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گذر زهره و ترتیب سیارات نسبت به زمین در آثار هیئت دورۀ اسالمی
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چکیده
از خالل نسخ خط به جامانده از دورۀ اسالم گزارشهایی مبت ب رؤیت
نقطهای سیاه ب روی ق ص خورشید به دست ما رسیده است .این گزارشها
معموالً با این ادعا هم اه هسشتد که این نقطۀ سیاه ،در واقع ،سیارۀ زه ه یا
عطارد است که از مقابل ق ص خورشید گذر م کتد و وجود این پدیده نران
م دهد که زه ه یا عُطارد نسبت به خورشید در فاصلهای نزدیکیت به زمین ق ار
دارند .در این میان شواهدی وجود دارد که احشمال رؤیت گذر زه ه یتوسط ابن
سیتا را افزایش م دهد .ول قطبالدین شی ازی ،یتحت یتأثی روش مؤیدالدین
ع ض در محاسبۀ ابعاد و اج ام ،معشقد بود که فلک زه ه در باالی فلک
خورشید ق ار دارد و به همین دلیل امکان رؤیت گذر سیارۀ زه ه وجود ندارد.
وی فه سش از کسان که ادعا ک دهاند این پدیده را رؤیت ک دهاند ،ع ضه م کتد
و با دالیل مخشلف نران م دهد که حش اگ فلک زه ه در زی خورشید ق ار
داششه باشد ،باز امکان رؤیت این پدیده وجود ندارد .وی ب ای اثبات این
موضوع از آثار بطلمیوس اسشفاده م کتد و دالیل را که ب اساس دو مفهوم
قاعدۀ سش و یت یتیب طبیع ب ای یت یتیب ستش سیارات ارائه شده بود ،نقد م کتد.
او س انجام نشیجه م گی د که آنچه بعض اف اد به عتوان گذر زه ه رؤیت
ک دهاند ،یک لکۀ خورشیدی بوده است.
کلیدواژهها :ابن سیتا ،االقتصاص ،بط وج  ،بطلمیوس ،یت یتیب سیارات،
خالصة المجسطی شفاء ،قطبالدین شی ازی ،گذر زه ه ،لکۀ خورشیدی،
مجسطی
 .1این مقاله با حمایت مال م کز یتحقیقات نجوم و اخش فیزیک م اغه به عتوان یک ط ح پژوهر با شمارۀ
 1/3252-18انجام شده است که بدین وسیله از آن م کز علم یترک م شود.

 /12تاریخ علم ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،1بهار و یتابسشان 1371

مقدمه
یت یتیب ق ار گ فشن سیارات نسبت به زمین موضوع بحث است که از زمان بطلمیوس یتا
آثار هیئت ق ن هفشم و پس از آن در کشب هیئت مط ح شده بود .یت یتیب اسشاندارد در

یتمدن اسالم یت یتیبی است که بطلمیوس در آثار خود ذک ک ده است .طبق این یت یتیب
نزدیکیت ین سیاره به زمین ،ماه است ،سپس عطارد ،زه ه ،خورشید ،م یخ ،مرش ی و
زحل ق ار گ فشهاند و در ورای آنها سشارگان ثابت هسشتد .بطلمیوس ب ای کرف یت یتیب
سیارات به دور زمین از دو مفهوم اسشفاده ک ده است :قاعدۀ سش و یت یتیب طبیع  .قاعدۀ

سش ب این اساس اسشوار است ه سیارهای که جلوی دیگ ی ب ود نران م دهد که از

آن به زمین نزدیکیت است .در این میان گذر سیارات زه ه و عطارد از مقابل خورشید
م یتوانست دلیل مهم ب نزدیکیت بودن آنها به زمین نسبت به خورشید باشد .بتا ب این
پیش از آنکه یت یتیب سیارات از زمین و نظ ات شی ازی را در این زمیته ب رس کتیم،

نیاز است نظ ی به یتاریخچۀ گزارشهای رؤیت گذر زه ه و عطارد از مقابل خورشید
بیتدازیم.
گزارشهای رؤیت گذر زهره و عطارد

نصی الدین طوس ( 652-575ق) در تحریر المجسطی فه سش از گزارشهای رؤیت
نقطهای سیاه روی خورشید ارائه م دهد (طوس  ،ص .)124وی در این فه ست از سه

نف نام م ب د که ادعا ک دهاند چتین پدیدهای را مراهده ک دهاند و چتین پتداششهاند که
نقطۀ سیاه روی خورشید سیارۀ زه ه بوده است.

قطب الدین شی ازی ( 511-633ق) نیز در باب دوم از مقالۀ دوم از کشابهای

اختیارات مظفری (صص  )38-35و نهایة اإلدراک فی درایة األفالک (گ 25ر-
26پ) در باب یت یتیب اج ام سماوی نسبت به زمین سخن م گوید .او نیز در این ضمن
فه سش ع ضه ک ده است از گزارشهایی که مدع رؤیت عبور زه ه بودهاند .در فه ست
شی ازی یک نام بیش از فه ست طوس ع ضه شده است.

ابن سیتا :در نهایة و تحریر المجسطی دربارۀ ابن سیتا چتین گفشه شده است« :إنّه
رأی الزه ة کرامة وخالة في صفحة الرمس» و در اختیارات ،چتین نقل شده« :زه ه را
همچون خال سیاه ب روی خورشید دیدم».

گذر زه ه و یت یتیب سیارات نسبت به زمین43/ ...

الریخ اباعم ان در بغداد :زه ه را ب ق ص خورشید در دو وقت مراهده ک د که میان

ایران بیش از بیست 1سال فاصله بود .وی م گوید زه ه در بار اول در ذروه و در بار
دوم در حضیض یتدوی ش بود.

محمد بن ابوبک الحکم در ف سین از نواح یتولک :همان گزارش شیخ ابوعم ان.
الحکیم ابوبک بن الصائغ المع وف بابن باجة االندلس  :شی ازی از وی چتین

گزارش ک ده است که «روزی در زمان طلوع خورشید دو خال روی آن مراهده ک دم.
یتقویم زه ه و عطارد را ب ای آن زمان از زیج اسشخ اج ک دم .دریافشم که یتقویمران
نزدیک یتقویم خورشید است ،پس دانسشم که آن دو خال ،زه ه و عطارد هسشتد»
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شی ازی در نهایه متبع خود را ب ای نقل قول از بوعل کشاب شفاء ذک ک ده است.

