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 سپاسگزاری 

دارم که از تمامی معلمین و اساتید محترمی که در طول این سالیان دراز در خود الزم میدر این جا بر 

ناب جاستاد دانشمند و فرزانه طرح این پژوهش به پیشنهاد آموزی کردم صمیمانه تشکر کنم. محضرشان علم

رساله را بر عهده  یزحمت راهنمایو از سر لطف های فراوان دکتر غالمحسین رحیمی که با وجود مشغله

 زادهانیرب محمد رحیمسید جناب دکتر حنیف قلندری، جناب دکتر و همکاری با کمک  شد و تدویناند داشته

نهایی رسید. از همگی ایشان کمال  نظر و به تصویبمورد تجدید جناب دکتر غالمحسین مقدم حیدریو 

 مدیون جناب دکتر حنیف قلندریدر نگارش این رساله بیشتر از هر شخص دیگری تشکر و قدردانی را دارم. 

مام پذیری ایشان که تمسئولیت هستم. به خاطر وقتی که برای راهنمایی بنده صرف کردند و برای دقت و

چندین بار مطالعه و اصالح کردند و نکات بسیاری را در جهت بهتر مطالبی را که از منابع مختلف نوشتم را 

و ود پیش بر ا فراهم کردند تا رساله در مسیر درستیو امکانی رشدن رساله در کمال متانت گوشزد نمودند 

رساله متقبل شدند. از زحمات فراوان ایشان بسیار سپاسگزارم. از  نقشی فراتر از یک مشاور در تدوین این

ند و با اجناب دکتر محمد سپهری و سرکار خانم دکتر بنفشه افتخاری که داوری این رساله را بر عهده داشته

 ،ی به بهتر شدن این پژوهش کمک کردندهایو با طرح پرسش رساله را مورد مطالعه قرار دادهعالقه و دقت 

از مسئولین و کارکنان کتابخانۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که اسباب  .کنممیمانه تشکر میص

اً در پایان از خانوادۀ خودم و مخصوصاینجانب را به منابع مورد نیاز فراهم نمودند سپاسگزارم. سریع دسترسی 

غ خود دریو بی ههای گستردکه با حمایت سیده خدیجه عبدلی پدر و مادر مهربان و پرتالش و همسر مهربانم

برای بنده فراهم نمودند که در سایۀ آن بتوانم این کار پژوهشی را به سرانجام  را و فضایی بسیار آرام زمینه

 برسانم از صمیم قلب سپاسگزارم. 
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 چکیده             

 یداریپد چگونگی و زمینو مسکون  آباد بخش به هاآن در که است نجومی آثار از بخشی ریاضی جغرافیای

مطالبی از این جنس ابتدا به شکل ملموسی . شودمی پرداخته آن، مختلف جغرافیایی هایعرض در آسمان

 و شودمشاهده می مجسطی کتابمقالۀ دوم  در در آثار هندسۀ کرۀ یونان قابل ردیابی است و بعد از آن

 اسالمی، دورۀ نجومی آثار در. اندشده تدوین کره، هندسۀ پایۀ بر و ریاضی محاسبات قالب در آن مطالب

 تجوجس توانمی «األرضهیۀ»کلی عنوان ذیل را بخش این هیئت، هایکتاب و هازیج به هاآن تقسیم حسب

 ماا اندشده مدون مجسطی مشابه مطالب این هازیج در که است آن در دسته دو این میان عمدۀ تفاوت. کرد

 و هندسی هایبرهان آوردن از و است گرفته خود به توصیفی صورت مطالب این آوردن هیئت هایکتاب در

ه ب ،/یازدهم میالدی و ظهور ابوریحان بیرونیم هـاین علم تا قرن پنج. است شده عاری نمونه مسائل حل

. اما با ورود و توجه وی به این رشته و ارائه شودعلم نجوم و هیئت شناخته میای از عنوان زیر مجموعه

های کلی و تعمیم دهنده، این رشته توانست تا حدود زیادی جایگاه اصلی خود را به عنوان یکی از روش

   ود بگیرد.به خ ا حدود زیادی شکلی منسجم و مستقلت دتاریخ علم تثبیت کند و بتوان مستقل هایرشته

