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 چکیده
موضوع آن تحدید و منظور از جغرافیای ریاضی بخشی از آثار نجومی است که 

روش تقسیم آن براساس عرض جغرافیایی و چگونگی  ،بخش آباد زمینتوصیف 
بخش در . این است آن های جغرافیایی مختلفِپدیداری آسمان در عرض

دوم آمده است و مطالب آن در  مقالۀدر فصل پایانی مقالۀ اول و در  مجسطی
ی نجوماند. در آثار قالب محاسبات ریاضی و بر پایۀ هندسۀ کره، تدوین شده

 ، این بخش را ذیلهای هیئتها و کتابها به زیجدورۀ اسالمی، حسب تقسیم آن
تفاوت عمده میان این دو دسته توان جستجو کرد. می« األرض هیئة» عنوان کلی

اند اما در مدون شده مجسطیها این مطالب مشابه در آن است که در زیج
این مطالب صورت توصیفی به خود گرفته است و از آوردن  های هیئتْکتاب
نمونه عاری است. در این مقاله با تکیه بر  های هندسی و حل مسائل  برهان

ته منظور آثار نوش-نخستین آثار نجومی نوشته شده توسط دانشمندان اسالمی 
تکوین موضوع جغرافیای ریاضی  -های سوم تا پنجم هجری استشده در سده

 در این آثار بررسی شده است.

 .هیئت، ۀ کرههندس، نجوم، هازیججغرافیا، جغرافیای ریاضی،  ها:واژهکلید
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 مقدمه
ابن المسالک و الممالکدر کنار مشهورترین آثار جغرافیایی دوران اسالمی چون 

تۀ و...، دس حدودالعالمحوقل و ابن صورة األرضرسته، ابن األعالق النفیسةخردادبه، 
ای ه. این نوشتهاندها نیز به موضوع جغرافی پرداختهدیگری از آثار هستند که آن

وط به مرب ها عملیات ریاضی شی از آثار نجومی هستند که در آندر واقع بخ جغرافیایی
های جغرافیایی مختلف زمین عرضه پدیداری آسمان در عرض چگونگی محاسبۀ 

جغرافیای  2اند. کندینامیده 1«جغرافیای ریاضی»شود. محققان معاصر این بخش را می
)تعیین طول و عرض  3سنجیزمینچون  به مسائلیدر آن داند که ریاضی را علمی می

بارۀ مبادی مختلف طول جغرافیایی،  صحبت کردن در 4نگاری،جغرافیایی محل(، نقشه
و محاسبۀ طول یک درجه در امتداد  ها و شهرهای مختلفاقلیم های جغرافیاییفهرست
(. روشن است که چنین تعریفی از 201-185)ص شودالنهار پرداخته مینصف

 نویسان ورا در هیچ کدام از آثار دانشمندان اسالمی اعم از جغرافی جغرافیای ریاضی
 وزه درتوان تعریف دقیقی از این ح. به طور کلی نمیدیدتوان نویسندگان آثار هیئت نمی

 یئةه»هیئت این بخش با عنوان کلی که در آثار  دست داد جز آنآثار گذشتگان به 
گیری چنین بخشی را در نخستین آثار شکل آمده است. در این تحقیق روندمی« األرض

ت ایشان دسکه چه موادی از سنت یونانی به  گیریم، ایننشمندان اسالمی پی مینجومی دا
نگارش  اند. البته با فرض آغازها اشاره کردهدر آثار خود به چه ترتیبی به آن رسید و ایشان

وط به جغرافیای های مربآثار کالسیک هیئت از سدۀ ششم هجری، مطالعۀ بخش
ریاضی در این آثار موضوع این تحقیق نیست اما آثار نوشته شده در قرون متقدم را 

 های بعد به شمار آورد.توان منبع نویسندگان آثار هیئت در سدهمی

 تعریف علم جغرافیا و جغرافیای ریاضی
ی و آثار نیافتن تعریف مجزا از علم جغرافیا و مخصوصاً جغرافیای ریاضی در آثار یونا

