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  ∗در دورۀ اسالمینجوم نجوم و احکام 
  ۱جورج صلیبا
  ۲ترجمۀ یونس مهدوی

شد.  ستارگان) نزد مؤلفان مسلمان، هم به احکام نجوم و هم به نجوم گفته می(دانش » علم النجوم«اصطالح 
دانش تأثیر قدرت «تر، به احکام نجوم که ابومعشر بلخی، احکامی سدۀ سوم هجری، آن را  به عبارت دقیق

، »کامعلم األح«، »علم احکام النجوم«تعریف کرده است، » ستارگان، در زمانی معین، و همچنین در زمان آینده
یا به تعبیر » الفلک علم«گفتند. در مقابل، نجوم را معموالً  (تأثیر ستارگان) می» تنجیم«یا » احکام«یا صرفاً 

  خواندند.  می »علم الهیئة«مشهورتر 
کنند که احکام نجوم،  اند و اشاره می نویسان قدیم هر دو شاخه را تحت یک عنوان آورده دایرةالمعارف

چنان که خود بطلمیوس توصیف کرده، پیامد طبیعی و البته قابل تفکیک نجوم است. ابن ندیم آثار نیریزی، 
  ست تا احکام نجوم.بندی کرده ا دسته هیئتاقلیدس، را بیشتر ذیل  اصولبطلمیوس و  مجسطیشارح 

شدند و  هایی از یک علم در نظر گرفته می های رایج علوم، این دو شاخه معموالً زیرشاخه بندی در طبقه
فقط حدود قرن هفتم هجری بود که نجوم به طور کامل از احکام نجوم جدا شد. از آن پس نجوم یک علم 

ردی از جمله کشاورزی، پزشکی و شیمی شد و احکام نجوم به حوزۀ علوم طبیعی کارب ریاضی محسوب می
  منتقل شد.

  احکام نجوم
تاریخ احکام نجوم در دورۀ اسالمی ارتباط تنگاتنگی با پیشگویی دارد. وجود احکامیانی حتی قبل از ظهور 

ی گوی اند که یک احکامی به نام قیس بن نُشبه ظهور پیامبر را پیش نیز روایت شده است. گفته(ص) پیامبر اسالم
(بزرگ امتش) نامیده بود که عنوانی برای عالمان یهودی، مسیحی و صابئی بود. » بر قومهحِ «و وی را  کرده

کاهن (روحانی پیشگو) در عربستان از سوی اسالم تأثیری منفی روی احکام نجوم نهاد باستانی اما طرد 
ر کس چیزی از ستارگان گویا پیامبر گفته است که هشناختند.  گذاشت، زیرا کاهن را با کار پیشگویی می
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عالوه بر  شود. ناچار باید قدری جادوگری یاد بگیرد و احکام نجوم به پیشگویی ختم می مطالعه کند به
های بومی احتماالً دانش محدودی هم دربارۀ منازل قمر و تشریق  های پیشگویی احکام نجوم، عرب جنبه

متعددی از یونانی، پهلوی، سریانی و سانسکریت به  اند. اما تا قرن سوم هجری متون بعضی از ستارگان داشته
بطلمیوس  مقالۀ چهارعربی ترجمه شده بود و این متون شامل شاهکارهای احکام نجومی دورۀ یونانی، یعنی 

بود. اثر دوروتئوس حدود قرن اول هجری از پهلوی به عربی ترجمه شد و  ١دوروتئوس صیدونی پنج مقالۀو 
هم از همین طریق منتقل شده اما  ٢وتیوس والنس نگجُها شناسانده شد. ظاهراً  ببه کمک این ترجمه به عر

  ٣اند. هایی پراکندۀ آن را مؤلفان بعدی نقل کرده  ترجمۀ عربی آن باقی نمانده است و فقط بخش
بطلمیوس بیش از هر متن دیگری مورد توجه جدی قرار گرفت و عمالً  چهارمقالۀ، گذشته از این

چند بار به دست مؤلفانی چون ابن فرّخان، ابن  چهارمقالهتأثیرگذارترین منبع احکام نجوم دورۀ اسالمی بود. 
  صلت، نیریزی و بیرونی ترجمه و تحریر شد.

ضوان بود که بعداً به التینی ترجمه که در دورۀ اسالمی شهرت یافت شرح ابن ر چهارمقالهشرح مفصل 
تر از نسخۀ خطی [موجود از متن]  مانده، اعم از ترجمه، تحریر یا شرح، قدیمی های باقی شد. همۀ این متن

تصحیح و  چهارمقالهبه عنوان ویرایش جدید  ٤یونانی (قرن سیزدهم میالدی) هستند که توسط انتشارات لوب
مقالۀ  ٩ گزارۀشامل تحریری از  چهارمقالهسنت عربی باقی مانده، بخشی از منتشر شد. به غیر از متونی که از 

کدام از این متون و ارتباطشان با متن یا تحریرهای   هیچ ٥دوم تا انتهای کتاب، به زبان سریانی موجود است.
م، تا قرن اند. دیدگاه منفی اسالمی به احکام نجو ، مطالعه نشده٦یونانی، همانند تحریر منسوب به پروکلوس

ها کامل شد، صورت جدیدی به احکام نجوم داد. احکام نجوم دیگر به عنوان قسمتی از پیکرۀ  سوم که ترجمه
خصوص آن قسمت که با مسائلی چون اختیار و  شد؛ به منسجم فسلفۀ یونانی، ولی جدا از آن، محسوب می

  جاودانگی عالم سروکار داشت.
هایی در محدودۀ کار آنهاست و از طریق سنت نبوی  نین موضوعکردند که چ رهبران مذهبی چون فکر می

در مقابله با احکام نجوم به دستشان رسیده بود، موضع خاصی نسبت به تعبیر یونانی جدید آن گرفتند. رد آنها 
بیشتر متوجه مدعای اصلی احکامیان بود؛ یعنی توانایی پیشگویی آینده در دنیایی که از قبل به وسیلۀ 

آنقدر احکام «اند که ابومعشر  کردند. گفته معین شده است. گاهی هم احکامیان را به الحاد متهم میستارگان 
و البته منظورشان این بود که فرجام طبیعی چنین دانشی الحاد است. سوء ظن » نجوم فرا گرفت که ملحد شد

