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 چکیده
ن قمری و در زما های دوره اسالمی است که در سدۀ هفتم هجریترین رصدخانهرصدخانه مراغه از مهم

مثابه مرکزی آموزشی و پژوهشی؛ گذاری رصدخانه مراغه بهسیطرۀ ایلخانیان بر ایران ساخته شد. پایه
-های گردهمایی دانشمندان، گردآوری اسناد و کتب علمی معتبر و انجام پژوهش در فضایی آزاد بهزمینه

این مرکز علمی در جهان آن نتیجه آنکه ارائۀ دستاوردها و کشفیات  همراه امکانات الزم را فراهم ساخت.
سوی خود جلب ها را بهروز است. آوازه و شهرت این مرکز علمی باعث گردید تا توجه بسیاری از سرزمین

کردند تا بتوانند نظیر چنین مرکزی را در سرزمین خویش برپا که بعضی حکمرانان، آرزو میجاییسازد تا
ی که ضرورت الارزش از نظر تاریخ علم ایران و جهان، سؤ به اهمیت این مجموعه پر توجهند. حال باساز

ترین مرکز علمی پژوهشی عنوان مهمرصدخانه مراغه بهعملکرد گویی به آن وجود دارد، این است که پاسخ
تبدیل های دیگر الگویی برای ساخت رصدخانهبه در گسترش علم نجوم چگونه بوده که  دورۀ ایلخانان

 لبه این سؤاای تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه-صد دارد با روش توصیفیپژوهش حاضر قشده است؟ 
علمی  مرکز یک معنی تمام به مراغه رصدخانههای پژوهش حاکی از آن است که پاسخ بدهد. یافته

 فضاي بسیار امروزه، پیشرفته هايفرهنگستان نظیر همچونعلمی بی بنیاد این .بود آموزشی و پژوهشی
عنوان مراغه به خود اختصاص داده بود که باعث گردید این رصدخانه به در مناسبی جاي در را وسیعی

 هفتم هجری قمری شناخته شود. ترین مرکز علمی پژوهشی و نجومی دورۀ ایلخانان در سدۀمهم
 تاریخ علم و رصدخانه مراغه، خواجه نصیرالدین طوسی، نجوم، ایلخانیان های کلیدی:واژه
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 مقدمه
 که اسالمی هايسرزمین به مغوالن هجوم با استزمان هفتم هجری قمری هم سدۀ آغازین هايسال

 محمد سلطان حاصلبی هايجهانگشایی و کور اهداف و تدبیربی دست با آن هاي آتششعله
 و ترکستان برانداختن قراختاییان بامیالدی(  2223-2299قمری/   726 – 297:ـ)حک خوارزمشاه

-به هایی که در نتیجۀ حملۀ مغوالنخرابه .شد برافروخته ماوراءالنهر و خراسان، دفاعی سد برداشتن

 آبادي و سکونتی دیگر ساخت و ها،این ویرانی بر بتوانروزي  کرد کهمی فکر کسی کمتر آمد، وجود
 همتبه که بود رخدادی این آموزش داد. داريمملکت رسم و رسوم مغول هم حاکمان به

 انجام رسید به مراغه در ایران غربی شمال در سرحدهاي طوسی چون خواجه نصیرالدین دانشمندانی
های فرهنگ و تمدن گذشته، تمدنی بزرگ و حکومتی ها و ویرانیپنجاه سال بر خرابه از کمتر و

 پیشرو، بنیان نهاد.
ی مذهب عباسیان که سن و دینی سیاسی قدرت رفتناز بین  و بغداد توسط هالکوخان خالفت سقوط
بسیار  طوسی نقش نصیرالدین خواجه شد. تشیع و شیوع مذهب ایرانی فرهنگ باعث ترویج بودند،
-برای پژوهش را مغوالن گرویران نیروي افکار و اندیشۀ خود با زیرا داشت؛ مهم امر این در مهمی

 یستأس با نصیرالدین طوسی خواجه به کار گرفت. اسالمی و تمدن و احیای فرهنگ هاي علمی
نشاط علمی در میان وجود آورد تا هایی بهمانند یک مرکز آموزشی و پژوهشی زمینه مراغه رصدخانه

 تحقیقات و ادبی کالمی، فلسفی، علمی، مختلف هايزمینه دردانشمندان و پیدایی آثاری از آنان 
 و هاپژوهش نتیجۀ گردید که منتهی به پیشرفت تمدن اسالمی گردیده است. و ... نجومی جدید

 شاگردانش و فخرالدین مراغی دمشقی، عرضی مؤیدالدین خواجه نصیرالدین طوسی، علمی کارهای
 تحول جدیدی دراین امر به ایلخانی شد و  زیجمنجر به تأسیس  و ... شیرازي الدینقطب مانند

 ،چالش به باراولین که براي است بطلمیوسی الگوهاي ترمهم همه از و ؛منتهی شدنجومی  تحقیقات
چون  هايرصدخانه برای یالگویبه مراغه  رصدخانه بعد هايزمان در و کشیده شد بازبینی و اصالح

 شد.تبدیل چین  هند و سمرقند،
 

 پیشینۀ پژوهش
است  شده انجام صورت پراکنده کارهای ارزشمندیرصدخانه مراغه و اهمیت علمی آن، به دربارۀ

صورت تنها بهشود: دستۀ اول مقاالتی هستند که ار  میکه در اینجا اشاراتی به این دست از آث
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عنوان بنایی باشکوه و کنند و از بنای رصدخانه مراغه بهمختصر این بنا را در چند سطر توصیف می
نوشته  (1933«)رصدخانه مراغه» -1اند. این دست مقاالت بدین شرح هستند: رفیع یاد کرده

خواجه نصیرالدین طوسی و رصدخانه » -0 حمیدرضا گیاهی یزدی و پویان رضوانی؛
بناهای تاریخی آذربایجان )رصدخانه » -9نوشته مدرسی زنجانی؛  (1901«)مراغه

پژوهشی بر روزگار خواجه نصیرالدین طوسی و » -1نوشته جواد سلماسی زاده؛  (1910)«مراغه(
ن طوسی در سخنرانی شهاب شهابی است که به نقش خواجه نصیرالدی (1941)«رصدخانه مراغه

 صورت داستان و رمان است.پردازد و سبک آن بهعصر مغوالن در ایران می
توان شناختی رصدخانه مراغه پرداختند که از آن جمله میدستۀ دوم آثاری هستند که به جنبۀ باستان

ای تپه رصدخانه بررسی و تحلیل ماهیت کاربردی معماری صخره» -1به موارد ذیل اشاره کرد: 
کشف مجموعه علمی رصدخانه مراغه )یکی » -0نوشته سعید ستارنژاد و همکاران؛  (1931)«مراغه

نوشته پرویز  (1914)«های علمی و نجومی شناخته شده در دنیای شرق(ترین مجموعهاز معروف
المللی علمی پژوهشی عصر کنکاش در بقایای رصدخانه مراغه نخستین بنیاد بین» -9ورجاوند؛ 

تعیین عملکرد و طرح معماری واحدهای نجومی » -1نوشته جواد شکاری نیری؛  (1931)«ایلخانی
کاوش رصدخانه مراغه »کتاب  -1نوشته جواد شکاری نیری؛  (1931)«مکشوفه در رصدخانه مراغه

طرح »پایان نامه  -4نوشته پرویز ورجاوند؛  (1944)«شناسی در ایرانبه پیشینه دانش ستارهو نگاهی
یخی خواجه نصیرالدین طوسی )در کنار سایت تاریخی رصدخانه مجموعه علمی تار

های رصدخانه مراغه بررسی و تحلیل نوآوری»رساله  -1نوشته شهرام باباخانیان؛  (1914)«مراغه(
نوشته  (1931)«ها(ها( و نجوم رصدی )ابزارها و آنالیز دادهدر نجوم محاسباتی )تدوین زیج

های یاد شده باید خاطر نشان کرد که این تحقیقات به هشسیدمحمد مظفری. ضمن ارزشمندی پژو
ای اند و تنها اشارهطور جامع و کامل نپرداختهمسئله رصدخانه مراغه و اهمیت علمی و آموزشی آن به

شناختی رصدخانه مراغه است؛ به جنبۀ باستانمختصری به آن داشتند و بیشتر تحقیقات ناظر 
در است که به تبیین و توضیح رصدخانه مراغه و عملکرد آن بنابراین پژوهش حاضر در تالش 

را مورد بررسی بپردازد و اهمیت و نقش علمی آن  گسترش دستاوردهای علم نجوم در عصر ایلخانی
 و تفحص قرار بدهد.
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 بحث و بررسی
 بر نقش خواجه نصیرالدین طوسیتأکید ها و عوامل مؤثر در بنای رصدخانه مراغه با زمینه .2

های ایجاد بنای رصدخانه مراغه و اینکه چه عواملی در انجام این امر مؤثر دربارۀ فراهم گشتن زمینه
های مختلف مطالبی عنوان شده که در جمع، اختالف نظر با یکدیگر ندارند. در اند، در نوشتهبوده

را از آن دانشمند بعضی نیت انجام این کار به هالکو خان نسبت داده شده و در برخی دیگر پیشنهاد 
رسد که نظر میتر چنین بهبه تمامی موارد، معقول توجهاند. بابزرگ خواجه نصیرالدین طوسی دانسته

