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İrem Aslan1 

     “Gümüş” means silver in Turkish 
and “hane” means house - dwelling 
place. This city is one of the oldest cit-
ies situated northeast of Turkey and tak-
ing its name most probably from the sil-
ver mines around it. But about the name 
of the city, like in every small town, the 
local people have a different legend. Ac-
cording to that legend a very rich gover-
nor of Canca2 had a very beautiful 
daughter who felled in love with a poor 
shepherd. But the father wanted to wed 

her with a rich and eminent man of the 
town. The girl refused her father’s wish. 
Therefore the father built a castle from 
silver and locked the girl inside, until 
she was convinced to marry with the 
man he wishes. But she never changed 
her mind and spent her entire life in that 
silver castle, until all her shiny hairs be-
came grey and turned into silver. After 
that day the place of the silver castle 
was named Gümüşhane.3 Even though 
that is a marvelous story, the reality is 
very different. During the Ottoman Em-

Gümüşhane Symposium of Ottoman Science and Philosophy  

pire there was a mint4 in that area. Since 
the silver mines were very near, it was 
very efficient to build a mint around 
those, and to produce the Ottoman 
coins. Therefore, the Ottomans didn’t 
have to carry the heavy silver stones too 
far; instead they transported directly the 
coins. That is why the area is named 
Gümüşhane. 
     Until Ottoman emperor Yavuz Sul-
tan Selim conquered the city and incor-
porated it to the Ottoman borders in 
1514, the region hosted many nations 

like Persians, Romans, Armenians and 
Seljuks during history. In the old city 
you can see their traces. Also in the Eth-
nography Museum of Gümüşhane it is 
possible to see all the remainings from 
that area cumulated by the time. The 
city today is in two parts, the old city 
and the new city. The old city is situated 
between the mountains. The place 
which the old city residents used to call 
“the garden” is the new city now. In the 
course of time old city has abandoned to 
its residents and the location of the 
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Gümüşhane moved entirely into the new 
city, except a few old people who didn’t 
want to leave their dear houses. Agricul-
ture in Gümüşhane is very hard since 
the altitude of city is very high. The 
most delicious fruits like apples, pears 
and tomatoes grow and ripen in August, 
which is very late if you compare it with 
the rest of country. Therefore the cash 
flow provided by University and stu-
dents are very prominent for the terri-
tory. 
     Today, thanks for the Gümüşhane 
University, the city has turned into a stu-
dent’s city. The population of 
Gümüşhane accounted for the majority 
of the students. Therefore like the Uni-
versity, the city is very alive. The gover-
nors, and the wealthy families as well as 
local corporations of Gümüşhane are 
supporting the University in every as-
pect. So, when the University wanted to 
arrange an international symposium, 
everybody took a part in that organiza-
tion and they, as a city, wonderfully 
hosted their guests. Therefore the 
“History of the Ottoman Science and 
Philosophy Symposium” achieved suc-
cess last May.  
     When we arrived to the city, organi-
zation committee of Gümüşhane Uni-
versity welcomed us and complied our 
every need during the symposium inten-
sively. They got tired more than anyone 
else. Hence, firstly I would like to thank 
assistant professors Seda Özsoy, Ümit 
Öztürk, Merve Karaçay Türkal, Yakup 
Kahraman, Mehmet Gökçek, Kemal 
Saylan and Atilla Durmaz.  
     The presentations were made in two 
different conference halls simultane-
ously on 8th and 9th of May. In the 
third day of the symposium (10th of 
May), the committee organized a sight-
seeing trip and allowed us to learn more 
about Gümüşhane. During that trip we 
went to the Old city5, Ethnography Mu-
seum and Karaca Cave. During the sym-

posium there were different sessions 
like mathematics, physics, history of 
thought, sociology, psychology etc. The 
professors who were considered expert 
in those fields were also there to give a 
speech, and they reviewed the young 
scholars’ speeches and guided them. 
Here are some of the names and presen-
tation topics from the symposium; 
     Prof. Dr. Melek DOSAY GÖK-
DOĞAN (Ankara Un6.): Hacı Atmaca’s 
Book of Calculation Mecma’ El-
Kavâ’id 
     Prof. Dr. Yavuz UNAT (Kastamonu 
Un.): Ottoman Period Astronomer Ali 
Kuşçu, His Works and Effects to West 
     Dr. Murat DEMİRKOL (Yıldırım 
Bayezit Un.): The Mathematician Molla 
Lütfî and His Tez’îfü’l-Mezbah 
     Dr. Abdurrahman YAZICI (İstanbul 
Un.): The Importance of Bedrüddîn Sıb-
tu’l-Mardînî’s Tuhfetü’l-Ahbâb fî İlmi’l
-Hisâb 
     Dr. Majdi FAREH (Tunis Un.): Be-
fore Western Colony Science and Phi-
losophy of the Ottomans in Egypt 
     Assistant Prof. Seda ÖZSOY 
(Gümüşhane Un.): Ibrahim Müteferrika 
and the Entry of Printing Press to the 
Ottoman Empire 
     Assistant Prof. Seyed Mohammad 
Kazem ALAVI (Hakim Sabzevari Un.): 
Shams al-Din al-Fanari and Athir al-Din 
al-Abhari, a Link between Iran and Ot-
toman Logic 
     Safiye YILMAZ ERTEN (Ankara 
Un.): Muhtasar Kavâ’id-i ilm-i Hisab 
and Measuring Units of 19th Century 
     Tarık Tuna GÖZÜTOK (Ankara 
Un.): First Psychology Studies in Otto-
mans 
     Vural BAŞARAN - Tuba UYMAZ 
(Ankara Un.): 19th Century Physics and 
Astronomy Studies in Ottomans 
     Serpil KAYGIN (Ankara Un.): The 
Nature Perception of Ottomans at the 
Beginning of 18th Century 
     Sena AYDIN (Boğaziçi Un.): Mod-
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ern Optics in the Ottoman's History of 
Science 
     Abdullah Haris TOPRAK (Fatih Sul-
tan Mehmet Un.): Engineering Educa-
tion of the Ottoman Empire in 19th Cen-
tury: Heat and Electricity in Başhoca 
Ishaq Efendi’s Mecmûa-yı Ulûm-i Ri-
yâziyye 
     I myself had also a speech about 
Conic Section Studies in Ottomans by 
means of Seyyid Ali Paşa's Kutû’-ı 
Mahrûtiyyât. You may find a detailed 
information about the program from the 
following link:  
http://bilimtarihi.gumushane.edu.tr/
sempozyum/sayfa/sempozyum-
programi  
     You may also find a photo gallery of 
the Symposium on the link below: 
http://edebiyat.gumushane.edu.tr/
view_galery_list.php?galeryID=2 
     Besides the symposium we had 
pleasuring time with students who took 
an interest to that field. Two conference 
rooms both, were always full with the 
students of Gümüşhane University. Also 
we made small tours to the city and 
stopped by very famous pestil-köme7 

shops of Gümüşhane. Even the shop 
owners were aware of the symposium 
and they offered from their products and 
from their hot tea generously to the 
participants. The local people showed us 
a great hospitality. Last but not the least, 
I think we owe a thank to the residents 
of Gümüşhane for making that place 
even more beautiful than it already is 
with their presence. 
1Ph.D. Student in History of Science, 
Ankara University. ire-
maslan8@gmail.com. Authur’s Turkish 
intonation of Arabic phrases in this text 
isn’t changed by editor. 
2The old name of Gümüşhane. Accord-
ing to some sources the name is Canha. 
The confusion is probably causes by a 
missing "dot" which differs h and c in 
Ottoman letters. 
3Kemal Saylan, Gümüşhane Sancağı, 
2014, p.13-15. 
4Place of producing coins. Darphane in 
Turkish and Zarrabkhane in Farsi. 
5Süleymaniye Yerleşkesi. 
6I will use Un. for University. 
7Dried layers of fruit pulp. 

Short travel report of Iran trip 2014  

Wilfred de Graaf 
This year’s trip to Iran roughly coin-
cides with the last week of Farvardin 
and the first week of Ordibehesht. It 
turns out to be an excellent time of the 
year to visit Iran.  Our group consists 
of seven members, of which five, Jan 
Hogendijk, Steven Wepster, Viktor  
Blasjo,  Henk Hietbrink  and myself 
(all from Utrecht  University, Nether-
lands) have visited Iran before. We are 
all very happy to be back in Iran.   
Only two group members are new to 
Iran:  Roeland Hiele and Vincent 
Karels. Roeland is a hish school teacher 
in The Netherlands and developed the 
website http://wiskundeacademie.nl.  

This website is in Dutch and focuses on 
the use of videos in mathematics 
classes. Vincent is a student at Utrecht 
University and wants to become a high 
school teacher himself too. 
     After spending one day exploring Te-
hran we participate in the scientific pro-
gram organized by and at the Institute 
for the History of Science in University 
of Tehran. We are very happy to see so 
many familiar faces and to catch up. 
Jan Hogendijk starts the program by 
giving an overview of the extant (and 
lost) work of Abū Rayhān Bīrūnī. Jan 
lists the number of extant manuscripts, 
the published editions and translations.  
The list was only updated this morning 
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since Jan spent the last two days at vari-
ous locations in Tehran working on this 
survey. Jan also specifies several (small 
and large) research projects that can be 
done on Bīrūnī. In connection with this 
lecture, a special bibliographic website 
has been created: www.albiruni.nl 
     Vincent Karels’ talk was about the 
mathematical analysis that he performed 
of the dome of the shrine of Shah Nema-
tollah Vali in Mahan. Vincent explained 
how he used computer methods and 
photos of the dome to analyze the 
dome’s pattern and its possible design. 
As a preliminary result the number 11 
seems to have a significant influence at 
various stages of the design. Viktor 
Blasjo gives a survey of various histori-
cal methods for measuring heaven and 
earth developed in Greek, Chinese, Is-
lamic, and Dutch contexts. Viktor ar-
gues that the differences in the mathe-
matical methods used in these different 
cultures can be understood in part in 
terms of societal and geographic factors.  
     On our way to Esfahan we view 
some of the beautiful Iranian sceneries 
and even witness a Zagros Mountains 
sunset while our driver resolves a flat 
tyre issue in a swift and efficient way. 
In Esfahan we enjoy the very pleasant 
company of Pouyan Rezvani and visit 
the House of Mathematics. The House 
of Mathematics is a volunteer organiza-
tion working on mathematics education 
and popularizing mathematics among 
high school students by organizing 
many inspiring activities. Besides Jan 
and Vincent having their speeches on 
Bīrūnī and the Shah Nematollah Vali 
dome again, Roeland shows by using 
some specific examples how instruction 
videos can be used to bring more vari-
ety and interactivity to classroom 
mathematics teaching. This approach is 
coined “flipping-the-classroom”.  
     Before continuing to the desert city 
of Yazd we visit many of Esfahan’s his-

torical places, e.g. the Jame ׳Mosque, 
and enjoy, besides local cuisine, the world
-famous hospitality of the Iranian peo-
ple. In Yazd we are accompanied by Eh-
san Amini and stay two nights at one of 
the city’s historical houses. With the as-
sistance of the other members of the 
group, I have my workshop on the 
Dutch artist M.C. Escher and Islamic 
geometrical patterns at the Yazd House 
of Mathematics. In the workshop, that 
took place outdoors, the background of 
Escher’s fascination for geometrical 
patterns is explained, and also, the par-
ticipants are taught how to find the 
mathematical structure in his drawings. 
     We head even more deep into Iran 
by going to Kerman.  In Kerman we 
are warmly welcomed by the Kerman 
House of Mathematics and are allowed 
to share one big apartment with the 
whole of our group. In consultation 
with the House of Mathematics we have 
different activities at the University of 
Kerman. Vincent, Roeland and I have 
our talks/workshop again, while Henk 
Hietbrink presents his cardboard sundial 
model and explains how it can be used 
in everyday practice. Henk, Roeland 
and Steven Wepster also visit two sec-
ondary schools in Kerman and share 
their experiences in teaching mathemat-
ics. In Mahan we inspect the dome of 
the shrine of Shah Nematollah Vali very 
closely. As one of the conclusions we 
find that the dome consists of 16 equal 
segments.  
     Finally we head back home, but not 
before spending one additional day in 
the beautiful Kashan. 
     We would like to thank all the organ-
izers, friends and colleagues in Tehran, 
Isfahan, Yazd and Kerman for their 
great hospitality in making this wonder-
ful trip possible. Most especially we 
thank Pouyan and Ehsan for taking care 
of and accompanying us. 
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A Cultural History of Trigonometry 

Viktor Blasjö  
 

This talk gives a survey of various his-
torical methods for measuring heaven 
and earth developed in Greek, Chinese, 
Islamic, and Dutch contexts. I argue that 
the differences in the mathematical 
methods used in these different cultures 
can be understood in part in terms of so-
cietal and especially geographic factors. 
Thus Aristarchus measured heavenly 
distances, while Eratosthenes measured 
of the size of the earth, a distinction 
mirroring the differential concerns of 
the Athenian and Alexandrian traditions 
of science. Chinese heavenly measure-

ments in the Zhou bi suan jing rely on 
having bamboos and vast territory at 
one's disposal, thus being perfectly 
adapted to specific Chinese geographi-
cal conditions. Biruni's measurement of 
the size of the earth is ideally suited to 
his geographical surroundings in that 
the western Himalayas provide sharply 
rising mountains overlooking a very flat 
land mass. Snellius discovered the 
method of triangulation in the Nether-
lands, where the geographical condi-
tions for it are perfect in that the region 
is extremely flat and has densely scat-
tered church towers that can be used as 
the sighting stations of the triangulation 
network. 

Abstract of lecture that is presented in Institute for the History of Science 

The Origins of the knowledge of 
Timekeeping in Islamic Period 
Pouyan Rezvani 
History of Science dept., Encyclopaedia 
Islamica Foundation 
 
The determination of Muslim prayer 
times had an important place in Islamic 
civilization. Since it has a direct rela-
tionship with the sun location in the sky, 
Muslim astronomers did their best to 
apply the most authentic astronomical 
formulae to find the prayer times. This 
field of Islamic astronomy, which is 
called “Ilm al-mīqāt” or “Ilm al-
mawāqīt”, spread throughout Islamic 

civilization gradually and was regarded 
as the specialty of some astronomers 
called “muwaqqits”. They worked in 
institutions attached to the mosques and 
schools for doing some activities such 
as determining the prayer times and the 
direction of qibla by using some astro-
nomical instruments, such as sundials. 
In this lecture, we surveyed some of the 
important treatises which were written 
on this subject in Islamic civilization, 
the scientific and social aspects of these 
works, and the historical and socio-
cultural background of Ilm al-mīqāt in 
Islamic period.  

