
 ر طول تاریخدنگاهی به گردش افالک 

 
روندوهمچنينايشاننمودناستدالل،وچگونگيقروندرطيعلمبزرگمردانوتجربيعلميباروشهايآشنايي

مارادربرابرچشمانآنمندومنطقيتنهاروندقانوننه...و،فيزيك،نجوممانندرياضياتگوناگونيعلومپيشرفت

بلكهمي هرچهعلمنامبهعظيميبنايشكوهمنديگشايد دركرا نمودخواهيمبيشتر تبعاتيكي. برايآناز

 .باشدميگوناگونهايوقانونمنددرعرصهتفكردرستبراي،آمادگيخودمان

تاريخاهميتدربارهمهميازذكرنكاتپس"ايرانيدانرياضيجمشيدكاشاني"دركتابدكترپرويزشهرياري

بهرياضيات كليو تاريخطور نويسدميعلم، وعلم) رياضياتگذشتةتاريخ": قانع( را كشفكندكهميما هاي،

ازهمتصادفي(وعلمي)رياضي اينميدهدكهونشاناستنبودهايبرگزيدهفردياملتنبوغومحصولوجدا

بامراجعه".كندميماراروشنامروزوفرداي،راهآنومطالعه،بررسيمناسبتهمينوبهقانونمنداستپيشرفت

 .روشنترميشودعلمتاريخبهرجوعاهميتكتاباينبه

رامهمهايكشفسرچشمهواهيمبخكهاستبسيارجالب.ديگردارد،لطفينجومعلمتاريخبهپرداختنمياندراين

تروعميقبانگاهينظربرسند،وليبهوشايدمضحكمانادرستدرنظرامروزيباستانيهايهرچندمدلبدانيم

 .داردواميتاملمارابهآنتكاملوتاريخفكرانسانيترعظمتموشكافانه

انديشمنددستانسانينوبههايانديشهدرپرتواينهستيجهانازمشاهدةكهرسيدخواهيملذتيبهوسرانجام

 .ميدهد

شدهارائهآسمانيحركاتبينيوپيشتوجيههابرايقرندرطولكهبپردازيم،بهآراييداريمسعيمقالهدراين

است همچوندرآن. همهيروزگار، بيدگرگونياينروزگارما و بهنظميها .داشتاحتياجمناسبتوضيحيها

 .برآمدندطبيعيهايپديدهبرايوروشنمنطقيتوضيحيجستجويبهبودندكهاقواميدرشمارنخستينيونانيان

 :  آراء یونانيان
  Anaximenderosآناکسيمندروس 

بهويتعي.پيشازميالدبهدنياآمد016دراو يناوقاتاعتدالشبوروزونيزتشخيصميلدايرهالبروجرا

اند نسبتداده حاصلتقسيمعالمبينهايتمي. را آنها بينهايتمعتقدبودو بهوجوجهانهاييبهتعداد او

مشدهويتوضيحدادكهمادهتشكيلدهندهزمينواطرافشتقسي.دانستكهروزيدوبارهجذبيكديگرميشوند

وحركيدورانييافتهاست،درنتيجهموادسنگينتربهمركزافتادهووزمينراتشكيلدادهاندوآتشوهوادر

.كنارههاماندهوتبديلبهاجرامآسمانيشدهاند

  Anaximensآناکسيمنس 



بشقابيشكلميدانستومياوزمينرا.ويشاگردآناكسيمندربودوجهانبينياوتقريبابهساناستادشاست

زميندرهواشناوربودوخورشيدوماه.پنداشتكهكلجهانماديازازتراكمتودهگرانيازهواپديدآمدهاست

.قرصهاييازآتشبودندكهگردزمينميچرخيدند

  Plato    افالطون

مسالهپيشچهارمقرنيونانيفيلسوف ميالد، كردوضعآسمانيهايحركتوضيحتبراياياز مي. :گفتاو

مسيرهادرترينومنظمودركاملترينيكنواختهستندباسرعتتغييرناپذيروجاودانهموجوداتنمايندةستارگان

واردايرهسيرهاييبايددرموسياراتستارگانتماميبراينكهمبنيافالطونتوجيه.گردندميدورزمين،بهآسمان

 .ماندباقيدرنجوممسالهمهمترينهزارسال2مدتبچرخد،بهدورزمينبه(استشكلكاملتريندايرهچون)

ميكرد استفاده العاده فوق تصاويريروياييو از بيانتوصيفاتعلميخود افالطوندر نوشت. :مثلموقعيكه

يميدهدكهاجرامآسمانيبهحلقههاييمتصلندكهبرلبهركدامشانيكپريحركاتسماويبهاينعلترو

سهالههكاتوس،آتروپوسو)نشستهاستوهمهآنهاگردمركزعالمميچرخنددرحاليكهخودمحورراتقديرها

.درحركتنگهميدارند(الخسيس

 Eudoxos of Cnidosادوکسوس کنيدوسی 

افالطونبوداوبرايمدتكوتاهيشاگرد .امروزهادوكسوسبيشتربانظريهافالكمتحدالمركزشناختهميشود.

