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 ۱ﺑﻪ ﺟﺎی ﴎﺳﺨﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻧﺎﻣﻪای از اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ۴
آﻧﺎﳌﺎی ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﯾﺎﻓ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ
ای .اس .ﮐﻨﺪی ،ﯾﻮﺳﻒ ﻋﯿﺪ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ راﺿﯿﻪﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮی
روشﻫﺎ ی ر ﯾﺎﺿﯽ در ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﯿﺎرات ۱۴
در زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷﯿﺎر
ﮔﻠﻦ وان ﺑﺮوﻣﻠﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻌ ری و ﻣﻌ ران اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ۳۲
ﺟﻮزﭘﯿﻨﺎ ﻓﺮﯾﻠﻠﻮ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ زﯾﻨﺐ ﮐﺮﯾﻤ ﯿﺎن
ﻣﺮﮐ ِّﺐ »ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐّﺐ« در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ ۴۳
ﻟﻄﻒاﻟ ﻠّﻪ ﻗﺎری ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤ ّﻤﺪ ﺑﺎﻫﺮ ،ﺑﺎ ﺗﮑﻤﻠﮥ ﺷ ﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪیﻓﺮ
ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ ۴۹
ﻣﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ
ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ ۶۰
ﺟﺎن ﻟﻨﺎرت ﺑﺮﮔﺮن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺻﻤﺪ ﻓﺮخﻧﻬﺎد
ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از اﻋﺪاد در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪای از ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی ۷۴
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی ﻧﺎﺋ ﯿﻨﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﮐﺎوهﯾﺰدی
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ ۹۲
ژاک ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﮕﺎه ﺷﻬﻮﻧﺪی
رﯾﺸﻪﻫﺎی رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ۱۱۱
و اﺑﺘﮑﺎرات ِﮐﻨﺪی در ا ﯾﻦ ﺣﻮزه
رﺿﺎ ﮐﯿﺎﻧﯽﻣﻮﺣﺪ
ﮐﺎرﺑﺮدی اﻣﺮوزی از روشﻫﺎی رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪی ۱۳۲
وﯾﺖ ﻓﺎن ﻟﻨﺸﻮت ،ادزارد ﴍﭘﺒﯿﺮ ،ﮐﻦ ﻓﺎن وردن،
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻠﺨﯿﺺ رﺿﺎ ﮐﯿﺎﻧﯽﻣﻮﺣﺪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب

 ۱۳۹وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪریاﻓﺸﺎر
رﺳﺎﻟﻪ

رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺤﺎق ﮐﻨﺪی ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﻌﺒّﺎس ۱۶۱
در رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺟﻤﺸ ﯿﺪﻧﮋاد ا ّول

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾ ﺮان ،ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

ﺟﺎﯾ ﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی درﺳ
»ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺴ ﺮ ﺑﯿﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .در روﯾﮑﺮد ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،اﻋﺘﻘﺎد
ﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺴ ﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻨﺎﺳ ﯽ ﻧﯿﺰ ﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﻋﻠﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

اﻏﻠﺐ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم ،آن دﺳ ﻪ از ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در ﺿﻤﻦ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺴ ﻨﺪ ،دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﺑﯿ ﯿﻢ .در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎ  ،ﻓﻘﻂ آن ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ

از ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ و داﺳــﺘﺎﻧﯽ دارد ،ﻃﻮری در ﺣﺎﺷ ﻪ ﯾﺎ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد
ً
ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ در ﻣﺘﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ روﺑﻪ رو ﻫﺴ ﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آنﻫﺎ

ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺣﺬف آنﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﺧﻠﻠﯽ در ﺑﺤﺚ وارد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .روﯾﮑﺮد ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ اﯾﻦ ﻧﺤﻮۀ ﺗﻮﺟﻪ را ﻧﻤﯽﭘﺬ ﺮد و ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ را ﺑﺎ ﮐﺎری ﮐ ﻪ در آﻣﻮزش ﻫﻤﻪ

ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽداﻧﺪ .آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳــﺖ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی

ﻋﻠﻤﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ¬ﺷﺎن و ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﺳ ﺦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻋﻠﻤﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻮﺿﻮع "ﺣﺮﮐﺖ ﺮﺗﺎﺑﯽ" در ﻓﯿﺰﯾﮏ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ

ﺗﻮﺟﻪ ﺷــﻮد ﮐﻪ اﯾــﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﻄﺮح ﺷــﺪ؟ آﯾﺎ

روﺷــﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﺮای ﺮرﺳﯽ آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ  -روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ  -ﯾﮏ روش ﺑﺪﯾﻊ ﺑﻮد
ً
ﯾﺎ روﺷﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮﺿﻮع "ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑ ﺴﺖ ﻧﻮر" ،ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا
ﻓﻬﻤﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ ﮐﻪ "آﯾﺎ ﺑﺎ داﺷ ﻦ زاوﯾﮥ ﺗﺎ ﺶ ﻣﯽﺗﻮان زاوﯾﮥ ﺷﮑ ﺴﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؟" ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
دﻏﺪﻏﮥ ذﻫﻨﯽ ﻓﻼﺳﻔﮥ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺮن ﺷﺎ ﺰدﻫﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷــﺪﻩ ﺑﻮد و ﺳــﺮاﻧﺠﺎم دﮐ ﺎرت ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ

ﭼﻪ روﺷــﯽ اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ را ﺣﻞ ﮐﺮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎز ﺷﺪ؟ و

ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ.

١

ً
اﻣــﺎ ﻋﻤﻼ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ روش ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ را در آﻣﻮزش ﻋﻠﻢ ﭘﯿﺎدﻩ ﮐﺮد؟ ﻣﺘﯿﻮس ﺑﺎ

اﺷــﺎرﻩ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ از راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺮد» :روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ

ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾــﺦ ﻋﻠﻢ را ﺑــﻪ ﮐﻼس درس وارد ﮐﻨﻨﺪ :از ﺟﻤﻠــﻪ از ﻃﺮﯾﻖ درسﻧﺎﻣﻪﻫﺎ،
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ آزﻣﺎ ﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﺎزﺳﺎزیﻫﺎی ﻧﻤﺎ ﺸﯽ و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﻨﺎﻇﺮﻩﻫﺎ و وﻗﺎﯾﻊ

ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﭼﻬﺮﻩ ﺮدازیﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ  ،رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ  ،ﻃﺮحﻫﺎی ﻓــﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ،

ﺧﻮاﻧﺪن و ﺗﻔﺴ ﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ .ﻃﺮحﻫﺎ و زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ .ﺣﻤﺎم ارﺷﻤﯿﺪس ،ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ،ﺷﮑﺎرﭼﯽﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوب ،ﮐﻮ ﺮﻧﯿ ﮏ و ...ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ
ﻫﺴ ﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ«.

ﻧﮑﺘﮥ ﻇﺮﯾﻔــﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎن ﻣﺘﯿﻮس وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ در روش¬ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ

روش-ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒ ﻨﯽ ﺮ روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮی ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺳ ﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﮐﺸــﻮر ﻣﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻮم دورۀ اﺑﺘﺪاﯾ ﯽ از ﻫﻤﺎن آﻏــﺎز اﺻﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ دا ﺶ

آﻣﻮزان ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ »ﮐﺎر ﭼ ﺴــﺖ؟«» ،ﻧﯿﺮو ﭼ ﺴــﺖ؟« و ...ﻫﻤﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در

ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻮم دورۀ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺷ ﻤﯽ و ز ﺴﺖﺷ ﺎﺳﯽ و زﻣﯿﻦﺷ ﺎﺳﯽ دورۀ دﺑﯿﺮﺳ ﺎن
٢

ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺮر ﺑﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮ ﺴ ﺪ ۀ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮوﻩ ﺳ ﯽ ،اﻋﻤﺎل ﮐﺮدﻩ،

ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .روش ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ دورﻩﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
دﻫﺪ.

روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳ ﻔﺎد ۀ آﻣﻮزﺷ ﯽ ﻗﺮار

ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﺷ ﻮﻩای ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺮرﺳ ﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻼﺷﯽ واﻓﺮ و اﻓﺮادی
ً
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ و ﺑﺎ دﯾﺪ وﺳ ﻊ ﻧﯿﺎز دارد .ﺧﻮﺷ ﺨﺘﺎﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻋﻠﻢ ﻓﯿﺰﯾﮏ،

ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ درﺳﯽ ﻣﻮرد اﺳ ﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻧﮑﺘﮥ ﻗﺎﺑﻞ ذ ﮐﺮ در
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪای ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﯾﮏ ﺣﺴﻦ ﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و آن ،اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺰرﮔﯽ ﭼﻮن دو ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ

ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ،اﺻﻮل رﯾﺎﺿﯽ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﻮﺗﻮن ،اﭘ ﯿﮏ ﻫﻮﯾﮕ ﺲ ،ﻣ ﺸﺄ اﻧﻮاع داروﯾﻦ و ﻏﯿﺮﻩ را از
ا ﺰوا ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭼﻪ دﻟﯿﻠ ﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮐﻼﺳ ﮏ ﻓﻠﺴﻔﻪ

و ادﺑﯿﺎت اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزار ﮔﺮﻣﯽ داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷ ﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮐﻼﺳ ﮏ ﻋﻠﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻣﻮش

ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻏﻠﻂ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷ ﮥ ﻋﻠﻢ را ﺑﺎ ﻋﯿﻨ ﮏ اﻣﺮوز ﺑﺒ ﻨﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ

اﯾﻨﮑ ﻪ ،در ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی ﻗﺮن ﺑ ﺴ ﻢ ﻣﯿﻼدی ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﻋﺮﺻﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﮋوﻫﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻧﮕﺮش را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸ ﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻫﺮ ﺮت ﺑﺎ ﺮﻓﯿﻠﺪ ،اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﮐﻮ ﺮﻩ ،ﭘﯿﺮدوﺋﻢ،

ً

ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﺄﺳ ﺴﺎﺗﯽ ،ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ،دﯾﻨﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ آنﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد .آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺮای

ﺷ ﺎﺧﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪای ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﻪای ﺧﺎص ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻼﻩ ﻓﮑﺮی آن زﻣﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺳــﺮ

ﺑﻪ ﺟﺎی ﴎﺳﺨﻦ

آرﺗﻮر ﺮت و ...ﮐﻪ ﺳــﺮآﻣﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در

ﮐﺮد .ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در روش ﺗﻠﻔﯿﻘ ﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﺘﯿــﻮس در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد  ،ﻫﻔﺖ دﻟﯿــﻞ ﺮای ﻟﺰوم اﺳ ﻔﺎدﻩ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در آﻣﻮزش

ﻣﯽآورد:

 .١ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺟﺐ درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

 .٢ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺴ ﺮ ذﻫﻨﯽ رﺷﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﺴ ﺮی ﮐﻪ اﯾﺪﻩﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در آن ﺗﮑﻮﯾﻦ
ﯾ ﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
ً
 .٣ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ذاﺗﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻘﻼب
ﻋﻠﻤﯽ ،ﻧﻈﺮﯾﮥ داروﯾﻦ ،ﮐﺸﻒ ﭘﻨﯽ ﺳ ﻠﯿﻦ و ﻏﯿﺮﻩ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺮای دا ﺶ آﻣﻮزان ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ.

 .٤ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺮای ﻓﻬﻢ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻠﻢ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

 .٥ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﻋﻠﻢزدﮔﯽ اﻓﺮاﻃﯽ و ﺗﺤﺠﺮ ﮐﻪ در ﻣﺘﻮن و دورﻩﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ،
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 .٦ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ واﮐ ﺎوی زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دا ﺸــﻤﻨﺪ و زﻣﺎﻧﮥ او ،ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ را ا ﺴﺎﻧﯽ و
ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد اﻧﺘﺰاﻋﯽ آن ،دا ﺶ آﻣﻮز را درﮔﯿﺮ آن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 .٧ﺗﺎرﯾــﺦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ و ﺑــــﺎ ﮔﻮﻧــﻪﻫﺎی
دﯾﮕﺮ دا ﺶ ،ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ و وا ﺴــﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ،از دﺳ ﺎوردﻫﺎی ﺸﺮی ﺑــﻪ ﻧﻤــﺎ ﺶ

ﻣﯽﮔﺬارد«.

ﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺎﻟﮥ » اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزش ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ« ،ﻧﻮﺷ ﮥ ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻏﻔﺎری ،رﺷﺪ آﻣﻮزش

ﻓﯿﺰﯾﮏ ،دورۀ  ،٢٩ﺷﻤﺎرۀ  ،٣ﺑﻬﺎر  ،١٣٩٣ص . ١١-١٠

٣

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

۴

ﻧﺎﻣﻪای از اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ

آﻧﺎﳌﺎی ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﯾﺎﻓ

ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ

١

ای .اس .ﮐﻨﺪی ،٢ﯾﻮﺳﻒ ﻋﯿﺪ

٣

ﺗﺮﺟﻤﮥ راﺿﯿﻪﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮی

٤

ﭼ ﯿﺪه

ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ دو ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ٔ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ،روﺷﯽ ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ ﺑــﺮای ﺗﻌﯿــﯿﻦ
ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روش ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺛﺮ ﯾــﮏ ﻣــﻨﺠﻢ ﻗــﺮن ﺳــﻮم
ٔ
ٔ
ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ]در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ-م[
رﺳﺎﻟﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺑﻐﺪاد اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎن اﺛﺒﺎت و ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺮ آن اﻓﺰوده اﻧﺪ.
 -١ﻣﻘﺪﻣﻪ

ٔ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺛﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه از اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺸﻦ ٔ
ﻫﺰاره ﻣﯿﻼد او در ﺳﺎل ۱۹۷۳) ۱۳۵۲م( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺪﮔﯽ و
آﺛﺎر او ﺑﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ اﺛﺮ در ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .ﺗﻨﻬــﺎ ﻧﺴـ ٔ
ـﺨﻪ ﻣﻮﺟــﻮد از اﯾــﻦ رﺳــﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋـ ٔـﻪ
ٔ
ٔ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻟﯿﺪن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﻤﺎره  ۱۶۸/۱۶در
ﺧﺎوری ﺑﻪ
ٔ
ٔ
اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎوی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن دوره اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨــﯽ ﺳــﻤﺖ ﻗﺒﻠــﻪ ﺑــﻮده اﺳــﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﭘﻨﺞ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﺎز روز ٔ
اﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻌﺒﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﻠــﻪ رو ﮐﻨﻨــﺪ .ﺑــﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈــﻮر
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ اﺻﻠﯽ در آن ﻣﮑﺎن و زاوﯾـ ٔـﻪ ﺑــﯿﻦ ﻫــﺮ ﯾــﮏ از ﺟﻬﺖﻫــﺎ و داﯾـ ٔ
ـﺮه ﻋﻈﯿﻤـ ٔـﻪ
ﮔﺬرﻧﺪه از ﻣﮑﻪ در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ .اﯾﻦ زاوﯾﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﮑﻪ و
 .١اﺛﺮ ﭘﯿﺶ رو ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻘﺎﻟﮥ
)۱۹۷۴م( ﻣﺠﻠﮥ  Historia Mathematicaص  ۱۱- ۳ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 .٤ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﺎﮐﺲ ﭘﻼﻧﮏ و داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻮﻣﺒﻮﻟﺖ ﺑﺮﻟﯿﻦrmousavi@mpiwg-berlin.mpg.de ،

 .١ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻨﯽ ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎرۀ روش آﻧﺎﻟﻤﺎ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﻦ ﻧﺎﻫﯿﺪ از اﺛﺮ دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻗﺒﻠﻪ ﯾﺎﺑﯽ در
اﺳﻼم ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »روش آﻧﺎﻟﻤﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺒﻠﻪ« در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم از ﻣﻘﺼﺪ اول رﺳﺎﻟﮥ ﻗﺒﻠﮥ ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺼﻮر دﺷﺘﮑﯽ )ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺑﻬﻤﻦ (۱۳۹۳ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻮم در ﻗﺒﻠﻪﯾﺎﺑﯽ
اﺛﺮ ﻣﺎﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ اﺣﯿﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ) (۱۳۹۶ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻗﺒﻠﻪ ﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻇﻬﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ روش ﻣﺸﺎﻫﺪه و
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺤﻔﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻋﺴﺠﺪی ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ زﯾﻨﺐ ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .ـ م
ٔ
ٔ
ﺷﻤﺎره  ،۷۸۴/۲گ ۱۹۴پ ۱۹۵ -پ.
ﻧﺴﺨﻪ
.٢

ﻧﺎﻣﻪای از اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ

ً
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﺳــﺖ آورد .ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﺟﻬــﺖ اﯾﺴــﺘﺎدن ﻧﻤــﺎزﮔﺰار اﺳﺎﺳـﺎ ﻣﺴــﺌﻠﻪای در
ٔ
ﻫﻨﺪﺳﻪ ﮐﺮوی اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺣﻞﻫﺎی آن در ﻣﺘﻮن ٔ
دوره اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاوان اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﺑﺮﺧﯽ از اﯾــﻦ راه
ﺣﻞﻫــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺷــﺪهاﻧﺪ .ﻧﺘــﺎﯾﺞ اﯾــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت را ﻣﯽﺗــﻮان در ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺷـ ٔ
ـﻤﺎره  ۱۲ ،۱۱ ،۸و  ۱۳در
ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎﻓﺖ .١
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،راه ﺣﻞﻫﺎ ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﻋﺪدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪولﻫﺎی
ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،روش ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ٔ
دﻫﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ در ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع راه ﺣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی-
ﺧﻂ ﻧﺸﺎن
ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ رﯾﺸﻪ در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن دارد و »آﻧﺎﻟﻤﺎ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ روش ﻧﻘــﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻧﺠﻮم ٔ
دوره اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ و ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷــﻮد )ﺑﻨﮕﺮﯾــﺪ ﺑــﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۲ ،۶ ،۵و  ۱۳در ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﯽ( .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،آﻧﺎﻟﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﺛﺒــﺎت رواﺑــﻂ ﭘﯿﭽﯿـ ٔ
ـﺪه
ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻤﺎرۀ  ۸ ،۷و  ۹ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺷﻤﺎری از روش ﻫﺎی ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﻗﺒﻠــﻪ را در دو اﺛــﺮ ﺧــﻮد آورده اﺳــﺖ .در ﺗﺤﺪﯾــﺪ
ﻧﻬﺎﯾﺎت اﻷﻣﺎﮐﻦ )ص۲۷۲-۲۸۶؛ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ص  (۲۳۶-۲۵۰ﭘــﻨﺞ روش را ذﮐــﺮ ﻣﯽﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ
ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ آﻧﺎﻟﻤﺎﺳﺖ ،و در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻌﻮدی )ص  (۵۲۸-۵۲۲دو روش ﺷﺎﻣﻞ ﯾــﮏ آﻧﺎﻟﻤــﺎ آورده
اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از آﻧﺎﻟﻤﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟــﺎ ﺗﻮﺿــﯿﺢ داده ﻣﯽﺷــﻮد و ﺑﯿﺮوﻧــﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آن را در رﺳﺎﻟﻪای از ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ﻣﺮوزی )ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در ﺣــﺪود ۲۴۰ق  -ﺑﻨﮕﺮﯾــﺪ ﺑــﻪ
ٔ
درﺑﺎره ﻗﺒﻠﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑـﺮای ﻣــﺄﻣﻮن ﺧﻠﯿﻔـ ٔـﻪ
زوﺗﺮ ،ص (۱۲
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ اﺛﺮ از ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،اﻣــﺎ دو ﻧﺴــﺨﻪ از زﯾــﺞ او ﻣﻮﺟــﻮد
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد ،آﻧﺎﻟﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻗﺒﻠﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ٢ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻫﻤﺎن آﻧﺎﻟﻤﺎی ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﺮوف ﮔﺬاری ﺷﮑﻞ ﺑﺎ
ٔ
رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺪه ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و زﺑﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ و
آن ﭼﻪ در
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮﺟﻮد در زﯾﺞ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ اﺳﺖ .در اداﻣﮥ آن آﻧﺎﻟﻤﺎی دوﻣﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐــﻪ از ﻧﻈــﺮ ﻣــﺎ
ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.

۵

ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ﺣﺮﻓﯽ از اﺛﺒﺎت ﻧﻤﯽزﻧﺪ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﻢ آن را ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر اﺛﺒﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ .اﯾﻦ آﻧﺎﻟﻤﺎ
از دﯾﺪ ﻣﺎ روﺷﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﺑﻪ ﺧﻮ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻧﯿﺎز ﻣﻌﻤــﺎری ﮐــﻪ ﻧﻘﺸـ ٔـﻪ ﺑﻨــﺎی
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺪﯾﺪی را ﭘﯿﺶ رو دارد و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﺮاب را ﮐــﻪ ﻣﺸــﺨﺺ ﮐﻨﻨـ ٔ
ـﺪه ﺟﻬــﺖ ﻗﺒﻠـ ٔـﻪ
ﻧﻤﺎزﮔﺰاران اﺳﺖ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
 -٢ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻦ

در اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ و در ﺷﮑﻞ  ،۱ﮐﻠﻤﺎت و ﺣﺮوف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ درون ﭘﺮاﻧﺘﺰ در ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪه ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦٔ ،
ﻧﺸﺎﻧﻪ ] [ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻦ اﺳﺖ .ﺣــﺮوف
ﻋﺮﺑﯽ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﺛﺮ ﭼﻬﺎرم ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎدﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ.

۶

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺎرت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ در ﺧﻂ  ۱۲و » :۱۳ﻧﺴﺨﻪای از ٔ
ٔ
ﻧﺎﻣﻪ
گ ۱۳۶ر –
اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ دو را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ«

ﺧﻂ )گ ۱۳۶پ(
ٔ
ﺑﺨﺸﻨﺪه ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﺳﻼم و درود ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ )ص( ]و ﺧﺎﻧﺪان[ و اﺻﺤﺎب او
 ۱ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
 ۲ﯾﺎﻓﺘﻪ ام ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﺮ ﺷﯿﺦ ﻓﺎﺿﻞ ﺳﺮور و ﻣﻮﻻی ﻣﻦ را ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮداﻧﺪ،
ٔ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻀﺮ و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ رﺑﯿﻊ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ
 ۳در دﺳﺖ
ٔ
 ۴ﻫﺎﺷﻤﯽ ،رﺳﺎﻟﻪ ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ در ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ را ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﭼﻪ
ٔ
ٔ
درﺑﺎره ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن را ﺑﻪ ﺳﺮورم ،ﺷﯿﺦ ﻓﺎﺿﻞ،
رﺳﺎﻟﻪ ﺷﯿﺦ
 ۵در
 ۶اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﺧﺎدم اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ -ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎریاش ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ -ﻧﺸﺎن دادم .او ﮔﻔﺖ
 ۷آن ﭼﻪ ]ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ[ ذﮐﺮ ﮐﺮد و آن ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻗﺮار داد،
 ۸ﭘﺲ ﻣﻦ )اﺑﻮرﯾﺤﺎن( آن را ﯾﺎﻓﺘﻢ .او )ﺣﺒﺶ( ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر ﮔﻔﺖ:

ﻧﺎﻣﻪای از اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ

٧

گ ۱۳۶پ

) ۹ﮐﻤﺎن(  AZرا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎن ﺧﻮدﻣﺎن و  ZHرا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﮑــﻪ
در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.
 ۱۰و  ZTرا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ )ﺑﯿﻦ دو ﺷﻬﺮ( ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ T .را ﺑﻪ  Eوﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
و ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ
 ۱۱ﻗﻄﺮ  ZEKرا ،و  HMYرا ﻣــﻮازی ﺑﺎ ) ZEKدر ﻣـــﺘﻦ آﻣﺪه ﻣﻮازی  (TEKرﺳــﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،و
ٔ
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ آن را
 M ۱۲ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،و  ESرا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  HMﮐﺸﯿﺪه و از ٔ
ﻧﻘﻄﻪ  Sﺧﻂ
 SO ۱۳را ﻋﻤﻮد ﺑﺮ  HMYرﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺳﭙﺲ از ٔ
ﻧﻘﻄﻪ  Oﺧﻂ  OFQرا
 ۱۴ﻣﻮازی ﺑﺎ  ،AGو ﺧﻂ  OLNرا ﻣﻮازی ﺑﺎ  DBﻣﯽﮐﺸﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﺮﮔﺎر

ٔ
اﻧﺪازه  LNرا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ؛ ﯾﮑﯽ از دو ﺳﺮ آن را ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰ  Eو دﯾﮕﺮی را
۱۵
ٔ
 ۱۶ﺑﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻂ  OFQرا ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ،ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ .آن ﻧﻘﻄﻪ را  Fﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،و از ﻧﻘﻄﻪ E
 ۱۷ﺧﻄﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ ﮐﻪ از  Fﺑﮕﺬرد و ﺑﻪ ٔ
ﻧﻘﻄﻪ  Cروی داﯾﺮه ﺑﺮﺳﺪ؛ اﯾﻦ ﺧﻂ

٨

گ ۱۳۷ر

ﺧﻂ )گ ۱۳۷ر(
ٔ
 ۱ﺧﻂ ]ﺳﻤﺖ[ ﻗﺒﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﮐﻤﺎن  CDﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن آن ﺟﺎ ﺗﺎ ﻣﺤﻮر ﺷﻤﺎل-ﺟﻨــﻮب )(DB
اﺳﺖ .اﺧﺘﻼف
 ۲ﻣﯿﺎن اﯾﻦ )روش( و روﺷﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ –ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎریاش ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ -در )ﮐﺎر ﺧﻮد( روی ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ
دارد ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻋﺮض

ﻧﺎﻣﻪای از اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ

ٔ
 ۳ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﮑﻪ از ٔ
)ﻧﻘﻄﻪ( ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﺮض
ﻧﻘﻄﻪ  Zﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ٔ
رﺳﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮ(
 ۴ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﺳﺖ ،و در آن ﺟﺎ )ﯾﻌﻨﯽ در
 ۵از ٔ
ٔ
اﻧﺪازه  LNﺑﺎ ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در آن ﺟﺎ
ﻧﻘﻄﻪ  Aدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد) .اﯾﻦ ﺟﺎ(
 ۶ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  OLﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪارد ،اﺛﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ
 ۷ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺷﯿﺦ را آﮔــﺎه ﮐــﻨﻢ ﺗــﺎ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺷــﻮد )؟،
ﯾﻌﻨﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد( ﮐﻪ او آن را در اﺧﺘﯿﺎر دا ﺷﺘﻪ اﺳﺖ )؟ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺨﺪوش اﺳــﺖ( .درود
)ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد(.
 -٣اﺛﺒﺎت درﺳﺘ روش ﺗﺮﺳﯿﻤ

در ﺷﮑﻞ  ،۱ﮐﻪ از روی ﻣﺘﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖٔ ،
ﻧﻘﻄﻪ  Eﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ اﻟﺮأس ﻣﮑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ روی
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ اﻓﻖ آن اﺳﺖ ،و  AGو  DBﺟﻬﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺣﻮل  Eﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ ﮐــﻪ در
اﯾﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ F ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ اﻟﺮأس ﻣﮑﻪ روی اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻤﺎن  DCﺳﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ:
ٔ
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻤﻮدی ﮔﺬرﻧﺪه از  AGاﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻤﺖ اﻟﺮأس ﻣﮑﻪ ﺗﺎ
OL (۱
ٔ
ٔ
 EF (۲ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻤﺖ اﻟﺮأس ﻣﮑﻪ ﺗﺎ ﺧﻂ ﮔﺬرﻧﺪه از  Eﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ اﻓﻖ اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷــﮑﻞ  ۲را در ﻧﻈــﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾـ ﺪ ،ﮐــﻪ وﺿــﻌﯿﺖ را ﺑــﺮ ﮐـ ٔ
ـﺮه ﺳــﻤﺎوی و درون آن ﻧﺸــﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ  .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻠﻮغ ﻧﺸﻮد ،ﺳــﻤﺖ اﻟــﺮأس ﻣﮑــﻪ را در ﺷــﺮق ﺷــﻬﺮ ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ ﻗــﺮار
دادهاﯾﻢ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ و در ﺷﮑﻞ  ۱در ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﺮ روی
ٔ
ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻤﺖ اﻟﺮأس ﺷﻬﺮ ) (Pﺗﺎ ﻣﺪار ﻋﺮﺿﯽ ﮔﺬرﻧﺪه از ﺳﻤﺖاﻟﺮأس ﻣﮑــﻪ )(M
داﯾﺮه ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر،
ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺪار ﻋﺮﺿﯽ و داﯾﺮۀ اﺳﺘﻮا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  jMاﺳﺖ .اﯾــﻦ ﮐﻤــﺎن
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ، jP - jMو
ٔ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  AHو  HZدر ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،ﺻﻔﺤﻪ ٔ
داﯾﺮه ﻧﺼــﻒ اﻟﻨﻬــﺎر ﺑــﺮ
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ اﻓﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ  ZKو  HYﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﻄﺮﻫﺎی اﺳــﺘﻮای
ﮔﺮد  DBﭼﺮﺧﯿﺪه و ﺑﺮ
ﺳﻤﺎوی و ﻣﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و  MYﺷﻌﺎع ﻣﺪار اﺧﯿﺮ اﺳــﺖ .اﮔــﺮ ﺑــﻪ ﺷــﮑﻞ  ۲ﺑﺮﮔــﺮدﯾﻢ،
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﻮا در ﻧﻘﻄـ ٔـﻪ  Sﻋﻤــﻮد ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،ﻃــﻮﻟﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻄﯽ ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ اﻟﺮأس ﻣﮑﻪ ﺑﺮ
ﻣﺴﺎوی  SEو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺷﻌﺎع ٔ
داﯾﺮه ﻋﺮﺿﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و  SEﺑــﻪ ﻫﻤــﯿﻦ ﺻــﻮرت در ﺷــﮑﻞ  ۱رﺳــﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﮐﻤﺎن  TZﺑﺮاﺑﺮ ﺑــﺎ اﺧــﺘﻼف ﻃﻮلﻫــﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎﯾﯽ  DLرﺳــﻢ ﺷــﺪه اﺳــﺖ،
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ  TZEﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ  ،Sدر ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﻤﺎن  ، DLﻧﻘﻄــﻪ ﻣﺮﮐــﺰی E
و ٔ
ﻧﻘﻄﻪ  Sدر ﺷﮑﻞ  ،۲ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ ۱

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر  Uاﺳﺖٔ .
ٔ
در ﺷﮑﻞ اﺧﯿﺮ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ٔ
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻌــﺎدل آن ﺑــﺎ ﻫﻤــﺎن
ﻧﻘﻄﻪ  Sﺑﺮ روی
ﺣﺮف در ﺷﮑﻞ  ۱ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ  ۲ﺧﻄﯽ ﮔﺬرﻧــﺪه از  Uﻋﻤــﻮد ﺑــﺮ ﺻـ ٔ
ـﻔﺤﻪ اﺳــﺘﻮا،
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑــﻪ ﻣﮑــﻪ را در  Oﻗﻄــﻊ ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ .ﺧــﻂ  UOدر ﺷــﮑﻞ  ،۱ﻣﻌـ ّـﺮف اﯾــﻦ ﺧــﻂ در
ٔ
ٔ
اﻧﺪازه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .در ﺷ ﮑﻞ  ،۲ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن  Oو ﺧﻂ ﻋﻤﻮدی ﮔﺬرﻧﺪه از  ،Eﺑﺮاﺑــﺮ OL
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﻮل در آﻧﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن  OLﻋﻤﻮد ﺑﺮ  AEﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺮط اول ﺗــﺄﻣﯿﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺛﺒﺎت ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز ﺑــﺮای ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﺷــﺮط دوم ،ﯾﻌﻨــﯽ
ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻤﺖ اﻟﺮأس ﻣﮑﻪ ﺗﺎ ) EPدر ﺷﮑﻞ  ،(۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺷﻌﺎع ﯾﮏ ٔ
داﯾﺮه اﻓﻘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ L
اﺳﺖ )در ﺗﺼﻮ ﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ( .اﯾﻦ ﺷﻌﺎع در ﺷﮑﻞ  ۱ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻂ  LNﻣﺸــﺨﺺ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

P
L

ﺳﻤﺖ اﻟﺮأس
ﻣﮑﻪ

φP - φM

O

U

G
φM

ΔΛ

ﻧﺎﻣﻪای از اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ

ﺳﻤﺖ اﻟﺮأس ﺷﻬﺮ

S

φP
E

F

B

C

 Aﻣﺸﺮق

ﺷﮑﻞ ۲
 -۴اﺳﺎﻣ اﺷﺨﺎص ﻧﺎم ﺑﺮده در ﻣﺘﻦ

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ،ﻧﺎم ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ در ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗــﺮﯾﻦ آنﻫــﺎ،
اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻋﺮاق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮرﯾﺤﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی از ﺧﻮارزم و اﺳــﺘﺎد اوﺳــﺖ.
ُ
اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻣﻨﺠﻢ و رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑــﺎ ﺗﺤﺮﯾــﺮش از اﮐــﺮ ﻣﻨﻼﺋــﻮس ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷــﻮد
)ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺷﻤﺎرۀ .(۹
ّ
ٔ
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﯾﮏ زﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﯽ را در رﻗﻪ در ﮐﻨﺎر رود ﻓـﺮات در
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻫﺎﺷﻤﯽ،
ﺳﺎل  ۳۲۰ﻫﺠﺮی رﺻﺪ ﮐﺮد )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ زوﺗﺮ ،ص ۱۸۱؛ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻬﺎﯾﺎت اﻷﻣﺎﮐﻦ ،ص.(۲۰۴-۲۰۳
ً
ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻀﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣ ﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﺧﻀﺮ ﺧﺠﻨﺪی ،ﯾﮑﯽ

١١

ٔ
رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸــﻬﻮری را در ﻧﺰدﯾﮑــﯽ ﺗﻬـﺮان اﻣــﺮوزی ﺑــﺮ ﻋﻬــﺪه
از دوﺳﺘﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
.(۷۴ ص، )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ زوﺗﺮ١داﺷﺖ
، اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺳﺠﺰی )زوﺗﺮ، ﺷﺎﯾﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ،ﺳﻌﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اوﺳﺖ
 ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻧــﺎم، و در ﭘﺎﯾﺎن.( ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ او را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ۸۰ص
.( از او ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ۴۰ اﺑﻮرﺑﯿﻊ واﺳﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زوﺗﺮ )ص، ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ رﺑﯿﻊ ﮔﻤﺎن ﮐﺮد
ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳ

 اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿــﺎ،« »ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻬﺎﯾﺎت اﻷﻣﺎﮐﻦ ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ ﻣﺴﺎﻓﺎت اﻟﻤﺴــﺎﮐﻦ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ، ﺑﯿﺮوﻧﯽ.۱
 ﻣﻌﻬــﺪ ﺗــﺎرﯾﺦ، ﺑﻮﻟﺠــﺎﮐﻮف. ﺣﻘﻘﻪ پ، إﺻﺪار ﻓﺆاد ﺳﺰﮐﯿﻦ، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮون،اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
 )اﺣﻤﺪ آرام اﯾﻦ اﺛﺮ از ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤــﻪ.ق۱۴۱۳، ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت،اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
.( ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ـ م۱۳۵۲ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ﺻﺤﺢ ﻋ ﻦ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻘﺪﯾﻤــﺔ اﻟﻤﻮﺟــﻮدة ﻓــﻲ، اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻌﻮدي،---------------------- .۲
.ق۱۳۷۳، ﺣﯿﺪرآﺑﺎد،اﻟﻤﮑﺎﺗﺐ اﻟﺸﻬﯿﺮة ﺗﺤﺖ اﻋﺎﻧﺔ وزارة اﻟﺤﮑﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻬﻨﺪﯾﺔ
ٔ
ٔ
 وﯾﺮاﺳﺘﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﯿﻦ،۱ ج،زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ
،« »ﺑﯿﺮوﻧﯽ،. اس. ای، ﮐﻨﺪی.۳
.۳۲۷-۳۰۵ ص،۱۳۶۵ ، ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ

4. Hermelink, H., and Kennedy, E. S., “Transcription of Arabic Letters in
Geometric Figures”, Journal of the American Oriental Society, vol. 82 (1962), p.
204.
5. Kennedy, E. S., “Al-Bīrūnī on Determining the Meridian”, The Mathematics
Teacher, vol. LVI (1963), pp. 635-637.
6. -----------, “Al-Bīrūnī’s Graphical Determination of the Local Meridian”,

Scripta Mathematica, vol. 24 (1959), pp. 251-255.
7. -----------, and Sharkas, Haydar, “Two Medieval Methods for Finding the

Obliquity of the Ecliptic”, The Mathematics Teacher, vol. 55 (1962), pp. 286-290.
8. King, David A., Spherical Astronomy in Medieval Islam: the Ḥākimī Zīj of Ibn
Yūnus, Albany: State University of New York Press, 1976.
9. Krause, M., “Die Sphärik von Menelaos aus Alexandrien in der Verbesserung
von Abū Naṣr Manṣūr b. ʿAlī b. ʿIrāq”, Abhandlungen der Gesellschaft der
Wissenschaften zu Göttingen, Philol. –hist. Kl., 3. Folge, No. 17, Berlin, 1936.
10. Neugebauer, O., “On the ‘Hippopede’ of Eudoxus”, Scripta Mathematica, vol.
19 (1953), pp. 225-229.
11. Schoy, C., “Abhandlung von al-Faḍl b. Ḥātim an-Nairīzī: Über die Richtung der
Qibla”, Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Klasse der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften, 1922, pp. 55-68.
12. ----------, “Abhandlung des al-Ḥasan ibn al-Haiṯam (Alhazen) über die
 ـ م. رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﺳﺪس ﻓﺨﺮی« ﮐﻪ در ری ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد.١
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ﻧﺎﻣﻪای از اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ

١٣

Bestimmung der Richtung der Qibla”, Zeitschrift der deutschen morgenländischen
Gesellschaft, Bd. 75 (1921), pp. 242-253.
13. ----------, article “Ḳibla” in the Encyclopedia of Islam (first edition), vol. 2, pp.
985-989, Leiden and London, 1913-1934.
14. Suter, H., “Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke”,
Abhandlungen zur Geschischte der mathematischen Wissenschaften…, X. Heft,
Leipzig, 1900.

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

١۴

روشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ در ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﯿﺎرات
در زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷﯿﺎر
ﮔﻠﻦ وان ﺑﺮوﻣﻠﻦ

١

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ً
اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن اواﯾﻞ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻧﻈﺎم ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ اﺻﻮل
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس را درﺑﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾــﻦ دﻧﺒﺎﻟــﻪروی در ﺳــﺎﺧﺘﺎر اﺳﺎﺳــﯽ
زﯾﺞﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ،ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی ﺟﺪول ﺑﻨﺪی ﺷــﺪه ،و ﺣﺘــﯽ در ﺑﺴــﯿﺎری ﻣــﻮارد ﻣﺸﺨﺼــﻪ
)ﭘﺎراﻣﺘﺮ(ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
در زﯾﺞﻫﺎ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از زﯾﺞﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ،زﯾﺞ ﺑﺘﺎﻧﯽ )ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ آن در ﻣﻨﺒﻊ ] [۸ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ
ً
ﻋﺎم ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ روشﻫــﺎی ﻣﺠﺴــﻄﯽ را دﻧﺒــﺎل ﮐــﺮد و ﺗﻨﻬــﺎ ﺟﺎﺑــﻪ ﺟــﺎﯾﯽ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در آن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﻨﺪی در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺮوﻓﺶ درﺑﺎرۀ زﯾﺞﻫﺎ ] ، ۶ص ۱۶۸؛ ﺗﺮﺟﻤــﮥ
ﻓﺎرﺳﯽ؛ ص  [۱۹۵ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ زﯾﺞ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۰۰۰ﻣــﯿﻼدی )ﺣــﺪود
 ۴۰۰ﻗﻤﺮی( را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﯾﺞ ﺑﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ؛ ﺑﯽﺷﮏ اﻣﺮوزه ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ زﯾﺞﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ )ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﺪود ۹۶۴م ۳۵۳ /ق( ٢ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻫﺎﺳﺖ.
ً
ﺷﻬﺮت ﮐﻮﺷﯿﺎر اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﺎﻟﮥ اﺻﻮل ﺣﺴﺎب ﻫﻨﺪی ] [۷اوﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠــﻪ ﺑــﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎر دﻫﺪﻫﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .وﻟﯽ ﮐﻮﺷﯿﺎر در زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺎﯾﮥ ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻧﺠﻮم راﯾﺞ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .او را ﻣﺆﻟﻒ دو زﯾﺞ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل زﯾﺞ دوم از اوﻟﯽ ﻣﻮرد ﺳﺆال اﺳﺖ ]۶
 ،ص ۱۲۵؛ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ،ص  .٣[۱۲-۱۰از زﯾﺞ ﺟــﺎﻣﻊ ﭼﻨــﺪﯾﻦ ﻧﺴــﺨﻪ ﻣﻮﺟــﻮد اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ
 .١ﻣﺪرس رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﯾﻮﻧﺎن و دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻮﺋﺴﺖ ) (Questﮐﺎﻧﺎداgvb@questu.ca ،
 .٢ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ در ﻣﻘﺎﻟﮥ "ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻘﻮﯾﻢ در زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ" ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۳۸۷ ،۶ص  ۶۷- ۲۱آﻣﺪه ،اﯾﻦ
زﯾﺞ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۴۱۰و  ۴۱۵ﻗﻤﺮی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ آورده ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ - .م
 .٣اﮐﻨﻮن ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ زﯾﺞ ﺑﺎﻟﻎ اﺛﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ از زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺬﮐﻮر در ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ  ،۲ص .(۲۶- ۲۵

ﻧﻈﺎم ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎرات و ﺟﺪولﻫﺎی زﯾﺞ ﺟﺎﻣ

ﮐﻮﺷﯿﺎر و ﺑﺘﺎﻧﯽ ﻫﺮ دو اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺑﺮای ﺳﯿﺎرات را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧــﺪ .ﺣﺮﮐــﺎت
ﺳﯿﺎرات در دو ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد :ﺣﺮﮐﺖ ﻃﻮﻟﯽ در ﺻــﻔﺤﮥ داﯾﺮةاﻟﺒــﺮوج ،و ﺣﺮﮐــﺖ ﻋﺮﺿــﯽ در
راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻮد ﺑﺮ داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج .ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻤﮥ ﺳﯿﺎرات ﭘﯿﺮو اﻟﮕﻮی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻣــﺎه و
ﻋﻄﺎرد اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.٣
 .١ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ زﯾﺞ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻗﺎﻫﺮه و اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪولﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ـ م
 .٢ﺧﻼﺻﻪای از ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس در ] [۱۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٣در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﺳﯿﺎرهای ﻣﺘﻌﺎرف )ﮐﻪ ﺑﺮای زﺣﻞ ،ﻣﺸﺘﺮی ،ﻣﺮﯾﺦ و زﻫﺮه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود( ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ .ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺑﺮای ﻣﺎه و ﻋﻄﺎرد،
روش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ
را ﺑﻪ روش ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اوﻻف ﭘﺪرﺳﻦ در ] [۱۰ﺑﺎ ﻧﻤﺎدﮔﺬاری رﯾﺎﺿﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﯾﻢ.

روشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ در ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﯿﺎرات در زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷﯿﺎر

ﭼﻬﺎرﺗﺎی آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪولﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی( :اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﻓﺎﺗﺢ ۳۴۱۸؛ ﺑﺮﻟﯿﻦ ،آﻟﻮارت ۵۷۵۱؛
ﻟﯿﺪن  (۱۰۵۴) Or.8و ﻗﺎﻫﺮه ،داراﻟﮑﺘﺐ ،ﻣﯿﻘﺎت  .١ ۱۸۸٫۲ﺑﺮرﺳﯽ وان داﻟﻦ ] ،۴ص  [۱۷۲ﺣﺎﮐﯽ
از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ اﯾﻨﻬﺎ ،ﻧﺴﺨﮥ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل )۵۴۵ق( ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻮرت زﯾﺞ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ .در اﯾــﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺪولﻫﺎ را از اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳــﺖ .ﭼﮑﯿــﺪهای از ﻣﺤﺘــﻮای آن در ﭘــﮋوﻫﺶ ﮐﻨــﺪی
درﺑﺎرۀ زﯾﺞﻫﺎ ] ،۶ص ۱۵۷ – ۱۵۶؛ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ص  [۱۴۶-۱۳۹آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﮔﺮن ] ،۱ص – ۱۵
۳۴؛ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ،ص [۷۰-۵۵روشﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ زﯾﺞ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده اﺳــﺖ.
ﺗﺤﻠﯿﻞ وان داﻟﻦ از ﺟﺪول ﻃﻮل داﯾﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺟﺪول ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮری ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »روش ﻣﯿﻞﻫﺎ« ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷــﺪه و ﺷــﺎﯾﺪ از زﯾــﺞ ﻣﻤــﺘﺤﻦ
)ﺣﻮاﻟﯽ ۸۱۰م۱۹۵ /ق( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ] ،۴ص  .[۱۸۴ – ۱۷۴وان داﻟﻦ ﺟﺪول ﺗﻌﺪﯾﻞ زﻣــﺎن اﯾــﻦ
زﯾﺞ را ﻫﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ] ،۳ص  .[۱۴۱ – ۱۳۴ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﮐــﺖ ﺳــﯿﺎرات ﺑﺨــﺶ
ﻋﻤﺪۀ ﺟﺪولﻫﺎی زﯾﺞ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دﻗﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ دو ﻫﺪف دارﯾﻢ .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺮﮐﺎت ﺳﯿﺎرات در زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﮐﻮﺷﯿﺎر در ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﺪول ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ )ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﺎﺻﻪ( روﺷﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد دارد؛ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ روشﻫﺎی او را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺮﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ رﯾﺎﺿــﯽ
ﺗﺎﺑﻊﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪول آورده اﺳﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .او در ﻋﺮﺿﮥ اﯾﻦ روش ﭘﻨﺞ ﻗﺮن از دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در وﻫﻠﮥ دوم ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﮐﻮﺷﯿﺎر و ﺑﺘﺎﻧﯽ را از ﻟﺤﺎظ ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺮﮐــﺎت
ً
ﺳﯿﺎرات ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯿﺰان اﻗﺘﺒﺎس اﯾﻦ دو ﻣـﻨﺠﻢ از ﺟــﺪولﻫﺎی
ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد.٢

١۵

ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎرات ﭼﻨﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ )رﺟﻮﻋﯽ( را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ،
ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺳﯿﺎره ﮔﺎﻫﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺘﺶ را در آﺳﻤﺎن ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ و ﮐﻤــﯽ ﺑﻌــﺪ دوﺑــﺎره ﺑــﻪ ﺟﻬــﺖ
ﺣﺮﮐﺖ ﻋﺎدی اش ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .در ﺷﮑﻞ  ،١زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪای از ﻣﺮﮐﺰ »ﻓﻠﮏ ﺣﺎﻣﻞ« ﻗﺮار دارد و ﻓﺮض
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﻄﮥ اوج  Aﻃﻮل داﯾﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ ﺛﺎﺑﺘﯽ )  ( l aدارد .ﺳﯿﺎره ﻧﻪ روی ﻓﻠﮏ ﺣﺎﻣﻞ ،ﺑﻠﮑﻪ روی
داﯾﺮۀ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻓﻠﮏ ﺗﺪوﯾﺮ« ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻓﻠﮏ ﺗﺪوﯾﺮ روی ﻓﻠﮏ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ.

١۶

ﺷﮑﻞ  :١ﻣﺪل ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎرات

ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮﻋﺖ زاوﯾﻪای ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﻘﻄﻪای ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺎﺻــﻠﮥ
زﻣﯿﻦ وﻟﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ ﺣﺎﻣﻞ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ» ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻌﺪل اﻟﻤﺴﯿﺮ«
ﱠ
ﻧﺎم دارد و زاوﯾﮥ ) cm(tرا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻄﯽ ﺑﺎ زﻣﺎن  tاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ» ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻌﺪل« ﻣﯽﻧــﺎﻣﯿﻢ .زاوﯾــﮥ
) am(tﮐﻪ »ﺧﺎﺻﮥ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃــﻮر ﺧﻄــﯽ ﺑــﺎ زﻣــﺎن اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑــﺪ ،و )av(t
)ﺧﺎﺻﻪ( ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﮐﺮدن »ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺮﮐﺰ« ) q(cmاز آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾــﺪ .ﺑــﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ،ﻃــﻮل
داﯾﺮة اﻟﺒﺮوﺟﯽ ﺳﯿﺎره از راﺑﻄﮥ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:
) l (t) = l A + c m (t) ± q(cm ) ± p(a v ,c m

ﮐﻪ در آن » pﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﺎﺻﻪ« )اﻧﺪازۀ ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻂ واﺻﻞ ﺳﯿﺎره ﺑــﻪ ﻣﺮﮐــﺰ ﻓﻠــﮏ ﺗــﺪوﯾﺮ از دﯾــﺪ ﻧــﺎﻇﺮ
زﻣﯿﻨﯽ( اﺳﺖ .زاوﯾﻪﻫﺎی  qو  pﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  cmو  avﭼﻘﺪر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﯾــﺎ از ﻫــﻢ ﮐــﻢ
ً
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎﺑﻊﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪول ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از دو ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ
) cm(tو ) ،am(tﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺮﮐــﺰ ) q(cmو ﺗﻌــﺪﯾﻞ ﺧﺎﺻــﻪ ) . p(av , cmﭼــﻮن ﻫــﺮ دو ﺗــﺎﺑﻊ ) cm(tو )am(t

)) q(cm ) = sin -1(2 e sinc m / r(c m

)) p(a v ,c m ) = tan -1(r sin a v / (r(c m ) + r cos a v

ﮐﻪ در آن )  ، r(c mﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ ﺗﺪوﯾﺮ ،از راﺑﻄﮥزﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:
r(cm ) = ( R2 - (e sin c m )2 + e cos c m )2 + (2e sin c m )2
ﭘﺲ ) q(cmﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ ﺣﺎﻣﻞ ) (eﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،وﻟﯽ )cm

 ،p(av ,ﻫﻢ ﺑﻪ  eو ﻫــﻢ

ﺑﻪ ﺷﻌﺎع ﻓﻠﮏ ﺗﺪوﯾﺮ ) (rﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻃﻮﻟﯽ اﺳﺖ؛ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻋﺮﺿﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از
 ۵۳ﺟﺪول زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ۲۴ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺳﯿﺎرات ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﺷﺶ ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮط
ً
ﺑﻪ ﻋﺮض آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﭼﻮن ﺟﺪولﻫﺎی ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺑﺮای ﻋﺮض ﺳﯿﺎرات ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪولﻫﺎی ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس
اﺳﺖ و ﻧﮑﺘﮥ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧــﺪارد ،در اﯾﻨﺠــﺎ ﺑــﻪ آﻧﻬــﺎ ﻧﻤــﯽﭘــﺮدازﯾﻢ .ﮐﻮﺷــﯿﺎر در زﯾــﺞ ﺧــﻮد
ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤــﮥ ﺣﺮﮐﺖﻫــﺎی ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ) cm(tو) am(tرا ﻫــﻢ آورده اﺳــﺖ .ﮐﻨــﺪی ﻣﻘــﺎدﯾﺮ
ً
ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ را ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا از ﺑﺘﺎﻧﯽ اﻗﺘﺒــﺎس ﺷــﺪه ،در ﭘــﮋوﻫﺶ
زﯾﺞﻫﺎ ] ،٦ص ١٥٦؛ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ،ص  [١٤٢داده اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺪولﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺮﮐﺰ ) q(cmو ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﺎﺻﻪ ) p(av , cmﮐﻮﺷﯿﺎر ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻟﺒﻨــﺪ.
ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس و ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺗﺎﺑﻊ ) p(av , cmرا ﮐﻪ دو ﻣﺘﻐﯿﺮه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی روش دروﻧﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از
ً
ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﺪولﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ دو ﻣﺘﻐﯿﺮه آوردهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻌﺪا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺧﺮوج از ﻣﺮﮐﺰ ) (eو ﺷﻌﺎع ﻓﻠﮏ ﺗﺪوﯾﺮ ) (rﺑﯽﺷﮏ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺮ اﻧﺪازۀ ﻣﻘﺎدﯾﺮ درون ﺟﺪول
اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﯾﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑــﻪ اﯾﺠــﺎد ﺟــﺪوﻟﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺟﺪول ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﻣﯽﺷﻮد .وان داﻟﻦ در ] [٢ﯾــﮏ ﺑﺮآوردﮔــﺮ آﻣــﺎری ﺑـﺮای ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﻣﻘــﺪار
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺟﺪول ﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺎﺳــﺘﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿــﻪ ﮐــﺮده اﺳــﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ در ﯾﮏ ﻣﻮرد ،ﮐﻮﺷــﯿﺎر و ﺑﺘــﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼــﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﺎ
ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺮوج از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﯾﺦ ،ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس و ﺑﺘﺎﻧﯽ از e=٦
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ،وﻟﯽ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﻣﻘﺪاری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 6;2, 35
را در ﺟﺪولﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ .١ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﯾﺎ ﻓﺮد واﺳﻄﮥ دﯾﮕﺮی ﻣﺒﻨﺎی رﺻﺪی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾــﻦ
ﻣﻘﺪار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ً
 .١در اﯾﻨﺠﺎ از روش ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ )ﭘﺎﯾﮥ  (۶۰اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ

35
602

. 6; 2, 35 = 6 + 602 +

روشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ در ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﯿﺎرات در زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷﯿﺎر

ﺧﻄﯽ اﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻞ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻣـﺮوزی دﺳــﺘﻮرﻫﺎی ﺗﻌﯿــﯿﻦ دو ﺗــﺎﺑﻊ دﯾﮕــﺮ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:

١٧

اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در ﺟﺪولﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻮﺷﯿﺎر

ﮐﻨﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ] ،٦ص  ١٥٥و ١٥٧؛ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ،ص  ١٣١و  [١٤٦ﮐﻪ ﺑﺘﺎﻧﯽ و ﮐﻮﺷــﯿﺎر از اﻟﮕﻮﻫــﺎ و
ﺗﺎﺑﻊﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧــﺪ )ﻓﻘــﻂ اﻧــﺪک ﺗﻐﯿﯿــﺮی در ﺗﻌــﺪﯾﻞ ﻣﺮﮐــﺰ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ و زﻫﺮه دادهاﻧﺪ( .ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺟﺪول ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﯾﺦ در ﺟﺪول  ،۱در ﻧﮕﺎه اول ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﻘــﺎدﯾﺮ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ )ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺘﻮن  ٢در ﺟﺪول  ٢ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ واﻗﻌﯽ ) q(cmدر آن
آﻣﺪه اﺳﺖ( .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ روﺷﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ  lﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ً
داد .اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از اﯾﻦ روش در ﺗﻌﺪادی از زﯾﺞﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣــﺜﻼ ﺑﻨﮕﺮﯾــﺪ ﺑــﻪ
]٥؛ ١٢؛ ١٣؛ ١٤؛  .([١٥وان داﻟﻦ ] ،٣ص  [١٣٨-١٣٧اﯾﻦ روﺷﻬﺎ را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮده اﺳﺖ؛ در اﯾﻨﺠﺎ روش ﮐﻮﺷﯿﺎر را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻃﻮل ﺳﯿﺎرات ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
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۱۰;٣٩
۱۰;٥٣
۱۱;٦

١١٤
١١٥
١١٦
١١٧

۴;٣٠
۴;٤٠
۴;٥٠
۵;٠

٨٤
٨٥
٨٦
٨٧

۱; ٢
۱; ٦

۱;١٠
۱;١٤

٥٤
٥٥
٥٦
٥٧

۰;٤٦
۰;٤٣
۰;٤٠
۰;٣٨

٢٤
٢٥
٢٦
٢٧

۳;٢١

٣٥٤

۱۸ ;٢٥

٢٦٤

۲۲;١٠

١٧٨

۱۷;٤٥

١٤٨

۱۱;٢٠

١١٨

۵; ١٠

٨٨

۱;١٨

٥٨

۰;٣٦

٢٨

۲;٥٩

٣٥٧

۱۷ ;٥٨

٢٦٧

۲۲;١٦

١٧٩

۱۷;٥٧

١٤٩

۱۱;٣٣

١١٩

۵;٢٠

٨٩

۱;٢٣

٥٩

۰;٣٤

٢٩

ﺟﺪول  :١ﺟﺪول ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺑ ﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﯾﺦ

دﺳــــﺘﻮرﻫﺎی ﺑﻄﻠﻤﯿــــﻮس ﺑــــﺮای ﻣﺤﺎﺳــــﺒﮥ ﻃــــﻮل ﺳــــﯿﺎرات ﮐــــﻪ ﻣﻌــــﺎدل اﺳــــﺖ ﺑــــﺎ
)  ، l(t) = lA + c m (t) ± q(cm ) ± p(a v ,c mﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐــﻪ ﮐــﺎرﺑﺮ ﺑﺪاﻧــﺪ دو ﺗﻌــﺪﯾﻞ ﺑﺎﯾــﺪ
ً
ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ از ﻫﻢ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺠﻤــﺎن دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻧﮑﺘــﮥ اﺷــﮑﺎل
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﻮﺷﯿﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ روش اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻞ ﮐــﺮده اﺳــﺖ .ﺑــﻪ ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﺑــﻪ  qو p
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺛﺎﺑﺘﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻃــﻮل ﻫﻤﯿﺸــﻪ
ً
اﻓﺰوده ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺑﺮای ﻣﺮﯾﺦ  ۱۲درﺟﻪ ﺑﻪ  qو  ۴۷درﺟﻪ ﺑﻪ  pﻣــﯽاﻓﺰاﯾــﺪ .در ﻫــﺮ دو ﻣــﻮرد،
اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻋــﺪاد ﺻــﺤﯿﺢ  mو  nﻣﻤﮑــﻦ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑــﻪ ﺗﺎﺑﻊﻫــﺎی ﺟﺪﯾــﺪ  q$ = q + moو
 p$ = p + noﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
)$ $m
q(c
..
.
۰;۳۱
۰;۳۰
۰;۳۰
..
.

٣٢
٣٣
٣٤
..
.

۲۳;۲۹
۲۳;۳۰
۲۳;۳۰
..
.

٢٠٣
٢٠٤
٢٠٥
..
.

۱۱;۴۶
۱۲;۰
۱۲ ;۱۴
..
.

۱۲;۲۲
۱۲;۱۱
۱۲;۰
۱۱;۴۹
۱۱;۳۸
..
.

ĉm
..
.

١٢٠
١٢١
١٢٢
..
.

٢٩٩
٣٠٠
٣٠١
٣٠٢
٣٠٣
..
.

q ( c m ) + 12o
۱۲;۰
۱۱;۴۹
۱۱;۳۸
..
.

۰;۳۱
۰;۳۰
۰;۳۰
..
.

۱۱;۴۶
۱۲;۰
۱۲ ;۱۴
..
.

۲۳;۲۹
۲۳;۳۰
۲۳;۳۰
..
.

)q(cm

۰;٠
- ۰;۱۱
- ۰;۲۲
..
.

- ۱۱;۲۹
- ۱۱;۳۰
- ۱۱;۳۰
..
.
- ۰;۱۴
۰;٠
۰;۱۴
..
.
۱۱;۲۹
۱۱;۳۰
۱۱;۳۰
..
.

۰;۲۲
۱۲;۲۲
۰;۱۱
۱۲;۱۱
۰;۰
۱۲;۰
ﺟﺪول :٢ﺟﺪول ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻮﺷﯿﺎر

ĉm
٠
١
٢
..
.

٩١
٩٢
٩٣
..
.

١٧٩
١٨٠
١٨١
..
.

٢٦٢
٢٦٣
٢٦٤
..
.
٣٥٨
٣٥٩
٣٦٠

روشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ در ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﯿﺎرات در زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷﯿﺎر

ﺗﻮﺟﻪ :در اﯾﻦ ﺟﺪول اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺟﺪول در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﺷــﺪه
اﺳﺖ؛ ﺟﺪول ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ درﺟﮥ  ĉmاﺳﺖ.

١٩

ﺗﻮﺟﻪ :ﺳﺘﻮن  ٢ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺠﺪد ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺻﻠﯽ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺑــﺮای ﺗﻌــﺪﯾﻞ ﻣﺮﮐــﺰ
ﻣﺮﯾﺦ اﺳﺖ .اﻋﻤﺎل ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ )ﺑﻪ اﻧﺪازۀ  ۱۲درﺟﻪ( روی اﯾﻦ ﻣﻘــﺎدﯾﺮ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﻣﻘــﺎدﯾﺮ ﺳــﺘﻮن ٣
ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﮥ اﻧﺘﻘﺎل  ۵۹درﺟﻪای در ﺳﺘﻮن  ٥آﻣﺪه اﺳﺖ .ﮐﻮﺷﯿﺎر ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﺘﻮن اﺧﯿﺮ را در ﺟﺪول
 ۱آورده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻣﻮرد ﻣﺮﯾﺦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ˚ ١٢˚ + ٤٧˚ =٥٩در ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻃﻮل ﻣﯽﺷﻮد .ﺑــﺮای آﻧﮑــﻪ
َ
ﻻزم ﻧﺸﻮد ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻌﺪا از ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﺑﮑﺎﻫــﺪ ،ﮐﻮﺷــﯿﺎر از ﻫــﺮ ﯾــﮏ از ﻣﻘــﺎدﯾﺮ ﺟــﺪول ﺣﺮﮐــﺖ ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ
) l m (= cm + la

ﺑﻪ اﻧﺪازۀ  59oﻣﯽﮐﺎﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب

ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ واﻗﻌﯽ  cmﺑﻪ ﻣﯿﺰان

 59oﮐﻤﺘﺮ در ﺟﺪول ﺑﯿﺎﯾﺪ  cm -ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺮ دو ﺗﺎﺑﻊ  pو q

اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدل  59oدر ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ
و  p$در ﺟﺪول ﺑﻪ ازای ﻣﻘﺎدﯾﺮ  c$ = cm - 59oﻣﯽآﯾﻨﺪ )ﺟﺪول  ٢را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.
ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎه ،ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺮﮐﺰ ،دﺳﺘﻮر زﯾﺮ را در ﺟﺪول ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدq :

q$

o
o
$ $ m ) = q(c
$
q(c
m - 59 ) = q(c m ) + 12
ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﮐﺰ  cرا ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ  ĉmﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﮥ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد:

٢٠

$ $ m ) = (c - 59o ) + q(c ) + 12o
c$ = c$ m + q(c
m
m

ً
ﮐﻪ در آن ) . c$ = c -47oﺑﻘﯿﮥ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ  47oﺑﻌﺪا در ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ  pاﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد (.ﺑﺎ اﯾــﻦ ﮐــﺎر ﻃــﻮل
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ ﺗﺪوﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﺷــﮑﻞ  .(۱ﮔــﺎم ﺑﻌــﺪی در ﯾــﺎﻓﺘﻦ ﻃــﻮل ﺳــﯿﺎره ،در ﻧﻈــﺮ ﮔــﺮﻓﺘﻦ
ﻣﻮﺿﻌﺶ روی ﻓﻠﮏ ﺗﺪوﯾﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﺎﺻﻪ ) p(av , cmاﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
روش ﺗﺎزۀ دروﻧﯿﺎﺑﻰ دو ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺮای ﺟﺪول ﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﺎﺻﻪ

ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﻌ ﺪﯾﻞ ﺧﺎﺻﻪ ) p(av, cmﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺖ اﻧﺪازۀ
زاوﯾﻪای ﻇﺎﻫﺮی ﺷﻌﺎع ﻓﻠﮏ ﺗﺪوﯾﺮ از دﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  ،(١ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻗﻮی ﺑﻪ  ،avﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺳﯿﺎره روی ﻓﻠﮏ ﺗﺪوﯾﺮ دارد .اﻣﺎ ﺑﻪ  cmﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﻠﮏ ﺗــﺪوﯾﺮ را روی ﻓﻠــﮏ ﺣﺎﻣــﻞ و در ﻧﺘﯿﺠــﻪ
ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻓﻠﮏ ﺗﺪوﯾﺮ از زﻣﯿﻦ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ دارد.
ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎدﯾﺮ  pﺑﻪ ازای ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﺮ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﺮﺿــﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨــﺪ .در ﻋــﻮض،
روﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن »دروﻧﯿﺎﺑﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎرش را ﺧﯿﻠﯽ آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽ-
ﮐﻨﺪ ١.ﺷﮑﻞ  ۲ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺑﻊ  pﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫــﺎی ﻣــﺮﯾﺦ ﺑــﺮای  avو  cmدر ﺑــﺎزۀ
]  [0o ,180oاﺳﺖ .٢ﻫﺪف ﻋﺮﺿﮥ روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﺪوﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  pرا ﺑﻪ ازای ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
 .١ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎﻣﻞ دروﻧﯿﺎﺑﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ] [۹و ] [۱۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٢اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس و ﮐﻮﺷﯿﺎر ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت دﮐﺎرﺗﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

)

(

p2 ( a v ) = p a v , 180o

و

)

)

(

(

= ) p0 ( a v ) = p a v ,0o ; p1(a v
p a v , com

 c0mﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺘﯽ ،اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از  90oو ﭼﻨــﺎن اﺧﺘﯿــﺎر ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐــﻪ  r(c0m ) = R = 60و
درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﺳﺎنﺗﺮ ﺷــﻮد؛  p1را » ﺗﻌــﺪﯾﻞ ﻣﯿــﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻــﻪ« ﻣﯽﻧــﺎﻣﯿﻢ .ﭘــﺲ در ﺷــﮑﻞ  ،۲اﮔــﺮ
 X ، cm < c0mﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﻦ  Aو  Bﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ اﮔﺮ  x ، cm > c0mﺑﯿﻦ  Bو  Cواﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد .در
ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  p0و ) p1ارﺗﻔﺎع ﻧﻘﺎط  Aو  ( Bرا در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد؛ در ﺣﺎﻟــﺖ اﺧﯿــﺮ،
ﮐﺎرﺑﺮ  p1و ) p2ارﺗﻔﺎع ﻧﻘﺎط  Bو  ( Cرا ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد .ﺑ ﻄﻠﻤﯿﻮس ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻮب ﺗــﺎﺑﻊ-
ارﺗﻔﺎع  -Xاز ﻣﻨﺤﻨﯽ  DEFدر ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺑﻊ

}

{

= ) Pmax ( c m
max p ( a v , cm ) : a v Î é0o ,180° ù
ë
û

روشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ در ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﯿﺎرات در زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷﯿﺎر

 avو  cmﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ؛ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﮥ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ روی ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﺧﻂ ﭼﯿﻦ در ﺷﮑﻞ ٢
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻮب  ، pارﺗﻔﺎع ﻧﻘﻄﮥ  ،Xﺑﺮﺧﻮردﮔﺎه دو ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺧﻂ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﻣﻘﺎدﯾﺮ  pرا ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﺎص  cmدر ﺟﺪول آورده اﺳﺖ:

٢١

ﺷﮑﻞ  :۲روﺷﻬﺎی دروﻧﯿﺎﺑﯽ ﺑﻄﻠﻤ ﯿﻮس و ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﺎﺻﻪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای a

و  cﺑﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ روی ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﻓﻘ ﯽ و ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺧﻂ ﭼﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﻔﺎع
 Xاﺳﺖ.

ً
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ  DEFاﻟﺰاﻣﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای  avﻧﯿﺴﺖ( .ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺳﭙﺲ
ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ  AXBو  DYEﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨــﺪ ،ﯾﻌﻨــﯽ BX / BA » EY / ED
)در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺮ ﺟﻔﺖ ﺣﺮوف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ارﺗﻔﺎعﻫﺎی دو ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ( .ﻧﺴﺒﺖ  EY/EDﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ cm
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﻣﻘﺎدﯾﺮ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻊ درونﯾﺎﺑﯽ )  f1 ( cmدر ﺟﺪول ﻣﯽآورد ،ﮐﻪ ﺑﯿﻦ

 ٠و  ١ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای  c m > c0mﻫﻢ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  EY/EFرا در ﺟــﺪول ﻣــﯽآورد ﮐــﻪ آن را
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻦ دو ﺗﺎﺑﻊ در ﺟﺪول دروﻧﯿﺎﺑﯽ واﺣﺪی ﻣﯽ آﯾﺪ و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﻣﻘــﺪار ﻣﻄﻠــﻮب
) p(av , cmرا ﺑﻪ ازای  cm < c0mاز راﺑﻄﮥ زﯾﺮ ﺑﯿﺎﺑﺪ:
) f2 ( c m

p ( a v ,c m ) » p1 ( a v ) – f1 ( cm ) . éëp1 ( a v ) – p0 ( a v ) ùû

٢٢

)ﺑﺮای  c m > c0mﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد(.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎر ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺪول ﺑﻪ ازای  ۴۵ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿــﺮ از
ً
 ٤٥ × ٤٥ = ٢٠٢٥ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ٤ × ٤٥ = ١٨٠ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ) .ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ،او ﻋﻤــﻼ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ  p1 – p0 ، p1و  p1 – p2و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺎﺑﻊ )  f1 ( cmرا در ﺟﺪول ﻣــﯽ آورد (.ﺧﻄــﺎی
ﺗﻘﺮﯾﺐ در روش ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس دروﻧﯿﺎﺑﯽ را روی  cmاﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازۀ
ﺗﺄﺛﯿﺮش ﺑﺮ ﻣﻘﺪار  pﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﺄﺛﯿﺮ  avاﺳﺖ .ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎ ﺑﺴــﺘﮕﯽ
دارد .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻮردی و ﺑﯿﺸﯿﻨﮥ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﺳﯿﺎره ﺑﻪ روش ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس در ﺟﺪول  ۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ،ﺑﺘﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮥ زﯾﺞ ﻧﮕﺎران دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ دوره روش دروﻧﯿﺎﺑﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿــﻮس را ﺑــﻪ
ً
ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺪول دو ﻣﺘﻐﯿﺮه ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ .١اﻣــﺎ ﮐﻮﺷــﯿﺎر روش ﮐــﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾــﺪی ﺑــﻪ ﮐــﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ »ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻــﻪ« )  p1 ( a vو دو ﺗــﺎﺑﻊ ﺗــﺎزۀ دﯾﮕــﺮ را در
ﺟﺪول داده اﺳﺖ.
زﺣﻞ
ﻣﺸﺘﺮی
ﻣﺮﯾﺦ
زﻫﺮه
o
o
o
o
 0 -00002ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس :ﺧﻄﺎی ﻣﻮردی
0 – 00004
0 – 002
0 – 0002
/
/
/
/
o
o
o
ﺧﻄﺎی ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ
0000339
0000726
0/219o
00116
/
/
/
o
o
ﮐﻮﺷﯿﺎر :ﺧﻄﺎی ﻣﻮردی
0 – 0015
0 – 003
0 – 1.5o
0 – 0/ 4o
/
/
o
o
ﺧﻄﺎی ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ
00230
00603
4/25o
0/997o
/
/
ﺟﺪول  :٣ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔ ﯿﺮی روش دروﻧﯿﺎﺑ ﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس و روش دروﻧﯿﺎﺑ ﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮﺷﯿﺎر
در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻃﻮل داﯾﺮةاﻟﺒﺮوﺟ ﯽ ﺳﯿﺎرات
ﺗﻮﺟﻪ :ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ردﯾﻒﻫﺎی » ﺧﻄﺎی ﻣﻮردی« داﻣﻨــﮥ ﺧﻄﺎﻫــﺎی ﺣﺎﺻــﻞ در ﺣــﺪاﻗﻞ ٪۷۰
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺖ.