Abstract of Lecture that is presented in Iranian Institute for Philosophy 

Prof. Hogendijk’s Lecture about Bīrūnī in Institute for the History of Science 

Two months ago, when I knew I was 
coming to Iran, I decided to prepare 
something which I had wanted to do for 
years: to make a survey of the work of 
Abū Rayhān Bīrūnī. In this lecture I will 

try to explain why I believe that he is 
unique; and secondly, give a brief sur-
vey of his work from a different per-
spective than the usual. There are many 
superficial websites about Abū Rayhān 
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Bīrūnī on the internet; usually these 
websites say he was a great Islamic 
mathematician and scientist, but if you 
are interested in knowing why he was 
great, and reading his original works 
with your own eyes, they do not give 
any information. In the third part of my 
talk, I will inform you about a new web-
site (www.albiruni.nl) which I have pre-
pared, with the help of several friends, 
in order to provide you with this infor-
mation which is missing in the other 
websites. 
     Abū Rayhān Bīrūnī was born in the 
area called Khwarazm (now in Uzbeki-
stan). Of course, Iranians know about 
Khwarazm, but many people in Holland 
know the word Khwarazm too, at least 
implicitly, because everyone in com-
puter science deals with “algorithms”. 
These are named after the ninth-century 
mathematician Mohammad ibn Musa 
``al-Khwarazmi’’ from Khwarazm. Abū 
Rayhān Bīrūnī was born in 973 A.D/362 
A.H., and he died in the middle of the 
eleventh/fifth century. In the first period 
of his life, he worked in Khwarazm and 
also in the north of Iran, with the sup-
port of different rulers, and most of the 
time in good conditions. The second 
part of his life started in 1017 CE/407 
A. H., when these areas were conquered 
by Sultan Mahmoud of Ghazni and Bī-
rūnī was taken to Afghanistan. In the 
beginning he had a bad time, but after 
the death of Sultan Mahmoud, his con-
ditions in Afghanistan improved. There 
is no need to explain more about his 
life, because you are familiar with it. 
     About the significance of Biruni, I 
would like to begin by quoting from 
George Sarton’s Introduction to the His-
tory of Science, vol. 1, p. 107, which 
was written in 1927. Sarton called Bi-
runi “One of the very greatest scientists 
of Islam, and, all considered one of the 
greatest of all times. His critical spirit, 
toleration, love of truth and intellectual 

courage were almost without parallel in 
medieval times.” 
     Why is Bīrūnī so interesting to me? 
First of all, he was a very good astrono-
mer and scientist, and a careful ob-
server. But his work was not limited to 
these areas. He was interested in people, 
had a large network, and was familiar 
with literature, history and many lan-
guages. His native language Khwaraz-
mian is closely related to Persian, and 
he also knew Persian, Arabic, Sanskrit, 
as well as some Hebrew and Greek. Al-
though he sometimes wrote in Persian, 
most of his works are in Arabic, which 
was his favorite language. Even in his 
scientific works, he sometimes wrote 
about history and literature, because he 
adhered to the following didactical prin-
ciple: 
     “If the mind is continuously occu-
pied with the study of one single sci-
ence, it gets easily tired and impatient; 
but if the mind wanders from one sci-
ence to another, it is as if it were wan-
dering about in gardens, where, when it 
is roving over one, another one already 
presents itself; in consequence of which, 
the mind has a longing for them and en-
joys the sight of them, as people say: 
everything that is new offers enjoy-
ment”. (Āthār al-Bāqiya = Chronology, 
Ch. 6, tr. Sachau, p. 84). 
      It is interesting to compare his style 
to that of Ibn al-Haytham, another im-
portant scientist who lived around the 
same time.  Ibn al-Haytham usually 
wrote in a monotonous technical lan-
guage, for which you need to know only 
100 or 200 Arabic words, depending on 
the subject. Bīrūnī writes much more 
creatively and lightly, but as a result, his 
Arabic is much more difficult than that 
of Ibn al-Haytham. Even my colleagues 
in Saudi Arabia complained to me that 
they find it difficult to understand Bī-
rūnī’s language.  
     The present 21st century is the cen-
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tury of meeting between different cul-
tures and different religions, and Bīrūnī 
already embodied these aspects in his 
works. The best example is his book 
about India, which is basically about In-
dian astronomy, but in which he in-
cluded lots of information about Indian 
culture and religion. Bīrūnī’s book is 
based on his personal experiences, 
which he had when he accompanied the 
Afghan sultans on their raids to India 
(including present-day Pakistan). Schol-
ars in India wrote in Sanskrit, a lan-
guage very different from Arabic and 
Persian, and Bīrūnī learned this lan-
guage, albeit with some difficulty. Bī-
rūnī tells us the following about his con-
tacts with Indian astronomers. First they 
thought that he could not possibly know 
anything about astronomy because he 
was not an Indian. When they realized 
that he did know something about as-
tronomy, they asked him from which 
Indian teacher he had obtained his 
knowledge. Bīrūnī apparently decided 
that he wanted to help these people, so 
he taught himself to write in Sanskrit 
verses and he apparently composed San-
skrit versions of the Elements of Euclid, 
the Almagest of Ptolemy, and a work on 
the astrolabe. These Sanskrit versions 
have not been preserved and even if 
they were ever completed, it is likely 
that Bīrūnī had lots of assistance from 
Indian Sanskrit scholars. Nevertheless, 
the example shows the deep concern of 
Bīrūnī with Hindu civilizations in the 
second (Afghan) period of his life. In 
the first period of his life, Bīrūnī had an 
intense working relationship with the 
Christian physician Abu Sahl Isa ibn Ya-
hya Tabari. Tabari wrote eleven works 
“in Biruni’s name”, which works are 
mentioned by Bīrūnī in the list of his 
own works which we will mention be-
low. In turn, Bīrūnī dedicated some of 
his own works to Tabari, apparently 
even his Full Discussion of All Possible 

Aspects of the Astrolabe (Isti`ab), and 
the preface shows that a deep emotional 
and spiritual relationship between the 
two scholars existed. Bīrūnī’s own Mus-
lim views are apparent in his work on 
India and the first sections of his work 
on Mineralogy. Thus, Biruni had good 
relationships and deep friendships with 
people of other cultural and religious 
backgrounds while staying true to his 
own religious views. These aspects of 
his life and his scientific objectivity 
make him a role model for young peo-
ple in the late 20th and 21th centuries. It 
is therefore no wonder that his thou-
sandth anniversary in 1973 was cele-
brated in many countries, and that me-
morial volumes on him have appeared 
in many languages.  
     Some of the texts written by Bīrūnī 
(in Arabic) have been published in Ara-
bic, and/or translated into other lan-
guages (English, Farsi, Russian, French, 
German, Uzbek, Tajek, Turkish, etc.). In 
addition, countless articles have been 
written about him. Recently, in many 
countries efforts are underway to digi-
tize books. Iran and Turkey are also put-
ting a lot of energy into the composition 
of catalogues of their large collections 
of medieval manuscripts and the digiti-
zation of such manuscripts.  
     The website www.albiruni.nl, which 
I initiated with the help of several 
friends, is concerned with Bīrūnī’s own 
works: original manuscript texts and 
fragments, editions and translations, 
taking full advantage on the 21th century 
possibilities of the internet. The infor-
mation on the website is of course in-
complete and all additions are very wel-
come. You may find it strange that I as a 
person from the Netherlands am doing 
this work. However, not only is Bīrūnī 
one of the most important persons of the 
medieval tradition, but also one of the 
most important documents for the 
knowledge of Bīrūnī’s works has been 
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preserved (in a unique manuscript) in 
the library of the University of Leiden 
in my country. This is a list of Bīrūnī’s 
own works (Fehrest) which Bīrūnī 
wrote himself when he was 61 solar 
years old. On the website 
www.albiruni.nl you find in category A 
the available information about this Fe-
hrest with links to an edition in Arabic 
and translations into French and Ger-
man. There is also a reference to an 
Uzbek translation which I unfortunately 
have not been able to consult. 
     In the following categories in the 
website, you find a list of Bīrūnī’s 
works, ordered according to the number 
of medieval (Arabic or Persian) manu-
scripts which still exist in the world. 
There are also references to these manu-
scripts and links to online versions as 
far as they are known to me. Because 
many countries are currently digitizing 
lots of manuscripts, the collection of 
links is very incomplete, and I would be 
most grateful for additions and correc-
tions. 
     Here is a short survey:  all details 
and references can be found on 
www.albiruni.nl. The next category (B) 
on the website consists of five works by 
Bīrūnī which exist in more than ten me-
dieval manuscripts.  The Introduction to 
Astrology (al-Tafhīm le-awā’il sinā`at al
-tanjīm) seems to have been Bīrūnī’s 
most popular work. The work was writ-
ten for a teenage daughter of a dignitary 
in the form of 500 questions and an-
swers. I always use it in my classes as a 
first introduction to medieval Islamic 
mathematics, astronomy, geography, 
and astrology. The Arabic version exists 
in more than 25 Arabic manuscripts; Bī-
rūnī also wrote a Persian version, of 
which more than 20 manuscripts are ex-
tant. The Persian version has been ed-
ited; the Arabic version has been pub-
lished by photographic reproduction but 
has never been edited. The Persian edi-

tion, the Arabic facsimile and an Eng-
lish translation are all available online. 
Russian, Uzbek and Tajik translations 
have also been published but are not 
(yet) available on the internet. 
     The second work by Bīrūnī in this 
category is al-Qanūn al-Mas`ūdī, a very 
large astronomical work which he wrote 
for Sultan Mas`ud, with whom he had a 
very good relationship, although he was 
the son of Sultan Mahmud who had ab-
ducted him to Afghanistan. This work 
exists in complete form in more than 10 
manuscripts and in addition there are 
also a number of fragments.  The 
printed edition is more than 1000 pages 
long. In this textbook of astronomy, Bī-
rūnī discusses the whole science of as-
tronomy, putting everything on a firm 
foundation. His work is comparable in 
scope to the Almagest of Ptolemy (150 
CE), the main work of ancient Greek 
astronomy. One manuscript in Paris is 
available online, as is the Arabic edition 
that was published in India in the 1950s. 
Al-Qanūn al-Mas`ūdī has been trans-
lated into Russian and Uzbek. There is 
no Persian translation and no transla-
tions into Western languages. 
     The next work is Bīrūnī’s famous 
Chronology (Āthār-e Baqiya), which 
exists in 17 manuscripts. The work has 
been edited in Arabic, and translated 
into Persian (twice), English, Russian, 
Uzbek and Tajik. The Arabic edition and 
English translation and one of the Per-
sian translations are available online, as 
well as two of the Arabic manuscripts. 
     With the fourth and fifth work in this 
category, the situation is quite different. 
The fourth work, entitled Full Discus-
sion of all possible aspects of the astro-
labe exists in 18 medieval manuscripts. 
The Arabic edition has been published 
in Meshed, but no translations in other 
languages exist. Finally, the fifth work, 
on Realizing the Potentialities of the 
Astrolabe is available in 10 manuscripts 
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but has not been published at all.  
     The next category C on the website 
consists of seven works by Bīrūnī which 
exist in two, three, four or five medieval 
manuscripts or fragments. To this cate-
gory belongs the work on India, of 
which only two manuscripts (in Paris 
and Istanbul) and one fragment exists. 
This is the work which has contributed 
most to the modern fame of Bīrūnī. One 
can understand why medieval Islamic 
scribes were not so much interested in 
this text: its technical contents are In-
dian astronomy, which was not as ad-
vanced as medieval Islamic astronomy. 
     In the category D of the website, 
there are 15 works by Bīrūnī which 
have been preserved in a single manu-
script only. To these belong, for exam-
ple, his famous work on Geodesy 
(Tahdīd nihāyāt al-amākin fi tashīh ma-
sāfāt al-masākin), his translation of a 
Sanskrit work on yoga, and the last 
work which he wrote in his life, on 
Pharmacology. The Geodesy is the most 
advanced medieval work about the de-
termination of coordinates of cities, and 
it also treats subjects as the determina-
tion of the radius of the earth. If the sin-
gle manuscript had not been preserved, 
we would not know about Bīrūnī’s 
achievements in geodesy. 
     Finally, the website contains infor-
mation about correspondence between 
Bīrūnī and other scientists and philoso-
phers, and a category of unknown of un-
published works and fragments. Some 
of these works have already turned out 
to be spurious. Others may be genuine. 
The website makes it possible to see 
that approximately one-third of the 
manuscripts of works by Bīrūnī are pre-
served in libraries in Iran. The rest is di-
vided (in order of importance) over li-
braries in Western Europe, Turkey, In-
dia, and Arabic and other countries.  
     About Bīrūnī’s works, one can say 
that most of them have been published 

somehow or other, but little research has 
been done on the comparison between 
the different works.  Two different ave-
nues of research can be pursued in the 
coming years. First, the remaining un-
published works and fragments of Bī-
rūnī should be published. Students in 
the Institute of History of Science in Te-
hran are in a unique position to do this, 
and they can therefore contribute to 
what we know about one of the most 
important Islamic scientists. For exam-
ple, a very nice project would be the 
publication and comparison of manu-
script fragments attributed to Bīrūnī, in 
libraries in Tehran and Isfahan, on the 
determination of the qibla. 
     Secondly, a lot of new information 
can be found by analyzing the mutual 
connections between his works and by 
investigating their historical, scientific 
and cultural contexts. As mentioned 
above, the Arabic of Bīrūnī is very diffi-
cult, so therefore it is likely that textual 
riddles in some of his works can be 
solved by others. Also, there are many 
questions that can be asked concerning 
the chronology of his works, the devel-
opment of his interests and ideas, his 
connections with other scientists, which 
can only be solved by such compari-
sons. 
     In my opinion Bīrūnī, who is one of 
the major (perhaps the major) medieval 
Islamic scientist, deserves a systematic 
publication of all his works, comparable 
to the editions of the Opera Omnia of 
Euclid, Archimedes, Ptolemy, and other 
landmark scientists. Such a project 
would require the production of new 
and critical editions of his texts, based 
on all the available manuscripts, by an 
international team of scholars. It is 
hoped that this project will be realized 
in the near future.  
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دانـان دورۀ    بزرگتـریـن ریـاضـی      
اسالمی، مثل خیام، طوسی و ابـن    

هایی کرده بـودنـد تـا      هیثم تالش
. اصل پنجم اقلیدس را اثبات کنند

ایشان معتقد بودند که این اصـل،    
که به نام اصل توازی نیز شناختـه  

شود، یک اصل شهودی نیسـت،  می
توان آن را بر اساس چهـار  بلکه می

به هـمـیـن    .  اصل قبلی اثبات کرد
های مختـلـفـی    دلیل ایشان برهان

از .  برای اثبات این اصل پـروردنـد    
طرف دیگر این اصـل در ایـجـاد        
هندسۀ نااقلیدسی نیز نقش مهمی 

-ای معکوسِ آنداشت، اما به شیوه
-چه دانشمندان اسالمی فکر مـی   

دانان نـویـن نشـان      هندسه.  کردند
توان این اصل دادند که نه تنها نمی

را اثبات کرد، بلکه تغییر آن منجـر  
-های دیگری مـی به ایجاد هندسه

. شود که دیگر اقلیدسی نیسـتـنـد   
جا هم اگر بخواهیم بنابراین در این

دنبال نقش دانشمندان اسـالمـی     
بگردیم باید به معنای نقش داشتن 

اگر نقش داشتن بدین .  توجه کنیم
دانان اسالمی، معنا باشد که ریاضی

سنتی را حول اصل توازی ایـجـاد     
کردند که بعدها باعث شد که ایـن  
اصل مورد توجه بیـشـتـری قـرار       

ای متفاوت دیـده    بگیرد و به شیوه
دانان اسالمـی  توان ریاضیشود، می

را در ایجاد این سنت مؤثر دانست، 
اما اگر منظور آن باشد کـه ایـن       

هـای  دانان در ایجاد هندسهریاضی
اند نااقلیدسی نقشی مستقیم داشته

اند با جایگزین کـردن  خواستهو می
هـای دیـگـر      این اصل بـا اصـل      

های دیگری پدید آورند، باز هندسه
رسد از حـقـیـقـت دور       به نظر می

 .ایمافتاده
تـوان بـا بـازی بـا           گاهی می     

کلمات چیزی را بهتر یا بـدتـر از       
. چه واقعاً بوده است، جلـوه داد   آن
علی ممتـازتـریـن    « توان گفت می