.ايننظريهتوضيحيبرحركتمشهودخورشيدوماهوسياراتبودبااستفادهازكراتيكههمهمتحدالمركزبودند

.مختلفوگردمحورهايمختلفميچرخيدندطرحاواستفادهازكراتمتخدالمركزيبودكهباسرعتهاي

 Aristotleارسطو 

ارطوزمينراثابتدرنظرگرفتزيرامعتقدبوداگرزمين.عالمارسطوكرهايبودكهزميندرمركزشثابتبود

ستارگانواجرامفلكيدرمسيري.متحركباشدبايدپديدهخاصيمانندوزشبادياعدميكنواختيدرآنرخدهد

اماحركتآهااز.اينمسيردايرويبركرهايشفافوبلورينقرارداشتكهدرچرخشبود.دايرهواردرحركتند

افالكويغيرقابلتغييروبدون.محركاولاست(فلكثوابت)كجاست؟ارسطومعتقدبود،كهخارجيترينفلك

در كه بودند شده پنجميساخته عنصر از كه چرا بود وجوددگرگوني مركزشبود، زميندر كه ماه فلكزير

.نداشت

.داشتندازآسمانبودكهايبرمشاهدهنمودند،كامالًمبتنيميهامطرحپديدهاينتوضيحبراييونانيانكهحليراه

ديگرازطرف.گرددميورزميندبهكرهاندواينچسبيدهايكرهدرونيبرسطحگوييستارگانديدندكهميايشان

 .كردندميتوصيفگونههمينخورشيدرابهخاصهيحركت

يكدوربهساعت22دركرهاينقرارداردكهبزرگي(شفاف)بلوريندرمركزكرهزميننمودندكهفرضآنان

خورشيدحاملفلككرهاين.استمتصلاولكرهبهقرارداردكهديگريكره،كرهايندرون.چرخدميدورزمين

محورچرخش2.32 حدودمحورشكهاست داردزاويهبزرگكرةدرجهبا چرخش. فلكآسمانكرةبا حامل،

 .استدوراندرحالسالدورمحورخوددريكخورشيدبهحاملفلكحينچرخدودرهمينخورشيدنيزمي



فلكترندوخارجنزديكزمينبهوعطاردقراردارند،كهوزهرهماهخورشيد،افالكحاملحاملازفلكپيش

افالك مشتريمريخحاملخورشيد، زحل، گرفتهو االفالكفلك)آسمانكرهبههمگياندكهقرار .اندمتصل(

سازگاررابامشاهدهآنها،مدلوجهتهاوسرعتفلكبرايمناسباندازهانتخابباكردندكهميسعييونانيان

.نمايند

شاگردشفيثاغورثنامفيلسوفيبه آناينبودكهو پيرامونعالمارائهدادندو فيلوالئوسنامنتظرتريننظررا

ريشهايننظردرموردزمينوحركتآندر.ردزمينخودنيزيكسيارهاستومانندسايرسياراتديگرمداردا

باقراردادنيكآتشكانونيبهجايزميندرمركزعالموقراردادنهمه.نهفتهبود(تتراكتوس)اهميتعددده

آتضكانونيثابتبودوزمينوماهوخورشيدوپنجسيارهو.چيزهايديگردرمدار،آرايشعالمتعيينميشود

فيلوالئوسبرايحل!بااينحسابنهجسممتحركخواهيمداشت.سيرستارگانبهگردآنميچرخيدندنيزفلك

.مطرحكردكهباسرعتيبرابرسرعتزمينبهگردآتشكانونيميگردداينمشكليكاتيخونياضدزمين

بنابراين.قرارميگرفت(ندكهنورشراخورشيدمنعكسميك)ازينروضدزمينهموارهبينزمينوآتشكانوني

 .ديدنآتشكانونيهرگزميسرنيست

 : اسكندریه  نجوم

مصربوددرساحلايمديترانهشهرياسكندريه بديناسكندراين. باشدبرايكانونيكهبرپاداشتنيتشهررا

دانشمنداندانشهمة و اراتستنسهراكليدسها آريستارخوس، بطلي، بزرگانهمگيموسو بهاسكندرانينجوماز

