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  مطالعات تاريخ اسالم
  1389 تابستان  /5 ي   شماره/دومسال 

  
  )م1388 -1421/ ق.ه 790-824(كاشاني  جمشيد الدين غياث جايگاه

  سمرقند علمي مكتب در
  

  1علي بحراني پور
  
  
  
  
  
  

 مكتب علمي سمرقند حاصل تكامل مكاتب علمي بغداد، مراغه و تبريز بود كه در :چكيده
يكي از دانشمندان فعال در اين محفل . شكوفا گشت) ق.  ه812 -854(روزگار الغ بيگ گوركاني

غياث الدين جمشيد بن مسعود كاشاني بود كه براي تاسيس رصدخانه سمرقند و فعاليت در آن، 
برخي تحقيقات، نقش و تأثير وي را در مكتب علمي سـمرقند تا اين حد . به سمرقند دعوت شد

ز آثار غياث الدين بر مي آيد، وي بيش از اين نيز در مكتب علمي اند؛ اما چنان كه اارزيابي كرده
نوشته حاضر بر آن است تا . و دست آوردهايي داشته است) ق. ه816 -832(سمرقند فعال بوده 
 تحليلي به اين پرسش پاسخ دهد كه غياث الدين جمشيد كاشاني چه جايگاه -با روش توصيفي

ي تحقيق يژه در علم نجوم و حساب، داشته است؟ فرضيهو تأثيري در مكتب علمي سمرقند، به و
، علم )اعشاركسري(آن است كه وي هم به كمك ابداعات وسيع خود در علومي چون حساب

ي زيج الغ بيگي ي سمرقند و استخراج كنندهو هندسه، طراح اصلي رصدخانه) مكانيك(الحيل
 را در رصدخانه و مكتب علمي بود؛ و حتي بيش از آن، نوعي سياست گذاري و مديريت علمي

  .سمرقند اعمال كرد
 غياث الدين جمشيد كاشاني، تاريخ علوم اسالمي، سمرقند، الغ بيگ، :كليدي يها واژه
  ي سمرقندرصدخانه

  سمرقند علمي مكتب تكوين تاريخي يها زمينه:مقدمه
 بدين .ستبراي سازماندهي تحقيق، موضوع از زواياي مختلف تاريخي و علمي مطالعه شده ا

_________________________________________________ 

  bahranipour@hotmail.com     يار گروه تاريخ دانشگاه شهيد چمران اهوازاستاد  1
  13/6/89:  تاريخ تأييد12/4/89: تاريخ دريافت
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منظور ابتدا در مقدمه در راستاي شناسايي بستر تاريخي تكوين مكتب سمرقند كوشيده شده، و 
سپس، مهاجرت دانشمندان به سمرقند و تشكل آنان در قالب قشري از نخبگان از عهد امير 

 مشخص تيمور تا الغ بيگ، مورد بررسي قرار گرفته است، تا روند تكوين مكتب علمي سمرقند،
؛ به منظور آنكه در اين ميان جايگاه علمي و مديريتي كاشاني در تأسيس رصد خانه و شود

 ي مكتب علمي سمرقند تبيين گردد، دو شاخص به عنوان تأثيرهاي وي در مكتب سمرقنديشكوفا
صرف نظر از نقش وي در تأسيس رصدخانه و مكتب علمي سمرقند، : در نظر گرفته شده است

او در نجوم و علوم  اي رشته يت وي، و ديگر، مطالعات و تحقيقات بينكي، بعد مديريتي شخصي
گرايي و  شاخص سوم عمل. و كمال مكتب سمرقند شدييرياضي، منجر به تكوين، شكوفا

 پردازي صرف بود، كهگرايي كاشاني در طراحي و تجهيز رصدخانه و پرهيز از نظريهتجربه
  .دخانه و ابزارهايش، نشان دادخود را در قالب نظارت بر طراحي و ساخت رص

 علوم يوناني، هندي، سرياني، ي اسالمي از آغاز نهضت ترجمهيتاريخ علم در ايران دوره
پهلوي و غيره، به زبان عربي، از زمان خلفاي عباسي، هارون الرشيد و مأمون، سيري رو به رشد 

ها ي معتبري چون نظاميهپيمود تا آنجا كه در روزگار سلجوقيان به تأسيس مراكز علمرا مي
هاي در الموت كتابخانه. توسط خواجه نظام الملك طوسي وزير ملكشاه سلجوقي منجر شد

. اي وجود داشته است كه ذات الحلق آن بر زمين تثبيت شده بودغني و طبق شواهدي رصدخانه
د؛ ميراثي كه  اوايل ايلخانان منتقل كريبسياري از اين ميراث را خواجه نصير الدين به مراغه

 مغوالن، گرچه در آغاز موجب يحمله ). 59-58 ،1334 صاييلي،( عهد اولجايتو دوام داشتتا
آسيب ديدن مظاهر زندگي شهري شد، اما به همت بزرگاني چون خواجه نصير الدين طوسي، 

 مراغه، و به كوشش خواجه رشيدالدين يمشاور مسلمان هالكوخان، مركز علمي و رصدخانه
 يمجموعه ،)سلطان محمد خدابنده( همداني صاحب ديوان و وزير غازان خان و الجايتو فضل اهللا

 تأثير اي در شنب غازاني در تبريز، برپا شد، كه تا حدي تحتعلمي ربع رشيدي و نيز رصدخانه
اند كه ابزارهايي ، همچنين، گفته)1340-1341، 2، 1373رشيد الدين، (  مراغه بوديرصدخانه
در روزگار غازان خان ابداع )  شمسيياحتماًال نوعي وسيله شبيه منظومه( آسمانييچون كره
نامه ربع رشيدي ابعاد فعاليت و وسعت اين مركز و توجه وقف). 13، 1334مينوي، (شده بود 

دهي و نامه سازمانكه در اين وقفچنان. دهدمؤسسين آن به رفاه طالب را به دقت نشان مي
دقيق مربوط به موقوفات مذكور، مراكز خدماتي و رفاهي وابسته به آن، انواع قوانين و قواعد 

 تحصيلي تابستانه، مبالغ مواجب مدرسان، طالب و كاركنان، هزينه و يهامواد درسي، دوره
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 و هاي تخصصيها، كتابخانه تجهيز و نگهداري غرفهيها غذايي هر يك، قواعد و هزينهيجيره
 عدد هاي روشنايي هر بخش از ربع رشيدي، به دقت و باسوخت چراغحتي مقدار آب مصرفي و 

-130، 1356رشيد الدين، (و رقم و با ذكر شرح وظايف هر يك از كاركنان آنجا آمده است 
  ).215-204 و 199-202، 197، 193، 188، 183، 177، 173، 171، 166-167، 150، 131

  زيادي به علم، هنر و عرفاني، عالقهگشايي مشهور بودتيمور، گرچه در تاريخ به جهان
اما از آنجا كه او . داداي ميداشت و بدين سبب به صاحبان علم، هنر و عرفان، اهميت ويژه

كرد، فرهيختگانش مند به شكوفايي هرچه بيشتر سمرقند بود، هر سرزميني كه فتح ميعالقه
ترتيب، سمرقند به كانون علمي و بدين . فرستادرا، چه به رغبت و چه  به زور، به سمرقند مي

در ). c ،578 505 ي خطي شمارهيبن سراج الدين قاسم، نسخه(فرهنگي شكوفايي تبديل شد 
 و تجمع اين دانشمندان در شرق ايران. واقع، تيمور عالمي را خراب كرد تا ماوراءالنهر را آباد كند

برداري صت چنداني براي بهرهماوراءالنهر، هرچند در زمان تيمور صورت گرفت، اما خود فر
اين منبع عظيم علم و معرفت، پس از مرگ تيمور، به دست . از اين منابع عظيم به دست نياورد

آنان نيز، به ويژه شاهرخ، الغ بيگ، بايسنقر و سلطان حسين بايقرا، از اين . جانشينان او افتاد
 ان گفت كه در آن دوره، سمرقند ازتوبنابراين، مي. برداري را كردندظرفيت آماده، نهايت بهره

 نظر علمي با قدرتمندترين مراكز علمي دنيا قابل مقايسه بود و از هر علم، دانش، هنر و فني كه
  . در دنياي آن روز موجود بود، دانشمندي نامور در ماوراءالنهر حضور داشت

، كردندنمي حث استفاده درس و بيتيمور و جانشينان او از اين دانشمندان و علما تنها در زمينه
 يبه ويژه، اين مطلب در دوره. شمردندبلكه آنان را از مشاوران و مالزمان نزديك خود نيز مي

