دﯾﻮﯾﺪ آ .ﮐﯿﻨﮓ

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧﯽ

۱

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻦ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ،در دوران ﮐﻮدﮐﯽام ﺑﻮد و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد آﺳﯿﺒﯽ ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﭘﺪرم رﺻﺪﺧﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﻧُﻪ اﯾﻨﭽﯽ در ﺑﺎﻏﺶ داﺷﺖ و آﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ درﺟﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﺳﺎﯾﺶ و ﺻﯿﻘﻞ در ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺐﻫﺎی اﻧﺒﺎر ﺑﺎغ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد .ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺎهﮔﺎه ،در ﺷﺐﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﺳﻤﺎن ﺻﺎف و
ﺑﯽاﺑﺮ در رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺪرم ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﺪم .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻠﺴﮑﻮپ را
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎﯾﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﺘﺤﺮک ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ ،ﻟﺒﮥ آن ﺑﻪ ﺗﻠﺴﮑﻮپ
ﮔﯿﺮ ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ .ﭘﺪرم در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺰای ﺗﻠﺴﮑﻮپ را
ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ دوﺑﺎرۀ آن ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز از اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﺸﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و واﮐﻨﺸﯽ
ﺷﺮﯾﻒ و ﭘﺪراﻧﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ.
در ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﮐﺘﺎب ﻧﺠﻮم رﯾﺎﺿﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ )ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ وارﯾﻮروم ،(١٩٨٦ ،ﻣﺎﺟﺮای ﺳِﯿﺮم از ﭼﻨﯿﻦ
ﺻﺤﻨﻪای در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﯿﻞ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردم ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدهام .در
داﻧﺸﮕﺎه ﯾِﯿﻞ ،دو ﻧﻔﺮ ﻋﻼﻗﮥ ﻣﺮا ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ :دِرِک ﺟِﯽ .دو ﺳﻮﻻ ﭘﺮاﯾﺲ ،ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ،
و ﺷﺎرون ﮔﯿﺒﺲ ،داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪاش درﺑﺎرۀ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و
روﻣﯽ ﺑﻮد )ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ( .اﻣﺎ در ﺧﻼل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ١٩٧٠ -١٩٦٩در داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪم.
ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮوﯾﻦ از ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت داﻧﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد درﺑﺎرۀ ﻓﻨﻮن
رﺻﺪی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و دورۀ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺠﺮﺑﻪاش در رﺻﺪﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﻠﺴﮑﻮپ و ﺑﺪون ﺗﻠﺴﮑﻮپ در اﺧﺘﯿﺎرم
ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪام از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﺻﺪی اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ را ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و اوﻗﺎﺗﯽ را در »رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ«
ﺷﺨﺼﯽاش در ﮐﻮهﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺑﯿﺮوت ﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ .در داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ،١٩٧٠ﭘﺮﻓﺴﻮر اُوِن
ﮔﯿﻨﮕﺮﯾﭻ از رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾﮏ ﻫﺎروارد -اﺳﻤﯿﺘﺴﻮﻧﯿﻦ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ در ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ،ﯾﮏ دورۀ آﻣﻮزﺷﯽ درﺑﺎرۀ
اﺳﻄﺮﻻب ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد :ﻣﻦ و ﺟﺮج ﺻﻠﯿﺒﺎ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن او ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﺗِﺪ ﮐﻨﺪی ٢ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻤﻊ آزاد ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ اﯾﻦ
 .١ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﺑﻨﯿﺎد داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽpnrezvani@gmail.com ،

