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 های فعالیت نجومی صابئان بررسی زمینه

 هجری  سده سه و چهار درو نقش آنها در علم نجوم 
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 چکیده
در تمدن اسالالالمی  الاله از مهم علوم یکی از عنوان  به  ،روند رشد و شکوفایی علم نجوم  در

 لالالدانی  نجالالومی تاند. انتقال سنّدخیل بودهقرن دوم هجری آغاز گشته بود، عوامل مختلفی 
توان عاملی اساسی در تکوین این ا میوم اسالمی توسط صابئین حران رنج  و یونانی به حوزه

 علم در قلمرو تمدن اسالمی به شمار آورد.
با را اسالمی در تمدن نجوم علم صابئین حران بر  و نقش  تأثیر   ه  این نوشتار در نظر دارد

مالالورد  ،جالالودمو استناد به منابع، تحقیقالالات و مقالالا تتحلیلی و ال  گیری از روش توصیفیبهره
 تأثیرگالالراری صالالابئینهایی سالال   دهد  ه چه زمینهها پاسخ دهد و به این پرسشبررسی قرار  

و آنها چه تأثیری در پیشرفت علالالم نجالالوم در تمالالدن  گردید؟ در اسالم علم نجوم  شکوفایی  در
 اسالمی داشتند؟ 
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9139 انستتابو  اربه ،51 هشمار ،تمشه سال  

، نیالالاز دسالالتگاه سالالریانی ال متالالون یونالالانی و قدسیت نجوم در مره  صالالابئین حرانالالی، ترجمالاله
موجالال  تأثیرگالالراری صالالابئین حالالران در شالالکوفایی نجالالوم   ،خالفت و اهمیالالت احکالالام شالالرعی

نظیالالری در آنها با ترجمه و نقد  تاب مجسالالطی، بالاله دسالالتاوردهای  م ،اسالمی گردید. سپس
توانسالالتند بالاله پیشالالرفت ایالالن علالالم در تمالالدن   ،و از این طریالال   ندل شدینجوم اسالمی نا  حوزه

 اسالمی  مک شایانی نمایند.

 یواژگان کلید
 حران، ثابت بن قره، بتانی.فت ع اسی، نجوم اسالمی، صابئین  خال

 مقدمه
خطالالی و  نسالالخه ده هالالرارنجوم  ه تقری اً شامل  زمینه درهای مکتوب حجم روایت  بر پایه

تالالرین علالالم اسالالالمی مهالالم ،توان مدعی شد دانش نجوممی ،می استجوابرار ن  قری  به هرار
 ،نجالالومعلالالم   لالالیدر تالالاریخ واقعی آن  جایگاهچند به ره 1(؛20: 1394 )ا.  ینگ،  بوده است

دانشمندان و اهل تحقی  نیازهای عملی و علمی .  (94:  1371  ،)سرگین  اعتراف نشده است
»ملکه و شه انوی تمام علوم« نگریسالالته  نوانع بهنجوم، باعث شده بود تا به این علم علم  به  

منجمان مسلمان بالاله پیالالروی از مکتالال  .  (22  :1371  ،؛ یر196-195  :1390،)گوتاس  شود
در . انالالد ردهتقسالالیم احکالالام نجالالوم )تنجالالیم(  قسمت هیئالالت و  بطلمیوس، علم نجوم را به دو

ی آثالالار و یرگدر شالالکل ،باید گفت  ه بخش نخست بالاله د لالالت ط یعالالت  ،تفاوت این دو شاخه
چالالون بالالا نیالالر بخالالش دوم  .از فالالروع علالالم ط یعالالی اسالالت ،و به همین جهت  ادث اشاره داردحو

 ،)نلینالالوگالالردد از فالالروع علالالم ریاحالالی محسالالوب می ،جهت به همینشود،  حساب شناخته می
 2به پالالنش شالالاخه: حالالوادث جالالو،  ترتی به  علم احکام نجوم را  ،. ابوریحان بیرونی(38  :1349

 الاله شالالامل زجالالر و فالالال  3یو مسالالا ل حالالمیر و خ الال   2اختیالالارات  1الیالالد،مواحکالالام    3،وقایع عالم
 

؛ چراکه علم پزشکی را آن تریننه مهم ؛یکی از علوم مهم در تمدن اسالمی بوده است  ،توان گفت علم نجوممی  .1
 :احادیث شامل سه بخشش  و ت قرآنیبا توجه به اهمیت زیاد آن و تأکید اسالم بر سالمت جسم و بهداشت )آیا

 اد کرد.ترین علم اسالمی قلمدتوان به عنوان مهممی ،ص(، طب الصادق)ع( و طب الرضا)ع((ی)طبی النب
، سششرما و گرمششا، قو ششی و  ششروت، کمششانرنگین، رعدوبرقابر و باران،  :از قبیل ،یاحکام و احوال حوادث جوّ  .2

 :1318 ،)بیرونششی یرنششدگمیقرار  بررسی موردقسمت حوادث الجو  در ،دیگر مشابهعمومی و موارد   هایبیماری
512.) 

اصناف مردمان، تغییششرات اقلیمششی،  :جمله از؛ شودمییعنی معرفت بر حوادث و وقایعی که در عالم سفلی واقع   .3
 .(511 همان:) و نظایر آن هادولت، تغییر هامصیبتبالها و 
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  رده است.  تقسیم، گرددمی
در  ،و غیالالره دسالالتگاه خالفالالتنیالالاز  5کالالام ع الالادی،اهمیت اح 4ی،قرآن آیات :نظیر  مواردی

 جمالالهترآشالالنایی و حرورت  ،اند. این عواملدخیل بوده  یاسالمتمدن  پیشرفت علم نجوم در  
نقش مهمالالی در   سانی  ه جمله از .داشت  در پین را  ظیر یونانیان  ملل مختلفمتون نجومی  

 عنالالوان بالالههالالا آن ند.حالالران هسالالت صالالابئین ترجمه، تنقیح و تلخیص متون یونانی ایفالالا  ردنالالد،
، عربالالی و یونالالانی، سالالریانی :هالالایزبالالانبر یونانی و تسلط ال  ت نجومی  لدانیسنّ  انِدارمیراث

جالالای  از خالالود بالاله تالالوجهی قابلدن اسالمی اثر تم  در  رشد و شکوفایی علم نجوم  انستند درتو
 بگرارند.

مالالورد نقالالد و اعتقالالادی عالالد های تاریخی متعدد، صالالابئین را از بُپژوهش  ،اخیر  هایسالدر  
صالالابئین  ینجالالومهای تفعالیبه  ،میان مطال  اعتقادی در نآنا. برخی از اندبررسی قرار داده

صابئین حرانی اختصالالا  فصلی را به تمدن   ،ننیاارح  شیرالی در  تاب  اند.اشاراتی داشتهنیر  
 در مقالهالکک  (.119-85 :1394 )شیرالی، است   رده  یاد  اده  ه در آن از منجمان صابئید
و آثالالار نجالالومی صالالابئین  هاشخصالالیتبالاله معرفالالی   «،تأثیر صابئین حران در تمالالدن اسالالالمی»

 ،هبالالار در ایندیگر  د  ارزشمن  هایپژوهشاز    .(100-103:  {ب}1342  )الکک،  است  پرداخته
 .اسالالت الع اسالالی ةمنالالر وهالالور ا سالالالم حتالالی سالالقو  الخالفالال  ةالصالالابئ تاب العدوی با عنوان 

 ینجالالومهالالای فعالیت دربالالاره ه به علالالوم تجربالالی اختصالالا  داده،  دوازدهمنگارنده در فصل 
وین  الاله از عنالالاطورهمان(. 254-260: 2002 )العدوی، بحث مفیدی ارا ه داده است  صابئین

صالالورت نگرفتالاله المی، پژوهشی مستقل تحالالت ایالالن عنالالوان اس در حوزه ،آیدبرمیر ور م  آثار
، نقش صابئین حران در علم نجوم اسالمی تحلیلصد دارد با مقاله پیش رو ق  ،روازایناست.  

 .روشن نمایدرا در تمدن اسالمی  آنهاتأثیر 

 
ر زمان تولد و استخراج احکام د نوع احکام نجوم بود که به موقعیت افالک ترینمتداول ،این بخ  احکام نجوم  .1

 (.512 همان:) سال، ماه، هفته و روز اشخاص سروکار داشت
به  ،طورکلیبهدر آن نق  بسیار مهمی دارد و  ،معمول احکام نجومی است که ماه  هایپیشگویینوع دیگری از    .2

، زناشویی و امثششال ارکشت موصوالت، سفر، شک :ر وقت مناسب برایتعیین زمان سعد برای شروع کارهایی نظی
 )همان(. اختصاص دارد اینها

شود یششا خیششر خص برآورده میآن شرا استخراج کرده و بگوید نیت  کنندهسؤالیعنی اینکه منجم ضمیر )درون(   .3
 )همان(.