ای چون خواجه نصیر عامل اصلی بوده است و برای انجام این مهم وجود شخصیت ممتاز و پر آوازه
خواجه نصیر بوده است. دربارۀ شهرت  دلیل وجوداگر هم هالکو پیشنهاد این کار را داده باشد تنها به

جا  -قبل از آنکه کار ایجاد رصدخانه مراغه به او سپرده شود-و شخصیت علمی ممتاز خواجه نصیر 
 آمده اشاره کنیم.« التواریخ رشیدیجامع»های تاریخ از جمله: دارد تا به مطلبی که در بیشتر کتاب

قمری در قراقرم بعد از مرگ  701گیز خان در سنه و نوه چن« تولی خان»که منگوقاآن فرزند زمانی
ای بر پا دارد از کند تا در آن دیار رصدخانهنشیند، ابراز عالقه میبر مسند سلطنت می« کیوک خان»

« خانبالغ»را به دارالسلطنه « الدین محمد بن طاهر بن محمد الزیدی البخاریجمال»رو  این
گذارد. دانشمند مزبور پس از تفکر الزم، خود را ر میان میکند و خواست خود را با او داحضار می

رساند. خان که سخت به ایجاد داند و مراتب را به اطالع منگوقاآن میقادر به انجام این مهم نمی
شهرت او در تمامی  «صیت»به معروفیت فراوان خواجه نصیرالدین که توجه رصدخانه دل بسته بود با

گذارد. او را مانی که امر تسخیر ایران را بر عهده برادر هالکو خان میجهان شرق پیچیده بود، ز
دهد که بعد از فتح ایران و قلع قالع اسماعیلیه سلطان الحکما خواجه نصیرالدین بن می« یرلیغ»

محمد طوسی را که بطلمیوس دهر است و اقلیدس عصر، به دار الملک خانبالغ فرستاده تا به 
 (2320: 2331)همدانی،  .نه را فیصل دهددستیاری وی امر رصدخا

شناخته و انجام نیت خود را تنها به دست او اینکه منگوقاآن از مسافتی بسیار دور خواجه نصیر را می
دانسته، نشانۀ اعتبار و شهرت فراوان و جهانی این دانشمند است که از مرزهای ایران زمین میسر می

در مورد تأسیس رصدخانه مراغه و کیفیت انجام آن به ه است. فراتر رفته و چین را در بر گرفته بود
خاطر نزدیک بودن به زمان تأسیس رصدخانه که در کتاب الله شیرازی بهالدین فضلنوشته شهاب

کنیم: هالکوخان پس از تصرف بغداد، موصل و دیار بکر، آمده است، اشاره می« الحضرهوصاف»
بعد از سپردن ممالک متصرفه به حکام با سیاست  سرحدهای مملکت خویش را مشخص ساخت و
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و کاردان، فراغت کامل یافت. خواجه نصیرالدین طوسی به ایلخان مغول پیشنهاد داد، در صورت 
ی تأسیس و اصالحدید ایلخان، برای تحقیق و تفحص در احکام و رصد ستارگان، رصدخانه

گاه سازد و ستاره پادشاه را نگاه کند تا همچنین زیجی تدوین کند تا ایلخان را از حوادث آینده  آ
 حقیقت و دریابد را پادشاه سفرهاي و تناسل توالد و و ملک بقاي توسعه و و نفس عمر امتداد کیفیت

به وی بگوید. این سخنان مورد پسند هالکوخان قرار گرفت و تولیت اوقاف سراسر ملک را به او  آن را
خت رصدخانه را فراهم ساخت. پس به فرمان ایلخان، از های ساواگذار کرد و طی دستوری زمینه

الدین کاتب؛ از موصل فخرالدین مراغی و از دمشق مؤیدالدین عرضی دمشقی؛ از قزوین نجم
هجری قمری، کار ساخت  411تفلیس فخرالدین اخالطی را فرا خواندند و سرانجام در سال 

 (23: 2313؛ آیتی، 23-22: 2ج، 2279)وصاف الحضره،  .رصدخانۀ مراغه را آغاز کردند
آور و دردناکی که پس از حملۀ ویرانگرانه مغول و کشتارهای وحشیانه آن بر جامعه به جو یأس توجهبا

گاهانه و سیاست روشن بینانه خواجه نصیرالدین طوسی  ایران حاکم گشته بود، تنها به یاری اقدام آ
مندان باز مانده زمان میسر گردید و امکان آن ترین دانشبود که امکان جمع ساختن گروهی از زبده

دست آمد تا مشعل دانش و پژوهش در این سرزمین که سهمی عمده در فرهنگ جهانی بر عهده به
های داشت، پس از تند باد ویرانگر مغول، بار دیگر فروزان گردد و حرکتی چشمگیر و بنیادی در زمینه

شدت به شخصیت کم نظیرش توفیق آن یافت تا بههتوجمختلف علمی آغاز گردد. خواجه نصیر با
 متقاعدهالکو را تحت تأثیر خویش قرار دهد و او را به ایجاد آن مرکز علمی کم سابقه 

سوی دیگر از افراط و تفریط او با انجام این امر از  (30-39: 1111)محمدی و خزائیلی، .سازد
پراکندند و را به نام تحقیقات فلکی میبرخی منجمان که به خاطر سود خویش اوهام و خرافات 

گاه نیز آن  (0-9: 1111زاده، )قاسم .عمل آوردزدند، جلوگیری بهرا دامن میمغوالن نا آ
کنند که به خوبی روشنگر آن است که خواجه به دربارۀ بنای رصدخانه ماجرای معروفی را نقل می

که خواجه قصد ه این مهم فرمان دهد. زمانیتدبیر فراوان کوشیده است تا هالکو را مجاب سازد که ب
پرسد که انجام این کار را چه گذارد، هالکو میخود را بر ساختن رصدخانه با هالکو در میان می

شود. داند که چه واقع میگوید که فایدۀ آن این است که انسان از پیش میفایده است؟ خواجه می
وسیلۀ علم نجوم  از آن توان بهت و باید واقع بشود، میکند آیا آنچه را که مقدر اسهالکو سؤال می

توان کرد؟ پرسد چگونه چنین میدهد که آری، هالکو میعمل آورد؟ خواجه پاسخ میجلوگیری به
گویم، انجام دهید تا بر خان موضوع روشن گوید برای روشن شدن این امر کاری میخواجه می
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از فراز بلندی طشتی بزرگ به پایین بیاندازند. تمام  دهد بدون اطالع جمعشود. سپس دستور می
شوند، به جز خواجه و هالکو که از کسانی که در آن محل و اطراف بودند، به شدت هراسان می

های علم نجوم آن است که کسانی گوید یکی از فایدهاند. سپس خواجه میماجرا از پیش باخبر بوده
گاه میکه به وسیله آن از وقوع حوادث آسمان شوند، در زمان وقوع دچار هراس ی پیش از رخداد آن آ

دهد تا هرچه را که او افتد و دستور میو تشویش نخواهند شد. هالکو را گفته خواجه مورد قبول می
نیاز دارد، برای انجام این مهم در اختیارش قرار دهند و دانشمندان معتبر برای همکاری فرا خوانده 

 .شوندمی
گردد که یکی از عوامل مهم در تشویق هالکو برای فراهم ساختن موجبات بنای الحظه میبنابراین م

گویی دانست. چنین اعتقادی را ما در بین جانشینان هالکو نیز رصدخانه را باید اعتقاد او به ستاره
شاهد هستیم و از جمله آنکه پس از درگذشت هالکو، آباقا تمایلی نداشت تا به جای پدر بر تخت 

وسیلۀ خواجه نصرالدین دربارۀ رویدادهای آینده، از گویی بهنشیند ولی براساس یک گزارش ستاره
؛ مدرس رضوی، 33: 1994، گروهی از نویسندگان).دودلی به در آمد و بر تخت سلطنت تکیه زد

1911 :31-39) 
ز هر چیز دیگر های گوناگون و فراوان خواجه نصیرالدین طوسی، بیش اها و تألیفبه کتاب نگاهی

عظمت و اهمیت علمی این دانشمند بزرگ و شکوفایی مرکز علمی را که به همت و پایمردی آن 
های مختلف و سازد. جامعیت خواجه نصیر در زمینه دانشبزرگوار بنیاد نهاده شده بود، روشن می

ی او در تاریخ های گوناگون دربارۀ علوم مختلف، جایگاه مهمی براکوشش علمی او در نوشتن رساله
( جمعی دیگر از دانشمندان و همکاران 909: 1939 )نصر، .داردعلم ایران و جهان عرضه می

اند که این امر ها پرداختهها و رسالههای مختلف به نوشتن کتابخواجه نصیر نیز چون او، در زمینه
که خواجه نصیر آثاری از های مختلفی شمار آورد. در مورد زمینههای زمان بهتوان از ویژگیرا می

توان اشاره کرد: دانش ریاضی، دانش نجوم و ها به یادگار گذارده است، موارد زیر را میخود در آن
شناسی، تاریخ، فقه، جغرافیا، علم طب، تعلیم و هیئت، علم رمل، اخالق، علم تفسیر، معدن

 (91: 1943لدین طوسی، )خواجه نصیرا .تربیت، شاعری، علم منطق، فلسفه و حکمت، علم کالم
به سؤال جمعی از هایی است که در پاسخصورت رسالههای او بهای از نوشتهتعداد قابل مالحظه