.٢ﻫﻤﺎن ادوارد اﺳﺘﻮارت ﮐﻨﺪی ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۳ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۲
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ﮐﻼس ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﻼس ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻟﺬﯾﺬ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺷﺸﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ وارﯾﻮروم ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ١٩٧٢-٧٣ﻏﺮق در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻮدم .در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری درﺑﺎرۀ اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردم و ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﻋﻼﻗﮥ
ﻣﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪ.
در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ،١٩٧٢ﻣﻦ
و ﻫﻤﺴﺮم ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺧـﺎﻧﻮادۀ
آﻗﺎی ﮐﻨﺪی در ﺑﯿﺮوت اﻗﺎﻣـﺖ
داﺷﺘﯿﻢ و در ﺷـﺮف ﺳـﻔﺮ ﺑـﻪ
دﻣﺸﻖ ﺑﻮدﯾﻢ .در ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎﻟـﻪ
ﻫﺎی ﺗﺪ ﮐﻨﺪی ،اﺛﺮ ﺟﺪﯾﺪی از
ﻟﻮﯾﺲ ژاﻧﯿﻦ ﺳِﻮرِﺳـﯽ ﯾـﺎﻓﺘﻢ،
ﮐﻪ در آن ﺑﺮای ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺑـﺎر
ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﻣﺴـﺠﺪ
اﻣﻮی دﻣﺸﻖ را ﺷﺮح داده ﺑﻮد.
روز ﺑﻌﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ را در دﻣﺸﻖ دﯾﺪﯾﻢ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ژاﻧﯿﻦ را در ﭘﺎرﯾﺲ دﯾﺪم :ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ١دورۀ اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ .او ﻗﺒﻼً
درﺑﺎرۀ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻧﯽ از دورۀ اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ
را ﺷﺮح داده ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ،ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪوق اﻟﯿﻮاﻗﯿﺖ اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ .ﻓﻮت
ژاﻧﯿﻦ در ﺳﺎل  ،١٩٧٨ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﯾﻢ -ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی دوازدﻫﻢ و
ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﻃﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﻔﺮ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ،ﺑﻪ دو ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺒﻂ ﻣﺎردﯾﻨﯽ ]٨٢٦
ﻗﻤﺮی ،دﻣﺸﻖ -ﺣﺪود  ٩١٢ﻗﻤﺮی ،اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻗﺎﻫﺮه[ ﺑﺮﺧﻮردم ﮐﻪ در آن ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﮏ »رﺑﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ« را
ﺷﺮح داده ﺑﻮد .در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﮔﺰارش ﺷﻔﺎﻓﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﻄﺮﻻب ﯾﺎ رﺑﻊ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم داد ،ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻗﻄﻌﺎً ارزش ﭘﮋوﻫﺶ داﺷﺖ -ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ رﺑﻊ »ﺷﮑﺎزﯾﻪ«
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،واژهای ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ذﻫﻦ ﻫﻤﮑﺎر ﻣﻤﺘﺎزم ،وﯾﻠﯽ ﻫﺎرﺗﻨﺮ ،را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده و او را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ
ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻌﻨﯽاش را در ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻌﺶ درﺑﺎرۀ اﺳﻄﺮﻻب در ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﮥ
ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﻣﻦ درﺑﺎرۀ ﻣﻌﻨﯽ واژۀ »ﺷﮑﺎزﯾﻪ« و اﺑﺪاع اﺳﻄﺮﻻب ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻫﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .١اﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ ﺧﻮارزﻣﯽ )ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺧﻮارزﻣﯽ ﮐﺎﺗﺐ( در ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻨﻮان »ﺻﻨﺪوق اﻟﺴﺎﻋﺎت« را ﺑﺮای اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ آورده اﺳﺖ )ﭼﺎپ ﻓﺎن ﻓﻠﻮﺗﻦ،
ص  – .(٣٣٥م.
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در ﺳﺎل  ،١٩٧٤ﺑﻪ رﺳﺎﻟﻪای از ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﺳﺮّاج ]اﻫﻞ ﺣﻤﺎ ،درﮔﺬﺷﺘﻪ در  ٧٦٣ﻗﻤﺮی[ درﺑﺎرۀ ﯾﮏ
اﺳﻄﺮﻻب ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردم .ﺑﻌﺪاً ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﮔﺎﻧﺘﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰاری را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻦ ﺳﺮّاج ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،در
ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﻮزۀ ﺑِﻨﺎﮐﯽ آﺗﻦ ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﭘﺸﺖ و روی اﯾﻦ اﺑﺰار را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدم .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻦ ﺳﺮّاج و ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی ﻣﻮزۀ ﺑﻨﺎﮐﯽ ،ﻣﻘﺎﻟﻪای
