
سراي اميد

غیاث الدین جمشید را می توان یکی از درخشان ترین چهره های علمی 
ایران در قرن نهم هجری قمری )قرن پانزدهم میالدی (  دانست. مردی 
کاماًل آشنا به علوم، از پزشکی و ریاضی و هندسه تا نجوم و رصد ستارگان. 
از دوران زندگی و به ویژه تاریخ تولد او اطالع دقیقی در دست نیست، 
اما به احتمال بسیار حدود ســال 79۰ هجری قمری در کاشان به دنیا 
آمده است. دوران زندگی او، هر چند هم زمان با »حکومت تیموریان« بود، 
اما خوشبختانه در زمان یکی از اندیشمندترین آنان، یعنی الغ بيگ، پسر 
شاهرخ و گوهرشادخاتون و برادر بايسنقرميرزا می زیست. الغ بیگ 
به شــدت پشــتیبان و طرف دار علم و هنر بود و خود با عالقة بسیار به 
نجوم می پرداخت. در ســال 8۲4 هجــری قمری بود که تصمیم گرفت 
رصدخانه ای در »سمرقند« بسازد تا ادامه دهندة کار رصدخانة مراغه باشد. 
برای طراحی و ساخت این رصدخانه بود که الغ بیک از وجود غیاث الدین 
جمشید کاشانی و دیگر دانشمندان آن زمان، نظیر قاضی زاده رومی، 

عالءالدين قوشچی و معين الدين کاشی استفاده کرد. 
قاضی زاده رومی که خود از دانشــمندان معروف ریاضیات و نجوم در 
آســیای صغیر )ترکیة امروزی( بود، برای دیدار با میرزا الغ بیگ تیموری 
عازم سمرقند بود که در میانة راه به کاشان رسید. روزی در بازار می گشت 
که مردی کوتاه قد را دید که مقداری کتاب و ُکره و اسطرالب و ابزارهای 
دیگر نجومی می فروشد. چون فکر کرد که این مرد باید خود ستاره شناس 

باشد، نزد او رفت و گفت: »می خواهم بخرم.«

پرسید: »چه می خواهی بخری؟«
قاضی زاده گفت: »خریدار اسطرالب هستم.«

دوباره پرسید: »چگونه اسطرالبی به کار تو می آید؟«
قاضی زاده از یک نوع اسطرالب نام  برد. مرد گفت: »من این اسطرالب 
را به کسی می فروشم که با آن بتواند َجیب یك درجه را به دست آورد و 

به مشکالت من در علم نجوم و ریاضی پاسخ گوید.«
قاضــی زاده از انجام این کار درمانده شــد و خود ســؤال هایی دربارة 
مشکالت نجوم پرسید که جواب یکایک آن ها را صحیح دریافت. از هوش 
و معلومات مرد در شگفت شــد و نامش را پرسید و دانست غیاث الدین 

جمشید است. میان آنان دوستی اتفاق افتاد. 
پس چون قاضی زاده به ســمرقند رسید، دانست که الغ بیگ در صدد 
ساخت رصدخانه است. به او گفت: »برای انجام این کار تنها کسی را که 
شایسته می دانم یک مرد كوتاه قد است که از زمین تا آسمان را وجب به 

وجب خوب می داند.«
الغ بیگ که از حال غیاث الدین آگاه شــد، کســی را  فرستاد تا او را از 

کاشان به سمرقند آورد و کار رصدخانه را به او واگذاشت. 
ساخت رصدخانة عظیم ســمرقند، بنا به نوشتة محققان، باید چهار 
سال پس از ساخت مدرسة سمرقند، یعنی در سال 8۲4 هجری قمری 
آغاز شده باشد. نتیجه رصدخانه ای بود که باید آن را یکی از مجهزترین و 

بزرگ ترین رصدخانه ها در جهان اسالم دانست. 