 /جریهگیری جغرافیای ریاضی و تکوین آن در تمدن اسالمی تا قرن پنجم تببین جایگاه و روند شکل     
 به عنوان دانشمندی تاثیرگذار هدف اصلی این پژوهش خواهد بود که در آن ابوریحان بیرونیمیالدی  یازدهم

 قل معرفی نمود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.و قوام دهنده که آن را به عنوان یک رشتۀ تقریباً مست
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 :منابع و رساله اختصارات

 به اعارج یعنی. است شده استفاده تهران فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه فرمت و نامهشیوه از متن داخل ارجاعات در
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 آمده هآی شمارۀ/ سوره شماره/ سوره نام صورت به نیز قرآنی آیات به اشارهبه صورت فارسی ذکر شده است.  ارجاعات درون متنی

: است آمده شده استفاده هاآن از متن در که اختصاراتی ادامه در. است
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 پیشگفتار

کند که دانش را از شبه دانش تشخیص بشر کمک میبه تاریخ علم یکی از علومی است که 
نوپا است که بسیاری از پژوهشگران ای دهد. این رشته در جامعۀ علمی و آکادمیک ایران رشته

های زیر مجموعۀ آن دارند. در اند و یا اطالعات اندکی از آن و حوزهاطالعحتی از وجود آن یا بی
های زیرمجموعۀ تاریخ علم، جغرافیا به رغم سابقۀ کهنی که در میان جوامع گذشته باط با حوزهارت

تر مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است و به نوعی در میان سایر دارد، متأسفانه کم
های نوین در آن به مهجور است و کمبودهای فروانی از لحاظ انجام پژوهش ،علوم این رشته

خورد و این قضیه نسبت به سایر گرایشات دیگر تاریخ علم کامالً مشهود و واضح است. شم میچ
های مختلفی اعم از عمومی، طبیعی، انسانی، ریاضی و ها و زیر مجموعهعلم جغرافیا به رشته

ود ریاضی تقسیم نم توان آن را به دو بخش ریاضی و غیرشود که در واقع میغیره تقسیم می
های فراوانی توسط دانشوران ایرانی و غربی در بخش غیر ریاضی آن صورت گرفته شکه پژوه

 یائلاندازهای طبیعی و مسها بر قسمت توصیفی و وصف مناطق و یا چشماست که تکیۀ عمدۀ آن
باشد. بنده نیز در رسالۀ کارشناسی ارشد خود، تحقیقی در این حوزه و در ارتباط از این دست می

دانان ایرانی در این زمینه و در دو مکتب جغرافیانگاری بغداد و بلخ و با محوریت یبا نقش جغراف
ها انجام دادم. از همان ایام این طرح و جایگاه جغرافی پژوهان ایرانی و تصورات جغرافیایی آن

 بحصیل و پژوهش در مقاطع باالتر نصیشکل گرفت که اگر روزی فرصت ت بنده ایده در ذهن
آن را در حوزۀ جغرافیا و بخش ریاضی آن انجام بدهم؛ چرا که این بخش بیشتر از  نگارنده گردد
های این علم مورد غفلت جدی قرار گرفته است. لذا پس از توفیق پذیرش در مقطع زیر مجموعه

دکتری رشتۀ تاریخ علم دورۀ اسالمی و با توجه به خأل پژوهش در این حوزه و با توجه به 
ین هایی که انجام گرفت اخصص، بر تصمیم خود استوارتر شدم و با مشاورهراهنمایی اساتید مت

عنوان را در این حوزه برگزیدم. بنابراین امیدوارم که این پژوهش، فتح بابی در این زمینه باشد و 
 های دیگری در این زمینه باشیم. در آیندۀ نزدیک شاهد پژوهش

فصل نخست آن تحت عنوان کلیات  ه است.فصل تدوین شد« پنج»مطالب این رساله در      
به کلیات در محتویات آن  چنان که از عنوان آن نیز مشخص است است.  تحقیق مدون شده

طرح پرداخته خواهد شد که مشتمل بر عنوان پژوهش، مسألۀ پژوهش، اهمیت و کارکرد آن، 
 روش پژوهش، اهداف و نوآوری آن خواهد بود.

