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 چکیده
دور و کور ستارگان و سیارات به عنوان اصل موضوعی در طبیعیات قدیم در  
نظر گرفته شده است که بر اساس آن، اجرام سماوی پس از مدت زمانی طوالنی  

گردند. از آنجا که بر به وضعیت نخستین خود نسبت به یکدیگر باز می   مجدداً
گیری وقایع عالم تحت القمر  اساس دیدگاه طبیعیات قدیم عالم افالک بر شکل

وقایعی  با از سرگیری مجدد اوضاع فلکی نسبت به یکدیگر،    ،ثیرگذار استأت
دت زمان را ایام  مشابه وقایع گذشته در عالم تحت القمر روی خواهد داد. این م

در بارۀ آن  اند که بیشتر در آثار ابومعشر بلخی و ابوریحان بیرونی  عالم نامیده 
. در این مقاله با تشریح تاریخی این دیدگاه، انواع ادوار و سخن گفته شده است

  نظریۀاسالمی    ۀآن با علم احکام نجوم بیان شده است. در فلسف  رابطۀاکوار و  
اخوان الصفا و    رسائلبر اساس دور و کور، بیشتر در    تکرارپذیری حوادث عالم

شهرزوری   همچون  وی  شارحان  و  سهروردی  استآثار  آن    آمده  برای  و 
اند که عبارتند از: شاهدی بر دوام فیض الهی؛  کاربردهای الهیاتی مطرح کرده 

بر ازلی و ابدی بودن عالم و ابدی نبودن موجودات عالم ماده؛ تبیینی   تبیینی 
یابی به علم غیب؛ پیش فرضی در  دست   نحوۀاد و تناسخ؛ تبیینی برای  برای مع

چنان  روایات،  و  آیات  از  برخی  تطبیق  تفسیر  بحث  این  به  را  فتق  و  رتق  که 
اند. در این مقاله با نقد و بررسی تکرارپذیر بودن حوادث عالم بر اساس  داده

 . نیستندنیز صحیح    ادوار کیهانی، نشان داده شده است که کاربردهای فلسفی آنها

تکرار حوادث عالم، دور و کور، رتق و  ایام عالم، ادوار کیهانی،    :هاکلیدواژه
  .سهروردی  ،فتق
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 مقدمه 

اسالمی بر مبنای پذیرش ادوار و اکوار در علم نجوم، دیدگاهی را در    فالسفۀبرخی از  
اند که بر مبنای آن حوادث عالم تکرارپذیر هستند. در این  طبیعیات فلسفی مطرح کرده

شده  اسالمی نقد و بررسی    فلسفۀمقاله این دیدگاه تشریح شده است و کاربردهای آن در  
مباحثی که  از  و    تبیین شده استر علم نجوم  . بدین منظور نخست ادوار و اکوار داست

  نحوۀشده است و بر اساس آن    یاد  اندموضوعی از نجوم به فلسفه وارد شده  به نحو اصلِ
القمر )عالم عنصریات( تشریح و    نظریۀگیری  شکل تکرارپذیری حوادث عالم تحت 

 مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

 دور و کور در علم نجوم
  1( و »کور« 8/11211،  1377»دور« به معنای گردش )دهخدا،    کلمۀدو    دور و کور از 

( تشکیل شده است. در اصطالح 12/18693،  1377به معنای مدور کردن )دهخدا،  
(  2وار ستارگان و کور را به از سرگیری مجدد آن )تکرار دور، عوددور را به حرکت دایره
؛  250-3/2۴9،  1957ن الصفا،  کنند )اخوااطالق می  هگذشت  و بازگشت به وضعیت

تکرار چرخش139قوشچی،   به  اساس  این  بر  »ادوار« )چرخه(.  زمانی  به  های  و  ها( 
گویند که ناشی از یکدیگرند. این اصطالح در تکرار مجدد اوضاع فلکی »اکوار« می

دور   و  فلکی  دور  )مانند  ادبیات  و  فلسفه  در  و  است  مطرح شده  نجوم  و  هیئت  علم 
 3رفته است. کاربهدر علم کالم گردون( و نیز 

های مختلف قدیم )هند، چین، بابل، ادوار کیهانی )دور و کور( به حکمای فرهنگ
)سهروردی،   است  منسوب  ایران(  و  مصر  روم،  شهرزوری، ۴93و،  1380یونان،  ؛ 

ادواری   کهچنان(.  515،  1362؛ همائی،  2۴1،  2020؛ مروزی،  511/ 3،  1385 به 

 
است. طور به معنای حال و اطوار به معنای حاالت و تبدّالت و تغیّرات  کار رفته  ه. تکوّر به معنای ضد »تطوّر« نیز ب1

که آمده است: »أعوذ اند؛ چنان کار برده(. همچنین کور را در مقابل »حور« نیز به 295/ 1،  1۴1۴است )نکـ: صلیبا،  
 (. 923۴/ 6، 1377ه من الحور بعد الکور« )که به معنای نقصان و قلّت پس از کمال و کثرت است( )دهخدا، باللّ
 (. 192/ 2،  کون و فساد،  ب  ق1۴0۴سینا،  . از حرکات افالک به نظام »األدوار و العودات« نیز تعبیر شده است )ابن 2
( دور در منطق و 1کار رفته است:  . اصطالح »دور« )و جمع آن »ادوار«(، به اشتراک لفظ در علوم دیگر نیز به3

( در موسیقی  2(؛  ۴7،  1370شود که مستلزم توقف یک امر بر خودش باشد )جرجانی،  فلسفه به استداللی گفته می
سینا،  ؛ به عنوان نمونه نکـ: ابن361-360،  1377»ادوار« معادل اصطالح »گام« در موسیقی مدرن است )بینش،  

ها و مقاطع زمانی در تاریخ  »دور و کور« در مذهب اسماعیلیه به معنای دُوران (  3(؛  70/ 1،  موسیقیق الف،  1۴0۴
 (.307-305، 1392ادیان است )نکـ: انواری، 



 199/ تکرارپذیری حوادث عالم...

باشد  می  1به »ادوار سند هند« بوده و معروف    یانرصدهای هند  نتیجۀاشاره شده است که  
الصفا،   بیرونی،  251/ 3،  1957)اخوان  بیرونی،  ۴6،  1390؛  ؛  3/1۴75،  1956؛ 

همچنین ابومعشر بلخی منجم دربار عباسیان، کتابی با عنوان   2(. 1۴6،  1362بیرونی،  
»زیج الهزارات« داشته است که در آن به کتاب »ادوار هزارات« )جمع    یا  3»االلوف« 
 4زاره« به زبان فارسی( اشاره کرده است که در ایران باستان وجود داشته استعربی »ه

وحشیه منسوب به ابن   االدوار الکبیر(. همچنین کتاب  336-335،  1350ندیم،  )ابن 
 (. 5/68، 1372است )مولوی، 

ادوار و اکوار از فیزیک تا متافیزیک« منتشر   نظریۀای با عنوان »پیش از این مقاله
که پس از گزارش این بحث از دیدگاه شیخ اشراق، آن را از منظر عرفانی   شده است

(.  1۴5،  139۴بررسی کرده است و به مباحث نجومی آن نپرداخته است )مصطفوی،  
ای با عنوان »ادوار عالم در نجوم هندی و ردپای آن در آثار اسالمی« در  همچنین رساله

رتق و فتق نیز که در    نظریۀ. در مورد  (1397این زمینه نگاشته شده است )عطااللهی،  
آملی نوشته    ۀزادحسنای توسط استاد  این مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفته است مقاله 

و ادوار یا رتق و فتق« را    ۀنامپایان( که مبنای اصلی  57،  1377شده است ) »اکوار 
می )حسنتشکیل  به  1378زاده،  دهد  تحقیقات  این  از  یک  هیچ  اما  ألۀ مس(. 

 
( دانسته است که در زبان سانسکریت  siddhântaالتفهیم، »سندهند« را در اصل »سدّهاند« )حاشیۀ  . استاد همائی در  1

های نجومی هندی بوده است )بیرونی،  ند معتبر( است و عنوان کلی کتاببه معنای »راستی که اندرو گژّی نیاید« )س
اند )صاعد اندلسی،  (. سندهند را به معنای »الدهر الداهر« نیز دانسته1۴7،  1362؛ نیز نکـ: همائی،  1۴7،  1362
اهم سپهط  (. »سندهند« در برخی از منابع به صورت »سندهانت« نیز ذکر شده است که آن را معرّب »بر155، 1376

 (.212، 138۴اند )وردن، سندهانت« دانسته 

. گزارش شده است که در هندوستان سه مکتب نجومی وجود داشته است که عبارتند از مکاتب: سندهند، ارجبهر  2
)صاعد اندلسی،   است  شده  وارد  اسالم   جهان  به  یکم  اطالعات  گرید  مکتب  دو  از  سندهند،  مکتب  جزه بو ارکند.  

 (. 366، 1371؛ قفطی، 155، 1376

ای از آن که توسط احمد بن جلیل سگزی )سجزی( تهیه شده  . این کتاب به دست ما نرسیده است. اما خالصه3
( منتشر شده است. 232-208، 138۴»سال عالم پارسیان« )وردن، مقالۀ است به صورت خطی موجود است و در  

منابع   از  کتاب  ابنتاریخاین  مانند  قدیم  ابننگاران  و  )ابنابیجلجل  است  بوده  ؛  5،  1955جلجل،  اصیبعه 
(. همچنین پینگری موارد باقی مانده از این کتاب را به انگلیسی ترجمه کرده است  181/ 1،  2001اصیبعه،  ابیابن

(Pingree, 1968 .) 

