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 (20/04/1396، پذیرش: 03/10/1395)دریافت: 

 چکیده
ورود نجوم جدید به ایران نوشته تاکنون مقاالت ارزشمندی در خصوص 

ای است های خطیها، محتوای نسخهاصلی اغلب این پژوهش ۀلأاست. مسشده
اند. در حالی که بسیاری از این که برای اولین بار در این زمینه نوشته شده

اند اند و نتوانستهعلمی ایران نداشته ۀها، در عمل تأثیر چندانی بر جامعنوشته
های در این مقاله عالوه بر کتاب جوم جدید در ایران بشوند.موجب انتشار ن
تأسیس اند. ماعی این موضوع نیز مطرح شدهاجت برخی از عواملنوشته شده، 

های ناصرالدین شاه و انتشار کتاب ۀدارالفنون و وزارت علوم در دور ۀمدرس
مده آ این موضوعات است که بنابر دالیلی که در متن مقاله ۀچاپ سنگی از جمل

ایرانی سرعت بخشیدند. به همین منظور  ۀاست، به گسترش نجوم جدید در جامع
الدوله اعتضاد السلطنه و عبدالغفار نجم ۀدر بخشی از این مقاله به جایگاه ویژ

در این زمینه پرداخته شده است و موضوع اعزام دانشجویان به خارج از کشور 
 دید مطرح شده است.و تأثیر آن بر آشنایی ایرانیان به نجوم ج

نجوم  ،الدوله، محمودخان مشاورالملکعبدالغفار نجم ،دارالفنون ها:کلیدواژه
 جدید.
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 مقدمه
های خطی پیش از قاجار به دنبال سر نخی از نجوم جدید ها و نسخهاگر در میان کتاب

 شویم. اما تعداد این سندها به انگشتان دو دسترو میبگردیم با اسناد قابل توجهی روبه
وا نجومی فرانس هدیۀالری، تلسکوپ رافائل دومان،  الدینزیندالواله به  نامۀرسد: نمی

 های اروپاییهایی در سفرنامهابوطالب صفوی و اشاره رسالۀان، پیکه به شاه سلیم
)سادات موسوی، فصل اول(. هر کدام از این موارد تا به حال در مقاالت متعددی 

می ایران عل جامعۀتر این است که این امور چه تأثیری بر اند. اما سؤال اساسیبررسی شده
ان الری در می الدینزیندالواله به  نامۀ داشته است؟ مثالً آیا دلیلی در دست داریم که

ایرانی خوانده شده باشد و احیاناً کسی را به پذیرفتن یا حتی نقد نجوم جدید  منجمان
ابل شناسیم و اثر قالری را نمی الدینزینترغیب کرده باشد؟ ما حتی هنوز به درستی 

ه بخواهیم تأثیر (، چه برسد به اینک5توجهی از او در دست نداریم )امیرارجمند، ص
ررسی اند، بآشنایی با نجوم جدید را در آثار او و منجمان دیگری که با او در ارتباط بوده

م تاریخ قطعی ورود نجو»دالواله را  نامۀتوان تاریخ نگارش در چنین شرایطی نمی 1کنیم.
ر نا ببهمین وضعیت در مورد سایر اسناد اولیه نیز وجود دارد.  2دانست.« جدید به ایران

ای برای لهوم جدید را در ایران تبدیل به مسأباید به سراغ رویدادهایی برویم که نج این
باً دوم آن )تقری نیمۀبحث و گفتگو کردند. با چنین نگاهی دوران قاجار، مخصوصاً 

 .بسیاری داردپس از تأسیس دارالفنون( اهمیت 

ق( 1268نون )ق( تا تأسیس دارالف1209حد فاصل آغاز حکومت قاجار ) در
سیاسی ایران روی داد. بعد از حدود دو قرن جنگ و کشمکش  صحنۀاتفاقات مهمی در 

ادی ارتباط اقتص زمینۀفرما شد و ای در داخل ایران حکمداخلی، امنیت و ثبات نسبی
رب های علمی و صنعتی غو فرهنگی با اروپا فراهم شد. حاکمان ایرانی متوجه پیشرفت

های و چهره (175، 138-136 ،126-125ژوبر، ص :  کبرای نمونه ن) شدند

                                              
ای های او در حاشیۀ رسالهالدین الری یافته شده است، یادداشتزین در بارۀهایی که تاکنون یکی از معدود سرنخ .1

 .4و  3ص رسم دوایر اسطرالب است. نکـ : سادات موسوی، در بارۀه الماردینی الدین ابومحمد عبداللّاز جمال
 نتنبیهات المنجّمی ۀمظفر گنابادی نویسند. ضمناً ایشان اصرار دارد که مال129ص، 1387، غریب نکـ : علیزاده .2
نابادی گ ترین دلیل ایشان این است که تیکو براهه و مظفراست. اما مهم دالواله آگاه بوده ۀاز نام «به احتمال زیاد»

ق را که همان زمان پایان 1031سال »نویسد: ای میین ادلّهاند. ایشان با چندارهای یکسانی را رصد کرده بودهدنباله
، 1392، علیزاده غریب) «ان دانستآغاز نجوم جدید در ایر ۀتوان نقطاست، می تنبیهات المنجّمیننگارش 

 .(408ص
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اس میرزا با تالش عب .تجددطلبی همچون عباس میرزا و امیرکبیر پا به عرصه گذاشتند
دمات خ منشأهای دانشجویان ایرانی به فرنگ رفتند و پس از بازگشت، اولین گروه
 ... شدند ، صنعت چاپ وهای خارجیآموزش علوم جدید، زبان زمینۀفراوانی در 

(. در این دوران چند هیئت سیاسی هم از ایران 196-122، ص1ج، محبوبی اردکانی)
به فرنگ رفتند و ضمن بازدید از مراکز علمی و صنعتی اروپا، به فکر پیاده سازی آنها 

زاده خسرو شاه توان به سفری اشاره کرد که به رهبریدر ایران افتادند. به عنوان نمونه می
ای که میرزا پترزبورگ( انجام شد. در سفرنامه ق به روسیه )سن1244ل میرزا در سا

 درسۀمی تبریز از این سفر نوشته است، با دقت خانهمصطفی خان افشار منشی دیوان
 در بارۀها توصیف شده و بارها های مختلف کارخانهعلوم، اتاق تشریح و بخش

-57 افشار، برگ خان ی)مصطف سخن گفته شده است علمی در ایرانضرورت تحول 
 .(پشت84 ، برگهمو) اندز یک رصدخانه هم بازدید کردهضمناً این گروه ا .(70