 .2 :رعد ؛12 :؛ طالق15 :؛ نوح5و3 :؛ ملک12 :؛ فصلت29 :بقره .4
موسششم حششج و روزه مششاه رمغششان و  یششره  ،نه، نماز آیات، تعیین قبلهزارو گانههای پنجاوقات نماز :کامی نظیراح  .5

 (.195 تا:بی ،الهاشمی و العربی شنقاور مومد؛ 37-36 :1380 ،)کرامتی
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9139 انستتابو  اربه ،51 هشمار ،تمشه سال  

 یالماس در تمدن نجوم شکوفایی علم صابئین در تأثیرگذاریهای زمینه .1
بالاله مسالاللمانان نالالانی را یونجالالوم دانالالش  ،در عهد ع اسیان، صالالابئین حالالران بالالیش از همالاله

در سالاله  ،دانشمندان بررگ را در بغداد پروراندنالالد. تالالأثیر ایالالن دانشالالمندانآموختند و گروهی از  
حفظ و نگهداری علالالوم  .2و شرح  ت  علمی یونانی و سریانی؛   ترجمه  .1جهت آشکار بود:  

 های مختلالالف علمالالی بالالهتألیفاتی  ه در رشته  .3؛  هایونانیو    هافینیقی،  های لدان،  هامصری
در شالالکوفایی صالالابئین حالالران در نجالالوم  .(367-366 :{الالالف}1342،)الکالالک گراشالالتند یجالالا

 :گرددمیاشاره  آنهاند  ه در ذیل به چندین عامل اثرگرار بود ،اسالمی

 کلدانی نجومی تسنّ .1-1
وافری  از دیرباز عالقه ،هات نجومی  لدانیسنّ  اندارمیراثن  عنوا  به  1شهر حرانن  اسا ن

 انالالدسماوی داشتند  ه ازنظر آنها مدبّر امور دنیوی بوده 2گانههفت به ستارگان و پرستش اجرام
بار در تالالاریخ نخسالالتین ،اسالالاس علالالم نجالالوم ،تاریخی هایدادهبر ط     .(90:  1938  ،)رازی

برخی نمود افکار نجومی  لدانی را در  .(22: 1371 ،یر) شکل گرفت ها لدانیباستان توسط  
جملالاله اینکالاله معتقدنالالد پالالس از فالالوت  از ؛توان مالحظه  الالرداحکام اعتقادی صابئین حران می

 رونالالد.ارواح شریر به درون زمین و تاریکی فرو مالالی ،سوی ستارگان رفته افراد، ارواح نیک به
قالالویم، مولالالود فرزنالالدان، زمالالان اعیالالاد و ت اهالی حران با رصد  ردن طلوع و غروب سالالتارگان،

  ردنالالدره ی خالالویش را  الاله ریشالاله در فرهنالالگ  لالالدانی آنهالالا داشالالت، تعیالالین میهای مجشن
ستارگان  ،رو به قط  شمال بوده و در دعاهای خود نآنا ق له .(254و116 :2002  ،)العدوی

 .(213 :1377  ،)ابن ع ری  دهندرا مخاط  قرار می

 کیش صابئی .2-1
 الالیش را  در علم نجوم در تمدن اسالالالمی نصابئیترین عامل رشد و بالندگی مهمن  توامی

 
 :1ج ،5199 ،)حمششوی اسششت گرفتششه قششرارکه در اقلیم چهارم النهرین در من قه جزیره رقی بینشهری در شمال ش  .1

پل  همچونی بود که نق  بارزی در پیوند فرهنگ یونانی و اسالمی داشته و انیکی از مراکز مهم یون  ،حران(.  30
این از  ،ابوریوان بیرونی. (267 :1972 ،اسالمی عمل کرده است )الدمرداش ارتباطی میان تمدن یونانی با تمدن

عبد مششاه در م کهش در اطراف آن  به همین نام )سلمسین( ییروستا( و )خدای ماهعنوان مرکز پرست  سین    به  شهر
طششوری بششوده کششه عالمششت  ،اقتدار و شکوه معبد ماه(. 255-254 :1392 ،بیرونیاست ) کرده یاد ش  آن قرار داشته

 (.363: 1ج ،1376 ،مجیدزاده)نماد خدای ماه نزد تمام اقوام و ملل بوده است  «،هالل»
و نمششاز  نششدنامیدمیختص یکی از آنهششا م که هریک به شکلی و هرروز هفته را متویّر ماه و خورشید و پنج ستاره  .2

 (.598 :1ج ،1382 ؛ مسعودی،571: 2ج ،1374 خواندند )مقدسی،برای آن می خصوصم
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بالاله دو گالالروه . صالالابئین اجرام سماوی اسالالتوار بالالوده اسالالت  بر پرستش  ، ه بنیاد آن  دانست  آنها
 مالالأخوذ از ریشالاله جمع صابی ،صابئین در زبان آرامیگردند.  نی تقسیم میحرا  و  مندا ی  اصلی

گویند. ایالالن گالالروه بالاله به آنها مغتسله می  ،به همین جهت  .است  تعمیدغسلبه معنای    «ص أ»
صالالابئین  امالالا(؛ 430: 1984 ،؛ فروخ12990:  9ج  ،1373  ،)دهخدا  اندماندا ی مشهور گشته

 ،)الکالالک باشالالندمنتسالال  بالاله شالالهر حالالران مالالی ،شوندحرانی  ه صابئین مشرک نیر خوانده می
رسالالت حرانالالی در زمالالان ع اسالالیان در پولی اینکه چگونالاله صالالابئین ستاره ؛(361:  {الف}1342

را برای انتخاب یکالالی از  نبوده  ه مأمون، آنا قرار این واهراً از ،اندگرفته اهل  تاب قرار  زمره
 ،ق218نیالالر در سالالال  نو آنالالاقالالرار داده اسالالت  فشالالار تحتشده،  ادیانی  ه در قرآن از آنها یاد

و از مرایالالای اهالالل  قالالرار گیرنالالد تالالابل  ها خود انتخاب  ردند تا در زمره را برایعنوان صابئی  
بالاله نحالالوی  أمون بالالا ایالالن  الالار،مالال   الاله رسدمی به نظر .(7 :1364 ،) ل ی  ذمه برخوردار گردند

ال  متالالون یونالالانی در ترجمالاله آنهالالاجرب تمدن اسالمی  نالالد تالالا از را    دانشمندان حرانیخواسته  
یالالک  ،ایالالن امالالر ب الالرد. بود، بهره  رده  پیداسریانی  ه با تأسیس بیت الحکمه شتاب بیشتری  

و در نهالالاد خالفالالت  نفوذ بانیر توانستند صابئین حرانی  ،طری   از ایندوسویه بود؛ چون    رابطه
 ند.به ود بخش... وحعیت خود را به لحاظ اقتصادی، عقیدتی و ،جامعه اسالمی

حران  ه مرت ط با ع الالادت  وا الال  و افالالالک بالالود، بالالرای علالالم باورهای صابئین    ،تردیدبی
 الاله دانشالالمندان حرانالالی در آن حالالوزه بالاله پالالژوهش  هادانشیگاه ممتازی در بین سایر انجوم ج

آنهالالا  ،نتیجه درو   ه حران پیوسته خاستگاه علم نجوم بودایگونهبه  ؛د، ایجاد  رپرداختندمی
 w.Hazmy C.H,Zainurashid) انالالدقالالوی بالالرای مطالعالالات نجالالومی داشالالته انگیالالره

Z,Hussaini R, no date: 22). 

 آثار نجومی نگارش برکیش صابئی  تأثیر. 1-2-1
تأثر از افکار نجالالومی صالالابئین م ،(ق272 د) نظیر ابومعشر بلخی ،ن اسالمیمنجمابرخی  

فالالی بیوتالالات و  ا ُلالالوف، المدخل الک یر ، مانند:نجومی ابومعشر. با بررسی  ت  اندبوده  حران
ا از ت احکالالام نجالالوم و طلسالالمات ریالال  ه او  لیات اث ات حقان  توان دریافتوحوح میبه  الع ادات

 المدخل با توجه به اینکه  تاب   .(459-458:  1ج  ،1369  ،)پینگری   ت  حرانیان گرفته است
 ردپی بُالال توان می ،(159 :1359 ،)نصر رسیده به چاپو چندین بار    ترجمهابومعشر به  تین  

 تسالالهیلب  تالالا ه الال چنان ؛اسالالت یافتالاله راهبالاله اروپالالا نیالالر  بالالدین طریالال   ،افکار نجومی صابئین
 ،)معصالالومی همالالدانی اسالالت شالالده ترجمالالهبه  تین    بن قره در همین موحوع  مجسطی ثابت

 .(754-753: 16ج ،1378
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فرزنالالدش  حرانالالی، رهثابت بن قالال  :نظیر ،صابئی اندر آثار نجومی برخی منجم  مالحظه  با
؛ اندشالالدهه تابئی نگاشالال توان دریافت  ه با الهام از  یش صمی  ،و جابر بن ابراهیم صابی  سنان

جهالالان  ایالالن رتالالأثیر مالالاه و خورشالالید بالال  را درباره جالینوس در  تابی اقوال پرا ندهجمله ثابت    از
- رده است. احتما ً به این نیت  ه نشان دهد اجرام سماوی مدبّر امور عالم خا یآوری  جمع

زمان مناس   در انتخابرا  «ةالنطف  هفی اختیار وقت لسقوط»  مقاله  همچنین،او    .()همان  اند
 :1965 ،اصالالی عه)ابالالن ابی اسالالته، احتما ً از دیدگاه احکام نجالالومی نگاشالالته برای انعقاد نطف

