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دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣـﮥ ﺗﺎرﯾـ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری دورۀ اﺳﻼﻣ

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷﻤـﺎرۀ ا ول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٧
ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺎﭘﯽ١٣ :
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ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧﯽ
زﯾ ﺐ ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن
ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎﻧﯽ

ّ
ﻣﺪ ﺮ ﻓﻨﯽ و اﻣﻮر ﭼﺎپ :ﺣﺴ ﻦ ﺷﺎﻣﻠﻮﻓﺮد
ﻫﻤ ﺎران ﻋﻠﻤ

ﺣﺴﻦ اﻣﯿﻨﯽ * ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻬﻠﻮل * ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧﯽ * ﺣﻨﯿﻒ ﻗﻠﻨﺪری * ﯾﻮ ﺲ ﮐﺮاﻣﺘﯽ * اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﮔﻤﯿﻨﯽ
ﺷﻤﺎﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪیﻓﺮ * ﯾﻮ ﺲ ﻣﻬﺪوی * ﺳﺠﺎد ﻧﯿﮏ ﻓﻬﻢ ﺧﻮبروان
ﻣﺸﺎوران ﻋﻠﻤ

ﺮو ﺰ اذﮐﺎﺋﯽ * ﯾﻮﺳﻒ ﺛﺒﻮﺗﯽ * ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﯿﺪرزادﻩ
ﻣﺤﻤﺪا ﺮاﻫﯿﻢ ذاﮐﺮ * ﺣﺴﻦ ﻃﺎرﻣﯽ * ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺰدی
ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻘﻖ * ﺣﺴ ﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽﻫﻤﺪاﻧﯽ * ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻧﺎﻃﻖ * ﺳ ﺪﺣﺴ ﻦ ﻧﺼﺮ

ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎﯾﻒ )ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن( * ﺟﺎن ﻟﻨﺎرت ﺮﮔﺮن )ﮐﺎﻧﺎدا( * ﮔﻠﻦ وان ﺮوﻣﻠﻦ )ﮐﺎﻧﺎدا( * اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎر )ﻓﺮا ﺴﻪ(
ﺳﺮﮔﯽ دﻣﯿﺪوف )روﺳ ﻪ( * رﺷﺪی راﺷﺪ )ﻓﺮا ﺴﻪ( * ﺟﻤﯿﻞ رﺟﺐ )ﮐﺎﻧﺎدا( * ﺳﺮیراﻣﻮﻻ ﺳﺎرﻣﺎ )آﻟﻤﺎن( * ژاک ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ )ﺳﻮ ﺲ(
ﺟﻮرج ﺻﻠﯿﺒﺎ )اﻣﺮﯾﮑﺎ( * ﺣﮑﯿﻢ ﺳ ﺪ ﻇﻞاﻟﺮﺣﻤﺎن )ﻫﻨﺪ( * رادا ﭼﺎران ﮔﻮﭘﺘﺎ )ﻫﻨﺪ( * رﯾﭽﺎرد ﻟﻮرچ )اﻧﮕﻠﺴ ﺎن(
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻮاﻟﺪی )ﺳﻮرﯾﻪ( * ﯾﺎن ﭘ ﺘﺮ ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ )ﻫﻠﻨﺪ( * ﻣﯿﭽﯿﻮ ﯾﺎﻧﻮ )ژاﭘﻦ(
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ﺑﻬﺎ ۲۰٫۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﻓﻬﺮﺳﺖ

 ۱ﴎﺳﺨﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻋﻠﺖﻫﺎی ﭘﯿﴩﻓﺖ ﯾﺎ رﮐﻮ ِد ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺑﴩی ۶
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪری اﻓﺸﺎر
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﻠ ﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم و ﺪن ﺑﴩی ۱۴
ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻫﺮ
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت ۲۹
ن .ل .ﺑﯿﮕﺰ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﮐﺎوه ﯾﺰدی
ﺧﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﺎرﺳﯽ در ﮔﺬر زﻣﺎن ۵۷
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺤﻔﯽ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ ۶۷
ج ل .ﺑﺮﮔﺮن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺻﻤﺪ ﻓﺮخﻧﻬﺎد
ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻮروز ﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﺮازوج ۸۳
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی
آسﺑﺎدﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ۸۹
د .ﺳﺎﺋﺮ ﺑﺼﻤﻪﺟﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻔﯿﺴﯽ
»در ﺻﻔﺖ آﻻت ﺗﻘﻄﯿﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن« از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ۱۰۵
ﻋﻠﯽ ﮐﺎوﺳﯽرﺣﯿﻢ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب

 ۱۲۳دوﻣﯿﻦ وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﯽ .آل.
ﺑﺮﮔﺮن )(۲۰۱۶
ﺟﻔﺮی ا .اوﮐﺲ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ
 ۱۳۰ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻧﻘﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﴍح ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺤﺴﺎب
ﻏﯿﺎث اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺮﺷﯽ
ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧﯽ
 ۱۳۴زﺑﺪةاﻟﺤﺴﺎب  ،ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
ﯾﺰدی ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﮐﺎوه ﯾﺰدی
ﺣﻨﯿﻒ ﻗﻠﻨﺪری
رﺳﺎﻟﻪ

ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ۱۳۸
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺮﺷﯽ

ﻣﯿ ﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾ ﺮان ،ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(13ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۷

ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪری اﻓﺸﺎر و ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ
در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎ ﺴ ﺎن  ۱۳۹۷دو ﭼﻬﺮۀ ﻧﺎمآﺷ ﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎروان ﭘﯿﻮﺳ ﻨﺪ.
در ﺑﺎرۀ آنﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾ ﺘﺮﻧﺖ ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪ ﻩ اﺳــﺖ و ﺧﻮاﻫــﺪ
ﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺮداﺷﺖﻫﺎ و ﺧﺎﻃﺮات ﺷﺨﺼﯽام از آﻧﻬﺎ را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﻮ ﺴﻢ.

ﺑﺎ ﺻﺪری اﻓﺸﺎر در ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ اﻧﻘﻼب ،ﻃﯽ ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۱۳۵۷آﺷ ﺎ ﺷﺪم.

ﺧﺎﻧﮥ او ﺰدﯾﮏ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎن آ ﺰﻧﻬﺎور )آزادی( و ﺟﻤﺸ ﺪآﺑﺎد )ﺟﻤﺎﻟﺰادﻩ( ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮد و ﺧﺎﻧﮥ

ﻣﺎ ﻫﻢ در ﻫﻤﺎن ﺣﻮاﻟﯽ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ دا ﺴ ﻢ ﮐﻪ او ﻫﻤﺎن ﺻﺪری اﻓﺸﺎر ﻣــﺪ ﺮ داﺧﻠــﯽ ﺸــﺮﯾﮥ

آﺷ ﺎﯾﯽ ﺑﺎ دا ﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ دا ﺸﮕﺎﻩ آزاد ﻣﻨ ﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺮو ﺰ ﺷﻬﺮﯾﺎری ﺳﺮدﺑﯿﺮش ﺑــﻮد .ﺑــﺎ
ﻓﺮاز و ﻓﺮود اﻧﻘﻼب ،دوﺳ ﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺎ ﮔﺴ ﺮﻩ و ﻋﻤﻖ ﺑ ﺸـ ﺮی ﯾﺎﻓــﺖ و در ﭼــﺎرﭼﻮب

ﺗﻬﯿﻪ و اﻧ ﺸﺎر ﺸﺮﯾﮥ ﻫﺪﻫﺪ ﺑﺎ او ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدم و از او ﺴ ﺎر ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻢ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧــﺪ
ﮐﻪ ﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را در آن ﻓﻀﺎی ﺮاﻟﺘﻬــﺎب ﺳ ﺎﺳــﯽ ﻧــﻮﻋﯽ ﮔﺮ ــﺰ از

ﻣﻮاﺟﻬﮥ ﻣﺴ ﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽدا ﺴ ﻨﺪ و دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻫﻢ آن را ﭘﻮﺷﺸﯽ ــﺮای اﻟﻘــﺎی

ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﺪﻫﺪ ﺸﺮﯾﻪای ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﺆ ﺮ ﺑﻮد .ﺲ از ﺳﻪ
ﺳﺎل و ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ اﻧ ﺸﺎر ﻣﺠﻠﮥ ﻫﺪﻫﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.

ﺻﺪری اﻓﺸﺎر ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﻧ ﺸﺎر ﻫﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾــﻊ ﮐﺘــﺎبﻫــﺎی ﻣﻔﯿــﺪ در ﺳــﻄﺢ ﮐﺸــﻮر

ﺮداﺧﺖ و ﭼﻮن اداﻣﮥ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻘﺪور ﺸﺪ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ دﻏﺪﻏﮥ د ﺮﯾﻨﮥ دروﻧﯽاش ﺑــﻮد

ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ :ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨــﮓ زﺑــﺎن ﻓﺎرﺳــﯽ ﮐــﻪ روزآﻣــﺪ و ــﺮ ﭘﺎﯾــﮥ ﺷـ ﻮﻩﻫــﺎی ﻧــﻮﯾﻦ

ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﻮ ﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در آﻏﺎز ﺑﺎ ﺗﻬﯿﮥ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﮥ ﮐﺎر از ﻫﻤــﮥ ﺻــﺎﺣﺐﻧﻈــﺮان اﯾــﻦ اﻣــﺮ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺎر را ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺘﯽ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐــﺎر ﻋــﺰم ﮐــﻮی

١

"آرزو اﻧﮕﯿﺰ ﻋﯿﺎر"ی را ﮐﺮد ﮐﻪ "ﻫﺮ روز ﺻﺒﺮی ﺑ ﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ز ﻋﺎﺷــﻖ -دﯾــﺪار را ،ﺟــﺎن

ﭘ ﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ز ﻋﺎﺷﻖ" .ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر او و دو ﺗﻦ ﻫﻤﮑﺎر وﻓﺎدار و ﮐﻮﺷﺎ ﺶ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ

اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد او "ﻣﯽﺷﻮد ﭘ ﺶ ﻣﻬﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺖ!"

ﺻﺪری اﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺮوﯾﺞ ﻋﻠﻢ ﺴ ﺎر ﭘﺎﯾ ﻨﺪ و در اﯾﻦ راﻩ ﺴ ﺎر ﮐﻮﺷــﺎ و رﻫﮕﺸــﺎ ﺑــﻮد .از

ﻧﻮﻗﻠﻤﺎن و ﺗﺎزﻩﮐﺎران ﺣﻤﺎﯾﺖ و آﻧﻬﺎ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎﻧﯽ ﺸﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻔﯿــﺪ زﯾــﺎدی

ﺷﺪ .ﻣﺮاﮐﺰ ﮋوﻫﺸﯽ و اﻧ ﺸﺎراﺗﯽ ﻫﻢ از ﻣﺸﺎورﻩ و ﯾﺎری ﺑﯽدرﯾﻎ او ﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺎر
روی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ وﻗﺖ و ﺗﻮان و دﻗﺖ زﯾﺎدی ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ .او ﺿﻤﻦ ﭘ ﺶ ﺮدن اﯾﻦ ﮐــﺎر ،ﺑــﻪ

ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد .در ﺳﺎل  ۱۳۶۳واژﮔﺎن رﯾﺎﺿﯽ ﻧﯿﻤــﻪ
ﮐﺎرﻩام را در ﻧﺒﻮد ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﺎری دو ﻫﻤﮑﺎرش ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد.

از ﺮﺟﻤﻪ و و ﺮا ﺶ ﻫﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮد .ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﺳــﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﮔﻤﻠــﯿﻦ )ﺳــﻔﺮ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎل

ا ﺮان( را ﺸﺮ اﯾﻠﯿﺎ )رﺷﺖ( ﺮای و ــﺮا ﺶ ﺑــﻪ اوﺳـ ﺮد .ﺮﺟﻤــﻪ را ﭼﻨــﺎن ﻧﺎرﺳــﺎ و اﺻــﻼح

ﺸﺪﻧﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد دوﺑﺎرﻩ ﺮﺟﻤﻪاش ﮐﺮد )ﺳﺎل  .(۱۳۹۳ﺮﺟﻤــﻪﻫــﺎی ﭘ ﺸـ ﻦ او ﻫــﻢ ﻫــﺮ

ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻩ دوﺑﺎرﻩ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ.
٢

ﺮای ﺮﺟﻤﮥ دورۀ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎب  Popular Scienceﮐﻪ از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘ ﺸ ﺮ ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮏ

ﺑﺎر و ﺮا ﺶ ﺗﺎزۀ آن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨ ﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﺮو ﺮاﺳ ﺎری ﮐﺎر را ﭘﺬ ﺮﻓﺖ .ﺣﺎﺻﻞ ﮐــﺎر را

ﺷﺮﮐﺖ اﻧ ﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در  ۱۴ﺟﻠﺪ )در  ۱۴رﺷ ﮥ ﻋﻠﻤﯽ( ﺑﺎ ﻋﻨــﻮان ﮐﻠــﯽ "دا ــﺶ

روز ﺮای ﻫﻤﻪ" ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد )از ﺳﺎل  .(۱۳۸۳ﺮﺟﻤﻪاش از ا ﺮ ﻣﻬﻢ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺟﺮج ﺳــﺎرﺗﻮن

ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ از ﮐﺎرﻫﺎی ارزﻧﺪۀ اوﺳﺖ.

وﻗﺘﯽ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺸﺮﯾﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﺆﺳﺴﮥ ﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿــﺮاث ﻣﮑﺘــﻮب ﻣﻨ ﺸــﺮ ﺷــﻮد،

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮد و ﻫﻤ ﺸﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری را ﮐﻪ از او ﺧﻮاﺳ ﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴ ﻮﻟﯿﺖ و در

زﻣﺎن ﻣﻘﺮر اﻧﺠﺎم ﻣ ﯽداد .ﻋﻼوﻩ ﺮ اﯾﻦ ،ﺧﻮد ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی را ﭘ ﺸ ﻬﺎد و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد )از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺮو ﺰ اذﮐﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرۀ  ۱۱ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤــﯽ ﭼــﺎپ ﺷــﺪ( .ﭼﻨــﺪ ﺗــﺎ از

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺸﺮﯾﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻮﺷ ﮥ اوﺳﺖ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ) ﺮﺟﻤﻪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب (...

از او در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .دﻏﺪﻏﻪاش در ﻣﻮرد اﻧ ﺸﺎر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﯾﮑﯽ
از ﻋﺎﻣﻼن ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد.

ﺮای اﻧ ﺸﺎر ﺟﻠﺪ دوم ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑــﻪ دا ﺸــﻤﻨﺪان دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ در

ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ( ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﻋﺰﻣﺶ را ﺟــﺰم ﮐــﺮد و ﺣﺎﺻــﻞ ﮐــﺎر ﻧﻤﻮﻧــﮥ ﺧــﻮﺑﯽ از

ﴎﺳﺨﻦ

زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ دا ﺸﻮران ١ﮐﻪ ﺟﻠــﺪ اوﻟــﺶ  ۳۰ﺳــﺎل ﭘ ﺸـ ﺮ )ﺑــﻪ ﺳﺮو ﺮاﺳـ ﺎری ﺣﺴـ ﻦ
ﻫﻤﮑﺎری دﻩ ﻫﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺟﻮان ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑ ﺸ ﺮ آﻧﻬﺎ از ﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ﻋﻠﻢ آﻣﻮزش دﯾــﺪۀ
اﯾﻦ رﺷ ﻪاﻧﺪ.

ﺻﺪری اﻓﺸﺎر اﻫﻞ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ و زدوﺑﻨﺪ و ﻣﺮﯾﺪ ﺮوری ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﺑﺎج ﻧﻤـﯽداد.

ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و "ﻗﺒﺎی اﻃﻠﺲ آن ﮐﺲ ﮐﻪ از ﻫﻨﺮ ﻋﺎری اﺳﺖ" را "ﺑــﻪ ﻧــﯿﻢ ﺟــﻮ"

ﻧﻤﯽﺧﺮﯾﺪ .اﻫﻞ ﺳﻔﺮ ﺑــﻮد و ﻣــﯽ ﺧﻮاﺳــﺖ ﺳــﺮزﻣﯿﻦ ﻣــﺎدری و ﻣــﺮدم آن را ﺑﻬﺘــﺮ ﺸ ﺎﺳــﺪ.

ﺧﻮشﺳﻔﺮ و آﺳﺎنﮔﯿﺮ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﻗﯿﻖ و ﺟﺴ ﺠﻮﮔﺮ ﺑﻮد .ﺴ ﺎری از اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺎری

دوﺳﺖ ﺟﻮا ﺶ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺪی اﻣﮑﺎنﭘﺬ ﺮ ﺷﺪ .در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﻮﯾــﺎﯾﯽاش
راﻫﻨﻤﺎ و اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺴﻔﺮان ﺑﻮد .ﺷﻌﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺳــﺮود و در ﻣﻘﺪﻣــﮥ ﮔﺰﯾــﺪﻩای از دﻓﺘﺮﻫــﺎی

ﺷﻌﺮش ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﻧﻮﺷﺖ:

"] ...اﯾﻦ ﺷﻌﺮﻫﺎ[ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺪ ﺸﮥ ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ  ۲۵-۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ز ﺮ ﺿــﺮﺑﻪﻫــﺎی

ﺷﮑﺴﺖ ،ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽزد و ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﻤﯽاﻧﺪ ﺸ ﺪ و در ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﺑﯿــﺪاری

ﺑ ﺸ ﺮ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽاش ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم او را ﻧﺠــﺎت دادﻧــﺪ و ﺑــﻪ راﻩ
آوردﻧﺪ .او ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺰرگ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﺖﻫﺎ درﯾﺎﻓــﺖ ﮐــﻪ دا ــﺶ و

آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺮاغ راﻩ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﺎر و ﺗﻼش دا ﺸﻮراﻧﻪ ،ا ﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻬﺮوزی ﭘ ﺶ

ﻣﯽرود .ﺮای دﯾﺪن روﺷ ﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﻢ و ﺮدﻩﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺰﻧﯿﻢ  ...ﻣــﻦ

اﻣﺮوز ﺑﻪ ا ﺴﺎن ،ﺑﻪ دا ﺶ ،ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و آزادی ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزم و ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را آن ﺷ ﻄﺎﻧﯽ
ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮥ ﺟﻨﮓ ،ﻓﻘﺮ و ﺑ ﻨﻮاﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ روزی از ﻣﯿﺎن ﺮود "...

در ﺳﻮگ دوﺳﺖ د ﺮﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪاﻧﺪ ﺶ ﺧﻮد ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎدﯾﺎن ،ﺷﻌﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺳﺮود ﮐﻪ اﯾﻨﮏ

ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﺎ ﺴ ﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اوﺳﺖ:
ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ" :دوﺳﺖ ﻣﺮد ،درﯾﻐﺎ!"
ﮔﻔﺘﻢ" :ﻧﻤﺮدﻩ دوﺳ ﯽ اﻣﺎ،

ﺗﺎ دوﺳ ﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﺖ،

ﺗﺎ دوﺳ ﺎن ﺑﻪ ﻣﻬﺮ از او ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،

زﻧﺪﻩ ﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮرش در ﻗﻠﺐﻫﺎی ﻣﺎ!"
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٣

***

ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ را ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۱۳۷۴دﯾﺪم .اﺳ ﺎد ﻫﻠﻨﺪیام ﯾﺎن ﭘ ﺘــﺮ ﻫﻮﺧﻨــﺪاﯾﮏ

ﻣﺮاﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺮد ﺗﺎ از ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ-اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺰﮔﯿﻦ رﺋ ـ ﺲ آن

ﺑﻮد دﯾﺪن ﮐﻨﻢ .ﻧﺨﺴ ﯿﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ او ﭼﻨﺪان دﻟﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﺒﻮد .ﭼﻮن دﮐﺘﺮا ﻧﺪاﺷ ﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮا ﺴ ﻢ
ً
از آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی و ﮋۀ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳ ﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻢ .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ در آن
ﺳﻔﺮ ﺑﺎ دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ ﻫﻢ دﯾﺪار ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد )ﺳﺰﮔﯿﻦ ﺑﺎ او ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼــﺺ ﺮﺟﺴـ ﻪ و ﻣﻨﺼــﻒ

ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در دا ﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت دﺷﻤﻨﯽ داﺷﺖ(.
در ﻧﻮﺑﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪ اوﺿﺎع ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪای ــﺮای ﮐــﺎر روی

رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮیام )ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷ ﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ و ﺮﺟﻤﻪ و ﺷــﺮح اﻧﮕﻠ ﺴــﯽ

آن( در اﺧﺘﯿﺎرم ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺴ ﺎر ﺟﺪی و ﺧﺸﮏ ،وﻟﯽ ﺮای ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ

ﺑﻮد .ﺳﺰﮔﯿﻦ اﺷ ﯿﺎق ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺎرم درک ﻣﯽﮐﺮد و دوﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨــﺪ
)در ﺳﻔﺮش ﺑﻪ ا ﺮان ﻫﻢ ﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺨﻦراﻧﯽ ﮐﻨﺪ و اﺻﺮار ــﺮ اﯾــﻦ ﺧﻮاﺳـ ﻪ

ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﻣﯽﺷﺪ!( .رﻓﺘﺎرش ﺑﺎ ﻣﻦ دوﺳ ﺎﻧﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .در ﭘﺎﯾﺎن آن دورﻩ ﯾﮏ ﺑﺎر دﻋﻮﺗﻢ
۴

ﮐﺮد ﺗﺎ در رﺳ ﻮراﻧﯽ ﻧﻬﺎر ﺑﺨﻮرﯾﻢ .آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪم  ۲۰ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮔﯿﺎﻫﺨﻮار ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎزدﻩ ﮐﺎریاش ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد و در ﺳﻦ ﺑﺎﻻی  ۸۰ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﺻــﺒﺢﻫــﺎ

زود ﺮ از ﻫﻤﻪ در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد و ﻋﺼﺮﻫﺎ د ﺮ ﺮ از ﻫﻤﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ .روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ
آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ و ﺣﺘﯽ در اﯾﺎم ﺑﯿﻤــﺎری ﺳــﺮ ﮐــﺎر ﻣــﯽرﻓــﺖ .ﺑﻌــﺪﻫﺎ )در ﺳــﺎل  (۱۳۸۸ﺻــﻮرت

و ﺮاﺳ ﻪ ﺮ رﺳﺎﻟﻪام در ﻫﻤﺎن ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ-اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪ.

ﮐﺎر درﺧﺸﺎن و ﺮﺟﺴ ﮥ ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرﺷﻬﺎی ﻋﺮﺑﯽ ١ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﻠﺪﻫﺎی

 ۴ﺗﺎ  ۷ﮐﻪ ﺑﻪ ﺮﺗ ﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ در ﺰﺷﮑﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ ،ﻧﺠﻮم

و اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ﺑﻮد ﺮای ﻫﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر ﻋﻠﻢ ﺴ ﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ .ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ

را ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﻠﺪﻫﺎی  ۱۶و  ۱۷ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب ﻫﻢ رﺳـ ﺪ ﻫﻤﺴــﺮ آﻟﻤــﺎﻧﯽ اش
ﺧﺎﻧﻢ اورﺳﻮﻻ ﺳﺰﮔﯿﻦ ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .٢ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﻠﺪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۴اﯾﻦ ا ﺮ ﺑــﻪ
ﻫﻤﺖ اﺣﻤﺪرﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ ر ﺴﻪ در ا ﺮان ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

1. Geschichte der arabischen Schrifttums

 .٢ﺧﺎﻧﻢ اورﺳﻮﻻ ﺳﺰﮔﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۷۱ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺑﻮ ﻣﺨﻨﻒ ،ﮋوﻫﺸﯽ در ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﻋﺼﺮ
اﻣﻮﯾﺎن ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ:

Abū Miḥnaf: Ein Beitrag zur Historiographie der umaiyadischen Zeit, E.J. Brill, 1971.

د رﯾﺎﻧﻮردان ﺮک ﭘ ﺶ از ﮐﺮ ﺴ ﻒ ﮐﻠﻤﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد اﯾﻦ ا ﺮ

ﴎﺳﺨﻦ

ﺳﺰﮔﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ای ﺑﻪ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ و ﺮﮐﯽ ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﮐﻮﺷ ﺪﻩ ﺑﻮد ﺸﺎن دﻫــﺪ

ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ ﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺸﺪ.

رﻓﺘﺎر ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران و ز ﺮدﺳ ﺎ ﺶ در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻨﺪ و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻏﻠﺐ

ﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ درﮔﯿﺮی داﺷﺖ .آنﻫﺎ ﻫﻢ در ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔــﺖ و اﻫﻤﯿــﺖ

ﮐﺎرش را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او از ﻣﺘﻦﻫــﺎی ﻣﻨ ﺸــﺮ ﺷــﺪۀ ﻧﺎﯾــﺎب و ﮐﻤﯿــﺎب

ﮔﺮدآوری و ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮد ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﯾﺎری اﯾ ﺘﺮﻧﺖ وﺟــﻮد ﻧﺪاﺷــﺖ،
ﺮای ﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺴ ﺎر ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺑﻮد.

در ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۸۴ﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎ ﺰۀ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺑﻪ ا ﺮان آﻣﺪ .در ﻣﯿﺎﻧﮥ ﮐﺎر ﻧﺎﮔﻬﺎن

ﺑﻨﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﭘﺬ ﺮﻓ ﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺰﻩ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ً
ً
ﻓﻮرا ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺮﮔﺮدد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻃﺒﻌﺎ وﺿﻊ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎﻷﺧﺮﻩ ﻏﺎﺋﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری

و ﭘﺎدرﻣﯿﺎﻧﯽ دوﺳ ﺎن ﺣﻞ ﺷﺪ.

در ﺷﻤﺎرۀ ﭼﻬﺎرم ﺸﺮﯾﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ )ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴ ﺎن  (۱۳۹۲ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳ ﺖ ﻧــﻮد ﺳــﺎﻟﮕﯽ

ﺳﺰﮔﯿﻦ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ-اﺳﻼﻣﯽ دا ﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﮐﻪ او ﺗﺄﺳـ ﺲ

ﮐﺮد و ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ رﯾﺎﺳ ﺶ را ﺮ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ )ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﯾﻮ ﺲ ﻣﻬﺪوی ،ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﻣﺪ ﺮ داﺧﻠﯽ
ﺸﺮﯾﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ( آﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻬﺮﺳ ﯽ ﮐﻠﯽ از اﻧ ﺸﺎرات اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳــﺖ .ﺳــﺰﮔﯿﻦ

ﺷﻌﺒﻪای از ﻣﻮزۀ ﻣﺆﺳﺴﻪ را ﻫﻢ در اﺳ ﺎﻧﺒﻮل )ﭘﺎرک ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ( ﺗﺄﺳ ﺲ ﮐﺮد و ﺲ از ﺮﮐﻨﺎری از

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ )ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت( ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﺷﻌﺒﮥ اﺳ ﺎﻧﺒﻮل ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨــﺪ،
اﻣﺎ ﺴ ﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎب در ﻓﺮودﮔﺎﻩ ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺮﮔﺮداﻧﺪﻩ ﺷﺪ.

دوﻟﺖ ﺮﮐﯿﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﻣﯿﺪاﻧﯽ در آﻧﮑﺎرا را ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺳﺰﮔﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم وی ﺧﻮاﻧﺪ و ﺲ

از درﮔﺬﺷﺖ ﺳﺰﮔﯿﻦ در ﺑﻬﺎر  ۲۰۱۸) ۱۳۹۷ﻣﯿﻼدی( ،ﺳــﺎل  ۲۰۱۹ﭘـ ﺶ رو را "ﺳــﺎل ﻓـﺆاد
ﺳﺰﮔﯿﻦ" ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﻤﺎ ﺶﻫــﺎﯾﯽ در ﺰرﮔﺪاﺷــﺖ ﺳــﺰﮔﯿﻦ و ﺧــﺪﻣﺎت

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽاش در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺮﮔﺰار ﺷﻮد.

ﯾﺎد ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد.

۵

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(13ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۷

۶

ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ در ﻋﻠﺖﻫﺎی ﭘﯿﴩﻓﺖ ﯾﺎ رﮐﻮ ِد ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺑﴩی
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺮای ﺑﺤﺚ

١

ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪری اﻓﺸﺎر

آنﭼﻪ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای
ﮔﺸﻮدن ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﺑﺎره .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨــﺪ درﯾــﺎﺑﯿﻢ ﭼــﺮا
ِ
دﺳﺘﺎورد ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎ در ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ِ
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮ ﯾﻢ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ،ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﺷﻤﺎر ﺻــﺎﻟﺢ ﺗــﺮﯾﻦ اﻓــﺮاد ،ﺑــﺮای
ﮔﺸﻮدن اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﺎدف ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﺄ ﻣﻮرﯾﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ام .از اﯾﻦ رو اﻧﺘﻈﺎر
دارم دﯾﮕﺮان آن ﭼﻪ را ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻮﺗﮥ ﻧﻘﺪ ﮐﺸﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ دﻟﺨﻮاه
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ:
 ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن ﻣﺼﺮ ﭘﺲ از آن درﺧﺸﺶ زود ﻫﻨﮕﺎﻣﺶ ،در ﺷﺶ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳــﺎل ﭘــﯿﺶ،ِ
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ ﺧﻮد را از
و
ﻣﺎﻧﺪ
ﺑﺎز
رﻓﺘﺎر
از
ﻣﻌﻤﺎری
و
ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﭘﺲ از آن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ در ﻧﺠﻮم ،رﯾﺎﺿﯿﺎت،
ِ
دﺳﺖ داد؟ ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن در  ۲۵۰۰ﺗﺎ  ۲۰۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آن ﭼﻨﺎن درﺧﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻣﻮش
ـﺎی درﺧﺸــﺎن ﺟﻨﮕــﯽ و ﮐﺸــﻮرداری و آن ﻗﻠﻤــﺮو وﺳــﯿﻊ،
ﺷﺪﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ روﻣﯿﺎن ﺑﺎ آن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫـ ِ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دﺳﺘﺎورد ﻋﻠﻤﯽ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
 درﺧﺸﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ؟ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﭼﺮا ﭘﺲ از ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﭼﻬﺎر ﺳﺪه ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮔﺮﻓﺖ؟
 درﺧﺸﺶِ
 ﭼﺮا ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ در ﭼﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺎﻓﺖ و دﯾﮕﺮان از آن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﻧﯿﺮوی ﺑﺨﺎر ﭘﺲ از آن ﮐﻪ در ﭼﯿﻦ و ﻣﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮد واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ؟ ﭼﺮا اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺳﺪهﻫﺎ از آن ﺑﻬﺮه ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ؟ .١ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺸﺮﯾﮥ داﻧﺶ و ﻣﺮدم ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۸دی ﻣﺎه .۱۳۷۹

ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ در ﻋﻠﺖﻫﺎ ی ﭘﯿ ﴩﻓﺖ ﯾﺎ رﮐﻮ ِد ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺑﴩی

 ﭼﺮا اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﭘﺮﺗﻐﺎل ،ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ودرﺟﮥ دوم ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ؟
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪۀ
ﮐﺎر ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺳﺖ.
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ِ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ،درک و اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز اﺳــﺖ .ﯾﻌﻨــﯽ ،ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺑــﺎ ﻣﺸــﮑﻠﯽ روﺑــﻪرو
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ راه ﺣﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺸﻒ ﯾﺎ اﺧﺘﺮاﻋﯽ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷــﺪ،
ﺑﻪ زودی ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﻼدی ،ﻧﯿﺮوی ﺑﺨﺎر در ﻣﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﺎﻫﻨﺎن از آن
ـﺎر ِدرﻣﻌﺒــﺪ ﺑــﻪ ﮐــﺎر
ﺑﺮای ﻓﺮﯾﻔﺘﻦ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوی ﺑﺨﺎر را ﺑـﺮای ﮔﺸــﻮدن ﺧﻮدﮐـ ِ
ﺑﻮدن ﺳﻮﺧﺖ و
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .در ﭼﯿﻦ ﺣﺘﯽ ﻗﺎﯾﻖ ﺑﺨﺎر ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮان و ﺣﺠﯿﻢ ِ
ﻓﺮاواﻧﯽ و ارزاﻧﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎری ،ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
ﭼﯿﻨﯿﺎن ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﻬﺖﻧﻤﺎﯾﯽ آن را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ از آن ﺟﺎ ﮐــﻪ اﻫــﻞ درﯾــﺎﻧﻮردی
ﯾﺎری آن ﺳﺮاﺳﺮ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،آن را ﺟﺰ ﺑﺮای اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻧﻮردان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ِ
اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ را زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮥ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺪۀ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ ﺑﻪ اروﭘﺎ راه ﯾﺎﻓﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،دادهﻫﺎی
اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎری اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ ،درﯾﺎﻧﻮردان از ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻨﺪ و اﻧﺪک
اﻧﺪک ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی آﻓﺮﯾﻘﺎ رو ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﺑﺴﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد درﯾﺎﻧﻮردی ،ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺻﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪ ،ﺻﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻟﺰوم ﺑﺎزار ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺟﺎﻫﺎی دورﺗﺮ ﭘﯿﺶ آورد .ﻣﺎﻫﯽ را ﻧﻤﯽ ﺷــﺪ ﻣــﺪت زﯾــﺎدی ﻧﮕــﻪ داﺷــﺖ .در
ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی راه ﺣﻠﯽ ،در ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﻫﻠﻨــﺪﯾﺎن ،ﺷــﯿﻮۀ ﻧﻤــﮏﺳــﻮد ﮐــﺮدن ﻣــﺎﻫﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻨــﺪ و
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﺑﺮای ﻣﺪتﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .ﺗﺎﺟﺮان ﻣﺎﻫﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎز ﮐﺸــﺘﯽﻫــﺎی
ﺑﻬﺘﺮی ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺗﺎﺟﺮان ﻫﻠﻨﺪی ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺗﺎزه رﻓﺘﻨــﺪ و ﺑــﻪ زودی اﻣﭙﺮاﺗــﻮری
ﻫﻠﻨﺪ در ﺧﺎور دور و در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎزه اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﺮاع ﻣﯿﮑﺮوﺳــﮑﻮپ،
ﻫﻤﯿﻦ روﯾﺪاد ﮐﻮﭼﮏ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
ِ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﺴﺮ اﻋﺸﺎری و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪ و ﺷﺨﺼــﯿﺖﻫــﺎﯾﯽ ﭼــﻮن اﺳــﭙﯿﻨﻮزا،
اﺳﺘﻮﯾﻦ و راﻣﺒﺮاﻧﺪ را ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ رﺳﺎﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﭘﺎپﻫﺎی ُرم ﺑﺮای ﺑﺴﻂ و اداﻣﮥ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذﺷﺎن آزادﺳﺎزی اورﺷﻠﯿﻢ و ﻣﺪﻓﻦ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ
را ﺑﻬﺎﻧﮥ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن اروﭘﺎﯾﯽ در ﺷﺮق
ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮی رو ﺑﻪ رو ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺪﯾــﺪهﻫــﺎی ﺻــﻨﻌﺘﯽ و ﻓﻨــﯽ ﺗــﺎزه ﯾﺎﻓﺘﻨــﺪ و آﻧــﺎن ﮐــﻪ
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ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻗﻮل آﻧﺎن »ﮐﺎﻓﺮان« ،ﻣﺮدم ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪﺗﺮ و دارای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺟﻬﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ داﻧﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮕﺸﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ را روﻧﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ روﯾﺪاد ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .وﻗﺘﯽ در ﺟﻨﮓﻫﺎی اﯾﺮان و روس در ﺣــﺪود  ۲۰۰ﺳــﺎل
ﭘﯿﺶ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﯾﻢ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﻣﺎ ﻋﻠﺖ را درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و در ﺻﺪد ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﭘﺎ
ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﯽ آن ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﻧﯿﻤﮥ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺪۀ ﺑﯿﺴﺘﻢ ،وﻗﺘﯽ ﻣﺎﻫﻮارۀ اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺧﻮاب ﻧــﺎز
ﭘﺮﯾﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺧــﻮد
ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﮏ ﮐﺎرﺗﯿﺴﻢ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻻﯾﺤﮥ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ و ﻧﻬﻀــﺖ ﺗﺮﺟﻤــﮥ
آﺛﺎر روﺳﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد.
اﻣﺎ اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﺮا ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ؟
در ﺳﺎل  ،۱۹۴۶ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻮروی ﺗﺎزه ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﯾﮏ ﺟﻨﮓ وﯾﺮاﻧﮕﺮ و ﻫﻮﻟﻨﺎک رﻫﺎ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر وﯾﺮان و ﭘﺮ از ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮل ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮد ،ﻫﻨﻮز اﻗﺘﺼﺎد دوران ﺻﻠﺢ راه ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﻮد
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻋﻠﻤﯽ را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐــﺮد ،ﺻــﺪﻫﺎ ﺟﺎﺳــﻮس ﻋﻠﻤــﯽ و ﺻــﻨﻌﺘﯽ را ﺑــﻪ
اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد درآورد ،ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد و آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و در ﻣﺪت  ۱۰ﺳﺎل راه ﮐﯿﻬﺎن را ﮔﺸﻮد.
اﻣﺎ ﭼﺮا ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎوﻫﺎی ﮐﯿﻬــﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﻪﺗــﺮﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫــﺎ را
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،در ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻞ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺧﺎم دﺳﺖ ﺑﻮد؟ ﭼـﺮا در ﺣــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻻزم را داﺷﺖ ،ﻣﺮدم ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﮥ ﻣﺴﮑﻦ ﯾــﺎ ﺣﺘــﯽ ﭼــﺮخ
ﺧﯿﺎﻃﯽ ﻣﺪتﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﻨﺪ؟
اﯾﻦ از ﯾﮏ رﺷﺪ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻠﻄﮥ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺪرت ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣــﺮدم
ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
آﻏﺎزﮔﺮ ،آﺳﺎنﮔﺮ ﯾﺎ ﯾﺎریرﺳﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻤﻮﻧــﻪﻫــﺎی ﺑــﺎرز آن
اﯾﺠﺎد رﺻﺪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮاﻏﻪ و ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮش درﺧﺸﯿﺪﻧﺪ وﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﮥ ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﺎل  ۲۶ﻫﺠﺮی ،ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﺮان رﯾﺨﺘﻨﺪ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﮑﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ را زﯾﺮ و رو ﮐﺮدﻧﺪ .از آن ﭘﺲ ﻗﯿﺎمﻫﺎ و ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘــﯽ روی داد ،ﺗــﺎ
ﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻠﯿﻔﮥ اﻣﻮی را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻋﺒﺎﺳﯽ را ﺑﺮ ﺟﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺟﻨﮓ و ﺷﮑﺴﺖ و ﺷﻮرش ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺟﺎﺑﺮ

ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ در ﻋﻠﺖﻫﺎ ی ﭘﯿ ﴩﻓﺖ ﯾﺎ رﮐﻮ ِد ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺑﴩی

ﺑﻦ ﺣﯿﺎن ،ﮐﻨﺪی ،ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﺑﻨﻮﻣﻮﺳﯽ ،ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ،رازی ،ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ،اﻫﻮازی ،ﻣﺎﻫــﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﺮوﻧــﯽ ،اﺑــﻦ
ﺳﯿﻨﺎ ،ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه ،ﺑﺘﺎﻧﯽ ،ﺣﻨﯿﻦ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ،ﻓﺎراﺑﯽ ،ﻣﺴﻌﻮدی ،ﻃﺒﺮی ،اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ،ﮐﻮﺷﯿﺎر ،زﻫﺮاوی،
ﮐﺮﺟﯽ ،اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ،ﺧﯿﺎم ،ﺧﺎزﻧﯽ ،ﻏﺰاﻟﯽ ،دﯾﻨﻮری ،ﺻﻮﻓﯽ ،اﺑﻦ ﺑﻨﺎ ،ﻣﺠﺮﯾﻄﯽ و اﺑﻦ رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ؟
ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺸﺘﺎر و وﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻮل اﻧﮕﯿﺰ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﻣﻐﻮل در ﻗﻠﻤﺮو ﺷﺮق ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن
ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،دﺑﯿﺮان ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ،رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﺪاﻧﯽ و
دهﻫﺎ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ درﺧﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻐﺮﻧﺞﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ را ﺑــﻪ ﻣﯿــﺎن ﮐﺸــﯿﺪﻧﺪ؟ و
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻫﺮ دو درﺧﺸﺶ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ؟
در ﺗﻮﺟﯿﻪ اوﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺪرت را در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را
ﻓﺮو رﯾﺨﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن و اﺳﺘﻌﺪادی داﺷﺖ ﻓﺮﺻﺖ داد ﺗــﺎ درس ﺑﺨﻮاﻧــﺪ ،ﯾــﺎ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان
زﯾﺎرت ،زادﮔﺎﻫﺶ را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ و ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﯽ از دﻧﯿﺎی ﻗﺪﯾﻢ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﮥ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﭙﺮدازد.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺷﺮق ﺑﺎ ﻫﻨﺪﯾﺎن و ﭼﯿﻨﯿﺎن ،و در ﻏﺮب ﺑﺎ ﺷﺎﻣﯿﺎن ،ﻗﺒﻄﯿﺎن ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ،ﺳﯿﺴﯿﻠﯿﺎن ،ﺑﺮﺑﺮﻫﺎ
و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ وﺳــﯿﻠﮥ ﺳــﺮﯾﺎﻧﯿﺎن ،ﺻــﺎﺑﯿﺎن ،اﯾﺮاﻧﯿــﺎن ،ﯾﻬﻮدﯾــﺎن و
ﻫﻨﺪﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و داﻧﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻓﺮﯾﻀﮥ دﯾﻨﯽ ﺣﺞ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﮑﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
آن ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ُ ُ
ُ ُ
ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺑﻐﺪاد ،ﻗﺮﻃﺒﻪ ،ﻗﺎﻫﺮه ،دﻣﺸــﻖ ،ﻗﯿــﺮوان ،ﻓــﺎس ،ﻣــﺮاﮐﺶ ،ﻃﯿﻄﻠــﻪ،
َ
اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ ،ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ،ﻣﻮﺻﻞ ،ﺷﯿﺮاز ،اﺻﻔﻬﺎن ،ری ،ﻧﯿﺸــﺎﺑﻮر ،ﻃـﻮس ،ﻫــﺮات ،ﻣــﺮو ،ﺳــﻤﺮﻗﻨﺪ و ﻏﺰﻧــﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را از ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺮﮐﺰﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻣﮑﺎن ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﮐﺮدﻧــﺪ ،ﺑــﻪ
ﻣﺮﮐﺰ دﯾﮕﺮی در ﻗﻠﻤﺮو ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﻧﺪ  -ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺑــﻦ ﺳــﯿﻨﺎ از ﺧــﻮارزم ﺑــﻪ ﺳــﻮی ری و
ﻫﻤﺪان و اﺻﻔﻬﺎن ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﻓﺨﺮ رازی از ری ﺑﻪ ﻫﺮات رﻓﺖ.
اﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﻠﻢ در دورۀ اوﻟﯿﮥ ﺗﺴﻠﻂ اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن ﻣﻐﻮل ،ﻓﻘــﺪان ﺗﻌﺼــﺐ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾــﺎن و
ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺳﯿﺮیﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺟــﻮان اﺳــﺖ .در ﻋــﯿﻦ ﺣــﺎل
ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺪرت و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﺎز ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﮐﺮد.
ﻋﻠﻢ در ﭼﯿﻦ ﻣﺘﮑﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺪرت ﺑﻮد ،در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن و اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﻫــﻢ ،ﭼﻨــﯿﻦ
ﺧﺼﻠﺘﯽ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ رﺷﺪی ﻫﻤﮕﻮن و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻋﻠﻢ از ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠﺮی در ﺑﻐﺪاد آﻏﺎز ﺷﺪ و اﻧﺪک اﻧﺪک ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ

٩
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ﮐﺸﯿﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﻣﺼﺮ و اﻧﺪﻟﺲ رو ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻋﻠﻢ را در آن
ﺟﺎﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻮب ﺗﮑﻔﯿﺮ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد.
ﮔﺮد ﺟﻬﺎن ﻗﺮﻣﻄﯽ ﻣﯽﺟﺴﺖ .او اﮔﺮ
ﺷﮕﻔﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ در ﮐﺮده ﺑﻮد و ِ
ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺷﮑﻮه درﺑﺎرش داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،از آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺨﻦ
ﺑﻪ ﻣﺮاد او ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻋﻠﻢ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﺷﺎﻋﺮان ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ و ﺗﺎراج و
ﮐﺸﺘﺎر او را ﺑﺴﺘﺎﯾﻨﺪ ،ﻧﻪ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽﻫﺎی رﺳﺘﻢ را.
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮوﺿﯽ در ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺴﯽ را ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺷﺐ و ﺷﺶ ﻣﺎه روز اﺳﺖ.
اﻣﺎ ،ﻫﻨﻮز داﻧﺶ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻮد و ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﻮان اﻟﺼﻔﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺗــﺄﻟﯿﻒ
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺪﻣﺎت داﻧﺶ و اﻧﺘﺸﺎر آنﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣــﺮدم ،داﻧــﺶ را ﺗــﺮوﯾﺞ ﮐﻨﻨــﺪ و ﺟﺎﻣﻌــﻪﻫــﺎی
ﺷﯿﻌﯽ ،زﯾﺪی و اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ از داﻧﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺮوت و ﻣﮑﻨﺖ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻃﺒﻘﮥ اﺷﺮاف ،ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ از دو ﺳﻮ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠــﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻫﻢ از ﺳﻮی اﺷﺮاف و ﻫﻢ از ﺳﻮی ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن و ﺻﻮﻓﯿﺎن ،ﮔﺮه اول ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺴــﺎس ﺧﻄــﺮ
ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭼﻮن و ﭼﺮا و آزاد ﻓﮑﺮی ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
ﻧﻌﻤﺖ ﻣﻨﻌـﻢ ﭼﺮاﺳـﺖ ﮐﺸﺘﯽ  -ﮐﺸﺘﯽ
ﻣﺤﻨﺖ ﻣﻔﻠـﺲ ﭼﺮاﺳـﺖ درﯾﺎ  -درﯾﺎ
ِ
ِ
ﯾﺎ
ازو ﭘﺮﺳﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻮن اﺳﺖ و آن ﭼﻮن
اﮔـﺮ دﺳـﺘﻢ رﺳـﺪ ﺑﺮ ﭼـﺮخ ﮔـﺮدون
ﯾﮑـﯽ را ﻟﻘـﻤــﻪای آﻏﺸــﺘﻪ در ﺧـﻮن
ﯾﮑـﯽ را ﻣﯽدﻫـﯽ ﺻﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﻌﻤﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ "ﻗﻀﺎی آﺳﻤﺎن اﺳﺖ اﯾﻦ و دﯾﮕﺮﮔﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ".
اﻣﺎ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن و ﺻﻮﻓﯿﺎن ﭼﻮن و ﭼﺮا را رﺧﻨﻪ در اﯾﻤﺎن ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﻔﺮ .ﺳــﺪهﻫــﺎ ﭘــﯿﺶ،
وﻗﺘﯽ ﺳﻘﺮاط را ﺟﺎم ﺷﻮﮐﺮان ﻧﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ و دﯾﻮﺟﺎﻧﺲ ﮐﻠﺒﯽ ﺧﻤﺮهﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪ ،ﺣﻠــﻮای داﻧــﺶ ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ را
آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻓﺎﺗﺤﻪاش را ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ اﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج ،ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎت و ﺳﻬﺮوردی را ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﻧﻔﺲ داﻧــﺶ
را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﺲ از ﺳﻘﺮاط و داﻧﺶ اﯾﺮاﻧــﯽ ﻣــﺪتﻫــﺎ ﭘــﺲ از ﺣــﻼج روﻧــﻖ
داﺷﺖ .ﻋﻠﻢ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﻣﯽﻣﯿﺮد .ﭘﯿــﺪاﯾﺶ و ﻣــﺮگ آن در ﺑﺴــﺘﺮ زﻣــﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ و ﺧﻮاﺟﻪ رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ و دﯾﮕﺮان ﺑﺎ آﻣﺪن ﻣﻐﻮل داﻧﺸــﻤﻨﺪ ﻧﺸــﺪﻧﺪ؛ آﻧــﺎن
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ و ﺧﯿﺎم و وارﺛﺎن آﻧــﺎن ﺑﻮدﻧــﺪ ،ﮐــﻪ در آن ﻫﻨﮕــﺎم ﺑﺴــﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳــﺐ را ﺑــﺮای
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﺷﺎن ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ در ﻋﻠﺖﻫﺎ ی ﭘﯿ ﴩﻓﺖ ﯾﺎ رﮐﻮ ِد ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺑﴩی

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد در اروﭘﺎ ﻫﻢ ﺑﺮوﻧﻮ را ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ و ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ واداﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﭼﺮا داﻧﺶ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﺶ رﻓﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن آﻧﺎن داﻧﺶ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﻧﺰدﯾﮏ  ۳۰داﻧﺸــﮕﺎه
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد؛ ﻧﯿﺮوﻫﺎی رﻗﯿﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ؛ اﺻﻼح دﯾﻨﯽ اﻧﺪﯾﺸــﻪﻫــﺎی ﺟﺰﻣــﯽ را ﺑــﻪ ﭼــﺎﻟﺶ
ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن وﺿﻊ در ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮدﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ را ﯾﺎدآور ﺷﺪ:
در ﺷﺮح ﺣﺎل اﻧﻮری ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،روزی ﺑﺮ ِدر ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﻪ در آن درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .دﯾﺪ
ﻣﺮدی ﺑﺎ اﺳﺐ و ﻏﻼم و ﻣﻼزم و ﮐﺒﮑﺒﻪ و دﺑﺪﺑﻪ ﻣﯽﮔﺬرد .از ﻣﺮدم ﭘﺮﺳﯿﺪ :او ﮐﯿﺴــﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨــﺪ ﻣﻌــﺰی
ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮاﺳﺖ .اﻧﻮری ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﮐﺴــﺐ داﻧــﺶ دود ﭼـﺮاغ ﻣــﯽﺧــﻮرﯾﻢ و
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ و ﮐﺴﯽ را ﭘﺮوای ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺣﺎل آن ﮐﻪ او ﺑﺮای دروﻏﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮔــﻪ ﮔــﺎه ﺑــﻪ ﻫــﻢ
ﻣﯽﺑﺎﻓﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟ از آن ﭘﺲ اﻧﻮری ﻫﻢ راه ﻣﻌﺰی را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺳﺮودن
ﺑﺤﺮ ﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ دل و دﺳﺖ ﺧﺪاﯾﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ"  ،ﺑــﻪ درﺑــﺎر ﺳــﻨﺠﺮ راه ﯾﺎﻓــﺖ و
ﻗﺼﯿﺪۀ "ﮔﺮ دل و دﺳﺖ ِ
اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮔﻔﺘﻦ دروغ ﺑﻪ اﯾﻦ و آن و ﺗﻠﮑﻪ ﮐﺮدن آﻧﺎن ﮐﺮد ،ﺑــﯽ آن ﮐــﻪ ﮔــﻪ ﮔــﺎه
ﺗﺄﺳﻒ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزد:
زﻣﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﺲ آن را و آن ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺑﺴﺎ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻮد و آن ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺑﺎز در ﺷﺮح ﺣﺎل ﻋﺒﯿﺪ زاﮐﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﻪ او رﺳﺎﻟﻪای در ﻧﺠﻮم ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد و آن را ﺑــﻪ ﻧــﺰد
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﻣﻈﻔﺮی ﺷﯿﺮاز ﺑﺮد .درﺑﺎﻧﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺣﻮﺻﻠﮥ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻧﺪارد ،اﮔﺮ ﺷــﻌﺮی،
ﻟﻄﯿﻔﻪ ای ،ﭼﯿﺰی ﺑﻠﺪی ،ﺑﻨﻮﯾﺲ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﺶ ﺑﺒﺮ ،ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﯽ!
داﺳﺘﺎن ﺳﻮم ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﻮد ﻗﻤﯽ ،از ﻣﻌﺎﺻﺮان ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ،ﮐــﻪ در ﭘــﺎرﯾﺲ در
رﺷﺘﮥ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد و ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺳﺘﺎرهای ﻫﻢ ﺷﺪ .او وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻨﺶ ﺑﺎز ﮔﺸﺖ،
رﺋﯿﺲ ﺗﻠﮕﺮافﺧﺎﻧﮥ ﻗﻢ ﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﻫــﻢ ،ﮐــﻪ در اواﺧــﺮ ﺑــﺎدی ﺑــﻪ دﻣــﺎﻏﺶ اﻓﺘــﺎده ﺑــﻮد ،ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻣﺤﻤــﻮد ﻏﺰﻧــﻮی
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﯿﮑﯽ ﭼﻨﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻫﻢ ِدم دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺟﻮان،
از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن در زﻣﯿﻨﮥ ﻟﯿﺰر ﮔﺎزی و ﭘﺮوﻓﺴﻮر رﺿﺎ ،از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان در زﻣﯿﻨﮥ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ دﻋﻮت ﮐﺮد
ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن درﻫﺎی ﺑﺎغ ﺳﺒﺰی ﻧﺸﺎن داد .ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺟﻮان از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﭼﻮن ﻣﺤﯿﻂ را
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎر ﻧﺪﯾﺪ ،راﻫﺶ را ﮐﺸﯿﺪ و رﻓﺖ .وﻟﯽ ﭘﺮوﻓﺴﻮر رﺿﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻪ اﻣﯿــﺪ اﺻــﻼح
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان درﮔﯿﺮ ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم او ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ .ﺷﮑﺴــﺖ آن دو و ﻣﺎﻧﻨــﺪ آﻧــﺎن در
اﯾﺮان ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی در ﺳﯿﻄﺮۀ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺪرت ﺑﻮد و او ﻧﻮﮐﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﻧﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ.
اﻣﺎ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻓﺮاﻧﺴﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺴﯽ را در رأس ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺑﮕﻤﺎرد ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﺻﺎﻟﺢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽرود ،وﻟﻮ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ
ژوﻟﯿﻮ ﮐﻮری.

١١

١٢

در ﺿﻤﻦ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﺎن روی اﺳــﮑﻨﺎسﻫــﺎی ﻓﺮاﻧﺴــﻮی اﺳــﺖ ،ﭘﯿــﺮ و ﻣــﺎدام
ﮐﻮری ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻫﻤﺴﺮ ژوﻟﯿﻮ ﮐﻮری ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ِ
در آﻧﺠﺎ وﻗﺘﯽ روزﻧﺎﻣﮥ ارﮔﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻧﻨﺪه در ﻣﻌــﺮض ورﺷﮑﺴــﺘﮕﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،روزﻧﺎﻣﮥ دﺳﺖراﺳﺘﯽ ﻻﮐﺮوا )ﺻﻠﯿﺐ( ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ "ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ اﯾﻦ روزﻧﺎﻣــﻪ ﺗﻌﻄﯿــﻞ
ﺷﻮد .دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﺮادﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ و در
ﺻﺪد رﻓﻌﺸﺎن ﺑﺮآﯾﯿﻢ".
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ وﺟﻮد ﮐﺜﺮت ﻓﮑﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ؛ وﺟﻮد دﯾﻦﻫــﺎ،
ﻣﺴﻠﮏﻫﺎ ،ﻗﻮمﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ ﻓﮑﺮﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷــﻮد و ﺑــﻪ ﺷــﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
اﻧﺪﯾﺸﻪ و رﺷﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﮏﺻﺪاﯾﯽ ﺑﺮﮐﮥ آراﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ آﺑﯽ در آن ﻧﻤﯽرﯾﺰد و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺧﺸــﮏ ﺷــﺪن ﯾــﺎ
ﮔﻨﺪﯾﺪن اﺳﺖ.
در دورۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎ ﺷﺎه ،ﺑﺮای داﺷﺘﻦ رادﯾﻮ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺴــﺎﻓﺮت
از ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮواﻧﻪ اﺟﺒﺎری ﺑﻮد .ﻫﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﮥ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ از او ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدهای؟
اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی روﺷﻦ دﯾﮕﺮ از ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺜﺮت و ﺗﻨﻮع را از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮان
دﻧﺒﺎل ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس در ﻣﺼﺮ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ و داد و ﺳﺘﺪ ﻣﺼﺮﯾﺎن،
ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،آراﻣﯿﺎن ،ﻓﻨﯿﻘﯿﺎن و دﯾﮕﺮان ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﯿﺮاث ﻓﮑﺮی ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕـﺮان
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﯿﺰش و داد و ﺳﺘﺪی ﺑﻮدﯾﻢ .اﺻﻼح دﯾﻨﯽ در اروﭘﺎ
آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ را در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ وﺳﯿﻊ و ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ .ﺷــﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
ﻋﻠﻤﯽ آﻟﻤﺎن ،اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻮد.
» از ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﮐﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﻫﻔﺪﻫﻢ و ﺣﺘﯽ ﻫﺠﺪﻫﻢ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻃ ﺮد و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،داﻧﺸﻮران و ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻋﺎﻟﯽﻗﺪر ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ روی ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻏﺮﺑﺖ را ﺑﺮ ذﻟﺖ
ﻋﺒﻮدﯾﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ ،از ﺣﯿﺚ وﺟﺪان و ﺣﻤﯿﺖ از ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻋﺼﺮ ﺧﻮد
ﺑﺮﺗﺮ و واﻻﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ) «.ﺟﻮرج ﺳﺎرﺗﻦ ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻋﻠﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺣﻤﺪ ﺑﯿﺮﺷﮏ ،۱۳۷۶ ،ص (۴۲
وﻗﺘﯽ در اﯾﺮان ﺻﻔﻮی ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺪرت ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺗﮏﺻﺪاﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورد و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻼﺻﺪرا
را ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺣﻮاﻟﯽ ﻗﻢ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ .در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ ﻣﻮرﺧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴــﺪ:

ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ در ﻋﻠﺖﻫﺎ ی ﭘﯿ ﴩﻓﺖ ﯾﺎ رﮐﻮ ِد ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺑﴩی

»اﮐﺜﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ از اﻫﻞ ﻓﻀﻞ و ﻋﻠﻢ ﻣﺨﻠﻮ ﮔﺸﺘﻪ و از اﻫﻞ ﺟﻬﻞ ﻣﻤﻠﻮ ﺷﺪه و ﺟــﺰ ﻗﻠﯿﻠــﯽ از ﻓﻀــﻼ در
ﺗﻤﺎم ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻧﻤﺎﻧﺪه ) «.ﻗﺎﺿﯽ اﺣﻤﺪ ﻏﻔﺎری ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن آرا ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺎﻓﻆ(۱۳۴۳ ،
روزی ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﻪ ﺗﺼﻮ ﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺮای آن ﺑﻮد
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺪرت ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻮد .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺪرت ﭘﺎ ﮔﺮﻓــﺖ،
ﺑﺎ ﺳﺮﻫﻢ ﺑﻨﺪی وزارت ﻋﻠﻮم ،اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد و ﻫﻨــﻮز ﮐــﻪ ﻫﻨــﻮز اﺳــﺖ در ﺑــﻪ ﻫﻤــﺎن
ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ.
ﮐﺎرل ﺳﺎﮔﺎن اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس ﻣﻌﺎﺻﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺴﺎرت ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ژرﻓﺎی ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﻤﺎن
ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺧﻮﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪهاﯾﻢ) «.ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﻫﺪﻫﺪ ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۸دی  ،۱۳۵۹روی ﺟﻠﺪ(
آری ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ،ﺣﻖ و اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ درﺑﺎرۀ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﺪ و در ﺟﺴــﺖ و
ﺟﻮی ﭘﺎﺳﺦ آن ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺒﺎدﻟﮥ آزاداﻧﮥ اﻧﺪﯾﺸﻪ و آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ﺑﯽ ﺷﮏ در اﯾﻦ راه ﮐﺸﻮری
ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎ را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﮕــﺬارد و از آ ﮔــﺎه ﺷــﺪن
ﻣﺮدم ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻫﺎن ﻋﻈﯿﻢاﻟﺸﺄ ن ﻧﺘﺮﺳﺪ.
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ وﺳﯿﻠﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ داﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺟﺎی ﺑﺤﺚﻫﺎ و
ﭘﺮﺳﺶ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ.
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزش و اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸــﻮد ،دم زدن از
داﻧﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ،آب در ﻫﺎون ﮐﻮﻓﺘﻦ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ]ﭘﮋوﻫﺶ در[ ﯾﮏ رﺷﺘﮥ ﻧﻈــﺮی ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺗــﺎرﯾﺦ
داﻧﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻓﺮد و ﺑﺎ اﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داروﺳﺎزی
ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد ﯾﺎ ﮐﺸﺎورزی .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺟﺰ ﺳــﺎزﻣﺎن دادن ﭼﻨــﺪ ﭘــﮋوﻫﺶ ﻣﺠــﺰا و
ﻣﺴﺘﻘﻞ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ذﻫﻦﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﭘﻮﯾﺎ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را درﯾﺎﺑﻨﺪ و در ﭘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ]دادن[ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ داﻧﺶ را
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺸﻮران رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ
اﺳﺖ و آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺮای ﭘﯿﺸــﺒﺮد رﺷــﺘﮥ ﺧــﻮد ﺑﻬــﺮه
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮔﺰﯾﺪۀ آن ﭼﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
 .۱ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .۲ .ﺑﺎ ﺳــﯿﻄﺮۀ ﻣﺮﺟــﻊ ﻗــﺪرت ﺳــﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴــﺖ .۳ .در ﻓﻀــﺎی
ﺗﮏﺻﺪاﯾﯽ رﺷﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .۴ .ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺘﺤﺮک و ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ .۵ .ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾــﺖ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و
آزادی ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ .۶ .ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داد و ﺳﺘﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺒﺎدﻟﮥ ﻣﺴــﺘﻤﺮ
آﮔﺎﻫﯽﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.

١٣

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(13ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۷
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ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﻠ ﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم و ﺪن ﺑﴩی

١

ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻫﺮ

٢

اﺷﺎره :ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ۱۹۲۴) ٣ـ ۲۰۱۸م( ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺗﺮک روز ﺷﻨﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ١٣٩٧
ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﺳﻦ  ٩٤ﺳﺎﻟﮕﯽ درﮔﺬﺷﺖ .وی ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺖﮐﻮشﺗﺮﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﻮزۀ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و آﺛﺎر او ـ ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ـ از
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .آﺛﺎر ﺳﺰﮔﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﺘﺒﺎر و اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ،
ﺧﺎﻟﯽ از ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ او در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺨﺖ اﺻﺮار دارد
داﻧﺸﻤﻨﺪان دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﺸﺎن را »ﻋﺮﺑﯽ« ﺟﻠﻮه دﻫﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ،از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽاﻧﺪ و ادب ﭘﮋوﻫﺶ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﺮد
ّ
ﻧﻘﺶ اﯾﺮان و داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﺴﻠﻢ
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﭘﺎیﺑﻨﺪی ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ روﺣﯿﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ را ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﺟﺎیﺟﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮآﻣﺪان ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ،اﯾﺮاﻧﯽاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رو از اﯾﺮان
و اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻓﻘﯿﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺎﻧﻮﺷﺖﻫﺎ ﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺪه ـ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ ﻧﺨﺴﺖ ـ اﻓﺰو دۀ ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ "ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ – اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻮد ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ" از ﯾﻮﻧﺲ ﻣﻬﺪوی در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل  ،٢ﺷﻤﺎرۀ
) ٢ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(٤ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،١٣٩٢ص  ١٩٩- ١٨٩ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.

 .١ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ در اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ژاﻧﻮﯾﮥ  ۲۰۰۵ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺮاﺛﯿﺎت ،ش ) ۷ذواﻟﺤﺠﮥ  ۱۴۲۶ق/
ژاﻧﻮ ﯾﻪ  ۲۰۰۶م( ،ص  ۹ـ  ۲۲ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 .٢ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب m.baher1491@gmail.com

3. Fuat Sezgin

1. Hellmut Ritter

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﻠ ﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم و ﺪن ﺑﴩی

در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﺎزه وارد دﺑﺴﺘﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدم ،از
ّ
ﻣﻌﻠﻤﻢ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻮاره
ﺑﺮ روی ﺷﺎخﻫﺎی ﮔﺎو ﺣﻤﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،در
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻫﻤﺎن دورۀ دﺑﺴﺘﺎن
ﺑﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮ اروﭘﺎﯾﯽاش
»ﻧﻮزاﯾﯽ« )رﻧﺴﺎﻧﺲ( آﺷﻨﺎ
ﺷﺪم .ﻧﻮزاﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪۀ ﺧﯿﺰش ﻋﻠﻤﯽ در اروﭘﺎ از ﺳﺪۀ دوازﻫﻢ ﻣﯿﻼدی و در اداﻣﮥ ﻋﻠﻮم ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﯿﺪاری ﺟﻮاﻣﻊ اروﭘﺎﯾﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺖ ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮای ﻋﺮﺑﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﺮاث ﺑﺸﺮی ﻧﻘﺸﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻬﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﻧﺎن در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ و از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻦ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﻟﯿﺪهام ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﻧﻮزاﯾﯽ ﭼﯿﺮﮔﯽ داﺷﺖ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ،ﻣﺮا ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﮥ
١
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﺑﺎنﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﺑﺰرگ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﻠﻤﻮت رﯾﺘﺮ
)۱۹۷۱ - ۱۸۹۲م( اداره ﻣﯽﺷﺪ ،آﺷﻨﺎ ﮐﺮد .در آﻏﺎز دوران ﺷﺎﮔﺮدی ام ﻧﺰد رﯾﺘﺮ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮد
ﮐﻪ ﻣﻦ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻣﻮﻓﻘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻢ؛ زﯾﺮا
ﻋﺮﺑﺎن رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﺑﺰرﮔﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﺎن ﻓﺮوﺗﺮ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن اروﭘﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،و از
ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺧﻮارزﻣﯽ ،اﺑﻦﯾﻮﻧﺲ ،اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮد و اﯾﻦ ﻣﺮا ﺷﮕﻔﺖزده ﮐﺮد.
در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،و در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاب اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻫﻤﮥ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺖ ،و
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ آن روز در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدم .ﺷﺐ را ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﭼﻨﺪان
ﺑﺨﻮاﺑﻢ در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺻﺒﺢ ﺳﭙﺮی ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻧﺰد اﺳﺘﺎدم ﺑﺮوم و ﺳﺆاﻻت ﺧﻮد را از او ﺑﭙﺮﺳﻢ.
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﺳﺎل ۱۹۴۳م روی داد ،و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺎر ﻣﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ
و اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ دارﻧﺪ .در
ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﮕﺎرش

١۵

١۶

دوازده ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ »ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ«
در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت را ﻧﺼﯿﺒﻢ ﮐﺮد .ﻣﻦ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ در اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار و
دوﯾﺴﺖ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ،و ﻣﻮزهای ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﺼﺪ اﺑﺰار ﻋﻠﻤﯽ راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ را
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ در ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮدهاﯾﻢ.
در اداﻣﮥ ﺳﺨﻨﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را درﺑﺎرۀ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺮﺑﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻧﺸﺎن
دﻫﻢ .در آﻏﺎز ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ درﺑﺎرۀ ﺗﻮﻟﯿﺪات و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﺮﺑﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ،ﺑﺨﺶ اﻧﺪﮐﯽ از آن را از اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدم ﻣﯽﭘﻨﺪارم ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ آن
را ﻣﺮﻫﻮن ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﻋﺮﺑﯽﭘﮋوﻫﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ از اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ
ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺮﺑﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﭘﺲ از آن ـ در رﺑﻊ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻫﻢ ـ در آﻟﻤﺎن و
ﻫﻠﻨﺪ و ...ﺳﺮ ﺑﺮآوردهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ژا ن ژاک ﺳﺪﯾﻮ ۱۷۷۷) ١ـ ۱۸۳۲م( ،ﻓﺮزﻧﺪش
ﻟﻮﯾﯽ آﻣﻠﯽ ﺳﺪﯾﻮ۱۸۰۸ ) ٢ـ ۱۸۷۵م( و ﻫﻤﮑﺎران آن دو ،ژوزف رﻧﻮ ۱۷۹۵ ) ٣ـ ۱۸۶۷م( اﺷﺎره ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از داﻧﺶ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻧﺰد ﻋﺮﺑﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﺟﻮان آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺘﺲ وﭘﮑﻪ۱۸۲۶) ٤ـ ۱۸۶۴م( ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﮔﺬاﺷﺖ و او ﮐﺴﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﻓﻮن ﻫﻮﻣﺒﻮﻟﺖ۱۷۶۹) ٥ـ ۱۸۵۹م(  ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﻻﻃﺮاف و ﭘﺮآوازه ،او را ﺑﺮای
ﺷﺎﮔﺮدی ﻧﺰد داﻧﺸﻤﻨﺪان ﯾﺎدﺷﺪه ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﯾﻦ ﺟﻮان آﻟﻤﺎﻧﯽ روزﮔﺎر درازی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮد ،اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﻬﺎد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮد را از آﻧﻬﺎ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی او ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ﻋﻠﻮم
در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﺳﺘﺎدان ﻋﺮﺑﯽﭘﮋوه او ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻋﻀﺎی آ ﮐﺎدﻣﯽ ]ﻋﻠﻮم[ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻮد .ﺑ ﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻮﻧﺘﻮﮐﻼ۱۷۲۵) ٦ـ ۱۷۹۹م(،
ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻮی رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﺮﺑﺎن ﺑﺎ ﺟﺒﺮ از ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ دوم ﻓﺮاﺗﺮ
ﻧﻤﯽرود ،و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب اﻟﺠﺒﺮ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ از ﻋﻤﺮ ّ
ﺧﯿﺎم و ﺗﺮﺟﻤﮥ آن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ
ﻗﻠﻢ وﭘﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮕﻔﺘﯽ زﯾﺎدی ﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﺒﺮی درﺟﮥ ﺳﻮم آﺷﻨﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و راه ﺣﻞﻫﺎی دﻗﯿﻖ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در
ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
1. Jean Jacques Emanuel Sedillot
2. Louis Pierre Eugene Amelie Sedillot
3. Joseph Toussaint Reinaud
4. Franz Woepke
5. Alexander Von Humboldt
6. Jean Étienne Montucla
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1. Eilhard Wiedemann
2. Carlo Alfonso Nallino

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﻠ ﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم و ﺪن ﺑﴩی

در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪان ﻣﺠﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ از آﯾﻠﻬﺎرد وﯾﺪﻣﺎن
)۱۸۵۲ـ ۱۹۲۸م(  ،ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﯾﺎد ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎرۀ ﻓﯿﺰﯾﮏ،
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺰد ﻋﺮﺑﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺮد ،و ﻧﺘﯿﺠﮥ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺑﯿﺶ از
دوﯾﺴﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ.
٢
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﻟﻮ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﻧﺎﻟﯿﻨﻮی )۱۹۳۸ -۱۸۷۲م( اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﻣﺼﺮﯾﺎن او را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۱۰م ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ داﻧﺶ
اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺰد ﻋﺮﺑﺎن اﯾﺮاد ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺑﺎره و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺳﺨﺖ ﻣﺮﻫﻮن ﺧﺪﻣﺎت اوﯾﯿﻢ.
ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎ داﻧﺶ و ﻓﻀﻞ ﮔﺮوه زﯾﺎدی از ﻧﺴﻞﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ آنﮔﺎه آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را درﺑﺎرۀ اراﺋﮥ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻧﺎﭼﯿﺰ و اﻧﺪک از اﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر آﻏﺎز ﮐﺮدم .ﻣﻦ ﻧﺎم اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﺑﺮم و در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن از اﺻﻞ »آن ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺳﭙﺎس ﻧﮕﻮﯾﺪ ،ﺧﺪای را ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﻧﯿﺴﺖ« ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ اﺻﻞ در
ِ
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮده و ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪه ،وﻟﯽ رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﮐﻢرﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﭘﯽ ﻇﻬﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺻﺤﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ و ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺼﺮ ـ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ
از زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ روم و ﺳﭙﺲ روم ﺷﺮﻗﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ـ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ درﻫﺎی ﻣﯿﺮاث ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در ﻫﻤﺎن دو دﻫﮥ ّاول
اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﻪ روی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺸﻮده ﺷﺪ ،و در واﻗﻊ در دﻫﮥ ﺳﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎوﮔﺎنﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺰﯾﺮۀ ﻗﺒﺮس و رودس را ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد درآورﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺰﯾﺮۀ ﺳﯿﺴﯿﻞ
ﯾﻮرش ﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و آن را ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﺗﻮان رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ،اﻋﻢ از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه
ً
ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ـ رﻓﺘﺎری ﮐﺎﻣﻼ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ درﺑﺎرۀ اﺻﻞ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ و آزادﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن اﻫﻞ ّذﻣﮥ ﺧﻮد ﺑﺪان ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﯿﻢ و از اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺳﺎزﻧﺪۀ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ در ﻫﻤﺎن ﺳﺪۀ ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺠﺮی
آﻏﺎز ﺷﺪ ،و ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎری و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﻠﯿﻔﮕﺎن اﻣﻮی و ﺣﺎﮐﻤﺎن آﻧﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ
اﻧﺪﯾﺸﮥ ﮐﺮوی ﺑﻮدن زﻣﯿﻦ در اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﻧﺨﺴﺖ و اواﯾﻞ ﺳﺪۀ دوم ﻫﺠﺮی آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و آن را ﺑﻪ دور از
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ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﯿﺎط دﯾﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ١.در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺪه ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ و اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺷﺘﺎﺑﺎن
ً
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﺷﻤﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ در آن زﻣﺎن
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﻬﺎن ﻧﺒﻮد.
در ﻣﯿﺎﻧﮥ ﺳﺪۀ دوم ﻫﺠﺮی ﻣﻨﺼﻮر ،ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﺷﻤﺎری از اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن را از ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد
ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﯽ درﻧﮓ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻨﺪﻫﻨﺪ ﮐﺒﯿﺮ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد از ﻫﻨﺪ
آورده ﺑﻮدﻧﺪ از زﺑﺎن ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﮔﻤﺎرد .ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ داﻧﺶ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﺾ در
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم آﻏﺎز ﺷﺪ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﺪد ﺻﻔﺮ را ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن در اﻋﺪاد ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ،
ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﺜﻠﺜﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واژۀ »ﺟﯿﺐ« زاوﯾﻪ را از ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ واژه ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت در اﺻﻄﻼح
ﻫﻨﺪﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،وﻟﯽ ﭘﺲ از آن در ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ واژۀ »ﺳﯿﻨﻮس« ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﮔﺮﯾﺒﺎن و ﯾﻘﮥ ﻟﺒﺎس ]ﻣﻌﻨﺎی واژۀ ﻋﺮﺑﯽ ﺟﯿﺐ[ اﺳﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ.
داﻧﺶاﻧﺪوزی و ﻓﺮاﮔﯿﺮی آن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ؛ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻓﺸﺮدۀ
ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ،و ﮐﺘﺎب اﺻﻮل اﻟﻬﻨﺪﺳﮥ اﻗﻠﯿﺪس ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪۀ دوم ﻫﺠﺮی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ از ﺗﺮﺟﻤﮥ آنﻫﺎ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺮح و ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ درﺑﺎرۀ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ.
ّ
آنﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﻢ دوﻟﺘﻤﺮدی از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ در اواﺧﺮ ﺳﺪۀ دوم ﻫﺠﺮی ،ﯾﮑﯽ از
داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ درﺑﺎرۀ ادﯾﺎن ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﭙﺮدازد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪورزی ﻋﻠﻤﯽ را ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ دوم ﻫﺠﺮی ـ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﺨﺘﮕﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺑﯿﮕﺎﻧﮥ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ آن داﻧﺴﺖ ـ در ﺑﺮﺧﯽ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﻮآوری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻇﻬﻮر داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ّ
ﺣﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺷﯿﻤﯽ )ﮐﯿﻤﯿﺎ( را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
داﻧﺸﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﮐﯿﻔﯽ و ّ
ﮐﻤﯽ ﻣﺎده ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﮐﺮد .اﯾﻦ داﻧﺶ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی
اﻧﺪک ،ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻬﺼﺪ ﺳﺎل در ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﯾﮕﺮ وارد ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد در اروﭘﺎ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ او در آﻏﺎز از رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ داﻧﺶ ﺧﻮد را
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﺮق درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد
ً
 .١اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن از ﮐﺮوی ﺑﻮدن زﻣﯿﻦ آ ﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮ آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ ،ﭼﺮﺧﺶ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دور ﺧﻮد و ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺶ در ﻣﺮﮐﺰ ﻋــﺎﻟﻢ ﺑــﻮد ﮐــﻪ در ﺳــﺪهﻫﺎی ﺑﻌــﺪﺗﺮ
ً
اﺑﻮﻣﺤﻤﻮد ﺧﺠﻨﺪی و اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﻠ ﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم و ﺪن ﺑﴩی

ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮد .او ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺖ و رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ آﺛﺎرش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ.
ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ّ
ﺣﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺗﻮان ﻋﻘﻠﯽ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﻋﻘﻞ
ﺑﺸﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رازﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﻫﻤﮥ ﻣﻮﺟﻮدات را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﻤﯽدان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﻨﮓ ،ﮔﯿﺎه ،ﺣﯿﻮان و ﺣﺘﯽ اﻧﺴﺎن را ﭘﺪﯾﺪ آورد و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ آﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ وی ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﯾﯽ را در آن زﻣﺎن و ﭼﻪ زودﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ اﻣﺮوزه او
را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺧﻮد را »ﭘﯿﺮوان ﺟﺎﺑﺮ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﻧﮑﺎت ﺷﮕﻔﺖآور آﻧﮑﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ّ
ﺣﯿﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﺼﺪ آوای ﺣﯿﻮاﻧﯽ
و ﻃﺒﯿﻌﯽ دﯾﮕﺮ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ زﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﭘﺪﯾﺪ
آورد .ﺟﺎﺑﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ را »ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ درآوردن ﭼﯿﺰﻫﺎی ّ
ﺑﺎﻟﻘﻮه« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .او ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻤﮥ ذرات ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﯾﺎﺿﯽ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ
ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ و وﻇﯿﻔﮥ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ را ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﺟﺎﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم ﻃﺒﯿﻌﯽ را »ﻋﻠﻢ اﻟﻤﯿﺰان ]=داﻧﺶ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی[« ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻈﺮات
ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ّ
ﺣﯿﺎن درﺑﺎرۀ ذره در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺮات ﺳﺪۀ ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽداﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ.
ﺗﺤﻮﻟﯽ را ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﻧﻘﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻘﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻟﻐﺖ و ﻧﺤﻮ در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ
ﺳﻮم روی داد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان »ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﻮآوری« ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ وارد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﺸﻮم ،از ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺒﻮﯾﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺣﺠﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺳﺎﺧﺘﺎر آن و
ﺑﺎرﯾﮏﺑﯿﻨﯽﻫﺎ و ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻟﻐﻮی آن ﻣﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖزده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺤﻮﻟﯽ زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ً
ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺤﻮ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻃﯽ ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﻋﺮب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻤﺪنﻫﺎ ـ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﯾﺎ ﭘﺲ از آن ـ اﺛﺮی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ؟
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﻧﯿﻤﮥ اول ﺳﺪۀ دوم ﻫﺠﺮی ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪة َﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ّ
اﻟﻤﺜﻨﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﺠﺎز
اﻟﻘﺮآن ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺻﻮل ﻧﺤﻮ ﻣﻌﻨﻮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ در ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎﻫﺮ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ
ّ
در ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی و ﮐﺘﺎب ﺳﮑﺎﮐﯽ در ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮل ﺷﺪ ،ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ
وﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ آن را در زﺑﺎنﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ از ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﺳﺨﻦ ﺑ ﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﭼﻨﺪان دﺷﻮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺳﺪه ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﻮآوری در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در آن روزﮔﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﭘﺎرهای
از ﻋﻠﻮم اﯾﻦ ﻧﻮآوری در اواﯾﻞ ﺳﺪه و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در اواﺳﻂ آن روی داده اﺳﺖ.

١٩

٢٠

ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺄﻣﻮن ﺧﻠﯿﻔﮥ ّﻋﺒﺎﺳﯽ )د ۲۱۸ق( و ﮔﺎه ﺑﺎ
ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺨﺼﯽ او ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ .وی اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﯿﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ« ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
داﻧﺶﻫﺎ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را
ﻋﻬﺪهدار ﺷﺪ .او در ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دو رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ
ً
ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺰرگ و رﺻﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺻﺪی دﻗﯿﻘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ .او ﺷﺨﺼﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ّ
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﻐﺪاد و ﻣﮑ ﻪ را اﺟﺮا ﮐﺮد ،و ﮔﺮوﻫﯽ از اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن را ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج
ﻃﻮل ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻃﻮل ﮐﻤﺎن ﯾﮏ درﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ.
اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ اﻧﺠﺎم
ً
دادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و روش آﻧﺎن در اﯾﻦ ﮐﺎر روﺷﯽ دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﻫﺎی
آﯾﻨﺪه اﻟﮕﻮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در روزﮔﺎر ﻣﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻮل ﺧﻂ اﺳﺘﻮا را در ﺣﺪود ﭼﻬﻞﻫﺰار
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺳﺪۀ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ای را اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﮥ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺄﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﺴﯿﺎر دورﺗﺮ از
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﺄﻣﻮن ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﯾﮏ ﺑﺎر از ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﻮاﺳﺖ در ﺳﻔﺮ ﺧﻮد
ﺑﻪ روم ﺷﺮﻗﯽ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را در ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ در ﺳﻮاﺣﻞ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ،در ﺟﻨﻮب درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ از راه ﻣﺜﻠﺜﺎت اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﯿﻮۀ اﯾﻦ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﻧﯿﺰ آن را در اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی در ﺷﻤﺎل ﻫﻨﺪ آزﻣﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ در ﺳﺪۀ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻘﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﮥ داﻧﺸﻤﻨﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﺮاث ﺑﺸﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از
ً
داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﺑﺮای ﺗﻬﯿﮥ ﻧﻘﺸﮥ ﺟﻬﺎن و ﮐﺘﺎب ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ،و ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺎرﯾﻨﻮس ۷۰) ١ـ ۱۳۰م( ،و ﺑﻪ ﻧﻘﺸﮥ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس از ﺳﺪۀ دوم ﻣﯿﻼدی
اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺄﻣﻮن ﻧﻘﺸﮥ ﺟﻬﺎن را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ را
ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺷﮑﻞ و ﻧﻮع و اﻫﻤﯿﺖ آن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا اﺛﺮی از آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ آن را ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻣﻮزۀ ﺗﻮﭘﻘﺎﭘﯽ ﺳﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از
 ،Marinus .١ﺟﻐﺮاﻓﯽدان ،ﻧﻘﺸﻪﮐﺶ و رﯾﺎﺿﯽدان ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﻠ ﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم و ﺪن ﺑﴩی

اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺳﺨﻨﯽ دراز داﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ
ِ
داﻧﺎن ﻣﺄﻣﻮن ﻧﻘﺸﮥ ﺟﻬﺎن را از وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎﯾﯽ ـ
اﻓﯽ
ﺮ
ﺟﻐ
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ِ
ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ ـ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻗﺎرهﻫﺎ آﻧﻬﺎ را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،درآوردﻧﺪ و آن را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎرهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد آﻧﻬﺎ را آب اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﻧﻘﺸﮥ آﺳﯿﺎ اﺻﻼﺣﺎت ّ
ﻣﻬﻤﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻃﻮل درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ را ده درﺟﻪ ﮐﺎﻫﺶ دادﻧﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﻮآوری ﮐﻪ در ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠﺮی آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﻧﺪ ،و ﻫﻤﮥ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ را درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ﻋﻠﻮم ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ دوران ّزرﯾﻦ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ
ً
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،و در ﺳﺪهﻫﺎی ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﮐﺎﻣﻼ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﻮآوری در ﺳﺪهﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ ،ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ اﺳﺘﻤﺮار
ﯾﺎﻓﺖ ،و در ﺳﺪۀ دﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺪۀ دﻫﻢ
ﻫﺠﺮی  /ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی وﯾﮋۀ ﺧﻮد از دﺳﺖ داد ،ﺗﺎ در ﻣﺤﯿﻄﯽ
دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از ﭘﻨﺞ ﺳﺪه ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ وارد آن ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﻮآوری ﺑﺎزﮔﺮدم و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ:
درﺑﺎرۀ ﻋﻠﻢ ﺟﺒﺮ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎب در زﻣﯿﻨﮥ ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در روزﮔﺎر ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺄﻣﻮن؛
ً
ﯾﻌﻨﯽ در رﺑﻊ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺳﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﻤﺎن روزﮔﺎر ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ.
ﺣﺴﺎب ﺟﺒﺮ ﻧﺰد ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ،ﻫﻨﺪﯾﺎن و ﭼﯿﻨﯿﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻻت
درﺟﮥ اول و دوم ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮﺗﺮی ﻋﺮﺑﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آن روﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺒﺮ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﯿﻨﻪ ای ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺣﺴﺎب ﭼﻬﺎر ﻋﻤﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ.
ّ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ]اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ[ ﻣﺎﻫﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻗﻀﯿﮥ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﮥ
درﺟﮥ ﺳﻮم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ،اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺧﺎزن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺮوﻃﯽ،
ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺟﺒﺮی درﺟﮥ ﺳﻮم را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﯽدرﻧﮓ ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت
درﺟﮥ ﺳﻮم در ﭘﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ دو ﮐﺘﺎب در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ
ﺳﻮم ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﯿﻨﮥ ﺟﺪﯾﺪی در رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﻋﺮب در اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ ﭼﻬﺎرم
ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪای در ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ
از ﺳﻮی اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ و ﺣﻞ آن ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﮥ درﺟﮥ ﭼﻬﺎرم در رﺑﻊ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﮥ اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ در ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب او

٢١

٢٢

درﺑﺎرۀ ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ،و از ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻗﻀﯿﮥ »اﻟﻬﺎزن« ١ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﺣﺴﻦ ﺑﻦ
ﻫﯿﺜﻢ اﺳﺖ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻃﯽ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی در ﭘﯽ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در
ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮑﯽ از رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﻧﺎﻣﺪار ﺣﻞ ﺷﺪ.
ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را درﺑﺎرۀ ﺟﺒﺮ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪ ﺑﺪاﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ]ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد او در ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺤﺴﺎب[ در ﺳﻪ دﻫﮥ ﻧﺨﺴﺖ
ﺳﺪۀ ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻮع ﻣﻌﺎدﻟﮥ درﺟﮥ ﭼﻬﺎرم را در ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد درﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﻧﻮع اﺳﺖ.
ﺑﺤﺚ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺜﻠﺜﺎت دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﺻﻮل ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺜﻠﺜﺎت از ﻫﻨﺪ
و ﭘﺲ از آن از ﯾﻮﻧﺎن وارد ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺷﺪ ،و در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﻮد.
در اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﺳﻪ ﺗﻦ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺜﻠﺚ ﮐﺮوی ]ﺷﮑﻞ ﻣﻐﻨﯽ=ﻗﻀﯿﮥ ﺳﯿﻨﻮسﻫﺎ[ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ
از :اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ،اﺑﻮﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻋﺮاق ،و اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ٢ﺧﺠﻨﺪی .ﺷﺎﮔﺮد اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﯾﻌﻨﯽ
اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی را در اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﻮل ﮐﻤﺎن ﯾﮏ درﺟﻪ و ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮ روی ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
درﺑﺎرۀ ﻋﺮﺿﮥ ﻣﺜﻠﺜﺎت ﻣﺴﻄﺢ و ﮐﺮوی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ و راهﺣﻠﻬﺎی آن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ رﮔﯿﻮﻣﻮﻧﺘﺎﻧﻮس۱۴۳۶) ٣ـ۱۴۷۶م( آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﻣﯽزﯾﺴﺖ
ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺘﻮان ﺑﺮاوﻧﻤﻮل۱۹۰۸-۱۸۵۳) ٤م( ،ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر رﯾﺎﺿﯿﺎت ،در ﺳﺎل
۱۸۹۷م ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪم از ِآن ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﭘﺲ از
آن ﺑﻮد ﮐﻪ او در ﺳﺎل ۱۸۹۱م از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﺘﺎب ﻃﻮﺳﯽ ٥ﮐﻪ از ﺳﻮی وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮥ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﺗﺒﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ٦اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﺷﻨﺎ ﺷﺪ.
1. Alhazani problema

اﺳﺘﺎد اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺪه »اﺑﻮﻣﺤﻤﻮد« اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑــﯽ
 .٢ﮐﻨﯿﮥ ﺧﺠﻨﺪی ،رﯾﺎﺿﯽدان ﯾﺎدﺷﺪه و ِ
اﯾﻦ ﮐﻨﯿﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﮥ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺧﺎزن ﺧ ﺮاﺳﺎﻧﯽ ،دﯾﮕﺮ رﯾﺎﺿﯽ دان ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ،در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .درﺑــﺎرۀ اﺑﻮﻣﺤﻤــﻮد
ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﺧﻀﺮ ﺧﺠﻨﺪی )ح  ۳۳۰ـ  ۳۹۰ق( ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳــﻼم ،ﺟﻠــﺪ  ،۱۳۹۳ ،۱۵ص ۲۱۰ــ۲۱۳؛ ﻧﯿــﺰ ﺧﺠﻨﺪیﻧﺎﻣــﻪ،
ّ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ف .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪزاده و ﻧﻌﻤﺎن ن .ﻧﻌﻤﺖاف ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﻈﻔﺮزاده ،ﺿﻤﯿﻤﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۲۶آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث .۱۳۹۱
)3. Regiomontanus (Johannes Mühller Von Königsberg

4. Anton Edler Von Braunmühl

 .٥ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﺘﺎب ﻃﻮﺳﯽ ﮐﺸﻒ اﻟﻘﻨﺎع ﻋﻦ أﺳﺮار ﺷﮑﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮاﻧﺴﻮی آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ در ﺳــﺎل ۱۸۹۱در اﺳــﺘﺎﻧﺒﻮل
)ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ( ﭼﺎپ و در ﺳﺎل ۱۸۹۴م ﺑﺎزﭼﺎپ ﺷﺪ .درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ» :رﺳﺎﻟﮥ ﭼﻬﺎر ﺿﻠﻌﯽ« ﺑﺎرن ﮐﺎرا دو وو ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳــﻢ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ؛ و» :ﮐﺸﻒ اﻟﻘﻨﺎع ﯾﺎ اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب در ﻣﺜﻠﺜﺎت«  ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ ،در اﺳﺘﺎد ﺑﺸﺮ )ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ در زﻧــﺪﮔﯽ ،روزﮔــﺎر ،ﻓﻠﺴــﻔﻪ و
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ( ،ﮔﺰﯾﻨﺶ و وﯾﺮاﯾﺶ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد اﻧﻮاری ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب.۱۳۹۱ ،
 .٦ﻧﺎم اﯾﻦ وزﯾﺮ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﮐﺎراﺗﺌﻮدوری ﭘﺎﺷﺎ  ۱۸۳۳) Alexander Pacha Caratheodoryـ ۱۹۰۶م( اﺳﺖ.

