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 چکیده 
 .آن یافت نشد معماری چیز دیگری از ساختار های مدور،پالنبا  هاییشالوده ، غیر ازمراغه ۀرصدخان ویران در سایت کاوشپس از 

عملکرد  شکل و بارۀحفار رصدخانه در  مشخص نبود.خانه، واحدهای نجومی رصد برخی از طرح و شکل ،سال 40با گذشت حدود 

کاربری این موضوع که گشای معمای آنها باشند. بتوانند گرهپژوهشگران در آینده گمان پرداخت و امیدوار بود که  آنها به حدس و

در های اساسی پرسش ،خیریا  نداهسرپوشیده بوداین واحدها و چگونه بوده است  رصدخانهواحدهای معماری نجومی عملکرد  یا

در معماری  مطالعه با که بود این ما ۀفرضی. هم پاسخی به آنها نداده بودندخانه رصد که حتی کاوشگران بودپژوهش حاضر  

 کرد. پیدا خانه راواحدهای معماری این رصد عملکرد الًاحتما حتی و شکل ،طرح توانمی ،جهان نقاط سایر قدیمی هایرصدخانه

، آورد اصلی مقالهدست .شکل بودهم و همبهنزدیک وری بود که دمرتبط دو واحد م مشابه یا عملکرد یکسان یا بارۀدوم در ۀفرضی

 ۀخانهای دقیق با رصد ها و مقایسهانجام بررسی بر اساس رصدخانهطرح اصلی و عملکرد تعدادی از واحدهای نجومی این  یافتن

تحقیق را شامل روش اصلی  گیری،متنی منابع و مقایسه و تطبیق مدارک و منابع برای نتیجه بررسی میدانی و. جیپور هند است

اثر از  علمی و تالش برای ثبت جهانی این رونق گردشگری همراه با خانه،عماری رصداحیای عملکرد اصلی واحدهای م .شودمی

                                                       پژوهش حاضر است.    اهداف

 

 ، دیگانسایانترارصدخانۀ جیپورمدور،  نجومی هایپالن، رام یانترارصدخانۀ مراغه،  های كلیدی: واژه
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 مقدمه. 1

با 1351ها، به سال المللی ایران، پس از قرنپژوهشی بینـعنوان یک مرکز علمیمحوطۀ رصدخانۀ مراغه، به

غیر از  ،هااین کاوش نتیجۀدر زیر خاک آزاد شد. از اکبر سرفراز علی ،انشرو همکاپرویز ورجاوند سرپرستی 

شدن این مالحظۀ دیگری یافت نشد. البته آشکارهای مدور و چهارگوش، آثار قابلدیدۀ ساختمانهای آسیب پی

های مدور در اصل دارای چه شکل و این پالنموضوع که  اینر ساخت. اما ها را میسّها امکان ترسیم پالن پی

 .رصدخانه معلوم نبود انبرای کاوشگر ،نداهداشتچه ارتفاعی و ند یا سرباز اهسرپوشیده بود ،نداهعملکردی بود

ه ه نمودئحدس و گمان ارا ۀشکل ساختمانی آنها مطالبی را بر پای های خود درخصوصدر گزارش ،ورجاوند

ۀ لندانی برای حل مسئچ کوششتاکنون  ،سال از کاوش در رصدخانه مراغهچهل . با گذشت بیش ازاست

که با مصالح معماری ساخته شده بودند آالت نجومی آن به رازهای ابزاربردن مراغه و پی ۀخانبازسازی رصد

پندارند. خانه میرصدرا ای هر بنایی، مانند برج دفاعی یا برج مقبرهپژوهشگران، از برخی ه است. صورت نگرفت

اظهارات دونالد ویلبر در  ،های قدیمی نمودرصدخانه خصوصآنچه که نگارنده را وادار به تحقیقات گسترده در 

: 1365 ویلبر) کاربری احتمالی آن را رصدخانه دانسته بود ،های دفاعی ربع رشیدی بود که وییکی از برج بارۀ

 است داشته دفاعی کارکرد فقطبرج بزرگ ربع رشیدی  ۀتحقیقات نگارنده مشخص ساخت که ساز .(142

های شماتیکی از تنها نقشه ،الدین جمشید کاشانیکتب غیاث ازجملهدر منابع قدیمی  .(1383:361 )شکاری

لذا استفاده از آنها برای ترسیم شکل ؛ ابهام هستنداز پر  آالت و واحدهای نجومی باقی مانده است که

    های های یافت شده در کاوشانطباق مدارک آنها با پالن کند ونمی یچندانکمک  واحدهای نجومی

در این علمی نجوم کهن  ۀآسانی نیست. لذا تحقیق در این مورد یکی از ضروریات عرصشناسی کار باستان

واحدهای مدور اصلی طرح معماری  ،باشد. نگارنده درصدد برآمد تا جایی که امکان داردبوده و میکشور 

       پاسخ علمی بدهد. ،های مطرحکرده و عملکرد آنها را نیز روشن نماید تا به پرسشیابی بازرصدخانه را 

مرمت و که قبال به تقلید از واحدهای مراغه ساخته شده، های خود را هند رصدخانه مانندکه کشوری حالیدر

در مورد مراغه تاکنون اقدام مؤثر و ، نمایندهزار گردشگر از آنها بازدید میصدها ساالنه و است فظ کرده ح

علمی  رونق گردشگریو برداری آموزشی امکان بهرهاحیای مجدد این مکان و  .فراگیری صورت نگرفته است

ای موجود در تپۀ . شناخت عملکرد آثار معماری صخرهاستحاضر پیامدهای پژوهش  از اهداف و در این مکان،

 ۀکه محقق گردید. ایجاد امکان ثبت جهانی این اثر در سای رصدخانه مراغه از اهداف دیگر این پژوهش بود

 و سیربرنخست، نگارنده  در این راستا،است.  نظرموردیات و اهداف رمرمت و احیای اصالت آن از ضرو

 این ۀجانبهمه شناخت بر سپس ،(80-61: 1385 شکاری) آغاز نموده را رصدخانه تپه ای صخره معماری شناسایی

 نجومی معماری اصلی شکل و طرحنوع  به توانست و نمود تمرکز ،تحقیقاتی و آموزشی، علمی عظیم ۀمجموع

مدور یا  بنای های رایج، هرنظریهاز خالف برخی تحقیقات نگارنده نشان داد که برکند.  پیدا دست آن

                                  .(359 :1383)شکاری  توان رصدخانه نامیدرا نمی گوشهچند

 

  تحقیق ۀپیشین. 2

مراغه در قرن هفتم هجری  ۀرصدخان 2.کهنی برخوردار است ۀاز سابق دانش نجوم و ساخت رصدخانه در ایران

الدین قطب ،دمشقی عُرضی مؤیدالدین ازجمله روزگار آن دانشمندان از جمعی و طوسی یندنصیرال خواجه توسط
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پاشی ه است. همزمان با فروسال دایر بودهشتادت مدّ احداث شده و به قزوینی دبیران الدیننجم و شیرازی

 آوردترین دستبزرگ .(100 :1381مستوفی) گذاردبه ویرانی میمراغه نیز رو ۀخانساختمان رصدحکومت ایلخانی 

است  مراغه و نوشتن زیج ایلخانی ۀرصدخان تکمیل و ساخت ،علم نجوم ۀالدین طوسی در عرصخواجه نصیر

بر اساس اذعان متون تاریخی اند. مند شدهها بعد از وی از ثمرات آن بهرهقرن که ملل عالم (37: 1391 طوسی)

 مراغه استفاده کرده است. ۀخانهای رصدساختمانطرح سمرقند از  ۀخانبیک در ساخت رصدالغ، ۀ تیموریدور

و هیچکس معلوم نداشت که آن » :گذارده میبدان صحّ اشنامهالدین جمشید کاشانی در ای که غیاثنکته

در زمان شاه  .(65: 1375 باقری) «منبر هندسی که در میان عمارت رصد مراغه است چیست و از بهر چیست...