                                                       
1. Dorotheus of Sidon 
2. Vettius Valens 

ود سدۀ اول میالدی) است. این کتاب در اوایل سدۀ اثر توکرئوس یونانی (حد تنکلوشااثر مهم دیگری که مؤلف به آن اشاره نکرده است،  .٣
، ترجمۀ فارسی از مترجمی تنکلوشاچهارم هجری توسط ابن وحشیه به عربی ترجمه شد و ترجمۀ فارسی کهنی نیز از آن موجود است (

، ٨، ج نشنامۀ جهان اسالمدادر » تنگلوشا«). نیز بنگرید به مقالۀ ١٣٨٤ناشناس، به کوشش رحیم رضازادۀ ملک، میراث مکتوب، تهران، 
، ٢٤٢- ٢٣٩، ص ١٣٨٧، تهران، ١٦، ج دائرةالمعارف بزرگ اسالمیدر » تنکلوشا«، نوشتۀ فرید قاسملو و مقالۀ ٣٣١- ٣٢٨، ص ١٣٨٣تهران، 

  م. –نوشتۀ یونس کرامتی.
4. Loeb 

  .MS Syriaque 346نسخۀ خطی کتابخانۀ ملی پاریس به شمارۀ  .٥
6. Proclus 
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علوم «توجه به ارتباطشان با  ها با شد. احکامی ختم نمی مؤمناننسبت به احکام نجوم تنها به این اظهارات 
خطری برای همکاران منجم، فیلسوف و پزشک خود بودند و این افراد برای حفظ خود مجبور به قطع » غریبه

  رابطه با احکامیان شدند.
اولین حمله به احکامیان از چند بیت شعر خلیل بن احمد، عروضی قرن دوم، شروع شد. ابو تمّام حبیب بن 

بینی کرده بودند معتصم عباسی در فتح آموریه در سال  خطای احکامیان را که پیش اوس، شاعر قرن سوم
ها[ی احکامیان]  شمشیر گویاتر از کتاب«موفق نخواهد شد در این شعر معروف هدف گرفته است:  ق٢٢٣

  .١»است... 
معروف فارابی و  بود: فیلسوف ای که بیشتر از اینها اعتبار دارد، از دو دانشمند معروف قرن ششم اما حمله

ای  ساز. کتاب فارابی شامل مقدمه آید اسطرالب علی بن عیسی اسطرالبی، منجم و چنان که از نامش برمی
  علیه احکام نجوم است. جدلفصل مختصر دربارۀ  ٣٠کوتاه و 

ود، ابن قیّم جوزیّه، متکلّم حنبلی، از علی بن عیسی اسطرالبی که از احکام نجوم به اسالم سنتی گرویده ب
عالم بود که  هایی، نقل قول کرده است. بحث اصلی او مربوط به مسئلۀ جاودانگی  افزوده تفصیل و با نکاتی به

گفتند، معتقد بودند عالم  می» زنادقه«یا » اهل الحاد«رو بودند. ظاهراً احکامیان، که به آنها  متکلّمان با آن روبه
  بود. نتی اسالمعقاید سخلق نشده است و این دیدگاه کامالً ضد 

را به رد احکام نجوم  مقابساتاز اثر ادبی خود  مجلسابوحیّان توحیدی، فیلسوف و ورّاق قرن چهارم، دو 
ها بین احکامی و پزشک  به عنوان یک شاخۀ علمی و یک حرفه اختصاص داده است. در یکی از این مجلس

یاد » علم تجربی«م قبالً از آن به عنوان پیوند مهمی برقرار شده است که بطلمیوس در دفاع از احکام نجو
هایش از همان ردۀ  گوید که تردیدی در مزیّت پزشکی وجود ندارد، اما چون روش کند. توحیدی می می

  ای نافرجام است. های احکام نجوم است تا اندازه روش
. وی برای ای در رد احکام نجوم نگاشته است تراز فارابی، ابن سیناست که رساله فیلسوف دیگری هم

گویی آینده تنها از چند آیۀ قرآن و احادیث نقل شده از پیامبر استفاده  استدالل بر رد توانایی احکامیان در پیش
دیدند  دهد که حتی فیلسوفان هم می کرده است. این مطلب شدت مخالفت مذهبی با احکام نجوم را نشان می

  ا از احکام نجوم مبرّا کنند.ناچار باید با پذیرفتن اعتقادات دینی، خود ر که به
، خود ٢ابوریحان بیرونی، منجم معاصر ابن سینا و مؤلف بهترین اثر جامع دربارۀ احکام نجوم دورۀ اسالمی

دید. حامی وی از او خواسته بود که کتابی در احکام نجوم بنویسد، اما فشار  را در موقعیت نابسامانی می
هایی بر  وضوع، موجب شد فقط در چند موضع از کتابش ردیهاتهامات مذهبی و تردید خودش نسبت به م

                                                       
  شود (مترجم): تمّام چنین آغاز می ابوشعر  .١

ــدق ــیف أص ــبِأالس ــن الکت ــاءً م  نب
  

ــ ــین الجِ ــدّ ب ــدّه الح ــي ح ــبِف  دّ واللع
  

 الصـحائف فـيدُسـوُبیض الصـفائح ال
  

ـــبِ ـــکّ والری ـــالء الش ـــونهنّ ج  مت
  

 م. –است.  ل صناعة التنجیمئالتفهیم ألواقاعدتاً منظور کتاب  .٢



 

 

۵۵ 

دور 
در 

وم 
 نج
کام

 اح
م و
جو
ن

 ۀ
الم
اس

 ی

بیرونی در جایی حتی به طور مستقیم هم به احکام نجوم حمله کرده است و در  ١تعالیم احکام نجوم وارد کند.
های هوشمند را به دوری  گوید که به احکام نجوم فقط به این خاطر پرداخته است که انسان اثر دیگری می
ای برای امرار معاش منجمی که به هر  هشدار دهد. بیرونی احکام نجوم را تنها به عنوان وسیلهگزیدن از آن 

دلیل ممکن است تحقیقاتش حمایت نشود، مجاز دانسته است. در طرف دیگر جهان اسالم، یعنی اسپانیا، ابن 
بود که هر دانشی، ، به دلیل دیگری به احکام نجوم تاخته است. دلیل اصلی او این ٢حزم، متکلّم ظاهری

