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د: واکنشج ّ         اذبۀ تجد  ها در برابر         

 در ایران و ژاپن» نجوم جدید«
  ١یوئیچ ایساهایا

  ٢ترجمۀ پویان رضوان

  مقدمۀ مترجم

شارات  تامبر  ٣»کمبریج اسکالرز«ان رجمه، تاریخ و م کتابی با عنوان ۲۰۱۳در س

ژوهشهنر: افق اهای شاخه های نو در  سانی مربوط به آس در  ٤های مختلف علوم ا

شر کرده است. این کتاب، شامل گزیده ۲۲۱ هایی است که در ای از مقالهصفحه من

س۲۰۱۱اکتبر سال  شگاه توکیو (ژاپن)، در لیون فرا اند. ه عرضه شدهم، با حمایت دا

رگزیده شده مقاله رای چاپ در این مجموعه  رین مقاله هایی که  ر های عرضه اند، 

ژوهش شاخه رجمه و  شده دربارۀ  ند و به مباحث  سانی هس های مختلف علوم ا

ای تطبیقی مطالعات بین فرهنگی، تاریخ اجتماعی و تاریخ هنر، و مطالعات منطقه

رک بین این مقالهشوند. موضوع کمربوط می رش یک روایت لی مش ها گس

داللی جدید از تاریخ ر تاریخ جهانی است. این کتاب، شامل اس را های بومی در 

ها، موزه«، »رجمه و ارتباطات علمی بین فرهنگی«های سه بخش اصلی با عنوان

ر و ساخت هویت ت«، و »تصو س   است.» دین، ایدئولوژی و ج

کتاب را به  ۴۷تا  ۲۷های ت این مجموعه که صفحهدومین مقالۀ بخش نخس

ش«خود اختصاص داده است،  د: واک
 
        جاذبۀ تجد
ّ
ر           را ران » نجوم جدید«ها در  در ا

انۀ عنوان دارد و به ورود نجوم جدید (کیهان ٥»و ژاپن دمرکز) در آس اسی خورش ش

رداخته است. مؤلف این مقاله  ران و ژاپن  آقای یوئیچی قرن نوزدهم میالدی به ا

شان به دلیل ارتباط حوزۀ  شگاه توکیو است. ا ژوهشگر تاریخ علم در دا ساهایا  ا

زدیک دو سال به مطالعاتی ر فراگیری زبان فارسی،  شان با متون فارسی، عالوه 
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ژوهش شگاه تهران،  ژوهشکدۀ تاریخ علم دا ژوهشگر مهمان در  های خود عنوان 

ر با تاریخ و  گرفتند و در این مدت را پی ش ایی هرچه ب رای آش کار زیادی  ش

ررسی چگونگی ورود  ند. از آنجا که  ران، و مطالعۀ منابع فارسی داش فرهنگ ا

اری دارد و با این حال تاکنون به اندازۀ کافی  س ران اهمیت  نجوم جدید به ا

رجمه شده است، در اینجا    گردد.می ای از مقالۀ یادشده تقدیم خوانندگانررسی 

  مقدمۀ مؤلف
ش ژوهش، واک ر این  را ران و ژاپن در  سه » نجوم جدید«های ا انۀ قرن نوزدهم را با هم مقا در آس

رجمه می ر  ژه،  به فارسی و ژاپنی » نجوم جدید«های آثار اروپایی دربارۀ کند. [در این مقاله] به طور و

تکنیم: در فارسی، تمرکز می ر میرزا مسعود (۱۲۳۴م/ ۱۸۱۸( رجمۀ هی  - ۱۲۰۵م/ ۱۸۴۹ - ۱۷۹۱ق) ا

رد کرهق) و در ژاپنی، ۱۲۶۵ ش و شرح مصور جدید: دربارۀ کار را های آسمان و زمین اساس نجوم، و

دمرکز س آن را ۱۷۹۳( راساس نظام خورش ر موتوکی ری وییمی اساس نجومم) (که از این   ١                    ُ   نامیم) ا

 نخس۱۷۳۵-۱۷۹۴(
 
ر تقریبا     م). هر دو ا
ً
رجمه                     های اروپایی به فارسی و ژاپنی دربارۀ ها از زبانین 

ر» نجوم جدید« س ند. هرچند  سۀ هس  متفاوت است، در مقا
 
                       های تاریخی این دو ناحیه با هم کامال
ً
                                  

ر می اهتبین این دو ا ژوهش، با پیچیدگی موجود در  های قابلتوانیم ش توجهی بیابیم. در خالل این 

ژگی خراج و شمول از دل یک ناحیه سر و کار خواهیم داشت. جاذبۀ علم و فناوری جهان هایاس

اری از موارد، صفت  -غربی س در واقع یک پدیدۀ جهانی بود. در  -شود به آن اضافه می» جدید«که در 

ژوهش  ر تاریخی بومی، در هر یک از دو را از نقطه» جاذبۀ تجدد«این  س نظر نجوم، با تمرکز روی 

ررسی خواهیم کرد.ناحیۀ ا   ران و ژاپن 

  تاریخ علم در بستر تاریخ جهان
ژوهش ر تاریخ جهانی متمرکز نبوده است، به احتمال زیاد   

 
                                                      هرچند تاریخ علم لزوما
ً
هایی که در این                      

ه است. سزایی داش ت تاریخ در مقیاس جهانی نقش  علت، این است که با  ٢زمینه انجام شده در ث

توان به شکاف بین تاریخ بومی و جهانی، که کلید مطالعۀ تاریخ جهانی است، پی  ررسی تاریخ علم می

رشمرده می ٣رد. رای علم  ژگی  راین در این جهانی شدن در مفهوم جدید، به عنوان یک و شود، بنا

                                                        
1. Motoki Ryōei 

ش از این، فعالیت٢ رای مطالعۀ تاریخ علم در مقیاس جهانی انجام شده. البته پ  یک شماره از های متعددی 
 
             اند؛ مثال
ً
س         ز (ج  ا

ژه۲۰۱۰، ۱، شمارۀ ۱۰۱ ر  م.) بخش و              ِ                                 دارد. مقالۀ ا لشاکری در این شماره چاپ شده و به » های جهانی علمتاریخ«ای با تمرکز 

ژه با چشم  م.).۲۰۱۰نداز مقالۀ حاضر مرتبط است (الشاکری، اطور و
 ماساشی هاندا آب٣

 
                . مثال
ً
ا را به عنوان چند دنیای دریایی در نظر گرفته که هیچ یک از آنها منطقه      ه و یا مشابه های آس س ای 

ست، بلکه واحد جغرافیایی س الی است که به بیرون راه دارد. او با این فرض می های سخت بین ملل ندیخواهد مرزب                                  ّ                                              دیگری ن

رکیب کند (هاندا،  رخوردهای بین فرهنگی را با هم  شکند و تمامی  توانیم چنین ) از این رو می۳م. آ، ص ۲۰۰۹مختلف را 

← 



 

  

٧۴ 

اسایی، نمی رای بومی کردن علم، صفتبازش  نمیتوانیم 
 
    هایی را به مفهوم آن بیفزاییم، یعنی مثال
ً
انیم تو                                      

دانیم که حتی هم اکنون جریاندر عین حال، به خوبی می ١».اسالمی«یا علم » اروپایی«بگوییم علم 

جهانی شدن «خواهیم به این نکته توجه کنیم که  های فکری مختلفی در جهان وجود دارند. وقتی می

یم، و علم (یا تمرکز کن» بومی بودن علم«چگونه تحت این چندگانگی به وجود آمد، باید روی » علم

رای چنین رویکردی، می ر اجتماعی هر ناحیه مطالعه شوند.  س توانیم به علومی توجه  علوم) باید در 