   .(62 :1324 کمال)مالگیرد مراغه انجام می ۀخاندرخصوص احیای رصداتی مطالع به دستور اوعباس صفوی، 

جالل منجم برای  و مال ییشیخ بهاق اتفا هبه امر شاه عباس بق . ه1017در سال  علیرضا عباسی، اساساینبر

 ندعزیمت کرد مراغهبه رصدخانه تجدید بنای  های آن برایو نقشه هاگزارش و ترسیم طرح ۀه و تهیعمطال

طبق اشارات ، نمایدمیاستفاده اخیر  ۀاز تجارب دو رصدخان ،سینگبعدها مهاراجه جی (.361: 1366 ورجاوند)

 ۀاستفاد اب وه اساس قرار دادهای هند خانهبرپایی رصددر  شاهی را سینگ زیج محمد جی پژوهشگران،از برخی 

 هایسال بینهای هند را رصدخانه ویژه خواجه طوسی و دیگرانهوسیع از تجارب علمی منجمان ایرانی ب

در  .(:Sharma, 1993 134) ساخت دایربنارس  و ماتورا اوجاین، نو، دهلی جیپور، در .هـ.ش1112 و 1105

گزارش و محمد اصفهانی استاد مال علی ،میالدی 1859مطابق با سال  ق..هـ 1276سال ین شاه به دزمان ناصرال

همراه شاه و   وی باشد.موجود از این محل می ترین طرحقدیمی که کردمختصری از سطح تپه تهیه  ۀنقش

همراه با  آلمانی هوتوم شیندلرِ ،بعد سال چهار و بیست .بازدید کرداز این محل اعتضادالسلطنه وزیر علوم 

یک  در .(2)شکل  است همیالدی کشید 1883 برابر ..شهـ1261 در سالهم کروکی مختصری ی در محل رسبر

 :1366ورجاوند ) ه استبود متمرکز رصدخانه پیرامونی مسائل و ایلخانی زیج مورد در تحقیقات بیشترقرن اخیر 

364). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (1384ديتريش هوف)فیروزآباد  ۀخانبقايای رصد -)راست( 1تصوير 

 (Vyatkin  2017:2) مراغه از با الهام سمرقند پالن برج اصلی  رصدخانه -)چپ( 1شکل 

ذیل تصویر  در توضیحی ،استمراغه بوده  ۀخانت کاوش رصدئهی ز عضوکه خود نی سرفراز اکبرعلی

 که مراغه خانهرصد با ارتباط در مدورشکل هایساختمان بقایای»اند: دهکرچنین اظهار های مدور نجومی واحد

ورجاوند از موقعیت واحدهای  هایکاوش .(nazaronline: 1388)سرفراز  «...اطالعیمبی آنها عملکرد و نقش از

http://www.math-khajenasir.blogfa.com/post-19.aspx
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87
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خصوص دیگر ند نیز دراما ورجاو ،(3)شکل  معماری ساخته شده بود، پرده برداشتنجومی که با مصالح 

برج طرح بازیابی صرف تر شتمرکز ایشان بی (.1356،13 )ورجاوندمراغه اظهارات مشابهی دارد  ۀخانواحدهای رصد

طرح  کردنگارنده پس از یک دهه مطالعه سعی  .(363: 1366 ورجاوند) متر شد 60/23، با قطر این رصدخانهبلند 

ای را منتشر مراغه مقاله ۀرصدخان ۀدر مورد پیشین قبالً و مشخص نمایدتا حد امکان معماری بقیه واحدها را 

 .شودپرداخته می موضوعلذا در اینجا به اجمال به این  ؛(61 :1385)شکاری  ساخت

 

 تحقیق روش. 3

 سه براساس دقیق گیرینتیجه و سیربر منظوربه قدیم هایرصدخانه هایویژگی ساختنروشن برای تحقیقات

 مکان توجیه در را ما ،مستقیم برخورد کهچرا میدانی، هایسیربر :نخست ؛پذیرفت انجام مشخص ۀشیو

درخصوص  :دوم ؛کندمی رها سردرگمی و تشاشغا هرگونه از هاداده علمی دقت افزایش و نجومیی واحدها

 ۀکشب ازعلمی  مطالب و هاطرح و تصاویر ۀگستر رسی سریع برامکان دست دلیلبه خارجی هایرصدخانه

مرور مقاالت و کتب همچنین با  .شد تأکیدنیز  قدیم متون و ایکتابخانه ۀمطالع بر وبهره برده  وب هانیج

بر  .آمدعمل هبالزم های کوششتکمیل مواد تحقیق،  به منظور متخصصان داخلی و خارجی نظران وصاحب

به حل موضوع چندانی کمک  ،های احتمالییافتن سرنخ برای ،و جدید یمتون قدیماز برخی  ،خالف انتظار

در  ...پژوهشگران هندی و« ناث شارما»و  «دولت سینک» باکت مانندخر أمنابع مت ۀنکرد. سرانجام مطالع

ۀ خانق و تحلیل آثار موجود در بقایای رصدتطبی ،مقایسه سوم: روش ؛گشا بودندراهتحقیق،  حصول نتایج ۀزمین

ها و فرضیه ،هاهکشور که سرنخ آنها در متون و منابع موجود بودند و انجام مقایس ج ازخار مراغه، با آثار مشابه

و  ۀ مراغهخانهای رصدپالن ۀمقایس اب نگارنده هم در اصل یید کرده و به اثبات رساندند.أحدسیات تحقیق را ت

های موجود یابی ساختمان برخی از پالناین، ورانسی در هند، موفق به بازهای جیپور و اوجخانهرصدساختمان 

ویژه هب ،دلیل داشتن تنوع و کثرت آثاربهجیپور  ۀخانشد. رصدمراغه  ۀخانکاربری آنها در رصدتعیین و 

 ایفا نمود.ق یتحقبرد در پیشبودن آثار مشابه مکشوف در مراغه، نقش کلیدی را دارا
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (5ط :1365ويلبر ) .م1885 مراغه سال سايت رصدخانه لر ازشیند هوتوم طرح  -)راست( 2 شکل

 (169 :1366 ورجاوند) 1351 كاوش ،مراغه ۀرصدخان سايت -)چپ( 3 شکل
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 (,Sharma 1995: 132) مدور فلش داخل مراغه در مشابه واحد سه هند، جیپور ۀرصدخان سايت -4 شکل

 

 

  

 

 

 

 
 