تنگالالی بالالا ، تولد فرزند پیونالالد تنگالالاصابئینچون ط   اعتقادات    ؛(165  :1347  ،؛ قفطی299
 1.(206 :2002 ،)العدوی  ستارگان از جهت سعد و نحس دارد

حکمالالت ثابالالت بالالن »در م حالالث  ل ی در دیوان خود،طخسرو مچند قرن پس از ثابت، ناصر
ماننالالد انسالالان دارای نفالالس معتقالالد بالالوده افالالالک و سالالتارگان بالاله دهد اوآورده  ه نشان می  «قره

 آن اسالالت ه مردم را حیات و سخن بر همچنانگو هستند و گفته است: »ناطقه، زنده و سخن
تالالر شالالریف ال اسالالت مرد دجس آنال تر جسدی شریف و اندر  جسدی استتر  شریف  ، ه جسد او

گو برای سخن ،این استد ل ثابت 2«.گوستسخنزنده و    ،و آن نفس  آمده استنفسی فرود  
ایالالن باشالالد  الاله  ،احتما ً منظور ثابالالت از سالالخن فالالوق  .بودن فرشتگان، افالک و  وا   است

بالالا یکالالدیگر متحالالد  ،واقالالع در ه جان و روان آدمی به  ال د و جسالالم وابسالالته اسالالت و همچنان
 شودمیون عوارض نفسانی نظیر بیم و خشم و غیره دگرگ  اثر  برجسم انسان     هچنانند،  تهس
 قالالرارتحت تأثیر دیگالالری  هر دام ،نیر مانند تن و روح گانهدوازدهعکس، ستارگان و بروج  رو ب

 گردند.از حالت ط یعی خارج می ،و در مواقعی گرفته
- الاله بالاله نالالامرا  3ةعلالالی الکوا الال  السالال ع ةیام الجمعا  ةفی قسم  ةرسال  بن ثابت نیرسنان  

 :1381 ،حمالالوی؛ 272 :1347 ،)قفطالالی استنوشته   هفتگانهگراری ایام هفته ط    وا   
با یالاله را  قصالالیده ،طلوع منالالازل مالالاه  دربارهابوسعید جابر بن ابراهیم صابی،    همچنین،(.  606

 (.141: 17ج ،1388 ،)احمالالدی ای از آن در  تابخانالاله گوتالالا موجالالود اسالالت ه نسخه سروده
تالالألیف  الالرده  الاله  «اختالف مرا رها و مسیرهاعطارد و افالک  ةفی ثالث»  نیر با عنوان  ایالهمق

 )همان(.  موجود است آ سفوردصابی در  ابو سعدبه خط  ،از آن اینسخه

 
 .430-429 :1318 ،بیرونیک: .ر ،با تولد فرزندان هاماهطالع تقارن جهت اطالع از  .1
 اطل خوی   ابت بن قرهبر ب از حق توبه نگفته برهانی .2

 (.571-572و431، 390 :1339 ،قره حرانی )قبادیانی حکمت  ابت بن افسانه استو چ من امروز داعیپی  
زهششره  هشششنبه مشششتری و جمعشش شششنبه ع ششارد، پنجشنبه مششریخ، چهارشنبه زحل، یکشنبه خورشید، دوشنبه ماه، سه  .3

 (.571: 2ج ،1374 ،)مقدسی
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 انطاکیه به حراننجومی  ـ علمی انتقال مدرسه. 3ـ1
مدرسالاله انتقال  ،المی گردیدساصابئین حران در نجوم بیشتر  رشد    ه س  عامل دیگری  

بالاله  اسکندریه ت نجومیسنّ ،آن نتیجه در ه  1بود ع اسی به این شهر در زمان متو ل  انطا یه
در پالالی ایالالن جریالالان، صابئی حالالران ال  ت نجومی  لدانیسنّ رو،ازاین. دشمنتقل  حران  مدرسه
ایالالن  بود. شهر ننجوم در ایپیشرفت بیشتر علم  ، ه پیامد آن به خود گرفت  تریعلمیشکل  

و فرزندش سنان بالالن  2ثابت بن قره حرانی :نظیر ،ن صابئیادانشمندان و منجمت با ورود  سنّ
و  7ابواسحاق ابراهیم بالالن هالالالل 6، جابر بن ابراهیم صابی،5و بتانی  4، ابراهیم بن سنان3ثابت

در  ینجالالوم هایپژوهش رشد ، ه پیامد آنبه بغداد، به این شهر منتقل گشت   8صابی  ابوروح
 ،)العالالدوی  رد ه مکت  نجومی بغداد با مکت  نجومی حران برابری می  جابدانتا    ؛بود  دادبغ

2002: 254). 

 
 (.398 :1336 ،؛ حتی112 :1365 مسعودی،) بود شدهمنتقلبه ان اکیه  ق99سال در  ترپی مدرسه اسکندریه  .1
 ،ابششن نششدیم سوم هجری اسششت.دان، پزشک و فیلسوف قرن مترجم، منجم، ریاضی  ،(ق211-288 ابت بن قره )  .2

ن ابششراهیم ابششن کرایششا بششن بن مروان بن  ابت بن کرایا بشش  ةب او را چنین ذکر کرده است: »ابوالوسن  ابت بن قرسَنَ
 (.489 :1366 ،یوس« )ابن ندیممارینوس بن ساالما

از عالمان علم اعداد و هندسه، ادیبی فاضل، مورخ، عالم به علم هیئت و ماهر  ،(ق 331د)   ابت بن قره  سنان بن  .3
 (.265-264: 1347 ،قف ی ؛301-300 :1965 ،یبعهصابیابن ادر فن طب بوده است )

فلسششفه، طششب،  :علومی همچون، ادیبی فاضل، آگاه به وشنهایت زیرک و باهبی ،(ق296-335ن سنان )ابراهیم ب  .4
ر همین زمینه دارد برتری داشت و تألیفات نیکویی د  ،هندسه، نجوم و طبیعیات بوده است؛ ولی در هندسه و طب

 (.367 :3ج ،1406 ،؛ ابن عماد حنبلی314: 1ج ،1900 ،)ابن خلکان
در  ،جابِر بن سِنان رَقّششی حَرّانششی صششابیداهلل مومد بن عب. ابوبوده است  دان و منجمریاضی  ،ق(244-317بتانی )  .5

معروف بود. وی در حران یا نزدیکی آن، در شمال  ربی   Albategniusو    Albateniusوس ی به   اروپای قرون
های نجومی خود را در (. فعالیت384 :1347 ،حرانی نامیده شد )قف ی ،النهرین به دنیا آمد و به همین سبببین

نششام بتششانی مشششهور بششوده ه ب ،این شهر رصدخانه .ق انجام داد306تا سال  264فرات از سال احل شمالی  س  رقه بر
 .164: 5ج ،1994 ،ر.ک: ابن خلکان ،تب نجومی بتانیاست. جهت اطالع از ک

شخصششیت و  بششاره در .چهششارم هجششری اسششت سدهدان و منجم نیمه دوم ابوسعید جابر بن ابراهیم صابی، ریاضی.  6
 (.141-140: 17ج ،1388 ،شود )احمدیم لب چندانی در منابع متقدم پیدا نمی ،او اتحی

. از مترسششالن بلیشش  کششه در علششم اسششت الرسائل صششاحب ،(ق313-384ابراهیم بن هالل زهرون صابی ) ابواسواق  .7
ری شششتهنرمنششدی بی ،شششعرولی در کتابت، بال ششت و  قدرتی شایسته داشت؛ ،خصوص هندسه و هیئتبه  ،ریاضی

 (.108 :1347 ،؛ قف ی53: 1ج ،1900 ،داشت )ابن خلکان
منجمششان  . ابششن نششدیم نششام او را در زمششرهانششدکرده اشارهاز میان منابع قرون نخست، تنها ابن ندیم و قف ی به وی   .8

را  او(. قف ی نیششز بششه اینکششه 505 :1366 ،ن ندیمزندگی او نیاورده است )اب شرح  آورده و م لبی درباره  کارتازه
دوم از  ل و قسششمتی از مقالششهناقل بعغی کتششب ارسشش و ماننششد مقالششه اوّ ون قرن چهارم هجری آورده اجزو مترجم

 (.62 :1347 ،یسی بوده، بسنده کرده است )قف یالسماع ال بیعی به تفسیر االسکندر االفرود



 

124 
   

 

124
    

 

9139 انستتابو  اربه ،51 هشمار ،تمشه سال  

 ، تفسیر و تنقیح متون نجومی یونانیترجمه. 4ـ1
ه متون علمالالی ملالالل ترجم خالفت ع اسی، با افرایش چشمگیری در حوزه  روی  ار آمدن

نه مستقیماً از یونانی، بلکه از طریالال   ،هاترجمهن ینخست  .بود  همراه  یونانی  جمله  از  ،مختلف
 نجالالومی دارنالالدغال الالاً ماهیالالت  شالالدهترجمهو متالالون  انالالدگرفتهپهلالالوی صالالورت  زبالالان واسالالطه

