اســـــطرالب
ابزار اخترشناسـی
سیدحجتالحق حسینی
تاریخچه

چکیده
تاریخن�گاران دانش در پهنة ابزارشناس�ی دس�تگاههای
ستارهشناس�ی ب�اور دارند ک�ه اس�طرالب ،کهنتری�ن ابزار
علمی در اخترشناس�ی و فناوریهای زندگی انسان است .در
این نوش�تار واژهشناس�ی ،تاریخچه ،گونهشناس�ی ،ساختار،
سازندگان و کاربردهای اسطرالب از دیدگاههای علمی و تاریخ
علم اخترشناسی بر پایه آگاهیهای ایرانی بررسی میشود.
کلیدواژهها :اسطرالب ،اخترشناسی ،کاربردهای اسطرالب
واژهشناسی
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«اسطرالب» واژهای یونانی است که از دو بخش «آسطرو»
به معنای س��تاره و دیگری «الب» ب��ه معنای ترازو و اندازهگیر
س��اخته شده است .در تاریخ علم اخترشناسی آن را دستگاهی
دانس��تهاند که با آن میتوان جایگاه ستارگان را در هر زمان از
روزهای سال دید و حرکت آنها را بررسی کرد .برخی دانشوران
فارسی زبان ،آن را «ستارهیاب» گفتهاند .در زبان و ادب فارسی،
نامهای دیگری برای اس��طرالب آمده است« .جامجم» و «جام
جهاننم��ا» که به پیش��ینة تاریخی نیز وابس��تگی دارند ،از آن
شمارند .جمشید جم را ،که از نخستین پادشاهان ایرانی است،
پایهگذار جشنهای نوروزی و دارندة جام جهانبین میشناسیم.
در زبان علمی امروز ،آن را «»Star finder and identifier
به معنای هماهنگکننده و ستارهیاب میخوانند .در زبان تازی
«وضع الکره» گفته میشود.

س��اخت اس��طرالب را به بطلمیوس ،ستارهش��ناس نامدار
س��دههایی پیش از میالد مس��یح نس��بت می  دهن��د .گفتهاند
ابرخ��س یونانی (هیپارخوس) ،که در س��دة دوم پیش از میالد
مس��یح میزیسته و رصدهای آسمانی داشته است ،در این ابزار
دگرگونیهایی بهوجود آورده اس��ت .ای��ن نوآوریها به افزایش
کارایی دستگاه اسطرالب انجامیده است .در سرزمین دانشپرور
و دانش��مند خیز بینالنهرین ،اس��طرالب کاربرد اخترشناسی
پیش��رفتهای داشته است .در سالهای پایانی سده پنجم میالد
مس��یح ،فناوری ساخت و کاربرد اس��طرالب در بیزانس به اوج
خود رسیده و پس از توقف کوتاهی تا سدههای میانی پیوستگی
داش��ته اس��ت .از آن زمان تنها یک اس��طرالب در دست است
که نوش��تههای روی آن به زبان یونانی اس��ت .آنچه روش��ن
اس��ت این است که اسطرالب ،کهن ترین ابزار علمی جهان در
ستارهشناسی و فناوری زندگی انسان شناخته شده است.
در س��دة دوم قم��ری و در روزگار فرمانروای��ی اس�لامی،
اخترشناسان ایرانی و مس��لمان با این ابزار ستارهشناسی آشنا
شدند .استفادههای بسیاری از آن کردند و در بالندگی ،کاربرد،
و ساخت آن کوشش بسیار کردند .نخستین کسی که در روزگار
اس�لامی اسطرالب ساخت و آن را بهکار برد ،ابراهیم بن حبیب
فزاری بود .این گزارش تاریخی به نوش��ته عبدالرحمان صوفی
رازی در «صور الکواکب» آمده است .کهنترین نوشتار به زبان
فارس��ی ،درباره اس��طرالب «روضه المنجمین» از ش��همردان
فرزن��د ابی الخیر رازی به تاریخ ن��گارش  ۴۶۶قمری به یادگار
مانده اس��ت .همچنین آمده اس��ت که قدیمیترین نوشتار در