 (195،176: 1366)ورجاوند مراغه  ۀخانطرح بازسازی برج بزرگ رصد  -)راست( 5 شکل 

 (151: 1375 دير طرح كاشانی، سمرقند )باقریستَدس فخری يا منبر هندسی مُسُ -)چپ( 6 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 )بازترسیم نگارنده از طرح شارما(درجه  60رصدخانه مدّرج سدس فخری يامنبر هندسی  -)راست( 7 شکل

 (385 :1366)ورجاوند صورت ربع جداری به سمرقنددس و تابش خورشید بر كمان طرز كار سُ -)چپ( 8 شکل
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 مراغه  ۀرصدخاندر شده كشفهای واحدهای نجومی پالنسی ربر. 4

نقطۀ عطفی در شناخت وضعیت معماری واحدهای نجومی در این رصدخانه است و  ،شناسی های باستانکاوش

 هطبق اسناد تاریخی، معمار اصلی رصدخان. بردهدمییار کاوشگران آینده قرار های الزم را در اختسرنخ

مؤیدالدین »عهدۀ ولیت احداث واحدهای علمی براما مسئ ؛است« امین مراغیعثمانبنفخرالدین احمد»

 در جریان احداث ساختمان .(153، 1366)ورجاوند  وسایل و ابزار نجومی رصدخانه بوده است ۀسازند ،«عُرضی

کشورهای مختلف، از مغرب تا سوریه و حتی  مهندسان و صنعتگران از رصدخانه و ساخت ادوات نجومی آن،

 .ان چینی را استخدام کردگرن برای ساختن ابزارهای رصد، صنعتاند. خواجه نصیرالدی چین مشارکت داشته

 کرد آهنگری مراقبت می  داد و از کورۀمی معماری و مهندسی ابزارها را نیز انجامکارهای  ،ولی العرضی منجم
 .(57 :1366خان،  )انس
در طراحی و بازیابی  ،ادوات رصدگاه مراغه دارد که ورجاوند بارۀ آالت وکتابی در، «رضیمؤیدالدین عُ»

مرا جناب خواجه » :نویسد چنین می شو عرضی خود در کتاب ستا آالت رصد از توصیفات وی استفاده کرده

به کراهت مشغول شدم و از اتمام بعضی آالت و  ،چه شغل من نبودساختن آن عمارت مأمور داشت، اگر به

و این اظهارات صادقانۀ وی بیان واضحی از وجود متخصصان و مهندسان  (457 :1374)رفیعی  «.اداوات بازماندم

است که خود مهارتی در این زمینه  مراغه ۀساختمان رصدخانبنای در مشارکت آنها  و های متعددسرزمین

بزرگ تحقیقاتی خواجه، موجبات شکوفایی و  ۀآوردهای علمی شرق و غرب، در مؤسسترکیب دست اند. داشته

شد و زمینۀ انتشار ویژه در عرصۀ نجوم و ریاضیات هدر زمینۀ علوم و فنون، بی تجارب بشر تر شدن غنی

نقاط جهان فراهم نمود. در مورد معماری اقصی از ،دانشمندان ملل مختلفمشارکت اثر  بر آوردهای آن رادست

  :توجهی وجود داردگریختۀ قابل ومطالب جسته ،رصدخانه و واحدهای نجومی و علمی آن
رصدخانه وجود داشت که از نورگیر )هرنو، هورانه( وسط آن اشعۀ آفتاب روی دیوار  ۀای )گنبد مرکزی( در مجموع قبه»

ها و دقایق حرکت روزانه آن در ساعت مختلف  وسیله از موقع طلوع تا غروب آفتاب درجهافتاد و بدین داخل رصدخانه می

وضع این قبه و تاالر . شد پذیر میامکان ،های مختلف و تعیین زمانآفتاب در فصلگیری زاویۀ ارتفاع  شد و اندازه معلوم می

 .(8و7شکل ( )59 :1336 ساییلی) .«افتاد می3«عتبه» به که شعاع آفتاب در روز نوروز داخلی چنین بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ( 176: 1366)ورجاوند مراغه  ۀخانبرج بزرگ رصدپالن   -)راست( 9 شکل

 (200: 1366)ورجاوند رصدخانۀ مراغه  سان درهم واحد مدور -2 )چپ( 2 تصوير
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ویژه هب ،های واحدهای علمی رصدخانهپالن ،انجام داد 1351شناسی که ورجاوند به سال  های باستانکاوش

طرح اصلی آنها از روی  (.9 و 3شکل ) آشکار ساخته است های دیگر آن رابرج مرکزی و نیز تعدادی از ساختمان

 شکل) متر است 60/23شکل ایپالن دایرهبا  برج مرکزیقطر  .قابل بازسازی هستند ،زیادیها تا حدود پالناین 

و به  بودمتحدالمرکز صورت  بهواحد مدور کشف شد که طرح آنها  6پس از کاوش حدود  ،در این مجموعه .(9

واحد از  17درمجموع  .(10، شکل 2)تصویرمحاطی هستند  طور بهیا شوند و  دار دیده می شکل مماس یا فاصله

های آنها، های سنگی هستند و سنگ دارای پی ی نجومی،برداری شد. اکثر این واحدهارصدخانه خاک ۀمجموع

لذا  ؛است شده نماسازی شدههای تراشیدهها، با سنگای است و بیرون پیسنگ رودخانهعمدتاً از جنس قلوه

سنگ رودخانه  قلوه. دهد ای تشکیل میهای رودخانهسنگواحدهای نجومی را قلوه ۀاصلی پی و دیوار ۀهست

 ستتواناین موضوع می. دوام چندانی ندارد معموالًًٌ کهت رفته در ساختمان اسرکاهبدترین نوع مصالح سنگی ب

سقف مسطح  ،های بناحفار، پوشش ۀگفت رببنا .باشد آفرینخانه نقشهای رصدساختمان زودهنگامدر خرابی 

از آنها بسیاری  نماید. زیرا اصوالً قبول نمیاند که البته این اظهارات در مورد واحدهای مدور قابل داشته

پالن مدور با  ،اصلی یا برج مرکزی رصدخانه ۀهست .(3شکل ) (172: 1366)ورجاوند  اند نداشته گونه سقفی هیچ

 گانه،12جنوب در داخل خودش دارد و فضاهای ـمحور شمالهم و یک دهلیز در طول بر های عمودبندی تیغه

های متغیر و منحنی آرایش فضا با عمق 6 اند. یعنی در هر سمت گرفتهصورت متقارن قرارهدر دو طرف آن، ب

متر قطر سانتی 80دیوار روی پی سنگی  .متر است 6/23متر و قطر خارجی آن  22اند. قطر داخلی بنا  یافته

 ،، برای پوشش راهروها20× 20و  18 × 18و  38×  38 :رفته در بنا عبارت بودند ازکارهآجرهای ب ۀدارد. انداز

ترین مرکز رصد اجرام  استفاده شده است. این برج، عمدهمتر سانتی 20× 20از آجر ،ها و نیز دیوارهاکف

ترین مرکز اسناد علمی مجموعه است. ربع جداری در راهروی مرکزی آن قرار دارد که از  آسمانی و اصلی

 .(170-169 :1366 )ورجاوند است داده انجام می راسنگ تراشیده شده است و کار اصلی رصد 

 