بدين ترتيب، تجمع علمي دانشمندان و علما و هنرمندان در . جانشينان تيمور به اوج خود رسيد
  شرق ايران و ماوراءالنهريتوان يكي از عوامل بسيار مهم تجديد حيات فرهنگماوراءالنهر را مي

هاي كه پيشتر اشاره شد، پس از زوال قدرت الوسهمچنان). 95-96 ،1383گلجان ،(دانست 
هاي تيمور دوباره وحدت و امنيتي در خراسان و هاي مركزي آسيا، يورشمغول در دشت

 روند در اين.  رشد اقتصادي و فرهنگي منطقه را فراهم آورديماورالنهر احيا كرد كه زمينه
اي فراوان داشت؛ به شاهرخ نيز به دانشمندان و علما عالقه. روزگار سلطان شاهرخ تثبيت شد

  . همين سبب علم و هنر در روزگار حكومت او رواجي فراوان يافت
 سلطان شاهرخ يگانه به روزگار تراغاي محمد، مشهور به الغ بيگ، يكي از فرزندان پنج

وي در . ي علمي به اوج خود رسيديوند تثبيت قدرت و شكوفا، ر)ق.  ه807 -850(تيموري 
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/ ق .ه 812شد؛ اما در سال زمان پدر همواره از امور دربار و كشورداري دور نگه داشته مي
زادگان كمابيش مستقل در سمرقند بود و گرچه سكه به نام پدر عنوان يكي از شاهبه.  م1409

اين امر به دليل . شداز خوانين خاندان چنگيز صادر ميهاي او به نام يكي كرد، فرمانضرب مي
 )به معني داماد (" گوركان"وابستگي سببي با خاندان چنگيزي بود؛ از اين رو، او ملقب به لقب 

شخصيت وي در ميان نوادگان تيمور شباهت بسياري به شخصيت تيمور داشت؛ از . شده بود
از عرف مرتبط با زندگي شهرنشيني مورد اين نظر كه گرچه رسوم قبايلي چنگيز را بيش 

داد، اما همانند نياي خود به علوم و هنر توجه خاصي داشت و به گردآوردن توجه قرار مي
 به). 115-114، 1378رويمر، (گماشت دانشمندان ملل گوناگون در دربار خود همت مي

-824(روف شد الغ بيگ معياي بنا گشت كه به رصدخانهدستور او در سمرقند رصدخانه
غياث الدين جمشيد . ، كه آثار به جاي مانده از آن هنوز در سمرقند موجود است)ق.ه 841

 رياضيات و نجوم در زمان خود بودند، يكاشاني و مال علي قوشچي، كه از دانشمندان برجسته
غ  او زيجي ترتيب دادند كه به زيج سلطاني يا زيج اليبنا به دستور الغ بيگ براي رصدخانه

 آن، يشكل ساختمان رصدخانه، اندازه و ابعاد آن، تركيبات و اساس اوليه. بيگي معروف شد
 ستارگان در آن زمان به دست آمد، موجب شد كه اين يهمچنين نتايجي كه از مشاهده

  ).98-97گلجان ،همان، (رصدخانه در رديف يكي از آثار عظيم آن عصر به شمار آيد 
ي، يكي از عوامل پيشرفت و رشد فرهنگي شرق ايران و  غياث الدين جمشيد كاشان

 يغياث الدين جمشيد كاشاني در رصدخانه. شودماوراءالنهر در قرن نهم هجري محسوب مي
او كه اندكي .  مراغه داشتيسمرقند، نقشي همچون خواجه نصيرالدين طوسي در رصدخانه

 سمرقند زيج يرده بود، در رصدخانهپيشتر زيج خاقاني را بر اساس زيج ايلخاني طوسي تدوين ك
كاشاني پس از پيوستن به گروه علمي سمرقند، به . جديدي به نام زيج گوركاني تنظيم كرد

دعوت الغ بيگ، مطالعات نجومي وسيعي را به كمك دانشمندان ديگر، در تنظيم زيج جديدي 
ن، پس از مراغه و سازي در ايرارصدخانه. بيگي معروف گرديدبه عمل آورد كه به زيج الغ

فراهم آورد، اين درست هنگامي ) استانبول عثماني( نهايي خود را در قسطنطنيهيسمرقند، حلقه
 رنسانس علمي آغاز شده بود و دانشمندان غربي از معارف شرقي در يبود كه در اروپا نيز دوره

 ير زمينهخصوص دانشمندان عصر تيموري، دهاي مسلمانان بهستاره شناسي، و از آگاهي
شدند مند ميسازي، مانند ديگر وجوه علوم شرقي، بهرهساختن آالت نجومي و مباني رصدخانه

  ). 112 -116همان، (
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  سمرقند علمي مكتب تأسيس در سمرقند به مهاجر دانشمندان ديگر و كاشاني نقش
  )  بيگ الغ تا اميرتيمور روزگار(

اما .  دانشمندان مورد عالقه و احترام بودند،)ق.ه 736 -807(در زمان امير تيمور گوركاني 
كه شمس الدين جرزي از آناتولي، چنان. شدندچه به رضا يا به اجبار، به سمرقند فراخوانده مي

مير سيد شريف جرجاني از فارس، سعدالدين تفتازاني از خوارزم از دربار جاني بيك خان 
 يدعوت شدند، تا با يكديگر به مناظرهبه سمرقند ) 578بن سراج الدين قاسم، همان، (قرباني

از دانشمندان مشهور ديگري كه در شهر سمرقند گرد آمده بودند، . علمي و مذهبي بپردازند
توان به معين الدين كاشاني، شرف الدين علي يزدي، نظام الدين شامي، شهاب الدين عبداهللا مي

اه، استاد قوام الدين شيرازي، استاد خوافي، معروف به حافظ ابرو، معين الدين نطنزي، ابن عربش
الغازي سمرقندي، (جعفر تبريزي، خواجه شهاب الدين عبداهللا مرواريد وديگران، اشاره كرد 

  ). 325م، 1900
از اين گذشته، همواره دانشمنداني در اردوي تيمور حضور داشتند، كه از آن جمله منجماني 

 پرسيديمي سعد و نحس ساعات را از آنان ميبودند كه امير تيمور پيش از اجراي هرگونه تصم
صنف ديگري از دانشمندان مالزم تيمور، طبيبان بودند، كه همگي زير ). 119، 1363شامي، (

  ).464، 2، 1336يزدي، (نظر موالنا فضل اهللا تبريزي به فعاليت مشغول بودند
 در عصر هرات. آرامش روزگار شاهرخ، مجال بيشتري براي حمايت از دانشمندان داد

ترين مركز علمي قلمرو تيموريان بود و تعداد بسياري از دانشمندان را در شاهرخ پايتخت و مهم
شمس الدين كاشفي، نظام الدين داود، زين الدين توسي، : اندخود جاي داده بود، كه از آن جمله

دين اصيل الدين واعظ، ابويوسف سمرقندي، شمس الدين محمد اسد، محمد سياووش، جمال ال
عطااهللا، فتح اهللا تبريزي، نعمت اهللا سمرقندي، سيف الدين احمد تفتازاني، كمال الدين مسعود 

بيشتر اين افراد در هرات مجلس و محضري داشتند كه صدها . شرواني و سيد ابراهيم قمر
نظامي  (]1[.شمار هرات را پر رونق نموده بودطالب علم را به هرات كشانده و مدارس بي

باري، رواج علم تا بدان پايه رسيده بود كه سيد قاسم انوار از ) 69 و 4 – 5، 1371 باخرزي،
واعظ كاشفي، (گذراندها روزگار مياي كه به وي به ارث رسيده بود، سالفروش كتابخانه

. كارگزاران و درباريان شاهرخ نيز از لحاظ علمي در سطح بااليي قرار داشتند). 421، 2، 1365
ه نعيم الدين نعمت اهللا قهستاني مستوفي الممالك، دوست سلطان شاهرخ، از كه خواجچنان

  ). 375، 3، 1339مير، خواند( علوم استيفا و سياق بوده است ياستادان برجسته
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در روزگار الغ بيگ نيز، كه بر ميراث علمي شكوفاي دربار نياي خود امير تيمور گوركاني 
 علوم، به ويژه نجوم و رياضيات، رونق بسيار يافت ؛ در سمرقند سلطه يافته بود، حمايت از