های ها و رسالهاند، نوشته شده است. کتابکردههای دور از او پرسش میدانشمندان که از مکان
وشته شده است. خواجه در نثر خواجه نصیر به دو زبان عمده و پر بار زمان یعنی فارسی و عربی ن
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عربی عباراتش بسیار فصیح، روان، روشن و خالی از هرگونه پیچیدگی است. نوشته فارسی او نیز 
بسیار روان، شیوا و ساده است. جالب اینکه عمده آثار خواجه نصیر بر جای مانده و در بیشتر 

 (909: 1939)نصر،  .شودرد میهای خطی آثار او برخوهای معتبر خارج و داخل با نسخهکتابخانه
 زمان ساخت بنای رصدخانه .2

ها از های مورخان وجود ندارد و تمامی آنویژه سال شروع آن اختالف نظری در نوشتهمراغه، به
-11 :1ج ،1043(، وصاف )وصاف، 911 :0ج ،1311جمله: ابن شاکر ُکتبی )ابن شاکر کتبی، 

( 341: ستون 0ج ،تاخلیفه )حاجی خلیفه، بیی( و حاج113 :1ج ،1111(، صفدی )صفدی، 10
 726االولی سال شنبه چهارم جمادیاز سهاستدارند که عبارتسال واحدی را بیان می

که سال آغاز ساخت بنای رصدخانه مشخص است،  سال پایان ساختمان آن غیر قدرهمانقمری.
-که مؤیدالدین عرضی ساخت دستگاهدانیم باره وجود ندارد، میمعلوم است و اشارۀ روشنی دراین

-کند و یک سال بعد به انجام میقمری آغاز می 773های مورد استفاده در رصدخانه را پیش از سال 

بنابر گزارش خود  (Sayala, 1960: 205) .شده استرساند و البته این شامل تمامی ابزار و آالت نمی
خواهد شناسان  میرود و با اصرار از ستارهبه رصدخانه می قمری 772نصیرالدین، هالکو در سال 

: 0ج، 1993 ؛ همدانی،0تا: گ زودی به پایان رسانند. )نصیرالدین طوسی، بیرا به« رصد»تا  
اشتباه کنیم و منظور از « رصد»و « رصدخانه»( چنانچه اتفاق افتاده است میان واژۀ 1101-1101

نیم، باید بگوییم که پنج سال بعد از شروع کار هنوز را کار ساختن رصدخانه بدا« رصد»بردن پایانبه
ناتمام بوده است. نکته دیگر اینکه بنابر نوشته وصاف )وصاف،  قمری 772بنای رصدخانه در سال 

 ،1931( و خواندمیر )خواندمیر، 019-011 :1ج ،1931(، میرخواند )میرخواند، 10 :1ج ،1043
هنوز پایان نیافته بود. در اینجا  قمری 770الکو در ( ساختمان رصدخانه به هنگام مرگ ه119 :9ج

« رصد»اشتباه نشده باشد، زیرا این درست است که کار «  رصدخانه»و « رصد»نیز باید دید که میان 
باره خواجه در رصدخانه مراغه تا زمان مرگ هالکو و چند سال بعد از آن نیز پایان نیافته بود. دراین

 نویسد:ی مینصیر در مقدمۀ زیج ایلخان
رصد به کمتر از سی سال که دور این هفت ستاره تمام شود نتوان ساخت و اگر  

تر باشد و پادشاه ما که بیشتر از سی سال به آن کار مشغول باشد بهتر و درست
بنیاد رصد آغاز فرمود نهادن. فرمود که جهد کنید تا زودتر تمام کنید و فرمود که 
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 .د، ما بندگان گفتیم جهد کنیم اگر روزگار وفا کندمگر به دوازده سال ساخته شو
 (0: گ ، بی تا)نصیرالدین طوسی

 پانزدهبینی شده، های آن به جای دوازده سال پیشهای زیجدانیم که کار رصدمراغه و تنظیم جدولمی
های رصدی رصدخانه مراغه و کنیم که میان فعالیتسال به طول انجامید و بنابراین مالحظه می

جام یک دور رصد کامل در آن با بنای خود رصدخانه نباید اشتباه بشود. دربارۀ زمان ساخت ان
سازد، قمری که عرضی عمدۀ ابزار کار را می 772توان چنین نتیجه گرفت که در سال رصدخانه می

عمدۀ واحدهای رصدخانه نیز آماده بوده است. به اعتبار حجم کارهای ساختمانی روی سطح تپه، 
سو همه بناهای رصدخانه ر نظر دربارۀ مدت کار بنای رصدخانه کار آسانی نیست؛ زیرا ازیکاظها

شده است و واحدهای خدماتی پیوسته در در مجموعه واحدهای ساختمانی سطح تپه خالصه نمی
دیگر کار بّنایی در سطح تپه دارای مشکالتی بوده که پیشرفت کار را جای دیگری قرار داشته و ازسوی

ویژه رساندن آب به آن محل بوده ترین آن انتقال مصالح به سطح تپه و بهساخته است که مهمند میکُ 
رسد که بنای مجموعۀ فراز تپه، زمانی بیش از چهار سال را طلب نظر میحال بعید بهاست. بااین
 کرده باشد.

 منابع تاریخی و شرح بنای برج رصدخانه .9
به های مختلف دربارۀ چگونگی بنای برج در دست است؛  قادریک از مطالبی که از نوشتههیچ

را که به بنای برج اشاره شده است آنجاتشریح  مختصر این بنا در چند سطر نیز نیستند و فقط در هر
 اند.بنایی باشکوه و رفیع یاد کرده

 معمار و هزینۀ ساخت بنای رصدخانه .1
ثبت شده « فخرالدین احمد بن عثمان امین مراغی»نام دربارۀ معمار اصلی مجموعۀ رصدخانه مراغه 

دانیم که مسئولیت ساختمان مسجد و کوشک محل اقامت هالکو بر عهدۀ مؤیدالدین است؛ ولی می
های مختلف میزان هزینۀ بنای عرضی سازنده ابزار و آالت نجومی رصدخانه بوده است. در نوشته

آن حدود بیست هزار دینار ذکر شده است. )صفدی، واحدهای رصدخانه مراغه بدون آالت و ابزار 
 (911 :0ج ،1311؛ ابن شاکر کتبی، 130 :1ج ،1111

 چگونگی تأمین آب مورد نیاز مجتمع رصدخانه مراغه .2
آب آن  ،اینکه در موقع ساخت واحدهای نجومی و بناهای رصدخانه و سپس در طول دوران فعالیت

ای به آن نداریم، تنها در یک اثر پژوهشی ه تاریخی اشارهشده است، در هیچ نوشتچگونه تأمین می
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« .شدوسیلۀ وسایل مختلف و چرخ چاه به باالی تپه آورده میآب به»جدید اشاره شده است که 
(Sayala, 1960: 193)  که دارای شیب مالیمی است و « رصد داغی»در جبهه جنوب شرقی کوه

یافت. منبع ذخیره این مسیر به دره جنوبی جریان می های آسمانی سطح باالی تپه ازهای بارشآب
متر ارتفاع است  3متر پهنا و حدود  23/0متر طول،  2/1آبی کشف گردیده است. منبع مزبور دارای 

-گونه است که بهاینمتر مکعب آب را دارد. نحوه ساختمان منبع به 236که در مجموع گنجایش 

های جانبی را به کلفتی یک اند. سپس دیوارها در دل تپه کندهرمنظور خنثی کردن فشار جانبی آب، آن
اند. متر با سنگ الشه و قلوه سنگ و مالت ساروج بر پا ساخته و روی آن را با آجر پوشش کرده

های فرو ریخته سقف که در کف منبع قرار دارد، معرف آن است که پوشش منبع با طاق قسمت
ی منبع که محل ورود آب است، دیوار آجری بر روی ضربی صورت گرفته است۔ در ضلع شمال

اند تا آب با بدنه کمتر تماس حاصل وجود آوردهداری، بهشالوده ایجاد شده و روی آن سطح شیب
سازی قوی و مستحکم، با طور مستقیم به کف منبع بریزد. کف منبع پس از ایجاد یک کفکند و به

پوشش شده است. قدرت مقاومت این  ،گونۀ سیماننوعی اندود ساروج بسیار محکم و صیقلی به
اندود چنان است که تاکنون دست نخورده و سالم باقی مانده است. در کف منبع زیر آبی وجود 

 :Sayala, 1960) .داده استداشته که در صورت لزوم آب داخل منبع را به دره پایین تپه انتقال می
193-194) 

 خانه مراغههای نجومی در رصدابزار پژوهش. 4
ها و طرز کارشان، دربارۀ عمده  ابزار نجومی رصدخانه مراغه و چگونگی شکل و ساخت آن

به  1«مؤیدالدین عرضی»خوشبختانه مدرک ارزشمندی در دست است که توسط مهندس بنام زمان 
عربی نوشته شده است. او که مسئولیت مستقیم ساختن آالت رصد را از جانب خواجه نصیرالدین 

های خواجه به انجام این مهم پرداخته و با شایستگی از عهدۀ عهده داشته است با راهنماییی برطوس
-های علمی کار توجه داشته و باآن برآمده است. عرضی در کار ساختن ابزار مزبور به تمامی جنبه

گاهیتکیه اوان از کار های تحقیقاتی آن و داشتن شناخت فرهای وسیع در زمینه علم نجوم و جنبهبر آ

                                                                 
 هايسال بین مرگش یعني زمان تا تأسیس از پس مراغه رصدخانة رصدي ابزارهاي مهندس و طراح الدمشقي العرضي الدین مؤید.  1

  کاربرد روش و ساخت شیوة شده، نگاشته وي مرگ از پیش سال دو که اإلرصاد، کیفیة فی رسالة در وي .است بوده مریق 773-777
 طراحي حاصل نیز ابزار چهار و است نجومي کالسیك ابزارهاي زمرة در هفت ابزار میان آن از که دهدمي توضیح را نجومي ابزاریازده 
توسط شمسی  2367. ترجمه فارسی آن توسط فرانس بروین و سرفراز غزنی با توضیحات و اضافات بیشتر در سال است بوده وي خود

 اداره کل آموزش سازمان میراث فرهنگی کشور به چاپ رسیده است.