تکیة دانش نجوم
شهرت غیاث الدین تنها در همکاری او برای ساخت رصدخانه نبود. او پیش از ورودش به سمرقند، جدولی برای محاسبات نجومی که زیج نامیده 
می شــود، به نام »زیج خاقانی« تهیه کرده بود که از ســایر جدول هاي نجومی دقیق تر و کامل تر بود. کاشــانی، آن طور که خودش در مقدمة کتاب 
»مفتاح الحساب« می گوید، در انجام این زیج روش جدیدی برای حل مسئلة تقسیم زاویه به سه بخش برابر کشف کرده است.همچنین، بنا بر آنچه در 
کتاب »رساله المحیطیه« آورده، او پیش از عزیمتش به سمرقند، با دقتی بسیار توانسته است نسبت محیط دایره را براساس قطر آن محاسبه کند. از 
دیگر اقدامات او پیش از عزیمتش به سمرقند، ساخت و اختراع برخی ابزار نجومی مانند »طبق المناطق« است که از این وسیله می توان برای تعیین 
طول و عرض ستارگان و فاصلة آن ها از زمین و همچنین گرفتگی ماه و خورشید و هر آنچه به این موضوع مربوط است، استفاده کرد.  تحقیقات او در 
زمینة تعیین فاصله و اندازة ستارگان و سیارات نیز از دیگر کارهای او پیش از ساخت رصدخانة سمرقند است که در رسالة »سلم السماء« از آن یاد 
می کند. بی تردید، انتخاب کاشانی توسط الغ بیک، تنها به دلیل سفارش قاضی زاده رومی نبوده و کاشانی در آن زمان از جمله  بزرگان دانش نجوم به 
شمار می آمده است و او را »تکیة دانش نجوم«می دانند. او در کتاب مفتاح الحساب، ریاضیات را به عنوان علم یافتن مجهوالت عددی براساس حدسیات 

تعریف می کند؛ تعریفی که بسیار بعدتر توسط اروپاییان مورد قبول قرار گرفت. وی در این کتاب ابداعات بسیاری انجام داده است که بی رقیب اند.
در پایان کتاب مفتاح الحســاب که در کتابخانة مرکزی دانشــگاه تهران موجود است، دربارة درگذشــت او آمده است: »وفات موالنای اعظم موالنا 
غیاث الدین در اول روز چهارشنبه نوزدهم شهر رمضان المبارک سنة 83۲ هجری، خارج بلدة سمرقند به موضع رصد.« به این ترتیب او باید 9 سال پس 
از آغاز ساخت رصدخانه در همان محل رصدخانه وفات یافته باشد. اما به نظر می آید درگذشت او به سادگی همین نوشته ها نبوده است و معماهای 
بسیاری درخصوص چگونگی مرگ او وجود دارد؛ ابهاماتی که امکان کشته شدن او را تقویت می کنند. حسادت اطرافیان الغ بیک، بی پروایی و صراحت 
لهجة او هنگام ســخن گفتن با الغ بیک، بی توجهی او به رعایت آداب درباری، و حتی حســادت خود الغ بیک به دانش غیاث الدین، دالیلی هستند که 

می توان به عنوان انگیزه ای برای قتل او بیان داشت. 
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چند اصطالح:
َجيب: )اصطالح هندســه و نجوم( 
جیب نیمی از وتر ضعف قوس اســت 
و جیب ربع دایــره را »جیب اعظم« 
نامنــد. زیرا برابر با نصــف قطر دایره 
اســت و چون به اعتبار مناطق افالک 
در نظر گیریم، مقــدار آن 6۰ درجه 

خواهد بود.
ُســدس: ابــزاری اســت بــرای 
اندازه گیری ارتفاع اجرام آســمانی و 
به ویژه خورشید، هنگامی که خورشید 
از نصف النهار محل ناظر عبور می کند. 
ُســدس 1/6كمان دایره اســت که از 
جنس ســنگ یا فلز ساخته می شد و 

از جمله ابزار خاص رصدخانه ها بود.
زيج: مجموعه جدول هایی هستند 
برای محاســبات نجومی، احکام  که 
نجومی، گاه شماری، تهیة جدول های 
جدول هــای  فلکــی،  صورت هــای 
جغرافیایی، فهرســت طلوع و غروب 
ســتارگان و مختصات جغرافیایی و 

غیره مورد استفاده قرار می گیرند.

مهم ترين مطالب دربارة غياث الدين جمشيد کاشانی
غیاث الدین جمشید کاشانی را در عربی و به تقلید از آنان در متون خارجی، به نام »الکاشی« می شناسند.

خواند میر، نویسندة کتاب »حبیب السیر«، کاشانی را بطلمیوس ثانی نامیده است. 
در بخشی از زیج خاقانی، غیاث الدین جمشید به شرح کامل رصد سه گرفت(خورشید و ماه گرفتگی) 

در کاشان پرداخته است. این گرفت ها در سال های 809، 810 و 811 قمری روی داده اند. 
از جمله اقدامات مهم کاشانی، یافتن کسرهای اعشاری است که بسیار بعد از او، دانشمندان اروپایی 

بار دیگر آن ها را یافتند. 
غیاث الدین جمشید در کتاب »نزهئالحدائق«، دو قرن پیش از ستاره شناس آلمانی کپلر، مدار ماه و 