حضور بعضی از اروپاییان در ایران  زمینۀبه هر طریق، با این تحوالت تاریخی، 
های خارجی را آموختند. بعضی از کتب فراهم شد و بعضی از ایرانیان به مرور زبان

در  1ی ترجمه شدند که بخشی از آنها به علم نجوم مربوط بودند.فرنگی به زبان فارس
های هیئت جدید از کتاب( 260-254)ص الذریعهدر  تهرانی فهرستی که آقابزرگ

 مدرسۀای زمینهشود. با چنین پیشدیده می هاباآورده است، نام برخی از این کت
خارجی بلد بودند، افزایش  هایی که زبانسرعت تعداد ایرانیدارالفنون تأسیس شد و به
نجومیِ  هایبا، تعداد کتی چند دهه پس از تأسیس دارالفنونپیدا کرد. به این ترتیب ط

ترجمه و تألیف شده به زبان فارسی افزایش یافت و تقابل نجوم جدید با نجوم قدیم، 
ی جدی شد. در ادامه قصد داریم به برخ ۀلأبین ایرانیان صاحب اندیشه تبدیل به یک مس

ایرانی بپردازیم و از زوایای  جامعۀهای اساسی نشر و بسط نجوم جدید در از جنبه
 مختلفی آن را بررسی کنیم.

  

                                              
 دوم.محمدهادی طباطبایی، فصل ؛ 129-128: معصومی همدانی، ص نک هابابرای آشنایی با برخی از این کت. 1
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 اعزام دانشجو به خارج از کشور
رقرار بایران و غرب ارتباطات تجاری و فرهنگی بین در زمان برخی از سالطین صفوی، 

نمونه  به عنوان هنری مرتبط بودند. های نظامی یااین ارتباطات بیشتر به حوزهاما شد. 
با فرستادن گروهی از ایرانیان یا جذب  تالش کردندسالطین مقتدر صفوی برخی از 

سازی، میناکاری و جواهرسازی غربی را بیاموزند. ای از اروپاییان، نقاشی، مجسمهعده
دید جو نتوانست علم و فکر  کشیده نشدهای علمی ها هرگز به عرصهفعالیتاما این 

 .(25-22)نوایی، ص کند فضای ایراندنیای غرب را وارد 

پدید آمد. ای برای فرستادن دانشجو به غرب قاجار، فرصت دوباره ۀبا آغاز دور
ق با تالش فراوان عباس میرزا، دو دانشجو برای تحصیل به 1226اولین بار در سال 

یل طب تحص ۀدر زمین و دیگرینقاشی  زمینۀدر  لندن فرستاده شدند و قرار شد یکی
ست توان (حاجی بابادومی )ماه، به دلیل بیماری سل درگذشت. اما  18کنند. اولی پس از 

پس  و دای ادامه ددتحصیالتش را تا ح . اوپیشرفت کند و به دانشگاه آکسفورد برود
 بیرسید )محبوسمت حکیم باشی به از بازگشت به ایران در دستگاه عباس میرزا 

که در سال بودند  پنج نفر دانشجویان روه بعدی(. گ129-123ص، 1، جاردکانی
و هر یک  بازگشتندایران  بهسال،  4پس از  این گروهانگلستان شدند. رهسپار  ق1230

برخی از این جمع پنج نفره، به شدند. به خدمتی مشغول  عباس میرزادر دستگاه 
یکی . ندپرداختانسوی کتاب از زبان انگلیسی و فر ترجمۀسازی و سازی و توپتفنگ

ن ایرا نامۀمحمدشاه، اولین روز ۀدوردر  از افراد این گروه، میرزا صالح شیرازی بود که
. او در تحصیالت دکرمنتشر « میرزا صالح شیرازی نامۀروز»یا  کاغذ اخباررا با نام 

 حکمت ، تا حدی بهصنعت چاپهای خارجی و آشنایی با زبان، تاریخخود عالوه بر 
توان از او را می بنا بر این(. 179-130، ص1، جاردکانی پرداخته بود )محبوبی طبیعی

لی از مفص نامۀمیرزا صالح شیرازی سفراولین دانشجویان ایرانی در علوم پایه دانست. 
ام ویلی ۀکه در خالل آن به دیدار از رصدخان خاطرات اقامت در انگلستان نوشته است

نیز اشاره شده است. او به همراه یکی  «(اهالی جرمنیداکتر منجم از »هرشل )با عنوان 
د. کنندیگر از دانشجویان ایرانی )میرزاجعفر( با هرشل و خواهر و فرزندش دیدار می

جدید اورانوس به دست  سیارۀ در بارۀبینند و اطالعات مختصری تلسکوپ او را می
 (.356صآورند )صالح شیرازی، می
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دیگری هم برای تحصیل یا کارآموزی به  عدۀشاه، دوران فتحعلی شاه و محمد در 
روسیه، فرانسه و حتی ایتالیا اعزام شدند. این افراد به دنبال تحصیل صنایع یا 

سازی، خانه، چیت، صنعت چاپ، سرکردگی پیاده و توپهای متفاوتی نظیر طبمهارت
سازی، بلورسازی، شکر صاف کردن و قندسازی، بودند. به مرور برخی از گل

. اما اگر به عناوین داران هم فرزندان خود را با خرج خود به فرنگ فرستادندسرمایه
شوید که از علوم پایه و به صورت خاص نجوم های این افراد دقت کنید، متوجه میرشته

ای هبه دلیل نیازهای ضروری کشور در عرصه مسألهخبری نیست. البته شاید این 
 یباشد اما به هر حال تا آن تاریخ نتوانسته بود نقشمهندسی و نظامی، اتفاقی طبیعی 

 یرصدارت امیرکبآشنایی ایرانیان با نجوم جدید داشته باشد. در دوران  زمینۀدر  جدی
ای برای یادگیری صنایعی نظیر بلورسازی، چدن سازی، نجاری، چرخ ، ابتدا عدهنیز

ربافان دو تن از حریس رفتند و سپقند به روسیه  ۀشکر و تهی ۀسازی، شماعی و تصفی
 دند )محبوبیه شابریشم با اسلوب تازه به استانبول فرستاد ۀکاشان برای یادگیری تهی

در ( 213)ص صدر التواریخدر کتاب  السلطنهاعتماد(. 196-187، ص1، جاردکانی
  نویسد:، چنین میهای امیرکبیرتالش بارۀ

دولت و ملت بود، آن را ميرزا تقى خان اتابك اعظم، هرچيز را كه باعث ترقى 
آورد و چند نفر شاگردان به فرنگستان فرستاد و آنها را موظف ساخت فراهم می

