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چکیده
تغییرات موقعیت سیارات در عرض دایرةالبروجی یکی از دشواریهای
مدل های بطلمیوسیِ حرکات سیارات است .بطلمیوس در مقالۀ سیزدهم از
کتاب مجسطی این مسأله را توضیح میدهد .او در تبیین این مدلها ناگزیر شده
است اجزای مدل سیارهای را نسبت به یکدیگر زاویهدار کند .بهنظر میرسد تا

پیش از این ،بطلمیوس میتوانست تمام ناهنجاریهای حرکت سیارات را با
مدلهایی دوبعدی توضیح دهد ،اما توضیحِ مقادیرِ اختال ف اندکی که در
موقعیت سیارات نسبت به دایرةالبروج در عرض وجود دارد ،موجب میشود
مدلهای سیارهای از دایره هایی دوبعدی به اجسامی در سه بعد تبدیل شوند .با
آن که بطلمیوس در اثر دیگر خود با نام االقتصاص به ساختار افالک سه بعدی
توجه کرده است ،اما به نظر میرسد در این بخش از مجسطی بنا به نیازِ الگویی

که برای مدل حرکت عرض ساخته است ،به صورت مستقل از االقتصاص ،در

بارۀ ساختار سه بعدی که عامل حرکت سیارات است توضیح میدهد و ساختار
مجسم افالک را به عنوان امری که در توضیح مدل عرض از آن گزیری نیست،
ارائه میکند.
کلیدواژهها :افالک مجسم ،االقتصاص ،بطلمیوس ،عرض دایرةالبروجی
سیارات ،مجسطی ،مدلهای سیارهای.
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مقدمه
مدلهای سیارهای بطلمیوس در مجسطی به عنوان راهکاری برای تبیین حرکت سیارات
و پیشبینی محل آنها در زمانهای دلخواه ،مدلهای استانداردِ پذیرفته شدۀ منجمانِ
سدههای میانه و از جمله منجمان دورۀ اسالمی بودهاند .بطلمیوس برای ساخت
الگوهای حرکت سیارات از مدل حامل و تدویر استفاده میکند .در این مدل به منظور
توضیح اصلیترین ناهنجاری در حرکت سیارات ،یعنی حرکت بازگشتی ،از ساز و کار
حرکت دو دایره استفاده شده است .در این مدل ،سیاره ( )Pروی دایرۀ تدویر ()PAvAm
قرار دارد و همراه با آن روی دایرۀ بزرگتری به نام حامل ( )ACBدر حال گردش است
(شکل.)1

شکل .1مدل کلی سیارات خارجی و زهره در مجسطی (برگرفته از گمینی ،ص)231

بطلمیوس در مقاله های نهم تا دوازدهم بر اساس همین مدل و نیز با افزودن چند
پارامتر دیگر حرکت سیارات را در طول دایرةالبروج توضیح داده است .در همۀ این
مقاالت بطلمیوس اشارهای به تغییرات موقعیت سیارات در عرض نسبت به دایرةالبروج
نمیکند و سخن گفتن در بارۀ این موضوع را یکسره به مقالۀ سیزدهم وامیگذارد.

راهکار بطلمیوس برای توضیح افالک مجسم367/...

در مقالۀ سیزدهم بطلمیوس با طرح این مسأله سخن خود را آغاز کرده است که
هنگام رصد سیارات ،متوجه این نکته میشویم که آنها در مسیر حرکت ظاهری خود،
همواره بر روی دایرةالبروج حرکت نمیکنند ،بلکه در بیشتر مواقع کمی باالتر یا پایینتر
از آن هستند (شکل.)2

شکل .2مسیر حرکت مشتری در آسمان ،در حدود سالهای  120تا 170م (زمانهای نزدیک به
رصدهای احتمالی بطلمیوس؛ برگرفته از نویگباور 1،ص)1256

در مختصات دایرةالبروجی به فاصلۀ عمودی سیاره از خط دایرةالبروج عرض
دایرةالبروجی سیاره گفته میشود .بنا بر تعریف مشهور دایرۀ عرض دایرۀ عظیمهای است
که از دو قطب دایرةالبروج و محل جرم سماوی میگذرد .قوسی از این دایره که میان
جرم سماوی و دایرةالبروج قرار دارد ،مقدار عرض را نشان میدهد (شکل.)3

شکل .3عرض دایرةالبروجی

1. O. Neugebauer
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بطلمیوس درمییابد که با استفاده از ساز و کارهایی که در مدلهای حرکت طولی
در نظر گرفته بود ،از عهدۀ توجیه تغییرات عرضی سیارات برنمیآید (پدرسن،

2

ص )355و از این بابت مجبور میشود مدل را اصالح کند .در یک تعبیر ساده ،تمهیدی
را که او برای این اصالح در نظر گرفته است میتوان زاویهدار کردن اجزای مدل نسبت
به یکدیگر دانست (یاوری ،ص ،)1منظور از زاویه دار کردن در اینجا آن است که او
برای اجزاء مدل نسبت به یکدیگر میلی در نظر میگیرد ،البته اینکه کدام جزء نسبت به
کدام جزء دیگر مایل است از نتایج رصد بهدست میآید .مسألۀ عرض دایرةالبروجی
سیارات با دو مشکل دیگر نیز همراه است:
 نخست این که مقادیر به دست آمده از رصدها چندان دقیق نیستند .گروهی ازعوامل که موجب بهوجود آمدن این مشکل میشوند از این قرارند :کوچک بودن
زاویۀ اختال ف عرض سیارات در حدود چند درجه؛ نزدیک بودن مقادیر بیشینه
و کمینۀ اختال ف عرض به زمانهای قرانی سیارات و در نتیجه قابل رؤیت
نبودنِ سیاره در برخی از این زمانهای قرانی؛ در دسترس نبودن رصدهای پیشین
به علت کمْ اهمیت بودن موضوع عرض و سختیِ رصد عرض سیارات توسط
3
ذاتالحلق.
 دیگر آنکه حتی با داشتن یک مدل برای حرکت عرض دایرةالبروجی سیارات،همچنان مقادیر خروجی مدل با نتایج تقریبی رصدها نیز همخوانی ندارد و

بطلمیوس مجبور است در هنگام نوشتن جداول عرض در انتهای مقالۀ سیزدهم
مجسطی مسامحه به خرج دهد.
شاید این دشواریها باعث شدهاند که تعداد مطالعههای انجام شده در بارۀ نظریۀ
عرض سیارات نیز بسیار اندک باشند و مطالعۀ آنها نیازمند سطح باالیی از «شایستگی
حرفهای» 4باشد (نکـ  :سوئردلو 5،ص .)41در این میان سوئردلو در مقالهای با عنوان
«نظریات بطلمیوس در بارۀ عرض سیارات در مجسطی ،جدولهای آسان ،و
2. O. Pederson
 .3بطلمیوس هرگز نحوۀ اندازهگیری عرض توسط ذاتالحلق و نتایج رصدهای خود را برای یافتن عرض سیارات
(برخال ف سایر قسمتهای مجسطی) شرح نمیدهد (سوئردلو ،ص.)41

4. technical competence
5. N.M. Swerdlow

راهکار بطلمیوس برای توضیح افالک مجسم369/...