  کنیم که صفت
 
 هایی به آنها اضافه شده است: مثال
ً
رانی«                                ر «وقتی از  ٢و ... .» علوم ژاپنی«، »علوم ا س

ش کنیم، منظورمان عوامل علمی مهم در یک صحبت می» اجتماعی جامعۀ مشخص، و چگونگی واک

راین توجه به علم (یا علوم) در  یک جامعه در رویارویی با علم دیگری است که با آن بیگانه است. بنا

رهای بومی و دینی، به منظور طرح چشم   اندازی جدید در مطالعۀ تاریخ جهانی، مهم است. س

 ما نمی
 
       اوال
ً
ژه علم به –به خودی خود » علم«هوم پوشی کنیم که مفتوانیم از این واقعیت چشم    و

زدیکی با مفهوم  -جدید ، که توسط »اروپا«ر یک مبنای نظری مشخص متکی است. این مفهوم، پیوند 

فکران شمال غرب اروپا در قرن نوزدهم ساخته شد، دارد. در آن زمان، تمامی ارزش ت، تا روش های مث

ست تصور شود، به آنجا که می ری،  -شدت داده میس» اروپا«توا را شرفت، دموکراسی، آزادی،   پ
 
                                  مثال
ً
   

سم، و جهانی شدن؛ البته  که مفاهیم گوناگون و » اروپا«هم یکی از این عناصر بود. » علم«سکوالر

ش را در کنار  ر داشت، هوی ا«، »زمینمشرق«عجیب و غریبی را در  ، که در »جهان اسالم«و » آس

م، ص ۲۰۱۰م؛ ۲۰۰۷شد روشن کرد (هاندا، قلمداد می» اروپا«مقابله با های منفی در رگیرندۀ ارزش

۶-۷    .( 
دالل،  یجه، » علم جدید«با این اس  در اروپا زاده شد و در ن

 
                              لزوما
ً
» علم جدید«مترادف » علم غربی«     

(گرنت  داللی حتی تا عصر حاضر نیز امتداد یافته است  [۱۹۹۷شد. چنین اس م] ۱۹۹۳م؛ هاف 

ای است که در آن، نواحی دیگر با نوعی جاذبه، به علم جدید/ این معنی، عصر جدید دوره م). در۲۰۰۳

  غربی در اروپا جذب شدند.

شود، تجدید نظر در این قبیل های مهم مطالعاتی که دربارۀ تاریخ جهانی انجام میاما یکی از وظیفه

                                                        →  
ر نظام شک سهم مهمی در توضیح های مالی، نیز بی ژوهشی را با تحلیل علوم هدایت کنیم. مطالعات کرونو آکینوبو، با تمرکز 

ه است (کورودا، چنین شکافی    م.).   ۲۰۰۳در مقیاس جهانی داش

ده است مبحث ١ ش در » ای غربیعلم به عنوان پدیده«. رشدی راشد، مورخ ریاضیات دورۀ اسالمی، کوش را از طریق مطالعا

سط دهد (راشد،  ر اساس منابع دورۀ اسالمی    م).۱۹۹۴زمینۀ جبر 

ای است و تاریخ علم نیز سراسر تاریخ، منطقه«قاطعیت اظهار کرده است:  . عبدالحمید صبره، مورخ علم دورۀ اسالمی، با٢

ست. هیچ تاریخ علمی نمی ثنا ن ه باشد که به یک حادثۀ بومی و یا سلسله اس ای از این حوادث مربوط تواند وجود داش

را حوادث تاریخی منطقه نباشد ر خود مطالعه شود، ز س ند (صبره، ای ... سراسر تاریخ علم باید در   - ۶۵۴م.، ص ۱۹۹۶هس

۶۵۵.(  
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نگ  روایت دست آمده ای از نتایج بهمجموعه م).۲۰۱۰م؛ هاندا ۲۰۰۳های تاریخی اروپا محور است (من

ژه در تاریخ اقتصادبه -دربارۀ تاریخ جهانی شان داده است که تازگی واقعی نبودن چشم به -و اندازی را 

 در آن زمان علم ر اساس آن، اروپا در صدر بوده و در حدود قرن هفدهم، که به نظر می
 
                رسد حدودا
ً
         

وجود آمده است، جهان را به سمتی رهبری کرده که هیچ ناحیۀ های یادشده به جدید/ غربی در زمینه

زدیک نبوده است (فرنک،  ز، ۱۹۹۸دیگری به آن  ررسی ۲۰۰۰م؛ پامرا م). با این اوضاع، همچنین به 

ر اساس نتایج جدید به »علم جدید«دوبارۀ مفهوم  ژوهش ،  های انجام شده در تاریخ علم دست آمده از 

توجه » علم غربی«نوان یک فرض مقدماتی، باید به نوعی کشش/ جاذبۀ به اصطالح نیز نیازمندیم. به ع

 
 
ند به کار رفته است؛ در این فرض لزوما  کنیم که در نواحی دیگری که از مرکز این علم فاصله داش
ً
                                                                                        

ای آیند. علم اروپایی چه اهمیت/ جاذبهشمار میبه» مناطق دیگر«هایی از جغرافیای اروپا جزء بخش

ررسی را ر هر یک از این نواحی  س رسش، باید علم را در  رای پاسخ به این  ی نواحی دیگر داشت؟ 

رجمه ین  سۀ نخس جوی پاسخ مسائل کنیم. مقا های یادشده از آثار اروپایی به فارسی و ژاپنی در جس

  یادشده راهگشا خواهد بود.

  چیست؟» نجوم جدید«
ش از این که به جزئیات بحث بپردازی را معنی کنیم. در مجموع، نجوم جدید، » نجوم جدید«م، باید پ

راهه (به چیزی مربوط می اوردهای تیکو  ر اساس دس س کپلر (۱۶۰۱-۱۵۴۶شود که   - ۱۵۷۱م) و یوها

دمرکز توسط   م)  به۱۶۳۰ رش یافت. ساخت یک مدل جامع آسمانی خورش وجود آمد و در اروپا گس

رنیک ( من م) نقطۀ عطف۱۵۴۳-۱۴۷۳کو ش علم جدید، در معنای یادشده، رقم زد (وس ی را در پیدا

شمندان ۳۳۱-۳۲۵م، ص ۲۰۰۳م؛ هاف ۱۹۹۰ ژه متخصصان به -). اما تعدادی از دا نجوم «و

ر بخشی از تاریخ گم -١»عربی رنیک تا چه اندازه   دریافتیم کو
 
یجه اخیرا                                   شده را کاوش کردند و در ن
ً
                                  

گان خود در دو اوردهای گذش  م).۲۰۰۷رۀ اسالمی تکیه کرده است (صلیبا، دس
رنیک از طبیعیات ارسطویی پیروی می اش کرد که در آن مکانیک آسمانی از نظیر زمینیدر واقع کو

د. هر مدار، که  ه باش ین فلک، اجرام آسمانی مجاز بودند فقط حرکت دورانی داش ز بود. در نخس متما

اره ست بین فیزیکی داشت؛ به این معنا که هیچ چیزی نمی شد، ماهیتها را شامل مییکی از س توا

                                                        
» علم عربی (یا اسالمی)«کنیم؛ اصطالح تعریف می» علم عربی«را از طریق تعدیل تعریف صبره از » نجوم عربی«. در اینجا ١

م میالدی تا آغاز عصر جدید، و از لحاظ مکانی در به معنی فعالیت های علمی افرادی است که از لحاظ زمانی، از قرن هش

ان تا دریای خزر مینهپه س د و از جنوب عر رۀ ایبری و شمال افریقا تا درۀ س ه جز ند ای از ش س این منطقه در مدت  –ز