ﮐﻮﺷﯿﺎر در ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺟﺪولﻫﺎ ﻣﻘﺪار  pرا ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻓﺮضﻫﺎی ﺧــﻮد را در ﻣــﻮرد
ً
 .١ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺑﻌﺪی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ روش ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ] [۱۵و ].[۱۶

) (

p k ( cm ) = p max ( c m ) – pmax c0m

ﺳﭙﺲ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ارﺗﻔﺎع از  Bﺑﻪ ) Xﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﻔــﺎع ﻣﻄﻠــﻮب  Xرا ﺑﺪﻫــﺪ(
»ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  «Bاﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﯿﺖ ) pk(cmﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺿــﺮﯾﺐ )ارﺗﻔــﺎع )/(Eارﺗﻔــﺎع  (Bﺗﻨﻈــﯿﻢ
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ  avاﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  avاز  0oﺗﺎ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺤﻨﯽ و ﺳﭙﺲ ﺗــﺎ  ، 180oﺿــﺮﯾﺐ
ﻣــﺬﮐﻮر از  ٠ﺗــﺎ  ١زﯾــﺎد ﻣﯽ ﺷــﻮد و ﺳــﭙﺲ دوﺑــﺎره ﺗــﺎ  ٠ﮐــﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑــﺪ .اﯾــﻦ ﺗــﺎﺑﻊ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت

) (

f k ( a v ) = p1 ( a v ) ¸ pmax c0m

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻬﺎﯾﯽ  pﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

) p ( a v , cm ) = p1 ( a v ) ± f k ( a v ) .p k ( c m

و ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن ﻋﻼﻣﺖ در ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  cmاز  c0mﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺪول  ۵ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪول ﺗﺎﺑﻊ ) pk(cmﮐﻮﺷﯿﺎر ﺑﺮای ﻣﺮﯾﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺠﺪد اﺳــﺖ؛ ﻧﻤــﻮدار ﺗــﺎﺑﻊ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺪول در ﺷﮑﻞ  ۳دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺟﺪول ،اﻧﺘﻘﺎل )وﻟــﯽ ﻧــﻪ ﺟﺎﺑﺠــﺎﯾﯽ( ﻣﻮﺟــﻮد در
ﺟﺪولﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺮﮐﺰ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ،در ﺟﺪول ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﺣــﺬف
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﻮد .ﺟﺪول  ٦ﺷﺎﻣﻞ ﺟــﺪول ) fk(avﮐﻮﺷــﯿﺎر ﺑـﺮای ﻣــﺮﯾﺦ و ﻣﺤﺎﺳــﺒﮥ
ﻣﺠﺪد آن اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ٣دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯿﺰان ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺗــﺎﺑﻊ ﻋــﺎﻟﯽ اﺳــﺖ .در ﻣــﻮرد
ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎرات ﻫﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻓﺮضﻫﺎی ﻣﺮا ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺟﺪولﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻘﯿﻘﯽ  ،cو ﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  cmﻣﺘﻐﯿﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ  pkﺗﺎﺑﻊ آن اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻘﺎل در ﺟﺪول ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  cو ﻧﻪ  cmاﺳﺖ ﻫﻢ اﯾﻦ اﻣــﺮ را ﺗﺄﯾﯿــﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺎ  cmﺑﺎﺷﺪ در ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ  cmﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردﮔﺎه  pkﺑﺎ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ )در ﺷﮑﻞ  (۳ﺑﺎﯾﺪ در c0m

ﺑﺎﺷﺪ) .ﮐﻪ از

 90oﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ( و اﮔﺮ c

ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺪاری ﮐﻤﺘﺮ از  90oﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ درون ﺟﺪول ﺣﺎﮐﯽ از
آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﮥ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻫﻤﯿﺸﻪ در  c0mاﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺎﺑﻊ  pkﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ  cmدارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ  cﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

روشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ در ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﯿﺎرات در زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷﯿﺎر

ﺟﺪولﻫﺎ و روش دروﻧﯿﺎﺑﯽ او ﻣﯽآورم .ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺠﺪد ﻣﻘﺎدﯾﺮ و ﻧﻤﻮدار ﺟﺪولﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮیام ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﮐﻮﺷﯿﺎر ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس» ،ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻــﻪ« ) p1(avو ﻣﻨﺤﻨــﯽ  DEFدر
ﺑﺎﻻی ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮدار اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  .(٢ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﮐﻮﺷﯿﺎر ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳــﺐ  p1را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ارﺗﻔﺎع ﻧﻘﻄﮥ  B؛ ﺟﺪول او ﺑﺮای ﻣﺮﯾﺦ در ﺟﺪول  ٤ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ( .ﺗﺎﺑﻊ دوم
ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮐﻪ آن را ) pk(cmﻣﯽﻧــﺎﻣﯿﻢ» ،ﺗﻔــﺎوت« ارﺗﻔــﺎع ﻧﻘــﺎط  Yو  Eرا ﻣﯽدﻫــﺪ )ﺑﻄﻠﻤﯿــﻮس ﻧﺴــﺒﺖ
 EY/EDرا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮد( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

٢٣

)p1(av
۳۷;٢٥

٢۴

۳۶;٥٧
۳۶;٢٦
۳۵;٥٢
۳۵;١٥
۳۴;٣٥
۳۳;٥٢
۳۳;٧
۳۲;٢٠
۳۱;٣٠
۳۰;٣٦
۲۹;٣٨
۲۸;٣٥
۲۷;٢٨
۲۶;١٦
۲۵;٢
۲۳;٤٥
۲۲;٢٤
۲۱;٠
۱۹;٣٣
۱۸;١
۱۶;٢٥
۱۴;٤١
۱۳;١
۱۱;١٥
۹;٢٧
۷;٣٤
۵;٤٥
۳;٥٢
۱;٥٧

p1(av) av
۴۰;٢١ ١٥٠

١٥١
١٥٢
١٥٣
١٥٤
١٥٥
١٥٦
١٥٧
١٥٨
١٥٩
١٦٠
١٦١
١٦٢
١٦٣
١٦٤
١٦٥
١٦٦
١٦٧
١٦٨
١٦٩
١٧٠
١٧١
١٧٢
١٧٣
١٧٤
١٧٥
١٧٦
١٧٧
١٧٨
١٧٩

۴۰;٢٩
۴۰;٣٦
۴۰;٤٢
۴۰;٤٨
۴۰;٥٣
۴۰;٥٨
۴۱;٢
۴۱;٦
۴۱;٨
۴۱;٩
۴۱;١٠
۴۱;٩
۴۱;٧
۴۱;٤
۴۱;٠
۴۰;٥٥
۴۰;٥٠
۴۰;٤٥
۴۰;٣٩
۴۰;٣١
۴۰;١٨
۴۰;٨
۳۹;٥٣
۳۹;٣٧
۳۹;٢٠
۳۹;١
۳۸;٤٠
۳۸;١٦
۳۷;٥١

p1(av) av
۳۳;٢٢ ١٢٠

١٢١
١٢٢
١٢٣
١٢٤
١٢٥
١٢٦
١٢٧
١٢٨
١٢٩
١٣٠
١٣١
١٣٢
١٣٣
١٣٤
١٣٥
١٣٦
١٣٧
١٣٨
١٣٩
١٤٠
١٤١
١٤٢
١٤٣
١٤٤
١٤٥
١٤٦
١٤٧
١٤٨
١٤٩

۳۳;٤٠
۳۳;٥٨
۳۴;١٥
۳۴;٣٢
۳۴;٤٩
۳۵;٦
۳۵;٢٣
۳۵;٤٠
۳۵;٥٦
۳۶;١٢
۳۶;٢٨
۳۶;٤٣
۳۶;٥٨
۳۷;١٣
۳۷;٢٧
۳۷;٤١
۳۷;٥٥
۳۸;٩
۳۸;٢٣
۳۸;٣٦
۳۸;٤٩
۳۹;١
۳۹;١٢
۳۹;٢٤
۳۹;٣٥
۳۹;٤٥
۳۹;٥٥
۴۰;٤
۴۰;١٣

p1(av) av
۲۳;١٣ ٩٠

٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠
١٠١
١٠٢
١٠٣
١٠٤
١٠٥
١٠٦
١٠٧
١٠٨
١٠٩
١١٠
١١١
١١٢
١١٣
١١٤
١١٥
١١٦
١١٧
١١٨
١١٩

۲۳;٣٥
۲۳;٥٧
۲۴;١٨
۲۴;٤٠
۲۵;١
۲۵;٢٢
۲۵;٤٤
۲۶;٥
۲۶;٢٦
۲۶;٤٧
۲۷;٨
۲۷;٢٩
۲۷;٥٠
۲۸;١١
۲۸;٣٢
۲۸;٥٢
۲۹;١٢
۲۹;٣٢
۲۹;٥٢
۳۰;١٢
۳۰;٣٢
۳۰;٥٢
۳۱;١١
۳۱;٣٠
۳۱;٤٩
۳۲;٨
۳۲;٢٧
۳۲;٤٦
۳۳;٤

av

٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩

)p1 (av
۱۱;٥١

۱۲;١٥
۱۲;٣٨
۱۳;١
۱۳;٢٥
۱۳;٤٨
۱۴ ;١١
۱۴;٣٤
۱۴;٥٧
۱۵;٢٠
۱۵;٤٣
۱۶;٦
۱۶;٢٩
۱۶;٥٢
۱۷;١٥
۱۷;٣٨
۱۸;١
۱۸;٢٤
۱۸;٤٦
۱۹;٩
۱۹;٣١
۱۹;٥٣
۲۰;١٦
۲۰;٣٨
۲۱;٠
۲۱;٢٣
۲۱;٤٥
۲۲;٧
۲۲;٢٩
۲۲;٥١

av

av

٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩

١ ۰;٢٤
٢ ۰;٤٨
٣ ۱;١٢
٤ ۱;٣٦
۵ ۲ ;٠
۶ ۲;٢٤
۷ ۲;٤٨
۸ ۳;١٢
۹ ۳;٣٦
۱۰ ۳;٥٩
۱۱ ۴;٢٣
۱۲ ۴;٤٦
۱۳ ۵;١٠
۱۴ ۵;٣٤
۱۵ ۵;٥٧
۱۶ ۶;٢١
۱۷ ۶;٤٥
۱۸ ۷;٨
۱۹ ۷;٣٢
۲۰ ۷;٥٦
۲۱ ۸;١٩
۲۲ ۸;٤٣
۲۳ ۹;٧
۲۴ ۹;٣٠
۲۵ ۹;٥٤
۲۶ ۱۰;١٨
۲۷ ۱۰;٤١
۲۸ ۱۱;٥
۲۹ ۱۱;٢٨

ﺟﺪول  :٤ﺟﺪول ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﻪ )  p1 ( a vﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ

)p1(av
٠ ۰ ;٠

=  a vداده ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺎ 360°
ﻧﯿﻤﮥ دوم ،ﻗﺮﯾﻨﮥ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﻤﮥ اول اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺎ دو واﺣﺪ در رﻗﻢ آﺧﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮی ،روش ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس دارد .در روش ﮐﻮﺷــﯿﺎر ﺑــﻪ
ﺟﺎی ﭼﻬﺎر ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪول ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎﺑﻊ ) pk(cmﮐﻪ از ) pmax(cmﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽ آﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دو ﺗﺎﺑﻊ )  f1 ( c mو )  f2 ( c mﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اش از ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ  f1و f2
آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺰﯾﺖ روش ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑــﺎرزﺗﺮ ﻣﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ ) fk(avﻫﻤــﺎن
ً
»ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﻪ« )ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺟﺪوﻟﺶ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار آن اﺳﺖ.
ً
روش ﮐﻮﺷﯿﺎر ﻋﻤﻼ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻧﺪازۀ ﺧﻄﺎی ﻧﺎﺷــﯽ از دروﻧﯿــﺎﺑﯽ ﺑﺴــﺘﮕﯽ
ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی  eو  rدارد .ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﻮردی و ﺑﯿﺸــﯿﻨﻪ ﺑــﺮای ﺳــﯿﺎرات ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﻟﮕــﻮی
ﻣﺘﻌﺎرف در ﺟﺪول  ۳آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی روش ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻄﺎﻫــﺎی
دروﻧﯿﺎﺑﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس اﺳﺖ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺧﻄﺎ ﺑﺮای دو ﺳﯿﺎرۀ زﻫﺮه و ﻣﺮﯾﺦ ﮐﻪ ﺧﺮوج از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮔﺮﭼﻪ روش ﮐﻮﺷﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺳــﺖ ،آن را ﺑﺎﯾــﺪ ﺗــﻮﻓﯿﻘﯽ
ﻧﺴﺒﯽ داﻧﺴﺖ.
روش ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﮥ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ روش دروﻧﯿﺎﺑﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺴــﺖ،
وﻟﯽ ﺑﯽﺷﮏ ﻣﻘﺪمﺗــﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳــﺖ .ﺟﻤﺸــﯿﺪ ﮐﺎﺷــﺎﻧﯽ )ﺣــﺪود  ۸۰۰ق؛ ﺑﻨﮕﺮﯾــﺪ ﺑــﻪ ] ([۱۶و ﻗــﺲ
ﻗﯿﺮﯾﺎﻗﻮس ) ٨٨٠ق؛ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ] ([١٥ﻫﺮ دو روشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﺎﺻﮥ
ﺳﯿﺎرات داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﺪولﻫﺎی دو ﻣﺘﻐﯿﺮه اﺳﺖ.
)pk(cm

cm

)pk(cm

cm

)pk(cm

cm

)pk(cm

cm

)pk(cm

cm

)pk(cm

cm

]۴;٤٠ [-۱

١٥٠

]۲;٢ [ +۱

١٢٠

]۰;٤٤ [ +۱

٩٠

]۲;٤٧ [ +۱

٦٠

]۳;٥٨ [ +۳

٣٠

]۴;٢٥ [- ۱

٠

]۴;٤٤ [-۱
]۴;٤٨ [-۱
]۴;٥١ [-۲
]۴;٥٨ [ +۱
]۴;٥٩ [-۲
]۵;٣ [- ۲
]۵;٦ [- ۲

]۵;١٠ [-۲
]۵;١٣ [-۲
]۵;١٦ [-۲
۵;٢١
۵;٢٤

]۵;٢٦ [-۱
]۵;٢٩ [-۱

١٥١
١٥٢
١٥٣
١٥٤
١٥٥
١٥٦

۲;٧

]۲;١٢ [- ۱
]۲;١٧ [- ۱
]۲;٢٢ [- ۲
]۲;٢٧ [- ۳
]۲;٣٢ [- ۴

١٥٧

]۲;٣٨ [- ۳

١٥٩

]۲;٤٩ [- ۴

١٥٨
١٦٠
١٦١
١٦٢
١٦٣
١٦٤

]۲;٤٤ [- ۳
]۲;٥٥ [- ۴
]۳;١ [- ۳
]۳;٧ [- ۳

]۳;١٣ [- ۲
]۳;١٩ [- ۲

١٢١
١٢٢
١٢٣
١٢٤
١٢٥
١٢٦
١٢٧
١٢٨
١٢٩
١٣٠
١٣١
١٣٢
١٣٣
١٣٤

۰;٣٩
۰;٣٤
۰;٢٨
۰;٢٣
۰;١٨
۰;١٣

]۰;٩ [- ۱
]۰;٤ [- ۱

]۰;٠ [- ۳
]۰;٥ [- ۳

]۰;١١ [- ۳
]۰;١٦ [- ۳
]۰;٢٢ [- ۲
]۰;٢٨ [- ۲

٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠
١٠١
١٠٢
١٠٣
١٠٤

۲;٤٤
۲;٤١

]۲;٣٨ [-۱
]۲;٣٦ [-۲
]۲;٣٣ [-۳
]۲;٣٠ [-۳
]۲;٢٦ [-۳
]۲;٢١ [-۲
۲;١٦
۲;١٢
۲;٨

]۲;٣ [ +۱

]۱;٥٩ [ +۱
۱;٥٦

٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤

]۳;٥٦ [ +۳
]۳;٥٥ [ +۲
]۳;٥٣ [ +۳
]۳;٥٢ [ +۲
]۳;٥٠ [ +۲
]۳;٤٩ [ +۱
]۳;٤٧ [ +۱
]۳;٤٥ [ +۱
]۳;٤٢ [ +۲
]۳;٤٠ [ +۲
]۳;٣٨ [ +۲
]۳;٣٦ [ +۱
]۳;٣٤ [ +۱
]۳;٣١ [ +۲

٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤

]۴;٢٥ [- ۱
]۴;٢٥ [- ۱
]۴;٢٥ [- ۱
۴;٢٤
۴;٢٤

]۴;٢٤ [- ۱
۴;٢٣
۴;٢٣
۴;٢٢

]۴;٢١ [ +۱
۴;٢١

]۴;٢٠ [ +۱
]۴;١٩ [ +۱
]۴;١٨ [ +۱

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
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ﺗﻮﺟﻪ :در ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺸــﯽ ﻣﻌــﺎدل  47oدر ﺟــﺪول آﻣــﺪهاﻧــﺪ ﮐــﻪ در اﯾﻨﺠــﺎ

٢۵

)pk(cm

cm

)pk(cm

cm

)pk(cm

cm

)pk(cm

cm

)pk(cm

cm

)pk(cm

cm

]۵;٣١ [-۱

١٦٥

]۳;٢٤ [- ۲

١٣٥

]۰;٣٣ [- ۲

١٠٥

١٦٧

]۳;٣٦ [- ۱

١٣٧

]۰;٤٥ [- ۲

۱;٥٢
۱;٤٨

٧٥

]۳;٢٩ [ +۱
]۳;٢٧ [ +۱

٤٥

]۴;١٧ [ +۱
]۴;١٧ [ +۱

١٥

]۵;٣٣ [-۱

١٦٦

]۵;٣٦ [-۱
]۵;٣٨ [-۱

١٦٨

۵;٤١

١٦٩

]۵;٤٣ [ +۱

١٧٠

]۵;٤٦ [ +۲

١٧١

]۵;٤٨ [ +۳

١٧٢

]۵;٤٩ [ +۲

١٧٣

]۵;٤٩ [ +۱

١٧٤

]۵;٥٠ [ +۱

١٧٥

]۵;٥٠ [ +۱

١٧٦

۵;٥٠

١٧٧

۵;٥٠

١٧٨

]۵;٥٠ [-۱

١٧٩

]۳;٣٠ [- ۲
۳;٤٢

]۳;٤٧ [- ۱
]۳;٥٢ [- ۱
]۳;٥٦ [- ۲
]۴;١ [- ۲

١٣٦

]۰;٥١ [- ۱

١٣٨

]۰;٥٦ [- ۲

١٣٩

]۱;٢ [- ۲

١٤٠

]۱;٧ [- ۲

١٤١

]۱;١٢ [- ۳

١٤٢

]۴;٦ [- ۲

]۴;١١ [- ۲
]۴;١٦ [- ۲
]۴;٢٢ [- ۱
]۴;٢٦ [- ۱
]۴;٣١ [- ۱
۴;٣٦

]۰;٣٩ [- ۲

]۱;١٧ [- ۴

١٤٣

]۱;٢٢ [- ۴

١٤٤

]۱;٢٩ [- ۳

١٤٥

]۱;٣٥ [- ۳

١٤٦

]۱;٤٠ [- ۴

١٤٧

]۱;٤٩ [- ۱

١٤٨

۱;٥٥

١٤٩

١٠٦
١٠٧
١٠٨
١٠٩
١١٠
١١١
١١٢
١١٣
١١٤
١١٥
١١٦
١١٧
١١٨
١١٩

]۱;٤٥ [-۲
]۱;٤١ [-۲
]۱;٣٦ [-۱
]۱;٣١ [-۱
]۱;٢٥ [ +۱
]۱;٢٠ [ +۱
]۱;١٥ [ +۲
]۱;١٠ [ +۲
]۱;٦ [ +۲

٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥

]۱;١ [ +۲

]۰;٥٧ [ +۱
۰;٥٣

٨٦
٨٧
٨٨

۰;٤٨

٨٩

]۳;٢٤ [ +۱
]۳;٢٢ [ +۱
۳ ;٢٠
۳ ;١٨
۳ ;١٥

]۳;١٣ [- ۱
]۳;١١ [- ۲
]۳;٩ [- ۳
]۳;٥ [- ۲
]۳;٢ [- ۲

]۲;٥٨ [- ۱
۲ ;٥٤
۲ ;٥١

٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩

]۴;١٦ [ +۱
]۴;١٥ [ +۱
]۴;١٣ [ +۲
]۴;١٢ [ +۲
]۴;١٠ [ +۳
]۴;٩ [ +۳
]۴;٧ [ +۳
]۴;٦ [ +۳
]۴;٥ [ +۳
]۴;٣ [ +۴
]۴;٢ [ +۳
]۴;١ [ +۳

]۳;٥٩ [ +۳

١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩

ﺟﺪول :٥ﺟﺪول ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺑﺮای ) pk(cmدر ﻣﻮرد ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ در آﺣﺎد آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ
ﺗﻮﺟﻪ :ﺟﺪول ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ
اﯾﺮاﻧﯿﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺖ ) f k(av) . pk(cmﻫﺴﺘﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ )و ﻧــﻪ اﻓــﺰوده( ﺷــﻮﻧﺪ) .در
ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ اﯾﺮاﻧﯿﮏ در ﺟﺪول دﯾﮕﺮی داده ﺷﺪهاﻧﺪ (.ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ در زﯾﺞﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از درون ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺪول ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ
ﺧﻄﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ دو ﺗﺎ از ﺳــﻪ ﭘــﺎراﻣﺘﺮ ﯾﻌﻨــﯽ ﺧــﺮوج از ﻣﺮﮐــﺰ eو

٢۶

)  p max ( c0mﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﻮل داﯾﺮةاﻟﺒﺮوﺟ

اﮐﻨﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮای ﻃﻮل داﯾﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ ﻣﺮﯾﺦ را ﻣﯽآورﯾﻢ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐــﻪ ﮐــﺎرﺑﺮ ﺑـﺮای

ﻟﺤﻈﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )اوﺳﺎط( ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐــﻪ  c$ m ( = c m - 59o ) = 132oو

)

(

) a$ m a m - 12o = 104oﭼﻮن  ، av = am + qﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺪول  amﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪار q
=() $ 132o
( . qﭘﺲ
= ) q - 12o
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ( .از ﺟﺪول ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐ ﻪ 14;27o

)

(

c$ = c - 47o =132o + 14;27o =146;27o

و

a v = a m + q = 104o + 14;27o = 118;27o

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﻮل داﯾﺮة اﻟﺒﺮوﺟﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ ﺗﺪوﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﺮای ﯾــﺎﻓﺘﻦ )cm

ﻣﻘﺪار زﯾﺮ را از ﺟﺪول ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ:
f k ( a v ) =0 ; 58

p k ( cm ) = 5; 41o

اﮐﻨﻮن ﭼﻮن ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

) p k ( cm

p1 ( a v ) + 47o = 87; 8o

در ﺑﺨﺶ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺟﺪول اﺳﺖ ،دارﯾﻢ:

 p(av,ﺳــﻪ

روشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ در ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﯿﺎرات در زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷﯿﺎر

)

()

(

p ( a v ,c m ) + 47o = p1 ( a v ) + pk ( c m ) .f k ( a v ) = 87; 8o + 5; 41o . 0; 58o = 92; 38o

٢٧

ﺷﮑﻞ  - ٣دو ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮﺷﯿﺎر ) pk(cmو ) f k(avﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺨﺼــﻪﻫﺎی ﻣــﺮﯾﺦ .ﻣﻘــﺎدﯾﺮ
ً
ﺟﺪولﻫﺎی ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻂ ﺗﯿﺮه روی ﻧﻤﻮدار آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺎﻻﺧﺮه ،ﻃﻮل داﯾﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ :

l = l a + (c - 47o ) + (p(a v ,cm ) + 47o ) = 301o + 146;27o + 92; 38o =180; 5o

)f k(av

av

) fk(av

av

)fk(av

av

)f k(av

av

) fk(av

av

)fk(av

av

; ۵۵
; ۵۴
; ۵۳
; ۵۲
; ۵۱
; ۵۰

۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵

;۵۹
;۵۹
;۵۹
;۵۹
];۶۰ [+۱
;۶۰

۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵

;۴۹
;۴۹
;۵۰
;۵۰
;۵۰
;۵۱

۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵

; ۳۴
; ۳۴
; ۳۵
; ۳۵
; ۳۶
; ۳۶

۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵

;۱۷
;۱۸
;۱۸
;۱۹
;۲۰
;۲۰

۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵

;۰
]; ۰ [ - ۱
;۱
]; ۱ [ - ۱
;۲
]; ۲ [ - ۱

۰
۱
۲
۳
۴
۵

; ۴۹
; ۴۸

٢٨

; ۴۷
] ;۴۵ [- ۱
] ; ۴۴ [- ۱
; ۴۳
; ۴۲
; ۴۰
; ۳۸
; ۳۶
; ۳۵
; ۳۳
; ۳۱
; ۲۸
; ۲۶

] ; ۲۳ [- ۱
; ۲۱
] ; ۱۸ [- ۱
; ۱۶
] ; ۱۳ [- ۱
;۱۱
;۸
] ;۵ [- ۱
;۳

۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹

;۶۰
;۶۰

;۶۰
;۶۰
;۶۰
;۶۰
;۶۰
;۶۰
;۶۰
];۵۹ [- ۱
];۵۹ [- ۱
];۵۹ [- ۱
;۵۹
;۵۹
;۵۹
];۵۸ [- ۱
;۵۸
;۵۸
;۵۸
;۵۷
;۵۷
];۵۷ [+۱
;۵۶
; ۵۵

۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹

;۵۱
;۵۲

;۵۲
;۵۲
;۵۳
;۵۳
;۵۴
;۵۴
];۵۵ [+ ۱
;۵۵
;۵۵
];۵۶ [+ ۱
;۵۶
;۵۶
;۵۶
;۵۷
;۵۷
;۵۷
;۵۷
;۵۸
;۵۸
;۵۸
;۵۸
;۵۹

۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹

; ۳۷
] ; ۳۷ [- ۱
; ۳۸
] ; ۳۸ [- ۱
; ۳۹
] ; ۳۹ [- ۱
; ۴۰
] ; ۴۰ [- ۱
; ۴۱
] ; ۴۱ [- ۱
; ۴۲
] ; ۴۲ [- ۱
; ۴۳
] ; ۴۳ [- ۱
; ۴۴
] ; ۴۴ [- ۱
; ۴۵
; ۴۵
; ۴۶
; ۴۶
; ۴۷
; ۴۷
; ۴۸
; ۴۸

۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹

;۲۱
;۲۱

;۲۲
;۲۲
;۲۳
;۲۳
;۲۴
];۲۴ [- ۱
; ۲۵
];۲۵ [- ۱
;۲۶
];۲۶ [- ۱
;۲۷
;۲۸
;۲۸
;۲۹
;۳۰
;۳۰
;۳۱
;۳۱
;۳۲
;۳۲
;۳۳
;۳۳

۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹

;۳
;۴

]; ۴ [ - ۱
;۵
;۶
;۶
;۷
]; ۷ [ - ۱
;۸
]; ۸ [ - ۱
;۹
]; ۹ [ - ۱
;۱۰
; ۱۱
]; ۱۱ [- ۱
;۱۲
;۱۳
;۱۳
;۱۴
;۱۴
;۱۵
];۱۵ [- ۱
;۱۶
];۱۶ [- ۱

۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹

ﺟﺪول  :۶ﻣﻘﺎدﯾﺮ ) f(aﺑﺮای ﻣﺮﯾﺦ در ز ﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷﯿﺎر
ﺗﻮﺟﻪ :اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻘﺎرن اﺳﺖ؛ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ درﺟﺎت ﺑﯿﺶ از  ١٨٠درﺟﻪ را ﻧﻤ ﯽ دﻫــﺪ،
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ از  ١٨١ﺗﺎ  ٣٦٠درﺟﻪ را در ﻫﻤﺎن ﺟﺪول در ﺗﺮﺗﯿﺐ واروﻧﻪ ،از ﭘﺎ ﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ،ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﻘﺎدﯾﺮ "درﺳﺖ" اﯾﻦ ﺟﺪول ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول  ٤ﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ.
دروﻧﯿﺎﺑﻰ در ﺧﻮد ﺟﺪول ﻫﺎى ﺳﯿﺎرات

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪولﻫﺎی ﻃﻮل ﺳﯿﺎرات ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺎر و ﺑﺘﺎﻧﯽ ﻫﯿﭻ
ً
ﯾﮏ ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪولﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑــﻪ در اﻏﻠــﺐ ﻣــﻮارد ،دو

ﻣﻘﺪار را ﺑﯿﻦ ﻫﺮ  3oاز ﻣﺘﻐﯿﺮ دروﻧﯿﺎﺑﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪاری ﺑﺮای ﻫﺮ  1oاز ﻣﺘﻐﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫــﺮ دو
ً
ﻣﻨﺠﻢ از »دروﻧﯿﺎﺑﯽ ﺧﻄﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟــﺖ ﺧــﺎم وﻟــﯽ ﻋﻤﻮﻣــﺎ ﮐﺎرآﻣــﺪی از

ﻣﻘﺎدﯾﺮ

) (

p1 60o = 23;13o

و

) (

p1 63o = 24;18o

را در ﺟﺪول آورده اﺳــﺖ؛ اﮐﻨــﻮن ﺑﺎﯾــﺪ ﻣﻘــﺎدﯾﺮ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  a v = 61oو  a v = 62oرا دروﻧﯿﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻘﺪار اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑــﺎ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد .در دروﻧﯿﺎﺑﯽ ﺧﻄﯽ ﺑﺎﯾﺪ دو اﻓﺰاﯾﺶ '  22و ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ' 21در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﭼﻮن ﺗﺎﺑﻊ  p1ﺻﻌﻮدی وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﻌﺮ رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳــﺖ ،ﺧﻄــﺎی ﻣﻘــﺎدﯾﺮ دروﻧﯿــﺎﺑﯽ ﺷــﺪه ﺑــﺎ
ﮔﺬاﺷــﺘﻦ اﻓـﺰاﯾﺶﻫــﺎی ﺑﯿﺸــﺘﺮ در آﻏــﺎز و اﻓﺰاﯾﺶﻫــﺎی ﮐﻤﺘــﺮ در ﭘﺎﯾــﺎن ﺑــﻪ ﺣــﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳــﺪ .ﭘــﺲ
' 1; 5o = 65

 p1 (61o ) = 23 ;13o + 22 ' = 23; 35oو . p1 (62o ) = 23; 35o + 22¢ = 23; 57o
اﻣﺎ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﯾﺎ ﺑﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎ دروﻧﯿﺎﺑﯽ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ .در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺪول ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﻻی
ً
ﻧﻤﻮدار )ﮐﻪ ﺗﻘﻌﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ( ،ﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ
ً
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی آوردهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﻣﺜﻼ در ﺟﺪول  ٤ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺎر دروﻧﯿﺎﺑﯽ ﺧﻄﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه
را وﻗﺘﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﻻی ﻧﻤﻮدار اﺳﺖ )در ﺣﻮاﻟﯽ  ( a v =120oو ﭘﺲ از آن رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻢ در ﺟﺪول ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﻪ و ﻫﻢ در ﺟﺪول ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.

ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺟﺪولﻫﺎی ﺑﺘﺎﻧ و ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس

اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﻮﺷﯿﺎر و ﻫﻢ ﺑﺘﺎﻧﯽ دروﻧﯿﺎﺑﯽ  3oﺑﻪ  3oرا ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ً
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﺟﺪول ﻫﺎی ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس وام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،زﯾــﺮا اﯾــﻦ

ﺟﺪولﻫﺎ از اﻓﺰاﯾﺶﻫﺎی  3oو  6oاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﻫﺮ دﺳﺘﻪ از ﺟﺪولﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮرﺳــﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺟﺪولﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻐﺸﻮش اﺳﺖ .در ﻣﻮرد زﺣﻞ ،ﺟﺪولﻫﺎی ﮐﻮﺷﯿﺎر و
ﺑﺘــﺎﻧﯽ از ﺑﻄﻠﻤﯿــﻮس اﻗﺘﺒــﺎس ﺷــﺪه اﺳــﺖ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋــﮥ ﮐــﻮﭼﮑﯽ از ﻣﻘــﺎدﯾﺮ در ﺟــﺪول ﮐﻮﺷــﯿﺎر
ً
)  (cm =87o - 99oﺑﺎ دو ﺟﺪول دﯾﮕﺮ ﻓﺮق دارد .در ﻣﻮرد ﻣﺸﺘﺮی ،ﺟﺪول ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪول
ﺑﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﺟﺪول ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮس دارﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﻣﺮﯾﺦ ،ﮐﻮﺷﯿﺎر ﻣﻘﺪار دﯾﮕﺮی
ﺑﺮای  eﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد و اﺣﺘﻤﺎل واﺑﺴﺘﮕﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .در ﻣﻮرد زﻫﺮه ،ﺑﺘﺎﻧﯽ و ﮐﻮﺷﯿﺎر ﻫﻤﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻌﺪﯾﻞ
ً
ﺧﻮرﺷﯿﺪ را در ﺟﺪول آورده اﻧﺪ  .١ﺟﺪول ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎ ﺟﺪول ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ او ﮐــﻪ ﻗــﺒﻼ آورده اﺳــﺖ
 .١ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮرﺷﯿﺪ روی داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج و ﻣﻮﺿﻊ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )وﺳﻂ( آن اﺳﺖ )ﻣﻘﺪار اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد

←

روشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ در ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﯿﺎرات در زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷﯿﺎر

دروﻧﯿﺎﺑﯽ ﺧﻄﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮد آن دﺳﺖ ﮐــﻢ ﺑــﻪ ﺑﻄﻠﻤﯿــﻮس ﻣﯽ رﺳــﺪ و در ﺑﺮﺧــﯽ از زﯾﺞﻫــﺎی دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ] ،١١ص  ،١٧ ،٢١٩ص  ،[٦٨٢ ،٦٨١از ﺟﻤﻠﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
از زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ] ، ٤ص  .[١٨٣-١٨٢در اداﻣﻪ ،ﮐﺎرﺑﺮد آن را ﺑﺎ ﺟﺪول  ،۴ﯾﻌﻨﯽ ﺟــﺪول
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﯾﺦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ً
=  a vﺷﺮوع ﻣــﯽ ﺷــﻮد در ﻧﻈــﺮ ﻣﯽﮔﯿــﺮﯾﻢ .ﮐﻮﺷــﯿﺎر
ﻣﺜﻼ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺪول را ﮐﻪ از 60o

٢٩

ً
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﺎﻣﻞ دارد؛ ﺟﺪول ﺑﺘﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻣﻮرد ﻋﻄﺎرد ،ﻇﺎﻫﺮا ﺳﻪ ﺟﺪول ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﻨﺪ.
ﺟﺪولﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارﻧﺪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻫﺮ ﺟﺪول اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺳﯿﺎره ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ
ﺟﺪول وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش دروﻧﯿﺎﺑﯽ دو ﻣﺘﻐﯿﺮۀ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ او و ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس و ﺑﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

٣٠

ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )اوﺳﺎط( در زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾــﺎدی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘــﻪ از آﺛــﺎر ﭘﯿﺸــﯿﻦ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻢ در آنﻫﺎ ﻫﺴﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺪولﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﻌﺎدﻟﺸــﺎن در
ﻣﺠﺴﻄﯽ و زﯾﺞ ﺑﺘﺎﻧﯽ اﻧﺪ و ﺗﻼش ﻇــﺎﻫﺮی ﮐﻮﺷــﯿﺎر ﺑـﺮای ﻣﺤﺎﺳــﺒﮥ ﻣﺠــﺪد ﺑﺮﺧــﯽ ﺑﺨﺶﻫــﺎی اﯾــﻦ
ً
ﺟﺪول ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎدۀ او از ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی
او از ﻣﺸﺨﺼﮥ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﯾﺦ ،و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص روش دروﻧﯿﺎﺑﯽ ﻧﺒﻮغ آﻣﯿﺰ او ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ دو ﻣﺘﻐﯿﺮۀ
ً
ﺧﺎﺻﻪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻘﻠﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎرات
ﺗﻮﺳﻂ او روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻃﻮل ﺳﯿﺎرات در ﻟﺤﻈﮥ ﻣﻔﺮوض را ،ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﺎر ﻣﺸــﺎﺑﻬﯽ
ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ آﺳﺎنﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ" :ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی در زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ" ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی و ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺷﻤﺲ ﯾﻮﺳﻔﯽ ،ﻣﯿﺮاث
ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺎل  ،۴ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۸ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۴ص .۷۰- ۵۵

→

ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺘﯽ روی داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ( .ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎرات ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ :اﺻﻮل ﺣﺴﺎب ﻫﻨﺪی ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی )از ﻋﺮﺑﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ( ،ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻬﺮان.۱۳۶۶ ،

روشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ در ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﯿﺎرات در زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷﯿﺎر

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ :ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﯾﺞﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ،ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻬﺮان،
.۱۳۷۴

٣١

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

٣٢

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻌ ری و ﻣﻌ ران اﯾﺮاﻧﯽ
١
در ﻣﻨﺎﺑﻊ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
ﺟﻮزﭘﯿﻨﺎ ﻓﺮﯾﻠﻠﻮ

٢

ﺗﺮﺟﻤﮥ زﯾﻨﺐ ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﻋﻬﺪ ﻧﻮزاﯾﯽ اروﭘﺎ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺮ ﻧﻮاﺣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻗﺴــﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺮﮐﯿــﻪ ،اﺗﺤــﺎد ﺟﻤــﺎﻫﯿﺮ ﺷــﻮروی ﺳــﺎﺑﻖ )آذرﺑﺎﯾﺠــﺎن،
ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن و  (...و ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ازﺑﮑﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزهای ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از ﺟﻬﺎن اوﻟﯿﮥ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐــﻪ در
اﺑﺘﺪا ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﺎرف ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻌﺮی ـ ادﺑﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻓﻠﺴــﻔﯽ ،زﺑــﺎن ﻋﺮﺑــﯽ را ﺑــﻪ ﮐــﺎر
ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﯾﮏ زﺑﺎن واﺣﺪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﻣﯿﺮاث ﻓﮑﺮی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن
ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﺷﺘﺎب داد و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮوﯾﺞ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ داﻧﺶ ﺷﺪ.
ﻧﮕﺎه ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،اﻫﺪاف ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﯾﺮان را ﮐﻪ ﺷﯿﻔﺘﮥ ﻏﻨﯽ
ﺷﺪن از داﻧﺸﯽ روﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .آﻧﻬﺎ ﺣﻔﻆ و اﻧﺘﻘﺎل رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻤﺘﺎز روﺣﺎﻧﯽ
را ﺑﻪ »ﮐﺘﺎب« ﻣﺤﻮل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﺷﺘﯿﺎق ﺟﻬﺎن اوﻟﯿﮥ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻗﺪﯾﻢ و ﻫﻠﻨﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪ ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ از ﺣﺴﺎب ﻫﻨﺪی ،ﻧﺠﻮم ،ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻌﻤﺎری ،ﺳﺎزوﮐﺎر و
٣
اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی )ﺗﺮازو ،اﺳﻄﺮﻻب و ﺷﺎﻗﻮل( ﻏﻔﻠﺖ ﺷﻮد.
در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﮑﯿﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻧﺠﻮم ،رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻋﺮ
و ادﯾﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻣﻮزش او ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠــﻮم ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧــﻪ )ﻧﺠــﻮم ،رﯾﺎﺿــﯽ ،ﻫﻨﺪﺳــﻪ و
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ( و ﻋﻠﻮم ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ )ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ ،ﻋﻠﻢ ﺑﯿﺎن و ﻣﻨﻄﻖ( ،ﻫﻤﭽﻮن در ﻏﺮب ،ﺑﻮد .ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻋﻠﻮم
 .١اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪای اﺳﺖ از:

“'L'art de la construction' et 'les constructeurs' persan dans le kitab encyclopedique du monde islamique entre le
IXe et le XVIIe siècle”, Book of abstract of Symposia, Liege 1997.

 .٣ﺑﺮای ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ـ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ:

2. G. Ferriello, giuseppina.ferriello@virgilio.it

Donald R. Hill, Islamic Science and Engineering, Edinburg University Press Ltd., Edinburg, 1993.

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ :ﺗﺎر ﯾﺦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،داﻧﻠﺪ ر .ﻫﯿﻞ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪ رﻓﻌﺖ ﺟﺎه ،ﺟﻮاﻧﮥ رﺷﺪ ،ﺗﻬ ﺮان.۱۳۹۳ ،

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻌ ری و ﻣﻌ ران اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ً
ﻧﺰد ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻮد .داﻧﺶ ﻣﻌﻤﺎری از ﻃﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﻓﻦ اﺳﺖ و
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮم و رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی دﯾﮕﺮ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻋﻠﻮم ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ دو دﺳﺘﮥ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ :ﻋﻠﻮم اواﺋﻞ ـ اواﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ارﺳﻄﻮﯾﯽ و
ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ـ و ﻋﻠﻮم اواﺧﺮ ﮐﻪ ﻫــﺮ آﻧﭽــﻪ ﻣــﺬﻫﺐ را ﺗﺸــﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐــﺮد ،در ﺑــﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓــﺖ و ﻓﻘــﻪ و
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن »ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻋﻠﻤﯽ« ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻓﺎرﺳﯽ از ﺧــﻂ ﭘﻬﻠــﻮی ﺑــﻪ
ﺣﺮوف ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و اﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد رﯾﺸﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻪ در ﮔﺮوه زﺑﺎﻧﯽ
ﻫﻨﺪ و آرﯾﺎﯾﯽ دارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻤﻠﻮ از واژﮔﺎن ﻋﺮﺑﯽ ـ ﺳﺎﻣﯽ اﺳﺖ .رﻗﺎﺑﺖ ﺳــﺒﮏﻫــﺎی ادﺑــﯽ ﻓﺎرﺳــﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻤﺎﺳﻪ ،ادب و آﯾﯿﻦ در ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آﺛﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ
ﺷﺪ.
اوﻟﯿﻦ داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرفﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺪهﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ؛ و ﺑﺮ اﺳﺎس دوره،
ﻣﺆﻟﻒ و ﻣﮑﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ آﺛﺎر از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرفﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻋﻠﻮم
دﯾﻨﯽ ،ﻋﻠﻮم دﯾﻮاﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻮع رﺷﺘﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫــﺎی ﻣﺘﻤــﺎﯾﺰ داﻧــﺶ ﻗــﺪﯾﻢ و ﻣﯿﺎﻧــﻪ،
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ روی »ﻓﻦ ﻣﻌﻤﺎری« ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻤــﺎﯾﺰی در ﻧﻈــﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﻮزۀ ﻓﻨﯽ ـ
ﻋﻠﻤﯽ ،ادﺑﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ً
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎران دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ـ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺧﻮد ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ـ ارزش زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻮن
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،و از ارﺟﺎﻋﺎت درون ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی روﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ .در ﮐﺘﯿﺒــﻪﻫﺎی ﯾــﺎدﺑﻮد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ دارﯾﻮش اول ) ۵۲۹-۵۵۹ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد( در ﮐﺎخ ﺷﻮش ،ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻌﻤﺎران و ﻓﻨﻮن
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎری ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ...» :اﺑﺘﺪا زﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ رﺳﯿﺪﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﮔﻮداﻟﯽ
درﺳﺖ ﺷﺪ ،ﺧﺎک اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﭼﻬﻞ ذرع ،و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﯿﺴﺖ ذرع  ...و
ﺧﺎک اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺧﺸﺖ زده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﺮدم ﺑﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﭼﻮب ﺳﺪر آن را ،ﻣﺮدم آﺷﻮر از
ﺑﺎﺑﻞ از ﮐﻮﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﺒﻨﺎن آوردﻧﺪ ...ﻧﻘﺮه و آﺑﻨﻮس ...از ﻣﺼﺮ ...ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ روی ﺳﻨﮓ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﺳﺎردی ﺑﻮدﻧﺪ ...ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ روی ﺧﺸﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ«...
ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﺷﺎﭘﻮر ﯾﮑﻢ ،ﺑﺮ اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم ،واﻟﺮﯾﻦ ،در ۲۶۰-۲۵۹ﻣﯿﻼدی ،در
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و رﻫﺒﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎ ﻓﻨﻮن ﻣﻌﻤﺎری
ﺟﻨﺪﯾﺸﺎﭘﻮر ـ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﺷﻮﺷﺘﺮ ـ در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮥ دزﻓﻮل ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
در اﺑﺘﺪای دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺆﻟﻔﺎن و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻌﺮوف ﮐﺘﺐ ﻣﻌﻤﺎری ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن در اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ اﺑﻦ
ﻧﺪﯾﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٣٣

٣۴

در ﻋﻠﻮم ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﻫﻨﺪﺳــﻪ و ﺣﺴــﺎب ﺑــﻮد .در واﻗــﻊ »ﻫﻨﺪﺳــﻪ
ﺻﻨﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪرو ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺣﺎل اوﺿﺎع ﺧﻄﻮط و اﺷﮑﺎل ﺳﻄﻮح و ﻣﺠﺴﻤﺎت و آن ﻧﺴﺒﺖ
ﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ راﺳﺖ ﺑﺪاﻧﭽﻪ او ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺖ ،و آن ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻣــﺮو راﺳــﺖ ﺑﺪاﻧﭽــﻪ او را اوﺿــﺎع
اﺳﺖ و اﺷﮑﺎل ،و ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺻﻮل او ﮐﺘﺎب اﻗﻠﯿﺪس ﻧﺠﺎر ﮐــﻪ ﺛﺎﺑــﺖ ﺑــﻦ ﻗــﺮه اﺻــﻼح ﮐــﺮده
اﺳﺖ .«١در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ،در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮوﺿﯽ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی
ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ دﺑﯿﺮان ،ﺷﺎﻋﺮان ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﻣﻨﺠﻤﺎن و ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﺎن دارد .اﮔﺮﭼﻪ در ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎی
ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺻﺮﯾﺤﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﻌﻤﺎران ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﻪ ﭼﺸــﻢ ﻧﻤﯽﺧــﻮرد ،اﻣــﺎ ﻧﻤﯽ ﺗــﻮان از داﻧــﺶ
ﻫﻨﺪﺳﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎزهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻮن زﯾﺎدی
ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ.
رﯾﺎﺿﯿﺎت در اواﯾﻞ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ از ﺣﺴﺎب ،ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳــﯽ ،ﻧﺠــﻮم ،ﻣﻮﺳــﯿﻘﯽ ،ﻋﻠــﻢ اوزان و ﻋﻠــﻢ
ﺣﯿﻞ )ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ،ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ ـ ﺷــﺎﺧﮥ ﺟﺪﯾــﺪی ﮐــﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ اﺑﺪاع ﺷﺪ ـ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻮم ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﻈﺮی ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﺒﺘﮑﺮ ﺟﺒﺮ ،ﻫﺪف اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را ﭘﺎﺳــﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑــﻪ ﻧﯿﺎزﻫــﺎی ﻋﻤﻠــﯽ و »ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎﺗﯽ در ارث و وﺻــﯿﺖ و
ﻣﻘﺎﺳﻤﻪ )ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن اﻣﻮال ﻣﺸﺘﺮک( و اﻣﻮر دﯾــﻮاﻧﯽ و ﺗﺠــﺎرت ،و ﺗﻤــﺎم اﻣــﻮری ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺣﺴــﺎب و
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺴﺎﺣﯽ زﻣﯿﻦﻫﺎ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﻬﺮﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣــﺚ و
ﻓﻨﻮن رﯾﺎﺿﯽ «٢ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎران از داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻣﺸﻬﻮر ﻗﺮن ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠــﺮی ﺑــﻪ زﺑــﺎن ﻋﺮﺑــﯽ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻓﯿﺜﺎﻏﻮرﯾﺎن و ﻧﻮاﻓﻼﻃﻮﻧﯿﺎن اﺧﻮان اﻟﺼﻔﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﺧﻮان اﻟﺼﻔﺎ ﻋﺮﻓﺎی ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺘﻮن ﻓﻠﺴــﻔﯽ و رﯾﺎﺿــﯽ ﺑﻮ دﻧــﺪ ﮐــﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﺸــﺎن ،ﻋــﻼوه ﺑــﺮ آﺛــﺎر
ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس ،اﻗﻠﯿﺪس ،ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس ،آﺛﺎر ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ارﺳﻄﻮ ،ارﺷﻤﯿﺪس ،ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ،ﭘﻮرﻓﯿﺮﯾﻮ ،ﻫﺮﻣﺲ
اﻟﻬﺮاﻣﺴﻪ ،ﯾﺎﻣﺒﻠﯿﺨﻮس ،ﺑﻮﺋﺘﯿﻮس و دﻣﻮﮐﺮﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﺎﻧﺪن آﺛﺎری ﮐﻪ در راﺳــﺘﺎی ﻣــﺬﻫﺐ
ﭘﯿﺮوان زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﻫﻮﯾــﺖ اﻋﻀــﺎی اﯾــﻦ ﻓﺮﻗــﮥ ﻋﺮﻓــﺎﻧﯽ ـ
ً
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرۀ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،اﻧﺪﮐﯽ درﺑﺎرۀ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﺎﻟﯽ از
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﻔﯿﺪی
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎران اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﮑﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ در ﻣﯽآوردﻧﺪ .ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺮای اﺟﺮای ﻓﮑﺮ ﺧــﻮد
ﺑﻪ »زﻣﺎن ،ﻣﮑﺎن ،ﻣﺎده ،اﺑﺰار ،ﺗﺤﺮک و ﻣﺤﺮک ﻧﯿﺎز دارد«.
 .١ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ و اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﯿﻦ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،۱۳۳۱ ،ص .۸۵
 .٢ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺪﯾﻮﺟﻢ ،ﺗﻬﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﻮارزﻣﯽ ،۱۳۴۸ ،ص .۳۷

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻌ ری و ﻣﻌ ران اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

اﺧﻮاناﻟﺼﻔﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻓــﺮاد ﺑــﺮای
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻨﻮن را ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻮاﮐﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدادﻧــﺪ:
»ﺳﯿﺎرات ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای ﻓﻨﻮن ،ﻣﺮﯾﺦ )ﺗﺤﺮک( ،ﻧﺎﻫﯿﺪ
)ﻧﺸﺎط( ،ﻋﻄﺎرد )ﻣﻬﺎرت( ﻫﺴﺘﻨﺪ «.ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻨﯽ ﮐﻨــﺪ،
ﻃﺎﻟﻊ او را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﻃﺎﻟﻊ ،ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻓﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﺻــﻮﻓﯿﺎن
آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را ﺑﻪ اﻋﻀــﺎی ﯾــﮏ ﺧــﺎﻧﻮاده آﻏــﺎز
ﻣﯽﮐﺮدﻧــﺪ » :اﯾﻨﮑـــﻪ ﭘﺴــﺮان دﻧﺒﺎﻟـــﻪرو ﭘـــﺪران و
ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺎﻧﺸﺎن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺳــﻮدﻣﻨﺪ
اﺳﺖ «.اردﺷﯿﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺑﮏ ﻫﻢ ،اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن را ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﻃﺒﻘﻪای از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﻖ ﻓﺎش ﮐﺮدن ﺳﻨﺖ ﭘﺪری را
ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻧﺪارد ،اﺑــﻼغ ﮐــﺮده ﺑــﻮد .اﯾــﻦ ﻓﺮﻣــﺎن
ﻫﻤﭽﻮن دﺳﺘﻮری ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮای زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﺪ .اﺧﻮاناﻟﺼﻔﺎ راﺑﻄﮥ ﺷﺎﮔﺮد و اﺳﺘﺎد را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻮاﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ» :ﻓﺮاﮔﯿﺮی
ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﺴﯿﺮی از داﻧﺶ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ داﻧﺶ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ و اﺳﺘﺎد ﺧــﻮد از ﭘــﯿﺶ ،داﻧــﺶ ﻋﻤﻠــﯽ را
ﻣﯽداﻧﺪ .ﻫﺮ ﺷﺎﮔﺮدی ﺑﻪ اﺳﺘﺎدی ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﺧﻮد از اﺳﺘﺎد دﯾﮕﺮی داﻧﺶ را آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻧﺰد ﺧﻮدش.
اوﻟﯿﻦ ﺣﻠﻘﮥ اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮ ،اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ را از ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ «.در
رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻬﻢ ـ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺧﻼق ـ درﺟﺎت ﻣﺤﺮک ﮐﻪ در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺎی دارد ،ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﺳﺪه ﺑﻌﺪ ،در ﻋﺼﺮ اﻓﺮادی ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ و اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎد رﯾﺎﺿﯿﺎت و
ﻣﻌﻤﺎری ﻇﻬﻮر ﮐﺮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺣﺎﺳــﺐ ﮐﺮﺟــﯽ ،ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ از ﻧــﺎﻣﺶ )ﺣﺎﺳــﺐ(
ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﺎﺿﯽ دان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻬﻨﺪس ،زﯾﺮا ﮔﺴﺘﺮۀ آﺛﺎر ﻓﻨﯽ او اﻧﺪک اﺳﺖ.
ﮐﺮﺟﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس ﭘﻞﻫﺎ ،ﺟﺎدهﻫﺎ و ﻗﻨﺎتﻫﺎ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺑــﻮده و ﺑـﺮای ﮐﺴــﺐ ﺣﻤﺎﯾــﺖ
ﻓﺨﺮاﻟﻤﻠﮏ ـ وزﯾﺮ ﺑﻬﺎءاﻟﺪوﻟﻪ ـ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻐﺪاد ﺷﺪ و ﯾﮏ رﺳﺎﻟﮥ ﺟﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم او ﻧﻮﺷﺖ .ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻋﺮاق ،در
اواﺧﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ آن ،ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﺗﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ و
زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ )ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ و ﻋﺒﺮی( و اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﯽﺷﺪ.
در ﻧﯿﻤﮥ اول ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ،ﻣﺄﻣﻮن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻮد ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﻪای ﺑــﻪ ﻫﻤـﺮاه ﯾــﮏ
رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن از ﺑﯿﺖاﻟﺤﮑﻤﻪ )ﺧﺎﻧﮥ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ( ﺑـﺮای دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺑــﻪ رﯾﺎﺿــﯿﺎت
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺪی ،ﻧﺠﻮم ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ،ﻋﻠﻮم ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.

٣۵

٣۶

اﺑﻮاﻟﻮﻓــﺎ ﺑﻮزﺟــﺎﻧﯽ )۳۸۸-۳۲۸ق( ،ﯾﮑــﯽ از ﺑﺰرﮔﺘــﺮﯾﻦ رﯾﺎﺿــﯽداﻧﺎن اﯾﺮاﻧــﯽ ،و ﻣﺘــﺮﺟﻢ آﺛــﺎر
ر ﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮد .ﮐﺮﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪی وارث او ﺑﻮد و در واﻗﻊ ﺑﻮزﺟــﺎﻧﯽ و ﮐﺮﺟــﯽ در ﺑــﻪ
ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪن رﯾﺎﺿﯿﺎت دﯾﻮﻓﺎﻧﺘﻮﺳﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺒﺮ اﺑﻮﮐﺎﻣﻞ ﺷﺠﺎع ﺑﻦ اﺳﻠﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﺷﺠﺎع ﺣﺎﺳﺐ ﻣﺼﺮی ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎدﮔﺬاری ﺣﺮﻓﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻢ اوزان و ﻣﻘﺎدﯾﺮ در اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯽ و دﯾﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.١
ﮐﺮﺟﯽ در ﺣﺪود ﺳﺎل  ۴۲۰ق ،در ﺑﻐﺪاد آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐــﺮد ﺷــﺎﻣﻞ اﻟﻔﺨــﺮی ﻓــﯽ اﻟﺠﺒــﺮ
واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﻪ ـ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺎﻣﯽ ﺧﻮد ،ﻓﺨﺮاﻟﻤﻠﮏ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد .اﻟﺒﺪﯾﻊ ﻓﯽ اﻟﺤﺴﺎب در ﺟﺒﺮ و اﻟﮑﺎﻓﯽ ﻓﯽ
اﻟﺤﺴﺎب او در ﺣﺴﺎب ،ﺟﺒﺮ ،ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻣﺴﺎﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و در ﻓﺼﻞﻫﺎی
 ۵۲و  ۵۳درﺑﺎرۀ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺗﻌﺪاد آﺟﺮﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﻨﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﮐﺮﺟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎب ﻓﯽ اﻟﺤﺴــﺎب اﻟﻬﻨــﺪ )درﺑــﺎرۀ دﺳــﺘﮕﺎه
ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﻨﺪی( ،رﺳﺎﻟﻪ ﻓﯽ اﺳﺘﻘﺮاء )درﺑﺎرۀ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﯿﺎﻟﻪ( ،ﮐﺘﺎب اﻻﺷﮑﺎل )درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در
ﺟﺒﺮ( ،و ﮐﺘﺎب اﻟﻌﻘﻮد واﻷﺑﻨﯿﻪ )رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ ﻣﻌﻤﺎری( اﺳﺖ .رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم /اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم
ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺠﻮم ﻫﻢ ﺑﻪ او ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ.
ﮐﺮﺟﯽ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زادﮔﺎﻫﺶ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب اﻧﺒﺎط اﻟﻤﯿــﺎه اﻟﺨﻔﯿــﺔ )اﺳــﺘﺨﺮاج
آبﻫــﺎی ﭘﻨﻬــﺎﻧﯽ( ﻣﯽﻧﻮﯾﺴــﺪ ،اﯾــﻦ رﺳــﺎﻟﮥ ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ ـ
ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ را در ﺣﺪود ۴۱۰ق ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳــﺖ .اﯾــﻦ
ً
ﮐﺘﺎب اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ،
ﻣﺤﻞ ﺳﺎزه ،ﺧﻼﺻﮥ ﺗﺨﻄــﯿﻂ اراﺿــﯽ و ﻧــﻮﻋﯽ ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﺎرﻫﺎﺳﺖ.
ﻫﺪف آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن دادهﻫﺎی ﺑــﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﺤﻞ ﺳﺎزه ﺑــﺮای
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺸﻐﻮل در ﺣﻮزۀ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ .در آﻏــﺎز
رﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﺆﻟﻒ درﻣﻮرد ارﺟﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ داده،
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » :ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻢ ﺗﺎ او ٢را
ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪن ﺷــﯿﻮۀ "اﺳــﺘﺨﺮاج آبﻫــﺎی
ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ" ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮم .ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب از
 .١اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﮐﺮﺟﯽ در ﮐﺘﺎب ﻓﯽ اﻟﺤﺴﺎب و اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎزل ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 .٢اﺑﻮﻏﺎﻧﻢ ﻣﻌﺮوف ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ وزﯾﺮ و دﺑﯿﺮ وﯾﮋۀ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺑﻦ ﻗﺎﻣﻮس .ـ م

ﮐﺘﺎب ﮐﺮﺟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ رﺳﺎﻟﻪ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻓﻬﺪ در ﻣﻮرد ﻓﻨﻮن ﮐﺘﺎب اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ ـ ﻧﻮﺷﺘﮥ اﺑﻦ وﺣﺸﯿﻪ در ﻗــﺮن
ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ـ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﻣﺒــﺎﺣﺜﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در رﺳــﺎﻟﮥ
ﮐﺮﺟﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺘﺎب ﮐﺮﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن زﻣﺎن ﺧﻮد ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺷــﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ،ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﻣﺆﻟــﻒ درﻣــﻮرد ﺷــﺎﺧﻪﻫﺎﯾﯽ از
داﻧﺶ ،از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻨﯽ ،از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳــﺎزه ﻫﺎ ﺗــﺎ ﻣﮑــﺎن ﺳــﺎﺧﺖ و ﺳــﺎز و ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد
ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ،ﺷﯿﻮۀ ادارۀ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻨﺎت ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ از ارﺗﺒﺎط ﻣﯿــﺎن
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺮی و ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﻨﺪ .رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺷﮑﺎل ﻇﺎﻫﺮی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﺗﻌﺎدل اﺟﺴﺎم و ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ـ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ـ ﮐــﻪ ﮐــﺮوی ﺑــﻮدن زﻣــﯿﻦ را ﺗﻮﺟﯿــﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻋﻼﺋﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ وﺟﻮد آب
از رﺳﻮﺑﺎت زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﻮاع ﮐﻮهﻫﺎ ﻣﯽﭘــﺮدازد .ﭘــﺲ از آن ،ﮐﺮﺟــﯽ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻨﺎد ﺑــﻪ ﻧﻈﺮﯾــﮥ
ﻧﺠﻮﻣﯽ ،ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺧﻮرﺷﯿﺪی را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ اﻧﻮاع زﻣﯿﻦ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﺴﯽ آب و ﭘﺎﻻﯾﺶ آبﻫﺎی ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ .ﮐﺘــﺎب در ﻓﺼــﻮل
ﻣﯿﺎﻧﯽ ،ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ راه ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﺮﯾﻢ ﻗﻨﺎتﻫﺎ ،ﻧﻬﺮﻫﺎ و ﭼﺎهﻫﺎی آب اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ً
دﻗﺖ ﻋﻤﯿﻖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد ﻋﻮارض ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﻄــﺎﻟﺒﯽ ﮐــﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺑﻄﮥ ﻋﻮارض زﻣﯿﻦ و ﻣﻘﺪار آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺟﺎی دارد .اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ راﺟــﻊ ﺑــﻪ ﻣﺼــﺎﻟﺢ
ً
ﺳﺎزهﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻼط ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ آن در
ﺑﻨﺎﯾﯽ و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪآﺑﯽ آن ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪاش از »ﺳﺎروج« ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ .ﺳﺎروج ﻣﻼﻃﯽ ﺑﺮای
ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و از ﻣﺨﻠﻮط ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮐﻮره ﺑﺮای ﭘﺨﺖ آﻫﮏ زﻧﺪه،
آب ،آﻫﮏ ﺧﯿﺲ ﺧﻮرده ،ﻣﻮاد اﻟﯿﺎﻓﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ﻧﯽ و ﺳﺮﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ.
ﻣﺨﻠﻮط ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻟﮕﺪﻣﺎل ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑــﺎ ﭘﺘــﮏ ﭼــﻮﺑﯽ ﯾــﺎ ﺳــﻨﮕﯽ
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ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺎﻗﺺ و ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﯾﺎﻓﺘﻢ «.ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب ﮐﺮﺟﯽ ﮐﻪ
ﺣﺪود ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ ـ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﮐﺴــﯽ ﮐﺘــﺎب ﯾــﺎ رﺳــﺎﻟﻪ ای ﻓﻨــﯽ در ﻏــﺮب
ﻧﻤﯽ ﻧﻮﺷﺖ ـ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ :او ﺑﺎ ﺑ ﺤﺜﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺘﺪاول در ﺟﻬﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و روﻣﯽ آﻏﺎز ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ ،ﺳــﭙﺲ وارد ﻣﺒﺎﺣــﺚ ﻣﺴــﺎﺣﯽ و ﻣﻘﯿﺎسﻫــﺎی
ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

٣٧

٣٨

ﻣﻬﺮهای ﺷﮑﻞ و ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻒ دﺳﺖ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .١آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎب درﺑــﺎرۀ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺣﻔــﺎری
ﻗﻨﺎت ،ﺗﻬﻮﯾﮥ آن ،ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺷــﯿﻮهﻫﺎی ﺟﻠــﻮﮔﯿﺮی از اﯾــﻦ
روﯾﺪادﻫﺎﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »درﺑﺎرۀ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎر از ﻣﻘﻨﯿﺎن« ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ
ﻓﺼﻞ راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺸﺎور ،و ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﻫﺎ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﯾــﮏ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺖ .ﮐﺮﺟﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻫﺮ ﻣﻘﻨﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻮل ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﺻﺢ
ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ،اداﻣﮥ ﮐﺎر او ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎرش دﻗﯿﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«٢.
در ﺑﺨﺶ اول رﺳﺎﻟﻪ ،اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮان ارﺟﺎﻋــﺎﺗﯽ ﺑــﻪ ﻓﻼﺳــﻔﮥ ﭘــﯿﺶ از
ﺳﻘﺮاط ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎﻟﺲ ،آﻧﺎﮐﺴﯿﻤﺎﻧﺪروس ،ﻫﯿﭙﺎرﺧﻮس ،اﻓﻼﻃﻮن و ارﺳﻄﻮ و رﯾﺎﺿــﯽ داﻧﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽــﻮن
ارﺷﻤﯿﺪس ،اﻗﻠﯿﺪس و ﻫﺮون ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮﺟﻤــﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑــﯽ
ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ.
ﭘﺮاﺑﺘﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎب ٣ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻨﺎت و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫــﺎی ﻧﻘﺸــﻪ ﺑﺮداری اﺳــﺖ.
اﺑﻌﺎد و روش اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و آن دﺳﺘﻪ از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﮐﺘﺸﺎف و ﺣﻔــﺎری ﺑــﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽرود ،ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﻦ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه را ﺧﻮد
ﮐﺮﺟﯽ اﺑﺪاع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮح آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺑـﺰار ﺑــﺮ آن ﺗﮑﯿــﻪ دارد و
ﻣﺆﻟﻒ ﺧﻮد ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ آن اﻓﺰوده اﺳﺖ .ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻘﺸــﻪ ﺑﺮداری ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﺷــﺪه ،ﻣﮑﻤــﻞ اﺑﺰارﻫــﺎی
ﺑﯿﺮوﻧﯽ و اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﻣﺼﺮی ـ ﻣﻌﺎﺻﺮان ﮐﺮﺟﯽ ـ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﻫﺮون ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺷــﺒﺎﻫﺖ ﻣﯿــﺎن
]آﺛﺎر[ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ ﻗﺮن اول ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ]آﺛﺎر[ ﻣﻬﻨﺪﺳــﺎن و رﯾﺎﺿــﯽ داﻧﺎن اﯾﺮاﻧــﯽ ﺳــﺪهﻫﺎی
ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻮن در دﺳﺘﺮس و ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺷﺪه در ﺑﻐﺪاد ،آﺛﺎر ﻫﺮون را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻫﺮون ،ﭘﯿﺶ از ﮐﺮﺟﯽ ،ﺑﻨﻮﻣﻮﺳﯽ،
ﻗﺴﻄﺎ ﺑﻦ ﻟﻮﻗﺎ ﺑﻌﻠﺒﮑﯽ ،ﻧﯿﺮﯾﺰی ،اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺧﺎزن ﺧﺮاﺳــﺎﻧﯽ و اﺑــﻮ ﻧــﻮح اﺑــﺮاﻫﯿﻢ ﺑــﻦ ﺻــﻠﺖ ﺑﻮدﻧــﺪ.
ﺑﻨ ﻮﻣﻮﺳﯽ و ﻗﺴﻄﺎ ﺑﻦ ﻟﻮﻗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑــﻪ آﺛــﺎر ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿــﮏ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨــﺪ ﺑﻮدﻧــﺪ و دﯾﮕـﺮان ﺑــﻪ آﺛــﺎر
ً
ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻗﺴﻄﺎ ﺑــﻦ ﻟﻮﻗــﺎ ﺑﻌﻠﺒﮑــﯽ ﮐــﻪ اﺻــﺎﻟﺘﺎ اﻫــﻞ ﺳــﻮرﯾﻪ ﺑــﻮد و در ۳۰۰ق۹۱۲/م در
ارﻣﻨﺴﺘﺎن وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن آﺛﺎر ﻫﺮون اﻫﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾــﻦ ﺣــﺎل ﻗــﺎدر
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ» ،زﺑﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ« دورۀ ﺧﻮد ،ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ.
 .١ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻼطﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ:
ﮐﻮرس ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ،آب و ﻓﻦ آﺑﯿﺎری در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن  ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات وزارت آب و ﺑﺮق۱۳۵۰ ،؛ ورﺟﺎوﻧﺪ ،ﭘﺮوﯾﺰ» ،آب اﻧﺒﺎرﻫﺎ« ،ﻣﻌﻤﺎری
اﯾﺮان دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،و ﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﯿﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان ،۱۳۶۶ ،ص .۱۵۸
 .٢ﮐﺮﺟﯽ ،ﻫﻤﺎن ،ص .۱۶۲
 .٣و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،زﯾﺮا ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 .١ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺗﺮازﻫﺎی ﮐﺮﺟﯽ« از ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ رﺣﯿﻤﯽ در ﻧﺸــﺮﯾﮥ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻋﻠــﻢ ،ﺷــﻤﺎرۀ  ،۷ﭘــﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴــﺘﺎن ،۱۳۸۷
ص.۹۲- ۶۷
ً
 .٢ﮐﺮﺑﺎتﻫﺎ ﻧﻮﻋﯽ وﺳﯿﻠﮥ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی روﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﯿﺐ ﺧﺎک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی آب و اﯾﺠﺎد ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی
آبرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ـ م
 .٣ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻮی ،ﻫﻔﺖ ﭘﯿﮑﺮ ،ﺑﺨﺶ  :۹ﺻﻔﺖ ﺳﻤﻨﺎر و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺼﺮ ﺧﻮرﻧﻖ .ـ م
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ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺻﻔﯿﺤﻪ ﻫﺎی ﺗﺮازی ﮐﻪ ﮐﺮﺟﯽ ﻣﻬﻨﺪس ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،دﻗﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی
از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﮑﺘﺐ اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻫﻨﺪی ،ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ .ﺗﺮازﻫﺎی آﺑﯽ ﺳﺎدهﺗﺮی ﮐﻪ در
رﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺘﺪاول ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ،ﮐﺘﺎب اﻟﺤــﺎوی
ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﯿﺔ ورﺳﻮم اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
اﺳﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﻧﻬﺮﺳــﺎزی از ﻃﺮﯾــﻖ ﺗﺮازﻫــﺎﯾﯽ
ﺳﺎدهﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﺮﺟﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد )ﺗﺮاز آﺑﯽ ،ﺗﺮاز ﺷﺎﻗﻮﻟﯽ و ﺗﺮاز ﺷﺎﻫﯿﻨﯽ( ١.ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﺣــﺎل ،در
ﻧﺴﺨﮥ اﺻﻠﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای رﺳﻢ اﺑﺰارﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺮازﻫﺎی آﺑﯽ و ﻟﻮﻟــﻪای
در ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪن زﻣﺎنﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻋــﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ ،در دورهای ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺮﺑﺎتﻫﺎی وﯾﺘﺮووﯾﻮس ٢ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿــﺮی در
رﺳﺎﻟﮥ راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻦ ﻋﻮام ـ اﻫﻞ ﺳﻮﯾﻞ ـ در ۵۲۵ق۱۱۳۰/م ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧــﺪ.
ً
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در اواﯾﻞ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ از ﮐﺘــﺐ راﻫﻨﻤــﺎی ﻣﺸــﺎﺑﻬﯽ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﻧﺪﮐﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺷﻌﺮی ـ ادﺑﯽ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﻨــﯽ ادﺑــﯽ
در دورهای ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮم از ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ادﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮد ـ و ﺑﻪ ﻋﮑــﺲ ـ ﺗــﺄﻟﯿﻒ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ اﻣﺮوزه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی
ﻣﻌﻤﺎران و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻨﻈﻮم ﻫﻔﺖ ﭘﯿﮑﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻮی )۶۱۴-۵۳۵ق( ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳــﺖ.
در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺼﺮ ﺧﻮرﻧﻖ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:٣
ﮐﺎﻧﭽﻨﺎن ﭘﯿﺸـﻪور ﮐﻪ درﺧﻮر ﺗﺴـﺖ
ﺗﺎ ﺑـﻪ ﻧـﻌﻤـ ﺎن ﺧﺒﺮ رﺳﯿـﺪ درﺳــﺖ
زﯾـﺮﮐـﯽ ﮐﻮ ز ﺳـﻨـﮓ ﺳـﺎزد ﻣــﻮم
ﻫـﺴـﺖ ﻧــﺎمآوری ز ﮐـﺸــﻮر روم
ﺳــﺎم دﺳـﺘـﯽ و ﻧـﺎم او ﺳـﻤــﻨـﺎر
ﭼﺎﺑﮑﯽ ﭼﺮب دﺳﺖ و ﺷﯿـﺮﯾﻦ ﮐﺎر
...
او ﺳــــﺘﺎد ﻫــﺰار ﻧـﻘــﺎﺷــﺴـﺖ
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻨﺎﺳﺖ وﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻓﺎﺷﺴـﺖ
رﺻــﺪاﻧﮕﯿــﺰ و ارﺗـﻔــﺎعﺷــﻨﺎس
ﻫﺴﺖ ﺑﯿﺮون ازﯾﻦ ﺑﻪ رأی و ﻗﯿــﺎس
از دم ﻋــﻨـﮑﺒـﻮت اﺻــــﻄـﺮﻻب
ﻧﻈــﺮش ﺑﺮ ﻓــﻠﮏ ﺗﻨـﯿﺪه ﻟﻌـــﺎب

٣٩

ﭼـﻮن ﺑـﻠﯿــﻨﺎس روم ﺻـﺎﺣﺐ رای
آﮔــﻪ از روی ﺑﺴــﺘﮕﺎه ﺳــﭙﻬـــﺮ
در ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:١
ﭼـﻮﻧﮑـﻪ ﺑﻬــــﺮام ﮐﯿﻘـﺒـﺎد ﮐـﻼه
ﺑﯿﺴــﺘﻮﻧﯽ ز ﻧﺎف ﻣﻠﮏ اﻧﮕﯿﺨﺖ

۴٠

ﻫﻢ رﺻـﺪ ﺑﻨـﺪ و ﻫﻢ ﻃﻠﺴﻢ ﮔﺸﺎی
از ﺷـﺒﯿﺨــﻮن ﻣﺎه و ﮐﯿـــﻨﮥ ﻣﻬـــﺮ
ﺗﺎج ﮐﯿﺨﺴـــﺮوی رﺳـﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎه
ﮐﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮﻫـــﺎد ﮐﺮد ازو ﺑﮕﺮﯾﺨﺖ

اﺑﺘﺪا ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺷﺎه ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ـ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻤﻨﺎر از ﮐﺸﻮر روم ـ
ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺻﻔﺎت ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪای در او ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﻘﻞ ﻗﻮل دوم ،ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﺑﻪ داﺳﺘﺎن
ﺑﻬﺮام ﺷﺎه را ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻫﻔﺖ ﻋﻤﺎرت ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﮔﻨﺒﺪ ﻫﻔﺖ رﻧﮓ )ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺮای ﯾﮏ روز ﻫﻔﺘﻪ و ﺑﺮای
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ( ﺑﻮده اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﯾﮏ ﭘﺮوژۀ »ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﭘﺮ« در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾــﻦ
ﺣﺎل ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ارﺟﺎﻋﺎﺗﯽ در ﻣﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع روﺷﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻃﺮح
ﻋﻤﺎرﺗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻌﻤﺎر را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.
اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎرۀ ﻣﻌﻤﺎری در دوران ﻧﻮزاﯾﯽ اروﭘﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،در ﻣﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﺮﺑــﯽ
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن اﺑﻮ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺪﻣﻪاش ،ﯾﮑــﯽ از
ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﻬﺎن ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻣﻘﺪﻣﮥ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﺣــﺎوی
اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﻣﻮرد ﺟﻮاﻣﻊ و ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﻣﮑــﺎن ﯾــﺎﻓﺘﻦ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ »ﻣﻌﻤﺎری« و »ﻣﻌﻤﺎران« ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرخ ﻋﺮب زﺑ ﺎن دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ در ۷۳۲ق در ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﭘﺲ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻗﺎﻫﺮه ﺷﺪ و در
۸۰۸ق درﮔﺬﺷﺖ .ﺗﻌﺪادی از ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮان ﺗــﺎرﯾﺦ ﻣﻌﻤــﺎری دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ از ﻧﻈﺮﯾــﮥ وﺟــﻮد راﺑﻄــﮥ
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻤﺎری و ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺪن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه دﻓﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﺑﻦ ﺧﻠﺪون از ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻋـﺮاب
ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﺄﺳﻒ ﺧﻮرده و دﻟﯿﻞ آن را ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
رﯾﺰش ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﻓﻨﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺟــﻮی،
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺣﻮزۀ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻮﻧﺴﯽ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗــﺎرﯾﺨﯽ ﭘــﯿﺶ رﻓﺘــﻪ ﺑــﻮد.
»ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑــﺎﻫﻮش و زرﻧــﮓ ،و در ﻋــﻮض ﺑﺮﺧــﯽ دﯾﮕــﺮ ﺑــﻪ ﺻــﻔﺎت
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎﮐﻤﺎن از ﺗﻮﺻﯿﮥ ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎران ﺑﺮای اﻧﻮاع ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺮه
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎران در اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺣــﺪاث ﻗﻨﺎتﻫــﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽاﻧــﺪ و روش
ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻣﻼک را ﻣﯽداﻧﻨﺪ«...
 .١ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻮی ،ﻫﻔﺖ ﭘﯿﮑﺮ ،ﺑﺨﺶ  :۲۵ﺻﻔﺖ ﺑﺰم ﺑﻬﺮام در زﻣﺴﺘﺎن و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﻔﺖ ﮔﻨﺒﺪ .ـ م

 .١ﺣﺎﺟﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ ،ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ﻋﻦ أﺳﺎﻣﯽ اﻟﮑﺘﺐ واﻟﻔﻨﻮن ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﺑﯿﺮوت۱۴۱۳ ،ﻫـ۱۹۹۲ /م ،ج ،۲ص ) .۲۰۴۶در ﻣﻘﺎﻟﮥ
اﺻﻠﯽ ،اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت از ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ـ م(
 .٢ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ رﺳﺎﻟﮥ ﺟﻌﻔﺮ اﻓﻨﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮارد ﮐﺮﯾﻦ در  ۱۹۸۷اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:

Crane, Howard, Risāli Miʿmārīyya: An Early Seventeenth Century Ottoman Treatise on Architecture, Brill,
1987.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻌ ری و ﻣﻌ ران اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﻨﺎﺳﺖ.
» آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﻃﻨﺎبﻫﺎ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻧﯿــﺰ ﺳــﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫــﺎی ﺗــﺎرﯾﺨﯽ را ﻣﻤﮑــﻦ
ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎر دﯾﻮان ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ«.
اﺑﻦ ﺧﻠﺪون از ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی داﻧﺶ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﮔﺮدآوری
ﮐﺮده ،و ﺷﺮح آﻧﻬﺎ را در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﻋﻠﻮم ﻓﺮاﻫﻢ آورد .آﻧﭽﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب و ﻫﻨﺪﺳﻪ اﺳﺖ و در ﺷﺎﺧﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺟﺎی دارد ،در رﺳــﺎﻟﮥ ﮐﺸــﻒ اﻟﻈﻨــﻮن ﻋــﻦ أﺳــﺎﻣﻲ
اﻟﮑﺘﺐ واﻟﻔﻨﻮن ﺣﺎﺟﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ ـ ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ـ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ» :وﻣــﻦ ﻓﺮوﻋــﻪ ﻋﻠــﻢ اﺗﺨــﺎذ
اﻵﻻت واﻷدوات وﻋﻠﻢ اﻟﻮزن واﻟﻤﻮازﯾﻦ وﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ وﻋﻠﻢ اﻟﻤﺮاﯾﺎ وﻋﻠﻢ اﻟﺤﯿﻞ وﻋﻠﻢ ﺟﺮاﻷﺛﻘــﺎل
وﻋﻠﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﯿﺎه )ﻣﻨﻪ( «.١ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴــﺎن اﺳــﺖ و از ﻋــﻮاﻣﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را از ﺣﯿﻮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﮐﻤﺎل آن
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺛﺒﺎت ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺗﺎ آن را اﺑﺮاز ﮐﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﻌﻤﺎری ﺿﺮورت دارد و
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﺎورزی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺠﺎری و ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ.
در ﻗﺮن ۱۷م۱۱ /ﻫـ ،رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻌﻤﺎرﯾﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ـ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﯾـﺮان ﭘﯿﻮﻧــﺪ
ﺧﻮرده اﺳﺖ ـ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻌﻔﺮ اﻓﻨــﺪی آن را ﺗــﺄﻟﯿﻒ و ﺑــﻪ ﻣﺤﻤــﺪ آﻗــﺎ» ،ﺷــﺎﻫﺰادۀ
آبﻫﺎ« و »ﻣﻌﻤﺎر ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ« ،ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻌﻤﺎر ﺳﻨﺎن ﻣﺸﻬﻮر ـ ﻣﻌﻤﺎر اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﮥ اﺳــﺘﺎﻧﺒﻮل ـ ﺗﻘــﺪﯾﻢ ﮐــﺮده
اﺳﺖ .رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺬﮐﺮه ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻧﺜﺮ ﭘﺮوراﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻧﻈﻢ
)ﻗﺼﯿﺪه( در آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪای ﺳﺘﺎﯾﺶآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.٢
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺴﯿﺮی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎن ،آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ ﮐــﻪ
دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻼﯾﻖ و ﺣﻮزۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص او ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری
در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ .ﺣﻮاﺷﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﺣﺮوف و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺒﺎرات ﺳﺎده )ﺗﺮﮐﯽ،
ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ( ﮐﻪ از ﻣﺘﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎزهﻫﺎ ،ﻣــﻮاد ،ﺗﻌــﺎرﯾﻒ ﺣﻮزهﻫــﺎی
ً
ﻣﺘﺪاول ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺠﺎری و اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻔﯿﺪﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ،
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻨﻮع ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.

۴١

۴٢

رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎ ـ اﺳﺘﺎد ﺟﻌﻔﺮ اﻓﻨﺪی ـ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻫﻤـﺮاه آن اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ
درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺐ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه و ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻮاﺷﯽ ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﺛﺒﺖ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .در ﻓﺼــﻞ ﺑﻌــﺪی ﺑــﻪ
ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن »ذراع« ﮐﻪ در ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﺑﺎ »ذراع ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮای واﺣﺪ ﻃﻮل
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اداﻣﻪ ،واﺣﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﯾـﺮان و ﺟﻬــﺎن
ﻋﺮب ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ ،ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ،ﻣﺴﺠﺪ ،ﻣﻨــﺎره ،ﮔﻨﺒــﺪ ،ﻣﻨﺒــﺮ و  ...ﻫﺴــﺘﻨﺪ .اﻓﻨــﺪی در ﻓﺼــﻞ
دوازدﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎزهﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ اﻧﻮاع ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران ،ﺳﭙﺲ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﭘﺨﺶ ﺻﺪا را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﻨﺪﺳــﻪ ،در ﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿــﺎن
ﻋﻠﻮم ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ و ﻋﻠﻮم ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ،ﺷﺪه ﮐﻪ از دورۀ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ .در رﺳــﺎﻟﮥ
ﻣﻌﻤﺎرﯾﻪ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻨﺪی و دارﺑﺴﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑــﺎ ﺑﺮرﺳــﯽ
اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﻮب و ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺐ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣــﻮاد
ﻣﺨ ﺘﻠﻒ ﺳﺎزه ـ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ـ ،اﺑﺰارﻫﺎی داﺧﻞ اﻧﺒﺎرﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و
ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﺟﺬاﺑﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
در ﺟﻬﺎن ﺗﺮک اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﯿﺎن داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دوﻟﺖ وﻇﯿﻔﮥ
ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﺎرات ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﮐﻨﺘــﺮل ﻣﻨــﺎﺑﻊ آﺑــﯽ را ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﻫﻤﮑــﺎری ﮐﺎر ﻣﻨــﺪان درﺟــﮥ دوم ،ﻫﻤﭽــﻮن
ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺎﺷﯽ و ﻣﯿﺮاب ،ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ارﺗﺶ ﻣﺤﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ از ﭘﻨﺞ ﻣﺄﻣﻮر وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ و در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎزرس ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .ﺑﺎزرس ﺷﻬﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،وﻇﯿﻔﮥ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ را ﻧﯿﺰ ﻋﻬــﺪهدار ﺑــﻮد و ﻣﻌﻤــﺎر اﺻــﻠﯽ ،او را ﺑــﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﻓﻨﯽ ـ ﻋﻠﻤﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻋﻤــﺎل
ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯽاﺟﺎزۀ او ﺳﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﻮد و ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺠﻠــﻞﺗﺮ و
ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ او ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺮز ﻣﯿﺎن اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺎزرس ﺷﻬﺮ و ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺎﺷﯽ
ﻫﻤﻮاره روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮی ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﯽﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﻮدالﻫﺎی آﻫﮏ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ
را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎرﻫﺎ در داﺧﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد .ﻣﻌﻤﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎزﻧﺪه
ﺑﻮد و ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران ﻫﺮﯾﮏ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی وﯾﮋه ای داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﻧﻮاع
وﻇﺎﯾﻒ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ رﺳﺎﻟﮥ اﻓﻨﺪی ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﭘﺮوردﮔﺎر و دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﺑــﺮای ﻣﺤﻤــﺪ
آﻗﺎﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ۱۰۲۳ق ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۱۶۱۴ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ.

ﻟﻄﻒاﻟﻠّﻪ ﻗﺎری

١

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻫﺮ

٢

ّ
ّ
ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺐ ٣ﮔﻮﻧﻪ ای از آﺑﺰﯾﺎن از ﮔﺮوه ﺳﺮﭘﺎﯾﺎن و از ﺷﺎﺧﮥ ﻧﺮمﺗﻨﺎن اﺳﺖ .ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺮﮐﺐ دارای ﭘﻮﺳﺘﮥ
ََ
)ﮐﻒ درﯾﺎ( ٤ﯾﺎ "ﻟﺴﺎناﻟﺒﺤﺮ" )زﺑﺎن درﯾﺎ( ٥ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐــﻪ در ﮔﺬﺷــﺘﻪ و
داﺧﻠﯽ آﻫﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم "زﺑﺪاﻟﺒﺤﺮ" ِ
ّ
ﻣﺮﮐﺐ از ﺧﻮد ّ
ﻣﺎدهای
ﺣﺎل ﮐﺎرﺑﺮد داروﯾﯽ داﺷﺘﻪ و دارد ،و در ﻋﻄﺎریﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻫﯿﺎن
ّ
ﺳﯿﺎه )ﻣﺮﮐﺐ( ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.
ّ
ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺐ در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ ﻧﺎمﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد .اﺑﻦﺑﯿﻄﺎر )د  ۶۴۶ق( آن را »ﺳــﯿﺒﯿﺎ« ﻧﺎﻣﯿــﺪه
ّ
اﺳﺖ .زﺑﯿﺪی )د  ۱۲۰۵ق( در ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﻤﺤﯿﻂ ٦ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻦ ّ
ﻋﺒﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺬاق
ِ
ّ
ﺑﺮ وزن ﺷﺪاد ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺴــﻮﻫﺎﯾﯽ رﺷــﺘﻪﻣﺎﻧﻨﺪ دارد و ﭼــﻮن ﺷــﮑﺎر ﺷــﻮد در آب ﻓﻀــﻠﻪ
اﻧﺪازد«.٧
 .١ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﻨﺒﻊ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدیlutf_gari@hotmail.com ،

 .٢ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب m.baher1491@gmail.com

ّ
ّ
ﻣﺮﮐﺐ ّ
)ﺣﺒﺎر( ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ Squid :و ﺑــﻪ ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ و زﺑﺎنﻫــﺎی ﻣﻨﺸــﻌﺐ از ﻻﺗﯿﻨــﯽ .Calamari :اﯾــﻦ ﻣــﺎﻫﯽ دارای ﻧﺎمﻫــﺎی ﻣﺤﻠــﯽ
 .٣ﻣﺎﻫﯽ
ُ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ :در ّ
ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺿﻐﻂ« ،در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳ ﺒﯿﻂ«ّ » ،
ﺣﺒﺎر« و »ﮐﺎﻟﯿﻤﺎری«  ،در ﺑﺮﺧــﯽ ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﺧﻠــﯿﺞ ﻓــﺎرس ﺑــﻪ ﻧــﺎم
ّ
»ﺧﺜﺎق« و »ﻧﻐﺰ« ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺷﺎم ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﺒﯿﺪج« ،و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻐﺮب ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﯿﺒﯿﺎ« ﯾﺎ »ﮐﻼﻣﺎر« ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷــﻮد .ﻧــﺎم
ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  Squidاﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪان  Cuttlefishﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو واژه ﺗﻔﺎوت وﺟــﻮد دارد و
ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﺮﭘﺎﯾﺎن ) (Cephalopodsﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ و ﻫﺸﺖﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧــﺪ .واژۀ Sépia
در زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮ  Cuttlefishاﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ دو واژۀ  Cuttlefishو  Squidدر زﺑــﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ ﺑــﻪ ﯾــﮏ ﻣﻌﻨــﯽ ﺑــﻪ ﮐــﺎر
ﻣﯽرود ،دو واژۀ  Sépiaو  Calamarﻧﯿﺰ ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ.
 .٤ﻣﻌﻠﻮف ،أﻣﯿﻦ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺤﯿﻮان ،ﻗﺎﻫﺮه ،ﻣﺠﻠﮥ اﻟﻤﻘﺘﻄﻒ )ﻫﺪﯾﮥ ﺳﺎﻻﻧﮥ اﻟﻤﻘﺘﻄﻒ( ۱۹۳۲م ،ﻣﺎدۀ »زﺑﺪ اﻟﺒﺤﺮ« و »ﻟﺴﺎن اﻟﺒﺤﺮ« .اﯾﻦ اﺛﺮ ﭘﺲ
از آن ﺑﺎ زدودن ﻧﺎم ﻧﺎﺷﺮ اﺻﻠﯽ در ﺑﯿﺮوت ﺑﺎزﭼﺎپ ﺷﺪ.
ﻧﯿﺰ ﻧﮏ .دوزی ،رﯾﻨﻬﺎرت ،ﺗﮑﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ اﻟﻨﻌﯿﻤﯽ و ﺟﻤﺎل اﻟﺨﯿﺎط ،ﺑﻐــﺪاد ،وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ واﻹﻋــﻼم
اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ۱۹۷۸ ،ـ  ۲۰۰۲م ،ﻣﺎدۀ »رﻏﻮ«.
 .٥اﺑﻦﺑﯿﻄﺎر ،اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻤﻔﺮدات اﻷدوﯾﺔ واﻷﻏﺬﯾﺔ ،ﻗﺎﻫﺮه ،ﺑﻮﻻق ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻷﻣﯿﺮﯾﺔ ۱۲۹۱ ،ﻫـ۱۸۷۵ /م ،ﻣﺎدۀ »ﺳــﺮﻃﺎن ﺑﺤــﺮی« و »ﺳــﯿﺒﯿﺎ« و
»ﻟﺴﺎن اﻟﺒﺤﺮ« .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٦ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻦ ّﻋﺒﺎد ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،اﻟﻤﺤﯿﻂ ،ﺗﺤﻘﯿﻖّ :
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ آل ﯾﺎﺳﯿﻦ ،ﺑﻐﺪاد ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎرف۱۹۷۵ ،م ،ج ،۴ص .۱۹۲
 .٧زﺑﯿﺪی ،ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس ،ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﮐﻮﯾــﺖ ،اﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻟــﻮﻃﻨﯽ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓــﺔ واﻟﻔﻨــﻮن واﻵداب ۲۰۰۲/۱۹۶۴ ،م،

←

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

ّﺐ »ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐّﺐ« در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ
ﻣﺮﮐ ِ

۴٣

۴۴

ّ
ّ
ـﺐ ﻣــﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐــﺐ ﺑـﺮای ﻧﻮﺷــﺘﻦ
ـ
ﻣﺮﮐ
در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و آن اﯾﻨﮑــﻪ آﯾــﺎ ﭘﯿﺸــﯿﻨﯿﺎن از
ِ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﺷــﺖ اﻓﺰار وﺟــﻮد دارد و در آنﻫــﺎ ﺑــﻪ
ّ
ّ
ﺻﺪﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﮐﺐ اﺷﺎره ﺷﺪه ،از ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺮﮐ ﺐ در ﻧﻮﺷﺘﻦ  ،ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه
اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﻓﺮاﻧﺴﻮا دروش ،ﻧﺴﺨﻪ ﺷﻨﺎس و ﺧﺎورﺷﻨﺎس ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ّ
ﮐﻪ ﻣﺎ آ ﮔﺎﻫﯽ دارﯾﻢ در ﻣﺘﻮن از ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐ ﺐ ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،و در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺎده
ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ«.١
دروش در اﯾﻦ ﺑﺎره دو ﻧﮑﺘﻪ را ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوﻫﻤﺎن ،٢ﭘﺎﭘﯿﺮوسﺷﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﯽ،
ً
ّ
ّ
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﻣﺮﮐ ِﺐ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدهاﻧــﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘــﺎ دروش
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا در ﺷﻤﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐــﻪ
ّ
ّ
٣
روﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺮﮐ ِﺐ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﮥ دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮردل ٤رﺳﺎﻟﻪ ای را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ّ
اﻟﮑﺘ ﺎب وﺻﻔﺔ اﻟﺪواة واﻟﻘﻠﻢ وﺗﺼﺮﯾﻔﻬﺎ از
ّ
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠ ﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻐﺪادی ﮐﺎﺗﺐ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎی ﻧﺤﻮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﺧﻮد
ّ
ّ
ّ
ﺑﺮ آن رﺳﺎﻟﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺮﮐﺐ ﻫﻤﺎن  Sépiaﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﮐ ﺐ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐ ﺐ اﺳــﺖ .وی اﯾــﻦ
ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ادب ّ
ﺎب ﺻﻮﻟﯽ ارﺟﺎع داده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﯿﭻ
اﻟﮑﺘ ِ
ّ
ّ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐ ﺐ و ﻣﺮﮐ ﺐ ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،٥ﭘﺲ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ دروش ﺑﯿﺎن ﮐﺮده،
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ّ
آﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ درﺑﺎرۀ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﺷﺖاﻓﺰار ،ﻫﯿﭻ ﺳﺨﻨﯽ از ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻪ ﻣﯿــﺎن ﻧﯿﺎﻣــﺪه،
ّ
ّ
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رو از ﻣﺮﮐ ِﺐ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐ ﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ:
→

ج ،۲۵ص  ،۲۱۶ﻣﺎدۀ »ﺧﺬق«.
ّ
 .١ﻓﺮاﻧﺴﻮا دروش ،اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﮑﺘﺎب اﻟﻤﺨﻄﻮط ﺑﺎﻟﺤﺮف اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ :أﯾﻤﻦ ﻓﺆاد ﺳﯿﺪ ،ﻟﻨــﺪن ،ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻔﺮﻗــﺎن،۲۰۰۵ ،
ص .۱۸۷

2. Grohmann

ّ
ّ
 .٣از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺐ در دورۀ روﻣﯿﺎن و ﭘﯿﺶ از آن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه ،ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ذﮐﺮ ﮐﺮد:

1. Bello, Carmen & Άngels Borrell: “The Papal bulls on papyrus: an approach to their conservation”,
Imago temporis. Medium Aevum. vol. 7 (2013), pp. 377-400. See pp. 378 & 391.
2. Middleton, J. Henry: Illuminated Manuscripts in Classical and Mediaeval Times, Their Art and Their
Technique, Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1892, p. 28.
3. Wiborg, Frank B, Printing Ink, A History, New York & London: Harper & Brothers, Publishers, 1926, p.
74.
4. Sourdel

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ،أدب ّ
اﻟﮑﺘﺎب ،ﺗﺤﻘﯿﻖّ :
 .٥ﺻﻮﻟﯽّ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺠﺔ اﻷﺛﺮی و ﻣﺤﻤﻮد ﺷﮑﺮی اﻵﻟﻮﺳﯽ ،ﺑﻐﺪاد ،اﻟﻤﮑﺘﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ۱۳۴۱ ،ﻫـ/
۱۹۲۳م ،ص  ۱۱۰ـ .۱۱۳

ّ
ّ
ﻣﺮﮐــﺐ ّ
)ﺣﺒــﺎر(« » ،ﻣﺮﮐــﺐ )ﺣﺒــﺮ(«
 .١اﺑﻦﺑﯿﻄﺎر ،ﻫﻤﺎن .ﻣﺎدۀ ﺳﯿﺒﯿﺎ .در ﻣﺘﻦ اﺑﻦﺑﯿﻄﺎر ،ﭼﺎپ ﺑﻮﻻق ،در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺒﺎرت ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی »ﻣﺎﻫﯽ
ّ
ﻣﺮﮐﺐ ّ
)ﺣﺒﺎر( در ﻋﺒﺎرت ﻏﺎﻓﻘﯽ ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻣﺪه ،و اﯾﻦ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺎﺗﺐ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا واژۀ ﻣﺎﻫﯽ
ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﺎدۀ »ﺳﯿﺒﯿﺎ« در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب ﻏﺎﻓﻘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ،ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﮏ .اﺑﻦاﻟﻌﺒﺮی ،اﺑــﻮاﻟﻔﺮج ﻏﺮﯾﻐﺮﯾــﻮس اﻟﻤﻠﻄــﯽ،
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻔﺮدات اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻓﻘﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ :ﻣﺎﮐﺲ ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف و ﺟﻮرﺟﯽ ﺻﺒﺤﯽ ،ﻗﺎﻫﺮه ،ﮐﻠﯿﺔ اﻟﻄــﺐ،
ِ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ۱۹۳۷ ،م.
 .٢اﻧﻄﺎﮐﯽ ،داود ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﺗﺬﮐﺮة أوﻟﯽ اﻷﻟﺒﺎب واﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻠﻌﺠﺐ اﻟﻌﺠﺎب ،ﻗﺎﻫﺮه ،ﻣﮑﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌــﺔ ﻣﺼــﻄﻔﯽ اﻟﺒــﺎﺑﯽ اﻟﺤﻠﺒــﯽ۱۹۵۲ ،م ،ﻣــﺎدۀ
ﺳﯿﺴﯿﺎ )ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺳﯿﺒﯿﺎ( ،ج ،۱ص .۲۰۶
 .٣ﻣﻐﺮﺑﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻮض ،ﻗﻄﻒ اﻷزﻫﺎر ﻓﯽ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻌﺎدن واﻷﺣﺠﺎر ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮوﯾﻦ ﺑﺪری ﺗﻮﻓﯿﻖ ،ﺑﻐﺪاد ،وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم،
۱۹۹۰م ،ص  .۲۷۴اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﯾﮏ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺮاق ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ از اﯾﻦ اﺛﺮ دو دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ در
ﮔﻮﺗﺎ )  ،(Gothaو دﯾﮕﺮی در ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ )  (Leipzigﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻪ آﻧﮑﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ دوﺑﺎره اﺳﺖ.
ً
 .٤از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺟﺎﯾﯽ را در ﻣﺘﻦ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ ﺑﻌﺪا آن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﮐﺎﺗﺐ از روی ﻣﺘﻦ روﻧﻮ ﯾﺴﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ
آن ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ؛ ﯾﺎ ا ﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﮔﻪای از دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪای ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﯾﺎ ﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺎﻓﯽ از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽرود .ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﻫﺮ دو دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ ﮔﻮﺗﺎ و ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ :در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ ﮔﻮﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ

←

ﻣﺮﮐّﺐِ »ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐّﺐ« در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ

ّ
دﻟﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ روﻣﯿﺎن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم از اﯾﻦ ﻣﺮﮐ ﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم ـ ﮐﻪ روﻣﯿﺎن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ ـ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ
و ﺗﻤﺪن اﺳﻼم ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ روﻣﯿﺎن ﺷﺪ ،از ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ آن ﻫﯿﭻﮔﻮﻧــﻪ اﺧﺘﻼﻓــﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ً
دﻟﯿﻞ دوم آﻧﮑﻪ در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ ﺻﺮاﺣﺘﺎ از ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ در
اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮارد را ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
 .۱اﺑﻦ ﺑﯿﻄﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻏﺎﻓﻘﯽ )د ۵۶۲ق( آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از »ﺳﯿﺒﯿﺎ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘــﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴــﺪ» :ﻣــﺎﯾﻊ
ﺳﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ روﯾﺶ ﻣﻮ در ﺑﯿﻤــﺎری ﻣﻮﺧــﻮره ﻣﯽﺷــﻮد و
ّ
ّ
ﺑﺪان ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮﮐ ﺐ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ،و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﺮﺧﯽ آن را ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ«.١
 .۲داود اﻧﻄﺎﮐﯽ )د ۱۰۰۸ق( در ﺗﺬﮐﺮۀ ﺧﻮد ذﯾﻞ ﻣﺎدۀ »ﺳﯿﺒﯿﺎ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﺎﻫﯽای اﺳﺖ ﮐــﻪ
در درﯾﺎی ﺳﺮخ ﺑﺴﯿﺎر وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ دارای ﮐﯿﺴﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ درون آن ﻣﺎﯾﻌﯽ ﺳﯿﺎه
ّ
اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺎ دﯾﺪه اﯾﻢ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ«.٢
 .۳اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻮض ﻣﻐﺮﺑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﺪود ﺳﺪۀ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺠــﺮی در ﻗﻄــﻒ اﻷزﻫــﺎر ﻓــﯽ
ّ
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻌﺎدن واﻷﺣﺠﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﺼﻞ در ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺮﮐﺐﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ]ﺳــﺎﺧﺖ[
ّ
ّ
ﻣﺮﮐ ﺐ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺸﻬﻮر« .٣اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐــﻪ در اداﻣــﮥ اﯾــﻦ ﻋﻨــﻮان
ّ
آﻣﺪه ،از ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐ ﺐ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿــﺎن ﻧﯿﺎﻣــﺪه اﺳــﺖ ،و در اﯾﻨﺠــﺎ اﻓﺘــﺎدﮔﯽ و
ﮐﺎﺳﺘﯽ در ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،و اﯾﻦ اﻓﺘﺎدﮔﯽﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ،آنﮔﻮﻧــﻪ
٤
ﮐﻪ اﻫﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺼﺤﯿﺢ از آن آﮔﺎﻫﻨﺪ ،دﻻﯾﻞ ﺑﯽﺷﻤﺎری دارد.