كه هريك تحصيل علمى نمايند و به ايران مراجعت كنند و آن شاگردان پس از 
چندى تحصيل و تكميل به ايران آمده به هريك به علم خود ماهر و استاد شدند 

و طب و رياضى و نجوم و نقاشى و مشاقى و ساير و هندسه و زبان و جغرافيا 
 .فنون نظام را تكميل نموده، اجازه از معلمين آنجا در دست داشتند

مشخص نیست منظور اعتمادالسلطنه از دانشجویی که در آن زمان به علم نجوم 
ای از معلمین فرنگی در دست داشته، چه کسی است. از آنجایی پرداخته بوده و اجازه

کنیم و آن را صرفاً یک برای تأیید این حرف نداریم، از کنار آن عبور می که سندی
بال کشور را دنکنیم. اگر سیر دانشجویان اعزامی به خارج از اظهارنظر کلی تلقی می

ل کنیم که دقیقاً برای تحصیق به نخستین دانشجویی برخورد می1275کنیم، در سال 
ای از شاگردان نفره 42. در این سال هیأت در علم نجوم به اروپا فرستاده شده است

(. در 17صن جدید راهی فرانسه شدند )آدمیت، ایرانی برای آموختن دانش و فنو
شود فهرستی که از این گروه ثبت شده است، شخصی به نام میرزامحمود قمی دیده می

برگ  ،... یاماس ورتصبه پاریس رفته است )« جهت اتمام تحصیل علوم نجوم»که 



 1393، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 12، دورۀ تاریخ علم/ 226

هفت سال در پاريس به تحصيل علم هيئت و نجوم مشغول شد. در خالل (. او رو6
خاطراتی که از او و نوادگانش به جا مانده است، از او به عنوان کاشف سیارک دانائه 

)محمودی،  محمودى مشهور شد ۀدر ایران با نام سيار ی کهسیارک 1نام برده شده است.
بازگشت، در اموری به کار گرفته شد که هیچ . متأسفانه او پس از (297-294ص

اما برای اطالع دقیق تر از وضعیت او بهتر است به  2ربطی به دانش نجومی او نداشت.
-1)ص ق1282 تقویم ناصریشرح حال خودنوشت او مراجعه کنیم. محمود قمی در 

 گوید:می( 2

رف سط نواب مستطاب اششوکت محمود قمی به توزاد دولت قویخانه ۀبند
دارالفنون به تحصیل علوم  ۀمبارک ۀالسلطنه وزیر علوم در مدرسواال اعتضاد

بوره مورد مرحمت ۀ مزهندسه مشغول شد و پس از دو سال تحصیل در مدرس
گردیده در حالتی که جناب مقرب الخاقان حسنعلی خان جنرال آجودان را از 

دربار دولت  دربار همایون به سمت وزیر مختاری و ایلچی مخصوص به اقامت
زادگان و جوانان با استعداد شوکت فرانسه مأمور و چهل و یک نفر از نجیبقوی

ایرانی را به ریاست مقرب الخاقان عبدالرسول خان سرتیپ برای تحصیل و تعلم 
اریس پ ۀانواع علوم و صنایع به جناب معزی الیه سپرده بودند که در دارالسلطن

مشغول نمایند. از جمله کمترین بنده نیز هر یک را به علم و صنعت مخصوصی 
در سلک آنها شرف افتخار یافته بر حسب مأموریت برای تحصیل علم نجوم و 

 ۀ/ کواکب و مقدمات الزمه مدت پنج سال در دارالسلطن2استخراج تقویم /
پاریس چه در مدارس و چه در خارج در نزد بعضی از فضالی فرانسه و آلمانی 

اعلی و علم نجوم پرداخت. و چندی هم در آن مدت به  به تحصیل علوم ریاضی
بروکسل  ۀپاریس و چندی در رصدخان ۀاجرای اعمال نجوم و رصد در رصدخان

مشغول گردید و اینک که از تحصیل فراغت حاصل کرده بعضی از نتایج 
 .داردتحصیل خود را در ضمن استخراج این تقویم معروض می

                                              
ملی،  ۀخانکتاب 11484 : نسخۀ نکاسم این سیارک آمده است.  قانون ناصریدر جدول سیارات صغار در کتاب . 1

 .793ص 
الدوله ناظمشود، در استانبول به خدمت ميرزا ملکم خان ق. از پاريس عازم تهران می1282وقتی او در سال . 2
ميرزا ملکم  «علم نجوم»گويد: مى« ؟اىدر پاريس چه تحصيلى كرده»پرسد كه رسد. ميرزا ملکم خان از او مىمى

غل )یعنی یک ش «ساز يا تلگرافچىاهى شد؟ قلمدانكاره خودانى چهكه به ايران رسيدى، مىوقتى»گويد: خان مى
د. خانه منصوب گرديسرهنگى به رياست مركزى تلگراف ۀران با درجربط(. ميرزا محمود خان بعد از ورود به ایبی

 بعدها نیز در مشاغلی نظیر کارپردازی ایران در طرابوزان و بغداد، ریاست مجلس بدایت در وزارت عدلیه و یک
 پانزده(.-)میرزا خانلر خان، ص سیزده دوره نمایندگی مجلس، فعالیت کرد
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 تأثیر دارالفنون و وزارت علوم
ها به اروپا رفتند و پیشرفت آنها را مشاهده کردند، به این فکر افتادند که وقتی ایرانی

ق 1244خان افشار در سال مصطفی  فرنگ در ایران تأسیس کنند. مدارسی به سبک
 نویسد:ز بازدید از مدارس روسیه چنین میپس ا

ی مدارس را براتوان از ارباب علوم فرنگ چند نفر را به ایران آورد و یکی از می
نجبای آن ملک تعیین نمود و آنها را در آنجا جمع کرد و چند نفر از  اوالد

مردمان صاحب اخالق را به سرپرستی آنها تعیین نمود که هم علوم ایران را از 
مدرسین ایران یاد بگیرند و هم علوم فرنگ را از معلمین فرنگ. اگر خرجی 

شود، از پدر نجبا که اوالدشان تربیت می توانبرای این مدرسه الزم باشد هم می
 .(پشت65 افشار، برگ خان گرفت )مصطفی

نون تأسیس دارالف اولیۀ ایدۀامیرکبیر هم در این سفر حضور داشته است و چه بسا 
سال بعد به  22ای که پس از دیدن همین مراکز علمی در ذهن او پدیده آمده باشد. ایده

دارالفنون مصادف با صدارت  مدرسۀسال اول  وزارت او تحقق یافت. هفت ۀواسط
قصد داشت دارالفنون را تعطیل کند و اساتید آن را به فرنگ بود. او آقاخان نوری 