ر مناطق آن به زیادی از بازۀ زمانی یادشده با چیزی که ما آن را تمدن اسالمی می ش یجۀ آثار ساکنان ب ده شده بود، و ن نامیم پوش

را به کار » خط عربی«عبارت » زبان عربی«خواهیم به جای ). در اینجا، می۶۵۵م، ص ۱۹۹۶ره، شد (صبزبان عربی بیان می

را دیگر زبان ه میریم، ز رکی -شدندهایی که با الفبای عربی نوش رش این نوع نجوم  - مانند فارسی و  نیز نقش مهمی در گس

رجمه، اصطالح    م].-ریم. را به کار می» نجوم دورۀ اسالمی«دارند. [در 
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شان دادن حرکت رای ساخت مدل خود به منظور  رنیک  ر این، کو های مدارها حرکت کند. افزون 

فاده کرد که آن را نصیرالدین طوسی ( زار فنی (به نام جفت طوسی) اس  - ۱۲۰۱اجرام آسمانی، از یک ا

شمند ۶۷۲ -۵۹۸م/ ۱۲۷۴ ران، ابداع کرده بود ق)، دا زدهم/ هفتم فعال در فالت ا مسلمان سدۀ س

 - ۷۰۴م/ ۱۳۷۵ - ۱۳۰۴توانیم اشاره کنیم که مدل ابن شاطر (م). به این واقعیت نیز می۱۹۶۶  ِ ِ    (ک ن دی، 

ز، ۷۷۷ ر رنیک است (را رای توضیح حرکت ماه مطابق با مدل کو ). حتی علی قوشچی ۱۹۵۷ق) 

انبول رفت، ضمن  ق)،۸۷۸ -۸۰۵م/ ۱۴۷۴ -۱۴۰۳( منجم مسلمان مهاجری که از سمرقند به اس

ر ۲۰۰۱رهاسازی نجوم از فیزیک طبیعی، به امکان حرکت زمین اشاره کرده است (رجب،  راین،  م). بنا

 تمام  ای از مطالعات جدید مورخان نجوم دورۀ اسالمی، میاساس مجموعه
 
یجه گرفت که تقریبا       توان ن
ً
                         

رای درک ن رنیک از جنبهمطالب الزم   ١وجود داشت.» شدهاسالمی«های فنی و نظری، در جهان ظریۀ کو

نی در نیمۀ دوم سدۀ هجدهم/ دوازدهم رساله دمرکز ای فارسی دربارۀ کیهانابوطالب حس اسی خورش ش

ان نوشت. گرچه او شاید از طریق اروپاییانی که به هند رفته بودند مطالبی دربارۀ  در هندوس

اسی کیهان دالل ش رای دفاع از این کیهانجدید فراگرفت، اس ش  داللها اسی، متفاوت با اس های ش

دمرکز (هرچند  ا بود، درک مدل آسمانی خورش رنیک است. چون ابوطالب با نجوم دورۀ اسالمی آش کو

رنیک نامناسب است) رای مدل کو شی که دربارۀ نجوم دورۀ اسالمی اندوخ ٢این عنوان،  ته از طریق دا

رای او غیرممکن نبود (معصومی همدانی).   بود، 

ر رفت. او رصدهایی از دنباله راهه از مرزهای طبیعیات ارسطویی فرا اوردهای تیکو  داری که اما دس

ای است که دار پدیدهم نمایان شد انجام داد و ثابت کرد که ظهور و ناپدید شدن این دنباله۱۵۷۷در 

رقمر، یعنی ج ر اساس مفاهیم طبیعیات، اجرام آسمانی در آنجا حالت پایدار و خارج از فلک ز ایی که 

ر خود را حفظ می راین رصدهای او مانند توفانی طبیعیات ارسطویی را کنند، رخ می تغییرناپذ دهد. بنا

 کپلر، شاگرد تیکو، قوانین سه
 
ران کرد. بعدا                             و
ً
ت کرد                 ر اساس رصدهای فراوانی که تیکو ث ه گانۀ خود را (

رخالف طبیعیات که  بود) مطرح کرد که در آنها کیهان دمرکز یک فرض مقدماتی بود، و  اسی خورش ش

اره ر مجاز بود، س د نۀ چنین در آن فقط حرکت مس ش ند. پ ها، از جمله زمین، مدار بیضی شکل داش

                                                        
 « . . . ) توسط مارشال هادسون ابداع شد، که این عبارت را چنین معنی کرده است: Islamicateشده (. عبارت اسالمی١

 
قیما  مس
ً
       

رکیبی اجتماعی و فرهنگی گفته می      ِ                          به خود  دین، یعنی اسالم، مربوط نمی شود که به طور تاریخی همراه با اسالم و شود، بلکه به 

).  ۵۹، ص ۱م.، ج ۱۹۷۴(هادسون، »            ِ                                                      در میان خود  مسلمانان و هم حتی در میان غیر مسلمانان، شکل گرفته استمسلمانان، هم 

ه شمندانی که در این نواحی آثار نجومی نوش راین نمیاند غیر مسلمان بودهتعدادی از دا ژگیاند، بنا های نجوم دورۀ توانیم و

 با اسالم تعریف کنیم. ب
 
                      اسالمی را لزوما
ً
راین در این متن،                ّ          مرج ح است.   » اسالمی«ر » اسالمی شده«نا     

ست نظریۀ خود را ٢ رنیک، نتوا  از نظریۀ » صورت فیزیکیبه«. کو
 
راین نظریۀ او لزوما وار کند، بنا           ر یک اصل اساسی اس
ً
                                                   

ر نبود. با این حال ارزش کار او در این بود که مدلی جایگزین را  ر شعرضه  میبطلمیوس در زمان خودش  نی کرد، که در پ ب

رنیکی«های اجرام آسمانی دقتی مانند مدل بطلمیوس داشت. حرکت رنیک، بلکه توسط اخالف » انقالب کو نه توسط خود کو

  م).   ۱۹۹۳دست آمد (تاکاهاشی، وی که نجوم جدید را بنا کردند، به
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جو کنیم. مردم مناطق دیگر ابتکاری را فقط می فقط از طریق توانیم در مناطق خاصی از اروپا جس

اشخاص یا آثار مربوط به آن مناطق از این ابتکارها با خبر بودند. این نجوم اروپایی چیزی است که ما 

ژوهش، به چگونگی انتقال نجوم جدید به مناطق دیگر از طریق می» نجوم جدید«آن را  نامیم. در این 

رداخت.   رجمه خواهیم 

  های فارس و ژاپنمقایسۀ نخستین ترجمه
ر جهانی اشاره، و در بخش س را تعریف » نجوم جدید«های قبل، به اهمیت توجه به تاریخ علم در یک 

ران رگزیدن ا ررسی انتقال نجوم  ١کردیم. اکنون به دالیل  سه در  و ژاپن به عنوان دو مورد قابل مقا

   ردازیم. جدید می

اهت ه هایی است که بین داها و تفاوتاین دالیل مربوط به ش ش نجوم در این دو ناحیه وجود داش

زدهم، دست  انۀ قرن نوزدهم/ س  مختلفی را طی کردند تا اینکه در آس
 
رهای کامال                                                                است. این دو ناحیه مس
ً
                              

ران، چنان زدیک شدند. ا ش نجوم، به هم  شده بود  دانیم، بخشی از جهان اسالمیکه میکم از لحاظ دا

رای مقاص ش نجوم، هم  اقانه فرا گرفته میکه در آن، دا رای مقاصد سلطنتی، مش شد. د دینی و هم 

اره رای توضیح حرکت اجرام آسمانی، از رهیافتس اسان  فاده میش کردند های هندسی یا مثلثاتی اس

ر از نجوم چینی بود، که مهم۱۹۹۸(صلیبا،  رین وظیفۀ آن اعمال م). از سوی دیگر، نجوم ژاپنی متأ

رخالف نجوم دورۀ اصالحاتی در نجوم  رای تدوین تقویمی با هدف مشروعیت دادن به پادشاهان بود. 

