفلمیمتشووان،ااػ
کلىعمانوؾغسىاهیکىىض؟

                                                     
كضه2972صعؿالTelesio-Galileiصعوؾغیۀوـ ی ایىلتیهمىفقبهصعیاف جایؼۀؼیبغاوگبذثپغوفـىععاجىبهصلی یکتوذیخ.1

اؿ .
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صععاجتىهاییتضگاهتاعیزفلمصاعص،ولیبغایبغعؿتیصۀىیصعػممتقضصییهاعاجىکتاب
همیهکتابعاصعوؾغگغف .اصفتایاهتلیوىیـتىضهصعایتهکتتابتىانیتاعیزفلممباب

عتی،اوضصاكتتههایكتغقیچىیهاؿ :ػماویکهبقضیآثاعاعػكمىضفلمِیفغبیکهعیله
مشحیاوهبهیىواویتغجمهکغصوضعىعبهآنآثاععاهاآنافتاص،هایهلی یبهصؿ غغبیهاجىگ

یىواویهـتىضوبقضبهفغبیتغجمهوكایـکغصوضکهایهآثاعاهال عیلۀجهیصعوت،واوضكضهتا 
بتغییجتىیبغتتغمىؾىعبتهوآبتایمتقوتبکلیـتاهایقصؿ کلتهغغبیصاعوض.ایهکاعب

اوجتا هتاآنمـلماوانوملغوؿجلىهصاصنایهفلى اػعغیقیافتهمىلأغیتغاؿتالمیبتغای
اػایگؼیتضهبـیاعیصاعصکهصعایىجایهاصاؿتضاللگغف .وىیـىضهبغایاث اتاصفاهایسى

:کىیمیاصفاهاوصالیلقعامغوعم
موتغییهالتهیعمتتىویبتاصعواقتـاقلیتضؽاصىلبغلمیىؽوکتابمجسطیکتابالف.
بغاؿاؽمىتـببىصنبهصوعانباؿتاویبغلمیىؿی،ایتههلی ی،هغفا یهاق  اػجىگ»هـتىض.

یهالتهیع.چىیهبغصاكتیبتامذتمت صاوـتتهكضیمتهبهكشویبهوا بغلمیىؽوـ  صاصهم
عا2اصوىل»1.«کىتضیمصاعسضكتهادتمالیموغیایهمته،کاعآمتضیآنعابتغایتقؾتیمغتغب

بىتابغایهعیلتۀ3«ىصموغق  اػاؿتکىضعیهصاوـت .غیغیىواویصعهىضؿۀعاػآلیمىلائاػتىانیم
هتایصیگتغیصعیىوتاویویـت بلکتهعیلتهكتىصیاصفتامکهچىانفىىانچیهبهتاعیشیایهکتب

كضهاؿ .هاافؼوصهكغقیبایضبغایآنجـ کهبقضهاصعصوعۀاؿالمیمغال یبضانیهاتمضن
ویاػاؿ کهاػهمانابتضاآبپاکیعاعویصؿ اوپیقاػبغعؿیصالی عاجىبغایایهاصفا،

صیگتغو ایتضهتیچ«اوضكتضهیىواوی»هلی ییهابغیؼیم.اگغع قاصفایاوایهمتىنپؾاػجىگ
-صعمتتىنفغبتیهتمآنیاف كىص،میالصیصعآثاعپیقاػقغنؿیؼصههاآنؿشىیاػیىواویبىصن

گسوررد  در آثوار عربوی و فارسوی دور   طىر بوهآثوار علموی لی واقعیت ایه است که ایه اؿالمی.و
ابتهفهرسوتاؿتالمیمات یكىاؿتتمامیآثاعکتاب!اود شد  آثار یىواوی معرفی عىىان بهاسالمی 
اػایتهییهتاقحغیو...وآثاعفلمیوجىمیوعیاضتی،ؿغكتاعاػگؼاعفیتاریخ الحکماوضیم،

بهیىواویاؿ .بتهصلیت وؿتق مىتابـوگـتتغصگیهاآنثاعوصیگغآكانیىواویآثاع،وىیـىضگان
کتهیصؿتتص ،تىهابهمىابـاهلیوفغضهکىمتىاومیاعجافاتیکهصعجه سالففغضیۀعاجىم
.صهمیصعاستیاعهغمىعرفلمیوجىصصاعصاعجاؿم

                                                     
.89و60م.1
اؿ .یاکلمۀكضهتغجمهاقلیضؽعىاصراقلیضؽبهکتاباصىلکتابجاهمهمحغحتغجمۀفاعؿیایهکتابآناؿ کهیهاجلىهاػ.2

epicycleاؿ بههمانهىعت«فلکتضویغ»کهمقاصلصاوضیمآكىاییباتاعیزوجى اؿالمیصاكتهباكضهیتغکىچکیهغکـکه
.اوضػصهکهصعآنصؿ بهتغجمهصاعصآكىاییمتغجمانبامىضىفیصامىۀتىگولاناػ!ایهسىصاؿ ماوضهیباق«اپیـایک »
.60م .3
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كتتىاؽبتتؼع قتتغنچهتتاعهجتتغی،وتتا بغلمیتتىؽواقلیتتضؽعامیتتانابتتهوتتضیم،کتاب
المجسوطیهتادبکتتاب:»وىیـتضیوطیت وتا بغلمیتىؽمصهتضیدکماییىوتاویقتغاعم

اؿتت کتتهصعصوعاناصعیتتاوىؽواوغیتتتىؽبتتىصهوصعهمتتانعوػگتتاعؿتتتاعگانعاعهتتضکتتغصهو
ىؽتتتآیتتااصعیتتاوىؽواوغی1«عابتتغاییکتتیاػایتتهصووحتتغتتتألیفومتتىص.المجسووطیکتتتاب

یتتاپاصكتتاهانصوعاناؿتتکىضعیه؟وصعطیتت وتتا اقلیتتضؽپاصكتتاهانایغاوتتییتتاموتتغیبىصوتتض
:وىیـضیم

هادبجىمغغیتابتهمقىتایهىضؿته.اقلیتضؽبتهوتىقغغؽبتهبتغویقؾ،مشتتغؿ
هىضؿتته،وم تتغػصعآن،کتتهبتتغاعكتتمیضؽوصیگتتغانتقتتض صاكتت واػفالؿتتحۀ

ههبتغایمدکایت کتغصکتعفت ....وؾیتفع یتب،هفتؼهالل تاعمیعیاضیىنبتهكتم
مقالتتۀصهتتماقلیتتضؽعاصعػبتتانعومتتیصیتتضهاؿتت ...ویىدىتتایقـتتیؾگحتتته
اؿتت کتتهآنكتتکلیعاکتتهثابتت اصفتتایبتتىصنآنعاصعمقالتتۀاولصاكتت صعػبتتان

2یىواویصیضه...