متقدم دورۀ اسالمی، به منزلۀ علمی که دارای تعریفی روشن، چارچوب و محتوایی 
اساساً متون جغرافیایی، مخصوصاً جغرافیای  زیرامشخص و مستقل باشد، دشوار است؛ 

دی علوم بنهای طبقهکتابریاضی، در محتوای آثار دیگر پراکنده است. در بسیاری از 

                                              
1. Mathematical Geography 

2. E.S. Kennedy 

3. Geodesy 

4. Cartography 
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یف توان نشانی از تعرنیز نمی -ابن خلدون مقدمۀو  ارشاد القاصد، مفاتیح العلومچون -
 عمدتاً تعریف به جغرافیای ،آمده استکه این تعریف نیز  یجغرافیا یافت. در آثار

تر است تا شقوق دیگر جغرافیا و از جمله جغرافیای ریاضی. برای مثال توصیفی نزدیک
 «پیمودن زمین یا زمین پیمائی»عنی به م« األرض قطع»مسعودی در عبارتی جغرافیا را 

 «رض...ألا فی کتاب جغرافیا لمارینوس و تفسیر جغرافیا قطع»...تعریف کرده است: 
ای از اقسام علوم (. آثاری نیز هستند که دانش جغرافیا را شاخه33ص)مسعودی، 

 ادیمطالب جغرافیای توصیفی  ازمطالب آن  یاد کردن ازاند اما در ریاضی برشمرده
القسم »را زیر مجموعۀ « جغرافیا»، (159-158، ص1)ج الصفاءاند. اخوانردهک

این عنوان نام اند. نامیده« االَرض و األقالیم صورة»و آن را  اندآورده« الریاضی
ها و قرون متقدم اسالمی را به خاطر مشهورترین آثار جغرافیایی نوشته شده در سده

دهد که بیشتر مشتمل بر جغرافیای نیز نشان می هاباآورد. مطالعۀ مطالب این کتمی
جغرافیا را در  الفنون نفائسالدین آملی در عمومی است تا جغرافیای ریاضی. شمس

( و آن را 475ص) بردنام می« مسالک و ممالک»فروع علم ریاضی و به عنوان علم 
 سب طول وو آن عبارتست از معرفت احوال بلدان و بقاع بح»کند: تعریف میطور  این

ها مساکن زمین به حسب طول و عرض آن شناخت درآنچه  (.جا)همان «عرض و غیر آن
 .شده استاز آن یاد میآمده است شبیه مطالبی است که در جغرافیای ریاضی نیز 

جغرافیا را در فروع علم هئیت ( 384، ص1)ج ةالسعاد مفتاحزاده در کتاب طاشکپری
 نویسد:تعریف کرده است و می

های ألرض است و آن علمی است که به آن احوال اقلیما معنای آن صورةو 
هایشان و ها و طولهای آنسکون زمین بازشناسند و عرضگانه را در ربع مهفت

ها و دریاها و رودهایشان را نیز شناسند و جز آن ها و خشکیتعداد شهرها و کوه
های این باره نوشته هر چه از احوال بخش آبادان ]زمین[ است و بطلمیوس در

 سودمندی دارد.

کند زاده به آن منتسب میقرار دادن جغرافیا در شاخۀ هیئت و مطالبی که طاشکپری
نمونۀ خوبی از تکوین مفهوم جغرافیای ریاضی است. اگر ترتیب تاریخی این آثار را در 

در  نتر شدن فصل مربوط به اوضاع زمیتوان گفت که با هر چه مفصلنظر بگیریم می
 استر شده تآثار هیئت تعریف این شاخه از جغرافیا، یعنی جغرافیای ریاضی نیز روشن



 1395، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 14، دورۀ تاریخ علم/ 164

که در ذکر نام این علم جَغرافیا را به جای  591-590: حاجی خلیفه، صـ نکـ)نیز 
  جُغرافیا برگزیده است و همین تعریف را تکرار کرده است(.