از بزرگان و مشاهیرشان مانند کیومرث و هوشنگ  . به گزارش ابوریحان بیرونی، ایرانیان هر هزار سال را به نام یکی  4
 (. 1۴73/ 3 ،1956نامیدند )کردند و آنها را »هزارات« میگذاری میو ... نام 
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تکرارپذیری حوادث عالم بر مبنای ادوار و اکوار و کاربردهای فلسفی این دو بحث در 
 اند. اسالمی نپرداخته  فلسفۀ

 انواع ادوار و اکوار 
ای هر یک از ستارگان یا سیارات آسمان را دوری مخصوص به آن  درجه  360گردش  

اند مختلفی در نظر گرفته  اند. بر این اساس در عالم افالک ادوارستاره یا سیاره دانسته
؛ 2۴9/ 3،  1957اند )اخوان الصفا،  و هر دوری را نیز دارای کوری )تکراری( دانسته

(. بدین ترتیب از اصطالح »ادوار الوف« )ادوار هزارات، 3/522،  1385شهرزوری،  
( ۴6،  1390( و »ادوار کواکب« )بیرونی،  515،  1362دورهای هزارتایی( )همائی،  

 سخن به میان آمده است: 1« و »ادوار فلکی

به گردش کل عالم فوق القمر از جایگاه نخست آن که در آنجا هر  ؛ 2. ادوار الوف ۱
در   سیاره  برج حمل  ۀدقیق هفت  داشته   3اول  برج قرار  پایان  در  موقعیت  به همان  اند 

می هزارات(  )ادوار  الوف«  »ادوار  )مروزی،  حوت،  همائی، 2۴1،  2020گویند  ؛ 
( که بحث تکرارپذیری حوادث عالم تحت القمر ناظر به این نوع از ادوار  515،  1362

 نامند. یترین دور است و مدت زمان آن را ایام عالم مو اکوار است. این دور طوالنی

سال را به چهار فصل تقسیم کرده و آنها را »ادوار فصول«   360هر    . ادوار فصول؛2
از  517،  1362؛ همائی،  2۴9،  2020)مروزی،    4نامند می این اساس هر یک  بر   .)

 ادوار الوف شامل یک یا چند دور از ادوار فصول است.  

 
ای معین در فلک البروج به همان مکان است )خواجه منجم،   . »دور کوکب« به معنای بازگشت یک سیاره از نقطه 1

ور گردون، دور آسمان، دور سماوی، دور چرخ، گردش چرخ(  ( و »دور فلکی« )= دور فلک، دور سپهر، د390گ
 (.29۴-293، 1366به حرکت فلک بر گرد مرکز عالم اطالق شده است )مصفی، 

دوار ا. »ادوار الوف« به اشتراک لفظ دارای دو معنای عام و خاص است. در معنای عام آن به معنای تمامی انواع 2
 کار رفته است و در معنای خاص آن به معنای ایام عالم )در مقابل ادوار فصول( است. به

خورشید نسبت   ساالنۀای است که منطقة البروج )مسیر ظاهری حرکت  گانه های دوازدهرج حمل اولین برج از برج. ب3
 کنند. به زمین( را به دوازده بخش تقسیم می

مسیر    ۀدرج  360  ۀسال را به منزل  360سال دارای چهار فصل است و هر  گذاری آن است که هر  لت این نام. ع4
 (.2۴9،  2020اند )مروزی، حرکت خورشید در یک سال )منطقة البروج( در نظر گرفته
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کواکب و افالک را پنج   اخوان الصفا انواع ادوار  . ادوار کواکب و ادوار فلکی؛3
دانسته  الصفا،  نوع  )اخوان  از  عبارتند  که  نکـ: ؛  251-3/250،  1957اند  نیز 
 (: 3/522، 1385شهرزوری، 

 تدویر آنها؛  در فلک سیارات یک( ادوار 

 حامل آنها؛   های تدویر در فلکدو( ادوار مراکز فلک

 های حامل در فلک ممثل آنها؛سه( ادوار فلک

 ارگان ثابت در فلک بروج )ادوار فلک ثوابت(؛چهار( ادوار ست

 پنج( ادوار فلک محیط حول مرکز عالم. 

 1اند:( مشخص شده1) شمارۀگانه در شکل این ادوار پنج

 

 نمایش ادوار فلکی .  1شکل 

 
 است.  مخصوص این مقاله رسم شده ( 1شکل شمارۀ ) . 1
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 ادوار فلک ثوابت

صورت مضاربی از عدد ده بیان بهبندی، ادوار الوف به معنای عام آن را  در یک دسته
و   نمودهنامکرده  )بیرونی،  گذاری  منجم،  51۴،  1362اند  خواجه  ؛ 391،  6۴35؛ 
 (: 515، 1362؛ همائی، 2۴۴-2۴3، 2020مروزی، 

 سال شمسی  1درجه  1مدت زمان تسییر  
 360000 سال شمسی  1000 دور اعظم
 36000 سال شمسی  100 دور اکبر

 3600 سال شمسی  10 دور اوسط
 360 سال شمسی 1 دور اصغر

بسیاری از فالسفه مقدار ادوار ستارگان ثابت در فلک بروج را معادل  دور اعظم؛  
دانسته  اعظم  الصفا،  دور  )اخوان  ؛ 3/520،  1385؛ شهرزوری،  251/ 3،  1957اند 

 (.  208/ 5، 1۴22؛ سبزواری، 2/۴8، 1392مالصدرا، 

 در این زمینه سه قول مطرح شده است: دور اکبر؛

شود؛ در این صورت یک دور  سال طی می  100ر هر  ( یک درجه از فلک ثوابت د1
این نظر به بطلمیوس نسبت داده    2سال )معادل دور اکبر( خواهد بود.  36000کامل آن  

؛ نیز نکـ: بیرونی، 3/988،  1956پشت؛ بیرونی،    70،  5889زاده،  شده است )قاضی
شهرزوری،  280،  1۴03 صوفی،  3/520،  1385؛  آملی،  9،  1351؛  ،  1379؛ 

3/376 .) 

شود؛ در این صورت  سال شمسی طی می  66( یک درجه از فلک ثوابت در هر  2
منجمان دورۀ اسالمی از جمله عبدالرحمن    سال خواهد بود.    23760یک دور کامل آن  

 
. بر این اساس اگر به عنوان مثال شوددر آسمان »تسییر« گفته می  . در علم احکام نجوم، به حرکت فرضی یک نقطه1

درجه )یک   360سال،  360000فرضی در آسمان پس از   ۀسال یک درجه تسییر داده شود، آن نقط 1000برای هر 
و در دور    ،و در دور اکبر آنها را منتهی مأت  ،دور کامل( خواهد چرخید. در دور اعظم این بروج را منتهی الوف

 (.  515، 1362؛ همائی، 2۴3، 2020نامیدند )مروزی، ر منتهی آحاد میاوسط منتهی عشرات و در دور اصغ

 آوردهسال  36۴25الدین شیرازی قطب شرح حکمة االشراق ، این مقدار را به نقل از اسرار الحکم . سبزواری در 2
ین،  الد؛ نکـ: قطب253،  1383است و اشاره کرده است که شیرازی پس از ذکر این عدد نوشته است »فیه نظر« ) 

  212،  1363را گزارش کرده است )هروی،    36۴15بار همین عدد و بار دیگر عدد    (. هروی نیز یک505،  1383
 (.366/ 2، 1۴15(. شهرستانی نیز این عدد را از قول صابئیان نقل کرده است )218و
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سال   66هر  یک درجه در  میزان چرخش فلک ثوابت را    صوفی و منجمان پس از او
رو؛آملی،  70، 5889زاده، اضی ؛ ق65، 2020؛ مروزی، 9، 1351اند )صوفی، دانسته 
1379 ،3 /376 .) 

شود؛ در این صورت یک دور  سال طی می 70( یک درجه از فلک ثوابت در هر 3
آن   و مالهادی    25200کامل  است  مراغه  با رصد  مطابق  نظر  این  بود.  سال خواهد 

عدد   نیز  است  25200سبزواری  دانسته  صحیح  ؛  ۴/397،  1۴22)سبزواری،    1را 
(. 1/22،  1375زاده،  ؛ حسن 2/16۴2،  1390رو؛ شیرازی،    70،  5889زاده،  قاضی 

شود، نظر مطرح در  سال یک درجه جا به جا می 72اعتدال بهاری هر  نقطۀاز آنجا که 
، 1379؛ آملی،  9،  1378رصد مراغه به واقعیت نزدیکتر بوده است )اخوان زنجانی،  

3/376 .) 

ی و فلسفی مطلب مستقلی ذکر نشده  در مورد دور اوسط و دور اصغر در آثار نجوم
 است. 

 ایّام عالم 
ادوار مختلف، طوالنی در    ترین دور، دوری است که مجدداًاز میان  اجتماع سیارات 

شود و آن را »ادوار الوف« و »ادوار هزارات« و یا »دور کبیر« ابتدای برج حمل تکرار می
اند. همچنین مدت زمان آن را »سال کبیر« )سال بزرگ کیهانی( یا »سال ربوبی«  نامیده 

دانسته  العالم«  »ایام  الصفا،  و  )اخوان  بیرونی،  251/ 3،  1957اند  ؛  51۴،  1362؛ 
، 1366؛ مصفی،  515،  1362؛ همائی،  310،  1399؛ خرقی،  280،  1۴03ی،  بیرون
 ۀ )یعنی از نقط  3هفت سیاره و مجموع موقعیت آنها در برج حمل  2( که به قران837

برج حوت اطالق  پایان  در  آنها در همان موقعیت  تا گردآمدن مجدد  بهاری(  اعتدال 
،  6۴35؛ خواجه منجم،  320  ،1۴03؛ بیرونی،  3/251،  1957شود )اخوان الصفا،  می

 آمده است: که چنان(. 310، 1399؛ خرقی، 211، 138۴؛ سگزی، 391

 
را  1 این عدد  نیز ذکر می  360000. سبزواری  در  208/ 5،  1۴22؛  252،  1383کند )سال  اما  الحکم اسرا(؛    ر 

داند از برای استیناف اوضاع و لوازم  ( را که مدت یک دور ثوابت است اولی می25200غر )نویسد که »راغم کهمی
 (.253، 1383و تغییر معظم در عالم« )

 (. 233/ 2، 1957. از قران به »القرانات و األدوار« نیز تعبیر شده است )به عنوان نمونه نکـ: اخوان الصفا، 2
اند و آن را مبدأ ادوار الوف و نیز مبدأ آخرین فصل از ادوار ترین قران و علت طوفان نوح دانستهقران را بزرگ. این  3

 (. 517، 1362؛ همائی، 2۴9، 2020اند )مروزی، فصول به شمار آورده
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علما از سران عالم اتفاق کردند بدان که روز اول آفرینش عالم هر هفت ستاره  
اول از حمل و در آخر   ۀها و جوزهرهای خود فراهم بودند در دقیقاوج  درجۀبا  

 (. 2۴1،  2020ر حوت )مروزی،  آخ  ۀبقای عالم فراهم آیند در دقیق

 ایام عالم در آثار نجومی از دو روش مختلف به دست آمده است: 

 (.31۴،  1399الف( بر اساس مضربی از مدت زمان چرخش فلک ثوابت )خرقی،  

های ممکن میان کواکب؛ از آنجا که سرعت حرکت  ب( بر اساس تکرار تمامی قران
ترین مضرب مشترک تمامی  باید کوچک   افالک با یکدیگر متفاوت است، زمان عالم

