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  ١٣٩٤، اسفند ٦ي  ي هشتم، شماره ، دورهپزشكيو تاريخ  اخالقايراني  مجله
 

refü  
abstü 

   ینجوم يهامیا و تقویالملک و تحول جغرافعبدالغفار نجم
  عهد قاجاردر در طبها  آن ه بر کاربردیبا تک

  ١* يم ثقفيمر
  

  يمرور ي مقاله
 چكيده

افتـه  يتداوم  ن دوران تا روزگار معاصريترميند که از قديآيم شمار به يعلوم سنتن يترن و متداوليترا و نجوم از جمله کهنيجغراف
ـ يبشيو پ ينجوم يهاميدر نجوم، مشتمل بر تقو يوستگين پيا. با دانش طب همواره مورد توجه بوده استها آن يوستگيو پ زمـان   ين

بـوده اسـت کـه در     يطيانسان با عوامل مح يماريسالمت و ب، شامل ارتباط ييايها و در بستر جغرافيماريدرمان ب يسعد و نحس برا
  .افتينمود  يپزشک يايتکامل نهاد و به صورت شاخه جغراف به روگذر زمان 

، نقـش عبـدالغفار   ينجـوم  يهـا ميو تقـو  يخيمتـون تـار   يريکـارگ هو با ب يليتحل -يفيدر جستار حاضر با استفاده از روش توص
مقالـه  . رديگيقرار م يابيمورد ارزعلوم مذکور  ا و نجوم مدرن دارالفنون در تحوليو معلم جغراف يدربار ناصر يباشالملک، منجم نجم

ـ کوشـد تـا علـل توف   يله، مـ ان مسيگفتن به احاضر ضمن پاسخ ـ الملـک در تحـول دانـش جغراف   ق نجـم ي ـ ا و عـدم موفق ي در  يت وي
  .کند يعهد قاجار را بررس يسنت يهاميتقو يساز دگرگون

  ايجغراف، يم نجوميتقو ،طب ،قاجار ،الملکنجم :يديکل واژگان
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   مقدمه

ا و نجوم آشنا بودند و يرباز با دانش جغرافيان از ديرانيا
ن علوم در يا ي در توسعه يانقش ارزنده يرانيشمندان اياند

ان يرانيا ياما اقتدار علم. ندکرد فاياسالم ا ييتمدن طال ی دوره
اروپا،  يل گوناگون متوقف شد و از دوران انقالب علميبه دال

شرفت کنند، تا يان پييات اروپايترق يپابهان نتوانستند پايرانيا
س ياعزام دانشجو به فرنگ در عهد قاجار و تاس ی دوره

ن از اروپا ينه انتقال علوم نويزم که ريرکبيامدارالفنون به همت 
الن مدرسه يالتحصو از آن پس فارغ ديگردران فراهم يبه ا

ن در ينو به گسترش علوم يدارالفنون همگام با معلمان خارج
ن ياز نخست يکيالملک  الغفار نجمعبد. ران پرداختنديا

به ) ١( مدرسه بود که حدود چهل سالن ياالن يالتحص فارغ
متون  فيتألو  يا و نجوم و کارتوگرافيس علوم جغرافيتدر
اشتغال  يسنت يهاميو استخراج تقو ييبه سبک اروپا يعلم

ا و يدر تحول دانش جغراف يقيعم ريتأثب ين ترتيبدداشت و 
  .گذارد يران عهد قاجار از خود برجاينجوم در ا

، يخيه بر متون تاريکند تا با تکين نوشتار تالش ميا
الملک در تحول ق نجميا عدم توفيت يتحول و موفق يچگونگ

و  کند يعهد قاجار را بررس يسنت يهاميا و تقويدانش جغراف
برخورد دو  ی نهيزم يابد مگر با بررسيين مهم تحقق نميا

ق ين تحقيمذکور که در ا يزمان ی ن در بازهيمتبا يسنت علم
شده،  ت به مطالب ذکريبا عنا. مورد توجه قرار گرفته است

 يا و احکام نجوميبا جغراف يطب سنت ی نهيريوند ديابتدا پ
 يابينه ارزين زميدر ا يعموم يها و باورهاميموجود در تقو

ن معلم و ينخست عنوان هبالملک شده و سپس به نقش نجم
ر ييتغ يبرا يران و تالش ويد در ايا و نجوم جديمروج جغراف
 يو يدستاوردهاو ج يو نتا ن علوميا يسازو دگرگون

  .ميپرداز يم
  الملکعبدالغفار نجم

 ی ، در دوره).ق.هـ ۱۲۵۵ -۱۳۲۶( رزا عبدالغفاريم

خته چشم به جهان يفره ياشاه قاجار و در خانواده محمد
ن دارالفنون بود که ين محصلياز نخست يکي يو. گشود

و مدرن  يکرد سنتيا را با دو رويات، نجوم و جغرافياضير
 يمحمد اصفهانيعلم را نزد پدرش ماليآموزش قد. فراگرفت
 ييو آموزش اروپا) ٢( ميون مشهور و استاد علوم قدياز روحان

 عنوان به يسالگستيو از ب کردل يرا در مدرسه دارالفنون تکم
س در دارالفنون يا و نجوم به تدري، جغرافياضيمعلم علوم ر

   .)٣( پرداخت
) .ق.هـ ۱۲۵۰-۱۲۸۹( رزا عبدالوهابيبه نام م ياو برادر

با وفات . م بوديول استخراج تقوؤو مس يباشداشت که منجم
ت استخراج يولؤ، مس.ق.هـ ۱۲۸۹رزا عبدالوهاب در سال يم