ول مشذک شده که موارد دوم و سوم را از مجسطی 3صالح بن محمد زیتبی بغدادی
آورده است .طوس نیز از همین متبع یاد ک ده است .شی ازی در بارۀ متبع گزارش ابن

باجه سخت نگفشه است .گلدششاین 4در مقالهای فه سش از گزارشهای شتاخشه شدۀ

رؤیت گذر زه ه در دورۀ اسالم را ارائه ک ده و به نقد و ب رس ه کدام پ داخشه است
(گلدششاین ،1765 ،س اس مقاله) .وی دو گزارش دیگ نیز از متابع دیگ به فه ست
شی ازی اضافه ک ده و یتعداد گزارشها را به عدد شش رسانده است .گزارشهایی که

گلدششاین از آنها یاد ک ده است عباریتتد از:
 .1ابن سینا
ابن سیتا در تلخیص المجسطی از کشاب شفاء در یک جمله گزارش داده که زه ه را
مانتد خال سیاه ب صفحۀ خورشید مراهده ک ده است (ابن سیتا ،الشفاء -ریاضیات،

ج ،2ص  .)463این گزارش در آثار دیگ ان مانتد بط وج  ،طوس و شی ازی نیز نقل
شده است .با ایتکه ابن سیتا هیچ اشارهای به زمان این مراهده نم کتد ول گلدششاین
نران م دهد که ممکن است ابن سیتا گذر  24ماه م 1132م ( 11جمادی الثان

423ق) را دیده باشد .زی ا وی در سال 1135م 428/ه.ق .درگذششه و از نظ زمان
امکان رؤیت این پدیده را داششه است .گلدششاین ب اساس محاسبات نجوم نران
 .1در اختیارات :به یتق یب بیست سال
 .2گزارش ابن باجه یتتها در نهایه موجود است.
 .3در نهایه ،نام مجسطی نیامده و یتتها به زیتبی بغدادی ارجاع داده شده است .در تحفه یتتها گزارش ابن سیتا بدون
ذک نام آمده است.
4. Goldstein
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م دهد که در ناحیهای در غ ب خط واصل شی از به عرقآباد امکان رؤیت این گذر
وجود داششه است .او با ایتکه اذعان م کتد اطالع از مکان ابن سیتا در سال 1132
ندارد ،ول مراهدۀ آن را یتوسط ابن سیتا نامحشمل م داند .این در حال است که م دانیم
ابن سیتا سالهای آخ عم خود را در اصفهان گذرانده است و این شه در غ ب خط

مذکور ق ار دارد .ابن سیتا این مطلب را در آخ فصل اول از مقالۀ نهم تلخیص
المجسطی ،که موضوع آن یت یتیب سیارات (في م ایتب أک الکواکب السبعة) است،
آورده است .ابن سیتا چیزی به مشن مجسطی (بطلمیوس ،مجسطی ،ص  )417اضافه
نک ده و خالصهای از همان فصل مجسطی را با عبارت «قال» آورده است .ول همان

طور که گفشه شد ،در انشهای عبارت با لفظ «أقول» نکشهای را اضافه ک ده که در مشن
اصل مجسطی بطلمیوس نیست و ابن سیتا به این یت یتیب ص احشاً رؤیت این پدیده را به
خود متسوب ک ده است .ول آیا ابن سیتا واقعاً گذر سال  1132را رؤیت ک ده است؟

آیا م یتوان نران داد که ابن سیتا این فصل از شفاء را بعد از سال  1132نوششه است؟
ب ای یتحقیق در این مورد باید به سه سؤال پاسخ داد )1( :ابن سیتا در  1132در کجا
اقامت داششه است؟ ( )2آیا بخش تلخیص المجسطی از کشاب شفاء بعد از 1132
نوششه شده است؟ ( )3اگ پاسخ این پ سش مثبت باشد ،آیا در محل اقامت احشمال

ابن سیتا در  1132امکان رؤیت این گذر با چرم غی مسلح وجود داششه است؟ ب ای
پاسخ به سؤاالت ( )1و ( )2باید به متابع که ب ای زندگ نامۀ ابن سیتا موجود است،
م اجعه ک د .و ب ای سؤال ( )3باید به محاسبات نجوم روی آورد.
الف .محل اقامت ابن سینا در 2301م

محل اقامت ابن سیتا در  1132ب اساس زندگ نامۀ ابن سیتا (سیرة الشیخ الرئیس) که
شاگ دش ابوعبید جوزجان

نوششه است ،و تاریخ ابن کثیر که زمان جتگهای

عالءالدوله در آن درج شده است ،قابل یترخیص است .ب اساس این مشون ابن سیتا در

ده سال آخ عم خود در اصفهان بوده است ول در  1132به احشمال زیاد به شه ی به
نام سابورخواست یا شاپورخواست سف ک ده است .شه باسشان شاپورخواست که به
دسشور شاپور اول در دورۀ ساسان بتا شده است ،در مکان فعل شه خ مآباد ق ار

داششه است .ب اساس تاریخ ابن کثیر ،عالءالدوله در سالهای  1131 ،1126و  1132به
قصد حمله بدانجا سف ک ده است (ابن کثی  ،به نقل گُلمن ،صص ،134-133
یادداشت  .)87جوزجان به یتمام این لرک کر ها اشاره نک ده ،بلکه فقط م گوید ابن

گذر زه ه و یت یتیب سیارات نسبت به زمین45/ ...

سیتا در سف شاپورخواست با عالءالدوله هم اه ک ده و نگارش کشابهای نبات و حیوان
شفاء را در این سف یتمام ک ده است (جوزجان  ،سیرة الشیخ الرئیس ،ص .)66
اگ بپذی یم که عالءالدوله در  1132در شاپورخواست بوده است ،م یتوان احشمال

داد که ابن سیتا هم طبق عادت مألوف با عالءالدوله هم اه ک ده باشد ،وگ نه در
اصفهان مانده است .به ه حال ابن سیتا در  1132یا در اصفهان مانده بوده یا با
عالءالدوله به شاپورخواست رفشه است .بتا ب این به احشمال زیاد در همدان نبوده ،زی ا
سف های ابن سیتا به همدان همیره به هم اه عالءالدوله بوده است .عالوه ب ایتها

جوزجان م نویسد که بعد از سف شاپورخواست ،شیخ به هم اه عالءالدوله به همدان

رفت و در آنجا از وی در مورد اشکاالت یتقاویم و نیاز به کارهای رصدی بیرش و یتجهیز
ابزارآالت رصدی درخواستهایی ک د.
ب .زمان اتمام نگارش تلخیص المجسطی شفاء

ب خ محققان ب آنتد که ابن سیتا تلخیص المجسطی شفاء را بین سالهای  1112و
1114م در جوزجان نوششه و در اصفهان بعد از  1124آن را یتمام ک ده است (رجب،
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صص  .)552-551در متبع دیگ آمده است که وی در  1125نگارش شفاء را در
اصفهان به انجام رسانده است (نک  :رضوی .)2بتا ب این متابع نم یتوان گفت که این

قسمت از شفاء بعد از سال  1132نوششه شده است .ول اگ نگاه به مشن جوزجان
بیتدازیم ،م یتوانیم نکات جالبی بیابیم .ب اساس این مشن ابن سیتا در سالهای  1126یتا