 مراغه ۀبا  طرح مدور در رصدخان واحدهای نجومی سیرمطالعه و بر. 5

ها  این واحد .های متفاوت از یکدیگر در اطراف برج مرکزی رصدخانه قرار دارندشکل با طرحای پنج واحد دایره

ند. یکی از اهای برای رصد با مصالح معماری بود های متفاوت رصد بوده و یا خود وسیلهیا محل نصب دستگاه

ای با  صورت حلقهشکل بهای دایره ۀاست با دیوار یمحصورمدور  رصدخانه، فضاین واحدها، در جنوب ای

دو  ،چین سنگ ۀرگرفته است. دو سوی حلقمتر آن را در ب 30/3متر که فضای خالی به قطر  15/2ضخامت 

و ابعاد های آن هستند که بستر پلهاند  مذکور متصل شده ۀلقصفحۀ مربع و مستطیل و در راستای هم به ح

 .(198 :1366)ورجاوند،  متر است 60/7متر است. مجموع قطر این واحد  2×  5/1متر و  5/1×  5/1آنها به ترتیب 

 50 آنمرکزی  ۀدایرقطر  وجود دارد؛ که متر 60/3صورت دو حلقۀ متداخل به قطر  هواحد دیگری ب

متر نیز  75/6مشابه این واحد در مجاورت و با فاصله  است.سانتیمتر  80 بیرونی ۀحلقضخامت و  سانتیمتر

و عملکرد مشابه و اند مرتبط بودهجنوبی در امتداد هم هستند و احتماالً با هم ـصورت شمالیهوجود دارد که ب

 ۀچین دایر سانتیمتر و سنگ 40چین داخل  ضخامت سنگ .متر قطر دارد 10/4. واحد جنوبی اندمکمل داشته

ای در راستای هم هستند در  صورت دو واحد دایرههمشابه این دو را که ب (.11 )شکلسانتیمتر است  50بیرون 

ن، این دو واحد آگرچه کاوشگر  (.World Heritage, 2010: 419 )توان مشاهده کرد  رصدخانۀ جیپور هند می
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 ۀدر رصدخان «رام یانترا»ای موسوم به  وسیلههمزاد این دو واقع،  در ؛استصورت جدا از هم معرفی کرده  را به

در کنار  هم رابه این دو واحد شبیه  ۀلذا باید نقش .(21شکل  و 4)تصویر (unesco 2010:373 ) است هندجیپور 

×  280دایرۀ جنوبی یک الحاقی به ابعاد  .متر استسانتی 30 چین، اختالف ارتفاع دو حلقۀ سنگ هم ارائه نمود.

کی از واحدهای ی .(201-8 ،1366 ورجاوند) بوده است باالرفتن ای برای د که احتماالً پلهمتر دارسانتی 60/1

شکل ای دایره متر که دو حلقۀ  80/1چین مرکزی به قطر  دایرۀ سنگ ؛ی داردترطرح پیچیده و جالب ،نجومی

فضای خالی وجود  از ای حلقه هبین دو دایر ،های دیگرخالف طرحاند و بر را در برگرفته، آندار محاطیفاصله

)شکل  استدار  فاصله ۀاحاطه شد ۀعبارتی متشکل از یک دایرۀ توپر و دو حلق دارد که از هم مجزا هستند. به

-سانتی 60متر و قطر دیوار بیرونی که از دیوار میانی سانتی 85میانی آن  ۀقطر دیوار ،60/9قطر این واحد  .(10

متر پیدا شده است  50/8باالخره واحد مدور دیگری با قطر  (.3و تصویر  9)شکل متر است  25/1متر فاصله دارد 

، 1366د )ورجاونمتر احداث شده است سانتی 70شکل به ضخامت ای چین دایره وسیلۀ یک دیوار سنگهکه ب

 ی الزم واحدهای مشابه هر دوهاشباهتو مراغه جیپور های ها در رصدخانهمقایسه ها وسیربر .(198-206

 .(4و3 تصویر، 11و 10)شکل  آشکار ساخترصدخانه را 

 

 مراغه و جیپور هند  ۀشباهت واحدهای نجومی مدور رصدخان. 6

 نمود ورا از زیر خاک آزاد  شکلایتعدادی بنا با پالن دایره، ضمن کاوش در رصدخانۀ مراغه ،پرویز ورجاوند

نداشتن اختیاردربه دلیل برای روشن ساختن ویژگی برج اصلی یا همان ربع جداری تالش زیادی کرد. ایشان 

به تنها  ایهای دایرهویژه پالنمورد سایر واحدها به درمدارک کافی، دلیل فقدان و به اطالعات الزم

های بر اساس سرنخ ،نگارنده (.13 ،1356 ورجاوند) ها بسنده کردندنظرهای مختصر و برخی حدس و گماناظهار

یی در  هاچند مختصر، بین واحدهای نجومی دو رصدخانه در مراغه و رصدخانهای هر شد مقایسهالزم، مصمم 

از  رصدخانۀ جیپور هند موضوعکتابی مختصر و مفید در  هند داشته باشد؛ پس از جستجوهای بسیار،

به  یعنی ین منبع درخصوص نجوم کهنترسپس به کلیدیو  دست آوردبه نام دولت سینگای بهنویسنده

انجام  وسیعی جستجوهای ط،های مهم و مرتبسایتوبدر همچنین  دست یافت.« ویراندرا ناث شارما»کتاب 

های چشمگیری در  موفقیتها، این فعّالیتکه ؛ شوندمقایسه بحث در دو مکان با هم موضوعات موردتا  شد

تصویری به همراه داشت و در پیشبرد تحقیقات بعدی، بسیار مؤثر بود. تحقیقات آوری مدارک  زمینۀ جمع

، 15)شکل های علمی مذکور، طرح اصلی و عملکرد این واحدها را آشکار ساخت مداوم و متمرکز بر روی یافته

 (. 17و19
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 Daulat Sing ,1995 :13) ) جیپور ۀرصدخان يانترای ديگانسا -)راست( 3 تصوير

 (Daulat Sing ,1995: 38 ) جیپور ۀرصدخان در يانترا رام -)چپ( 4 تصوير

       

 

 

 

 

 

 
 (204: 1366)ورجاوند مراغه  ۀخانپالن ديگانسا يانترای رصد -)راست( 10شکل 

 (202: 1366ورجاوند) ن رام يانترا در رصدخانۀ مراغهپال -)چپ( 11شکل 

بیک در سمرقند را با  الغ برخی از آالت رصدخانۀ دهد که شرح می در کتابش جمشید کاشانی،الدین غیاث

  .(7و  6)شکل  (151: 1375 باقری؛ 63: 1368 قربانی)نمود  احداث و با اقتباس از آن مراغه ۀمطالعۀ رصدخان

مراغه ساخته شده است که آخرین آن، یعنی  رصدخانۀ الهام از با استانبول نیز چین و ۀهمچنین رصدخان

به فرمان سلطان مراد م. 1575 /شمسی 983در سال الدین  را منجم معروف، استاد تقیاستانبول  ۀرصدخان

های قرن هفدهم میالدی هند که در شهرهای  رصدخانهمؤسس  .(390-383 ص، ص1366)ورجاوند  دکرسوم، برپا 