 .روندشمارمي

 Heraclitus  هراکليدس

بهمداريروياندوخورشيدبهگردخورشيددرحركتبهومريخمانندزهرهسياراتبرخيمعتقدبودكه

گردد،تصوركنيمتمامدنيابهدورزمينمياگربهجاياينكه:گفتويمي.باشندميدرگردشدورزمين

اوعالوهبرپافشاريبه.ايمشدهچرخد،بربسياريازمسائلچيرهدورمحورخودميبپنداريمكهزمين

هايفراواندرنحوهحركتِسياراتدرآسمانپيبردهبودكهنظريهگردشِمحوريِزمين،باتوجهبهدقت

روبادوسيارهزهرهوعطاردفقطباگردشبهدورِخورشيدقابلِتوجيهوتبييناست؛ازاينحركتِ

طوركامالًواضحبهدورخوشيدگردندبلكهبهصراحتبيانكردكهايندوسيارهنهتنهابهدورزميننمي

حركت)اساسيوواالبرداشتاودراينمرحلهازوظيفهخوددرقبالِعلم،دوگامِبسيار.انددرگردش

،بااينكهبهخاطرِعواملِگوناگوني،تثبيتو(محوريزمينوگردشزهرهوعطاردبهدورخورشيد

صدها(عطار،زهره،زمين،ماه،مريخ،مشتري،زحل)مقبوليتِنظريهمركزيتخورشيدبرسياراتِهفتگانه

 .سالبهتأخيرافتاد



 Apoloniusآپولونيوس 

ياضيدانانمكتباسكندرانيبودكهبامعرفيفلكتدوير،فلكخارجازمركزوفلكحاملنقشمهميوييكيازر

.درتعريفوتوصيفحركاتسياراتايفانمود

اراتستنس

تفاوتوسيلهرابهزمينقطركرهوي.زدزمينقطركرهگيرياندازهبهدستعلمدرتاريخبودكهكسينخستين

 .آوردواحدبدستخورشيددردوشهر،درزمانيارتفاع

آريستارخوس

:استاظهارداشتهجالبيونظريات،مدلاستبودهتاثيرهراكليدساحتماالًتحتكهوي

.آريستارخوسنظريهچرخشروزانهزمينبهگردمحورشراپذيرفتوخورشيدرادرمركزعالمثابتقرارداد

ايمنطبقباواقعيتِمداريِمنظومهشمسي؛بلكهايرياضيبوده،ونهنظريهنظريهآريستارخوسنهنظريه

گفتكهزمينوسياراتديگرسادهميصرفاًبراساسمشاهداتورصدهايپيوسته،بهطورِبيانيوگفتاريِ

گردندوايننوعبهدورخورشيدمي (Tropic of copricorn) ايمختصبهسياراتدرمدارهايدايره

بههمينجهت،نظريهآريستارخوس،چيزيبيش.رسدنظرميفرضبرايحركتِاجرامِآسمانيصحيحبه

بلكهشايدبهخاطرفرضگرفتنِاينمسئله،اندكيكمو.ازآنچهكوپرنيكمطرحكردهبود،نبودهاست

 .ترازنظرِكوپرنيكبودهباشداعتبار

  مشكلِزمينِمتحرك

.است (parallax) تنهامشكلاساسيكهمتوجهنظريهزمينِمتحركبودهوهست،مسئلهاختالفمنظر

  :كنيمميهالبسندهايازهلزيبرايتوضيحِاختالفمنظر،بهبيانِساده

كند،پسجايستارگانهمبايدبهايرادِعلميجديبرنظرآريستارخوساينبودكهاگرزمينحركتمي

اماوقتي.شوندنسبتِيكديگرتغييركند،مانندچيزهايثابتيكهازدرونكشتيِدرحالحركتديدهمي

اصلهآناجسامازكشتي،ناچيزاستوكشتيازآنچيزهابسياردورباشد،حركتِكشتيدرمقايسهباف

هايپاسخدرستِاينايرادايناستكهفاصله.ماندهاينسبيازديدهپنهانميبنابراينتغييرِوضع

وبهقولِارشميدس،.اخترهايثابتبايدآنقدرزيادباشدكهدرمقاممقايسه،قطرمدارِزمينناچيزبنمايد

همانگونهكهازمنابعوشواهدِتاريخيپيدااست،خودِ.بيانكردهبودايننكتهرانيزآريستارخوس

آريستارخوسبهطورِكامالعلميوتحقيقي،بهحمايتواثباتِنظريهحركتِزمينومركزيتِخورشيد،

.وبسياريازحقايقِمربوطبهآسمانپرستارهرافهميدهبود.پرداختهبود



توضيحخوبينبود،رابهتوجيهقابليونانيانتوسطهاراكهپديدهبعضيعلتيستارخوسآرخورشيدمركزينظرية

نظربراي،اينهمهبااينولي.شوندپرنورترميرجعيحركتچرادرحينواينكهسياراترجعيمثالًحركت.ميداد

تفاوتفلكيبااجرامزمينكهفلسفيهايباانديشهزمينتصورحركتهاوالًاينك.نبودپذيرشقابلزمانآنفالسفة

 :خودراداشتندكنندهقانعداليلدوماًفالسفه.داشتباشد،مبانيتبايددرمركزجهانآنطبيعيداردوجاي

زمينكردندكهميعنوانايشان خورشيددرحالحركتبهاگر بدور ستارگانبرايايمنظرهايدحركاتباشد

 .شودرويت

نسبتناظرمكانآيدكهميپيشمنظرزمانياختالف عمودبركنددرجهتمينگاهآنبهكهجسميبهخودرا

 .تغييردهدخودوجسمواصلخط

 Hipparchos of Nicaeaابرخس نيقی  

برمكتباسكندريهداشت كارشمهمترينتاثيررا نگذاشتاما گرچههرگزبهاسكندريهپا بزرگترين. گاه را او

.راصدعهدباستانميدانندكهبطلميوسازاندازههاودادههاياوبسياراستفادهميكند

  Ptolemyبطلميوس 

به(المجسطي)عددربههمتبطلميوسدرتاليفكبيرابرخسبهترينراصديونانبودودستاوردهاياوسهقرنب

.المجسطيبطلميوسبيشكقلهافتخاراتواوجاخترشناسييوناناست.نقدوچالشكشيدهشد

 : و المجسطی  بطليموس

بهكتاباودراين.تحريردرآوردرشتةرابهالمجسطيكتابميالدي126دراسكندرانيبزرگمنجمبطليموس

او،ها،درمدلحركتوفيزيكمنظومهنوع.باشدهرسيارهمواضعدقيقپيشگوييقادربهكهايستمنظومهدنبال

فرضيهمبني بر بودهاي ارسطو واقع. پذيرفتمركزيزميننظريةبطليموسكهنكتهايناصليعلتدر نهرا

وي.سازگاربودطبيعيحركتبراساسارسطوييديناميكيعنيحركتباعواملبودكهراهمينخورشيدمركزي

معدلتدوير،فلكمركز،فلكخارجداردوبافلكمهمطرحسهمركزيزمينتئوريترساختندقيقهرچهبراي

كندراتعيينوماهخورشيدوسياراتنايكنواختحركاتتنهاشگرد،نهسهازايننمودبااستفادهسعيالمسيروي