تـوانـد   این مـی   »  . آموز استدانش
بدان معنا باشد که او در کالـسـش   
ممتازترین است، در مدرسه یا در   
. سطح استان ممتـازتـریـن اسـت      

معنای این جمله به زمینۀ گفتـگـو   
-بنابراین وقتی مـی   .  بستگی دارد

گوییم دانشمنـدان اسـالمـی در        
انـد، بـه     انقالب علمی نقش داشته

گوییـم، زیـرا     یک معنا درست می
ایشان علم یونـانـی را گسـتـرش         

هـای  دادند، حفظ کردند و زمیـنـه  
پژوهشی خاصی را در همان سنـت  
یونانی ایجاد کردند که راه را بـرای  

. های انقالبی بعدی باز کـرد   نظریه
گیـری  بدین معنا دیگر جای خرده

زیادی بر امثال کوهن که گفته اند 
دانشمندان اسالمی علم یونانی را « 

باقـی  »  حفظ کردند و توسعه دادند
اما اگر ایـن جـملـه را          .  ماندنمی

طوری بیان کنیم که چنین معـنـا   
دهد که دانشمندان اسـالمـی در       
سطح گالیله و کپرنیک انـقـالبـی      
بودند و اگر مثالً نظریۀ خـورشـیـد    

های نااقلیدسـی را    مرکز یا هندسه
ها استـقـبـال    شناختند و از آنمی
کردند، باید گفت که نادانسـتـه   می

 .ایمبه افراط رو آورده
 هاپانوشت

. این نوشتار نظر شخصي نویسنده اسـت ١
از دریـافـت نـظـر         خبرنامۀ تاریخ علم   

-نظران در این زمینه استقبال ميصاحب
 .کند

ــم،           ٢ ــلـ ــخ عـ ــاریـ ــراي تـ ــتـ دکـ
amirm_gamini@yahoo.com 
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تدویر را بدون نقض کردن اصـول    
گورگیس در .  طبیعیات تولید کنند

 :نویسداین زمینه می
ها در کـتـاب       هر دوی این قضیه

کپرنیک برای همان هدفی به کـار  
اند که در آثار قبلی عربی آمده رفته
تنها تفاوت آن اسـت کـه       .  بودند

قضیۀ لم عُرضی به طور آگـاهـانـه    
توسط مؤیدالدین عُرضی به عنـوان  
یک قضیۀ جدید مطرح شده و بـه    
طور کامل اثبات شـده اسـت، در       
حالی که کپرنیک این قضـیـه را       

 ١٦.بدون اثبات آورده است

اول از همه باید در این عبارت،      
این اشتباه تصـحـیـح شـود کـه          
کپرنیک تنها از یکی از این قضایـا،  
یعنی لم عُرضـی، را بـرای حـل          

المسیر استفاده کـرده  اشکال معدل
است، و قضیۀ دوم، یـعـنـی زوج        
طوسی، را بدین هدف به کار نبرده 
است، بلکه آن را بـرای ایـجـاد            
حرکت تقدیمی و حرکت عـرضـي   

مفید دانستـه اسـت، در       سیارات 
حالی که طوسی از آن برای حـل    

استفاده کـرده   المسیراشکال معدل
اما این اشتباه، این موضوع  ١٧. است

کند که این قضایا در   را نقض نمی
انـد و    کتاب کپرنیـک وارد شـده      

مورخان قبول دارند که تنها کـاری  
که مانده، آن است که مسیر انتقال 

با  ١٨. این دانش به اروپا معلوم شود
ها معتقدند که شایـد  که بعضیاین

این موضوع چـیـزی جـز کشـف         
هـای  مستقل دو قضیـه در زمـان      

متفاوت نبوده است، ولی شـواهـد     
خوبی وجود دارد که کفۀ تـرازو را    
به نفع دیدگاه اول، یعنی تـأثـیـر      
غیرمستقیم آثار مکتب مراغـه در    

کـنـد،   کتاب کپرنیک، سنگین مـی 
های ابن شاطر دمشـقـی   زیرا مدل

برای ماه و عطارد شباهت بسیـاری  
اما آیـا    .  های کپرنیک دارندبا مدل

این بدان معنا است که دانشمندان 
اسالمی در انقالب کپرنیکی نقـش  

 اند؟مهمی داشته
با دقت در جزئـیـات مـاجـرا            

شود که این دستـاوردهـا   معلوم می
در جنبۀ انقالبی کار کـپـرنـیـک       

ویژگی انقالبی .  نقشی نداشته است
کتاب کپرنیک آن بود که زمین را   

دانست و معتقـد  در مرکز عالم نمی
بود که زمین و دیگر سیـارات بـه     

-آیا مـدل .  گردنددور خورشید می
های غیربطلمیوسی مکتب مراغـه،  
که همگی زمین مرکز بـودنـد، در     
این ویژگی انقالبی نظریۀ کپرنیـک  

رسد کـه    سهیم بودند؟ به نظر می
توانست بـدون حـل       کپرنیک می
المسیر بـه واسـطـۀ        اشکال معدل

های مراغه، از نظام خورشـیـد   مدل
مرکز دفاع کند، چرا کـه ایـن دو       
مبحث هیچ ربط مستقیمی به هـم  

رسـد  بنابراین به نظـر مـی    .  ندارند
ادعای گورگیـس کـه اسـتـفـادۀ          

های مراغه را بـه      کپرنیک از مدل
معنای نقش داشتن دانشـمـنـدان    

-اسالمی در انقالب کپرنیکی مـی   
داند، صحیح نیست، زیرا ویـژگـی     
انقالبی نظریۀ کپرنیک ربطـی بـه     

-حل یا عدم حل اشکـال مـعـدل     
تـوان بـه     امـا مـی    .  المسیر نـدارد 

معنایی دیگـر ادعـای او را بـه            
حقیقت نزدیـک دانسـت و ایـن          
بستگی به معنـایـی دارد کـه از          

-مراد مـی »  نقش داشتن« عبارت 
اگر نقش داشتن بدان معـنـا   .  شود

باشد که دانشـمـنـدان اسـالمـی،        
سنتی را در نقد بطلمیـوس آغـاز     

های خـورشـیـد    کردند که به مدل
مرکزِ کپرنیک و حذف افالک صُلب 

-توسط تیکوبراهه منجر شد، مـی   
توان پذیرفت که کپرنیک و براهـه  
تا حد زیادی در این سنت بودند و 
اگر این سنت نبود شاید کپرنیک و 
براهه در آن زمان به این سـمـت     

شدند، هر چند معلـوم  هدایت نمی
نیست که واقعاً کپرنیک چقدر و از 
چه طریقی ممکن بوده بـه آثـار       
مکتب مراغه دستـرسـی داشـتـه       
باشد، به ویژه که مکـتـب مـراغـه       

هـای  چندیـن اشـکـال از مـدل          
بطلمیوسی گرفته بود ولی کپرنیک 

ها را ذکـر کـرده       فقط یکی از آن
اما اگر نقش داشتن به ایـن    .  است

معنا باشد که کپرنیک در ویـژگـی   
انقالبی کارش تحت تأثیر منجمان 

هـا  اسالمی بوده است و در واقع آن
بودند که این نظریۀ انقالبی را بـه    
وی الهام کردند، باید گفت که بـه    

رسد این سخن با شواهـد  نظر نمی
 .تاریخی هماهنگی داشته باشد

یکی دیگـر از مـواردی کـه               
کند نقش گورگیس بدان اشاره می

دانان اسالمی در هـنـدسـۀ    ریاضی
 :نویسدوی می. نااقلیدسی است

شواهد بسیاری وجود دارد که بـه    
کنـد  طور قوی این نظر را تأیید می

های مشخصی در مثلثـات،  که ایده
هندسۀ نااقلیدسی و نظریۀ اعداد از 
طریق متون عربـی و عـبـری از          
استانبول به عالم مسیحـیـت وارد     
شده و موجب توسعۀ ریـاضـیـات      

 ١٩.نوین شده است

دانـیـم کـه بـعـضـی از             می     
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یـا  »  هاي تـاریـک  سده« را معموالً 
نـامـنـد،    مـی »  هاي مـیـانـه   سده« 

اصطالحی که در دوران روشنگـری  
ساخته شد و تمام دسـتـاوردهـای    

بـازکشـف   « فرهنگی پـیـش از         
را بـی   ١٥در قرن »  فرهنگ یونانی
این کـه ایـن       .  دادارزش جلوه می

به واسطۀ مـتـفـکـران     »  بازکشف« 
دنیای اسالم ممکن شد و دانشـی    
که این امر را به عهده گرفت دانش 
اسالمی بود، به اندازۀ کافی مـورد    

پـیـش فـرض      .  توجه قرار نگرفـت 
نوعی پیوستـگـی   »  نوزایی« مفهوم 

مستقیم بین یونان و اروپای نویـن  

 .است
های اخـیـر، دِیـنـی کـه          در سال

تـر  های قـدیـمـی   یونانیان به تمدن
انــد و نــقــش پــررنــگ       داشــتــه

دانشمندان تمدن اسالمی بیشـتـر   
روشن شده است و روایـت اروپـا       
محور را تحت شـعـاع قـرار داده        

-چرا که این روایت به ریشه.  است
های عبور دانش هند، چین و دیگر 

-ها از تمدن اسالمـی بـی    فرهنگ
حتی آثـاری کـه     .  کندتوجهی می

ریاضیات هندی و چینی را معرفی 
ها را در فصلی جداگانه کنند آنمی

با عنوان گمراه کنندۀ ریـاضـیـات      

دهند و به نقشـی  جا می»  شرقی« 
که ایشان در شاهراه توسعۀ عـلـم     

. کـنـنـد   اند، کم توجهی مـی داشته
-های علمی، دورریزگویا این سنت
ای هسـتـنـد کـه       های پس مانده

ربطی به داستـان اصـلـی عـلـم          
 ١٣.ندارند

گِوِرگیس معتقد است که باید یـک  
روایت جایگزین در برابر این روایت 

وی .  غربی از تاریخ علم پیش نهـاد 
با تهیۀ نمودار زیر کلیت این روایت 

 :کندجایگزین را طرح می
 
 

 هندوستان سيسيل اروپاي غربي

 چين

تمدن 

 بغداد جنديشاپور

 قرطبه قاهره

 طليطله

وی نقش دانشمندان دورۀ اسالمی 
 :داندرا بسیار مهم می

دانشمندان عرب معرفت علمـی را    
که در هندوستان، چین و تـمـدن     
یونانی مآبی ریشه دارد، آموختند و 
آنگاه ترجمه، اصالح، تـرکـیـب و      

هـا در    این فعالیـت .  تکمیل کردند
مراکز علمی مختلف، با جندیشاپور 

پیش ( در ایران قرن ششم میالدی 
آغاز و به بغداد و قـاهـره   )  از اسالم

جا به طلیطله و   منتقل شد و از آن
قرطبه در اسپانیا رفت؛ جایی کـه    
. این علوم به اروپای غربی رسـیـد    

داستان این نقـل و انـتـقـال بـا            

جزئیات بیشتر در ویـرایـش دوم       
-ریشـه :  کاکل طـاووس کتاب من، 

آمده  ١٤های غیر اروپایی ریاضیات،
 ١٥.است

یکی از مواردی که هارون بال و      
-گورگیس بسیار بر آن تأکید مـی 

کنند، نقشی است که مـنـجـمـان     
هـای  مکتب مراغه در ایجاد مـدل   

. انـد ای غیربطلمیوسی داشتهسیاره
در نیمۀ دوم قرن بیستم بعضی از   
مورخان علم اسالمی نشان دادنـد    

هـای  حـل که حداقل دو تـا از راه     
مکتب مراغه برای حـل اشـکـال        

هـای  الـمـسـیـر در مـدل         معـدل 

بطلمیوسی، در اثر اصلی نیکـوالس  
کپرنیک، مـنـجـم بـزرگ قـرن            

دربـاب  شانزدهم میالدی، با نـام      
ایـن دو    .  وجود داردگردش افالک 

لـم  « هـای    راه حل امروزه به نـام   
شناخته »  زوج طوسی« و »  عُرضی

شوند که اولی را مـؤیـدالـدیـن     می
عُرضی و دومی را نصـیـرالـدیـن         
طوسی در قرن هـفـتـم هـجـری        

-طراحی کـرده )  سیزدهم میالدی( 
این دو در واقـع دو مـدل             .  اند

هندسی از افالک صُلب هستند که 
ای بـه  های سیارهتوانند در مدلمی

کار روند و حرکت یکنواخت مرکـز  
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نظریۀ رایج نیستند، بلکه زمانی که 
های نظری و تجـربـی   به ناهنجاری

کنـنـد بـه      خورند، تالش میبرمی
ای غیر انقالبی به حل و فصل شیوه

اگر زمانی .  ها بپردازندآن ناهنجاری
معلوم شود که حل آن ناهنـجـاری   

ها دشوارتر از آن است که بتوان آن
را با حک و اصالح حل کرد، ممکن 
است دانشمـنـدان بـه اقـدامـات          

تری دست بزنند و به تغییر انقالبی
های جا افتـاده  فرضبعضی از پیش

اما تا زمانی کـه ایـن     .  دست بزنند
تغییرها به یک راه حـل نـهـایـی       
نینجامیده است و توافقی از سـوی  

-دانشمندان برای پذیرش اصـالح   
هاي جدید نباشد، علم انـقـالبـی      
پدید نیامده است و در مـرحـلـۀ        

 .بردبحرانی به سر می
اگر بخواهیم دامنۀ نگاه خود را      

به نجوم و ریـاضـیـات در دورۀ            
اسالمی محدود کنیـم، بـه نـظـر         

رسد بتوان اثری از علم انقالبی نمی
در تمدن اسالمی دید، بلکه بـایـد     
آن را در مرحلۀ علم بهنجار جـای    

بـیـنـانـه،     داد که، با دیدی خـوش 
دانشمندان مشغول کـار و حـل         
مسئله و پیشبرد زمینۀ پـژوهشـی   

این در .  رایج در دوران خود هستند
حالی است که بعضی از مـورخـان     
علم معتقدند درست است کـه در    
دوران اسالمی شاهد انقالب علمـی  
نیـسـتـیـم، امـا دسـتـاوردهـای             
دانشمندان اسالمـی در انـقـالب        
علمی قرن هفدهم اروپـا نـقـش        

جورج گِوِرگیـس  .  مهمی داشته اند
از جملۀ ایـن   ٧و هارون بال ٦یوسف

ایشـان در آثـار       .  مورخان هستند
خود عالوه بـر ایـن کـه نـقـش            

دانشمندان شرقی اعم از مسلمـان،  
هندی و چینی را در مسیر عـلـم     

-دهند، برای بعضی از آننشان می
ها در انقالب علمیِ اروپـا سـهـم        
مهمی قائلند و مورخان علم رسمی 

توجهـی  توجهی یا بیرا به دلیل کم
 ٨. کـنـنـد   به این سهم سرزنش مـی 

-مثالً اظهار نظر کوهن را نقد مـی 
کنند که دربارۀ علم اسالمی گفتـه  

 :است
بنابراین، از نگاه محدود امروزی ما، 
تمدن اسالمی بسیار مهم است زیرا 
آثار علمی یونان باستان را بـرای      