شد؛ بلکه رهیافت آن تجربی و جبری بود اسالمی، در نجوم چینی هیچ مدل هندسی ای ساخته 

زلف،   به ۲۰۰۹(مار
 
راین، در این مناطق آثار نجومی لزوما     م). بنا
ً
ه می» های فرهنگی زبان«                                            شدند که نوش

رت ران و ژاپن، علوم غربی به زبانبه  های بومی، یعنی فارسی و ژاپنی،  ب عربی و چینی بودند. اما در ا

رجمۀ علوم غربی از زبانرجمه می انۀ قرن نوزدهم، این دو ناحیه   در آس
 
                                                           شد. دقیقا
ً
های اروپایی را          

  شروع کردند.

رجمه ین  سۀ نخس اهتدر خالل مقا ر را میهای ها به فارسی و ژاپنی، ش ار مهمند:ز س  یابیم که 

                                                        
ران«. نخست، باید به این موضوع پیچیده بپردازیم که چه قلمروی ١ شکیل می» ا دهد؟ رودی متی، متخصص تاریخ سلسلۀ را 

رداخته است: ۱۱۳۵ -۹۰۷م./ ۱۷۲۲ -۱۵۰۱صفویه ( ای که در اوائل سدۀ دورۀ صفویه، سلسله«ق.)، به این شکل به موضوع 

ران جدید به ران مسلط شد، اغلب به عنوان آغاز تاریخ ا ر ا زدهم/ دهم   دولتی که صفویان رود، به طوری که دقی شمار میشا
 
                 قا
ً
  

ش دولت ران محسوب می -شکیل دادند، به عنوان آغاز پیدا رای اینکه یک دولتملت ا ران صفوی  ملت جدید  - شود. ا

ند و  شکیل چنین دولتی] داش محسوب شود، زود هنگام است ... اما این درست است که صفویان سهم اساسی زیادی [در 

اسی واحد متحد کردند و قبایل  های مختلفمیراث آنان به صورت  ران را تحت یک سلطۀ س باقی ماند. آنان بخش اعظم ا

ن که منبع درآمدشان کشاورزی و تجارت بود تبدیل کردند. از همه مهم ش ن را به جوامع یکجا ش ر اینکه صفویان مفهوم چادر

رکیبی از سلطۀ منطقه م/ ای و مشروعیحکومت موروثی را به وجود آوردند که  س ت مذهبی بود و با اصالحاتی تا سدۀ ب

 همانند قلمرو سلسلۀ صفوی بدانیم.۲۰۰۸چهاردهم ادامه یافت (متی، 
 
ران را به عنوان قلمروی تقریبا راین مایلیم ا                                 م.). بنا
ً
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رجمه -۱ ین  انۀ قرن نوزدهم/ نخس  همزمان، در آس
 
                               ها از آثار اروپایی دربارۀ نجوم جدید تقریبا
ً
                                          

زدهم، انجام شده   اند.س

  

رنیکی چنانکه در اساس نجوم (ج . ۱شکل  ت کو  مدل خود   ۵۳، ص۸هی
 
        ِ آ) آمده است. البته این مدل دقیقا
ً
                                

را ست، ز رنیک ن اره شکل یک دنباله اینکه مدار بیضی کو س از وی کشف شد. ها را قطع می دار، مدار س  کند 

رجمهدر هر دو مورد، مترجمان، مقامات دولتی بوده - ۲ یجۀ فعالیت رسمی آنها بوده است.اند و این   ها ن
س بهتر است آنان را زبان -۳ ند،  اس بنامیم.مترجمان در واقع تخصصی در نجوم نداش  ش
شرفتههر دو مورد، این کتابدر  -۴ ش از آنکه آثار نجومی پ رای ای شمرده شوند، کتابها ب هایی 

ند.  مخاطب عام هس
رجمه -۵ ودی خود را از  ا بودند، در هر دو مورد، ناخش فکران بعدی که با نجوم آش های روش

ین اظهار کرده  اند.نخس
تمترجمان هر دو ناحیه، آثار مربوط به نجوم جدید را م -۶ های نجومی خود طالبی خارج از س

ه س  اند. دا
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 هاهای زمان ترجمهدوره
رداخته ران  رش نجوم جدید در ا س با این حال، به ١اند.ژوهشگران کمی به پذ تازگی از طریق پانو

سخه۱۶نوشت ،  پی۶۴ای از کامران ارجمند (ص  مقاله ای خطی از یک رسالۀ نجومی فارسی در )، 

ران پیدا سخه ا تای خطی از شد:   ٢ق).۱۲۶۵ - ۱۲۰۵م/ ۱۸۴۹ -۱۷۹۱تألیف میرزا مسعود ( رجمۀ هی

ه است:   مؤلف در این رساله، به نحوی که در ادامه آمده، به سالی اشاره کرده که رساله را طی آن نوش

  
 اساس نجومروی جلد  .۲شکل 

                                                        
ژوهش١ را۱۳۴۴ -۱۱۹۴م./ ۱۹۲۵ -۱۷۷۹های کمی دربارۀ نجوم دورۀ قاجار (.  ن راه یافته ق.)، یعنی زمانی که نجوم جدید به ا

ژوهش ران کمبریجهای هایی در مجلدات و فصل بود، انجام شده است. جای چنین  رین منابع تاریخ ا ، یکی از قابل اعتماد

ران، خالی است. از زمان تاخت و تاز اعراب  یک فصل، به علم در هر دوره اختصاص یافته است،  - دست کم–رای تاریخ ا

ش از جل ر این، حتی در دوران جدید، این مطلب شود پایان میدی که شامل دورۀ قاجار میاما این روند ناگهان پ یابد. عالوه 

اخته شده است:  رانی، در زمان دارالفنون (یک مؤسسۀ آموزشی جدید) که (در«به رسمیت ش  ۱۲۶۸م./ ۱۸۵۱تمامی منجمان ا

ت بطلمیوسی وفادار بوده رای ابداع یا اعمال تغییر در نجوم نکردنداند، ق.) به دست امیرکبیر ساخته شد، به س » و هیچ تالشی 

 ).     ۳۷۳ش، ص ۱۳۸۴(روحانی، 
هساالر) تهران (به شمارۀ ٢ سخۀ خطی در کتابخانۀ مدرسۀ عالی شهید مطهری (س شود. ما رگ نگهداری می ۷۲) در ۶۱۶. این 

 فهاز همان شماره
 
سخۀ خطی که احتماال ه شده در باالی     صفحات نوش
ً
س کتابخانه آنرست                                           فاده نو ه است، اس ها را نوش

رای راحتی کار، ما آن را کنیم. در واقع در این رساله اشاره می شده است.  تای به عنوان آن  نامیم تا با فهرست می رجمۀ هی

ش   ) هماهنگ باشد.  ۴۳۰- ۴۲۹ش.، ص ۱۳۴۲ژوه، کتابخانه (دا
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ست و دو سال از جلوس میمون همایون ه الی ازل اآلزال ه  ّ ای د - فالامروز که ب
 
ل                ا
ّ
   - 

ه که ... (می تگذرد، نواحی بالد به نحوی آباد گش   )  ۷، ص رجمۀ هی

ست و دومین سال سلطنت فتحعلی ر با سال ب را ر اساس مقدمه، ۱۲۳۴م/ ۱۸۱۸شاه  ق است. 