االقتصاص» 6که تازهترین نمونه از این دست تحقیقات است ،پیچیدگیهای مدل عرض
را مطالعه کرده است و تمام مواردی را که بطلمیوس مجبور به مسامحه شده به درستی
نشان داده است .همچنین با بررسی مقادیر عرض در سه کتاب مجسطی ،جدولهای
آسان و االقتصاص عالوه بر نشان دادن تقریبی بودن این مقادیر در همۀ این آثار ،یک
ترتیب تاریخی در بارۀ نوشته شدن این کتابها بهدست داده است .نکتهای که مقالۀ
حاضر درصدد بیان آن است ،مسألۀ دیگری است که با ارائۀ مدل سهبعدی عرض سیارات
عارض میشود .این مسأله که در ابتدا بسیار ساده به نظر میرسد ،همراه با خود مسائل
جدیدی به علم نجوم وارد میکند .شاید برخی از مهمترین مسائل از این قرارند :این

اجزاء زاویه دار ،چگونه نسبت به یکدیگر حرکت میکنند؟ آیا میتوان تبیینی برای عوامل
حرکت آنها از لحاظ طبیعی عرضه کرد؟ هرچند بهطور تاریخی میتوان تالشهای
دانشمندان سدههای میانه را برای پاسخ دادن به این مسائل دنبال کرد اما به نظر
نوبسندگان این مقاله بطلمیوس نیز در مجسطی تالش کرده است تا پاسخی برای این
سؤال دست و پا کند .همچنین با بررسی پاسخ بطلمیوس به مسائل فلسفۀ طبیعی که از
مدل عرض عارض میشوند و پیگیری تطور آن در مجسطی و االقتصاص ،میتوان از
راه دیگری به ترتیبی که سوئردلو برای نوشته شدن این کتابها آورده است ،رسید .در
این مقاله پاسخ بطلمیوس را به دشواریهایی که مدل عرض در پیش میآورد ،بر اساس
بخش دوم از مقالۀ سیزدهم مجسطی بررسی میکنیم ،همچنین راهحلی را که او در کتاب
دیگرش ،االقتصاص ،برای مسألۀ عرض آورده است مطالعه خواهیم کرد تا رهیافت او
را برای حل مسائل طبیعیِ یک مدل سیارهای سهبعدی مشخص کنیم.
ساخت مدل عرض
ال تجربی است ،هر فرضی در نظریه ،به معنای
نظریۀ عرض بطلمیوس نظریهای کام ً
7

ساخت قسمتی از یک مدل است ،که رصدها میتوانند آن را تأیید کنند
(سوئردلو،ص .)41بهطور خالصه میتوان گفت شیوۀ بطلمیوس چنین است که او بر پایۀ
رصدهایی که گاهی اوقات دقیق هم نیستند ،مدل هندسی خود را پیشنهاد میکند.
6. Ptolemy’s Theories of the Latitude of the Planets in the Almagest, Handy Tables, and
Planetary Hypotheses.
 .7در این مقاله ارجاعات درون متن بر اساس مجسطی تنظیم شده است و کلیات مدلِ توجیه تغییرات موقعیت
عرض سیارات بر اساس آن آمده است ،برای یک توضیح کامل از چگونگی ایجاد مدل عرض با نمادگذاریهای
جدید نکـ  :نویگباور ،ص84-80؛ پدرسن ،ص389-355؛ سوئردلو ،ص.65-41
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همچون ساخت الگوهای پیشنهادی در حرکت طولی ،رصدهای عرضه شده در اینجا
نیز مربوط به موقعیت های خاصی هستند که در ساختن مدل نقش حیاتی دارند.
بطلمیوس میگوید که مانند الگوهای حرکت طولی ،در حرکات عرضی نیز دو دسته
اختال ف دیده میشود :یکی تغییر موقعیت نسبت به اجزاء دایرةالبروج و دیگری
کشیدگی نسبت به خورشید (فاصلۀ زاویهای سیارات از خورشید) .اولین اختال ف به
سبب زاویۀ دایرۀ خارج مرکز سیارات نسبت به دایرةالبروج ایجاد میشود (عرض اول)
و دومی به سبب میل دایرۀ تدویر نسبت به دایرۀ حاملِ تدویر یا همان دایرۀ خارج مرکز
(عرض دوم) 8.عالوه بر این رصدها نشان میدهند که وقتی سیاره در صفحۀ دایرةالبروج

رصد میشود در تربیع خارج مرکز ،در فاصلۀ  90درجهای از اوج فلک تدویر است.

9

بنا بر این بطلمیوس فرض میکند رأس زاویۀ میل دایرۀ خارج مرکز در مرکز دایرةالبروج
است و اضالع زاویه در راستای قطر گذرنده از نقطههای شمال و جنوب دایرۀ خارج
مرکز هستند (بطلمیوس 10،ص597؛ شکل.)4

شکل .4رأس زاویۀ میل ( )iمرکز دایرةالبروج است (برگرفته از پدرسن ،ص)357

 .8بطلمیوس اشاره میکند پیش از این در فصل شش از مقالۀ نهم مجسطی نشان داده است که این دو میل ،تفاوت
قابل توجهی در موقعیت طولی سیارات ایجاد نمیکنند (ص.)597
 .9بطلمیوس از عبارت «ناهنجاری تصحیح شده» برای تعیین موقعیت سیاره روی فلک تدویر استفاده میکند .بر
این اساس منظور او ،موقعیتی است که با توجه به مدل طول برای سیارات تعدیل شده باشد .بر این اساس باید گفت
که منظور او از موقعیت سیاره عمدتاً موقعیت مرکز فلک تدویر سیاره است.

