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چکیده
تاکنون مقاالت ارزشمندی در خصوص ورود نجوم جدید به ایران نوشته
شدهاست .مسألۀ اصلی اغلب این پژوهشها ،محتوای نسخههای خطیای است
که برای اولین بار در این زمینه نوشته شدهاند .در حالی که بسیاری از این
نوشتهها ،در عمل تأثیر چندانی بر جامعۀ علمی ایران نداشتهاند و نتوانستهاند
موجب انتشار نجوم جدید در ایران بشوند .در این مقاله عالوه بر کتابهای
نوشته شده ،برخی از عوامل اجتماعی این موضوع نیز مطرح شدهاند .تأسیس
مدرسۀ دارالفنون و وزارت علوم در دورۀ ناصرالدین شاه و انتشار کتابهای
چاپ سنگی از جملۀ این موضوعات است که بنابر دالیلی که در متن مقاله آمده
است ،به گسترش نجوم جدید در جامعۀ ایرانی سرعت بخشیدند .به همین منظور
در بخشی از این مقاله به جایگاه ویژۀ اعتضاد السلطنه و عبدالغفار نجمالدوله
در این زمینه پرداخته شده است و موضوع اعزام دانشجویان به خارج از کشور
و تأثیر آن بر آشنایی ایرانیان به نجوم جدید مطرح شده است.
کلیدواژهها :دارالفنون ،عبدالغفار نجمالدوله ،محمودخان مشاورالملک ،نجوم
جدید.
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مقدمه
اگر در میان کتابها و نسخههای خطی پیش از قاجار به دنبال سر نخی از نجوم جدید
بگردیم با اسناد قابل توجهی روبهرو میشویم .اما تعداد این سندها به انگشتان دو دست

نمیرسد :نامۀ دالواله به زینالدین الری ،تلسکوپ رافائل دومان ،هدیۀ نجومی فرانسوا
پیکه به شاه سلیمان ،رسالۀ ابوطالب صفوی و اشارههایی در سفرنامههای اروپایی
(سادات موسوی ،فصل اول) .هر کدام از این موارد تا به حال در مقاالت متعددی
بررسی شدهاند .اما سؤال اساسیتر این است که این امور چه تأثیری بر جامعۀ علمی ایران
داشته است؟ مثالً آیا دلیلی در دست داریم که نامۀ دالواله به زینالدین الری در میان

منجمان ایرانی خوانده شده باشد و احیاناً کسی را به پذیرفتن یا حتی نقد نجوم جدید
ترغیب کرده باشد؟ ما حتی هنوز به درستی زینالدین الری را نمیشناسیم و اثر قابل
توجهی از او در دست نداریم (امیرارجمند ،ص ،)5چه برسد به اینکه بخواهیم تأثیر

آشنایی با نجوم جدید را در آثار او و منجمان دیگری که با او در ارتباط بودهاند ،بررسی

کنیم 1.در چنین شرایطی نمیتوان تاریخ نگارش نامۀ دالواله را «تاریخ قطعی ورود نجوم
جدید به ایران» دانست 2.همین وضعیت در مورد سایر اسناد اولیه نیز وجود دارد .بنا بر

این باید به سراغ رویدادهایی برویم که نجوم جدید را در ایران تبدیل به مسألهای برای
بحث و گفتگو کردند .با چنین نگاهی دوران قاجار ،مخصوصاً نیمۀ دوم آن (تقریباً
پس از تأسیس دارالفنون) اهمیت بسیاری دارد.
در حد فاصل آغاز حکومت قاجار (1209ق) تا تأسیس دارالفنون (1268ق)

اتفاقات مهمی در صحنۀ سیاسی ایران روی داد .بعد از حدود دو قرن جنگ و کشمکش
داخلی ،امنیت و ثبات نسبیای در داخل ایران حکمفرما شد و زمینۀ ارتباط اقتصادی
و فرهنگی با اروپا فراهم شد .حاکمان ایرانی متوجه پیشرفتهای علمی و صنعتی غرب
شدند (برای نمونه نک  :ژوبر ،ص  )175 ،138-136 ،126-125و چهرههای
 .1یکی از معدود سرنخهایی که تاکنون در بارۀ زینالدین الری یافته شده است ،یادداشتهای او در حاشیۀ رسالهای
از جمالالدین ابومحمد عبداللّه الماردینی در بارۀ رسم دوایر اسطرالب است .نکـ  :سادات موسوی ،ص 3و .4
 .2نکـ  :علیزاده غریب ،1387 ،ص .129ضمناً ایشان اصرار دارد که مالمظفر گنابادی نویسندۀ تنبیهات المنجّمین
«به احتمال زیاد» از نامۀ دالواله آگاه بوده است .اما مهمترین دلیل ایشان این است که تیکو براهه و مظفر گنابادی
دنبالهدارهای یکسانی را رصد کرده بودهاند .ایشان با چنین ادلّهای مینویسد« :سال 1031ق را که همان زمان پایان
نگارش تنبیهات المنجّمین است ،میتوان نقطۀ آغاز نجوم جدید در ایران دانست» (علیزاده غریب،1392 ،
ص.)408
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تجددطلبی همچون عباس میرزا و امیرکبیر پا به عرصه گذاشتند .با تالش عباس میرزا
اولین گروههای دانشجویان ایرانی به فرنگ رفتند و پس از بازگشت ،منشأ خدمات
فراوانی در زمینۀ آموزش علوم جدید ،زبانهای خارجی ،صنعت چاپ و  ...شدند

(محبوبی اردکانی ،ج ،1ص .)196-122در این دوران چند هیئت سیاسی هم از ایران
به فرنگ رفتند و ضمن بازدید از مراکز علمی و صنعتی اروپا ،به فکر پیاده سازی آنها

در ایران افتادند .به عنوان نمونه میتوان به سفری اشاره کرد که به رهبری شاهزاده خسرو
میرزا در سال 1244ق به روسیه (سن پترزبورگ) انجام شد .در سفرنامهای که میرزا
مصطفی خان افشار منشی دیوانخانهی تبریز از این سفر نوشته است ،با دقت مدرسۀ

علوم ،اتاق تشریح و بخشهای مختلف کارخانهها توصیف شده و بارها در بارۀ
ضرورت تحول علمی در ایران سخن گفته شده است (مصطفی خان افشار ،برگ -57
 .)70ضمناً این گروه از یک رصدخانه هم بازدید کردهاند (همو ،برگ 84پشت).
به هر طریق ،با این تحوالت تاریخی ،زمینۀ حضور بعضی از اروپاییان در ایران
فراهم شد و بعضی از ایرانیان به مرور زبانهای خارجی را آموختند .بعضی از کتب

فرنگی به زبان فارسی ترجمه شدند که بخشی از آنها به علم نجوم مربوط بودند 1.در

فهرستی که آقابزرگ تهرانی در الذریعه (ص )260-254از کتابهای هیئت جدید
آورده است ،نام برخی از این کتابها دیده میشود .با چنین پیشزمینهای مدرسۀ
دارالفنون تأسیس شد و بهسرعت تعداد ایرانیهایی که زبان خارجی بلد بودند ،افزایش
پیدا کرد .به این ترتیب طی چند دهه پس از تأسیس دارالفنون ،تعداد کتابهای نجومیِ

ترجمه و تألیف شده به زبان فارسی افزایش یافت و تقابل نجوم جدید با نجوم قدیم،

بین ایرانیان صاحب اندیشه تبدیل به یک مسألۀ جدی شد .در ادامه قصد داریم به برخی
از جنبههای اساسی نشر و بسط نجوم جدید در جامعۀ ایرانی بپردازیم و از زوایای
مختلفی آن را بررسی کنیم.