 پیشینۀ جغرافیای ریاضی در یونان باستان
 عرض حسببندی آن به مواضع مختلف مسألۀ یافتن شعاع زمین و تقسیم اگر دو

ا در آثار هبه آنجغرافیایی را دو موضوع اصلی جغرافیای ریاضی بدانیم، مطالب مربوط 
رافیای را برای پیگیری پیشینۀ جغمختلفی اند و آثار دورۀ یونانی نیز یک جا گرد نیامده

بارۀ  و در یاجغرافبارۀ مسألۀ نخست در کتاب  در باید مطالعه کنیم. بطلمیوسریاضی می
توان کتاب او را حاوی جمیع است که می آوردهمطالبی  مجسطیبندی زمین در تقسیم

اند. بطلمیوس در هایی دانست که پیش از او در این باره موجود بودهمنابع و گزارش
زمین از  اسبۀ محیطبرد که گزارشی در باب محاز کسانی نام می جغرافیاابتدای کتاب 

دود )درگذشت حها وجود دارد. مشهورترین گزارش باستانی در این باره روش اراتستن آن
های تاریخ ترین تجربهترین و دقیقتوان یکی از قدیمیاست. روش وی را میق.م.( 195

گیری اما اندازهاند گیری زدهکسان دیگری نیز دست به این اندازهعلم دانست. هرچند 
های از محاسبه مشهورترامروزی،  نتایجوی به خاطر روش علمی و نزدیکی نتایج آن به 

)بطلمیوس، باشد گیری علمی از محدودۀ زمین اندازه است و چه بسا نخستیندیگر 
 مقدمه(.  9، صجغرافیا

به  ،شوندالنهار هستند انتخاب میگیری دو شهر که در امتداد یک نصفدر این اندازه
رای بالرأس یکی از آنها در یک روز خاص برسد. اراتستن آنکه خورشید به سمت شرط
برگزیده است و در روز انقالب )سین، سوئنه( و اسکندریه را  1دو شهر اسوانمنظور این 

در  A) نقطۀ چاه عمیقی را در اسوان  تابستانی کار خود را انجام داده است. او
در  ،در نظر گرفت رسیدمیآن رشید به باالی که در روز انقالب تابستانی خو(1شکل
نیز در اسکندریه  CDشاخص . شودچاه در این روز با نور خورشید روشن می هواقع ت

وان شعاع تو فاصلۀ دو شهر میگذاشته شده است. به این ترتیب با داشتن طول شاخص 
 (.17ص؛ نیز نکـ : معصومی همدانی، 269دست آورد )نالینو، ص( را بهAOزمین )

                                              
1. Syene 
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 1شکل 

 مقدمه مهم هستند: دوگیری در این اندازهپس 

 ؛انتخاب شوندالنهار دو نقطه در امتداد یک نصف -

 ؛شوددقت تعیین فاصلۀ دو نقطه به -

رغم دقت خوب متناسب با زمان اشکاالتی نیز دارد که از آن گیری اراتستن بهاندازه
 هایالنهار نیستند و گزارشنصفاند که اسوان و اسکندریه دقیقاً روی یک جمله
 جا(.گیری فاصلۀ دو شهر نیز مختلف است )نالینو، هماناندازه

توان آنها را از مقدمات اصلی جغرافیای ریاضی به حساب ترین آثار یونانی که میمهم
تاب سه ک تئودوسیوسقرن دوم پیش از میالد( هستند. های تئودوسیوس )آورد نوشته

دارد که در دو عنوان از آنها به مسائلی از جغرافیای ریاضی پرداخته مهم در هندسۀ کره 
توان آن را نخستین نمونه است که می 1اکرترین کتاب او در هندسۀ کره کتاب است. مهم

 هایبا عنوانکه دو کتاب دیگر او در ها دانست. از یک کتاب هندسی در بارۀ کره
م طور مستقیشوند قضایایی آمده است که بهشناخته می 3فی األیام و اللیالیو  2المساکن

