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 مقدمه
ریاضی و نجوم پدید آمد که بخش مهمی از آن تحول توسط  هدر قرن هفتم تحولی شگرف در زمین

ریاضی و  یهاثار خواجه نصیر در حوزهآگرفت. دانشمند شیعی خواجه نصیر الدین طوسی صورت 
متون درسی مورد توجه  عنوانبهلمی ها و مراکز عهها در دانشگانجوم به جهت اهمیتی که داشت، قرن

ویژه به انسان، در الدین طوسی نگاه دانشمندان اسالمی به طبیعت و بهقبل از خواجه نصیر گرفت.
شناختی یونانی بوده است. گرچه رویکردهایی متفاوت جهان-های انسانارچوب نظریهههمان چ

اسی، ریاضیات و فیزیك در جهان اسالم شنهای پزشکی، ستارهاندیشمندان اسالمی به علوم در زمینه
ها را از آن شودیمواردی یافت شده که حاصل تالش دانشمندان اسالمی بوده است و به هیچ وجه نم

گاهی یونانی در جهان اسالم دانست. ریاضی و  یهادر قرن هفتم خواجه نصیر با ورود به عرصه آ
بندی علوم در حوزه د تا جایی روش طبقهعلمی ش یهانجوم، موجب تطور و رخدادی عظیم در عرصه

بهایي در اختیار جامعه علمی گنجینه گران عنوانبهتمدن اسالمی تغییر یافت و دستاوردهای علمی او 
 قرار گرفت.

عربی ترجمه شد و سطوح علمی دانان یونانی به پس از این تحول عظیم علمی آثار بسیاری از ریاضی
نویسی هندی  دانان یونان باالتر رفت. اصالح دستگاه عددهای ریاضیدانان مسلمان ازدانستهریاضی
آوردن مفاهیم جدید در تئوری وجودهای اعشاری؛ بهریل حساب دستگاه اعشاری، ابداع کسبا تکم

وجودآوردن علم جبر؛ کشفیات مهم و جدید در دانش مثلثات تنها بخشی از حاصل تالش اعداد؛ به
 خواجه طوسی بود.دانشمندان اسالمی بعد از 

شود که نقش مسلمانان در توسعه و تأسیس علوم تجربی به خصوص ریاضی و این سؤال مطرح می
نجوم چیست؟ سهم دانشمندان شیعه در این علوم چقدر است و خواجه نصیرالدین طوسی چه نقش و 

ویژه مندان مسلمان بهتوار است که دانشفرضیه این تحقیق بر این امر اس اند؟تأثیری در این زمینه داشته
معنای علمی و فرهنگی و علم به عهالدین طوسی، تأثیر زیادی در توسشیعیان و در این بین خواجه نصیر

به  آثار متعددی ،اند. با بررسی انجام گرفتهدر تمدن اسالمی داشته scienceمشهور امروزی یعنی 
نگاشته توسعه علم ریاضی و نجوم  طوسی درطور مستقل به تحقیق در مورد نقش خواجه نصیرالدین 

به  توانمی لدین پرداخته که ازجملهکه به وجوه ریاضی و ابداعات خواجه نصیر ا تألیفاتی ،شده است
زیادی نوشته شده از  یهادیگر درباب نجوم نیز کتابسویاز .ثار متعدد تاریخ ریاضی اشاره کردآ

یا کتاب دایره مینایی اثر امیر محمد گمینی که جمله کتاب کاوشی در رصدخانه مراغه اثر ورجاوند 
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بخشی از این اثر به ابداعات نجومی خواجه نصیر الدین طوسی پرداخته است اما آنچه این پژوهش را 
که خواجه در توسعه علم ریاضی و است نگرش تاریخی به نقشی  نمایدیها مشمتمایز از دیگر پژوه

طور تخصصی پرداخته و تالش نموده در خوانشی شمند بهکمتر به ابداعات این دان نجوم داشته و
 بپردازد. ،تاریخی به نقشی که خواجه نصیر الدین در توسعه علم نجوم و ریاضی داشته

 
 احوال، آثار و اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی 

 درق در جهرود قم یا در طوس )با اختالفی که  084خواجه نصیرالدین طوسی در جمادی االولی سال 
پدر  .وی در جهرود قم متولد و در طوس پروش یافته است رسدینظر مآن وجود دارد( زاده شد. که به

حسن از فقها، علما و محدثان به نام طوس بود و خواجه علوم شرعی و ادبی را نزد وی وی محمدبن
ات و طبیعیات آموخت و سپس به تحصیل علوم مختلف عقلی از قبیل حکمت، الهیات، ریاضی

منظور کسب علوم بیشتر به نیشابور که در ( وی بعد از مدتی به3545: 1ج ، 3141 ،رداخت. )صفاپ
شد، رفته و استادانی همچون آن زمان مرکز علمی و پژوهشی و حضور علمای بزرگ محسوب می

ویژه ریاضی الدین یونس موصلی را که در بیشتر علوم، بهبدران مصری و کمالالدین سالم بنمعین
رآمد روزگار بودند، برگزید و در حکمت مشاء و عقلیات در خدمت فریدالدین داماد نیشابوری س

عنوان عالمی برجسته شهرتی به دست کم در تمام علوم عقلی و نقلی سرآمد شد و بهشاگردی کرد و کم
 (155: 3191آورد. )نصر، 

ی بود؛ زیرا مغوالن از آسیای مرکزی به )دوران حیات خواجه( دورانی پر التهاب یراناین دوران از تاریخ ا
نوردیند و به قتل، غارت و سوی خراسان در حال پیشروی بودند. شهرها را یک پس از دیگری درمی

گونه فعالیت عملی و پرداختند. مسلمًا در چنین فضای ناامنی مجال هیچچپاول اموال مردم می
این قاعده مستثنا نبود. خواجه برای رهایی از پژوهشی برای دانشمندان وجود نداشت و خواجه نیز از 

های اسماعیلیه را که تنها های خود بود و درنتیجه قلعهفضای ملتهب، به دنبال مکانی امن برای پژوهش
دژ محکم در مقابل مغوالن بود، انتخاب کرد و دعوت ناصرالدین حاکم و محتشم قهستان را پذیرفت و 

ها بودند. را داشت همین قلعه توان مقابله با مغوالنکه ؛ زیرا تنها جاییهای اسماعیلیه پناه بردبه قلعه
د های مختلف وجوهای غنی برای پژوهش در زمینهدیگر، در دژهای اسماعیلیان کتابخانهسویاز

که خواجه به دربار اسماعیلیان وارد شد و در آنجا اقامت ( از زمانی3541: 1ج  ،3141 ،داشت. )صفا
بیشتر وقت خود را صرف تألیف، ترجمه و  اوطرف مشورت خود قرار دادند، اما ها وی را گزید، آن
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مسکویه است که خواجه ابنطهارةاالعراق ها، ترجمۀ تحریرهای مختلف کرد؛ از جملۀ این ترجمه
و نام اخالق ناصری بر آن نهاد و چون خواست  دین از عربی به فارسی باز گرداندرا به امر ناصرالآن
کی( آن کتاب در حکمت عملی، کامل باشد مباحثی را که عمدۀ آن بخش سیاست مدن است، به آن )

الدین، پسر ناصرالدین را بنابه درخواست معیناست که خواجه آن رسالۀ معینیهافزود. کتاب دیگر 
 (31 - 39: 3118محتشم تألیف کرد. )خواجه نصیرالدین طوسی، 