 .1برای آشنایی با برخی از این کتابها نک  :معصومی همدانی ،ص129-128؛ محمدهادی طباطبایی ،فصل دوم.
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اعزام دانشجو به خارج از کشور
در زمان برخی از سالطین صفوی ،بین ایران و غرب ارتباطات تجاری و فرهنگی برقرار
شد .اما این ارتباطات بیشتر به حوزههای نظامی یا هنری مرتبط بودند .به عنوان نمونه
برخی از سالطین مقتدر صفوی تالش کردند با فرستادن گروهی از ایرانیان یا جذب

عدهای از اروپاییان ،نقاشی ،مجسمهسازی ،میناکاری و جواهرسازی غربی را بیاموزند.
اما این فعالیتها هرگز به عرصههای علمی کشیده نشد و نتوانست علم و فکر جدید
دنیای غرب را وارد فضای ایران کند (نوایی ،ص.)25-22
با آغاز دورۀ قاجار ،فرصت دوبارهای برای فرستادن دانشجو به غرب پدید آمد.
اولین بار در سال 1226ق با تالش فراوان عباس میرزا ،دو دانشجو برای تحصیل به
لندن فرستاده شدند و قرار شد یکی در زمینۀ نقاشی و دیگری در زمینۀ طب تحصیل
کنند .اولی پس از  18ماه ،به دلیل بیماری سل درگذشت .اما دومی (حاجی بابا) توانست
پیشرفت کند و به دانشگاه آکسفورد برود .او تحصیالتش را تا حدی ادامه داد و پس
از بازگشت به ایران در دستگاه عباس میرزا به سمت حکیم باشی رسید (محبوبی
اردکانی ،ج ،1ص .)129-123گروه بعدی دانشجویان پنج نفر بودند که در سال
1230ق رهسپار انگلستان شدند .این گروه پس از  4سال ،به ایران بازگشتند و هر یک
در دستگاه عباس میرزا به خدمتی مشغول شدند .برخی از این جمع پنج نفره ،به
تفنگسازی و توپسازی و ترجمۀ کتاب از زبان انگلیسی و فرانسوی پرداختند .یکی
از افراد این گروه ،میرزا صالح شیرازی بود که در دورۀ محمدشاه ،اولین روزنامۀ ایران

را با نام کاغذ اخبار یا «روزنامۀ میرزا صالح شیرازی» منتشر کرد .او در تحصیالت
خود عالوه بر تاریخ ،زبانهای خارجی و آشنایی با صنعت چاپ ،تا حدی به حکمت
طبیعی پرداخته بود (محبوبی اردکانی ،ج ،1ص .)179-130بنا بر این او را میتوان از
اولین دانشجویان ایرانی در علوم پایه دانست .میرزا صالح شیرازی سفرنامۀ مفصلی از

خاطرات اقامت در انگلستان نوشته است که در خالل آن به دیدار از رصدخانۀ ویلیام
هرشل (با عنوان «داکتر منجم از اهالی جرمنی») نیز اشاره شده است .او به همراه یکی
دیگر از دانشجویان ایرانی (میرزاجعفر) با هرشل و خواهر و فرزندش دیدار میکنند.
تلسکوپ او را میبینند و اطالعات مختصری در بارۀ سیارۀ جدید اورانوس به دست

میآورند (صالح شیرازی ،ص.)356
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در دوران فتحعلی شاه و محمد شاه ،عدۀ دیگری هم برای تحصیل یا کارآموزی به
روسیه ،فرانسه و حتی ایتالیا اعزام شدند .این افراد به دنبال تحصیل صنایع یا
مهارتهای متفاوتی نظیر طب ،صنعت چاپ ،سرکردگی پیاده و توپخانه ،چیتسازی،
گلسازی ،بلورسازی ،شکر صاف کردن و قندسازی ،بودند .به مرور برخی از

سرمایهداران هم فرزندان خود را با خرج خود به فرنگ فرستادند .اما اگر به عناوین
رشتههای این افراد دقت کنید ،متوجه میشوید که از علوم پایه و به صورت خاص نجوم
خبری نیست .البته شاید این مسأله به دلیل نیازهای ضروری کشور در عرصههای

مهندسی و نظامی ،اتفاقی طبیعی باشد اما به هر حال تا آن تاریخ نتوانسته بود نقشی
جدی در زمینۀ آشنایی ایرانیان با نجوم جدید داشته باشد .در دوران صدارت امیرکبیر

نیز ،ابتدا عدهای برای یادگیری صنایعی نظیر بلورسازی ،چدن سازی ،نجاری ،چرخ
سازی ،شماعی و تصفیۀ شکر و تهیۀ قند به روسیه رفتند و سپس دو تن از حریربافان
کاشان برای یادگیری تهیۀ ابریشم با اسلوب تازه به استانبول فرستاده شدند (محبوبی

اردکانی ،ج ،1ص .)196-187اعتمادالسلطنه در کتاب صدر التواریخ (ص )213در
بارۀ تالشهای امیرکبیر ،چنین مینویسد:
ميرزا تقى خان اتابك اعظم ،هرچيز را كه باعث ترقى دولت و ملت بود ،آن را
فراهم میآورد و چند نفر شاگردان به فرنگستان فرستاد و آنها را موظف ساخت
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 هندسه و زبان و جغرافيا و طب و رياضى و نجوم و نقاشى و مشاقى و ساير
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
پرداخته بوده و اجازهای از معلمین فرنگی در دست داشته ،چه کسی است .از آنجایی
که سندی برای تأیید این حرف نداریم ،از کنار آن عبور میکنیم و آن را صرفاً یک
اظهارنظر کلی تلقی میکنیم .اگر سیر دانشجویان اعزامی به خارج از کشور را دنبال

کنیم ،در سال 1275ق به نخستین دانشجویی برخورد میکنیم که دقیقاً برای تحصیل
در علم نجوم به اروپا فرستاده شده است .در این سال هیأت  42نفرهای از شاگردان
ایرانی برای آموختن دانش و فنون جدید راهی فرانسه شدند (آدمیت ،ص .)17در
فهرستی که از این گروه ثبت شده است ،شخصی به نام میرزامحمود قمی دیده میشود

که «جهت اتمام تحصیل علوم نجوم» به پاریس رفته است (صورت اسامی  ،...برگ
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6رو) .او هفت سال در پاريس به تحصيل علم هيئت و نجوم مشغول شد .در خالل
خاطراتی که از او و نوادگانش به جا مانده است ،از او به عنوان کاشف سیارک دانائه

