ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎ ﺳﯽ

ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻗﺪﯾﻢ دو ﻋﻠﻢ ﺑﻮده ،اول ﻋﻠﻤﯽ ﮐﮫ در ﺣﺮﮐﺎت و ﻣﻮﺿﻊ ھﺎی ﺳﺘﺎرﮔﺎن و اﺣﮑﺎم آن از ﻧﻈﺮ ﺧﺴﻮف و ﮐﺴﻮف ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽداﺷﺖ .دوم آﻧﮑﮫ ارﺗﺒﺎط وﺿﻊ ﮐﻮاﮐﺐ را ﺑﺎ ﺣﻮادث
زﻣﯿﻦ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻨﮓ ،ﺻﻠﺢ ،ﺳﻌﺪ ،ﻧﺤﺲ ،ﻣﺮگ ،ﺗﻮﻟﺪ ،ﺑﺎران ،آﻓﺘﺎب و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺷﺮح ﻣﯽداد .ﺑﻄﻮریﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ،ﻋﺮبھﺎ اﯾﻦ ھﺮ دو ﻋﻠﻢ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﯿﻦﮐﮫ ﻣﺘﻤﺪن ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻠﻮم
دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮدﻧﺪ ،از ﯾﻮﻧﺎن ،اﯾﺮان ،ﮐﻠﺪه ،ھﻨﺪ و ﻏﯿﺮه ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ اﻗﺘﺒﺎس ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ دو ﻧﻮع ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر آﺳﺎن ﺷﺪن آن را ﺑﮫ اﺳﻢ ﺗﻨﺠﯿﻢ و
ﻧﺠﻮم ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ.
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اول ﺧﻠﯿﻔﮫای ﮐﮫ در ﻧﮭﻀﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﻨﺠﯿﻢ و ﻧﺠﻮم ﻋﻼﻗﮫﻣﻨﺪ ﺷﺪ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻮد ،وی دﺳﺘﻮر داد زﯾﺞ ﺳﻨﺪ ھﻨﺪ را ﺑﮫ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از او ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻠﻔﺎء ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﻨﺼﻮر
ﺗﺎﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﺠﯿﻢ در دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﮭﻤﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺟﺰء ﮐﺎرﻣﻨﺪان رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ درآﻣﺪﻧﺪ ،ﺧﻠﻔﺎء در ﮐﺎرھﺎی ﻣﮭﻢ اداری و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ از ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎری اﻧﺪﯾﺸﻨﺎک ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺷﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و آﻧﺎن در اوﺿﺎع ﮐﻮاﮐﺐ و اﻗﺘﺮان ،ﺳﺘﺎرهھﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﺮده از روی آن ﺑﺨﻠﻔﺎء ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﮫ اﻗﺪام ﺑﮫ ﻓﻼن ﻋﻤﻞ ﻧﺘﯿﺠﮫ دارد ﯾﺎ ﻧﺪارد .ﻧﻈﺮ ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﮫ ﻗﺪری ﻣﮭﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻠﻔﺎء در ﻏﺬا ﺧﻮردن و ﻣﻼﻗﺎتھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎء ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﻋﻠﻨﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ
ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﮫ آﻧﺎن را ﺑﯽاﺳﺎس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﮫ ﻣﺮدم ﭼﮫ ﺧﻠﻔﺎء و ﭼﮫ ﻏﯿﺮ آﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﺻﺤﺖ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻨﺠﻤﺎن اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﺑﺎ ھﻤﺎن
اﯾﻤﺎن و ﻋﻘﯿﺪه ھﺴﺘﻨﺪ.
 :١ﻣﺪرﺳﮫ ﺳﻨﺠﺎر اﻟﺠﻮﻟﯽ ،ﻗﺎھﺮه؛  :٢ﺗﻮردل ﮐﻤﻮن ،وروﻧﺎ اﯾﺘﺎﻟﯽ؛  :٣دووﻣﻮ ،ﺳﻮﻟﺘﻮ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ؛  :۴ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺮﮐﻮک ،ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺎھﺮه؛  :۵دووﻣﻮ ،ﻟﺴﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ؛  :۶ﺳﻨﺖ ﻣﺎری ﻟﻮﻧﻮ ،ﻟﻨﺪن ھﯿﺌﺖ
ﯾﺎ ﻧﺠﻮم.
← اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮارزﻣﯽ
ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم از ﯾﻮﻧﺎن و ھﻨﺪ و اﯾﺮان و ﮐﻠﺪه و ﻋﺮب ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده ﻣﺪون ﻧﻤﻮدﻧﺪ طﺒﻌﺎ در آن ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﯽ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﮔﻔﺘﯿﻢ
ﷴﻓﺰاری زﯾﺞ ﺳﻨﺪ ھﻨﺪ را ﺑﺮای ﻣﻨﺼﻮر ﺑﮫ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮد و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺎﻣﻮن زﯾﺞ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد ،در آن ھﻨﮕﺎم ﷴ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎس ﻧﺎﺑﻐﮫ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و در
ﺑﯿﺖ اﻟﺤﮑﻤﮫ ﻣﺎﻣﻮن ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺪه زﯾﺠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ آراء ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎن ھﻨﺪ ،روم و اﯾﺮان ﺑﻮد .اﺳﺎس اﯾﻦ زﯾﺞ از ﺳﻨﺪ ھﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ در ﻣﯿﻞ و ﺗﻌﺎدﯾﻞ ﺑﺎ آن اﺧﺘﻼف
داﺷﺖ ﺑﺎﯾﻨﻘﺴﻢ ﮐﮫ ﺗﻌﺎدﯾﻞ اﯾﻦ زﯾﺞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻣﯿﻞ ﺷﻤﺲ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺑﻮد ،ﺧﻮارزﻣﯽ زﯾﺞ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و آﻧﺮا ﭼﻨﺎن ﻧﯿﮑﻮ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﻮرد
ﭘﺴﻨﺪ ھﻤﮫ ﺷﺪ و ﻧﺎم آن زﯾﺞ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺸﺖ و ﭼﻮن ﺗﺎرﯾﺦ زﯾﺞ ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺴﻠﻤﮫ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺣﯿﻄﯽ اﻧﺪﻟﺴﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﮫ ﺳﺎل  ٣٩٨ھﺠﺮی
ﺣﺴﺎب زﯾﺞ ﺧﻮارزﻣﯽ را ﺑﮫ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و اواﺳﻂ ﮐﻮاﮐﺐ را ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز ھﺠﺮت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺞ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻮاﮐﺐ در آن ﺟﺪولﺑﻨﺪی ﺷﺪه و از آﻧﺮو ﮔﺎه ﺷﻤﺎری
)ﺗﻘﻮﯾﻢ( ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.
← اﻗﺪاﻣﺎت اﺑﻮ ﻣﻌﺸﺮ ﺑﻠﺨﯽ
ﺳﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎﮐﺮ )ﺑﻨﻮ ﺷﺎﮐﺮ اﻟﺜﻼﺛﮫ( ﭼﻨﺎنﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ در ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم ﺷﮭﺮت زﯾﺎد ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و از ﮐﺎرھﺎی ﻣﮭﻢ آﻧﺎن ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﮫ درﺟﮫ ﺧﻂ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﮭﺎر را ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮن ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آﻧﺮا در
ﻣﺤﯿﻂ زﻣﯿﻦ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻧﺪ )اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن و ﻏﯿﺮه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻧﮕﺎﺷﺘﮫاﻧﺪ (.ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎﮐﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی در ھﻨﺪﺳﮫ و ھﯿﺌﺖ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺎﺑﻐﮫ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﻣﻌﺎﺻﺮ آﻧﺎن ﺑﻮد
اﺑﻮﻣﻌﺸﺮ ﺑﻠﺨﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﮫ ﺳﺎل  ٢٧٢ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻮ ﻣﻌﺸﺮ در اﺑﺘﺪاء ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﻨﺪی ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮراﻧﺪ و از ﻓﻠﺴﻔﮫﺧﻮاھﯽ وی ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﻨﺪی ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد اﺑﻮ
ﻣﻌﺸﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ را در ﻧﻈﺮ وی ﻧﯿﮑﻮ ﺟﻠﻮه دھﺪ و اﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﮔﺸﺘﮫ اﺑﻮ ﻣﻌﺸﺮ ﺑﮫ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ ﺑﮫ ھﯿﺌﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮐﺘﺎبھﺎﺋﯽ در آن ﺑﺎره

ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮد .دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺎﻣﯽ ھﯿﺌﺖ در آن زﻣﺎن ﺣﻨﯿﻦ ﺑﻦ اﺳﺤﻖ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺸﮭﻮر و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه ﺣﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﮫ ﺳﺎل  ٢٨٨ھﺠﺮی و اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ و ﺳﮭﻞ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ ﺧﺪﻣﺖﮔﺰار
طﺎھﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﷴ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺎھﺎﻧﯽ و ﷴ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ ﺑﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺎﻣﯽ )ھﯿﺌﺖ( در آن ﻋﺼﺮﻧﺪ.
← اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺘﺎﻧﯽ
ﺑﺘﺎﻧﯽ ﻣﺬھﺐ ﺻﺎﺑﺌﯽ داﺷﺖ و زﯾﺠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﮫ آﻧﺮا زﯾﺞ ﺻﺎﺑﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،زﯾﺞ ﺻﺎﺑﯽ در دو ﻧﺴﺨﮫ اﺳﺖ و ﻧﺴﺨﮫ دوم آن درﺳﺖ ﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺎﺑﺌﯽ از ﺳﺎل  ٢۶۴ﺗﺎ  ٣٠۶ھﺠﺮی
ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ رﺻﺪ ﺧﻮد ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ٢٩٩ھﺠﺮی ﮐﻮاﮐﺐ را در آن ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮد .ﺻﺎﺑﺌﯽ در ھﯿﺌﺖ ﯾﮕﺎﻧﮫ دوران ﺑﻮد و در  ٣١٧ھﺠﺮی وﻓﺎت ﮐﺮد در ﻗﺮن ﭼﮭﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ھﺠﺮی
اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎی ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دﯾﮕﺮان ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺪام در ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﮭﻤﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﭘﯿﺸﻮای ﻋﻠﻢ ھﯿﺌﺖ در ﻗﺮن ھﻔﺘﻢ ھﺠﺮی ﺧﻮاﺟﮫ ﻧﺼﯿﺮ طﻮﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﺆﯾﺪ ﻋﺮﺿﯽ
)ﭘﺴﺮش ﷴ ﻋﺮﺿﯽ( ﻓﺨﺮ ﻣﺮاﻏﮫای ﻣﻘﯿﻢ ﻣﻮﺻﻞ ،ﻓﺨﺮ اﺧﻼطﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺗﻔﻠﯿﺲ ،ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺰوﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮه در زﻣﺎن ﺧﻮاﺟﮫ ﻧﺼﯿﺮ و ﭘﺲ از وی از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺸﮭﻮر ھﯿﺌﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻔﺼﯿﻞ
ﺣﺎﻻت آﻧﺎن و ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت آﻧﮭﺎ از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﮐﺘﺎب »ﺗﺎرﯾﺦ آداب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﮫ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ از اﺑﺘﮑﺎرات ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻋﻠﻢ ھﯿﺌﺖ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺪن اﺳﻼم در ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم ﭘﺪﯾﺪ آورد آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﺮبھﺎ ﯾﺎ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮھﻮﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﻨﺠﯿﻢ را ﺗﺎﺛﯿﺮ اوﺿﺎع ﮐﻮاﮐﺐ در اﺣﻮال ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ از
ﺣﯿﺚ ﺳﻌﺪ و ﻧﺤﺲ رد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯽاﺳﺎس ﺑﻮدن آﻧﺮا اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻌﺬﻟﮏ آﻧﺮا ﺑﺎطﻞ ﻧﺴﺎﺧﺘﻨﺪ و در ھﺮ ﺣﺎل ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺎﯾﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ھﯿﺌﺖ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺷﯿﻤﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﮫ و
ﻣﺸﺎھﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم ﺑﮫ ھﯿﺌﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﮫﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﺻﺪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،زﯾﺞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﯿﺎرات ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻘﯿﺎس ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ھﯿﺌﺖ ﺑﮫ ھﻨﺪ و اﯾﺮان ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن را ﺑﺎ دﻗﺖ زﯾﺮ و رو ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻘﯿﺼﮫھﺎ را ﺑﺮ طﺮف ﻣﯿﺴﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ .ﻋﻠﻢ
ھﯿﺌﺖ در اﺳﻼم ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻔﺼﻠﯽ دارد ﮐﮫ ﺷﺮح ﺗﻤﺎم آن در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯽﻣﻮرد اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ طﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از رﺻﺪ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ و ﭘﺎرهای از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ
ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
رﺻﺪ

اﺳﺎس ھﯿﺌﺖ ﺑﺮ رﺻﺪ اﺳﺖ ،ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﺠﻮم و ﺣﺮﮐﺎت آن از روی رﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،رﺻﺪ ﭘﯿﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ ﺑﻮد و آﻻﺗﯽ ﺑﺮای رﺻﺪ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻗﺮن ﺳﻮم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ در اﺳﮑﻨﺪرﯾﮫ رﺻﺪﺧﺎﻧﮫای ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﮫ در دوره ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﻗﻠﻮذی ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺘﮭﺎی ﻋﻈﻤﺖ رﺳﯿﺪ .رﺻﺪﺧﺎﻧﮫ اﺳﮑﻨﺪرﯾﮫ ﺗﺎ ﻧﮭﻀﺖ اﺳﻼم ﯾﮕﺎﻧﮫ دوران ﺧﻮد ﺑﻮد
آﻧﮕﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در دﻣﺸﻖ و ﺑﻐﺪاد و ﻣﺼﺮ و اﻧﺪﻟﺲ و ﻣﺮاﻏﮫ و ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﻏﯿﺮه رﺻﺪﺧﺎﻧﮫ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺮح آن ﺑﯿﺎﯾﺪ.