های بـعـد   دانشمندان اروپاییِ نسل
 ٩.حفظ کرد و توسعه داد

هارون بال به این جمله اعـتـراض      
-کند و معتقد است که تـمـدن  می

های شرقی چیزی بسیار بیشتر از   
حفظ و توسعه دربارۀ علم انـجـام     

گورگیس نیز معتقـد اسـت     .  دادند
که نگاه اروپا محور در تاریخ عـلـم   
رواج یافته و از این موضوع شـکـوه   

 :نویسدکند و میمی
پیش از نوزایي، وابستگی عـلـمـی    
اروپاییان به ریاضیات دنیای اسـالم  
. در کالم و عمل بسیار زیـاد بـود      

های مختـلـف   اهل علم از سرزمین
اروپا در قرطبه و طـلـیـطلـه در           
جستجوی دانش قدیم و مـعـاصـر    

مثالً گفته شـده    .  جمع شده بودند
است که پس از آن که مسیحـیـان   
طلیطله را از مسـلـمـانـان پـس          

-١١١٤( گرفتند گرارد کرمونایـی    
جــا رفــت تــا     بــه آن  .)  م   ١١٨٧

بطلمیوس را بـه دسـت     مجسطی 
-توان مـهـم  این کتاب را می.  آورد

ترین اثر نجومی دانسـت کـه در       
اسکندریۀ قرن دوم میالدی نوشته 

وی در همان شهر بـه    .  شده است
سال به فعالیت عـلـمـی     ٢٠مدت 

ادامه داد و در آن مـدت هشـت         
نسخۀ خطی علمی عربی یا یونانـی  
را از عربی به التیني ترجمه کرد و 
. سپس به وطن خـود بـازگشـت       

گرارد یکی از چندین دانشـمـنـد      
، ١٠اروپایی مثل افالطون تیوولیایـی 

 ١٢و رابرت چسـتـری   ١١آدالرد باثی
بود که برای کسب دانش به اسپانیا 

 .هجوم آوردند
حدود قرن هفدهم مـیـالدی بـا        
مهاجرت اروپاییان به قارۀ امریـکـا،   
توسعۀ تجارت برده و بعدها تحمیل 

هـای اسـتـعـمـاری در          حکومـت 
های مختلف دنـیـا، تصـور      قسمت

برتری سفیدان در گسترۀ وسیعـی  
نـگـاری   ها، از جمله تاریخاز فعالیت

گسـتـرش   .  ریاضیات، سایه افکنـد 
و بـه   ١٩گرایی در اروپای قرن ملی

های تمدن تبع آن جستجوی ریشه
اروپایی راه را برای شیفتـگـی بـه      
فرهنگ یونان باستان گشود و ایـن  
اسطوره را غالب کرد که فرهـنـگ   

هـا و    یونانی سرمنشأ تمامی دانش
بنابرایـن داسـتـان      .  ها استارزش

رشد تاریخ ریاضیات به صورت یک 
خط سیر اروپامحور روایت شد کـه  
نقش و جایگاه دیگر ملل عـالـم را     

گرفت یا بی ارزش جلـوه  نادیده می
 .دادمی

بر اساس این روایت، پـیـشـرفـت       
ریاضیات در دو منطقه و مـرحـلـۀ    
دور از هم واقع شد که با یک دورۀ 

-رکود هزار ساله از هم جـدا مـی    
 ٣٠٠تـا    .  م. ق ٦٠٠یونان از :  شوند

و اروپای پس از نوزایي از قـرن    .  م
این دوران رکود .  تا حال حاضر ١٥
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 ١آیا علم دورۀ اسالمی در انقالب علمی قرن هفدهم اروپا نقش داشته است؟

  ٢امیرمحمد گمینی
شاید بتوان گفت که هدف اصـلـی   
در کار یک مورخ علم، بـازسـازی     

هـای  ها و اندیشهروند تحول نظریه
علمی بشر در طول تاریـخ اسـت؛     

های جـدیـد     که چگونه اندیشهاین
های قبـلـی ایـجـاد       پس از اندیشه

-شدند، چه ربطی به دیگر تـحـول  
او در کـل      .  هاي فکری داشتـنـد  

داستان معرفت علمی بشـر را در      
طول تاریخ بررسی و عوامل مؤثر بر 

امـا نـوع     .  کـنـد  آن را روایت مـی   
نگاری نیـز وجـود     دیگری از تاریخ

دارد که در واقع به دنـبـال ایـن        
هدف نیست، بلکه هدفش آن است 

هر قوم و فرهنگـی را    »  سهم« که 
در پیشبرد علم روشن کند و نشان 

هـا  دهد که برخی اقوام و فرهـنـگ  
هـا در    هستند که نقش و سهم آن

پیشبرد علم مغفول واقع شده، در   
حالی که تأثیری بسیار بیشـتـر از     

شـد، در    چه قبـالً تصـور مـی       آن
با این که شایـد  .  داستان علم دارند

گذاری برای کسانـی  این نوع هدف
که به واقع دغدغۀ علم و تاریخ آن   
را دارند عجیب به نظر برسد، ولـی  
-به خودی خود اشکالی ایجاد نمی

کند و حتی ممکن است بـتـوانـد      
تری از تاریـخ عـلـم      نسخۀ صحیح

مسئله مربوط به زمانی .  روایت کند
نگـاری بـه     است که این نوع تاریخ

هایي دچار شود ها و اشتباهبدفهمی
و دست به بزرگنمایی بیش از حـد  
. موضوع مورد مطالعۀ خـود بـزنـد     

ها در این ترین جریانیکی از اصلی
زمینه، آثاری است کـه در نـقـد        

محور نوشته -نگاری علم اروپاتاریخ
شوند و سـعـی دارنـد نـقـش          می

دانشمندان شرقی اعم از هـنـدی،     
چینی، عرب و مسـلـمـان را در          

نگاه اروپا .  پیشبرد علم روشن کنند
محور خود از مشکالتی اسـت کـه     
گاهی ممکن است گریبان مورخان 
اروپایی علم را بگیرد و ایـن خـود     

شود در هـدف اصـلـی          باعث می
نگاری علم که همانا تـهـیـۀ      تاریخ

هـاي  روایتی صحیح از روند تحـول 
علمی است، مؤثر واقـع شـود و         
تصویری مخدوش از تاریـخ عـلـم      

بنابراین اگر بـعـضـی      .  عرضه کند
مورخان علم به اروپا محوری دچار 
شوند، الزم است که برای صیـانـت   
از روایت دقیق تاریخ، به نـقـد و       
بررسی آثار ایشان پرداخت، اما باید 
با دقت قدم برداشت تـا بـه دام         

 .های رایج نیفتادافراط و تفریط
کنیم اول از این سؤال آغاز می     
آیا دانشمندان دورۀ اسـالمـی   « که 

-در پیشرفت علم نقشـی داشـتـه     
شاید نیاز باشد ابتدا ببینیـم  .  » اند؟

. چه معنایی دارد»  پیشرفت« کلمۀ 
-اگر فرض کنیم طبق نظـر واقـع    

گرایان علمی هدف عـلـم کشـف        
حقیقت عالم طبیعت است و اگـر    
باز فرض کنیم حـقـیـقـت عـالـم         
طبیعت آن چیزی اسـت کـه مـا        
امروزه در علم جدید بـدان دسـت     

ایم، باید بگوییم بعضی عـلـوم   یافته
مثل نجوم در تمدن اسالمی هـیـچ   
پیشرفتی که نداشتند هیچ، بلـکـه   

-در جهتی کامالً غلط حرکت مـی 
کردند، زیرا نه مفهوم فلک، که در   

گذشته به طور گسترده در نـجـوم   
رفـت، امـروزه     اسالمی به کار مـی 
شود و نه زمـیـن   واقعی دانسته می

در مرکز کائنات تنهـا و سـاکـن        
در این صورت بـایـد   .  نشسته است

هـایـي   گفت بخش بزرگی از تحول
که در نجوم اسـالمـی بـه وقـوع         

-پیوست در واقع گفتگوهـای بـی    
ارزشی بوده است که بر فرضیـاتـی   

امـا  .  انـد بالکل نادرست استوار بوده
اگر بپذیریم که هر نظام علمـی را    

های آن زمان باید بر اساس دانسته
و به قول توماس کوهن در کـتـاب   

بـر اسـاس     های عـلـمـی،      انقالب
رایج در آن روزگار ارزیابی  ٣پارادایم

کرد، تاریخ نجوم دورۀ اسـالمـی       
ای پـویـا و     دهد که حوزهنشان می

های بسـیـار بـوده        شامل نوآوری
شـنـاسـی    بر اساس اصطـالح .  است

کوهن، شاید بتوان نجوم اسالمی را 
عـلـم   « به خوبی تحـت عـنـوان        

در .  طبقه بـنـدی کـرد      ٤» بهنجار
-دورانی که به این نام خوانده مـی 

شود، دانشمندان مشـغـول حـل        
مسائل و یافتن راهکارهای جـدیـد   
برای مسائل مختلفی هستنـد کـه     

. آینـد در طول مسیر علم پیش می
کوهن این مشغولیت را فرایند حل 

داند کـه در طـی آن           می ٥معما
دانشمندان با مسائل جـدیـد یـا        

هاي نظریۀ رایج دسـت بـه     اشتباه
کننـد  شوند و تالش میگریبان می

ها را بیابند و میدان بهترین راه حل
ایـن  .  آن نظریه را گسترش دهـنـد  

دانشمندان به دنبال تحول انقالبی، 
یعنی کنار گذاشتن هستۀ اصـلـی     
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احتماالً اولین   )  ق١٧٠حدود   (
رصدگر ایرانی دورۀ اسالمی بوده       

او رصدهای خود را در          .  است
شاپور انجام داده و ظاهراً        جندی

بعد از بطلمیوس نخستین رصدگر      
حرکت میانگین خورشید بوده، که     

شاهد زیج ممتحن    بعد از او در       
 ١٧.ایمثبت چنین رصدی بوده        

براین اساس، در ادامۀ فصل سوم        
اطالعاتی دربارۀ رصدگرانی           
همچون بنوموسی، ابوحنیفه          
دینوری، سلیمان بن عصمة و          
منصور بن طلحه، بنی اَماجور،          
عبدالرحمان صوفی، بوزجانی،        

هایی مانند   خازنی، و رصدخانه     
الدوله، شماسیّه و قاسیون، شرف      

که (خجندی، بیرونی، عالءالدوله      
به پیشنهاد ابن سینا ساخته شد و        

جا با ابزارهای نجومی       او در آن    
، )کردابداعی خودش رصد می        

ملکشاه سلجوقی، مراغه، و سمرقند     
گفتنی است،   .  عرضه شده است    

آخرین رصدخانۀ دورۀ اسالمی نیز      
به دستور سلطان مراد سوم            

الدین راصد    عثمانی و کوشش تقی   
ق در ٩٨٥تا  ٩٨٣های  در طی سال

قسطنطنیه ساخته شد که به           
 ١٨.دالیل واهی منهدم گردید

در فصل چهارم کتاب،                 
دستاوردهای منجّمان ایرانیِ دورۀ     
اسالمی معرفی و شرح شده که به        

ـ ١:  شود  ها اشاره می  اختصار به آن  
گیری محیط زمین با دو            اندازه
گیری قوس یک     اندازه.  الف:  روش

یونس   النهار، که ابن    درجه از نصف  
 در قرن چهارم آن را در زیج کبیر        

. توصیف کرده است؛ ب     حاکمی  

گیری انحطاط خورشید         اندازه
هنگام غروب که به گفتۀ بیرونی،        

علی به دستور مأمون          سندبن
عباسی از طریق آن محیط زمین را  

گیری میل    ـ اندازه ٢.  اندازه گرفت 
یونس و بیرونی به        اعظم که ابن   

بیشتر رصدهای مرتبط با آن اشاره      
گیری اختالف    ـ اندازه ٣.  اند  کرده

طول جغرافیایی شهرها با رصد         
ـ ٥ـ رؤیت هالل ماه     ٤گرفتگی    ماه
  ١٩یابی قبله
الزم به اشاره است که نویسنده      

هر یک از موارد فوق را به اختصار         
و ایجاز توضیح داده و تحلیل کرده       

 .است
فصل آخر کتاب به نجوم ایرانی      

در دورۀ جدید از صفویه تا بعد از          
انقالب اسالمی ایران اختصاص        
دارد که دیگر از آن دستاوردهای        
درخشان قبل جز در اندک موارد        

در واقع، نجوم   .  جزئی خبری نیست  
های اندکی   این دوره با نوآوری      

همراه است و تحت تأثیر نجوم          
 . جدید قرار گرفته است

در مجموع، کتاب فوق، با               
توجه به تخصّص نویسنده در حوزۀ      
تاریخ نجوم دورۀ اسالمی و نیز          
نجوم محاسباتی، اطالعات            
ارزشمندی برای مخاطبان خاصّ و     

 . عام دارد
 

 هاپانوشت
دانشجوي کارشناسي ارشد تاریخ علـم،  ١

پـــژوهشـــکـــدۀ تـــاریـــخ عـــلـــم،       
ghezelbash_zahra@yahoo.com 

تاریخ نجوم در گیاهی یزدی، حمیدرضا، ٢
های فرهنگی، تهران،     دفتر پژوهش   ،ایران

 .١٣-١٤ش، ص ١٣٨٨

؛ کندی، ادوارد استوارت،     ١٤همان، ص ٣
، های دورۀ اسالمی    پژوهشی در زیج    

ترجمۀ محمد باقری، شرکت انتشارات        
ش، ١٣٧٤علمی و فرهنگی، تهران،          

 .٢٩ص
٤Aristarchus of Samos 

اولین تلسکوپ توسط هانس لیپرشی          ٥
)Hans Lippershey  (   هلندی در

بعد از وی   .  ق، ساخته شد  ١٠١٧/م١٦٠٨
گالیله از تلسکوپ برای رصدهای نجومی      

گیاهی یزدی، همان،      (استفاده کرد      
 ).٩٨ص

٦Rene Descartes  : فیلسوف
م و پدر   ١٧گرای فرانسوی در قرن        عقل

 .فلسفۀ جدید
٧Objectivism  :گرایی؛ عینیت  عینیت

 .بخشی به پدیدارها
٨Subject  :      در فلسفۀ اروپایی به معنی

فاعل شناسا یا همان انسان است که تنها        
موجودی است که از ساحت آگاهی           

دکارت در یک جملۀ      .  برخوردار است 
معروف، به نقش محوری انسان در            
:  شناخت امور اشاره کرده است              

Cogito Ergo Sum  )اندیشم،   می
 ).پس هستم

٩Object :شیء، متعلق شناسایی. 
١٠Subjectivism  :   اصالت فاعل شناسا؛

اصالت انسان؛ اصل قرار دادن انسان در         
 .شناسایی

١١Edmond Husserl  :  فیلسوف بزرگ
آلمانی در قرن بیستم و پردازندۀ فلسفۀ        

 .پدیدارشناسی
١٢αιθηρ :اتر. 
 .٢٠همان، صگیاهی یزدی، ١٣
 .٢٠-٢١همان، ص١٤
 .٢٦همان، ص١٥
 .٢٨-٤٦همان، ص١٦
 .٥٢همان، ص١٧
 .٥٧همان، ص١٨
 .٥٦-٧٢همان، ص١٩
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دانش مثلثات و روابط آن بودند که       
بخشي را از نجوم هندي گرفتند و        

این   ١٣.بخشي را خود ابداع کردند     
ها ضرورت همچنین باعث شد آن      

برای تعیین طول و عرض              
جغرافیایی شهرهای قلمرو اسالمی    
و میل دایرةالبروج نسبت به            
استوای سماوی و موارد مانند آن        