10. Ptolemy
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عالوه بر این رأس زاویۀ میل دایرۀ تدویر نیز در مرکز تدویر است و راستای اضالع
آن چنین است :یک ضلع آن موازی استوای حامل است و ضلع دیگر در راستای استوای
تدویر است ،همان خطی که ذروه و حضیض مرئی 11تدویر نیز بر روی آن قرار دارند
(بطلمیوس ،ص597؛ شکل.)5

شکل .5رأس زاویۀ میل تدویر ،مرکز فلک تدویر است

از این وضعیت میتوان نتیجه گرفت که در مدل عرض ،رأس زاویۀ عرضهای اول
و دوم ،مرکز عالم است (بطلمیوس ،همانجا) .به همین خاطر پیچیدگیهایی که افزودن
نقطۀ معدلالمسیر ممکن است برای مدل بهوجود بیاورد تا اینجا در این مدل وارد نشده
است.
عالوه بر این ،از رصدهای سیارههای زحل ،مشتری و مریخ میتوان فهمید که این
سیارات در نیمهای از دایرۀ خارج مرکز که از زمین دورتر است ،یعنی در فاصلۀ زاویهای
بین صفر تا  90درجه از اوج حامل در هر دو سمت نقطۀ اوج ،در شمال دایرةالبروج
دیده میشوند .همچنین در موقعیتهایی که سیارات در حضیض تدویر هستند ،شمالیتر
هستند از زمانی که در همان موقعیتها در اوج هستند .بالعکس ،زمانی که این سیارات

 . 11منظور از ذروه و حضیض مرئی محل تقاطع خطی است که از مرکز دایرةالبروج به مرکز تدویر رسم میشود و تا
حد فلک تدویر ادامه دارد .نقاط نقاطع این خط را با فلک تدویر ذروه (اوج) و حضیض تدویر مینامند .تعیین
محل این نقاط برای محاسبۀ مقدار تعدیل دوم سیارات مهم است.

 /372تاریخ علم ،دورۀ  ،17شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1398

در نیمۀ حضیضی دایرۀ خارج مرکز هستند ،یعنی در موقعیتی که به زمین نزدیکترند،
در جنوب دایرةالبروج ظاهر میشوند.
بطلمیوس اشاره میکند که بر اساس رصدهای او محل حد شمالی دایرۀ حامل برای
زحل و مشتری تقریباً در ابتدای برج میزان است و برای مریخ تقریباً در انتهای برج
سرطان است و تنها برای مریخ این نقطه تقریب ًا بر اوج دایرۀ حامل آن منطبق است .او
از این رصدها نتیجه میگیرد که اجزایی از دایرۀ حامل که در باالی دایرةالبروج قرار
دارند ،به سمت شمال متمایل هستند ،و اجزای مقابل آن ،به همان مقدار به سمت جنوب
متمایل هستند (بطلمیوس ،ص .)597میل اجزاء نیمۀ حضیضی دایرۀ تدویر ،همواره

در همان جهت میل حامل است .یعنی در نیمۀ اوجیِ حامل ،حضیضِ تدویر به سمت
شمال متمایل است ،و در نیمۀ حضیضی حامل ،حضیض تدویر به سمت جنوب متمایل
است .و قطر دیگر تدویر (قطری که نقاط بُعد متوسط را روی تدویر به یکدیگر متصل
میکند و بر قطر گذرنده از ذروه و حضیضِ آن عمود است) همواره موازی با سطح
دایرةالبروج میماند (بطلمیوس ،ص597؛ شکل)6

شکل .6نسبت ذروه و حضیض تدویر به فلک حامل در سیارات خارجی (برگرفته از گمینی،
ص)201

بطلمیوس اضافه میکند در مورد زهره و عطارد ،نتیجۀ رصدها نشاندهندۀ آن است
که موقعیت طولی آنها در اوج یا حضیض فلک حامل ،یا موقعیتشان در ذروه یا
حضیض تدویر ،تفاوتی در شمالی یا جنوبی بودن عرض ایجاد نمیکند .فارغ از این که
در کدام موقعیت طولی قرار دارند ،یا چه موضعی در فلک تدویر دارند ،زهره همواره

راهکار بطلمیوس برای توضیح افالک مجسم373/...

در شمال و برعکس آن ،عطارد همواره در جنوب دایرةالبروج است (بطلمیوس،
ص.)598
باید توجه داشت با این که عرض دایرةالبروجی این دو سیاره ،در بیشترین کشیدگیها
بیشترین اختال ف را با یکدیگر دارد ،مقدار آن در بیشترین کشیدگی غربی 12با مقدار
آن در بیشترین کشیدگی شرقی متفاوت است .در حالی که مقدار عرض آنها در دو
کشیدگی به یک اندازه از ذروه و حضیض تدویر تفاوت دارد ،اما در جهتهای
مختلف.
برای زهره ،در کشیدگی عصرگاهی ،زمانی که مرکز تدویر در نیمۀ حضیضی فلک

حامل است ،مقدار عرضی که رصد میشود شمالیتر از زمانی است که در نیمۀ اوجی
فلک حامل است .و در کشیدگی صبحگاهی در نیمۀ حضیضی ،عرض جنوبیتر از نیمۀ
اوجی است .درحالی که برای عطارد ،عکس این صادق است ،در اوج فلک حامل
عرض آن جنوبیتر است و در حضیض شمالیتر (بطلمیوس ،ص.)598
بطلمیوس بر پایۀ دادههایی که مدعی است خود رصد کرده است ،چنین ادامه میدهد
که وقتی موقعیت طولی تعدیل شدۀ سیاره طوری باشد که در یکی از گرههای مداری
قرار گیرد ،اگر سیاره در فاصلۀ زاویهای  90درجهای از ذروه یا حضیض تدویر باشد،
دایرۀ تدویر سیاره را به سمت سطح دایرةالبروج متمایل میکند .این در حالی است که
سیاره بر روی حضیض تدویر در مقایسه با زمانی که بر روی ذروۀ تدویر است بیشترین

تفاوت در عرض را دارد .برای زهره در گره نزولی این تمایل به سمت جنوب است و
در گره صعودی به سمت شمال ،برای عطارد عکس آن صادق است .از این رصد نتیجه

میگیریم که در سیارات داخلی میل حامل نیز متغیر است و دورۀ تغییرات آن برابر با
دورۀ تغییرات تدویر روی حامل است  .هنگامی که مرکز تدویر بر روی یکی از
گرههاست ،دایرۀ حامل در سطح دایرة البروج است ،اما هنگامی که تدویر در اوج یا
 .12بطلمیوس دو عبارت کشیدگی صبحگاهی و عصرگاهی را به کار میبرد ،کشیدگی غربی یا صبحگاهی زمانی است
که سیاره پیش از طلوع خورشید ،در غربیترین جدایی زاویهای از خورشید و در نتیجه بیشترین ارتفاع از افق ،قرار
میگیرد .کشیدگی شرقی یا عصرگاهی زمانی است که سیاره پس از غروب خورشید ،در بیشترین جدایی زاویهای شرقی

از خورشید و در بیشترین ارتفاع از افق ،قرار میگیرد .باید به این نکته توجه کرد که در هنگام کشیدگی غربی یا صبح
گاهی ،سیاره در سمت شرق افق ناظر و قبل از طلوع خورشید رصد میشود ،و در کشیدگی شرقی یا عصرگاهی ،سیاره
بعد از غروب خورشید در افق غربی ناظر رصد میشود.
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حضیض است ،حامل حداکثر مقدار عرض دایرةالبروجی را ایجاد میکند :بیشترین
عرض شمالی برای زهره و بیشترین عرض جنوبی برای عطارد .همچنین نتیجه میگیریم
که تدویر سبب ایجاد دو نوع تغییر در عرض میشود :اول هنگامی که مرکز تدویر در
گرههای حامل قرار دارد ،قطر گذرنده از اوج و حضیض مرئی بیشترین میل را پیدا
میکند .دوم قطر عمود بر قطر اوج و حضیض مرئی بیشترین انحرا ف 13را از اوج و
حضیض حامل پیدا میکند .در مقابل ،قطر اول فلک تدویر ،در اوج و حضیض خارج
مرکز ،بر روی سطح مایل است و قطر دوم تدویر در گرهها ،بر روی سطح دایرةالبروج
است (بطلمیوس ،ص599-598؛ شکل.)7