:وىیـضییسىصمتاریخ الحکماقحغیصعقغنكلمهجغیصعکتاب

وغیتتغآنصعفلتتى عیاضتتیه.امتتا ومجسووطیىطی:هتتادبکتتتابلتتبغلمیتتىؽالق
تت م  یىوتتاناؿتت ....اػابتتغسؾبتتهصویـتت وهلتتتاصؿتتالءفضتتال مقتتتضیواػک 

متتتأسغاؿتت ....بالجملتتهفلتتمدغکتتاتوجتتى ومقغفتت اؿتتغاعفلتتکبتتهبغلمیتتىؽ
متتظکىعمىتهتتیگغصیتتضواػایتتهفلتتى آویتتهصعصؿتت یىوتتاوییهوعو وغیتتغایلتتاناػ

3«عبتتـمـتتکىنمتحتتغقبتتىص،وتتؼصاوهتتىعتاجتمتتاؿگغفتت .ؿتتکانجهتت غغبتتی
اقلیتتضؽالىجتتاعالوتتىعیالمهىتتضؽ،اومقتتغوفاؿتت بتتههتتادبجىمغغیتتاو»

اؿتتمکتتتابیکتتهاوعاؿتت صعهىضؿتتهاؿغغوكتتیااؿتت ...اهتت اواػیىوتتانوولتتىو
مـصعآنفتتهماوىتتضومتتاصعبتتالصكتتا کتتغصه...پتتیقاػوییىواویتتانعاکتتتابیجتتا

4.باوو ىصهکتا

وآوعصیمتیققىبی،مىعرقغنؿى هجغی،صعتاعیزسىصصعفو الیىواویىنوتا بغلمیتىؽواقلیتضؽعا

                                                     
.672عضاتجضص،متغجمۀابهوضیم،.1
.610-617ابهوضیم،م.2
.798-796كقبهیهصاعایی،صاولگاهتهغان،مقحغی،بهکىیالحکماتاریختغجمۀ.3
.74قحغی،م.4
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مىهمئقلیضؽهتادب»1«المجسطيهىالظيوضـکتابومهدکماءالیىواوییهبغلمیىؽو:»وىیـضیم
.کىضیممقغفیفو بهفو عاهاکتابایهوؿپؾ2«فیالذـابإقلیدشکتاب

،صعمیتاناؿت اػآثتاعمهتموجتىمیصعقتغنؿتى هجتغیسىصکهزیجصعکتاببتاوی
،بتغایصهتضیممجسوطیاعجافاتمتقضصیکهبهآعایبغلمیىؽوابغسؾاػعغیتقکتتاب

 في القم  في وقـ ما یکىن ان یمکه وقض:وىیـضیمصعمتهواعصكضهتىضیخیکیاػاكت اهات

3تغجم. مىها التي الىـشۀ في وقـ سل  هو الیىواوي للحؾه المتغجم ق   بغلیمىؽمه کتاب
بیوبتاویهمهمؼصوعان آیتا4؟!اوتضبىصهچىضقغنبقضاػسىصمـیذیانآیاابهوضیمویققى

كىاؿتانعوحپاپپیقاػتىلضفبهچىضقغنفقببغگلتهوبؼعگانفلماومىعستانوکتاب
اؿتقماعگغپاپوکلیـایکاتىلیکقغنیهاجؼباػییۀصؿ چیؼیهاآناؿالمیعافغیحتهو

ویـتىض؟!میالصیؿیؼصهم
:سىاویمیتغجمۀدجاجبهیىؿفممجسطیصعابتضایوـشۀلیضن

هظاالکتابامغبتحـیغهاالما مأمىنفىضاللهامیغالمإمىیهمهاللـانالغومیالیاللـان
ؿغجىنبههلیاالغومتیفتیؿتىثاثىتیوالذاؿبلییضیالذجاجبهیىؿفالقغبیف

فلغةومائتیهمهؿىیالهجغةالى یمذمضهلیاللهفلیتهوؿتلموهتىالکتتابالک یتغ
5میىؽالقلىطیفیفلمدـابالىجى .کت هبغلالمجسطیالظییقالله

:ستىاویمیتغجمۀاؿذاقبهدىیهوتوذیخثاب بهقغهچىیهممجسطیصعابتضایوـشۀسغی
تغجمتهبالمجسطیفالمىـىبالیالتقالیموهىالکتابالک یغالمقغوالقلىطیاببغلمیىؽکت»

بوهذذهثاب بهقغة اؿذقالمتغهباللـانالقغبی...اؿذقبهدىیهمهاللـانالیىواویالی
هتظا»:ستىاویمیاقلیتضؽویتؼچىتیهماصوىلصعابتضایوـشۀسغیكغحویغیؼیبغ6.«الذغاوی

                                                     
.799م:،7.جتایب(،بیغوت،صاعهاصع،202تاعیزالیققىبی،) بقض.1
.729تاعیزیققىبی،م.2
.799،لل تاوی،توذیخکغلىوالیىى،ع ـفیمضیىثعومیث،مکراب السیج الصابی.3
اهغالحکهیصعدال.بغصیمهلی یصعتىلضوواؿپاویاوا یهاجىگاؿ کهوىیـىضهباعهااػآنصعایهکتابیاهیداكیکیاػوکات.4

ؿیؼصهمكىصیماعالقییهاجىگهلی یبهیهاجىگ صعفاهلۀقغنیاػصهمتا اعوپایكغقیبیهویغوهایکلیـایمیالصیکه صع
ؿلجىقی اعتقمـلماوان اعتضکؾبا ایهکاتىلیکو پیىؿ . وقىؿ فاعمیبه هاجىگو به بایهاجىگهیچعبغی بیهمـلماوان
میالصیوضاعص.78ویغوهایاؿپاویاییصعغغبصعیایمضیتغاوهصعقغن

.7كغقیصعکتابشاوۀصاولگاهلیضن،بغ 9479وـشۀكماعۀ.5
.7تىوؾ،بغ 9617وـشۀكماعۀ.6
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متغابالظیکتان.... سلتضبتهبغمتکااوقلیضؽالمشتوغفیفلماالهىل...وهىالکتالکتاب
1«..للـانالقغبیفیسالفثالغكیض..بتحـیغهمهاللـانالغومیالیا


