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ﻓﻬﺮﺳﺖ

 ۱ﴎﺳﺨﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ۳
ﺟﻮرج ﺻﻠﯿﺒﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﻨﻔﺮد
ورود ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻋﻬﺪ ﻧﺎﴏی ۲۵
ﮐﺎرﻣﻦ ﭘﺮز ﮔﻮﻧﺴﺎﻟﺲ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻬﻠﻮل
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در رﺳﺎﻟﻪای از ﻣﺤﻤﺪ ﮐَﺸﻨﻮی ،رﯾﺎﺿﯿﺪان آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ۴۵
ﺟﺎن ﺟﯽ .واﺗﮑﯿﻨﺰ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺻﻤﺪ ﻓﺮخﻧﻬﺎد
آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ ،رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ ارﻣﻨﯽ ﺳﺪۀ اول ﻫﺠﺮی ۵۸
راﺑﺮت ﻫـ .ﻫﯿﻮﺳﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺪی ﻧﻮروزیﺑﺨﺶ
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ دﺳﺘﻮراﳌﻨﺠﻤﯿﻦ و دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ آن ۷۲
اوا ا ُر ﻦ و ﭘﱰا گ .اﺷﻤﯿﺪل ،ﺗﺮﺟﻤﮥ زﯾﻨﺐ ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن
دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ دﺳﺘﻮراﳌﻨﺠﻤﯿﻦ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ۹۲
ف .و .زﯾﻤﺮﻣﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی
ﻣﻌﯿﺎر ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ﺑﺮای رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه و دﺳﺘﻮراﳌﻨﺠﻤﯿﻦ ۱۰۱
ﯾﻮﻫﺎﻧﺲ ﺗﻮﻣﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺎﻣﺪ ﺧﺮدﭘﯿﺸﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب

۱۱۴

ﻳﻚ ﻛﺘﺎب دﻳﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺮدﺳﺘﯽﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺻﺎﺑﺮی

ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ

ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻏﺎﻓﻘﯽ و دوران زﻧﺪﮔﯽ او ۱۲۳
ﺳﺠﺎد ﻧﯿﮏﻓﻬﻢ ﺧﻮبروان
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ -اﻟﮑﻮاﮐﺐ اﻟﺒﯿﺎﺑﺎﻧﯿﻪ ۱۲۷
ﭘﻞ ﮐﻮﻧﯿﭻ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻠﯿﺤﻪ اﺣﺴﺎﻧﯽﻧﯿﮏ
ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﺎﻋﺪۀ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه درﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ۱۳۱
ﺳﻮﻧﯿﺎ ﺑﺮﻧﺘﯿﺲ و ﯾﺎن پ .ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ داود ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺳﺎﻟﮑﻮﯾﻪ
دو دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ ﮐﻮﺗﺎه ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎر داﺋﻢ ۱۳۸
ﻣﺎﺋﺪه ﺣﺴﯿﻦزاده
ﯾﮏ ﻣﻌ ی رﯾﺎﺿﯽ از اﻟﻎ ﺑﯿﮓ ،اﻣﯿﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ۱۴۳
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی

ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ

 ۱۴۸دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ اﻷدوﯾﺔ اﳌﻔﺮدة ﻏﺎﻓﻘﯽ ،در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اُﺳﻠِﺮ ﮐﺎﻧﺎدا
آدام ﮔَﭽِ ﮏ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺷ ﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪیﻓﺮ
 ۱۶۲رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻌﺮاج اﻟﺤﮑﯿﻢ وﻣﻨﻬﺎج اﻟﻘﻮﯾﻢ از ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﯿﻬﻘﯽ
ﻋﻠﯽ ﮐﺎوﺳﯽرﺣﯿﻢ
 ۱۷۶رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪای از اﺑﻦ َﺧ ّﻮام ﺑﻐﺪادی
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺮﺷﯽ
رﺳﺎﻟﻪ

رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺗﺌﻮدوﺳﯿﻮس ١٨٨
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺪﯾﻪ ﻧﯿﮑﺨﻮاه

ﺿﺮورتﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در اﯾﺮان

ﻣﯿ ﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾ ﺮان ،ﺳﺎل ﻫﺸ ﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(15ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

ﻦ
ﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در ا ﺮان ﻋﻼوﻩ ﺮ ﺟﻨﺒﮥ ﻋﻠﻤﯽاش از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻫﻮﯾــﺖ ا ﺮاﻧــﯽ و

دﺳ ﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ا ﺮاﻧﯿﺎن در ﺴ ﺮ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺪﻩﻫــﺎی ﺳــﻮم ﺗــﺎ ﯾــﺎزدﻫﻢ

ﻫﺠﺮی و ﭘﻬﻨﮥ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﻨﻮب اﺳ ﺎﻧﯿﺎ ،ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ،آﺳ ﺎی ﺻﻐﯿﺮ ،ا ــﺮان ،ﻫﻨــﺪ ،آﺳـ ﺎی
ﻣﺮﮐﺰی و ﻏﺮب ﭼﯿﻦ( ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

اﻧ ﺸﺎر ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﺸﺮﯾﺎﺗﯽ در ﺣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﺟﺒﺮان ﮐﻢﮐﺎریﻫﺎی ﮔﺬﺷ ﻪ اﺳﺖ.

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،در ﻧﻈﺮ داﺷ ﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و ﺮﻫﯿﺰ از دوﺑﺎرﻩﮐﺎری ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ.

ﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ زودی  ۲۵ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻤــﯽ ــﺮای

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ﺣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ اﺳــﺖ .ﺟــﺎ دارد ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﻣﺤﻮرﯾــﺖ اﯾــﻦ ﻣﺮﮐــﺰ و

ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دارﻧﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎی در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﯾﺎ در ﺮﻧﺎﻣﻪ ﺮای

اﻧﺠﺎم ﺛ ﺖ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷ ﻮۀ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزﻩ ﺮﺳﺪ .اﯾﻦ دادﮔﺎن )ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ

دادﻩﻫﺎ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻓﻬﺮﺳ ﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ و آﺛــﺎر ﻣﻨ ﺸــﺮ ﺷــﺪۀ ﮋوﻫﺸــﮕﺮان
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ ﻫﻢ از دوﺑﺎرﻩﮐﺎری ﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد و ﻫﻢ
ﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎزﻩ از آنﻫﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ دادﮔﺎن ﻋﻼوﻩ ﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﻪ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﻫﻢ

ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﻬﺮﻩ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪﯾﻊ و ﻣﻔﯿــﺪ اﻧﺠــﺎم
ﺷﺪﻩ در ا ﺮان ﺑﺎزﺗﺎب ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﻬﯿﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠــﻮم ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن ﺑــﺎ آوردن
ً
ﻣﻌﺎدلﻫﺎی ﻓﺮﻧﮕﯽ آنﻫﺎﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻟﺰاﻣﺎ ﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﺻﻄﻼحﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ

١

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ز ﺮا ﺴ ﺎری از اﯾﻦ اﺻﻄﻼحﻫﺎ در ﻓﺎرﺳﯽ ﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ و ﮐﺎﻓﯽ ،ﻓﺎرغ از ﮐﺎﻏــﺬ ﺑــﺎزی و ﺑــﻪ دﺳــﺖ ﮔﺮوﻫــﯽ از ﮋوﻫﺸــﮕﺮان

رﺷ ﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ و دارای ﭘ ﺸ ﻨﮥ ﮐﺎر ﺟﺪی در ﺣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.

اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻬﯿﮥ ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﻣﻬﻢ ﻋﺮﺑﯽ از آﺛﺎر دا ﺸﻤﻨﺪان ا ﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻧﮕﯽ )ﯾﺎ روﺳﯽ( ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﺳﻮﯾﯽ

ﺸﺎﻧﮥ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺘﻦﻫﺎﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳــﯽ را ﺴــﻬﯿﻞ ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ.

ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺤﺴﺎب ﺟﻤﺸ ﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻌﻮدی اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ

ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺮﺟﻤﮥ ﮐﺎﻣﻞ و و ﺮاﺳ ﻪای از از اﯾﻦ ﻣﺘﻦﻫﺎ در دﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ .در

ﺣﻮزﻩﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻏﯿﺮ از رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم ،ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ آﺛ ﺎر ﻣﻬﻢ ﺷ ﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد.

دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دورۀ دﮐﺘﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﻫﺮﭼﻪ زود ﺮ در ﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دا ﺸﮕﺎﻩ

ﺗﻬﺮان راﻩ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دورۀ ﮐﺎرﺷ ﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﯾﻦ رﺷ ﻪ را ﮔﺬراﻧﺪﻩ اﻧﺪ ﺮای اداﻣﮥ ﺗﺤﺼﯿﻞ

ﻧــﺎﮔﺰ ﺮ از ــﺮک ا ــﺮان ﻧﺒﺎﺷـ ﺪ .از ﻣﺸــﮑﻼت و ﻋﻮاﻗــﺐ اﯾــﻦ ــﺮک وﻃــﻦ ﮐــﻪ ﺑﮕــﺬرﯾﻢ،

دا ﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از دا ﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭘﺬ ﺮش و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
٢

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻮان و ﮐﺎرآﻣﺪی ﻫﺴ ﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آنﻫﺎ دل ﺴﺖ.

ً

درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺮای ﺗﺪر ﺲ و ﺳﺮ ﺮﺳ ﯽ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در ا ﺮان )و اﺳﺎﺳﺎ در

ﺟﻬﺎن( اﺳ ﺎدان ﮐﺎﻓ ﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺪد اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻓــﺮاﻫﻢ آوردﻩاﻧــﺪ و

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن دارﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﺳ ﺎدان ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ ﺮای ﻫﻤﮑﺎری دﻋﻮت ﮐﻨــﯿﻢ.

اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﮐﺸــﻮرﻫﺎی دﯾﮕــﺮ ،ﺑــﻪﺧﺼــﻮص ﮐﺸــﻮرﻫﺎی

ﻫﻢزﺑﺎن اﻓﻐﺎ ﺴ ﺎن و ﺗﺎﺟﯿﮑﺴ ﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽزﺑﺎن دا ﺸﺠﻮی دورۀ دﮐﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی درﺳﯽ ﻣﺪارس از دا ﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕــﺎن ﺗــﺎرﯾﺦ ﻋﻠــﻢ ــﺮای ﺗــﺪوﯾﻦ

ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ اﺳ ﻔﺎدﻩ ﮐﺮد .ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺮﺧﯽ

ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی درﺳﯽ دﺑﯿﺮﺳ ﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﺿﺮورت اﺳﺖ .ﺟﺎ دارد ﮐﻪ در دا ﺸــﮕﺎﻩﻫــﺎ

درسﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﮕﺮ رﺷ ﻪﻫﺎ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﻮد.
ﻻزﻣﮥ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﮐﺮدن اﯾﻦ درسﻫﺎ و ﻋﺮﺿﮥ آنﻫﺎ ﺑﻪ وﺳ ﻠﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ

ﻋﻠﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮋوﻫﺶ ﺟﺪی ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷ ﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﺑﺎﻃﻞ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ

را ﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻋﻠﻢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورد .اﺳـ ﺎد ﻫــﺮ رﺷـ ﮥ ﻋﻠﻤــﯽ

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آن رﺷ ﻪ ﻣﺪرس ﺧﻮﺑﯽ ﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮدﺑﯿﺮ

ﺟﻮرج ﺻﻠﯿﺒﺎ

٢

ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﻨﻔﺮد

٣

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻪ ﭼﻬﺮۀ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت در زﻣﺎنﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت /ﮐﺎﻟﺞ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺳﻮری در اواﯾﻞ دﻫﮥ
 ١٩٢٠ﺗﺎ اواﺧﺮ دﻫﮥ  ١٩٧٠اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ آﻧﺎن زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻟﺒﻨﺎن در اواﺧــﺮ ﺳــﺪۀ
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت و ﻟﺒﻨﺎن را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﻦ ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑــﻪ ﺷــﯿﻮۀ
ﺧﻮد ،ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ،ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .ﺳﻪ ﭼﻬﺮۀ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس وان داﯾﮏ١٨٩٥ -١٨١٨) ٤م( ،ﻣﻨﺼﻮر ﺟــﺮداق-١٨٨١) ٥
١٩٦٤م( و ادوارد اﺳﺘﻮارت ﮐﻨﺪی٢٠٠٩ -١٩١٢) ٦م( ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن وان داﯾﮏ ﺗﻤﺎم ﮐﻮﺷﺶ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﺷﺘﮥ ﻋﻠﻤــﯽ زﻧــﺪه ،ﺑﻠﮑــﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎم اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﺮﺗﺮی ﻏﺮب ﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .وان داﯾﮏ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﻮمﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﭘــﯿﺶ ﮔﺮﻓــﺖ؛ ﺑــﻪ ﻋﺮﺑــﯽ
ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺖ و ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻧﮕﺎﺷﺖ .ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن
ﺟﺮداق ﮐﻪ از وان داﯾﮏ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﯿﺎن دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﻣﯽزﯾﺴــﺘﻨﺪ ،دوﻣــﯿﻦ
ﻣﺮﺣﻠﮥ اﯾﺠﺎد ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻮم در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را ﭘﺪﯾﺪ آورد .در اﯾﻦ دوره اﯾ ﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺪرﯾﺲ
1. “AUB’s Role in the Promotion of the Arabic/ Islamic Sciences and their History”, One Hundred and Fifty, ed.
Nadia Maria El-Cheikh, Lina Choueiri and Bilal Orfali, American University of Beirut (AUB), 2016, pp. 213- 224.
 George Saliba .٢اﺳﺘﺎد و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎروق ﺟﺒﺮ ﺑﺮای ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوتgsaliba@aub.edu.lb ،

 .٣ﻣﺆﻟﻒ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ آزاد

4. Cornelius Van Dyck
5. Mansur Jurdaq
6. Edward Stewart Kennedy

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(15ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه
١
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت

٣

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﯽداد ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش آﺛﺎر ﻋﻠﻤــﯽ ﺑــﻪ زﺑــﺎن ﻋﺮﺑــﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨــﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در دورۀ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﺗﻼشﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﻨﺪی ﺳــﻨﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ﻋﻠــﻢ در
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺷﺘﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﭼﺎرﭼﻮب داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ ﺗــﺎرﯾﺦ
ﻋﻠﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

۴

داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت

ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی
و در ﺷﺮق ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﺮک ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻧــﺎن و
ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدی ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮداﻧﯽ در
ﭼﺎرﭼﻮب آ ﮐﺎدﻣﯿﮏ آن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﮐﻪ ﮔﺎه
اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ در ﯾﮏ ﻧﻬﺎد آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻈﺮات داروﯾــﻦ در
داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ دﻫﮥ  ١٨٩٠ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪه ﺷﺪ.
دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺎﺳ وان داﯾ

داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم در اﺳﻼم /ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻟﯿــﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .در واﻗﻊ ،اﯾﻦ اﻣــﺮ ﺑــﻪ ﻣــﺪتﻫﺎ ﭘــﯿﺶ از
ﺗﺄﺳﯿﺲ آن ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮑﯽ از
١
ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧــﻪ ،در ﻗﻀــﯿﮥ ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﻣﺆﺳﺴــﮥ آﻣﻮزﺷــﯽ ﻋﺒﯿــﻪ
)ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه در دﻫﮥ  (۱۸۴۰ﺑــﻪ ﮐــﺎﻟﺞ ﭘﺮوﺗﺴــﺘﺎن ﺳــﻮری در ۱۸۶۶م .در ﻣﯿــﺎن ﻣﺒﻠﻐــﺎن ﻣﺴــﯿﺤﯽ
1. Abeih Seminary

1. Cornelius Van Alan Van Dyck

ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾ ﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت

داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﭼﻬﺮۀ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس وان آﻟﻦ وان داﯾﮏ ۱۸۹۵ -۱۸۱۸) ١م(
ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .او در ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ ﺟــﻮاﻧﯽ از ﮐــﺎﻟﺞ ﻣﻌﺘﺒــﺮ ﭘﺰﺷــﮑﯽ
ﺟﻔﺮﺳﻮن در ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻮﻗﯽ ﭘﺮﺷﻮر ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺒﺸﯿﺮی ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
اﻧﺴﺎن واﻻﯾﯽ ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ از ﺑﯿﻨﺸﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و ﺷﻮق ﺑﻪ ﮐﺎرش ﺑﻮد .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﺷــﺘﻪﻫﺎ درﺑــﺎرۀ وی،
ً
وان داﯾﮏ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎراﻧﯽ از ﺳﺘﺎﯾﺶﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺳﺰا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑــﻪ
ﭘﯿﺮوی از ﺟﺮﺟﯽ زﯾﺪان ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وان داﯾﮏ ﺑﺎﻧﯽ ﻧﻮزاﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ در ﺑﻼد ﺷﺎم در ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻫﻢ
ﻣﯿﻼدی ﺑﻮده اﺳﺖ .زﯾﺪان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﺠﻮی وان داﯾﮏ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻢﭼﻨــﯿﻦ دوﺳــﺖ وی در ﺗﻤــﺎم دوران
زﻧﺪﮔﯽ اش ﺑﻮد؛ رﻓﺎﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل زﯾﺪان ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدن ﻣﺠﻠﮥ ﻣﻌﺮوف اﻟﻬﻼل اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ادوارد ،ﭘﺴﺮ وان داﯾﮏ ،ﺧﺎﻃﺮات ﭘﺪرش را ﺑﻪ زﯾﺪان ﺳﭙﺮد و وی را ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﮥ آن در
اﻟﻬﻼل ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ وان داﯾﮏ از ﺳﺎل  ۱۸۳۹ﺗﺎ ﺳــﺎل  ۱۸۵۱ﯾــﺎ ﻧــﻮزاﯾﯽ ادﺑــﯽ اﺧﯿــﺮ در
ﺑﯿﺮوت و ﻟﺒﻨﺎن« ﻣﻌﺘﻤﺪ داﻧﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﺘﺎﯾﺶ آﻣﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ از اﻏﺮاق ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾــﺪ ﮐــﻪ وان
داﯾﮏ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﺮوت در آورﯾﻞ  ۱۸۴۰م ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑــﺎن ﻋﺮﺑــﯽ را آﻏــﺎز ﮐــﺮد ،ﺣﺘــﯽ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﻞ روز در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﻮد .او در آﻧﺠﺎ ﻧﺨﺴﺖ دوﯾﺴﺖ ﻟﻐــﺖ از زﺑــﺎن ﻋﺮﺑــﯽ را
آﻣﻮﺧﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮﺧﯿﺺ از ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و اﻗﺎﻣﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ ﺑﯿﺮوت ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﺗــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻋﺮﺑــﯽ ﺧــﻮد را در
ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ادﯾﺒﺎن ﻋﺮب ﻫﻤﭽﻮن ﺷﯿﺦ ﯾﻮﺳﻒ اﻻﺳﯿﺮ اداﻣﻪ دﻫﺪ .او در ﺗﺤﺼﯿﻞ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﺟﺪی ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﮏ ﻧﮕﺎری ﮐــﺎﻣﻠﯽ درﺑــﺎرۀ ﻫﻨــﺮ ﺑﺴــﯿﺎر
ﭘﯿﭽﯿﺪۀ ﻋﺮوض ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم آﻧﭽﻪ ﺟ ﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،ﮔﺎم ﺑﻌﺪی وی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ ﻣﻌﻠــﻢ زﺑــﺎن ﻋﺮﺑــﯽ و
ُ
دوﺳﺘﺶُ ،ﺑﻄﺮس ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺆﺳﺴﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﺒﯿﻪ را در دﻫﮥ ۱۸۶۰] ۱۸۴۰؟[م ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎد .در آن ﻫﻨﮕﺎم
ﺑﻮد ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾــﺪ اﻧﺠــﺎم
ﻣﯽ ﺷﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﺮد :او داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺮﺑﯽ ،آن ﻫﻢ ﻻﺑﺪ ﻋﺮﺑﯽ
ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮥ آن دوره ،را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻮاع ﻋﻠﻮم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ »ﻧﻮﯾﻦ« وﺟﻮد ﻧﺪاﺷــﺖ .ﺣﺘــﯽ اﮔــﺮ اﯾــﻦ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺧﻮد او ﺑﻌﺪﻫﺎ اﯾﻦ ﮐــﺎر را ﮐــﺮد ،ﺧــﻮد اﯾــﻦ
ً
ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺐ در آن زﻣﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺴــﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄــﯽ ﻧﺎﯾــﺎب

۵

۶

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻧﺪک ﺑﺎزﮔﺎﻧﺎن ﺷﺎﺧﺺ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﯿﺨﺎﯾﯿﻞ ﻣﺸﻘﻪ ،دوﺳﺖ و ﺳﭙﺲ
ﻫﻤﮑﺎر وی در »اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮری ﻋﻠﻮم و ﻫﻨﺮﻫــﺎ« )۱۸۵۲ -۱۸۴۷م( و ﺗﺸــﮑﯿﻞ دوﺑــﺎرۀ آن ﺗﺤــﺖ ﻧــﺎم
» اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻮری« )۱۸۶۹ -۱۸۵۸م( و ﻧﯿﺰ در »ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﺷﺮﻗﯽ« )ﺗﺄﺳﯿﺲ  (۱۸۸۲در
ﺷﺮح ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻧﮑﺘﻪﺳﻨﺠﯽ از دﺷﻮاریﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ وان داﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم در ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﻣﺸــﻘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ ﮐــﻪ او از
ﻓﺮﺻﺖ دﯾﺪار ﻋﻤﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ دﺧﺘﺮش از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ دﯾﺮاﻟﻘﻤﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﻌﺪادی ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎورد .ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻫﻢ ﭘــﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐــﻪ در دوره ای ﮐــﻪ ﻣﻨﺘﻈــﺮ
ﺑﻬﺒﻮدی دﺧﺘﺮش ﺑﻮد ،ﺑﻪ او ﻧﺠﻮم ﺑﯿﺎﻣﻮزد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی وان داﯾﮏ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد .ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ زﺑﺎنﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را ،ﮐﻪ اﯾــﻦ
ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ دو ﻣﺎﻧﻊ
ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ (۱ :ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ،و  (۲آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ آن زﺑﺎنﻫﺎ .ﮔﺰﯾﻨــﮥ دوم آن ﺑــﻮد ﮐــﻪ
ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻮﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده و ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻮم از زﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .وان داﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﮔﺰﯾﻨﮥ دوم را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑــﺎ
ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻄﺮس ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺟﺒﺮ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎ،
ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی  ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤــﺪۀ اﯾــﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔــﺎت
ً
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺧﻮد وان داﯾﮏ ﺑﻮد .ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮔﻤﺎن
ﻣﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺧﻮد اوﺳﺖ و ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ را واداﺷﺖ آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدش ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﺎدف ﻣﺤﺾ و ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮی ﺧﻮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن آﻣــﻮزش
ﻋﻠﻮم ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻮان را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ و رﺑﻂ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت روﺣﺸﺎن داﺷﺖ ،وان داﯾﮏ درﮔﯿﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺪ؛ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻮد در ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻠــﻮم ﺟــﺪی ﺗﻮﻟﯿــﺪاﺗﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ .وان داﯾﮏ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ ،اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮐﻬﻦ ﻋﺮﺑﯽ را اﺣﯿﺎ
ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ آﺷﮑﺎرا ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮش در ﻣﺼﺮ ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻮد.
وان داﯾﮏ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ داد ﻫﺮ وﻗﺖ و در ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺘــﻮن ﮐﻼﺳــﯿﮏ ﻋﺮﺑــﯽ
رﺟﻮع ﮐﻨﺪ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﮐــﻪ ﭘﯿﺶ ﺗــﺮ در اﯾــﻦ زﺑــﺎن ﮐــﺎرﺑﺮد داﺷــﺖ
اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ »ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ دو ﻧﺸﺎن« ﺑﺰﻧﺪ :ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺟﺎﻧﯽ ﺗﺎزه
ﺑﺒﺨﺸﺪ و از اﺻﻄﻼﺣﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﺶ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻧﺘﯿﺠﮥ
اﯾﻦ روﻧﺪ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .او ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘــﯽ در زﻧــﺪه
ﮐﺮدن دوﺑﺎرۀ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﮑﺴــﺖ ﻣﯽ ﺧــﻮرد ﺧــﻮد را ﻣﺠــﺎز
ﻣﯽداﻧﺴﺖ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﺪﯾﺪی وﺿﻊ ﮐﻨﺪ .وان داﯾﮏ از اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻮﻻق در ﻣﺼﺮ ﺑﺮای در ﭘﯿﺶ
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ﮔﺮﻓﺘﻦ راه آﺳﺎن وﺿﻊ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر دﺷﻮار اﺣﯿﺎی زﺑﺎن ﻋﺮﺑــﯽ ﮐﻼﺳــﯿﮏ
ﮔﻠﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای دادن ﻧﻤﻮﻧﻪای از روش او و ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آن ،دو ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ در
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آورﯾﻢ :ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺻﻮل ﻋﻠــﻢ اﻟﻬﯿﺌــﺔ ) (۱۸۷۴ﮐــﻪ وان داﯾــﮏ وﻗﺘــﯽ ﭘــﺬﯾﺮﻓﺖ در ﮐــﺎﻟﺞ
ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺳﻮری ،ﻧﺠﻮم ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد؛ و دوﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺪرﯾﺲ ﺑـﺮای داﻧﺶآﻣــﻮزان و
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﺪرﯾﺲ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﻫﺮ دو ﮐﺘــﺎب ،وی اﺻــﻄﻼح »ﻫﯿﺌــﺖ« را
ﺑﺮای ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد ،ﺑﺮای زﻧﺪه ﮐﺮدن دوﺑﺎرۀ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﮐــﻪ در ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ و ﺳﺎﻧﺴــﮑﺮﯾﺖ
ﻣﻌﺎدﻟﯽ ﻧﺪارد ،و در ﺑﻐﺪاد در ﺳﺪۀ ﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺮای ﺗﻤــﺎﯾﺰ ﺑــﺎ
ﺗﻨﺠﯿﻢ ﮐﻪ در زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺎ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .وان داﯾﮏ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﺻــﻄﻼح
ً
»ﻫﯿﺌﺖ« ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺪۀ ﻧﻬﻢ در ﺑﻐﺪاد را ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﻫﺎ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻨﺠﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﯿﺎ ﮐﺮد .او ﻫﻤﯿﻦ راه را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ
و ﺷﺮح رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻲ اﻟﺠﺪري واﻟﺤﺼﺒﺔ رازی )ﺳﺪۀ ۹ﻫـ( ﭘﺮداﺧﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد .ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐــﺎر زﻧــﺪه ﮐــﺮدن
واژﮔﺎن اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ و ﻋﺮﺿﮥ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻫﻢ در ﮐﺎﻟﺞ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺳﻮری
ﺑﻮد .او ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ درﺑﺎرۀ داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ از اﯾﻦ دو ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ اﻓﺰود.
ﺑﺮای وان داﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮﺑﯽ /اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ،
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او اﯾﻦ ﺳﻨﺖ آﺷﮑﺎرا ﻣﻬﯿﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻫﺪفﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐــﺎر رود و در ﻧﺘﯿﺠــﻪ وﺳــﯿﻠﮥ اﻧﺘﻘــﺎل
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮﺳﺎزیای در ﮐﻼسﻫﺎی درس در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب در ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺮا ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻬﮥ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﺑﺎ ﻋﻠﻢ در ﺟﻬﺎن
ﻋﺮب /اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺷﺎﻋﮥ ﺻﺮف ﺗﺎرﯾﺦ آن ،ﺗﺄﯾﯿــﺪ ﻣﯽﮐﻨــﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺧﯿﺮ ﺑﻌﺪﺗﺮ و ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ وﯾﮋﮔــﯽ ﻣﺘﻤــﺎﯾﺰ ،وان
١
داﯾﮏ )د ۱۸۹۵م( و ﻣﻌﺎﺻــﺮان او ﻫﻢ ﭼــﻮن اﺳــﻌﺪ ﺷــﺪودی ،ﺑﺴــﺘﺎﻧﯽ )۱۹۰۶م( و ﺟــﺎن ورﺗﺎﺑــﺖ
) (۱۹۰۸و در ﭘﯽ آﻧﺎن ﻣﻨﺼﻮر ﺟﺮداق ) (۱۹۶۴ﻫﻤﮕــﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑــﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻋﻠﻤــﯽ در ﺟﻬــﺎن ﻋﺮﺑــﯽ/
اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺦ آن .وان داﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﻫﻤﺎن
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ اداﻣﻪ داد و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ در دﺳــﺘﺮس ﺗﻤــﺎم ﺳــﻄﻮح
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .او در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را »اﻟﻨﻘﺶ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ« ﻧﺎﻣﯿﺪ )ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﻣﺸﻬﻮر ﻋﺮﺑﯽ »اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻐﺮ ،ﮐﺎﻟﻨﻘﺶ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ«( ﺑـﺮای ﻫــﺮ ﯾــﮏ از ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪۀ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﺪارس دورۀ ﺧــﻮد ﺗﮏﻧﮕــﺎری ای ﻧﻮﺷــﺖ .ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪۀ ﻣﻌﺎﺻــﺮش ،ﺷــﺪودی،