1. Cardinal Johannes/John Basil/Basilius Bessarion

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﻠ ﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم و ﺪن ﺑﴩی

ﺑﺮاوﻧﻤﻮل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ رﮔﯿﻮﻣﻮﻧﺘﺎﻧﻮس رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛
ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ﮐﺎردﯾﻨﺎل ﺑﺴﺎرﯾﻮن-۱۴۰۳) ١
۱۴۷۶م( ـ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻣﯿﺮاث اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ ـ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽﻫﺎ،
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اروﭘﺎ ُﺑﺮد .او ﭘﺲ از ﺗﺮک اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ را ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﮕﺎه دارد و ﻫﻤﮥ اﮐﺘﺸﺎفﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ.
درﺑﺎرۀ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﮑﺘﻪ ای ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺴﺎب اﻧﺘﮕﺮال ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ:
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺳﻄﺢ ﺳﻬﻤﯽ در ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠﺮی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم آﻏﺎز ﺷﺪ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن
زﻣﺎن از ﮐﺎرﻫﺎی ارﺷﻤﯿﺪس در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﯿﭻ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺤﻮل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﯿﺎﭘﯽ در ﺳﺪۀ
ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ﻧﺰد ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺖ و او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻄﺢ و ﺣﺠﻢ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ
را ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ.
در داﻧﺶ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﺑﺎرۀ ﭼﺮﺧﺶ ﯾﺎ ﺳﮑﻮن زﻣﯿﻦ
و ...ﺑﻪ دو ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺮﺗﺮ رﺻﺪﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺠﻮﻣﯽ آﻧﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ:
دﻗﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن در رﺻﺪ ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﯿﻞ ﻣﺤﻮر زﻣﯿﻦ و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ
ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﯿﺮ ﻓﺨﺮاﻟﺪوﻟﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﺠﻨﺪی اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس در ﺷﻬﺮ ری )ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻬﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ( ﺑﻨﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺎﺧﺖ و در آن اﺑﺰاری ﻗﺮار داد
ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ُﺳﺪس داﯾﺮهای ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در
زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ و دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻗﺪام او،
ﭘﺲ از رﺻﺪﻫﺎی درازﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ وی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ زﻣﯿﻦ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺜﺎل دوﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ اوج ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ
داﻧﺴﺘﻦ ﻧﻘﻄﮥ اوج ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و زﻣﯿﻦ دارای دورﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣﺪار ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻧﻘﻄﮥ اوج در ﻣﺪار ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻃﯽ ﺳﺪهﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن را
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺴﺎب دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺸﯽ ﮐﻪ در رﺑﻊﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﮥ ﮔﺮدش رخ
ﻣﯽداد ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد .ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺪان رﺳﯿﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﻘﻄﮥ اوج ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۲/۰۹ﺛﺎﻧﯿﻪ ]ﮐﻤﺎن[ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﻢ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ داﻧﺶ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از  ۱۱/۴۶ﺛﺎﻧﯿﻪ ]ﮐﻤﺎن[.

٢٣

٢۴

ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻣﯽ روم و ﺑﺎ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻢ :اﯾﻦ داﻧﺶ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ـ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺮاث ﻋﺮﺑﯽ ]اﺳﻼﻣﯽ[ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ـ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﻮﻧﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﭼﻨﺎن ﺳﻄﺤﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ
آن را در اروﭘﺎ ﺗﺎ ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺷﺎﻫﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻐ ﺮاﻓﯽ داﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﻮاد
وﯾﮋ ۀ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش را ﮔﺮد ﻣﯽ آورد .ﺳﭙﺲ در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺑﻪ
ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﻧﮕﺎرش دﺳﺖ ﻣﯽزد.
١
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آ .اﺷﭙﺮﻧﮕﺮ ) ۱۸۱۳ـ ۱۸۹۳م( آنﮔﺎه ﮐﻪ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪﺳﯽ )ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ( ]اﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﺳﯿﻢ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ[ را در ﻫﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ او ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯽدان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ واﻗﻌﯽ اﯾﻨﮑﻪ اروﭘﺎﯾﯿﺎن دﯾﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﻋﺮﺑﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ را ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺪۀ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
درﺑﺎرۀ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ را از ﯾﻮﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،
وﻟﯽ آن را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ در رﺑﻊ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی
آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﮐﺮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎران او در ﻏﺮب اﺳﻼﻣﯽ
اﺧﺘﻼف ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ و ﺑﻐﺪاد را ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﯽ آزﻣﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ﻃﻮل درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ دو درﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ
واﻗﻌﯽ اﺧﺘﻼف داﺷﺖ .ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺧﺘﻼف ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﻏﺰﻧﻪ و
ﺑﻐﺪاد را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺷﯿﻮۀ ﺟﺪﯾﺪی در اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﻮل و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﺻﻮل ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی اﻧﺠﺎم
داد و ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﺮاث ﺑﺸﺮی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﺑﺮای آن ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .او در اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و وﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﺐ در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻮد و
ﺧﻮرﺷﯿﺪ را رﺻﺪ ،و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن را ﺑﺮ ﻧﯿﻤﮑﺮهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﻣﻮرد اﻧﺪازۀ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در اﯾﻦ دو ﺳﺎل ﺑﺪان رﺳﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪﮐﯽ و ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ و ﻧﻪ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ ﺑﺎ و ﺿﻌﯿﺖ واﻗﻌﯽ اﺧﺘﻼف داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ آن ﻧﯿﺰ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺪۀ
ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺳﺪۀ ﺑﯿﺴﺘﻢ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺸﺪ .اروﭘﺎﯾﯿﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﭘﯿﺶ از ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی رﯾﺎﺿﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﺪولﻫﺎی ﻃﻮل و ﻋﺮض را از آن ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺻﺪﻫﺎ
ﺟﺪول ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﻨﺪ.
 .١آﻟﻮﯾﺲ اﺷﭙﺮﻧﮕﺮ ،ﺧﺎورﺷﻨﺎس اﺗﺮﯾﺸﯽ.Sprenger Aloys ،

 ،Vasco da Gama .١ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﻠ ﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم و ﺪن ﺑﴩی

در ﻣﻮرد اﻗﺪام ﻋﺮﺑﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ،داوری ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﺑﯿﺶ از
دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ،و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ،ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رو ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺻﺮف ﮐﺮده و
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﻣﯿﻼدی در ﺳﻪ ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪهام .ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ وارد اروﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﻼم رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ و در ﻣﺮاﺣﻞ
ِ
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی آﺳﯿﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ ،درﯾﺎی ﻫﻨﺪ ،ﺳﯿﺒﺮی ،درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ،درﯾﺎی ﺳﯿﺎه و ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺪۀ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی در اروﭘﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ اروﭘﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداران اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺪۀ ﻫﺠﺪﻫﻢ و ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﭼﻨﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
واﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮرش را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﺮﺑﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن راهﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و روشﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ را اﺑﺪاع ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪۀ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﺸﮥ
ً
آﻓﺮﯾﻘﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
روشﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻋﺮﺑﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ً
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﺣﻞ آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺳﻮﻣﺎﺗﺮا ﺑﺮ روی ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ درﯾﺎ در روزﮔﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﻧﯿﻤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺪۀ ﺑﯿﺴﺘﻢ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﭘﯿﺶ از آن
ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،درﯾﺎﻧﻮردان ﻋﺮب و ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ از ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﯾﺎ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﺗﺤﻮل
ﮔﺴﺘﺮدهای را در ﻗﻄﺐﻧﻤﺎﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ،
ُ ّ
ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر و ﺟﻐﺮاﻓﯽ دان ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺑﺨﺎری ﮐﻪ در ا ُﺑﻠﻪ در ﺳﺎﺣﻞ دﺟﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را از ﺑﻨﺪر ﻣﺎﺳﻪ در ﺟﻨﻮب آﮔﺎدﯾﺮ در ﻣﺮاﮐﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﯿﻦ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺳﺪهﻫﺎ ﭘﯿﺶ از واﺳﮑﻮ دو ﮔﺎﻣﺎ۱۴۶۹) ١ـ ۱۵۲۴م( ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ روﺷﻦ و آﺷﮑﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ دﺳﺖ
ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽﻫﺎ اﻓﺘﺎد و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ درﯾﺎﻧﻮردی ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽﻫﺎ در آن روزﮔﺎر اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ

٢۵

٢۶

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ و ﻗﻄﺐﻧﻤﺎﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد درﯾﺎﻧﻮردان ﻋﺮب ﺑﻮده
اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﻗﻄﺐﻧﻤﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
واﺳﮑﻮ دو ﮔﺎﻣﺎ ﮐﺎﺷﻒ راه ﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ واﺳﮑﻮ دو ﮔﺎﻣﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺗﺼﻮری ﻧﺎدرﺳﺖ و ﭘﻨﺪاری ﺑﺎﻃﻞ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم در ﺳﺪۀ
ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﭘﺲ از ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی داﻧﺶ و داﻧﺸﻤﻨﺪان را در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
وﺿﻮح روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻮل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در زﻣﯿﻨﮥ ﻋﻠﻮم اﺳﺖ؛ ﻋﺎدت داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎن
ً
ﻧﮑﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻼ دﻗﯿﻖ؛ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺧﻼﻗﯿﺎﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺼﺎف و
ﻧﻘﺪﭘﺬﯾﺮی؛ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﻋﻤﻠﯽ؛ ﻏﻨﯽﺳﺎزی و ﮔﺴﺘﺮش واژﮔﺎن
اﺻﻄﻼﺣﯽ؛ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ،و رﺻﺪ ﻓﻠﮑﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﯽ دراز از ﻃﺮﯾﻖ
رﺻﺪﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و اﺻﻮل ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاوان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺮب و ﻣﺴﻠﻤﺎن داﻧﺶ را از دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﯾﻮﻧﺎن ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ آن را دﮔﺮﮔﻮن
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎر درﺧﺸﯿﺪﻧﺪ و اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻮﻣﯽ را وﺿﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن اروﭘﺎﯾﯽ اﯾﺸﺎن آﻧﻬﺎ را ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﮐﻪ در آن روزﮔﺎر ﻣﺮﺣﻠﮥ رﺷﺪ ﺧﻮد را
ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮد ،رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻏﺮب راه ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻣﺎ در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ دﻫﻢ ﻣﯿﻼدی آﻏﺎز ﺷﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﻮآوری در اروﭘﺎ در اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﻣﯿﻼدی آﻏﺎز ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺮن اروﭘﺎ ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮی در ﻋﻠﻮم را ﻋﻬﺪهدار ﺷﺪ .در
ﺳﺪۀ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد ﮐﻪ در اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺣﺲ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ را ﺷﻨﯿﺪه ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ
ِ
ﭘﺮﺳﺶ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ اﻓﻮل و رﮐﻮد آﺷﮑﺎر اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻋﻠﻮم رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ
ﭼﺮا اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ؟
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۵۶ﻣﯿﻼدی ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ در ﺷﻬﺮ ﺑﻮردوی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،و در ﻫﻤﺎن
ﺳﺎل ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻋﻠﻤﯽ در ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺷﻤﺎری از ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن و ﯾﮑﯽ از ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ﻋﻠﻢ
ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﻠ ﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم و ﺪن ﺑﴩی

ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺤﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺬاﺑﯽ را ﭘﯿﺶ
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﺣﺘﯿﺎط و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻋﻠﺖ
» ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ« و »اﻧﺤﻄﺎط« را از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﻮع دﻻﯾﻞ و ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾﮔﻮﯾﯽﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ـ ﺑﻪوﯾﮋه ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ـ ﺑﺴﯿﺎر آﺷﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﯾﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯿﻬﺎ ﻧ ﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺘﻐﺎل
داﺷﺘﻪام ﺑﺎرﻫﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال را از ﺧﻮدم ﭘﺮﺳﯿﺪهام ،وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪام ﭘﺎﺳﺨﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎنﺑﺨﺶ ﺑﺪان ﺑﺪﻫﻢ .ﻣﻦ
اﯾﻦ را از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از
اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﭙﺮدازم و ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ« ﻧﯿﺰ
ﺑﺪان ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ و در آن دﻻﯾﻞ اﯾﻦ رﮐﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺷﺮح اﯾﻦ دﻻﯾﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ و
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ آن را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ » درآﻣﺪ  «...ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤ ﺮاه ﭼﻬﺎر ﺟﻠﺪ دﯾﮕﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓ ﺮاﻧﺴﻮی
ّ
اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﺟﻠﺪ ﻧﺨﺴﺖ »درآﻣﺪ «...ﻫﻢ ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺑﻪزودی
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﯾﻦ اﺳﻼم را ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ دورۀ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺴﺖ .ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎورم ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و راه ﺧﻮد را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﻤﻮد ،دﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﺷﻮد .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﮐﺸﯿﺸﺎن و راﻫﺒﺎن ﺧﻮد از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را از
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در دﻫﮥ دوم ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی روم ﺷﺮﻗﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدن ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﭼﻮن در ﺳﺎل  ۹۲ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﻪ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪای را رﻗﻢ زدﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻧﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮد زﻣﺎم اﻣﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮﺑﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در درون ﺧﻮد ﻋﻘﺪهای
اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و
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ﻧﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ از ﺗﻤﺪن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺘﺎب و ﺗﻮان از آن ﺑﻬﺮه
ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ در آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن
در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﻗﺪرت و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻻزم
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
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ﺻﻔﺤﮥ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ

ﻧﻮرﻣﻦ ﻟﯿﻨﺴﺘﯿﺪ ﺑﯿ ﺰ

٢

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﮐﺎوه ﯾﺰدی

٣

ﭼ ﯿﺪه

ﻣﻮرﺧﺎن رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ دﻻﯾﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه
اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ وﺟﻮد دارد ،زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭙــﺎی رﺷــﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻤــﯽ
ﭼﻮن ﺣﺴﺎب ،ﺟﺒﺮ و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ
رﯾﺸﻪﻫﺎی آن ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧــﻮد ﺑــﻪ ﯾــﮏ ﺷــﺎﺧﮥ ﻣﻌــﯿﻦ
ً
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دورۀ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ،ﺣﺪودا ﺗــﺎ ﭘﺎﯾــﺎن ﺳــﺎل ۱۶۵۰م
)۱۰۶۰ق( اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎرش

ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﻬﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در دورانﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺗــﺪاوم
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر رود.
ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﮥ ﮐﻮدﮐﺎﻧﮥ ﻣﺸﻬﻮر ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ:
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻨﺖ اﯾﻮز رﻓﺘﻢ،
ﻣﺮدی را ﺑﺎ ﻫﻔﺖ زن دﯾﺪم،
ﻫﺮ زن ﻫﻔﺖ ﮐﯿﺴﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ،
درون ﻫﺮ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻔﺖ ﮔﺮﺑﻪ ﺑﻮد،
و ﻫﺮ ﮔﺮﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺑﭽﻪ ﮔﺮﺑﻪ داﺷﺖ.
ﺑﭽﻪ ﮔﺮﺑﻪﻫﺎ ،ﮔﺮﺑﻪﻫﺎ ،ﮐﯿﺴﻪﻫﺎ و زنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻨﺖ اﯾﻮز ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،روی ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻮدﻧﺪ؟
 .١اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪای اﺳﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه از:

Biggs, N. L.: The Roots of Combinatorics, Historia Mathematica, vol. 6, 1979, pp. 109- 136.
2 . Norman Linstead Biggs (1941- …).
 .٣ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ )رﯾﺎﺿﯿﺎت(.mahkavyzd@yahoo.com ،

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(13ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۷

رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت
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اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ را در ﮐﺘﺎبﻫﺎی وزﯾﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎی آ ﮐﺴــﻔﻮرد  ١و در ﮐﺘﺎبﻫــﺎی ﻣﻌﺎﺻــﺮ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .ﻃﺒﻖ اوﻟﯿﻦ ﻣﺄﺧﺬ ،ﻗﺪﻣﺖ آن دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۷۳۰م ﺑﺮﻣﯽﮔــﺮدد .در ﺣــﺎل
ً
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﻧﻮﻋﯽ »ﺳﺮﮐﺎری« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا راوی در ﺣﺎل رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑــﺎن ﺳــﻨﺖ
ِ
ً
اﯾﻮز ﺑﻮده و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ دﯾﮕﺮان در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ او در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺦ »ﻫﯿﭻ« اﺳــﺖ )اﮔــﺮ
ﺳﺆال در ﻣﻮرد ﺧﻮد راوی ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ »ﯾﮏ« اﺳﺖ( .اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﯿﭽﯿﺪۀ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﻫﺪف ﺟﺪیﺗﺮی ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻌﺮ ،ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻃﻨﺰآﻣﯿﺰی از ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﻤﺮﯾﻦ رﺳﻤﯽ و
ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺴﺎب ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮض ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮐﻪ در ﻟﯿﺒﺮ آﺑﺎﮐﯽ اﺛﺮ ﻟﺌﻮﻧﺎردوی ﭘﯿﺰاﯾﯽ
)ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ،ح -۱۱۷۵ح۱۲۵۰م( ﺗﺄﻟﯿﻒ ۱۲۰۲م آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ اﯾﻦ
اﺳﺖ» :ﻫﻔﺖ ﭘﯿﺮزن ﺑﻪ رم ﻣﯽروﻧﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻫﻔﺖ ﻗﺎﻃﺮ دارد ،ﻫــﺮ ﻗــﺎﻃﺮ ﻫﻔــﺖ ﮐﯿﺴــﻪ ﺣﻤــﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،درون ﻫﺮ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻔﺖ ﻗﺮص ﻧﺎن ﻫﺴﺖ؛ ﻫﻔﺖ ﮐﺎرد ﺑﺮای ﺗﮑﻪ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﻗﺮص ﻧﺎن وﺟﻮد دارد؛
ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎرد ﻫﻔﺖ ﻏﻼف وﺟﻮد دارد .ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﺷﯿﺎء ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺳﺖ؟« اﻧﮑﺎر اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﮥ
ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ و ﺗﺮاﻧﮥ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﮑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮ آﺑﺎﮐﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﮐﺘــﺎﺑﯽ ﭼــﺎپ
ﺷﺪه در ﺣﺪود اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷــﻮد .ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣﯽرﺳــﺪ ﺻــﻮرت
ﺗﺼﻨﻌﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اﺷﯿﺎء ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺗﮑﺮار ﻋﺪد ﻫﻔﺖ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آن
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ً
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ داﺳﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آن را ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ  ۳۰۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶﺗﺮ از ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳــﺖ .ﯾﮑــﯽ از ﻗــﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴــﺦﺧﻄﯽ
رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﭘﺎﭘﯿﺮوس رﯾﻨﺪ ٢ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺣﺪود  ۱۶۵۰ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﮥ  ۷۹اﯾﻦ ﭘﺎﭘﯿﺮوس
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ رﺷﺘﻪای از ﺗﻮانﻫﺎی ﻋﺪد  ۷اﺳﺖ و ﮐﺎﺗﺐ در ﮐﻨﺎر ﻋﺪدﻫﺎ ﮐﻠﻤــﺎﺗﯽ ﺑــﻪ ﺧــﻂ ﻫﯿﺮوﮔﻠﯿــﻒ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
۷

ﮔﺮﺑﻪﻫﺎ
۴۹

ﻣﻮشﻫﺎ
۳۴۳

ﮔﻨﺪمﻫﺎ
۲۴۰۱

ﺣﮑﺎت٣ﻫﺎی ﮔﻨﺪم
۱۶۸۰۷

ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ
۱۹۶۰۷

ﭘﺎﭘﯿﺮوس رﯾﻨﺪ در ﺳﺎل ۱۸۵۸م ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ  ۷۹ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻻﯾﻨﺤﻞ ﻣﺎﻧــﺪه ﺑــﻮد ﺗــﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﺌﻮن رودت۱۸۹۵-۱۸۵۰) ٤م( ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ آن ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﺷﺪ و ﺗﻌﺒﯿــﺮ زﯾــﺮ را
ً
 .٣ﺣﮑﺎت ) :(hekatواﺣﺪ ﺣﺠﻢ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۴/۸۹ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

1. Oxford Dictionary of Quotations (1953), p. 366.
2. Rhind papyrus
4. Léon Rodet

رﯾﺸﻪﻫﺎ ی ﺗﺮﮐﯿﺒ ﯿﺎت

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد» :ﻫﻔﺖ ﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام دارای ﻫﻔﺖ ﮔﺮﺑﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮔﺮﺑــﻪ ﻫﻔــﺖ ﻣــﻮش را
ﻣﯽﺧﻮرد .ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﻮشﻫﺎ ﻫﻔﺖ ﺧﻮﺷﮥ ﮔﻨﺪم را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻔــﺖ ﺣﮑــﺎت
ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ«.
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ رودت ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾــﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺑــﻪ ﻧﺤـﻮی ﻃــﯽ
ﻗﺮنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ رﺳﯿﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﮥ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ اﻣﺮوزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣــﺎ وﺟــﻮد اﯾــﻦ ﻧــﻮع
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﺻﯽ دارد .اول اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎرش از ﺗﻤﺪنﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻓﺮض
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﻋــﺚ ﻣﺎﻧــﺪﮔﺎری آﻧﻬــﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت ،در ﻣﺮﺣﻠﮥ آﻏﺎزﯾﻦ آن ﮐــﻪ در
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﯽ آﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
 .٢ﺟﺎﯾ ﺸﺖ ١و ﺗﺮﮐﯿﺐ

ً
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺮﺗﯿﺐﻫﺎ و زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻔﺮوض از اﺷﯿﺎء ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ ﺟﺎﯾﮕﺸﺖ
و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺻــﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸــﮑﻞ وﺟــﻮد دارد .اﻣــﺮوزه،
واژهﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺸﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ،ﻣﻌﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ دﻗﺘﯽ در اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻋﻤﻮﻣﯽ از آﻧﻬﺎ
دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺒﻬﻢ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺻﻄﻼﺣﺎت دﻗﯿﻖ رﯾﺎﺿﯽ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺘﻨﺪ ،دوﭼﻨﺪان
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺛﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺸﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺮوﮐﺎر دارد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ
ﻧﭙﺮدازد ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﺮدو ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺷﻤﺎرش رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ از  rﻧﻤﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾــﮏ از آﻧﻬــﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮی از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺷﺎﻣﻞ  nﻧﻤﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﺻﻄﻼح رﯾﺎﺿﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﮑﺮار
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ،ﺗﻮاﺑﻌﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از  rﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از  nﻧﻤﺎد ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده
از دﺳﺘﻮر ﺿﺮب در ﺷﻤﺎرش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد  n rاز ﭼﻨﯿﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺜﺎل در ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻬﻮر ﭼﯿﻨﯽ ،ای -ﭼﯿﻨﮓ) ٢ﮐﺘﺎب ﺗﻐﯿﯿﺮات( ،آﻣــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ .ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺒﻞ
از ﻣﯿﻼد اﺳﺖ .ﻣﺒﺪأ و رﯾﺸﮥ آن ،ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ وﺿﻊ آب و ﻫﻮا و ﺳﺎﯾﺮ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ
 permutation .١ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ »ﺗﺮﺗﯿﺐ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

2. I Ching

٣١

ً
و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب ای -ﭼﯿﻨــﮓ ﻣﻄﺎﻟــﺐ ﻧــﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺴــﯿﺎری
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻏﺮب ﭘﯿﺮواﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ژوزف
ﻧﯿﺪﻫﺎم ۱۹۹۵-۱۹۰۰) ١م( ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :ﺷــﺮح و ﺗﻔﺴــﯿﺮﻫﺎی ﺳــﺎﺧﺘﮕﯽ ﮐﺘــﺎب ای-
ﭼﯿﻨﮓ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪهای ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﭼﯿﻨﯽ در ﻃﯽ ﯾﮏ دورۀ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.
اﺳﻠﻮب ﮐﺘﺎب ای -ﭼﯿﻨﮓ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺎد ﯾﺎﻧﮓ )ــ( و ﯾﯿﻦ )ــ ــ( اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﻫﻢ در رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺳﻪﺗﺎﯾﯽ ٢و ﺷﺶﺗﺎﯾﯽ ٣ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻫﺸﺖ )  ( 23 = 8رﺷــﺘﮥ ﺳــﻪﺧﻄﯽ و ﺷﺼــﺖ و ﭼﻬــﺎر

٣٢

) (26 = 64رﺷﺘﮥ ﺷﺶﺧﻄﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﺗﻮﺻﯿﻒ آﻧﻬــﺎ دﺳــﺘﻮر  n rرا ﺑـﺮای
ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺟﺪای از اﯾﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﮐﺘﺎب ای -ﭼﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮﮐ ﯿﺒﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﺮﺗﺐﮐﺮدن ﺷﺶﺗﺎﯾﯽﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ دﺳﺘﻮر روشﻣﻨﺪی ﺑــﺮای
ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎر ﺷﺶﺗﺎﯾﯽ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن اﻣﺮوزی ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﮐﻪ روش ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺮﺗﺐﮐﺮدن ،ﮐﻪ در ﻗــﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻘﺎرنﻫﺎ در آن دﯾــﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﮥ دﯾﮕﺮی از ﻗﺮن ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی در ﻣﻮرد ﺟﺎﯾﮕﺸﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر آﺷﻨﺎﺳﺖ.
ً
اﮔﺮ ﯾﺎﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻋﺪد  ۱و ﯾﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺒﻠﯽ ،دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن اﻋﺪاد
از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ۶۳در ﻣﺒﻨﺎی دو اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ دال ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺷﺶﺗﺎﯾﯽﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾــﻦ ﺻــﻮرت
ﻋﺪدی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ دﺳــﺘﮕﺎه دودوﯾــﯽ را ،ﻗﺒــﻞ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﯾﺒﻨﯿﺘﺰ۱۷۱۶-۱۶۴۶)٤م( و دﯾﮕﺮان ﮐﺸﻒ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑــﺮده ﺑﺎﺷــﻨﺪ .اﻣــﺎ وﻗﺘــﯽ ﺧــﻮد
ﻻﯾﺒﻨﯿﺘﺰ در ﺑﺎرۀ ﺷﺶﺗﺎﯾﯽﻫﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺼــﻮر ﮐــﺮد ﮐــﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐﺑﻨــﺪی دودوﯾــﯽ ﯾﮑــﯽ از
ﻣﻮاردی ﺑﻮده ﮐﻪ از زﻣﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺒﻞ در ای -ﭼﯿﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس او اﻓﺘﺨــﺎر
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ در ﮐﺸﻒ ﺣﺴﺎب دودوﯾﯽ را از آن ﭼﯿﻨﯽﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن داﻧﺴﺖ.
ﺷﻮاﻫﺪ دﯾﮕﺮی از ﻋﻼﻗﮥ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﻧﯿﺪﻫﺎم ﻣﯽ ﮔﻮ ﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻻزم اﺳﺖ .ﻧﯿــﺪﻫﺎم ﻧﻤﻮﻧــﻪ ای از ﻗﺎﻋــﺪۀ
ً
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار را از ﯾﮏ راﻫﺐ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺒﻬﻢ
ً
اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻻت ﻣﻤﮑﻦ د ر ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺗﺨﺘﮥ ﺧﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺷﺒﯿﻪ
ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﻮ ٥اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺮ ﯾﮏ از  ۳۶۱ﻣﮑﺎن درون ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻬﺮۀ
1. Noel Joseph Terence Montgomery Needham
2. trigram
3. hexagram
4. Gottfried Wilhelm Leibniz
 .٥ﺑﺎزی ﮔﻮ ) ،(Go gameﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎزی روی ﺗﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﯿﻦ وی ﭼﯽ ) (Weiqiو در ژاﭘﻦ اﯾﮕﻮ ) (Igoﻧﺎم دارد.

ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨ ﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ  22اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐــﻪ ﺧﺮوﺳــﯿﭙﻮس ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﮐــﺮده
n
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اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ او راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ و ﻫﯿﭙﺎرﺧﻮس ﻏﻠﻂ ،زﯾـﺮا  22ﺧﯿﻠــﯽ ﺑﺰرﮔﺘــﺮ از ﯾــﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ.
1. Plutarch's Morals
2. Chrysippus

 .٣ﮔﺰاره ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﺬارده )ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ  πρότασιςو ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  (propositionاﺻﻄﻼﺣﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی
ً
را در ﺑﺎرۀ ﭼﯿﺰی اﯾﺠﺎب ﯾﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود )ﮐﻼﻧﺘﺮ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻤﺎر و ﻗﻮام
ﺻﻔﺮی ،ﻣﻬﺪی» ،ﭘﯿﺸﮕﺬارده و ﺗﻨﺎﻗﺾ :ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﯿﺸﮕﺬارده در آﺛﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ ارﺳﻄﻮ« ،دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ
]داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ[  ،ﺳﺎل دﻫﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۵ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۹ص .(۳۲۸

4. Hipparchus of Nicea

 . ٥ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻪ » ﻣﺴﺌﻠﮥ ﭘﻠﻮﺗﺎرک« ﺷﻬﺮت دارد ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۹۴م ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮ ﯾﺪ ﻫﻮف ) (David Houghﮐﻪ ﺗﺎزه از

داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺮج واﺷﻨﮕﺘﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺣﻞ ﺷﺪ .وی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺪد  ۱۰۳٬ ۰۴۹دﻫﻤﯿﻦ ﻋﺪد
رﺷﺘﮥ اﻋﺪاد ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺮودر ) (Small Schröder Numbersاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد راهﻫﺎی ﭘﺮاﻧﺘﺰﮔﺬاری دﻧﺒﺎﻟﻪ ای از
ﯾﺎزده ﺣﺮف اﺳﺖ.
6. Xenocrates of Chalcedon

رﯾﺸﻪﻫﺎ ی ﺗﺮﮐﯿﺒ ﯿﺎت

ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﯽ اﺷﻐﺎل ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺣﺎﻻت ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  3361اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ در اﯾــﻦ زﻣﯿﻨــﻪ ﺑﺎﺷــﺪ در اداﻣــﮥ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
در ﻫﺮ ﺑﺤﺜﯽ از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﻢ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﻧﯿﺰ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .در ﮐﻞ ﻣﺘﻮن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد دارد ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت وﺟﻮد دارد و ﺟﺎﻟـﺐﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬــﺎ
اﺳﺮارآﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ در ﮐﺘﺎب اﺧﻼﻗﯿﺎت ١ﭘﻠﻮﺗﺎرک آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾــﻦ ﻗـﺮار اﺳــﺖ:
»ﺧﺮوﺳﯿﭙﻮس۲۰۷-۲۸۰)٢قم( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ :ﺗﻌﺪاد ﮔﺰارهﻫﺎی ﻣﺮﮐــﺐ ٣ﮐــﻪ ﻓﻘــﻂ از ده ﮔـﺰارۀ ﺳــﺎده
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ) .ﻫﯿﭙﺎرﺧﻮس۱۲۰-۱۹۰) ٤قم( ﺑــﺎ ﻧﺸــﺎن دادن اﯾﻨﮑــﻪ در
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺜﺒﺖ  ۱۰۳٬۰۴۹ﮔﺰارۀ ﻣﺮﮐﺐ و در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔــﯽ  ۳۱۰٬۹۵۲ﮔـﺰارۀ ﻣﺮﮐــﺐ وﺟــﻮد دارد ،اﯾــﻦ
ﻣﻄﻠﺐ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ( ٥.ﮔﺰﻧﻮﮐﺮاﺗﺲ)٦ﺳﺪۀ  ۴قم( ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﺠﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱٬۰۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰اﺳﺖ«.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺑ ﯿﺎن ﻧﺸﺪه ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﻮابﻫﺎی ﻋﺪدی ﯾﺎ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻨﮑــﻪ
ﭼﻪ اﺻﻮﻟﯽ از داﻧﺶ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ ،ﻣﺸﮑﻞ اﺳــﺖ .در ﻗــﺮن ﻧــﻮزدﻫﻢ ﻣــﯿﻼدی
ﻣﻨﻄﻖدان ﻫﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﺰارهﻫﺎی ﻣﺮﮐﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  nﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎده ﺗﺸــﮑﯿﻞ داد،

٣٣

٣۴

ﻧﺒﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ درﺑﺎرۀ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽ دﻫــﺪ ﮐــﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿــﺎن ﺑــﻪ اﯾــﻦ
ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ،آﻧﻬﺎ را ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد )ﺣﻮزهای ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋــﺪدی در آن ﺑــﻪ ﻫﻤــﺎن
اﻧﺪازه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ( ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد .دﻟﯿﻞ واﻗﻌﯽ ﺷﺎﯾﺪ در ﻋﻤﻖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻮﻧﺎن ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ً
ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ً
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا در ﯾﻮﻧﺎن روی ﮐﺎر آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از اﺳﻼﻓﺸﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت را ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﻮﺋﺘﯿﻮس )١ﺳﺪۀ ۶م( ﻋﺒﺎرﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ او ﻗﻮاﻋــﺪ ﭘﯿــﺪاﮐﺮدن
ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی دوﺗﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﺗﮑﺮار  nﺷﺊ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ
ﺑﻮﺋﺘﯿﻮس ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻋﺪادی ﮐﻪ از دﺳﺘﻮر او ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﻫﻤﺎن اﻋﺪاد ﻣﺜﻠﺜﯽ اﺳﺖ ،ﮐــﻪ
وی ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎرۀ آﻧﻬﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ً
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت در آﺛﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻻﺗﯿﻨﯽ وﺟــﻮد ﻧــﺪارد ،ﺑﺎﯾــﺪ در ﺟــﺎی
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ داﻧﺶ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت ﺑﮕﺮدﯾﻢ .ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ادﻋﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺪارک
ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻣﺸﺮقزﻣﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﺪیﻫﺎ ،ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺮک اﺻﻠﯽ،
ِ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺪیﻫﺎ از زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دور ،ﻣﺸﺘﺎق ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺸﺖ
و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ آن در رﺳﺎﻟﻪای ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺳﻮﺷﺮوﺗﺎ ٢آﻣﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ
ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻄﻌﯽ آن دﺷﻮار اﺳﺖ .در ﻓﺼﻞ ﺷﺼﺖ و ﺳﻮم ﺗﺮﺟﻤﮥ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن ﺑﺎ ﺑﺤﺜﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰهﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷــﺶ ﻣــﺰۀ
اﺻﻠﯽ :ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ،ﺗﺮﺷﯽ ،ﺷﻮری ،ﺗﻨﺪی ،ﺗﻠﺨﯽ و ﮔﺴﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﻈﻤــﯽ از ﺗﺮﮐﯿــﺐ آﻧﻬــﺎ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺷﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﮑﯽ ،ﭘﺎﻧﺰده ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﺗــﺎﯾ ﯽ ،ﺑﯿﺴــﺖ ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﺳــﻪ ﺗــﺎﯾﯽ ،ﭘــﺎﻧﺰده ﺗﺮﮐﯿــﺐ
ﭼﻬﺎرﺗﺎﯾﯽ ،ﺷﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﻨﺞ ﺗﺎﯾﯽ و ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺰه .ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ در اﺛﺮی ﺟﺎﯾﻨﯽ) ٣از
ﺳﺪۀ دوم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد( آﻣﺪه ﮐﻪ در آن ﺑﺤﺚ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮاس ﻣﺨﺘﻠﻒ
و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻻت اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮادی از ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدان ،زﻧﺎن و ﺧﻮاﺟﮕﺎن اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧــﮥ دﯾﮕــﺮی در
1. Boethius
2. Sushruta

 .٣آﯾﯿﻦ ﺟﺎﯾﻦ ) (Jainismﯾﮑﯽ از ﻣﺬاﻫﺐ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻫﻨﺪ در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد اﺳﺖ .آﯾﯿﻦ ﺟﺎﯾﻦ ﻫﺪﻓﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﮐﺴﺎزی روﺣﺎﻧﯽ و رﺳﺘﮕﺎری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺘﻘﺎدات اﯾﻦ آﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺎﮐﺴﺎزی از ﻃﺮﯾﻖ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻨﺖ اﻫﯿﻤﺴﺎ )ﭘﺮﻫﯿﺰ از آزار ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﺪار( ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﮐﻠﻤﮥ »ﺟﺎﯾﻦ« از ﻟﻐﺘﯽ در زﺑﺎن
ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻓﺘﺢ ﮐﺮدن« اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ دروﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺎت ،ﺷﻬﻮات و ﺣﻮاس ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ راﻫﺒﺎن آﯾﯿﻦ ﺟﺎﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،و ﭘﺎﮐﺴﺎزی روح ﯾﺎ رﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .آﯾﯿﻦ ﺟﺎﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻫﻨﺪوﺋﯿﺴﻢ و آﺋﯿﻦ ﺑﻮداﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺬاﻫﺐ زﻧﺪۀ ﻫﻨﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

رﯾﺸﻪﻫﺎ ی ﺗﺮﮐﯿﺒ ﯿﺎت

ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﻨﮕﺎﻻ) ١ﺳﺪۀ دوم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد( در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻋﺮوﺿﯽ آﻣــﺪه ،ﮐــﻪ ﻣﯽﺗــﻮان از
ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻫﺠﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎﺧﺖ )در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ( .ﻣــﺪرﮐﯽ
ـﺘﻘﯿﻢ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﻏﯿﺮ از ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﮐــﺮدن ﻣﺴـ ِ
ً
ﺣﺎﻻت ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻔــﺎﻫﯿﻢ ﺟﺎﯾﮕﺸــﺖ و ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﻧــﺰد داﻧﺸــﻮران ﻫﻨــﺪی
ِ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻋﺪدی ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت ،ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑــﻪ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮدن ﻫﻤﮥ ﻣﻮارد ،در ﯾﮏ دورۀ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ رخ داده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﻮر  ، n rﺑــﺮای
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﮑﺮار )ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ( ،دو ﻓﺮﻣﻮل اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد:
اوﻟﯽ :ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﺑﺪون ﺗﮑﺮار )اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺮﮐﯿﺐ( از  nﺷﯽء اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر  rﺗﺎ از
آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر زﯾﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
)- r + 1
( nr ) = n(nr(r--1)(n1)(r--22)...(n
) ´ ... ´ 2 ´ 1

ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻣﺮوزﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی  rﻋﻀﻮی از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺷﺎﻣﻞ n

ﺷﯽء اﺳﺖ.
دﺳﺘﻮر دوم ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﯾﮕﺸﺖﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ  nﺷﯽء را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ:
n! = n(n - 1)(n - 2)... ´ 2 ´1

اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﺎﻇﺮﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ روی ﺧﻮدش اﺳﺖ .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ
ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺳﻮﺷﺮوﺗﺎ )ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ( ﻣﻘﺪار ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ اﺳﺖ:

(16) = 61 = 6 (26) = 62´´15 = 15 (63) = 63´´52´´14 = 20
,

,

دﻻﯾﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎور ﮐﻨــﯿﻢ ﻫﻨــﺪیﻫﺎ در ﻗــﺮن ﺷﺸــﻢ ﻣــﯿﻼدی دﺳــﺘﻮر ﺗﻌــﺪاد ﺗﺮﮐﯿﺐﻫــﺎ را
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﻫﺪ ،ﮐﺘﺎب ﺑﺮﻫﺖ ﺳﻤﻬﯿﺘﺎ ٢از وراﻫﻤﻬﺮ )ﺑﺮاﻫﻤﻬﺮ(۵۸۷-۵۰۵) ٣م( اﺳﺖ ﮐــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ
ﺑﺴﯿﺎری دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ درﺑﺎرۀ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در آن زﻣﺎن اﺳﺖ .در ﻓﺼﻞ ﻋﻄﺮﻫﺎ) ٤ﮐــﻪ
ِﮐﺮن ٥آن را در ۱۸۷۵م ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ( ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻋﻄﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
1. Pingala
2. Brihat Samhita
3. Vārāhamihira

درﺑﺎرۀ وراﻫﻤﻬﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﮋاد ﻣﻮﺑﺪان زرﺗﺸﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺪۀ اول ﻣﯿﻼدی از ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﺪ رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻎ ﺑﺮﻫﻤﻦ ﯾﺎ
ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎی آﻓﺘﺎبﭘﺮﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻨﺪی ﺷﺎک دﯾﭙﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .م

4. Chapter LXXVII: Preparing of Perfumes
5. J. K. H. Kern

٣۵

٣۶

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺎر ﻣﺎده از ﺷﺎﻧﺰده ﻣﺎدۀ در دﺳﺘﺮس و ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺖ ،آﻣﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ۹۶ ،راه ﺑﺮای ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ
وﺟﻮد دارد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ و ﻣﺘﻦ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد؟ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ
ﮔﺰاره ای ﺳﺎده و ﺻﺮﯾﺢ در ﮐﺘﺎب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد روشﻫــﺎی اﻧﺘﺨــﺎب ﭼﻬــﺎر ﻋﻨﺼــﺮ از ﺷــﺎﻧﺰده
ﻋﻨﺼﺮ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۸۲۰اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ١.ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ وراﻫﻤﻬﺮ اﯾﻦ
ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖﮐﺮدن ﻫﻤﮥ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪه و ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دارد .ﭘﺲ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
از دﺳﺘﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺮﻫﻤﺎﮔﻮﭘﺘﺎ) ٢ﺣﺪود ۶۲۸م( وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻠﻮم ﻫﻨــﺪی را در آن دوران ﺑﻬﺘــﺮ روﺷــﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب او ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت اﺳﺖ ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ً
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،واﻗﻌﺎ ﺟﺎی ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت در رﺳﺎﻟﮥ
ﻟﯿﻼوﺗﯽ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻫﻨﺪی ﺑﻬﺎﺳﮑﺎرا۶۸۰ -۶۰۰) ٣م( در ﺣﺪود ۱۱۵۰م اﺳﺖ و
اچ .ﺗﯽ .ﮐﻮﻟﺒﺮوک (۱۸۳۷-۱۷۶۵) ٤در ﺳﺎل ۱۸۱۷م آن را ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ دو
ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ وﺟﻮد دارد :اوﻟﯿﻦ آن )ﺷﻤﺎرۀ  ۱۱۴ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم( ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﻣﺜﺎل :در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺰرگ و زﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎر ﻣﺎﻫﺮی ﺑـﺮای ﺳــﻠﻄﺎن ﺳــﺎﺧﺘﻪ اﺳــﺖ،
ﻫﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ ﯾﺎ دو ﺗﺎ ﯾﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ  ...ﯾﺎ ﻫــﺮ
ﻫﺸﺖ ﺗﺎ از ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮد؟
ﻣﺜﺎل دوم :ای رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺑﮕﻮ ،ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻻت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺶ ﻣﺰۀ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ،ﺗﻨﺪی ،ﮔﺴﯽ ،ﺗﺮﺷﯽ ،ﺷﻮری و ﺗﻠﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮑﯽ ﯾﺎ دو ﺗﺎ  ...و ﯾــﺎ
ﻫﺮ ﺷﺶ ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺳﺖ؟
ﺷﺮح ﻣﺜﺎل اول:
 .١ﺑﺮاﻫﻤﻬﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻄﺮ از  ۴ﻣﺎده از  ۱۶ﻣﺎدۀ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی  ۳ ، ۲ ،۱و  ۴ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮد ،اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد
ﺣﺎﻻت ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ( 24 = 4 ´ 3 ´ 2 ´ 1 ) ۲۴ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺳﭙﺲ در ﻋﺪد  ،۴ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺖﻫﺎﺳﺖ،
ﺿﺮب ﮐﺮده و ﻋﺪد  ۹۶را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد اﻧﺘﺨﺎب  ۴ﻣﺎده از ﺑﯿﻦ  ۱۶ﻣﺎده را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد  ۱۸۲۰ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده و
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻋﻄﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از  ۴ﻣﺎده از  ۱۶ﻣﺎدۀ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی  ۳ ،۲ ، ۱و  ۴ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ  ( 24 ´ 4 ´ 1820 ) 174¢720اﺳﺖ.
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ﭘﺎﺳﺦ :ﺗﻌﺪاد راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ،دو ،ﺳﻪ و  ...و ﻫﺸﺖ ﺗﺎ از ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ را ﺑﺎز
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و ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻻت ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﮐﻞ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﮐﺎخ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ ) ۲۵۵ﻣﺠﻤﻮع
ﺳﻄﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ( اﺳﺖ.
ﺷﺮح ﻣﺜﺎل دوم:
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
ﭘﺎﺳﺦ :ﺗﻌﺪاد ﻃﻌﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺰه ﻫﺎی ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ
) ۶۳ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻄﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ(:
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اﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ،دﻟﯿﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺳﮑﺎرا ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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 .١ﺑﻬﺎﺳﮑﺎرا ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺪوﻟﯽ رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺟﺪول ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻋﺪاد ﺳﻄﺮ اول را ﺑﺮ ﻋﺪد زﯾﺮ آن در ﺳﻄﺮ
دوم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ را در ﻋﺪد ﺑﻌﺪی ﺳﻄﺮ اول ﺿﺮب و ﺑﺮ ﻋﺪد زﯾﺮ آن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﺎ آﺧﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻋﺪد  ۸ﺳﻄﺮ اول را ﺑﺮ ﻋﺪد  ۱در ﺳﻄﺮ دوم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ  ۸ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﺪد  ۸ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻻت ﺑﺎزﮐﺮدن
ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۸را در ﻋﺪد  ۷ﺳﻄﺮ اول ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﺪ ۵۶ ،ﻣﯽﺷﻮد .آن را
ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ اﺳﺖ .ﺧﺎرج
ِ
ﺑﺮ ﻋﺪد  ،۲در زﯾﺮ آن در ﺳﻄﺮ دوم ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ  ۲۸ﻣﯽﺷﻮد ۲۸ .ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻻت ﺑﺎزﮐﺮدن دو ﺗﺎ از ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎﺳﺖ .
 .٢در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻟﯿﻼوﺗﯽ )ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻀﯽ۱۵۸۷ ،م( ﭼﺎپ ﮐﻠﮑﺘﻪ )۱۸۲۸م( ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
»در ﺑﯿﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻋﺪد از اﺧﺘﻼط اﺟﻨﺎس ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ :ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﻨﺎس ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ از اﺟﺘﻤﺎع آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺪا
ﺷﻮد ،ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﺶ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﻤﻪ اﺟﻨﺎس را ﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﻓﻮق آن ﻫﻤﯿﻦ اﺟﻨﺎس را از ﯾﮑﯽ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﺮﺗﯿﺐ
اول ﻧﯿﺰ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آن رﻗﻢ اول ﺳﻄﺮ اول را ﺑﺮ رﻗﻢ ﻣﺤﺎذی او از ﺳﻄﺮ ﺛﺎﻧﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﮥ اﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎز اﯾﻦ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ را در رﻗﻢ دوم از ﺳﻄﺮ اول ﺿﺮب ﮐﺮده ،ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب را ﺑﺮ رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎذی اوﺳﺖ از ﺳﻄﺮ دوم ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎرج
ﻗﺴﻤﺖ ،ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﮥ اﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ را در ﺟﻨﺲ ﺳﻮم ﺿﺮب ﮐﺮده ،ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺗﺤﺖ اوﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
آﻧﭽﻪ در زﯾﺮ ﻫﺮ ﺟﻨﺲ آﻣﺪ ،ﻫﻤﻪ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﮥ اﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ را در ﺟﻨﺲ ﺳﻮم ﺿﺮب ﮐﺮده،
ً
ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺗﺤﺖ اوﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﭽﻪ در زﯾﺮ ﻫﺮ ﺟﻨﺲ آﻣﺪ ،ﻫﻤﻪ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﮥ اﺟﻨﺎس ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ
اﻧﻮاع ﻃﻌﻮم ﺷﺶ اﺳﺖ :ﺣﻼوت و ﻣ ﺮارت و ﻋﻔﻮﺻﺖ و ﺣﻤﻮﺿﺖ و ﻣﻠﻮﺣﺖ و ﺣﺮاﻓﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨ ﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﮐﻪ از اﺟﺘﻤﺎع

←

٣٨

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ دوﻣﯿﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﻬﺎﺳﮑﺎرا ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺰهﻫﺎی ﺳﻮﺷﺮوﺗﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و راهﺣﻞ ﮐﻮﺗﺎه
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در اﯾﻨﺠﺎ را ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﻮﺷﺮوﺗﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻟﯿﻼوﺗﯽ )ﺷﻤﺎرۀ  ۲۶۷ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰده( دﺳﺘﻮر !  nرا ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺸﺖﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ» :ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺟﻤﻼت ﺗﺼﺎﻋﺪی ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ آﻏﺎز ﺷﻮد و ﯾﮏ واﺣﺪ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
و ﺗﺎ ﻋﺪد ﻣﻔﺮوﺿﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ« .ﯾﮑﯽ از
ﻣﺜﺎلﻫﺎ )ﺷﻤﺎرۀ  (۲۶۹ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﻣﺜﺎل :ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮑﻞ ﺧﺪای ﺳﺎﻣﺒﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت دﺳﺖﻫﺎی دهﮔﺎﻧﻪاش
ﻃﻨﺎب ،ﺗﻠﻪ ،ﻣﺎر ،دﻣﺒﮏ ،ﺟﻤﺠﻤﻪ ،ﻧﯿﺰۀ ﺳﻪ ﺳﺮ ،ﮔﻠﻮﻟﻪ ،ﺧﻨﺠﺮ ،ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺳﺖ؟
ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺪای ﻫﺎری ﺑﺎ ﮔﺮز ،ﭼﺮخ ،ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ آﺑﯽ و ﺻﺪف ﺣﻠﺰون ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺳﺖ؟
ﺷﺮح :ﺗﻌﺪاد ﻣﮑﺎنﻫﺎ ده ﺗﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روﺷﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮑﻞ ﺧﺪای ﻫﺎری ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۳٬۶۲۸٬۸۰۰اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮑﻞ
١
ﺧﺪای وﯾﺸﻨﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۴اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺘﻮن ﻫﻨﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ ﯾﺎ ﺟﺪاﮐﺮدن
ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ از ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎ و ﺣﻮاﺷﯽ ﺑﻌﺪی اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮرﺧﺎن اﻣﺮوزی ﻫﻨﺪ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ
ﻫﻨﺪوان ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﺨﺸﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺎﻟﯽ ادﻋﺎﻫﺎی اﻏﺮاقآﻣﯿﺰی ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارک
ً
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﺪوان واﻗﻌﺎ آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺨﺶ
ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی از ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و ﻻﺟﺮم ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻧﻬﺎ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻫﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯿﻼدی( دﺳﺘﺎوردﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن
ﻫﻨﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻏﺮب راه ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﺮد ﺷﺮﻗﯽ ﻫﻨﺪیﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﯿﺮاث ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻣﯿﺰ ﻧﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از
→

اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﭼﻨﺪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻨﻮ ﯾﺴﯿﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت:
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
ﺷﺶ را ﺑﺮ ﯾﮑﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﺎن ﺷﺶ ﺷﺪ .ﺷﺶ را در  ۵ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ ۳۰ ،ﺷﺪ ۳۰ .را ﺑﺮ  ۲ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ
 ۱۵ﺷﺪ ۱۵ .را در  ۴ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ ۶۰ ،ﺷﺪ ۶۰ ،را ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ  ۲۰آﻣﺪ ۲۰ .را در ﺳﻪ ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ ۶۰ ،ﺷﺪ ۶۰ .را
ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ  ۱۵ﺷﺪ .ﭘﺎﻧﺰده را در  ۲ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ ۳۰ ،ﺷﺪ ۳۰ .را ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺶ آﻣﺪ.
 ۶را در  ۱ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻫﻤﺎن ﺷﺶ ﺷﺪ .ﺑﺮ ﺷﺶ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﯾﮏ آﻣﺪ .ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﺟﺘﻤﺎع ﺷﺶ
ﺟﻨﺲ ،ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ و ﻋﻠﯽ ﻫﺬا اﻟﻘﯿﺎس«.
ﻓﯿﻀﯽ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ را در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ .م
 .١اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻫﻢ در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .م

)( nr ) = ( nr --11) + ( n -r 1

وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آراﯾﮥ ﻣﻌﺮوف » ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ« ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
 .٣ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘ

اﺻﻄﻼح ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ )از ﻣﺮﺗﺒﮥ  (nﺑﺮای ﻧﺸﺎندادن آراﯾﺸﯽ از اﻋﺪاد  n2 ،... ،۳ ،۲ ،۱در ﯾﮏ آراﯾﮥ ﻣﺮﺑﻊ
1. Rabbi Abraham ben Ezra

 .٢ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس در ﮐﻠﻤﮥ ﭘﻨﺠﺎه و دوم ﮐﺘﺎب ﺛﻤﺮه ﺑﻪ اﻣﮑﺎن  ۱۲۰ﻧﻮع ﻗﺮان اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ در ﺷﺮح ﻓﺎرﺳﯽ آن ،ﺑﺮﻫﺎن درﺳﺘﯽ اﯾﻦ
ﻋﺪد را آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﻏﺎز رﺳﺎﻟﮥ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮاﻧﺎت ﻣﺤﯿﯽاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ اﻧﺎری )ﺗﺄﻟﯿﻒ ۹۳۰ق( ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ
اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ﺑﺮای ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ دو اﻓﺰودۀ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ(.

3. Levi ben Gerson
4. Pierre Hérigone

رﯾﺸﻪﻫﺎ ی ﺗﺮﮐﯿﺒ ﯿﺎت

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت دو ﻣﻨﺒﻊ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺳﻬﻢ ﻣﻠﻞ ﺷﺮﻗﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮ اﺳﺖ.
داﻧﺸﻮران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﺮدآورﻧﺪۀ ِﺻ ﺮف داﻧﺶ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪﯾﻊ ﭘﺮﺷﻤﺎری در
ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ در ﻋﺮﺻﮥ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت ﺑﻮد .در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ آﺛﺎر آﻧﻬﺎ در
ً
زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ و ﻗﻀﯿﮥ دوﺟﻤﻠﻪای ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺳﺎدۀ ﺗﺮﮐﯿﺐ ،ﻇﺎﻫﺮا
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺻﻞﻫﺎی ﺳﺎدۀ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت را از ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﺜﺎل
ﺟﺎﻟﺒﯽ در اﺛﺮی از ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻓﺮاﻫﯿﺪی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ رﺷﺪی راﺷﺪ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ .ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ
اﺣﻤﺪ ﺟﺎﯾﮕﺸﺖﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺮوف در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻫﺠﺎﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ او دﺳﺘﻮرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﯾﮕﺸﺖﻫﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی )ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی( ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﺑﺪون
١
ﺗﮑﺮار در زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .داﻧﺸﻮر ﯾﻬﻮدی ّرﺑﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺰرا
ً
)۱۱۶۷-۱۰۸۹م۵۶۲-۴۸۲ /ق( در ﺑﺎرۀ ﻣﻘﺎرﻧﻪﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺳﯿﺎرات ﺑﺤﺚ ﮐﺮده و ﻇﺎﻫﺮا ﻗﺎﻋﺪۀ ﮐﻠﯽ
را ﺑﺪون ذﮐﺮ ﺻﺮﯾﺢ آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ٢.ﺷﻮاﻫﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺸﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ در ادﺑﯿﺎت
ﮐﻬﻦ ﯾﻬﻮدی وﺟﻮد داردِ .ﻟﻮی ﺑﻦ ﮔﺮﺷﻦ۱۳۴۴-۱۲۸۸) ٣م( اﯾﻦ دﺳﺘﻮر را ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ اﻣﺮوزی و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻠﯽ در ﮐﺘﺎب اﺻﻮل رﯾﺎﺿﯿﺎت
ﻫﺮﯾﮕﻮن۱۶۴۳-۱۵۸۰)٤م( آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻃﻮل اﯾﻦ دوره داﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ اﻋﺪاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮﻣﻮل ،در زﻣﯿﻨﮥ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺴﻂ دوﺟﻤﻠﻪای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .روش
دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ

٣٩

ﺷﮑﻞ  n×nاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ،ﻫﺮ ﺳﺘﻮن و ﻫﺮ ﻗﻄﺮ اﺻﻠﯽ آن درﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
2

) n(n2 +1اﺳﺖ.
ﺑﯽﺷﮏ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺜﺎل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ،ﻧﻤﻮدار ﻟﻮﺷﻮ ١از ﭼﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از
ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ زﯾﺮ ﺑﻮد:

۴٠

۲

۹

۴

۷

۵

۳

۶

۱

۸

ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﺳﺮارآﻣﯿﺰی ﺑﻪ دوران اﻓﺴﺎﻧﻪای ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺮای ﻟﻮﺷﻮ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن اول ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﺎخ
اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﻣﯿﻨﮓ ﺗﺎﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻤﯽ
ﺑﻌﺪﺗﺮ ،ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻤﻮدار ﻟﻮﺷﻮ را ﺑﻪ ﯾﯽ -ﭼﯿﻨﮓ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﻮن ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﻮران ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ آﺛﺎر اوﻟﯿﮥ ﭼﯿﻨﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺸﻒ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﻟﻮﺷﻮ در  ۲۰۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد رخ داده اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ
از ﺣﺪ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻟﻮﺷﻮ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ
ً
وﻓﻘﯽ ،ﻧﺰد داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭼﯿﻨﯽ در ﻗﺮن اول ﻣﯿﻼدی و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ دال ﺑﺮ ادﻋﺎی ﮐﺸﻒ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺪن دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶﺗﺮ از
ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻟﻮﺷﻮ در دورهای ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﻢ ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻠﻪای
ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ از آﻏﺎز ﺑﺎ اﺷﯿﺎء
ﺟﺎدوﯾﯽ و اﺳﺮارآﻣﯿﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺧﻮد ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺗﻼﺷﯽ
ً
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻟﻮﺷﻮ ﻧﮑﺮدﻧﺪ؛ ﭼﻮن اﺣﺘﻤﺎﻻ وﺟﻮد آن را ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪۀ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﻧﻪ ﯾﮏ
ً
ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺮف ﺑﺮای ﮐﻨﺠﮑﺎوی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﺴﯿﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻏﺮب اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽرو ﯾﻢ.
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ و در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺣﯿﺎن )ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی( ﻣﺮﺑﻊ ﻟﻮﺷﻮ را ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻼﻗﮥ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و در اﯾﻦ راه
1. Lo shu

1. Friedrich Heinrich Dieterici
)2. Die Propadeutik der Araber (1865
3. Cammann (1960), p. 119.

ً
 .٤دﺳﺘﻨﻮﯾﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﺎن در ﻣﻘﺎﻟﻪاش ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۰۵۷در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮔﺎرت
) (Garrettدر ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ در ۱۲۱۲م ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﮥ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ Add.
 7713در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻮزۀ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۲۱۱م ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(Swetz, p. 182, no. 43ﻧﺴﺨﮥ ﻣﻮزۀ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﭘﻨﺞ ﺑﺎب و ﯾﮏ ﺧﺎﺗﻤﻪ اﺳﺖ .ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺎبﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ :ﺑﺎب اول :در ذﮐﺮ وﻓﻖ ﻣﺠﺮد و
ﺷﺮاﯾﻂ وﺿﻊ آن؛ ﺑﺎب دوم :در ذﮐﺮ وﻓﻖ ﺗﺎم و آﻧﭽﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؛ ﺑﺎب ﺳﻮم  :در ذﮐﺮ ﺷﻄﺮی از ﻧ ﻮادر و ﻏﺮاﯾﺐ اوﺿﺎع اﻋﺪاد؛
ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم :در وﺿﻊ اﺳﺎﻣﯽ و اﻟﻘﺎب و آﻧﭻ در ﻋﺪاد آن ﺑﻮد؛ ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ :در وﺿﻊ اﻋﺪاد وﻓﻖ در اﺷﮑﺎل ﻣﺜﻠﺚ و ﻣﺪور .در
ﺑﺮگ آﺧﺮ ﺗﺎرﯾﺦ روز ﺷﻨﺒﻪ رﺟﺐ  ۶۰۸ﻗﻤﺮی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ) .(Rieu, vol. II, p. 487م
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رﯾﺸﻪﻫﺎ ی ﺗﺮﮐﯿﺒ ﯿﺎت

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪۀ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺮﺑﻊ ﻟﻮﺷﻮی ﺳﺎده
در ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم اﺛﺮ داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم اﺧﻮاناﻟﺼﻔﺎ -
رﺳﺎﺋﻞ اﺧﻮان اﻟﺼﻔﺎ )ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی(  -ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .داﻧﺸﻮران اﻣﺮوزﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﻓﺮدرﯾﺶ ﻫﺎﯾﻨﺮﯾﺶ دﯾﺘﺮﯾﺴﯽ۱۹۰۳-۱۸۲۱)١م( از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﮔﺎه ﺷﺪﻧ ﺪ ٢.در آن اﺛﺮ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎﯾﯽ از
ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی  ۵ ،۴ ،۳و  ۶ﻋﺮﺿﻪ و اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی از ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی  ۸ ،۷و  ۹ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ رﺳﺎﺋﻞ اﺧﻮاناﻟﺼﻔﺎ در ﺳﺎل ۱۹۲۸م در ﻗﺎﻫﺮه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺮﺑﻊﻫﺎﯾﯽ از ﻫﻤﮥ
ً
ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی  ۳ﺗﺎ  ۹آﻣﺪه اﺳﺖ .روش ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪۀ ﮐﻠﯽ
در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺛﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ
ُ
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎﯾﯽ ،از ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﮥ دﻟﺨﻮاه ،اﺑﺪاع ﺷﺪ .در اﺛﺮی از اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﻗ َﺮﺷﯽ
ﺑﻮﻧﯽ ،ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۲۲۵م۶۲۲ /ق ﻓﻮت ﮐﺮده ،ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ از
ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی زوج و ﻓﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ روش ﻣﺮزی ﺳﺎده وﺟﻮد دارد .ﻇﺎﻫﺮ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺎﮐﯽ از
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻮﻧﯽ ﮐﺎﺷﻒ روش ﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه ﻧﺒﻮده و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ روشﻫﺎ در اﯾﺮان اﺑﺪاع
ً
٣
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻓﺎرﺳﯽ از اﯾﻦ دوره ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ٤را ﮐﺎﻣﺎن۱۹۹۱-۱۹۱۲ )٥م( ﺑﺎ اﺛﺮی از دوران ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ -ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ از ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ
ﻣﻮﺳﮑﻮﭘﻮﻟﺲ ،٦ﮐﻪ ﺣﺪود ﺳﺎل ۱۳۱۵م ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﻮﺳﮑﻮﭘﻮﻟﺲ
ً
در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی
ﺑﻌﺪی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه در اروﭘﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در آن ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی
وﻓﻘﯽ از ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻓﺮد و ﺑﺮای ﻫﻤﮥ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ  ۴ﺑﺨﺶﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
اﮔﺮﭼﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ،

۴١

وﻟﯽ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﮐﻠﯽ آن روﺷﻦ اﺳﺖ .روشﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی از ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﻔﺮوﺿﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ً
ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮥ رﯾﺎﺿﯽ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد )ﻣﺜﻼ در رﺳﺎﻟﮥ ﺑﻮﻧﯽ( ﺑﻪ
ً
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رازآﻟﻮد ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ )ﻣﺜﻼ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻮﺳﮑﻮﭘﻮﻟﺲ( آﻧﻬﺎ را
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﯿﺎء ﺟﺎﻟﺐ رﯾﺎﺿﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﻮﺳﮑﻮﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺗﺎﻧﺮی۱۹۰۴-۱۸۴۳)١م( ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ،
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در دﺳﺖ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎﻧﺮی ﺣﺪسزد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﮑﻮﭘﻮﻟﺲ
ً
ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻃﻼﻋﺎﺗﺶ را از ﻣﺘﻨﯽ از ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق ﻣﺪارک اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮی دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮض ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ،ﮐﻪ ﺗﻤﺪنﻫﺎی
ﮐﻬﻦ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،اﺻﺮار ﻣﯽورزﻧﺪ .ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ اﺻﻄﻼح
٣
»ﻣﺮﺑﻊ ﺟﺎدوﯾﯽ ﺗﺌﻮن« اﺳﺖ .ﺗﺌﻮن ازﻣﯿﺮی۷۰-۱۳۵)٢ق م( ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﺗﺒﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ژ .دوﭘﻮﯾﯽ
آﺛﺎر او را در ﺳﺎل ۱۸۹۲م ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .ﺟﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،٤آراﯾﻪای از اﻋﺪاد ﺑﺎ ﻧﻈﻢ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:
۴٢

۷

۴

۱

۸

۵

۲

۹

۶

۳

اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ آﺷﮑﺎرا ﻏﯿﺮ وﻓﻘﯽ ،اﻓﺴﺎﻧﻪای ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .در ﮐﺘﺎب ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و ﻣﻌﺘﺒﺮ ]ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻋﻠﻢ[ ﺳﺎرﺗﻦ ادﻋﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺌﻮن » اوﻟﯿﻦ اﺷﺎرات را در ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺳﻨﺖ ﭼﯿﻨﯽ(«
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﯿﺪﻫﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺌﻮن در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪی ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻧﺎدرﺳﺖ را اﯾﻦﻗﺪر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﻧﺪ .اﮔﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن
ﯾﺎ اﺧﻼف آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﺷﺎره ﺑﻪ آن وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﭼﻨﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎل
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﻮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ دوران ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﻟﻮﺷﻮ ﺣﺎﮐﯽ از ﺷﺮوع زودﻫﻨﮕﺎم آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ً
اﺳﺖ و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎﯾﯽ از درﺟﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻃﯽ اﯾﻦ دوره ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺪارک ﻏﯿﺮ
1. Paul Tannery
2. Theon of Smyrna
3. Jean Dupuis
4. Dupuis (1892), p. 167.

رﯾﺸﻪﻫﺎ ی ﺗﺮﮐﯿﺒ ﯿﺎت

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ اﺛﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪۀ ﭼﯿﻨﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۳را ﯾﺎﻧﮓ ﻫﻮی-۱۲۳۸)١
۱۲۹۸م( در ﺳﺎل ۱۲۷۵م ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،ﻣﻮﺿﻮع در آن زﻣﺎن در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ﻧﯿﺪﻫﺎم از اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﻬﻢ ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ دو ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﻠﻤﯽ از ﮐﺎﻣﺎن
روﺷﻨﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ .ﮐﺎﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﯿﻘﯽ روی ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی از ﻫﻤﮥ ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی  ۳ﺗﺎ  ۱۰ﮐﻪ ﯾﺎﻧﮓ ﻫﻮی
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ،اﻧﺠﺎم داد و از اﯾﻦ رو ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻬﻤﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ دو ﻧﮑﺘﮥ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد :اول اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎﻧﮓ ﻫﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺰارش ﮐﺮده و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﺶ ﺣﺎﮐﯽ از ﻓﻘﺪان درک روشﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ آن
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎﺳﺖ ،ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ .دوم آﻧﮑﻪ :ﺗﻌﺪادی از ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ از ﻧﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ
دﯾﺪه ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه او ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ از ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۹ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ آورده اﺳﺖ:
۳۱ ۷۶ ۱۳ ۳۶ ۸۱ ۱۸ ۲۹ ۷۴ ۱۱
۲۲ ۴۰ ۵۸ ۲۷ ۴۵ ۶۳ ۲۰ ۳۸ ۵۶
۲ ۴۷

۹ ۵۴ ۶۵

۴ ۴۹ ۷۲

۶۷

۳۰ ۷۵ ۱۲ ۳۲ ۷۷ ۱۴ ۳۴ ۷۹ ۱۶
۲۱ ۳۹ ۵۷ ۲۳ ۴۱ ۵۹ ۲۵ ۴۳ ۶۱
۷ ۵۲

۵ ۵۰ ۷۰

۳ ۴۸ ۶۸

۴٣

۶۶

۳۵ ۸۰ ۱۷ ۲۸ ۷۳ ۱۰ ۳۳ ۷۸ ۱۵
۲۶ ۴۴ ۶۲ ۱۹ ۳۷ ۵۵ ۲۴ ۴۲ ۶۰
۵۱

۶

۴۶ ۶۹

۱

۸ ۵۳ ۶۴

۷۱

اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺮﺑﻊ ﻟﻮﺷﻮی ﺑﺰرگ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ  3 ´ 3از ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی  3 ´ 3اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﻟﻮﺷﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﻋﺪد ﺳﻄﺮ  iام و ﺳﺘﻮن  jام ﻣﺮﺑﻊ ﻟﻮﺷﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت )L(i, j
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد )ﮐﻪ در آن  iو  ، jﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ دو را اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ،آﻧﮕﺎه اﻋﺪاد ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺰرگ ﻟﻮﺷﻮ ﺑﺎ
راﺑﻄﮥ زﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
)G(3a + b, 3c + d) = L(a, c) + 9{L(b, d) - 1} , (a, b, c, d =0, 1, 2

ﺗﺼﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دورهای ﭘﯿﺶ از ۱۲۷۵م ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﻧﮓ ﻫﻮی رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮد را ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﺑﻮد.
1. Yang Hui

۴۴

وﻓﻘﯽ از ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻘﺪم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز
ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ِ
ﻫﯿﭻ ﻣﺪرک ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ادﻋﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﺪیﻫﺎ اﺑﺪاعﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ
ً
ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻫﻨﺪ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ رد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﺪیﻫﺎ از
ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺒﻞ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﺟﻮد دارد .ﺑﺤﺜﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﮐﺘﺎب ﮔﺎﻧﯿﺘﺎ
ﮐﺎﺋﻮﻣﻮدی ١از ﻧﺎراﯾﺎﻧﺎ ﭘﺎﻧﺪﯾﺘﺎ۱۳۵۶) ٢م( وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺄﺧﺮی اﺳﺖ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ اوﻟﻮﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻮن دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﻮﺳﮑﻮﭘﻮﻟﺲ اوﻟﯿﻦ اﺛﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ زﺑﺎن ﻏﺮﺑﯽ
ً
اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮﺿﻮع در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد
ً
ﻣﯽداﺷﺖ ،زﯾﺮا ﻇﺎﻫﺮا اروﭘﺎﯾﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﯿﺎﯾﯽ رﻣﺰآﻟﻮد ﺑﻪ
ارث ﺑﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﮑﻮﭘﻮﻟﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﯿﺎء رﯾﺎﺿﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮم ﻏﺮﯾﺒﻪ ،ﻫﻨﺮی ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس اﮔﺮﯾﭙﺎ۱۵۳۵-۱۴۸۶)٣م( ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ از
ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی  ۸ ،۷ ،۶ ،۵ ،۴ ،۳و  ۹را ﺑﺎ ﺧﻮاص اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮﻣﯽ »ﺳﯿﺎرهﻫﺎ« -زﺣﻞ ،ﻣﺸﺘﺮی ،ﻣﺮﯾﺦ،
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،زﻫﺮه ،ﻋﻄﺎرد و ﻣﺎه -ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻟﻐﻮ و ﺑﯽارزش اﺳﺖ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﺮﻓﺎن ﺷﺒﻬﻪﻧﺎک ٤در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز اﻓﺮادی ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﮐﻠﯿﺪ »ﻣﻌﻨﺎی« ﺑﻨﺎی اﺳﺘﻮن ﻫﻨﺞ ،٥ﻫﺮم ﺑﺰرگ ،و ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺑﻮﻧﯽ و ﻣﻮﺳﮑﻮﭘﻮﻟﺲ در ﺳﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ اﺗﻔﺎق ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻤﯽ
رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ .روش ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه و ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد ﺑﯽﺷﻤﺎری
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﻓﺮﻧﯿﮑﻞ۱۶۷۵-۱۶۰۵) ٦م( ،ﻫﻤﮥ  ۸۸۰ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﭼﻬﺎر را
ً
)در ﺳﺎل ۱۶۹۳م( ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن )۱۶۹۱م( ﻫﻢ وﻃﻨﺶ ،دو ﻻ ﻟﻮﺑﺮ-۱۶۴۲)٧
۱۷۲۹م( ،روش ﺳﺎدۀ ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ را ،ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﺳﯿﺎم )ﻧﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ( آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.
ﺟﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ اﯾﻦ روش را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ.
1. Ganita- Kaumudi
2. Narayana Pandita
3. Henry Cornelius Agrippa
ً

 .٤ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﺮﻓﺎن ّﻗﺒﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﺑﺎﻟﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻣﺘﻮن ﯾﻬﻮدی ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻣﺘﻮن ﯾﻬﻮدی ﺑﺮای
ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﮐﺎﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺘﻮن ﯾﻬﻮدی ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮرات و
ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎی ّرﺑﯽﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻠﻤﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﻋﺒﺎدت ﯾﻬﻮدی را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .م

5. Stonehenge
6. B. Frenicle
7. Simon de la Loubère
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رﯾﺸﻪﻫﺎ ی ﺗﺮﮐﯿﺒ ﯿﺎت

اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎﺧﮥ ﻣﻬﻤﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت اﻣﺮوزی
)ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺟﺎﯾﮕﺸﺖﻫﺎی دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ( را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﺷﺮطﻫﺎی
ﻋﺪدی و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻫﻨﺪﺳﯽ زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد در ﻃﺮاﺣﯽ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪﯾﻤﯽ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﺷﻮد و آن ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﻻﺗﯿﻨﯽ ١آراﯾﻪای ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:
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ﻫﺮ ﺣﺮف ﯾﮏﺑﺎر در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ و ﯾﮏﺑﺎر در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺗﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑــﻪ
راﺣﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﺟﻔﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ ٢ﻧﻈﯿﺮ
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ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ دو ﻣﺮﺑﻊ ﻻﺗﯿﻦ در ﻫﻢ ادﻏﺎم ﺷﺪه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف روﻣﯽ و
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺎﻧﺰده ﺟﻔﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪۀ  ... ، Ag ، Ab ، Aaﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر
در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ  ،ردﯾﻒ ﮐﺮدن ﮐﺎرت ﻫﺎی
ﺷﺎﻧﺰده ﮔﺎﻧﮥ ﺑﺎزی ورق در ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻄﺮ و ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ آس ،ﯾﮏ
ﺷﺎه ،ﯾﮏ ﺑﯽﺑﯽ و ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ دل ،ﯾﮏ ﺧﺎج ،ﯾﮏ ﺧﺸﺖ ،و ﯾﮏ ﭘﯿﮏ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳــﻂ اوزاﻧــﺎم۱۷۱۸-۱۶۴۰)٣م( در ﮐﺘــﺎب ﺳــﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی رﯾﺎﺿــﯽ و
ﻓﯿﺰﯾﮏ ٤ﻋﻨﻮان و ﯾﮏ راه ﺣﻞ )ﻣﻐﺸﻮش( ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﮥ ﮐﻠﯽ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ در ﺳﺎل ۱۷۸۱م ﺗﻮﺳﻂ اوﯾﻠﺮ۱۷۸۳-۱۷۰۷)٥م( ﺑﻪ روﺷــﻨﯽ
ﺑﯿﺎن ﺷﺪ .او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻔﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی
1. Latin square
2. Orthogonal pairs
3. Jacques Ozanam
4. Récréations mathématiques et physiques
5. Leonhard Euler

۴۵

وﻓﻘﯽ ﻣﻔﯿﺪﻧﺪ ،و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻔﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ از ﮐﺸﻒ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ
ﺑﻮدن ﺟﻔﺖ  ۶ × ۶ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص او ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﻗﺎﻟــﺐ ﯾــﮏ ﺳــﺆال در ﻣــﻮرد
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ردﯾﻒ ﮐﺮدن  ۳۶اﻓﺴﺮ ﺑﺎ  ۶درﺟﮥ ﻣﺨﺘﻠﻒ و از  ۶ﻫﻨﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﻣﺒﻨــﯽ ﺑــﺮ آﻧﮑــﻪ
اﻓﺴﺮان ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻄﺮ و ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ اﻓﺴﺮ از ﻫﺮ
درﺟﻪ و از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺶ ﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ .اوﯾﻠﺮ ﺣﺪس زد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫــﯿﭻ
ﺟﻔﺘﯽ از ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ از ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻫﻤﻨﻬﺸﺖ ﺑﺎ  ۲ﺑﻪ ﺳﻨﺞ ) ۴ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ( 4K + 2وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﺣﺪس او در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص ﻓﻮق ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
 .۴ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ

١

ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی  nﺷﯽء ﮐﻪ ﻫﺮﺑﺎر  rﺗﺎ از آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺑﺨﺶ دوم

)(

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .اﻋﺪاد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ  nrﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺴﻂ دوﺟﻤﻠﻪای ﻧﯿﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:

)(

)(

)(

(a + b) n = a n + n a n -1b + n a n -2b2 + ... + n a n -r b r + ... + b n
1
2
r
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ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﻂ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ اﻣﺮوزی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ دوﺟﻤﻠﻪای و اﻋﺪاد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ

ﮐﺎﻣﻶً روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺿﺮب  nﻋﺎﻣﻞ  a + bﻣﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  a n - r b rﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب  rﺗــﺎ از
ﺟﻤﻌﻮﻧﺪ  bو  n - rﺗﺎ از ﺟﻤﻌﻮﻧﺪ  aﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
راهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب  rﺷﯽء از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ  nﺷﯽء اﺳﺖ.
ً
ﺑﺴﻂ دوﺟﻤﻠﻪای ﺑﻪ ازای  n = 2و  n = 3اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻨﺪان ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﺪاع آن
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻣﻮرد  n = 3در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺮاﻫﻤﺎﮔﻮﭘﺘﺎ ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ آﻣﺪه اﺳــﺖ ٢.ﻫﻨــﺪﯾﺎن ﺑــﻪ روش
اﺳﺘﺨﺮاج رﯾﺸﻪﻫﺎی  nام ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻮﭼﮏ  nﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺴﻂ
ﺗﻔﺎﺿﻞ  (a + b) n - a nاﺑﺪاع ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺴﻂ دوﺟﻤﻠﻪای ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪای از ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ،ﺷﺎﻋﺮ و رﯾﺎﺿﯽدان ﻣﻌﺮوف ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮد » :و ﻫﻨﺪﯾﺎن را در اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺬر و ﮐﻌﺐ ﻃﺮﯾﻘﻪاﯾﺴﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪک اﺳﺘﻘﺮاﺋﯽ ،و آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻋﺪاد ﻧﻪﮔﺎﻧﻪ – ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﮏ و دو و ﺳﻪ ] ...ﺗﺎ ﻧﻪ[ – و ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﺑﻌﻀﯽ در ﺑﻌﻀــﯽ
اﺳﺖ – ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب دو در ﺳﻪ و اﻣﺜﺎل آن .و ﻣﺎ را ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ در ﺑﺮاﻫﯿﻦ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ راهﻫﺎ و ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب ،و ﻣﺎ اﻧﻮاع اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪﻫﺎ اﻓﺰون ﮐﺮدهاﯾﻢ – ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎل ﻣﺎل و ﻣﺎل ﮐﻌﺐ و
ﮐﻌﺐ ﮐﻌﺐ و ﻏﯿﺮه را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻓﺰودهاﯾﻢ ،واﯾﻦ اﺿﺎﻓﺎت ﺗﺎزه اﺳﺖ – واﯾﻦ ﺑﺮاﻫﯿﻦ ]ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ[
 .١دو ﺑﺨﺶ »اﻓﺮازﻫﺎ« و »ﺑﺎزیﻫﺎ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎ« در ﺗﺮﺟﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت اﻣﺮوزی )و ﻧﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی آن( ﻣﯽﭘﺮدازد .م

2. Colebrook (1817), p. 279.
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رﯾﺸﻪﻫﺎ ی ﺗﺮﮐﯿﺒ ﯿﺎت

ﺑﺮاﻫﯿﻨﯽ ﻋﺪدی و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب در ﮐﺘﺎب اﺳﻄﻘﺴﺎت ]اﺻﻮل[ اﺳﺖ«.
ً
ﻋﻤﺮﺧﯿﺎم در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﺛﺮی از ﺧﻮدش اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ٢.ﻃﺒﯿﻌﺘــﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾــﺎت آن
ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﮑﻪ آﯾﺎ آن اﺛﺮ ﺣﺎوی دﺳﺘﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺴﻂ دوﺟﻤﻠﻪای ﺑــﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از »ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ« ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای آراﯾﮥ زﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ:

۱

۵
۱۰
۱۰
۵
۱
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
اﯾﻦ آراﯾﻪ ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﻫﺮ ﻋﺪد ﺟﺪﯾ ﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ آن ﻋﺪد ﻣﺠﻤﻮع دو ﻋــﺪد ﮐﻨــﺎری در ﺳــﻄﺮ ﺑــﺎﻻی
ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ( .اﯾــﻦ دﺳــﺘﻮر ﻣﻌــﺎدل
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل:
 .١ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از :ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ ،ﺣﮑﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺒﺮ ،ﺗﻬﺮان ،۱۳۳۹ ،ص .۱۷۱- ۱۷۰
 .٢ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺘﺎب ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﮥ ﻣﺸﮑﻼت اﻟﺤﺴﺎب از ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﻏﺎز ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۹۹ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻟﯿﺪن ذﮐﺮ ﺷﺪه،
وﻟﯽ در ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ )اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،۱۳۶۵ ،ص  .(۳۳۴-۳۳۳ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ در
ﮐﺘﺎب ﺣﮑﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺒﺮ ) ،۱۳۳۹ص  (۱۳۲ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺴﺨﮥ اﯾﻦ اﺛﺮ در ﻣﻮﻧﯿﺦ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم در وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﺨﺴﺖ داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼم )  ( EI1در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﻧﯿﺦ ﺑﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﺴﺨﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺴﺎب ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم رﻓﺘﻪ وﻟﯽ آن را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ ،ص  ،۶۲ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ  .(۴ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﺎﻗﺮی در آذر ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻮﻧﯿﺦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن و
ﻣﻨﺠﻤﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و آﺛﺎر آﻧﻬﺎ ) (Mathematiciens, Astronomers, and other Scholars of Islamic Civilizationاﺛﺮ
روزﻧﻔﻠﺪ و اﺣﺴﺎن اﻏﻠﻮ ) ،۲۰۰۳ص  ،(۱۶۹اﺣﺘﻤﺎل داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۵۵۴۵/۱۴ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﺑﺎﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﯿﻦ اﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺴﺨﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺴﺎب ﺧﯿﺎم ﻧﺪارد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻣﺮداد ﻣﺎه ،۱۳۹۷
ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧﯽ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﺴﺨﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺴﺎب ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم در ﻣﻮﻧﯿﺦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻨﻮ وان داﻟﻦ )آ ﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﺑﺎﯾﺮن آﻟﻤﺎن( ﮔﺮه اﯾﻦ
ﻣﻌﻤﺎ را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ .از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم ،اﺷﺎرۀ ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ در  EI1ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ای از ﺗﺎر ﯾﺦاﻟﺤﮑﻤﺎی ﻗﻔﻄﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ ) ۴۴۰ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺳﺪۀ  ۱۳ق( در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻮﻧﯿﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺻﻔﺤﻪ )گ  ۹۵پ( ﺑﻪ ﻣﺪﺧﻞ ﺧﯿﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ )ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻟﺤﺴﺎب(.

ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم« ﺧﻮد در  EI1ﺷﻤﺎرۀ ﻧﺴﺨﻪ و ﻧﺎم ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ را ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺒﻨﺎی ارﺟﺎع او ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻮﺗﺮ از
رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن و ﻣﻨﺠﻤﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ )ﻋﺮب( و آﺛﺎر آﻧﻬﺎ )ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ ،۱۹۰۰ ،ص  (۱۱۳ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺧﻄﯽ
ﻟﯿﺪن )ﮐﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۹۹را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ( و ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۴۴۰ﻣﻮﻧﯿﺦ ارﺟﺎع داده اﺳﺖ.
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۴٨

ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺪد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﮏ اﺛﺒﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎﺗﯽ دارد .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ً
ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺴﻂ دوﺟﻤﻠﻪای و اﻋﺪاد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﻮران ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن
آﺷﮑﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺪام ﯾﮏ از دو روش ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ
و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آن ﺗﺎ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ
از ﺳﯿﻨﮓ اﺳﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻮر ﻫﻨﺪی ،ﭘﯿﻨﮕــﺎﻻ ١در ﺣــﺪود  ۲۰۰ﻗﺒــﻞ از
ﻣﯿﻼد ،ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ٢.ﭘﯿﻨﮕﺎﻻ در ﭼﺎﻧﺪا ﺳﻮﺗﺮا ٣ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ در ﺑﺎرۀ وزن اﺷﻌﺎر )ﻋﻠﻢ ﻋﺮوض( ﯾﺎ
ً
راهﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐﮐﺮدن ﻫﺠﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ رﯾﺘﻢﻫﺎی دﻟﺨﻮاه را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ٤.ﻣﺜﻼ از
ﺳﻪ ﻫﺠﺎ ،ﻫﺸﺖ رﯾﺘﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ :ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻫﺠﺎﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ،ﺳﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺠﺎی ﺑﻠﻨﺪ
و دو ﻫﺠﺎی ﮐﻮﺗﺎه ،ﺳﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ دو ﻫﺠﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﯾﮏ ﻫﺠﺎی ﮐﻮﺗﺎه ،و ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻫﺠﺎی ﺑﻠﻨﺪ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
زﯾﺎد ﭘﯿﻨﮕﺎﻻ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮده و دﯾﮕﺮان آن را ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮدن ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳــﺎده
ﻫﻨﺪی آن دوران ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻧــﺪرزﻫﺎی رﻣــﺰی و ﮐﻮﺗــﺎه
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭼﺎﻧﺪا ﺳﻮﺗﺮا ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر
ِ
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭘﯿﻨﮕﺎﻻ از ﻣﺜﻠــﺚ ﺣﺴــﺎﺑﯽ اﻃــﻼع داﺷــﺘﻪ
ً
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻔﺴﺮ ﺑﻌﺪی او ،ﻫﺎﻻﯾﻮدﻫﺎ) ٥ﺳﺪۀ ۱۰م( ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺤﻮۀ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ و
اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ او را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﺎﻻﯾﻮدﻫﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﯿﺪﻫﺎم ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑــﻪ
ﻗﺮن دﻫﻢ ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ ،ﭘﺲ آن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻠﺚ
ﺣﺴﺎﺑﯽ اﺷﺎره دارد ،ﻣﻘﺪم ﺗﺮ اﺳﺖ .ﻧﺎم ﻫﻨﺪی اﯾﻦ روش ) Meru Prastāraﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ( ﺑــﻮده و در
آﺛﺎر ﻧﺎراﯾﺎﻧﺎ ﭘﺎﻧﺪﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ٦.ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ و ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﭘﯿﺮاﻣــﻮن
ً
ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ و زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻫﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮا ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﻗﯿﻖ ﺗﺮی دارد.
ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ در رﺳﺎﻟﮥ ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺤﺴــﺎب ﺑﺎﻟﺘﺨــﺖ واﻟﺘــﺮاب ﻧﺼــﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳــﯽ )ﺗــﺄﻟﯿﻒ
۶۶۳ق( آﻣﺪه و روش ﺳﺎﺧﺖ آن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ٧.ﻃﻮﺳﯽ از ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای
1. Pingala
2. Singh (1936b), p. 623.
3. Chandah- Sutra
;)4. Sastri (1874
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رﯾﺸﻪﻫﺎ ی ﺗﺮﮐﯿﺒ ﯿﺎت

اﺳﺘﺨﺮاج رﯾﺸﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و آن را ﭼﻨﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﮐﻪ ﻧﻮآوری اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾﮏ روش ﻗﺪﯾﻤﯽ.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﺮﺟﯽ ،رﯾﺎﺿﯽدان ﻣﺴــﻠﻤﺎن دﯾﮕــﺮی ﮐــﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺧﯿﺎم ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪ ،ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺛﺮی ﮐﻪ ﮐﺮﺟﯽ در آن اﯾﻦ روش را ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﺮده ،اﮐﻨﻮن ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه ،اﻣﺎ در رﺳﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮی از ﻫﻤﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﺑﻪ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺷﺎره ﺷﺪه ١و در اﺛﺮی
از ﺳﻤﺆال ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ،رﯾﺎﺿﯽدان ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ .٢ﺑﺤﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﮐﺮﺟــﯽ در
٣
ﻧﻮﺷﺘﻪای از رﺷﺪی راﺷﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ً
ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ در ﭼﻨﺪ اﺛﺮ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﺪهﻫﺎی ﺑﻌــﺪ ﻧﯿــﺰ وﺟــﻮد دارد ،ﻣﺨﺼﻮﺻــﺎ در
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻏﯿﺎث اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪود ۸۳۰ق ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺗﻤــﺎم اﯾــﻦ ﻣــﻮارد،
اﻋﺪاد درون آراﯾﮥ ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ در ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺴﻂ دوﺟﻤﻠﻪای ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از روش ﯾﺎﻓﺘﻦ رﯾﺸﻪ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻋﺪاد درون ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ ،اﻋﺪاد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ
اﺷﺎرۀ ﺻﺮﯾﺤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.
ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و آن ﺳﻬﻢ ﭼﯿﻨﯽﻫــﺎ در اﯾــﻦ
زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﻧﯿﺪﻫﺎم ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﭼﻮ ﺷﯿﻪ ﭼﯿــﻪ ٤در ﺗــﺎرﯾﺦ ۱۳۰۳م آﻣــﺪه،
ً
آورده اﺳﺖ ٥.در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ از ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داﻧﺶ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷــﻮد ،و ﻗﻄﻌــﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی آن در آﺛﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ٦ .ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﻧــﺶ ﺧــﻮد را از
ﻫﻨﺪﯾﺎن ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺣﺘــﯽ ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ
ﮐﺎﺷﻔﺎن آن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت ،رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﻗﺮون وﺳﻄﯽ در اروﭘــﺎ ﻣﺴــﯿﺮ ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎن را
دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ در آﺛﺎر اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺳﺪۀ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و زﻣﺎن ﻇﻬﻮر
٨
آن وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﮥ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺴﺎب از آﭘﯿﺎﻧﻮس۱۵۲۷) ٧م( و در ﮐﺘــﺎب ﺣﺴــﺎب
اﺷﺘﯿﻔﻞ۱۵۴۴) ٩م( آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾــﻦ ﮐﺘﺎب ﻫــﺎ ،ﺑــﻪ وﯾــﮋه آﺧــﺮی را در ﺳﺮاﺳــﺮ اروﭘــﺎی ﻏﺮﺑــﯽ
ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ در ﺑﯿﻦ رﯾﺎﺿــﯿﺪاﻧﺎن
اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻋﺪاد ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ در اﺳﺘﺨﺮاج رﯾﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ،اﻣﺎ
ً
ً
ً
١٠
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ اﮔﺮ ﻧﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎ  ،ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ اﺻﻮل رﯾﺎﺿﯿﺎت

۴٩

۵٠

ﻫﺮﯾﮕﻮن ١ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری در ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺑﺴﻂ دوﺟﻤﻠﻪ ای ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﺑﺮای
اﻋﺪاد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻬﻮر ﭘﺎﺳﮑﺎل در ﻣﻮرد ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ در ﺳﺎل ۱۶۵۴م ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .او ﺑﻪ اﺛﺮ ﻫﺮﯾﮕﻮن اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﻫﯿﭻ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ دﯾﮕﺮ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮدش ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻫﻤــﯿﻦ ﮐﺘــﺎب ،ﻣﺜﻠــﺚ
ﺣﺴﺎﺑﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﺜﻠﺚ ﭘﺎﺳﮑﺎل« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از او در ﻣﻮرد آن
ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب ﭘﺎﺳﮑﺎل ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻣﻔﯿﺪ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ،ﺑــﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از آﻧﻬﺎ از اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﮥ ﮐﺘﺎب ،وﺿــﻮح و
ً
روﺷﻨﯽ آن اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﮑﺎل ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺪاد درون ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮاﯾﺐ
ﺑﺴﻂ دوﺟﻤﻠﻪ ای و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺪاد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،ﻣﻬﻤﻨﺪ .او از آﻧﻬﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻤﺎر ،ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﻌﺮوف »اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ« ، ٢ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﺶ ﺑــﺎ ﻓﺮﻣــﺎ ﺑــﻪ دﺳــﺖ آورده ﺑــﻮد ،ﺑﺴــﯿﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ً
ﺑﺤﺚ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﮑﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر رﺳﺎﻟﮥ در ﻓﻦ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ٣ﻻﯾﺒﻨﯿﺘﺰ۱۷۱۶-۱۶۴۶)٤م( ﺟﻮان اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻮد.
از اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت ٥ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪای از داﻧﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

)1. Pierre Hérigone (1580- 1643

 .٢ﻣﺴﺌﻠﮥ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ ) (problem of pointsﮐﻪ ﺑﻪ آن »ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻬﺎم« ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد
دو ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮای ﺑﺮد ﺟﺎﯾﺰۀ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .در ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﺑﺎزی )ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﯾﻠﯽ(
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎزات آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺑﺮای ﺑﺮد ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺮﺳﺪ ،از اداﻣﮥ ﺑﺎزی ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﺰۀ ﺑﺎزی را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ؟ در اﺑﺘﺪا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان اﻣﺘﯿﺎزات دو ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺳﮑﺎل و ﻓﺮﻣﺎ ﺣﻞ ﺷﺪ.