شود دوران کم رونق دارالفنون یاد می به همین دلیل از این دوران به عنوان برگرداند
 ید و مدتیالسلطنه به ریاست دارالفنون رسق اعتضاد1274(. در سال 16ص )آدمیت،

دلیل  السلطنه بهعلوم ایران هم قرار گرفت. اعتضادبعد در جایگاه تازه تأسیس وزارت 
های بعد یکی از تأثیرگذارترین اشخاص بر فضای علمی ولیت، طی دههؤاین دو مس

یک و علوم مختلف )از فیز ترجمۀاش به دنبال ایران بود. او به دلیل افکار تجددطلبانه
افیا تا فلسفه( به زبان فارسی بود و خودش شخصاً در چند مورد از شیمی و نجوم و جغر

رد  را در ةفلک السعادق، کتاب 1278ها مشارکت داشت. او در سال این ترجمه
ضیحات حاوی تواین کتاب  .ها نوشتبینی و تأثیر اوضاع آسمان بر زندگی انسانطالع

 فراوانی در خصوص نجوم جدید است.

اصفهانی  محمدعلیدارالفنون،  مسؤولیتتدای پذیرش السلطنه در اباعتضاد
 برای او از و آورد تهران به اصفهان از را الدین جمشید ثانی(دان ملقب به غیاث)ریاضی
 ،پاکدامن) کرد استفاده دارالفنون، کلی وضعیت سنجش یا امتحانات برگزاری

محمد که عبدالغفار نام داشت وارد به این ترتیب فرزند نوجوان علی (.329ص
ق( عبدالغفار به سمت معلمی کل علوم 1276چند سال بعد )حوالی  دارالفنون شد.
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ر از الدوله شد، یکی دیگریاضی در دارالفنون رسید. عبدالغفار که بعدها ملقب به نجم
طنه بعد بود. او نیز مانند اعتضادالسل هۀدهای بسیار تأثیرگذار بر فضای علمی چند چهره

ه علم اش بشخصی عالقۀعلوم جدید داشت. از طرفی به دلیل  ترجمۀاعتقاد راسخی به 
الدوله (. نجم3ق، ص1319الدوله، نجوم، بیشتر تألیفاتش در این زمینه بود )نجم

ت یا سها دست کم تا بینجوم جدید نوشت، اما این کتاب در بارۀهای مختلفی کتاب
در آن  الدولهاصلی نجم وظیفۀرسمی دارالفنون نبودند و  نامۀسی سال بعد، جزئی از بر

 «معلمی کل علوم ریاضی»مهندسی بود. سِمَت  ۀمدرسه تدریس ریاضیات و دروس پای
لف های مختشد، در واقع به این معنا بود که او تمام بخشنیز که به او نسبت داده می
 بندی علوم در قدیم(. در یکی از اسناد ثبتکرد )طبق تقسیممیعلوم ریاضی را تدریس 

علم میرزا عبدالغفار م»شده از کارکنان دارالفنون نام او به این صورت نوشته شده است:
 .(پشت7 برگ ،... یاماس ورتص« )درس هندسه و حساب و سایر علوم ریاضی

سی، نظامی و پزشکی کشور را در ابتدا قرار بود که دارالفنون صرفاً نیازهای مهند
ای برای آموزش علوم پایه و نجوم در دارالفنون وجود برنامه بنا بر اینبرطرف کند، 

های مختلف داشتند، بعضی از نیازی که درس واسطۀبه زمان نداشت. اما به مرور 
آموزشی دارالفنون شدند. نجوم نیز  نامۀثابتی از بر مباحث ریاضیات و فیزیک، بخش

افظ حنصرت قوچانی، شد )مندان تدریس میری به عالقهبه عنوان یکی از دروس اختیا
الدوله به دوم تأسیس دارالفنون که نجم دهۀ(. این اتفاق احتماالً از 683ص ،الصحه

شد همه ساله بعضی از محصالن مقام معلمی رسید، امر متداولی بود و باعث می
ارالفنون با نجوم جدید آشنا شوند. اما کماکان خبری از یک کتاب درسی ویژه برای د

سال پس از گشایش  50ق )بیش از 1319الدوله در سال نهایتاً نجم این مبحث نبود.
تشر ها منرا برای تدریس در دارالفنون و سایر مدرسه بدایة النجومدارالفنون(، کتاب 

 کرد.

گذشته قرار بوده  دهۀدهد که طی چند کتاب توضیح می این مقدمۀالدوله در نجم
( نیز چاپ سنگی شوند، اما به آسمانو  قانون ناصریهای نجومی دیگر او )است کتاب

 (.3ق، ص1319الدوله، دالیل مختلف این اتفاق نیفتاده است. )نجم

هرچند دارالفنون خیلی دیر صاحب یک کتاب رسمی برای آموزش نجوم شد، اما 
ه در کنار این است ک مسألهپوشی کنیم. به این دلیل، از تأثیر آن در این زمینه چشم نباید
آموزش معمول و مرسوم آموزشی این مدرسه، سایر علوم جدید نیز به دانش آموزان  بدنۀ



 229نجوم جدید پس از دارالفنون /

مند بود، رسید و اندکی به علم نجوم عالقهشد. هر کسی که پایش به دارالفنون میمی داده
ش نجوم جدید هم بپردازد و حتی خود کتابی در این زمینه ترجمه توانست به آموزمی

ق( که پس از گذراندن علوم 1325-1253قوچانی ) نصرت کند و درآمدی کسب کند.
 د:کنرود، سرگذشت خود را چنین تعریف میق به دارالفنون می1280قدیم، از حوالی 

رده قبل تحصیل ک دارالفنون گردیدم. از تمامی علومی که مدرسۀداخل متعلمین 
بودم، چشم پوشیدم، از نو بنیان تحصیل علوم جدید را چیدم. مقابل علوم 

یست شرح بریاضی که قبل خوانده بودم، علوم ریاضی جدید را تحصیل کردم. 
، ثمری نبخشید. هیئت و نجوم شجره ۀثمرو  فارسی هیئتو  سی فصلو  باب

 اسباب شرحو  شرح نفیسیو  موجزو  قانونچهفرنگی قدم مردانه پیش گذاشتند. 
فایده نکردند. فیزیولوژی و پاتولوژی و فیزیک و شیمی و  تحفهو  قانونو 

داری کردند. حق هم داشتند. زیرا تراپوتیک مردانه پا به میدان گذاشتند، میان
 ۀقدیم را بخواند و بفهمد، پس از آن علوم مزبور ۀکه هرگاه کسی علوم مذکور