 «جغرافیای ریاضی»و « جغرافیا»ۀ تعریف دقیق و جامع از علم دوم به دنبال ارائفصل      
که با توجه به منابع و تحقیقات معاصر  است و متقدم در تمدن اسالمی براساس منابع کهن

ا هتعریفی از آن ارائه خواهد شد که مشتمل بر چندین مؤلفۀ اصلی خواهد بود که براساس آن
 علم در تاریخ علم پیگیری خواهد شد. سیر پیدایش و گسترش این

فصل سوم به بررسی وضعیت جغرافیا و ریاضیات در یونان باستان اختصاص دارد که به دنبال      
های اصلی جغرافیای ریاضی در منابع هندسۀ کرۀ و نجوم یونانی خواهد پیگیری مطالب و مؤلفه

ا هها به شکل ملموسی در آنلفهبود که برای نخستین بار مشاهده خواهیم نمود که این مؤ
ها بیان شده است و براساس تعریفی مشخص است و مطالبی از جنس جغرافیای ریاضی در آن

آن در منابع  ها و الگوهای کلیلفهی و در فصل دوم ارائه شده است مؤکه از جغرافیای ریاض
 ای قابل پیگیری است.نجومی یونان به شکل پراکنده
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بررسی جغرافیای ریاضی در تمدن اسالمی تا زمان ظهور بیرونی و ورود  به فصل چهارم     
های اصلی این رشته به کتب وی اختصاص دارد که در آن ابتدا به بررسی علل مسائل و مؤلفه

گسترش جغرافیا در معنای کلی آن در تمدن اسالمی پرداخته خواهد شد و در ادامه به دنبال 
های اصلی آن در خالل کتب علم هیئت و نجوم دورۀ مؤلفهپیگیری رشد جغرافیای ریاضی و 

ن علم های اصلی ایدان نیستند اختصاص دارد که سرفصلها جغرافیاسالمی که اکثر مؤلفان آن
در این گونه کتب و مخصوصاً کتب هیئت شکل توصیفی به خود خواهد گرفت اما ماهیتی ریاضی 

 ها کامالً متفاوت خواهند بود.رویه تألیف آنخواهند داشت و با کتب جغرافیای توصیفی و 
بیرونی در جغرافیای ریاضی را مورد مطالعه خود قرار ابوریحان فصل پنجم نقش و جایگاه      

در ابتدا به بررسی زندگی وی و معرفی آثار کلی و جغرافیای ریاضی وی اختصاص خواهد داد که 
های اصلی ها به مؤلفهکیه دارد که در آندارد. تکیۀ اصلی این فصل بر روی آثاری از وی ت

قانون و  تحدیددر کتاب عمدتاً ها جغرافیای ریاضی پرداخته شده است که همۀ این ویژگی
وی قابل مشاهده است که اولین کتاب مستقل در این زمینه در تمدن اسالمی است  مسعودی

ها، اما در برخی دیگر از مؤلفهباشد. های خاصی نیز میدر برخی از موارد نیز دارای نوآوریکه 
یز باشد که قابل تعمیم به موارد دیگر نهای کلی میهای قبلی و ارائۀ روشبیشتر تصحیح روش

های جغرافیای ریاضی در آن ذکر شده است قابل مشاهده باشد که در هیچ اثری که سرفصلمی
 نیست.

متنوعی  هایها و شکلجدولجهت روش شدن و ارئه بهتر مطالب از و در ضمن رساله      
 ها توضیحات کافی ارائه خواهد شد.که در مورد هر کدام از آناستفاده شده است 

که عمدۀ مخاطبان اصلی این رساله و مطالب آن پژوهشگران و دانشجویان با توجه به آن      
 های تخصصی اینباشند در ارتباط با بسیاری از واژهفعال در حوزۀ تاریخ علم دورۀ اسالمی می

-باشد به فرض آشنایی مطالعهو جغرافیای ریاضی می زۀ مورد مطالعۀ رساله که جغرافیاحوزه و حو
ها، کنندگان، توضیحاتی ارائه نشده است و در صورت لزوم در ارتباط با برخی از این واژه

 شود.میتوضیحاتی کوتاه در پاورقی ارائه 
  

 فرشاد کرم زاده
3179مهرماه 
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 پژوهشمسأله  .9.9