٧

٨

ﺷﺎﻫﮑﺎری در ۱۸۷۳م ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺷــﺎﻣﻞ ﺑــﻮد و آن را ﺑــﻪ درﺳــﺘﯽ
اﻟﻌﺮوس اﻟﺒﺪﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
وان داﯾﮏ ﭘﺲ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺞ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺳﻮری ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤــﯽ ﺑــﻪ ﻋﺮﺑــﯽ و
ُ ١
ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اداﻣﻪ داد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن ﺑﺤﺚ داﻏﯽ در آن زﻣﺎن ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﭘﻦرز
اﮔﺮ اﺧﺮاج ﻣﻔﺘﻀﺤﺎﻧﮥ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ادوﯾﻦ ﻟﻮﯾﺲ ٢ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽاش در ﺟﺸــﻦ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼــﯿﻠﯽ ۱۸۸۲
درﺑﺎرۀ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی داروﯾﻦ ﻧﺒﻮد ،زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ در ﮐﺎﻟﺞ ﭘﺮوﺗﺴــﺘﺎن ﺳــﻮری و ﺷــﺎﯾﺪ ﻫــﻢ در داﻧﺸــﮕﺎه
ً
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧــﺪ .در اﯾﻨﺠــﺎ ﭘــﻦرز ﺑــﯿﻦ دو
واﻗﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ اﯾــﻦ دو راﺑﻄــﮥ ﻋﻠــﺖ و ﻣﻌﻠــﻮﻟﯽ دارﻧــﺪ .او
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ادوﯾﻦ ﻟﻮ ﯾﺲ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺟﺮداق ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد آﺧﺮﯾﻦ
ﺿﺮﺑﻪ را ﻓﺮود آورده ﺑﻮد و ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻟﻮﯾﺲ از ﮐﺎﻟﺞ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺳﻮری ﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪی ﺗﻐﯿﯿﺮ
زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎﻟﺞ از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﭘﻦرز ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻟﻮﯾﺲ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ اﺳــﺘﻌﻔﺎی وان
داﯾﮏ در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ وی و اﺧﺮاج داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻟﻮﯾﺲ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﻦرز
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ »اﺳﺘﻌﻔﺎی ﮔﺮوﻫﯽ« ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺘﺎدان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺪرﯾﺲ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن اﺳﺘﺎدان ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺸﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﺑﺎن آﻣﻮزش ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﻮن اﯾﻦ دو واﻗﻌﻪ ﭘﯽ در ﭘﯽ رخ داده ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ اﺧﺮاج ﻟﻮﯾﺲ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن،
اﯾﻦ رواﯾﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ اداری ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد.
در واﻗﻊ ،داﺳﺘﺎن ﺑﺎ رواﯾﺖ ﺳﺎدۀ ﭘﻦرز ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ؛ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﯿــﺖ
ﭘﻦ رز ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺨﺶ اداری ﺑﻮد .درﺑﺎرۀ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻌــﺮوف ادوﯾــﻦ ﻟــﻮﯾﺲ در ﺟﺸــﻦ
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺳﺎل  ۱۸۸۲و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در ﻣﺠﻠﮥ
اﻟﻤﻘﺘﻄﻒ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﻤﺖ« ﭼﺎپ ﺷﺪ و ﻟﺤﻨﺶ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻼﯾﻢ ﺑﻮد .در واﻗﻊ
ﻟﻮﯾﺲ آن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ ﺷﮏ ﮐﺮدن در ﻧﻈﺮﯾﮥ داروﯾﻦ ،ﺑﺎ وﺟﻮد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮده ﺑﻮد،
زﯾﺮا ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮدش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد وی )ﺑــﻪ
ﻧﻘﻞ از اﻟﻤﻘﺘﻄﻒ(:
درﺑﺎرۀ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ وﻗﺎﯾﻊ و ﮐﻔﺎﯾﺖ آن ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻋﻠﺖ
ﻫﻤﮥ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﯾــﺎری اﯾــﻦ ﻧﻈﺮﯾــﻪ درک ﮐﻨــﯿﻢ ،ﻧﻤﯽﺗــﻮاﻧﯿﻢ داوری
ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﭼﯿﺰﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ درﺑــﺎرهاش
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ،آزﻣﺎﯾﺶ و ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
1. Penrose
2. Edwin Lewis

ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾ ﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت

ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن آﻣﻮزش ،ﮔﺰارش ﺟﺮداق ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ،ﺷﻮاﻫﺪ ﻏﯿــﺮ ﻗﺎﺑــﻞ اﻧﮑــﺎری ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﺎﻟﺞ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺳﻮری ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻦ
ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا در ﺑﺮوﺷﻮر ﮐﺎﻟﺞ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺳﻮری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل -۱۸۸۰
 ۱۸۸۱ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
در ﺑﺨﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،۱۸۸۱زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺟﺰ ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻗﺪﯾﻢ وارد ﺷﺪهاﻧﺪ و درﺧﻮاﺳﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش از
اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد
را در رﺷﺘﮥ ﭘﺰﺷﮑﯽ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
ﺟﺮداق ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ،ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺪﯾﻢﺗﺮی در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻣﯽآورد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻣﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد دﻟﯿﻞ واﻗﻌﯽ اﻋﺘﺮاض ﻧﺒﻮد .زﯾﺮا اﮔﺮ ﭼﻨــﯿﻦ ﺑــﻮد
اﻋﺘﺮاض ﭼﻨﺪ ﺳﺎل زودﺗــﺮ رخ ﻣــﯽداد ،ﭼــﻮن در ﺑﺮوﺷــﻮر ﮐــﺎﻟﺞ در ﺳــﺎل  ۱۸۷۸در
ﺻﻔﺤﮥ  ۵ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ :اﺧﻄﺎر! زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ )ﺑﺨﺶ
ﻋﻠﻤﯽ( ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﻋﺮﺑﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻈﺮ ﭘﻦرز ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اداری ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۱۸۸۲ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺪرﺳﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای ﺑــﺮای
ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﮐﺎﻟﺞ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ ،دروغ آﺷــﮑﺎری اﺳــﺖ .ﺑــﻪ
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ،ﺑﺨﺶ اداری ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اداﻣﮥ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ را در ﺑﯿﺶ
از ﯾﮏ ﺟﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد .ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻟﻮﯾﺲ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۸۸۲ﺗﻨﻬﺎ روﻧﺪ ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد،
اﻣﺎ ﻋﻠﺖ وﻗﻮع آن ﻧﺒﻮد .ﺟﺮداق در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﺟﻠﺴﺎت اداری ﮐﺎﻟﺞ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت آنﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه ﺑــﻮد و او در اﯾــﻦ ﮔﺰارشﻫــﺎ ﻫــﯿﭻ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ از ﺳﻮی ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ در ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ وان داﯾــﮏ و ﭼﻬــﺎر ﺣــﺎﻣﯽ
دﯾﮕﺮ او ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد .ﺟﺮداق ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ را ﻣﺴﺌﻮﻻن اداری ﮐﺎﻟﺞ ﺑﺪون ﺗﻮﺟــﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ وان داﯾﮏ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را
ً
ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎی وان داﯾﮏ ﻗﻄﻌﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی ﺑﻮد ﮐــﻪ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ اﺧـﺮاج ﻟــﻮﯾﺲ در
دﺳﺎﻣﺒﺮ آن ﺳﺎل ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﯽ وان داﯾﮏ از ﮐﺎﻟﺞ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺳﻮری و ﻣﺮگ او در  ۱۸۹۵و ﻣﺮگ ﻫﻤﮑﺎرش ﺷــﺪودی در
 ،۱۹۰۶آن دورۀ ﻃﻼﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ رو ﺑﻪ زوال ﮔ ﺬاﺷــﺖ و ﺗﻨﻬــﺎ در اﺛــﺮ ﺗﻮﺟــﻪ ﻣﻨﺼــﻮر
ﺟﺮداق ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎد ﻧﺠﻮم و ﻣﺪﯾﺮ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺳﻤﺖﻫﺎی وان داﯾﮏ را ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺑــﻮد،
اﻧﺪﮐﯽ اﺣﯿﺎ ﺷﺪ.
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ﻧﻘﺶ ﺟﺮداق در ﻣﻘﺎم آﻣﻮزﮔﺎر و ﻣﺆﻟﻒ در ﺣﻮزۀ ﻧﺠﻮم در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب

١٠

ﺟﺮداق در ﺳﺎل  ، ۱۹۰۱ﺷﺶ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﺮگ وان داﯾﮏ ،از داﻧﺸــﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑــﺎﯾﯽ ﺑﯿــﺮوت ﺑــﺎ درﺟــﮥ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  ۱۹۰۷ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﻫﻤﺎن رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
ً
ﺷﺪ .ﻇﺎﻫﺮا او ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻧﺠﻮم را در ﭘــﺎﯾﯿﺰ  ۱۹۰۰آﻏــﺎز ﮐــﺮد و ﭼﻨــﺎن ﮐــﻪ ﺧــﻮد در ﻣﻘﺪﻣــﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣــﮥ
ً
ً
ﻧﺠﻮﻣﯽ اش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺎ اﻧﺘﺼﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﯿﺎر در رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ،رﺳﻤﺎ و ﻋﻤﻼ ﺑﺎ آن ﻣﺸــﻐﻮل ﺷــﺪ.
ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻧﯿﺰ ﺗﺪرﯾﺲ او ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ در آن زﻣﺎن ،ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﻧﻮﺑــﮥ ﺧــﻮد ،ﮐــﺎر وان
داﯾﮏ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ ۹ .اﺛﺮ در ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺮ
ﺻﻔﺤﮥ ﭘﺸﺘﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﮥ او ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎی او در ﻧﺠﻮم و ﻋﻠــﻮم و ﻣﻘــﺎﻻت
ﭼﻨﺪی ﮐﻪ در اﻟﻤﻘﺘﻄﻒ و دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻼت ﭼﺎپ ﮐﺮده ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑــﯽ اﺳــﺖ و ﺑﺮﺧــﯽ از آﻧﻬــﺎ ﻧﻈﯿــﺮ دو
ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺘﻮن در ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب )ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ده ﻋﻨﻮان( ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻄــﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫﺎی
درﺳﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﺪارس ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺮداق ﺿﻤﻦ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﯾﺎ
ﻧﺎم ﺳﺘﺎرهای ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ رﯾﺸﮥ ﻋﺮﺑﯽ داﺷﺖ ،ﯾﺎدداﺷﺖﺑﺮداری ﻣﯽﮐﺮد .ﺳــﺮاﻧﺠﺎم وی
اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ را در ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﮥ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﻌﺮوف ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻔﻠﮑــﯽ ،ﺗــﺄﻟﯿﻒ ﺳــﺎل
 ۱۹۴۷ﮐﻪ در  ۱۹۵۰ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺗﺪوﯾﻦ و ﭼﺎپ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ
ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺘﻮن ﻧﺠﻮﻣﯽ ﮐﻨﮑــﺎش ﮐﻨﻨــﺪ .از اﯾــﻦ ﻟﺤــﺎظ ،اﺛــﺮ
ﺟﺮداق را ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﮥ ﮐﺎر وان داﯾﮏ ،ﺷﺪودی ،ﺣﻮراﻧﯽ ،ورﺗﺎﺑﺖ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی از ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ داﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .او ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾ ﻦ اﺳﻼﻓﺶ ﻧﺠﻮم ﻧﻮﯾﻦ را ﺑــﺎ اﺻــﻄﻼح ﻋﺮﺑــﯽ ﮐﻬــﻦ» ،ﻋﻠــﻢ
ﻫﯿﺌﺖ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﺟﺮداق ﮐﻪ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﮔﺎﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از وان داﯾﮏ رﻓﺖ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑــﺮ ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻋﺮﺑــﯽ ﺧــﻮد ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ
داﺷﺖ .در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﺮداق ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﻣﯿــﻞ ﺷــﻤﻌﻮن ﯾــﺎ ﺷــﺎرل ﻣﺎﻟــﮏ در ﺑﺎزدﯾــﺪ از
رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﮐــﺎر را اﻧﺠــﺎم ﻣــﯽداد ﮐــﻪ ﻣﯽﺗــﻮان ﺑــﻪ آﺳــﺎﻧﯽ از
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ او را ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺎﻣﺎت در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ ]ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ  .[۱اﻣــﺎ
ﻣﻬﻢﺗﺮ آنﮐﻪ او ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ و اﻓﺘﺨﺎر ﺑــﺪان
ﻣﯽداﻧﺴﺖ .او در ﺑﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد:
دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ و اﻧﺘﺸﺎر آن ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ُ
)ﻋ َ
ﺮوﺑ ُﺘﻨﺎ( ،ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺗﻤﺪﻧﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻋﺮﺑﯿﺖ ﻣﺎ
در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻤﺪن ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺘ ﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﮐﻨــﻮﻧﯽ
ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﺪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻣﻞ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ای ﺑﻬﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد

دورۀ ﭘﺲ از ﺟﺮداق و ورود ادوارد اﺳﺘﻮارت ﮐﻨﺪی ﺑﻪ داﻧﺸ ﺎه آﻣﺮﯾ ﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺟﺮداق در اواﯾﻞ دﻫﮥ  ۱۹۵۰ﻣﺼﺎدف ﺷﺪ ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐــﻪ داﻧﺸــﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑــﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺮوت و ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﮑﺎن داد .ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﺎزه ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ،۱۹۴۸دوﻟﺖ اﺳـﺮاﺋﯿﻞ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻓﺎﺟﻌﮥ ﻧﮑﺒﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﺑﺮﺟﺴــﺘﮥ ﻫﯿــﺄت ﻋﻠﻤــﯽ داﻧﺸــﮕﺎه
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ،ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ ُز َر ﯾﮏ ،١وﻗــﺖ و ﺗــﻮان ﺧــﻮد را
ﺻــﺮف واﮐﻨﺸــﯽ در ﻗﺒــﺎل وﻗــﺎﯾﻊ ﮐــﺮد .ﻟﺒﻨــﺎن ﺗــﺎزه
اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد و رؤﯾﺎی اﯾﺠﺎد
ﻧﻈــﺎم آﻣﻮزﺷــﯽ ﻣﺴــﺘﻘﻠﯽ را در ﺳــﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧــﺪ؛
ً
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﮐــﺎﻣﻼ از ﻣﯿــﺮاث ﻗﯿﻤﻮﻣــﺖ ﻓﺮاﻧﺴــﻪ و
ﻧﻔﻮذ ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧــﺎرج ﻧﺸــﺪه ﺑــﻮد.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺮﻗﺪرت ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳــﺮ
ﺑﺮآورده و وارد دورۀ ﺟﻨــﮓ ﺳــﺮد ﺷــﺪه ﺑــﻮد .ﺳــﺎل
 ۱۹۵۲ﺷﺎﻫﺪ اﻧﻘﻼب ﭘﺮﺗﺐو ﺗﺎب ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ
در ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ آراﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد.
در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ رﺧﺪادﻫﺎ ،در ﺳﺎل  ،۱۹۵۱داﻧﺸﮕﺎه
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ادوارد اﺳﺘﻮارت ﮐﻨﺪی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ادوارد اﺳﺘﻮارت ﮐﻨﺪی )(٢٠٠٩ -١٩١٢
داﻧﺸﯿﺎر رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد ٢.ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر،
ﺑﺨﺶ اداری داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﻧﺎﺧﻮدآﮔــﺎه
1. C. Zurayk

 .٢آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای او ،ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﻠﺶ در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺳﻬﯿﻞ )ﺑﺎرﺳﻠﻮن( ،ﺷﻤﺎرۀ  ،(۲۰۱۰ - ۲۰۰۹) ۹ص - ۱۸۵
 ۲۱۴ﭼﺎپ ﺷﺪ.

ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾ ﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت

ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﻧﻪ از ﻫﯿﭻ راه دﯾﮕــﺮی ،ﻫــﺮ ﻣﻠــﺖ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮد اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻠﺘﯽ ﻗﺎﺑــﻞ اﺣﺘــﺮام ﺑـﺎ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ اﺣﺴــﺎس ﺷــﮑﻮه و ﮐﺮاﻣــﺖ را در
ﻣﻠﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورد و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻤﺪن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﮑﺎر ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ او ،ﺷﺪودی ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ،ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ اﺻﺮار در ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿــﺮوت ﺑــﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ
ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی او و ﻣﺴﺌﻮﻻن اداری اوﻟﯿﮥ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی وان داﯾﮏ درﺑﺎرۀ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده
از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن آﻣﻮزش ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.

١١

١٢

ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻮم در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ آﻣﺎده ﮐﺮد.
ﮐﻨﺪی )ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽ اش او را »ﺗﺪ«  ١ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺣﻠﻘﮥ ﺑﺰرگﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و ﻫﻤﮑﺎران و دوﺳﺘﺪاراﻧﺶ ِﮐ ْﻨﺪی ]ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻨﯿﮥ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﮐﻨﺪی ،داﻧﺸــﻤﻨﺪ ﻣﺴــﻠﻤﺎن ﺳــﺪۀ
۳ﻫـ[ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ( ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت در رﺷﺘﮥ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ رﯾﺎﺿﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐــﺮده ﺑــﻮد .او در آﻧﺠــﺎ
ﻓﺎرﺳﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽاش اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد.
در ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺪرﯾﺲ در ﺗﻬﺮان و اﻧﺘﺼﺎﺑﺶ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺎ
دﮐﺘﺮای رﯾﺎﺿﯽ ﺑﮕﯿﺮد .ﻃﯽ اﯾﻦ اﻗﺎﻣﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ دﻟﺒﺎﺧﺘﮕﯽاش ﺑﻪ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ زﻧﺪه
ﺷﺪ و در ﻫﻤ ﺎن ﺳﺎلﻫﺎ در ﻫﺎروارد ﺑﺎ ﺟﺮج ﺳﺎرﺗﻦ ،٢ﮐﻪ آن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر ﭘﯿﺸﺮو ﻋﻠــﻢ در اﯾــﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻮد ،دﯾﺪار ﮐﺮد .ﮐﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر زود درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ و ﺳﺮﻣﺸﻖ واﻗﻌﯽ اش ﻧﻪ در ﻫﺎروارد ﺑﻠﮑﻪ
در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاون واﻗﻊ در  ۹۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﻫﺎروارد اﺳﺖ :اﺗــﻮ ﻧﻮﯾﮕــﻪﺑﺎوﺋﺮ ،٣ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕــﺎر ﻋﻠــﻢ
ﺑﺎﻫﻮشﺗﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮی ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻨﺎﺳــﺐﺗﺮ او ﺑــﻮد ،و ﺑــﻪ وی ﯾــﺎری ﮐــﺮد ﺗــﺎ ﺑــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﮥ
رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﻧﺰدﯾﮑﯽ را ﮐﻪ ﺗــﺎ زﻣــﺎن ﻣــﺮگ
ﺧﻮد در  ۱۹۹۰و ﻣﺮگ ﮐﻨﺪی در  ۲۰۰۹اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،آﻏﺎز ﮐﺮد.
در ﺑﯿﺮوت ،ﮐﻨﺪی ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮی ﻫﻠﻦ در »ﮐــﺎﻟﺞ زﻧــﺎن ﺑﯿــﺮوت« آﺷــﻨﺎ ﺷــﺪ ﮐــﻪ دوﺳــﺘﺎن
ﺻﻤﯿﻤﯽاش او را »ﻋﺎﯾﺸﻪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .آن دو ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﯾﮑﯽ از آن ازدواج ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﮥ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐــﻪ
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ دوام آورد ﻫﻢﭘﯿﻤﺎن و ﻫﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺪی آن ﭼﻨﺎن ﺧﻮد را وﻗﻒ ﮐــﺎرش
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ روز ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺮی ﻫﻠﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎدهای از ﺳــﻮی ﺧــﺪا
ﻓﻀﺎی ﮐﺎری ﮐﻨﺪی و اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽداد ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻫﻤﮑﺎر ﺷﻮﻫﺮش و ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣــﻦ ،آﯾﻨــﮥ
ﺗﻤﺎمﻧﻤﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻋﻠﻢ در آﯾﻨﺪه ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ،ﮐﻨﺪی ﺑــﺪون
ﻫﻤﺮاه ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽاش ،ﻣﺮی ﻫﻠﻦ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.
ﮐﻨﺪی در ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮردی دوﮔﺎﻧﻪ روﺑﻪرو ﺷــﺪ .از ﯾــﮏ ﺳــﻮ،
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت را ﮐﻪ ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ آﻣﺪ و
ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ را ﺳﻮار ﻫﻤﺎن دوﭼﺮﺧﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨــﺪ .اﯾــﻦ ﺗﺼــﻮﯾﺮ در
ذﻫﻦ ﺳﻄﺤﯽ آﻧﺎن ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ذﻫﻨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺟﺎ ﻧﻤﯽاﻓ ﺘﺎد؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
وﻗﺖ و ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺻﺮف ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﺖ و ﺷــﻠﻮارﻫﺎی دﺳــﺖدوز و ﺑﺴــﺘﻦ ﮐﺮاواتﻫــﺎی ﮔﺮانﻗﯿﻤــﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﺖﻫﺎی اﺳﭙﺮﺗﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی آ ﮐﺴﻔﻮرد ﯾﺎ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺰ
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2. George Sarton
3. Otto Neugebauer

1. Mary Hanania Regier

 .٢ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ از ﺟﻤﯿﻞ ﻋﻠﯽ ) (۱۹۶۷و ﺷﺮح اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن از ﮐﻨﺪی ) (۱۹۷۳در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻤﺪ آرام در ﺳﺎل  ۱۳۵۲در ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .م

3. Frans Bruin
4. Theodor Raven

ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾ ﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت

ﻣﯽ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺸﺎن را در ﻣﻘﺎم اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﺗﺜﺒﯿﺖ
ً
ﮐﻨﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن ﮐﻨﺪی ﺑﻪﺗﻠﺨﯽ ﯾﺎد ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺧﻮد ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎدان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﺸﻖ ﺳﺎری او ﺑــﻪ ﻋﻠــﻮم دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﮔﺮوه رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻈﯿﺮ وﺻﻔﯽ ﺣﺠﺎب ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘــﺲ از ﮐﻨــﺪی ﺑــﻪ
ﺑﺨﺶ رﯾﺎﺿﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد و در  ۲۰۰۴درﮔﺬﺷﺖ و داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿــﺮوت ﻫﻨــﻮز ﺑــﻪ ﯾــﺎد وی ﺑــﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺮب رﺷﺘﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻮرس ﭘﮋوﻫﺸﯽ وﺻﻔﯽ ﺣﺠﺎب ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﻨﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺣﺠﺎب ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎم وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﻫﻤﮑﺎر در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎرات »ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻖ« زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﻧﺘﺸﺎرات »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺮﻗﯽ« داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﭘــﯽ ﮔﺮﻓــﺖ.
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ،در اﯾﻦ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دو ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ درﺑﺎرۀ ﮔﺬر ﺳــﯿﺎرات در اﺣﮑــﺎم
ﻧﺠﻮم از اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ]ﺗﻤﻬﯿﺪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﻨﯽ اﻟﻤﻤﺮ[ و دﯾﮕﺮی درﺑﺎرۀ اﺳﺘﺨﺮاج رﯾﺸﮥ nام
در ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺼﺖﮔﺎﻧﯽ در رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺴﺎب ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )د ۸۳۲ق( ]ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺤﺴﺎب[ .ﮐﻨﺪی
در ﮔﺮوه رﯾﺎﺿﯽ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ دوﺳﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﺮی ﺣﻨﺎﻧﯿﻪ رﮔﯿﻪ ١ﺑﺮﻗﺮار ﮐــﺮد ﮐــﻪ دو ﺳــﺎل
ﭘﺲ از او ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد .ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﮐﻨﺪی ﻫﻤﺮاه او ﻣﻘﺎﻟﻪ ای درﺑــﺎرۀ ﻧﺼــﻒاﻟﻨﻬﺎرﻫﺎی ﻣﺒــﺪأ در
ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺟﻤﯿﻞ ﻋﻠﯽ ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﮐﻨﺪی وارد ﮔﺮوه رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺪرﺳــﮥ
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﺷﺪ و در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﻨﺪی ،ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺮﺟﻤــﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻬﺎﯾﺎت اﻷﻣﺎﮐﻦ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت
٢
ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﮐﻨﺪی ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﺣﺎوی ﺷﺮح ﻣﺒﺴﻮط اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﻮﺷﺖ.
ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی در ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﮐﻪ ﮐﻨﺪی آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﮥ ﺗــﺎرﯾﺦ
ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ
اﯾﻦ رﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ﺣﺮﻓﻪ ای آن ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮوﯾﻦ ٣ﻧﺎم ﺑــﺮد ﮐــﻪ او را
»ﻫﻠﻨﺪی ﻣﻌﺮوف دﯾﮕﺮ« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ؛ ﻫﻠﻨﺪی ﻣﻌﺮوف ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺌﻮدور راون ،٤اﺳﺘﺎد زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
در اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۱۹۵۰ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت آﻣﺪ .او ﻫﻤﯿﺸﻪ در رﺷﺘﮥ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ
آﺳﺎﻧﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ وﺳﻮﺳﮥ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداد .ﻣﻦ داﻧﺸﺠﻮی ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮﻫﺎ ﺑﻮدم ،ﻫﺮﭼﻨﺪ رﺷﺘﮥ آﻧﻬﺎ
ً
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮوﯾﻦ در  ۱۹۵۸ﺑــﻪ ﮔــﺮوه ﻓﯿﺰﯾــﮏ داﻧﺸــﮕﺎه
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﻪ زودی اﺳﺘﺎد درس ﻧﺠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ وان داﯾﮏ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﺎﻟﺞ

١٣

١۴

ﭘﺮوﺗﺴﺘ ﺎن ﺳﻮری ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮوﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻟﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ از آن وان داﯾﮏ
ﺑﻮد رﺳﯿﺪ .ﺑﯿﻦ دورۀ ﺟﺮداق در ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ در اواﯾﻞ دﻫﮥ  ۱۹۵۰و ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮوﯾﻦ در اواﺧــﺮ
دﻫﮥ  ،۱۹۵۰اوون ﮔﯿﻨﮕﺮﯾﭻ  ١ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣــﻦ ﺑـﺮای
ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔﻨﺒﺪ و ﻧﺼﺐ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺟﺮام ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از وی ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد .ﮐﻨﺪی در آن
ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﮔﺮد آورده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﻤﯿﻨﺎری ﺟﺪی در ﺑﺎب ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
٣
دﻫﺪ .در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد :دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ ،٢ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﯿﻞ
ﺑﻮد؛ ﺟﺎن ﻟﯿﻮﯾﻨﮕﺴﺘﻮن ،٤ﻣﻬﻨﺪس ﺷﯿﻤﯽ از داﻧﺸﮕﺎه امآیﺗﯽ ﮐــﻪ ﺑﻌــﺪﻫﺎ از ﮔــﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﺷــﺮﻗﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن دﮐﺘﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد داﻧﺸﺠﻮی دورۀ ﭘﺴﺎدﮐﺘﺮی ﺷﺪ و در اواﯾﻞ
ﺳﺎل  ۱۹۷۰ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ »زﻧﺠﯿﺮۀ ﺗﻤﺪن« در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﭘﯿﻮﺳ ﺖ؛ و ﺧﻮدم ﮐﻪ
داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮐﻠﯽ ﺑﻮدم .ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﮔﯿﻨﮕﺮﯾﭻ آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم اﺳــﺘﺎد ﻣﻬﻤــﺎن در
ﺳﺎل  ،۱۹۷۰ﺑﻪ ﮐﻨﺪی و اﻋﻀﺎی ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ از راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ آیﺑﯽ ام ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺗﻤﺎم
ﯾﮏ ﺿﻠﻊ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﺎﻟﺞ را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑــﺮای ﭘــﮋوﻫﺶ در ﺣــﻮزۀ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻋﻠــﻢ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨــﺪ .ﻫﻤــﯿﻦ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش ﻣﺪﯾﻮن ﮔﯿﻨﮕﺮﯾﭻ ﺑﻮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ روشﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺎ را
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد ،ﺑﻪوﯾﮋه از آن رو ﮐﻪ اﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻮﭼــﮏ ﺷــﺪﻧﺪ ﮐــﻪ
روی زاﻧﻮ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﮐﻒ دﺳﺖ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ً
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮوﯾﻦ در اواﯾﻞ دﻫﮥ  ۱۹۷۰اﺳﺘﺎدﺗﻤﺎم ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﻨﮕﺮﯾﭻ اﺻﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،او از ﮐﺎر ﮐﻨﺪی اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﺰﻣﺎن دو ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻬﻢ را آﻏﺎز
ﮐﺮد .اوﻟﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی رﺻﺪﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ دورۀ ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ در ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﻮد .در ﺑﻬــﺎر  ،۲۰۱۳ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻢ
ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .ﺑﺮوﯾﻦ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ای ﻫﻢ
در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮدش در ﮐﻔﻮر ﺳﺎﺧﺖ و آن را »رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻋﺮﺑﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﻃﺮح دﯾﮕﺮ او ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎری
از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺮبزﺑﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺰﯾﺪهای از ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ
ﮐﻬﻦ را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ آن ﻣﺘﻮن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه را ﭘﺲ از اﻓﺰودن ﺷﺮح ﺧﻮد ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ،ﺗﮑﺜﯿﺮ و
ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﻮﭼﮏ و در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﮥ  ۱۹۶۰و
اواﯾﻞ دﻫﮥ  ۱۹۷۰ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ اور ِاق ﻫﺮازﮔﺎه را ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ )ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ
ﻟﻔﻈﯽ ﺑﺮوﯾﻦ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ( و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻤﺎرۀ ﺑﻌﺪی آن ﺑﻮدﯾﻢ.
1. Owen Giengerich
2. David King
3. Yale
4. John Livingston

 .١ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻨﺪی ،ﻫﻤﮑﺎران و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در ﮐﺘﺎب زﯾﺮ ﮔﺮد آﻣﺪه اﺳﺖ:

Kennedy, E. S., Colleagues and Former Students, Studies in the Islamic Exact Science, American University of
Beirut, 1983.

ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾ ﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﺬب ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺗﻼﺷــﯽ ﮔﺴــﺘﺮده ﺑـﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌــﮥ
ﺟﺪی ﺗﺎر ﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺘﯿﺎرش ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻧﺎن و
ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﺪ و ﻣﺮی ﻫﻠﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺮوت رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﺎ آن ﺣﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺨﺶ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ درﺳــﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻــﯽ
ً
ﺷﻮد .ﺳﻤﯿﻨﺎری ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۰ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس »ﺗﺼــﺎدف«
ﻣﺤﺾ ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ درﺳﺘﯽ از ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ در آن ﺳﺎل
ﺧﺎص در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻨﺪی ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻪ دهﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪای ﮐﻪ
ً
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .دﺳﺘﮥ دﯾﮕﺮ رﺳﻤﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺶ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ او
درﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ وﻟﯽ از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ او ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺸﺘﺎﻗﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دورادور )از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ( داﻧﺸﺠﻮﯾﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ درس
ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﺣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ وارد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ درس
را در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت و ﮐﺎر روی ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪام در  ۱۹۷۰ﺑﺎ او ﮔﺬراﻧﺪم .ﺷﯿﻮۀ ﮐﺎرش
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی درﺳــﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨــﺪ و اﮔــﺮ اﺛــﺮ ﻣﻨﺴــﺠﻤﯽ ﭘﺪﯾــﺪ
ً
ﻣﯽ آوردﻧﺪ ،ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻣﯽداد ﺗــﺎ آن ﻣﻘــﺎﻻت ﻣﺸــﺘﺮﮐﺎ در
ﻣﺠﻼت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ ﭼــﺎپ
ﺷﻮد .آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾــﻦ ﻣﻘــﺎﻻت ﺑــﺎ اﻣﻀــﺎی
ﻣﺸﺘﺮک را ﺷﻤﺮدم ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﯽﺷﺪ ١.ﻓﺮزﻧﺪان
ﻓﮑﺮی ﮐﻨــﺪی ،ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﭼــﻮن دﯾﻮﯾــﺪ ﮐﯿﻨــﮓ ،ﺟــﺎن
ﻟﯿﻮﯾﻨﮕﺴﺘﻮن و ﺧﻮد ﻣﻦ ،ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ را ﺣﺮﻓﻪای دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر واداﺷﺘﯿﻢ .ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﯿﻨﮓ و
ً
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻦ ،ﻃﺒﻌﺎ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻧﻮهﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﮐﻨﺪی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻨﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه
ّ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ دﻻل ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﻧﻘــﺶ داﻧﺸــﮕﺎه

١۵

١۶

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت در اﺷﺎﻋﮥ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﺷﺘﮥ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﻣــﺮوزی ﺑـﺮای
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻨﺪی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،اﺷﺎره ﮐﻨﻢ .ﺣﻮزه ای ﮐﻪ آن را »ﺣﻠﻘــﮥ
ﺑﺎرﺳﻠﻮن« ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﯾﮑﻞ ،ﭘﺴﺮ ﮐﻨﺪی ،ﮐﻪ در ﺑﺎرﺳﻠﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،دﻟﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺪ و
ﻣﺮی ﻫﻠﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺶ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﺑﻪ رﯾﺎﺳــﺖ ﺧــﻮان
ورﻧﺖ  ١و ﺳﭙﺲ ﺧﻮﻟﯿﻮ ﺳﺎﻣﺴــﻮ ٢ﭘــﺲ از ﺑﺎزﻧﺸﺴــﺘﮕﯽ ﮐﻨــﺪی در ﻓﺮﺻــﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن از ﮐﻨــﺪی و
ﻫﻤﺴﺮش دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﺑﺮوﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﺴﺮی
ً
ً
ﮐﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﺳﻮﺳﮥ ﮔﺮوه ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪی ،ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﻣﺴﻮ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪادﺷﺎن »ﻧﺎوﮔﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪم و ﺛﺎﺑﺖ ﺷــﺪ ﮐــﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ از ﻧﺎوﮔﺎن اﺻﻠﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨــﺪ .ﻫﻤــﮥ آﻧــﺎن ﭘــﮋوﻫﺶ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺮﻓﻪای دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ اﻣﺮوز اداﻣﻪ دارد.
ﮐﻨﺪی در اواﺧﺮ دﻫﮥ  ،۱۹۷۰ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮک ﻟﺒﻨﺎن در دورۀ ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،اﻗﺎﻣﺖ
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ ٣در داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻠﺐ داﺷﺖ .در آن ﻣﺆﺳﺴﻪ او ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮی ﻫﻠﻦ
ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ ٤ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ اوت  ،۲۰۱۳ﻫﺮازﮔﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن ﺷﻮر و ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺪ و ﻣﺮی ﻫﻠﻦ آن را اداره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ
در اوت  ، ۲۰۱۳اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﻮرﯾﻪ در ﺧﻄﺮ از ﺑــﯿﻦ رﻓــﺘﻦ اﺳــﺖ و ﺗﻨﻬــﺎ
ﻣﻌﺠﺰه ای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ در آﯾﻨﺪه اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ و اﯾﻤﺎﻧﻢ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
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در ﻣﺮور ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎﻋﮥ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﻮی داﻧﺸــﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑــﺎﯾﯽ ﺑﯿــﺮوت ،اﻣﯿــﺪوارم
ً
روﺷﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ آن ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﺪﯾﺪ آوردن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﻫﯿﭻ ﺑﻮد ﺑﻪ وﺳــﯿﻠﮥ ﺳــﻪ ذﻫــﻦ ﺑﺴــﯿﺎر
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺳﻪ روح ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪه :در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس وان داﯾــﮏ و در ﻣﺮﺣﻠــﮥ ﺑﻌــﺪی

ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾ ﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت

ﮐﻨﺪی از ﺣﻠﺐ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺳﻔﺮ ﮐــﺮد و در
آﻧﺠﺎ ﻣﻬﻤﺎن دو ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر ﺑﺮﺟﺴــﺘﮥ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻋﻠــﻮم
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﻮاد ﺳﺰﮔﯿﻦ و دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ ﺑﻮد .در
ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺗﺪ و ﻣﺮی ﻫﻠﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ دادﻧﺪ ﺗــﺎ ﺛﻤــﺮۀ
ﮐــﺎر دراز ﻣــﺪت و ﻋﺎﺷــﻘﺎﻧﮥ آﻧﻬــﺎ ،اوج ﭘــﮋوﻫﺶ
ﺷﻮرﻣﻨﺪاﻧﮥ اﯾﺸﺎن در ﻃــﻮل ﺳــﺎلﻫﺎی ﺑﺴــﯿﺎر ،ﺑــﻪ
ﺷﮑﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺛــﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ای از
ﻧﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺤﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺛﺎر ﻧﺠــﻮﻣﯽ
ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪه اﺳــﺖ ،ﻫﻤـﺮاه
ﺑــﺎ ﻃــﻮل و ﻋــﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎﯾﯽ اﯾــﻦ ﻣﮑﺎنﻫــﺎ؛
ﺷﺎﻫﮑﺎری ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی رﯾﺎﺿﯽ .ﺗﮑﻤﯿــﻞ
اﯾــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ ﺳــﺎلﻫﺎ ﻃــﻮل ﮐﺸــﯿﺪ و اﮐﻨــﻮن ﺑــﻪ
ﺻــﻮرت ﮐﺘــﺎب ،ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه از ﮐﺎﻏــﺬ واﻗﻌــﯽ
)اﻣﯿﺪوارم ﺑﺪون اﺳﯿﺪ( ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺟﺎی اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑــﯽ از
ﻓﻼﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دﯾﺴﮏﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻟﻮح ﻓﺸﺮده )ﺳﯽدی( ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐــﺎر
ً
ﺑﺮد .ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐــﺎﻣﻼ از ﺑــﯿﻦ
رﻓﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺪون اﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ آﻧﻬﺎ از ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑــﻮد ،در ﺣــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ ﻓﻼﭘﯽﻫــﺎ و اﺑﺰارﻫــﺎی ﺧﻮاﻧــﺪن آﻧﻬــﺎ،
ً
ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺳﯿﻌﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻣﺠﺎزی را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻨﺪیﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ دوران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ را در ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ؛ ﻧﺰدﯾﮏ اوﻟﯿﻦ
اﺳﺘﺎد ﮐﻨﺪی ،اﺗﻮ ﻧﻮﯾﮕﻪ ﺑﺎوﺋﺮ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﮥ اﻣﮑﺎﻧﺎت را ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮ دوی ﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ روی دو اﺛﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ :ﯾﮑﯽ اﺑﺰار ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﻧﺠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ
ﮐﻨﺪی اﺻﻄﻼح »ﺟﻔﺖ ﻃﻮﺳﯽ« را ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖ؛ و دوﻣﯽ وﯾﺮاﺳــﺖ و ﺗﺮﺟﻤــﮥ ﻣﺸــﺘﺮﮐﯽ از ﺗــﺎرﯾﺦ
ﮐﺘﺎب ﻓﻲ دﻻﯾﻞ اﻟﻘﺮاﻧﺎت واﻟﮑﺴﻮﻓﺎت ﺑﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺠﻢ ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ،ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣــﺮگ ﮐﻨــﺪی در
ﻣﺠﻠﮥ ﺳﻬﯿﻞ )ﺑﺎرﺳﻠﻮن( ﭼﺎپ ﺷﺪ )ﺷﻤﺎرۀ  ،۲۰۱۰ -۲۰۰۹ ،۹ص .(۱۴۸ -۱۳
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ادوارد اﺳﺘﻮارد ﮐﻨﺪی و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﯿﺎن آن دو ﺟﺮداق .ﻧﻔﻮذ دو ﻧﻔﺮ ﻧﺨﺴﺖ در واﻗﻊ ﺑﯽ اﻧﺪازه
اﺳﺖ و ﺑﻪوﯾﮋه وﻗﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﺎن را در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﭽﻮن دواﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻨﮓ ﺑﺮ
ﺳﻄﺢ آب ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮی آﻧﺎن را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
دوﺑﺎره ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺳﻄﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤــﯽ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﻮﻟﯿــﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ .آن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺗﻮان ،اﻧﮕﯿﺰه و ﺗﺪاوم ﻓﮑﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ درﯾﺎی
ﺑﯿﮑﺮان ﺷﻮر و ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در وان داﯾﮏ ﺗﺠﺴﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺪﯾﻮﻧﻨﺪ .در ﻧﮕﺎﻫﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ
در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺣﯿﺎی اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮐﻬﻦ ﻋﻠﻤﯽ در زﺑﺎن
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت در ﻋﻠﻮم ﻧﻮﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺪارس اﻣﺮوزی در ﺗﻤﺎم ﺟﻬــﺎن
ﻋﺮب رواج ﯾﺎﺑﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺴﺘﺮۀ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات را درﯾﺎﻓﺖ؟
ً
ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ،ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ آﻏﺎز آن را ﻣﯽﺗﻮان اواﺧﺮ ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم داﻧﺴﺖ؛ ﺑﻪوﯾﮋه در دوره ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﻨــﺪی ،ﻫﻤﮑــﺎران ،داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن او و ﺷــﺎﮔﺮدان
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﺶ اﻣﻮاج و ﭘﮋواکﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺪاوم و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗــﻮان ﮔﺴــﺘﺮۀ
ﻧﻔﻮذ را درﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ﺗﻔﺎوت آﺷﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﮥ اول دارد .ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد و
ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و اﺣﯿﺎی ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ آن و آﻣﯿﺨﺘﻦ ﺗﺪرﯾﺠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻠﻮم ﻧﻮﯾﻦ
ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﺪۀ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی و ﭘــﺲ از
آن راه ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ﺷﺎﻫﺪ اﺣﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﺠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از آن ﮐــﻪ
ً
٢
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻌﺪ از دورۀ ﮐﺎرﻟﻮ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ  (۱۹۳۸ -۱۸۷۲) ١در ﻧﯿﻤﮥ اول ﺳﺪۀ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ ﻫﻤﭽﻮن وان داﯾﮏ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﺶ را درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼم در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺆاد اول
ً
ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﻫﺮه ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ اﯾﺮاد ﻣﯽﮐﺮد .داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺆاد اول رﺳﻤﺎ در  ۱۹۰۸اﻓﺘﺘﺎح
ﺷﺪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ در آن ﭘﯿﺶ از ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﻫﺮه اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﺑــﻮد .اﯾــﻦ ﺳﻠﺴــﻠﻪ
ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻢاﻟﻔﻠﮏ ،ﺗﺎرﯾﺨﻪ ﻋﻨﺪاﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﯽ ﮐــﻪ اﮐﻨــﻮن اﺛــﺮی
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺮدآوری و در  ۱۹۱۱در رم ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ و
٣
ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
1. Carlo Alfonso Nallino

 .٢ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ ﭘﯿﺶ از آن ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﻻﺗﯿﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻦﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺞ ﺻﺎﺑﯽ ﺑﺘﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۱۸۹۹در ﺳﻪ ﺟﻠﺪ در رم ﭼﺎپ ﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻋﺎﻟﯽ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ.
 .٣ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ اﺣﻤﺪ آرام در ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان ،در  ۱۳۴۹ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .م

ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾ ﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت

دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ دورۀ ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﻨﺪی درﺳﺖ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧــﺎﻟﯿﻨﻮ در ﻧﯿﻤــﮥ
اول ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،آﻏﺎز ﮐﺮد .ﮐﻨﺪی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐــﻪ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻋﻠــﻮم دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ
ً
ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .او ﻋﻤﯿﻘﺎ و ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺎور داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻧﺒﺎﯾــﺪ ﺑــﺮ
اﺳﺎس ﺷﺎﯾﻌﺎت و رواﯾﺎت ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ  -ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻮد و ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺖ  -ﺑﻨﺎ ﺷــﻮد ،ﺑﻠﮑــﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑــﺮ
ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖ اول در ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻓﻮر در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺮاﺳــﺮ ﺟﻬــﺎن
وﺟﻮد دارد .ﮐﻨﺪی ،ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﭼﺎپ ﻋﮑﺴــﯽ ﻧﺴــﺦ ﺧﻄــﯽ اﺻــﻠﯽ )در
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﻮد( ﻫﻤﺮاه ﺑــﺎ ﺗﺮﺟﻤــﻪ و ﺷــﺮح آﻧﻬــﺎ را ﻓــﺮاﻫﻢ ﮐﻨــﺪ .وﻗﺘــﯽ ﻣﯽدﯾــﺪ ﮐــﻪ
ﺗﺴﻠﻄﺶ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﭼﻨﺪان ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ اﻧﺘﻘﺎدی آﻣﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑــﻪ ﻫﻤﮑــﺎر ﯾــﺎ
داﻧﺸﺠﻮی ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد؛ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺟﻤﯿــﻞ ﻋﻠــﯽ در ﻣــﻮرد ﮐﺘــﺎب ﺗﺤﺪﯾــﺪ ﻧﻬﺎﯾــﺎت
اﻷﻣﺎﮐﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪی و ﻧــﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌــﮥ ﺟــﺪی در ﺗــﺎرﯾﺦ ﻧﺠــﻮم
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت در دوره ای ﮐﻪ ﮐﻨﺪی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤــﯽ آن ﺑــﻮد ،ﺑــﻪ
آن ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺒﺮم ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ ﮐــﻪ ﮐﻨــﺪی در ﺣــﻮزۀ ﻧﺠــﻮم دورۀ
اﺳﻼﻣ ﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ و داﺳﺘﺎن ﺷﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺖ ،اﺷــﺎره ﮐــﻨﻢ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻨﺪی در اواﯾﻞ دﻫﮥ  ۱۹۵۰ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﻧﻘﺸﻪای ﺑﻨﯿﺎدی در ﺳﺮ داﺷﺖ.
وی ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ آﻣﺪ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨــﺪ ،ﻧــﻪ اﯾﻨﮑــﻪ ﻫﻢﭼــﻮن
ﮔﺬﺷﺘﻪ آن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﺷﺘﮥ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﻪ ﻧﻘــﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ اﯾــﻦ رﺷــﺘﮥ
ً
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﮥ ﺟﺮداق ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ﺑﺎور داﺷﺖ .ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ درسﮔﻔﺘــﺎر ﻧــﺎﻟﯿﻨﻮ در
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺆاد اول ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺮاﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ.
ﮐﻨﺪی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آنﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺑﺎرۀ ﻋﻠﻮم
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و وﯾﮋﮔﯽ آن را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻠﻢ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﻫﻨﺪی ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻏﺮﺑﯽ
اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻮﻧﯽ
از ﺧﻮد ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﺎﻧﻪ درﺑﺎرهاش ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﮐﻨﺪی ﺳﭙﺲ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻨﺠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻋﻠﻢ ﻫﯿﺌﺖ اﺳﻼﻣﯽ از دﯾﮕــﺮ ﺳــﻨﺖﻫﺎی ﻧﺠــﻮﻣﯽ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ آن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺻﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ ،و
ً
آن رﺻﺪﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان در آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺎﻣﺎﻧﺪه از آﻧﺎن ﯾﺎﻓﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ واﻗﻌﺎ ﺑﺪﯾﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﺠﻮم ﺑﺎﯾﺪ آ ﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﯿﺰی ﺗــﺎزه ارﺟــﺎع ﻣﯽدادﻧــﺪ ،ﯾﻌﻨــﯽ ﺑﺎﯾــﺪ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪای ﻧﻮ ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺑـﺮای ﺗﺜﺒﯿــﺖ دورهای ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖﻫــﺎ
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ﺻــﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓــﺖ ﻻزم ﺑــﻮد از ﻣﺘــﻮن ﻧﺠــﻮﻣﯽ
ﻋﻤــﺪه ای ﮐــﻪ در زﻣــﺎﻧﯽ ﻃــﻮﻻﻧﯽ در ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎی
وﺳﯿﻊ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣــﺪه ﺑــﻮد ،ﻧﻤــﻮداری
رﺳﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﮐﻨﺪی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن
ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﭼﻨﯿﻦ رﺻﺪﻫﺎی ﺑﺪﯾﻌﯽ ،ﻣﺘﻮن ﻧﺠﻮﻣﯽ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »زﯾﺞ«ﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤــﮥ ﻟﻐــﺖ
زﯾﺞ در اﯾــﻦ ﻣــﻮرد »ﮐﺘﺎﺑﭽــﮥ ﻧﺠــﻮﻣﯽ« اﺳــﺖ و
ﮐﻨﺪی ﻫﻢ ﺧﻮد آن را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﺮد ١.رﯾﺸﮥ
ﻟﻐﺖ »زﯾﺞ« ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻇــﺎﻫﺮ از واژه ای
در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭼﯿــﺰی
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ رﯾﺴﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از رﺷــﺘﻪﻫﺎ ﺷــﺒﯿﻪ
ﺗﺎر و ﭘﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺗﺎرﻫﺎی ﻓﺮش
ﺑﺴــﯿﺎر ﺷــﺒﯿﻪ ﺟــﺪوﻟﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺳــﻄﺮﻫﺎ و
ﺳﺘﻮنﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﻋﺪاد ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫــﺮ ﺻــﻔﺤﮥ
٢
زﯾﺞ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﻠﯽ دارد.
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﮥ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﮐﻠﯽ ،ﮐﻨﺪی آﻏﺎز ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ زﯾﺞﻫﺎﯾﯽ
ﯾﺎﻓ ﺖ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﺑﻪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ .او آن ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﻢﻫﺎ را در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ِ
اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ و دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ ﻫﻢ ﻧﺴﺨﻪای داد .ﮐﻨﺪی ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن
ﻣﺘﻮن ،ﺑﻪ زودی ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در واﻗﻊ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮد را ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺻﺪﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺒﻞﺗﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻮن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﺒﻌﺸﺎن دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد .او ﭘﮋوﻫﺸﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻤﺎم آن ﮐﺘﺎﺑﭽﻪﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﮐــﻪ در
ﺳﺎل  ۱۹۵۶آن را ﭼﺎپ ﮐﺮد ٣.او در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه را ﮐــﻪ ﻣﻨﺒــﻊ ﻣﺸــﺘﺮﮐﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺴﺐ در ﺣﺪود ده زﯾﺞ ﺑﻪ اﺛﺮ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ )د ۳۸۷ق( ﻣﯽرﺳﯿﺪ ٤.او
دو ﻧﻤﻮدار دﯾﮕﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ ﺑﺴﺎﻣﺪ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻮن زﯾﺞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،و دﯾﮕﺮی درﺑﺎرۀ ﻣﻨــﺎﺑﻊ
ﻣﺘﻮن ﻧﺠﻮﻣﯽ و ارﺗﺒﺎط دروﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.
1. astronomical handbook

 .٢ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪی از زﯾﺞ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﺧﻞ »زﯾﺞ« ،داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج  ،۱۳۹۶ ،۲۲ص  .۴۴ - ۲۸م
 .٣ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﯾﺞﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۷۴در ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .م
 .٤زﯾﺞ واﺿﺢ ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻄﯽ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾ ﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت

زﯾﺞ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﯾﺞ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ
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آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﮐﻪ دورهای ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﻦ ﺳــﺎلﻫﺎی  ۳۰۰ﺗــﺎ  ۱۵۰۰ﻣــﯿﻼدی را در ﺑــﺮ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﯾﻮﻧﺎن ،ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ،اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺟﺎﻣﻌﯽ از
ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻮن ﻧﺠﻮﻣﯽ و ارﺗﺒﺎط دروﻧﯽ آنﻫﺎ

ً
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ آﻣﺎری ،ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد ﺗﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﻤــﺎم ﺣــﻮزۀ آﺛــﺎر ﻧﺠــﻮﻣﯽ در
ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﯾﺎﺑــﺪ ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﻧــﻮﯾﻦ ﻣﻨﺠﻤــﯽ ﻣﺜــﻞ
اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺸﻖ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻪ وﻗﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﻤﮥ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮد ﻣﺘﻮن و ﻧﻪ رواﯾﺖﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮد.
ﮐﻨﺪی ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ داده ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ او ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪود  ۱۵۰زﯾﺞ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻤﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮد .او ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮد و
ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﻓﺸﺎری و ﭘﯿﮕﯿﺮی دﻗﯿﻖﺗﺮ ﮐﺮدن دادهﻫﺎ ،ﮐﺸﻔﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺠــﻮم دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ را در
ً
ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.

)1. History of Ancient Mathematical Astronomy (HAMA
2. Isis
”3. “The Solar and Lunar Theory of Ibn ash-Shāṭir: A Pre-Copernican Copernican Model

ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾ ﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت

در ﺳﺎلﻫﺎی  ،۱۹۵۷ -۱۹۵۶ﮐﻨﺪی در راه داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاون ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد اﺳﺘﺎدش ،ﻧﻮﯾﮕﻪﺑﺎوﺋﺮ و
ﮔﺬراﻧﺪن د ورۀ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ،در آ ﮐﺴﻔﻮرد ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﯾﮏ زﯾﺞ دﯾﮕــﺮ ﮐــﻪ ﭘﯿﺶﺗــﺮ
ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد و در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺎدﻟﯿﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازد .آن زﯾﺞ ﻧﺎم ﮐﻨﺠﮑﺎویاﻧﮕﯿﺰ زﯾــﺞ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد داﺷﺖ .اﯾﻦ زﯾﺞ را ﻣﻨﺠﻤﯽ دﻣﺸﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ )د ۷۷۷ق( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻗــﺖ
)ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاری وﻗﺖ( در ﻣﺴﺠﺪ اﻣﻮی ﺑﻮد» .ﺟﺪﯾﺪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪن اﯾﻦ زﯾﺞ ﮐﻨﺠﮑــﺎوی ﮐﻨــﺪی را
ﺑﺮای اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺻﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ً
در آن دورۀ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮ در ﻋﻠﻮم  -ﺣﺪود اواﺳﻂ ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی  -ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﻮرﺧﺎن
ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮده و دﻓﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﺎدﻟﯿﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺴﺨﻪای از زﯾﺞ ﺟﺪﯾﺪ اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ ﺑﻮد ،ﮐﺘﺎﺑﺪار ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺛﺮ
دﯾﮕﺮی از اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ را ﺑﺮاﯾﺶ آورد ،ﮐﻪ اﻟﻨﻬﺎﯾﺔ اﻟﺴﺆل ﻓﻲ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻷﺻﻮل ﻧﺎم داﺷﺖ .ﮐﻨﺪی اﺷــﺘﺒﺎه
ﮐﺘﺎﺑﺪار را درﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ زﯾﺠﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮش ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻮرق اﻟﻨﻬﺎﯾﺔ  ...ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ آن ﮐﺘﺎب درﺑﺮدارﻧﺪۀ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻫﺮﮔــﺰ
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد .وﻗﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آن ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭘﺲ ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﻤﯽ از آن ﻫﻢ ﺳﻔﺎرش داد و آن
را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاون ﺑﺮد .وﻗﺘﯽ ﻧﺴﺨﮥ اﻟﻨﻬﺎﯾﮥ اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ را ﺑﻪ ﻧﻮﯾﮕﻪﺑﺎوﺋﺮ ﻧﺸﺎن داد ،او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ در آن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎه و آﻧﭽــﻪ
ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ  ۱۵۰ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﻮد ،وﺟﻮد دارد .در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﯾﮕﻪ ﺑﺎوﺋﺮ روی اﺛﺮ
ﻣﺸﻬﻮرش ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻬﻦ ١ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻣﺘــﻮن ﻧﺠــﻮﻣﯽ از دورۀ ﺑــﺎﺑﻠﯽ ﺗــﺎ زﻣــﺎن
ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻧﻮﯾﮕﻪﺑﺎوﺋﺮ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ای ﻣﻘــﺪﻣﺎﺗﯽ درﺑــﺎرۀ اﯾــﻦ
ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان از اﻫﻤﯿﺘﺶ آ ﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮای آن و
آﻧﭽﻪ ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ در ﺳﺪۀ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی رﯾﺎﺿــﯽ اﻧﺠــﺎم داده ﺑــﻮد ،وﺟــﻮد
داﺷﺖ؛ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود دو ﺳﺪه ﭘﯿﺶﺗﺮ در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم اﺑﺪاع ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد
ﻣﻘﺎﻟﻪای در ﺷﻤﺎرۀ ﺳﺎل  ۱۹۵۷ﻧﺸﺮﯾﮥ اﯾﺴﯿﺲ ٢ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻨﺪی ،ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧــﺎم
٣
وﯾﮑﺘﻮر راﺑﺮﺗﺲ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﻓﺮﺿﯿﮥ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ ،ﯾﮏ ﻣﺪل ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮑﯽ ﭘﯿﺶ از ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ«
ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
ً
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺤﻪای ﺧﯿﻠﯽ زود ﻧﻈﺮﻫﺎ را ﺑﻪ اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﻮرﺧﺎن ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﻼ
ً
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﺑــﻪ ﺳــﺒﺐ ﮐﺎرﻫــﺎی ادوارد زاﺧــﺎﺋﻮ در ﺳــﺪۀ ﻧــﻮزدﻫﻢ

٢٣

ﻣﯿﻼدی ﺑﺮ روی ﻣﺎﻟﻠﻬﻨﺪ و آﺛــﺎر اﻟﺒﺎﻗﯿــﮥ ﺑﯿﺮوﻧــﯽ و ﺑﺘــﺎﻧﯽ را ﺑــﻪ ﺳــﺒﺐ اﺛــﺮی از ﻧــﺎﻟﯿﻨﻮ از ﻫﻤــﺎن دوره
ﱢ
ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﭼﯿﺰی درﺑﺎرۀ اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ او ُﻣ َﻮﻗﺖ ﺑﻮد و در
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ داﺷﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﺠﻮﻣﯽ ﭼﻨﺎن ﻣﻬﻤﯽ ﺑﭙﺮدازد ﮐــﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ ،ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ او را ﭘﺪر ﻧﺠﻮم ﻧﻮﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از او ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
از زﻣﺎن ﭼﺎپ آن ﻣﻘﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎه در اﯾﺴﯿﺲ در ﺳﺎل  ،۱۹۵۷ﺳﯿﻠﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻧﻮزاﯾﯽ در اروﭘﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدی در درک ﻣﺎ از ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ و ﻧﻔﻮذ آن در ﺑﯿﺮون از ﻣﺮزﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر ﻋﻠﻢ واﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﺪون ﮐﺸﻒ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﻨﺪی و اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﮐﻪ او و ﻧﻮﯾﮕﻪ ﺑﺎوﺋﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ داﺷﺘﻨﺪ
ً
و ﺑﺪون ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻋﻀﺎی »ﻣﮑﺘﺐ« ﻧﻮﯾﮕﻪﺑﺎوﺋﺮ ﮐﻪ ﮐﻨﺪی ﻗﻄﻌﺎ ﻋﻀﻮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آن ﺑﻮد ،آﺛﺎری ﻫﻤﭽــﻮن
ﮐﺘﺎب ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ اروﭘﺎ  ١و اﺳﻼم ،ﻋﻠﻢ و ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ٢اﺛﺮ اﺣﻤﺪ دﻻل
ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽآﻣﺪ .و ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
٢۴

ﺟﺮداق ﺑﺎ ﻓﯿﻨﻪ )ﮐﻼه ﺳﻨﺘﯽ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ( ،در ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت در
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻟﺒﻨﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻟﺒﻨﺎن ،ﮐﺎﻣﯿﻞ ﺷﻤﻌﻮن ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ
ﺑﺨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ ،و ﭼﺎرﻟﺰ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﺼﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎد
ﻣﻤﺘﺎز داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ،ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎم وزارﺗﯽ در دوﻟﺖ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ او
ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪﻋﮑﺲ آﻧﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺳﺮﮔﺮﻣﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
)1. Islamic Science and the Making of the European Renaissance (2007, repr. 2011
)2. Islam, Science, and the Challenges of History (2010

ﮐﺎرﻣﻦ ﭘﺮز ﮔﻮﻧﺴﺎﻟﺲ
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ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻬﻠﻮل

٣

ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻨﺠﻤﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺻﻮﻓﯽ )۳۷۶-۲۹۱ق( ،اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ) -۳۶۲ﭘﺲ از ۴۴۲ق(
و ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ )۶۵۳-۵۷۹ق( ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻧﺠﻮم دارد .ﺳﻪ دﻫﺎﻧﮥ ﻣﺎه را ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺳﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ .اﯾﺮان رﺻﺪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻪﻧﺎﻣﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮاﻏﻪ ﮐﻪ
در ۶۵۷ق ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ آن ﺑﻮد و رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ .ﺻﻮﻓﯽ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﻮد .از او ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺻﻮر اﻟﮑﻮاﮐــﺐ
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﺳﺖ .او در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻠﯽ از دو ﺷﯿﻮۀ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺼﻮر ﺻﻮرتﻫﺎی ﻓﻠﮑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
ﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻋﻠﻤﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس آﻣﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺳﻨﺖ
ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮥ ﻋﺮﺑﯽ .ﺻﻮﻓﯽ ﻧﺘﯿﺠﮥ رﺻﺪﻫﺎی ﺧﻮد را وارد اﯾﻦ دو ﺳﻨﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﺻﻼح آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .اﺛﺮ او
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻓﻠﮑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺪولﻫﺎﯾﯽ ﺣﺎوی ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺳﻤﺎوی ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻫﺮ
ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺪهﻫﺎ از آن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺛﺮی ﻣﺮﺟﻊ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺼﻞﺑﻨﺪی ﮐﺘﺎب ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻓﻠﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤــﺎن ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﻋﺮﺿــﻪ ﺷــﺪه در
ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس اﺳﺖ .ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﺻﻮﻓﯽ ،رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮاﻏﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷــﺪ ﮐــﻪ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻧﻘﻄ ﮥ اوج دﯾﮕﺮی در ﻧﺠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺰرﮔــﯽ ﺣــﺎوی ﺣــﺪود
ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰار ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب داﺷﺖ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺮهﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺳﻤﺎوی،
ذاتاﻟﺤﻠﻘﯽ ﺑﺰرگ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی اﻗﻠﯿﻢﻫﺎی زﻣﯿﻦ در آن وﺟﻮد داﺷﺖ.
 .١اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ای اﺳﺖ از
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ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(15ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۸
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١

٢۵

رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ  ۱۶۰ﺳﺎل ﭘﺲ از رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮاﻏﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻨﺠﻢ ﻣﻬﻢ آن ﻋﺼﺮ ﮐﻪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦﺷﺎن ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )ح ۸۳۲-۷۹۰ق( ﺑﻮد دوﺷﺎدوش اﻟﻎﺑﯿــﮓ ) -۷۹۵
۸۵۳ق( ،رﺋﯿﺲ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ،در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻓﻮل رﺻــﺪﺧﺎﻧﮥ ﺳــﻤﺮﻗﻨﺪ ،دورۀ ﻃــﻮﻻﻧﯽ رﮐــﻮد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن اوﻟﯿﻦ ﺗﻼش )ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ( ﻣ ﺒﻠﻐــﺎن ﻣﺴــﯿﺤﯽ ﺑــﺮای ﻣﻌﺮﻓــﯽ
ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ در دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
 .٢ورود ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان

ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ورود ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ )ﻏﺮﺑﯽ( ﺑﻪ اﯾﺮان را ﻣﯿﺴﺮ ﮐﺮد:
 .۱ﻓﻨﺎوری :ورود ﺗﻠﺴﮑﻮپ )ﺣﺪود ۱۰۵۹ق(؛
 .۲ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎبﻫﺎ؛
 .۳آﻣﻮزش :داراﻟﻔﻨﻮن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اروﭘﺎ رﻓﺘﻨﺪ.
 ١-٢ورود ﺗﻠﺴ ﻮپ ﺑﻪ اﯾﺮان
٢۶

ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻣﻬﻢ اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی اﺧﺘﺮاع ﺗﻠﺴــﮑﻮپ در ﻫﻠﻨــﺪ در ﺳــﺎل ۱۶۰۸م و راهﯾــﺎﺑﯽ
ً
ﺳﺮﯾﻊ آن ﻃﯽ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪیﻫﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ و ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﯾﺴﻮﻋﯿﺎن ﺑﻪ آﺳﯿﺎ ﺑﻮد .آنﻫﺎ
در اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺗﻠﺴﮑﻮپ را ﺑﻪ رﺳﻢ ﻫﺪﯾﻪای دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺸﺎن ﺗﻘــﺪﯾﻢ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ ﻫﻠﻨﺪ در راهﯾﺎﺑﯽ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ آﺳﯿﺎ ،از ژاﭘﻦ ،ﭼﯿﻦ ،ﮐــﺮه ،ﺳــﯿﺎم
)ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ( ﺗﺎ ﻫﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ورود ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﻪ ﮐﺸـ ﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ آﺳــﯿﺎ ﻣﻬــﻢ
اﺳﺖ زﯾﺮا در ﻫﺮ ﻣﻮرد زﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺠﻮم ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ دو دﻫﻪ ﭘﺲ از اﺧﺘﺮاع ﺗﻠﺴﮑﻮپ در ﻫﻠﻨﺪ ،ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
آﺳﯿﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ.ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ دورۀ ﻣﻐﻮﻻن و اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤــﺎﻧﯽ ،اﯾــﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺪاع ﻋﻠﻤﯽ-ﺻﻨﻌﺘﯽ واﮐﻨﺸﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ .ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻧﻤﺎد ﻣﺤﮑﻢ
و ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮد و ﻫﺎف ١ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﺮای درک اﻫﻤﯿﺖ آن ﻻزم ﻣﯽﺷﻤﺮد:
» اول ،ﺗﻠﺴﮑﻮپ اﺑﺰار ﻧﻤﺎدﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ و اﺑﺰار ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺖ.
دوم -ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗــﺮ اﺳــﺖ -ﺗﻠﺴــﮑﻮپ ﮐــﺎر ﻧﺠــﻮم را در ﻗــﺮن ﻫﻔــﺪﻫﻢ
ﻣﯿﻼدی دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد :ﻧﺠــﻮم را از ﻋﻠﻤــﯽ ﮐﻢﺗﺤــﺮک ﺑــﻪ ﭘﮋوﻫﺸــﯽ ﻓﻌــﺎل و اﮐﺘﺸــﺎﻓﯽ
ً
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒــﺎل ﮐﺸــﻔﯿﺎت ﺟﺪﯾــﺪ ﺑــﻮد .ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻣﻌﻨــﺎ ،ﺗﻠﺴــﮑﻮپ ﯾــﮏ
1. Toby Huff

 .١راﻓﺎﺋﻞ دوﻣﺎن  Raphael du Mansﮐﺸﯿﺶ ﻓ ﺮاﻧﺴﻮی ﭘﯿﺮو ﻓﺮﻗﮥ ﮐﺎﭘﻮﺳﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﺳﺎل در اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد .وی
در اول آورﯾﻞ ۱۶۹۶م ) ۸رﻣﻀﺎن ۱۱۰۷ق( در  ۸۳ﺳﺎﻟﮕﯽ در اﺻﻔﻬﺎن درﮔﺬﺷﺖ و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .م
 .٢ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ» ،اوﻟﯿﻦ دورﺑﯿﻦ ﻧﺠﻮﻣﯽ در اﯾﺮان« ،ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎدﮔﺎر ،ﺳﺎل  ،۲ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۳۲۵ ،۱۰ص .۳۶-۳۳
ً
 .٣آﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از دورۀ ﺗﯿﻤﻮری ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ آن در رﺳﺎﻟﮥ ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺻﻮراﻷﻗﺎﻟﯿﻢ )از
ﻣﺆﻟﻔﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎس در ۷۴۸ق( آﻣﺪه اﺳﺖ» :و در ﻓﺮﻧﮓ ﺳﻨﮕﯽ ﻫﺴﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻠﻖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﭼﻮن در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ دارﻧﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و از ﺑﻬﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺻﺮۀ او ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻂ ﺑﺎرﯾﮏ ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﮐﻪ اﺷﯿﺎ و ﺧﻄﻮط ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ« )ﺑﻪ
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﺘﻮده ،ﺗﻬﺮان  ،۱۳۵۳ص .(۹۶م
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»دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺸﻒ« ﺗﺎزه اﺧﺘﺮاع ﺷﺪه  ...و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﯾﮏ »آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤــﻞ«
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای از ﺟﻬﺎن ﺑﺮد و ﺑﺮای ﮐﺎوش آﺳﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻠﺴﮑﻮپ را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﺑﺰار دﻗﯿﻖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دﺳﺖﮐﻢ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ،ﻣﻨﺠﻤﺎن آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎه را ﺑﺎ ﺗﻠﺴﮑﻮپ رﺻــﺪ ﮐﻨﻨــﺪ و
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ورود ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ آﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ آن
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در دﻫﮥ ۱۶۶۰م۱۰۷۰/ق دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﺷﺪ ﯾــﺎ در
ً
اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻇﺎﻫﺮا راﻓﺎﺋﻞ دوﻣﺎن  ١ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ در اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷــﺘﮥ ﻋﺒــﺎس اﻗﺒــﺎل آﺷــﺘﯿﺎﻧﯽ ، ٢ﻣﯿــﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﻠــﻪ اﺻــﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌــﺮوف ﺑــﻪ اﻓﻨــﺪی ) -۱۰۶۷ح
۱۱۳۴ق( در ﺟﻠﺪ اول از ﻗﺴﻢ ﺛﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﻔﯿﺲ رﯾﺎض اﻟﻌﻠﻤﺎء ﮐــﻪ در ﺳــﺎل ۱۱۰۶ق ﺗــﺄﻟﯿﻒ ﺷــﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺤﻤ ﺪﺻﺎﻟﺢ ﻗﺰوﯾﻨﯽ در ﮐﺘﺎب ﻧﻮادراﻟﻌﻠﻮم واﻷدب ﭼﻨﯿﻦ آورده ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺎ
در اﺻــﻔﻬﺎن ﻣــﺮدی ﻓﺮﻧﮕــﯽ ﻓﺎﺿــﻞ ﻣﻬﻨــﺪس ذوﻓﻨــﻮن ﻫﺴــﺖ ﮐــﻪ در ﻓــﻦ رﯾﺎﺿــﯽ
ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﻋﺪﯾﻞ و ﺳﻬﯿﻢ ﻧﺪارد و آﻟﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و از اﺳﺘﺎدان ﻓﺮﻧﮓ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ
ﮐﻪ ﭼﻮن از آن آﻟﺖ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯽ در ﺷﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﮐﻪ دﯾﺪه ﻧﺸﺪهاﻧﺪ دﯾــﺪه ﺷــﻮﻧﺪ و
ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص در ﺣﻮاﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﯿﺎرات ﺳﺘﺎرۀ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺎه ﺑﻪ ﻫﯿﺄﺗﯽ ﻋﺠﯿﺐ
ﻧﻤﻮده ﺷﻮد و اﯾﺸﺎن دﻋﻮی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎه زﻣﯿﻦﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻞﻫــﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎﺳــﺖ و
ﺧﻮﺷﮥ ﭘﺮوﯾﻦ ﭼﻨﺎن ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺻﻒ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﯽﺷﻤﺎر در او ﭘﯿﺪا ﺑﻮد
ً
از ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ دور ﺟﺪا .اﻟﻐﺮض ﻋﺠﺐﻫﺎ ﺑﻪ آن آﻟﺖ در آﺳﻤﺎن دﯾﺪه ﺷﻮد و ﻫﯿﺄت
آن آﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺜﺎل اﻧﺒﻮ ﺑﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮ ﻧﯽ ﻫﻨﺪی ﮐﻪ از آن ﻧﯿﺰه ﺳﺎزﻧﺪ ﺑــﻪ ﻃــﻮل دو ذرع
ً
ﺗﺨﻤﯿﻨﺎ و از ﻧﯽ ﻧﯿﺰه ﻏﻠﯿﻆﺗﺮ ،از ﻣﻘﻮای ﮐﺎﻏﺬی ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و در دو ﻃﺮف آن دو ﺷﯿﺸﮥ
ﻣﺪور ﻫﻤﭽﻮ ﻋﯿﻨﮏ ٣ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهّ .
ﺳﺮ آن ﺻﻨﻌﺖ در آن دو ﺷﯿﺸﻪ و ﻫﯿﺄت آنﻫﺎﺳﺖ در
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ﺗﺪوﯾﺮ و ﺗﻘﻌﯿﺮ و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﭼﻮن ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺷﯿﺸﻪ ﻧﻬﻨﺪ و از درون ﻧﯽ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ اﯾﻦ اﺛﺮ
ﺑﺮ آن دو ﺷﯿﺸﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﮔﺮدد و ﺑﺲ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪۀ ﺗﻠﺴﮑﻮپ در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ رﯾﺎض اﻟﻌﻠﻤﺎء اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ:
» اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎب اﯾﻦ آﻟ ﺖ ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﻟﺢ آورده ﭼﯿﺰی ﺗﺎزه ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ آن اﻵن ﺑﯿﻦ
اﻗﻮام ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ و ﻣﺎ آن را ﻣﮑﺮر در ﻗﺴــﻄﻨﻄﻨﯿﻪ و اﺻــﻔﻬﺎن دﯾــﺪه اﯾﻢ و آن در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﻧﻮع آﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دورﻧﻤﺎ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﻣﺎ در ﺧﻮاص دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از
آنﻫﺎ ﮐﻪ او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،دﯾﺪهاﯾﻢ«.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ و وﻓﺎت راوی ،ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﻟﺢ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣــﺎ او ﺑﺎﯾــﺪ دﺳــﺖﮐﻢ ﺗــﺎ
ﺣﺪود ۱۰۸۰ق زﻧﺪه ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺻﺤﯿﻔﮥ ﺳــﺠﺎدﯾﻪ را در ﺳــﺎل ۱۰۷۳ق و ﺗﺮﺟﻤــﮥ ﺗﻮﺣﯿــﺪ
ﻣﻔﻀﻞ را در ﺳﺎل ۱۰۸۰ق ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪود ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﻧﻮادر اﻟﻌﻠﻮم واﻷدب را
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او از ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻬﺪ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس دوم )۱۰۷۷-۱۰۵۲ق( و ﺷﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن )۱۱۰۶-۱۰۷۷ق(
ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺣﺪود  ۵۰ﺗﺎ  ۶۰ﺳﺎل ﭘﺲ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﺴﮑﻮپ در اروﭘﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑــﺎر ﺑـﺮای رﺻــﺪ
اﺟﺮام ﺳﻤﺎوی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل ]در اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ اش[ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» ،رﻓﺎﺋﯿﻞ« ﯾﺎدﺷــﺪه در ﻧﻮﺷــﺘﻪﻫﺎی ﻣــﻮﻟﯽ
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﻟﺢ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن راﻓﺎﺋﻞ دوﻣﺎن ﮐﺸﯿﺶ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل ۱۶۴۶م ﺗــﺎ ۱۶۹۶م
١
رﺋﯿﺲ ﻣﺒﻠﻐﺎن ﮐﺎﭘﻮﺳﻦ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑــﻮد و رﺳــﺎﻟﻪ ای درﺑــﺎرۀ وﺿــﻌﯿﺖ اﯾـﺮان در ۱۶۶۰م )۱۰۷۱ق(
ﻧﻮﺷﺖ و آن را ﺑﻪ ژان ﺑﺎﺗﯿﺴﺖ ﮐﻮﻟﺒﺮ ]وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻮ ﯾﯽ ﭼﻬﺎردﻫﻢ[ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .دوﻣﺎن در اﯾﺮان ﻣﺘﺮﺟﻢ
درﺑﺎر ﺷﺎه ﻋﺒﺎس دوم و ﺷﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻮد و در ﻃﻮل اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
ِ
ً
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺷﺎه و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .ﭼﻮن اﯾﻦ دوره ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دورهای اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺳﺎﮐﻦ اﺻﻔﻬﺎن ﺑــﻮد و ﭼــﻮن راﻫﺒــﺎن ﮐﺎﭘﻮﺳــﻦ ﻓﺮاﻧﺴــﻮی ﺑــﺎ ﻧﺠــﻮم و
ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد راﻓﺎﺋﻞ ﯾﺎدﺷﺪه در ﻧﻮادر اﻟﻌﻠﻮم واﻻدب ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻫﻤﺎن راﻓﺎﺋــﻞ
دوﻣﺎن اﺳﺖ.
دوﻣﺎن در رﺳﺎﻟﮥ »وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان  «...ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﻄﺮﻻب و ﮐﺎرﺑﺮدش و ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺠﻤﺎن )ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻨﺎن(
درﺑﺎر اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ:
» ﺷﺎه ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎﻧﺶ ﺣﻘﻮق ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺑﺎ
اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﻨﺎر ﺷﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﻌﺪ را ﺑﺮای اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑــﻪ
 “L'Estat de la Perse en 1660” .١ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﻋﺒﺎس آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » وﺿﻊ اﯾ ﺮان در زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺛﺎﻧﯽ« ﺑﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و در ﻣﺠﻠﮥ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ )ﺳﺎل ﻧﻬﻢ  ،ش ،۱۳۵۳ ،۳ص  (۱۷۰- ۱۵۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .م

ورود ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻋﻬﺪ ﻧﺎﴏی

ً
ﺷﺎه اﻃﻼع دﻫﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ،رﻓــﺘﻦ ،ﺧــﻮردن،
ً
ﺧﻮاﺑﯿﺪن ،ﭘﻮﺷﯿﺪن اﯾﻦ ﯾﺎ آن رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳــﺖ .در ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﺷــﺎه ﮐــﺎﻣﻼ ﺧــﻮد را در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﯽﮔﺬارد«.
ً
در اﺛﺮ دوﻣﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ درﺑﺎر اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﻣــﺜﻼ ﻓﻬﺮﺳــﺖ
زﯾﺮ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﺠﻮم ،ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ و رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ:
َُ
»اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ،اﮐــﺮ ﻣﻨﻼﺋــﻮس و ﺗﺌﻮدوﺳــﯿﻮس ،ﻧﻈﺮﯾــﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎرۀ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎرات ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺞ ﻣﯿﺮزا اﻟﻎﺑﯿﮓ ،ﻫﻤﮥ آﺛﺎر اﻗﻠﯿﺪس ،ﭘﺎرهﻫﺎﯾﯽ
از آﺛﺎر ارﺷﻤﯿﺪس و آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس و دﯾﮕﺮ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻗــﺪﯾﻢ را در اﺧﺘﯿــﺎر دارﻧــﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﺑﻦﻫﯿــﺜﻢ و ﮐﺘﺎب ﻫــﺎی دﯾﮕــﺮی در زﻣﯿﻨــﮥ ﺣﺴــﺎب ،ﺟﺒــﺮ ،ﻣﻨــﺎﻇﺮ و ﻣﺮاﯾــﺎ و
ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ«.
در اداﻣﻪ دوﻣﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﻠﻢ در اﯾﺮان را ﺑﺎ اروﭘﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»رﯾﺎﺿﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و در ﺣــﺪ ﻋــﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻏــﺮب
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﮥ ﺑﺨﺶﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ را ﻓﺮع ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺪون اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ﺑﯽﻓﺎﯾﺪهاﻧﺪ«.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﮐﺎﭘﻮﺳﻦﻫﺎ در اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ در ﺣــﻮاﻟﯽ ﻗﻠﻌــﮥ ﺗﺒــﺮک ﺑــﻮده در ﺣﻤﻠــﮥ
اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺪۀ دوازدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪ ،ازاﯾﻦرو ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ دوﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺪام ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﻧﺠﻮم و ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﻨﺠﻤــﺎن اﯾﺮاﻧــﯽ ﻣﻘــﯿﻢ اﺻــﻔﻬﺎن دﺳــﺖﮐﻢ
ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ را در ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
دوﻣﯿﻦ راه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ورود ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﻪ اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺴﻮﻋﯽ ﺑــﻮده اﺳــﺖ ﮐــﻪ
ﭘﯿﺶ از ﮐﺎﭘﻮﺳﻦﻫﺎ در اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺪ ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪ
ﺷﺮﻗﯽ ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ً
ﻓﻌﻼ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﻣــﯽداﻧﯿﻢ ﮐــﻪ راﻓﺎﺋــﻞ دوﻣــﺎن در دﻫــﮥ ۱۶۵۰م۱۰۶۰/ق ﯾــﺎ ﭘــﺲ از آن ﺧــﻮدش
ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﺎرﺟﯽ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ او ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ داده اﺳــﺖ .ﭘــﺲ ﻓﻨــﺎوری
ﻻزم ﺑﺮای رﺻﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺑﻌﺪ از اﺧﺘﺮاع آن در ﻫﻠﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾـﺮان ﻣﻮﺟــﻮد
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﻧﺠﻮم اﯾﺮاﻧﯽ در ﻃﻮل دو ﻗﺮن ﺑﻌــﺪ ﺑﻬــﺮهای از
ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

٢٩

ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان
ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری اش در اﺛﺒﺎت ﺣﺮﮐﺖ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﯿﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﺷﺪ .ﻋﻠﻤﺎ اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻨﯿﺎدی از ﻧﺠﻮم ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎ ﺗــﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺷــﺪ ،ﻣﯽ داﻧﺴــﺘﻨﺪ.
١
ﮐﺎﻣﺮان ارﺟﻤﻨﺪ رﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 ٢-٢ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎبﻫﺎ

٣٠

٢

ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل ۱۶۲۴م ﭘﯿﺘﺮو دﻻواﻟﻪ )۱۶۵۲-۱۵۸۶م( ﺳﯿﺎح اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ رﺳﺎﻟﻪای از ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮو ﺑﻮری درﺑﺎرۀ
ﻧﻈﺎم ﺗﯿﮑﻮ ﺑﺮاﻫﻪ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻫﺠﻮم ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رواﺑــﻂ
ً
دﯾﺮﯾﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان ،در ﻋﻬﺪ ﺻﻔﻮی ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﺑﻤﺒﺌﯽ ،ﮐﻠﮑﺘــﻪ
َ
و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ا َو ْد ْه ٣ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ .اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻔﻮی
ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ و در ﻣﯿﺎﻧﮥ دﻫﮥ ۱۷۹۰م در ﻟﮑﻬﻨﻮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ و ﻣﯿﺮزا اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺣﺴﯿﻨﯽ رﺳــﺎﻟﮥ ﻣﻌـﺮاج
اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ او اﻫﺪا ﮐﺮد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری )داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﯿﮕﺮه ،ﻫﻨﺪ( ﺗﻮﺿﯿﺢ
داده اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﻫﻨﺪی-ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان راه ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﻧﺴﺨﻪای از ﮐﺘﺎب
رﺳﺎﻟﻪای در اﺛﺒﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﺟﺪﯾﺪ ٤در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻏﺮب ﻫﻤﺪان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و رﺳﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮی درﺑــﺎرۀ ﻧﺠــﻮم و
ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺳﺎﻟﻪ در ﺣﮑﻤﺖ ﺟﺪﯾــﺪ و آﻓــﺮﯾﻨﺶ ﺳــﺘﺎرﮔﺎن ٥ﮐــﻪ در ۱۸۵۱م ﺗــﺄﻟﯿﻒ ﺷــﺪه اﺳــﺖ در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
اوﻟﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ از رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﯿﺮزا ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻫﯿﺌﺖ در ۱۸۱۸م ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮد .ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻘﺎﻣﯽ درﺑﺎری داﺷﺖ و ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﺪ زﺑﺎندان ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺑﺨﺸــﯽ از
وﻇﺎﯾﻒ رﺳﻤﯽاش در درﺑﺎر ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ ٦.ﺟﯿﻤﺰ ﻟﯿﻤﻦ ﻣﺮﯾــﮏ ٧ﻣﺒﻠــﻎ ﻣﺴــﯿﺤﯽ آﻣﺮﯾﮑــﺎﯾﯽ در
اﯾﺮان ﻫﻢ در ﺳﺎلﻫﺎی ۱۸۳۵-۱۸۳۴م۱۲۵۰-۱۲۴۹/ق ﮐﺘﺎﺑﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد.
 .١ﮐﺎﻣﺮان ارﺟﻤﻨﺪ» ،ﻇﻬﻮر ﻣﺪرﻧﯿﺘﮥ ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﺮان ،ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم و اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ در اواﺳﻂ ﺳﺪۀ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﻫﺠﺮی/ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی« ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﻨﻔﺮد ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺎل  ،۱ﺷﻤﺎرۀ  ،۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۱ص  .۶۸- ۴۸م
۱۶۳۲ - ۱۵۸۳) Christoforo Borri .٢م( ﻣﻨﺠﻢ و رﯾﺎﺿﯽدان اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ در وﯾﺘﻨﺎم ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .م
 Awadh .٣ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺷﻤﺎل ﻫﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﻓﯿﺾآﺑﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪای ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬﻫﺐ در ﺳﺪۀ دوازدﻫﻢ و ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺮ آن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .م
 .٤ﻣﺘﻦ وﯾﺮاﺳﺘﮥ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت در ﻣﺠﻠﮥ ﻣﻌﺎرف )ﺳﺎل  ،۲ﺷﻤﺎرۀ  ،۲ﻣﺮداد -آﺑﺎن ،۱۳۶۳
ص  (۱۸۶- ۱۱۷ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .م
 .٥اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﮕﺎر ﻧﺎدری در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ و اﺑﺰار ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﺮان ،وﯾﺮاﺳﺘﮥ ﭘﻮرﺟﻮادی و وﺳﻞ  ،ﺗﻬﺮان  ،۱۳۸۲ص
 ۷۶- ۵۷ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .م
 .٦ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺟﺎذﺑﮥ ﺗﺠﺪد :واﮐﻨﺶﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﺮان و ژاﭘﻦ« ،ﯾﻮﺋﯿﭽﯽ اﯾﺴﺎﻫﺎﯾﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﻮﯾﺎن رﺿ ﻮاﻧﯽ ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ،
ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۲ص ) ۹۰- ۷۲ﺑﻪ وﯾﮋه ص  ۸۲-۸۱درﺑﺎرۀ ﻣﯿﺮزا ﻣﺴﻌﻮد( .م
۱۸۶۶ - ۱۸۰۳) James Lyman Merrick .٧م( اوﻟﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪ .م
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ز داﻧﺶ دل ﭘﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎ ﺑﻮد
ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮد ﻫﺮ ﮐﻪ داﻧﺎ ﺑﻮد
ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﺲ از ورود ﻋﮑﺎﺳﯽ در دورۀ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه
ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ اﯾﺮان راه ﻧﯿﺎﻓﺖ .دورۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﺮای ورود ﮐﻠﯿﮥ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد.
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ داراﻟﻔﻨﻮن را ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اوﻟــﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴــﮥ آﻣــﻮزش ﻋــﺎﻟﯽ ﻏﯿــﺮ ﻣــﺬﻫﺒﯽ در اﯾــﺮان ﺑــﻮد.
رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎ،
زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺻﻨﻌﺖ )ﭼﺎپ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﺗﻠﮕﺮاف( و ﻫﻨﺮ )ﻧﻘﺎﺷــﯽ ،ﻣﻮﺳــﯿﻘﯽ ،ﺗﺌــﺎﺗﺮ(
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻬﺮام ﻣﯿﺮزا )۱۲۹۹-۱۲۲۰ق( ﺑﻨﺎ ﺷﺪ.
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻼن داراﻟﻔﻨﻮن ﭘــﺲ از داﻧﺶ آﻣــﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑـﺮای ﺗﮑﻤﯿــﻞ ﺗﺤﺼــﯿﻼت ﺑــﻪ اروﭘــﺎ ﺳــﻔﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺻﺪﻫﺎ ﻏﺮﺑﯽ
ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﯽ در داراﻟﻔﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪﻧﺪ.
در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺗﻼشﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ورود ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾــﺪ اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ ،اﻣــﺎ ﭘــﺬﯾﺮش آن در اﯾـﺮان
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﻮد .دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﻠﻤــﯽ
ﺑﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻮن ﻧﺠﻮم ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺗﻬﯿﮥ ﺗﻘﻮﯾﻢ و ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد .ﻋﻠﯿﻘﻠــﯽ
ﻣﯿﺮزا اﻋﺘﻀﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ )۱۲۹۸-۱۲۳۴ق( ﺷﺎﻫﺰادۀ ﻗﺎﺟﺎری ﮐﻪ رﺋﯿﺲ داراﻟﻔﻨﻮن و اوﻟــﯿﻦ وزﯾــﺮ ﻋﻠــﻮم
اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .ﮐﺘﺎب او ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻠﮏ اﻟﺴﻌﺎدة
ﮐﻪ در ۱۲۷۷ق ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺣﻤﻠﻪای ﺗﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮد.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ اروﭘﺎﯾﯽ در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﺑﻪ داراﻟﻔﻨﻮن ،اﺣﮑﺎﻣﯿﺎن درﺑﺎر و ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ آنﻫﺎ در
درﺑﺎر و ﻓﺮاﺗﺮ از آن اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﺰﺷﮏ اﺗﺮﯾﺸﯽ ،دﮐﺘﺮ ﯾﺎﮐﻮب ادوارد ﭘﻮﻻک۱۸۹۱-۱۸۱۸) ٢م( ﮐﻪ
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه و ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ داراﻟﻔﻨﻮن ﺑﻮد ،در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ اش ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان :ﮐﺸﻮر و
ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ درﺑﺎرۀ اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم در درﺑﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﻫﻤﺎن اﻋﺘﺒﺎری ﮐــﻪ اﺣﮑــﺎم ﻧﺠــﻮم دارد ،اﯾﻤــﺎن ﻧﯿــﺰ ﻫﻤﭽﻨــﺎن دارد ،ﻣﺎﻧﻨــﺪ اروﭘــﺎی
ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ .ﻣﻨﺠﻢ ﻃﺎﻟﻊ را اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺎﻋﺎت ﺳﻌﺪ و ﻧﺤﺲ را ﺑﺮای ﮐﺎری
 .١اﯾﻦ ﺑﯿﺖ از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺮ ﺳﺮدر داراﻟﻔﻨﻮن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

2. Jakob Eduard Polack

ورود ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻋﻬﺪ ﻧﺎﴏی

در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻧﺠــﻮﻣﯽ ﻏﺮﺑــﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔــﺮدم ﮐــﻪ در ﺳــﺪۀ
ﻧﻮزدﻫﻢ/ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎر ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃــﻮر ﺗﺼــﺎﻋﺪی رو ﺑــﻪ ﻓﺰوﻧــﯽ ﮔﺬاﺷــﺖ .اﯾــﻦﻫــﺎ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺠﻮم در اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ.
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ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ و دﻗﯿﻘﻪ ای ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﯾــﺎ ﺑــﻪ ﺷــﻬﺮ
وارد ﺷﻮد  ...ﻣﻨﺠﻤﺎن ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ ،روزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﯽ
از آن روزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺠﻤﺎن از زﯾﺞ ﻣﻨﺠﻢ ﻣﻌﺮوف ﻣﺮاﻏــﻪ و ﺟــﺪولﻫﺎی
ﻣﻨﺠﻢ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،ﮐﺎﺳﯿﻨﯽ ،ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮروز و اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞﻫﺎ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و ﻣﺎه
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« )ﭘﻮﻻک ،۱۸۶۵ ،ص .(۲۸۸-۲۸۷
ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺷﺎه و ﻣﺤﺼﻼن ﺑﺮﺗﺮ داراﻟﻔﻨﻮن ﺑﻪ اروﭘﺎﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﻫﻤﺰﻣــﺎن
ﻋﻠﻤﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﺗﺪرﯾﺲ در داراﻟﻔﻨﻮن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻄﺎﯾﯽ ١در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
دار
» ﺳﻦ ﮐﻢ ﻣﺤﺼﻼن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺿﺮر آنﻫﺎ ﺑﻮد .در ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ رﯾﺸﻪ ِ
ـﺮدان ارﺷــﺪ وﺟــﻮد داﺷــﺖ ،از
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس واﺑﺴــﺘﮕﯽﻫﺎی ﺧـ
ـﺎﻧﻮادﮔﯽ دوﻟﺘﻤـ ِ
ِ
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺟﻮان ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪن در ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻧﺨﺒﮕــﺎن
ﻣﺴﻦﺗﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﯽﺷــﺪ .ﻧﺨﺒﮕــﺎن ﺣــﺎﮐﻢ ،از ﺟﻤﻠــﻪ ﺷــﺎﻫﺎن ﻗﺎﺟــﺎر ،از اﺳــﺘﺨﺪام
ﻣﺸﺎوران و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺟــﻮان
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدۀ اروﭘﺎ .ﺑﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻬﺎرتﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ
واﺳﻄﮥ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺻﺮف ﺑﻪ
ﻓﻨﻮن و ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺮزا
ﻣﺤﻤﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﺑﭙﺮدازد ،ﺑﺎﯾﺪ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ای در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻣﯽداﺷﺖ«.
ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﺤﺘﻮم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن اﻏﻠــﺐ در ﺣﻮزهﻫــﺎﯾﯽ ﺑــﻪ ﮐــﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ آنﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ ْ
ﺧﺎص ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ﺑــﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺟﻮان از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس و رﺟﺎل ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دهﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﻮد در
ﺣﺮﻓﻪﻫﺎی ﻟﺸﮑﺮی و اداری ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺸــﺎﻏﻞ ﻓﻨــﯽ در اروﭘــﺎ آﺑﺮوﻣﻨــﺪ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎر
ﻣﯽ آﻣﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﮥ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ در اﯾﺮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻨﯽﺷﺎن ،ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺸﻮری و ﻟﺸــﮑﺮی را ﺑــﻪ ﺣﺮﻓــﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ
آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ و ﺗﺨﺼﺼﺸﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ )ﻋﻄﺎﯾﯽ.(۱۹۹۲ ،
ً
ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﻔﻨﻮن ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره وارد ﮐﺸﻮری ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪارس ﺳﻨﺘﯽاش ﺗﻤﺎﻣﺎ زﯾﺮ ﻧﻈــﺮ
ً
روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺻﺮﻓﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮد .ﺑﺪون ﭘﯿﺸــﯿﻨﮥ ﻻزم ﺑــﺮای ﺑﺤــﺚ درﺑــﺎرۀ اﯾــﻦ ﺗﺤــﻮل ﺷـﺮاﯾﻂ
ِ
 .١ف .ﻋﻄﺎﯾﯽ» ،اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اروﭘﺎ۱۳۲۳- ۱۲۲۵ ،ق« ) ،(The Sending of Iranian Students to Europe, 1811-1906
رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮی ،داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،ﺑﺮﮐﻠﯽ )آﻣﺮﯾﮑﺎ( ،۱۹۹۲ ،ص .۱۹۲