 ،1132قبل از آن که هم اه عالءالدوله به سف شاپورخواست ب ود ،مطالبی به آخ

مجسطی شفاء اضافه ک ده است که پیش از او سابقه نداششه است (جوزجان  ،سیرة ،ص
.)64

3

همان طور که گفشه شد ،اگ بپذی یم که ابن سیتا احشماالً در یک از همین سف های

عالءالدوله به شاپورخواست گذر زه ه را مراهده ک ده است ،باز مرکل وجود دارد و

آن ایتکه بخش هیئت را پیش از این سف به انجام رسانده بوده است .اما اگ ابن سیتا
پیش از آن مطالب جدیدی را به تلخیص مجسطی اضافه ک ده باشد ،چ ا بعد از بازگرت
از این لرک کر  ،این کار را یتک ار نک ده و گزارش رؤیت گذر زه ه را در یک جمله
به انشهای فصل م بوطه اضافه نک ده باشد؟ به نظ من کامالً معقول است که چون عبارت
1. Ragep
2. Rizvi
 .3أورد ف آخ المجسطي ف علم الهیئة أشیاء لم یسبق إلیها
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یک جملهای ابن سیتا در آخ فصل مذکور با لفظ «اقول» از قسمت قبل فصل جدا
شده است ،م یتوانیم نشیجه بگی یم که احشماالً ابن سیتا این عبارت را بعد از سال 1132
و بازگرت از شاپورخواست به مشن اضافه ک ده باشد .بهویژه که گزارش رؤیت گذر زه ه
را م یتوان از آن نوع چیزهایی دانست که «پیش از او سابقه نداششه است» یا دست کم
به نظ جوزجان چتین م آمده است.
ج .رؤیتپذیری گذر  1192در ایران

همان طور که گفشه شد گلدششاین نقاط را که در غ ب خط عرقآباد ـ شی از ق ار دارند

در م ز رؤیتپذی ی م داند .از دید کسان که در این متاطق بودهاند ،خورشید بسیار
نزدیک به افق بوده و در نشیجه غبار محل مانتد یک فیلش عمل م ک ده و نور خورشید

را کم م ک ده است 1.در این ناحیه زه ه حدود چتد دقیقه قبل از غ وب خورشید وارد

ق ص آن م شده است .با اسشفاده از یک شبیه ساز رایانهای قدریتمتد با نام

 Starry Night Pro.این گذر ب رس شد 2.این ن م افزار زمانهای یتق یباً دقیق را از

یتماس اول (آغاز گذر) ،یتماس دوم (ورود کامل ق ص زه ه در ق ص خورشید) ،اریتفاع
خورشید در این لحظات و غ وب خورشید را در  24ماه مه  1132میالدی به دست

م دهد که در جدول زی آمده است:

 .1من از چتد یتن از متجمان غی ح فهای دربارۀ امکان رؤیت گذر زه ه در نزدیک غ وب خورشید بدون اسشفاده از
فیلش سؤال ک دم و همگ پاسخ مثبت دادند ،آقای بابک امین یتف ش  ،آقای اشین ذک یان ،و آقای مایک سیمونز
()Mike Simons؛ با یترک از ه سه.
 .2طبق آنچه در راهتمای ایتش نش این ن م افزار آمده است ،دقت این ن م افزار در یتعیین موقعیت سیارات (به غی از
پلویتو) و خورشید در بازههای  3111ساله قبل و بعد از زمان حاض  5 ،ثانیۀ قوس است .با یترک از کمکهای آقای
پوریا ناظم .
http://www.starrynightsupport.com/support_trio/index.php?action=kb&article=79
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ارتفاع خورشید در زمان
تماس اول ()18:15

ارتفاع خورشید در زمان
تماس دوم ()19:12

غروب خورشید

(ساعت رسمی)

اصفهان

 11؛2

1

17:12

همدان

 23؛5

 27؛2

17:21

 3؛5

 4؛2

17:15

خرمآباد

(شاپورخواست)

همان طور که در این جدول مراهده م شود در اصفهان ،ق ص زه ه زمان به طور کامل
وارد ق ص خورشید م شود که خورشید غ وب ک ده است .بتا ب این امکان رؤیت زه ه
نیست ،زی ا میان یتماس اول و یتماس دوم هتوز زه ه به اندازۀ کاف وارد صفحۀ خورشید
نرده است یتا با چرم غی مسلح رؤیتپذی باشد .اما در همدان و خ مآباد این وضع ف ق

م کتد .زی ا در زمان یتماس دوم ،هتوز بیش از  15دقیقه یتا غ وب خورشید مانده و
اریتفاع خورشید بیش از  2درجه است .البشه در غ ب شه همدان کوه الوند ق ار دارد و
شه خ م آباد نیز با کوههایی محصور شده است که امکان رؤیت خورشید را در چتین

اریتفاع پاییت از داخل این دو شه متشف م کتد .ول م یتوان ف ض ک د که زمان غ وب
خورشید در حاشیۀ این دو شه  ،یتق یباً همان ش ایط را دارد که داخل شه دارد .بتا ب

این موقعیت اریتفاع خورشید و زمان کاف ب ای رؤیت زه ه در روی ق ص خورشید یتتها
در همدان و خ مآباد متاسب است .همان طور که در یتصوی های  1و  2دیده م شود
م یتوان مطمئن بود که اگ کس در آن یتاریخ خاص در همدان یا خ مآباد مدیت پیش از

غ وب خورشید بدان م نگ یست ،م یتوانست زه ه را همچون خال ب صفحۀ خورشید
مراهده کتد .در حال که در اصفهان فقط زمان زه ه به این شکل روی ق ص خورشید

نمایان م شد که خورشید غ وب ک ده بود.

پیش از این گفشه شد که امکان حضور ابن سیتا در سال  1132در همدان بسیار کم
است ،زی ا او معموالً با عالءالدوله به سف م رفشه و عالءالدوله در آن سال به جتگ در
شاپورخواست رفشه بوده است .اگ بخواهیم بپذی یم که ابن سیتا این گذر را مراهده

ک ده است ،باید یتق یباً مطمئن باشیم که وی در شاپورخواست موفق به این کار شده

است نه در اصفهان .و چون او معموالً عالءالدوله را در سف هایش هم اه م ک ده
م یتوان این احشمال را قوی دانست.
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یتصوی  .1یتصوی ی از گذر زه ه در سال  2111که بدون فیلش گ فشه شده است .همان طور که دیده
م شود چتد دقیقه قبل از غ وب خورشید ،امکان رؤیت گذر زه ه با چرم غی مسلح وجود دارد .اریتفاع
خورشید در این یتصوی بیش از  1درجه است (یتصوی پایین بزرگ شدۀ بخر از یتصوی باال ب ای نران

دادن بهش جزئیات است) .مرخصات عکس:
Annah Brown, Sony Cybershot - no filter, June 8, 2004, Lake Erie, Michigan, USA,
VT-2004 program of European Southern Observatory (www.eso.org).

گذر زه ه و یت یتیب سیارات نسبت به زمین47/ ...

یتصوی  .2شبیه سازی رایانهای گذر زه ه در سال  1132میالدی از دید ساکتان خ مآباد ،چتد دقیقه بعد
از یتماس دوم .در این حالت ق ص زه ه کامالً وارد صفحۀ خورشید شده است وامکان رؤیت آن با چرم
غی مسلح وجود دارد .اریتفاع خورشید در این یتصوی  1;22است (یتصوی پایین بزرگ شدۀ بخر از

یتصوی باال ب ای نران دادن بهش جزئیات است).