الدین خواجه، وی را به نزد خود فراخواند، اما بعد از مدتی عالء هازالدین محمد پس از شنیدن آوالءع
الدین خورشاه بود تا اینکه در نهایت قلعۀ الموت به تصرف به قتل رسید و خواجه پس از آن نزد رکن

توان گفت که خواجه نصیرالدین طوسی مغوالن درآمد و حکومت اسماعیلیه منقرض شد. درنتیجه می
های اسماعیلیه، بیشتر ی مناسب برای استفاده از مناصب حکومتی و درباری در قلعههاباوجود زمینه

ای نگاشت. پس از های ارزندهوقت خود را صرف پژوهش و ترویج علوم کرد و در این مدت کتاب
های اسماعیلیه به تصرف مغوالن درآمد، خواجه تسلیم هالکو شد و از مرگ نجات یافت و با آنکه قلعه
، در دربار هالکو تقرب یافت. مسلمًا 3به وی داشتیر خویش و شناختی که هالکو نسبتبحسن تد

برخورداری وی از چنین شأن و منزلتی به دلیل علم و حکمت وی بود. هالکو پس از آشنایی بیشتر با 
را در شمار خاص خود  اوخانة مراغه به خدمت گرفت، بلکه خواجه نه تنها وی را در ساختن رصد

( خواجه در 91ـ  90: 3144کرد. )مدرس رضوی، و با وی در تدبیر حکومت مشورت می درآورد
ایی آنان دخالت نکند مگر کوشید در امور سیاسی و اجرطول دوران حضور خود در دربار مغوالن می

کردند. خواجه پس از حمله مغوالن و برچیده که وی را مأمور به انجام کاری یا مشورتی میدر آنجا
تالش خود را صرف  ترینیشساط خالفت عباسی، فرصت را برای توسعه تشیع مناسب دید و بشدن ب

های آن کرد. وی همچنین های آن و رواج علم، معرفت و شاخهاشاعه، رواج مذهب تشیع، تحکیم پایه
ترین های کالمی در اثبات حقانیت مذهب امامیه اقدام کرد که آن آثار در زمره قویبه تألیف کتاب

بود. وی در این اثر به کالم شیعی،  تجریدالعقایدترین آن آثار، متون کالمی شیعه در آمدند و معروف
 (340-341و  84-85: 3144مبنایی عقلی و استحکامی خاص بخشید. )مدرس رضوی، 

مشاوری امین و محترم درون دربار هالکوخان حضور  عنوانبهخواجه نصیر الدین طوسی توانست 
وقت خود را صرف تکمیل رصدخانه مراغه  ترینیشوی در طول دوران حکومت خویش ب داشته باشد.

                                                                 
 . شهرت و آوازه خواجه در حکمت، ریاضیات و مهارت وی در بستن زیج و رصد، تا دورترین نقاط مشرق حتی تا چین هم رسیده بود.3
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کرد و سرانجام این رصدخانه پس از مرگ هالکو، تحت نظریات اباقا تکمیل شد. پس از تکمیل 
احساس بیماری کرد  ،که خواجه نصیر الدین طوسی در بغداد بودق، زمانی 145رصدخانه، در سال 

حجه که روز عید غدیر بود، در همان شهر وفات یافت و بنابر وصیتش وی را ذیدر روز هجدهم ماه 
 (59: 3118در مشهد امام موسی کاظم )ع( دفن کردند. )خواجه نصیرالدین طوسی، 

های علمی، به فعالیت و االطراف بود؛ در بیشتر زمینهخواجه نصیرالدین طوسی اندیشمندی جامع
رسند، به خوبی رساله و نامه می 304به آثار او که به حدود گاهیهای علمی پرداخته است، نوهشپژ

های خود را که از نجوم تا فلسفه و از علوم خفیه و دهنده وسعت دانش وی هستند. وی پژوهشنشان
نگارش در آورده است که شوند به سه زبان فارسی، عربی و ترکی به سحرآمیز تا الهیات را شامل می

 (151: 3191به این سه زبان است. )نصر، تسلط وی ۀدهندنشان
که به فارسی  االقتباساساسها آن خواجه نصیرالدین طوسی پنج اثر در منطق تصنیف کرد که از میان

سینا را دنبال کرد، اما گامی تازه در مطالعه تر است. وی در این فن، تعالیم ابننوشته شده، از همه مهم
اشت. وی همچنین قیاس اقترانی را بهتر از اسالف خود توضیح داد. ارتباط میان منطق و ریاضیات برد

نوشت. او  -بطلمیوسی-( طوسی در ریاضیات تحریراتی برمتون گذشته ریاضی 150: 3191)نصر، 
درباره حساب، هندسه و مثلثات به نگارش در آورد و در این آثار کار  بسیاری رسائل ابتکاری همچنین

سط ریاضیات محاسباتی کمک کرد. در هندسه نیز خواجه نصیرالدین کار خیام خیام را ادامه داد و به ب
ترین ، اصل پنجم اقلیدس را بررسی کرد. اما به احتمال، برجستهالرسالة الشافعیهرا دنبال کرد و در 

به گسترش مثلثات به مثابه  الشکل القطاعکمک وی به ریاضیات، در مثلثات بود که وی در کتاب 
یک  عنوانبه( خواجه 151-150: 3191قل از ریاضیات محض کمک کرد. )نصر، ای مستشاخه

منجم با حمایت هالکو مساعدت الزم را به دست آورد و به تأسیس رصدخانه مراغه همت گماشت و 
ای یک کانون علمی عمده در آن زمان مطرح شد. رصدخانه مراغه کتابخانه عنوانبهاین رصدخانه 

های مختلف را در خود جای داده بود. طوسی برای توسعه هایی در زمینهکتابکه داشت  مجهزو بزرگ 
 زیج ایلخانیترین اثر او های زیادی انجام داد و آثار متعدد نجومی را تألیف کرد که معروفآن تالش

: 3191بعدها به التین نیز ترجمه شد. )نصر،  کههای ایلخانی( را به فارسی به نگارش درآورد )جدول
150) 
بها( در کتاب مواد گراننامه )تنکسوخاین، خواجه آثار فراوانی در علوم گوناگون پدید آورد که برافزون

)کالم( تفسیری بر االشارات و  یاتها قابل مالحظه است. وی همچنین در فلسفه، اخالق و الهمیان آن
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بود. اما خواجه با نوشتن این شدت به آن تاخته رازی پیش از آن به سینا نوشت که فخرالتنبیهات ابن
الشعاع کالم قرار گرفته بود، حیاتی دوباره بخشید و در شرح تعالیم مشاء را که نزدیک به دو قرن تحت

کرد تنها پیرو حال که ادعا میعینزه فلسفه اسالمی موفق شد. اما درهای تابرافروختن شعله
اهیت فضا و مخلوق بودن )حدوث( عالم سیناست، در مواضع متعددی چون علم به جزئیات، مابن

های سهرودی نزدیک شده است؛ در حقیقت خواجه نصیر نخستین گام را در طبیعی، آشکارا به دیدگاه
ترین شاگرد او و متقدم ینترتلفیق تدریجی مکاتب مشائی و اشراقی برداشت. گرایشی که در آثار بزرگ

 (159: 3191شود. )نصر، الدین شیرازی آشکارتر میقطب
را نوشت که منبع  تجریدالعقائدجهت اشاعه و ترویج مذهب امامیه کتاب اینکه خواجه بهعالوهبه