 رنق در ترجمه نهضت یرگیشکلبعد از جریان فتوحات و  که است یعلوم جمله از ایجغراف علم

 قرار مسلمان نگارانیجغراف و پژوهانیجغراف توجه مورد یاسالم تمدن در ،یقمر یهجر دوم

ای نسبتاً طوالنی است که عمر آن به قدمت های دیگر دارای سابقهدر تمدن علم این. گرفت

 . در تمدن اسالمی دانشورانبر جای مانده است به ندرترسد اما منابع مکتوب آن بشر میزندگی 

 ونچهم علم نیا با مرتبط علوم و ایجغراف علم در یونانی تمدن دانشمندان کتب ۀترجم از پس

 اب اما. اندگذاشته ادگاری به خود از علم نیا مختلف هایشاخه در را یفاخر آثار ،یاضیر و نجوم

 لمع معاصر نگارانخیتار طرف از ایجغراف علم ،یاسالم ۀدور ییایجغراف آثار بودن متنوع و وسعت

 یخهشا مخصوصاً و آن مختلف هایبخش و است گرفته قرار پژوهش مورد ترکم گوناگون علل به

اسی اس غفلت مورد یخارج یحت و یداخل گرانپژوهش توسط شد یبررس که یجائ تا آن یاضیر

اند در البالی دیگر آثار این مسئله را و برخی از محققانی که به آن توجه نموده است شده واقع

 قسمت و یا زیر یاضیر یایجغرافبخش علمی این شاخه از علم یعنی  اند.پیگیری نموده

 یریگاندازه ن،یزم یمعرف به که استباشد و هیئت دورۀ اسالمی می نجوم ای از علممجموعه

 یهاعرض در آسمان منظر یچگونگ و مختلف بخش مسکون زمین یهامیاقل شناخت آن، شعاع

 یابتدا از مسلمانان که آورد حساب به یعلوم ۀزمر در را آن توانیم و دارد اختصاص آن مختلف

ر در زی آن از یآثار ۀترجم به ملل، ریسا یعلم آثار ۀترجم به توجه و یاسالم حکومت لیتشک

 مبادرت گذشته به صورت مستقل وجود نداشته است( )این علم درو هیئت مجموعه نجوم

ن که با توجه به ای .اندکرده ترجمه یعرب زبان به را یونانی آثار ویژه به ،یمختلف آثار و انددهیورز

یار اند لذا سیر رشد و پیشرفت آن کار بساین علم به صورت مستقلی مورد پیگیری قرار نگرفته

هایی که بیان شد سرچشمۀ اصلی آن به علم هندسۀ مؤلفهمشکلی خواهد بود که با توجه به 

ای این علم در تمدن کره و نجوم و هیئت یونانی خواهد رسید که این به معنای نبود مؤلفه

یونانی و هندی نیست اما چون که آثار یونانی در این زمینه به صورت مکتوب به دست ما 

  ابل ردیابی است.در این گونه کتب قاند لذا سیر پیشرفت آن رسیده

های اصلی تر به آن اشاره شد مؤلفهدورۀ اسالمی و پس از نهضت ترجمه که پیش در     

جغرافیای ریاضی به علل گوناگون در کتب مستقلی گردآوری نشد و به صورت پراکنده در دیگر 

 ی وکتب و مخصوصاً کتب نجومی و هیئت وارد شد که این امر تا قرن پنجم هـ/ یازدهم میالد

در آثار وی این علم شکل مستقلی را به خود گرفت و ظهور ابوریحان بیرونی ادامه داشت که 



 

۳ 

 

ترین اثر وی توان در واقع وی را تثبیت کنندۀ این علم در تمدن اسالمی دانست که عمدهمی

های جغرافیای ریاضی که در دیگر آثار پراکنده باشد بیشتر مؤلفهدر این زمینه کتاب تحدید می

مدعای اصلی این پژوهش این است که بیرونی است به صورت یک جا در این اثر ذکر شده است. 