شکل .7تشکیل کمان زاویۀ میل تدویر سیارات داخلی در چشم رصدگر (برگرفته از یاوری،
ص)19

در اینجا باید اضافه کرد که این توضیحات پیچیده برای ساختن مدل عرض سیارات
بعدها توسط پیروان بطلمیوس ،بهویژه هیئتنویسان دورۀ اسالمی ،تسهیل شدند و
معموالً با عبارات سادهتری طرح شدهاند .در یک توضیح کلی به جز عرض ماه که دلیل

آن وجود یک فلک هم مرکز با دایرةالبروج است که زاویۀ آن با دایرةالبروج همواره ثابت
است و فلک حامل نیز در صفحۀ آن حرکت میکند توجیه عرض باقی سیارات ذیل این
دستهبندی است :در سیارات علوی دو عامل موجد عرض هستند و در سیارات سفلی
 .13اصطالح کجشدگی ( )Slantتوسط تومر برای برای تمییز عرض سوم از دو عرض دیگر به کار میرود .این عرض

در دورۀ اسالمی چهار نام دارد :انحرا ف ،التفا ف ،وراب و التواء (برای نمونه نکـ  :امینی ،متن رسالۀ معینیه،
ص.)116
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سه عامل .بهدنبال این دستهبندی دلیل در نظر گرفتن هر یک از این عرضها آمده است
و برخال ف بطلمیوس کمتر به دادههای رصدی مؤید مدل عرض اشاره شده است (برای
نمونه نکـ  :امینی ،متن رسالۀ معینیه ،ص.)118-108
توجیه حرکات متعدد فلک تدویر در مدل عرض
بطلمیوس بخش دوم مقالۀ سیزدهم را با عرضۀ نتایجی که از بحث پیشین گرفته است
شروع میکند .او دو دسته نتیجهگیری کلی آورده است که این نتایج منجر به در نظر
گرفتن تمهید زاویهدار کردن اجزای مدل نسبت به یکدیگر میشوند .بطلمیوس این
نتایج را با این تفصیل آورده است:
دوایر خارج مرکز هر پنج سیاره نسبت به سطح دایرةالبروج مایل هستند ،و رأس
زاویۀ میل آنها ،در مرکز دایرةالبروج است .میلِ این دایرهها در سه سیارۀ خارجی ،مقدار
ثابتی است ،به طوری که جهتِ عرضِ نقطههای مقابل یکدیگر روی دایرۀ خارج مرکز
مخالف یکدیگر است (اگر یکی رو به شمال باشد ،دیگری رو به جنوب است) .در
سیارات داخلی ،دایرۀ خارج مرکز همراه با تدویر در یک جهت عرض حرکت میکند،
زهره همواره در جهات شمال دایرةالبروج و عطارد همواره در جهت جنوب آن
(بطلمیوس ،ص.)599
قطر فلک تدویر -قطر واصل ذروه و حضیض مرئی -توسط دایرۀ کوچکی که در آن
سرِ قطر که به مرکز عالم نزدیکتر است در نظر گرفته شده است ،از مبدأ سطح
دایرةالبروج حرکت میکند .شعاع این دایره متناسب با بیشترین مقدار عرض دوم هر

سیاره است .همچنین این دایره عمود بر سطح دایرۀ خارج مرکز است و به صورت
یکنواخت با دورهای برابر با حرکت طولی هر سیاره میگردد .این دایرۀ کوچک ،مطابق
با فرضیهای که بطلمیوس ساخته ،از انتهای تقاطع سطح خودش و سطح فلک تدویر،
ل حرکت خود
در جهت شمال ،سطح فلک تدویر را با خود میگرداند :در یک چهارمِ او ِ
سطح فلک تدویر را به منتهاالیه شمالی میبرد ،در ربع دوم حرکتش تدویر را به سطح
فلک حامل باز میگرداند ،در ربع سوم تدویر را تا منتهاالیه جنوبی برده و در بازگشتش
در آخرین ربع باقی مانده ،دوباره تدویر را به سطح فلک حامل باز میگرداند .مبدأ و
نقطۀ انتهایی این گردش برای زحل ،مشتری و مریخ ،گره صعودی مدار آنها ،برای زهره
حضیض فلک حامل و برای عطارد اوج فلک حامل است (بطلمیوس ،ص.)599
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شکل .8دایرۀ ˊ ،KKدایرۀکوچکی که سبب حرکت فلک تدویر میشود

در ادامه بطلمیوس حرکت دیگر عرض را با این استدالل مشخص میکند :قطر دوم
تدویر 14،در سه سیارۀ خارجی ،همواره موازی سطح دایرةالبروج باقی میماند ،یا هیچگاه
به مقدار قابل توجهی میل پیدا نمیکند که بتوان در بارۀ آن سخن گفت 15.اما همین قطر
دوم در زهره و عطارد ،از مبدأ آن در سطح تدویر روی یک دایرۀ کوچک که به انتهای
آن متصل فرض شده است ،میگردد .این دایرۀ کوچک ،اندازهای متناظر با حداکثر
انحرا ف متناسب با عرض دارد ،عمود بر سطح دایرةالبروج است و مرکزش بر روی قط ِر
موازی با دایرةالبروج است .بنا بر فرضیهای که بطلمیوس میسازد ،این دایره از یکی از
منتهاالیههای تقاطع سطح خودش با سطح تدویر در جهت شمال و با سرعتی برابر با
دیگر دایرههای کوچک میگردد ،و همراه با خودش انتهای قطر دوم تدویر را نیز مانند
همان دایرۀ قبلی میگرداند .به همین سبب مبدأ و نقطۀ بازگشتش باید در یک نقطۀ
مشخص از دایرۀ خارج مرکز باشد .این نقطه در زهره در گره صعودی و در عطارد در
گره نزولی است( .دایرۀ ˊ ZZدر شکل)9

 .14این قطر دوم را قطر میان ابعاد متوسط گفته اند .این قطر با قطر متصل به ذروۀ وسطی متفاوت است و قطر
دیگری از دایرۀ تدویر است که بر قطر اول ،یعنی قطری که به ذروه مرئی میرسد ،عمود است.
 .15باید توجه کرد که بطلمیوس در حال ساخت یک نظریه است و تمامی حاالت محتمل را در نظر میگیرد.

راهکار بطلمیوس برای توضیح افالک مجسم377/...