شود و بیش از چهارصد تفسیر و حاشیه بر آن نوشته شده است. وی عمده کالم شیعی محسوب می
ی، را نیز تنصیف کرد. )خواجه نصیرالدین طوس االشرافاوصافهمچنین رسائل عرفانی، مانند 

 اخالق ناصریترین اثر خواجه در علم اخالق، کتاب ( اما معروف150: 3191؛ نصر، 14: 3118
دهد که تعالیم اسالم را مسکویه، یک نظام فلسفی را شرح میابن االخالقتهذیببه  اوست که با اتکا

( در 158: 3191 کند. )نصر،ای با سنن افالطونی ترکیب میبا نظریۀ اخالقی ارسطو بیان و تا اندازه
بندی علوم حکمت پرداخته و حکمت را به دو بخش طور مشخص به بحث در طبقهاین اثر خواجه به

 از:استف او عبارتعملی و نظری تقسیم کرده است که اهدا
. روشن ساختن رابطۀ 5در قالب بحث از حکمت و انواع آن؛ شخص ساختن جایگاه علوم انسانی . م3

دادن آرای گذشتگان در این زمینه. )خواجه نصیرالدین طوسی،  یح. توض1ی؛ علوم عقلی، نقلی و وضع
3118 :14) 

 
 بندی علوم از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسیطبقه

کند: یکی آنچه وجود آن موقوف به حرکات خواجه حکمت را به اعتبار اقسام موجودات، دو قسم می
سط به تصرف و تدبیر انسان باشد. )خواجه ارادی اشخاص بشری نباشد و دوم آنچه وجود آن متو

شود: یکی معرفتی که از علم ( پس معرفت به موجودات نیز دو قسم می19: 3118نصیرالدین طوسی، 
را آید و آنمیدستها و احاطه بر اصناف معقوالت بهبه موجودات قسم اول و معرفت به حقایق آن

آید و آن حکمت عملی دستموجودات قسم دوم به که از علم بهحکمت نظری گویند. و دیگر معرفتی 
 کدام از این دو اقسامی دارد:( که هر333: 3118صیرالدین طوسی، )خواجه ن .است
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 حکمت نظری. 1

الف( حکمت )علم( طبیعی: علم طبیعی که به اختالط با ماده هم در تعقل آن و هم در وجود آن شرط 
. سماع 3از: اند( اصول علم طبیعی عبارت19-04: 3118)خواجه نصیرالدین طوسی،  .شده است

. علم 4. علم نبات؛ 1. علم معادن؛ 0. آثار ِعلوی؛ 0. علم کون و فساد 1. سماع و عالم؛ 5طبیعی؛ 
. علم النفس. این اصول کلی از علوم طبیعی که خواجه نصیر بیان کرد، مطابق با طرح 9حیوان؛ 

سینا تبعیت ال کرده ومشخصًا خواجه نصیر الدین نیز از ابنرا دنبسینا نیز آنارسطویی است که ابن
 کرده است.

. علم فالحت. 0. علم نجوم؛ 1. علم احکام؛ 5. علم طب؛ 3از: اندفروع علم طبیعی نیز عبارت
 (14: 3118)خواجه نصیرالدین طوسی، 

ده اما شرط ب( حکمت )علم( ریاضی: علمی که درآن اختالط با ماده در تعقل و تصور آن شرط نش
 (14: 3118وجودش است. )خواجه نصیرالدین طوسی، 

 و اما اصول علم ریاضی چهار نوع بود:
خوانند؛ دوم معرفت اعداد و خواص آن و  هندسهرا علم اول معرفت مقادیر و احکام و لواحق آن و آن

با اجرام سفلی و را علم عدد خوانند؛ سوم معرفت اختالف اوضاع اجرام علوی به نسبت با یکدیگر و آن
خوانند و احکام نجوم خارج از این دو نوع افتد؛ نجوم را علم مقادیر حرکات و اجرام و ابعاد ایشان و آن

گیرند، به کارخوانند و چون در آوازها به تألیفرا علم چهارم معرفت نسبت مؤلفه و احوال آن و آن
را علم موسیقی در میان آوازها افتد آن اعتبار تناسب با یکدیگر و کمیت زمان حرکات و سکنات که

نامند و فروع علم ریاضی چند نوع بود چون علم مناظره و مرایا و علم جبر و مقابله و علم جّر اثقال و 
 (9: 3118نیرنجات و غیر آن. )خواجه نصیرالدین طوسی، 

ر تعقل آن و چه ج( حکمت )علم( مابعدالطبیعه: علمی که اعتباری در اخالط آن با ماده چه در تصو
در وجود آن ندارد و از حیث رتبه، انتهای همه علوم با اوست. اما اصول علم اول بر دو فن است: یکی 
معرفت الّله، سبحانه و تعالی و مقربان حضرت او که به فرمان اویند و مبادی و اسباب دیگر موجودات 

مور کلی که الهی خوانند و دوم معرفت ارا علم اند؛ چون عقول و نفوس و احکام افعال ایشان و آنشده
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روی که موجودند، چون وحدت و کثرت و وجوب و امکان وحدوث و ِقدم آناحوال موجودات است از
 (19: 3118را فلسفه اولی خوانند. )خواجه نصیرالدین طوسی، آن و غیر آن و

ال معاد و آنچه بدان ماند. ت و شریعت و احوچند نوع هستند؛ مانند معرفت نبو فروع مابعدالطبیعه نیز
 (18: 3118)خواجه نصیرالدین طوسی، 

 
 1حکمت عملی

 پردازد؛الف( علم اخالق )تهذیب نفس(: علمی است که به تهذیب نفس هر فردی می
جماعتی است که میان آنان در امور منزل و خانه مشارکت  هنزل )تدبیر منزل(: این علم دربارب( علم م

 است؛
ن علم به جماعتی مربوط است که در شهر و والیت بل اقلیم و مملکت میان ج( سیاست مدن: ای

 ایشان مشارکت باشد.
بندی یادشده های دیگری نیز از علوم مطرح کرده و از طبقهبندیبندی، خواجه طبقهاین طبقهبرافزون

 هو اندیش رًا متأثر از معارف شیعی( که ظاه3: 3108فاصله گرفته است )خواجه نصیرالدین طوسی، 
 اشراق است و از سنت ارسطویی فاصله گرفته است.

است که این، خواجه علوم را براساس سلسله مراتب تحصیل سعادت به سه قسم تقسیم کرده برافزون
 از:اندعبارت

شوند و ت روحی و نظری آموخته میمنظور تحصیل سعاد: علومی هستند که بهعادت نفسانی. س3
؛ چهارم ؛ سوم علم ریاضی؛ دوم علم منطقپنج وجه است: اول علم تهذیب اخالقترتیب مدارج آن بر 

زودی حاصل هباید تا نفع آن در هردو جهان ب ؛ پنجم علم الهی یعنی تعلیم بر این سیاقتعلم طبیعی
 آید.