درﺑﺎرۀ ﻫﺮ دو اﺑﺰار ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﻮﺷﺘﻢ .اﻣﺎ در ﺳﺎل  ،١٩٧٦زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آرﺷﯿﻮ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی ﻣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ آﮐﺴﻔﻮرد
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردم ﮐﻪ ﺷﺶ ﺻﻔﺤﻪ را داﺧﻞ اﺳﻄﺮﻻب ﺑﻨﺎﮐﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﭼﺮا
ﯾﮏ اﺳﻄﺮﻻب ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻘﺎﻟﻪام ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم و ﺑﻪ
ﺟﻮاﺑﯽ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ در ﺧﻼل ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﭼﺴﺘﺮﺑﯿﺘﯽ در دوﺑﻠﯿﻦ ،ﺑﻪ رﺳﺎﻟﻪای از ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ وﻓﺎﯾﯽ ]ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ :ﻗﺎﻫﺮه ،درﮔﺬﺷﺘﻪ در  ٨٧٦ﻗﻤﺮی[
درﺑﺎرۀ ﻫﻤﺎن اﺑﺰاری ﺑﺮﺧﻮردم ﮐﻪ در آﺗﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﻟﺒﻪاش ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻌﻠﻖ آن ﺑﻪ وﻓﺎﯾﯽ
ﺣﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻦ ﺳﺮّاج رﺳﺎﻟﻪای در ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﮑﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد؛ وﻓﺎﯾﯽ در رﺳﺎﻟﻪاش ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﮏﺗﮏ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺎﺷﮑﻮه را ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﺑﯿﺎن
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎً اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﺑﻮد .ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎه از اﯾﻦ اﺛﺮ اﺑﻦ ﺳﺮّاج در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﻬﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل درﺑﺎرۀ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺎت
ﺧﻮارزﻣﯽ و ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺪرج ﮐﺮدن ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی اﺳﻄﺮﻻب ،و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی از
اﯾﻦ ﺟﺪولﻫﺎ ﺳﻮق داد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻨﺒﮥ ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮی از اﺑﺰارﺳﺎزی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .از
اﯾﻦ رو ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺟﺪولﻫﺎی اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎم دادم ،ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ ،و
ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮی را در ﺟﺪولﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﺟﺪولﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺳﻮم و ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﻟﻮﯾﺲ ژاﻧﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺟﻠﺐ ﮐﺮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در آﺛﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ :ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﻫﺠﺪﻫﻢ را
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .دوﺳﺘﻢ ،ارﺷﯽ واﻟﺰ در ﻗﺎﻫﺮه ﺑﻪ دﯾﺪﻧﻤﺎن آﻣﺪ و ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻋﻤﻮدی در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد :ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﻣﮑﺎن ﻋﺠﯿﺐ آن در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻫﻔﺪﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ آﺛﺎر ﺟﺪﯾﺪ درﺑﺎرۀ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﮐﺸﻒ اﺻﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن آوﻧﮓ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺠﻢ ﻣﺼﺮی ﻗﺮن دﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ]= ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی[ ،اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ،روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻣﻦ در ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل
اﺧﯿﺮ درﺑﺎرۀ اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺎر ﮐﺮدهام و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪهام ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اِ .وﯾﺪﻣﺎن در دﻫﮥ
 ١٩١٠دو ﺑﺎر ﺑﺮای اﺑﻄﺎل اﯾﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ .ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی وﯾﺪﻣﺎن و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ
ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺗﺤﺮﯾﻒﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ اﯾﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺛﺎر ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﮐﺮدم] .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ[ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ )ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﻮزدﻫﻢ( در اﯾﻦ ﺟﻠﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﮐﻨﻢ )ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(.