شکل .9دایرۀ ˊ ،ZZدایرۀ کوچکی که قطر دوم فلک تدویر -در سیارات داخلی -بر گرد آن میگردد

بطلمیوس در اینجا باید برای حرکت این دایرههای کوچک که پدید آورندۀ حرکت
عرضی در فلک تدویر هستندْ فرضیهای بسازد .او به این نکته توجه میکند که این
دایرهها توسط صفحاتی که انحرا ف در عرض را پدید آوردهاند ،به دو نیم شدهاند .زیرا
این تنها راهی است که می تواند حرکت عرضی تدویر را ،به صورت برابر در دو طر ف

سطح آن به وجود آورد.
با این حال حرکت یکنواخت دورانی این دایرههای کوچک به دور مرکز خودشان
نیست و نسبت به نقطۀ به غیر از مرکز است ،از این بابت خروج از مرکزی متناظر با
خروج از مرکز طولی سیاره نسبت به دایرةالبروج ایجاد میشود .چون بر اساس فرضیه،
زمان گردش در دایرةالبروج و دایرههای کوچک با هم برابرند ،اگر حرکت یکنواخت
دایرههای کوچک حول مرکز خودشان باشد ،نتیجۀ دلخواه رخ نمیدهد .با فرض اینکه
دایرههای کوچک بهطور یکنواخت حرکت کنند ،هر ربع از دایرههای کوچک در زمانی
مساوی پیموده میشود ،در حالی که تدویر در زمانهای مساوی ربعهای دایرةالبروج را
نمیپیماید  ،زیرا برای دایرۀ حامل هر سیاره قبالً در ساخت مدل حرکت طولی سیارات
مقداری خروج از مرکز فرض شده است .اما اگر حرکت یکنواخت دایرۀ کوچک حول
نقطهای متناسب با مرکز حرکت یکنواخت در دایرۀ خارج مرکز باشد ،بازگشت میل و
حرکت طولی در ربع دایرةالبروج است در زمان یکسانی رخ میدهد (بطلمیوس،
ص .)600نویگباور این دایرههای کوچک را «تالشی از سر عجز» 16میداند (نویگباور،
”16. “a feeble attempt
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ج ،1ص .)217تالشی عاجزانه برای برقراری ارتباط میان مدل ریاضی با مدلی مکانیکی
(نکـ  :سوئردلو ،ص.)46
ماهیت فیزیکی افالک در مدل عرض سیارات بطلمیوس
یکی از مسائل اساسی نویسندگان آثار نجومی در سدههای میانه ،بهویژه دانشمندان
اسالمی ،ایجاد ارتباط میان الگوهای هندسی حرکتهای سیارات و ماهیت طبیعی آنها
بوده است .پدید آمدن یک دستۀ جداگانه از آثار نجومی را در دورۀ اسالمی با عنوان
کلی آثار هیئت میتوان دلیل این مدعا دانست .در این آثار تلفیق طبیعیات ارسطویی و
الگوهای هندسی حرکت ،مدلی فیزیکی بهدست میدهد که در آن افالک ،رویههای
کروی محصور میان دو سطح کروی ،عامل اصلی ایجاد حرکات هستند .این افالک از
جنس عنصر پنجم ،عنصر تشکیل دهندۀ آسمان هستند که در طبیعیات ارسطو مبدأ
حرکت مستدیر است و هیچیک از ویژگی های عناصر اربعه را ندارد .محققان تاریخ
نجوم بر آن هستند که بطلمیوس در مجسطی در بارۀ ماهیت طبیعی الگوهای هندسی
خود نظری ارائه نکرده است و مدلهای آمیخته با الگوهای طبیعی در االقتصاص
آمدهاند (برای تفصیل بحث نکـ  :قلندری« ،ماهیت فیزیکی ،»...ص .)79-76اما
توضیحاتی که در یک بند از بخش دوم مقالۀ سیزدهم مجسطی در بارۀ ساختار نظریات
و رابطۀ آن با واقعیت ارائه شده است (بطلمیوس ،ص )601-600میتواند نشاندهندۀ
این موضوع باشد که او در این فصل از مجسطی به مادۀ سازندۀ افالک و چگونگی
حرکات افالک در یکدیگر اشاره کرده است .به عبارت دیگر میتوان مدعی شد که
بطلمیوس در مجسطی نیز متوجه اصول فیزیکی که میباید برای مدلهای خود در نظر
میگرفته ،بوده است؛ هر چند که این توجه در یکی از دشوارترین فصلها ،یعنی توجیه
مدلهای عرض ،آمده است .او مینویسد:
اکنون ،با توجه به طبیعت پیچیدۀ تمهیدات ما ،هیچکس نباید چنین حکم کند
که فرضیه ها بیش از حد پیچیده هستند .زیرا مقایسۀ امور بشری با امور الهی
مناسب نیست و نباید کسی اعتقاد خود را بر پایۀ چنین قیاس معالفارقی بنا

گذارد .چرا که کدام دو چیز را میتوان با هم مقایسه کرد ،بیشباهتتر از
موجودات جاودانه با موجودات تغییرپذیر؟ یا [مقایسۀ بین] آن موجوداتی که
میتوان با چیزی مانعشان شد ،با موجوداتی که نمیتوان برایشان مانعی ،حتی
توسط خودشان ایجاد کرد؟ بایستی تالش کرد تا جایی که ممکن است،

فرضیههایی سادهتر را با حرکات سماوی انطباق داد ،ولی اگر این میسر نشد،
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باید فرضیههایی را به کار برد که با آنها منطبق باشند 17.زیرا ،اگر هر یک از این

فرضیهها پدیدهها را به قدر کافی نجات میدهد [یعنی توضیح میدهد] چرا کسی
باید فکر کند عجیب است که چنین ساختههای پیچیدهای میتوانند حرکت
اجرام سماوی را توصیف کنند ،در حالی که طبیعت آنها به نوعی است که هیچ

مانعی ایجاد نمیکنند بلکه از نوعی است که به حرکت طبعی در هر جزء از آنها
راه میدهد و آن را مجاز میدارد ،حتی اگر [این حرکات] مخالف با یکدیگر
باشند .بنا بر این ،بهسادگی ،تمام اجزاء میتوانند به راحتی از میان دیگر اجزاء
عبور کنند و از میان آنها دیده شوند .و این آسانی عبور تنها در بارۀ دایرههای

منفرد صدق نمیکند  ،بلکه در بارۀ خود کرهها و محورهای چرخش ایشان نیز

صدق میکند .ما میبینیم که در مدل های ساخته شده بر روی زمین ،تناسب این
اجزا با یکدیگر برای نشان دادن حرکات مختلف که مانع یکدیگر نشوند دشوار
است ،درحالی که در آسمان ،از این ترکیبات هیچ مانعی پدید نمیآید .ما نباید
در بارۀ سادگی در آسمان بر پایۀ چیزهایی که بر روی زمین ساده به نظر میرسند
داوری کنیم .مخصوصاً که حتی اینجا [بر روی زمین] چیزهای واحد برای همه

به طور یکسان ساده نیست .زیرا اگر ما بر اساس این معیارها[ی زمینی] قضاوت
کنیم ،هیچ یک از اتفاقات آسمانی ،ساده به نظر نمیرسد ،حتی طبیعت بدون

تغییرِ حرکت نخستین ،زیرا برای ما [دستیابی به] این کیفیت بسیار تغییرناپذی ِر
ابدی [ تنها] سخت نیست ،بلکه کامالً غیرممکن است .در عوض ما بایستی
سادگی را از تغییرناپذیری طبیعت اجرام آسمانی و حرکاتشان قضاوت کنیم .به
این ترتیب تمامی حرکات ساده به نظر میرسند ،بیشتر از آن که بشود روی زمین

حتی به آن فکر کرد .زیرا هیچ سختی و زحمتی مالزمِ گردش ایشان متصور

نیست.