 ١٤.رصدهای دقیقي را انجام دهند     
های رؤیت هالل نیز       عرضۀ ضابطه 

. از ابداعات نجوم دورۀ اسالمی بود      
الذکر از علل تفاوت       لذا موارد فوق  

. نجوم اسالمی از یونانی بوده است      
های   با این حال، علیرغم پیشرفت     

محاسباتی و نظری نسبت به هیئت 
بطلمیوسی، منجّمان اسالمی         

مرکزی را کنار           نظریۀ زمین   
نگذاشتند، ولی تأثیرپذیری           
احتمالی کپرنیک از مکتب نجومی     
مراغه خاصّه نصیرالدین طوسي و       

شاطر نیز  اهمیت دستاوردهای       ابن
-نجوم دوره اسالمی را گوشزد می      

 . کند
نویسنده در فصل دوم به                

معرفی منجّمان بزرگ ایرانی دورۀ      
اسالمی اشاره کرده که البته گواه        
این است که بسیاری از منجّمان        
اصیل تمدّن اسالمی از ایرانیان         

بنابراین، شکی نیست که     .  اند  بوده
میراثی از نجوم ایرانی شامل نجوم       
زرتشتی و نجوم متأخر ایرانی که        
به زعم نویسنده بیشتر متأثر از          
نجوم یونانی بوده، به دست             

همچنین .  مسلمانان رسیده است   
براساس گزارشی از ابوریحان          

-٥٣١(بیرونی، در عهد انوشیروان      
منجّمان ایرانی برای       )  م٥٧٩

به دربار فراخوانده زیج شاه تصحیح 
شدند که از قدمت زیاد این زیج و         
نیز نجوم ایرانی حکایت دارد، و          
حتی طبق روایتی تاریخی، این         

 مجسطیمنجّمان چندان به          
لذا، عجیب      ١٥.اند   اعتماد نداشته  

نیست که این اثر در عین               
شدن، به مرور در نجوم          پذیرفته

اسالمی مورد انتقادهاي حتی         
نویسنده در این   .  سخت قرار گرفت  

مجال، به معرفی برخی منجّمان        
بزرگ ایرانی تمدّن اسالمی مانند       

بزیست (منصور      بن ابی     یحیی
، محمد بن موسي            )فیروزان

خوارزمی، بنوموسی، حبش           
حاسب، ابوجعفر خازن، صاغانی،       
ابوسهل کوهی، بیرونی و غیره تا         

-جمشید کاشانی، منجّم و ریاضي     
دان شهیر ایرانی، پرداخته و برخی      
دستاوردهای مهم ایشان را ذکر        

الزم به ذکر است که       ١٦.کرده است 
دانشمندان ایرانی ـ اسالمی از          
دیدگاه عقلی و تجربی در کنار هم       

بردند که مقوالت کیفیت       سود می 
و کمیّت را با هم رشد داد، و البته          
در ابتدا اولی بیشتر، و سپس به          

به عبارتی، . مرور دومی غالب گشت
نجوم اسالمی در نزد کاشانی           
ماهیت کمّی خود را به خوبی           
بازیافته بود، وانگهی این بدان معنا      
نیست که منجّمان اسالمی به          
معنای متفکرّان عصرجدید مثالً       

اند،   نگر بوده   دکارت و گالیله کمّی    
که کاربرد ریاضی را در تمام            

های دانش بشری حتی امور        شاخه
تجربی و کیفی خواستار باشند،         
بلکه به این معنی است که از             

دانش ریاضی در کنار برخی اعمال      
تجربی مانند رصدها استفاده          

و ریاضی را ابزار درجهْ دوم            کردند
شناخت طبیعت دانستند، هرچند     
نه مانند دورۀ جدید، کارآمدترین       

در هر حال،    .  زبانِ بیان ِطبیعت   
متأسفانه آن دوران طالیی در          

 !تاریخ تداوم نیافت
در فصل سوم کتاب، ابزارهای           

های   نجومی، رصدگران و رصدخانه   
دورۀ اسالمی با تصویر ابزارها           

منجّمان ایرانی  .  معرفی شده است  
از ابزارهای گوناگونی برای رصد و       
نیز حل مسائل نجوم کروی و           
محاسبات ریاضی مربوط به آن         

برخی از    .  کردنداستفاده می   
-ابزارهاي نجومي آن دوره در موزه     

شوند و    های امروزی نگهداری می    
هرچند پیشینۀ بسیاری از این         

گردد،   ابزارها به نجوم یونانی باز می     
ها چون ربع و       اما برخی از آن      

اسطرالب در دورۀ اسالمی تحول و      
 . ارتقاء یافتند

نجوم دورۀ اسالمی با آن                
محاسبات و ابزارهای دقیق،           

ها را در     ضرورت احداث رصدخانه  
تمدّن اسالمی به خوبی توجیه         

هر چند که از برخی          .  کندمي
ای  های آن دوره جز خرابه رصدخانه

باقی نمانده، اما اطالعات ثبت شده      
های به جا مانده، حاکی از       در رساله

پیشرفت چشمگیری در این           
ها بوده که نویسنده به نام  رصدخانه

ها و نیز معرفی        برخی از آن     
های معتبر تمدّن اسالمی      رصدخانه

های   طبق گزارش .  پرداخته است 
تاریخی، احمدبن محمد نهاوندی      
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 ٣٣١-٥٣٩(هخامنشیان بر بابل       
نجوم آریایی و بابلی با هم         )  م.ق

پیوند یافت و به تکامل و شکوفایی       
نویسنده به برخی          .  رسید

دستاوردهای این پیوند تاریخی       
البروج   تقسیم دایرة :  کند  اشاره می 

ای، رصد دقیق     درجه٣٠برج    ١٢به  
ماه و سیارات که در زمان               

آغاز شد،   )  م.ق   ٥٣٠(کمبوجیه   
رصد مشتری که تا زمان حکومت       
داریوش کبیر نیز تداوم داشت و         
حاصل آن تدوین نظریۀ حرکت        
سیارۀ مشتری بود، روش              

گیری برای ایجاد نظم در         کبیسه
بسیار جای    ٢.  ...تقویم قمری و      

تأسف است که از نجوم دورۀ            
هخامنشی چیزی به آیندگان          
نرسیده و بعید نیست آثار آن در         

از .  حملۀ اعراب از بین رفته باشد       
عصر ساسانیان نیز تنها یادگار          

 یازیج شهریار    برجستۀ نجومی،    
است که متن پهلوی آن      زیج شاه   

ق توسط علی   ١٧٠در حدود سال     
زیک   بن زیاد تمیمی با نام معرّب      

به عربی ترجمه شد و تأثیر        شَتْرُایار
بسیاری بر نجوم دورۀ اسالمی، به       

مجسطی ویژه تا قبل از ترجمۀ          
   ٣.داشته است

ترین    اما در یونان، از مهم              
تفکّرات نجوم فلسفي ایشان           

توان به انتخاب دایره به عنوان         می
ترین شکل هندسی اشاره          کامل
آنان حرکت افالک را مستدیر     .  کرد

ها آن.  فرض کردند   )  ایدایره(
سرانجام کرویت زمین را اثبات و        

مرکزی را که اول بار        نظریۀ زمین 
ارسطوی فیلسوف مطرح کرد          

اما گفتنی است که        .  پذیرفتند
حدود یک قرن بعد از ارسطو،           

-٣١٠(  ٤اریستارخوس ساموسی  
نظریۀ خورشیدمرکزی  )  م.ق  ٢٣٠

را پیش کشید که به دلیل از بین         
رفتن آثارش، همان نظریۀ             
ارسطویی در نجوم غالب شد و          
هیئت بطلمیوسی بر اساس آن         
شکل گرفت که در واقع در آن،          

های ریاضی نمود بیشتری       صورت
هرچند الگوی زمین مرکزی    .  یافت

با الگوی خورشید مرکزی کپرنیک     
در قرن شانزدهم جایگزین شد و        
بعدها نیز حرکت مستدیر             

م توسط کپلر   ١٧ارسطویی در قرن    
و نیوتن رد شد و جای خود را به           
مدارهای بیضوی داد، اما نباید به        
ارسطو خرده گرفت، زیرا اگر           

، یا اگر      ٥تلسکوپ گالیله نبود     
اهمیت نقش آزمایش و شناخت        
حسی در کشف پدیدارهای طبیعی     
به شکل دورۀ نوزایي خود مطرح        

شد، کپلر یا نیوتن نیز             نمی
ای نسبت    توانستند وقایع تازه    نمی

به اسالف خود کشف نمایند، زیرا       
تغییر مسیر علوم مستلزم تغییر در      

ها نسبت به نظام        نگرش دیدگاه 
شناسی عالم و نحوۀ            معرفت

شناخت و کاوش در آن بود، و این        
تر در فلسفۀ        تغییر کمی قبل    

رخ داد که مسیر شناسایی       ٦دکارت
انحاللی که    ٧را با یک اوبژکتیویسم   

تمام   ٨مبدأ شناختش یک سوژۀ     
عیار بود تغییر داد و انسان در            

، و غیر او؛    )سوژه(ساحت شناسندهْ   
یعنی طبیعت و ماورای طبیعت، در   

، قرار   )٩ابژه(مقام شناخته شدهْ       

جدید به    ١٠سابژکتیویسم.  گرفتند
دانشمندان علوم مختلف از جمله       
نجوم این نوید را داد که انسان در         
مقام فاعل شناسا برای شناخت         
همۀ جهان که کار غیرممکنی          

. است    »ابزار«نیست نیازمند       
ارسطو تفکر ابزار را نداشت، زیرا او       

محور بود که     گرای عقل   یک تجربه 
، این خود یک     ١١به تعبیر هوسرل  

تناقض آشکار و مانعی بزرگ برای       
رشد علم بود، اما اخالف او مانند         
گالیله، کپلر یا نیوتن،                 

محور بودند    گراهای ریاضی   تجربه
که کمک بسیار بیشتری به رشد        
علوم کردند و علوم جدید نیز            
همچنان در این مسیر به رشد خود 

بنابراین، اسالف قرن   .  دهد  ادامه می 
هفدهمی ارسطو، ضرورت ابزار و       
دانش ریاضی را برای درک اصیل        
طبیعت تجربی اعمّ از آسمان و          
زمین آگاهانه و به خوبی دریافتند       

که دیگر آسمان برای    تر این   و مهم 
ها با زمین فرقی نداشت، زیرا         آن

هر دو وجود تجربی و قابلیت            
شناخته شدن برای انسان داشتند،     
اما ارسطو فضاي فراتر از ماه را           
ثابت، بدون تغییر و برتر از زمین و        

 !دانست می ١٢جنس آن را از اثیر
به گفتۀ نویسنده، نجوم دورۀ            

اسالمی چه در ایران و چه دیگر          
مناطق قلمرو اسالمی بیشتر تحت      
تأثیر نجوم یونانی و تا حدودی          

از عوامل  .  است  نجوم هندی بوده     
توان به    مهم رشد نجوم اسالمی می    

ضرورت تعیین اوقات نماز و جهت       
مسلمانان برای این   .  قبله اشاره کرد

امر نیازمند محاسبات دقیق و          
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  نوشتۀ دکتر حمیدرضا گیاهی یزدیتاریخ نجوم در ایران معرفی تحلیلی کتاب 

 ١زهرا قزلباش

نویسندۀ کتاب، دکتر گیاهی          
یزدی، مدیر گروه تاریخ علم بنیاد       
دایرة المعارف اسالمي و از             
پژوهشگران تاریخ نجوم دورۀ          
اسالمی، خاصّه نجوم محاسباتی       

هاي که مقاله   دورۀ اسالمي است،     
هاي پژوهشی متعدّدی در نشریه     

المللی دربارۀ      تخصّصی بین     
هاي گوناگونی در تاریخ        موضوع

نجوم اسالمی از جمله رؤیت هالل       
های خورشیدگرفتگی    و نظریه   

در این مقاله،      .  اندعرضه کرده  
ای تحلیلی از مطالب کتاب       خالصه

 .شود عرضه می
براساس شواهد پیش رو و یا             

های ابتدایی، نظم و تکرار        تحلیل
های آسمانی   موجود در پدیده     

خصوصاً خورشید، ماه و سپس         
ستارگان، از دالیل بدیهی توجه        
. انسان به دانش نجوم بوده است        

ترین    زیرا طبیعت، در دسترس      
. وسیلۀ موجود برای انسان است       

شکل اولیۀ این توجه به آسمان، در       
بینی نمود    سرایی و طالع     اسطوره

یافته و سپس بر حسب توجه           
متعمّدانه یا غیرمتعمّدانه به رابطۀ      

های زمینی با نوع         بین پدیده  
کارگیری    آسمانی، و یا شاید به        

ذهن خلّاق و پرسشگر در به             
های آسمانی    خدمت گرفتن پدیده  

های رسانی به پدیده       برای یاری  
زمینی، باعث دگردیسی و پیشرفت     
در توجه به رویدادهای نجومی و        
بنابراین، پیدایش دانش              

-اخترشناسی و ورود در پیچیدگی    
آثار به جا مانده از     .  های آن گردید  

دوران باستان، مثالً برخی بناها،        
حاکی از این رشد است که نشان         

های عصر باستان تا      دهد انسان   می
اند از موقعیت      حد زیادی توانسته   

پدیدارهای آسمانی آگاه شده و         
های روزمره   برای برخی فعالیت    

مانند کشاورزی و دریانوردي از آن      
شاید آثار گذشته صرفاً    .  بهره گیرند 

حاکی از کاربرد عملی دانش نجوم       
های در زندگی بوده، اما بررسی        

تواند پیشرفت این      تاریخی می  
دانش را از فایدۀ عملی تا رسیدن        
به سطح یک علم مستقل نظری،        
. البته به نحو تشکیک، نشان دهد       

به عبارتی، تبدیل کاربردهای          
عملی نجوم که البته مستلزم           
آگاهی از وقایع نجومی هم هست،       
به دانش اخترشناسی، در طول         
تاریخ روند صعودی داشته و به          

تر، پیشرفت علم نجوم      معنای دقیق 
با دیالتیک از نجوم رصدي به نجوم  

شناختیْ    نظری، ضرورتی معرفت    
های برای شناخت بهتر پدیده        

آسمان را داشته است که الجرم         
های فرود و فراز آن برای ملّت          

مثالً .  مختلف، متفاوت بوده است     
نجوم بابلی نسبت به نجوم مصري       
از محاسبات ریاضی بیشتر بهره        
برده و یا در نجوم ایرانی، که             
قضاوت دربارۀ کم و کیف آن            
دشوار است، زیرا آثار به جا مانده         

های دقیق در     اندک و نیز بررسی    
مورد آن بسنده نبوده، شرایط طور      

در هر حال، مبرهن     .  دیگری است 
است که افزایش سطح شناختی و       

هاي مرتبط با   نیز آگاهی از نظریه    
-اطالعات در دسترس و تحلیل آن     

ها، در پیشرفت دانش نجوم مؤثر        
بوده و ملّتی در نجوم پیشرفت          

های کرده که فراتر از مشاهده         
حسی و یا درک فواید عملی، از          

های فراخور تجزیه و ترکیب داده      
ها که به    موجود و تدقیق در آن      

آل، در کاربست هندسه      شکل ایده 
در نجوم متبلور شده، توانسته راه        
محاسبات نجومی را هموار گرداند      
و به شکلی وسیع در آن به نظریه         