مالحظایت که در ایتجا ارائه شد ،نران م دهتد احشمال ایتکه ابن سیتا گذر زه ه را
رؤیت ک ده باشد ،بیرش از احشمال است که گلدششاین در نظ گ فشه است.
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 2و  .9محمد بن ابوبکر الحکم و الشیخ اباعمران
مشأسفانه اث ی از نام این دو یتن در فه ستهای قدیم (بغدادی )1782 ،و جدید

(روزنفلد و احساناوغلو )2113 ،1نیست .همچتین است در بارۀ صالح بن محمد زیتبی

بغدادی نیز که متبع گزارش این اف اد ب ای طوس بوده است .بتا ب این نم یتوان در بارۀ
صحت و سقم این دو گزارش نظ ی داد.
 .1ابن باجه

گلدششاین گزارش ابن باجه (در گذششه در533 .ق) را از نهایة االدراک قطبالدین

شی ازی نقل م کتد (گلدششاین ،1765،ص .)55در این گزارش ابن باجه ،که خود
یک متجم است ،م گوید موقعیت زه ه و عطارد را محاسبه ک ده و آنها را در نزدیک

خورشید یافشه است .ول همان طور که گلدششاین افزوده است ،ب اساس محاسبات
نجوم در زمان حیات ابن باجه ،زه ه هیچ گذری از مقابل خورشید نداششه است .ابن

باجه مشولد اواخ ق ن یازدهم میالدی و مشوف 1137م533/ق است .در حال که بین
 1141یتا  1153گذر زه ه روی نداده است .عالوه ب این گذر عطارد را با چرم غی
مسلح نم یتوان دید.
 .6ابن رشد

گلدششاین از دو گزارش دیگ متسوب به ابن رشد و کتدی نیز نام ب ده است که در
فه ست طوس و شی ازی از آنها یاد نرده است (گلدششاین ،همان ،ص .)53در یک
از آثار ابن رشد (575-521ق) که یتتها یت جمۀ الیتیت آن باق مانده است ،رؤیت نقاط

روی سطح خورشید گزارش شده است .ابن رشد م گوید که محاسبات نجوم نران

دادهاند که عطارد و زه ه در آن زمان با خورشید در مقارنه ق ار داششهاند .گلدششاین
حدس م زند که یتاریخ رخداد این پدیده در  15ماه مه 1168م ( 11رجب 461ق) بوده
است و عطارد و زه ه در آن زمان در مقارنه با خورشید بودهاند .ه چتد در این حالت
هیچ کدام از مقابل خورشید عبور نم ک دهاند.

1. Rosenfeld, B. A. and Ekmeleddin Ihsanoğlu

گذر زه ه و یت یتیب سیارات نسبت به زمین51/ ...

 .5کندی
متبع گزارش کتدی (258-181ق) تاریخ الحکمای قفط است .وی در آنجا به نقل از
غ س التعمة الصابی به نقل از جعف بن مکشف گزارش م کتد که در سال  225در
زمان خالفت المعشصم ،نقطهای سیاهرنگ در نزدیک وسط خورشید دیده شد که حدود

 71روز ب روی آن ماند و کتدی این نقطه را سیارۀ زه ه دانست .گلدششاین این گزارش
را معشب نم داند .زی ا نه یتتها ب اساس محاسبات نجوم در آن زمان زه ه در بیرش ین
کریدگ بوده و در نشیجه نم یتوانسشه از جلوی خورشید عبور کتد ،بلکه عبور زه ه

معموالً بیرش از چتد ساعت طول نم کرد (گلدششاین ،همان ،ص.)51
شیرازی و گزارشهای گذر زهره

شی ازی مانتد بعض از متجمان دورۀ اسالم از جمله جاب بن افلح (مرهور در ق ن
شرم هج ی) ،بط وج (در گذششه در 611ق) و مؤیدالدین ع ض (در گذششه در
664ق) معشقد است که فلک زه ه در باالی فلک خورشید است .وی در این باره به
احشمال بسیار کامالً مشأث از آراء مؤیدالدین عُ ض است (بهلول ،ص .)132ب اساس
محاسبات عُ ض در بخش ابعاد و اج ام کتاب الهیئة ،بیرش ین فاصلۀ زه ه از زمین از

مشوسط فاصلۀ خورشید از زمین بیرش است (صلیبا 1،صص  ،)61-61بتا ب این باید
ف ض کتیم که زه ه در باالی فلک خورشید ق ار دارد (عُ ض  ،ص .)315شی ازی در
باب دوم مقالۀ چهارم اختیارات و مقالۀ چهارم نهایه و باب چهارم تحفه این محاسبات
را نقل و ب رس م کتد .وی معشقد است که ب اساس این محاسبات فلک زه ه در زی

فلک خورشید جا نم شود ،بتا ب این باید در باالی آن باشد:

 ...و ب این یتقدی محال باشد که فلک زه ه شیب فلک آفشاب بود چه بعدی
که میان فلک آفشاب و فلک عطارد است قط یتدوی زه ه در او نگتجد فکیف
ثخانت ممثل او (اختیارات ،ص.)353

روش محاسبایت ابعاد و اج ام روش است ب ای یتعیین کمّ فواصل یتک یتک

سیارات یتا زمین .در این روش با داششن قط فلک یتدوی ه سیاره ضخامت فلک حامل
نسبت به شعاع آن یتعیین م شود و بدین یت یتیب م یتوان فاصلۀ افالک و سیارات را در
مواضع مخشلف از زمین بهدست آورد .بطلمیوس ب اساس این روش افالک زه ه و

1. Saliba
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عطارد را در بین افالک خورشید و ماه جا داد 1.ول همان طور که گفشه شد ،محاسبات
ع ض نران م داد که ضخامت فلک زه ه به اندازهای است که در بین فلک
دقیقیت ُ
عطارد و خورشید جا نم شود ،و بتا ب این یقین حاصل ک د که باید این فلک را باالی
خورشید ق ار دهد 2.شی ازی به یتبع ع ض  ،محاسبات هتدس را به عتوان دلیل کاف

ب ای این یت یتیب پذی فت ،ول گزارشهای رؤیت گذر زه ه از مقابل خورشید را چگونه
باید یتوضیح م داد؟ شی ازی دالیل مشعددی م آورد یتا نران دهد که امکان رؤیت گذر
سیارۀ زه ه از مقابل خورشید وجود ندارد .این دالیل در دو دسشه ق ار م گی ند :دالیل

که به قاعدۀ سَش اشاره دارند و دالیل که به یت یتیب طبیع م بوطاند .شی ازی در این دو

دسشه دالیل م خواهد نران دهد قاعدۀ سش در مورد زه ه و خورشید درست نیست ،به
عبارت دیگ گزارشهای موجود در بارۀ گذر زه ه صحیح نیسشتد و روش یت یتیب طبیع
که متجمان ع ضه ک دهاند (چه زه ه را زی خورشید بداند ،چه باالی آن) ،قابل قبول
نیست.