۲۹

۳۰

ﻣﻘﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ آن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻫﺮ ﻣﻮرخ ﻋﻠﻮم دوورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ اﺳﻄﻄﺮﻻب ﻣﺴﻄﺢ ررا اﻧﺘﺨﺎب و ﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ .وﻇﯿﯿﻔﮥ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﻣﻮرد ،در ﻣﻘﺎﻟﮥ دووم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺳﺖ .اﺑﺰار ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﺮی ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﺷﺪه اﺳﺖ .دو ﻧﻮﻧﻮﺷﺘﮥ ﮐﻮﺗﺎه درﺑﺎرۀ ﻧﺴﻄﻮﻟﻮسِ اﻓﻓﺴﺎﻧﻪای ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ .در
ﻣﺮا ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن
س ،روح ﺗﺸﻨﮥ ا
ﻣﻠﯽ ﻣﺼﺮ ،دوﺳﺘﻢ دﯾﻤﯿﺘﺮی ﮔﻮﺗﺎس
ﯾﮏ روز اﺳﺘﺨﻮاانﺳﻮز زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ،در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﯽ
ﻋﺮﺑﯽ
ﻄﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﯽ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄ
ﺑﺎره
درﺑﺎرۀ رﯾﺸﮥ واژژۀ »اﺳﻄﺮﻻب« ﻧﻮاﺧﺖ .ﯾﮏ ه
ﺷﺪ
ﻦ ﻧﻮع رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺟﻠﺐ ﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮﺧﻮردم:
و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﯿﺎ ری ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻦ
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﻘﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم ﮔﺮد آﻣﻣﺪهاﻧﺪ.
ت ،دوﺳﺘﻢ آﻟﻦ ﺑﺮﯾﻮ از ﭘﺎرﯾﺲ،
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت
ﻣﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎﯾﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﺑﺮای ﻦ
اﯾﻦ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آننﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﮐﻨﻢ .ﯾﮑﯽ از ﻦ
]اﻫﻞ
ﺻﻔﺎﺋﺢ از اﺑﻮﺟﻌﻔﻔﺮ ﺧﺎزن ﻞ
ﻣﻮارد ،زﯾﺞ ﺻ
ﺧﺮاﺳﺎن ،درﮔﺬﺷﺷﺘﻪ ﺑﯿﻦ  ٣٤٩و ٣٦٠٠ﻗﻤﺮی[ ﺑﻮد،
ﻣﻘﺎﻟﮥ
ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺳﺰاواار ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻓﻮری ﺑﻮد  -ﮥ
ﯾﺎزدﻫﻢ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺑﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و
ﻫﯿﻞ
دوم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﺮﻓﯽ آﺛﺎری از ددﮐﺘﺮ داﻧﻠﺪ ﻞ
دﮐﺘﺮ
درﺑﺎرۀ ﻓﻨﺎوری دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و آﺛﺎری از ﺮ
ﺑﺎرۀ
ﯽ .اﺳﻤﯿﺖ در ۀ
اﻣﯿﻠﯽ ﺳَﻮِﯾﺞ اﺳﻤﻤﯿﺖ و ﻣﺎرﯾﻮن ﺑﯽ
ﻫﻨﺪﺳﮥ دورۀ اﺳﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ررا
ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﺟﺪﯾﺪ درﺑﺎرۀ ﺦ
ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﻋﺮﺑﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺒﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻠﺐ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺨ
ن
ﻼﻣﯽ و ﺑﻪ ﭘﺎداش وﯾﮋۀ
ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣ
اﺳﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد ﯾﮏ
ﮐﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺧﻮﻮاﻧﻨﺪۀ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﻫﺎ ،ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﺮا از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ رﺳﺳﺎﻟﻪ در ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺖ
ﺳﻨﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ از ﻓﻨﺎورری در اﻧﺪﻟﺲ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺠﺒﻢ را از ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮ ﻫﻫﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﻞ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻧﺴﺨﻪای ﻣﻤﺘﺎز ]از ﮐﺘﺎباﻟﺤﯿﻞ[ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺗﻮﻮﭘﻘﺎﭘﯽ ،درﺑﺎرۀ
دوﺑﺎرۀ ﻧﻮد ﺷﮑﻞ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﮑﯽ ﺑﻨﻮﻣﻮﺳﯽ ﻧﻮﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻣﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪهه اﺳﺖ ﻣﺎﺟﺮای ﺧﺧﻮدش را دارد .دِِﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻟﻦ
ﺖ .اﻓﺴﻮس ﮐﻪ
ﯿﻦ و درک دو ﺳﻮﻮﻻ ،ﺑﺮ ﻫﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎﺎ و آﺛﺎرﺷﺎن آﺷﻨﺎﺳﺳﺖ ،روﺷﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮﯾﻮ ،ﻟﻮﯾﺲ ژاﻧﯿﻦ
اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،و
ﯽ
ﺑﺴﯿﺎری درﺑﺎرۀ اﺑﺰارﺳﺎﺎزی دورۀ
ی
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﺷﺎن درﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻨﻮﻮز ﻣﻄﺎﻟﺐ
درآﻣﺪ ﺷﺨﺼﯽ( ﺑﺮای ﮔﺎم ﻧﻬﺎدن در
ﺟﯿﺤﺎً دارای ﺪ
اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ داﻧﺸﻤﻨﺪاان ﺟﻮانﺗﺮ )ﺗﺮﺟﯿ
ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺪ ،م

ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮﺗﺎن ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر ﮐﺘﺎب اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ دﯾﻮﯾﺪ آ .ﮐﯿﻨﮓ
اﺳﺖ ﮐﻪ آن را اﻧﺘﺸﺎرات »اﺷﮕﯿﺖ« در ﺷﻤﺎرۀ  CS253از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ وارﯾﻮروم در ﺳﺎل  ١٩٨٧در ﻟﻨﺪن ﭼﺎپ ﮐﺮده
اﺳﺖ .دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ اﻫﻞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻣﻘﯿﻢ آﻟﻤﺎن اﺳﺖ و ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎرۀ
ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب او ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻬﺖ و ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﮑﻪ در ﺳﺎل
) ١٣٧٩دورۀ ﻫﺸﺘﻢ( ﺑﺮﻧﺪۀ ﺟﺎﯾﺰۀ ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺷﺪ ١.او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﺴﺖ و
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ در ﻣﺮداد  /١٣٩٢ﺟﻮﻻی  ٢٠١٣در ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﭘﺎس آﺛﺎر و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮔﺮاﻧﻘﺪر و ﻓﺮاواﻧﺶ در ﺣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﺟﺎﯾﺰۀ ﮐﻮﯾﺮه ٢را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﮐﺘﺎب اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ،
ﺳﭙﺲ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺠﻠﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ وارﯾﻮروم ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط
٣
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻟﻒ :ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﻠﯿﺎت

 .١اﺑﺰارﺳﺎزی ﻧﺠﻮﻣﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ )ص (٢١ -١
اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎ

 .٢اﺳﻄﺮﻻب ﯾﻤﻨﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮزۀ ﻫﻨﺮ ﻣﺘﺮوﭘﻮﻟﯿﺘﻦ ﻧﯿﻮﯾﻮرک )ص (١٢٢ -٩٩
 .٣ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺳﻄﺮﻻب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ )ص (٨٣ -٤٣
 .٤ﯾﺎدداﺷﺘﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﺴﻄﻮﻟﻮس /ﺑﺴﻄﻮﻟﻮس اﺳﻄﺮﻻﺑﯽ )ص (١٢٠ -١٧٧
 .٥ﻧﺴﻄﻮﻟﻮس ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﻄﺮﻻﺑﯽ )ص (٣٤٣ -٣٤٢
 .٦اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻻﺋﻤﻪ )ص (١٩٨ -١٨٨
 .١ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺧﺎﻧﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻗﺒﻠﻪﯾﺎﺑﯽ در اﺳﻼم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﮥ .(٦
2. Koyrée

 .٣ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وﺑﮕﺎه اﻧﺘﺸﺎرات اﺷﮕﯿﺖ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ  www.ashgate.comﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻔﺘﺨﺮم از ﻣﺆﺳﺴﮥ اﺳﻤﯿﺘﺴﻮﻧﯿَﻦ ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻗﺎﻫﺮه و ﺑﻨﯿﺎد ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻠﯽ در واﺷﻨﮕﺘﻦ ،ﺑﺎﺑﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺘﺸﺎن از ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﻨﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،از ﻣﻮزهﻫﺎ و
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﮋوﻫﺶ در آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت
ژوﺋﯿﮥ ١٩٨٦
ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ

۳۱

اﺳﻄﺮﻻب و رﺑﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ

 .٧ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻬﻦ اﺳﻄﺮﻻب ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و رﯾﺸﮥ واژۀ »ﺷﮑﺎزﯾﻪ« در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ
ﻋﻠﻤﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ )ص (٢٥٧ -٢٤٤
 .٨اﺳﻄﺮﻻب ﻋﻠﯽ وداﻋﯽ )ص (٣ -١
 .٩اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ اﺑﻦ ﺳﺮّاج :ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻣﺨﺘﺼﺮ )ص (٣ -١
 .١٠ﯾﮏ راﯾﺎﻧﮥ دﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻞّ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺠﻮم
ﮐﺮوی :رﺑﻊ ﺷﮑﺎزﯾﻪ از ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎردﯾﻨﯽ
)ص (٢٤٢ -٢١٩
ﯾﮏ اﺳﻄﺮﻻب ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف

 .١١روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ زﯾﺞ ﺻﻔﺎﺋﺢ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ
ﺧﺎزن )(١١٧ -١٠٥
۳۲