۴۵

٭٭٭

ّﺐ »ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐّﺐ« در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ :ﺗﮑﻤﻠﻪ
ﻣﺮﮐ ِ

ﺷﻤﺎﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪیﻓﺮ

ّ
ﻣﺮﮐ ﺐ ﺷﺎﻣﻞ آﺑﺰﯾﺎﻧﯽ از ﺷﺎﺧﮥ ﻧﺮمﺗﻨﺎن ،ردۀ ﺳﺮﭘﺎﯾﺎن ،١راﺳﺘﮥ ﺳـ َ
ـﺮﭘﺎوران و ﺟــﻨﺲ ﻟﻮﻟﯿﮕــﻮ
ﻧﺎم ﻣﺎﻫﯽ
ّ
ّ
اﺳﺖ .ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺮﮐﺐ از ﺧﻮد ّ
ﻣﺎدهای ﺳﯿﺎه )ﻣﺮﮐﺐ( ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﺪﯾﻦ ﻧــﺎم ﺧﻮاﻧــﺪه
ّ
ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺑﺎﻻی راﺳﺖرودۀ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺟﻨﺲ ،ﮐﯿﺴﻪای ﺑﻪ ﻧــﺎم ﮐﯿﺴــﮥ ﻣﺮﮐــﺐ وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ ﻣــﺎدۀ
ﺗﯿﺮهرﻧﮕﯽ از ﺟﺪار آن ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺠـﺮای
ّ
ﮐﯿﺴــﮥ ﻣﺮﮐــﺐ در ﻧﺰدﯾﮑــﯽ ﻣﺨــﺮج ﻗـﺮار دارد و
ﺟﺎﻧﻮر در ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺴــﺎس ﺧﻄــﺮ ،ﺑــﺎ اﻧﻘﺒــﺎض
ّ
ﺟﺪار ﮐﯿﺴﻪ ،ﻣﻘﺪاری ﻣﺮﮐﺐ از درون آن ﺧﺎرج
و ﻣﺤﯿﻂ را ﺗﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧــﺪ ﻓـﺮار ﮐﻨــﺪ ﯾــﺎ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﻨﺲ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،در ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮی از
اﻓﺮاد ردۀ ﺳﺮﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﻪ ﻧﺎم ِﺳﭙﯿﺎ ،٣ﻧﯿﺰ ﻣــﺎدۀ ﺗﯿــﺮه
رﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺮﺷــﺢ ﻣــﯽﺷــﻮد .در اﻓـﺮاد اﯾــﻦ
ّ
ﺟﻨﺲ ﻧﯿﺰ ﮐﯿﺴــﮥ ﻣﺮﮐــﺐ ،ﻏــﺪۀ ﺗﺮﺷــﺢﮐﻨﻨــﺪه،
ﻣﺨﺰن و ﻣﺠﺮای ﺧﺮوج ﻣﺎدۀ ﺗﯿــﺮه وﺟــﻮد دارد.
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺟﻨﺲ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس وﺟــﻮد
دارد .ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ اﯾﻦ
ّ
ﻧﺮمﺗﻦ ِ"اﻧﮑﺎس" ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻗﺮﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ
ﺳﭙﯿﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻧﻘﺎﺷﺎن اﺳﺖ ←) ٤ﺷــﮑﻞ
ّ
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺐ )ﻟﻮﻟﯿﮕﻮ(؛
زﯾﺮ(.
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،ﮔﻮﻧﻪای ﺳﭙﯿﺎ
ّ
ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺐ در ﻣﺘﻮن ﮐﻬــﻦ دارای ﻧﺎمﻫــﺎ و
ّ
ﺷﺮحﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺮون ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻧﺎﻃﻖ روﻣﯽ ،ﻧﻮﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻧﻮﺷــﺘﻦ ﺑــﺎ ﻣﺮﮐــﺐ
٢

۴۶

→
ً
ﻣﯽﺧﻮرد ،وﻟﯽ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ اﺳﺎﺳﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺘﺎب اﺳﺖ.

1. Cephalopods
2. Loligo
3. Sepia

 .٤ﻃﻠﻌﺖ ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ج :۲ﮐﺮﻣﻬﺎ و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ،ﺗﻬ ﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ ،۱۳۸۱ ،ص- ۳۳۷ ،۳۲۶ .
۳۵۱ ،۳۳۸؛
Doreen Sharabati, Saudi Arabian seashells, London: VNU Books International, 1981, pp. 40, 48.

 .١داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ ،ﺗﻬﺮان :ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ ۱۳۷۴ - ۱۳۴۵ ،ش ،ذﯾﻞ "ﻣﺮﮐﺐ".
ّ
 .٢دﯾﻮﺳﮑﻮرﯾﺪس ،ﻫﯿﻮﻟﯽ اﻟﻄﺐ ﻓﯽ اﻟﺤﺸﺎﺋﺶ واﻟﺴﻤﻮم  ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺻﻄﻔﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﯿﻞ و اﺻﻼح ﺣﻨﯿﻦ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ،ﺗﻄﻮان :داراﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ،
 ،۱۹۵۲ص.۱۳۵
 .٣ج ،۳ص.۴۷
ازﻟﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﮏﮔﯿﻞ ،ذﯾﻞ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ
در
ﻣﻮﺟﻮد
ﮐﺘﺎب،
ﻧﺨﺴﺖ
ﻧﯿﻤﮥ
ﺑﻪ
ﻣﺮﺑﻮط
،
۷۵۰۸
ﺷﻤﺎرۀ
ﺧﻄﯽ
ﻧﺴﺨﮥ
،
اﻟﻤﻔﺮدة
اﻷدوﯾﺔ
 .٤ﻏﺎﻓﻘﯽ،
ِ
َ
"دﻣﯿﺎ"؛ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه از ﻏﺎﻓﻘﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺎﻣﻞ ،از ﮐﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻊ ...اﯾﻦ ﺑﯿﻄﺎر ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ّ
 .٥اﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن ،ﺷﺮح أﺳﻤﺎء اﻟﻌﻘﺎر ،ﭼﺎپ ﻣﺎﮐﺲ ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف ،ﻗﺎﻫﺮه ،۱۹۴۰ ،ص.۲۵
 .٦ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ،ﻧﺰﻫﺖاﻟﻘﻠﻮب ،ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻤﺒﺌﯽ ،۱۳۱۱ ،ﻣﻘﺎﻟﮥ اول ،ص ].[۱۴۵
 .٧اﻧﺼﺎری ﺷﯿﺮازی ،اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺪﯾﻌﯽ ،ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ  ،۳۴۹۹ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ذﯾﻞ "ﺳﯿﺒﯿﺎ".
 .٨ﻋﻘﯿﻠﯽ ﻋﻠﻮی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﺨﺰن اﻷدوﯾﺔ ،ﭼﺎپ ﮐﻠﮑﺘﻪ ،۱۸۴۴ ،ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ ﺗﻬﺮان ،۱۳۵۵ ،ص.۵۳۵ ،۴۹۱

ﻣﺮﮐّﺐِ »ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐّﺐ« در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﺤﺘﻮی ﮐﯿﺴﻪ ای ﮐﻪ از ﺑﺪن ﺳﭙﯿﺎ ﺑﯿﺮون آورده ﻣﯽﺷﺪ ،در زﻣﺎن او )ح ۵۰ .قم( در ﻣﯿﺎن
روﻣﯿﺎن رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .١دﯾﻮﺳﮑﻮرﯾﺪس ، ٢ﺣﮑﯿﻢ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در ﺳﺪۀ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯿﻼدی ،ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ
زﯾﺎدی ﺑﺮ داروﺷﻨﺎﺳﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ،از ﺧﻮاص داروﯾﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻌﺮوﻓﯽ در ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ،ﺑﻪ
ﻧﺎم "ﺳﭙﯿﺎ" )در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت "ﺳﯿﺒﯿﺎ"( ،ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
٣
واژۀ "ﺳﯿﺒﯿﺎ" ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺘﻮن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب اﺑــﻦ ﺑﯿﻄــﺎر )داروﺷﻨﺎﺳــﯽ
اﻧﺪﻟﺴﯽ در ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی( راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻏﺎﻓﻘﯽ ،٤در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑــﻪ ﺟــﺎﻧﻮری ﺑــﻪ ﻧــﺎم
َ"د َﻣﯿ ﺎ" ،ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ دﯾﻮﺳﮑﻮرﯾﺪس آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت "ﺷﯿﺒﯿﺎ" آورده اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن) ٥ﺣﮑﯿﻢ اﻧﺪﻟﺴﯽ
در ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی( ،ﻟﺴﺎناﻟﺒﺤﺮ را ﻫﻤﺎن "ﺷﯿﺒﯿﻪ" داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ،٦ﺟﻐﺮاﻓﯿﺪان و
ّ
ﻣﻮرخ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ،ﺑ ﺮای ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺳﯿﺎه" اﯾﻦ ﺗﻮﺿــﯿﺢ را آورده اﺳــﺖ" :ﺑــﻪ
ﺷﮑﻞ ﮐﻼه ﻧﻤﺪ ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺻﯿﺎد ﻗﺼﺪش ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮن ﺳــﯿﺎﻫﯽ از دروﻧــﺶ ﺑﯿــﺮون آﯾــﺪ ﮐــﻪ
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ آب ﺳﯿﺎه رود و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎ آن آب رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺸﻮد".
ﻋﻠﯽﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﻧﺼﺎری ﺷﯿﺮازی۸۰۶ -۷۲۹) ٧ق( ،ذﯾﻞ "ﺳﯿﺒﯿﺎ" ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ" :ﻟﻌﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎه
ﮐﻪ از وی ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ...ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪاد ﺳﯿﺎه ﺑﻮد و اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﺪان ﮐﻨﻨﺪ".
ﻋﻘﯿﻠﯽ ﻋﻠﻮی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،٨ﭘﺰﺷﮏ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺪهﻫﺎی دوازدﻫﻢ و ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ،در ذﯾﻞ "ﺳﯿﺒﯿﺎ"
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ" :ﻧﻮع]ی[ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم و ﺑﺤﯿﺮۀ ﻃﺒﺮﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑــﻪ ﻫــﻢ ﻣﯿﺮﺳــﺪ ،ﺷــﺒﯿﻪ ﺑــﻪ
ﺳﺮﻃﺎن .ﻇﺎﻫﺮ آن ﺻﺪﻓﯽ و ﺑﺎﻃﻦ آن ﺣﺠﺮی و در ﺟﻮف آن رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺳﯿﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪاد ﮐﻪ از آن ﮐﺘﺎﺑﺖ
ﺗﻮان ﻧﻤﻮد و اﻃﻔﺎل ﻋﺮب ﺑﻪ آن ﮐﺘﺎﺑﺖ و ﻣﺸﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ازﯾﻦ ﺟﻬﺖ آن را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣــﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐــﺐ
ﻧﺎﻣﻨﺪ" .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﻌﺎل و ﺧﻮاص اﯾﻦ ﺟــﺎﻧﻮر ﻧﻮﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ" :اﮔــﺮ در
ﭼﺮاﻏﯽ از ﺳﯿﺎﻫﯽ آن ﺑﺮاﻓﺮوزﻧﺪ ،در ﺧﺎﻧﮥ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در آن ﭼﺮاغ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﺸﺴــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ،در
اﻃﺮاف آن ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮدی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ" .ﻣﺆﻟﻒ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ در ذﯾﻞ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان َ"ﺳﭙﯿﻪ"
ﮐﻪ آن را ﻟﻐﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ داﻧﺴﺘﻪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ" :ﻣﺎﻫﯽ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در درﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ .اﺳــﺘﺨﻮان آن

۴٧

۴٨

ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻠﺐ و زرﮔﺮان ﺑﺮ آن ﻧﻘﺶ ﺣﻠﯽ و زﯾﻮر ﮐﻨﺪه ،در آن ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ]ی[ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و اﻃﻔﺎل
ﺑﺮ ﻟﻮح آن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و ﻟﺤﻢ و ﻣﻐﺰ آن ﺳﻔﯿﺪ و ﻧﺮم و ﭘﺮﺳﻮراخ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻔﻨﺞ و در ﺟﻮف آن ﺑــﻪ ﺟــﺎی
ﺧﻮن ،آب ﺑﺴﯿﺎر ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ و ﺻﯿﺎدی ﻗﺼﺪ آن ﻣﯽﮐﻨــﺪ از آن
آب ﺳﯿﺎه ﻗﺪری در آب ﻣﯽرﯾﺰد ،آب ﺳﯿﺎه ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪﺣﺪیﮐﻪ ﭼﯿﺰی در آن ﻧﻤــﯽﻧﻤﺎﯾــﺪ و آن ﻣــﺎﻫﯽ
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد .و ﭼﻮن ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺟﻮف آن را در ﭼﺮاغ اﻓﺮوزﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏــﻦ ﻣﺸــﺘﻌﻞ ﮔــﺮدد" .ﻫﺮﭼﻨــﺪ
ّ
ﺗﻮﺻ ﯿﻒ دوم ﻋﻘﯿﻠﯽ ﻋﻠﻮی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎری اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺮﮐــﺐ ﻫﻤﺨــﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮی
ً
دارد اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ دو ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮر اﺳﺖ.
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪۀ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر و دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدۀ رﻧﮕﯽ ﺗﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ۴۴۰-۳۶۲) ١ق( ،در ذﯾﻞ َ"ز َﺑﺪاﻟﺒﺤﺮ" )ﮐﻒ درﯾﺎ( و ﭘﺲ از
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﺪف )ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﻒ درﯾﺎ( را دارد ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ" :ﺳــﺎﮐﻨﺎن ﺟﺰﯾــﺮهﻫــﺎ و
ﮐﻨﺎرهﻫﺎ ﺑﺎ زرداب اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ] ،ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪای[ زﯾﺒﺎ ،درﺧﺸﺎن و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﯿﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ".
زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺰوﯾﻨﯽ۶۸۲ -۶۰۲) ٢ق( از ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺮﭼﻨﮓ در درﯾﺎی ﭼﯿﻦ ﯾﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در ﺗﻬﯿﮥ داروﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﻫﯽ در درﯾﺎی ﻫﻨــﺪ ﯾــﺎد
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ او ﮐﺘﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ در ﺷﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ.
ً
در رﺳﺎﻟﮥ در ﺑﯿﺎن ﮐﺎﻏﺬ و رﻧﮓﻫﺎی اﻟﻮان ،٣اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺪۀ ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ،از ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐــﺐ
ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎدهای ﺑﻪ ﻧﺎم ِ"ﮔﻞ ﻫﺮﻣﻮز" ﮐﻪ در ﻗﻌﺮ درﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ اﺷﺎره ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐــﻪ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎ ،آن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺧﺸﮏ و در آب ﺣﻞ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺗﻬﯿــﮥ
ّ
ّ
"ﮐﻔﮏ درﯾﺎ" در ﺗﻬﯿﮥ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺮﮐ ﺐ ﺗﺮﮐﯿﺒــﯽ ﻧﯿــﺰ اﺷــﺎره ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
ﻣﺮﮐ ﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد
ِ
ّ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﺎرﺳﯽ ،٤ﻣﺮﮐﺐ ﭼﯿﻦ اﺻﻞ را از اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﻧﺪک در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻤﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠــﻪ ﺣﮑــﯿﻢ
ﻣﺆﻣﻦ ٥و ﻧﯿﺰ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖﻫﺎ ٦ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ّ
 .١اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽّ ،
اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﻓﯽ اﻟﻄﺐ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ روﺳﯽ ع .ا .ﮐﺮﯾﻤﻮف ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﻈﻔﺮزاده ،ﺗﻬ ﺮان :ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ،
 ،۱۳۸۳ص.۵۵۶
ّ
 .٢زﮐﺮﯾﺎﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﻋﺠﺎﯾﺐ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت و ﻏﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ،ﭼﺎپ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺳﺒﻮﺣﯽ ،ﺗﻬ ﺮان :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی،۱۳۶۱ ،
ص.۱۱۷ ،۱۰۹
 .٣اﺣﻤﺪ ﮔﻠﭽﯿﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ" ،ﯾﮏ رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻔﯿﺲ و ﮐﻬﻨﺴﺎل ﻫﻨﺮی" ،ﻧﺸﺮﯾﮥ داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺳﺎل  ،۱۴ﺷﻤﺎرۀ  ،۳ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،۱۳۴۱ص،۳۰۰
.۳۰۲
 .٤ذﯾﻞ ِ"ﺳﺶ".
 .٥ﺣﮑﯿﻢ ﻣﺆﻣﻦ ،ﺗﺤﻔﻪ ﯾﺎ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ ﺗﻬﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻣﺼﻄﻔﻮی۱۳۷۸ ،ق ،ص.۱۶۰
 .٦ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ← داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻓﺎرﺳﯽ ،ذﯾﻞ "ﺳﭙﯿﺎ" و ِ"ﺳﺶ".

ﻣﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧ

١

ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺮﺟﻤﮥ آﺛﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺠﻮم و رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤــﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺠﻮم و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب ﺳــﺪﻫﺎﻧﺘﺎ از ﺳﺎﻧﺴــﮑﺮﯾﺖ ﺑــﻪ
ﻋﺮﺑﯽ )ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﻨﺪﻫﻨﺪ( آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﺑــﺎ ﮐــﺎر
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪ ،روﻧﺪ ﻣﻌﮑﻮس ﺗﺮﺟﻤﻪ )از ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ( ﻧﯿﺰ
ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ ﺳﺪۀ ﯾﺎزدﻫﻢ م /ﭘﻨﺠﻢ ﻫ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ ﻋﻠــﻮم
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﺳﯿﻮﺗﺎ ﭘﯿﺸﺎرﺗﯽ ٢در دﻫﮥ
۱۵۹۰م از ﮐﺮاﻻ ٣راﺑﻄﻪای ﺑﺮای ﻃﻮل داﯾﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )وﺳﻂ( ٤ﻣﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷــﺒﯿﻪ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ اﺑﯽ ﻣﻨﺼﻮر در زﯾﺞ ﻣﻤﺘﺤﻦ ﺧﻮد آورده ﺑﻮد ﯾﺎ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻓﻠــﮏ
اﻻﻓﻼک ٥ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﯾﯽ در ﺣﻮزۀ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ-ﻋﺮﺑﯽ در ﻣﯿــﺎن
ﻫﻨﺪﯾﺎن ﭼﻨﺪان ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﺸﺪ .اﻣﺎ اﺑﺰارﻫﺎ و زﯾــﺞ ﻫــﺎی راﯾــﺞ در ﻧﺠــﻮم دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷــﺘﯽ دﯾﮕــﺮ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﮐﺎرﺑﺮی آﺳﺎن اﺳﻄﺮﻻب در زﻣﺎن ﺳﻨﺠﯽ و ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﺟﺮمﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺘﺶ ﺷﺪ
و در ۱۳۷۰م ﻣﺎﻫﻨﺪرا ﺳﻮری ٦ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﯿﺮوزﺷﺎه )۱۴۲۲ -۱۳۹۷م( ٧رﺳﺎﻟﻪای در
ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺳﻄﺮﻻب ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺴــﮑﺮﯾﺖ ﺑــﻮد و ﺑﻌــﺪﻫﺎ ﺷــﺎﮔﺮدش
ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺮ آن ﻧﮕﺎﺷﺖ .ﻣﺎﻫﻨﺪرا ﺳﻮری و ﺷﺎﮔﺮدش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻮﺷــﺘﻪﻫﺎﯾﺸــﺎن ﺑــﻪ ﺳــﺎﺧﺘﺎر و ﮐــﺎرﺑﺮد
 .١ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢmaryam_zamani77@yahoo.com ،

2. A. Piṣārațī.

 .٣اﯾﺎﻟﺘﯽ در ﺟﻨﻮب ﻫﻨﺪ.
 .٤ﮐﻤﺎﻧﯽ از ﻓﻠﮏ ﻣﻤﺜﻞ ﺑﯿﻦ اول ﺣﻤﻞ و ﺻﻔﺤﮥ ﮔﺬرﻧﺪه از ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ ﻣﻤﺜﻞ و ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ ﺗﺪوﯾﺮ )ﺑﺎﻗﺮی ،ص .(۱۸۴
 .٥ﻃﺒﻖ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ اﻓﻼﻃﻮن و اﺋﻮدﮐﺴﻮس ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺘﺎرﮔﺎن در ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﮔﺮدش روزاﻧﮥ اﯾﻦ ﻓﻠﮏ ،ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب روزاﻧﮥ ﻫﻤﮥ اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

6. Mahendra Suri.

 .٧ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻬﻤﻨﯿﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﻋﺮان و داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ دﮐﻦ دﻋﻮت ﮐﺮد .ﺑﻬﻤﻨﯿﺎن از ﺧﺎﻧﺪانﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دﮐﻦ و ﺟﻨﻮب ﻫﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ

۴٩

۵٠

اﺳﻄﺮﻻب ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﺟﺪول ﺟﯿﺒﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﺪول ﺟﯿﺐ )ﺳــﯿﻨﻮس( ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎن
)ﮐﻪ در آن ﺷﻌﺎع داﯾــﺮه  ،( R = 3600ﺟــﺪول ﻣﯿــﻞ ،ﻓﻬﺮﺳــﺘﯽ از ﺳــﺘﺎرﮔﺎن ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘــﻪ از ﻣﺠﺴــﻄﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻋﺮضﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  ۷۷ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﺷﺎن در ﻫﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ )ﭘﯿﻨﮕﺮی،۱۹۷۸ ،
ص  (۳۲۱-۳۱۸ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .زﯾﺞﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻮدهاﻧــﺪ و ﻧﺎﮔﻔﺘــﻪ ﭘﯿﺪاﺳــﺖ ﮐــﺎر ﮐــﺮدن ﺑــﺎ
ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﯾﺞﻫﺎ آﺳﺎنﺗﺮ از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی راﺑﻄﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟــﺮمﻫــﺎی
آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮای رواج ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎﺳﺖ )ﭘﻠﻮﻓﮑﺮ ،۲۰۱۷،ص .(۵۰۸
ﺟﺪای از اﯾﻦﻫﺎ ،ﺑﯿﻦ ﻗﺮنﻫﺎی  ۱۷و  ۱۸م۱۱ /و ۱۲ﻫـ از ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﯾــﺎ ﻓﺎرﺳــﯽ ﻗــﺮن
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯽ /ﻧﻬﻤﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻣﺘﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤــﻪ ﺑــﻪ ﺳﺎﻧﺴــﮑﺮﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾــﺪه ﺷــﺪ ﮐــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢﭼﻮن رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻗﻮﺷﭽﯽ ﺑﻮد )ﮐﻮﺳﻮﺑﺎ و ﭘﯿﻨﮕﺮی ،ص  .(۴ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
از اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ١٧٢٥ﺗﺎ ١٧٣٥م ) ۱۱۰۳ﺗﺎ ۱۱۱۳ق( در ﺳﺎﯾﮥ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺟﯽ ﺳﯿﻨﮓ
ﻣﻬﺎراﺟﮥ ﺟﯽﭘﻮر )ﻫﻨﺪ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭘﯿﻨﮕﺮی ،٢٠٠٠ ،ص :(١٠٢
 -۱ﺗﺤﺮﯾﺮ اﺻﻮل ﻫﻨﺪﺳﮥ اﻗﻠﯿﺪس ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﮐــﻪ ﺟﺎﮔﺎﻧﺎﺗــﺎ ﺳــﻤﺮات ١در  ۱۷۱۹م ﺑــﻪ
ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ درآورده اﺳﺖ.
 -۲ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس از ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ .ﻧﺴﺨﮥ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﺠﺴﻄﯽ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ
 ۳۱ﻣﻮزۀ ﻣﻬﺎراﺟﮥ ﺟﯿﭙﻮر ۲۷ ،ﺑﺮگ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﺑﺮگ ﺧﺎﻟﯽ 22 ´16 ،س م و  ۲۴ﺧﻂ در ﻫﺮ
ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺟﺎﮔﺎﻧﺎﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺗﺤﺮﯾﺮ اﮐﺮ ﺗﺌﻮدﺳﯿﻮس از ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ٤٤ﻫﻤﺎن ﻣﻮزه ،از ﺑﺮگ ١
ﺗﺎ  ٤٦ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻪ ﺑﺮگ ﺧﺎﻟﯽ و ﺷﺎﻣﻞ  ٢٣ﺧﻂ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ و  23 ´17 / 5س م اﺳﺖ .در
ﺑﺮﮔﮥ  ٤٥ام ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
اﯾﻦ را در  ١٧٢٩م ﻋﺎﺑﺪه ٢از ﻋﺮﺑﯽ ﺗﻘﺮﯾﺮ و ﻧﺎﯾﺎﻧﺎ ﺳﻮﮐﻮﭘﺎدﯾﺎﯾﺎ ٣ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ
ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 -۴ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎب در ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﻄﺮﻻب )ﻓﺎرﺳﯽ( از ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ ٤٢
در ﻫﻤﺎن ﻣﻮزه و ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺑﺮگ  ١ﺗﺎ  ،٢٨ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﺑﺮگ ﺧﺎﻟﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ١٦
ﺧﻂ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ و ﺑــﻪ اﻧــﺪازۀ  22 ´16/ 5س م اﺳــﺖ .در ﻧﺴــﺨﮥ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎرۀ  ٨١٨٦٥از
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺳﺮاوﺳﺘﯽ ٤ﺑﻨﺎرس ﺑﻪ ﺧﻂ ﮐﺎﺗﺐ دﯾﮕﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺴــﮑﺮﯾﺖ از
ﻧﺎﯾﺎﻧﺎ ﺳﻮﮐﻮﭘﺎدﯾﺎﯾﺎ اﺳﺖ.
1. Jagannatha Samrat.
2. Ābidda.
3. Nayanasukhopādhyāya.
4. Saravasti Bhavani.

-۵

-۷

-۸

 .٢اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﻫﯿﺌﺖ اﺳﺖ و ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ در ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ آن ﺟﻔﺖ ﻃﻮﺳﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .٣ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎس و رﯾﺎﺿﯽ دان ﻗﺮنﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﻫـ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮد و ﻫﻤﮑﺎر ﻏﯿﺎث اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻮد.

1. Jayasimha.

 .٤ﺳﺎزوﮐﺎری رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﺮﺿﯽ ﺳﯿﺎرات اﺑﺪاع ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ دو داﯾﺮه ﮐﻪ ﻣﻤﺎس
داﺧﻠﻨﺪ و ﺷﻌﺎع ﯾﮑﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در ﺟﻬﺖ ﺧﻼف ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻐﻠﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ زاوﯾﻪ ای داﯾﺮۀ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ زاوﯾﻪای داﯾﺮۀ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻫﺮ ﻧﻘﻄﮥ واﻗﻊ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ داﯾﺮۀ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﺮ ﺧﻄﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﻣﺘﺪاد ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺮﻫﺎی داﯾﺮۀ
ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻃﻮﺳﯽ اﯾﻦ دو داﯾﺮه را »اﺻﻞ ﮐﺒﯿﺮه« و »اﺻﻞ ﺻﻐﯿﺮه« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
5. Mahad.
6. Brhad.
7. Laghu.

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾ ﺖ

-۶

رﺳﺎﻟﻪای در ﻣﻮرد ﺻﻔﯿﺤﮥ زرﻗﺎﻟﻪ .ﻧﺴﺨﮥ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۵۴۸۳در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻗﺼﺮ ﺷﻬﺮ
ﺟﯿﭙﻮر و از ﺑﺮگ  ۱ﺗﺎ  ۱۱ ،[۱۰] ۹ﺗﺎ  [۱۳]۱۲ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻪ ﺑﺮگ ﺧﺎﻟﯽ ،ﺑﺎ اﻧﺪازۀ  20´15س م
و ﺷﺎﻣﻞ  ۱۶ﺧﻂ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻧﺎﯾﺎﻧﺎ ﺳﻮﮐﻮﭘﺎدﯾﺎﯾﺎ آن را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ از زﯾﺞ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )ﻓﺎرﺳﯽ( ﮐﻪ در ﻣــﻮرد ﺣﺮﮐــﺖﻫــﺎی ﺑﺎزﮔﺸــﺘﯽ ﺳــﯿﺎرات
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ٣٣ﻣﻮزۀ ﻣﻬﺎراﺟﮥ ﺟﯿﭙﻮر از ﺑﺮگ  ١ﺗﺎ  ١١ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ٣ﺑﺮگ ﺧﺎﻟﯽ،
ﺑﺎ اﻧﺪازۀ  23 / 5 ´16/ 5س م و  ١٩ﺗﺎ  ٢٠ﺧﻂ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ.
رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺑﺰار ﻧﺠﻮﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه از ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ
ﻫﻢﭼﻮن ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﺠﺴﻄﯽ ﻃﻮﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺣــﺪود ١٧٢٩م ﺟﺎﯾﺎﺳــﯿﻤﻬﺎ ١ﺗﮑﻤــﯿﻠﺶ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
٢
ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ از ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم ﮐﺘﺎب اﻟﺘﺬﮐﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻃﻮﺳــﯽ ﺑــﻪ ﻫﻤــﺮاه ﺷــﺮﺣﯽ ﮐــﻪ
ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی ٣ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪای از اﻟﺘﺬﮐﺮة ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ،۴۶از ﺑﺮگ ۱
ﺗﺎ  ،۵۶ﺑﺎ اﻧﺪازۀ  20/ 5 ´16س م و ﺷﺎﻣﻞ  ۱۶ﯾﺎ  ۱۷ﺧﻂ در ﻫﺮ ﺻــﻔﺤﻪ در ﻣــﻮزۀ ﻣﻬﺎراﺟــﮥ
ﺟﯿﭙﻮر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﺎنﻧﻮﺷﺘﯽ در ﺑﺮﮔﮥ  ۴۶ام ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺴﺨﮥ ﺗﺤﺮﯾــﺮ اﮐــﺮ دارد.
اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﻧﺎﯾﺎﻧﺎ ﺳﻮﮐﻮﭘﺎداﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻋﺎﺑﺪه در ۱۷۳۰م ) ۱۱۳۵ﻫ( از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﭘﯿﻨﮕﺮی ،۲۰۰۰ ،ص ۱۰۲و  .(۱۰۳او در اﯾــﻦ ﺗﺮﺟﻤــﻪ از ﺗﻮﺿــﯿﺤﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده  ،ﺑﺎ اﯾــﻦﺣـﺎل ﻋﺒــﺎرتﻫــﺎﯾﯽ را ﮐــﻪ در ﻧﻈــﺮش
ﺳﺨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .او در ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻄﻼحﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ
را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و ﮔﻬﮕﺎه واژهﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﺎ ﻣﻌﺎدلﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮده
ً
اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ در ﺑﺤﺚ رﯾﺎﺿﯽ داﯾﺮهﻫﺎی ﺟﻔﺖ ﻃﻮﺳﯽ] ٤داﯾﺮۀ[ ﮐﺒﯿﺮه را ﺑﺎ »ﻣﻬﺪ ٥ﯾﺎ ﺑﺮﻫﺪ «٦و
]داﯾﺮۀ[ ﺻﻐﯿﺮه را ﺑﺎ »ﻻﻗﻮ«  ٧ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻫﻢﭼﻮن

۵١

ﻟﺰوم ﺗﻮﻗﻒ ﺑﯿﻦ دو ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻦ ﻧﻘﻄﻪ روی ﻗﻄﺮ را ﻧﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﮐﻮﺳﻮﺑﺎ و
ﭘﯿﻨﮕﺮی ،ص  .(۷ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ اﯾــﻦ ﻓﺼــﻞ را
ﭘﯿﻨﮕﺮی و ﮐﻮﺳﻮﺑﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در ﺳﺎل  ۲۰۰۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی
ﺑﯿﺶ ﺗﺮی از اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ )← ﻣﻨﺎﺑﻊ(.
در اداﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺟﻔﺖ ﻃﻮﺳﯽ در ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺗﺮﺟﻤــﻪﻫــﺎی ﺳﺎﻧﺴــﮑﺮﯾﺖ و
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن آﻣﺪه اﺳﺖ .وﺿﻌﯿﺖ دو داﯾﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؛ در ﻣﺒﺪأ ،وﻗﺘﯽ
داﯾﺮۀ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻧﯿﻢ دور و داﯾﺮۀ ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم دور را ﻃﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ داﯾﺮۀ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﯾﮏ دور
و داﯾﺮۀ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻧﯿﻢ دور را ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ وﻗﺘﯽ داﯾﺮۀ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﯾﮏ دور و ﻧﯿﻢ و داﯾﺮۀ ﺑﺰرگﺗﺮ
ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم دور را رﻓﺘﻪاﻧﺪ.

۵٢

ﺑﻪ ﻋﺮﺑ ﯽ )ﮐﻮﺳﻮﺑﺎ و ﭘﯿ ﻨﮕﺮی ،ص (۱۸

ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ )ﮐﻮﺳﻮﺑﺎ و ﭘﯿ ﻨﮕﺮی ،ص (۱۶۷

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾ ﺖ

ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴ ﯽ )ﮐﻮﺳﻮﺑﺎ و ﭘﯿﻨﮕﺮی ،ص (۱۹

 -۹ﻧﺴﺨﮥ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻗﻮﺷﭽﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ،۲۴ﺑﺮگ  ۱ﺗﺎ  ۶۰و ﺑﺎ اﻧــﺪازۀ  22 ´16س م و
ﺷﺎﻣﻞ  ۱۷ﺧﻂ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ در ﻣﻮزۀ ﻣﻬﺎراﺟﮥ ﺟﯿﭙﻮر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان دورۀ اﺳﻼﻣﯽ داﺷــﺘﻨﺪ -ﺑﺨﺼــﻮص در ﻣــﻮرد رﺻــﺪ ﮐــﻪ ﺑﺎﻋــﺚ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺸﺎن ﺷﺪ ،ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻫﻨﺪی ﺳﺪهﻫﺎی  ١٧و ١٨م١١ /و
١٢ﻫ ﻫﻢ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم روزﮔﺎرﺷﺎن در ﺻﺪد ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﻬﺎراﺟــﮥ ﺟﯿﭙــﻮر
دﺳﺘﻮر ﺑﻨﺎ ﮐﺮدن رﺻﺪﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ را داد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ اﻟﻎ ﺑﯿﮓ در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ داﺷــﺖ )ﭘﯿﻨﮕــﺮی،۱۹۷۸ ،
ص  ۳۱۵و  .(۳۱۶از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻣﻮﺟــﻮد در ﺟﯿﭙــﻮر ﺑــﺎ اﺑﺰارﻫــﺎی رﺻــﺪﺧﺎﻧﻪای ﻗــﺪﯾﻤﺶ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن اﺑﺰارﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘــﺎﺑﯽ ﺳــﻨﮕﯽ ﺟﻬــﺎن و
ﺳﺪس ﻓﺨﺮی آن را ﺑﺮﺷﻤﺮد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﺸﯽ از رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﯿﺐ درﺟﮥ واﺣﺪۀ ﻗﺎﺿﯽ زادۀ روﻣﯽ  ١را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﻓﺎرﺳﯽاش و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ آن ﺑﺨﺶ ﻣﯽآورﯾــﻢ ،ﮐــﻪ ﻧﻤﻮﻧــﻪ ای از ﺑﺮﺧــﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽداده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ وﺗﺮ دو درﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
در آن از رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﺟﺒﺮی ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن ،اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﺒﺮی را
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 .١رﺳﺎﻟﮥ وﺗﺮ وﺟﯿﺐ ﮐﻪ ﻏﯿﺎث اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در آن ﺟﯿﺐ ﯾﮏ درﺟﻪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺎﺿﯽ
زادۀ روﻣﯽ ﺷﺮﺣﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮ رﺳﺎﻟﮥ وﺗﺮ وﺟﯿﺐ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ )رﺳﺎﻟﮥ ﻗﺎﺿﯽ زاده را ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻮادی ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ﭼﺎپ
ﮐﺮده اﺳﺖ( .ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی ﻫﻢ در رﺳﺎﻟﮥ ﺷﺮح زﯾﺞ اﻟﻎ ﺑﯿﮓ ﺧﻼﺻﻪای از رﺳﺎﻟﮥ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ را آورده اﺳﺖ )ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ص .(۱۵۹- ۱۵۴

۵٣

۵۴

ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ اﺳﺘﻮاﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﺳﻨﮕ ﯽ ﺟﯿﭙﻮر ﻫﻨﺪ

اﺻﻄﻼﺣﺎت وﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺒﺮﯾﻪ
ً
ً
إذا ﺿﺮب اﻟﺸﻲء ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﺬﻟﻚ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﯾﺴﻤﯽ ﺷﯿﺌﺎ وﯾﺴﻤﯽ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﺎﻻ .وﺣﺎﺻﻞ اﻟﺸﻲء
ً
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ﮐﻌﺒﺎ أو ﻣﮑﻌﺒﺎ ،وﻓﻲ اﻟﮑﻌﺐ ﻣﺎل ﻣﺎل وﮐﺬا اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺎل.
ً
ً
وإذا ﮐﺎن ﻓﻲ اﻟ ﮑﻼم اﺳﺘﺜﻨﺎء ﯾﺴ ّﻤﯽ اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﻨﻪ زاﺋﺪا واﻟﻤﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺎﻗﺼﺎ  ،ﻓﺈذا ﺿﺮب ﻣﺎ ﻓﯿﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﺎﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺤﺎﺻﻞ أن ﯾﻀﺮب اﻟﺰاﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺰاﺋﺪ واﻟﻨﺎﻗﺺ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﻗﺺ وﯾﺠﻤﻊ
اﻟﺤﺎﺻﻼنّ ،ﺛﻢ ﯾﻀﺮب اﻟﺰاﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﻗﺺ واﻟﻨﺎﻗﺺ ﻓﻲ اﻟﺰاﺋﺪ وﯾﺠﻤﻊ اﻟﺤﺎﺻﻼن ،ﻓــﺎﻟﻤﺠﻤﻮع ّ
اﻷول
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ اﻟﺤﺎﺻﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب.
وإذا أرﯾﺪ أن ﯾﻨﻘﺺ ﻣﺎ ﻓﯿﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﯾﺤﺬف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء وﯾﺰاد ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﻨﻘﻮص ﻣﻨﻪ،
ّﺛﻢ ﯾﻨﻘﺺ.
ً
ّ
وإذا أرﯾﺪ اﺳﺘﻌﻼم اﻟﻤﺠﻬﻮل ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺠﺒﺮ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ وﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﯾﮑﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮه ﻓﺈن
ً
ً
ﻣﺎﻻ وإن ﮐﺎن ّ
ﮐﺎن ّ
ﻣﻤﺎ ﯾﻨﺎﺳﺐ اﻟﮑﻌﺐ ﯾﻔﺮض ﮐﻌﺒــﺎ وﻋﻠــﯽ ﻫــﺬا .وإن ﻟــﻢ
ﻣﻤﺎ ﯾﻨﺎﺳﺐ اﻟﻤﺎل ﯾﻔﺮض
ً
ً
ﯾﻌﺮف ﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻨﺎس ّ
ﯾﺴﻤﯽ ﺷﯿﺌﺎّ .ﺛﻢ ﯾﺘﺼﺮف وﯾﺤﺘﺎل ﻓﯿﻪ ﻣﻬﺘﺪﯾﺎ ﺑﻨﻮر اﻟﺤــﺪس
ً
ً
ً
ً
وﺿﯿﺎء اﻟﺬﮐﺎء إﻟﯽ أ ن ﯾﺤﺼﻞ ﺟﻨﺲ ﯾﻌﺎدل ﺟﻨﺴﺎ ،ﮐﺄﺷﯿﺎء ﺗﻌﺪل ﻋﺪدا أو اﻣﻮاﻻ ،أو اﻣﻮال ﺗﻌﺪل ﻋﺪدا،
ً
ً
وﻫﺬه ﺛﻼث ﻣﺴﺎﺋﻞ ّ
ﺗﺴﻤﯽ ﻣﻔﺮدات؛ أو ﯾﺤﺼﻞ ﺟﻨﺴﺎن ﯾﻌﺎدل ﺟﻨﺴﺎ ،ﮐﺄﻣﻮال وأﺷﯿﺎء ﺗﻌﺪل ﻋــﺪدا ،أو
ً
أﻣﻮال وﻋﺪد ﺗﻌﺪل أﺷﯿﺎء ،أو أﺷﯿﺎء وﻋﺪد ﺗﻌﺪل أﻣﻮاﻻ وﻫﻲ ﺛﻼث أﺧﺮی ّ
ﺗﺴﻤﯽ ﻣﻘﺘﺮﻧﺎت .وﻫﺬه ﻫــﻲ

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾ ﺖ

ّ
اﻟﺴﺖ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺼﺮ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻮن واﻟﻤﺘﺎﺧﺮون ﻋﻠﯿﻬﺎ ّ
وﺑﯿﻨﻮا ﮐﯿﻔﯿﺔ اﻻﺳﺘﻌﻼم اﻟﻤﺠﻬﻮل إذا اﻧﺘﻬﯽ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
ّ
اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ إﻟﯽ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ وﻟﻢ ﯾﺘﻌﺮﺿﻮا ﻟﻐ ﯿﺮﻫﺎ ﻣــﻦ اﻟﻤﻌــﺎدﻻت ﻟﺼــﻌﻮﺑﺘﻬﺎ وﻏﻤﻮﺿــﻬﺎ وﻗﻠــﺔ اﻓﻀــﺎء
ّ
ّ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ إﻟﯿﻬﺎ ،ﻏﯿﺮ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﺖ . ...

۵۵

ﺳﺪس ﻓﺨﺮی رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺟﯿﭙﻮر ﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
اﺻﻄﻼحﻫﺎ و ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺟﺒﺮی )ﺳﻮادی ،ص  ۴۰و (۴۱
ﻫﺮﮔﺎه ﺷﯽء در ﺧﻮدش ﺿﺮب ﺷﻮد  -ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎﻣﺶ ﺷﯽء اﺳﺖ -ﺣﺎﺻﻞ ،ﻣﺎل ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺷﯽء در ﻣﺎل ،ﮐﻌﺐ ﯾﺎ ﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ و ]ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺷﯽء[ در ﮐﻌﺐ ،ﻣﺎل
ﻣﺎل ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ]ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب[ ﻣﺎل در ﻣﺎل] ،ﻣﺎل ﻣﺎل ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد[.
و اﮔﺮ در ﻋﺒﺎرت اﺳﺘﺜﻨﺎء ١وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﻨﻪ را زاﺋﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﺴــﺘﺜﻨﯽ را ﻧــﺎﻗﺺ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻋﺒﺎرت ﺟﺒﺮی ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎء در ﺧﻮدش ﺿﺮب ﺷﻮد ،ﻗﺎﻋﺪۀ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﺎﺻﻞ ﺿــﺮب
 .١ﺟﻤﻠﻪای ﮐﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻣﺮوزی ﺟﻤﻠﮥ ﻣﻨﻔﯽ(.

ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :زاﺋﺪ در زاﺋﺪ ،و ﻧﺎﻗﺺ در ﻧﺎﻗﺺ ﺿــﺮب ﺷــﺪه ،دو ﺣﺎﺻــﻞ ﺿــﺮب ﺑــﺎ ﻫــﻢ ﺟﻤــﻊ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺠﻤﻮع اول( .ﺳﭙﺲ زاﺋﺪ در ﻧﺎﻗﺺ ،و ﻧﺎﻗﺺ در زاﺋﺪ ﺿﺮب ﺷﺪه ،دو ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺠﻤﻮع دوم( .ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻣﺠﻤﻮع دوم ،از ﻣﺠﻤﻮع اول ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﺳﺖ.
و ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻋﺒﺎرت ﺟﺒﺮی ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎء ]از ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ[ ﺑﺎﺷــﺪ ،اﺳــﺘﺜﻨﺎء ﺣــﺬف و
ﻣﻌﺎدل آن ﺑﺮ ﻣﻨﻘﻮص ﻣﻨﻪ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻪ روش ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ  -و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﯽ در
ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ -اﮔﺮ ]ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ واﺣﺪ[ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎل ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﮐﻌﺐ ،ﮐﻌﺐ ﻓﺮض ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ]ﺗﺎ آﺧﺮ[ .و اﮔﺮ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ اﺟﻨﺎس ﻣﺬﮐﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ آن
ﺷﯽء اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ در ﭘﺮﺗﻮ ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ و ﺗﯿﺰﺑﯿﻨﯽ در آن ﭼﻨﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗــﯽ اﻋﻤــﺎل ﻣــﯽ ﺷــﻮد ﺗــﺎ
]ﻣﻌﺎدﻟﻪای[ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ]ﺷﺎﻣﻞ[ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻌﺎدل ﺟﻨﺴﯽ دﯾﮕﺮ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد ،ﯾﺎ اﻣﻮال

ﻣﻌﺎدﻟﻨﺪ ax = b) ،و  ، (ax = cx2ﯾﺎ اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﻌﺎدﻟﻨﺪ ) ، (cx2 = bﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺴــﺌﻠﻪ
ﻣﻔﺮدات ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ دو ﺟﻨﺲ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺟﻨﺲ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮال و
اﺷــﯿﺎﺋﯽ ﮐــﻪ ﻣﻌــﺎدل ﯾــﮏ ﻋﺪدﻧــﺪ ) ، (cx2 + ax = bﯾــﺎ اﻣــﻮال و ﻋــﺪدی ﮐــﻪ ﻣﻌــﺎدل اﺷــﯿﺎء اﻧﺪ
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) ، (cx2 + a = bxﯾﺎ اﺷﯿﺎء و ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل اﻣﻮاﻟﻨﺪ ) ، (cx2 = ax + bو اﯾــﻦ ﺳــﻪ ﻣﺴــﺌﻠﮥ اﺧﯿــﺮ
»ﻣﻘﺘﺮﻧﺎت« ﻧﺎم دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺶ ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎن و ﻣﺘﺎﺧﺮان ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﻧﺤﻮۀ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻪ ﮔﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑــﻪ دﯾﮕــﺮ
ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﻪ ﻋﻠــﺖ دﺷــﻮاری و ﭘﯿﭽﯿــﺪﮔﯽ و ﻧﯿــﺰ ﺑــﻪ ﻟﺤــﺎظ اﻧــﺪک ﺑــﻮدن ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ ﺑــﺪانﻫــﺎ
ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ. ...
و اﻣﺎ آنﭼﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ درآورده اﺳﺖ:
١
روﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت در ﺑﯿﺠﺎ ﮔﺎﻧﯿﺘﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﯾﮑﯽ از دو ﻃــﺮف ﺗﺴــﺎوی
ﻣﻘﺪاری ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺪاری ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن دو ﻃﺮف ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ...
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ
از ﺑﻬﺎﺳﮑﺎرا ارﺟﺎع ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ ﻣﻄﻠــﺐ در آن ﮐﺘــﺎب اﺷــﺎره ﮐﻨــﺪ .از ﻧﻈــﺮ او
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﺻﻠﯽ اﺿﺎﻓﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﺳﻨﺘﯽ از ﺟﺒﺮ ﻫﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺳﮑﺎرا در ﺑﯿﺠﺎ ﮔﺎﻧﯿﺘﺎ ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﺮده ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ او ﺟﺎی دﻗﯿﻖ ﻣﻄﻠﺐ ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺳﮑﺎرا را در ﺑﯿﺠﺎﮔﺎﻧﯿﺘﺎ ﯾﺎ
ﺷﺮحﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ آن را ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺒﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺠﺎ ﮔﺎﻧﯿﺘﺎ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻋــﺎم
اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻼن اﯾﻦ اﺛﺮ اﺳﺖ) .ﭘﻠﻮﻓﮑﺮ ،۲۰۱۵ ،ص  ۱۰۵و .(۱۰۶
 .١ﺑﯿﺠﺎ ﮔﺎﻧﯿﺘﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﺟﺒﺮ از ﺑﻬﺎﺳﮑﺎراﭼﺎرﯾﺎ اﺳﺖ.
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۶٠

ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

١
ﺟﺎن ﻟﻨﺎرت ﺑﺮﮔﺮن

٢

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺻﻤﺪ ﻓﺮخ ﻧﻬﺎد

٣

ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد از ﺳﻨﺖ ﻏﻨﯽ دﯾﺮﯾﻨﻪ ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻫﻔــﺘﻢ ﺗــﺎ
ﻧﻬﻢ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ﯾﺎﻓﺖ .اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﮔﺰاره ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻋﺪاد اول ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ 2n - 1

اول ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ) 2n -1 (2n - 1ﯾﮏ ﻋﺪد ﺗﺎم ٤اﺳــﺖ ،از ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻫــﺎی زﯾﺒــﺎی ﻣﻮﺟــﻮد در اﯾــﻦ ﺳــﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ روش اﯾﺠﺎد ﻣﺮﺑﻊ دو ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﻘﺎﻟﮥ
دﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺛﺮ.
ﭘﺲ از اﻗﻠﯿﺪس ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ اراﺗﻮﺳﺘﻦ ﻏﺮﺑﺎل ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮد را ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻋﺪاد اول در دﻧﺒﺎﻟﮥ
اوﻟﯿﻦ nﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ اﺑﺪاع ﮐﺮد و ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ دﯾﻮﻓﺎﻧﺘﻮس ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮی ،ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﮥ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ :دو ﻋﺪد ﮔﻮﯾﺎ )ﮐﺴﺮی( ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻊ دﯾﮕﺮی اﻓــﺰوده
ﺷﻮد ،ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﮏ ﻋﺪد ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎﺷــﺪ .او در ﻫﻤــﺎن اﺛــﺮ )ﺣﺴــﺎب( ٥روﺷــﯽ ﺟﺒــﺮی ﺑــﺮای ﯾــﺎﻓﺘﻦ
ﺟﻮاﺑﻬﺎی ﮔﻮﯾــﺎی ﻣﻌــﺎدﻻت ﺳــﯿﺎﻟﻪ )ﻧــﺎﻣﻌﯿﻦ( ﻋﺮﺿــﻪ ﮐــﺮد .ﻣﻌــﺎدﻻت ﺳــﯿﺎﻟﻪ ﻣﻌــﺎدﻻﺗﯽ اﻧــﺪ ﻣﺜــﻞ
 ، x2 + y2 = z2ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺟﻮاب دارﻧﺪ .ﻫﺮ دو اﺛﺮ اﺻﻮل و ﺣﺴﺎب در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
٦
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.

 .١اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪای اﺳﺖ از ﺑﺨﺶ اﻓﺰوده ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  Number Theory and Combinatorics in the Islamic Worldدر وﯾﺮاﯾﺶ دوم
ﮐﺘﺎب  Episodes in the Mathematics of Medieval Islamﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات اﺷﭙﺮﯾﻨﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 .٤ﻋﺪد ﺗﺎم ﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﺳﺮهاش )ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺎی آن ﻏﯿﺮ از ﺧﻮد ﻋﺪد( ﺑﺎﺷﺪ ۶ .و  ۲۸اوﻟﯿﻦ دو ﻋﺪد
ﺗﺎﻣﻨﺪ:
۳+ ۲ + ۱ = ۶
۱۴ + ۷ + ۴ + ۲ + ۱ = ۲۸
 .٥در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ) (the theory of numbersﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،ﺣﺴﺎب ) (arithmeticﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﺴﺎب
) (arithmeticاﻣﺮوز ﻣﺎ را ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ ﻟﻮﮔﯿﺴﺘﯿﮏ ) (logisticﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
 .٦اﻟﺒﺘﻪ از  ۱۳ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺴﺎب دﯾﻮﻓﺎﻧﺘﻮس ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎﻗﯽاﻧﺪ.

ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻗﻠﯿﺪس و دﯾﻮﻓﺎﻧﺘﻮس )ﺷﺎﯾﺪ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۰۰ﻣﯿﻼدی( ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس ﮔﺮاﺳﺎﯾﯽ
)ﺟﯿﺮاﺷﯽ( ﮐﺘﺎب درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺣﺴﺎب را ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در آن از ﺟﻤﻠﻪ اﻋــﺪاد ﻣﺼــﻮر را ﺑﺮرﺳــﯽ ﮐــﺮده و
١
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻋﺪد ﺗﺎم را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد.۸۱۲۸ :
ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﮐﻪ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑــﻦ ﻗــﺮه
ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﮐﻪ ﻫﺮ دو اﺛﺮ اﻗﻠﯿﺪس و ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و ﺷﺮطﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای آن
ً
ﮐﻪ دو ﻋﺪد ﻣﺘﺤﺎب ٢ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ،ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪد ﺗﺎم اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﯾﻮﻧــﺎن
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .آﻧﺎن دو ﻋﺪد را ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑــﺮ ﻣﺠﻤــﻮع ﻣﻘﺴــﻮم ﻋﻠﯿــﻪ ﻫــﺎی ﺳــﺮه
دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ،ﻣﺘﺤﺎب ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ )اﻋﺪاد  ۲۲۰و  ۲۸۴ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﻬﻦ دو ﻋــﺪد ﻣﺘﺤﺎﺑﻨــﺪ(.
ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ  q ،pو  rاﻋﺪاد اوﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
p = 3 ´ 2n -1 - 1 , q = 3 ´ 2n -1 - 1 , r = 9 ´ 2n -1 - 1

آن ﮔﺎه  2n pqو  2n rدو ﻋﺪد ﻣﺘﺤﺎﺑﻨﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﺪاد ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت

ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﻮﻓﺎﻧﺘﻮس روﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺟﻮاﺑﻬﺎی ﮔﻮﯾﺎی ﻣﻌﺎدﻟــﮥ ﺳــﯿﺎﻟﮥ  x2 + y2 = z2ﻋﺮﺿــﻪ
ﮐﺮد .اﺑﻦ ّﺑﻨﺎ ،در ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ /ﻫﻔــﺘﻢ ،در ﻓﺼــﻞ اول ﮐﺘــﺎب ﺟﺒــﺮش ،ﺟــﻮابﻫــﺎی ﮔﻮﯾــﺎی ﻣﻌﺎدﻟــﮥ
 x2 + y2 = z2را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد اﺳ ﺖ ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮد (۱) :ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺪد  ۱۰ﺑﻪ دو ﺟﺰء ﻃﺒﻖ ﺷﺮطﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ (۲) ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﻮل ﺑﯿﻦ
ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨﯽ اﻓﺮاد ،ﺑﺎ ﺷﺮطﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ (۳) ،اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل ﻃﺒﻖ ﺷــﺮطﻫــﺎی
ﻣﻌﯿﻦ .اﻣﺎ اﺑﻦ ّﺑﻨ ﺎ ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را آﻣﺎدۀ اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻨﺪ ،دﺳﺘﻮرﻫﺎی زﯾﺮ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
3
 .۱دو ﻋﺪد a ٣و  bﭼﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ
4

a
b

=  ،آن ﮔﺎه  a2 + b2ﻣﺮﺑﻊ ﯾﮏ ﻋﺪد ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ.

 .۲ﻫﺮ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻊ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع دو ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺑﻦ
ّﺑﻨﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ" :دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻊ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑــﻊ ﺷــﺎن ﯾــﮏ ﻣﺮﺑــﻊ
اﺳﺖ .آن ﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آن دو ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺮد".

=a
 .۳اﮔﺮ  aﻣﺮﺑﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ دو ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ  yو  xوﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ x2 + y2

. a =+
آن ﮔﺎه دو ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ  wو  zوﺟﻮد دارﻧﺪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ w2 z2

 .١ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻋﺪد ﺗﺎم ،۳۳۵۵۰۳۳۶ ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
 .٢دو ﻋﺪد ﻣﺘﺤﺎب دو ﻋﺪدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺎی ﺳﺮه ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑ ﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ- .م
 .٣اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺮای دو ﻋﺪد ﮔﻮﯾﺎ ﺻﺎدق اﺳﺖ ،اﺑﻦ ّﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از "دو ﻋﺪد" ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ.

۶١

۶٢

 .۴او ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ روش زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑــﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی دو ﻋﺪد ﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ:
»ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻋﺪد ﻣﻌﯿﻨﯽ دارای دو ﺟﺰء ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ:
اﺑﺘﺪا اوﻟﯿﻦ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ  ،۱را از آن ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧــﺪه دارای رﯾﺸــﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺪد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع دو ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﮔﺮ ﻧــﻪ ،آن ﮔــﺎه
دوﻣﯿﻦ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ  ،۴را از آن ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ .و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ.
ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺪدی را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﻬﺎی دو ﻋﺪد
ﻧﻮﺷﺖ ،آزﻣﺎﯾﺶ آن ﺑﺎ اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .اﮔــﺮ ﻧﺘــﻮان ﻋــﺪدی را ﺑــﻪ ﺻــﻮرت
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﻬﺎی دو ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻮﺷﺖ ،ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻣﺠﻤــﻮع ﻣﺮﺑﻌﻬـﺎی دو ﻋــﺪد
ﮐﺴﺮی ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻦ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ«.
ً
ﺗﻨﻬﺎ در دﺳﺘﻮر ﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﻪ اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﭘﺮدازد .از اﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﻣﻨﻈﻮرش از "ﻋﺪد" ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﺪد ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،دﺳﺘﻮر اول ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﺟﻔﺖ ﻋﺪد ﮔﻮ ﯾﺎ ﯾﺎﻓﺖ
ّ
ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻊﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺮﺑﻊ ﯾﮏ ﻋﺪد ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ اﺑﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﯾــﻦ دﺳــﺘﻮر در
ﻣﻮرد ﻫﺮ دو ﻋﺪد ﮔﻮﯾﺎی  mو  nﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ اﺿﻼع ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢ اﻟﺰاوﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ )دو ﺿﻠﻊ  pو
 ،qو وﺗﺮ  ،(rﺻﺎدق اﺳﺖ ١.او در دﺳﺘﻮر دوم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺮﺑﻊ ﯾﮏ ﻋﺪد ﮔﻮﯾــﺎ را ﺑــﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی دو ﻋﺪد ﮔﻮﯾﺎ ﻧﻮﺷﺖ ٢.دﺳﺘﻮر ﺳﻮم ﺑﻪ اﻋﺪاد ﮔﻮﯾﺎی ﻏﯿﺮﻣﺮﺑﻌﯽ ﻣــﯽﭘــﺮدازد
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی دو ﻋﺪد ﻧﻮﺷﺖ .اﺑﻦ ّﺑﻨﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن اﻋﺪاد را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﻬﺎی اﻋﺪاد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺖ.
دﺳﺘﻮر ﭼﻬﺎرم روﺷﯽ اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال اﺳــﺖ ﮐــﻪ آﯾــﺎ ﯾــﮏ ﻋــﺪد ﺻــﺤﯿﺢ
ﻣﻔﺮوض را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﻬﺎی دو ﻋﺪد ﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ٣.اﺑﻦ ّﺑﻨﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳــﺘﻮر
 .١اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن  q ،pو  rاﻋﺪادی ﮔﻮﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ  ، p2 + q2 = r2اﮔﺮ  mو  nﻧﯿﺰ اﻋﺪاد ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ  ، p = mﺑﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﺮدن دو ﻃﺮف ﺗﻨﺎﺳﺐ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻋﺪد  ۱ﺑﻪ دو ﻃﺮف ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪﯾﺪ ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
n

q

n 2r 2
= m2 + n2
q2

ﯾﻌﻨﯽ

 m2 + n2ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﮏ ﻋﺪد ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ.
 .٢ﻣﺜﻼ  . ۹ + ۱۶ = ۲۵اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ  ۳۶را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ ﻣﺮﺑﻌﺎت دو ﻋﺪد ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﮥ ﻋﻮاﻣﻞ آن ﺗﺴﺎوی را در
 ۳۶/۲۵ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ  .(۹/۲۵)x۳۶ + (۱۶/۲۵)x۳۶ = ۳۶ﭼﻨﺎن ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊ )ﺟﻤﻊوﻧﺪ( در ﻃﺮف ﭼﭗ اﯾﻦ
ﺗﺴﺎوی ﻣﺮﺑﻊ ﯾﮏ ﻋﺪد ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ.
ً
 .٣ﻓﺮﻣﺎ ﮐﺸﻒ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  ۱ﻣﺸﺨﺼﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی دو ﻋﺪد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم

←

اﮔﺮ  ، 10 = a2 + b2آن ﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  . a = 1 + xﺳﭙﺲ رﯾﺸﮥ دوم را ﭼﯿﺰی ﮐﻢﺗﺮ از رﯾﺸﮥ
ﻣﺮﺑﻊ دوم ﻗﺮار دﻫﯿــﺪ .از اﯾــﻦ ﻗـﺮار  b = nx - 3ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد ،ﺑﮕﯿﺮﯾــﺪ  ." n = 3اﺑــﻦ ّﺑﻨــﺎ ﺳــﭙﺲ
8
5

 10 = a2 + b2را ﺑﺴﻂ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ  10x = 16ﯾﺎ =  xﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺟﺎی

9
13
 xدر ﻋﺒﺎرتﻫﺎی  aو  bﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ =  aو
5
5

→

=  ، bو ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۰اﺳﺖ.

اﻋﺪاد اول ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺠﺰﯾﮥ آن ،ﮐﻪ ﺑﺎ  ۳در ﭘﯿﻤﺎﻧﮥ  ۴ﻫﻢ ﻧﻬﺸﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت  4k + 3ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دارای ﺗﻮان زوج ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ روش ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻋﺪد ﻣﻔﺮوض را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی دو ﻋﺪد
ﻧﻮﺷﺖ ،آن ﮔﺎه آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی دو ﻋﺪد ﮔﻮﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ )در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐــﻪ
اﺑﻦ ّﺑﻨ ﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﮐﺮد .ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ او اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﮔﺰاره
ً
را ﮐﻪ ﺑﻌﺪا اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﯿﺎورد،
ﺗﮑﺮار ﮐﺮد .در واﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد ﮐﻪ اﺛﺒﺎت آن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ(.
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ دﺳﺘﻮرﻫﺎ" ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻤﺎرۀ  "۳را ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﯿﺢ دﺳﺘﻮرﻫﺎ آﻣﺪه
ّ
اﺳﺖ ،در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺪد  ۱۰ﺑﻪ دو ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد روش اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ
دﺳﺘﻮر ﭼﻬﺎرم ۱۰ ،را ﺑﻪ  ۱و  ۹ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺳﻮم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان  ۱۰را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﻬﺎی دو ﻋــﺪد ﮔﻮﯾــﺎ
ﻧﻮﺷﺖ؛ دو ﻋﺪدی ﮐﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ دو ﻋﺪد ﻣــﯽﺗــﻮان ﻃــﺮﻓﯿﻦ
ً
ﺗﺴﺎوی  ۱۰ = ۱ + ۹را در ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﺜﻼ  ،۲۵ﺿﺮب ﮐﺮد .۲۵۰ = ۲۵ + ۲۲۵ :اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﻋﺪد
 ۲۵۰ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ  ۱و  ،۹ﯾﻌﻨﯽ  ،۱/۹در ﺗﺴﺎوی ۱۰ = ۱ + ۹
اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن روش اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ دﺳﺘﻮر ﭼﻬﺎرم ﺗﺠﺰﯾﮥ  ۲۵۰ﺑﻪ دو ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻊ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳــﺎزد+ ۱۳۲ :
 .۲۵۰ = ۸۱ + ۱۶۹ = ۹۲ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان روﻧﺪ ﺑﺎﻻ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺿﺮب ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺴــﺎوی در  ،۲۵را ﺑــﺎ ﺗﻘﺴــﯿﻢ
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺴﺎوی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ  ۲۵ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮد .ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:
 ۱۰ = ۲۵۰/۲۵ = ۸۱/۲۵ + ۱۶۹/۲۵ = (۹/۵)۲ + (۱۳/۵)۲و اﯾﻦ ﺟﻮاب ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ّﺑﻨﺎ در ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺷﻤﺎره  ۳ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ً
ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه )در ﺑﺎﻻ  (۲۵ﺟﻮاب ﻧﺪﻫﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺮﺑﻊ دﯾﮕﺮی ﺟــﻮاب ﺧﻮاﻫــﺪ
داد.
او روﺷﯽ ﺟﺒﺮی ﻫﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از دو رﯾﺸﻪ ای را ﮐﻪ
ً
ﻣﯽ ﺟﻮﯾﯿﺪ ،ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﯾﺸﮥ ﯾﮑﯽ از دو ﻣﺮﺑﻌﯽ ﮐﻪ  ۱۰را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻣﺜﻼ

۶٣

اﺑﻦ ّﺑﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد ،ﻣﺴﺌﻠﻪ "ﺳﯿﺎل" اﺳــﺖ ،ﯾﻌﻨــﯽ
ﺟﻮابﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دارد .او ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در روش ﺟﺒﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺟﺎی ، n = 3
 nرا ﺑﺮاﺑﺮ  ۲ﻗﺮار دﻫﯿﻢ دوﺑﺎره ﻫﻤﺎن ﺗﺠﺰﯾﮥ  ۱۰ = ۱ + ۹را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد ،و ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
" ...ﺟﺒﺮداﻧﺎن آن را دور ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﺳﺖ".
ﺳﺮاﻧﺠﺎم او اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ  dرا ﺑﺮاﺑــﺮ  x - 3اﻧﺘﺨــﺎب ﮐﻨــﯿﻢ ،ﺑــﻪ ﻫﻤــﺎن ﻧﺘﯿﺠــﮥ 10 = 1 + 9
ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ .و اﮔﺮ  dرا ﺑﺮاﺑﺮ  rx - 3اﻧﺘﺨــﺎب ﮐﻨــﯿﻢ و  ، r < 1ﺑــﻪ ﻧﺘﯿﺠــﻪای ﻏﯿــﺮﻣﻤﮑﻦ )ﻣﻤﺘﻨــﻊ(
ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ .او ﻣﺘﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮد" :اﯾﻦ را ﺑﺪان ،در ﺑﺎرهاش ﻓﮑﺮ
ﮐﻦ و ﻓﺮق ﺑﯿﻦ دور ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﻤﺘﻨﻊ را درﯾﺎب!"
اﻋﺪاد ﻣﺼﻮر

۶۴

ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺮﯾﻬﺎی اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺪتﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮﺧــﯽ از
ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺮیﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫــﻢ ﻧﯿﮑﻮﻣــﺎﺧﻮس ،در ﺟــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ
اﮐﻨﻮن اردن اﺳﺖ ،و ﻫﻢ آرﯾﺎﺑﻬﺎﺗﺎ ،در ﻫﻨﺪ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اوﻟﯿﻦ  nﻋــﺪد
ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺠﻤﻮع اوﻟﯿﻦ  nﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ:
13 + 23 + ... + n 3 = (1 + 2 + ... + n)3

ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ در ﺑﺎرۀ ﻣﺠﻤﻮع اوﻟﯿﻦ  kﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ )  ،( k = 1, 2,..., nﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﺷﺎن را ،داﯾﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮع دﻧﺒﺎﻟﮥ  ... ،۱۰ ،۶ ،۳ ،۱را ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرﺳﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺎی
ﭘﺎره ای را ﺑﺎ رﯾﮓ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺜﻠﺚ "ﻣﺘﺴﺎوی اﻻﺿﻼع" ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدادﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را اﻋﺪاد
ﻣﺜﻠﺜﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .آنﻫﺎ اﻋﺪاد دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدادﻧﺪ و
اﯾﻦ ﺷﮑﻠﻬﺎ را اﻋﺪاد ﻣﺮﺑﻌﯽ ﯾﺎ اﻋﺪاد ﭘﻨﺞ ﺿﻠﻌﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(۱

ﺷﮑﻞ ۱

ﭘﺲ آنﻫﺎ از ﻣﺜﻠﺚ اﻋﺪاد  ،... ،۱۰ ،۶ ،۳ ،۱از ﻣﺮﺑﻊ اﻋــﺪاد  ... ،۱۶ ،۹ ،۴ ،۱و از ﭘــﻨﺞ ﺿــﻠﻌﯽ
اﻋﺪاد  ... ،۲۲ ،۱۲ ،۵ ، ۱را اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

 .١ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس در درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺣﺴﺎب اﯾﻦ اﻋﺪاد را اﻋﺪاد "ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ" ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .او ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺷﺎرۀ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻋﺪاد ﺗﺎم ،اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻋﺪد ﺗﺎم  ۸۱۲۸اﺳﺖ.

ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

اﯾﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﺪاد ﻣﺼﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس ،در ﮐﺘﺎب درآﻣــﺪی ﺑــﺮ
ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎم اﻋﺪاد ﻣﺼﻮر را ﺑﺎ ﺷﺮوع از اﻋﺪاد ﻣﺜﻠﺜﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ او دو ﻋﺪد ﻣﺜﻠﺜﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻌﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻘﺴــﯿﻢ
ﻗﻄﺮی ﻣﺮﺑﻊ  ۴در  ۴ﺷﮑﻞ  ۱ﺑﻪ دو ﻋﺪد ﻣﺜﻠﺜﯽ  ۶و  ۱۰دﯾﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺪادی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎی ﺳﺮیﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﯽ ،وﻗﺘﯽ اﺧــﺘﻼف ﺑــﯿﻦ ﻫــﺮ دو
ﻋﺒﺎرت ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾــﻦ اﺧــﺘﻼف ﺛﺎﺑــﺖ را  dﻣــﯽﻧــﺎﻣﯿﻢ .در اﯾــﻦ ﺻــﻮرت
 1, 1 + d,1 + 2d,...,1 + nd,...ﺳﺮﯾﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﮔﺮ  dرا ﻣﺴﺎوی  ۱ﯾﺎ  ۲ﯾﺎ ،۳
 ...ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،آن ﮔﺎه ﺳﺮﯾﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
 ... ، ۳ ،۲ ،۱اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ
 ... ،۵ ،۳ ،۱اﻋﺪاد ﻓﺮد
... ،۱۰ ، ۷ ،۴ ،۱
و ﻣﺠﻤﻮعﻫﺎی اﯾﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﺎ اﻋﺪاد ﻣﺜﻠﺜﯽ ،ﻣﺮﺑﻌﯽ ،ﭘﻨﺞ ﺿﻠﻌﯽ و  ...را اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد:
... ،۱۰ ، ۶ ،۳ ،۱
... ،۱۶ ، ۹ ،۴ ،۱
... ،۲۲ ،۱۲ ،۵ ،۱
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه ،ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﺛﺮ ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را ﺑﺎ اﯾﻦ اﺛﺮ آﺷﻨﺎ ﮐﺮد .ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐــﻪ ﻋﻼﻗــﮥ رﯾﺎﺿــﯽ ﺑــﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎ در ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اداﻣــﻪ
ﯾﺎﻓﺖ ،و در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی/ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻐﺪادی )۴۲۹ق( ،دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرات ﮐﻠﯽ ﺳﺮیﻫﺎی اﻋﺪاد ﻣﺼﻮر و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتﻫــﺎی ﮐﻠــﯽ ﺳــﺮیﻫــﺎﯾﯽ را
اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﻣﺼﻮر از ﻧﻮع ﻣﻌﯿﻨﯽاﻧﺪ .ﺳﻨﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﻗﺮن
ﺳﯿﺰدﻫﻢ/ﻫﻔﺘﻢ در ﻣﻐﺮب اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ در اﺛﺮش ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻘﻪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﻬﻤﯿﻦ "ﻧــﻮع"
]ﺑﺨﺶ[ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺧﺘﺼﺎص داد.
اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ در ﺑﺨﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﺪوﻟﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋــﺪاد ﺻــﺤﯿﺢ k = 1, 2,..., 10
)ﮐﻪ در "ردﯾﻒ اﺿﻼع" آﻣﺪه اﻧﺪ( و ﻫﺮ ﻋﺪد ﻣﺼﻮر ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ )ﮐﻪ در "ردﯾﻒ ﻣﺜﻠــﺚ" ﺗــﺎ "ردﯾــﻒ ده
ﺿﻠﻌﯽ" آﻣﺪه اﻧﺪ( ،ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط ) Fn(kدر ﻋﺪد ﻣﺼﻮر ﺑﺎ  nﺿﻠﻊ و  kﻧﻘﻄــﻪ در ﻫــﺮ ﯾــﮏ از اﺿــﻼع را

١

۶۵

ً
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺜﻼ ) F5 (4در ﺳﺘﻮن ﭼﻬﺎر و در ردﯾﻒ ﭘﻨﺞ ﺿﻠﻌﯽﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻨﺞ ﺿﻠﻌﯽ
ً
ﺑﺎ  ۴ﻧﻘﻄﻪ در ﻫﺮ ﺿﻠﻊ آن ،ﮐﻼ از  ۲۲ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۱۰
۵۵
۱۰۰
۱۴۵
۱۹۰
۲۳۵
۲۸۰
۳۲۵
۳۷۰

۹
۴۵
۸۱
۱۱۷
۱۵۳
۱۸۹
۲۲۵
۲۶۱
۲۹۷

۸
۳۶
۶۴
۹۲
۱۲۰
۱۴۸
۱۷۶
۲۰۴
۲۳۲

۷
۲۸
۴۹
۷۰
۹۱
۱۱۲
۱۳۳
۱۵۴
۱۷۵

۶
۲۱
۳۶
۵۱
۶۶
۸۱
۹۶
۱۱
۱۲۶

۵
۱۵
۲۵
۳۵
۴۵
۵۵
۶۵
۷۵
۸۵

۴
۱۰
۱۶
۲۲
۲۸
۳۴
۴۰
۴۶
۵۲

۳
۶
۹
۱۲
۱۵
۱۸
۲۱
۲۴
۲۷

۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱

ردﯾﻒ اﺿﻼع
ردﯾﻒ ﻣﺜﻠﺚ )(۳
ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻊ )(۴
ردﯾﻒ ﭘﻨﺞ ﺿﻠﻌﯽ )(۵
ردﯾﻒ ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ )(۶
ردﯾﻒ ﻫﻔﺖ ﺿﻠﻌﯽ )(۷
ردﯾﻒ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ )(۸
ردﯾﻒ ﻧﻪ ﺿﻠﻌﯽ )(۹
ردﯾﻒ ده ﺿﻠﻌﯽ )(۱۰

ﺷﮑﻞ ۲

ﭼﻮن ﺑﻪ ازای  ، n = 3ﺷﮑﻞ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺑﺎ  kﻧﻘﻄﻪ در ﻫﺮ ﺿــﻠﻊ  k + (k - 1) + ... + 2 + 1ﻧﻘﻄــﻪ دارد،
ﭘﺲ ) . F3 (k) = k + F3 (k - 1اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﻣﻮرد  Fnﺑﺴﻂ ﻣﯽدﻫﺪ:
۶۶

)Fn (k) = Fk -1 (k) + F3 (k - 1
ً
ﻣﺜﻼ در ﺳﺘﻮن  ۷دارﯾﻢ ) ، F4 (7) = 49 = 28 + 21 = F3 (7) + F3 (6و در ردﯾــﻒ ﺷــﺶ ﺿــﻠﻌﯽ

) . F6 (7) = 91 = 70 + 21 = F5 (7) + F3 (6ﭘﺲ اﯾﻦ ﺟﺪول را ﻣﯽﺗــﻮان ﺑــﻪ روش ﺑﺎزﮔﺸــﺘﯽ از ﯾــﮏ
ردﯾﻒ اوﻟﯿﻪ از دﻧﺒﺎﻟﮥ اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد.
ﺳﭙﺲ اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط ﻫﺮ "ﻧﻮع" ﺑﺎ ﻫﺮ ﻃﻮل ﺿﻠﻌﯽ ﺑﭙﺮﺳــﺪ،
راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺪاد ﻣﺜﻠﺜﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﺜﻼ ﺗﻌﺪاد ﻧﻘــﺎط ﯾــﮏ ﻋــﺪد
ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ ﺑﻪ ﺿﻠﻊ ] ۴ﻧﻘﻄﻪ[ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ، F8 (4) ،در ﺟﺪول ﺷﮑﻞ  ۲داده ﺷﺪه اﺳﺖ .راه
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺷﺮوع از "ﻧﻮع" ﻗﺒﻠﯽ و اﺿــﺎﻓﻪ ﮐــﺮدن ﻣﻘــﺪار ﺛﺎﺑــﺖ
) F3 (3ﺑﻪ آن و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ:
)F8 (4) = F7 (4) + F3 (3) = F6 (4) + F3 (3) + F3 (3) = F6 (4) + 2 F3 (3

)= F5 (4) + 3 F3 (3) = F4 (4) + 4 F3 (3) = F3 (4) + 5 F3 (3

اﮐﻨﻮن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻋﺪاد ﻣﺜﻠﺜﯽ ،و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺨﺺ آن ﻫﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﻪ در ﺟﺪول آﻣﺪه،
 10 + 5 x6 = 40اﺳﺖ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺟﺒﺮ ،ﺑﻪ ﮐــﺎر ﮔﺮﻓــﺖ و
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﻌﮑﻮس ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط اﺿﻼع ﯾﮏ ﻋﺪد ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ را ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻧﻘﺎط
آن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .او اﻧﺪازۀ ﺿﻠﻊ را ﻣﺠﻬﻮل  -در ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری اﻣــﺮوزی  – xﻣــﯽﮔﯿــﺮد .ﻓــﺮض ﮐﻨــﯿﻢ
 . F8 (x) = 40در ﺑﺎﻻ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ) . 40 = F3 (x) + 5F3 (3اﻣﺎ

F3 (x) = x + (x - 1) + ... + 2 + 1

ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

x2 x
اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮاﺑﺮ  +اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن )، 5F3 (x - 1
2 2
x2 x
ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ )  5( +اﺳﺖ ،ﺑﻪ آن  3x2 - 2x = 40ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ را ﭼﻨﺎن
2 2
2 2 40
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻣﺮوزی آن  x = ( )x +اﺳﺖ .او اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ را ﺑﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
3
3

آﻧﭽﻪ در ﻗﻀﺎﯾﺎی  ۵و  ۶ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﺪاد ﻫﺮﻣﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺠﻤﻮع ﺷﮑﻞﻫﺎی اﻧﻮاع
داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﯽرﺳﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯽﭘﺮدازﯾﻢ(.

ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘ

ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد را ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﺎﻧــﻪ ﻫــﺎی
ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ را ﺑﺎ اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﻫﺮ ردﯾﻒ ،ﺳﺘﻮن و دو ﻗﻄﺮ اﺻﻠﯽ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ١ .اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﮐﻬﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮﺑﻊ  ۹) 3 ´ 3ﺧﺎﻧﻪ( در ﻣﺘﻮن
ﭼﯿﻨﯽ و ﻫﻨﺪی ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،از ﯾﮏ ﻣﺘﻦ
ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺮن اول ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ.
۲۲ ۹۹ ۴۴
۷۷ ۵۵ ۳۳
۶۶ ۱۱ ۸۸
اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ در روشﻫﺎی اﯾﺠــﺎد
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ،از ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺖ ٢.ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه اوﻟــﯿﻦ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره آﺛﺎری ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾــﻦ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﻫــﺎ ﻫﻨــﻮز ﭘﯿــﺪا ﻧﺸــﺪه اﻧــﺪ .دﯾﮕـﺮان
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اواﺧﺮ ﻗﺮن دﻫﻢ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ  ،ﺑــﯿﺶﺗــﺮ روشﻫــﺎی
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻌﺪادی از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ
از ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮن در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑــﻪ ﻧــﺎم اﺑﻮاﻟﻮﻓــﺎ ﺑﻮزﺟــﺎﻧﯽ )-۳۴۸
ً
 .١ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺘﻮاﻟﯽ از ﯾﮏ ﺷﺮوع ﺷﻮﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ در اواﺧﺮ ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی و از آن ﭘﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻌﻬﺎ
ً
ﺑﺎ ﺣﮑﺎﮐﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی ﻃﻠﺴﻤﻬﺎ و ﻏﯿﺮه ﻣﺪﻋﯽ ﻗﺪرت ﺟﺎدوﯾﯽﺷﺎن ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از آن ،اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮای
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و "آراﯾﻪﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﻋﺪاد" ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
 .٢ﺗﻌﺪاد ردﯾﻔﻬﺎی ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﻣﺮﺗﺒﮥ آن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

۶٧

١

۳۸۸ق(.
اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎت رﯾﺎﺿﯽ را ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺘﺮک
ﻣﺠﻤﻮع ردﯾﻔﻬﺎ ،ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻗﻄﺮﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ "وﻓﻖ ﻣﺮﺑﻊ" ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ اﮔﺮ اﻋﺪادی ﮐــﻪ
ً
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺑﻊ را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ اوﻟﯿﻦ  n2ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ – ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ  -در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪار

)n(n2 + 1
وﻓﻖ ﺑﺮاﺑﺮ
2

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻧﻤﻮﻧﮥ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ داده ﺷﺪ n = 3 ،و وﻓﻖ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۵اﺳﺖ.

اﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر را ،در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ  nﻓﺮد اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ" :ﻋﺪد وﺳﻄﯽ را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و آن را
در ﺿﻠﻊ ﻣﺮﺑﻊ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ" ﭘﺲ در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ وﻓﻖ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ  3 ´ 3ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۵اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﺳــﺎدﮔﯽ
ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۲وﺟﻮد ﻧﺪارد.(٢
در ﻣﯿﺎن ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻃﻮقدار ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ،و آن ﻣﺮﺑﻌﯽ وﻓﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑــﺎ
ﺣﺬف ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽاش ﻫﻢﭼﻨﺎن وﻓﻘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻣﺮﺑﻊ  5 ´ 5زﯾﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﻃﻮقدار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﺬف "ﻃﻮق" آن ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ  3 ´ 3ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ٣.ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻃﻮقدار اوﻟــﯿﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻋﯽ ﺑﻮدﻧــﺪ ﮐــﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺎرۀ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ روﺷﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
۶٨

۸ ۲۳ ۲۴ ۴
۱۰ ۱۷ ۱۲ ۱۹
۱۵ ۱۳ ۱۱ ۲۱
۱۴ ۹ ۱۶ ۱
۱۸ ۳ ۲ ۲۰

۶
۷
۵
۲۵
۲۲

ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ،اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺳﻮای اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،آﺛﺎرش
در ﺑﺎرۀ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی وﻓﻘﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ،زﯾ ﺮا اﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﯾﮑﯽ از دو ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺗﺄﻟﯿﻔــﺎت
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻧﺪ) .ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ او ﻋﻠﯽ اﻧﻄﺎﮐﯽ اﺳــﺖ(.
ﻋﻠﯽ اﻧﻄﺎﮐﯽ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ دﺳﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﻣﺎ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ" ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﻋﻬﺪه اش ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی
 .١ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ ) (۱۹۸۸وﯾ ﺮاﯾﺶ و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮاﻧﺴﻮی رﺳﺎﻟﻪای از اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ را اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺘﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه از ﻧﻮﺷﺘﮥ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﺳﺖ .ﻣﻦ از وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺬﮐﻮر و از ﻧﻈﺮات ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺳﺰ ﯾﺎﻧﻮ در ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮدهام.
 .٢زﯾﺮا در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﯽ ،ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ دو ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ از ﭼﻬﺎر ﻋﺪد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪۀ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
 .٣ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۲وﺟﻮد ﻧﺪا رد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﻃﻮقدار ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۴ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 .١ﺳ ﺰﯾﺎﻧﻮ در ﯾﮏ ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ دﻟﯿﻞ ﻣﯽآورد :اﮔﺮ Mﻋﺪد وﻓﻖ و  cﻋﺪد ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﮔﺎه  cﻋﺪد وﺳﻄﯽ ﻫﻢ در ردﯾﻒ ﻣﯿﺎﻧﯽ ،ﻫﻢ در
ﺳﺘﻮن ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﻫﻢ در ﻫﺮ دو ﻗﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻤﺎم اﻋﺪاد ﻣﺮﺑﻊ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﻫﻤﻪ ﻏﯿﺮ از  cﯾﮏ ﺑﺎر و  cﭼﻬﺎر ﺑﺎر .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎم اﻋﺪاد ﻣﺮﺑﻊ را ﺑﺎ  4(M - c) + cﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ .اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎم اﻋﺪاد ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاﺑﺮ  3Mاﺳﺖ .ﭘﺲ
 ، 4(M - c) + c = 3 Mو ﭼﻮن  M =15اﺳﺖ ،ﭘﺲ . c = 5
ً
 .٢ﻣﺎ در اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﮑﺮرا ،ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ،از اﺣﺴﺎس ﺗﻘﺎرن ﻧﺰد ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺪد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺎرن ﻧﻤﯽدﻫﺪ،
اﻣﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 .٣ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع دو ﻋﺪد دﯾﮕﺮ زوج و ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۵اﺳﺖ

.

ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

وﻓﻘﯽ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﭘﺎﺋﯿﻦ در راﺳﺘﺎی ﮐﺸﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠــﯽ ،ﻧﻈﺮﯾــﮥ ﺳــﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑــﻊ ﻫــﺎی وﻓﻘــﯽ را ﻋﺮﺿــﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ".
اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ اﺑﺘﺪا از ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻓﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﮥ زوج ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺤﺚ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ
را اﺑﺘﺪا ﺑﺎ "ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻓﺮد" ،و ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۳ﭘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ) .ﭼﻨــﺎن ﮐــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﺷــﺪ ،او
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺎ اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  ۹ﭘﺮ ﺷﻮﻧﺪ وﻓﻖ ﻣﺮﺑﻊ  ۱۵ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(.
او در آﻏﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻋﺪد وﺳﻄﯽ در دﻧﺒﺎﻟﮥ  ۱ﺗﺎ  ۵ ،۹اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐــﺰی ﻗـﺮار
ﮔﯿﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب دﻟﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽآورد ،اﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  ۹را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺧﺎﻧﮥ
ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﻋﺪد  ۵در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد
١
و ﻣﺠﻤﻮع ﻗﻄﺮی ﻫﻢ ﻋﺪد وﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﭙﺲ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﮥ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺪد ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ .در دﻧﺒﺎﻟﮥ  ۱ﺗﺎ  ۹ﭘﻨﺞ
ﻋﺪد ﻓﺮد وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ ﻋﺪد ﻓﺮدی در ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﺷﻪ
ً
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﺜﻼ در ﮔﻮﺷﮥ ﭼﭗ در ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ، ٢آن ﮔﺎه ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺪد ﻗﻄﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮد
ﺑﺎﺷﺪ .٣ﭘﺲ دو ﻋﺪد ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را در دو ﺧﺎﻧﻪ از  ۶ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺎﻟﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
اﮔﺮ آن دو ﻋﺪد ﻓﺮد ﻫﺮ دو در ﺑﺎﻻ )ﯾﺎ زﯾﺮ( ﻗﻄﺮ ﭘﺮﺷﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﭼــﻮن ﺑــﺎﻗﯽ اﻋــﺪاد
ﻫﻤﮕﯽ زوﺟﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از ردﯾﻒﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎ زوج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ از دو ﻋﺪد ﻓﺮد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﺑﺎﻻ و دﯾﮕﺮی در زﯾﺮ ﻗﻄﺮ ﭘﺮﺷﺪه ﻫﻢ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭼﻬﺎر ﻋﺪد زوج ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﮥ ﻣﺮﺑﻊ را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻗﺮار ،ﺗﺮﮐﯿﺒﻬﺎی  ۸-۵-۲و -۴
 ۶-۵ﻗﻄﺮﻫﺎ را ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﻪ اﻋﺪاد ﻓﺮد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را در ﮐﺪام ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮار داد و ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺑﻊ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﭼﯿﻨﯽ آن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد ،دﯾﮕﺮ روﺷﻦ اﺳﺖ.
ً
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺑﻌﺪا ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ  nرا ﺑﻪ ﻫﺮ  ۹ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ
 ۳x۳اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۳ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

۶٩

ﺣﺎل اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻃﻮقدار ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻓﺮد را ﺑﺮ ﭘﺎﯾــﮥ ﯾــﮏ ﻣﺮﺑــﻊ

ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۳اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .او اﺑﺘﺪا اﺗﺤﺎد ) a2 - b2 = (a + b)(a - bرا ﻣــﯽآورد و آن را ﺑــﺮای ﺣــﺎﻟﺘﯽ ﮐــﻪ

 a = n +1و  b = n -1ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮد .١ (n + 1)2 - (n - 1)2 = 2(2n) = 4 n :ﭘــﺲ
ً
در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ  a = 5و  b = 3ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺮﺑﻊ دو ﻋﺪد ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۶ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻃﻮق ﯾﮏ
ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۵ﺷﺎﻣﻞ  ۱۶ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

٧٠

ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۵ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺮﺑﻊ  3 ´ 3ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  ۹ﺷﺮوع
ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﻋﺪد وﺳﻂ ﺳﺮی  ۱ﺗﺎ  ،۲۵ﯾﻌﻨﯽ  ،۱۳را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ و ،ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻊ  3 ´ 3آن را در
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻊ  5 ´ 5ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﻢ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﻨﻮز در اﺷﻐﺎل ﻋﺪد  ۵اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﯽﺧــﻮاﻫﯿﻢ ﻋــﺪد
ﻣﺮﮐﺰی  ۱۳ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی ]و ﺧﻮد آن ﺧﺎﻧﻪ[  ۸ﺗﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
۱۰ ۱۷ ۱۲
۱۵ ۱۳ ۱۱
۱۴ ۹ ۱۶
ﺣﺎل ،از دﻧﺒﺎﻟﮥ  ۱ﺗﺎ  ۹ ،۲۵ﻋﺪد ﻣﯿﺎﻧﯽ  ۹ﺗﺎ  ۱۷اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻃﻮق ﻣﺮﺑــﻊ  ۱۶ﺧﺎﻧــﻪ ﺧﻮاﻫــﺪ
داﺷﺖ و از دﻧﺒﺎﻟﮥ اوﻟﯿﻪ ﻫﻢ در واﻗﻊ  ۱۶ﻋﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ اﻋﺪاد را در دو دﻧﺒﺎﻟﮥ  ۸ﺗــﺎﯾﯽ ﺑــﻪ
ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸
۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸
اﻋﺪاد ردﯾﻒ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ردﯾﻒ "ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻫﺎ" و اﻋﺪاد ردﯾﻒ زﯾﺮﯾﻦ را "ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ" ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ.
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﻫﺮ ﺳﺘﻮن  ۲۶اﺳﺖ .اﻋﺪاد ﻫﺮ ﺳﺘﻮن را "ﻣﮑﻤﻞ" ﻫــﻢ ﻣــﯽﻧــﺎﻣﯿﻢ.
ﺣﺎل ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻋﺪد وﻓﻖ ﻣﺮﺑــﻊ ﻣﺮﺗﺒــﮥ  ۳اوﻟﯿــﻪ ،وﻓــﻖ ﻣﺮﺑــﻊ  3 ´ 3را ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﻣــﯽ ﮐﻨــﯿﻢ ،ﮐــﻪ ﻣــﯽ ﺷــﻮد
 . 15 + 3 ´ 8 = 39اﮐﻨﻮن  ۲۶ + ۳۹ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد  ۶۵ﮐﻪ وﻓﻖ ﻣﺮﺑﻊ  5 ´ 5اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫــﺎی
ﻃﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﭘﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺪاد ﻣﮑﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ )در ﯾﮏ ردﯾﻒ ،ﺳﺘﻮن ﯾﺎ ﻗﻄﺮ( ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﻗﺮار ،اﮔﺮ اﻋﺪاد  ۲ ،۱و  ۳را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻫﻢ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺮﺑﻊ  3 ´ 3ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،آن
ﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺪاد  ۲۴ ،۲۵و  ۲۳را در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﺪاد ﻣﮑﻤﻞ ﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ
 .١ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ :ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺮﺑﻊ دو ﻋﺪد )ﻓﺮد ﯾﺎ زوج ﭘﯿﺎﭘﯽ( دوﺑ ﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺬرﻫﺎی دو ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ.

ﺣﺎل اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻊ  ، 3 ´ 3وﻗﺘﯽ ﮐﻪ  ۵را در ﻣﺮﮐﺰ آن ﻗﺮار داد ،ﺗﮑﻠﯿﻒ دو ﮔﻮﺷﮥ ﺑﺎﻻﯾﯽ
را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی روﺷﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺟﻮاب داد ،اﻋﺪاد ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺮﺑﻊ را در آن دو
ﮔﻮﺷﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ :در آﻧﺠﺎ اﻋﺪاد  ۲و  ۴و در ﻣﺮﺑﻊ  5 ´ 5اﻋﺪاد  ۴و  .۶ﻣﮑﻤﻞ اﯾﻦ دو ﻋﺪد ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ
در ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻗﻄﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭘﺲ ﺗﺎ اﯾﻦﺟﺎ وﺿﻊ زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
۶
۴
۱۰ ۱۷ ۱۲
۱۵ ۱۳ ۱۱
۱۴ ۹ ۱۶
۲۲
۲۰
ﮐﺎر را ﺑﺎ ﭘﺮﮐﺮدن ﺳﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺎﻟﯽ ردﯾﻒ اول اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ٥٥=٦٥-١٠
ﺷﻮد .ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ در  ۱۲ﻋﺪد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ،اﻋﺪاد  ۲۳ ،۸و  ۲۴را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ آﻧﻬــﺎ را در آن
ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ .و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺮ ﮐﺪام را ﻫﻢ در ﺧﺎﻧــﮥ ﻣﺮﺑﻮﻃــﻪ در ردﯾــﻒ ﭘــﺎﯾﯿﻦ
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ .ﻧﺘﯿﺠﻪ وﺿﻊ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
۶

۸ ۲۳ ۲۴ ۴
۱۰ ۱۷ ۱۲
۱۵ ۱۳ ۱۱
۱۴ ۹ ۱۶
۲۲ ۱۸ ۳ ۲ ۲۰
از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد ﺳﺘﻮن ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ راﺳﺖ  ۲۴اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن  ۶ﻋــﺪد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧــﺪه ۳
ﻋﺪد را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺸﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۴۱ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﺪاد ۱۹ ،۱
و  ۲۱اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ  ۶ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗ ﺮار داد .اﻟﺒﺘــﻪ ﻫﻤــﯿﻦ ﮐــﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ را در آن ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار دادﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺮ ﻋﺪد را در ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺮاﺑﺮ آن در ﺳﺘﻮن ﻣﻨﺘﻬــﯽ
اﻟﯿﻪ ﭼﭗ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﻣﺮﺑﻊ زﯾﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۵اﺳﺖ.

ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

در ﻣﻮرد  ۴ﻋﺪد ﮔﻮﺷﮥ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺜﺎل ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺟﻤــﻊ  ۳ﻋــﺪد
ﺳﺘﻮن آﺧﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ) ۲۴ ،۲۳و  (۲۵ﻣﯽ ﺷﻮد  ۷۲ﮐﻪ ﺑﺪون اﻋﺪاد ﮔﻮﺷﻪ ﻫﻢ از  ۶۵ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪری ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮد.

٧١

٧٢

۶ ۸ ۲۳ ۲۴ ۴
۷ ۱۰ ۱۷ ۱۲ ۱۹
۵ ۱۵ ۱۳ ۱۱ ۲۱
۲۵ ۱۴ ۹ ۱۶ ۱
۲۲ ۱۸ ۳ ۲ ۲۰
ً
اﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ در ﺑﺎرۀ اﻧﺘﺨﺎب  ۶و  ۴ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿــﺰ ﻣﺮﺑــﻊ اﻧﺠﺎﻣﯿــﺪ ،ﻣﺸﺨﺼــﺎ ﺗﺼــﺮﯾﺢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .او ﺗﻌــﺪادی از اﻧﺘﺨﺎﺑﻬــﺎی ﻣﻤﮑــﻦ ،از ﺟﻤﻠــﻪ  ۶و  ،۷را
ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺟﻔﺖ اﻋﺪادی را ردﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮا ن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻊ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد ۱) :و  ۳) ،(۳و  ۵ ) ،(۷و  (۷و ) ۶و .(۸
ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻋﺪاد از زﻣﺮۀ ﻫﺸﺖ ﻋــﺪد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻧــﺪ .در واﻗــﻊ ﻣﺤــﺪود ﮐــﺮدن
ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻋﺪاد ،ﻟﻄﻤﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﮐﺎر ﻧﻤﯽزﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﮥ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ دو ﺟﻔﺖ ﻋﺪد ﻣﮑﻤﻞ ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ در ﻫﺮ ﺣﺎل دو ﮔﻮﺷﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﺮﺑﻊ ﺑــﺎ دو
ﻋﺪد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺎرن ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﮔﻮﺷﻪ ،ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﻣﺮﺑﻌﻨﺪ.
ً
اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﺑﺮای ﻧﺘﺎﯾﺠﺶ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽ آورد .او اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺮ  ۲۸ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ را ،ﮐﻪ  ۶ﺗﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﻨﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ١.ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در ﺻﻮرت ﺣﺬف ﯾــﮏ ﻣــﻮرد ﭼــﻪ اﺗﻔــﺎق
ً
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ "ﺳﺘﻮن" را ،ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎﻻ وﺟﻮد ﻧــﺪارد ،ﻣــﺜﻼ ) ۱و  (۷را اﻣﺘﺤــﺎن
٢
ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺎﻗﺺ زﯾﺮ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:
۱
۷
۱۰ ۱۷ ۱۲
۱۵ ۱۳ ۱۱
۱۴ ۹ ۱۶
۱۹
۲۵
ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ردﯾﻒ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﻋﺪد را از ﻣﯿﺎن  ۱۲ﻋﺪد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺪد
از ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻫﺎ  ۸اﺳﺖ .ﭼــﻮن  57 - 8 = 49و ﻣﺠﻤــﻮع ﺑﺰرﮔﺘــﺮﯾﻦ دو ﻋــﺪد از ﮔــﺮوه ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫــﺎ
 .١اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﺑﺎرۀ روﺷﻬﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ذﻫﻨﯽ ،ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و دﯾﻮاﻧﯿﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه در ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآورﯾﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﺮای
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﺟﺰ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ اﻋﺪاد ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
 .٢از اﻋﺪاد ﻣﺮﺑﻊ  3 ´ 3ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﮔﺬرﯾﻢ ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﻋﺪاد در ﺑﺮﻫﺎن وارد ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

 ، 23 + 24 = 47ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از  ۴۹اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﺪد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
از ﻣﯿﺎن اﻋﺪاد  ،۱۸و  ۲۰ﺗﺎ  ۲۴اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ  57 - 18 = 39و ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ ﺟﻔﺘﯽ از اﻋﺪاد ﺑﯿﻦ
 ۲۰ﺗﺎ  ۲۴از  ۴۰ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮﺑﻊ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﺟﻔﺖ ) ۳و  (۷را ﺑـﺮای دو ﮔﻮﺷــﮥ ﺑــﺎﻻﯾﯽ ﻣﺮﺑــﻊ اﻧﺘﺨــﺎب ﮐﻨــﯿﻢ ،ﺑــﻪ ﺳــﺮﻋﺖ
درﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ردﯾﻒ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ  ۲۰ ،۸و  ۲۵ﭘﺮ ،و ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

٧٣

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

٧۴

ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از اﻋﺪاد در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪای از
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی
اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل

١

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی ﻧﺎﺋﯿﻨ

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﮐﺎوهﯾﺰدی

٢

ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻋﺪاد ﺗﺎم] [۱و ﻣﺘﺤﺎب] [۲ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از اﻋﺪاد ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل] [۳اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر وﻗﺘﯽ روی ﮐﺘﺎب ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب] [۴رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی )د ۱۰۶۹ق( ،ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺪاد آﺷﻨﺎ ﺷﺪم .از زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ .اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ او در
دوران ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول )۱۰۳۸ -۹۹۶ق( و ﺷﺎه ﺻﻔﯽ )۱۰۵۲ -۱۰۳۸ق( ،ﮐــﻪ ﻫــﺮ دو از ﭘﺎدﺷــﺎﻫﺎن
ً
ﺻﻔﻮی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ وی ﮐﺘﺎب ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤــﺪ
ﺑﺎﻗﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺧﺎﺗﻮنآﺑﺎدی] [۵ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮات ﺧــﻮدش را ﺑــﺎ ﯾﺎدداﺷــﺖﻫﺎﯾﯽ در
ﺣﺎﺷﯿﮥ ﮐﺘﺎب آورده اﺳﺖ .ﯾﺰدی ﻓﺼﻠﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﻪ اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل اﺧﺘﺼــﺎص داده و ﻋﻨــﻮان آن را
»ﻓﺼﻠﯽ در ﭘﯿﺪاﮐﺮدن دو ﻋﺪد ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ« ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل را ﭼﻨﯿﻦ آورده اﺳﺖ:
][۶
دو ﻋﺪد ﻃﺒﯿﻌﯽ  aو  bﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﻣﺤﺾ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎوی
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ زﺑﺎن رﯾﺎﺿﯽ دارﯾﻢ:
)s '(a) = s '(b

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی ﻗﺎﻋﺪۀ زﯾﺮ را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻫﺮ ﻋﺪد زوﺟﯽ را ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﻣﺠﻤــﻮع دو
ﻋﺪد اول و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع دو ﻋﺪد اول دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞﺿــﺮب ﻫــﺮ ﺟﻔــﺖ از
٣
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ«.
1. Alireza Dja‘fari Naini. "A New Type of Numbers in a Seventeenth Century Manuscript: Al-Yazdī on Numbers
of Equal Weight", Journal for History of Arabic Science, vol. 7, 1983, pp. 125-139.

ﻋﺪدﻫﺎی درون ﮐﺮوﺷﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ )اﻓﺰودۀ ﻣﺘﺮﺟﻢ( اﺳﺖ .ـ م
 .٢ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎر ﯾﺦ ﻋﻠﻢ )ر ﯾﺎﺿﯿﺎت(mahkavyzd@yahoo.com ،
 .٣ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ اﺣﺘﻤﺎل داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺪد زوج اﻟﺰوج )  ( 2nﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺰدی ﻫﻤﺎن زوج )  ( 2nاﺳﺖ.ـ م

ì2n = p1 + p2 Þ a = p1.p2
 aو  bﻣﺘﻌﺎدل ﻫﺴﺘﻨﺪ Þ
í
î2n = q1 + q2 Þ b = q1.q2
s '(a) = s(a) - a = (p1 + 1).(p2 + 1) - p1.p2 = p1 + p2 + 1 = 2n + 1ü
ý
s '(b) = s(b) - b = (q1 + 1).(q2 + 1) - q1.q2 = q1 + q2 + 1 = 2n + 1þ
Þ s '(a) = s '(b) = 2n + 1

ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از اﻋﺪاد در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪای از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی

ﻣﺜﺎل :ﻋﺪد  ۱۶را ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع دو ﻋﺪد  ۳و  ۱۳در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞﺿــﺮب
اﯾﻦ دو ﻋﺪد  ۳۹ﻣﯽﺷﻮد .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻣﺠﻤــﻮع دو ﻋــﺪد  ۵و  ۱۱در ﻧﻈــﺮ ﻣﯽﮔﯿــﺮﯾﻢ ،ﮐــﻪ
ﺣﺎﺻﻞﺿــﺮب آﻧﻬــﺎ  ۵۵ﻣﯽﺷــﻮد .دو ﻋــﺪد  ۳۹و  ۵۵دو ﻋــﺪد ﻣﺘﻌــﺎدل ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،زﯾــﺮا ﻣﺠﻤــﻮع
ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﻣﺤﺾ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۷اﺳﺖ«.
ﺑﻪ زﺑﺎن اﻣﺮوزﯾﻦ )  q1 ، p2 ، p1و  q2اﻋﺪاد اول ﻫﺴﺘﻨﺪ(:

ﻣﺜﺎل )از ﮐﺘﺎب ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب( :ﺑﻪ ازای  n = 8دارﯾﻢ:

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ:

2 ´ 8 =16 = 3 + 13 Þ a = 3 ´13 = 39
2 ´ 8 =16 = 5 + 11 Þ b = 5 ´11 = 55

s '(a) = (3 + 1)(13 + 1) - 39 =17 ü
ý ® s '(a) = s '(b) =17 = 2 ´ 8 + 1
s '(b) = (5 + 1)(11 + 1) - 55 =17 þ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دو ﻋﺪد  ۳۹و  ۵۵ﻣﺘﻌﺎدل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺪد  ۱۷را »ﻋﺪل«] [۷دو ﻋﺪد ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ.
ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ :ﺑﻪ ازای  n =16دارﯾﻢ:
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ:

2 ´ 16 = 32 = 3 + 29 Þ a = 3 ´ 29 = 87
2 ´ 16 = 32 =13 + 19 Þ b =13 ´19 = 247

s '(a) = (3 + 1)(29 + 1) - 87 = 33 ü
ý s '(a) = s '(b) = 33 = 2 ´16 + 1
s '(b) = (13 + 1)(19 + 1) - 247 = 33 þ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دو ﻋﺪد ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻌﺪی  ۸۷و  ۲۴۷ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﺰدی ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆال را ﮐﻪ آﯾﺎ روش دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﮐﺮدن اﯾﻦ ﺟﻔﺖ از اﻋﺪاد وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻧﻪ،
ﺑﺪون ﺟﻮاب ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺎﺗﻮنآﺑﺎدی در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﻋﺪد ﮐــﻮﭼﮑﺘﺮ  -اﻋــﺪاد  ۱۲و
 - ۲۶را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﻣﺤﺾ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎوی  ۱۶اﺳﺖ [۸].اﻣﺎ ﺧﺎﺗﻮن آﺑــﺎدی
روش ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺪاد را ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ [۹].ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﺠﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾــﺰدی و
][۱۰
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮐﺘﺎﺑﺶ اﯾﻦ اﻋﺪاد را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪام را در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ اﻋﺪاد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

٧۵

ﺗﻌﺮ ﯾﻒ  :۱اﮔﺮ  a, b Î Nو  ، s(a) - a = s(b) - bآﻧﮕﺎه دو ﻋﺪد  aو  bﻣﺘﻌﺎدل ﻫﺴــﺘﻨﺪ و آن را
ﺑﻪ ﺻﻮرت  a : bﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
gg

ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی زﯾﺮ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻮق ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﻀﯿﮥ  :۱ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  pو  qدو ﻋﺪد اول ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه. p : q :
gg

اﺛﺒﺎت :ﭼﻮن  pو  qاول ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ دو ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑــﯽ از آﻧﻬــﺎ ﯾــﮏ اﺳــﺖ و
دﯾﮕﺮی ﺧﻮدﺷﺎن .ﭘﺲ  s(p) = p +1و  . s(q) = q +1ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  s(q) - q =1و  s(p) - p =1و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ دو ﻋﺪد  pو  qﻣﺘﻌﺎدل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ  p : qو در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
gg

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻗﻀﯿﮥ ﯾﮏ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ:
ﻗﻀﯿﮥ  :۲اﮔﺮ  Pو  Nﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﻋﺪاد اول و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه:
a = q Î P, b Î N, a : b Û b = q Î P
gg

راﺑﻄﮥ ﺗﻌﺎدل در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﻨﻌﮑﺲ ،ﻣﺘﻘﺎرن و ﻣﺘﻌﺪی اﺳﺖ.
ﻗﻀﯿﮥ  :۳اﮔﺮ  Pو  Nﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﻋﺪاد اول و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و  a ¹ bو
٧۶

و

 c Î Nو  c >1و (c,ab) =1

آﻧﮕﺎه:

bc

. ac :

 a ,b ÏPو

١

a :b
gg

gg

ﺗﻌﺮ ﯾﻒ  :۲ﻋﺪد ﻃﺒﯿﻌﯽ » aﻣﻨﺰوی« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ

bÎ N

ﮐﻪ

b¹a

آﻧﮕﺎه . a : b
gg

ﻗﻀﯿﮥ  :۴ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  mﻋﺪد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و } ، Nm = {n | s(n) - n = mآﻧﮕﺎه ﯾﺎ
ﺗﻬﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﺎ ﻋﻀﻮی از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﻣﺴﺎوی } {n1اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ  n1ﯾــﮏ ﻋــﺪد ﻣﻨــﺰوی اﺳــﺖ؛ ﯾــﺎ
 N m = N1ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  Pاز ﻫﻤﮥ اﻋﺪاد اول اﺳﺖ؛ ﯾﺎ  N mﺑﻪ ازای  m >1ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ اﺳﺖ
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
Nm

ﮐﻪ در آن

)N m £ (m -1)2 -1- p [(m -1)2 ] - p(m - 2
p Î P; p(x) = å 1

٢

p£ x

اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
راهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﮐﺮدن اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ روشﻫــﺎی اول و
دوم ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه در زﯾﺮ اﺳﺖ:
 .١ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ،ﺑﺮﻫﺎن ﻗﻀﯿﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ـ م
 .٢ﺑﺮﻫﺎن درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻫﻢ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ .ـ م

)(19

ì65 = 5 ´13
2) í
î55 = 7 ´11

)(17

ì39 = 3 ´13
1) í
î55 = 5 ´11

ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺟﻔﺖ اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل  ۸۷و ۲۴۷
ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺪاد دوﻣﯿﻦ ﺟﻔﺖ از اﻋﺪادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ روش ﻣﺎ ﺑﺎ روش ﯾﺰدی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اﮔﺮ او از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻌﺪاد
ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﺪادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی اول ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷــﻨﺪ a = p1.p2....pr ،و  b = q1.q2....qsﺗﻌﻤ ـﯿﻢ ﯾﺎﺑــﺪ .ﭘــﺲ در ﻣــﻮرد اﻋــﺪاد  a = p1.p2.p3و
 b = q1.q2.q 3اﮔﺮ ﺷﺮط
p1 + p2 + p3 + p1.p2 + p1.p3 + p2.p3 = q1 + q2 + q3 + q1.q2 + q1.q3 + q2.q 3

ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎدﻟﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل :ﺳﻪ ﻋﺪد  ۱۸۲ ، ۱۷۰و  ۳۰۲ﺑﻪ ﻋﺪل  ۱۵۴ﻣﺘﻌﺎدﻟﻨﺪ  ،زﯾﺮا

170 = 2 ´ 5 ´17 Þ s '(170) =1 + 2 + 5 + 17 + 2 ´ 5 + 2 ´17 + 5 ´17 =154
182 = 2 ´ 7 ´13 Þ s '(182) =1 + 2 + 7 + 13 + 2 ´ 7 + 2 ´13 + 7 ´13 =154
302 = 2 ´151 Þ s '(302) =1 + 2 +151 =154

روش دوم :اﯾﻦ روش از اﻋﺪاد اول دوﻗﻠﻮ ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ  pو  qدو ﻋﺪد اول ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ

دو ﺑﺎﺷﻨﺪ )  ( q - p = 2آﻧﮕﺎه  . 2p : q2زﯾﺮا
gg

s(2p) - 2p = s(2) ´ s(p) - 2p = 3 ´ (p +1) - 2p = 3p + 3 - 2p = p + 3

و در ﻧﺘﯿﺠﻪ

s(q2 ) - q2 = q2 + q + 1 - q2 = q + 1 = (p + 2) + 1 = p + 3
s(2p) - 2p = s(q2 ) - q2

ﭘﺲ ﺷﺮط ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮدن دو ﻋﺪد ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.

ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺷﺮط : q
2

gg

 2pﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه دو ﻋــﺪد  pو q

دو ﻋﺪد اول دوﻗﻠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در زﯾﺮ اوﻟﯿﻦ دو ﻋﺪد ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ روش را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از اﻋﺪاد در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪای از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی

روش اول ﻫﻤﺎن روش ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﻗﺮ ﯾﺰدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
روش اول :از ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﻋﺪد ﺑــﻪ ﺻــﻮرتﻫﺎی  a = p1 .p2و  b = q1 .q2ﮐــﻪ در آﻧﻬــﺎ  p1 < p2و
 q1 < q2ﻣﯽﺗﻮان دو ﻋﺪد ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻪ دﺳﺖ آورد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮط  p1 + p2 = q1 + q2ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ.
در زﯾﺮ اوﻟﯿﻦ دو ﻋﺪد ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻓــﻮق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺷــﻮﻧﺪ ،آﻣــﺪه اﺳــﺖ .ﻣﺠﻤــﻮع
ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﻣﺤﺾ آﻧﻬﺎ )ﻋﺪل دو ﻋﺪد( در داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٧٧

)(8

ìï10 = 2 ´ 5
2) í
2
îï49 = 7

)(6

روش ﺳﻮم :از اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرت

ìï6 = 2 ´ 3
1) í
2
îï25 = 5

a = 2n . p1 ; n = 2, 3,,...

ﮐﻪ در آن
ﻣﺜﺎل:

)p2 - (2n - 1)p1 = 22 (2n -1 - 1

ìï20 = 22 ´ 5
2) í
)(22
îï38 = 2 ´19
ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ s(n) - n = m

٧٨

b = 2p2

ﻣﯽﺗﻮان دو ﻋﺪد ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
)(16

ìï12 = 22 ´ 3
1) í
îï26 = 2 ´13

را ﺑﻪ ازای  m =0ﺗﺎ  m =100ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل

Nm

2 : 3 : 5 : ...

}P = {2, 3, 5, 7,...

۱

f

۲
۳
۴
۵

gg gg gg

}{1

}{4
}{9
f

m

۰

6 : 25

}{6,25

10 : 49

}{8
}{10, 49

27 : 35

}{15
}{14
}{21
}{121
}{27, 35

۱۳

}{22,196

۱۴

}{16, 33

۱۵

gg

gg

gg

22 : 169
gg

16 : 33
gg

۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از اﻋﺪاد در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪای از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی

٧٩

۱۶

{12,26}

12 : 26

۱۷
۱۸

{39, 55}

39 : 55
gg

۱۹

{289}
{65, 77}

65 : 77

۲۰

{34, 361}

gg

۲۱

{18, 51,91}

۲۲

{20, 38}

20 : 38

۲۳

{57, 85}

57 : 85
gg

۲۴
۲۵

{529}
{95,119,143}

95 : 119 : 143

۲۶
۲۷

{46}
{69,133}

69 : 133

۲۸
۲۹

{28}
{115,187}

115 : 187

۳۰

{841}

gg

gg

34 : 361

18 : 51 : 91
gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

32 : 125 : 161 : 209 : 221

۳۱

{32,125,161,209,221}

۳۲

{58, 961}

۳۳
۳۴

{45, 87,247}

45 : 87 : 247

{62}
{93,145,253}

93 : 145 : 253

{24}
{155,203,299, 323}

155 : 203 : 299 : 323

۴۰

{1369}
{217}
{44, 74, 81}

44 : 74 : 81

۴۱

{63,111, 319, 391}

۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹

gg

58 : 961

gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

63 : 111 : 319 : 391
gg

gg

gg

30 : 1681

۴۲

,
{301681
}

۴۳

,
, 341, 377, 437}
{50185

۴۴

{82,1849}

۴۵

{123,259, 403}

۴۶

{52, 86}

۴۷

{129,205, 493}

129 : 205 : 493

۴۸
۴۹

{2209}
{75,215,287, 407, 527, 551}
{40,94}

75 : 215 : 287 : 407 : 527 : 551

۵۰
۵۱
۵۲

{141, 301, 481, 589}
f

gg

50 : 185 : 341 : 377 : 437
gg

gg

gg

82 : 1849

gg

gg

123 : 259 : 403
gg

gg

52 : 86
gg

gg

gg

gg

gg

gg

40 : 94

gg

gg

gg

141 : 301 : 481 : 589
gg

gg

gg

235 : 451 : 667

۵۳

{235, 451,667}

۵۴

{42,2809}

42 : 2809

۵۵
۵۶

{36, 329, 473, 533, 629, 713}
{106}
{99,159, 343, 559, 703}

36 : 329 : 473 : 533 : 629 : 713

99 : 159 : 343 : 559 : 703

{68}
{265, 517, 697}

265 : 517 : 697

۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱

gg

gg

٨٠

gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

۶۲

{3481}
{371,611, 731, 779, 851, 899}
{118, 3721}

118 : 3721

۶۳

{64,177, 817}

64 : 177 : 817

۶۴

{56, 76,122}

56 : 76 : 122

۶۵
۶۶
۶۷

{117,183,295, 583, 799,943}
{54}
{305, 413, 689, 893,989,1073}

371: 611 : 731 : 779 : 851 : 899
gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

117 :183 : 295 : 583 : 799 : 943
gg

gg

gg

gg

gg

305 : 413 : 689 : 893 : 989 : 1073
gg

gg

gg

gg

gg
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۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳

427 : 1147

{134}
,
,
{201, 649,90110811189
}

201 : 649 : 901 : 1081 : 1189

{5041}

gg

gg

gg

gg

{98,175, 335, 671, 767,1007,1247,1271}

98 :175 : 335 : 671 : 767

۷۴

, , 5329}
{70142

70 : 142 : 5329

۷۵

{213, 469, 793,1333}

۷۶

{48,92,146}

۷۷

٨١

{4489}
{427,1147}

۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲

{219, 355,1003,1219,1363}
{66}

,
,1517}
{365, 497, 737,1037,11211457

۸۳

{6241}
,
,1591}
{147,153, 511, 8711159
{158}
,
,1537}
{237, 7811357

۸۴

{6889}

{395, 803, 923,1139,1403,1643,1739,1763}

۸۵

gg

gg

gg

۸۷
۸۸

gg

: 1007 : 1247 : 1271
gg

gg

gg

gg

213 : 469 : 793 : 1333
gg

gg

48 : 92 : 146
gg

gg

gg

219 : 355 : 1003 : 1219 : 1363
gg

gg

gg

gg

365 : 497 : 737 : 1037 : 1121 : 1457 : 1517
gg

gg

gg

gg

gg

gg

147 :153 : 511 : 871 : 1159 : 1591
gg

gg

gg

gg

gg

237 : 781 : 1357 : 1537
gg

gg

gg

395 : 803 : 923 : 1139
gg

gg

gg

: 1403 : 1643 : 1739 : 1763
gg

۸۶

gg

gg

{166}
{105,249, 553,949,1273}
f

۸۹

,
{171, 415,1207,17111927
}

۹۰

{78, 7921}

gg

gg

gg

105 : 249 : 553 : 949 : 1273
gg

gg

gg

gg

171 : 415 : 1207 : 1711 : 1927
gg

gg

78 : 7921
gg

gg

gg

581 : 869 : 1241 : 1349 : 1541

,
,1541,
{581, 869,12411349
}1769,1829,1961,2021

88 : 178

267 : 1027 : 1387 : 1891

}{88,178

۹۲

}{267,1027,1387,1891

۹۳

445 : 913 : 1633 : 2173

}{116
}{445,913,1633,2173

۹۴
۹۵

f

۹۶

gg

gg

gg

gg

: 1769 : 1829 : 1961 : 2021
gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

245 : 275 : 623 : 1079 : 1343
gg

gg

gg

gg

gg

gg

: 1679 : 1943 : 2183 : 2279
gg

gg

{245,275, 623,1079,1343,
}1679,1943,2183,2279

1501 : 2077 : 2257
gg

gg

124 : 194

۹۷
۹۸

}{9409
}{1501,2077,2257

۹۹

}{124,194

۱۰۰

gg

٨٢

۹۱

ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﻋﺪاد ﺗﺎم اﻋﺪاد ﻣﻨﺰوی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ درﺳﺖ ﻧﯿﺴــﺖ )ﻣــﺎ
اﻋﺪاد ﺗﺎ  502را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ( ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:
496
{496,652} 496 : 652
gg

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻮرد اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب
220: 562
gg

و

1210 : 1336 : 2362
gg

gg

1184 : 1490 : 1604 : 1898
gg

gg

gg

}{284
}{220, 562

220
284

,
},2362
{12101336

1184

,
},1898
{1184,14901604

1210

ﻫﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ.
 m =01ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐــﻪ ﻫــﯿﭻ
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺑﻪ ازای ﻣﻘﺎدﯾﺮ , ,2,...,100
ﻋﺪدی ﺑﺎ ﻋﺪل  ۸۸ ،۵۲ ،۵ ،۲و  ۹۶وﺟﻮد ﻧﺪارد .از اﯾﻦ  ۱۰۱ﻋﺪل ۳۲ ،ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺪاد
ﻣﻨﺰوی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه  ۶۴ﻋﺪل دﯾﮕﺮ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺪاد دارای ﻋﺪلﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻓﻘﻂ

ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ
] .[۱اﻋﺪاد ﺗﺎم
ﺗﻌﺮ ﯾﻒ :در ﻧﻈﺮﯾــﮥ اﻋــﺪاد ،ﻋــﺪد ﺗــﺎم ﯾــﮏ ﻋــﺪد ﺻــﺤﯿﺢ ﻣﺜﺒــﺖ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﺎ ﻣﺠﻤــﻮع
ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﻣﺤﺾ ﺧﻮدش اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤــﻮع ﻣﻘﺴــﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی آن ﻋــﺪد دو ﺑﺮاﺑــﺮ
ﺧﻮدش اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل :اوﻟﯿﻦ ﻋﺪد ﺗﺎم  ۶اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﻣﺤــﺾ ﻋــﺪد  ۶ﻋﺒﺎرتاﻧــﺪ از ۲ ،۱ :و  .۳و
ﻣﺠﻤــﻮع آﻧﻬــﺎ ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﺎ  ۶اﺳــﺖ .ﺑــﻪ ﺑﯿــﺎن دﯾﮕــﺮ ﻣﺠﻤــﻮع ﻣﻘﺴــﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی  ۶دو ﺑﺮاﺑــﺮ  ۶اﺳــﺖ:
 .1 + 2 + 3 + 6 = 12 = 2 ´ 6ﻋﺪد ﺗﺎم ﺑﻌﺪی  ۲۸اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﻣﺤﺾ  ۲۸ﻋﺒﺎرﺗﻨــﺪ از
 ۷ ،۴ ،۲ ،۱و  ۱۴و ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۸اﺳــﺖ .1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28 :دو ﻋــﺪد ﺗــﺎم ﺑﻌــﺪی
 ۴۹۶و  ۸۱۲۸ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻋﺪاد ﺗﺎم در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺳﺎﺑﻘﻪای ﺑﺲ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارﻧﺪ .اﻋﺪاد ﺗﺎم در ﻗﻀﯿﮥ  ۲۲ﻣﻘﺎﻟــﮥ ﻫﻔــﺘﻢ ﮐﺘــﺎب
اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻗﻠﯿﺪس ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻗﻀﯿﮥ  ۳۶ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﻬﻢ ﮐﺘــﺎﺑﺶ ﺛﺎﺑــﺖ ﮐــﺮده ﮐــﻪ

) q(q2+1ﯾﮏ ﻋﺪد ﺗﺎم ﻓﺮد اﺳﺖ اﮔﺮ  qﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪد اول  2p -1ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن  pﻧﯿﺰ ﻋــﺪدی اول
ﺮﺳﻦ« ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ اوﯾﻠﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤــﮥ اﻋــﺪاد
اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻋﺪاد اﮐﻨﻮن ﺑﻪ »اﻋﺪاد ِﻣ ِ
ﺗﺎم زوج ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﮥ اﻗﻠﯿﺪس -اوﯾﻠﺮ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼــﻪ

ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از اﻋﺪاد در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪای از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی

ﻋﺪد ﯾﮏ ،ﻋﺪل ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ از اﻋﺪاد دارای ﻋﺪلﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ )ﻗﻀﯿﮥ  (۱و ﺑﻘﯿﮥ  ۶۳ﻋﺪل
دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ از اﻋﺪاد ﺑﺎ ﻋﺪلﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﻀﯿﮥ  ۴ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪ.
ﮔﺰارۀ زﯾﺮ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ:
اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﻋﺪاد ﻣﻨﺰوی ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﻋﺪاد ﺑﺎ ﻋﺪلﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻪ ﻋــﺪﻟﯽ ﺑﺰرﮔﺘــﺮ ﯾــﺎ
ﻣﺴﺎوی  ۲دارﻧﺪ ،ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﻋﺪاد ﺑﺎ ﻋﺪلﻫﺎی ﺑﺮاﺑــﺮ ﮐــﻪ ﻋــﺪﻟﯽ ﺑﺰرﮔﺘــﺮ ﯾــﺎ
ﻣﺴﺎوی  ۲دارﻧﺪ ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﻋﺪاد ﻣﻨﺰوی ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ً
ﺑﻌﺪ از اﻃﻼع از اﻧﻮاع ﺟﺎﻟﺒﯽ از اﻋﺪاد ،ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣــﺪ ﻧﯿــﺰ ﺑﺴــﻂ داده ﺷــﺪه ،ﻣﻄﻤﺌﻨــﺎ
رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ و ﺑﺮرﺳــﯽ دﯾﮕــﺮ ﺧــﻮاص آﻧﻬــﺎ ﺑﭙﺮدازﻧــﺪ و ﺷــﺎﯾﺪ
ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻋﺮﺿﻪ و اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﺰدی ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل را ﮐﺸــﻒ ﮐــﺮده اﺳــﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎزی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ در ﺣﯿﻄﻪﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎرج از رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺤﺮ و ﺟــﺎدو ﯾــﺎ
ﺷﺒﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

٨٣

ﺗﻌﺪاد اﻋﺪاد ﺗﺎم ﻓﺮد وﺟﻮد دارد؛ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد اﻋﺪاد ﺗﺎم ﻧﯿــﺰ ﺗــﺎﮐﻨﻮن ﻣﺸــﺨﺺ
١
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
] .[۲اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب
ﺗﻌﺮ ﯾﻒ :اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ  aو  bرا »ﻣﺘﺤﺎب« )دوﺳﺖ دارﻧــﺪۀ ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ( ﯾــﺎ ﯾــﮏ »زوج ﻣﺘﺤــﺎب«
ﺧﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎوی ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺴــﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﻣﺤــﺾ دﯾﮕــﺮی ﺑﺎﺷــﺪ ٢،ﺑــﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
b = s(a) - a

a = s(b) - b

ﯾﺎ
s(a) = s(b) = a + b

ﻣﺜﺎل :دو ﻋﺪد  ۲۲۰و  ۲۸۴ﻣﺘﺤﺎﺑﻨﺪ ،زﯾﺮا
ü
23 -1 52 -1 112 -1
´
´
= 7 ´ 6 ´12 = 504ï
ï
2 -1 5 - 1 11 -1
ý
23 -1 712 -1
ï
2
= )s(284) = s(2 ´ 71
´
= 7 ´ 72 = 504
ïþ
2 -1 71 -1
® s(220) = s(284) = 504
= )s(220) = s(22 ´ 5 ´11

٨۴

ﺑﯿﺮوﻧﯽ در اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ )ﻓﺎرﺳﯽ( اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﻫﺮ دو ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮥ
ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻮد،
ﭼﻨﺪ ﻋﺪد دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻤﻠﮥ ﺟﺰوﻫﺎی ]ﻋﺪد[ دﯾﮕﺮ ِ
ﺟﺰوﻫﺎی ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ِ
اﯾﺸﺎن را ﻣﺘﺤﺎب ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮ دﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻋﺪد زاﺋﺪ ﺑﻮد
و دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﻤﻮدۀ او دو ﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻋﺪدی اﺳﺖ زاﺋﺪ .ﻧ ﯿﻤﮥ او ،۱۱۰ ،و ﭼﻬﺎرﯾﮏ
او  ،۵۵،و ﭘﻨﺞ ﯾﮏ او  ،۴۴،و ده ﯾــﮏ او  ،۲۲،و ﻧـﯿﻢ ده ﯾــﮏ او  ،۱۱،و ﺟــﺰوی از ﺻـ ﺪ و ده  ،۲،و
ﺟﺰوی از ﭘﻨﺠﺎه وﭘﻨﺞ  ،۴،و ﺟﺰوی از ﭼﻬﻞ وﭼﻬﺎر  ،۵،و ﺟــﺰوی از ﺑﯿﺴــﺖ ودو  ،۱۰،و ﺟــﺰوی از
ﯾﺎزده  ،۲۰،و ﺟﺰوی از دو ﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ .۱ ،و ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ ﺟﺰوﻫﺎ دو ﯾﺴﺖ و ﻫﺸﺘﺎد و ﭼﻬﺎرﻧــﺪ .و آن
دوم ﻋﺪد ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﮥ او ،۱۲۴ ،و ﭼﻬﺎرﯾــﮏ او  ،۷۱،و ﺟــﺰوی از ﺻـ ﺪ و ﭼﻬــﻞ و دو  ،۲،و
ﺟﺰوی از ﻫﻔﺘﺎد و ﯾﮏ  ،۴،و ﺟﺰوی از دو ﯾﺴﺖ وﻫﺸﺘﺎد و ﭼﻬﺎر .۱ ،و ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ ﺟﺰوﻫــﺎ دو ﯾﺴــﺖ و
٣
ﺑﯿﺴﺖ اﺳﺖ و آن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺪد زاﺋﺪ را راﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻋﺪد ﻣﺘﺤﺎﺑﻨﺪ«.
 .١ﻣﺼﺎﺣﺐ ) ،(۱۳۵۸ج  ،۲ق  ،۱ص .۵۳۴ - ۵۲۸
 .٢ﻣﺼﺎﺣﺐ ) ،(۱۳۵۸ج  ،۲ق  ،۱ص .۵۴۱ - ۵۴۰
 .٣ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ص .۳۷

] .[۵ﺳﯿﺪ ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺧﺎﺗﻮنآﺑﺎدی اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،در ﺳﺎل ۱۰۷۰ق ،ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﭘﺪرش
ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ )د ۱۱۱۶ق( از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﺸﻬﻮر اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻧﺰد ﭘــﺪر و آﻗــﺎ ﺣﺴـﯿﻦ
ﺧﻮاﻧﺴﺎری درس ﺧﻮاﻧﺪ و از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ،وی ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻣﺪارج ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﻦ ﺣــﻮزه،

ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از اﻋﺪاد در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪای از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی

] .[۴ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺤﺴﺎب ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷــﺎﻧﯽ ﺗــﺄﻟﯿﻒ ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘــﺎب را در ﺳــﺎل ١٠٤٧ق ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن رﺳــﺎﻧﯿﺪه اﺳــﺖ .از اﯾــﻦ ﮐﺘــﺎب
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐــﺰی آﺳــﺘﺎن ﻗــﺪس رﺿــﻮی،
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﻠﻚ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و  ...ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ .ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب در ﻫﻔﺖ ﺑﺎب ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ :ﺑﺎب اول :در ﺣﺴﺎب ﻋــﺪدﻫﺎی ﺻــﺤﯿﺢ در
ﺳﯿﺰده ﻣﻄﻠﺐ ،ﺑﺎب دوم :در ﺣﺴﺎب ﮐﺴﺮﻫﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﻚ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺳـﯿﺰده ﻣﻄﻠــﺐ ،ﺑــﺎب ﺳــﻮم :در
ﺣﺴﺎب اﻫﻞ ﻧﺠﻮم ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺷﺶ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم :در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺸــﺘﻤﻞ ﺑــﺮ ﯾــﻚ
ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺷﺶ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ :در اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺠﻬﻮﻻت ﺑـﺎ ﺗﻨﺎﺳــﺐ ،ﺑــﺎب ﺷﺸــﻢ :در اﺳــﺘﺨﺮاج
ﻣﺠﻬﻮﻻت ﺑﺎ ﺧﻄﺄﯾﻦ ،ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :در ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺷﺶ ﻣﻄﻠﺐ .وی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺧﻮد در ﺣﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﺒﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب ﻓﺼﻠﯽ اﺳﺖ در  ٤٩ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻓﺼﻠﯽ در اﺳﺘﺨﺮاج اﻋﺪاد ﺗــﺎم،
ﻓﺼﻠﯽ در اﺳﺘﺨﺮاج اﻋﺪاد زاﯾﺪ و ﻧﺎﻗﺺ ،ﻓﺼﻠﯽ در اﺳﺘﺨﺮاج اﻋﺪاد ﻣﺘﺤــﺎب ،ﻓﺼــﻠﯽ در اﺳــﺘﺨﺮاج
اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل و ﻓﺼﻠﯽ در ﺑﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ .ﭘﺲ از آن  ١٤٨ﻣﺴــﺌﻠﻪ در ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠــﻒ از ﺟﻤﻠــﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺒﺮی ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ،اﺳﺘﺨﺮاج وﺻﺎﯾﺎ و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی در ﻣﺒﺤﺚ اﺳﺘﺨﺮاج اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب اﺑﺘﺪا ﻗﺎﻋﺪۀ ﻣﻌﺮوف ﺛﺎﺑﺖ ﺑــﻦ ﻗــﺮه را ﺑـﺮای
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺘﺤﺎب ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺧﻮد ﻗﺎﻋﺪهای آورد ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪۀ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺪارد.
آﻧﮕﺎه ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻋﺪه را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ و دو ﻋﺪد ﻣﺘﺤﺎب  ٩٣٦٣٥٨٤و  ٩٤٣٧٠٥٦را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن )١٦٣٨م( ،دﮐﺎرت ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﻫﻤﺎن اﻋﺪاد را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﮐﺘﺎب ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب را ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻦ ﻣﯿﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺎﺗﻮن آﺑﺎدی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤــﻪ ﮐــﺮده
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ آن دو ﺷﺮح ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮهاش ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی ﮐﻪ در ﺳﺎل ١١٠٦ق و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻔﺎﯾﺔ اﻻﻟﺒﺎب ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺸﮑﻼت ﻋﯿﻮن
اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ )١١٣٥ -١١٠٥ق( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﮕﺮی ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺗﮑﻤﻠﺔ اﻟﻌﯿﻮن )در  ١٦ﺑﺮگ( ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻼ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﻨﺪس اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ )د١٢٩٣ق( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
و ﻧﺴﺨﻪ ای ﺧﻄﯽ از آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ٦٢٣ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

٨۵

ﻣﻨﺼﺐ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ وﺟﻮد اﺻﺮار ﻓﺮاوان ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﺻﻔﻮی ،ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮد را
واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .وی ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ
در ﻣﺪرﺳﮥ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺲ از آن ،ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﻼﺑﺎﺷـﯽ ﻣﻨﺼــﻮب ﺷـﺪ .در
ﺻﻔﺮ ﺳﺎل ۱۱۲۷ق ،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺷﺎه ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻮنآﺑﺎدی ﺧﻮب ﺑﻮد ،ﺣﺴﺎدت ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ
و ﮔﺮان ﺷﺪن ﻧﺎن در اﺻﻔﻬﺎن را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وی ﺑﻪ ﺷﺎه داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ او ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧــﺪ و اﯾــﻦ اﻣــﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑ ﯿﻤﺎری وی )ذات اﻟﺮﯾﻪ( و در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﻣــﺮگ او در رﺑ ﯿــﻊاﻻول ﺳــﺎل ۱۱۲۷ق ،ﺷــﺪ .از
ُ
َ
ـﺎء
ﺧﺎﺗﻮن آﺑﺎدی آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت اﻟﺠ ّﻮ )آﺛــﺎر ﻋﻠــﻮی( ،رﺳــﺎﻟﺔ ﻓـﯽ ﻣـ ِ
َّ
اﻟﻨ ﯿﺴﺎن وﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳــﺘﻮر ﺷــﺎه ﺳــﻠﻄﺎن ﺣﺴـﯿﻦ ،از ﺟﻤﻠــﻪ ﻣﮑــﺎرم
ِ
ُ
١
اﻟﺤﺴﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﻻﺧﻼق اﺛﺮ رﺿﯽ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻃﺒﺮﺳﯽ و ﻋﯿﻮن ِ
] .[۶در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی  aﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
٨۶

ﺑﺎ

s '(a) = s(a) - a

n

ai

a = Õ pi

ﺗﺠﺰﯾﮥ اﺳﺘﺎﻧﺪۀ ﻋﺪد ﻃﺒﯿﻌﯽ  aﺑــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ اول ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻣﺠﻤــﻮع

i =1
n p ai +1 - 1
i

pi - 1

اﺳﺖ.

٢

s(a) = Õ

i =1

اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﻣﺤﺾ ﻋﺪد  aﺑﺮاﺑﺮ

] .[۷ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ واژۀ » «weightرا ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﮥ »وﻓﻖ« در اﻋﺪاد ﻣﺘﻮاﻓﻖ از
واژۀ »ﻋﺪل« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ .ـ م
] .[۸ﺧﺎﺗﻮنآﺑﺎدی در ﺣﺎﺷــﯿﮥ ﺻــﻔﺤﮥ  ۲۹۸ﻧﺴــﺨﮥ ﺷــﻤﺎرۀ  ۲۱۳۰ﺗﺮﺟﻤــﮥ ﻋﯿــﻮن اﻟﺤﺴــﺎب در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ]ﺑﻪ درﺳﺘﯽ[ ﭼﻨﯿﻦ آورده اﺳﺖ» :ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻋــﺪه و
ّ
ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﺼﻮل ﺳﺎﺑﻘﻪ ،واﺣﺪ را در ﻋﺪد داﺧﻞ ﻧﺘﻮان ﺳــﺎﺧﺖ و اﻻ ﺿــﺎﺑﻄﻪ ﺗﺨﻠــﻒ ﮐﻨــﺪ .ﭼﻨﺎنﮐــﻪ در
ﻗﺴﻤﺖ  ۱۲ﺑﻪ ﯾﮏ و ﯾﺎزده ﯾﮏﺑﺎر )  ،(12 = 1+ 11و ﺑﻪ ﭘــﻨﺞ و ﻫﻔــﺖ ﺑــﺎری دﯾﮕــﺮ )  ،(12 = 5 + 7و
ﻣﺴﻄﺢ اوﻟــﯿﻦ اول ۱۱ ،ﺑﺎﺷــﺪ )  ( a = 1´11 = 11و ﻣﺴــﻄﺢ اوﻟــﯿﻦ ﺛــﺎﻧﯽ  .( b = 5 ´ 7 = 35 ) ۳۵و
اﺟﺰای ﻣﺴﻄﺢ اول  [s '(11) = 1] ۱ﺑﺎﺷﺪ و اﺟﺰای ﻣﺴــﻄﺢ ﺛــﺎﻧﯽ  . [s '(35) = 1 + 5 + 7 = 13] ۱۳و
ﻫﻢﭼﻨــﯿﻦ در ﻗﺴــﻤﺖ  ۱۴ﺑــﻪ واﺣــﺪ و  ، ( a = 1´13 = 13 ) ۱۳و  ۳و ( b = 3 ´11 = 33 ) ۱۱؛ ﭼــﻪ
اﺟﺰای اول  [s '(13) = 1] ۱و اﺟﺰای ﺛﺎﻧﯽ  [s '(33) = 1 + 3 + 11 = 15] ۱۵ﺑﺎﺷﺪ«.
 .١ﺣﺴ ﯿﻨﯽ ﺧﺎﺗﻮنآﺑﺎدی  ،ص .۵۶۹ - ۵۲۱
 .٢ﻣﺼﺎﺣﺐ ) ،(۱۳۵۸ج  ،۲ق  ،۱ص .۳۷۳

ﺑﺮاﺑﺮش ﻣﺠﺬور ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﮥ  x2 + 4x = y2ﻣﯽﺷﻮد ﮐــﻪ در آن اﮔــﺮ
ﭼﻪ ﻋﺒﺎرت  x2 + 4xﺻﻮرت ﻣﺠﺬور ﮐﺎﻣــﻞ را ﻧــﺪارد ،وﻟــﯽ از ﺣﯿــﺚ ﻣﻘــﺪار ﻣﺮﺑــﻊ ﮐﺎﻣــﻞ ﻓــﺮض
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺮﺟﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺪاری ﺑﺮای  yﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن آن را در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻗـﺮار
دﻫﯿﻢ ،ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .ﺑﻪ ازای
 . x = 4ﺑــﻪ ازای اﯾــﻦ ﻣﻘــﺪار

64
9

= x2 + 4 x

y = 2x

ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ . 4x = 3 x2 :ﭘــﺲ

ﻣﺠــﺬور ﮐﺎﻣــﻞ و ﺟــﺬرش

8
3

اﺳــﺖ .ﻧﯿــﺰ ﺑــﻪ ازای

3
25
1
 ، y = x -1ﻣﻘﺪار =  xﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐــﻪ ﺑــﻪ ازای آن =  x + 4 xاﺳــﺖ .ﺑــﻪ ﻃــﻮری ﮐــﻪ
36
4
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای  yاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ و ﻣﻘﺼــﻮد

از اﺳﺘﻘﺮاء ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

 .١داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۸ص .۲۰۸
 .٢ﻣﺼﺎﺣﺐ ) ،(۱۳۳۹ص .۳۰۳ - ۳۰۲

2

٢

ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از اﻋﺪاد در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪای از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی

] .[۹ﺧﺎﺗﻮنآﺑﺎدی در ﺣﺎﺷــﯿﮥ ﺻــﻔﺤﮥ  ۲۹۸ﻧﺴــﺨﮥ ﺷــﻤﺎرۀ  ۲۱۳۰ﺗﺮﺟﻤــﮥ ﻋﯿــﻮن اﻟﺤﺴــﺎب در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ]ﺑﻪ درﺳﺘﯽ[ ﭼﻨﯿﻦ آورده اﺳﺖ» :و ﺑﺒﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
زوج ﻣﻌﻤﻮلﻋﻠﯿﻪ زوجاﻟﺰوج ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﺜﺎل ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻞ ﻫﺮ زوﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐــﻪ
آن را دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ دو ﻋﺪد اول ،ﻣﺘﻌﺎدﻟﯿﻦ ﺑﻪ ازای آن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗــﻮان ﮐــﺮد؛ ﺑﻠﮑــﻪ
ﻣﺘﻌﺎدﻟﯿﻦ ﺑﺪون اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺑــﻞ ﺑــﻪ اﺳــﺘﻘﺮاء ﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ در  ۱۲و ۲۶؛ ﭼــﻪ اﺟــﺰای ﻫــﺮ ﯾــﮏ  ۱۶ﺑﺎﺷــﺪ
] s '(12) = 1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16و  [s '(26) = 1 + 2 + 13 = 16و ﺑﻪ آن ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺸــﺪه ﮐــﻪ
ّ
ّ
ﻣﺼﻨﻒ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده ،ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن اﺳﺘﻘﺮاء را ﺿﺎﺑﻄﮥ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻗﺎﻋﺪۀ ﻣﺼﻨﻒ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ
ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻓﻮق دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺧﺎﺗﻮنآﺑﺎدی از روش اﺳﺘﻘﺮاء ،ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ رﯾﺎﺿــﯿﺪاﻧﺎن دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻗﺪﯾﻢ واژۀ اﺳﺘﻘﺮاء را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺑــﻮ ﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤــﺪ ﮐﺮﺟــﯽ )زﻧــﺪه در ۴۱۰ق( ﺑـﺮای
روش ﺣﻞ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﯿﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ و رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﭘﺲ از وی ﻫﻢﭼــﻮن ﺳــﻤﻮأل
از وی ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺮﺟﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﻔﺨﺮی ﻓﺼــﻠﯽ ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان »ذﮐــﺮ اﻻﺳــﺘﻘﺮاء« دارد و در
ﺷﺮح اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﭼﻨﯿﻦ آورده اﺳﺖ »:اﺳﺘﻘﺮاء در ﺣﺴــﺎب آن اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻋﺒــﺎرﺗﯽ ﺑــﺎ ﯾــﮏ ﯾــﺎ ﭼﻨــﺪ
ﻣﺠﻬﻮل از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﯾﺎ دو ﺟﻨﺲ ﯾﺎ ﺳﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﻌﻀــﯽ از
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋــﺪدی ﻣﺠﻬــﻮل ﺑﺎﺷــﺪ و ﺑﺨــﻮاﻫﯽ ﺗــﺎ اﯾــﻦ ﻣﻘــﺎدﯾﺮ را
ﺑﯿﺎﺑﯽ١«.ﮐﺮﺟﯽ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺪدی را ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻊ آن ﺑــﺎ ﭼﻬــﺎر

٨٧

ﺧﯿﺎم ﻫﻢ در ﮐﺘﺎب ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اش در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد در ﺣﻞ ﻣﻌــﺎدﻻت ﺑــﻪ اﯾــﻦ روش اﺷــﺎره ﮐــﺮده
اﺳﺖ .وی ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺪدی ﺿﻠﻊ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺪدی ﺿﻠﻊ ﻣﮑﻌﺐ راﻫﯽ
ﺟﺰ اﺳﺘﻘﺮاء ﻧﺪارﯾﻢ«١.ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﯿﺎم آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺪوﻟﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﮑﻌﺒﺎت اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺟﻮاب ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﮕﺮدﯾﻢ .ﺧﯿﺎم ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﮥ درﺟﮥ دوم »ﻋﺪدی ﻣﻌــﺎدل ﻣــﺎﻟﯽ« و ﻧﯿــﺰ
ﻣﻌﺎدﻟﮥ درﺟﮥ ﺳﻮم »ﻋﺪدی ﻣﻌﺎدل ﻣﮑﻌﺒﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﺟﺬر و ﮐﻌﺐ ﻋﺪد راﻫﯽ ﺟــﺰ
٢
اﺳﺘﻘﺮاء ﻧﺪارﯾﻢ.

٨٨

] .[۱۰ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل
اﻟﺘﮑﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن از اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻐﺪادی )د ۴۲۹ق( ﭘﺲ از ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل ،ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖآوردن اﯾﻦ اﻋﺪاد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﺪد ﻣﻔﺮوﺿﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ )ﻋﺪل دو ﻋﺪد( و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ دو ﻋﺪد ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﻣﺤﺾ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ آن ﻋﺪد ﻣﻔﺮوض ﺑﺎﺷﺪ ،اﺑﺘﺪا از آن ﻋﺪد ﻣﻔﺮوض ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐــﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع دو ﻋﺪد اول ﻓﺮد ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب آن دو را ﺑــﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﻢ .و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع دو ﻋﺪد اول ﻓﺮد ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ دﯾﮕﺮ و ﺿﺮب آﻧﻬﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ .دو ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ دو ﻋﺪد ﻣﺘﻌﺎدل ﻫﺴﺘﻨﺪ .وی ﺳﭙﺲ ﻋﺪد  ۵۷را )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺪل دو ﻋﺪد
ﻣﺘﻌﺎدل( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﮏ واﺣﺪ از آن ﮐﻢ ﮐﺮده و ﻋﺪد  ۵۶را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع دو ﻋــﺪد ﻓــﺮد اول
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ  ۳و  ۵۳و ﻧﯿﺰ  ۱۳و  ۴۳ﻧﻮﺷﺘﻪ و از آﻧﺠﺎ دو ﻋﺪد  ۱۵۹و  ۵۵۹را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
s '(159) =1 + 3 + 53 = 57

56 = 3 + 53 ® a = 3 ´ 53 =159 ,

56 =13 + 43 ® b =13 ´ 43 = 559 , s '(559) =1 + 13 + 43 = 57

ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻐﺪادی در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔــﺮ ﻧﺘــﻮان دو زوج ﻋــﺪد اول ﺑــﺎ اﯾــﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎﻓﺖ در اﯾﻦ ﺻﻮرت از آن ﻋﺪد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮان دو ﻋﺪد ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد ٣.ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ
اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻐﺪادی ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﮑﺮده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن وﻗﺘﯽ از ﻋﺪد ﻣﻔــﺮوض ﯾــﮏ
واﺣﺪ ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع دو ﻋﺪد ﻓﺮد اول ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺲ ﻋﺪد
ً
ﻣﻔﺮوض ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ زﺑﺎن اﻣﺮوزﯾﻦ اﮔﺮ ﻋﺪد ﻣﻔﺮوض را  Aو دو ﻋﺪد ﻓﺮد اول ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿــﺐ  p1و  p2و ﻧﯿــﺰ  p3و  p4ﻓــﺮض ﮐﻨــﯿﻢ ،آﻧﮕــﺎه  p1 + p2 = p3 + p4 = 2kو در ﻧﺘﯿﺠــﻪ
 A -1 = 2kو ﻟﺬا . A = 2k + 1
 .١ﻣﺼﺎﺣﺐ ) ،(۱۳۳۹ص .۱۶۲
 .٢ﻣﺼﺎﺣﺐ ) ،(۱۳۳۹ص  ۱۷۰و .۱۷۲
 .٣ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻐﺪادی ،ص .۲۳۰ - ۲۲۹

ﭘﺲ از آن رد ﭘﺎی اﯾﻦ اﻋﺪاد در ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۴۴۷ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐــﻪ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ و در ﺳﺎل  ۶۷۰ﻗﻤﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣــﺆﻟﻔﯽ ﻧﺎﺷــﻨﺎس ﻧﮕــﺎرش ﯾﺎﻓﺘــﻪ ﮐــﻪ ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه
ﻣﻄﺎﻟﺐ آن را از ﮐﺘﺎب اﻟﺘﮑﻤﻠﺔ اﺧﺬ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﮔﺮﭼﻪ اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﻓــﺮد ﺑــﻮدن ﻋــﺪد
ً
ﻣﻔﺮوض )ﻋﺪل دو ﻋﺪد ﻣﺘﻌﺎدل( ﻧﻨﻤﻮده ،وﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد ﻣﻔــﺮوض ﺣﺘﻤــﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  ۱۷ﺑﺎﺷﺪ ٢ .ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﮔﺮ ﻋﺪد ﻣﻔﺮوض را  Aﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
 A -1را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع دو ﻋﺪد ﻓﺮد اول ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ .ﻓﺮض ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ آﻧﻬــﺎ  p2 ، p1و ، p3
 p4ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ  . p1 ¹ p2 ¹ p3 ¹ p4از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﺪد ﻓﺮد اول ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ،۵ ،۳
 ۷و  ۹ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  p1 + p2 ³ 3 + 5 = 8و ﻧﯿﺰ ) p3 + p4 ³ 7 + 9 = 16ﯾﺎ ﺑﻪﻋﮑــﺲ( .ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﭼــــﻮن  s '(a) = p1 + p2 + 1و  s '(b) = p3 + p4 + 1و اﯾﻨﮑــــﻪ ) ، s '(a) = s '(bﭘــــﺲ ﺑﺎﯾــــ ﺪ
 . s '(a) = s '(b) ³17ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ . A ³17
در ﻗﺮن ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی در ﮐﺘﺎب ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻪ اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل اﺷﺎره ﮐــﺮده و
ﻓﺼﻠﯽ را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻧﻈﺮات ﺗﺎزهای ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻌﻔــﺮی ﻧــﺎﺋﯿﻨﯽ در
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺄﻟﯿﻒ رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗــﺎرﯾﺦ ﻧﻈﺮﯾــﮥ اﻋــﺪاد در ﻣﺸــﺮق زﻣــﯿﻦ ٣ﺑــﻪ
٤
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب در ﻣﻮرد اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل ﭘﺮدا ﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﯾﺰدی )زﻧﺪه در ۱۰۴۹ق( در ﮐﺘﺎب زﺑﺪة اﻟﺤﺴﺎب ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ
از ﮐﺘﺎب ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل ﻋﺪد  ۲۲را ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع دو
ﻋﺪد  ۳و  ۱۹و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع دو ﻋﺪد  ۵و  ۱۷در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و دو ﻋــﺪد  ۵۷و  ۸۵را ﺑـﻪ
٥
دﺳﺖ آورده ﮐﻪ ﻋﺪل آﻧﻬﺎ  ۲۳اﺳﺖ.
22 = 3 + 19 ® a = 3 ´19 = 57 , s '(57) = 1 + 3 + 19 = 23

22 = 5 + 17 ® b = 5 ´17 = 85 , s '(85) = 1 + 5 + 17 = 23
 .١ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻨﺸﯽ ،ص .۶
 .٢ﮐ ﺮاﻣﺘﯽ ،ﯾﻮﻧﺲ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ دﺳﺖ ﻧﻮﯾﺲ  ۳۴۴۷ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،دورۀ  ،۱۱ﺷﻤﺎرۀ  ،۲ﭘﺎﯾﯿﺰ
و زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۲ص .۲۰۷

3. Geschichte der Zahlentheorie im Orient im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit unter besomderer
Berücksichtigung persicher Mathematiker (History of number theory in the East in the Middle Ages and the
early modern period with special emphasis on Persian mathematicians).

 .٤ﻋﻠﻮم ﻣﺤﻀﻪ ،ص .۴۰۳
 .٥ﭘﺸﺖ ﺑﺮگ  ۳۹و روی ﺑﺮگ  ۴۰ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۲۹۴ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ وزﯾﺮی ﯾﺰد.

ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از اﻋﺪاد در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪای از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی

در ﮐﺘﺎب ﻟﺐ اﻟﺤﺴﺎب ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺸﯽ )ﻗﺮن ﺷﺸﻢ( ﭘﺲ از ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل
١
دو ﻋﺪد  ۱۵۹و  ۵۵۹ﻣﺜﺎل زده ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺜﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻐﺪادی اﺳﺖ.

٨٩

اﺑﻮﻋﻠﯽ ارﺗﻀﺎ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﮔﻮﭘﺎﻣﻮی ﻣﺪارﺳﯽ )۱۲۵۱ -۱۱۹۸ق( ﻫﻢ در ﮐﺘﺎب ﻧﻘــﻮد اﻟﺤﺴــﺎب از
اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ ١.وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ» :ﻋﺪد زوج اﻟﺰوﺟﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،آن را ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ
٢
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻗﺴﻤﺖ آن ﻓﺮد اول ﺑﺎﺷﺪ«.
وی ﺳﭙﺲ ﻋﺪد  ۱۶را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع دو ﻋﺪد ﻓﺮد اول  ۱۳ ،۳و  ۱۱ ،۵ﻧﻮﺷﺘﻪ و از ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻫﺮ
آﻧﻬﺎ دو ﻋﺪد  ۳۹و  ۵۵را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﮐﻪ ﻋﺪل آﻧﻬﺎ  ۱۷اﺳﺖ.
در آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑ ﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻋﺪادی ﺑﺎ اﯾﻦ و ﯾﮋﮔﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ از ﮐﺸﻒ اﯾﻦ اﻋﺪاد در زﻣــﺎﻧﯽ ﻗﺒــﻞﺗﺮ ،اﺻــﻄﻼﺣﺎت
٣
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ راﯾﺞﺗﺮ ﯾﻨﺸﺎن» ،اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ﻧﺎﻗﺺ«
٥
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻣﺎس ﺗ ُ
ﯿﻠﻮر ٤اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٩٠

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ
 .۱ﺑﻬﺎدرﺧﺎن ﮔﻮﭘﺎﻣﻮی ﻣﺪارﺳﯽ ،اﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ارﺗﻀﺎ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب ،ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ
 ۸۰۷۹ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان؛
 .۲ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ ،اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ ﻷواﺋﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﺠــﯿﻢ ،ﺑــﻪ ﮐﻮﺷــﺶ
ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﺎﺋﯽ ،ﭼﺎپ دوم ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ۱۳۵۱ ،؛
 .۳ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺧﺎﺗﻮنآﺑﺎدی ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ،وﻗﺎﯾﻊ اﻟﺴﻨﯿﻦ واﻷﻋــﻮام ،ﺑــﻪ ﺗﺼــﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﺎﻗﺮ
ﺑﻬﺒﻮدی ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯿﻪ۱۳۵۲ ،؛
 .۴ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺧﺎﺗﻮنآﺑﺎدی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب ،ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄــﯽ ﺷــﻤﺎرۀ ۲۱۳۰
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ؛
 .۵داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺠﻨــﻮردی ،ج  ،۸ﺗﻬـﺮان ،ﻣﺮﮐــﺰ داﺋــﺮة
اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ۱۳۷۷ ،؛
 .۶ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﯾﺰدی ،ﻣﯿﺮ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ،زﺑﺪة اﻟﺤﺴﺎب ،ﻧﺴــﺨﮥ ﺧﻄــﯽ ﺷــﻤﺎرۀ  ۱۲۹۴ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﮥ
وزﯾﺮی ﯾﺰد؛
 .۷ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻐﺪادی ،اﻟﺘﮑﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ ﺳــﻌﯿﺪان ،ﮐﻮﯾــﺖ،
۱۴۰۶ق؛
 .١ﻓﻼح ،ﺣﺴﯿﻦ» ،ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب« ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺎل  ،۲ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۲ص .۱۷۰
 .٢روی ﺑﺮگ  ۶۳ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۸۰۷۹ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.

3. imperfectly amicable numbers
4. Thomas Taylor (1758- 1835).
5. Number Treasury, p. 66.

ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از اﻋﺪاد در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪای از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی

 .۸ﻋﻠﻮم ﻣﺤﻀﻪ )از آﻏﺎز ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﻔﻨﻮن( ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ و اﺷﺮاف ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻘﻖ ،ﺗﻬــﺮان،
اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ۱۳۸۴ ،؛
 .۹ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺸﯽ ،ﻟﺐ اﻟﺤﺴﺎب ،ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻓﻬﺮﺳﺖ از ﺟﻤﺎل اﻟــﺪﯾﻦ ﺷــﯿﺮازﯾﺎن،
ﺗﻬﺮان ،ﺑﻨﯿﺎد داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ۱۳۶۶ ،؛
 .۱۰ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی ،ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب ،ﻧﺴــﺨﮥ ﺧﻄــﯽ ﺷــﻤﺎرۀ  ۸۳۳۶ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﮥ ﻣﺪرﺳــﮥ ﻋــﺎﻟﯽ
ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر؛
 .۱۱ﻣﺼﺎﺣﺐ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ،ﺗﺌﻮری ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻋــﺪاد ،ج  ،۲ق  ،۱ﭼــﺎپ اول ،ﺗﻬــﺮان ،اﻧﺘﺸــﺎرات
ﺳﺮوش۱۳۵۸ ،؛
 .۱۲ﻫﻤﻮ ،ﺣﮑﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﺧ ﯿﺎم ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺒﺮ  ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ۱۳۳۹ ،؛

13. Kenney, Margaret J.; Bezuszka, Stanley J.: Number Treasury, 3rd edition,
Singapore, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2015.

٩١

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

٩٢

ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

١
ژاک ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ

٢

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘ ﺎه ﺷﻬﻮﻧﺪی

٣

ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠ

ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی )ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی( ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه ﮐــﻪ در اﯾـﻦ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ،ﺳﺘﻮن و ﻫــﺮ دو ﻗﻄــﺮ
اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺮﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ردﯾﻒ  nﺧﺎﻧﻪ دارد ،ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﮥ  nﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮑﻞ ۱
ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۶اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﻫﺮ ردﯾﻒ و ﻫﺮ دو ﻗﻄﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۱۱اﺳﺖ .ﻣﺮﺑــﻊ ﺷــﮑﻞ  ۲ﻫــﻢ
ﻣﺮﺗﺒﮥ  ،۶اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺛﺎﺑﺖ آن  ۵۹۱اﺳﺖ.
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 .١اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب ) Magicheskie kvadrati na srednevekovom vostokeﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در ﺷﺮق ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺳﻦ
ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ (٢٠١٤ ،از زﺑﺎن روﺳﯽ اﺳﺖ .اﺻﻞ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ٢٠٠٤ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان Les carrés magiques dans les pays
 islamiqueدر ﻟﻮزان )ﺳﻮﯾﺲ( ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 J. Sesiano .٢اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻮزان )ﺳﻮ ﯾﺲ( ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
pegah.shvdi@gmail.com .٣

)n2 (n2 + 1
2

»ﺟﻤﻊ وﻓﻘﯽ« ﯾﺎ »وﻓﻖ« ﻫﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﻣﺮﺗﺒﮥ  nﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﯾﮏ ﺳﻄﺮ و ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
)n (n2 + 1
2

ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

اﻏﻠﺐ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ،ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﮥ nﺑﺎ اوﻟ ﯿﻦ  n2ﻋﺪد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘــﺮ ﻣـﯽ ﺷــﻮد ﮐــﻪ از آﻧﺠــﺎ
ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻤﮥ اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ز ﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺠﻤﻮع ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻤﮥ ردﯾﻒﻫﺎی  nﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ:

= Mn

ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ » ﺳﺎده« ﯾﺎ »ﻋﺎدی« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷــﻮد .اﯾــﻦ ﺷــﺮاﯾﻄﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣــﯽ ﺗــﻮان آﻧﻬــﺎ را ﺑــﻪ ازای  n ³ 3ﺳــﺎﺧﺖ .اﻣــﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮی را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘ ﻃﻮقدار )ﻟﺒﻪدار(

در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،ﯾﺎ اﻏﻠﺐ ﭼﻨﺪ ردﯾﻒ ﻣﺘﻮاﻟﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫــﺎی ﭘﯿﺮاﻣــﻮﻧﯽ
ﻣﺮﺑﻊ ،ﺑﺎز ﻫﻢ داﺧﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻔﺖﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻣﺮﺑــﻊ
)اﻓﻘﯽ ،ﻋﻤــﻮدی ﯾــﺎ ﻗﻄــﺮی در
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ( ﻣﮑﻤــﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧــﺪ و
ﻣﺠﻤﻮﻋﺸﺎن  n2 + 1ﻣﯽﺷﻮد .١
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾــﻦ ﺳــﻬﻢ در ﺟﻤــﻊ
وﻓﻘﯽ در ﻫﺮ ﻻﯾﻪ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺎوی

 n2 + 1اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ،
ﺟﻤــﻊ وﻓﻘــﯽ ﻣﺮﺑــﻊ ﺷــﮑﻞ ۳
ﻣﺴﺎوی  ۵۰۵اﺳﺖ ،اﻣــﺎ وﻓــﻖ
ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ
 ۳۰۳ ،۴۰۴و ﺑــــﺮای ﻣﺮﺑــــﻊ
ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۲۰۲ ،۴اﺳــﺖ .ﺑــﻪ اﯾــﻦ
ﺗﺮﺗﯿــﺐ وﻓــﻖ ﻣﺮﺑــﻊ ﻣﺮﺗﺒــﮥ m
ﻣﺴﺎوی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ:
ً
 .١ﻣﺜﻼ ۹۹+۲=۱۷+۸۴ =۹۲+۹=۱۰۱

٩٣

)m (n2 + 1
2
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺷﺮط  n ³ 5ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺮﺑﻊ دارای ﻣﺮﺗﺒــﮥ

ﻓﺮد اﺳﺖ ،ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی آن ﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ:
n2 + 1
2

ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘ ﻫﻢﻗﻄﺮ

٩۴

در اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﻗﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ وﻓﻖ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪای ،ﮐﻪ ﺟﻔﺖ ﻗﻄــﺮﻫــﺎی
ً
ﻣﺘﻤﻢ اﺳﺖ ،از دو ﺳﻤﺖ ﻗﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﮐﻼ ﻣﺘﺸﮑﻞ از  nﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻫﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜــﺎل
ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮑﻞ  ۴راﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ از ﺑﺎﻻی ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺳﻤﺖ ﭼــﭗ ﺷــﺮوع ﻣــﯽ ﺷــﻮد
ﺷﺎﻣﻞ اﻋﺪاد ۱۶ ،۴۵ ،۵۷ ،۲۰ ،۳۹،۶ ،۵۱ ،۲۶ﮐﻪ ﺟﻤﻊ وﻓﻘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  M 8 = 260ﻣﯽﺷــﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨــﺪ
ﻫﺮ ﻗﻄﺮ ﺷﮑﺴﺘﮥ ﺻﻌﻮدی ﯾﺎ ﻧﺰوﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺶ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﺳــﺖ )ﻣﺜــﻞ ،۳۲ ،۶۱ ،۴۳ ،۲ ،۲۲
 ۵۵ ،۳۳ ،۱۲و ۳۳،۱۷ ،۴۶ ،۳۰ ،۲۷ ،۴۳ ،۴۰ ،۲۴و  .(۴۴ ،۶۴ ،۲۱ ،۳ ،۳۴ ،۵۴ ،۳۱ ،۹ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای  n ³ 4زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺒﮥ زوج ﺷﺎﻣﻞ اﻋﺪاد ﻣﻀﺮب ۴
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارﻧﺪ :ﻣﯽﺗﻮان ردﯾﻒﻫﺎ را ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﭼﺮﺧــﻪای ﺗﻐﯿﯿــﺮداد
ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ وﻓﻘﯽ آﻧﻬﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧــﻪ از ﻣﺮﺑــﻊ را
اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ .در ﺷﮑﻞ  ۶ﻣﺮﺑﻌﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۴ﻫﻢﻗﻄﺮ ﺷﮑﻞ  ۵ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻫﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۴ﮐﻪ در اﯾﻦ "ﻣﯿﺪان وﻓﻘﯽ" در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،وﻓﻘﯽ )و ﻫﻢﻗﻄﺮ( اﺳﺖ.
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ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﮐﺐ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ ،ﻣﺮﺑﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫــﺎی وﻓﻘــﯽ
دارد ،ﻫﺮ ﺑﺨﺶ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را دارد )ﺷﮑﻞ  .(۷ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺪد
ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﭘﺮ ﮐﺮدن وﻓﻘﯽ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺒــﻪ ﻫــﺎی
ﻫﺮﮐﺪام از ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی آن ﻋﺪد اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  n=r⋅sاﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐــﻪ
 r, s ³ 3و در ﻧﺘﯿﺠﻪ  . n = 9اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺮای  n = 8ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺻــﻮرت،
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﮥ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ وﻓﻘﯽ ﯾﮑﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ۷

٩۵

 - ۱دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﺎ
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﭼﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﯾﮏ ﺟﺬاﺑﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒــﮥ  ۲را
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﻓﻘﯽ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﯾﺪ )ﺷﮑﻞ :(۸
a+d=b+d=c+d=c+a

ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ دارﯾﻢ .a=b=c=d :ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۲ﺑﺎ اﻋــﺪاد
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .

ﺷﮑﻞ ۹

٩۶

ﺷﮑﻞ ۸

اﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۳را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ .(۹دور ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی  ۸ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را
ﺑﻪ  ۴ﺟﻔﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد :در دو راﺳﺘﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ )—( و ﻋﻤﻮدی )|( ﯾﺎ ﺑﺮای دو ﺗــﺎ از
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮی )●(†,
اﮔﺮ  rﻋﺪد واﻗﻊ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻊ و  M 3وﻓﻖ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺟﻤــﻊ ﻫــﺮ
ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺟﻔﺖ اﻋﺪاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  M 3 - rﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد دور آن ﻣﯽﺷﻮد )4(M 3 - r
و ﺟﻤﻊ ﮐﻞ اﻋﺪاد ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاﺑﺮ  4(M 3 - r) + rﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد .اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﺷﺘﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 3M 3اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺴﺎوی اﯾﻦ دو دارﯾﻢ  M 3 = 3rﺑﺎ ﻗﺮار دادن اوﻟﯿﻦ اﻋﺪاد  ۹،...، ۱ﮐﻪ ﺑﻪ ازای آﻧﻬﺎ
 M 3 = 15ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ . r = 5
ﺣﺎﻻ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻋﺪد  ۱را ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺒﻼ اﺷﻐﺎل ﺷﺪهاﺳﺖ ﭘﺲ ﻋﺪد ۱
ﺣﺘﻤﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد ،ﯾﺎ در ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ ﯾﺎ در وﺳﻂ ردﯾﻒ ،و ﻋﺪد  ۹ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻘﺎﺑــﻞ آن را ﻣــﯽﮔﯿــﺮد.
ﺑﻪﻋﻼوه ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد ،ﮐﻪ ردﯾﻔﯽ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن  ۱ﻗﺮار دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑــﺎ ۱۴
ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﯿﺎن  ۶ﻋﺪد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ) (۲ ، ۳ ،۴ ،۶ ،۷ ،۸ﺗﻨﻬﺎ دو ﻋﺪد  ۶و  ۸اﯾﻦ ۴ ۹ ۲
وﯾﮋﮔﯽ را دارﻧﺪ  ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪد  ۱ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ اﻋﺪاد  ۶و  ۸در وﺳﻂ ردﯾﻒ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
۳ ۵ ۷
ﻗﺮارﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻋﺪاد  ۶ ،۵ ،۱و  ۸ﺟــﺎی ﺑﻘﯿــﮥ اﻋــﺪاد ﻫــﻢ
۸ ۱ ۶
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد)ﺷﮑﻞ.(۱۰
ﺷﮑﻞ ۱۰

اﻟﺒﺘﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﻋﺪاد  ۶و  ۸وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻗﺮﯾﻨــﮥ
ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و  ۷ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ
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ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

)ﺷﮑﻞ  ۱۱ﺗﺎ  (۱۳ﯾﺎ ﻣﻌﮑﻮسﮐﺮدن ﺗﺼﻮﯾﺮ )ﺷﮑﻞ ۱۴ﺗﺎ  (۱۷ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣــﯽﮐﻨــﯿﻢ ﮐــﻪ
ﺻﻮرﺗﯽ از ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺑﻊ اول اﺳﺖ .از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺳــﻪ ﺑــﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺐ  ۹ﻋﺪد اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺤﻮۀ ﭼﯿﺪﻣﺎن اﻋﺪاد ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.

ﺷﮑﻞ  ۱۱ﺗﺎ ۱۳
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ﺷﮑﻞ  ۱۴ﺗﺎ ۱۶
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ﺷﮑﻞ ۱۷

در ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﮥ  ، n ³ 4ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻓﻘﻂ روش ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻫﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد .روشﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ای ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻮع ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺳﻪ ﻧــﻮع
ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد:
ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻓﺮد )ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻓﺮد ﺳﺎده ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد( ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻊﻫــﺎی ﻣﺮﺗﺒــﮥ
 n = 2k + 1ﺑﺮای ﻋﺪد ﻃﺒﯿﻌﯽ  kﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۳ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ از اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ.
ﻣﺮﺑــﻊﻫــﺎی ﻣﺮﺗﺒــﮥ زوج اﻟــﺰوج ﮐــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑــﻊ ﻫــﺎی ﻣﺮﺗﺒــﮥ زوج ﻣﻀــﺮب  ۴اﺳــﺖ ،ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ
 n = 4, 8,12,16,...ﯾﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ  n = 4kﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۴ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ.

٩٧

ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻓﺮداﻟﺰوج )ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﮥ زوجاﻟﻔﺮد ﻫﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد( ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑــﻊﻫــﺎی
ﻣﺮﺗﺒﮥ زوج ﻣﻀﺮب  ،۲اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﻀــﺮب  ،۴اﺳــﺖ  ،ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ  n = 6,10,14, 18,...ﯾــﺎ در ﺣﺎﻟــﺖ ﮐﻠــﯽ
) n = 2(2 k + 1ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۶ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ از اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ.
 -٣اﺻﻼﺣﺎت وﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﯾﯽ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی وﻓﻘ

وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از روشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺎﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺑــﺎﻻ اﺷــﺎرهﺷــﺪ
ﭼﺮﺧﺶﻫﺎ و واروﻧﻪ ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻪ  n > 3ﺗﺒﺪﯾﻞﻫــﺎی
دﯾﮕﺮی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻫــﺎی دﯾﮕــﺮ ﺷــﻮد .در ﮐــﻞ ،ﻫﺮﭼــﻪ ﻣﺮﺗﺒــﻪ ﺑــﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷــﺪ
ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی وﺟﻮد دارد.

· ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺮﻣﻘﺪار  iرا ﺑﺎ  n2 + 1 - iﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ روش ﭘﺮﮐﺮدن وارون ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ،
ﻣﺮﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ  ١٨٠درﺟﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد .ﺑﺮای اﻧﻮاع ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻣﺘﻘﺎرن ﮐﻪ در

٩٨

آن ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮاﺑﺮ  n2 + 1اﺳــﺖ.
ﺷﮑﻞ  a ۱۸و  bﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﻘﺎرن و ﺟﺎﺑﻪﺟــﺎﯾﯽ اﻋــﺪاد در آن و ﺷــﮑﻞ  a ۱۹و  bﻧﺸــﺎن
دﻫﻨﺪۀ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﻋﺪاد در آن اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﺑﻌﻀــﯽ از ﻋــﺪدﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨــﺪ
ﻋﺪد  ۲۱در ﺷﮑﻞ  (۱۹ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ردﯾﻒﻫﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺟﺪﯾﺪی دارﻧﺪ.
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ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

· ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ را ﻗﻄﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ داد )ﺷﮑﻞ  a ۲۰و (b؛ اﮔﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻓﺮد ﺑﺎﺷــﺪ وﺳــﻂ ﻧﯿﻤــﻪ
ردﯾﻒ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ  a ۲۱و .( b

ﺷﮑﻞ ۲۰

· ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دو ﺟﻔﺖ از ردﯾﻒﻫﺎ را دو ﻃﺮف ﻣﺤﻮرﻫــﺎی ﺗﻘــﺎرن ﻣﺮﺑــﻊ ﺑــﺎ ﻓﺎﺻــﻠﮥ ﯾﮑﺴــﺎن ،ﭘﯿــﺎﭘﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ  a ۲۲و  .(bﺟﻤﻊ ﺑﺮ روی ﻗﻄﺮﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن اﻋــﺪاد ﻣــﻮرب
روﺑﻪروی ﻫﻢ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻗﻄﺮ ﭘﺲ از ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ روی ﻫﻤﺎن ﻗﻄﺮی ﮐﻪ اول ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣــﺎ
اﮔﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺸﺖ ﺳﺎدۀ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ردﯾﻒ ﻣﺤــﺪود ﮐﻨــﯿﻢ :دو
ﻋﺪد ﻣﻮرب ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ از ﯾﮏ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﯽروﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ آن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﻫﺮ
ﺟﻔﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮرب ( ﺑﺮاﺑﺮ  n2 + 1ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻤﻊ ﮐﻠﯽ اﻋﺪاد روی ﻗﻄﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

)(b

ﺷﮑﻞ ۲۲

)(a

 -۴ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺎرﯾﺨ

ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی وﻓﻘﯽ در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺴــﯿﺎری
ً
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ رواج اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ در ﯾﻮﻧﺎن اﺷﺎره دارد .ﻇﺎﻫﺮا ﻫﺪف ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺑــﻮده ﮐــﻪ ﻧﺸــﺎندﻫﻨــﺪ
داﻧﺶ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻣﻨﺸﺄ واﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑــﻊﻫــﺎی وﻓﻘــﯽ ﺑــﻪ ﭼــﯿﻦ
درآﻏﺎز ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد.
در ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻊ ﻟﻮﺷﻮی ﭼﯿﻨﯽ ،ﺑﯽدﻟﯿﻞ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﮥ ۳
اﺳﺖ ،ﻇﻬﻮر ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﮑﺒﺎره در ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﭼﻨﺎن ﺑﯽﻣﻘﺪﻣﻪ و ﭘﯿﭽﯿــﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا روشﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮدهاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ

٩٩

آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻗﺮن اول ﻫﺠﺮی ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ از ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ .ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺷﻄﺮﻧﺞ و ﻣﺮﺑــﻊﻫــﺎی وﻓﻘــﯽ از
آﻏﺎز ﺑﺎ ﻫﻢ درآﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ :از ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ روشﻫﺎی ﭘﺮﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﮥ ﭘﺎﯾﯿﻦ )۳و(۴
از ﺷﮑﻞ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﺷﻄﺮﻧﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ :ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﺑﺎز در ﺷﻄﺮﻧﺞ از ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی X
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎورش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮی اﺳﺖ )ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی  Dدر ﺷــﮑﻞ (۲۳؛ ﺣﺮﮐــﺖ اﺳــﺐ
ﺧﺎﻧﮥ  Xرا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ درﻓﺎﺻﻠﮥ دو ﺧﺎﻧﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدش و ﯾــﮏ ﺧﺎﻧــﻪ در اﻣﺘــﺪاد ﻣﺤــﻮر
دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی  Cدر ﺷﮑﻞ(.
F

C

C
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C
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F

ﺷﮑﻞ ۲۳

و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﯿﻞ ]ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻗﺪﯾﻢ[ ﺧﺎﻧﮥ  Xرا ﺑﻪ دو ﺧﺎﻧﻪ آن ﺳﻮﺗﺮ در اﻣﺘﺪاد ﻗﻄﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺻــﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی  Fدر ﺷﮑﻞ( .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺳﻮم
ﻫﺠﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ،اﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روشﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﺑــﻊﻫــﺎ در
ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی اﺑﺪاع ﺷﺪهاﺳﺖ :دوﺗﺎ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﯾــﺎ ﮐﻤــﯽ
دﯾﺮﺗﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در آﻧﻬﺎ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻃﻮقدار ﻣﺮﺗﺒﮥ  n>4و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﺳﺎدۀ ﮐﻮﭼﮏ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ و ﻣﺮﺑﻊﻫــﺎی ﻣﺮﺗﺒــﮥ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ،ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻫﻢﻗﻄﺮ ﺑــﻪ ازای  nﻫــﺎی ﻓــﺮد
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮ  ۳و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  nﻫﺎی زوجاﻟﺰوج )ﻣﻀﺮبﻫﺎی  (۴اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی
روشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺳﺎدۀ ﻓﺮد ،زوجاﻟﺰوج و ﭘﺲ از آن ﺑﺮای ﻣﺮﺑﻊﻫــﺎی ﻓــﺮداﻟــﺰوج
اﺑﺪاع ﺷﺪ .اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی دورۀ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﺑﻊﻫــﺎی وﻓﻘــﯽ در ﮐﺸــﻮرﻫﺎی اﺳــﻼﻣﯽ
ﺑﻮد .١از آن ﭘﺲ روشﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ و ﻇﺮﯾﻒ ﺗــﺮ ﺷــﺪﻧﺪ .اﯾــﻦ ﺳـﯿﺮ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ در
ﺟﺪول زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ )اﻋﺪاد  ۱و  ۲ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﻗﺮنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺠﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
 .١ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ "ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ ﺷﻄﺮﻧﺞ در رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ" از ژاک ﺳﺰ ﯾﺎﻧﻮ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) ۱۳۹۵ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،( ۹ص .۷۲-۵۲

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺪام ﻧﯿﻤﮥ ﻗﺮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و  mﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﮥ ﻗﺮن ﺑﻮده اﺳﺖ(.
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ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

n = 4k + 2
*۵ ۲
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n = 4k
*۵ ۱
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n = 2k + 1
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اﻧﻮاع ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ
ﺳﺎده
ﻃﻮقدار
ﻣﺮﮐﺐ
ﻫﻢﻗﻄﺮ

* ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ5m :
** در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ  nﻣﻀﺮب  ۳ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﭘﺲ از آن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در ﺟﺎدوﮔﺮی رواج ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒــﮥ ﻣﺸــﺨﺺ ﺑــﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔــﺎﻫﯽ در ﺧــﻂ اول ﻧــﺎم ﯾــﺎ ﻧﻘــﻞﻗــﻮلﻫــﺎی ﻣــﺬﻫﺒﯽ وارد و
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از روش ﻋﺪدی ﮐﻪ از روشﻫﺎی
ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﺑﺮای ﻧﺸﺎندادن  ۹رﻗﻢ ﯾﮑﺎن،
 ۹ﻋﺪد دﻫﮕﺎن و  ۹ﻋﺪد ﺻﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺮﺑﯽ  ۲۸ﺣﺮف دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﺒﯿﻪ آن ﺑــﻪ
ﮔﺮوه اﻋﺪاد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺣﺮف اﻟﻔﺒﺎ ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد اﺳﺖ و ﺟﻤﻊ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑــﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻊ ﺟﺎدوﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻊ را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،در اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﺎ اﻋﺪاد ،ﮐﻪ در ﯾﮏ ردﯾﻒ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺎدوﯾﯽ آﻧﻬﺎ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ.
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺎدوﯾﯽ در ﺷﺮوع اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳــﯽ ﻧﺪاﺷــﺘﻪ
اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ )ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ وﻓﻖ اﻟﻌﺪد ﯾﻌﻨﯽ "ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﻋﺪاد"( درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻋﺪاد ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻣﺘﺤﺎب ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﺑﻮد .اﻣﺮوزه ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﯾﮏ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺎﻣﻼ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﯿﭻ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از روشﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑــﻪ اروﭘــﺎی ﺳــﺪهﻫــﺎی ﻣﯿــﺎﻧﯽ ﻧﺮﺳــﯿﺪ .در
اروﭘﺎی اﯾﻦ دوره ﺗﻨﻬﺎ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی وﻓﻘــﯽ از اوﻟــﯿﻦ ﻫﻔــﺖ ﻣﺮﺗﺒــﮥ ﻣﻤﮑــﻦ )از  n=۳ﺗــﺎ  (n=۹را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ،ﺑﺎ ﯾﮏ ردﯾﻒ از اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌــﯽ
اول ﭘﺮ ﺷﺪ .ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎرات ﻣﻌﺮوف ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ زﻣﯿﻦ ﻣﺮﮐــﺰی ﺑﺎﺳــﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻄﻨــﺪ )ﻣــﺎه ،ﻋﻄــﺎرد،
زﻫﺮه ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺮﯾﺦ ،ﻣﺸﺘﺮی ،زﺣﻞ( .ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ در اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم و ﺟﺎدو ﻧﺎم اﻣﺮوزۀ آﻧﻬــﺎ
را در اروﭘﺎ )ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺟﺎدوﯾﯽ( ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی اوﻟﯿــﻪ در اروﭘــﺎ از ﭼﻨــﺪ ﻣﺮﺑﻌــﯽ ﮐــﻪ در
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﺳﺪهﻫﺎی  ۱۴و ۱۵ﻣــﯿﻼدی ) ۸و  ۹ﻫﺠــﺮی( ﭘﺪﯾــﺪار ﺷــﺪ ،آﻏــﺎز ،و ﺑــﺎ ﻧــﺎمﻫــﺎی
ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﭼﻮن ﮐﺎردان ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﯿﺸــﺘﺮ روش ﻫﺎ،ﮐــﻪ در ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﻣﺴــﻠﻤﺎن ﻣــﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺳﺪۀ  ۲۰ﻣﯿﻼدی در اروﭘﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اروﭘﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﮐــﻪ در

١٠١

آن اﺑﺰار رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﻮد ،در درﺟﮥ اول ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺗﻌﻤــﯿﻢ ﯾــﺎ اﻣﮑــﺎن ﺳــﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑــﻊ ﻫــﺎ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،اﻣﺎ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺑﺘــﺪاﯾﯽ ﺗــﺮ و ﺗﺨﯿﻠــﯽ ﻗــﻮی ،دﺳــﺘﺎوردﻫــﺎی
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ

١٠٢

ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮی و زﻣﺎن ﻧﮕــﺎرش ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﺘﻔــﺎوت اﺳــﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺘﻮی اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽاﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻨﺸﺄ ﻋﻠﻤﯽ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻫﻢ ﺗﻮﺟــﻪ ﮐــﺮده اﯾــﻢ ﮐــﻪ ﻧﺸــﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺪاوم ﻧﯿﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن راﯾﺞ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در زﯾﺮ آوردهاﯾﻢ:
 -۱رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻖ ﻓﯽ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت ،اﺛﺮ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ّ
ﻣﺤﻤــﺪ ﺑﻮزﺟــﺎﻧﯽ )۳۸۸–۳۲۸ق(
ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪۀ ﯾﮑﯽ از ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﻒ ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اوﻟﯿــﮥ
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﺳﺖ ﻧﺤﻮۀ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اوﻟﯿﮥ ﻣﺮﺑﻊ
ﻫﺎی وﻓﻘﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .او ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺗﻤــﺎم اﺻــﻮﻟﯽ را ﮐــﻪ ﻫﻨﮕــﺎم ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣﺮﺑــﻊ اﻋﻤــﺎل
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﯽ از روشﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده را ﻣﯽآﻣــﻮزد
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،در زﻣﺎن او داﻧﺶ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮد و دﻻﯾﻞ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﺪاﺷــﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع اﺧﯿﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و اﺻﻠﯽﺗــﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧــﯽ اﺑﻮاﻟﻮﻓــﺎ ّ
ﻣﺤﻤــﺪ ﺑﻮزﺟــﺎﻧﯽ ﻣــﻮرد
ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺑــﺎرۀ ﮐــﺎرش ﺑــﻮده اﺳــﺖ .ﭼﻨــﺪ رﺳــﺎﻟﻪ از دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ در ﻣــﻮرد
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺳﺰاوار ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﯾﮑﯽ از آﻧﻬــﺎ رﺳــﺎﻟﮥ ﺷــﻤﺎرۀ  ۳در ﻓﻬﺮﺳــﺖ
ﻣﺎﺳﺖ( .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﻟﻔﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن روشﻫﺎی ﭘﺮﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ
اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ ،اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ّ
ﻣﺤﻤــﺪ ﺑﻮزﺟــﺎﻧﯽ ﻫــﻢ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ روش ﮐﻠﯽ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ .او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ روش ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻃﻮقدار در
ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪای و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ در ﻫﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﮥ  n>4را ﭘﯿــﺪا ﮐﻨــﺪ .او ﺑــﻪ
ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارد اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﺟﺎﯾﮕﺬاری اﻋﺪاد در ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻫﺮ
ﻣﺮﺗﺒﮥ داده ﺷﺪه را ﻣﯽدﻫﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر( .ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﻫــﺎی اﺑﻮاﻟﻮﻓــﺎ ّ
ﻣﺤﻤــﺪ
ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﻫﻨﻤﺎی ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی.
 -۲دوﻣﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎب دوم ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم رﺳــﺎﻟﮥ ﺗﻔﺴــﯿﺮ اﻻرﺛﻤــﺎﻃﯿﻘﯽ )ﺷــﺮح

ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

ﺣﺴﺎب ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس( اﺛﺮ ﻋﻠﯽ اﺑــﻦ اﺣﻤــﺪ اﻧﻄــﺎﮐﯽ ،ﮐــﻪ در ﺳــﺎل ۳۷۶ق درﮔﺬﺷــﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس ،ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در اواﺧﺮ ﻗﺮن اول ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد ﮐﻪ اﺛﺮی در ﻣﻮرد
ﺧﻮاص ردهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ دارد ،ﺑــﺎ ﻧــﺎم ﻣﻘﺪﻣــﻪ ای ﺑــﺮ رﯾﺎﺿــﯿﺎت  .اﯾــﻦ
ﮐﺘــﺎب ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻄــﺎﻟﺒﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﻣــﺮوز آن را "ﻧﻈﺮﯾــﮥ اﻋــﺪاد" ﻣــﯽ ﻧــﺎﻣﯿﻢ .ﮐﺘــﺎب
ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﯾﻊ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻧﯿــﺰ ﻧﻘﺸــﯽ
ﮐﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻢ ﻣﯿﺎن ﯾﻮﻧﺎن و اروﭘﺎی ﺳﺪه ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺟﻬﺎن اﺳــﻼم اﯾﻔــﺎ ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ،
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻮم ﺷﺮح اﻧﻄﺎﮐﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ارﺗﺒﺎط ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس دارد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﺮح آن ﺑﺎﺷـﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی اﻗﻠﯿﺪس و اﺗﺤﺎدﻫﺎی ﺟﺒــﺮی و از ﺳــﻮی دﯾﮕــﺮ
ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺑﺎزیﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ )ﺣﺪس زدن ﻋﺪد ﺗﺼﻮر ﺷﺪه ،ﯾﻌﻨــﯽ ﭘﯿــﺪا ﮐــﺮدن
ﻋﺪد ]در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه[ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ( و ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ﻓﺼﻞ ﮐﻮﺗــﺎﻫﯽ در
ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘــﯽ وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ در آن در ﻣــﻮرد ﺳــﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑــﻊ وﻓﻘــﯽ
ﻃﻮق دار ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺳﭙﺲ روﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ
ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻓﺮد داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻤــﺎم اﻋــﺪاد ﻓــﺮد در
ﯾﮏ ﻟﻮزی ﻣﺤﺎط در ﻣﺮﺑﻊ ﻗــﺮار ﻣــﯽ ﮔﯿﺮﻧــﺪ ،و ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﺑــﻪ ﻣــﺎ ﭼﻨــﺪﯾﻦ ﺳــﺎﺧﺘﺎر زﯾﺒــﺎی
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ را ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﻋﺮﺿﮥ آن ﻣﺨﺼﻮﺻــﺎ در ﺑﺨــﺶ ﺳــﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑــﻊﻫــﺎی
وﻓﻘﯽ ﻃﻮق دار ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ آورده ﻧﺸﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ" :ﺑﺎﯾــﺪ ﭼﻨــﯿﻦ ﻋــﺪدی را در ﺧﺎﻧــﻪ ای
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻋﺪد ﺑﻌﺪی در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮ و ﻋﺪد ﺑﻌﺪی در ﺧﺎﻧــﮥ
ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮ" و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ای از ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠــﺮی ﮐــﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻟﮕﻮ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎرش ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،اﻧﻄﺎﮐﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐــﺎر ﮐﺸــﯿﺪن
از ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ) .ﻣﻨﺒﻊ  ۸را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.
ﺑﺮای ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی روشﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻃﻮقدار ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟــﺪاﮐﺮدن اﻋــﺪاد ﺑــﺮ
ﺣﺴﺐ زوج ﯾﺎ ﻓﺮد ﺑﻮدن ،ﭼﻨﺪﯾﻦ روش ﻋﺮﺿﻪ ﺷــﺪهاﺳــﺖ اﻣــﺎ اﯾــﻦ روشﻫــﺎ ﻓﻘــﻂ ﻣــﻮردی و ﺑـﺮای
ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻌﺪادی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑـﺮای
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺎﻗﺪ ذﮐﺮ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﮥ اﻧﻄﺎﮐﯽ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ ﻏﻨــﯽ و در واﻗــﻊ ﻣﻨﺒــﻊ اﺻــﻠﯽ ﻣﺎﺳــﺖ ﮐــﻪ اﻣﮑــﺎن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی درﺑﺎرۀ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﻘﺶ ﻧﻮﺷﺘﮥ اﻧﻄﺎﮐﯽ در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان

١٠٣

١٠۴

ﻓﺮضﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺮﺑــﻊﻫــﺎی وﻓﻘــﯽ وﺟــﻮد دارد :در اﯾــﻦ ﮐﺘــﺎب ﭼﻨــﺪﯾﻦ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﯿﺪاﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﻄﮥ اوج و ﻧﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎمﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ.
 -۳اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﺑﺼﺮی )۴۳۰–۳۵۴ق( زادﮔﺎه او ﺑﺼﺮه )در ﺟﻨﻮب ﻋــﺮاق
اﻣﺮوزی( ﺑﻮد ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮارد ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴــﻨﺪ .ﯾﮑــﯽ از اﯾــﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻی او در ﺑﺼﺮه اﺷﺎره دارد ﮐﻪ وﻗﺖ ﮐﻤﯽ ﺑــﺮای ﺗﺤﻘﯿــﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌــﮥ او ﺑــﺎﻗﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .او ﺑﺮای آزادی از وﻇﺎﯾﻔﺶ واﻧﻤﻮد ﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷــﺎره ﺷــﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ او ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﯾﺎن رود ﻧﯿﻞ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ دﻋﻮت
ﺷﺪ و ﺑﻪ او اﺣﺘﺮام زﯾﺎدی ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ رود ﻧﯿــﻞ ﻓﻬﻤﯿــﺪ ﮐــﻪ در
وﻋﺪه ﻫﺎﯾﺶ ﺷﺘﺎب زده ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻨﺎﺑﻊ او ﺑﺮای ﮐــﺎﻫﺶ ﺧﺸــﻢ
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺑﺮاز ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺣﺎﻟﯽ و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای او ﺗﻈــﺎﻫﺮ
ﺑﻪ دﯾﻮاﻧﮕﯽ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺼﺎدرۀ اﻣــﻮال و ﺣﺼــﺮ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .در ﺳﺎل ۴۱۱ق ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ و او اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻘﻠﯽ ﺳﺎﻟﻢ دارد .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺛﻘﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از آن ﭘﺲ او
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را از ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﮐــﻪ ﺟــﺎن
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺒﺮد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت اداﻣﻪ دﻫﺪ .او ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺖ اﻣﺎ
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽاش ﻗﺎﻫﺮه ﺑﻮد و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ درﮔﺬﺷﺖ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻈﺮات او در ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺷﺎره در دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪای از ﯾﮏ ﻣﺆﻟﻒ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮥ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آناﺷﺎره ﺷﺪه ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ) ﺷــﻤﺎرۀ  ۸در ﭘــﺎﯾﯿﻦ( ﮐــﻪ ﻧﺸــﺎﻧﮕﺮ
اﺣﺘﺮام ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﺑﻪ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ و ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﺶ اﺳﺖ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺻﻠﯽ ﻧﺎم ﺑﺮدهاﺳﺖ .او دﺳﺖﮐﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ روشﻫﺎی ﻧﻈﺮی اﺛﺒﺎت ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺳﺎدۀ ﻣﺮﺗﺒﮥ زوج و
ﻓﺮد اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روش ﺧﻮدش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
 -۴رﺳﺎﻟﺔ اﻋﺪاد ﻓﯽ وﻓﻖ اﻻﻋﺪاد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ،ﮐﻬﻦﺗــﺮﯾﻦ و ﻣﻌــﺮوفﺗــﺮﯾﻦ
رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺖ آن ﺑﻪ ﻧﯿﻤﮥ اول ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﻣــﯽرﺳــﺪ .ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﺧﺎص ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺳﺎده اﻓﺘﺎدﮔﯽ وﺟﻮد دارد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ آن را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ زﯾﺮا ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و در آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺑــﻪ ﻧــﺎم دﯾﮕـ ﺮان ﻫــﻢ
اﺷﺎرهای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻣﺸﮑﻼت روزﻣﺮۀ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ روی آوردهاﺳﺖ .او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﻣﻦ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه و دﭼﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺒﻮدم ،از ﻃﺮﻓﺪاران داﻧﺶ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ و ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن آن ﻧﺒﻮده ام و ﺣﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرز ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ

ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

آراﻣﺶ روﺣﯽ و ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن ﺣﻮاﺳﻢ از ﻣﺸﮑﻼت ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﮐــﺮدم .وﻟــﯽ
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ را ﺷﺮح دﻫﺪ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﭘﺲ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﻫﻮش ﺧﻮد را ﺻﺮف اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﮐﺮدم و آﯾﻨﺪۀ آن در ﻧﻈﺮم ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪ و ﺷﮕﻔﺘﯽ و
ﻋﻈﻤﺘﺶ را درکﮐﺮدم".
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ او ﺗﻮاﻧﺴﺖ روشﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ را ﮐﺸﻒ ﯾﺎ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ .او اﻧﮕﯿــﺰۀ ﺧــﻮد
را ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ" :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮدش از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ آﻧﮕــﺎه
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺧﺎﻃﺮات از دﺳﺖ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ رﻧﺠﺶ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔــﺮ ﮐﺴــﯽ
دﯾﮕﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ آﻧﮕﺎه او ﻗﺪردان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻌــﺪ از ﻣــﺮﮔﺶ از او ﺑــﻪ ﺧــﻮ ﺑﯽ ﯾــﺎد
ﻣﯽ ﺷﻮد ".ﺑﯽ دﻗﺘﯽ و ﻏﻔﻠﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎﻧﺶ ﺑﻮد و او ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ﺑــﻮد ﺑﺎﻋــﺚ ﺷــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ
ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازد )← اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ( .او در ﺑﺎرۀ ﻣ ﺤﺘــﻮای ﮐــﺎرش ﭼﻨــﯿﻦ ﻣــﯽﻧﻮﯾﺴــﺪ)" :از
ﯾﮏ ﻃﺮف( ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد را ﺳﺎدهﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮسﺗﺮ دﯾــﺪم و ﺑـﺮای ﮐﺴــﯽ
ﮐﻪ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮدم و اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﻮد .از ﻃــﺮف دﯾﮕــﺮ ﭼﯿﺰﻫــﺎﯾﯽ در
رﺳﺎﻟﻪ آوردم ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﻔﮑﺮات و ﻧﻮآوری ﻣﻦ ﺑﻮد ،ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻗﺪردان ﺗﺨﯿﻞ ﺧﻮد ﻫﺴــﺘﻢ ،و اﯾــﻦ
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﻮد".
دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻔﯿﺲ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻃــﻮقدار در ﺳــﻪ
ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺳﺎده ،ﻣﺮﺑﻊﻫــﺎی ﻣﺮﺗﺒــﮥ ﻓــﺮد و زوجاﻟــﺰوج و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ
ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ )ﻣﺮﮐــﺐ( را ﻣﯽآﻣــﻮزد .در ﺑﺨــﺶ دوم ،ﯾــﺎد
ً
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻌﯽ وﻓﻘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ در آن  nﻋﺪد ﺧﺎص در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﺜﻼ در
ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
ﻋﻠﻤﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪی ﺑﺴــﯿﺎر ﻗــﺪﯾﻤﯽ وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ ﻧﺸــﺎن ﻣــﯽ دﻫــﺪ ﮐــﻪ از
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻠﺴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺑﺮﺧــﯽ ﻣــﺘﻦﻫــﺎی
دﯾﻨﯽ ﻧﺎم آن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ذاﺗﯽ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪدﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 -۵رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻓﯽ اﻻرﺷﺎد اﻟﯽ وﻓﻖ اﻻﻋﺪاد – رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻮﺗﺎه ،ﺑﺎز ﻫﻢ از ﻣﺆﻟﻔﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎس اﻣــﺎ
ﻣﺘﺎﺧﺮﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،وﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻫﺎﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ آن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﻤﯽﭘﺮدازد .ﺑﺮای ﭘﺮﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ "روش داﯾﺮهای" )ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻃﻮقدار ﺑــﻪ ﮐــﺎر
ﻣﯽرود( و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺮﺗﺒﻪ )ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻓﺮد ،زوجاﻟﺰوج و ﻓﺮداﻟﺰوج( ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روش ﻋﺮﺿــﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﭘﺮﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ "روش ﮐﻠﯽ" اﺳﺖ )اﺷﺎرهای ﻫﻢ ﺑــﻪ ﻣﺮﺑــﻊ وﻓﻘــﯽ ﺳــﺎده
دارد( .او ﯾﮏ روش ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻓﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روش دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻪ ای ﮐــﻪ او

١٠۵

١٠۶

آن را "زوج" ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﻈﻮرش ﻫﻤﺎن زوجاﻟﺰوج اﺳﺖ .از اﯾــﻦ رو ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه
روش ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊ را ﮐﻪ ﺑﺎ  nﻋﺪد داده ﺷﺪه ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ
در ﺑﺎرۀ ﻧﺤﻮۀ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺳﺎدۀ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻓﺮداﻟﺰوج ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ )ﺷﮑﻞ ۲ی اﯾــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ
١
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎﺳﺖ(.
 - ۶ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﮐﺮ ﺷﺪه درﺑﺎرۀ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی وﻓﻘﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺷﺮق )ﻗﻠﻤــﺮو اﺳــﻼم( اﺳــﺖ.
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﺑﻮاﺳﺤﺎق زرﻗﺎﻟﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ آن در ﻗــﺮن ﭘــﻨﺠﻢ ﻫﺠــﺮی در اﺳــﭙﺎﻧﯿﺎی
ﻣﺴﻠﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده و ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﮐﺘﺸﺎف ﻧﺠﻮﻣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰار ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳــﺖ .ﺑــﻪ
ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﮥ او در ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻄﻠﺒﯽ اﻓﺰود .در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ درﺑﺎرۀ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ ،ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ از ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۳ﺗﺎ ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۹ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﺜــﺎل آﻣــﺪه ﮐــﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﻮل ،ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﯿﺎرۀ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ارﺗﺒﺎط دارﻧــﺪ .ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه ﺑــﻪ ﻋﻘﺎﯾــﺪ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺧــﻮاص
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی وﻓﻘﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،اﯾﻦ ﻣﺘﻦ داﻧﺶ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی وﻓﻘﯽ
دراﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌــﺪادی از اﯾــﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫــﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮﺑﻌﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اروﭘﺎ در ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ دارﻧﺪ  .ﺷﮑﻞ  ۴اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎﺳﺖ.
 -۷رﯾﺎﺿﯿﺪان اﯾﺮاﻧﯽ اﺑﻮﺣــﺎﺗﻢ ﻣﻈﻔــﺮ اﺳــﻔﺰاری ٥١٠ -٤٢٧) ٢ق( ﻣﺘﺨﺼــﺺ ﺟﺒــﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ،
ﻫﻢﻋﺼﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم رﯾﺎﺿﯿﺪان ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺠﻮم و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد* .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از "اﺻﻞ ارﺷﻤﯿﺪس" ﺗﺮازوﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻣﯿﺰان ﻏﺶ" ﺑﺮای ﭘﯽﺑﺮدن ﺑــﻪ ﺗﻘﻠــﺐ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺑــﻮد.
ﺧﺰاﻧﻪدار ﺳﻠﻄﺎن از ﺗﺮس اﯾﻦ ﮐﻪ او ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮازوﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دزدیﻫﺎﯾﺶ را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺷﮑﺴــﺖ.
اﺳﻔﺰاری ﭘﺲ از اﻃﻼع از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ و درﮔﺬﺷﺖ .ﭼﻮن اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﻗﺒﻞ
ً
از ﺳﺎل  ٥١٠ﻗﻤﺮی رخ داده ،اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺳﻔﺰاری رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪاﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهﻫﺎ و رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﺑﻌﺪ از او ،دو ﺗﺎ از روشﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی
وﻓﻘﯽ ﺳﺎده ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ )ﺷﻤﺎرۀ  ٨و  :(٩ﯾﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی زوجاﻟﺰوج اﺳﺖ و ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ دﯾﮕﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻓﺮد اﺳﺖ و اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﺪاد
ﻓﺮد از اﻋﺪاد زوج ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﯾﮏ ﻟﻮزی درون ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .رﺳﺎﻟﮥ اﺳﻔﺰاری ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻇﺮاﻓﺖ روشﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و ﻧﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳــﺖ .ﻇــﺎﻫﺮا روش او ﺑــﺮای
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی زوجاﻟﺰوج ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی ﻓــﺮد ،ﺑــﻪ ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐــﻪ او
 .١ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎرۀ  ۴و  ۵ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺬﮐﻮر در ﭘﺎﻧﻮ ﯾﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ.
 .٢در ﻣﻮرد آﺛﺎر اﺳﻔ ﺰاری در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ "رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ اﺳﻔﺰاری در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧ ﯿﮏ )ﺣﯿﻞ(" از ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻄﻮی ،ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻔﯿﺴﯽ در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۹ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۵ص .۳۴ - ۶

ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

ً
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ زود ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺳﻔﺰاری اﺣﺘﻤﺎﻻ روش ﺳﺎده ﺷﺪهای را از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی
دوﻣﯿﻦ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﮐﺸﻒ ﮐﺮد؛ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ او آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺗﺮ از روﺷﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در رﺳﺎﻟﮥ اﻋﺪاد ﻓﯽ وﻓﻖ اﻻﻋﺪاد آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺷﻤﺎرۀ  .(٤ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ رﺳﺎﻟﮥ اﺳﻔﺰاری
ﺣﺪاﻗﻞ ارزش آﻣﻮزﺷﯽ دارد.
ً
 -٨ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻧﺎﺷﻨﺎس اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ )ﻣﻨﺎﺑﻊ  ٣ ،٢و  (٧ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ٥١٠ﻗﻤﺮی
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺴﺨﮥ ﻣﻮﺟﻮد آن ﻣﻮرخ  ٥٨٧ﻗﻤﺮی اﺳﺖ ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی
ﻧﺴﺒﺖ داد .در ﺑﺨﺶ دوم )ﺑﺨــﺶ اول ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺟﻤــﻊ ﭼﻨــﺪﯾﻦ ﻋــﺪد ﺻــﺤﯿﺢ اﺳــﺖ( ﺑﺨﺸــﯽ از
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ روش
ﻫﺎ را ﮐﻪ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﻣﺮوزه از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻫﻨــﻮز
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ آن ﻧﻈﺮات روﺷﻨﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﯽ اﺳﺎس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﯾﻢ )ﺷﻤﺎرۀ  ٢و  (٣و اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد .در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ" :ﻣﻦ ﻣﺘﻮن ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی وﻓﻘﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪﮔﺎن ﻧﻮﺷــﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺴﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﺑﭙــﺮدازد .ﺑــﻪ ﻃــﻮری ﮐــﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم دﯾﮕﺮان و از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻄﺎﮐﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺟﺎﯾﮕﺬاری اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺧﺎص در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ دﻟﯿﻠﺶ را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن آن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ".ﻣﺎ
از ﻣﺘﻦ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻮﺷﺘﮥ او ﺑﻪ واﻗﻊ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﯿﻠﯽ واﺿﺢ و دﻗﯿﻖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای از اﻧﻄﺎﮐﯽ دارﯾــﻢ ﮐــﻪ ﻧﺸــﺎن دﻫﻨــﺪۀ ﺧﺸــﻢ او از
ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﺶ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ روﺷﯽ از اﺳﻔﺰاری ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی زوجاﻟﺰوج اﺷــﺎره
ً
دارد ﮐﻪ از روش ﻫﺎی اﻧﻄﺎﮐﯽ و اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺑﻮد و ﯾﮏ روش–اﺣﺘﻤﺎﻻ از اﺳﻔﺰاری– ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ
اﻧﻮاع ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی ﻓــﺮد اﻟــﺰوج ﮐــﺎرﺑﺮد دارد .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪۀ ﻣــﺎ ﺑــﺎ اﻟﻬــﺎم از داﻧﺸــﻤﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی ﻓﺮد و زوج زوجاﻟﺰوج ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ در ﯾﮏ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮان ﻗﺒﻼ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ.
 -٩ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺧﺮﻗﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿــﺰ ﺑــﻪ ﺧــﺎﻃﺮ ﻋﻀــﻮﯾﺘﺶ در
ﺣﻠﻘﮥ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮو )ﺷﻬﺮی در ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎری( ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺸﻬﻮر اﺳــﺖ .او
در ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل  ٥٣٤ﻗﻤﺮی درﮔﺬﺷﺖ .ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ ﺣﺎﮐﯽ از اﺻﺎﻟﺖ روش ﻫﺎی رﺳﺎﻟﮥ او در ﻣﻮرد
ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻬﻦ ﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺷﺎﻣﻞ آﻣــﻮزش ﺳــﺎﺧﺖ ﺳــﻪ ﺷــﮑﻞ از ﻣﺮﺗﺒــﻪ ﻫــﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ :ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻃﻮقدار ،ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺳﺎده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺳــﺎﺧﺖ
ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ .در ﺑﻄﻦ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ اوج داﻧﺶ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی وﻓﻘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،رﯾﺎﺿﯿﺪان اﯾﺮاﻧــﯽ در ﻣﯿﺎﻧــﮥ ﺳــﺪۀ ﻫﻔــﺘﻢ ﻫﺠــﺮی
 -١٠ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ

١٠٧

١٠٨

ﺑﻮد .او رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﻮﻓﻖ اﻟﺘﺎم ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻣﻊﺗــﺮ از رﺳــﺎﻟﻪﻫــﺎی ﭘﯿﺸــﯿﻨﯿﺎﻧﺶ ﺑــﻮد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه درﻣﻮرد اﻧﮕﯿﺰه و ﻫﺪفﮐﺎرش در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ
ﺧﻮاص ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮﺗﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن را در ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨــﺪ .اﯾــﻦ
ﮐﺎر ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم دﺷﻮار اﺳــﺖ ،از اﯾــﻦ رو ﺗﻌــﺪادی از دوﺳــﺘﺎﻧﻢ از ﻣــﻦ ﺧﻮاﺳــﺘﻨﺪ ﻣــﺘﻦ ﮐﻮﺗــﺎﻫﯽ
ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ در آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﻤــﮥ اﻋــﺪاد از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬــﺎ ﻧﻮﺷــﺘﻢ ".ﺳــﭙﺲ ﺑــﻪ ﻣــﺎ اﯾــﻦ آ ﮔــﺎﻫﯽ را ﻣــﯽدﻫــﺪ:
"ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺤﻮۀ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ را ﯾﺎد ﻣــﯽﮔﯿﺮﻧــﺪ اﻣــﺎ ﺑــﻪ ﻣﻮﺿــﻮع ﺟــﺎدوﯾﯽ
ﺑﻮدن آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ".زﻧﺠﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ،ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑــﻊ وﻓﻘــﯽ ﻃــﻮقدار در
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺮﺗﺒﻪ را ﺗﻮﺿــﯿﺢ ﻣــﯽدﻫــﺪ .او در ﺑﺨــﺶ دوم روش ﭘــﺮﮐــﺮدن ﻣﺮﺑــﻊ ﻣﺮﺗﺒــﮥ  ٤را آﻣــﻮزش
ﻣﯽدﻫﺪ و ﭼﻬﺎر ﻋﺪد ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺳﻄﺮ اول ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ درواﻗﻊ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴــﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ )ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻃﻠﺴﻢ ﻫــﺎ( در اﯾﻨﺠــﺎ ﺟﺎﯾﮕــﺎه ﻗﺎﺑــﻞ ﺗــﻮﺟﻬﯽ
دارد .ﺣﺪاﻗﻞ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﯽ را ﺑﺴﺎزﯾﻢ .ﻣﺘﻮن ﮐــﺎرﺑﺮدی اﺧﯿــﺮ ﻓﻘــﻂ
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی آﻣﺎده و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -١١ﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑــﺎ ادﺑﯿــﺎت ﻋﺮﺑــﯽ ﺑــﻪ ﺧﺼــﻮص ﻧﻤﺎﯾﺸــﻨﺎﻣﻪ آﺷــﻨﺎﯾﯽ دارد ،ﺗﻌﺠــﺐ
ﻧﺨﻮاﻫﺪﮐﺮد اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻮﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ در ﺷﺮق اﻟﺠﺰﯾــﺮه ﻣﺘﻮﻟــﺪ ﺷــﺪ و ﻫﻤﺎﻧﺠــﺎ
درﮔﺬﺷﺖ )١٢٢٥م٦٢٢ /ق( .ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺘﻮن ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺎدوﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﻫﻤــﺎن
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎم ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﺟﺎدوﯾﯽ )ﺧﺮاﻓﯽ( آن اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ ﺧﻮ ﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻃﻠﺴﻢ ﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻃــﻮل
ﻗﺮنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻃﻠﺴﻢﻫﺎ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺧﺮﯾﺪاران آن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑــﻮﻧﯽ در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در رﺳﺎﻟﻪای ﻃﺮز ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ را ﺑــﺎ ﺳﻠﺴــﻠﮥ اﻋــﺪاد ﻃﺒﯿﻌــﯽ آﻏــﺎزﯾﻦ ﺗﻮﺿــﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ روش دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﻃﻮقدار در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱۲ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻮﺋــﻞ ﻣﺎﺳــﺨﻮﭘﻠﻮس از روم ﺷــﺮﻗﯽ
ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ را در اواﯾﻞ۱۳۰۰ﻣﯿﻼدی ۷۰۰/ﻗﻤﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ً
ﺑﺮروی رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺎﺳﺨﻮﭘﻠﻮس ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺷــﺘﻪ
در ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل از ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬﺎ
دﯾﺪه و ﺳﻌﯽ در ﺑﺎزﺳﺎزی آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ او در ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﯾﺎدآور
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ – ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ – ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ
ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روشﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻫــﺮ

ﻣﺎﺳﺨﻮﭘﻠﻮس روشﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ زوجاﻟﺰوج ﺗﻨﻬــﺎ ﺑـﺮای ﺣﺎﻟــﺖ  n = 2kﺑــﻪ ﮐــﺎر
ً
ﻣﯽﺑﺮد .اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ درﺑﺎرهاش زود ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﻣﻄﺎﻟــﺐ ﮐــﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑــﻮده و ﺳــﺎﺧﺖ
ً
ﻣﺮﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﺻﻼ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴــﺖ" .ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪﮔﺎن اروﭘــﺎﯾﯽ در
اواﺧﺮ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ .در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺳﺨﻮﭘﻠﻮس ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ
ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ او در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﯾﺎ در ﻧﯿﻤــﮥ
اول ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
َ
١
 -۱۳ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺒﺮ َاﻣ ِﻠ ﺴﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻣﺼﺮی رﺳﺎﻟﮥ ﺟﺎﻣﻌﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی وﻓﻘﯽ را ﺗﺎ
ً
ﺳﺎل ۱۶۰۰ﻣﯿﻼدی۱۰۱۰/ﻗﻤﺮی ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻧﻮآوری ﻣﻬﻤﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺻــﻮرت ﻧــﻮع ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﮥ
ﻫﻤﺎن روش ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﮏ روش ﺳﺎده را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻣــﺎ ﺧﻼﺻــﻪ ﻋﺮﺿــﻪ ﻣــﯽﮐﻨـﺪ.
ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻤﻊ
آوری ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺻﻮرتﻫﺎی وﻓﻘﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ً
ﻣﺎﻧﻨﺪ داﯾﺮۀ وﻓﻘﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ"ﺣﻔﺮه دار" ﯾﺎ "ﺑﺎ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ" ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ )ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺮﮐﺰی( ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻓﺮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد .در اﯾﻨﺠﺎ اﻧﮕﯿﺰۀ ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه ﺑـﺮای
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺻﻮرتﻫﺎی ﺧﺎص ﻃﻠﺴﻢ ﻫﺎ و ﻧﻪ ﺑﺨﺶ رﯾﺎﺿﯽ آن ﺑﻮده اﺳﺖ.
" - ۱۴رﺳﺎﻟﮥ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ در ﭘﺮ ﮐﺮدن وﻓﻘﯽ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ" از ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻼﻧﯽ ﮐﺸــﻨﻮی ﻧﺸــﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮن ۱۸ﻣﯿﻼدی ۱۲/ﻫﺠﺮی روشﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪ
)ﭘﺲ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﺴﯿﺎر آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ( .ﮐﺸﻨﻮی در
ﺳﻮدان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و در ﻗﺎﻫﺮه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد ،ﻣــﺪﺗﯽ ﺑــﺮای ﮐﺴــﺐ ﻣﻬــﺎرت در ﺑﻮرﻧــﻮ )ﺷــﻤﺎل ﻧﯿﺠﺮﯾــﮥ
اﻣﺮوزی( زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن دوﺑﺎره ﺑــﻪ ﻗــﺎﻫﺮه ﺑﺎزﮔﺸــﺖ و در ۱۷۴۱ﻣــﯿﻼدی  ۱۱۵۴ /ﻗﻤــﺮی در
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ درﮔﺬﺷﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن َﺟ َﺒﺮﺗﯽ ) ١٨٢٥ – ١٧٥٤م( ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر ،ﺷﺎﯾﺴــﺘﮕﯽ و ﻣﻬــﺎرت او را
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺘﻮده اﺳﺖ.
٢
 -١٥ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﻗﯽ ،ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ از اروﭘﺎ اﻓﺰاﯾﯿﻢ و آن ﻫﻢ ﮐﺘﺎبﺣﺴــﺎب ]اﻋــﺪاد[ ﺻــﺤﯿﺢ از
 .١ﻧﺎم رﺳﺎﻟﻪاش اﻟﻨﺒﺬه اﻟﻮاﻓﯿﻪ ﻓﯽ وﺿﻊ اﻻوﻓﺎق اﻟﻌﺪدﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﯾﺶ در ﻗﺎﻫﺮه و ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ – .م.

2. Arithmetica integra

ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺮﺑﻌﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﯾﮏ روش ﯾﮑﻪ و ﯾﮑﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﻗﺎﺑﻞ اﺳــﺘﻔﺎده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه،
ﻫﺪف اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﺮﺿﮥ آﻧﻬﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺮﺗﺒــﻪﻫــﺎی ﻓﺮداﻟــﺰوج ﮔﻔﺘــﻪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ )ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻬﺎم و اﺑﻬﺎم در ﻣﻌﻨــﯽ ﻋﺒــﺎرت "زوجاﻟــﺰوج" در زﺑــﺎن ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ(
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داﻧﺸﻤﻨﺪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﺎﺋﻞ اﺷﺘﯿﻔﻞ۱۵۶۷– ۱۴۸۷) ١م( اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه روش ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ
ً
وﻓﻘﯽ ﻃﻮقدار را )ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺧﻮد اوﺳﺖ( ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ آن ﻫﺎ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،اﻣﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﺪ ﻣــﺎ را درﺑــﺎرۀ
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻃﻮقدار ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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1. Michael stifel

رﺿﺎ ﮐﯿﺎﻧ ﻣﻮﺣﺪ

١

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻤﺪنﻫﺎی اوﻟﯿﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐــﻪ ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز
ﺗﻤﺪنﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺧﯿﺰ ،ﻓﻠﺰات و ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘــﯽ ،ذﺧــﺎﯾﺮ
ً
ﻏﻼت و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ .اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ :رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی
ﺗﺠﺎری و درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ .رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﺠﺎر و زدوﺧﻮرد ﺑﯿﻦ ﺳﺮداران ﺟﻨﮕﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ ﺑﺮای
از ﻣﯿﺪان ﺑﻪ درﺑﺮدن ﺣﺮﯾﻒ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺣﯿﻠﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻮد ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﭘ ﯿﺎم ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﺘﺤﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در اﺛﺮ ﺗﺼﺎدف اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺣﺮﯾﻒ اﻓﺘﺎد وی از درک ﻣﻌﻨﺎی آن ﻋﺎﺟﺰ ﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﺲ از اﺑﺪاع ﺧﻂ در ﺗﻤﺪنﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺪن ﻣﺼﺮ ،ﯾﻮﻧﺎن ،روم و  ...زاده ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺸﻮر-ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮریﻫﺎی ﺑﺰرگ ،اﯾﻦ ﻓﻦ
ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﻦ ﺿﺮوری ﺑﺮای ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن درآﻣﺪ .رﻣﺰﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ،رﻣﺰﻫﺎی ﺳﺎدهای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﺣﺮف از ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﺑﻪﺗﺪر ﯾﺞ ،اﻣﺎ ،ﺑﺎ آﺷﮑﺎر ﺷــﺪن ﺿــﻌﻒ
رﻣﺰﻫﺎی ﺳﺎده و ﺑﺎ رﺷﺪ روشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ رﻣﺰﻫــﺎی
ﭘ ﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻣﺘﻦ رﻣﺰ ﺷﺪه را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان دﺷﻮارﺗﺮ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﮐﻨﺪ .از
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﯿﻦ رﻣﺰﻧﮕﺎران و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﺎن درﮔﺮﻓــﺖ .رﻣﺰﮔﺸــﺎﯾﺎن ﻫﻤــﻮاره در راه ﯾــﺎﻓﺘﻦ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی رﻣﺰ ﺷﺪه و رﻣﺰﻧﮕﺎران ﻫﻤﻮاره در ﭘــﯽ اﺻــﻼح اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢﻫــﺎی
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﻮدﻧﺪ .رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﺎ اﻣﺮوز اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪن ﻫﺮﭼــﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫــﺎی رﻣﺰﻧﮕــﺎری ،آﺷــﮑﺎر ﺷــﺪ ﮐــﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮریﻫــﺎ ﺑﺎﯾــﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ را ﭘﺮورش ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی رﻣﺰ را در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ
 .١داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﺎر ﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎر ﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان kiani.reza@ut.ac.ir

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

رﯾﺸﻪﻫﺎی رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
و اﺑﺘﮑﺎرات ِﮐﻨﺪی در اﯾﻦ ﺣﻮزه
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ﻃﺒﻘﮥ ﺟﺪﯾﺪی از ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺑﺰار رﯾﺎﺿﯽ ﭘﯿﺎمﻫــﺎی رﻣــﺰ ﺷــﺪه را
ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻮآﻣﻮزان آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻼش اﻣــﺮوزه
در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺿﺪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪﺻــﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐــﺰ و ﺑــﺎ اﺑﺰارﻫــﺎی ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﮥ ﻓﻨــﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﯿﺎمﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن ﻧﻘﺸﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﭘﯿﺶ از ارﺳﺎل ﻫﺮ ﭘﯿﺎم آن را ﺑــﻪ رﻣــﺰ درﻣﯽآورﻧــﺪ .ﮔﯿﺮﻧــﺪۀ ﭘﯿــﺎم ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪۀ ﭘﯿﺎم در اﺧﺘﯿﺎرش ﺑﮕــﺬارد ،اﻗــﺪام ﺑــﻪ رﻣﺰﮔﺸــﺎﯾﯽ ﻣــﺘﻦ ﭘﯿــﺎم ﻣﯽﮐﻨــﺪ.
ﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺎ در ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و ﻃﯿــﻒ وﺳــﯿﻌﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﺎﻫﻮارهای ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ً
اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از دوران اﺳــﻼﻣﯽ ﺑــﺎزﻣﯽﮔﺮدد ،اﻣــﺎ اوﻟــﯿﻦ ﺗــﻼش
روﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای اﺑﺪاع راهﻫــﺎی رﻣﺰﮔﺸــﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳــﻂ رﯾﺎﺿــﯽ داﻧﺎن دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ
)ﺷــﻮارﺗﺲ  ،٢٠٠٩ص .(٢٩٨دﯾﻮﯾــﺪ ﮐــﺎﻫﻦ در ﮐﺘــﺎب ﻣﻌــﺮوﻓﺶ ﺑــﻪ ﻧــﺎم رﻣﺰﮔﺸــﺎﯾﺎن ،١ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ
رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن اﻋﺮاب زاده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻫﻦ ﮐﺘﺎب ﺻﺒﺢ اﻷﻋﺸﯽ ﻓﯽ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﻧﺸﺎء
از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﺼﺮی ﻗﹷﻠﻘﹷﺸﹷﻨﺪی )٨٢١-٧٥٦ق( اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮐﺸﻒ ﯾﮏ رﺳﺎﻟﮥ ﮔﻢﺷﺪه از ﯾﻌﻘﻮب ﺑــﻦ
اﺳﺤﺎق ِﮐﻨﺪی ) ۲۵۶-۱۸۵ق( ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺎر ﯾﺦﻧﮕﺎران ﻋﻠﻢ زﻣﺎن اﺑﺪاع رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ را ﺗﺎ ﺳﺪۀ ﺳــﻮم
ّ
اﻟﻤﻌﻤﯽ را
ﻫﺠﺮی ﻋﻘﺐ ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﻣﺮوزه ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎران ﻋﻠﻢ ﮐﺘﺎب ﮐﻨـﺪی ﺑﺎ ﻧـﺎم رﺳـﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﺳﺘﺨــﺮاج
ﮐﻬﻦﺗﺮ ﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﺸﻒﺷﺪه در ﺣـﻮزۀ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ )ﻗﺎدﺗﯽ  ،١٩٩٢ص .٢(٩٨ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن اﻋﺮاب ،و ﺑﻪو ﯾﮋه رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻨﺪی ،ﺑﭙﺮدازد.
رﻣﺰ ﭼﯿﺴﺖ؟

رﻣﺰ ﭘﯿﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﭘﯿﺎم ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑــﻪ
ً
ﻣﺤﺘﻮای آن ﭘﯽ ﺑﺒﺮد .ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﻋﺎدی ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿــﺎم رﻣــﺰی را رﻣﺰﻧﮕــﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﻨــﺪ .اﯾــﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم رﻣﺰ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓــﺖ
آن ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪن ﻣﺤﺘﻮاﯾﺶ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢﻫﺎی رﯾﺎﺿــﯽ  ،ﮐــﻪ ﻓﺮﺳــﺘﻨﺪۀ رﻣــﺰ در
اﺧﺘﯿﺎرش ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،آن را رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ داﺷــﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﻨﺪ اﺻﻄﻼح ﻣﻌﺮوف در رﻣﺰﻧﮕﺎری را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ.

1. Kahn, David. The Codebreakers: The story of secret writing. New York, Macmillan. 1967.

 .٢ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در ﺑﺨﺶ "رﺳﺎﺋﻞ" ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره از ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺻﻄﻼﺣﺎت رﻣﺰﻧﮕﺎری

ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ آﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻦ رﻣﺰ روشﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟــﻮد دارﻧــﺪ ﮐــﻪ از ﻣﯿــﺎن آنﻫــﺎ دو روش
اﺳﺎﺳﯽﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ
در اﯾﻦ روش ﺣﺮوف ﻣﺘﻦ آﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺣﺮوف دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻧﻤﺎدﻫــﺎی دﯾﮕــﺮ ﺟــﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ.
ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ا ﯾﻦﮔﻮﻧﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری "رﻣﺰ ﻗﯿﺼﺮی" ﻧﺎم دارد .در اﯾﻦ ﻧﻮع رﻣﺰ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ
ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺛﺎﺑﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎ و دوﺑﺎره ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ً
از آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻦ رﻣﺰ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰ " ،"۵ﮐﻠﻤﮥ "ﺣﺎﻣﺪ" را
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ رﻣﺰ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪﺟﺎ ی ﻫﺮ ﺣﺮف اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺣﺮف ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺲ از آن را در ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ" ،ﺣﺎﻣﺪ" ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ "زﺟﺎس" .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﯾﻦ رﻣــﺰ ﮐــﺎر ﺳــﺎدهای اﺳــﺖ
اﻣﺮوزه از اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪۀ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺣﺮوف ﻣﺘﻦ رﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ
در اﯾﻦ روش از ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ ﺣﺮوف و ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن آنﻫﺎ در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺘﻦ آﺷﮑﺎر ﺑﻪ
ً
رﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ رﻣﺰ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪﺻﻮرت واروﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﮐﻠﻤــﮥ
"ﺣﺎﻣﺪ" ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ "دﻣﺎح" .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺘﻦ رﻣــﺰ از
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺮ دو روش ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

رﯾﺸﻪﻫﺎ ی رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و اﺑﺘﮑﺎرات ﮐِﻨﺪی در اﯾﻦ ﺣﻮزه

· »ﻣﺘﻦ آﺷﮑﺎر :ﭘﯿﺎم و اﻃﻼﻋﺎت را در ﺣﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ و ﻗﺒﻞ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑــﻪ ﺣﺎﻟــﺖ رﻣــﺰ ،ﻣــﺘﻦ
ً
آﺷﮑﺎر ﯾﺎ اﺧﺘﺼﺎرا ﭘﯿﺎم ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞﻓﻬﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
· ﻣﺘﻦ رﻣﺰ :ﺑﻪ ﭘﯿﺎم و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ رﻣﺰ ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻃﻼﻋﺎت رﻣﺰ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞﻓﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
· رﻣﺰﮔﺬاری )رﻣﺰ ﮐﺮدن( :ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰ ،ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ رﻣﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
· رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ )ﺑﺎز ﮐﺮدن رﻣﺰ( :ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰ ،ﭘﯿﺎم رﻣﺰ ﺷﺪه را ﺑــﻪ ﭘﯿــﺎم
اﺻﻠﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ رﯾﺎﺿﯽ ،اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻋﮑﺲ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻣﺰ ﮐﺮدن اﺳﺖ.
ً
· ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰ :اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﭘــﺎراﻣﺘﺮ ورودی ﺑــﻪ اﻟﮕــﻮرﯾﺘﻢ رﻣــﺰ داده
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻤﻠﯿﺎت رﻣﺰﮔﺬاری و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن اﻧﺠــﺎم ﻣﯽﮔﯿــﺮد .اﻧــﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ از
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی رﻣﺰ در رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ”) «.رﻣﺰﻧﮕﺎری  -وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ ،داﻧﺸـ ٔ
ـﻨﺎﻣﻪ
آزاد“ (٢٠١٧
اﻧﻮاع رﻣﺰ

١١٣

رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ

١١۴

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻣﺘﻦ رﻣﺰ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪن ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم ﯾﺎ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد ﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺘﻦ رﻣﺰ را ﺑﻪ ﻣﺘﻦ
آﺷﮑﺎر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ رﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ آﺷﮑﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻗﻮی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﹷﺪﻻن )٦٦٦-٥٨٣ق( در رﺳﺎﻟﻪاش ١در زﻣﯿﻨﮥ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ اﯾﻦ
ﻣﻘﺪﻣﺎت را ﭼﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻫﻮش ،ﻓﺮاغ ﺑﺎل ،ﻧﺸﺎط ﺧﺎﻃﺮ ،ﻋﻠﻮم زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ )ﻣﯿﺮﻋﻠﻢ ،ص.(٤
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﮏ رﻣﺰ ،داﻧﺴﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺳــﺆاﻻت زﯾــﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
· ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺎم را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ؟
· از ﭼﻪ زﺑﺎﻧﯽ در ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
· ﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﭘﯿﺎم ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
· آﯾﺎ ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﮔﺸﺖ؟
داﻧﺴﺘﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮﻋﯽ درﺑﺎرۀ ﭘﯿﺎم رﻣﺰ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ را ﺳــﺎدهﺗﺮ ﮐﻨــﺪ .اﯾــﻦ
٢
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻢﻫﺎی ﺧﺎص ،اﺳﻢ ﻣﮑﺎنﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ ،وﺿﻌﯿﺖ آب و ﻫﻮا و  ...ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻋﻤﻞ ،اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ داﻧﺴﺘﻦ زﺑﺎن ﻣﺘﻦ آﺷﮑﺎر و ﮔﺎم دوم اﺣﺎﻃــﻪ ﺑــﻪ ﺳــﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﻧﺤﻮی و زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ آن زﺑﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ زﺑﺎن ﻣــﺘﻦ آﺷــﮑﺎر و داﻧﺴــﺘﻦ اﻃﻼﻋــﺎت ﮐــﺎﻓﯽ از آن
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﻦ رﻣﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از رﻣــﺰ ﺣﻤﻠــﻪ ﺑــﻪ
دﯾﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی آن اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آﺷﮑﺎر ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺑــﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺲ از ﺣﺮف  Qدر ﮐﻠﻤﺎت ﯾﮏ ﺣﺮف  Uﻣﯽآﯾﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﮔﺮ در ﯾﮏ
ﻣﺘﻦ رﻣﺰﺷﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎدل ﺣﺮف  Qرا ﺑــﻪ دﺳــﺖ ﺑﯿــﺎورد ﺑــﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ
ﻣﻌﺎدل ﺣﺮف  Uرا ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،در ﻫﻤﺎن ﻣﺘﻦ اﮔــﺮ رﻣﺰﮔﺸــﺎ ﺑﺘﻮاﻧــﺪ ﻣﻌــﺎدل ﺣــﺮف  Uرا ﺑﯿﺎﺑــﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺮف ﻗﺒﻞ از  Uﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  Qﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوزه ،ﻫﻢ رﻣﺰﻧﮕﺎری و ﻫﻢ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻗﻮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ر ﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮ ﯾﺴﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.

 .١در آﺧﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
 .٢ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻘﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮﻋﯽ در رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽﻫﺎی زﯾﺮ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ:

http://wars-and-history.mihanblog.com/post/42
http://wars-and-history.mihanblog.com/post/43

ﻋﻠﻞ رﺷﺪ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم
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ﺟﺪول - ۱ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﺮوف اﺑﺠﺪ

ﭘﯿﺎم آﺷﮑﺎر
ﻣﻌﺎدل ُﺟ َﻤﻞ
ﺗﺠﺰﯾﻪ
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن
ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن

م
۴۰
 =۱۰+۳۰ﻟﯽ
 =۸۰ف
 =۱۲۰ﻗﮏ

ح
۸
 =۲+۶ﺑﻮ
 =۱۶ﯾﻮ
 =۲۴ﮐﺪ

م
۴۰
 =۱۰+۳۰ﻟﯽ
 =۸۰ف
 =۱۲۰ﻗﮏ

ﺟﺪول  - ۲ﻧﻤﻮﻧﻪا ی از رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺣﺮوف اﺑﺠﺪ

رﯾﺸﻪﻫﺎ ی رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و اﺑﺘﮑﺎرات ﮐِﻨﺪی در اﯾﻦ ﺣﻮزه

ﺑﺎ رﺷﺪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﯿــﺰ در اﯾــﻦ اﻣﭙﺮاﺗــﻮری آﺷــﮑﺎر ﺷــﺪ.
اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﺪاد از ﺣﺮوف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﺟﺪول .(۱اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ را ﺣﺴﺎب ُﺟ َﻤﻞ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺮای رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﮐــﺎر
ً
رود .در ﺣﺴﺎب ُﺟ َﻤﻞ ﻫﺮ ﺣﺮف اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣــﺜﻼ ﮐﻠﻤــﮥ
َ َ
ﻣﺤﻤﺪ در ﺣﺴﺎب ُﺟ َﻤﻞ )اﺑﺠﺪ( ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺪد .۹۴ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻞ رﯾﺎﺿﯽ ﺳﺎده ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ
را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم رﻣﺰ ﮐﺮد )ﻗﺎدﺗﯽ  ،۱۹۹۲ص.(۱۱۹

د
۴
 =۱+۳اج
 =۸ح
 =۱۲ﯾﺐ

ﻫﻢ اﻣﻮﯾﺎن )۱۳۲-۴۱ق( و ﻫﻢ ﻋﺒﺎﺳــﯿﺎن )٦٥٦-١٣٢ق( از رﻣﺰﻧﮕــﺎری و رﻣﺰﮔﺸــﺎﯾﯽ اﺳــﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣـﺎ در دوران ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن اﯾﻦ ﻓـﻨﻮن رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨــﺪهای داﺷــﺖ .ﻋﺼـــﺮ اﺑﺘﺪاﯾـــﯽ ﻋﺒﺎﺳﯿـــﺎن را
ﻣﯽ ﺗﻮان دوران اﻧﻘﻼب در ﺣﻮزۀ رﻣﺰﻧﮕﺎری و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .ﻋﻠﻞ رﺷﺪ ﻓﻨﻮن رﻣﺰﻧﮕــﺎری
در زﻣﺎن ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ،و ﭘﺲ از آن ،را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﻗﺮآن
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻗﺮار دادن ﻗﺮآن از ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺘﺒﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
ً
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮑﺒﺎره ﻧﺒﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺳﺪه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ اﻋﺮاب ﺑﻪ ﺿﺒﻂ و رﺑﻂ اﺧﺒــﺎر و ﺣــﻮادث
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ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﮑ ﺘﻮب ﻋﺎدت ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل  ،ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﺮب ﯾﮏ ﻧﻘﻄﮥ ﻋﺰﯾﻤﺖ
ً
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻠﻮم زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﻮﯾﺪ ،ﺻــﺮف ،ﻧﺤــﻮ ،ﺑــﺪﯾﻊ و ﻣﻌــﺎﻧﯽ اﺻــﻼ ﺑــﻪ ﺧــﺎﻃﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت
ً
ﻗﺮآنﺷﻨﺎﺳﯽ اﺑﺪاع ﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﻮم ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﮐﺎر رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدن
ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم رﻣﺰ از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎر ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻮرهﻫﺎی ﻗﺮآن دارای ﺣﺮوف رﻣﺰی ،در اﺑﺘﺪاﯾﺸﺎن ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﻣﻌﻨــﺎی
ً
ﺣﻘﯿﻘﯽ آنﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ذﻫﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺻﻄﻼﺣﺎ اﯾﻦ ﺣﺮوف
ّ
را "ﺣﺮوف ُﻣﻘﹷﻄـﻌﻪ" ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮآنﺷﻨﺎﺳﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌــﻪ
ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ از اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﺮار را در ﺳﻮرۀ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت
ادﻋﺎﯾﺸﺎن ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻤﺮدن ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف ﻫﺮ ﺳﻮره ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺟــﺎﻣﻌﯽ درﺑــﺎرۀ
ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف ﻫﺮ ﺳﻮره و آﯾﻪ از ﻗﺮآن ،ﺗﻌﺪاد آﯾﺎت ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻮﺗــﺎهﺗﺮ ﯾﻦ آﯾﻪ/ﺳــﻮرۀ
ﻗﺮآن و  ...ﮔﺮد آﻣﺪ .ﺑﺮ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻠﻢ آﻣﺎر اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﻣﯿﺎن اﻋــﺮاب
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ
اﺑﺘﺪای دوران ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﻋﺮاب ﻣﺼﺎدف ﺷﺪ .اﻋﺮاب ،ﮐﻪ ﺗﺎ دو ﺳﺪۀ ﭘﯿﺶ
ﺣﺘﯽ رﺳﻢاﻟﺨﻂ واﺣﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑــﻪ ﺻــﻮرﺗﯽ ﮔﺴــﺘﺮده ﺑــﻪ ﮐﺘﺎﺑــﺖ روی آوردﻧــﺪ .رﺷــﺪ ﻣــﺪارس و
ﻣﮑﺘﺒﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﺑﻪﺻﻮرت روﺷﻤﻨﺪ
روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﺷﮑﻞﻫﺎی اوﻟﯿﮥ ﻋﻠﻮم ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ در دوران اﻣﻮﯾﺎن ﭘﯿــﺪا ﺷــﺪ و در دورۀ ﻋﺒﺎﺳــﯿﺎن ﺑــﻪ
ً
ﺗﮑﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪ .دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪﯾﻊ ،ﻗﺎﻓﯿﻪ و  ...ﻧﯿﺰ در زﻣــﺎن ﻋﺒﺎﺳــﯿﺎن ﮐــﺎﻣﻼ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ دوران ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺧﻠﯿــﻞ ﺑــﻦ اﺣﻤــﺪ ﻓــﹷﺮاﻫﯿﺪی )-١٠٠
١٧٠ق( اوﻟﯿﻦ ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﻌﯿﻦ را ﻧﻮﺷﺖ )ﻗﺎدﺗﯽ  ،١٩٩٢ص.(١٠٤
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺤﻮی و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺷﺘﻘﺎق
ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺮﺑﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻦﻫﺎی رﻣﺰﺷﺪه ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻﮔــﺎه در
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ دو ﺣﺮف "س" و "ث" در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﮔــﺮ در ﻣــﺘﻦ رﻣﺰﺷــﺪه ای ﺣــﺮف "س"
ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐــﻪ ﺣــﺮف ﺑﻌــﺪی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺣــﺮف "ث" ﺑﺎﺷــﺪ .داﻧﺴــﺘﻦ اﯾﻦﮔﻮﻧــﻪ
اﻃﻼﻋﺎت زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،زﻣﺎن رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﺷﺪ دﯾﻮان ﺳﺎﻻری اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺮب
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺗﻮﺳﻂ اﻋﺮاب در ﺗﻮﺳﻌﮥ رﻣﺰﻧﮕﺎری و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻘﺸــﯽ اﺳﺎﺳــﯽ داﺷــﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺎ رﺷﺪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻃﺒﻘﮥ ﺟﺪﯾﺪی از ﮐــﺎرﮔﺰاران ،ﮐــﻪ ﮐﺎﺗــﺐ ﻧﺎﻣﯿــﺪه
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،رﻣﺰ ﮐﺮدن ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻋﻤﺪه
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درآﻣﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪو ﯾﮋه در اﻣﭙ ﺮاﺗﻮری ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺣ ﯿــﺎﺗﯽ ﺗﺮ ﺑــﻮد .ﻋﺒﺎﺳــﯿﺎن ﻫــﻢ ﺑــﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫــﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺧﻮد ﻣﻌﺎرﺿﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻢ از درون دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﯾﻦ
ﺗﻬﺪﯾﺪ داﺧﻠﯽ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﻮ ﯾﺎن در اﻧﺪﻟﺲ و ﻓﺎﻃﻤﯿﻮن در ﻣﺼﺮ ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺑﺮای اﻧﺘﻘــﺎل ﺗﺠﺮﺑــﮥ ﺧــﻮد دﺳــﺖ ﺑــﻪ ﻧﮕــﺎرش ﮐﺘﺎبﻫــﺎ ﯾﯽ ﺑﺰﻧﻨــﺪ و در ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﯾﺸــﺎن
ﻓﺼﻞ ﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ رﻣﺰﻧﮕﺎری و رﻣﺰﺷﮑﻨ ﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳــﻨﺖ ﺗﻮﺳــﻂ ﮐﺎﺗﺒــﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﺼﺮ ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻠﻘﺸﻨﺪی ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ .او داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ ۱۴
ﺟﻠﺪی از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓ ﺮاﺑﮕﯿﺮﻧــﺪ ﻧﻮﺷــﺖ ﮐــﻪ ﻗﺴــﻤﺘﯽ از آن ﺑــﻪ ﻣﺒﺤــﺚ رﻣﺰﮔﺸــﺎﯾﯽ
اﺧﺘﺼﺎص دارد.
ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در ﺳﺪۀ دوم ﻫﺠﺮی در ﻣﯿﺎن اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺲ از
روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ-اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ
آﺛﺎر ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻤــﯽ ﯾــﺎ ﻓﻠﺴــﻔﯽ را ﮐــﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨــﺪ از زﺑﺎنﻫــﺎی
ً
ﭘﻬﻠﻮی ،ﻫﻨﺪیُ ،ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺮی و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺰرگ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﺎ
ً
ﻣﯿﺎﻧﮥ ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻃﯽ آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻢ و
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻋﺮاب ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣــﺮده ﺑــﻮد )ﻣﺎﻧﻨــﺪ
ﻫﯿﺮوﮔﻠﯿﻒﻫﺎی ﻣﺼﺮی( ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن رﻣﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد )ﻣﺎﻧﻨــﺪ اﻏﻠــﺐ ﻧﻮﺷــﺘﻪﻫﺎی ﮐﯿﻤﯿــﺎﮔﺮی( و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻋﺮب ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای آنﻫﺎ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻼش ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﺮب ﺑــﻪ روشﻫــﺎی روﺷــﻤﻨﺪ
رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ )ﺷﻮارﺗﺲ  ،٢٠٠٩ص .(٢٩٩اﺣﻤﺪ ﺑﻦ وﺣﺸﯿﻪ )د ۳۱۷ق( ﮐﺘــﺎﺑﯽ ﺑــﻪ ﻧــﺎم
ﺷﻮق اﻟﻤﺴﺘﻬﺎم ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ رﻣﻮز اﻻﻗﻼم ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۹۳ﺣﺮف اﻟﻔﺒﺎ از زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل ۱۸۰۶م ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و در ﺳﺎل ۱۸۱۰م ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ در
رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻫﯿﺮوﮔﻠﯿﻒﻫﺎی ﻣﺼﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺟﯽ .اف .ﺷﺎﻣﭙﻮﻟﯿﻮن )۱۸۳۲-۱۷۹۰م( ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
)ﻗﺎدﺗﯽ  ،١٩٩٢ص.(٩٩
ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻏﺬ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺮاب ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻏﺬ را از ﭼ ﯿﻨﯽﻫﺎ ﻓﺮاﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ واردﮐــﺮدن آن
داﺷﺘﻨﺪ .ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮﻣﯽ آن ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺘﺎب ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﻃﺒﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد .ﻫﻤــﯿﻦ اﻣــﺮ
ﺳﺒﺐ ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻠﻢ و ﺳﻮادآﻣﻮزی در دوران ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺷﺪ و ﺳﻮادآﻣﻮزی ﻫﻢ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﻣﺰﻧﮕﺎری

١١٧

١١٨

و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ ﺗــﺄﺛﯿ ﺮ ﮐﺎﻏﺬﺳــﺎزی ﺗﻨﻬــﺎ ﺑــﻪ ﻫﻤــﯿﻦ اﻣــﺮ ﻣﺤــﺪود
ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺶ از ارزان ﺷﺪن ﮐﺎﻏﺬ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﺪۀ ﭘ ﯿﺎم ﻫــﺎی ﻣﺨﻔـــﯽ ﺗﻮﺳـــﻂ ﻗﺎﺻــﺪان و ﺑﻪ ﺻــﻮرت
ﺷﻔﺎﻫـﯽ ﻣﻨـﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺎم ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﭼﻮن ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﭘﯿﺎم ،ﺗﺤﺮﯾﻒ آن و  ...را در
ﭘﯽ داﺷﺖ .اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎم ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد  ،دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده و ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﭘﯿﺎم ﺑﺮﺳﺪ .ﻓﺮﺳﺘﻨﺪۀ ﭘﯿﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏﺬ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم واﺣﺪ را ﺑ ﺮای ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ اﺟﺎزه ﻣ ﯽ داد ﺗﺎ ﭘﯿﺎمﻫﺎی رﻣﺰ
را ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﮔﻢ ﺷﺪن ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻓﺘﺎدن ﭘﯿﺎم ﮐﻤﺘــﺮ
ﺷﻮد .ﺑﺎ رﻣﺰ ﮐﺮدن ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿــﺎﻣﺶ را از دﺳــﺘﺮس اﻓــﺮاد
ﻏﺮﯾﺒﻪ دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺘﻦ رﻣﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﭘﯿﺎم ﭘﯽ ﺑﺒﺮد .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ رﻣﺰ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ
راه ﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﻌﻞ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺟﺎﻋﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎﻏﺬ،
ﻣﻬﺮ ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎ ی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ درﺑﺎر را ﺟﻌﻞ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﮐﺮدن ﭘﯿﺎم رﻣﺰﻧﮕــﺎری ﺷــﺪه ﺑــﺪون
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺰ ﯾﺖ ﻫﺎ ﺧﻄﺮ دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﯿﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ و اﮔﺮ دﺷﻤﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ
ﻣﻔﻬــﻮم آن ﭘــﯽ ﺑﺒــﺮد .اﺳــﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏــﺬ ﺳــﺒﺐ ﻣﯽ ﺷــﺪ ﺗــﺎ رﻣﺰﮔﺸــﺎﯾﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ ﻣﺮاﺣــﻞ ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﭘ ﯿﺎمﻫﺎی رﻣﺰ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﻻزم را روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﯾﮏ رﻣﺰ را
ً
ﺑﺎ رﻣﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﺑﺮﺳــﻨﺪ )ﺷــﻮارﺗﺲ ،٢٠١٤
ص .(١٣٩–١٣٦ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ّ
ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺎمﻫﺎی رﻣﺰﺷﺪه ،ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن و رﻗﺒﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ
را ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣــﻮزۀ ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺟﻠــﺐ
ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ درﺑﺎر اﻓﺮادی ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﭘﯿﺎمﻫﺎی رﻣﺰ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ از
ﻣﻘﺎﺻﺪ دﺷﻤﻨﺎن آ ﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺣﺴﺎب و اﺑﺪاع ﺟﺒﺮ
اﻋﺮاب ﺣﺴﺎب را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ داﺧﻞ ﮐﺮدن ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴــﯽ ﻫﻨــﺪی در آن اﻧﻘﻼﺑــﯽ در
روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺻﻔﺮ در روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و روﻣﯽﻫــﺎ ﺳــﺒﺐ
ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه از آنﻫﺎ ﺳﻠﺐ ﺷــﻮد و ﯾﮑــﯽ از دﻻﯾﻠــﯽ ﮐــﻪ رﻣﺰﮔﺸــﺎﯾﯽ
ﺑﻪﺻﻮرت روﺷﻤﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ،در اﯾﻦ دو ﺗﻤﺪن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﮑﺮد ﻫﻤﯿﻦ اﺷﮑﺎل