قاعدۀ ستر و موقعیت زهره

بطلمیوس ب ای یتعیین فواصل و یت یتیب سیارات چهار روش داششه است .1 :روش

محاسبایت

موسوم به ابعاد و اج ام ،که در کشاب االقتصاص مع ف

شده است

(گلدششاین و سوردلو)1751 3،؛  .2روش اخشالف متظ  ،که در کشاب مجسطی مع ف

شده و از آن یتتها در مورد ماه که در نزدیک زمین است ،م یتوان اسشفاده ک د (پدرسن،

4

 ،2111صص215-216؛ مجسطی ،صص)255-251؛  .3قاعدۀ سَش که در
االقتصاص مع ف شده (بطلمیوس ،االقتصاص ،ص)6؛  .4یت یتیب طبیع که در

مجسطی (ص )417از آن یاد شده است.
بطلمیوس در االقتصاص ،قاعدۀ سش را به عتوان اصل یت ین روش ب ای کرف یت یتیب

سیارات نسبت به زمین مع ف ک ده است .ب اساس قاعده سش ه سیارهای که در مقابل

سیارۀ دیگ ق ار بگی د و آن را بپوشاند ،فاصلهاش یتا زمین کمش از سیارۀ دیگ است.
مثالً ماه همۀ سیارات را م پوشاند یعت گاه پیش آمده که سیارات مخشلف در پرت
 .1ب ای آشتایی بیرش با روش محاسبات بطلمیوس نک :
A. van Helden, Measuring the Universe, Cosmic Dimensions from Aristarchus to Halley,
Chicago and London: University of Chicago Press, 1985, pp. 15-27
 .2ب ای یتوضیح بیرش نک  :بهلول ،ص.127
3. Goldstein & Swerdlow
4. Pederson
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ماه مخف شدهاند .این بهش ین دلیل است که ماه از همۀ سیارات به زمین نزدیکیت است
(بطلمیوس ،االقتصاص ،ص .)6شی ازی یتوضیح م دهد که در مورد سیارات دیگ
مثل م یخ و مرش ی ،اگ یک از آنها روی دیگ ی را بپوشاند ،م یتوان ب اساس رنگ

قضاوت ک د .مثالً اگ مرش ی و م یخ آن قدر به هم نزدیک شوند که به صورت یک
سشاره دیده شوند ،ب ای ایتکه بفهمیم کدامیک دیگ ی را پوشانده ،به رنگ آن دقت
م کتیم .اگ رنگ سشارۀ حاصل از این دو مثل رنگ م یخ ق مز بود ،نشیجه م گی یم
که م یخ روی مرش ی را پوشانده است 1.ول در مورد خورشید چگونه م یتوان مطمئن

بود که سیارات از مقابل آن عبور م کتتد یا از پرت آن؟ این مسأله بهخصوص راجع به
زه ه و عطارد مط ح م شود (مجسطی ،ص .)417قاعدۀ اخشالف متظ نیز نم یتواند
ب ای این سؤال پاسخ بیابد .زی ا خورشید و سیارات به غی از ماه ،به قدری از زمین
دورند که اخشالف متظ محسوس ندارند و نم یتوان ب اساس آن فواصل ایران را یتعیین
ک د (بطلمیوس ،االقتصاص ،همانجا).

با ایتکه بطلمیوس زه ه را در زی خورشید م دانست ،ول هیچ مراهدهای از گذر
خورشیدی زه ه و عطارد به وی ن سیده بود( .مجسط  ،ص )417بتا ب این وی سع

ک د یتوضیح دهد چ ا از قاعدۀ سش ب ای موقعیت زه ه و عطارد نسبت به خورشید

نم یتوان اسشفاده ک د ،یعت چ ا با ایتکه به عقیدۀ وی زه ه و عطارد در زی خورشید
هسشتد ،هیچ گاه مراهده نرده که از مقابل خورشید بگذرند .پس از او در دورۀ اسالم
که بعض ها ادعا ک دند چتین پدیدهای را مراهده ک دهاند ،یتوضیحات بطلمیوس دربارۀ

عدم امکان رؤیت گذر زه ه و عطارد ،به ف اموش سپ ده شد .اما شی ازی ،چون با دالیل
هتدس مطمئن شد که زه ه باالی خورشید است و هیچ گاه از مقابل خورشید عبور

نم کتد ،باز به دالیل بطلمیوس بازگرت و نران داد همان طور که بطلمیوس گفشه،
امکان رؤیت گذر زه ه و عطارد از مقابل خورشید وجود ندارد .این دالیل عباریتتد از:
الف) همان طور که بیرش اجشماعات ماه و خورشید به کسوف متج نم شود،

ممکن است زه ه نیز هیچ گاه دقیقاً در مقابل ق ص خورشید ق ار نگی د.
بطلمیوس گفشه ممکن است این پدیده بسیار نادر باشد ،زی ا باید در زمان که
م کز یتدوی روی یک از دو گ ه ق ار دارد ،سیاره هم در گ ه باشد و هم در اوج
 .1البشه در واقعیت این پدیده بسیار بسیار نادر است .در واقع آنچه گاه در ه هزاره یک دوبار روی م دهد،
نزدیک شدن سیارات به یکدیگ است یتا حدی که به صورت یک سشاره دیده م شوند ول مراهده با یتلسکوپ نران
م دهد که در واقع کامالً روی یکدیگ را نم پوشانتد.
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یا حضیض یتدوی ش ،و چتین چیزی بسیار بهندرت رخ م دهد (بطلمیوس،
االقتصاص ،صص5-6؛ شی ازی ،نهایه ،گ26پ).
ب) درخرتدگ خورشید به قدری زیاد است که اجازه نم دهد گذر زه ه یا
عطارد دیده شود .چ ا که در اوایل خورشیدگ فشگ  ،که ماه لبۀ ق ص خورشید

را به مقدار مساحت ه کدام از این دو سیاره ،م پوشاند ،این سیاه با چرم
قابل یترخیص نیست .بتا ب این حش اگ این دو سیاره نیز از مقابل ق ص
خورشید عبور کتتد ،با چرم قابل مراهده نخواهتد بود( .بطلمیوس ،همانجا؛

شی ازی ،همانجا).

شی ازی عالوه ب این دالیل که با ارجاع مسشقیم به االقتصاص آنها را آورده
است ،دلیل دیگ ی نیز اضافه م کتد:
این دو سیاره عالوه ب ایتکه کوچک هسشتد ،ب خالف ماه غیرمظلم هسشتد،

یعت از خود نور دارند .بتا ب این اگ در مقابل ق ص خورشید ق ار گی ند ،مانتد
ماه یتاریک دیده نم شوند (شی ازی ،همانجا).
ب اساس این دلیل ،که در کشاب بط وج متجم بزرگ اندلس در ق ن شرم نیز آمده

است (بط وج  ،کتاب الهیئة :ج ،2ص ،)317اگ ف ض کتیم زه ه و عطارد از خود
نور دارند ،دلیل ندارد که در صورت گذر از مقابل خورشید به صورت یک نقطۀ سیاه
رنگ قابل رؤیت باشتد .البشه بط وج نیز ب خالف بطلمیوس معشقد است که زه ه در
باالی خورشید ق ار دارد و این دلیل را مط ح م کتد یتا مانتد شی ازی نران دهد که