 2032علم و تمدن در اسالم / سال سوم /  شماره یازدهم / بهار  

  
 

11                                                                                      
 
 

کار شده است. او خود در مقدمه بهدست ،هاهای مثبت و منفی آن و نارساییگذشتگان و جنبه
که بیشتر از همه کاربرد داشت، ذکر کردیم های قدیمی آنچهاز دستگاه» نویسد: اش چنین میرساله

را ساختیم اضافه های که خود آننمود نیز حذف کردیم؛ و بر آن دستگاهکه ایجاد شک میو آنچه
 (: مقدمه1019)عرضی دمشقی، « .کردیم

و چگونگی ساختن، به هم متصل کردن،  دقت بیان داشتهها را بهعرضی شرح هریک از دستگاه
منظور باال بردن میزان دقت و پرهیز از ها را توضیح داده است. او بهاستوار ساختن و طراز کردن آن

آورد. وجود میهایی که از پیش وجود داشته تغییراتی را بهدستگاه اشتباه و ساده ساختن طرز کار، در
دهد. در زمینه نصب و طراز کردن برخی از آالت نجومی به مسئله شرایط جوی و وزش باد توجه می

های مختلف هر دستگاه اطالعات دقیقی در اختیار او در زمینه کاربرد مصالح برای ساختن قسمت
 گذارد.می

ها و آالت به متن رسالۀ عرضی و شرحی که او دربارۀ هریک از دستگاهد: باتوجهجنس ابزار رص
های مزبور در جمع، از سه دسته مواد و مصالح گردد که دستگاهدهد؛ مشاهده میرصد مراغه می

 اند از:اند که عبارتساخته شده
به صورت سطح دایره،  های معماری ثابت هر دستگاه کهبه واحدها و بخش مصالح بّنایی، مربوط.1

 شده است.دیوار کم ارتفاع و یا دیوارسازی عمودی، به کمک سنگ تراش و آجر و مالت ساخته می
ها و های عمودی و افقی آنها و بخشها و ستونبندی و چهارچوب دستگاهچوب، بیشتر اسکلت.0

-ذکر می« ساج»را  رفتهکارهای بهها از چوب بوده است. عرضی در چند مورد جنس چوبخط کش

 کند.
به کاربرد دو نوع فلز  ،هاهای مختلف دستگاههای حساس و مدرج و دایرهفلز، در مورد قسمت.9

 یعنی: آهن و مس اشاره شده است.
های عمده رصدخانه همه آید، دستگاهها: چنانکه از توضیحات عرضی بر میمکان استقرار دستگاه

اند. ای معماری در سطح تپه و در ارتباط با برج مرکزی قرار داشتهبه صورت ثابت در ارتباط با واحده
رسد که جز نظر میدست آمده و قطر دیوارها، چنین بهبه چگونگی شکل و اندازه واحدهای بهتوجهبا

، دیگر واحدها دارای داربنای مدرسه، کوشک و احتمال اتاق مربع سکو ،برج مرکزی، کتابخانه
اند.  شدهها استوار میهای مختلف در فضای آزاد بر روی آننابراین دستگاهاند و بپوشش نبوده

 اند:های عمده رصدخانه مراغه براساس رساله عرضی به شرح زیر معرفی شدهدستگاه
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ربع دیواری )لبنه(: ربع دیواری یا لبنه، آلت اول از آالت رصدخانه مراغه که با استفاده از متن رساله 
ذراع هاشمی تعیین کرده که اگر  2/7طرح شده است. عرضی طول ارتفاع دیوار را مؤیدالدین عرضی 

شود. در ضمن چون متر میمیلی 073سانتی متر باشد، مجموع آن  70وجب و برابر  3هر ذراع 
نظر اند، چهار ذراع تعیین کرده است. بههای افقی و قائم نصب شدهطول دو تخته را که روی شعاع

متر بوده است، این وسیله بر روی دیواری صاف نصب سانتی 227دایره در حدود  رسد که شعاعمی
جنوبی است.  -شده است. محل نصب دستگاه مورد بحث به احتمال قوی بر روی دیوار شمالیمی

؛ 1019)عرضی دمشقی:  .کردندبا این دستگاه میل کلی و ابعاد کواکب و عرض شهرها را رصد می
 دیواری لبنه(: ذیل ربع 1914غزنی، 

الحلق دومین آلت از آالت رصدخانه مراغه است که عرضی از آن در رساله خود ذات الحلق: ذات
توان ترین آلت نجومی قدیم بوده است. با آن میالحلق مهمنام برده و به شرح آن پرداخته است. ذات

اندازه قطر خارج دایره  ها بسیاری از مسائل نجوم را حل کرد.بر رصد ستارگان و مختصات آنعالوه
ذراع بوده، یعنی قطر دایره  3موجب اطالعاتی که عرضی داده، النهار که دایره خارجی است بهنصف

النهاری از افق شروع شده رو به سمت بندی حلقه نصفمتر باشد. درجهسانتی 292خارج باید 
 الحلق(: ذیل ذات1019)عرضی دمشقی،  .رودالراس می

البروج که به شناسایی میل فلکالبروج یا حلقه انقالبین: دستگاه مربوطی میل فلکدستگاه شناسای
به شده  و با آن غایت میل دایره بروج نسبتالنهار ثابت ای که در سطح نصفاز: دایرهاستعبارت

آمد. این دستگاه سومین آلت از آالت رصدخانه مراغه است که در رساله دست میدایره معدل به
 ی از آن یاد شده است.عرض

حلقه اعتدالین: حلقه اعتدالین چهارمین آلت از آالت رصد در رصدخانه مراغه است. اندازه این 
ای گیری آن بیشتر خواهد بود. وسیلۀ مزبور دایرهبندی و اندازهتر باشد، دقت درجهحلقه هر قدر بزرگ
شود. عرضی در مورد نصب این دستگاه یای استوار موسیله یک میله بر روی پایهاست که از وسط به

اش تغییر وزد، وضعگوید که باید حالت آن چنان باشد که وقتی باد بر باالی آن میدر رساله خود می
رساند که دستگاه مزبور در فضای آزاد قرار داشته و بر روی یکی از نکند. این نکته به روشنی می

 شد.ای شکل سطح تپه نصب میواحدهای دایره
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های پژوهشی نجومی که با این دستگاه ترین فعالیتالهدفه سیار یا ذات الثقبتین: یکی از عمدهذات
عنوان گرفته ، بررسی بر روی خسوف و کسوف بوده است. عرضی از این دستگاه بهصورت می

 کند.پنجمین آلت رصد از آالت رصدخانه مراغه یاد می
را در آالت رصد در رصدخانه مراغه است که عرضی آن الربعین ششمین آلت ازالربعین: ذاتذات

گیری مختصات از اندازهاستبودهرساله خود معرفی کرده است. از جمله موارد استعمال آن عبارت
 .افقی ستارگان

را در االستوانتین هفتمین آلت از آالت رصد مراغه است. این آلت دوستونه االستوانتین: ذاتذات
اند. چنانکه عرضی نوشته است این با تغییراتی ساخته Parallacticروی دستگاه  رصدخانه مراغه از

دستگاه را در مراغه در جهت شمال و جنوب روی دو ستون آجری سوار کرده و بعد دیواری نیز با ربع 
ز وسیله این دستگاه متمم ارتفاع ستاره یا ماه و خورشید در موقع گذر ابهاند. دیواری برای آن ساخته

شود. دستگاه مزبور از جمله واحدهای ثابت و مستقر بر سطح گیری میالنهار محل اندازهنصف
-رصدخانه مراغه بوده که اساس آن را دو ستون آجری و دیواری برای نصب ربع دیواری تشکیل می

 االستوانتین(: ذیل ذات1914؛ غزنی، 1019)عرضی دمشقی،  .داد
های رصدی مورد بحث در رساله عرضی که در رصدخانه تگاههای رصدی: دیگر دسدیگر دستگاه
. آلت ظلی عظیمه: برای تعیین سمت و 1از: استبودهاند، عبارتجستهها بهره میمراغه از آن

. آلت کامله: این وسیله که دهمین 9. آلت ظلی: برای محاسبه سینوس زوایا؛ 0سینوس زاویه فراز؛ 
ه عرضی است، عبارت است از یک حلقه مدرج و یک خط کش آلت از آالت مورد بحث در رسال

( Sinو  Cos)وسیله این دستگاه هم جیب و هم ضلع اند. بهای استوار شدهقائم که بر روی پایه
 شد.گیری میاندازه

 
 
 
 
 
 شناسیهای باستانتحقیقات و کاوش .1
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 بر روی بقایای شناس خود،نبه همراه تیم باستا 1ورجاند پرویز شمسی2322 و 2320 هايسال در
عنوان  با کتابی در این تحقیقات را نتایج که آوردند عملبه مراغه، تحقیقات کاوشی رصدخانه

 مرکز عظیم این از شده اکتشاف هایبخش مورد است. در کرده منتشر« مراغه رصدخانه هايکاوش»
 نویسد: می