كه با كمك دو منجم مشهور روزگار، به چنانآن. كه خود رياضيداني مشهور بودچندان
 رومي و غياث الدين جمشيد كاشاني، براي نوشتن زيجي به رصد ستارگان يهاي قاضي زادهنام

م كار زيج وفات يافتند، خود زيج را پرداخت و با وجود آنكه آن دو دانشمند پيش از اتما
م 1900؛ سمرقندي،640بن سراج الدين قاسم، همان، ( ناميد "زيج سلطاني"را تكميل نمود و آن

 آن، محفل رياضيدانان و منجمان برجسته اي چون موالنا معين يسمرقند و رصدخانه ). 326،
لم نجوم و هيئت چنان رشد هاي گوناگون عگرايش. الدين كاشاني و عالء الدين قوشچي بود

اند قوشچي منجم، قتل الغ بيگ به دست پسرش عبدللّطيف ميرزا را كرده بود كه گفته
در مدارس، دانشمندان بزرگ به تدريس مي ). 312، 1372حلبي، ( گويي كرده بودپيش

كه يافتند؛ چنانآنان حضور مي) كالس(پرداختند و طالب و حتي دانشمندان جوانتر در مدرس
 كه ؛ چندان)14، 1، 1395طاشكبري زاده، (يافت الغ بيگ در محضر كاشاني حضور مي

نويسد كه در آن روزهاي  دوم مشهور خود به پدر، مييكاشاني در هنگام نگارش نامه
طراحي و پي افكندن رصدخانه، پانصد تن از خواص و عوام  دربار الغ بيگ گرد آمده بودند، 

اند؛ خاصه آنكه در سمرقند  منجمان در ميان ايشان اندك نبودهكه بي گمان رياضيدانان و 
اي به نام  مدعييكه وي دربارهتوانست دعوي نجوم و رياضيات داشته باشد؛ چنانهركسي نمي

 امثال آن كسان شصت و هفتاد هستند و ايشان را به حساب«نويسد كه موالنا بدرالدين، مي
ن ده دوازده سال است كه مردم اين شهر به اين فن مشغول آورند؛ چه اكنودانان در نميرياضي
       ).70 و 68 ،1375 كاشاني،(» جد در كارنداند و بهشده

  سمرقند علمي مكتب در كاشاني جمشيد الدين غياث علمي و مديريتي جايگاه
ر  مشهو"بطلميوس ثاني" و "الكاشي"غياث الدين جمشيد بن مسعود كاشاني، كه با القابي چون 

پدرش، مسعود بن محمود . ق در كاشان متولد گرديد.ه 790، در سال )371، 1365قرباني،(بود 
، غياث ايچنين زمينه. آمدشمار ميطبيب كاشاني، مردي دانشمند و از اطباي نامدار كاشان به

وي، مقدمات علوم را نزد پدر آموخت و به . مند نمودالدين را از كودكي به دانش عالقه
هاي نوجواني غياث سال. در علوم طبيعي، و به ويژه در رياضي و نجوم، مهارت يافتسرعت 

الدين به مطالعه در علم حساب، قوانين هندسه و نجوم گذشت و با پشتكار فراواني كه داشت، 
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كه توانست تمامي جدول هاي زيج گشت، چنان اين علوم بر او آشكار مييمسائل پيچيده
خواجه نصيرالدين طوسي استخراج شده بود، دوباره استخراج و تصحيح ايلخاني را، كه توسط 

  ثبت نمودزيج الخاقاني در تكميل زيج ايلخانيها را در كتابي به نام وي، حاصل اين تالش. كند
  ).11، 1366كاشاني، (

وي در بازار كاشان . غياث الدين جمشيد كاشاني به زودي در كاشان شهرت بسيار يافت
 پرداخت وت كه در آن به مطالعه و فروش ابزار آالت نجومي و زيج مياي داشحجره

 عمده شهرت غياث الدين در كاشان، به دليل ]2[.منجمان، آنجا را محفل خود ساخته بودند
 جمادي 15ق و .ه 809 ذي الحجه 12هايي بود كه در بيني خسوفهاي ستارگان و پيشرصد
مختصر ها و كتاب هايي چون تحقيقات خود را در رساله يوي نتيجه. ق روي داد.ه 808الثاني 

 ي نگاشت و آنها را به اميرزاده اسكندر سلطان، نوادهشرح آالت رصد ي و رسالهدر علم هيئت
و در دربار )ق .ه 813( تيمور و فرزند عمر شيخ، كه حاكم فارس و عراق عجم بود،  تقديم نمود

  ). 177، 1375؛ ميرجعفري، 9كاشاني، همان، (وي شهرت و محبوبيت يافت
روزگار حيات غياث الدين مقارن حكومت سالطين فرهنگ دوستي همچون شاهرخ در 

اين . هرات، و فرزندش الغ بيگ در سمرقند، و اسكندر سلطان در شيراز و عراق عجم، بود
روايان خود اهل علم و هنر بودند و در مراكزي چون كتابخانه و فرهنگستان هرات، فرمان
 سمرقند و مدارس شيراز، به گرد هم آوردن دانشمندان و ارباب هنر همت يدخانهرص
آمد و علماي شمار ميكاشان در آن روزگار از مراكز علمي و هنري ايران به. گماشتندمي

  . بسياري را در خود جاي داده بود
آن را غياث الدين جمشيد كاشاني، در چنين فضايي به تصحيح و استخراج زيج پرداخت و 

، گرد آورد و به الغ بيگ، كه خود از زيج الخاقاني در تكميل زيج ايلخانيدر كتابي تحت عنوان 
اين امر، به . و مورد توجه الغ بيگ قرارگرفت)ق .ه 816(دانشمندان علم نجوم بود، هديه كرد 

 برآن  رومي، كه از منجمان دربار الغ بيگ بود، الغ بيگ رايهاي قاضي زاده تشويقيعالوه
  .داشت كه غياث الدين جمشيد را به سمرقند دعوت نمايد

 يق به سمرقند رفت تا الغ بيگ را در تأسيس رصدخانه.ه 816غياث الدين در سال 
 وي خطاب به پدرش برمي آيد، از آغاز يهاكه از نامهسمرقند ياري و راهنمايي كند؛ چنان

دان ديگر دربار به اثبات رساند و مورد احترام بيگ، برتري خود را بر دانشمنورود به دربار الغ
 رومي، جالل الدين يآنان قرارگرفت و در كنار منجماني چون الغ بيگ، موالنا قاضي زاده
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اسطرالبي، و نيز با همكاري شاگردانش از جمله موالنا عالءالدين قوشچي و همچنين موالنا 
-10كاشاني، همان، ( رصدخانه پرداختمنظور برپاييمعين الدين كاشي، به تحقيقات اوليه به

 ي سمرقند تأسيس شد، و نتيجهيق، رصدخانه.ه 823در سال ).  72، 1380؛ بحراني پور،11
) مكتب سمرقند ("مكتب الغ بيگ"آن پيدايش مكتبي در علوم نجوم بود كه تحت عنوان 

اني، يكي از در اين مكتب علمي، غياث الدين جمشيد كاش).  28-27بايمت اف، (مشهور گشت 
 سمرقند، افكار يكه از آغاز تأسيس رصدخانهاصلي ترين و شايد اساسي ترين اركان بود؛ چنان

 بناي يزيرا غياث الدين، حتي نقشه.  اين مركز داشتي آيندهيهاوي نقشي اساسي در برنامه
ابراهيم صفار ابزار استاد اسماعيل بنا اين بنا را برپا نمود و استاد . رصدخانه را ترسيم نموده بود

 غياث الدين جمشيد كاشاني، ساخته يهاآالت نجومي مورد نياز آن را، طبق نظر و توصيه
  . از آغاز افتتاح آنجا نيز، وي مديريت رصدخانه را به عهده گرفت). 1375،82كاشاني، (بود

 غياث الدين در حين انجام تحقيقات در رصدخانه، شاگرداني چون موالنا علي قوشچي و
اند، كه برخي از محققان نگاشتهموالنا معين الدين، چنان. دادمعين الدين كاشي را آموزش مي

 غياث الدين بود و به عنوان دستيار، به همراه وي از كاشان به سمرقند كوچ كرده يخواهرزاده
اما   ؛)11-10همان،(معين الدين خط زيبايي داشت و برخي از آثار استادش را تحرير نمود . بود

رفت، كه پس از درگذشت استاد، شمار ميترين شاگرد غياث الدين بهمال علي قوشچي بزرگ
غياث الدين كاشاني، در علوم ديني، .  تحقيقات را به عهده گرفتي رصدخانه و ادامهياداره