است. هر قضیه قضیه  12 مشتمل بر المساکنتوان آنها را جغرافیای ریاضی دانست. می

                                              
1. Sphaerics 

2. On Habitations 

3. On Days and Nights 
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شود و سپس حکم آن است که در آن آغاز می 1 «آنها که محل سکونتشان...»با عبارت 
 :شود. برای مثال قضیۀ نخست چنین استمحل آسمان چطور دیده می

آنها که محل سکونتشان زیر قطب شمال است نیمی از کرۀ کل همواره بر آنها 
پیدا است و نیمۀ دیگر همواره پنهان است. هیچ جزیی از آنچه بر آنها پنهان 

 (2، صالمساکنکند و بالعکس )تئودوسیوس، است طلوع نمی

تفاده آورده بود اس اکرها او از تعاریف یا قضایایی که در کتاب در اثبات این گزاره
نویسد که همۀ دوایر مرسوم او میکرده است. برای مثال در اثبات همین قضیۀ نخست 

با یکدیگر موازیند و از جمله با دایرۀ افق ساکنان قطب باشد قطب شمال  که قطب آنها،
قضیۀ  ای ازتوان نتیجهدهد. این را میرخ نمیبرای ستارگان موازیند پس طلوع و غروبی 

هایی روی کره که آن دایره( او دانست که بر اساس 13)ص اکرم از مقالۀ دوم کتاب دو
ی فدر کتاب دیگر،  امواردی از این دست رمشترک دارند با یکدیگر موازیند.  قطب

 توان مدعیبا این حساب می توان دید.قضیه(، نیز می 33)در دو مقاله و  األیام و اللیالی
حداقل از حدود قرن دوم پیش از میالد ارتباط این مسائل را  دانان یونانیشد که ریاضی

 دانستندبا هندسۀ کره می

توان آن را تبلور نجوم یونانی در پرداختن به ترین اثری که میبدون شک مهم
رشد جغرافیا و جغرافیای ریاضی است.  مجسطیمقالۀ دوم جغرافیای ریاضی دانست 

دیگر محققان تاریخ علم مشهود و مشخص عصر باستان در آثار بطلمیوس بیش از 
، 1996)کندی،  است. به خاطر همین تأثیرگذاری، برخی از محققان تاریخ علم

 (130-75)ص مجسطیاند.مقالۀ دوم نامیده( وی را پدر جغرافیای ریاضی نیز 188ص
ویژه منجمان دورۀ توان آن را در آثار بعدی منجمان، بهای است که میبندیشامل بخش

ها و چگونگی طرح مسأله وجود دارد اما هایی میان عبارتاسالمی دید، هرچند تفاوت
دای ابتبطلمیوس در فضل تقدم در طرح موضوعات این بخش از آنِ بطلمیوس است. 

باشد.  آن یشمالربعی از نیمۀ باید در زمین می بخش آبادکند که این فصل ثابت می
 دالیل او از این قرار است: 

                                              
 . الذین مسکنهم...1
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و است شمال  سمتبهها در اعتدالین همواره این که سایۀ ظهرگاهی شاخص .1
ایستد و این یعنی خورشید از جنوب به این مواضع به سمت جنوب نمیگاه هیچ
 تابد؛می

نویسد از نود درجه نباید باشد او میدر بارۀ اینکه فاصلۀ طولی این دو نقطه بیش  .2
گرفتگی مشخص، فاصلۀ میان رصدگران شرقی و غربی که در رصد یک ماه

 ساعت گزارش نشده است. 12گاه بیش از هیچ

( که 90-82آن باشد )صششم  فصل، مجسطیترین بخش از مقالۀ دوم مهمشاید 
ر عرض صف یوسبطلمدر آنجا به توصیف مناطق مختلف روی زمین پرداخته است. 

ها بخش تقسیم کرده است و مالک جدایی بخش 39)یعنی استوا( تا قطب را به 
، یعنی جایی که طول 25از بخش اول تا  بلندترین روز سال در هر یک از آنهاست.