آﻻت رﺻﺪ

در دوره ﺗﻤﺪن اﺳﻼم آﻻت رﺻﺪ از ده ﺑﯿﺴﺖ آﻻت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺪام ﺑﺮای ﻏﺮض ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ آن ﺑﮫ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
-١ﻟﺒﻨﮫ :ﺟﺴﻢ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﻄﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺑﻌﺎد ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﻋﺮض ﺷﮭﺮھﺎ و ﻣﯿﻞ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
-٢ﺣﻠﻘﮫ اﻋﺘﺪاﻟﯽ :ﺣﻠﻘﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﻄﺢ داﯾﺮه ﻣﻌﺪل ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻋﺘﺪاﻟﯽ ﺑﺪان وﺳﯿﻠﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد.
-٣ذات اﻻوﺗﺎر :ﭼﮭﺎر اﺳﺘﻮاﻧﮫ ﭼﮭﺎرﮔﻮﺷﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻨﺠﻢ را از ﺣﻠﻘﮫ اﻋﺘﺪاﻟﯽ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﺳﺎزد.
-۴ذات اﻟﺤﻠﻖ :اﯾﻦ آﻟﺖ از ﺣﯿﺚ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ آﻻت رﺻﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺒﺎرت از ﺣﻠﻘﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻓﻠﮏ اﻟﺒﺮوج ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود و ﺣﻠﻘﮫ دﯾﮕﺮی
ﮐﮫ ﺑﺠﺎی ﻣﺎرة اﻻﻗﻄﺎب اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ دو ﺣﻠﻘﮫ را ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻘﻄﯿﻊ و ﺗﻨﺼﯿﻒ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﻮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺣﻠﻘﮫ طﻮل ﮐﺒﺮی و ﺣﻠﻘﮫ طﻮل ﺻﻐﺮی ﮐﮫ اوﻟﯽ در ﻣﺤﺪب ﻣﻨﻄﻘﮫ و
دوﻣﯽ در ﻣﻘﻌﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﮕﺎه ﺣﻠﻘﮫ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﮭﺎر ﮐﮫ ﻗﻄﺮ ﻣﻘﻌﺮ آن ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﺤﺪب ﺣﻠﻘﮫ طﻮل ﮐﺒﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻠﻘﺔ اﻻرض ﻗﻄﺮی دارد ﮐﮫ ﻗﻄﺮ ﻣﺤﺪب آن ﺑﺎﻧﺪازه ﻗﻄﺮ
ﻣﻘﻌﺮ ﺣﻠﻘﮫ طﻮل ﺻﻐﺮی اﺳﺖ و اﯾﻦ آﻟﺖ را ﺑﺮ روی ﭼﮭﺎرﭘﺎﯾﮫ )ﮐﺮﺳﯽ( ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
-۵ذات اﻟﺴﻤﺖ و اﻻرﺗﻔﺎع :ﻧﯿﻢ ﺣﻠﻘﮫ اﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﻗﻄﺮ آن ﺳﻄﺤﯽ از ﺳﻄﺢھﺎی ﻣﺘﻮازی اﻟﺴﻄﻮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ آن ﺳﻤﺖ و ارﺗﻔﺎع ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و رﺻﺪﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن آﻧﺮا اﺧﺘﺮاع ﮐﺮدهاﻧﺪ.