همچون تفسير قرآن، نيز صاحب نظر و مدرس بود و علي بن حسن زواري از شاگردان نامدار 
  ).307، 1341سپهرم، (شدميوي محسوب 

شماري، در مكتب سمرقند تحولي به وجود غياث الدين كاشاني در رياضيات، نجوم و گاه
 براي اولين بار كسرهاي اعشاري را ]3[وي با اقتباس از اعداد اعشاري شصت گانيِ چيني،. آورد

مكتب هندي "وي در اين راه از رياضيات . ابداع نمود و تحولي در علم حساب پديد آورد
 محيط ياما در كل، وي را، به ويژه در محاسبه.  نيز بهره برد و حتي بر آن اثر گذاشت"سِنگه

 362-442(و ابوريحان بيروني )ق .ه 228-328(و قطر دايره، بايد از پيروان ابوالوفاي بوزجاني 
؛ آيت 29، بايمت اف(بزرگاني چون شيخ بهايي نيز تحقيقات وي را ادامه دادند . دانست)ق .ه

  ).  105 ،1380اللهي،
  سالگي در42ق در سن .ه 832 رمضان 19غياث الدين جمشيد كاشاني سرانجام در 

به اعتقاد برخي مورخان، مرگ زود . جا به خاك سپرده شدسمرقند در گذشت و در همان
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 پنهاني الغ بيگ نسبت به وي، كه بر ينمايد؛ به ويژه كه از كينههنگام وي مشكوك مي
-365قرباني، همان، (الف ساير درباريان اعتنايي به تشريفات درباري نداشت، ياد كرده اند خ

 رومي و  علي بن محمد قوشچي در تكميل زيج الغ يپس از او، به ترتيب، قاضي زاده ).370
ترين و بي نقص ترين شان كاملكه به اقرار معاصرانبيگي كوشيدند و آن را به پايان رساندند، 

و به نوعي،  )315، 2، 1978؛ القنوجي، 98و14، 1طاشكبري زاده، همان، (مان خود بودزيج ز
  .راه وي را ادامه دادند

هايي براي محاسبات نجومي و به عنوان جدول( بر اهل فن پوشيده نيست كه اهميت زيج
ود، ، ب)طالع بيني( در امور شرعي، از قبيل شناخت اوقات شرعي، و نيز در علم احكام) تقويمي

 هاي عامه اهميت بسياراز حيث كاربرد در تصميم گيريكه صرف نظر از خرافه بودنش،
  ).315القنوجي، همان، ( داشت

  سمرقند اي كاشاني و تأثير آنها در طراحي رصدخانه و غناي مكتب علميمطالعات بين رشته
 تبحر داشت و كاشاني برخالف منجمان پيشين، عالوه بر نجوم، در علوم ديگر، خاصه رياضي،

بنابراين، از زواياي مختلفي به رصدخانه و مكتب علمي . صاحب كشفيات و ابداعاتي بود
از غياث الدين جمشيد آثار بسياري برجاست كه ابداعات وي را دربر . نگريستسمرقند مي

. دارند،و بسياري از آنها در طراحي رصدخانه و غنا بخشيدن به مكتب علمي سمرقند مؤثر افتاد
ر زير، هر يك با مختصري از محتواي آن معرفي شده است تا سهم هريك از اين مطالعات د

  .بين رشته اي در ارتقاي مكتب سمرقند آشكار گردد
نسبت محيط دايره  (π  رساله اي است در هندسه و درباب محاسبه عدد،المحيطيه لة رسا

ش از خود، از جمله ارشميدس، غياث الدين در اين اثر تخمين هاي دانشمندان پي). به قطر آن
 ذكر و هريك را نقد نموده و π عدد يابوالوفاي بوزجاني و ابوريحان بيروني را براي محاسبه

 با  محيط يك دايرهينهايتاً نظر خود را به گونه اي دقيق ارائه كرده است، كه اگر براي محاسبه
 از يك تار موي اسب خواهد  اقطار زمين به كار رود، اشتباه موجود باريك تر600000قطر 
وي در محاسبات خود از عالمت هاي الفبايي اصلي همراه با كسر ).285، 1379كندي، ( بود

 هاي جديدترين پيشرفتياثر مذكور كتابي تحقيقي و نشانه. نمودشصت شصتي استفاده مي
 وي از سابمفتاح الح تحليل اعداد در روزگار خود بود كه همچون كتاب يتحقيقاتي در زمينه

 همه  عدد پي با آنيناگفته پيداست كه محاسبه. آيددستاوردهاي مهم مكتب سمرقند به شمار مي
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هاي مدور در بناي رصدخانه و نيز بسياري ابزارهاي داد كه بخشدقت، به كاشاني امكان مي
 عبور نصف النهار و ذات الحلق، ذات السمت و يخاصه وسيله(كوچك و بزرگ رصدخانه

  ).72كاشاني، همان، (را با دقت بيشتري محاسبه كند) هاالهدف سياره و اقسام اسطرالبذات 
موضوع آن ابداعاتي .  مشهورترين كتاب غياث الدين جمشيد كاشاني استمفتاح الحساب،

از . توان به كسرهاي اعشاري اشاره كردترين اين ابداعات مياست در علم حساب كه از مهم
به طور ( رقم اعشار 17 يك درجه را تا يزاويه) جيب(ن اثر سينوس اين گذشته، وي در اي

 سينوس پيشنهاد ي روش كامالً نو براي محاسبه10محاسبه نموده است و در اين راه )صحيح
وي در . را كشف و عرضه نموده است sin3a=3sin a × 4sin3a ي مثلثاتينيز قاعده. كرده است

كرد كه توان مبناي شمار را ه گذاري خاصي استفاده ميبيشتر مراحل محاسباتي خود از نشان
به جاي نشانه اي كه جزء (شود  بازنمودي كه حاصل ميي آن بقيهيدهد و به وسيلهارائه مي

 قراردادي است كه امروزه در برنامه ريزي " شناورينقطه"دقيقا همان ) كسري را نمايش دهد
محاسبات كسري ابزاري دقيق  ). 370-365 همان، قرباني،(رودكامپيوتري ديجيتال به كار مي

هاي خود به طور دقيق تر تر براي منجمان بود تا درجات و مختصات ستارگان را با اسطرالب
كه چنان .شدنيز دقيق تر محاسبه مي) جدول نجومي( بدين ترتيب، زيج .محاسبه و ثبت كنند

ها در عمل و  به كار بستن دانستهمهارت(و عمل) دانش نظري(كاشاني خود لزوم همراهي علم
را در كار نجوم ) ساخت و به كارگيري درست ابزارهاي نجومي و پرهيز از خطا در محاسبه

 ).     كاشاني، همانجا(داد و رصد مورد تأكيد قرار مي
 رقم اعشار 17  را با دقتي تا π هندسه است، كه در آن عدد ي درباره جيب و وتر،ي رساله

 ام يك عدد را با روشي بديع محاسبه نموده N يغياث الدين جمشيد ريشه. ه استمحاسبه كرد
اين رساله، دانش نظري مورد نياز براي طراحي دواير و مثلثات و زوايا و محاسبات . است

همچنين، در رصد و تصحيح زواياي . دادمربوط به آنها را در اختيار بانيان رصدخانه قرار مي
كي ديگر از كاربردهاي اين كتاب در كارگذاري ابزارهاي رصدخانه ي. دمربوط به آن مؤثر بو

تمام ] عمارت[چون «: نويسدكاشاني در اشاره به محاسباتي كه بدان منظور الزم بود، مي.بود
 چند، كه همين نگريستن باشد، به چشم از يبشود و آالت تمام شود و نصب كرده شودو رصد

ه شود، و بعد از آنكه از آن مقادير مابين المركزين و حركت كواكب كرده شود و ثبت كرد
نصف قطر تدوير و مقدار ميول اقطار الماره بالذروه و الحضيض و حاصل اوساط و بعد مراكز 

 ).   74همان، (»معدالت المسير از مراكز موايل و غيرذلك پيدا بايد كرد
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 احتمال به عنوان كتاب ، كه بهمفتاح الحساب، خالصه اي است از كتاب تلخيص المفتاح
ن يشد و طلبگان مكتب سمرقند را با مبادي و آخردرسي وي در مدارس سمرقند استفاده مي

 .كردپيشرفت هاي علم حساب آشنا مي
 كتابي است در شرح و توضيح كتاب فوق الذكر كه تنوير الصباح في شرح تلخيص المفتاح،