 .دهدتوضيحرانيزسياراترجعيمانندحركتهاييپديدهبلكه

 :از مرکز  خارج  فلك

دورمركزشبهحاملخودقراردارد،وفلكحاملفلكبررويسياره

باخودبرميچرخدوسيارهمي درمركزفلكمركزاينولي.گرداندرا

 .داردفاصلهاززمينبلكهنيستزمين

 :تدویر  فلك

بررويمركزآنكهاستفلكي قرارداردوسيارهحاملمحيطفلك،

 .گرددبرميدورزمينبهحاملفلكتدوير،همراهفلكگردشودرحين شدهتدويرنصبفلكمحيطروي



بيرونيتدويرسياراتهايفلكگردشدورةبودكهايجادكردآنخارجيتدويرسياراتفلكدربارةكهالبيجنكته

بوديكسالهمگي واقع. دورةزمينخواستنميبطليموسچوندر با را

تدويرسياراتدورخورشيددرنظربگيرد،مجبوربودفلكبهيكسالتناوب

با راخارجيسياراترجعيدرنظربگيردتاحركاتيكسانتناوبدورةرا

 .دهدتوضيح

حركات نبوديكسانسياراترجعيو درهرمتفاوتيرجعيحركاتمريخ.

نشان ميدادبار، گاهيحلقويگاهي: زاگزيگ، ترفنديبطليموسپس...

.المسيرمعدلفلك:ديگرزد

 :المسير  عدلم  فلك

غير سرعتي با زمين دور به سياره كه يكنواختظاهريفرضكرد حركاتغير بعضي توضيح بطلميوسبراي

دراينمدلسرعتسيارهيكنواختاستمنتهاازنگاهنقطهايكهمنطبقبرزمين.يكنواختدرحالچرخشاست

  .نيستبلكهكميازآنفاصلهدارد

ازكارراناخوشايندنمودوشايديكي،پيچيدگيبطليموسمدلهايازقسمتبعضيسيربهالممعدلباورودفلك

البتهنقداصليابنهيثم.المسيربودمعدلفلككردند،هميننقدويبهشروعازبطليموسپسمنجمينكهداليلي

.يربااصليكنواختبودنحركتداشتبرفلكمعدلالمسيردربارهيتناقضيبودكهفلكمعدلالمس

زميندرمركزكائناتبودوهشتفلكآنرادربرگرفتهبودندوبرهرفلكماهوخورشيدوستارگانوپنجسياره

سياراتبرفلك.ايكهتابهآنروزگارشناختهشدهبوديعنيعطارد،زهره،مريخ،مشتريوزحلقرارداشتند

فلك.دوايركوچكتريراميپيمودندتامسيرهاينسبتاپيچيدهرصدشدهشانراتوجيهنمايندمربوطهخود،

بيرونيثوابتراحملميكردوموقعيتآنهانسبتبهيكديگرهيچگاهتغييرنمينمود،اماهمهباهمدرآسمانبه

مدلبطلميوسبرايپيش.چيزقرارداشتهرگزمعلومنشدكهفراترازفلكثوابتچه . گردزمينميچرخيدند

دستگاهدقيقيبود امابرايآنكهبطلميوسپيشبينيهايشدرستازآبدر.بينيموقعيتاجرامسماويانصافاً

آيد،ميبايستفرضميكردكهمسيرماهگاهتادوبرابرسايرمواقع،بهزميننزديكميگرددواينبدانمعنا

بطلميوسازايننقصآگاهيداشت،امابا!بايستگاهدوبرابرديگراوقاتدرآسمانبهنظربرسدبودكهماهمي

،هرچندنهكامال،پذيرفتهشد كليسايمسيحيايندستگاهرابهعنوانتصويريازجهان.اينهمهمدلاوعموماً

ثوابتبهاندازهكافيجابرايبهشتوجهنمكهباكتابمقدسهمخوانيداشت،برگزيدچراكهدرورايگردون

. باقيميماند



پيشبرايمناسبالگوييبهبطليموسمدلشدكهبود،باعثدرآنكههاومحاسباتيواستداللالمجسطيكتاب

شودتبديلمطلوبيبادقتسماوياجرامموقعيتبيني مورداستفادهسال1666قريببطلميوسايسيارهمدل.

 ماند؟باقيبطليموسمدلطوالنيمدتچرااين.بود

:كردآنهااشارهبهتوان ميكهازداليلي

  )درجه2حدود(سماوياجرامموضعبينيپيشبرايمدلكافيدقت .1

فلسفة .2 نسبيداشتارسطوييبا انطباق ،( كيهانش. تجاوزهايشاز باعثاعتراضالبته بعداً ارسطويي ناسي

 (.بعضيفالسفهمثلابنباجهشد

مسيحيبااعتقاداتاختالفمعنايبهديگريسازگاربودوهرمدلزمانمسيحيبااعتقاداتوهمچنين   ..

.رفتشمارميبه

  مرکزي در ميان دانشمندانِ اسالمی مخالفان نظریه زمين

مركزيمطرحشدهاست،اماهادرمقامِمخالفتباسيستمزمينرغمِنظرياتيازايندستكهدرميانباستانيعلي

نكتهاساسيدرموردتفاوتمزبور،.آنچهدرميانمسلمانانشكلگرفتهاستبسيمتفاوتازنظراتپيشيناست

مدارحركتيِدايرهنبودنهايينظيراست؛نگرشهايدانشمنداناسالميدقتوظرافتِبسيارزياددرنگرش

 .سيارات،ترسيمنحوهطبيعيوحقيقيِحركاترجعي،وبسياريازموضوعاتومسايلنوين

هايدانشمندانِاسالميدرهاونوآوريگيريمخالفتبرايترسيمِاينمسئله،مناسباستبهطوراجمالي،شكل