واخالالر قالالرن متون نجالالومی یونالالانی در امستقیم از ی هاترجمه  تدریشبه  (.88  :1390،)گوتاس
بیشالالتر در عصالالر دوم آثالالار،  نیالال بالالر ا شالالدهنوشته ولی نقدها و تفاسالالیر  دوم قمری، آغاز گشت؛

بالالا توجالاله  آنهاصورت گرفت.  زمان با ورود صابئین حران به بغداد( و همق132-334)  ع اسی
یونالالانی،  هالالایزبانبالاله هالالا عرب بالالا جالالواریهمسالالریانی و ال  به برخورداری از فرهنالالگ یونالالانی

خالالیص و لبه تصحیح، تفسیر، ت ،در گام نخست ،بودند. از همین رویسریانی و عربی مسلط 
 بالالا نتالالایشِ ،نمودنالالد و در گالالام بعالالد اقدام  ویژه مجسطی بطلمیوسبه  ،م یونانیتنقیح متون نجو

ل گشالالتند. الکالالک در همالالین ینانوآوری و  شفیات به ، و خل  آثار نجومی حاصل از تحقیقات
هالالای قالالدما از زبان بهالالایگرانآثالالار  ن بالاله ترجمالالهصابئین حالالرا  تقری اً همه»  افراید:می  ارت ا 

 «د و آن تألیفالالات را شالالرح، تعلیالال  و گالالاهی مختصالالر  ردنالالدانی و یونالالانی دسالالت زدنالال یسالالر
 (.93 :ب1342)الکک،

 و سالطین تشویق خلفا. 5ـ1
مالالان داشتند. منج (تنجیم) ای به نجوم با تأ ید بر احکام نجومهتوجه ویژ  ،اسیخلفای ع 

در زمالالان خالفالالت  تبالال ان درباری قالالرار داشالالتند. ثامنجم  زمرهدر    ،نظیر ثابت و بتانی  ،صابئی
از جایگالالاه رفیعالالی برخالالوردار گردیالالد. آشالالنایی ثابالالت بالالا عنوان منجم خلیفه    معتضد ع اسی به

، بالالردمیدر زندان بالاله سالالر پدرش  فرمان بهق ل از خالفت وی و زمانی  ه به دوران    ،معتضد
 ،تمالقالالاو در حمن ایالالن  رفتمیوی  ثابت روزی سه بار به دیدار  ،. در این مدتگرددبرمی

معتضالالد مجالالروب  تالالدریشبه رد. ، فلسفه و هندسه صح ت مینجوم  :برای او از علومی نظیر
مقام و  واسطه به. الخالفه بردعنوان منجم خود به دارثابت گشت و در زمان خالفتش او را به

بالالا یی  مراتالال  بالالهو  یشان او وارد بغالالداد شالالدند سایر هم ، رد منرلتی  ه ثابت نرد خلیفه پیدا
مطمئنالالاً آثالالاری  الاله  .(162: 1347 ،؛ قفطالالی295 :1965 ،اصی عه)ابن ابی  ردند  ت پیداسد

فی  :جمله از ؛مقام منجم خلیفه ن وده است  از جایگاهش در  تأثیربی  ،ثابت در تنجیم نگاشته
 دربالالاره هالالاتأثیراتفالالی ط الالاع الکوا الال  و و  تاب    ،مقا ت بطلمیوس  اربعهشرح    ةتفسیر ا ربع

 :1347 قفطالالی،؛ 299 :1965 اصالالی عه،ابالالن ابی) آنهالالا ستارگان و تالالأثیرات زاط یعت هریک  
164).  
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از دانالالش وی بهالالره  آنهالالاو  فرزندش جعفالالر بالالودهویژه  بتانی در خدمت خلیفه المکتفی و به
نظر و دارای معلومالالاتی بالالوده و والالاهراً علم هیئالالت، صالالاح مکتفی در    جعفر بناند.  جستهمی

 همچنالالین،او  .(26: 1390؛ گوتالالاس،256: 2002،)العدوی است دانستهزبان یونانی نیر می
خالالود  فی تحقی  أقدار اتصا ترساله ای با وزیر المقتدر، علی بن فرات داشت و روابط حسنه

ه بالالود، نوشالالت انالالوا  تابی  ه در  سنان بن ثابت .(500 :1366 ،)ابن ندیم را به وی تقدیم  رد
 شالالاید بتالالوان فالالرض  الالرد او نیالالر در زمالالره .(172 :1349 ،)نلینالالو تقدیم معتضد ع اسالالی  الالرد

 است.  نشده ایاشارهبه این مطل  در منابع   هرچندن دربار معتضد بوده؛ امنجم
و نجوم داشت و به همالالین  هیئتوافری به  عالقهنیر  عراق    در  بویهآلحا م    ،الدولهعضد  

اسحاق ابو ،مونهن یبرا؛  ردندناس ی به او تقدیم هدایای م  ،آن زمان  هیئتعلمای    ،مناس ت
قطعالاله شالالعری  حالالمیمه بهبا درهم خسروانی در روز جشن مهرگان، اسطر بی   ابراهیم صابی

 ،عضالالد الدولالالهبالاله وزیالالر  آن راگویالالد اش هالل بن محسن مالالینواده  هرچندبه وی هدیه داد؛  
 زیجالالی را بالالا ،دیگالالر در مرت ه. (332: 2ج ،1403 ،)ثعال ی مطهر بن ع داهلل هدیه داده است

ماننالالد پالالدرش به شرف الدولالاله همچنین،  .(331  )همان:  ناس ی به او تقدیم  ردقطعه شعر م
عالالی از علمالالای وی بالالا یالالاری جم .مند بالاله هیئالالت و نجالالوم بالالوداز سالطین عالقه  ،عضدالدوله

ابوالوفالالای بوزجالالانی، بیالالژن  الالوهی، احمالالد بالالن محمالالد   :همچالالون  ،ریاحی و نجوم آن عصالالر
ابواسالالحاق  ،در  نار این علمابنا  رد  ه  ق378ی را به سال  فومعر  بغداد رصدخانهدر    ،سامانی

 .(247 :1377 )ابن ع ری،  صابی نیر حضور داشت

  در علم نجوم صابئین حران ستاوردهاید. 2
بالاله  ،فالالراهم آورد هالالااسالالالمی بالالرای آن تمالالدنبسالالتر مناسالال ی  الاله  پرتالالو  در    حالالران  صابئین

های صالالابئین در ترین موفقیتممه ند.یدل گردیدر نجوم اسالمی نا  چشمگیریدستاوردهای  
 نجوم در تمدن اسالمی به شرح ذیل است:    حوزه

 نجومی نگارش آثار. 1ـ2
یعنالالی  ،ترین اثر نجوم یونانیاز طری  نقد مهم  ،دستاوردهای صابئین در علم نجوم  عمده

ی بالالا محوریالالت مجسالالطی بسالالیارمنجم صالالابئی  الاله آثالالار   مجسطی تحق  پریرفت. نخستین
ایالالن اثالالر نگاشالالته  با تلخیص و نقالالد بالالر ،ا ثر آثار نجومی وی 1ت بن قره است.باتألیف  رد، ث

 
 اصششیبعه،ر.ک: ابششن ابی ،جومی  ابت که حدود چهششل کتششار و رسششاله اسششتجهت اطالع از فهرست کامل کتب ن  .1
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تالالری بیالالان  نالالد تالالا بالالرای او در برخی از آنها  وشید م احث مجسطی را بالاله شالالکل سالالاده  .شد
رحوی در همین زمینه چنین نقل  رده: »اگر اصالح و تعریالال  ثابالالت  فهم باشد. خواننده قابل

مجسطی  (. آثاری  ه او بر پایه202: 1334  )رحوی،  اشت«دننافعی    ن ود، این  تاب ترجمه
،  تالال  فالالی تسالالهیل المجسالالطی ةثالثالال ، اختصار المجسالالطیبدین ترتی  است:   ،تألیف  رده

مقالالا ت  ةشالالرح اربعالال ، ةتفسالالیر ا ربعالال فالالی  ،  فی اشکال المجسالالطی،  المدخل الی المجسطی
(؛ 167-164: 1347 ؛ قفطی،300-298  :1965  اصی عه،در احکام نجوم )ابن ابی بطلمیوس

اسحاق بالالن حنالالین از مجسالالطی  تصحیح ترجمهترین  ارهای نجومی ثابت، ولی یکی از مهم
(. 166: 1347 عنوان متن مق ول این  تاب درآمد )قفطالالی، است  ه بعدها در عالم اسالم به

اقلیالالدس،  1الفلالالکوالالاهرات  :هالالای تاب وان به ترجمالالهتاز دیگر آثار مهم نجومی ثابت، می
بطلمیالالوس و اصالالالح  3تسالالطیح الکالالرةاطولوقس و    2الکرة المتحر ةارشمیدس،     راة  مختصر

(. ثابالالت بالالا 209-207: 1334 اطولالالوقس اشالالاره  الالرد )رحالالوی، 4فی الطلوع و الغالالروب تاب  
ل یالال ویژه مجسالالطی، بالاله دسالالتاوردهای مهمالالی در نجالالوم اسالالالمی نابه ،ترجمه و نقد آثار فوق

 الم فراهم آورد.ساگشت و زمینه رشد بیشتر این علم را در 
 .نقد مجسالالطی پرداخالالت به 5الریشود  ه با تألیف ن مشهور صابئی بااز دیگر منجم  ،بتانی

در دو نسخه نوشالالته اسالالت  آن را مدیون همین اثر است  ه  ،شهرت واقعی او در شرق و غرب

 
 .168 -163 :1947 ؛ قف ی،298-300: 1965

ق توریر کرده 653االول سال نصیرالدین طوسی آن را به تاریخ ربیع و خواجه شده  توسط  ابت ترجمه ،این کتار  .1
تنهششا دو شششکل از آن  ،که در حششال حاضششرشکل بوده  23 ،و در برخی  ،شکل  25دارای    ،است. در برخی نسخ

 موجود است )رضوی، سپهساالر و مجلس شورای ملی مدرسه در کتابخانه ،انده است. نسخ توریر خواجهمباقی
1334 :209.) 