نام برده شده است 1.سیارکی که در ایران با نام سيارۀ محمودى مشهور شد (محمودی،

ص .)297-294متأسفانه او پس از بازگشت ،در اموری به کار گرفته شد که هیچ

ربطی به دانش نجومی او نداشت 2.اما برای اطالع دقیق تر از وضعیت او بهتر است به

شرح حال خودنوشت او مراجعه کنیم .محمود قمی در تقویم ناصری 1282ق (ص-1
 )2میگوید:
بندۀ خانهزاد دولت قویشوکت محمود قمی به توسط نواب مستطاب اشرف
واال اعتضادالسلطنه وزیر علوم در مدرسۀ مبارکۀ دارالفنون به تحصیل علوم
هندسه مشغول شد و پس از دو سال تحصیل در مدرسۀ مزبوره مورد مرحمت
گردیده در حالتی که جناب مقرب الخاقان حسنعلی خان جنرال آجودان را از
دربار همایون به سمت وزیر مختاری و ایلچی مخصوص به اقامت دربار دولت
قویشوکت فرانسه مأمور و چهل و یک نفر از نجیبزادگان و جوانان با استعداد
ایرانی را به ریاست مقرب الخاقان عبدالرسول خان سرتیپ برای تحصیل و تعلم
انواع علوم و صنایع به جناب معزی الیه سپرده بودند که در دارالسلطنۀ پاریس
هر یک را به علم و صنعت مخصوصی مشغول نمایند .از جمله کمترین بنده نیز
در سلک آنها شرف افتخار یافته بر حسب مأموریت برای تحصیل علم نجوم و
استخراج تقویم  /2/کواکب و مقدمات الزمه مدت پنج سال در دارالسلطنۀ
پاریس چه در مدارس و چه در خارج در نزد بعضی از فضالی فرانسه و آلمانی
به تحصیل علوم ریاضی اعلی و علم نجوم پرداخت .و چندی هم در آن مدت به
اجرای اعمال نجوم و رصد در رصدخانۀ پاریس و چندی در رصدخانۀ بروکسل
مشغول گردید و اینک که از تحصیل فراغت حاصل کرده بعضی از نتایج
تحصیل خود را در ضمن استخراج این تقویم معروض میدارد.
 .1در جدول سیارات صغار در کتاب قانون ناصری اسم این سیارک آمده است .نک  :نسخۀ  11484کتابخانۀ ملی،
ص .793
 .2وقتی او در سال 1282ق .از پاريس عازم تهران میشود ،در استانبول به خدمت ميرزا ملکم خان ناظمالدوله
مىرسد .ميرزا ملکم خان از او مىپرسد كه «در پاريس چه تحصيلى كردهاى؟» مىگويد« :علم نجوم» ميرزا ملکم
خان مىگويد« :وقتىكه به ايران رسيدى ،مىدانى چهكاره خواهى شد؟ قلمدانساز يا تلگرافچى» (یعنی یک شغل
بیربط) .ميرزا محمود خان بعد از ورود به ایران با درجۀ سرهنگى به رياست مركزى تلگرافخانه منصوب گرديد.
بعدها نیز در مشاغلی نظیر کارپردازی ایران در طرابوزان و بغداد ،ریاست مجلس بدایت در وزارت عدلیه و یک
دوره نمایندگی مجلس ،فعالیت کرد (میرزا خانلر خان ،ص سیزده-پانزده).

نجوم جدید پس از دارالفنون 227/

تأثیر دارالفنون و وزارت علوم
وقتی ایرانیها به اروپا رفتند و پیشرفت آنها را مشاهده کردند ،به این فکر افتادند که
مدارسی به سبک فرنگ در ایران تأسیس کنند .مصطفی خان افشار در سال 1244ق

پس از بازدید از مدارس روسیه چنین مینویسد:

میتوان از ارباب علوم فرنگ چند نفر را به ایران آورد و یکی از مدارس را برای
اوالد نجبای آن ملک تعیین نمود و آنها را در آنجا جمع کرد و چند نفر از
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
برای این مدرسه الزم باشد هم میتوان از پدر نجبا که اوالدشان تربیت میشود،
گرفت (مصطفی خان افشار ،برگ 65پشت).

امیرکبیر هم در این سفر حضور داشته است و چه بسا ایدۀ اولیۀ تأسیس دارالفنون
پس از دیدن همین مراکز علمی در ذهن او پدیده آمده باشد .ایدهای که  22سال بعد به
واسطۀ وزارت او تحقق یافت .هفت سال اول مدرسۀ دارالفنون مصادف با صدارت

آقاخان نوری بود .او قصد داشت دارالفنون را تعطیل کند و اساتید آن را به فرنگ

برگرداند به همین دلیل از این دوران به عنوان دوران کم رونق دارالفنون یاد میشود
(آدمیت ،ص .)16در سال 1274ق اعتضادالسلطنه به ریاست دارالفنون رسید و مدتی
بعد در جایگاه تازه تأسیس وزارت علوم ایران هم قرار گرفت .اعتضادالسلطنه به دلیل

این دو مسؤولیت ،طی دهههای بعد یکی از تأثیرگذارترین اشخاص بر فضای علمی
ایران بود .او به دلیل افکار تجددطلبانهاش به دنبال ترجمۀ علوم مختلف (از فیزیک و
شیمی و نجوم و جغرافیا تا فلسفه) به زبان فارسی بود و خودش شخصاً در چند مورد از

این ترجمهها مشارکت داشت .او در سال 1278ق ،کتاب فلک السعادة را در رد
طالعبینی و تأثیر اوضاع آسمان بر زندگی انسانها نوشت .این کتاب حاوی توضیحات
فراوانی در خصوص نجوم جدید است.
اعتضادالسلطنه در ابتدای پذیرش مسؤولیت دارالفنون ،علیمحمد اصفهانی

(ریاضیدان ملقب به غیاثالدین جمشید ثانی) را از اصفهان به تهران آورد و از او برای
برگزاری امتحانات یا سنجش وضعیت کلی دارالفنون ،استفاده کرد (پاکدامن،

ص .)329به این ترتیب فرزند نوجوان علیمحمد که عبدالغفار نام داشت وارد
دارالفنون شد .چند سال بعد (حوالی 1276ق) عبدالغفار به سمت معلمی کل علوم
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ریاضی در دارالفنون رسید .عبدالغفار که بعدها ملقب به نجمالدوله شد ،یکی دیگر از
چهرههای بسیار تأثیرگذار بر فضای علمی چند دهۀ بعد بود .او نیز مانند اعتضادالسلطنه
اعتقاد راسخی به ترجمۀ علوم جدید داشت .از طرفی به دلیل عالقۀ شخصیاش به علم
نجوم ،بیشتر تألیفاتش در این زمینه بود (نجمالدوله1319 ،ق ،ص .)3نجمالدوله