 نسخۀ تونس، مجسطیصفحۀ آغاز نسخۀ ترجمۀ 


یسی بر   ، نسخۀ لیدناصولصفحۀ آغاز شرح نیر

عاجىصعایهوىكتهقوضصاعصفلمكغقیعابؼع جلىهصهتضولتیفالوهبغایهكىاهضقغقی،ایىکه
هتذیخویعوایتتفغضتۀ،هتضاق اوعاصعصهتضیدتیبهیکمى ـفغبییافاعؿیهماعجاؿوم

.چغىعممکهاؿ کـتیبشىاهتضاصفاهتاییبتضیهبؼعگتیبغصیؿالماػتاعیزفلم،ػیغؿإالم
یهاتما فهغؿت تىهاوهبهایهمتىنوگاهیویىضاػصووحهمضکهباعکیصعباعۀتاعیزفلمبکىضولی

،بلکتهصعاوتضکغصهایهآثاععایىواویمقغفیاوضكضهاهلیکهصعقغونابتضاییتمضناؿالمیوىكته

                                                     
کتابشاوۀصاولگاهلیضن.7/900وـشۀسغیكماعۀ.1



 



1:: 

بـیاعیاػآثاعمهموجىمیوعیاضیاؿالمیبهیىواویبىصنوتغجمۀاػیىواویبهفغبیبتىصنایته
اكاعهكضهاؿ .كایضاگغو ىصایتهکاتغتوفغاواوتیصعیپىكچلمغقاب یغگـتغصهوآثاعبههىع

صعدىػۀتاعیزوتمضناؿالمیکهاػعوییؿىاصکموىیـىضهعابهصلی تىاوـتیمیمتىناؿالمی،م
كتىاهضیکتهدضودوتغیبتغحل چیؼیاػصهانپغاوضهمقظوعبتضاعیمولتیگـتتغصگیووفتىع

اهاوصعمتىنووـزسغیفغبیوفاعؿیقغونابتضاییتمتضناؿتالمیوجتىصصاعص،صیضگبغسالف
بقضتیاػ.کىضیایعوبغومباكیضوعیایفغی کاعاوهبـاچهصاؿتانعااػایهفغاتغبغصهوماعا اسیغا 

تتىانبتهایتهوـتزیمایهوکاتبغایویاعؿالكضهاؿ وویصعمقا پاؿزگحتهاؿ چگىوه
اوض؟مىؾىعایلانآناؿت یابیكضهعاصیىاکتیىؿهگظاعیتاعیزبهعوفهاآنسغیافتماصکغصآیا

سغتییهاوـتشهوصعمیتاناوضؿتاستهمتیالصیکهكایضایهوـزعاآباءکلیـتایقتغنؿتیؼصهم
.اوضکغصهاؿالمیجاؿاػییهاهیؿغػمصعتمامیجاماوضهبه

ض.ویاػق ت صعىتکىفغضهیصیگغۀپاؿزبهمـتىضاتباالوؾغیعاجىیاعغفضاعاوقصعبـاچه
:وىیـضیماوافمقضماتایهپاؿزعاآماصهکغصهاؿ .جؼوه

فىىانبتهعاهتاآنکتابشاوۀاؿکىضعیهتىؿظصیگغانوگاكتهكضهبىصواؿتکىضعیهاکتاب
،المىالیدبشلیاػغىائمجىگیسىصبهصؿ آوعصهبىص....بغاؿاؽمتهػعتلتیکتاب

1ؿىػاوضهكض.هاآنسؼاوۀصاعیىفتغجمهواه یهااؿکىضعکتابفغمانبه

ایهصاؿتانعابـغایضکهایهوـزهمهصعػماناؿکىضعاػپهلىیبتهتىاوضیمعاجىبىابغایه
ایهکتابؿاػیوهبقضاػصعواقـصعکتابشاوۀاؿکىضعیهقغاعگغفتىض.یىواویتغجمهكضوضو

اػعویهلی یتىؿظصؿتگاهکلیـابلکهصعقغونچهاع وؿتى پتیقاػمتیالصیهاجىگ
سىصیىواویاناوجا كضهاؿ وصاولمىضانومىعساناؿالمیویؼهمتهبهصؿ آثاعپهلىی

.اوضسىعصهفغیب
کتغصستىصبتابشلتییبىضؿغهمتىانیمیایلیتشهمیلهصعباعۀهغصاؿتانایهكیىۀصفاؿکه

صیگغاػصفاویوىیـىضهصعتقاعىقغاعسىاهضگغف .ویباعهاتالفکغصهاؿ کتهولتانصهتض
وواتىانبىصوض:ؿىاصکمفلمیبـیاعاػوؾغیىواویان

جؼئتیصعوجتى بتهستىصهغچىتضهغکـیعاکهجغئ اوجا کاعفلمیمقمىال یىواویان
تىاوتضیوسغافاتیمعاق کم....چگىوهفغهىگیچىیهکغصوضیممذکى بهمغ صاصیم

2بىصوض.بهغهیبچىیهفلمیعاتىلیضکغصهباكض؟...یىواویانتاػماناؿکىضعاػفلم

                                                     
.67م.1
.69–90م.2
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لمیپیییتضهوولیفجیباؿ کهچگىوهیىواویانباایهبضاف اوضکتىاوـتهباكىضچىیهآثاعف
بهایهسىبیبهیىواویتغجمهکىىض!!،عااقلیضؽاصىل وبغلمیىؽمجسطی،ما یمتیقیط

اعػیابیکىیم:اصىلومجسطیدالصالی عاجىعابغایغیغیىواویبىصنکتاب
تصباهغغ ؿتاعۀقغ یفقلی» .7 پیضامجسطیصعهضعلیـتیقغاعصاعصکهصعمتهاهلی.آلحا

.كتىصیبهکالوصیىؽبغلمیىؽصعقغنصو وـت  صاصهممجسطیمتهدالهیبااكضهاؿ .
صعجهصوعتغاػقغبكمالبىص.اػقغنصو 72صعآنػمانجه ؿتاعۀقغ یفقلیکهیصعدال

تصباهغغ،که بههمانعوكىیاؿ جهت كتمالعایاؿتاعهتاقغنوهمؿتاعۀهمغاهآنبتا
 .«صاصیمبهتغولان

صعقتغنصو كتىصیکهاصفامعىعآنمجسطیاؿ کهبغایآنایهیکیاػبهتغیهصالی عاجى
تصباهغغمیالصیوىكتهولضهاؿ .ولیآیاقغاعصاكتهوا ؿتاع صعابتضایفهغؿ ؿتاعگانۀآلحا