 يهاميتقو ام،يدر آن ا. رزاعبدالغفار سپرده شديم به ميتقو
ن آنها، موجب تشتت يافت و اختالف بييانتشار م يمتعدد

لقب  يبا اعطان شاه يل ناصرالدين دلي، به همشد ءآرا
م را به يانحصار چاپ تقو ،)٤( رزا عبدالغفاريالملک به م نجم

الملک، فرزند ذکور نداشت و با توجه به نجم .)5( سپرد يو
رزامحمود، يم ي، سرپرستين جوانيفوت عبدالوهاب در سن

ش يخون يرا جانش يش را برعهده گرفت و ويخو ی برادرزاده
کرد و به محمود منتشر رزايرا به نام م يم استخراجيو تقو کرد

که لقب  کرد، درخواست يبه و تر شيب يمنظور اعتباربخش
الدوله ابد و خود لقب نجميرزامحمود انتقال يالملک به منجم

. ش ادامه داديهاتيان عمر به فعالين لقب تا پايگرفت و با هم
 الدولهنجم چون همد، يلوم جدپس از فراگرفتن عرزامحمود يم

و نجوم در دارالفنون پرداخت و مدت  ياضيس ريبه تدر
در سال  که نيام را برعهده گرفت تا يز استخراج تقوين يکوتاه
را وداع  يفان دار، )شيچند ماه قبل از فوت عمو( .ق.هـ ۱۳۲۶
  .)٦( کرد

  در طب ينجوم يهاميکاربرد تقو
و  يبا نجوم و احکام نجوم يارتباط تنگاتنگ طب سنت

ن ساعات سعد و ييتع يبرا يسنت يهاميکاربرد آن در تقو
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ج ين کاربرد به تدريا. رباز مورد توجه بوده استينحس از د
که در  ياگونه بهد ين گرديان عجيرانيبا فرهنگ و سرشت ا

، يدر امور مختلف زندگ و )٧( يچون نظام ياشعار شاعران
  . شديگرفته م کار بهام يسعد و نحس ا

 چون هم يام در امور پزشکياعتقاد به سعد و نحس ا اما
ه، يفصد، حجامت، استعمال ادو ين اوقات مناسب براييتع
ن وقت استحمام و ييه، استعمال غرغره، تعيب ادويترک
 ی فهيل وظين دليبه هم ؛)٨( داشت ياژهيت ويدن اهميتراشسر

 بود يماريشروع ب گاه ماه در زمانين جاييب حاذق، تعيهر طب
دانست و داروها يرا نم يماريطالع ساعت ب ،و اگر پزشک) ٩(

بر آن بود  يعموم ی دهيداد، عقيمار نميک به بيرا در ساعت ن
 نخواهد داشت يمار سوديدر معالجه ب يبين طبيچنکه علم 

)١٠.(   
درج ساعات سعد و  ،ف منجمانياز وظا يکي بيترت نيبد

 يساختار يسنت يهاميتقو، يکل طور به. م بودينحس در تقو
جه ماه، يام هفته، زايداشتند که شامل جدول ا نسبتا مشخص

ن بخش يتراما مهم ،ارات بوديموضع ستارگان هفتگانه و اخت
 يانجام امور پزشک يآن، جدول ساعات سعد و نحس برا

 .ق.هـ ۱۱۲۹م سال ينمونه در تقو يبرا. )١١( آمديم شمار به
، در بخش حاالت ين صفويحسمتعلق به دوره شاه سلطان

ارات، زمان سعد و نحس امور مختلف از جمله يقمر و اخت
 ريتصو( است شدهان يب ير مسائل پزشکيحمام رفتن و سا

  .)١٢( )۱ ي شماره

  

  
  

  ٥٨٩٩ابی يملک به شماره باز  ی خطی موجود در کتابخانه ی نسخه -  ۱ ي ر شمارهيتصو
  
قاجار،  ی متعلق به دوره .ق.هـ ۱۲۳۳م سال يا در تقوي
کاربرد  يکه در امور پزشک) ١٣( از مراکز بحران يجدول
 ۱۲۸۳م سال يگر، تقويد ي نمونه ).١٤( است شدهر ک، ذداشته

 دولهالبرادر نجم، يباشمتعلق به عبدالوهاب منجم .ق.هـ
ن ييارات بروج به منظور تعياز اخت يباشد که در آن جدول يم

از جمله  يو پزشک يامور مختلف زندگ يزمان مناسب برا
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، فصد کردن، حجامت کردن و يماريزمان سعد جهت عالج ب
م يجدول مذکور در تقو ).15( مسهل خوردن نقل شده است

تفاوت که زمان مناسب ن يز درج شده با اين .ق.هـ ۱۳۰۸سال 
ک و يجداگانه، با واژه ن طور بهدر هر ماه  يانجام امور زندگ

   ).١٦( است شدهبد مشخص 
ز ين ياحان خارجيس يهان باور جامعه در سفرنامهيا

در  يفرانسو احيشاردن، سنمونه،  يبرا .بازتاب داشته است
دن يش از فرا رسيان پيرانيا«سد که ينويش ميسفرنامه خو

معتقد بود  يو .)۱۷( »دهنديانجام نم يچ کاريسعد، هساعت 
در  يگر اجرام سماويحرکت ماه و د ريتأثان به يرانيباور ا«که 
  ).١٧( ».ران قدمت دارديخ اي، به قدر تاريزندگ