سوم از مجمششوع الرسششائل خواجششه در  نصیرالدین طوسی صورت گرفته و در رساله توسط خواجه ،توریر این ا ر  .2
مشششتمل بششر یششک مقالششه و دوازده شششکل  ،ار(. این کت209: 1365 رسیده است )قربانی، حیدرآباد دکن به چاپ

سپهساالر موجود  مدرسه در کتابخانه ،الذکرقدیمی فوق و مجموعهو ضمن د  است  بسیار فراوان  ،نسخ آن  .است
 (.207: 1334 است )رضوی،

گوید: »از تألیفات ب لمیوس قلوذی ه میشده و حاجی خلیف در فهرست تألیفات خواجه نصیر نیز ذکر  ،این کتار  .3
 (.1404: 2ج ،1941 که  ابت بن قره آن را به عربی نقل کرده است« )حاجی خلیفه، ستا

 36در دو مقاله و  ،ق653قس ا بن لوقا، اصالح  ابت بن قره کندی و توریر خواجه نصیر به سال   این ا ر با ترجمه  .4
 (.208: 1334 د است )رضوی،سپهساالر موجو مدرسه در کتابخانه ،شکل

دوزی بششوده اسششت. مشتق شده است که در اصل به معنای تار قالی یا تار نخ  «زیک»از واژه پهلوی    «،زیج»  واژه  .5
 بینی موقعیششت اجششرام سششماوی بششود )کنششدی،منظور پی  جداول عددی به مواسبه ،گونه کتبهدف از نوشتن این

: 2001 : حسن موسی،.کر ،موتوای زیج بتانی هت اطالع از چکیده(. ج259:  1ج  ،1365  ؛ هارتنر،3:  1374
 .131-137: 1374 ؛ کندی،306-311
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زیش بتانی و مجسالالطی  (. از مقایسه500: 1366 ؛ ابن ندیم،164:  5ج  ،1994  )ابن خلکان،
بالالا  .  تاب بتانینداشته استیدی را وجه قصد نوشتن مجسطی جدهیچیابیم  ه بتانی بهدرمی

ولالالی  ،اینکه عمدتاً م تنی بر هیئت بطلمیوسی است و اندک تأثیری از نجوم هنالالدی پریرفتالاله
اهمیت  ار بتانی زمانی بیشالالتر  (.131: 1374اختالفات چشمگیری با مجسطی دارد ) ندی،

  نالالیم  الالهمقایسالاله  نی نظیر محمد بن موسی شا رو فرغالالانیامنجما با ر گردد  ه آنآشکار می
تمام تمر الالر خالالود   ه بتانیدرحالی ؛اندا تفا  رده بررسی و گرارش م احثی از مجسطی به  فقط

 .(59: 1392 )صلی ا، است  مجسطی  ردهمحتوای را معطوف نجوم یونانی و نقد 
یم بالالن سالالنان اسالالت. او دارای هارابالال  ،نقالالد مجسالالطی پرداختالاله دیگر منجم صابئی  الاله بالاله

از تفاسالالیری  الاله بالالر  ااستقالل فکر و دیدگاهی انتقادی به تحقیقات گرشتگان داشت. این معن
 تالالاب  اغالالراض در رسالالاله ،جمله خوبی آشکار است. ازبه ،نظریات ارسطو و بطلمیوس نوشته

 جاتخرفیمالالا بطلمیالالوس القلالالوذی اسالالتعمله علالالی سالال یل التسالالاهل فالالی اسالال المجسطی و  تاب 
 ،(105-104: 1347 ؛ قفطالالی،491: 1366 )ابن ندیم، اختالفات زحل و المریخ و المشتری

در تعیین اختالفالالات حر الالات زحالالل، مالالریخ و مشالالتری، انتقالالاد به جهت  وتاهی    بطلمیوس  از
 است.نموده  

 مسافات . تسهیل محاسبه2ـ2
از حیاتش  یبسیاربخش به عنوان ماهرترین و مشهورترین منجم صابئی،   ،ثابت بن قره

فرض بطلمیوسی خروج از مر ر  الالرد  حر ت نامرت  واهری خورشید بنا بر  را وقف مطالعه در
 الشمس ةفی سنو  ةفی اِبطا  الحر  :هایتألیف  تاب ،های او در این حوزه ه حاصل فعالیت

 در( سالالال 66 هالالر در 1°تخمالالین ارتفالالاع اوج خورشالالید )آن، ت یین چگونگی   بود  ه مشخصه
او موفالال   بنالالابراین، (.337-336: 1ج ،1365 گریگوریالالان، و رزنفلالالد) بود سیمش سال  طول
هالالای مسالالافات بالالین مکالالان محاس ه گام را در عالم اسالم در جهت تسهیل شیوهنخستینشد  

هالالا مسالالتلرم پی برد  ه روش یونالالانی ،تحقیقات خود نتیجه ؛ چون دربرداردزمین  مختلف  ره
توسالالط دیگالالر منجمالالان  ،گالالر آن بالالودهی  ه ثابت آغالالازارصرف وقت و زحمت زیاد است. این 

 ، به  شف حساب احالع مثلالالث  الالرویهجریمسلمان ادامه پیدا  رد و در اواخر قرن چهارم 
طالعالالی از آن گونه اریری شد  ه یونانیان هیچعلم مثلثات  روی پی ،نتیجه گردید و در  منجر

  .(99-98 :1371 ،)سرگین  نداشتند
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 و تعیین حجم جسم سهمی ادبار واقبال  . فرضیه3ـ2
 1 حر ت فلک هشتم دربارهبا عنوان را با نگارش  تابی   اق ال و ادبار  فرحیه  ،ثابت بن قره

 اق ال و ادبار آشنا گشالالتند وسطی با نظریه اروپاییان قرونبود  ه  اثراز طری  این   تشریح  رد.
 در ای رقص محالالوریگونه این فرحیه  ه پریرای  .(753:  16ج  ،1378  ،)معصومی همدانی

های گیتاشناسالالی ری از تئوریتوجهی در تشکیل بسیابود، تأثیر قابل تقدیمی اعتدالین  حر ت
  ه حاصالالل ثابت، حجم جسم سهمی را  همچنین،  .(93  :1371  ،)لی  داشت  ی وپرنیکپیش

 افالالرود وابالالن هیالالثم بالاله آن  ،سالالپس ، پیدا  رد.استگردش شکل سهمی حول محور خودش 
یعنی در حالت مورّب و وارونه، پیالالدا  ،گردد ه در حین چرخش منحرف می  زمانی  راحجم آن  

 (.543: 1417 ؛ شوقی،193-192: 1376 )اندلسی،  دنمو

 . احکام شرعی4ـ2
تعیین ق لالاله، تعیالالین هالالالل مالالاه نالالو  الاله نیالالاز بالاله  :نظیر ،مسا ل مرت ط با احکام شرعیدر  

. جایگاه خاصی برخالالوردار هسالالتندان از رحصابئین  ،شماریگاه نیر دانستن منازل آن داشت و
فقهالالای اسالالالمی و  ها در مر ر توجه و عالقالالهقرن  های مسئلهبه عنوان   بتانی در تعیین ق له

 سی بود  ه با فرمول هندسالالی خاصالالی، روشالالی نخستین ،لمان قرار داشتنیر دانشمندان مس
تا قالالرن نالالوزدهم در سالالطح  شتقری ی استاندارد را برای تعیین جهت ق له پیشنهاد داد. این رو

 الالار  های پیچیدهاو با روش همچنین، (.15-14: 1384استفاده بود )ا.  ینگ،   وسیعی مورد
زمالالانی ممکالالن  ،بتانی معتقالالد بالالود رؤیالالت .ل ماه گردیدبا اعداد، موف  به استخراج رؤیت هال

ه، پالالس از امالال خورشالالید و  حر ت نس ی روزانالاله اندازه به یا 12° ال روجیةاست  ه  شیدگی دایر
ن ابار در میالالان منجمالال (. در تعیین منازل ماه نیر برای نخستین34: 1394، همومقارنه باشد )

، منازل مالالاه هجری سومجدیدی را ارا ه داد. منجمان مسلمان در اوایل قرن   شیوه  ،اسالمی
طالالول هالالر منالالرل، سالالیرده  ،ترتی اینبه .مورد در نظر گرفتند 27 ،را به پیروی از  ت  هندی