)3. Dissertatio de Arte Combinatoria ("Dissertation on the Art of Combinations", 1666, Leipzig
4 Gottfried Wilhelm (von) Leibniz
5. combinatorial art
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ﺻﻔﺤﮥ اول ﮐﺘﺎب ﺣﺴﺎب آﭘﯿﺎﻧﻮس

ﺻﻔﺤﮥ اول ﮐﺘﺎب ﺣﺴﺎب اﺷﺘﯿﻔﻞ

ﺻﻔﺤﻪای از ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺎﻫﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺮ ﺳﻤﺆال
ﻣﻐﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﺮﺟﯽ را در آن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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اﻓﺰودۀ ﺷﻤﺎرۀ  :۱ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺷﺮح ﺛﻤﺮۀ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس در اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و
ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺟﻠﯿﻞ اﺧﻮان زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ،۱۳۷۸ ،ص .۴۸-۴۷

۵۵

اﻓﺰودۀ ﺷﻤﺎرۀ  :۲در آﻏﺎز رﺳﺎﻟﮥ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮاﻧﺎت ﻣﺤﯿﯽاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ اﻧﺎری آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﻗﺮان ﻋﺒﺎرت از ﺑﻮدن دو ﮐﻮﮐﺐ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺤﺖ ﺟﺮم ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺑﺮﺟﯽ
واﺣﺪ .و ﻣﺒﺪأ اﺗﺼﺎل آﻧﮕﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از دﯾﮕﺮی ﻧﺼﻒ ﺟﺮﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .و
ﻗﺮان ﺷﺶ ﻧﻮع ﺑﺎﺷﺪ :ﺛﻨﺎﺋﯽ و ﺛﻼﺛﯽ و رﺑﺎﻋﯽ و ﺧﻤﺎﺳﯽ و ﺳﺪاﺳﯽ و ﺳﺒﺎﻋﯽ،
ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻗﺮان ﻣﯽﺷﻮد .ﺛﻨﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﮥ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻗﺮان ﻣﺬﮐﻮر
 ۲۱و ﺛﻼﺛﯽ  ۳۵و رﺑﺎﻋﯽ  ۳۵و ﺧﻤﺎﺳﯽ  ۲۱و ﺳﺪاﺳﯽ  ۷و ﺳﺒﺎﻋﯽ  .۱و ﻣﻌﻈﻢ
اﺣﮑﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ«...
از اﯾﻦ اﺛﺮ  ۲۴ﻧﺴﺨﻪ در دﻧﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﻠﺪ  ،۳ص  .(۵۷۹-۵۷۸ﭼﻨﺎن ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد

اﻋﺪاد ﻗﺮانﻫﺎ ﺑﺎ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺴﻂ  (a + b)7ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد.

۵۶

آﻏﺎز رﺳﺎﻟﮥ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮاﻧﺎت ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ اﻧﺎری در ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۵۶۶/۳ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ وزﯾﺮی ﯾﺰد )گ ۱۱۹پ(

ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرۀ رﺳﺎﻟﮥ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮاﻧــﺎت ﺑﻨﮕﺮﯾــﺪ ﺑــﻪ ﻣﻘﺎﻟــﮥ رﺳــﻮل ﺟﻌﻔﺮﯾــﺎن ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان
» ﺧﺒــــﺮ آﻣــــﺪن ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ﻫــــﺎ ﺑــــﻪ ﻫﺮﻣــــﺰ از ﺳــــﻮی ﻣــــﻨﺠﻢ ﺷــــﺎه اﺳــــﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻــــﻔﻮی«
) https://www.khabaronline.ir/detail/780999/weblog/jafarianﻣــــــــــﻮرخ ۱۱
ﺧﺮداد .(۱۳۹۷

ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺤﻔ

١

آﻏﺎزﮔﺎه و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﮕﺎرش
اﻟﻔﺒﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻟﻔﺒﺎی زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،و اﯾﻦ اﻟﻔﺒﺎء ﺷﺎﺧﻪای از اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ
ﻓﯿﻨﯿﻘﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدهاﻧﺪ .ﻓﯿﻨﯿﻘﯽﻫﺎ ﺑﺎزرﮔﺎن ﭘﯿﺸﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرﯾﮑــﻪای از ﺳــﺮزﻣﯿﻦ ﺧــﺎوری
درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ را ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﮐﺸــﻮرﻫﺎی
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن آن ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ داد و ﺳﺘﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در
اﯾﻦ آﻣﺪ و رﻓﺖﻫﺎ و داد و ﺳﺘﺪﻫﺎ ،اﻟﻔﺒﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻓﯿﻨﯿﻘﯽﻫﺎ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻋﺒﺮی و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ از آن رﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺗﺎ زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻘﺘﺪر ﻋﺒﺎﺳﯽ )٣٢٠–٢٩٥ق( ،ﺧﻂ ﻣﺘﺪاول آن زﻣﺎن ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻂ
ﮐﻮﻓﯽ ،ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻦ ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .اﺑﻦ ﻣﻘﻠﻪ ،وزﯾﺮ ﻣﻘﺘﺪر،
ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ را ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﯿﺎراﺳﺖ و ﺷﺶ ﻧﮕﺎرش ﺗﺎزۀ ﺧﻂ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی " ﻣﺤﻘﻖ ،رﯾﺤﺎن ،ﺛﻠﺚ ،ﻧﺴــﺦ،
ﺗﻮﻗﯿﻊ ،رﻗﺎع" را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﮐﺮد .ﻫﻨﺮوراﻧﯽ از ﺧﻂﻧﻮﯾﺴﺎن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ ،در ﻓﺎﺻــﻠﻪﻫﺎی زﻣــﺎﻧﯽ
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺷــﯿﻮهﻫﺎی ﻧﮕــﺎرش ﺧــﻂ را آراﯾﺶﻫــﺎﯾﯽ ﻧــﻮ ﺑﺨﺸــﯿﺪﻧﺪ و
ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﺗﺎزهﺗﺮی روی ﮐﺎر آوردﻧﺪ.

ً
َ
ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻨﮕﺎن )ﺧﻮاف( .ﺑﺨﺸﯽ از آﯾﺎت ﺳﻮرۀ ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﻓﺘﺢَ ...» :و َﯾ ْﻬ ِﺪ َﯾﻚ ِﺻ َﺮاﻃﺎ
ُ ْ َ ً َ َْ ُ َ َ ﱠ ُ َ ْ ً َ ً ُ َ ﱠ ََْ َ ﱠ َ َ ُ ُ
ﻮب .«...
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در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳــﯽ ﺑــﺮای
اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش وزارت ﻣﻌﺎرف ) = ﻧﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ( ،ﺟﺰوهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻠﯿﺪ ﻧﮕﺎرش
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه و در ﻣﺤﺮم  =) ١٣٣٧ﻣﻬﺮ  (١٢٩٧ﭼﺎپ ﺷــﺪه ﮐــﻪ در آن ،اﻓــﺰون ﺑــﺮ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺧﻂﻧﻮ ﯾﺴﯽ اﺑﻦ ﻣﻘﻠﻪ ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎرش ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﻮآوران ﻫﺮ ﺷﯿﻮه ،ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻧﻤﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺗﻌﻠﯿﻖ )ﺧﻮاﺟﻪ ﺗﺎج ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ( ،ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ )ﻣﯿﺮزاﻋﻠﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی( ،ﺷﮑﺴﺘﻪ )ﻣﺮﺗﻀﯽﻗﻠﯽ ﺧﺎن ﺷﺎﻣﻠﻮ(،
ﺷﮑﺴﺘﮥ ﺗﻌﻠﯿﻖ )ﻣﯿﺮزا ﮐﺎﻇﻢ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ( ،ﻃﻐﺮا )اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻃﻐﺮاﯾﯽ( ،ﺗﺤﺮ ﯾﺮ )ﻣﯿﺮزا رﺿﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰی(.

ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ .ﺷﻌﺮ ﺳﺎﯾﻪ ،ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ اﮐﺒﺮ ﺳﺎﻋﺘﭽﯽ
۵٨

ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ ﺟﺰوۀ ﮐﻠﯿﺪ ﻧﮕﺎرش از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﮕﺎرش ﺧﻂ ،ﺳﻄﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻫﻢ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ و از ﻧﺎمآوران اﺳﺘﺎدان آن ﺷﯿﻮه ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ .او ﺟﺰوه را »دﺳﺘﻮر اﻟﻤﺸﻖ« و ﺑﺮای
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻂ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و از رﺳﻢاﻟﺨﻂ )ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎ و دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺧﻂﻧﻮ ﯾﺴﯽ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎ( ﯾﺎد ﻧﮑﺮده و
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺗﺤﺮﯾﺮ را ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻦ آنﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود.
از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﮕﺎرش ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺴﺦ ،ﺛﻠــﺚ ،ﻧﺴــﺘﻌﻠﯿﻖ و ﺗﺤﺮﯾــﺮ ،ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﮐــﺎرﺑﺮد را در ﮐــﺎر
»ﮐﺘﺎﺑﺖ« داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪﺑﻨﺪی آنﻫﺎ را ﮐﺘﺎﺑﺖ و اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪۀ اﯾﻦ ﮐﺎر
را »ﮐﺎﺗﺐ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﺮآن ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﻋﺎ ،و ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ
ﺧﻂ ﺛﻠﺚ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻧﺴــﺘﻌﻠﯿﻖ و در ﭼﻨــﺪ
ﻣﻮرد ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﺮآن را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻂ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ؛ و از ﺟﻤﻠﻪ ،ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻣﺠﻠﮥ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺧﮕﺮ
اﯾﻦ ﮐﺎر دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﺪ.
در ﮐﺘﺎﺑﺖ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﮥ ﺧﻂﻫﺎ ﺧﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .روی ﮐﺎر آﻣﺪن
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﭼﺎپ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ روزاﻓﺰون ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ و ﺑﺮآورده ﮐـﺮدن
اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺧﺘﺮاع و ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن اﺑﺰارﻫــﺎ و ﺳــﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿـﺪه ﮐـﻪ ﻋﻤــﻞ ﺗﺤﺮﯾـﺮ را ﺳــﺮﻋﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ :ﺣﺮوفﭼﯿﻨﯽ ﺑــﺎ ﺣﺮفﻫــﺎی ﺳــﺮﺑﯽ از ﭘﯿﺶﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه ،ﺑــﺎ ﻣﺎﺷــﯿﻦﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾـﺮ ،ﺑــﺎ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺮف ﻫﺎ را ﺳــﻄﺮ ﺑــﻪ ﺳــﻄﺮ ﻣﯽﺳــﺎزﻧﺪ ،ﺑــﺎ ﺑــﻪ ﮐـﺎر ﺑــﺮدن ﻧﺮم اﻓﺰارﻫــﺎی واژهﭘــﺮداز و
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪﺑﻨﺪی را ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎر ﮐﺘﺎﺑﺖ
در ﮐﺘﺎﺑﺖ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ :آﻧﭽﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ ﺑﺎ آن ﺧﻂ ﯾﺎ ﻧﮕﺎرهای را رﺳﻢ
ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻨﮕﺎرﻧﺪ ،آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﮕﺎره را ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آنﻫﺎ ،از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪاش،
ﻗﻠﻢ )=ﺧﺎﻣﻪ =ﮐﻠﮏ( ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪن ﺳﺮﻗﻠﻢﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﻠﻢﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ،ﮐﺎﺗﺒﺎن ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﺑﺎ ﻗﻠﻢﻫﺎی ﻧﯿﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ؛ ﻗﻄﻌﻪای ﺑﻪ اﻧﺪازه و ﺑﻪ ﮐﻠﻔﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را از
ﻧﯽ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﮏ ﺳﺮ آن را ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮی ﻗﻠﻢﺗﺮاش ﻧﺎوداﻧﯽ ﻣﯽﺗﺮاﺷﯿﺪﻧﺪ و ﻓﺎق )=ﺷﮑﺎﻓﯽ ﻧﺎزک( را در
ّ
آن ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﻂ ،ﻗﻠﻢ رﺳﻢ و ﺳﻄﺎره را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﻗﻠﻢ رﺳﻢ ﻣﯿﻠﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در
اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪای ﻓﻨﺮی ﮐﻮﺗﺎه وﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﻮاری ﭼﻨﺪﻻ ﺗﺎ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ دو ﻟﺒﮥ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺎی داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮدن آن ،ﮔﺸﺎدی ﯾﺎ ﺗﻨﮕﯽ دو ﻟﺒﻪ و از اﯾﻦ راه ﭘﻬﻨﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ رﺳﻢ ﺷﻮد ﻣﯿﺰان
ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻣﺮوزه ﯾﮏ ﭘﯿﭻ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻧﻮار ﺗﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و ﻗﻠﻢ را ﻫﻢ »راﭘﯿﺪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺳﻄﺎره  ١اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﻂﮐﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ در ﮐﺠــﺎ و از ﮐــﯽ
ﺣﺮف »ط« ﺑﻪ ﺣﺮف »ت« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺗﺸﺪﯾﺪ را ﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﻂﮐﺶ را ﺳﺘﺎره ٢ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺗﻠﻔﻆ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿ ﻦ ،ﯾﺎدآوری ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺘﺎره ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻂﮐﺶ
ﯾﮏ اﻣﻼی ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ،ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ از ﻣﺆﻟﻔﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ر ﯾﺎﺿﯽ آن را ﺑﻪ ﺟﺎی اﺻﻄﻼح ﺧــﻂﮐـﺶ
اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ )= ﺧﻂﮐﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﺪرج( ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﺑﺮ آن ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن و ﭘﺮﮐـﺎرﺑﺮدﺗﺮ ﯾﻦ
آنﻫﺎ ﭼﺮم و ﻃﻮﻣﺎرﻫﺎی ﭼﺮﻣﯽ و ﭘﺲ از آن ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺎﻏﺬ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﻫــﺰار ﺳــﺎل ﻗﺒــﻞ در
ﭼﯿﻦ اﺧﺘ ﺮاع و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻏــﺬ ﺳــﺎﺧﺖ
1. sattareh
2. setareh

ﺧﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﺎرﺳﯽ در ﮔﺬر زﻣﺎن

ﺧﻂﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ در ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎریﻫﺎ ،و در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪﻫﺎ و ﻗﺒﺎﻟــﻪﻫﺎ ،و در ﻧﻮﺷــﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎنﻫــﺎ و
ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺷﯿﻮۀ ﻧﮕﺎرش ﺧﻂ ﻃﻐﺮا ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮداری ﺧﻮشﺟﻠﻮه و درﺑﺮدارﻧﺪۀ واژهﻫﺎی درﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪۀ ﯾﮏ
ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺧﻂﻫﺎی راﺳﺖ و ﺧﻤﯿ ﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮد آﻏﺎزﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ ﻧﮕﺎرش،
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎری ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮای روی ﻣﻬﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ
زﻣﺎن دﯾﮕﺮان ﻫﻢ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻂﻧﮕﺎری را اﻣﺮوزه ﺧﻂ ﻓﺎﻧﺘﺰی )=ﻫﻨﺮی ﺗﻔﻨﻨﯽ(
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺧﻂﻧﻮﯾﺴﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﻧﮕﺎرش آنﻫﺎ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه دارﻧﺪ .ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪ ﻣﻌﺎﺻــﺮ ﻣﺤﻤــﺪ
اﺣﺼﺎﺋﯽ ﺳﻮرهﻫﺎی )ﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ( ﻗﺮآن را ﭼﻨﺎن ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭼﺸﻢﻧﻮاز ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾ ﺶ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﻮد.

۵٩

ﭼﯿﻦ را »ﺧﺎن ﺑﺎﻟﯿﻎ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﮥ ﻣﺮﻏﻮب ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب از ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ ﺧــﻂدار ﻧﺒــﻮده اﺳــﺖ.
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﮥ روی ﺻﻔﺤﮥ ﮐﺎﻏﺬ در ﺳﻄﺮﻫﺎی از ﻫﺮ ﺳﻮ ﻣﻨﻈﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ،ﮐﺎﺗﺒﺎن اﺑﺰاری ﺑﻪ ﻧــﺎم
َ
» َﻣﺴﻄﺮ« را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺴﻄﺮ ﺻﻔﺤﻪای از ﻣﻘﻮای ﻓﺸﺮده و ﻣﺤ ﮑﻢ ﺑــﻮده ﮐـﻪ در ﻓﺎﺻــﻠﻪﻫﺎﯾﯽ
ً
ﻣﺮﺗﺐ آن را ﺳﻮراخ ﻣﯽﮐﺮده و رﺷﺘﮥ ﻧﺨﯽ ﺿﺨﯿﻢ و ﺗﺎﺑﯿﺪه را در وﺿﻊ ﮐــﺎﻣﻼ ﮐﺸـﯿﺪه از ﺳــﻮراخﻫﺎی
روﺑﺮوی ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪه و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺻﻔﺤﮥ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿ ﺪ را روی ﻣﺴﻄﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﯾﮏ ﻏﻠﺘﮏ را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر روی آن ﻣﯽﻏﻠﺘﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾ ﻦ ﺷﯿﻮه ،ﺻﻔﺤﮥ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﻣــﻨﻈﻢ ﺷــﯿﺎردار
ﻣﯽ ﺷﺪه و ﮐﺎر ﻧﻮﺷﺘﻦ روی آن ﺷﯿﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎﺗﺒﺎن ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻗﻄــﻊ اﻧﺘﺨــﺎﺑﯽ ﮐﺘــﺎب
)ﺟﯿﺒﯽ ،وزﯾﺮی ،ﺧﺸﺘﯽ ،رﺣﻠﯽ (... ،ﻣﺴﻄﺮﻫﺎی آﻣﺎده در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺮﮐﺐ و ﺟﻮﻫﺮ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﯾﻦ اﺑﺰار ﻧﻤﺎﯾﺎنﺳﺎز ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را دارﻧــﺪ.
ﮐﺎﺗﺒﺎن ﻣﺘﻦﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺐ و ﮔﺎه ﻋﻨﻮانﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻄﻠﺐﻫﺎ را ﺑﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺮﮐ ﺐ از
دوده و ﺟﻮﻫﺮ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ از ﮔﯿﺎﻫﺎن )از ﺟﻤﻠﻪ روﻧﺎس( ﯾﺎ از ﺣﺸﺮهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰداﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪه
اﺳﺖ .ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش دوﻟﺖ ﻣﺮدان ﻫﻨﺮدوﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎرﻫﺎی
رﻧﮕﺎرﻧﮓ و زراﻧﺪود ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآﻣﺪهاﻧﺪ.
۶٠

ارزﻧﺪﮔ ﮐﺎر ﮐﺘﺎﺑﺖ
در ﻫﺮ زﻣﺎن از ﺗﺎرﯾ ﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺸﺮی ،ﭘﺪﯾﺪۀ ﺗﺄﻟ ﯿﻒ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺎﻟﻘﻮه ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﯾﻦ دﺳــﺖﻣﺎﯾﮥ آدﻣـﯽ در
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﻤﺪنﻫﺎ ﺑﻮده و ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺎل ،ﮐﺎر ﮐﺘﺎﺑﺖ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ راهﮐﺎر از ﻗﻮه ﺑــﻪ ﻓﻌــﻞ
درآوردن آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺛﺮ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺪون ﮔﺬر از راهﮐﺎر ﮐﺘﺎﺑﺖ ،ﺑﺬری ﻧﮑﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪه و در
ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ارزش آن ﭘﯽ ﺑﺒﺮد و زﻣﯿﻨﮥ رﺷﺪ و
ﺑﺎروری آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
ﮐﺎر ﮐﺘﺎﺑﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ارزﺷﻤﻨﺪی آن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻪ روﻧﻖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن
ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺳﺮوﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .در ﻫــﺮ ﺑــﺎر ﻧﺴــﺨﻪﺑﺮداری از ﯾــﮏ
ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ آن اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر وﻗﺖﮔﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻓﺰودن ﺑﺮ ﻗﺮآن
و ﺟﺰوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﺣﻮزهﻫــﺎی ﻋﻠﻤــﯽ ﮐــﻪ ﻫﻤــﻮاره
ﻃﺮف ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﺑﻮدهاﻧﺪ ،در دورهﻫــﺎﯾﯽ ﮐﻮﺗــﺎه ﻣــﺪت ﻫــﻢ ﮐــﻪ داﻧــﺶ دوﺳــﺘﺎن و ادبﭘﺮوراﻧــﯽ در رأس
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮده و ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻠﻢ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب و ﮐﺎر ﮐﺘﺎﺑﺖ از روﻧﻖ ﺧــﻮب ﺑﺮﺧــﻮردار
ﺑﻮده و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و در ﺟﻮار ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﯾﺮ و ﺑﺮای داﻧﺶﭘﯿﺸﮕﺎن
و ﻃﻠﺒﻪ و اﻫﻞ ﻓﻀﻞ اﻣﮑﺎن آﺷﻨﺎﯾﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺘــﺎب
ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداری از آن ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﯿﻦ ﻃﻠﺒﻪ رواج داﺷﺖ.
ﺳﯿ ﺪ ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻪ ﺟﺰاﯾﺮی ،از ﻓﻘﯿﻬﺎن اواﺧﺮ دورۀ ﺻﻔﻮ ﯾﻪ ،در ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﺗﺄﻟﯿﻒﻫﺎﯾﺶ اﻧﻮار

دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﮐ ﺎﺗﺒﺎن
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور و ﻧﺰدﯾﮏ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓـﺮاﻫﻢ آﻣﺪهاﻧــﺪ.
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﮐﺎﺗﺒﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻓﻀــﺎی ﮐــﺎر و
زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎی رﻓﺘﺎری و اﺧــﺘﻼف ﺳــﻠﯿﻘﻪﻫﺎی ﻧﻮﺷــﺘﺎری ،ﺑــﺎ ﻧﺎﻫﻤﺴــﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾــﺪ آﻣﺪهاﻧــﺪ؛
ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را اﯾﺠــﺎب ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ .در ﻧﻤﻮﻧــﻪﻫﺎﯾﯽ از آنﻫــﺎ در
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی زﯾﺮ و زﺑﺮ ﺣﺮفﻫﺎ اﻣﺴﺎک ﺷﺪه و آراﯾﺶ
و ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎی ﺧﻂ ﻧﻮﯾﺴﯽ دﺳــﺘﻮر
زﺑﺎن را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرش ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﻮﻧــﻪﻫﺎی دﯾﮕــﺮ در
ﮔﺬﺷﺘﮥ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد داﯾﺮةاﻟﻤﻌــﺎرف
اﺳــﻼﻣﯽ ،ﺑــﻪ ﺷــﯿﻮهای ﻋﮑﺲﺑــﺮداری و ﭼــﺎپ اﻓﺴــﺖ و
ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻧﺎﯾﺎب ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ
روﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺻــﻞ از آنﻫــﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ آورده و ﺑــﺎ ﭼــﺎپ
ﻣﺮﻏﻮب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺟﺎﻣﻊ را ﻫــﻢ ﺑــﻪ ﻫﺮﮐــﺪام
اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
آنﻫﺎ در ﺑﺮدارد.

 .١ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻧﺸﺮ داﻧﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد» :زﻧﺪﮔﯽ ﻃﻠﺒﮕﯽ در ﻗﺮن ﯾﺎزدﻫﻢ :ﺳﯿﺪ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠــﻪ ﺟﺰاﯾــﺮی«،
ﮐﺎﻣ ﺮان ﻓﺎﻧﯽ ،ﺳﺎل  ،۵ﺷﻤﺎرۀ اول) ،آذر و دی  ،(۱۳۶۳ص  .۱۳- ۳ـ م ع

ﺧﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﺎرﺳﯽ در ﮔﺬر زﻣﺎن

ﻧﻌﻤﺎﻧﯿﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ درﺑﺎرۀ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻌﯿ ﺸﺖ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﺷﺪﯾ ﺪ ﺧﻮد در دوران ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ در ﺣﻮزۀ
ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﺮاز را ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآورده ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪای ﺷﯿﻮا از آن ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻣﺮان ﻓﺎﻧﯽ در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎه
ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺰاﯾﺮی ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ :ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮﻣﺶ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﭼﻨــﺪروزه و ﻓﻘــﻂ در
ﺷﺐﻫﺎ در دﺳﺘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺮ ﯾﺪ روﻏﻦ ﭼﺮاغ را ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺷﺐﻫﺎ در ﭘﺮﺗــﻮ ﻧــﻮر
ﻣﺎه و در ﮔﻮﺷﻪ ای از ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﯽ ﭘﺮوا از رﻧﺞ و ﺗﻌﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑــﺮ او ﻣﯽﮔﺬﺷــﺖ روﻧﻮ ﯾﺴـﯽ آن
ﮐ ﺘﺎب را اﻧﺠﺎم داد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﺘﺮد ﺑﺪارد.
ﮐﻪ آب ﭼﺸﻤﮥ ﺣﯿﻮان درون ﺗﺎر ﯾﮑﯿﺴﺖ
ز ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﻨﺪﯾﺶ و دل ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﺪار

١

۶١

ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ از رﺳﺎﻟﮥ ﻟﺐ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻨﺸﯽ ،ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازﯾﺎن

۶٢

روﺿﺔ اﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷــﻬﻤﺮدان رازی )٤٦٦ق( و
ﻟﺐ اﻟﺤﺴــﺎب ﺗــﺄﻟﯿﻒ ﻋﻠــﯽ ﺑــﻦ ﯾﻮﺳــﻒ )ﺳــﺪۀ ﺷﺸــﻢ
ﻫﺠــﺮی( از ﺟﻤﻠـﮥ اﯾــﻦ ﮐﺘﺎبﻫــﺎی ﺑﺎزﺳــﺎزی ﺷــﺪهاﻧﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ از ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﮐﺘــﺎب ،ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ
١
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ از ﺷــﺮح ﺑﯿﺴــﺖ ﺑــﺎب در اﺳــﻄﺮﻻب
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی )٨٨٩ق( ،ﺑــﻪ ﭘﯿﻮﺳــﺖ اﯾــﻦ
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﻤﻮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از دﺳﺖﻧﻮﺷــﺘﻪﻫﺎی
ﮐﺎﺗﺒﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﮐﺎﺗﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻧــﻪﺗﻨﻬــﺎ در راﺳــﺘﺎی ﺗــﺮوﯾﺞ و ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ
ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺑﻠﮑــﻪ در ﺟﻬــﺖ ﺷﺎﯾﺴــﺘﮕﯽ ،ﻇﺮاﻓــﺖ و
اﻋﺘﻼی ﺧﻂ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ]ﻧﯿﺰ[ ﺳﻬﻢ ﻣﺆﺛﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ارزش ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﭘﺎس ﺑﺪارﯾﻢ.
ﯾﮑﯽ را ﻗﻠﻤﺰن ﮐﻨﺪ روزﮔﺎر
روز ﮐﺎر
ﯾﮑﯽ ﺗﯿﻎ داﻧﺪ زدن ِ

ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ از ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ روﺿﺔ اﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ،ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺟﻠﯿﻞ اﺧﻮان زﻧﺠﺎﻧﯽ
 .١ﺻﻮرت ﭼﺎپ ﺷﺪۀ اﯾﻦ اﺛﺮ را ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ و در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .م ع

ﮐﺘﺎب در روﺑﺮوﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺮفﻫﺎی ﺳﺮﺑﯽ اﻟﻔﺒﺎ
ﻋﺼﺮ ﻧﻮزاﯾﯽ در اروﭘﺎ ،روی آوری روزاﻓﺰون ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ داﻧﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﭘﯽ داﺷﺖ .در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ]ﻟﺰوم[ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ اﺣﺴﺎس ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزهﻫﺎ و ﻧﻮآوریﻫﺎ را در ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه
ﺑﻪ آ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎران آنﻫﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب ،در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ روﺑﻪراه ﻣﯽﺷﻮد؛ در ﮔﺎم
ﻧﺨﺴﺖ ،ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ اش ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﻮد و در ﮔﺎم دﯾﮕﺮ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻫﺮ

ﺧﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﺎرﺳﯽ در ﮔﺬر زﻣﺎن

ﮐﺘﺎب در دورۀ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕ
اﯾﻦ دوره ﺳﺮآﻏﺎز روﻧﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﮐﺎر ﮐﺘﺎﺑﺖ و دﺳﺘﺎوردش روﻧﻖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﺎزار ﮐﺘﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از آن ،ﮐﺎﺗﺐ ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد از ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد آن را روﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨــﺪ و
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏﺑﺎر روﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺘﻦ آن ﮐﺘﺎب ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد از آن ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﺪ؛
ً
ﭘﯿﺸﺘﺮ ،ﻧﺎﺷﺮ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺑ ﯿﺴﺖ ﻧﺴﺨﻪ از ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎر ﮐﺘﺎﺑﺖ آن را
ﺑﭙﺮدازد و اﮐﻨﻮن ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻓﻦ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ،دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏﺑﺎر ﮐﺘﺎﺑــﺖ را ﻣﯽﭘﺮداﺧــﺖ و ﻫــﺮ
ﺗﻌﺪاد دﻟﺨﻮاه از آن ﮐﺘﺎب را در دﺳﺘﺮس ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻬﺮ ﮐﺮدن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺳﻨﺪﻫﺎ ،ﻗﻠﻢ ﮐﺎری ﺑﺮای ﻧﻘﺶدار ﮐﺮدن ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ
و  ...ﭘﺮدازهای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﯿﻦ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ،ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ از ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ ﻣﺮﮐــﺐ از ﮔﻮﻧـﮥ وﯾــﮋه ﻧﻮﺷــﺘﻪ و وارون
روی ﺳﻄﺢ ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺷﺪۀ ﺻﻔﺤﻪ ای از ﺳﻨﮓ از ﮔﻮﻧﮥ وﯾﮋه ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻓﺸــﺎر ﻣﯽدادﻧــﺪ ﺗــﺎ ﻣــﺘﻦ ﻧﻮﺷــﺘﻪ
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ روی ﺳﻨﮓ ﺟﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ .آﻧﮕﺎه روی ﺳﻨﮓ را آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﺰاب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﺎﻫــﺎی
ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺮﮐﺐ ﮔﻮد ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﻮﺷــﺘﻪﻫــﺎ ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ ﻣــﯽﻣﺎﻧﺪﻧــﺪ .ﺳــﭙﺲ ﻫــﺮ ﺑــﺎر روی ﺳــﻨﮓ ﻣﺮﮐـﺐ
ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ و ﺻﻔﺤﮥ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ روی آن ﻣﯽﮔﺬاردﻧــﺪ و ﻓﺸــﺎر ﻣﯽدادﻧــﺪ .ﻧﻮﺷــﺘﮥ روی ﺳــﻨﮓ روی
ﺻﻔﺤﮥ ﮐﺎﻏﺬ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪ .در آﻏﺎز ،ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮐﺎﻏﺬ ،دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐـﻪ وﻗــﺖﮔﯿﺮ
ﺑﻮد .دﯾﺮی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎﯾﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ:
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﺳﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﻠﯿﺸﻪ« ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻧﮕﺎرهﻫﺎ روی
اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪ روش وﯾﮋۀ ﻋﮑﺲﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ و اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻠﮥ ﮐﺎﻣــﻞﺗﺮ
ُ
ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ،ﺷﯿﻮۀ ﭼﺎپ ا ِﻓﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود؛ ﺑﻪ روش ﻋﮑﺎﺳﯽ ،از ﻣﺘﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﮕﺎر ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و آن را روی ورﻗﮥ ﻓﻠﺰی ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﺎم »زﯾﻨﮏ« ،ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﻨﮓ و ﮐﻠﯿﺸﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻋﻤﻞ ﭼﺎپ ﻫﻢ ،ﯾﮏ رﻧﮓ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ رﻧﮓ ،ﺑﺎ واﺳﻄﮥ ﻧﻮردﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪای
ﮐﻪ زﯾﻨﮏﻫﺎ روی آنﻫﺎ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻫﻢ ورﻗﻪای ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪای اﺳﺖ.

۶٣

۶۴

ﯾﮏ از آن ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداری ﺷﻮد .ﯾﻮﻫﺎن ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺮوﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺎپ
ﺳﻨﮕﯽ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻫﺮ دو ﮔﺎم را ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮآورده ﺳﺎزد .ﺑﺮای ﺑﯽﻧﯿﺎزی از ﮐﺘﺎب ﻻزم داﻧﺴﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺣﺮفﻫﺎی اﻟﻔﺒﺎ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﮥ ﺛﺎﺑﺖ و از ﻣﺎده ای ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ آن ﻫﺎ را از ﺗﺮاش ﭼﻮب ﺳﺨﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﯿﻔﺘﺎد .ﺳﭙ ﺲ آنﻫﺎ را از راه ﻗﺎﻟﺐﮔﯿﺮی ﺳﺮب ﻣﺬاب و از ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر آﻣﺪﻧﺪ .ﺟﻔﺖ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ و در ﺳﻄﺮﻫﺎی زﯾﺮ ﻫﻢ ،ﻧﻤﻮدی ﻣﻌﮑﻮس از
ﺳﻨﮓ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺮای ﭼﺎپ را داﺷﺖ و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺑﺎﻻی ﺑﺴﺘﮥ ﺣﺮفﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ردهﺑﻨﺪیﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ
ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺷﻮد و ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺎﻏﺬ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﮔﺎه ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮥ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ و ﯾﺎراﻧﺶ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ را در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐــﺎر ﺑــﻪ ﻫﻤـﺮاه داﺷــﺖ.
ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺴﺖ ﮐﺎر را ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﻨــﺪ .در  ١٤٥٦ﻣــﯿﻼدی )=  ٨٦١ﻫﺠــﺮی( ﭼﺎﭘﺨﺎﻧــﻪای
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑــﺎ ﻃــﺮح ﭘﯿﺸــﺘﺮ ﺳــﻨﺠﯿﺪۀ ﺧــﻮد را راه اﻧــﺪاﺧﺖ و ﺑــﺎ ﮐــﺎر روی آن ﻧﺴــﺨﻪای ]از[ اﻧﺠﯿــﻞ را
ﺣﺮوفﭼﯿﻨﯽ و ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ .در آﻟﻤﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون از اﻧﺘﻈﺎر از ﻧﻮع ﭼﺎپ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺎرۀ اروﭘﺎ ﻫﻢ ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪداران ﺑﻪ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺮفﻫﺎی ﺳﺮﺑﯽ روی آوردﻧﺪ .اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﮐﺎﺗﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻫــﻢ ﺑــﻪ ﺟــﺎﯾﯽ
ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﮐﺎر ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭼﯿﻦ و در ﺳــﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ در  ١٢٩٤ﻣﯿﻼدی )= ٦٧٣ق( در ﺗﺒﺮﯾﺰ و در  ١٣٠٠ﻣــﯿﻼدی )= ٦٧٩ق( در ﻣﺼــﺮ،
ﭼﺎپ ﺑﺎﺳﻤﻪای ﺑﺎ ﺣﺮفﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺟﺪا از ﻫﻢ )ﺗﺮاﺷﯿﺪه از ﭼﻮب( ﺑــﻪ ﮐــﺎر ﻣــﯽرﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ ،ﯾﻮﻫــﺎن
ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ،ﻣﺨﺘﺮع ﭼﺎپ ﺑﺎ ﺣﺮفﻫﺎی ﺳﺮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ارزﺷــﻤﻨﺪی ﮔﺮان ﻗــﺪر
اﺧﺘﺮاع او را در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺸﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺖ.
ﭼﺎپ ﺑﺎ ﺣﺮفﻫﺎی ﺳﺮﺑﯽ اﮔﺮﭼﻪ در ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺎرۀ اروﭘﺎ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺘــﺎد اﻣــﺎ در
ﺟﻬﺖ ﺷﺮق ،از ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ )اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل( ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور وﯾﻞ دوراﻧــﺖ ﻧﮕﺎرﻧــﺪۀ دوره ﮐﺘﺎبﻫــﺎی ﺗــﺎرﯾﺦ
ﺗﻤﺪن ،ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ )ﺑﻪوﯾﮋه اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ( ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ را ﯾﮏ ﻫﻨﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ و ﮐﺘﺎﺑﺖ را رﻫﺎ ﻧﻤﯽﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ ﺑﺎ ﺣﺮفﻫﺎی ﺳﺮﺑﯽ در اروﭘﺎ ،ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺻﻔﻮﯾﺎن و ﺑﺎ رواج آﻣــﺪ و
رﻓﺖ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،در اﯾﻦ دوره ﺗﻨﻬــﺎ در ﯾــﮏ ﻣــﻮرد ﺑــﻪ وﺟــﻮد
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ ﺑﺎ ﺣﺮفﻫﺎی ﺳﺮﺑﯽ آن ﻫﻢ در ﮐﻠﯿﺴﺎی ارﻣﻨﯿﺎن در ﺟﻠﻔﺎی اﺻﻔﻬﺎن اﺷــﺎره ﺷــﺪه اﺳــﺖ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﻫﻤﯿﻦ دوره ﺗﻌﺪاد اﻧﺒﻮه ﺗﺄﻟﯿﻒﻫﺎی ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻧﮕﺎﺷﺘﻪﻫﺎی ﺷﯿﺦ ﺑﻬــﺎﯾﯽ و
داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن آﻧﺎن ،روﻧﻖﺑﺨﺶ و ارزش اﻓﺰای ﮐﺎر ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ.

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎطﻫﺎ و رﻓﺖوآﻣﺪﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ از
اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﻻزم دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ زﺑﺎن آن اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﭘﯿﮕﯿﺮ درک و ﻓﻬﻢ داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﺧﻮد را ﺳﺮﻓﺮاز ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن دﯾﺪ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺻﻔﻮی ﺳﺮ آﻏﺎز اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ روﻧــﺪ ﻋﻠــﻢ در اﯾــﺮان ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ .ﻫﺠﻮم اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽﻫﺎی ﻧﺎدرﺷﺎه ،آﻧﭽﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از آن ﮔﺬﺷﺖ ،و ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺟﻨﮓﻫﺎی اﯾﺮان و روس ،دﯾﺪﻫﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ .اروﭘﺎﯾﯽ ﻫــﺎ ﻣﺮدﻣــﺎﻧﯽ ﺑﺮﺗــﺮ ﻧﻤــﻮده ﺷــﺪﻧﺪ.
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻓﻦ و داﻧﺶ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .درﺑﺎریزادﮔــﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ اروﭘﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ .در ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﺸﺎن ﻫﻤﮥ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را در

ﺧﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﺎرﺳﯽ در ﮔﺬر زﻣﺎن

ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ داﻧﺶﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ
ﺳﺮآﻏﺎز آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ داﻧﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ راﯾﺞ در اروﭘﺎ را در زﻣــﺎن ﭘﺎدﺷــﺎﻫﺎن ﺻــﻔﻮی
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .در آن دوران ،ﮐﺴﺎﻧﯽ از اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ )اﻓﺮﻧﺞﻫﺎ = ﻓﺮﻧﮕﯽﻫﺎ( ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دوﻟﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﯾﺎ
در ﻟﻮای ﻣﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﻫﺎ و ﻫﺪف ﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑــﻪ اﯾــﺮان ﻣﯽآﻣﺪهاﻧــﺪ و ﻓﺎرﺳــﯽ را
ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ از داﻧﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﮔــﺎﻫﯽ داﺷــﺘﻪاﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫــﺎن
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮان ﺑﻮدهاﻧﺪ ،داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬاردهاﻧــﺪ و ﺑــﺮ
داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎی اﯾﺸﺎن آﮔﺎه ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﺶ در زﻣﯿﻨﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت :
 در ﺳﺎل  ۹۹۰ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ،ﮐﺸﯿﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘﺪر ﺳﯿﻤﻮن« ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﺮانآﻣﺪه ،ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺷــﺎه ﺧﺪاﺑﻨــﺪه ﺑــﻪ ﭘﺴــﺮش ﺣﻤــﺰه ﻣﯿــﺮزا رﯾﺎﺿــﯽ و ﻧﺠــﻮم
ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﺑﺮادران ﺷﺮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪه و ﺳﺎلﻫﺎ از ﻣﺸﺎوران ﻧﺰدﯾﮏ ﺷــﺎهﻋﺒﺎس ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ از اﻫﻞ ﻓﻦ را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺮاﻫــﺎن آنﻫــﺎ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ
داﻧﺸﮕﺎه آ ﮐﺴﻔﻮرد و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗــﻮپ ﺑــﻮده و ﻣـﺄ ﻣﻮر ﺑــﻪ آﻣــﻮزش ﺳــﺎﺧﺖ ﺗــﻮپ و
راهاﻧﺪازی ﻫﻨﮓ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﮥ ﺳﭙﺎه اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد.
 ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﮥ رﯾﺎض اﻟﻌﻠﻤﺎء ،در زﻣﺎن ﺷﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺻﻔﻮی ﻣﺮدی ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑــﻪ اﺻــﻔﻬﺎن آﻣــﺪه ﮐــﻪﻣﻬﻨﺪس ذوﻓﻨﻮن ﺑﻮده و در ﻓﻦ رﯾﺎﺿﯽ ﻋ ﺪﯾﻞ و ﺳــﻬﯿﻢ ﻧﺪاﺷــﺘﻪ و اﺑﺰارﻫــﺎی ﻓﻨــﯽ از ﺟﻤﻠــﻪ ﯾــﮏ
ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪۀ اﺑﺰارﻫﺎی او ﻧﺰدش ﻣﯽرﻓﺘﻪاﻧﺪ.
 ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی ،رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺳﺮﺷﻨﺎس دورۀ ﺻــﻔﻮﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨـﮥ رﯾﺎﺿــﯿﺎت ﺗﺄﻟﯿﻒﻫــﺎﯾﯽداﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎﺳﺖ .ﻧﻮهاش ،ﮐﻪ او ﻫﻢ رﯾﺎﺿﯽدان ﺑــﻮده و ﻣﺤﻤــﺪ
ﺑﺎﻗﺮ ﻧﺎم داﺷﺘﻪ و ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺷﺎه ﺣﺴﯿﻦ ﺻﻔﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺷﺮح ﺑﺮ ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب
در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ از ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎی اﻓﺮﻧﺞﻫﺎ )= ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﻫﺎ( در ﻓﻦ ﺣﺴﺎب ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد.

۶۵

ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ از آﻧــﺎن ﻫــﻢ ﻓﺮﻧﮕــﯽ ﻣـﺂﺑﯽ را ﭘﯿﺸــﻪ ﺳــﺎﺧﺘﻨﺪ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را در ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺷﺪن داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻤﺎلزاده در اﺛﺮ ﻣﺸﻬﻮرش ﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮد ،ﻧﻤﻮﻧـﮥ ﯾﮑــﯽ از
اﯾﻨﺎن را ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻃﻨﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

۶۶

ﮐﺘﺎﺑﺖ در ﮐﻨﺎر ﭼﺎپ ﺳﻨﮕ
ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺪوهزای ﺟﻨﮓ ﻫﺎی اﯾﺮان و روس ﺑﺮای ﻫﯿ ﺄت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﯾﮏ ﻫﺸﺪار ﺑﻮد و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ از
دوﻟﺘﻤﺮدان را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را ﭘﯽرﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ ،آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﺎ ﻓﻦ و داﻧﺶ روز ،و ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺪﯾــﺪ
ﺟﻨﮕﯽ ،ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و وارد ﮐﺮدن و ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪﻫﺎی را ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺎن
اﻫﻤﯿﺖ داﻧﺴﺘﻨﺪ .در زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﺒﺎسﻣﯿــﺮزا وﻟﯿﻌﻬــﺪ ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧــﻪای ﺑــﺎ
ﺣﺮفﻫﺎی ﺳﺮﺑﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ]ﺷﺪ[ و در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺘﺎد .ﻣﮕﺮ ﭼﺎپ ﯾــﮏ ﺟــﺰوه ﺑــﻪ ﻧــﺎم ﻓﺘﺢﻧﺎﻣــﻪ،
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﻫﻢ در راه ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اروﭘﺎ ،در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﺣﺮفﻫﺎی ﺳﺮﺑﯽ را ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﯾﻦ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺘﺪ در
ﮔﻮﺷﻪای از ﯾﮏ اﻧﺒﺎر ،ﺑﺪون ﺑﻬﺮهدﻫﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﮐــﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﺑــﺎ ﺳــﻮاد و وارد ﺑــﻪ ﺣﺮوفﭼﯿﻨــﯽ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺒﻮد .ﮐﺎﺗﺒﺎن ﻫﻢ ﮐﺎر ﺣﺮوفﭼﯿﻨﯽ را دون ﺷﺄن ﺧﻮ ﯾﺶ ﻣﯽﯾ ﺎﻓﺘﻨﺪ و زﯾﺮ ﺑﺎر آن ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا از ﻣﺴﮑﻮ وارد و در ﺗﻬﺮان راهاﻧﺪازی ﺷﺪ.
ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺳﺎزﮔﺎری ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﺸﺎن داد و ﭘﺲ از آن ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﻢ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ روی آوردﻧﺪ .در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺪه ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی
از اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ رواج داﺷﺖ و ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﮥ ﻓﺮآوردهﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﻮد .در اﯾﻦ
دوره ،ﻧﺎﺷﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻗﺮآن ﻫﻢ اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﺗﺐ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﮥ دﯾﮕﺮ از
ﮐﺎر ،دﻗﺖ ﻻزم را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدهاﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرﮔﺎن )=ﺗﯿـﺮاژ(
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﺻﺤﺎﻓﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

ﺟﺎن ﻟﻨﺎرت ﺑﺮﮔﺮن

٢

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺻﻤﺪ ﻓﺮخﻧﻬﺎد

٣

ﺷﻤﺎری از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺸﺖﻫﺎی ٤ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﯿﺎء ﺳﺮوﮐﺎر داﺷــﺘﻨﺪ.
در ﻫﻨﺪ ﺑﺎﺳــﺘﺎن ،ﺗﻌــﺪاد ﺑﺤﺮﻫــﺎی ﻋﺮوﺿــﯽ ﻣﻤﮑــﻦ ﻣﺘﺸــﮑﻞ از ﺳــﯿﻼبﻫــﺎی ﺑﻠﻨــﺪ و ﮐﻮﺗــﺎه ﺷــﻌﺮ
ً
ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ ،و ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ  kﭼﯿﺰ از ﻣﯿﺎن  nﭼﯿﺰ )ﻣﺜﻼ ﺷــﺶ ﻧــﻮع ﻋﻄــﺮ( را ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .دو ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد در ﯾﻮﻧﺎن ﻫﯿﭙﺎرﺧﻮس ﺗﻌــﺪاد "راﺑﻄـﻪﻫﺎی" ﻣﻤﮑــﻦ در ﯾــﮏ دﺳــﺘﮕﺎه
ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ  ٥۱۰۳’۰۴۹رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺪهﻫﺎی ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺟــﺎﺑﺮ ﺑــﻦ ﺣﯿــﺎن،
ﺷﯿﻤﯿﺪان ﺳﺪۀ دوم ﻫﺠﺮی ،از اﻫﺎﻟﯽ ﮐ ﻮﻓﻪ در ﻋﺮاق اﻣﺮوزی ،ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﮐﯿﺐﻫــﺎی ﻣﻤﮑــﻦ درﺟـﻪﻫﺎی
ﻫﻔﺖ ﺗﺎﯾﯽ ﻣﺰاجﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﮥ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻬﻦ )ﮔﺮﻣﺎ ،ﺳﺮﻣﺎ ،ﺗﺮی و ﺧﺸﮑﯽ( را ﺷــﻤﺎرش ﮐــﺮده
ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻈﺮی راهﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳــﻪ ﭘــﺮده ٦ﺑــﺮای اﯾﺠــﺎد ﯾــﮏ ﻣﻠــﻮدی را
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه در ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی  ۳۶راه ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﻗﻀﯿﮥ ﻣﻨﻼﺋﻮس ،ﭼﻨﺎن ﮐــﻪ
ﻗﻀﯿﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﮐﺸﻒ ﮐﺮد )ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻣﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮥ
ً
 ۳۶راه ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ؛ ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر اﺛﺒﺎت ﮐﺮد ﮐﻪ راه دﯾﮕــﺮی ﺑــﺮای اﯾــﻦ ﮐــﺎر وﺟــﻮد
 .١اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪای اﺳﺖ از دوﻣﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ 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 .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺴﻤﺖ اول )ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ( در ﺷﻤﺎرۀ  ۱۲ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪ.
 John Lennart Berggren .٢اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎﯾﻤﻮن ﻓﺮﯾﺰر ﮐﺎﻧﺎدا ) berggren@sfu.ca ،( Simon Fraser

3. samad1331@kpnmail.nl

 permutation .٤ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻪ »ﺗﺮﺗﯿﺐ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .م
 .٥اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻠﻮﺗﺎرک ﺑﻪ ﻫﯿﭙﺎرﺧﻮس ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ رﺑﻊ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻋﺪد ﻣﺒﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ .در ﺳﺎل  ۱۹۹۴دﯾﻮﯾﺪﻫﺎو ) (David Houghاﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن "ﻋﺪد دﻫﻢ ﺷﺮودر" اﺳﺖ .اﻋﺪاد
ً
ﺷﺮودر ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ای .ﺷﺮودر ﻣﻨﻄﻖدان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺒﯿﻦ ﺗﻌﺪاد راهﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﭘﺮاﻧﺘﺰﮔﺬاری ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺮﺑﻨﺪ .ﻣﺜﻼ
ً
ﭘﺮاﻧﺘﺰﮔﺬاری ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ  a, b, cدﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ (((a)(b))(c)) ،((a)(b)(c)) :و ))).((a)((b)(c
ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﯾﺎزده ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮاﻧﺘﺰﮔﺬاری ﮐﺮد.

6. tone

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(13ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۷

ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

١

۶٧

ﻧﺪارد( .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ،اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﺎﻣﺎنﻣﻨﺪ ﻫﻤﮥ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی ﮐﺮوی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ را ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ،ﻫﻨﻮز ﻗﺎﻋﺪهای ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿــﺎﺗﯽ وﺟــﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی در ﻣـﺮاﮐﺶ )ﻣﻐــﺮب( و اﻧــﺪﻟﺲ ﻣﺆﻟﻔــﺎﻧﯽ ﺑــﺎ ﻋﺮﺿــﮥ
ﻧﻈﺮﯾﻪای رﯾﺎﺿﯽ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻠﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺸﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺷﻤﺎرش ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺮﮐﺐ از  kﺣﺮف ﻣﺘﻔﺎوت در ﯾ

۶٨

اﻟﻔﺒﺎی  nﺣﺮﻓ

اﻋﺪاد ﻣﺜﻠﺜﯽ  ١در ﮐﺘﺎب رﻓﻊ اﻟﺤﺠﺎب اﺑﻦ ﺑﻨﺎ ،در راه ﺣﻞ او ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳــﺒﮥ ﺗﻌــﺪاد ﮐﻠﻤــﺎت  kﺣﺮﻓــﯽ
)ﺑﺪون ﺗﮑﺮار( ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮏ اﻟﻔﺒﺎی  nﺣﺮﻓﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻦ ﺑﻨﺎ
از "ﮐﻠﻤﻪ" در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺣﺮوف ﻣﺘﻔــﺎوت اﺳــﺖ و ﻗﺼــﺪ او ﻧﯿــﺰ ﻣﺤﺎﺳــﺒﮥ ﺗﻌــﺪاد
راهﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺷﺎﻣﻞ  kﺣﺮف از ﻣﯿﺎن اﻟﻔﺒــﺎﯾﯽ ﺑــﺎ  nﺣــﺮف اﺳــﺖ )ﺗﻮﺟــﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺘﻔﺎوت دارای  kﻋﻀﻮ ،ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺘﻔﺎوت اﻋﻀﺎﯾﺸﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ از آن
رو ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ(.
او ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻋﺮﺿﮥ ﻗﺎﻋﺪۀ ﮐﻠﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻣﺮوزی ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت  kﺣﺮﻓﯽ در ﯾﮏ اﻟﻔﺒﺎی  nﺣﺮﻓﯽ ،ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻄﻠﻮﺑﻨﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت  k -1ﺣﺮﻓــﯽ( را در ﻋــﺪدی ﻣﻘــﺪم ﺑــﺮ
ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ) ، (nﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪاش از آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮﺳﺖ
)ﯾﻌﻨﯽ  ،٢( n - k + 1ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و از اﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب آن ﺑﺨﺶ را ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺗﻌــﺪاد
ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد )ﯾﻌﻨﯽ -kاﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ را( ،ﺑﺮﻣﯽدارﯾﻢ.
اﺑﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻗﺎﻋﺪۀ ﻓﻮق ﺑﺎ  k = 2ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت دوﺣﺮﻓﯽ ﮐــﻪ
ﻣﯽﺗﻮان در ﯾﮏ اﻟﻔﺒﺎی  nﺣﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد از  ۱ﺗﺎ  n -1اﺳﺖ .او ﺑﺮای اﯾــﻦ ﮔﻔﺘــﻪ
)n(n -1
ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﮔﻔﺘﻪ ﺷــﺪه ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﺎ
2

دﻟﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽآورد و ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه
اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻗﺎﻋﺪۀ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﺎﻻت ﺑﻌﺪی ﻣﯽﭘﺮدازد.
ً
در ﻣﻮرد ﮐﻠﻤﺎت ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺘﺪﻻل اﺑﻦ ﺑﻨﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ ،ﻣﺜﻼ }،{a, b, c
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺟﻔﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ دو ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﺮف ﺳﻮم ) n -2
 .١در ﻣﻮرد اﻋﺪاد ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ "ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ" از ﻣﺆﻟﻒ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۲ص .۶۶- ۶۴
 .٢ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﺎﺻﻠﮥ  n - 1از  nﺑﺮاﺑﺮ  ۲اﺳﺖ ،ﻓﺎﺻﻠﮥ  n - 2از  nﺑﺮاﺑﺮ  ۳اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﺎس .ﺑﻨﺎﺑ ﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎرش از  nﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ
ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ  kﺷﻤﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ.

اﻣﮑﺎن( ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﺲ در واﻗﻊ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت دو ﺣﺮﻓــﯽ در

[ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﺣﺮﻓﯽ در ﯾــﮏ اﻟﻔﺒــﺎی  nﺣﺮﻓــﯽ
ً
ﻓﺮﻣﻮل آﺷﻨﺎی ) C(n, 4اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻬﺎر ﺣﺮﻓﯽ ،ﻣﺜﻼ } ،{a, b, c, dﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ از ﯾــﮏ
ً
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ ،ﻣﺜﻼ } {a, c, dو اﻓﺰودن ﺣﺮف ﭼﻬﺎرم  -در ﻣﺜﺎل ﺣﺎﺿﺮ  -bﺑﻪ آن ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﭘﺲ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ در ﯾﮏ اﻟﻔﺒﺎی  nﺣﺮﻓﯽ در  n - 3ﺿﺮب و ﺑﺮ  ۴ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣــﯽﺷــﻮد ،ﮐــﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﺎن ) C(n, 4اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﺑﻨﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه روش ﮐﻠﯽ را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آن را ﭼﻨﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨــﺪ
ً
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻣﺜﻼ از دو ﺣﺮﻓﯽ ﺗﺎ  k -1ﺣﺮﻓﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ
ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی  kﺣﺮﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ:
اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ]ﺷﺎﻣﻞ  nﻋﻨﺼﺮ[ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨــﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻌــﺪاد ﺗﺮﮐﯿــﺐﻫــﺎی
ً
ﻣﻤﮑﻦ از ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ آن ]ﻣﺜﻼ  kﻋﻨﺼﺮ[ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب
اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ دﻧﺒﺎﻟﻪای ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﺗﻌﺪاد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ] ،[nﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی اﯾﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ را ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﺎ ﺗﻌــﺪاد
ﻋﻨﺎﺻـــﺮ ﺗﺮﮐﯿـــﺐ ﻣـــﯽﮔﯿـــﺮﯾﻢ ] ) .[ n, (n - 1), (n - 2),..., (n - k + 1ﺣـــﺎل
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺘﻮاﻟﯽ از  ۱ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
آﻧﮕﺎه ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک در اﯾﻦ دو ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب را از ﻫﺮ دو ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .وﻗﺘــﯽ
ﻫﻤﮥ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی رﺷﺘﮥ دوم ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در رﺷﺘﮥ اول را در ﻫﻢ
ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ،ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﺜﺎل ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﺗﺎﯾﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای  ۲۸ﺗﺎﯾﯽ را ﺣــﻞ ﻣــﯽﮐﻨــﺪ ) ۲۸ﺗﻌــﺪاد ﺣــﺮوف
١
اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ( و ﺑﻪ ﺟﻮاب  5 ´ 24 ´ 13 ´ 9 ´ 7ﻣﯽرﺳﺪ ،ﮐﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ.
روش اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ١٠ﺣﺮف

ً
ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﺋﯽ در ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت دارد ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺻﻼ اﻫﻞ
ً
٢
اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪا در ﻣﺮاﮐﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ و در ﺳﺎل ۱۲۲۸م ۶۲۵ /ق درﮔﺬﺷﺖ.

 .١ﮔﺮﭼﻪ ﺟﻮاب ﺣﺎﺻﻞ از ﻗﺎﻋﺪۀ اﺑﻦ ﺑﻨﺎ  28 ´ 27 ´ 26 ´ 5اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ او اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﺷﺎﮔﺮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  ۲۰داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .٢در ﻣﻘﺎﻟﮥ "ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ" )ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۲ص  (۶۷- ۶۵ﮐﺎر او در ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

)n(n -1
ﯾﮏ اﻟﻔﺒﺎی  nﺣﺮﻓﯽ ﯾﻌﻨﯽ
2
)n(n -1)(n -2
ﻣﺮﺳﻮم )] ، C(n, 3ﯾﺎ
6

در  n -2ﺿﺮب و ﺑﺮ  ۳ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣــﯽﺷــﻮد .ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﻫﻤــﺎن ﻓﺮﻣــﻮل

۶٩

اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ در ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻘﻪ اﻟﺤﺴﺎب ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺗﻤﺎم ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
 ۱۰ﺣﺮﻓﯽ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را آورده اﺳﺖ .اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺮﺑﯽ  ۲۸ﺣﺮف دارد و ﻗﻮاﻋــﺪ ﺑﺴــﯿﺎر وﯾــﮋه ای ﺑـﺮای
ً
اﻧﻮاع ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻤﮑﻦ دارد )ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺮف  qﺣﺘﻤﺎ ﺣﺮف  uﻣﯽ آﯾﺪ( .اﺑﻦ
ﻣﻨﻌﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺮوف در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ۱۰
ﺣﺮف ﺑﺮای ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺟﺰﺋﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻨﺪ ،و ]در اﺳﺎس[ ﻣﺴﺌﻠﻪ و "ﻫﺪ ف ﻣﺎ
 ...ﺷﺮح روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺘﻮان ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐــﺮد" و اﮔــﺮ او ﻓــﺮضﻫــﺎی ﻣﻌ ﯿﻨــﯽ را
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽاﻧﺪ" ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ روش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ".
ً
او ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ارﺗﺒﺎط ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻠﮥ اﺻــﻠﯽ دارد :ﻣﺤﺎﺳــﺒﮥ
ﺗﻌﺪاد راهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻨﮕﻮﻟﻪ ﺑﺎ  pرﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﺦﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﺑﻪ  nرﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟــﺪوﻟﯽ ﻣــﯽﺳــﺎزد ﮐــﻪ ﺳــﺘﻮنﻫــﺎﯾﺶ ﺑــﺎ ﺗﻌــﺪاد رﻧــﮓﻫــﺎی ﻣﻨﮕﻮﻟــﻪ ،ﯾﻌﻨــﯽ  ،pو
ﺳﻄﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد رﻧﮓﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﻨﮕﻮﻟﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ  ،nﻣﺘﻨﺎﻇﺮﻧﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐــﻪ  p ³ nو
اﮔﺮ  ، p = nآﻧﮕﺎه ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻨﮕﻮﻟﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ .ﻋــﺪد  ۱در ﺧﺎﻧـﻪﻫﺎی ﻗﻄــﺮی ﺟــﺪول ﻣﺒــﯿﻦ اﯾــﻦ
ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(۱
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ﺷﮑﻞ ۱

ﺳﻄﺮﻫﺎ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ،ﺑﺎ ﺷﺮوع از  ۱در ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﭗ ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ،از
ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد .در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻄﺮ رﻧﮓ ﻧﺦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ )اول ،دوم ،اﻟﯽ
آﺧﺮ( .ﭘﺲ ﺷﻤﺎرش ﺳﻄﺮﻫﺎ را از ﺳﻄﺮ ﺑﺎﻻی آن )ﺳﻄﺮی ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺶ  ۱اﺳﺖ و آن را ﺳﻄﺮ
اول ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ( ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ردﯾﻒ  ۱۱ﺧﺎﻧﻪ دارد ) ۱۰ﺗﺎ  ۱و ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ  .(۱۰ﺳﻄﺮ
دوم  ۱۰ﺧﺎﻧﻪ دارد ) ۲ ،۱ﺗﺎ  ۹و ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ  (۴۵و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ آﺧﺮ .در اﺳﺘﺪﻻل زﯾﺮ

ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﺎدهﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرش ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را در ﺳﻄﺮ اول از  ۱ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ،در ﺳﻄﺮ دوم از  ،۲در ﺳﻄﺮ
ً
ﺳﻮم از  ۳و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ آﺧﺮ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﺜﻼ ﺳﻄﺮ  ،nﻋﺪد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در
ﺧﺎﻧﮥ ) pﮐﻪ از  nﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ( ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﮕﻮﻟﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ  nرﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ p
رﻧﮓ ﺑﻪ ﺟﺎی  p - 1رﻧﮓ ﺳﺎﺧﺖ.
""۱ﻫﺎ در ﺳﻄﺮ اول ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﮕﻮﻟﻪای ﻓﻘﻂ ﯾﮏ رﻧﮓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪن ﯾﮏ ﻧﺦ ﺑﻪ رﻧﮓ دﯾﮕﺮ ،ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﮕﻮﻟﮥ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺖ .ﻋﺪد  ۱۰در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻋﻠﯿﻪ
راﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻄﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ  ۱۰ﻧﺦ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮان ۱۰
ﻣﻨﮕﻮﻟﮥ ﺗﮑﺮﻧﮓ ﺳﺎﺧﺖ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎی " "۱ﻫﺎ در ﺳﻄﺮ اول روﺷﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﻋﺪاد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻄﺮ دوم و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،اﺑﻦ
ﻣﻨﻌﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻨﮕﻮﻟﻪ ای ﺑﺎ دو رﻧﮓ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو رﻧﮓ ﻧﺦ ﻧﯿﺎز
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﻨﮕﻮﻟﻪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﻋﺪد " "۱در ﺳﺘﻮن دوم ﺳﻄﺮ دوم ﮔﻮﯾﺎی
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻧﺨﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ رﻧﮓ ﺳﻮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دو ﻣﻨﮕﻮﻟﮥ دو رﻧﮓ دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ
ﯾﮏ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺦ ﺳﻮم و ﯾﮑﯽ از دو ﻧﺦ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﻋﺪد " "۲در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺘﻮن ﺳﻄﺮ دوم ﮔﻮﯾﺎی
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻧﺨﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ رﻧﮓ ﭼﻬﺎرم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻪ ﻣﻨﮕﻮﻟﮥ دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮﯾﮏ ﺑﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺦ ﭼﻬﺎرم و ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻧﺦ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻄﺮ دوم ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
آﺧﺮ را ﺑﺎ  ۹ ،... ،۳ ،۲ ،۱و آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ اﻋﺪاد ،ﯾﻌﻨﯽ  ۴۵ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻣﻨﮕﻮﻟﻪﻫﺎی دو رﻧﮓ ﻣﻤﮑﻦ از  ۱۰رﻧﮓ ﻧﺦ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﮕﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﻪ رﻧﮓ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ ،اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﻨﮕﻮﻟﮥ ﺳﻪ رﻧﮓ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﺦ ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﺦ ﺑﻪ
رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﮕﻮﻟﮥ ﺳﻪ رﻧﮓ ﺳﺎﺧﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻧﺦ ﺑﻪ رﻧﮓ ﭼﻬﺎرﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ  ۳ﻣﻨﮕﻮﻟﮥ ﺳﻪ رﻧﮓ دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺎزﯾﺪ :ﻫﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺦ ﭼﻬﺎرم و دو ﻧﺦ از ﺳﻪ ﻧﺦ ﻗﺒﻠﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ﻧﺦ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻧﺦ ﻗﺒﻠﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﮕﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﻪ رﻧﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ
ﻣﻨﮕﻮﻟﻪﻫﺎی دورﻧﮓ از ﻣﯿﺎن ﺳﻪ رﻧﮓ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد دو ﺧﺎﻧﮥ اول ]ﺳﻤﺖ ﭼﭗ[ ردﯾﻒ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﺧﻮد را از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﮕﻮﻟﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻧﺦ ﺑﻪ
رﻧﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از رﻧﮓ  ۴ﻧﺦ در ﺳﻄﺮ ﭼﻬﺎرم ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ" :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﻄﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﻄﺮ ﭼﻬﺎرم از ﺳﻄﺮ ﺳﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ،
ﺳﻄﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻢ از ﺳﻄﺮ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد".
ﺳﭙﺲ او ﻗﺎﻋﺪۀ ﮐﻠﯽ را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﮕﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  nﻧﺦ ،ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن  pرﻧﮓ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ ) ، (p ³ nﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ :ﻋﺪد ﺳﺘﻮن  p + 1از ﺳﻄﺮ ، n + 1

٧١

ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  pدر ﺳﻄﺮ  nاﺳﺖ .ﺑﺎ ﻧﻤﺎدﮔﺬاری اﻣﺮوزی ،اﮔﺮ  a n +1,p+1ﻋﺪد ﺧﺎﻧﮥ
 p + 1از ﺳﻄﺮ  n + 1ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت:
ﮐﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد:

٧٢

a n +1,p+1 = a n,p + a n,p-1 + a n,n
a n,p = a n,p-1 + a n -1,p-1

اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻋﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺪاد ﻣﺜﻠﺚ ﭘﺎﺳﮑﺎل ﺑﺮای ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﻮانﻫﺎی دوﺟﻤﻠﻪای را ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺘﻮنﻫﺎ از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ،دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎی آﺷﻨﺎی  ۱-۳-۳-۱ ،۱-۲-۱و ﻏﯿﺮه را
ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
ً
ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ از  nﺷﺊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از  pﻋﻨﺼﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ – ﯾﻌﻨﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن
ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﻧﻬﺪ – ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺴﻂ دوﺟﻤﻠﻪای C(p, n) ،اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺒﺎی اﯾﻦ ﺟﺪول را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :اﮔﺮ
ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺪول و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ آن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻘﺎرنﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای را در آن
ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺎز دارد".
اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ در ﻣﺴﺌﻠﮥ دوم ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﯾﮕﺸﺖﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ از ﺣﺮوف ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ را ﭘﯿﺶ
ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﮐﻪ در آن ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻮابﻫﺎی  ۱و  ۲ﺑﺮای ﮐﻠﻤﺎت ﯾﮏ و دوﺣﺮﻓﯽ
ً
ﺑﺪﯾﻬﯽاﻧﺪ .ﺑﺮای ﮐﻠﻤﺎت ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ او ﺑﻪ دو ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻠﻤﺎت دوﺣﺮﻓﯽ ،ﻣﺜﻼ "در" و "رد"
ً
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﯾﮏ ﺣﺮف ﺳﻮم ،ﻣﺜﻼ "و" ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﮐﻠﻤﻪ ،در ﺳﻪ ﺟﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ  ۶ﮐﻠﻤﮥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺑﺴﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ  ۵ﺣﺮف
ﻏﯿﺮﺗﮑﺮاری  ۱۲۰ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺪ.
او ﺳﭙﺲ ﻗﺎﻋﺪۀ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ! nرا ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
اﮔﺮ ﮐﻠﻤﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوﻓﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺣﺮوف ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻮد ،و
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﯾﮕﺸﺖﻫﺎی ﺣﺮوف آن ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،ﯾﮏ را در دو ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ را در ﺳﻪ،
و ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺑﻌﺪی را در ﭼﻬﺎر ،و اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را در ﭘﻨﺞ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ را در ﻋﺪد ﺑﻌﺪ در
رﺷﺘﮥ اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﺗﻌﺪاد اﻋﺪادی ﺑﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف ﮐﻠﻤﮥ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.

ﭘﺲ از آن ،اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۳ﻣﯽﭘﺮدازد :ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﯾﮕﺸﺖﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺮفﻫﺎی ﯾﮏ
ﮐﻠﻤﻪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از آن ﺣﺮوف ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ! ،kﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ
! nﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
!k
اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮥ  nﺣﺮﻓﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺣﺮف  kﺑﺎر
ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﺎﻫﺎی ﺣﺮف ﺗﮑﺮاری ،اﮔﺮ ﮐﻪ ﺗﮑﺮاری ﻧﻤﯽﺑﻮد k! ،ﺟﺎﯾﮕﺸﺖ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ".ﺳﭙﺲ او ﻗﺎﻋﺪۀ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺟﺎﯾﮕﺸﺖﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮥ  nﺣﺮﻓﯽ را
ﮐﻪ در آن  kﺣﺮف ) mi (i = 1, 2,..., kﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
! nرا ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب !  m1 !× m2 !× ...mkﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺗﮑﺮار ﺷﻮد".
ﺣﺎل اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﭼﻬﺎرم را ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ" :ﺗﻌﺪاد ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮥ واﺣﺪ،
ﮐﻪ در آن ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺼﻮتﻫﺎ و ﺳﮑﻮنﻫﺎ ،٢ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺟﺎﯾﮕﺸﺖﻫﺎی ﺣﺮوف".
در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﺣﺮف ]ﺻﺎﻣﺖ ،ﻣﺜﻞ "و"[ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻪ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ َوِ ،وُ ،و ،زﯾﺮا در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻣﺼﻮت ﺑﺮای ﻫﺮ ﺣﺮف ﺑﯽﺻﺪا وﺟﻮد دارد .ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن
از ﻣﯿﺎن ﺳﻪ اﻣﮑﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪهَ ،و ،ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮥ ﺑﺎﻣﻌﻨﺎ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ]و ﻓﺎرﺳﯽ[ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ
٣
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮای اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا دو ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ از دو ﺻﺎﻣﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ۱۲ ،ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺮف اول ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻪ ﻣﺼﻮت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺮف دوم ﻫﻤﺎن ﻣﺼﻮتﻫﺎ و
َ
ﺳﮑﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻟﻢ̊ )ﺣﺮف ﻧﻔﯽ در ﻋﺮﺑﯽ( ﮐﻪ ﻓﺘﺤﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ل و ﺳﮑﻮن ﺑﺮ ﺳﺮ دوﻣﯿﻦ
ﺣﺮف آﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ از ﺳﻪ ﺻﺎﻣﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ۱۲ ،اﻣﮑﺎن دوﺣﺮﻓﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و  ۴اﻣﮑﺎن
ً
ﺑﺮای ﺣﺮف ﺳﻮم وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﭘﺲ ﮐﻼ  ۴۸ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﮑﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ روی
ً
ﻫﺮ دو ﺣﺮف دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﭘﺲ ﺳﻪ ﺻﻮرت از اﯾﻦ  ۴۸ﺗﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺳﻪ ﺗﺎﯾﯽ ﮐﻪ
 .١ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .٢ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دو ﺣﺮف ﺑﯽﺻﺪای ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ دو ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﻠﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺮوع ﺷﻮد.
 .٣ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر از ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮥ  nﺣﺮﻓﯽ ،ﮐﻠﻤﻪ ای ﺑﺎ  nﺣﺮف ﺑﯽﺻﺪا )ﺻﺎﻣﺖ( اﺳﺖ و ﺣﺮوف ﺑﺎﺻﺪا )ﻣﺼﻮتﻫﺎ( از
از زﻣﺮۀ ﺣﺮوف "ﮐﻠﻤﮥ  nﺣﺮﻓﯽ" ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی آن ﮐﻠﻤﻪاﻧﺪ .م

ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺎﺷﻨﺪ ١.ﻗﺎﻋﺪهای ﮐﻪ او ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻠﻤﻪای  nﺣﺮف
ً
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺣﺮف آن ﻣﺜﻼ  kﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از
ﺣﺮوف ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻗﺎﻋﺪۀ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ! nﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آﻧﮕﺎه اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﯾﮕﺸﺖﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺮوف ﮐﻠﻤﻪای ﮐﻪ از  kﺣﺮف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ،

٧٣

٧۴

ﺑﺮ ﺳﺮ اوﻟﯿﻦ ﺣﺮف آﻧﻬﺎ ﻓﺘﺤﻪ ،ﺿﻤﻪ ﯾﺎ ﮐﺴﺮه آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﻪ ﺻﺎﻣﺖ ۴۵
ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺻﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ  ،۴۵را
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و در  ۴اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺣﺮف ﭼﻬﺎرم ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد  ۱۸۰اﻣﮑﺎن .اﻣﺎ ﺑﺎز ،ﭼﻮن
ﮐﻠﻤﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو ﺣﺮف ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻢ ﮐﺮد.
ﺗﻌﺪاد اﺧﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻤﮑﻦ ﺻﻮرتﻫﺎی ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮥ دوﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ  3 ´ 3 = 9اﻣﮑﺎن .ﭘﺲ ﺗﻌﺪاد ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮥ ﻣﻌﯿﻦ ﭼﻬﺎرﺣﺮﻓﯽ  ۱۷۱اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪۀ ﮐﻠﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد .اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﮐﺎرش را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روش ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺎ
ﭘﻨﺞ ﺣﺮف و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﺶ ﺣﺮف اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و آنﮔﺎه ﻗﺎﻋﺪۀ ﮐﻠﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ۳" :را از ﺗﻌﺪاد
ﺣﺮوف ﮐﻠﻤﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻌﺪاد ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﺣﺮفﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ،ﺑﺎ
ﻣﻼﺣﻈﮥ ﻣﺼﻮتﻫﺎ و ﺳﮑﻮنﻫﺎ ،ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد را در  ۳ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
"ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻧﺨﺴﺖ" ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﻢ .ﺣﺎل  ۱را از ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف ﮐﻠﻤﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻌﺪاد
ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﺣﺮفﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ،ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮرداﺷﺖ ﻣﺼﻮتﻫﺎ و ﺳﮑﻮن ،در ﻋﺪد
 ۴ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻧﺨﺴﺖ را از اﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد
ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﺣﺮفﻫﺎی ﮐﻠﻤﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺼﻮتﻫﺎ و
ﺳﮑﻮنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺸﺖﻫﺎی ﺣﺮوف ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ".
ﭘﺲ ﻗﺎﻋﺪۀ اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ) W(nﺗﻌﺪاد ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮥ  nﺣﺮﻓﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،دارﯾﻢ:
)W(n) = 4W(n - 1) - 3W(n - 3
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﺮای  n > 3ﺻﺎدق اﺳﺖ و اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ را

)  ( n £ 3ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﺤﺚ ﺧﻮد در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ ﻃﺮح ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﺎ  ۱۰ﻣﻘﺪار ﺑﺮای
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۰ﺣﺮف ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﻣﻞ  ۵۰۷,۶۲۷ﺻﻮرت ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮥ
 ۱۰ﺣﺮﻓﯽ ،ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺼﻮتﻫﺎ و ﺳﮑﻮنﻫﺎﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﻗﺎﻋﺪۀ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ) W(nﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ:
)W(n) = 3W(n - 2) + 3W(n - 1

ﮐﻪ ﺑﺮای  n = 3ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ.
ً
او ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﮥ ﺟﺪول ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﻪ ﺑﺮای  n = 1 ,...,10و ) W(nدو ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺠﺰا را ﺑﻪ ﻫﻢ
رﺑﻂ ﻣﯽدﻫﺪ :ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﮕﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت .ﺑﺮای آن ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ
دﯾﺪه ﺷﻮد ،او ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ" :ﻓﺮض ﮐﻦ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﻫﻤﺎن رﻧﮓﻫﺎﯾﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻗﺮار اﻟﻔﺒﺎی
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ﺣﺮف  aدر اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﺒﯿﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﺦﻫﺎی واﺣﺪ )در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ  ۱و ﯾﮏ
رﺷﺘﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ  (۲و ﺣﺮف  bﻣﺒﯿﻦ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ رﺷﺘﻪ ﻧﺦ ﻫﻤﺮﻧﮓ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ :ﭼﻨﺪ
ً
ﺟﺎﯾﮕﺸﺖ از aﻫﺎ و bﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﻔﺮوض ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﯾﮏ  aﺑﺎ دﯾﮕﺮی ،ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺸﺖ bﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻨﮕﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر
ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد .اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮑﯽ از aﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از bﻫﺎ ،وﺿﻊ را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺪد دو رﻧﮓ در ﻣﻨﮕﻮﻟﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﺷﺮوط ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺑﺮای ﻣﻨﮕﻮﻟﻪ را
ﺑﺮ ﻫﻢ زﻧﺪ.
 .١ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪﻫﺎ  ۳اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻠﻤﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﻪ ﺣﺮف دارد .ﺗﻌﺪاد رﻧﮓﻫﺎ ﻧﯿﺰ  ۳اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺣﺮوف ﺗﮑﺮاری ﻧﯿﺴﺖ.

ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

ﻋﺮﺑﯽ  ۲۸رﻧﮓ دارد .ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮥ  nﺣﺮﻓﯽ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب  nرﺷﺘﻪ ﻧﺦ از ﻣﯿﺎن  ۲۸رﻧﮓ اﺳﺖ،
ﮐﻪ در آن ﻫﺮ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺣﺮف ﻣﺘﻨﺎﻇﺮش در ﮐﻠﻤﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ،اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺳﺎدهای را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﯾﮏ
ﮐﻠﻤﮥ ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺣﺮوف آن ﺗﮑﺮاری ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻧﻈﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﻨﮕﻮﻟﮥ ﺳﻪ رﻧﮓ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ رﺷﺘﻪ
ﻧﺦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .١او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻋﺪاد  ۱،۲و  ۳را در ﻫﻢ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ
ﺣﺎﺻﻞ آن  ۶اﺳﺖ )ﺗﻌﺪاد راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻪ ﺣﺮف ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﻤﺎت ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ
ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮد( .او ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب را در ﺗﻌﺪاد ﺻﻮرتﻫﺎی ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮥ ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ – ﮐﻪ
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺴﺌﻠﮥ  ۴دﯾﺪﯾﻢ ،ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۲اﺳﺖ – ﺿﺮب ﮐﻦ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺣﺮف
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮان  ۷۲ﮐﻠﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﯾﻦ روش اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای  nﺻﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﮑﺮر ،ﻗﺎﻋﺪۀ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت n
ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺸﺖ  nﺻﺎﻣﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺼﻮتﻫﺎ و ﺳﮑﻮنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
)ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﺗﯿﺐﻫﺎی ﻣﺼﻮتﻫﺎ و ﺳﮑﻮنﻫﺎ( ´!n
در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺮوف ،در  nﺻﺎﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻋﺪۀ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﮕﻮﻟﻪﻫﺎﯾ ﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎی آن ﻫﻤﺮﻧﮕﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﺷﺪ .اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﻣﻨﮕﻮﻟﻪای ﭘﻨﺞ رﻧﮓ از ﻫﺸﺖ رﺷﺘﻪ ﻧﺦ را ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ :ﻣﻨﮕﻮﻟﻪای ﺑﺎ ﺷﺶ رﺷﺘﻪ ﻧﺦ ﮐﻪ
دو ﺗﺎ دو ﺗﺎ ﻫﻤﺮﻧﮕﻨﺪ ،و دو رﺷﺘﻪ ﻧﺦ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻧﺎﻣﮑﺮر دارﻧﺪ .اﮔﺮ رﻧﮓﻫﺎی اﯾﻦ
ﻣﻨﮕﻮﻟﻪ را ﺑﺎ  ( i = 1,..., 5 ) Ciﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺟﺪول زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﯿﻢ:
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ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺗﻌﺪاد ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻋﺪۀ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺳﻮم اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﻖ آن ﻗﺎﻋﺪه ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ )! (2!5´!3ﯾﻌﻨﯽ  ۱۰ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﺑﯿﻦ ﺣﺮوف ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ و
رﻧﮓﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﻨﮕﻮﻟﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﯾﮕﺸﺖﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮥ ﻫﺸﺖ
ﺣﺮﻓﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭘﻨﺞ ﺣﺮف ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ )ﺳﻪ ﺣﺮف ﻣﮑﺮر و دو ﺣﺮف ﻧﺎﻣﮑﺮر( ،ﻫﻤﺎن  ۱۰اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ در ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻫﻔﺘﻢ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮥ ﻧﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭘﻨﺞ ﺻﺎﻣﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺣﺮف دو ﺗﺎﯾﺸﺎن ﻧﺎﻣﮑﺮرﻧﺪ ،دوﺗﺎﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﺑﺎر و ﯾﮑﯽ ﺷﺎن دو ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺟﺪول زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﯿﻢ:
f
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و در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺣﺮﻓﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ:١
٧۶
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در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮوﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ٢از ﭘﻨﺞ ﺻﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺗﺎﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺮوف ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ )! ، (2!5´!2ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ  ۳۰ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه در ﻣﺴﺌﻠﮥ  ۷اﺳﺖ.
در ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻫﺸﺘﻢ اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﺑﻪ ﺳﺆال اﺻﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت از دو ﺗﺎ ده ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .او
ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻻت ﻣﻤﮑﻦ ]ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮥ  ۱۰ﺣﺮﻓﯽ[ را ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺣﺮوف ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 ۹ﺣﺮف ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ،و ﺣﺮف دﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﯾﮑﯽ از آن  ۹ﺗﺎﺳﺖ؛
 ۸ﺣﺮف ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ،و ﺣﺮوف ﻧﻬﻢ و دﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﯾﮑﺒﺎرۀ دو ﺗﺎ از آن ﻫﺸﺖ ﺣﺮف ﯾﺎ ﺗﮑﺮار دوﺑﺎرۀ
ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺸﺖ ﺗﺎﯾﻨﺪ؛
 ۷ﺣﺮف ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ،و ﺳﻪ ﺣﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﯾﮏ ،دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺎرۀ ﯾﮏ اﻟﯽ ﺳﻪ ﺗﺎ از آن ﻫﻔﺖ ﺣﺮﻓﻨﺪ؛
 .١در ردﯾﻒ آﺧﺮ اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی  b ،aو ﺑﻪ ﺟﺎی  c ،dﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ .م
 .٢اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﮐﻠﻤﮥ "ﺗﺮﮐﯿﺐ" را دراﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺣﺮوف ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ،ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﮑﺮاری ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد.

ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

 ۶ﺣﺮف ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ،و ﭼﻬﺎر ﺣﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از آن ﺷﺶ ﺣﺮﻓﻨﺪ .اﮔﺮ دو ﺣﺮف را
ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﮑﺮار ﯾﮑﺒﺎرۀ ﯾﮑﯽ از ﺣﺮوف و ﺳﻪ ﺑﺎرۀ ﺣﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺗﮑﺮار دو ﺑﺎرۀ
ﯾﮏ ﺣﺮف و ﺗﮑﺮار دوﺑﺎرۀ ﺣﺮف دﯾﮕﺮ .اﮔﺮ ﺳﻪ ﺣﺮف ﺗﮑﺮاری ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﮑﺮار ﯾﮑﺒﺎرۀ دو ﺗﺎ ]از آن ﺳﻪ ﺗﺎ[ و ﺗﮑﺮار دوﺑﺎرۀ ﺳﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ] .ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺣﺮف ﺗﮑﺮاری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﮑﺮار
ﯾﮑﺒﺎرۀ ﭼﻬﺎر ﺣﺮف از ﺷﺶ ﺣﺮف ﺑﺎﺷﻨﺪ[.
او ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﭘﺎی ﯾﮏ ﺣﺮف در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻫﺮ ده ﺣﺮف ﯾﮑﯽاﻧﺪ.
اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ در ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻧﻬﻢ ﮐﺎرش را ﺑﺎ ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻫﺸﺘﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ:
اﮔﺮ دﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮف ﺗﮑﺮار ﯾﮑﯽ از  ۹ﺣﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ده ﺣﺮف  ۹ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﺮ
ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ دارای ده ﺣﺮف ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮف ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﮑﺮارﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﻤﯿﻦ و دﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮف ﻫﺮ دو ﺗﮑﺮار ﯾﮑﯽ از ﻫﺸﺖ ﺣﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﺸﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ دو ﺣﺮف ﺗﮑﺮار دو ﺣﺮف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ۲۸ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﻓﻘﻂ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ
ﻣﻨﮕﻮﻟﻪﻫﺎ رﺟﻮع ﮐﺮد .ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﮕﻮﻟﻪای ﺑﺎ ﺷﺶ ﻧﺦ ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و دو
ﺟﻔﺖ ﻧﺦ ﻫﻤﺮﻧﮓ دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ ﺟﻔﺖ ﺑﻪ رﻧﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺟﻔﺖ دﯾﮕﺮ و آن ﺷﺶ ﻧﺦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ،
ﮐﻪ ﺻﻮرت آن "ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﯾﮕﺸﺖﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ از ﺗﺮﮐﯿﺐ  "a, a, a, a, a, a, b, bاﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﺘﺮ
ﺣﻞ ﺷﺪه و ﭘﺎﺳﺦ آن  (6!8´!2!) = 28اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪهاش را از زﺣﻤﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﺎف ﻣﯽدارد و ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ً
"ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺪاد اﻧﻮاع ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎ را ﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد".
اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺻﻠﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺣﺮوف
ً
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺒﻼ ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻻت دﯾﮕﺮ او اﺑﺘﺪا ﻣﻮرد ﮐﻠﻤﺎت ده ﺣﺮﻓﯽ
را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﻪ ﺣﺮﻓﯽ .....،ﺗﺎ ﮐﻠﻤﺎت دو ﺣﺮﻓﯽ.
در ﺣﺎﻟﺖ اول ﮐﻠﻤﻪای ده ﺣﺮﻓﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺣﺮف آن ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ و ﯾﮑﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﻨﮕﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد :ﻣﻨﮕﻮﻟﻪای از ده ﻧﺦ ﺑﺎ ﻧﻪ رﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن
 ۲۸رﻧﮓ )ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺮﺑﯽ( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ.
روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ً
رﺷﺘﻪ ﻧﺦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۲۸رﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﯾﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ده ﺗﺎ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﻨﮕﻮﻟﻪای
ﺑﻪ ﻧﻪ رﻧﮓ ﺑﺴﺎزﯾﻢ .ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از اﯾﻦ ﻣﻨﮕﻮﻟﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺪد ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.

٧٧

٧٨

ﺣﺎل ده ﺣﺮف داده ﺷﺪهاﻧﺪ :ﻧﻪ ﺣﺮف ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﯾﮏ ﺣﺮف ﮐﻪ ﺗﮑ ﺮار ﯾﮑﯽ از ﻧﻪ ﺗﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﻋﺪد و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﯾﮕﺸﺖﻫﺎی ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮥ ده ﺣﺮﻓﯽ را ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺮوف آن دو ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺪد اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪاد ﺻﻮرتﻫﺎی ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮥ ده ﺣﺮﻓﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﻮتﻫﺎ و ﺳﮑﻮنﻫﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ً
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻋﺪد اﺳﺖ )اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﺑﻌﺪا ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﺣﺮوف ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻌﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف ﻣﻌﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ" .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ"(.
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﺪد "ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﻤﮥ ده
ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺗﮑﺮاری دﯾﮕﺮی را ادا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺣﺮف ﯾﮑﯽ از ﺣﺮوف ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ".
اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روش ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮﻋﯽ ﮐﻠﻤﺎت ده ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻫﺸﺖ
ﺣﺮﻓﺸﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ" :ﺣﺎﻻت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روال
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ".
ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن "ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺪد" ،ﺑﻪ ﺟﺪول ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی
ﻣﻤﮑﻦ  nﺗﺎﯾﯽ ،از ﻣﯿﺎن  pﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ  p = 28و ) n = 1,..., 10ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺣﺪی ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﺑﺮای ﻃﻮل ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد( .ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ ،اﯾﻦ ﺟﺪول و ﭼﻨﺪ ﺟﺪول دﯾﮕﺮ را ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺧﻮد او در ﭘﺴﮕﻔﺘﺎری ﺑﺮ رﺳﺎﻟﻪ
ً
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﺪولﻫﺎی ﻻزم را ﺗﺪوﯾﻦ
ﮐﺮده و ﺑﻪ رﺳﺎﻟﻪ اﻓﺰوده اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺜﺎل را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ رﺳﺎﻟﻪاش ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮥ ده ﺣﺮﻓﯽ
ﺑﺪون ﺣﺮف ﺗﮑﺮاری اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺣﺮف ﺗﮑﺮاری وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب از ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺪد ) ، C(28,10ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۳,۱۲۳,۱۱۰اﺳﺖ .دوﻣﯿﻦ ﻋﺪد ! ،۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 ۳,۶۲۸,۸۰۰ا ﺳﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺪد ،ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻮرتﻫﺎی ﯾﮏ ﻋﺪد  ۱۰ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺼﻮتﻫﺎ
و ﺳﮑﻮنﻫﺎ ﺳﺖ ،ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2 / 41738 ´ 1019اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدﻻت ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻦ ﻣﺠﺪی

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﺎب ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺗﻌﺪاد ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﻌﺎدﻻت ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه و از درﺟﮥ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﺷﮑﺎرا ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎدﻻت ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای از درﺟﮥ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

ﺧﻮارزﻣﯽ ،در ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ،ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺪاﮐﺜﺮ از درﺟﮥ دو را  ۶ﺗﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ را
ﺣﻞ ﮐﺮد .ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب ﺟﺒﺮش ،در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ۲۵ ،ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎدﻻت
ﺣﺪاﮐﺜﺮ از درﺟﮥ  ۳را ذﮐﺮ ﮐﺮد.
َُّ
ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﻣﺠﺪی ]ر ﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ ﻣﺼﺮی ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۵۹م۷۶۰ /ق[ ،ﮐﻪ ﻣﻮ ِﻗ ﺖ
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﻻزﻫﺮ در ﻗﺎﻫﺮه ﺑﻮد ،در ﺳﺎل  ۱۴۴۷ﻣﯿﻼدی ۸۵۱ /ق درﮔﺬﺷﺖ .او ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺣﺎوی اﻟﻠﺒﺎب در ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎب ﺗﻠﺨﯿﺺ اﻋﻤﺎل اﻟﺤﺴﺎب اﺑﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﻮﺷﺖ و در آن ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدﻻت ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ ١ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا ﻧﺸﺎن داد ﺗﻌﺪاد ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﻌﺎدﻻت ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای را ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ درﺟﻪ ﺷﺎن ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ً
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوزه ﺻﻮرت ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎدﻻت ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪ ای ﮐﻠﯽ دارﯾﻢ .ﻣﺜﻼ ﯾﮏ
ﻣﻌﺎدﻟﮥ درﺟﮥ ﭼﻬﺎرم را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ  ax4 + bx 3 + cx2 + dx + e = 0ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ .اﻣﺎ
ﺿﺮاﯾﺐ در ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای در رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﮥ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ً
ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼ آﻧﭽﻪ ﻣ ﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  5 x4 - 2x3 - 8 x2 + 2x - 7 = 0ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ،در آن

زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  5 x4 + 2x = 2x 3 + 8 x2 + 7ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
اﺑﻦ ﻣﺠﺪی ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺎ درﺟﮥ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ آن ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ "ﺣﺎﻟﺖ"
ً
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪای ﭘﻨﺞ ﺟﻤﻠﻪ داﺷﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی آن وﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع دو ﺗﺎ از
آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ ﺗﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﻮد )ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ( .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺠﺪی از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻻ
در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ) (2, 3ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻏﯿﺮ از ) (1, 2ﯾﺎ ) (1, 4ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ از ﻣﻌﺎدﻟﻪای ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
زوجﻫﺎی ) (2, 2) ، (1, 4) ، (1, 3) ، (1, 2) ، (1,1ﯾﺎ ) (2, 3ﻧﺸﺎن داد.
اﺑﻦ ﻣﺠﺪی اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻻت ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎ درﺟﮥ  ۳ ،۲و  ۴را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻻت ﻣﻤﮑﻦ آنﻫﺎ را  ۲۵ ،۶و  ۹۰ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻪ ﻋﺪد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﻮﺷﺘﮥ او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدﻻت ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ]ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ ﺷﺎن[ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﺤﺪود اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
او ﺳﭙﺲ ﻗﺎﻋﺪۀ ﮐﻠﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ  nﺟﻤﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدﻻت دوﺟﻤﻠﻪای
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ) (1,1ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ) n(n2-1ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪای ﺑﻪ
ﺻﻮرت ) (1, 2ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻮرت ) (1,1را در  n -2ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ.