گونههای ارزش��مند اس��طرالب ،مس��طح ،خطی و کروی
شناخته شدهاند.
الف) اسطرالب مسطح :نخس��تین کسی که اسطرالب
حران زندگی
مسطح را س��اخت ،ابیون بطریق بود که در شهر ّ
میکرد .اس��طرالب مسطح ،دارای دو رویه فلزی است که قطر
آنه��ا نزدیک  ۱۰تا  ۲۵س��انتیمتر اس��ت .یک��ی از این دو
رویه ،که صحیفه نامیده میش��ود ،نش��انگر زمین اس��ت و
روی آن خطهایی کش��یده شدهاند که طول و عرض
جغرافیای��ي ،افق مش��اهدهگر و زاویه جرمهای
آس��مانی را در ب��االی خ��ط افق نش��ان
میدهند .هر صحیف��ه را برای عرض
جغرافیایی ویژهای س��اختهاند .هم
از ای��نرو ،صحیفههای گوناگونی
آماده و فراهم آورده میشد تا در
عرضه��ای جغرافیایی گوناگون
بهکار برده ش��وند .رویة دیگری
که نگاره ویژهای نیز دارد ،شبکه
یا عنکبوتیه نامیده میشود و روی
صحیفه قرار میگیرد .ش��بکه نش��ان

ساخــــــت و پرداخت
اسطرالبها

ب��ه گمان��ی درس��ت ،کهنتری��ن
ب بهجا مانده از تاریخ  ۳۷۴قمری،
اسطرال 
شمارة،2زمستان
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جهان اس�لام در اینباره کتاب «الجامع فی االس��طرالب علما
و عمال» ،خوانده ش��ده به نام جابربن حیان اس��ت .ابن مشاط
سرقسطی (س��ده پنجم قمری) این نوشتار را در قاهره دیده و
آن را بیهمانند یافته است .دانشمندان اخترشناس در سدههای
طالیی (سوم تا نهم قمری) ش��کوفایی دانشها در فرمانروایی
اس�لامی ،به پیش��رفتهای بس��یاری بهویژه در ستارهشناسی
رسیدند .آنها هزاران اسطرالب در ایران و جهان اسالم ساختند
و صدها نوشته به زبان فارسی و عربی پرداختند .آیین اسالمی،
ب��ه انگیزة انجام بهنگام فرایض دینی زمینهس��از رش��د دانش
ستارهشناس��ی کاربردی شد .در س��دة هفتم قمری در سراسر
جهان اسالم ،از هندوستان تا اسپانیا ،اسطرالب را میشناختند
و آن را بهکار میبردند .هنروران بسیاری در پهنه ایران و اسالم،
اسطرالبهای کارآمد و زیبایی ساختند .از این قلمرو گسترده،
اس��طرالب به شهرهای ونیز و سیسیل برده شد و اکنون برخی
موزههای غرب (اس��پانیا ،انگلس��تان ،ایتالیا) ،میزبان ناخواندة
این ابزارهای هنرمندانه و دانش��ورانه ستارهشناس��ی هستند.
ارزش ویژة این ابزار در تاریخ اخترشناس��ی از دو دیدگاه ،بسیار
سودمند است :از یکس��و اسطرالب ،نخستین ابزاری است که
به غرب رس��یده و از س��ویی دیگر ،تنها دس��تگاهی اس��ت که
دانشمندان ستارهشناس ایرانی و اسالمی ،بیشترین نوشتهها را
دربارهاش نوشتهاند ،دگرگونیهایی در آن انجام دادهاند و برای
کاربرد بهتر و هماهنگ با نیازهایشان ،آن را بهبود بخشیدهاند.

دهندة نگاره س��ادهای از آسمان است و روی آن جای ستارگان
نورانی با ش��اخصهایی منحنیوار نشان داده شده است .از این
گذشته ،روی شبکه دایرهالبروج ،یعنی گذرگاه ساالنه و آشکار
خورشید در آسمان نسبت به ستارگان و منطقه البروج نیز نشان
داده میش��ود .منطقه البروج ،نگارهای دایرهای از آسمان است
که دارای دوازده صورت آسمانی است .هر کدام از آنها را یک
برج مینامند .این چنین بهنظر میرسد که خورشید در زمان
یک س��ال این دایره را میپیماید .اسطرالبهای مسطح ،خود
ب آسی (برگ مورد)،
بیش از بیس��ت گونه خرد دارند :اسطرال 
طبلی /مطبل ،س��رطانی /مسرطن (خرچنگ) ،مبطخ (خربزه)،
حلزونی ،ثوری (سر گاوی) ،جاموسی (سر گاومیش) ،شقایقی،
سفرجلی (گالبی) ،زورقی و صلیبی .این نامگذاریها ،در  ۹مورد
نخست به نگارة منطقه البروج در رویة عنکبوتیه بستگی دارد.
اسطرالب زورقی ،نوآوری ابو سعید سجزی (سده چهارم مهی)
است .گفتنی است اسطرالب مس��طح ،همگانیترین گونة این
ابزار ستارهشناسی است.
ب) اسطرالب خطی :گونة خرد سادهتری از ابزار مسطح
اس��ت .شرفالدین مظفر طوسی (سده ششم مهی) ،اسطرالبی
به شکل خطکش ساخت که چون کار چندانی از آن برنمیآمد،
همهگیر نشد.
پ) اس�طرالب کروی :اس��طرالب از آغاز به ش��کل کره
ساخته میشد .در جهان اسالم نیز افزون بر شناخت اسطرالب
مسطح ،نسبت به اس��طرالب کروی توجه بیشتری نشان داده
ش��د .از جابربن سنان (سدة س��وم قمری) به عنوان نخستین
سازندة اسطرالب کروی در جهان اسالمی یاد میشود .فضل بن
حاتم نیریزی (سدة سوم قمری) نوشتاری در برتری اسطرالب
کروی بر گونة مسطح نوشت .برای ساخت و پرداخت اسطرالب
کروی ،آش��نایی با چگونگی نگاره کشیدن فضای سه بعدی بر
رویة مسطح بایسته بود .آسانی جابهجایی گونة مسطح بهزودی
برتریه��ای گون��ة کروی را در س��ایه نهاد و خ��ود همه جا
پاگیر ش��د .اسطرالب کروی در س��دة نهم قمری بهدست
مسلمانان س��اخته شد .از اینگونه ابزار تنها یک نمونه
بهجای مانده است که در موزه تاریخ علم آکسفورد
انگلستان نگهداری میشود.
جن��س اس��طرالبها در زمانه��ای
پیشین از س��فال و چوب بوده و سپس
نمونههایی فلزی از جنس برنج ساخته
شده است.