رجمههمچنین درمی سوی«ای از یک یابیم که این رساله،  تاست (» خالصۀ فرا - ۱۲، ص رجمۀ هی

شده است. )۱۳ ر کیهان ١اما متن اصلی آن تا کنون پیدا  نی  دمرکز است این رساله مب اسی خورش ش

ت( تگانۀ کپلر اختصاص دارد ( ) و بخشی از آن به قوانین سه۱۰۸، ص رجمۀ هی - ۱۱۲، ص رجمۀ هی

ه شده با۱۱۳ ران نوش ش از این رساله دربارۀ نجوم جدید در ا ر جامعی که پ ر ما ). چون هیچ ا شد 

ه س ست، از روی دا یجه میآشکار ن ین رسالۀ جامع دربارۀ های فعلی خود ن ر، نخس گیریم که این ا

ران است.    ٢نجوم جدید در ا

ار معروف است چنانکه  س رجمۀ ژاپنی دربارۀ نجوم جدید،  ین  رجمۀ فارسی، نخس ر خالف 

اری را دربارۀ آن می ژوهش س رجمه کرده و ۱۷۹۴ -۱۷۳۵را موتوکی ریویی ( یابیم. این رسالههای  م) 

رد کرهعنوان آن  ش و شرح مصور جدید: دربارۀ کار را راساس نظام اساس نجوم، و های آسمان و زمین 

دمرکز  ردام: خورش ر اصلی است (آمس رجمۀ هلندی ا رجمه،  فاده در این  سخۀ مورد اس م) ۱۷۷۰است. 

ری از جرج آدامز رجمۀ ا رد کرهعنوان  با ٣که  های جدید آسمان و رسالۀ شرح و توضیح ساختار و کار

اختی ۱، گ۸  م) (موتوکی ریویی، ج۱۷۶۶( ٤زمین ش ) است. ریویی این رساله را در سال ۱ر، مقدمۀ کتا

رجمه کرده است.۱۷۹۳ ٥م 
  

                                                        
شخیص خ. با این حال، سرنخ١ رای  ارههایی   نام س

 
سوی وجود دارد. مثال           الصۀ فرا
ً
د فهرست                            شان به خورش زدیک ب  رت ها به 

ری، زحل و اورانوس (پاالس، سرسشده است: عطارد، زهره، زمین، مریخ،  ت، مش مارس  ۲۸). پاالس در ۱۰۸، ص رجمۀ هی

ش اولبرس کشف شد. این مطلب شاهدی است که اثبات می۱۸۰۲ ه  کند متن         ِ                                                   م. توسط ه ینر س از کشف پاالس نوش اصلی 

  شده است. 

ر ٢ ین ا ست. می» فارسی«. البته، این نخس ر، چندین رسالۀ فارسی در هند، جایی که دربارۀ نجوم جدید ن ش از این ا دانیم پ

(رفت، به کار میزبان فارسی در آن به ژه در دربار گورکانیان  ه شد (انصاری۱۲۷۳ -۹۳۲م./ ۱۸۵۷ -۱۵۲۶و ، ق.) نوش

ه شدهم.). اما رساله۱۹۹۲ تاند به جامعیت هایی که در هند نوش ران در این  رجمۀ هی ر ا ند، و ما به تأثیر علمی هند  س ن

ر خالف این تأثیر در مقدمۀ دوره پی نبرده ر عکس، اثباتی   به آن اشاره خواهیم کرد.       قانون ناصریایم. 
 
                              یافتیم که بعدا
ً
                

3. Gorge Adams 
4. Treatise Describing and Explaining the Construction and Use of New Celestial and Terrestrial Globes 

ر، ریویی کتاب٥ ش از این ا رجمه کرده بود که در آنها به کیهان. در واقع پ رنیکی هایی از زبان هلندی  دمرکز کو اسی خورش ش

 
 
 اشاره شده بود: مثال
ً
ردام، از زمین شرح مصور یک هلندی                   رجمۀ هلندی (آمس اطلس م.) کتاب ۱۷۴۵. اصل این کتاب، 

سوی، تألیف لویی رنار است. این کتاب فقط اشاره۱۷۱۵( دریانوردی و بارزگانی در سرتاسر جهان ای گذرا به م.) به زبان فرا

رنیکی میکیهان دمرکز کو اسی خورش دمرکزکند که به سختی مقدمهش ر نظریۀ خورش شکیل می ای  رنیکی را  ر کو دهد. افزون 

ر دیگری با عنوان  رد کرهاین، ا ش از ۱۷۷۴در سال  های آسمان و زمینکار رجمه شد. اصل هلندی این  اساس نجومم.، پ

ردام ( شده است ۱۶۲۰م.، چاپ نخست: ۱۶۶۰کتاب در آمس رداخته  م.) چاپ شده است. در این کتاب به سهم کپلر نیز 

راین، می۱۷۷-۱۷۴م.، ص ۱۹۶۹ (ناکایاما، رجمۀ ژاپنی در زمینۀ نجوم جدید است. اساس نجومتوانیم بگوییم ). بنا ین   نخس
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  مقامات رسم
ران ( راین هم در ا ین ۱۷۹۳ق) و هم در ژاپن (۱۲۳۴م/ ۱۸۱۸بنا رجمۀ مربوط به نجوم جدید در م)، نخس

ر این، مترجمان هر دو متن، مقامات دولتی آن نواحی بودند. زدهم انجام شد. عالوه  انۀ قرن نوزدهم/ س   آس

دۀ ۱۲۶۶ -۱۲۰۶م/ ۱۸۴۹-۱۷۹۱دربارۀ میرزا مسعود ( س تق)، نو ختانه میرجمۀ هی نیم توا، خوش

ر، میرزا مسعود زبان  ١دست آوریم.اطالعاتی را از طریق شرح حال خودنوشت نوۀ او به راساس این ا

سوی سوی را از مأموران فرا ران، آموخت. اتفاقی که او را  فرا زبان در ارومیه، شهری در شمال غربی ا

رانگیخت این بود: ناپلئون، از طریق یک شخص  سوی  رای امریکایی نامهرای آموختن زبان فرا ای 

اد. هیچ کس نمی۱۲۵۰ -۱۲۱۲م/ ۱۸۳۴ -۱۷۹۷شاه (حک: فتحعلی ست محتوای نامه را ق) فرس توا

ور داد کسانی که با زبان یجه، شاه دس ند جمع  درست بفهمد؛ در ن ایی داش سی آش سوی و انگل های فرا

شوند و کارهای مربوط به روابط خارجی دربار را انجام 

ن مسعود انصاری، دهند (عب - ۱۲، ص۱ ش، ج۱۳۴۹دالحس

ران ۱۳ ). چه این ماجرا درست باشد چه نادرست، این که ا

اوردهای علمی در دورۀ حکومت فتحعلی رای دس شاه پذ

زدی،  ). ۱۰۲ش، ص۱۳۸۸اروپا بوده، قطعی است (گیاهی 

راین می سلی  بنا ین  توانیم بگوییم میرزا مسعود جزو نخس

  اروپایی را در سلسلۀ قاجار آموخت.های  است که زبان

ز در خدمت عباس ش در تبر میرزا  او در آغاز دورۀ فعالی

شاه  ق)، ولیعهد فتحعلی۱۲۴۹- ۱۲۰۴م/ ۱۷۸۹-۱۸۳۳(

س از دورۀ اول جنگ های (مرکز ناحیۀ آذربایجان)، بود. 