 يه به اعتقاد عموميگونه که شاردن در دوره صفوهمان
ز در يکند، دکتر پوالک نيام اشاره ميبه سعد و نحس امردم 
 يحاو يها را اوراقميو تقو يقاجار، جداول نجوم ی دوره

که  )١٨(کند يم يمعرف يپزشک يانجام کارها يزمان سعد برا
به  .ان مردم دارديدر م سنتن ين مطلب نشان از استمرار ايا

 .ق.هـ ۱۲۷۷شاه در سال نيرغم فرمان ناصرالديل علين دليهم
ن يچن ،)١٩( هاميحذف امور سعد و نحس از تقو بر يمبن

را به يز نشداعمال  ياستخراج يهاميعمال در تقو يفرمان
ام سعد و نحس و يمردم به ا ی عامه يبندي، پالدولها گفته نجم

مانع فروش  يانجام امور پزشک ين زمان مناسب براييتع
 برنداشت در يان ماليجز ز ياجهيشد و نتيها مميگونه تقو نيا
)٢٠ .(  

  يسنت يهاميدر تحول نجوم و تقو لدولهانقش نجم
بود که همگام با  يرانين اين معلمياز نخست دولهالنجم

. د در دارالفنون پرداختيس نجوم جديبه تدر يين اروپايمعلم
در  يردرسيو غ ين کتاب درسيس، جنديعالوه بر تدر يو
در  يثرؤب نقش ميتن ترينجوم مدرن نگاشت و بد ی نهيزم

ن يدر ا ياز آثار و .کردفا يا يعهد ناصرن دانش در يا ی اشاعه
 .ق.هـ ۱۲۸۴ فيتأل »يقانون ناصر«توان به کتاب ينه ميزم

  .کرداشاره 

 يچون اثبات حرکت نسب ين کتاب مباحثيدر ا دولهالنجم
ن يزم ين، اثبات حرکت انتقاليزم ين، آثار حرکت وضعيزم

ارات و ين و آفتاب و ماه و سيد و احوال زميبه دور خورش
 دولهالنجم. کنديرا مطرح م) داردنباله ي ستاره( االذنابذوات

حان يرو چون استاد ابو« :سدينوينش نام کتاب ميدر مورد گز
م و رصد کواکب يئت قدين کتاب را در علم هير اينظ يرونيب

و  کرد فيتأل يبه نام پادشاه عصر خود، سلطان مسعود غزنو
ن کتاب را، قانون يز ايچاکر نن يد، اينام يآن را قانون مسعود

  ). ٢١( »ون نمودميبارگاه هما ي هيخواندم و هد يناصر
حان يابور »يقانون مسعود « به کتاب دولهالنجم ي اشاره
 يم است، تسلط و آگاهيئت قديدر نجوم و ه يکه کتاب

ن يا. سازديم را آشکار ميقد يايالدوله بر نجوم و جغراف نجم
ن علوم و ين ايم نويدر درک مفاه يفراوان ريتأث، يآگاه
الدوله را نجميز ،داشت ييمتون اروپا ی خصوص در ترجمه به

 يها، معادليميساخت با توجه به اصطالحات قديرا قادر م
  .ابديد بيواژگان جد يبرا يمناسب

 يمتن ي نام دارد که ترجمه »آسمان« يگر ويکتاب د
به فرمان  دولهالاست که نجم Kilmanآمده  فيتأل يفرانسو
ترجمه  يبه فارس .ق.هـ ۱۳۰۰را در سال ن شاه، آنيناصرالد

مسائل  يکتاب شامل مباحث نجوم مدرن و برخ ).٢٢( .کرد
 يو انتقال يحرکت وضع چون هم ،است ييايد جغرافيجد
، زحل، يخ، مشترين، قمر، مرين و احوال عطارد، زهره، زميزم

  .باشدينپتون م و اورانوس
ف يتعر ي رساله«الدوله، نگارش نجم گريدستاورد د

ن يکه عبور ا يسال .است .ق.هـ ۱۲۹۱در سال  »زهره ي ستاره
متن رساله فوق، . ران رصد شديد در اياره از برابر خورشيس

و نجوم مدرن  يم اسالميدر نجوم قد يو نشان از تبحر
اره زهره، احوال ياز س يحات مفصليدارد و شامل توض يياروپا

  ). ٢٣( بود يديخورش يهاآفتاب و لکه
 »النجومهيبدا«توان به کتاب يم دولهالنجم ياز متون درس

باشد و  يد ميت و نجوم جدأيکه مشتمل بر اصول ه کرداشاره 

http://ijme.tums.ac.ir


  ها در طب در عهد قاجار هاي نجومي با تکيه بر کاربرد آن الملک و تحول جغرافيا و تقويم عبدالغفار نجم :مريم ثقفي  38
 

 
Website: http://ijme.tums.ac.ir 

ن کتاب، يدر ا يو. ن شده استيتدو .ق.هـ ۱۳۱۹در سال 
ر يدانش نجوم و س ی خچهيبه تار يعالوه بر مباحث علم

ک و کپلر و يعصر کپرن وس تايتحول آن از دوره بطلم
  .کنديله اشاره ميکوبراهه و گاليت

 فيتألتا سال  يمرکزنيزم ی دهيعق«الدوله، به گفته نجم
و ) ٢٤( »ان غلبه داشته استيرانيا ی شهين کتاب هنوز بر انديا