جدیده را نیز کما هو حقّه، بدون تعصب تحصیل نماید. آن وقت خواهد دانست 
نصف آنهایی که از علوم قدیم تحصیل کرده بوده است، از روی یقین، خیال 

 (.219-218، صراحت بعد از رنج)نصرت قوچانی،  1محض بوده

 خطی مهم در نسخۀتخصص اصلی نصرت قوچانی، طبابت بود. با این حال او دو 
کند که نجوم را نزد علیضمناً او چندجا اشاره می 2وم جدید را کتابت کرده است.نج

(. نصرت قوچانی در کتاب 241، صهمانالدوله آموخته است )محمد اصفهانی و نجم
س از دهه پ کند )این توصیف مربوط به چهاردیگری، دارالفنون را چنین توصیف می

 آغاز فعالیت دارالفنون است(:

شود و مدام قریب سیصد طلبه علم، علی االتصال در آنجا بیان می قریب هجده
نمایند. در این مدت چهل سال، بنای هر علمی که در تمام در آن تحصیل می

ایران و سایر ممالک انتشار یافته، از آنجا بوده. مهندسین نامدار و اطبّای 
یدا عالی را پ ۀجمملکت از آنجا در ۀبزرگوار تربیت در آنجا شده. نظام و توپخان

                                              
ض از این بیانات نه این است که تعریفی از فرنگیان کرده باشم. مقصود علومی غر»گوید: او در ادامه چنین می .1

اند. و اال گفتگوی ارض از قدیم هم بوده، ولی اند و آنها تکمیل کردهاست که در این ازمنه از دست ما بیرون رفته
راحت انی، )نصرت قوچ«. آنها ثابت کردند که برای زمین سه گونه حرکت است. هر کس منکر باشد، بخواند تا بداند

 (.219ص، بعد از رنج
 شناسیستاره( و 6998 ۀمجلس، شمار ۀق )کتابخان1288الدوله کتابت شده در سال نجم ۀنوشت قانون ناصری .2

 .(642 ۀآستان حضرت معصومه، شمار ۀق کتابت شده است )کتابخان1281مریک آمریکایی که در سال  ۀنوشت
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های مختلف از آنجا بروز نموده. آداب انسانیت سازیکرده است. تلگراف و راه
ای از ایران به تمام فرنگستان و و روش آدمیّت را مبدأ آنجاست. در واقع دریچه

 )نصرت این بنای عالی باز است واسطۀینگی دنیا بلکه همه روی زمین به 
 .(681-680، ص حافظ الصحهقوچانی، 

غرض از این نقل قول، نشان دادن تأثیر باالی دارالفنون در گسترش علوم جدید در 
آن روزگار است. اگر به مباحث مطرح شده در دارالفنون و سطح بعضی از کتب درسی 
آن نگاه کنیم، ممکن است تصور کنیم که آن مطالب نسبت به سطح امروزی علوم، بسیار 

اموش کنیم که همین پایگاه ساده و ابتدایی در آن روزگار، اند. اما نباید فرمبتدیانه بوده
گر این که دی نکتۀتحول بزرگی در آشنایی ایرانیان با علوم مختلف غربی بوده است. 

های اروپایی سال به سال افزایش دارالفنون باعث شد جمعیت ایرانیان مسلط به زبان
کتب غربی همراه بود، موجی از  ترجمۀهای رسمی از که با حمایت مسألهپیدا کند. این 

مه شده ترجهای به راه انداخت. به همین دلیل است که وقتی کتاب هابااین کت ترجمۀ
رو هعلمی روب هایبابینیم، با حجم قابل توجهی از کتق را می13های آخر قرن در دهه

ه، وپژاند )دانشآموختگان یا معلمان دارالفنون ترجمه شدهشویم که توسط دانشمی
 (. 267ص

 های چاپ سنگیکتاب
ق به زبان فارسی نوشته شدند و نجوم جدید را برای 13که در قرن  های خطینسخه

مخاطب ایرانی تشریح کردند، بسیار ارزشمند بودند. اما نباید غافل شویم که مخاطبان 
های زمانی تغییر کرد که امکان چاپ کتاب مسألهها افراد زیادی نبودند. این این نوشته

د. به زبانان رقم خورای برای گسترش علوم بین فارسیفارسی فراهم شد و اتفاق تازه
 های چاپی آن دوران داشته باشیم. احتماالً نخستینای به کتابهمین دلیل باید نگاه ویژه

است  سیۀ شممجموعنجوم جدید به زبان فارسی منتشر شد، کتاب  زمینۀکتابی که در 
به چاپ سربی  در هند 1( در کالج فورت ویلیامق1222-1221م )1807که در سال 

ارت که تحت نظ بود ابوالخیر بن مولوی کتاب مترجم ایننام  (.129ص 2)رُبوک، رسید
 .دبیر شورای کالج )ویلیام هانتر( این کار را انجام داد

                                              
1. Fort William 

2. Thomas Roebuck 
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ت کروی در بارۀبا فصولی  صفحه( است که 74کتاب مختصری )در  شمسی مجموعۀ
و  پردازدشود. سپس به صورت مجزا به سیارات مختلف میزمین، و حرکت آن آغاز می

اب دهد. در انتهای کتترین نتایج رصدی به خواننده میتازه در بارۀاطالعات مختصری 
 های برخی از ستارگان آمده است.اقمار سیارات، گره مدارها و ویژگی در بارۀنیز فصولی 

 ا هم به این کتابر« بعضی فواید و قیود شرح چغمنی»گوید که در مقدمه میمترجم 
مطالبی که احتماالً به دست ابوالخیر به متن اصلی افزوده  یکی دیگر ازافزوده است. 

)مجموعۀ  النهار در زمان مأمون استنصف درجۀگیری طول یک شده، ماجرای اندازه
 (.11-9ص 1شمسی،

م 1852کتاب دیگری است که در سال  البقاع و قالیماأل احوال عن القناع کشف
تاب فارسی یک ک ترجمۀ( در بمبئی هند چاپ سنگی شد. این کتاب ق1268-1269)

انگلیسی از زبان عربی است. با اینکه محتوای اصلی کتاب جغرافیاست، اما در آن 
. مترجم کتاب (6اشاراتی به نجوم جدید هم دیده می شود )فخرالدین گلپایگانی، ص

 ترجمه« محض خدمت به هموطنان»گوید که ساکن اصفهان است و این کتاب را می
 (.3، صهموکرده است )

پ به صورت چا هاباپس از آنکه دستگاه چاپ به ایران آمد. انتشار بعضی از کت
های علمی و به صورت خاص نجومی، سهم چندانی در این سنگی آغاز شد. اما کتاب