صاوـتتهیمتصعجه قغتبكتمالؿتماویعاایهؿتاعهوىیـىضهصعایهکتابولاوۀایهاؿ که
هیچولاویاػمالکیبغایتغتیبؿتاعگانصعایهفهغؿت بتهصؿت مجسطیاؿ ؟مغالقۀمته

مجسوطی مى تـصعكتىاس کتتابهیتتغمهمکهصعکتابپضعؿته،عىعهمانصعواقـ1.صهضیوم
.صعاوضولتضهصعونهغهىعتفلکیؿتتاعگانع تقهتیچالگتىیملشوتیمغتتب:»سىاویمیم

،ولتیایتهمقیتاعصعاوتضگغفتهال غوجیقتغاعةع قافؼایقعىلصایغهاآنهىعتفلکیصباهغغ
تصبؿتتاعیغیتقغاعگبىابغایه2.«سىعصیمهىعتفلکیصباک غوبیلتغهىعفلکیبههم ۀآلحتا

صاوـتتهیمتبهمقىایایهگغف کهبغلمیىؽآنعاؿتاعۀقغ یتىانیومعاصعابتضایفهغؿ اهغغ
مغافاتكتضهاؿت ،عبغتیبتهؽاهغا یهىعفلکال غوجیکهصعبقضیاػةاؿ .مقیاععىلصایغ

ال تغوجةكمالییاجىىبیبىصنؿتاعگانوضاعص،ػیغاجه ایهمشتواتعویمـیغمتىاػیبتاصایغ
فهغؿ سىصتوىعکغصکهبغلمیىؽتىانیمیعادتبهوهصعجه كمالوجىىب.ابضییمافؼایق

بهؿم كکمسغؽبغكمغصهبهتغتیبصعسلىضگیؿتاعگانعااػوىکص  صباهغغآغاػکغصهوعا
 ؿماویوضاعص.مشتواتاؿ .تغتی یکههیچم ىاییصع

،بههمیهكىصیتکغاعمچىضباعاؿتضاللعاجىکهصعمتهکتابهیتغمذکمکهبیىیمیبىابغایهم
کهولانصهتضمىلتأایتهجتضاولپتؾاػغصیگیمابهکاععیؼص.ویهمیهاؿتضاللععادتیفغومی

یکمتهتلحیقتیاؿت .چتىنؿتتاعۀمجسطی:»اوضكضهاضافهاؿال اؿ وایهجضاولبهکتاب
قتغاعمجسوطیهتاصعقغ یامغوػیکهصعقغنصو ؿتاعۀقغ یو ىصهاؿ ،صععهؽفهغؿ ؿتاعه

3«اضافهكضهاؿ .صاعص،پؾاجؼایجضیضیبقضاػقغنوهمبهآن
                                                     

1. G. J. Toomer, Ptolemy’s Almagest, London, 1984, p. 341.  
2. O. Pedersen, A survey of the Almagest, Odense, 1974, p. 250.  

.89م.3
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وهمیىتیهصعکتتابمجسوطیاػجاماوتضهبهوکتۀجالبآناؿ کهصعوـتزسغتیفغبتی
بغاؿتاؽافـىضهیوىخیتوغبه(،کهچهاع هجغیهىفی)مىجمقغنف ضالغدمانصىرالکىاکب

همانجضولبغلمیىؽبغایؿتاعگانصباهغغآمضهاؿ و1جضاولبغلمیىؿیوىكتهكضهاؿ ،
کغصهیکاعصؿ ایهجضاولعاتىاوـتىضیومهمانتغتیبدحؼكضهاؿ .بىابغایهمـیذیانکلیـا
!اوضکغصهیکاعصؿ باكىض.مگغایىکهفکغکىیممـلماوانایهجضاولعا

اؿ 2تىاصیعاجىصعایهاصفاکتابیال تهعاجىدتیصعایهمىضىؿم ضؿو ىصهاؿ .مى ـاؿ
ایهکتتاببتااؿتتحاصهاػبشتق3کهباوقضهایكضیضیاػؿىیمىعسانفلمعوبغوكضهاؿ .

ولتانصهتضکتهایتهسىاهضیممجسطیعهضیمىققی ؿتاعگانثاب صعیهاصاصهکىچکیاػ
غلظقغقا یغیگجهیوت.ولیایهاوضكضهعهضهاصعدضوصقغنؿیؼصهموچهاعصهممیالصیاوجا 

ق  اػایهتتاعیزهاقغنکهكام همیهعهضهااؿ ،اػمجسطیاؿ ،ػیغاوـزسغیفغبی
اػایهکتتاببکىتض.یااؿتحاصهچىیهتىاوضیومکهصاوضیصعصؿتغؽاؿ .بىابغایهدتیعاجىم

بذثؿتاعۀقغ یصعاواسغهمیهکتاببغایتأییضایهصیضگاهفجیببهکمکعل یضهكضهاؿ :
غیتغممکهاؿت کتهایتهیكتىاستعوانوؾتغاػجضول،بایضبپظیغیمکتهیهاؿتىنبامقایـۀ»

کهایهاؿتضاللصاوىضیموىیـىضگانکتابسىصویؼ4«باكض.كضههیتهفهغؿ صعقغنصو میالصی
هتمآن«یكىاستعوانوؾغاػ»ویـ بلکهوىفیتقالبغایمققىلجلىهصاصناصفایلاناؿ .قیض

اؿت !بامؼهدالهیصعفاؿتىاعباكض،فجیبواؿىاصمکتىبصعیککتابتاعیزفلمکهبایضبغ
کتهیصعدتالهاؿت .ایهوتیجهتىهابضیهصلی گغفتهكضهکهوا ایهؿتاعهصعابتضایجضولآمتض

فلکتیویتؼعفایت بىصنصعمىعصتغتیبؿتاعگانصعجضاولصیگغهتىعتغیكمالكغطمیصاویم
ولضهاؿ .