هایی که در آثار خود به مباحث جغرافیای ریاضی پرداخته، دارای جایگاه خاصی در در روش

وان ته نداشته است و حتی به نوعی میها تا قبل از وی سابقباشد که این روشتمدن اسالمی می

های کلی وی در این زمینه افیا ریاضی در تمدن اسالمی دانست که روشوی را پیشگام جغر

 باشد. ها دارای نوآوری خاصی میبسیار حائز اهمیت است و در واقع برخی از این روش

 پژوهشقلمرو  .9.2

 : مکانی قلمرو( الف

جغرافیا و جغرافیای ریاضی را در یونان و  علم تحول سیر حاضر پژوهش مکانی قلمرو لحاظ از

مطالعه و بررسی های خالفت شرقی را مورد سرزمین های تمدن اسالمی وایران باستان، سرزمین

 دهد.خود قرار می

 :زمانی قلمرو( ب

د باشهای اصلی جغرافیای ریاضی میتمرکز اصلی این پژوهش بر مؤلفه پژوهش زمانی حیطه

قرون اولیه میالدی در یونان باستان مورد توجه اساسی قرار گرفته است و که قبل از میالد و 

نهم و دهم میالدی مورد های سوم و چهارم هـ/بعد از ترجمۀ این متون به زبان عربی در قرن

 یتوجه منجمین و علمای علم هیئت بوده است. عالوه بر این دوره، به پیشرفت و تثبیت جغرافیا

وی را که عمدتاً در این قرن ریاضی در قرن پنجم هـ/ یازدهم میالدی توجه اساسی دارد و آثار 

 اند را مورد بررسی بیشتری قرار خواهد داد.ف شدهتألی

 :موضوعی قلمرو( ج

جغرافیا با علم نجوم و هیئت دارد،  ای که علمو رابطۀموضوع و ماهیت پژوهش ، محتوا لحاظ به

های این علم به ناچار باید به این علوم نیز ورود کرد که بتوان آن را به در ضمن بررسی مؤلفه

گیری و پیشرفت آن را به خوبی مورد مطاله و تبیین قرار دارد که بتوان سیر شکلدرستی 

پژوهش به علم نجوم و آثار علمای  . لذا عالوه بر جغرافیا و جغرافیای ریاضی اینردیابی نمود

 هیئت در قرون متقدم نیز توجه اساسی خواهد داشت. 

 
 اهمیت و ضرورت پژوهش .9.3

از جمله علومی است که در تمدن اسالمی از رشد و پویایی در معنای کلی آن علم جغرافیا 

گران و متخصصان معاصر تاریخ علم به دلیل خاصی برخوردار بوده است اما از طرف پژوهش



 

۴ 

 

تر مورد عنایت و توجه قرار گرفته است. لذا یکی نداشتن چارچوب و قواعد مناسب علمی، کم

گیری و پیشینۀ جغرافیای ریاضی نزد از دالیل انتخاب این موضوع توجه به روند شکل

اشد بفیای ریاضی بیرونی میدانشمندان تمدن اسالمی تا قرن پنجم هجری با تکیه بر آثار جغرا

ای صورت گرفته است اما تاکنون های ارزندهکه هرچند در ارتباط با زندگی و آثار وی پژوهش

پژوهشی با این عنوان و رویکرد که سیر این شاخه از دانش جغرافیا را در آثار ریاضی و نجومی 

کیه مستندی از آن با ت چنین تا کنون پیشینۀهموی پیگیری کند، به سرانجام نرسیده است. 

شود ارائه نشده است که این بر منابع مورد اعتماد که شامل منابع نجومی و هندسه کره می

 مهم در این تحقیق به سرانجام رسیده است. 

دلیل دوم اهمیت این پژوهش این مورد است که برخالف ادعای بسیاری از پژوهشگران،      

ای از علم جغرافیا در تمدن اسالمی پی برد و حتی آن ههای عمدتوان به علمی بودن بخشمی

را از لحاظ روشی با تحقیقات نوین تطبیق داد. از سوی دیگر به انجام رساندن این پژوهش 

تواند گامی مهم در زمینۀ پژوهش دربارۀ تاریخ علم جغرافیا در دورۀ اسالمی باشد و راه را می

 ید. های دیگر در این زمینه بگشابرای پژوهش

 کاربردهای پژوهش .9.4

ها، مراکزی که درس المعارفةها، دائرنامهتوان در دانشاز خروجی و نتایج این پژوهش می

شود و هم چنین در دستگاه نمایندگی والیت فقیه در فرهنگ و تمدن در آن تدریس می

های درسی کتابها استفاده کرد. عالوه بر این در سازمان آموزش و پرورش و تألیف دانشگاه