 رسائل (.  313،  1399فلکی باشد )نکـ: خرقی،    ۀگانپنجادوار کواکب سیار و ادوار  
اخوان الصفا برای تفهیم مفهوم مضرب مشترک در این زمینه از مثال پادشاهی استفاده 

خواهد  کرده است که از هفت نفر که سرعت چرخش آنها با یکدیگر متفاوت است می
آنها به    همۀزمان  ه زمانی به نزد وی بازگردند که تمامی آنها دور کاملی طی کرده و همک

 (.  ۴2- ۴0/ 2، 1957خود رسیده باشند ) اولیۀمکان 

در مورد مدت زمان ایام عالم میان اقوام و ادیان مختلف اختالف نظر وجود دارد 
که . چنان(310،  1399؛ خرقی،  515،  1362؛ همائی،  3/512،  1385)شهرزوری،  

از گفته به طریقی  قولی گفتند  و هر کس   ... عالم  بقای  در مدت  اند: »خالف کردند 
های مختلفی ذکر شده است  (. در مورد ایام عالم، سال2۴1،  2020حساب« )مروزی،  
( که از این میان سه قول مشهور عبارتند 521- 520و  3/512،  1385)نکـ: شهرزوری،  

 از:

هند  1 سند  مکتب  نظر  از  معادل  .  )بیرونی،    ۴320000هندیان  است  سال  هزار 
؛ 2۴1،  2020؛ مروزی،  311،  1399؛ خرقی،  209،  138۴، سگزی،  280،  1۴03

 (.  Pingree ،1968 ،28؛ 156، 1376صاعد اندلسی، 

؛  280،  1۴03هزار سال است )بیرونی،    ۴320. از نظر مکتب ارجبَهَر هندیان  2
اندلسی،  311،  1399؛ خرقی،  211و  209،  138۴سگزی،   ؛ 156،  1376؛ صاعد 
Pingree ،1968 ،28 .) 

مدت  3 این  ایرانیان  نظر  از  )بیرونی،    360.  است  سال  ؛ 3/1۴75،  1956هزار 
نوبخت )خواجه منجم،  (. این نظر به آلPingree ،1968 ،33؛ 2۴1، 2020مروزی، 
)سگزی،  390-391،  6۴35 است  منسوب  نیز  بابلیان  و  خرقی، 210،  138۴(  ؛ 
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تقسیم کنیم،   1000های سند هند را بر  کند که اگر سال(. ابومعشر اشاره می312،  1399
بر    آید و اگر مجدداًهای ارجبهر به دست میسال های تقسیم کنیم، سال  12نتیجه را 

 (. 220و  218،  138۴؛ نیز نکـ: وردن،  210،  138۴آید )سگزی،  پارسیان به دست می

 ادوار تخریبی و ادوار تعمیری 
بندی دیگری از ادوار تعمیری و تخریبی یاد شده است که بر اساس آن تقسیم بر اساس  

چرخه به صورت  القمر  تحت  میعالم  نابود  و  خلق  احیای   کهچنانشود.  ای  صاحب 
 نویسد:حکمت می

  ۀ ستربیعی و صیفی و شهور  ۀتعمیری ۀستفی الحقیقة ادوار و اکوار جزئی شهور 
ای است از ادوار و اکوار دور  سال شمسی نمونه خریفی و شتوی در هر   ۀتخریبی

 (. 1/3۴9،  1377تعمیری و تخریبی کلی )علیقلی،  

دهد که از آن به »دور تخریبی« تعبیر پس از یک دور کامل، تغییراتی در عالم رخ می
اند. بر اساس یک نظر، در پایان یک دور کامل )ایام عالم(، افالک از حرکت باز  کرده

مطرح    حکمت   ی ایاحرود. این قول را صاحب کتاب  عالم از میان میایستند و کل  می
 (. 1/3۴0، 1377کرده و رد نموده است )علیقلی، 

اما بر اساس نظر مشهور، بر اثر قرانات مفسده و شریره، موالید ثالث در عالم از  
می خشکیمیان  دور،  هر  پایان  در  و  میروند  تبدیل  یکدیگر  به  دریاها  و  شوند ها 
(. این قول به نقل از ابومعشر  168،  1395؛ سبزواری،  3/53۴،  1385ی،  )شهرزور

( و گفته شده است در پایان مدت عالم  1/336، 1377بلخی ذکر شده است )علیقلی، 
شوند تا آنکه کواکب  و بازگشت کواکب به برج حمل، تمامی موجودات عالم فاسد می

القمر پدید   در بروج مختلف متفرق شوند و موجودات مجدداً  مجدداً در عالم تحت 
  1(. 156، 1376؛ صاعد اندلسی، 316، 1399بیایند )خرقی، 

 دور و کور و علم احکام نجوم  رابطۀ
دور و کور با بحث احکام نجوم و اختیارات ایّام ارتباط دارد )به عنوان نمونه نکـ:  

(. در علم احکام نجوم اصول و قوانینی در مورد  259-3/253، 1957اخوان الصفا، 
شود و معتقدند که علم اکثر آنچه در عالم کون و فساد  وقایع و اتفاقات عالم ذکر می

 
ا بحث ( که ب270،  1399. قران زحل و مشتری نیز باعث ایجاد خرابی در عالم ماده دانسته شده است )خرقی،  1

 خرابی عالم در اثر گردش کامل کل ستارگان )ایام عالم( متفاوت است.
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آید قابل استخراج که میان کواکب )ستارگان( پدید می  1هاییدهد، بر اساس قران رخ می
(. به عنوان مثال گفته شده است که اگر کوکبی گرم مزاج ۴7،  1378)طوسی،    2است

تر از حالت عادی است و اگر در تابستان در وضعیتی خاص قرار گیرد، آن تابستان گرم
نخواهد بود )نکـ: طوسی،  در زمستان در آن وضعیت قرار گیرد، سرمای آن زمستان زیاد  

(. و یا آمده است که اگر در آغاز بیماری، ماه در موضعی خاص باشد، آن 39،  1378
 (.  ۴3، 1378بیماری سخت خواهد بود )طوسی، 

دور و کور تکرار    نظریۀشیخ اشراق معتقد است که ضوابط حاکم بر عالم بر اساس  
میمی وی  الضشوند.  هذه  یکون  أن  و  »فالبدّ  )نویسد:  التکرار«  واجبة  د،  1380وابط 

238( التکرار«  واجبة  متناهیة  الحادثة  للموجودات  الضوابط کلّها  »إنّ  د،  1380(. 
18۴( است  کرده  تکرار  خود  مختلف  آثار  در  را  مطلب  این  وی  ؛ ۴91و،  1380(. 

دوران100الف،  1380 تکرار  معنای  به  و کور  دور  اساس  این  بر  )دَوَران(.  ها،  ها 
شود« مرتبط است )شیرازی، »تاریخ تکرار می ۀبا تعبیر عامیان کهچنانت. ها( اسدُوران
سینا همچون ابن  ،بسیاری از فالسفه و حکما  چون (. الزم به ذکر است  2/19۴0،  1390

ابوریحان و فخررازی و  فارابی  ندانسته   ،و  را صحیح  انواری،  احکام نجوم  اند )نکـ: 
، پنجاه و چهار(، بنابراین الزم است تا بحث نجومی ادوار و اکوار را مستقل از  1۴00

 آن در علم احکام نجوم بدانیم که البته با آن مرتبط است.  ۀشدپیامدهای ذکر 

این مطلب که همچنین بحث دور و کور با بحث »طالع عالم« نیز مرتبط است. یعنی 
اند. گرچه ابوریحان در این زمینه  در ابتدای عالم، هر یک از سیارات در کجا قرار داشته 

نویسد: »اگر کسی حکم نماید که ... اجتماع کواکب در آغاز حمل، اول عالم بوده  می
 (.  ۴7، 1390و یا آخر عالم است، البته ادعایی بال دلیل خواهد بود« )

 ث عالمتکرارپذیری حواد نظریۀ
ای حوادث کیهانی، در یک دور فلکی، اجتماع ستارگان متحرک  بر اساس بازگشت دوره

گردد و مشابه اتفاقات روی خود باز می  اولیۀهای متمادی به وضعیت  آسمان پس از سال
شود. این مطلب را به تکرار بهار در هر سال  تکرار می  داده در عالم تحت القمر مجدداً

 
آنها را مقترن می  درجۀ. هنگامی که دو سیاره در یک  1 ،  1362گویند )بیرونی،  یکسان از یک برج قرار گیرند، 

 (.580، 1366؛ مصفی، 207
أن یحیط االنسان بجمیع الجزئیات من. شهرزوری می2 الحرکات التی فی األجرام السماویة    نویسد: »و لو أمکن 

 (. 323/ 2، 1385ألمکن االطالع علی جمیع الحوادث الموجودة فی هذا العالم، و لکن األمر متعذّر« )
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(. اخوان الصفا در 252،  1383؛ سبزواری،  1/3۴9،  1377لیقلی،  اند )عتشبیه کرده 
 نویسد:این زمینه می

برای فلک و افراد آن بر گرد ارکان اربعه که همان عالم کون و فساد است، ادوار 
داند و برای دورهای زیادی است که کسی جز خداوند تعالی تعداد آنها را نمی

ی کواکب آنها در ادوار و اکوارشان  هایی( است و براآنها کورهایی )بازگشت 
هایی است و در هر دور و کور و قران، در عالم کون و فساد حوادثی رخ  قران 

250-/3، 1957) 1داند دهد که عدد انواع آن را کسی جز خدای تعالی نمیمی
2۴9 .) 

ثیر أتاز آنجا که در نظام طبیعیاتی قدیم، عالم عنصریات )عالم تحت القمر( تحت  
ثیریات )عالم فوق القمر( بوده است و معتقد بودند که »تمامی حوادثی که در نزد عالم ا

؛ شهرزوری، 253/ 3،  1957)نکـ: اخوان الصفا،    2ما است تابع حرکات افالک است«
؛ نیز  121ب،  1380( و »عنصریات منفعلند از اثیریات« )سهروردی،  3/526، 1385

فلکی معتقد بودند که با تکرار مجدد حاالت  (. بر این اساس، قائالن به ادوار  167نکـ:  
؛ سهروردی، 38،  1390میان ستارگان، مشابه وقایع گذشته رخ خواهد داد )بیرونی،  

شهرزوری،  ۴93- ۴91و،  1380 سبزواری،  521و  3/511،  1385؛  ،  1۴22؛ 
شوند، مشابه وقایع گذشته هستند که وقایعی که در عالم تکرار می  باید گفت  (.5/206

 آنها. زیرا:  و نه عین

)شهرزوری،    ۀاعاد  /اوالً است  محال  شیرازی،  3/511،  1385معدوم  ، 1390؛ 
2/19۴0 .) 

