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  چكيده: 
  

) به نام ISIصفحه كه در يكي از معتبرترين مجلّات بين المللي تاريخ علم (با نماية  51اله اي مفصل در اخيراً در مق
Archive for History of Exact Science  :ناشر)Springer دد محمبه زيور طبع اراسته شده است، دكتر سي ،(

انجام نظامدار تحليل كامل رصدهاي نجومي  مظفّري، عضو هيئت علمي مركز تحقيقات نجوم و اخترفيزيك مراغه، به
اين در رصدخانة تاريخي مراغه پرداخته است. هجري قمري)  681توسط محيي الدين المغربي (درگذشته به سال يافته 

است كه نسخة منحصر به فردي از آن در  تلخيص المجسطيمقاله مبتني بر يكي از رساالت محيي الدين به نام 
محيي الدين در اين رساله شرح كاملي از رصدهاي خورشيد، ماه، سيارات انشگاه ليدن موجود است. كتابخانة مركزي د

اندازه گيري ارتفاع نصف النّهاري اجرام بيروني (زحل، مشتري و مرّيخ) و هشت ستارة درخشان به دست داده است. 
ي اندازه گيري تواليهاي زماني كه براي سماوي توسط ربع جداري رصدخانة مراغه انجام گرفته و محيي الدين برا

نياز بوده از يك ساعت آبي دقيق استفاده كرده بوده است. ميزان دقّت اندازه گيريهاي ارتفاع د محاسبات نجومي مور
 1/3دقيقة قوسي در مورد سيارات بيروني و  6/4دقيقة قوسي در مورد ستارگان،  2/6نصف النّهاري توسط وي به حدود 

در مورد خورشيد مي رسد كه همگي چشمگير هستند. اندازه گيري بازه هاي زماني توسط وي دقّت قابل  دقيقة قوسي
در همين مجلّه منتشر شده،  2018در مقالة ديگري از همين مولّف كه در ابتداي دقيقه را نشان مي دهد.  5توجه حدود 

با نظريات خورشيدي نيكوالس كوپرنيك و تيكو  دانشمند مسلمان در مقايسه 11به بررسي دقّت تئوريهاي خورشيدي 
براهه پرداخته شده و دقّت باالي تئوري خورشيدي محيي الدين المغربي در رصدخانة مراغه با حداكثر ميزان خطا در 

+ دقيقة قوسي (در ميانة زمستان) نشان داده 8(در ميانة تابستان) و  -5طول دايرة البروجي خورشيد در محدودة بين 
  است.  شده

   
  رصدخانة مراغه 

  
، نخستين رصدخانة نجومي (منطبق پنج سده پس از گسترش مطالعات و پژوهشهاي نجومي در قلمروي اسالميحدود 

با تعريف امروزين و رايج از اين نهاد علمي) با همت و پشتوانة علمي دانشمندان مسلمان و ايراني در مراغه پايه گذاري 
طوسي، نخستين مدير رصدخانه و متصدي امور اوقاف حكومت ايلخاني، اخترشناسان، خواجه نصيرالدين گرديد. 

ابزارسازان و راصدان برجستة مسلمان را از مناطق مختلف خاورميانة امروزين گرد آورد و رصدخانة مراغه را به مركزي 
ميالدي تا آن روزگار، تعليم و براي گردآوري دستاوردهاي اخترشناسي منجمان مسلمان در طي پنج سده از قرن هشتم 



، و مهمتر از همه بيشتر و ابعاد بزرگتراندازه گيري دقّت تنوع و جوان، ساخت ابزارهاي نجومي با  تربيت دانشوران
  براي تدوين تئوريهاي جديد كه در تطابق بيشتر با داده هاي تجربي باشد تبديل نمود. رصدهاي نوين 

ر رصدخانه كه نقش محوري در انجام رصدهاي جديد داشت محيي الدين از جمله همكاران خواجه نصير د  
طي، كتابدار رصدخانة مراغه، ومغربي بود. اطّالعات اندكي در خصوص زندگاني وي در دست است. بنا بر گزارش ابن الفُ

والدت وي  تاريخ و محلّبود. نام كامل وي ابوالشكر يحيي بن محمد بن ابي الشكر بن حميد التونسي المغربي 
فقه مالكي را در ديار خويش وي م. در مراغه درگذشته است. 1283ق./ ژوئن 682مشخص نيست. در ربيع االول 