دقیقه است. از  15ساعت است،  تفاوت ساعات بلندترین روز  18بلندترین روز سال 
 ساعته است و سپسرسد تفاوت نیمساعت می 20ز به آنجا تا جایی که طول بلندترین رو

 .(1)نـکـ: جدولیک ساعت و بعد یک ماه تا شش ماه 
 1جدول 

بلندترین ساعات  منطقه
 روز سال

بلندترین ساعات  منطقه
 روز سال

بلندترین ساعات  منطقه
 روز سال

 1515 27 19 14 برابری روز و شب )استوا( 1
2 1512 15 3015 28 3019 
3 3012 16 4515 29 20 
4 4512 17 16 30 21 
5 13 18 1516 31 22 
6 1513 19 3016 32 23 
7 3013 20 4516 33 24 
8 4513 21 17 34 1 ماه 
9 14 22 1517 35 2 ماه 
10 1514 23 3017 36 3 ماه 
11 3014 24 4517 37 4 ماه 
12 4514 25 18 38 5 ماه 
13 15 26 3018 39 6 ماه 
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سیم گیری محیط زمین و تقبدین ترتیب تدوین مقدمات هندسۀ کره، تالش برای اندازه
 توان دستاورد جغرافیای ریاضی نزد یونانیان دانست.زمین به نواحی مختلف را می

 دورۀ اسالمی
آثار جغرافی توصیفی در دورۀ اسالمی متعدد هستند و آنها را هم متأثر از سنت یونانی، 

جغرافیای  .منابع هندی و ایرانیاند هم متأثر از بطلمیوس، دانسته جغرافیاویژه کتاب به
آمده است. هر چند آثار نجومی به تبعیت از سنت یونانی در احتماالً ریاضی اما 

اند همتأثر از سنت هندی دانستبیشتر های متقدم را یسی در سدهنوپژوهشگران سنت زیج
توان گفت که سنت هندی نیز در این موضوع احتماالً متأثر از سنت یونانی و علم اما می

یرونی بتحدید نهایات األماکن کنیم که کتاب یونانی مآب بوده است. در اینجا ادعا می
ۀ تدوین توان شکل گرفتن شیوت اما مینخستین کتاب مستقل در جغرافیای ریاضی اس

های نخستین اسالمی دنبال چنین اثری را و ترتیب مطالب آن را در آثار نجومی سده
 کنیم.

توان به موضوع هجری می سومترین رخدادی که وقوع آن را در سدۀ احتماالً مهم
ارهای دانجام رصدهایی به منظور آزمودن و تدقیق مق جغرافیای ریاضی مرتبط دانستْ

ترین است. رصدهایی که به رصد ممتَحَن مشهورند و یکی از مهم بطلمیوس ۀگزارش شد
 تحدید نهایات األماکنگیری شده در آن قطر زمین بود. بیرونی در های اندازهمؤلفه
( گزارش کاملی از این رخداد آورده است. در واقع این روش بسیار 214-213)ص

مشابه روش اراتستن است با این تفاوت که در اینجا به جای خورشید یک ستاره )ستاره 
ده پیمایی استفاده شقطبی( در نظر گرفته شده است و به جای دو نقطۀ معلوم از زمین

ر در دشت سنجار از یک نقطه که ارتفاع ستارۀ است. گروهی از منجمان مشهور آن عص
قطبی را در آن اندازه گرفته بودند شروع به حرکت کردند تا به جایی برسند که ارتفاع 

النهار ستاره یک درجه بیشتر شود. به این ترتیب با توجه به اینکه ارتفاع قطب معدل
، این افزایش )تقریباً همان ستارۀ قطبی( معادل عرض جغرافیایی محل رصد است

ه پیموده ک رض جغرافیایی است. حاال مسافتیارتفاع نشانۀ رسیدن به یک درجۀ باالتر ع
ین آید. اگر ادست میبه« حصه درجه واحده»شود و در نتیجه اندازه گرفته می ،شده بود

آید و از تقسیم آن بر عدد پی قطر دست میضرب کنیم محیط زمین به 360مقدار را در 
گیری تقریباً در تمام آثار دست آمده از این اندازهمقدار بهدست خواهد آمد. زمین به