 .١از ﭘﺮوﻓﺴﻮر ا .ﺟﺒﺎر ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺘﺎب و ﻧﯿﺰ از ﭘﺮوﻓﺴﻮر م .ﺑﺎﻗﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﮑﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ در ﻓﻬﻢ ﻣﺘﻦ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺮواز ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

٧٩

٨٠

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﮥ آﻏﺎز ﻧﻮﺷﺘﮥ اﺑﻦ ﻣﺠﺪی درﺑﺎرۀ ﺷﻤﺎرش ﻣﻌﺎدﻻت ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای )ﻣﻮزۀ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ
ﺷﻤﺎرۀ  ، Add 7469گ ١٩٣پ  ١٩٤-پ(

ﻣﻌﺎدﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺟﻤﻠﻪ دارﻧﺪ ،ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ) (1, 3و ) (2, 2را ﻫﻢ دارﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺨﺴﺖ
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب  1´ 3را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﺴﭙﺮﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪای را در  n - 3ﺿﺮب و ﺑﻪ
ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﺴﭙﺮﯾﺪ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﭼﻬﺎرﺟﻤﻠﻪایﻫﺎی ﺣﺎﻟﺖ ) (1, 3اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ ) (2, 2ﺑﺎز ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب  2´ 2را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﺴﭙﺮﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﻪ

ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﭼﻬﺎرﺟﻤﻠﻪ ای از ﻧﻮع )(2, 2

ﺑﺎﺷﺪ )در ﻫﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ،دو ﻣﺠﻤﻮع و دو ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊ( .ﭘﺲ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺲ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،ﻗﺎﻋﺪۀ ﮐﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :اﮔﺮ  E4ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدﻻﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از  ۴ﺟﻤﻠﮥ ﻣﺠﺰا
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت E4 = B + T3 + T4 :ﮐﻪ در آن  Bﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدﻻت دوﺟﻤﻠﻪای
ﺣﺎﺻﻞ از ﭼﻬﺎر ﺟﻤﻠﻪ و  Tﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪای اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻣﺠﺪی ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮد .اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از
ﺟﻤﻼت وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدﻻت دوﺟﻤﻠﻪای ،ﺳﻪ
ﺟﻤﻠﻪای و ﭼﻬﺎرﺟﻤﻠﻪای را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد .ﻣﻌﺎدﻻت ﮐﺎﻣﻞ )دارای ﭘﻨﺞ ﺟﻤﻠﻪ( ﺑﺴﻂ ﯾﺎﻓﺘﮥ ﻣﻌﺎدﻻت
ﭼﻬﺎرﺟﻤﻠﻪای از ﺣﺎﻟﺖ ) (1, 3ﯾﺎ ) (2, 2اﻧﺪ .ﭘﺲ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدﻻت ﭼﻬﺎرﺟﻤﻠﻪای ﺣﺎﻟﺖ
) (1, 3را در  n - 4ﺿﺮب و ﺑﻪ  ۴ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﻨﺞ ﺟﻤﻠﻪای ﻣﻨﺘﺞ از ﺣﺎﻟﺖ )، (2, 2
دوﺳﻮم ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدﻻت ﭼﻬﺎرﺟﻤﻠﻪای از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ.
T
4

اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت  E5 = B + Q( 31 + 41 ) + Q(41,3) + Q(2, 2) ´ 32ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ،ﮐﻪ
در آن ) Q(1, 3و ) Q(2, 2ﻣﺒﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدﻻت ﭼﻬﺎرﺟﻤﻠﻪ ای از ﺣﺎﻟﺖ ) (1, 3و ) (2, 2ﻫﺴﺘﻨﺪQ .
ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﭼﻬﺎرﺟﻤﻠﻪ ای اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻣﺠﺪی اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺒﺎت آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺎرﺟﻤﻠﻪای اﺳﺖ.

ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ

ﺟﻤﻠﻪای را در  n - 3ﺿﺮب و ﺑﻪ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺳﭙﺮدهاﯾﺪ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدﻻت
ﺣﺎﻟﺖ ) (2, 2اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻣﺠﺪی اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺘﺪﻻل او در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎدﻻت دارای ﭼﻬﺎر ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﻓﻬﻢ اﺳﺖ :ﻫﺮ ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﭼﻬﺎر ﺟﻤﻠﻪای ﺑﺴﻂ ﯾﺎﻓﺘﮥ ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪای اﺳﺖ .ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﻪ
ﺟﻤﻠﻪای ﻫﻤﮕﯽ از ﺣﺎﻟﺖ ) (1, 2اﻧﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮥ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪای
ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﺟﻤﻠﻪای اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ دو ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ،
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ،ﺣﺎﻟﺖ ) (1, 3اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدﻻت ﭼﻬﺎرﺟﻤﻠﻪای از ﻧﻮع ) ، (1, 3ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪای اﺳﺖ ،ﮐﻪ آن را ﺑﺎ  Tﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،اﻻ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪ
اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ از ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪای ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  Tرا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ۳
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدﻻت ﭼﻬﺎر ﺟﻤﻠﻪای از ﺣﺎﻟﺖ ) (1, 3ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ .اﺳﺘﺪﻻل در ﻣﻮرد
ﻣﻌﺎدﻻت از ﺣﺎﻟﺖ ) (2, 2ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ :اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺟﻤﻠﮥ ﭼﻬﺎرم
ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪای اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪای ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ
وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ]ﻫﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان[ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  2´ 2ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه

٨١

٨٢

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﮥ آﻏﺎز دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎر از ﻧﻮﺷﺘﮥ اﺑﻦ ﻣﺠﺪی در ﺑﺎرۀ ﺷﻤﺎرش ﻣﻌﺎدﻻت ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی

١

در ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ )ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن  ،۱۳۹۲ص  (۲۶-۲۱ﻧﻮروزﻧﻤــﺎی ﺧﻮرﺷــﯿﺪی
روﺳﺘﺎی ﺗﺮازوج در ﺣﻮﻣﮥ ﺧﻠﺨﺎل )ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻫﺸــﺠﯿﻦ( ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .اﯾــﻦ اﺑــﺰار ﻃﺒﯿﻌــﯽ -
دﺳﺖ ﺳﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﮐﭙﮥ ﺳﻨﮓ -ﭼﯿﻦ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  ۲ﺗﺎ  ۳ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺧﻂ اﻟﺮأس ﺗﭙﮥ ﻣﻌــﺮوف
ﺑﻪ ﮔﻮﺋﻮخ داﻏﯽ در ﺷﺮق روﺳﺘﺎی ﺗﺮازوج اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻨﮓﭼﯿﻦ ﻫﺎ را ﺷﻤﺲ اﻟــﺪﯾﻦ ﻋﻠــﯽ ﺧﻠﺨــﺎﻟﯽ
)ﺳﺪۀ  ۱۱ﻫـ( ﺷﺎﮔﺮد ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ )ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﺋﯽ( ﮐﻪ ﺷﺎرح آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﺠﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎدش
ﻫﻢ ﺑﻮده در ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻨﮓﭼﯿﻦ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﻣﺤﻞ ﻃﻠــﻮع ﺧﻮرﺷــﯿﺪ در  ۱۸روز ﻣﺎﻧــﺪه ﺑــﻪ
ﻧﻮروز اﺳﺖ .در ﺣﺪود  ۲۵۰ﻣﺘﺮی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آن ،ﺳﻨﮓ ﭼﯿﻦ دوم ﻣﺤﻞ ﺑﺮآﻣﺪن ﺧﻮرﺷﯿﺪ در  ۳روز
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﻮروز اﺳﺖ .ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﻨﮓﭼﯿﻦ در ﺣﺪود  ۱۸ﻣﺘﺮی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻮﺿﻊ اﺧﯿﺮ ،ﻣﺤﻞ
ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ در روز اول ﻓﺮوردﯾﻦ اﺳﺖ.
ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺎﻇﺮی اﺳــﺖ
ﮐﻪ از ﭘﻨﺠﺮۀ ﺷــﺮﻗﯽ ﻣﺴــﺠﺪ روﺳــﺘﺎی
ﺗﺮازوج ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻧــﺎم ﺷــﯿﺦ ﺑﻬﺎءاﻟــﺪﯾﻦ
)ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﺋﯽ( ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻃﻠﻮع
آﻓﺘــــﺎب را ﻣﺸــــﺎﻫﺪه ﮐﻨــــﺪ .اﯾــــﻦ
ََ
ﺳﻨﮓﭼﯿﻦﻫﺎ "ﮐﻠ ﮏ" ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧ ﺪ
ﮐــﻪ در ﮔــﻮﯾﺶﻫــﺎی ﺳــﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘــﻪ
)ﺗﺮﮐﯽ-ﺗﺎﻟﺸﯽ( ﮐﻠﮏ ﯾﺎ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨــﯽ
ﺳﻨﮓﭼﯿﻦ اﺳﺖ.
 .١ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،

mohammad.bagheri2006@gmail.com, www.mb-kushyar.com

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(13ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۷

ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻮروز ﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﺮازوج

٨٣

٨۴

ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺠﺪ از ﺳــﻄﺢ درﯾــﺎ ۱۹۱۹
ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔــﺎع ﺳــﻨﮓﭼــﯿﻦ ﻣﯿــﺎﻧﯽ ۲۲۳۶
) ۳۲۰ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از روﺳﺘﺎ( اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑــﻪ
ً
اﻇﻬﺎر ﯾﮑﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ،ﻧﺎم اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﻗــﺒﻼ
ﻣﺆﻣﻦ آﺑﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺎم ﺗﺮازوج )ﮐــﻪ در
َ
ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗـ َـﺮزی ﺗﻠﻔــﻆ ﻣﯽﺷــﻮد(
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ در اول ﺑﺮج ﻣﯿﺰان )ﺗﺮازو( ﯾﻌﻨﯽ روز اول ﺷﻬﺮﯾﻮر،
ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﻃﻠﻮع در اول ﺑﺮج ﺣﻤﻞ )ﺑﺮه( ﯾﻌﻨﯽ روز اول ﻓﺮوردﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﺳﻨﮓﭼﯿﻦ ﺳــﻮم
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در  ۱۸روز ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮج ﻣﯿﺰان ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ۱۸روز ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺑﺮج ﺣﻮت ،ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﭘﺸﺖ ﺳﻨﮓﭼﯿﻦﻫﺎﺳﺖ .وﺟﻮد روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺗﺮازوﺑــﺮه" در ﻣﻨﻄﻘــﮥ
دﯾﻨﻮر اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧــﺎم ﻓﺎرﺳــﯽ ﺑــﺮجﻫــﺎ در ﻧــﺎمﮔــﺬاری
ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻫﻞ ﻣﺤﻞ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻧﺎمﮔﺬاری ﻃﻠﻮع ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺘﻘﺎرن ﺧﻮرﺷﯿﺪ از دو ﺳﻮی ﻗﻠﮥ
ً
ً
ﮐﻮه در ﻃﻮل ﺳﺎل اﺳﺖ )زاوﯾﮥ ارﺗﻔﺎع ﻗﻠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۱۷درﺟﻪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ زاوﯾﮥ ارﺗﻔﺎع ﺳﻨﮓﭼــﯿﻦ
ﺳﻮم اﺳﺖ(.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮥ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﯽ ،در  ۱۸روزﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﻮروز ﺑﺎدی ﻣﯽ وزد ﮐﻪ "وﻋﺪه ِﯾﻠــﯽ"
ﺑﺎد وﻋﺪه )ﺑﺎد ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ( ﻧﺎم دارد .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﯾﻦ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﮔﺮ ﺑﺎد ﻣﺬﮐﻮر از ﺷﻤﺎل ﺑﯿﺎﯾﺪ ِ"ﻣﻪ ِﯾﻠﯽ"
ﯾﻌﻨﯽ ِ
َ
ﺑﺎد ِﻣﻪ و ﺣﺎﮐﯽ از ﭘﺮآﺑﯽ ﺳﺎل آﺗﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ از ﺟﻨﻮب ﺑﻮزد "ﮔﺮﻣﯿﺞ" ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﯾﻌﻨﯽ ِ
ً
ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻢ ﺑﺎرش در ﭘﯿﺶ روﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺳﻨﮓﭼﯿﻦ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺑــﻮده
اﺳﺖ .در ﺑﺎرۀ اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎن  ۳روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﻮروز ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗــﺪارک ﺑﺮﮔـﺰاری
آﯾﯿﻦﻫﺎی ﻧﻮروزی اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ وﺿﻊ ﻫﻮای ﭼﻬﺎر روز اول ﺳﺎل ﻧﺸﺎﻧﮥ وﺿﻊ ﻫــﻮای ﭼﻬــﺎر ﻓﺼــﻞ
ﺳﺎل داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﮥ ﭼﻠﮥ ﮐﻮﭼﮏ ) ۱۰روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑــﻪ ﻧــﻮروز(
َ
ﺑﺎدی ﺑﻪ ﻧﺎم "ﮐﻮرد اﻏﻼن ﮐﻮﻟ ﮕﯽ" )ﮐﻮﻻک ﭘﺴﺮ ﮐﺮد( ﻣﯽ وزد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد اﺳﺖ و در آن ﻫﻨﮕﺎم
ُ
ﭘﺴﺮ ﮐ ﺮد ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻟﮏ ﻟﮏ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده رﻓﺘﻪ ،اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ روﻏﻦ زرد آب ﺷﺪه اﺳﺖ )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
َ
"ﺧ ِﺪرﻧﺒﯽ ﮐﻮﻟ ﮕﯽ" )ﮐﻮﻻک
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﺳﺖ( ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﭼﻨﺪ روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﻮروز ﻫﻢ ِ
ﺧﻀﺮ ﻧﺒﯽ( ﻣﯽ وزد .در آن اﯾﺎم ﮔﻨﺪم ﺑﺮﺷﺘﻪ را آرد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻀــﺮ ﻣﯽ آﯾــﺪ و
روﯾﺶ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ُ
در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ در روﺳﺘﺎی ِده ﺑﮑﺮ ﻣﻬﺎﺑﺎد )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷــﻤﺎرۀ ،۳

ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻮروز ﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﺮازوج

ص  ۲۶و ﺷﻤﺎرۀ  ،۵ص  (۶۱اﺑﺰارﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن زﻣﺎن اﻋﺘﺪال ﺑﻬــﺎری وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ
از ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺼﻞ و آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻧﻮروزﻧﻤﺎی ﺗﺮازوج از ﭘﺪﯾﺪۀ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻃﻠــﻮع ﺧﻮرﺷــﯿﺪ ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ ﻧﺸــﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه ﺑــﺮ
ﺧﻂاﻟﺮأس ﮐﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را در ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺮاغ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﻣﻨﺪرج در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ )ﺷﻤﺎرۀ  (۳آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑــﺎر در ﺑﺎزدﯾــﺪﻫﺎی
ﺟﻤﻌﯽ از ﺗﺮازوج )اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،۱۳۹۰اﺳــﻔﻨﺪ  ۱۳۹۰و اردﯾﺒﻬﺸــﺖ  (۱۳۹۱ﮐﻮﺷــﯿﺪﯾﻢ ﺗــﺎ ﺑــﻪ ﻣﯿــﺰان
ﮐﺎراﯾﯽ آن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑــﻪ دﻻﯾــﻞ ﻣﺨﺘﻠــﻒ از ﺟﻤﻠــﻪ اﺑــﺮی ﺑــﻮدن ﻫــﻮا و ﻧﻘــﺺ ﺗﺠﻬﯿـﺰات
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻓﻘﯽ )ﺳﻤﺖ و ارﺗﻔﺎع( ﺳﻨﮓﭼﯿﻦ ﻫﺎ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨــﯿﻢ .در اﯾــﻦ ﻣــﺪت
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻧﻈﺮی ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮﺿﻊ اﯾﻦ ﺳﻨﮓﭼﯿﻦﻫــﺎ ﺑــﺮ ﭘﺎﯾــﮥ ﻣﺜﻠﺜــﺎت ﮐــﺮوی ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻦ راﺑﻄﮥ زﯾﺮ ﺷﺪ:
sin d = (cos j × sin a × cos h - sin j × sin h) / sin e

ﮐﻪ در آن  dﺗﻌﺪاد روزﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ اﻋﺘﺪال ﺑﻬﺎری φ ،ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ a ،ﺳﻤﺖ و  hارﺗﻔﺎع
ً
ﺳﻨﮓﭼﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﮐﻤﺎن ﻓﺎﺻﻠﮥ آن ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺎ داﯾﺮۀ اﻓﻖ( و  εﻣﯿﻞ داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۲۳/۵درﺟــﻪ(
اﺳﺖ .ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ﻓﻮق ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﺳﯿﻨﻮس ﻣﯿﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در روز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻟﺤﻈﮥ ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب در روز اول ﺳﺎل ) (d =۰از دﺳﺘﻮر ﺑﺎﻻ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
sin a = tan j × tan h

ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺳﺘﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﻨﮓ ﭼﯿﻦﻫــﺎ
و ﻫﻤﺨــﻮاﻧﯽ آﻧﻬــﺎ ﺑــﺎ دﺳــﺘﻮرﻫﺎی ﻓــﻮق در
روزﻫــﺎی  ۱۱و  ۲۷اﺳــﻔﻨﺪ  ۱۳۹۶و روز اول
ﻓــﺮوردﯾﻦ  ۱۳۹۷در ﻟﺤﻈــﮥ ﻃﻠــﻮع آﻓﺘــﺎب در
ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿــﺮ ﺷــﺪﯾﻢ و ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻫــﻮای
ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺎرآﻣﺪ )ﻧﺮماﻓـﺰار
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زاوﯾﻪﺳــﻨﺞ در ﺗﻠﻔــﻦ ﻫﻤــﺮاه آﻗــﺎی ﻣﺮﺗﻀــﯽ
ﺻﻮﻣﯽ( ﮐــﻪ اﻣﮑــﺎن ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﺳــﻤﺖ و ارﺗﻔــﺎع
ﺧﻮرﺷﯿﺪ را در ﻫﺮ زﻣــﺎن از ﺟﻤﻠــﻪ در ﻟﺤﻈــﮥ
ﻃﻠﻮع ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در ﻫﺮ ﺳﻪ روز،
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺧﻮرﺷــﯿﺪ را در ﻫﻨﮕــﺎم ﺑﺮآﻣــﺪن از
ﺧﻂاﻟﺮأس ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

٨۵

٨۶

در ﻫﺮ ﺳﻪ روز ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ از ﭘﺸﺖ ﺳﻨﮓﭼﯿﻦﻫﺎ ﻃﻠﻮع ﮐﺮد .ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻢ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺧﻄﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ ﺳﻨﮓﭼﯿﻦﻫﺎ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮ ﯾﻞ
ﺣﺪود ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﺮﺗﺮ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﻣﯿﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻟﺤﻈــﮥ ﻃﻠــﻮع ﻫــﻢ اﻧــﺪﮐﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ )ﺟﻨﻮﺑﯽﺗﺮ( اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﮐﺒﯿﺴﻪ ﺷﺪن
ﺳﺎل در دورهﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ،دوﺑﺎره ﻣﺤﻞ ﻃﻠﻮع ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ در ﺳــﺎلﻫــﺎی
ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﺤﻞ ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﭘﺸﺖ ﺳﻨﮓﭼﯿﻦﻫﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﻧﻮﺳﺎن دارد .ﮔﺰارش ﺳــﻪ رﺻــﺪ ﻓــﻮق در
اداﻣﻪ ﻣﯽآﯾﺪ.
روز ﺟﻤﻌﻪ ١٣٩۶/١٢/١١

ﺣﺎﺿﺮان :ﺑﻬﺮوز ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻫﺸﺠﯿﻦ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺻﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی
ﻟﺤﻈﮥ ﻃﻠﻮع )ﻇﺎﻫﺮی( ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﭘﺸﺖ اوﻟﯿﻦ ﺳﻨﮓﭼﯿﻦ )ﺳﻤﺖ ﭼﭗ( ﺳﺎﻋﺖ  ۸و  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ؛
ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﮐﻨﺎرۀ راﺳﺖ ﺳﻨﮓ ﭼﯿﻦ ﻃﻠﻮع ﮐﺮد و ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻓﻘﯽ آن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد:
درﺟﻪ  a = ۲۲/۲ﺳﻤﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮق
درﺟﻪ  h = ۱۵/۶ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻖ
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺳﻨﮓﭼﯿﻦ و روز ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﻮق در دﺳﺘﻮر ﮐﻠــﯽ
ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺎﻻ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ روز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ )ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ.(φ =۳۷/۵ ˚ :
sin d = (cos 37 / 5 × sin 22/ 5 × cos 15 /6 - sin 37 / 5 × sin 15 /6) / sin 23/ 5
sin d = 0/ 3125
روز d = ۱۸/۲

ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ) ۱۸روز( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.

روز ﯾ ﺸﻨﺒﻪ ١٣٩۶ /١٢/٢٧

ﺣﺎﺿﺮان :ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺻﻮﻣﯽ ،ﯾﺎﺳﻤﻦ آذرﻧﯿﻮر ،ﻣﻬﺪی ﻧﻮروزی ﺑﺨﺶ ،ﺑﻬﺎدر ﭘﻮرﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪه،
اﺣﺴﺎن رﻣﻀﺎﻧﯽ ،ﺳﻤﯿﺮا ﺣﺴﯿﻦ زاده و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی.
ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺳﺎﻋﺖ  ۷و  ۵۲دﻗﯿﻘﻪ از ﭘﺸﺖ ﺳﻨﮓﭼﯿﻦ دوم )ﻣﯿﺎﻧﯽ( ﻃﻠﻮع ﮐﺮد و ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻓﻘــﯽ آن
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد:
درﺟﻪ  a = ۱۴/۷ﺳﻤﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮق
درﺟﻪ  h = ۱۶/۷ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻖ
ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺬاری در دﺳﺘﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:

sin d = (cos 37 / 5 × sin 14/ 7 × cos 16 / 7 - sin 37 / 5 × sin 16 / 7) / sin 23/ 5
sin d =0/04475
روز d = ۲/۵۷

ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ) ۳روز( ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ١٣٩٧/١/١

ﺣﺎﺿﺮان :زﻫﺮا اﻣﺪادی ،ﯾﺎﺳﻤﻦ آذرﻧﯿﻮر ،ﺳﻤﯿﺮا ﺣﺴﯿﻦ زاده ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻋﻈﯿﻤﯽ ،اﻣﯿﻦ ﯾﮕﺎن ﺧــﻮاه،
ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدی رﺟﺎ ،ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪه ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺻﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی.
ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﻄﻌﻪای اﺑﺮ رﻧﮕﯽ )ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن( ﺑــﺎﻻی اﻓــﻖ ﻣﺸــﺮق دﯾــﺪه
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻮر در ذرات ﯾﺦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎﺳﺖ.
در اﯾﻦ روز ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺳﺎﻋﺖ  ۷و  ۴۸دﻗﯿﻘﻪ از ﭘﺸﺖ ﺳﻨﮓﭼﯿﻦ ﺳﻮم ﻃﻠﻮع ﮐــﺮد و ﻣﺨﺘﺼــﺎت
اﻓﻘﯽ آن در ﻟﺤﻈﮥ ﻃﻠﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد:
درﺟﻪ  a = ۱۳/۲ﺳﻤﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮق
درﺟﻪ  h = ۱۶/۹ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻖ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص  d = 0را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای آن  sin a = tan j × tan hﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی

ﺷﺪه ،ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۰/۲۲۸۳۵و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۰/۲۳۳۱۳در ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﺘﺪاﻟﯿﻦ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﺳﺎﻋﺖ
 ۷و  ۴۵دﻗﯿﻘﮥ ﻋﺼﺮ روز ﻗﺒﻞ ﺑﻮد )ﺣﺪود  ۱۲ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ( ،اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ.

ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻮروز ﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﺮازوج

در اﯾﻦ روز آﺳﻤﺎن اﺑﺮی ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﻏﻠﻈﺖ اﺑﺮﻫﺎ
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺪون ﻋﯿﻨﮏ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺘــﺮ ﻣﺨﺼــﻮص ﻫــﻢ ﺑــﻪ
راﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد.

٨٧

٨٨

ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در روز اول ﻓﺮوردﯾﻦ ،رﺻﺪ ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﺪۀ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗــﻮﺟﻬﯽ از
اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻋﺪۀ زﯾﺎدی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی وﯾﮋۀ رﺻﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﻃﻠﻮع
ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﭘﺸﺖ ﺳﻨﮓﭼﯿﻦ ﺳﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ )از ﺟﻤﻠﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﺳﻌﯿﺪ رﺿﺎﺋﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﭘﺎﺷﺎﺋﯽ ،ﻋﺰﯾﺰ
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،ﻋﻈﯿﻢ اﺳﮑﻨﺪرﻧﯿﺎ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ(.
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺧــﻂ اﻟــﺮأس ﮐــﻮه )از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه از ﭘﻨﺠﺮۀ ﻣﺴﺠﺪ در ﺳﻪ روز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ( ،ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻓﻘﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤــﮏ اﺳــﻄﺮﻻب
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ روی ﺧﻂ اﻟﺮأس ﺑﺮود و ﻧﻘﺎﻃﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
زاوﯾﻪﻫﺎی ﺳﻤﺖ و ارﺗﻔﺎع )اﻧﺨﻔﺎض( ﭘﻨﺠﺮۀ ﻣﺴﺠﺪ وارون ﻣﺨﺘﺼﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ .اﻣــﺎ داوری
ﻗﻄﻌﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮروزﻧﻤﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﺮازوج در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ )ﺷﻤﺎرۀ  (۳و
ﺑﺎزﺗﺎب رﺻﺪﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺰارش ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی اردﺑﯿﻞ ،ﺗﻮﺟﻪ دوﺳﺘﺪاران
ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻠﻤﯽ -ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ راﻫﯽ
ﮐﻪ از ﺟﺎدۀ ﺧﻠﺨﺎل -ﻫﺸﺠﯿﻦ ﺟﺪا ﻣــﯽﺷــﻮد )و ﻧﻬﺎﯾﺘـ ًـﺎ ﺑــﻪ روﺳــﺘﺎی َ
ﺳﻮﺳــﻬﺎب ﻣــﯽ رود( ،ﺗــﺎﺑﻠﻮی
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻧﻮروزﻧﻤﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﺮازوج" ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎ دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﺤﺖ
ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﻧﻮروزﻧﻤﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ،ﮔﺸﺖﻫﺎی ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺟﺮا ﺷﻮد.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨــﯿﻢ
ﺑــﺮای اﺳــﺘﻔﺎدۀ ﺑﻬﺘــﺮ
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨـــــــﺪﮔﺎن و
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﺗـــــﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﺣـــــﺎوی
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾــﻦ
ﻧﻮروزﻧﻤــﺎ ﺑــﻪ ﻫﻤــﺮاه
اﻃﻼﻋـــﺎت ﺗـــﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﻣﺤﻞ
ﻣﻨﺎﺳـــﺒﯽ ﺑـــﺮ دﯾـــﻮار
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.
در ﻫﺸﺠﯿﻦ )ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺧﻮرش رﺳــﺘﻢ( ﮐــﻪ ﺗـﺮازوج ﻧﺰدﯾــﮏ آن اﺳــﺖ در ﺳــﺎل  ۱۳۹۰ﺧﺎﻧــﮥ
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮداد  ،۱۳۹۶ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎﻧﻮ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪان
ﺑﻠﻨﺪآوازۀ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻤﺎرۀ .(۱۱

د .ﺳﺎﺋﺮ ﺑﺼﻤﻪ ﺟ

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻔﯿﺴ

٢
٣

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻮا در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن از دﯾﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﺗﻮان ﺑﺎد ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮد
ﺟﺎﯾﯽ ﮔﺎه آرام و ﮔﺎه
ِ
ﺑﺎد ﺟﺎ ﺑﻪ ِ
و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را در ﺧﺸﮑﯽ ﯾﺎ درﯾﺎ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮد.
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺑﺎدﺑﺎندارﮐﻪ اﻣﻮاج آب را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺘﻨﺪ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و درﯾﺎﻫﺎ را درﻣﯽﻧﻮردﯾﺪﻧﺪ اوﻟــﯿﻦ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ .اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎد از ﭘﺎرو زدن ﺑﺎ دﺳﺖ
ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺷﺪ و ﺟﺎ ﺑﻪﺟﺎﯾﯽ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی آﺑﯽ آﺳﺎن ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ در ﺧﺸﮑﯽﻫﺎ آسﺑﺎدﻫﺎ ﺑﻪﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ و ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻨﮓ آﺳﯿﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﻮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ آرد ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻣﻘــﺪار
زﯾﺎد و در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪور ﺷﺪ.
ﺗﻮان ﺑﺎد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی ﮐﻤﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺑﻪﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮد .اﺻﻄﻼح
"ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎدی" ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺑﺮای ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧــﺮژی ﺟﻨﺒﺸــﯽ
ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺎ ﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺗﻮدۀ ﻫﻮا ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺮوزه آسﺑﺎدﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎدی زﻣﺎن ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺮژی
ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﭘﺎک ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آسﺑﺎدﻫﺎ در ﺷﺮق را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧــﺪ ،ﺑــﺎ اﯾــﻦ ادﻋــﺎ و
اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮق اﻣﺮوزه از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ٤.وﻟﯽ اﯾــﻦ ﺗﻮﺟﯿــﻪ ﻧﺎﮐــﺎﻓﯽ و ﻧﺎﺷــﯽ از
ﺑﯿﻬﻤﺘﯽﻫﺎ و ﮐﻢﮐﺎری دوﻟﺖﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﻣﺮوزی اﺳﺖ.
 .١ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻘﺎﻟﮥ زﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ:
د .ﺳﺎﺋﺮ ﺑﺼﻤﻪ ﺟﯽ" ،ﻃﻮاﺣﯿﻦ اﻟﻬﻮاء اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ " ،آﻓﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺮاث ،ﺳﺎل  ،٢٥ﺷﻤﺎرۀ  ،٩٩ذیﺣﺠﮥ ١٤٣٨ق  /ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٧م ،ص
. ١٠١ - ٨٣
 .٢دﮐﺘﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ،ﺣﻠﺐ ،ﺳﻮرﯾﻪ.saerbasmaji@gmail.com ،
 .٣ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ.hr2nafissi@yahoo.com ،

4. Usher, Abbott Payson, History of Mechanical Inventions, McGraw-Hill Book Company, New York, 1929, p.
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آسﺑﺎدﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
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٨٩

ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آسﺑﺎدﻫﺎ از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ،و ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿــﻖ و ﺗﺤﻠﯿﻠــﯽ ﻧﻘــﺶ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺷﺮق و ﻏﺮب دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎﻫ ﺑﻪ واژهﻫﺎ

٩٠

ﺟﻐﺮاﻓﯽدانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی آسﺑﺎد را در ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و ادﯾﺒﺎن ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن،
واژه ﻃﺎﺣﻮﻧﺔ اﻟﻬﻮاء را ﺑﻪﮐﺎر ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ و در اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻪ ﻣﺠﺎز آن را رﺣﯽ ّ
دﺳﺘﺎس اﺑــﺮ
اﻟﺴﺤﺎب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ِ
ّ
اﻟﻄﺎﺣﻮﻧﺔ( ﺑﺎ واژه دﺳﺘﺎس ) ّ
اﻟﺮﺣﯽ( ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ واژه آسﺑﺎد را ﺗﺪاﻋﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .واژه آﺳﯿﺎ )
ﮐﺎرﮐﺮدﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﻌﻨﯽاﻧﺪ .ﮐﻠﻤﮥ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ  Tahonaاز اﻟﻄﺎﺣﻮﻧﺔ ﻋﺮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮐﺘﺎب اﻟﺼﺤﺎح ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺟﻮﻫﺮی )د ۳۹۳ق( ﻣﺸﺘﻘﺎت و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واژهﻫﺎی اﻟﺮﺣــﯽ و
١
اﻟﻄﺤﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ و در اﺷﻌﺎر ﺷﻌﺮای دوران ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ واژهﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ )د ۲۷۶ق( در ﮐﺘﺎب ﺟﺮاﺛﯿﻢ اﺟﺰای دﺳﺘﺎس را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﱡ
اﻟﻠ َ
ﻬﻮة :آنﭼﻪ از داﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ از دﻫﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﮓ ﮔﺮدان ﻣﯽرﯾﺰی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺳﻨﮓ آرد ﺷﻮد.
ّ
اﻟﺮاﺋﺪ :دﺳﺘﮥ ﺳﻨﮓ ﮔﺮدان ﮐﻪ آرد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﺳﻨﮓ ﮔﺮدان ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﱢ
اﻟﺜﻘﺎل :ﺳﻨﮓ زﯾﺮﯾﻦ و ﺳﺎﮐﻦ دﺳﺘﺎس.
ُ
اﻟﻘﻄﺐ :ﻣﺤﻮری ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﺮدان دﺳﺘﺎس ﺑﻪ ِﮔ ﺮد آن ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ.

ﺷﮑﻞ  .۱دﺳﺘﺎس
 .١ﻣﺸﺘﻘﺎت و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﯾﻦ دو واژه و اﺷﻌﺎر ﻋﺮﺑﯽ آﻧﻬﺎ در ﺗﺮﺟﻤﻪ آورده ﻧﺸﺪ وﻟﯽ واژهﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮﻧﺪ:
ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﮥ دﻫﺨﺪا :آﺳﯿ ﺎ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺮد ﮐﺮدن و آرد ﮐﺮدن ﺣﺒﻮب ﯾﺎ ﮔﭻ و آﻫﮏ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ روﻏﻦ و ﺷﯿﺮۀ ﻧﺒﺎت و ﺟﺰ آن را رﺣﯽ ،ﻃﺎﺣﻮﻧﻪ،
آس ،آﺳﯿﺎو ] ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ[ .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ اﻧﻮاع ﺑﺎدی و آﺑﯽ و دﺳﺘﯽ و ﺳﺘﻮری اﻃﻼق ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﻪ اﺷﻌﺎری از  ۲۱ﺷﺎﻋﺮ از ﺳﺪۀ ۴
ﺗﺎ  ۱۱ﻗﻤﺮی ﯾﺎد ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ از واژهﻫﺎی آس ،آﺳﯿﺎب ،آﺳﯿﺎ و آﺳﯿﺎی ﺑﺎد در آﻧﻬﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﯿﺪ :آس ،دو ﺳﻨﮓ ﮔﺮد و ﻣﺴﻄﺢ ﮐﻪ ﻏﻼت را ﺑﺎ آن آرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﻮۀ آب ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ آﺳﯿﺎب و اﮔﺮ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ
دﺳﺘﺎس و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮ ﺑﮕﺮدد ﺧﺮآس ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،آﺳﯿﺎﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮۀ ﻣﻮﺗﻮر ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ آﺳﯿﺎی دودی ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ ،آﺳﯿﺎو و آﺳﯿﺎه ﻫﻢ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .١ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﻮراﺑﯽ  ۲۸۲ﺑﻨﺪ دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در دو ﺑﻨﺪ از ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ آن ﯾﺎدی از اﺑﺰار )ﭼﺮخ( آﺑﯿﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از
اﻧﺮژی ﺑﺎد ﯾﺎ آب در آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .دو ﺑﻨﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه را ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺖ وﯾﮑﯽ ﭘﺎرس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ در زﯾﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺑﻨﺪ  :۲۵۹اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﺑﺰار )ﭼﺮخ( آﺑﯿﺎری ﮐﺸﺖزار را ﺑﺪزدد ﺑﺎﯾﺪ  ۲۳ﮔﺮم ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﻨﺪ  :۲۶۰اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺨﺰن آب اﺑ ﺰار )ﭼﺮخ( آﺑﯿﺎری ﮐﺸﺖزار را ﺑﺪزدد ﺑﺎﯾﺪ  ۱۴ﮔﺮم ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﺪﻫﺪ.

آسﺑﺎدﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ
آسﺑﺎدﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺑﺎدﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در درﯾﺎﻧﻮردی و رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘــﻪ
ﺷﺪهﺑﻮد ﺑﻨﺎ ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻗﺪﯾﻢ اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدﻧــﺪ ﮐــﻪ در درﯾــﺎﻧﻮردی ﺧﻄــﺮ ﮐﺮدﻧــﺪ؛
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﯿﺮکﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎدﺑﺎنﻫﺎی ﭼﺎرﮔﻮش ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﯿﺮکﻫــﺎ
آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از  ۴۰۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻓﻨﯿﻘﯽﻫﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ درﯾــﺎی
ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ از ﺑﺎدﺑﺎنﻫﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎدﺑﺎن اﺑـ ﺪاﻋﯽ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﻄﻌﻪای ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺷﮑﻞ از ﺟﻨﺲ ﭘﺎرﭼﻪای ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑــﺎ ﺟﻬــﺖ ﺑــﺎد در درﯾــﺎﻫــﺎ ﺑــﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻨﺎور ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﻓﻨﯿﻘﯽﻫﺎ ﺳﻔﺮﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺗﺎ دﻫﺎﻧﮥ رود ﻧﯿﻞ را ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮیﻫﺎ ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ دور آﻓﺮﯾﻘــﺎ  ۲۵۰۰ﺳــﺎل ﭘــﯿﺶ ﺑــﻪ
ﺣﺴﺐ رواﯾﺖ ﻫﺮودوت در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ وی ﻧﯿﺰ در آن ﺳﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻤﺎن
ﻣﯽرود اﯾﻦ از اوﻟﯿﻦ اﻧﻮاع اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﺑﺎد در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ اﺷﺎرهﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﺑﺎد در ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻌﺮوف ﺑــﺎﺑﻠﯽ ﺣﻤــﻮراﺑﯽ )- ۱۷۹۲
۱۷۵۰ق م( ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﺳﺪۀ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد آﺑﯿﺎری زﻣــﯿﻦﻫــﺎی
ﮐﺸﺎورزی را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﺑﺎد راه اﻧﺪازی و آﻏﺎز ﮐﺮد.
اﯾﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺑﺘﺪای ﻫﺰارۀ دوم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﮔﺮﭼﻪ اﺳــﺘﻔﺎده
از ﭼﺮخ ﺑﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﯿﺮاب ﮐﺮدن ﮐﺸﺖزارﻫﺎ در ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻟﻮح ﺳﯿﺎه ﺑﺎزاﻟﺘﯽ ﺣﻤﻮراﺑﯽ ﻣﻌﺮوف آﻣــﺪه
اﺳﺖ ١وﻟﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﻦآوری آن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎل دارد آن ﺗﺠﻬﯿ ﺰات
ﺑﺎ آس ﺑﺎدﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻓﻼت اﯾﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﮥ دﺟﻠﻪ و ﻓـﺮات ﭘﯿــﺪا ﺷــﺪ
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

٩١

ﺷﮑﻞ  .۲ﺣﻤﻮراﺑ ﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎﻣﺎش )ﻧﺸﺴﺘﻪ( ،ا ﯾﺰد
ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﻈﻬﺮ ﻋﺪاﻟﺖ در اﺳﺎﻃﯿﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ.
٩٢

ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺳﻨﮓ ﺑﺎزاﻟﺘﯽ )ﺷﮑﻞ  (۲در ﺑﺎﻻی ﻣﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﻮراﺑﯽ ﮐﻨﺪهﮐﺎری ﺷﺪهاﺳﺖ و
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﺰد ﺷﺎﻣﺎش ،ﺣﻤﻮراﺑﯽ را اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨــﺪ .اﯾــﻦ ﻟــﻮح
ﺳﻨﮕﯽ را ﯾﮑﯽ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻋﯿﻼم ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻣﺰ ﭘﯿﺮوزی در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﻮد از ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻋﯿﻼم ﺣﻤﻞ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻟﻮح در ﺳﺎل ۱۹۰۱م در ﺷﻮش ﮐﺸﻒ ﺷﺪ .در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻟﻮح ﺳﻨﮕﯽ اوﻟــﯿﻦ اﺷــﺎره ﺑــﻪ اﺳــﺘﻔﺎده از
اﻧﺮژی ﺑﺎد در آﺑﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
دورۀ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن

ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮون اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ )ﺳﺪۀ اول ﻣﯿﻼدی( اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮهﻫﺎی ﭼــﺮخ ﺑــﺎ ﻣﺤــﻮر اﻓﻘــﯽ را
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ  (۳ﺗﺎ در اﺛﺮ ﺑﺎد ﺑﭽﺮﺧﺪ و ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻫﺮون در ﮐﺘﺎﺑﺶ
ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

آسﺑﺎدﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﺷﮑﻞ  .۳ﭼﺮخﺑﺎدی ﮐﻪ ﻫﺮون اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮون ﻓﮑﺮ ﭘﺮهﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻫﻮا ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎز ارﻏﻨﻮن ﺑﺮای دﻣﯿﺪن ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪاﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد.
آسﺑﺎد ﮐﺮﺗ

ﺑﺎد ﺟﺰﯾﺮۀ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ِﮐﺮت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﺷﺎرۀ ﻫﺮون اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ اﺳﺖ ،آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ در ﻣﻮرد آس ِ
ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﯾﺎ ﻗﻄﻌﻪای ﺑﺎدی-ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮﺧﯽ ﭘﺮهدار ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
آسﺑﺎدﻫﺎی ﺷﺮق ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣ

٢

اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﯾﻪ ) ١د ۳۷۰ق( در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم أﺳﻤﺎء اﻟﺮﯾﺢ  ۱۲۵ﺑﺎد را ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺷﺮح ﻣﯽدﻫــﺪ .ﺑــﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻋﺮﺑﯽ دورۀ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﻋﺮاب ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از آسﺑﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .آﺷﻨﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻌﺪ ازﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ .اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از
اﺳﻼم ،اﻋﺮاب ﺑﺎ دﺳﺘﺎس آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ در داﺳﺘﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﺎ اﺑﻮ ﻟﺆﻟﺆ ﭘﯿﺮوز ﭘﺎرﺳــﯽ ﺑــﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ.
اﻟﻒ  -آﺳﯿﺎی ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب
ُ
اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺷﺮح آسﺑﺎد در ﺳﺪۀ اول ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﺑﯿﺎن داﺳﺘﺎن اﺑﻮ ﻟﺆﻟﺆ )د ۲۳ق( ،ﮐ ﺸﻨﺪۀ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﺧﻄﺎب ،ﮐﻪ ﺧﻮد را "ﺳﺎزﻧﺪۀ آسﺑﺎدﻫﺎ" ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
آسﺑﺎدﻫﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از آن ﺗﺎرﯾﺦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

 .١ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻫﻤﺪان و ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺣﻠﺐ.
 .٢اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﯾﻪ ،اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،أﺳﻤﺎء اﻟﺮﯾﺢ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﺣﺎﺗﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻀﺎﻣﻦ ،ﺑﻐﺪاد۱۹۸۷ ،م.
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٩۴

اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی )د ۳۱۰ق( در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﻢ وﻣﻠﻮک در ﺳــﺨﻦ از
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﻤﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :روزی ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮔﺮدش ﺑﺎزار رﻓﺖ و اﺑﻮ ﻟﺆﻟــﺆ ﻏــﻼم ﻣﻐﯿــﺮة ﺑــﻦ
ﺷﻌﺒﻪ وی را ﺑﺪﯾﺪ .اﺑﻮ ﻟﺆﻟﺆ ﮐﻪ ﻧﺼﺮاﻧﯽ ١ﺑﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد:
"اﺑﻮ ﻟﺆﻟﺆ :ای اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن در ﮐﺎر ﻣﻐﯿﺮة ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﮑﯽ ﮐــﻦ ﮐــﻪ ﺧﺮاﺟــﯽ ﺳــﻨﮕﯿﻦ ﺑــﺮ
ﻋﻬﺪه دارم.
ﻋﻤﺮ :ﺧﺮاج ﺗﻮ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟
اﺑﻮ ﻟﺆﻟﺆ :ﻫﺮ روز دو درﻫﻢ.
ﻋﻤﺮ :ﺻﻨﺎﻋﺖ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﺑﻮ ﻟﺆﻟﺆ :ﻧﺠﺎرم ،ﻧﻘﺎش و آﻫﻨﮕﺮ.
ﻋﻤﺮ :ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺧﺮاج ﺗﻮ ﺳــﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺴــﺖ .ﺷــﻨﯿﺪهام ﻣــﯽﮔــﻮﯾﯽ :اﮔــﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﺴﺎزم ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎد ﮔﻨﺪم را آرد ﮐﻨﺪ.
اﺑﻮ ﻟﺆﻟﺆ :ﺑﻠﻪ ،اﮔﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪم آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺴﺎزم ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب از آن ﺳﺨﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
آنﮔﺎه اﺑﻮ ﻟﺆﻟﺆ ﺑﺮﻓﺖ و ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ" :اﯾﻦ ﻏﻼم ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺮا ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد".٢
اﺑﻮ ﻟﺆﻟﺆ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم داد ،اﮔﺮ او آسﺑﺎدی را ﮐﻪ وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﻣﯽﺳــﺎﺧﺖ ،در ﺑــﻪ
ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺮژی ﺑﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻬﺮت ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی ﻧﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ؛ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ از آنﻗــﺪر ﮐــﻪ ﺑــﺎ
ﮐﺸﺘﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ.
دوﻧﺎﻟﺪ ﻫﯿﻞ ﻣﻮرخ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﭼﻨــﺪان
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا در ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﻣﯿﻼدی  /ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﺑﻌﻀــﯽ ﻣﻮرﺧــﺎن ﮔــﺮاﯾﺶ
داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ رواﯾﺎﺗﯽ ﺳﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ از ﻋﺮب ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ و آﮔﺎه ﺗﺮ اﺳﺖ".
وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎور دارﯾﻢ و ﺑﺎ ﻫﯿﻞ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .زﯾﺮا اﺑﻮ ﻟﺆﻟﺆ اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﻧﻬﺎوﻧــﺪ
اﯾﺮان ﺑﻮد ،و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎرداﻧﯽ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮﻧﺶ ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻮد ،و ﺑــﻪﺳــﺎﺧﺖ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و دﺳﺘﺎسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﻓﺮاوان ﺑﻮد آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺖ .ﺣﺘﯽ در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﯾﻨﮥ ﻣﻨــﻮره
ﺑﻪاﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ او را ﺻﻨﻌﺖﮔﺮ ﱠ
)اﻟﺼ َﻨ َﻊ( ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
ب  -آسﺑﺎد ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ
ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﮕﺴﺘﺎن ،ﺳﺠﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﺎن؛ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﺮوزی و ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺮق اﯾﺮان اﻣﺮوز
را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺳــﻤﺮه در ﺳــﺎل ۴۲ق ﺗﺼــﺮف ﺷــﺪ و ﺑــﺮ
 .١ﺟﻤﯿﻊ رواﯾﺖﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ او اﯾﺮاﻧﯽ و اﻫﻞ ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﺑﻮد.
 .٢ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﭘﺎﯾﻨﺪه ،ج ،۵اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺎﻃﯿﺮ ،چ  ،۱۳۷۵ ،۵ص .۲۰۲۶

 .١اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ ،أﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﺳﯿﻢ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﻨﻘﯽ ﻣﻨﺰوی ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺆﻟﻔﺎن و ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن
اﯾﺮان.۱۳۶۱ ،
2. Sven Hedin (1862-1952).
ً
 .٣ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺸﺘﺎد و ﭼﻬﺎر روز ﭘﺲ از ﻧﻮروز.
 .٤آدام ﻣﺘﺰ ،ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻠﯽرﺿﺎ ذﮐﺎوﺗﯽ ﻗﺮاﮔﻮزﻟﻮ ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ج  ،۲چ  ،۱۳۶۲ ۱ص  .۲۰۲ﻧﯿﺰ
ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺳﻮن ﻫﺪﯾﻦ ،ﮐﻮﯾﺮﻫﺎی اﯾﺮان  ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﺮوﯾﺰ رﺟﺒﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﻮﮐﺎ ،ﭼﺎپ اول  ،۱۳۵۵ص  ۵۱۷و  ..." :۵۱۸در دﻫﮑﺪۀ ﻣﯿﮕﻮن
)دﻫﺴﺘﺎن ﻣﯿﻐﺎن از ﺑﺨﺶ ﻧﻬﺒﻨﺪان ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ( ،ﮐﻪ در ﺣﺪود  ۸۰ﺧﺎﻧﻪ دارد ... ،در وﺳﻂ ده ﯾﮏ ﻗﻠﻌﮥ ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﻗﺮار دارد و در ﺣﺎﺷﯿﮥ
ده ﯾﮏ ردﯾﻒ آﺳﯿﺎی ﺑﺎدی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .اواﺳﻂ ژوﺋﻦ ﺑﺎد ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و دو ﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﻣﯽوزد .اﯾﻦ
ﺑﺎد ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽوزد و اﯾﻦ آﺳﯿﺎﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﺎد در ﺷﺐ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از روز اﺳﺖ .در اﺻﻞ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ
آﺳﯿﺎﻫﺎ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ آﺳﯿﺎﻫﺎ ﺧﺮاب ﺷﺪهاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ آﺳﯿﺎ آﻣﺎدۀ ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺳﺘﻮن ﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎی اﯾﻦ آﺳﯿﺎﻫﺎ ﮐﻪ از
ﺳﻨﮓ و ﺧﺸﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎد ﻣﺜﻞ ﭘﺮچ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻓﺮو ﻣﯽرود و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرﺗﺶ ﺳﻪ ﺑﺎل از ﻫﺸﺖ ﺑﺎل ﮐﺜﯿﺮ اﻻﺿﻼع
ﺷﮑﻞ آﺳﯿﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآورد ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﮥ ﺑﺎلﻫﺎ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﮐ ﺖ داﯾﺮه وار ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎلﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻋﻤﻮدی ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎﻻی اﯾﻦ دﯾﺮک در ﺳﻮراخ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب اﻓﻘﯽ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و ﭘﺎﯾﯿﻦ دﯾﺮک داﺧﻞ آﺳﯿﺎ ،ﺳﻨﮓ
روﯾﯿﻦ آﺳﯿﺎ را روی ﺳﻨﮓ زﯾﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآورد ."...
5. Shepherd, Dennis G. (1990) Historical Development of the Windmill, p. 6.

 .٦اﻹﺻﻄﺨﺮی ،أﺑﻮ إﺳﺤﺎق إﺑ ﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺴﺎﻟﮏ واﻟﻤﻤﺎﻟﮏ ،ﻟﯿﺪن ،ﺑﺮﯾﻞ۱۹۲۷ ،م ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ دار ﺻﺎدر ،ﺑﯿﺮوت ،ص .۲۴۲
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪﻓﺎرﺳﯽ در ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی :اﺑﻮ اﺳﺤﻖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺻﻄﺨﺮی ،ﻣﺴﺎﻟﮏ و ﻣﻤﺎﻟﮏ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﺴﺘﺮی
)ﺗﺮﺟﻤﻪ در ۶۹۶ق( ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ،ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﻓﺸﺎر ،ﺗﺎرﯾﺦ  ،۱۳۷۳ص .۲۵۶

آسﺑﺎدﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯽدان اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻘﺪﺳﯽ )د ۳۹۰ق( ﺟﺰو ﺧﺎوران ،ﯾﮑﯽ از ﻫﺸﺖ اﻗﻠﯿﻢ ﻏﯿﺮ
ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺮق دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد.١
ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎدﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ؛ وزش ﺑﺎدﻫﺎ ﺑــﻪﺷــﮑﻞ ﻏﯿــﺮ ﻣﻌﻤــﻮل اداﻣــﻪ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )ﮐﻪ ﺑﺎد  ۱۲۰روز ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ(؛ اﻫﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ از اﯾﻦ ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺳــﺎﺧﺘﻦ
آس ﺑﺎدﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن از اﻧﺮژی آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ) .(۴آدام ﻣﺘﺰ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ( ﺳﻮن ﻫــﺪﯾﻦ
ﺳﯿﺎح ٢ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ" :وزش ﺑﺎد ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺣﻮاﻟﯽ ﻧﯿﻤﮥ ژوﺋﻦ  /اول ﺣﺰﯾﺮان ٣ﺷﺮوع ﻣﯽﺷــﻮد و دو
ﻣﺎه اداﻣﻪ دارد ،و آسﺑﺎدﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ وﯾﮋه ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻫﺮ آسﺑﺎد ﻫﺸﺖ ﭘﺮه دارد ،و ﭘﺸﺖ
دو دﯾﻮارۀ ﻋﻤﻮدیاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎد از ﺑﯿﻦ آن دو ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﺮی ﺑﻪ درون ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ؛ ﭘﺮهﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻤــﻮدی ﺑــﺮ
ﻣﺤﻮری ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻮدی اﺳﺖ ﻧﺼﺒﻨﺪ ،اﻧﺘﻬﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺤﻮر ﺳﻨﮓ آﺳﯿﺎ را ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳــﻨﮓ
روی ﺳﻨﮓ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ" .٤ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﺳﯿﺴﺘﺎن اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۴۵ﻣﺘﺮ
در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه در ﺑﻬﺎر و اواﯾﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺮﻋﺖ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺮوﮐﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ.٥
در ﺑﺎرۀ آسﺑﺎد ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺘﺎب ﺟﻐﺮاﻓﯽدان اﺻﻄﺨﺮی ﺷﯿ ﺮازی )د ﺣــﺪود ۳۰۰ق(،
ﺑﻪﻧﺎم ﻣﺴﺎﻟﮏ و ﻣﻤﺎﻟﮏ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ..." :ﻫﻤﯿﺸﻪ در آنﺟــﺎ ﺑﺎدﻫــﺎی ﺳــﺨﺖ ﻣــﯽوزد
٦
ﭼﻨﺎنﮐﻪ آﺳﯿﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از آن ﺑﺎدﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد".
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎب اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋ ﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺴﻌﻮدی )د ۳۴۶-۳۴۵ق( ﺑﻪﻧﺎم ﻣﺮوج اﻟﺬﻫﺐ از
اﯾﻦ آسﺑﺎد ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﺻﻄﺨﺮی ،ﺑﯿﻦ ﺳــﺎلﻫــﺎی  ۳۰۲و  ۳۳۲از ﺳﯿﺴــﺘﺎن
دﯾﺪار ﮐﺮد و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :دﯾﺎر ﺳﯿﺴﺘﺎن دﯾﺎر ﺑﺎد و رﯾﮓ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎد آن ﺟــﺎ
آﺳﯿﺎﻫﺎ ﺑﮕﺮداﻧﺪ و آب از ﭼﺎه ﮐﺸﺪ و ﺑﺎغﻫﺎ ﺳﯿﺮاب ﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﮥ دﻧﯿﺎ ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗــﺮ از آن

٩۵

ﺟﺎ از ﺑﺎد ﺳﻮد ﺑﺮد و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ١".در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺴﻌﻮدی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐــﻪ از آﺳــﯿﺎﻫﺎ در دو ﮐــﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻ آوردن آب ﺑﺮای آﺑﯿﺎری و دﯾﮕﺮی آﺳﯿﺎ ﮐﺮدن داﻧﻪﻫﺎ.

ﺷﮑﻞ  .۴آسﺑﺎدﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮاف )ﺧﺮاﺳﺎن( ،ﻋﮑﺲ در ﺳﺎل
 ۱۹۷۷از ﻧﻤﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ )ورودیﻫﺎی ﺑﺎد( آسﺑﺎدﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
٩۶

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ )د ۶۸۲ق( در ﮐﺘﺎﺑﺶ آﺛﺎر اﻟﺒﻼد و اﺧﺒﺎر اﻟﻌﺒﺎد از اﯾﻦ آسﺑﺎدﻫﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ..." :ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻦ آن ﺷﻮر اﺳﺖ و رﯾﮕﺴﺘﺎن .ﺑﺎد ﻫﺮﮔﺰ در آنﺟﺎ ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪای
ﮐﻪ آﺳﯿﺎﻫﺎ وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎد در ﮔﺮدش ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و آس ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ آﺳﯿﺎﺑﺎد اﺳﺖ و ﺑﻼدی
اﺳﺖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ ،و ﻧﺨﻞ ﺑﺴﯿﺎر دارد و ﺷﺪت ﺑﺎد ﺑﺮ ﻣﯽدارد رﯾﮓ را از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ .اﮔﺮ ﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﯿﻠﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺮﯾﻪﻫﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد ﺑﻪ رﯾﮓ".٢
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻓﻨﯽ ﻣﻔﺼﻞ از آسﺑﺎد ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﻧﺨﺒﺔ اﻟﺪﻫﺮ ﻓﯽ ﻋﺠﺎﺋﺐ اﻟﺒﺮ و اﻟﺒﺤﺮ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ دﻣﺸﻘﯽ )د ۷۲۷ق( ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﯿﺦ رﺑﻮه ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ :(۵
"ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﺎن از ﺳﻮی ﺑﺎﺧﺘﺮ در ﭘﺲ آﻧﻬﺎ و اﻗﻠﯿﻤﯽ ﭘﺮ از ﺑﺎد و ﺷﻦ اﺳﺖ .ﻣﺮدﻣﺎن آنﺟﺎ ﺑﺎد را ﺑﺮای
ﺑﻪ ﮔﺮدش در آوردن آﺳﯿﺎﻫﺎ و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮدن ﺷﻦﻫﺎ ،از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﻣﻨﺤﺮف
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎد ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮدار آﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮدار ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﻦ آﺳﯿﺎﻫﺎی ﺑﺎدی ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﻣﺮدم اﯾﻦ دﯾﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎن ﻣﻨﺎرهای ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ
ّ
ﺑﺮ روی ﻗﻠﻪای از ﻗﻠﻪﻫﺎی ﮐﻮهﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﭙﻪای و ﯾﺎ ﺑﺮﺟﯽ از ﺑﺮجﻫﺎی ﯾﮏ دژ ،اﺗﺎﻗﮑﯽ ﺑﺮ روی اﺗﺎﻗﮑﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﻨﺎ ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ .در آن اﺗﺎﻗﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺳﻨﮓ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و ﮔﻨﺪم آرد ﻣﯽﮐﻨﺪ و در
 .١ﻣﺴﻌﻮدی ،ﻣﺮوج اﻟﺬﻫﺐ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﭘﺎﯾﻨﺪه ،ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،چ  ،۱۳۶۵ ،۳ج  ،۱ص .۲۰۴
 .٢ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ زﮐﺮﯾﺎ ،آﺛﺎر اﻟﺒﻼد وأﺧﺒﺎر اﻟﻌﺒﺎد ،دار ﺻﺎدر ﺑﯿﺮوت) ،ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ( ،ص  .۲۰۱ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺮﺟﻢ و ادﯾﺐ ﻗﺮن
ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮاد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ،ﺗﺼﺤﯿﺢ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻫﻤﺮادی ،ج  ،۱۳۷۱ ،۱اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ص .۲۵۹

 .١ﺷﯿﺦ اﻟﺮﺑﻮة ،ﻧﺨﺒﺔ اﻟﺪﻫﺮ ﻓﯽ ﻋﺠﺎﺋﺐ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ ،ﭼﺎپ :م .ﻓﺮﯾﻦ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ :ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ – اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت،
۱۹۹۴م ،ص  .۱۸۷- ۱۸۱ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ از دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﻃﺒﯿﺒﯿﺎن ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺎﻃﯿﺮ ،چ  ،۱۳۸۲ ،۱ص .۱۸۷- ۲۸۵
ﮐﺘﺎب اﺻﻄﺨﺮی ،ﻫﻤﺎنﺟﺎ ،ص " :۲۵۶و ﺗﻮدهﻫﺎی رﯾﮓ را از ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
 .٢ﮐﺘﺎب اﺻﻄﺨﺮی ،ﻫﻤﺎنﺟﺎ ،ص  .۲۴۲در ﺗﺮﺟﻤﮥ ّ
و اﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﻮدی ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ آن ﺷﻬﺮ ﺣﯿﻠﻪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪی و اﻻ ﺑﺎد از رﯾﮓ ﺗﻤﺎﻣﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﯾﻪﻫﺎ را ﻣﺪروس و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ و ﻣﻄﻤﻮس ﮐﺮدی .".ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ )ﺻﻮرة اﻻرض ﺗﺄﻟﯿﻒ۳۶۷ :ق( ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻌﺎر ،ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﺗﻬﺮان ،چ ۱۳۶۶ ،۲
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آسﺑﺎدﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

اﺗﺎﻗﮏ زﯾﺮﯾﻦ ﭼﺮخ ﭘﺮهداری ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎد آن را ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭼﻮن آن ﭼﺮخ در
ﺳﻨﮓ آﺳﯿﺎ را در اﺗﺎﻗﮏ ﺑﺎﻻی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺳﯿﺴﺘﺎن ﭼﻮن ﺑﻨﺎی آن دو
اﺗﺎﻗﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮕﺮدد آن ِ
اﺗﺎﻗﮏ را ﺑﺎﻻ آوردﻧﺪ ﺑﺮای اﺗﺎﻗﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭼﻬﺎر درﯾﭽﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﯾﭽﮥ ﺑﻮق ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
اﯾﻦ درﯾﭽﻪﻫﺎ واژﮔﻮن اﺳﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺳﻮی ﻓﺮاخ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻮا و ﺳﻮی ﺗﻨﮓ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ
درون اﺗﺎﻗﮏ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎوداﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮا ﺑﺎ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ درون آﻧﻬﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻣﮥ زرﮔﺮی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮی ﮔﺸﺎد آن ﺳﻮی دﻫﺎن آﻫﻨﮕﺮ و ﺳﻮی ﺗﻨﮓ آن ﺑﻪ درون ﮐﻮره اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺎد از ﻫﺮ ﺳﻮ ﮐﻪ
ﺑﻮزد ﻫﻮا ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﻪ درون اﺗﺎﻗﮏ آﺳﯿﺎ وارد ﮔﺮدد .ﭼﻮن ﻫﻮا از درﯾﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ درون اﺗﺎﻗﮏ آﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﯾﺎ دﯾﺮﮐﯽ -ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻮال )ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﻮﺑﯽ اﺳﺘﻮاﻧﻪای
در دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺮ آن ﭘﯿﭽﻨﺪ( و ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دوک ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن )آﻟﺖ
ﻧﺨﺘﺎﺑﯽ( ﮐﻪ در ﻧﺦ رﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻧﺶ ﺑﺮ روی آن ﻧﺦ ﻣﯽﭘﯿﭽﻨﺪ  -ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرد .اﯾﻦ دﯾﺮک ﺷﺶ ﺗﺎ
دوازده ﭘﺮه دارد ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن ﭘﺮهﻫﺎ روﮐﺶﻫﺎﯾﯽ از ﭘﻮﺳﺖ دﺑﺎﻏﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﺳﺎن روﭘﻮش ﻓﺎﻧﻮﺳﯽ
ﻣﯿﺦﮐﻮﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ روﮐﺶﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﺮ روی آن ﭘﺮهﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﻬﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﺮهای روﮐﺸﯽ ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ ﺑﺎ ﻟﺒﮥ ﭼﯿﻦدار دارد ﮐﻪ ﻫﻮا داﺧﻞ آن ﻣﯽﺷﻮد و آن را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
ﻣﯽراﻧﺪ .آنﮔﺎه ﭘﺮۀ ﭘﺲ از آن را ُﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽراﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﭘﺮۀ ﺳﻮم را ،ﺗﺎ آن دﯾﺮک ﺑﻪ
ﺳﻨﮓ آﺳﯿﺎ ﻧﯿﺰ از دوران آن ﺑﭽﺮﺧﺪ و داﻧﻪﻫﺎ را آرد ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﺳﯿﺎﻫﺎﯾﯽ در
ﭼﺮﺧﺶ در آﯾﺪ و ِ
دژﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﻢ آب ﮐﻪ وزش ﺑﺎد زﯾﺎد دارﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﻓﺮاوان اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪن ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل دادن رﻣﻞﻫﺎ از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﭼﻮبﻫﺎﯾﯽ دراز ﺑﺮﭘﺎ
ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﻮرﯾﺎ ﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺪان ﭼﻮبﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻤﯿﺪه ﺟﻠﻮی وزش ﺑﺎد
ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﺎد از ﺷﻤﺎل ﯾﺎ از اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ وزﯾﺪن ﮔﯿﺮد و رﻣﻞﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد از زﻣﯿﻦ ﺑﺮدارد
آن رﻣﻞﻫﺎ ﺑﺎ آن ﺑﻮرﯾﺎﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ آن ﺑﻮرﯾﺎ از ﺷﻦ ﭘﺮﺷﻮد ،از آن
ﭘﺲ آن ﭼﻮبﻫﺎ و ﺑﻮرﯾﺎﻫﺎ را ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎ
ً
ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻮبﻫﺎ و ورود و ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ و ﺑﻮرﯾﺎﻫﺎ ﺑﺎد را )اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ روﺑﺎز در ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن( ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن ﺷﻦﻫﺎی ِﮔﺮد ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ
ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪک اﻧﺪک ﺑﺒﺮد" .١داﺳﺘﺎن ﺑﻪﺧﺪﻣﺖ درآوردن ﺑﺎد ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻦﻫﺎ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی
٢
اﺻﻄﺨﺮی و ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ از آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﺷﺪ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ.

٩٧

در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻏﺰوﻟﯽ )د ۸۱۵ق( در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻣﻄﺎﻟﻊ اﻟﺒﺪور ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ آﺳﯿﺎﻫﺎ ﺑﺎ
ﮔﺸﻮدن و ﺑﺴﺘﻦ درﯾﭽﻪﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ آنﭼﻪ اﻣﺮوزه در ﭼﺮﺧﺎبﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) ..." :ﺷﯿﺦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﯿﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﮐﺮﻣﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ آسﺑﺎدﻫﺎ و دوﻻبﻫﺎی ﺷﺎن را در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎد ﺷﻤﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی آن ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺑﺎد در زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽوزد ﻟﯿﮑﻦ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ و ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ ﺷﺒﯽ ﯾﺎ روزی آرام ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺎم دوﻻبﻫﺎ و آسﺑﺎدﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﮐﺎر ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﺎد
ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎد راه ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .و آن ﺷﺨﺺ ﮔﻔﺖ دوازده ﻫﺰار ﭼﺮخ و آسﺑﺎد ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺎد از
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﻟﺬا روﻧﻖ و رﮐﻮد در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ وزش ﺑﺎد ﺷﻤﺎل دارد .و ﻫﻤﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪه ﮔﻔﺖ
آسﺑﺎدﻫﺎیﺷﺎن ﺳﻮراخﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ و ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ را زﯾﺎد ﯾﺎ ﻟﻨﮕﺮدار )ﮐﻢ( ﮐﻨﻨﺪ
ُ
ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎد ﺧﯿﻠﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ آرد را ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺳﯿﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻨﮓ ﻫﻢ داغ و ﺧﺮد ﺷﻮد،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.١".

٩٨

ً
ﺷﮑﻞ  .۵ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه از آسﺑﺎد ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ )اﻟﺒﺘﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻣﻌﮑﻮس( ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺷﯿﺦ رﺑﻮه
ﻧﺨﺒﺔ اﻟﺪﻫﺮ ﻓﯽ ﻋﺠﺎﯾﺐ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﻧﻘﺎﺷﯽ وﺳﻂ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .(.ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه
از آسﺑﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﺮوز )ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺷﺮح ﺷﯿﺦ رﺑﻮه و در آن ﺳﻨﮓ آسﺑﺎد در اﺗﺎﻗﮏ زﯾﺮﯾﻦ اﺳﺖ.٢(.

→

)چ ،(۱۳۴۵ :۱ص " :۱۵۳و ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺮدم آنﺟﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ رﯾﮓ را از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯽ آنﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺠﺎور را ﻓﺮاﮔﯿﺮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ
در ﻧﺰدﯾﮏ رﯾﮓ ﺗﭙﻪ ،دﯾﻮارﻫﺎﯾﯽ از ﭼﻮب و ﺧﺎر و ﺟﺰ آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﯿﻦ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد دری ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﺎد از آنﺟﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه و آن را
ﻣﯽﭘﺮاﻧﺪ و در ﺑﺎﻻی آن ﭼﻮن ﮔﺮدﺑﺎدی ﻣﯽﺳﺎزد و رﯾﮓ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ" .در ﮐﺘﺎب ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﻫﻤﺎنﺟﺎ ،ص
" :۲۵۹و ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﮓ را از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺪ از ﭼﻮب و ﺧﺎر دﯾﻮاری ِﮔﺮد آن رﯾﮓ ﺑﺮدارﻧﺪ و از ﺗﻪ آن دری ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎد از آن
در درآﯾﺪ و رﯾﮓ را ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ﭼﻮن ﮔﺮدﺑﺎد ،ﭘﺲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽآﯾﺪ دورﺗﺮ از آن ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ".
 .١ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺒﻬﺎﯾﯽ اﻟﻐﺰوﻟﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻊ اﻟﺒﺪور ﻓﯽ ﻣﻨﺎزل اﻟﺴﺮور ،ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ۱۴۱۹ ،ق ،ص  .۶۲و در آدام ﻣﺘﺰ ،ﻫﻤﺎنﺟﺎ.
 .٢در ﺗﺮﺟﻤﮥ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﻃﺒﯿﺒﯿﺎن از ﮐﺘﺎب ﺷﯿﺦ رﺑﻮه ،ﻫﻤﺎنﺟﺎ ،ﺻﻔﺤﺎت ۲۸۷- ۲۸۶؛ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ وﺳﻂ در ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺷﺮح
ِ

←

→

اﺟﺰاﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ -۱ :ﺻﻨﺪوق ﮔﻨﺪم - ۲ ،ﻗﺴﻤﺖ )اﺗﺎﻗﮏ( ﺑﺎﻻی آسﺑﺎد ﮐﻪ اﺗﺎﻗﮏ ﻫﻮا زﯾﺮ آن ﻗﺮار دارد و ﮔﻨﺪم در ﻣﯿﺎن ﺻﻨﺪوق رﯾﺨﺘﻪ و
آوﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد - ۳ ،آرد - ۴ ،ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻗﯿﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺪمﻫﺎ را )از ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﮓ ﻣﺘﺤﺮک( روی ﺳﻨﮓ زﯾﺮﯾﻦ آسﺑﺎد ﻣﯽرﯾﺰد - ۵ .ﺳﻨﮓ ﺑﺎﻻﯾﯽ
آسﺑﺎد ﮐﻪ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ - ۶ ،ﻧﻤﺎی دﯾﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﺘﺤﺮک آسﺑﺎد ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ آن ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ - ۷ ،روزﻧﮥ ﻫﻮا و ﻫﻮاﮐﺶ )ورود و ﺧﺮوج ﻫﻮا(- ۸ ،
ﭘﺮۀ ﯾﮑﻢ ﺗﺎ ﺷﺸﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎدﺑﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺎد در آﻧﻬﺎ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ درآﯾﻨﺪ.
 .١ﻣﻘﺪار رﯾﺰش داﻧﻪﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻟﺮزش ﻧﺎوداﻧﯽ و آن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﮓ ﻣﺘﺤﺮك آﺳﯿﺎﺳﺖ.
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ﻫﯿﻞ ،ﻣﻮرخ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻦآوری ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻔﺼﻠﯽ از آسﺑﺎدی ﮐﻪ دﻣﺸﻘﯽ ﺷــﺮح داد ﻋﺮﺿــﻪ
ً
ﮐﺮده اﺳﺖ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ آسﺑﺎدﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاﻋﯽ ﮐﻪ در اروﭘﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨــﺪ .آسﺑﺎدﻫــﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ دارای ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ و ﭘﺮهﻫﺎی ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﻮر و در ﺻﻔﺤﮥ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ وﺻــﻒ
دﻣﺸﻘﯽ )ﺷﮑﻞ  ،(۶آسﺑﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻋﻤﻮدی ﺑﺎ ﭘﺮهﻫﺎی ﻋﻤﻮدی ﮐــﻪ در ﺻــﻔﺤﮥ اﻓــﻖ
ﻣﯽﭼﺮﺧﻨﺪ داﺷﺘﻨﺪ ،آﺳﯿﺎﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو اﺗﺎﻗﮏ ﺑﻮد ،در اﺗﺎﻗﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪای ﺑﺮای ﭼﺮﺧﺶ ﭘﺮهﻫﺎ و
در اﺗﺎﻗﮏ ﺑﺎﻻ ﺳﻨﮓﻫﺎی آﺳﯿﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی از آﻫﻦ ﺑﻮد و از آن دوازده ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر
ﺷﺎﺧﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزوی اﻓﻘﯽ ﺑﯿﺮون زده ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺶ ﯾﺎ دوازده ﭘﺮه از ﭘﺎرﭼﮥ ﺿﺨﯿﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻣﺤﻮر ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﯿﺰ ﺷﺪه ﺑــﻮد و در ﺗﮑﯿــﻪﮔــﺎه اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪه در ﺳــﻨﮓ ﮐــﻒ ﺑﻨــﺎی
آﺳﯿﺎﺧﺎﻧﻪ در اﺗﺎﻗﮏ زﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ .ﺑﻪﮔﻔﺘﮥ دﻣﺸﻘﯽ اﯾﻦ درﯾﭽﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزﻧﻪﻫﺎی وﯾــﮋۀ
ﺗﯿﺮاﻧﺪازی در ﯾﮏ دژ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﺰ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﺎف ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ داﺧــﻞ ﺟﻬــﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﺑﺮ روی ﭘﺮهﻫﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .و ﺳﻮراﺧﯽ ﺑﯿﻦ دو اﺗﺎﻗﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻮر از آن
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺳﻨﮓ ﺳﺎﮐﻦ و زﯾﺮﯾﻦ آسﺑﺎد وارد ﺣﻔﺮۀ ﻣﺪور ﻣﺮﮐﺰ ﺳــﻨﮓ ﻣﺘﺤــﺮک ﯾــﺎ دوار
ُ
ﻣﯽﺷﺪ .ﻗﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﮓ آسﺑﺎد آوﯾﺰان اﺳﺖ از ﻧﺎوداﻧﯽاش ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﮥ ﺣﻔﺮه ﺗﮑﯿﻪ دارد  ١ﺧﺮده
ُ
ـﺮف
ﺧﺮده داﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪداﺧﻞ دﻫﺎﻧﮥ ﺳﻨﮓ دوار ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و داﻧــﻪﻫــﺎ ﺑــﯿﻦ دو ﺳــﻨﮓ آرد ﻣــﯽﺷــﻮﻧﺪ .ﻇـ ِ
ﻫﺎی ﻏﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ آوﯾﺰان ﺑﺎﺷﺪ.
داﻧﻪ ِ

٩٩

ﺷﮑﻞ  .۶آنﭼﻪ ﺷﯿﺦ رﺑﻮه ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ  -اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت آﻟﻤﺎن ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی در اﻧﺪازۀ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺷﮑﻞ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،ﭘﺮهﻫﺎ در اﺗﺎﻗﮏ
ﺑﺎﻻ و ﺳﻨﮓ آﺳﯿﺎ در اﺗﺎﻗﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار دارد.
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ّاﻣﺎ ﻫﯿﻞ ﻃﺮح ﮔﺰارش ﺷﺪۀ ﺷﯿﺦ رﺑﻮه را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻼش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻏﻠﻪ ﺑﻪ
ﻃﺒﻘﮥ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن آرد ﺑﻪ ﻃﺒﻘﮥ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
ورودیﻫﺎ ،راهﭘﻠﻪ و درﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽآورد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺳﻔﯿﺮان ﭼﯿﻨﯽ در
ﺳﺎل ۱۲۱۹م از ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و در ﺳﺎل ۱۲۱۴م از ﻫﺮات دﯾﺪن ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﻨﮓﻫﺎی آﺳﯿﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮحﻫﺎی
اﻣﺮوزی در ﻃﺒﻘﮥ ﻫﻢﮐﻒ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .دﻟﯿﻞ ﺳﻮم -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺷﮑﻞ -اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ از
آﻫﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ وزن ﺗﺠﻬﯿﺰات دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،و ﻧﯿﺰ اﺗﺼﺎل ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺎزوﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪۀ
ﭘﺮهﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﻮر دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﻟﯿﻞ ﭼﻬﺎرم درﺑﺎرۀ درﯾﭽﻪﻫﺎی ورودی ﻫﻮاﺳﺖ .در آسﺑﺎدﻫﺎی
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪۀ اﻣﺮوزی ﯾﮏ ﺷﮑﺎف ﻋﻤﻮدی ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺎرﯾﮏ رو ﺑﻪ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺧﺮاﺳﺎن از
ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و در ﺳﯿﺴﺘﺎن از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﺳﺖ ،و در ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺷﮑﺎف دﻫﺎﻧﻪ ای ﻋﺮﯾﺾ و ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮای ﺧﺮوج ﺑ ﺎد ﻗﺮار دارد ،ﺷﯿﺦ رﺑﻮه ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ
در ﺳﯿﺴﺘﺎن از ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺎ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر درﯾﭽﮥ ﺑﺎد
در ﮐﺠﺎی ﺑﻨﺎی آسﺑﺎد اﺳﺖ )ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮوج ﺑﺎد از اﺗﺎﻗﮏ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ روﺑﺮوﺳﺖ( .دﻟﯿﻞ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦﮐﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ دﻣﺸﻘﯽ ازﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ دﯾﺪاری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﻨﯽ
داﺷﺘﻪ ﺗﺎ آنﭼﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ درﺳﺖ ﺷﺮح دﻫﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﯿﻞ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد دﻣﺸﻘﯽ اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت را از ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و در ﺛﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد در ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺮح اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ و ﺷﯿﺦ رﺑﻮه در ﺳﻔﺮی
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ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم داد ،در ﻃﯽ  ۴۰۰ﻣﻨﺰل ﺣﺪود  ۷۵آسﺑﺎد از اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻮع آسﺑﺎد ﺑﯿﻦ ﺳﺪهﻫﺎی  ۷و  ۱۳ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ ﭼﯿﻦ رﺳﯿﺪهاﺳﺖ.
در آسﺑﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ )ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۷و  (۸ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از اﻧﺮژی ﺑﺎد ،ﭘﺮهﻫﺎ
ﺑﻪﺻﻮرت ِﮐ ِﺮﮐﺮهﻫﺎی ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪۀ ﻫﻢردﯾﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺿﺮوری ﺑﻮد زﯾﺮا اﮔﺮ
وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪ آردﻫﺎ ﻣﯽﺳﻮﺧﺘﻨﺪ و ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ﺳﻨﮓ آﺳﯿﺎ و ﻣﻠﺤﻘﺎت آن ﻫﻢ داغ
ﺧﻄﺮ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ دارای ﮐﺮﮐﺮۀ ﺑﺎ ﻟﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺴﺎرت ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .آسﺑﺎدﻫﺎی در ﻣﻌﺮض ِ
ﺑﻪ راﺑﻄﯽ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺮﮐﺮه در ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎد اﺿﺎﻓﯽ از ﺑﯿﻦ
ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﮔﺸﻮده ﺷﺪه )در ﭘﺮهﻫﺎ( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج راﻧﺪه ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﭼﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا و ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮد.
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ﺷﮑﻞ  .۷ﭘﺮواﻧﮥ اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﻋﻤﻮدی در آﺳﯿﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﭘﺮواﻧﻪ در ﺑﺎﻻ و ﺳﻨﮓ آﺳﯿﺎ
در زﯾﺮ و اﻧﺪازهﻫﺎﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ارﺗﻔﺎع ﺟﺰء دوار  ۵/۵ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮش  ۴/۳ﻣﺘﺮ ،ارﺗﻔﺎع اﺗﺎﻗﮏ
ﺑﺎﻻ از ﻧﻤﺎی ﺑﯿﺮون  ۶/۵ﻣﺘﺮ ،ﻋﺮض ﺷﮑﺎف ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﻋﺮض دﯾﻮار ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل اﺳﺖ ۲/۲
ﻣﺘﺮ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ،ﻗﻄﺮ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﭼﻮﺑﯽ  ۴۳ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ ﺳﻨﮓ آﺳﯿﺎ  ۲ﻣﺘﺮ.

ﺷﮑﻞ  .۸ﺳﻤﺖ راﺳﺖ :ﺑﺎز ﺳﺎزی ﻃﺮح ﻓﺮﺿﯽ آسﺑﺎد ﺳﯿﺴﺘﺎن .ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎی ﺑﺎد در ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﺷﯿﺦ رﺑﻮه وﺻﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد در زﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻤﺖ ﭼﭗ :ﺗﺼﻮﯾﺮ از روﺑﺮو و ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺑﺎﻻی آن آسﺑﺎد اﺳﺖ.

١٠٢

ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ آسﺑﺎد ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اروﭘﺎی ﻗﺪﯾﻢ  ١رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ آسﺑﺎد دوران
ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﯿﺴﺘﺎن ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ )ﺷﮑﻞ (۹؛ در ﺳﺎل ۱۹۶۳م ﮐﻪ ووﻟﻒ از ﺷﻬﺮ ِﻧﻪ ٢دﯾﺪن ﮐﺮد
 ۵۰آسﺑﺎد را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ آسﺑﺎد در  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳــﻂ در ﺣــﺪود
ﯾﮏ ﺗﻦ آرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ  ۱۲۰روزه ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۰۰ﺗﻦ ٣آرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ  .۹ﺗﻌﺪادی از آسﺑﺎدﻫﺎی ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪه در ﻧﻬﺒﻨﺪان ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ )از ﻧﻤﺎی
ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی ﺑﺎد(
 .١ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎن و روم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺳﺪۀ  ۸ﺗﺎ ۷ق م ﺗﺎ ﺳﺪۀ  ۴ﺗﺎ ۷م.
 .٢دﻫﺴﺘﺎن ِﻧﻪ از ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺒﻨﺪان اﻣﺮوزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ و  ۸۷ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دارد.
ً
 .٣اﺣﺘﻤﺎﻻ  ۶۰۰۰ﺗﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ زﯾﺮا1 ´ 50´120 = 6000 :

آسﺑﺎدﻫﺎی ﻏﺮب ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣ

 .١اﺷﺒﻮﻧﻪ ﯾﺎ ﻟﺸﺒﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن ﻟﯿﺴﺒﻮن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل اﻣﺮوزی اﺳﺖ.

آسﺑﺎدﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

آﺳﯿﺎﻫﺎی آﺑﯽ و ﺑﺎدی در اﻧﺪﻟﺲ از ﺳﺪۀ ۴ق۱۰/م داﯾــﺮ ﺑــﻮد .در ﺳــﺪۀ  ۵ﻫﺠــﺮی در ﺷــﻌﺮ اﺑــﻮ زﯾــﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻘﺎﻧﺎ اﻷﺷﺒﻮﻧﯽ ١از آسﺑﺎد ﯾﺎ "رﺣﯽ اﻟﺴﺤﺎب" ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﺎز و
ﺳﺮ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزﯾﺶ در ﻗﻨﺪاق )در
ﻧﻌﻤﺖ درﺑﺎرﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﯿﺮ و زده ﺷﺪ و در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ِ
ﺣﻮﻣﮥ اﺷﺒﻮﻧﻪ( ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻢ آﺑﯽ روﺑﺮو ﺑﻮد ،ﻗﺼﯿﺪۀ ﺑﻠﻨﺪی ﺳﺮود ﮐﻪ در آن ،اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن را آورد :اﮔﺮ ﻋﺰم
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ داری ﺑﻪ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﮐﻪ آس ﺑﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻤﺪادی از ﭼﺸﻤﮥ آب ﻫﻢ ﻧﮑﻨﯽ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در روﺳﺘﺎی ﻃﺮﮐﻮﻧﻪ )واﻗﻊ در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ در اﻧﺪﻟﺲ( آسﺑﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺗﺐ وزﯾﺮ در ﮐﺘﺎب ﻓﺮﺣﺔ اﻻﻧﻔﺲ ﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺪﻟﺲ از آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳــﺖ.
در ﮐﺘﺎب اﻟﺮوض اﻟﻤﻌﻄﺎر ﻓﯽ ﺧﺒﺮ اﻷﻗﻄﺎر از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺤﻤﯿﺮی ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ" :از
ﻋﺠﺎﯾﺐ در ﻃﺮﮐﻮﻧﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮﭘﺎﮐﺮدن آسﺑﺎدﻫﺎﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎ وزش ﺑﺎد آرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آرام ﮔــﺮﻓﺘﻦ
ﺑﺎد از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ".
اﺑﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻼة ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺎج ﯾﻌﯿﺶ ﻣﻬﻨﺪس در ﺳﺎل ۵۵۵ق ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﻦ
ﻋﻠﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ ،ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺷﻬﺮ اﻟﻔﺘﺢ را در ﺟﺒﻞ ﻃﺎرق ﺑﻨﺎ ﮐﺮد .وی ﻣــﯽاﻓﺰاﯾــﺪ
ﺣﺎج ﯾﻌﯿﺶ ﻣﻬﻨﺪس "آﺳﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﻼت را ﺑﺎ ﺑﺎد آرد ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑــﺮ ﺑﻠﻨــﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐــﻮه ﺳــﺎﺧﺖ و در ﻣــﺪت
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ از آن دﯾﺪن ﮐﺮدﻧﺪّ .اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ وی ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻠــﺖ
ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﺮاب ﺷﺪ".
ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدی اﻟﺘﺎزی در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻦ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺑﺄن ﺟﻌﻠﻬﻢ اﻟﻠﻪ أﺋﻤﺔ وﺟﻌﻠﻬﻢ
اﻟﻮارﺛﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن آسﺑﺎد در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻏــﺮب دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ
آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .ﺑﻪوﯾﮋه آسﺑﺎدﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳــﺘﺎسﻫــﺎ در روﺳــﺘﺎ ﺑــﻪﮐــﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در ﺑﺎرۀ ﻋﻠﺖﻫﺎی آن اﺑﻦ اﻟﺤﺎج ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ اﻣﮑﺎﻧــﺎت آرد ﮐــﺮدن در
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارد ،و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻗﺪرت ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﺎس ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺮﯾــﺪ
ﮐﻨﯿﺰ و ﺑﻨﺪه ﺑﺮای آرد ﮐﺮدن ﻧﺪارد؛ ﺻﺎﺣﺐ آﺳﯿﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﮥ ﺳﻨﮕﯿﻦ را از روی دوش ﺑــﺮادران
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ ﺑﺮدارد".
اﺑﻦ ﺑﺴﺎم )د ۵۴۲ق( ﻫﻢ در ﮐﺘﺎب اﻟﺬﺧﯿﺮة ﻓﯽ ﻣﺤﺎﺳﻦ أﻫﻞ اﻟﺠﺰﯾﺮة ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آسﺑﺎدﻫﺎی ﻏﺮب
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻧﺪﻟﺲ ﺑﯿﺶ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ا ﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳــﻤﺖ
ﻏﺮب ،رو ﺑﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ،ﺷﺪت ﺑﺎد ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ.

١٠٣

ﭘﯿﺪاﯾﺶ آسﺑﺎدﻫﺎ در اروﭘﺎ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻨﺪر ﻃﺮﮐﻮﻧﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﻞ اﻧﺘﻘﺎل آسﺑﺎدﻫــﺎی دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ ﺑــﻪ اروﭘــﺎ ﺑــﻮده
اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ردﭘﺎی ﭘﯿﺪاﯾﺶ آسﺑﺎدﻫﺎ در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۱۰۵م ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﮕﻬــﺪاری
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آسﺑﺎدﻫﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ادارهﻫــﺎ ﺑــﻪﻋﻬــﺪه ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻮاﻫﺪ روﺷﻦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آس ﺑﺎدﻫﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﺎل ۱۱۸۰م ،در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎل ۱۲۷۰م،
در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺳﺎل ۱۲۳۷م ،و در ﻫﻠﻨﺪ ﺳﺎل ۱۲۷۴م ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻗﺸﺘﺎﻟﻪ ١آسﺑﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻬﺎمﻫﺎی
ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻨﯿﺴﮥ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﯿﺘﺎ ﺷﻌﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﮐﺴﯽ از آﻧﻬﺎ
دوری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺮدم اﺳﺖ ،و ﺑﺎ وزشﻫﺎی ﺑﺎد ،آﺳﯿﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدش آﯾﻨﺪ.
در ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ داﺳﺘﺎن ادﺑﯿﺎت اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ دن ﮐﯿﺸﻮت ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﯿﮕﻞ د .ﺳﺮواﻧﺘﺲ )-١٥٤٧
١٦١٦م( ﻣﺎﺟﺮای ﻧﺒﺮد او ﺑﺎ آسﺑﺎدﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻤﺪن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺖ آسﺑﺎدﻫﺎ را ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ آورد و در دوران ﺣﯿﺎت ﻣﺆﻟﻒ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺮاوان ﺑﻮد.
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی دﯾ ﺮ آسﺑﺎدﻫﺎ
١٠۴

اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد آسﺑﺎدﻫﺎ آرد ﮐﺮدن داﻧﻪﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر
ﺑﺎ آسﺑﺎدﻫﺎ از آﺳﯿﺎبﻫﺎ آﺳﺎنﺗﺮ و از ﻧﻈﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ارزانﺗﺮ اﺳﺖّ ،اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎد ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﺣﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ
در ﺳﺎل ۱۵۸۲م ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻧﺮژی ﺑﺎد در روﻏــﻦ ﮐﺸــﯽ دﯾــﺪه ﺷــﺪ ،و ﭼﻬــﺎر ﺳــﺎل ﭘــﺲ از آن در
۱۵۸۶م ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺮﮐﺖ در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻏﺬ و در ﺳﺎل ۱۵۹۲م در ﭼﻮب ُﺑــﺮیﻫــﺎ ﺑــﻪﮐــﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .در ﻫﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر آسﺑﺎدﻫﺎ ﺷﻬﺮت دارد ،آسﺑﺎد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.