 .ستقاعدتاً همچون كتاب پيشين كاربرد درسي داشته ا
 رساله اي است در باب هندسه كه در طراحي بناها و ابزارهاي مدور، خاصه تشريح پرگار،

 .ها، مفيد بوددر رصدخانه
 علم مناظر و مرايا و مقدمات نجوم است، كه بعد از سفر كاشاني ي، دربارهاالبعاد و االجرام

 .آوردمورد نياز متوليان رصد را فراهم ميبه سمرقند، صرف نظر از مصارف درسي آن، دانش 
، نيز همانند كتاب مذكور در باال، به اسكندر سلطان تقديم شده است مختصر در علم هيئت

 . تيموري را با نجوم آشنا كنديزاده؛ تا شايد شاه)ق.ه 813(
زهاي  هندي نياي، اثري است كه با استفاده از هندسه معروفهي هنديهيسمت قبله از دايره

كه وي هم بر ديواري در گفت؛ چنانهاي جغرافيايي را پاسخ ميشرعي زمانه براي تعيين جهت
كرد، كه كاخ خصوصي الغ بيگ، مقياسي رسم كرد كه خطوط ساعات مستويه از آن عبور مي

نوعي ساعت آفتابي و تقويم بود؛ و هم در محرابي سوراخي ايجاد كرد كه وقت عصر شرعي را 
-64همان، (ساخت با نور آفتاب معلوم مي) مذهب رايج در دربار الغ بيگ(نفيطبق مذهب ح

داد و در  سمرقند نشان مييآثار مذكور كاربردهاي عملي نجوم را به دربار و جامعه). 65
 .جلب حمايت آنها براي تكميل رصدخانه و تدوين زيج تأثير سياسي و اجتماعي داشت

از قبيل ذات الشعبتين، ذات الحلق، ( رهاي رصد افالك، در معرفي ابزا آالت رصديرساله
 اعتدال، حلقتان، سدس فخري، ذات السمت و االرتفاع، ذات الجيب و السهم،و ذات يحلقه

 كار با آنها، كه به اسكندر سلطان اهدا شده است، و بعدها در ساخت يو شيوه) الحلق صغير
كه كاشاني به كمك رويگر زبردستي چنان.  سمرقند مؤثر شديابزارهاي مورد نياز رصدخانه

 ذات الحلق بسيار دقيقي را با تمام يبه نام استاد ابراهيم صفّار، بسياري ابزارهاي رصد خاصه
ظرايف و دقت مورد نياز، به عنوان يك ابزار سنجش علمي ساخت، كه در نوع خود ابداعي 

 ) 68 و 21همان، .(بي نظير بود
 سمرقند، و ي سال رصد در رصدخانه15،حاصل كار حدود يلخانيزيج الخاقاني في تصحيح اال

 ايلخاني كه كاشاني در زيجتقويمي است در تكميل و تصحيح زيج خواجه نصيرالدين طوسي؛ چنان
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، كبيسه هايچند نقص يافته بود ناشي از گذشت زمان، و خطايي است در ساعات مربوط به سال
حاسبات را در طي زمان به تدريج دچار خلل و ضريب خطاي محاسبه ناپذيري است كه م

اهميت اثر مذكور در آن است كه زيج ايلخاني مبناي محاسبات مربوط به يك دوره . كردمي
و تصحيح آن، .رفتنجومي پيش از عهد كاشاني به عنوان زمينه اي براي محاسيات به كار مي

  ).70 و69 و 20همان، .(شد ميدر واقع تصحيح مبناي محاسباتي بود كه حاصل آن زيج الغ بيگي
 نامش احتماالً نوعي زيج مقدماتي و حاصل از اطالعات خام ي كه به قرينهزيج تسهيالت،

 . رفت زيج الغ بيگي به شمار ميييهاي نهارصد ستارگان بود كه منبعي براي تدوين جدول
كاشاني، ( و گنبدها برآورد طاق هاي محاسبات معمارانه و شيوهي درباره طاق و ازج،يرساله

، كه به احتمال قريب به يقين در طراحي، محاسبه، بناي ) تمام صفحات،رساله طاق و ازج
 مباحثات كاشاني با استاد اسماعيل بنا بر سر. اندهاي رصدخانه نيز از آن بهرها بردهبخش

 و پي رصدخانه،» زمين) زيرسازي و هموار سازي(تسويه « اصلي رصدخانه و ياضالع نقشه
 ).68-67، 1375كاشاني، (كند يافتن خط نصف النهار، چنين احتمالي را تقويت مي

ق در . ه809را كاشاني درسال  ، كماليهيرسالهيا ) يعني نردبان آسمان( سلّم السماءيرساله
؛ )19همان، ( زمين، ماه و خورشيد و فواصل آنها از زمين نوشته است يها اندازهيكاشان درباره

 .      آمده است، كه به كار طلبگان جوان در مكتب سمرقند ميرساله در مبادي نجومنه يا 
 كاربرد آنها و توضيحاتي ي ساختن ابزارهاي نجومي، شيوهي شيوهي درباره،الحدائق هةنز
، كه از اختراعات كاشاني )27-30بايمت اف،  (" طبق المناطق" و "لوح االتصاالت" يدرباره
 آنها را از زمين ي محل ماه، خورشيد و پنج سياره، و فاصله"طبق المناطق"به كمك .بودند

در پايان كتاب، يكي . هاي ماه و خورشيد را پيش بيني كردنشان داد و زمان وقوع گرفتگي
 ).22همان، (ديگر از اختراعات كاشاني، به نام بوح اتصاالت، تشريح شده است 

 صصي به انواع اسطرالب و كاربردهاي آن، كه به صورت تخرساله در ساخت اسطرالب
 . سمرقند به كار رفته بودي مورد نياز رصدخانهيها؛ و بي گمان در ساخت اسطرالبپردازدمي

 .از جمله كتاب هاي مذهبي غياث الدين جمشيد كاشاني است، )تفسير جمشيد(تفسير القرآن 
 توسط از سمرقند به كاشان  غياث الدين جمشيد كاشاني به پدرش، كه تحت عنوانيهانامه

ي الغ بيگ و مناظرات محمد باقري منتشر گرديده، و حاوي خاطرات غياث الدين در درباره
 وي را به اين ياي است، كه براي پدر مطرح نموده تا عالقهوي با دانشمندان و مسائل علمي

  ). 74-62 و 50-38همان، (مباحث پاسخ گويد 
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رياتي كه ابداع غياث الدين جمشيد كاشاني به شمار هاي مذكور و نظگذشته از كتاب
طبق ": اند ازروند، وي برخي از ابزارهاي علم نجوم را اختراع نموده است كه عبارتمي

، كه به نام جمشيد نيز مشهور گشت و براي اندازه گيري حركات روزانه، فواصل "المناطق
 نيز از ابزارهاي "لوح االتصاالت" .رفتزماني، درجات نصف النهار و ساعات شب، به كار مي

  ). 105آيت اللهي، همان، (وي بود 
 خود بسيار پيشرو و مؤثر بود و از ينظريات علمي غياث الدين جمشيد كاشاني در زمانه

روش هاي محاسباتي وي، .  و رياضيات هندي نيز اثر پذيرفت و بر آنان نيز اثر نهادينجوم چين
اني چون فلمينگ و يي سال بر آثار و افكار اروپا200دود به ويژه در كسرهاي اعشاري، ح

  ).284 ،1379كندي، (استيون، سبقت و تقدم دارد 

  سمرقند يرصدخانه تجهيز و ابزارها طراحي در كاشاني گرايي تجربه و گراييعمل
ترين واحد علمي متعلق به سرزمين ايران  مراغه، مهمي سمرقند، بعد از رصدخانهيرصدخانه

الغ . ق آغاز شد و مدت سه سال به طول انجاميد.ه 824 كه كار ساختمان اين بنا در سال است،
، دانشمندان اي كه در اختيار داشته است، به ياري استادان خود و همكاريبيگ با امكانات مالي
با توجه به آنكه الغ بيگ از دوران كودكي . بزرگي در سمرقند بنا كنديموفق شد رصدخانه

 مراغه را داشت، طبق نظر وي رصدخانه سمرقنداز روي ي ديدار از رصدخانهيخاطره
 سمرقند در حدود دو يابعاد رصدخانه. ساخته شد) م1259/ ق.ه658( مراغه يرصدخانه