 نجومی دورۀ اسالمی تکرار شده است. 
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اع یاد کردن از اوضهای مختلف و بندی زمین به اقلیمدیگر، یعنی تقسیممسألۀ 
م ه ، هم آثار متقدم هیئتباید در آثار نجومی آن زمان دنبال کنیممیآسمان در آنها را 

 جامع زیجاز « فی الهیئة»فرغانی و باب  جوامع علم النجومدر آثار متقدم هیئت،  ها.زیج
، جوامع علم النجومدارند. در  به جغرافیای ریاضیکوشیار هر دو ابواب مربوط 

 های هشتم وبه این موضوع اختصاص دارند. فرغانی در فصل دهمهای هفتم تا فصل
بندی آن به هفت اقلیم سخن گفته است و گیری محیط زمین و تقسیمنهم در بارۀ اندازه

 هاییمنظور از مطالع محاسبۀ قوسهای هفتم و دهم در بارۀ مطالع آفاق زمین. در فصل
 کنند )از افق باالالبروج طلوع میهایی مشخص از دایرةالنهار است که با قوساز معدل

النهار است آیند(. بر این اساس محاسبۀ مطالع در افق استوا را که عمود بر معدلمی
نامند. اختالف مهم این کتاب و دیگر می« مطالع مایل»ها را و باقی افق« مطالع مستقیم»

قسیم به جای ت اسالمی با بطلمیوس در استفاده از نظام تقسیم هفت اقلیمی ۀآثار دور
.، کوشیار.. زیج جامعمقالۀ سوم از »بخشی بطلمیوس است )نیز نکـ : قلندری،  39
(. در نظام هفت اقلیمی که شاید متأثر از نظام تقسیم هفت کشوری در ایران 50-48ص

ها همان طول بلندترین روز است. بلندترین روز ابتدای یک باشد مالک تقسیم اقلیم
یم اول تر است. برای مثال اقللندترین روز اقلیم باالیی خود کوتاهاقلیم نیم ساعت از ب

کشد و اقلیم دقیقه طول می 45ساعت و  12شود که بلندترین روز سال از جایی آغاز می
کشد. دقیقه طول می 15ساعت و  13روز سال  شود که بلندتریناز جایی شروع می دوم

لۀ نخستین آثاری دانست که در آن به توان کتاب فرغانی را از جمبر این اساس می
 جغرافیای ریاضی توجه شده است.

ی هادر فصل اواین توجه جلوۀ بیشتری دارد.  کوشیار زیج جامعمقالۀ سوم از در 
به جغرافیای ریاضی پرداخته است و روشی را  «فی الهیئة»چهارم تا دوازدهم باب 

برگزیده که در آثار بعدی هیئت معمول شده است. در این روش عالوه بر یاد کردن از 
های ها در عرض، وضع آسمان و چگونگی طلوع برجلیطور کایل بهآفاق مستقیم و م

به  های جغرافیاییجغرافیایی مختلف نیز توصیف شده است. در این توصیف عرض
شوند: مواضع استوا، مواضعی که عرض جغرافیایی آنها کمتر از چهار دسته تقسیم می

میل کلی است، مواضعی که عرض جغرافیایی آنها میان میل کلی و متمم آن است و 
مواضعی که عرض جغرافیایی آنها از متمم میل کلی بیشتر است تا قطب. کوشیار این 

های یازدهم و هشتم آورده است و سپس در فصلهای چهارم تا صلفبندی را در دسته
 (.55دوازدهم قواعد کلی محاسبۀ مطالع را آورده است )نکـ : قلندری، همان، ص
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 کرده است.به روش به دست آوردن مساحت زمین اشاره  فصل دهمکوشیار همچنین در 
س میداو در این قسمت از روش محاسبۀ قطر و مساحت دایره که در دوران اسالمی به ارش

کند و مقدار قطر زمین را کند و سپس از رصد ممتحن یاد میمنتسب بوده است یاد می
های بسیاری از مؤلفهتوان گفت کند. بر این اساس میبر اساس آن رصد گزارش می