ساوای جی ، نام مهاراجههندی به فردی (13و12)شکل  ؛دندشتأسیس  4بنارس ثورا وام اوجاین  دهلی، جیپور،

جیپور را  ۀگانه از جمله رصدخانهای پنج رصدخانه ،1721 سال دروی  است. (1699–1744) 5سینگ دوم

موجود در جهان باستان، های رصدخانهترین جیپور یکی از کامل ۀرصدخان (.Rajavat 1995:38)کرد تأسیس 

مذکور  ۀخانرصد .(4)شکل  اندها با استفاده از مصالح معماری ساخته شدهۀ آنکه هم ددارواحد نجومی  18

 ها دراز طرح آنتوان  می ،دقیق ۀمراغه است که با مطالع ۀهمانند رصدخان سری واحدهای نجومیدارای یک

درخصوص  ضمن تحلیل و توضیحپژوهش، در این  .(5تصویر  و14)شکل  مراغه استفاده کرد ۀبازسازی رصدخان

 د کهنشومی همقایساهم بجیبپور  ۀو رصدخان از واحدهای رصدخانۀ مراغههای نجومی، یک نمونه دستگاه

 .(3تصویر  و10)شکل  موجود استو پابرجا خر به صورت کامل أمورد مت هرچند هم دارند. هی ببسیارشباهت 

نخستین آن از داخل  ۀباشد که دایرتو میدرسه دایره تو پالن این واحد نجومی در رصدخانۀ مراغه به صورت

 )بیرونی(دوم و سوم  ۀبین دایر ۀمتر است. فاصل 35/8متر و قطر کامل آن سانتی 180به قطر صورت توپر وبه
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 سوم ۀدایر ۀمتر و پهنای دیوارسانتی 85دوم  ۀدایر ۀو پهنای دیوار استمتر سانتی 60تراسی به پهنای 

ها نشان داد که عالوه بر سیربر . (10)شکلدهد مدور را تشکیل می ۀترین حلق متر است که بیرونیسانتی125

   .(7و  6)تصویر  و (1)جدول  اوجاین و ورانسی هم دارای چنین واحدی است ۀخانجیپور، رصد

  در مورد کاربرد آن چنین نوشته است: ،«کاوش در رصدخانه مراغه»ۀ مقالۀ: نویسند     
نظر متخصصان علم نجوم کهن بود. ولی با توجه به وضع خاص بنا و اثر، تنها باید در انتظار اظهار کاربرد این ۀدربار»

 ۀرصدخان ۀمهم مجموع یهای پژوهش توان چنین پنداشت که این واحد یکی از محل داخل آن، می ۀسکوهای چهارگان

 ،بسیار به احتمال .گرفته است برداری قرار می مورد بهره ای مختلف،هگیری در زمینۀ اندازه رفته است وشمار میهمراغه ب

د احتمالی این واحد کاربر ۀشده است... آنچه را که دربار های مدرج و ابزاری نصب می بر روی سکوهای جانبی، صفحه

ر اثر فوران های مغناطیسی بوده که د های حلقه، جایگاه نصب دستگاهقوی آن است که به احتمال رود، گمان می

  .(205-204: 1366ورجاوند «).اند شده جا میهخورشیدی جاب

های علمی با این حساسیت امکان ساخت دستگاه ،امّا باید دید که حقیقت آن چیست و آیا در آن زمان

 پاسخ منفی است. مسلماً ؟ه استوجود داشت

 م( 12قرن) مراغه واحدبا ( م 18قرن) جیپور رصدخانۀ 6«ديگانسايانترای»پالن ۀمقايس. 7

 واحد مشابه کامالً و شده ساخته تودرتو و گانهسه هایدایره صورتهب جیپور ۀرصدخاندر  مذکور نجومی واحد

 نجومی واحدهای تکمیل در جیپور رصدخانه بنابراین .(1 جدول) است مراغه رصدخانۀ در نجومی الذکر فوق

 سایر و مراغه رصدخانۀواحدهای  اوصاف و سمرقند رصدخانۀ از غیرمستقیم، یا مستقیم صورتبه خود

با مذکور  واحد دو این تصاویر و هاطرح مقایسۀ با ؛(9 شکل و 3 تصویر) است کرده استفاده دنیا های رصدخانه

 و تشابه ،مراغه با جیپور هندزیاد  مکانی فاصلۀهمچنین وجود  زمانی و فاصلۀ قرن ینوجود داشتن چند

 هایسال بین که جیپور رصدخانه ساخت تاریخ به دقیق توجه .رسد می اثبات به کامالًعملکرد آنها  یکسانی

 آغاز آن احداث هجری 657 سال که مراغه رصدخانۀ و دهش احداث م.1734 /هـ.ش1112وم.  1727 .ش/ـه1105

 ساختمان این :بپردازیم دقیق واحد نجومی بسیار این عملکرد حیشرت به لذا رسد؛ مینظرهب ضروری ،است شده

شکل ستونی ساختمان آن، وسط در. است شده ساخته تودرتو صورتهب روسی، هایعروسکبه  شبیه نجومی

 ارتفاع و کرده احاطه را آن پیرامون حلقه یک به شبیه دوم، مدور دیوار کهصورتی در. قراردارد متر، یک ارتفاع به

 و متر 2 دیوار ترین بیرونی یا سوم، مدور دیوار ارتفاع .(3تصویر) است مرکزی ای استوانه ستون ارتفاع برابر آن

 سنگ جنس از صفحاتی را مدور عناصر تمام افقی سطوح .(مراغه واحد ۀانداز به نزدیک ) باشد می متر 8 آن قطر

 را دیوارها روی سطوح تمام و است گردیده مدرج درجه شصت و سیصد تا صفر از آنها روی و داده پوشش مرمر

 سیستم حسب بر ریزتری تقسیمات ها، درجه بین کهطوریهب .(7 و 3 تصویر( )1 جدول) اند پوشانده صورت بدین

 است، شده داده امتداد بیرونی دیوارهای اقطار از محکم، مسی سیم دو. ندا شده بندی تقسیم (دسیمال) دهگانی

 صفر همیشه بندی درجه سیستم چنین در) دارند قرار مذکور امتداد در درجه 180° تا (درجه صفر) 0 از کهطوری به

 های بندیتقسیم این[ 6]270° ات 90° از و (دده می نشان متناظر، صورتهب را جنوب درجه،180° و شمال ۀدهندنشان درجه،

 این وسط در .دهند می نشان را غرب و شرق و جنوبـشمال هایجهت ترتیب،به که است گرفته انجام دقیق

 آزیموت دادن نشان برای. دشو می نگهداری سیم دو این توسط که است شده بسته فلزی ایهحلق ها،سیم

 .است دقیقی بسیار ۀوسیل واحد این (عظیمه ۀدایر ساعت، های عقربه گردش جهت در افقی قوس یا افقی دایرۀ ) خورشید
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 نگارنده() ديگانسا يانترا های هند موسوم بهرصدخانه در ه، با واحدهای مشابهغمرا ۀخان: مقايسه واحد نجومی رصد1جدول 
  

 

 واحد و رصدخانه

 

 پالن

 

 مقطع

 

 تصوير

 

 يانترا ديگانسا مراغه رصدخانه

 )ذات االستوانتین؟(

 متر 35/8قطر

 هجری 657سال احداث 

   