 .١ﻗﺸﺘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﯾﮏﭼﻬﺎرم از ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮۀ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ از  ۱۰۳۷ﺗﺎ ۱۲۳۰م دوام داﺷﺖ.

ﻋﻠ ﮐﺎوﺳ رﺣﻴﻢ

١

ﻣﻘﺪﻣﻪ

» ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ« ،ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ »ﻏﺮﯾﺐ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ« از ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮان دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﮥ اول ﺳﺪۀ
ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی زﻧﺪه ﺑﻮده اﺳــﺖ .وی در ﺳــﺎل ۷۲۳ق ﮐــﻪ اﺑﻮﺳــﻌﯿﺪ ﺑﻬــﺎدر )ﺣــﮏ ۷۳۶-۷۱۶ق( از
اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن ﻣﻐﻮل در اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪرت ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐــﺮد و در آﻧﺠــﺎ از ﺣﻤﺎﯾــﺖ
ُ ُ
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﻐﻠﻖ ،دوﻣﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻐﻠﻖﺷﺎﻫﯿﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪ .از اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺴــﻠﻤﺎن،
ﺳﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﻓﺎرﺳﯽ در ﺑﺎب ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺮﻣــﻮز ﮐــﻪ در آن ﺑــﻪ ﻣﺒــﺎﻧﯽ
ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺘﺨــﺐ ﻣﻔﺘــﺎحاﻟﺮﻣــﻮز
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﺑﻪ ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺮﻣﻮز ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺮﻣﻮز ﻧﺒﻮده و ﺧﻮد ﮐﺘﺎب
ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﺳﺖ .ﻣﻘﻼداﻟﮑﻨﻮز ﻋﻨﻮان ﺗﺄﻟﯿﻒ دﯾﮕﺮ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از دو ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﺑــﻪ رﺷــﺘﮥ ﺗﺤﺮﯾــﺮ
درآﻣﺪه و ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﯿﻤﯿﺎ ،آﻻت و ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﯿﺮاث ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﺮﺧﻮردار از ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
روشﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ )ﺑﺮای اﻃﻼع از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ،ذﯾﻞ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ ﮐﺎوﺳﯽرﺣﯿﻢ ،رﺿﺎ ﮐﻮﻫﮑﻦ و .(Reza Kouhkan
اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺰوی ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻣﻨــﺰوی ،ﻓﻬﺮﺳــﺘﻮارۀ ﮐﺘــﺎبﻫــﺎی
ﻓﺎرﺳــﯽ ،ص  (۳۹۸۵و آﻗــﺎﺑﺰرگ ﺗﻬﺮاﻧــﯽ در اﻟﺬرﯾﻌــﺔ إﻟــﯽ ﺗﺼــﺎﻧﯿﻒ اﻟﺸــﯿﻌﻪ ،در ذﯾــﻞ ﻣــﺪﺧﻞ
»ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺮﻣﻮز« اﺷﺎرۀ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ وی دارد )ج  ،۲۱ص  ۳۳۱و ج  ،۲۲ص .(۱۲۰-۱۱۹
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ،در واﻗﻊ ﻓﺼﻞ دوم از ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم ﮐﺘﺎب ﻣﻘﻼداﻟﮑﻨﻮز ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »در ﺻــﻔﺖ
 .١داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘ ﮥ دﮐﺘﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽa.kavousi@ihcs.ac.ir ،
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﮐﻮﻫﮑﻦ از ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾ ﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از اﯾﺸﺎن
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(13ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۷

»در ﺻﻔﺖ آﻻت ﺗﻘﻄ و ﮐﻴﻔﻴﺖ آن« از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ
ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ

١٠۵

١٠۶

آﻻت ﺗﻘﻄﯿﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳــﺖ .وﺟــﻮد دو ﻧﺴــﺨﮥ
ّ
ﺧﻄﯽ ﻣﺠﺰا از اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت آن دﻻﻟﺖ دارد .در ﺗﻤــﺪ ن اﺳــﻼﻣﯽ ،ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﺗﻘﻄﯿــﺮ در
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده داﺷﺘﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺻﻨﻌﺖ »ﻋﻄﺮ و ﮔﻼب« )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﮐﺮدواﻧﯽ و ﻏﻔﺎر،
۱۳۸۳؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ۱۴۱۸ ،ق( و »ﺗﻘﻄﯿــﺮ و ﻣﯿﻌــﺎن ﻧﻔــﺖ« )ﺑﻨﮕﺮﯾــﺪ ﺑــﻪ :اﻟﺸــﮑﺮی۱۴۰۲ ،ق( دو
ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻘﻄﯿﺮ ،ﻣــﺎدهای ﮐــﻪ
َ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺷﻮد در ﻇﺮﻓﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻗ ْﺮع ﺣﺮارت داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺰء ﺑﺨﺎر ﺷﺪۀ ﻣﺎده ،ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﻗﺮع ﮐﻪ
ﻇﺮﻓﯽ ﺑﻨﺎم اﻧﺒﯿﻖ در آﻧﺠﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺒﯿﻖ ﻣﺤﻔﻈــﻪای ﮔﻨﺒــﺪی دارد ﮐــﻪ ﺑﺨــﺎر
درون آن ﻣﺎﯾﻊ ﺷﺪه  ١و از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮﻟﻪای ﺧﺮﻃﻮﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻇﺮف دﯾﮕﺮی ﮐــﻪ ﻗﺎﺑﻠــﻪ )ﮔﯿﺮﻧــﺪه( ﻧﺎﻣﯿــﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻧﻈﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ ،ﺗﺪﺑﯿﺮ اﮐﺴﯿﺮ )ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗــﺎ اﮐﺴــﯿﺮ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد( ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ دارد ﮐﻪ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﯾــﻦ ﻫﻔــﺖ ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨــﺪ از :ﺗﻄﻬﯿــﺮ،
ﺗﮑﻠﯿﺲ )ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺎده در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮا ﺑﺮای ﺑﯿﺮون راﻧﺪن رﻃﻮﺑﺖ ﯾﺎ ﻣﻮاد ّﻓﺮار آن( ،ﺗﺼﻌﯿﺪ )ﺗﺒﺪﯾﻞ
ّ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎده ﺑﻪ ﮔﺎز ،ﺑﺪون ﻣﺎﯾﻊ ﺷﺪن( ،ﺗﻘﻄﯿﺮ ،ﺣﻞ ،ﻋﻘﺪ و ﺗﺸﻤﯿﻊ )ﻣﻮم اﻧﺪود ﮐﺮدن(؛ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾــﮏ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻣﻘﻼداﻟﮑﻨﻮز ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﮥ اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎرۀ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻘﻄﯿﺮ در ﻧﻈﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ،
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ او در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﮐﯿﻤﯿﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑــﻪ ﻋﺒــﺎرت
دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻘﻄﯿﺮ روﻧﻖ دارد ،ﭼﺎرﭼﻮب اﻣﺮوزی ذﻫــﻦ
ﻣﺎ )ﺧﻮاﻧﻨﺪه( ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺣﺴــﻦ ﺑــﻦ زاﻫــﺪ ﺗﺤﻤﯿــﻞ ﺷــﻮد .او در ﮐﺘــﺎب ﻣﻔﺘــﺎحاﻟﺮﻣــﻮز ﮐــﻪ
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﮐﯿﻤﯿﺎﺳﺖ ،ﺗﻘﻄﯿﺮ را در ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﻗﻮع »ﻣﺮگ« را ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ )ﻓﺼﻞ ﺳﻮم از ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺮﻣﻮز ﺑﺎ ﻋﻨﻮان :در ﺑﯿﺎن ﻧﻤــﻮدار ﻣﯿﺮاﻧﯿــﺪن( آورده اﺳــﺖ و
ـﺮارت ﮐــﻮره ،اﺟـﺰای
ﻣﯿﺖ درون ﻗﺒﺮ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺣـ ِ
ﺟﺴﻢ در ﺣﺎل ﺗﻘﻄﯿﺮ در ﻗﺮع را ﺑﻪ ِ
ِ
ﺟﺴﻢ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺰای ﺑﺪن ﻣﯿﺖ از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و ﻫﺮ رﮐﻨﯽ از ارﮐﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ )ﺧﺎک ،آب،
ﻫﻮا و آﺗﺶ( در ﻗﺴﻤﺘﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﮐﺎوﺳﯽرﺣــﯿﻢ و ﮐــﻮﻫﮑﻦ،
 :۱۳۹۶ص .(۹۸-۹۵
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄ اﺛﺮ

ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺳﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ از رﺳﺎﻟﮥ در ﺻﻔﺖ آﻻت ﺗﻘﻄﯿﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد
 .١اﻣﺮوزه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺨﺎ رات ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﯾﺎ ّ
ﻣﺸﺒﮏ و در ﻣﺠﺎورت ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آب ﺧﻨﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .داﻧﺸﻤﻨﺪان
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮای اﻃﺮا ف اﻧﺒﯿﻖ و ﭘﯿﭽﯿﺪن ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ دور آن ﺑ ﺮای ﻣﺎﯾﻊ ﮐﺮدن ﺑﺨﺎر ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺴﻦ و ﻫﯿﻞ از
وﺳﯿﻠﻪای ﺑﻨﺎم »درﭘﻮش ﻣﻐﺮﺑﯽ« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن ﺑﺨﺎر از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ درﭘﻮش در ﺑﺎﻻی
اﻧﺒﯿﻖ ﺗﻌﺒﯿﻪ و درون آن آب رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎی آب ،ﺑﺨﺎر درون اﻧﺒﯿﻖ را ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ )ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺴﻦ و ﻫﯿﻞ ،ص .(۱۸۶

 .١ﺑﺎ ﻋﻨﻮانِ » :ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ ﺣﺴﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ زاﻫﺪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻌﻨﺎﯾﺖ رﺑﺎﻧﯽ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﻮده و ﺗﺠﺮﺑﻪ رﺳﯿﺪه در ﺻﻔﺖ آﻻت ﺗﻘﻄﯿﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن«
 .٢ﺑﺎ ﻋﻨﻮانِ » :ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ ﺣﺴﻦ زاﻫﺪ ﻏﺮﯾﺐ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﻨﺎﯾﺖ ّرﺑﺎﻧﯽ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﻮده و ﺑﺘﺠﺮﺑﻪ رﺳﯿﺪه در ﺻﻔﺖ آﻻت ﺗﻘﻄﯿﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن«
ً
 .٣در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ )و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﯿﺶ از رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ( ﻣﻄﻠﺒﯽ از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﻨﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﱠ
ََ
ُ
ََ َ
ﺘﺎب ﻣﺒﯿﻦ﴾ )اﻧﻌﺎم (۵۹/ﮐﻪ
ﺲ ِإﻻ ﻓﻲ ِﮐ ٍ
ﻃﺐ وﻻ ِ
ِﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ ﺣﺴﻦ زاﻫﺪ ﻏﺮﯾﺐ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ؛ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻖ آﯾ ﮥ ﮐﺮﯾﻤﮥ ﴿وﻻ ر ٍ
ﯾﺎﺑ ٍ
ٍ
ﻫﺮﭼﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺖ از رﻃﺐ و ﯾﺎﺑﺲ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .دو رﻃﺐ اﺳﺖ و دو ﯾﺎﺑﺲ؛ ]رﻃﺐ[ ﯾﮑﯽ ﻣﺎء اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ ﻫﻮا و ﯾﺎﺑﺲ ﯾﮑﯽ ﻧﺎر اﺳﺖ
و ﯾﮑﯽ ﺗﺮاب .و ﻓﻨﻮن ﻋﻠﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دو رﻃﺐ و دو ﯾﺎﺑﺲ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .و ﻧﯿﺰ ﻋﻠﻢ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﻫﻤﯿﻦ دو رﻃﺐ و دو ﯾﺎﺑﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺬﮐﻮر
َﱠ َ
ﻮن اﻟﻠﻪ.
ﺷﺪ؛ و در ﺧﺎﻧﻪ اﮔﺮ ﮐﺲ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺣﺮف ﺑﺲ اﺳﺖ .ﺗﻢ ِﺑﻌ ِ
ً
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﮐﻮر از ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺮﻣﻮز ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت آﻣﺪه اﺳﺖ )ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺮﻣﻮز ،گ ۵۵ر ۵۵-پ(.

»در ﺻﻔﺖ آﻻت ﺗﻘﻄ و ﮐﻴﻔﻴﺖ آن« از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ از اﯾﻦ
رﺳﺎﻟﻪ در »ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ ﻣﻠﮏ« واﻗﻊ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ ) ۳۲۸۰/۱۹ﺻــﻔﺤﺎت  ۱۷۰و (۱۷۱
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ١ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﮥ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ و ﺗﻮﺳــﻂ ﮐــﺎﺗﺒﯽ ﻧﺎﺷــﻨﺎس در ﺳــﺎل ۱۲۸۳ق ﺑــﻪﺻــﻮرت
ﻫﺎﻣﺶ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﮐﺪ » «Kدر ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻧﺘﻘﺎدی
دوﺳﺘﻮﻧﯽ  ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺘﻮن اﺻﻠﯽ و ِ
ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺴــﺨﮥ دوم از اﯾــﻦ رﺳــﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋ ـﮥ ﺷــﻤﺎره ) ۷۱۲۴گ ۴۸پ – ۵۱ر( در »ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧ ـﮥ ﻣﻠ ـﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان« ٢ﻗﺮار دارد .در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪّ ،
ﻣﺠﺮﺑــﺎت و ﻣﻨﺘﺨﺒــﺎت ﮐﯿﻤﯿــﺎ ،ﺑــﻪ ﺳــﻔﺎرش
»ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ّ
ﺻﺮاف اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ« و ﺑﻪدﺳﺖ ﮐﺎﺗﺒﯽ ﺑﻪﻧﺎم »رﺟﺒﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ« در ﺳﺎل ۱۲۷۷ق ﺑــﻪ ﺧــﻂ
ﻧﺴﺦ و ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﺧﻮاﻧﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ ﮐﺪ » «Lﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘــﻪ
اﺳﺖ ٣.ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺴﺨﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
دراﯾﺘﯽ در ﻓﻬﺮﺳﺘﻮاره دﺳﺘﻨﻮﺷﺖﻫﺎی اﯾﺮان )دﻧﺎ( ،دو ﻧﺴﺨﮥ ﻓﻮق را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐــﺮده اﺳــﺖ )دراﯾﺘـﯽ،
 :۱۳۸۹ج  ،۷ص  .(۱۹۳اﻟﺒﺘﻪ دراﯾﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺻﻨﻌﺖ آﻻت ﺗﻘﻄﯿﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن« از اﯾﻦ اﺛﺮ ﯾﺎد
ﮐﺮده اﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻋﻨﻮان ﺻﺤﯿﺢ آن »در ﺻﻔﺖ آﻻت ﺗﻘﻄﯿﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن« اﺳﺖ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﺴﺨﮥ در ﺻﻔﺖ آﻻت ﺗﻘﻄﯿﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﻼداﻟﮑﻨﻮز در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۵۲ /۱ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﮐﺪ  ،Sدر ﺳــﺎزوارۀ
اﻧﺘﻘﺎدی ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎم ﮐﺎﺗﺐ و ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ در اوﻟﯿﻦ
ﺻﻔﺤﮥ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد» :ﮐﺘﺎب ﺑﻪﺷﻬﺎدت ﺧﻂ و ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﯾﺪ در اوان ﻗﺮن دﻫﻢ
ﺑﺮآورد ﺗﺎرﯾﺦ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻧﺴــﺨﻪ اﻗــﺪم ﻧﺴــﺦ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد.
ﻫﺠﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ« اﮔﺮ اﯾﻦ
ِ
ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ اﺻﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳــﺖ .ﭼﻨــﺎن ﮐــﻪ
ﻧﺴﺨﻪای از ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺮﻣﻮز و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺨﮥ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺮﻣﻮز و ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺨﮥ ﺗــﺬﮐﺮۀ ﮐﯿﻤﯿــﺎﯾﯽ
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﮐﻮﻫﮑﻦ و ﻫﻤﮑﺎران (۱۳۹۵ ،در اﯾــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﻓـﺮاﻫﻢ آﻣــﺪه اﺳــﺖ .در
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎ در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﮐﺘﺎب ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ از رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ آن و ﻧﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﮐﺘــﺎبﻫــﺎ ﺿــﺒﻂ

١٠٧

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ آن ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﮥ  Sﺑﻪ ﻋﺮﺿﮥ »ﺻﻮرت ﻗﺮع و ﮐﻮره« و »ﺻﻮرت ﻗﺮع و
ﻣﻨﺠﻞ« اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﮑﻦ ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮﯾﺮی در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ّ
دﻗﺖ در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دو ﻧﺴﺨﮥ  Kو  Lﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی دارﻧﺪ
و ﻧﺴﺨﮥ  Sﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺴﺘﻘﻞ دﯾﮕﺮی ﺗﻌﻠﻖ دارد .از آﻧﺠﺎ ﮐــﻪ ﻫــﯿﭻ ﯾــﮏ از ﻧﺴــﺨﻪﻫــﺎ ﭼﻨــﺎن ﺑﺮﺗــﺮی
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰی ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻧﺴﺨﮥ اﺳﺎس« ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑــﻪ ﺷــﯿﻮۀ ﻣﻮﺳــﻮم ﺑــﻪ »روش
اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ« و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﯾﮑﺴﺎن از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ.
ﺷﻴﻮۀ ﺗﺼﺤﻴﺢ

١٠٨

در ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ،اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎرۀ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ و ﺳﭙﺲ واژه ﯾﺎ ﻋﺒــﺎرت ﺑﺮﮔﺰﯾــﺪه آورده ﺷــﺪه اﺳــﺖ و
ﺳﭙﺲ ﻋﻼﻣﺖ  :ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺿﺒﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ اﺳﺖ ﭘــﯿﺶ از ﻋﻼﻣــﺖ :
درج ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺿﺒﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﻫﻤ ﺮاه ﺑﺎ ﮐﺪ آﻧﻬﺎ آورده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮔﺰارش »دﯾﮕﯽ
 :KLﻣﻨﺠﻠﯽ  «Sﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ واژۀ »دﯾﮕﯽ« در دو ﻧﺴﺨﮥ  Kو  Lﺑﻪﻃــﻮر ﯾﮑﺴــﺎن ﺿــﺒﻂ ﺷــﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ واژه ﺑﺮﮔﺰ ﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﮥ  Sﺑﻪﺟﺎی اﯾﻦ واژه،
ﮐﻠﻤﮥ » َﻣﻨﺠﻠﯽ« را دارد .اﮔﺮ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﻧﺴﺨﻪای ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ~ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﮔﺰارش »ﺣﺮارت  «S ~ :KLﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ واژۀ »ﺣﺮارت« ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ آﻣﺪه اﺳــﺖ ،در دو
ﻧﺴﺨﮥ  Kو  Lﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﺴﺨﮥ  Sﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ واژه اﺳﺖ .در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻧﺴﺨﻪﺑﺪلﻫﺎ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت )ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ واژه( در درون ﻣﺘﻦ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ دو واژۀ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻋﺒﺎرت را آورده و
ﺑﯿﻦ آن دو » «...آوردهاﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺷﻤﺎرۀ درون ﻣﺘﻦ ﺑﺮ روی واژۀ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
در ﺻﻔﺖ آﻻت ﺗﻘﻄﯿﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن
٣
ﺑﺪان أرﺷﺪک اﻟﻠﻪ ﮐﻪ ٢ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ :ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ و ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﺒﻮﺳﺖ.
ّ
ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﺒﻮﺳﺖ ٤آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻼح و زاﺟﺎت و ﺑﻮارﯾﻖ) (۱و اﻣﺜﺎل آن ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻣﻘﻄﺮ ﺳﺎزﻧﺪ.
ّ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺮع آن زﺟﺎج ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭼﯿﻨﯽ؛ ٥ﺳﺒﺐ آن ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ُﺑﻮد ﯾﺎ ﻣﺴﯿﻦ ﺑﻮد ﺣﺪت اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ در
ِ
ﺳﻔﺎل ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ و ﻣﺲ ]را[ زود ﻣﺨﻠﺨﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و ﺗﻠﻒ ﺷﻮد ٦.ﯾﮏ ﻧﻮع دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ّ
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﻣﻘﻄﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن ٧ﺧﻮن و ﻣﻮی و َزﻫﺮه و دﻣﺎغ و اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺧﺎم ٨و ﭘﺮﻫﺎی ﻣﺮﻏﺎن و
ﺑﯿﻀﻪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺎن ٩و ُﺳﻢﻫﺎی ١٠ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﺷﺎخﻫﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان؛ ١١ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻗﺮع ﻣﺴﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ
ِ
ّ
ﺑﻪ ﻏﻼف ١٢و ﺗﻄﯿﯿﻦ) (۲ﺣﺎﺟﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪزودی و آﺳﺎﻧﯽ ﻣﻘﻄﺮ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ادوﯾﮥ ﻋﺰﯾﺰ) (۳اﻧﺪﮐﯽ
ّ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﻄﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺮع ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺴﺎزد ﺑﻪدرازی ﯾﮏ وﺟﺐ و ﻓﺮاﺧﯽ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ١٣و ﻗﺮﻋﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺎزد از ﺳﻔﺎل و در ﮐﻮره ﺑﮕﺬارد و رﻣﻞ اﻧﺪر او ﻧﻤﻮده ١٤و ﻗﺮع ﮐﻮﭼﮏ را در اﻧﺪرون او و در
ﻣﯿﺎن رﻣﻞ ١٥ﮔﺬارد ١٦ﺗﺎ ِدر ﮐﻮرۀ ﺑﺰرگ ﺗﻮان ﺑﺴﺖ و آﺗﺶ ﻗﻮی ﺗﻮان ﮐﺮد و ﺗﻄﯿﯿﻦ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ١٧.و
ّ
اﮔﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﻄﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺮع ﻣﺴﯿﻦ ﺑﺴﺎزد ﺑﻪدرازی ﯾﮏ دﺳﺖ و ﻓﺮاﺧﯽ
ﻧﯿﻤﻪ .زﯾﺮ او ﯾﮏ ﺑﺪﺳﺖ) (۴ﯾﺎ ﭼﻬﺎر اﻧﮕﺸﺖ و ﻧﯿﻤﮥ ﺑﺎﻻی او ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺮوطﺻﻔﺖ ١٨،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ

 .١ﺑﺴﻤﻠﻪ S ~ :KL

 .٢ﮐﻪ  + :KLآﻻت S
 .٣ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ و ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻪ ﯾ ﺒﻮﺳﺖ S ~ :KL
 .٤ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻪ ﯾ ﺒﻮﺳﺖ  :Lﯾﮏ ﻧﻮع K ~ S
ّ
 .٥را ﻣﻘﻄ ﺮ  ...ﭼﯿﻨﯽ  :KLﻧﯿﺰ ﻣﻘﻄﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﻗﺮع آﺑﮕ ﯿﻨﻪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﭼﯿ ﻨﯽ S
 .٦ﺳﺒﺐ  ...ﺗﻠﻒ ﺷﻮد KL ~ :S
 .٧ﻫﻤﭽﻮن  :Sﭼﻮن KL
 .٨و اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺧﺎم S ~ :KL
 .٩ﺑﯿﻀﻪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺎن  :Sﺑﯿ ﻀﻪ KL
ُ
 .١٠ﺳﻢ ﻫﺎي  :Sﺳ ّﻢ KL
 .١١ﺷﺎخﻫﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان  :Sﺷﺎخ KL
 .١٢ﻣﺴﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﻼف  :KLﻣﺲ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ آﯾﺪ ﺗﺎ ﻏﻠﯿﻔﻪ S
 .١٣وﺟﺐ  ...ﻣﺸﺖ  :KLﺑﺪﺳﺖ و ﻓﺮاﺧﯽ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ S
 .١٤ﺑﺴﺎزد  ...ﻧﻤﻮده  :KLاز ﺳﻔﺎل ﺑﺴﺎزد ﺑﺰرگ و در ﮐﻮره ﺑﻨﺪد و رﻣﻞ اﻧﺪود ﮐﻨﺪ S
 .١٥و در ﻣﯿﺎن رﻣﻞ KL ~ :S
 .١٦ﮔﺬارد  :KLﺑﺎﺷﺪ S
 .١٧ﺗﺎ در  ...ﻧﺒﺎﺷﺪ KL ~ :S
 .١٨ﻣﺴﯿﻦ  ...ﻣﺨﺮوط ﺻﻔﺖ  :Sﻣﺲ را ﺑﻪ درازی ﯾﮏ وﺟﺐ و ﻧ ﯿﻢ ﺑﺎﻻی او و ﭼﻬﺎر اﻧﮕﺸﺖ و ﻧﯿﻤﮥ زﯾﺮ او ﺑﺎ ﯾﮏ وﺟﺐ ﻣﺎﻟﯿﺪه و ﻣﺨﺮوﻃﯽ
KL

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(13ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۷

ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﻪ )و ﺳﺎزوارۀ اﻧﺘﻘﺎدی(

١

١٠٩

١١٠

ﻣﺸﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﻮد دوﭘﺎرﭼﻪ ١ﮐﻨﺪ و در
ﻓﺮاﺧﯽ ﺳﺮ او ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ِ
ّ
٤
٣
٢
اﺳﺘﺤﮑﺎم وﺻﻞ آن اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ادوﯾﻪ ﺗﻠﻒ ﻧﺸﻮد .و ﭼﻮن ﭘﺮ ﯾﺎ ﻣﻮی را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﻄﺮ ﮐﻨﺪ
ّ
ﺑﺎﯾﺪ اول از ﺧﺎﺷﺎک و ﻏﯿﺮ آن ﺑﻪﮐﻠﯽ ﭘﺎک ﻧﻤﻮده و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺮارت او ﮐﻢ ﺷﺪه ٥و
ّ
ّﻗﻮت او ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ اﻻ ﻣﻮی ﺳﯿﺎه ﮐﻪ در ﻏﺎﯾﺖ ّﻗﻮت اﺳﺖ ٦و ﺑﻌﺪ از آن اﺷﻘﺮ (۵).ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ِﮔﻞ ﺳﺮﺷﻮ
ّ
ﻣﺼﻔﺎ ﮐﻨﺪ و ّاول ٧ﻣﻮی را ﺑﺎ آب ﮔﺮم و ِﮔﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻤﺎﻟﺪ ٨ﺗﺎ از اوﺳﺎخ) (۶ﭘﺎک ﺷﻮد ٩و از ِﮔﻞ ﻧﯿﺰ
ّ
اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﮐﻠﯽ از او ﺑﺮﻃﺮف ١٠ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ١١ﺑﺮ ﺑﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب روﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﮔﺮد و ﺧﺎک آﻧﺠﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﺸﮏ ﮐﻨﺪ ١٢.ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ ﻗﺮع ﺑﺰرﮔﯽ و ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ١٣آﺗﺶ ﺧﺸﮏ ﮐﻨﺪ و
َ
اﻧﺪرون او ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺎل ﭘﺎک ﺑﻤﺎﻟﺪ و از آن ﻣﻮی در ﻗﺮع ﻧﻬﺪ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﯿﺎﮐ َﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﻗﺮع و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ
اﻧﺒﯿﻖ ﻗﺮع ﻧﻬﺪ ١٤.ﭘﺲ اﻧﺪک آﻫﮏ و ﭘﻨﺒﻪ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻮﺑﯿﺪه و اﻧﺪک اﻧﺪک آب
ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪه .ﺑﻌﺪه ِ
رﯾﺨﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮد ،وﺻﻞ ﻗﺮع و اﻧﺒﯿﻖ ﺑﻪ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺮﺑﺎسﭘﺎرهای ﺑﺮ آن ﭘﯿﭽﯿﺪه و رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ
ِ
ﺑﺎﻻی آن ﺗﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪﺗﺨﻔﯿﻒ) (۷در ﮐﻮره ﮔﺬارﻧﺪ؛ ١٥ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﯿﻤﮥ ﻗﺮع ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ
ُ
اﺳﺖ ١٦ﺑﯿﺮون ﮐﻮره ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮی از ﺣﺮارت ١٧آﺗﺶ در ﮔﺪاز آﯾﺪ و ﺑﺨﺎر ﮔﺮدد ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻗ ّﺒﮥ اﻧﺒﯿﻖ رﺳﺪ
١٩
اﻓﺴﺮده ﺷﻮد و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ از ﻟﻮﻟﮥ اﻧﺒﯿﻖ ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﭼﮑﯿﺪه ١٨و در ﺷﯿﺸﮥ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ آن را ﻗﺎﺑﻠﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ،
ﺟﻤﻊ ﮔﺮدد ٢٠.و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ دو ﻗﺮع ﺑﻮد و ﭼﻮن در ﮐﻮره ﻧﻬﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮره ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﺗﺶ
 .١ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ  ...دوﭘﺎرﭼﻪ  :KLﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮع ﯾﮏ ﭘﺎره ﺑﻮد اﻟﺒﺘﻪ و اﮔﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﻮد دوﭘﺎره S
 .٢اﺳﺘﺤﮑﺎم  ...ادو ﯾﻪ  :KLاﺣﮑﺎم وﺻﻞ آن اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻠﯿﻎ ﺑﺠﺎ آرد ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧ ﯽ ﻋﺰﯾﺰاﻟﻮﺟﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از وﺻﻞ ﻗﺮع ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ادو ﯾﻪ

S
 .٣ﭘﺮ ﯾﺎ ﻣﻮی را  :KLﭘﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮیﻫﺎ S
 .٤ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﻄﺮ ﮐﻨﺪ  :Sﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﻄﺮ ﮐﻨﻨﺪ ّ KL
 .٥اول  ...ﮐﻢ ﺷﺪه  :KLﮐﻪ اول ﺑﮕﺰﯾ ﻨﺪ و از ﻏﯿﺮ آن ﺑﮑﻠﯽ ﺟﺪا ﮔﺮداﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﻮی آدﻣﯽ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﺧﺎﺷﺎک و ﻏﯿﺮه ﭘﺎک ﺑﮕﺰﯾﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ،از آﻧﮑﻪ ﺣﺮارت او ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ S
 .٦ﮐﻪ در ﻏﺎﯾﺖ ﻗﻮت اﺳﺖ KL ~ :S
 .٧اول S ~ : KL
 .٨ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻤﺎﻟﺪ  :ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻤﺎﻟﺪ و ﭘﺎک ﺑﺸﻮ ﯾﺪ S
ّ
 .٩ﭘﺎک ﺷﻮد  + :KLﺑﮑﻠﯽ S
 .١٠او ﺑﺮﻃﺮف  :KLﻣﻮی ﺑﯿﺮون رود و ﭘﺎک S
 .١١ﺑﻌﺪ از آن  :KLﺑﻌﺪه S
 .١٢ﺑﺮ ﺑﺎم  ...ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﺸﮏ ﮐﻨﺪ  :Sدر ﻣﻮﺿﻊ آﻓﺘﺎب رو ﮐﻪ از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﮔﺮدد KL
 .١٣ﺑﺰرﮔﯽ و ﺑﺸﻮ ﯾﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺶ  :KLﻧﯿ ﺰ ﺑﺮ ﺗﭙﺶ S
 .١٤ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺎل  ...ﻗﺮع ﻧﻬﺪ  :Sدﺳﺖ ﺑﻤﺎﻟﺪ و آن ﻣﻮی را در ﻗﺮع ﺑﻪ ﻗﺪر ﻧﺼﻒ او ﮐﺮده KL
 .١٥آﻫﮏ و ﭘﻨﺒﻪ  ...ﮔﺬارﻧﺪ  :KLﻧﻮره و ﭘﻨﺒﻪ را در ﯾﮑﺪﮔﺮ ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ و اﻧﺪکاﻧﺪک آب ﺑﺮ ﺳﺮش ﻣﯿﺮﯾﺰد و ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮد و وﺻﻞ
ﻗﺮع و اﻧﺒ ﯿﻖ ﺑﻪ آن ﺑﮕﯿ ﺮد ﺑﮑﺮﺑﺎس ﭘﺎرهای ﺑﺮش ﭘﯿﭽﺪ و ر ﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮش ﭘﯿﭽﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﮏ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﮐﻮره ﻧﻬﺪ S
 .١٦ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ  :Sﺣﺎﻟﺖ KL
 .١٧ﺣﺮارت S ~ :KL
 .١٨ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﭼﮑﯿﺪه  :KLﻣﻘﻄﺮ ﮔﺮدد S
 .١٩ﮐﻪ آن را ﻗﺎﺑﻠﻪ ﮔﻮ ﯾﻨﺪ KL ~ : S
 .٢٠ﺟﻤﻊ ﮔﺮدد S ~ : KL

 .١و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ دو  ...آﺳﺎﻧﻲ  :Sﺑﺎﯾﺪ دو ﻗﺮع ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن در ﮐﻮره ﺑﮕﺬارد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در زﯾﺮ ﻗﺮع ﺷﻌﻠﮥ آﺗﺶ ﺑﮕﺮدد ﺗﺄ ﺛﯿﺮ آب و دﻫﻨﯽ
ﮐﻪ در ﻣﻮی ﺑﺎﺷﺪ از ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﺰودی KL
 .٢دودﮐﺶ ﺑﮕﺬارد  :KLدودﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ S
 .٣آﻫﺴﺘﻪ آﺗﺶ ﺑﮕﺬارد  :KLآﺗﺶ آﻫﺴﺘﻪﺗﺮ ﮐﻨﺪ S
 .٤وﻗﺘﻲ ﮐﻪ  :KLوﻗﺖ آﻧﮑﻪ S
 .٥ﺷﻮد  + :KLو ﻧﻤﺎﻧﺪ S
 .٦ﮔﺮدد  ...ﮔﻮ ﯾﻨﺪ  :Sﮐﻪ آﻧ ﺮا ﻗﻄﺮان ﮔﻮ ﯾ ﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ KL
 .٧ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻠﻮﺣﺖ آﻏﺎز ﮐﺮده  :KLﺑﻌﺪه ﻣﻠﻮﺣﺖ ﺷﻌﺮ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ S
 .٨ﺑﺮ ﻣﺜﺎل  :KSﺑﻪ ﻣﺜﺎل L
 .٩ﺷﻮد  :Sﻣﯽﺷﻮد KL
 .١٠ﻗﻮيﺗﺮ ﺑﺎ ﯾﺪ  :Sﻗﻮی ﻣﯽﺑﺎ ﯾﺪ KL
 .١١ﻣﻠﻮﺣﺖ  ...ﺑﺠﺎ آرد  :Sﻧﻮﺷﺎدر ﺑﻘﺪر ﮐﻔﺎف ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﺪ KL
 .١٢ﺑﮕﯿﺮد KL ~ :S
 .١٣ﯾﮏ S ~ : KL
 .١٤ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ  :KLﺑﻌﺪه ﮐﻪ S
 .١٥ﺑﮕﯿﺮد  :Sﺑﺮﮔﯿﺮد KL
 .١٦ﻟﻮﻟﮥ اﻧﺒ ﯿﻖ را  :KLدر ﻟﻮﻟ ﮥ اﻧﺒﯿﻖ S
 .١٧او ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺮدد  :KLﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد S
 .١٨و اﻧﺒﯿﻖ  ...ﻧﮕﯿﺮد KL ~ :S
 .١٩ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ آب و دﻫﻦ را ﺟﺪا ﮐﻨﺪ  :Sﺷﻮد اب و دﻫﻦ را ﺟﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد KL
 .٢٠ﻫﻢ رﻧﮓ  :Sﻣﺜﻞ KL
 .٢١دﻫﻦ را ﺑ ﯿﻨﺪ  :Sدﻫﻨﯽ KL
 .٢٢ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ  :Kﭼﻨﺎﻧﭽﻪ LS
 .٢٣اﻧﺪرون او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎﻗﻮت و ﺷﻤﺲ )ﯾﺎﻗﻮت ﺷﻤﺴﯽ  (Sﺷﻌﺎع دﻫﺪ  :LSاﻧﺪر او ﺑﺎﺷﺪ ﯾ ﺎﻗﻮت و ﺷﻤﺲ ﺷﻌﺎع دﻫﻨﺪه K
 .٢٤در اﻧﺪرون  ...ﺳﯿﺎه و ﭘﺮان  :Sﺳﺒﮏ و ﺳﺴﺖ و ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ و ﺳﯿﺎه و ﺟﻮﻫﺮدار ﺑﺎﺷﺪ .دﯾﮕﺮ ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ از ﺑﻬﺮ ﺻﺒﻎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او
را ﺗﻔﺼ ﯿﻞ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﻻﺑﺪ ) +ﺗﻘﻄﯿ ﺮ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﺑﻪ آن ﺣﺮارت آﻫﺴﺘﻪ رﮐﻦ ﻣﺎﺋﯽ ﺑﺨﺎر ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺘﺪر ﯾﺞ از ﺻﺒﻎ ﺟﺪا ﺷﻮد KL (K

»در ﺻﻔﺖ آﻻت ﺗﻘﻄ و ﮐﻴﻔﻴﺖ آن« از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ

ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻗﺮع ﮐﻨﺪ ،ﺷﻌﻠﮥ آﺗﺶ ِﮔﺮد ﺑﺮ ِﮔﺮد ﻗﺮع ﮔﺮدد و ﺗﺎ ﻫﺮ آب و ُدﻫﻦ ﮐﻪ در ﻣﻮی ﺑﺎﺷﺪ از ﻫﻤﮥ
ّ
ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ١ﻣﻘﻄﺮ ﺷﻮد و از ﯾﮏ ﻃﺮف دودﮐﺶ ﺑﮕﺬارد ٢.اول آﻫﺴﺘﻪ آﺗﺶ ﺑﮕﺬارد ٣و ﻣﯿﺰان آﺗﺶ
او آن ﻣﻘﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎر از ﻟﻮﻟﮥ اﻧﺒﯿﻖ ﺗﻠﻒ ﻧﺸﻮد ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ٤رﮐﻦ ﻣﺎﯾﯽ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد ٥و ُدﻫﻦ
َ
٨
ﻏﻠﯿﻆ و ﺳﯿﺎه ﮔﺮدد و آن را ﻗﻄﺮان ﮔﻮﯾﻨﺪ ٦.ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻠﻮﺣﺖ) (۸آﻏﺎز ﮐﺮده ٧و ﺑﺨﺎر ﮔﺮدد و ﺑﺮ ﻣﺜﺎل
ﻧﻮﺷﺎدر ﺑﺮ ّﻗﺒﮥ اﻧﺒﯿﻖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ٩و در اﯾﻦ وﻗﺖ آﺗﺶ ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ١٠.ازﯾﻦ ﻣﻠﻮﺣﺖ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺣﺎﺟﺖ ﺑﮕﯿﺮد
ّ
و اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻪﺟﺎ آرد ١١ﺗﺎ ُدﻫﻦ ﺻﺎﻓﯽ و ﻗﻄﺮان در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﻫﺮ ﯾﮏ در ﺷﯿﺸﻪای ﻋﻠﯽﺣﺪه
ﺑﮕﯿﺮد ١٢.و آب و ُدﻫﻦ را اﮔﺮ در ﯾﮏ ١٣ﺷﯿﺸﻪ ﮔﯿﺮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ١٤ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﻔﭽﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺒﻪ
دﻫﻦ را از روی آب ﺑﮕﯿﺮد ١٥.و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻠﻮﺣﺖ ﺷﻌﺮ ﻟﻮﻟﮥ اﻧﺒﯿﻖ را ١٦ﻧﮕﯿﺮد و راه ﻧﻔﺲ او ﺑﺴﺘﻪ
ّ
١٨
ﻧﮕﺮدد؛ ١٧و اﻧﺒﯿﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻻ ﺳﯿﺨﮑﯽ ﺑﺎرﯾﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻟﻮﻟﮥ اﻧﺒﯿﻖ ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ راه ﻧﻔﺲ ﻧﮕﯿﺮد.
٢١
و ﭼﻮن ﺗﻘﻄﯿﺮ آﺧﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ آب و دﻫﻦ را ﺟﺪا ﮐﻨﺪ؛ ١٩آب را ﻫﻢرﻧﮓ ٢٠ﮔﻼب ،و ُدﻫﻦ را ﺑﯿﻨﺪ
در ﻏﺎﯾﺖ ﺳﺮﺧﯽ و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻮاد؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ٢٢اﻧﺪرون او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎﻗﻮت و ﺷﻤﺲ ﺷﻌﺎع دﻫﺪ ٢٣و
َ ّ ٢٤
ﮐﻠﺲ) (۹او در اﻧﺪرون ﻗﺮع ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏﭘﺎره ﺑﻪﻏﺎﯾﺖ ﺳﺒﮏ و ﺳﺴﺖ و ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ و ﺳﯿﺎه و ﭘﺮان.

١١١

١

١١٢

ﺻﻮرت ﻗﺮع و ﮐﻮره و ﺻﻔﺖ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﯾﺒﻮﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ:
...
٢
ﺻﻔﺖ ﺗﻘﻄﯿﺮ رﻃﻮﺑﺖ:
ُ
ُ
ﺑﺪان أرﺷﺪک اﻟﻠﻪ ٣ﮐﻪ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ از ﺑﻬﺮ ﺗﻔﺼﯿﻞ ِﺻﺒﻎ ﺑﺎﺷﺪ از دﻫﻦ ،ﮐﻪ ﭼﻮن دﻫﻦ را
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و در رﮐﻦ ﻣﺎﺋﯽ ﻃﺒﺦ داده و ِﺻ ﺒﻎ ﺑﻪ ّﻗﻮت ﺣﺪت و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺎﺋﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از
ﺣﺮارت
ُدﻫﻦ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ رﮐﻦ ﻣﺎﺋﯽ ﯾﮑﯽ ﺷﺪه؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ٤ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ
ِ
ّ
آﻫﺴﺘﻪ رﮐﻦ ﻣﺎﺋﯽ ﺑﺨﺎر ﮔﺮدد ٥و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ از ِﺻﺒﻎ ﻣﻘﻄﺮ ٦ﺷﻮد و ّﻗﻮت آﺗﺶ ﺑﺮ ﺻﺒﻎ اﺛﺮ ﻧﮑﻨﺪ و
٩
ﻧﺴﻮزاﻧﺪ .و آن ﭼﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﯽ ٧ﺑﺴﺎزﻧﺪ از ﻣﺲ ﺑﻪدرازی و ﻓﺮاﺧﯽ ﯾﮏ ذرع ٨،و ﺳﺮ و ُﺑﻦ آن
ﯾﮑﺴﺎن و ﻗﺮع آﺑﮕﯿﻨﻪ ﺑﺴﺎزد ١٠ﺑﻪﻏﺎﯾﺖ ﺻﺎﻓﯽ و ﺳﻔﯿﺪی  ١١ﺗﺎ اﻧﺪرون او ﺧﻮب ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺒﯿﻖ او
ﺑﺪﺳﺘﻮر و در ﺟﻤﻠﮥ ﺗﻘﻄﯿﺮﻫﺎ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ .و ﺳﺮی از ﭼﻮب ﺑﻪﺟﻬﺖ آن دﯾﮓ ﺑﺴﺎزد دوﭘﺎرﭼﻪ و در
ﻣﯿﺎن آن ﺳﻮراﺧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺮدن ﻗﺮع از آن ﺑﯿﺮون ﺑﺎﺷﺪ ١٢.و وﺻﻞ اﻧﺒﯿﻖ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮕﯿﺮد و رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ
١٤
ﻣﺤﮑﻢ دراز ِﮔﺮد ﺑﺮ ِﮔﺮد ﻗﺮع ﺑﺒﻨﺪد ١٣و ﭘﺎرهای ﺳ ﺮب ﺑﻪ ﻗﺪر دو ﺳﻪ ﺳﯿﺮ در آن رﯾﺴﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ و
ّ
ﺑﯿﺎوﯾﺰد و در ﻣﻨﺠﻞ ) (۱۰ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺪارد و دﯾﮕﺮ رﯾﺴﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻗﺮع ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﻣﻨﺠﻞ ﺑﻨﺪد
و آن ﺳﺮ ﭼﻮﺑﯿﻦ ﮐﻪ از دو ﭘﺎره اﺳﺖ ﺳﺮ ﻣﻨﺠﻞ ﺑﻨﻬﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺒﯿﻖ و ﮔﺮدن ﻗﺮع از ﺳﭙﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﺎﺷﺪ و
ﺗﻨﮥ ﻗﺮع آن ﻣﻘﺪار ﮐﻪ آن وﺿﻊ در او ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻗﺪر ﻧﯿﻤﮥ ﻗﺮع در اﻧﺪرون ﻣﻨﺠﻞ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ و آﺗﺶ
آﻫﺴﺘﻪ در زﯾﺮ ﻣﻨﺠﻞ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آب ﮐﻪ در ﻣﻨﺠﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻮش ﺳﻬﻞ ﮐﻨﺪ ١٥و ﺻﺒﻎ ١٦ﮐﻪ در اﻧﺪرون
 .١ﺻﻮرت ﻗﺮع  ...اﺳﺖ KL ~ :S
 .٢ﺻﻔﺖ ﺗﻘﻄﯿﺮ رﻃﻮﺑﺖ LS ~ :K
 .٣ﺑﺪان أرﺷﺪکاﻟﻠﻪ  :Sدﯾﮕﺮ ﺑﺪان KL

 .٤ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ از ﺑﻬﺮ  ...ﺑﻪ ا ﯾﻦ ﺳﺒﺐ  :Sﺑﺠﻬﺖ ﺻﺒﻎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ از دﻫﻦ ﮐﻪ ﭼﻮن دﻫﻦ را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ در رﮐﻦ ﻣﺎﺋﻲ و
ﺻﺒﻎ ﺑﻘﻮت ﺣﺪﺗﻲ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺎﺋﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از دﻫﻦ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ رﮐﻦ ﻣﺎﺋﻲ ﯾﮑﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﻦ ﺳﺒﺐ L ~ K
 .٥ﮔﺮدد  :Sﮔﺸﺘﻪ KL
 .٦ﻣﻘﻄﺮ  :KSﺟﺪا L
 .٧دﯾﮕﻲ  :KLﻣﻨﺠﻠﻲ S
 .٨درازي و ﻓﺮاﺧﻲ ﯾﮏ ذرع  :KLدرازي ﯾﮏ ﮔﺰ و ﻓﺮاﺧﻲ ﯾﮏ ﮔﺰ S
 .٩آن S ~ :KL
 .١٠آﺑﮕﯿ ﻨﻪ ﺑﺴﺎزد  :Sزﺟﺎﺟﻲ KL
 .١١ﺳﻔ ﯿﺪي  :KLﺳﭙﯿﺪ S
 .١٢اﻧﺪرون  ...ﺑﯿﺮون ﺑﺎﺷﺪ  :KLﻫﺮﭼﻪ در اﻧﺪرون او ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮان دﯾﺪ و اﻧﺒﯿﻖ او و اﻧﺒﯿﻖ ﺟﻤﻠﮥ ﺗﻘﻄﯿﺮﻫﺎ را آﺑﮕﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﯾﮏ ﺳﺮ از ﭼﻮب ﺑﺴﺎزد و
ﺑﻪاﻧﺪازۀ ﺳﺮ ﻣ ﯿﺨﮏ ﺑﻪ دو ﭘﺎره و ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دو ﯾﮏ ﺳﻮراخ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺮ ﻗﺮع ﮐﻨﺪ S
 .١٣ر ﯾﺴﻤﺎﻧﻲ  ...ﺑﺒﻨﺪد  :Sر ﯾﺴﻤﺎن ﻣﺤﮑﻤﻲ دراز ﮐﻪ ﮔﺮد )ﮔﺮدن  (Kﻗﺮع را ﺑﮕﯿﺮد ﭘﯿﭽﯿﺪه KL
 .١٤ﺑﺴﺘﻪ و  :KLﺑﺮ ا ﯾﻦ ﻗﺮع S
 .١٥ﺑﯿﺎو ﯾﺰد و  ...ﺳﻬﻞ ﮐﻨﺪ  :Sﺑﯿﺎو ﯾﺰد و در ﻣﯿﺎن دﯾﮓ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺮع ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ر ﯾﺴﻤﺎن را در ﮔﺮدن ﻗﺮع ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺮ ﮐﻨﺎرهﻫﺎي دﯾﮓ ﺑﺒﻨﺪد و ﺳﺮ
ﭼﻮﺑﻲ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺒ ﯿﻖ و ﮔﺮدن ﻗﺮع آن ﻣﻘﺪار ﮐﻪ آب و آن ﺻﺒﻎ در او ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻘﺪر ﻧﯿﻤﮥ ﻗﺮع در اﻧﺪرون ﻣﺮﺣﻞ ﺑﺎﺷﺪ و آب ﻣﺮﺣﻞ
ﺑﺎ ﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻮش ﺳﻬﻠﻲ ﮐﻨﺪ KL
 .١٦ﺻﺒﻎ  :KLآب و ﺻﺒﻎ S

 .١ﮐﻪ در اﻧﺪرون  ...ﻧﺸﻮد  :Sاﻧﺪرون ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺠﻮﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺷﻮد KL
 .٢آﻫﺴﺘﮕﯽ  :Sﻫﻤﻮاری KL
 .٣ﮔﺮد ﯾﺪه ﻣﻘﻄﺮ ﮔﺮدد  :KLﮔﺮدد و از ﺻﺒﻎ ﻣﻘﻄﺮ ﺷﻮد S
 .٤و ﭼﻮن  ...ر ﯾﺨﺘﻪ  :KLو ﭼﻮن ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ آب ﻣﻨﺠﻞ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﺳﺒﻮ آب در ﻃﺮف ﮐﻮره ﭼﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داﯾﻢ ﮔﺮم ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ آب ﻣﻨﺠﻞ
ﭼﻮن آب ﻣﻨﺠﻞ ﮔﺮم ﺷﻮد از آن آب ﮔﺮم ﺑﺎز ﺟﺎﯾﻲ ﮐﻨﺪ در ﻣﻨﺠﻞ ﮐﻪ اﮔﺮ آب ﺳﺮد در ﻣﻨﺠﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﻗﺮع اﻓﺘﺪ و ﺑﺸﮑﻨﺪ S
 .٥و در ﻗﺮع  ...آﺧﺮ ﺷﻮد  :Sو ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺗﻘﻄﯿ ﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد KL
 .٦اﻧﺪک  ...ﻧﺸﻮد  :KLرﮐﻦ ﻣﺎ ﯾﯽ ﻗﺪری ﺑﺎ ﺻﺒﻎ ﯾﮑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ آﺗﺶ ﺑﺎزﮔﯿ ﺮد ﺗﺎ ﺻﺒﻎ ﻣﺼﻌﺪ ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻧﯿ ﺎﯾﺪ S
 .٧ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﻧﯿﮑﻮ  :Sﭼﻮن ﺑﮕﺬارد ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪروز KL
 .٨ﻣﻨﺠﻞ  ...ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ  :Sﻣﺮﺣﻞ ﺑﺮآورده در ﮐﺎﺳﻪ ﭼﯿﻨﯽ ر ﯾﺨﺘﻪ KL
 .٩ﺑﺎﻻی  ...دارد  :KLﺑﺮش ر ﯾﺰد و ﺑﺮ آب ﻧﻬﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮد و ﺧﺎک ﻧﺒﺎﺷﺪ S
 .١٠اﻟﺒﺘﻪ  ...اﺳﺖ KL ~ : S
 .١١رﻓﺘﻪ و ﺧﺸﮏ ﺷﻮد  :KLﺑﺮود و ﺻﺒﻎ را ﺑﯿ ﻨﺪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه S
 .١٢ﺳﺮﺧﯽ و زردی ،ا ﯾﻦ اﺳﺖ  :KLﺳﺮخ و در ورد اوﺳﺖ S
 .١٣ﺻﺒﻎ اﺳﺖ + :ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮ و ﻫﻢ ﺑﺎﻃﻦ S
 .١٤ﮐﻪ در ﺟﻮف او ﺟﻮﻫﺮی اﺑﯿﺾ ﻫﺴﺖ KL ~ : S
 .١٥آﻣﺪه اﺳﺖ  :Sآﯾﺪ KL
 .١٦ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻣﻌﺪن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺸﺘﻪ  :Sﺷﺪه KL
 .١٧ﮐﺮد  :Sﺷﺪ KL
 .١٨دﻫﻦ اﺣﻤﺮ ﮐﻪ ﺻﺒﻎ  :KLدﻫﻨﯿﺖ اﺣﻤﺮ ﮐﻪ ﺻﺒﻐﻪ S
 .١٩ﻫﻤﭽﻮن  :Sﭼﻮن KL
 .٢٠ﮐﺒﺮ ﯾﺖ اﺻﻔﺮ )اﺻﻔﺮ :اﺣﻤﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ  ... (Lﮐﻪ ﻗﻮت K ~ :LS
 .٢١ﻣﻌﺪﻧﯽ S ~ : KL
 .٢٢ز ﯾﺎده  :KLز ﯾﺎدتﺗﺮ S

»در ﺻﻔﺖ آﻻت ﺗﻘﻄ و ﮐﻴﻔﻴﺖ آن« از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ

ً
ﻗﺮع اﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﻮﺷﺪ ﺗﺎ ّﻗﻮت ﺻﺒﻎ ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺸﻮد ١و رﮐﻦ ﻣﺎﺋﯽ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ٢ﺑﺨﺎر ﮔﺮدﯾﺪه،
ّ
ﻣﻘﻄﺮ ﮔﺮدد ٣.و ﭼﻮن ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ آب دﯾﮓ ﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آب ﮔﺮم در آن رﯾﺨﺘﻪ ٤و در ﻗﺮع ﻧﻈﺮ ﻣﯽدارد
ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻧﺰدﯾﮏ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﺧﺮ ﺷﻮد ٥ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻧﺪک رﮐﻦ ﻣﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ را
ﺑﺎزﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺻ ﺒﻎ ّ
ﻣﺼﻌﺪ) (۱۱ﻧﺸﻮد ٦.ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﻧﯿﮑﻮ ٧ﺳﺮد ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از آن
ِ
ﻗﺮع را از ﻣﻨﺠﻞ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ و ﺻﺒﻎ از ﻗﺮع ﺑﯿﺮون آرد و در ﮐﺎﺳﮥ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ٨و اﻧﺪﮐﯽ آب ﻋﺬب
ﺻﺎﻓﯽ ﺑﺎﻻی آن ﺑﺮﯾﺰد و در آﻓﺘﺎب ﮔﺬارد و از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﺤﻔﻮظ دارد ٩،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻼک ﭼﻨﯿﻦ ادوﯾﻪ
ّ
ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر اﺳﺖ؛ ١٠ﺗﺎ اﻧﺪﮐﯽ رﮐﻦ ﻣﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﺻﺒﻎ رﻓﺘﻪ و ﺧﺸﮏ ﺷﻮد ١١ﺑﻪﻏﺎﯾﺖ ﺳﺮﺧﯽ و
زردی ١٢،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺒﺮﯾﺖ) (۱۲ﺳﺮخ ذاﺗﯽ .و از ﺑﻬﺮ آن ﺳﺮخ ذاﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ او ﯾﮏ
ذات و ﺻﻔﺎت اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺒﻎ او ﻋﺎرﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ و او ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻖ ﺻﺒﻎ اﺳﺖ؛ ١٣ﺑﺮﺧﻼف ﮐﺒﺮﯾﺖ
اﺣﻤﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻮف او ﺟﻮﻫﺮی اﺑﯿﺾ ﻫﺴﺖ ١٤ﮐﻪ ﻣﺎدۀ آن ﺟﻮﻫﺮ از رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺎﺋﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه
ّ
اﺳﺖ ١٥و ﯾﺎ از ﺑﺨﺎرات ﻧﺎری ﻣﻤﺎزج ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻣﻌﺪن ﻣﺘﻮﻟ ﺪ ﮔﺸﺘﻪ ١٦و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را از ﮐﺘﺎب
ﻋﻠﻞ ﻣﻌﺎدن) (۱۳ﻣﻌﻠﻮم ﺗﻮان ﮐﺮد ١٧.و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﮐﺒﺮﯾﺖ در ﺑﯿﺎض اﺳﺖ و دﻫﻦ اﺣﻤﺮ ﮐﻪ
ﺻﺒﻎ ١٨ﮐﺒﺮﯾﺖ اﺳﺖ در ﺣﻤﺮه اﺛﺮ دارد ﻫﻤﭽﻮن ١٩ﮐﺒﺮﯾﺖ اﺻﻔﺮ ﮐﻪ در ﺑﺎب ّاول ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﻟﯿﮑﻦ
ﻓﺮق آن اﺳﺖ ﮐﻪ ّﻗﻮت ٢٠ﮐﺒﺮﯾﺖ اﺣﻤﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ٢١،زﯾﺎده ٢٢از ّﻗﻮت ﮐﺒﺮﯾﺖ اﺻﻔﺮ اﺳﺖ ﺑﻪﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ

١١٣

ّ
از ﺷﺪت ﺣﺮارت ،او اﺣﻤﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ١.ﺻﻮرت ﻗﺮع و ﻣﻨﺠﻞ و ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ:
...
٣
اﯾﻦ ﺑﻮد ﺻﻔﺖ ﺗﻘﻄﯿﺮ رﻃﻮﺑﺖ و ﯾﺒﻮﺳﺖ و ﺻﻮرت آﻻت آن ﮐﻪ در ﺑﯿﺎن آوردﯾﻢ .اﮐﻨﻮن در ﺻﻔﺖ
َ ّ
٤
آﻻت ﺣﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪﺧﯿﺮ ،إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ.
* * *
ﻣﺘﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه(
ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ )ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ِ
) .(۱ﺑﻮارﯾﻖ :ﺟﻤﻊ ﺑﻮرق ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮐﺮﺑﻨﺎت و ﺑﻮرات.
) .(۲ﺗﻄﯿﯿﻦِ :ﮔﻞ اﻧﺪود ﮐﺮدن
) .(۳ﻋﺰﯾﺰ :ﻣﻘﺪار ﮐﻢ و ﻧﺎﭼﯿﺰ )از ادوﯾﻪ(
) .(۴ﺑﺪﺳﺖ :وﺟﺐ
) .(۵اﺷﻘﺮ :رﻧﮓ ﺳﺮخ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﭙﯿﺪی؛ ﺳﺮخ و ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺧﯽ او ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
) .(۶اوﺳﺎخ :ﺟﻤﻊ وﺳﺦ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭼﺮک و آﻟﻮدﮔﯽ
) .(۷ﺑﻪﺗﺨﻔﯿﻒ :ﺑﻪ آراﻣﯽ
) .(۸ﻣﻠﻮﺣﺖ :ﻧﻤﮑﯽ ﺷﺪن ،ﺷﻮره ﺑﺴﺘﻦ
)ِ .(۹ﮐﻠﺲ :آﻫﮏ؛ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﺎده ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
) .(۱۰ﻣﻨﺠﻞ :در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺟﺎی اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭼﯿﺰی« و ﻧﯿﺰ »داس و اﺑﺰار درو« آﻣﺪه اﺳﺖ؛
ِ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﻢ ﻇﺮف از رﯾﺸﮥ )ﻧﺠﻞ( اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آب )ﮐﺜﯿﻒ و ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ( در آن ﺟﻤﻊ
ً
ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮓ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺣﺎوی آب ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
)ُ .(۱۱ﻣ ّ
ﺼﻌﺪ :ﺗﺼﻌﯿﺪ ﺷﺪه ،ﺗﺼﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎده ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺪون ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ
ً
ﻣﺎﯾﻊ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﺎز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
) .(۱۲ﮐﺒﺮﯾﺖ :ﮔﻮﮔﺮد
) .(۱۳ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻞ ﻣﻌﺎدن از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی رازی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم دﯾﮕﺮش ﮐﺘﺎب
ﻣﺪﺧﻞ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ اﺳﺖ .رازی در آﻏﺎز اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺟﻮﯾﻨﺪۀ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از آﻣﻮﺧﺘﻦ
ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﺧﻞ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ اﻓﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﻋﻠﻞاﻟﻤﻌﺎدن ﻧﺎﻣﯿﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ درﺳﺘﯽ
٢

١١۴

 .١ﺑﻪ ﺟﻬﺖ  ...ﺷﺪه اﺳﺖ  :KLﺑﻪ آن ﺳﺒﺐ ﮐﻪ او ﺣﻤﺮه ﯾﺎﻓﺘﻪ و ا ﯾﻦ ﺻﻔﺮت S
 .٢ﺻﻮرت ﻗﺮع  ...اﺳﺖ KL ~ : S
 .٣ﺗﻘﻄﯿﺮ  ...آن  :KLآﻻت ﺗﻘﻄﯿﺮ و ﺻﻮرت آن S
 .٤اﮐﻨﻮن  ...ﺗﻌﺎﻟﯽ  :Sو ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﻞ در ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ .ﺻﺎﺣﺐ ﻣﮑﺘﺴﺐ آورده در ﺗﻄﻬﯿﺮ ارض ﺑﻪ آب ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ آب را )؟(
دﻣﯿﺪه و ﺗﻘﻄﯿﺮ از او ﻣﯽﮔﯿﺮ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﻪ ّ
ﻣﺼﻌﺪ ﺷﻮد و ّ
ﻣﮑﺴﺮ )؟(؛ و ﺗﻄﻬﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ و ﻗﻮل ﺣﮑﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﺋﻪ ﻧﺎره ،K .و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﻞ در
ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ L

ﺗﺤﻠﻴﻠ از ﻣﺤﺘﻮای رﺳﺎﻟﻪ

ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ اﺛﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺮارت دادن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﻪ ﻣﺎدۀ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﺪه و ﺣﺮارت از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﮥ ﺣﺎوی آب ﮔﺮم ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ روش
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺮارت ﻣﻼﯾﻢﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﯿﺪه و از ﺳﻮﺧﺘﻦ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ در
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﺮارت ﻣﻼﯾﻤﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ واﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻻزم اﺳﺖ ،در ﻣﺤﻔﻈﮥ آب ﮔﺮم ١ﻗﺮار داده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آب در ﻣﺤﻔﻈﮥ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ دﻣﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻫﻢ در دﯾﮓ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺣﺎوی آب و
ﻫﻢ در ﻗﺮع ﺣﺎوی ﻧﻤﻮﻧﻪ ،از  ۱۰۰درﺟﮥ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻤﯽرود و ﺣﺮارت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺮف ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن و
ﺗﺒﺨﯿﺮ آب ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪام آب ﮔﺮم ٢ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﮥ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻓﺰوده
ﮔﺮدد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ٣ﺗﺎ از ﺟﻮﺷﯿﺪن آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه و
ﻧﯿﺰ اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒﻞ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺮارت ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼﻌﯿﺪ ﻧﺸﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﻣﺘﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻤﺎ ﯾﯽ از ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ۱ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد.

» .١ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم« ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ )ﺑﻪﻧﺎم َﺑﻦ ﻣﺎری  (Bain-Marieدر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم )ﺑﺮای
اﻋﻤﺎل ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻼﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻮاد( از اﺧﺘﺮاﻋﺎت »ﻣﺎر ﯾﻪ ) «(Mary the Jewess = Mary the Prophetess = Mary the Hebrewﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮ
زن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ ).(Powell, 1976: 21; Guiley, 2006: 187-188
 .٢در اداﻣﻪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آب ﺳﺮد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﺮع ﻣﯽﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ آﺑﮕﯿﻨﻪ )ﺑﻠﻮر ﺷﯿﺸﻪای( اﺳﺖ.
 .٣ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺮع از ﺟﻨﺲ ﺷﯿﺸﻪ )آﺑﮕﯿﻨﻪ ﯾﺎ زﺟﺎج( ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺪرون آن ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﺑﺎﺷﺪ.

»در ﺻﻔﺖ آﻻت ﺗﻘﻄ و ﮐﻴﻔﻴﺖ آن« از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ

ﺑﻪ ﺗﮑﻮﯾﻦ ارواح و اﺟﺴﺎد و اﺣﺠﺎر و ﻣﻌﺎدن ﺑﻪدﺳﺖ آورد« )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﻣﺤﻘﻖ :۱۳۶۶ ،ص  ۵۶و
 .(۱۴۶اﺣﺘﻤﺎل دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آن ،ﮐﺘﺎﺑﯽ از ﺑﻠﯿﻨﺎس ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﻌﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﮐﺘﺎب اﻟﻌﻠﻞ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ در ﺗﺬﮐﺮۀ ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد ،از
ﮐﺘﺎب ﺻﻨﻌﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﺑﻠﯿﻨﺎس ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻘﺼﻮد وی از ﻋﻠﻞ ﻣﻌﺎدن ﻫﻤﯿﻦ اﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
***

١١۵

ﺷﮑﻞ  .۱ﺷﻤﺎﯾ ﯽ از »ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ«

١١۶

اﻣﺎ در ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﺒﻮﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ در ﺷﮑﻞ  ۲دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﺮع ﺣﺎوی ﻧﻤﻮﻧﻪ درون ﻣﺤﻔﻈﮥ
ً
آب ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺷﻌﻠﮥ آﺗﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﺮع ﻣﯽرﺳﺪ .ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ
از ﻗﺮع ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ در داﺧﻞ ﮐﻮره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻی ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﺗﺶ ﺑﯿﺮون
ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻘﻄﯿﺮ ،در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﺗﺶ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر آب ،درﺟﮥ ﺣﺮارت ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺷﮑﻞ  .۲ﺷﻤﺎﯾﯽ از »ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﺒﻮﺳﺖ«

ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺎس ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﺒﻮﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮارت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﻮرد ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺮﺳﺪ .در
ً
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن دارد در اﺛﺮ ﺣﺮارت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻋﻤﻼ ﻫﻤﮥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻠﻒ

ﻣﻨﺎﺑﻊ

.۱
.۲
.۳
.۴
.۵

.۶

آﻗﺎﺑﺰرگ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ ،اﻟﺬرﯾﻌﻪ إﻟﯽ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ اﻟﺸﯿﻌﻪ ،ﺗﻬﺮان :ﭼﺎپ اﺳﻼﻣﯿﻪ۱۳۹۲ ،ق.
دراﯾﺘﯽ  ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﻮارۀ دﺳﺘﻨﻮﺷﺖﻫﺎی اﯾﺮان )دﻧﺎ( ،ج  ،۷ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد و
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۹ ،
ﺳﻮری ،ﻣﺤﻤﺪ» ،ﺷﯿﻮۀ ﺳﺎزوارۀ اﻧﺘﻘﺎدی در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ« ،ﻋﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ )ﭘﮋوﻫﺶ( ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۳ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۸۹ص .۳۸-۲۷
اﻟﺸﮑﺮی ،ﺟﺎﺑﺮ» ،اﻟﻨﻔﻂ ﻓﯽ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ« ،اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﯽ اﻟﻌﺮاﻗﯽ ،اﻟﻌﺪد  ،۳۹رﺑﯿﻊاﻻول
۱۴۰۲ق ،ص .۱۲۴-۱۱۰
ﮐﺎوﺳﯽرﺣﯿﻢ ،ﻋﻠﯽ؛ ﮐﻮﻫﮑﻦ ،رﺿﺎ؛ ﻓﺮﻫﻤﻨــﺪ ،ﯾــﻮﻧﺲ» ،ﺣﺴــﻦ ﺑــﻦ زاﻫــﺪ ﮐﺮﻣــﺎﻧﯽ داﻧﺸــﻤﻨﺪ
ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی و آﺛﺎر او در ﮐﯿﻤﯿﺎ« ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﻫﺸــﺘﻢ ،ﺷــﻤﺎرۀ
 ،۱۳۹۱ ،۱۵ص .۲۰۴-۱۹۱
ﮐﺎوﺳﯽرﺣﯿﻢ ،ﻋﻠﯽ؛ ﮐﻮﻫﮑﻦ ،رﺿﺎ »ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳــﺎﻧﮥ ﻋــﺎﻟﻢ اوﺳــﻂ در اﻧﺪﯾﺸـﮥ ﮐﯿﻤﯿــﺎﯾﯽ

»در ﺻﻔﺖ آﻻت ﺗﻘﻄ و ﮐﻴﻔﻴﺖ آن« از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ

ﺷﻮد ،و ﻧﯿﺰ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ از ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﺳﯿﺎه ﺷﺪن ﻗﺮع ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ
ﮐﺮدن )ﻏﻼف و ﺗﻄﯿﯿﻦ( ﻗﺮع ﻫﻢ ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از ﯾﮏ دﯾﮓ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺣﺎوی ﺷﻦ و
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن و ِﮔﻞ اﻧﺪود ِ
ﻣﺎﺳﻪ )رﻣﻞ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺣﺎل ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﯾﮑﯽ از اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺮﺑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
ﮐﯿﻤﯿﺎﺳﺖ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﮐﯿﻤﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﻪوﯾﮋه در ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺮﻣﻮز ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮده و ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ او ﺑﻨﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﺻﻮل ﻧﻈﺮی ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻮﺻﯿﻒ او از » ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ« ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ  -ﺑﻪ زﺑﺎن ﺷﯿﻤﯽ
اﻣﺮوزی  -ﻣﺎدۀ اوﻟﯿﻪای ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺷﻮد ﯾﮏ ﻣﺎدۀ آﻟﯽ )ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎدۀ آﻟﯽ( اﺳﺖ
ّ
ﮐﻪ ﻣﺎدهای رﻧﮕﯽ در آن ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﻘﻄﯿﺮ ،ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺣﻼل آﻟﯽ )ﺑﯽرﻧﮓ( و ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺎدۀ رﻧﮕﯽ در ﺗﻪ ﻇﺮف اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺣ ﺮارت آن ﻣﻼﯾﻢ ﺑﻮده و ﻣﺎدۀ رﻧﮕﯽ ﻧﺴﻮزد .ﺣﺴﻦ
ﺑﻦ زاﻫﺪ در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻘﻄﯿﺮ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺣﺮارت ﻣﻼﯾﻢ» ،رﮐﻦ ﻣﺎﺋﯽ« ﺑﺨﺎر
ﺷﺪه و ﺻﺒﻎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ:
ُ
ُ
»ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ از ﺑﻬﺮ ﺗﻔﺼﯿﻞ ِﺻﺒﻎ ﺑﺎﺷﺪ از دﻫﻦ ،ﮐﻪ ﭼﻮن دﻫﻦ را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و در رﮐﻦ
ﻣﺎﺋﯽ ﻃﺒﺦ داده و ِﺻﺒﻎ ﺑﻪ ّﻗﻮت ﺣﺪت و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺎﺋﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ُدﻫﻦ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ رﮐﻦ
ارت آﻫﺴﺘﻪ رﮐﻦ ﻣﺎﺋﯽ ﺑﺨﺎر ﮔﺮدد و
ﻣﺎﺋﯽ ﯾﮑﯽ ﺷﺪه؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺮ ِ
ّ
ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ از ِﺻﺒﻎ ﻣﻘﻄﺮ ﺷﻮد «...
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ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ« ،ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻋﻠﻢ ،دورۀ  ،۷ﺷﻤﺎره  ،۱۴ﭘــﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴــﺘﺎن  ،۱۳۹۶ص -۸۷
.۱۰۶
 .۷ﮐﺮدواﻧﯽ ،ﭘﺮوﯾﺰ؛ ﻏﻔﺎر ،اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ» ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻼبﮔﯿﺮی و اﻫﻤﯿﺖ آن در ﺑﺨﺶ ﻗﻤﺼﺮ
ﮐﺎﺷﺎن« ،ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ،ﺷﻤﺎره  ،۴۷ص  ،۱۰۹-۹۵ﺑﻬﺎر .۱۳۸۳
 .۸ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ ،ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺮﻣﻮز ،ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۵۲/۲ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.
 .۹ﮐﻮﻫﮑﻦ ،رﺿﺎ؛ ﮐﺎوﺳﯽرﺣﯿﻢ ،ﻋﻠﯽ » ﺷﯿﻮۀ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﺣــﺎلﻣﺤــﻮر ﻋﻠــﻢ در ﻣﻌــﺮض ﻣﺤــﮏ
ﮐﯿﻤﯿﺎی ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ« ،روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺳﺎل  ،۲۴ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۳۹۷ ،۹۴ص -۶۵
.۷۹
 .۱۰ﮐﻮﻫﮑﻦ ،رﺿﺎ؛ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ،زﯾﺒﺎ؛ ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن ،رﺧﺸﺎد »ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿــﻖ در ﺑــﺎب ﺗــﺬﮐﺮه اﺛــﺮ
ﺣﺴﻦ زاﻫﺪ ﻏﺮﯾﺐ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ« ،دوﻣــﯿﻦ ﮐﻨﻔـﺮاﻧﺲ ﺑــﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠــﯽ ﭘــﮋوﻫﺶ در ﻋﻠــﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ،
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل )ﺗﺮﮐﯿﻪ( :داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ۷ ،ﻣﺮداد .۱۳۹۵
 .۱۱ﻣﺤﻘﻖ ،ﻣﻬﺪی ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی رازی و ﻧﺎﻣﻬﺎی ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ از اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ اﺣﻤﺪ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ و اﻟـﻤﺸﺎﻃﺔ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ از اﺑﻮاﺳﺤﻖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰی،
ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻖ از دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻘﻖ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.۱۳۶۶ ،
 .۱۲ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺟﻼل» ،ﮐﯿﻤﯿﺎء و ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﻄﻮر ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ« ،اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،اﻟﻌﺪد
۱۴۱۸ ،۸۵ق ،ص .۳۲-۷
 .۱۳ﻣﻨﺰوی ،اﺣﻤﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﻮارۀ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.۱۳۸۰ ،
 .۱۴ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺴﻦ ،اﺣﻤﺪ؛ ﻫﯿﻞ ،داﻧﺎﻟﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼـ ّـﻮر ﺗﮑﻨﻮﻟــﻮژی اﺳــﻼﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤــﮥ دﮐﺘــﺮ ﻧﺎﺻــﺮ
ّ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺎن ،ﺗﻬﺮان :ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.۱۳۷۵ ،
15. Guiley, Rosemary Ellen, (2006) The Encyclopedia of Magic and Alchemy.
Facts on File Inc., USA.
16. Josef van Ess, "Ritter-Hellmut", Encyclopedia Iranica, Online Edition, 2011,
available at: http://www.iranicaonline.org/articles/Ritter-hellmut (accessed on
10 April 2016).
"17. Kouhkan, Reza, "La cinquième nature comme voie d'accès à l'immortalité
Quaderni di Studi Indo-Mediterranei V, Transmutatio, La via ermetica alla
felicità, A cura di Daniela Boccassini e Carlo Testa, Edizioni dell'Orso,
Alessandria, 2012, pp. 163-170.
18. Powell, Neil, (1976) Alchemy, the Ancient Science. The Danbury Press,
London, UK.
19. Preißler, Holger (2003) "Ritter, Hellmut" in: Neue Deutsche Biographie 21, S.
660-661 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de (visited
on: Jan 25, 2018).

»در ﺻﻔﺖ آﻻت ﺗﻘﻄ و ﮐﻴﻔﻴﺖ آن« از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ
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ﺻﻔﺤﮥ آﻏﺎزﯾﻦ ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ ﻣﻠﮏ

»در ﺻﻔﺖ آﻻت ﺗﻘﻄ و ﮐﻴﻔﻴﺖ آن« از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ

ﺑﺮگ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ

ﺻﻔﺤﮥ آﻏﺎزﯾﻦ ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ
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ﺻﻔﺤﺎت  ۵۳و  ۵۴ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ

ﺟﻔﺮی ا .اوﮐﺲ

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧ

٢
٣

ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺮن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ در اﯾــﻦ زﻣﯿﻨــﻪ از
زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ وﯾﺮاﯾﺶ آن در  ۱۹۸۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﯿﺎﻫﻮی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﻃــﯽ
ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه دﯾﮕﺮان را ﺑﺮﻧﯿﺎﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺘﺎبﻫــﺎﯾﯽ دﺳــﺘﺮسﭘــﺬﯾﺮ ﺑـﺮای ﻋﻤــﻮم
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﯾﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ]در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ[ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻢ اﻣﺎ
اﮐﻨﻮن ﻧﻮﻣﯿﺪاﻧﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾــﺪ اﻧﺠــﺎم دﻫــﻢ .ﺑﺮﮔــﺮن را ﺑـﺮای ﺑﺮﮔﺮداﻧــﺪن
ﺗﻮﺟﻬﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻫــﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺘﻮد.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .ﭘﯿﺶﮔﻔﺘــﺎر ﺑــﻪ ﻫﻤـﺮاه دﯾﮕــﺮ ﻣﻘــﺪﻣﺎت،
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﭼﻬﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺗﺮاز اول را در ﺑﺮدارد؛ ﺧﻮارزﻣﯽ )د ﭘﺲ از ۲۳۲ق( ،ﺑﯿﺮوﻧﯽ )د ﭘﺲ از ۴۴۲ق(،
ﺧﯿﺎم )د ﺣﺪود ۵۲۶ق( ،ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )د ۸۳۲ق( .ﻓﺼﻞ دوم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑــﻪ ﺣﺴــﺎب ،ﻫﻨﺪﺳــﻪ ،ﺟﺒــﺮ،
ﻣﺜﻠﺜﺎت و ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺼﻠﯽ ﻧﻮ اﺳــﺖ در ﻣــﻮرد ﻧﻈﺮﯾــﮥ اﻋــﺪاد و ﺗﺮﮐﯿﺒﯿــﺎت
اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ و ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻓﺼــﻞ آﻣــﺪه اﺳــﺖ .ورای ﻣــﺮور
ﮐﻠﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ در ﻫﻤﮥ ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﺮﮔﺮن ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﺎ زﯾﺮ و ﺑﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﺜﺎلﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻠﮑــﻪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎﻣﺶ آﻣﻮﺧﺖ.
1. Oaks, J. A. (2017). Book review Episodes in the Mathematics of Medieval Islam, J. L. Berggren. Nazariyat,
Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (1), pp. 162-165.

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻌﺮﻓﯽ وﯾﺮاﯾﺶ دوم ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ ...آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﺨﺴﺖ آن ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
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ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(13ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۷

دوﻣﯿﻦ وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﯽ.
١
ال .ﺑﺮﮔﺮن ) ،(۲۰۱۶اﺷﭙﺮﯾﻨﮕﺮ :ﻧﯿﻮﯾﻮرک.

١٢٣

١٢۴

ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺪﮐﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺼﻞﻫﺎ
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﯾـﺮاﯾﺶ اﻋﻤــﺎل ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
آنﭼﻪ ﮐﺘﺎب را دوﻣﯿﻦ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻓﺼــﻞ
ﻫﻔــﺘﻢ و ﺑﺨﺶﻫــﺎی اﻓــﺰوده ﺷــﺪه ﺑــﻪ ﺑﯿﺶﺗــﺮ
ﻓﺼﻞﻫﺎﺳـــﺖ .ﺑﺮﮔـــﺮن در ﭘﯿﺶﮔﻔﺘـــﺎر ﺗﻮﺿـــﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺎﺳﺘﯽ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑــﻪ رﯾﺎﺿــﯿﺎت در ﻏــﺮب
دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮﻃــﺮف ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
ﺳﻪ ﺑﺨــﺶ در اﯾــﻦ وﯾـﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴــﯽ اﺳﺎﺳــﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ :ﺑﺨﺶ دوم ﻓﺼﻞ اول "ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﺳــﻼم از
داﻧــﺶ ﺧــﺎرﺟﯽ" ،ﺑﻨــﺪﻫﺎی آﻏــﺎزﯾﻦ ﻓﺼــﻞ ﺳــﻮم
"ﻫﻨﺪﺳﻪ در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم" و ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم از ﻓﺼﻞ
ﺷﺸﻢ "ﺗﺴﻄﯿﺢ و اﺳﻄﺮﻻب".
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﺎزه ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
" ۳-۲ﺣﺴﺎب ﮐﺴﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ" :ﺑﺮﮔــﺮن ﺷــﯿﻮۀ ﻧﻮﺷــﺘﻦ و ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺑــﺎ ﮐﺴــﺮﻫﺎ را آنﭼﻨــﺎن ﮐــﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺪاﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﻏﺮب دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
" ۷-۳ﻣﺴﺌﻠﻪای در ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻨﺪﺳﯽ" :اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ )ح ۴۳۲ق( دو ﻟﻢ
دارد ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب اﻟﺘﮑﻤﯿﻞ ﻣﺆﺗﻤﻦ ﺑﻦ ﻫﻮد )د ۴۷۸ق( در اﻧﺪﻟﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
" ۹-۳ﮐﺘﺎب اﻟﺘﮑﻤﯿﻞ از ﻣﺆﺗﻤﻦ ﺑﻦ ﻫﻮد" :ﺑﺮﻫﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﻗﻀﯿﮥ ﺳﻮا ١در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧــﺮ
در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
" ۱۰-۳ﻫﻨﺪﺳﮥ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺴﺎﺣﯽ" :ﺑﺮﮔﺮن ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﺣﯽ ﮐــﻪ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ
ﻋﺒﺪون )د ﭘﺲ از ۳۶۶ق( در ﻗﺮﻃﺒﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ای ﺳﻤﺆال" :ﺑﺮﺧﯽ ﻟﻢﻫﺎ ﺑــﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑﺮﻫــﺎن ﺑـﺮای ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﺿـﺮاﯾﺐ
" ۷-۴ﺟﺪول ﺿﺮاﯾﺐ دوﺟﻤﻠﻪ ِ
ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﺑﺴﻂ  (a + b)nﺷﺮح داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﻤﺆال )د ﺣﺪود ۵۷۱ق( آنﻫﺎ را از اﺛﺮ ﮔﻤﺸﺪۀ ﮐﺮﺟﯽ
)د ﺣﺪود ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫـ( ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .١ﻗﻀﯿﮥ ﺳﻮا :ﺧﻂﻫﺎی  CF , BE, ADﮐﻪ از رأسﻫﺎی ﻣﺜﻠﺖ  ABCﻣﯽ ﮔﺬرﻧﺪ و ﺿﻠﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺎ اﻣﺘﺪادش را در ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی
BD CE
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺮﺳﻨﺪ اﮔﺮ و ﻓﻘﻂ اﮔﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ:
. AF
FB × DC × EA = 1

F,E,D

ﻗﻄﻊ

دوﻣﯿﻦ وﯾـﺮاﯾﺶ ﮔﻮﺷـﻪﻫﺎﯾﯽ از رﯾ ﺎﺿـﯿﺎت دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺟـﯽ .ال .ﺑﺮﮔـﺮن )،(۲۰۱۶
اﺷﭙﺮﯾﻨﮕﺮ :ﻧﯿﻮﯾﻮرک.

" ۸-۴ﺟﺒﺮ در ﻣﻐﺮب" :ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻮل از ﮐﺘﺎب ﺟﺒﺮ اﺑﻦ ّﺑﻨﺎ )د ۷۲۱ق( ﮐﻪ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫـــ در
ﻣﻐﺮب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ّ
" ۱-۸-۴روش اﺑﻦ ﺑﻨﺎ در ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ دوم" :اﺑﻦ ﺑﻨــﺎ دﺳــﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﺣــﻞ ﻣﻌــﺎدﻻت
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎده ﺷﺪه ،ﻧﻪ ﺑﻪ روش ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ روش ﻣﺮﺑﻊ ،در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
" ۲-۸-۴ﻧﻤﺎد ﮔﺬاری ﺟﺒﺮی در ﻣﻐﺮب" :ﺑﺮﮔﺮن ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻤﺎد ﮔﺬاری ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪایﻫﺎ در آﺛﺎر
دو ﺟﺒﺮدان ﻏﺮب ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﻨﻔﻮذ )د ۸۱۰ق( و اﺣﻤﺪ ﻗﻄﺮواﻧﯽ )د ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫـ( داده اﺳﺖ.
" ۳-۵ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ" :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺟﯿﺐ ﻣﻌﮑﻮس در ﻧﻮﺷــﺘﮥ اﺑﻮاﻟﺤﺴــﻦ ﻣﺮاﮐﺸــﯽ )د
ﺣﺪود ۶۶۰ق( ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ" :ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد و ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ".
" ۱-۷ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد" :اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ درﺑﺎرۀ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺪدﻫﺎی ﺗﺎم و
ﻣﺘﺤﺎب آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ّ
" ۱-۱-۷ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺪدﻫﺎی ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت" :اﯾﻦ ﺑﺨﺶ روش اﺑﻦ ﺑﻨ ﺎ را در ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳﯿﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﻋﺪدی ﺑﻪ دو ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
" ۲-۱-۷ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺼﻮر" :ﺑﺮﮔﺮن ﭘﺲ از ذﮐﺮ آﺛﺎر ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ و ﻫﻨــﺪی در ﻣــﻮرد ﻋــﺪدﻫﺎی ﻣﺼــﻮر،
روش ﮐﻠﯽ اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ را ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﻋﺪد ﻣﺼﻮر ﺑﺎ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐــﺮده
اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ )د ﺣﺪود ۶۲۶ق( در ﻣﻐﺮب ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.
" ۳-۱-۷ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ" :روش اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ  5 ´ 5ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
" ۲-۷ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت" :اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از آﺛﺎر ﻫﻨﺪی ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و اواﯾﻞ دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و اﺷﺎرهای ﺧﺎص ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه )د ۲۸۸ق( آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ّ
" ۱-۲-۷ﺷﻤﺎرش ﮐﻠﻤﺎت دارای  kﺣﺮف ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از  nﺣﺮف اﻟﻔﺒﺎ" :راه ﺣﻞ اﺑﻦ ﺑﻨ ﺎ ﺑــﺮای ﻣﺤﺎﺳــﺒﮥ
ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ  kﭼﯿﺰ از  nداده ﺷﺪه اﺳﺖ.
" ۲-۲-۷ﺷﻤﺎرش ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺮﺑﯽ دارای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ده ﺣﺮف ،از اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ" :اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ روش ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ
ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺗﻌﺪاد واژهﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ آورده اﺳﺖ.
" ۳-۲-۷ﺷﻤﺎرش ﻣﻌﺎدﻻت ﭼﻨ ﺪ ﺟﻤﻠﻪای از اﺑﻦ ﻣﺠﺪی" :ﺷﺶ ﻧﻮع ﻣﻌﺎدﻟﮥ درﺟﮥ دوم ﯾﺎ ﮐﻢﺗﺮ و ﺑﯿﺴﺖ
و ﭘﻨﺞ ﻣﻌﺎدﻟﮥ درﺟﮥ ﺳﻮم ﯾﺎ ﮐﻢﺗﺮ از ﺧﻮارزﻣﯽ و ﺧﯿﺎم ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .رﯾﺎﺿﯽدان و اﺧﺘﺮﺷــﻨﺎس ﻣﺼــﺮی اﺑــﻦ
ﻣﺠﺪی )د ۸۵۰ق(  ۹۰ﻣﻌﺎدﻟﮥ درﺟﮥ ﭼﻬﺎرم ﯾﺎ ﮐﻢﺗﺮ و دﺳﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﺮح ﺑﺮﮔﺮن از رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .او آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺤﺚ را در ﺑﺴﺘﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽاش ﻧﻤﻮﻧﻪوار ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﮑﺎت ﻣﺒﻬﻢ را در ﻫﺮ ﻗﺪم ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺴــﯿﺎری
از ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻤﺎد ﮔﺬاری اﻣﺮوزی او ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻟﻔﻈﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

١٢۵

١٢۶

ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻤﺎدﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎزهﮐﺎر در رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ  ۲-۸ﮐﺘﺎب ﻣﺤﺘﺎج ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮﮔﺮن از ﻧﻤﺎد ﮔﺬاری ﺟﺒﺮی
ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ .او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﭘﺲ از اﺛﺮ اﺑﻦ ّﺑﻨﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﮐﻮﺗــﺎه ﺷــﺪۀ
ً
ﺟﺒﺮی در ﻣﻐﺮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺟﺒﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﻟﻔﻈﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷــﺮق ﺳــﺮزﻣﯿﻦﻫــﺎی اﺳــﻼﻣﯽ
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد" )ص  .(۱۴۵ﻧﻤﺎد ﻫﺎ ﺟــﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﯿــﺎن ﻟﻔﻈــﯽ در ﺟﺒــﺮ ﻧﺸــﺪﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑــﻪ ﺑـﺮای ﻧﺸــﺎن دادن
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت روی ﺗﺨﺖ و ﺗﺮاب )ﻟﻮح ﻏﺒﺎر( ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﺎک ﺷﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺻﻮرت ﻟﻔﻈــﯽ
ﻫﻢ در ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎبﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻧﻤﺎدﻫﺎ در ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی روی
ﺗﺨﺖ و ﺗﺮاب ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﺪ .١اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﮔﺬاری ﺟﺒﺮی از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ رﻗﻢﻫﺎی ﻫﻨﺪی روی ﺗﺨﺖ و
ﺗﺮاب اﺑﺪاع ﺷﺪ .ﺑﺮﮔﺮن اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺗﺨﺖ و ﺗﺮاب و ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻟﻔﻈﯽ را ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﺘﻨﯽ ﻟﻔﻈﯽ
در ﺻﻔﺤﮥ  ۳۴ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮﮔﺮن ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ از اﺑﻦ ﻗﻨﻔﻮذ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ "ﭼﻮن او ﺑﺪون اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ از ﻧﻤﺎدﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﺎرﺑﺮدﺷﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ" )ص  .(۱۴۵در واﻗﻊ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﺳﺪۀ
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻫﻢ در ﮐﺘﺎب ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻷﻓﮑﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺮﺳﻮم اﻟﻐﺒﺎر اﺑﻦ ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ )د ۶۰۱ق( ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘــﻪ ﺑــﻮد.
ﭼﻮن او ﻫﻢ ﻫﯿﭻ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻤﺎدﻫﺎ دﺳﺖﮐﻢ در ﻣﻐﺮب
ﭘﯿﺶ از اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫـ راﯾﺞ ﺑﻮده اﻧﺪ .٢در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮﮔﺮن واژۀ ﻋﺮﺑﯽ ﻻ را ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻣﯽداﻧــﺪ،
ّ
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ رﯾﺨﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪۀ اﻻ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ )ص .(۱۴۶
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺮی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺑــﯽ ﮐــﻪ
ﺑﺮﮔﺮن "ﭼﻬﺎر ﻧﻬﻢ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻫﺸﺘﻢ از ﯾﮏ ﻧﻬﻢ و ﻧﯿﻤــﯽ از ﯾــﮏ ﻫﺸــﺘﻢ از ﯾــﮏ ﻧﻬــﻢ")ص (۳۹
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ" .ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻫﺸﺘﻢ از ﯾﮏ ﻧﻬﻢ" ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ "ﭘﻨﺞ ﻫﺸﺘﻢ از ﯾــﮏ ﻧﻬــﻢ" ﺳــﺎده ﺷــﻮد.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،در وﯾﺮاﯾﺶ دوم ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺎﯾﭙﯽ وﺟﻮد دارد؛ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟــﺪا از
ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرۀ ﻗﻠــﻢ ﮐﻮﭼــﮏﺗــﺮی آورده ﺷــﻮﻧﺪ )ﺻــﻔﺤﻪﻫــﺎی ،۱۹۱ ،۱۵۲ ،۱۳۶ ،۱۳۱ ،۱۲۵
 ۲۰۷و .(۲۱۳
 .١ﺑ ﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ:

Jeffrey A. Oaks, “Algebraic symbolism in medieval Arabic”, Philosophica, (2012), pp. 27-83.