 و حفظ : و اما سعادت بدنی علومی بود که به نظام حال بدن بازگردد چون معالجات. سعادت بدنی5
 آن طب بود و چون علم نجوم که به مقدمه معرفت فایده دهد.ازصحت و علم تربیت که عبارت

. سعادت مدنی: علومی بود که به نظام حال ملت و دولت و امور معاش و جمعیت تعلق دارد مانند 1
ساب علوم شریعت از فقه و کالم و اخبار و تنزیل و علوم ظاهر چون ادب و بالغت و نحو و کتابت و ح

                                                                 
و د به نظام احوال معاش و معاد ایشان . علِم دانستن مصالح و حرکات ارادی و افعال صناعی نوع انسانی است، بر وجهی که مؤدی باش3

 (03: 2789اند. )خواجه نصیرالدین طوسی، سوی او متوجهمقتضی رسیدن به کمال است که به
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و مساحت و استیفاء و آنچه بدان ماند و منفعت هر یکی به حسب منزلت او باشد و الّله اعلم 
 (338: 3118بالصواب. )خواجه نصیرالدین طوسی، 

و شامل همه علوم دیگر است و غایت  خواجه در میان علوم به حسب اینکه فلسفه موضوعاتش اعم
کند و به تبع آن االترین علم در میان علوم محسوب میهمه علوم نیز با فلسفه است، فلسفه اولی را ب

و علوم  کندداند؛ زیرا علمی است که بحث از وجود مطلق میتر از نظر دیگران مینظر فیلسوف را عام
شوند. )خواجه نصیرالدین طوسی، شان در آن علم تبیین مییابند و مبادیمی دیگر به واسطۀ آن ارتقا

3100 :041) 
)حکمت عملی( دارند؛ زیرا پس از  یگربه علوم دترتیب مرتبه باالتری نسبتو طبیعی بهعلوم ریاضی 

نوع مخالطتی با ماده، نه در تعقل و نه در وجود ندارد؛ علوم دیگر مرتبه فلسفه اولی که موضوعش هیچ
عشان به علومی است که موضوتری دارند. آخرین مرتبه مربوطینبه اعتبار چنین مخالطتی مرتبه پای

تصرف و تدبیر انسان در خود یا در محیط اطراف است که سه علم اخالق، تدبیر منزل و سیاست 
 متکفل آن هستند.

 
یاضی در تمدن اسالمی و نقش خواجه نصیرالدین طوسی  علم ر

لمانان در بدون شک اسالم یک فصل درخشان تاریخ انسانی است. نه فقط از جهت توفیقی که مس
موفق به ایجاد یک دنیای تازه ها را سبب فتوحاتی که آن به اند. بلکهجهانی یافته ۀزایجاد یک فرهنگ تا

آن فهم قلمرو اسالم بود که در واقع نه شرق بود و نه غرب. دنیای  کهورای شرق و غرب دنیایی  ،کرد
آن نیازی  واقعی داشته که برای برشمردن یراسالم در تمدن و فرهنگ امروزی جهان آن اندازه سهم و تأث

 سرایی نیست.به حماسه
ای به یکی از این علوم ارزشمند علم ریاضی است. مسلمین در آغاز نهضت علمی خویش توجه ویژه

کردن دقیق جهت قبله، موضوع رؤیت به تعیین دقیق اوقات شرعی، مشخصهریاضیات نمودند توج
دنبال س از آن ریاضیدانان مسلمان بهو پ مسلمانان به ریاضیات و نجوم بود هالل ماه در آغاز توجه

به این رشته در  ای برای توجهونانی و هند مقدمهاهداف واالتر از آن بودند. که ترجمه آثار ریاضی ی
 جهان اسالم گردید. در ابتدا به تعاریف مفاهیم در علم ریاضی خواهیم پرداخت.

شود. مراد از نی ریاضی بحث میدر تعریف امروزي، ریاضیات دانشی است که در آن معقوالت ثا
اساس آن شکل ست که در حوزه کمیت و مقدار و برمعقوالت ثانی ریاضی، مفاهیم درجه دومی ا
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دیگر ریاضیات از معقوالت ثانی بیانمجموعه بعد، پیوستگی و شکل. بهگیرند، از قبیل عدد، می
و در این تعریف ریاضیات علمی کند ها بحث میریاضی و مشتقات، قیود، ملحقات و منتزعات آن

شود. است که فرض آن درک مقادیر است و بر حساب، جبر، مقابله و مساحت )هندسه( اطالق می
 (34840: 9، ج 3114)دهخدا، 

" انتخاب geometryرا در مقابل واژه یونانی "ای است که دانشمندان عرب زبان آناما هندسه واژه
گیری است. ازهمعنای اند" بهmeter" به معنای زمین و "geoدو بخش "اند. این واژه متشکل از کرده

)تهانوي،  .پارسی "اندازه" برگرداندند ۀرا به واژگرفتن این موضوع آننظراین واژه با در ۀاعراب با ترجم
شود، قلب به که در جهان عرب حرف "ز" پس از حرف "د" واقع نمیجاآن( و از340: 5، ج 3194

دانند که درست نیست. ه است. خوارزمی گوید: برخی این واژه را معرب اندیشه می"س" شد
 (534تا: )خوارزمي، بی
علم شناخت مقادیر و  عنوانبهآید و از آن بندی علوم، از علوم ریاضی به حساب میهندسه در رده

ن است که در هندسه ر آشود. فارابی هندسه را به دو بخش عملی و نظری تقسیم و بها یاد مینسبت
ها سر و کار داریم و در هندسه نظری مباحث شود که با آنخطوط و سطوحی بحث می ۀعملی دربار

 (44م:  3881شود. )فارابي، کلی و مطلق مطرح می
های مثل نجوم، حساب، جبر و هندسه ریشه دوانید. که این نه ریاضیات در تمدن اسالمی با شاخه

در این نوشته بابل نیز وجود داشته است. که  م بلکه در غالب مکاتب کهن در هند وفقط در تمدن اسال
گیرند. تمدن اسالمی از قرن دوم هجری به بعد مورد بحث و بررسی قرار میطور دقیق بههرکدام 

خوبي در ریاضیات قابل های گوناگون پدید آورد که نمود آن بهای برای تالقی و ترکیب فرهنگزمینه
 مشاهده است.

های هندسی بشر را به قومی خاص مربوط کند. هیچ سند معتبری موجود نیست که نخستین اندیشه
ها نخستین دریافت بشر از محیط اطراف خویش بوده است. توانایی شاید بتوان گفت که این اندیشه

ودن مسافتی تشخیص و مقایسه )اشکال هندسی(، درک مفهوم مسافت و تخمین زمان الزم برای پیم
های هندسی محیط اطراف خود دانست. نیاز به های انسان از دادهتوان نخستین یافتهخاص را می

گیری زمین انسان را با اشکال ساده و هندسی چون مستطیل، دایره و مثلث آشنا کرد و ساختن اندازه
بیاری، مفاهیمی همچون خطوط های آبندی زمین و استفاده از سیستمبناهای مختلف و نیاز به تقسیم
 (313: 3193ها آموخت. )هیث، موازی، عمود و متقاطع را به آن
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نیای باستان از زندگی شناسیم همچون سایر علمای داقلیدس، کسی است که هندسه را با نام او می
تا  540، اطالعات مبهمی در دست است. این اطالعات مبهم، زمان زندگی او را بین سالهای اودقیق 
و  ینتردهند و در این میان بزرگدهد. آثار فراوانی به او نسبت میپس از میالد گزارش می 114

قرون وسطی بعد از " کتاب مقدس"  ۀاز بارها منتشر شده و در میانماندگارترین اثر او که طی سالیان در
بر ان تخصصی هندسی مبتنیست که با زبترین کتاب منتشر شده بود، کتابی به نام "اصول" اپرشمارگان