 یکی جز را که واحد هفت توانمی کشف شده، واحدهاي از بین
-گیرياندازه کارِ  به مربوط ،اندگرفته بنیاد دایره طرح براساس تمامی

 هاآن از هریک علمی دقیق کاربرد بایدمی که دانست نجومی هاي
 از واحد ترینمهم که رصدخانه، مرکزي برج.1شود: شناخته

 به داراي دیواري متر 22 داخلی قطر به که است نهاگهفت واحدهاي
 قرار داد جنوبی جانب در برج ورودي .است متر سانتی 13 ضخامت

  مشخص ورودي طرف دو در سکوي سنگی دو کمک به که
گانه، که در جنوب، جنوب شرقی و واحدهاي مدور پنج.2.است

طور مستقیم اند که هریک بهشمال شرقی برج مرکزي رصدخانه واقع
نیز بر و ابزارهایی  گرفتههاي نجومی مورد استفاده در کار پژوهش

کتابخانه، که در گوشه شمال غربی نیمه .3شد.ها استوار میروي آن
جنوبی تپه واقع ]است و[ در زیر حصار شمالی محوطه رصدخانه به 

گري، در سطح تپه، در کارگاه ریخته.0 [.متر ]است 333مساحت 
 محل مجموعۀ علمی رصدخانه براي ساختن ابزار و آالت فلزي

ترین اثر مکشوف در موعه علمی، جنوبیمدرسه یا َمدَرِس مج.2
نسبت بزرگ که در عین نارسایی از نقشه جالب برخوردار سطح تپه به

بوده و نشانگر مدرس یا تاالر آموزشی است که عمده مصالح آن را 
ها به درستی دو واحد دیگر که کاربرد آن.7 دهد.آجر تشکیل می

 (6 :2327، ؛ ورجاوند203: 2377)ورجاوند، .معلوم نشده است

                                                                 
های رجستۀ ایران است. وی سرپرست گروه کاوش رصدخانه مراغه در سالشناس ب. دکتر پرویز ورجاوند استاد ایرانشناس و باستان 1

را به همراه شناختی روی رصدخانه مراغه انجام دادند که نتایج پرثمر آنهای باستانشمسی است که تحقیقات و کاوش 2322و  2320
کشف مجموعه علمی رصدخانه مراغه، یکی از »ای تحت عنوان عنوان گزارش کاری در مقالهتصاویر گرفته شده از رصدخانه مراغه به

مجله هنر و مردم به چاپ رساندند و بعدها در  212در شماره « های علمی و نجومی شناخته شده در دنیای شرقترین مجموعهمعروف
شناسی در رهبه پیشینه دانش ستاو نگاهیهای رصدخانه مراغه کاوش»صورت جامع و کامل در کتابی تحت عنوان بهشمسی  2377سال 
 به چاپ رساندند. « ایران
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 اشوابسته نجومی واحدهاي رصدخانه، مرکزي برج»از: اندعبارت واحدها این دیگر تقریر یک در یا
 نجوم ... و نور فیزیک، ریاضی، هايرشته در دانشجویان و جوان پژهشگران آموزش برای و مدرسه

 دیگر و خوابگاه شامل دانشجویان ... استادان، استراحتگاه نهایت در رصدخانه، کتابخانه عظیم
 (61: 2317)نصر، « شبانه و روزانه زندگی نیازشان، براي مورد بناهاي

نظیر علمی بی بنیاد این .بود آموزشی و علمی پژوهشی مرکز یک معنی تمام به مراغه رصدخانه
مراغه به خود  در مناسبی جاي در را وسیعی فضاي بسیار امروزه، پیشرفته هايفرهنگستان همچون

 معماري واحد هیجده مراغه به انجام رسیده؛ تپه سطحکه بر روی  داده بود. با تحقیقاتی اختصاص
-اختر تحقیقات و نجومی ابزار و آالت نصب جایگاه هاآن از که نیمی است داشته وجود مختلف

 گريریخته کارگاه مدرسه، کنفرانس، تاالر کتابخانه، هایی چونفعالیت براي بقیه و بوده شناسی
 (69: 2317)نصر،  .است بوده و... نجومی آالت
ساخت  منظر از مراغه رصدخانه اسالمی، هايسرزمین دیگر و ایران در پر آوازه هايرصدخانه از بین

 خود به را فعالیت زمان ترینطوالنی اعتباري به و است برخوردار ایویژه از موقعیت برداريبهره و
 پشتیبان و نصیرالدین خواجه خود، گذاربنیان رگذشتد از پس رصدخانه این .است داده اختصاص

 خود علمی هايپژوهش و هاکوشش به و ماند پابرجا قرن نیم از روایتی بیش به هالکو، او سیاسی
 خود علمی مدارس و مراکز دیگر با متفاوت دانشگاهی مجتمع یک رصدخانه بخشید. ظاهراً  تداوم
 تواننیز می مالی لحاظ و به شدمی تدریس آن در  رعص آن (عملی و نظري)مختلف  علوم و بوده

 .بود گرفته روز صورت آن تا به که است بوده کاري ترینپرهزینه گفت
 
 اهمیت و اعتبار کارهای آموزشی، پژوهشی و نجومی در مرکز علمی رصدخانه مراغه .1

 م کرد:توان به چهار بخش عمده تقسیهای علمی رصدخانه مراغه را میمجموعه فعالیت
-الف( ساختن مجموعه واحدهای نجومی رصدخانه، ساختن  ابزار نجومی و بأالخره انجام پژوهش

 های مزبور؛شناسی در این مرکز به یاری واحدها و دستگاههای ستاره
آوری مدارک و اسناد علمی و ها( جمعب( پژوهش در علوم وابسته )ترجمه و نگارش کتاب و رساله

 ...؛
 ی و پرورش پژوهشگران و تربیت نیروی انسانی؛ج( امور آموزش

 شناسی در مراغههای تازه و تأسیس مکتب اخترد( نظرگاه
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کادمی بزرگ علوم را تشکیل میمجموع این کارها فعالیت که اهمیت این مرکز داد. برای آنهای یک آ
ن گردد و نکاتی برشمرده علمی تا حدی بازگو شود، جا دارد تا دربارۀ موارد باال به اختصار مطالبی بیا

 شود.
 شناسی رصدخانه مراغههای ستارهاهمیت و اعتبار علمی واحدهای نجومی و پژوهش .1-2

 های واحدهای نجومی این مجموعه علمی در چند مورد اشاره کنیم:به ویژگی
ای است که تا زمان خود ایجاد شده، بلکه ترین رصدخانهالف. رصدخانه مراغه نه تنها کامل

رود و تمام معلومات نجومی که هم شمار میخستین رصدخانه مجهز قبل از کشف تلسکوپ بهن
ای به سال بعد رصدخانه 333شود در آنجا به دست آمده و تا اکنون بدون تلسکوپ حاصل می

های قبل و بعد از آن )تا قبل از کشف به فعالیتتوجهوجود نیامد. رصدخانه مراغه را بامجهزی آن به
هایی و چنین شناسی باید نقطه اوج تکامل چنین فعالیتسکوپ(، در زمینه علم نجوم و ستارهتل

 (212: 2392)بیگ باباپور،  .های اسالمی دانستای در سرزمینمؤسسه
های بزرگ تفاوت فراوان ها و ابزارهای کوچک و سبک نجومی با دستگاهدانیم که میان دستگاهمی ب.

های ریاضی و دیگر ها به تئوریتر هستند و برای ساختن آنی بزرگ پیچیدههاوجود دارد و دستگاه
ها همه دربارۀ به نجوم نیاز است و باید نکات دقیق علمی مورد توجه قرار گیرد و اینعلوم وابسته

 (217: 2392بیگ باباپور، ) .کندها و آالت و ابزار رصدخانه مراغه صدق میدستگاه
 بسته، ترجمه و نگارش آثار، مدارک و اسنادپژوهش در علوم وا .0-3

های پژوهشی و آموزشی بر فعالیتعنوان یک بنیاد وسیع علمی متکیمرکز علمی رصدخانه مراغه به
و گسترش علوم بر ضوابط و اصولی مهم تکیه داشت و اهدافی را برای خود قائل بود که از اهمیت 

گذار آن بین بنیانراوان مدیون شخصیت پربار و ژرفها همه به میزان فای برخوردارند؛ و اینویژه
گرد آمدن دانشمندان  -1 از:اند خواجه نصیرالدین طوسی بود. برخی از موارد مورد نظر عبارت

های ها و مذهبکارگیری دانشمندانی از ملیتبه -3همکاری علمی و وجود تقسیم کار؛  -0بزرگ؛ 
بررسی و  -2ها و مدارک علمی؛ گردآوری کتاب -0مختلف و ویژگی جهانی رصدخانه مراغه؛ 

 تصحیح و تنقیح آثار علمی گذشتگان -6های یونانی؛ ترجمه کتاب -7تنظیم روشمند علوم؛ 
 های آموزشی در مرکز علمی رصدخانه مراغهاهمیت فعالیت .9-3

به ای وابستههشناسی و دانشگذاری این مرکز معتبر تحول چشمگیری در شیوۀ آموزش ستارهبا بنیان
دادند و آن پدید آمد؛ تا پیش از آن منجمان بسته به امکاناتشان شاگرد یا شاگردانی چند را آموزش می
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شاگردان مزبور تنها با یک استاد در ارتباط بودند. ولی آموزش در مرکز علمی مراغه جنبۀ رسمی و 
ک استاد برگزیده قرار گرفتند و گسترده یافت و شاگردان فراوانی در ارتباط با استادان مختلف و ی