آموزان با تاریخ علم جغرافیا چنین تألیف کتب غیر درسی جهت آشنایی دانشجغرافیا و هم

گیری و پیشرفت سیر زمانی آن توان از این طرح نیز بهره برد که در شناسایی روند شکلمی

 باشد.بسیار حائز اهمیت می

 

 پژوهش محوری سواالت .9.5

آثار نجومی و ریاضی یونان دانست؟  توان مربوط بهریاضی را میهای جغرافیای سرچشمهآیا . 1

 یا تمدن اسالمی؟

 . چه عواملی باعث توجه به علم جغرافیا و گسترش آن در تمدن اسالمی شده است؟2

 باشند؟جغرافیای ریاضی در کدام آثار قابل پیگیری می های اصلیو مؤلفه . مباحث3

های اصلی و مؤلفهبیرونی را در پرداختن به مباحث مرتبط  های بارزی ابوریحان. چه ویژگی4

 کنددر تمدن اسالمی متمایز میجغرافیا 



 

۵ 

 

 پژوهش هایفرضیه .9.1

توان به علم نجوم و هندسۀ کرۀ یونان باستان و آثار جغرافیایی های این دانش را می. سرچشمه1

داد و بعد از جریان نهضت ترجمه بود که مورد توجه و نجومی بطلمیوس و تئودوسیوس نسبت 

 مسلمانان نیز قرار گرفت. 

 حج ساالنه چونعبادی هم چون توجه قرآن کریم نسبت به علم، مراسمای هم. عوامل عمده2

، گسترش علم و شکستن انحصار طبقاتی، فتوحات و گسترش تمدن یابی سمت قبلهو جهت

به آن، گسترش نظام پستی و بازرگانی باعث توجه مسلمانان به اسالمی، خراج و مسائل مربوط 

 علم جغرافیای در تمدن اسالمی شد.

هایی که در قرون اولیه و زیج و علم هیئت . مباحث مربوط به جغرافیای ریاضی در آثار نجومی3

 باشد.در تمدن اسالمی ترجمه و تدوین شد قابل پیگیری و ردیابی می

توان وی را و تا زمان وی سابقه نداشت، می ای داشتکه شکل نوآورانهای هپژوهش. به علت 4

 و و کلی قابل تعمیم های نویناز پیشگامان این علم در تمدن اسالمی دانست؛ چرا که با روش

 به صورت علمی به مباحث آن پرداخت.

 پژوهش انجام روش .9.7

/ ای)کتابخانۀ سنتیاز آن کتابخانه با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، روش اصلی مورد استفاده

سم شود. بخش رکتب و مقاالت منتشر شده در ارتباط با موضوع انجام میدیجیتال( و بر مبنای 

 انجام گرفته است. Corel Draweهای کروی نیز با استفاده از نرم افزار شکل

 آوری اطالعاتروش جمع .9.8

 ۀعمد چونهم. باشدمیدورۀ اسالمی  علم تاریخ در پژوهشی رو پیش پژوهش اینکه به توجه با

 اداسن از استفاده و مذکور عصر علمی کتب مطالعۀ علم، تاریخ حیطۀ در شده انجام هایپژوهش

 وسطت شده تهیه تحقیق هایفیش و ایکتابخانه منابع از استفاده لذا. باشدمی مدنظر تاریخی

 از نیاز صورت در چنینهم. باشدمی پژوهش این در استفاده مورد ابزار عمدۀ پژوهشگر

 هایداده آخر در و شد خواهد استفاده اطالعاتی هایپایگاه سایر و دیجیتال هایکتابخانه

 .گرفت خواهد قرار استفاده مورد نگارش مرحله در شده آوریجمع

 

 اطالعات تحلیل و تجزیه روش و فنون .9.1

 که معنی بدین. بود خواهد تحلیلی -توصیفی رویکردی این پژوهش انجام در نظر مورد رویکرد

تشریح و تعریف جامع از جغرافیا و جغرافیای ریاضی در منابع کهن پرداخته  و توصیف به ابتدا

این تعریف به دنبال پیگیری  اساس بر سپس های اصلی آن بیان خواهد شد.خواهد شد و مؤلفه