فاقضمهاعتعیاضیپایهبغایمذاؿت هبىصوتض.وؾتا فتضصیهایىواوی»عاجىمقتقضاؿ که .2
بىص....افضاصعومیویىواویبهصوصلی فاقضکتاعاییتغفیضقاولیۀیىواندتیاػافضاصعومی

7177فضصکىچکماال ؽاهغیواػی اوفاعیاػؽغافتىض.وؾغاػایهافضاصکههیاهـتىض.اول

                                                     
،7987عىؿی،توذیخؿیضمقؼالضیهمهضوی،بىیاصفغهىگایغان،هیغالضیووسىاجه،صىفی رازی عبدالرحمانترجمۀ صىرالکىاکب .1

.21م
2. V. V. Kalashnikov, G. V. Nosovsky, and A. T. Fomenko, Geometric and statistical methods of analysis of star 

configurations: Dating Ptolemy's Almagest, Florida, 1993. 
3. A. K. Dambis and Yu. N. Efremov, “Dating Ptolemy's Star Catalogue Through Proper Motions: The 

Hipparchan Epoch”,JHA, xxxi (2000), p. 134 
صهضیمایهمى ـولان اؿتحاصهمىعصیهاصاصهکه صلی و ىص…Geometric and statistical methodsصع ایهبه بـیاعمقضوصاؿ و
کامپیىتغهای اػ اؿتحاصه ایهمى ـبا اؿ . صعػمانوگاعفآنبىصه بیلتغعهضییهاصاصهپیلغفته کامپیىتغهایمجسطیصعبـیاع با

 صؿ آوعصهاؿ .هبمجسطی،همانتاعیزمىغقیدضوصقغنصو میالصیعابغایباهمهاآنتغمققىلامغوػیومقایـۀ
4. Geometric and statistical methods …, p. 268. 
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ماال اؿ .کىىضهىؽیمأایهوؾا فضصیبغایافضاصبؼع یغیکاعگبهوماصاؿ ....72ویاػمىض
کـیبتىاوضوىكتهآنعاباافضاصعومیتما کىتض،صویتاممکتهکهآنق  اػ5310صعمىعصفضص

هغگتؼبتاافتضاصبتؼع مىاجتهولتضهبىصوتضوهغگتؼهایىواویاؿ بهپایانبغؿض....بىابغایه
1.«صاصوضیوموفلمبىصاوجا یكىاؿؿتاعهکهصعمىعصیاضهیییپمذاؿ ات

 

مىؾىععاجى یجابتهبتهػیغکتیصعایىجاعوففضصوىیـیعومیاؿ وهیىواوی!عاجىادتماال 
فضصوىیـییىواویوکهیصعدالتامشاعبعافغیبصهض.آوعصیمافضاصیىواویاػافضاصعومیماال

هىعتبهوصعیىواویحغذفهىعتبهصعابجض7177فضصماال هـتىض.تغؿاصهابجضاػافضاصعومی
α͵ ψπζولیوکتۀجالبایتهاؿت کتهآیتاعاجتىگمتانوماصوضاعص72كىصوویاػیبهیوىكتهم.

؟!ایهولاناػگغفتىضیمعابهکاع89مىجمانباؿتاویصعکاعمذاؿ اویسىصافضاصصعتىانکىضیم
صاعص.مىعصبذثویوـ  بهمىضىؿیاعالفیبكضت

بهمتىنوجىمیودـابیصوعۀاؿالمیویاوضاستهاؿ وگاهیگاهچیهاكکالکاععاجىایهاؿ که
اػافضاصبتغایومتایقاوتضاػۀمملىاػافضاصبهؿ کابجضاؿ تاب یىضتماما  اؿتتحاصههاهیتػاوومقمىال 

کهمىجمانقضیمصعیىوتاناؿ كایضعاجىفکغکغصه.وضاعص89كىصکهویاػیبهافضاصبؼع صعتىانیم
صعآنکتهیصعدتال،کغصوضیمبیانمتغیؿاوتعاباوادضهاکهکلانیسىصفاهلۀبیههاتابکواؿال صع

بغابتغ999,29مغغحو ىصوكقاؿفالمعادضوصهاآنیوجىمیهافاهلهوػمانمحهىمیما کهکلان
اؿتتحاصههاهیتػاومىجماناؿالمیاػعوففضصوىیـیابجضبغایوىكتهاوتضاػۀ.صاوـتىضیمكقاؿػمیه

یـتیفضصوىملتابهوؾتا کتامال کىتضی.افضاصابجضکهاػدغوفبغایوىكتهافضاصاؿتتحاصهمکغصوضیم
یىوتاویبتغایکتاعیـیفضصوىگـتغصهصعمتىنفلمیفغبیاؿتحاصهكضهاؿ .اگغعىعبهویىواویاؿ 

؟کغصوضیماؿتحاصهملابهیکامال وؾا پؾچغىعصاولمىضانمـلماناػ،فلمیفقیماؿ 
صعباعۀ»صاعص:ویؼیتغیقىبهؽهسىصاقلیضؽصالی اصىلعاجىصعباعۀمىلأغیغیىواویکتاب .9

هیچ....وا اقلیضؽتىهاا  یتقغ؟مىعسانتاعیزفلماهغاعصاعوضکهمیصاویمچهقا یصقاقلیضؽ
باایهکتابهمغاهاؿ .ایههمغاهیهماصىلهلی ییهابقضاػجىگیالتیىیهاوـشهصع

بهمقىایکلیضهىضؿهاؿ ....پغاکلیىؽتىهامى قیاؿ کهاػUclidesواكیاػکلمۀفغبی
 2«وجقلیاؿ .كضهفیتذغ....متهپغاکلیىؽبغصیاقلیضؽوا م

اؿت وكشویبهوا اقلیضؽوجىصساعجیوضاكتتهاؿاؿا بىابغایه،وؾغعاجىآناؿ که
یکمتهموغیپیقاػاؿکىضعیهاؿ کهبهػبانفغبتیتغجمتهكتضهاؿت .صعواقـایهمته

                                                     
.97م .1
.61و68،64م .2
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ایىکهاػػوضگیىامۀیکوحغصعچىتضقتغنصاوضیهغمىعسیم.کىضیومبهػبانم ضهیااكاعهعاجى
وجتىصوضاكتتهاهال بضانمقىیویـ کهچىیهکـیمیصاویومپیقاػمیالصمـیخچیؼػیاصی

فىىانبتهاؿ .ولیایىکهگمانکىیموا اقلیضؽیککلمۀفغبیاؿ کهبقضهااعوپاییانآنعا
صعػبانفغبتیهتیچ«صؽ»و«اوکلی»ؿىاصیاؿ .کلماتکمالبیاوضػصهیکوا یىواویجا

تیىواویصاس لغافىىانبه.اگغهمیاف كىوضكىوضیوموضاعوضوصعهیچقامىؿییاف یمىلائ
.كىوضیمكضهصعفغبیمقغفی

اؿتتالمیافتتماػ-اعهکتتغصیمکتتهصعتمتتامیمتتتىنفغبتتیصعبتتاالاكتتاصفتتایعاجتتى،بتتغسالف
کتهاػكتىصیمقغفتیمکتتابیفىىانبتهوتتىاعیزوکتتبعیاضتی،کتتاباقلیتضؽهایكىاؿکتاب
ایتهکتتابیگتظاعوا بهوا اقلیضؽتغجمهكض،وهایىکهاقلیضؽیککلمهفغبتیبتغاییاـىضهیوى