امکان رؤیت گذر زه ه حش اگ در زی خورشید باشد وجود ندارد 1.شی ازی از بط وج

یاد نک ده است و نم یتوان مطمئن بود که آیا این دلیل را از وی گ فشه یا خود ابداع ک ده
است.
شی ازی در نهایه در دو صفحه بعد باز به این بحث ب م گ دد و نقدی را که «یک

از اکاب محققان مشأخ ان» 2ب این دلیل وارد ک ده ،نقل م کتد( .شی ازی ،نهایه،
 .1بط وج ب ای یتأیید ایتکه سیارات از خود نور دارند دو دلیل م آورد .1 :نورشان در نزدیک و دوری از خورشید
یتغیی نم کتد( .طبق مدل زمین م کز ،فاصلۀ سیارات یتا خورشید با گذر زمان دسشخوش یتغیی م شود .ول آنچه در
یتغیی نور ایران مراهده م شود ،بیرش یتابع یتغیی فاصلهشان از زمین است .2 ).سیارات هیچ گاه به شکل هالل
دیده نم شوند .در حال که اگ نور خورشید را متعکس م ک دند ،زه ه و عطارد باید همیره به شکل هالل دیده
م شدند( .بط وج  ،کتاب الهیئة ،ج ،2ص)317
 .2ب ای من معلوم نرد که متظور از این «بعض از اکاب محققان مشأخ » چه کس است .در کتاب الهیة مؤیدالدین
ع ض و تذکرة و تحریر مجسطی خواجه نصی الدین طوس  ،از متجمان هم عص شی ازی ،چیزی در این باره نیافشم.
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گ25پ) این شخص معشقد بوده است که با ایتکه زه ه از خودش نور دارد و از این
جهت با ماه قابل مقایسه نیست ،ول چون درخرتدگ زه ه در واحد سطح از
درخرتدگ خورشید در واحد سطح بسیار کمش است باز امکان رؤیت آن ب ق ص

خورشید وجود دارد .وی چتین اسشدالل ک ده است :زمان که زه ه در حضیض یتدوی ش
(نزدیکیت ین فاصله یتا زمین) ق ار دارد ،قط ظاه یاش حدود  5دقیقۀ قوس است ،و

قط آفشاب  32دقیقه .پس زه ه حدود  1/6از قط ظاه ی خورشید را م یتواند بپوشاند.
ول درخرتدگ زه ه در واحد سطح بسیار کمش از درخرتدگ خورشید در واحد سطح

است .دلیل او این است که در خسوف کل  ،کم قبل از کامل شدن کسوف که یتتها به
اندازۀ یک سشاره از خورشید پوشانده نرده است ،نور خورشید چتان زیاد است که
آسمان را روشن م کتد ،در حال که آسمان شب با وجود چتدین هزار سشاره روشن
نم شود .پس اگ زه ه مقابل خورشید ق ار بگی د ،در ب اب درخرش فوق العادۀ
خورشید ،همچتان مانتد یک نقطۀ سیاه دیده خواهد شد .شی ازی گویا این انشقاد را

م پذی د چون بدان پاسخ نم دهد ،ول همچتان دلیل اول و دوم را قوی م داند و ب
عدم امکان رؤیت گذر زه ه پافراری م کتد.
«ترتیب طبیعی» و موقعیت زهره

بطلمیوس در مجسطی مفهوم دیگ نیز ب ای یتعیین یت یتیب سیارات یتا زمین مط ح

م کتد .این مفهوم ب خالف قاعدۀ سش که س شت هتدس دارد ،به نوع دلیل طبیع

محسوب م شود (مجسطی ،ص .)417بطلمیوس یتوضیح م دهد که متجمان مشقدم،
زه ه و عطارد را بین ماه و خورشید م دانسشتد و دالیل ب اساس حفظ نظم و یت یتیب
بیرش در نظام عالم (حسن ترتیب و جَودت نظام) در نظ داششتد .ول گ وه که پس
از ایران آمدند ،به دلیل عدم رؤیت گذر زه ه و عطارد ،این دو را در باالی فلک

خورشید جای دادند .با این حال بطلمیوس دلیل گ وه مشقدم را بیرش م پستدد و آن را
اساس یت یتیب سیارات ق ار م دهد 1.شی ازی نخست یت یتیب سیارات را ب اساس این

مفهوم یتوضیح م دهد و سپس آن را نقد م کتد:

 .1باید دانست که یک از اصل یت ین انگیزههای کپ نیک ب ای مدل خورشید م کزی ،هماهتگ و یتقارن است که
این یت یتیب دارا است .کپ نیک معشقد بود مدل خورشید م کزی نه یتتها جایگاه بسیار متاسب ب ای خورشید به
عتوان ج م درخران و مشفاوت در عالم در نظ م گی د ،بلکه به خوبی یتفاوت ح کت بازگرش و فواصل گوناگون
سیارات داخل را از خورشید با سیارات خارج یتوضیح م دهد.)Copernicus, On the Revolutions, 10( .
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سیارات م یخ و مرش ی و زحل ـ سیارات عِلوی یا خارج ـ همگ در نقطۀ ذروۀ
فلک یتدوی شان یعت  Bدر شکل  ،1در حالت مقارنه با خورشید  S2و در نقطۀ حضیض
فلک یتدوی شان یعت  ،Aدر حالت مقابله با خورشید  S1هسشتد (زمین در  .)Oماه در
اوج مدارش (فلک خارج م کزش) در مقارنه و مقابله با خورشید است و در حضیض

مدارش در یت بیع .در حال که زه ه و عطارد ،هم در ذروه  Cو هم در حضیض  Dفلک
یتدوی شان در مقارنه با خورشید ق ار م گی ند و هیچ گاه با خورشید مقابله ندارند
(مجسطی ،همانجا) .همچتین سیارات خارج به ه فاصلهای از خورشید م رستد ،ول

سیارات سفل یتتها یتا بیرش ین کریدگیران از خورشید فاصله م گی ند .به همین دلیل

م یتوان این دو گ وه از سیارات را از هم جدا ک د و خورشید را به مانتد گوه میان
گ دنبتد در وسط این دو گ وه ق ار داد یتا نظم و یت یتیب بیرش ی داششه باشد (شی ازی،
نهایه ،گ25پ).

شی ازی عالوه ب این دلیل ،که ب اساس یت یتیب طبیع سیارات (یعت یتقارن آنها

نسبت به خورشید) مط ح شده است ،دلیل دیگ نیز نقل م کتد .این دلیل را م یتوان
ب ای اولین بار در کشاب بط وج یافت (بط وج  ،صص .)315-315البشه شی ازی

اشارهای به نام وی نم کتد .بط وج با یت یتیبی که بطلمیوس به عتوان یت یتیب طبیع

مط ح ک ده موافق نیست 1و روش دیگ ب ای کرف یت یتیب طبیع پیرتهاد م کتد.
هیئت افالک نزد بط وج  ،ب اساس حذف یتمام افالک خارج م کز و یتدوی است.