اي را كه در  برنجييمثالً دوحلقه.اما كاشاني در آن تغييراتي داد.  مراغه بوديبرابر رصدخانه
 بطلميوسي ساخته بودند، مورد انتقاد قرار داد و ي آفتاب به شيوهآنجا براي رصد ميل و رصد

خطا هاي آن ابزارها را آشكار كرد و به فرمان الغ بيگ، با وجود مخارجي كه براي آن 
  ).65كاشاني، همان، (صرف شده بود، شكستند 

ي غياث الدين جمشيد كاشاني را بايد به اعتباري، عامل اصلي براي بناي اين واحد علم
اوست كه به عنوان استاد الغ بيگ، با نفوذي كه بر شاگرد منعطف وانتقادپذيرش . دانست

 يداشت، او را به انجام دادن اين مهم تشويق كرد، و در كار طرح نقشه و ساختمان  رصدخانه
  ).  74-73 و65همان، (سمرقند نقش اساسي داشت 

شناس روس، محل رصدخانه  باستان (Viatkin) وياتكين  ميالدي،1909 -1908در سال هاي 
نامه قديم آمده او با توجه به نشاني روشني كه در يك وقف. را در شمال سمرقند حفاري كرد
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 ملك هاي از محدودهيسمرقند، به عنوان يك» نقش جهان «ي، واقع در ناحيه»تل رصد «بود، و از
 يرصدخانه هايمانده بپردازد و باقي، توفيق آن يافت تا در تل مزبور به كاوش   وقفي، ياد شده بود

م منجر به بازسازي فرضي رصدخانه 1941هاي بعدي در سال  حفاري. دست آوردسمرقند را به
درستي شناخته نشد،  گرديد؛ ليكن بناي مذكور به(Nilsen) و نيلسن (Zasypkin)توسط زاسيپكين 
نتايج و توضيحات همراه . ه شدم تحقيقات دوباره از سر گرفت1966-67هاي تا اينكه در سال

  . پوگاچنكوا ارائه گرديدي كاربرد آالت علمي، به وسيلهيالت فني دربارهيتفص
 متر 21 متر عرض، و 85 متر طول، 170محوطه اي كه رصدخانه بر فراز آن بنا شده است 

در مورد محل بناي . از سطح اطراف بلندي دارد، و بر تمامي پيرامون خود مسلط است
 سمرقند گفته اند كه ميرزا الغ بيگ چهار سال پس از تأسيس مدرسه، با مشاوره يخانهرصد

هاي كوهك  رومي و غياث الدين جمشيد كاشاني و معين الدين كاشي در دامنهيبا قاضي زاده
هاي بزرگي ساخت و در نزديك نهر ابورحمت رصدخانه را بنا كرد و در اطراف آن حجره

  .گذرانيد داير كرد كه اغلب اوقات خود را در آنجا ميييخانه، باغ مصفا رصدي تپهيدر دامنه
ترين بخش رصدخانه، يعني ربع دايره يا ربع جداري آن، به صورت در جريان كاوش، مهم

  -اين بخش در جهت نصف النهار و شمالي. سردابي كه در زمين كنده شده بود، كشف گرديد
نچه در جريان كاوش اين محل به دست آمده و با بررسي با توجه به آ. جنوبي ايجاد شده بود

 متر بوده است؛ كه با توجه به شعاع ربع 70/40هاي انجام شده، قطر برج حدود ها و محاسبه
ربع «قسمت مياني برج، كه محل نصب .  متر مي داشته است30جداري آن، بايد ارتفاعي حدود 

به جاي مانده، داراي دو متر عرض است و دو توان گفت تا حد الزم سالم بوده، و مي» جداري
 51 يمتر از آجر، با فاصله سانتي30متر، و به ضخامت  سانتي117ديوار موازي به ارتفاع 

در دو . متر از هم، در داخل شيار ساخته شده، كه با سنگ مرمر پوشش مي شده استسانتي
ربع «هاي روي قوس به درجهطرف ديوارها، پلكان هايي براي باال رفتن و دسترسي يافتن 

، كه از سنگ مرمر بوده و با حروف الفبا و حساب ابجد مشخص گشته اند، ايجاد »جداري
هاي ربع درجه. متر است سانتي2/70هاي ربع جداري  تقسيمات درجهياندازه. شده است

 ها تقسيم مي شده و رصدكننده بر روي پلكان هاي دو طرف به كار ميديواري به دقيقه
   ).360 -363، 1374؛ ويلبر، وگلمبك، 388 -383، 1366ورجاوند، (پرداخته است 

، به اين نامهبابر يبه ياري آثار به دست آمده و بررسي هاي انجام شده، و با توجه به نوشته
 هاي ي كاشينتيجه رسيده اند كه برج مركزي داراي سه طبقه بوده و از خارج و داخل به وسيله



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 19  جايگاه غياث الدين جمشيد كاشاني در مكتب علمي سمرقند

 

 معروف سمرقند، از يكاشي هاي به دست آمده با كاشي هاي مدرسه.شده است مي، زينت  زيبا
  ).25 -24، 1308بابر،(نظر طرح و طرز كار، قابل مقايسه است 

داخل برج و واحدهاي پيوسته به آن، از طرح ها و نقش هاي فلكي و اشكال خورشيد و 
در دو سوي ربع جداري، .وده استها، پوشيده ب زمين با درياها و خشكي ها و كوهيماه و نقشه

آيد، واحد هاي مختلفي قرار داشته كه در پژوهش هاي نجومي  بنا بر مييكه از نقشهچنان
سدس ( رصدخانه، يك قوس عظيم نصف النهار يهاي عمدهاز قسمت. داراي كاربرد بوده است

شمالي و جنوبي يا آلت زاويه ياب است كه از ميان مركز بنا، در راستاي محورهاي )فخري 
 اول فرو رفته و چندين متر بر فراز ديوار يساخته شده بود، كه به مسافتي زياد در زير طبقه

شده  اول به بخش زيرين اين قوس منتهي مييپلكاني نيز از طبقه. رفته استمحيط بنا باال مي
معماري بنا به طور كلي، رصدخانه سه ابزار نجومي غول پيكر داشته كه خود بخشي از . است

، يك )سدس فخري (اب يشده است؛ اين سه ابزار عبارت بودند از يك زاويهمحسوب مي
عالوه بر آن، . (quadrant sector)، و يك ابزار نجومي ديگر به نام استوان )اعتدال (ساعت آفتابي 

در .  همكف قرار داشته استياتاق هاي كار براي فعاليت هاي مربوط به آن، كه در طبقه
زد را دور مي)  متر48به قطر (باالي اين طبقه، يك رواق دو طبقه بود كه تمام محيط عمارت 

  ).جاجا؛ ويلبر، وگلمبك، همانورجاوند، همان(
ق .ه915/ م 1511ق و .ه901/ م 1497هاي  بابر، كه سمرقند را در ساليبنابر نوشته

اما ).  به بعد137و22بابر،همان، (ندتسخير كرد، رصد خانه كامالً سالم و دست نخورده باقي ما
به دست جمعي ) 64صاييلي، همان، ( سمرقند، پس از سي سال فعاليتيسرانجام، رصدخانه

پنداشتند با ويران كردن اين تصميم گروه متعصبان بود كه مي. قشريان متعصب عصر، ويران شد
جم بزرگ و كارهاي  منيهاي موجود در آن، مي توانند به كلي خاطرهرصدخانه و دستگاه

بدين ). جا؛ ويلبر وگلمبك، همان388 -383ورجاوند، همان، (علمي او را از ميان برند 
ترتيب، نوعي ارتجاع را به نمايش گذاشتند كه جايگزينيِ نخبگان سنتي را به جاي نخبگان 

  .علمي به تصوير مي كشيد؛ امري كه ركود علمي و فرهنگي را در ماوراالنهر در پي داشت

  نقد يبوته در كاشاني ميراث ارزش
هاي كاشاني سخن كندي، پژوهشگر تاريخ علم، گرچه از ظرافت و دقت در آثار و فعاليت

 سمرقند شده و يگويد، اما به تلويح منكر ابداعات كاشاني و ساير دانشمندان رصدخانهمي
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كامال بطلميوسي  « سمرقند به كار رفته است،ياي كه در رصدخانهاست نظريات نجومينوشته
، 1379كندي، (»هاي جديدتر رصدخانه سازي آن را تحت تأثير قرار نداده بودنداست و مدل

 مراغه ينويسد كه الغ بيگ خود به رصدخانهحال آنكه كاشاني خود آشكارا مي). 295
 يهااز سوي ديگر، كاشاني خود در سخن از حلقه. مند و خواستار تقليد از آن بوده استعالقه