بتااصىلهلی ییهابقضاػجىگیالتیىیهاوـشهوا اقلیضؽتىهاصع:»ضیگىیمباكض.ایىکهعاجى
متامیت تا یتقغاواػمتىنعیاضیصوعۀاؿتالمیصاعص.یاعالفیبولاناػاوج«ایهکتابهمغاهاؿ 

متاال وتا یتکكتشناؿت .فىىانبتهمتىنهىضؿیوعیاضیمملىاػاعجتاؿبتهکتتاباقلیتضؽ
فلمافغغت متهتذغیتغالمجـتغی:»وىیـضیمتحریر اقلیدشعىؿیصعمقضمۀهیغالضیووسىاجه

بىابغایهعیاضیضاوان1«عهی انادغعکتاباهىلالهىضؿثوالذـابالمىـىبالیاقلیضؽالوىعی.
کتهكایضمىؾتىععاجتىآناؿت .صاوـتىضیماؿالمیایهکتابعامىـىببهكشویبهوا اقلیضؽ
ؿتاػیبیلتتغاػهمتهتذت تتأثیغمىجمتانواعوپاییانمـیذیبقضاػجىگهلی یبغایایهیىواوی

سامبهیىواویانمىـىبکتغصهیاىهیكعیاضیضاواناؿالمیبىصوضکهسیاوتکاعاوههمۀآثاعكغقیعابه
فتاتممکتهوجىصصاعص.ایتهاعجاوفىعبهبىصوض!اعجافاتبهکتاباقلیضؽصعمتىنفلمیپؾاػاو

.کىىضیمایعامقغفیملشنباهمانف اعاتاوقضیهعىعبهولیوضاؿ وامیاػاقلیضؽو غ
عاجتىبتغایماال .صكىیمپیضاویؼغغیبولیصعمیانایهصالی ؿـ گاهیصالی فجیبو .6

 :وىیـضیممجسطیاث اتایغاویبىصنکتاب

فغبیاؿ ...ولیوـشۀفغبیوهاػیىوتاویکتهاػپهلتىیمجسطیسىصاؿممتهیقىی
تغجمهكضهاؿ واػقغاعمقلى بهایهصلی کهصعقغنكلتموصعایتغانوگاكتتهكتضه،

 .كىصیایبهوا کىعوفكغوؿمهآنباسغاببهپاصكاهواكىاستهمت

اكاعهبهکلمۀ،آمضهاؿ بـیاعیاػافاضاتعاجىبضونمى ـماوىضبهایهؿشهکه Syrusادتماال 
کهیصعدالصاوضعاجىوجىصایهوا عاصلی ایغاویبىصنبغلمیىؽمی.صعابتضایآثاعبغلمیىؽصاعص

                                                     
.7کتابشاوۀمجلؾ،بغ 4727كماعۀوـشۀ .1
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Syrusتعو میبىصهاؿ وهیچهغادتیبهایغاویبتىصنصعآنوامیمتضاولصعموغصوعانیىواوی
تىاوـتتىضمتیمتیالصیویـ .ضمهایىکهمتغجمانسیالیایهمتىنبتهیىوتاویصعقتغنؿتیؼصهم

ایهوا عااػمتهصعبیاوعوضتاصؿتلانعوولىص.یعادتبه
.عىلایتهؿتالصعکىضیصلی صیگغعاجىبهتقییهمقضاععىلؿالكمـیاعت اطپیضام .8

یابتغسؾصعقتغنصو پتیقاػمتیالصوعهتضهایجضیتضبتغاؿتاؽعهتضهامجسطی
عوػ6/7948مذاؿ هكضهاؿ .ایهمقضاعکمتیکمتتغاػبغلمیىؽصعقغنصو میالصی

یمعومیلذاػكضهاؿ ،بغابغباقغونپؾاػبغلمیىؽصعاؿ .ولیمقضاعیکهصع تقى
اكت اهصعمذاؿ ۀعىلمضتؿال»کهکىضیاؿ .عاجىافتغاىم6/7948تقغی یمقضاع
یمكضیبافثم کهتاعیزفیضپاکصععىلیکقغنجابجاكىصواهالداتبیلتغصعتقى
آغاػكض.اگغمتهاصفاییمىـىببهبغلمیىؽمیالصی4و8صععىلقغونصعواقـعومی

هصوعهبایضبهمذاؿ اتباػوگغیكضۀ،دضاق اهالدگغانایصاك یمصعآنػمانوجىص
ولیچىیهوکغصوض.ایهمته،تاعیزمىتـببهبغلمیىؽومتهکغصوضیمبغلمیىؽمغاجقه

 1«همهجقلیهـتىض.مجسطیکتاب

اػمىلتأصعواقتـبغایعىلؿتالكمـتیتغقیصقایهمذاؿ اتومقاصیغگیغصکهویوتیجهمی
میغیتگیمكضهاؿ .بضیهتغتیباػؿشهعاجىچىیهوتیجهمجسطیهىضیاؿ وصعبغضاصواعص

صعمتتهپهلتىیمجسوطیصؿ متغجمانفغبتیهصؿ اهذابکلیـابلکهبهکهایهتقلبوهب
کهمج ىعكىیمبهچىیهتىضتیخفجی تیهـتیمصكىاعاوجا كضهاؿ !ولیآیاماصچاعتىاقضی

اصهاػمقتاصیغبغلمیىؿتیصعیبتغایایتهفتض اؿتتحوبهتتغتغؿتاصهعویبیاوعیمیاایىکهتىضیخ
ىعیعو وجىصصاعص؟تامپغا

صعقتغن»کتهصاصیمتتىضتیخوتتابآباؿ .ویچىضهحذهق  باکاعفغامىفعاجىهمیله
بهآتقکلیضنکتابشاوۀبؼع ،ىعانمـیذیعومیتعوپافغمانکتابؿىػیتىؿظامپغاچهاع صعا

820یذی،وتقغیلیمضاعؽفلـتحیاػؿتىییىؿتتیىیاوىؽصعؿتالاؿکىضعیهتىؿظاوبافمـ
هیتغبغجـتتهژعبتغتکهیعىعبهمیالصی،بهفقضانصاوقغیغمظه یصعصویایمـیذی اوجامیض.