 :بررسيكنيم(لحاظتاريخياز)مركزيرامقابلِنظريهزمين

  نظریه ابو سعيد سجزي.1

شناسانِاحمدبنمحمدبنعبدالجليلسجزي،ازستاره)شناسانِمسلماننيزنامابوسعيدسجزيازميانِستاره

درخشدكهكمتركسيدرتاريخچنانپرتاللومي("ق212"ق2واوايلقرن2اخرقرندستاسالميدراوچيره

رسد؛چراكهعالوهبرقائلشدنبهحركتِزمينومخالفتبارهاسالميبهمنزلتومقامعلميِاوميعلومدو

گردشافالكبهدورآن،اسطرالبيطراحيكردهواختراعنمود،كهعمالًكاركردوچگونگيسيستمِچرخشِ

اسطرالبِ"اسطرالبراكهبهنامِاواين.دادرانشانمي(Planetary rotation of Earth) ايزمينسياره

كرد؛عالوهايسادهوزيباساختهبودكهدقيقاًبراساسحركتِمحوريِزمينكارميگونهمعروفاست،به"زورقي

هاشدند،خاليبود؛زيراسايراسطرالبمركزيساختهميهايديگركهبراساسزمينبراين،ازپيچيدگيِاسطرالب

درحاليكهايناختراعبسيطوغيرمركبازآن...(مركبازشمالي،جنوبي،و)هزياديبودندشاملاجزايپيچيد

 :نويسدنظيرشچنينميابوريحانبيرونيمعاصرِوي،دربارهاختراعبي.اجزابود



ناميدهحقيقتاًبرايابوسعيدسجزياسطرالبيازنوعبسيطوغيرمركبازشماليوجنوبيديدمكهآنرازورقي

بود،واورابهخاطرايناختراعشبسيارتحسينكردم،اختراعيكهبراساسِاصلمستقلوقائمبهخودشاستوار

  :گويدمي(چنانكهبرخيازمردممعتقدند)گشتهوساختهشدهبود،هماناصليكه

وبهجانمقسمكه.كوآسمانهمانابهزمينتعلقداردنهفل(ازجانبغرببهشرق)حركتكليِمرتبِشرقي

وچيزي(كهشايدباساختهشدنِايناسطرالب،مسئلهحلشود)اينمسئلهشبههبسيارسختوغيرقابلِحليبود

باشد،ومي (Elliptic) زورقيبهمعنيبيضوي.آيدازردآنبرايمهندسانودانشمنداندانشِنجومحاصلنمي

وسيلهخودشبودكهقايلبهمنظومهايناسطرالببرپايهعلميِكشفشدهبهاساسانديشهسجزيدرساختنِ

بههرحال،ازايننوعتحسينواستقباليكهابوريحانازسجزيو.شمسيبامدارهاييبيضويبرايسياراتِآنبود

وهمچنين،.بودهاستشودكهخودِاونيزقائلبهحركتِزمينوعدممركزيتِآناختراعشكردهاستروشنمي

چنينبر."آيدچيزيازردآنبرايمهندسانودانشمنداندانشِنجومحاصلنمي":ازعبارتِاخير،كهنوشتهاست

مركزيوصحيحبودننظريهحركتِزمينوخورشيدمركزي،معتقدآيدكهخودِابوريحاننيزبهبطالنزمينمي

 .مكنيبود،كهبهزوديآنرابررسيمي

رودكهمنظوربيرونيازاينعبارت،ايننكتهباشدكهفرضِسكونياحركتِزمين،درنحوهالبتهاحتمالمي

 .ايازمنجمانبراينباورندهمانگونهكهعده.محاسباتِنجوميفرقياساسيايجادنميكند

  نظریه ابوریحان بيرونی. 2

مركزيبودهخودِبيرونينيزازجملهمنتقدانومخالفانِسيستمزمينشودكهباتوجهبهاينتوضيحاتمشخصمي

  :بنابهنوشتهويلدورانت.است

گفته.شوندابوريحانبيرونيدركرويبودنزمينترديدنداشت؛معتقدبودكهاشيابهطرفِمركززمينجذبمي

اربهدورمحورخودوهرساليكباربهدورهاينجوميرا،مطابقاينفرضكهزمينهرروزيكببودكهداده

القدر،عبداهللدانشمندِجليل.توانتوضيحدادكهاگرعكسآنرافرضكنيمگردد،بههمانسهولتميخورشيدمي

شايد::نعمه،دركتابفالسفهشيعه،درموردنظريهابوريحانبيرونيدربارهحركتزميناينگونهنوشتهاست

-1202)لينكسياستكهاشارهبهچرخيدنِزمينبرمحورخودنمود،پيشازآنكهگاليلهايتالياييبيرونياو

 .بهحركتزمينمعتقدشود(م1022

شودكهسخنِعبداهللنعمههايعلميوعمليِسجزيدادهشد،روشنميالبتهباتوجهبهتوضيحاتيكهدربارهتالش

قبلازقايلشدنِبيرونيبهحركتزمين،والاقلقبلازمطرحنمودنِچنيننظريدراعتبارِچندانيندارد؛چراكه

از.پسبيرونياولينكسدراينعرصهنيست.اش،ابوسعيدسجزياسطرالبيبااينكاركردساختهبودآثارِعلمي

ونيقايلبهحركتمحوري،وحتيكنيم،نهشايدوبلكهحتماويقيناًابوريحانبيرطرفي،چنانكهدرادامهذكرمي

  .حركتانتقاليزمينبودهاست



طوركامالروشنترهمودركتابقانونمسعودي،برحركتزميندليلاقامهكردهوبهعالوهبراينوازاينواضح