 

 ديگانسايانترای

 متر( 8)قطر  جیپور   ۀرصدخان 

 م1727-34سال احداث 

   

 

 يانترای واحد ديگانسا 

 ورانسی  ۀرصدخان

 م1727-34 احداث سال

   

 

 يانترای واحد ديگانسا

  اوجاين ۀرصدخان

 م1727-34 احداث سال

   

 

 پرتوهای که وقتی .(16 شکل) کنیم می ثابت ستون وسط در مرکزی ۀحلق به آزیموت تعیین جهت را نخی

 امتداد و کند، می محصور دوم مدور ۀحلق روی راآن های سایه مدور، فلزی  حلقۀ ۀسای آید؛ می باالتر خورشید

. آید می بیرون حلقه، شده محصور سایۀ سمت از که کنیم می منتقل ای دایره سطح ترین به بیرونی را نخ این

 همین .شود می خوانده (بیرونی ) سومی حلقه روی مدرج سنگی روی صفحات بر خورشید ترتیب آزیموت بدین

 از و داده تکیه دوم حلقۀ روی نفر یک حالت، این در .دارد کاربرد نیز شب در و محاسبه رصد منظوربه روش

 به توجه با شود، می گرفته نظر در سوم دیوار سوی به امتداد و چشم موقعیت کند، می نگاه فلزی حلقۀ میان

-Daulat sing,1995:38)شود  می مشخص شب هنگام موردنظر سیاره آزیموت آن امتداد با چشم موقعیت این

 .(17و16 شکل( )39

به دلیل شباهت بسیار پالن شالوده واحد مراغه با واحد مشابه در جیپور و تقدم تاریخی پانصدسالۀ احداث 

توان گفت که این واحد دقیق نجومی از مراغه به هند رسیده است؛ چرا که وجود چنین  رصدخانۀ مراغه، می

  (.15 )شکلکند را اثبات می همین موضوعقرن جلوتر  5زمانی   پالنی، در فاصلۀ
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 )نگارنده(مراغه  ۀخانمشابه در رصد د با واحو دهلی جیپور  ۀخانۀ رام يانترای رصد: مقايس2جدول 

 

 مراغه ۀدر رصدخان 8يانترارام  سی پالنربر. 8

       اندازه دارند  مراغه را که شکل همسان و تقریباً هم ۀواحد مدور رصدخان 5 ۀاز مجموع دستگاهدو  ،ورجاوند

ارائه کرده است. جداگانه  برای هرکدام، پالنیتصور کرده و  مجزااند، شدهو در یک راستا نیز برپا  (2 تصویر)

هایی که در  بررسی .(200 :1366)ورجاوند  استوی احتمال ارتباط و همسان بودن آنها را هم ذکر کرده  ،گرچه

رصدی مشابه  ۀدر آن رصدخانه نیز دو وسیلدهد که نشان می ،عمل آمدهمیان ادوات نجومی رصدخانه جیپور ب

و از   شده تقسیم قسمت 12داری به صورت جرزهای مدرج فاصلهبههستند که مدور موجود های هدیوارهم با 

 پالن قطر به سنگی مدور صفحه یک ۀوسیلبه مدرج عمودی جرزهای این .(4 تصویر) دارندامتداد  پایین به باال

 مدور، اصلی ساختمان به چسبیده و خود کنار در هریک. اند دهش متصل همدیگر به باال در واحدها همین

 الزم های بندی درجه و خورشیدی های شاخص قرائت جهت باال قسمت به دسترسی برای هایی پله دارای

 در متر سانتی 160 عرض با مدور، پالن به متصل شکلمستطیل متری دو ۀدئزا بنابراین .(21 شکل) هستند

 دهئزا این و است جیپور رصدخانه در «یانترا رام» پله شبیه بسیار پالن، لحاظ به رصدخانه مراغه جنوبی ۀدایر

 داخل در گردش امکان لحاظ به (.19 شکل) باشد تواند نمی پله بستر و پی از غیر چیزی مراغه، ۀرصدخان در

 دهشایجاد  دیوارها به لمتصّ مدرج شکل مثلثی هایسنگ بین هاییفاصله ،«یانترا رام» ۀگان تقسیمات دوازده

نجومی، در یکی، برعکس آن دیگری ساخته شده است. یعنی فضاهای  ۀخالی وسیلوفضای پر (.8)تصویر  ستا 

توان گفت هایشان، برعکس هم هستند؛ می خالی در این دو وسیله در عین برابری تعداد تقسیمات و اندازهوپر

وخالی این است که منجم بتواند برای رصد و خواندن . علت وجود صفحات پرهرکدام مکمل دیگری است

 تصوير (بازسازی  طرح)  مقطع پالن رصدخانه نام

 

 مراغه رصدخانه

 متر( 10/4)

   

 

 جیپور رصدخانه

 متر( 95/6)قطر

  
 

 

 

 دهلی رصدخانه
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اند یک دیسک مدور کامل را در  مهندسان علم نجوم، توانسته ،در واقعدانه داخل آنها تردد نماید. ها آزاکمیت

 تر، چه دقیقبا این تدبیر، منجمان به رصد هر .(5و تصویر 14)شکل وجود آورند  جدا از هم، اما مکمل به دو بخش

دنبال اثر شده، بهما باید در سایت فعلی کاوشاساس اند. براین روز نائل آمدهتر و مداوم آسمان در شبانه کامل

یقین، مصالح آن همانند سایر بهمراغه بگردیم که به احتمال قریب ۀپله در دایرۀ شمالی موردبحث در رصدخان 

. (20)شکل شود اند. ارتفاع این واحد برابر شعاع آن ساخته می جا شده و از بین رفتهواحدهای معماری، جابه

یک در هم، بلکه به طور یکجا وکنار هم، ترسیم کنیم. ازصورت جدا نه به را های آنها تی نقشهپس، ما بایس

گرفتن و هم به لحاظ شباهت نزدیک این دو وسیله در پالن معماری،  ، هم به لحاظ موقعیت قرارساده ۀمقایس

توان طرح  جیپور بدانیم و میساختمان آن را بایستی کامالً همانند نمونه مشابه هندی خود در رصدخانه 

    .(19)شکل آن را نیز ارائه داد  یبازساز

 

 
 

 ( Sharma 1995:  (19يانتراديگامساو اوجاين ۀخانسايت رصد -)راست( 12 شکل

 (Sharma 1995: 201)با ديگامسايانترا ورانسی  ۀخانسايت رصد -)چپ( 13 شکل

 

      
 

 (World Heritage, 2010: 419 ) جیپور ۀنجومی رصدخانپالن سه ابزار  -)راست( 14شکل 

 (World Heritage, 2010:  351)جیپور  ۀرصدخان ،نجومی ديگامسا و دو رام يانترا ارسه ابز -)چپ( 5تصوير 
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 )طرح از نگارنده(پالن و مقطع واحد نجومی رصدخانه مراغه  -)راست( 15شکل 

 (GROUP 07، 1999:   55)ديگانسا  شیوۀ كار -)چپ( 16شکل

 

 

 

 

                               

 

 

 