که  شوديبخش فوق مشخص م ی از مطالعه نيچن هم
ز يا نيجغرافخ علوم مختلف از جمله نجوم و ياز تار دولهال نجم

به نام  يز کتابيم نيتقو ی نهيدر زم يو. مطلع بوده است
 ۱۳۲۱کتاب در سال  .ه استکرد فيتأل »هيقيتطب ي رساله«

ق سال و ينگاشته شده است و مطالب آن به تطب .ق.هـ
  ). 25( شود يمحاسبات آن مربوط م

، دولهالمانده از نجم ياز جمله آثار شاخص برجا
 يها ميبه طبع تقو يدياو مدت مد. هستنداو  يسنت يها ميتقو
از  يدر برخ لدولهاگرچه نجم. کردمبادرت  يو فارس يرقوم

 ،ه استکردنجوم مدرن مطرح  ي نهيدر زم يها مباحثمين تقويا
داشته  يسنت يهاميمتابعت با تقو يو يهاميتقو ياما شکل کل

 شدهذکر  يمربوط به امور پزشک يو در اکثر آنان احکام نجوم
  . است

، در دولهالنجم .ق.هـ ۱۲۹۶م سال ينمونه در تقو يبرا
 يامور پزشک يزمان سعد و مناسب برا ،ارات بروجيبخش اخت

 يماريحجامت، فصد کردن، مسهل خوردن و عالج ب چون هم
  ). ٢٦( است کردهمشخص را 

اوقات سعد مربوط  دولهال، نجم.ق.هـ ۱۳۱۵م سال يدر تقو
نمونه  عنوان به .کنديان ميبه امور طبابت را به صورت روزانه ب

، سه ساعت مانده به غروب، نوشته رجب ۲۷دوشنبه  يبرا
  ). ٢٧( دن مناسب استيکشفصد کردن و دندان

ان سعد يبر ب عالوه لدولها، نجم.ق.هـ ۱۳۱۱م سال يدر تقو
د مانند حرکت يجد يام و طالع سال، به مسائل علميو نحس ا

 هکردد اشاره ين به دور خورشين و حرکت زميبه دور زم قمر
نجوم مدرن که مرتبط با  ين مسائليطرح چنکه يدر حال .است

ام يو سعد و نحس ا يمرکز نيد زميبا عقااست  يياروپا
گر يد يها ميدر تقو ين موارد متناقضيچن. داردتناقض 

ص يتشخ ي رساله« چون هم يا متون علميو ) ٢٨( دولهال نجم
ن رساله به يدر ا دولهال نجم. ز وجود داردي، ن»نفوس دارالخالفه

 :سدينويام پرداخته و ميده در مورد سعد و نحس اياظهار عق
و ) افتهيد رواج يعلوم جد( ست سال است کهيب و مدت صد«

امور  يبه جا. ش برسديرود که به مقام معرفت خويانسان م
افته و در يوع يش ه، مطالب معقوله و مدلليارادريمبهمه غ

ک يدانستند، نزد يل ميکه بخت و اتفاق را مدبر و دخ يعالم
د است که به مرور يام. ديع حوادث تحت قاعده درآياست جم

بخت و  ی ، اوضاع مبهمه)ديجد( موزمان و به وساطت عل
آن  يجان برانداخته شود و بهيزم ی از صفحه يکلاتفاق به

  ). ٢٩( »شودمنتشر  يمربوط به حکمت ربان ی امور منظمه
 ين مطالب کتب نجوميعلت تناقض ب گر،يد يدر جا يو

سعد  يکه دارا يسنت يهاميد است با تقويکه شامل نجوم جد
جوانان نوآموز « :کنديان مين بيباشد را چنيام ميو نحس ا

احکام و م تو يکه چرا تقو اندراد گرفتهير ايمحترم بر حق
د ياند که به تقلافتهين قدر يگونه مردم همنيا. ارات داردياخت

در . شود و صاحب علم و صنعتيم ي، شخص، فرنگيصور
 يعادات و رسوم هست که به مشرب ملت يبعض ،هر ملت

ر در چهل سال قبل که فنون يحق. گر ناپسند و مذموم استيد
را در کمال آند و يناقص درا آنو  کردرا کسب  يرانيا ياضير

 ين کار را زبان دانست، چنديد ايافت و کليملل خارجه 
و  يتاليا يس و کميپرداخت به آموختن زبان فرانسه و انگل

اهللا الحمد. کنديرجوع مها  آن چهل سال است که در کتب
د يافته و تقليراه ن يد پاک محکم مسلمانياندک رخنه در عقا

ده گشته و هرگز يغالب علوم جد يه و داراکردهم ن يصور
که جوانان ما چند يحال در. ه هم نداشته استيافاده و داع

ان هر وقت ملت ما يآقا. چنديپياند و به ما ماصطالح آموخته
م يافت، تقويع رواج ينهاد و علوم و صنا يمعنو يترق يبنا

ب ين ترتيبه هم يم فارسين تقويعالوه ابه .شودياصالح م
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شما به آن . هاست است و مخصوص آن يرانيا مطبوع عوام
است وضع  يشما چند سال يم برايقسم تقو. ديرجوع نکن

طالب و  يچ کدام را احديه. ارات ندارديم که احکام و اختکرد
شود و غالب يدار نشد جز مجانا، چند سال است چاپ ميخر