 .٢اﯾﻦ ﻧﻤﺎدﮔﺬاری در و ﯾﺮاﯾﺶ ت .زﻣﻮﻟﯽ از ﮐﺘﺎب اﺑﻦ ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ت .زﻣﻮﻟﯽ ،ﻣﺆﻟﻔﺎت اﺑﻦ اﻟﯿﺎﺳﻤﯿﻦ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ،رﺳﺎﻟﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﺎﻟﯽ ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ.۱۹۹۳ ،
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ درﻣﻨﺒﻊ زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:
و ﻣﻨﺒﻊ زﯾﺮ:

Ahmed Djebbar. L’Algèbre Arabe: Genèse d’un Art (Paris: Vuibert, 2005), p. 92.

Oaks, “Algebraic symbolism in medieval Arabic”; Driss Lamrabet, Introduction à l’Histoire des Mathématiques
Maghrébines, 2nd ed. (Rabat: Driss Lamrabet, 2014), 347 ff .

اﻓﺰودۀ ﻣﺘﺮﺟﻢ:
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از رﯾﺎﺿــﯿﺎت دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ وﺣﯿﺪی اﺻﻞ و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻤﺎﻟﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۷۳در  ۳۰۰۰ﻧﺴــﺨﻪ و
 ۲۲۰ﺻﻔﺤﻪ در اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎ ل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭼﺎپ دوم رﺳﯿﺪ .ﻋﻨﻮانﻫﺎی وﯾﺮاﯾﺶ
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮﻧﺪ:
 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
 -۲ﺣﺴﺎب دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
 -۳ﺗﺮﺳﯿﻢﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣﯽ
 -۴ﺟﺒﺮ در اﺳﻼم
 -۵ﻣﺜﻠﺜﺎت در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣﯽ
ُ
 -۶ﻋﻠﻢ اﮐﺮ در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣﯽ
اﮐﻨﻮن ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺎ دارد ﮐﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ در ﭼﺎپ ﺑﻌﺪی ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
 -ص  :۷ﻧﺎم آﺑﻮ  Aaboeﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ »آﺑﻮﯾﻪ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

-

ص  :۸ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺷﮑﻮﯾﭻ در ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﮐــﻪ ﺑﺎﯾــﺪ Les Mathématiques Arabes

ﺑﺎﺷ ﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ) Les Mathematics Arabesﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯿﮏ( آﻣﺪه اﺳﺖ.

 در ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر )ص (۹ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﺷﻤﺴﯽ و ﺳــﺎل ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎنً
ﻗﻤﺮی اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﻗﻤﺮی ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی آﻏــﺎز ﻣــﯽﺷــﻮد و در ﺳــﺎل

دوﻣﯿﻦ وﯾـﺮاﯾﺶ ﮔﻮﺷـﻪﻫﺎﯾﯽ از رﯾ ﺎﺿـﯿﺎت دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺟـﯽ .ال .ﺑﺮﮔـﺮن )،(۲۰۱۶
اﺷﭙﺮﯾﻨﮕﺮ :ﻧﯿﻮﯾﻮرک.

ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳــﯿﺎه و ﺳــﻔﯿﺪ در وﯾــﺮاﯾﺶ
ﻧﺨﺴﺖ در وﯾﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ رﻧﮕﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﻤﻮدارﻫﺎ وﺿﻮح ﮐﻢﺗﺮی دارﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻮن از روی
ﻧﺴﺨﮥ  ۱۹۸۵ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ
اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ واﺿﺤﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺼــﺎوﯾﺮ ﺟﺪﯾــﺪ،
ﺗﻤﺒﺮﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪان دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺑﺮﮔــﺮن ﮐــﺎر ﺷﺎﯾﺴــﺘﻪ ای در ﺑــﻪروز
رﺳﺎﻧﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺴﺨﮥ اوﻟﯿﮥ  ۱۹۸۵ﮐــﺮده اﺳــﺖ.
اﮐﻨﻮن ﻣﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﺑﺰرگﺗﺮی از
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﻫﻢ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ.

١٢٧

ﻣﯿﻼدی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.اﻣﺎ در ﺗﺮﺟﻤﻪ روش درﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎ ﺑﻪ ﮐــﺎر
ً
ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻗﻤﺮی ﺻﺮﻓﺎ  ۶۲۱ﺳﺎل از آن
ً
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎل ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ اﺳﺖ ﻧــﻪ ﻗﻤــﺮی )ﻣــﺜﻼ در ص  :۱۵ﺳــﺎل
ً
 ۷۵۰ﻣﯿﻼدی ¬  ۱۲۹ﻫﺠﺮی( .در ﻣﻮرد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﺮنﻫﺎ ﻫــﻢ ﻣﻌﻤــﻮﻻ ﺗﻔــﺎوت ﺗــﺎرﯾﺦ
ً
ﻣﯿﻼدی و ﻫﺠﺮی  ۶ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ رﻋﺎﯾــﺖ ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ )ﻣــﺜﻼ در ص :۱۴
ﺳﺪۀ ﻧﻬﻢ ﻣﯿﻼدی ¬ دوم ﻫﺠﺮی( .در ﺻﻔﺤﮥ  ۱۵ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد در ﮐﻨﺎر ﺳﺪهﻫﺎی دﻫﻢ
و ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﺳﺪهﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﻫﻢ ﻣﯽآﻣﺪ.

 -ص  :۱۰ﻧﺎم ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ  Hogendijkدر ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻫﻮﮔﻨﺪﯾﮏ« آﻣﺪه اﺳﺖ.

 ص  :۱۱ﻧﻔﺎق ¬ ﺗﻔﺮﻗﻪ -ص  :۱۲ﺑﻪ ﯾﮏ ا ﯾﺴﺘﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ¬ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد

 -ص  :۱۲ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ¬ اﻣﻮ ﯾﺎن

 -ص  :۱۴ﺳﻮرۀ  ۲آﯾﮥ  ¬ ۶۳ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه آﯾﮥ ۶۳

١٢٨

 -ص  :۱۴اﻟﺴﻨﻪ ¬ زﺑﺎنﻫﺎ

 ص  ۱۵و  :۱۸۰ﻗﺴﻄﯽ ﺑﻦ ﻟﻮﻗﺎ ¬ ﻗﺴﻄﺎ ﺑﻦ ﻟﻮﻗﺎ -ص  ۱۵و  :۱۵۰ﻃﻮﻟﯽ ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ¬ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ )ﯾﺎ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ(

 -ص  ۱۸و  :۱۹اﺳﺘﺎد/اﺳﻄﺎدﯾﺎ ¬ اﺳﺘﺎدﯾﺎ ]واﺣﺪ ﻃﻮل[

 -ص  :۲۱اﻟﺠﻤﺎﻫﯿﺮ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﺠﻮاﻫﺮ ¬ اﻟﺠﻤﺎﻫﺮ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻮاﻫﺮ

  Dictionary of Scientific Biographyدر ﺷﺎﻧﺰده ﻣﺠﻠﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم زﻧــﺪﮔﯽﻧﺎﻣـﮥ ﻋﻠﻤـﯽداﻧﺸﻮران در ﺣﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﮥ  ۲۲ﺑﻪ ﻧﺎم زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ
ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و در ﭘﺎﻧﻮ ﯾ ﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ¬ﻧﺎﻣــﻪ در ده ﻣﺠﻠــﺪ
اﺳﺖ.

 -در ﺻﻔﺤﮥ  ۲۴از ﺗﺮﺟﻤﮥ رﺑﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ.

Ah, but my computations, people say,
?Have squared the year to human compass, eh
If so, by striking from the calendar
Unborn to-morrow, and dead yesterday.

ﻓﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ رﺑﺎﻋﯿﺎت ﺧﯿﺎم را ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ از
آوردن رﺑﺎﻋﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن دﺳــﺖﮐﻢ ﺑــﻪ ﺣــﺬف اﯾــﻦ
رﺑﺎﻋﯽ )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺪارد( اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ.

 -ص  :۱۹۱ ،۶۷ ،۲۴روﻧﻖ ﯾﺎﻓﺖ ¬ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪ

 -ص  ۴۴و  :۴۵ﺗﺨﺘﻪ ﺗﺮاب ¬ ﺗﺨﺘﻪ و ﺗﺮاب

 ]ﺗﺨﺘﻪ و ﺗﺮاب ﺷﯿﻮهای ﺑﻮد ﮐﻪ از اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ راﯾﺞﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺴﺎب را ﺑﺎ ﻧﻮک ﻣ ﯿﻠﻪای رو ی ﺗﺨﺘﻪای ﭘﻮﺷﯿ ﺪه از ﺷﻦ ﻧــﺮم
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ[.

 -ص  :۵۱ﺧﻮد و ﯾﮋه ¬ ﻣﻮردی ]در ﻣﻘﺎﺑﻞ [ad hoc

2

 -ص 1 ´ 60 + 2 ´ 60 + 33 ¬ 1 ´ 602 + 2 ´ 602 + 33 :۵۲

 ص ) ۷۰ﺟﺪول( :در ﺳﻄﺮ دوم ،ﻣﺎل ¬ ﻋﺪد؛ در ﺳــﻄﺮ ﭼﻬــﺎرم ،ﻗــﻮۀ دوم ¬ ﻗــﻮۀﭼﻬﺎرم؛ در ﺳﻄﺮ ﺷﺸﻢ ،ﻗﻮۀ دوم ¬ ﻗﻮۀ ﺳﻮم؛ در ﺳﻄﺮ ﻫﺸﺘﻢ ،ﻗــﻮۀ ﭼﻬــﺎرم ¬ ﻗــﻮۀ
دوم؛ در ﺳﻄﺮ ﻫﺸﺘﻢ ،ﻗﻮه ﭘﻨﺠﻢ ¬ ﻗﻮۀ ﯾﮑﻢ

 -ص  :۷۶ﺟﺎن ﺳﻮ ﯾﻠﯽ ¬ ﯾﻮﺣﻨﺎی اﺷﺒﯿﻠﯽ ][John of Seville

 -ص  ۷۸و  :۸۱ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺮاﺋﺪ ¬ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺮاﺋﺾ ]ﻋﻠﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث[

 ص  :۷۹ﺳﯿﺪان ¬ ﺳﻌﯿ ﺪان ][Saidan -ص  :۹۷ﻗﺮﻧﺎﻃﻪ ¬ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ][Granada

 -ص  :۱۰۰ﭘﯿﺸﻪ ﻓﻦ ¬ ﭘﯿﺸﻪور ][craftsman

 -ص  :۱۰۴ﺷﯿﺮدر ¬ ﺷﯿﺮدار ]ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﮑﺲ[

 -ص  ۱۱۰و  :۱۱۶ﺑﺨﺶ ﻃﻼﯾﯽ ¬ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻼﯾﯽ

 ص  :۱۲۳ﺛﺒﺎت ﺑﻦ ﻗﺮه ¬ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه -ص  :۱۶۶روزﻧﻤﺎ ¬ ﺗﻘﻮ ﯾﻢ/ﺟﺪول ﻧﺠﻮﻣﯽ ) ﯾﺎ زﯾﺞ( ]در ﻣﻘﺎﺑﻞ [Ephemerides

 -ص  :۱۸۴ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺮوج ¬ ﺑﺮوج دوازدهﮔﺎﻧﻪ /ﺑﺮوج ﻓﻠﮑﯽ

٢

 -ص  :۱۸۴زﻣﺎنﻫﺎی ﻃﻠﻮع ¬ ﻣﻄﺎﻟﻊ

 ص  :۲۰۳ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎز ¬ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ .١اﻟﻬﻪ ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ» ،ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ« ،ﻧﺸﺮ رﯾﺎﺿﯽ ،ﺳﺎل  ،۷ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۳آﺑﺎن  ،۱۳۷۴ص .۵۵-۵۳
 .٢در ﻣﻘﺎﺑﻞzodiacal signs

دوﻣﯿﻦ وﯾـﺮاﯾﺶ ﮔﻮﺷـﻪﻫﺎﯾﯽ از رﯾ ﺎﺿـﯿﺎت دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺟـﯽ .ال .ﺑﺮﮔـﺮن )،(۲۰۱۶
اﺷﭙﺮﯾﻨﮕﺮ :ﻧﯿﻮﯾﻮرک.

 در ﺻﻔﺤﮥ  ۲۶آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘــﺮع ]ﻃﺒــﻖ اﻟﻤﻨــﺎﻃﻖ[ ﺑــﻮده اﺳــﺖ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﻧﺴﺨﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺛﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﺪ ﮐــﻪ
١
اﯾﻦ اﻓﺰودۀ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن اﺳﺖ.

١٢٩

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(13ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۷

١٣٠

ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻧﻘﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﴍح ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺤﺴﺎب ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺮﺷﯽ

ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧ

١

ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺤﺴﺎب ،از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷــﺎﻧﯽ )د ۸۳۲ق( در ﻣﻮﺿــﻮع رﯾﺎﺿــﯿﺎت
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ رﯾﺎﺿﯽ در زﻣﺎن او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ٢.وی ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل
۸۲۴ق آﻏﺎز ﮐﺮده و در ﺳﻮم ﺟﻤــﺎدی اﻻوﻟــﯽ ۸۳۰ق ﺑــﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ٣.ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ
و ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾــﺮ ،ﺑــﻪ اﻟــﻎﺑﯿــﮓ ) ۸۵۳-۷۹۵ق(
٤
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ :در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎب و ﻋﺪد و اﻗﺴﺎم آن؛
ﻣﻘﺎﻟﮥ اول :در ﺣﺴﺎب ﻋــﺪدﻫﺎی ﺻــﺤﯿﺢ ،ﺷــﺎﻣﻞ
ﺷﺶ ﺑﺎب؛
ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم :در ﺣﺴﺎب ﮐﺴﺮﻫﺎ ،ﺷﺎﻣﻞ دوازده ﺑﺎب؛
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳــﻮم :در ﻃﺮﯾــﻖ ﺣﺴــﺎب ﻣﻨﺠﻤــﺎن ،ﺷــﺎﻣﻞ
ﺷﺶ ﺑﺎب؛
٥
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﻬﺎرم  :در ﻣﺴﺎﺣﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻧﻪ ﺑﺎب؛
 .١داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢpnrezvani@gmail.com ،
 .٢ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﮏ :.اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ،ﮐﺎﺷﺎﻧﯽﻧﺎﻣﻪ )اﺣﻮال و آﺛﺎر ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ(،
ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﭼﺎپ دوم ،۱۳۶۸ ،ص ۳۵- ۱؛ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﺗﺎ ﺳﺪۀ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی،
ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﭼﺎپ دوم ،۱۳۷۵ ،ص ۳۸۷- ۳۶۵؛ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺮﺷﯽ ،ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺤﺴﺎب )ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ( ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ص .۷۹- ۳۹ ،۲۲- ۱۱
 .٣ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺮﺷﯽ ،ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺤﺴﺎب )ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ( ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ص .۶۸
 .٤ﻫﻤﺎن ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ
 .٥ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی ﻗﺎﺋﻨﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ )۱۳۰۵- ۱۲۲۴ق( رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻬﺎﯾﺔاﻻﯾﻀﺎح را در ﺷﺮح ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﻬﺎرم ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺤﺴﺎب ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻬﺎﯾﺔاﻻﯾﻀﺎح ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺋﻨﯽ« از ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺮﺷﯽ در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم،

←

→

ﺷﻤﺎرۀ  ،۸ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۴ص .۱۶۱- ۱۲۹

ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻧﻘـﺪ ﺗﺼـﺤﯿﺢ ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ و ﴍح ﻣﻘﺎﻟـﮥ ﭘـﻨﺠﻢ ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺤﺴـﺎب ﻏﯿﺎثاﻟـﺪﯾﻦ
ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ :در اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺠﻬﻮﻻت ﺑﻪ روش ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺧﻄﺄﯾﻦ و ﻏﯿﺮ از اﯾــﻦ دو ﺑــﺎ ﻗﻮاﻋــﺪ
ﺣﺴﺎﺑﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺑﺎب.
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﺎب و ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺑﺎب اول :ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ؛
ﻓﺼﻞ اول :ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺻﻼحﻫﺎی ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ؛ ﻓﺼــﻞ دوم :ﺟﻤــﻊ اﺟﻨــﺎس؛ ﻓﺼــﻞ ﺳــﻮم :ﺗﻔﺮﯾــﻖ
اﺟﻨﺎس؛ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺿﺮب اﺟﻨﺎس؛ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺟﻨﺎس؛ ﻓﺼﻞ ﺷﺸــﻢ :ﺑــﻪ دﺳــﺖ آوردن
ﺟﺬر اﺟﻨﺎس و رﯾﺸﮥ nام آﻧﻬﺎ؛ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺑﯿــﺎن ﻣﻌﺎدﻟــﻪﻫﺎ )ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺟﺒﺮﯾــﻪ(؛ ﻓﺼــﻞ ﻫﺸــﺘﻢ :ﺣــﻞ
ﻣﻌﺎدﻻت ﺷﺶﮔﺎﻧﮥ ﻣﺸﻬﻮر؛ ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ :ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻻت ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠــﺮ ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ؛
ﻓﺼﻞ دﻫﻢ :در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﺑﺎب دوم :ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻪ روش ﺧﻄﺄﯾﻦ؛
ﺑﺎب ﺳﻮم :روش ﻣﻔﺘﻮﺣﺎت ،روش ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺮﮐﯿﺐ؛
ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم :ﻣﺜﺎل ﻫﺎ؛
ﻓﺼﻞ اول ﺷﺎﻣﻞ  ۲۵ﻣﺜﺎل اﺳﺖ؛ ﻓﺼﻞ دوم :در ﻣﻮرد وﺻﯿﺖﻫﺎ؛ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ.
ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺤﺴﺎب در ﺳﺎل ۱۳۰۶ق در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ،و ﺗﺮﺟﻤﮥ روﺳﯽ آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ
ب .آ .روزﻧﻔﻠﺪ ،و .ﺳﮕﺎل و آ .پ .ﯾﻮﺷﮑﯿﻮﯾﭻ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻣــﺘﻦ ﻋﺮﺑــﯽ ﻣﻮﺟــﻮد در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﻟﯿﺪن )ﻫﻠﻨﺪ( در ﺳﺎل ۱۹۵۶م در ﻣﺴﮑﻮ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘــﮋوﻫﺶﻫــﺎی زﯾــﺎدی
درﺑﺎرۀ اﯾﻦ اﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ آن ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻗﺎﻫﺮه و دﻣﺸــﻖ ﺗﺼــﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪه اﺳــﺖ،
ً
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻓﻘﺪان اﺧﯿﺮا ﺑﺎ
اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺤﺴﺎب )ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ( ﻏﯿﺎث اﻟــﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸــﯿﺪ ﮐﺎﺷــﺎﻧﯽ ،ﺑــﻪ ﺗﺼــﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿــﻖ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺮﺷﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در
ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۱۳۹۷در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ »ﮐﺎﺷﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺷﺮوﯾﻦ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ« ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺘﺸﺎرات ارﻣﻐﺎن ادب )ﮐﺎﺷﺎن( در ﺳﯿﺼﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﭼــﺎپ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،ﺑــﺎ ﻣﻘﺪﻣــﻪای ﻣﻔﺼــﻞ )۱۰۴
ﺻﻔﺤﻪ( آﻏﺎز ﺷﺪه ،و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﺮح ) ۱۵۵ﺻﻔﺤﻪ( ،ﺗﺮﺟﻤــﮥ ﻓﺎرﺳــﯽ )۱۵۷
ﺻﻔﺤﻪ( و ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ )  ۱۴۵ﺻﻔﺤﻪ( ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺤﺴﺎب اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎ )ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎمﻫﺎی اﺷﺨﺎص و ﮐﺘﺎبﻫﺎ در  ۱۰ﺻﻔﺤﻪ( و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨــﺎﺑﻊ )۸۷
ً
ﻣﻨﺒﻊ( ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﺘﻦﭘﮋوﻫﯽ ،در ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺮﺿﮥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺑﺘــﺪا
ً
ﻣﺘﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه ،ﺳﭙﺲ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺷﺮح آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﻟﺤــﺎظ
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ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ اﺑﺘﺪا ﺷﺮح ،ﺳﭙﺲ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ آﻣﺪه وﻟﯽ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺷــﯿﻮۀ
ﺗﺪوﯾﻦ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻠﯽ از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻟﯽ ﺗــﺎرﯾﺨﯽ ﺗــﺄﻟﯿﻒ
ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر ،ﻣــﺬﻫﺐ و ﻣﺤــﻞ ﺗﺤﺼــﯿﻞ و ﭼﮕــﻮﻧﮕﯽ ﻣــﺮگ وی ،آﻏــﺎز ﺷــﺪه و ﺑــﺎ ﻣﻄــﺎﻟﺒﯽ درﺑــﺎرۀ
ﻣﻌﯿﻦاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﮑﻨﺪر ﺗﯿﻤﻮری ،اﻟﻎﺑﯿﮓ ،رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ ﭘﺲ از آن ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از آﺛﺎر ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،و ﻧﯿﺰ آﺛﺎر ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ وی ،ذﮐﺮ
ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﺴﺨﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺤﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .وی
در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،روش ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻮد )روش ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦ( و دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب آن را ﺷﺮح داده اﺳﺖ .او
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ )ﺷــﺎﻣﻞ ﭘــﻨﺞ
ﻧﺴﺨﻪ ،ﻣﺤﻔﻮظ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻠﮏ ،ﻣﺮﻋﺸﯽ ،ﻓﯿﻀﯿﻪ ،ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر و ﻟﯿﺪن( را ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ وﺟﻮد
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺘﻌﺪد در ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ دﻣﺮداش )ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻗﺎﻫﺮه۱۹۶۷ ،م( و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﺎدر
١
ﻧﺎﺑﻠﺴﯽ )ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در دﻣﺸﻖ۱۹۷۷ ،م( اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻏﯿﺎث اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺮگ ﻏﯿﺎث اﻟﺪﯾﻦ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑــﺪون
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ذﮐﺮ اﻗﻮال ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده و ﺑــﺮای
روﺷﻦ ﺷﺪن اﺑﻬﺎﻣﺎت اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧــﻪ ﻣﻄﺎﻟــﺐ ﺗــﺎرﯾﺨﯽ ﮐــﻪ در
ﻣﻘﺪﻣﻪ آﻣﺪه ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﮔﺮدآوری اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ .در ﺷــﺮح ﻣﻘﺎﻟــﮥ ﭘــﻨﺠﻢ ﻣﻔﺘــﺎحاﻟﺤﺴــﺎب،
ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺻﻄﻼﺣﺎت رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ،ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و روشﻫﺎی ﺣﻞ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎدﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﻣﻌــﺪود ،ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﻣﺴــﺎﺋﻞ و روش ﯾــﺎ
روشﻫﺎی ﺣﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻮآوری ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺗﺤﺖ ﺗــﺄﺛﯿﺮ و ﯾــﺎ ﺗﮑــﺮار ﻣﻄﺎﻟــﺐ
رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﭘﯿﺶ از وی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬﮐﻮر در رﺳﺎﻟﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪن ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﭘــﯿﺶ از زﻣــﺎن ﮐﺎﺷــﺎﻧﯽ ،ﭘــﺮداﺧﺘﻦ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻧﮑﺘــﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﯿﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺛــﺮ ﮐﺎﺷــﺎﻧﯽ در ﺑــﯿﻦ آﺛــﺎر ﻣﺸــﺎﺑﻪ آن در دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺤﺘﺮم از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺷﺮح اﯾﻦ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
)ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﺗﺴﻠﻂ وی ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻮرد ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺳــﺖ( ،ﺑﺴــﯿﺎری از
 .١ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺮﺷﯽ ،ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺤﺴﺎب )ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ( ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ص .۹۴- ۹۲

ً
 .١ﻣﺜﻼ در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﺑﺎب اول )ﻫﻤﺎن ،ص  (۲۷۳آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ،ﺟﺬر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ دﻗﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ درﺟﮥ آن
ﺟﻨﺲ زوج اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎل و ﻣﺎل ﻣﺎل و ﮐﻌﺐ ﮐﻌﺐ و ﻣﺎل ﮐﻌﺐ ﮐﻌﺐ«.
ً
 .٢ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﯾﻦ ﺟﻤﻼت در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎب اول )ﻫﻤﺎن ،ص  (۲۷۹آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﻨﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد» :و اﮔﺮ ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ
اﺟﻨﺎس دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ اﺟﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺶﮔﺎﻧﮥ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻈ ﻮرم ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ
ﺳﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﻫﺮ ]ﺟﻨﺲ[ ﺑ ﺮای ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻮدش ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺟﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺶﮔﺎﻧﮥ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺷﺶ ﮔﺎﻧﮥ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻧﻘـﺪ ﺗﺼـﺤﯿﺢ ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ و ﴍح ﻣﻘﺎﻟـﮥ ﭘـﻨﺠﻢ ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺤﺴـﺎب ﻏﯿﺎثاﻟـﺪﯾﻦ
ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮح آﻣﺪه ﺑﺪون ﻣﻨﺒﻊ ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرات ﻣــﺒﻬﻢ ،ﻣﺎﻧﻨــﺪ
ً
»ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن« و »ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دور« ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ اﺷﺨﺎص و دوراﻧﯽ اﺷﺎره دارد ،از
دﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﺷﺮح ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻦ ﺑﯽﻧﯿﺎز از وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻤﻼت ﺑﺎ اﺑﻬﺎم ﻫﻤﺮاﻫﻨــﺪ .اﯾــﻦ ﻣﺸــﮑﻞ ﺑــﻪ ﻃــﻮر
ﺧﺎص در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﻤﻼت ﺷﺮﻃﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺟﻤﻠﻪای ﺑﺎ »اﮔﺮ« آﻏﺎز ﺷﺪه،
اﻣﺎ ﺑﺪون آﻣﺪن ﺟﻮاب ﺷﺮط ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ١.ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻧﻘﻄﻪﮔﺬاری و ﻧﯿﺰ ﻃــﻮﻻﻧﯽ ﺑــﻮدن
٢
ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻤﻼت از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ دﺷﻮارﻓﻬﻤﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﻢاﻟﺨﻂ ﻣﻌﯿــﺎر
ً
ﻋﺮﺑﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺳﻢاﻟﺨﻂ ﻧﻮﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ »واو ﻋﻄﻒ« ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ واژۀ ﺑﻌﺪ
از آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺤﺘﺮم اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وی ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ
»ي« و »ﱝ« در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺣﺮف از ﻧﺸﺎﻧﮥ ﯾﮑﺴﺎن »ی« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑــﺮ
ً
اﯾﻦ ،ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ،اﻓﻌﺎل دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت
ﻣﻀﺒﻮط در ﻧﺴﺦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آﻣﺪهاﻧﺪ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻓﻌﻞ و ﻓﺎﻋﻞ از ﻧﻈﺮ ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﺆﻧﺚ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻫﻢ
ً
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺼﺤﺢ ﻋﻤﺪا اﻗﺪام ﺑﻪ اﺻﻼح آن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺷﻤﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﮐﻤﺒﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ را ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿــﺮ ﺑــﻪ زﺑﺎنﻫــﺎی ﻻﺗــﯿﻦ در
ﱠ
زﻣﯿﻨﮥ آﺛﺎر ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺤﺴﺎب ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣــﺘﻦ ﻣﺼــﺤﺢ
ً
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺤﺴﺎب ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺷﺮح آن در ﻣﺠﻤﻮع ﮐــﺎری ﻧﺴــﺒﺘﺎ ﮐــﻢﻧﻘــﺺ اﺳــﺖ و
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻐﺘﻨﻢ اﺳﺖ.

١٣٣

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(13ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۷

١٣۴

زﺑﺪة اﻟﺤﺴﺎب ،ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠّﻪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﯾﺰدی ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﮐﺎوه ﯾﺰدی ،ﻧﴩ
ﻣﺠﻤﻊ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﻼﻣﯽ۱۳۹۷ ،
ﺣﻨﻴﻒ ﻗﻠﻨﺪری

١

ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﭼﺎپ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻖ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ رﻧﮓ و ﺑﻮﯾﯽ دﯾﮕــﺮ ﺑــﻪ ﺧــﻮد
ً
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ دﺳــﺖ ﺑــﻪ ﮐــﺎر
ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻧﺸﺮ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﮐﺎوه ﯾﺰدی از ﺟﻤﻠﮥ ﭘﺮﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد اﯾﻦ
ِ
ﮔﺮوه اﺳﺖ .زﺑﺪة اﻟﺤﺴﺎب ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﯾﺰدی ،ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی اوﺳﺖ ﮐــﻪ
آن را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﻓﺰوده ﺑــﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺸﺮ ﻣﺠﻤﻊ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳــﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﮐــﺮده
اﺳــﺖ .ﻣﺤﻤــﺪ ﺻــﺎﻟﺢ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ﯾــﺰدی از ﺟﻤﻠــﮥ
ﻋﻠﻤــﺎی ﻣﺘــﺄﺧﺮ دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﻋﺼــﺮ
ﺻﻔﻮﯾﺎن ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ ﺷــﺮح ﺣــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ
ﻣﺼﺤﺢ از او در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب آورده ،او زادۀ اردﮐﺎن
ﯾﺰد اﺳﺖ ،ﻣﺪﺗﯽ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده
و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او زﺑــﺪة اﻟﺤﺴــﺎب را در
ﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب
او را ﻣﯽﺗﻮان از ﺟﻤﻠﮥ رﺳﺎﺋﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻦ آﺛــﺎری از اﯾــﻦ دﺳــﺖ در دورهﻫــﺎی ﻣﺘــﺄﺧﺮ،
ﺑﻪوﯾﮋه ﻋﺼﺪ ﺻﻔﻮی در اﯾﺮان و ﻋﻬﺪ ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ در ﻫﻨﺪ
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ .زﺑﺪة اﻟﺤﺴﺎب را ﻣﯽ ﺗﻮان در زﻣﺮۀ
 .١ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﻣﺪﯾﺮ داﺧﻠﯽ و و ﯾﺮاﺳﺘﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ hanif.ghalandari@ut.ac.ir

 .١درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻧﮑ  :ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ» .ﺣﺴﺎب« ،داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ،۲۰ص .۴۷۰- ۴۵۰ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی آﺛﺎر ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﮥ »آﺛﺎر ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﺤﺾ« و »آﺛﺎر دوﺑﺨﺸﯽ« ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از آﺛﺎر ﻣﺤﺾ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻋﻤﺎل ﺣﺴﺎﺑﯽ در آﻧﻬﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ و آﺛﺎر دوﺑﺨﺸﯽ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺣﺴﺎب ﻣﺠﻬﻮﻻت ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻋﻤﺎل ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.

زﺑﺪة اﻟﺤﺴـﺎب ،ﻧﻮﺷـﺘﮥ ﻣﺤﻤـﺪ ﺻـﺎﻟﺢ ﺑـﻦ ﺣﺒﯿـ ﺐ اﻟﻠّـﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ﯾـﺰدی ،ﺑـﻪ ﮐﻮﺷـﺶ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﮐﺎوه ﯾﺰدی ،ﻧﴩ ﻣﺠﻤﻊ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﻼﻣﯽ۱۳۹۷ ،

آﺛﺎر ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﺤﺾ ١ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺑﺎب ﺳﻮم زﺑﺪة اﻟﺤﺴﺎب ،ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗــﺎﻫﯽ در
ﺗﻮﺿﯿﺢ روشﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺠﻬﻮﻻت آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻪ روش »ﻗﺎﻋﺪۀ ارﺑﻌﮥ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻪ«،
»ﺿﺎﺑﻄﮥ ﺧﻄﺄﯾﻦ« و »ﻗﺎﻋﺪۀ ﺗﺤﻠﯿﻞ« ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ و درﺑﺎرۀ ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎورده اﺳــﺖ .از
ً
اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ در ذﮐﺮ روشﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﯽ اﺷــﺎره ﻣﯽ ﺷــﻮد ،اﯾــﻦ ﮐﺘــﺎب
را ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻤﻠﮥ آﺛﺎر ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﺤﺾ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎبﻫﺎی اﺻﻠﯽ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻋﻤــﺎل
ﺣﺴﺎب اﻋﺪاد و ﮐﺴﺮﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ و ﺿﺮب و ﺗﻘﺴــﯿﻢ و ﺟــﺬر ﮔــﺮﻓﺘﻦ ،اﺧﺘﺼــﺎص
اﺻﻠﯽ
ِ
دارﻧﺪ .ﺑﺎب اول »در ﺣﺴﺎب ﺻﺤﺎح« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﻓﺼﻞ و ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ و ﻓﺼﻞﻫﺎی آن
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ» :در ﺟﻤﻊ و ﺗﻀﻌﯿﻒ )دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن(«» ،در ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻋﺪدی«» ،در ﺗﻔﺮﯾﻖ«،
»در ﺿﺮب«» ،در ﻗﺴﻤﺖ«» ،در اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺬر« و »در ﻣﯿﺰان اﻋﻤﺎل ﻣﺬﮐﻮره« .ﺑﺎب دوم »در ﺣﺴﺎب
ﮐﺴﻮر« اﺳﺖ و آن ﻧﯿﺰ در ﻫﻔﺖ ﻓﺼﻞ و ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺼﻞﻫﺎی آن از اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:
»در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺨﺎرج ﮐﺴﻮر«» ،در ﺗﺠﻨﯿﺲ و رﻓﻊ ﮐﺴﻮر«» ،در ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﺗﻨﺼﯿﻒ و ﺟﻤــﻊ و ﺗﻔﺮﯾــﻖ
ﮐﺴﻮر«» ،در ﺿﺮب ﮐﺴﻮر«» ،در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺴﻮر«» ،در اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺬر ﮐﺴﻮر« و »در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺴﺮ از
ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺮج دﯾﮕﺮ« .ﺑﺎب ﺳﻮم ﻫﻤﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ در روشﻫﺎی اﺳــﺘﺨﺮاج ﻣﺠﻬــﻮل اﺳــﺖ و ﺑــﺎب
ﭼﻬﺎرم در ﺑﯿﺎن ﻗﻮاﻋﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺠﻬﻮﻻت ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز ﻣﯽاﻓﺘﺪ و آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧــﯽ
دوم آﻧﻬﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ
ﮔﺰارهﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ]ﻃﺒﯿﻌﯽ[ ،ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮان ِ
دﺳﺖ اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﮐﻮﺗﺎه ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎرۀ اوزان اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ  ۲۵ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺑــﻪ
ﻫﻤﺮاه روش ﺣﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ از ﻫﻤﺎن روشﻫﺎی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘــﻪ اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
ً
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان
ً
ﮔﻔﺖ اﯾﻦ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺣﺴﺎب دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ
ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻋﺼﺮ ﻣﺆﻟﻒ ،اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳــﻼﻣﯽ در
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی
ِ
ﺣﻮزۀ ﺣﺴﺎب و ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﯿﺰان اﺷـﺮاف
ﻣﺤﺼﻼن ﺳﺪۀ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺮ ﻣﯿﺮاث ﺣﺴﺎب دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﻃﻼع ﺑﻪدﺳﺖ آورد.
ﻓﺎرﺳﯽ آن ،ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ را ﺑﺮای ﻫﺮ
زﺑﺎن
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺣﯿﺚ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ و ِ
ِ
ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن راﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از اﯾﻦ رو ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎرۀ آن زﻣﺎﻧﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﺤﻘــﻖ
ﻣﺴﺎﺋﻞ آن را ﺑﺎ ﻧﻤﺎدﮔﺬاری رﯾﺎﺿﯽ اﻣﺮوز ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه رﺳﺎﻟﻪ را در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ﺣﺴﺎﺑﯽ دﯾﮕــﺮ

١٣۵

١٣۶

روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .ﻣﺼﺤﺢ در ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهای آورده و ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﯾــﮏ ﺑــﻪ
ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ دﯾﮕﺮی اﺷﺎره ﮐﺮده ،ﻗــﺪری درﺑــﺎرۀ او و اﺛــﺮی ﮐــﻪ
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐــﻪ اﯾــﻦ
ﺷﯿﻮۀ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺷﺮح اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .در ﺷﺮح ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟــﺪا از ﻫــﻢ ﺑﺮرﺳــﯽ ﺷــﺪهاﻧﺪ و
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺮح ﺷﺪه را درک ﮐﻨﺪ .ﻣﺼﺤﺢ ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد روشﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺪون آﻧﮑﻪ در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ اﺷﺎره ای ﺑﺪانﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آورده اﺳﺖ .ﺑــﺮای
ﻣﺜﺎل در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﯿﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ً
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﻞ ﮐﺮد و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷــﺎره ﺷــﺪه اﺳــﺖ .اﻣــﺎ
ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺎن روشﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎب ﺧﻄﺄﯾﻦ ﯾﺎ ارﺑﻌﮥ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻪ،
ً
آﻧﻬﺎ را ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ دﯾﮕﺮی ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ او ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺼﺤﺢ از روش ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﺣــﻞ
ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ آن روش ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﻣﺼﺤﺢ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐــﺪام
ً
رﯾﺎﺿﯽدان دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺧﺎص ،ﻣﺜﻼ از روش ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳــﺖ و اﯾــﻦ
ً
رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ از رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا
او از روشﻫﺎی ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺪان ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻪ درﺑﺎرۀ اﺛﺮ
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی آن ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﻧﻘﻄﮥ ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ در ﺳﯿﺎﻫﮥ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﻧﺎم ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را آورده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺸﺎن آﻧﻬﺎ را در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺟﺴــﺖ .اﯾــﻦ،
ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺟﺎﻋﺎت ﮐﻢ ﻣﺼﺤﺢ اﺳﺖ ،ﻫﻢ آوردن ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ داﺷــﺘﻦ ﻗﻮاﻋــﺪ ارﺟــﺎع.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﻣﻘﺪﻣﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﯾﺰدی ﺗﻮک ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
و در ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻧﺴﻞ ﻧﻮر «... ،ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﻧﻮر ﻧﺎم ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﻣﺪرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻋﻘﺎب ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ و در ذﮐﺮ
ً
ﺷﺮح ﺣﺎل ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺎم ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ]ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ[ ﯾﺎ از ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ذﮐﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺗــﺎرﯾﺨﯽ
ﻧﯿﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻣﺼﺤﺢ در ﯾﺎد ﮐﺮدن از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺤﻤــﺪ ﺻــﺎﻟﺢ ﺑــﻪ
اﯾﺮان ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ آوازۀ او در ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﯾﮑﯽ از اﻣﺮای آقﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮ رﺳﯿﺪه و او ﺑﻪ دﻋــﻮت ﯾﮑــﯽ از
اﻣﺮای آقﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺑــﻮد ﮐــﻪ او در دورۀ ﺷــﺎه ﺻــﻔﯽ و
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن او ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ آقﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮآﻣﺪن ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺼﺤﺢ در اداﻣﻪ اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﺼﻠﯽ« ﯾﺰد ﮐﻪ از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺳــﺪۀ دﻫــﻢ ﻫﺠــﺮی اﺳــﺖ ﺑــﻪ

زﺑﺪة اﻟﺤﺴـﺎب ،ﻧﻮﺷـﺘﮥ ﻣﺤﻤـﺪ ﺻـﺎﻟﺢ ﺑـﻦ ﺣﺒﯿـ ﺐ اﻟﻠّـﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ﯾـﺰدی ،ﺑـﻪ ﮐﻮﺷـﺶ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﮐﺎوه ﯾﺰدی ،ﻧﴩ ﻣﺠﻤﻊ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﻼﻣﯽ۱۳۹۷ ،

اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺼﺤﺢ در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ
ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﻧﻤﯽﺑﺮد دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﺳﺘﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ در اداﻣﻪ و در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸــﻢ ﻣﯽﺧــﻮرد .ﻣﺼــﺤﺢ
ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﻤﮥ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﯾﻦ اﺛﺮ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﭼﺎپ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑــﺮ
ﭘﺎﯾﮥ ﯾﮏ ﻧﺴــﺨﻪ ﻓـﺮاﻫﻢ آﻣــﺪه اﺳــﺖ ،ﺧــﺮده ﺑﮕﯿــﺮد اﻣــﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾــﺪ ﭼــﺮا ﺧــﻮد در آوردن اﻃﻼﻋــﺎت
ﻧﺴﺨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﯿﻦ ﻋﺒﺎرات ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ را آورده اﺳﺖ و از آن ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا در ﺗﺼﺤﯿﺢ از ﺑﺮﺧــﯽ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در ﯾﺎد ﮐﺮدن »وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺴﺨﻪ« ﻣﺼــﺤﺢ ﺗﻨﻬــﺎ ﻧﻮﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ
ﮐﻪ ﻋﺒﺎراﺗﯽ در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺷﺎﻫﺪﻫﺎﯾﺶ ﺑـﺮای اﯾــﻦ اﻣــﺮ ﻋﺒــﺎراﺗﯽ ﭼــﻮن » إن ﺷــﺎء
ّ
اﻟﻠﻪ«» ،و ﻋﻠﯽ ﻫﺬا اﻟﻘﯿﺎس« و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬــﺎ را ﻧﺸــﺎﻧﮥ ﺑــﻪﮐﺎر ﺑــﺮدن
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ داﻧﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﭼﺎپ آﺛﺎری از اﯾﻦ دﺳﺖ ارزﺷــﻤﻨﺪ اﺳــﺖ و ﺷﺎﯾﺴــﺘﻪ اﺳــﺖ
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻦﻫﺎﯾﯽ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ و اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺰﻧﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺖ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ راه ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ در آﺛﺎر ﺧﻮد روﯾﻪای ﻣﺤﻘﻘﺎﻧــﻪﺗﺮ
ّ
در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،واﻻ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ آﺛﺎر و آﺛﺎر آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎر ﭼﺎپﻫــﺎی ﻣﻐﻠــﻮط
ﺧﻮد از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

١٣٧

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(13ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۷

١٣٨

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻋﺮﺷ

١

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﺑﻦ اﺑ ﺮاﻫﯿﻢ ﻗﺎﺟــﺎر ﮐﺮﻣــﺎﻧﯽ
)۱۲۸۸-۱۲۲۵ق( از ﻋﻠﻤــﺎی دورۀ ﻗﺎﺟــﺎر اﺳــﺖ.
ﺷﺮح اﺣــﻮال وی را ﻣﯿــﺮزا ﻧﻌﻤــﺖ اﻟﻠــﻪ رﺿــﻮی در
ﮐﺘﺎب ﺗﺬﮐﺮة اﻻوﻟﯿﺎء و ﻧﻮۀ او اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳــﻢ ،در ﮐﺘــﺎب
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺸﺎﯾﺦ آوردهاﻧﺪ .او ﺧﻮد ،ﺷﺮح ﺣــﺎﻟﺶ را
ﺑــﻪ زﺑــﺎن ﻋﺮﺑــﯽ ﻧﮕﺎﺷــﺘﻪ ﮐــﻪ ﺗﺮﺟﻤــﮥ آن در ﮐﺘــﺎب
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺸﺎﯾﺦ وﺟﻮد دارد )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ،
ص  .(۹۲ -۷۱وی در ﺷــﺐ ﭘﻨﺠﺸــﻨﺒﻪ  ۱۸ﻣﺤــﺮم
۱۲۲۵ق ﺑﻪ دﻧﯿــﺎ آﻣــﺪ .اﺻــﻠ ﺶ از اﯾــﻞ ﻗﺎﺟــﺎر و از
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﻮد .ﭘــﺪرش اﺑـﺮاﻫﯿﻢ
ﺧﺎن ﻇﻬﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ -ﭘﺴــﺮ ﺧﻮاﻧــﺪه و داﻣــﺎد ﻓﺘﺤﻌﻠــﯽ
ﺷﺎه -ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮﻣﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻮد و در آﺑﺎداﻧﯽ آﻧﺠﺎ
ﮐﻮﺷــﯿﺪ .وی در ﺳــﺎل ۱۲۳۰ق در ﮐﺮﻣــﺎن ﻣﺪرﺳــﮥ
ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﺎﺟﺎر ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻣﺪرﺳــﮥ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯿــﻪ« ﻣﻌــﺮوف
)۱۲۸۸- ۱۲۲۵ق(
ﺷــﺪ .او ﻓﺮزﻧــﺪش را در ﺗﺤﺼــﯿﻞ ﻋﻠــﻢ ﺣﻤﺎﯾــﺖ و
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد .ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،ﭘــﺲ از ﻣــﺪﺗﯽ ﻫﻤﺘــﺎی اﺳــﺘﺎدان ﺧــﻮد
ﻣﯽﺷﺪ و در آن زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .در  ۱۳و  ۱۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﺘﺎبﻫــﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨــﮥ ﺻــﺮف و ﻧﺤــﻮ و
 .١ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ و دﺑﯿﺮ رﯾﺎﺿﯿﺎت .arshy1001@ yahoo.com

ً
ﻇﺎﻫﺮا واﻟﺪﯾﻨﺶ ّ
ﺳﻨﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮدﻧﺪ .او ﺑﺪﻋﺘﯽ در ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮﻗﮥ ﺷﯿﺨﯿﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه
 .1از ﺷﺮح ﺣﺎل ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﭼﻨﺪان ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ.
ﻣﯽﺷﻮد .اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻌﺪ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪش وی را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﮥ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ اﯾﻦﻫﺎﺳﺖ - ۱ :ﻣﻌﺎد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ؛
 -۲اﺻﻮل دﯾﻦ را ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ :ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻧﺒﻮت ،اﻣﺎﻣﺖ و رﮐﻦ ﭼﻬﺎرم )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺷﺪ ،ﺷﯿﺦ ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻬﺪ( و اﻧﮑﺎر رﮐﻦ ﭼﻬﺎرم را ﮐﻔﺮ
ً
ّ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛  - ۳ادﻋﺎی ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﻤﺸﺎن را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از اﺋﻤﮥ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ و ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛  - ۴درﺑﺎرۀ اﺋﻤﻪ ﻏﻠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ّ
ّ
آﻧﺎن را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛  -۵ﺷﯿﺦ و ﻣﺠﺘﻬﺪ )رﮐﻦ ﭼﻬﺎرم( را در ﺣﺪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار در وﻗﺖ ﻧﻤﺎز
ﺑﺎﯾﺪ وی را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و  ...از اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﺮﻣﺎﻧﯿﻪ ،اﺣﻘﺎﻗﯿﻪ ،ﺑﺎﺑﯿﻪ و  ...ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ وی را ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎر در
راﺳﺘﺎی ﻓﺮﻗﻪ ﺳﺎزی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﻨﺪ )ﻋﻄﺎﺋﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ص ۳۳۱- ۳۲۷و ص .(۳۳۷او  ۱۱۵رﺳﺎﻟﻪ ۵ ،ﺧﻄﺒﻪ ۳۵ ،ﻓﺎﯾﺪه و ﯾﻚ
ﻣﺮاﺳﻠﻪ در  ۱۳۱ﺟﻠﺪ در ﺑﯿﺎن ﻋﻘﺎﯾﺪش ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ )اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ  ،ص .(۴۶۳
 .2ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ رﺷﺘﯽ دوﻣﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﻓﺮﻗﮥ ﺷﯿﺨﯿﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮد او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﺟﺪادش از ﺣﺠﺎز ﺑﻪ ﮔﯿﻼن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺳﻠﺴﻠﮥ
اﺟﺪادش ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ وی اﻫﻞ ﺷﻬﺮ وﻻدی وﺳﺘﻚ روﺳﯿﻪ و ﻧﺎم واﻗﻌﯽا ش ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻮده و ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﻋﻄﺎﺋﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ص  .(۳۳۵- ۳۳۱او  ۱۶۶رﺳﺎﻟﻪ ۲ ،ﺧﻄﺒﻪ ۳ ،ﻓﺎﯾﺪه و ﯾﻚ ﻣﺮاﺳﻠﻪ در  ۱۷۲ﺟﻠﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ )اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،ص  .(۴۶۳وی رﺳﺎﻟﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ در اﺳﻄﺮﻻب را ﺷﺮح ﮐﺮده و رﺳﺎﻟﻪ ای در ﻫﯿﺌﺖ دارد )اﻟﻌﺰاوی ،ص .(۴۹۹
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ﻣﻨﻄﻖ ﻧﻮﺷﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﻠﻮم ﻏﺮﯾﺒﻪ و ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻣﺸــﻐﻮل ﺷــﺪ .در ﺳــﺎل ۱۲۴۰ق
ﭘﺪرش ﻓﻮت ﮐﺮد و او ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ زﯾﻦاﻟــﺪﯾﻦ اﺣﺴــﺎﺋﯽ۱۲۴۱-۱۱۶۶) ١ق( -
ّ
ﻣﺆﺳﺲ ﻓﺮﻗﮥ ﺷﯿﺨﯿﻪ -آﺷﻨﺎ و ﺳﺨﺖ ﺷﯿﻔﺘﮥ وی ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ آن ﺷﺨﺺ ﮐﺮﻣﺎن را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺮﺑﻼ
ﺗﺮك ﮐﺮد .ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن دوری وی را ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻼﻗﺎت وی -ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗــﻮل ﺧــﻮدش او را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺮده ﺑﻮد -ﺑﻪ ﻋﺮاق رﻓﺖ و وی را در ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ ﯾﺎﻓﺖ .او در آن زﻣﺎن  ۱۷ﺳﺎل داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش او در ﮐﺮﺑﻼ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺳــﯿﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ﮐــﺎﻇﻢ ﺑــﻦ ﻗﺎﺳــﻢ ﺣﺴــﯿﻨﯽ رﺷــﺘﯽ) ٢د ۱۲۵۹ق( از
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ اﺣﺴﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪ و ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎل از او ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﮐﺮد و از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان وی ﺷﺪ .در  ۲۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﺷﯿﺦ ﮐﺎﻇﻢ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ .اﺳﺘﺎد
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺑﻼد ﻋﺠﻢ ﻣﯽ روﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﺣﺪی از ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ«.
ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﺮﻣﺎن دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺎدش رﺳﯿﺪ و ﺑﯿﺶ از دو
ﺳﺎل ﻧﺰد وی ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﺸﺮف ﺷﺪ .وی ﻣﺎﻧﻨﺪ دو رﻫﺒﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﻓﺮﻗﮥ ﺷﯿﺨﯿﻪ ﻣــﺪﻋﯽ
ّ
ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻧﯽ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻟﻬﺎﻣﺎت ﻏﯿﺒﯽ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ از ﻃﺮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( و اﺋﻤﮥ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ع( ﺑﻮد.
ّ
ﺷﯿﺨﯿﻪ درﮔﯿﺮی
ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ رﺷﺘﯽ در ﺳﺎل ۱۲۵۹ق ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ وی ﺑﯿﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﻠــﯽ ﻣﺤﻤــﺪ ﺷــﯿﺮازی )ﺑــﺎب(
ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺎﺑﯿﻪ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﯿﺨﯿﮥ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ و او را »رﮐﻦ ﭼﻬﺎرم« )ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻧﺒﻮت و اﻣﺎﻣﺖ( از ارﮐــﺎن اﺻــﻮل ﻋﻘﺎﯾــﺪ
ً
ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .او ّ
ﻣﺆﺳﺲ ﺷﯿﺨﯿﮥ ﮐﺮﻣﺎن اﺳﺖ و اﺻﻞ »رﮐﻦ ﭼﻬﺎرم« را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﻟﻔﺎﻓﻪ ﻣﻄﺮح ﺑــﻮد
ﻋﻠﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد )اﻋﺘﻤــﺎد اﻟﺴــﻠﻄﻨﻪ ،ص  .(۱۴۷ﺷــﯿﺨﯿﮥ آذرﺑﺎﯾﺠــﺎن وی را اﻧﮑــﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧــﺪ و ﺑــﻪ او

١٣٩

١۴٠

ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﺑــﺪاع رﮐــﻦ ﭼﻬــﺎرم از وی ﻧﯿﺴــﺖ و ﺷــﯿﺨﯿﮥ ﮐﺮﻣــﺎن را
»رﮐﻨﯿﻪ« ﯾﺎ »ﺣﺎج ﮐﺮﯾﻤﺨﺎﻧﯽ« ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ )اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،ص  .(۹۳در ﺳﺎل ۱۲۷۵ق وی ﺑﻪ داراﻟﺨﻼﻓـﮥ
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه وارد ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ او ﮐﺘﺎﺑﯽ در ّرد ﺑﺎب ﻧﻮﺷﺖ .ﻣﺮدم راﺟﻊ ﺑﻪ وی ﻫﻤﻮاره ﻃﺮف اﻓﺮاط
و ﺗﻔﺮﯾﻂ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .در داراﻟﺨﻼﻓﻪ ،ﻋﻠﻤﺎی ﺷﺮع ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺴﺎد ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﻋﺒــﺎرات و ﺗﺼــﺎﻧﯿﻒ او ﺑــﻪ
اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،زﯾــﺎرت او را ﺣـﺮام داﻧﺴــﺘﻪ از دﯾــﺪن وی دوری ﺟﺴــﺘﻨﺪ .در آنﺟــﺎ،
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﺳﺆال و ﺟﻮاب در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻘﻬﯽ ،اﻋﺘﻘــﺎدی و  ...ﺑــﺎ ﺣﻀــﻮر ﺑﺰرﮔــﺎن آن
ﻋﺼﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﻀﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻋﻠﯽ ﻗﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ،ﻓﺮﻫﺎد ﻣﯿﺮزا ،ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و  ...ﺑﺮﻗﺮار ﺑــﻮد.
١
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت را ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن در روز دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل ۱۲۸۸ق ﻋﺎزم ﮐﺮﺑﻼ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﺮﯾﮥ
» ﺗﻬﺮود« در ﺳﻪ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐﺮﻣﺎن درﮔﺬﺷﺖ و ﺟﻨــﺎزه اش را در ﻗﺮﯾـﮥ »ﻟﻨﮕــﺮ«  -در ﺷــﺶ ﻓﺮﺳـﺨﯽ
ﮐﺮﻣﺎن -ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺘ ﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود ﯾﻚ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ در رواق ﭘﺎ ﯾ ﯿﻦ ﭘﺎ در ﺣﺮم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ
)ع( دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ٢.ﺑﻌﺪ از وی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دو ﭘﺴﺮش ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ۱۳۲۴-۱۲۶۳) ٣.ق(
و ﺣﺎج زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ۱۳۶۰-۱۲۷۶) ٤.ق( رﺋﯿﺲ ﻣﮑﺘﺐ ﺷﯿﺨﯿﮥ ﮐﺮﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ
ﻧﻮۀ او اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﮐﺮﯾﻢ -ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺸﺎﯾﺦ -رﺋﯿﺲ ﻣﮑﺘﺐ ﺷﯿﺨﯿ ﮥ
ﮐﺮﻣﺎن ﺷﺪ .
آﺛﺎر:

از ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن آﺛﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺧﻮدش آنﻫﺎ را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮده اﺳــﺖ )اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳــﻢ،
ص .(۲۴۳ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺼﻨﻔﺎت و ﻣﺆﻟﻔﺎت و آﺛﺎر او ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۲۴۶رﺳــﺎﻟﻪ و  ۲۲ﻓﺎﯾــﺪه و  ۹ﻣﺮاﺳــﻠﻪ و ۱
ﻣﻘﺎﻟــﻪ و  ۲۱ﻣﻮﻋﻈــﻪ و  ۳وارده و  ۳۲ﻋﺎﯾــﺪه در  ۲۶۷ﺟﻠــﺪ و  ۵۷۶۵۳۴ﺑﯿــﺖ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﮐﺘــﺎب
ً
 .1ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :اﺣﻮال ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ،ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ  ۴۶۱ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﮥ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد از
ﯾﻚ ﻧﺎﺷﻨﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .رﺳﻮل ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن،
رﺳﻮل ،ﻣﻘﺎﻻت و رﺳﺎﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻢ.(۱۳۹۶ ،
 .٢ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻋﯿﺴﯽ ﺿﯿﺎء اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،دﺑﯿﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮥ ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺷﯿﻤﯽ در ﮐﺮﻣﺎن )در ﺗﺎرﯾﺦ  (۱۳۹۲/۹/۲۰ﮐﻪ ﻧﻮۀ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن اﺳﺖ،
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻇﻬﺮ در ﮐﺮﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ :ﯾﮑﯽ در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎل ﻣﯿﺪان ارگ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻂ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر
ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﮐﻒ ﺗﺎﻗﭽﻪای در ﺷﻤﺎل آن ﻣﯿﺪان؛ دوﻣﯽ در ﻣﺪرﺳﮥ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯿﻪ زﯾﺮ ﺑﺮج ﺳﺎﻋﺖ و ﺳﻮﻣﯽ در ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﯽ آن
ﻣﺮﺣﻮم در روﺳﺘﺎی ﻟﻨﮕﺮ )ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺎﻫﺎن( .در ﺳﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن ،ﺷﺎﺧﺺ دوم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ وﻟﯽ ﺷﺎﺧﺺ اول و ﺳﻮم ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﯿﺪان ارگ ﮐﺮﻣﺎن و ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن در ﻟﻨﮕﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
 .3دوﻣﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﻓﺮﻗﮥ ﺷﯿﺨﯿﮥ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﺣﺎج ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن اﺳﺖ .او ﻣﺆﻟﻒ  ۱۸۰رﺳﺎﻟﻪ ۱۱ ،وارده ۱۲ ،ﻓﺎﯾﺪه ۵ ،ﻣ ﺮاﺳﻠﻪ ۱۵۱۱ ،درس و ۱۵۲۴
ﻣﻮﻋﻈﻪ در  ۲۰۵ﺟﻠﺪ اﺳﺖ )اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،ص .(۴۶۴
 .4ﺳﻮﻣﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﻓﺮﻗﮥ ﺷﯿﺨﯿﮥ ﮐﺮﻣﺎن اﺳﺖ .او ﻣﺆﻟﻒ  ۱۳۸رﺳﺎﻟﻪ ۱۰ ،ﻓﺎﯾﺪه ۲ ،ﻣﺮاﺳﻠﻪ ۱۵۱۱ ،ﯾﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ۱۴۲ ،درس و  ۷ﻣﻮﻋﻈﻪ در  ۱۵۳ﺟﻠﺪ
ﺟﻠﺪ اﺳﺖ )اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،ص .(۴۶۴

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﺗﺬﮐﺮةاﻻوﻟﯿﺎء ﻣﯿﺮزا ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ رﺿﻮی ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،ص  (۴۶۳در ﻓﻬﺮﺳﺖ دﻧــﺎ ۲۶۸
اﺛﺮ از وی آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :دراﯾﺘﯽ ،ج  ،۱۱ص .(۹۵۵-۹۵۰
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺸﺎﯾﺦ آﺛﺎر وی در  ۱۵ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﻔﯿﺪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺣﮑﻤﯿﻪ و ﻓﻀﺎﯾﻞ ) ۵۴اﺛﺮ( ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ) ،(۳۹ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮك ) ،(۱۱ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ﻗــﺮآن )،(۱۰
اﺧﺒﺎر ) ،(۴اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ) ،(۲۳ﻓﻘﻬﯿﻪ ) ،(۳۴ادﻋﯿﻪ ) ،(۵ﻃﺐ ) ،(۴ﺻــﻮت و ﻧــﻮر و ﻃﺒﯿﻌﯿــﺎت )،(۶
ﻫﯿﺌﺖ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ) ،(۱۱ﻓﻠﺴــﻔﻪ و ﺻــﻨﺎﻋﺖ و ﮐﯿﻤﯿــﺎ ) ،(۱۵ﻋﻠــﻮم ﻏﺮﯾﺒــﻪ ) ،(۸ادب ) (۹و ﺟــﻮاب
ﺳﺆاﻻت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ )) (۵۴ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ،ص .(۳۰۵-۱۶۹
آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻫﯿﺌﺖ:

-۱اﺳﺘﯿﻔﺎء )ﻋﺮﺑﯽ( ﮐﻪ ﺷﺮح ﻣﻘﺪﻣﮥ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺘﺎب ﻣﻠﻞ و ﻧﺤﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ )ﺗﺄﻟﯿﻒ رﺟﺐ ۱۲۵۲ق(.
 -۲رﺳﺎﻟﮥ ّﺑﻨﺎﯾﯽ )ﻓﺎرﺳﯽ( در ﺟﻮاب ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺾ اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺆاﻻﺗﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
)رﺟﺐ ۱۲۵۲ق(.
 -۳ﺗﻘﻮﯾﻢ )ﻓﺎرﺳﯽ( ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺟﺪاوﻟﯽ ﺑﺮای اﺧﺘﯿــﺎرات اﯾــﺎم و ﻣﻨــﺎزل و ﺑــﺮوج و ﺳــﺎﻋﺎت
)ذﯾﻘﻌﺪۀ .(۱۲۷۱
 -۴ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ )ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﺤﺮم ۱۲۵۹ق(.
 -۵رﺳﺎﻟﻪ در ﻋﻠﻢ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ.
 -۶رﺳﺎﻟﻪ در ﺟﻮاب ﺣﺎج ﺧﺴﺮو ﺧﺎن در ﺗﺰﯾﯿﻒ ﮐﺘﺎﺑﯽ از ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن )ﻋﺮﺑﯽ( ﮐﻪ در ﺣﺮﮐﺎت اﻓﻼک
١
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ )رﺟﺐ ۱۲۶۹ق(.
 -۷رﺳﺎﻟﻪ در ﻋﻠﻢ رﺧﺎﺋﻢ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺼﺐ و ﺗﺨﻄﯿﻂ آنﻫﺎ )ﻋﺮﺑﯽ(.
 -۸رﺳﺎﻟﻪ در ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺑﻼد )ﻓﺎرﺳﯽ( ﮐﻪ در آن ﻃﻮل و ﻋﺮض  ۱۸۰۰ﺷﻬﺮ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۹وﺟﯿﺰه در ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻋﻤﺎل ﺣﺴﺎﺑﯿﻪ )ﻋﺮﺑﯽ( ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دﺳــﺘﻮر ﻧﻮﺷــﺘﻦ اﻋــﺪاد و
ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺨﺘﺮﻋﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﺨﺒﻪ ﺧﻮدش در ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ و ﺿﺮب و ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﮐﺴﻮر و ﺑﯿﺎن ﻣﻘــﺎدﯾﺮ
ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ در آن زﻣﺎن )رﻣﻀﺎن ۱۲۶۳ق(.
 -۱۰ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺠﻬﻮل )ﻋﺮﺑﯽ( در ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺠﻬﻮﻻت ﻋﺪدی )ﺷﻮال ۱۲۶۳ق(.
 -۱۱ﻣﯿﺰان )ﻋﺮﺑﯽ( در ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﺨﺮا ج اﻋﻤﺎل اﺳﻄﺮﻻب از روی رﺑﻊ ﻣﺠﯿﺐ در دوازده ﻓﺼﻞ.

 .١ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻇﻬﻮر ﻣﺪرﻧﯿﺘﮥ ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﺮان« از ﮐﺎﻣﺮان ارﺟﻤﻨﺪ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﻨﻔﺮد ،در ﻣﯿﺮاث
ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۱ص .۵۳- ۵۲

١۴١

آﺛﺎر ﭘﺰﺷ

:

-۱ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﻌﻼج )ﻋﺮﺑﯽ( ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ و  ۲۰ﺑﺎب )ﺟﻤﺎدی اﻻول ۱۲۶۴ق(.
-۲ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻟﻄﺐ )ﻋﺮﺑﯽ( ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ده ﻓﺼﻞ و ﯾﮏ ﺧﺎﺗﻤﻪ )ﺗﺄﻟﯿﻒ رﺟﺐ ۱۲۶۵ق(.
-۳ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻟﻌﻼج )ﻋﺮﺑﯽ( ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ذﯾﻘﻌﺪۀ ۱۲۶۷ق(.
 -۴رﺳﺎﻟﻪای در ﺟﻮاب ﻣﯿﺮزا زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻃﺒﯿﺐ )ﻋﺮﺑﯽ( در ﺷﺮح ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻦ ﺳــﯿﻨﺎ
)ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ ۱۲۶۵ق(.
آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮر ،ﺻﻮت و ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت:

١۴٢

 -۱ﺿﯿﺎء اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ )ﻋﺮﺑﯽ( در ﻋﻠﻢ ﻣﺮاﯾﺎ و ﻣﻨــﺎﻇﺮ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣــﻪ و ﺳــﻪ ﻣﻘﺎﻟــﻪ و ﺧﺎﺗﻤــﻪ
) ذﯾﻘﻌﺪۀ  ۱۲۶۸ق ( .
 -۲ﻣﻬﺪوﯾﻪ )ﻋﺮﺑﯽ( در ﺑﯿﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪور ﻧﻮر از ﻣﻨﯿﺮ )رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ ۱۲۸۷ق(.
 -۳ﯾﺎﻗﻮت ﺣﻤﺮاء )ﻋﺮﺑﯽ( در ﻣﻮرد ﺣﻘﯿﻘﺖ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در دو ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺧﺎﺗﻤﻪ )ذﯾﺤﺠﮥ ۱۲۶۷ق(.
 -۴رﺳﺎﻟﻪ در ﻋﻠﻢ دورﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
 -۵رﺳﺎﻟﻪ در ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ )ﻋﺮﺑﯽ( در ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﭼﻬﺎر )رﺟﺐ ۱۲۶۲ق(.
 -۶رﺳﺎﻟﻪ )ﻋﺮﺑﯽ( در ﺟﻮاب ﺳﺆال ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺧﺎن ادﯾﺐاﻟﻤﻤﺎﻟﮏ در ﻣﻮرد ﺧﻸ و و اﯾﻦ ﮐــﻪ آﯾــﺎ
ﺗﻌﺪاد ﺳﯿﺎرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﺳﻨﮓ و آﻫﻦ ﺑﺎرﯾﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
)ذﯾﻘﻌﺪۀ  ۱۲۷۹ق در ﻣﺸﻬﺪ(.
ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤ :

ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن در ذﯾﻘﻌﺪۀ ۱۲۵۸ق ﯾﻚ ﻧﻮع اﺳﻄﺮﻻب ﺣﻠﻘﻪای ﺷﮑﻞ اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده و آن را »ﺣﻠﻘﮥ
ﮐﺮﯾﻤﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه و رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ را در ّ
ﻣﺤﺮم ۱۲۵۹ق ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .وی اﯾﻦ رﺳــﺎﻟﻪ را در ﺻــﻔﺮ
۱۲۶۳ق ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ١ .ﻫﺪف ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن از اﺧﺘﺮاع اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﮐــﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﻄﺮﻻب ﻣﺴﻄﺢ ﺷﻮد و ﮐﺎر ﺑﺎ آن ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖﺗﺮ ،ﺳﺎﺧﺖ آن آﺳﺎنﺗﺮ ،و ﻫﺰﯾﻨﻪاش ﮐﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﯾﻚ ﻣﻘﺪﻣﻪ و  ۲۲ﺑﺎب دارد و ﻣﻘﺪﻣﮥ آن ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ دو »ﻣﻄﻠﺐ« اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻔﺖ ﻧﺴﺨﻪ )از ده ﻧﺴﺨﮥ ﮔﺰارش ﺷﺪه در اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ در دو ﺗﺼﻨﯿﻒ
ّ
 ۱۲۵۹و ۱۲۶۳ق ﮐﻠﯿﺖ اﺛﺮ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی »ﻣﻄﻠﺐ اول ،ﻣﻄﻠﺐ دوم ،ﺟﺪاول و ﺑﺎبﻫﺎی
ﭼﻬﺎرم ،ﻫﻔﺘﻢ ،ﻫﺸﺘﻢ ،ﻧﻬﻢ ،ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﭘــﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﺑﯿﺴــﺖ و ﯾﮑــﻢ« ﻣﺘﻔــﺎوت ﻧﮕــﺎرش ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
 .1اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﻋﺮﺷﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ آﺛﺎر اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ )ﻣﻌﺮﻓﯽ آﺛﺎر ﻣﮑﺘﻮب از
روزﮔﺎر ﮐﻬﻦ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ( ،ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﺣﻤﺪ ﺳﻤﯿﻌﯽ ﮔﯿﻼﻧﯽ ،ج  ،۳اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش.۱۳۹۰ ،

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

ً ّ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎی ﻋﻨﺎوﯾﻦ در دو ﻧﺴﺨﮥ ﻣﻮﺟﻮد از ﺗﺼﻨﯿﻒ ۱۲۶۳ق ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺆﻟ ﻒ ﯾﺎ ﮐﺎﺗﺐ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﻨﮕﺮف ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
از ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺿــﯿﺎءاﻟﻤﻠﮏ اﻣــﺎن اﻟﻠــﻪ ﺧــﺎن و
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ در ﺳﺎل ۱۲۸۱ق در ﺳﻨﻨﺪج ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﻮزۀ آﺳﻤﺎنﻧﻤﺎی آدﻟﺮ
ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ )آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ١.دﯾﮕﺮی در ﺳﺎل ۱۲۹۳ق ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻦ اﺑـﺮاﻫﯿﻢ ﺧﺮاﺳــﺎﻧﯽ
٢
)ﮐﺎﺗﺐ ﻧﺴﺨﮥ  ۴۹۲۶ﻣﺠﻠﺲ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻣﻮزۀ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی )ﻣﺸﻬﺪ( ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.

١۴٣

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی )رو(

 .١ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی اﯾﻦ اﺑﺰار را در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﻨﺪج در  ۱۴۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ« ،در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
»رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺮای ﻫﻤﻪ« در  ۲۰و  ۲۱ﺗﯿﺮ  ۱۳۷۹در ﺳﻨﻨﺪج ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮدﺳﺘﺎن) ،۱۳۸۳ ،ص  (۱۱-۱ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 .2ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از آﻗﺎی اﯾﺮج ﺻﻔﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد و در اﺧﺘﯿﺎرم ﮔﺬاﺷﺖ.

ﻋﻤﻞ اﻷﻗﻞ اﻟﺠﺎﻧﯽ واﻟﻤﺬﻧﺐ اﻟﻔﺎﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻓﯽ ﺳﻨﻪ ۱۲۹۳

١۴۴

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی )ﭘﺸﺖ(

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ آﺳﻤﺎنﻧﻤﺎی آدﻟﺮ ١در ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ )رو(

٢

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﺧﯿﺮ اﻷﺳﻤﺎء
ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﮐﺎر ﺿﯿﺎءاﻟﻤﻠﮏ اﻣﺎن اﻟﻠﻪ ﺧﺎن واﻟﯽ ﺳﻠﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ
در ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج
اﻟﺪاﻋﯽ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ۱۲۸۱
1. Adler Planetarium

ً
 .٢ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺲ ﻟﻮﻣﭙﮑﯿﻦ) (Beatrice Lumpkinﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن )ﮐﻪ اﺧﯿﺮا  ۱۰۰ﺳﺎﻟﮕﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬاﺷﺖ( ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻬﯿﻪ و ارﺳﺎل ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ آﺳﻤﺎن ﻧﻤﺎی آدﻟﺮ.

١۴۵

١۴۶

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ آﺳﻤﺎنﻧﻤﺎی آدﻟﺮ در ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ )ﭘﺸﺖ(

ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ از ﺟﻨﺲ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮج ﺻﻔﺎﯾﯽ )رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻧﯿﺎﺳﺮ ﮐﺎﺷﺎن(
در ﺳﺎل  ١٣٨٩ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤ
رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

 -۱ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۶۶۹/۲داﻧﺸﮑﺪۀ اﻟﻬﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ّ
ﻧﺴﺨﻪای ﻧﻔﯿﺲ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻧﺠﻢ اﻟﺪوﻟﻪ ،ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ آﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪس رﺿﻮی در روز
ّ
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۷ذﯾﻘﻌﺪۀ ۱۳۰۶ق اﺳﺖ .ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﺟﺪولﻫﺎ ﺷﻨﮕﺮف و ﺟﺪول »ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺑﺮوج ﺑﻪ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا«
ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺎوت دارد .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺷـ ﮑﻞ ﺣﻠﻘــﻪ را دارد .در ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﻧﺴــﺨﻪﻫﺎی
داﻧﺸﮑﺪه ،ﺑﺎ ﻧﺎم »رﺳﺎﻟﻪ در ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ اﺳﻄﺮﻻب« ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺑﺮگ آﺧﺮ آن را ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﺣﻠﻘﻪ
اﺳﺖ »ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ اﺳﺖ .اﯾــﻦ
ﻧﺴﺨﻪ در  ۱۴ﺑﺮگ  ۱۷ﺳﻄﺮی اﺳﺖ )ﻓﺎﺿﻞ ،ص .(۴۶۸
 -۲ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۷۷۹۶/۳ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ )ﻗﻢ(
ّ
رﺳﺎﻟﮥ ﺳﻮم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ) ۵۶پ۵۹-ر( ﺑﻪ ﺧــﻂ ﻧﺴــﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴــﯿﻦ ﺑــﻦ ﻣﺤﻤــﺪ ﺧﺮاﺳــﺎﻧﯽ در
ﻧﻮروز  ۲۲ﺟﻤﺎدی اﻻول  ۱۳۰۱ق اﺳﺖ .ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﻧﺸﺎنﻫﺎ ﺷﻨﮕﺮف و ﻻﺟﻮرد ،ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﺟﺪول ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ زر ﯾﻦ و ﻣﺸﮑﯽ و ﻻﺟﻮردی اﺳــﺖ .روی ﺟﻠــﺪ ّاو ل ،وﻗــﻒ ﻧﺎﻣـﮥ ﮐﺘــﺎب در
ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۹رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ ۱۳۰۴ق ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﯿﻀﻮی »ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﮐﺮﯾﻢ« دﯾﺪه ﻣــﯽ ﺷــﻮد .ﺟﻠــﺪ آن ،دو
رو روﻏﻨﯽ و روی آن ،زرﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ آﻻت اﺳﻄﺮﻻب و ﭘﺸﺖ آن ﻗﺮﻣﺰ ﺿﺮﺑﯽ اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ
دارای  ۵۹ﺑﺮگ ﺑﺎ ﺳﻄﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻧﺪازۀ  ۱۴/۵ ×۲۱اﺳﺖ ) اﺷﮑﻮری ،ج  ،۲۴ص .(۲۷۲
ّ
 -۳ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۴۹۲۶/۳ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ )ﺗﻬﺮان(
ّ
رﺳﺎﻟﮥ ﺳﻮم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ )۴۵پ۵۹-ر( ﻧﺴﺨﻪای ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻦ اﺑـﺮاﻫﯿﻢ ﺧﺮاﺳــﺎﻧﯽ در
ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻮال ۱۲۹۲ق اﺳﺖ .ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﻣﻘﺪاری از ﺟﺪولﻫﺎ ﺷﻨﮕﺮف اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﺑــﺮگ آن  ۱۳و ﻫــﺮ
ﺻﻔﺤﻪ در  ۱۹ﺳﻄﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ از ﮐﺎﺗﺐ دارد .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻠﻘــﻪ در اﯾــﻦ ﻧﺴــﺨﻪ
وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﺣﺎﺋﺮی ،ج  ،۱۷ص ۵۱؛ ج  ،۱۴ص  .(۱۵۲ﮐﺎﺗﺐ ﻧﺴﺨﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار را در ﺳﺎل ۱۲۹۳ق
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﻣﻮزۀ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
 -۴ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۲۱۴۸ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی )ﻣﺸﻬﺪ(
ّ
ّ
ﺧﻂ ﻣ ّ
ﺼﻨﻒ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ وﺟﻮد دارد» :ﺗﻤﺎم
ﻧﺴﺨﻪای ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ﺧﻮش اﺳﺖ .در اﻧﺘﻬﺎ ﺻﻮرت
ﺷﺪ ﺑﺮ دﺳﺖ ﻣﺼﻨﻔﺶ ﺣﻘﯿﺮ اﺛﯿﻢ ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ّ
ﻏﺮه ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺮم اﻟﺤﺮام ﺳﻨﺔ  «۱۲۵۹و ﺻﻮرت
ّ
ّ
ﺧﻂ ﮐﺎﺗﺐ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖﻧﻮﯾﺲ اﺣﺘﻤﺎل داده ،دﺳﺖ ﺧﻂ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺖ؛ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد
ً
اﻓﺘﺎدﮔﯽ دارد؛ ﭘﺲ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻣﺆﻟﻒ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺿﻤﻦ ﮐﺎﺗﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را در ﯾﻚ روی ﺑﺮگﻫﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺮ روی دﯾﮕﺮ در ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮگﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖﻧﻮﯾﺲ اﯾﻦ اﺛﺮ
را »ﺷﺮح ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﻋﻨﻮانﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﺪولﻫﺎ ﺷﻨﮕﺮف اﺳﺖ .ﮐﺎﻏﺬ آن ﻧﺨﻮدی

١۴٧

١۴٨

ﻓﺮﻧﮕﯽ آﻫﺎر ﻣﻬﺮه در  ۲۴ﺑﺮگ و اﻧﺪازۀ  ۱۷/۲×۱۱اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ  ۱۵ﺳﻄﺮ دارد .ﺟﻠﺪ آن ﻧﯿﺰ ﺗﯿﻤﺎج
ﺟﮕﺮی ﯾﻚ ﻻ و واﻗﻒ آن ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ اﺳﺖ )ﻋﺮﻓﺎﻧﯿﺎن ،ج ۱۰ص .(۷۰
 -۵ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۴۴۴/۴ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻔﺘﺎح )ﺗﻬﺮان(
ﻫﻤﮥ ﭼﻬﺎر رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ )ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ،ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺧﺎﺋﻢ ،اﻟﻤﯿﺰان و ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ( ﺑﻪ ﯾﻚ ﺧﻂ
و ﮔﻮﯾﺎ از ﺧﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺿﯿﺎء ﺷﮑﺮ ﺗﻘﯽ داﻧﺶ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ اﯾﺎﻟﺖ
ﻓﺎرس ﺑﻮده اﺳﺖ )داﻧﺶ ﭘﮋوه و اﻓﺸﺎر ،ج ،۷ص .(۲۴۰
 -۶ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۲۲۱۹/۲ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ )ﺗﻬﺮان(
ّ
رﺳﺎﻟﮥ دوم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﺷﮑﺴﺘﮥ ﺧﻮش اﺳﺖ در اﻧﺘﻬــﺎی رﺳــﺎﻟﻪ ﺻــﻮرت ﺧــﻂ
ّ
ﻣﺼﻨ ﻒ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ » :ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﺮ دﺳﺖ ﺣﻘﯿﺮ اﺛﯿﻢ ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﺷــﻬﺮ
ّ
ً
ً
ً
ﺻﻔﺮ اﻟﻤﻈﻔﺮ ﺳﻨﺔ  ۱۲۶۳ﺣﺎﻣﺪا ﻣﺼﻠﯿﺎ ﻣﺴﺘﻐﻔﺮا« ﺳﭙﺲ ﺻﻮرت ﺧﻂ ﮐﺎﺗﺐ رﺣﯿﻢ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ
ً
ﺗﺎرﯾﺦ ّ
ﻏﺮه رﺑﯿﻊ اﻻوﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۲۶۳ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﻚ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻨﯿﻒ وﺟﻮد دارد .ﺟﺎی ﻋﻨــﺎوﯾﻦ آن
ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﺟﺪول ﻣﯿﻞ ّاو ل و ﺛﺎﻧﯽ و ﺟﺪول » ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻬﺎر ﻣﺪارات ّ
ﺳﺘ ﻪ ﻓﯽ آﻓﺎق« را ﻧﺪارد و
ﺟﺪول ﻫﺎ در آﺧﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه و ﺟﺪول » ّ
ﺳﺘ ﯿﻨﯽ ﻣﻌﮑــﻮس« دو ﺑــﺎر آﻣــﺪه اﺳــﺖ .ﺷــﮑﻞ
ﺣﻠﻘﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ۳۹۲ﺻﻔﺤﮥ  ۱۶ﺳﻄﺮی اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﻧﺴــﺨﻪ
در  ۲۲ﺻﻔﺤﻪ و ﺷﺎﻣﻞ ﯾﻚ ﺻﻔﺤﮥ ﺳﻔﯿﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟــﺪول ﻫﺎ اﺳــﺖ و ﻫــﺮ ﺻــﻔﺤﻪ در اﻧــﺪازۀ
 ۱۴ ،۲۲×۱۲ﺳﻄﺮ دارد .ﺟﻠﺪ آن ﭼﺮﻣﯽ ﻗﻬﻮه ای اﺳﺖ )ﻣﻨﺰوی ،ج ۱ص .(۴۶۳
 -۷ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۹۵۱۷/۲ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ )ﻗﻢ(
ّ
ّ
رﺳﺎﻟﮥ دوم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ )۳۲ر۵۱-پ( ﻧﺴﺨﻪای ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ﺟﻮاد ﺑﻦ ﺻﺎدق ﯾﺰدی در  ۱۵ﺷﻮال ﺳﺎل
۱۲۶۵ق اﺳﺖ .ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﺟﺪولﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺷﮑﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﯿﺰ رﺳﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺻﻔﺤﮥ ّاول آن ﺑﻪ
ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺻﻔﺤﮥ ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ  ۵۱ﺑــﺮگ و ﻫــﺮ ﺻــﻔﺤﮥ آن ،در اﻧــﺪازۀ
 ۱۵ ،۱۰/۵×۱۷ﺳﻄﺮ دارد و ﺟﻠﺪ آن ﺗﯿﻤﺎج ﻣﺸﮑﯽ ﺑﺪون ﻣﻘﻮاﺳﺖ )اﺷﮑﻮری ،ج ،۲۰ص .(۱۵۴
 -۸ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۸۴۱۵ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺻﺪر اﻻﺳﻼم ﻫﻤﺪاﻧﯽ در ﺳﺎل ۱۲۹۸ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۹ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۲۱۰۱آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی
ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ۱۲۹۹ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ )دراﯾﺘﯽ ،ج ،۴ص .(۷۶۱
 -۱۰ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۱۹۴ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ﻗﻢ
ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﺣﺴﯿﻦ ﻫﻤﺪاﻧﯽ در ﺟﻤﻌﻪ  ۲۱رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ در ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن و در  ۲۰ﺑﺮگ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.

روش ﺗﺼﺤﯿﺢ رﺳﺎﻟﻪ
رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

در ﺗﺼﺤﯿﺢ رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ از ﺷﺶ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎﻣﮥ ﻧﺴــﺨﻪ ﻫﺎی ﺷــﻤﺎرۀ  ۱۲۱۴۸آﺳــﺘﺎن ﻗــﺪس رﺿــﻮی )ﺑــﺎ ﺷﻨﺎﺳــﮥ »ر«(۷۷۹۶ /۳ ،
ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ )ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﮥ » ن«( ۴۹۲۶ /۳ ،ﻣﺠﻠﺲ )ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﮥ »م«( و  ۶۶۹ /۲ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸــﻬﺪ
ّ
ﺧﻂ ّ
ﻣﺼﻨ ﻒ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﺮ دﺳﺖ ﻣﺼـ ّـﻨ ﻔﺶ ﺣﻘﯿــﺮ اﺛــﯿﻢ
)ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﮥ »ف«( ﺻﻮرت
ً
ً
ﻏﺮه ﺷﻬﺮ ّ
ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ّ
ﻣﺤﺮم اﻟﺤﺮام ﺳﻨﮥ  ۱۲۵۹ﺣﺎﻣﺪا ﻣﺼﻠﯿﺎ « .و در اﻧﺠﺎﻣﮥ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی
ﺷﻤﺎرۀ  ۹۵۱۷/ ۲ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﻗﻢ )ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﮥ »ق«( و  ۲۲۱۹/ ۲ﻋﮑﺴﯽ داﺋــﺮة اﻟﻤﻌــﺎرف ﺑــﺰرگ
اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﮥ »د«( ﺻﻮرت ﺧﻂ ّ
ﻣﺼﻨ ﻒ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﺮ دﺳﺖ ﺣﻘﯿﺮ اﺛﯿﻢ ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻦ
ّ
ً
ً
ً
اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﺷﻬﺮ ﺻﻔﺮ اﻟﻤﻈﻔ ﺮ ﺳﻨﮥ  ۱۲۶۳ﺣﺎﻣﺪا ﻣﺼﻠﯿﺎ ﻣﺴﺘﻐﻔﺮا « ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻧﺸــﺎن
ّ
ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ اﺛﺮ در اﯾﻦ ﺳﺎل از ﻃﺮف ﻣﺆﻟ ﻒ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﺼــﺤﯿﺢ رﺳــﺎﻟﻪ ،ﻣﻄﺎﻟــﺐ
ﺗﺼﻨﯿﻒ  ، ۱۲۶۳در ﻣﺘﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻨﯿﻒ  ۱۲۵۹ﻣﺘﻔﺎوت
ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻌ ﺪ از رﺳﺎﻟﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﻮﺳﺖ آورده ﺷــﺪ و ﺗﻔــﺎوت ﻗﺴــﻤﺖﻫﺎی دﯾﮕــﺮ ﮐــﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﻚ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮد در ﭘﺎﻧﻮ ﯾﺲ ﻗﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ »اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ« ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آنﭼﻪ در ﻣــﺘﻦ ﺗﺼــﺤﯿﺢ ﺷــﺪه
آﻣﺪه ﮔﺎه ﻓﻘﻂ در ﯾﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻀﺒﻮط ﺑﻮده و ﮔﺎه ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﻋﺪد ﯾﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﻫﯿﭻ ﯾﻚ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ درﺳﺖ
ﻧﺒﻮده ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪای در ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ اﻓﺘﺎدﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ آوردﯾﻢ.
در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻔﺎوت ﮐﻠﻤﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ در ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳــﺖ و
اﮔﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﯾﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻢ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ) (-و اﮔﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻋﻼﻣــﺖ
) (+در ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﻗﯿﺪ ﺷﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت داﺧﻞ ﮐﻤﺎﻧﮏ ) (-و اﺿﺎﻓﺎت ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ،داﺧﻞ ﭼﻨﮕﮏ ] [-آﻣــﺪه
اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ از ذﮐﺮ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮداری ﺷﺪ.
ﮐﺘﺎﺑﺖ »ﻧﻘﻄﻪ« :در ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﻣﻮارد زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺬاری ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻘﺎط
اﺿﺎﻓﯽ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻌﻞ »اﺳﺖ« ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪا و ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻫﻤﮥ ﻣﻮارد ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺪا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺣﺮف اﺿﺎﻓﮥ »ﺑﻪ« ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪا و ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳــﺖ ،در ﺗﻤــﺎم ﻣــﻮارد ﺑــﻪ ﺷــﯿﻮۀ
اﻣﺮوزی ﺟﺪا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮف »ة« ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻢ ﺑﺎ رﺳﻢ اﻟﺨــﻂ ﻋﺮﺑــﯽ و ﻫــﻢ ﺑــﺎ رﺳــﻢ اﻟﺨــﻂ
ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﻗﯿﻤﺔ ،ﻗﯿﻤﺖ«» ،ﻣﻌﺮﻓﺔ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ« ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣــﻮارد ﺑــﺎ رﺳــﻢ اﻟﺨــﻂ
ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮف »ه« ﺧﺘﻢ ﺷﺪه و ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮐﻠﻤــﺎت دو ﺣــﺮف

١۴٩

ﺻﻔﺤﮥ آﻏﺎز رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻧﺴﺨﮥ  ۶۶۹داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

» ه« ﯾﮑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ» :داﯾﺮﻫﺎ« ﺑﻪ ﺟﺎی » داﯾﺮهﻫﺎ« ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮۀ اﻣﺮوزی )ﺑﺎ دو ﻫـ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ در ﻧﮕﺎرش ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ در ﻣــﺘﻦ وﺟــﻮد دارد ﺑــﻪ ﻗﺎﻋــﺪۀ ﺛــﺎﺑﺘﯽ در ﻫﻤــﺰه ﭘﺎیﺑﻨــﺪ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ» :اﺷﯿﺎ ،اﺷﯿﺎء«» ،داﺋﺮه ،داﯾﺮه«» ،ﺳﺆال ،ﺳﻮال« » ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻣﺴﺎﯾﻞ«» ،ﺷﯽء ،ﺷﯽ«
»ﺟﺰء ،ﺟﺰؤ« و »اﺟﺰاء ،اﺟﺰا ،اﺟﺰای« ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺑــﻪ ﺷـﯿﻮۀ رﺳــﻢ
اﻟﺨﻂ اﻣﺮوزی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﺘﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ ،ﭘﺎرﮔﺮاف ﺑﻨﺪی و ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻋﺪاد در ﺟﺪولﻫﺎی رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف اﺑﺠﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.

ﺻﻔﺤﮥ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻧﺴﺨﮥ  ۶۶۹داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

١۵٠

ﺻﻔﺤﮥ آﻏﺎز رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻧﺴﺨﮥ  ۲۲۱۹ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

١۵١

ﺻﻔﺤﮥ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻧﺴﺨﮥ  ۲۲۱۹ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ

ّ
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﻛﺮﯾﻤ در اﺳﻄﺮﻻب

١۵٢

١

ّ
ّ
ّ
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ّ
ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮﯾﻦ ورﻫﻄﺔ اﻟﻤﺨﻠﺼﯿﻦ ٢وﻟﻌﻨﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ
اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ وﺻﻠﯽ
أﻋﺪاﺋﻬﻢ أﺟﻤﻌﯿﻦ.
و ﺑﻌﺪ ٣:ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻨﺪۀ أﺛﯿﻢ ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﺳﻦ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻌﻀﯽ از اﺧﻮان ﭼﻨﺪ
ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻣﺮا ﻣﻼﻟﺘﯽ دﺳﺖ داد ٤و ٥از آن اﻋﺮاض ﮐﺮدم ٦و ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم
ﭘﺮداﺧﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم ٧رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ٨آﻟﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ٩ﮐﻪ اﻋﻤﺎل
اﺳﻄﺮﻻب از آن ﺑﺮ ﻣﯽآﻣﺪ و ﻣﺆ]و[ﻧﺘﺶ ١٠ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺑﻮد ﺑﺮ ﻃﺎﻟﺒﯿﻦ ،و در ﻫﺮ ﺣﺎل و ﻫﺮ ﻣﮑﺎن ﻫﺮ
ﺷﺨﺺ ١١را ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ آن ﺷﻮد و ١٢ﺗﺤﺼﯿﻞ آن ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻮد و در اﻏﻠﺐ اﻋﻤﺎل ﺷﺮﻋﯿﻪ
ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻫﻢﭼﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺒﻠﻪ و ﺳﺎﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻧﺪه از روز و
ﺷﺐ و ﺑﯿﻦ ﻃﻠﻮﻋﯿﻦ و ﻏﺮوﺑﯿﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ زوال روز و ﺷﺐ و ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ را در
١٥
ﺑﺴﯿﺎری ١٣از اﻋﻤﺎل ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮد ١٤و ّ
ﻣﺴﺎﺣﺎن را ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽآﻣﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺑﺴﯿﺎر در ﺧﯿﺎل اﻓﺘﺎدم و ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻓﺎرغ از ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ ّ
ﻣﯿﺴﺮ
ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ اوان ﮐﻪ از ّاﯾﺎم ﺷﻬﺮ ذﯾﻘﻌﺪه ١٦اﺳﺖ از ﺳﻨﮥ  ١٧،۱۲۵۸ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ و ١٨ﭘﻨﺠﺎه و
 .1د ،ر ،ف ،ق - :رﺳﺎﻟﻪ  ...اﺳﻄﺮﻻب ؛ م :ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ.
 .2ف - :رﻫﻄﺔ اﻟﻤﺨﻠﺼﯿﻦ.
 .3د ،ق - :و ﺑﻌﺪ.
 .4ق :داده.
 .5ف ،م - :و.
 .6ف :ﻧﻤﻮدم.
 .7ف :ﺧﺎﻃﺮ ؛ ن :ﺧﻮاﻃﺮم.
 .8ف - :ﮐﻪ.
 .9ف :ﺷﻮد.
 .10ف :ﻣﺌﻮﻧﺘﺶ.
 .11د ،ق :ﺷﺨﺼﯽ.
 .12ف - :و.
 .13د ،ر ،ق :ﺑﺴﯿﺎر.
 .14ن - :ﺑﻮد.
 .15ق :ﻣﯽآﯾﺪ.