کتابهای مختلفی در بارۀ نجوم جدید نوشت ،اما این کتابها دست کم تا بیست یا
سی سال بعد ،جزئی از برنامۀ رسمی دارالفنون نبودند و وظیفۀ اصلی نجمالدوله در آن
مدرسه تدریس ریاضیات و دروس پایۀ مهندسی بود .سِمَت «معلمی کل علوم ریاضی»

نیز که به او نسبت داده میشد ،در واقع به این معنا بود که او تمام بخشهای مختلف

علوم ریاضی را تدریس میکرد (طبق تقسیمبندی علوم در قدیم) .در یکی از اسناد ثبت
شده از کارکنان دارالفنون نام او به این صورت نوشته شده است«:میرزا عبدالغفار معلم
درس هندسه و حساب و سایر علوم ریاضی» (صورت اسامی  ،...برگ 7پشت).
در ابتدا قرار بود که دارالفنون صرفاً نیازهای مهندسی ،نظامی و پزشکی کشور را
برطرف کند ،بنا بر این برنامهای برای آموزش علوم پایه و نجوم در دارالفنون وجود
نداشت .اما به مرور زمان به واسطۀ نیازی که درسهای مختلف داشتند ،بعضی از

مباحث ریاضیات و فیزیک ،بخش ثابتی از برنامۀ آموزشی دارالفنون شدند .نجوم نیز
به عنوان یکی از دروس اختیاری به عالقهمندان تدریس میشد (نصرت قوچانی ،حافظ
الصحه ،ص .)683این اتفاق احتماالً از دهۀ دوم تأسیس دارالفنون که نجمالدوله به
مقام معلمی رسید ،امر متداولی بود و باعث میشد همه ساله بعضی از محصالن

دارالفنون با نجوم جدید آشنا شوند .اما کماکان خبری از یک کتاب درسی ویژه برای

این مبحث نبود .نهایتاً نجمالدوله در سال 1319ق (بیش از  50سال پس از گشایش
دارالفنون) ،کتاب بدایة النجوم را برای تدریس در دارالفنون و سایر مدرسهها منتشر
کرد.
نجمالدوله در مقدمۀ این کتاب توضیح میدهد که طی چند دهۀ گذشته قرار بوده
است کتابهای نجومی دیگر او (قانون ناصری و آسمان) نیز چاپ سنگی شوند ،اما به
دالیل مختلف این اتفاق نیفتاده است( .نجمالدوله1319 ،ق ،ص.)3
هرچند دارالفنون خیلی دیر صاحب یک کتاب رسمی برای آموزش نجوم شد ،اما

نباید به این دلیل ،از تأثیر آن در این زمینه چشمپوشی کنیم .مسأله این است که در کنار

بدنۀ معمول و مرسوم آموزشی این مدرسه ،سایر علوم جدید نیز به دانش آموزان آموزش

نجوم جدید پس از دارالفنون 229/

داده میشد .هر کسی که پایش به دارالفنون میرسید و اندکی به علم نجوم عالقهمند بود،
میتوانست به آموزش نجوم جدید هم بپردازد و حتی خود کتابی در این زمینه ترجمه
کند و درآمدی کسب کند .نصرت قوچانی (1325-1253ق) که پس از گذراندن علوم

قدیم ،از حوالی 1280ق به دارالفنون میرود ،سرگذشت خود را چنین تعریف میکند:
داخل متعلمین مدرسۀ دارالفنون گردیدم .از تمامی علومی که قبل تحصیل کرده
بودم ،چشم پوشیدم ،از نو بنیان تحصیل علوم جدید را چیدم .مقابل علوم
ریاضی که قبل خوانده بودم ،علوم ریاضی جدید را تحصیل کردم .شرح بیست
باب و سی فصل و فارسی هیئت و ثمرۀ شجره ،ثمری نبخشید .هیئت و نجوم
فرنگی قدم مردانه پیش گذاشتند .قانونچه و موجز و شرح نفیسی و شرح اسباب
و قانون و تحفه فایده نکردند .فیزیولوژی و پاتولوژی و فیزیک و شیمی و
تراپوتیک مردانه پا به میدان گذاشتند ،میانداری کردند .حق هم داشتند .زیرا
که هرگاه کسی علوم مذکورۀ قدیم را بخواند و بفهمد ،پس از آن علوم مزبورۀ
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

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

تخصص اصلی نصرت قوچانی ،طبابت بود .با این حال او دو نسخۀ خطی مهم در

نجوم جدید را کتابت کرده است 2.ضمناً او چندجا اشاره میکند که نجوم را نزد علی

محمد اصفهانی و نجمالدوله آموخته است (همان ،ص .)241نصرت قوچانی در کتاب
دیگری ،دارالفنون را چنین توصیف میکند (این توصیف مربوط به چهار دهه پس از
آغاز فعالیت دارالفنون است):
قریب هجده علم ،علی االتصال در آنجا بیان میشود و مدام قریب سیصد طلبه
در آن تحصیل مینمایند .در این مدت چهل سال ،بنای هر علمی که در تمام
ایران و سایر ممالک انتشار یافته ،از آنجا بوده .مهندسین نامدار و اطبّای
بزرگوار تربیت در آنجا شده .نظام و توپخانۀ مملکت از آنجا درجۀ عالی را پیدا
 .1او در ادامه چنین میگوید« :غرض از این بیانات نه این است که تعریفی از فرنگیان کرده باشم .مقصود علومی
است که در این ازمنه از دست ما بیرون رفتهاند و آنها تکمیل کردهاند .و اال گفتگوی ارض از قدیم هم بوده ،ولی
آنها ثابت کردند که برای زمین سه گونه حرکت است .هر کس منکر باشد ،بخواند تا بداند»( .نصرت قوچانی ،راحت
بعد از رنج ،ص.)219
 .2قانون ناصری نوشتۀ نجمالدوله کتابت شده در سال 1288ق (کتابخانۀ مجلس ،شمارۀ  )6998و ستارهشناسی
نوشتۀ مریک آمریکایی که در سال 1281ق کتابت شده است (کتابخانۀ آستان حضرت معصومه ،شمارۀ .)642
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کرده است .تلگراف و راهسازیهای مختلف از آنجا بروز نموده .آداب انسانیت
و روش آدمیّت را مبدأ آنجاست .در واقع دریچهای از ایران به تمام فرنگستان و
ینگی دنیا بلکه همه روی زمین به واسطۀ این بنای عالی باز است (نصرت
قوچانی ،حافظ الصحه ،ص .)681-680

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

مبتدیانه بودهاند .اما نباید فراموش کنیم که همین پایگاه ساده و ابتدایی در آن روزگار،
تحول بزرگی در آشنایی ایرانیان با علوم مختلف غربی بوده است .نکتۀ دیگر این که
دارالفنون باعث شد جمعیت ایرانیان مسلط به زبانهای اروپایی سال به سال افزایش
پیدا کند .این مسأله که با حمایتهای رسمی از ترجمۀ کتب غربی همراه بود ،موجی از