-۶ذات اﻟﺸﺒﺘﯿﻦ :ﺳﮫ ﻣﺴﻄﺮه ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﭼﮭﺎر ﭘﺎﯾﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪان وﺳﯿﻠﮫ ارﺗﻔﺎع ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
-٧ذات اﻟﺠﯿﺐ :دو ﻣﺴﻄﺮه ﻣﻨﻈﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ دو ﺷﻌﺒﮫ دارد.
-٨اﻟﻤﺸﺘﺒﮭﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎطﻖ :آﻟﺘﯽ اﺳﺖ دارای ﺳﮫ ﻣﺴﻄﺮه و ﺑﺎ آن ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
-٩اﺳﻄﺮﻻب :ﺑﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ و اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد:
ﺗﺎم ،ﻣﺴﻄﺢ ،طﻮﻣﺎری ،ھﻼﻟﯽ ،زورﻗﯽ ،ﻋﻘﺮﺑﯽ ،آﺳﯽ ،ﻗﻮﺳﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﺒﻄﻊ ،ﺳﺮطﻖ ،ﺣﻖ اﻟﻘﻤﺮ ،ﻣﻐﻨﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻋﺼﺎ ﻣﻮﺳﯽ.
ﺑﻌﻼوه ﺑﺴﯿﺎری از آﻻت رﺻﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﮑﻞھﺎﯾﺸﺎن ﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ و ﻏﯿﺮه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻤﺎره آن از ﺣﺪ اﻓﺰون اﺳﺖ .ﺑﺮای اطﻼع ﺟﺎﻣﻊ و دﻗﯿﻖ اﺻﻄﻼﺣﺎت رﺻﺪ و آﻻت آن
ﺑﮑﺘﺎب اﺑﺠﺪ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺷﻮد.
رﺻﺪﺧﺎﻧﮫ در اﺳﻼم

ھﻤﯿﻦﮐﮫ ﻣﺎﻣﻮن ﺑﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ و اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻮم ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻓﺮﻣﺎن داد و داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﮐﺘﺎب ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس آﮔﮭﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و از آﻻت رﺻﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺧﻠﯿﻔﮫ در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ
رﺻﺪﺧﺎﻧﮫای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ و در ﺳﺎل  ٢١۴ھﺠﺮی در ﮐﻮه ﻗﯿﺴﻮن دﻣﺸﻖ و در ﺷﻤﺎﺳﯿﮫ ﺑﻐﺪاد ﺗﺎﺳﯿﺲ رﺻﺪﺧﺎﻧﮫ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﺎﻣﻮن در  ٢١٨ﻣﺮد ،رﺻﺪﺧﺎﻧﮫ ﻧﺎﺗﻤﺎم
ﻣﺎﻧﺪ وﻟﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ را ﮐﮫ از دو ﺳﮫ ﺳﺎل ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺪون ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و آﻧﺮا رﺻﺪ ﻣﺎﻣﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺳﺮآﻣﺪ ﺳﺘﺎره
ﺷﻨﺎﺳﺎن آن زﻣﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺮوزی ،ﺳﻨﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﺟﻮھﺮی ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ زﯾﺠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و زﯾﺞ آﻧﺎن ﺑﻨﺎم ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺸﮭﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺻﺪی ﺑﻮد ﮐﮫ در اﺳﻼم
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎﮐﺮ در اطﺮاف ﺟﺴﺮ ﺑﻐﺪاد ﻣﺘﺼﻞ ﺑﮫ طﺎق ﮐﺴﺮی رﺻﺪی ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺴﺎب ﻋﺮوض اﮐﺒﺮ را از ﺣﺴﺎب ﻋﺮوض ﻗﻤﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪا در اواﺳﻂ ﻗﺮن
ﭼﮭﺎرم ھﺠﺮی در اطﺮاف ﺑﺴﺘﺎن دار اﻟﻤﻤﻠﮑﮫ )ﺑﻐﺪاد( ﺑﺎﻣﺮ ﺷﺮف اﻟﺪوﻟﮫ ﭘﺴﺮ ﻋﻀﺪاﻟﺪوﻟﮫ دﯾﻠﻤﯽ اﺑﻮﺳﮭﻞ ﮐﻮھﯽ رﺻﺪﺧﺎﻧﮫای ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و درﺑﺎره ﺳﺘﺎرهھﺎی ھﻔﺘﮕﺎﻧﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم داد.