  ارزش است. خصوص احکام نجوم، که در خدمت یادگیری کالم نباشد بی به
با این که ابوحامد غزالی، تأثیرگذارترین متکلّم و فقیه مسلمان، کتاب کاملی در رد فلسفه نوشته است، در 

تبر دانسته است، هرچند آید احکام نجوم را تا همان اندازه که پزشکی را پذیرفته مع دو اثر دیگرش به نظر می
کند  که هر دوی آنها علومی حدسی هستند. اما غزالی از منظر سنت نبوی در مقابله با احکام نجوم، تأکید می

  توان از این دانش حدسی صرف نظر کرد. که می
متعلق به حوزۀ «گوید که احکام نجوم  کند و می از طرف دیگر، ابن رشد آشکارا احکام نجوم را رد می

  ».گویی فقط یک پیشگویی از وقایع آینده است بینی و غیب یات نیست و همانند فالطبیع
توانست تأثیر چندانی داشته  اما نمی ٣ای با احکام نجوم موافق بود فخر رازی تنها فیلسوفی بود که تا اندازه

دو قرن بعد از آن  باشد؛ زیرا در اوایل قرن هفتم دالیل رد احکام نجوم چنان شناخته و پذیرفته شده بود که
ترین حمله به احکام نجوم توسط ابن قیّم جوزیه و ابن خَلّکان مورّخ شد. در  ترین و جامع موجب بروز مفصل

  شود. های این دو است که موضع رسمی و سنتی در برابر احکام نجوم دیده می رساله
ریزی شد. وی در کتاب  اواخر قرن دوم اولین دفاع احکامیان به دست ابومعشر با جزئیات کامل پی

برگ را به دفاع از احکام نجوم در برابر مخالفانش اختصاص داده  ٢٠حدود  المدخل إلی علم أحکام النجوم
  کند: بندی می است. ابومعشر این مخالفان را تحت عناوین زیر دسته

  ها بر جهان کون و فساد تحت قمر هستند؛ کسانی که منکر تأثیر سیاره
  ؛جزئیگذارند نه رویدادهای  ها فقط بر رویدادهای کلی تأثیر می سیاره کسانی که معتقدند

  کار؛ گراها و فیلسوفان محافظه سنت
  کنند (منجمان و فیلسوفان؟)؛ کسانی که مسائل کلی علم ستارگان را مطالعه می

  گیرند؛ کسانی که کلیّات را فرا می
  اصحاب حساب؛

  ها؛ حسودان احکامی
  پزشکان؛

                                                       
 .٤٠٠و  ٣٦٠و  ٣١٦، ص ١٣٦٧الدین همایی، چاپ چهارم، تهران،  جالل، به کوشش التفهیمبیرونی،  .١
ق) بنا کرده است. پیروان این مکتب ٢٧٠-٢٠٢اصفهانی (بن خلف  یداود بن علهای فقهی اهل سنت که ابوسلیمان  یکی از مکتب .٢

  م. –نام دارند و تنها معتقد به معنای ظاهری آیات قرآن و احادیث نبوی هستند. » ظاهریه«
 م. –است که هنوز تصحیح و منتشر نشده است.  اختیارات عالئیهای فارسی به نام  او مؤلف رساله .٣
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  دانند؛ فضیلت هیچ علمی را نمیای که  عامه
  اند. کنند گمراه شده عوامی که به دست کسانی که ادعای احکامی بودن می

به جز دفاع ضعیف ابن طاووس و حمایت فخر رازی از احکام نجوم، هیچ فرد دیگری در دورۀ اسالمی به 
  جامعیت ابومعشر از احکام نجوم دفاع نکرده است.

ز همان ابتدا در دورۀ اسالمی از نجوم جدا شده باشد، با این که یک رسد احکام نجوم ا به نظر می
  اصطالح برای هر دو شاخه به کار رفته است.

، پزشکان، فیلسوفان و ریاضیدانان را »علوم غربیه«خصوص به احکام نجوم، و در کل به  واکنش مذهبی به
عنوان موضع مذهبی در منابع نقل شده، مجبور کرد تا حساب خود را از احکامیان جدا کنند. آنچه اغلب به 

این است که نجوم مجاز دانسته شده است و احکام نجوم حرام. استداللی که در بیشتر موارد در مقابل احکام 
 یجز خود قرار نداده است، مگر برا یکس یرا برا ندهیاز آ یخداوند آگاه«شد این بود که  نجوم عرضه می

  ».و مالئکه اءیانب
ها به احکام نجوم، احکامیان را از به کار گرفتن آن در هر موقعیتی از زندگی روزمره مثل  ظاهراً حمله

های رسمی دربار باز نداشت. دفاتر  ها، در بستر مرگ و در سمت ها، همراهی لشگریان، کشتی معابر، دکّان
افراد به دقت خصوص احکامیان دربار، را مشخص کرده است. گاهی این  دیوانی وظایف این احکامیان، به

گرفت.  شد. حوزۀ توانایی آنها هر وجهی از زندگی بشر را در بر می شدند و مقررّی آنها تعیین می آزموده می
  کند: های احکامی زیر را تأیید می منابع موجود، فعالیت

طور ترین نوع آن بود، با مسائل مربوط به اشخاص و به  ، که متداول)احکام مربوط به طالع( زایجهتعیین 
شد. نقطۀ زایجه  شروع می کلی با موقعیت افالک در زمان تولد سر و کار داشت و با تعیین نقطۀ زایجه

کند. بطلمیوس در  ای روی دایرةالبروج است که از افق شرقی همزمان با تولد شخص طلوع می نقطه
بیوت) کرده است. اما » (ها خانه«اشارۀ مبهمی به زایجه و تقسیمات دایرةالبروجی معروف به  چهارمقاله

اند. در  منجمان مسلمان هر دو مفهوم را (مانند دیگر مفاهیم) به صورت ریاضی و با دقت زیادی تعریف کرده
اگر مولود «ها  های معمول در یکی از این متن بینیم. طبق یکی از پیشگویی را می» موالید«بندی  این دسته

عطارد ناظر به ماه از مکانی تر، مولود تمایالت نقاشی، زمانی متولد شود که ماه در حد عطارد باشد و 
  ».کاری، گلدوزی و از این دست خواهد داشت کنده