در نگاه نخست مهمترین بخش این پاراگرا ف آنجایی است که بطلمیوس در بارۀ
لزوم سادگی فرضیهها و پس از آن در بارۀ نجات پدیدهها سخن میگوید .بطلمیوس
مدلهای سیارهای را روشی پیچیده میخواند و میگوید با این که اولویت در سادگی

است ،اما نباید کارا بودن فرضیه (مدل) را فدای سادگی آن کرد .هر چند بطلمیوس خود
 .17گمینی در دایرههای مینایی (ص ) 19این جمالت را از این بند به فارسی برگردانده است و ما نیز آن ترجمه را
در نظر گرفتهایم .گمینی این بند را نشاندهندۀ این میداند که بطلمیوس مدلهای خود را توصیف کنندۀ مصنوعات
الهی میداند و احتماالً آنها را واقعی میدانسته است.
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در بارۀ دلیل این پیچیدگیها اظهار نظر نکرده است (در این باره نکـ  :سوئردلو ،ص-41
 )42اما در ادامه آورده است که این فرضیهها (مدلها) باید تا حد ممکن بر واقعیت
منطبق باشند یا به عبارت دیگر فرضیهها پدیدهها را حفظ کنند (یا نجات دهند) 18.اما
آنچه در ادامه آمده است ردپای نوعی نظریۀ فیزیکی در بارۀ افالک است.

19

منظور از نظریۀ فیزیکی در اینجا آن است که نشانههایی از آنچه در فیزیک ارسطویی
در بارۀ آسمان گفته میشده است در این عبارات میتوان جستجو کرد .ارسطو در کتاب
در بارۀ آسمان آراء خود را در بارۀ جنس آسمان آورده است .او عنصر تشکیل دهندۀ
آسمان را عنصر پنجمی میداند که هیچ ویژگی مشترکی با چهار عنصر دیگر ندارد.
حرکت طبیعی این عنصر پنجم مستدیر و دائمی است و هیچ خللی در آن راه ندارد ،از

این رو تغییری در آسمان راه ندارد در حالی که عالم کون و فساد (عالم تحت قمر) محل
تغییر است (در بارۀ عنصر پنجم و ارتباط آن با جنس افالک نکـ  :قلندری« ،ماهیت
فیزیکی افالک ،»...سراسر مقاله) .اینکه بطلمیوس مینویسد« :کدام دو چیز را میتوان
با هم مقایسه کرد ،بیشباهتتر از موجودات جاودانه با موجودات تغییرپذیر» و در ادامه
روشن میکند که منظور او از «موجودات جاودانه» اجرام آسمانی هستند این ادعا را
تقویت میکند که به نظر بطلمیوس آسمان و قوانین حاکم بر آن با موجودات زمینی که
تغییر در آنها راه دارد متفاوت است و این نظر با رأی فیزیک ارسطویی در این باره
یکسان است.
تقریباً در جای دیگری از مجسطی نمیتوان چنین صراحتی در کالم بطلمیوس دید
که در آن در بارۀ ج نس آسمان و اجرام آسمانی سخن بگوید و آن را جدا از اجسام زمینی
 .18در بارۀ این ادعای بطلمیوس بسیار نوشتهاند .پیر دوئم در کتابی با عنوان
Sauver les apparences: Essai sur la notion de théorie physique de Platon à Galilée
احتماالً برای نخستین بار بهطور خاص به موضوع نجات پدیده ها نزد دانشمندان گذشته پرداخته است و در این
بررسی به بطلمیوس نیز پرداخته است .گلدشتاین نیز در مقالهای با عنوان « Saving the phenomena: the
 »background to Ptolemy's planetary theoryدر این باره صحبت کرده است (برای تفصیل بیشتر نکـ  :گمینی،
پینوشت شمارۀ ه 13فصل اول).
 .19مقایسه کنید در این باره با نویگباور (ص) 217؛ او تمهید بطلمیوس را برای توجیه حرکات عرض یک مدل

مکانیکی میداند و مینویسد« :روشن است که بطلمیوس گمان نمیکرده است هیچیک از این مدلها واقعاً در طبیعت
موجود باشند ».او همچنین معتقد است که نه در اینجا و نه در هیچ جای دیگری از مجسطی یک فرض فیزیکی
مطابق با آنچه بعدها در نظریات کیهانشناسی طرح شدند ،نمیتوان یافت.
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بداند و دائمی بودن آن و حرکتهای موجود در آن را از ویژگیهای آنها بشمارد .البته
بطلمیوس در «مقدمات عمومی» 20در مقالۀ نخست از مجسطی -بخشهای سوم تا
هفتم -نیز به مطالبی اشاره کرده بود که با بخشی از مطالب مقالۀ دوم در بارۀ آسمان
ارسطو (بیشتر با مطالب فصل های چهارم ،سیزدهم و چهاردهم) مشابهت دارند .در
آنجا نیز بطلمیوس حداقل در موضوع اثبات کرویت آسمان به عنصری بودن آن اشاره
کرده است (مجسطی ،ص 21)40و از مادۀ آسمان ،اثیر ،نام میبرد .او مینویسد:
اثیر [که] مادۀ همۀ اجسام [آسمانی] است از اجزایی ساخته شده است که بسیار

لطیف هستند و متشابه األجزاء (عنصر) است .همۀ اجسام متشابه األجزاء

سطوح متشابه األجزاء دارند ،تنها سطح متشابه األجزاء در میان سطوحْ سطح
مستدیر و در میان رویه های سه بعدی کره است .چون اثیر سطح نیست ،بلکه
[رویۀ] سه بعدی است ،در نتیجه کروی شکل است .بهطور مشابه طبیعتْ همۀ
اجسام زمینی و فسادپذیر را [به صورت] مدور شکل داده است اما [آنها] متشابه
األجزاء نیستند 22در حالی که همۀ اجسام اثیری و الهی 23کروی شکل هستند و
متشابه األجزاء ...به این دلیل میتوان پذیرفت اثیر که طبیعت آن با آنها (اجسام
آسمانی) یکسان است و آنها را در بر گرفته نیز کروی شکل است و از آن رو که
متشابه األجزاء است ،مستدیر و یکنواخت حرکت میکند.