سیارة ُعطارد را بیضی دانسته و شرح داده است.
کاشانی ابزار نجومی دیگری نیز به نام »لوح اتصاالت« برای محاسبة مقارنه ها، یعنی زمانی که دو یا 

چند سیاره یا ستاره در نزدیک هم قرار می گیرند، اختراع کرده است. 
بسیاری معتقدند، غیاث الدین جمشید دارای اخالقی بسیار تند و بی پروا بود؛ عاملی که شاید موجب 

مرگش شده باشد.
کتاب مفتاح الحساب او یک دانشنامة ریاضیات و یک کتاب کامل تدریس ریاضیات است که می تواند 

نیازهای عملی حساب داران، معماران، و حقوق دانان را پاسخ دهد. 
کاشانی در یکی از نامه های خود می نویسد به دستور الغ بیگ محرابی ساخته است که همواره در 
تابســتان و زمستان، تنها هنگام نماز، آفتاب از ســوراخی که در آن ایجاد شده است به درون 

می تابد و خبر از زمان نماز می دهد. 

زيج خاقانی

مهم ترین اثر کاشــانی به زبان فارسی که در ســال 816 هجری قمری کامل شده و شامل 

مطالبی دربارة تقویم، نجوم و احکام نجومی در شش مقاله است. این جدول نجومی در اصل به 

منظور تصحیح جدول نجومی یا زیج ایلخانی، نوشتة خواجه نصيرالدين طوسی، نوشته شده 

است. جالب اینجاست که کاشانی در هر بخش، معنای اصطالحات علمی را مانند یک واژه نمای 

امروزی توضیح داده است. 

مفتاح الحساب 

از آثار مهم کاشــانی به زبان عربی 

است که در ســال 83۰ هجری قمری 

نوشــتن آن پایان یافت و در سمرقند 

به الغ بیگ اهدا شد. این کتاب در زمرة 

کتاب های ریاضیات است. 

رسالةمختصر در علم هيئت
اثری به زبان فارسی دربارة مسیرهای 
ماه، خورشــید، ستارگان و ســیارات و 
چگونگــی حرکت آن هــا. در این کتاب 
همچنین دربارة تعریف دایره های عظیمه، 
قوس های مهم، آشنایی با خط نصف النهار 

و جهت قبله صحبت شده است.
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زیج الغ بیگ

رسالة شرح آالت رصد

رساله ای است به فارسی که هشت ابزار نجومی مهم در آن معرفی شده اند. 

»نزهئ الحدائق« کتابی است به زبان عربی که در آن وسیله ای نجومی که اختراع خود کاشانی است، معرفی شده است. آن گونه که خود 

کاشانی نوشته، با این دستگاه می توان محل دقیق ماه و خورشید و پنج سیاره و فاصلة آن ها از زمین را نشان داد و زمان ماه گرفتگی و 

خورشیدگرفتگی را پیش بینی کرد. او همچنین در این کتاب یادآور می شود که این دستگاه را به نام خودش »جام جمشید« نامیده است.

»زیج تسهیالت« یا همان جدول نجومی که کاشانی از آن در مقدمة کتاب مفتاح الحساب نام می برد، اما اصل آن امروز وجود ندارد. 

دکتر محيط طباطبايی معتقد بود: »شاید نسخة خطی شمارة 1۰۲ در کتابخانه آستان قدس همین زیج باشد.«

رصدخانة سمرقند
بر اســاس کشفیات سال 19۰8 و همچنین دیگر تحقیقات در محل رصدخانه و پس از تهیة 
نقشه از طرح آن، مشخص شد که رصدخانة سمرقند ساختمانی دایره شکل، در دو طبقه به قطر 
48 متر بوده است که چهار گوشة آن دقیقًا با چهار جهت اصلی جغرافیایی براساس نصف النهار 
سمرقند تطبیق می کرد. تاالرها در طبقة هم کف و ابزار اندازه گیری ارتفاع ستارگان که به خصوص 
برای خورشــید و ماه استفاده می شود و ُسدس نامیده می شــود، در جهت شمال ـ جنوب قرار 
داشــت. نیمی از ساختار کمانی شکل این ُســدس در حفره ای در زیرزمین و نیمة دیگر آن روی 
زمین و رو به جنوب قرار داشــته اســت. این سدس سنگی دارای شعاعی نزدیک به 4۰ متر بود 
و شباهت بســیار به سدس فخری در رصدخانة ری داشــت. رصدخانة سمرقند را باید آخرین 

رصدخانة مهم دورة اسالمی دانست که در قلمروی ایران بزرگ ساخته شده بود.
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