) ران و روس  ق) که به ۱۲۲۸ -۱۲۱۸م/ ۱۸۱۳-۱۸۰۴ا

ران انجامید، دربار قاجار اقانه متوجه فناوری  شکست ا مش

ار کسب آن شد. در زمان والیت شرفتۀ اروپا، و خواس پ

ز به لطف موقعیت جغرافیایی و  عهدی عباس میرزا، تبر

اسی شهاش، دروازهاوضاع س راین، اند رای ورود تجلیات جدید در آن دوره شد. بنا های غربی ای 

ه، و بعد توسط سفارت  رکیه و روس س در آذربایجان، وارد شد خانهابتدا از طریق  سه و انگل های فرا

ق یک کتاب نجومی ۱۲۳۴م/ ۱۸۱۸م). در چنین شرایطی بود که میرزا مسعود، در سال ۲۰۱۱، ٢(بوس

رجمه کرد. رای عباس میرزا  سوی،    فرا

                                                        
زرگ خانم نوش١ رۀ شورای کتاب کودک و مشاور دبیر اجرایی                  ِ                  . میرزا مسعود پدر  پدر س هیأت مد فرهنگنامۀ آفرین انصاری (رئ

  ) است.کودکان و نوجوانان
2. Busse 

 )۷۶، ص۴ش، ج۱۳۷۱، بامدادمیرزا مسعود ( .۳شکل 

 



 

  

٨٢ 

دۀ  -م)۱۷۹۴ -۱۷۳۵از سوی دیگر، موتوکی ریویی ( س نیز یکی از افرادی بود که  -اساس نجومنو

سل سوم یک خاندان موروثی در  ش اروپایی را در ژاپن داشت. او به  رسی به دا همان زمان امتیاز دس

از مترجمان شفاهی زبان هلندی در ناکازاکی تعلق داشت. در دورۀ زندگی او، شرکت هلندی هند شرقی 

تنها محل فعالیتای بود که اجازۀ فعالیت تجاری در ناکازاکی را داشت که به عنوان تنها شرکت اروپایی

راین، علوم اروپایی فقط از طریق آثار  های تجاری اروپا با مقامات ژاپنی در آن دوره باقی ماند. بنا

ر در زمینههلندی [به ژاپن منتقل] شد. موتوکی ریویی، در کنار انجام فعالیت های های دیگرش، چند ا

سوی رجمه کرد (ما اظهار کرده  اساس نجومم ب). او در ۲۰۰۹، ٢م؛ هاندا۲۰۰۷، ١نجوم و جغرافی 

رجمه ه است، است که چون هیچ وقت  ر هلندی در ژاپن وجود نداش ای تخصصی از یک ا

ند  د بودند و تمایلی به امتحان کردن آن نداش
 
رجمۀ دقیق مرد نیان او حتی دربارۀ امکان انجام یک  ش                                            پ
ّ
                                                    

رجمه۱۷۳م، ص ۱۹۶۹، ٣(ناکایاما ین  را انجام داد، که » تخصصی«های ). در این شرایط، وی نخس

رای منجمان م یکی از آنها بود. هرچند متن اصلی، رساله۱۷۹۳در  اساس نجومرجمۀ  شرفته  ای پ

رای دریانوردان است، در آن به وضوح به مدارهای بیضی حرفه ست بلکه کتابی درسی  اشاره  شکلای ن

راهه، در آن منعکس شدهشده و رصدهای دنباله راین، میدارها توسط تیکو  توانیم آن را در بین اند. بنا

  آثار مربوط به نجوم جدید جای دهیم.

                                                        
1. Matsui 
2. Haneda 
3. Nakayama 

 )۷۷، ص ۲۰۰۹موتوکی ریویی و همسرش (هونما،  .۴شکل 
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  شناس[مترجمان] در مقام زبان
اهت  تا اینجا به ش

 
 های دو مترجم اشاره کردیم: هر دو از مقامات رسمی بودند، و هر دو، تقریبا
ً
در                                                                      

ر این می رجمه کردند. افزون  زدهم آثاری دربارۀ نجوم جدید  انۀ قرن نوزدهم/ س اهت آس توانیم به ش

ند.   دیگری بین این دو مترجم اشاره کنیم: هیچ یک از آنها در نجوم تخصص نداش

اس میتوانیم بگوییم او را زبانهرچند اطالعات زیادی دربارۀ میرزا مسعود نداریم، می س ش ند. دا

سوی به فارسی، به عنوان عضو اصلی مأموریتی که از آوریل  رجمۀ آثار علمی از فرا س از   ۱۸۲۹وی 

راساس گزارش ۱۲۴۵تا شعبان  ۱۲۴۴م/ شوال ۱۸۳۰تا فوریۀ  اده شد.  د، به پترزبورگ فرس ق طول کش

ه است)، نیکوالس اول، امپراتور وقت  ن آن نقش داش ه (حک. مأموریت (که او نیز در نوش روس

سوی شگفت۱۸۲۵-۱۸۵۵ زده شد (میرزا                                                                                                                م) از مهارت میرزا مسعود در صحبت به زبان فرا

ر امور خارجه در دوران حکومت محمدشاه (حک. ۲۴۱مصطفی افشار، ص  ). او سرانجام به مقام وز

رفیع یافت.۱۲۶۴ - ۱۲۵۰م/ ۱۸۴۸ -۱۸۳۴ شان می ١ق)  های او دهند، فعالیتتا آنجا که منابع موجود 

                                                        
ت داده شده است (درایتی، ١ س ر به میرزا مسعود  ر ز  ):۲۰۶، ص ۱۱ش، ج ۱۳۸۹. چند ا

  ؛تاریخ احوال ولیعهد نایب السلطنه -۱

 ؛ ّ      جر  ثقیل -۲
 .سفرنامۀ میرزا مسعود انصاری به پطرزبورغ -۳

ا .۱نقشۀ  ز و ناکازاگی در اوراس  تبر

ز  تبر
 ناکازاکی



 

  

٨۴ 

ست. همچنین، چنانکه ناکایاما اظها اخته شده ن رجمه، ش ر کرده است، در زمینۀ نجوم، به جز این 

شان نمی ای دهد که او رصدخانهموتوکی ریویی نیز یک منجم اهل کار عملی نبوده است. هیچ شاهدی 

ی می رس  یک زبان نجومی را سر
 
        کرده است. او اساسا
ً
اس باقی ماند و مطالعۀ نجوم کار فرعی او بود                    ش

  ).۱۷۳م، ص ۱۹۶۹(ناکایاما 

  جدیدهای عموم دربارۀ نجوم های کتابترجمه
رجمه، میبه عنوان مهم اهت بین محتوای این دو  توانیم به این نکته اشاره کنیم که در هیچ یک رین ش

رجمه  اشاره هیچ رابطۀ عددی -گمان در هیچ یک از متون اصلیو بی –ها از 
 
رفته است. قبال        ای به کار 
ً
                        

رای دریانوردان بود؛  اساس نجومکردیم که متن اصلی  تمتن اصلی کتابی درسی  نیز کتابی از  رجمۀ هی

رای منجمان حرفه را نه همین دست بوده است: این کتاب  ای نبوده است. این موضوع طبیعی است، ز

ا بود و نه موتوکی ریویی؛ بلکه آنها باید زبان اس نامیده میرزا مسعود به طور تخصصی با نجوم آش ش

راین آنها نمی ند آثار شوند. بنا س شرفتهتوا رجمهنجومی پ شان انتخاب کنند.ری را به عنوان موضوع    ها

  انتقاد توسط روشنفکران بعدی
ا بودند فکران بعدی که با نجوم آش راین، روش ودی  -به طور جالب توجهی، در هر دو مورد -بنا ناخش

رجمه ران، عبدالغفار نجمخود را از این  ق کتابی در ۱۲۸۱م/ ۱۸۶۵الدوله در سال ها اظهار کردند. در ا