در جهان اسالم
نیز بر شناخت
اسطرالب مسطح،
نسخت به
اسطرالب کروی
توجه بیشتری
نشان داده شد.
از جابربن سنان
(سدة سوم
قمری) به عنوان
نخستین سازندة
اسطرالب کروی
در جهان اسالمی
یاد میشود
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دست ساختة دو برادر به نامهای احمد و محمد فرزندان ابراهیم
در اصفهان است که توانایی بسیار باالی آنان را نشان میدهد .این
اسطرالب بیمانند اکنون در موزة اشمولین آکسفورد نگهداری
میش��ود .بر پایة گزارش تاریخنگاران علم در پهنة ابزارشناسی
دستگاههای ستارهشناس��ی ،از  ۱۶۵اسطرالب کهن و بازماندة
مش��رقزمین ،که بهدرستی بررسی ش��دهاند ۶۵ ،نمونه ساخت
ایرانیان ۴۲ ،نمونه از هنروران اسپانیا و شمال آفریقا :۲۷ ،نمونة
دستساز مسلمانان هند ۲۱ ،ابزار ساخت اعراب (عراق ،مصر و
سوریه) ۸ ،نمونه س��اخت هندوان و  ۲ابزار دستساز کلیمیان
دیده ش��ده است .در این فهرست ،ایرانیان بر فراز گزارش جای
گرفتهاند .اسطرالبهای ایرانی ،کارآمدی ابزاری و زیبایی هنری
را با هم دارند .تاز ه ترین و بزرگترین اس��طرالب شناسنامهدار
تاریخی ،س��اختة زنده یاد دکتر ابوالفضل نبئی ،اس��تاد تاریخ،
پژوهشگر گاهشماری و تاریخ علم اخترشناسی دانشکدة ادبیات
و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ،در بخش ستارهشناسی
موزة آستان قدس رضوی نگهداری میشود.

ساختار اسطرالب

اسطرالب مسطح ،همگانیترین گونة این ابزار ستارهشناسی
است .شناخت ساختار اسطراب بر پایة گونة مسطح استوار است.
ام :رویهها قطعههای دیگر اس��طرالب یا درون
ال�ف) رویة ّ
آن جای میگیرند یا به ش��یوهای روی آن س��وار میشوند .این
رویه قطر و پهنای بزرگتری دارد .در بخش رویی آن ،حاشیه یا
دیوارهای به پهنای یک سانتیمتر و به بلندی سه یا چهار میلیمتر
ساخته شده است .این حاشیه را «حجره» میگویند؛ هرچند که
بیشتر زمانها «ا ّم» و حجره را یکی گرفتهاند .در میانه ا ّم سوراخی
دیده میشود .از این سوراخ با گذراندن «قطب » برای سوار کردن
دیگر قطعههای اسطرالب استفاده میش��ود .ا ّم ،دربردارندة پنج
زیربخش است )۱ .حلقه :از جنس اسطرالب ،یعنی برنج محکمی
اس��ت که آن را از س��وراخ «عروه» میگذارنند و این حلقه ،عروه
را به «عالقه» پیوند میدهد )۲ .عروه :به فارس��ی دس��تگیره یا
دستاویز گفته میش��ود و آن ،زایدهای است که به بخش پایانی
«کرسی» وابسته شده است .کار عروه آزاد نگهداشتن اسطرالب
اس��ت )۳ .کرس��ی :بخش باالیی روی ة ا ّم را کسی میگویند .این
بخش دارای زیباییهای ویژه و کندهکاریهای هنرمندانه است.
بیشتر بر روی آن ،س��خن خداوندگاری ،گفتار پیامآور ارجمند،
فرمودة پیش��وایان آیین یا نام سفارشدهنده وسازندة ابزار نقش
بسته اس��ت )۴ .حجره یا ا ّم  )۵عالقه :دستگیرة اسطرالب برای
بهدست گرفتن آن است )۶ .قطب.
ب) ش�بکه یا عنکبوتیه :رویهای است مشبک که دایرة
منطقئ البروج و ستارگان شناخته شده بر روی آن نگاره شدهاند
و به نگارههای برگ و شاخ و بوته و منقار زیور شده است .هر یک
از آنها نش��اندهندة جایگاه یکی از ستارگان در نیمکرة شمالی