  ). ۲۰( »شوديمجانا مصرف م
 يبنديدارد که پاقت داللت ين حقيبر ا دولهالسخنان نجم

ام و يسعد و نحس ا به يافکار جامعه و اعتقاد عموم
شه در فرهنگ و يکه ر يدر طب سنت ياحکام نجوم يريگکار به

شده  يسنت يهامير و تحول تقوييران داشته، مانع از تغيسنت ا
 .است

 يا با پزشکيجغراف يوستگيپ ي نهيشيپ

که در  دهدينشان م يماريسالمت و ب يايخچه جغرافيتار
ها توجه داشتند و يماريب يت مکانيآغاز، پزشکان به موقع

بود که ارتباط آب و  ين پزشکينخست طکه بقرا رسديم نظر به
 يايغرافج« ).٣٠( کرد يبررس يماريط را با بروز بيهوا و مح

و  يماري، انسان و بيطياست که عوامل مح ي، دانشيپزشک
تالش  و )٣١( »دهديقرار م پژوهشرا مورد ها  آن نيرابطه ب

 ی و رابطه يماريب ييايجغراف ي، پراکندگيماريکانون ب«کند يم
را  يماريو ب ييايط جغرافين عوامل و شرايب يعلت و معلول

 ي، بررسيپزشک ياين کاربرد جغرافيبارزتر ).٣٢( »کندکشف 
در نقاط  يدمير و بروز اپيواگ يهايماريب يريگشيو پ

وبا و اسهال چون  هم ييهايماريب يابيارز. مختلف جهان است
ا ي )۳۳( داردها  آن در انتقال يکه آب نقش اساس يخون

گسترش و انتقال آن در نقاط  يا که چگونگيماالر يماريب
 يايقا مورد توجه جغرافيا و آفريمختلف جهان از جمله آس

از  ييايتاليا در زبان اينام ماالر يحت .)۳۴( قرار دارد يپزشک
 هوا مشتق شده استوط بد آبيا شراي (bad air) ي واژه

مورد  ياغلب در متون طب يپزشک يايدر گذشته، جغراف ).۳۵(
ن ياز ا يانمونه »يعالئ يخف«کتاب  .گرفتيقرار م يبررس

، بگرددش يسال از طبع خو يهاهرگاه، فصل« :استمتون 
را  يگرم، تن را الغر کند و رو يشود و هوا يماريسبب ب

عفونت  يف گرداند و رطوبت، فزونيها را ضعزرد و قوت
  ). ۳۶( ».د آرديپد

ارتباط  زين »يخوارزمشاه ي رهيذخ« يپزشک در کتاب
ن ياگر زم«  :ن با سالمت انسان شرح داده شده استيارتفاع زم
شمال،  يجنوب و کوه از سو يا از سويب باشد و درياندر نش
که آب  يگاهيشه و جايب يار باشد و هوايبس يماريوبا و ب

انبار يار باشد، عفن و زيار باشد و حشرات و جانوران بسيبس
   .»باشد

ارتباط فصول سال با سالمت  ،ن کتابيگر هميدر بخش د
اندر فصل بهار، تن از اخالط که اندر «  :است شده انيانسان ب

ن فصل يزدن اندرد کرد و رگيزمستان گرد آمده باشد، پاک با
است و خون  يبهار، اسهال خون يهايماريتر باشد و اما بياول
 تر شيبا و آماس و دمل و خناق و يخوليآمدن و مال ينياز ب

  ). ۳۷( »کشنده باشد يبهار يهاخناق
فصول  ريتأثرا به ش يخواز کتاب  يگريفصل د يجرجان

نبض اندر فصل بهاران « :بر نبض بدن اختصاص داده است
متواتر و اندر فصل ع و يمعتدل باشد و اندر فصل تابستان، سر

  .)۳۷( »ديگرا يفيخزان، نبض مختلف باشد و به ضع
م بر يهوا و اقل و به ارتباط آب ياز متون سنت يدر برخ

ن يابن خلدون در ا. ز اشاره شده استيرنگ پوست بدن ن
 اهيرو سنين و دوم از ايم نخستيمردمان اقل« :سدينوينه ميزم

 يعلت گرما شان بهيا يهامياقل ياند که هواپوست شده
 ی معتدل دو چندان گرم است و نقطه يجنوب نسبت به نواح

م ششم و هفتم است که به يم در شمال، اقلين دو اقليمقابل ا
 »باشنديپوست مديسف يسخت، ساکنان آن نواح يسبب سرما

)۳۸ .(  
 ی ش از دورهيجه گرفت که تا پيتوان نتياز مطالب فوق، م

ا متون يو  ياغلب در کتب طب سنت يپزشک يايقاجار، جغراف
  .شده استيمطرح م يخيتار
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 يريگ ا و شکليدر تحول دانش جغراف دولهالنجم ريتأث
 مختلف آن يهاشاخه

دارالفنون بود که  يرانين معلم اينخست ،خانعبدالغفار
و  يا به زبان فارسيس جغرافيبه تدر يين اروپايبرخالف معلم

الدوله در کتب نجم .پرداختش يخو يفيتألکتب  ياز رو
به بحث  ،م سبعهياقال يميش برخالف سنت قديخو ييايجغراف

ن يه زميو رد نظرن ينو يايجغراف ي نهيگو در زمو و گفت
د به يجد يايعالوه بر جغراف يو .پرداختوس يبطلم يمرکز