ﭘﺲ از اﻧﺤﻄﺎط دوره ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻐﺪاد از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ طﺒﻌﺎ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎد و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﻠﻢ و ادب ﺑﮫ ﻣﻤﺎﻟﮏ دﯾﮕﺮ اﺳﻼم اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ آن ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺼﺮ
در زﻣﺎن ﻓﺎطﻤﯿﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .آﻧﺎن در ﮐﻮه اﻟﻤﻘﻄﻢ )ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺎھﺮه( در زﻣﺎن اﻟﺤﺎﮐﻢ ﺑﺎﻣﺮ ﷲ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﮫ ﺳﺎل  ۴١١ھﺠﺮی رﺻﺪﺧﺎﻧﮫای ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻨﺎم رﺻﺪﺧﺎﻧﮫ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﺷﮭﺮت ﯾﺎﻓﺖ
و اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎس ﻣﺼﺮی زﯾﺞ ﺣﺎﮐﻤﯽ را در آن رﺻﺪﺧﺎﻧﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ در زﻣﺎن اﻓﻀﻞ ﺑﻦ اﻣﯿﺮ اﻟﺠﯿﻮش ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﮫ ﺳﺎل  ۵١۵ھﺠﺮی ﺑﻨﺎی آن رﺻﺪﺧﺎﻧﮫ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﻣﻘﺮﯾﺰی
در ﮐﺘﺎب ﺧﻄﻂ ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ از آن رﺻﺪﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﻨﻮ اﻋﻠﻢ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۴٢۵ھﺠﺮی در ﺑﻐﺪاد رﺻﺪﺧﺎﻧﮫای ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم آﻧﺎن ﻣﺸﮭﻮر اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ ﻓﻮات اﻟﻮﻓﯿﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
در اطﺮاف ﺷﺎم رﺻﺪﺧﺎﻧﮫای ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﻨﯿﺎﻧﯽھﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد.
رﺻﺪﺧﺎﻧﮫ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﺗﺎ دﯾﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻠﻤﺎی ھﯿﺌﺖ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ھﻤﯿﻦﮐﮫ ﺧﻮاﺟﮫ ﻧﺼﯿﺮ طﻮﺳﯽ در زﻣﺎن ھﻮﻻﮐﻮی ﻣﻐﻮل در ﻣﺮاﻏﮫ از ﺷﮭﺮھﺎی ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن )ﻣﺮاﻏﮫ از ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺸﮭﻮر
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﻧﺪارد (.در ﺳﺎل  ۶۵٧ھﺠﺮی رﺻﺪﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎزهای ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ،رﺻﺪﺧﺎﻧﮫ ﺣﺎﮐﻤﯽ از اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺘﺎد زﯾﺮا رﺻﺪﺧﺎﻧﮫ ﻣﺮاﻏﮫ از ھﺮ ﺟﮭﺖ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺑﻮد
و ﭘﻮل زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﻣﺼﺮف ﺷﺪ ﺑﮫ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﮫ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ آن ﭼﮭﺎرﺻﺪ ھﺰار ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﺗﯿﻤﻮر ﻟﻨﮓ در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ رﺻﺪﺧﺎﻧﮫای ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و در اﺻﻔﮭﺎن و
ﻣﺼﺮ و اﻧﺪﻟﺲ رﺻﺪﺧﺎﻧﮫھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻏﯿﺮه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺷﺮح و ﺗﻔﺼﯿﻞ آن ﺑﻤﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﻓﻘﻂ اﺳﻤﺸﺎن در ﭘﺎرهای ﮐﺘﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم و اﺳﻼم

در رﺻﺪ ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﻼم زﯾﺞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺘﺎرهھﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻣﻔﺼﻞﺗﺮﯾﻦ زﯾﺞھﺎی آنزﻣﺎن زﯾﺞ اﻟﺤﺎﮐﻢ )ذﮐﺮش ﮔﺬﺷﺖ( ﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ
اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﭼﮭﺎر ﺟﻠﺪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺲ از زﯾﺞھﺎی ﺑﻐﺪاد ﺑﮫ آن زﯾﺞ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .زﯾﺞ ﻓﺰاری ،زﯾﺞ ﺧﻮارزﻣﯽ ،زﯾﺞ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﮫ دﯾﻨﻮری )اﺻﻔﮭﺎن( ،زﯾﺞ اﺑﻮ ﻣﻌﺸﺮ ﺑﻠﺨﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ طﺮز زﯾﺞ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،زﯾﺞ اﺑﻮ ﺳﻤﺢ ﻏﺮﻧﺎطﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﮫ ﺳﺎل  ۴٢۶ھﺠﺮی ،زﯾﺞ اﺑﻮ ﺣﻤﺎداﻧﺪﻟﺴﯽ ،زﯾﺞ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺧﻮاﺟﮫ ﻧﺼﯿﺮ طﻮﺳﯽ ،زﯾﺞ اﺑﻦ ﺷﺎطﺮ اﻧﺼﺎری ﺳﺎل ٧٧٧
ھﺠﺮی و ﻏﯿﺮه از زﯾﺞھﺎی ﻣﺸﮭﻮر اﺳﻼﻣﯽ و ﻏﺎﻟﺐ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ زﯾﺞھﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن راهھﺎی ﺗﺎزه ﺑﺮای رﺻﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و آﻟﺖھﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ از آن ﺟﻤﻠﮫ ذات اﻟﺴﻤﺖ و ارﺗﻔﺎع )ذﮐﺮش ﮔﺬﺷﺖ( و ذات اﻻوﺗﺎر و اﻟﻤﺸﺘﺒﮭﮫ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎطﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻘﯽاﻟﺪﯾﻦ
رﺻﺪﺷﻨﺎس آن را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻊ اﺳﻄﺮﻻﺑﯽ ﺑﻐﺪادی ﻣﺘﻮﻓﯽ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ھﺠﺮی ذات اﻟﮑﺮﺳﯽ را در ﮐﺮه اﻓﺰود و ﭘﺲ از ﺳﺎلھﺎ آن ﻧﻘﯿﺼﮫ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﺎﻟﮫای در آن
ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮد و آﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﺷﺎﻣﻠﮫ را ﮐﮫ ﺧﺠﻨﺪی اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮد ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﮐﮫ ﺧﺠﻨﺪی آن آﻟﺖ را دارای ﯾﮏ ﻋﺮض ﻣﯽداﻧﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺪﯾﻊ اﺳﻄﺮﻻﺑﯽ ﭘﺲ از
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت طﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای آن آﻟﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد و ﻧﻘﯿﺼﮫ ﺧﺠﻨﺪی را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎﺧﺖ ،ھﻤﯿﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﺪﯾﻊ اﺳﻄﺮﻻﺑﯽ ﻣﺴﻄﺮهھﺎ و ﭘﺮﮔﺎرھﺎ و آﻻت ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮ اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ طﻮﺳﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﻧﯿﮑﻮﺋﯽ در اﺳﻄﺮﻻب ﮐﺮد ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﮐﮫ ﮐﺮه و اﺳﻄﺮﻻب را در ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮده آن را ﻋﺼﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪ و رﺳﺎﻟﮫ ﺑﺪﯾﻌﯽ در آن ﺑﺎب ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮد ،او
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻮﺟﻮد آورد و از آن ﭘﺲ ھﯿﺌﺖ در ﮐﺮه ﺑﺼﻮرت ﺟﺴﻢ درآﻣﺪ و در ﺳﻄﺢ و ﺧﻂ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪ و ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻧﻘﻄﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺎﻣﯽ
ھﯿﺌﺖ در اﺳﻼم ﺗﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻘﻄﮫ ذﯾﺐ را ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ﺷﺮح داد و ﻣﺒﺎدرت اﻋﺘﺪاﻟﯿﻦ و ﻣﯿﻞ داﺋﺮة اﻟﺒﺮوج ﺑﺮ داﯾﺮه ﺧﻂ اﺳﺘﻮاء را اﺻﻼح ﮐﺮد ،او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای اﻧﺪازه
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺜﻠﺜﺎت و زواﯾﺎ »وﺗﺮ ،و ﺟﯿﺐ« را ﺑﮑﺎر ﺑﺮد.