ران های چاپ سنگی ای. در جدول زیر نگاهی موضوعی به نخستین کتابمیان نداشتند
ی هایی است که در دو منبع تاریخبندی فهرستشمارش و دسته نتیجۀایم. این آمار کرده

، به تنخسهای چاپی آن روزگار را دربرگرفته است. منبع ثبت شده است و نام کتاب
محمد بن صادق،  ه شده است )سیدق نوشت1282تا  1280های ل زیاد بین سالاحتما
ق است )میرزا محمدحسن 14قرن  اولیۀهای نیز مربوط به سال ( منبع دوم114-110ص

 شویم که احتماالً متوجه می دومها در منبع (. از محتوا و ترتیب نام283-281منشی، ص
 است. نخستمنبع  ۀشدفهرست تکمیل

  

                                              
1. Mejmua Shemsi 
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 مجموع سایر کتب علمی تاریخ و حکایات ادبیات مذهبی 

 300 2 26 37 89 146 منبع نخست

 441 29 42 83 109 178 منبع دوم

 های چاپ سنگی ایرانبندی موضوعی نخستین کتابطبقه .1جدول

ها دیده نشده باشند، اما قاعدتاً ها در این فهرستمحتمل است که بعضی از کتاب
اهمیت دارد،  دهد. چیزی که برای مانسبت موضوعات مختلف را به خوبی نشان می

 10 کنید کمتر ازهای ابتدایی است. چنان که مالحظه میکلی چاپ سنگی در دهه ۀروی
ین اهای چاپ سنگی به مباحث علمی مرتبط هستند. طبق اطالعات درصد کل کتاب

کتاب علمی به چاپ سنگی رسیده بودند که عمدتاً مربوط  42و  26، به ترتیب دو منبع
ا هاب نجومی و جغرافیایی در میان آنهستند و تنها شش کت به علم طب، منطق و حساب

فلک  ،شرح بیست باب در معرفت اسطرالب، سی فصل در معرفت تقویمشود: دیده می
جوم ها مستقیماً به ن. هیچ کدام از این کتابجام جمو  جغرافیا، شرح چغمینی،  السعادة

دارای مطالبی در این زمینه  جام جمو  فلک السعادةپردازد. با این حال جدید نمی
 :جام جمهستند. بد نیست نگاهی داشته باشیم به کتاب 

 م(1843-1782) 2ویلیام پینکوک ۀنوشت 1،جغرافیا و تاریخ مدرن اصل این کتاب،
 از یکی دو کتاب دیگر دراست که فرهاد میرزا آن را ترجمه کرده و با افزودن مطالبی 

های مترجم های زیادی از کتاب یادداشتشق منتشر کرده است. در بخ1272سال 
ابتدای کتاب به مقدمات جغرافیایی اختصاص دارد و سپس توصیف  شود.نیز دیده می

اول کتاب، دو  ۀهای مختلف بر مبنای جغرافیای جدید آمده است. پشت صفحقاره
محمد اصفهانی. السلطنه و دومی از علیشود. اولی از اعتضادیادداشت دیده می

 گوید:ادالسلطنه در یادداشت خود، چنین میاعتض

                                              
1. Modern Geography and History 

2. William Pinnock 
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این علم شریف اُس اساس علم ریاضی است و الی اآلن در ایران متروک بوده و 
نشان و اگر نامی از وی در کتب متقدمین دیده شدی چون عنقا نامی بوده بی

اهالی اروپا او را به حد کمال رسانیده و از وی نتیجه برگرفته. ولی به سبب 
طبع این کتاب، علم مذکور در ایران چنان شایع شود که اطفال پس از ترجمه و 

ۀ علم سن عشر)؟( او را مقدم بر سایر علوم داشته و اهل هر علمی او را الزم
 خود انگاشته.

هذا کتاب لو »کند: آغاز می بیتمحمد اصفهانی نیز یادداشت خود را با این علی
رورت این ض ۀبار و سپس توضیح مفصلی در« اذهباً لکان البائع المغبون /یُباع بوزنه
هایی از بعضی از صفحات دیگر کتاب نیز یادداشت ۀدهد. در حاشیکتاب می

 شود.محمد اصفهانی دیده میعلی

شود که بسیار حائز از منظر نجوم جدید، مطالب فراوانی در این کتاب دیده می
 میرزا توضیحاتی کتاب، فرهاد مقدمۀاز  ۀ نخستصفح ۀاهمیت است. مثالً در حاشی

گوید که بعضی از آنها را زحل داده است و می ۀچهار قمر مشتری و اقمار و حلق در بارۀ
 خودش با تلسکوپی که متعلق به دولت روسیه و انگلیس بوده، دیده است.

در باب دوازدهم این کتاب به جغرافیای نجومی پرداخته شده است و به این مناسبت 
ای ( در این باب به تاریخچه48گردش و چرخش زمین آمده است )ص بارۀدر مطالبی 

د و دانخورشیدمرکزی می ۀنظری اولیۀشود و فیثاغورس را مبدع از علم نجوم اشاره می
 گوید: چنین می

در خفیه اصل و حقیقت مقصود خود را گفته بود که بنا به گفته و خیال او بود 
سیر  گفت که زمین و ستارگان در دور آفتاب که پس از قرون متتابعه کاپرنیکس

اهل هند دریافت کرده  کنند که آفتاب مرکز آنهاست و این حکمت را او ازمی
 .(51بود )فرهاد میرزا، ص

 زمین مرکزی تیکو براهه-سپس به مدل خورشید مرکزی کپرنیک و مدل خورشید
مجید از داند. ضمن تمی سرسم فیثاغور ۀکند و کپرنیک و نیوتن را احیا کننداشاره می

 گوید:نیوتن )نیوتان( می

او نخستین کسی است که افالک را تشریح کرد و ترتیب حقیقی حرکات 
هر یک از ستارگان و ثخن و ثقل هر یک  ۀسیارگان را کشف نمود و قوت جاذب

 )همانجا(. از ایشان را معلوم فرمود
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یگر پخی زمین و سیارات د کند که نیوتن اولین کسی بوده است که متوجهاشاره می
 در بارۀانگیزی های خیالبه دلیل چرخش به دور خودشان شده است. سپس داستان

ست دکند. از جمله این که نیوتن پیش از تولد، پدرش را از تولد و حیات نیوتن بیان می
ای به بازیگوشی نداشت و همیشه با اره و ها عالقهبچه ۀدهد و در کودکی مثل بقیمی

ان و ابزارهای نجاری مشغول ساختن کره بود تا رفته رفته با هوش و استعدادش سوه
 .(52)همان، ص موفق به توصیف هندسی و علمی دقیق افالک شد

کتاب، دالیل کروی بودن زمین آمده است و موضوع چنان توضیح داده  22در باب 
ه اند. ضمناً اشارهدانستسال پیش در اروپا زمین را تخت می 300شده است که انگار تا 

. (80-79، صهمانای به زندانی شدن گالیله و رفتار کلیسا در قبال او شده است )
 کتاب آمده است: 69مختصری نیز از گالیله در باب  نامۀزندگی

قواعد و دالیل حرکات اجرام سماوی و حرکت ارض را او استنباط کرد و علم 
ور مشتری را که اقمار مشتری جرّاثقال را او رونق داد و ستارگان کوچک د

گویند و بدر و هالل شدن زهره را او معلوم نمود و از نقاط سیاهی که در جرم 
-292، ص)همان آفتاب است، حرکت آفتاب را در دور مرکز خود او ثابت کرد

293). 