های معمول احکام نجومی  بود، نوع دیگری از پیشگویی ٣»استنطاقات«و  ٢»اختیارات«که شامل  ١اتئابتدا
زمان سعد برای شروع کاری است که ماه در آن نقش بسیار مهمی دارد. اختیارات به طور کلی به تعیین 

شود، یا هر عملی که باید  اختصاص دارد. مثالً اگر بخواهید کیمیاگری کنید، یا هر کاری که با آتش انجام می
                                                       

1. Katarchai, Katarche 
  م. -به معنی آغاز و ابتدا. » καταρχή«برگرفته از واژۀ یونانی 

2. elections 
3. interrogations 
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است. یک مثال متداول  ١»ذوجسدین«آن را تکرار کنید، بهتر است زمانی دست به آن کار بزنید که ماه در برج 
های بین ماه و  بپرسند که لشگری کوچک است یا بزرگ، تعداد برج اگر از شما«استنطاقات نیز این است: 

  ».عطارد را بشمارید؛ اگر زوج بود لشگر بزرگ است، اگر نه کوچک
ها  های نجومی ریشه گرفته است. یکی از این از طبیعتِ تکرار شوندۀ پدیده نه و جهانیهای ساال چرخه

ای از دایرةالبروج رخ  سال یک بار روی نقطه ٢٠هر  های قران زحل و مشتری است. این قران تقریباً چرخه
اند که وقایع سیاسی با توجه به چنین قرانی  گفته ٢پیماید. سال یک بار دایرةالبروج را می ٩٦٠دهد که طی  می

ای دیگر رجوع خورشید به نقطۀ اعتدال بهاری است. زمانی که سیاره  شده است. یک پدیدۀ چرخه تعیین می
» تحویل سال«شود و پیشگویی مربوط به این پدیده را  نامیده می» هَیْالج«را دارد » درجۀ شرف«بیشترین 

کند. این  یب، رجوع ساالنۀ خورشید به زایجۀ مولود پیشگویی طالع آن را فراهم میگویند. به همین ترت می
های مشابه، در عمل، گنجینۀ  هایشان با چرخه جایی ها و ارتباطشان با جدول موالید، و همچنین جابه چرخه

  کرد. احکامیان را برای رویارویی با هر موقعیتی پربار می
اش از زایجه به اندازۀ فاصلۀ ماه از  روی دایرةالبروج که فاصله ای . نقطهمیات، شعاعات و سهادتسع

ها، برای پیشگویی چند مورد از جمله  شد. سهم السعادة، مانند سیاره نامیده می» سهم السعادة«خورشید باشد 
های دیگری نیز به طور مشابه و بدون هیچ محدودیتی تعریف و به  رفت. سهم طول عمر شخص به کار می

توانند به  هایی را دارند که با آنها می ها قابلیت تاباندن شعاع شدند. اعتقاد بر این بود که سیاره ته میکار گرف
سیارۀ دیگری حمله یا آن را حمایت، تسخیر یا متوقف کنند. چنین مفاهیمی از آثار وتیوس والنس و 

اند. به همین  تعریف کرده بطلمیوس سرچشمه گرفته است و احکامیان مسلمان هم آنها را در قالب ریاضی
تسویۀ «ها)،  ای احکامی بر مبنای مسیر حرکت سیاره (محاسبه» تسییر«صورت برای مفاهیم دیگری همچون 

  نیز تعبیرهای ریاضی عرضه شده است. ٤»ممرّ«و  ٣»بیوت
اند، جریان مشخصی ایجاد شد که  هایی که احکامیان از منجمان کرده در همۀ این مسائل و در پرسش

ای  ] شامل مقدمه،التفهیمخواست از احکام نجوم یک علم دقیق بسازد. مثالً اثر بیرونی در احکام نجوم [، یم
  ها به یکدیگر است. طوالنی در ریاضیات و نجوم ریاضی است که نشان دهندۀ وابستگی آشکار این شاخه

  نجوم
گر متمایز شدند، این دو شاخه در بیش هرچند که نجوم و احکام نجوم از همان ابتدا در دورۀ اسالمی از یکدی

                                                       
1. bicorporeal 

 مترجم. - ).٣٥٣، ص التفهیم: بیرونی،   های جوزا، سنبله، قوس و حوت است (نک برجمنظور سومین برج از یک فصل یعنی 
گویند. این دو سیّاره در طول سه برج (این سه برج متوالی نیستند)  می» قران کوچک«کنند که این را  سال قران می ٢٠مشتری و زحل هر  .٢

قران  ٤٨قران که این  ٤٨شود  برج می ١٢های آنها در  بنابراین مجموع قرانکشد.  سال طول می ٢٤٠قران  ١٢کنند که این  بار قران می ١٢
قران «کنند و این را  دهند. بعد از این مدت زحل و مشتری در جایی که اول بار در برج حمل قران کرده بودند قران می سال رخ می ٩٦٠در 

  م. - ). ٢٠٩-٢٠٧، ص التفهیم: بیرونی،   گویند (نک (قران اعظم) می» بزرگ
3. equalization of houses 
4. transit 
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های مذهبی به احکام  از یک حوزه مشترکاتی داشتند. منجمان، پزشکان، فلیسوفان و ریاضیدانان که از حمله
ای مجزا  کردند، با جدا کردن خود از احکامیان موجب شدند نجوم به عنوان شاخه نجوم احساس خطر می

ایرانی و  -یعنی علوم هندی، »علوم غربیه«همان منابع احکام نجوم و پرورش یابد. منابع دانش نجوم در اصل 
  یونانی هستند.