باز    /ثانیاً التجلی« به مشابه حاالت قبلی خود  به دلیل »ال تکرار فی  اوضاع فلکی 
های لوازم  گردند و نه به عین آنها، لذا لوازم این اوضاع نیز به صورت امثال و مشابه می

خواهن )قطب سابق  آنها  عین  نه  و  بود  سبزواری،  505،  1383الدین،  د  ،  1383؛ 
کند که  مالصدرا در این زمینه از مثال انداختن اجسام مشابه در آب استفاده می  3(. 253

 
. »إنّ للفلک و أشخاصه حول األرکان األربعة التی هی عالم الکون و الفساد أدوار کثیرة ال یحصی عددها إالّ الله  1

واکبها فی أدوارها و اکوارها قرانات و یحدث فی کل دور و کور و قران فی عالم الکون و  تعالی و ألدوارها کور و لک
 الفساد حوادث ال یحصی عدد أجناسها إالّ الله تعالی«. 

اند که . به این دلیل هفت سیاره را آبای سبعه و چهار عنصر را که تحت تاثیرات آنها قرار دارند، امّهات اربع نامیده 2
 آیند. ثّر آنها موالید ثالث )جماد، نبات و حیوان( پدید میاز تاثیر و تا

 . این دلیل بیشتر عرفانی است تا طبیعیاتی.3
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مانند دور قبل نخواهند بود، زیرا  گیرد، دقیقاًهایی که هر دور بر روی آب شکل میموج
 (.157، 1302صدرا، حرکت سابق خویش است )مالثیر  أتآب تحت 

 نویسد: شیخ اشراق در این مورد می

برای حوادث ضوابط کلی وجود دارد که واجب التکرار هستند. یعنی امور به  
گردند، نه آنکه معدوم اعاده شود، بلکه معدوم به شبیه  اند باز میشبیه آنچه بوده

که ود دارد  گردد. و در این قوانین، احکام و مقرراتی برای حوادث وجآن باز می
در مدت هزاران سال به صورت سال به سال و  مثال  مجموع آنها به طور کامل  

شوند. سپس این حرکات پس از گذشت این  دوری پس از دوری دیگر واقع می
گردند ... اما این توهم محال است که یک  زمان به شبیه حالت اول خود باز می

های  شود و برهان تکرار می   گردد یا یک هیئت آسمانی عیناشخص عینا باز می 
 . (1/۴93و،  1380)  1محال بودن این امر پیش از این بیان شد 

ازلی و ابدی دانستن   الزمۀ توان گفت که دیدگاه »تکرارپذیر بودن حوادث عالم«  می
حرکت افالک و قدیم زمانی بودن عالم است و بر این اساس شکل گرفته است که عالم  

ای زمان دایره   نظریۀشود. همچنین این دیدگاه بر اساس  افالک دچار کون و فساد نمی 
 بازگشت ابدی موسوم است. نظریۀ)در مقابل زمان خطی( شکل گرفته است که به 

 اسالمی فلسفۀکور و تکرارپذیری حوادث عالم در کاربردهای دور و 
- 3/507شهرزوری )  رسائل الشجرة االلهیة( و  268-3/2۴9)  رسائل اخوان الصفا

به 53۴ پرداخته(  و کور  دور  مبحث  تشریح  به  مفصل  این طور  به  نیز  سهروردی  اند. 
( و از »ادوار غیرمتناهیه« نام برده است 76الف،  1380)  2اصطالح اشاره کرده است

(. از آنجا که شیخ اشراق در آثار خویش به این 71ج،  1380؛  239و  192د،  1380)
بحث   این  به  وی  تبع  به  نیز  اشراقی  حکمای  و  شارحان  است،  اشاره کرده  موضوع 

اکثراًپرداخته  و  داده   اند  توضیح  و  کرده  تکرار  را  وی  )نکسخنان  شهرزوری،  اند  ـ: 
  67،  1363؛ هروی،  ۴59و  38۴- 385،  1383الدین،  ؛ قطب ۴22-۴26،  1372

 
. شبيهه يعاد بل  يعاد المعدوم انّ ال كان،  ما شبيه الى   تعود االمور انّ  أى  التكرار، واجبة كلّيّة  ضوابط  لها . الحوادث1

  دور،   بعد  دورا  و  سنة  بعد  سنة  مضبوطة  الجمّة  اآلالف  من  مبلغ  كلّ  فى  جملتها يقع  لحوادث  احکام  مثال  عندها  فيکون
 بعينها   سماويّة  هيئة او  يعود  بعينه  الشخص  انّ  يتوهّم   ما  امّا  و  ...اوّلها    شبيه  الى  المدّة  تلك عبور  بعد  الحركات  يعود  ثمّ

 هذا.   استحالة  على براهين سبقت قد و  المستحيل، من هذا  فانّ تعود،

اند )نکـ:  اند. این در حالی است که شیخ اشراق را »شیخ اتباع رواقی« نامیدهرواقیان نیز قائل به ادوار کیهانی بوده.  2
 (. 18، 1396انواری، 
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دوانی،  212و  226و این  1/69،  1۴22زاده،  ؛ حسن223،  1۴11؛  نیز  مالصدرا   .)
(. از آثار مختلف  122و  7/77،  1981مطلب را پذیرفته است )به عنوان نمونه نکـ:  

،  1۴22ئل به این مطلب بوده است )آید که وی نیز قامالهادی سبزواری به دست می
 (. 253، 1383؛ 823و  52۴، 1360؛ 5/208

داند که مشتمل بر لطائف و معارف  دور و کور را از اسراری می  مسألۀشهرزوری  
توان از آن فروع مختلف و مسائل متعددی استخراج کرد )شهرزوری، بسیاری است و می

 کنیم: ز این بحث اشاره می(. در اینجا به چند کاربرد مختلف ا 511/ 3، 1385

 شاهدی بر دوام فیض الهی . ۱
تواند در حد معینی متوقف  نویسد از آنجا که رحمت الهی و فیض الهی نمیسهروردی می

شود و استعداد پذیرش در هیولی به نحو غیرمتناهی است، و امکان به فعلیت رسیدن  
ر قرون مختلف به حسب  تمامی این استعدادها به نحو دفعی وجود ندارد، »پس نفوس د
؛  76الف،  1380آیند« )ادوار و اکوار و استعدادهای مختلف، از واهب آنها پدید می

 (. 122و 77-76/ 7، 1981نیز نکـ: مالصدرا، 

های خود در نظام طبیعیات قدیم افالک دارای حرکت ارادی هستند و در حرکت
اوصاف عقول، عدم وجود   یابند. از آنجا که یکی ازبه عقول و اوصاف آنها تشبّه می

های مختلف است و همگی آنها نسبتی با یکدیگر دارند، نفوس فلکی  حجاب میان عقل
که در عالم ماده و حجاب قرار دارند نیز برای تشبّه به این صفت، در ادوار و اکوار  

د، 1380آورند )سهروردی،  های ممکن را میان یکدیگر پدید میمختلف، تمامی نسبت 
 نویسد:می اللمحاتسهروردی در (. 175-177

شود ناشی از تغیّر قوابل و به دلیل تغیّر حرکات  آنچه از عقل فعال حاصل می 
است. و مادۀ آن دارای استعداد قبول و پذیرش به نحو نامتناهی است و فاعل آن 
نیز دارای قوۀ فعل به نحو نامتناهی است و معدّات آن نیز نامتناهی هستند، پس  

و برکات  و شریف   باب  است  نامتناهی گشوده  آنها  خیرات  از  ترین چیزی که 
ناطقهحاصل می نفوس  امکانشود  دفعی  نحو  به  امور  این  پذیر  اند. و حصول 

ها متناهی و محدود هستند. پس به نحو تعاقب به  ها و بدن نیست، چراکه ماده
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-233شوند )صورت دوری پس از دوری دیگر، به نحو ازلی و ابدی حاصل می
3۴2 .)1 

 . تبیینی برای ازلی و ابدی بودن عالم 2
افالک و قدیم بودن عالم است. بر    نظریۀطبیعی قائل شدن به    الزمۀپذیرش دور و کور  

این اساس اخوان الصفا نیز دلیل نگارش فصلی با عنوان »االکوار و االدوار« را پرداختن  
در دور و کور، حوادث  (.  1/37،  1957به کیفیت پیدایش و خرابی عالم دانسته است )

می شمار  به  التکرار«  »واجبة  و  هستند  قوانین کلی  و  )سهروردی، دارای ضوابط  آیند 
نیز در ذیل 511/ 3،  1385؛ شهرزوری،  ۴93و  ۴91و،  1380 (. مالهادی سبزواری 

ادوار و اکوار اشاره    مسألۀبیت »قیل نفوس الفلک الدوار، نقوشها واجبة التکرار« به  
 (. 205/ 5 ،1۴22کرده است )

 تبیینی برای ابدی نبودن موجودات عالم ماده  .3
شود که »کل کائن فاسد و کل فاسد کائن« و بر اساس قائل شدن به دور و کور ثابت می

شود که تعداد هیچ نوعی از موجودات به صورت بالفعل نامتناهی نیست مشخص می
 نویسد: (. شیخ اشراق می512/ 3، 1385)شهرزوری، 

ه دانستی که تکرار کائنات واجب است، پس چیزی از مرکبات  پس هنگامی ک
ماند، وگرنه در ادوار غیرمتناهی امثال  از موالید سه گانه به طور دائمی باقی نمی

مانند و بدین ترتیب تعداد غیرمتناهی از اجسام،  گردند و باقی می آن شیء باز می
 (.239د،  1380)  2همزمان موجود خواهند بود که امری محال است 

 تبیینی برای معاد و تناسخ .4
، 1۴15؛ قاضی سعید،  533،  1375تناسخ مرتبط است )اردکانی،    نظریۀدور و کور با  

سهروردی پس از بیان »واجبة التکرار«   کهچنان (.  1939/ 2،  1390؛ شیرازی،  1/568
مجدداً عالم،  حوادث  )  بودن  است  اشاره کرده  تناسخ  مبحث  ؛ ۴93و،  1380به 

 
  النهاية،   غير  إلى  قوة القبول  لها  المادة  كانت  و.  الحركات  لتغيّر  القوابل  لتغيّر  هو  إنّما  الفعّال  العقل  من  يحصل  . فما1
 الغير   الخيرات  و  البركات  باب  فانفتح  متناهية،  غير  أيضا  المعدّات  و  النهاية،  غير  إلى  أيضا  الفعل  قوة  له  الفاعل  و