  شود.دیده میکوشیار  جامعزیج  «فی الهیئة»باب جغرافیای ریاضی در 
رد، دا مجسطیتر به ها اشاره به مطالب جغرافیای ریاضی صورتی نزدیکدر زیج

در  بیزیج صادر  بتانیبرای نمونه یعنی در آنها محاسبۀ مطالع و ثبت جدول آمده است. 
لمعدّل النهار و مواضع  فی خواصّ الخطوط المتوازیة الموازیة»عنوان با فصل ششم

ه های مربوط ببه مسائل و مؤلفه« و ما یتبع ذلک فی الطول و العرض ةالمعلوم ةالعامر
ده ها صحبت کرجغرافیای رایاضی پرداخته است و در بارۀ مالک انتخاب حدود اقلیم

عرض نواحی آباد زمین را از خط استوا و مبدأ طول جغرافیایی را  تریناو جنوبیاست. 
های جدول است. مجسطیاز این نظر مشابه کند که از جزیرۀ خالدات محاسبه می

آمده است و محاسبۀ مطالع برای برخی ها میمختصات طول و عرض شهرها که در زیج
هاست. از دیگر های جغرافیای ریاضی در زیجترین نشانههای جغرافیایی از مهمعرض
اند و حاوی مطالبی از این هایی که تاپایان سدۀ چهارم نوشته شدههای مشهور زیجنمونه

نوشتۀ ابن یونس و زیج حبش حاسب اشاره  زیج کبیر حاکمیتوان به یدست هستند م
 کرد. 

 بیرونی نهایات األماکن تحدید
ماالً است و احت تحدید نهایات األماکن لتصحیح مسافات المساکنکتاب نام کامل 

در هرچند . (390)کرامتی، ص است کردهم تألیف 1025ق/416در سال بیرونی آن را 
را عموماً توضیح روش هدف از نوشتن آن بیرونی این کتاب انتهای مقدمۀ مفصل 

 این مقدارهامحاسبۀ دست آوردن فاصلۀ طولی و عرضی شهرهای مختلف و خصوصاً به
هایی که در تعریف جغرافیای ( اما تقریباً تمام مؤلفه62ص) است دهآورغزنه برای شهر 
مشتمل بر قواعد اصلی توان آن را میو  شوددیده می تحدیدآورند در مطالب میریاضی 

تقل در بارۀ مطالع سخنی نگفته طور مسبه تحدیددانست. هر چند جغرافیای ریاضی 
صات کار گرفتن مختدست آوردن عرض یا طول جغرافیایی با بهاما در بارۀ روش به است

 دیدحتای از موضوع مطالع دانست. در توان نتیجهنجومی سخن گفته است و این را می
دست روش بهو طول جغرافیایی،  گوناگون استخراج عرض یهاروشعالوه بر این از 
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ک درجه، تعیین یاندازۀ قوس چگونگی تعیین )میل کلی(،  ل اعظمیۀ میزاوآوردن 
 و محاسبۀ محیط و شعاع زمین یاد شده است. النهارارتفاع نصف

ها و روشت اشاره به بیش از موضوعات دیگر بدان توجه شده اسدر این اثر  آنچه
های کلی است که برای استخراج طول و عرض جغرافیایی بین دو مکان و یا دو ضابطه

هجده عنوان به محاسبۀ تفاوت عرض  تحدید. در شوداستفاده می هاشهر مختلف از آن
یا طول جغرافیایی دو شهر اختصاص دارد. هر چند بیشتر این شهرها چون جرجانیه و 

 کرده است.ستند که بیرونی در آنها زندگی میغزنه شهرهایی ه

های بیرونی به رصدهای پیش از خود در اشاره تحدیدهای دیگر از ویژگی
( و 297. او از میان یونانیان به رصدهای هیپارخوس )صموضوعات مختلف است

( اشاره کرده است و در میان مسلمانان تقریباً به مشهورترین 298بطلمیوس )ص
؛ رصد بتانی در 298از خود اشاره کرده است )مانند رصد شماسیه، صرصدهای پیش 