 .٣ﻣﻨﺠﻤﺎن اﯾﺮاﻧ در ﻋﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮی

ورود ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻋﻬﺪ ﻧﺎﴏی

دﺷﻮاری ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻧﺠﻮم ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﻧﺠﻮم ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳــﺒﮥ ﺗﻘــﻮﯾﻢ ﻗﻤــﺮی
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .از اﯾﻦ رو ،در ﻣﻮرد ﻣﺎه ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﺑــﻪ ﺟﻨﺒــﮥ زﻣــﺎﻧﯽ و ﻧــﻪ ﻓﻀــﺎﯾﯽ آن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری از ﺳﻄﺢ ﻣــﺎه ﺑﺮاﯾﺸــﺎن اﻫﻤﯿﺘــﯽ ﻧﺪاﺷــﺖ .ﯾﮑــﯽ از ﺳــﺆاﻻت
ً
ا ﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﻔﻨﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐــﺮد ،اﻟﺒﺘــﻪ اﮔــﺮ واﻗﻌــﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 ١-٣ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ ،ﻣﻨﺠﻢ درﺑﺎر و ﻣﻌﻠﻢ داراﻟﻔﻨﻮن

ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻧﺠﻢ اﻟﺪوﻟﻪ )۱۳۲۶-۱۲۵۹ق( در اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺘﻮﻟــﺪ ﺷــﺪ .ﭘــﺪرش آﺧﻮﻧــﺪ ﻣــﻼ
ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ رﯾﺎﺿﯽدان ﻧﺎﻣﺪاری ﺑﻮد .ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ در ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪرش در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻤﻠﻮ از ﻋﻠﻢ و
ً
داﻧﺶ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم ﺑﺰرگ ﺷﺪ  .اﻋﺘﻀﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟــﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫــﺎی ﻋﻠﻤــﯽ ﻣــﻼ
ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از او دﻋﻮت ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش ]از اﺻﻔﻬﺎن[ ﺑﻪ ﺗﻬــﺮان ﻧﻘــﻞ ﻣﮑــﺎن ﮐﻨــﺪ .در
ﺗﻬ ـﺮان ﺑــﻪ واﺳــﻄﮥ داﻧــﺶ ﻋﻠﻤــﯽ و ﺗﺠﺮﺑــﮥ
ﻣــﻮﻓﻘﺶ در ادارۀ داراﻟﻔﻨــﻮن ﺑﺴــﯿﺎر ﻣــﻮرد
اﺣﺘﺮام ﺑﻮد .ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟــﻪ ﻣﺤﺼــﻞ
داراﻟﻔﻨﻮن ﺷﺪ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﻋﻠﻮم
ﺟﺪﯾــﺪ اروﭘــﺎﯾﯽ را از ﻣﻌﻠﻤــﺎن اروﭘــﺎﯾﯽ
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .داﻧﺶ رﯾﺎﺿﯽاش اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و
ﺑﺎ ﻧﺠﻮم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ.
در ﺑﯿﺴــــﺖ و دو ﺳــــﺎﻟﮕﯽ ﻣــــﺪرس
رﯾﺎﺿﯿﺎت داراﻟﻔﻨﻮن ﺷﺪ .او ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﮐﻤﺒـــﻮد ﮐﺘﺎب ﻫـــﺎی آﻣﻮزﺷـــﯽ در ﻫﻤـــﮥ
رﺷــﺘﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷــﯽ در داراﻟﻔﻨــﻮن ﺷــﺪ.
اﻋﺘﻀﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ اﺻـﺮار داﺷــﺖ ﮐــﻪ ﭼﻨــﯿﻦ
ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﻮد
و ﺑــﻪ ﺧﻮاﺳــﺖ او ،ﻧﺠﻢ اﻟﺪوﻟــﻪ ﺷــﺮوع ﺑــﻪ
ﻧﮕــﺎرش ﮐﺘﺎبﻫــﺎی درﺳــﯽ ﮐــﺮد؛ ﻫــﻢ در
ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ ،ﻣﻨﺠﻢ درﺑﺎر ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧــﻮدش ﺗــﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐــﺮد و
ﺷﺎه ،ﺣﺪود ۱۳۰۷ق )ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن(
ﻫــﻢ در رﺷــﺘﻪﻫﺎی ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎ،

٣٣

٣۴

ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ،آﻣﺎرﮔﯿﺮی و ﻓﻨﺎوری .ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ او ﺗــﺎ ﺑﯿﺴــﺖ و ﻧــﻪ
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺘﺎب ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد.
)ص(
ﯾﮑﯽ از ﻧﻮآوری ﻫﺎی ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ در ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮدن ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺠﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺗﻘــﻮﯾﻢ
ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻮد .او ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺠﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﻤﺴﯽ ﺟﺪﯾــﺪ ﺗﻌﯿــﯿﻦ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺟﻼﻟﯽ و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠــﺮی ﺷﻤﺴــﯽ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷــﻮد .او در
ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻣﻄﻠﺒﯽ درﺑﺎرۀ ﺳﯽ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه در ﺳﺎل  ۸۰۸ﺟﻼﻟــﯽ ،ﺗــﺎرﯾﺦ
ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ...» :ﺳﺎل  ۱۲۵۶ﻫﺠــﺮی ﺷﻤﺴــﯽ« .ﭼﻨــﺎن ﮐــﻪ در ﺗﻘــﻮﯾﻢ ﺳــﺎل
۱۲۹۱ق اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺎر در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﻐﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ:
»در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ از ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻫﺮ ﮐﺲ در اﺻﻔﻬﺎن ﯾﺎ ﺗﻬﺮان ﻓﻨﻮن رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﺠﻮم اﯾﺮاﻧﯽ
و ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﻓﻨﻮن ﻏﺮﯾﺒﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﺸﺄ و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪاش در ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺮﺣﻮم واﻟﺪ
١
ﺑﻮده و از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده ،ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﯾﺎ ﺑﺎواﺳﻄﻪ«.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻧﺠﻢ اﻟﺪوﻟﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﺎ ﺗﻘــﻮﯾﻢ ﻣـﯿﻼدی ﺑــﻮد .او در
رﺳﺎﻟﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﮥ )ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ،ﺗﻬﺮان۱۳۲۱ ،ق( ﺧﻮد ﺟﺪولﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﺳــﺘﻮرﻫﺎی ﺳــﺎده ﺑــﺮای ﺗﺒــﺪﯾﻞ
ﺗﻘﻮﯾﻢﻫﺎ آورده اﺳﺖ.
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ ﺷﺪ .در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻔﺮی
ﺑﻪ اروﭘﺎ ،ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪی درﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮای ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ آورد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ آن را
ً
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ .ﻧﺠﻢ اﻟﺪوﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ از روی ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﮐــﻪ آﺳــﻤﺎن ﻧــﺎم داﺷــﺖ ،ﺑــﻪ ﺷــﺎه درس ﻣــﯽداد.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ او ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪ ،ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﺴــﺨﮥ ﻣﻌــﺪود از آن ﺑـﺮای ﺑـﺮادرش ﻓﺨﺮاﻟﺪوﻟــﻪ
)۱۳۳۳-۱۲۶۱ش( و ﻇﻞاﻟﺴﻠﻄﺎن )۱۲۹۶-۱۲۲۹ش( ،ﺣﺎﮐﻢ اﺻﻔﻬﺎن ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎر در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻘﻮﯾﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﺠﻮم
رﺻﺪی ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد .او ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﻮر زﻫــﺮه ]از ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺧﻮرﺷــﯿﺪ[ در ﺳــﺎل
۱۲۹۱ق )۱۸۷۴م( را رﺻﺪ ﮐﺮد ٢.اﯾﻦ رﺻﺪ در زﻣﺎﻧﯽ رخ داد ﮐــﻪ ژﻧـﺮال اﺷــﺘﺎﯾﺒﻨﯿﺘﺰﮐﯽ از ﻫﯿﺌــﺖ اﻋﺰاﻣــﯽ
روﺳﯿﻪ در ﺗﻬﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ در ﮐﺘﺎب ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻨﺠﻮم ﺧﻮد درﺑﺎرۀ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»در  ۲۸ﺷﻮال ﺳﺎل  ۱۲۹۱ﺑــﺎز زﻫــﺮه از روی آﻓﺘــﺎب ﮔﺬﺷــﺖ و در ﻫــﺮ ﺟــﺎ رؤﯾــﺖ ﺷــﺪ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ در ﻃﻬﺮان ﭼﻨﺪ ﻧﻔــﺮ ﻣــﻨﺠﻢ از ﺑــﺮﻟﻦ آﻣﺪﻧــﺪ و در روی ﺑــﺎم
 .١اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل و ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺑﻌﺪی و ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﻗﻤﯽ در اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از دو ﻣﻘﺎﻟﮥ » ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﻗﻤﯽ« و
»ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ« ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻓﺮﯾﺒﺎ ﭘﺎﯾﺮوﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﺠﻠﮥ ﻧﺠﻮم ،ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ) ۱۸۹ﺷﻬﺮﯾﻮر  ،۸۸ﺷﻤﺎرۀ  ،۱ص  (۵۵- ۵۳و ۱۹۲
)دی  ،۱۳۸۸ﺷﻤﺎرۀ  ،۴ص  (۵۵- ۵۴اﺳﺖ .م
 .٢ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ رﺳﺎﻟﻪای ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺘﺎرۀ زﻫﺮه در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺖ )ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۱۹۶ف ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان( .ﻣﺘﻦ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ
در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ زﻫﺮه ﻣﺮادی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﺬر ﺳﯿﺎرۀ زﻫﺮه در ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺠﻮم ﺷﻬﺮری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .م

ً
ً
 .١اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ از ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺑﺮﻟﯿﻨﯽ ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد .ﻇﺎﻫﺮا آنﻫﺎ ﺗﻠﺴﮑﻮ ﭘﯽ ﺑﺮای رﺻﺪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾ ﺮاﻧﯽ در ﺗﻬﺮان ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ از آﻧﺠﺎ ﮔﺬر زﻫﺮه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .م

2. Elmar Seibel
3. Illustrierte Zeitung
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ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑــﺎغ ﺳﭙﻪ ﺳــﺎﻻر اﺳــﺒﺎﺑﯽ ﻧﺼــﺐ ﻧﻤــﻮده ﺑﻮدﻧــﺪ و ﺣﻘﯿــﺮ در ﺧــﺪﻣﺖ ﻣﺮﺣــﻮم
اﻋﺘﻀﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ و ﻣﺮﺣﻮم ﭘﺪرم ﻋﺒﻮر زﻫﺮه از روی ﻗﺮص آﻓﺘﺎب را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدم و از روی
اﯾﻦ ﻋﺒﻮر اﺧﺘﻼف ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﺎﺻﻠﮥ آﻓﺘﺎب را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺑﻖ
١
رﻓﻊ ﺷﺪ«.
اوﻟﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻬﻢ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﮥ دوﻟﺘﯽ ﮔﺴﯿﻞ ﻫﯿﺌﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺻﺪ ﻋﺒﻮر ]زﻫﺮه
از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ[ در ﺳﺎل ۱۸۷۴م ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ،ﺟﺰاﯾﺮی در اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ،ﺟﺰاﯾﺮی در
زﻻﻧﺪﻧﻮ ،ﻣﻮرﯾﺲ )اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ( ،اﺻﻔﻬﺎن و اﻷﻗﺼﺮ )ﻣﺼﺮ( اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﯿﺌﺖ اﻋﺰاﻣﯽ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﻮد :ﻋﮑﺎس ﮔﻮﺳﺘﺎو ﺗﺌﻮدور ﻓﺮﯾﭻ ،ﻣﻨﺠﻢ ارﻧﺴﺖ ِﺑ ِﮑﺮ و دو
ﻋﮑﺎس دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﺷﺘﻮﻟﺘﺰ )ﺟﻐﺮاﻓﯽ دان آﻟﻤﺎﻧﯽ( و ﻫﻮﮔﻮ ﺑﻮﺧﻮاﻟﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑــﺎ ﻗﻄــﺎر از
ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﺗﺴﺎرﯾﺘﺴﯿﻦ )وﻟﮕﺎﮔﺮاد ﮐﻨﻮﻧﯽ( و از آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺨﺎر ﺑﻪ ﺳﻤ ﺖ ﺟﻨــﻮب
وﻟﮕﺎ و آﺳﺘﺎراﺧﺎن و از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﻪ رﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﺎرواﻧﯽ دارای  ۴۸اﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﻓﺘﻨﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺷﺎه ،ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن اداﻣﻪ دادﻧﺪ و در ﺑﺎﻏﯽ ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺳــﺎﮐﻦ
ﺷﺪﻧﺪ و اﺑﺰارﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﯾﮑﯽ از ﻋﮑﺲﻫﺎ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷــﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮ در آوردن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﯿﺌﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﯽﺷﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ واﻗﻌﮥ آن ﺳﺎل ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آزﯾﺘﺎ و اﻟﻤﺎر زاﯾﺒﻞ ٢ﺣﺎوی  ۱۲ﻋﮑﺲ از اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ .ﺑﺠــﺰ ﻋﮑﺲﻫــﺎﯾﯽ از اﻋﻀــﺎی
ﮔﺮوه ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﺸﺎن و ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺤﻠﯽ ،ﭼﻬﺎر ﻋﮑﺲ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ،ﺷﺎﯾﺪ
زﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﻋﮑﺲﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣــﮥ ﻣﺼــﻮر ٣ﻣﻨﺘﺸــﺮ
درﺑﺎرۀ ﮔﺮوه اﻋﺰاﻣﯽ ،ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ ِ
ﺷﺪه ﻫﻮﯾﺖ ﭼﻬﺎر ﻋﻀﻮ ﯾﺎدﺷﺪۀ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻼوۀ ﻫﻮﻟﺘﺰر را ﺑﺮای ﻣــﺎ ﻧﻤﺎﯾــﺎن ﻣﯽﮐﻨــﺪ .ارﻧﺴــﺖ ﻫــﻮﻟﺘﺰر
ﻋﮑﺎس ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻌﺎل دراﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺻﻔﻬﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد.

٣۵

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۲ﻣﺤﻞ رﺻﺪ ﻋﺒﻮر زﻫﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ اﻋﺰاﻣﯽ آﻟﻤﺎن در اﺻﻔﻬﺎن )از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آزﯾﺘﺎ و اﻟﻤﺎر زاﯾﺒﻞ(
٣۶

اوورس ١درﺑﺎرۀ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑــﺎ اﻋﻀــﺎی
در ﮔﺰارش ﻋﻠﻤﯽ ِ
ﮔﺮوه اﻋﺰاﻣﯽ و اﻫﺪاف آنﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ:
» اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﺷﺎه از ﮔﺮوه اﻋﺰاﻣﯽ اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧــﺪ و از ﻫــﯿﭻ ﺣﻤــﺎﯾﺘﯽ درﯾــﻎ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮔﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﮔــﺮوه را ﺗــﺎ
اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻤﺮاﻫﯽ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﮔﺮوه
را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﺷﺎه و ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺼﺐ و ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮔﺮوه اﻋﺰاﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم«.
اوورس ) (۱۸۹۸اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﮑﺲﻫــﺎی ﮔــﺮوه اﻋﺰاﻣــﯽ
اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺰارش ِ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻣﻬﺘﺮ ﻣﻨﺠﻤﺎن اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺤﻠﯽ از
اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮای رﺻﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪۀ ﻧﺠﻮﻣﯽ رخ داده در ﻋﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺎوری
ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧــﺪ .در ﮔــﺰارش ﯾﺎدﺷــﺪه ،اﺷــﺎرات ﻣﻌــﺪودی ﺑــﻪ ﺑﺮﺧــﯽ از
اﺑﺰارﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:

اوو رس ،ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای رﺻﺪ ﮔﺬر زﻫﺮه در ﺳﺎل ۱۸۷۴م
۱۹۱۵ - ۱۸۳۸) Arthur Auwers .١م( آرﺗﻮر ِ
و ۱۸۸۲م ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن اﻋ ﺰام ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﻮد او ﻫﻢ ﮔﺬر اول را در اﻻﻗﺼﺮ ﻣﺼﺮ و ﮔﺬر دوم را در ﭘﻮﻧﺘﺎ ِآرﻧﺎس ﺷﯿﻠﯽ رﺻﺪ ﮐﺮد .او در
ﺳﺎل ۱۸۹۸م ﮐﻠﯿﮥ ﮔﺰارشﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺻﺪﻫﺎ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺷﺶ ﺟﻠﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﺬر زﻫﺮه  ۱۸۷۴و ۱۸۸۲م،
ﮔﺰارش رﺻﺪﻫﺎی ]ﻣﻨﺠﻤﺎن[ آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .م
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»در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻋﺪۀ اﻧﺠﺎم ﻣﺸــﺎﻫﺪات ﻣــﻨﻈﻢ
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در اﺻﻔﻬﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎس ﻗﺪرداﻧﯽ
از ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮوه اﻋﺰاﻣﯽ در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ
و دوران اﻗﺎﻣﺖ در اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧــﺪ،
ﯾﮏ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ و دو دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺑــﻪ آﻗــﺎی ﻫــﻮﻟﺘﺰر
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪ«.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﺠﻤﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮده ،واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ً
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻮد،
ً
ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﭼﻮن در آن روز و دﻗﯿﻘﺎ در ﻟﺤﻈﮥ
ً
ﻋﺒﻮر زﻫﺮه ]از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ[ آﺳــﻤﺎن ﮐــﺎﻣﻼ
ﭘﻮﺷﯿﺪه از اﺑﺮ ﺷﺪ .ﺑــﻪ ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐــﻪ در ﻫﻤــﺎن
ﮔﺰارش ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﯾﮥ دﻟﺴﺮدی ﺗﻤﺎم
ﮔﺮوه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ وﺳﺎﯾﻞ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای
ﺛﺒﺖ ﻋﺒﻮر زﻫﺮه از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
دﻗﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ۲۴
ﺷﯿﺸﻪ ﻋﮑــﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧــﺪ ﮐــﻪ ﻫﯿﭽﮑــﺪام ﮐﯿﻔﯿــﺖ
)اوورس.(۱۸۹۸ ،
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ِ

٣٧

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۳ﺗﻠﺴﮑﻮپ آﻟﻤﺎﻧﯽ در اﺻﻔﻬﺎن ،آﻣﺎدۀ رﺻﺪ
ﮔﺬر زﻫﺮه )از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آزﯾﺘﺎ و اﻟﻤﺎر زاﯾﺒﻞ(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۴اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ رﺻﺪ ﮔﺬر زﻫﺮه در اﺻﻔﻬﺎن در ۱۲۹۰ق )از
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آزﯾﺘﺎ و اﻟﻤﺎر زاﯾﺒﻞ(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۵ﻣﻬﺘﺮ ﻣﻨﺠﻤﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ۱۲۹۰ق )از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آزﯾﺘﺎ و اﻟﻤﺎر زاﯾﺒﻞ(

٣٨

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ رﺳﺎﻟﻪای ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾــﺪ ﺑــﻪ ﻧــﺎم ﻗــﺎﻧﻮن ﻧﺎﺻــﺮی اﺳــﺖ
)ﺗﺼﻮﯾﺮ  (۶ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻠﯽ ﻗﻠﯽ ﻣﯿﺮزا وزﯾﺮ آﻣﻮزش ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺼــﺎوﯾﺮ
ﺟﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ دارد.
ّ
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺣﺮﮐﺖ ﻣــﺎه ،ﻗﻄـﺮ ﻇــﺎﻫﺮی ،اﻫﻠــﮥ ﻣــﺎه )ﺗﺼــﻮﯾﺮ ،(۶
ﻣﺪارﻫﺎ ،دﻫﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎه ،ﻣﺎهﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و اﺧﺘﻔﺎء ﺳﯿﺎرات ﭘﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
ً
از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ از آﺛﺎر ﻣﻨﺠﻤﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﻠﻊ ﺑــﻮده
اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻄﻬﻮر ١اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﻬﻢ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
» ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺷﺮﻗﯽ از ﻋﻠﻢ ﻏﺮﺑﯽ روﯾﮕﺮدان ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی آن واﮐﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺧﻮد را از ﯾﺎد ﺑﺒﺮﻧﺪ و اﯾﻦ از آﺛﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در آن روزﮔﺎر
ﻫﻮﯾــﺪا اﺳــﺖ (۱) :رﺳــﺎﻟﻪ در اﺣــﻮال ﻣﻠــﮏ ﻓﺮﻧــﮓ و ﻫﻨﺪوﺳــﺘﺎن )ﺑــﻪ ﻓﺎرﺳــﯽ( از
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ) ٢د ۱۷۹۰م۱۲۰۴/ق( (۲) ،رﺳﺎﻟﻪ در
ﻫﯿﺌﺖ ﺟﺪﯾﺪ از اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺣﺴــﯿﻨﯽ (۳) ،ﻣﺠﻤﻮﻋــﮥ ﺷﻤﺴــﯽ از اﺑــﻮاﻟﺨﯿﺮ ﺑــﻦ ﻣﻮﻟــﻮی
ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ (۴) ،ﻣﻔﺘﺎح اﻷﻓﻼک از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ«.
ﻧﺴﺨﻪای از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ام .ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﯽ درﺑﺎرۀ دﻫﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎه و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎ آﺗﺸﻔﺸﺎنﻫﺎی زﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻼوۀ ﺟﺪوﻟﯽ
ً
ﺣﺎوی ارﺗﻔﺎع و ﻧﺎم دوازده دﻫﺎﻧﮥ ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻮد ﻧﺠﻢ اﻟﺪوﻟﻪ آنﻫﺎ را رﺻﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﮥ
ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﯾﮏ دﻫﺎﻧﮥ ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ از ﺷﮑﻞ دﻫﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎه را آن
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﺴﮑﻮپ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
1. Mathur, M. N., 1985, “Qanun-i Nasiri. A Persian treatise on modern astronomy”, Studies in History of Medicine
& Science, IX, 153-159.

 .٢اﯾﻦ ﻓﺮد رﺳﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻫﯿﺌﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﮕﺮﯾﺰی« دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ دﻫﮕﺎﻫﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و در ﭘﺎﯾﮕﺎه
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ) .(www.ical.irم

ورود ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻋﻬﺪ ﻧﺎﴏی

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۶دو ﺻﻔﺤﻪ از ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﺻﺮی ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ

ﻧﺠﻢ اﻟﺪوﻟﻪ در ۱۳۲۶ق ﭘﺲ از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﺪرﯾﺲ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ،
ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ،ﻧﺠﻮﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻬﯿﮥ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ ،ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی،
ً
١
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻋﻠﻮم ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﺠﻮم از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ.
 ٢-٣ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﻗﻤ  ،داﻧﺸﺠﻮی ﻧﺠﻮم در ﭘﺎرﯾﺲ و ﺑﺮوﮐﺴﻞ

دوﻣﯿﻦ ﭼﻬﺮۀ ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ورود ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﻗﻤﯽ )۱۳۳۸-۱۲۵۰ق ،ﺗﺼﻮﯾﺮ
 (۷اﺳﺖ .او ﭘﺲ از دو ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ در داراﻟﻔﻨﻮن ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﺎﺻﺮی ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ۱۲۷۴ق ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ۳۹داﻧﺸﺠﻮی اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
اﻣﯿﺮ ﻧﺎﻇﻢ ﮔﺮوﺳﯽ ،ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻮد .ﻗﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺠﻮم در ﭘﺎرﯾﺲ ﮔﻤﺎرده
ﺷﺪ .او در ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻠﯽﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺳﻮرﺑﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﺤــﺖ راﻫﻨﻤــﺎﯾﯽ رﺋــﯿﺲ
رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﭘﺎرﯾﺲ ،اورﺑﻦ ژان ژوزف ﻟﻮورﯾﻪ )۱۸۷۷-۱۸۱۱م( درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻗﻤﯽ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸــﺠﻮی
ﻧﺠﻮم در ﮔﺮوه اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﻮد و او را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
آورد .ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﮋﯾﮏ رﻓﺖ.
 .١ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ » ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎم ورود ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان« ﻧﻮﺷﺘﮥ اﻣﯿﺮ ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮی ،ﻣﯿﺮاث
ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،۸ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۴ص  .۱۱۷- ۹۵م

٣٩

۴٠

در ﻃﻮل ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺳﯿﺎرکﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻮزۀ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪاری
ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ۱۸۶۰م ﮔﺮوﻫﯽ از
ﻣﻨﺠﻤﺎن در رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﻪ ﻗﻤﯽ ﻫﻢ در
ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮده ﺳﯿﺎرﮐﯽ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ۶۱
َد ِﻧﯿﯽ  ١ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺪی در
رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﭘﺎرﯾﺲ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ﺟﯿﻤﺰ ﻟﻮﮐﻮ ٢از رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﭘﺎرﯾﺲ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻟﻮورﯾﻪ
َ َ
اﯾﻤﺒﻞ ﮔ ّﯿﻮ ٣ﻧﺎم
در ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ اش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
٤
دارد«َ .
اﺷﻤ ﺪل در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎم ﺳﯿﺎرکﻫﺎ ﻧﺸﺎن
داده اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺳﯿﺎرک را ﻣﻨﺠﻢ آﻣﺎﺗﻮر
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﺮﻣﺎن ﮔﻮﻟﺪﺷﻤﯿﺖ ٥در ﭘﺎرﯾﺲ
ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ و او ﻫﯿﭽﮕﺎه در اﺳﺘﺨﺪام
رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۷ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﻗﻤﯽ ﻣﻨﺠﻢ درﺑﺎر ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در دورۀ اﻗﺎﻣﺘﺸﺎن در اروﭘﺎ در
ﺷﺎه در ﺣﺪود ۱۲۸۶ق )ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن(
دوﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮥ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﮐﻮروآزﯾﻪ ٦ﺑﻮد.
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﻗﻤﯽ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
»ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻨﺠﻢ از ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻦ دوﻟﺘﯽ و در رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﻋﻠﻢ ﻣﺰﺑﻮر و
اﻫﺘﻤﺎم و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻠﯽ در ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ دارد .ﺟﻮان ﻗﺎﺑﻞ و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺑﺎﻏﯿﺮﺗﺴﺖ و
ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ او ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺸﻨﻮدی و رﺿﺎﯾﺖ را از او دارﻧﺪ و ﺗﺮﻗﯿﺎت زﯾﺎد در ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ اوﻗﺎت ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﺧــﻮد اﺳــﺒﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺼــﻮص ﺑــﺮای
رﺻﺪ ﮐﺮدن ﻻزم دارد و در رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای او ﻣﻬﯿﺎ ﻧﺒﻮد«.
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﻧﺎﺻﺮاﻟﻤﻠﮏ ،وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﯾﺮان در ﻟﻨﺪن ،ﺑﻪ
1. 61 Danaë
2. James Lequeux
3. Aimable Gaillot
4. L.D. Schmadel, Dictionary of Minor Planet Names, Berlin, Springer, 2007.
5. Hermann Goldschmidt
6. Courvoisier

ورود ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻋﻬﺪ ﻧﺎﴏی

ﻗﻤﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﻗﻤﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ را در ﺧﻮد ﭘﺮورش دﻫﺪ ﭼﻮن او ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺳﺎل در اروﭘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان
از ﻏﺼﻪ دق ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در اداﻣﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺳﺨﻨﺎن اﯾــﻦ وزﯾــﺮ ﻣﺨﺘــﺎر
اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ و ﺑﺪﺷﮕﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻗﻤﯽ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت در رﺷﺘﮥ ﻧﺠﻮم ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴــﯿﺎری از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮاﻧﯽ آن دوره ،دﯾﭙﻠﻤﺎت ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﺑــﻪ اﯾـﺮان ﻟﻘــﺐ ﺧــﺎن و درﺟــﮥ
ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻌﺎون ادارۀ ﺗﻠﮕﺮاف ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه او را از اﯾﻦ ﺳﻤﺖ اﺧــﺮاج
ً
ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪا ﻟﻘﺐ ﻣﺸﯿﺮ اﻟﻮزرا ﺑﻪ او اﻋﻄﺎ ﺷﺪ و ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎن ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐــﺎردار و
ﮐﻨﺴﻮل ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﻓﺮﺳﺘﺎد .او ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺴــﻮل در ﺗ ﺮاﺑــﻮزان ﺧــﺪﻣﺖ ﮐــﺮد .در دورۀ ﺗﺼــﺪی
ﺳﻌﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺮ وزارت ﺗﺠﺎرت ،او ﻟﻘﺐ ﻣﺸﺎور اﻟﻤﻠﮏ ﮔﺮﻓﺖ و رﯾﺎﺳﺖ دادﮔﺎه ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ اﺧﺘﻼﻓــﺎت
ﺗﺠﺎری را ﻋﻬﺪهدار ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺧﺪﻣﺖ در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪ و در ۱۳۳۸ق درﮔﺬﺷﺖ.
ﻗﻤﯽ در دوره ای ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ادارۀ ﺗﻠﮕﺮاف ﺑــﻮد ،ﺑﯿﻬــﻮده ﮐﻮﺷــﯿﺪ ﺗــﺎ ﺷــﺎه را ﺑــﺮای ﺳــﺎﺧﺖ ﯾــﮏ
رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ .او اﺑﺰارﻫﺎی رﺻﺪی و ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺑﺮج ﺷــﻤﺲاﻟﻌﻤﺎره
در ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه او را ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﺎه درﺑﺎرۀ ﺷــﮕﻔﺘﯽﻫﺎی
ﻧﻬﻔﺘﻪ در آﺳﻤﺎن ﺷﺐ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﻼش ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﺎه را ﺑﻪ ﺑﻨﺎی رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ راﺿﯽ ﮐﻨﺪ .در ﯾﮑﯽ
از آن ﺷﺐﻫﺎ ﻗﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﺎه ﮔﻔﺖ:
» ﻗﺒﻠﮥ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دوام ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺪاﻟﺖﻣﺪارﺷﺎن ﺑﺮﻗﺮار .ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﮐﺮ
ﺟﺎن ﻧﺜﺎر ،در ﻇﻞ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺷﺎه ﺑﻠﻨﺪاﺧﺘﺮ و ﻣﻮاﻫﺐ دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﮥ اﯾﺮان ،ﺳﺎلﻫﺎ در دﯾﺎر ﻓﺮﻧﮓ و
در ﻣﺪرﺳﮥ ﭘﻠﯽﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﺗﻠﻤﺬ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺠﻮم ﭘﺮداﺧﺘﻪام .در اﺑﻨﯿﮥ ﺑﺰرگ ﻋﻠﻤــﯽ ﻓـﺮاﻧﺲ و
ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر و رﺻﺪ ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﻣﺪرﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪام .اﯾﻨﮏ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻓﺮض ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺟﺒﺮان اﯾﻦ
اﻟﻄﺎف ﮐﻨﻢ .ﻗﺒﻠﮥ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻼد ﻓﺮﻧﮓ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺻﺪ و ﺗﺘﺒﻊ
در اﺣﻮال ﺛﻮاﺑﺖ و ﺳﯿﺎرات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و آن را ﻣﺎﯾﮥ ﻓﺨــﺮ و ﺟــﺎه ﺧــﻮد و ﻣﻤﻠﮑﺘﺸــﺎن
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻧﺎم ﺷﺎﻫﺎن را ﺑﺮ آن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺟﺎن ﻧﺜﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم از ﺧﺰاﻧﮥ دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﭼﺎﮐﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن رﺻﺪﺧﺎﻧﻪای در ﻧﺰدﯾﮑﯽ داراﻟﺨﻼﻓﮥ ﺗﻬـﺮان ﺑﻨــﺎ ﮐــﻨﻢ و
ادوات و اﺳﺒﺎب ﺟﺪﯾﺪۀ رﺻﺪ را ﺑﻪ اﯾﺮان آورم و ﺟﻤﻌﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎر در آن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﻣﯿﻤﻮن اﺛﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺰﯾﻦ ﺷﻮد و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮدازﯾﻢ و از ﮐﺎر در رﺻــﺪﺧﺎﻧﮥ
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻧﺎﺻﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﯿﻢ و ﺟﻤﻊ رﻋﯿﺖ ﻧﯿﺰ از ﻓﻀﻞ و ﻓﺮ ﺷﺎه و ﺗﻮﺟﻬﺸــﺎن ﺑــﻪ ﻋﻠــﻮم
ﺟﺪﯾﺪه دﻋﺎﮔﻮی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺒﺎرک اﺛﺮ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺷﺄن و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻗﺪر ﻗﺪرت ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
در ﺑﻼد او از اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ از ﺑﻼد دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ«.