مهتمیباػاؿت ابعیاضیضانآنػمتانکتتابقغتىعملتهىعیوگاكت کتهمىضتىؿآنچغتکته)
 کهاگتغبگتىییمکتهچغتکتهوقغتۀاوجصاوتقامغوػی(بىص.پؾاػاووافصوعویـیهاکىصک

2.«عف یمهلی یبهكماعیهاعیاضیاتصعصویایمـیذی ق  اػجىگ

                                                     
.86م.1
.26م.2
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متیالصی4و8ىعیعو صعقغونتهاگغوضقی فلموصاوقصعامپغادالبایضاػعاجىپغؿیضک
عامجسطیپیییضهوثقی  یغابهبىصهاؿ ،چغىعتىقـصاعصکهاهالدگغانتقىیم،کتاِبچىیه
ؿىستهبیغونبیاوعوضوبشىاوىضوبحهمىض؟!یهاکتابشاوهاػ

اوتضبىصهگىصعوكمجسطیاؿ ؟آیابایضبپظیغیمکهمتغجمانفغبیمتهتغمققىلکضا تىضیخ
4و8ىعیعو صعقتغونتتیىکتهصعصوعانتاعیتکوجهت امپغا،فقظبهستاعغااوضسىعصهبیفغیا
کتهمتغجمتانعىعهمانعامجسطییؿاصگبهوغفتهاؿ ؟یاایىکهمجسطیکـیبهؿغاكصیمیال

بتهصلیت یاوتهمهایؿضهعاصعمجسطیصاعایمىلأیىواویبضاویموفض تىجهبهگىیىضیفغبیآنم
قلمضاصکىیم؟اعوپاوواتىاویفلمیآنصوعانپـغف 

اػکتال اوکتهبتاػیغکتیمشوتىمستىصتتىاویممتیبغایتىضیخایهعوفوامققىلعاجتى،
هغملک جضیضبافغضیۀدضؿتی»،اؿتحاصهکىیم:کىضیمتهممیصقتیبمشالحاوقعابهتقوبو

همکهپتى هغچىضبغایصفاؿاػهغصاؿتاوی،عاهافغضیهیآوعجمـ.ایهعوفكىصیعفـمیاتاػه
ىضیاؿ کهصعآناػیکصعوكتىؿظهتؼاعانصعوكصیگتغفغایقا یصق.ایهبغصکاعبهتىانیباكض،م

تىهیحیصقیقاػکاعیکهعاجىسىصملغىلآناؿ .؛1«كىصیمذافؾ م
متیالصیبته19صعصهتۀکتهاػعابغتویىته،یکیاػمىابـمىعصوؾغعاجىکتابیاؿ  .4

یـىضهصعایهکتابولان2پغصاس .مجسطیعهضیمظکىعصعکتابیهاصاصهتذلی  وى
واوضآمضهصؿت بهصاصهکهبیلتغایهعهضهاجقلیاؿت یقىتیبتامذاؿت ۀمقکتىؽ

یـىضهصهىضۀعهضهایدقیقیویـتىض.ولان وکتهکتهبغلمیتىؽبتغایآکىتضیاصفاموى
افعاصعؿ جلىهصهض،ایهعهضهاعاجق کغصهاؿ .عاجىبهایهکتاباعجاؿوؾغیه

همتهجقلتیمجسوطیملاهضاتاصفتاییصعکهییاػآوجا»کهغصیگیموتیجهوصهضیم
بغایتقییهتاعیزمتهمغلقا هاآن،اؿتحاصهاػاوضكضهاؿ وایهمتىنبقضهاواعصکتاب

 3«اؿ .مىعصیب

ایتهاؿتتضاللچتهفتىاق یصاوضیومتادضیاؿ کهمجسطیفالقۀعاجىبهوحییىواویبىصن
بتامذاؿت ۀمتیالصیصعقتغنؿتیؼصهماوضتىاوـتتهیومصاعص.ایهعهضهایبهؽهاوجقلیمغمئىا 

امتغوػهمجسوطیبهایهصلی واضخکهوـزسغتیفغبتی؛قغاعبگیغوضمجسطیمقکىؽصعمته
ههایجقلتییتابتایهعهتضپؾ.اوضآمضهکهتما ایهعهضهاصعآنوـزمیصاویممىجىصاؿ و

صؿ مىجمانایغاوییتاهىتضیکتهمتتهپهلتىیهیاباوضكضهصؿ متغجمانفغبیایهوـزواعص
                                                     

.88م.1
2. Robert R. Newton, The Crime of Claudius Ptolemy, Baltimore and London: The Johns Hopkins University 

Press, 1977. 
.82م.3
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ىض،تمامیوجى صوعۀاعػكغایهعهضهاهمهجقلیوبیاوض.اػعغفصیگغاگعاآماصهکغصهمجسطی
چهاعػكیصاعصکه.آوگاهصیگغعوصیمؿإال،ػیغاؿ گغفتهكک بغلمیىؿیبغاؿاؽاؿالمیکه

هذ  کىیم؟اعػفیببشىاهیمصعمىعصكغقییاغغبیبىصنایهچیؼ
یهتامشالح ولیواققی چیؼصیگغیاؿ .اولایىکهمى ـمىعصاؿتتىاصعاجتىاػػمتاناوتلتاعبتا

بتغاؿتاؽ»و1«ىضمقیىب یغابهصالی ویىته»کهکىىضیمبـیاعیعوبغوكضهاؿ .مشالحاناؿتضالل
دتیکـاویکهبتابقضتی2.«وضوجى باؿتاویاؿتىاعیهاعوفآماعیواقنوفض تىجهبهیها یتذل
3.گىیىضیؿشهمتغمذتاعاوهوصهىضیومعهضهاتقمیمیتمامبهویىتهمىافقىضآنعایها یتذل

و ایتضآنفىىانچیهبهعهضیبغلمیىؽصفاؿکغص،یهاگؼاعفبىابغایهاگغوتىاناػؿالم تمامی
،مقتقضصىرالکىاکبنهىفیویؼصعمقضمۀکتابمهماعهضهایقگـتغفصاص.ف ضالغدمهمۀعابه

کاعسىصبغلمیتىؽویـت بلکتهویمجسطیاؿ کهعهضهایمىققی ؿتاعگانثاب صعجضاول
اػآنعاپغصاستهاسظکغصهومقضاعدغکت تقتضیمیؿالپیقاػاوبهعهض67عااػمىالئىؽکههاآن

مذاؿ ۀمقکىؽویـت بلکتهویفىىانچیهبهایهفم 4هاافؼوصهاؿ .نهآػمانتاػمانسىصفب
بهصلی افت اععهضهایق لیمىققی جضیضؿتاعگانعااػعویآنعهضهاپیضاکغصهاؿ .