اﺑﻮ رﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺴﻄﯿﺢ ﮐﺮه را اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد و در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد آﺛﺎر اﻟﺒﺎﻗﯿﮫ آﻧﺮا ﺷﺮح داد و ھﺮ ﮐﺲ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﺑﯿﺮوﻧﯽ را در ﻣﻘﺪﻣﮫ ﮐﺘﺎب آﺛﺎر اﻟﺒﺎﻗﯿﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد آﺛﺎر اﻟﺒﺎﻗﯿﮫ را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ھﯿﺌﺖ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻤﺪه اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﻮم
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ھﻨﺪی و ﺣﮑﻤﺖ ھﻨﺪی را ﺑﮫ ﻋﺮﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل داده اﺳﺖ .ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﮫ ھﻨﺪ رﻓﺘﮫ ﺳﺎلھﺎ در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮد و در ظﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺎء و ﻋﻠﻤﺎی
ھﻨﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮد و ﻓﻠﺴﻔﮫ و ﺣﮑﻤﺖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﺑﮫ آﻧﺎن ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ھﻤﺎنطﻮر ﮐﮫ ﺧﻮاﺟﮫ ﻧﺼﯿﺮ طﻮﺳﯽ ھﻢ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم را در ﭘﺮﺗﻮ ھﻮﻻﮐﻮ ﻣﯿﺎن ﻣﻐﻮلھﺎ و ﻋﻤﺮﺧﯿﺎم ھﯿﺌﺖ را در ﻣﯿﺎن
ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن رواج داد و اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﮫ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت درﺧﺸﺎن از ﺑﺮﮐﺖ اﺳﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از آﻧﮑﮫ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﺻﺪ ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ و زﯾﺞھﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ ﻧﺎم ﺑﻠﻨﺪ ھﯿﺌﺖﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﻼم ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺸﺖ و از دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم ﻣﺮاﺟﻌﮫ
ﺷﺪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻓﺮﻧﮓ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻧﺪﻟﺲ ﮐﮫ ﻧﺰدﯾﮏﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺷﺮﻗﯽ اﺳﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،از آن
ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ اﺑﯽ اﺻﯿﺒﻌﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﺑﺮور ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدهای ﻧﺰد ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻟﺆﻟﺆ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﻮﺻﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را از ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده را ﺑﮫ
ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎس ﻣﺸﮭﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﻣﺮدم اﺳﭙﺎﻧﯽ اﻋﺘﺮاف دارﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺎﻧﺪول )رﻗﺎﺻﮫ( ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ را ﻋﺮبھﺎ ﺑﺂﻧﺎن آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ ﭘﺎﻧﺪول اﺳﺎس ﺑﺴﯿﺎری از اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻌﻠﻢ ﻧﺠﻮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺮﺑﮭﺎ ﻣﺪت
زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از آن اﺧﺘﺮاع ﺳﺎﻋﺖ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﮭﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮون ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﺎرﻟﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﮫ ھﺪﯾﮫ داد و ﺧﻮد ﻓﺮﻧﮕﯽھﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻋﺮﺑﮭﺎ ﮐﺘﺎبھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﺻﻮﻻ ﻋﻠﻢ ھﯿﺌﺖ و ﻧﺠﻮم از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرﻓﺖ ،ﭼﮫ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻧﺴﺨﮫ اﺻﻞ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آن ﮐﺘﺎبھﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن در
ﻧﮭﻀﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد از ﺗﺮﺟﻤﮫھﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮد ﻧﮕﺬاردﻧﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد ﻣﺜﻼ اﮐﻨﻮن ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻋﺮﺑﯽ
ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﻮﺧﺎرس ،ارﺳﺘﻠﻮس ،ﮐﺮوﯾﺎت ﻣﯿﻼوس ،ﮐﺮوﯾﺎت ﺛﺎدون ،ﺷﺮح ﺛﺎدون ﺑﺮ ﻣﺠﺴﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻞ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آن ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم و ھﯿﺌﺖ ﭼﻨﯿﻦ
ﭘﯿﺶ آﻣﺪی ﺷﺪه ﮐﮫ اﺻﻞ ﮐﺘﺎب از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﮫ و ﺗﺮﺟﻤﮫ اش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﮫ در ﻗﺴﻤﺖھﺎی ادﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن ﺑﻮده ،از آن ﺟﻤﻠﮫ ﮐﻠﯿﻠﮫ و دﻣﻨﮫ ﮐﮫ اﺻﻞ ﻓﺎرﺳﯽ )ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ( آن ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه و
ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن از ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻋﺮﺑﯽ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ

ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺣﻮزه ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﻋﻠﻢ ھﯿﺌﺖ ﯾﺎ ﻧﺠﻮم ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن« ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ .١٣٩۶/١٠/٢۵