محيي الدين در نگاه ابن الفوطي، به عنوان يكي از نزديكترين كساني كه مواد الزم براي آگاهي از روزگار وي آموخت. 
أوحد دهره في علم الهندسة واوقليدس ومعرفة الحساب، عالماً باإلرصاد ومعرفة «را در اختيارمان مي گذارد، چنين بوده: 
گروهي معدود از اخترشناسان در فعاليِتهاي رصدي از مهارت عملي برخوردار ». األبعاد وتقويم الكواكب والحكم الصائب

تاج األزياج كه در سوريه نوشته شد  بوده اند. برجستگي محيي الدين در اين شاخه از خالل آثار و عمدتاً از دو زيج وي،
و ادوار األانوار كه ثمرة فعاليتهاي وي در رصدخانة مراغه بود مشهود است، چنانكه ابن الفوطي نيز وي را با عنوان اصلي 

  مي خواند.» مهندس رصدي«
  زندگي محيي الدين را دستكم مي توان به سه دوره متمايز تقسيم نمود:  

  اسالمي تا زندگي در سوريه (حلب)الف/ از كودكي در غرب 
  ب/ روزگار خدمت ملك ناصر دوم در حلب

   ج/ روزگار بين سقوط ملك ناصر دوم تا رفتن به مراغه، رفتن به بغداد و بازگشت به مراغه
زندگي وي، اطّالعي در دست نيست؛ تنها از طريق ابن الفوطي مي دانيم كه وي مذهب مالكي  الفتقريباً از مرحله 

و به گفته ابن الفوطي در شهر خويش (كه هرچند ابن الفوطي از زادگاه وي نام نمي برد ولي وي را تونسي مي  داشته
  داند) فقه را بر مذهب مالك بن انس فراگرفته بود.

ملك ناصر يوسف بن العزيز «زندگي محيي الدين مي دانيم كه وي روزگاري را در حلب در خدمت سلطان  باز مرحله 
م.)، از سالطين 1260ق./658-م.1237ق./635يا  634، ملك ناصر دوم (»الملك الناصر يوسف بن ايوب الغازي بن

ق. در خدمت ملك ناصر دوم بوده است كه در همين دوره  635يا  634ايوبي گذرانيد. بنابراين وي پس از سال 
  . ، را نگاشته استألزياجتاج انخستين اثر نجومي يا به بيان بهتر نخستين اثر نجومي تاريخدار خود، 

است كه از سقوط ملك ناصر دوم آغاز مي  جمهمترين و در عين حال پربارترين دوران زندگي وي مرحله   
گردد. به گفته ابن الفوطي هنگامي كه دمشق به دست مغوالن فتح شد، محيي الدين به خدمت نصيرالدين طوسي در 

مي پردازد. ابوالفرج غريغوريوس ابن عبري كه با محيي الدين در  رصدخانه مراغه در مي آيد و به رصد و نگارش
-م.1268ق./666رصدخانه مراغه ديدار كرده است (با توجه به اينكه ابوالفرج در زمانهاي مختلف بين سالهاي 

م. در مراغه بوده و نيز با توجه به سال وفات محيي الدينْ زمان اين مالقات مي بايد بين 1286ق./685
م. بوده باشد)، شرح كاملي از نحوه سقوط ملك ناصر و گريز محيي الدين از مرگ به 1283ق./682-م.1268ق./666

شوال در خدمت او [= ملك ناصر] بودم كه امير مغول با پنجاه  24به روز «دست مغوالن از زبان خود او داده است: 
هالكو مرا «كه پايين بيايد. وي امتناع ورزيد و گفت: سپاهي در رسيد. ملك ناصر از خيمه بيرون شد بر او عرض كرد 

گسيل داشته و گفته اين روز براي ما روز جشن است و همه اميران را دعوت كرده، نزد ما حاضرند، پس تو، برادرت و 
پس ملك ناصر با بيست تن از نزديكانش سوار و به سوي هالكو رهسپار گشتند. » فرزندانت بدين منظور نزد ما درآييد.