ترجمۀ این کتابها به راه انداخت .به همین دلیل است که وقتی کتابهای ترجمه شده
در دهههای آخر قرن 13ق را میبینیم ،با حجم قابل توجهی از کتابهای علمی روبهرو
میشویم که توسط دانشآموختگان یا معلمان دارالفنون ترجمه شدهاند (دانشپژوه،
ص.)267
کتابهای چاپ سنگی
نسخههای خطی که در قرن 13ق به زبان فارسی نوشته شدند و نجوم جدید را برای
مخاطب ایرانی تشریح کردند ،بسیار ارزشمند بودند .اما نباید غافل شویم که مخاطبان

این نوشتهها افراد زیادی نبودند .این مسأله زمانی تغییر کرد که امکان چاپ کتابهای

فارسی فراهم شد و اتفاق تازهای برای گسترش علوم بین فارسیزبانان رقم خورد .به
همین دلیل باید نگاه ویژهای به کتابهای چاپی آن دوران داشته باشیم .احتماالً نخستین
کتابی که در زمینۀ نجوم جدید به زبان فارسی منتشر شد ،کتاب مجموعۀ شمسی است

که در سال 1807م (1222-1221ق) در کالج فورت ویلیام 1در هند به چاپ سربی

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

1. Fort William
2. Thomas Roebuck

نجوم جدید پس از دارالفنون 231/

مجموعۀ شمسی کتاب مختصری (در  74صفحه) است که با فصولی در بارۀ کرویت
زمین ،و حرکت آن آغاز میشود .سپس به صورت مجزا به سیارات مختلف میپردازد و
اطالعات مختصری در بارۀ تازهترین نتایج رصدی به خواننده میدهد .در انتهای کتاب

نیز فصولی در بارۀ اقمار سیارات ،گره مدارها و ویژگیهای برخی از ستارگان آمده است.
مترجم در مقدمه میگوید که «بعضی فواید و قیود شرح چغمنی» را هم به این کتاب

افزوده است .یکی دیگر از مطالبی که احتماالً به دست ابوالخیر به متن اصلی افزوده
شده ،ماجرای اندازهگیری طول یک درجۀ نصفالنهار در زمان مأمون است (مجموعۀ

شمسی 1،ص.)11-9

کشف القناع عن احوال األقالیم و البقاع کتاب دیگری است که در سال 1852م
(1269-1268ق) در بمبئی هند چاپ سنگی شد .این کتاب ترجمۀ فارسی یک کتاب
انگلیسی از زبان عربی است .با اینکه محتوای اصلی کتاب جغرافیاست ،اما در آن

اشاراتی به نجوم جدید هم دیده می شود (فخرالدین گلپایگانی ،ص .)6مترجم کتاب
میگوید که ساکن اصفهان است و این کتاب را «محض خدمت به هموطنان» ترجمه
کرده است (همو ،ص.)3
پس از آنکه دستگاه چاپ به ایران آمد .انتشار بعضی از کتابها به صورت چاپ
سنگی آغاز شد .اما کتابهای علمی و به صورت خاص نجومی ،سهم چندانی در این
میان نداشتند .در جدول زیر نگاهی موضوعی به نخستین کتابهای چاپ سنگی ایران
کردهایم .این آمار نتیجۀ شمارش و دستهبندی فهرستهایی است که در دو منبع تاریخی

ثبت شده است و نام کتابهای چاپی آن روزگار را دربرگرفته است .منبع نخست ،به

احتمال زیاد بین سالهای  1280تا 1282ق نوشته شده است (سید محمد بن صادق،
ص )114-110منبع دوم نیز مربوط به سالهای اولیۀ قرن 14ق است (میرزا محمدحسن
منشی ،ص .)283-281از محتوا و ترتیب نامها در منبع دوم متوجه میشویم که احتماالً
فهرست تکمیلشدۀ منبع نخست است.

1. Mejmua Shemsi
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جدول .1طبقهبندی موضوعی نخستین کتابهای چاپ سنگی ایران

محتمل است که بعضی از کتابها در این فهرستها دیده نشده باشند ،اما قاعدتاً
نسبت موضوعات مختلف را به خوبی نشان میدهد .چیزی که برای ما اهمیت دارد،
رویۀ کلی چاپ سنگی در دهههای ابتدایی است .چنان که مالحظه میکنید کمتر از 10
درصد کل کتابهای چاپ سنگی به مباحث علمی مرتبط هستند .طبق اطالعات این

دو منبع ،به ترتیب  26و  42کتاب علمی به چاپ سنگی رسیده بودند که عمدتاً مربوط
به علم طب ،منطق و حساب هستند و تنها شش کتاب نجومی و جغرافیایی در میان آنها
دیده میشود :سی فصل در معرفت تقویم ،شرح بیست باب در معرفت اسطرالب ،فلک
السعادة  ،شرح چغمینی ،جغرافیا و جام جم .هیچ کدام از این کتابها مستقیماً به نجوم
جدید نمیپردازد .با این حال فلک السعادة و جام جم دارای مطالبی در این زمینه
هستند .بد نیست نگاهی داشته باشیم به کتاب جام جم:
اصل این کتاب ،جغرافیا و تاریخ مدرن 1،نوشتۀ ویلیام پینکوک1843-1782( 2م)
است که فرهاد میرزا آن را ترجمه کرده و با افزودن مطالبی از یکی دو کتاب دیگر در

سال 1272ق منتشر کرده است .در بخشهای زیادی از کتاب یادداشتهای مترجم
نیز دیده میشود .ابتدای کتاب به مقدمات جغرافیایی اختصاص دارد و سپس توصیف
قارههای مختلف بر مبنای جغرافیای جدید آمده است .پشت صفحۀ اول کتاب ،دو
یادداشت دیده میشود .اولی از اعتضادالسلطنه و دومی از علیمحمد اصفهانی.

اعتضادالسلطنه در یادداشت خود ،چنین میگوید:
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
اگر نامی از وی در کتب متقدمین دیده شدی چون عنقا نامی بوده بینشان و
اهالی اروپا او را به حد کمال رسانیده و از وی نتیجه برگرفته .ولی به سبب
ترجمه و طبع این کتاب ،علم مذکور در ایران چنان شایع شود که اطفال پس از
سن عشر(؟) او را مقدم بر سایر علوم داشته و اهل هر علمی او را الزمۀ علم
خود انگاشته.

علیمحمد اصفهانی نیز یادداشت خود را با این بیت آغاز میکند« :هذا کتاب لو
یُباع بوزنه /ذهباً لکان البائع المغبونا» و سپس توضیح مفصلی در بارۀ ضرورت این
کتاب میدهد .در حاشیۀ بعضی از صفحات دیگر کتاب نیز یادداشتهایی از

علیمحمد اصفهانی دیده میشود.