تا اینکه در  ؛دو منرل و ربع منرل از منازل ماه قرار گرفت ،ر هر برجه و ثلث درجه شد و دجرد
منرل تقسیم  الالرد  28زیجش، ماه را به  51بار در فصل  برای نخستینبتانی    ،اواخر قرن سوم

دو منالالرل و ثلالالث منالالرل  ،هفتم درجه شد و در هر برجدوازده درجه و شش ، ه سهم هر منرل
 (.153و151 :1349 ینو،لنقرار گرفت )

 
میالدی  12که توسط گراردوس کرمونایی در قرن  التینی آن ولی ترجمه است؛ رفته میان از ،اصل عربی این ا ر  .1

 (.753: 16ج ،1378 )معصومی همدانی، مانده است ه، باقیسامان یافت
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 . ساخت آالت نجومی5ـ2
 1الحِلَالال ساخت آ ت نجومی نظیالالر اسالالطر ب و ذات در، اهالی حران  ،های دوراز گرشته
 ایالالن امر قرار داشته است.الشعاع این تحت ،اند و امرار معاش برخی از مردم شهرمشهور بوده

: 1366 توان یافت )ابن ندیم،مین راهای عالی را فقط در حاسطر ب   ه  ابن ندیم ذ ر  رده
 سی  الاله اسالالطر ب مسالالطّح را در نخستینعنوان    از ابیون بطری ، به  همچنین،(. وی  500

توان می ، ند. از دیگر سازندگان مشهور اسطر ب حرانی عصر ع اسییاد می  ،حران ساخته
بالالن قالالره،  برجالالااحمد بن اسحاق، ربیع بن فراس، علی بن صرد، جابر بالالن سالالنان بتالالانی،   :از

ایالالن شالالهر  از ،نتیجه، ساخت اسطر ب  رد )همان(. در سنان بن جابر و فراس بن حسن یاد
یافته است. ط   نقل ابن نالالدیم: »ابرارهالالا  گرفته و در مناط  دیگر نظیر بغداد گسترش  نشئت

 اندک رو به فرونالالی نهالالاد و از روزگالالار مالالأمون تالالااندک  ،های ساخت حرانجمله اسطر ب  و از
 ،بدون شک ،. بنابراین( ار هنرمندان بسیار گسترش پیدا  رد« )همان  ،ق(377ن وقت )دیب

صورت غیرمستقیم به تالالأثیر علمالالای نجالالوم حرانالالی در شالالکوفایی علالالم نجالالوم در   ابن ندیم به
  ند.پایتخت خالفت ع اسی اشاره می

ماننالالد پالالدرش، در  ن صابئی در عصالالر دوم ع اسالالی، بالالهایکی از مشهورترین منجم  ،یبتان
ابرارهالالای ذ رشالالده در زیالالش او  الاله بیشالالتر   .ساخت آ ت نجومی مهارت خاصی داشالالته اسالالت

الحِلَ ، ربع بالالررگ جالالداری  الاله اند از: نوع بدیعی از ذاتع ارت  ،اندشده  توسط خودش ساخته
ای  الاله تین، اسطر ب، شاخص و ساعت آفتابی و نیر وسیلهالشع شد، ذاتبه دیوار نص  می

بطلمیوس مشت  شده بود،  استفاده این وسیله  ه از ابراری مورد  .نام گرفت  «سه شاخ»ها  بعد
ولی فاقد شالالاخص سالالنگین آن بالالود )ا.  ؛ ردمثل یک ربع عمل می  ،با بازوهای مستقیم خود

بی نیر در صنعت اسالالطر ب و آ ت (. ابواسحاق صا292:  1366  ؛ رنان،41:  1394 ینگ،  
 ه گرشت، او اسالالطر بی را  الاله خالالودش چنان  .برخوردار بوداز شهرت خاصی    ،رصدی دقی 

 برای عضد الدوله یا وزیرش فرستاد. ،ساخته بود

 ارصاد و ثبت سیارات .6ـ2
رصالالد و ث الالت دقیالال  از طری   ،در علم نجوم  صابئین حران  هایموفقیت  دیگری ازبخش  

ارگان و حر ت به تعقی  حر ت ست ،ثابت بن قره ستارگان و سیارات صورت پریرفت.حر ات  
ماه در برابر ستارگان، زمانی  ه در موقعیت اوج خود قرار دارند و میران حر ت و شکل گردش 

 
 (.44 :1394بوده است )ا، کینگ، ه یکی از انواع اس رالر که دارای چند حلق .1
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ال الالروج، ةبالالا دقالالت بالالا یی تمایالالل دایرانی بتالال (. 543: 1417 شوقی،) آنها در آسمان پرداخت
اوج حر ت خورشید، پیشی جستن مالالدار خورشالالید  مختلف، نقطهطول سال شمسی و فصول 

آید، همراه بالالا تصالالویر می، میانگین مدار فلک  ه در آن خورشید به حر ت درآن راف  و انحرا
 سالالی نخستین همچنالالین، او .(544 :1417 ،؛ شالالوقی84 :1411 ،)احمالالد حقیقی ث ت  الالرد

علمالالای  .دنمالالودر آسالالمان مشالالخص را و جایگاه آنهالالا  رد را  شف    1السّمت و النظیرست  ه  ا
 ،بتالالانی. ()همالالان برنالالدمالالی  اربالالههالالای عربالالی همالالین نالالام  لمالاله را بالالا  این دو  ،نجوم اروپایی

به نتایجی رسید  الاله  ،رصدهای خود نتیجه منجمی بود  ه جداول فلکی را پیدا  رد و درلیناوّ
در  5/54تقالالویم اعتالالدالین را  ،جملالاله عجی  به نتایش روزگار مالالا نردیالالک اسالالت. از  به صورتی

: 4ج ،1368 ،؛ دورانالالت31 :1411 ،)احمالالد بالالود  الالرده تعیالالین 23°55و میالالل  لالالی را   ،سال
نلینو گفته او رصدهای بررگی در  سوف و خسوف انجالالام داده، رصالالدهای ارزشالالمند او   .(311

 غیرتنالالاوبیبالالرای تعیالالین تسالالریع  ،م1749 بالاله سالالالخسوف و  سوف در تحقیقالالی  الاله   درباره
 ،)لالالی اسالالتفاده واقالالع شالالد گرفالالت، مالالوردصالالورت  2دنتورن وسیله گردش ماه طی یک قرن به

 ،بتانی گفتالاله اسالالت: »بتالالانی درباره ،منجم فرانسوی  ،3 لند  .(98  :1371  ،؛ یر197  :1371
 (.544 :1417 ،)شوقی  اند«یکی از بیست منجم بررگی است  ه در  ل عالم وهور  رده

 های آفتابی و استوایی. ساعت7ـ2
های های نجالالومی صالالابئین حالالران را در مطالعالاله و بررسالالی سالالاعتنمود دیگری از فعالیت

 تالالاب  ،آفتالالابیهای ساعت درباره ،توان مالحظه  رد. ابراهیم بن سنانآفتابی و استوایی می
 های آفتابی را تحت یک اصالالل مالالوردبار انواع ساعترا نوشته و برای نخستین  آ ت األحالل

طور مجرا و بالالدون وابسالالتگی اصالالولی بالاله یکالالدیگر  نها را بهپیش از او، آ .داده است  بحث قرار
اد و د مطالعه قالالرار  سی است  ه ساعت استوایی را موردلیناو اوّ  همچنین، ردند.  ی میبررس

ترین اث اتی  ه برای انحنالالای خطالالو  هایی ارا ه  رد. قدیمیاث ات  ،برای اصول تعیین اوقات
نشان داده است  ه ابالالراهیم بالالن  ،از اوست. رزنفلد با بررسی آثار فوق  ،ساعتی در دست داریم

-429: 2ج ،1368 دیالت هندسی آشنایی  الالافی داشالالته اسالالت )جعفالالری نالالا ینی،سنان با ت 

 
1. Nadir,Azimuthای از آسمان که بر روی خط عمودی بر شخص ناظر و زیر پای او واقع شود کششه نق ششه . نق ه

: 1318 الششر س اسششت )بیرونششی،نق ه مقابل سششمت ،شناسیدر علم ستاره نظیرالسمت .نامند  «سمت»مقابل آن را  
183.) 