۴١

۴٢

ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﭘﺎﺳﺦ داد:
»ﻣﺸﺎوراﻟﻤﻠﮏ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﺟﻮاﻧﯿﺪ و ﺧﺎم و ﺗﺎزه از ﻓﺮﻧﮓ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ و دﻣﺎﻏﺘﺎن ﻫــﻮای
ﺑﻼد اﺟﻨﺒﯽ دارد .ﻓﯽ اﻟﺤﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﺳـﺮاف
روا داﺷﺖ ﺟﻮان .در ﮐﻞ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺤﺮوﺳﻪ ﮐﺮور ﮐﺮور ﺧﺮج زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن و ﭼــﺎﮐﺮان
درﺑﺎر و ﺟﻤﺎﻋﺖ رﻋﯿﺖ و ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی دول ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ و ﻫﺮ روز ﺟﺰ ﻟﻌﻨﺘﯽ از
ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﻧﻪ! ﻣــﺎ را ﻧﯿــﺎزی ﺑــﻪ اﺳــﺒﺎب
ً
ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺗﻔﺮج آﺳﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﻮل را ﺧﺮج ﻫﻮا ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ ﺑﺎر
و ﺑﻨﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﺎزم ﺑﻐﺪاد ﺷﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﻨﺴﻮﻟﯽ آن دﯾﺎر
ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ ﻧﻪ در ﮐﺎر ﻫﻮا«.
در اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺷﺮح دﯾﺪارش از ﻟﻨﺪن و ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﻪ رﺻــﺪﺧﺎﻧﮥ ﺳــﻠﻄﻨﺘﯽ آن
ً
ﺷﻬﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻧﺠﻮﻣﯽاش:
»ﺑﻌﺪ رﻓﺘﯿﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ .وﻟﯿﻌﻬﺪﻫﺎ و زنﻫﺎﯾﺸﺎن وداع ﮐﺮده رﻓﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ رﺻــﺪﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮوم .رﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺪرﺳﮥ ﺑﺤﺮﯾﻪ .ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺳﺒﺎب وﺳﻂ ﻣﯿﺪان
ﺑﻮد ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻃﻔﺎل ﺑﺤﺮی ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻖ ﻋﻤﻞ ﯾﺪی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻗﺪر ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺷــﺎﮔﺮد
ﺑﺤﺮی ﻫﻢ ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ ،ﻗﺪری ﻣﺸﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺳﻮار ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﺷﺪه
رﻓﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﺑﺮج رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ]ﮐﻪ[ روی ﺗﭙﮥ ﺑﻠﻨﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﻠــﻪﻫﺎی ﺳــﻨﮕﯽ دارد ]و[
دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮی ﺑﺮج ﻣﺎﻧﻨﺪی ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺑﺮج را ﺑﺎ اﺳــﺒﺎب ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨــﺪ
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ دورﺑﯿﻦ ﺣﺮﮐــﺖ ﻣﯽﮐﻨــﺪ .ﻣﻨﺠﻢﺑﺎﺷــﯽ ﻣﻌﺮوﻓــﯽ دارد ﮐــﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻓﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻮن ﺑﻪ ﻫﻮا رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﺴــﯿﺎر ﺧـﻮ ﺑﯽ ﺑــﻪ ﺷــﻬﺮ ﻟﻨــﺪن و
١
اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﮥ ﺗﺎﯾﻤﺰ داﺷﺖ«.
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ واﻗﻊ در ﮔﺮﯾﻨﻮﯾﭻ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ِﺳﺮ ﺟﻮرج
ﺑﯿﺪل ِاﯾﺮی ٢،ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﻨﺠﻢ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،ﮐﻪ از  ۱۸۳۵ﺗﺎ ۱۸۸۱م ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ اﻟﻘﺎب ﺑــﻮد .در
اداﻣﮥ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﺶ در ﯾﻮﻧﺎن و روﺳﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺮای رﺻﺪ اﺟﺮام ﺳﻤﺎوی ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای دﯾﺪن آﺛﺎر و ﻣﻨﺎﻇﺮ دوردﺳﺖ.
ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺮزا ،ﭘﺴﺮ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ،وﻗﺘﯽ ﻫﻨﻮز وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺑﻮد و در ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ ،ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ داﺷﺖ
)ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(۸در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ او دارد از درون ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و درﺑﺎرﯾﺎن ﺷﺎه را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 .١ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻓﺮﻧﮓ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺸﻌﻞ ،ﭼﺎپ دوم ،اﺻﻔﻬﺎن  ،۱۳۶۲ص .۱۰۵- ۱۰۴

)2. George Biddell Airy (1801-1892

ورود ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻋﻬﺪ ﻧﺎﴏی

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۸ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺮزا ﺑﺎ ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺣﺪود ۱۳۰۷ق )ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن(
 -۴ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﻤﮥ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﻗﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﺎه ،او ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺖ رﺻــﺪﺧﺎﻧﮥ
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺑﺴﺎزد و زﻧﺪﮔﯽ اش ﺻﺮف اﻧﺠﺎم اﻣﻮری ﺑﻪ ﮐﻠﯽ دور از ﻧﺠﻮم ﺷﺪ.
ً
ﻣﻮرد اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﯿﺎم اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﺎه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ورود ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺸــﻮری را رﻗــﻢ ﺑﺰﻧــﺪ .ﺷــﺎه راﻣــﺎی ﭼﻬــﺎرم )-۱۸۰۴
۱۸۶۸م( ﮐﻪ در ﻏﺮب ﺷﺎه ُﻣﻨﮕﮑﻮت ١ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺪر ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎم ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﺠــﻮم رﺻــﺪی ﺑﺴــﯿﺎر
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد .از ﻣﯿﺎن دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣــﻞ  ۱۸اوت ۱۸۶۸م
اﺷﺎره ﮐﺮد .او از اﯾﻦ واﻗﻌ ﻪ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﯿﺎم و ﻧﺸﺎن دادن ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺑﺎورﻫــﺎی
ﻧﺠﻮم ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،راﺣﺖﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از اﯾﺮان
ﺑﻮد .در ۱۸۶۸م ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ اﻣﭙﺮاﺗــﻮری را ﺗﺄﺳــﯿﺲ ﮐــﺮد .اﯾــﻦ رﺻــﺪﺧﺎﻧﻪ ﭘــﯿﺶ از
۱۹۱۱م ﮐﻪ درﻣﮑﺎن ﻧﻬﺎﺋﯿﺶ در ﮐﻨﺪﯾﻠﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮد ،در ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮی داﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺗﻠﺴﮑﻮپ در اﺑﺘﺪا دورﺑﯿﻦ و ﺑﺎزﯾﭽﻪای دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻓﺮض ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺧﺎک اﯾﺮان
1. King Mongkut

۴٣

ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺑﺰاری ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺎﺳــﻮادﺗﺮﯾﻦ ﻣــﻨﺠﻢ اﯾﺮاﻧــﯽ ،ﻣﺤﻤــﻮد ﺧــﺎن ﻗﻤــﯽ ،ﺑــﻪ ﺟــﺎی آن ﮐــﻪ
داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺣﺮﻓﻪای ﺷﻮد ،دﯾﭙﻠﻤﺎت ﺷﺪ و زﻧﺪﮔﯽ اش را در راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﯽ ﮔﺬراﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪاش
ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﺧﺎﻃﺮۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽاش در زﻣﯿﻦ ﺑﻮد .ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺷﺎه ﺑﻪ
وﯾﮋه در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ورود ﻧﺠــﻮم ﺟﺪﯾــﺪ در ﺳﺮاﺳــﺮ دورۀ ﻃــﻮﻻﻧﯽ
زﻣﺎمدارﯾﺶ آ ﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ،ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ،ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻣــﺎدۀ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد.

۴۴

ﺟﺎن ﺟ  .واﺗﮑﯿﻨﺰ

٢

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺻﻤﺪ ﻓﺮخﻧﻬﺎد

٣

َ
ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻮﻻﻧﯽ ﮐ ﺸﻨﻮی ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻗﻮﻣﯽ )ﻓﻮﻻﻧﯽ  ،از ﻗﻮم ﻓﻮﻟﺒﻪ ( ٤و ﻣﺤــﻞ
َ َ
ﺗﻮﻟﺪ او )ﮐ ﺸﻨ ﻪ( اﺳﺖ ٥.او اﻫﻞ ﮐﺎﺗﺴﯿﻨﺎ در ﺷﻤﺎل ﻧﯿﺠﺮﯾﮥ اﻣﺮوزی ﺑﻮد )در
ﺷﮑﻞ ﺑﺎ داﯾﺮۀ ﺗﻮﭘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ( .ﻗﻮم ﻓﻮﻻﻧﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮔﻠﻪ دار و
از زﻣﺮۀ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻗﻮام آ ﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم رو آوردﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﻨﻮی ﻋﻼوه ﺑﺮ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ،اﺣﮑــﺎم ﻧﺠــﻮم و
ﻋﺮﻓﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧ ﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﻨﻮی روی ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻓﺮد ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﺮﺗﺒﮥ
ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ  ، n ´ nﻫﻤﺎن  ،nﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد ردﯾﻒﻫﺎ ﯾﺎ ﺳــﺘﻮنﻫــﺎﯾﺶ
اﺳﺖ .اﮔﺮ  nﻣﻌﻠﻮم و ﻋﺪدی ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻋﺪدی را ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻊ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ردﯾﻒﻫﺎ ،ﺳﺘﻮنﻫﺎ و ﻗﻄﺮﻫﺎ را ،ﮐﻪ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ وﻓﻘﯽ )وﻓﻖ ﻣﺮﺑﻊ( ﻧﺎﻣﯿﺪه
ً
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺎده ای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد .ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﻨﻮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﻮرﻫﺎ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ
ﺑﻪ ﻧﺒﻮﻏﺶ ،روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘــﯽ ﺑﺎﻣﺮﺗﺒــﮥ ﻓــﺮد اﺑــﺪاع ﮐــﺮد .ﺗﮑــﻪای از رﺳــﺎﻟﮥ او
اﺧﻼﻗﯿﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺎرش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﻮﯾﺪ! ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺟﻬﺎﻟﺖ اﺳﺖ .ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ )رﯾﺎﺿﯿﺎت( اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﺘﺎر آﺷﻨﺎﯾﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از درد و رﻧﺞ رﻫﺮوان اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺼﻮری
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻋﺎﺷﻖ ،ﺑﺪون اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﺻﺎل اﻣﯿﺪ داﺷﺖ.

 .١ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﮐﺘﺎب  ،Across the Boardاز اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن .۲۰۰۴ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﺴﺨﮥ ﻫﻠﻨﺪی آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۲۰۰۸ﺑﺎ ﻧﺎم "رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺻﻔﺤﮥ ﺷﻄﺮﻧﺞ" ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٥در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎم او را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻼﻧﯽ ﮐﺸﻨﺎﺋﯽ )ﮐﺸﻨﺎوی( ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.

2. John J. Watkins
3. samad1331@kpnmail.nl
4 . Fulbe

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(15ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در رﺳﺎﻟﻪای از ﻣﺤﻤﺪ ﮐَﺸﻨﻮی،
١
رﯾﺎﺿﯿﺪان آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ

۴۵

۴۶

در ﺑﺎرۀ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﻨﻮی ا ﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺟﺪﯾــﺪی
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﻮن اﺳﻼم اﻫﺘﻤﺎم ﻣﯽورزﯾﺪ .ﻧﺒﻮغ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﮥ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻨﺠﻢ ،رﯾﺎﺿﯿﺪان ،ﻋﺎرف و اﺧﺘﺮ ﺑﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺑﺎری ﻧﺼﯿﺒﺶ ﮐﺮد .او ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻋﻀــﺎی ﻗــﻮم
ﻓﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪ .ﻓﻮﻻﻧﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﭼﻮﭘﺎن و ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻏﺮب آﻓﺮﯾﻘــﺎ ﻧﻔــﻮذ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ و رﻗﺎﺑﺖﺟﻮ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬــﺎ ﻫــﻢ اﺳــﻼم و ﻫــﻢ ﺧﺼــﻠﺖ
رﻗﺎﺑﺖﺟﻮﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺗﺎزه ای در ﻧﯿﺠﺮﯾﮥ اﻣﺮوزی ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽاش ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮔﺬراﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺆﻣﻦ وﻇﺎﯾﻔﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد .ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮوﯾﺪﻧ ﺶ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ" :در ﺧﻔﺎ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺮوف در ﭘﻨﺎه ﺧﺪاﯾﻨﺪ .ﻗﺪرت ﺧﺪا در ﻧﺎمﻫﺎ و
در اﺳﺮار اوﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن اﺳﺮار او ﮔﺎم ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻠﻮت او راه ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ .ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾــﺪ ﺑــﯽ
ﻣﺤﺎﺑﺎ اﺳﺮار او را ﺑﭙﺮاﮐﻨﯿﺪ ".اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﻣﺤﻤــﺪ آﺷــﮑﺎرا ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺳــﺘﻮن ﻋﻤﻠــﯽ اﺳــﻼم را ﺑــﻪ ﺗﺼــﻮﯾﺮ
ﻣﯽﮐﺸﺪ ،١ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻟﻬﺎم ﺷﻮد ،ﻣﺎدام ﮐﻪ دﯾﮕــﺮی ﺷﺎﯾﺴــﺘﮥ اﯾــﻦ
اﻟﻬﺎم ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﻦ ﺧﺪا و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓــﺖ ﭼــﺮا ﻣﺤﻤــﺪ ﮐﺸــﻨﻮی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﻨﻮی ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻠﯽ اﺳﻼم ،ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺖ .در ﺳﺎل ۱۱۴۴ق ،ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﻣﺼــﺮ
اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ ،رﺳﺎﻟﻪای در ﺑﺎرۀ روش ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت وﻓﻘﯽ ﺗﺎ ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۱۱ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑــﯽ ﻧﻮﺷــﺖ ﮐــﻪ
ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎم اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻬﺠﺔاﻵﻓﺎق واﯾﻀﺎح اﻟﻠﺒﺲ واﻻﻏﻼق ﻓﻲ ﻋﻠﻢ
اﻟﺤﺮوف واﻻوﻓﺎق اﺳﺖ )ﻧﺴﺨﺔ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ  ۶۵۴۹۶ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳــﯿﺎﯾﯽ و آﻓﺮﯾﻘــﺎﯾﯽ SOAS
ﻟﻨﺪن( .ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﻨﻮی در ﺳﺎل ۱۱۵۴ق ،ﭘﯿﺶ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺴﯿﻨﺎ ،در ﻗﺎﻫﺮه درﮔﺬﺷﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﻨﻮی دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ اوﯾﻠﺮ در ﺳﻮ ﯾﺲ ﮐﺎر روی ﻣﺴﺌﻠﮥ "ﮔﺸــﺖ
ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺐ روی ﺻﻔﺤﮥ ﺷﻄﺮﻧﺞ" را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ،در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺗﺴﯿﻨﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﮐﺎﺗﺴﯿﻨﺎ در آن
زﻣﺎن آﺑﺎدﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮ ﺑﯽ راه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺻﺤﺮا ﺗﺎ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪه ﺑﻮد.
٢
ﮐﻼودﯾﺎ زاﺳﻼﻓﺴﮑﯽ در ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد در ﺑﺎرۀ رﯾﺎﺿﯿﺎت در آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺑﻪ ﻧﺎم آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽ آﯾﺪ ،اﻋﺪاد و اﻟﮕﻮﻫﺎ در ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻓﺮﯾﻘﺎ ) ،(۱۹۹۹ﮐﺎر ﻣﺤﻤــﺪ ﮐﺸــﻨﻮی ٣روی ﻣﺮﺑﻊﻫــﺎی وﻓﻘــﯽ را
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﻨﻮی ﺑﺮای ﺳــﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫــﺎی وﻓﻘــﯽ ﺑــﺮ ﭘﺎﯾــﮥ
 .١در ﻣﺘﻦ "ﺳﺘﻮن اﺳﻼم" آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮوع دﯾﻦ ،و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ .ﻣﺘﺮﺟﻢ
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 .٣در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ  ،۱۲ص  ،۱۰۹درﺑﺎرۀ ﮐﺸﻨﻮی و رﺳﺎﻟﻪاش اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻫﺴﺖ )ﻧﺴﺒﺖ وی در آﻧﺠﺎ ﻓﻼﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ(.

ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻓﺮد

روش ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﻨﻮی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻓﺮد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺷﯿﻮۀ ﺗﺎزهای ﺑﻮد .او ﻓﺮض ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻊ در ﭘﺎﯾﯿﻦ و در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد )ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن( ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد .در ﺷﮑﻞ
زﯾﺮ روش ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ  3 ´ 3ﻃﺒﻖ روش ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﻨﻮی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد:

١

ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در رﺳﺎﻟﻪای از ﻣﺤﻤﺪ ﮐَﺸﻨﻮی ،رﯾﺎﺿﯿﺪان آﻓﺮﯾ ﻘﺎﯾﯽ

ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ در ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﭙﺮدازم ،روش ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﻨﻮی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﺳﺎده از ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻓﺮد -
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی  5 ´ 5 ، 3 ´ 3و  7 ´ 7را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ.
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٨ ١ ۶
ﺷﮑﻞ  :۱ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ  3 ´ 3ﺑﻪ روش ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﻨﻮی

ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻋﺪد ﯾﮏ در زﯾﺮ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ
راﺳﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮوﯾﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﮥ  ۲اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ .در ﻫﺮ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎی
آن ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮوﯾﺪ – زﯾﺮا در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺮﺷﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﻣــﯽﺷــﻮﯾﺪ –
ﻋﻤﻮدی دو ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮوﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ .(۱
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ از  ۱ﺗﺎ  ۹در ﻣﺮﺑﻊ  ، 3 ´ 3ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﻧﺎم دارد ،زﯾﺮا ﻣﺠﻤﻮع اﻋــﺪاد در
ﻫﺮ ردﯾﻒ و ﺳﺘﻮن و ﻗﻄﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۵اﺳﺖ ۸ .ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮑﺴﺎن! اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘــﯽ

۴٧

ﺧﺎص ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮر و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻬﻦ اﺳﺖ .اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻻکﭘﺸﺘﯽ
از رود زرد واﻗﻊ در ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﺧﺰﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد .در زﺑﺎن ﭼﯿﻨــﯽ ﺑــﻪ زرد
»ﻟﻮ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ  3 ´ 3ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻟﻮﺷﻮ ١ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ.

۴٨

ﻣﺴﺌﻠﮥ  - ۱ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﻨﻮی ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ  5 ´ 5و  7 ´ 7ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد
ﻫﺮ ردﯾﻒ ،ﺳﺘﻮن و ﻗﻄﺮ اﺻﻠﯽ در ﻣﺮﺑﻊ  5 ´ 5ﺑﺮاﺑﺮ ۶۵و در ﻣﺮﺑﻊ  7 ´ 7ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۷۵اﺳﺖ.
درک اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ روش ﺟﻮاب
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﻨﺪان دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺮﺷﺪهای ﺑﺮﺳﯿﻢ ،ﻋﺪد
ﺑﻌﺪی را در ﺳﺘﻮن دﯾﮕﺮی ،ﻏﯿﺮ از ﺳﺘﻮﻧﯽ
ﮐﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺮﺷﺪه در آن ﻗﺮار دارد،
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ،اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺗﺴﺎوی در ﺳﺘﻮنﻫﺎ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻮرد
ردﯾﻒﻫﺎ ﻫﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن وﺿﻮح ،زﯾﺮا در ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺮﺷﺪه ،دو ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﯽروﯾﻢ .ﻗ ﻄﺮﻫﺎ ﻫﻢ درﺳﺖ از ﮐﺎر در
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﻨﻮی ﺟﺎی ﻋﺪد ۱
را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﭼﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ
ً
ﮐﻪ اوﻻ ﻋﺪد ﻣﯿﺎﻧﯽ ) ۵ﺑﺮای ﻣﺮﺑﻊ ، 3 ´ 3
 ۱۳ﺑﺮای ﻣﺮﺑﻊ  ۲۵ ، 5 ´ 5ﺑﺮای ﻣﺮﺑﻊ
 (... ، 7 ´ 7درﺳﺖ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮار
ً
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮگ ۲۱پ ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۶۵۴۹۶ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺛﺎﻧﯿﺎ اﻋﺪاد واﻗﻊ ﺑﺮ ﻗﻄﺮﻫﺎی
آﺳﯿﺎﯾﯽ و آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ  SOASﮐﻪ  ۸ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﺣﺎﺻﻞ از دوران
اﺻﻠﯽ ،ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﻟﻮﺷﻮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
و اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺮﺑﻊ
ﺑﻪ ﻋﺪد ﻣﯿﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
٢
اﻧﺪازه در ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .در اواﯾﻞ ﻗﺮن  ۱۶ﻣﯿﻼدی ﺑﺎﺷﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ روش را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد و
ﻟﻮﺑﺮ ٣از ﺳﯿﺎم )ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ( ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮده ﺷﺪ.
روش ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺗﻮﺳﻂ د ﻻ ِ
1. Lo-Shu
2. Bachet
3. De la Loubere

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ

١

 .١ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۴ص  ۵۲ - ۴۴و ﺷﻤﺎرۀ  ،۹ص .۷۲ - ۵۲

ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در رﺳﺎﻟﻪای از ﻣﺤﻤﺪ ﮐَﺸﻨﻮی ،رﯾﺎﺿﯿﺪان آﻓﺮﯾ ﻘﺎﯾﯽ

ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﻨﻮی روش دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ :اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ
در ﺷﻄﺮﻧﺞ .اﺳﺎس اﯾﻦ روش ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﻪای در اﯾﻦ روش ﻧﻪ
ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻄﺮی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪای ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮﺑﻊ را از ﮔﻮﺷﮥ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
ﺑﺎﻻ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﮥ  ،۱ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی  ۴ ،۳ ،۲و ۵
ﻣﯽروﯾﻢ )ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺮض اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻊ در ﭘﺎﯾﯿﻦ و اﯾﻦ ﺑﺎر در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ(.
در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ  ۱ﻣﯽرﺳﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﻨﻮی اﺳﺐ را دو ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﮥ  ۶اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ را در ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ  ۱۰ﺑﺮﺳﺪ .ﺧﺎﻧﮥ  ۱۱ﺑﺎز دوﺧﺎﻧﻪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ  ۱۰ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ روش آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد در ﺗﻤﺎم ﻗﻄﺮﻫﺎ ،و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در دو
ﻗﻄﺮ اﺻﻠﯽ آن ،ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﮥ  - ۲ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﻨﻮی ﮔﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ روش را ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺟﺎی دو
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﭗ درﺻﻮرت رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش
ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ  7 ´ 7ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﻫﺮ  ۱۴ﻗﻄﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۹۶۶ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﻢ ،ﺑﺎری ﺑﺎﻟﻮف و ﺑﺪون اﻃﻼع از ﮐﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﻨﻮی،
روش ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﯾﻢ .در روش ﻣﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ ،ﺑﻠﮑﻪ
از دورﮔﺸﺖ اﺳﺐ )ﻃﯽ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺷﺮوع( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮق آن ﺑﺎ روش
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﻨﻮی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ
راﺳﺖ ،ﭼﭗ ،ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮوﯾﻢ ،ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺎﻟﯽ از ﻫﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﯾﮏ ﻣﺜﺎل از روش ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ  7 ´ 7در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻣﺆﻟﻒ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﯾﺲ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرش را از ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺎﻻ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد از ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺎﻻ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻌﺪی از ﺧﺎﻧﮥ  ،۷ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺮ )ﺧﺎﻧﮥ  (۱ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺐ ﻣﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺧﺎﻧﮥ  .(۸ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ در ﺧﺎﻧﮥ  ۱۴و ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﮥ دﯾﮕﺮ.
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ﺷﮑﻞ  :۳ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ  7 ´ 7ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دورﮔﺸﺖ اﺳﺐ

۵٠

ً
اﯾﻦ روش را ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻼ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی
وﻓﻘﯽ  n ´ nﺑﻪ ﮐﺎر رود و اﮔﺮ  nﺑﻪ  ۳ ،۲ﯾﺎ  ۵ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .اﮔﺮ  nﺑﻪ ۲
و  ۳ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ  ۵ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ روش ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﺪ داد ،اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﻗﻄﺮﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎر ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﯿﻤﻪوﻓﻘﯽ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺮﺑﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻪام.
ﻣﺴﺌﻠﮥ  - ۳ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دورﮔﺸﺖ اﺳﺐ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ  13 ´13ﺑﺴﺎزﯾﺪ.
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪوﻓﻘ

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ  8 ´ 8ﺑﻪ روش دورﮔﺸﺖ اﺳﺐ ،ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺴﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ
 8 ´ 8را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اوﯾﻠﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ
اﻋﺪاد ﺗﻤﺎم ردﯾﻒﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  ۲۶۰اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ وﻓﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺠﻤﻮع
اﻋﺪاد دو ﻗﻄﺮ اﺻﻠﯽ آن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﻤﻪوﻓﻘﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .در ﻣﺮﺑﻊ زﯾﺮ،
ً
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ )ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ از ﺧﺎﻧﮥ ۶۴
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ  ۱ﻧﻤﯽﺗﻮان رﻓﺖ( .اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﻄﮥ ﺿﻌﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ و ﻣﺮﺑﻊ اوﯾﻠﺮ از ﭼﻨﺪان ﻧﻘﺎط
ً
ﻗﻮﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺿﻌﻒ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ
از ﭼﻬﺎر رﺑﻊ ) ۴ﻣﺮﺑﻊ  ( 4 ´ 4ﻣﺮﺑﻊ اوﯾﻠﺮ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﯿﻤﻪوﻓﻘﯽ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع
اﻋﺪاد ﻫﺮ رﺑﻊ  2 ´ 2در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی  4 ´ 4ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۳۰اﺳﺖ.
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ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در رﺳﺎﻟﻪای از ﻣﺤﻤﺪ ﮐَﺸﻨﻮی ،رﯾﺎﺿﯿﺪان آﻓﺮﯾ ﻘﺎﯾﯽ

۶۲ ۱۹ ۱۴ ۳۵

۳

۱

۶

۵۴ ۲۷ ۴۲

ﺷﮑﻞ  :۴ﻣﺮﺑﻊ ﻧﯿﻤﻪوﻓﻘﯽ  8 ´ 8اوﯾﻠﺮ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دورﮔﺸﺖ اﺳﺐ

در زﯾﺮ دو ﺟﺪول ﻧﯿﻤﻪوﻓﻘﯽ  8 ´ 8دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﻨﯿﺶ ١و وﻧﺰﻟﯿﺪس ٢ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دورﮔﺸﺖ اﺳﺐ
ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ در ﻫﺮ دو ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ:
اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻫﺮ رﺑﻊ  4 ´ 4ﻣﺮﺑﻊ  8 ´ 8ﭼﻬﺎر ﭼﺮﺧﮥ ۴ﺣﺮﮐﺘﯽ را ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﻢ )ﺑﺮای روﺷﻨﯽ ،اﯾﻦ ﭼﻬﺎر
ﭼﺮﺧﻪ در رﺑﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ دو ﻣﺮﺑﻊ زﯾﺮ ،ﺑﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ(.
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ﺷﮑﻞ  :۵ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪوﻓﻘﯽ  8 ´ 8ﯾﻨﯿﺶ )ﭼﭗ( و وﻧﺰﻟﯿﺪس )راﺳﺖ(

ﯾﻨﯿﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﯿﻤﻪوﻓﻘﯽ  8 ´ 8را ﺑﺎ دو دور ﺣﺮﮐﺖ دورﮔﺸﺖ اﺳﺐ ﻫﻢ ﺑﺴﺎزد ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ
از اﯾﻦ دو دور ،درﺳﺖ ﻧﯿﻤﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﻔﺤﮥ ﺷﻄﺮﻧﺞ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن دادهاﯾﻢ ﮐﻪ
او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ دور ﺣﺮﮐﺖ دورﮔﺸﺘﯽ اﺳﺐ ﺑﺎ اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  ۳۲ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ
1. Jaenisch
2. Wenzelides