 :وعلميبهاثباترساندهاست

هاقائمبرنقطهفروافتادننيست،وسقوطافتد،محلافتادنآندرستپايهخطهنگاميكهچيزيازبلنديفرومي

افتد،شودوفرومياياززمينازآنجداميگيرد،هنگاميكهپارهبازوايايمختلفنسبتبهخطقائمصورتمي

گيرد؛وديگريحركتيكيحركتِدورانيكهازگردشِزمين،بهآنتعلقمي:دارايدوگونهحركتاست

اگرتنهاحركتمستقيم.شودوطمستقيمِآنبهطرفمركززمين،برايآنحاصلميالخطيكهازسقمستقيم

وليچونهردوحركتدرزمان.داشت،الزمبودكهمحلسقوطِآندرطرفمغربِوضعقائمآنقرارگيردمي

ناندكيدرجانبكندونهدرامتدادقائم،بلكهمحلسقوطِآواحدوجوددارد،نهدرمشرقِخطقائمسقوطمي

.غرباست

اگرنيكبهاستداللوشيوهنگرشِبيرونيبهآسمانوزمين،وپديدهمرموزحركتِاجرامدرگنبدِپيچيدهكيان

چرا.هايرياضيوفيزيكيِزمينوآسمانرافهمكردهبودهايبسيارواالييازمدلشودكهاوافقبنگريم،روشنمي

،(Heliocentric model) دهبهوسيلهكوپرنيك،گاليله،وديگرانبرايمدلِخورشيدمركزيكهاستداللِارايهش

عنوانساختارِحقيقيوالبتهاينتوجهازسويبيرونيبه.وحركتزمينرابابيانشيواوصريحيذكركردهاست

ايبراينظريهزمينئيِاوبهعنوانِرديهطبيعيِزمين،نهفقطازجانبِويبلكهازجانبِبوعليسيناوپيروانِمشا

خواستنظريهخورشيدمركزيراارايهمتحرك،مطرحشدهبود؛همانگونهكهبعدها،خودِكوپرنيكهنگاميكهمي

فرقيكهميانِبوعليسيناو.ايشبيهبهروشبيروني،آنراحلكردكندباايناشكالمواجهشده،بهشيوه

كرد،وبيرونيواستكهبوعليسينابرايردكردنِنظريهمبنيبرحركتِزمينعنوانميكوپرنيكبوداين

بههرحالاشكالِبوعليسينابابياني.ايمنظومهشمسيكوپرنيكبهعنواندفاعازچنينرويكرديبهسيستمِسياره

  :كهخودشمطرحكردهاستبدينقراراست

گوينددرستباشد،آنگاهجسمِافتانيكهدرحالسقوطاست،بايدازمينميواگرآنچهكهطرفدارانِحركتز

وباتوجهبهاينكهدراينصورتحركتِزمينبسيارسريعخواهد.جايگاهقائموشاقوليِسقوطشمنحرفگردد

 ...ايزيادعقبخواهدماند،بود،آنجسمازراستايقائمبهطورقابلِمالحظه

اتبينيزدرعينِحاليكهاستداللبوعليسيناراردكردهاست،بااستداللواشكالِديگريدورانوالدينكنجم

  :حركتِزمينراردكردهاست

بهمشرقاست،وظهورِستارگاندرمشرقو(ازمغرب)كندوحركتِآناندكهزمينحركتميبرخيگمانكرده

كند،بلكهفلكاعظمطراست،نهبهاينخاطركهفلكِاعظمحركتميناپديدشدنِآنهادرمغرببههمينخا

 .ساكناست



اگرزمينبهطرفمشرق:گفتهاند(مثلِبوعليسينا)امااينسخنصحيحنيست،البتهنهبهاينسببكهبرخي

آيد،بهسببِاينكهفرود(درهمانمحل)كندنتواندايكهدرجهتِحركتزمينپروازميحركتكندبايدپرنده

دريكشبانهروزبهجاياول(باحركتِسريعخود)ترازحركتپرندهاست،براياينكهزمينحركتزمينسريع

توانقبولكرد،چونممكناستهواييكهبهزمينمتصلاستباحركتگردد،زيرااينمالزمهرانميخودبرمي

(زمينحركتمستديرندارد)كند؛بلكهبهاينخاطربافلكحركتميزمينحركتكند،همانطوريكهاثيرهم

واالبايددارايدو)توانددارايحركتمستديرباشد،كهدارايميلمستقيمبهپاييناست،ودراينصورتنمي

 (.ميلِمتضادباشددرحاليكهاينامرمحالاست

رود،امابااينحالاوبهليوتحليليفيزيكيازمسئلهبهشمارميايكهكاتبيبهآناشارهكردهاستبسيارعانكته

ايداشت،ازپيبردنبهحقيقتِبزرگ،ومهمِفيزيكيوهاينادرستيكهازسيستمِمنظومهخاطرِپيشزمينه

 طبيعيعاجزمانده

  نظریه ابوعيد اهلل بتانی .3

ناپذيربودنِحالتِامااودراينمخالفتباتوجهبهتوجيهمركزيبود؛بتانيازجملهمخالفانِسيستمِزمين

زمينرا ( Nutation ) گونةزمينبراساسِمركزيتوساكنبودنِآن،حركتِرقصمحورييروسكوپيوفرفرهژ

رادرهمريخت؛(ساكنبودنِزمين)مطرحكرد،وبامحاسبةزيركانةاينحركتشالودةاساسيِسيستمِبطليموسي

دانستـبابطليموسـكهاوجِخورشيدراثابتمي"اوبااينكاركهقدميبسياربزرگدرتحولِعلمنجومبود،

برايفهمِاين.اعتداليناست ( Precession) مخالفتورزيدوثابتكردكهاوجِخورشيد،تابعِحركتِتقديميِ

  :نيمنوآوريبهتراستكهتوصيفيازحركتاعتداليارايهك

كندويكهرنقطهبهآراميبردايرةبروجحركتمي[برخالفِپنداشتِبطليموسيان.]نقاطِاعتدالثابتنيستند

 .اينحركتِنقاطِاعتدالراتقديمِاعتدالينگويند.بيمايدسالمي22866دورِكاملراتقريبادر

كهمحورفرفرهبرزمينعمودنباشد،نيرويثقلِفرفرهايرارويزمينبهچرخشدرآوريمبهطورياگرفرفره ...