  فحصلت   متناهية،  األبدان  و  الموادّ  إذ  دفعة،  حصولها  أمکن  ما  و.  الناطقة  النفوس  بها  حصل  ما  أشرف  و.  المتناهية
 .  أبدا و أزال  دور بعد دورا التعاقب على

إذا عرفت أن الکائنات واجبة التکرار، فال یبقی من المرکبات من الموالید الثالثة أمر دائما و إال عاد أمثاله فی  . و  2
 االدوار الغیر المتناهیة باقیة فصارت أعداد من االجسام الغیر المتناهیة موجودة معا و هو محال.
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شهرستانی نیز در بحث اصحاب تناسخ به    الملل و النحلدر کتاب    1(. 85الف،  1380
  2(. 2/606دور و کور اشاره شده است ) نظریۀ

معاد سازگار است یا خیر دو نظر وجود   دور و کور با بحث  نظریۀدر مورد آنکه آیا  
 دارد: 

الف( برخی از فرق اسالمی که قائل به تناسخ هستند، اعتقاد به دور و کور در این  
قیامت مطرح کرده و  برای معاد  عنوان جانشینی  به  را  )بیرونی،  دنیا  ؛  50،  1390اند 

ه آن  (. شاید بدین جهت است ک2/336،  1۴15؛ شهرستانی،  ۴5- ۴۴،  1360اشعری،  
نامیده   نظریۀرا   نیز  االکوار«  و  االدوار  )ابوالبرکات،  »تناسخ  ؛ 2/369،  1373اند 

 (.  3/511، 1385شهرزوری، 

که هم اکنون در    ای، از آنجا که در یک دور و کور به هیئت مجموعیبه اعتقاد عده 
بازمی دارد  بدنعالم وجود  به  در شروع هر دور جدید، نفوس مجدداً    ها تعلق گردیم، 

کتابمی در  سخن  این  به  گیرند.  فلسفی  است   « بوذاسف»های  منسوب  بودا(   =(
تناسخ و   نظریۀ( و وی را قائل به  253،  1383؛ سبزواری،  328،  1375)اردکانی،  

 (. 5/208،  1۴22؛ سبزواری،  329،  135۴اند )مالصدرا،  ادوار و اکوار دانسته   نظریۀ

ر عالم ماده هستند، معاد جسمانی را به  بنابراین گروهی از کسانی که قائل به تناسخ د
تبیین   و کور  دور  مالهادی  2/19۴0،  1390)شیرازی،    اندکردهکمک  همچنین   .)

آملی بر مبنای ادوار و اکوار که آن را در نزد اشراقیان معتبر   ۀزادحسن    ۀسبزواری و عالم
اصل  می دانسته   مسألۀدانند،  پذیر  امکان  را  )سبزواری،  رجعت  ؛  ۴77،  1376اند 

 (. 3/103، 1376زاده، حسن

دنیا   انقطاع  و  حشر  به  اعتقاد  منافی  را  ادوار  بودن  نامتناهی  دیگر  برخی  ب( 
(. مالهادی سبزواری در پاسخ سوالی در این زمینه  ۴87،  1376اند )سبزواری،  ندانسته 

 
یر »تناسخ االدوار« استفاده شده است و مطالب آن  که سهروردی آن را قرائت کرده است، از تعب المعتبر. در کتاب 1

سهروردی نیز که    قوت القلوب(. همچنین در کتاب  369/ 2،  1373با آراء سهروردی مشابهت دارد )ابوالبرکات،  
 (.۴09/ 1، 1997، به »االکوار و االدوار« اشاره شده است )مکی، آن را خوانده است  

نی در مورد عقاید الکیالیّة آمده است که نفس در صعود خود به عالم  شهرستا  الملل و النحل. همچنین در کتاب  2
 (. 21۴-213/ 1کند )شود و پس از اکوار و ادوارهای مختلف سرانجام به عالم اعلی عروج میاعلی دچار هبوط می
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  است   نویسد که برپا شدن قیامت به نحو عرضی نیست، بلکه به نحو طولی و باطنیمی
(1376 ،۴87 .) 

نویسد که معاد  برای تمامی اشیاء قائل به معاد شده و می مفاتیح الغیبمالصدرا در 
( و سپس به  611به معنای بازگشت هر شیء به حالتی است که از آن خارج شده است )

اشاره می اکوار و  612کند )معاد نفوس فلکی  ادوار و  در  آنها را  نهایت معاد  ( و در 
 (. 615داند )یداند که کیفیت آن را کسی جز خداوند نمنشئات متوالی می

 یابی به علم غیبدست نحوۀ. تبیینی برای 5
اند.  علم غیب از دور و کور استفاده کرده  مسألۀسهروردی و شارحان وی برای تبیین  

)سهروردی،    ۀخالص است  چنین  ایشان  سهروردی، ۴92-۴91و،  1380استدالل  ؛ 
؛ 255- 25۴،  1383؛ سبزواری،  510- 3/507؛ شهرزوری، رسائل،  238د،  1380

 (: 2/19۴1، 1390شیرازی، 

 الف( اجرام فلکی دارای نفس هستند. 

 ب( حرکت اجرام فلکی ارادی است.

 ثیر اجرام فلکی هستند.أج( موجودات عنصری تحت ت 

ثیرات ناشی از این حرکات در عالم عنصریات أد( نفوس فلکی به حرکات خود و ت
 علم دارند.

 بدی است و حوادث آن نامتناهی است. هـ( عالم ماده قدیم زمانی )ازلی( و ا

 و( نفوس فلکی متناهی و محدود هستند. 

 ز( ارتسام صور غیرمتناهی در امر متناهی امکان پذیر نیست. 

آید که چگونه حوادث نامتناهی جهان از ازل تا  این مشکل پیش می  بر این اساس
د که علم نفوس رسبندند؟ آیا زمانی میابد، در نفوس محدود و متناهی فلکی نقش می

 ؟ فلکی پایان پذیرد و از آن پس نسبت به اتفاقات عالم جاهل باشند

شود: بدین نحو که بر  در صورتی که به دور و کور قائل شویم مشکل فوق برطرف می
شوند. سهروردی تکرار می  حوادث عالم، ضوابط و قوانینی کلی حاکم است که دائماً
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های( علوی محفوظ  از ازل تا ابد در برازخ )ماده های کائنات  نویسد: »بدان که نقش می
 (. 237د، 1380) 1و مصّور هستند و تکرار این نقوش واجب و ضروری است« 

اند و مالهادی سبزواری و مالصدرا به تبع محقق خفری، با این نظر مخالفت کرده
  ارتباط علم محدود نفوس فلکی و علم به حوادث عالم مادی را به نحو دیگری  مسألۀ

اند که در ابتدای هر سال ربوبی، صور  اند. ایشان این احتمال را مطرح کردهحل کرده
بندد و در پایان  اتفاقات آن سال از طریق عقول و انوار قواهر در نفوس فلکی نقش می

؛  209/ 5،  1۴22؛ سبزواری،  ۴80و  ۴70/ 2،  1392شوند )مالصدرا،  سال محو می
احتمال مطرح شده است که شاید از مبادی   (. همچنین این2/19۴2،  1390شیرازی،  

االهی بر اساس »کل یوم هو فی شأن« در هر لحظه صور اتفاقات در نفوس فلکی نقش  
؛ سبزواری، 2/۴81،  1392افتد )مالصدرا،  بندد و این امر به نحو ابدی اتفاق میمی

1۴22 ،5 /210 .) 

متناهی در امر متناهی  رسد اصل این مشکل بر اساس مشکل انطباع امور غیربه نظر می
با فرض غیرمادی بودن نفوس فلکی، این مشکل   )نفس فلکی( پدید آمده است. اما 
مطرح نخواهد شد و در این زمینه نیازی به طرح مبحث دور و کور و یا استفاده از لوح  

 محو و اثبات نداریم. 

 پیش فرضی در تفسیر برخی از آیات و روایات . 6
م صادق )ع( آمده است که فرمودند: »الحمد لله مدبر االدوار  در توحید مفضل از قول اما

( و در حدیثی دیگر از مفضل نیز به دور و  90/ 3،  1۴03و معید االکوار« )مجلسی،  
(. قاضی سعید قمی نیز در شرح حدیث  53/13،  1۴03کور اشاره شده است )مجلسی،  

للّالغمامة می ا نویسد: »بسمله الحمد  ، 1388الکوار« )درایتی،  ه مدیر االدوار و معید 
دور و کور برای تبیین مطالب    نظریۀ(. وی همچنین در شرح توحید صدوق از  5/25۴3

خود استفاده کرده است. وی عبارت امام صادق )ع( در توحید مفضل که پیش از این  
بدان اشاره شد را نیز نقل کرده است؛ سپس با اشاره به نظرات ابومعشر بلخی، دور اصغر  

نسته  سال دا  360000و اوسط و اکبر و مدت زمان آنها را بیان کرده است و زمان عالم را  
(. همچنین در احادیث آمده است که امام 582-3/581،  1۴15است )قاضی سعید،  

 (. 5۴/227، 1۴03اند )مجلسی، رضا )ع( طالع دنیا را سرطان دانسته 

 
 واعلم أنّ نقوش الکائنات أزال و أبدا محفوظة فی البرازخ العلویة مصوّرة و هی واجبة التکرار.  1.
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را اشاره به مدت  65/11/ )الطارق  ﴾والسماء ذات الرجع﴿  آیۀبرخی از فالسفه    )
دانسته  عالم  ؛ سبزواری، 253،  1383؛ سبزواری،  9۴،  1360اند )مالصدرا،  طبیعی 

تعرج المالئکة و الروح إلیه فی یوم کان مقداره خمسین  ﴿ آیۀ(. همچنین 217، 1395
هزار سال است    50( را اشاره به دور کامل عالم که مدت آن  ۴  /70/)المعارج  ﴾ألف سنة

(. سبزواری نیز در شرح دعای صباح، یک دوره از 9۴،  1360اند )مالصدرا،  دانسته 
 (.217فوق استناد کرده است ) آیۀر را همین مقدار دانسته و به ادوار و اکوا

یدبر األمر من السماء إلی األرض ثمّ یعرج فی  ﴿ آیۀاصطالح روز و سال »ربوبی« از 
( گرفته شده است )مالصدرا،  5  /32/ )السجدة  ﴾یوم کان مقداره ألف سنة ممّا تعدّون

هر روز )یوم( خداوند معادل    (. از آنجا که2/19۴۴،  1390؛ شیرازی،  2/۴80،  1392
اند )مالصدرا،  هزار سال بشری دانسته   360هزار سال بشری است، سال ربوبی را حدود  