ر به دالیلی ۵۹نوشت (ارجمند، ص  قانون ناصریچند جلد دربارۀ نجوم جدید با عنوان  ). هرچند این ا

ی از علم  ر دریافت درس  اولین بار از طریق همین ا
 
شد، معصومی همدانی معتقد است احتماال شر                                                  من
ً
                                         

ران به دست آمده است (معصومی همدانی، ص    آمده است: قانون ناصریدر مقدمۀ ). ۱۲۹جدید در ا

ران شده بود،  -صانها هللا عن الحدثان -چون در ا ه  هنوز کتابی در این علم نوش

رجمه نموده ار مختصر کهنه که قدیم به لغت فارسی  س اند و از جز دو رسالۀ 

)  ... رد  قانون کثرت عبارات غیر مأنوسه و مبهمه، هیچ کس نتوان از آن فائده 

  ).۱۵۴م، ص ۱۹۸۵، ناصری

ار مختصر کهنه«احتمال دارد یکی از  س ت، »دو رسالۀ     ١باشد. رجمۀ هی

                                                        
سخۀ خطی . می١ ش از متن  را صفحات پ سخۀ خطی شان میتوانیم این واقعیت را تأیید کنیم ز تدهد که   در  رجمۀ هی

 
    قبال
ً
   

تشده است (کتابخانۀ علیقلی میرزا  نگهداری می ش از متن اصلی). بیرجمۀ هی علیقلی «گمان منظور از ، صفحۀ سفید پ

را می۱۲۹۷ -۱۲۳۴م./ ۱۸۸۰-۱۸۱۹، علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه (»میرزا س از های کتابخانۀ او، دانیم کتابق.) است ز

سخۀ مورد نظر هم اکنون در آنجا نگهداری می هساالر، جایی که  فرخ، شود، منتقل شده است (همایون مرگش به کتابخانۀ س

ین مؤسسۀ آموزشی جدید در ۱۲۳۶م. (آذر ۱۸۵۷). او در دسامبر ۱۶۷ش.، ص ۱۳۴۷ س دارالفنون، نخس ش.) به عنوان رئ

ران، منصوب شد و عبدالغفار نجم راین نجم قانون ناصریا به تألیف الدوله را ا رغیب کرد. بنا  با این رساله آش
 
                   الدوله قطعا
ً
           

ه  س او، اعتضاد السلطنه آن را در اختیار داش ر دولتی بوده که به یک شاهزاده تقدیم شده، و رئ را این رساله نیز یک ا بوده، ز

← 
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بازخوانی شخصی نجوم صفحۀ عنوان  .۵شکل 

 )۴۷۴م.، ص ۱۹۷۲(هیروز،  الالند
 

رجمۀ  تصمیم به اصالح نظام  ١را به پایان رساند، شوگون اساس نجومدر ژاپن، وقتی موتوکی ریویی 

ینجومی گرفت تا تقویم دقیق س  ِ  ری تدوین کند. این اصالح، اصالح نجومی کا ر (اصالح نجومی د ٢                                       

ی) نامیده می س  ِ             دورۀ کا یجۀ این اصالح،          شود، و در ن

ی در سال  س  ِ          نظام نجومی کا که م ملی شد. چنان۱۷۹۸              

را  ار مهم است، ز س ه است، این تقویم  ناکایاما نوش

ین بار، به طور موفقیتدر آن، ژاپنی رای نخس آمیزی  ها 

های غربی را در یک اصالح نجومی رسمی گیریاندازه

توکی (اعمال ک م) و ۱۸۰۴- ۱۷۶۴ردند. تاکاهاشی یوش

گتومی ( های اصلی م) شخصیت۱۸۱۶- ۱۷۵۶هازاما ش

  این اصالح بودند.

توکی به عنوان تنمونکاتا (منجم  ٣تاکاهاشی یوش

سوی، با  رجمۀ هلندی یک کتاب نجوم فرا رسمی)، 

م) را ۱۸۰۷ -۱۷۳۲( ٤تألیف ژروم الالند نجومعنوان 

ا نبود،  ٥مطالعه کرد. هرچند او زیاد با زبان هلندی آش

شرفتۀ آن قرار گرفت.   تحت تأثیر دقت و محتوای پ
 
                                              فورا
ً
    

رجمۀ یازده جلد با عنوان  یجه، وی با  بازخوانی در ن

، باقی عمر خود را صرف تحلیل نجوم الالندشخصی 

ر، مبنای اصالح نجومی بعدی،  رجای مانده است. این ا ر کرد، که هشت جلد آن تا کنون  محتوای این ا

پو    م قرار گرفت.۱۸۴۴، در سال ٦            ِ   اصالح نجومی ت 

ر کتاب  گ تومی نقدی  رجمۀ  نجوم اساس                   ِ                   همکار او، هازاما ش ه، و در آن به شدت از  موتوکی نوش

  انتقاد کرده است:

ر تحقیق نکرده و فکر می  در مورد مقاد
 
راین اصال ا نبوده، بنا                               کنم موتوکی با نجوم آش
ً
                                           

س من آنها را فقط از طریق توانایی ش زبان هلندی عرضه کرده است.  اش در دا

                                                        →  
  است.    

١ .Shogunate  ر آن کشور حکومت ۱۸۶۷تا  ۱۱۹۲ لقب موروثی دیکتاتورهای نظامی ژاپن از م. که به رغم وجود امپراتور 

  م.-کردند. می
2. Kansei 
3. Tenmonkata 
4. Jérôme Lalande 

رجمه کرده است، در سال ٥ رجمۀ هلندی این کتاب، که تاکاهاشی آن را به ژاپنی  م.) انجام ۱۷۷۱م. از روی چاپ دوم آن (۱۷۷۳. 

 شده است.
6. Tenpō 
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) ر را اصالح و شکل دقیقشان را عرضه خواهم کرد  ، مقدمۀ اساس نجوممقاد

اختی  ش   ).۴۳۰م، ص ۱۹۷۲هیروز،  ؛۶کتا

  واکنش مترجمان
اهت دیگری را موجب شد: هر دو، نجوم جدید را خارج از  ش مترجمان به نجوم جدید ش سرانجام، واک

ت ر های نجومی خود می س ر رجمۀ خود نجوم جدید را به عنوان یک نجوم  ند. موتوکی ریویی در  س دا

ر خود هدف خاصی مچنین، نمیگذاری نکرده است؛ هر، ارزشیا سطح پایین توانیم دریابیم که او در ا

ه باشد. چنان ش داش فاده از این دا ی اشاره کرده است، نجوم جدید، که ریویی از اس که ناکایاما به درس

ش تنها یک  را رجمۀ خود آورده،  م، ۱۹۷۲بوده است (ناکایاما، » نظریۀ غربی عجیب«آن را به اجمال در 

  ).۹۴ص 

ری در نجوم جدید را که در سال همین و ش را در میرزا مسعود، که ا رجمه کرد ۱۲۳۴م/ ۱۸۱۸اک ق 

رای خود در نظر گرفت، نیز می یم. او  به عنوان موضوعی بیگانه  گونۀ متفاوتی از علم، و فناوری تازه «بی

سوی] سه آموخت (» اختراع شده توسط مردم [فرا اسی فرا ترجمرا از یکی از مأموران س ، ص ۀ هی

ش ۱۲ ر نجوم جدید، در حداقل  ممکن بود، همانند واک را ش او در  رجمه را انجام داد. واک ِ                         ) و                                                              

دۀ  –الدوله  نجم س ه شده در که چنان -ق۱۲۸۱م/ ۱۸۶۵در  قانون ناصرینو که اشاره کردیم، آثار نوش

ه است، در حالی که از س ر خود دا ش از ا ر  نجوم جدید را فقط دو رسالۀ پ ه شده  آثار نجومی نوش