همه جماعت حاضر آييد و از شما جز فرّاشان، خُرد بچگان، آشپزان و «از ساعتي بيست سوار ديگر بيامدند و بگفتند: 
خدمتكاران نمانَد. پس ما را به مكاني ژرف بين سنگهاي بلند بردند و از اسبان به زير كشيدند و هر يك از ايشان يكي 



شناسم و آگاه به حركات ستارگان و سخني دارم همانا مردي اختر«برآوردم كه:  از ما را مراقب بود. در اين هنگام فرياد
پس مرا بگرفتند و جدا ازيشان بنشاندند و همه آن جماعت بكشتند و از ايشان جز ». كه تنها با پادشاه زمين مي گويم

دو فرزند ملك ناصر رهايي نيافتند كه اسير گشتند. سپس سوار شدند و به خانه هاي ملك ناصر بازگشتند و باقي 
بكشتند. آنگاه امر را بر هالكو گفتند و من به خدمت خواجه در رصدخانه مراغه شدم و فرزندان ناصر به  جماعت را

  » خدمت هالكو درآمدند.
  

  رصدهاي محيي الدين در رصدخانة مراغه 
  

  رصدهاي محيي الدين را مي توان به سه گروه متمايز تقسيم كرد:
 شيد، ماه، سيارات بيروني و هشت ستاره درخشان)گذر نصف النهاري اجرام سماوي (مشتمل بر خور -1
  رصدهاي سه مهگرفت -2
 از صورت فلكي اسد) ارصدهاي نزديكي يا اجتماع سيارات بيروني به ستارة قلب األسد (ستارة آلف -3

  
كه هشت مورد از آنها  ميالدي انجام يافتند 1265تا  1264يزدگردي/ 634تا  633رصدهاي خورشيدي در سالهاي 

محيي الدين ارتفاع نصف النهاري خورشيد . به دقّت تشريح شده است تلخيص المجسطيحيي الدين در رسالة توسط م
(يعني ارتفاع خورشيد در حالت عبور از نصف النّهار مراغه) را اندازه گيري كرد. اين كميت به طول دايره البروجي 

بات خورشيدي به كار مي رفت. محيي الدين با خورشيد تبديل مي شد كه اين به عنوان كميت پايه براي محاس
ميالدي،  1264رصدهاي ارتفاع خورشيد در سه روز متوالي در حدود زمان وقوع انقالب تابستاني و زمستاني در سال 

درجه  23را  ،ميل دايرة البروج، يعني مقدار انحراف استواي سماوي از صفحة مداري زمين به دور خورشيد (دايرة البروج)
خطاي اندازه گيري . كه فقط حدود دو دقيقة قوسي از مقدار حقيقي در آن روزگار كمتر است به دست آورددقيقه  30و 

ارتفاع خورشيد در دوره هاي سه روزه ياد شده فقط حدود يك دقيقة قوسي بوده است. دو رصد خورشيدي ديگر به 
. خطا در زمان ميالدي مربوط است 1265اري سال ميالدي و اعتدال به 1264تعيين زمان وقوع اعتدال پاييزي سال 

چهار . ساعت است -1+ ساعت و در زمان تعيين شده براي اعتدال بهاري حدود 2تعيين شده براي اعتدال پاييزي فقط 
تعيين عناصر مداري خورشيد در الگوي خارج مركز، يعني خارج مركز، طول دايرة البروجي نقطة اوج  دررصد باقيمانده 

مقدار متوسط حركت روزانة خورشيد و طول ميانگين دايرة البروجي خورشيد در مبدأ زماني زيجهاي مراغه ي، خورشيد
با اتكّا به + دقيقة قوسي است. 4استفاده شده اند. ميزان دقّت ارتفاع نصف النّهاري خورشيد در شش رصد اخير حدود 

، به نحوي دي برساخته در ادوار ميانة اسالمي را بنياد گزارداين رصدها، محيي الدين يكي از دقيقترين تئوريهاي خورشي
+ دقيقة قوسي (در 8(در ميانة تابستان) و  -5از محدودة بين در طول دايرة البروجي خورشيد كه حداكثر ميزان خطا 

   .ميانة زمستان) تجاوز نمي كند
  
آن با دقّت نظرّيات خورشيدي كوپرنيك و  تئوري خورشيدي توسط دانشمندان مسلمان و مقايسة 11براي تعيين دقّت {

  تيكو براهه به مقالة زير رجوع كنيد: 
Mozaffari, S. Mohammad, 2018, "An analysis of medieval solar theories", Archive for 
History of Exact Sciences, 72, pp. 191–243. 

