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آنها تبیین و عرضۀ یک مدل کیفی از هدف از نگارش آن دسته از آثار نجومی دانشمندان اسالمی را که 
که بیشتر آنها در دورۀ اسالمی با ساختار و  این آثارنامیم. آثار هیئت می ، علی االطالقجهان اطراف است

ا آن چنان بطلمیوس، ی ایهای سیارهفرضند احتماالً متأثر از کتاب اهشدترتیب فصول مشابهی نوشته می
که احتماالً در  «هیئت» رسدنظر می، هستند. به االقتصاصنامیدند، که دانشمندان مسلمان آن را می

و به همان معنای نجوم در بوده است یونانی ای برای واژۀ استرونومیا برابر نهاده های اولیۀ عربیترجمه
در جدا با موضوع و هدف مشخص  به مرور به صورت یک دانشرفته است معنای عام آن به کار می

نویسی از چه زمانی نزد دانشمندان هر چند دربارۀ اینکه هیئت. مجزا شده استبندی علوم های طبقهکتاب
شتۀ قطان نو گیهان شناختتوان به طور قطع سخن گفت اما با تکیه بر دو اثر اسالمی آغاز شده است نمی

 منتهی اإلدراک فی تقاسیم األفالکته شده است و ق نوش894مروزی )به زبان فارسی( که احتماالً در 
توان گفت آغاز ق نوشته شده است می625-625های نوشتۀ عبدالجبار خرقی )به زبان عربی( که در سال

 های جامعِ هیئت از همین دوران است. نگارش کتاب
اند که وشته شدههای سوم و چهارم هجری نهای گوناگون در سدهاما تعدادی اثر نجومی مختصر با نام

ارۀ ب در. یا از آنها با عنوان آثار متقدم هیئت یاد کرد به شمار آورد  در زمرۀ آثار هیئتنیز توان آنها را می
ربی به عرا  االقتصاصمسلمانان  توان اطالعی به دست داد.نمیمختصر نیز  هایکتاباین آغاز نگارش 

. برای نمونه محققان بر این گمانند که یعقوب بن طارق در ندکردمیاز آن استفاده و  کرده بودندترجمه 
تینی آن به ، که تنها نسخۀ ال األفالک معرفة حرکةکتابی با عنوان احتمالی و ماشاءاللّه در  األفالکترکیب 

 اند.استفاده کرده االقتصاصاز جا مانده است، 
)د.  فرغانی جوامع علم النجومتوان از آنها نام برد عبارتند از از دیگر آثاری که در این سنت می

از  فی ذکر األفالک وخلقها وعدد حرکاتها ومقدار مسیرهاو تسهیل المجسطی  ،م(468-489ق/236
 ج جامعزیز از ابوسعید سجزی. عالوه بر این آثار مستقل، مقالۀ سوم ا ترکیب األفالکثابت بن قره و 

 ای از یک اثر هیئت مختصر دانست. توان نمونهنامیده است، می« فی الهیئة»کوشیار را، که خود آن را 
توان مقایسۀ درستی میان مطالب و نمی ،های یاد شده باقی نمانده استای از برخی از رسالهچون نسخه

فرغانی و  جوامعکه توان ادعا کرد میمحتوای آنها انجام داد. با این حال بر اساس اندک شواهد موجود 
دارند.  مشابهت اند شدهت نامیده هیئآثار ز آثار دیگر به آنچه در آینده کوشیار بیش ا زیج جامعمقالۀ سوم 

های و با صورت کلی آثار جامع هیئت در دورهها و مطالب این دو کتاب را با یکدیگر قاله فصلدر این م
 جایگاه این دو اثر را در سنت نگارش آثار هیئت دریابیم.ایم تا بعد مقایسه کرده

 
 
 