 
 (ترسیم نگارنده)گیری سمت ستاره با اين وسیله نجومی، ذات االستوانتین؟ اندازه -17شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (Susan N. Johnson-R, 2011: 76)ها برابرند ۀ اوجاين ارتفاع ديواررصدخان ،ديگانسا يانترا -)راست( 6تصوير 

 ( Susan N. Johnson-R,2011: 78)ورانسی )بنارس(  ۀخان، رصدديگامسايانترا-)چپ(  7تصوير 
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 (طرح از نگارنده ) پالن رام يانترا )ذات السمت واالرتفاع ؟( در رصد خانه مراغه  – 19شکل 

  

 

 

 

 

 

 

 
 (Sharma,1995:81) اصول كاربردی رام يانترا -)راست( 20شکل 

 (Daulat Sing ,1995 :14) داخل رام يانترا طركار شاخص درصفحات مدرج -)چپ( 8تصوير 

 

 مقايسه و تحلیل اطالعات. 9

دلیل محدودیت ابزارهای منجمان و مهندسان آن روزگار به آید کهمیبرعات چنین از مجموع مطالب و اطال

تثبیت آنها و امکان تغییر  مشکل طورهای بزرگ و همیندر ابعاد و انداز نجومی ساخته شده با چوب و فلز

با استفاده از الت نجومی آ، به ساخت هواییوهای فلزی و چوبی در اثر انقباض و انبساط و عوامل آبسازه ۀانداز

ابداع وسایل نجومی با های چوبی و فلزی نجومی به جای سازهدیگر بهعبارت. بهنداهآوردمعماری رویمصالح 

را در ابعاد و اندازه های ذکر شده محدودیتهای نجومی این سازه .(6و 5)شکل  آوردندهای معماری رویسازه

گام یشپ ییهاایرانیان همواره در ایجاد چنین خالقیت ساخت.میسر می راو امکان رصدهای دقیق نداشته 

برای افزایش دقت آنها ، آالت رصددر ساختن یعنی  .اندهکار گرفتهدر خدمت علم نجوم ب را و معماریند اهبود

 ۀاستفاده کردند. ساخت دایر آجر سنگ و ،گل، مانند خشت جای مصالح چوبی یا فلزی از مصالح معماریبه

محدودیت داشت اما دلیل انقباض و انبساط و ارتعاش، به ،(8و  6)شکل10مانند سدس فخریدرج فلزی عظیمه م

 ۀخانرصد .دارای محدودیت نبود (7و  5شکل ) ربع جداری مانندبنایی گرد و مدرج  ۀساز باور ددیوار ماحداث 

های تولید شده در آنجا در داشته است و دانش عملکردالمللی  روزگاری در سطح بین مکانی است که مراغه،

 . دوشمشاهده می نیز اکنونهمتا اروپا  چین و هندو  از سمرقندهای آن  نقاط جهان منتشر شده که جلوهاقصی
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دانشمند ۀ مراغه، خاناهمیت رصد های الزم در امر پژوهش و شناساندنکوشش در اثر کمبود اطالعات و نبود

مراغه  ۀآوردهای علمی رصدخانبرداری جی سینگ از دستکه خود در مورد بهرههندی،  نجوم کهنگ ربز

ابداع این ابزار نجومی ، خود کتابجایی از در  ؛(Sharma 1993, 131-154) کرده است هئمطالب مفصلی ارا

ها قبل که قرندر صورتی .(Sharma 1995, 80)دهد نسبت می به جی سینگساخته شده با مصالح معماری را 

بر روی مرکز با تنگارنده  .مراغه ساخته شده بود ۀرصدخاندر  اینجومی ایلوس چنین ،های جیپورخانهاز رصد

در رصدخانه را هردو در چهارمین واحد مشابه  ۀ مراغه و جیپور، موفق شدخانی موجود در رصددیگر واحدها

ورجاوند در کتاب  ؛استپله در دو سو  دو راهدارای مراغه  ۀدر رصدخان. این واحد هددشناسایی قرار  ۀآستان

مشابه آن در  ۀنامیده است که نمون« شکل جنوب برج مرکزی رصدخانه هواحد دایر»را تحت عنوان   خود آن

دستگاه  .(4شکل  در رنگ باالی نقشهقرمز فلش ) مشخص شده است 9«اوناتانشا یانترا»رصدخانه جیپور تحت عنوان 

باشد که کاشانی از میضی رُمؤالدین عُ ۀاشارمورد« الربعین ذات»عیت، همان با توجه به عملکرد و وض مذکور،

 مذکور یعنیعمل نوع دو  برد. چراکه این دستگاه به رصد هر نام می« االرتفاع السمت و ذات»آن تحت عنوان 

کاشانی بر وجود این  بوده است.قادر تعیین سمت و نیز ارتفاع خورشید در روز و ستارگان و سیارات در شب 

ای قرار  توانهکه روی دیواری اس استافقی مدرجی  ۀ. این ابزار شامل دایردارددستگاه در رصدخانه مراغه اشاره 

ای در راستای استوانه حرکت کنند. روی هر  توانستند حول میله گرفت و روی آن دو ربع مدرج عمودی می می

طور همزمان مختصات افقی دو  توانستند به طوری که دو نفر می به ؛وجود داشتروی(  )ابزار نشانه بع یک عضادهرُ

 .(85، 1375)باقری،  جسم آسمانی را تعیین کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (unesco 2010:373) پالن، نما و مقطع رام يانترای جیپور -21شکل 

  نتیجه. 10

با استفاده از مصالح فلز،  عالوه بر چوب وتصریح متون تاریخی  رب مراغه بنا ۀخانبیشتر واحدهای نجومی رصد

را نجومی  یوسایل رصدداد که ساخته شده بود. چنین اقدامی به منجمان اجازه میمثل سنگ و آجر معماری 

و چوب  فلز ۀانداز و یافته و از محدودیت ابعادگیری، افزایش درنتیجه، دقت اندازه ؛ای بسازندبا هر ابعاد و اندازه

 ۀمقایسو  هاها و طرحروی نقشهها و مطالعات پیگیر سیربا انجام بر .خالص شدنددر ساخت ابزار نجومی 

طرح و عملکرد  ،مراغه ۀخانبا شواهد موجود در رصد ،ویژه جیپورهب ،های هندخانهۀ رصداطالعات موجود در بار
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امکان تحقیق،  ۀضمن اثبات فرضی .روشن شد بری نجومی در این رصدخانهموجود با کارهای پالنسه عدد از 

کشور در این آشنایی با نجوم کهن  ۀدر عرصهایی از این قبیل، یافته .اهم شدرف نیزها بازسازی این واحد

  . استبیشتری  اتمطالع مندنیازالبته شناسایی کامل قرار دارد که  ۀست. واحد چهارم نیز در آستانگشاراه

سایر نقاط،  های پابرجا درویژه در مورد رصدخانههب، وسیعۀ و مقایس بررسینیل به اهداف پژوهش،  برای

و به کشف  بخش و راهگشا بودنتیجه ،در کشور هند دهلی و اوجاین ،ورانسی، ازجمله در رصدخانه جیپور

نام یکی از این واحدها   .شد منجر مراغهۀ واحد نجومی رصدخان 5سه واحد از ارتفاع  ۀو اندازعملکرد  ،شکل

با این  واحد وجود دارد.نوع از این  ،یهند سه شهرهای هر خانهدر رصد است.« دیگانسا یانترا»در زبان هندی 

، ندهند ساخته شده بوددر های موجود سال جلوتر از نمونهۀ مراغه پانصدخانرصدنجومی تفاوت که واحد 

 آن را )شارما( عالمی ،سفانهأمتکه  کند رصد معرفی می ۀمراغه را منشأ ابداع این وسیل این تحقیق ،درنتیجه

 ،این وسیله . احتماالًاین نظر، رد می شود ،ترتیباینکه به ،سینگ دانستههندی موسوم به جی ۀابداع مهاراج

دو واحد دیگر در  .خوانده شد «آلت ذلی عظیمه»یا « االستوانتینذات»عنوان  اهمان است که در متون قدیم ب

ه ئاست که در متن مقاله اطالعات کامل آن ارا رام یانترا مراغه شناسایی شد که در هند موسوم به ۀخانرصد

 .سازی کردۀ مراغه را بازخانوان رصدتدست آمده میهبا تکیه بر اطالعات بلذا شده است. 