؛ رصد ابوالوفا بوزجانی در 301؛ رصد ابوالحسین صوفی در شیراز، ص300رقّه، ص
  جا(.بغداد، همان

سخن در یافتن عرض یک موضع و میل کلی وجزیی، هر »بیرونی در فصلی با عنوان 
ندی بخش آباد زمین به اقالیم سبعه نیز سخن بدر جایی در بارۀ تقسیم 1«یک از دیگری

بندی اقالیم و جدولی که در آن طول گفته است. در اینجا نیز هرچند مالک تقسیم
( 141ساعات بلندترین روز سال در ابتدا، وسط و انتهای اقالیم نوشته شده است )ص

 یهاهای دیگر است اما بیرونی به جای عرضۀ توصیف مطالع در افقمانند کتاب
های مختلف هر یک حلمختلف مسائل مربوط به هر یک از اقالیم را با اشاره به راه

دهد. مثالً این که در یک عرض جغرافیایی با داشتن ها را توضیح میحلطرح کرده و راه
 های دیگر را محاسبه کرد.توان مؤلفهمقدار عرض چطور می

ر با های دیگر آن عصتابتوان گفت ساخت کتاب بیرونی بیش از کدر مجموع می
خوانی دارد. به عبارت دیگر تقریباً در نقطۀ پایان نخستین مطالب جغرافیای ریاضی هم

های های نجومی مسلمانان و پیش از نوشته شدن آثار کالسیک هیئت یا زیجنگارش

                                              
 اآلخَر. القول فی معرفة عرض البلد والمیل الکّلی والجزیی أحدهما من 1
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« ألرضهیئة ا»عصر سلجوقی کتاب مستقلی نوشته شده است که محتوای آن ساختار 
 کند.اضی( را روشن می)جغرافیای ری

 نتیجه
آن  ثاری درآشناخته شد و  توجه به جغرافیای ریاضی از زمانی آغاز شد که هندسۀ کره

میان یونانیان آغاز مطالب جغرافیای ریاضی را باید به کارهای در  باب نوشته شد.
بطلمیوس  مجسطینوشتۀ اطولوقس و  کرۀ متحرکهاراتستن و تئودوسیوس و بعدها رسالۀ 

نسبت داد. در دورۀ اسالمی به پیروی از سنت یونانی، جغرافیای ریاضی در دل آثار 
رونی، بی تحدید نهایات األماکننجومی باقی ماند به جز آنکه بنا بر مدعای این مقاله 

ای از نوشته شدن یک اثر مستقل در جغرافیای ق، نشانه5نوشته شده در آغاز سدۀ 
 ریاضی است.
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 سوم از زیج جامع کوشیار و جوامع علم النجوم فرغانی: مقایسه ۀمقال» .ش(1396قلندری، حنیف. )
 .12(1) ،یخ علمتار .«های هیئتمیان دو متن متقدم هیئت و جایگاه آنها در میان رساله

 . 72-39ص

بررسی سنت نگارش هیئت در دوران اسالمی به همراه تصحیح، ترجمه،  .ش(1391) ــــــــــــــــ .
 .شرح و پژوهش تطبیقی رسالۀ منتهی اإلدراک فی تقاسیم األفالک، نوشتۀ بهاءالدین خرقی

ی پژوهشگاه علوم انسان در رشتۀ تاریخ علم دورۀ اسالمی. نامه برای دریافت درجۀ دکتریپایان
 و مطالعات فرهنگی.

 تحقیق کامل کامل بکری و .ةو مصباح السیاد ةمفتاح السّعادم(. 1968. )زادهطاشکپری
 دارالکتب الحدیث. .عبدالوهاب ابوالنور

مرکز . تهران: 13. جدائرةالمعارف بزرگ اسالمی «.بیرونی» ش(.1383کرامتی، یونس. )
 دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.

 کتابخانۀ ینی جامع استانبول.  3/784 شمارۀخطی نسخۀ  .زیج جامعکوشیار گیالنی. 
 .نجوم«. نجوم قدیم چیست؟»ش(. 1387معصومی همدانی، حسین. )
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