 شمسی آمده است که برای ۀدر پایان کتاب نیز جدولی از اطالعات مربوط به منظوم
متوسط تا خورشید بر  ۀسیارک اطالعاتی مانند قطر و فاصل 33و  خورشید، سیارات

 مان و مکان کشف آنها ثبت شده استتناوب، نام کاشف و ز ۀحسب میل انگلیسی، دور
 .(623، صهمان)

های فراوانی به است. حاشیهنوشته شده ریز  متن کتاب بسیار شلوغ است و با خط
 آمیختهآن در بعضی صفحات بسیار درهم هایها و نوشتهآن افزوده شده است و جدول

است و موجب سردرگمی می شود. در متن این کتاب بسیاری از کلمات انگلیسی با 
گذاری نوشته شده است و این موضوع باعث شده که ترجمه زیاد روان به نظر اعراب

ت شود، آربِای که در دور آفتاب از آن حرکت ظاهر میمفروضه ۀآن دایر»نرسد. مثالً: 
، همان« )زمین ۀنامند یعنی حرکت سالیانگویند و بعضی ارثِس اَن یُوال مُوشَن می

 .(48ص

  



 235نجوم جدید پس از دارالفنون /

 الدولهفعالیت های نجم
ای از حیات علمی اش به تهران، فصل تازهمحمد اصفهانی و خانوادهبا مهاجرت مال علی

ارالفنون السلطنه با دۀ مورد وثوق اعتضادمحمد به عنوان چهرآنها آغاز شد. مال علی
رزا پسر ارشد او، می .همکاری کرد و در بعضی از تحوالت علمی بعدی تأثیرگذار بود

عبدالوهاب منجم مخصوص مهد علیا )مادر ناصرالدین شاه( شد و انتشار تقویم در 
(. پسر دیگر او 101ص، راحت بعد از رنج)نصرت قوچانی، انحصار او قرار گرفت 

ق به سمت معلمی 1276الدوله شد، از حوالی سال جمعبدالغفار که بعدها ملقب به ن
دارالفنون رسید و به مدت پنجاه سال )تا هنگام وفات( در این جایگاه باقی ماند. 

نجوم جدید تا حدی بود که قطعاً باید او را یکی از  ۀهای او در حوزفعالیت مجموعۀ
ف شامل ترجمه و تألی هاارکان مهم آشنایی ایرانیان با نجوم جدید بدانیم. این فعالیت

کتب متعدد، تدریس و تربیت شاگردان و تأثیرگذاری در نگاه حکومت به علم نجوم 
 شود.می

را در دو جلد به پایان قانون ناصری ق نگارش کتاب 1284عبدالغفار در سال 
رین و ترساند. نگارش این کتاب نزدیک به چهار سال طول کشید و در آن روزگار کامل

ن کتاب ای مقدمۀنجوم و هیئت جدید بود. عبدالغفار در  زمینۀترین منبع فارسی در جامع
منابع متعددی از زبان انگلیسی و فرانسوی نوشته  ۀدهد که آن را پس از مطالعتوضیح می
به  قانون ناصریشباهت مطالب (. در این میان 3، صقانون ناصریالدوله، است)نجم

ترین منبع مطالب قانون توان مهمبه حدی زیاد است که می 1آراگو نجوم عمومیکتاب 
 .ناصری را همین کتاب دانست

 قانون ناصریمطالب کتاب آراگو را در  الدوله تا حد ممکن سعی کرده است،نجم
میالدی  هایهای معادلی که به کار برده است، تمام تاریخسازی کند. گذشته از واژهبومی

گیری اروپایی هم همگی به های اندازهاند. واحدنیز به تاریخ هجری قمری تبدیل شده
اطب ایرانی قابل اند تا برای مخواحدهای رایج در ایران )ذرع و فرسنگ( تبدیل شده

 )سادات موسوی، فصل سوم(. استفاده باشند

ر د، تنها دو کتاب فارسی قانون ناصریکند که در زمان نگارش الدوله اشاره مینجم
 «بسیار مختصر کهنه رسالۀدو »ها را نجوم جدید موجود بوده است. او این رساله بارۀ

                                              
1. François Arago, Astronomie populaire 
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د توان از آنها استفاده کرنمی« کثرت عبارات غیر مأنوسه و مبهمه»نامد که به دلیل می
نجوم  در بارۀکه تا آن تاریخ  های خطی(. تعداد نسخه3ص، قانون ناصریالدوله، )نجم

جدید نوشته شده بود، قطعاً بیش از دو کتاب است. اما اصالً جای تعجب ندارد که 
له ندیده باشد و تنها دو مورد به دستش رسیده باشد. وقتی الدوبسیاری از آنها را نجم

ای از اهالی دانش بزرگ الدوله که معلم دارالفنون است و در خانوادهشخصی مانند نجم
شده است، هیچ اطالعی از اکثر نسخ خطی نجوم جدید نداشته است، چگونه ممکن 

آن  تأثیر شده باشد. در أبه دست دیگران رسیده باشد و احیاناً منش هابااست این کت
روزگار نجوم جدید به عنوان یک دانش تازه در میان اهل علم ایران مطرح شده بود، 
اما کتاب یا منبعی که به صورت دقیق موضوع را بیان کرده باشد، در دسترس نبود. 