ایتها نکایت است که در مفهوم یت یتیب طبیع نزد بطلموس نیز خود را نران م دهد .گمان م کتم م یتوان ریرۀ این
نوع انگیزهها را نزد کپ نیک در همین مفهوم یت یتیب طبیع یافت.
 .1به نظ م رسد بط وج با روش محاسبایت بطلمیوس در االقشصاص آشتا نیست .زی ا گمان م کتد یتتها دلیل که
بطلمیوس ب ای یت یتیب سیارات ارائه داده است ،یت یتیبی است که در مجسط به عتوان یت یتیب طبیع مط ح نموده
است.
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شکل 1

در مدل سیارهای بط وج ح کت یتمام افالک در یک جهت است :همگ از ش ق
به غ ب ح کت م کتتد؛ ب خالف مدل بطلمیوس  ،که در آن فلک نهم از ش ق به غ ب
ح کت م کتد و افالک داخل خود را م گ داند و ح کت شبان وزی را ایجاد م کتد

و یتک یتک افالک سیارات در خالف جهت آن با س عتهای مخشلف م گ دند .در
مدل بط وج ح کتِ افالک به وسیلۀ نی ویی یتأمین م شود که از سوی فلک نهم به آنها

داده م شود (گ نت 1،ص .)134بتا ب این فلک نهم افالک داخل خود را نم گ داند
بلکه به آنها نی ویی اعطا م کتد که با س عت ح کت کتتد .فلک نهم به فلک هرشم

(سشارگان ثابت) نی وی ح کت م دهد ،به همین دلیل این فلک بیرش ین س عت را بعد
از فلک نهم دارد و فقط کم از آن عقب م ماند که ح کت یتقدیم را م سازد .این

1. Grant
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نی و یا ان ژی به فلک بعدی ،زحل ،متشقل م شود .عقب افشادگ فلک هفشم (زحل)
از همۀ افالک که پایینیت از آن هسشتد کمش است .به همین یت یتیب نی وی ح کت به
افالک پاییت م رسد و ه کدام نسبت به فلک باالیی کم «عقب افشادگ » (تقصیر)
دارند .در باب دوم از مقالۀ دوم اختیارات شی ازی به مدل شبیه مدل بط وج اشاره

ک ده و آن را به «بعض از اوایل» نسبت داده است (ص.)36

1

در مدل سیارهای بط وج فلک یتدوی بطلمیوس وجود ندارد ،و به جای آن فلک
یتدوی قطبی وجود دارد .همانطور که گلدششاین یتوضیح داده است (بط وج  ،ص،)13
در هیئت افالک خورشید ،خط اوج و حضیص 2خورشید با س عت مشوسط خورشید

ح کت م کتد ،بتا ب این مقدار عقب افشادگ خورشید دو ب اب ح کت مشوسط آن در
حالت مدل بطلمیوس است .در نشیجه عقب افشادگ زه ه از عقب افشادگ خورشید
کمش م شود .بط وج دقیقاً ب اساس همین موضوع ادعا م کتد که یت یتیب طبیع

اقشضا م کتد که فلک زه ه باالی فلک خورشید باشد .شی ازی این دلیل را یتتها در

یک جمله به اخشصار مط ح م کتد و معلوم نیست که آیا نظ یۀ بط وج را در بارۀ کمش
شدن س عت افالک از باال به پایین ،که ب اساس مدلهای غی بطلمیوس اندلس است،

م شتاسد یا خی .

با این که طبق روش بط وج فلک زه ه در باالی فلک خورشید ق ار دارد ،شی ازی
ه دوی این دالیل را از نوع خطابی یا اقتاع م داند و آنها را ضعیف مع ف م کتد،
زی ا به اعشقاد او این دالیل از علل طبیع س چرمه نگ فشهاند .دلیل دیگ که شی ازی
به عتوان روش ب ای یتعیین یت یتیب سیارات نقل و نقد م کتد چتین است:

اگ خورشید از جایگاه که اکتون دارد ،از زمین دوریت بود ،ح ارت کمش ی از
ط یق شعاعش به ما م رسید و اگ از این به ما نزدیکیت بود ،ح ارت بیرش ی م رسید.
در ه دوی این حاالت گیاهان و حیوانات نم یتوانسشتد روی زمین ایجاد شوند (بطالن

حدوث نبات و حیوان) .در حال که این ایتفاق با حکمت و عتایت س مدی خداوند در

یتعارض ق ار دارد .بتا ب این خداوند خورشید را در این موقعیت خاص ق ار داده است.

 .1یتعبی «بعض از اوایل» قاعدیتاً باید ب یک از متجمان پیش از بطلمیوس داللت کتد .اما این نظ یه به صوریت که
شی ازی آورده به نظ یۀ بط وج نزدیک است .معلوم نیست که آیا شی ازی اث بط وج را م شتاخشه یا به متبع
دیگ که اکتون از میان رفشه دسش س داششه است.
2. Apsidal line
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معلوم نیست شی ازی این دلیل را از چه کس نقل ک ده است ،ول آن را نیز نقد
م کتد و معشقد است که م یتوان گفت چون آفشاب در فلک سوم است زمین را به مقدار
متاسب گ م م کتد و اگ در فلک چهارم بود گ مای کاف از آن به زمین نم رسید .در

واقع نیز در بخش «ابعاد و اج ام» اثبات خواهد شد که خورشید در فلک سوم است و
زه ه نم یتواند پایینیت از خورشید باشد.

1

به نظ شی ازی هیچ کدام از دالیل باال نم یتوانتد نران دهتد که زه ه در زی خورشید
ق ار دارد و بتا ب این باید زه ه را در باالی خورشید دانست .شی ازی به نظ دیگ ی

نیز اشاره م کتد که طبق آن م کز یتدوی زه ه و عطارد ب روی خورشید است و این دو

به دور خورشید م گ دند .به نظ شی ازی اگ رصدهای مذکور در کشاب زیتبی بغدادی
راست باشد ،نظ این گ وه نیز باطل خواهد بود .زی ا اگ زه ه به دور خورشید بگ دد،
نم یتواند وقش که روی ذروۀ یتدوی است بین خورشید و زمین ق ار بگی د .شی ازی در
مع ف و یتوصیف دیدگاه این گ وه به همین اکشفا م کتد .این نظ یه قابل مقایسه با مدل
اولیۀ یتیکوب اهه ،متجم بزرگ دانمارک در ق ن شانزدهم است ،یتیکو ب اهه پیش از آنکه
نظ یهاش را مبت ب گ دش سیارات به دور خورشید و گ دش خورشید به دور زمین،
مط ح کتد ،به فک مدل بود ب مبتای گ دش زه ه و عطارد به دور خورشید و گ دش

خورشید و دیگ سیارات به دور زمین (لیتشون 2،ص .)157اما این نظ یه سالها قبل

یتوسط ه اکلئیدس پُتش در ق ن چهارم پیش از میالد پیرتهاد شده بود ،ول بطلمیوس
شاید به دلیل ایتکه م خواسشه شباهت بیرش ی بین مدلهای سیارات داخل و خارج