گونه علمی و امکان تبادل نظر وسیع برایشان میسر گردید. در این مرکز شاگردان مقدمات علوم را به
های گذراندند. از دیگر ویژگیهای مختلف را میگرفتند و دورهروشمند از متخصصان مختلف فرامی

ری و عملی باهم. شاگردان در پی فراگرفتن از: توأم ساختن آموزش نظبودعمده این مرکز عبارت
های استادان و دستیارانشان مشارکت های باالتر به تدریج در پژوهشمقدمات علوم و رفتن به دوره

گاهی میجستند و به رمزها و مشکالت فعالیتمی یافتند، استادان مرکز در زمینه های پژوهشی آ
گرفتن هرچه کردند تا دانشجویان را در زمینه فرام میهایی را تنظیهای خود جزوهها و کنفرانسدرس
تر مطالب یاری دهند. باید گفت که مرکز علمی رصدخانه مراغه در واقع شامل یک دانشکده دقیق

شناسی چون: ریاضی، فیزیک، نور، علم الحیل و مانند به ستارهعلوم نیز بود که تمامی علوم وابسته
ایان این سخن باید گفت که نه تنها از نظر ارزش باالی این مجتمع شد. در پها در آن تدریس میآن

رسیدند و آنچه های قبلی به پای آن نمییک از رصدخانهعلمی بلکه از نظر اهمیت آموزشی آن، هیچ
 .در این محل صورت گرفت بعدها الگویی گشت برای دیگر مراکز علمی در شرق و غرب جهان

 ر رصدخانه مراغههمکاری دانشمندان بزرگ د .1-3
خواجه نصیر با نفوذی که بر هالکو داشت او را به جلب هرچه بیشتر دانشمندان به مرکز علمی مراغه 

های زادهراغب ساخت تا جایی که هالکو دستور داد تا فخرالدین لقمان بن عبدالله مراغی که از اعیان
و دانشمندانی را که در حادثه حمله مراغه بود، به شهرهای اربیل، موصل و الجزیره و شام سفر کند 

مغول به آن سامان پناه برده بودند، تشویق به بازگشت کرده و علمای آن حدود را به اقامت در مراغه 
آید و حدود پانصد خانوار مردمی را که خوبی از عهده این مأموریت بر میدعوت کند. فخرالدین به

گرداند. به این ترتیب مرکز به وطن خود باز می مدت چهل سال بود از ایران مهاجرت کرده بودند
صورت کانون پرتحرکی برای اجتماع دانشمندان سرشناس زمان درآمد که علمی رصدخانه مراغه به

 توان افراد ذیل را نام برد :میاز آن جمله
 مؤیدالدین عرضی عالم در علم هندسه و متخصص آالت رصد؛ .2
 الم و منطق؛الدین دبیران از بزرگان حکمت، کنجم .2
 فخرالدین اخالطی عالم و متبحر در علوم ریاضی از تفلیس؛ .3
 ای طبیب و استاد در علوم ریاضی از موصل؛فخرالدین مراغه .0
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الدین کاتب بغدادی که در اجزای علوم ریاضی و هندسه و علم رصد مهارت داشت و نجم .2
 کاتب صور بود؛

 عمال رصد؛الدین مغربی اخترشناس دانا در علوم ریاضی و امحي .7
الدین شامی؛ الدین ایجی؛ حسامالدین شروانی؛ شیخ کمالالدین شیرازی؛ شمسقطب .6

-الفوطی؛ صدرالدین علی واصیلالدین استرآبادی؛ ابننجم الدین اسطرالبی؛ سید رکن

الدین حن پسران خواجه؛ حکیم دامغانی؛ فومنجی چینی؛ ابوالفرج و برخی دیگر 
 (011: 1990؛ نخجوانی، 114: 1933ای، ای هزاوه)بادکوبه

اند ولی همگی در این دانشمندان در شروع کار و تا انجام آن، همه باهم در یک زمان جمع نبوده 
اند و در زمینه هرچه های علمی و امور آموزشی اشتغال داشتهاین کانون به کار بررسی و پژوهش

 اند.تهسزا داشهای علمی این کانون، سهمی بهبارورتر ساختن کوشش
 شناسی در مراغههای تازه و تأسیس مکتب اخترنظرگاه .1-3

توان به اعتباری نو زایش یا های حاصل از ایجاد بنیاد علمی مزبور را میترین نتیجهاز مهم
های شناسی و برخی از دانشبه ستارههای علمی مربوطرنسانسی دانست که در زمینه دیدگاه

را یافتند اجه نصیر و مکتب او به همت همکاران و شاگردانش توفیق آنبه آن سبب گردید. خووابسته
های انجام شده، بسیاری تا با بررسی دقیق نظریات دانشمندان پیش از خود و تکرار برخی آزمایش

-های جدیدی را مطرح سازند. همچنین در زمینهها و اشکاالت را رفع ساخته و نظریهاز نارسایی

-های گذشتگان و عنوان ساختن نظریات جدید، اگرچه بهدن درباره دیدگاههای بنیادی با شک کر

های انجام دگرگونیای غیر مستقیم، راه را برای ایجاد یک جنبش علمی و حرکتی سازنده و گونه
 قابل توجه باز کنند.

 
 های دیگررصدخانه مراغه و نقش بنیادی آن در ایجاد رصدخانه .3

مانند یک مرکز آموزشی و پژوهشی باعث گردید تا اواًل بسیاری از گذاری رصدخانۀ مراغه پایه
اسناد و  ثانیاً دانشمندان که از ترس کشته شدن توسط مغوالن، فرار کرده بودند در آن جمع بشوند؛ 

های پژوهش در جوی آزاد را با در اختیار زمینه ثالثاً کتب علمی معتبر در آن گردآوری شد و 
فراهم ساخت. سرانجام نتیجه آن، ارائه دستاوردها و کشفیات این مرکز گذاشتن امکانات الزم، 

علمی در جهان آن روز است. آوازه و شهرت این مرکز علمی باعث گردید تا توجه بسیاری از 
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کردند که بعضی از حکمرانان و پادشاهان آرزو میسوی خود جلب سازد؛ تاجاییها را بهسرزمین
ی را در سرزمین خویش برپا سازند. ولی انجام این امر نیاز به امکانات و تا بتوانند نظیر چنین مرکز

به آن بسیار های معتبر و صاحب نظر علمی داشت که دسترسیوسایل و بیش از همه وجود چهره
کنیم که جز رصدخانه غازان در تبریز که با استفاده از رو مالحظه مینمود. ازاینمشکل می

ایجاد گردید. در تمام طول دوران فعالیت رصدخانه مراغه هیچ واحدی امکانات رصدخانه مراغه 
ها وجود نیامد. تا اینکه دهای بسیار کوچک و محدود قابل مقایسه با آن باشد، بهکه بتواند در اندازه

خانه مراغه متوقف شده بود، شاهد برپایی سال بعد از آنکه هرگونه فعالیت پژوهشی در رصد
شویم. رصدخانه سمرقند، شایستگی جانشینی مراغه را سرزمین ایران می رصدخانه دیگری در

کند. ما در این بخش برای عرضه کردن یک مرکز بزرگ پژوهشی براساس  بنیاد علمی آن پیدا می
هایی که در قرن هفتم هجری در چین، نهم هجری در تر از رصدخانهبه اختصار هرچه تمام

براساس رصدخانه مراغه ایجاد  و یازدهم هجری در هند،سمرقند، دهم هجری در استانبول 
 :کنیمگردیده، یاد می

 1رصدخانه مراغه الگویی برای رصدخانه سمرقند .1-3
ترین واحد علمی در رابطه با سرزمین ایران، رصدخانه سمرقند است بعد از رصدخانه مراغه، مهم 

 ،0ج ،1941)عبدالرزاق سمرقندی،  .رددگبیک مربوط میقمری و زمان الغ 120که بنای آن به سال 
( او با استفاده از امکانات وسیع مالی که در اختیار داشت، به یاری استادان خود 094-091 :1جزء 

عصمت بخارایی و  الدین کاشانی، علی بن محمد قوشچی،و همکاری دانشمندان دیگر چون: معین
ر؛  9 –پ  0تا: گ )حسینی آملی، بی .نا کندگردد تا رصدخانه بزرگی در سمرقند بدیگران بر آن می

-قمری آغاز و مدت سه سال به طول می  120( کار ساختمان این بنا در سال 914: 1949قزوینی، 

های پژوهشی و ( سپس فعالیت11-14: 1919؛ ابوطاهر سمرقندی، 43: 1911)کاشانی،  .انجامد
تا: )الغ بیک، بی .پذیردن زیج پایان میقمری کار تدوی  139گردد. در سال رصدی در آن آغاز می

بیک در یک دوران طوالنی نزدیک به پنج قرن اساس کار اخترشناسان و محاسبه مقدمه( زیج الغ
به التین  شمسی 2300یالدی/ م 2772داد. زیج مزبور در سال ها را تشکیل میکنندگان تقویم

                                                                 
های های تمدن ایرانی در سرزمینمیراث». برای اطالع بیشتر از چگونگی بنای رصدخانه سمرقند و طرح بازسازی شده آن به کتاب  1