یوم نطوی السماء کطیّ  ﴿  آیۀ(. همچنین  5/208،  1۴22؛ سبزواری،  2/۴80،  1392
اند )سبزواری، ( را اشاره به تغییر سال ربوبی دانسته 10۴  / 21/)االنبیاء  ﴾السجلّ للکتب

شیرازی،  5/210،  1۴22 منطبق 2/19۴5،  1390؛  قیامت کبری  با  را  زمان  این   .)
به بسائط تبدیل خواهند شد اند و گفتهدانسته  اند که در این صورت، تمامی مرکبات 
نویسد: »و هنگامی که تمامی اینها بعد از  (. اخوان الصفا می502،  1363زاده،  )حسن 

ند که از آن آغاز کرده بودند، قیامت کبری  ای جمع شودورهای بسیار در امتداد لحظه
إذا ﴿  آیۀمالصدرا    کهچنان (.  2/۴0،  1957)  1شود«شود و دور از سر گرفته میبرپا می

( را به بازگشت آسمان و زمین به حالت رتق پیش از  1  /81/)التکویر  ﴾الشمس کوّرت
 (.  666، 1363فتق تفسیر کرده است )

 رتق و فتق  نظریۀتکرارپذیری حوادث عالم با   نظریۀ رابطۀ
به    کهچنان ای که عمود بر محور چرخش  عظیمه   دایرۀدر علم نجوم بیان شده است، 

به   و  سماوی(  استوای   =( النهار  معدل  است،  محل حرکت  عظیمه   دایرۀعالم  ای که 
( البروج  منطقة  است،  می  دایرۀخورشید  )بیرونی،  شمسیه(   (. 72-71،  1362گویند 

معدل النهار )استوای فلکی(    دایرۀای با  منطقة البروج دارای زاویه  دایرۀ،  2مطابق شکل  
(. این 116،  1399نامند )خرقی،  است که آن را میل کلی )میل اعظم، میل اوّل( می

 
»و إذا اجتمعت هذه کلّها بعد دورات کثیرة فی موازاة تلک الدقیقة التی ابتدأت منها، قامت القومة الکبری و    .1

 استأنفت الدور«. 
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(. از آنجا که  1/363،  1956)بیرونی،    1است  23˚  30̍زوایه در حال حاضر در حدود  
زاویه این  نتیجه   در رصدهای مختلف  این  به  است،  )انتقاص( گذاشته  به کاهش  رو 

اند که منطقة البروج در حال حرکت به سمت معدل النهار است و لذا در زمانی  رسیده
؛ 59،  1377زاده،  ؛ حسن90،  1383این دو بر یکدیگر منطبق خواهند شد )الهیجی،  

 (. 501، 1363زاده، حسن

 
 میل کلی  ۀزوای  .2شکل 

معدل    دایرۀثانیه به سمت    0.۴68، منطقة البروج هر سال  2رتق و فتق  نظریۀبر اساس  
از  النهار می پس  لذا حدوداً  و  منطبق   186000چرخد  بر یکدیگر  دایره  دو  این  سال 

 
(. همچنین در 59،  1377زاده،  دقیقه نیز ذکر شده است )حسن   27دقیقه و یا    53درجه و    23. در این مورد  1

ها نزد  لح نزد مأمون، کحه درجه و یک دقیقه نزد حکیم بطلمیوس، کحکفایة التعلیم آمده است: »به مقدار بیست و س
 (.۴3، 2020متأخران، کدها نزد حکمای هند« )مروزی، 

آیۀ  (. این اصطالح از  11919/ 8،  1377. رتق در لغت به معنای بستن و فتق به معنای گشودن است )دهخدا،  2
 (. 502، 1363زاده، ( اخذ شده است )حسن30 / 21/ )االنبیاء، ﴾ففتقناهماإنّ السموات و االرض کانتا رتقاً ﴿
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، 1۴16زاده،  ؛ حسن511، 1363زاده،  ؛ حسن 1/69،  1۴22زاده،  خواهند شد )حسن
196 .) 

و ممکن است دو اتفاق   1گیردرا می  اند که در این حالت آب، تمام سطح زمینگفته
ادامه می در همان جهت  به چرخش خود  البروج  منطقة  یا  دهد،  این  رخ  در  که  دهد 

کنند و آنچه خشکی در زمین بوده است به  صورت مکان بروج شمالی و جنوبی تغییر می
الف  و یا آنکه منطقة البروج در خ  2شوددریا و آنچه دریا بوده است به خشکی تبدیل می

ها از زیر آب بیرون  جهت حرکت فعلی خود حرکت خواهد کرد و مجددا همین خشکی
،  1376زاده،  ؛ حسن 59،  1377زاده،  ؛ حسن 1/69،  1۴22زاده،  خواهند آمد )حسن 

ابن 3/99 و  (.  زمین  النهار را موجب فساد در  البروج و معدل  انطباق منطقة  نیز  سینا 
 (. 2/76ق ب، معادن، 1۴0۴سینا، )ابنها و دریاها دانسته است تغییرات کوه

به  زاده احتمال دادهحسن   ۀعالمو    3خفری  ۀبر این اساس عالم اند که دور و کور 
- 501،  1363زاده،  ؛ حسن69،  1۴22زاده،  رتق و فتق اشاره داشته باشد )حسن  نظریۀ
،  1363زاده،  ( که رتق به معنای انطباق آنها و فتق به معنای انفتاح آنها است )حسن502
تفسیری رتق و فتق مشابه دور   نظریۀرسد این نظر صحیح نیست و  (. اما به نظر می502

اقبال و    نظریۀقبال و ادبار قابل تطبیق است )در مورد  نجومی ا  نظریۀو کور نیست و با  
مظفری،   نکـ:  اعتدالین»ادبار  این  30،  «تقدیم  البته  پذیرش   نظریۀ( که  مورد  نجومی 

 اغلب منجمان اسالمی نبوده است )همان(. 

آنچه تاکنون گزارش شد، بر اساس مشاهدات ناظر زمینی در نجوم قدیم است. اما  
چرخد، در هر  ی از آن است که محوری که زمین بر گرد آن میدر حقیقت این مطلب ناش

می  26163 فضا  در  ثابتی  محور  دور  به  دور  یک  و  سال  تقدیمی(  )حرکت  چرخد 
(. این 29،  1387)مظفری،    4در چرخش خود دارای رقص محوری است   اصطالحاً

 شود: زمان باعث پدید آمدن دو اتفاق میامر هم

 
طوفان بزرگ نیز ارتباط دارد. ابوریحان از ابومعشر نقل کرده است که طوفان بزرگ هر    ۀ. این نظریه با اسطور1

 (.۴6، 1390افتد )بیرونی، سال یکبار اتفاق می 180000

 ط دارد. . این نظریه با بحث دحو االرض نیز ارتبا2

 (. 101/ 3،  1376زاده،  خواجه نصیر این نظر را پذیرفته و به دوانی نسبت داده است )حسن  تذکرة. خفری در شرح  3

علمی نبوده است از اینکه در نجوم جدید نیز کاهش میل کلی مورد توجه و   ۀاین نکت  هشعرانی که متوج  ۀ. عالم4
 (. 5، 1378نکـ: شعرانی،  گیری قرار گرفته است، دچار تعجب شده است )اندازه
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کنند  سال یک درجه حرکت می  71.6ناظر زمینی هر  ( ستارگان ثابت از دیدگاه  1
 )ادوار فلک ثوابت از این مطلب ناشی شده است(. 

قابل مالحظه است( در نصف این زمان    3در شکل    کهچنانمیل کلی )  ۀ( زاوی2
اقبال و ادبار    نظریۀگذارد )سال( رو به کاهش و سپس رو به افزایش می  18000)حدود  

 شوند(. دیدگاه دینی از این اتفاق ناشی میدر نجوم و رتق و فتق در 

 
 حرکت محور زمین نحوۀ .3شکل 

 نقد و بررسی تکرارپذیری حوادث عالم 
نشان داده شد، ادوار و اکوار به صورت اصل موضوع از نجوم وارد طبیعیات و    کهچنان

شده  عالم«  حوادث  »تکرارپذیری  دیدگاه  باعث شکل گیری  و  شده  فلسفی  االهیات 
ای شکل گرفته است که امروزه قابل است. تکرارپذیری حوادث عالم بر اساس مبانی

 پذیرش نیستند: 

 الف( حرکت افالک ارادی است. 

 افالک دارای نفس هستند.ب( 

 ج( افالک به لوازم حرکات خود آگاه هستند. 
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لذا ازالً  نُه گانه قابل کون و فساد نیستند و  ابداً   د( افالک  باقی    و  به همین شکل 
 1خواهند ماند. 

حرکت افالک و اجرام سماوی  ثیر  أتافتد، تحت  هـ( آنچه در عالم ماده اتفاق می
 است. 

آیند. نظام افالک قدیم، این مبانی صحیح به شمار نمی  بر این اساس با باطل شدن
ای  شمسی نیز به سمت ستاره   ۀمنظومدانیم زمین مرکز عالم نیست و  امروزه می  کهچنان

در حرکت است. همچنین ستارگان در جهات مختلف در حال حرکتند و برخی از این  
ا ستارگانی که قدما آنها  شوند؛ لذمی  ستارگان از زمین دور شده و برخی به زمین نزدیک

ثابت می به موقعیتنامیدند در حقیقت هیچرا  باز  گاه  به زمین  قبلی خود نسبت  های 
گردند. حتی بر فرض آنکه بر اساس تئوری انفجار بزرگ، زمانی را در نظر بگیریم نمی

منقبض   و جهان  انبساط است، کم شده  در حال  آنتروپی جهان که  و مجددا که  شود 
توان مصداق دور و کور به  زرگ دیگری رخ دهد، این انبساط و انقباض را نمیانفجار ب

 ی شمار آورد، زیرا حرکت ستارگان و سیارات در انفجارهای بعدی عینا مشابه حالت قبل
 آنها نخواهد بود. 

هایی که قدما برای ادوار عالم تعیین کرده بودند  بر این اساس هیچ یک از مدت زمان
چرخد  که ستارگان و سیارات به صورت دایره وار بر گرد زمین نمی  صحیح نیستند؛ چرا

 های آنها وجود داشته باشد.  تا امکان تکرار موقعیت

ارائه نشده است.     کهچنان مشکل دیگر این نظریه آن است که در مورد آن برهانی 
دور رخ میشهرزوری می در هر  اتفاقاتی که  و  دور  مورد زمان هر  در  دهد، نویسد که 

توان برای تمامی مطالب حِکمی، برهان اقامه نمود  برهانی ذکر نشده است، و البته نمی
اند  قیاس و استدالل به دست نیامده  ۀناحی(. این امور که از  3/520،  1385)شهرزوری،  

به   از کاهنان و حکمای متأله الهام  و  آنها را وحی  نیز منشاء  برخی  اخذ شده است و 
 (. 3/53۴، 1385اند )شهرزوری، ریاضت و خلوت نشینی دانسته  ۀواسط

اعداد متفاوت برای ادوار عالم،   ۀارائدور و کور به دلیل    نظریۀالزم به ذکر است که  
، ادوار الوف را  کفایة التعلیمصاحب    کهچناننزد برخی از افراد مورد تردید بوده است.  