پردازد که نخستین بار حجاج بن یوسف این کتاب ارزشمند را برهان به اثبات قضایای هندسی می ۀشیو
( کندی نیز در "اغراض کتاب اقلیدس" درباره اقلیدس و علت 11: 3111ترجمه کرد. )استرویك، 

هم از اقلیدس اب دیگری که آنکت (150: 3194ندیم، نوشته شدن کتاب توضیحاتی داده است. )ابن
قره آنرا اصالح کرده است. )صفا، را ترجمه و ثابت بنحنین آناست، "مطیحات" نام دارد که اسحاق بن

3101 :40) 
مهمی در انتقال هندسه به عالم  یر"قطوع مخروطی" آپولونیوس کتاب دیگری است که ترجمه آن تأث

اند که هفت مقاله آن و تمل بر هشت مقاله معرفی کردهاسالم داشته است. بنوموسی این کتاب را مش
توان به آثار هندسی ها بوده است. از کتب ترجمه شده میبخشی از مقاله هشتم در دسترس آن

حنین قره و اسحاق بنهایی همچون "درباره کره و استوانه" که ثابت بنارشمیدس اشاره کرد. کتاب
قره و حنین بن اسحاق گیری دایره" که آن نیز به همت ثابت بناندازه ترجمه کردند، کتاب مذکور"درباره

قرار گرفته است. )دلیسی،  ترجمه شد و این ترجمه در قرن هفتم مورد بازبینی نصیرالدین طوسی نیز
 (01-00تا: بی

سهم بزرگ دانشمندان مسلمان در تکوین علم هندسه بعد از ترجمه آثار عمده هندسی یونانی 
های های پیشینیان نبودند. استفاده از روششود؛ زیرا از این پس آنان فقط تکرار کننده گفتهیمشخص م

نظیر اخترشناسی،  های علوماثبات جدید برای قضایای هندسی، تلفیق هندسه با سایر شاخه
های زهه و ساینبهینه از دانش هندسه در ساخت اب ۀتدوین قوانین مثلثات و استفادنورشناسی و جبر، 

توان ( این تغییر نگرش را حتی می10-11تا: دهنده این سهم بزرگ است. )دلیسی، بیگوناگون، نشان
در سده چهارم، درباره  سنان یکی از علمای هندسههای این دانشمندان یافت. ابراهیم بناز میان گفته

ام که مسلمانان گوید: من دیدههای تحلیلی به جای روش ترکیب در بین علمای بیشتر ازروش ۀاستفاد
کنند و تنها به تحلیل های تحلیل و ترکیبی آپولونیوس اهمال میعلمای هندسه این عصر در مورد روش

ای با ها در پی آن هستند که مردم را به آن سمت سوق دهند که تحلیل هیچ رابطهاند و آنبسنده کرده
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در این میان هندسه در قرن هفتم با خواجه نصیرالدین  ( که1م:  3898ترکیب ندارد" )رشدي راشد، 
 رسد و کار وی در تکمیل و تحول و رشد این علم ستودنی است.طوسی به اوج می

گونه در قبل بیان شد( گسترش دادند و به آن نظم و ترتیب علمی بخشیدند مسلمانان علم جبر را )همان
گذاران نیانتوان یکی از بمقابله" یعنی خوارزمی را میو نویسنده کتاب "المختصر فی حساب الجبر و ال

را ای متمایز از هندسه شمرد. خوارزمی جبر را به منزله یک فن اختراع نکرد و آنرشته ۀعلم جبر به مثاب
ها برگرفت. ولی دستاورد او این بود که جبر را چنان وضوح یا از یونانیان و یا به احتمال قوی از هندی

خواجه نصیر الدین طوسی نخستین کسی است که حاالت شش  ه استفاده از آن معمول شد.بخشید ک
الزاویه )ادخال ظل در مثلثات(؛ را در کتاب شکل القطاع به کار برد. )رشدي گانه مثلث کروی قائم

 (80م:  3898راشد، 
جود آوردند و برای حل وی تحلیلی را بهجبر، اصول هندسهبعد از خواجه مسلمانان با تلفیق هندسه و 

بعضی از مسائل هندسی از جبر و برای حل بعضی از مسائل جبری از هندسه استفاده کردند. )رشدي 
( سپس مثلثات مسطحه و مجسمه را تکمیل کردند و برای توابع مثلثاتی 81م:  3898راشد، 
گذشته با آنکه علم و چندین تابع مثلثاتی را کشف کردند. از این  های صحیح فراهم آوردندجدول

مثلثات از آغاز پیدایش هم راه با علم نجوم رشد و توسعه پیدا کرده بود، نخستین بار نصرالدین طوسی 
را به حد کمال رساند و به مثابۀ علم مستقلی مطرح کرد و این خود پیشرفت در کتاب "شکل القطاع" آن

 (80: 3111دهد. )آرام، بزرگی را در ریاضیات نشان می
ها( به جای شکل قطاع در مثلثات  Sinی بردن شکل )قضیه(، معنی )قضیهکاراع، اثبات و بهتراخ

به دست  ،ها با کاربردی مشابه tonمسطحه و کروی به همت ابونصر عراق و نیز اختراع و اثبات قضیه 
ت مجهول که نهم و تا چهار معادله و هف ۀمعادالت سیاله تا درج یهاابوالوفای بوزجانی، حل دستگاه

به برخی مسائل کالسیک ریاضیات از قبیل تربیع دایره، تثلیث  پرداختنو آورد دسترا بهکرجی آن
: 3111)آرام،  ن جمله بوده است.آضلعی منتظم( از  8ضلعی و  4)رسم زاویه، تسبیع، تتسیع دایره 

81-80) 
شرق، ریاضیاتی را که تا آن زمان اهالی مغرب زمین با ایجاد روابط با مسلمانان سیسیل، اسپانیا و 

(، یهودیان اسپانیا 2292تا  2392های صلیبی )برایشان روشن نبود فرا گرفتند. سیاحان، سپاهیان جنگ
میالدی  3314که در سال ی جدید علم به عهده داشتند. چنانو ایتالیا و تاجرها، نقش اساسی را در ترق

شد و تمام کتب مشهور عربی را به  یسف اعظم، رایمون، تأسای در طلیطله با ریاست اسقالترجمهدار
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ای در پیشرفت فرهنگ و علم کشورهای اروپایی داشته العادهفوق یرها تأثالتینی ترجمه کرد. این ترجمه
است. مثاًل در قرن دوازدهم میالدي رساله حساب و جبر خوارزمی به التین ترجمه شد و ارقام هندسی 

نه، در اروپای غربی مورد قبول قرار گرفت و به نام ارقام عربی نامیده شد. )آرام، صفر، یک، دو تا 
سینا نیز ترجمه شد. بنهیثم و ا( تقریبًا در همین زمان آثار فارابی، ابوکامل، ابن541: 3111
که گفته شد در قرن دوازدهم مقدمات اقلیدس، مجسطی بطلیموس، آپولونیوس و سایر طورهمان

ب فرانسه ن یونان قدیم از عربی به التین برگردانده شد. در این زمان در اسپانیا، ایتالیا و جنودانشمندا
آثار عربی مشغول بودند. کتاب آباک لئوناردو فیبوناتچی در قرن سیزدهم  ۀمدارس کاملی به ترجم

کردند. همچنین ابوکامل نوشته شد و مسائل فراوانی در جبر و حساب را از او تقلید  یرمیالدی تحت تأث
ها" از آثار بتانی و طوسی میالدی در کتاب "پنج کتاب در بازی انواع مثلث 30)ژیو مونتان در قرن 