سازمان  ساختمان و»و مقاله ابوالقاسم اشتری تحت عنوان  32-37، صفحه 2322نوشته پرویز ورجاوند، تهران، « آسیایی شوروی
 .نماییدشناسی ایران از انتشارات دانشگاه آذرآبادگان مراجعه رصدخانه الغ بیک، در یادنامه نخستین سمینار ستاره
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شناسان آن سامان ناگزیر ار آن در اروپا، ستارهترجمه شده و منتشر گردید. نکته مهم آنکه بعد از انتش
-های مجهز تنظیم ساخته بودند، باهای نجومی خود را که به کمک تلسکوپگردند تا جدولمی

بیک تصحیح کنند. طرح کلی نقشه برج رصدخانه سمرقند و ربع جداری های زیج الغبه جدولتوجه
طورکامل با بنای رصدخانه مراغه و طرز کار ر بهآن به روشنی بیانگر آن است که سازندگان این اث

دقیق واحدهای نجومی آن آشنایی داشته و حتی از نزدیک به بررسی آن پرداخته بودند. باید دانست 
های سمرقند را همان زیج ایلخانی و محاسبات خواجه نصیر و همکارانش تشکیل که اساس زیج

)بیگ باباپور، است.انی تکمیل و اصالح شده الدین جمشید کاشدهد که توسط موالنا غیاثمی
1930 :131) 

 صدخانه چین براساس رصدخانه مراغهساختن ر .0-3
های پژوهشی و آموزشی مجموعه علمی رصدخانه مراغه بیان به جنبه چنانکه در بحث مربوط

ه بودند. گذشته از تعدادی دانشجوی چینی که برای آموختن علم نجوم به این مرکز علمی آمد ،داشتیم
برای مطالعه در طرز کار منجمین « فومن جی»نام یکی از منجمان و دانشمندان معتبر چینی نیز به

ها کار و مطالعه در آن بنیاد علمی و گفتگو با دانشمندان مراغه به آن شهر آمده بود، او پس از مدت
-ایرانی به چین باز میاز دانشمندان « الدین بخاریجمال»با  قمری 772معروف آن مرکز، در سال 

ها و واحدهای نجومی رصدخانه مراغه تهیه های بسیاری درباره دستگاهها و یادداشتگردد. او نقشه
رسد. به فرمان امپراطور مغول و برادر هالکو می« قوبیالی قاآن»برد و نزد و با خود به چین می

های ارک و اطالعات و راهنماییبراساس آن مد« سین -شو -گو»نام قوبالی، منجم چینی دیگر به
رصدخانه  به کار ساختن آالت رصدی، قمری 761الدین بخاری، در سال و جمال« فومن جی»

)گروهی از  است.حاضر نمونه چند آلت آن در رصدخانه شانگهای موجود پردازد. درحالچین می
 (013-013: 1931؛ سپهروند، 411: 1، ج 1911نویسندگان، 

 تانبول، الهامی دیگر از رصدخانه مراغهرصدخانه اس .9-3
-رصدخانه معتبر دیگر بعد از رصدخانه سمرقند که تحت تأثیر رصدخانه مراغه بر پا گردیده، عبارت

-به فرمان سلطان مراد سوم پایه میالدی 2262 قمری/ 913از رصدخانه استانبول که درسال است

الدین. از استاد تقیاستپردازد؛ عبارتکار میشود. چهره معتبری که در این رصدخانه بهگذاری می
ای در دست نبوده و گونه نشانهاز ساختمان این رصدخانه و برج اصلی رصد آن در حال حاضر هیچ

جای آن نیز مشخص نیست. رصدخانه استانبول مدت زمان کوتاهی بر پا بوده و به استناد قطعه 
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های آید که سلطان عثمانی بر اثر برخی تحریکمیشاعر، چنین بر « عالءالدین منصور»شعری از: 
را ویران سازند. عجیب است که سرنوشت سه رصدخانه معتبر، مراغه، دهد تا آنفرمان می ناشناخته،

 .شودشان میها همه منجر به ویران کردن آن در اوج آبادانیسمرقند و استانبول با برخی اختالف
 (14: 1934)نصر، 

 قرن دوازدهم هند و رصدخانه مراغههای رصدخانه .1-3
 قمری 2232و میرزا خیرالله و شیخ عابد مهندس در سال « راجه سینگ»در عهد محمد شاه هندی، 

ابواحمد »زیج جدیدی را در نهایت دقت، به طریق حرکت ارض و مرکز بودن شمس برپا کردند. 
 1913 یزیک در سالدانشمند معروف پاکستانی و برنده جایزه نوبل ف« محمد عبدالسالم

گرفتن عناصری از نجوم کاربا وجود به»نویسد: دربارۀ رصدخانه دهلی می میالدی2969شمسی/
های بزرگ وجود آمده است. سنتی که رصدخانهسازی اسالمی بههند، اساسًا مطابق سنت رصدخانه

های رصدخانه (933-931: 1944)ورجاوند، « .اندهای بارز آنمراغه، سمرقند و استانبول جلوه
حاضر در شهرهای دهلی، جبپور و اوجاین بنارس و موتر قرار دارند. در دوران کهن هند، درحال

در جریان برنامه تعمیر آثار شمسی(  1911میالدی/ 1301)مرگ:  1«لرد کرزن»نیابت سلطنت 
پور اقدام های دهلی، بنارس و جیبه تعمیر و احیای رصدخانهو بناهای قدیمی هند، نسبت تاریخی

ها و مشاهده ابزار و آالت بازسازی شده گردید. نتیجه کار آنکه امروز با بازدید از محل این رصدخانه
توان از کیفیت عمل رصد و بررسی ستارگان در ها تا حد الزم میبه آنو واحدهای معماری وابسته

گاهی  (933-931: 1944)ورجاوند، .دست آوردهای مناسبی بهحدود سه قرن پیش آ
 

 گیرینتیجه
ترین مرکز علمی پژوهشی و نجومی دورۀ عنوان مهمپژوهش حاضر با بررسی رصدخانه مراغه به

ایلخانان در سدۀ هفتم قمری و عملکردش در گسترش دستاوردهای علم نجوم در عصر ایلخانی، در 
-مهمه مطرح شد، گویی به پرسش مطرح شده در ابتدای تحقیق برآمد. با عنایت به آنچراستای پاسخ

 بندی کرد:توان به شرح ذیل طبقهترین دستاوردهای این پژوهش را می
. خواجه نصیرالدین طوسی با درایت خویش وقتی مشاهده کرد که دیگر توان نظامی برای مقابله با 2 

ی ها از کشور وجود ندارد. همچنین شاهد کشتار دانشمندان اسالمی و نابودمغوالن و بیرون راندن آن

                                                                 
1 Lord Curzon 
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ماند. کتب و منابع غنی اسالمی بود و چنانچه این روند ادامه یابد، چیزی از اسالم باقی نمی
نصیرالدین طوسی از اشتیاق هالکو به نجوم و اخترشناسی و نیاز وی به ایشان، تصمیم گرفت 
اعتمادش را جلب کند تا از این طریق، بسیاری از کتب اسالمی از نابودی و همچنین کثیری از 

نشمندان اسالمی از معرض کشتار نجات یافتند. خواجه نصیرالدین طوسی توانست با نظارت بر دا
 اش را به اجرا درآورد.اوقاف اسالمی و ساخت رصدخانه مراغه برنامه

باشد قمری می 726. زمان شروع ساخت بنای رصدخانه مراغه طبق اکثر منابع تاریخی، سال  2
رصدخانه مراغه  ره روشنی نشده است. معمار اصلی مجموعهولی به سال پایان ساخت آن، اشا

مؤالدین عرضی »و سازنده ابزار و آالت نجومی رصدخانه « فخرالدین احمد بن عثمان امین مراغی»
وسیلۀ وسایل مختلف و چرخ چاه به باالی تپه آورده باشد. آب مورد نیاز رصدخانه نیز بهمی« دمشقی

 گرفت.ه قرار میشد و از آنجا مورد استفادمی
ها و طرز کارشان، دربارۀ عمده ابزار نجومی رصدخانه مراغه و چگونگی شکل و ساخت آن. 3

به عربی نوشته  اإلرصاد، کیفیة فی رسالة دردمشقی  مؤیدالدین عرضی ها یعنیی آنسازندهتوسط 
-طوسی برشده است. او که مسئولیت مستقیم ساختن آالت رصد را از جانب خواجه نصیرالدین 

های خواجه به انجام این مهم پرداخته و با شایستگی از عهدۀ آن برآمده عهده داشته است با راهنمایی
و چگونگی ساختن، به هم متصل  دقت بیان داشتهها را بهعرضی شرح هریک از دستگاه .است

 .ها را توضیح داده استکردن، استوار ساختن و طراز کردن آن
-های ستارهانجام پژوهش به رصدخانهدر مجموعه واحدهای نجومی رآالت و ابزاساختن پس از  .1

-این تحقیقات را می پرداخته شد. نتیجه های مزبورشناسی در این مرکز به یاری واحدها و دستگاه

 توان به موارد زیر اشاره کرد:
لم نجوم و ر عد مرتبطآوری مدارک و اسناد علمی جمعو  هارساله ،ترجمه و نگارش کتببه  الف(

 سایر علوم وابسته پرداخته شد.
امور آموزشی و پرورش پژوهشگران و همچنین در رصدخانه مراغه عالوه بر پژوهش و تحقیق به ( ب

-شد که شاگردان بسیاری در این مرکز به تحصیل و تحقیق مینیز پرداخته می تربیت نیروی انسانی