۵١

ً
ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ دور ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﻋﺪاد  ۳۳ﺗﺎ  .۶۴ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺧﺎﻧﮥ  ۱در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ
١
ردﯾﻒ و ﺧﺎﻧﮥ  ۶۴در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ردﯾﻒ :ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻮردی از ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺎﺗﻤﺎم!
۱۵ ۲۰ ۱۷ ۳۶ ۱۳ ۶۴ ۶۱ ۳۴
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ﺷﮑﻞ  :۶ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ  8 ´ 8ﯾﻨﯿﺶ ﺑﺎ دو ﺑﺎر ﺣﺮﮐﺖ دورﮔﺸﺖ اﺳﺐ
ﭘﺲ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دورﮔﺸﺖ اﺳﺐ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ 8 ´ 8

ﺳﺎﺧﺖ؟ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺿﻠﻊ ﻫﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دورﮔﺸﺖ اﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻀﺮﺑﯽ از
 ۴ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺆال در ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ  12 ´12ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی
وﻓﻘﯽ  48 ´ 48 ، 32 ´ 32 ، 24 ´ 24 ، 20´ 20 ،16 ´16و  64 ´ 64ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دورﮔﺸﺖ اﺳﺐ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ  16 ´16دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

 .١ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﮥ  ۶۴ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ  ۱رﻓﺖ .ﭘﺲ ﭼﺮﺧﮥ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ )ﺑﺎز اﺳﺖ(.
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ﺷﮑﻞ  :۷ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ  16 ´16ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دورﮔﺸﺖ اﺳﺐ

اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮔﻮﻧﺘﺮ اﺳﺘﺮﺗﻨﺒﺮﯾﻨﮏ ١ﺷﺒﮑﻪای از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺟﯽ.ﺳﯽ.
ﻣﯿﺮﯾﻨﯿﺎک ٢روی ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺑﺎﻻ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،روز ﭘﻨﺠﻢ اوت ﺳﺎل  ۲۰۰۳ﺑﺎ آزﻣﻮدن ﺗﻤﺎم وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دورﮔﺸﺖ اﺳﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ  8 ´ 8ﺳﺎﺧﺖ .ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
http://magictour.free.fr

1. Guenter Stertenbrink
2. J. C. Meyrignac

ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در رﺳﺎﻟﻪای از ﻣﺤﻤﺪ ﮐَﺸﻨﻮی ،رﯾﺎﺿﯿﺪان آﻓﺮﯾ ﻘﺎﯾﯽ
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۵٣

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺎه و رخ

در ﺳﺎل  ۱۹۲۱ﮔﺮﺷﯽ ١ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ  8 ´ 8زﯾﺮ را ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دورﮔﺸﺖ ﺷﺎه ﺑﺮ ﺻﻔﺤﮥ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  ۸در رﺑﻊ اول ﺻﻔﺤﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮔﺮﺷﯽ در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ
ﻗﺮﯾﻨﮥ وارون اﯾﻦ اﻟﮕﻮ را در رﺑﻊ دوم ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ اﻋﺪاد  ۹ﺗﺎ  ۱۶ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﻋﺪاد  ۱۷ﺗﺎ  ۳۲را
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮ آﯾﻨﻪ ای اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  ،۱۶ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ وارون ،در ﻧﯿﻤﮥ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن
اﻋﺪاد  ۳۳ﺗﺎ  ۶۴را ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮ آﯾﻨﻪ ای ﻧﯿﻤﮥ ﭼﭗ در راﺳﺖ و ﻧﯿﻤﮥ راﺳﺖ در ﭼﭗ ،از اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ
 ۳۲و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ وارون ﻣﯽﺳﺎزد.
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۵۴

۲۱ ۳۸ ۲۳ ۲۴ ۴۱ ۴۲ ۲۷ ۴۴
۳۷ ۲۲ ۳۹ ۴۰ ۲۵ ۲۶ ۴۳ ۲۸
۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹
ﺷﮑﻞ  :۸ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ  8 ´ 8ﮔﺮﺷﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دورﮔﺸﺖ ﺷﺎه

ﻣﺴﺌﻠﮥ  - ۴ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﯿﻤﻪوﻓﻘﯽ  8 ´ 8ﺑﺴﺎزﯾﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  ۸را در ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ
 2 ´ 4ﮔﻮﺷﮥ راﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻋﺪد  ۶را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺪد  ۵۷در ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺮﺷﯽ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ روش ﮔﺮﺷﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۹۸۵اﺳﺘﻨﻠﯽ راﺑﯿﻨﻮوﯾﭻ ٢ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ  8 ´ 8ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دورﮔﺸﺖ رخ ﺑﺴﺎزد .اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ
در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد :ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ دورﮔﺸﺖ رخ واﻗﻌﯽ! ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ رخ در ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ
ً
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ﺣﺮﮐﺖ از ﺧﺎﻧﮥ  ۴ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ  ۵ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺮای رخ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی
ً
اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  ۸ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺮ آﯾﻨﻪای در اﻋﺪاد  ۹ﺗﺎ  ۱۶ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد :از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎل
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ .ﺑﻘﯿﮥ اﯾﻦ روش ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش ﮔﺮﺷﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﻋﺪاد  ۱۷ﺗﺎ  ۳۲ﺗﺼﻮﯾﺮ آﯾﻨﻪای اﻓﻘﯽ
اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  ۱۶ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ واروﻧﻨﺪ و اﻋﺪاد  ۳۳ﺗﺎ  ۶۴ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻮدی اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  ۳۲ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ واروﻧﻨﺪ.
1. Gershi
2. Stanley Rabinowitz
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ﺷﮑﻞ  :۹ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ  8 ´ 8راﺑﯿﻨﻮوﯾﭻ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دورﮔﺸﺖ رخ

ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﮥ  - ۱دو ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪاﻧﺪ.
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ﺷﮑﻞ  :۱۰ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ  5 ´ 5و  7 ´ 7ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﻨﻮی

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﮥ  -۲ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ  7 ´ 7ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دورﮔﺸﺖ اﺳﺐ ﺑﻪ روش ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﻨﻮی در ﺷﮑﻞ
زﯾﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺷﮑﻞ  :۱۱ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ  7 ´ 7ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﻨﻮی ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﮥ  - ۳ﺣﺮﮐﺖ دورﮔﺸﺖ اﺳﺐ و ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ  13 ´13ﺣﺎﺻﻞ از آن در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد:
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ﺷﮑﻞ  :۱۲ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ  13 ´13ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دورﮔﺸﺖ اﺳﺐ

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﮥ  - ۴ﺣﺮﮐﺖ دورﮔﺸﺖ ﺷﺎه و ﻣﺮﺑﻊ ﻧﯿﻤﻪوﻓﻘﯽ  8 ´ 8ﺣﺎﺻﻞ از آن در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد:
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ﺷﮑﻞ  :۱۳ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﯿﻤﻪوﻓﻘﯽ  8 ´ 8ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دورﮔﺸﺖ اﺳﺐ

ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در رﺳﺎﻟﻪای از ﻣﺤﻤﺪ ﮐَﺸﻨﻮی ،رﯾﺎﺿﯿﺪان آﻓﺮﯾ ﻘﺎﯾﯽ
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ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(15ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

۵٨

آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ ارﻣﻨﯽ
١
ﺳﺪۀ اول ﻫﺠﺮی
راﺑﺮت ﻫـ .ﻫﯿﻮﺳﻦ

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺪی ﻧﻮروزی ﺑﺨﺶ

٢

در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺟﺮج ﺳﺎرﺗﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ )اﻫﻞ ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺷﯿﺮاک ارﻣﻨﺴﺘﺎن(،
رﯾﺎﺿﯿﺪان و اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس ارﻣﻨﯽ ﺳﺪۀ اول ﻫﺠﺮی ،ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﻮرﯾﻢ .ﺳﺎرﺗﻦ از ﭼﻨﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ارﻣﻨــﯽ ﯾــﺎد
ﮐﺮده وﻟﯽ اﯾﻦ آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ارﻣﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨ ﺪ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﻧﺎم
ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد .از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﭘﺪر ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻖ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن« ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨــﺪ .اﯾــﻦ ﺑﯽ اﻃﻼﻋــﯽ ﻋﻤــﻮﻣﯽ
ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ﻓﻘﻂ رﺳﺎﻟﮥ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی او ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی ﻏﺮﺑــﯽ در دﺳــﺘﺮس
ً
ﺑﻮد و آن ﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻗﺮن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ارﻣﻨﯽ دﯾﮕﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮرﻧﯽ ٣ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﺪ.
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﺛﺎر آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۹۳۹م ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﻢ آﻧﺎﻧﯿﺎ در ﻏﺮب ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺮﺿﮥ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﺑﺮﺧﯽ از دﯾــﺪﮔﺎهﻫــﺎی ﻋﻠﻤــﯽ او و ﻣﻌﺮﻓــﯽ آﺛــﺎرش و
ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .او ﺑﯽﺷﮏ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ :آﺛــﺎرش ﻣﺴــﺘﻠﺰم
ﺑﺮرﺳــﯽ و اﺻﺎﻟﺖ ﺳــﻨﺠﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮ و ادﻋﺎﻫــﺎی ﻣﻄــﺮح ﺷــﺪه در ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ﺷــﻮروی )ﺳــﺎﺑﻖ( درﺑــﺎرۀ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی او ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻗﯿﻖﺗﺮ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از آﺛﺎر آﻧﺎﻧﯿﺎ در ﻏﺮب ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪه و
ﭼﻨﺪ اﺛﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ در روﺳﯿﻪ و ارﻣﻨﺴﺘﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻤﺎرﮔﺎن ﻣﻌﺪود و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر او در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ و از اﯾﻦ رو ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﻣﻨﺎزل ﺳﻔﺮ ،ﺧﻮدزﯾﺴﺖﻧﺎﻣﻪ،
ً
ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ و ﻋﯿﺪ ﭘﺎک و ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎه آﻧﺎﻧﯿﺎ را ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻢ .اﻣــﺎ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺎﻧﻮی ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی روﺳﯽ و ارﻣﻨﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻢ ﮐــﻪ اﻣﮑــﺎن اﯾــﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
1. Robert H. Hewsen, “Science in Seventh-Century Armenia: Ananias of Širak”, Isis, vol. 59, no. 1 (spring 1968),
pp. 32-45.
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آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ ارﻣﻨﯽ ﺳﺪۀ اول ﻫﺠﺮی

ﻧﺎم آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ ﻧﺨﺴ ﺖ در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ادﺑﯿﺎت ارﻣﻨﯽ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺗﻌﺪادی از
آﺛﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪۀ او ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ در ﺳﺎل  ۱۸۷۷ﻣﯿﻼدی در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در
ﺳﺎل  ۱۸۹۶ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر دﯾﮕﺮ او در آرارات ،ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮥ رﺳﻤﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎی ارﻣﻨﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺳﻪ
اﺛﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ او ﯾﻌﻨﯽ درﺑــﺎرۀ ﮐﺮﯾﺴــﻤﺲ ) (۱۸۹۶و
درﺑــﺎرۀ ﻋﯿــﺪ ﭘــﺎک ) (۱۸۹۶و ﺧﻮدزﯾﺴــﺖﻧﺎﻣﮥ
) (۱۸۹۷او ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺮﺟﻤﮥ
روﺳــﯽ اﺛــﺮ دﯾﮕــﺮی از آﻧﺎﻧﯿــﺎ ﺑــﻪ ﻧــﺎم ﻣﺴــﺌﻠﻪﻫﺎ و
ﺟﻮابﻫــﺎ در ﺳــﺎل  ۱۹۱۸در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴــﺘﺎن ﻋﻠــﻮم
روﺳﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ آﺛﺎر ﺗﻮزﯾﻊ وﺳﯿﻊ ﻧﺸﺪه و ﺣﺘﯽ
در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ]ﭘﯿﺸﯿﻦ[ ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ ﺷﻬﺮت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ا .گ.
آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن ١و س .ت .ﯾﺮﻣﯿﺎن ٢ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ
آﺛﺎر آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺷﻮروی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ
اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪۀ آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ
ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ اﯾﺮوان ﭘﺮداﺧﺖ .ﻫﻢ او ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑــﻪ آﻧﺎﻧﯿــﺎی ﺷــﯿﺮاﮐﯽ را ﮐــﻪ
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﻣﺆﻟﻔﯽ ﮔﻤﻨﺎم ﯾﺎ ﺑﻪﺧﻄﺎ ﻣﻨﺴﻮب
ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ﺑــﻮد ،ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﮐــﺮد.
آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿــﺎن در ﺳــﺎل  ۱۹۳۹ﯾﮑــﯽ از رﺳــﺎﻟﻪﻫﺎی
ﺣﺴــﺎب آﻧﺎﻧﯿــﺎ را ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﮐــﺮد .وی دو ﺳــﺎل ﺑﻌــﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﯿﻬﺎن ﻧﮕــﺎری و ﮔﺎﻫﺸــﻤﺎری و در ﺳــﺎل
ﺗﻨﺪﯾﺲ آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ در ﻣﺎﺗﻨﺎداران ) ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ
 ۱۹۴۴ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮐﺎﻣﻞ آﺛﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪۀ دﯾﮕﺮ آﻧﺎﻧﯿﺎ
ﻣﻠﯽ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،اﯾﺮوان(
را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ۱۸ .ﺳﺎل ﺑﻌﺪ آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ دﯾﮕﺮی
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎه را ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ روﺳﯽ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺳﻮرن ﯾﺮﻣﯿﺎن ده ﺳﺎل
اﺧﯿﺮ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی آﻧﺎﻧﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺗﺼﺤﯿﺢ دﻗﯿﻘﯽ از اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮای ﭼﺎپ

۵٩

۶٠

ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﺟﻤﻬﻮری ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دو داﻧﺸــﻤﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ اﻧﺪ آﻧﺎﻧﯿــﺎ را از
ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﻼش آﻧﻬﺎ ﭘﺸﺖ ﺣﺼﺎرﻫﺎی زﺑﺎن روﺳﯽ  -ارﻣﻨﯽ ﻣﺎﻧﺪه و در ﺧﺎرج از اﺗﺤﺎد
ً
ﺷﻮروی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﻏــﺮب ﺑﺎزﺗــﺎب داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ.
ﭼﮑﯿﺪۀ ﮔﺰارش زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﺛﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿــﺎت ارﻣﻨــﯽ ) (۱۹۵۱و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮔﺰﯾﺪهای از زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻧﺎﻣﺪاران ﮐﻠﯿﺴﺎی ارﻣﻨﯽ ) (۱۹۶۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳــﺖ.
ً
ﺧﻮدزﯾﺴﺖﻧﺎﻣﮥ او در ﺳﺎل  ۱۹۶۴ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و اﯾﻦ اﺛﺮ اﺣﺘﻤــﺎﻻ ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄــﮥ آﻏــﺎز
ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ او در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ.
آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ارﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدزﯾﺴﺖﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﻣــﺎ ﺑــﻪ ﺟــﺎ ﮔﺬاﺷــﺘﻪ
اﺳﺖ .او در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪش ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪ وﻟﯽ از اﺷﺎرات ﻣﺆﻟﻔﺎ ن ﺑﻌﺪ از او ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۵۹۸و  ۶۰۰ﻣﯿﻼدی ﺑﻮده اﺳﺖ .او در روﺳﺘﺎی آﻧﺎﻧﯿﺎ در ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺷﯿﺮاک اﺳﺘﺎن آرارات ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ً
آﻣﺪ و ﭘﺴﺮ ﻫﻮاﻧﺲ ﺷﯿﺮاﮐﯽ ﺑﻮد .اﺣﺘﻤﺎﻻ او از وراث ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﺷﯿﺮاک و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑــﻮده اﺳــﺖ زﯾــﺮا
ً
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻃﻮﻻﻧﯽاش را ﺑﭙﺮدازد .ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد
ً
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ارﻣﻨﯽ ،ﻃﻠﺒﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎی ارﻣﻨﯽ ﺑﻮده و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻌﺪ
از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
آﻧﺎﻧﯿﺎ در ﻣﺪارس ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در آن زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﻘﺮ ﻫﻢ ﺑﻮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد .در
آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ و آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﻣﻨﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ آرزو داﺷﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪی واﻗﻌﯽ
ﺷﻮد .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ ،ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﺎدر ﺗﻤﺎم
ﻋﻠﻮم« ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺲ ﮐﺮد .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺧﻮدزﯾﺴﺖﻧﺎﻣﻪاش ،در آن زﻣﺎن در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﺪ و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در دﺳﺘﺮﺳﺶ ﻧﺒﻮد .ﭘﺲ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن )اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﯿﺰاﻧﺲ( ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ .از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺌﻮدوﺳﯿﻮﭘﻮﻟﯿﺲ )ارزروم
ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺷﺮق ﺗﺮﮐﯿﻪ( رﻓﺖ .در آﻧﺠﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﯿﺎزار ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺰد رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﺳﺎﺗﻮر ﺑﺮود ﮐﻪ در ﻣﻠﻄﯿﮥ ارﻣﻨﺴﺘﺎن درس داده ﺑﻮد .آﻧﺎﻧﯿﺎ ﻧﺰد ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﺗﺎﺗﻮر رﻓﺖ و ﺷﺶ ﻣﺎه زﯾﺮ
ﻧﻈﺮ او ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ زودی ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺶ داﻧﺶ ﻻزم ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی او را ﻧﺪارد.
آﻧﺎﻧﯿﺎ ﻋﺎزم ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻮ د ﮐﻪ ﭼﻨﺪ دوﺳﺘﺶ ﮐﻪ ﺗﺎزه از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧــﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺸﻬﻮری در ﺗﺮاﺑﻮزان ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﯿﻮﺧﯿﮑﻮس ﺑﺮود ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﺎﻫﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ارﻣﻨﯽ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺖ .آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺮاﺑﻮزان ﺷﺘﺎﻓﺖ و در آﻧﺠــﺎ ﺗﯿﻮﺧﯿﮑــﻮس را ﮐــﻪ در
ﺻﻮﻣﻌﮥ ﺳﻦ ﯾﻮﺟﻨﯿﻮس ١ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد ﯾﺎﻓﺖ .اﺳﺘﺎد آﻧﺎﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﮔﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و
 .١در ﻣﺤﻞ »ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﺪﯾﺪ« در ﺗﺮاﺑﻮزان ﮐﻨﻮﻧﯽ

آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ ارﻣﻨﯽ ﺳﺪۀ اول ﻫﺠﺮی

ﺟﻮان ارﻣﻨﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل زﯾﺮ ﻧﻈﺮ او ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪت داﻧﺶ ﮐﺎﻣﻠﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻣﻘــﺪﻣﺎت
ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .آﻧﺎﻧﯿﺎ در ﻣﺪرﺳﮥ ﺗﯿﻮﺧﯿﮑﻮس ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﻏﻨﯽ ﯾﺎﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ آﺛﺎر ﻣﻘــﺪس و
ﮐﻔﺮآﻟﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ادﺑﯿﺎت ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ در ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد .آﻧﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﮥ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻓﺮزﻧــﺪ ﺧــﻮد رﻓﺘــﺎر
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ او ﺣﺴﺎدت ورزﯾﺪﻧﺪ.
دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﺳﻮم از ﺧﻮدزﯾﺴﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺗﯿﻮﺧﯿﮑﻮس اﺧﺘﺼــﺎص دارد .او از ﯾﻮﻧﺎﻧﯿــﺎن
ﺗﺮاﺑﻮزان ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺪود ﺳﺎل  ۵۶۰ﻣﯿﻼدی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺟﺰو ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺑــﻮد
) ۳۸۷ﺗﺎ ۶۳۶م( در ارﺗﺶ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ارﻣﻨﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .در ﺣﻤﻠﮥ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ )۶۰۷ /۶۰۶م( زﺧﻤﯽ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺑﻬﺒﻮدی ،ارﺗﺶ را ﺗﺮک ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺬری را ﮐــﻪ در
زﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺟﻬﺖ وﻗﻒ ﺑﺎﻗﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧــﺮد ﮐــﺮده ﺑــﻮد ،ﺑــﻪ ﺟــﺎ آورد .ﯾــﮏ ﻣــﺎه در
اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺳﻪ ﺳﺎل در اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ و ﯾﮏ ﺳﺎل در رم ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ رﻓﺖ )ح ۶۱۰م( ﮐﻪ در
آﻧﺠﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی آﺗﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ را ﻧﺒﺮده اﺳﺖ اداﻣﻪ داد .ﺗﯿﻮﺧﯿﮑﻮس ﺿﻤﻦ
ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه و دﯾﮕﺮ ﺷﺨﺼــﯿﺖﻫﺎی ﺑــﺰرگ
ﺷﻬﺮ ،از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﯿﻮﺧﯿﮑﻮس ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﺑﻮزان را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و
ً
در آﻧﺠﺎ ﻣﺪرﺳﻪای ﺧﺼﻮﺻﯽ داﯾﺮ ﮐﺮد )ح ۶۱۵م( .ﭘﺲ از ﻣــﺮگ اﺳــﺘﺎد آﺗﻨــﯽاش اﻣﭙﺮاﺗــﻮر ﺷﺨﺼــﺎ
ﺗﯿﻮﺧﯿﮑﻮس را دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﺮﮔﺮدد اﻣﺎ او ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق )ح -۶۲۸
۶۲۰م( آﻧﺎﻧﯿﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺗﯿﻮﺧﯿﮑﻮس آﻣﻮزش دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ او از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش داﻧــﺶ
در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد.
آﻧﺎﻧﯿﺎ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ در ﺗﺮاﺑﻮزان ﺑﻪ ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺸــﺖ و در آﻧﺠــﺎ ﻣﺪرﺳــﮥ ﺧــﻮد را
ً
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا اوﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻮم ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ )ﺣﺴﺎب ،ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻧﺠﻮم(
در ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ او از ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ آﻧــﺎن ﮔﻠــﻪ داﺷــﺖ و
اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮت اﺳﺘﺎدﺷﺎن آﺳﯿﺐ ﻣﯽزدﻧﺪ .اﻣﺎ از ﭘﺎ ﻧﻨﺸﺴﺖ و ﻫﻤﮥ ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدش
ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧــﻮد را در زﻣﯿﻨــﻪﻫﺎی ﮔﺎﻫﺸــﻤﺎری،
رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻧﺠﻮم و – ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﯽداﻧﯿﻢ – ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺷﻬﺮت او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﭽﯿﺪ .در  ۶۶۷ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﻨﯽ از او ﮔﺬﺷــﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺟﺎﺛﻠﯿﻖ ]رﻫﺒﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ[ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ ارﻣﻨﺴﺘﺎن دﻋﻮﺗﺶ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻــﻮﻣﻌﮥ درﯾــﺎی ﻣﻘــﺪس در

۶١

۶٢

دوﯾﻦ ١ﺑﺮود و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﮥ ﺗﻘﻮﯾﻢ داﺋﻤﯽ ﺟﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿــﺮ و ﺛﺎﺑــﺖ ﮐﻠﯿﺴــﺎی ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ﺑﭙــﺮدازد.
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻫﻤﯿﻦ دورۀ اﺧﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻘﻮﯾﻢ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣــﺎ رﺳــﯿﺪه
اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺖ .او دو ﺳﺎل روی ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺣﻞ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻫﻔﺘﮥ ﻫﻔﺖ روزی ﺑﺎ ﻣﺎه ﻗﻤﺮی و ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ
ﺷﺪت ﮐﺎر ﮐﺮد .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺮای ﻋﯿﺪ ﭘﺎک و ﺟﺸﻦ ﻇﻬﻮر ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ روش ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﮐﻠﯿﺴﺎی ارﻣﻨﯽ ﺑﺴــﯿﺎر دﻗﯿــﻖﺗﺮ از روش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪۀ
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﻮرای ﻧﯿﻘﯿﻪ ٢در ۳۲۵م ﺑﻮد.
ﺗﻘﻮﯾﻢ داﺋﻤﯽ اﺑﺪاع ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﯾﮏ ﭼﺮﺧﮥ  ۵۳۲ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ را ﻧﺨﺴــﺖ
وﯾﮑﺘﻮرﯾﻮس آ ﮐﻮﺋﯿﺘﯿﻦ ٣در ۴۵۷م ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﻠﯿﺴﺎی اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ
زﻣﺎن ﺟﺸﻦﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﺮﺧــﮥ  ۵۳۲ﺳــﺎﻟﻪ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ از ﭼﺮﺧﮥ ﺧﻮرﺷﯿﺪی )ﮐﻪ در ﻫﺮ  ۲۸ﺳﺎل روزﻫﺎی ﻣــﺎه را ﺑــﻪ روز ﯾﮑﺴــﺎﻧﯽ از ﻫﻔﺘــﻪ ﺑــﺮ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ( و ﭼﺮﺧﮥ ﻗﻤﺮی )ﮐﻪ در ﻫﺮ  ۱۹ﺳﺎل ﻣﺎه ﻧﻮ را ﺑﻪ روز ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ از ﻣﺎه ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ( ﮐﻪ اﯾﻦ دو
ﻫﺮ  ۵۳۲ﺳﺎل ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺟﺪﯾــﺪ ﻧﯿﺴــﺖ و
زﻣﺎن ﻫﺮ ﺟﺸﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ زﻣﺎنﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ژرف اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از آﺛﺎر ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ و ﺧــﻮد ﻧﯿــﺰ ﻣﻄﺎﻟــﺐ
ﺑﺪﯾﻌﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﮐﺮوی اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ در ﯾﮏ ﺳــﻤﺖ آن روز ﺑﺎﺷــﺪ در
ﺳﻮی دﯾﮕﺮش ﺷﺐ اﺳﺖ .او زﻣﯿﻦ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ زردۀ ﮐﺮوی )ﮐﺮۀ ﺧﺎﮐﯽ( ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻻﯾﻪای از ﺳﻔﯿﺪه ّ
)ﺟﻮ( و ﭘﻮﺳﺘﻪای ﺧﺸﮏ )آﺳﻤﺎن( اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾــﻪ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ راه ﺷﯿﺮی ﺗﻮدهای ﭼﮕﺎل ﺑﺎ ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﮐﻢ ﻧﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎه ﺟﺮم ﮐﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﺎزﻣﯽﺗﺎﺑﺎﻧﺪ .رﺳﺎﻟﮥ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی او ﮐــﻪ ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑــﺮ
ﻧﻮﺷﺘﮥ ﭘﺎﭘﻮس اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ ﺑﻮد ،آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺶ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از ﻧﻮزاﯾﯽ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎﻧﯿﺎ دﺷﻤﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮد و ﻋﻠﯿــﻪ ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸــﯽ آن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿــﺪ .اﯾــﻦ واﻗﻌﯿــﺖ ﮐــﻪ او
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﺸﻦﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺟﺎﺛﻠﯿﻖ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺧﻼف ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ .اﻣﺎ او ﺑﯽﺷﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﻮد
و ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻔﮑﺮاﺗﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮات ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪۀ ﮐﻠﯿﺴﺎ درﺑﺎرۀ ﮐﯿﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻪ ﺗﻌﺼﺒﺎت آن
ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ او ﭼﻘ ﺪر ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺛﻨﻮﯾﺖ )دوﮔﺎﻧﻪﮔﺮاﯾﯽ( ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ.
آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ راﯾﺞ از ﺳﻔﺮ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻬﺎن ﮐﺎﻣﻞ را در ﺷﺶ روز آﻓﺮﯾﺪه و
 .١اﯾﻦ ﻣﻘﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﭼﻤﯿﺎدزﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
 .٢در ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ،اﮐﻨﻮن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺰﻧﯿﮏ ﻗﺮار دارد.