2. Dounthorne. 
3. Lalande. 
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 از ایالالن  تالالاب اسالالتفاده  الالرده اسالالت )ابالالن خلکالالان، ،خالالود الظلّة  آل(. ابن هیثم در  تاب  430
  (.367: 3ج ،1406 ؛ ابن عماد حن لی،315: 1ج ،1900

 یآثار نجوم تألیف ربصابئین تأثیر . 8ـ2
ن انه تنهالالا در میالالان دانشالالمندان و منجمالال  ،رش آثار نجومیمن ع الهام نگا  ،حران  صابئین

 جهالالتبالاله   الاله بتانی. از جمله مقام شامخی دارند ،اند و از این جهتغربی بودهبلکه    ،اسالمی
 ارزشالالمندیخدمت  ،های ریاحی در محاس ات خویشز روشاستفاده ا  های رصدی وفعالیت

یعنالالی  ،تالالرین اثالالر نجالالومی اوم نالالای مهمبر  فراوانی رد و آثار   غرب  و  در اسالمنجوم  علم  به  
 آنابالالن خلالالدون  دارد  ه جال  ا ذهان فی زیش ال تانی  نامه  ب   تابی. بیرونی  زیش تألیف گردید

 ،مجریطالالی(. 267: 1ج ،1365 هالالارتنر،)  انالالددبهترین  ت  نجوم در اسالالالم مالالی  جمله  از  را
 یص زیش بتالالانیرا در تلخن اندلس، یکی از آثار نجومی خویش ادانان و منجمپیشوای ریاحی

 صورت مستقیم و صالالریح ی  ه بهیکی از منابع ،قاحی صاعد اندلسی  همچنین،  .نوشته است
 :1376 ،)اندلسالالی بتالالانی بالالوده اسالالت ، الالالریشخویش بهره بالالرده األُمم  قاتط در تألیف  تاب  

انالالد و از زیالالش بتالالانی بهالالره بالالرده ،هالالای خالالودچند تالالن از منجمالالان اسالالالمی در زیالالش.  (93و36
، زیالالش جالالامعدر   وشیار گیالنی :جمله از ؛استم تنی بر زیش بتانی   ،های میانگین آنهار تح

در زیش سالالنجری  .زیش  املرشید دانشی در ، ابوزیش فاخرالحسن علی بن احمد نسوی در  ابو
جدولی برای رؤیت هالل وجالالود دارد  الاله بالالر اسالالاس شالالرایط بتالالانی ر  الرحمن خازنی نیاثر ع د

 رسالالاله درالدین عالالاملی، بها .  (138و46،  38،  36،  12  :1374  ،) ندی  تاس  شده  محاس ه
 .(15 :1384 )ا. ینگ، آورده است بتانی را برای تعیین ق له شیوه ،فارسی به زبانخود  

ی داشالالته اسالالت. بر علم یهود بسیاریاما تأثیر   ،زیش بتانی با اینکه به ع ری ترجمه نشده
انالالد. سالالتوده آن راو  بالالرده نامآن  از ،(ق562 دعِررا ) ( و ابراهیم بنق530  دصاح  الشرطه )

تر به زمان خود بتالالانی، عالالالم اسالالپانیایی و یهالالودی معالالروف، موسالالی بالالن در روزگاری نردیک
 دراو  .طور امالالل از بتالالانی پیالالروی  الالردهای نجومی خویش بهدر فعالیت  ،(م1204  دمیمون )

دقیقاً از روش زی ای بتانی پیالالروی  ، ه برای تعیین حدود رؤیت هالل ماه توصیه  رده  روشی
 (.267: 1ج ،1365 )هارتنر،  رده است

انالالد یالالا شالالناختهزیش را مالالی  ،وسطی  قرونبسیاری از نویسندگان  تینی    در اروپای غربی،
از  ،رگیومونتاس  ه توجه زیاد او به این  تالالابخصو  اند؛ بهذ ر  رده آن راقل نام مؤلف حدا

هالالای چالالاپ افالطالالون تیالالولی نوشالالته و حالالمیمه د بالالر ترجمالالهوحواشی بسیاری  ه به خالالط خالال 
ریچیالالولی،  پلالالر،   وپرنیالالک، تیکالالو براهالاله،.  رسیده، آشالالکار اسالالت  به ط عو بولونیا    نورن رگ 
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نیالالر در  رلو آلفونسالالو نلینالالوا  ،و در پایان ،وسطی قرونتاریخ نجوم در در  تاب  گالیله، د م ر  
 تینی بازمانالالده از  تنها ترجمهانی توجه  ردند. تدند  ه به  تاب ببو  مهمی  این اشخا   زمره

 ،م1537 نورن رگ ل در است. چاپ اوّ شده چاپزیش بتانی، از افالطون تیولی است  ه دو بار  
متن  امل عربی زیالالش را  ،نلینو(. 266 :همان) است شده انجام م1645و چاپ دوم در بولونیا 

در  م1907-1899هالالای سال در فاصله ،مجلد ای در سهو مقدمه   تینی آن  ترجمه  به همراه
تالالاریخ علالالم  شالالاهکارهاییکالالی از  ، ار نلینالالو تالالا ابالالد انده است.رس به چاپشهر میالن ایتالیا 

 .(196 :1371 ،)لی  خواهد بود

 نتیجه
در نجوم علم شکوفایی در  صابئین حران  یتأثیرگرارهای  در زمینه  ، ه مالحظه شدچنان

 بالالهال تمالالدن  لالالدانی  در حوزهقرار گرفتن شهر حران  :از ق یل یعوامل مختلف  ،اسالمیتمدن  
 جالالرامبالالر پرسالالتش ا الالیش صالالابئی  اسالالتوار بالالودن بنیالالاد ،و یونانی  ال  خاستگاه علم نجومعنوان  

بالالر صابئین حالالران تسلط به حران، انطا یه نجومی  ال علمی، انتقال مدرسه سماوی و ستارگان
، ت نجالالوم یونالالانی تالالأثیر فراوانالالی داشالالتل سالالنّای، سریانی و عربی  الاله در انتقالال های یونانزبان

 اند.دخیل بوده خلفای ع اسی  و حمایت  تشوی 
 ،اش ابالالراهیم(قره، فرزنالالدش سالالنان و نالالوادهثابت بن )  خاندان قره  :حرانی نظیرن  امنجم

ت عنالالوان نماینالالدگان سالالنّ بالاله ،، ابواسحاق ابراهیم بن هالل و جابر بن ابالالراهیمابو روح،  بتانی
فراهم بودن بستر مناس  برای رشد و گسالالترش علالالوم طالالی  سایهدر  ،  یونانی  ال   لدانینجومی  

در علالالم نجالالوم چشالالمگیری  هایبالاله دسالالتاوردقرون سوم و چهارم هجری در تمدن اسالمی، 
اق الالال و  مسالالافات، فرحالالیه تسهیل محاس ه :از ق یل ،آنها هاییتموفق  عمده.  ل گردیدندینا

هالل ماه و تقسیم منازل ستخراج زمان رؤیت اتعیین ق له،   ادبار، تعیین حجم جسم سهمی،
ال روج، طول سال شمسالالی و فصالالول ةتمایل دایربار در اسالم، منرل برای نخستین 28آن به  

اوج حر ت خورشید، پیشی جستن مدار خورشید و انحراف آن، ث ت میالالانگین   مختلف، نقطه
 شالالف السالالمت و حقیقالالی،  همراه با تصالالویر ،آیدمیمدار فلک  ه در آن خورشید به حر ت در

شالالرح و نقّالالادی  بالاله واسالالطه ،های آفتالالابی و اسالالتواییسالالاعت نظیر، پیدا  ردن جداول فلکی و
ت نجالالومی در سالالنّ تنهالالا  نالاله  ،ن صالالابئیامنجمصورت پریرفت. نظریات و  شفیات  مجسطی  

حجالالم بالالا ی تعلیقالالات،  .گالالرار بالالوداروپالالا نیالالر تالالأثیر  وسالالطای  قالالرونبلکه در نجوم    ،اسالمی
 نگاشالالته یغربن اسالمی و اویژه زیش بتانی توسط منجمبه ،بر آثار آنها ه  و حواشی    هاترجمه

 .ستامؤید این مطل   ،شد، خود



 

 133 هجری و نقش آنها در علم نجوم در سده سه و چهار های فعالیت نجومی صابئانبررسی زمینه

 منابع
 .قرآن  ریم

خانالاله  :هیالالد، اصالالفهانحسالالین نا ترجمالاله: ،ق له یابی در اسالم (،1384)  ینگ، دیوید  .ا
 .ریاحیات
 ،میالالراث علمالالی اسالالالم و ایالالران مجلالاله، ی«منجوم دوره اسالالال  اندازچشم»  (،1394)  الالالالال
 .54-20   ،7 ش راحیه سادات موسوی، ترجمه:

، األن الالا  فالالی ط قالالات األط الالا عیالالون    (،1965/1345)  اصی عه، احمالالد بالالن قاسالالمابن ابی
 .ةالحیا ةدار المکت   بیروت:نرار رحا،  محق :

 ،ا  أبنالالا  الرمالالان الال وفیات األعیالالان و أن  (،1994/1374و1900/1280)  احمدابن خلکان،  
 .5و1، جرصاد دار  بیروت: احسان ع اس، محق :

ع دالمحمالالد آیتالالی،  ترجمالاله:، تاریخ مختصالالر الالالدول  (،1377)  ابن الع ری، غریغوریوس
 علمی و فرهنگی.  انتشارات تهران:

شالالررات الالالره  فالالی أخ الالار مالالن  (،1406/1364)  احمالالدابن عماد حن لی، ع دالحی بالالن  
  ثیر.  دار ابن  بیروت: رناوو ،امحمود  تحقی :  ،ذه 

 تهالالران:رحالالا تجالالدد، محمد ترجمالاله:، الفهرسالالت  (،1366)  ابن ندیم، محمد بن اسحاق
 امیر  یر.
 ه:قاهر ،الحضارة اإلسالمیة فی العصور الوسطی (،1411/1369)  احمد، ع دالرزاق  احمد

 العربی.  الفکر دار
 بررگ اسالالالمی، المعارفةدا ر بی«،ا»جابر بن ابراهیم ص  (،1388احمدی، محمدحسین )