هوا بر نژاد و رنگ پوست  و و آب ييايت جغرافيارتباط موقع
. کنديز اشاره مين ،دارد يپزشک يايجغرافکه ارتباط با انسان 

مسکن « :سدينويد ميدر مورد نژاد سف الدولهنمونه نجم يبرا
م است که اروپا باشد و در نصفه يض در مغرب بر قدينژاد اب
د و گلگون ين نژاد، رنگ سفيافراد ا. ايآس يو جنوب يغرب

گندمگون و  تر شيبم، يقد بر يهاريدر گرمس يدارند ول
ض و قائم و يعر يشانيشکل و پيضياند و سر بچرده هيس

 يچشمان درشت و لب و دهان کوچک و دندان راست و مو
   ).۳۹( »ن نژاد استينرم، مخصوص ا

هوا با  و ش ارتباط آبيخو ييايدر متون جغراف دولهالنجم
هوا در حدود « :دهديقرار م يز مورد بررسيسالمت انسان را ن

که سموم  يباد مخصوص. خشک استفارس گرم و  جيخل
ک شدنش يشود، وقت نزديفارس بلند م جيند گاه در خليگو

رسد و بر اثر اختناقش، يم نظر بهآسمان سرخ و مشتعل 
   ).۴۰( »کشديکه در معرض آن واقع شوند را م ياشخاص
 يبر بررس عالوه »ياصول علم جغراف«در کتاب  الدولهنجم

ت يبا نژاد و سالمت انسان، به موقع ييايارتباط مکان جغراف
ز ين يياهان دارويگ يط رشد و نمو برخيو مح ييايجغراف

ده هر دو در يپکا که فايگنه و ادرخت گنه« :کندياشاره م
افت ي يجنوب يکايان است در آمرياز ب يمعالجات، مستغن

  .)۳۹( »شود يم

 يهاا به شاخهيم دانش جغرافيالدوله تقسگر نجمياقدام د
شاخه  يريگشکل ينه را برايکه زم يعمل .مختلف است

ا بر چند قسم يجغراف) علم(« :کردهموار  يپزشک يايجراف
و امثال  ي، نباتي، تجارتيخي، تاري، جنگي، دولتيعي، طباست
، شرح دو )ياصول علم جغراف( ن کتابيمقصود ما در ا. آن

  .)۳۹( »است يو دولت يعيطب يايقسم اول، جغراف
 ،»يالجغرافةيکفا«ش، يگر خويدگرچه در کتاب  دولهالنجم

از  ياما بخش ،کندينم يپزشک يايبه شاخه جغراف يااشاره
مازندران  يهوا« :دهدياختصاص م يکتاب را به امراض محل

د نوبه است و در شهر رشت مرض جرب يالن مستعد توليو گ
کند و در راه يت ميع است که به واسطه آب حمام سرايشا
اند و در بوشهر ها آنجا جمع شدهياست که جذام يز منزليتبر

ع يانبارها شاآب راکد يهاوک از بابت شرب آبيمرض پ
آفاق در  يبعض يهواوآب. کنديد آبله ميران توليا يهوا. است
 يمثال در رودبارها .م دارديمنظر دخالت عظمنظر و سوءحسن

منظر خوشمردم  ،آباد مشهدتهران مانند ارنگه و عباس
   .)۴۰( »پروراند يم

ات ريتأث يکه شامل بررس دولهالن بخش از کتاب نجميا
 يهابير آسيه و تفسيو توج يماريط با بيمتقابل مح

 ياياست، همان جغراف ييايط جغرافيگرفته از مح نشأت
طه، ين حيبا ورود به ا دولهالنجم. ديآيبه حساب م يپزشک

 يونديپ ،کردجاد يمدرن ا ياين طب و جغرافياستوار ب يونديپ
  .بود يپزشک يايرشته جغراف يريگشکل يبرا يکه بستر مناسب

  يريگ جهينت
افت يق يتوف نجوم مدرن، يهابا نگارش کتاب دولهالنجم

 يوس را در اذهان عموميبطلم يمرکزنيه زمينظر  بهتا اعتقاد 
 يگر ويد ياز سو. د آورديدر نجوم پد يرنگ و تحولکم
ت استخراج يولو، مسيدربار ناصر يباشمنجم عنوان به

 يتا در برخ کرداو تالش . را برعهده داشت يسنت يها ميتقو
ام را حذف يش، سعد و نحس ايخو ياستخراج يها مياز تقو
ت يها مورد استقبال قرار نگرفت و در نهامين تقوياما ا ،کند
ش را يفاقد سعد و نحس خو يهاميمجبور شد تقو دولهالنجم
ان ين تجربه که با زيا. گان در دسترس عموم قرار دهديبه را
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شده  جادير اييساخت تا تغ واداررا  دولهالهمراه بود، نجم يمال
 يو اعتقاد عموم يبنديدر واقع پا. کندها را حذف ميدر تقو

امور  ين زمان مناسب براييژه تعيو ام و بهيک و بد ايبه ن
ر آن به ييان داشت و تغيرانيا يرپايشه در سنت دي، ريپزشک

در  يقيتوف دولهالل نجمين دليبه هم ؛ر نبوديپذسهولت امکان
  .اوردين دست به يسنت يهامير در تقوييجاد تغيا

ت آن است يحائز اهم ي نکته، يپزشک يايدر مورد جغراف
 ياريبا طب در بس يياين آب، هوا و مکان جغرافيکه ارتباط ب
قرار گرفته  پژوهشمورد  يکتب طبژه يو به يمياز متون قد