میالدی تماس بین دانشمندان مشرق زمین و اروپا بیشتر شد. در این زمان  30استفاده کرد. در قرن 
کار همنفی" قوشچی در اروپا بهای التین ترجمه شد و اصطالحات "مثبت" و "جداول نجومی به زبان

رفت. در همین زمان در اروپا بحثی که طوسی در بازی اقلیدس کرده بود، شناخته شد و اروپائیان با 
 (84: 3111ها و خطوط موازی آشنا شدند. )آرام، نظرات خیام و طوسی در بازی تشکیل نسبت

ای و در عصر مغوالن رصدخانها .در قرن هفتم هجری خواجه نصیرالدین طوسی از برجستگان است
کرد و به کار تحقیق در حکمت طبیعی مثل ریاضی و نجوم و هندسه اشتغال ورزید.  یسدر مراغه تأس
کتاب کشف القناع عن اسرار شکل  -3از: اندخواجه نصیرالدین طوسی عبارت هایبرخی کتاب

 -0الشکفی الخطوط المتوازیه  الرساله الشافیه عن -1جوامع الحساب بالتخت و التراب.  -5القطاع 
توان این بحث را در زمره تحریر کتاب الکره و االسطوانه االرشمیدس که مي -0تحریر اصول اقلیدس 

( نشانه 504: 3144ترین کتب ریاضي خواجه نصیرالدین طوسي دانست. )مدرس رضوي، مهم
شود. نصیرالدین متبلور می پختگی دانشمندان مسلمان در حیطه مثلثات در کتاب شکل القطاع خواجه

در این کتاب خواجه نصیرالدین به درستی و زیرکی از تقابل دو بخش از علم مثلثات سود جسته است. 
های هندسی و دیگر ای شکلهای زاویههای مثلثاتی در تبدیل زوایا و اندازهیکی نقش جدول

اجه نصیرالدین در شکل القطاع های هندسی. خومفروضات برآمده از مثلثات یونانی در تبیین شکل
های مثلثاتی به تبیین بسیار های دانشمندان پیش از خود در بسط و گسترش جدولبا استفاده از کوشش

رجسته این دقت و گسترش دقیقی از روابط حاکم بر زوایا در اشکال هندسی پرداخته است. نمونه ب
هندسه دو بعدی است. این  به ه سه بعدیها، تبدیل مختصات هندسویژه در حوزه عملکردمثلثات به
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دین با نوشتن کتاب ها حائز اهمیت است. خواجه نصیرالدر ساخت انواع اسطرالب خصوصکار به
اعات وی در این کتاب به واسطه ابد .کمک شایانی نمود به رشد علم مثلثاتطور ویژه به شکل القطاع 

دانان شرق و غرب بگذارد بسیار زیادی بر ریاضی یرثزمینه توانست تأاینها درها و پیشرفتو نوآوری
مصلح معروف به مسعود بنتوان به محمود بندانان این دوره ميریاضيدیگر از  نمونه عنوانبه

در حلقه شاگردان خواجه نصیرالدین طوسي ( وي 49: 3110ه کرد. )قرباني، الدین شیرازي اشارقطب
توان به ترجمه الدین شیرازي ميهاي ریاضي قطبز نوشتهبود و ریاضیات و اخترشناسي آموخت. ا

فارسي تحریر اصول اقلیدس اشاره کرد. رساله في حرکة االحرجة و في النسبة بین المستوي و المنحني 
است،  تر از یك قوسهاي اوست. در این رساله درباره اینکه یك خط راست واقعًا کوتاهنیز از نوشته

صحبت از ریاضیات و به نیز وي  درة التاجاین در جمله چهارم کتاب برزونشود. افبحث و بررسي مي
: 3، ج 3191پردازد. )والیتي، چهار فن هندسه، هیثت، ارثماطیقي )ریاضیات، عدد( و موسیقي مي

313) 
 

 علم نجوم در اسالم و نقش خواجه نصیرالدین طوسی
طب و کیمیاگری در نزد اقوام آشوری،  تردیدی نیست که از سه هزار سال قبل دانش ریاضی، نجوم،

علم نجوم  بابلیان، کلدانیان، فنیقیان واهل مصر، هند، چین و ایران اعتبار و ارج فراوانی داشته است.
بسیار قدیم مورد توجه اقوام آریایی و خصوصًا ایرانیان بوده است. آسمان صاف و هوای  ازروزگار

کند و آسمان صاف کویر یکی هنگام چندین برابر می معتدل این سرزمین و درخشش ستارگان را شب
ین از دالیل توجه ایرانیان به آسمان و ستارگان و پایه گرفتن دانش نجوم و اخترشناسی در این سرزم

ای است که بدون شک در روشن کردن مشعل در دوره اسالم گنجینه ویژهبه است. این دانش ایرانیان
 (30: 3115ر نبوده است. )سرفراز غزني، تأثیفروزان علوم امروز جهان بی

باعث  ،قواعد ریاضی برای انجام محاسبات نجومی بر منجمینتسلط با ریاضیات و نیز ارتباط نجوم 
هم باشند. در بین منجمین جهان اسالم نیز افرادی  ایمنجمین شایسته ،دانانشده بود که اکثر ریاضی

تأکید شده بود که علم نجوم و  اسالم سوی بزرگانم. ازکسانی اهل علم نجواهل احکام نجوم بودند و 
تحقیقات تجربی و رصد ستارگان و سیارات ممدوح و قابل ستایش است؛ ولی ارائه پیشگویی منجمین 

شود، مذموم بوده و هست. معمواًل در جهان اسالم از رمالی به احکام و آنچه احکام نجوم خوانده می
مسلمانان با داشتن  (94تا: خلف علم نجوم یاد شده است. )عباسي، بینجوم )تنجیم( یا نام برادر نا
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در جریان  ،اندشناختی عمیق از ترکیب ریاضی بطلمیوس که عمومًا بدان عنوان المجسطی داده
 اند.نظریه نجوم یونانیان قدیم قرار گرفته نیترمهم

ره اثر نجومی که از دو ینتررفتند. مهمحال از معرفت نجومی ایرانیان و هندیان نیز بهره فراوان گدرعین
، زیجی شاهی یا زیج شهریاری بود که در روزگار انوشیروان عادل وجود داشت پیش از اسالم ایران

خصوصیت آن این از های نظری و عملی هندیان بود و بر سنتلیف شده و خود تا حد زیادی مبتنیتأ
این زیج توسط ابوالحسن التمیمی به عربی  .شدز میبود که به جای شیوه متداول، روز از نیمه شب آغا

ترین عالمان نجوم مسلمان بود بر آن شرحی نوشت و این ترجمه شد و ابومعشر بلخي که از برجسته
نوبخت و ماشاءالله منجم شد که در دوران خالفت زیج مبنای فعالیت منجمان مشهوری مانند ابن

قدماتی برای تأسیس شهر بغداد شرکت داشتند. )نصر، منصور عباسی شکوفا شدند و در محاسبات م
3180 :308-309) 

 یحبیب الفزارزیست و در این افتخار شریک بوده محمد بنشخص دیگری که در این زمان می
ق( مترجم کتاب معروف زیج سند هند به زبان عربی است که همزمان با ابوسهل نوبخت  313)متوفي 