 Cetripetal گراونيرويمركز)خواهدفرفرهرابهزمينبياندازد،وليچونفرفرهدارايحركتدورانيمي

force) لِاينخط،مخروطيراگرددومحورشدرحوافتدبلكهدرحولِخطِقايمِنقطةاتكامياستبهزميننمي

 .هايويسخنگفتهوجايگاهواالياوراموردتوجهقراردادهاستآوريوويلدورانتنيزازن.كندطيمي

  نظریه این اال علم بغدادي .4

نيزبامطالعاتي(م101ق،مقارنباسال26ِ.)ابوالقاسمايناالعلمبغداديازمنجمانِزبردستِنيمهاولِقرنچهارم

تحقيقيـپژوهشيدربسترِآسمان،نتايجشگرفيبهدستآوردهبودكهقابلِتوجهاست؛چرابهطورِكامالًعلميو

شدتاصراربركرويتِزمينكردهوتماممناطقاينكرهخاكيكهازميانِدانشمندانِاسالمي،اولينكسيبودكهبه



تريراچيزيحدودِچهارقرنقبلازگاليلهوهمونيزاولينمنجميبودهكهاقمارمش.راقابلسكونتدانستهاست

كشفورصدكرد،وحركتِكلفهايخورشيدراحدودِهزارودويستسالقبلازبهوجودآمدن(م1202-1022)

.داررامحاسبهوتعيينكردهايدنبالههايپيشرفته،موردبحثومطالعهقرارداده،مدارخارجمركزِستارهتلسكوپ

  هاتف اصفهانینظریه .5

ايداشتند،نامپرآوازههاتفاصفهانينيكازمياندانشمنداناسالميكهدرموردزمينوآسماننظرياتِويژه

اودربسياريازموارددرآثارشعريخود،بهمركزيتخورشيد،اشارهداشتهاست،كهيكيازآنهااين.درخشدمي

  :بيتاست

 تابيشدرميانبينيدلِهرذرهراكهبشكافيآف

است،كهبا...(اتم،زيراتمي،مولكول،و)يكي،هستهداشتنِذراتِريز:اينبيتبيانگردونكتهبسياردقيقِعلمياست

(بهطوركليواجمالي)هايواالييافتهشدهازحقايقِهستيراذكركردهاست؛ديگريتمامظرافت،ودقت،افق

كهازلحاظبيانِحقيقتيازحقايقكايناتبسيار.ارگرفتنِخورشيدبهسايراجراماستعبارتاستازدروسطقر

.حائزاهميتاست

  اي ابن شاطر دمشقی اي و منظومه نظریه سياره .6

هايعلميِبهعملآمدهازسويبرخيازدانشمندان،اولينسيستمِبراساساسنادوشواهدتاريخي،وهمچنينتحقيق

الدينابواالحسنعليبنابراهيم،معروفبهابنافتهخورشيدمركزي،دردورهركودِعلمنجوم،توسطعالءاصالحي

شناسيمراغهبودهاست،ارائهوكهازشاگردانمكتبستاره.(م1.52-1.62برابربا.ق555-562)شاطردمشقي

هاياواستفادهآوردنزدهبهبعدازتحقيقاتودستپردازانِمغربزمينازقرنپابسطيافتهاستكهتماميِنظريه

اونتايجچندينسالزحمتوتالشعلميوتجربيِ.اندكردهونظراتاورابهاسمخودبهجهانعلمعرضهكرده

خودرادركتابيبهنامنهايه ًالسولفيتصحيحاالصوللبطليموسگردآورينمودكههمينكتاببهدستكساني

ايسامانيافتهمبنيبركوپرنيكوتيكوبراههوديگرانرسيد،وراهرابرايآنههموارساختتانظريهچون

يكازآناناسميازابنشاطروكتابمركزيتخورشيدوگردشسياراتبهدورآنارائهدهند؛گرچهنهتنهاهيچ

 .اندپراهميتشبهمياننياورده

 خواجه نصيرالدین طوسی

ويبرايتوصيفحركتسياراتورفعايراداتمدلبطلميوس،مدليراابداعكردكهبعدهابهنامجفتطوسي

درايدرمقالهبارادواردكنديرانخستين«طوسيجفت».شناختهشد

ياخطي)خودطرحترينسازوكار،درسادهاين.كردمطرحش1100/1.22



يكرادرطولايتواندنقطهقرارداردوميديگريدردرونيكيكهاستيافتهتشكيليره،ازدودا(الخطمستقيم

بتواندهمينبودكهشدهطراحيصورتيبهجفتِطوسي(الخطمنحني)ديگرِطرح.درآوردنوسانبهراستخط

 .ايجادكندعظيمهآنازدايرهكمانيودرطولكرهيكرابرسطحنوسان

گرددكهبازميجريانيبهطوسي،جفتازنظرتاريخي

ازالگوهاياسالمي،وباانتقاداخترشناسانازسدهپنجم

هيثمبنحسنابوعلي.آغازگشتبطلميوسايسياره

علي،الشكوكخويشدراثرمهم(2.6ـ22.)