ت آنها [(نجوم قدیم)] رساله   های فراوانی وجود داشت. اساس س

  مسیرهای متفاوت: پس از نخستین ترجمه
ررسی می ران و ژاپن را  ین آثار مربوط به نجوم جدید در ا رجمۀ نخس اهتکنیم، میوقتی  های  توانیم ش

اری بیابیم؛ در این مفهوم، کارکرد  ، در هر دو ناحیه به یک میزان بود. همچنین، از »تجددجاذبۀ «س

رفته شده است طریق منابع ثانویه درمی یابیم که در امپراتوری عثمانی نیز نجوم جدید از همین روش پذ

  م).۱۹۹۲(احسان اوغلو، 

رجمه ین  س از نخس  متفاوتی رابا وجود این، 
 
رهای کامال ران و ژاپن مس            ها، کار در دو ناحیۀ ا
ً
                                              

س از  ش سرمایۀ او در  بازخوانی شخصی نجوم الالندپیمود. در ژاپن،  سر و همکارا تألیف تاکاهاشی، 

رجمه یجۀ این امر،  عرضۀ  ردند. در ن در  نجوم با تکنیک جدیدای جامع از مجلدات الالند را به ارث 

تی چینی/ ژاپنی بود؛ یعنی  نجوم با تکنیک جدیدم تألیف شد. ساختار ۱۸۲۶سال  ر اساس نجوم س

ین فصل د و ماه است، و گرفت ها دربارۀ حرکتنخس د و ماه در فصلهای خورش های های خورش

ررسی شده راین می۲۰۲ -۲۰۱، ص ۱۹۶۹اند (ناکایاما،  بعدی  توانیم در این کتاب، به این ). بنا

تی ژا   ). ۱۲۸، ص ۱۹۷۲پنی جذب شد (ناکایاما، واقعیت پی ببریم که نجوم جدید در نجوم س

ران می رش همهرعکس، در ا م/ ۱۸۶۵، تألیف در قانون ناصریجانبۀ نجوم جدید را در توانیم پذ
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ران نجوم ق، که موفقیت۱۲۸۱ نیم. اما در ا های نجوم جدید به خوبی در آن منعکس شده است، بب

رای عدۀ کمی، به ژه روحانیون که مسا جدید فقط  شان به کار میو راساس س ردند و در ئل نجومی را 

ش  نیروی پ
 
          واقع قبال
ً
ر سر نجوم جدید           یز  رش نجوم در این ناحیه بودند، نامطلوب بود. س رنده در گس

ران  تی ا م/ چهاردهم در مدارس س س مدت زیادی ادامه یافت، و نجوم بطلمیوسی همچنان تا قرن ب

س می   ).۶۳-۶۲شد (ارجمند، ص تدر

  گیرینتیجه
اهت رجمهش ین  اری بین نخس س ران و ژاپن، از لحاظ های  های آثار مربوط به نجوم جدید در ا

راین می ش به نجوم جدید یافتیم. بنا رجمه، و واک ر  س توانیم با قاطعیت تصدیق کنیم محتوا، مترجمان، 

ران وجود داشت و هم در ژاپن، ش به نجوم جدید هم در ا جاذبۀ «توانیم این پدیده را و می که گرا

یابیم که جاذبۀ گیریم، درمیای در مقیاس جهانی در نظر میبنامیم. وقتی تجدد را به عنوان پدیده» تجدد

زدهم شروع به ایفای نقش  انۀ قرن نوزدهم/ س ران و ژاپن، دست کم در زمینۀ نجوم، در آس تجدد در ا

س می یجه بگیریم که تکرد.  زدهم بود که علم غربی به عنوان توانیم ن انۀ قرن نوزدهم/ س نها در آس

ت ر قرار گرفت. از طریق چنین تعامل دوطرفهچیزی خارج از س های نجومی بومی این نواحی مورد تقد

  درآمد.» علم جدید«، به شکل »علم غربی«ای بود که 

زاری   سپاس
شان مایلم مراتب قدردانی صمیمانۀ خود را از دکتر معصومی ه ه وق زدی، که پیوس مدانی و دکتر گیاهی 

ژۀ  شکر و ند، اظهار کنم. همچنین  رای توضیح معانی متون فارسی سخاوتمندانه در اختیار من گذاش را 

هاشی
 
    خود را از دکتر ا
ُ
ر شدن با نکات تخصصی نجوم و منابع نجومی به زبان ژاپنی  ١                 ا که مرا در آش

راز می ی. س. پ. س.کنم. این میاری کردند ا ِ            قاله با حمایت مالی انجمن ج  ه شده است. ٢                            نوش

  منابع
ران«ارجمند، کامران،  تۀ علمی در ا رجمۀ افسانه منفرد، »ظهور مدرن ران،  ، شمارۀ میراث علمی اسالم و ا

ان  - دوم، پاییز   ؛۶۸- ۴۸ش، ص ۱۳۹۱زمس

سفرنامۀ خسرو میرزا به پطرزبورغ و ، در »سفرنامۀ میرزا مسعود انصاری به پطرزبورغ«افشار، میرزا مصطفی، 

وفی، تاریخ زندگی عباس میرزا نایب السلطنه   ش؛۱۳۴۹، تصحیح محمد گلبن، تهران، کتابخانۀ مس

زی، حاج میرزا مسعود بن عبدالرحیم،  تاالنصاری التبر سخۀ خطی تهررجمۀ هی ان، کتابخانۀ مدرسۀ ، 

هساالر)، شمارۀ    ؛۶۱۶عالی شهید مطهری (س

                                                        
1. Ohashi 
2. JSPS 
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ران در قرن بامداد، مهدی،  جلد، چاپ چهارم، تهران، زوار،  ۶، هجری ۱۴، ۱۳، ۱۲شرح حال رجال ا

  ش؛۱۳۷۱

ش هساالرژوه، محمدتقی، دا شگاه تهران، ۳، جلد فهرست کتابخانۀ س   ش؛۱۳۴۲، تهران، چاپخانۀ دا

ه درایتی، مصطفی، نوش وارۀ دس رانفهرس جلد، تهران، مجلس شورای اسالمی، کتابخانه، موزه و  ۱۲، های ا

اد،    ش؛۱۳۸۹مرکز اس

زدهم هجری قمری در سرزمیننجوم و منجمین در سده«روحانی، جواد،  ، در »های اسالمیهای دهم تا س

س دارالفنون ، تهران، ۳۹۴-۳۷۱، ص ، گردآورنده: مهدی محققعلوم محضه: از آغاز صفویه تا تأس

  ش؛۱۳۸۴انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 

زدی، حمیدرضا،  رانگیاهی  ژوهشتاریخ نجوم در ا   ش؛۱۳۸۸های فرهنگی، ، تهران، دفتر 

ن،  ران و جهانمسعود انصاری، عبدالحس نا، جزندگانی من و نگاهی به تاریخ معاصر ا شر ابن س  ،  ۱ ،

  ش؛۱۳۴۹

ن، نی صفویالهرس« معصومی همدانی، حس ت جدید: تألیف ابوطالب بن حسن حس ، در »ای در اثبات هی

  ؛۱۸۶-۱۱۷ش، ص ۱۳۶۳، ۲شمارۀ  معارف

ان قدس رضوی، شمارۀ قانون ناصریالدوله، عبدالغفار، نجم سخۀ خطی مشهد، کتابخانۀ آس   ؛۱۲۲۱۴، 

رانکتاب و کتابخانهالدین، فرخ، رکنهمایون شاهی ا شهای شاه ارات وزارت فرهنگ و هنر، ، تهران، ان

  ش؛۱۳۴۷
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