هارون است که در نزد استادی هندی درس خواند و در فن یعقوب بن ،ه است. از معاصران الفزاریبود
بیشتر به کوشش این دو تن بود که نجوم و ریاضیات هندی وارد جریان علم  .نجوم مهارت پیدا کرد

  (541-540: 3108اسالمی شد. )آلفونسو نیلو، 
ز زندگي او اطالعاتی در ق( است. ا 514تا  504احمد بن عبدالله مروزي )م  از دیگر منجمان مشهور

به رصد پرداخته  554تا  548دست نیست. او در زمان خالفت مأمون و معتصم عباسي در بغداد از 
مروزي براي حل مسائل نجوم کروي و تبدیل مختصات و  : ذیل مروزی(3194است. )سزگین، 

-هاي نجومي بهزیج هکرد که معیار همبعي را تنظیم ميگیري زمان و دیگر مسائل نجومي، توااندازه

هاي هاي طولي و عرضي نجومي ماه چند جدول براي دورهبراي حرکت« نظریه ماه»آید. او در ميشمار
عرض نجومي »رد، نظریه کسرهاي ساعت تنظیم ک نه و ماهانه و روزانه و برايسي ساله قمري، ساال

« دیدن ماه نو»نظریه « ف منظراختال»، نظریه «هاعرض نجوم سیاره»، نظریه «سیارات» ه، نظری«ماه
 (301: 3، ج 3191)هالل( از جمله نظریات ارزشمند او در زمینه نجوم است. )والیتي، 

های اساسی نجوم یونانی نیز در دسترس مسلمانان قرار گرفت. المجسطی در نهضت ترجمه، کتاب
نام کتاب االربعه ترجمه چندین بار ترجمه شد و کتاب چهار مقاله در احکام نجوم تألیف بطلمیوس به 

ها زمینه برای اطالع علم نجوم اسالمی آغاز شد. در همین دوران چند نفر از شده و با این ترجمه
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تا  530هاي کردند. در عهد مأمون در سالمنجمین معروف در بغداد تحت حمایت مأمون فعالیت مي
در کوه قاسیون )در سال دمشق  ق( در دروازده شماسیه و در 530رصدهایي در بغداد )در سال  534
شده  آمد و در نتیجه زیج مأموني که ظاهرًا همان زیج معروف ممتحن است پرداختهعملق( به 534
ها گیري جرم خورشید، ماه و ستارهاندازه ( از دیگر دستاوردهاي این دوره314: 3148زاده، . )تقياست

( و در قرن 01: 3111قعي بسیار نزدیك است )دفاع، ها به مقدار وابه شیوه هندسي بود که این اندازه
ها خوارزمی است )نهم میالدی( چند چهره درخشان در این علم ظاهر شد. از جمله آن یسوم هجر

 آید و منشامیشماردانان بهریاضی ینترکه موطن او خوارزم )خیوه جدید( بوده است و یکی از بزرگ
محاسبه مثلثاتی و به آثاری نیز در زمینه هندسه، همچنین پیدایش عصری نوین در ریاضیات بود و 

رغم ( علي308: 3180نجومی )یعنی نخستین جداول نجومی اعراب( و غیره پرداخته است. )نصر، 
آنکه بیشتر فعالیت خوارزمي در حوزه ریاضیات است اما با نظریه نجومي بطلمیوس آشنایي کامل 

شود. الِسند نامیده ميع سیارات و ثوابت فراهم کرد که زیجاي زیج از مواضداشته است؛ وي مجموعه
 (598-584: 3185)کالین، 

و رصدخانه توان به بنومنجم اشاره کرد. او در رصدخانه شماسیه بغداد از منجمین سده دوم و سوم می
قات تحقی ینترهای نجومی را نیز برعهده داشت. بخشی از مهمسرپرستی گروه کرده ودیرمران فعالیت 

دقیقه و  51درجه و  51نجومی او در زیج ممتحن مأمونی نگاشته شده است. یحیی مقدار میل کلی را 
 (01: 3111ثانیه معین کرد که از مقدار کنونی آن دو دقیقه کمتر است. )دفاع،  05
عمر البلخی معروف به ابومعشر فلکی وفات  جعفر بن ،جهان اسالم شهرت یافتدر  منجمینی کهاز 

ق است. وی در آغاز به خواندن ریاضی و طبیعی پرداخت و لیکن استعداد فطری او کمتر از این  545
رو به فن تنجیم روی آورد. اینانی این علوم براعتی حاصل کند ازبود که در جنبه عددی و بره

سزایی م دارد که در شرق و غرب تأثیر بهنا المدخل الی علم احکام النجومکتاب او کتاب  ینتربزرگ
 (308: 3180داشته است. )نصر، 

علم و هیأت در سده هفتم هجري، خواجه نصیرالدین طوسي بود. هالکوخان یك سال پس از زاتپیش
را به اي در مراغه ایجاد کرد و ریاست آنق( رصدخانه 101سقوط بغداد و انقراض خالفت عباسي )

ین طوسی اوج رشد علم نجوم در جهان توان گفت خواجه نصیرالدخواجه نصیرالدین طوسی سپرد. می
که از دالیل ضعف تبیین حرکت سیارات براساس نظریه زمین مرکزی بطلمیوس آشنا  ویاسالم بود. 
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هایی تودرتو که معروف به جفت طوسی های حرکت این سیارات بر روی کرهبود، با وارد کردن مدل
 (393: 3، ج 3191ارد کرد. )والیتي، بر نظریه زمین مرکزی بطلمیوس ورا ترین ایراد جدی ،است

اندلسی،  الدین القرطبیخواجه گروهی از علمای فلک را در مراغه گرد آورد که از آن میان محیی
الدین علی فخرالدین خالطی تفلیسی و نجم، فخرالدین مراغه موصلیی، مویدالدین عرضی دمشق

الدین فارسی الدین شیرازی و کمالقطبعمر معروف به کاتب قزوینی شهرت بیشتری دارند. بعدها بن
ها اضافه شدند. سنت مراغه را طوسی، شاگردان مستقیم او و نیز منجمان فراهم آمده در به آن

 (595: 3101الدین جمشید کاشانی و قوشچی ادامه دادند. )حلبي، رصدخانه سمرقند همچون غیاث
ی( ساخته بوده شمارتوقیت )گاه برای نیز آلت نادر شگفتی، (ق3480)والدین رودانی فارسی شمس

ها و رسومی بوده و بر روی این کره، کره دیگری ای که بر روی آن دایرهاز کره بود ازاست و آن عبارت 
هایی برای دوایر بروج و مدارات شده و در آن قطعات و سوراخقرار داشته که به دو بخش تقسیم می

ود. کاربرد آن ابزار بسیار آسان بوده و برای شناخت اوقات در وهمی )برای کواکب و نجوم( تعبیه کرده ب
بردن این ابزار را در آن کارای نیز داشته که طرز ساختن و بهآمده است. او رسالهکار میهمه شهرها به

 (591: 3101بیان کرده است. )حلبي، 
های زمین در بین نظریههای نجومی پردازیتوان گفت جایگاه منجمین اسالمی در نظریهدرمجموع می

محوری بطلمیوس و خورشید محوری کپلر و کپرنیک است. براساس نظریه زمین محوری بطلمیوس 
در کتاب المجسطی، زمین در مرکز جهان قرار داشت و خورشید و ماه دیگر سیارات در دایره دور زمین 