 .پردازی روی آورد
این ملّت، یونانیان بودند که             

توانستند با عقالنیت هندسی خود      
که برآمده از عالیق فلسفی ایشان       
بوده، دانش نجوم یا بهتر بگوییم،        
میراث ایران و بابل و مصر را در           
یک علم دقیقه عرضه کرده و            

های پیشرفت دانش            زمینه
اخترشناسی و تبدیل آن به یک         
شاخه از معرفت نظریِ تجربی ـ         

 . هندسی فراهم کنند
نویسنده در فصل اول کتاب،            

به شکلی مختصر و مفید، مروري        
بر تاریخ نجوم کرده و وضعیت           

های بزرگ گذشته؛     نجوم در تمدّن  
چین، بابل، مصر، ایران باستان،         
یونان، هند و سپس ایران دورۀ          
. اسالمی را گزارش کرده است         

هرچند که بقایای تاریخی مربوط       
به نجوم ایرانی نسبت به نوع بابلی        
بسیار اندک است، اما بعد از تسلط       
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  عربیهای ابننجوم کهن در آموزهکتاب 

 ١لقبناصر کریمي

ابراهیم (  ٢این کتاب را که تألیف تیتوس بورکهارت         
زاده و ترجمۀ لیال کبریتچی و مهدی حبیب       )  عزالدّین

 ١١٠٠صفحه، به شمارگان       ٧٨است نشر مولي در       
ریال منتشر    ١٠٠٠٠٠نسخه، در قطع رقعی و به بهای        

 . کرده است

شناسان ترین اسالم  بورکهارت که از شاخص             
-اروپایی است در کتاب حاضر به تبیین مبانی هستی         

عربی در  الدین ابن شناسانۀ حکمت شیخ اکبر محیی      
او .  پردازدارتباط با مفاهیم نجومی و عرفان اسالمی می       

کند و  های شیخ را تشریح می     در نهایت ایجاز، آموزه    
ها، سعی دارد از نمادپردازی غنی مندرج در آن              

 .تصویری جامع و عمیق ارائه دهد
مراتب افالک و مبانی نظری نجوم، تکوین و                   

های معنایی منطقةالبروج، پیوندهای نمادین ماه      داللت
و خورشید و تجلی نفس رحمانی در منازل قمر، تجلی          

ها و  اسماء الهی در چرخۀ مراتب وجود، تکوین برج          
های این کتاب   ها با منازل قمر، عناوین فصل     نسبت آن 

 .است

نخستین فصل این کتاب به تشریح مبانی و                    
عربي و ارتباط آن با      شناسی ابن مختصات کلی کیهان  

در این فصل با     .  تعالیم اسالمی اختصاص یافته است     
اشاره به دالیل اعتبار نگاه زمین مرکزِ رایج در نجوم             

عربي شناسي عرضه شدۀ ابن    قدیم، تصویری از کیهان    
 .ترسیم شده است

در فصل دوم وجوه نمادپردازانۀ نجوم اسالمی در               
ای بدیع تشریح   باب دوازده برج منطقةالبروج، به گونه      

هاي ها و صورت  مؤلف در ادامه به شرح برج     .  شده است 
پردازد ها می های تمثیلی هر یک از آن     فلکی و خصلت  

 .کندعربی تبیین میها را با ارجاع به آثار ابنو آن
 ٢٨فصل سوم و چهارم به تشریح مراتب وجود                  

-در فصل پنجم نحوۀ شکل    .  گانۀ شیخ اختصاص دارد   
ها و منازل مطرح    هاي برج گیری و تعین یافتن کیفیت    

 .گیرندالذکر مورد تبیین قرار میدر نمودار فوق
های پایانی این   فهرست اعالم و تصاویر نیز بخش           

 .دهدکتاب را تشکیل می
 

 هاپانوشت
کارشناس ارشد تاریخ علم، پژوهشکدۀ تاریخ علم،                    ١

naser_k84@yahoo.com 
 

٢Titus Burckhardt (1908-1984) 

المعارف های این دایرة  دانشگاه تهران در نوشتن مدخل    
هایي که در زیر نام این افراد و مدخل. اندهمکاري کرده

 .اند آمده استنوشته
یونس ):  Būzjānī, Abū'l-Wafā(ابوالوفا بوزجاني   

 مهدوی
 فاطمه سوادی): Al-Karajī(کرجي 
 سجاد نیک فهم خوب روان): Calendar(تقویم 

 یونس کرامتی): Hakīm Mo'men(حکیم مؤمن 

 مریم زمانی): Al-Battānī(بتاني 
 هاپانوشت

١The Oxford Encyclopedia of Philosophy,     
Science, and Technology in Islam 

کارشناس ارشد تاریخ علم، پژوهشکدۀ تاریخ علم،                    ٢
naser_k84@yahoo.com 

٣Ebrahim Kalin 
۴Georgetown 
۵Salim Ayduz 
۶Caner Dagli 
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مجمل   ابوعبدهللا محمد بن عبدالکریم دکالی مغربی بر      

کوشیار گیالنی در این کتاب چاپ عکسی             االصول
این شرح به عربی است و اصل نسخۀ خطی     . شده است

المعارف بزرگ  کتابخانۀ دایرة   ٦٦٨١٠آن به شمارۀ      
این سه نسخه با    .  شوداسالمی در تهران نگهداری می     

مقدمۀ دکتر محمد باقری و مقالۀ ایشان شامل                
فصلی «با عنوان   زیج بالغ   تصحیح، ترجمه و توضیحات     
چاپ   ١٣٩٢در اسفند     »از زیج نایافتۀ کوشیار گیالنی    

 .شده است
 سه رساله از ثابت بن قره

از ثابت بن قره عنوان کتابی است که در            سه رساله   
توسط مرکز پژوهشی میراث مکتوب و           ١٣٩٣سال  

. پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران منتشر شد            
های آفتابی در دورۀ اسالمی، سرگذشت      پیشینۀ ساعت 

شناسی این اثر، در مجموع        ثابت بن قره و نسخه       
این مقدمه را آقای پویان         .  صفحه است     ٢٠حدود

حرکت ،   های آفتابی  ساعت.  رضوانی نوشته است     
-رسالهچهارده وجهی محاط در کره      و  خورشید و ماه    

هایی هستند که در این کتاب، چاپ عکسی رنگی             

هجری کتابت    ٣٧٠این نسخه در سال       .  شده است 
شده و نسخه برگردان به قطع اصل نسخۀ خطی به             

در .  است)  استانبول(کتابخانۀ کوپرولو      ٩٨٤شمارۀ  
ها افزوده شده   پایان کتاب نیز فهرست اعالم و اصطالح      

 .است
 هانوشتپا

 
١Morteza2022@gmail.com 
٢Taro Mimura 
٣Professor Michio Yano 

  ١دایرة المعارف آکسفوردِ فلسفه، علم و تکنولوژی در اسالم

 ٢لقبناصر کریمي
المعارف آکسفوردِ فلسفه، علم و تکنولوژی در           دایرة
های مهم فلسفه،   ، مروری جامع و دقیق از ویژگی      اسالم

دهد علم، پزشکی و تکنولوژی در جهان اسالم ارائه می         
 . که انتشارات آکسفورد آن را چاپ کرده است

چاپ اول این دایرةالمعارف در دو جلد انتشار یافته              
، از اعضای هیئت    ٣که سردبیر ارشد آن ابراهیم کالین      

و کانر    ٥است و سلیم آیدوز     ٤علمی دانشگاه جورج تون   

-این دایرة .  عضو هیئت تحریریۀ آن هستند        ٦داگلی
محقق   ١٣٠مدخل توسط      ٢٥٠المعارف با بیش از       

ها، ابزارها،  المللی، مروری علمی از متفکران، نهضت     بین
ها، نهادها، رویدادها و تحوالت تاریخی در زمینۀ        تئوری

مطالعات اسالمی از دورۀ کالسیک تا دورۀ معاصر را            
 .فراهم کرده است

المعارف بر پایۀ     های پژوهشی این دایرة      مدخل     
منابع اولیه و ثانویه، و در نتیجۀ پژوهش محققان و              

آموزان پیشرفتۀ فلسفه و علم اسالمی نوشته شده        دانش
ها، شامل   ها و محتویات آن      انتخاب مدخل  .  است

باالترین استانداردهای دانشگاهی و جدیدترین             
تحقیقات در این زمینه است که با مطالعۀ عمیق در             

ترین موضوعات توسط محققان، منبع معتبری را         مهم
 .کنددر این زمینه فراهم می

آموختگان پژوهشکدۀ تاریخ علم      بعضی از دانش        
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  انتشار سه کتاب توسط مرکز پژوهشي میراث مکتوب

 ١مرتضی صومی

 رسالۀ اسطرالب کوشیار گیالنی
هایی است که   از کتاب رسالۀ اسطرالب کوشیار گیالنی     

به مناسبت هزار و پنجاهمین سالگرد        ١٣٩٢در اسفند   
تولد کوشیار گیالنی توسط مرکز پژوهشی میراث             

های متعددی  از این رساله نسخه    .  مکتوب منتشر شد  
این کتاب به . های مختلف دنیا موجود استدر کتابخانه

کتاب .  کوشش دکتر محمد باقری به چاپ رسید           
منتشر شده شامل چاپ عکسی نسخۀ خطی فارسی           

مؤسسۀ خاورشناسی ابوریحان    «موجود در کتابخانۀ      
وابسته به فرهنگستان علوم جمهوری           »  بیرونی

، تصحیح متن فارسی، تصحیح متن      )تاشکند(ازبکستان  
 . عربی و ترجمۀ ژاپنی است

توسط رسالۀ اسطرالب     تصحیح ترجمۀ فارسی            
دکتر باقری و تصحیح متن عربی و ترجمۀ ژاپنی آن             

نامۀ دورۀ  به عنوان پایان     ٢توسط آقای تارو میمورا     
زیر نظر پروفسور   )  ژاپن(کارشناسی در دانشگاه کیوتو      

که رسالۀ احکام نجوم کوشیار را تصحیح        (  ٣میچیو یانو 
اصل .  انجام شده است   )  و به انگلیسی ترجمه کرده      

به عربی و نسخۀ خطی ترجمۀ فارسی         اسطرالبرسالۀ    
. موجود در تاشکند تنها نسخۀ شناخته شدۀ آن است          

کتاب االسطرالب وکیفیة عمله      «نام کامل این اثر        

نسخۀ خطی   .  است»  واعتباره علی التمام والکمال      
هجری در بخارا     ٩١٥فارسی تاشکند احتماالً در سال       

 . کتابت شده است
 سه رساله از کوشیار گیالنی

مرکز پژوهشی میراث مکتوب به مناسبت هزار و              
دان و  پنجاهمین سالگرد تولد کوشیار گیالنی ریاضی       

سه رساله  اخترشناس برجستۀ ایرانی، کتابی با عنوان        
های این اثر شامل رساله   .  منتشر کرد   از کوشیار گیالنی  

 :زیر است
 کوشیار حسابرسالۀ 

 کوشیارزیج بالغ
 مجمل االصولشرح 

این .  کوشیار تنها اثر ریاضی کوشیار است       حسابرسالۀ  
رساله نقش بسیار مهمی در ترویج حساب هندی و             

کوشیار دو زیج   .  اصطالحات مربوط به آن داشته است      
 زیجاز نسخۀ خطي    .  داردزیج جامع   و  زیج بالغ   به نام   

تنها دو صفحه در کتابخانۀ موسسۀ خاورشناسی           بالغ
مجموعۀ مالفیروز یافت     ٨٦به شمارۀ   )  مومبای(کاما  

کوشیار که تصویر نسخۀ        حسابرسالۀ  .  شده است 
خطی آن در کتاب، چاپ عکسی شده نیز از همین              

همچنین تصویر نسخۀ خطی از شرح          .  نسخه است 

 .کند
 هانوشتپا

١Chora 
٢Plato, Timaeus, 48 E, 49 A, B. 

٣Aristotle, Physics, 212 a 20-22. 
۴Chora – Receptacle 
۵Topos – Place 
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است که بعداً توسط اقلیدس در مقالۀ دوازدهم            »افنا
جا که این روش توسط          از آن  .  شوداستفاده می  

ارشمیدس، به همین صورت یا صورتی معادل آن، برای         
گرفته   محاسبۀ سطوح و احجام مورد استفاده قرار می         

 .است، به اصل موضوع ارشمیدس معروف است
توان این قضیۀ اقـلـیـدس را         به زبان امروزی، می     

 :چنین توضیح داد
حال اگر از   .  تر باشد   کمیت بزرگ   Aفرض کنیم        

را با فرض                     )  q١p/١(Aاین مقدار، نسبت           
١(>١/q١p(<مانده یعنی         کم کنیم و از باقی         ٠/٥

A)١/q١p(-A     تر از نصف آن مثل                   نسبتی بزرگ
٢/q٢p               کم کنیم و این روند را ادامه دهیم، باید ثابت

ماندۀ آخر به سمت صفر میل           کنیم که جملۀ باقی    
ماند که از هر مقدار        کند یعنی مقداری باقی می       می

 .تر است کوچکی، کوچک
اقلیدس این قضیه را برای نسبت متغیر                                 

١<)pi/qi(<البته از این قضیه، در      .  کند  ثابت می   ٠/٥
اصول در مقالۀ دوازدهم      =٠/٥p/qحالت نسبت ثابت    

بنا بر ادعای   )  ق.ه  ٤قرن  (ابن هیثم   .  کند  استفاده می 
في حل شکوک کتاب اقلیدس في            خود در کتاب   

به این حقیقت پی برده بود که        األصول وشرح معانیه،    
کند جزئی است و حکم       حکمی که اقلیدس مطرح می    

برای اولین بار در این      >١p/qکلی را برای نسبت ثابت 
نصیر الدین    .کتاب مطرح و آن را اثبات کرده است          

اقلیدس خود  اصول  در تحریر   )  ق.ه  ٦٧٢ـ  ٥٩٧(طوسی  
که ظاهراً در موارد بسیاری در طرح نظرات خود در آن           
از شرح مذکور ابن هیثم استفاده برده است، همان نظر          

 ٥٤٨  -؟(صالح همدانی   ابن.  کند  ابن هیثم را تکرار می    
قول في إیضاح أبي علی بن الهیثم في           در رسالۀ )  ق.ه

به الشکل األول من المقالة العاشرة من کتاب أقلیدس          
 . این نظر ابن هیثم ایراد گرفته است

در رسالۀ  )  ق.ه  ١٠٤٧زنده در   (محمد باقر یزدی          
در نقد نظر    شرح المقالة العاشرة من کتاب أقلیدس          

گوید با حالت کلی که طوسی در نظر               طوسی می 
شود و    گیرد، برهان قضیۀ دوم مقالۀ دهم مختل می         می

کند که این قضیه برای نسبت ثابت                          ثابت می  
٠/٥p/q≤        تر از نصف     برقرار است و برای حالت بزرگ

های   الزم نیست نسبت ثابت باشد و حکم برای نسبت         
 .به قوت خود باقی است <٠/٥pi/qi متغیر

 
فضای افالطونی، مکان ارسطویی و تأثیر آن بـر    

 فیلسوفان دورۀ اسالمی
 لقب، پژوهشکدۀ تاریخ علم، دانشگاه تهرانناصر کریمی

مفهوم فضا و مکان، اولین بار در فلسفۀ یونان به عنوان           
دو فیلسوف برجستۀ    .  یک موضوع فلسفی آشکار شد      