شه در ير ينجوم يهاميتقو چون همز ين سنت نيا. است
 يدر عهد قاجار، علوم سنت که نياران دارد تا يفرهنگ کهن ا

قرار گرفت و با تالش  ييدانش مدرن اروپا ريتأثران تحت يا
ا و ارائه مباحث يجاد تحول در دانش جغرافيا يبرا دولهالنجم

انسان در  يماريهوا بر سالمت و بوآب ريتأثو  يامراض محل
شاخه  يريگشکل يط الزم برايشرا ،ييايمتون جغراف

 يايب دانش جغرافين ترتيبد .ديجاد گرديا يپزشک يايجغراف
انتقال  ييايبه کتب مدرن جغراف ياز متون طب سنت يپزشک

  .آمد شمار بها ياز جغراف يان علم، شاخهيافت و اي

  يقدردانتشکر و 
با عنوان  مؤلف يمقاله حاضر مستخرج از رساله دکتر

ا و نجوم در يالملک و تحول دانش جغرافنجم«ب شده يتصو
دکتر  يجناب آقا يياز دانشگاه تهران به راهنما» رانيا

دکتر رسول  يجناب آقا ،و مشاوران يمحمدباقر وثوق
خود بر . باشديم ،ياهللا احمددکتر فرج يان و جناب آقايجعفر
عالمانه و  يهايسنجدانم که از رهنمودها و نکته يالزم م

ز يم و نيقدر راهنمانغ استاد گرايدريب يهاياريمساعدت و 
خالصانه و ارزنده  يهاتيهداها، زحمات و يياز راهنما
 و يسالمت. مينما يقدر مشاورانم تشکر و قدردان ياستادان عال

را در تمام مراحل پربار ق استادان بزرگوارم يو توف يسربلند
  .از خداوند بزرگ خواهانم يزندگ
  
  
  
  

http://ijme.tums.ac.ir


  ها در طب در عهد قاجار هاي نجومي با تکيه بر کاربرد آن الملک و تحول جغرافيا و تقويم عبدالغفار نجم :مريم ثقفي  42
 

 
Website: http://ijme.tums.ac.ir 

    منابع
1- Zareyee O, Noor Mohamadi A, Seydali M. 
[Tarikh Elm Gography].  Tehran: Vezarat Olum 
Tahgigat Fanavary 1388, p. 226. [in Persian] 
2- Etemad Al-saltaneh. [Chehel Sal Tarikh Iran 
dar Doreh Padeshahy Naser Al-din Shah]. Tehran: 
Asatir; 1374, vol 1, p. 268. [in Persian] 
3- Yagmayee A. [Madrese Dar Al-Fonun]. 
Tehran: Sarva; 1376, p. 114-61. [in Persian] 
4- Mostofi A. [Sharhe Zendegany Man]. 
Tehran: Zavar; 1384, p. 362. [in Persian] 
5- Naser Al-din Shah. [Roznameh khaterat 
Naser Aldin shah. Be koshesh fatemeh Gaziha F, 
Rezvany ME. Tehran: Rasa; 1371, p. 383. [in 
Persian] 
6- Zoka Al-mulk M. [Targome hale haji Najm 
al doleh]. Farhang Iran zamin 1353; 20(389): 386-
93. [n Persian]  
7- Elhami F. [Bavarhay nojoomi dar sher 
nezami]. Hamayesh mantageyee hakim Nezami 
Gangeyee 1388; 7: 1-22.[In Persian]         
8- Agily Shirazi A. [Kholaseh al hekme. Be 
koshesh Ebrahim Nazem]. Qom: Esmaelian; 
1385, vol 1, p. 16-17. [in Persian] 
9- Gonabady M. [Sharhe Bist Bab Mola 
Mozafar dar Marefat Tagvim]. Tehran: Bina; 
1274 AH, p. 41-5. [in Persian] 
10- Teflisy H. [Bayan Al-nojum]. 755 AH 
gamary, barg 2A. (noskhe khati ketabkhane meli, 
No 5-7042). [In Persian] 
11- Mehran M. [Tagvim parineh ayad be kar- 
barrasy chand tagvim khaty v chap sangy asr 
Qajar]. Payam baharestan 1390; 14(569): 569-
573. [in Persian] 
12- Tagvim. 1129 AH, barg 13B. (noskhe khati 
ketabkhane v moze meli Malek, No 5899). [In 
Persian] 
13- Nabaee A. [Tashrih bargy az tagvim va 
bayan kar mogavem]. Jostarhay adabi 1362 SH; 
63-64(670): 643-94. [in Persian] 
14- Tagvim. 1233 AH, barg 2B. (noskhe khati 
ketabkhane majles shoraye eslami, No 6187). [In 
Persian] 
15- Abd Al-vahab Esfahany. [Tagvim Ragamy]. 
Tehran: Karkhane Seyed Mohamad Bager 
Tehrany; 1283 AH, p. 1-2. [in Persian] 
16- Tagvim. 1308 AH, barg 1B. (noskhe khati 
ketabkhane majles shoraye eslami, No 6889). [In 
Persian] 