یا جنوبی اس��ت .به بخش پایانی نوک «ش��ظیه» گفته میشود.
در نقطهای از حاش��یة دایرئالبروج ،یعنی س��رآغاز برج جدی،
برآمدگی کوچکی اس��ت که آن را «مری» میخوانند .برآمدگی
دیگ��ری به ن��ام «مدیر» یا «محرک» در زیر آن دیده میش��ود.
 )۱مری :برآمدگی کوچکی بر حاش��یة دایره البروج است که در
میانة آغاز برج «قوس» و پایان برج «جدی» بر رویة شبکه دیده
میش��ود )۲ .مدیر یا محرک:برآمدگی کوچکی بر روی ش��بکه
است که با آن ،شبکه را درون ا ّم به حرکت درمیآورند.
پ) عض�اده :مانن��د خطکش��ی اس��ت ک��ه در میانة آن
س��وراخی دیده میش��ود و از این رویة ا ّم از پشت به آن بسته
میش��ود .بر روی آن نیز در هر سو یک برآمدگی به نام «لبنه»
دیده میشود .نام دیگر لبنه« ،هدفه» است .روزنة لبنه را «مری
عضاده» یا «ثقبه» نیز گفتهاند.
ت) قطب :نامهای دیگر آن «وتد» و «محور» است .همانند
میخی است که یک سر آن پهن و در سر دیگرش روزنهای است
که اس��بک یا «فرس» از آن گذر داده میشود و آنها را به هم
میپیوندد و چون در مرکز اسطرالب و در نقطه قطب زمین قرار
گرفته ،به «قطب» شناخته شده است.
ث) فرس :قطعة کوچکی همانند س��ر اس��ب اس��ت و در
بخ��ش پایانی آن میلة کوچکتری اس��ت ک��ه در روزنة قطب
جای میگیرد و از آن برای باز و بس��ته کردن دیگر قطعههای
اسطرالب استفاده میشود.
ج) صفح�ه :صفحهه��ا یا رویهه��ا از برگههایی برنجی به
قطر حجره ساخته میشوند و هر دو روی آنها ،خطهای خاور
و باختر ،میانة آس��مان ،نیم روزان (نصفالنهار) ،س��ر سو ،سر
خرچنگ ،س��ر بزغاله و ...با توانایی ویژهای و هماهنگ با اندازة
اسطرالب ،بر پایة عرض جغرافیایی نقش میشوند.

کاربردهای اسطرالب

اس��طرالب ،ابزاری ب��رای اندازهگیریه��ا و کاربردهای زیر
است.
ی�ک) اخترشناس�انه :مانند س��نجش ارتف��اع آفتاب یا
هر س��تارة نورانی دیگر از س��طح افق ،دریافت سوی و گرایش
خورش��ید ،دانس��تن زمان در طول روز و شب ،آگاهی از هنگام
طلوع و غروب آفتاب ،شناس��ایی س��وی نماز گزاردن ،دانستن
جایگاه س��تارگان ،ماه و سیارهها ،گاهنامه نگاری و آگاهی به نو
شدن سال دانستن زمان و جای مهگرفت و خور گرفت.
دو) اخترگویی و ستارهبینی :که بسیار شناخته شدهتر
از کاربردهای دیگر آن در نزد مردم است.
س�ه) فناورانه :مانن��د آبادانیها و س��ازندگیهایی چون
آبیاری و کاریزس��ازی ،کش��اورزی ،راهسازی ،س��اختمانهای
زیس��تگاهی و یادمانهای س��ازهای بلند ،رزمایش و پیکارهای
گوناگون در جنگاوریها و ...بهکار میرفته است.