وچنينپرداختبطلميوسنقدالگوهاي،بهبطلميوس

ايجادنامنظميالگوهاحركتهاياينكردكهاستدالل

ــمرسومآسمانيطبيعياتدرچارچوبكنندكهمي

توسطآسمانيهرجسم،حركتآنبراساسكه

يكنواختحركتِدورانيدارايشكلكروياجسام

نظيرچنين.رندنداپذيردجاييمي،صورت(افالك)

.،نيزيافت(سيناشاگردابن)وابوعُبيدجوزجانيبيرونيابوريحان،چونهيثمابندرآثارمعاصرانتوانرامياستداللي

بهآناِشكالشششناختند،كهميگانهشانزدهاِشكاالتهاراباعنواننظميبي،اينمتأخرتراسالميدردوران

حركترابهتدويرخويشفلككه)حاملفلكبراثرحركتشدكهميمربوطوسياراتماهنامنظمهايتحرك

هاايندرموردسياره)قرارداشتازمركزآنخارجشدكهايجادمينقاطي،حوليكنواختباسرعت(آورددرمي

ايجادتغييراتآنهارابرايبطلميوسشدكهميمربوطسازوكارهاييبهاِشكال؛نُه(ناميدندالمسيرميرامعدّلنقاط

نيزبهاشكالبود؛وآخرينكاربردهبه(البروجدايرهدرباالوپايينسياراتحركتيعني)سياراتدرحركتعرضي

نقطهنامبهايقرارگيرد،برنقطهحاملبرمركزفلكآنكهجاي،بهامتدادآنشدكهميمربوطتدويرماهقطرفلك

ها،سيارهدرموردعرضبطلميوسهاينظريهاشكاالترفع،برايهيثمازابنحليراهطوسي.گرفتقرارميمحاذات

صورتي،بهتدويراستفلكديگربهمركزهمدوفلكبرافزودنمبتنيدراصلهيثمابنحلراه.استكردهمعرفي

دواير»كنندتابتوانندگردشمخالفباشندودرجهتهايداشتهمتفاوتيمحورهايشدهافزودههايفلككه

تعبيريابهسيارهعرضپديدآوردنآنهادرمجسطيازطرحهدفكهوجودآورند؛دوايريرابهبطلميوس«كوچك

دوكرهدرآن،كهسازوكاريازچنيناستفاده.استدايرةالبروجوجنوبدرشمالسيارهموقعيتيگر،تعييند

اهلائودوكسوسكهاستسازوكاريبهكنند،بسيارشبيهميدورانمختلفدرجهتهايبرهممماس(فلك)

جفتالخطمنحنيطرحطوسيالهيئةعلمدرالتذكرةفي.استكاربردهازميالدبهپيشدرسدهچهارمكنيدوس

معينيهمشكالت؛اما،درحلكرده،معرفيهيثمابنازمدلاييافتهتغييرشكلصورتعنوانرا،بهخويشهايدايره

  .استنمودهصرفاًعرضهشرحيهيچگونهرابدون،آن



درطرح.پردازيم،مياستآمدهدرتذكرهكه،چنانطوسيجفتمختلفدوطرحبهاينك. طوسی  جفتسازوکار 

دوران  (a)ثابتيايزاويهباسرعت  ABGبااستوايايدهدكرهميرانمايشنقطهيكخطينوسان،كهاول

قرار  Gدرنقطهبرآنومماسكرهاول،دروناست  ABGنصفقطرآن،كه  GEDكرهديگربااستواي.كندمي

ثابتطوسي.كندميگردش ( a2يعني)آنخالفودرجهتدوبرابركرهاولايزاويهباسرعتكرهدوم.دارد

ورفتترحركتكرهبزرگتوايقطراسدرطولخطيصورتبه، GEDبرروينقطهمفروضيككهكرده

 .خواهدداشتبرگشتي

 

اي،كره  HTبامحوربزرگايكره:مركزداريمكرههم،سهآنالخطمنحنيياشكلطوسيبعديجفتدرطرح

جايكرهكوچكدرونكه  ABتدويربامحورفلكدارد،ويكترجايكرهبزرگدرونكه  EZبامحوركوچك

 محورتدويرحولوفلككرهكوچكدرنتيجهآنچرخد،كهمي  (θ)ثابتايزاويهترباسرعتكرهبزرگ.دارد

HT مخالفتردرجهتكرهبزرگايزاويهدوبرابرسرعتباسرعتيضمناًكرهكوچك.درخواهندآمدچرخشبه

بر  Gو  Aبيننوسانتدويررابهفلكبررويايها،نقطهحركتتركيب،اينازنظرطوسي.چرخدمي (- θ2)آن

تيزونوك،،كشيدهباريكصورتبه8شكلبهمسيريرويعمالًنوسان.داردوامي  AGعظيمهدايرهكمانروي

طوسياخالفبودكهچيزي،واينبسيارناچيزاستدايرهعظيمهازيكوكمانيآنبينخواهدبود،امااختالف

هادرمدلهايعرضِسيارهبهمشكالتِمربوطحلبرايالخطمنحنيازطرحازاستفادهگذشته.بردندپيبدان

واعتدالينتقديمالگوبراياينكهاستپيشنهادكردههمچنين،طوسيماهنقطهمحاذاتونيزمشكلبطلميوس

.كاررودشود،نيزبهتهنگريسواقعيهاييپديدهعنوانآنهابهبهكه،درصورتيدايرهالبروجميلايدورهتغييرات
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