ق به دیدار خلیفه منصور در بغداد رفتند که ٣٥٩-٣٤٩های  ها، هیئتی از ایالت سِند بین سال طبق روایت
 سندهندمنجمی هندی به همراه داشتند و این منجم یک متن نجومی به زبان سانسکریت تحت عنوان 

ای از آن  اند که خلیفه دو نفر را مأمور کرد تا با کمک منجم هندی خالصه (سیدهانتا) با خود آورده بود. گفته
دهد که چطور بالفاصله آثار متعددی به  کتاب به عربی تهیه کنند. اگر این روایت صحیح باشد، نشان می

این آثار به جا مانده که [زیج] تألیف  نوشته شد. متأسفانه تا کنون فقط یکی از سندهندعربی بر اساس متن 
خوارزمی باقی مانده و بقیۀ  زیجگذار علم جبر است. این که فقط ترجمۀ التینی  محمد بن موسی خوارزمی پایه

  ایرانی خیلی زود مورد غفلت قرار گرفت. -کند که سنت هندی ها به کلی از بین رفته است معلوم می متن
ای  بطلمیوس که از ریشه مجموعۀ ریاضیمعرفی شده است.  مجسطیقال اما سنت یونانی عمدتاً با انت

، با حمایت یحیی بن خالد برمکی در اواخر قرن سوم ترجمه شد. ١است نام گرفته مجسطینامعلوم در عربی 
بخش نبود و طی تقریباً شصت سال بعد از آن دو ترجمۀ  منابع حاکی از آن است که این ترجمه رضایت

ها به دست حجاج بن یوسف بن مطر و دیگری توسط  کتاب فراهم شد. یکی از این ترجمه اعتماد از قابل
  اسحاق بن حنین انجام شد که دومی را ثابت بن قره در اواخر قرن سوم اصالح کرد.

در دسترس قرار گرفت، سنت ویژۀ خود را به وجود آورد و این سنت باعث  مجسطیوقتی متن عربی 
سرعت جای سنت سانسکریت  شد. این سنتِ نسبتاً نو به مجسطیو تحریرهای ها  ها، شرح ظهور تلخیص

های نجومی  های بعد متن شد، را گرفت. در قرن شناخته می شهریارپهلوی، که با زیج گمشدۀ   و سنت سندهند
ر شدند، اما طولی نکشید که بیشتر و بیشتر د ای از این دو سنت دیده می تألیف شده ابتدا به عنوان آمیزه

و آثار  ها زیج، هئیتهای  ، کتابءانواهای  توان به رساله ترین آنها می کسوت سنت اسالمی درآمدند. از مهم
  مربوط به نجوم رصدی، ابزارها، گاهشماری مراسم مذهبی و ترسیم نقشۀ آسمان اشاره کرد.

اتفاق نظری وجود ها ظاهر شده است  که در عنوان این کتاب») نوء«(جمع » انواء«در مورد معنی واژۀ 
کند، مفهوم غروب یکی از منازل قمر و طلوع یکی دیگر از  ندارد. اما آنچه در بیشتر این متون صدق می

است. همچنین [در این  نوءشود پیشگویی وضع هوا با استناد به هر  آنهاست. چیزی که در این متون بحث می
م بدون همخوانی و پیوستگی چندانی در کنار هم های یونانی، پهلوی، هندی و عربی پیش از اسال آثار] سنت

  گیرند. قرار می
، مجسطیداد. متن  های هیئت دستۀ دیگری از تألیفات نجومی را تشکیل می های افالک یا کتاب کتاب

هایی دربارۀ اصول کلی و آرایش اجرام  گزاره -١چنان که خود بطلمیوس نیز گفته، شامل سه بخش است: 
                                                       

  م.–. ٢٧٧-٢٧٥، ص ١٣٤٩، ترجمۀ احمد آرام، تهران تاریخ نجوم اسالمی: نالینو، ک. ا.،   نک» مجسطی«برای بحثی پیرامون ریشۀ واژۀ  .١
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جدولی برای هر سیاره که پیشگویی موقعیت  -٣ها؛  ریاضی برای این اصول و آرایشهای  برهان -٢فلکی؛ 
و  ای سیاره های فرضیههای  ساخت. خود بطلمیوس دو بخش از این سه را بعداً در کتاب آن را ممکن می

  بررسی کرده است. های دستی جدول
ای آنها بسیار گوناگون بود. بطلمیوس تألیف شد که محتو ای فرضیات سیارههای زیادی به سبک  کتاب

ها که منسوب به محمد بن موسی بن شاکر (بنی موسی) است و نسخۀ آن در دمشق  مثالً یکی از این متن
های فلکی دارد اما متأسفانه پیش از ورود  موجود است، توصیفی کلی برای دوایر اصلی اجرام فلکی و صورت

تری دربارۀ  ن، محمد بن کثیر فرغانی هم کتاب نسبتاً مفصلیابد. گذشته از ای ها خاتمه می به بررسی سیاره
را بررسی کرده  مجسطی] نوشته اما تقریباً همان مباحث جوامع علم النجوممسائل مقدماتی نجوم [به نام 

ای  عنوان وسیله  تری پیدا کردند تا این که به تر و رسمی است. به مرور زمان این دسته از آثار ساختار پیچیده
  ای به کار گرفته شدند. های سیاره و همچنین پیشنهاد الگوهای جدید برای نظریه مجسطینقد برای 

خالصه شود و معموالً تنها کار این بود که  مجسطیشد خود  در دستۀ دیگری از تألیفات نجومی سعی می
اغلب با قضیۀ معادل  مجسطیمثالً قضیۀ منالئوس [(شکل قَطّاع)] در ». روزآمد شود مجسطیاصطالحات «

شد. این دسته از آثار در طول زمان صورتی رسمی به  ها [(شکل مُغْنی)]، جایگزین می آن، یعنی قضیۀ سینوس
های بسیاری بود، شکل متعارفی  نصیرالدین طوسی، که خود موضوع شرح تحریر مجسطیخود گرفت و با 

  یافت.
های به  نقدی بر محتوای آن بود. برخی پدیدهشد اغلب  متمرکز می مجسطیکارهایی هم که روی خود 

ها حرکت اوج  های بطلمیوس مغایرت داشت. یکی از این پدیده شد که با توصیف ظاهر جزئی مشاهده می
٥;خورشید بود که طبق نظر بطلمیوس در ٣٠  ،برج سرطان ثابت بود. واکنش منجمان مسلمان به این مسئله

جزئی بدون هیچ توضیحی گرفته تا توجه خاص به مسئله و کنار گذاشتن مقدار بطلمیوس در های  از تصحیح
مقابل نتایج رصدی متغیر بود. بیرونی پا را از این هم فراتر گذاشت؛ او اولین منجم مسلمانی بود که صراحتًا 

تنها از حرکت تقدیمی ها در نظر گرفته بود نه  اوج خورشید، چنان که بطلمیوس برای دیگر سیاره ادعا کرد
ای دارد که این کًال از دید بطلمیوس ناشناخته بوده است. همچنین [نتایج]  ای دارد، بلکه حرکت ویژه بهره

را تصحیح کنند و مقداری  مجسطیرصدها منجمان مسلمان را بر آن داشت تا مقدار تقدیم اعتدالین در 
  نزدیک به مقدار امروزی برای آن بیابند.