از منظر نجوم جدید ،مطالب فراوانی در این کتاب دیده میشود که بسیار حائز
اهمیت است .مثالً در حاشیۀ صفحۀ نخست از مقدمۀ کتاب ،فرهاد میرزا توضیحاتی
در بارۀ چهار قمر مشتری و اقمار و حلقۀ زحل داده است و میگوید که بعضی از آنها را
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
مطالبی در بارۀ گردش و چرخش زمین آمده است (ص )48در این باب به تاریخچهای
از علم نجوم اشاره میشود و فیثاغورس را مبدع اولیۀ نظریۀ خورشیدمرکزی میداند و

چنین میگوید:

در خفیه اصل و حقیقت مقصود خود را گفته بود که بنا به گفته و خیال او بود
که پس از قرون متتابعه کاپرنیکس گفت که زمین و ستارگان در دور آفتاب سیر
میکنند که آفتاب مرکز آنهاست و این حکمت را او از اهل هند دریافت کرده
بود (فرهاد میرزا ،ص.)51

سپس به مدل خورشید مرکزی کپرنیک و مدل خورشید-زمین مرکزی تیکو براهه
اشاره میکند و کپرنیک و نیوتن را احیا کنندۀ رسم فیثاغورس میداند .ضمن تمجید از
نیوتن (نیوتان) میگوید:
او نخستین کسی است که افالک را تشریح کرد و ترتیب حقیقی حرکات
سیارگان را کشف نمود و قوت جاذبۀ هر یک از ستارگان و ثخن و ثقل هر یک
از ایشان را معلوم فرمود (همانجا).
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اشاره میکند که نیوتن اولین کسی بوده است که متوجه پخی زمین و سیارات دیگر
به دلیل چرخش به دور خودشان شده است .سپس داستانهای خیالانگیزی در بارۀ
تولد و حیات نیوتن بیان میکند .از جمله این که نیوتن پیش از تولد ،پدرش را از دست

میدهد و در کودکی مثل بقیۀ بچهها عالقهای به بازیگوشی نداشت و همیشه با اره و

سوهان و ابزارهای نجاری مشغول ساختن کره بود تا رفته رفته با هوش و استعدادش
موفق به توصیف هندسی و علمی دقیق افالک شد (همان ،ص.)52
در باب  22کتاب ،دالیل کروی بودن زمین آمده است و موضوع چنان توضیح داده

شده است که انگار تا  300سال پیش در اروپا زمین را تخت میدانسته اند .ضمناً اشاره
ای به زندانی شدن گالیله و رفتار کلیسا در قبال او شده است (همان ،ص.)80-79
زندگینامۀ مختصری نیز از گالیله در باب  69کتاب آمده است:
قواعد و دالیل حرکات اجرام سماوی و حرکت ارض را او استنباط کرد و علم
جرّاثقال را او رونق داد و ستارگان کوچک دور مشتری را که اقمار مشتری
گویند و بدر و هالل شدن زهره را او معلوم نمود و از نقاط سیاهی که در جرم
آفتاب است ،حرکت آفتاب را در دور مرکز خود او ثابت کرد (همان ،ص-292
.)293

در پایان کتاب نیز جدولی از اطالعات مربوط به منظومۀ شمسی آمده است که برای
خورشید ،سیارات و  33سیارک اطالعاتی مانند قطر و فاصلۀ متوسط تا خورشید بر
حسب میل انگلیسی ،دورۀ تناوب ،نام کاشف و زمان و مکان کشف آنها ثبت شده است
(همان ،ص.)623

متن کتاب بسیار شلوغ است و با خط ریز نوشته شده است .حاشیههای فراوانی به
آن افزوده شده است و جدولها و نوشتههای آن در بعضی صفحات بسیار درهمآمیخته

است و موجب سردرگمی می شود .در متن این کتاب بسیاری از کلمات انگلیسی با

اعرابگذاری نوشته شده است و این موضوع باعث شده که ترجمه زیاد روان به نظر
نرسد .مثالً« :آن دایرۀ مفروضهای که در دور آفتاب از آن حرکت ظاهر میشود ،آربِت
گویند و بعضی ارثِس اَن یُوال مُوشَن مینامند یعنی حرکت سالیانۀ زمین» (همان،

ص.)48
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فعالیت های نجمالدوله
با مهاجرت مال علیمحمد اصفهانی و خانوادهاش به تهران ،فصل تازهای از حیات علمی
آنها آغاز شد .مال علیمحمد به عنوان چهرۀ مورد وثوق اعتضادالسلطنه با دارالفنون

همکاری کرد و در بعضی از تحوالت علمی بعدی تأثیرگذار بود .پسر ارشد او ،میرزا

عبدالوهاب منجم مخصوص مهد علیا (مادر ناصرالدین شاه) شد و انتشار تقویم در
انحصار او قرار گرفت (نصرت قوچانی ،راحت بعد از رنج ،ص .)101پسر دیگر او
عبدالغفار که بعدها ملقب به نجمالدوله شد ،از حوالی سال 1276ق به سمت معلمی
دارالفنون رسید و به مدت پنجاه سال (تا هنگام وفات) در این جایگاه باقی ماند.

مجموعۀ فعالیتهای او در حوزۀ نجوم جدید تا حدی بود که قطعاً باید او را یکی از
ارکان مهم آشنایی ایرانیان با نجوم جدید بدانیم .این فعالیتها شامل ترجمه و تألیف
کتب متعدد ،تدریس و تربیت شاگردان و تأثیرگذاری در نگاه حکومت به علم نجوم

میشود.

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

جامعترین منبع فارسی در زمینۀ نجوم و هیئت جدید بود .عبدالغفار در مقدمۀ این کتاب

توضیح میدهد که آن را پس از مطالعۀ منابع متعددی از زبان انگلیسی و فرانسوی نوشته
است(نجمالدوله ،قانون ناصری ،ص .)3در این میان شباهت مطالب قانون ناصری به
کتاب نجوم عمومی آراگو 1به حدی زیاد است که میتوان مهمترین منبع مطالب قانون
ناصری را همین کتاب دانست.

نجمالدوله تا حد ممکن سعی کرده است ،مطالب کتاب آراگو را در قانون ناصری
بومیسازی کند .گذشته از واژههای معادلی که به کار برده است ،تمام تاریخهای میالدی
نیز به تاریخ هجری قمری تبدیل شدهاند .واحدهای اندازهگیری اروپایی هم همگی به
واحدهای رایج در ایران (ذرع و فرسنگ) تبدیل شدهاند تا برای مخاطب ایرانی قابل

استفاده باشند (سادات موسوی ،فصل سوم).
نجمالدوله اشاره میکند که در زمان نگارش قانون ناصری ،تنها دو کتاب فارسی در
بارۀ نجوم جدید موجود بوده است .او این رسالهها را «دو رسالۀ بسیار مختصر کهنه»
1. François Arago, Astronomie populaire

 /236تاریخ علم ،دورۀ  ،12شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1393

مینامد که به دلیل «کثرت عبارات غیر مأنوسه و مبهمه» نمیتوان از آنها استفاده کرد
(نجمالدوله ،قانون ناصری ،ص .)3تعداد نسخههای خطی که تا آن تاریخ در بارۀ نجوم
جدید نوشته شده بود ،قطعاً بیش از دو کتاب است .اما اصالً جای تعجب ندارد که