و با  این مطالعات ۀدر سایو  نداهواحدها سرپوشیده نبود ۀتحقیقات نشان داد که غیر از برج مرکزی بقی

رصدخانه مراغه هموار نجومی موجود در  بقیه فضاهایتکمیل اطالعات، گام اصلی در مورد شناسایی و طراحی 

ترتیب با شناخت اینسایر واحدها قرار داد. به هایویژگی در شرف کشف نگارنده راها این یافته ده است.ش

پیش از ، نگارنده متعاقب این پژوهشخانه نامید. انه، دیگر هر بنایی را نباید رصدصحیح از ساختمان رصدخ

 . بود دانسته مردوددی در تبریز یهای قلعه رشعملکرد رصدی یکی از برجاحتمال  بارۀدر راویلبر  دونالد نظر ،این

  نوشتپی
معاونت پژوهشی دانشگاه توسط نگارنده  زیرنظر )ره(المللی امام خمینیحاضر حاصل کار پژوهشی است که در دانشگاه بین ۀمقال. 1

 .انجام یافته است

آباد متعلق به قرن چهار ، در فیروز1384در سال  (Dietrich Huff)را دیتریش هوف  هاترین رصدخانهبارز از کهن ۀنمون. 2

، وی اما بعد از تذکر نگارنده ،را حمام تصور کرده بود آن ابتدا حفار که( ,jamejamonline. 12/1384/ 20) دکرهجری کشف 

 .رصدخانه بودن سایت را پذیرفت

 باشد. معنای آستانۀ یا آستانه در میعتبه به. 3
4. Delhi-Jaipur-Ujjain-Mathura Benaras 

5. Maharajah Sawai Jai Sing  

6. Digansa yantra  های کومار سینگ استاد دانشگاهتوضیحات دکتر آب رب بنا  MJP Rohilkhandکلمه  ،ارندهگبه ن

، به  Digansaگیری و رصد است و  به معنای  محاسبه و اندازه  Yantraترکیبی سانسکریت از دو کلمه تشکیل شده است 

  .(آمده است  Digamshaو Digamsa: صورتبعضی منابع به در) تایی استشصت بندی بزرگ، درجهمعنی

 که اشتباه است. درجه ذکر شده است 36ب دولت سینگ در کتا. 7

8. Ram yantr 

9. unnatanash yantra 

هر چه شد.  ساخته می دایرهششمِ   شکل کمانی از یک ها، به ها و سیاره گیری ارتفاع ستاره شناسی برای اندازه سدس، ابزار ستاره. 10

 متعاقب آن ربع جداری ساخته شد.. شد تر می ها دقیق گیری تر بود، اندازه شعاع بزرگ
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  منابع
،  اجه نصیرالدین طوسیویادنامۀ خ ،«ریاضیات و نجوم قایۀ، تنظیم و تعمیمو طوسی در نقش»(، 1366خان، محمد ) انس

  .85 -6صصدانشگاه تهران،  تهران،

                                                                                                                           .علمی و فرهنگی ،تهران ، ج اول،های غیاث الدین جمشید کاشانی به پدرشنامه ؛از سمرقند به کاشان، (1375محمد )باقری، 

مجمع ذخائر تهران،   ـ قم غالمیه،  مسعود و باباپور بیگ یوسف کوشش به ،ایلخانی ، زیج(1391) خواجه نصیرالدین، طوسی

 .اسالمی و با همکاری کتابخانه مجلس

کتابخانۀ  ،2ج  ،قم رسول جعفریان،کوشش ه ، بمیراث اسالمی ایران ،«رصدخانه و زیج مراغهدرآمد »(، 1374) رفیعی، علی

 .442-447صص ،اهلل مرعشی نجفی آیت

دانشگاه تهران،  ،تهران، یادنامۀ خواجه نصیرالدین طوسی ،«خواجه نصیرالدین و رصدخانۀ  مراغه»(، 1366) ساییلی، آیدین

 .75 – 57صص

، «المللی علمی پژوهشی عصر ایلخانینخسین بنیاد بین ؛مراغه ۀخانکنکاش در بقایای رصد»(، 1385)شکاری نیری، جواد 

          . 80 -61 صص ،2شماره  ،سال دوم ،، دانشگاه سیستان و بلوچستانتاریخ و علوم اجتماعی

دکتری، استاد راهنما: دکتر  ۀرسال ،مذهبی و  تحقیقاتی ربع رشیدی-بررسی مجموعه علمی(، 1383) ـــــــــــــــــــ

 .دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی محمود طاووسی،

 .مرکز نشر دانشگاهی ،دوم. تهران .چ ،الدین جمشیدکاشانی نامه، احوال و آثار غیاث کاشانی ، (1368)  قربانی، ابوالقاسم

 ، سال چهارم، شماره دوم، تهران،14 ش.پ، میراث جاویدان، «مدارس و مراکز  علمی مراغه»، (1375) طیار مراغی، محمود

                                                                                                                     .78-77 صص

 .حدیث امروز ،قزوین ،محمد دبیرسیاقیبه کوشش ، القلوبهةنز  (،1381) مستوفی، حمداهلل

       .فروردیناراک، ، به تصحیح و تحشیه ابراهیم دهگان ،(کمالمال ـتاریخ)تاریخ صفویان  ،(1334) ... کمالمال

، تهران، 114 پیاپی ۀشمار ،یازدهم ۀسوم، دور ۀ، شماروحید «کتابخانۀ مراغه کتابخانۀ شاپور...»، (1352اهلل ) حبیب ،نوبخت

 .274-273 صص

 . فرهنگی علمی تهران، دوم، چاپ فریار، عبداهلل ترجمه ،ایلخانی ۀدور در ایران اسالمی معماری ،(1365) دونالد ویلبر،

 امیرکبیر.  تهران، ،شناسی در ایراندانش ستاره ۀکاوُش رصدخانه مراغه و نگاهی به پیشین ،(1366ورجاوند، پرویز )

 شناخته نجومی و علمی های مجموعه ترینمعروف از یکی مراغه، رصدخانه علمی مجموعۀ کشف»، (1356) پرویز ورجاوند،

 .15- 2 صص، 181 .ش ،16 ۀدور ،مردم و هنر ،«شرق دنیای در شده
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