 های هنظریهای فلسفی در ذات آن بود. بطلمیوس در  تر نجوم بطلمیوسی متوجه تناقض نقدهای جدی
هایی ریاضی. به  ها اجسامی طبیعی و واقعی هستند نه فقط مدل کند که افالکِ سیاره استدالل می ای سیاره

های توپر  های توخالی از فلک هم بر این عقیده بوده است، زیرا به جای فلک مجسطیرسد او در  نظر می
زند. اگر چنین باشد که این دو الگو به یک صورت جهان را توصیف کنند، که ظاهراً چنین است، در  حرف می

» معدل المسیر«مشکالت زیادی به وجود خواهد آورد که مسئلۀ نقطۀ  مجسطیاین صورت الگوی ریاضی 
ای  وجود نقطه مجسطیاز بارزترین آنهاست. خالصۀ مطلب این است که مدل ریاضی عرضه شده در یکی 

ها با سرعت ثابتی به دور آن  گیرد که افالک تدویر سیاره را مفروض می» معدل المسیر«ریاضی به نام 
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باید این  ها را اجسامی طبیعی فرض کنیم این نظر مردود است، زیرا در این صورت چرخند. اگر فلک می
گذرد با سرعت  [نظام] مکانیکی ناممکن را بپذیریم که یک کرۀ طبیعی حول محوری که از مرکزش نمی

هایی شد که این مسئله   ثابتی دوران کند. وقوف به این مسئله در نظریۀ بطلمیوسی نه تنها موجب ظهور رساله
  .شد تفصیل بررسی می در آنها مستقالً یا به همراه دیگر مسائل به

دانیم که آیا خودش نظام جایگزینی ابداع  ابن هِیْثَم رسالۀ جامعی در نقد بطلمیوس نوشت؛ هرچند نمی
ایجاد شک کرده، اما «کرد یا نه. ابن هیثم به خاطر اثر دیگری [که در نقد بطلمیوس نوشت] متهم شد که 

  ».چیزی بیش از شک عرضه نکرده است
سئلۀ معدل المسیر توجه شد، اما ایـن توجـه ضـمن بررسـی در اسپانیای مسلمان هم تا حدودی به م

مرکـز «کرد که بطلمیوس به اندازۀ کافی دقیق نبوده چـون  دیگر مسائل بود. مثالً جابر بن افلح انتقاد می
المسیر و مرکز عالم قرار  ها علوی] را بدون برهان در وسط حدفاصل معدل مرکز [در مدل سیاره فلک خارج
گرفت که بـه انـدازۀ کـافی ارسـطویی نبـوده و  دیگر ابن رشد به بطلمیوس ایراد می از طرف». داده است

ارسطو مؤاخذه کرده است. تنها منجم اندلسـی کـه سـعی کـرد  متافیزیکبطلمیوس را ضمن شرحش بر 
بـود، امـا تـالش او هـم بـه قـدر کـافی  ١جایگزینی نجومی [برای نظام بطلمیوسی] عرضه کند بطروجی

  د.آمیز نبو موفقیت
ترین نقطۀ جهان اسالم و در زمانی نزدیک به نیمۀ اول قرن هفتم، منجمی دمشقی به نام  در شرقی

الدین عُرْضی رسالۀ کاملی در اصالح نجوم بطلمیوسی نوشت. تقریباً در همان موقع نصیرالدین طوسی  مؤید
بطلمیوسی بحث کرده بود دو رساله، یکی به فارسی و دیگری به عربی، نوشت که در آن نه فقط علیه نجوم 

کرد که بسیاری از ایرادهای نجوم  ای عرضه می های سیاره های جدیدی برای بعضی از الگو بلکه جایگزین
بطلمیوسی را نداشت. طوسی در بحث خود دربارۀ الگوی ماه، قضیۀ ریاضی جدیدی ابداع کرد که اکنون به 

وپرنیک در کار هر منجم خالقی از جمله خود معروف است. از آن پس جفت طوسی تا زمان ک» جفت طوسی«
  کوپرنیک مورد استفاده قرار گرفته است.

در مورد آثار دیگر منجمانی که در همین زمان در پایتخت حکومت ایلخانی یعنی شهر مراغه در شمال 
ترین  چیدهالدین شیرازی یکی از این منجمان بود که پی دانیم. قطب کردند چیز روشنی نمی غربی ایران، کار می

ها را برای حرکت عطارد پیشنهاد کرده بود. وی آثار متعدد دیگری نیز دارد که ابتکارهایی در آنها دیده  مدل
  اند. شود و تا کنون مطالعه و حتی شناخته نشده می

آمیزی رسید. او افزون بر  سازی توسط ابن شاطر دمشقی به نتایج موفقیت در قرن هشتم، این جریان الگو
رگیری جفت طوسی کاری کرد عاری از خطاهای منجمانی که قبالً دست به اصالح نظام بطلمیوسی زده کا  به

های فلسفی را که مختص بیشتر آثار نجومی قدیم بود با رصد  بودند. وی همچنین تأکید کرد که باید برداشت
  های ماه را عرضه کرد. تلفیق کرد و در نهایت، اولین الگوی واقعی برای حرکت

                                                       
 محمود کایا، ترجمۀ حجت فخری.، نوشتۀ ٤٩٣-٤٩١، ص ١٣٧٦، تهران، ٣، ج دانشنامۀ جهان اسالمدر » بطروجی«بنگرید به مقالۀ  .١
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های  ربط نبود. کوپرنیک نه تنها انگیزه ها برای اصالح نجوم بطلمیوسی با انقالب کوپرنیکی بی شتال
های علوی (چنان که در  دهد که کوپرنیک در الگوی سیاره های اخیر نشان می مشابهی داشت، بلکه پژوهش