زهره براساس رصدهای پیشینیان چرخیدند اما دو سیاره نزدیک به زمین در این تئوری یعنی عطارد و می
کردند. درجه را بر روی دایره البروج طی نمی 114شوند و مسیر در درجاتی معین از خورشید دور می

کنند. شد که این دو سیاره هماهنگ با خورشید به دور زمین حرکت میدر این نظریه چنین تصور می
ترین دی در این نظریه وارد کرد. اساسینقدهای دانشمندان مسلمان و منجمین اسالمی تردیدهای ج

هیثم در انتقادها بر نظریه زمین محوری بطلمیوس و مطرح نمودن مباحثی جدید نجومی توسط ابن
و خواجه نصیرالدین طوسی در  قانون مسعودی، ابوریحان بیرونی در الشکوک علی بطلمیوسکتاب 

 یشادانشمندان مسلمان در نجوم، نظریات پ یائه شده است. درواقع، مجموعه آراار التذکره فی الهیئه
 (10: 3111شود. )دفاع، کپرنیکی در علم نجوم محسوب می

توان در طراحی و تدوین جداول نجومی دانست که براساس دستاوردهای مسلمانان در علم نجوم را می
لمانان گرفت و بسیاری از دانشمندان زیج مخصوص خود را داشتند. مسآن رصد ستارگان صورت می
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نقطه اعتدال روز و شب صحیح استخراج کردند. همچنین  دقت نسبتاً  همچنین میل منطقه البروج را با
که هزاران سال  را س یک درجه نصف النهار روش علمیدر اندازه قو و یافتهدر سال را به طرز صحیحی 

: 3104وستاولوبون، . )گکرده بودندبعد در اروپا شناخته شد در دوران اوج علمی جهان اسالم کشف 
که توسط مسلمانان ساخته شد و است ترین ابزارهای نجومی در علم نجوم اسطرالب از مهم (099

: 3194اسطرالب ساخت. )ابن ندیم،  بود که در جهان اسالم حبیب فزاری اولین دانشمندیابراهیم بن
541) 

ز دو جزء اسطر به معناي ( مشتق شده که اAstrolabiunاسطرالب از کلمه یوناني اسطرالبون )
های مختلف نجومی کاربرد داشت و برای ستارگان و البون به معناي آینه تشکیل شده است. در زمینه

مطالعات و کارهای نجومی از قبیل پیداکردن ارتفاع، زاویه آفتاب، محل ستارگان و سیارات منطقه 
روز و فصول سال، محاسبه بانهالبروج، به دست آوردن طول و عرض جغرافیایی یک محل در مدت ش

طلوع و غروب ستارگان و ها و پهنای رودخانه و سایر عوارض طبیعی زمین، تعیین ساعات ارتفاع کوه
 شود.ویژه تعیین اوقات نماز ساخته میسیارات به

ربعیه »کردند از جمله بر اسطرالب از ابزارهاي فلکي دیگر نیز براي رصد استفاده ميمسلمانان عالوه
هاي هندسي و تعیین زمان در شب و اي بود که براي ترسیم شکلکه این وسیله ربع دایره« یا ذات الربع

هت قبله براي تعیین زمان و ج« دایره معدل»چنین آنان از ابزاري به نام هم شد.روز از آن استفاده مي
وجود این تجهیزات از تعداد  شد.هاي آفتابي نیز استفاده مياین از ساعتبرکردند. افزوناستفاده مي

 (304-309تا: کند. )عوض، بیگرفتند، حکایت ميشناسان مسلمان از آن بهره ميابزاري که ستاره
 گفتنیشناسي شدند. هاي گوناگون موجب پیشرفت علم ستارهچنین مسلمانان با بنانهادن رصدخانههم

گذاري درخشیدند، نامدر آسمان مين المان ستارگاني را که بیش از دیگراست که اخترشناسان مس
شود. برخي هاي بیگانه منتقل شد و تا به امروز نیز از آن استفاده ميها بعدها به زبانکردند. این نام

ها دال بر آن است که ستاره با نام اصل عربي وجود دارد. که بدون شك وجود این نام 304معتقدند 
چنین محاسبه محیط زمین اند. همشناسي جدید تأثیر نهادههاخترشناسان مسلمان بر پیشرفت علم ستار

از دستاوردهاي مسلمانان در علم نجوم است. آنان در ایام خلیفه عباسي، مأمون محیط زمین را در 
اند کیلومتر محاسبه کردند که این محاسبه را اولین محاسبه حقیقي محیط زمین دانسته 03509حدود 

و این دستاورد از اقدامات  هاي فراوان متحمل شدندش و سختين وقت، تالکه مسلمانان براي انجام آ
 (333-308تا: رود. )عوض، بیشمار میابل ستایش و ماندگار مسلمانان بهعلمي ق
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 نتیجه گیری
خصوص ریاضی و نجوم بدون تردید نقش دانشمندان مسلمان در توسعه و تعالی علوم غیراسالمی به

که با بررسی تاریخ علم ریاضی و نجوم در قرون میانه مجموعه ست؛ چنانچشمگیر و پربار بوده ا
دستاوردهای دانشمندان مسلمان بسیار قابل توجه و قابل تأمل است. شاید بتوان گفت یکی از 

ترین این دانشمندان خواجه نصیرالدین طوسی دانشمند شیعی مذهب است که در حوزه معروف
سری مبانی گذاشت. چنانکه بعدها افکار و دستاوردهای وی، یکریاضیات و نجوم تأثیرات عمیقی 

برای تحول علم نجوم و ریاضی در اروپا فراهم آورد. وی با تأسیس رصدخانه مراغه و طرح نقد جدی 
صورت مشخص به گردش زمین به دور خورشید و نیز کرویت یدگاه بطلمیوس برای اولین بار بهبه د

در  القطاعشکلدان قبل از خود را تکمیل نمود. همچنین با تدوین کتاب زمین تأکید کرد و کار دانشمن
حوزه هندسه و پیشبرد هندسه نقش و سهم بسزایی دارد چنانکه تبدیل مختصات هندسه سه بعدی به 

ه علم هندسه دانست. آنچه قابل آوردهای وی در حوزترین دستتوان از مهمهندسه دو بعدی را می
مندی ایلخانان مغول هضمن برانگیختن عالق ،یر الدین با اقدامات خود در علمه است خواجه نصجتو

در راستای تشویق علوم عقلی همچون ریاضی و نجوم به احیای میراث علمی مسلمانان در حوزه نجوم 
خود را کنار هم جمع  مثابه مرکزی تحقیقاتی دانشمندان روزگاررصدخانه مراغه به .و رباضی پرداخت

 یهان در دورانآسالمی انجامید که نتایج و ثمرات نها به احیای علوم ریاضی و نجوم اآش کرد و تال
 بعد قابل مشاهده و بررسی است.
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 و علم نجوم در جهان اسالم یاضیدر توسعه علم ر  یطوس یرالدیننقش خواجه نص
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 ، تهران: خوارزمی.طبیعت ۀنظر متفکران اسالمي دربار .(3190) .....................

 علمی و فرهنگی :احمد آرام، تهران ۀ، ترجمعلم و تمدن در اسالم .(3180) .....................
 ، تهران: وزارت امور خارجه.پویایي فرهنگ و تمدن اسالمي و ایران .(3191اکبر )، عليوالیتي

 .فرهنگی علمی و :احمد آرام، تهران ۀ، ترجمتاریخ ریاضیات یونان .(3193هیث، سرتامس )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