17- Sharden. [Safarnameh Sharden]. Translated 
by Yagmayee E. Tehran: Toos; 1372, vol 3, p 
1007-10.  [in Persian] 
18- Polak Y. [Safarnameh Polak]. Translated by 
Jahandary K. Tehran: Kharazmy; 1368, p. 199. [in 
Persian] 
19- Adamiat F. [Andishe Taragy va Hokomat Asr 
Sepahsalar]. Tehran: Kharazmy; 1385, p. 23. [in 
Persian] 
20- Najm Al-mulk. [Tagvim Farsi]. Tehran: 
Bina; 1319, p. 2-3. [in Persian] 
21-  Najm Al-mulk. [Ganoon Naseri]. 1284 AH, 
Barg 5. (noskhe khati ketabkhane majles shoraye 
eslami, No 6998). [In Persian] 
22-  Kilman A. [Aseman. Tarjome Najm al 
mulk]. 1300 AH, Barg 3. (noskhe khati 
ketabkhane majles shoraye eslami, No 810T). [In 
Persian] 
23-  Najm Al-mulk. [Gozar Sayareh Zohre dar 
Asr Qajar]. Be koshesh Morady Z. Tehran: 
Daneshyaran Iran; 1391, p. 7-38. [in Persian] 
24-  Najm Al- mulk. [Bedaye Al-nojoom]. 
Tehran: Bina; 1319 AH, p. 6-8.  [in Persian] 
25-  Najm Al-mulk. [Resale Tatbigiye]. Tehran: 
Bina; 1321 AH, p. 1-2.[in Persian] 
26-  Najm Al mulk. [Tagvim]. Tehran: Bina; 
1296 AH, p. 3.[in Persian] 
27- Najm Al-mulk. [Tagvim Farsi]. Tehran: 
Bina; 1315 AH, p. 17-25.[in Persian] 
28- Najm Al-mulk. [Tagvim]. Tehran: Bina; 
1311 AH, p. 2-3.[in Persian] 
29- Najm Al-mulk. [Resale Tash-khis Nofos dar 
Al-khelafe dar 3 asar az Najm Al-doleh]. Be 
koshesh Ketaby A. Tehran: Pajoheshgah Olom 
Ensani Motaleat Farhangi; 1384, p. 166-8. [in 
Persian] 
30- Blatt A. Maps, Geography libraries and 
health outcomes- gazing into the future of medical 
geography. J Maps Geography Libraries 2011; 
7(2): 2-12. 
31- Hoshvar Z. [Mogadameey bar Gographiaye 
Pezeshky Iran]. Tehran: Jahad Daneshgahi; 1365, 
p. 17-20.[in Persian]  
32- Jantiliny R. [Salamaty bar Asas Nagshe 
Gographiayee]. Translated by Keshavarz Momeni 
M. Sanat Imeni 1379; 75(33): 32-4. [in Persian] 
33- Boomgaard P. A World of Water- Rain- 
Rivers and Seas in Southeast Asian Histories. 

http://ijme.tums.ac.ir


  43 پزشكي تاريخ و اخالقايراني  مجله  
 

 
Website: http://ijme.tums.ac.ir 

Netherland: Leiden; 2007, p. 281. 
34- Bright T, Winzeler E. Resistance mapping in 
malaria. Nature 2013; 498(446): 39-55. 
35- Lysenko AJ, Semashko IN. Geography of 
Malaria- a medical geographical study of an 
ancient disease, 1968, p. 85.  
36- Jorjany E. [Khofee Alaee]. Be koshesh 
Velayati AA, Najmabady M. Tehran: Etelaat; 
1377, p. 10. [in Persian] 
37- Jorjany E. [Zakhire Kharazmshahy]. Be 

koshesh Mostafavi J. Tehran: Anjoman Asar 
Meli; 1352, p. 29-60. [in Persian] 
38- Ibn Khaldon A. [Mogadameh Ibn Khaldon]. 
Translated by Gonabadi PM. Tehran: Elmi 
Farhangi; 1362, vol 1, p. 153.[in Persian] 
39- Najm Almulk. [Osol Elm Gography]. Tehran: 
Bina; 1298 AH, p. 5-14. [in Persian] 
40- Najm Almulk. [Kefayat Al-geography]. 
Tehran: Bina; 1319 AH, p. 81. [in Persian] 
 
 
 
  

http://ijme.tums.ac.ir


  ها در طب در عهد قاجار هاي نجومي با تکيه بر کاربرد آن الملک و تحول جغرافيا و تقويم عبدالغفار نجم :مريم ثقفي  44
 

 
Website: http://ijme.tums.ac.ir 

 
 
 
 
 

Najm al-Mulk and the evolution of geography and  
astronomical calendars during the Qajar era 

 
Maryam Saghafi*1 

 
1 PhD Student in History, Tehran University, Tehran, Iran. 

 
 

 
 
Abstract 
Geography and astronomy are among the oldest and most widely practiced sciences that have continued to 
exist in modern times, and have always been associated with medicine. In astronomy, this association 
extends to astronomical calendars and the prediction of the most and least favorable occasions for the 
treatment of diseases. In the geographical context, it includes health and human diseases connected with 
environmental factors, and has developed with time into what is known today as medical geography. 
Najm al-Mulk, the royal astronomer to the court of Naser al-Din Shah, was the first Iranian teacher and 
author of geography and astronomy in Dar ul-Fonun to promote these sciences, and was responsible for 
writing the traditional calendar. The aim of this study was to examine the evolution of geography and 
astronomy during the Qajar era. For this purpose, we investigated astronomical calendars and historical 
books, and examined the association of traditional medicine with geography and astronomy while inspecting 
the role of Najm al-Mulk in the process. 
Keywords: Najm al-Mulk, Qajar, geography, medicine, astronomical calendar 
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