باشد ،آن را نپذی فشه است (پدرسن،ص.)275

ه چتد شی ازی هیچ اشارهای به جاب بن افلح ،متجم بزرگ اندلس در ق ن شرم
نم کتد ،با این حال ،یادآوری نظ او بیمتاسبت نیست .زی ا جاب بن افلح به عتوان
اولین متجم در دورۀ اسالم شتاخشه م شود که در کشاب اصالح المجسطی یت یتیب

بطلمیوس سیارات را مورد انشقاد ق ار داد ،و افالک زه ه و عطارد را در باالی خورشید

 .1در واقع باید اضافه ک د :چون مقدار ح ارت مطلق خورشید را نم دانیم نم یتوانیم ب اساس آن فاصلۀ خورشید را
یتعیین کتیم ،روش که ام وزه در نجوم جدید با یافشن درخرتدگ مطلق سشارگان و مقایسۀ آن با درخرتدگ ظاه ی،
به فاصلۀ آنها پی م ب ند.
2. Linton
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دانست (ل چ 1،ص 2.)75طبق گزارش لُ چ ،جاب دو دلیل ب ای یت یتیب جدیدش داشت:
 .1اخشالف متظ  :اخشالف متظ خورشید حدود  3دقیقه است ،در حال که سیارات
عطارد و زه ه دارای اخشالف متظ نیسشتد .این نران م دهد که این دو سیاره از

خورشید نسبت به زمین دوریت هسشتد .2 3.یت یتیب طبیع اقشضا م کتد که سیارات نیّ
یعت خورشید و ماه در کتار هم باشتد ،و باق سیارات در کتار هم.

بط وج هتگام بحث در این موضوع در دو جا به ابن افلح اشاره ک ده است .در
جایی یت یتیب طبیع او را نقل ک ده و مورد نقد ق ار داده است (بط وج  ،ص )321و

در جایی دیگ گفشه است که جاب ابن افلح محاسبه ک ده است که اگ زه ه در زی

خورشید ق ار داشت ،امکان گذر آن از مقابل ق ص خورشید وجود م داشت (همو،
ص )315ول ل چ اشارهای به این موضوع نک ده است.

4

لکۀ خورشیدی

شی ازی در رد گزارشهای گذر خورشیدی زه ه به راه حل بدیع مشوسل م شود .وی
م گوید زعم گ وه از متجمان این است که همان طور که روی ماه لکهای وجود دارد،
روی خورشید نیز در نزدیک م کز ق ص آن نقطهای سیاه هست .بتا ب این احشماالً آنچه
این اف اد گزارش دادهاند چیزی جز لکۀ خورشیدی نبوده است( ،شی ازی ،اختیارات،

ص35؛ همو ،نهایه ،گ26پ) و در التحفة الشاهیة اضافه م کتد که احشماالً یک از
آن دو خال که ابن باجه دیده ،لکۀ خورشیدی و دیگ ی عطارد بوده است( .همو،
التحفه ،گ11پ)

مسألۀ لکۀ روی ماه همیره در میان فالسفۀ محل بحث بوده است .فیلسوفان مرائ

مانتد ابن سیتا اج ام سماوی را خال از ه ناخالص و بی عیب و نقص م دانسشتد ،بتا
ب این سع م ک دند به نحوی آن را یتوضیح بدهتد که این لکه سایۀ اج ام باشد که
1. Lorch
 .2گ چه کسان مدع شدهاند که شی ازی یتلخیص از خالصة المجسطی ف اهم آورده بوده است (.)Nasr, p. 249
اشاره نک دن او به جاب بن افلح در این موضوع موجب شک در اصالت این انشساب است .نسخهای با این مرخصات
در کشابخانۀ بودلیان موجود است که باید صحت انشساب آن با دقت مرخص شود (با یترک از دکش حتیف قلتدری).
در مورد دالیل دیگ نادرسش انشساب چتین اث ی به شی ازی ،نک .)Ragep, p. 188( :
 .3اخشالف متظ خورشید قبالً در مجسطی محاسبه شده بود و گزارش از مقایسۀ آن با رصد وجود ندارد .چ ا که
اساساً امکان مراهدۀ چتین مقدار کوچک با ابزار آن زمان وجود نداشت)Lorch, p. 98(.
 .4نویگه باوئ نیز نران داده است که امکان پیشبیت گذر زه ه به وسیلۀ مدل سیارهای بطلمیوس وجود داششه است.
()Neugebauer, pp. 227-230

گذر زه ه و یت یتیب سیارات نسبت به زمین61/ ...

در نزدیک ماه ق ار دارند .ول بعض مشفک ان که به مفهوم بساطت اج ام آسمان
اعشقاد نداششتد ،لکۀ روی ماه را از خود آن م دانسشتد (معصوم همدان  ،س اس مقاله)
و حش بعض قائل شدند که روی خورشید نیز لکهای وجود دارد .فخ رازی ،مفس و

مشکلم بزرگ ق ن  ،6در یک از آثارش به این موضوع اشاره ک ده است (راشد،

1

ص .)2114وی در فصل از کشاب المطالب العالیۀ خود ،با عتوان «بیان أن الوقوف
عل أصول هذا العلم عس جداً» ،دربارۀ مرکالیت که علم نجوم و طالع بیت با آن دست
به گ یبان است بحث م کتد .بحث نخست او این است که یتعداد سشارگان آسمان بسیار
زیاد است و غی قابل احصا .یتا به آنجا که م گوید:

بعض از محققین بدین نظ گ ایش یافشتد که کلهای (محو) که روی وجه ماه دیده
م شود ،به خاط وجود سشارگان کوچک است که روی وجه ماه مشم کز شدهاند
(ارتکزت) .و محققین دیگ گفشتد که ب روی خورشید نیز در باالی نقطۀ م کزی ق ص
آن ،نقطهای سیاه مانتد خال  ،وجود دارد که به دلیل شدت نور خورشید قابل رؤیت
نیست ... .این اعشبارات داللت م کتد که عقول بر ی از احاطه ب عدد سشارگان
(نی ات االفالک) قاص است (رازی ،ج ،8ص.)154

نم یتوان گفت که شی ازی دیدگاه خود را به طور مسشقیم از فخ رازی اخذ ک ده

است ،ول این بخش از کشاب رازی نران م دهد که این اعشقاد در زمان او وجود داششه
و احشماالً آن را از کشاب او یا آثار دیگ ی نقل ک ده است.
تحلیل پایانی

گلدششاین ه چتد مراهدۀ گذر خورشیدی زه ه را با چرم غی مسلح ممکن م داند
(گلدششاین ،ص  )47اما همۀ گزارشهایی را که از دوران اسالم در این مورد باز مانده
رد م کتد .در این مقاله نران داده شد که امکان مراهدۀ گذر زه ه یتوسط ابن سیتا
وجود داششه است .اما شی ازی به این دلیل که فلک زه ه را باالی فلک خورشید

م داند ،این گزارشها را م دود م شمارد ،و سع م کتد نران دهد که امکان مراهدۀ
گذر زه ه وجود ندارد و این گزارشها ممکن است به وجود لکهای روی خورشید اشاره
داششه باشد.

1. Rashed
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