  در پيوند زير:
{https://link.springer.com/article/10.1007/s00407-018-0207-1 



  
 1262مارس  7يزدگردي/ 631ارديبهشت  28سه مهگرفت رصد شده توسط محيي الدين به تاريخهاي 

ميالدي باز مي گردد.  1274ژانويه  643/24فروردين  18ميالدي و  1270آوريل  7يزدگردي/ 639ميالدي، يكم تير 
دقيقه تجاوز نمي  5) اين رصدها را با خطاهايي كه حداكثر مقدار آن از maximum eclipseوي زمان بيشينه گرفت (

نخستين گرفت از نوع كامل بود و دو خسوف ديگر از نوع ناقص بود كه محيي الدين مقدار گرفت انها كند تعيين كرد. 
ميالدي (مقدار محاسبه شده  1270) براي خسوف سال 83/0(=  6/5اسبه كرده بوده است: را با دقتي شايان توجه مح

. محيي )77/0ميالدي (مقدار امروزين:  1274) براي خسوف سال 80/0(=  5/4) و 82/0بر اساس تئوريهاي امروزين: 
الگوي قمري بطلميوس به  الدين داده هاي رصدي اين مهگرفتها را براي محاسبة پارامترهاي ساختاري و حركتي در

  كار برد. 
رصدهاي سياره اي محيي الدين به سه رصد هر سيارة بيروني در هنگام عبور نصف النّهاري آنها بر فراز مراغه 
مربوط است. طول و عرض دايرة البروجي سياره از مختصات افقي (بيشينه ارتفاع نصف النهاري) و زمان گذر نصف 

و سپس داده هاي مستخرج در طي يك فرآيند طوالني محاسباتي براي تعيين عناصر مداري  النّهاري محاسبه مي شد
در الگوي سياره اي بطلميوس به كار مي رفت. محيي الدين بر اين اساس دو مقدار جديد براي خروج از مركز زحل و 

سال پيش  1100لميوسي براي حدود مشتري محاسبه كرد كه با توجه به تغيير مقدار اين پارامترها نسبت به مقادير بط
از آن، برتري نجوم رصدي وي را بر ديگر زيجهاي روزگار وي كه قريب به اتفاق بر پارامترهاي بطلميوسي متكّي بودند 

وي همچنين شرح كامل رصد نزديكي سيارات بيروني به ستارة قلب األسد را به دست مي دهد (دو نشان مي دهد. 
راي مشتري و يك رصد براي مريخ) كه بر اساس آنها اندازة فلك تدوير اين سيارات را كه رصد براي زحل، يك رصد ب

  نشاندهندة نسبت شعاع مداري زمين به شعاع مدارات اين سيارات است محاسبه نمود. 
دقيقة  1/3ميزان خطاي ميانگين در رصدهاي ارتفاع نصف النهاري توسط محيي الدين در مورد خورشيد حدود 

دقيقة قوسي است. اندازه  2/6دقيقة قوسي و در مورد هشت ستارة ثابت حدود  6/4در مورد سيارات بيروني حدود  قوسي،
فارسي) با دقّتي » پنگان«، معرّب »منكام/بنكام(«گيري زمان وقوع اجرام سماوي توسط ساعت آبي رصدخانة مراغه 

  دقيقة قوسي صورت گرفته بود.   5حدود 
اندازه گيري ارتفاع اجرام سماوي با ربع جداري رصدخانة مراغه ه كح اشاره مي كند محيي الدين به وضو

ابزار ياد شده از جنس شرح مي دهد،  في كيفية األرصادمحقّق شده بوده است. آنگونه كه مويد الدين العرضي در رسالة 
 حدودذراع (هر ذراع  5با شعاع مس با ابعاد عرض: سه انگشت و ضخامت: يك انگشت بود كه در مركز يك ربع چوبي 

دقيقه تقسيم  60درجه و هر درجه به  90محيط ربع به نصب شده بوده است. و عرض ربع ذراع ) است سانتي متر 5/66
شده بوده است. يك محاسبة ساده نشان مي دهد كه هر دقيقة قوسي طولي معادل حدود يك ميلي متر داشته است. 

ار دلبسته بود كه شعري در ستايش آن سروده بود: أنا ربع دائرة الفلك/طوبي لمن مثلي محيي الدين آنچنان به اين ابز
ويقيناً دون شك/ . اين شعر به خطّ مجدالدين ابو محمد الحسن بن ابراهيم بن يوسف ملك/بي تدرك األوقات حقّاً

  البعلبكي بر روي ربع نقش بسته بود. 
  

  ن به منبع زير رجوع كنيد: براي مطالعة شرح كامل رصدهاي محيي الدي
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