ﺻﻨﺪوقﻫﺎ و ﻗﻄﺐﻧﻤﺎﻫﺎ

 .١٢ﺻﻨﺪوقاﻟﯿﻮاﻗﯿﺖ اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ :ﯾﮏ
»ﺻﻨﺪوق« ﻧﺠﻮﻣﯽ )ص (٢٥٦ -١٨٧
 .١٣ﯾﮏ اﺑﺰار ﻧﺠﻮﻣﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ :ﻣﺮوری
ﺑﺮ رﺳﺎﻟﮥ داﯾﺮۀ ﻣﻌﺪل از ﺳﯿﺪی ﻋﻠﯽ رﺋﯿﺲ،
ﭘﮋوﻫﺶ داﺑﻠﯿﻮ .ﺑﺮاﯾﺲ ،ﺳﯽ .اﯾﻤﺒﺮ و ر.
ﻟﻮرچ )ص (٥٣ -٥١
 .١٤ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ )ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ص (٣٧٨ -٣٧٣
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ

 .١٥ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ از اﻧﺪﻟﺲ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ )ص (٣٩٢ -٣٥٨
 .١٦ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن ﻗﺎﻫﺮه )ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ص (٣٥٧ -٣٣١
 .١٧ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ دﯾﻮار ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺪرﺳﮥ ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺎﯾﺘﺒﺎی اورﺷﻠﯿﻢ )ص (٢١ -١٦
 .١٨ﺳﺎﻋﺘﯽ آﻓﺘﺎﺑﯽ در ﺗﻮﻧﺲ از ﻗﺮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )ص (٢٠٢ -١٨٧
اﺑﺰارﻫﺎ و اﺧﺘﺮاعﻫﺎی دﯾﮕﺮ

 .١٩اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ و آوﻧﮓ :ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺧﻄﺎﻫﺎ )ص (٥٠ -٤٨
 .٢٠اﺧﺘﺮاعﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ :ﻣﺮوری ﺑﺮ ﮐﺘﺎب داﻧﺶ اﺧﺘﺮاعﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺑﺘﮑﺎری ﺗﺄﻟﯿﻒ د .ر.
ﻫﯿﻞ )ص (٢٨٩ -٢٨٤
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 .٢١ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﺑﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ :ﻣﺮوری ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﺑﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ
د .ر .ﻫﯿﻞ )ص (٢٩٧ -٢٩٥
 .٢٢ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ :ﻣﺮوری ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﮏ اﺑﺰار ﻏﯿﺐﮔﻮﯾﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺗﺄﻟﯿﻒ ای .ﺳﻮﯾﺞ اﺳﻤﯿﺖ و م .ب .اﺳﻤﯿﺖ )ص (٤٣ -٤٢

۳۳

ب :دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ وارﯾﻮروم
 .١ﻧﺠﻮم و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،دﯾﻮﯾﺪ آ .ﮐﯿﻨﮓ ،ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮﻫﺎن وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﮔﻮﺗﻪ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ

.٢٠١٢
 .٢اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم و ﺟﺎدو از ﺟﻬﺎن ﻻﺗﯿﻨﯽ و دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﻧﻮزاﯾﯽ ،ﭘﺎﺋﻮﻻ زاﻣﺒﻠﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻠﻮراﻧﺲ ،اوت
.٢٠١٢
 .٣ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ،آﻧﺪره ﮐﺎﻧﯿﻨﮕﻬﺎم ،داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ،ژوﺋﻦ .٢٠١٢
 .٤اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎﯾﯽ از اروﭘﺎی ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،دﯾﻮﯾﺪ آ .ﮐﯿﻨﮓ ،ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮﻫﺎن وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﮔﻮﺗﻪ،
ژوﺋﯿﮥ .٢٠١١
 .٥از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﭼﺎرﻟﺰ ﺑﺮﻧﺖ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ وارﺑﻮرگ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻨﺪن ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ .٢٠٠٩
 .٦ﻻﺗﯿﻦﻫﺎ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن :روﯾﺎروﯾﯽﻫﺎﯾﯽ در ﺷﺮق ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ،ﺳﺪهﻫﺎی دﻫﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی،
دﯾﻮﯾﺪ ژاﮐﻮﺑﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﺒﺮی اورﺷﻠﯿﻢ ،ژوﺋﻦ .٢٠٠٩