 .16ف ،ن :ذی اﻟﻘﻌﺪه.
 .17ف - :ﺳﻨﮥ  ۱۲۵۸؛ ن.۱۲۵۸ - :
 .18ر ،ق ،م ،ن - :و.

 .1ف :ﭼﻨﺎنﭼﻪ.
 .2ف ،م ،ن :او.
 .3ف - :اﻋﻤﺎل.
 .4ف :ﻣﺌﻮﻧﺔ ؛ ن :ﻣﺆﻧﺖ.
 .5ر ،ف ،م ،ن - :اﺳﺖ.
 .6ف - :ﺻﻔﺤﺎت.
 .7ف + :ﺑﯿﺶ ؛ ق :اﺳﺘﺮﻻب.
 .8ن :آﻻت و ادوات.
 .9ف - :و ﻣﺤﺘﺎج  ...ﻧﯿﺴﺖ.
 .10ق :ﻣﯽﺗﻮانﻧﻨﺪ.

 .11ف ،م ،ن :ﻗﻠﯿﻞ.
 .12د ،ق :ﺧﻮاﻃﺮ.
 .13ف :ﻧﻤﻮدم.
 .14ر - :و.
 .15د ،ق - :و ﺑﯿﺴﺖ و دو.
 .16د ،ق - :ﻣﻘﺪﻣﻪ.

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﻫﺸﺖ ﻫﺠﺮی ،دو ﺳﻪ روزی ﻓﺮﺻﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﺧﯿﺎل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻠﻪ و
ﺗﺴﺪﯾ ﺪه ﺣﻠﻘﻪ ]ای[ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادم :ﺻﻐﯿﺮ اﻟﺤﺠﻢ ،ﺧﻔﯿﻒ اﻟﻮزن ،ﺳﻬﻞ اﻟﻤﺆ]و[ﻧﺔ  ،ﻗﻠﯿﻞ اﻟﺨﻄﻮط ،ﮐﺜﯿﺮ
اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ١ﺷﮑﻞ آن ٢را ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ و ﺟﻤﯿﻊ اﻋﻤﺎل اﺳﻄﺮﻻب را در آن ﺣﻠﻘﻪ ﻗﺮار دادم ﻣﻊ
زﯾﺎدة و ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻋﻤﺎل آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر أﺳﻬﻞ از اﻋﻤﺎل ٣اﺳﻄﺮﻻب اﺳﺖ و ﻣﺆ]و[ﻧﺔ ٤آن ﮐﻢﺗﺮ و ﺑﺪون
ُ
ﺗﻌﺐ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺻﻨﻌﺖ و ﻋﻠﻢ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ٥و ﺧﻄﻮط و دواﯾﺮ آن ﻫﻢ ،ﻋﺸﺮ ﯾﻚ ﺻﻔﺤﻪ از
ﺻﻔﺤﺎت ٦اﺳﻄﺮﻻب ٧ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ادوات و آﻻت ٨ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮان آن را از ﻣﻘﻮا و
ﭼﻮب و ﻣﻌﺎدن ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﯿﻤﺖ آن ﻫﻢ ﺑﻪﻗﺪر ﯾﻚ ﺻﻔﺤﻪ از اﺳﻄﺮﻻب ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ٩و ﻏﺎﻟﺐ ّ
ﺻﻨ ﺎع
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ١٠آن را ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪ ﭘﺲ ]در[ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺟﻮﻫﺮی ﺛﻤﯿﻦ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺘﯿﻦ ﺷﺪ و ﮔﻮﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﺑﺮ
آن ﺳﺒﻘﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻈﯿﻢ در اﯾﻦ ّاﯾﺎم ﻗﻠﯿﻠﻪ ١١از ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻮد و اﻣﯿﺪ از
ﻟﻄﻒ ﺣﮑﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻬﻮی رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻋﻨﺎﯾﺖ اﺻﻼح
ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﺼﺮﻓﯽ اﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ١٢اﯾﺸﺎن آﯾﺪ ﺗﺼﺮف ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ را ّ
ﻣﺴﻤﯽ ﺑﻪ »ﺣﻠﻘﮥ
ﮐﺮﯾﻤﯽ« ﮐﺮدم ١٣و ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﺿﻌﯿﻒ را ﺑﻌﻀﯽ از اﺧﻮان ﺑﻪ
ّ
دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را در ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ آن ﻧﻮﺷﺘﻢ و آن را ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪم ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ و
ﺑﯿﺴﺖ و ١٤دو ١٥ﺑﺎب.
ّ
١٦
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
در آنﭼﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ آن ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع واﺟﺐ ا ﺳﺖ و در آن دو ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ.

١۵٣

١۵۴

ﻣﻄﻠﺐ ّاول ١:در ﺑﯿﺎن اﻟﻘﺎب اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ اﺳﺖ.
ّ
ﺑﺪانﮐﻪ ﺗﻤﺎم آن را »ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ« ﻧﺎم ﮐﺮدﯾﻢ و ﺳﻄﺢ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ را »ﻣﺤﺪب« ﻧﺎﻣﯿﺪﯾﻢ و
ﻋﺮض آنرا »ﺳﻄﺢ« ﮔﻔﺘﯿﻢ و داﺧﻞ ﺣﻠﻘﻪ را »ﺟﻮف« ﻧﺎﻣﯿﺪﯾﻢ و ﻫﺮ ﯾﻚ از ﭼﻬﺎر ﺳﻮراخ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر
ﺳﻤﺖ آن اﺳﺖ »ﺛﻘﺒﮥ ارﺗﻔﺎع« ﻧﺎﻣﯿﺪﯾﻢ ٢و ﺳﻄﺢ ﺣﻠﻘﻪ را ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﺴﺎوی ﮐﺮدﯾﻢ از ﻫﺮ دو
ﺟﺎﻧﺐ و ﺧﻂ ﺑﺮ ﻃﻮل ﺳﻄﺢ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ﺑﺮ روی ﺛﻘﺒﻪﻫﺎی ارﺗﻔﺎع ،آنﻫﺎ را »ﺧﻄﻮط ارﺑﺎع« ﻧﺎﻣﯿﺪﯾﻢ و اﯾﻦ
ّ
ّ
ﺧﻄﻮط در ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﮥ ﺧﻂ ﻋﻼﻗﻪ و ﺧﻂ ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب اﺳﺖ در اﺳﻄﺮﻻب ،اﮔﺮ ﭼﻪ داﯾﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ
ّ
ﺑﺮ وﺳﻂ ّ
اﻟﺴﻤﺎء و اﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ٣و ﺑﺮ ﻣﺤﺪب اﺟﺰاﺋﯽ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ ﮔﺮداﮔﺮد ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آن ﺳﯿﺼﺪ و
ﺷﺼﺖ ﻗﺴﻢ ﻣﺘﺴﺎوی اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﺮ رﺑﻊ ﮐﻪ ٤از ﺛﻘﺒﻪ ﺗﺎ ﺛﻘﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ ٥ﻧﻮد ﺟﺰء ﺑﺎﺷﺪ ،آن اﺟﺰاء را »اﺟﺰای
ﻣﺤﯿﻂ« ﻧﺎﻣﯿﺪﯾﻢ و ﺑﺮ ﯾﻚ ﺳﻄﺢ اﺟﺰاﺋﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا از ّاول رﺑﻊ ﺷﺪه و ﺗﺎ آﺧﺮ رﺑﻊ اﺟﺰاء رﺳﻢ
ﺷﺪه و ُﻣ َﻨﺘﻬﺎی آن ﺗﺎ ﺷﺼﺖ اﺳﺖ ،آنﻫﺎ اﺟﺰای َﺟﯿﺐ اﺳﺖ.
و ﺑﺮ زﯾﺮ اﺟﺰای ﺟﯿﺐ ،اﺟﺰاﺋﯽ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ رﻗﻢ »ﻧﻮ« دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﻗﺎﻣﺖ
ّ
ّ
ﻇﻞ ّ
ﻇﻞ ّ
ﺳﺘﯿﻨﯽ ﻣﺴﺘﻮی ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎق.
ﺳﺘﯿﻨﯽ ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺖ و ﺑﺮ زﯾﺮ آنﻫﺎ اﺟﺰای
ﺑﺎﺷﺪ آنﻫﺎ اﺟﺰای
ّ
و ﺑﺮ رﺑﻊ ﻗﺒﻞ از آن در ﻧﺰد ﻣﺤﺪ ب اﺟﺰاﺋﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪای آن از آﺧﺮ رﺑﻊ ﺷﺪه و اﻧﺘﻬﺎی آنﻫﺎ
ّ
در ﻧﺰد اول رﺑﻊ اﺳﺖ و ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ دوﯾﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و رﻗﻢ »ر« دارد ،آن اﺟﺰای ﻇﻞ اﻗﺪام ﻣﻌﮑﻮس
ّ
اﺳﺖ .و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در زﯾﺮ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎق اﺟﺰای ﻇﻞ اﻗﺪام ﻣﺴﺘﻮی اﺳﺖ و ﺑﺮ زﯾﺮ آنﻫﺎ اﺟﺰای
ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮ دو رﺑﻊ دﯾﮕﺮ اﺟﺰاﺋﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ رﻗﻢ ﺑﺮوج و اﺟﺰای ﺑﺮوج اﺳﺖ آنﻫﺎ
اﺟﺰای ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺮوج اﺳﺖ .و ﺑﺮ زﯾﺮ آنﻫﺎ اﺟﺰاﺋﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ آنﻫﺎ ]ﮐﺠـ ﮐﺢ[ اﺳﺖ .آنﻫﺎ
اﺟﺰای ﻣﯿﻞ ّاول اﺳﺖ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ زﯾﺮ آنﻫﺎ اﺟﺰای ﻣﯿﻞ ﺛﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
و ﺑﺮ ﺳﻄﺢ دﯾﮕﺮ در ﻫﺮ رﺑﻊ ﺷﺎﻧﺰده ﺟﺰء رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺟﺰﺋﯽ اﻓﻘﯽ اﺳﺖ در آن ﻣﺪار ﮐﻪ ﺑﻪ
ازای آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻓﺎق ،ﭼﻬﺎر ﭼﻬﺎر ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و در ﻫﺮ رﺑﻊ ﺳﻪ ﻣﺪار اﺳﺖ ﻣﺪار ّاول
َﺟﺪی و ّاول دﻟﻮ و ّاول ﺣﻮت ﮐﻪ ]در[ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺪار آﺧﺮ ﻣﯿﺰان و آﺧﺮ ﻋﻘﺮب و آﺧﺮ ﻗﻮس ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪار ّاول ﺣﻤﻞ و ّاو ل ﺛﻮر و ّاو ل ﺟﻮزا و آﺧﺮ ﺳﺮﻃﺎن و آﺧﺮ اﺳﺪ و آﺧﺮ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺑﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﺧﯿﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ در آن ﺑﮕﺮدد و ٦آنرا »ﻋﻼﻗﻪ« ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻟﻘﺎب ﺣﻠﻘﻪ.
 .1د ،ق - :ﻣﻄﻠﺐ ّاول.
 .2ق :ﻧﺎﻣﯿﺪی.
 .3ق :ﻧﺒﺎﺷﺪ ؛ ن :ﺑﺎﺷﺪ.
 .4ف - :ﮐﻪ.
 .5ف - :ﺑﺎﺷﺪ.
 .6د - :و.

 .1د ،ق - :ﻣﻄﻠﺐ دوم.

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﻣﻄﻠﺐ دوم  ١:در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ رﺳﻢ آن.
ُ
ﺑﺪانﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻼﺣﻈﮥ ﺟﻤﯿﻊ ﺟﻬﺎت ﺣﺴﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﯾﮑﯽ آنﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺛﻘﯿﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ آن
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﺛﺨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ آن ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻔﯿﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺛﻘﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﯿﻨﺪازد ،ﺧﻮاه از ﻣﻘﻮا
ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه از ﭼﻮب و ﺧﻮاه از ﯾﮑﯽ از ﻓﻠﺰات .و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﺪاره ﻣﯽ ﺳﺎزی و ﺳﻄﺢ آن را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن
ﭘﻬﻨﺎ ﺑﺴﺎزی ﮐﻪ آنرا ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﮑﻨﯽ و ﭼﻬﺎر داﯾﺮه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آن ﺑﮑﺸﯽ ﻏﯿﺮ از داﯾﺮۀ ﻣﺤﯿﻂ و ﺟﻮف
ّ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ آن داﯾﺮهﻫﺎ ﺑﺘﻮان اﺟﺰاء و ارﻗﺎم رﺳﻢ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ ﻣﺤﺪب آن را در ﮔﺮداﮔﺮد ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ
ّ
ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﻪ ﻧﻮد ﻗﺴﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ و در ﻋﺮض ﻣﺤﺪب داﯾﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﺮ وﺳﻂ ﻣﯽﮐﺸﯽ ﮐﻪ ﻋﺮض
ّ
ﻣﺤﺪب ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺷﻮد ﭘﺲ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ را ﻓﯽاﻟﺠﻤﻠﻪ از داﯾﺮۀ وﺳﻂ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯽ و ﻫﺮ ده را ﺑﻪ ﻃﺮف
ّ
ﻣﺤﺪب ﻣﯽرﺳﺎﻧﯽ و ﻫﺮ رﺑﻊ را ﺑﻪ ﻧﻮد ﻗﺴﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺑﺮ ﻫﺮ ده رﻗﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﺑﻌﺪ از آن از ﺟﺪاول آﺗﯿﻪ،
ّ
اﺟﺰای ﻫﺮ ﯾﻚ از ﺟﯿﺐ و ﻇﻞ و ﻣﯿﻞ و ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر را ﺑﺮ ﻣﯽداری و در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﻣﯿﺰان رﺳﻢ ﻫﺮ ﺟﺰء اﺟﺰای ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ .و ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻮف ﺗﺨﺘﻪ]ای[ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻢ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﮐﺰ را ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﯽ ﺑﻪﺟﻬﺖ رﺳﻢ دواﯾﺮ و اﺟﺰاء .و در رﺳﻢ اﺟﺰاء ،ﯾﻚ ﻃﺮف ﻣﺴﻄﺮه ﺑﺮ آن ﺟﺰء
ﻣﯽﻧﻬﯽ از اﺟﺰای ﻣﺤﯿﻂ و ﯾﻚ ﻃﺮف ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰ و ﻫﺮ ﺟﺰء را در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ
ّ
ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ در رﺳﻢ اﺟﺰاء ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﻣﺤﻞ ﺧﻮد رﺳﻢ
ّ
ّ
ﻧﺸﻮد .و ﺑﺮ ﻣﺤﺪب در ﻧﺰد ﺧﻂ ﻫﺮ رﺑﻊ ﺛﻘﺒﻪ]ای[ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺛﻘﺒﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﻚ ﻣﻮ ﭘﺲ و
ﭘﯿﺶ ﻧﺸﻮد .ﭘﺲ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯽ دﻗﺖ در رﺳﻢ اﺟ ﺰاء ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ ﺧﻄﺎ ﻧﺸﻮد
و ﺧﻄﻮط را ﺑﺴﯿﺎر ﻟﻄﯿﻒ و دﻗﯿﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻢﺗﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.
و ﺻﻮرت ﺟﺪاول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮده ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﻮرت ﺣﻠﻘﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ رﺳﻢ ﺷﺪ اﮔﺮ
ﭼﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻗﺖ در رﺳﻢ آن ﻧﺸﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﻋﻤﻞ .و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در
وﺿﻊ اﺟﺰاء ﺑﺪﻫﺪ و در ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ رﺳﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻏﺮض
ﻣﺤﺎذات اﺟﺰاء اﺳﺖ ﺑﺎ اﺟﺰای ﻣﺤﯿﻂ و ﭘﺲ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ رﺳﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻧﮑﻨﺪ.

١۵۵

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(13ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۷

ﺟﺪول اﻟﺠﯿﺐ
ﺟﯿﺐ

اﺟﺰاء ﻣﺤﯿﻂ

ﺟﯿﺐ

اﺟﺰاء ﻣﺤﯿﻂ

ﺟﯿﺐ

اﺟﺰاء ﻣﺤﯿﻂ

ﺟﯿﺐ

اﺟﺰاء ﻣﺤﯿﻂ

۱
۲

0°58¢

۲۱
۲۲

20° 30¢

۴۱
۴۲

43°7¢
44°26¢

۵۱
۵۲

58°13¢
60°5¢

2°52¢

۲۳
۲۴

22°33 ¢

۴۳
۴۴

45°46¢

۵۳
۵۴

62°3¢

4°47¢

۲۵
۲۶

24°38 ¢

۴۵
۴۶

48°36¢

۵۵
۵۶

6°42¢

۲۷
۲۸

26°45¢

۴۷
۴۸

51°35¢
53°8¢

۵۷
۵۸

8°38¢

۲۹
۳۰

28°55¢

10 °34¢

۴۹
۵۰

54°46¢
56°27¢

۵۹
۶۰

۳۱
۳۲

12° 31¢ ٤

۳۳
۳۴

33°22¢
34°34¢

14° 30¢

۳۵
۳۶

35°42¢
36°53¢

۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

١۵۶

١

ﺟﺪول اﻟﺠﯿﺐ

١

۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰

1°54¢
3°50¢
5°45¢
7°40¢
9°36¢
11°33 ¢
13° 30¢ ٥

15°28¢
16°28¢

۳۷
۳۸

18°28¢

۳۹
۴۰

17°28¢
19°29¢

21° 31¢
23°35¢
25°40¢
27°50¢
٢

30°0¢
٣

٩

47°10¢
50°4¢

31°7¢
32°34¢

٦

38°5¢
39°28¢

٧

40°33¢

٨

41°45¢

 .١ق :ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺟﺪاول رﺳﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 .٢د. 28°25¢ :
 .٣د. 42°26¢ :
 .٤ف. 12°32¢ :
 .٥ف. 13°31¢ :
 .٦د. 39°38¢ :
 .٧د. 40°13¢ :

→

 .٨د. 41°42¢ :
 .٩د. 42°26¢ :
 .١٠ف. 71°13¢ :
 . ١١د. 79°14¢ :

64°10¢
66°25¢
69°0¢
١٠

71°49¢

75°10¢
79°30¢ ١١
90°0¢

ﺟﺪول اﻟﻤﯿﻞ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺟﻮزا ﻗﻮس
ﺛﻮر ﻋﻘﺮب
ﺣﻤﻞ ﻣﯿﺰان
ﻣﯿﻞ ﺛﺎﻧﯽ
ﻣﯿﻞ اول
ﻣﯿﻞ ﺛﺎﻧﯽ
ﻣﯿﻞ اول
ﻣﯿﻞ ﺛﺎﻧﯽ
ﻣﯿﻞ اول
۲۰;۳۶
۲۰;۱۰
۱۲ ;۱۴
۰;۲۹
۰;۰
۰;۰
٤
٣
۴۰
۲۰;۲۳
۱۲;۳۶
۱۱;۵۰
۰;۲۶
۰;۲۴
٥
۲۰ ;۵۸
۲۰;۲۵
۱۲ ;۵۷
۱۲;۱۱
۰;۵۲
۰;۴۸
۲۱;۹
۲۰;۴۷
۱۳ ;۱۸
۱۲;۳۲
۱;۱۸
۱;۵۲
۲۱;۱۹
۲۰;۵۸
۱۳;۳۹
۱۲;۵۲
۱;۴۴
۱;۳۶
٧
۲۱;۲۹
۲۱;۹
۱۳ ;۵۹
۱۳;۱۲
۲;۱۰
۲;۰
١٠
۲۱;۳۸
۲۱;۲۰
۱۴;۹
۱۳;۳۲
۲;۳۶
۲;۲۳٨
٩
۲۱;۴۷
۲۱;۳۰
۱۴;۳۹
۱۳ ;۵۳
۳;۲
۲;۴۷
١١
۲۱;۵۶
۲۱;۴۰
۱۴ ;۵۸
۱۴ ;۱۱
۳;۲۷
۳ ;۱۱
۲۲;۳
۲۱;۴۹
۱۵;۱۷
۱۴;۳۱
۳;۵۳
۳;۳۴
١٣
۲۲;۱۲
۲۱;۵۸
۱۵;۳۵
۱۴;۵۰
۴;۱۹
۳ ;۵۸١٢
۲۲;۱۹
۲۲;۷
۱۵;۵۴
۱۵;۹
۴;۴۴
۴;۲۱
۲۲;۲۶
۱۶ ;۱۲
۱۵;۲۷
۵;۹
۴ ;۴۵
۲۲;۱۵
١٥
۲۶؛۲۲
۲۲;۳۳
۱۶;۳۰
۱۵;۴۱
۵; ۳۵
۵;۵١٤
٢

ﻣﻨﻄﻘﻪ
۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳

ﻣﻨﻄﻘﻪ
۳۰
۲۹
۲۸
۲۷٦
۲۶
۲۵
۲۴
۲۳
۲۲
۲۱
۲۰
۱۹
۱۸
۱۷

 .١د :ﺟﺪول ﻣﯿﻞ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 .٢ر ،ن ،م :ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﻢ ﻣﺎهﻫﺎ ﺷﻤﺎرۀ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮوف اﺑﺠﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ :ﺣﻤﻞ= ،۰ﺛﻮر= ،۱ﺟﻮزا= ،۲ﺳﺮﻃﺎن= ،۳اﺳﺪ=،۴
ﺳﻨﺒﻠﻪ= ،۵ﻣﯿﺰان= ،۶ﻋﻘﺮب= ،۷ﻗﻮس= ،۸ﺟﺪی= ،۹دﻟﻮ= ،۱۰ﺣﻮت=۱۱؛ ر :در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮوف ﺑﺎ ﺧﻄﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺎم ﻣﺎهﻫﺎ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﯿﺐ و ﻣﯿﻞ اول و دوم ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﺮوف اﺑﺠﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ه ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٣ر ،م ،ن.۵۰ :
 .٤ف ،م ،ن.۴۷ :
 .٥م.۵۱ :
 .٦ن.۱۷ :
 .٧ف.۲۲ :
 .٨د ،ر ،ن ،ف.۲;۸ :
 .٩ف.۵۵ :
 .١٠ف،م.۱۴;۱۹ :
 .١١م.۲۷ :
 .١٢م.۵۸ :
 .١٣م.۳۴ :
 .١٤ف ،م.۵;۸ :
 .١٥ف ،م.۲۳ :

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

١

١۵٧

١

ﺟﺪول اﻟﻤﯿﻞ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺟﻮزا ﻗﻮس
ﺛﻮر ﻋﻘﺮب
ﺣﻤﻞ ﻣﯿﺰان
ﻣﯿﻞ ﺛﺎﻧﯽ
ﻣﯿﻞ اول
ﻣﯿﻞ ﺛﺎﻧﯽ
ﻣﯿﻞ اول
ﻣﯿﻞ ﺛﺎﻧﯽ
ﻣﯿﻞ اول
۲۳;۳۹
۲۲;۳۰
۱۶;۴۷
۱۶;۳
۶;۰
۵;۳۲
١
۲۳ ;۴۵
۲۲;۳۷
۱۷;۴
۱۶;۲۱
۶ ;۲۵
۵;۵۵
٤
٢
۲۳;۵۱
۲۲;۴۴
۱۷ ;۲۱
۱۶;۳۹
۶;۴۹
۶;۱۸
٣
۲۲ ;۵۶
۲۲;۵۰
۱۷;۳۷
۱۶;۵۶
۷;۱۴
۶;۴۱
۲۳;۰
۲۲;۵۵
۱۷ ;۱۳
۱۷;۱۳
۷;۳۸
۷;۴
٥
۲۳ ;۵
۲۳;۱
۱۸;۸
۱۷;۲۹
۸;۳
۷;۲۷
٦
۲۳;۹
۲۳;۵
۱۸;۲۴
۱۷;۴۶
۸;۲۷
۷ ;۵۰
۲۳;۱۳
۲۳;۱۰
۱۸;۳۹
۱۸;۲
۸;۵۱
۸;۲۲
۲۳;۱۶
۲۳;۱۳
۱۸ ;۵۳
۱۸;۱۷
۹;۱۴
۸ ;۳۵
۲۳;۱۸
۲۳;۱۷
۱۹;۷
۱۸;۳۳
۹;۳۸
۸ ;۵۷
۲۱؛۲۳
۲۳;۲۰
۱۹ ;۲۱
۱۸;۴۷
۱۰ ;۱
۹;۱۹
٧
۲۳؛۲۳
۲۳;۲۲
۱۹ ;۳۵
۱۹;۲
۱۰;۲۳
۹;۴۱
٨
۲۳ ;۲۵
۲۳;۲۴
۱۹;۱۸
۱۹;۱۷
۱۰;۴۶
۱۰;۳
۲۳;۲۶
۲۳;۲۶
۲۰;۰
۱۹;۳۱
۱۱;۹
۱۰;۲۵
۲۳;۲۷
۲۳;۲۷
۲۰;۱۳
۱۹;۴۴
۱۱;۳۱٩
۱۰;۴۷
۲۳;۲۸
۲۳;۲۸
۲۰ ;۲۵
۱۹;۵۸
۱۱;۵۳
۱۱;۸
ﺳﺮﻃﺎن ﺟﺪی
اﺳﺪ دﻟﻮ
ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺣﻮت
٢

١۵٨

ﻣﻨﻄﻘﻪ
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
١٠
ﻣﻨﻄﻘﻪ

 .١م.۲۵ :
 .٢ن.۶;۱۹ :
 .٣ن.۶;۱۴ :
 .٤ف.۵۴ :
 .٥ف ،م.۲۳;۰ :
 .٦م.۲۷ :
 .٧م.۲۳ :
 .٨ر.۱۹;۱۷ :
 .٩م.۳۱ :
 .١٠ف - :ﻣﻨﻄﻘﻪ.
 .١١ف - :ﻣﻨﻄﻘﻪ.

ﻣﻨﻄﻘﻪ
۱۶
۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱
١١
ﻣﻨﻄﻘﻪ

٢

اﺳﺪ دﻟﻮ
۱۲۳ ;۱۴
۱۲۴ ;۱۶
۱۲۵;۱۸
۱۲۶;۲۰
۱۲۷;۲۲
۱۲۸;۲۳
۱۲۹ ;۲۵
۱۳۰;۲۶
۱۳۱;۲۷
۱۳۲;۲۸
۱۳۳;۲۸
۱۳۴;۲۹
۱۳۵;۲۹
۱۳۶;۲۹
۱۳۷;۲۹
۱۳۸;۲۸
۱۳۹;۲۸١١
۱۴۰;۲۷
۱۴۱;۲۶
۱۴۲ ;۲۵

ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺣﻮت
۱۵۲ ;۵۶
۱۵۳ ;۳
۱۵۴ ;۰
۱۵۴ ;۵۷
۱۵۵;۵۴٥
۱۵۶;۵۱
۱۵۷ ;۴۷
۱۵۸ ;۴۴
۱۵۹ ;۴۰
۱۶۰;۳۶
۱۶۱;۳۳
۱۶۲;۲۹
۱۶۳;۲۴
۱۶۴;۲۰
۱۶۵;۱۶٩
۱۶۷;۷
۱۶۸;۳
۱۶۸;۵۸١٢
۱۶۹ ;۵۴
۱۷۰;۴۹

٣

 .١د ،ر ،م ،ن - :ﺟﺪول.
 .٢د ،ف :اﺳﺘﻮا.
 .٣د ،ر ،م ،ن :ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﻢ ﻣﺎهﻫﺎ ﺷﻤﺎرۀ آنﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ :ﺣﻤﻞ= ،۰ﺛﻮر= ،۱ﺟﻮزا= ،۲ﺳﺮﻃﺎن ،۳ ،اﺳﺪ= ،۴ﺳﻨﺒﻠﻪ= ،۵ﻣﯿﺰان=،۶
ﻋﻘﺮب= ،۷ﻗﻮس= ،۸ﺟﺪی= ،۹دﻟﻮ= ،۱۰ﺣﻮت=.۱۱
 .٤د.۴;۱۵ :
 .٥د.۱۵۵;۱۴ :
 .٦د.۱۰۰;۵۷ :
 .٧د.۱۰۱;۱۸ :
 .٨د.۱۱;۵۷ :
 .٩د.۱۶۵;۵۶ :
 .١٠د۷۵;۵۲ :؛ م.۷۵;۱۷:
 .١١د.۱۴۱;۲۹ :
 .١٢د.۱۶۸;۱۸ :

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰

ﺣﻤﻞ ﻣﯿﺰان
۰ ;۵۵
۱;۵۰
۲ ;۴۵
۳;۴۰
۴;۳۵٤
۵;۳۰
۶ ;۲۵
۷;۳۱
۸;۱۶
۹ ;۱۱
۱۰;۶
۱۱;۲
۱۱;۱۷٨
۱۲;۵۳
۱۳;۱۸
۱۴;۴۴
۱۵;۴۰
۱۶;۳۶
۱۷;۳۱
۱۸;۲۷

ﺟﺪول ١ﻣﻄﺎﻟﻊاﻟﺒﺮوج ﺑﺨﻂ اﻷﺳﺘﻮا
ﺟﻮزا ﻗﻮس ﺳﺮﻃﺎن ﺟﺪی
ﺛﻮر ﻋﻘﺮب
۹۱;۵
۵۸;۵۱
۲۸;۵۱
۹۲;۱۱
۵۹; ۵۴
۲۹;۴۹
۹۳;۱۶
۶۰;۵۷
۳۰;۴۶
۹۴;۲۲
۶۲;۰
۳۱;۴۴
۹۵;۲۷
۶۳;۳
۴۲;۳۲
۹۶;۳۵
۶۴;۶
۴۰;۳۳
۹۷;۳۸
۶۵;۱۰
۳۴;۳۹
۹۸;۴۳
۶۶;۱۳
۳۵;۳۷
۹۹;۴۸
۶۷;۱۷
۳۶;۳۶
٦
۱۰۰;۵۳
۶۸;۲۱
۳۷;۳۵
٧
۱۰۱;۵۸
۶۹;۲۵
۳۸;۳۴
۱۰۳;۳
۷۰;۲۹
۳۹;۳۳
۱۰۴;۸
۷۱;۳۴
۴۰;۳۲
۱۰۵;۱۳
۷۲;۳۸
۴۱;۳۲
۱۰۶ ;۱۷
۷۳;۴۳
۴۲;۳۱
۱۰۷;۲۲
۷۴;۴۷
۴۳;۳۱
١٠
۱۰۸;۲۶
۷۵;۵۵
۴۴;۳۱
۱۰۹ ;۳۱
۷۶;۵۷
۴۵;۳۱
۱۱۰;۳۵
۷۸;۲
۴۶;۳۲
۱۱۱;۳۹
۷۹;۷
۴۷;۳۲

١۵٩

٢

۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰

ﺣﻤﻞ ﻣﯿﺰان
۱۹;۳۴
۲۰;۲۰
۲۱;۱۶
۲۲;۱۳
۲۳;۹
۲۴;۶٢
۲۵;۳٣
۲۶;۰
۲۶;۵۷
۲۷;۵۴

١۶٠

 .١د.۱۷۲;۲۹ :
 .٢ن.۲۴;۱۶ :
 .٣د.۲۵;۸ :

ﺟﺪول ١ﻣﻄﺎﻟﻊاﻟﺒﺮوج ﺑﺨﻂ اﻷﺳﺘﻮا
ﺟﻮزا ﻗﻮس ﺳﺮﻃﺎن ﺟﺪی
ﺛﻮر ﻋﻘﺮب
۱۱۲;۴۳
۸۰;۱۲
۴۸;۳۳
۱۱۳;۴۷
۸۱;۱۷
۴۹;۳۴
۱۱۴;۵۰
۸۲;۲۲
۵۰; ۳۵
۱۱۵;۵۴
۸۳;۲۸
۵۱;۳۷
۱۱۶;۵۷
۸۴;۳۳
۵۲;۳۸
۱۱۸;۰
۸۵;۳۸
۵۳;۴۰
۱۱۹;۳
۸۶;۴۴
۵۴;۴۲
۱۲۰;۷
۸۷;۴۹
۵۵;۴۴
۱۲۱;۹
۸۸;۵۵
۵۶;۴۶
۱۲۱;۱۲
۹۰;۰
۵۷;۴۸

اﺳﺪ دﻟﻮ
۱۴۳;۲۴
۱۴۴;۲۳
۱۴۵;۲۱
۱۴۶;۲۰
۱۴۷ ;۱۸
۱۴۸ ;۱۵
۱۴۹ ;۱۴
۱۵۰ ;۱۱
۱۵۱;۹
۱۵۲;۶

ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺣﻮت
۱۷۱;۴۴
۱۷۲;۳۹١
۱۷۳ ;۳۵
۱۷۴;۳۰
۱۷۵;۲۵
۱۷۶;۲۰
۱۷۷;۱۵
۱۷۸;۱۰
۱۷۹ ;۵
۱۸۰;۰

٣

آﻓﺎق
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱

اﺳﺪ دﻟﻮ
۰;۳۱
۰;۴۲
۱;۳
۱;۲۴
۱;۴۵
۲;۵
۲;۲۶
۲;۴۵
۳;۲۹
۳;۵۰
۴;۱۲
۴;۳۱
۴;۵۵
۵;۵۳١٠
۵;۳۷
۵;۵۵
۶;۱۹
۶;۵۸
۷;۲۲
۷;۳۹
۸;۵

ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺣﻮت
۰;۱۱
۰;۲۳
۰;۳۲
۰;۴۵
۰;۵۶
۱;۸
۱;۲۰
۱;۳۰
۱;۵۳
۲;۵
۲;۱۸
۲;۲۷
۲;۴۰
۲;۵۰
۳;۳
۳;۱۲
۲۶؛۳
۳;۴۵
۴;۰
۴;۹
۴;۲۴

٤

آﻓﺎق
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳

ﺟﺪی ﺳﺮﻃﺎن
۱۶;۲۲
۱۶;۴۹
۱۷;۴۰
۱۸;۳۳
۱۸;۶٦
۱۹;۵۲
۲۰;۴۴
۲۱;۱۲
۲۲;۴
۲۲;۵۹
۲۳;۵۱
۲۴;۴۷
۲۵;۴۱
۲۶;۳۹
۲۷;۳۴
۲۸;۱
۲۹;۲۳
۳۱;۲۳
۳۱;۳۲
۳۳;۵۰
۳۵;۱۸

دﻟﻮ اﺳﺪ
۱۳;۴۷
۱۴;۱
۱۴;۵۲
۱۵;۲۶
۱۵;۱۴٧
۱۶;۳۱
۱۷;۲۵
۱۷;۳۷
۱۹;۳۲
۱۹;۴
۲۰;۱
۲۰;۳۳
۲۱;۳۱
۲۲;۳۰
۲۳;۱
۲۳;۳۳
۲۴;۵۶
۲۵;۵۱
۲۶;۵۳
۲۷;۴۶
۲۹;۱۷

ﺣﻮت ﺳﻨﺒﻠﻪ
۷;۲۹
۷;۳۲
۸;۳
۸;۳۸
۸;۴۴٨
۸;۵۲
۹;۲۴
۹;۲۶٩
۹;۵۹
۱۰;۱۲
۱۰;۴۶
۱۰;۵۸
۱۱;۳۳
۱۱;۴۴
۱۲;۱۹
۱۲;۳۰
۱۳;۱۸
۱۳;۴۰
۱۴;۱۷
۱۴;۳۷
۱۵;۲۸

٥

 .١ر ،م ،ن - :ﺟﺪول.
 .٢د :اﯾﻦ ﺟﺪول در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 .٣ر - :آﻓﺎق.
 .٤ر - :آﻓﺎق.
 .٥ر ،ن ،م :ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﻢ ﻣﺎهﻫﺎ ﺷﻤﺎرۀ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮوف اﺑﺠﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ :ﺳﺮﻃﺎن=ج ،اﺳﺪ=د ،ﺳﻨﺒﻠﻪ=ه ،ﺟﺪی=ط ،دﻟﻮ=ی،
ﺣﻮت=ﯾﺎ .در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ر ،ن ﺟﺎی ﻣﺎهﻫﺎ در ﭘﻨﺞ ﺳﺘﻮن آﺧﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٦ف.۱۹;۶ :
 .٧ف.۱۵;۵۴ :
 .٨ر ،ف ،ن.۴۴ :
 .٩ن.۳۶ :
 .١٠ف ،م ،ن.۵;۱۳ :

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

٣

ﺳﺮﻃﺎن ﺟﺪی
۰;۲۵
۰;۵۰
۱;۱۵
۱;۴۰
۲;۵
۲;۲۹
۲;۵۴
۳;۱۹
۴;۹
۴;۳۴
۴;۵۸
۵;۲۴
۵;۵۰
۶;۱۴
۶;۴۸
۷;۴
۷;۲۸
۸;۱۹
۸;۴۳
۹;۱۰
۹;۳۴

ﺟﺪول ١ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر ﻣﺪارات ّ
اﻟﺴﺘﺔ ﻓﻲ اﻵﻓﺎق

٢

١۶١

٣

آﻓﺎق
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲

ﺳﺮﻃﺎن ﺟﺪی
۱۰;۰
۱۰;۲۴
۱۱;۱۶
۱۱;۳۹
۱۲;۷
۱۲;۵۶
۱۳;۲۳
۱۳;۴۷
۱۴;۴۰
۱۵;۱۴
۱۵;۳۱
ﺟﻮزا ﻗﻮس

ﺟﺪول ١ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر ﻣﺪارات ّ
اﻟﺴﺘﺔ ﻓﻲ اﻵﻓﺎق

اﺳﺪ دﻟﻮ
۸;۲۲
۸;۴۷
۹;۲۲١
۹;۵۱
۱۰;۹
۱۰;۵۵
۱۱;۱۱٢
۱۱;۴۸
۱۲;۱۵
۱۲;۴۳٤
۱۲;۱۷٥
ﺛﻮر ﻋﻘﺮب

١۶٢

 .١ف ،م ،ن.۵;۲۴ :
 .٢ن.۱۱;۵۱ :
 .٣م ،۵;۴۶ :ن.۵;۵۰ :
 .٤ر ،م ،ن.۴۳ :
 .٥ف.۱۳;۱۷ :
 .٦ر ،ن ،م :ﻧﺎم ﻣﺎهﻫﺎی اﯾﻦ ردﯾﻒ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺣﻮت
۴;۳۱
۴;۴۷
۵;۵
۵;۲۱
۵;۲۸
۵;۵۶٣
۶;۲
۶;۱۹
۶;۳۵
۶;۵۴
۶;۵۸
ﺣﻤﻞ ﻣﯿﺰان

٤

آﻓﺎق
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴

٢

ﺟﺪی ﺳﺮﻃﺎن
۳۷;۱۸
۳۸;۲۴
۴۰;۴
۴۱;۳۹
۴۳;۵۸
۵۶;۱۴
۴۸;۵۶
۵۱;۱۶
۵۵;۲۳
۵۸;۲۸
۶۳;۳۱
ﻗﻮس ﺟﻮزا

دﻟﻮ اﺳﺪ
۳۰;۸
۳۱;۴۲
۳۲;۳۶
۳۴;۳۳
۳۵;۳۱
۳۸;۵۴
۳۹;۰
۴۱;۱۸
۴۳;۸
۴۶;۹
۴۸;۶
ﻋﻘﺮب ﺛﻮر

٥

ﺣﻮت ﺳﻨﺒﻠﻪ
۱۵;۴۷
۱۶;۴۰
۱۶;۵۸
۱۷;۵۲
۱۸;۲۱
۱۹;۲۸
۱۹;۵۶
۲۱;۶
۲۱;۴۴
۲۳;۱۰
۲۳;۴۷
٦
ﻣﯿﺰان ﺣﻤﻞ

ﻇﻞ
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱

ﻇﻞ
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۲
۳۴
۳۶
۳۸
۴۰
۴۲
۴۴
۴۶
۴۸
۵۰
۵۲
۵۴

 .١ف ،ر ،م ،ن - :ﺟﺪول.
 .٢د - ،ﻇﻞ.
 .٣د :اﯾﻦ ﺟﺪول دو ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٤د - :ﻇﻞ؛ م :اﻟﻈﻞ.
 .٥م :اﻟﻈﻞ.
 .٦م :اﻟﻈﻞ.
 . ٧م :اﻟﻈﻞ.
 .٨م.۳;۲۷ :
 .٩د.۹;۳۲ :
 .١٠م.۱۰;۱۴ :

اﺟﺰاء ﻣﺤﯿﻂ
۲۰;۹
۲۰;۵۹
۲۱;۴۹
۲۲;۳۸
۲۳;۲۷
۲۴;۱۴
۲۴;۱۴
۲۵;۴۸
۲۶;۳۴
۲۸;۵
۲۹;۳۳
۳۰;۵۸
۳۲;۲۱
۳۳;۴۲
۳۵;۰
۳۶;۱۵
۳۷;۲۹
۳۸;۴۰
۳۹;۴۸
۴۰;۵۵
۴۱;۵۹

٦

ﻇﻞ
۵۶
۵۸
۶۰
۶۵
۷۰
۷۵
۸۰
۸۵
۹۰
۹۵
۱۰۰
۱۰۵
۱۱۰
۱۱۵
۱۲۰
۱۳۰
۱۴۰
۱۵۰
۱۶۰
۱۷۰
۱۸۰

اﺟﺰاء ﻣﺤﯿﻂ
۴۳;۲
۴۴;۲
۴۵;۰
۴۷;۱۷
۴۹;۲۴
۵۱;۲۱
۵۳;۱۸
۵۴;۴۶
۵۶;۴۸
۵۷;۴۳
۵۹;۳
۶۰;۴۵
۶۱;۲۳
۶۲;۲۷
۶۳;۲۶
۶۵;۱۵
۶۶;۱۸
۶۸;۱۱
۶۹;۲۷
۷۰;۳۴
۷۱;۳۴

ﻇﻞ

٧

۱۹۰
۲۰۰
۲۱۰
۲۲۰
۲۳۰
۲۴۰
۳۰۰
۳۶۰
۴۲۰
۴۸۰
۵۴۰
۶۰۰
۹۰۰
۱۲۰۰
۱۵۰۰
۱۸۰۰
۳۰۰۰
۴۲۰۰
۵۴۰۰

اﺟﺰاء ﻣﺤﯿﻂ
۷۲;۲۸
۷۳;۳۸
۷۴;۳
۷۴;۴۴
۷۵;۲۴
۷۵;۳۸
۷۸;۴۲
۸۰;۳۳
۸۱;۵۳
۸۲;۵۳
۸۴;۴۰
۸۴;۵۷
۸۶;۱۱
۸۷;۸

۸۷;۴۲
۸۸;۶
۸۸;۵۱
۸۹ ;۱۱
۸۹;۲۴

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

٤

اﺟﺰاء ﻣﺤﯿﻂ
۰;۵۸
۱;۵۵
۲;۵۲
۳;۴۹٨
۴;۴۶
۵;۴۳
۶;۴۰
۷;۳۶
۸;۳۲
۹;۳۰٩
۱۰;۲۴١٠
۱۱;۱۹
۱۲;۱۴
۱۳;۸
۱۴;۳
۱۴;۵۶
۱۵;۵۰
۱۶;۴۹
۱۷;۳۵
۱۸;۲۷
۱۹;۱۸

٥

ﺟﺪول  ١ﻇﻞ ّ ٢
ﺳﺘﯿﻨﯽ ﻣﻌﮑﻮس

٣

١۶٣

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(13ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۷

١۶۴

٢

ﻇﻞ
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹

ﺟﺪول  ١ﻇﻞ اﻗﺪام ﻣﻌﮑﻮس
اﺟﺰاء ﻣﺤﯿﻂ ﻇﻞ ٣اﺟﺰاء ﻣﺤﯿﻂ
۷۰;۴۲
۲۰
۸;۸
۷۱;۴۴
۲۱
۱۵;۱۷
۷۲;۱۹
۲۲
۲۳ ;۱۱
٥
٤
۷۳;۲۴
۲۳
۲۹;۴۴
٧
٦
۷۵;۵۶
۲۴
۳۵;۳۱
٨
۷۴;۲۱
۲۵
۴۰;۳۵
١٠
٩
۷۴ ;۴۵
۲۶
۴۴;۵۹
١١
۷۵;۱۷
۲۷
۴۸;۴۸
۷۵;۵۶
۲۸
۵۲ ;۷
۷۶ ;۲۵
۲۹
۵۵;۰
۷۶;۵۱
۳۰
۵۷;۳۱
۷۷;۳۹
۳۲
۵۹;۴۴
۷۸;۴۲
۳۴
۶۱;۴۱
۷۹;۰
۳۶
۶۳;۲۵
١٢
۷۹ ;۵۳
۳۸
۶۴;۵۵
١٤
۸۰;۴
۴۰
۶۶;۲۴١٣
۸۲;۲
۵۰
۶۷;۷
۸۳;۲۱
۶۰
۶۸;۴۵
۸۴;۷
۷۰
۶۹;۴۷

 .١ف ،ر ،م ،ن - :ﺟﺪول.
 .٢د - :ﻇﻞ ،م :اﻟﻈﻞ.
 .٣د - :ﻇﻞ ،م :اﻟﻈﻞ.
 .٤م.۳۳ :
 .٥د.۷۳;۴۴ :
 .٦م.۳۴ :
 .٧د.۷۳;۲۴ :
 .٨م.۳۵ :
 .٩م.۳۶ :
 .١٠د.۷۴;۵۴ :
 .١١د.۷۵;۲۷ :
 .١٢د.۷۹;۱۳ :
 .١٣ف.۶۶;۲۵ :
 .١٤ف.۸۱;۴ :

٢

ﻇﻞ
۸۰
۹۰
۱۰۰

ﺟﺪول ١ﻇﻞ اﻗﺪام ﻣﻌﮑﻮس
اﺟﺰاء ﻣﺤﯿﻂ ﻇﻞ ٣اﺟﺰاء ﻣﺤﯿﻂ
۸۸;۰
۲۰۰
۸۵;۰
١٥
۸۹;۰
۴۰۰
۸۵;۳۶
۸۵;۵۹

 .١٥ف ،ر ،م ،ن.۸۸;۰ :

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﺑﺎب اول :در ﻣﻌﺮﻓﺖ ارﺗﻔﺎع ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻓﺘﺎب و ﺳﺘﺎرﮔﺎن

ّ
اﻣﺎ ارﺗﻔﺎع آﻓﺘﺎب :١ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﻌﺎع آﻓﺘﺎب ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼﻗﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾ ﻚ ﺧﻂ رﺑﻊ را
ﺑﺎﻻ ﮐﺮده و ﺛﻘﺒﮥ دﯾ ﮕﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ آﻓﺘﺎب ﻧﻤﻮده و ﺣﻠﻘﻪ را در ﻋﻼﻗﻪ ﺑﮕﺮداﻧﺪ ٢ﺗﺎ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب از ﺛﻘﺒــﻪ ﺑــﻪ
ﺛﻘﺒﻪ اﻓﺘﺪ .آنﮔﺎه ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ ﮐﺪام ﺟﺰء اﻓﺘﺎده اﺳﺖ از اﺟﺰای ﻣﺤﯿﻂ ،ﻫﻤــﺎن درﺟـﮥ ارﺗﻔــﺎع
آﻓﺘﺎب اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﻗﺮص ﺷﻤﺲ ﭘﯿﺪا ﺑﺎﺷﺪ ٣وﻟﯽ ﻧﻮر ﻧﯿﻔﮑﻨــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ ﯾـﺎ ارﺗﻔــﺎع ﮐــﻮﮐﺒﯽ ﺧﻮاﻫــﺪ از
ﺛﻘﺒﻪ]ای[ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺴﯽ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﺛﻘﺒﮥ وﺣﺸﯽ ﺟﺮم ﮐﻮﮐﺐ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ٤.آنﺟﺎ ﮐــﻪ ﻋﻼﻗــﻪ
ّ
ً ً
ﺑﺎﺷﺪ درﺟﮥ ارﺗﻔﺎع اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ارﺗﻔﺎع آﻧﺎ ﻓﺂﻧﺎ در ﺗﺰاﯾ ﺪ اﺳﺖ ارﺗﻔﺎع ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ و اﻻ ﻏﺮﺑﯽ و اﮔﺮ
آﻓﺘﺎب ﻧﺰدﯾ ﻚ ٥ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺸﻮد ٦و آن ﺣﺎل رﮐﻮد ﺷﻤﺲ اﺳﺖ.
ﺑﺎب دوم ٧:در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﯿﻞ و ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع اﺳﺖ

ﭼﻮن ﻣﯿﻞ ﺟﺰء ﻣﻔﺮوض از ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺮوج ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ ﮐــﺪام ﺟــﺰء اﺳــﺖ و ٨آن را از داﯾـﺮۀ
ﻣﻨﻄﻘﺔاﻟﺒﺮوج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ٩ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ آن ﺟﺰء ١٠ﻧﻬﺪ و ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺪام ﺟﺰء از اﺟﺰای ﻣﯿـ ﻞ اﻓﺘــﺎده
اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن درﺟﮥ ﻣﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﯿﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﺒﺎرت از ﻣﯿﻞ ّاول اﺳﺖ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﻞ ﺛﺎﻧﯽ را أﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﻤﺲ در ﻧﯿﻤﮥ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ّاول ﻣﯿﺰان ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﻮت اﺳﺖ ١١ﺟﻬﺖ ١٢ﻣﯿﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
اﮔﺮ در ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ّاول ﺣﻤﻞ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﯿﻞ آﺧﺮ ﺣﻮت ﻫﻢ
ﭼﻮن ﻣﯿﻞ ّاول ﻣﯿﺰان اﺳﺖ و ّاول ﺣﻮت ﻫﻢ ﭼﻮن آﺧﺮ ﻣﯿﺰان و ّاول دﻟﻮ ﭼﻮن آﺧﺮ ﻋﻘﺮب و ّاول َﺟ ﺪی ﻫﻢ
ﭼﻮن آﺧﺮ ﻗﻮس .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ّاول ﺣﻤﻞ و آﺧﺮ ﺳﻨﺒﻠﻪ و ّاول ﺛﻮر و آﺧﺮ اﺳﺪ و ّاول ﺟﻮزا و آﺧﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﯿﻞ
ً
اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﻚدﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﯿﻞ ﻣﯿﺰان و ﻋﻘﺮب و ﻗﻮس و ﺣﻤﻞ و ﺛﻮر و ﺟﻮزا را ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﺑﮕﯿﺮد ١٣و
 .١م ،ن :ﮔﺮﻓﺘﻪ.
 .٢ف :ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ.
 .٣ن - :ﺑﺎﺷﺪ.
 .٤ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺦ :ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺪ.
 .٥م ،ن :ﻧﺰد.
 .٦ف :ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 .٧ر ،م ،نّ :
دوﯾﻢ ؛ د ،ق - :ﺑﺎب دوم.
 .٨ف ،م ،ن - :و.
 .٩ف ،ق ،م ،ن - :و.
 .١٠ر - :ﺟﺰء.
 .١١د ،ق :ﺑﺎﺷﺪ.
 .١٢د ،ق - :ﺟﻬﺖ.
 .١٣ف :ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

١۶۵

ً
ﻣﯿﻞ ﺟﺪی و دﻟﻮ و ﺣﻮت و ﺳﺮﻃﺎن و اﺳﺪ و ﺳﻨﺒﻠﻪ را ﻣﻘﻠﻮﺑﺎ ،ز ﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺶ ﺑﺮج ّاول از أﻗــﻞ ﺑــﻪ أﮐﺜــﺮ
ﻣﯽرود و ﺷﺶ ﺑﺮج ﺛﺎﻧﯽ از أﮐﺜﺮ ﺑﻪ أﻗﻞ .ﭘﺲ ﻋﺪد درﺟﺎت ﺷﺶ ﺑﺮج ّاول را از ّاول رﺑﻊ اﺑﺘــﺪا ﮐﻨــﺪ و
ﺑﺸﻤﺮد و ﻋﺪد درﺟﺎت ﺷﺶ ﺑﺮج ﺛﺎﻧﯽ را از آﺧﺮ رﺑﻊ .ﭘﺲ ﭼﻮن ﻣﯿﻞ ﻣﻌ ّﯿﻦ ﺷﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﯿﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﺮض ﺑﻠﺪ را ﺑﺮ آن اﻓﺰاﯾﺪ ١ﺗﻤﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺎ ﻧﻮد ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﺮای ﺟﺰء ﻣﻔﺮوض در آن ﺑﻠﺪ .و اﮔﺮ
ﻣﯿﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻋﺮض ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯿﻞ را از ﻋﺮض ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﺪ ٢ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﺟﺰء ﻣﻔﺮوض
ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﻣﯿﻞ ﻣﺴﺎوی ﻋﺮض ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮد درﺟﻪ ﻏﺎ ﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﻣﯿﻞ زﯾﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﯿﻞ
و ﻋﺮض را از ﻧﻮد ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﺪ ٣ﺑﺎﻗﯽ ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل ٤.و اﮔﺮ ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﮐﻮﮐﺒﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ٥ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ز ﯾﺎدت ﻧﺸﻮد ،آن ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻌ ّﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ٦در ﻣﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮل دارد ،ﻏﺎﯾ ﺖ ارﺗﻔﺎع آن ﮐﻮﮐﺐ ﻣﻌ ّﯿﻦ ﺷﻮد.
ﺑﺎب ﺳﻮم ٧:در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﺮض ﺑﻠﺪ

١۶۶

٨

ّ
َ
ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع اﮔﺮ ﻣﻌ ّﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻓ ِﺒﻬﺎ .واﻻ ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ دﯾﮕــﺮ زﯾـﺎدت ﻧﺸــﻮد ،ﻫﻤــﺎن
ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻏﺎﯾ ﺖ ارﺗﻔﺎع را ﺑﺮ ﻣﯿﻞ آن ﺟﺰء اﻓﺰاﯾ ﺪ ٩اﮔﺮ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﺠﻤﻮع
ﻋﺮض ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﭼﻮن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯿﻞ و ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع از اﺟﺰای ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻬﺪ ١٠و ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ١١ﮐﻪ
ﭼﻨﺪ ﺟﺰء ﺗﺎ آﺧﺮ رﺑﻊ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺴﺎوی ﻫﻤﺎن اﺟﺰای ﻋﺮض ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ أﺧﺬ
ﺗﻤﺎم ﻗﻮس ﺿﺮور ﺷﻮد .و اﮔﺮ ﻣﯿﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﻧﻮد ﻣﯿﻞ را ﻋــﺮض ﺑﻠــﺪ داﻧــﺪ .و اﮔــﺮ
ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﮐﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ١٢ﻣﯿﻞ را از آن ﮐﻢ ﮐﻨﺪ ١٣ﺗﻤﺎم آن ١٤ﻋﺮض ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷــﺪ .و اﮔــﺮ ﻏﺎﯾـﺖ ارﺗﻔــﺎع
از ﻧﻮد ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل ﺳﻤﺖ اﻟﺮأس ١٥و ﻣﯿﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﯿﻞ آنرا ﺑﺮ آن اﻓــﺰوده ﻧــﻮد از ﻣﺠﻤــﻮع
 .١ف :اﻓﺰاﯾﻨﺪ.
 .٢ف :ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 .٣ف :ﮐﻨﻨﺪ.
 .٤م )زﯾﺮ ﮐﻠﻤﻪ( + :أی ﺷﻤﺎل ﺳﻤﺖ اﻟﺮأس ]ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ[.
 .٥م :ﺧﻮاﻫﻨﺪ.
 .٦ن :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ.
 .٧د ،ق - :ﺑﺎب ﺳﻮم ؛ ر ،ف ،نّ :
ﺳﯿﻢ ؛ م :ﺳﯿﻮم.
 .٨ق + :ﺑﻠﺪ.
 .٩ف :اﻓﺰاﯾ ﻨﺪ.
 .١٠ف :ﻧﻬﻨﺪ.
 .١١ف :ﮐﻨﻨﺪ.
 .١٢م )زﯾﺮ ﮐﻠﻤﻪ( + :ﯾﻌﻨﯽ از ﻧﻮد.
 .١٣م )زﯾﺮ ﮐﻠﻤﻪ( + :ﯾﻌﻨﯽ از ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﮐﻢ ﮐﻨﺪ.
 .١٤ن :ﻣﺠﻤﻮع.
 .١٥د ،ق :ﺳﻤﺖ اﻟﺮﺋﺲ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم ٥:در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻌﺪ ﻛﻮاﻛﺐ

ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﮐﻮﮐﺐ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﺮض ﺑﻠﺪ ﺑﺮ آن اﻓﺰاﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺠﻤﻮع ُﺑﻌﺪ ﮐﻮﮐﺐ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﻮب و
اﮔﺮ ﮐﻮﮐﺐ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﻤﺖاﻟﺮأس و ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﻠﻮم ﺗﻤﺎم آن ﺗﺎ ﻧﻮد ﺑﺎ ﻋــﺮض ﺑﻠــﺪ ُﺑﻌــﺪ آن
ﮐﻮﮐﺐ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻬﺎر و اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﻤﺖاﻟﺮأس و ﻣﻌﺪل ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﻼد و ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮض ﺗﻤـﺎم
ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع از ﻋﺮض ﺑﻠﺪ ﮐﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﻗﯽ ُﺑﻌﺪ آ ن ﮐﻮﮐﺐ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل ﻣﻌﺪل]اﻟﻨﻬﺎر[.

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﺑﮑﺎﻫﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻋﺮض ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﺪ .و ١اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ در ﺻﻮرت ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﻋــﺮض اﺳــﺖ ٢و اﮔــﺮ ﺟﻨــﻮﺑﯽ
٤
ﻧﯿﺰ ٣ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎق ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻟﮑﻦ ﻋﺮض ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ ٦:در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺟﯿﺐ ﻫﺮ ﻗﻮس و ﻗﻮس ﻫﺮ ﺟﯿﺐ

ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ٧ﮐﻪ ﺟﯿﺐ ﻗﻮس ارﺗﻔﺎع ﻣﻌ ّﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ درﺟﮥ ارﺗﻔﺎع ﻧﻬﻨﺪ ٨ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ٩ﮐﻪ ﺧﯿﻂ
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ ﮐﺪام ﺟﺰء اﺳﺖ .از آن ﺟﺰء ﺗﺎ ّاول رﺑﻊ ﻗﻮس ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺪام ﺟﺰء
اﺳﺖ از اﺟﺰای ﺟﯿﺐ ،ﻫﻤﺎن ﺟﯿﺐ آن ﻗﻮس ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻗﻮس ،ﻗﻮس آن ﺟﯿ ﺐ ﺑﺎﺷﺪ ١٠.و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ ﻗﻮس ارﺗﻔﺎع ﮐﻮﮐﺐ ١١و ﺟﯿﺐ آن ﻗﻮس .و اﮔﺮ ﺟﯿﺐ ﻗﻮﺳﯽ ١٢را ﺧﻮاﻫﺪ ١٣ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﯾﺎ ﮐﻮﮐﺐ
ً
١٥
ﻋﺠﺎﻟﺔ ﺑﺮ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ آن ﺟﺰء ﻧﻬﺪ ﮐﻪ رأس ١٤آن ﻗﻮس ﺑﺎﺷﺪ .آنﭼﻪ در زﯾﺮ ﻋﻼﻗﻪ اﻓﺘﺪ از
درﺟﺎت ﺟﯿ ﺐ ﻫﻤﺎن ﺟﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ .و ﭼﻮن ﺟﯿﺒﯽ ﻣﻌ ّﯿ ﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ آن ﻧﻬﺪ ،آنﭼﻪ ﺑﻪ ازای ﻋﻼﻗﻪ اﻓﺘﺪ
از اﺟﺰای ﻣﺤﯿﻂ ،ﻗﻮس آن ﺟﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

 .١م - :و.
 .٢د ،ق - :اﺳﺖ.
 .٣ف - :ﻧﯿﺰ.
 .٤د ،ف ،ق ،م ،ن :ﺷﻮد.
 .٥د ،ق - :ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم.
 .٦د ،ق - :ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ.
 .٧د ،ق :ﺧﻮاﻫﺪ.
 .٨م ،ن :ﻧﻬﺪ.
 .٩د ،ق :ﮐﻨﻨﺪ.
 .١٠م ،ن - :ﺑﺎﺷﺪ.
 .١١د ،ر ،ق :ﮐﻮاﮐﺐ.
 .١٢ر ،ف :ﻗﻮس.
 .١٣د ،ق + :ﺧﻮاﻫﺪ ؛ ف ،م ،ن :ﺧﻮاﻫﻨﺪ.
 .١٤د ،ق :رﺋﺲ.
 .١٥ن + :ﺟﺎﻧﺐ.

١۶٧

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ ١:در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻇﻞ ﻫﺮ ﻗﻮس و ﻗﻮس ﻫﺮ ﻇﻞ

ﻫﺮﮔﺎه ﻗﻮس ﻣﻌ ّﯿ ﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ آن ﺟﺰء ﻧﻬﺪ از اﺟﺰای ﻣﺤﯿﻂ ٢.ﭘﺲ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ ﮐﺪام
ّ
ّ
ﺟﺰء ٣از اﺟﺰای ﻇﻞ اﻓﺘﺎده از ﺳﺘ ﯿﻨﯽ و ٤اﻗﺪام ٥ﻫﻤﺎن ﻇﻞ آن ﻗﻮس ﺑﺎﺷﺪ ٦،اﮔﺮ ﻣﻌﮑــﻮس اﺳــﺖ
ّ
ﻣﻌﮑﻮس و اﮔﺮ ﻣﺴﺘﻮی اﺳﺖ ٧ﻣﺴﺘﻮی  .و ﻗﻮس را ٨از آن رﺑﻊ ﻣﻌ ّﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ٩ﻇﻞ ﻣﻄﻠــﻮب در آن
ﻗﻮس ١٠ﺑﺎﺷﺪ .و ﻫﺮﮔﺎه ﻇﻞ ﻣﻌ ّﯿ ﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻮس آن را ﺧﻮاﻫﺪ ،ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ آن ﻇﻞ ﻧﻬﺪ .ﭘﺲ ١١ﺑﺮ ﻫﺮ
ﺟﺰء از اﺟﺰا ی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ اﻓﺘﺎده ،آن ﻣﺒﺪأ ﻗﻮس ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ .و ﻫﺮﮔﺎه ارﺗﻔﺎع ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﻈﺮ
ّ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ ﮐﺪام ﺟﺰء ١٢از ﻇﻞ اﻓﺘﺎده ،ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﻇﻞ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺖ در آن وﻗﺖ.
ّ
ّ
ّ
ﻇﻞ ّ
ﻣﻌﻮج ﻗﻮﺳﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ١٣آن ﻣﺴﺎوی ﻇﻞ ﻣﺴﺘﻮی ١٤ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ١٥ﻗﻮس ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﻇﻞ
و ﻫﺮﮔﺎه
ّ
ﻣﺴﺘﻮی ﻗﻮﺳﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ،آن ﻣﺴﺎوی ﻇﻞ ﻣﻌﮑﻮس ﺗﻤﺎم آن ﻗﻮس ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه از ﺛﻘﺒﻪ]ای[ ﮐﻪ در
ّ
ﺟﻬﺖ اﺟﺰای اﻇﻼل ١٦اﺳﺖ ارﺗﻔﺎع ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻇﻞ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾـﺪ .و ﻫﺮﮔــﺎه از ﺛﻘﺒــﻪ]ای[ ﮐــﻪ در
ّ
ﺟﺎﻧﺐ اول اﻇﻼل اﺳﺖ ارﺗﻔﺎع ﮔﯿﺮﻧﺪ ١٧،ﻇﻞ ﻣﺴﺘﻮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾ ﺪ ١٨.و ﻫﺮﮔﺎه ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺎﻓﻠﮥ ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ
ّ
ﺧﻮاﻫﺪ ،ﻇﻞ ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ١٩ﻣﻌ ّﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ آن دو ﻗﺪم اﻓﺰوده ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ آن ﻧﻬــﺪ ٢٠.ﺑــﺮ ﻫــﺮ درﺟــﻪ از
١۶٨

 .١د ،ق - :ﺑﺎب ﺷﺸﻢ.
 .٢د ،ق + :و.
 .٣ن :اﺟﺰاء.
 .٤ف :ﯾﺎ.
 .٥د ،ق + :و اﺻﺎﺑﻊ.
 .٦د ،ق + :و.
 .٧ن - :ﻣﺴﺘﻮی اﺳﺖ.
 .٨ن - :را.
 .٩ن - :ﮐﻪ.
 .١٠ر - :ﻗﻮس.
 .١١د ،ر ،ق - :ﭘﺲ.
 .١٢ق - :از.
 .١٣ف ،م :ﺑﺎﺷﺪ.
 .١٤ن :ﻣﻌﮑﻮس ﺗﻤﺎم.
 .١٥م :آن.
 .١٦م :ﻇﻼل.
 .١٧ر - :ﻇﻞ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ  ...ارﺗﻔﺎع ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 .١٨ق - :و ﻫﺮﮔﺎه ﻇﻞ ﻣﻌﻮج ﻗﻮﺳﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ  ...ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.
 .١٩م )در ﺣﺎﺷﯿﻪ( + :ﻣﺮاد از ﻇﻞ ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ،ﻇﻞ ﻣﺴﺘﻮی اﺳﺖ ﻧﻪ ﻇﻞ ﻣﻌﮑﻮس ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺒﺎرت ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻇﻞ ﻣﻌﮑﻮس دو
ﻗﺪم ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻢ ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﻗﺮﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺮاد ﻇﻞ ﻣﺴﺘﻮی اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ.
 .٢٠در ﺷﺎﺧﺺ ﻇﻬﺮ دﯾﻮاری ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻇﻬﺮ ،ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺎﻓﻠﮥ ﻇﻬﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد )ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻘﺎﻟﮥ
»ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ اﯾﺮان« ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾ ﺮان ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۵ص .۵۵

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

اﺟﺰای ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻪ اﻓﺘﺪ ﻫﻤﺎن ﺣﺪ ١ارﺗﻔﺎع آﻓﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ در آن وﻗﺖ و آن آﺧﺮ وﻗﺖ ٢ﻧﺎﻓﻠﮥ ﻇﻬﺮ اﺳﺖ .و
ﭼﻮن ٣ﭼﻬﺎر ﻗﺪم اﻓﺰوده ﻋﻼﻗﻪ ٤ﻧﻬﺪ درﺟﮥ ارﺗﻔﺎع آﻓﺘﺎب در آﺧﺮ وﻗﺖ ﻧﺎﻓﻠﮥ ﻋﺼﺮ ﻣﻌ ّﯿﻦ ﺷﻮد .و ﭼﻮن
ﯾﻚ ﻗﺎﻣﺖ اﻓﺰاﯾ ﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻬﺪ ارﺗﻔﺎع آﺧﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻇﻬﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد .و ٥ﻫﺮﮔﺎه دو ﻗﺎﻣﺖ اﻓﺰاﯾﺪ ارﺗﻔﺎع
ّ
آﺧﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻋﺼﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد .و ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﯿﺰ از رﺑﻊ ﻣﻈﻠﻞ اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ ٦:در ﻣﻌﺮﻓﺖ وﺗﺮ ﻫﺮ ﻗﻮس و ﺳﻬﻢ آن

ﺟﯿﺐ ﻫﺮ ﻗﻮس را ﭼﻮن ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﻨﺪ وﺗﺮ ]ﺿﻌﻒ[ آن ﻗﻮس ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﺟﯿﺐ ﺗﻤﺎم آن ﻗﻮس ﺳﻬﻢ آن
ﻗﻮس ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﻗﻮس ﻣﻌ ّﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺗﺮ و ﺳﻬﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﮔﺮ وﺗﺮ ﻣﻌ ّﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺼﻒ آن ﺟﯿﺐ ]ﻧﺼﻒ[ ﻗﻮس ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﻌ ّﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم آن را ﻗــﻮس ﮔﯿـﺮد و
ﺗﻤﺎم آن ﻗﻮس ،ﻗﻮس ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.
ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ ٧:در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر و ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر

ّ
اﻣﺎ ﻗﻮس اﻟﻨﻬﺎر در ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺼﻒ دور اﺳﺖ و اﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻼد ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﺮﯾﻖ
ّ
ّ
ﺗﺤﺼﯿﻞ آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﻞ ﻋﺮض ﺑﻠﺪ را در ﻇﻞ ﻣﯿﻞ ﺟﺰء آﻓﺘﺎب ﻣﻨﺤﻂ ٨ﺿﺮب ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞ
را ﺑﺮ ﺷﺼﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺪ ﺧﺎرج ﺟﯿﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ٩ﻗﻮس آن ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر
را از ﻧﻮد ﮐﻢ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ آﻓﺘﺎب در ﻧﯿﻤﮥ ﺟﻨﻮﺑﯽ ١٠ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﻧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ اﮔــﺮ در ﻧﯿﻤـﮥ ﺷــﻤﺎﻟﯽ  ١١ﺑﺎﺷــﺪ ﻧﺼــﻒ
ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ؛ آن را ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﺮده ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﺎ ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻋﻤــﻞ ،ﺗﻌــﺪﯾﻞاﻟﻨﻬــﺎر
ّاول ﺟﺪی و دﻟﻮ و ﺣﻮت را در ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎر ﻋﺮض رﺳﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪﺟﻬﺖ ﻋــﺮوض اﺟﺰاﺋـﯽ ﭼﻨــﺪ ﻗـﺮار
دادﯾﻢ و آن ﺧﻄﻮط در ﻫﺮ رﺑﻊ ﭼﻬﺎر ﭼﻬﺎر ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳــﺖ .ﭘــﺲ ﻋــﺮض ﻣﻄﻠــﻮب را ﻣﻌـ ّﯿﻦ ﮐــﺮده در ﺑــﺮج
ﻣﻄﻠﻮب و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ آن ١٢ﺟﺰء ﻧﻬــﺪ .از آنﺟــﺎ ﺗــﺎ ّاول رﺑــﻊ ﻧﺼــﻒ ﻗــﻮساﻟﻨﻬــﺎر و از آنﺟــﺎ ﺗــﺎ آﺧــﺮ رﺑــﻊ
ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ آﻓﺘﺎب در ﺟﺪی و دﻟﻮ وﺣﻮت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﻌ ّﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .١ف :ﻣﻘﺪار.
 .٢د ،ق - :وﻗﺖ.
 .٣د ،ق + :ﺑﺮ.
 .٤د ،ق + :وﻗﺖ.
 .٥ر - :و.
 .٦د ،ق - :ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ.
 .٧د ،ق - :ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ.
 .٨ق :ﻣﻨﺤﻄﺎ.
 .٩ق - :و.
 .١٠د ،ق :ﺷﻤﺎﻟﯽ.
 .١١د ،ق :ﺟﻨﻮﺑﯽ .
 .١٢د ،ق - :آن.

١۶٩

ّ
و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻫﺮﮔﺎه آﻓﺘﺎب در ﻣﯿﺰان و ﻋﻘﺮب و ﻗﻮس ﺑﺎﺷﺪ ،اﻻ آنﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺮج ﻋﮑﺲ ﺳﻪ ﺑﺮج ّاول
اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اواﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺮج ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان و ﻋﻘﺮب و ﻗﻮس ﺑﺎ اواﺧﺮ آن ﺳﻪ ﺑﺮج ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪی
و دﻟﻮ و ﺣﻮت ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ و اواﺧﺮ اﯾ ﻦﻫﺎ ﺑﺎ اواﯾﻞ آنﻫﺎ .و در اﯾﻦ ﺷﺶ ﺑﺮج ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻬﺎر را از ﻧــﻮد
ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺼﻒ ﻗﻮس اﻟﻨﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ .و در ﺣﻤﻞ و ﺛﻮر و ﺟﻮزا و ﺳﺮﻃﺎن و اﺳﺪ و ﺳــﻨﺒﻠﻪ ﺗﻌــﺪﯾﻞ
اﻟﻨﻬﺎر را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺑﺎز اواﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﺛﻮر و ﺟﻮزا ﺑﺎ اواﺧﺮ ﺳﺮﻃﺎن و اﺳﺪ و ﺳﻨﺒﻠﻪ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ و
اواﺧﺮ ﺳﻪ ﺑﺮج اول ﺑﺎ اواﯾﻞ ﺳﻪ ﺑﺮج آﺧﺮ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ .و ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ،آن ﺑﺮوج ﮐﻪ اواﯾﻞ آنﻫﺎ ﺑﺎ
١
اواﺧﺮ ﺑﺮوج دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎوی ]اﺳﺖ[ در ّاو ل ﻫﺮ رﺑﻊ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ و آن ﺑﺮوج ﮐﻪ اواﺧﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎ اواﯾﻞ دﯾﮕﺮی
ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ در آﺧﺮ ﻫﺮ رﺑﻊ رﺳﻢ ﮐﺮدﯾﻢ .وﻟﮑﻦ آنﭼﻪ در ﺣﻠﻘﻪ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ و اواﺧﺮ
ﺑﺮوج اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻤﺲ در ﺳﺎﯾﺮ درﺟﺎت ﺑﺮوج ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﻫــﺪ
آﻣﺪ .و ﭼﻮن ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر را از دور ﮐﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻗﻮساﻟﻠﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺟﺰء آﻓﺘﺎب را ﺑﻪوﻗﺖ
ﻃﻠﻮع ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و از ﻣﻄﺎﻟﻊ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﺰء آﻓﺘﺎب ﺑﻪ وﻗﺖ ﻏﺮوب ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨــﺪ ﺑــﺎﻗﯽ
ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﮐﻨﺪ ﻗﻮساﻟﻠﯿﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
١٧٠

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ ٢:در ﻣﻌﺮﻓﺖ داﯾﺮ و ﺟﯿﺐ ﻣﺴﺘﻮی ﻫﺮ ﻗﻮس از ﻣﻨﻄﻘﻪ

اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﺟﯿﺐ ﻣﺴﺘﻮی ﻗﻮس ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﺷﺪ ﺟﯿﺐ ارﺗﻔﺎع وﻗﺖ را ﮔﺮﻓﺘــﻪ در ﺷﺼــﺖ ﺿــﺮب ﮐﻨــﺪ و
ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺮ ﺟﯿﺐ ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺪ ﺧﺎرج ﺟﯿﺐ ﻣﺴﺘﻮی ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻮس آن داﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ
ارﺗﻔﺎع ﺷﺮﻗﯽ ]اﺳﺖ[ داﯾﺮ ﻣﺎﺿﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ داﯾﺮ ﺑﺎﻗﯽ .و اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﺟﯿﺐ ﻗﻮﺳﯽ دﯾﮕﺮ
از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷ ﺪ ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع رأس آن ﻗﻮس را ﻣﻌ ّﯿﻦ ﮐﻨﺪ و درﺟﺎت آن ﻗﻮس را ارﺗﻔﺎع وﻗﺖ ﻓﺮض ﮐﻨﺪ و
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ.
ﺑﺎب دﻫﻢ ٣:در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﻮﺟﻪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻪ

٤

اﻣﺎ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻪ ٥:داﯾﺮ را ﺑﺮ ﭘﺎﻧﺰده ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺪ ٦ﺧﺎرج ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻪ ٧ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔــﺮ ﮐﺴــﺮی
ﺑﺎﺷﺪ آن را در ﭼﻬﺎر ﺿﺮب ﮐﻨﺪ ٨دﻗﺎﯾﻖ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت و دﻗﺎﯾﻖ ﺑﺎﺷــﺪ .ﭘــﺲ اﮔــﺮ
 .١د - :دﯾﮕﺮی.
 .٢د ،ق - :ﺑﺎب ﻧﻬﻢ.
 .٣د ،ق - :ﺑﺎب دﻫﻢ.
 .٤ر :ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ.
 .٥ر :ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ.
 .٦ف ،ن :ﮐﻨﻨﺪ.
 .٧ر :ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ.
 .٨ف :ﮐﻨﻨﺪ.

 .١ر ،ف ،م :داﯾﺮه.
 .٢ف - :را.
 .٣د ،ق - :ﮐﻨﻨﺪ.
 .٤ف - :اﺟﺰای .
 .٥د ،ق :ﻣﻌﻮج.
 .٦د ،ق :ﻗﺴﻤﺖ.
 .٧ف :ﮐﻨﻨﺪ.
 .٨ف :ﮐﻨﻨﺪ.
 .٩ف :ﮐﻨﻨﺪ.
 .١٠ف :اﻓﺰاﯾﻨﺪ.
 .١١ف :ﮐﻨﻨﺪ.
 .١٢ف ،ق :ﺧ ﻮاﻫﻨﺪ.
 .١٣ف ،م :ﮐﻨﻨﺪ.
 .١٤ف :ﮐﻨﻨﺪ.
 .١٥ف :ﮐﻨﻨﺪ.
 .١٦ر )ﺣﺎﺷﯿﻪ( + :ﻏﯿﺮ داﯾﺮ ارﺗﻔﺎع.
 .١٧ف :ﮐﻨﻨﺪ.

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

داﯾﺮ ١ﻣﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻋﺎت و دﻗﺎ ﯾﻖ ﮔﺬﺷﺘﻪ از روز ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ داﯾﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻋﺎت و دﻗــﺎﯾﻖ ﺑــﺎﻗﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت و دﻗﺎﯾﻖ روز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻗﻮس اﻟﻨﻬﺎر را ﺑﺮ ﭘﺎﻧﺰده ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴــﺮی
ﺑﺎﺷﺪ در ﭼﻬﺎر ﺿﺮب ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺎﻋﺎت و دﻗﺎﯾﻖ ﺗﻤﺎم روز ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .و ﭼﻮن آن ﺳﺎﻋﺎت و دﻗــﺎﯾ ﻖ را از
ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺳﺎﻋﺎت و دﻗﺎﯾﻖ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻗــﻮساﻟﻨﻬــﺎر را ٢از
ﮐﻞ دور ﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪ ٣ﻗﻮساﻟﻠﯿﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .و اﮔﺮ ﺳﺎﻋﺎت روز ﯾﺎ ﺷــﺐ ﻣﻌـ ّﯿﻦ ﺑﺎﺷــﺪ آن را در ﭘــﺎﻧﺰده
ﺿﺮب ﮐﻨﻨﺪ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر ﯾﺎ ﻗﻮساﻟﻠﯿﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
٧
٦
و اﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺟﺰای ٤ﺳﺎﻋﺎت ّ
ﻣﻌﻮﺟﻪ ٥:ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر ﯾﺎ ﻗﻮساﻟﻠﯿﻞ را ﺑﺮ دوازده ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ
ﮐﺴﺮی ﺑﺎﺷﺪ در ﭘﻨﺞ ﺿﺮب ﮐﻨﺪ ٨اﺟﺰای ﺳﺎﻋﺎت ّ
ﻣﻌﻮﺟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .و اﮔﺮ اﺟﺰای ﺳﺎﻋﺎت روز ﯾﺎ
ﺷﺐ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن آن را از ﺳﯽ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﺪ ٩ﺑﺎﻗﯽ اﺟﺰای ﺳﺎﻋﺎت آن دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ رﺑﻌﯽ از
ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺴﺘﻮ ﯾﻪ را ﺑﺮ آن ﺳﺎﻋﺎت اﻓﺰاﯾﺪ ١٠ﺣﺎﺻﻞ اﺟﺰای ﺳﺎﻋﺎت ّ
ﻣﻌﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﺧﻤﺴﯽ از
اﺟﺰای ﺳﺎﻋﺎت ّ
ﻣﻌﻮﺟﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﺪ ١١آنﭼﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺴﺘﻮ ﯾﮥ ﻧﻬﺎر ﺑﻮد .و اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ١٢ﮐﻪ
ﺳﺎﻋﺎت ّ
ﻣﻌﻮﺟﮥ ﻣﺎﺿﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﻗﯿﻪ را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﺪ ١٣ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر را ﺑﺮ دوازده ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ ١٤و اﮔﺮ ﮐﺴﺮی ﺑﺎﺷﺪ
١٧
در ﭘﻨﺞ ﺿﺮب ﮐﻨﺪ .١٥ﺗﺎ اﺟﺰای ﺳﺎﻋﺎت ّ
ﻣﻌﻮﺟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .ﭘﺲ داﯾﺮ ١٦را ﺑﺮ آن اﺟﺰاء ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺪ
ّ
ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎﻋﺎت ّ
ﻣﻌﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ داﯾﺮ ﻣﺎﺿﯽ اﺳﺖ ،ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺎﺿﯿﻪ اﺳﺖ و اﻻ ﺑﺎﻗﯿﻪ .و آﺳﺎنﺗﺮ
آنﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺰای ﺳﺎﻋﺎت ّ
ﻣﻌﻮﺟﻪ در ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﻧﺰده اﺳﺖ و ﻣﺴﺎوی
ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺴﺘﻮ ﯾﻪ اﺳﺖ و در اول ﺣﻤﻞ و ﻣﯿﺰان در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻼد ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﮑﻦ در ﺳﺎﯾﺮ اوﻗﺎت

١٧١

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻔﺎوت ﻧﺼﻒ ١ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻼد ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﻮن
ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر را ﺑﺮ ﺷﺶ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از ﭘﺎﻧﺰده ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺲ در ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان و ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ٢ﺑﺮ
آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ اﮔﺮ در ٣ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺣﻤﻞ و ﻣﯿﺰان ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺰای ﺳﺎﻋﺎت ّ
ﻣﻌﻮﺟﻪ در ﺑﻠﺪ ﻣﻔﺮوض ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .و
ﭼﻮن ﺧﻤﺲ از آن ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻧﻬﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ ٤:در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟ ﺑﺮوج ﺑﻪ ﺧﻂّ اﺳﺘﻮا

١٧٢

ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ آن ﺟﺰء از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻬﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺲ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ آن ﺟﺰء از اﺟﺰای ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻨﺪ ٥ﮐﻪ ﻣﺤﺎذی ﻋﻼﻗﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .آنﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻊ آن ﺑﺮج اﺳﺖ ﺗﺎ اول ﺣﻤﻞ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻤﺲ از ﺣﻤﻞ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ٦ﺑﻪﻫﻤ ﯿﻦ
ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ٧.و اﮔﺮ از ﻣﯿﺰان ﺗﺎ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ آنﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺑﺮ آﯾﺪ ﺑﺮ ﯾ ﻚ ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد اﻓﺰاﯾﺪ.٨
ﻣﻄﺎﻟﻊ آن ﺟﺰء ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اول ﺣﻤﻞ .و اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد ٩ﻣﻄﺎﻟﻊ ﻗﻮﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو ﺟﺰء ،ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ
ﻫﺮ ﯾ ﻚ از آن دو ﺟﺰء ﮔﺬارد و ١٠ﻣﻄﺎﻟﻊ ﻫﺮ ﯾﻚ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻔﺎﺿﻞ آن دو ﺟﺰء ﻣﻄﺎﻟﻊ آن ﻗﻮس ﺑﺎﺷﺪ.
١٢
و اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺑﺮوج در ﺑﻠﺪ ﻣﻔﺮوض :ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻬﺎر را از ﻣﻄﺎﻟﻊ ﻣﺄﺧﻮذ ﺑﻪ ﻋﺮض ١١اﺳﺘﻮا ﮐﻢ ﮐﻨﻨــﺪ
١٨ ١٧
اﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ ١٣ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﻔﺰاﯾ ﺪ ١٤اﮔﺮ ﺟﻨﻮﺑﯽ ١٥ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺑﺮوج ﺑﻪ ﻋﺮض ﺑﻠﺪ ١٦ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .و
١
اﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﻊ ﮐﻮﮐﺒ ﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺿﻊ آن ﮐﻮﮐﺐ را ١٩ﻣﻌ ّﯿﻦ ﮐﻨﺪ ٢٠از ﺑﺮوج و ﻣﻄﺎﻟﻊ آن ﺟﺰء را ٢١ﺑﮕﯿﺮد و
 .١د ،ق ،ن - :ﻧﺼﻒ.
 .٢ن - :و.
 .٣ف ،م ،ن - :در.
 .٤د ،ق - :ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ.
 .٥ف - :ﮐﻨﺪ.
 .٦ف - :ﮐﻪ.
 .٧ف - :ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 .٨ف :اﻓﺰاﯾ ﻨﺪ.
 .٩ر ،ف ،ق ،م ،ن + :و.
 .١٠ف - :و.
 .١١ف :ﺑﺨﻂ ؛ ن :ارض.
 .١٢د ،م ،ن :ﮐﻨﺪ.
 .١٣د ،ق :ﺟﻨﻮﺑﯽ.
 .١٤ف :ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ.
 .١٥د ،ق :ﺷﻤﺎﻟﯽ.
 .١٦ق - :ﺑﺮوج ﺑﻌﺮض ﺑﻠﺪ  + ،آن ﺟﺰو.
 .١٧ق :آﯾﺪ.
 .١٨د ،ق - :و.
 .١٩د ،ر ،ق - :را.
 .٢٠ف :ﮐﻨﻨﺪ.
 .٢١ف ،م ،ن - :را.

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

ّ
ّ
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻄﺎﻟﻊ آن ﮐﻮﮐﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا .و ﭼﻮن در ﻋﺮض ﻣﻌ ّﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻇﻞ ٢ﻋﺮض را
ّ
در ﻇﻞُ ٣ﺑﻌﺪ ﺿﺮب ﮐﻨﺪ ٤و ٥ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺮ ﺷﺼﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺪ ٦ﺧﺎرج ﺟﯿﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ آن ﮐﻮﮐﺐ ﺑﺎﺷﺪ؛
آن را از ﻣﻄﺎﻟﻊ ﻣﺴﺘﻮی ٧ﺑﮑﺎﻫﺪ ٨اﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ ٩ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﻔﺰاﯾ ﺪ ١٠اﮔﺮ ﺟﻨﻮﺑﯽ  ١١ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﻊ آن
١٣
ﮐﻮﮐﺐ ١٢ﺑﻪ ﻋﺮض ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎب دوازدﻫﻢ ١٤:در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻃﺎﻟ از ارﺗﻔﺎع

درﺟﮥ آﻓﺘﺎب را از ١٥ﺗﻘﻮ ﯾﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ١٦ﮐﺮد ١٧و ارﺗﻔﺎع ﮔﺮﻓﺘﻪ داﯾﺮ را ﻣﻌ ّﯿﻦ ﮐﻨ ﺪ ١٨و از ﻣﺤﺎذی ﻣﻮﺿﻊ
آﻓﺘﺎب از اﺟﺰای ﻣﺤ ﯿﻂ ﺑﺮ ﺗﻮاﻟﯽ ﺑﺸﻤﺮد آنﺟﺎ ﮐﻪ رﺳﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ از اﺟﺰای ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻃﺎﻟﻊ
ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ارﺗﻔﺎع ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ داﯾﺮ ﺑﺎﻗﯽ را از ﻗﻮس اﻟﻨﻬﺎر ﮐﻢ ﮐﻨــﺪ ١٩و از ﻣﻮﺿــﻊ آﻓﺘــﺎب ﺑــﺮ ﺗــﻮاﻟﯽ
ﺑﺸﻤﺮد؛ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﺎذی آن از ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻃﺎﻟﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ ٢٠:در ﻣﻌﺮﻓﺖ ارﺗﻔﺎع از ﻃﺎﻟ

ﭼﻮن ﻃﺎﻟﻊ ﻣﻌ ّﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ارﺗﻔﺎع آﻓﺘﺎب ﯾﺎ ﮐﻮﮐ ﺐ را در آن ﻃﺎﻟﻊ داﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺑﻠــﺪ ٢١از درﺟـﮥ
→

 .١د ،ف ،ق - :و.
 .٢د ،ق :ﺟﯿﺐ.
 .٣د ،ق :ﺟﯿﺐ.
 .٤ف ،ن :ﮐﻨﻨﺪ.
 .٥ف ،ن - :و.
 .٦ف :ﮐﻨﻨﺪ.
 .٧ف :اﺳﺘﻮا.
 .٨ن :ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ.
 .٩د ،ق :ﺟﻨﻮﺑﯽ.
 .١٠ق + :و ؛ ف ،م ،ن :ﺑﯿﻔ ﺰاﯾﻨﺪ.
 .١١د ،ق :ﺷﻤﺎﻟﯽ.
 .١٢ن + :ﺑﺎﺷﺪ.
 .١٣ن - :ﺑﺎﺷﺪ.
 .١٤د ،ق - :ﺑﺎب دوازدﻫﻢ.
 .١٥د ،ق + :درﺟﻪ.
 .١٦ف - :ﺑﺎﯾﺪ.
 .١٧ف :ﮐﻨﻨﺪ.
 .١٨ف :ﮐﻨﻨﺪ ؛ ن - :ﮐﻨﺪ.
 .١٩د ،ر ،ف ،ق :ﮐﻨﻨﺪ.
 .٢٠د ،ق - :ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ.
 .٢١د ،ق - :ﺑﻠﺪ.

١٧٣

ﻃﺎﻟﻊ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻮاﻟﯽ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻊ آﻓﺘﺎب ﯾﺎ ﮐﻮﮐﺐ ﻣﻌ ّﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ١و ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر از آن ﻧﻘﺼﺎن ﻧﻤﻮده .٢اﮔﺮ
آﻓﺘﺎب ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ ٣اﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،٤آن داﯾﺮ ﻣﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ّاول ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺗﺎ ﻃﻠﻮع
آن ﺑﺮج .ﺑﻌﺪ ﺟﯿﺐ داﯾﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﯿﺐ ﻗﻮس ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﺿﺮب ﮐﻨﻨﺪ ٥و ٦آنرا ﺑﺮ ﺷﺼﺖ ﺗﻘﺴـﯿﻢ
ﮐﻨﻨﺪ ،٧ﺟﯿﺐ ارﺗﻔﺎع وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻮس آن ارﺗﻔﺎع اﺳﺖ.
ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ ٨:در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻃﺎﻟ ﺳﺎل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ از ﻃﺎﻟ ﺳﺎل ﻣﺎﺿ

ﭼﻮن ﻃﺎﻟﻊ ﺳﺎل ﻣﺎﺿﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻃﺎﻟﻊ ﺳﺎل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧــﺪ ﻋﻼﻗــﻪ ﺑــﺮ ﻃــﺎﻟﻊ ﺳــﺎل
ﻣﺎﺿﯽ ﻧﻬﻨﺪ .از آنﺟﺎ ﺑﺮ ﺗﻮاﻟﯽ ﺑﺮوج ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﮔﺬارﻧﺪ ٩و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ آن ﻧﻬﻨﺪ ١٠.ﭘﺲ ﻧﮕﺎه ﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﺮ
ﮐﺪام ﺟﺰء از ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﺎﻟﻊ ﺳﺎل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ رﺻﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺮﺣﻤﻪ.
ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ١١:در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﺒﯿﻮت

١٧۴

و آن ،ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر ﺟﺰء ﻃﺎﻟﻊ را ﻣﻌ ّﯿﻦ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﺷﺶ ﻗﺴﻢ ﻣﺘﺴﺎوی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻗﺴﻤﺖ از آن اﺟﺰای دو ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﭼﻮن ﻃﺎﻟﻊ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻌ ّﯿﻦ ﺷﺪ درﺟﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺳﺎﺑﻊ
ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ درﺟﻪ]ای[ ﻧﻬﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر اﺟﺰای دو ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎﻧﯽ از درﺟﮥ ﺳﺎﺑﻊ دور ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ
ﺧﻼف ﺗﻮاﻟﯽ ،ﺳﺎدس ﻣﻌ ّﯿﻦ ﺷﻮد و ﻧﻈﯿﺮش ﺛﺎﻧﯽ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ .و از آنﺟﺎ ﺑﻪ ﻋﺪۀ اﺟﺰای دو ﺳﺎﻋﺖ
ّ
ﺑﮕﺬراﻧﺪ آنﺟﺎ ﮐﻪ رﺳﺪ ﺧﺎﻣﺲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﯿﺮش ﺣﺎدی ﻋﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ .و از آنﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺪۀ ﻫﻤﺎن اﺟﺰاء
ﺑﮕﺬراﻧﺪ آنﺟﺎ ﮐﻪ رﺳﺪ راﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﯿﺮش ﻋﺎﺷﺮ .و از ﻃﺎﻟﻊ ﺑﻪ ﻋﺪۀ ﻫﻤﺎن اﺟﺰاء ﺑﮕﺬراﻧﺪ آنﺟﺎ ﮐﻪ
ﻋﻼﻗﻪ رﻓﺘﻪ ١٢ﺛﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﯿﺮش ﺛﺎﻣﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎز ﺑﻪ ﻋﺪۀ ﻫﻤﺎن اﺟﺰاء ﺑﮕﺬراﻧﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪدﺳﺖ آﯾ ﺪ و
ﻧﻈﯿﺮش ﺗﺎﺳﻊ اﺳﺖ.