 
اند. چنانکه ابوریحان با طرح  اند، با این نظریه موافق نبوده. بر این اساس کسانی که به حدوث عالم اعتقاد داشته 1

 (.50، 1390گیرد که »در نتیجه حرکات و ادوار و ازمنه النهایت نیستند« )بیرونی، بحث حدوث عالم نتیجه می
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داند و آن را جزو علم نجوم  هندیان می  های قدیم و خصوصاًمربوط به اعتقادات ملت
د من  کند که »دالیل ادوار الوف و ادوار فصول، نز(. وی تصریح می2۴2داند )نمی

داند که مبنای ادوار  این نکته می  (. وی دلیل این مطلب را اوالً 303معتمد نیست« )
در مدت زمان ادوار الوف اتفاق نظر وجود    الوف بیشتر دینی است تا نجومی و ثانیاً

دلیل بر اشتباه  توان  را نمیرسد اختالف نظر بر سر زمان این ادوار  ندارد. اما به نظر می
 سازد.  از آن را در بحث احکام نجوم غیرممکن می  ۀاستفادو تنها    انستدبودن این علم  

بر خالف اندیشمندانی چون شیخ اشراق و مالصدرا و مالهادی سبزواری و عالمه 
الدین مهدی  چون محیی خرینی أمتاند، آملی که اصل این نظریه را قبول داشته ۀزادحسن

طباطبائی   هعالم(.  31۴-1/313،  1363)اند  ای این نظریه را باطل دانسته الهی قمشه
نویسد: »و ال تکرار فی وجود العالم علی ما نیز با این نظریه مخالفت کرده است و می

 (. 326،  1۴16یراه القائلون باألدوار و االکوار، لعدم الدلیل علیه« )

میل کلی ناشی    ۀزاوینشان داده شد، علت حرکت ستارگان ثابت و نیز تغییر  کهچنان
آن است که زمین در حرکت وضعی به دور محور خود دارای رقص محوری است؛ بر  از  

این اساس نتایجی که در مورد برپا شدن قیامت و یا از میان رفتن مرکبات و یا تکرار  
رتق و فتق گرچه الزم و   نظریۀآیند و حوادث عالم بیان شده است، صحیح به شمار نمی

شوند، اما برخالف از رقص محوری زمین ناشی می  دور و کور است و هر دو  نظریۀملزوم  
اقبال   نظریۀآیند و باید آن را بر  واحد به شمار نمی  نظریۀنظر برخی از اندیشمندان یک  

 و ادبار منطبق دانست. 

 گیرینتیجه
تکرار پذیر بودن حوادث   نظریۀدر این مقاله با بررسی مبحث دور و کور در علم نجوم، 

ین اساس نخست به تبیین دور و کور و انواع مختلف آن پرداخته  عالم مطرح گردید. برا
و ادواری مانند ادوار کواکب سیار، ادوار فلکی، ادوار فلک ثوابت، ادوار الوف و ادوار 
فصول مورد بحث قرار گرفت. همچنین بحث ایام عالم و دور تخریبی و تعمیری مورد  

ور با علم احکام نجوم اشاره گردید. دور و ک  رابطۀبررسی قرار گرفت. بر این اساس به  
تکرار پذیری حوادث عالم بر مبنای ادوار کیهانی مطرح گردید و نشان   نظریۀدر ادامه  

بودن عالم و عدم کون و فساد در عالم  قدیم زمانی  بر اساس  نظریه  این  داده شد که 
است که افالک و مؤثر بودن وضعیت سیارات و ستارگان بر وقایع این عالم شکل گرفته  

افالک قدیم، این نظریه نیز قابل پذیرش نخواهد بود. همچنین علت   نظریۀبا باطل شدن  
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مشاهدات قدما در چرخش فلک ثوابت )دور و کور فلک ثوابت( و کم شدن میل کلی  
رتق و فتق( به دلیل رقص محوری زمین )حرکت تقدیمی محور زمین( در    نظریۀ)در  

س تمامی کاربردهای فلسفی این دو نظریه صحیح  حرکت وضعی خویش است. بر این اسا
 و در این موارد تطبیق آیات قرآن با طبیعیات قدیم به اشتباه صورت گرفته است.   نیستند
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 منابع 
 قرآن کریم. 

( محمود  بن  محمد  الدین  شمس  العیونق(،  1379آملی،  عرایس  فی  الفنون  تصحیح  نفائس   ،
 کتابفروشی اسالمیه. ابوالحسن شعرانی، تهران:  

، تصحیح: عامر نجار،  عیون األنباء فی طبقات األطباءم(،  2001اصیبعه، احمد بن قاسم ) ابی ابن
 القاهرة: الهیئة المصریة العامة للکتاب.

سید، القاهرة:  اد  ؤف، تصحیح:  طبقات األطباء و الحکماءم(،  1955جلجل، سلیمان بن حسان )ابن
 ار الشرقیة. المعهد العلمی الفرنسی لآلث

، تحقیق: عبدالحمید صیرة و عبدالحمید لطفی مظهر،  ریاضیات الشفاق الف(،  1۴0۴سینا )ابن
 مراجعه و تصدیر: ابراهیم مدکور، قم: مکتبة آیة الله مرعشی.

، تصحیح: سعید زاید، مراجعه و تصدیر: ابراهیم مدکور  طبیعیات الشفاءق ب(،  1۴0۴سینا )ابن
 مرعشی.قم: مکتبة آیة الله ال

 رضا تجدد، تهران: افست مروی.   الفهرست،(،  1350ندیم، محمد بن اسحق الندیم، )ابن

 ، اصفهان: دانشگاه اصفهان.المعتبر فی الحکمة(،  1373ابوالبرکات بغدادی، هبة الله )

خواجه    ۀنوشتبر شرح ثمر بطلمیوس در احکام نجوم  مقدمة مصحح  (،  1378اخوان زنجانی، جلیل )
 وسی، تهران: میراث مکتوب.  نصیرالدین ط 

 ، بیروت: دار صادر. رسائل اخوان الصفا و خالن الوفاءم(،  1957اخوان الصفا )

( حسینی  محمد  بن  احمد  األکوان(،  1375اردکانی،  مالصدرای    مرآت  هدایة  شرح  )تحریر 
 شیرازی(، تصحیح: عبدالله نورانی، تهران: میراث مکتوب. 

 ، تهران: علمی و فرهنگی.المقاالت و الفرق(،  1360اشعری قمی، سعد بن عبدالله )

  ۀ ترجم )سنی ملوک األرض و األنبیاء(،    تاریخ پیامبران و شاهان(،  13۴6اصفهانی، حمزة بن حسن )
 : انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.جعفر شعار، تهران

 ، تهران: انتشارت اسالمی. حکمت الهی )عام و خاص((،  1363الدین مهدی )ای، محیی الهی قمشه
بر مکتب اشراقی  1396انواری، سعید و حامده راستایی )زمستان   تأثیر آراء رواقیان  (، »بررسی 

 .32-7چهارم،    شمارۀ، سال سیزدهم،  حکمت و فلسفهسهروردی«،  
،  18، ججهان اسالم  ۀدانشنام(، »دور و کور«،  1392واری، سعید و محمدزارع شیرین کندی )ان

 . 307-305تهران: بنیاد دائرة المعارف اسالمی،  

( موسویان  سیدحسین  و  سعید  بر(،  1۴00انواری،  )  مقدمه  رسائل  مجموعه  فیض  5تصحیح   )
 کاشانی، تهران: انتشارات دانشگاه مطهری.

( احمد  بن  محمد  ابوریحان  الخالیة(،  1390بیرونی،  القرون  الباقیة عن  عزیزالله  آثار  تصحیح:   ،
 علیزاده، تهران: فردوس.
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 ، بیروت: عالم الکتب. تحقیق ماللهندق(،  1۴03بیرونی، ابوریحان محمد بن احمد )

، تصحیح جالل الدین  التفهیم الوائل صناعة التنجیم(، 1362ابوریحان محمد بن احمد ) بیرونی،
 همائی، تهران: انتشارات بابک. 

 ، دکن: دائرة المعارف العثمانیة. القانون المسعودیم(،  1956بیرونی، ابوریحان محمد بن محمد )

ن: بنیاد دائرة المعارف  ، تهرا7، ج دائرة المعارف بزرگ اسالمی(، »ادوار«،  1377بینش، تقی )
 .361-360اسالمی،  

 ، تهران: ناصر خسرو.التعریفات(،  1370جرجانی، میر سید شریف )

 ، تصحیح مسعود طالبی، قم: نشر ناب. تعلیقه بر شرح منظومهق(،  1۴22آملی، حسن )  ۀزاد حسن

 علمیه.   ۀحوز، قم: دفتر تبلیغات  دروس معرفة الوقت و القبلةق(،  1۴16آملی، حسن )  ۀزاد حسن

  ۀ حوز ، قم: دفتر تبلیغات  های ریاضیدروس هیئت و دیگر رشته(،  1375آملی، حسن )  ۀزاد حسن
 علمیه.