”20. “General preliminary discussion
این مقدمات که در تحقیقات معاصر آنها را مقدمات طبیعی نجوم میخوانند عبارتند از .1 :آسمان کروی است؛ .2
زمین کروی است؛  .3زمین در میانۀ عالم جای گرفته است؛ [ .4اندازۀ] زمین در برابر کل عالم همچون نقطهای
است؛  .5زمین حرکت نمیکند ،نه در جای خود و نه جا به جا میشود .تطور این مقدمات در آثار پیروان بطلمیوس،
بهویژه هیئت نویسان دورۀ اسالمی نشان میدهد که یاد کردن از این مقدمات به مرور مهمتر شده است و شامل مطالب
بیشتری از طبیعیات شده است (قلندری ،مقدمه ،...ص.)71-68 ،66-65 ،63-62

 .21بیشتر برهانهایی که در این بخش آمدهاند بر پایۀ مشاهده هستند و تنها در پایانِ اثبات کرویت آسمان بطلمیوس
مینویسد« :همچنین میتوان برهانی بر اساس مالحظات فیزیکی ،ارائه کرد» (ص )40و سپس برهانش را این طور

می آورد که مادۀ آسمان ،اثیر ،عنصر است و عناصر طبعاً کروی شکل هستند .او در اینجا به تفاوت مادۀ آسمان و
دیگر عناصر اشاره نکرده است .این دستهبندی برهان ها به فیزیکی (نظر طبیعی) و ریاضی (نظر تعلیمی) را در آثار
هیئت دورۀ اسالمی نیز میتوان دید (برای نمونه نکـ  :قلندری ،مقدمه ،...ص84؛ خرقی ،ص.)20 ،15
 .22به نظر می رسد بطلمیوس در اینجا تنها به اجسام مرکب اشاره کرده است زیرا عناصر اربعه نیز همگی کروی
شکل هستند!

”23. “divine
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هر چند در اینجا به عنصری بودن جنس آسمان اشاره شده است اما تأکیدی آن چنان
که در عبارت مقالۀ سیزدهم در بارۀ تفاوت جنس موجودات آسمانی و زمینی آمده است،
در اینجا نیامده است.
عالوه بر این ،بطلمیوس در مقالۀ سیزدهم در بارۀ حرکتهای اجسام آسمانی نوشته
است که امری مانع حرکت آنها نمیشود و این مانع نشدن نه تنها در بارۀ دایرههایی که
برای حرکت سیارات در نظر گرفته است ،صادق است بلکه کرههای آنها نیز چنین
خاصیتی دارند .با کنار هم گذاشتن این دو ویژگی ،یعنی تغییر ناپذیر بودن و وجود حرکت
دائمی ،این کرهها را میتوانیم همان افالک سیارات در نظر بگیریم .افالکی که
بطلمیوس از آنها سخن میگوید ،به راحتی میتوانند درون یکدیگر حرکت کنند ،اتفاقی

که به نظر او برای اجسام زمینی قابل تصور هم نیست .احتماالً منظور از حرکت آسان،
حرکت بدون اصطکاک است که مطابق فیزیک ارسطویی فقط برای عنصر پنجم ممکن
است .به هر صورت به نظر میآید بر اساس بخشهایی از این بند از مجسطی میتوان
گفت که شاید طرحی از آن الگوی فیزیکی که بطلمیوس آن را بعدها در االقتصاص
آورده است ،پیشتر در ذهن او بوده است .بهطور دقیقتر افالک مورد نظر بطلمیوس،
در مسألۀ عرض چیزی شبیه به شکل 10هستند :در این حالت ،تدویر ،یک کره در نظر
گرفته میشود که مرکز آن بر روی محیط دایرۀ حامل است  .در توضیح آنکه بطلمیوس
میگوید این اجسام در آسمان میتوانند بدون هیچ مانعی درون یکدیگر حرکت کنند،
میتوان چنین در نظر گرفت که گویی همواره قسمتی از دایرۀ حامل ،درون کرۀ تدویر
گرفتار است.

24

شکل .10ساختار کمابیش مجسم فلک تدویر در مدل عرض در مجسطی

 .24این طرح با آنچه بعدها به عنوان مدل افالک مجسم شناخته میشود بسیار متفاوت است .در اینجا هنوز از
عبارت بطلمیوس برنمیآید که همۀ دایرهها در یک مدل سه بعدی ،لزوماً به صورت کره در نظر گرفته میشوند.
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تا پیش از این ،بطلمیوس در جایی از مجسطی نیازی به وجود فلک با ساختار
کروی ندارد .تمام مدلهای سیارهای او ،با ساختار مدارهای دایرهای نیز امکانپذیر
هستند .در مسألۀ عرض ،برای اولین بار چرخش قطرهای فلک تدویر ،بر روی دایرههای
کوچکی که بطلمیوس میسازد ،نیاز به یک فلک با ساختار کروی دارند که یکی از
صفحات قطری آن ،حرکت گردشی داشته باشد .به همین دلیل میتوان گفت در اینجا
بطلمیوس به دلیل نیازی که در نظریه حس میکرده است ،خود را نیازمند عرضۀ ساختار
سه بعدی دانسته است و چون این ساختار سه بعدی را بر اساس قواعد طبیعیات عرضه
میکند ،میتوان گفت که طرحی از افالک مجسم در اینجا به چشم میخورد.
تدوین این نظر در قالب یک مدل را در االقتصاص میتوان پیگیری کرد .بطلمیوس
در بخش نخست از االقتصاص در توضیح افالک سیارات ،چهار فلک هممرکز به دور
فلک تدویر برای هریک در نظر گرفته است (نکـ  :گلدشتاین 25،ص 19برای عطارد؛
ص 21برای زهره؛ ص 22برای مریخ؛ ص 24-23برای مشتری؛ ص 25برای زحل).
برای نمونه در توضیح افالک تدویر عطارد چنین آورده است:
 .1مرکز فلک تدویر بر گرد نقطهای از آن دو نقطه (منظور آن دو نقطهای است که
روی قطر فلک مایل در نظر گرفته شدهاند) که به زمین نزدیکتر است ،روی
فلک خارج مرکز حرکت میکند؛