سط عُرضی ابداع شده آمده است) همان فنونی را به کار بسته بود که سه قرن پیش تو گردش افالکدرکتاب 
های کوپرنیک و ابن شاطر در  عالوه، مشابهت بود و مدل کوپرنیک برای ماه همان مدل ابن شاطر بود. به

ها بود که کل مسئلۀ استقالل [کوپرنیک] در کشف را  مدل عطارد حلقۀ دیگری برای زنجیرۀ ظاهری مطابقت
  برد. زیر سؤال می

ترین دسته از آثار نجومی دورۀ اسالمی بودند، باید ادامۀ  اید گستردههای نجومی) را، که ش ها (کتابچه زیج
بطلمیوس دانست. مؤلف در این آثار با هیئت افالک به معنای دقیق کلمه سروکار  دستی های جدولسنت 

ها در هر زمان داده  گیرد و [بر اساس آن] به محاسبۀ دقیق موضع سیاره ندارد اما هیئتی را مفروض می
  پردازد. یای م شده

ها انتظار  توان از زیج هایی فلسفی بودند، نمی های نجوم بطلمیوسی ذاتاً تصحیح از آنجا که همۀ تصحیح
هایی از این  ها و مؤلفه ها و عرض ها، مقادیر طول ، مگر در تصحیح تقویمهای دستی جدولتغییر زیادی ورای 

ی، که شروع محاسباتشان بود، و قرن یازدهم سوم هجر  ها بین قرن نامه دست داشت. اما ساختار این دست
ای شد. بیشترین انگیزۀ این تغییرْ مفهوم  مالحظه هجری، که رفته رفته نایاب شدند، دستخوش تغییرات قابل

بود. نتیجۀ نهایی این تغییر حوالی قرن یازدهم حاصل شد؛ یعنی زمانی که یک منجم » سادگی در کاربرد«
اش  هایش را چنان تغییر دهد که تبحر در عمل جمع برای خواننده ر جدولتوانست شیوۀ محاسبه و ساختا

شد که بیشتر عالقمند به تعیین  سوادی نوشته می ویژه برای احکامیان کم کافی باشد. پیداست که این آثار به
  ها بودند تا حرکت افالک سماوی به معنای دقیق کلمه. سریع موضع سیاره

بینیم که با  ندرت متونی را می شود، به ابزارها نوشته شده، و در ادامه بحث میهایی که دربارۀ  به جز رساله
دانیم که بعضی از رصدها مقادیر جدیدی به دست دادند که یا مقادیر  نجوم رصدی سروکار دارند. همچنین می

های جدید  وشکرد یا این مقادیر را از طریق ر بطلمیوس از جمله تقدیم اعتدالین و اوج خورشید را تصحیح می
توان در آثار ثابت بن قرّه و ابوریحان بیرونی یافت  ها را می ای از این روش کرد. مثالً نمونه تر می رصدی دقیق

جدیدی برای رصد آن در میانۀ   که به جای رصد میل اعظم طبق روش بطلمیوس در انقالبین از روش
  ها استفاده کردند. فصل

شد، اما با این که جزئیاتی دربارۀ تأسیس این  ها انجام می عالیترصدها به طور خاص برای این نوع ف
دربارۀ رصدهای واقعی یا دربارۀ   دانیم، به اندازۀ کافی گزارش ها به عنوان نهادهای علمی می رصدخانه

یافت در دست  ها راه می شد و در نهایت به جدول هایی که پارامترهای مستقل در آنها آزمایش می روش
های جدید  ] شامل رصدخالصة المجسطیالدین مغربی [به نام  وشبختانه در این مورد، اثر محیینداریم. خ

معرفی کرده است. این متن که در کتابخانۀ  مجسطیمراغه وجود دارد. سوتر اشتباهاً این متن را تلخیصی از 
 مجسطینیست بلکه کتاب هیئتی است که به سبک  مجسطیدانشگاه لیدن (هلند) موجود است، تلخیصی از 

ق انجام شده بود، به کار  ٦٧٢ق و  ٦٦١های  نوشته شده اما در آن فقط نتایج رصدهای مراغه، که بین سال



 

  

۶۲ 

، برای هر سیاره »شعاع فلک تدویر«و » خروج از مرکز«دهد که هر پارامتر، مثالً  رفته است. این رساله شرح می
و بیشتر متونی که در مراغه نوشته شده است تا  زیج ایلخانی. متأسفانه رسالۀ مغربی و شود چگونه تعیین می

  اند. کنون توسط محققان اخیر به طور کامل بررسی نشده
ابن شاطر است که فقط نام آن باقی  تعلیق األرصادتوان آن را از این نوع دانست،  متن دیگری که می 

بیگ در  ی هیچ چیزی شبیه به آن را در رصدخانۀ معروف قرن نهم الغمانده و خود متن یافت نشده است و حت
رساند که هرچند نجوم رصدی برای مقابله و  یابیم. وجود همۀ این شواهد، یا نبود آنها، این را می سمرقند نمی

اندازی شد، اما در مجموع نتوانست چارچوبی عقلی برای تحلیل رابطۀ بین رصد و  حل مسائل مشخصی راه
  یه بنا کند.نظر

های بزرگ برای رصد  های دورۀ اسالمی دربارۀ ابزارها[ی نجومی] یا به ساخت ابزارهایی با مقیاس رساله
  ترین نوع باقی مانده از دستۀ دوم اسطرالب است. اختصاص داشت یا به ساخت ابزارهای شخصی که معروف

ای از زمان بطلمیوس در  ه بود و رسالهنگاشتی از زمان هیپارخوس شناخته شد با این که نظریۀ تصویر گنج
تبیین آن در دست است، خود نظریه تا زمانی که اسطرالب مسطح به جهان اسالم راه یافت به طور کامل در 
ساخت آن استفاده نشده بود. پس از این اتفاق اسطرالب بیشتر تکمیل شد و اجزاء جدیدی برای آن ابداع شد 

کش محاسبه  های خط تراز قابلیت های آن به عنوان ابزاری رصدی هم قابلیتتا جایی که در اوایل قرن چهارم 
مسئلۀ نجوم ریاضی، جغرافیا و مثلثات کروی را  ٣٠٠توانست حدود  ای تجهیز شده بود که می بود و به اندازه

ای قابل  حل کند. اسطرالب به دست منجمان مسلمان چنان پیشرفته شده بود که برای هر عرض جغرافیایی
  استفاده بود.