)  ۀزاد حسن میل کلی(،  1363آملی، حسن  یازده  رسالة  از کتاب  بخشی  فارسی )فلسفی،    ۀرسال، 
 مطالعات و تحقیقات فرهنگی. مؤسسۀ  منطقی، عرفانی(، تهران:  

(، »مسألة رتق و فتق )در معدل النهار و منطقة البروج(«،  1377آملی، حسن )تابستان    ۀزاد حسن
 . 63-57،  22  شمارۀ،  وقف میراث جاویدان

 علمیه.   ۀحوز، قم: دفتر تبلیغات اسالمی  هزار و یک کلمه(،  1376آملی، حسن )  ۀزاد حسن
کارشناسی ارشد فلسفه و کالم    ۀ نامن پایا،  اکوار و ادوار یا رتق و فتق(،  1378زاده، مریم )حسن

 اسالمی، دانشگاه قم.
منتهی اإلدراک فی تقاسیم األفالک )نخستین رساله جامع  (  1399خرقی، ابومحمد عبدالجبار )

 ، تصحیح حنیف قلندری، تهران: میراث مکتوب.در هیئت بطلمیوسی(

( وابکنوی،  منجم  اصو(،  6۴35  شمارۀ  نسخۀ خواجه  علی  سلطانی  محقق  لزیج  زیج  الرصد  ل 
  ۀفشرد مجلس شورای اسالمی، موجود در لوح    ۀکتابخانخطی،    نسخۀق(،  8)قرن    االیلخانی

 نور.مؤسسۀ  ، قم:  1نجوم در اسالم و ایران

،  عمومی آیة الله العظمی گلپایگانی   ۀکتابخانهای خطی  فهرست نسخه(،  1388درایتی، مصطفی )
مجلس شورای    ۀکتابخانبه کوشش: علی صدرایی خویی و ابوالفضل حافظیان، تهران: انتشارات  

 فرهنگی پژوهشی الجواد.مؤسسۀ  اسالمی و  

، بخشی از کتاب: ثالث رسائل،  شواکل الحور فی شرح هیاکل النورق(،  1۴11دوانی، جالل الدین )
 های اسالمی آستان قدس رضوی. مشهد: بنیاد پژوهش 

، زیر نظر محمد معین و سیدجعفر شهیدی، تهران: انتشارات  نامهلغت(،  1377عکی اکبر )  دهخدا،
 دانشگاه تهران. 

 ، تصحیح: کریم فیضی، قم: مطبوعات دینی. اسرار الحکم(،  1383سبزواری، مالهادی )
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، تصحیح: جالل الدین آشتیانی، مشهد:  تعلیقه بر الشواهد الربوبیة(،  1360سبزواری، مالهادی )
 مرکز الجامعی للنشر. ال

، تصحیح: سید جالل الدین آشتیانی، تهران:  رسائل حکیم سبزواری(،  1376سبزواری، مالهادی )
 انتشارات اسوه.

( مالهادی  صباح(،  1395سبزواری،  دعای  انتشارات  شرح  تهران:  حبیبی،  نجفقلی  تصحیح   ،
 دانشگاه تهران. 

 سعود طالبی، تهران: نشر ناب. ، تصحیح مشرح المنظومهق(،  1۴22سبزواری، مالهادی )

»سال عام پارسیان«،    ۀمقال)جامع شاهی(، بخشی از    خالصة االلوف(،  138۴سگزی )سجزی( )
زاده، بخشی از کتاب: علم همایون صنعتی   ۀترجمنوشتة: ب. ل. واندر وردن و ای. اس. کندی،  

 در ایران و شرق باستان )مجموعه مقاالت(، تهران: نشر قطره.

، مجموعه مصنفات شیخ  التلویحات اللوحیة و العرشیةالف(،  1380سهروردی، شیخ شهاب الدین )
 ، تصحیح هانری کربن، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 1اشراق، جلد

،  3، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، جلدالواح عمادیب(، 1380سهروردی، شیخ شهاب الدین )
 هران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.تصحیح سیدحسین نصر، ت 
،  ۴، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، جلدااللواح العمادیة ج(،  1380سهروردی، شیخ شهاب الدین )

 تصحیح نجفقلی حبیبی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

،  2، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، جلدحکمة االشراقد(،  1380سهروردی، شیخ شهاب الدین )
 تصحیح هانری کربن، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

( الدین  شهاب  شیخ  جلداللمحاتهـ(،  1380سهروردی،  اشراق،  شیخ  مصنفات  مجموعه   ،۴  ،
 انسانی و مطالعات فرهنگی.  تصحیح نجفقلی حبیبی، تهران: پژوهشگاه علوم

، مجموعه مصنفات شیخ اشراق،  المشارع و المطارحاتو(،  1380سهروردی، شیخ شهاب الدین )
 ، تصحیح هانری کربن، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 1جلد

  ، تهران: مطبعة استدراک علی الفصل الثالث من تشریح االفالکق(،  1378شعرانی، ابوالحسن )
 االسالمیة. 

، تصحیح:  رسائل الشجرة االلهیة فی علوم الحقائق الربانیّة(،  1385شهرزوری، شمس الدین محمد )
 ایران.  فلسفۀپژوهشی حکمت و  مؤسسۀ  نجفقلی حبیبی، تهران:  

، تصحیح: حسین تربتی ضیائی،  شرح حکمة االشراق(،  1372شهرزوری، شمس الدین محمد ) 
 ات فرهنگی.مطالعات و تحقیق مؤسسۀ  تهران:  

، تحقیق امیرعلی مهنا و علی حسن الملل و النحلق(،  1۴15شهرستانی، محمد بن عبدالکریم )
 فاعور، بیروت: دار المعرفة.
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، ویرایش و تنظیم: فاطمه  های شرح منظومه حکیم سبزواریدرس(،  1390شیرازی، سید رضی )
 فنا، تهران: انتشارات حکمت.

، تصحیح غالمرضا جمشیدنژاد  التعریف بطبقات االمم(، 1376صاعد اندلسی، صاعد بن احمد ) 
 اول، تهران: میراث مکتوب. 

 ، بیروت: الشرکة العالمیة للکتاب. المعجم الفلسفیق(،  1۴1۴صلیبا، جمیل )

)مجموعه مقاالت(، ترجمه و تحشیه    علم در ایران و شرق باستان(،  138۴زاده، همایون )صنعتی 
 قطره.زاده، تهران: نشر  همایون صنعتی 

خواجه    ۀترجم،  صور الکواکب عبدالرحمن صوفی   ۀترجم(،  1351صوفی، عبدالرحمن بن عمر )
 نصیرالدین طوسی، تصحیح سید معزالدین مهدوی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.  

 النشر االسالمی.مؤسسة  ، قم:  نهایة الحکمةق(،  1۴16طباطبائی، محمد حسین )

)در احکام نجوم(،    شرح ثمرة بطلمیوس(،  1378طوسی، خواجه نصیر الدین محمد بن محمد ) 
 تصحیح جلیل اخوان زنجانی، تهران: میراث مکتوب. 

  ۀ نام پایان ،  ادوار عالم در نجوم هندی و ردپای آن در آثار اسالمی(،  1397عطااللهی، بنت الهدی )
 کارشناسی ارشد تاریخ علم، دانشگاه تهران.

 ، تصحیح: فاطمه فنا، تهران: میراث مکتوب. احیای حکمت(،  1377قلی بن قرچغای خان )  علی

  ۀ کتابخانخطی، تهران:    نسخۀ )شرح چغمینی(،    شرح الملخص(،  5889  شمارۀ  نسخۀزاده )قاضی 
 ملی.

( قمی  سعید  صدوقق(،  1۴15قاضی  توحید  انتشارات  شرح  تهران:  حبیبی،  نجفقلی  تصحیح   ،
 اسالمی.   وزارت فرهنگ و ارشاد 

)قطب  شیرازی  االشراق(،  1383الدین  محقق،  شرح حکمة  مهدی  و  نورانی  عبدالله  تصحیح:   ،
 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

به  ترجمۀ فارسی از قرن یازدهم هجری،  ،  تاریخ الحکماء قفطی(،  1371قفطی، علی بن یوسف )
 کوشش: بهین دارایی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 

 ملی.   ۀکتابخانخطی، تهران:    نسخۀ،  شرح قوشچی بر الغ بیک(،  515715  شمارۀ  نسخۀی )قوشچ

 تحقیقاتی امام صادق، تهران: نشر سایه.مؤسسۀ  ، تصحیح  گوهر مراد (،  1383الهیجی، فیاض )

( باقر  محمد  االنوارق(،  1۴03مجلسی،  احیاء بحار  دار  بیروت:  محققان،  از  تصحیح: جمعی   ،
 العربی. التراث  

کفایة التعلیم فی صناعة التنجیم  م(،  2020مروزی بخاری، شرف الدین محمد بن مسعود غزنوی )
ق(، مقدمه و تحقیق: حسین شادمان و یوسف بیگ باباپور، ترکیه: معهد النشر للثقافة  6)قرن  

 و الحضارة.
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با رویکردی بر   ادوار و اکوار از فیزیک تا متافیزیک نظریۀ(، »139۴مصطفوی، نفسیه )تابستان 
 .158-1۴5،  67  شمارۀ،  متین  ۀنامپژوهش عربی و امام خمینی )س(«،  های ابناندیشه 

مطالعات و تحقیقات  مؤسسۀ  ، تهران:  فرهنگ اصطالحات نجومی(،  1366مصفی، ابوالفضل )
 فرهنگی. 

  ، تهران: بنیاد 16، جدایرة المعارف بزرگ اسالمی(، »تقدیم اعتدالین«،  1387مظفری، محمد )
 .30-29دایرة المعارف بزرگ اسالمی،  

( ابوطالب  مقام  م(،  1997مکی،  إلی  المرید  طریق  و وصف  المحبوب  معاملة  فی  القلوب  قوت 
 ، تصحیح: باسل عیون السود، بیروت: دار الکتب العلمیّة.التوحید

 التراث.، بیروت: دار احیاء  الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة األربعةم(،  1981مالصدرا )

 ، تصحیح محمد خواجوی، تهران: انجمن حکمت و فلسفه. اسرار اآلیات(،  1360مالصدرا )

، تصحیح: نجفقلی حبیبی، تهران: بنیاد حکمت  تعلیقه بر شرح حکمة االشراق(،  1392مالصدرا )
 اسالمی صدرا.

 ا. ن، مجموعه الرسائل التسعه، تهران: بی رسالة فی القضاء و القدرق(،  1302مالصدرا )

، تصحیح سید جالل الدین آشتیانی، تهران: انجمن حکمت و  المبدأ و المعاد (،  135۴مالصدرا )
 ایران.  فلسفۀ

 تحقیقات فرهنگی. مؤسسۀ  ، تصحیح محمد خواجوی، تهران:  مفاتیح الغیب(،  1363مالصدرا )

دائرة   ، تهران: بنیاد 5، جدائرة المعارف بزرگ اسالمیوحشیه«،  (، »ابن1372مولوی، محمدعلی )
 .70-68المعارف بزرگ اسالمی،  

،  علم در ایران و شرق باستان (، »سال عالم پارسیان«، بخشی از کتاب 138۴وردن، ب.ل. واندر )
 زاده، تهران: نشر قطره.ترجمة همایون صنعتی 

)ترجمه و شرح حکمة االشراق(، تصحیح:    انواریه(،  1363الدین احمد )هروی، محمدشریف نظام 
 : امیرکبیر. آستیم، تهران

، نوشتة ابوریحان بیرونی،  حاشیه بر التفهیم الوائل صناعة التنجیم(،  1362همائی، جالل الدین )
 تهران: انتشارات بابک. 
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University of London, London, 1968. 