 پرداختند.
توان به اعتباری نوزایش یا ایجاد بنیاد علمی مزبور را می های حاصل ازترین نتیجهاز مهم( پ

به های وابستهشناسی و برخی از دانشبه ستارههای علمی مربوطرنسانسی دانست که در زمینه دیدگاه
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را یافتند تا با آن سبب گردید. خواجه نصیر و مکتب او به همت همکاران و شاگردانش توفیق آن
های انجام شده، بسیاری از مندان پیش از خود و تکرار برخی آزمایشبررسی دقیق نظریات دانش

سرانجام نتیجه آن، ارائه  های جدیدی را مطرح سازند.ها و اشکاالت را رفع ساخته و نظریهنارسایی
باعث  آوازه و شهرت این مرکز علمی که دستاوردها و کشفیات این مرکز علمی در جهان آن روز است

 ها باشد.برای ساخت سایر رصدخانهگردید تا الگویی 
 

 کتابنامه
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  ،(. تحریر تاریخ وصاف، تهران2313آیتی، عبدالمحمد )

 فرهنگی.
 .2، جدارصادر ،بیروت (. فوات الوفیات،2922ابن شاکر کتبی )

در ؛رالدین طوسیطرح مجموعه علمی تاریخی خواجه نصی»(. پایان نامه 1914باباخانیان، شهرام )
دانشکده معماری و  ؛دانشگاه شهید بهشتیتهران، ، «کنار سایت تاریخی رصدخانه مراغه

 شهرسازی.
-شرکت توسعه کتابخانه ،(. خواجه نصیرالدین طوسی، تهران2319ای، مصطفی )ای هزاوهبادکوبه

 های ایران.
، مجموعه مقاالت «ایلخانینگاهی به مکتب علمی مراغه در دورۀ (. »2392بیگ باباپور، یوسف )

 سفیر اردهال. ،تهرانجستارهای در میراث اسالمی، 
تا(. کشف الظنون عن أسامی الکتب و الفنون، مقدمه سید عبدالله )بی حاجی خلیفه، مصطفی بن

 .2 جدار إحیاء التراث العربی، ، بیروت، الدین مرعشیشهاب
جامع سعیدی، نسخۀ خطی کتابخانه ملی  تا(. زیجالدین )بیحسینی آملی، رکن الدین بن شرف

 کتابخانه ملی تبریز. ،، تبریز009تبریز، مجموعه حاج محمد آقا نخجوانی، ش 
 علمیه اسالمیه. ،(. اخالق ناصری، تهران2379خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد )

د بشر، تصحیح (. تاریخ حبیب السیر فی اخبار افرا2313الدین )الدین بن همامخواندمیر، غیاث
 .3 ج خیام، ،تهران ،محمد دبیرسیاقی

 احرار. ،(. مراغه در سیر تاریخ، تبریز2312سپهروند، مجید )
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بررسی (. »2396 بهار و تابستانستارنژاد، سعید؛ شهبازی شیران، حبیب؛ معروفی اقدم، اسماعیل )
شناسی، های ایرانشمجله پژوه، «ای تپه رصدخانه مراغهو تحلیل ماهیت کاربردی معماری صخره

 .62-92ص ص، 2 ، ش1 ، س
مجله وحید، ش ، «رصدخانه مراغه؛بناهای تاریخی آذربایجان(. »1910آبان سلماسی زاده، جواد )

 .131-123صص ،229
 ،در بیان اوصاف طبیعی و مزارات سمرقند، تهران ؛(. سمریه2303سمرقندی، ابوطاهر بن ابوسعید )

 چاپ ایرج افشار.
 .2 جچاپ محمد شفیع،  ،الهور، (. مطلع سعدین و مجمع بحرین2372دالرزاق )سمرقندی، عب

کنکاش در بقایای رصدخانه مراغه نخستین بنیاد (. »1931  بهار و تابستانشکاری نیری، جواد )
 ،2 شهای تاریخی ایران و اسالم، ، مجله پژوهش، «المللی علمی پژوهشی عصر ایلخانیبین
 .72-13 صص

تعیین عملکرد و طرح معماری واحدهای نجومی (. »1931پاییز و زمستان، )جواد شکاری نیری، 
 .92-239ص ص ،2، ش 1 س شناسی،مجله مطالعات باستان، «مکشوفه در رصدخانه مراغه

، «پژوهشی بر روزگار خواجه نصیرالدین طوسی و رصدخانه مراغه(. »1941اسفند شهابی، شهاب )
 .19-233ص ص ،23 شرسانی دانشگاهی،  مجله تحقیقات کتابداری و اطالع

 .2 جدارالنشر،  ،بیروت، (. وفیات االعیان و انباء الزمان2032صفدی، خلیل بن ایبک )
کتابخانه مجلس، شماره  ،(. رساله فی کیفیه االرصاد، تهران2203عرضی دمشقی، موید بن برمک )

 .IR10-35766مدرک: 
تابخانه ملی تبریز، مجموعه حاج محمد آقا نخجوانی، بیگ، نسخۀ خطی کتا(. زیج الغالغ بیگ )بی

 کتابخانه ملی تبریز. ،، تبریز3291ش 
 سازمان میراث فرهنگی ایران. ،(. ابزار و آالت رصدخانه مراغه، تهران2367غزنی، سرفراز )

کادمی بین(. »2033قاسم زاده، افتخار )  شناسی )رصدخانه مراغه(المللی علوم ستارهبنیاد نخستین آ
المللی بزرگداشت حکیم خواجه نصیرالدین طوسی، ، همایش بین«و خواجه نصیرالدین طوسی

 .2-6ص ص دانشگاه شهید بهشتی، ،تهران
 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. ،(. کتاب لب التواریخ، تهران2373قزوینی، یحیی بن عبدالطیف )
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الدین جمشید کاشانی های غیاثنامه ؛(. از سمرقند به کاشان2362الدین جمشید )کاشانی، غیاث
 چاپ محمد باقی. ،به پدرش، تهران

 ،تهران ، مجموعه مقاالت،(. یادنامه خواجه نصیرالدین طوسی2337)گروهی از نویسندگان 
 دانشگاه تهران.انتشارات 

شی دولت از آمدن سلجوقیان تا فروپا؛ (. تاریخ ایران کمبریج2362گروهی از نویسندگان )
 .2امیرکبیر، ج  ،بویل، ترجمۀ حسن انوشه، تهرانآوری جی.آ ایلخانان، گرد

ها، اسناد مجموعه مقاالت، یادداشت،جستارهای در میراث اسالمی (.2392) گروهی از نویسندگان
 ،و متون، دفتر سوم ویژه نامۀ مراغه پژوهی، به کوشش مسعود غالمیه، یوسف بیگ باباپور، تهران

 سفیر اردهال.
دانشنامه جهان تهران، ، «رصدخانه مراغه(. »1933رضا؛ رضوانی، پویان )گیاهی یزدی، حمید

 .01ج  اسالم،
نقش خواجه نصیرالدین طوسی در توسعه علم (. »2033محمدی، رمضان؛ خزائیلی، محمدباقر )

ص ص، 6، ش 2نشریه علمی علم و تمدن در اسالم، س « ریاضی و علم نجوم در جهان اسالم
239-19. 

مؤسسه مطالعات و تحقیقات  ،(. احوال و آثار نصیرالدین، تهران2363د تقی )مدرس رضوی، محم
 فرهنگی.

مجله جلوه، ، «خواجه نصیرالدین طوسی و رصدخانه مراغه(. »1901دی مدرسی زنجانی، محمد )
 .202-222 ص، ص26 ش

های رصدخانه مراغه در نجوم بررسی و تحلیل نوآوری»(. رساله 1931مظفری، سید محمد )
پژوهشگاه علوم انسانی تهران،، «ها(ها( و نجوم رصدی )ابزارها و آنالیز دادهاسباتی )تدوین زیجمح

 و مطالعات فرهنگی، گروه تاریخ علم.
(. تاریخ روضه الصفا فی سیره االنبیاء و الملوک و الخلفا، 2313میرخواند، محمد بن خاوندشاه )

 .2 جاساطیر،  ،تهران، تصحیح جمشید کیان فر
مجله دانشکده « ها در زمان قدیم و شرح رصد مراغهتأسیس رصدخانه(. »2332وانی، حسین )نخج

 .239-227 صص، 26ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، ش 
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 قصیده ،تهران دهقانی، سعید ترجمۀ ایران، در اسالمی عقالنی سنت(. 2313نصر، سید حسین )
 .سرا

علمی و انتشارات  ،اسالم، ترجمۀ احمد آرام، تهران (. علم و تمدن در2317)نصر، سید حسین 
 فرهنگی.

 مارهتا(. زیج ایلخانی، نسخۀ خطی کتابخانه بریتانیا، شنصیرالدین طوسی، محمد بن محمد )بی
ADD.7698. 

هنر و  ؛نشریه هنر و معماري ،«کشف مجموعه علمی رصدخانه مراغه(. »2327ورجاوند، پرویز )
 .2-22ص ص،212، ش 2327مردم، آبان 

 امیرکبیر. ،های رصدخانه مراغه، تهران(. کاوش2377) زیورجاوند، پرو
 .2 جچاپ سنگی بمبئی، ، هند،(. تاریخ وصاف2279وصاف الحضره، عبدالله بن فضل الله )

 ،تهران، التواریخ رشیدی، به کوشش بهمن کریمی(. جامع2331الله )همدانی، رشیدالدین فضل
 .2 جانتشارات اقبال، 
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