های نابی از تلفیق دقت استادکارانه و ظرافت  مانده از قرن چهارم تا کنون بیشترشان نمونه های باقی نمونه
شناسی که در کشورهای زیادی پراکنده  ای و نشانه است. شواهد کتابخانه آثار هنری درخشان دورۀ اسالمی

ها که  رفته است. ربع ای به شمار می کامی حرفهترین نشانۀ یک اح دهد که اسطرالب، معروف شده نشان می
شدند، بیرون از منابع اسالمی یافت  چهارم آن ساخته می های پیشرفتۀ اسطرالب بودند و فقط با یک نمونه
اند. این صورت پیچیدۀ ربع  شوند و ظاهراً به عنوان نتیجۀ طبیعی کار مسلمانان روی اسطرالب پدید آمده نمی

  همۀ مسائل متعارف نجوم کروی به کار برد.شد برای حل  می را 
ترند اما ظاهراً همانند اسطرالب مسطح در رصدها کمتر  های سماوی کمیاب های کروی و کره اسطرالب

آفتابی و   شدند. ساعت می  رفتند و به احتمال زیاد فقط برای نمایش چگونگی گردش افالک ساخته به کار می
آفتابی عمدتاً برای تعیین وقت نمازها و   این فناروی پیشرفته بودند. ساعتهای دیگری از  المناطق نمونه طبق
  رفت. ای به کار می شده  ای در هر زمان داده المناطق برای تعیین حرکات سیاره طبق

شد  گانۀ مسلمانان در یک روز، همه بر اساس حرکت روزانۀ خورشید تعیین می اوقات نمازهای واجب پنج
کرد. منجمان مسلمان  ن از روزی به روز دیگر و از محلی به محل دیگر تغییر میو به همین دلیل زما

های مختلفی برای این کار ابداع کردند و اغلب نتایجشان را مشخصاً برای سهولت در حل آنچه در  روش
کردند. مثالً تعیین زمان بر حسب ارتفاع خورشید  بندی می اصل از نوع مسائل مثلثات کروی بود جدول
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های خاصی  شد. منحنی (گاهشماری) حل می میقاتهای مندرج در متون  ای بود که با استفاده از جدول ئلهمس
  کردند. ها حک می هم برای تعیین وقت نمازها روی اسطرالب

 ها زیجهرچند منعی دینی برای شروع ماه رمضان بر اساس زمان محاسبه شده وجود داشت، بیشتر 
عالوه، شروع زمان روزه در هر  [هالل] ماه برای پاسخ به این مسئله داشتند. به ای برای رؤیت های ویژه جدول

ای برای  شد که این مسئله انگیزه ای نجومی و بر اساس طلوع فجر تعیین می روز ماه رمضان هم به شیوه
  های ویژه بود. پژوهش

ای را به توصیف  ویژه ، آثارمجسطیبطلمیوس در » ستارگان ثابت«منجمان مسلمان به پیروی از توصیف 
خصوص به دلیل  های فلکی اختصاص دادند. یکی از این آثار که در جهان اسالم و همچنین اروپا، به صورت

عبدالرحمن صوفی است. در این آثار نام عربی کهن  صور الکواکباش، بسیار شهرت یافت،  ارزش هنری
شد و در نتیجه  کرده بود مطابقت داده می های فلکی با برابرهایی که بطلمیوس توصیف ها و صورت ستاره

ها [در  های امروزی ستاره های پیش از اسالم بود. به واسطۀ این متون بسیاری از نام موجب احیای سنت
  های اروپایی] هنوز اثری از عنوان عربی با خود دارند. زبان

شد،  امیان تلقی میهای سوم و چهارم به دلیل آن که حرفۀ منجمان قبالً همان حرفۀ احک در قرن
های پنجم و ششم به  های مذهبی به احکام نجوم شروع تهدیدی برای منجمان بود. منجمان سده حمله

شان به راه انداختند که با طرد  منظور باقی ماندن [آثارشان] جریانی مبنی بر بازتعریف حوزۀ کاری
  دستاوردهای احکامیان و تأکید بیشتر بر مسائل مذهبی همراه بود.

های مذهبی در این منازعه پیروز شدند و این امر باعث شد منجمان روز به روز به  ظاهراً قدرت
تر شوند. در سدۀ هفتم هجری منصب موقِّت (گاهشمار) وارد سازمان اداری  های مذهبی وابسته حمایت

  مسجد، رکن اصلی جامعۀ اسالمی، شد.
نوشته شد که حاصلش تأکید کمتر روی ها  پس از آن بیشتر آثار نجومی به دست همین موقِّت

های احکام نجومی و توجه بیشتر به مسائل مذهبی بود. اهمیت این مسائل موجب بازتعریف  موضوع
های مذهبی، ولی این بار به زبان ریاضی، شد. درنتیجه، همۀ مسائلی که بار مذهبی داشتند با  دستورالعمل

  های مذهبی در این آثار مطالعه شدند. نجوم ریاضی درآمیختند و بدون توجه به دستور
توانستند توجه خود را به هر نوع مسئلۀ نجومی معطوف  ها، که از قید حمایت سیاسی آزاد بودند، می موقِّت

کنند و دیگر مجبور نبودند آثار احکامی بنویسند. اما ارزیابی اهمیت این گرایش جدید هنوز خیلی مشکل 
مستقیمی دربارۀ تأثیر این حمایت جدید از نجوم دورۀ اسالمی صورت  است؛ چرا که تا کنون هیچ مطالعۀ

  نگرفته است.

  تواند به منابع زیر به زبان فارسی مراجعه کند: خوانندۀ عالقمند به اطالع بیشتر دربارۀ موضوع این مقاله می[
تاریخ نجوم ؛ نالّینو، کرلو آلفونسو، ١٣٦٧الدین همایی، چاپ چهارم، تهران،  ، به کوشش جاللالتفهیم ألوائل صناعة التنجیمبیرونی، ابوریحان، 

، ترجمۀ محمد باقری، شرکت انتشارات های دورۀ اسالمی پژوهشی در زیج؛ کندی، ادوارد استوارت، ١٣٤٩، ترجمۀ احمد آرام، تهران، اسالمی
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