 .١د ،ر ،ق ،م ،ن :ﮐﻨﺪ.
 .٢د ،ق :ﮐﻨﺪ ؛ ر ،م - :و ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻬﺎر از آن ﻧﻘﺼﺎن ﻧﻤﻮده ؛ ن - :ﻧﻤﻮده.
 .٣ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺦ :ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ.
 .٤د ،ر ،ق ،م - :اﮔﺮ آﻓﺘﺎب ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .٥د ،ر ،ق ،م ،ن :ﮐﻨﺪ.
 .٦م ،ن - :و.
 .٧ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺦ :ﮐﻨﺪ.
 .٨د ،ق - :ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ.
 .٩د :ﮔﺬارد.
 .١٠د :ﻧﻬﺪ.
 .١١د ،ق - :ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ.
 .١٢ق - :ﻋﻼﻗﻪ رﻓﺘﻪ.

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ١:در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳﻤﺖ آﻓﺘﺎب و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﺒﻠﻪ و ﺧﻂّ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر

 .١د ،ق - :ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ.
 .٢د ،ق :ﻧﺼﻒ ؛ ن - :ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر.
 .٣م ،ن + :دو.
 .٤ق - :را.
 .٥ف ،م - :و.
 .٦ف ،م ،ن :اﻟﺴﻤﻮت.
 .٧ف ،م ،ن :ﮔﯿ ﺮﻧﺪ .
 .٨ر - :و.
 .٩ف - :و.
 .١٠ف :ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
 .١١ف :ﻧﻬﻨﺪ.
 .١٢د :ﺑﺎﯾﺪ.
 .١٣د :را ﺑﻪ او.
 .١٤ن - :و وﺿﻊ ﺣﻠﻘﻪ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﮐﻨﺪ.
 .١٥ف :ﺑﻬﻤﯿﻦ.
 .١٦ف + :و.
 .١٧ف :ﺑﮑﻨﺪ ؛ د ،ق - :و وﺿﻊ ﺣﻠﻘﻪ  ...ﻧﺸﺎن ﮐﻨﺪ.
 .١٨ق :ﮐﻨﻨﺪ.

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻂ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ٢ﻣﻌ ّﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻠﻘﻪ را ﺑﺮ آن ﺧﻂ ﮔﺬارده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ٣ﺧﻂ رﺑﻊ ﺑﺮ آن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﻮد
ّ
ﺑﻌﺪ ﻋﻼﻗﻪ را ٤ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ٥ﺑﮕﺮداﻧﺪ ﺗﺎ دو ﻇﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ ﯾﻚدﯾ ﮕﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﻮد .ﺑﺮ ﻫــﺮ ﺟــﺰء از
اﺟﺰای ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎن ﺳﻤ ّﯽ ﺳﻤﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن رﺑﻊ ﺟﻬﺖ ﺳــﻤﺖ اﺳــﺖ ،ﺧــﻮاه ا ّول
ﺳﻤﻮت ٦را از داﯾﺮۀ ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ﮔﯿﺮد ٧و ٨ﺧﻮاه از ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻬﺞ ﮐــﻪ اﻋﺘﺒــﺎر ﮐــﺮده
ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ .و ٩ﻫﺮﮔﺎه اﻧﺤﺮاف ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻌ ّﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬﺘﺶ ﻣﻌﻠﻮم ،از اﺟﺰای ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر در ﻫﻤﺎن
ّ
ﺟﻬﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻂ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﻣﻌـ ّﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷــﺪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ آن از ﺣﻠﻘــﻪ
ّ
ﺻﻌﻮﺑﺘﯽ دارد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪ ﺳﺎﯾﮥ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺧﻂ ﻧﺼــﻒاﻟﻨﻬــﺎر
١٢
ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎ آن ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از زوال ﺑﻪ ﻗﻠﯿﻠﯽ ارﺗﻔﺎع ﺑﮕﯿﺮد ١٠و ﺣﻠﻘﻪ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺪ ١١و ﻋﻼﻗﻪ را ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻻ
ّ
ّ
ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻇﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﻮد و ﻣﻠﺘﻘﺎی ﻇﻞ و ﻣﺤﯿﻂ داﯾﺮه ١٣را ﻧﺸﺎن ﮐﻨﺪ .و وﺿﻊ ﺣﻠﻘﻪ را ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﮐﻨﺪ ١٤ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ارﺗﻔﺎع ﺑﻌﺪ از زوال ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ١٥ﺳﯿﺎق ﺣﻠﻘﻪ را ﺑﻨﻬﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ
ﻇﻞ ﺑﺮ ﻋﻼﻗﻪ اﻓﺘﺪ ١٦.ﻣﻠﺘﻘﺎی ﻇﻞ و ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺎز ﻧﺸﺎن ﮐﻨﺪ ١٧.وﺳﻂ آن دو ﻧﺸﺎن ﻧﻘﻄﮥ ﺟﻨﻮب ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ
ﻗﺒﻠﻪ و ﺳﻤﻮت از آن ﻣﻌ ّﯿﻦ ﮐﻨﺪ ١٨ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ .و اﯾﻦ أﻗﺮب ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ از ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ،ﭼﺮا
ﮐﻪ آﻓﺘﺎب در وﺳﻂ ّ
اﻟﺴﻤﺎء ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﯾ ﻚ ارﺗﻔﺎع ﺑﻤﺎﻧﺪ و وﺳﻂ آن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد .و اﮔﺮ ﺳﻤﺖ ﻣﻌ ّﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﻠﻘﻪ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺬارده و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ آن ﺳﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻇﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﯿﺮش ﺑﯿﻔﺘﺪ .و در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم دو

١٧۵

ّ
ّ
ّ
ﺧﻂ رﺑﻊ ﻻﻣﺤﺎﻟﻪ ١ﺑﺮ ﺧﻂ ٢ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ و دو ﺧﻂ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ﺣﻘﯿﻘﯽ .و
اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از زوال ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﺟﻨﻮب ﺧﺎﻟﯽ از ﺻﻌﻮﺑﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻤﺖ از ارﺗﻔــﺎع
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .و ﻏﺮض از وﺿﻊ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻞ اﺳــﺖ و ﻫﻢﭼﻨـﯿﻦ از اﺳــﻄﺮﻻب ﻫــﻢ
ﺻﻌﻮﺑﺘﯽ دارد ﻣﮕﺮ آن ﭼﻨﺪ وﻻﯾﺖ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ٣،ﺳﻤﻮت رﺳﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آن ﻫﻢ
ده ده ﯾﺎ ﺷﺶ ﺷﺶ ٤ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺖ و در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻼد ﻋﻤﻞ ٥آن ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻌﺐ اﺳﺖ.
و ٦ﺑﺎز اﯾﻦﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺣﻠﻘﻪ ذﮐﺮ ٧ﮐﺮدﯾﻢ ٨أﺳﻬﻞ از اﺳﻄﺮﻻب اﺳﺖ.
ﺑﺎب ﻫﻔﺪﻫﻢ ٩:در ﺳﺎﻋﺎت ١٠ﺻﺒﺢ و ﺷﻔﻖ

ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﯿﻦ ١١ﻃﻠﻮﻋﯿﻦ را ﻣﻌ ّﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ از ﻧﻈﯿﺮ درﺟﮥ آﻓﺘﺎب در ارﺗﻔﺎع ١٢ﻫﯿﺠﺪه ١٣درﺟـﮥ
ﻏﺮﺑﯽ .١٥داﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻧﺰده ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺪ و ١٦اﮔﺮ ﮐﺴﺮی ﺑﺎﺷﺪ در ﭼﻬﺎر ﺿﺮب ﮐﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎﻋﺎت و دﻗﺎﯾﻖ
ﺑﯿﻦ ﻃﻠﻮﻋﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن از درﺟﮥ آﻓﺘﺎب ١٧در ارﺗﻔﺎع ١٨ﻫﯿﺠﺪه ١٩درﺟﮥ ﺷﺮﻗﯽ ٢٠داﯾﺮ ٢١ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻧﺰده ﻗﺴﻤﺖ
١
ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﺮی ٢٢ﺑﺎﺷﺪ در ﭼﻬﺎر ﺿﺮب ﮐﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎﻋﺎت و دﻗﺎﯾﻖ ٢٣ﺑﯿﻦ اﻟﻐﺮوﺑﯿﻦ ٢٤ﺑﺎﺷﺪ.
١٧۶

 .١د ،ق :ﻻ ﻣﺤﻪ.
 .٢د ،ق - :ﺧﻂ ؛ م ،ن :داﯾﺮه.
 .٣ف + :و.
 .٤د ،ق - :ﯾﺎ ﺷﺶ ﺷﺶ.
 .٥ف + :ﺑﻪ.
 .٦م :او.
 .٧ن :رﺳﻢ.
 .٨ف ،م :ﮐﺮده اﯾﻢ.
 .٩د ،ق - :ﺑﺎب ﻫﻔﺪﻫﻢ.
 .١٠م :ﺳﺎﻋﺖ.
 .١١ق :ﺑﺎﺷﺪ.
 .١٢د ،ق - :در ارﺗﻔﺎع + ،ﺗﺎ.
 .١٣د ،ق ،م ،ن :ﻫﺠﺪه.
 .١٤ف - :درﺟﻪ.
 .١٥د ،ق + :ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻮاﻟﯽ .
 .١٦ف - :و.
 .١٧ن + :ﺑﺮ.
 .١٨د :ﺑﺮ ﺗﻮاﻟﯽ ؛ ف + :ﺷﺮﻗﯽ.
 .١٩د ،ق :ﻫﺠﺪه.
 .٢٠د ،ف ،ق - :ﺷﺮﻗﯽ.
 .٢١ن - :داﯾﺮ.
 .٢٢د ،ق :ﮐﺴﺮ.
 .٢٣د ،ق + :ﺑﺎﺷﺪ.
 .٢٤ن :ﺑﯿﻦ ﻃﻠﻮﻋ ﯿﻦ.

١٤

ﺑﺎب ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ .٢:در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻘﻮﯾﻢ آﻓﺘﺎب

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

اﮔﺮ دﻓﺘﺮ ﺗﻘﻮ ﯾﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و درﺟﮥ آﻓﺘﺎب ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ ّاول ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع در ﺗﺰاﯾ ﺪ اﺳــﺖ
روز ﺑﻪ روز ﯾﺎ در ﺗﻨﺎﻗﺺ .اﮔﺮ در ﺗﺰاﯾﺪ اﺳﺖ آﻓﺘﺎب ﻣﯿﺎن ّاول ﺟﺪی و آﺧﺮ ﺟﻮزا اﺳﺖ و اﮔﺮ در ﺗﻨﺎﻗﺺ
ﺑﺎﺷﺪ ٤در ﻧﺼﻒ دﯾ ﮕﺮ اﺳﺖ ٥.ﭘﺲ ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع روز ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ارﺗﻔﺎع .اﮔــﺮ ﻏﺎﯾـﺖ
ارﺗﻔﺎع از ﺗﻤﺎم ﻋﺮض ﺑﻠﺪ ز ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﺪ آﻓﺘﺎب در رﺑﻊ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ٦در رﺑﻊ ﺟﻨﻮﺑﯽ.
و ٧ﺑﻌﺪ ٨ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﻋﺮض ﺑﻠﺪ و ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ،ﻣﯿﻞ آﻓﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ آن ﻣﯿﻞ ﻧﻬــﺪ از
ً
رﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﺒﯿﻨﺪ ٩ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺪام ﺟﺰء اﻓﺘﺎده ١٠از ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻫﻤﺎن ﺗﻘﻮ ﯾﻢ آﻓﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ .و ﭼﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ رﺑﻊ
ﻣﻌ ّﯿﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﻞ را ﻣﻌ ّﯿﻦ ﮐﺮده و ١١ﺗﻘﻮ ﯾﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ.

٣

ﺑﺎب ﻧﻮزدﻫﻢ ١٢:در ارﺗﻔﺎع اﺷﺨﺎص ﻣﺮﺗﻔﻌﻪ ﭼﻮن ﻛﻮه و ﺑﺮج و ﻗﻠﻌﻪ و درﺧﺖ و اﻣﺜﺎل آنﻫﺎ

ﭘﺲ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﻣﺴﻘﻂ اﻟﺤﺠﺮ آن ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ درﺟﮥ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ١٣ﻧﻬﺪ از
اﺟﺰای ﻣﺤﯿﻂ و ﭼﻨﺎنﭼﻪ ارﺗﻔﺎع از ﮐﻮﮐﺐ ﻣﯽﮔﯿﺮد از ﺛﻘﺒﺘ ﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ و ﭘﯿ ﺶ و ﭘﺲ رود ﺗــﺎ آنﮐــﻪ از
ﺛﻘﺒﺘﯿﻦ ﺳﺮ ﺷﺨﺺ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ١٤.ﭘﺲ از ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺪم ﺧﻮد ﺗﺎ ﻣﺴﻘﻂ اﻟﺤﺠــﺮ آن ١٥ﺷــﺨﺺ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾـ ﺪ ١٦و
ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن اﻓﺰاﯾﺪ ،آن ﻣﻘﺪار ارﺗﻔﺎع آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ او را ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺸﻮد رﻓــﺘﻦ ﺗــﺎ ﭘــﺎی
ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﻤﻮدن ،در ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪۀ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﻘﻂ اﻟﺤﺠﺮ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻨﺪ و ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺎﺧﺺ ١٧را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ .و اﮔﺮ ﺑﻪ ١ﻣﺴﻘﻂ اﻟﺤﺠﺮ آن ٢ﻧﺘﻮان رﺳﯿﺪ ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ
→

 .١د ،ق - :ﺑﺎﺷﺪ.
 .٢د ،ق - :ﺑﺎب ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ؛ م :ﻫﺠﺪﻫﻢ.
ً
 .٣د )در ﺣﺎﺷﯿﻪ( + :ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣ ﯿﻢ .از ارﺗﻔﺎع آﻓﺘﺎب ﭼﻨﺎن ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ آﻓﺘﺎب را ارﺗﻔﺎع ﯾﻮﻣﺎ در ﺗﺰاﯾﺪ اﺳﺖ.
 .٤ف :اﺳﺖ.
 .٥ف :ﺑﺎﺷﺪ.
 .٦ف :ﺑﻮد.
 .٧د ،ر ،ف ،ق ،ن - :و.
 .٨ف :ﭘﺲ.
 .٩د ،ر ،ف ،ق ،م :ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺪ.
 .١٠ف + :اﺳﺖ.
 .١١ف - :و.
 .١٢د ،ق - :ﺑﺎب ﻧﻮزدﻫﻢ ؛ ف ،م :ﻧﻮﻧﺰدﻫﻢ.
 .١٣ف ،م ،ن :ﭘﻨﺠﻢ.
 .١٤ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺦ :ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺪ.
 .١٥م- :آن.
 .١٦د ،ر ،ف ،ق ،م :ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ.
 .١٧ف ،ن :ﺷﺨﺺ.
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ّ
ﺷﺨﺺ را در ﻫﺮ ﺟﺎ اﯾﺴﺘﺎده از رﺑﻊ ﻣﻈﻠﻞ ﺑﮕﯿﺮد ٣و ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ ﮐﺪام ﺟﺰء اﻓﺘﺎده از اﺟــﺰای
ﻇﻞ .ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺪم ﺧﻮد را ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﯾﻚ ﻗﺪم ﯾﺎ ﯾ ﻚ ﻗﺎﻣﺖ ٤ﺑﺮ ﻇﻞ زﯾﺎد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨــﺪ ٥و
ّ
ّ
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ آن ﻧﻬﺪ و ﭘﯿﺶ رود اﮔﺮ ﻇﻞ ﻣﺴﺘﻮی ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻇﻞ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎﺷﺪ و زﯾﺎد ﮐﺮده
ّ
ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻻ ﭘﺲ ﺑﺎﯾ ﺪ رﻓﺖ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤــﻮﻗﻔﯿﻦ را ﻣﺴــﺎﺣﺖ
ﮐﻨﺪ ٦و آن را در اﺟﺰای ذی ﻇﻞ ﺿﺮب ﮐﻨﺪ و ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ ارﺗﻔﺎع ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﺷــﺪ از
أرض .و در ﻗﺴﻢ ّاول ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﻔﺎع ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ ٧.و اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﻮﻗﻒ ّاول
ّ
و ﻣﺴﻘﻂ اﻟﺤﺠﺮ ﭼﻪﻗﺪر اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪار ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﻗﻔﯿﻦ را در ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع ّاو ل ﺿﺮب ﮐﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻘــﺪار
ّ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﻗﻔﯿﻦ را در ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع ﺛﺎﻧﯽ ﺿﺮب ﮐﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ُﺑﻌﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻗﻒ
ّ
ّ
٨
ﺛﺎﻧﯽ و ﻣﺴﻘﻂ اﻟﺤﺠﺮ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﻇﻞ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﻗﻔﯿﻦ را در ﻇﻞ ﻣﻌﮑﻮس ﺗﻤﺎم ﯾﮑﯽ
ّ
از آن دو ارﺗﻔﺎع ﺿﺮب ﮐﺮده ﺗﺎ ُﺑ ﻌﺪ ﻣﻮﻗﻒ ّاول ﯾﺎ دوم ٩از ﻣﺴﻘﻂ اﻟﺤﺠﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ،ﭼﻪ ﻇﻞ
ّ
ﻣﺴﺘﻮی ﻫﺮ ﻗﻮس ﻣﺴﺎوی ﻇﻞ ﻣﻌﮑﻮس ﺗﻤﺎم آن ﻗﻮس اﺳﺖ.
ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺘﻢ ١٠:در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﻌﺮ ﭼﺎه
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ﭼﻮﺑﯽ ﯾﺎ ﺧﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﭼﺎه ﺑﮑﺸﺪ ١١و از ﻣﻮﺿﻌﯽ از آن ﻗﻄﺮ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ ﻚ ﺑﻪ ١٢ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﺳــﻨﮕﯽ ﯾـﺎ
ﭼﯿﺰ ﺑ ّﯿﻨﯽ از دﺳﺖ رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و آن ﻣﻮﺿﻊ را ﻧﺸﺎن ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﺮ آن ﻗﻄﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ازای آن ﻗﻄﺮ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و
ﺣﻠﻘﻪ را در ﻋﻼﻗﻪ ﺑﮕﺮداﻧﺪ ﺗﺎ آن ﺳﻨﮓ را از ﺛﻘﺒﺘﯿﻦ ﺑﺒﯿﻨﺪ ١٣و ﻣﻠﺘﻘﺎی ﻧﻈﺮ و آن ﭼﻮب ﯾﺎ ﺧﯿﻂ را ﻧﺸــﺎن
ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ آن ١٤دو ﻧﺸﺎن را در ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﺿﺮب ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻗﻒ و ﻧﺸﺎن
ﺛﺎﻧﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﻖ ﭼﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
→

 .١ف- :ﺑﻪ.
 .٢ف ،م ،ن - :آن.
 .٣ن - :ﺑﮕﯿ ﺮد.
 .٤د ،ق + :ﯾﺎ ﯾﻚ اﺻﺒﻊ.
 .٥ف :ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .٦د ،ق + :ﺑﻪ اﺟﺰای ﻇﻞ ﻣﻔﺮوض و آن را در اﺟﺰای ذی ﻇﻞ ﻣﻔﺮوض.
 .٧ف - :ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ + ،ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 .٨ق :ﻫﻤﮕﯽ.
 .٩ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺦّ :
دوﯾﻢ.
 .١٠د ،ق - :ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺘﻢ .
 .١١ف :ﺑﮑﺸﻨﺪ.
 .١٢ف - :ﺑﻪ.
 .١٣د ،ر ،ق ،م :ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺪ.
 .١٤م ،ن - :آن.

ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺖ و ﯾ ﻢ ١:در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿ ﻦ و ﭘﻬﻨﺎی رودﺧﺎﻧﻪ و اﻣﺜﺎل آن

ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺖ و ٩دوم ١٠:در ﺑﻌﻀ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻛﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﺪان ١١اﻓﺘﺪ

اﻣﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺮوج در ١٢ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ١٣اﻟﻨﻬﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر ﻏﯿﺮ ّاول و آﺧﺮ ﺑﺮوج
ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻋﻼﻗﻪ ّاول ١٤،ﺑﺮ ّاول آن ﺑﺮج در ١٥اﻓﻖ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺬارد و ﺑﺮ اﺟﺰای ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺸﺎن ﮐﻨﺪ .ﺑﻌــﺪ

 .١د ،ق - :ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ.
 .٢ق :ﺑﮕﯿﺮد.
 .٣ق :دﮔﺮ.
 .٤د ،ق :ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺪ.
 .٥د ،ق :ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺪ .
 .٦د :ﺑﺮ.
 .٧ق - :از.
 .٨ق :ﺑﻞ.
 .٩م - :و.
 .١٠ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺦّ :
دوﯾﻢ ؛ د ،ق - :ﺑﺎب ﺑ ﯿﺴﺖ و دوم.
 .١١د ،ق - :ﺑﺪان.
 .١٢ر :و.
 .١٣ن - :ﺗﻌﺪﯾﻞ.
 .١٤ن - :اول.
 .١٥د - :در.

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

ّ
اﮔﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﮐﻨﺎر آن ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ و ﺣﻠﻘﻪ را ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ٢و ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ در ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎ از ﺛﻘﺒﺘـﯿﻦ
آن ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ٣را ﺑﺒﯿﻨﺪ ٤و ﺑﺒﯿﻨﺪ ٥ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ ﮐﺪام درﺟﻪ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ اﮔــﺮ ﺧﻮاﻫــﺪ در ٦زﻣـﯿﻦ
ﻣﺴﻄﺤﯽ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﺎن درﺟﮥ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﯽﻧﻬﺪ و ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن ﻣﻮﺿﻊ از أرض را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﯾ ﺪ
ﻧﺸﺎن ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﻮﻗﻒ و آن ﻣﻮﺿﻊ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ از ﻣﻮﺿﻊ ﺧــﻮد
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪّ ،او ل از ﭘﯿ ﺶ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﻣﺴﻘﻂ ﺣﺠﺮ ﭼﺸﻢ او اﺳﺖ اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮد و
از ﺛﻘﺒﺘﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آورد .ﭘﺲ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ ﮐﺪام ﺟﺰء از ﻇﻞ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﭘﺲ
ّ
ﻇﻞ ّ
ﺳﺘﯿﻨﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﭼﺸﻢ ﺗﺎ ﻣﺴﻘﻂ ﺣﺠﺮش را ﺷﺼﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮض ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺴﻘﻂ
اﮔﺮ
ّ
ﺣﺠﺮ ﺗﺎ آن ﻣﻮﺿﻊ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺟﺰای ﺷﺼﺖ ﮔﺎﻧﮥ ﻗﺎﻣﺖ؛ و اﮔﺮ ﻇﻞ
اﻗﺪام ا ﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ اﺻﺎﺑﻊ اﺳﺖ دوازده .و ﺑﺮ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ اﻓﺘﺎده ﻣﻘﺪار ﻣﺴــﺎﻓﺖ
ّ
ّ
ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ اﺟﺰای ﺷﺎﺧﺺ .و اﮔﺮ از ٧ﻇﻞ ﻣﺴﺘﻮی و ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﻇﻞ ﻣﺴﺘﻮی
ّ
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎن رﻗﻢ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺮ ٨ﻇﻞ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ را ﺑﺮ آن رﻗــﻢ ﻗﺴــﻤﺖ
ﮐﻨﺪ ﺧﺎرج ﻣ ﺴﺎﺣﺖ اﺳﺖ.
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ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ آﺧﺮ ﺑﺮج ﻧﻬﺪ و زﯾﺮ ١ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﺟﺰای ﻣﺤﯿﻂ .آن ﭼﻪ ﻣــﺎ ﺑـﯿﻦ آن ٢دو ﻧﺸــﺎن ﺑﺎﺷــﺪ
اﺟﺰای ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺎوت ّاو ل ﺑﺮج را ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ آن اﺟﺰاء ﺿﺮب ﮐﻨﺪ و ﺑــﺮ ﺳـﯽ ﮐــﻪ
درﺟﺎت ﻣﺎﺑ ﯿﻦ ّاو ل و آﺧﺮ ﺑﺮج اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺪ ٣ﺧﺎرج آنﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑــﻪ ازای ّاول ﺑــﺮج
اﺳﺖ ٤ﺑﺸﻤﺮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺸﺎن آﺧﺮ ﺑﺮج .آن ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺎ ّاو ل ٥رﺑﻊ ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر درﺟﮥ ﻣﻄﻠﻮﺑـﻪ ٦ﺑﺎﺷــﺪ .و
ّ
ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺟﺰای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ ٧ﻣﯿﻞ ﯾﺎ ﻇﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎق ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب
از اﺟﺰای ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد .و اﮔﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ دﻗﺎﯾﻖ ﺟﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺟﺰء واﻗﻊ ﺷﻮد از
ً
اﺟﺰای ﺟﯿﺐ ،آنﭼﻪ از اﺟﺰای ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻦ ﺟﯿ ﺒﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺷﺼﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺪ ٨ﻣﻨﺤﻄﺎ و در آنﭼﻪ
ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪ و ﺟﯿﺐ أﻗﻞ اﺳﺖ ﺿﺮب ﮐﻨﺪ ٩،دﻗﺎﯾﻖ ﺟﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﻌﻠﻮم ﺷــﻮد .و ﻫﻢﭼﻨـﯿﻦ اﺳــﺖ
ﺗﻌﺪﯾﻞ دﻗﺎﯾﻖ اﺟﺰای ﻣﺤﯿﻂ و ١٠ﺗﻌﺪﯾﻞ دﻗﺎﯾﻖ ﻣﯿﻞ.
ً
ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﺮ دﺳﺖ ﺣﻘ ﯿﺮ أﺛﯿﻢ ﮐﺮﯾ ﻢ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﺷﻬﺮ ﺻﻔﺮ اﻟﻤﻈﻔﺮ ﺳﻨﮥ  ۱۲۶۳١١ﺣﺎﻣﺪا
ً
ً ١٢
ﻣﺼﻠﯿ ﺎ ﻣﺴﺘﻐﻔﺮا.
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 .١د - :زﯾﺮ.
 .٢ف - :آن.
ً
 .٣د ،ف ،ق + :ﻣﻨﺤﻄﺎ.
 .٤ن :ﺑﺮﺟﺴﺖ.
 .٥د :آﺧﺮ.
 .٦د ،ق :ﻣﻄﻠﻮب.
 .٧ر ،ف ،ن :ﺑﺎ.
 .٨د - :ﮐﻨﺪ.
 .٩ر )ﺣﺎﺷﯿﻪ( + :آنﭼﻪ از اﺟﺰای ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎﺑ ﯿﻦ ﺟﯿﺐ أﻗﻞ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻮد ﺿﺮب در ﺷﺼﺖ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞ را در ﺑﯿﻦ ﻣﺠﯿﺒﯿﻦ از اﺟ ﺰای ﻣﺤﯿﻂ
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .١٠د ،ق - :ﺗﻌﺪﯾﻞ دﻗﺎﯾﻖ اﺟﺰای ﻣﺤﯿﻂ و.
 .١١ر ،ف ،ن ،م :ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﺮ دﺳﺖ ّ
ﻏﺮه ﺷﻬﺮ ّ
ﻣﺼﻨﻔﺶ ﺣﻘﯿ ﺮ أﺛﯿﻢ ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ّ
ﻣﺤﺮم اﻟﺤﺮام ﺳﻨﮥ .۱۲۵۹
ً
ً
 .١٢د + :و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ دﺳﺖ ﺣﻘﯿ ﺮ أﺛﯿﻢ رﺣﯿﻢ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺎﻣﺪا ﻣﺼﻠﯿ ﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ّ
ﻏﺮه ﺷﻬﺮ رﺑﯿﻊ اﻻوﻟﯽ ﺳﻨﻪ  ۱۲۶۳؛ ف + :وﻗﺪ ّﺗﻢ
اﺳﺘﻨﺴﺎﺧﻪ ﺑﯿﺪی وأﻧﺎ أﻗﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﯿﻦ واﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻧﺠﻢ اﻟﺪوﻟﻪ وﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﯽ آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻣﻘﺪﺳﮥ ﻋﺮش درﺟﮥ رﺿﻮ ﯾﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﻋﻠﯽ
آﺑﺎﺋﻪ آﻻف واﻟﺴﻼم واﻟﺘﺤﯿﺔ ﻓﯽ ﯾﻮم اﻟﺴﺖ  ۲۷ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ذی اﻟﻘﻌﺪة اﻟﺤﺮام ﺳﻨﮥ  ۱۳۰۶ﻧﺎﻗﺼﮥ ﻫﺠﺮﯾﻪ ﻋﻠﯽ ﻫﺎﺟﺮﻫﺎ اﻻف اﻟﺴﻼم واﻟﺘﺤﯿﻪ ؛
ً
ً
ً
م + :وﻗﺪ ّﺗﻢ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ اﻟﮑﺮﯾﻤﯿﺔ ﺗﺤﺮﯾﺮا وﺗﺮﻗﯿﻤﺎ وﺗﺬﻫﯿﺒﺎ ﺑﯿﺪی وأﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻷﺛﯿﻢ اﻟﺠﺎﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻦ اﺑ ﺮاﻫﯿﻢ اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻓﯽ
ً
ً
ً
ﻗﺮﯾﺔ ﻟﻨﺠﺮ ﺻﺎﻧﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﮐﻞ ﻣﮑﺮوه و ّ
ﺷﺮ ﻓﯽ ﺳﺎﺑﻊ ﺷﻬﺮ ﺷﻮال اﻟﻤﮑﺮم ﻣﻦ ﺷﻬﻮر ﺳﻨﺔ  ۱۲۹۲ﻣﺼﻠﯿﺎ ﻣﺴﺘﻐﻔﺮا ﺳﺎﺋﻼ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ إن ﯾﺜﺒﺘﻨﯽ ﻋﻠﯽ
وﻻﯾﺔ اوﻟ ﯿﺎﺋﻪ واﻟﺒﺮاﺋﺔ ﻣﻦ اﻋﺪاﺋﻪ و إن ﯾﻮﻓﻘﻨﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﯿ ﺮات واداء ﺣﻘﻮق اﻻﺧﻮان و إن ﯾﺨﺘﻢ ﻟﯽ ﺑﺎﻟﺨ ﯿﺮ واﻟﺴﻌﺎدة ﺑﺤﻖ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﻪ اﻟﮑﺮام
واﻟﺒﺮدة واوﻟ ﯿﺎﺋﻬﻢ واﻟﺴﻼم ؛ ن + :ﮐﺘﺒﻪ وأﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻤﺬﻧﺐ اﻟﺠﺎﻧﯽ اﻟﻔﺎﻧﯽ اﻟﻤﻘﯿﺪ ﺑﻘﯿﻮدات اﻵﻣﺎل واﻻﻣﺎﻧﯽ اﻟﺮاﺟﯽ اﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻓﻲ  ۲۲ﺷﻬﺮ ﺟﻤﺎدی اﻻوﻟﯽ وﻫﻮ ﯾﻮم اﻟﻨﯿﺮوز ﺳﻨﮥ  ۱۳۰۱م .ق + :و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ دﺳﺖ ﺣﻘﯿﺮ أﺛﯿﻢ ﺟﻮاد ﺑﻦ
ً
ً
ً
ﺻﺎدق اﻟﯿﺰدی ﺣﺎﻣﺪا ﻣﺼﻠﯿﺎ ﻣﺴﺘﻐﻔﺮا در ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻬﺮ ﺷﻮال ﺳﻨﺔ  ۱۲۶۵ﺗﻢ.

]ﺗﺼﻮﯾﺮ روی ﺣﻠﻘﻪ[١
رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

١٨١

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺴﺨﮥ  ۶۶۹داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ )ﻣﺸﻬﺪ( .در ﻣﺮﮐﺰ آن
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺣﻠﻘﻪ اﯾﻨﺴﺖ«.

 .١د ،ر ،ق ،م ،ن :ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻠﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

]ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺸﺖ ﺣﻠﻘﻪ [١

١٨٢

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺴﺨﮥ  ۶۶۹داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ )ﻣﺸﻬﺪ( .در ﻣﺮﮐﺰ آن
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ » :ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﺳﻄﺢ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ«.

 .١ف )در زﯾﺮ ﺣﻠﻘﻪ(+ :ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ اﺟﺰاء ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر اول ﺳﻨﺒﻠﻪ و ﺣﻮت در اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻼﻗﮥ اﻧﺪرون ﻣﺪار دﻟﻮ و اﺳﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﮔﺮ در
ﺑﯿﺮون ﻣﺪار دﻟﻮ و اﺳﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻋﻤﻞ ﺳﻬﻞﺗ ﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر ﺳﺮﻃﺎن و ﺟﺪی را ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺳﻨﺒﻠﻪ و ﺣﻮت ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻨﺒﻠﻪ و ﺣﻮت را در ﻣﺤﻞ ﺳﺮﻃﺎن و ﺟﺪی و دﻟﻮ و اﺳﺪ در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﻨﺠﻢ ﻋﻔﯽ ﻋﻨﻪ.

در ﺗﺼﻨﯿﻒ  ١٢۵٩ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﯾﻞ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻣﻄﻠﺐ اول :در ﺑﯿﺎن اﻟﻘﺎب اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ اﺳﺖ.

ّ
ﺑﺪانﮐﻪ ﺗﻤﺎم آن را » ١ﺣﻠﻘﮥ ٢ﮐﺮﯾﻤﯽ« ﻧﺎم ﮐﺮدﯾﻢ و ﺳﻄﺢ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ را »ﻣﺤﺪب« ﻧﺎﻣﯿﺪﯾﻢ و
ﻋﺮض آن را »ﺳﻄﺢ« ﮔﻔﺘﯿﻢ و داﺧﻞ ﺣﻠﻘﻪ را »ﺟﻮف« ﻧﺎﻣﯿﺪﯾﻢ و ﻫﺮ ﯾﻚ از ﭼﻬﺎر ﺳﻮراخ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر
ﺳﻤﺖ آن اﺳﺖ »ﺛﻘﺒﮥ ارﺗﻔﺎع« ﻧﺎﻣﯿﺪﯾﻢ ٣و ﺳﻄﺢ ﺣﻠﻘﻪ را ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﺴﺎوی ﮐﺮدﯾﻢ از ﻫﺮ دو
ﺟﺎﻧﺐ و ﺧﻂ ﺑﺮ ﻃﻮل ﺳﻄﺢ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ﺑﺮ روی ﺛﻘﺒﻪﻫﺎی ارﺗﻔﺎع ،آنﻫﺎ را »ﺧﻄﻮط ارﺑﺎع« ﻧﺎﻣﯿﺪﯾﻢ و اﯾﻦ
ﺧﻄﻮط در ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﮥ ﺧﻂ ﻋﻼﻗﻪ و ﺧﻂ ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب اﺳﺖ در اﺳﻄﺮﻻب ،اﮔﺮ ﭼﻪ داﯾﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ
ّ
ﺑﺮ وﺳﻂ ّ
اﻟﺴﻤﺎء و اﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ٤و ﺑﺮ ﻣﺤﺪب اﺟﺰاﺋﯽ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ ﮔﺮداﮔﺮد ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آن ﺳﯿﺼﺪ و
ﺷﺼﺖ ﻗﺴﻢ ﻣﺘﺴﺎوی اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﺮ رﺑﻊ ﮐﻪ ٥از ﺛﻘﺒﻪ ﺗﺎ ﺛﻘﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ ٦ﻧﻮد ﺟﺰء ﺑﺎﺷﺪ ،آن اﺟﺰاء را »اﺟﺰای
ﻣﺤﯿﻂ« ﻧﺎﻣﯿﺪﯾﻢ و ﺑﺮ ﯾﻚ ﺳﻄﺢ اﺟﺰاﺋﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا از ّاول رﺑﻊ ﺷﺪه و ﺗﺎ آﺧﺮ رﺑﻊ اﺟﺰاء رﺳﻢ
ﺷﺪه و ُﻣ َﻨﺘﻬﺎی آن ﺗﺎ ﺷﺼﺖ اﺳﺖ ،آنﻫﺎ اﺟﺰای َﺟﯿﺐ اﺳﺖ.
و ﺑﺮ ﺑﺎﻻی اﺟﺰای ﺟﯿﺐ اﺟﺰاﺋﯽ ٧ﭼﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ رﻗﻢ »ﮐﻂ« دارد ٨و ٩آنﻫﺎ اﺟﺰای ﻣﺴﺎﺣﺖ
ّ
اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺑﺎﻻی آنﻫﺎ اﺟﺰاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ رﻗﻢ »ت« ﻣﯽﺷﻮد آنﻫﺎ اﺟﺰای ﻇﻞ اﻗﺪام ﻣﻌﮑﻮس
ّ
ﺳﺘﯿﻨﯽ ﻣﻌﮑﻮس
اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺑﺎﻻی آنﻫﺎ اﺟﺰاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ »ص« ﻣﯽ ﺷﻮد و ١٠آن اﺟﺰای ﻇﻞ ّ
اﺳﺖ و در رﺑﻊ ﺳﺎﺑﻖ آن اﺟﺰاﺋﯽ در ﺑﺎﻻی ﺟﻮف ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ »ﮐﺞ ﮐﺢ« ﮐﻪ از ﻃﺮف ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ رﻓﺘﻪ
آنﻫﺎ اﺟﺰای ﻣﯿﻞ ﺛﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺑﺎﻻی آن ﻧﯿﺰ اﺟﺰاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ »ﮐﺞ ﮐﺢ« ﻣﯽﺷﻮد ،آنﻫﺎ
اﺟﺰای ﻣﯿﻞ ّاول اﺳﺖ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در رﺑﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ آن؛ وﻟﯽ اﺑﺘﺪا از راﺳﺖ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺑﺎﻻی اﺟﺰای ﻣﯿﻞ
ّاول ﮐﻪ در اﯾﻦ دو رﺑﻊ رﺳﻢ ﺷﺪه ﻗﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮوج و اﺟﺰای ﺑﺮوج رﺳﻢ اﺳﺖ آنﻫﺎ اﺟﺰای
 .١ف - :را.
 .٢ف + :را.
 .٣ق :ﻧﺎﻣﯿﺪی.
 .٤ق :ﻧﺒﺎﺷﺪ ؛ ن :ﺑﺎﺷﺪ.
 .٥ف - :ﮐﻪ.
 .٦ف - :ﺑﺎﺷﺪ.
 .٧ن :اﺟﺰاء.
 .٨م )در ﺣﺎﺷﯿﻪ( + :ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ »ﮐﻂ« ﻧﺪارد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﻠﻘﮥ اول ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ،ﻟﻬﺬا ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ و زﯾﺎده ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد
ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ.
 .٩م ،ن - :و.
 .١٠م ،ن - :و.

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﭘﯿﻮﺳﺖ

١٨٣

ﻣﻨﻄﻘﺔاﻟﺒﺮوج اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺑﺎﻻی اﺟﺰای اﯾﻦ ﺳﻪ رﺑﻊ اﺟﺰای ﺣﺠﺮه اﻋﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ و
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ رﺳﻢ ﮐﻨﺪ ﺿﺮری ﻧﺪارد و ﺑﺮ رﺑﻊ دﯾﮕﺮ دو ﻣﺜﻠﺚ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و آن دو ،دو
رﺑﻊ ّ
ﻣﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﻬﺖ وﺿﻮح ﺑﻌﻀﯽ اﺟﺰای ﺟﯿﺐ در ﯾﻚ ﻣﺜﻠﺚ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ در
ﻣﺜﻠﺚ دﯾﮕﺮ و ﺑﺮ ﺳﻄﺢ دﯾﮕﺮ ﺣﻠﻘﻪ در ﻫﺮ رﺑﻊ اﺟﺰای ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر آﻓﺎق رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦﻃﻮر ﮐﻪ
در ﻫﺮ رﺑﻊ ﺳﻪ ﻗﻮس اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﻗﻮس ﺷﺎﻧﺰده اﻓﻖ رﺳﻢ ﺷﺪه و در ﯾﮑﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺪار رأس اﻟﺠﺪی و
اﻟﺴﺮﻃﺎن و در ﯾﮑﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺪار رأس اﻟﺪﻟﻮ و اﻻﺳﺪ و در ﯾﮑﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺪار رأس اﻟﺤﻮت و اﻟﺴﻨﺒﻠﻪ
رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ  ١و ﺑﺴﺎ آنﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی آنﻫﺎ دور ﺳﻄﺢ اﺟﺰای ﺣﺠﺮه ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻋﺎده ﺷﻮد و اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ رﺳﻢ ٢ﻧﮑﻨﺪ ﺿﺮر ﻧﺪارد ٣.اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻟﻘﺎب ﺣﻠﻘﻪ.
ﻣﻄﻠﺐ دوم ٤:در ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻠﻘﻪ و رﺳﻢ ﺧﻄﻮط ﺑﺮ آن.

١٨۴

ُ
ﺑﺪانﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻼﺣﻈﮥ ﺟﻤﯿﻊ ﺟﻬﺎت ﺣﺴﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ آنﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺛﻘﯿﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ
آنﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﺛﺨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ آنﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻔﯿﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺛﻘﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﯿﻨﺪازد ،ﺧﻮاه از
ﻣﻘﻮا ﺑﺎﺷﺪ ٦،ﺧﻮاه از ﭼﻮب و ﺧﻮاه از ٧ﯾﮑﯽ از ﻓﻠﺰات و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﺪاره ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﻤﯿﻊ ﺟﻬﺎت ﻫﻢ وزن ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻠﻔﺖ و ﻧﺎزك ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺳﻄﺢ آنرا ﺑﺎﯾﺪ ٨ﺑﻪ آن ﭘﻬﻨﺎ ﺑﺴﺎزی ﮐﻪ دواﯾﺮ و
ّ
ﻗﻮسﻫﺎ ﺑﺮ آن رﺳﻢ ﺷﻮد و ﺑﺘﻮان ﺑﺮ آن داﯾﺮهﻫﺎ و ﻗﻮسﻫﺎی ٩اﺟﺰاء را رﺳﻢ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﻣﺤﺪب آنرا ﺑﻪ
ّ
ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﻪ ﻧﻮد ﻗﺴﻤﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﻣﺤﺪب ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺸﻮد
ﮐﻪ در وﺳﻂ ارﻗﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و از دو ﻃﺮف اﺟﺰای ﻧﻮدﮔﺎﻧﻪ و ﺑﻌﺪ از آن از ﺟﺪاول آﺗﯿﻪ اﺟﺰاء ﻫﺮ داﯾﺮه را
در آن داﯾﺮه رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ و اﮔﺮ اﺟﺰای ﺟﯿﺐ را از ﻏﯿﺮ ﺟﺪول ﺑﮑﺸﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦﻃﻮر ﮐﻪ ﺟﻮف
ﺣﻠﻘﻪ را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﻣﺴﻄﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺑﯿﺮون ﺣﻠﻘﻪ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺣﻠﻘﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮی و وﺳﻂ آن را ﺑﻪ ﻗﺪر ﺣﻠﻘﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ ١٠و ﺣﻠﻘﻪ را در آن ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺑﺮ
ﺳﻄﺢ ﺣﻠﻘﻪ ﻗﻮس ﺟﯿﺐ رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ آن را ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ و از ﺧﺎرج داﯾﺮه
 .١ف - :اﺳﺖ.
 .٢ف - :رﺳﻢ.
 .٣م + :و.
ّ
 .4ر ،م ،ن :دوﯾﻢ.
 .5ف :دﯾﮕﺮ.
 .6ف + :و.
 .7ر - :از.
 ..8ر - :ﺑﺎﯾﺪ.
 .9ف :ﻗﻮسﻫﺎ.
 .١٠ف :ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ.

٥

 .1م ،ن :ﺷﺎﺧﺺ.
 .2ر ،ف :از.
 .3ن :ﻃﻮری.
 ..4ر :ﺑﺰرﮔﯽ.
 .5ر :ﮐﻨﻨﺪ.
 .6ن :ﮐﻨﻨﺪ.
 .7ف ،م ،ن :اﯾﻦ.
 .8ن :داﯾﺮ.
 .9ف + :و.
 .10ر - :رﺳﻢ.

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﻫﻢ ﺧﻄﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﺸﯽ ﻣﻮازی آن ﺧﻂ ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ ﻣﻘﺴﻮم ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﻚ ﺳﺮ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ
ّ
ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ دﯾﮕﺮ ﺷﻮد و آن را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ و از ﻫﺮ ﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﯽﮐﺸﯽ در ﻗﻮس ﺟﯿﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻄﻮط اﻇﻼل و ﻣﺴﺎﺣﺖ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر اﻗﺮب ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﺗﻮان
رﺳﻢ ﮐﺮد ﺑﻪ اﯾﻦﻃﻮر ﮐﻪ ﯾﻚ ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ داﯾﺮه ﺟﻮف را ﺷﺎﺧﺼﯽ ١ﻓﺮض ﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ آن
ﺷﺎﺧﺺ و ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻮف ﺧﻄﯽ إﻟﯽ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻬﺎﯾﻪ ﺑﺮ آن ﻗﺎﺋﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺷﺎﺧﺺ را ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻗﺴﻢ ﻣﺘﺴﺎوی
ّ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺎوی ﯾﻚ ﻗﺴﻤﺖ آن ٢،آن ﺧﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ را ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﻣﺴﻄﺮه ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎﺧﺺ و
ّ
ﻫﺮ ﯾﻚ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺧﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﺟﺎ از داﯾﺮۀ اﻇﻼل ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﺴﻄﺮه ﺑﺎﺷﺪ
ّ
ﻇﻞ ّ
ﺳﺘﯿﻨﯽ را ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ
ﻧﺸﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﻧﺸﺎنﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ّ
اﺟﺰای ﺣﺠﺮه را اﺑﺘﺪا از ﻃﺮف اﮐﺜﺮ ،ﻇﻼل ﮐﻨﻨﺪ ﻇﻞ ﻣﺴﺘﻮی ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺟﺰای ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻦ
رﺑﻊ را اﺑﺘﺪا از ﻃﺮف ﻣﺒﺪأ اﻇﻼل ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺎﻻی ﻫﻤﯿﻦ رﺑﻊ ﺑﺎز اﺟﺰای ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﻋﺎده ﮐﻨﻨﺪ
ّ
ﺗﺎ اﻇﻼل ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ و ﻫﻢ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی رﺑﻊ و اﻻ ﻣﻌﮑﻮس.
و ﻣﺎ ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ رﺳﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ را ﺑﻪﻃﻮر ٣ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﮑﺸﺪ و ﮐﺴﺐ او ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﺘﮥ ﺑﺰرگ ٤ﺻﺎف ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ و داﯾﺮۀ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ آن ﺑﻪ ﻗﺪر
ذراﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ رﺳﻢ ﮐﻨﺪ ٥و ﺳﺎﯾﺮ دواﯾﺮ را ﺑﮑﺸﺪ و ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت را ﺑﺎ ﭘﺮﮔﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﮑﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ ٦و در
وﺳﻂ آن ٧داﯾﺮه ٨ﺟﺎی ﺣﻠﻘﻪ را ﺣﻔﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﭼﻮن ﺣﻠﻘﻪ را در آن ﮔﺬارﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ آن ﺗﺨﺘﻪ
ُ
ﻣﺴﺎوی ﺷﻮد و ﻓﺮﺟﻪ و ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﺰی ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی ﭘﺎی ﭘﺮﮔﺎر
ّ
ﮔﺸﺎد ﻧﺸﻮد ٩.ﺑﻌﺪ دواﯾﺮ ﺣﻠﻘﻪ را رﺳﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺳﻄﺎره ﺑﺮ ﻫﺮ ﯾﻚ از اﻗﺴﺎم ﺣﻠﻘﮥ ﺑﺰرگ و ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺬارد و
ﺑﺎ ﻗﻠﻤﯽ ﻓﻮﻻدی آبدار ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪ ﺧﻄﻮط را ﺑﺮ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﻮﭼﻚ رﺳﻢ ١٠ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺿﻌﯿﻒ و دﻗﯿﻖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﻧﻪ ﭼﻨﺪان درﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻨﮓ ﺷﻮد و اﻋﺪاد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺟﺰاء را زﯾﺮ آن رﺳﻢ ﮐﻨﺪ و
اﮔﺮ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﻤﮥ اﻋﺪاد ﺟﺎ ﺗﻨﮓ ﺷﻮد دو دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﭼﻬﺎر ﯾﺎ زﯾﺎده اﻧﺪازه ﺑﮕﺬارد و اﻋﺪاد
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ّ
رﺳﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻧﺸﻮد و اﮔﺮ اﻋﺪاد ده ده رﻗﻢ ﺷﻮد ١،ﺧﻂ ﭘﻨﺠﻢ را ﻗﺪری ٢اﻃﻮل ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺣﻠﻘﻪ را از ﭼﻮب ﺑﺴﺎزد وﻟﯽ در وﺳﻂ ﭼﻮب ﻗﺪری ﺳﺮب ﺣﻠﻘﻪ ﮐﺮده،
ﺑﮕﺬارد ﺷﺎﯾﺪ ُﺑﻌﺪ ﺣﻠﻘﻪ را ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬی رﺳﻢ ﮐﺮده روی آن ﭼﻮب ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﺣﻠﻘﻪ ٣از ﻓﻠﺰی ﺑﺎﺷﺪ
ّ
ﺑﻬﺘﺮ و از آنﭼﻪ ﻋﺮض ﺷﺪ ﺗﺨﻠﻒ روا ﻧﺪارد ٤ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻠﯿﻘﻪ ،وﺟﻪ اﺣﺴﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش آﯾﺪ و
اﮔﺮ از دو ﻣﺜﻠﺚ ّ
ﻣﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﻫﻢ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ و ﻣﻄﻠﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
و ﮐﯿﻔﯿﺖ رﺳﻢ ﻣﺜﻠﺚ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ارﺑﺎع ﺧﻄﯽ ﻣﯽﮐﺸﯽ ٥در ﻋﺮض ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻪ ﺗﻼﻗﯽ ﮐﻨﺪ
ﺳﺮ أﺳﻔﻞ ﺧﻄﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﻮل ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮ روی ﺛﻘﺒﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﻮل آن ﺧﻂ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻃﻮل آن
ﺧﻂ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﻣﺘﺴﺎوی اﻟﺴﺎﻗﯿﻦ ﺑﺮ زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .ﭘﺲ زاوﯾﻪ را ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار داده
ﻗﻮﺳﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ آن دو ﺿﻠﻊ ﮐﻪ ﻣﻮازی رﺑﻊ داﯾﺮه ﺷﻮد .ﭘﺲ آنرا ﺑﻪ ﻧﻮد ﺟﺰء ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ و .٦اﮔﺮ
ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ ده ده ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻪﻗﺪر آنﮐﻪ ﺧﻄﻮط ّﺑﯿﻦ و ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ
ﺿﻠﻌﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ٧ﻃﻮل ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﺟﺰء ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻓﻮاﺻﻞ اﺟﺰاء ﺗﻨﮓ ﺷﻮد ده ده ﯾﺎ
زﯾﺎده ٨ﯾﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ و از ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻄﯽ ﻣﻮازی ﺿﻠﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺟﺰای ﻗﻮس ﺑﮑﺸﺪ .ﭘﺲ زاوﯾﻪ
را ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار داده و از ﺳﺮ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺿﻠﻊ ﻗﺎﺋﻢ ﻗﻮﺳﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﺪ ﻣﻮازی ﻗﻮس ّاو ل و اﯾﻦ رﺑﻊ ّ
ﻣﺠﯿﺐ
ً
اﺳﺖ و اﮔﺮ دو رﺑﻊ ّ
ﻣﺠﯿﺐ رﺳﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ درﺟﺎت را در آن رﺳﻢ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ در ﯾﮑﯽ رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ده
و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﯽ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﮑﺬا و در ﯾﮑﯽ رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﻨﺞ و ﭘﺎﻧﺰده و ﺑﯿﺴﺖ و ٩ﭘﻨﺞ و ﺳﯽ و
ﭘﻨﺞ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ و ﻫﮑﺬا و ١٠از ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻄﻮط اﺟﺰاء اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﭼﻨﺪ در ﺟﻨﺐ
ﺿﻠﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ در وﺳﻂ رﺑﻊ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻗﻮسﻫﺎ و ﺻﻮرت ﺟﺪاول ﻣﺬﮐﻮره اﯾﻦ
١١
اﺳﺖ.

 .1ف + :و.
 .2ن - :ﻗﺪری.
 .3م ،ن - :ﺣﻠﻘﻪ.
 .4م :ﻧﺪارﻧﺪ.
 .٥ر :ﻣﯽﮐﺸﺪ.
 .6ف ،م - :و.
 .7ر - :ﺑﺮ.
 .8م :ﯾﺎزده.
 .9م - :و.
 .10ف - :و.
 . ١١ف - :اﯾﻦ اﺳﺖ + ،در ﺻﻔﺤﮥ آﺗﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺸﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ.

۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵

ﺣﻤﻞ ﻣﯿﺰان

ﺛﻮر ﻋﻘﺮب

ﺟﻮزا ﻗﻮس

ﺳﺮﻃﺎن ﺟﺪی

اﺳﺪ دﻟﻮ

ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺣﻮت

۰;۰
۰;۵۵
۱;۵۰
۲;۴۵
۳;۴۰
۴;۳۵
۵;۳۰
۶;۲۵
۷;۲۱
۸;۱۶
۹;۱۱
۱۰;۶
۱۱;۲
۱۱;۵۷
۱۲;۵۳
۱۳;۵۸
۱۴;۴۴
۱۵;۴۰
۱۶;۳۶
۱۷;۳۱
۱۸;۲۷
۱۹;۲۴
۲۰;۲۰
۲۱;۱۶
۲۲;۱۳
۲۳;۹

۲۷;۵۴
۲۸;۵۱
۲۹;۴۹
۳۰;۴۶
۳۱;۴۴
۳۲;۴۲
۳۳;۴۰
۳۴;۳۹
۳۵;۳۷
۳۶;۳۶
۳۷;۳۵
۳۸;۳۴
۳۹;۳۳
۴۰;۳۲
۴۱;۳۲
۴۲;۳۱
۴۳;۳۱
۴۴;۳۱
۴۵;۳۱
۴۶;۳۲
۴۷;۳۲
۴۸;۳۳
۴۹;۳۴
۵۰;۳۵
۵۱;۳۷
۵۲;۳۸

۵۷;۴۸
۵۸;۵۱
۵۹;۵۴
۶۰;۵۷
۶۲;۰
۶۳;۳
۶۴;۶
۶۵;۱۰
۶۶;۱۳
۶۷;۱۷
۶۸;۲۱
۶۹;۲۵
۷۰;۲۹
۷۱;۳۴
۷۲;۳۸
۷۳;۴۳
۷۴;۴۷
۷۵;۵۵
۷۶;۵۷
۷۸;۲
۷۹;۷
۸۰;۱۲
۸۱;۱۷
۸۲;۲۲
۸۳;۲۸
۸۴;۳۳

۹۰;۰
۹۱;۵
۹۲;۱۱
۹۳;۱۶
۹۴;۲۲
۹۵;۲۷
۹۶;۳۵
۹۷;۳۸
۹۸;۴۳
۹۸;۴۸
۱۰۰;۵۳
۱۰۱;۵۸
۱۰۳;۳
۱۰۴;۸
۱۰۵ ;۱۳
۱۰۶;۱۷
۱۰۷;۲۲
۱۰۸;۲۶
۱۰۹;۳۱
۱۱۰;۳۵
۱۱۱;۳۹
۱۱۲;۴۳
۱۱۳;۴۷
۱۱۴;۵۰
۱۱۵;۵۴
۱۱۶;۵۷

۱۲۲;۱۲
۱۲۳;۱۴
۱۲۴;۱۶
۱۲۵;۱۸
۱۲۶;۲۰
۱۲۷;۲۲
۱۲۸;۲۳
۱۲۹;۲۵
۱۳۰;۲۶
۱۳۱;۲۷
۱۳۲;۲۸
۱۳۳;۲۸
۱۳۴;۲۹
۱۳۵;۲۹
۱۳۶;۲۹
۱۳۷;۲۹
۱۳۸;۲۸
۱۳۹;۲۸
۱۴۰;۲۷
۱۴۱;۲۶
۱۴۲;۲۵
۱۴۳;۴۳
۱۴۴;۲۳
۱۴۵;۲۱
۱۴۶;۲۰
۱۴۷;۱۸

۱۵۲;۶
۱۵۳;۵
۱۵۴;۳
۱۵۵;۰
۱۵۵;۵۷
۱۵۶;۵۴
۱۵۷;۵۱
۱۵۸;۴۷
۱۵۹;۴۴
۱۶۰;۴۰
۱۶۱;۳۶
۱۶۲;۳۳
۱۶۳;۲۹
۱۶۴;۲۴
۱۶۵;۲۰
۱۶۷;۱۶
۱۶۷;۷
۱۶۸;۳
۱۶۸;۵۸
۱۶۹;۵۴
۱۷۰;۴۹
۱۷۱;۴۴
۱۷۲;۳۹
۱۷۳;۳۵
۱۷۴;۳۰
۱۷۵;۲۵

۳۰
۲۹
۲۸
۲۷
۲۶
۲۵
۲۴
۲۳
۲۲
۲۱
۲۰
۱۹
۱۸
۱۷
۱۶
۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

)ﺟﺪول ﻣﻄﺎﻟﻊ در ﻧﺴﺨﮥ ف ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ(
ّ
ﺟﺪول ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺑﺨﻂ اﺳﺘﻮا

١٨٧

۲۶
۲۷
۲۸
۲۹

۲۴;۶
۲۵;۳
۲۶;۰
۲۶;۵۷

۵۳;۴۰
۵۴;۴۲
۵۵;۴۴
۵۶;۴۶

۸۵;۳۸
۸۶;۴۴
۸۷;۴۹
۸۸;۵۵

۱۱۸;۰
۱۱۹;۳
۱۲۰;۶
۱۲۱;۹

۱۴۸;۱۵
۱۴۹;۱۴
۱۵۰;۱۱
۱۵۱;۹

ﺣﻮت

دﻟﻮ

ﺟﺪی

ﻗﻮس

ﻋﻘﺮب

۱۷۶;۲۰
۱۷۷;۲۵
۱۷۸;۱۰
۱۷۹;۵
۱۸۰;۰
ﻣﯿﺰان

۴
۳
۲
۱

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم :در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻌﺪ ﻛﻮاﻛﺐ

ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﮐﻮﮐﺐ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﮔﺮ از ﺗﻤﺎم ﻋﺮض ﺑﻠﺪ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺮض ﺑﻠﺪ ﺑﺮ آن اﻓﺰاﯾﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﺠﻤﻮع ُﺑ ﻌﺪ
ﮐﻮﮐﺐ ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ زﯾﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎن زﯾﺎدﺗﯽ ُﺑﻌﺪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﻮب ١و اﮔﺮ ﮐﻮﮐﺐ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﻠﻮم ،ﺗﻤﺎم آن ﺗﺎ ﻧﻮد ﺑﺎ ﻋﺮض ﺑﻠﺪ ُﺑﻌﺪ آن ﮐﻮﮐﺐ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻬﺎر از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل.
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :در ﻣﻌﺮﻓﺖ وﺗﺮ ﻫﺮ ﻗﻮس و ﺳﻬﻢ آن
١٨٨

ﺟﯿﺐ ﻫﺮ ﻗﻮس را ﭼﻮن ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﻨﺪ وﺗﺮ ﺿﻌﻒ آن ﻗﻮس ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﺟﯿﺐ ﺗﻤﺎم آن ﻗﻮس ﺳــﻬﻢ آن
ﻗﻮس ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﻗﻮس ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺗﺮ و ٢ﺳﻬﻢ ﺑﻪ اﯾﻦﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺳــﻬﻢ
ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ٣ﺗﻤﺎم ﻗﻮس ﺗﻤﺎم آن ،ﻗﻮس ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ٤و اﮔﺮ وﺗــﺮ ﻣﻌـ ّـﯿﻦ ﺑﺎﺷــﺪ ﻧﺼــﻒ ٥آن را ﻗــﻮس
ﮔﯿﺮد .٦و آن ﻗﻮس را ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﻨﺪ ﻗﻮس وﺗﺮ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.
ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﻮس اﻟﻨﻬﺎر و ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻬﺎر

ّ
اﻣﺎ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر در ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺼﻒ دور اﺳﺖ و اﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻼد ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻣﯽﺷــﻮد و
ّ
ّ
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﻞ ﻋﺮض ﺑﻠﺪ ٧را در ﻇﻞ ﻣﯿﻞ ٨ﺟﺰء ٩آﻓﺘﺎب ﻣﻨﺤﻂ ﺿﺮب

 .١م )در ﺣﺎﺷﯿﻪ( + :ﻣﺮاد از ﺟﻨﻮب ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺟﻨﻮب ﺳﻤﺖاﻟﺮأس اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﻨﻮب ﻣﻌﺪل زﯾ ﺮا ﮐﻪ از ﻣﻌﺪل در ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﮐﻮﮐﺐ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﻤﺖاﻟﺮأس در ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ؛ م )زﯾﺮ ﮐﻠﻤﻪ(+ :ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﻮب ﺳﻤﺖاﻟﺮأس ]ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ[.
 .٢ن - :و.
 .3م)زﯾﺮ ﮐﻠﻤﻪ( + :ﺗﻤﺎم آن ﺟﯿﺐ اﺳﺖ و ﻗﻮس ﺟﯿﺐ از ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ ]ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ[.
 .4ف :ﺑﺎﺷﺪ.
 .5ف :ﺿﻌﻒ.
 .6م )زﯾﺮ ﮐﻠﻤﻪ( + :زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺼﻒ وﺗﺮ ﺟﯿﺐ اﺳﺖ و ﻗﻮس ﺟﯿﺐ از ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ ]ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ[.
 .7ف ،م )زﯾﺮ ﮐﻠﻤﻪ( + :ﯾﻌﻨﯽ ﻇﻞ ﺳﺘﯿﻨﯽ ﻣﻌﮑﻮس.
 .8ف ،م )زﯾﺮ ﮐﻠﻤﻪ( + :ﯾﻌﻨﯽ ﻇﻞ ﺳﺘﯿﻨﯽ ﻣﻌﮑﻮس.
 .9ن - :ﺟﺰء.

 .1ف :ﮐﺮده.
 .2ف :ﮐﻨﻨﺪ.
 .3ن :ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .4ف :ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ.
 .5ف :اﺟﺰای.
 .6م ،ن - :آن.
 .٧ف ،م ،ن :اﯾﻦﮐﻪ.
 .8ف ،م ،ن :آن.
 .9ف :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 .10ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺦ :اول در.
 .11ر ،م ،ن :آﺧﺮ در.
 .12ر - :را.
 .13ف :ﮐﻨﻨﺪ.

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﮐﻨﺪ ١ﺣﺎﺻﻞ ﺟﯿﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻮس آن ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر را از ﻧــﻮد ﮐــﻢ
ﮐﻨﺪ ٢اﮔﺮ آﻓﺘﺎب در ﻧﯿﻤﮥ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ٣و ﺑﺮ ﻧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ٤اﮔﺮ در ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺼﻒ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر
ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ؛ آن را ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﺮده ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﺎ ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﻋﻤــﻞ ،ﺗﻌــﺪﯾﻞاﻟﻨﻬــﺎر ّاول
َﺟﺪی و دﻟﻮ و ﺣﻮت را در ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎر ﻋﺮض رﺳﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪﺟﻬﺖ ﻋﺮوض اﺟﺰاﺋﯽ ٥ﭼﻨــﺪ ﻗـﺮار
دادﯾﻢ و آن ﺧﻄﻮط در ﻫﺮ رﺑﻊ ﭼﻬﺎر ﭼﻬﺎر ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻋﺮض ﻣﻄﻠﻮب را ّ
ﻣﻌﯿ ﻦ ﮐﺮده در ﺑــﺮج
ﻣﻄﻠﻮب و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ آن ٦ﺟﺰء ﻧﻬﺪ .از آنﺟﺎ ﺗﺎ آﺧﺮ رﺑﻊ ﻧﺼﻒ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر اﺳﺖ در ﺑﺮوج ﺟﻨﻮﺑﯽ و از
آن ﺟﺎ ﺗﺎ اول رﺑﻊ ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ .و ﺗﺎ ّاول رﺑﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺼﻒ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر اﺳﺖ در ﺑﺮوج ﺷﻤﺎﻟﯽ .ﭘﺲ
اﮔﺮ آﻓﺘﺎب در ﺟﺪی و دﻟﻮ و ﺣﻮت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ّ
و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺮﮔﺎه آﻓﺘﺎب در ﻣﯿﺰان و ﻋﻘﺮب و ﻗﻮس ﺑﺎﺷﺪ ،اﻻ آن ﮐﻪ ٧اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺮج ﻋﮑﺲ ﺳــﻪ
ﺑﺮج ّاو ل اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اواﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺮج ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان و ﻋﻘﺮب و ﻗﻮس ﺑﺎ اواﺧﺮ آن ﺳــﻪ
ﺑﺮج ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪی و دﻟﻮ و ﺣﻮت ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ و اواﺧﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ اواﯾﻞ آنﻫﺎ .و در اﯾﻦ ٨ﺷﺶ ﺑﺮج
ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر را از ﻧﻮد ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺼﻒ ﻗﻮس اﻟﻨﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ .و در ﺣﻤﻞ و ﺛﻮر و ﺟﻮزا و ﺳﺮﻃﺎن
و اﺳﺪ و ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .٩.و ﺑﺎز اواﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﺛﻮر و ﺟﻮزا ﺑﺎ اواﺧﺮ ﺳﺮﻃﺎن و
اﺳﺪ و ﺳﻨﺒﻠﻪ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ و اواﺧﺮ ﺳﻪ ﺑﺮج اول ﺑﺎ اواﯾﻞ ﺳﻪ ﺑﺮج آﺧﺮ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺗﺴﻬﯿﻞ ،آن ﺑﺮوج ﮐﻪ اواﯾﻞ آن ﻫﺎ ﺑﺎ اواﺧﺮ ﺑﺮوج دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ در ّاو ل ١٠ﻫﺮ رﺑﻊ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ و آن
ﺑﺮوج ﮐﻪ اواﺧﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺎ اواﯾﻞ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ در آﺧﺮ ١١ﻫﺮ رﺑﻊ رﺳﻢ ﮐﺮدﯾﻢ .وﻟﮑﻦ آن ﭼﻪ در ﺣﻠﻘﻪ
رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ و اواﺧﺮ ﺑﺮوج اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻤﺲ در ﺳﺎﯾﺮ درﺟﺎت ﺑﺮوج ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺖ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .و ﭼﻮن ﻗﻮس اﻟﻨﻬﺎر را ١٢از دور ﮐﻢ ﮐﻨﺪ ١٣ﺑﺎﻗﯽ ﻗﻮس
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اﻟﻠﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺟﺰ ء آﻓﺘﺎب را ﺑﻪ وﻗﺖ ﻃﻠﻮع ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃــﻮری ﮐــﻪ ﺧﻮاﻫــﺪ آﻣــﺪ و از
ﻣﻄﺎﻟﻊ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﺰ ء آﻓﺘﺎب ﺑﻪ وﻗﺖ ﻏﺮوب ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﺪ ١ﺑﺎﻗﯽ ﻗﻮس اﻟﻨﻬﺎر ﺣﻘﯿﻘﯽ ٢ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﻋﮑﺲ
اﯾﻦ ﮐﻨﺪ ٣ﻗﻮس اﻟﻠﯿﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :در ﻣﻌﺮﻓﺖ داﯾﺮ

١٩٠

ً
ﺟﯿﺐ ارﺗﻔﺎع وﻗﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺟﯿﺐ ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺤﻄﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺪ ﺧﺎرج ﺟﯿﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ
ً
ﺗﻤﺎم آن ﺗﺎ ﺷﺼﺖ ﺑﮕﯿﺮد و آنرا در ﺟﯿﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر ﻣﻨﺤﻄﺎ ﺿﺮب ﮐﻨﺪ٥؛ ﺣﺎﺻﻞ را در ﺑﺮوج ﺷﻤﺎﻟﯿﻪ
از ﺟﯿﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻢ ﮐﻨﺪ ٦و در ﺑﺮوج ﺟﻨﻮﺑﯿﻪ زﯾﺎد ﮐﻨﺪ٧؛ ﺗﻤﺎم ﻗﻮس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻀﻞاﻟﺪاﯾﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ در
ارﺗﻔﺎع ﺷﺮﻗﯽ از ﻧﺼﻒ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر ﮐﻢ ﮐﻨﺪ ٨و در ارﺗﻔﺎع ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ آ ن زﯾﺎد ﮐﻨﺪ؛ ٩ﺣﺎﺻﻞ داﯾﺮ ﻣﺎﺿــﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺎﻗﯽ ﻋﮑﺲ ﻣﺎﺿﯽ اﺳﺖ ١٠و ﻣﺎ ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻋﻤﻞ ،در ﯾﮑﯽ از ارﺑﺎع ﺣﻠﻘﻪ ﺷﮑﻠﯽ رﺳﻢ
ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮ ﻫﯿﺌﺖ رﺑﻊ داﯾﺮه و ﻗﻮس آن را ﺑﺮ ١١ﻧﻮد ﻗﺴﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و از ﯾﻚ ﺿﻠﻊ آن ﺧﻄﻮﻃﯽ ﻣﻮازی ﺿــﻠﻊ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺟﺰای ﻗﻮس ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ و از ﺳﺮ ﻫﺮ ﺧﻄﯽ داﯾﺮه]ای[ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آن ]رأس[ زاوﯾﮥ آن دو ﺿﻠﻊ اﺳﺖ
رﺳﻢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ داﯾﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐــﻪ ﻏﺎﯾــﺖ ارﺗﻔــﺎع ﺷــﻤﺲ در آن روز
ﭼﻪﻗﺪر اﺳﺖ؛ ﺧﯿﻂ ﻋﻼﻗﻪ را ﺑﺮ آ ن ﺟﺰء و ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰ آن ﻣﺜﻠﺚ ﻣﻤﺘﺪ ﺑﺪارﻧﺪ و ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺧــﻂ ﮐــﻪ از
ارﺗﻔﺎع وﻗﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮد در ﮐﺠﺎ ﺑﻪ آن ﺧﯿﻂ ﻣﻠﺘﻘﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺮ آنﺟــﺎ ١٢ﻧﺸــﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨــﺪ .ﭘــﺲ ﺑﺒﯿﻨﻨــﺪ ﮐــﻪ
داﯾﺮه]ای[ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻧﺸﺎن ﮔﺬرد در ﻃﺮف ﺿﻠﻊ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﮐ ﺠﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد و ﺧﻄﯽ ﮐﻪ از آن ﺟﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد
ﺑﻪ اﺟﺰای ﻗﻮس ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد .آن داﯾﺮ ﻣﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ارﺗﻔﺎع ﺷﺮﻗﯽ و ﺑﺎﻗﯽ در ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﺟﺰاﺋﯽ
٤

 .١ف :ﮐﻨﻨﺪ.
 .2م )زﯾﺮ ﮐﻠﻤﻪ( + :ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر اﻓﻖ اﺳﺘﻮاء ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ.
 .3ف ،ن :ﮐﻨﻨﺪ.
 .4ف :ﮐﻨﻨﺪ.
 .5ف :ﮐﻨﻨﺪ.
 .6ف :ﮐﻨﻨﺪ.
 .7ف :ﮐﻨﻨﺪ.
 .8ف :ﮐﻨﻨﺪ.
 .9ف :ﮐﻨﻨﺪ.
 .10ف - :و در ﺑﺎﻗﯽ ﻋﮑﺲ ﻣﺎﺿﯽ اﺳﺖ+ ،ﭘﺲ اﮔﺮ در ارﺗﻔﺎع ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ داﯾﺮ ﻣﺎﺿﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ داﯾﺮ ﺑﺎﻗﯽ ؛ م )در ﺣﺎﺷﯿﻪ(:
+در ﺑﺎﻗﯽ ﻋﮑﺲ ﻣﺎﺿﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻀﻞاﻟﺪاﺋﺮ را در ارﺗﻔﺎع ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮ ﻧﺼﻒ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود و در ارﺗﻔﺎع ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ
ﺣﺎﺻﻞ داﯾﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺷﻮد .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ.
 .11ن :ﺑﻪ.
 .12ف ،م ،ن- :ﺟﺎ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻃﺎﻟ ﺳﺎل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ از ﻃﺎﻟ ﺳﺎل ﻣﺎﺿ

٦

ﭼﻮن ﻃﺎﻟﻊ ﺳﺎل ﻣﺎﺿﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻃﺎﻟﻊ ﺳﺎل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻊ ﻃﺎﻟﻊ ﺳﺎل
ﻣﺎﺿﯽ را ﺑﻪ أرض اﺳﺘﻮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر ﺟﺰء ﻃﺎﻟﻊ را ﺑﺮ آ ن اﻓﺰوده اﮔﺮ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از آن ﮐﺎﺳﺘﻪ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ،ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﻔﺖ درﺟﻪ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ٧اﮔﺮ ﮐﻢ ﺗﺮ از دور ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ آن
ﻧﻬﺪ و ﺑﺒﯿﻨﺪ ٨ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺪام ﺟﺰء از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽاﻓﺘﺪ آن ﻃﺎﻟﻊ أرض اﺳﺘﻮا ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ از دور زﯾﺎده ٩ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪﻗﺪر دور ﻃﺮح ﮐﺮده ﭘﺲ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ آن ﻓﺎﺿﻞ ﻧﻬﺪ و ﺑﺒﯿﻨﺪ ١٠ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ ﭼﻪ ﺑﺮج و ﭼﻪ ١١درﺟﻪ اﻓﺘــﺎده
آن ﻃﺎﻟﻊ أرض اﺳﺘﻮا ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر درﺟﮥ ﻃﺎﻟﻊ را در ﻫﺮ دو ﻗﺴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺮوج ﺷﻤﺎﻟﯿﻪ ﺑﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻊ ﻃﺎﻟﻊ أرض اﺳﺘﻮا اﻓﺰوده و در ﺑﺮوج ﺟﻨﻮﺑﯿﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ،آنﭼﻪ ﺷﻮد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ آن ﻧﻬﺪ .ﺑﺮ ﻫﺮ ﺑــﺮج و
درﺟﻪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺎﻟﻊ ﺳﺎل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ در آن ﻋﺮض ﺑﺎﺷﺪ.

 .1ر - :را.
 .2ف ،م ،ن :ﮐﻨﻨﺪ.
 .3ر - :در ﺑﺎب.
 .4ر ،ف - :و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ را در ﺷﮑﻠﯽ.
 .5ن- :ﮐﻪ.
 .6ر - :ﻃﺎﻟﻊ.
 .7ف :ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ.
 .8ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺦ :ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺪ.
 .9م ،ن :زﯾﺎد.
 .10ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺦ :ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺪ.
 .11ف - :ﭼﻪ.

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر ﻧﻮد ﺟﺰء ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻧﺼﻒ ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر را ١ﺑﺮ آن اﻓﺰوده در ﺑﺮوج ﺷﻤﺎﻟﯿﻪ و از آن
ﮐﺎﺳﺘﻪ در ﺑﺮوج ﺟﻨﻮﺑﯿﻪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﺼﻒ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر آن روز را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺮ ﺷﺶ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ اﺟﺰای ﺳﺎﻋﺎت زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎر ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ .و ﭼﻮن داﯾﺮ را ﺑﺮ آن ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺎﻋﺎت زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .و ﭼﻮن ﺑﺮ ﭘﺎﻧﺰده ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺴﺘﻮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ آن را
در ﭼﻬﺎر ﺿﺮب ﮐﻨﺪ ٢دﻗﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺎﻋﺎت در ﺑﺎب ٣آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺴﺎ آنﮐــﻪ در ﯾــﻚ
رﺑﻊ ﺣﻠﻘﻪ دو ﺷﮑﻞ رﺑﻊ داﯾﺮه ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ﺑﻪﺟﻬﺖ آنﮐﻪ درﺟﺎت ﺗﻨﮓ ﻧﺸﻮد .ﭘﺲ ﺑﻌﻀﯽ درﺟــﺎت را
در ﺷﮑﻠﯽ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ را در ﺷﮑﻠﯽ ٤دﯾﮕﺮ ﮐﺸﯿﻢ و در وﻗﺖ ﻋﻤﻞ درﺟﮥ ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ در ﻫــﺮ ﺷــﮑﻞ ﮐــﻪ
ﺑﺎﺷﺪ در آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ درﺟﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ٥ﺑﻪ ﻋﯿﻦﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ
ﺣﺴﺎب ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ.
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ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﺒﯿﻮت

و آن ،ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر ﺟﺰء ﻃﺎﻟﻊ را ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﺷﺶ ﻗﺴﻢ ﻣﺘﺴﺎوی ﮐﻨﺪ ﮐــﻪ ﻫــﺮ
ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺰای دو ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﭼﻮن ﻃﺎﻟﻊ ﺑﻨﻔﺴﻪ ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪ درﺟﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺳﺎﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ درﺟﻪ]ای[ ﻧﻬﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻗﺪر اﺟﺰای دو ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر ﺟﺰء ﻃﺎﻟﻊ از درﺟﮥ ﺳﺎﺑﻊ دور
ّ
ﺑﺎﺷﺪ از اﺟﺰای ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻮاﻟﯽ ،ﺳﺎدس ﺑﺎﺷﺪ و ١ﻧﻈﯿﺮش ﺛﺎﻧﯽ ﻋﺸﺮ .و از آنﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺪۀ دو
ّ
ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ﺧﺎﻣﺲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﯿﺮش ﺣﺎدی ﻋﺸﺮ .و از آنﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺪۀ ﻫﻤﺎن ٢اﺟﺰاء ﺑﮕﺬراﻧﺪ
آن ﺟﺎ ﮐﻪ رﺳﺪ راﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﯿﺮش ﻋﺎﺷﺮ .ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻼﻗﻪ را از درﺟﮥ ﻃﺎﻟﻊ ﺑﻪ ﻋﺪۀ اﺟﺰای دو ﺳﺎﻋﺖ
زﻣﺎﻧﯽ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر ﺟﺰء ﺳﺎﺑﻊ ﺑﺮ ﺗﻮاﻟﯽ از اﺟﺰای ﻣﺤﯿﻂ ﺑﮕﺬراﻧﺪ آنﺟﺎ ﮐﻪ رﺳﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﯿــﺮش
ﺛﺎﻣﻦ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﺪۀ ﻫﻤﺎن اﺟﺰاء ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺬراﻧﺪ آنﺟﺎ ﮐﻪ رﺳﺪ ٣ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﺷﺪ و ٤ﻧﻈﯿﺮش ﺗﺎﺳﻊ.
ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺖ و ﯾ ﻢ :در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ و ﭘﻬﻨﺎی رودﺧﺎﻧﻪ و اﻣﺜﺎل آن
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ّ
اﮔﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﮐﻨﺎر آن ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ ٥و ﺣﻠﻘﻪ را ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ٦و ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ در ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎ از ﺛﻘﺒﺘﯿﻦ آن
ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ٧و ﺑﺒﯿﻨﺪ ٨ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ ﮐﺪام درﺟﻪ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺴﻄﺤﯽ
ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ٩درﺟﮥ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﯽﻧﻬﺪ و ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ١٠آن ﻣﻮﺿﻊ از أرض را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﯾﺪ ﻧﺸﺎن
ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﻮﻗﻒ و آن ﻣﻮﺿﻊ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ از ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪّ ،اول از ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﻣﺴﻘﻂ اﻟﺤﺠﺮ ﭼﺸﻢ او اﺳﺖ اﻧﺪازه ﺑﮕﯿــﺮد و از
ﺛﻘﺒﺘﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آورد .ﭘﺲ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ١١ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ ﮐﺪام ﺟﺰء اﻓﺘﺎده اﺳــﺖ از اﺟـﺰای
ﻣﺴﺎﺣﺖ .ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﻮﻗﻒ و آن ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺟﺰاﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻣﺖ ﻧﺎﻇﺮ ﯾﻚ ﺟــﺰء
ّ
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ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﮐﺴﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻇﻞ اﻗﺪام ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺴﻨﺠﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی اﺟﺰای ﻣﺴﺎﺣﺖ رﺳﻢ اﺳﺖ.
 .1ن - :و.
 .2ن - :دو ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎﻧﯽ  ...ﻫﻤﺎن.
 .3ن - :رﺳﺪ.
 .4ن - :و.
 .5ف :ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.
 .6ف :ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.

 .7ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺦ :ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺪ.
 .8ر ،ف ،م :ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺪ.
 .9ر :ﺑﻬﻤﺎن.
 .10ف - :و.
 .11ف - :ﮐﻨﺪ ؛ ن :ﮐﺮد.
 .12ر + :واﻟﺴﻼم.

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ
رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻠﻘﮥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

 .۱اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﮐﺮﯾﻢ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺐ ﺷﯿﺦ اﺟــﻞ اوﺣــﺪ ﻣﺮﺣــﻮم ﺷــﯿﺦ اﺣﻤــﺪ
اﺣﺴﺎﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻋﻈﺎم ]ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺸﺎﯾﺦ[ ،ج ،۱ﮐﺮﻣﺎن ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ ﺳﻌﺎدت ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۲اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ،ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺦ اﯾــﺮان ،ﺑــﻪ ﮐﻮﺷــﺶ اﯾــﺮج اﻓﺸــﺎر ،ج۱
)اﻟﻤﺂﺛﺮ واﻵﺛﺎر( ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺎﻃﯿﺮ.۱۳۶۳ ،
ّ
 .۳ﺣﺎﺋﺮی ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،ج  ،۱۷ﺗﻬﺮان،
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ.۱۳۴۸ ،
 .۴ﺣﺴﯿﻨﯽ اﺷﮑﻮری ،ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﻋﺸﯽ ،ج  ۲۰و  ،۲۴زﯾﺮ
ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﻋﺸﯽ ۱۳۷۰ ،و .۱۳۷۴
 .۵داﻧﺶﭘﮋوه ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ و اﻓﺸﺎر ،اﯾﺮج ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄــﯽ ﻧﺸــﺮﯾﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﮥ ﻣﺮﮐــﺰی
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ج  ،۷ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.۱۳۵۳ ،
 .۶دراﯾﺘﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﻮارۀ دﺳﺘﻨﻮﺷﺖﻫﺎی اﯾﺮان )دﻧﺎ( ،ج  ۴و  ،۱۱ﺗﻬﺮان ،ﻣﺠﻠﺲ.۱۳۸۹ ،
ﻋﺮﻓﺎﻧﯿﺎن ،ﻏﻼمﻋﻠﯽ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺐ ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ،ج  ،۱۰ﻣﺸــﻬﺪ،
اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی.۱۳۶۲ ،
 .۷اﻟﻌﺰاوی ،ﻋﺒﺎس ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﮏ ﻓﯽ اﻟﻌﺮاق ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺳﺎﻟﻢ اﻵﻟﻮﺳﯽ ،ﺑﻐﺪاد۱۴۲۵ ،ق.
 .۸ﻋﻄﺎﺋﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،اﻋﺘﺮاﻓﺎت ،ج  ،۲اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس )ع( ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ،ﻗﻢ.۱۳۸۷ ،
 .۹ﻓﺎﺿﻞ ،ﻣﺤﻤﻮد ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ داﻧﺸــﮑﺪۀ اﻟﻬﯿــﺎت و ﻣﻌــﺎرف اﺳــﻼﻣﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ج  ،۱ﻣﺸﻬﺪ.۱۳۵۳ ،
 .۱۰ﻣﻨﺰوی ،اﺣﻤﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻋﮑﺴﯽ ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑــﺰرگ اﺳــﻼﻣﯽ ،ج ،۱
ﺗﻬﺮان. ۱۳۸۲ ،
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ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۳ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۷
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This is an edition of the chapter on distillation instruments from a
Persian treatise on alchemy entitled Miqlād al-kunūz (“Key of
treasures”), composed by Ḥasan ibn Zāhed Kermānī (early 14th
century). He immigrated to India and was supported by a local ruler
there. Two main ways of distillation as dry and wet methods are
described in the treatise. The edition is prepared using three extant
manuscripts in Iran.

Karīmī Annular Astrolabe

M.-R. Arshi

Muḥammad Karīm Khān Kermānī (1810-1871) was a Shaykhite
religious leader who was also educated and had a good command of
mathematical sciences. He invented an annulus shaped astrolabe which
was named as Ḥalqe-ye Karīmī (Karīmī ring) after his name (Karīm).
Two examples of this instrument are extant in Adler Planetarium
(Chicago) and the Holy Shrine Museum (Mashhad, Iran). A replica has
also been made in Kashan (Iran) recently. An edition of Muḥammad
Karīm Khān’s Persian treatise on this instrument with an introduction
on his life and works are provided here.
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stones above the hill in the east of the village. The rising of the sun
behind these stone heaps defines the dates 18 days and 3 days before
the vernal equinox and the day of the vernal equinox. The latter is the
first day of Iranian year and the beginning of the Nowruz feast. In
winter 2018, the functioning of the equinox indicator has been verified
by regular observations and the report which confirmed the validity of
its functioning is provided.
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Abstracts of Persian Articles
Pursuit of the Reasons of Rise or Decline of
Science in the Human Societies

Gholam-Hossein Sadri-Afshar

3

Science needs proper context for development and at the same time
actual need is a main factor. However, it also needs democracy and
dynamism in the society. Another factor is the possibility of exchange
between different traditions. The author describes such factors in
details and gives concrete examples of the influence of these factors in
the development of scientific flourishment and examples of scientific
decline in absence of proper conditions.

The Current Persian Handwriting over Time

‘Abdol-Hossein Mos-hafi

This paper deals with the origins of the present Persian handwriting
which became popular in Iran after the conquest of the country by
Arabs around 14 centuries ago. Several styles of Arabic calligraphy and
those innovated by Iranians are mentioned. The methods applied by the
scribes and their position in the society are also described. The paper
ends with an account of the advent of lithoprints and the beginning of
using printing machines in Iran.

A Report of the Functioning of the Solar Equinox
Indicator in Tarazuj Village

Mohammad Bagheri

In the issue no. 3 of Miras-e Elmi (spring and summer 2014) a stone
equinox indicator in the Tarazuj village (near Khalkhal in the northwest of Iran) is introduced. The indicator devised by a disciple of Bahā’
al-Dīn ‘Āmilī (1546-1622) is in the form of three conic shaped heaps of

Sezgin published several volumes of collections of rare
papers which were of immense value in the lack of present day
Internet facilities.

A report on the activities of the Institute for the History of
Arabic-Islamic Science by Younes Mahdavi has been published in
the issue no. 4 of our journal (autumn 2013-winter 2014), on the
occasion of Sezgin’s 90th birth anniversary. A general list of the
publications of the Institute is presented in that report.
In 2012, a square in Ankara was named after Fuat Sezgin. The
Turkish government has marked the year 2019 as the Sezgin Year
in which some gatherings are to be held in honor of the late Prof.
Fuat Sezgin.
We miss both of them and we respect their dear memories and
achievements.
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1995, when I visited the Institute for the History of Arabic-Islamic
Science in Frankfurt. I appreciated his devotion to the task and his
achievements. I went there some more times, and in 2005, he
offered me a three month scholarship to work on my PhD thesis
(edition of the Arabic text of Kūshyār ibn Labbān’s al-Zīj al-Jāmiʿ
with English translation and commentary). At the end of that
period, he invited me to a restaurant for lunch. I understood that he
was a vegetarian. However, he was a hard-working and productive
scholar. He later published the revised version of my work in the
series “Islamic Mathematics and astronomy” (no. 114). He was kind
and supportive, and liked to talk in Persian with me. His major and
brilliant work Geschichte der arabischen Scrifttums (GAS) is a very
useful reference for the historians of science, especially volumes 4,
5, 6 and 7 relating to medicine, mathematics, astronomy and
astrology, respectively. The texts of the 17 published volumes of
this great work have been typed by his knowledgeable wife, Ursulla
Sezgin. Fuat Sezgin received the Iranian international year-book
award for this book in 2005. In that trip to Iran, he also visited the
Written Heritage Research Institute where a gathering in his honor
was being held. The Persian translations of the volumes 1 to 4 of
GAS have been published in Iran thanks to the efforts of AhmadReza Rahimi Riseh.
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Editorial

Gholam-Hossein Sadri-Afshar and Fuat Sezgin

In the spring and summer of 2018, two renowned scholars in the
field of history of science passed away. Much has been and will be
written about them. I want to say some words here about my
personal memories from them.

1

I knew Sadri-Afshar (d. 17 April 2018) in 1978, on the verge of
the revolution in Iran. He lived near my house in Tehran. At that
time, he was the managing editor of the Persian journal Ᾱshnāyī bā
Dānesh (“Introduction to Science”), published by the Free
University in Tehran. With the ups and downs of social life in Iran,
our friendship and cooperation was tightened. I worked with him
and learned a lot from him in the framework of cooperation with
him in publishing the scientific-cultural journal Hodhod (lit.
“hoopoe” a symbol of guidance in Persian literature). At the same
time he was active in distribution of useful books in Iran.
Since he did not manage to continue these activities, he started a
task which was a life-long desire for him: composing an update
Persian dictionary using modern methods of lexicography. The
result of his efforts assisted by two colleagues is a unique Persian
dictionary which is widely accepted, appreciated and used.

He was also engaged in translating and editing books. He was the
chief editor of the Persian translation of the book Popular Science,
which had been published in America several times. His Persian
translation of George Sarton’s Introduction to the History of Science
is really a masterpiece. When we decided to publish the journal
Miras-e Elmi in 2012, he encouraged us and promised to support us
in our task. He kept his words and assisted us in all manners. He
has written the editorial notes of some issues and has translated
some materials for the journal.
* * *
I met the late Prof. Fuat Sezgin (d. 30 June 2018) for the first time in
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