بسیاری از آنها را نجمالدوله ندیده باشد و تنها دو مورد به دستش رسیده باشد .وقتی
شخصی مانند نجمالدوله که معلم دارالفنون است و در خانوادهای از اهالی دانش بزرگ
شده است ،هیچ اطالعی از اکثر نسخ خطی نجوم جدید نداشته است ،چگونه ممکن
است این کتابها به دست دیگران رسیده باشد و احیاناً منشأ تأثیر شده باشد .در آن

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.
بسیاری از کتابهایی که تا قبل از قانون ناصری نوشته شده اند ،صرفاً گزارشی از نجوم
جدید و ترتیب و نام سیارات بودند و تصویری اغراقآمیز و فانتزی از تحوالت علمی

جدید اروپا ترسیم میکردند (برای نمونه نک  :رساله در حکمت جدید و آفرینش

ستارگان ،برگ  .)9-1به این ترتیب ضرورت داشت که یک کتاب جامع و دقیق نوشته
شود که در آن به جزئیات حرکت سیارات در مدل خورشیدمرکزی و دالیل مختلف

رصدی و محاسباتی آن اشاره شود .قانون ناصری عهدهدار این نقش مهم در تاریخ ورود
نجوم جدید به ایران بود .تاکنون در بارۀ تأثیرات بعدی این کتاب تحقیق زیادی نشده

است .همین قدر میدانیم که زینالعابدین خان کرمانی مؤلف شمس الجاریه به قانون
ناصری دسترسی داشته و در بخشهایی از کتاب خود به استداللهای نجمالدوله در

اثبات نجوم جدید پاسخ گفته است (کرمانی ،ص.)222-149

یکی دیگر از فعالیتهای مهم عبدالغفار انتشار تقویم ساالنه بود .تا سال 1289ق
که میرزا عبدالوهاب (برادر بزرگتر عبدالغفار) فوت کرد ،به استناد حکمی از ناصرالدین
شاه ،انتشار تقویم در انحصار عبدالوهاب بود .عبدالغفار که نگران از بین رفتن زحمات

برادرش بود ،دست به کار شد و تقویم سال 1290ق را برای ادامۀ راه برادر استخراج و
با نام فرزند خردسال او منتشر کرد (نجمالدوله ،تقویم رقمی ۱290ق ،برگ 1پشت).
ورود عبدالغفار به عرصۀ تقویمنویسی شروع بخش تازهای از فعالیتهای نجومی او
بود .او در همان ابتدای کار ،دقتنظر خود را وارد تقویم کرد و خطایی را که در مقدار
عرض جغرافیایی تهران وجود داشت ،اصالح کرد .او در همان سال وعده داد که

«انشاءاللّه اگر عمر وفا نمود ]و[ فرصتی بدست آمد ،سال آینده تقویم دو عدد سیاره
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جدیده عظیمه را که اورانوس باشد و نبطون استخراج نموده ،میافزاید» (همان ،برگ
2رو) در اواخر همان سال ناصرالدین شاه عبدالغفار را به لقب نجمالملک و منصب
منجمباشی شاه منصوب کرد و طی حکمی انتشار تقویم را در انحصار او قرار داد
(نجمالدوله ،تقویم رقمی ۱29۱ق ،برگ 2رو).

عبدالغفار در تقویم سال 1291ق به عهد خود وفا کرد و برای اولین بار مطالبی در
خصوص دو سیارۀ تازه کشف شده ،به تقویم افزود (همان ،برگ2رو4-پشت) .از
آنجایی که تقویمها به صورت فراگیر پخش میشدند و به دست افراد زیادی میرسیدند،
این کار عبدالغفار را میتوان قدم مؤثری برای آشنایی عمومی با نجوم جدید دانست.

هرچند این کار او موجب اعتراض برخی از تقویمنویسان سنتی شد .آنها میگفتند:
به عقیدۀ بعضی از منجمان این مملکت ،چنین دو سیارهای موهوم است و افترا.
چنانچه از منجمی خراسانی مسموع شد که فرنگیها در دوربین خالها تعبیه
نمودهاند و چون شخص دوربین را به سمت آسمان متوجه نماید ،به نظر او چنین
میرسد ...اگر این دو کوکب حقیقت موجود باشند ،پس نظرات و اتصاالت و
احکام سعد و نحس آنها کجاست؟ (پاکدامن ،ص.)336-334

در برابر چنین مخالفان و بدگویانی عبدالغفار تالش میکرد که حمایت ناصرالدین
شاه را از دست ندهد و هر چه بیشتر نجوم جدید را در ایران رواج دهد .حضور وزیر
علوم مطلع و فهمیدهای چون اعتضادالسلطنه نیز قطعاً در حفظ جایگاه نجمالدوله مؤثر
بود .چرا که اعتضاد السلطنه خود طرفدار نجوم جدید و مخالف طالعبینی بود .پس از

آنکه در سال 1295ق ،ناصرالدین شاه برای بار دوم به اروپا رفت ،کتابی فرانسوی با
نام آسمان در بارۀ نجوم و هیئت به ایران آورد و از نجمالدوله خواست هر روز بخشهایی
از آن را ترجمه کند و به او بیاموزد .عبدالغفار به مدت سه ماه هر روز معلم مخصوص

ناصرالدین شاه بود و نجوم جدید را از روی این کتاب به او آموخت (نجمالدوله ،آسمان،

برگ 4پشت) .به این ترتیب در آخرین سالهای قرن سیزدهم ،برای اولین بار یک حاکم
ایرانی با دقت نجوم جدید را یاد گرفت .ارتباط عبدالغفار با ناصرالدین شاه در سالیان
بعد نیز به همین قوت ادامه یافت و مرجع نجومی دربار ناصرالدین بود (نک :

اعتمادالسلطنه ،روزنامۀ خاطرات ،ص .)124قانون انحصار انتشار تقویم ،تا پایان
زندگی ناصرالدین شاه ادامه یافت و در تمام این دوران کسی به جز عبدالغفار نجمالدوله
اجازۀ انتشار تقویم نداشت .جالب است که این انحصار حتی پس از وفات ناصرالدین
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شاه ادامه پیدا کرد و مظفرالدین شاه هم بر آن صحه گذاشت (نجمالدوله ،وقت نامه،
ص.)3
در هنگام وفات نجمالدوله ،ابوالحسن فروغی مقالهای در بارۀ او نوشت و در بارۀ

جایگاه علمی او چنین گفت:

هر کس در این بالد ،اطالعی مختصر یا مفصل از علوم ریاضی دارد ،شاگرد
باواسطه یا بیواسطۀ حاجی نجمالدوله میباشد (فروغی ،ص.)391

نتیجهگیری

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

در اشاعۀ آن میکوشیدند ،اما نخستین کسانی که به صورت دقیقتر و حرفهایتر به این
علم پرداختند برخی از دانشآموختگان دارالفنون بودند .در این میان نقش نجمالدوله
به دلیل سمتی که در دارالفنون بر عهده داشت برجستهتر است .تدریس در دارالفنون و

عهدهدار بودن سمت تدوین تقویم به او امکان داد که نجوم جدید را نه تنها در میان
دانشآموزان بلکه در سطح اجتماع نیز گسترش دهد .حمایت رسمی از این نجوم ،که
از سوی کسانی چون اعتضاد السلطنه به عمل میآمد را میتوان یکی دیگر از عوامل

توفیق نجوم جدید و پذیرش آن در جامعۀ ایران دانست.