 .17ج   بررگ اسالمی،  المعارفةدا ر مر ر تهران:موسوی بجنوردی،  زیر نظر:  اوم
 ةرسالالال «،ةالحرانی و عصر الترجم ةثابت بن قر»  (،1972/1351)  سعید  احمدالدمرداش،  

 .272-267،  4ش ، العلم
 ةإلسالالالم حتالالی سالالقو  الخالفالال امنالالر وهالالور  ةالصالالابئ (،2002/1381) احمالالدالعالالدوی، 

 رؤیت. :قاهره، ةالع اسی
دانشکده ادبیات و تأثیر صابئین حران در تمدن اسالمی«، »  ،الف(  1342الکک، ویکتور )

 .356-367،   10س  :تهرانعلوم انسانی دانشگاه  
دانشالالکده ادبیالالات و علالالوم تأثیر صالالابئین حالالران در تمالالدن اسالالالمی«، »  (،ب  1342)  الالالالال

 .93-103،   1، ش 11س  ی دانشگاه تهران،نانسا
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بط قات ا مالالم؛ تالالاریخ جهالالانی علالالوم و دانشالالمندان تالالا التعریف  (،1376) عداندلسی، صا
 هجرت. قم: ل،نژاد اوّ جمشیدغالمرحا   :به  وشش ،قرن پنجم هجری

ویالالر ر، ترجمه و تعلیالال : پةعن قرون الخالی ةآثار ال اقی (،1392) بیرونی، احمد بن محمد
 ی.ن تهران:سپیتمان )اذ ا ی(، 

 مجلس. تهران: ،جالل هما ی :مصحح ،التنجیم ةصناعوا ل التفهیم   (،1318) الالالالال
احمالالد  ترجمالاله:، زندگینامه علمی دانشالالوران»ابومعشر بلخی«،    (،1369)  پینگری، دیوید

 فرهنگی. علمی و تهران:رشک، احمد بی  :آرام، زیر نظر
، العصالالر اهالاللالالالدهر فالالی محاسالالن ة یتیمالال  (،1403/1361) الملک بن محمدثعال ی، ع د

 .ةالکت  العلمیدار بیروت:، مفید محمد قمیحه د. محق :
 بالالررگ اسالالالمی،  المعالالارفةدا ر،  «ابراهیم بن سالالنان»،  (1368)  رحاجعفری نا ینی، علی

 می.بررگ اسال  المعارفةمر ر دا ر تهران:موسوی بجنوردی،   اوم  :نظرزیر 
و الظنون عالالن اسالالامی الکتالال   شف  (،1941/1320)  حاجی خلیفه، مصطفی بن ع داهلل

 .المثنی ةمکت  :، بغدادالفنون
 زوار. تهران:محمد سعیدی،  ترجمه:، تاریخ عرب (،1336) حتی، فیلیپ

 الفکر. دار :، دمش الفلک في تراث العربیعلم  (،2001/1380) حسن موسی، علی
 چ دوم.، رصاد دار بیروت:، معجم ال لدان (،1995/1374) ی، یاقوتوحم

 سروش. تهران:الحمید آیتی، ع د ترجمه: ،معجم األدبا  (،1381) الالالالال
سالالازمان  تهالالران:ابوطالالال  صالالارمی،  ترجمالاله:، تالالاریخ تمالالدن (،1368) دورانالالت، ویالالل

 .2چ آموزش انقالب اسالمی،  انتشارات و
محمالالد معالالین و جعفالالر شالالهیدی،  :زیر نظالالر،  نامه دهخدالغت  (،1373)  ر ا علی،  دهخدا

 گاه تهران.دانش تهران:
محمد ع الالدالرزاق،  تحقی :، اعتقادات فرق المشر ین (،1938/1317) رازی، فخرالدین

 .نابی  :قاهره
 مر ر. تهران:حسن افشار،  ترجمه: ،تاریخ علم  م ریش (،1366) رُنان، ا.  الین

زندگینامه علمی دانشمندان »ثابت بن قره«،  (،1365) آ. ت. گریگوریان و ،نفلد، ب. آزر
 .1 انتشارات علمی و فرهنگی، ج تهران:احمد بیرشک،  ترجمه:، اسالمی

انتشالالارات  تهالالران:، طوسالالی نصالالیرالدین خواجالالهاحوال و آثالالار    (،1334)  رحوی، مدرس
 دانشگاه تهران.

 ترجمالاله: ،فتارهالالایی پیرامالالون تالالاریخ علالالوم عربالالی و اسالالالمیگ (،1371) سالالرگین، فالالؤاد
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 قدس رحوی. آستان  هایپژوهشبنیاد  :رحا عطایی، مشهدمحمد
 الفکر. دار :، دمش ةا سالمی ةالعربی ةالحضار (،1417/1375)  ابوخلیلشوقی، 

 مالالیمجلالاله میالالراث عل اسالالالمی«،  »نجوم و احکام نجالالوم در دوره  (،1392)  صلی ا، جورج
 .63-52،   3ش یونس مهدوی،  ترجمه:،  اسالم و ایران

 .4للمالیین، چ  العلم دار بیروت:؛ تاریخ العلوم عند العرب (،1984/1363)  فروخ، عمر
 :مهالالدی سالالهیلی، تصالالحیح  : وشالالشبالاله    ،دیوان اشالالعار  (،1339)  خسروق ادیانی، ناصر

 گیالن. چاپخانه تهران:وی، نصراهلل تق
اسالمی از سده سوم تا یالالازدهم   دانان دورهریاحی  نامهزندگی  (،1365)  ابوالقاسم،  قربانی

 .نشر دانشگاهیمر ر  تهران: ،قمری
 تهالالران:را الالی، بهالالین دا :، بالاله  وشالالشالحکمالالا تاریخ    (،1347)  قفطی، علی بن یوسف

 دانشگاه تهران.
 تهران:، شمارینجوم و گاه،  ریاحیات  درزمینه ارنامه ایرانیان    (،1380)   رامتی، یونس

 .قلماهل
 تهالالران:، نالالا ینیرحالالا جاللالالی محمد تحقی :، ا صنام (،1364)  ل ی، هشام بن محمد

 .نشر نو
 محمالالد ترجمالاله:، اسالالالمی  دوره  هالالایزیشهشی در  پژو  (،1374)   ندی، ادوارد استوارت

 علمی و فرهنگی. تهران:، باقری
مجلالاله تالالاریخ ، ستره و تنوع آثار هیئت در تمدن اسالمی«گ» (،1392)  گمینی، امیرمحمد

 .290-243،   15ش ، علم
سالالا ر الرحالالا ع د  ترجمه:،  یونانی، فرهنگ اسالمی  اندیشه  (،1390)  گوتاس، دیمیتری

 فرزان. تهران:بهرادی،  
 ترجمالاله: ،علالالوم اسالالالمی و نقالالش آن در تحالالو ت علمالالی جهالالان  (،1371)  لی، آلدومیه

 قدس رحوی. آستان :علوی، مشهدع رحوی و اسداهلل جارحا شمحمد
 .مر ر نشر دانشگاهی تهران:، النهرینبینتاریخ و تمدن  (،1376)  ، یوسفمجید زاده

 ةالعربیالال  ةالحضالالار (،تالالاقاور )بیعواطف محمد، العربی شالالن اوم و  الهاشمی، رحیم  محمد
 .ةالجامعی ةی یا: المکت ل ال و غریان ةالمصر الل نانیقاهره: دار  ،ةاإلسالمی

نالالده، ابوالقاسالالم پای ترجمالاله:،  یالاله و ا شالالرافالتن (،1365) مسالالعودی، علالالی بالالن حسالالین
 علمی و فرهنگی. تهران:

 علمی و فرهنگی. تهران:ینده، ابوالقاسم پا ترجمه:، الره مروج  (،1382) الالالالال
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زیالالر  ،بالالررگ اسالالالمی عارفلماةدا ر«، ثابت بن قره»  (،1378)  معصومی همدانی، حسین
 .16 ، جبررگ اسالمی  المعارفةمر ر دا ر تهران:موسوی بجنوردی،   اوم :نظر

ا شفیعی  د نی، رحمحمد ترجمه:  ،آفرینش و تاریخ  (،1374)  مقدسی، مطهر بن طاهر
 .آگاه تهران:

چ ، میخالالوارز تهران:احمد آرام،  ترجمه:، علم و تمدن در اسالم  (،1359)  نصر، حسین
2. 

 .نابی :، حیدرآباد د نمجموع الرسا ل (،1359-1358) نصیرالدین، حسن الطوسی
 بهمن. تهران:احمد آرام،  ترجمه: ،تاریخ نجوم اسالمی (،1349) نَلّینو،  ارلو آلفونسو

حسالالین  ترجمالاله: ،امه علمی دانشمندان اسالمینزندگی»بتانی«،    (،1365)  هارتنر، ویلی
 فرهنگی. علمی و تهران:دانی،  هممعصومی 

 .سمت تهران:دالحسین آذرنگ، ع  ترجمه:، تاریخ علم (،1371) یر، دمپی
w.Hazmy C.H,Zainurashid Z,Hussaini R. Biography Muslim Scholars 
and Scientists,Kuala Lumpor,Islamic Medical of Malaysia N.Sembilon. 