در )  م.  پ  ٣٤٧  -٤٢٧ح  (یونان باستان، یعنی افالطون     
در کتاب  )  م.  پ  ٣٢٢  -٣٨٤(ارسطو    و  تیمائوسکتاب  
افالطون فرآیند نظم   .  اند، دربارۀ آن بحث کرده    فیزیک

بخشیدن به عالم توسط دمیورژ را دارای سه اصل ماده،    
اصل سوم از دید افالطون،     .  داندسرمشق و محل آن می    

نام دارد که به معنای ظرف، جا، حاوی،             »  ١خورا«
پذیرنده، دایه، مادر، وسعت در فضا و تا حدودی فضا            

از استعاراتی که افالطون در این باره         .  شودمعنی می 
مکان فضایی  «شود که   طور نتیجه می  کند این بیان می 

البته بیان افالطون در     .  »٢است که حاوی اشیاء است     
بیان واقعیت فضا و مکان مبهم است و این یکی از                

به عقیدۀ  .  گیردایرادهایی است که ارسطو بر وی می        
ارسطو، مکان نه تنها وجود دارد بلکه اهمیت هم دارد           
و به وسیلۀ تمایل طبیعی اجسام به حرکت به طرف             

حد «شود و عبارت است از       های معین ثابت می    مکان
 .»٣نامتحرک بدون واسطۀ جسم حاوی

افالطون و    تیمائوسدر    ٤تئوری فضا یا پذیرنده         
-ارسطو، نقش مهمی در بحث      فیزیک  در  ٥تئوری مکان 

دانشمندان .  های فلسفی و فیزیکی دورۀ اسالمی دارد       
اسالمی در تبیین ماهیت مکان به مفاهیم مختلفی            

ها شامل  ترین و معتبرترین آن    اند که مهم  اشاره کرده 
که »  بُعد مجرد «مکان به عنوان       -١:  دو نظریه است  

مکان به    -٢نامند،  پیروان این عقیده را اصحاب بُعد می      
که پیروان این عقیده به اصحاب      »  سطح حاوی «عنوان  

در عالَم اسالم، عقیدۀ اول را به             .  سطح معروفند  
 .اندافالطون و عقیدۀ دوم را به ارسطو نسبت داده

این مقاله ابتدا به تحلیل آراء افالطون و ارسطو در                
بحث از فضا و مکان پرداخته و سپس تأثیر افکار این             

-دو فیلسوف را بر دانشمندان دورۀ اسالمی بیان می           
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 چكيدة سخنراني عرضه شده در نشست علمي مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفه 

اشتراک آن با جهان بینی اشعریان را به تفصیل تشریح          
سینا با دیدگاهی اساساً ارسطویی     او گفت که ابن   .  کرد

گرا بود،   سینایی شده که دیدگاهی پیوسته        اما ابن  
و   »مبدأ جهان واحد است     «تناقض بین دو گزارۀ        

را بر طرف کرده و با عرضۀ             »جهان متکثر است   «
دهد، از  های گوناگونی را توضیح می     برهانی که جهان  

 .این تناقض رفع ابهام کرد
گرایی، حادث بودن   مسئلۀ مهم دیگر در مورد اتم           

اگر جهان را قدیم تصور کنیم، خلقت و          .  جهان است 
 .علیت زیر سؤال رفته و مورد انکار قرار می گیرند

گرایی بودند این   علت این که اشاعره معتقد به اتم            
است که از نظر آنان براي مطلق بودن علم و قدرت               

خدا الزم است که ذره یا اتم وجود داشته باشد چرا که            
گونه که اجزا را  تواند همانخدا به عنوان قادر مطلق می

کند، از یکدیگر نیز تفکیک کند و          به هم متصل مي    
چون عالم مطلق است پس اجزای جهان باید متناهی و   

بنابراین وجود جزء الیتجزا یا        .  قابل شمارش باشد   
توجه به یک نکته نیز         .  نمایدجوهر فرد الزم می      

ها بارها به عنوان نقاط       ضروری است که اگرچه اتم      
 .اند اما معادل نقاط اقلیدسی نیستندخطاب شده

 
 هانوشتپا

1tahereh68@gmail.com 

 سنجی نجومی در دورۀ اسالمیپیدایش علم زمان
پویان رضوانی، گروه تاریخ علم بنیاد دایرة الـمـعـارف      

 اسالمی
در تمدن اسالمی تعیین زمان نمازهای مسلمانان از           

ای برخوردار بوده و چون این مسئله با            اهمیت ویژه 
موقعیت خورشید در آسمان ارتباط تنگاتنگي داشته         

-های منجمان دورۀ اسالمی به      است، یکی از دغدغه    
تر کارگیری محاسبات نجومی برای تعیین هرچه دقیق       

این جنبه از فعالیت منجمان       .  این اوقات بوده است    
نامیده »  المواقیتعلم«یا  »  المیقاتعلم«مسلمان که   

جای ای یافت و در جای     تدریج جایگاه ویژه  شد، به می
تمدن اسالمی گسترش یافت و در قرن هفتم هجری           

» موقِّت«قمری به عنوان تخصّص افرادی با لقب              

هایی از قبیل   این منجّمان، برای انجام فعالیت     .  درآمد
ها و تعیین سمت قبله با استفاده از          تعیین زمان نماز  

های آفتابی، در     ابزارهای نجومی، از جمله ساعت        
در این   .  کردندها فعالیت می    ها و مدرسه    مسجد

-پژوهش، با معرفی برخی از آثاری که در زمینۀ زمان          
اند و نیز با    سنجی نجومی در دورۀ اسالمی نوشته شده      

های علمی و اجتماعی این شاخه      بررسی اجمالی جنبه  
سنجی از نجوم دورۀ اسالمی، به پیشینۀ دانش زمان          

نجومی و عوامل مؤثر بر رسمیت یافتن و گسترش              
 .در دورۀ اسالمی پرداخته شد» المیقاتعلم«

  هاي با موضوع تاریخ علم عرضه شده در سمینار دانشجویي تاریخ و فلسفۀ علمچکیدۀ مقاله

های  اقلیدس و چالش اصولقضیۀ اول مقالۀ دهم  
 پیرامون آن در بین دانشمندان اسالمی

 پورنجف، پژوهشکدۀ تاریخ علم، دانشگاه تهران زهرا
اند که یکی از اصول        کارشناسان تاریخ علم نشان داده     

 »عدد«ریاضیات باستان، جدا ساختن کامل دو مفهوم        
بندی، مفهوم کلی     در این تقسیم  .  بوده است   »مقدار«و  
وجود ندارد و موجوداتی که امروزه           »عدد حقیقی «

خط نمایش داده      شوند، با پاره     عدد گُنگ نامیده می    
های گنگ برای    از این رو موضوع کمیت       .  شود  می

شد و این     یونانیان، بخشی از هندسه در نظر گرفته می       
که مربوط به     اصولمطلب را اقلیدس در مقالۀ دهم         

های گنگ ساده و مرکب است، مورد بحث قرار            کمیت
 .داده است

روش «اقلیدس، اساس     اصولقضیۀ اول مقالۀ دهم          
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های خود    آموختۀ فلسفه از دانشگاه برلین، دیدگاه     دانش
. عرضه کرد   »فلسفۀ علم از منظر ما     «را تحت عنوان     

سپس سخنرانی دانشجویان مدعو شروع شد که شامل         
هاي آقای مهدی عاشوری از مؤسسۀ پژوهشی           مقاله

توسعۀ الگوی علم    «حکمت و فلسفۀ ایران، با عنوان        
، خانم  »شناسی منطقی در تحلیل هویت اجتماعی         

زهرا پورنجف از فارغ التحصیالن پژوهشکدۀ تاریخ علم         
اقلیدس و    اصولقضیۀ اول مقالۀ دهم        «با عنوان    

و   »های پیرامون آن در بین دانشمندان اسالمی        چالش
تبیین به  «خانم مریم قاسمی از دانشگاه آزاد با عنوان          

 .بود »منزلۀ فرایندی وحدت بخش
در نشست دوم، خانم مریم غازی از دانشگاه شهید       

رابطۀ فیزیک و متافیزیک دکارت و       «بهشتی موضوع   
و آقای محمدامین ربیع نیا از دانشگاه امیرکبیر  »نیوتن

آیا منجّمان مراغه دانشمندانی     «مقالۀ خود با عنوان      
را به ترتیب     »معقول بودند؟ بازخوانی برگی از تاریخ       

 .عرضه کردند
صائمی از مرکز     در آغاز نشست سوم، دکتر امیر            

التحصیل فلسفۀ تحلیلی از      های بنیادی، فارغ    پژوهش
به   »کارکرد و طبیعت  «   دانشگاه کالیفرنیا، با موضوع    

سپس سه مقاله     .  هاي خود پرداختند    عرضۀ نظریه  
پراگماتیسم کانتی   «:  توسط دانشجویان ارائه شد       

توسط آقای      »هابرماس و مسئلۀ عینیت و صدق          
بررسی «امیدرضا جانباز از دانشگاه شهید بهشتی،            

های دکارتی و نقش آن در توجیه نیروی           نظریۀ گردابه 
توسط خانم زهرا     »گرانش در فلسفه و مکانیک دکارت     

ارزیابی مواجهۀ  «قزلباش از پژوهشکدۀ تاریخ علم و          
توسط   »الودن با عقالنیت مبتنی بر واقع گرایی علمی        
 .آقای سید مصطفی کرمانی از دانشگاه امیرکبیر

در نشست چهارم، دکتر ابوتراب یغمایی دبیر علمی      
 پیشرفت«سمینار به عنوان سخنران میزبان و با عنوان         

 »فلسفی  ناپذیر  توضیح  سیاسی،  ناپذیر  علمی، اجتناب 
سخنرانی کرد و بخش آخر سخنرانی دانشجویی، با            

خانم شکوفه  :  عرضۀ سه مقاله بدین ترتیب انجام شد        
کالنتری قزوینی و آقای ایوب موحّد زاده از دانشگاه            

تبیین جایگاه و نقش معرفت شناسی       «آزاد با موضوع    
، آقای ناصر کریمی لقب از       »فمنیستی در فلسفۀ علم   

فضای «فارغ التحصیالن پژوهشکدۀ تاریخ علم با عنوان        
افالطونی، مکان ارسطویی و تأثیر آن بر فیلسوفان دورۀ         

و آقای ایمان خدافرد از دانشگاه شهید              »اسالمی
تحقیق در تاریخ علم النفس بر پایۀ        «بهشتی با عنوان    

 .»متون پهلوی
 
 هانوشتپا

دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ علم، پژوهشكدة تاريخ علم،          1
ghezelbash_zahra@yahoo.com 

 نشست علمي در پژوهشكدة تاريخ علم

 ١طاهره باقري چیمه

سوم اردیبهشت، سمیناری با موضوع طبیعت در نگاه          
اشعریان توسط دکتر بنفشه افتخاری با حضور جمعي         
از استادان و دانشجویان تاریخ علم در پژوهشکدۀ             

 .تاریخ علم برگزار شد
سرشت، عضو هیئت علمی      در ابتدا دکتر نیک          

آمدگویی به حاضران و        پژوهشکده، ضمن خوش     
ای دربارۀ  همچنین دکتر افتخاری، به طرح مقدمه         

گرایی و معرفي سخنران اصلی      نظریۀ جوهر فرد و اتم     
جلسه، دکتر افتخاری، و سیر علمی و مطالعاتی او              

 .پرداخت

دکتر افتخاری که عمدۀ مطالعات خود را بر روی                
امام المشککین، فخر رازی، متمرکز کرده با بیان این           

توان فخر رازی را یک متکلم         که در یک نگاه می       
اشعری دانست، صحبت خود را آغاز و در ادامه، علم             
 .کالم را تعریف و تاریخچۀ مختصری از آن  عرضه کرد

بندی عالمان کالم به دو شاخۀ اشاعره        او با تقسیم       
و معتزله، اهم اصول هر یک و همچنین بزرگان هر              
شاخه را معرفی کرده و وجوه مورد اختالف دو شاخه            

فعالیت اشاعره از قرن چهارم      .  را با یکدیگر شرح داد     
 . هجری تا زمان فخر رازی به اوج خود رسید

سخنران سپس نظر فخررازی را تبیین و اصول و                
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 سمینار دانشجویی تاریخ و فلسفۀ علم
 ١زهرا قزلباش

 ٢٨سمینار دانشجویی تاریخ و فلسفۀ علم، روز یکشنبه       
اردیبهشت ماه سال جاری در پژوهشکدۀ مطالعات            
بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی با حضور          
ریاست دانشگاه، ریاست و اعضای هیئت علمی               

مند برگزار    پژوهشکده و استادان و دانشجویان عالقه       

الهدی ضمن  در ابتدای برنامه، دکتر جمیله علم       .  شد
عرض خیر مقدم به مدعوین، به معرفی پژوهشکده و           

در ادامه دکتر طهرانچی،    .  اهداف مورد نظر آن پرداخت    
رئیس دانشگاه، سخنرانی کرد و سپس برنامه در چهار          

 .نشست دنبال شد
سخنران نشست اول، دکتر محمد علی مرادی                 
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 »نقشی در تاریخ علم دارد؟
تأثیر استفاده از نقطۀ انشعاب به       «:  ناهیان فانسی      

جای نقطۀ پایان برای مطالعۀ خط سیر پزشکی نظری          
 »در جوامع اسالمی

تاریخ پزشکی به عنوان تاریخ      «:  ١٦پاولینا لویتسکا      
توانیم سوابق مربوطه را      حاال می ):  انسانی(فرهنگی  
 »بخوانیم

: موقعیت بخشی به دانش   «:  ١٧مایکل استینلی بیکر       
 »های بزرگمطالعات محدود برای داستان

 »انتقال بر ضد متن«: ١٨رابرت موریسون     
تأثیر فرضی غزالی بر پیروان       «:  ١٩تزوی النگرمن      

شناسانه دربارۀ هدف نهایی    مشاهدات روش :  ابن میمون 
 »مطالعات مربوط به ابن میمون

مطالب عرضه شده در یک        «:  ٢٠پیتر آدامسون      
کارگاه برای تأمل دربارۀ الحاد در دورۀ باستان، جهان          

 »اسالم و سنت التینی قرون وسطی
مطالعۀ منابع عربی در حوزۀ علوم      «:  ٢١پلاووه واگل      

پژوهش، تصحیح و ترجمۀ متون     :  انسانی دیجیتال شده  
 »عربی به کمک ابزارهای الکترونیکی

 »پیشنهادها«: ٢٢یواخیم کورتز     
شناسی ها، تأکید بر روش       در اغلب سخنرانی          

های تاریخ علمی بود و در جلسۀ        پژوهش)  متدولوژی(
مباحثۀ پایانی همایش، نکاتی دربارۀ راهکارهای بهبود        

 . آموزش تاریخ علم نیز مطرح شد
از (معرفی مراکز فعال در حوزۀ تاریخ علم در ایران               

های و اشاره به فعالیت    )  جمله پژوهشکدۀ تاریخ علم    
ها، به ویژه در زمینۀ تصحیح        آموزشی و پژوهشی آن    

نسخ خطی، مورد استقبال دیگر سخنرانان همایش قرار        
در این معرفی، آماری کلی از دستاوردهای           .  گرفت

علمی پژوهشگران تاریخ علم در ایران، که به صورت            
های   های کارشناسی ارشد و دکترا، و مقاله         نامهپایان
اند به اطالع     پژوهشی در ایران منتشر شده        -علمی