26

 .2کرۀ کوچکی درون فلک تدویر و در صفحۀ فلک مایل که مرکز آن همان مرکز

فلک تدویر است و حرکت آن نیز مشابه حرکت فلک تدویر است .قطر این

فلک که در امتداد نقطۀ نزدیک تر به زمین است اوج و حضیض فلک تدویر را
نشان میدهد؛

25. B. R. Goldstein
 .26او پیش از این ترتیب فلکهای بزرگتر را چنین آورده است )1 :فلک موافق مرکزی که بر توالی بروج حرکت
میکند و مقدار حرکت آن با حرکت ثوابت برابر است ) 2 ،فلک مایل موافق مرکزی که حرکتش با فلک نخستین
یکی است و فقط با آن زاویه دارد ) 3 ،فلک خارج مرکزی که خال ف توالی بروج به اندازۀ تفاوت مقدار حرکت
خورشید از ثوابت حرکت میکند .او برای تعیین مرکز فلک خارج مرکز میگوید که روی قطر گذرنده از منتهای
شمالی و جنوبی فلک مایل دو نقطه به سمت منتهای جنوبی در نظر میگیریم ،نقطۀ دورتر مرکز فلک خارج مرکز
است .فاصلۀ مرکز فلک البروج از نقطۀ نزدیکتر  3جزء است و از نقطۀ دورتر ( 5;30گلدشتاین ،ص.)19-18
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 .3فلک دیگری در همان صفحه و همان مرکز که مقدار حرکت آن برابر با حرکت
خارج مرکز است؛
 .4فلک چهارمی که مرکزش همان است و نسبت به فلک سوم زاویهای دارد.

27

شکل .11ساختار فلکهای تدویر در االقتصاص

بطلمیوس این ترتیبِ فلک های تدویر را برای سیارات دیگر نیز آورده است و در
همۀ آنها موقعیتهای فلکهای تدویر به همین صورت است و البته فلکهای بزرگتر
او نیز برای سیارات در مقالۀ اول االقتصاص مشابه هستند.
سوئردلو با بررسی مقادیر مختلف عرض در آثار بطلمیوس معتقد است که در
مجسطی ،جدولهای آسان و االقتصاص ،فرضیۀ عرض گام به گام اصالح میشود و با
توجه به تغییر مقادیر عرض ،میتوان ترتیبِ نوشته شدن این آثار را نیز به همین ترتیب
دانست (سوئردلو ،ص .)68-67بر این اساس به نظر میرسد چنین نتیجهای را برای

 .27مقدارهایی که بطلمیوس برای این زاویه در االقتصاص آورده است به مقدارهایی که برای عرض اول سیارات
در مجسطی آورده بود نزدیک هستند (نکـ  :سوئردلو ،ص 68؛ البته مقداری که سوئردلو برای عرض مریخ آورده

است با آنچه در متن االقتصاص (ص ) 22آمده متفاوت است .مقدار این زاویه برای مریخ در االقتصاص 4;50
آمده است اما سوئردلو (همانجا)  1;50گزارش کرده است!)

راهکار بطلمیوس برای توضیح افالک مجسم385/...

مدلهای مجسم عرض نیز بتوان گفت ،بطلمیوس در االقتصاص خواسته است طرحی
را برای آنچه در مجسطی در بارۀ ساختار فیزیکی این فلکها گفته بود بهدست دهد و
البته آنها را با مقدارهای تازهای که در االقتصاص عرضه میکند تطبیق داده است.
امروز میدانیم که تالش بهمنظور عرضۀ تبیینی برای حرکتهای عرضی سیارات در
دورۀ اسالمی نیز رواج داشته است اما بهنظر میرسد روش بطلمیوس از همان آغاز روش
مطلوبی نبوده است .ابن هیثم در الشکوک علی بطلمیوس و در آوردن اشکاالت بر
االقتصاص مسألۀ افزودن چند فلک به کرۀ تدویر را به کلی از مسألۀ فلکهای سیارات
جدا کرده است .او در اشکال اول که در آن به نابرابری تعداد فلکهای االقتصاص و

حرکات مجسطی اشاره میکند تعداد فلک های تدویر هر سیاره را همان یک فلک
تدویر در نظر گرفته و در اشکال دوم تمهید بطلمیوس را برای رفع مشکل عرض ناکافی
دانسته است (ابن هیثم ،ص.)44-42
نتیجه
بطلمیوس در ساخت مدلی برای توضیح عرض سیارات ،برای اولین بار مجبور میشود
میان اجزای مدل زاویه ایجاد کند یا به عبارت دیگر اجزای مختلف را نسبت به یکدیگر
متمایل کند .او برای سیارات خارجی دو میل و برای سیارات داخلی سه میل در نظر
میگیرد .در هر کدام از این دو دسته یک عرض به سبب زاویۀ دایرۀ خارج مرکز (حامل)
نسبت به دایرةالبروج ایجاد میشود و عرض دیگر به سبب میل تدویر نسبت به دایرۀ

حامل .بطلمیوس برای توضیح این میل اخیر تصور میکند که قطرهای تدویر روی
دایرههایی کوچک،میگردند؛ اما چگونه؟ توضیحات او چیزی راجع به ساختار اجرام
آسمانی به ما نمیگوید ،و تنها در توضیح این نکته هستند که نبایستی انتظار داشته باشیم
اجسام آسمانی نیز مانند اجسام زمینی از قوانین حاکم بر اجسام زمینی پیروی کنند .او
حتی آنها را به صورت کرههایی درون یکدیگر تصور نمیکند ،بلکه با در نظر گرفتن
ساختاری سه بعدی برای تدویر و ساختاری دوبعدی برای خارج مرکز ،تدویر را به مانند
یک کره که از میان صفحۀ خارج مرکز حرکت میکند ،متصور میشود .الزم است بدانیم
که اگر سیارات عرض دایرةالبروجی نداشتند ،تمامی حرکات سیارات با دایرههایی ساده
که مدارهایی بر روی یک صفحه بودند قابل تبیین بودند .این مقدار اندک انحرا ف
سیارات از روی خط دایرةالبروج باعث ساخت موجوداتی سهبعدی میشود.
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بهنظر میرسد با توجه به همین بند از مجسطی میتوان گفت که بطلمیوس به این
نکته که مدل او به سادگی قابل پذیرش نیستْ واقف است ،اما چاره را در مستثنی دانستن
حرکتهای موجود در آسمان از قوانین موجود برای حرکت اجسام زمینی میداند .مسألۀ
دیگر این است که در هنگام توضیح عرض سیارات ،مواردی بدون پاسخ رها میشوند،
به عنوان مثال در مدل طول سیارهای دایرۀ حامل را یک دایرۀ خارج از مرکز در نظر
گرفته است ،اما در مدل عرض ،مرکز آن دوباره به مرکز عالم باز میگردد و زاویهها نسبت
به مرکز عالم محاسبه میشوند .عالوه بر ایرادات در ساخت مدل ،مقادیر محاسباتی
حاصل از این مدل نیز چندان دقیق نیستند .او در آثار بعدی خود ،بهویژه االقتصاص،
تالش کرده است تا هر دو اشکال را مرتفع کند ،هم توضیحی در بارۀ ساختار سهبعدی

فلکها بدهد هم مقدارهای آنها را اصالح کند.

راهکار بطلمیوس برای توضیح افالک مجسم387/...
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