ﮐﻨﺪی و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ

ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﮐﻨﺪی را ﺑﺎ ﻟﻘﺐ "ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻋﺮب" ﻣﯽﺷﻨﺎﺳــﻨﺪ .او ﻣﺘــﺮﺟﻢ ،ﻣﺤﻘــﻖ ،ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه و
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪی ﭘﺮﮐﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ در ﺗﺮﺟﻤﮥ آﺛﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑــﻪ ﻋﺮﺑــﯽ دﺳــﺖ داﺷــﺖ و ﻫــﻢ ﺳــﻌﯽ ﻣﯽﮐــﺮد
داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻋﻠﻮم ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﮐﻨﺪ و وﺳﻌﺖ ﺑﺒﺨﺸﺪ .در ﺣﺪود  ۲۹۰ﮐﺘﺎب و رﺳﺎﻟﻪ ﺑــﻪ
ﮐﻨﺪی ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺳﺎل ۱۹۸۰م ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻟﮥ ﺟﺪﯾــﺪ در ﺣــﻮزۀ رﻣﺰﻧﮕــﺎری و رﻣﺰﮔﺸــﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﮥ ﺳــﻠﯿﻤﺎﻧﯿﮥ
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ را ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﭘﺲ از
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﯾﺎﺗﯽ ،ﯾﺤﯿﯽ ﻣﯿﺮﻋﻠﻢ و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺎن ﻃﯿﺎن در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺳﻪ ﺟﻠﺪی
و ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻌﻤﯿﺔ واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻌﻤﯽ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ١در ﺳﺎل ۱۹۸۷م ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﺛﺮ ﻣﮑﺘﻮب ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ از رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻨﺪی درﺑﺎرۀ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،٢اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻨﺪی را
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣــﻨﻈﻢ و روﺷــﻤﻨﺪ ﻣﻮﺟــﻮد درﺑــﺎرۀ ﻓﻨــﻮن و روشﻫــﺎی رﻣﺰﻧﮕــﺎری داﻧﺴــﺖ
)ﺷﻮارﺗﺲ  ،٢٠٠٩ص.(٢٩٧
اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﮐﻨﺪی ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘ ﯿﺎمﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ،ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی روﺷﻤﻨﺪ آنﻫﺎ اﺳــﺖ .او در
رﺳﺎﻟﻪاش  ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﻧﻮاع رﻣﺰﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐــﺮد .ﮐﻨــﺪی ﻣﺘــﻮن
رﻣﺰ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه رﻣﺰﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺷﻌﺮﻫﺎی رﻣﺰﺷﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .وی ﻧﻤﻮداری از اﻧﻮاع روشﻫــﺎی
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ (١و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻣﺰ ﮐﺮدن ﭘ ﯿﺎمﻫﺎی آﺷﮑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ
داد )ﻗﺎدﺗﯽ  ،١٩٩٢ص١٠٦؛ ﻣﺮﯾﺎﺗﯽ و دﯾﮕﺮان  ،١٩٨٧ﺟﻠﺪ  ،١ص.(٢٢٥

 .١داﻧﺶ رﻣﺰﻧﮕﺎری و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﺰد اﻋﺮاب
ّ
اﻟﻤﻌﻤﯽ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 .٢اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻓﺮاﻫﯿﺪی ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب
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ﺑﻮد .رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺗﻮان ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ روﻣﯽﻫﺎ ﺑﻮد .اﻣﺎ
روشﻫﺎی ﺳﺎدهﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت رﯾﺎﺿﯽ ،ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴــﯽ ﻫﻨــﺪی و دﺳــﺘﮕﺎه ارزش
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در دو ﺣﻮزۀ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎر و ﺟﺒﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﺮ
دو از اﺑﺰارﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﯾﺎﺿﯽ را ﺳﺎدهﺗﺮ و
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮد و دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺟﺒﺮی اﺟﺎزه ﻣـﯽ داد ﺗــﺎ ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻣﺴــﺌﻠﻪ ،ﻣﺠﻬــﻮﻻت را
ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻣﺎر اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﺗﺎ روشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﺮار"
ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

١١٩

ﺷﮑﻞ - ١اﻧﻮاع رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﻪ ﻗﺎدﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب ﮐﻨﺪی اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻗﺎدﺗﯽ  ،١٩٩٢ص.(١٠٩

١٢٠

ﮔﺎم دوم ﮐﻨﺪی ،ﭘﺲ از ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻧﻮاع روشﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ،ﻋﺮﺿﮥ راهﻫﺎی رﻣﺰﮔﺸــﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﻫــﺮ
روش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ .او ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭘﻨﺞ روش اﺻﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 -۱ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺗﮑﺮار ﺣﺮوف
 -۲ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ
 -۳اﺣﺘﻤﺎﻻت
 -۴ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺮوف ﺻﺎﻣﺖ و ﺻﺪادار
 -٥اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺮوض و ﻗﺎﻓﯿﻪ )ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ اﺷﻌﺎر(
روش ﮐﻨﺪی ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﺮ دو ﭘﺎﯾﮥ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
)ﺷﻮارﺗﺲ ،٢٠٠٩ص .(٣٠٠ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐــﻪ ﺑﺘــﻮان از روی ﺑﺴــﺎﻣﺪ
ﺗﮑﺮار ﯾﮏ ﺣﺮف در ﻣﺘﻮن ﯾﮏ زﺑﺎن ،ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم را از روی ﯾﮏ ﻣﺘﻦ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﮐﺸﻒ ﮐﺮد .ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻠﯿﻞ اﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻓﺮاﻫﯿﺪی دﯾﺪه ﺷﺪ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی
ﻣﻤﮑﻦ از ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ اﺳﺖ.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺗﮑﺮار ﺣﺮوف
ﮐﻨــﺪی را ﻣﯽ ﺗــﻮان اﺑــﺪاع ﮐﻨﻨــﺪۀ روش رﻣﺰﮔﺸــﺎﯾﯽ ﺑــﺮ ﻣﺒﻨــﺎی ﺗﺤﻠﯿــﻞ آﻣــﺎری داﻧﺴــﺖ )ﻗــﺎدﺗﯽ
، ١٩٩٢ص .(١٠٧ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺗﮑﺮار ﺣﺮوف ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی رﻣﺰﺷﺪۀ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻓﺮض اﺳـﺎﺳﯽ ﮐـﻨﺪی در رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺘﻦﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘـﺎﯾﻪ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ زﺑــﺎن ﻣــﺘﻦ
ً
آﺷﮑﺎر را ﻣﯽداﻧﯿﻢ .ﮐﻨﺪی اﯾﻦ روش را ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻌﻤﯿﻢ داده اﺳﺖ:
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»ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﺘﻦ رﻣﺰﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن زﺑﺎن در ﯾﮏ ﺟﻠﺪ )ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ(
ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ و ﺗﻤﺎم ﺣﺮوف داﺧﻞ آن را ﺑﺸﻤﺎرﯾﻢ .ﭘﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه را در اﺑﺘﺪا]ی ﻓﻬﺮﺳﺖ[
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و ﺣﺮف ﺑﻌﺪی را در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم و ﺑﻌﺪی را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روش اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ
ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺮوف را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ آن را دارﯾﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
روش ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺣﺮوف آن را اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ اوﻟﯿﻦ ﺣﺮف در ﻓﻬﺮﺳﺖ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺣﺮف در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و دوﻣﯿﻦ ﺣﺮف را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دوﻣﯿﻦ ﺣﺮف در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺒﻞ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺣﺮف را
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺣﺮف در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺒﻞ .ﻫﻤﯿﻦ روش را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤــﺎم
ﺣﺮوف ﻣﺘﻦ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﻒ آن را دارﯾﻢ ،ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ« )ﻣﺮﯾــﺎﺗﯽ و دﯾﮕــﺮان ،١٩٨٧
ﺟﻠﺪ  ،١ص.(٢١٦
روش او ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺗﮑﺮار ﺣﺮوف را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺻﻮرت اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد:
· ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ رﻣﺰ آن را ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿــﺪ و ﺣــﺮوف آن را،
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﺷﻤﺎرش و در ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
· ﺣﺮوف ﻣﺘﻦ رﻣﺰ ﺷﺪه را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﺷﻤﺎرش ﮐﻨﯿﺪ و آنﻫــﺎ را ﺑﻪﺻــﻮرت
ﻧﺰوﻟﯽ در ﺳﺘﻮن دوم ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
· در ﻣﺘﻦ رﻣﺰﺷﺪه ﺑﻪﺟﺎی ﻫﺮ ﺣﺮف از ﺣﺮوف ﺳﺘﻮن دوم ﻣﻌﺎدل آن را از ﺳﺘﻮن
اول ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻦ آﺷﮑﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ.
ﮐﻨﺪی ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻫﻔﺖ ﺻﻔﺤﻪای ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺮف "اﻟــﻒ" ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺴﺎﻣﺪ را در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ً
» ...ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺣﺮوف در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣـﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺣــﺮف اﻟــﻒ در ﻣﯿــﺎن
ﺣﺮوف زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را دارد؛ ﺳﭙﺲ ﺣﺮف ﻻم ،ﺳــﭙﺲ ﺣــﺮف ﻣــﯿﻢ ،ﺳــﭙﺲ ﺣﺮفﻫــﺎ،
ﺳﭙﺲ ﺣﺮف واو ،ﺳﭙﺲ ﺣﺮف ﯾﺎ ،ﺳﭙﺲ ﺣﺮف ﻧﻮن ،ﺳﭙﺲ ﺣﺮف را ،ﺳﭙﺲ ﺣﺮف ﻋﯿﻦ ،ﺳﭙﺲ ﺣﺮف
ﻓﺎ ،ﺳﭙﺲ ﺣﺮف ﺗﺎ ،ﺳﭙﺲ ﺣﺮف ﺑﺎ ،ﺳﭙﺲ ﺣﺮف ﮐﺎف ،ﺳﭙﺲ ﺣﺮف دال ،ﺳﭙﺲ ﺣﺮف ﺳﯿﻦ ،ﺳــﭙﺲ
ﺣﺮف ﻗﺎف ،ﺳﭙﺲ ﺣﺮف ﺣﺎ ،ﺳﭙﺲ ﺣﺮف ﺟﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ ﺣﺮف ذال ،ﺳﭙﺲ ﺣﺮف ﺻﺎد ،ﺳﭙﺲ ﺣــﺮف
ﺷﯿﻦ ،ﺳﭙﺲ ﺣﺮف ﺿﺎد ،ﺳﭙﺲ ﺣﺮف ﺧﺎ ،ﺳﭙﺲ ﺣﺮف زا ،ﺳﭙﺲ ﺣﺮف ﻃــﺎ ،ﺳــﭙﺲ ﺣــﺮف ﻏــﯿﻦ و
ﺳﭙﺲ ﺣﺮف ﻇﺎ« )ﻣﺮﯾﺎﺗﯽ و دﯾﮕﺮان  ،١٩٨٧ﺟﻠﺪ ،١ص .(٢٣٥
ﮐﻨﺪی ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﺣﺮف در ﻣﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را در ﺟﺪوﻟﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺣﺮوف
را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪی ،و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ ،ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺪول ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﯽرﺳﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
آﻣﺎری ،ﺣﺮوف "اﻟﻒ"" ،ﻻم" و "ﻣﯿﻢ" در ﺻﺪر ﺟﺪول ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺣﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﺮار را از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری دارﻧﺪ ۳۰۰ .ﺳــﺎل ﺑﻌــﺪ از ﮐﻨــﺪی ،اﺑــﻦ

١٢١

١٢٢

ً
َ
ُدﻧﹷـﯿﻨﯿﺮ )۶۲۷-۵۸۳ق( و اﺑﻦ ﻋ ﺪﻻن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎری او را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ً
ﺑﺎ او رﺳﯿﺪﻧﺪ .اﺧﯿﺮا اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﺎدﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ  ۳۲۴٬۹۸۳ﮐﻠﻤﻪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐــﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺪی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻗﺎدﺗﯽ  ،١٩٩٢ص(١١٢
)ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﭘﯿﻮﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ(.
ً
ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﮐﻨﺪی اﮔﺮ در ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم رﻣﺰ ﺷﺪه ﻣﺜﻼ ﺣﺮف ﮐﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴــﺎﻣﺪ را داﺷــﺖ در
ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎف ﺣﺮف اﻟﻒ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ در ﭘﯿﺎم رﻣﺰ ﺣﺮف ﺟــﯿﻢ دارای ﺟﺎﯾﮕــﺎه
دوم ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺣﺮف ﻻم را ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را در ﻣﺘﻦ رﻣﺰﺷﺪه اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻧﺘﻬﺎی ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﯿﺎم رﻣﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﯿﺎم آﺷﮑﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﻨﺪی ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻮتﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮوف را در ﻫﻤﮥ زﺑﺎنﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن در
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺼﻮتﻫﺎی ﺑﺎ ﺻﺪای ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ در زﺑــﺎن ﻋﺮﺑــﯽ ﺣــﺮف ﻻم ﺗﮑـﺮار ﺑﯿﺸــﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واو و ﯾﺎء ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﺮﯾﺎﺗﯽ و دﯾﮕﺮان  ،١٩٨٧ﺟﻠــﺪ ،١ص .(٢٣٧واﺿــﺢ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در
زﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻟﻔﺒﺎی آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﺮوف ﺻﺪادار دارای ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
آﻣﺎری ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ
ﮐﻨﺪی ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه راه ﺣﻞ اﺑﺘﮑﺎری دﯾﮕﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻋﻠــﻢ
ﺗﺠﻮﯾﺪ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺠﻮﯾﺪ در ﻣﯿﺎن اﻋﺮاب ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ آنﻫــﺎ ﺑــﺮ اﺳــﺎس
ﻣﺨﺮجﻫﺎی ﺣﺮوف ﻗﻮاﻋﺪی ﺑﺮای در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ در ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻮدن ﻣﺨﺮج دو ﺣﺮف اﻣﮑﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آنﻫﺎ در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫــﺪ و دور ﺑــﻮدن ﻣﺨــﺮج
آنﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺸﺎن در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫــﺪ .داﻧﺴــﺘﻦ اﯾﻨﮑــﻪ در ﮐﻠﻤــﺎت ﻋﺮﺑــﯽ ﭼــﻪ
ﺣﺮوﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان رﻣﺰ ﻣﺘﻦﻫﺎی
ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ را ﺷﮑﺴﺖ .ﮐﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﻮﯾﺪ ،ﻗﻮاﻋﺪی ﺑﺮای ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮوف ﯾﺎﻓﺖ و آن را
در رﺳﺎﻟﻪاش ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از ﮐﻨﺪی ﮐﺴﯽ از زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﺮب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ورود ﻧﮑﺮده ﺑــﻮد
)ﻣﯿﺮﻋﻠﻢ ،ص.(١٠
از دﯾﺪ ﮐﻨﺪی  ۱۶ﺣﺮف از ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺻﻠﯽ و ﺑﻘﯿﮥ آنﻫﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ )ﯾﺎ زاﺋﺪ( ﻫﺴﺘﻨﺪ:
» ﭘﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺣﺮوف اﺻﻠﯽ آنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﻌﻀــﯽ از آنﻫــﺎ در ﮐﻨــﺎر
دﯾﮕﺮ ﺣﺮوف ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از آنﻫﺎ و ﭼﻪ ﭘﺲ از آنﻫﺎ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻓﻘﻂ ﻗﺒﻞ از دﯾﮕﺮ ﺣــﺮوف و ﺑﻌﻀــﯽ
ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮ ﺣﺮوف .و اﻣﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻐﯿﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﮔــﺎه اﺻــﻠﯽ و ﮔــﺎه زاﺋــﺪ ﺑﻪ ﺣﺴــﺎب
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ روﺷﯽ در ﮐﻨﺎر ﺣﺮفﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧــﺪ« )ﻣﺮﯾــﺎﺗﯽ و دﯾﮕــﺮان  ،١٩٨٧ﺟﻠــﺪ،١
ص.(٢٣٨

ﺣﺮوف اﺻﻠﯽ ث ج ح خ د ذ ر ز ش ص ض ط ظ ع غ ق
و ی
ﺣﺮوف ﻣﺘﻐﯿﺮ أ ب ت س ف ک ل م ن ه
ﺟﺪول - ۳ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺣﺮوف ﺑﻪ اﺻﻠﯽ و ﻣﺘﻐﯿﺮ از دﯾﺪ ﮐﻨﺪی )ﻣﺮﯾﺎﺗﯽ و دﯾﮕﺮان ،١٩٨٧ﺟﻠﺪ ،١ص.(٢٤٠

ﮐﻨﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻌﻀــﯽ از ﺣــﺮوف اﺻــﻠﯽ در ﮐﻨــﺎر ﻫــﻢ ﻧﻤﯽﻧﺸــﯿﻨﻨﺪ وﻟــﯽ
ﺣـﺮوف ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﺣﺮوف اﺻﻠﯽ ﺟﺎی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ اﺣﺘﻤﺎل دارد در ﮐﻨﺎر
ﭼﻪ ﺣﺮف دﯾﮕﺮی ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ روش او در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺘﻦ ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎمﻫــﺎی ﮐﻮﺗــﺎه
اﺳﺖ .او ﺟﺪاوﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در آن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻨﺎر ﭼﻪ ﺣﺮفﻫﺎی دﯾﮕــﺮی از
ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﮐﻨﺎر ﭼﻪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد )ﻣﺮﯾــﺎﺗﯽ و دﯾﮕــﺮان
 ،١٩٨٧ﺟﻠﺪ ،١ص .(٢٥٢-٢٤١ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺮف "ﺛﺎء" ﺑﺎ "ﺷــﯿﻦ" در ﻋﺮﺑــﯽ ﻏﯿــﺮ ﻣﻤﮑــﻦ
اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺣﺮف "ﺛﺎء" اول ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﭼﻪ ﺣﺮف "ﺷﯿﻦ" .ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در رﻣــﺰی
ﺣﺮف "ﺷﯿﻦ" ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺮف ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮف "ﺛﺎء" ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ از آن ،ﮐﻨﺪی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﺣﺮوف دﯾﮕﺮ )اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ(
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد )ﻣﺮﯾﺎﺗﯽ و دﯾﮕﺮان  ،١٩٨٧ﺟﻠﺪ ١ص .(٢٥٤-٢٥٢او ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻣﮑﺎن ﻧﺸﺴﺘﻦ دو
ﺣﺮف در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ،اﻣﮑﺎن ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿــﻞ اﯾــﻦ اﻃﻼﻋــﺎت ﺑﻪﺻــﻮرت ﯾــﮏ ﺟــﺪول و اﺳــﺘﻔﺎده از ﻏﺮﺑــﺎل اراﺗﻮﺳــﺘﻦ ﻣﯽﺗــﻮان ﺑــﻪ
رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ،ﮐﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﺗﮑﺮار ﺣﺮوف ﺑـﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽﺷــﺎن ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻧﯿﺴــﺖ،
دﺳﺖ زد .اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﺣﺮف در ﻣﺘﻦ رﻣﺰ ﺷﺪه ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻗﺒــﻞ و
ﯾﺎ ﺑﻌﺪش ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮف در ﺑﻘﯿﮥ ﻣﺘﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روش ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﯾــﮏ
ﺣﺮف اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای آن ﺣﺪس زده ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤــﺎم ﺣــﺮوف ﻣﻮﺟــﻮد در ﭘﯿــﺎم رﻣﺰﺷــﺪه
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺣﺮف ﭘﯿﺎم ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺮف ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎی ﻣﺤﺘﻤﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ:
» ...و اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف ﻣﺘﻦ رﻣﺰ ﺷﺪه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺣﺮوف ]رﻣﺰﺷــﺪه[ ﺑﺎﯾــﺪ از روش
دوم )ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ روش آن اﺳﺖ ﮐﻪ در زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻣﺰ ﺑــﻪ آن ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ
ﺣﺮوﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺗﻌﺪادی ]ﺗﺮﮐﯿﺐ[ دو ﺣﺮﻓﯽ در آن ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﺷــﺪ
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ در آن زﺑﺎن اﯾﻦ دو ﺣﺮف در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﮔﺮ آن دو ﺣﺮف در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗـﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ را در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی از ﻣﺘﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد و دﯾﺪ ﮐﻪ در ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ آن ﭼﻪ ﺣﺮﻓــﯽ

رﯾﺸﻪﻫﺎ ی رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و اﺑﺘﮑﺎرات ﮐِﻨﺪی در اﯾﻦ ﺣﻮزه

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺣﺮف "ﻧﻮن"" ،ﻃﺎء" و "ﻗﺎف" در ﮐﻠﻤﮥ "ﻧﻄﻖ" ﺣﺮوف اﺻﻠﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺣــﺎل ،اﺿــﺎﻓﻪ
ﺷﺪن ﻣﺼﻮت "اﻟﻒ" ) ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺮف زاﺋﺪ( ﺑﻪ ﺳﻪ ﺣﺮف اﺻﻠﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﻤﮥ ﺟﺪﯾﺪ "ﻧﺎﻃﻖ"
را ﺑﺴﺎزد .در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺮوف ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮای ﺻﺮف ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ در زﻣﺎن ،ﻋﺪد ،ﺟﻨﺲ )ﻣــﺬﮐﺮ/ﻣﺆﻧﺚ(،
ﺗﺸﺒﯿﻪ و  ....ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .ﮐﻨﺪی ﺣﺮوف اﺻﻠﯽ و ﻣﺘﻐﯿﺮ را در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

١٢٣

١٢۴

آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ روش ﺑﺎﻻ اﻣﮑﺎن آﻣﺪن آنﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ را ﺳﻨﺠﯿﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ آن ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮف اول ﻣﯽ آﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﮔﺮ آنﻫﺎ از ﺣﺮوﻓﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺣﺮف اول ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﺣﺮوﻓﯽ ﮐﻪ در ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ ﺣﺮف دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﮔﺮ آن ﺣﺮف از ﺣﺮوﻓــﯽ ﺑــﻮد ﮐــﻪ در ﮐﻨــﺎر آن
]ﺣﺮف[ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ از ﺣﺮوف ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﺒﻮد از ﺣﺮوف ﻣﺸﮑﻮک ﻧﯿﺴﺖ ) «...ﻣﺮﯾــﺎﺗﯽ و
دﯾﮕﺮان  ،١٩٨٧ﺟﻠﺪ ،١ص.(٢١٧-٢١٦
ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از زﺑﺎن ﻣﺘﻦ رﻣﺰ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﻣﻔﯿــﺪ
ً
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻃﻮل ﮐﻠﻤﺎت اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺳﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﺣﺮﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ اﻓﻌــﺎل
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﺮد ،و ﻧﻪ ﻣﺰﯾﺪ ،ﭼﻬﺎر ﺣﺮﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﻠﻤﮥ ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘــﻨﺞ
ﺣﺮﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ از ﺣﺮوف "ﻻم"" ،ﻧﻮن" و "را" ﻧﺒﺎﺷﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔــﯽ ﺑﺎﯾــﺪ اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ درﺑــﺎرۀ ﺗﮑـﺮار ﺣــﺮوف در ﯾــﮏ ﮐﻠﻤــﮥ ﻣﻔــﺮد
ً
ﺟﻤﻊآوری ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ در ﻋﺮﺑﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﺑﺎر در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رود و
ً
در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿـﺴﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ ﺣﺮف ﺑﯽ ﺻـﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دو ﺣﺮف ﺻـــﺪادار ﻗـﺮار ﺑﮕﯿــﺮد ﺑﻪﺻــﻮرت
دوﺗﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﺮدآوری اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ در ﯾــﮏ ﭘﯿــﺎم
ﮐﻮﺗﺎه را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺲ از ﮐﻨﺪی

ﭘﺲ از ﮐﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺎ آنﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ در رﻣﺰﻧﮕﺎری ﯾﺎ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ اﺑﺘﮑﺎراﺗﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻫﻤﮕــﯽ آنﻫــﺎ را ﻣﯽﺗــﻮان دﻧﺒﺎﻟــﻪروی
روش ﮐﻨﺪی داﻧﺴﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ راه ﮐﻨﺪی را در ﺣﻮزۀ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ اداﻣــﻪ دادﻧــﺪ
ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:
ﯾﺎﻗﻮت ﺣﻤﻮی )۶۲۶-۵۷۴ق( در ﻣﻌﺠﻢ اﻻدﺑﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﮐﯿﺴﺎن )ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠﺮی(
را از ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻢ ﻋﺮوض و ﻣﻌﻤﺎ ﯾﺎد ﮐــﺮده اﺳــﺖ )ﻣﯿــﺮﻋﻠﻢ ،ص .(٣او در ﻫﻤــﺎن ﮐﺘــﺎب از ﺧﻄﯿــﺐ
ﺑﻐﺪادی )۴۶۳-۳۹۲ق( ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ داود ﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺗﹷﻨﻮﺧﯽ )۳۱۶-۲۲۸ق( در ﻧﺤﻮ
اﺳﺘﺎد ﺑﻮده و در ﻋﺮوض و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻣﯿﺮﻋﻠﻢ ،ص .(٣ﯾﺎﻗﻮت از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ
ﺑﺼﯿﺮ ﻣﻮﺻﻠﯽ )ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی( ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ و ﻋﺮوض ﻧــﺎم ﺑــﺮده اﺳــﺖ )ﻣﯿــﺮﻋﻠﻢ،
اﻟﻤﻌﻤﯿــﺎت اﺳــﻌﺪ ﺑــﻦ ﻣﻬــﺬب ﺑــﻦ ّ
ّ
ﻣﻤــﺎﺗﯽ
ص .(٣در ﻣﻌﺠﻢ اﻻدﺑﺎ از ﮐﺘﺎب ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﯽ
)۶۰۶-۵۴۴ق( درﺑﺎرۀ رﻣﺰﻧﮕﺎری و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﯿﺮﻋﻠﻢ ،ص.(٤
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ )د ۳۲۲ق( رﺳﺎﻟﻪای در رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﺼــﺤﯿﺢ

اﺑﻦ ﻋﺪﻻن ،در اداﻣﮥ راه ﮐﻨﺪی ،ﺑﻪ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺗﮑﺮار ﺣﺮوف ﻣﯽﭘﺮدازد .وی ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﺑﺴﺎﻣﺪﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﮥ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﮐﺜﯿﺮ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻗﻠﯿﻞ )ﻣﺮﯾﺎﺗﯽ و دﯾﮕﺮان ،١٩٨٧
ﺟﻠﺪ ،١ص .(٢٧٤ﭘﺲ از آن ،اﺑﻦ ﻋﺪﻻن ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﻠﻤﺎت دو ﺣﺮﻓﯽ ﻣﯽرود ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ زﯾﺎد ﺑﻪ
ّ
ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻋﻤـﺪۀ اﯾﻦ ﮐﻠﻤـﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از :ﻻ ،ﻣﻦ ،أن ،ﻓﯽ ،ﻟــﻢ و  ....و در اﻧﺘـــﻬﺎ
ﮐﻠﻤـﺎت ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ را ذﮐـﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :إﻟﯽ ،ﻋﻠﯽ ،أﻧﺎ ،أﻣﺎ ،ﻣﺘﯽ و ) ...ﻣﺮﯾﺎﺗﯽ و دﯾﮕﺮان  ، ١٩٨٧ﺟﻠﺪ،١

رﯾﺸﻪﻫﺎ ی رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و اﺑﺘﮑﺎرات ﮐِﻨﺪی در اﯾﻦ ﺣﻮزه

ً
ﺷﺪۀ آن در ﺟﻠﺪ دوم ﮐﺘﺎب ﻣﺮﯾﺎﺗﯽ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﯿﺮﻋﻠﻢ ،ص .(٣اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑــﻪ
ً
روشﻫﺎی رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ اﺷﻌﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن درﺑﺎرۀ اوزان و ﻋﺮوض و ﻗﺎﻓﯿﻪ اﺳﺖ.
اﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ وﻫﺐ ﮐﺎﺗﺐ )ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی( ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻧﺎم اﻟﺒﺮﻫــﺎن ﻓــﯽ وﺟــﻮه
اﻟﺒﯿﺎن در ﺑﺎب رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ دارد .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ۱۹۳۰م ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷــﺪه اﺳــﺖ )ﻣﺮﯾــﺎﺗﯽ و
دﯾﮕﺮان  ،١٩٩٦ﺟﻠﺪ ،٢ص (٨٥و در ﺟﻠﺪ دوم ﮐﺘﺎب ﻣﺮﯾﺎﺗﯽ ﻣــﺘﻦ ﺗﺼــﺤﯿﺢ ﺷــﺪۀ آن آﻣــﺪه اﺳــﺖ
)ﻣﯿﺮﻋﻠﻢ ،ص.(٣
اﺑﻦ وﻫﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ راه ﮐﻨﺪی را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠﯽ درﺑﺎرۀ ﻋﻠﻢ ﺗﺠﻮﯾــﺪ در زﺑــﺎن
ﻋﺮﺑﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﺮوف زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و
ً
اﺻﻮﻻ در اﯾﻦ زﺑﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﯾﮏ ﺣﺮف ﺑﺎ ﺣﺮوف دﯾﮕــﺮ ﻫﻤﺴــﺎﯾﻪ
ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﺸﻮد .وی ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ اﺷﻌﺎر ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از رﺳﺎﻟﻪاش را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ ﻋﺮوض و ﻗﺎﻓﯿــﻪ در
اﺷﻌﺎر ﻋﺮﺑﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ )ﻣﺮﯾﺎﺗﯽ و دﯾﮕﺮان  ، ۱۹۹۶ﺟﻠﺪ ،۲ص.(۱۱۹-۱۱۴
َ
ﺳﯿﻮﻃﯽ )۹۱۱-۸۴۹ق( در ﺑﻐﯿﺔ اﻟﻮﻋﺎة ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﻨﺘﹷﻤﺮی )زﻧﺪه
در۵۵۳ق( در ﻋﺮوض و ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻤﺎ ﺧﺒﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻣﯿﺮﻋﻠﻢ ،ص.(٤
ﻋﺪﻻن ﻧﺤﻮی ﺷﺎﻋﺮی ﻋﺮب زﺑﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣــﺪ و در ﻣﺼــﺮ ﺗــﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐــﺮد.
اﺑﻦ
ِ
ً
ّ
اﺧ ﯿﺮا ﮐﺘﺎﺑﯽ از وی ﺑﺎ ﻧﺎم اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻟﻠﻤﻠﮏ اﻻﺷﺮف ﻓﯽ ﺣﻞ اﻟﺘﺮاﺟﻢ ﭘﯿﺪا ﺷــﺪه اﺳــﺖ .او در ﮐﺘــﺎﺑﺶ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ رﻣﺰﻧﮕﺎری و  ۲۰روش ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
را ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺪﻻن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد:
· اﺑﺪاع "ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰ ﻣﺘﻐﯿﺮ" ﺑﺮای رﻣﺰ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺳﺎده ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر.
· ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻃﻮل ﮐﻠﻤﺎت ،ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺑﺘﺪای ﮐﻠﻤﻪ در ﻣﺘﻦ رﻣﺰ ،ﮐﻠﻤــﺎت ﻣﻨﺎﺳــﺐ اﺣﺘﻤــﺎﻟﯽ و ﺣــﺮوف
ﺗﮑﺮاری.
· ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻃﻮل ﭘﯿﺎم رﻣﺰ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻦ ﻋﺪﻻن ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎم ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،را
ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ دارای  ۹۰ﺣﺮف ﻣﯽداﻧﺪ.
· ﻋﺮﺿﮥ روﺷﯽ دﻗﯿﻖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻤﻨﺪ ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺟﻮابﻫﺎی ﻣﺤﺘﻤﻞ ،اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮاب و در ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻮاب ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه )ﻗﺎدﺗﯽ  ،١٩٩٢ص.(١١٣

١٢۵

١٢۶

ص .(٢٧٥-٢٧٦ﭘﺲ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺑﻦ ﻋﺪﻻن ﮔﺎﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﮐﻨﺪی ﺑﺮﻣﯽدارد و ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺗﮑﺮار ﺣﺮوف ﺑﻪ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺗﮑﺮار ﮐﻠﻤﺎت ﻧﯿـﺰ ﻣﯽﭘﺮدازد.
اﺑﻦ ﻋﺪﻻن ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ "اﻟﻒ و ﻻم" )ﺣﺮف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺮﺑﯽ( در اﺑﺘﺪای ﮐﻠﻤــﺎت ﻋﺮﺑــﯽ
زﯾﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ اﯾﻦ دو ﺣﺮف ﺑــﻪﻋﻨﻮان اوﻟــﯿﻦ ﮔــﺎم
رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﺮ دو ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و در اﺑﺘﺪای ﮐﻠﻤــﺎت
ً
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد در ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺗﮑﺮار ﺑﺸﻮﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ "اﻟﻒ وﻻم" ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺮﯾﺎﺗﯽ و دﯾﮕﺮان ،١٩٨٧
ﺟﻠﺪ ،١ص .(٢٨٢در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ،اﺑﻦ ﻋﺪﻻن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ "اﻟﻒ و ﻻم" ﺑﺮ ﺳﺮ آنﻫــﺎ
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و در ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑﯽ زﯾﺎد ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﻟﺬی ،اﻟﺘﯽ ،اﻟﻤﺮ ،اﻟﺒﺮ ،اﻟﺮب ،اﻟﺤﺐ
و ....ﺣﺪس زدن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﭘﺲ از "اﻟﻒ و ﻻم" آﻣﺪهاﻧﺪ ﮔﺎم ﺑﻌﺪی رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺘﻦ
اﺳﺖ )ﻣﺮﯾﺎﺗﯽ و دﯾﮕﺮان  ،١٩٨٧ﺟﻠﺪ ،١ص .(٢٨٣در ﮔﺎم ﺳﻮم ،اﺑﻦ ﻋﺪﻻن ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺣﺮوﻓﯽ ﻣﯽرود
ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻣﺪن آنﻫﺎ ﻗﺒﻞ از "اﻟﻒ و ﻻم" زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮوف ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از" :واو"" ،ﺑﺎء"" ،ﮐــﺎف" و
"ﻓﺎء" .اﺑﻦ ﻋﺪﻻن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺎﻣﺪ را ﺣﺮف "واو" و ﺑﻌﺪ از آن "ﺑﺎء" دارﻧﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از
"اﻟﻒ و ﻻم" ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺣﺮوف ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از ﺣﺮوف
ﻣﺤﺘﻤﻞ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان آن ﺣﺮف را ﺣﺪس زد.
اﺑﻦ ﻋﺪﻻن ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪی درﺑﺎرۀ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﺣﺮوف ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﻠﻤﺎت ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ
ً
ﺗﮑﺮار در ﮐﺠﺎی ﮐﻠﻤﻪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎر ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﺗﮑــﺮار ﺣــﺮوف "ذال" و "ﺑــﺎء" در
َ َ
ﮐﻠﻤﮥ "ﻣﹹﺬﺑﺬب" .او ﺑﺎ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ روشﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ اﺑﻦ ُدﻧﯿﻨﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻤﺘﺮﺟﻤــﺔ ﻋــﻦ
ﺣﻞ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ در ﺑﺎب رﻣﺰﻧﮕﺎری و رﻣﺰﮔﺸــﺎﯾﯽ دارد .اﯾــﻦ ﮐﺘــﺎب از ﻣﺠﻤﻮﻋــﮥ رﺳــﺎﻟﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﮥ
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﯾﺎﺗﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .روش اﺑﺘﮑﺎری او ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾــﮏ رﻣــﺰ
ﻧﺎﮔﺸﻮدﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺣﺮوف را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺎب ُﺟ َﻤ ﻞ ﺑــﻪ اﻋــﺪاد ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﻣــﯽ ﮐﻨـــﺪ.
ﺳـﭙﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ اﻋـﻤﺎل رﯾﺎﺿﯽ اﯾﻦ اﻋـﺪاد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ رﻣﺰ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
)ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺪول .(۲اﺑﻦ دﻧﯿﻨﯿﺮ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺮوف ﺑــﻪ اﻋــﺪاد ﺑـﺮای رﻣﺰﻧﮕــﺎری
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ:
» و اﻣﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺮای رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﻪ روﺷــﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒــﯽ ﺑــﺪﯾﻦ ﺻــﻮرت اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺣــﺮف را ﺑــﻪ ﻋــﺪد
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ و ﺳﭙﺲ آن را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ،ﭘﺲ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آن را از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ رﻣﺰ
را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ) «...ﻣﺮﯾﺎﺗﯽ و دﯾﮕﺮان  ،١٩٨٧ﺟﻠﺪ ،١ص.(٧٤
او ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺤﮥ ﺷﻄﺮﻧﺞ ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻨﯽ را رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﺮد .اﺑــﻦ دﻧﯿﻨﯿـــﺮ ﺻﻔﺤـــﮥ ﺷﻄـــﺮﻧﺞ را دو ﺑﺨــﺶ
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ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ﺣـــﺮوف اﻟﻔـــﺒﺎ را در دو ﻃـــﺮف آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴــﺪ .اﮔــﺮ دو ﻧﻔــﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨــﺪ ﭘﯿــﺎﻣﯽ را
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪا ی ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮان ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ و ﺣﺮوف آن
را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دادن دو ﻣﻬﺮۀ ﭘﯿﺎدهﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﮥ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑــﻪ ﺑــﺎزی،
ﮐﻠﻤﺎت ﭘﯿﺎم را ﺣﺮف ﺑﻪ ﺣﺮف ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ:
»ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻪ دوﺳﺘﺖ ﭼﯿﺰی را ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از او از آن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﺸﻮد ،ﺻــﻔﺤﮥ
ﺷﻄﺮﻧﺞ و دو ﭘﯿﺎدۀ ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﯿﺎه ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻦ .ﺳﭙﺲ در ﭼﺸﻢ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐــﻪ ﺷــﻄﺮﻧﺞ ﺑــﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ ]ﭘﯿﺎده[ را در ﺧﺎﻧﻪای ﻗﺮار ﺑﺪه ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺣﺮف ﺟﻤﻠﻪ ات اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ در ﺧﺎﻧــﻪای ﮐــﻪ
ﺣﺮف دوم ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ در ﺧﺎﻧﮥ ﺑﻌﺪی  ...و آﻧﮕﺎه دوﺳﺘﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روش ﻋﻤــﻞ ﮐﻨــﺪ «...
)ﻣﺮﯾﺎﺗﯽ و دﯾﮕﺮان  ، ١٩٩٦ﺟﻠﺪ ،٢ص.(٢٥٨

١٢٧

ﺷﮑﻞ  - ۲ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﮥ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰار رﻣﺰﻧﮕﺎری )ﻣﺮﯾﺎﺗﯽ و دﯾﮕﺮان
 ،١٩٩٦ﺟﻠﺪ ،٢ص.(٢٥٩

اﯾﻦ روشﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﻌﺪﺗﺮ در ﮐﺘﺎب اﺑﻦ ُدرﯾﻬﻢ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻗــﺎدﺗﯽ ،١٩٩٢
ص  .(١١٥اﺑﻦ دﻧﯿﻨﯿﺮ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ وﻫﺐ ﮐﺎﺗﺐ ،ﺑﺮای آﻣﻮزش رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ اﺷﻌﺎر ،ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠﯽ درﺑﺎرۀ
ﻋﺮوض و ﻗﺎﻓﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از رﺳﺎﻟﻪاش را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ُدرﯾﻬﻢ )۷۶۲-۷۱۲ق( ﺗﺎﺟﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠــﺎرت ﺑــﻪ ﮐﺴــﺐ
ﻋﻠﻢ ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او ﺣﺪود  ۸۰رﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻮﺿــﻮعﻫﺎی ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن اﺳــﺖ .ﮐﺘــﺎب
ُ
ﻣﻌﺮوف او در ﺣﻮزۀ رﻣﺰﻧﮕﺎری و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﮑﻨﻮز ﻓﯽ اﯾﻀﺎح اﻟﻤﺮﻣﻮز ﻧﺎم دارد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ
ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﺋﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ .او در ﮐﺘﺎﺑﺶ  ۱۵اﻟﻔﺒﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ،از ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻨﺪی ،را ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺑﻦ ُدرﯾﻬﻢ ﻫﺸﺖ روش رﻣﺰﻧﮕﺎری را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت و
ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

·ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ) ٢٤روش و  ٣١ﻣﺜﺎل(.
·ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ) ١١روش و  ٢٤ﻣﺜﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺪﻻن اﺑﺪاع ﮐﺮد(.
·اﺿﺎﻓﻪ و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺣﺮوف.
·ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷ ﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻦ دﻧﯿﻨﯿﺮ.
·رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﺣﺴﺎب .اﺑﻦ ُد رﯾﻬﻢ روش رﻣﺰﻧﮕﺎری اﺑﻦ دﻧﯿﻨﯿﺮ را ﺗﻌﻤﯿﻢ داده و ﻫﺸﺖ روش و
ﻫﺸﺖ ﻣﺜﺎل دراﯾﻦﺑﺎره آورده اﺳﺖ.
· ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺣﺮف در ﮐﻠﻤﻪ )ﭼﻬﺎر روش( .در اﯾﻦ روش ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﺣﺮوف ﭘﯿﺎم رﻣﺰ از ﻫﻢ ﺟﺪاﺷﺪه و
در ﻣﯿﺎن ﮐﻠﻤﺎت ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺎدی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺜﺎل ﺳــﺎدۀ اﯾــﻦ روش ﭘﻨﻬــﺎن ﮐــﺮدن ﮐﻠﻤــﮥ
"ﻋﻠﯽ" در ﺟﻤﻠﮥ "ﻋﺮﻓﺖ اﻷﻣﺮ ﯾﺴﯿﺮا" ﯾﺎ "ﺿﯿﻊ ﻣﺎل أﺑﯽ" اﺳﺖ.
· ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻧﺎم ﺧﺎص )ﺣﯿﻮان ،ﭘﺮﻧﺪه ،ﺷﻬﺮ  (...ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰ.
· اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ )ﻗﺎدﺗﯽ  ،١٩٩٢ص.(١١٨-١١٥
اﺑﻦ ُدرﯾﻬﻢ ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﻧﻮاع رﻣﺰﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮۀ رﻣﺰﮔﺸــﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘــﺮدازد .او ﺑــﻪﻋﻨﻮان

١٢٨

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺤﺚ ،اﺑﺘﺪا اﻧﻮاع ﮐﻠﻤﺎت در ﻋﺮﺑﯽ را ،از ﺣﯿﺚ ﻃﻮل ،ﺷﺮح ﻣﯽدﻫــﺪ و ﭘــﺲ از آن ،ﺑــﻪ روش
ﮐﻨﺪی ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮوف در ﮐﻠﻤــﺎت ﻋﺮﺑــﯽ ﻣﯽﭘــﺮدازد )ﻣﺮﯾــﺎﺗﯽ و دﯾﮕــﺮان
 ، ١٩٨٧ﺟﻠﺪ ،١ص.(٣٤٩-٣٤١
اﺑﻦ ُد رﯾﻬﻢ در ﮔــﺎم ﺑﻌــﺪی دو روش اﺻــﻠﯽ ﮐﻨــﺪی ،ﺗﺤﻠﯿــﻞ آﻣــﺎری و ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒــﯽ ،را ﺑــﺮای
رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد:
» ...اﮔﺮ دﯾﺪی ﮐﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ﺣﺮوف ]در ﭘﯿﺎم رﻣﺰ[ ﺑﻪ ﮐﺎررﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﮔﻤﺎن ﮐﻦ ﮐﻪ آن
]ﺣﺮف[ اﻟﻒ اﺳﺖ] .ﺣﺮﻓﯽ[ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺎﻣﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻻم اﺳــﺖ.
آﻧﭽﻪ ﮔﻤﺎن ﺗﻮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ]ﻧﮑﺘﻪ[ اﺳﺖ ﮐــﻪ ﻻم در ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻣــﻮارد ﭘــﺲ از اﻟــﻒ ﻣﯽ آﯾــﺪ «...
)ﻣﺮﯾﺎﺗﯽ و دﯾﮕﺮان  ، ١٩٨٧ﺟﻠﺪ ،١ص.(٣٥١
ﭘﺲ از آن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻠﻤﺎت دو ﺣﺮﻓﯽ ،ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ و  ....ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻤﺎم
ﻣﺘﻦ رﻣﺰ ﺷﺪه آﺷﮑﺎر ﺷﻮد .اﺑﻦ ُدرﯾﻬﻢ ﺑﺤﺚ ﺧﻮد را ﺑﺎ دو ﻣﺜﺎل ،ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪوﺳـ ﯿﻠﮥ
رﺷﺘﻪای از ﻧﻤﺎدﻫﺎی اﺑﺪاﻋﯽ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ روشﻫــﺎی
ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ را ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .اﯾـﻦ اوﻟــﯿﻦ ﺑــﺎر در
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل و ﺑﯿﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ ،روش رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪای را ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻣﺮﯾﺎﺗﯽ و دﯾﮕﺮان  ،١٩٨٧ﺟﻠﺪ ،١ص.(١٩٤
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ﺷﮑﻞ  - ٣ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﺘﻦ رﻣﺰﺷﺪه ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﻧﻤﺎدﻫﺎی اﺑﺪاﻋﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ُدرﯾﻬﻢ ﻧﺤﻮۀ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ آن را در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ )ﻣﺮﯾﺎﺗﯽ و دﯾﮕﺮان  ،١٩٨٧ﺟﻠﺪ ،١ص.(٣٥٣
١٢٩

ﺷﮑﻞ  - ٤ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﻣﺘﻦ رﻣﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻦ ُدرﯾﻬﻢ )ﻣﺮﯾﺎﺗﯽ و دﯾﮕﺮان  ،١٩٨٧ﺟﻠﺪ ،١ص.(٣٥٣

َ
َ َ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﺪ َﻣﺮ ﺟﹷﻠﺪﮐﯽ )د ۷۶۲ق( از ﺣﮑﯿﻤــﺎن دورۀ ا ﺳــﻼﻣﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑــﻪ
ﻣﻬﺎرت در ﮐﯿﻤﯿﺎ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .او ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻨﺰ اﻻﺧﺘﺼﺎص ودرة اﻟﻐﻮاص ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺳــﺮار ﻋﻠــﻢ
اﻟﺨﻮاص در ﺑﺎب روشﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ دارد.
ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﻬﺎرم از ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻣﺸﻬﻮرش ،ﺻــﺒﺢ اﻷﻋﺸــﯽ ﻓــﯽ
ﻗـﻠﻘﺸﻨﺪی ﻓﺼﻞ ِ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻧﺸﺎء را ﺑﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﮐﺎر ﻗﻠﻘﺸﻨﺪی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﮐﺘــﺎب اﺑــﻦ
ً
ُدرﯾﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب او را ﻋﯿﻨﺎ  ،و ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم اﺑﻦ ُدرﯾﻬﻢ ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺗﺎ ﻗﺮنﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺣﻮزۀ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ

رﻣﺰﻧﮕﺎری و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐــﻪ
ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ رﺷﺪ روشﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎنﻣﻨﺪ رﻣﺰﮔﺸــﺎﯾﯽ ﺑــﻮده اﺳــﺖ .در اﺑﺘــﺪای ﻋﺼــﺮ
ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﮐﺮدﻧــﺪ ﮐــﻪ در اﺑــﺪاع روشﻫــﺎی
رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻋﺒﺎرﺗﻨــﺪ از ﺣﺴــﺎب ،ﺟﺒــﺮ ،آﻣــﺎر و ﻋﻠــﻮم زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳـﯽ.

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮاردی ﭼﻮن اﯾﺠﺎد ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﻮاﻧﯽ ﺑﺰرگ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ آﺛﺎر ﻋﻠﻤــﯽ دﯾﮕــﺮ
ﺗﻤﺪنﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻏﺬ از ﭼ ﯿﻨﯽﻫﺎ و  ...ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﯾﻊ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻨــﺪی و دﯾﮕــﺮ ﮐﺘﺎبﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺣــﻮزۀ رﻣﺰﻧﮕــﺎری و رﻣﺰﮔﺸــﺎﯾﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺪه از اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺟﻠــﻮﺗﺮ ﺑﻮدﻧــﺪ .اوﻟــﯿﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت روﺷﻤﻨﺪ اروﭘﺎﯾﯿــﺎن در زﻣﯿﻨــﮥ رﻣﺰﮔﺸــﺎﯾﯽ ﺑــﻪ دوران ﭘﺎﺳــــﮑﺎل )۱۶۶۲-۱۶۲۳م( و ﻓﺮﻣـــﺎ
)۱۶۶۵-۱۶۰۷م( ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ٔ
"رﻣﺰﻧﮕﺎری  -وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ ،داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ آزاد " .دﺳﺘﺮﺳﯽ  ٢٨آورﯾﻞ .٢٠١٧

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%86%DA%AF%
D8%A7%D8%B1%DB%8C
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ّ
اﻟﻤﻌﻤﯽ
ﻣﺮﯾﺎﺗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﯿﺮﻋﻠﻢ ،ﯾﺤﯿﯽ و اﻟﻄﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﺎن .١٩٨٧ .ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻌﻤﯿﺔ واﺳﺘﺨﺮاج
ﻋﻨﺪاﻟﻌﺮب .ج  ٣ .١ج .دﻣﺸﻖ :ﻣﺠﻤﻊ اﻟ ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
ّ
ﻣﺮﯾﺎﺗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﯿﺮﻋﻠﻢ ،ﯾﺤﯿﯽ و اﻟﻄﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﺎن . ١٩٩٦.ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻌﻤﯿﺔ واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻌﻤﯽ
ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب .ج  ٣ .٢ج .دﻣﺸﻖ :ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
ﻣﯿﺮﻋﻠﻢ ،ﯾﺤﯿﯽ .ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ .اﺳﻬﺎﻣﺎت ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﻌﻤﯿﺔ ﻓﯽ اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .ﻣﮑﺘﺒﺔ دﯾﻮان اﻟﻌﺮب.
" Kadati، Ibrahim A. al-.1992. "Origins of Cryptology: The Arab Contributions.

Cryptologia 16 (2), pp. 97–126.
"Schwartz، Kathryn A. 2009. "Charting Arabic Cryptology’s Evolution.

Cryptologia 33 (4), pp. 297–304.
. 2009. "From Text to Technological Context: Medieval Arabicـــــــــــــ

–Cryptology’s Relation to Paper ،Numbers & the Post." Cryptologia 38 (2), pp. 133
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ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف ﻣﺘﻦ

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻨﺪی)(٪
۱۶٫۶۳
۱۲٫۱۱
۸٫۸۷
۷٫۵۷
۷٫۲۶
۶٫۹۸
۶٫۱۳
۴٫۳
۳٫۶۳
۳٫۳۸
۳٫۳۳
۳٫۱۰
۳٫۱۰
۲٫۵۵
۲٫۵۲
۱٫۷۵
۱٫۵۸
۱٫۲۷
۰٫۹۷
۰٫۸۹
۰٫۵۵
۰٫۴۷
۰٫۴۱
۰٫۴۱
۰٫۲۲
۰۰۰
۰۰۰
۰۰۰
۳۶۰۸

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﻦ دﻧﯿﻨﯿﺮ)(٪
۱۶٫۷۶
۱۰٫۵۰
۷٫۷۳
۷٫۵۸
۷٫۲۹
۶٫۷۱
۶٫۵۶
۶٫۶۹
۴٫۹۶
۴٫۲۳
۳٫۳۵
۳٫۰۶
۲٫۷۷
۲٫۳۳
۲٫۱۹
۱٫۸۱
۱٫۴۶
۱٫۲۵
۰٫۹۳
۰٫۸۲
۰٫۵
۰٫۳۸
۰٫۳۲
۰٫۲۶
۰٫۲۳
۰٫۲
۰٫۱۵
۰۰۰
۳۴۳۰

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﻦ ﻋﺪﻻن)(٪
۱۶٫۵۴
۱۱٫۰۲
۸٫۸۲
۷٫۴۴
۷٫۱۷
۶٫۸۹
۶٫۰۷
۴٫۲۷
۳٫۸
۳٫۳۶
۳٫۲۵
۳٫۰۹
۳٫۰۹
۲٫۵۴
۲٫۳۷
۱٫۷۴
۱٫۵۷
۱٫۲۷
۰٫۹۶
۰٫۸۸
۰٫۷۷
۰٫۶۳
۰٫۵۵
۰٫۴۷
۰٫۴۴
۰٫۴۱
۰٫۳۳
۰٫۲۲
۳۶۲۷

رﯾﺸﻪﻫﺎ ی رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و اﺑﺘﮑﺎرات ﮐِﻨﺪی در اﯾﻦ ﺣﻮزه

ﭘﯿﻮﺳﺖ )ﻣﯿﺮﻋﻠﻢ ،ص(٩

١٣١

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

١٣٢

ﮐﺎرﺑﺮدی اﻣﺮوزی از روشﻫﺎی رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪی

١

وﯾﺖ ﻓﺎن ﻟﻨﺸﻮت ،ادزارد ﺷﺮﭘﺒﯿﺮ ،ﮐﻦ ﻓﺎن وردن

٢

ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻠﺨﯿﺺ رﺿﺎ ﮐ ﯿﺎﻧ ﻣﻮﺣﺪ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

رﻣﺰﻧﮕﺎری ،ﻓﻦ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﯿﺎمﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ]ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ[ رواج ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،آرزوی اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﺑـﺮای
ﻏﺮ ﯾﺒﻪﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰﻧﮕﺎری در ﺣﺪود  ۱۹۰۰ﻗﺒﻞ از
ﻣﯿﻼد در ﻣﺼﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓــﺖ ﮐــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﻧﺸــﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن
ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد.
ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﻤﺪن ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ا ﯾﻦﮔﻮﻧﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ راﯾﺞ ﺷﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑــﺮای ﺳــﺨﺖ
ﮐﺮدن ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺮودﻫﺎ و دﻋﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﺮای درک ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﭘﯿــﺎم رﻣﺰﻧﮕــﺎری
ﺷﺪه ،ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺘﻦ آﺷﮑﺎر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽﺗﺮی از رﻣﺰﻧﮕﺎری در ﮐﺎﻣﺎ ﺳﻮﺗﺮا )ﻣﺘﻦﻫﺎی ﮐﺎﻣﺠﻮﯾﺎﻧﮥ ﻫﻨﺪی( ،در ﺣﺪود ۳۰۰
ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ،ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﯽﺧﻄﺮ ﻋﺸﺎق اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ﻋﺸﺎق ﺑﺎﯾــﺪ
ﺟﻔﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﺣﺮف ﭘﯿﺎم را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻔﺮﺳــﺘﻨﺪ ﺑــﺎ
ً
دﯾﮕﺮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪﻋﮑﺲ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺟﻔﺖ ﺣﺮف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه آ و ه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﺣﺮف آ ﺑﺎﯾﺪ ﺑــﺎ
ﺣﺮف ه و ﻫﺮ ﺣﺮف ه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺮف آ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد.
ژوﻟﯿﻮس ﺳﺰار ﻧﯿﺰ از رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﺮای رﻣﺰ ﮐﺮدن ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .روﺷﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮای رﻣﺰﻧﮕﺎری
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم رﻣﺰ ﻗﯿﺼﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ روش ،ﻫﺮ ﺣﺮف اﻟﻔﺒﺎ ﺑﺎ ﺣﺮف ﺳﻮم ﭘﺲ
از ﺧﻮدش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ روشﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری در ﺷﮑﻞ  ۱و  ۲ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
 .١اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  A Modern Application of Kindi’s Cryptanalytic Techniquesﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎرﮔﺎه
رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻫﻨﺮ ﺧﺎﻧﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﯾﺎن پ .ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ از داﻧﺸﮕﺎه اوﺗﺮﺧﺖ ﻫﻠﻨﺪ در ﺑﻬﺎر  ۱۳۹۲ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪ .ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۱ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۲ص ) 8-12ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(.
2. Wiet van Lanschot, Edzard Scherpbier, Koen van Woerden

ﮐﺎرﺑﺮدی اﻣﺮوزی از روش ﻫﺎی رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ی

ﺷﮑﻞ – ۱رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻗﯿﺼﺮی

١٣٣

ﺷﮑﻞ - ۲رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﺎﻣﺎ ﺳﻮﺗﺮا

ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﯿﺶ از ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﻣﺰﻧﮕﺎری اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪای
از اﺑﺪاع ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روش ﺳﺎدۀ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ]ﺗﺎ آن زﻣﺎن[ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ داﻧــﺶ ﺷﮑﺴــﺘﻦ
رﻣﺰ ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت روﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ اﺑﺪاع روشﻫــﺎی رﻣﺰﮔﺸــﺎﯾﯽ ﺑــﻪ ﺗﻤــﺪنﻫﺎی ﻏﺮﺑــﯽ
ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎ و ﭘﺎﺳﮑﺎل در ﺳﺎل ۱۶۵۴م ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺪﯾﻤﯽﺗــﺮﯾﻦ ﮐــﺎر در اﯾــﻦ ﺣــﻮزه ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻣﯿﻼدی/ﺳﻮم ﻫﺠﺮی
در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ داﻧﺶ ﻣﻤﮑﻦ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ اﻣﺮ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤــﮥ
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ از زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮد .ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺄﻣﻮن ﺑﯿﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺴــﯿﺎری از
اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد.
اﯾــﻦ ﺗــﻼش داﻧــﺶ اﻋ ـﺮاب را از زﺑﺎنﻫــﺎ و اﻟﻔﺒﺎﻫــﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧــﻪ ﺑﺴــﯿﺎر ﮔﺴــﺘﺮش داد .ﺑﺮﺧــﯽ از
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ اﻏﻠﺐ در ﻣﻮرد
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎدوﮔﺮی و ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮی ﺻﺎدق ﺑﻮد .زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ وﺳﯿﻊ ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﻮد زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﭼﻮن در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ .اﻋﺮاب ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺣﺮوف ،ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺣﺮوف ،ﺗﺠﻮﯾﺪ و ﻟﻐﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺎﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﻮاد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮط ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻓﻬﻢ ﻗــﺮآن
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﻢ رﺷﺪ ﺳﻮاد را ﺑﻪ ورود ﮐﺎﻏﺬ از ﭼﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮای
ادارۀ ﻣﻮﻓﻖ ﯾﮏ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺰرگ ،ﻻزم ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪۀ واﻗﻌــﯽ آنﻫــﺎ ﺧﻮاﻧــﺪه
ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪن داﺷــﺘﻨﺪ ،اﯾــﻦ ﻧﯿــﺎز ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻣـﯽ ﺷــﺪ .در ﺑﺴــﯿﺎری از
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻓﻨﻮن دﯾﻮان ﺳﺎﻻری ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺷــﺪه ﺑــﻮد داﻧــﺶ رﻣﺰﻧﮕــﺎری ﺟــﺰو وﻇــﺎﯾﻒ
دﯾﻮانﺳﺎﻻران ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،داﻧﺶ رﻣﺰﻧﮕﺎری رﺷﺪ ﮐﺮد.
رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻨﺪی

١٣۴

رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻨﺪی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﯾــﮏ دﺳﺖﻧﻮﺷــﺘﮥ ﯾﮑﺘــﺎ ،اﯾﺎﺻــﻮﻓﯿﻪ  ، ۴۸۳۲در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﮥ ﺳــﻠﯿﻤﺎﻧﯿﮥ
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻓﻮاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﮐــﺮده اﺳــﺖ.
رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻨﺪی ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎرۀ  ۶۰دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﻪ اﺳﺖ و در ﺻﻔﺤﺎت  ۳۸۳ﺗﺎ  ۳۹۴ﭼﺎپ ﺳﺰﮔﯿﻦ
آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﯾﺎﺗﯽ ،ﻣﯿﺮ ﻋﻠﻢ و اﻟﻄﯿﺎن در ﺳﺎل ۲۰۰۳م۱۳۸۲/ش
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ.
ﮐﻨﺪی اﺑﺘﺪا ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی روشﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری را ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﻋﺮﺿﻪ
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ ١.اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرﮔﯽ از روشﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری اﺳﺖ ،و ﺑﺤــﺚ ﺑﻌــﺪی او
درﺑﺎرۀ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ در روش ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺳﻪ اﺻﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ اﺻﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺴﺎﻣﺪی
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮﺷﺪه در ﻣﺘﻦ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺑﺴﺎﻣﺪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺣﺮوف ﯾﮏ ﻣﺘﻦ آﺷﮑﺎر
]ﺑﻪ ﻫﻤﺎن زﺑﺎن[ اﺳﺖ .اﺻﻞ دوم اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺎﻣﺪ ) ﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻦ( ﺗﺮﮐﯿﺐﻫــﺎی دو ﯾــﺎ ﺳــﻪ
ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪس زدن ﯾﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺻﻞ ﺳﻮم ﮐﺸﻒ ﮐﻠﻤــﺎت
ً
ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ روش "ﺳﻌﯽ و ﺧﻄﺎ" اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ زﺑﺎن
ً
ﺧﺎص ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ روش آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻠــﮥ "ﺑﺴــﻢ اﻟﻠــﻪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ" ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻨﺪی ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮح ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﺻﻞ اول ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺴﺎﻣﺪی ،اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ
دارای ﺟﺪوﻟﯽ از ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻧﺸــﺎﻧﻪﻫﺎ در ﯾــﮏ ﻣــﺘﻦ
 .١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ "رﯾﺸﻪﻫﺎی رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ  "...و "رﺳﺎﻟﮥ  ...ﮐﻨﺪی  ...در رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ" در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره از ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ.

ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻨﺪی

ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺛﺮ ﮐﻨﺪی ،ﻣﯽﺗﻮاﻧ ﯿﻢ ﮐﺎرآﯾﯽ روشﻫﺎی او را ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾ ﯽ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﮐﻬﻦ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮﻧﺖ وﯾﻨﮕﺪﯾﻨﮕﺰ
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻫﺮ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻣﺘﻦ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﯾﮏ ﺣﺮف اﻟﻔﺒﺎی ﻓﺎرﺳﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫــﺪ .اﮔــﺮ
ّ
ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺪد ﺑﻮد در ﻣﺘﻦ رﻣﺰ ﺷﺪه آن ﺣﺮف دو ﺑﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺷﺎرهﻫﺎی روﺷﻨﯽ در رﺳﺎﻟﮥ
ﮐﻨﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ او ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ وﯾﻨﮕﺪﯾﻨﮕﺰ در زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:

١

ﮐﺎرﺑﺮدی اﻣﺮوزی از روش ﻫﺎی رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ی

رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪۀ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺑﺴﺎﻣﺪ را ﺑﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐــﺮد )ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ
ً
ﺗﮑﺮار در ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻦ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻟﻒ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﻟﯽ آﺧﺮ( ﺗﺎ ﺣﺮوف ﻣﻤﮑﻦ
را ﺣﺪس زد .ﮐﻨﺪی ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺮوف دوﺗﺎﯾﯽ و ﺳﻪﺗﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ و ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ در زﺑﺎن
ﻋﺮﺑﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.

١٣۵

اﮐﻨﻮن روش ﮐﻨﺪی را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .او ﻣﯽﮔﻮ ﯾ ﺪ:
]اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ[ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ آن ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮐﺪام زﺑﺎن اﺳﺖ و ﻧﻮﺷﺘﻪای از آن زﺑﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﭘﺲ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن را ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ
و روی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ را ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﯿﻢ و روی ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﯿﻢ:
1. Wingdings

دوم ،و ﺑﺮ روی آن ﮐﻪ در ﻓﺮاواﻧﯽ در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﻣﯽﻧﻮ ﯾ ﺴﯿﻢ :ﺳﻮم ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﺣﺮفﻫﺎ
ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﺳﭙﺲ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ رﻣﺰش ﭘﯽ ﺑﺒــﺮﯾﻢ ،ﭘــﺲ ﻫﻤــﻪ ﮔﻮﻧــﻪ ﺣﺮفﻫــﺎ را
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑــﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻨﺸــﺎن در ﺷــﻤﺎره ﻣـﯽﻧﮕــﺮﯾﻢ ،ﭘــﺲ آن را ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﺣــﺮف ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ
ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و آن را ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽاش در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺮف دوم ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﺣﺮﻓﯽ را ﮐﻪ در ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻌﺪ از آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺮف ﺳﻮم ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اداﻣﻪ
١
ﻣﯽدﻫ ﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﺣﺮفﻫﺎی ﮐﺘﺎب رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽاش ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺴﺎﻣﺪی اﻟﻔﺒﺎی ﻓﺎرﺳﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان "ﻣﺘﻦ آﺷﮑﺎر"
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده و آن را ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺴﺎﻣﺪی ﻣﺘﻦ "اﺻﻠﯽ" رﻣﺰﺷﺪه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺟﺪول زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.

١٣۶

 .١ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻨﺪی ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ رﺳﺎﺋﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﮐ ﻨﺪی و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﮐﺎرﮔﺎه و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻣﺮوز ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺟﺪای از
ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ارزش ﻋﻤﻠﯽ دارد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺪﻣﺘﯽ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ،
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻨﺪی ﻫﻨﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻣﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻨﺪی ﯾﮏ ﻧﻈﺎم روﺷﻦ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻨﺪی ﺧﻮدش ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻗﺼــﺪ دارد
"ﯾﮏ ﮐﺘﺎب روﺷﻦ و ﻣﻮﺟﺰ" ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ .او ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ
رﻣﺰ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﺎم ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪای از ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻣﺰ ﺑﻪ ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣـﯽدﻫــﺪ .در
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت او ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان رﻣﺰ ﻋﺮب ،ﮐﻪ ﭘﺲ از او
ً
َ
آﻣﺪﻧﺪ ،ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎر او ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﻣﺜﻼ رﺳﺎﻟﮥ او ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ رﺳﺎﻟﮥ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻣﺰ اﺑﻦ ُدﻧ َﯿﻨﺮ
در ﺣﺪود ﺳﻪ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺎ ،ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ او ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻌــﯽ در ﺗﺤﻠﯿــﻞ
رﻣﺰ ﺑﺮای ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﺷــﺮح ﮐﻨــﺪی درﺑــﺎرۀ روشﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ
ً
رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ،ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳــﺎده را در زﻣــﺎن ﻧﺴــﺒﺘﺎ
ﮐﻤﯽ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻬﻦﺗﺮ ﯾﻦ اﺛﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺣﻮزۀ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ رﺳــﺎﻟﻪ
ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻋﻤﻘﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽرود ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤـﯽﺑــﺮﯾﻢ ﮐﻨــﺪی
ً
ﺗﻤﺎم روشﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در رﺳﺎﻟﻪ را ﺧﻮدش اﺑﺪاع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ او از داﻧــﺶ رﻣﺰﮔﺸــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ
در زﻣﺎﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺷﮑﺎل ﮐﺎر در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ او
در رﺳﺎﻟﻪاش ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ارﺟﺎع ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﭘﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾــﻦ ادﻋــﺎ را ﺗﺄﯾﯿــﺪ ﮐﻨــﯿﻢ .آﻧﭽــﻪ ﻣـﯽﺗــﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ راﻫﻨﻤــﺎ اﺳــﺖ ﮐــﻪ از ﯾــﮏ اﺛــﺮ ﻣﮑﺸــﻮف اﺻــﻠﯽ
ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﮐﻨﺪی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺴــﺎﻣﺪی
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

ﮐﺎرﺑﺮدی اﻣﺮوزی از روش ﻫﺎی رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ی

ً
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ">=" اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻟﻒ اﺳﺖ .ﺣﺎل ،ﺑــﺎ آزﻣــﺎﯾﺶ ﺑﺴــﺎﻣﺪ ﭼﻨــﺪ
ﺣﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻗﺴــﻤﺖ رﻣﺰﮔﺸــﺎﯾﯽ ﺑــﺎ روش
"آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ" اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻗﺴﻤﺘﯽ از روش ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠــﯽ
ﮐﻨﺪی ﺑﻪ ﺑﺼﯿﺮت زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺴــﺘﮕﯽ دارد .ﻣـﺘﻦ ﻓﺎرﺳــﯽ رﻣﺰﮔﺸــﺎﯾﯽ ﺷــﺪه در ﭘﺎﯾــﺎن اﯾــﻦ
ﯾﺎدداﺷﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.

١٣٧

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه:
آدﻣﯽ اﺳﻄﺮﻻب ﺣﻖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻨﺠﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐــﻪ اﺳــﻄﺮﻻب را ﺑﺪاﻧـﺪ .ﺗــﺮه ﻓــﺮوش ﯾــﺎ ﺑﻘــﺎل اﮔﺮﭼــﻪ
اﺳﻄﺮﻻب دارد ،اﻣﺎ از آﻧﭽﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ آن اﺳﻄﺮﻻب ﭼﻪ داﻧﺪ اﺣﻮال اﻓﻼک را و دوران و ﺑﺮجﻫﺎ و
ﺗﺄﺛ ﯿﺮات و اﻧﻘﻼب را اﻟﯽ ﻏﯿﺮ ذﻟﮏ؟ ﭘﺲ اﺳﻄﺮﻻب در ﺣﻖ ﻣﻨﺠﻢ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﻦ ﻋﺮف ﻧﻔﺴﻪ
ﻓﻘﺪ ﻋﺮف ّرﺑﻪ.
]ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﯿﻪ ﻣﺎ ﻓﯿﻪ ﻣﻮﻟﻮی[

١٣٨

ﻏﻼﻣﺤﺴﯿ ﻦ ﺻﺪری اﻓﺸﺎر

١

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۸ -۱۳۶۷از ﺳﻮی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﺮدﺑﯿﺮی آن را ﻧﺨﺴﺖ رﺿﺎ داوری اردﮐﺎﻧﯽ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻋﻬــﺪه
داﺷﺘﻨﺪ .ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺮ ﯾﻪ وزﯾﺮی ﺑﻮد و ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎﺗﺶ در ﻫﺮ ﺷﻤﺎره ﻓﺮق ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺎر ﯾﺦ ﻋﻠﻢ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ﮐﻪ دﺑﯿﺮی آنﻫﺎ را ﺟﻌﻔــﺮ آﻗﺎﯾـﺎﻧﯽ
ﭼﺎوﺷﯽ ﻋﻬﺪهدار ﺑﻮد .ﻗﺼﺪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﺷﻤﺎرهﻫﺎﺳﺖ.
٭٭٭
ﻓﺮﻫﻨــﮓ .وﯾـﮋۀ ﺗــﺎر ﯾﺦ ﻋﻠــﻢ .س ،(۱۳۷۵)۹ش -۴س ،(۱۳۷۶)۱۰ش ۴۱۴ .۱ص +ﺻــﻔﺤﮥ
ﻋﻨﻮان و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠ ﯿﺴﯽ.
درآﻣﺪ .ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻘﻖ .ص .۱۲ -۱
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ آﻧــﺎن ﻋﻠــﻢ را
ﺑﺮای ﻓﺮد دﯾ ﻨﺪار ﯾﮏ ﺿﺮورت ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﺗﺎ ﻋﻠﻢ ﻧﺒﻮد ﺗﻘﻮا ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ز ﯾﺮا ﺗﺎ ﻧﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد و ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،از ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﭘﺮﻫ ﯿـﺰ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﮐﻨــﺪ و ﺑــﻪ ﺷﺎﯾﺴــﺘﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد؟
و در ﮐﻨﺎر ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺷﺮح ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻧﻘﺪ آﺛﺎر دﯾﮕﺮان ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨــﺪ و
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺖ آﻧﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ رازی در رﺳــﺎﻟﮥ اﻟﺸــﮑﻮک ﻋﻠـﯽ ﺟــﺎﻟﯿﻨﻮس
اﻟﺤﮑﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮ ﯾ ﺪ:
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺮﻫــﻮن ﻣﻨــﺖ او ﻫﺴــﺘﻢ .از او
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪهام و ﺣﻖ او ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از ﺣﻖ ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪه
 .١ﺗﺎر ﯾﺦﻧﮕﺎر ﻋﻠﻢ ،ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﻮ ﯾﺲ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ،و ﯾﺮاﺳﺘﺎر ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ.

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ

١٣٩

و اﺳﺘﺎد ﺑﺮ ﺷﺎﮔﺮد و وﻟﯽﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮ ﻧﻌﻤﺖﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺻﻨﺎﻋﺖ ﻃﺐ و ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ رﺋﯿﺴﺎن و ﻗﺒﻮل ﮔﻔﺘﺎر آﻧﺎن و ﻣﺴﺎﻫﻠﺖ و ﻣﺴﺎﻣﺤﺖ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻃﺒﯿﺐ
و ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﯿﺰ از ﺷﺎﮔﺮدان و داﻧﺸﺠﻮ ﯾﺎن ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ را اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﻧﺪ.
اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﻧﯿﺰ در آﻏﺎز ﮐﺘﺎب اﻟﺸﮑﻮک ﻋﻠﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﻣﯽﻧﻮ ﯾ ﺴﺪ:
ﻣﺎ در ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺎﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﻮاﺿﻊ اﺷﺘﺒﺎه و ﻣﻮارد ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ـ ﻫﺮﭼﻨﺪ
اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ او درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف رﺳﯿﺪه ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ -دﯾ ﺪﯾﻢ ﭼﺸﻢ
ﭘﻮﺷﯽ از آنﻫﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی او را ﻣــﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

١۴٠

ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﻠﻢ و ﻋﺮﻓﺎن .ﻓﻀﻞاﷲ رﺿﺎ .ص .۴۷ -۱۳
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺷﻌﺮ و ﻣﻀــﻤﻮنﻫﺎی ﻋﺮﻓــﺎﻧﯽ آن ﺻـﺮاﺣﺖ ر ﯾﺎﺿـﯽ را
ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم در ﻫﺮﺟﺎ ﯾﯽ ﯾ ﮏ ﻣﻔﻬﻮم واﺣﺪ را اﻓﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺎه ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺷﻌﺮی از زﺑﺎﻧﯽ ﺑــﻪ
زﺑﺎن دﯾﮕﺮ آن را از ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻬﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﻗﻀﯿﮥ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﻠﮥ ﺟﺒﺮی ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﯿﺴﺖ .او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﻫﺰار و ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﮔﺮانﺑﻬﺎﯾﯽ از ﻋﻠــﻮم اﻧﺴــﺎﻧﯽ و
ﻫﻨﺮ ﮐﻼﻣﯽ را در ﺧﺰاﻧﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ﮔﺮد آورده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎه ﺑــﻮد ﮐــﻪ
ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آراﯾﺶ و ﭘﯿـﺮاﯾﺶ و ﻧﻮﺳــﺎزی دارﻧــﺪ .داﻧﺶﻫــﺎی
ﭘ ﯿﺸﯿﻦ و آﺛﺎر ادﺑﯽ را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺑﺰار روز و اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻧﻮ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای آراﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿ ﺎت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم روزﮔﺎر ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ و
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻋﻠﻤﺎ ی اﯾﺮان ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ .ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﯿﺪرزاده .ص .۹۴ -۴۹
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺷﺎﻫﺮخ ﺗﯿﻤﻮری  ،ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﻧﺎاﻣﻨﯽ در اﯾﺮان و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ادﯾﺒﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ را ه ﮐﺸﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را در ﭘﯿ ﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ
ﺟﺮ ﯾﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎر اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﺳﻄﺮﻻب .ﻫﺒﺔاﷲ ذواﻟﻔﻨﻮن -ﻣﻨﺼﻮر ﻧﺠﻮﻣﯽ .ص .۱۰۹ -۹۵
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻗﺴﺎم اﺳﻄﺮﻻب و اﺟﺰای آن ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﺶ را در ﯾﺎﻓﺘﻦ ارﺗﻔــﺎع ،ﺗﻌﯿــﯿﻦ
ﻃﺎﻟﻊ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﻮاﮐﺐ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﻃﻠــﻮع و ﻏــﺮوب ،ﻋــﺮض رودﺧﺎﻧــﻪ ،ﻣﺴــﺎﺣﺖ
زﻣﯿﻦ ،ﻋﻤﻖ ﭼﺎه و ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻮه ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﻘﻮ ﯾﻢ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان در آﻏﺎز ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﺗﻘﻮ ﯾﻢ ﺑﺎﺑﻠﯽ ،ﺷﻤﺴﯽ -ﻗﻤــﺮی ﺑــﻮد.
ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از ﺗﻘﻮ ﯾﻢ ﻣﺼﺮی ﺑﻪ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﻗﻮام
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎل را  ۱۲ﻣﺎه  ۳۰روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷــﺎن ﺑــﺮ
اﺳﺎس ﻣﺎه ﻫﻼﻟﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺼﻞﻫﺎ ،ﻧﺨﺴــﺖ ﻫــﺮ ﺳــﻪ
ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﺎل را  ۱۳ﻣﺎه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﯾﻮﻧﺎﻧ ﯿﺎن ﺑﺮای دﻗﺖ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﯾـﮏ
دورۀ  ۸ﺳﺎﻟﻪ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ۵ﺳﺎل دارای  ۱۲ﻣﺎه و  ۳ﺳﺎل دارای  ۱۳ﻣﺎه
ﺑﻮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎز آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ دورۀ  ۱۹ﺳﺎﻟﻪ اﺻﻼح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ۱۲
ﺳﺎل  ۱۲ﻣﺎﻫﻪ و  ۷ﺳﺎل  ۱۳ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻮد.
ﺳﭙﺲ ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﻼدی و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺒﯿ ﺴﻪ در آن و اﺻﻼح ﮔﺮﯾﮕــﻮری و
ﺗﻘﻮ ﯾﻢ ﺟﻼﻟﯽ و ﺗﻘﻮ ﯾﻢ ﺷﻤﺴﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﭘﺮدازد.
روش اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎی ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﻐﺪاد ﺗﺎ ﻣﮑﮥ ﻣﻌﻈﻤﻪ .ﺟﻌﻔﺮ آﻗﺎ ﯾﺎﻧﯽ ﭼﺎوﺷﯽ.
ص .۱۵۵ -۱۴۳
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﺎﻟﮥ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺑﻌﺎد اﻟﻤﺴﺎﮐﻦ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎی ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ در
آن ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﻐﺪاد و ﻣﮑﻪ ،روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾ ﮕﺮ را ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﺎل ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن .ب .ل .وان در واردن -ا .س .ﮐﻨــﺪی .ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻫﻤــﺎﯾﻮن ﺻــﻨﻌﺘﯽزاده .ص
.۱۸۷ -۱۵۷
آﻏﺎز ﺳﺎل ﻋﺎﻟﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻗﺮان ﻫﻤﮥ ﺳﯿﺎرات در آﻏﺎز ﺑﺮج ﺣﻤﻞ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ﻗﺮان ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮج ﺣﻮت اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﺑﺮاﺑﺮ  ۳۶،۰۰۰ﺳﺎل ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دو
ﻧﺴﺨﻪ از رﺳﺎﻟﻪای ﺑﯽﻧﺎم ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دو زﯾﺞ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل ۴۵۰م ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎن زﯾﺞ ﺷﺎه
اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی زﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺪود ﺳﺎل ۶۱۰م .زﯾﺞ ﺷﺎه در ﺳﺎل ۱۷۴ق ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ.
دورۀ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﻮل ﻣﺎه ﻫﻼﻟﯽ .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﯿﺎد .ص .۱۹۵ -۱۸۹
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻃﻮل ﻣﺎهﻫﺎی ﻫﻼﻟﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ
و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ  ۷ﺳﺎﻋﺖ و  ۲۱دﻗ ﯿﻘﻪ ﻣﯽرﺳﺪ .ا ﯾﻦ دورۀ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻫﺮ ۱۱۱ﯾﺎ  ۱۱۲دور ﻣــﺎه
ﮔﺮد ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد.

وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ

ﺗﻘﻮﯾﻢ و ﺗﺎر ﯾﺦ دﯾﻨﯽ .ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ .ص .۱۲۱-۱۱۱
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻘﻮ ﯾﻢ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺎهﺷﻤﺎر ی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺎهﺷﻤﺎر ی ﺟﻼﻟﯽ ﺑﺮ آن.اﺣﻤﺪ ﺑﯿﺮﺷﮏ .ص .۱۴۱ -۱۲۳
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮ ﯾ ﺪ:

١۴١

١۴٢

ﻋﻠﻢ در ﺧﺪﻣﺖ دﯾﻦ اﺳﻼم .دﯾﻮ ﯾ ﺪ آﻧﺘﻮﻧﯽ ﮐﯿﻨﮓ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﯿ ﺪرزاده .ص .۲۲۵ -۱۹۷
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﺿﺮورت ﺷﻨﺎﺧﺖ اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز ،ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ ،آﻏﺎز ﻣﺎهﻫﺎی ﻫﻼﻟﯽ و
ﺣﺴﺎب ارث از ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺗﺮو ﯾﺞ ﻋﻠﻮم در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼف در ﺗﻘﻮ ﯾﻢ ﻫﺠﺮ ی ﻗﻤﺮ ی در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺗﻘﻮ ﯾﻢﻫﺎ .ﻣﺎﺷــﺎءاﷲ ﻋﻠـﯽ اﺣﯿـﺎﺋﯽ.
ص .۲۶۶ -۲۲۷
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺣــﺞ ﺷــﺎدروان آﯾـﺖاﷲ ﻃﺎﻟﻘــﺎﻧﯽ ﻧﺸــﺎن ﻣـﯽدﻫــﺪ در ﺳــﺎل
۱۳۳۱ش۱۳۷۱ /ق آﻏﺎز ﻣﺎه ذﯾﺤﺠﻪ در اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎن دو روز اﺧــﺘﻼف داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ .ﺳـﺮاﻧﺠﺎم
ً
آﯾﺖاﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع را از ﺷﺎدروان ﺳﯿﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻫﯿﻮی ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ و ﭘﺎﺳﺦ او را ﻋﯿﻨﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨــﺪ .در
آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻔﺎوت ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﻣﻮﺟــﺐ
رؤﯾﺖ ﻫﻼل در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ و ﻋﺪم رؤ ﯾﺖ آن در ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺑﺮای رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه ﻧﻮ دﺳــﺖ
ﮐﻢ ﺑﺎﯾﺪ  ۴۰دﻗﯿﻘﻪ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺐ در اﺳﻼم .ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻘﻖ .ص .۲۸۳ -۲۶۷
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﻃﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﻟﻮدۀ ﺗﺮﺟﻤﮥ آﺛﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﭘﻬﻠــﻮی ،ﺳــﺮﯾﺎﻧﯽ و
ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ و از آﻏﺎز ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﯽ اﺑﻦ رﺑﻦ ﺗﺒﺮی ،رازی ،
اﻫــﻮازی ،اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ ،دﯾﻨــﻮری و ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﺑــﻪ ﺗــﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎبﻫــﺎی ﭘﺰﺷــﮑﯽ و داروﭘﺰﺷــﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨــﺪ،
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺗﺄﺳﯿ ﺲ ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺣﺮﻓﮥ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﺬراﻧﺪن اﻣﺘﺤــﺎن
ﺿﺮوری داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺸﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﻢ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ
و داﻧﺴﺘﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮏ ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻘﺮاط .ﻓﺮاﻧﺘﺲ روزﻧﺘﺎل .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻋﻠﻢ .ص .۳۰۹ -۲۸۵
ﻓﺼﻮل ﺑﻘﺮاط ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ آن را
ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس و دﯾﮕﺮان ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﻨﯿﻦ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﺼﻞ اول
آن ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد» :ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ،ﺻﻨﺎﻋﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ «.ﮐﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎری اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﺑﻪ
ﺻﻮرتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻻﺑﻨﯿﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ اﻻدو ﯾﻪ .ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺮاﻣﺘﯽ .ص .۳۱۷ -۳۱۱
ﮐﺘﺎب اﻻﺑﻨ ﯿﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺘﻦ داروﭘﺰﺷﮑ ﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗــﺄﻟ ﯿﻒ اﺑــﻮ ﻣﻨﺼــﻮر ﻣﻮﻓــﻖ
ﻫﺮوی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺪی ﻃﻮﺳﯽ آن را در ﺳــﺎل ۴۴۷ق روﻧﻮ ﯾﺴـ ﯽ ﮐــﺮده اﺳــﺖ .ﻧﻮ ﯾ ﺴــﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟــﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﺮوی آن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺑﻦﺳﺮاﺑﯿ ﻮن ،اﺑــﻦ ﺳــﻤﺤﻮن و رازی ﺗــﺄﻟﯿﻒ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻘﺪ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﺑﺮ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس .س .ﭘﯿﻨﺲ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﻬﻨﺎز ﻫﺎﺷﻤﯽ ﭘﻮر .ص .۳۲۵ -۳۱۹

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺤﺮی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣـﯽﺧﻮاﻧــﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪی ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺑﺪل ﺷــﻮد
 ...و آن ﻧﻮﺷﺘﻪ را از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎت ﻧﻘ ﺪ ﮐﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ درﮔﯿﺮ ﻧﻘﺪ آن اﺛﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺗﺮدﯾـ ﺪ ﺑﻨﮕــﺮد و اﺟــﺎزه
ﻧﺪﻫﺪ ﮐﻪ )در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺪ ﺧﻮد( آﺳﺎنﮔﯿﺮ و ﺳﻬﻞاﻧﺪﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﺑﺮ ﺑﻄﻠﻤ ﯿﻮس اﯾﺮاد ﻣﯽﮔ ﯿﺮد ،اﮔﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ ﺗﺪو ﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ ﺳﯿﺎره ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
ﺣﻮل ﻓﻠﮏ ﻣﻌﺪلاﻟﻤﺴ ﯿﺮ ﺑﭽﺮﺧﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ ﺗﺪو ﯾﺮ ﺣﻮل ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ ﺣﺎﻣﻞ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .اﻋﺘﺮاض دﯾ ﮕﺮ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﻧﻈﺮ ﯾﻪﻫﺎی اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪهای را ﺑﺮای ﺗﻮﺟ ﯿﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣ ﯿﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﻔﺮ ﻗﻨﺎت در ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﻏﺴﺘﺎن .اﯾﺮج اﻓﺸﺎر .ص .۳۲۹ -۳۲۷
ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﻏﺴﺘﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬــﺪی ﻓــﺮوغ اﺻــﻔﻬﺎﻧﯽ درﺑــﺎرۀ ﺣﺴــﺎب ﺳـﯿﺎق ،ﺣﺴــﺎﺑﺪاری و
ﻣﻨﺸﯿﮕﺮی اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ آن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺷﺎدروان اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﻗﻄﻌﻪای از
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را درﺑﺎرۀ ﺗﺮازﺑﻨﺪی ﻗﻨﺎت ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺼﻮر درﺑﺎرۀ ﺳــﻮراخ ﮐــﺮدن
زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺘﻪ و ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﻪ ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا آﻗﺎﺳﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪای از
آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
اﺑﺮ ﯾﺸﻢ اﯾﺮان .ﺣﺴﻦ ﺗﺎجﺑﺨﺶ .ص .۳۵۲ -۳۳۱
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﭘﺮورش ﮐﺮم اﺑﺮ ﯾﺸﻢ و ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﭘﺎرﭼﻪﻫــﺎی اﺑﺮﯾﺸــﻤﯽ و ﺗﺠــﺎرت و
ﺻﺎدرات آن را از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ،ﺟﻐﺮاﻓ ﯿﺎﯾﯽ و ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﻧﺎﺑﻮدی ﻧــﮋاد ﮐــﺮم اﺑﺮ ﯾﺸــﻢ
اﯾﺮاﻧﯽ را در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎد آور ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ وﺿــﻊ ﮐﻨــﻮﻧﯽ اﯾـﻦ
ﺻﻨﻌﺖ دﯾ ﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻘﺪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب .ص .۴۱۴ -۳۵۵
اﻟﺘﺬﮐﺮة ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ .ﺑﻬﻨﺎز ﻫﺎﺷﻤﯽﭘﻮر .ص .۳۷۴ -۳۵۵
ﮐﺘﺎب اﻟﺘﺬﮐﺮة ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷــﻤﺎر
ﻣﯽرود .ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ اﺷﭙﺮﯾﻨﮕﺮ در ﺳﺎل  ۱۹۹۳اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در دو ﻣﺠﻠﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣــﻪ ،ﺗﺼــﺤﯿﺢ،
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﻓﯿﺾ ١ﺟﻤﯿﻞ رﺟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
 .١درﺳﺖ آن »ﻓﺎﺋﺰ« اﺳﺖ.

وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ

ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﺸﮑﻮک ﻋﻠﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﺑﻦ
ﻫﯿﺜﻢ در آﻏﺎز اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ:

١۴٣

١۴۴

ﻧﻘﺪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ .اﻟﻬﻪ ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ .ص.۳۸۱ -۳۷۵
ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﺑﻦ ﻫ ﯿﺜﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﻢ و ﺑﺪﯾﻊ اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻘﺪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﮐﺘــﺎب اﻟﻤﻨــﺎﻇﺮ )ﺟﻠــﺪ
اول( و ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،واژهﻧﺎﻣــﻪ ،ﺟــﺪاول ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ و ﻓﻬﺮﺳــﺖﻫﺎی راﻫﻨﻤــﺎ )ﺟﻠــﺪ دوم( از
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿ ﺪ ﺻﺒﺮه ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۸۹ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ وارﺑﻮرگ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﱣ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب .ﺣﺴﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ.ص .۴۱۴ -۳۸۳
اﻟﺠﻤﺎﻫﺮ ﻓﯽ اﻟﺠﻮاﻫﺮ .اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﻮﺳــﻒ اﻟﻬــﺎدی .ﺷــﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸــﺎرات ﻋﻠﻤـﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ۵۲۶ .۱۳۷۴ .ص.
اﻟﺘﺼﺮ ﯾﻒ ﻟﻤﻦ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮ ﯾﻒ )ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ و اﺑﺰارﻫﺎی آن( .اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ زﻫـﺮاوی .ﺗﺮﺟﻤـﮥ
اﺣﻤﺪ آرام -ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻘﻖ .ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان۲۷۸ +۵۰ .۱۳۷۴ .ص.
ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻖ در ﻋﺼﺮ ﻋﺘﯿﻖ .اوﺗﻮ ﻧﻮ ﯾﮕﻪ ﺑﺎور .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽزاده .ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ۸+۳۱۲+۱۴ .۱۳۷۵ .ص.
ﺗﺎر ﯾﺦ ﻣﺼﻮر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﯽ .ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺤﺴﻦ -داﻧﻠﺪ ﻫﯿﻞ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﺎﺻــﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺎن .ﺷــﺮﮐﺖ
اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ .۱۳۷۵ .ﺑﯿﺴﺖ ۴۰۷ +ص.
ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﺒﯿﺮ .اﺑﻮﻧﺼــﺮ ﻓــﺎراﺑﯽ .ﺗﺮﺟﻤـﮥ آذرﺗــﺎش آذرﻧــﻮش .ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺎه ﻋﻠــﻮم اﻧﺴــﺎﻧﯽ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ .۱۳۷۵ .ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ۶۰۵+ص.
ﮐﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﻗﺪﯾﻢ .ﻣﺤﻤﺪ زاوش .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.۱۳۷۵ .
ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر  ۶۳۴ +ص.
اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻓﯽ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﯿﻞ .ﺑﺪﯾﻊاﻟﺰﻣــﺎن ﺟــﺰری .ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻣﺤﻤــﺪﺟﻮاد
ﻧﺎﻃﻖ -ﺳﻌﯿﺪ رﻓﻌﺖﺟﺎه -ﺣﻤﯿ ﺪرﺿﺎ ﻧﻔ ﯿﺴﯽ .ز ﯾﺮ ﭼﺎپ.
ا ﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧ ﯿ ﮏ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ .در ﺳــﺎل ۱۳۸۰
از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻫﻔﺘﺎد و ﯾ ﮏ  ۷۰۵ +ص ۱۶ +ﺗﺎﺑﻠﻮی رﻧﮕـﯽ در ﻗﻄــﻊ رﺣﻠـﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
٭٭٭
ﻓﺮﻫﻨــﮓ .وﯾـﮋۀ ﺑﺰرﮔﺪاﺷــﺖ ﺧﻮاﺟــﻪ ﻧﺼـﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳـﯽ )  .(۱س  ،(۱۳۸۱) ۱۵ش -۴س
 ،(۱۳۸۲)۱۶ش  247 +۳۷۳ .۱ص.
ﺗﺌﻮر ی ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻮاز ی از ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ .ﺟﻌﻔﺮ آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﭼﺎوﺷﯽ .ص.۲۴-۱
ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺛﺒﺎت ﻣﺼﺎدرۀ ﭘﻨﺠﻢ اﻗﻠﯿﺪس درﺑﺎرۀ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻮازی از ﻫﻤــﺎن آﻏــﺎز ﻣﺸــﻐﻠﮥ ذﻫﻨـﯽ ﺑﺴـﯿﺎری از
رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه ،ﻧﯿﺮﯾﺰی ،ﺟﻮﻫﺮی ،اﺑــﻦ ﻫﯿـﺜﻢ ،ﺧﯿـﺎم و ﺧﻮاﺟــﻪ

از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎر ﻃﻮﺳﯽ در آن اﺳﺖ ﮐــﻪ ﺑﺮﻫــﺎﻧﺶ ﺗﻮﺳــﻂ واﻟـﯿﺲ
رﯾﺎﺿﯿ ﺪان اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮ ﯾﻖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اروﭘﺎ راه
ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮآﻏﺎزی ﺑﺮای ﺗﻼش رﯾﺎﺿـﯿ ﺪاﻧﺎن اروﭘــﺎﯾﯽ ﺑـﺮای اﺛﺒــﺎت اﺻــﻞ
ﻣﻮﺿﻮع اﻗﻠﯿـﺪس ﺷــﺪ .اﯾـﻦ ﺗﻼشﻫــﺎ ﺑــﺎﻻﺧﺮه در ﻗــﺮن ﻧــﻮزدﻫﻢ ﺑــﻪ ﮐﺸــﻒ
ﻫﻨﺪﺳﻪﻫﺎی ﻧﺎاﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
ﺻﺒﺢ ﮐﺎذب از دﯾـﺪﮔﺎه داﻧﺸــﻤﻨﺪ ﻃــﻮس و ﻣﻘﺎﯾﺴـﮥ اﯾـﻦ دﯾـ ﺪﮔﺎه ﺑــﺎ دﺳــﺘﺎوردﻫﺎ ی ﻧﺠــﻮم
اﻣﺮوز ی .ﺣﻤﯿ ﺪرﺿﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﯾﺰدی .ص.۴۰ -۲۵
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق و ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻟﺤﺎظ اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺒــﺎدی ﻣﻬــﻢ اﺳــﺖ.
ﺻﺒﺢ ﮐﺎذب ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ ﮐﺸﯿﺪه در ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﯾﺎ ﻣﻐﺮب ﮐﻪ ﺑﻪو ﯾﮋه در ﻣﺎهﻫﺎی
ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﭘﯿﺶ از دﻣﯿ ﺪن ﺻﺒﺢ و در ﻣﺎهﻫﺎی ﻓــﺮوردﯾﻦ و اردﯾ ﺒﻬﺸــﺖ ﭘــﺲ از ﻏــﺮوب آﻓﺘــﺎب دﯾـ ﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮاﺟﻪ در ﺑﯿﺎن ﺻﺒﺢ ﮐﺎذب را ﻣﻨﺘﺸﺮ و آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
روش ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ در ﺑﯿﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻣﯿﻞ )در ﻧﺠﻮم( .ﺟﻮاد ﻫﻤــﺪاﻧﯽزاده .ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﺟﻌﻔــﺮ آﻗﺎﯾـﺎﻧﯽ
ﭼﺎوﺷﯽ .ص.۴۶ -۴۱
ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻧﻘﻄﻪای دﻟﺨﻮاه از داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج ﺗﺎ اﺳﺘﻮای آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷــﻮد .ﻧﻮ ﯾﺴــﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟــﻪ
روش ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ را ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ آن ﺑﺮ اﺳﺎس زﯾﺞ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﺬﮐﺮۀ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ .ﺟﺎن ﻟﯿﻮ ﯾﻨﮕﺘﻮن .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﻦ ﻃﺎرﻣﯽ .ص .۶۴ -۴۷
ﺑﻪ ﻋﻘﯿ ﺪۀ ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﺘﺬﮐﺮة ﻓﯽاﻟﻬ ﯿﺌﺔ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺘﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘــﻮا
ﺟﻨﺒﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﺮاﮔ ﯿﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ داﻣﻨﮥ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻋﻨﺎو ﯾﻦ ﻧﺠــﻮﻣﯽ ﺑــﻪ ﺻــﻮرﺗﯽ ﻋﻤﯿـﻖ و ﺑﻨﯿـﺎدی
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﺑﺪﯾﻊ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮ اﻟﮕﻮ ﯾﯽ ﺑﺮای آﺛﺎر ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﺑﻮد .آﻧﮕــﺎه
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﺗﺬﮐﺮه ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻻت ﻧﺠﻮﻣﯽ ﭼﻤﺎﻟﻮﺗﯿﻨﮓ و راﺑﻄﮥ آنﻫﺎ ﺑﺎ اﺑﺰار رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮاﻏــﻪ .و ﯾﻠـﯽ ﻫــﺎرﺗﻨﺮ.
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﺎﺻﺮ ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ .ص .۱۱۵ -۶۵
در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﯿﻨﯽ از ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﻤﺎﻟﻮﺗ ﯿﻨــﮓ ﻧــﺎم ﺑــﺮده ﺷــﺪه ﮐــﻪ در ﺳــﺎل ۱۲۶۷م ﻧﻘﺸــﻪﻫــﺎ و
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻫﻔﺖ آﻟﺖ ﻧﺠﻮﻣﯽ را از ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ درﺑــﺎر ﻗــﻮﺑﯿﻼی ﻗــﺎآن اﻣﭙﺮاﺗــﻮر
ﻣﻐﻮﻟﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ.

وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ

ﻧﺼﯿﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗــﻼش ﮐﺮدﻧــﺪ .رﺳــﺎﻟﮥ ﺷــﺎﻓﯿﻪ از ﺧﻮاﺟــﻪ ﻧﺼـﯿﺮ ﺑــﻪ اﯾـﻦ ﻣﺒﺤــﺚ
اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ:

١۴۵

١۴۶

ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿ ﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺟﻤﺎلاﻟــﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤــﺪ اﺑــﻦ
ﻃﺎﻫﺮ اﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻨﺠﺎری ١اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻼﮐﻮ ﺧﺎن ﻧﺨﺴﺖ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪای ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ
و او ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .آن ﻫﻔﺖ آﻟﺖ ﻫﻢ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮده اﺳﺖ از ذاتاﻟﺤﻠﻖ ،ذاتاﻟﺸﻌﺒﺘﯿﻦ ،دو ﻧــﻮع ﻣﺨﺘﻠــﻒ
ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ،ﮐﺮۀ ﻓﻠﮑﯽ ،ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ و ﯾﮏ اﺳﻄﺮﻻب.
ﺟﻬﺖ در ﻗﻀﺎﯾﺎ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ .ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻧﻮار .ص .۱۴۳ -۱۱۷
ﺑﺤﺜﯽ اﺳﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖﺷﻨﺎﺳﯽ .ﻫﺮ ﻗﻀﯿﻪ دارای ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺤﻤﻮل و ﻧﺴــﺒﺖ
اﺳﺖ .ﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ وﺻﻔﯽ از آن ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺶ ﺷﻮد .ﻧﺴﺒﺖ ﺣﮑﻤﯿـﻪ
ﻫﻢ دارای وﺻﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن از ﺳﻮ ﯾﯽ ﺟﻬﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺎده ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ .ﺟﻬﺖ و ﻣﺎده دارای
ﺳﻪ ﻓﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨ ﺪ از واﺟﺐ ،ﻣﻤﺘﻨﻊ و ﻣﻤﮑﻦ.
ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﺒﺎﺣﺚ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آن ﺑﺎ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ .ﺳﺎﺳــﺎن
ﺳﭙﻨﺘﺎ .ص .۱۶۸-۱۴۵
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼ ﯿﺮ را در زﻣﯿﻨﮥ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ در دو ﮐﺘﺎﺑﺶ اﺳﺎس اﻻﻗﺘﺒﺎس و ﻣﻌﯿﺎر
اﻻﺷﻌﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﯿﺎر اﻻﺷﻌﺎر اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ .اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺠﻔﯽ .ص .۱۷۲ – ۱۶۹
ﻣﻘﺎﻟﻪای اﺳﺖ در ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ.
اﺑﺘﮑﺎرات ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ در ﻋﺮوض و ﻓﻨﻮن ﺷﻌﺮ ی .ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺸﺎرﮐﯽ .ص .۱۸۶ -۱۷۳
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼ ﯿﺮ درﺑﺎرۀ ﺷﻌﺮ از دو ﮐﺘﺎب او ﻣﻌﯿﺎر اﻻﺷﻌﺎر و اﺳــﺎس اﻻﻗﺘﺒــﺎس
ﻧﻘﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ اﻓﻼﻃﻮن در اﺧﻼق ﻧﺎﺻﺮ ی .ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ .ص .۱۹۷ -۱۸۷
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ وﺻﺎﯾﺎی اﻓﻼﻃﻮن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه در اﻟﺤﮑﻤﺔ اﻟﺨﺎﻟﺪۀ اﺑﻦ ﻣﺴﮑﻮ ﯾﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ آن را در اﺧﻼق ﻧﺎﺻﺮی ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ارﺗﺒﺎط »زﻣﺎن« و »ﻓﻌﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ« از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ .ﭘﯿﺮوز ﻓﻄــﻮرهﭼـﯽ .ص
.۲۱۴ -۱۹۹
ﺑﻪ ﻋﻘﯿ ﺪۀ ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻃﺒ ﯿﻌﺖ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از :ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻋﺎم و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻃﺒﯿ ﻌﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﺧﺎص ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺠﺰات و اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎ .آﻧﮕﺎه ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ را در اﯾﻦ ﺑــﺎره ﺗﻮﺿـﯿﺢ
دﻫﺪ ،ﮐﻪ ﻓﻬﻢ آن ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم اﺳﺖ.
 .١ﺻﻮرت درﺳﺖ ﻧﺎم وی ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ز ﯾﺪی اﻟﺒﺨﺎری اﺳﺖ.

اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﻣﻘﺎﯾﺴـﮥ ﻋﻘﺎﯾـﺪ اﯾـﻦ دو ﺣﮑـﯿﻢ ﺑــﺰرگ
وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ دو ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﻼﻣﯽ ﻋﻠﻢ واﺟﺐ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﻗﺎﻋﺪۀ »اﻟﻮاﺣﺪ«
ً
از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿ ﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳــﺖ .ﭼــﺮا ﮐــﻪ اوﻻ اﯾـﻦ دو ﻣﺴــﺌﻠﻪ از ﺟﻤﻠـﮥ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻤﯽ در ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻨــﻮع و ﻣﺘﻌﺎرﺿـﯽ درﺑــﺎرۀ
ً
آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻫﺮ دو ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺎ ﯾﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﻧﻘﺎد اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻃﻮس .ﺣﺎﻣﺪ ﻧﺎﺟﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ .ص.۲۵۸ -۲۴۹
ﻣﻘﺎﻟﻪای اﺳﺖ در ﺑﯿﺎن اﯾﺮادﻫﺎی ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﺿﻊ ﮐﺘﺎب ﺗﺠﺮ ﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ.
ﺷﮏ ﮔﺮاﯾﯽ از ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ .ﺑﻬﺮوز ﻓﺘﻮرهﭼﯽ .ص.۲۹۳ -۲۵۹
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ:
ﻣﺤﻘﻖ ﻃﻮس ﺑﺎ آﻧﮑﻪ وﻗﻮع ﺧﻄﺎ در ادراﮐﺎت را ﻣـﯽﭘــﺬﯾﺮد ،اﻣــﺎ آن را ﺳــﺪ راه
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ وﻗﻮع اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿ ﺺ آنﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .راه و ﺷﯿﻮۀ ﺧﻮاﺟﻪ
ﻧﺼﯿﺮ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی ﺷﮏﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿ ﻢ اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻃﻮس .ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺟﻤﺸـﯿ ﺪﻧﮋاد اول .ص
.۳۶۰ -۲۹۳
ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ در اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﯿﺮﯾﻪ از ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤ ﯿ ﺪ اﺑﻦ ﻋ ﯿﺴﯽ ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ )-۵۸۰
 ۶۵۲ق( ﺳﻪ ﺳﺆال ﭘﺮﺳﯿ ﺪه اﺳﺖ .ﻣﻼ ﺻﺪرا در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆالﻫﺎ رﺳــﺎﻟﻪای دارد ﺑــﻪ ﻋﺮﺑـﯽ ﺗﺤــﺖ
ﻋﻨﻮان اﺟﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ .ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ ا ﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺶ را ﺷﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت آﻣﺪه اﺳﺖ:

Ètude sur les innovatione astronomiques de Nasir-al-Din al-Tusi. Jafar
Aghayani Chavoshi .

ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﺪاﻋﺎت ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ.

Le travail d'al-Tusi sur les "Sphériques" de Ménélaos: établissement critique du

وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ

از ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﺗﺎ ﻣﮑﺘﺐ اﺻﻔﻬﺎن .ژان ﮐﻮﭘﺮ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﯿﻦ ﻫﻮﺷﻨﮕﯽ .ص .۲۲۹ -۲۱۵
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ در اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی ﻣﻮرد ﺑﺤــﺚ ﻗــﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺑﻌﺪی ﺷﺎﻫﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻃﻮس ﺑﺮ ﻣﻼ ﺻﺪرا .ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﺴ ﯿﻨﯽ .ص .۲۴۸ -۲۳۱
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ:

١۴٧

& interprétation astronomique. Pierre Pinel

texte, apport mathématique,
Abdelkaddous Taha.

ﮐﺎر ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺮ روی اﮐﺮ ﻣﻨﻼﺋﻮس ،ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻦ ،ﻣﺤﺘﻮای رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺠﻮﻣﯽ آن.

Nasir al-Din on determination of the declination function. Javad HamadaniZadeh.

ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ روش ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺎﺑﻊ ﻣﯿﻞ.
The Tahrir of Euclid’s Elements by Nasir al-Din Tusi. Gregg De Young.
ﺗﺤﺮﯾﺮ اﺻﻮل اﻗﻠﯿ ﺪس ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ.

Rapport préliminaire sur les fouilles de l'observatoire de Marâqe. Parviz
Vardjavand.

١۴٨

ﮔﺰارش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ از ﺣﻔﺎری رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮاﻏﻪ.
Nasir al-Din al-Tusi un savant polygraphe du XIII siècle. Ahmad Djebbar.
ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﮐﺜ ﯿﺮاﻟﺘﺄﻟﯿﻒ ﺳﺪۀ .۷/۱۳
Nasir al-Din Tusi and last Ismaili writings. S. J. Badakhchani.
ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻣﺘﺄﺧﺮ.

Vizir ‘hérétique’ mais philosophe d’entre les plus éminents: Al-Tusi vu par Ibn
Taymiyya. Yahya Michot.

ﻃﻮﺳﯽ وزﯾﺮ »راﻓﻀﯽ« وﻟﯽ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﻤﺘﺎز از ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ.
٭٭٭
ﻓﺮﻫﻨﮓ .وﯾﮋۀ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼـﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳـﯽ ) .(۲س  ،(۱۳۸۶) ۲۰ش . ۶۲-۶۱
 252 +۶۵۹ص.
ﻣﺴﺌﻠﻪای از اﺑﻮﺳﻬﻞ ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ در ﺗﺤﺮ ﯾﺮ ﺧــﻮد از ﮐــﺮه و اﺳــﺘﻮاﻧﮥ ارﺷــﻤﯿﺪس
آورده اﺳﺖ .ﺟﻌﻔﺮ آﻗﺎ ﯾﺎﻧﯽ ﭼﺎوﺷﯽ .ص .۳۰-۱
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻗﻄﻌﻪای از ﮐﺮه را ﻃﻮری ﺑﺴﺎزﯾ ﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻤﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻗﻄﻌــﻪای ﻣﻌﻠــﻮم و
ﻣﺴﺎﺣﺘﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻄﻌﻪای ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮ ﯾﺴــﻨﺪه ﺑــﻪ ﺷــﺮح اﻫﻤﯿـﺖ آن ﭘﺮداﺧﺘــﻪ و ﺑــﺎ
ر ﯾﺎﺿﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ راه ﺣﻞ آن را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
ﻃﻮﺳﯽ و ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ » :ﺣﺮﮐﺖ زﻣﯿﻦ« در ﻣﺘﻮن ﻧﺠﻮﻣﯽ .ﺟﻤﯿﻞ رﺟﺐ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﻦ ﻃــﺎرﻣﯽ.
ص .۵۶-۳۱
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮ ﯾ ﺪ:
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻮاﻫﺪ درﺧﻮر ﺗﺄﻣﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻮﭘﺮﻧﯿـﮏ درﺑــﺎرۀ ﺣﺮﮐــﺖ
زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺴﯿ ﺎر ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﮥ ﺣﺮﮐﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وﺿﻌﯽ زﻣﯿﻦ –

ﺟﻬﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﺎم ،ﺧﺎص و اﺧﺺ در اﺳﺎس اﻻﻗﺘﺒﺎس و ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی آن از دﯾـ ﺪﮔﺎه ﻣﻨﻄــﻖ
ﺟﺪﯾﺪ .ﻟﻄﻒاﷲ ﻧﺒﻮی .ص .۷۳ -۵۷
ﻣﻘﺎﻟﻪ در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﺎن ﺑﺤﺚ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻧﻮار در ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎﻫﯿﺖ »ﺗﺼﺪﯾﻖ« از ﻧﮕﺎه ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻃﻮس .ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ اژهای .ص .۱۰۲ -۷۵
ﮔﺮوﻫﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺑﻬــﺮی و ﻗﻄــﺐاﻟــﺪﯾﻦ رازی ﺑــﻪ ﭘﯿـﺮوی از
اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ را اذﻋﺎن ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻌﻨﺎ ی
ﻗﻀﯿﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .وﻟﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺒﻌ ﯿﺖ
از ارﺳﻄﻮ ﺗﺼﺪﯾﻖ را ﻧﺴﺒﺖ دادن ﭼﯿﺰی ﺑــﻪ
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻣـﯽداﻧــﺪ و در رد ﮐﺘــﺎب ﺗﻨﺰ ﯾـﻞ
اﻻﻓﮑــﺎر اﺛﯿﺮاﻟــﺪﯾ ﻦ اﺑﻬــﺮی ﮐﺘــﺎب ﺗﻌــﺪﯾﻞ
اﻟﻤﻌﯿﺎر را ﻧﻮﺷــﺖ و ﻗﻄــﺐاﻟــﺪﯾﻦ رازی در
ﮐﺘﺎب ﺗﺼﻮر و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻮﺷﯿ ﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﺮادات
ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ ﯾﺪ .ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ در
اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺖ.
ﺧﻮاﺟــﻪ ﻧﺼــﯿﺮ ﻧﻘــﺎد اﻧﺪﯾﺸــﻪﻫــﺎی
اﺑﻦﺳ ـﯿﻨﺎ درﺑــﺎرۀ ادوات ﻣﻨﻄﻘ ـﯽ .ﺗــﻮﻧﯽ
اﺳﺘﺮﯾﺖ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺣﺠﺘـﯽ.
ص.۱۲۵ – ۱۰۳
ﻋﮑﺲ و ﻧﻘﯿﺾ ﻣﻄﻠﻘﺎت از دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ و ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﻃﻮﺳﯽ .ﺗﻮﻧﯽ اﺳــﺘﺮ ﯾﺖ ﺗﺮﺟﻤـﮥ
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ذﮐ ﯿﺎﯾﯽ .ص .۱۴۵ -۱۲۷
اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻨﻄﻖ.
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻃﻮس ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ رﮐﻦاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺘﺮآﺑﺎدی .ﺳﯿﺪ ﻋﺒــﺪاﷲ اﻧــﻮار.
ص.۱۸۷ – ۱۴۷
ﺳﯿ ﺪ رﮐﻦاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦ اﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺷﺮﻓﺸﺎه ﻋﻠﻮی از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ از او ﺑ ﯿﺴﺖ ﺳﺆال
در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻨﻄﻖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺮﺳﯿ ﺪه و ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﺪانﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺘﻦ را ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ
و در اﺟﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﯿﺮ ﯾﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه ،ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺮح داده اﺳﺖ ،از اﯾﻦ ﻗﺮار .۱ :ﺿﺮورت

وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ

ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎری از اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻣﺴــﻠﻤﺎن ﻣﻄــﺮح
ﺷﺪ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ.

١۴٩

١۵٠

ﻣﻨﻄﻖ؛  .۲ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺳﺎﻟﺒﻪ و ﻣﻮﺟﺒﻪ؛  .۳ﮐﻤﺎل ﻣﺸﺘﺮک؛  .۴ﺗﻼزم دو ﻣﺘﺼﻠﻪ؛  .۵اﻧﻌﮑﺎس ﻣﻤﮑﻨــﻪ؛ .۶
ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﺤﺎل؛  .۷ﺷﺮﻃﯿﻪ؛  .۸اﻧﻌﮑﺎس ﺳﺎﻟﺒﻪ؛  .۹ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺟﻮﻫﺮ؛  .۱۰ﺟﻨﺲ و ﻓﺼﻞ؛  .۱۱ﻫﯿﻮﻻ و
ﺻﻮرت؛  .۱۲ﻫﯿﻮﻻ و ﺻﻮرت ﺟﺴﻤ ﯿﻪ؛  .۱۳ﻫﯿﻮﻻ و ﺻﻮر ﻧﻮﻋﯿـﻪ؛  .۱۴ﺗــﻼزم ﻋﻠــﺖ و ﻣﻌﻠــﻮل؛ .۱۵
ﺗﻔﺎﻋﻞ )ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ( ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ؛  .۱۶زﻣﺎن؛  .۱۷زﻣﺎن ﻣﺸﺮوط ﺑــﻪ ﺣﺮﮐــﺖ؛  .۱۸ﻣﮑــﺎن؛  .۱۹ﺑﻘــﺎی
ﻧﻔﺲ ﺑﻌﺪ از ﺗﻼﺷﯽ ﺟﺴﺪ؛  .۲۰ﺣﺪوث ﻧﻔﺲ و اﺑﻄﺎل ﺗﻨﺎﺳﺦ.
ﭘﺎرادﮐﺲ دروﻏﮕﻮ و راهﺣﻞ ﻓﺎﺿﻞ ﺳﺮاب و ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳـﯽ .ﻣﺤﻤــﺪﻋﻠﯽ اژهای.
ص .۲۱۱ -۱۸۹
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻘﺪ اﻟﺘﻨﺰ ﯾﻞ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﮐﻪ در آن ﺗﻨﺰ ﯾﻞ اﻻﻓﮑﺎر اﺛﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ
اﺑﻬﺮی را در ﻣﻮرد ﻣﻐﺎﻟﻄﮥ دروﻏﮕﻮ ﻧﻘﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ رﺳﺎﻟﮥ ﻓﺎﺿﻞ ﺳﺮاب ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺳــﺎل
۹۰۷ق ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﺷﺮح ﺧﻮاﺟﮥ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺮ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺴﺌﻠﺔ اﻟﻌﻠﻢ .ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ اژهای .ص .۲۳۲ -۲۱۳
رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺴﺌﻠﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﺛﺮ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ اﺣﻤﺪ اﺑﻦ ﺳﻌﺎده و ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ اﺑﻦ ﻣﯿﺜﻢ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳــﺖ در
ﺷﻨﺎﺧﺖﺷﻨﺎﺳﯽ .ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺷﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺰارﺷﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺖ.
وﺟﻮب وﺟﻮد و ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ آن در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ .اﺣﻤﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ .ص.۲۵۳ -۲۳۳
ﺑﺤﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻼﻣﯽ در ﺑﺎب ﺻﻔﺎت واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد.
ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ از ﻧﮕﺎه ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻃﻮس .ﻣﻬﺪی دﻫﺒﺎﺷﯽ .ص .۲۸۲ -۲۵۵
وﺟﻮد و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا .ﻫﺎﻧﯽ ﻧﻌﻤﺎن ﻓﺮﺣﺎت .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺎﺑﺪی .ص.۲۹۷ -۲۸۳
ﺻﻔﺎت ﺧﺪا از ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ .ﻫﺎﻧﯽ ﻧﻌﻤﺎن ﻓﺮﺣﺎت .ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ ﺟﻤﺸـﯿ ﺪﻧﮋاد اول.
ص .۳۴۵-۲۹۹
ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﻣﺒﺘﮑﺮ روش ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﮐﻼم ﺷـﯿﻌﻪ .ﻋﺒــﺪاﻻﻣﯿﺮ اﻻﻋﺴــﻢ .ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳــﻮل
ﻋﻤﺎدی .ص .۳۵۰ -۳۴۷
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه درﺑﺎرۀ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺘﺎب ﺗﺠﺮ ﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻼم ﺷﯿ ﻌﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺧﻼق ﻧﺎﺻﺮ ی و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑــﺎ ﻓﻠﺴــﻔﮥ ﺗﺸـﯿﻊ و ﺗﺼــﻮف .و ﯾﻠﻔــﺮد ﻣﺎدﻟﻮﻧــﮓ .ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﭘﺮو ﯾـﺰ
ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ .ص .۳۷۶ -۳۵۱
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎب اﺧﻼق ﻧﺎﺻﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آن را از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻏﯿﺒﺖ و ﻣﻬﺪوﯾﺖ از ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ .ﺟﻮ ﯾﺎ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ .ص .۴۰۴ -۳۷۷
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻋﺪه ﻟﻄﻒ در ﺗﺠﺮ ﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪ ﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ .ﺑﻬﺮام ﻣﻨﺘﻈﺮی .ص
.۴۵۳ -۴۰۵
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ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را از ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ درﺑﺎرۀ دﯾـﻦ و ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﻣـﯽآورد ،ﺑـﯽآﻧﮑــﻪ اﯾـﻦ
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ واﺿﺤﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺛﺒﺎت از دﯾ ﺪﮔﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ .ﻣﺤﻤﺪ آﮔﺎه.۴۹۳ -۴۵۵ .
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آرای ﺳ ﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼ ﯿﺮ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ او در ﺗــﻼش
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﮑﺎم زﻣﺎﻧﮥ ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﺗﻨﺶ
ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺛﺒﺎت را ﭘ ﯿﺪا ﮐﻨﺪ .
داﺳﺘﺎن ﺳﻼﻣﺎن و اﺑﺴﺎل در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ .ﻋﻠﯿ ﺪاد ﮐﯿﻤﺎﺳﯽ .ص .۵۲۳ -۴۹۵
ﺳﻼﻣﺎن و اﺑﺴﺎل در اﺻﻞ ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ .از آن رواﯾﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔــﺎوﺗﯽ وﺟــﻮد دارد .اﺻــﻞ
داﺳﺘﺎن رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ درﺑﺎرۀ دو ﺑﺮادر ،ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن زن ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای او ،ﮐﻪ اول ﺑﺎر اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ درﺑﺎرۀ آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ رواﯾﺘﯽ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب درﺑﺎرۀ دو ﺗﻦ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻼﻣﺎن ﮐﻪ درﺳــﺘﮑﺎر و ﻧ ﯿـﮏ ﺳـﯿﺮت ﺑــﻮد و
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ و دﯾﮕﺮی اﺑﺴﺎل ﮐﻪ زﺷﺖ ﺧﻮی و ﭘﻠﯿ ﺪ ﺑﻮد و در اﺳﺎرت ﻣﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ رواﯾﺘﯽ را ﻣـﯽ آورد
درﺑﺎرۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ و ﯾﻮﻧﺎن و روم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﺮد .آن ﭘﺎدﺷﺎه ﺻــﺎﺣﺐ ﭘﺴــﺮی ﺷــﺪ ﺑــﻪ ﻧــﺎم
ﺳﻼﻣﺎن ﮐﻪ زﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﺴﺎل داﯾﮥ او ﺑﻮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﻼﻣﺎن و اﺑﺴﺎل ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد آن دو ﺧﻮد را در آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ .ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻫﺮ
ﺳﻪ رواﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺑﺪاﻋﺎت ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ در ﻗﺎﻓﯿﻪ .ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺸﺎرﮐﯽ .ص .۵۳۴ -۵۲۵
از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ درﺑﺎرۀ ﻗﺎﻓﯿﻪ در ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب ﻣﻌﯿﺎر اﻻﺷﻌﺎر ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎﺣﺚ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻌﯿﺎر اﻻﺷﻌﺎر .ﻣﺼﻄﻔﯽ ذاﮐﺮی .ص .۵۷۲ -۵۳۵
ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ درﺑﺎرۀ ﺻﺎﻣﺖ ،ﻣﺼﻮت ،ﺣﺮوف ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ،واو و ﯾﺎی ﻣﺠﻬﻮل ،ﻣﺼــﻮت
ﺧﻨﺜﯽ ،ﻣﺼﻮتﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ،ﻫﻤﺰه و اﻟﻒ و ﺳﺒﮑﯽ و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ زﺑﺎنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻻﺧﻼق ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﻠﻄﺎن ،ﺗﺤﺮ ﯾﺮ ی از اﺧــﻼق ﻧﺎﺻــﺮ ی .آﺳـﯿﻪ ﮐــﺎزروﻧﯽ .ص -۵۷۵
.۵۹۴
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻻﺧﻼق ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺳﯿﺪ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﺻــﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺸــﻬﻮر ﺑــﻪ
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﻠﻄﺎن )۱۰۶۱-۱۰۰۱ق( وز ﯾﺮ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول ،ﺷﺎه ﺻﻔﯽ و ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺛﺎﻧﯽ ﻣـﯽﭘــﺮدازد ﮐــﻪ
ﺗﺤﺮﯾﺮی اﺳﺖ از اﺧﻼق ﻧﺎﺻﺮی ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ.
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ اﺑﻦ ﻣﺴﮑﻮ ﯾﻪ در اﺧﻼق ﻧﺎﺻﺮ ی .ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ .ص .۶۲۶ -۵۹۵
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼ ﯿﺮ در آﻏﺎز ﻗﺼﺪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻻﺧﻼق اﺑــﻦ ﻣﺴــﮑﻮ ﯾﻪ را داﺷــﺖ و
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻢ در ﮐﺎرش ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺒﺬول ﮐﺮد.

١۵١

در ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت آﻣﺪه اﺳﺖ:

Les éclipses de la Lune et du Soleil d'apres Nasir al-Din al-Tusi. Jafar Aghayani
Chavoshi.

ﮐﺴﻮف و ﺧﺴﻮف از ﻧﻈﺮ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ.

Qutb al-Din al-Shirazi and his Persian translation of Nasir al-Din al-Tusi’s
Tahrir usul Uqlides. Gregg De Young.

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﺤﺮ ﯾﺮ اﺻﻮل اﻗﻠﯿ ﺪس ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی.
Tusi défenseur d'Avicenne contre Shahrastani. Jean Jolivet.
دﻓﺎع ﻃﻮﺳﯽ از اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ.
Tusi’s criticism of Abhari’s Account of Tasdiq. Joep Lameer .
ﻧﻘﺪ ﻃﻮﺳﯽ از ﺗﺼﻮر و ﺗﺼﺪﯾﻖ اﺑﻬﺮی.
La correspondenc entre Tusi et Qunawi. Yahya Bonaud.
ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﻣ ﯿﺎن ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ و ﻗﻮﻧﻮی.

١۵٢

Nasir al-Din Tusi et l’imagination poètique dans la traditition philosophique
Arabo-Persane. Justine Landau.

ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ و ﺗﺨﯿﻞ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ در ﺳﻨﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﺮﺑﯽ.

A comparision of the theories of Qafiye in Nasir al-Din Tusi and Mohammad
Amuli. Riccardo Zipoli.

ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻧﻈﺮ ﯾﺎت ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ و ﻣﺤﻤﺪ آﻣﻠﯽ درﺑﺎرۀ ﻗﺎﻓﯿﻪ.
L’étalon des poésies, cet inconnu. Abulhassan Najafi.
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﻌﯿﺎر اﻻﺷﻌﺎر ﺷﺎدروان اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺠﻔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ژوﺳﺘﻦ ﻻﻧﺪو.
٭٭٭
ﻓﺮﻫﻨﮓ .وﯾﮋۀ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺧﯿﺎم .س  .(۱۳۷۸) ۱۲ش  131 +۲۱۹ .۴-۱ص.
ﺣﮑﯿﻢ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﯿﺎم ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ی .ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻼﻟﯽ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ .ص.۸-۱
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ :ﻣﻌﺎﺻﺮان ﻋﻤﺮ اﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﯿﺎم از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻋﺮ ﯾﺎدی ﻧﮑــﺮدهاﻧــﺪ و
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻓﺮق اﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﺧﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮاﻟﯽ ﻧ ﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ ﺷﺸــﻢ ﻫﺠــﺮی
ﻣﯽز ﯾﺴﺖ.
ﺧﯿﺎم و ﻧﻮﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ .اﺣﻤﺪ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ .ص .۱۵-۹
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﻮﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺒﺤﺜﯽ از ﻫﻨﺪﺳﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎت ﺑــﻪ
ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارای ﻧﻮﻣﻮﮔﺮاﻣﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿ ﺪۀ او ﺧﯿﺎم در ﺣــﻞ
ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻧﻮﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﺣﮑﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم و ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴــﺎﺑﯽ.
ﺟﻌﻔﺮ آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﭼﺎوﺷﯽ .ص .۳۱-۱۷
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮ ﯾ ﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺜﻠﺚ ﭘﺎﺳﮑﺎل ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ .در
دوران اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﺮﺟﯽ آن را در
ﺑﺴﻂ دوﺟﻤﻠﻪای ﺑﻪﮐﺎر ﺑــﺮده اﺳــﺖ .ﯾـﮏ
ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ﺧﯿـﺎم ﻣﺴــﺘﻘﻞ از ﮐﺮﺟـﯽ ﻣﺜﻠــﺚ
ﺣﺴﺎﺑﯽ را ﮐﺸﻒ ﮐــﺮد .در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﺑــﻪ
ﺳﺮﮔﺬﺷـــﺖ اﯾـــﻦ ﻣﺜﻠـــﺚ در رﯾﺎﺿـــﯿﺎت
اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻬﻢ ﺻــﺎدق ﻫــﺪاﯾﺖ در ﺷﻨﺎﺳــﺎﻧﺪن
ﺧﯿــﺎم .ﻣﺤﻤﺪﻣﻬــﺪی ﻓﻮﻻدوﻧــﺪ .ص -۳۳
.۵۲
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎب ﺻﺎدق ﻫــﺪاﯾﺖ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺮاﻧــﻪﻫﺎی ﺧﯿـﺎم ﭘﺮداﺧﺘــﻪ و ﻣﻌﺘﻘــﺪ
اﺳﺖ او ﺳﺨﻦ ﺗﺎزهای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮕﻔﺘــﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮر ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺘﺎورد ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻘﻮﯾﻢ رﺻﺪ ﻧﯿﻤﺮوز ی و ﺟﺪول ﺧﯿـﺎﻣﯽ .ﻣﺤﻤﺪرﺿــﺎ
ﺻ ﯿﺎد .ص .۷۳-۵۳
زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎدروان ذﺑﯿﺢ ﺑﻬﺮوز در رﺳﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻘﻮ ﯾﻢ در اﯾﺮان از ﯾـﮏ رﺻــﺪ ﻧﯿﻤــﺮوزی
اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺑﯿﺶ از  ۳۷۵۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و ﯾﮏ دورۀ  ۲۸۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای روز و ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﻮ ﯾﻞ ﺳﺎل ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﻫﺮ دو ادﻋﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺗﺄﻣﻠﯽ در آرای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﯿﺎم .ﺳﺎﺳﺎن ﺳﭙﻨﺘﺎ .ص .۸۳ -۷۵
ﺧﯿﺎم رﺳﺎﻟﻪای دارد ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ در ﺷﺮح رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻗﻠﯿ ﺪس ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮح اﻟﻤﺸــﮑﻞ ﻣــﻦ ﮐﺘــﺎب
اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎدروان ﺟﻼل ﻫﻤﺎﯾﯽ آن را در ﮐﺘﺎب ﺧﯿﺎﻣﯽﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺮﺣﯽ اﺳﺖ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﺧﯿﺎم.
ﺳﺨﻨﯽ درﺑﺎرۀ رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﻟﻮﺟﻮد .ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺟﻤﺸﯿ ﺪ ﻧﮋاد اول .ص .۱۳۰ -۸۵
ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺷﺮﺣﯽ اﺳﺖ در ﺑﺎب رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﻟﻮﺟﻮد ،ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ و ﺗﺼﺤﯿﺢ آن .ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ رﺳﺎﻟﻪ و ﺑــﻪ
دﻧﺒﺎل آن ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﻟﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.

١۵٣

ﮔﻔﺘﺎر ی درﺑﺎرۀ رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﻟﮑﻮن واﻟﺘﮑﻠﯿﻒ از ﺣﮑﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ی .ﺑﻬﻨﺎز ﻫﺎﺷﻤﯽﭘﻮر.
ص .۱۵۶ -۱۳۱
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﻟﮑﻮن واﻟﺘﮑﻠ ﯿﻒ ،ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و در ﭘﯽ آن ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳـﯽ
رﺳﺎﻟﻪ را ﻣﯽآورد.
ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺮﺟﻤﮥ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺠﻮاب ﻋﻦ ﺛﻼث ﻣﺴﺎﺋﻞ؛ ﺿــﺮورة اﻟﺘﻀــﺎد ﻓـﯽ اﻟﻌــﺎﻟﻢ واﻟﺠﺒــﺮ
واﻟﺒﻘﺎء .ﺣﺎﻣﺪ ﻧﺎﺟﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ .ص .۱۷۹ -۱۵۷
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ آن را آورده اﺳﺖ.
ﺧﯿﺎم ﻓﺮزاد و ﻧﺴﺨﮥ ﺟﻌﻠﯽ رﺑﺎﻋﯿﺎت .ﻣﻨﺼﻮر رﺳﺘﮕﺎر ﻓﺴﺎﯾﯽ .ص.۲۰۲ -۱۸۱
ﺷﺮﺣﯽ اﺳﺖ درﺑﺎرۀ ﯾ ﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪۀ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮزاد راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﯿﺎم و رﺑﺎﻋﯿﺎﺗﺶ.
ﻋﻤﺮ اﻟﺨﯿﺎم واﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯽ اﻟﻨﻈﺮ ﯾﻪ .ﺟﻌﻔﺮ آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﭼﺎوﺷﯽ .ص .۲۱۴ -۲۰۳
ﻣﻘﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ رﺳﺎﻟﮥ ﺧﯿﺎم ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮح اﻟﻤﺸﮑﻞ ﻣﻦ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯽ .ﯾﺎد ﺷﺪه در
ﺑﺎﻻ .ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را از ﺟﻨﺒﮥ ر ﯾﺎﺿﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
١۵۴

در ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت آﻣﺪه اﺳﺖ:

Omar Khayyam et les Activites Mathématiques en Pays d’Islam aux XI-XII
Siècles. Ahmad Djebbar .

ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﯾﺎﺿﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﺳﺪهﻫﺎی ۱۱و  ۱۲ﻣﯿ ﻼدی.
Omar Khayyan et l’Hydrostatique. Jafar Aghayani Chavoshi & Faïsa Bancel.
ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم و ﻫﯿ ﺪروﺳﺘﺎﺗﯿﮏ.

Omar Khayyam et Eutocius: Les antécédents grecs du troisième chapitre du
commentaire sur certaines prèmises Problematiques du Live d’Euclide. Bernard
Vitrac.

ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم و اﺗﻮﮐﯿﻮس :ﭘﯿﺸﯿﻨﻪﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺷﺮح ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب اﻗﻠﯿﺪس.
Omar Kayyam and the parallel postulate. Nasser Kanani.
ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم و ﻣﺼﺎدرۀ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻮازی.
Kayyam, Hashtrudi and Quartic Equations. Ali R. Amir-Moéz.
ﺧﯿﺎم ،ﻫﺸﺘﺮودی و ﻣﻌﺎدﻟﮥ درﺟﮥ ﭼﻬﺎرم.
٭٭٭
ﻓﺮﻫﻨﮓ .وﯾﮋۀ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺧﯿﺎم ) .(۲س  .(۱۳۸۰)۱۴ش  285+۳۲۵ .۴-۳ص.
ﺣﮑﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ .ﺟﻌﻔﺮ آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﭼﺎوﺷﯽ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﻓﻮﻻدوﻧــﺪ.
ص .۲۸-۱

ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ در آﻏﺎز ﻣﯽﮔﻮ ﯾ ﺪ:

ﮔﻔﺘﺎر ی درﺑﺎرۀ رﺳﺎﻟﻪ در ﻋﻠﻢ ﮐﻠﯿﺎت وﺟﻮد .ﺑﻬﻨﺎز ﻫﺎﺷﻤﯽﭘﻮر .ص .۸۷ -۲۹
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ:
در ﻣﯿﺎن رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧــﺪه از ﺧﯿـﺎم ،رﺳــﺎﻟﻪ در ﻋﻠــﻢ ﮐﻠ ﯿـﺎت
وﺟﻮد ﯾﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ او ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ
ﺑﺤﺚ در ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮد و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿـ ﺪاﯾﺶ
آنﻫﺎﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻤﺎﺑ ﯿﺶ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧــﺪ
اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺤﻠﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪﻧﺪ و ﻧﻈــﺮ
ﺧﻮد را درﺑﺎرۀ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﯿ ﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﻫﻢ در اﻟﻤﻨﻘﺬ ﻣــﻦ
اﻟﻀﻼل ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﯽ اﯾـﻦ
دو اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ،درﺧﻮر ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ .ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﭘﺲ از ﺑﺤــﺚ ﻣﻔﺼــﻠﯽ در ﻣــﻮرد
ﺧﯿﺎم و رﺳﺎﻟﻪاش ،ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﻪ در ﻋﻠﻢ ﮐﻠ ﯿﺎت وﺟﻮد را ﻣﯽآورد.

وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ

ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﻓﺮدی ﻣﺆﻣﻦ و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺒﻌﺚ از
اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺘﺎﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ وی ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﻼل
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺷﺎﻋﺮاﻧﮥ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آنﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ .از
ﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺧ ﯿﺎم ،ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾ ﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی
ﻓﻠﺴﻔﯽ وی ﻣﺒﺎدرت ورز ﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺮوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﺷــﻌﺎر وی را ﮐــﻪ در
ﻗﺎﻟﺐ رﺑﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮرد ﮐﻨﺪوﮐﺎو ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .... .دﻧﯿﺎی او
ﻣﺜﻞ دﻧﯿﺎی ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف اﺷﻌﺎر اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺎرف ،ﮐﻪ وﺟﺪ و ﺷﻮر و ﺟﻬﺶ ﺑــﻪ ﺳــﻮی
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ در آنﻫﺎ ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﺪ و زﻧــﺪﮔﯽ را ﺑــﺎ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﺳــﺎﺣﺮاﻧﻪای آ ﮐﻨــﺪه
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﯿﺎم ﺑﻪ ﻧﮑﺎت دﯾ ﮕﺮی ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد .او آن ﺳﻮی زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻃﺮاوت و
ﺷﺎدی را ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﮑﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .اﻓﮑﺎری ﮐــﻪ از
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺑــﺎ دارد .ﻧﻮ ﯾﺴــﻨﺪه ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺘ ﯿﺠــﻪ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد ،ﺧﯿـﺎم
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻧ ﯿﺴﺖ .او درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﮑﺎک ﻫﻢ ﻧ ﯿﺴﺖ و ﻣﯽ و ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻢ
در اﺷﻌﺎر او ﺟﻨﺒﮥ اﺳﺘﻌﺎری دارد.

١۵۵
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ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﮑﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم .ﺣﺎﻣﺪ ﻧﺎﺟﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ .ص .۱۱۸ -۸۹
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﯿﺎم را زﯾﺮ  ۲۴ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی اﺻــﻠﯽ آن ﺑــﻪ
ً
ﻋﻘﯿ ﺪۀ او اﯾﻦﻫﺎﺳﺖ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن اﻣﺮ ﺑﺪﯾﻬﯽ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .وﺟﻮد ذﻫﻨﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ دﻗﯿﻘﺎ
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ .ﻧﻔﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ درک ﻣﺪرﮐﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺪرﮐﺎت ﻣﻌﺪوم را ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ رﺳﺎﻟﻪای از ﺧﯿﺎم در ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ .ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺟﻤﺸﯿ ﺪﻧﮋاد اول .ص .۱۳۹ -۱۱۹
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺧﯿﺎم ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﻀ ﯿﺎء اﻟﻌﻘﻠﯽ ﻓﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻠﻢ
اﻟﮑﻠﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﯿﺎم و ﻫﻨﺪﺳﻪﻫﺎی ﻧﺎاﻗﻠﯿﺪﺳﯽ .ﺟﻌﻔﺮ آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﭼﺎوﺷﯽ .ص .۱۸۹ -۱۴۱
ﺑﺤﺜﯽ اﺳﺖ در اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻨﺠﻢ اﻗﻠﯿﺪس در ﺑﺎب ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻮازی و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻫﻨﺪﺳــﻪﻫــﺎی
ﻧﺎاﻗﻠﯿﺪﺳﯽ.
ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم و ﻣﻌﻤﺎر ی .آﻟﭙﺎی اوزدورال .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﺎﺻﺮ ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ .ص .۲۵۴ -۱۸۹
رﺳﺎﻟﮥ ﺑﯽﻧﺎﻣﯽ از ﺧﯿﺎم در دﺳﺖ اﺳﺖ درﺑﺎرۀ ﯾﮏ ﻣﺴــﺌﻠﮥ ﻫﻨﺪﺳـﯽ ﮐــﻪ در ﺷــﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳـﯽ
ﺗﺰ ﯾﯿﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و ﺧﯿﺎم آن را ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﮥ درﺟﮥ ﺳﻮم ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ:
ﺗﺎر ﯾﺦ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﺷﺎر اﺳﺖ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺣﻞ ﻧﺸــﺪهاﻧــﺪ.
ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺒﺎت اﯾـﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻣﺠــﺎﻟﺲ ﮔﻔــﺖو ﺷــﻨﻮد ﻣﯿـﺎن ﻫﻨــﺮورزان و
ر ﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻨﺪﺳﮥ ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ آن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺧﯿﺎم .ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮزاد .ص .۲۵۸ -۲۵۳
ﻓﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ  ۲۰ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺳﺮودن ﭼﻬﺎرﭘﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﺑــﻪ زﺑــﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ﺑــﺮ اﺳــﺎس
ﻧﺴﺨﻪای از رﺑﺎﻋﯿﺎت ﺧﯿﺎم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۸۵۶ق ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و دارای  ۱۵۸رﺑﺎﻋﯽ اﺳﺖ .او در ﺳﺎل
۱۸۵۹م ﺗﻨﻬﺎ  ۷۵ﭼﻬﺎرﭘﺎره و در ﭼﺎپﻫﺎی ﺑﻌﺪی  ۱۰۱ﭼﻬﺎرﭘﺎره را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان رﺑﺎﻋﯿﺎت ﺧﯿﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺎدروان ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮزاد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎ  ۴۹ﭼﻬﺎرﭘﺎره ﺗﺮﺟﻤﮥ آزاد وﻟﯽ دﻗﯿﻖ رﺑﺎﻋﯿـﺎت
ﺧﯿﺎم ،و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اوﺳﺖ.
ﺧﯿﺎم و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻈﺮ ی .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای .ﺳﺎﺳﺎن ﺳﭙﻨﺘﺎ .ص .۲۷۲ -۲۵۹
ﺧﯿﺎم رﺳﺎﻟﻪای دارد ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ در ﺷﺮح رﺳﺎﻟﮥ ﮔﻢﺷﺪۀ اﻗﻠ ﯿﺪس در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ .اﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﯿﺎم در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺿــﻤﻦ ﺑﺮﺷــﻤﺮدن ذواﻻرﺑﻌﻬــﺎی ﺑﯿﺴــﺖ و ﯾـ ﮏ ﮔﺎﻧــﻪ
ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﺧــﻮش آﻫﻨــﮓ ،ﻗــﻮی،
ز ﯾﺒﺎ ،ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮشآﻫﻨﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻐﻤﻪﻫﺎی اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت
ﮔﺎم ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ

.۳۱۹ -۲۷۳  ص. اﺣﻤﺪ ﺑﯿﺎن.ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ رﺑﺎﻋﯿﺎت اﺻﯿﻞ ﺣﮑﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﻫﻔﺖ رﺑﺎﻋﯽ ﺧﯿﺎم را اﻧﺘﺨﺎب و آنﻫﺎ را در ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻧﻮ و ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﺗﻨــﻮر
.ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و ﻧﺖ آنﻫﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ
:در ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت آﻣﺪه اﺳﺖ
Omar Khayyam Philisophe Méconnu. Jafar Aghayani Chavoshi.
.ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
The Poet-Scientist Khayyam as Philosopher. Seyyed Hossein Nasr .
.ﺧﯿﺎم ﺷﺎﻋﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻓﯿﻠﺴﻮف

L'imagination de l'space dans les Quatreins d'Omar Khayyam. AbolghassemJamschid Partovi.
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.ﺗﺠﺴﻢ ﻓﻀﺎ در رﺑﺎﻋﯿﺎت ﺧﯿﺎم
Omar Khayyam and his Famous translator Edward Fitzgerald. Masud Farzad.
.ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم و ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺸﻬﻮرش ادوارد ﻓ ﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ

Épitre d'Omar Khayyam sur l’Explication des Prémisses problématiques du
Livre d'Euclid. Ahmed Djebbar.

.رﺳﺎﻟﮥ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم در ﺷﺮح ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﻗﺸﻪاﻧﮕﯿﺰ ﮐﺘﺎب اﻗﻠﯿ ﺪس

Omar Khayyam et l’anthyphérèse. Bernard Vitrac
Toward Omar Khayyam.Jacques Sesiano.

.ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم و ﺗﻔﺮﯾﻖ دوﺳﻮ ﯾﻪ

.ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم
Omar Khayyam théoricien des équations cubiques. Jafar Aghayani-Chvoshi.
.ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ ﺳﻮم
Omar Khayyam and Archimedes. Reviel Netz.
.ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم و ارﺷﻤﯿﺪس
Omar Khayyam and the Arithmetical Triangle. Jafar Aghayani-Chvoshi.
.ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم و ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ
٭٭٭
.۵۴ -۵۳  ش،(۱۳۸۴) ۱۸  س.(۳)  وﯾﮋۀ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺧﯿﺎم.ﻓﺮﻫﻨﮓ
.۱۷-۱  ص. ﺟﻌﻔﺮ آﻗﺎ ﯾﺎﻧﯽ ﭼﺎوﺷﯽ.ﺣﮑﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ﻧﻈﺮ ﯾﻪﭘﺮداز ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ ﺳﻮم
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ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮاﻧﺴﮥ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﯾﮋۀ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺧﯿﺎم ) (۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﺧﯿﺎم ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ ﺳﻮم را ﺑﻪ  ۱۵ﻧﻮع ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و درﺳﺘﯽ آنﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻔﻬﻮم اﻋﺪاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم .ﯾﺤﯿﯽ ﺗﺎﺑﺶ .ص .۲۴ -۱۹
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ:
ﺧﯿﺎم اﻋﺪاد ﺣﻘ ﯿﻘﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺴﺮﻫﺎی دورهای ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﻧﺸﺎن داد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮد
اﯾﻦ اﻋﺪاد را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﻫﺮ ﺗﻘﺮﯾﺐ دﻟﺨﻮاه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﺎر ی درﺑﺎرۀ ﻣﺜﻠﺚ ﺧﯿﺎم .اﮐﺒﺮ زﻣﺎﻧﯽ .ص.۳۰ -۲۵
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﭼﻬﺎر ﻧﻘﺶ ﺗﺰ ﯾﯿﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻣﺜﻠﺚ ﺧﯿﺎم ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم در ﮔﺎهﺷﻤﺎر ی اﯾﺮاﻧﯽ .اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻧﺒﺌﯽ .ص .۴۰-۳۱
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﺷﺎدروان ذﺑﯿﺢ ﺑﻬﺮوز درﺑــﺎرۀ رﺻــﺪ ﻧﯿﻤــﺮوزی و دورۀ  ۲۸۲۰ﺳــﺎﻟﮥ
ﮔﺮدش روز و ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﻮ ﯾﻞ ﺳﺎل دﻧﺒﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﺮادﻫﺎی آﻗــﺎی ﺻـ ﯿﺎد در اﯾـﻦ ﻣــﻮرد
ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
آﯾﺎ ﺧﯿﺎم و اﺑﻮاﻟﻌﻼی ﻣﻌﺮ ی زﻧﺪ ﯾﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟ ﺟﻌﻔﺮ آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﭼﺎوﺷﯽ  .ص .۸۲-۴۱
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﺛﺎر ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻋﻘﯿ ﺪه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺧﯿﺎﻣﯽ از ﺧــﻼل رﺑــﺎﻋﯽﻫــﺎی ﻣﺘـﻮازن و ﻣﻘﺒــﻮل اﻻﺻــﺎﻟﻪ .ﻣﻬــﺪی ﻣــﺎﺣﻮزی.
ص .۱۲۰ -۸۵
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺧﯿﺎم را ﺑﺮ اﺳﺎس  ۱۰ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و  ۶۰رﺑﺎﻋﯽ ﮐﻪ آنﻫــﺎ را از
ﻣ ﯿﺎن رﺑﺎﻋﯿﻬﺎی ﺧﯿﺎم ﺑﺮﮔﺰ ﯾﺪه اﺳﺖ ،اﺻ ﯿﻞ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺧﯿﺎم و رﺑﺎﻋﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ .ﻣﻬﺪی ﻧﻮرﯾﺎن .ص.۱۲۸ -۱۲۱
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﻋﻘ ﯿﺪه را ﮐﻪ ﻫﺮ رﺑﺎﻋﯽ دارای اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻋﻘﯿﺪه دارد
ﺗﻨﻈﯿﻢ رﺑﺎﻋﯿﺎت ﺷﺎﻋﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﯿﺎم ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ ﺳﺒﺐ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ارﺗﺒــﺎط رﺑــﺎﻋﯽﻫــﺎ ﺑــﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺳﺎﻟﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺑﺎﻋﯽ .ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺳﺮوﺷﯿﺎن .ص .۱۴۳ -۱۲۹
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ رﺳﺎﻟﻪای در ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺑﺎﻋﯽ از ﻣﻔﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪاﷲ ﻣﺮاد آﺑﺎدی از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻨــﺪی ﺳــﺪۀ
 ۱۳ﻫﺠﺮی را ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ رﺑﺎﻋﯽ ﺣﮑﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم .ﻣﻬﻮش اﺳﺪی ﺧﻤﺎﻣﯽ .ص .۱۵۱ -۱۴۵
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﺳﺎﺑﻘﮥ اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ ﺧﯿﺎم را در اﺷﻌﺎر ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ» .ﻫﻨﮕــﺎم ﺳــﭙ ﯿﺪهدم
ﺧﺮوس ﺳﺤﺮی /داﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻫﻤﯽﮐﻨﺪ ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی /ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ در آﯾﯿﻨـﮥ ﺻــﺒﺢ /ﮐــﺰ ﻋﻤــﺮ ﺷــﺒﯽ
ﮔﺬﺷﺖ و ﺗﻮ ﺑﯽﺧﺒﺮی«

وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ

ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺗﺮﺟﻤﮥ رﺑﺎﻋﯿﺎت ﺧﯿﺎم .ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺑﻦرﺳﻮل .ص .۱۷۵ -۱۵۳
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﯾﮑﯽ از رﺑﺎﻋﯿﺎت ﺧﯿﺎم در ﺳــﺪۀ ﻫﻔــﺘﻢ ﻫﺠــﺮی ﺑــﻪ
ﻋﺮﺑﯽ از ﻧﻈﺎماﻟﺪﯾﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ.
اﺷﻌﺎر ﻋﺮﺑﯽ ﺧﯿﺎم .ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺑﻦرﺳﻮل .ص.۱۷۷ -۲۵۱
ً
در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺳﯿﺰده ﻗﻄﻌﮥ ﻋﺮﺑﯽ ) ۴۰ﺑﯿﺖ( ﺑــﻪ ﺧﯿـﺎم ﻧﺴــﺒﺖ داده ﺷــﺪه
اﺳﺖ .ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮑﺎﯾﮏ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﺶ رﺑﺎﻋﯽ اﺻﯿﻞ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم .اﺣﻤﺪ ﺑﯿﺎن .ص .۲۷۹ -۲۵۳
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﯾﮋۀ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺧ ﯿﺎم ) (۲دﯾ ﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺤﮑﯿﻢ ﻋﻤﺮ اﻟﺨﯿﺎم ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﺠﻬﻮل .ﺟﻌﻔﺮ آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﭼﺎوﺷﯽ .ص .۳۱۳ -۲۸۱
ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﭘ ﯿﺸﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺧﯿﺎم ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت آﻣﺪه اﺳﺖ:

Qulques remarques sur l'usage du movement en géometrie dans la tradition
euclidienne: de Platon et Aristote à Omar Khayyam. Bernrds Vitrac.

اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺣﺮﮐﺖ در ﻫﻨﺪﺳﻪ در ﺳﻨﺖ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ :از اﻓﻼﻃﻮن و ارﺳﻄﻮ ﺗﺎ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم.
Omar Khayyam et les géometries non-euclidienne. Jafar Aghyani-Chavoshi.
ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم و ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻧﺎاﻗﻠﯿﺪﺳﯽ.
On the use of analysis in Omar Khayyam’s algebra. Marco Panza.
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آﻧﺎﻟﯿﺰ در ﺟﺒﺮ ﺧﯿﺎم.
Omar Khayyan and the Concept of Irrational Number. Bijan Vahabzadeh.
ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم و ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪد ﮔﻨﮓ.
Omar Khayyam and the Friday Mosque of Isfahan. Alpay Özdural.
ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم و ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن.

Al-Qistas al-Mustaqim: la balance droite et Omar Kahyyam. Mohammed
Abattouy.

ﻗﺴﻄﺎس اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم.
Un nouveau regard sur le calendrier iranien. M. Heydari-Malayeri.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﻘﻮ ﯾﻢ اﯾﺮاﻧﯽ.
Omar Khayyam et la prévision méthéorologique. Jafar Aghayani-Chavoshi.
ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﻮا.
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Omar Khayyam et la musique theorique. Jafar Aghayani-Chavoshi.

.ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم و ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
Deux Opuscules philosophiques d'Omar Khayyam. Ali Reda Arafa.
.دو رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم
Les images peintes pour les quatrains d'Omar Khayyam. Akbar Tajvidi.
.ﺗﺼﻮ ﯾﺮﻫﺎی ﺧ ﯿﺎﻟﯽ رﺑﺎﻋﯿﺎت ﺧﯿﺎم
Analyse d'un quatrain d'Omar Khayyam. Mahvach Assadi.
.ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮑﯽ از رﺑﺎﻋﯿﻬﺎی ﺧﯿﺎم

Un voyage au long cours: Naufrage et résurrection d'un manuscit. Isabelle
Gadoin.

. ﻧﺎﺑﻮدی و اﺣﯿﺎی ﯾﮏ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ:ﺳﻔﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ

Fitz Gerald’s Rubaiyyat of Omar Khayyam: A Victorian Product. Esmail Z.
Behtash.

. ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از ﻋﺼﺮ و ﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ:رﺑﺎﻋﯿﺎت ﺧﯿﺎم ﻓ ﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ

Le biograghie d’Omar Khayyam et son thème astrologique. Jafar AghayaniChavoshi.

.زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم و ﻣﻀﻤﻮن اﺧﺘﺮﮔﻮ ﯾﯽ آن
Science in Andalus in the lifetime of Khayyam. Emilia Calvo.
.ﻋﻠﻢ در اﻧﺪﻟﺲ در روزﮔﺎر ﺧﯿﺎم
Mathematical geography in the lifetime of Khayyam. Mercé Comes

.ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی رﯾﺎﺿﯽ در روزﮔﺎر ﺧﯿﺎم
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ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺟﻤﺸﯿﺪﻧﮋاد اول

]دﯾﺒﺎﭼﻪ[

٣

٤

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن داده ﺑﻮدی ﺗﺎ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻨﮕﺎرم ،ﻓﻬﻤﯿﺪم –ﺧﺪا ﻓﻬﻤﺖ را ﺑﮕﺴــﺘﺮاﻧﺪ و داﻧﺸــﺖ را
ّ
ﻓﺮاوان ﺳﺎزد -ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ راﻫﮑﺎر ﺣﻞ ﻣﻄﻠﺐﻫﺎی ﺑــﻪ رﻣــﺰ ﻧﮕﺎﺷــﺘﻪ ﺷــﺪه در ﮐﺘــﺎبﻫــﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر دادی ﺗﺎ آنﻫﺎ را در ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎورم.
ﺧﺪا را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را اﻧﮕﯿﺰۀ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮدﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳــﭙﺮده
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ از او درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ را ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺮ ّﻧﯿﺖ زﯾﺒﺎی ﺗﻮﻓﯿﻖ
ﺧﻮب و اﺳﺘﻮارﺳﺎزی آﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻤﮥ ﺳﻮدﻣﻨﺪﻫﺎ ﯾﺎرﯾﺖ دﻫﺪ و در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺖ ﮔﺮداﻧﺪ.
ّ
ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮدم –ﺧﺪا ﻋﻤــﺮت را دراز و ﮐــﺎرت را ﺷﺎﯾﺴــﺘﻪ ﮔﺮداﻧـﺎد -ﺳــﻮﮔﻨﺪ ﻣــﯽ ﺧــﻮرم ﮐــﻪ ﺣــﻞ
ﻣﻄﻠﺐﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ،از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖﻫﺎﺳﺖ؛ زﯾــﺮا ﺑﺴــﯿﺎری از دارﻧــﺪﮔﺎن ﻓﻠﺴــﻔﻪﻫــﺎی
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻌﺘﺼﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ از ﺧﻠﻔﺎی ّ
اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﺣﻤﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ّ
ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﻋﺮاق اﺳﺖ ﮐــﻪ در ﺳـ ّ
ّ
ـﺎﻣﺮاء در ﺳــﺎل ۲۱۹ق۸۳۴/م
.١
زاده ﺷﺪ و در ﺳﺎل ۲۴۸ق ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ در ﭘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪﻫﺎن ﺗــﺮک در اواﯾــﻞ ﺳــﺎل ۲۵۲ق۸۶۶/م ﺧــﻮدش از
ﺧﻼﻓﺖ ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ و در اواﺧﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل درﮔﺬﺷﺖ .ﺑﺮای ﺷﺮح ﺣﺎل او ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :زرﮐﻠﯽ ،اﻻﻋﻼم۲۰۴/۱ ،؛ ﺻــﻔﺪی در ﻓــﻮات اﻟﻮﻓﯿــﺎت،
 :۵۳/۱اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﺎرون.
ّ
 .۲ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻌﻤﯽ اﺛﺮ ﮐﻨﺪی ،ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۴۸۳۲اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﻪ )ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳــﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ ،اﺳــﺘﺎﻧﺒﻮل( در
ﺑﺮگﻫﺎی ﺷﻤﺎرۀ  ۵۹ﺗﺎ ) ۶۴ﻗﺪﯾﻢ( و  ۲۱۱ﺗﺎ ) ۲۱۶ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ( .ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺳــﻌﯿﺪ م .اﻻﺳــﺪ ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ ﻣــﺘﻦ
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪۀ ﻋﺮﺑﯽ آن در ﺳﺎل  ۲۰۰۳ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  al-Kindi's Treatises on Cryptanalysisدر دﻣﺸﻖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﻬﺎر
 ۱۳۹۲ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس روشﻫﺎی رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪی در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،در ﺧﺎﻧﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺻــﻔﻬﺎن ﺑــﻪ ﻫﻤــﺖ ﭘﺮوﻓﺴــﻮر ﯾــﺎن پ .ﻫﻮﺧﻨــﺪاﯾﮏ
)ﻣﺸﺎور ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺠﻠﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،از داﻧﺸﮕﺎه اوﺗﺮﺧﺖ ﻫﻠﻨﺪ( و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔـ ﺰار ﺷــﺪ .ﺑــﺮای اﻃــﻼع ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾــﺪ ﺑــﻪ ﻣﻘﺎﻟــﮥ A
 Modern Application of Kindi's Cryptanalytic Techniquesدر ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬـ ﺮان ،ﺷــﻤﺎرۀ  ،۱۱ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن ،۱۳۹۲
ص .7-12
 .٤آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن دو ﭼﻨﮕﮏ آﻣﺪه ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﻮانﻫﺎی ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از رﺳﺎﻟﻪ ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺘﻦ اﺳﺖ.

3. gr.jamshidnejad@yahoo.com

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺤﺎق ﮐﻨﺪی ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﻌ ّﺒﺎس
٢
در رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ

١

١۶١

١۶٢

ﭘﯿﺸﺘﺎز و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ،در ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻧﮕﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐــﻪ وﯾﮋﮔــﯽﻫﺎﯾﺸــﺎن ﺑــﺮ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺰاواری ﺳﻮدﻫﺎی آنﻫﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ژرﻓﻨﺎﻫﺎی داﻧﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒــﻪﻫــﺎی آنﻫــﺎ
ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ] .اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ[ ﺑﻪ ﻟﻄﺎﻓــﺖ ﻃﺒﯿﻌــﺖ ﺳــﺰاوار آنﻫــﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺮدهﺑﺮداری از آنﻫﺎ راه ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽام ﻧﻤﯽﺑﻮد و اﮔﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺸﺘﺎﺑﻢ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪات را در ﻫﻤﮥ
ﻣﻄﻠﻮبﻫﺎﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ -ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺳﺒﮏ ﮔﺮداﻧﺪ و ﻫﻨﺮ را در ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯾــﺖ ﻓـﺮاﻫﻢ
آورد -اﻟﺒﺘﻪ روش ﺳﺰاوارﺗﺮ ﻫﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮردﻫﺎ ﺻــﻼح را در ﭘﻮﺷــﺎﻧﯿﺪن
ﻣﻌﻨﯽﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ داﻧﺴﺘﻪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺳﺰاوارﺗﺮ از ﮐﺸﻒ و آﺷﮑﺎرﺳﺎزی آنﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺪان ﮐﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻦ ﺑﺪﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ در آن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاﯾﺖ آﺳﺎن ﻣﯽ آﯾــﺪ و درﯾﺎﻓــﺖ ﻣﻌﻨــﯽﻫــﺎی آن از ﮐﺘــﺎبﻫــﺎی
ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮاﯾﺖ آﺷــﮑﺎر ﻣــﯽﺷـﻮد ،ﻫﻤــﺎن ﻣﻄﻠــﺐﻫــﺎ ﺑــﺮ ﺑﯿﺸــﺘﺮ
ﻧﮕﺮﻧﺪﮔﺎن در آنﻫﺎ دﺷﻮار ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ذﻫﻦﻫﺎﯾﺸﺎن از ادراک ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳــﺖ ،در
زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ،ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ،ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده و آﺷﮑﺎرﻧﺪ.
از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪاری را ﻧﮕﺎﺷﺘﻢ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺮزاﻧﮕﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ دﯾﺪم و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
از اﯾﺸﺎن دورﻧﺪ و از راﻫﺸﺎن ﺟﺪا اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ،دور از ﺟﻠﻮهﮔﺮی ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﺗﻮﻓﯿﻖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺪاﺳﺖ.
]راهﻫﺎی رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ[
١
ﭘﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ :ﺣﺮفﻫﺎی ﺑﻪ رﻣﺰ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻋﺪدیاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻌﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﻧﭽﻪ
ﺷﻌﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،راه درﯾﺎﻓﺘﺶ ﯾﺎ ﻧﺨﺴﺖ از روی ﭼﻨﺪی )ﮐﻤﯿﺖ( ﯾﺎ در درﺟﮥ دوم از ﭼﻮﻧﯽ )ﮐﯿﻔﯿﺖ( اﺳﺖ.
راﻫﮑﺎر از ﺟﻬﺖ ﭼﻨﺪی ،ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﮐــﺪام ﺣــﺮفﻫــﺎ -از زﺑــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﻣــﯽﺧــﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪۀ آن را درﯾﺎﺑﯿﻢ -ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮی در آن زﺑﺎن دارﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐــﻪ :ﻫــﺮ
ﮔﺎه ﺣﺮفﻫﺎی آواﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﺎد ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آواﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻــﻮرت ﻫــﺮ
زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺻﻮرتﻫﺎی اﻧﺒﻮه ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﺮ ﻧﻬﺎد ﯾﮕﺎﻧــﻪ درآﯾﻨــﺪ ،ﻫﻤﭽــﻮن زر ﮐــﻪ ﻧﻬــﺎد زﯾﻮرﻫــﺎ و
ّ
ﻇﺮفﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ زر ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎج و ﺟﻘﻪ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ دﺳﺖﺑﺮﻧﺠﻦ و ﺟــﺎم و ﺳــﺎﻏﺮ و
زﯾﻮرﻫﺎ و ﻇﺮفﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،زر در ﻇﺮفﻫﺎی زرﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﮥ ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﺮ آن در ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮفﻫﺎی آواﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﻨﺪ و ﺧﻮد
٢
در ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ از آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آواﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮرم از ﺣﺮفﻫﺎی آواﯾﯽ :اﻟﻒ ،و ﯾــﺎء ،و واو
 .١زﯾﺮا ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ وزﻧﺶ ،ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺤﺪودی دارد.
 .٢و در آنﻫﺎ ﺟﺰءﻫﺎی آواﯾﯽ ﻫﻢ درﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی :ﻓﺘﺤﻪ /زﺑﺮ ،و ّ
ﺿﻤﻪ /ﭘﯿﺶ ،و ﮐﺴﺮه /زﯾﺮ.

ّ
َ
 .١اﺑﻦ ُدﻧ ْﯿ ﻨﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮد :ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺣــﻞ اﻟﺘﺮﺟﻤــﺔ ،ﻧﺴــﺨﮥ ﺷــﻤﺎرۀ  ۵۳۵۹ﻓــﺎﺗﺢ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﮥ ﺳــﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ
)اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل( ،گ ۵۵پ و  ۵۶ر ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ آورده اﺳﺖ.

رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺤﺎق ﮐﻨﺪی ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﻌﺒّﺎس در رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ

اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آواﯾﯽﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.١
ﮔﺎﻫﯽ در زﺑﺎنﻫﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آواﯾﯽﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﮥ آواﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آواﯾﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﺷﺎن در زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻦ ﮐﻪ در زﺑﺎن روﻣﯽ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺖ.
از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را راﻫﮑﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺘﺎب رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﭘــﯽ
ﺑﺒﺮﯾﻢ آن ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮐﺪام زﺑﺎن اﺳﺖ و ﻧﻮﺷﺘﻪای از آن زﺑﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐــﻪ در ﯾــﮏ
ﺟﻠﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﭘﺲ ]ﺗﻌﺪاد[ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﻮﺟــﻮد در آن را ﻣــﯽﺷــﻤﺎرﯾﻢ و روی
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و روی ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ :دوم ،و
ﺑﺮ روی آن ﮐﻪ در ﻓﺮاواﻧﯽ در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ :ﺳﻮم ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗــﺎ ﺑــﻪ ﻫﻤــﮥ ﺣــﺮفﻫــﺎ
ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﺳﭙﺲ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽﻧﮕــﺮﯾﻢ ﮐــﻪ ﻣــﯽ ﺧــﻮاﻫﯿﻢ ﺑــﻪ رﻣــﺰش ﭘــﯽ ﺑﺒــﺮﯾﻢ ،ﭘــﺲ ﻫﻤــﮥ ﮔﻮﻧــﻪﻫــﺎی
ﺻﻮرتﻫﺎﯾﺶ )=ﺣﺮوﻓﺶ( را دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻨﺸﺎن در ﺷﻤﺎره ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ ،ﭘﺲ آن را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺣﺮف ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و آن را ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽاش در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺮف دوم
ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺮﻓﯽ را ﮐﻪ در ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻌﺪ از آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺮف ﺳــﻮم ﻧﺸــﺎﻧﻪﮔــﺬاری
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﺣﺮفﻫﺎی ﮐﺘﺎب رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﮐــﻪ ﻣــﯽﺧــﻮاﻫﯿﻢ
رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽاش ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
ﭼﻮن ﮔﺎﻫﯽ ]ﺣﺠﻢ ﻣﻄﻠﺐ[ رﻣﺰﻧﮕــﺎری ﺷــﺪه اﻧــﺪک اﺳــﺖ و ﻓﺮاﮔﯿــﺮ ﻧﯿﺴــﺖ ﯾﻌﻨــﯽ در آن ﻫﻤــﮥ
ﺻﻮرتﻫﺎی ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽروﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ آن ]ﻣﺘﻦ[ ،ﺑﺴﯿﺎری و اﻧﺪﮐﯽ در آن راﺳﺖ در
ﻧﻤﯽآﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری و اﻧﺪﮐﯽ در ﺣﺮفﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺨﻨﯽ راﺳﺖ در ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺑﺮی
در ﻣﻮﺿﻊﻫﺎﯾﯽ در آن در ﺑﺴﯿﺎری و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ در ﻣﻮﺿﻌﯽ از ﮐﺘﺎب ﮔﻮﻧﻪ ای از ﺣــﺮفﻫــﺎ
اﻧﺪک ﺑﺎﺷﻨﺪ و از درﺟﮥ ﺧﻮد در ﺷﻤﺎر ﮐﻮﺗﺎه آﯾﻨﺪ ،در ﻣﻮﺿﻊ دﯾﮕﺮی ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ.
ﻫﺮ ﮔﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮی در آن اﻧﺪک اﺳﺖ و درﺟﻪﻫﺎی ﺣﺮفﻫﺎ راﺳﺖ در ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﭘﺲ
ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ راﻫﮑﺎر دوﻣﯿﻦ از ﭼﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ در زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺐ در آن
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺮفﻫﺎی اﻟﻔﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺣﺮفﻫﺎی اﻟﻔﺖ ﻧﺎﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری و ﮐﻤﯽ ﺟﻔﺖ ﺣﺮفﻫﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ آن دو ،از ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در آن زﺑﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ اﻟﻔﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ از آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ اﮔــﺮ از آنﻫــﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﻫــﻢ اﻟﻔــﺖ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام آنﻫﺎ از ﭘﯿﺶ و
از ﭘﺲ ﻣﻘﺎرن ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﻬﻤﯿﺪن درﺟﻪﻫﺎی ﺣﺮفﻫــﺎ ﺑــﻪ ﮐــﺎر ﮔﺮﻓﺘــﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ آنﻫﺎ از ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ آن ﺣﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ

١۶٣

١۶۴

ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﻫﻤﮕﯽ از ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺣﺮف ﻣﻘﺎرن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑــﻪ ﺣــﺮفﻫــﺎﯾﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴــﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮف دوم از ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ ﻣﻘﺎرن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ از ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﮐــﻪ ﺑــﺎ آن ﻣﻘــﺎرن
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ آنﻫﺎ از ﺣﺮفﻫﺎی ﮔﻤﺎن رﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ آنﻫﺎ از ﺣﺮفﻫــﺎی
ﮔﻤﺎن رﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﮔﻤﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ از ﺣﺮفﻫﺎی ﮔﻤﺎن رﻓﺘﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎرن
ﺷﺪن ﺣﺮفﻫﺎ و ﺗﺒﺎﯾﻨﺸﺎن و درﺟﻪﻫﺎﯾﺸﺎن در ﺑﺴﯿﺎری و ﮐﻤﯽ ﺑﺪانﻫﺎ رﻫﻨﻤﻮن ﺷــﺪهاﻧــﺪ ،ﺑــﺮ ﻟﻔــﻆﻫــﺎ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﻟﻔﻈﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺟﺴﺘﻦ در ﻣﻮﺿﻌﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺘﺎب ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻟﻔﻈﯽ آﺷﮑﺎر ﺷــﺪ ،در ﺟــﺎﯾﯽ دﯾﮕــﺮ از ﮐﺘــﺎب ﻫﻤــﯿﻦ ﮔﻮﻧــﻪ ﺟﺴــﺘﺠﻮ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺪا ﻫﻤﮕﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
در ﭘﮋوﻫﺶ در ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ از ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮔﻮاه آورده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎرن ﺷﺪﻧﺸــﺎن ﺑﺴــﯿﺎر واﻗــﻊ ﻣــﯽﺷــﻮد
ّ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﻪ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻫﺴﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﺴﺒﯿﺪن اﻟــﻒ ﺑــﻪ ﻻم و ﻻم ﺑــﻪ اﻟــﻒ در واژۀ) :إﻻ( ،و در واژۀ:
)اﻟﮑﺘﺐ(؛ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻢ و اﻟﻒ در) :ﻣﺎ(؛ و ﻣﺜﻞ ﻣﯿﻢ و ﻻم در) :ﻟﻢ(؛ و ﻣﺜﻞ ﻧﻮن و ﻣﯿﻢ در) :ﻣﻦ(؛ و ﻣﺜﻞ ﻋﯿﻦ
و ﻧﻮن در) :ﻋﻦ(؛ و ﻣﺜﻞ اﻟﻒ و واو در) :أو(؛ و ﻣﺜﻞ ﻻم و واو در) :ﻟﻮ(؛ و ﻣﺜﻞ ﺛﺎء و ﻣﯿﻢ در) :ﺛـ ّ
ـﻢ(؛ و ﻣﺜــﻞ
ﮐﺎف و ﻣﯿﻢ در) :ﮐﻢ(؛ و ﻣﺜﻞ ﻋﯿﻦ و ﻻم در) :ﻋﻞ(؛ و ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻦ و ﻣﯿﻢ در) :ﺳﻢ(؛ و ﻣﺜــﻞ ﻻم و ﻋــﯿﻦ و ﯾــﺎء
در) :ﻋﻠﯽ(؛ و ﻣﺜﻞ ﮐﺎف و ﻣﯿﻢ و اﻟﻒ در) :ﮐﻤﺎ( و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ .زﯾﺮا ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑــﻪ ﺧــﻮﺑﯽ در
ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺣﺮفﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻫﻤﯿﻦ دو اﺻﻞ ﮐــﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨــﺪ از :درﺟــﻪﻫــﺎی ﺣــﺮفﻫــﺎ در
ﻓﺮاواﻧﯽ و اﻧﺪﮐﯽ؛ و آن ﭼﻪ از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻟﻔﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و آن ﭼﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻟﻔﺖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در رﻫﻨﻤﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ّ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ آن زﺑﺎن در ﻣﻘﺪﻣﻪﻫﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪان ﺣﺮفﻫﺎ در ﻫﻤﮥ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻮاه آورد ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟــﺮﺣﯿﻢ ،در ﮐﺘــﺎب ﻫــﺎی ﻋﺮﺑــﯽ ،و اﯾــﻦ ﮔــﻮاﻫﯽ ﮐــﻪ در آﻏــﺎز
ﮐﺘﺎبﻫﺎﺳﺖ ،در ﻫﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺘﺪاول ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب از آنﻫﺎ ﺗﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن
ﺗﻬﯽ ﺑﻮدن ﺷﻌﺮ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ از ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ]آﻏﺎزﯾﻦ[ .ﭘﺲ ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐــﻪ از آﻏــﺎز
ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﯾﺎدﺷﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮔﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺛﺒﺖ ﺣﺮفﻫﺎ ،اﺳﺘﻮارﺗﺮ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﺎﻫﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﺮفﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺸﺎن آﺳﺎن ﻣﯽﮔــﺮدد و آن
از اﯾﻦ رو اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺣﺮف آواﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آواﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻘﺎرن ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ
ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آواﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺪان از ﻫﻤﮥ آواﯾﯽﻫﺎ ،ﻣﻘﺎرن ﺷﻮد و آن ﻫﻤﻪ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﻔﻆﻫﺎ آﺷﮑﺎر و ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺸﺎن آﺳﺎن ﺷﻮد.
اﯾﻦ راﻫﮑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺣﺮفﻫﺎی رﻣﺰ ﺷﺪه -ﺧﻮاه ﺷﻌﺮ و ﺧﻮاه ﺟﺰ آن -ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
آن ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺖﻫﺎ اﮔﺮ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﺎﻓﯿﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺤﺎق ﮐﻨﺪی ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﻌﺒّﺎس در رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ

ﺳﭙﺲ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ رﮐﻦﻫﺎی ﻫﻤﮥ وزنﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣــﯽﮔﺮدﻧــﺪ.
ﻣﻨﻈﻮرم از رﮐﻦﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺎﻋﯿﻞ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺣﺮفﻫﺎی آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺷﻌﺮ ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮ ﺗﻔﺎﻋﯿﻞ آن وزنﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ اﮔﺮ آنﻫﺎ را دﯾﺪی ﮐــﻪ ﺑــﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮔﻤﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﻣﯽرود و اﮔﺮ آنﻫﺎ را در ﻣﯿﺎن ﺣﺮفﻫﺎی آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﻧﺪﯾﺪی ،ﺑﻪ
ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﺣﺮف ﻧﺨﺴﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪه و ﺑﺮ رﮐﻦﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﯿﺎﭘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻋﯿﻞ را در ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﺒﯿﻨﯽ.
اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺣﺮفﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪهاﻧــﺪ و ﮔــﺎﻫﯽ در
ﻫﻨﮕﺎم ﭘﮋوﻫﯿﺪن و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﯿﻦ راﻫﮑﺎرﻫــﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺣﺮفﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.
ﺑﺮای آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در زﺑﺎﻧﻤﺎن آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﮐﺘــﺎب درﺟــﻪﻫــﺎی ﺣــﺮفﻫــﺎی ﻋﺮﺑــﯽ را در
ﻓﺮاواﻧﯽ و اﻧﺪﮐﯽ و آن ﭼﻪ را از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫــﻢ ﻣــﯽﭼﺴــﺒﻨﺪ و آن ﭼــﻪ را ﮐــﻪ ﻧﻤــﯽﭼﺴــﺒﻨﺪ از ﭘــﯿﺶ و از ﭘــﺲ
ﻣﯽﻧﮕﺎرﯾﻢ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر راهﻫﺎی ﯾﺎﻓﺘﻨﺸﺎن را ﺑﺮ رﻫﺮوان اﯾﻦ راه ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺗﻮﻓﯿﻖ از ﮐﻤﮏ ﺧﺪاﺳﺖ.
]ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ّ
ﻣﻬﻢ رﻣﺰﻧﮕﺎری[
ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺣﺮفﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﮥ ّﻣﻬﻢ دارد؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ آن ﻧﺨﺴــﺖ
ّ
ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﮥ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد :رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺳﺎده و رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﺮﮐﺐ.
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺳﺎده ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد :ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدهای ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑــﺎ ﺗﺒــﺪﯾﻞ
ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺣﺮفﻫﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎده ای ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺣﺮفﻫﺎﺳﺖ.
آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺣﺮفﻫﺎﺳﺖ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد :ﯾﮑﯿﺸــﺎن
دارای ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺪ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﭘﯿﻮﻧﺪدار و ﺑﻨﺪدار ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﯿﻮﻧﺪدار و ﺑﻨﺪدار ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد :ﯾﮑﯿﺸﺎن از ﻧﻮع اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی از ﺟــﻨﺲ
اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ﯾﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺮفﻫﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و
ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮرم از ﯾﮑﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺪﻻﻟﻤﺎن ﺑﺮ ﻃﺎء ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮ و ﻣﻨﻈﻮرم از ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺪﻻﻟﻤﺎن ﺑﺮ ﻃﺎء ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﭘﺮﻧــﺪه ای ﺑﺎﺷــﺪ؛
زﯾﺮا ﻫﺮ ﭘﺮﻧﺪۀ ﻣﻄﻠﻖ ﺟﻨﺲ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ از ﭘﺮﻧﺪه و ﻫﺮ ﻓﺮدی از ﭘﺮﻧﺪه.
آن دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪدار و ﺑﻨﺪدار ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ آن ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻣــﯽﺷــﻮد :ﯾﮑﯿﺸــﺎن
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ زﯾﻮر ﺷﮑﻞ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ زﯾﻮر ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ زﯾﻮر ﺷﮑﻞ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد :ﯾﮑﯿﺸﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺣﺮفﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﺧﯿﺸﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎده ﺷﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﺎدن ﺷﮑﻞ اﻟﻒ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺮف ﺑﺎء و ﺷﮑﻞ ﺑﺎء ﺑــﻪ
ﺟﺎی ﺣﺮف اﻟﻒ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ در دﯾﮕﺮ ﺣﺮفﻫﺎ ،و دﯾﮕﺮی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺣﺮفﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐــﻪ
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ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ اﺑﺪاﻋﯽ ﻧﻬﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺣﺮفﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد] :ﯾﮑﯽ ﻧﻬﺎدن ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺣﺮف اﺳﺖ و دﯾﮕــﺮی[ اﯾــﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ وﺿﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ :ﻻ ،و ﻣﺎ ،و أو ،و
ﻣﻦ ،و أن ،و ﻋﻦ ،و ﻓﯽ ،و ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪهای از آنﻫﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ و ﺑـﺮای
ﯾﮏ ﺣﺮف دو ﺷﮑﻞ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻫﻢ و ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺣﺮفﻫﺎ .ﯾﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﮥ
ﺣﺮفﻫﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﻫﻤﮥ ﭼﺴﺒﻨﺪهﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ.
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﺪون دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ زﯾﻮر ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو ﺑﺨــﺶ ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻣــﯽﺷــﻮد :ﯾﮑﯿﺸــﺎن ﺑــﺎ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ وﺿﻊ و دﯾﮕﺮی ﺑﺪون دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ وﺿﻊ اﺳﺖ.
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ وﺿﻊ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﮔﺮدد :ﯾﮑﯿﺸــﺎن ﻧﻬــﺎدن ﺣــﺮف اﺳــﺖ در ﺟﺎﯾﮕــﺎه
ﺣﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ و دﯾﮕﺮی ﻧﻬﺎدن ﺣﺮف اﺳﺖ ﺑــﺮ ﺧــﻼف
ﻗﺮارﮔﯿﺮﯾﺶ ،ﻫﻤﭽﻮن واروﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺶ ﯾﺎ از آﺧﺮ ﺑﻪ ّاو ل ﻧﻮﺷﺘﻦ آن و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ.
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺣﺮف و ﺗﺄﺧﯿﺮ آن ،ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ]ﺻﻮرت[ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎی اﺳﻢ را در ﺟﺎﯾﮕــﺎﻫﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﻨﻬﯿﻢ و آن ﭼﻪ در ﺣﺮفﻫﺎی اﺳﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﺎژﮔﻮﻧﻪ در ﭘﯽ ﻫﻢ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،ﯾﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺮف اﺳــﻢ در
ﺟﺎﯾﮕﺎه آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﺶ ﻧﻬﺎده ﺷﻮد و دوﻣﯿﻦ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺮﻓﺶ و ﺳﻮﻣﯿﻦ در ﭘﯽ ﺣﺮف ﻧﺨﺴﺖ
ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ در ﭘﯽ دوﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎی اﺳﻢ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﯾــﺎ اﯾــﻦ ﮐــﻪ
آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮف اﺳﻢ در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ ﻧﻬﺎده ﺷﻮد و دوﻣﯿﻦ در ﺟﺎﯾﮕــﺎﻫﯽ دﯾﮕــﺮ از اﺳــﻢ ]ﻧﻬــﺎده ﺷــﻮد[ و
ﺳﻮﻣﯿﻦ در ﭘﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮف اﺳﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ در ﭘﯽ ﺣﺮف دوم اﺳﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻮاره ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎی اﺳﻢ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺮف ﻧﺨﺴﺖ در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ از اﺳﻢ ﻧﻬﺎده ﺷــﻮد و
دوﻣﯿﻦ در ﺟﺎﯾﮕﺎه آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮف اﺳﻢ ]ﻧﻬﺎده ﺷﻮد[ و ﺳﻮﻣﯿﻦ در ﭘﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ در ﭘــﯽ
دوﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺮف ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮآﻏﺎزش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻃــﺮف آﻏــﺎز
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ دوﻣﯿﻦ را ﭼﻨﺎن ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘــﯽاش ﺑﯿﺎﯾــﺪ و ﺳــﻮﻣﯿﻦ در ﭘــﯽ ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾــﺪ و
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ در ﭘﯽ دوﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻤﻮاره ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎی اﺳﻢﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨــﺪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺎژﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ و ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ]ﺣﺮوف[ رخ ﻣﯽدﻫﺪ.
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﺪون دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد :ﯾﮑﯿﺸﺎن ،ﻓﺰوﻧﯽ ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ
ﺑﯽﻧﺸﺎﻧﻪ ٢اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ در آنﻫﺎ ﺑﻪ ازاء ﺣﺮفﻫﺎی آوا ٣ﻧﯿﺴﺖ؛ و دﯾﮕﺮی ﺑﺪون ﻓﺰوﻧﯽ ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ
١
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ً
 .١اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺖ وﻟﯽ در ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه ﻧﯿﺎﻣﺪه و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻄﺎی ﻣﺼﺤﺢ اﺳﺖ .ـ م
 .٢در ﮐﺘﺎب ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ذﯾﻞ ﻣﺎدۀ »ﻏﻔﻞ /ﺑﯽﻧﺸﺎﻧﮕﯽ« آﻣﺪه اﺳﺖ :اﺑﻞ اﻏﻔﺎل ،ﯾﻌﻨﯽ :ﺷﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﻧﺸﺎﻧﻪاﻧﺪ و در اﯾﻨﺠــﺎ ﻣﻨﻈــﻮر از ﺑــﯽﻧﺸــﺎﻧﻪﻫــﺎ ﺣــﺮف
ّ
ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻣﺰﻧﮕﺎری در ﺳﺨﻦ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻞ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎی ﺑﯽﻧﺸﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﯿﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
 .٣ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺪی از اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺣﺮفﻫﺎی آواﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﻟﻒ ،و واو ،و ﯾﺎء.

١

 .١ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺮف ﻫﺎ ﯾﮏ ﺣﺮف ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮑﺎﻫﯽ ،و ﺧﻮد ﮐﻨﺪی در ﻧﻤﻮدار درﺧﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﻮعﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕــﺎری را ﻧﺸــﺎن داده
ﺑﺪان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
 .٢ﮐﻨﺪی اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ را ﻫﻢ در ﺷﺮح و ﻫﻢ در ﻧﻤﻮدار درﺧﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد رﺧﺼﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی دارد ،ﺗﮑﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،از اﯾﻦ رو ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﯾﻢ
ﮐﻪ آن را ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ّ
ّ
َ
 .٣اﺑﻦ ُدﻧ ْﯿﻨﯿﺮ ﺳﺨﻦ را درﺑﺎرۀ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ و ﺣﻠﺸﺎن در رﺳﺎﻟﻪاش :ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻔﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﻣﺠﻤــﻮع رﻣﺰﻧﮕــﺎری آورده اﺳــﺖ )گ
 ۶۳ر –  ۶۴پ( و ﺑﺮ ﮐﻨﺪی ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﺪانﻫﺎ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ و دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺪانﻫﺎ ﭘ ﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧــﺪ ﮐــﻪ در آن ﺑــﺎره ﭼــﻪ
ّ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ... ،» :و ﮐﻨﺪی ﺑﺪﯾﻦ ّ
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ او در ﺧﻼل ﮔﻔﺘﺎرش از ﻣﺮﮐﺐ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﯿــﺮ از ﮐﻨــﺪی
ﮐﻪ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪّ ،
اﻟﺒﺘﻪ راه ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯿﮑﻦ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎره ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷــﺪهاﻧــﺪ،
وﻟﯽ ﻣﻦ آن را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽآورم و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻞ آن را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
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ﺑﯽﻧﺸﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ از ﺣﺮفﻫﺎی آوا ﻧﯿﺴﺖ و آن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻓﺰوﻧﯽ ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪاﻣﺸﺎن ﺣﺮﻓﯽ از ﺣﺮفﻫﺎی آوا ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :ﯾﺎ ﺑﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﯽﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.
ﺳﺎدۀ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺪون دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺣﺮفﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻣــﯽﺷــﻮد:
ﯾﮑﯿﺸﺎن از ﺟﻬﺖ ﭼﻨﺪﺗﺎﯾﯽ و دﯾﮕﺮی از ﺟﻬﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
آن ﮐﻪ از ﺟﻬﺖ ﭼﻨﺪﺗﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد :ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺮف دوﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺟﺰ آن از ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﯽﻫﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟــﺎی اﻟــﻒ دو
اﻟﻒ ﯾﺎ ﺳﻪ اﻟﻒ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ آن از ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﯽﻫــﺎ ]ﻧﻬــﺎده ﺷــﻮد[ و آن ﺑــﻪ دو ﺑﺨــﺶ ﺑﺨــﺶ ﻣــﯽﺷــﻮد :ﯾــﺎ
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﯽﻫﺎی ﻫﻤﮥ ﺣﺮفﻫﺎﺳﺖ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺮفﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ از دو ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﺮف دﻻﻟﺖ
ّ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺎء ،و ﺗﺎء ،و ﺛﺎء در ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ دﻻﻟــﺖ ﻣــﯽﺷــﻮد و آن ﺑــﻪ دو
ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد :ﯾﺎ آن ﺷﮑﻞ ﻫﻤﻪ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺴﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺪون دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺣﺮفﻫﺎﺳﺖ ٢ﮐﻪ از ﺟﻬﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺖ و آن ﻫﻢ ﺑﻪ
دو ﺑﺨﺶ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد :ﯾﺎ ﺣﺮفﻫﺎی ﺟﺪا ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪهﻫﺎ ﺟﺪا ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ و ﻫــﺮ
ﮐﺪام از اﯾﻦ دو ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺮفﻫﺎﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ در ﻫﻤﮥ ﺣﺮفﻫﺎﺳﺖ.
ّ
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺐ ﺷﺪه از ﯾﮑﯽ از دو ﺑﺨﺶ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺣﺮفﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺳﺎدهﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﮔﺎه
ﮐﻪ از آنﻫﺎ دو ﺗﺎ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد از آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﭘﮋوﻫﺶ
ّ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻫﺮ ﮐﺪام از رﻣﺰﻧﮕﺎریﻫﺎی ﺳﺎده ﻫﻤﺎن ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﺮﮐﺐ ﺷﺪهﻫﺎی آنﻫﺎﺳﺖ ٣و ﺑﺮای آن ﮐﻪ
ّ
ﮐﺘﺎب را ﭼﻨﺪان ﺑﻪ درازا ﻧﮑﺸﺎﻧﯿﻢ ﮔﺮﭼﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﺮﮐــﺐ زﯾـﺎد ﺑــﻪ ﮐــﺎر ﻣــﯽرود ،ﻧﯿــﺎزی ﺑــﻪ آوردن ﻫﻤــﮥ
ّ
ﺻﻮرتﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﺮﮐﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرتﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار درﺧﺘﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ّ
ﺗﺠﺴﻢ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺰون
ﻓﻬﻤﯽ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﮐﻪ در آن وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺳﺎن ﺳﺎزی راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آنﻫﺎ ،ﺑــﻪ ﺗﻮﻓﯿــﻖ و ﺗﺄﯾﯿــﺪ و
ّ
ﯾﺎری ﺧﻮش ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

١۶٧

١۶٨

 .١در ﻧﻤﻮدار درﺧﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺪان ﺷﻤﺎرۀ  ۱۴دادهاﯾﻢ و دو ﺑﺨﺶ آن ﮐﻪ ﺳﺨﻦ درﺑﺎرهﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  ۱۵و  ۱۶ﻫﻤﺎن ﻧﻤﻮدارﻧﺪ.
ّ
ﺣﻞ ّ
ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ رﻣﺰﻧﮕﺎری.
 .٢ﯾﻌﻨﯽ در ﺿﻤﻦ ﮔﻔﺘﺎرش در ﺑﺎرۀ روشﻫﺎی
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]روشﻫﺎی رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ از رﻣﺰﻧﮕﺎریﻫﺎ[
ّ
ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی رﻣﺰﻧﮕﺎریﻫﺎ را رﺳﻢ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﮐﻨﻮن در ﺑﺎرۀ ﺣﻞ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ:
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎریای ﮐﻪ ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧــﻪ ﭘﯿﻮﻧــﺪ دارﻧــﺪ و ﻧــﻪ
ﺳﺎﻣﺎن ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ زﯾﻮر ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ آن را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐــﻪ ﻣﻨﺴــﻮب ﺑــﻪ
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی از ﺣﺮفﻫﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .١ﭘﺲ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدن ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺣﺮف رﻣﺰ ﺷﻮد ،و
ّ
ﺣﻞ آن ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ را در ﭘﯿﺶ ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ .٢و ﮔﺎﻫﯽ ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺑﺴــﯿﺎر
ّ
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ :ﻻ ،و إن ،و ﻣﺎ ،و أو ،و ﻟﻢ ،و أن ،و ﻓﯽ ،و ﻟﻮ و ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎﯾﺸﺎن در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
راﻫﮑﺎر ﻓﻬﻤﯿﺪن آن ﭼﻪ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ رﻣﺰ درآﻣﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از ﺣﺮفﻫﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد و ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺨﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﻮد .ﭼــﻮن آن
آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در آن ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﺷــﮑﺎر ﻧﺸــﺪهاﻧــﺪ در
ﻣﯿﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ از ﺣﺮفﻫﺎ ﮐﻪ آﺷﮑﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﺷﮑﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮ ﻫــﺮ ﯾــﮏ از
ّ
ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ آن ،واژه ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،ﺷﮑﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻫﻤﺎن دو ﺣﺮف ّﻣﺘﺼﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪﺷﺎن واژه ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ رخ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آن ﺣﺮف رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﯾــﺎ ﺟــﺰ آن از واژهﻫــﺎ ّﻣﺘﺼــﻞ
َ ْ
َْ
ّ
ََ َ
)إﻧــﻪ ﻗــﺪ
ﮔﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در )ﻗﺪ( رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﯿﺎن )إﻧﻪ( و )ذﻫﺐ َ( ﻗﺮار ﮔﯿﺮدِ ،
َ
َ
َْ
ّ
ذ َﻫ َﺐ( ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه )ﻗ ﺪ( در ﻣﯿﺎﻧﮥ )إﻧﻪ( و )ذ َﻫ َﺐ() :ﻟ ْﻢ( ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ
ّ
ّ َ ْ َ
ْ َ
ﺷﻮد) :إﻧﻪ ﻟﻢ َﯾﺬﻫ َﺐ( .و ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﮥ آن دو ﻧﯿﺰ )ﻟﻦ( ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد) :إﻧﻪ ﻟ ْﻦ َﯾﺬﻫ َﺐ(.
ﭼﻮن ﺷﻤﺎری از واژﮔﺎن ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ آوردﯾﻢ ،ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴــﺖ آﺷــﮑﺎر
ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻫﻤﺎن ﺣﺮف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳــﺖ .ﺳــﭙﺲ
ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮﻫﻤﻨﺸﯿﻦﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ،آﺷﮑﺎر ﺷﺪن واژهای درﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺷــﻮد ،ﭘـﺲ
ﺣﺮف ﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭘﺲ از آن از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ واژﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﻧﺨﺴﺖ،
ﻫﻤﺎنِ ،
ﻫﻤﻮاره ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﺑﺪ ،ﻧﻪ ﺟﺰ آن .ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺎن در ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﺎ در
دو ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺘﺎب آزﻣﻮده ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻫﻤﮥ ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ آن ﭼﻪ در آن از ﻟﻔﻆ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد،
ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺎن دو ﺣﺮف ّﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳــﯿﻠﮥ آنﻫــﺎ آن ﻟﻔــﻆ
ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﮥ دﻟﯿﻞ ﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮ آن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐــﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸــﺘﺮ و ﮐﻤﺘــﺮ در اﯾــﻦ
ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ّﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎب ﭘﺮدﻻﻟﺖ اﺳﺖ.

١۶٩

١٧٠

ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﯽ و ﮐﻤﯽ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎی ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی ﺣﺮفﻫﺎ
را ﻣﯽﻧﮕﺎرﯾﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد.
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺣﺮف دو ﺷــﮑﻞ ﻫﻤﻨﺸــﯿﻦ ﻧﻬــﺎده ﻣــﯽﺷــﻮد.
ﻫﺮﮔﺎه ﮔﻤﺎن ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ -ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐــﻪ ﯾــﮏ ﺣــﺮف دارای دو
ﺷﮑﻞ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺣﺮفﻫﺎی ﮐﺘــﺎب ﺷــﻤﺮده ﺷــﻮﻧﺪ .اﮔــﺮ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﺷــﮑﻞﻫــﺎی
ﺣﺮفﻫﺎی آن زﺑﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻧﺪازۀ ﻓﺰوﻧﯿﺸﺎن ﺑﺮ ﺣﺮفﻫﺎی زﺑﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﻫﻤﻨﺸﯿﻦﻫﺎ ﺑــﺮ اﻧــﺪازۀ آن
ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺮفﻫﺎ دو ﺷﮑﻞ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزی ﺷﮑﻞ ﺑﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﺑــﺎ دﮔﺮﮔــﻮﻧﯽ زﯾــﻮر ﺷــﮑﻞ ﺑــﺎ ﻧﻬــﺎدن ﺑﺮﺧــﯽ از
ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺣﺮف ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﺎدن اﻟﻒ ،دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺑﺎء اﺳﺖ و ﻧﻬﺎدن ﺷﮑﻞ ﺑﺎء دﻟﯿﻞ ﺑﺮ
اﻟﻒ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ در ﺟﺰ آن دو از ﺣﺮفﻫﺎ.١
از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪانﻫﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﮐﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﺪان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﺣﺮفﻫﺎ و ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻓﺮﻣﺎنﭘﺬﯾﺮی در ﻟﻔﻆ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮔﺎه ﮔﻤﺎن ﺑﺮود ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻫﺮ
ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﭙﺬﯾﺮد -از ﻣﯿﺎن آن ﭼﻪ در ﺑﯿﻦ ﺣــﺮفﻫــﺎﯾﯽ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﮐــﻪ ﻟﻔــﻆ ﺑــﺪانﻫــﺎ ﻓﺮﻣــﺎن
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد -ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ،ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎوش در ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐــﻪ
ﺷﮑﻠﺸﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی اﺑﺪاع ﺷﺪه ای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺣﺮفﻫﺎ
ﻧﺪارد .ﭘﺲ ﺷﮑﻞﻫﺎی دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪهﻫــﺎ ﺑﺮﺧــﯽ از آنﻫــﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪهﻫﺎ ﻫﻤﮕﯿﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ آنﻫﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﮑﻞﻫﺎی اﺑﺪاﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
ﮐﻪ ﮐﺎوﺷﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ از آنﻫﺎ ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ.
از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪانﻫﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﻫﻤﻪﺷــﺎن دﮔﺮﮔــﻮن ﺷــﺪۀ ﺑــﻪ ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻟﻔﻈﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و اﮔﺮ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﭘﺲ ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻔﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺄن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫــﯿﭻ ﭼﯿــﺰی در ﺟــﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮ از آن ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﭘﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎ آن دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد.
رﻣﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺪون ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ زﯾﻮر ﺷﮑﻞ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ
دﮔﺮﮔﻮ ن ﮐﺮدن ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی آنﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﻞﻫﺎ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷــﻮد ،٢ﭘــﺲ ﻫﻤــﮥ ﮔﻮﻧــﻪﻫــﺎی آن ﯾﮑﺠــﺎ
ﮐﺎوﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘــﯿﺶ اﻓﮑﻨــﺪن و ﭘــﺲ آوردن ،ﻋﺮﺿــﻪ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی رﻣﺰﻧﮕﺎریﻫﺎ ،ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ.
 .١اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار درﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٢ﺷﻤﺎرهاش در ﻧﻤﻮدار درﺧﺘﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ  ۱۷اﺳﺖ.

 .١ﺷﻤﺎرهاش در ﻧﻤﻮدار درﺧﺘﯽ  ۲۰اﺳﺖ.
 .٢ﺷﻤﺎرهاش در ﻧﻤﻮدار درﺧﺘﯽ ۲۲ ،اﺳﺖ.

رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺤﺎق ﮐﻨﺪی ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﻌﺒّﺎس در رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ

ﻓﻬﻤﯿﺪن رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﺎ دﮔ ﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺪون ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﺑــﺪون ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﯾــﺎﻓﺘﻦ زﯾــﻮر
ِ
ﺷﮑﻞ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﻬﺘﺶ ،ﻫﻤﭽﻮن :ﻧﻬﺎدن ﭘﺎﯾﯿﻨﺶ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﯾﺶ ﯾﺎ در ﺟﻠﻮﯾﺶ ﯾﺎ در ﭘﺸﺘﺶ ﯾــﺎ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،آﺳﺎن اﺳﺖ ١و ّ
اﻟﺒﺘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺎ دﮔﺮﮔــﻮﻧﯽ ﺟﻬــﺖ ،رﻣﺰﻧﮕــﺎری
ﺷﺪه اﻧﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﺷﮑﻞﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻤﺎر ﺣﺮفﻫﺎی زﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﮑﻞﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ،
ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ آنﻫﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻮن آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ،ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺣﺮﻓﯽ از ﺣﺮفﻫﺎی داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪۀ آن زﺑــﺎن
آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ،ﭘﺲ آن ﺷﮑﻞ ،راﻫﻨﻤﺎی ﻫﻤﺎن ﺣﺮف اﺳﺖ.
دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزی ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺪون ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﺑﺪون ﺷﺮح و ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ زﯾــﻮر ﺷــﮑﻞ و ﺑــﺪون
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﯽﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آنﻫــﺎ ﻫــﯿﭻ ﺣﺮﻓــﯽ از ﺣــﺮفﻫــﺎی
ﺻﻮت ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺷﻤﺮده ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺮفﻫﺎی زﺑــﺎن ﺑــﻮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺮفﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎدﺷﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ،ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ و
ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺷﺎن در ﻣﯿﺎن ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
آﺷﮑﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﺷﮑﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮ ﻟﻔﻆ ﺑﺎ اﻟﻐﺎی ﻫﻤﺎن ﺣﺮفﻫﺎ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ،
ﺟﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﯿﺎﺑﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻫﻤﺎن ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻟﻔﻆ در آن ﭼﻨﺪ ِ
ﮐﻪ اﻟﻐﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪاﻧﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ آوردﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ از راه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺣﺮفﻫﺎ ،ﺑﺪون ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و
ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ زﯾﻮر ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﺸﺎن و ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی آنﻫﺎ و ﺟﻬﺘﺸﺎن و ﺑﺪون ﻓﺰوﻧﯽ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ
ﺑﯽﻧﺸﺎﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﯾﺎ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ، ٢ﭘﺲ راﻫﯿﺎﺑﯽ ﺑﺪان ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در آن زﺑﺎن از ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﻌﺠﻢ )=ﻧﻘﻄﻪدار( ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ راﻫﮑﺎر در آن ﮔﻮﻧﻪ ،ﻫﻤــﺎن راﻫﮑــﺎر
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻫﺮ ﮔﺎه از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺣﺮﻓﯽ آﺷﮑﺎر ﺷــﻮد و در ﻣﯿــﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺷــﺎن -زﻣــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ در ﺟــﺎﯾﯽ دﯾﮕــﺮ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد -ﻧﻘﺼﯽ در ﺳﺨﻦ ﺑﯿﺎﺑﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﻘﺼﯽ ﮐﻪ در) :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ( ﺑﺎ ﻧﻘﺺ دال ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾــﺪ
ﮐﻪ )ﻋﺐ اﻟﻠﻪ( ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد -ﺣﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ از آن ﭼﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾــﺎ ﺑــﺪان از ﯾــﮏ
ﻃﺮﻓﺶ ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺟﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻟﻔﻆ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐــﻪ ﻫﻤــﺎن ﺣــﺮف را در دو
ﺟﺎ ﯾﺎ ﺳﻪ ﺟﺎ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،داﻧﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﯽ از آن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻟﻐــﺎ ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
ﭘﺲ ﺟﺎی آن ﺣﺮف ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﻌﺠﻢ در ﻫﻤﮥ ﺟــﺎیﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ در آنﻫــﺎ ،ﻧﻘﺼــﺎن ﺣــﺮفﻫــﺎ
آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻤــﻪﻫــﺎ ،ﻫﻤﮕــﯽ در آن ﺑــﺮ ﯾــﮏ ﺣــﺮف ﺳــﺎﻣﺎن
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ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻤﺎن ،ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐــﻪ اﻧﺪاﺧﺘــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و ﺑــﻪ ﻫﻤــﯿﻦ ﮔﻮﻧــﻪ ﻋﻤــﻞ ﻣــﯽﺷــﻮد ،اﮔــﺮ
ﺣﺮفﻫﺎی اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪی و ﺷﺮﺣﯽ از ﺟﻬﺖ ﮔﻮﻧﻪ ،ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻣــﯽﺷــﻮد :ﯾــﺎ
ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺮف دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ١ﯾــﺎ ﺑﺴــﯿﺎر اﺳــﺖ .٢ﻣﻨﻈــﻮرم از ﯾﮑــﯽ ،ﻫﻤﭽــﻮن راه
ﯾﺎﻓﺘﻨﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﺎء ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن ﯾــﮏ ﮐﺒــﻮﺗﺮ ،و ﻣﻨﻈــﻮرم از ﺑﺴــﯿﺎر ،ﻫﻤﭽــﻮن راه
ﯾﺎﻓﺘﻨﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﺎء ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺮ ﭘﺮﻧﺪهای اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺣــﺮفﻫــﺎ ﺑــﺎ ﺳــﺎﻣﺎﻧﯽ و
ﺷﺮﺣﯽ از ﺟﻬﺖ ﺟﻨﺲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﺎ ﻧﻮع -ﺧﻮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ -و ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐــﻪ
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺟﻨﺲ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐــﻪ ﻣﻌﻠــﻮم ﺷــﻮد ﮐــﻪ آن از ﮐــﺪاﻣﯿﮏ
اﺳﺖ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺮفﻫﺎی ﺟﻨﺲﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻟﻔﻆ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ،وﮔﺮﻧﻪ
ﺟﻨﺲﻫﺎ و ﻧﻮعﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﮥ اﺑﺪاع ﺷﺪه ﻧﻬﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از
ﺣﺮفﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در آنﻫﺎ ﻫﻤﺎن روﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ.٣
ﮔﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮع از رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ رﺳﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ ّاوﻟﯿﻦ ﺣﺮﻓﺶ ﯾﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮف آن
اﺳﺖ ،و ﯾﺎ ّدوم از آﻏﺎزش ،ﯾﺎ ّدوم از آﺧﺮش .٤و ﮔﺎﻫﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ -زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ دو ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ-
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺣﺮف ّدوم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از آﻏﺎز اﺳﻢ ﺣﺮف ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺳﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺣﺮف ّدوم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از آﺧﺮ
اﺳﻢ ،ﻫﻤﺎن ﺣﺮف ﻧﺨﺴﺖ اﺳﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻣﺰ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎوﺷﯽ ﻧﺪارﯾﻢ؛ زﯾﺮا
ﻫﺮ ﮔﺎه رﻣﺰ را در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﻢّ ،اوﻟﯿﻦ ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ ﯾﺎ آﺧﺮﯾﻦﻫﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﯾﺎ ّدوﻣﯿﻦﻫﺎی از
آﻏﺎز ﯾﺎ آﺧﺮ را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،و رﻣﺰ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺳﺎده ﮐﻪ ﺑﺪون دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزی ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺣﺮفﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﻬــﺖ ّ
ﮐﻤ ﯿــﺖ ،ﺑــﺎ ﻧﻬــﺎدن
ﺷﮑﻞ ﺣﺮف ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ دوﺗﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺳﻪﺗﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺟﺰ آن از ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزی اﺳﺖ .٥ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻟﻒ دو اﻟﻒ
و ﺑﺎء دو ﺑﺎء ﺷﻮد و آن در ﻫﻤﮥ ﺣﺮفﻫﺎﺳﺖ ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯿﺸﺎن ٦و ﮔﻤﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺣﺮف در ﻫﻤﻪ
 .١در ﻧﻤﻮدار درﺧﺘﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺷﻤﺎرهاش  ۹اﺳﺖ.
 .٢در ﻧﻤﻮدار درﺧﺘﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺷﻤﺎرهاش  ۱۰اﺳﺖ.
 .٣ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺣﻞ را ﺑﻪ راه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدن ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﻧــﺪ ﺑــﺎ ﻫــﯿﭻ ﯾــﮏ از ﺣــﺮفﻫــﺎ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ روش ﻫﻤﺎن ﺷﻤﺎرۀ  ۱۴در ﻧﻤﻮدار درﺧﺘﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ.
 .٤ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ روش ﺷﻤﺎرۀ  ۷در ﻧﻤﻮدار درﺧﺘﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ.
 .٥ﺷﻤﺎرۀ آن در ﻧﻤﻮدار درﺧﺘﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ  ۲۷اﺳﺖ.
 .٦آن دو روش ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ دو ﺷﻤﺎرۀ  ۲۹و  ۳۰را دارﻧﺪ.

 .١آن روش ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار درﺧﺘﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ دارای ﺷﻤﺎرۀ  ۲۸اﺳﺖ.
 .٢اﯾﻦ ﻫﻤﺎن روش ﺷﻤﺎرۀ  ۲در ﻧﻤﻮدار درﺧﺘﯽ اﺳﺖ.

رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺤﺎق ﮐﻨﺪی ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﻌﺒّﺎس در رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ

ﺟﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ّ
ﻣﮑﺮر ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﯿﺮون آوردن اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿــﺰ ﺧﯿﻠــﯽ آﺳــﺎن
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮔﺎه ﮔﻤﺎن رود ﮐﻪ ﺧﻂ ﺑﺪان ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،دو اﻟﻒ و ﺳﻪ اﻟﻒ و ﻫــﺮ ﭼــﻪ از ﭼﻨــﺪ ﺑﺮاﺑــﺮ
ﺳﺎزی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ اﻟﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺣﺮفﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺳﺎده ﺑﺪون دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺣﺮفﻫــﺎ از ﺟﻬــﺖ ّ
ﮐﻤ ﯿــﺖ ﺑــﺎ ﻧﻬــﺎدن ﯾــﮏ
ّ
ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﺮف دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ .١ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺎء و ﺗﺎء و ﺛﺎء در ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ ﮐــﻪ ﯾــﮏ ﺷــﮑﻞ
ﺑﺮ آنﻫﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن ﺑﺪﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﮥ ﺣــﺮف ﻫــﺎ را ﻓـﺮا ﮔﯿــﺮد ﯾــﺎ
ﺑﺮﺧﯿﺸﺎن را ﺑﺪون ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮا ﮔﯿﺮد و آن زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺷﻤﺎرۀ ﺷﮑﻞ ﻫــﺎ ﮐﻤﺘــﺮ از ﺷــﻤﺎرۀ
ﺣﺮفﻫﺎی زﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺳ ﺰاوار اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺪون ﻧﻈﻢ ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻈﺎم ﯾﺎﺑﺪ .ﭘﺲ در ّ
ﺑﻘﯿ ﮥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺗــﺎ اﯾــﻦ
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﻔﻆ در دو ﮐﻠﻤﻪ
ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ.
٢
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺣﺮفﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺖ  ،ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻧﻮعﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤــﺚ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﭘﯿﺸــﺘﺮ در ﻫﻤــﮥ
ﻧﻮع ﻫﺎ ﯾﺎدش ﮐﺮدﯾﻢ ،زﯾﺮا اﻧﻮاع ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻮعﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿــﺐ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ ﻗﺼﺪﻣﺎن ﭼﮑﯿﺪﮔﯽ و ﻓﺸﺮدهﮔﻮﯾﯽ اﺳﺖ.
راﻫﮑﺎر در ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﻫﻤﮥ راهﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎدﺷﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﺲ
ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎ آن آﺷﮑﺎر ﻧﺸﻮد ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮدﻣﺎن
اﺳﺖ ،ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد -ﻣﻨﻈﻮرم ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺸﺎن ﺑﺎ آن آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ -ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ
آن ﻧﻮع ﺑﺎ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ آنﻫﺎﺳﺖ ﺗﺎ رﻣﺰ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮعﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ،از
ﻟﺤﺎظ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن اﺳﺖ.
٭٭٭
ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺣﺮفﻫﺎ و ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی آنﻫﺎ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ
ﭼﻮن از آن آﮔﺎﻫﯽ دادﯾﻢ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی ﺣﺮفﻫﺎ را در ﺑﺴﯿﺎری و ﮐﻤﯽ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﯾــﺎد
ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ:
اﻟﻒ از ﻣﯿﺎن ﺣﺮفﻫﺎ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را دارد.
ﺳﭙﺲ ل ،ﺳﭙﺲ م ،ﺳﭙﺲ ﻫ ،ﺳﭙﺲ و ،ﺳﭙﺲ ی ،ﺳﭙﺲ ن ،ﺳﭙﺲ ر ،ﺳﭙﺲ ع ،ﺳــﭙﺲ ف ،ﺳــﭙﺲ
ت ،ﺳﭙﺲ ب ،ﺳﭙﺲ ک ،ﻫﻤﮕﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﯾﮑﺴﺎﻧﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ د ،ﺳﭙﺲ س ،ﺳﭙﺲ ق ،ﺳﭙﺲ ح ،ﺳﭙﺲ
ﺟ ،ﺳﭙﺲ ذ ،ﺳﭙﺲ ص ،ﺳﭙﺲ ش ،ﺳﭙﺲ ض ،ﺳﭙﺲ خ ،ﺳﭙﺲ ث ،ﺳﭙﺲ ز ،ﺳﭙﺲ ط ،و ﻏــﯿﻦ ﮐــﻪ
ﯾﮑﺴﺎﻧﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ظ.

١٧٣

در اﯾﻦ ﻣﻮرد در  ۷ﺑﺮﮔﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ:

١٧۴

 ۶۰۰اﻟﻒ
 ۲۶۲واو
 ۱۳۱ﻋﯿﻦ
 ۱۱۲ﮐﺎف
 ۵۷ﺣﺎء

 ۴۳۷ﻻم
 ۲۵۲ﯾﺎء
 ۱۲۲ﻓﺎء
 ۹۲دال
 ۴۶ﺟﯿﻢ

 ۳۲۰ﻣﯿﻢ
 ۲۲۱ﻧﻮن
 ۱۲۰ﺗﺎء
 ۹۱ﺳﯿﻦ
 ۳۵ذال

 ۲۰ﺧﺎء

 ۱۷ﺛﺎء

 ۱۵ﻃﺎء

 ۲۷۳ﻫﺎء
 ۱۵۵راء
 ۱۱۲ﺑﺎء
 ۶۳ﻗﺎف
 ۳۲ﺻﺎد
 ۱۵ﻏـــﯿﻦ ،و
١
 ۸ﻇﺎء

ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ :ﺻﺪادارﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ در ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،٢زﯾﺮا ﺻــﺪادارﻫﺎ
وﺿﻊ ﺷﺪه و ﻋﻨﺼﺮ ﺣﺮفﻫﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ّ
ﺑﻘﯿﮥ ﺣﺮفﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻻم در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ
از ﯾﺎء و واو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻫﺎء ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ ،زﯾﺮا
ﺻﺪادارﻫﺎ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ در ﺧﻂ آﺷﮑﺎر ﻣــﯽﮔﺮدﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﺰرگ ]ﮐﺸــﯿﺪه[ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،و ّاﻣــﺎ
ّ
ﮐﻮﭼﮏﻫﺎﯾﺸﺎن] ٣ﮐﻮﺗﺎهﻫﺎ[ در ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ّاول ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﺻــﻔﺖ ،ﯾــﺎ
ّ
ً
ﻣﺜﻼ واو ُ)ﻣ ّ
ﺤﻤ ﺪ( ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﯿﻢ و ﺣﺎء اﺳﺖ در ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ آﺷــﮑﺎر
ﺗﺼﺮﯾﻒ ﯾﺎ در ﭘﺎﯾﺎن آن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﮐﻮﭼﮏ )ﮐﻮﺗﺎه( اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ اﻟﻒ ُﻣ ّ
ﺤﻤﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺣﺎء و ﻣﯿﻢ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ -
ّ
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﺎء و دال اﺳﺖ -و اﻟﻔﺶ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﻢ و دال اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آن رو ،در ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ
آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻓﯽ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﯾﻢ .٤ﭘﺲ ﻫﻤﮥ ﺻﺪادارﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ در ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ و از آن رو ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺮفﻫﺎی ﮔﻨﮓ] ٥ﺻﺎﻣﺖ[ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ -ﻣﻨﻈﻮرم
]ﻣﺼﻮت[ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ از ﺑﺮﺧﯽ ّ
ّ
ﻣﺼﻮتﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﺪ.
آنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪادار
 .١از ﺷﻤﺎرش ﮐﻨﺪی در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﻪ ﺣﺮف )ش ،ض ،ز( اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺎﻣﺪﺷﺎن در رﺳﺎﻟﮥ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘــﮥ اﺑــﻦ دﻧﯿﻨﯿــﺮ گ  ۵۸پ ۹ ،... ،۱۷ ،و در
رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻟﻠﻤﻠﮏ اﻻﺷﺮف ﻓﯽ ﺣﻞ اﻟﺘﺮاﺟﻢ اﺑﻦ ﻋﺪﻻن )در ﻧﺴﺨﮥ  ۵۳۵۹ﻓﺎﺗﺢ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﮥ اﺳــﺘﺎﻧﺒﻮل( ،ص  ،۲۷۵ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ
اﻋﺪاد  ۱۶ ،۲۳ ،۲۸اﺳﺖ.
 .٢ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎرش در ﺳﺮ آﻏﺎز رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ.
 . ٣ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺪی از ﺣﺮفﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺪادار ﺣﺮفﻫﺎی ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮرش از ﮐﻮﭼﮏﻫﺎی آنﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ و اﯾــﻦ ﯾــﮏ ّ
ﺗﻮﺟــﻪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از ﮐﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ّ
ﻣﺼﻮتﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﮐﺎوشﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ و اﺷــﺎره ﺑــﺪﯾﻦ ﻧﮑﺘــﻪ
ّ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ را ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﺻﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آنﻫــﺎ ﺟﺰءﻫــﺎﯾﯽ از ﺣــﺮفﻫــﺎی ﻣــﺪ و ﻧﻈﯿﺮﻫــﺎ و ﮐﻮﭼــﮏ
ﺷﺪهﻫﺎی آنﻫﺎﯾﻨﺪ و  ،...اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺪی ّ
ﺿﻤﻪ و واو را واوﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ،و ﻓﺘﺤﻪ و اﻟﻒ را اﻟــﻒﻫــﺎی ﮐﻮﭼــﮏ و ﺑــﺰرگ ،و
ّ
ﮐﺴﺮه و ﯾﺎء را ﯾﺎءﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﺣﺪوث اﻟﺤﺮوف ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺎن اﻟﻄﯿــﺎن و ﯾﺤﯿــﯽ ﻣﯿــﺮﻋﻠﻢ،
دﻣﺸﻖ ۱۹۸۲ ،م ،ص .(۱۲۶ ،۸۵-۸۴
 .٤اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ در اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ )ﭼﺎپ رﺿﺎ ﺗﺠﺪد ،ﺗﻬﺮان ،۱۹۷۳ ،ص ۳۱۷؛ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان ،۱۳۸۱ ،ص  (۴۶۷از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ
وﻟﯽ ﺑﺮوﮐﻠﻤﺎن در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ادب ﻋﺮﺑﯽ در ﺷﺮح ﺣﺎل ﮐﻨﺪی آن را ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ.
 .٥در ﻧﺰد ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﭘﺪﯾﺪان ﻧﺎمﮔﺬاری آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎی ﺻﺎﻣﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﻬﻦ اﺳﺖ و آن را اﺑﻦ ﺳــﯿﻨﺎ در
ﮐﺘﺎب اﺳﺒﺎب ﺣﺪوث اﻟﺤﺮوف ،ص  ۱۲۴ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ث ج ح خ د ذ ر ز ش ص ض ط ظ ع غ ق
ﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎبﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ زاﯾﺪﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ اﺻﻠﯽ ،اﯾﻦﻫﺎﯾﻨﺪ:
اﻟﻒ ،ﺑﺎء ،ﺗﺎء ،ﺳﯿﻦ ،ﻓﺎء ،ﮐﺎف ،ﻻم ،ﻣﯿﻢ ،ﻧﻮن ،ﻫﺎء ،واو ،ﯾﺎء.

رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺤﺎق ﮐﻨﺪی ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﻌﺒّﺎس در رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ

٭٭٭
ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ و ﻧﺎﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺣﺮفﻫﺎ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ
اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ ﭼــﻪ ﺣــﺮفﻫــﺎﯾﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و
ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ.
ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺣﺮفﻫﺎی اﺻﻠﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ،و ﻧﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﺑــﺎ
ﺟﻠﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ،و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻋﻘﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦّ .اﻣﺎ ﺣﺮفﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪه -ﻣﻨﻈﻮرم آنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺑﺎر اﺻﻠﯽ و ﯾﮏ ﺑﺎر زاﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ -ﭘﺲ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﻮ ﻗﺮارﮔﯿﺮی و ﻋﻘﺐ
ﻗﺮارﮔﯿﺮی و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﻮ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﺐ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﻈﻮرم از اﺻﻠﯽ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺳﻢ ﯾﺎ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻈــﻮرم از اﺳــﻢ ﻣﺎﻧﻨــﺪ واژۀ
ُْ ٌ
ﻧﺎﻃ ٌﻖ« اﺳﺖ .ﭘﺲ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮ زﻣﺎﻧﯽ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ّﻗﻮهاش اﯾﻦ اﺳﺖ
»ﻧﻄﻖ« اﺳﺖ و از ﮐﻠﻤﻪ واژۀ » ِ
ْ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻃﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺖ َ)ﯾﻨ ِﻄ ُﻖ( ﮐﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ََ
ْ
او در ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﻃﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ »ﻧﻄ َﻖ« و » َﯾﻨ ِﻄ ُﻖ« دو ﮐﻠﻤﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮐــﺪام از
آن دو ،ﺗﺼﺮﯾﻒ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﺳﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎرش اﺻﻠﯽاﻧﺪ.
ﺗﺼﺮﯾﻒ ﮐﻠﻤﻪ :ﺣﺮف زاﯾﺪ در آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎء » َﯾ ْﻨ ِﻄ ُﻖ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﺎﻧﯽ در آﯾﻨﺪه دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ََ
ُْ
در آن ﻧﻄﻖ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ زودی ﻧﻄﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ اﻟﻒ ﮐﻮﭼﮏ -ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻮن )ﻧﻄ َﻖ( و
ُْ
ﻃﺎء آن اﺳﺖ -ﮐﻪ آن ﻫﻢ زاﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﺎﻧﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻄﻖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ُْ
ﻧﻄﻖ ﮐﺮده ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺎﻃﻖ« اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻒ ﺑﺰرﮔﺶ -ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﻧﺶ و ﻃﺎﺋﺶ اﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از » ِ
ُْ
زاﯾﺪ اﺳﺖ و ﺑﺪل واو ﮐﻮﭼﮏ »ﻧﻄﻖ« اﺳﺖ.
ﭘﺲ زاﯾﺪﻫﺎ ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﻔﺶ در زﻣﺎنﻫﺎ ،ﯾﺎ ﻋﺪدﻫﺎ ،ﯾﺎ ﺗﺬﮐﯿﺮ ،ﯾﺎ ﺗﺄﻧﯿــﺚ ،ﯾــﺎ
ّ
َ
اﺿﺎﻓﻪ ،ﯾﺎ ﺗﺸﺒﯿﻪ ،ﯾﺎ ﻋﻠ ﺖ ،ﯾﺎ ﻧ َﺴﻖ )=ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ( ،ﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
ﺣﺮفﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤــﯽ ﮐﻨﻨــﺪ و ﺑــﻪ ﻫــﺮ وﺟــﻪ از وﺟــﻮه زاﯾﺪﻧــﺪ و
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺛﺎء ،ﺟﯿﻢ ،ﺣﺎء ،ﺧﺎء ،دال ،ذال ،راء ،زاء ،ﺷﯿﻦ ،ﺻﺎد ،ﺿﺎد ،ﻃﺎء ،ﻇﺎء ،ﻋﯿﻦ ،ﻏﯿﻦ ،ﻗﺎف.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮدارﺷﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ:

١٧۵

اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺪوﻟﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در دو ﺳﻄﺮ ،ﻫﺮ ﮐﺪام در ﯾــﮏ ﺳــﻄﺮ ،دﯾــﺪه ﺷــﻮﻧﺪ.
اﺻﻠﯽﻫﺎ را ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺳﻄﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ّ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را ﮐــﻪ ﮔــﺎﻫﯽ زاﯾــﺪ و
ﮔﺎﻫﯽ اﺻﻠﯽاﻧﺪ ،در ﺳﻄﺮ دوم ﻣﯽﻧﮕﺎرﯾﻢ ،زﯾﺮا اﺻﻠﯽﻫﺎ در ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯿﺸﺎن ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
َ
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺧﺪاد ﯾﮏ ﻋ َﺮض ﻻزم ﺑﺮای آنﻫﺎﺳﺖ:
ﺣﺮفﻫﺎی اﺻﻠﯽ
ﺣﺮفﻫﺎی ّ
ﻣﺘﻐﯿﺮ

ث ج ح خ د ذ ر ز ش ص ض ط ظ ع غ ق
ی
أ ب ت س ف ک ل م ن ﻫ و

ﺑﺮ ّ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻋﺎرض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎرن ﻫﻤﮥ ﺣﺮفﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﯿﻦ ١ﮐﻪ آن ﻣﻘﺎرن
ﺣﺮفﻫﺎی ﺛﺎء ،ذال ،ﺻﺎد ،ﺿﺎد ،ﻇﺎء ،ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ:
س ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ

١٧۶

ذ

ث

ص
ص

ض
ط

ظ
ظ

س

٢

ﺣﺮفﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺸﺎن -ﻣﻨﻈﻮرم آنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎرﺿﺸﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸــﻪ زاﯾــﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ -آنﻫﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻄﺮ از دو ﺳﻄﺮ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ آﻣــﺪه اﻧــﺪ ﮐــﻪ در ﺟــﺪول ﺣــﺮفﻫــﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﭘﺲ ﺛﺎء ﺑﺎ ذال و زاء و ﺻﺎد و ﺿﺎد و ﻇﺎء و ﺳﯿﻦ ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ،و اﯾﻦ
ﻧﻤﻮدارش اﺳﺖ:
ز

ذ
ث ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ
ّ
ﺛﺎء ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎرن ﺷﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﺛﺎء ﻣﻘﺪم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ آن و ﻣﻘﺎرن آن ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﯿﻦ ﺑﺮ ﺛﺎء
ّ
ﻣﻘﺪم ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارش اﺳﺖ:
ث ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ
ث ش

ص

ش
ﺷﺜﻦ

ض

ظ

س

٣

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ذال ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺛﺎء و زاء ،و ﺻﺎد ،و ﺿﺎد ،و ﻃﺎء ،و ﻇﺎء ،و ﺳﯿﻦ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ:
ث ز ص ض ط ظ س
ذال ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ
 .١اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮدن ﮐﻨﺪی ﺳﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﺎف ﻫﻢ ﮐﻪ از ّ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺎف و ﺑﺎ ﺟﯿﻢ ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﭘﯿﺸــﮕﺎﻣﺎن
زﺑﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻫﺎء ﮐﻪ ﺑﺎ ّ
ﺑﻘﯿﮥ ﺣﺮفﻫﺎی ﺣﻠﻖ ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﻫﻤﺰه.
 .٢در رﺳﺎﻟﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ و از ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺪی آ ﮔﺎه ﻧﺸﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺣﺮف ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ را در ﺳﻄﺮ دوم آورده اﺳﺖ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐــﻪ او
زاء را ﻫﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﯿﻦ ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳــﻄﺮ ﺑﻌــﺪ ﺧﻮاﻫــﺪ
آﻣﺪ.
َ
َ ُ َ
ً ُ ًَ
 .٣ﺷﺜ َﻦ و ﺷ ِﺜ َﻦ ﺷﺜﻨﺎ و ﺷﺜﻮﻧﺔ ،ﯾﻌﻨﯽ درﺷﺖ ﺷﺪ ،و ﺷﺜﻦ در اﻧﮕﺸﺘﺎن و ﮐﻒ و ﭘﺎ  ...درﺷﺘﯽ اﺳﺖ.

ذ غ
ذ ش
ﻏﺬا
ﺷﺬر
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زاء ﻣﻘﺎرن ﺛﺎء و ذال و ﺻﺎد و ﻇﺎء و ﺳﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﻧﻤﻮدارش
اﯾﻦ اﺳﺖ:
ز ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ

ذ

ث

ص

ظ

س

ّ
ّ
زاء ﺑﺎ ﺷﯿﻦ و ﺿﺎد ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮ آن دو ﻣﻘﺪم ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮔﺎه آن دو ﺑﺮ آن ﻣﻘﺪم ﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﻘﺎرﻧﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارش اﺳﺖ:
ز ض
ز ش
٢
١
ﺿﻮز
ﺷﺰن
ّ
زاء ﺑﺎ ﻃﺎء ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﻪ ﻃﺎء ﺑﺮ آن ﻣﻘﺪم ﺷﻮد و زاء ﺑﺎ ﻃﺎء ﻣﻘﺎرن ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه زاء
ّ
ﺑﺮ ﻃﺎء ﻣﻘﺪم ﺷﻮد و ﻧﻤﻮدارش ،اﯾﻦ اﺳﺖ:٣
ط
ز

ز
ط

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎد ﻣﻘﺎرن ﺛﺎء ،و ذال ،و زاء ،و ﺿﺎد ،و ﻃﺎء ،و ﺳﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ
و اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارش اﺳﺖ:
س
ض ط ظ
ز
ث ذ
ص ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ
ّ
ّ
ﺻﺎد ﺑﺎ ﺟﯿﻢ و ﺷﯿﻦ ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮ آن دو ﻣﻘﺪم ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﮔﺎه آن دو ﺑﺮ آن ﻣﻘﺪم ﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﺎ آن دو ﻣﻘﺎرن ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ:
ص ج
ﺟﺺ

ص ش
َ
َ ٤
ﺷﺼﯿﺒﺔ

َ َ
 .١ﺷ ُﺰن اﻟﻤﮑﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ درﺷﺘﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
َْ
 .٢در اﺻﻞ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ،وﺿﻮ ز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮردن ﺑﺎ ﮐﺮاﻫﺖ ﯾﺎ ﺟﻮﯾﺪن اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل واو ﻣﯿﺎن دو ﺣﺮف ﻣﺆﺗﻠﻒ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٣ﮐﻨﺪی در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای اﻗﺘﺮان دو ﺣﺮف ﻣﺜﺎل ﻧﯿﺎورده ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ آورده و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺜﺎل ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻣﻮرد وﺟــﻮد دارد
ّ
ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :زط ،زﻃﻦ ،ﻋﺰط.
َ .٤ﺷ َ
ﺼﯿﺒﺔ :ﺗﻪ ﭼﺎه.

رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺤﺎق ﮐﻨﺪی ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﻌﺒّﺎس در رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ

ّ
ّ
ذال ﺑﺎ ﺷﯿﻦ و ﻏﯿﻦ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮ آن دو ﻣﻘﺪم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮔﺎه آن دو ﺑﺮ آن ﻣﻘﺪم ﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﻘﺎرﻧﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ:
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ّ
ﺻﺎد ﺑﺎ دال ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه دال ﺑﺮ آن ﻣﻘﺪم ﺷﻮد و ﻣﻘﺎرن آن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﺻﺎد ﺑﺮ آن
ّ
ﻣﻘﺪم ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ:
ص د
ﺻﺪأ

د ص

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺎد ﻣﻘﺎرن ﺛﺎء ،و ذال ،و ﺻﺎد ،و ﻃﺎء ،و ﻇﺎء ،و ﺳﯿﻦ ،و ﺷﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ:
ض ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ

ث

ذ

ص

ط

س

ظ

ش

ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ

ﺿﺎد ﻣﻘﺎرن ﻗﺎف ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﭘﯿﺶ از ﻗﺎف ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻣﻘﺎرن آن ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ ﮔﺎه ﻗﺎف ﭘﯿﺶ از
آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ:
ض ق
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ق ض
١
ﻗﻀﺄ

ﺿﺎد ﻣﻘﺎرن دال و زاء ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﻫﺮ ﮐﺪام از آن دو ﭘﯿﺶ از ﺿﺎد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از
آن دو ﻣﻘﺎرن ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﭘﯿﺶ از آن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ:
د ض
ﺿﺪ

ز ض
ض ز

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻇﺎء ﻣﻘﺎرن ﺛﺎء ،و ذال ،و زاء ،و ﺻﺎد ،و ﺿﺎد ،و ﻃﺎء ،و ﺟﯿﻢ ،ودال ،و ﺳﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ:
ظ ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ

ث ذ ز ص ض ط ج د س ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ

ﻇﺎء ﻣﻘﺎرن ﺣﺎء ،و ﻗﺎف ،و ﺷﯿﻦ ،و ﺧﺎء ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﻇﺎء ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾــﻦ ﺣــﺮفﻫــﺎ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻣﻘﺎرﻧﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﭘــﯿﺶ از آن ﻗـﺮار ﮔﯿﺮﻧــﺪ و ﻧﻤــﻮدارش
اﯾﻦ اﺳﺖ:
ظ ح
ح ظ

ظ ق
٢
ﻗﻆ

ظ ش
٣
ﺷﻈﯽ

َ َ َ ﱠ
اﻟﻄ َ
ﺧﻮراک را ﺧﻮرد.
ﻌﺎم ﯾﻌﻨﯽ
 .١ﻗﻀﺄ
ْ
َ ََ ُ َ ُ ُ َ ْ ً َ ََ ُ َ ََ
َ
 .٢وﻗﻈﻪ ﯾ ِﻘﻈﻪ وﻗﻈﺎ :وﻗﺬ ه ،و وﻗﻆ ﻋﻠﯽ اﻷﻣﺮ ﯾﻌﻨﯽ دوام آورد و اﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺻﯿﻐﮥ اﻣﺮ آن ِﻗ ﻆ اﺳﺖ.
َ .٣ﺷ ٰ
ﻈﯽ اﺳﺘﺨﻮاﻧﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﺎرﯾﮏ ،ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ زاﻧﻮ ﯾﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﺳﺎق ﯾﺎ ﺑﺎزو.
ٰ
ْ
َ .٤ﺧ ُ
ﻈﺎه اﻟﻠﻪ و أﺧﻈ ُﺎه ﯾﻌﻨﯽ درﺷﺖ و ﺑﺰرﮔﺶ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.

ظ خ
٤
ﺧﻈﺎ

ج ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ

ط

ظ

ق

ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ

غ

ﺟﯿﻢ ﺑﺎ ﺻﺎد ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﺻﺎد ﭘﯿﺶ از ﺟﯿﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻣﻘﺎرن آن ﻣﯽﺷــﻮد ،ﻫــﺮ ﮔــﺎه
ﺟﯿﻢ ﭘﯿﺶ از ﺻﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ:
ج ص
ﺟﺺ

ص ج

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎء ﻣﻘﺎرن ﺧﺎء ،و ﻋﯿﻦ ،و ﻏﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ:
خ

ح ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ

ع

غ

رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺤﺎق ﮐﻨﺪی ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﻌﺒّﺎس در رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﯿﻢ ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻃﺎء ،و ﻇﺎء ،و ﻏــﯿﻦ ،و ﻗــﺎف ،ﻧــﻪ ﺑــﻪ ﺗﻘــﺪﯾﻢ و ﻧــﻪ ﺑــﻪ ﺗــﺄﺧﯿﺮ و
ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ:

ﺣﺎء ﻣﻘﺎرن ﻇﺎء ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﻇﺎء ﭘﯿﺶ از ﺣﺎء ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻣﻘﺎرن آن ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﭘﯿﺶ از
ﻇﺎء ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ:
ﺣﻆ

ظ ح

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎء ﻣﻘﺎرن ﺣﺎء و ﻋﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ و اﯾﻦ ﺻﻮرت آن اﺳﺖ:
خ ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ

ح

غ

ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎء ﻣﻘﺎرن ﻋﯿﻦ ،و ﻇﺎء ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه آن دو ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻘﺎرﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺷــﻮد،
ﻫﺮ ﮔﺎه ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﯾﮏ از آن دو ﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ:
ظ خ
ع خ
َ
َ َ َ ١
ﺧ ﻈﺎ
ﻧﺨﻊ
]دال ﺑﺎ زاء ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽﺷﻮد[ و ﺑﺎ ﻃﺎء ،و ﺻﺎد ،و ﺿﺎد ﻫﻢ ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔــﺎه ﭘــﯿﺶ از ﻫــﺮ
ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺎرﻧﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻌﺪ از آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ:
د ض
د ص
د ط
د ز
٢
ﺿﺪ
ﺻﺪ
ﻣﻮﻃﺪ
اﻷزد
ّ
٣
راء ﺑﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺣﺮفﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﺑﺪان ﻋﺎرض ﻧﻤﯽﺷــﻮد آن ﭼــﻪ ﺑــﻪ
ﺣﺮفﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺣﺮفﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻋﺎرض ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
َ
َ ْ ً
اﻟﺸﺎة َﻧﺨﻌﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺨﺎع ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﺮﯾﺪ.
َ .١ﻧﺨ َﻊ
َ ُ
ََ َ
 .٢از وﻃﺪ اﻟﺸﺊ ﯾ ِﻄﺪ ه ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی را اﺳﺘﻮار ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
ّ
 .٣اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ درﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮن ﺑﺮ راء ﻣﻘﺪم ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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ﺷﯿﻦ ،ﻣﻘﺎرن ﺿﺎد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ.
ض

ش ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ

ﺷﯿﻦ ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ زاء ،و ﺳﯿﻦ ،و ﺻﺎد ،و ﺛﺎء ،و ذال ،و ﻇﺎء ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ
ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺎرن آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ:
ز ش
١
ﺷﺰب

ص ش
٣
ﺷﺺ

س ش
٢
ﺷﺴﻊ

ذ ش
ﺷﺬب

ث ش
ﺷﺜﻦ

٤

ظ ش
َﺷ ٰ
ﻈﯽ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺎء ﻣﻘﺎرن ﺻﺎد ،و ﺿﺎد ،و ذال ،و ﻇﺎء ،و ﺟﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑــﻪ ﺗــﺄﺧﯿﺮ و
ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ:
ص

ط ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ

ض

ذ

ظ

ج

ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ

ّ
ّ
ﻃﺎء ﻣﻘﺎرن زاء ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﻃﺎء ﻣﻘﺪم ﺑﺮ زاء ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺎرن آن ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه زاء ﺑﺮ آن ﻣﻘﺪم
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ:
١٨٠

ز
ط

ط
ز

ﻃﺎء ﻣﻘﺎرن دال ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه دال ﭘﯿﺶ از ﻃﺎء ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺎرﻧﺶ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﻃﺎء ﭘــﯿﺶ از
آن ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ:
د
ﻣﻮﻃﺪ

ط

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﯿﻦ ﻣﻘﺎرن ﻏﯿﻦ ،و ﺣﺎء ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ:
ح
غ
ع ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ
ﻋﯿﻦ ﻣﻘﺎرن ﺧﺎء ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﻋﯿﻦ ﭘﯿﺶ از ﺧﺎء ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺎرﻧﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻌﺪ از ﺧﺎء
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ:
خ
ع
١
ﺑﺨﻊ
 .١ﺷﺰب ﯾﻌﻨﯽ ﻻﻏﺮ ﺷﺪ.
 .٢ﺷﺴﻊ ﯾﻌﻨﯽ دور ﺷﺪ.
ّ .٣
ﺷﺺ ﯾﻌﻨﯽ دﻧﺪانﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺮد.
 .٤ﺷﺬب ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪ.

غ ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ

خ

ح

ع

ج

ﻏﯿﻦ ﻣﻘﺎرن ﻗﺎف و ذال ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻫﺮ ﮔﺎه آن دو ﭘﯿﺶ از ﻏﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻘﺎرﻧﺸﺎن ﻣﯽﺷــﻮد ،ﻫــﺮ ﮔــﺎه
ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ:
ق غ
٢
ﻧﻐﻖ

ذ غ
ﻏﺬا

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎف ﻣﻘﺎرن ﺟﯿﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ:
ق ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ

ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ

ج

رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺤﺎق ﮐﻨﺪی ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﻌﺒّﺎس در رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﯿﻦ ﻣﻘﺎرن ﺣﺎء ،و ﺧﺎء ،و ﻋﯿﻦ ،و ﺟﯿﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﻧﻤﻮدارش
اﯾﻦ اﺳﺖ:

ﻗﺎف ﻣﻘﺎرن ﻏﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﭘﯿﺶ از ﻏﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮ ﮔﺎه ﭘﺲ از ﻏﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘــﺎرﻧﺶ ﻣــﯽ
ﺷﻮد و ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ:
غ

ق
ﻧﻐﻖ

١٨١

ﻗﺎف ﻣﻘﺎرن ﺿﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﻗﺎف ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺎرن آن ﻣﯽﺷــﻮد ،ﻫــﺮ ﮔــﺎه ﻗــﺎف در
ﺟﻠﻮی ﺿﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ:
ض
ﻗﻀﻢ

ق

اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺮان )=ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ( ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
آن ﭼﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦﻫﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯿﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎرن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ آﺷــﮑﺎر ﺑﺎﺷــﺪ،
ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎرن ﺷﻮﻧﺪهﻫﺎ را رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﯾﺎد ﮐﺮدن ﻫﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﻣﻘﺎرﻧﺶ را ﺑــﺎزﮔﻮ
ﮐﺮدﯾﻢ از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﯾﺎد ﮐﺮدن ﺟﺰ آنﻫﺎ ﯾﺎدﺷﺎن ﮐــﺮدﯾﻢ .و ﺑــﺪان ﮐــﺎر ﺑﺴــﻨﺪه
ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﭘﯿﺸﺘﺮ آوردﯾﻢ ﮐﻪ ّ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺎن ﻣﻘﺎرن ﻫﻤﮥ ﺣﺮفﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﯿﻦ ﮐﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎرن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﯾﻢّ .اﻣﺎ ﺣﺮفﻫﺎی اﺻﻠﯽ آنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﺑﺎﯾــﺪ،
→
َ
َ .١ﺑﺨ َﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد را از اﻧﺪوه ﮐﺸﺖ.
َََ ُ
ُ
 .٢ﻧﻐﻖ اﻟﻐﺮاب ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻼغ ﻏﺎر ﻏﺎر ﮐﺮد.

ﻣﻘﺎرنﻫﺎﯾﺸﺎن را رﺳﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮﺧﯿﺸﺎن ﻣﻘﺎرن ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎرن ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ
و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻘﺎرن ﺷﺪﻧﺸﺎن را ﺑﺎ ﺣﺮفﻫﺎی ّ
ﻣﺘﻐﯿﺮ رﺳــﻢ ﻣــﯽ ﮐﻨــﯿﻢ ،ﺑــﻪ ﯾــﺎری ﺧــﺪای ﻣﺘﻌــﺎل ﮐــﻪ
ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪۀ ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه از ﺑﺪیﻫﺎﺳﺖ:
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ث ﻣﻘﺎرن ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ
ق
ع غ ف
ر

أ
ک

ب
ل

ت
م

ج
ن

ح
ﻫ

خ
و

د
ی

ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ.

١٨٢

ش ﻣﻘﺎرن ﺛﺎء ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف آن ،ﻣﻘﺎرﻧﺶ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻣﻘﺎرن ذال ،و
زاء ،و ﺻﺎد ،و ﺿﺎد ،و ﺳﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ،و ﻧﻤﻮدارش اﯾﻦ اﺳﺖ.١
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ج ﻣﻘﺎرن ﻣﯽﺷــﻮد ﺑــﺎ :أ ،ب ،ت ،ث ،ح ،خ ،د ،ذ ،ر ،ز ،ق ،س ،ش ،ض ،ع ،ف،
ک ،ل ،م ،ن ،ﻫ ،و ،ی و ﺑﺎ ص ﻫﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻘﺎرن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ص ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ر ﻣﻘﺎرن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ :أ ،ب ،ت ،ث ،ج ،ح ،خ ،د ،ذ ،ز ،س ،ش ،ص ،ض ،ط ،ع ،غ،
ف ،ق ،ک ،ل ،م ،ن ،ﻫ ،و ،ی .ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ز ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻘﺎرن ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ :أ ،ب ،ت ،ج ،ح ،خ ،د ،ر ،ع ،غ ،ف ،ق ،ک ،ل،
م ،ن ،ﻫ ،و ،ی .ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎرن ش و ض ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮ ﮔﺎه ﭘﯿﺶ از آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﻣﻘﺎرﻧﺸــﺎن
ﻧﻤﯽﺷﻮد .و ﻣﻘﺎرن ث ،و ذ ،و ص ،و ظ ،و س ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ش ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ،ﻣﻘﺎرن ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ :أ ،ب ،ت ،ج ،ح ،خ ،د ،ر ،ط ،ع ،غ ،ف،
ق ،ک ،ل ،م ،ن ،ﻫ ،و ،ی .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎرن ث ،ذ ،ز ،س ،ص ،ظ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﯾﮏ از
اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﻣﻘﺎرﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ص ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻘﺎرن :أ ،ب ،ت ،ح ،خ ،ر ،ع ،غ ،ف ،ق ،ک ،ل ،م ،ن ،ﻫ ،و،
ّ
ی ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻘﺎرن ج و ش ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه آن دو ﺑﺮ آن ﻣﻘﺪم ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﻣﻘﺎرﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
و ﻣﻘﺎرن :ﺛﺎء ،و ذال ،و زاء ،و ﺳﯿﻦ ،و ﺿﺎد ،و ﻃﺎء ،و ﻇﺎء ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ.٢
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﮐﺎﻣﻞ از آن ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪۀ ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه از ﺑﺪیﻫﺎﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب ﮐﻨﺪی ﺑﻪ اﺑﯽ ّ
اﻟﻌﺒ ﺎس اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺘﺼﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ در راﻫﮑﺎر در رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎ.
ﺳﺘﺎﯾﺶ وﯾﮋۀ ﺧﺪا ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ و درود ﺧﺪا ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ،ﺣﻀﺮت ّ
ﻣﺤﻤﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﮕﯽ
ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺎد.
 .١ﮐﺎﺗﺐ در اﯾﻨﺠﺎ و در ﻣﻮارد ﺑﻌﺪی ﻣﺘﻦ ﮐﻨﺪی ﻧﻤﻮدار را رﺳﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﻣﯽآورﯾﻢ.
 .٢ﮐﺎﺗﺐ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻨﺪرج در ﯾﮏ ﺑﺮگ از ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻓﺼﻞ "روشﻫﺎی رﻣﺰﮔﺸﺎ ﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ از رﻣﺰﻧﮕﺎریﻫﺎ" )گ  ۲۱۶ر – گ  ۲۱۶پ( را در اﯾﻨﺠﺎ
ﺗﮑﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﮑﺮر و اﻧﺠﺎﻣﮥ ﻧﺴﺨﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ- .م

رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺤﺎق ﮐﻨﺪی ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﻌﺒّﺎس در رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ

١٨٣

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻨﺪی )ﻧﺴﺨﮥ  ۴۸۳۲اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﻪ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل(

١٨۴

ﺻﻔﺤﮥ ﭼﻬﺎرم رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻨﺪی )ﻧﺴﺨﮥ  ۴۸۳۲اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﻪ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل(

رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺤﺎق ﮐﻨﺪی ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﻌﺒّﺎس در رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ

١٨۵

ﺻﻔﺤﮥ ﻫﺸﺘﻢ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻨﺪی )ﻧﺴﺨﮥ  ۴۸۳۲اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﻪ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل(

١٨۶

ﺻﻔﺤﮥ آﺧﺮ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻨﺪی )ﻧﺴﺨﮥ  ۴۸۳۲اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﻪ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل(

ﻓﺮم اﺷ ﺮاک ﺳﺎﻻﻧﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و ا ﺮان
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ،ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ:
 اﺷﺘﺮاک ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮥ دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان )ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب دو ﺷﻤﺎره(  ۴۰,۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن)ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(.
 ﻫﺰﯾﻨﮥ ارﺳﺎل ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺖ.ﺷﻤﺎرۀ ﺣﺴﺎب ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ در اﯾﺮان:
ﺣﺴﺎب ﺳﭙﻬﺮ  ۰۳۰۹۶۷۹۰۷۴۰۰۳ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ﺷﻌﺒﮥ ﻏﺮب اﻧﻘﻼب -ﺷﻨﺎﺳﮥ  ،۵۵۷ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮﮐﺰ
ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب
ً
 ﻟﻄﻔﺎ ﻓﺮم ﭘﺮ ﺷﺪه و اﺻﻞ رﺳﯿﺪ وارﯾﺰ وﺟﻪ را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ،ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺑﻮرﯾﺤﺎن و داﻧﺸﮕﺎه ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﺷــﻤﺎرۀ  ،۱۱۸۲ﻃﺒﻘــﮥ
دوم ،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ،ﺷﻨﺎﺳﮥ ﭘﺴﺘﯽ۱۳۱۵۶۹۳۵۱۹ :
ﺗﻠﻔﻦ۰۰۹۸-۲۱-۶۶۴۹۰۶۱۲ :
دورﻧﮕﺎر۰۰۹۸-۲۱-۶۶۴۰۶۲۵۸ :
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽmiraselmi@mirasmaktoob.ir :
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽhttp://www.mirasmaktoob.ir :
 در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ در زﻣﯿﻨﮥ اﺷﺘﺮاک ،ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. روﻧﻮﺷﺖ رﺳﯿﺪ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺷﺘﺮاک ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ."........................................................................................................
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The Roots of Code-Breaking in the Islamic
World and al-Kindī’s Innovations in this Field

Reza Kiani-Movahhed

3

This paper gives an account of coding and decoding messages and
provides definitions of relevant technical terms. Different types of
coding are mentioned and the appearance of coding techniques in the
Islamic civilization is described. Then the achievements of al-Kindī
(799-869 CE) the polymath Arab scholar in this field is explained. The
paper ends with an account of the works by al-Kindī’s successors, which
preceded the works of Fermat (1607-1665 CE) and Pascal (1623-1662
CE) who were the pioneers of code-breaking in Europe.

Translations of Arabic and Persian Scientific Texts
into Sanskrit

Maryam Zamani

It is well known that the Islamic period mathematics and astronomy
was influenced by the Indian traditions, before the translation of Greek
works into Arabic. In a later stage, a reverse process appeared and
some Arabic and Persian scientific texts were translated into Sanskrit.
This paper mentions nine mathematical and astronomical treatises
which were translated into Sanskrit and provides information about
their extant Sanskrit manuscripts and relevant publications. Some of
these works were already translated from Greek into Arabic and/or
Persian, directly or indirectly, such as Euclid’s Elements and Ptolemy’s
Almagest. Others were original works composed by authors from the
Islamic civilization. Deviations of the Sanskrit versions from the original
versions are also surveyed.
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An English editorial note with a list of contents and abstracts of
Persian original papers in English are included in each issue (at the
end of the pdf file) and those interested in more information may
contact us by the e-mail address mentioned in the journal.

Mohammad Bagheri

2
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Editorial

Having published 12 issues of the Persian journal Miras-e Elmi,
during 6 years, it is now time to look back and to evaluate the
achievements of the journal.

1

As we have declared in Editorial Note of the first issue, Miras-e
Elmi is addressed to a relatively wider group of readers compared
to the specialized journals in the field of history of science.
Therefore our goal has been to introduce the findings of historians
of science in an expository framework to all readers who can be
among academics of different fields, university students, teachers,
and brilliant high school students.

We have published original papers as well as translations
(mainly from English) of papers which we found informative and
good examples to follow from methodological point of view. We
have also focused on general reports on the works done on the
history of science in Iran in the context of the Islamic civilization
(e.g., the Persian translation of historiographical works on the
history of mathematics and astronomy by J. L. Berggren and David
A. King, respectively).

On the whole, we have received an encouraging feedback which
motivates us to continue in spite of difficulties which slow down
our work.

We wished to publish materials relating to the history of
different branches of science, but we have actually allocated more
space to the history of mathematics and astronomy. The main
reason was shortage of reliable works in other fields.

We invite the historians of all fields of science, especially life
sciences, to send their works to us in order to provide their Persian
versions to our readers.
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