حاضران همایش رسید و عالوه بر توضیحاتی دربارۀ           
اهداف پژوهش تاریخ علم در ایران، به نقاط قوت و              

امید که این معرفی    .  ها نیز اشاره شد   ضعف این پژوهش  
راهگشای ایجاد ارتباطات علمی بیشتر با مراکز               
 .آموزشی و پژوهشی این حوزه در کشورهای دیگر باشد

 
 هانوشتپا
 pnrezvani@gmail.comکارشناس ارشد تاریخ علم، ١

٢Max Planck Institute for the History of 
Science 
٣Ferie Universität Berlin 
٤Sonja Brentjes 
٥Rivka Feldhay 
٦Dagmar Schafer 
٧Gottfried Hagen 
٨Kathryn Park 
٩Keren Abbou 
١٠Leigh Chipman 
١١Scott Mandelbrote 
١٢Fa-ti Fan 
١٣Nahyan Fancy 
١٤Miri Shefer-Mossensohn 
١٥Michael Friedrich 
١٦Paulina Lewicka 
١٧Michael Stanley-Baker 
١٨Robert Morrison 
١٩Tzvi Langermann 
٢٠Peter Adamson 
٢١Uwe Vagelpohl 
٢٢Joachim Kurtz 
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شنـاسـی و      مطالبی دربارۀ روش:  مطالعاتی در باب دانش در اوراسیا و افریقا« گزارشی اجمالی از همایش 
  »اندازهای آینده چشم

 ١پویان رضواني

نهم و دهم   (  ٢٠١٤ام ژوئن و اول ژوئیۀ      در روزهای سی  
برلین   ٢، مؤسسۀ تاریخ علم ماکس پالنک)١٣٩٣تیرماه 

مطالعاتی در باب دانش    «با برگزاری همایشی با عنوان      
شناسی و  مطالبی دربارۀ روش   :  در اوراسیا و افریقا     

میزبان تنی چند از پژوهشگران     »  اندازهای آینده چشم
این مؤسسه  .  تاریخ علم از کشورهای مختلف جهان بود      

که در جنوب غربی برلین و در کنار برخی مراکز                
قرار دارد،    ٣دانشگاهی دیگر از جمله دانشگاه آزاد برلین      

المللی در تاریخ علم     یکی از مراکز مهم پژوهشی بین       
اروپاست که شامل سه گروه پژوهشی اصلی با عناوین          

ها و  آرمان«؛  »تغییرات ساختاری در نظام علمی       «
و »  مصنوعات، عملکرد و دانش   «و  »  های عقالنیت رویه

هرچند در این مؤسسه کار         .  چند زیرگروه است    
ترین اهداف  شود، یکی از اصلی     آموزشی انجام نمی   

 .های آموزشی استهای آن بهبود نظامفعالیت
همایش یادشده، که با همکاری هر سه گروه اصلی              

مؤسسۀ ماکس پالنک برگزار شد، شامل چهار بخش           
روند «،  »جایگاه علوم انسانی   «های  اصلی با عنوان   

 -آموزش، پژوهش، مباحثۀ عمومی          «،   »پژوهش
-مطالبی دربارۀ روش  «  ،  »ها  مشکالت، موانع، نوآوری  

دبیر علمی   .  بود»  اندازهای آینده  شناسی و چشم    
بود که سابقۀ      ٤همایش، خانم دکتر سونیا برنتیس       

علمی درخشانی در پژوهش در زمینۀ تاریخ ریاضي با           
های اجتماعی و فرهنگی دارد و در حال        تأکید بر جنبه  

گروه (حاضر عضو هیئت علمی مؤسسۀ ماکس پالنک          

 . است) پژوهشی شمارۀ یک
بود که    ٥تنها سخنران بخش نخست ریوکا فلدهای          

» نگاهی از گذشته به آینده    :  علوم انسانی «سخنرانی او   

-هایی با عنوان    در بخش دوم سخنرانی   .  عنوان داشت 
 :هاي زیر انجام شد

: های روشن پرتوهای تاریک، مکان  «:  ٦داگمار شفر      
پژوهش تاریخی دربارۀ علم، فناوری و پزشکی در شرق         

 »آسیا
: امپراتوری، جامعه و دانش      «:  ٧گاتفرید هاگن       

 »مالحظاتی دربارۀ عثمانی
-تاریخ:  کار پر زحمت گروه علمی    «:  ٨کاترین پارک      

 »نگاری پزشکی در جهان التیني و دورۀ اسالمی
 :های زیر بودبخش سوم شامل سخنرانی

ام را از بین    چگونه فهمیدم که نگرانی   «:  ٩کِرِن ابو      
 »دانشمندان جوان در پژوهش: ببرم
رویاهایتان را دنبال کنید، اما         «:  ١٠لی چیپمن       

 »برنامه داشته باشید
-مرکز و محیط در پژوهش    «:  ١١اسکات مندلبروت      

 »های جدید در تاریخ علم و تاریخ عقالنیت
مطالعات علم و     (اس تی اس       «:  ١٢تی فان  -فا     

اس تی اس شرق    /  شرق آسیا در شرق آسیا    )  تکنولوژی
 »آسیا در ایاالت متحده

: تاریخ ما یا تاریخ دیگران         «:  رضا پورجوادی       
 »توصیفات تاریخی از منظرهای مختلف

آموزش تاریخ علم، پزشکی و        «:  پویان رضوانی      
 »فناوری در ایران

به کار گرفتن عموم مردم در        «:  ١٣ناهیان فانسی      
 »گسترش علم در جوامع اسالمی شده

چهارمین بخش اصلی همایش که در روز دوم برگزار           
 :های زیر بودشد، شامل سخنرانی

 »مشکالت ما با روایات و تفسیرها«: سونیا برنتیس     
-در جستجوی یک روش   «:  ١٤میقی شفر مسنسون       

تاریخ علم به عنوان تاریخ مسائل غیر         :  شناسی جدید 
 »علوم انسانی

های خطی چه    مطالعۀ نسخه «:  ١٥مایکل فردریک      
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  ٢، فاطمه کیقبادي١محمد حسین چوپاني
ترین روز پایانی هفته از اواسـط مـاه          هر سال نزدیک

اواخـر فـروردیـن تـا اواخـر            (   آوریل تا اواسط ماه مه 
که ماه در حالت تربیع اول باشد به عنـوان  )  اردیبهشت

 ٩٣روز نجوم سـال      . شود روز جهانی نجوم انتخاب می
 .اردیبهشت انتخاب شد ١٩در ایران جمعه 

های نجومی گوناگون در سرتاسر        مراکز و گروه        
های متنوعی    نجوم برنامه     ایران در این روز و در هفتۀ       

برگزار کردند که در این میان برج میالد و رصدخانۀ             
زعفرانیه، مراکزی بودند که از همکاری و حضور               

  .هایشان بهره گرفتندپژوهشکدۀ تاریخ علم در برنامه
و   نجومبرنامۀ برج میالد تهران با همکاری ماهنامۀ             

اردیبهشت از    ١٨شنبه    باشگاه نجوم برج میالد، پنج      
 ١٠اردیبهشت از ساعت      ١٩و جمعه     ٢٢تا    ١٦ساعت  

در تاالر شرقی و غربی سالن ورودی برج            ٢٢صبح تا   
میالد، همراه با رصد عمومی با ابزارهای رصدی در             

تاالر شرقی محل    .  محوطۀ باز برج میالد برگزارشد       
غرفه از    ٣٠برگزاری نمایشگاه نجوم بود که حدود           

-ها و یا مراکز فعال در این زمینه را میزبانی می            گروه
توان به انجمن نجوم ایران،     از جملۀ این مراکز می    .  کرد

های صنعتي شریف،   باشگاه نجوم برج میالد، دانشگاه     
صنعتي امیرکبیر، الزهرا و آزاد اسالمی واحد علوم و            

-تاالر غربی نیز شاهد سخنرانی     .  تحقیقات، اشاره کرد  
های شناخته شدۀ نجوم آماتوری و       های عمومی چهره  

 .هاي گوناگون نجومی بودای دربارۀ موضوعحرفه
ای بود که به    غرفۀ پژوهشکدۀ تاریخ علم تنها غرفه          

در غرفۀ پژوهشکده    .  پرداختمعرفی تاریخ نجوم می    
های سمرقند و     هایی از ابزارهای نجومی رصدخانه      ماکت

مراغه، تصویرهایی از نسخ خطی ِنجومی دانشمندان          
های دفاع شده در این حوزه و       دورۀ اسالمی، پایان نامه   

مجلّه و خبرنامۀ تاریخ علم در معرض دید                     
های از دیگر فعالیت     .  بازدیدکنندگان قرار گرفت     

پژوهشکده در این برنامه، رصد ستارگان با دوربین            
نجومی و سخنرانی مشترک آقای دکتر امیرمحمد            

و آقای پوریا    )  دکترای تاریخ و فلسفۀ علم      (گمینی  

طالع بینی  «با موضوع   )  کارشناس فیزیک (پور  رستمی
بود که مورد توجه    »  !و انرژی درمانی، علم یا شبه علم؟      

 .بازدیدکنندگان قرار گرفت
های جنبی این نمایشگاه که با          یکی از برنامه        

همکاری و مشورت پژوهشکدۀ تاریخ علم برگزار شد،          
ها و مشاهیر تاریخ علم نجوم،      نمایش خیابانی شخصیت  

الدین جمشید کاشانی، نصیرالدین        از جمله غیاث    
طوسی، ابوریحان بیروني، گالیله و کپرنیک بود که بر           

 .جذابیت نمایشگاه افزوده بود
اردیبهشت    ١٩رصدخانۀ زعفرانیه نیز جمعه               

به همین مناسبت نمایشگاهی برپا        ٢٢تا    ١٤ازساعت  
های مختلفی که در زمینۀ        در این همایش، گروه   .  کرد

های کردند و به خصوص گروه         نجوم فعالیت می    
های جالب    یکی از غرفه  .  آموزی، شرکت داشتند    دانش

توجه متعلق به نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران         
بود که بازدیدکنندگان با کاربرد نجوم در دریا و                
ابزارهایی مانند سکستانت که از آن برای تشخیص            
  موقعیت جغرافیایی با استفاده از اجرام آسمانی استفاده       

ها در    همزمان با نمایش غرفه    .  شدند  شود، آشنا      می
هایی نیز در سالن       محوطۀ بوستان زعفرانیه سخنرانی    

 . شد رصدخانه برگزار می
در غرفۀ پژوهشکدۀ تاریخ علم نیز ضمن این که                 

های دفاع شده در      نامه  دستاوردهای آن، از قبیل پایان     
به   تاریخ علم حوزۀ تاریخ نجوم و مجلّه و خبرنامۀ            
های آن به      نمایش گذاشته شد، دربارۀ فعالیت          

همچنین دربارۀ   .  بازدیدکنندگان توضیح داده شد      
. های آزاد پژوهشکدۀ تاریخ علم اطالع رسانی شد          دوره
هایی از ابزارهاي رصدخانۀ مراغه و نیز برخی از             نمونه

انواع اسطرالب به نمایش گذاشته شد که با استقبال            
 . بازدیدکنندگان روبرو شد

 
 هاپانوشت

١mohammad.ch123456@gmail.com 
٢keyghobadi@ut.ac.ir  

  برج میالد و رصدخانۀ زعفرانیۀ تهران، میزبان پژوهشکدۀ تاریخ علم در روز جهانی نجوم
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 خبر
  ١درگذشت خانم دکتر ایوونه دولد سمپلونیوس

نگار ریاضیات و هنر      ایوونه دولد سمپلونیوس تاریخ     
 . درگذشت ٢٠١٤اسالمی بیستم ژوئن 

پس . از رسالۀ دکترای خود دفاع کرد       ١٩٧٧او در        
) ایتالیا( ٢از آن به عنوان استاد مهمان در دانشگاه سینا        

 ٤و دانشگاه هایدلبرگ     ٣ریجو سپس در کالج نورث       
را در مورد    ٥ای برای کاشاني  قبهانیمیشن  . فعالیت کرد 

ساختار معماری بقعۀ مجازي جمشید کاشانی در             
های ریاضی با      سمرقند ساخت که در آن ترسیم         

هایی از گنبدهای موجود در سمرقند و بخارا             عکس
به  ٦جادوی مقرنس  شود و در ویدئوي         مقایسه می  

هایي از این   به سبب کوشش  . معرفی مقرنس پرداخت  
شهروند افتخاری کاشان و در        ٢٠٠٠دست، در سال     

به عنوان عضو کارآمد آکادمی بین المللی         ٢٠٠٧سال    

های ها و آرامگاه  محاسبۀ طاق . تاریخ علم برگزیده شد   
ها و  محاسبۀ مساحت سطح   ،  ٧در سمرقند   ١٥قرن  
مقرنس یافت شده   و   ٨ها در معماری دورۀ اسالمی    حجم

  .از جمله آثار او است ٩در تخت سلیمان
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 هاي علمي در مؤسسۀ پژوهشي حکمت و فلسفهنشست

گروه مطالعات علم موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه،         
موضوع دو  .  هایی در فصل بهار برگزار کرد         نشست

ها تاریخ علم بود که سخنراني این       جلسه از این نشست   
آموختگان پژوهشکدۀ تاریخ علم    ها توسط دانش  نشست

ها به شرح زیر     عنوان و تاریخ این نشست     .  عرضه شد 
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 خبر
 ١ درگذشت خانم دکتر ایوونه دولد سمپلونیوس

 ١ هاي علمي در مؤسسۀ پژوهشي حکمت و فلسفهنشست
 گزارش

برج میالد و رصدخانۀ زعفرانیۀ تهران، میزبان پژوهشکدۀ تاریخ علم 
  در روز جهانی نجوم

٢ 

مطالعاتی در باب دانش در اوراسیـا و    « گزارشی اجمالی از همایش 
  »اندازهای آینده شناسی و چشم مطالبی دربارۀ روش: افریقا

٣ 

 ٤ سمینار دانشجویی تاریخ و فلسفۀ علم
 ٥ نشست علمي در پژوهشكدة تاريخ علم

چكيدة سخنراني عرضه شده در نشست علمي مؤسسة پـژوهشـي     
 حكمت و فلسفه 

٦ 

هاي با موضوع تاریخ علم عرضه شده در سـمـیـنـار         چکیدۀ مقاله
  دانشجویي تاریخ و فلسفۀ علم

٦ 

 معرفي

 ٨  انتشار سه کتاب توسط مرکز پژوهشي میراث مکتوب

 ٩ دایرة المعارف آکسفوردِ فلسفه، علم و تکنولوژی در اسالم
 ١٠  عربیهای ابننجوم کهن در آموزهکتاب 

نوشتۀ دکتر حمیـدرضـا   تاریخ نجوم در ایران معرفی تحلیلی کتاب 
  گیاهی یزدی

١١ 

 مقاله

آیا علم دورۀ اسالمی در انقالب علمی قرن هفدهـم اروپـا نـقـش         
 داشته است؟

١٥ 

 بخش انگلیسي

 گزارش

 1 گردهمایي علم و فلسفۀ عثماني در گوموشخانه

 3 گزارشي کوتاه از سفر به ایران

 5 چکیدۀ سخنراني عرضه شده در پژوهشکدۀ تاریخ علم

 5 چکیدۀ سخنراني عرضه شده در موسسۀ حکمت و فلسفه

 سخنراني

سخنراني پروفسور هوخندایک دربـارۀ ابـوریـحـان بـیـرونـي در              
 پژوهشکدۀ تاریخ علم

5 