برنجي بطلميوسي به كار رفته براي رصد و تعيين جهت ميل آفتاب، آنها را خالي از خلل 
را بر متقدمان از )  مراغهيخاصه آثار مسطور در رصدخانه(وي آثار متأخران .دانستنمي

همچنين، ). 65و 41كاشاني، همان، (دانست تر ميداد و آنها را دقيقجمله بطلميوس، ترجيح مي
همان، (دانست، اثر بطلميوس، ميمجسطي، اثر ابوريحان بيروني، را در حد  مسعوديقانونوي  

استخراج كنندگان (نويسد كه دانشمندان و طلبگان و مستخرجانعالوه بر اين، وي مي). 40
كارگيري زيج ايلخاني، بيش از گير براي درك و بهدر مكتب علمي سمرقند  تالشي پي) زيج

افزون بر آن، فضاي انتقادي و علمي بر مكتب سمرقند ). 64همان،(دهر اثر ديگري،داشته ان
زدن در آن، جايي » الف«از آثار ديگران و » تقليد«چنان شديد بود، كه به قول كاشاني، 

 قبلي و تعيين موضوع درس، ينداشت، بلكه حتي استادان رياضي و نجوم، بدون مطالعه
 طلبگان، و نيز مسائل يهاي بديهه گفتن به پرسشتوانستند دانش خود را در پاسخبايست ميمي

به اين . گفتندشد،به طور بديهه و در لحظه پاسخ مياي كه در دربار الغ بيگ مطرح ميعلمي
اين امور نشان ) 66، 63، 42، 40همان،(شد رومي مقدم دانسته مييسبب، كاشاني بر قاضي زاده

  .      ي نداشته استدهد كه اساساً تقليد در مكتب سمرقند جايمي
 سمرقند انجام گرفت، كم يمشاهداتي كه در رصدخانه«:افزايدكندي در جاي ديگر مي

 والتر و همقطاران او ياهميت تر از صدها مشاهده اي بود كه فقط در نورنبرگ به وسيله
توان ابراز داشت، اين است كه محصول علمي ايران، گرچه به طور كلي، آنچه مي. انجام شد

از .آن را در موقعيت برتر و هدايت كننده اي قرار داد. م15/ق.ه9ضعيف بود، ولي اخالق قرن
). جاكندي، همان(» اين زمان به بعد، اين هدايت كنندگي آشكارا در اختيار غرب قرار گرفت

البته، كندي خود در همان جا به طور تناقض آميزي از اثرپذيري شديد كوپرنيك از نظريه 
از سوي ديگر، كاشاني كه با علم نجوم ). جاهمان( مراغه سخن گفته استيدخانهپردازان رص

، و شايد از طريق تركان عثماني همچون قاضي )عثماني(در ملل ديگر، از چين و هند تا روم
ان آشنا بود، در روزگار خود منجمي داناتر و ماهرتر از خود و همكارانش ييزاده، با نجوم اروپا
چنين ميداني درآمده كه بنده به اين« :نويسدكه خود ميناخته است؛ چناندر سمرقند نمي ش
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در  ...«). 42همان،  كاشاني،(» اند، در علوم ديگر بوعلي اندكساني كه در اين فن شريك بنده
گويند متعدد هستند اند و مدرساني كه در جميع علوم درس ميسمرقند اكنون فحول علما جمع

همچنين، هر فن كه . و منجم و مستخرج خود بسيارند ...اند مشغولو بيشتري به فن رياضي
  ).  63همان، (»اندهست، طلبه از ارباب آن بي نهايت جمع

  نتيجه
اند كه دانشمندان مسلمان تنها شارحان و حافظان ي تاريخ علم غالبا برآنيپژوهشگران اروپا

اي موردي نشان مي دهد كه جايگاه عهعلوم يونان باستان بودند؛ اما تحقيق حاضر به عنوان مطال
و مدير و ) عدد پي و كسر اعشاري( غياث الدين، نه به عنوان شارح، كه حتي ابداع كننده

  .گذار علمي مكتب سمرقند، مطرح بودسياست
يان بر كار دانشمندان مسلمان گرفته اند، مطالعات علمي گوناگون ياشكال ديگري كه اروپا

 در  موردي آثار كاشاني نشان داد كه مطالعات وسيع ويياما مطالعه. تهاي پراكنده اسدر رشته
 بين رشته اي و همكاري يخدمت يك هدف علمي قرار گرفته و به تعبير امروز نوعي مطالعه

  .هاي گوناگون در راستاي تحقق هدفي خاص در سمرقند صورت گرفته بوددانشمندان رشته
  آثارش بر مي آيد، از حكماي جامع االطرافي بودكه از عناوين و محتوايكاشاني، چنان

هاي ديگر علوم رياضي و نيز علوم كه عالوه بر نجوم،در حساب، هندسه و بسياري شاخه
 جامعيت علمي وي موجب شد كه هم در محاسبات هندسي براي. ، تبحر داشتاسالمي

 آن، كه با بناهاي ي سمرقند، هم حتي براي ظرايف معماري پيچيدهيتأسيس و طرح رصدخانه
 عدد پي يمحاسبه. معمول ديگر بسيار متفاوت بود، رساالتي از قبيل طاق و ارج را بنگارد

توسط وي، عالوه بر فوايد بسيار وسيعش به احتمال قريب به يقين، براي بناي قوس و ربع 
و از ديگر خدمات وي، ابداع،  ساخت يا دست كم طراحي .جداري رصدخانه نيز به كار رفت

نظارت بر ساخت ابزارهاي رصد، از قبيل طبق المناطق و لوح االتصاالت بود، كه در تدقيق 
بنابراين، تجمع انواع ابداعات هندسي، حسابي، . رصد ستارگان و بستن زيج بس مؤثر افتاد

مكانيكي، فيزيكي و نجومي اين دانشمند، در جهت هدفي علمي و كاربردي، چون استخراج 
  .  يم، قرار داشتزيج و تدوين تقو

كه از روابط كاشاني با الغ بيگ و ساير دانشمندان مكتب سمرقند بر مي آيد، يكي چنان
گذارانه و ديگر از ابعاد جايگاه علمي و از تأثيرات وي در مكتب سمرقند، ظرفيت سياست



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1389 تابستان،  5ي  سال دوم، شماره، مطالعات تاريخ اسالم  22

 

 او يتوان مديريتي و علمي عالي كاشاني بود كه از استعداد ذاتي و خاصه وسعت دانش و تجربه
هاي گذاريبرآمده بود؛ تاحدي كه وي ثابت كرد كه نخبگان علمي در آن روزگار، در سياست

علمي كشور دخيل و حتي نظر ايشان بر اهل سياست نافذ بودند و گاه حاكمان را راهنمايي مي 
خويش، علم نجوم را براي غيب ) ييجغتا(كه الغ بيگ تحت تأثير باورهاي مغوليكردند؛ چنان

اما مشاوران و نخبگاني چون كاشاني در نقش مديري .ي مي خواستيو خرافه گراگويي 
 مكتب گذار ظاهر شدند و هدف وي را تصحيح كردند و هدف و رويكردي علمي برايسياست

چنين به . اي كه حتي الغ بيگ را تحت تأثير قرار دادعلمي سمرقند طراحي نمودند، به گونه
  . تحقيقي به اين بعد از جايگاه علمي كاشاني اشاره نشده باشدنظر مي رسد كه تاكنون در هيچ 

 تحقيق، اشاره به اين واقعيت دارند كه وي مدير علمي يشواهد فوق، ضمن اثبات فرضيه
وده و نقشي اساسي در  سمرقند و مؤثرترين دانشمند در مكتب علمي آن شهر بياصلي رصدخانه

ي ق علوم رياضي ملل گوناگون، از جمله مكتب سنگهوي، با تطبي.  آن داشته استراهبرد علمي
گانيِ چيني، و با ابداعات ماندگاري چون كشف عدد پي، هويت هند، و روش حساب شصت

مستقلي براي مكتب علمي سمرقند پديد آورده و در پيشرفت علوم رياضي و نجوم در جهان 
  .روزگار خويش تأثيري ماندگار به جا نهاد

  
  ها نوشت پي
 زرگر، ي غياثيه، مدرسهيمدرسه: اند ازاند كه عبارت م برخي از اين مدارس در تاريخ ثبت شدهنا  . 1