هایی که تا قبل از قانون ناصری نوشته شده اند، صرفاً گزارشی از نجوم بسیاری از کتاب
آمیز و فانتزی از تحوالت علمی ید و ترتیب و نام سیارات بودند و تصویری اغراقجد

رساله در حکمت جدید و آفرینش :  )برای نمونه نک کردندجدید اروپا ترسیم می
. به این ترتیب ضرورت داشت که یک کتاب جامع و دقیق نوشته (9-1، برگ ستارگان

مدل خورشیدمرکزی و دالیل مختلف شود که در آن به جزئیات حرکت سیارات در 
دار این نقش مهم در تاریخ ورود عهده قانون ناصریرصدی و محاسباتی آن اشاره شود. 
 هتأثیرات بعدی این کتاب تحقیق زیادی نشد در بارۀنجوم جدید به ایران بود. تاکنون 

انون قبه شمس الجاریه العابدین خان کرمانی مؤلف دانیم که زیناست. همین قدر می
ر الدوله دهای نجمهایی از کتاب خود به استداللدسترسی داشته و در بخش ناصری

 (.222-149م جدید پاسخ گفته است )کرمانی، صاثبات نجو

ق 1289های مهم عبدالغفار انتشار تقویم ساالنه بود. تا سال یکی دیگر از فعالیت
صرالدین به استناد حکمی از نا عبدالوهاب )برادر بزرگتر عبدالغفار( فوت کرد،که میرزا 

شاه، انتشار تقویم در انحصار عبدالوهاب بود. عبدالغفار که نگران از بین رفتن زحمات 
راه برادر استخراج و  ۀق را برای ادام1290دست به کار شد و تقویم سال  برادرش بود،

 (.پشت1برگ  ،ق۱290تقویم رقمی الدوله، با نام فرزند خردسال او منتشر کرد )نجم

های نجومی او ای از فعالیتنویسی شروع بخش تازهۀ تقویمورود عبدالغفار به عرص
نظر خود را وارد تقویم کرد و خطایی را که در مقدار بود. او در همان ابتدای کار، دقت

عرض جغرافیایی تهران وجود داشت، اصالح کرد. او در همان سال وعده داد که 
فرصتی بدست آمد، سال آینده تقویم دو عدد سیاره  ]و[مود ه اگر عمر وفا نانشاءاللّ»
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برگ ، همان« )افزایدباشد و نبطون استخراج نموده، می جدیده عظیمه را که اورانوس
الملک و منصب ( در اواخر همان سال ناصرالدین شاه عبدالغفار را به لقب نجمرو2

انحصار او قرار داد باشی شاه منصوب کرد و طی حکمی انتشار تقویم را در منجم
 (.رو2، برگ ق۱29۱تقویم رقمی الدوله، )نجم

ق به عهد خود وفا کرد و برای اولین بار مطالبی در 1291عبدالغفار در تقویم سال 
(. از پشت4-رو2همان، برگتازه کشف شده، به تقویم افزود ) سیارۀخصوص دو 

رسیدند، افراد زیادی می شدند و به دستها به صورت فراگیر پخش میآنجایی که تقویم
توان قدم مؤثری برای آشنایی عمومی با نجوم جدید دانست. این کار عبدالغفار را می

 گفتند:آنها مینویسان سنتی شد. ار او موجب اعتراض برخی از تقویمهرچند این ک

ای موهوم است و افترا. این مملکت، چنین دو سیاره منجمانبه عقیدۀ بعضی از 
ها تعبیه ها در دوربین خالمنجمی خراسانی مسموع شد که فرنگی چه ازچنان
اند و چون شخص دوربین را به سمت آسمان متوجه نماید، به نظر او چنین نموده
 و اتصاالت و اگر این دو کوکب حقیقت موجود باشند، پس نظرات... رسدمی

 (.336-334پاکدامن، ص) احکام سعد و نحس آنها کجاست؟

الدین کرد که حمایت ناصردر برابر چنین مخالفان و بدگویانی عبدالغفار تالش می
شاه را از دست ندهد و هر چه بیشتر نجوم جدید را در ایران رواج دهد. حضور وزیر 

مؤثر  الدولهای چون اعتضادالسلطنه نیز قطعاً در حفظ جایگاه نجمعلوم مطلع و فهمیده
س از پبینی بود. خود طرفدار نجوم جدید و مخالف طالعبود. چرا که اعتضاد السلطنه 

ق، ناصرالدین شاه برای بار دوم به اروپا رفت، کتابی فرانسوی با 1295آنکه در سال 
 هاییالدوله خواست هر روز بخشنجوم و هیئت به ایران آورد و از نجم در بارۀ آسماننام 

ه مدت سه ماه هر روز معلم مخصوص از آن را ترجمه کند و به او بیاموزد. عبدالغفار ب
، انآسمالدوله، ناصرالدین شاه بود و نجوم جدید را از روی این کتاب به او آموخت )نجم

های قرن سیزدهم، برای اولین بار یک حاکم (. به این ترتیب در آخرین سالپشت4 برگ
در سالیان  اهایرانی با دقت نجوم جدید را یاد گرفت. ارتباط عبدالغفار با ناصرالدین ش

:  نک)مرجع نجومی دربار ناصرالدین بود بعد نیز به همین قوت ادامه یافت و 
قانون انحصار انتشار تقویم، تا پایان  (.124، صروزنامۀ خاطراتاعتمادالسلطنه، 

الدوله ه جز عبدالغفار نجمزندگی ناصرالدین شاه ادامه یافت و در تمام این دوران کسی ب
یم نداشت. جالب است که این انحصار حتی پس از وفات ناصرالدین انتشار تقو اجازۀ
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 ،وقت نامهالدوله، )نجم شاه ادامه پیدا کرد و مظفرالدین شاه هم بر آن صحه گذاشت
 (.3ص

 در بارۀاو نوشت و  ۀبار ای درالدوله، ابوالحسن فروغی مقالهدر هنگام وفات نجم
 جایگاه علمی او چنین گفت:

د، اطالعی مختصر یا مفصل از علوم ریاضی دارد، شاگرد هر کس در این بال
 (.391ص فروغی،) باشدالدوله میواسطۀ حاجی نجمباواسطه یا بی

 

 گیرینتیجه
هرچند پیش از تأسیس دارالفنون کسانی در ایران با نجوم جدید آشنایی یافته بودند و 

تر به این ایتر و حرفهدقیقکوشیدند، اما نخستین کسانی که به صورت در اشاعۀ آن می
لدوله اقش نجمآموختگان دارالفنون بودند. در این میان نعلم پرداختند برخی از دانش

نون و تدریس در دارالف تر است.به دلیل سمتی که در دارالفنون بر عهده داشت برجسته
ر میان دار بودن سمت تدوین تقویم به او امکان داد که نجوم جدید را نه تنها دعهده
آموزان بلکه در سطح اجتماع نیز گسترش دهد. حمایت رسمی از این نجوم، که دانش

توان یکی دیگر از عوامل آمد را میاز سوی کسانی چون اعتضاد السلطنه به عمل می
 توفیق نجوم جدید و پذیرش آن در جامعۀ ایران دانست. 
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