عاجىصق کىیموآنعاصعبىتۀوقضبگظاعیم.صعایىجاسىباؿ بهیکیصیگغاػاصفاهایب.
کتهمیصاوتیمتاؿت .متیالصیکپغویکصعقتغنكتاوؼصهمضمغکؼیسىعكایهاصفاصعاعت اطباوؾا 

اؿتحاصهغیالمـمقضلملابهمىجمانمکتبمغاغهبغاید ملک ییهاعوفکپغویکصعکتابقاػ
6واصواعصکىضی5ااسیغاػؿىیبقضیمىعسانفلمماوىضهلی یهاصههکغصهاؿ .ایهمىضىؿصع

بهبهتغیهوجهمقغفیكضهاؿ .ایهمىضىؿهیچاعت اطمـتقیمیباویژگیاهلیایهکتابیقىی
اػسىعكتیضتوؾغهتغف»وضاعص.عاجتىویتؼستىصاػایتهوکتتهمغلتـاؿت :ضمغکؼیسىعكهیئ 

وؿ .كگح اؿ کهایهاثغاوقالبی،تقلیتضیاؿت اػمذىعی،اثغصیگغکپغویکمضلعیاضیا
7«مضلوجىمیقضیمیابهكاعغ.

                                                     
1. Bernard R. Goldstein, Book Review, Science, February24, 1978, p. 872 
2. Noel M. Swerdlow, Victor E. Thoren, andOwen J. Gingerich, Book Review, in Scientific American, March 1979, p. 

93. 
3. K.P. Moesgaard, ”Ptolemy’s Failings,” Journal for the History of Astronomy, vol. XI, 1980, pp. 133-135. 

یامقاله.ویصعهمانؿالعیاؿ اومشالح کغصهیهامیتقمباولیهمیهمذققصعوقضیکهبغکتابویىتهوىكتهاؿ ،هغادتا 
ؿشىانویىتهعاتوذیخکىض:کىضیمؿقی

K. P. Moesgaard, "The Full Moon serpent: A foundation stone of Ancient astronomy",Centaurus, xxiv (1980), pp. 
51-96. 

،7987عىؿی،توذیخؿیضمقؼالضیهمهضوی،بىیاصفغهىگایغان،هیغالضیووسىاجه،ن صىفی رازیاحمرترجمۀ صىرالکىاکب عبدال.4
.22م

5. George Saliba, "Arabic Astronomy and Copernicus, "Zeitschrift fur Geschichte der Arabisch-Islamischen 
Wissenschaften, vol. 1 (1984), pp. 73-87 

6. Kennedy, Edward S. and Ghanem, Imad, The Life and Work of Ibn al-Shatir, an Arab Astronomer of the 
Fourteenth Century. Aleppo: History of Arabic Science Institute, University of Aleppo, 1976. 

.42م .7
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صهتضولتانمتیوجىصصاعصکهیامغوػهكىاهضػیغاایهؿشههمهذیخاؿ وهمواصعؿ .
 اػابهكاعغگغفتهاؿ .غیالمـمقضلاكکالهىضؿیسىصعابغاید یهاعوفکپغویکادتماال 

هىضؿییهاعوفبهایهفىىانچیهبهویژگیاوقالبیبىصنکتابکپغویککغصکهو ایضفغامىفولی
کافی اوقالبی   اوداز بهویس  کردود یوماسرفاد   ها روشاز ایه  ها مدلایه  گرا  واقعدر .كىصیوممغبىط
وؾا بتهکههمگیهىضؿیابهكاعغوصیگغمىجمانمغاغهیهاعوفاػتىاوـ یمکپغویکبىدود. 

اوقالبتیویژگتیاؿتتحاصهوکىتضوهمیىتانغیالمـمقضلبغاید اكکالمقتقضبىصوض،مغکؼهیػم
باوجهچیهبهکپغویکییهامضلصعمضلقصاس کىض.بىابغایهویژگیاوقالبیعابىصنضمغکؼیسىعك
اػیتکضسىاهیهایاواػابهكاعغوصیگغمىجماناؿالمیاعت اطمـتقیمیوضاعص.عاجىماقت اؽ

بامضلابهكتاعغکامال مضلقمغیکپغویک»اقت اؽغیغاوقالبی،یکاوقالبتقلیضیبـاػص.ایىکه
ابهكاعغوصػصیایهاوقالبویـ .بلکهتىهابتهیهامضل،ولاناػاوقالبیبىصن1«یکـاناؿ 

ایتهصوجتهیصعوتوكتىصیافالکماهمذـتىبممغکؼهیػمویؼصلی ایهاؿ کهصعوؾا کپغویکی
.صهضیبهآنومیایاوقالبولیایهیکـاویهیچسول ،یکـانهـتىض«کامال »مضل

تغییغدغک اوعاتىاوضیومکهمشاعبصهضیمـیغدغک سىصعاتغییغمؿغف بهعاجىچىان
ؿشىان،عاجىهمیهسول اوقالبیعاهم)کتهگحتتههیاػاپؾتلشینصهض.صعؿ یکهحذه

ایهامغکهکپغویکهیچویت اوقالبتی:»کىضیاوقالبیتقلیضیاؿ (اػکتابکپغویکدظفمبىص
ملتشنكتض....)ال تتهوضىحبهوضاك بقضهابامقضمۀملتمـاوۀکتابقسغاببهپاپپ ؿى 

كتشنصیگتغیآنمقضمتهعاکتههیاصعباعۀیاهیفغضۀبافغضصاؿتانبؼع یکاوقالبعاتىانیم
کهضیگىیمکهباالسغهعاجىچهصعطههصاعص.اگغكىصیوممقلى 2«اؿ وغیغهوجاتصاص.(وىكته

ولانکىضیعااػابهكاعغصملقیصػصیضهاؿ پؾصیگغچغاتالفمافیاوقالبیهاضهیاکپغویک
کپغویکاوقالبیو تىصه،پتؾچتهچیتؼمهمتیعایهاضهیاصهضکهکپغویکاوقالبیو ىصهاؿ .اگغ

آنعاصاوـتهبلکتهصػصیضهاؿ ؟ولیاگغمىؾىععاجىایهاؿ کهکپغویککاعسىصعااوقالبیومی
ػیغاصعایهکتاب،مشالفاؿ کامال ابهكاعغمقغفیکغصهبامتهایهکتابیهامضلتقلیضیاػ
.کىضیومبهابهكاعغیااكاعهویهیچ
عاصعفهتمتتاعیزاعػكتمىضفلتماؿتالمیهاظیوتحغافغاطبتىاوضبقضیاؿ مغالبباالامیض

.مالؿاػصبغ
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