،  امير محمودي خواجه آفرين، مدرسهي خواجه اسماعيل حصاري، مدرسهي جامي، مدرسهيمدرسه
 فرنخودي، ي فصيحيه، مدرسهي نظاميه، مدرسهي سبز، مدرسهيدارالحديث ملكت آغا، مدرسه

 ي گوهرشاد بيگم، مدرسهي فيروز شاهي، مدرسهي سلطان احمد، مدرسهي شاهرخيه، مدرسهيمدرسه
 ي ابراهيم قربان، مدرسهي امير چخماق، مدرسهي چهار منار، مدرسهي بديعه، مدرسهياخالصيه، مدرسه

  .گران لطف اهللا صدر و ديي خواجه پابوس، مدرسهي بخشي، مدرسهيمحمد باغبان، مدرسه
 رومي كه براي ديدار با يدر همين زمان بود كه يكي از دانشمندان دولت عثماني به نام قاضي زاده  . 2

 رومي كه يقاضي زاده. رفت، از كاشان گذشترواي تيموري ماورالنهر ميالغ بيگ گوركان، فرمان
 و بازار كاشاندان و منجم در كوي و برزن خود منجم بود، روزي براي يافتن همزباني رياضي

 كوچكي گذشت كه مردي كوتاه قامت در آنجا يوي به طور اتفاقي بر حجره. نمودگردش مي
 رومي براي يقاضي زاده. نشسته و مشغول مطالعه بود و در اطراف وي ابزارآالت نجوم انباشته بود
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ث فروشنده كه كسي جز غيا. گشودن در سخن با وي، خواستار خريداري نوعي اسطرالب شد
 يك درجه يزاويه )sin= سينوس(الدين جمشيد كاشاني نبود، فروش آن را به شرط استخراج جيب 

كه قاضي زاده نتوانست چنين گويي به مشكالت وي در رياضيات و نجوم دانست و هنگاميو پاسخ
قاضي كه وقتي چنان. كند، نام فروشنده را پرسيد و او را شناخت و پيوند دوستي ميان آنان بسته شد

 تيموري را به دعوت نمودن غياث الدين يزاده رومي به دربار الغ بيگ راه يافت، اين شاهيزاده
، به از سمرقند به كاشانغياث الدين جمشيد كاشاني، . (جمشيد كاشاني به سمرقند، تشويق نمود

  ).8-9، ص1375كوشش محمد باقري، تهران، علمي و فرهنگي، 
اين نظام، به خصوص در .  اسالمي چندان ناشناخته نبوديها نوشتهنظام شصت شصتي محض در  . 3

 ايام در بين دو مقطع زماني اغلب بسيار زياد ي كه فاصلهيشمارانه، يعني در جايجدول هاي سال
چند تا از آنها در حساب اقليدسي قرن . كسر اعشاري نيز كامالً ناشناخته نبود. شودبود، ديده مي

  زمان دريهاي جديد با محاسبه ظهور ماهي چين محاسبهيدر تاريخ ميانه. تچهارم هجري آمده اس
با  جمشيد كاشاني در كار خود. گرفتايام و در واحدهايي مركب از يك ده هزارم يك روز صورت مي

 ،" ابريشمي فراسوي جاده"علي بحراني پور، . (تقويم چيني، با اين تنوع خاص كسر اعشاري آشنا بود
تاريخ ، " تيموريان ي علوم دقيقه در دوره"كندي، . س. ؛ و اي72، ص 4، ش 1، سال فتگوگزارش گ
   ).283 -4، ص 1379، تهران، جامي، )پژوهش دانشگاه كمبريج( تيموريان يايران دوره

  

  

  290، ص1379دي،كن: ك.ر .تصوير ساده شده اي از استواسنج جمشيد كاشاني به منظور تعيين واقعي طول جغرافيايي سياره مريخ



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1389 تابستان،  5ي  سال دوم، شماره، مطالعات تاريخ اسالم  24

 

  

  )1384،385ورجاوند،( برش ربع جداري رصدخانه سمرقند
  
  

  

  )1384،384ورجاوند،( تصوري از نماي بازسازي شده از برج رصدخانه سمرقند
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  292، ص1379كندي: ك.ر.وسيله عبور نصف النهاري رصد خانه الغ بيگ در سمرقند



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1389 تابستان،  5ي  سال دوم، شماره، مطالعات تاريخ اسالم  26

 

  
  )384، 1384 ورجاوند،( ش باستان شناختيتصويري از ربع جداري رصدخانه سمرقند بعد از كاو
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  منابع
، دانشگاه هرمزگان، مجموعه مقاالت سومين همايش رياضي، "عدد پي در بستر زمان"آيت اللهي، عبدالعزيز،  -

  . 1380تدوين احمد شرف الدين، بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، 
 بيرام خان،به اهتمان ميرزا محمد يه، چاپ سنگي، ترجمبابرنامه: توزك بابريبابر، ظهير الدين محمد،  -

 .1308ملك الكتاب، بمبئي، چيتراپرابها، 
كتاب ماه علوم و ، "گزارش همايش بين المللي بزرگداشت غياث الدين جمشيد كاشاني"اُف، لقمان، بايمت -

   . 33، ش فنون
   .4، ش 1، سال گزارش گفتگو، " ابريشميفراسوي جاده"بحراني پور، علي،  -
  .c 505 التواريخ، نسخه خطي، شة، زبد)ق.ه 10 يسده( بن سراج الدين قاسم، سعد اهللا بن عبد اهللا -
، تهران،  دانش ستاره شناسي در ايراني مراغه و نگاهي به پيشينهيكاوش رصدخانهورجاوند، پرويز،  -

  . 1366اميركبير، 
  . 1372، تهران، اساطير، 2حلبي، علي اصغر، تاريخ تمدن اسالم، چ  -
 . 1339، تهران، اقبال و شركاء، 2، تصحيح سعيد نفيسي، چ دستورالوزراء مير، خواند -
 يعقوب آژند، تهران، جامي، ي، ترجمه تيموريانيتاريخ ايران دوره، "جانشينان تيمور"هانس روبرت، . رويمر -

1378.  
  . 1341روشي زوار، ، تهران، كتابفتاريخ برگزيدگان و عده اي از مشاهير ايران و عربسپهرم، امير مسعود،  -
، به اهتمام ادوارد براون، ليدن، مطبعه  الشعراةتذكرسمرقندي، امير دولتشاه بن عالء الدوله بختيشاه الغازي،  -

  . م1900بريل، 
 .1363، تصحيح محمد احمد پناهي سمناني، تهران، بامداد، ظفرنامهدين، شامي، نظام ال -
، 3، ش  ادبيات دانشگاه تهراني دانشكدهيمجله»،» مراغهيخواجه نصير طوسي و رصدخانه«صاييلي، آيدين،  -

 .1334، آذرماه 3سال 
 .1395، بيروت، دار الكتب العربيه، العقد المنظوم في ذكر افاضل الروم:الشقائق النعمانيهطاشكبري زاده،  -
  .1365، تهران، مركز نشر دانشگاهي،  اسالميي رياضيدانان دورهيزندگينامهقرباني، ابوالقاسم،  -
،تحقيق عبدالجبار زكار، بيروت الوشي المرقوم في بيان احوال العلوم: ابجد العلومالقنوجي، صديق بن حسن،  -

 .م1978دارالكتب العلميه، 
  . 1366، به كوشش سيد عليرضا جذبي، تهران، سروش،  طاق و ازجيرسالهكاشاني،غياث الدين جمشيد،  -
، به كوشش محمد ث الدين جمشيد كاشاني به پدرشهاي غيانامه: سمرقند به كاشان، از ------ -

  .1375باقري،تهران، علمي و فرهنگي، 
، پژوهش دانشگاه كمبريج،  تيموريانيتاريخ ايران دوره، " تيموريانيعلوم دقيقه در دوره"س، . كندي، اي -

  .1379تهران، جامي، 
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 ايران و ماوراءالنهر از  فرهنگ و تمدن شرقينظري اجمالي برحوزه (ميراث مشتركمهدي،  گلجان، -
  .1383، تهران، اميركبير، )كوروش تا تيمور

  .1375، اصفهان، دانشگاه اصفهان، تاريخ تيموريان و تركمانانميرجعفري، حسين،  -
 .1371، تصحيح مايل هروي، تهران، نشر ني، مقامات جامينظامي باخرزي، عبدالواسع،  -
، تصحيح علي اصغر معينيان، بي جا، بنياد  الحياترشحات عينواعظ كاشفي، فخرالدين علي بن حسين،  -

 . 1365نيكوكاري نورياني، 
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