نجوم جدید پس از دارالفنون 239/

منابع
آدمیت ،فریدون1385( .ش) .اندیشۀ ترقی و حکومت قانون در عصر سپهساالر .تهران :انتشارات
خوارزمی .چاپ سوم.
آقابزرگ طهرانی1403( .ق) .الذریعة الی تصانیف الشیعه .بیروت :داراألضواء .چاپ دوم.
امیرارجمند ،کامران1390( .ش)« .انتقال علم در عهد صفوی :رسالهای فارسی در تشریح علم
هیئت جدید بر اساس نظر تیکو براهه» .مجلۀ تاریخ علم .دورۀ  ،9شمارۀ  .1ص.26-1
جام جم .از تألیفات ولیم پینک .ترجمۀ فرهاد میرزا .تهران :چاپ سنگی1272 ،ق.
دانشپژوه ،محمد تقی1362( .ش)« .آشنائی ما با فلسفه و دانش نوین باختری» .مجلۀ دانشکدۀ
ادبیات ،سال بیست و پنجم .ص.292-265
رساله درحکمت جديد وآفرينش ستارگان .نسخۀ خطی شمارۀ  3976کتابخانۀ دانشگاه تهران.
ژوبر ،پیرامده1347( .ش) .مسافرت در ارمنستان و ایران .ترجمۀ علی قلی اعتماد مقدم .تهران:
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
سادات موسوی ،سیدامیر1394( .ش) .تصحیح و شرح باب پنجم و ششم کتاب قانون ناصری (در
خصوص سیارات و دنبالهدارها) و جایگاه این کتاب در نجوم قرن  .۱3پایاننامه برای دریافت
درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ تاریخ علم .پژوهشکدۀ تاریخ علم ،دانشگاه تهران.
سید محمد بن صادق طباطبایی سنگلجی .فهرست کتابهای چاپی ...حوالی ۱2۸0ق .نسخۀ خطی
شمارۀ 1045ط کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.
صورت اسامی رؤسا و شاگردان مدرسۀ دارالفنون .نسخۀ خطی شمارۀ 438الف کتابخانۀ ملی.
طباطبایی ،سید هادی1393( .ش) .ورود نجوم جدید به ایران پیش از دارالفنون و تصحیح رسالۀ
علم النجوم (از مؤلف و مترجمی ناشناس ،ترجمه شده در  ۱25۷قمری) .سیدهادی طباطبایی،
پایاننامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ تاریخ علم .پژوهشکدۀ تاریخ علم،
دانشگاه تهران.
علیزاده غریب ،حسین1387( .ش)« .نسخۀ کتاب زینالدین منجم الری» .بخارا .شمارۀ  68و
 .69ص.129-125
ــــــــــــ 1392( .ش)« .علی بن محمدقاسم منجم مظفر گنابادی» .پژوهشهای ایرانشناسی
(ناموارۀ دکتر محمود افشار) .جلد ،21ص.429-343
کرمانی ،زینالعابدین1345( .ق) .شمس الجاریه .کرمان :چاپ سنگی.
کشف القناع عن احوال األقالیم و البقاع فی ترجمة کتاب مراة الوضیّة فی الکرة األرضیّة .نوشتۀ
کرنیلیوس فندیک امریکانی .ترجمۀ فخرالدین بن ابیالقاسم الگلپایگانی .بمبئی :چاپ سنگی،
مطبعه گلزار حسنی1852 .م1231/ق.

 /240تاریخ علم ،دورۀ  ،12شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1393

محبوبی اردکانی ،حسین1370( .ش) .تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران .تهران :انتشارات
دانشگاه تهران.
محمود قمی1282( .ق) .تقویم ناصری .تهران:چاپ سنگی.
محمودی ،کیومرث« .مشاور الملک» .آینده ،سال نوزدهم ،ص .397-394
مصطفی خان بن نصراللّه افشار .سفرنامۀ روسیه ،روزنامۀ سفر پطرزبورغ .نسخۀ خطی شمارۀ 9910
کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.
معصومی همدانی ،حسین1363( .ش)« .رسالهای در هیأت جدید» .معارف ،شمارۀ.2
میرزا خانلر خان1351( .ش) .سفرنامۀ خانلرخان اعتصام الملک .به کوشش منوچهر محمودی.
تهران :نشر منوچهر محمودی.
میرزا صالح شیرازی1362( .ش) .گزارش سفر میرزا صالح شیرازی .ویرایش ،دیباچه و پانوشت
از همایون شهیدی .تهران :مؤسسۀ انتشاراتی راه نو.
میرزا محمد حسن منشی اسرار دولتی طباطبائی .فهرست کتبی که در ایران به چاپ رسیده .نسخۀ
خطی شمارۀ  9450/24کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.
نجمالدوله ،میرزا عبدالغفار1284( .ق) .قانون ناصری ،نسخۀ خطی شمارۀ  12214کتابخانۀ آستان
قدس رضوی و نسخۀ خطی شمارۀ  11484کتابخانۀ ملی.
ــــــــــــ 1308( .ق) .آسمان .نسخۀ خطی شمارۀ  3638کتابخانۀ ملک.
ــــــــــــ 1319( .ق) .بدایة النجوم .تهران :چاپ سنگی.
ــــــــــــ 1324( .ق) .وقت نامه سال  ۱2۸5هجری شمسی مطابق  ۱324هجری قمری .تهران:
چاپ سنگی.
ــــــــــــ 1290( .ش) .تقویم رقمی ۱290ش .تهران :چاپ سنگی.
ــــــــــــ 1291( .ش) .تقویم رقمی سنۀ  ۷96جاللی مطابق سنۀ  ۱29۱هجری ،تهران :چاپ سنگی.
نصرت قوچانی1386( .ش) .راحت بعد از رنج .تحقیق و تصحیح محمدرضا قصابیان .مشهد:
نشر انصار.
ــــــــــــ  .ستاره شناسی .نسخۀ خطی شمارۀ  642کتابخانۀ آستان حضرت معصومه.
ــــــــــــ  .حافظ الصحه .نسخۀ خطی شمارۀ  2168کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.
نوایی ،عبدالحسين1360( .ش) .اسناد و مکاتبات سياسى ايران ،از سال  ۱03۸تا  ۱۱05ق .تهران:
بنياد فرهنگ ايران .چاپ دوم.
Arago, F. Astronomie populaire. Paris: Legrand, Pomey et Crouzet.
Mejmua Shemsi, A short View of the Copernican System of Astronomy. Calcutta:
The Education Press.
Roebuck, Th. (1819). The annals of the college of Fort William. Calcuta.