۳۴

 .٧ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی در ﺑﯿﺰاﻧﺲ ،اﯾﺮان ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و آﻏﺎز دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،آﻧﺘﻮﻧﯽ ﮐﺎﺗﻠﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ،
ﻓﻮرﯾﮥ .٢٠٠٩
 .٨ﻧﺠﻮم و اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم در اﻧﺪﻟﺲ و ﻣﻐﺮب ،ﺧﻮﻟﯿﻮ ﺳﺎﻣﺴﻮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎرﺳﻠﻮن ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ .٢٠٠٧
 .٩ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم و ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﯽ .ل .ﻣﺎﻧﮑﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺳِﻮﯾﻞ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ .٢٠٠٦
 .١٠اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮش ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﻻﺗﯿﻨﯽ ،ﺟﻮﻟﺰ ﺟﺎﻧﺴﻨﺰ ،داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻟﻮون ،ﻣﺎرس .٢٠٠٦
 .١١ﻋﻠﻢ در ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻋﺒﺮی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔَﺪ ﻓﺮوﯾﺪﻧﺘﺎل ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
ﻓﻮرﯾﮥ .٢٠٠٥
 .١٢ﺳﺘﺎرهﻫﺎ و اﻋﺪاد ،ﭘﺎول ﮐﻮﻧﯿﭻ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻮدوﯾﮏ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﯿﻠﯿﺎن ﻣﻮﻧﯿﺦ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .٢٠٠٧
 .١٣ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺠﻮم رﯾﺎﺿﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،رﯾﻤﻮﻧﺪ ﻣﺮﺳﯿﻪ ،اوت .٢٠٠٤
 .١٤ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوری و ﯾﺎدﮔﯿﺮی در اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،اﮐﻤﻞاﻟﺪﯾﻦ اﺣﺴﺎن اوﻏﻠﻮ ،اﯾﺮﺳﯿﮑﺎ ،ﻓﻮرﯾﮥ .٢٠٠٤
 .١٥اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎی دورۀ ﻧﻮزاﯾﯽ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آنﻫﺎ ،ﺟﺮارد ﻟﻮ ﺗﺮﻧﺮ ،ﻣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد ،ژوﺋﯿﮥ
.٢٠٠٣
 .١٦ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ رﯾﺎﺿﯿﺎت اواﯾﻞ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻨﺴﻮ ﻓﻮﻟﮑﺮﺗﺲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﻧﯿﺦ ،ﻣﻪ .٢٠٠٣
 .١٧ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﻓﻨﺎوری دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،دوﻧﺎﻟﺪ ر .ﻫﯿﻞ ،ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮﻫﺎن وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﮔﻮﺗﻪ،
دﺳﺎﻣﺒﺮ .١٩٩٨
 .١٨ﻧﺠﻮم و اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ادوارد اس .ﮐﻨﺪی ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺎرس .١٩٩٨
 .١٩ﻧﺠﻮم و ﮐﺸﺎورزی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮥ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﯾﻤﻦ ،داﻧﯿﻞ ﻣﺎرﺗﯿﻦ وارﯾﺴﮑﻮ ،داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﻮﻓﺴﺘﺮا ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .١٩٩٧
 .٢٠ﺟﺎدو و ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﺎرﻟﺰ ﺑﺮﻧﺖ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ وارﺑﻮرگ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ .١٩٩٦
 .٢١ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،رﯾﭽﺎرد ﻟﻮرچ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﻧﯿﺦ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ .١٩٩٥
 .٢٢ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻧﺠﻮم و ﻣﻨﻄﻖ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺻﺒﺮَه ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد ،ژاﻧﻮﯾﮥ .١٩٩٤
 .٢٣ﻧﺠﻮم در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﻼم ،دﯾﻮﯾﺪ آ .ﮐﯿﻨﮓ ،ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮﻫﺎن وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﮔﻮﺗﻪ ،اﮐﺘﺒﺮ .١٩٩٣
 .٢٤ﻧﺠﻮم رﯾﺎﺿﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،دﯾﻮﯾﺪ آ .ﮐﯿﻨﮓ ،ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮﻫﺎن وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﮔﻮﺗﻪ ،ژوﺋﻦ .١٩٨٦
 .٢٥ﻧﻈﺮﯾﻪ و رﺻﺪ در ﻧﺠﻮم ﺑﺎﺳﺘﺎن و دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮﻧﺎرد ر .ﮔﻠﺪﺷﺘﺎﯾﻦ ،داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺘﺴﺒﻮرگ ،ژوﺋﻦ .١٩٨٥
 .٢٦ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﭘﺰﺷﮑﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎﮐﺲ ﻣِﯿِﺮﻫُﻒ ،ژوﺋﻦ .١٩٨٤