3. Victorius of Aquitaine

آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ ارﻣﻨﯽ ﺳﺪۀ اول ﻫﺠﺮی

از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ آﺗﺶ ،ﺑﺎد ،آب و ﺧﺎک را ﮐﻪ ﻣﻮاد اﺻﻠﯽ ﺟﻬﺎن را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد .آﻧﺎﻧﯿﺎ در ﻋﻮض ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎده دارای ﻣﻨﺸــﺄ
ً
ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی ،ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﻣﺤﺮک ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ و ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮل )ﯾﻌﻨﯽ ﺧــﺪا( اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻤﺎ ﻋﻨﺎﺻــﺮ و
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺮک ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ در
»روﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺷﯿﺎ« دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ آﻧﺎﻧﯿﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ وﯾﮋۀ ﺧﻮد و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل وزن و ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺨﺼﮥ ذاﺗﯽﺷﺎن در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻪ
ﺷﻮد .اﺗﺤﺎد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ،وﺟﻮد ،رﺷﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ و ﻓﺴﺎد اﺟﺴﺎم و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﮥ آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺪا رخ ﻣﯽدﻫﺪ.
ذرهﮔﺮاﯾﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻓﻀﺎ و ﻣﺎده ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯿﺎ
ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ ﻓﻀﺎ و ﻣﺎده را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺎورا ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﺮد .زﻣﺎن ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ و ﻧﻪ ﯾــﮏ وﯾﮋﮔــﯽ
ﻣﺎده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ در زﻣﺎن ﻧﺎﻣﺤﺪود ،وﻟﯽ در ﻣﮑﺎن ﻣﺤﺪودﻧﺪ .ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧــﻪ ﺑــﻪ
ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺮﻗﯽاﻧﺪ .ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ً
ﻣﺜﻼ ﻫﻮای ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻤﮑﻦ اﺳ ﺖ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ آنﻫﺎ را ﻗــﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ ﮐــﻞ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪای را ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻣﮑﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧــﻮد ﻣﻮﺟــﺐ
َ
اﺷ ﮑﺎل و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪی در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ آﻣــﻮزهای ﻗــﺪﯾﻤﯽ اﺳــﺖ -دﯾــﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐــﻪ در آن ﺗﻐﯿﯿــﺮ ،ﺣﺎﺻــﻞ اﻧــﺪرﮐﻨﺶ ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﺳــﺖ و
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾــﺪی اﯾﺠــﺎد ﻣﯽﮐﻨــﺪ .ﺟﻬﺎنﻫــﺎی آﻟــﯽ و ﻏﯿﺮآﻟــﯽ ﻫــﺮ دو ﺣﺎﺻــﻞ ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﻋﻨﺎﺻــﺮ
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪاﻧﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ و دوام ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﮥ آﻧﺎﻧﯿــﺎ،
ﻋﻠﯿﺖ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺟﺰﺋﯽ از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﺣﺪت ﻣﺎدی ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺪاوم ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ اﻣﺮ ]ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ[ در ﻣﻮرد ﺧﻮن ﯾﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺗﻼﺷﯽ ﻣــﺎده
ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺎده آﻏﺎز ﺗﻼﺷﯽ آن و ﺗﻼﺷﯽ آن آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺎده اﺳﺖ
و ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﯽ ﺿﺮر ،ﺟﻬﺎن اﺑﺪی اﺳﺖ.
آﻧﺎﻧﯿﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد را ﻗﺒﻮل داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺟﻬﺎن آﻟﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮥ
آن ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را ﺗﺮﮐﯿﺐ آﺗﺶ و رﻃﻮﺑﺖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻼﺷﯽ ﺟﺴﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻘﺪار آﺗﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮد دارد.
آﻧﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ،ﮐﯿﻬﺎن را ﺑﻪ ﻓﻠﮏﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻣﯽﮐــﺮد ،وﻟــﯽ
ﺑﺮﺧﻼف آﻧﻬﺎ ،ﺗﻘﺴﯿﻤﺶ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﻓﻠﮏ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺟﻬﺎن و ﻧﻪ ﻣﺪار ﺟﺮمﻫﺎی آﺳــﻤﺎﻧﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽداد .در ﺗﻮﺻﯿﻒ آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻓﻠﮏ» ،اﺛﯿﺮ« )اﺗﺮ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻤﺎم ﻧﻮر و ﮔﺮﻣﺎﺳﺖ .ﺑﻌﺪی

۶٣

۶۴

» ﻓﻠﮏ ﺳﺮد« اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎی ﺳﻮزان ﻓﺮود آﻣﺪه از اﺗﺮ را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﻠﮏ ﺳﻮم ﯾﺎ »ﻓﻠــﮏ دﻫﺎﻧــﻪ«
ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ» .ﻓﻠﮏ زﯾﺒﺎ« ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎه و ﭘﻨﺞ ﺳﯿﺎره ﻣﯽ ﺷــﻮد .در ﻧﻬﺎﯾــﺖ داﺧﻠﯽ ﺗــﺮﯾﻦ ﻓﻠــﮏ
ﺷﺎﻣﻞ رﻋﺪ ،ﺑﺮق و دﯾﮕﺮ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺟ ّﻮی اﺳﺖ .آﻧﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﻮر و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ را از اﺛﯿﺮ در
ﺑﯿﺮوﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﮥ ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﮥ ﺟﻬﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎ و ﻧﻮر ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ،ﺑﺎ ﺳــﺮﻣﺎ و
رﻃﻮﺑﺖ ﻻﯾﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آب ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻦ ﺧﺎک را اﺣﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﮑﺎﻣﻞ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﮥ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و درﯾﺎﻫﺎی آن ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ،ﺷــﮏ
ﮐﺮد .او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻟﮑﻪﻫﺎی روی ﻣﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﻫﻤﻮاریﻫﺎی ﺳﻄﺢ آن اﺳــﺖ و اﯾــﻦ ﻧﺎﻫﻤﻮاریﻫــﺎ
ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪ ،ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .او ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎه را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣــﺮ
ﻧﺴﺒﺖ داد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ آن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾــﻦ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﯿﻦ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺳﻄﺢ ﻣﺎه ﻣﯽﮔﺮدد .آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠﺬوب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎه
ﺷﺪ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎه اﺳــﺖ .او ﺑــﺎ رﺻــﺪ ﮔﺮﻓﺖﻫــﺎ )ﺧﺴــﻮف و
ﮐﺴﻮف( ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺎه اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺎن از زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐــﻪ
آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮورت ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺖﻫﺎ را
ﭘﯿﺶﺑ ﯿﻨﯽ ،ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺎه را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،و ﻣﺪار ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎه را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺎﻫﺮش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .او ﺗﻨﻬﺎ
ﻋﺪول از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﻓﺮاﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .او ﻣﯽﮔﻔﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾــﻦ ﻗــﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌــﯽ را
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ در روﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺷﯿﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪا ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺎده و ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻪ
ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .او ﻧﻈﺮﯾﮥ ارﺳﻄﻮ درﺑﺎرۀ روح و
ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس درﺑﺎرۀ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻬﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .در ﺗﻮﺿﯿﺢ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺮه )زﻣﯿﻦ( در ﻓﻀﺎ ،ﺑﺮ آن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ :ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻫﻮا ﮐﻪ آن را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﺣﺎﺻﻞ از
ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدی ﻻﯾﮥ ﻫﻮا و وزن زﻣﯿﻦ )وزن ﻣﯿﻞ ﺑﻪ اﻓﺘﺎدن زﻣﯿﻦ دارد وﻟﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻮا ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﯽﺷﻮد( و ﺳﺮﻋﺖ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﭼﺮﺧﺶ ّ
ﺟﻮ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﻣﺤﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﺎﻧﯿﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺟﺎذﺑﻪ ،ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺴﺎم آﺳﻤﺎﻧﯽ را در ﻓﻀﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دو ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﻀﺎد ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را
ً
در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮۀ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺑﺪون ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ
ذات اﺷﯿﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮد و ﺑﺪون ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ«.
ﭘﺲ از ﻣﺮگ آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮات اﻧﻘﻼﺑﯽﺗﺮش او را ﻣﻮرد ﺑــﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﺴــﺎی ارﻣﻨــﯽ ﻗـﺮار داد و
آﺛﺎرش ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی او ﺷﺎﻣﻞ رﺳﺎﻟﮥ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان اﺛــﺮ
ﻣﺆﻟﻔﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از آﺛﺎرش ﻫﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕــﺮی ﻧﺴــﺒﺖ داده

آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ ارﻣﻨﯽ ﺳﺪۀ اول ﻫﺠﺮی

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﯾﺮوان )ارﻣﻨﺴﺘﺎن( ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻦ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
اﺛﺮ آﻧﺎﻧﯿﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
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ﺟﺪوﻟﯽ از آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺎه )ﻫﻼل و ﺑﺪر(

ﺳﺒﮏ آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ ﮐﻪ در ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪﮔﺎن ارﻣﻨــﯽ

۶۶

زﻣﺎن او دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻗﺮن ﭘﯿﺶﺗﺮ ،ﻣﺤﺴﻮس ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺒﺎرت ﻫــﺎی ﻣــﺒﻬﻢ در ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﻫــﺎی او وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ ﭘــﺮ از ﺧﻄﺎﻫــﺎی ﮐﺎﺗﺒــﺎن اﺳــﺖ ،وﻟــﯽ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻈﺮات اﯾﻦ
داﻧﺸﻤﻨﺪ ارﻣﻨﯽ ،ﺗﻮﺟﯿﻪ ادﻋﺎی اﺻﺎﻟﺘﺸﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ روی ﺳــﯿﺮ ﺑﻌــﺪی ﻋﻠــﻮم اﺳــﺖ .ﺑﺮﺧــﯽ ﻣﻨــﺎﺑﻊ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وی را ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺧﯿﺮ روﺷﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
درک اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﺣﺴﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻧﻈﺮﯾــﻪ ،و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨــﺪی ﻋﻠــﻮم
ﺗﻮﺳﻂ داوﯾﺪ آﻧﻬﺎﺧﺖ ١ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﯽ روی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﻈﺮﯾﺎت آﻧﺎﻧﯿﺎ داﺷﺖ .ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﻧﻈــﺮات
ﺗﺎﻟﺲ ،ﺑﻘﺮاط ،دﻣﻮﮐﺮﯾﺖ ،اﻓﻼﻃﻮن ،ارﺳﻄﻮ ،زﻧﻮن ،اﭘﯿﮑــﻮر و ﭼﻨﺎنﮐــﻪ ﺧــﻮاﻫﯿﻢ دﯾــﺪ ،ﺑﻄﻠﻤﯿــﻮس و
ﭘﺎﭘﻮس اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ ﻫﻢ در ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﺎﻧﯿﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑــﺮ اﺳــﺎس
آﺛﺎرش ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ارﻣﻨﯽ ﺑﻌﺪی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ارﻣﻨﯿﺎن ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ و ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ آﺷﻨﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯿﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻘﻮﯾﻢ از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳــﯽ ﭘﯿﺸــﮕﺎم ﺑــﻮد.
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﺪهﻫﺎی  ۱۲و  ۱۳ﻣﯿﻼدی از ﮐﺎرﻫــﺎی او ﺑﻬــﺮه ﺑﺮدﻧــﺪ و ﺑﺨﺶﻫــﺎی
ﻋﻈﯿﻤﯽ از آنﻫﺎ را در ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای داوری ﺑﻬﺘﺮ درﺑﺎرۀ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﻌــﺪی آﺛــﺎر
آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی او و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑــﯽ از زﺑﺎنﻫــﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪۀ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎی او اﮐﻨﻮن ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی روﺳــﯽ و ارﻣﻨــﯽ وﺟــﻮد دارد .ﻣــﻦ در ﺣــﺎل
آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﺘﺎب ﺟﻐ ﺮاﻓﯿﺎی او ﻫﺴﺘﻢ ٢.ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎی اﺻــﻠﯽ آﻧﺎﻧﯿــﺎ ﮐــﻪ در زﯾــﺮ
آﻣﺪه ،ﺗﺼﻮﯾﺮ واﺿﺢﺗﺮی از ﮔﺴﺘﺮۀ ﻋﻼﯾﻖ او و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ اﺛﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽدﻫﺪ.
آﺛﺎر ﻧﺠﻮﻣ

 -۱ﻫﯿﺌﺖ و ﺗﻘﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺎﻣﻞ  ۴۸ﻓﺼﻞ اﺳﺖ و ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻋﻨــﻮان ﻓﺼــﻞ اول آن
ً
»رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺮای ادای ﻧﺬورات« اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ ده
ﻓﺼﻞ در ﻣﻮرد ﻫﯿﺌﺖ اﺳﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻬﺎن و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻼﺻﻪ ای از ﻧﺠﻮم ،ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ۳۸ .ﻓﺼﻞ ﺑــﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧــﺪه ﺑــﻪ ﻣﻄﺎﻟــﺐ ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن در ﻣــﻮرد ﺗﻘﻮﯾﻢﻫــﺎ
ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻌﺪﺗﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺼﻞ اول ﯾﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ آﻧﺎﻧﯿﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻌﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ و ﻓﻠﺴــﻔﮥ روﯾﮑــﺮدش ﺑــﻪ ﺑﯽدﯾﻦﻫــﺎ را ﺗﻮﺿــﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﺮﭼﻪ او ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﻼﺳﻔﮥ ﺑﯽدﯾﻦ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺮﺗﺮی »ذﻫﻦ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ«
 .١ﻓﯿﻠﺴﻮف ارﻣﻨﯽ ﮐﻪ در ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯿﻼدی در آﺗﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد .از زﻧﺪﮔﯽ او اﻃﻼع ﭼﻨﺪاﻧﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ آﺛﺎرش ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﺻﻮﻣﻌﻪﻫﺎی ارﻣﻨﯽ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺿﺮوری ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ .او اﯾﺴﺎﻏﻮﺟﯽ ﻓﺮﻓﻮرﯾﻮس و ﻣﻘﻮﻻت ارﺳﻄﻮ را ﺑﻪ ارﻣﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و
ﺑﺮ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﺷﺮح ﻧﻮﺷﺖ.
 .٢اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۹۲در وﯾﺴﺒﺎدن )آﻟﻤﺎن( ﭼﺎپ ﺷﺪ.

آﺛﺎر رﯾﺎﺿ

۷اﻟﻒ -ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ و ﺟﻮابﻫﺎ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از  ۲۴ﻣﺴﺌﻠﮥ رﯾﺎﺿﯽ و ﺟﻮابﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر در
ً
ﻧﻮع ﺧﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ ارﻣﻨﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎﯾﺶ از
 .١ﻣﺒﺪأ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎل اول ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎل  ۱۰۰ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،ﺳﺎل  -۹۹دﯾﻮﻧﻮﺳﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .م

آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ ارﻣﻨﯽ ﺳﺪۀ اول ﻫﺠﺮی

را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ در اﺛﺮ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﭘﺴﺘﯽﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷــﻮد .ﺑــﻪ اﯾــﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ او ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ دﯾﻦﻫﺎ( را در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺧﻮب )آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ
وﻟﯽ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ ﺟﻬﺎن ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ( ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ  ۴۸ﻓﺼﻞ در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ درﺑﺎرۀ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم و ﻣﻌﻨــﺎ ،ﺗﻘﺴــﯿﻢﺑﻨﺪی و
ﺛﺒﺖ زﻣﺎن اﺳﺖ .آﻧﺎﻧﯿﺎ در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻦﻫﺎ را ﻣﺤﮑﻮم و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﺑﺮ روﻧــﺪ ﺣــﻮادث و زﻧــﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ .او در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن درﻣﻮرد ﮐﺮوﯾﺖ زﻣﯿﻦ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او
ﻋﻠﺖ ﮔﺮﻓﺖﻫﺎ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﯾﺴﺘﺎرﺧﻮس ﺧﻮرﺷﯿﺪ را در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎن ﻣﯽداﻧﺪ.
 -۲ﭼﺮﺧﮥ  ۵۳۲و ﺗﻘﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﭼﺮﺧــﮥ  ۵۳۲ﺳــﺎﻟﻪ ﺗــﺪوﯾﻦ ﮐــﺮده
اﺳﺖ .ارﻣﻨﯿﺎن اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ را در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۱ژوﺋﯿﮥ ﺳﺎل  ۵۵۵ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺎﻫﺸﻤﺎر ﻣﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ
ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺦ ارﻣﻨﯽ ﮐﻪ از  ۱۱ژوﺋﯿﮥ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،از ﺳﺎل  ۵۵۲ﻣﯿﻼدی ﺷﺮوع ﺷــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﺎل  ۱ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ ،ﺳﺎل  ۱۹۶۵ﺳﺎل  ۱۴۱۴ارﻣﻨﯽ اﺳﺖ .آﻧﺎﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ
را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد و در  ۱۹ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدی روزﻫﺎ و ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺟﺸﻦﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻠﯿﺴــﺎی ارﻣﻨــﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﺘﺪالﻫﺎی ﺑﻬﺎری و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﺳﺎل را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد .در ﻫﻤﺎن ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎ را ﺑــﺮ ﺣﺴــﺐ
ﻣﺒﺪأ ارﻣﻨﯽ و ﻣﺒﺪأ دورۀ دﯾﻮﻧﻮﺳﯽ ١ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﻞ ﭼﺮﺧﮥ  ۵۳۲ﺳﺎﻟﻪ آورد.
 -۳ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎه :آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﺻﻮل وﺿﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺠﻢ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﻮن آﺗﻨﯽ
)ﺳﺪۀ  ۵ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد( رﺻﺪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اش را اﻧﺠــﺎم داد ﺗــﺎ دﻗــﺖ ﮐــﺎر ﻣﺘــﻮن را ﺗﺤﻘﯿــﻖ ﮐﻨــﺪ و
ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺘﻮن را ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد .اﯾــﻦ ﻣــﺘﻦ ﺗــﺎ ﻣــﺪتﻫﺎ ﺑــﻪ ﻫــﻮاﻧﺲ
ﻓﯿﻠﺴﻮف )۷۲۵ -۶۵۰م( ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ در ﭘﻨﺞ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ آﻣﺪه ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷــﺪ .در ﺳــﺎل
 ۱۹۵۳ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻪ در ﺻﻮﻣﻌﮥ ارﻣﻨﯽ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﺣﻘﯿﻘﯽ
آن )آﻧﺎﻧﯿﺎ( ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ.
 ۴و  -۵درﺑﺎرۀ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ :دو رﺳﺎﻟﻪ از آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﭘﮋوﻫﺸﯽ درﺑﺎرۀ
ﺣﺮﮐﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮرﺷﯿﺪ در آﺳﻤﺎن در ﻃﻮل ﺳﺎل اﺳﺖ.
 -۶ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﻧﺠﻮم :ﺗﺮﺟﻤﻪای از ﯾﮏ اﺛﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﭘﺎول اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ )ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ح ۳۷۸م(.

۶٧

۶٨

زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻧﺎم ﻣﮑﺎنﻫﺎ و آداب و رﺳﻮم اﺳﺖ .ﺷﺶ ﺗﺎ
ً
از  ۲۴ﻣﺴﺌﻠﻪ درﺑﺎرۀ ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﺎﻣﺴﺎراﮐﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﯿﺮاک اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﺒﻼ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ
اﮐﻨﻮن ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﺣﺴﺎب آﻧﺎﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪاش در ﺳﺎل  ۱۹۳۵ﮐﺸﻒ ﺷﺪ.
۷ب -ﮐﺘﺎب ﺣﺴﺎب :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ از ﺟﺪول ﻫﺎی ﺟﻤﻊ ،ﺗﻔﺮﯾﻖ ،ﺿﺮب و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻪ
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻧﻮع ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد ذﮐﺮ ﺷﺪه  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﮐﺎر در اﺻﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﺟﺪولﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﺷــﺪه وﻟــﯽ
ً
ﻓﻘﻂ درﺑﺎرۀ ﺟﻤﻊ ،ﺗﻔﺮﯾﻖ و ﺿﺮب ،و ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ .ﮐﻞ ﮐﺎر ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب
درﺳﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻋﻤﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺷﺎﮔﺮدان آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺟﺪول ﺟﻤﻊ ﺷﺎﻣﻞ  ۴ﮔﺮوه ﻣﯽﺷﻮد :ﯾﮑﺎن ،دﻫﮕﺎن ،ﺻﺪﮔﺎن و ﻫﺰارﮔﺎن ،و ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ  ۹ﺟﺪول
و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ  ۱۸۰ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺪول ﺗﻔﺮﯾﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯽ و
ﺷﺶ ﮔﺮوه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻞ  ۳۲۴ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺪول ﺿﺮب ﻫﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯽ و ﺷﺶ ﮔﺮوه و ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺟﺪول اﺳﺖ .ﺳﻪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺟﺪولﻫﺎ ﻫﺮﮐﺪام ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻬﺎرﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ده ﺗﺎﺳﺖ .ﺳﯽ و ﻫﻔﺖ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب در ﻫﺮ ﮔﺮوه وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ در ﮐﻞ  ۱۳۳۲ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۲۶۷در ﻣﺎﺗﻨــﺎداران )ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﮥ ﻣﻠــﯽ ارﻣﻨﺴــﺘﺎن در
اﯾﺮوان( ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺟﺪول ﺿﺮب ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪولﺿﺮب ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس اﺳﺖ وﻟﯽ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰اﺳﺖ ﻧﻪ ] ۸۰؟[ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺴﺎب ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ
ﺟﺪول ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪد  ۶۰۰۰اﺳﺖ ١ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:
1´ 6000 = 6000
2 ´ 3000 = 6000
3 ´ 2000 = 6000
4 ´1500 = 6000
5 ´1200 = 6000
6 ´1000 = 6000
7 ´ 875 = 6000
8 ´ 750 = 6000
9 ´ 667 = 6000
10´ 600 = 6000

إﻟﯽ آﺧﺮ.

 .١ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ  ۶۰۰۰ﺑﺮ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.
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۶٩

ﺻﻔﺤﻪای از ﺣﺴﺎب آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ

 -۸ﺣﺴﺎب :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ در ﺑﺎرۀ ﺣﺴﺎب و ﺷﻤﺎرۀ ) ۷اﻟﻒ و ب( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ
آﻧﺎﻧﯿﺎ از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﮐﺎر ﻣﺠﺰا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۹درﺑﺎرۀ اوزان و ﻣﻘﺎدﯾﺮ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻗﺘﺒﺎس زﯾﺎدی از ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ از اﭘﯿﻔﺎﻧﯿﻮس
ً
ﻗﺒﺮﺳﯽ ) ۴۰۳ -۳۱۵م( ﮐﺮده ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻣﺘﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻻﺑﺪ
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ اوزان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ ،ﯾﻬﻮدیﻫﺎ و ﺳﻮریﻫﺎ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ
دﺳﺘﮕﺎه راﯾﺞ ﺑﯿﻦ ارﻣﻨﯿﺎن و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﻧﮑﺘﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻧﺎﻧﯿﺎ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ ﯾــﺎ

ﭘﻮﻧﺪ اﺳﺖ و ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺪارش  ۳۲۶/۴ﮔﺮم اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ آﻧﺎﻧﯿﺎ آورده ،اﻋﻢ
از اﯾﺮاﻧﯽ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،و ارﻣﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ در ﯾﮏ
ﺟﺪول ،ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﯿﺰاﻧﺲ و اﯾﺮان ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
آﺛﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

٧٠

 -۱۰ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ :ﺧﻼﺻﻪای از داﻧﺶ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﮔﻢ ﺷﺪهای از ﭘﺎﭘﻮس
اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ )۳۰۰م( رﯾﺎﺿﯿﺪان ﯾ ﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ آن ﻫﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﺳﺎﻟﮥ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺑــﻮد .ﻣــﺘﻦ ﺷــﺎﻣﻞ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ای دو ﺑﺨﺸﯽ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اروﭘﺎ ،ﻟﯿﺒﯽ و آﺳﯿﺎﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اﺧﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳــﺖ،
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻘﯽ از ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﻗﻔﻘﺎز و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬــﺎ را در ﻣﻨــﺎﺑﻊ دﯾﮕــﺮ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺴ ﯿﺎری از ﻣﺆﻟﻔﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱۱ﻣﻨﺎزل ﺳﻔﺮ :ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺷﺶ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت از دوﯾــﻦ ،ﭘﺎﯾﺘﺨــﺖ ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ،ﺑــﻪ ﺑﺨﺶﻫــﺎی
٢
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ .ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻞ ،آﺳﭙﺎرز ١و ﻧﺘﺎﺟﯿﮏ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵آﺳﭙﺎرز و  ۲۰آﺳﭙﺎرز ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺘﺎﺟﯿﮏ )ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺎﯾﻞ( اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﻃﻮل دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻪ ارﻣﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ.
آﺛﺎر ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری

 -۱۲ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻘﻮﯾﻢ :ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ،روﻣﯿﺎن ،ﻣﺼﺮﯾﺎن،
اﺗﯿﻮﭘﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﺳﻮریﻫﺎ و آﻟﺒﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎی ﻗﻔﻘﺎز .آﻧﺎﻧﯿﺎ در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎمﻫــﺎی ﻫﻔﺘــﻪﻫﺎ و
٣
ﻣﺎهﻫﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎ را در ﺳﯿﺰده زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۱۳ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ :ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای از وﻗﺎﯾﻊ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی
ً
ﻣﺆﻟﻔﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮرﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ
دادهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺎزهای ﻋﺮﺿﻪ ﯾﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎ

 -۱۴ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎرۀ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ :ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﺟﺸﻦ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑــﻪ وﯾــﮋه
ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰﯾﺪه ای از ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎﻧﯿﺎ آن را ﺑﻪ ﺳﻦ ﭘﻠﯽﮐﺎرپ،
1. asparez
2. netajik

 .٣ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﺮﺑﯽ در ﺳﺪۀ اول ﻫﺠﺮی ﺑﻪ رواﯾﺖ آﻧﺎﻧﯿﺎ )ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد( ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻟﮥ زﯾﺮ از ﮔﺮﯾﮕﻮر ﺑﺮوﺗﯿﺎن )ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم در رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﺑﯿﻮراﮐﺎن ارﻣﻨﺴﺘﺎن( ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۸در ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ
)ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ:

Broutian, Grigor, “Persian and Arabic Calendars as Presented by Anania Shirkatsi”, Tarikh-e Elm, no. 8, 2009, pp.
1-17.

 .١ﺷﻬﺮی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺤﻠﮥ ﮐﺎدﯾﮑﻮی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﺳﺖ .ﻧﺎم ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻮارﺗﺰ ﻧﯿﻢﺷﻔﺎف )ﮐﺎﻟﺴﺪوان( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
ﺟﻮاﻫﺮﺳﺎزی از ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .م

2. De gemmis
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ً
اﺳﻘﻒ ازﻣﯿﺮ )د ۱۵۵م( ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﺪ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ
آﻧﺎﻧﯿﺎ اﯾﻦ اﺛﺮ را در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺗﯿﻮﺧﯿﮑﻮس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﺎﻧﯿﺎ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻈﺮات ﮐﺸﯿﺶﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴــﺎ و
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ و ﺟﺸــﻦ ﻇﻬــﻮر در ﯾــﮏ ﺗــﺎرﯾﺦ
ﺗﻮﺳﻂ ارﻣﻨﯿﺎن ،ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ از ﺑﺮﮔﺰاری آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿـﺰاﻧﺲ و در ﻏــﺮب اﺗﻔــﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﯿﺎد ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺷﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮی داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ از ﺧﻮدش و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺮﺧــﮥ  ۵۳۲ﺳــﺎﻟﻪ ﺗــﺪوﯾﻦ ﺷــﺪه و
ﺳﺎلﻫﺎی  ۸۲۸ﺗﺎ  ۱۳۶۰اﺳﮑﻨﺪری را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮح ﻫﺎ آﺛﺎری در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ )و ارﺗﻮدوﮐﺲ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ( درﺑﺎرۀ ﻣﺎﻫﯿﺖ دوﮔﺎﻧﮥ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻮرای ﮐﺎﻟﺴﺪون ١ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ
ﺷﺪه )۴۵۱م( و ﺷﻮرای ﮐﻠﯿﺴﺎی ارﻣﻨﯿﺎن آن را رد ﮐﺮده اﺳﺖ.
۱۵اﻟﻒ -ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎرۀ ﻋﯿﺪ ﭘﺎک :ﺑﺤﺜﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ درﺑﺎرۀ زﻣﺎن ﻋﯿﺪ ﭘﺎک .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در دﻓﺎع از زﻣﺎن
ﻋﯿﺪ ﭘﺎک اراﻣﻨﻪ ،آن را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺪﻋﺖﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در درﺑﺎر
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۱۵ب -ﺧﻮدزﯾﺴﺖﻧﺎﻣﻪ :اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای رﺳﺎﻟﮥ ﺑﺤﺜــﯽ درﺑــﺎرۀ ﻋﯿــﺪ ﭘــﺎک ﯾﺎﻓﺘــﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱۶ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ
رﺳﺎﻟﻪ و دﻏﺪﻏﮥ آﻧﺎﻧﯿﺎ ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن دﻗﯿﻖ اﻋﯿﺎد ﮐﻠﯿﺴﺎی ارﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷــﯿﺮاﮐﯽ
راﻫﺐ ﮐﻠﯿﺴﺎی ارﻣﻨﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -۱۷درﺑﺎرۀ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎر دﯾﮕﺮی در ﻫﻤــﯿﻦ ﻣﻮﺿــﻮع اﺛــﺮ اﭘﯿﻔــﺎﻧﯿﻮس
ﻗﺒﺮﺳﯽ درﺑﺎرۀ ﮔﻮﻫﺮﻫﺎ ٢ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎر آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﮥ ارزش داروﯾﯽ و
ﻣﻨﺸﺄ ﻫﺮ ﺳﻨﮓ ﮐﻪ اﭘﯿﻔﺎﻧﯿﻮس آورده ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﭼﻨﺪ ﭼﮑﯿﺪه از اﺛــﺮ اﭘﯿﻔــﺎﻧﯿﻮس ﺑــﻪ
زﺑﺎن ارﻣﻨﯽ وﺟﻮد دارد و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻮﺟﻮد را ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮد آﻧﺎﻧﯿﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﺛﺮش را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ اﻧﺠــﺎم
داده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺘﻮن ﺑﺎﻻ ،آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ درﺑﺎرۀ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻋﻼﯾﻢ آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺮﮐــﺎت ﺳــﺘﺎرﮔﺎن ﻫــﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ )در اﺑﺘﺪای ﺧﻮدزﯾﺴﺖﻧﺎﻣﻪ اش( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ادﺑﯿﺎت ارﻣﻨــﯽ را ﺟﻤــﻊآوری
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻮن ﻗﺪﯾﻤﯽ ارﻣﻨﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪ ،او
ﺑﻮده اﺳﺖ.

٧١

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(15ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ دﺳﺘﻮراﳌﻨﺠﻤﯿﻦ و دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ آن

١

اوا اُرﺗﻤﻦ  ٢و ﭘﺘﺮا گ .اﺷﻤﯿﺪل

٣

ﺗﺮﺟﻤﮥ زﯾﻨﺐ ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن

٤

دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ۳۴۶ .ﺑﺮگ آن از
دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اول راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺠﻮم و اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم )ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی  ۱ﺗــﺎ  ،(۹و
ً
ﺑﺨﺶ دوم آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری اﺳﺖ )ﻣﻘﺎﻟﮥ  .(۱۰اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽ دوﮔﺎﻧــﮥ اﯾــﻦ رﺳــﺎﻟﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﻪﻧﺪرت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻞ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه

٧٢

ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،اﺻﻞ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ .ﺑــﺎ وﺟــﻮد اﯾﻨﮑــﻪ ﺗﻤــﺎم
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در اﻧﺘﺴﺎب اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﻫﻢرأی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻮاﻓﻘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﮑﺎن آن
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮐﺎزاﻧﻮا ،٥ﺑﻠﻮﺷﻪ ٦و ﻗﺰوﯾﻨﯽ ٧دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌــﺪود ﻣﺘــﻮن اﺻــﻠﯽ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ،ﻣــﺘﻦ روﻧﻮﯾﺴــﯽ ﺷــﺪه از
ً
رﺳﺎﻟﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺣﺴﻦ ﺻﺒﺎح )د ۵۱۸ق( و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ،اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﻟﻤﻮت ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪه و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟــﻮﯾﻨﯽ آن را ﻧﺠــﺎت داده
اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﻬﺎ ،زﯾﻤﺮﻣﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑــﺮ
اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺴﺨﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺨﮥ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از آن را اواﯾﻞ ﺳﺪۀ  ۱۵ﻣﯿﻼدی ۹ /ﻫﺠﺮی
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﺪ.
1. “The Provenance and History of the Dastūr al-munajjimīn and its Manuscript”, Science in the City of Fortune,
Berlin, 2017, pp. 13-33.
 ، Eva Orthmann .٢اﺳﺘﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻮﺗﯿﻨﮕﻦ آﻟﻤﺎنeva.orthmann@uni-goettingen.de ،
 ، Petra G. Schmidl .٣دﺳﺘﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﺴﺎدﮐﺘﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت آﻟﻤﺎن petra.schmidl@ikgf.uni-erlangen.de ،

 .٤ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﻣﺪﯾﺮ داﺧﻠﯽ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽzeinab.karimian@etu.univ-paris-diderot.fr ،
5. Casanova, Paul, “Un nouveau manuscrit de la secte des Assassins”, Journal Asiatique, 1922, 11 série, 19, pp.
131- 133.
6. Blochet, Edgar, “Notes additionnelles”, Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, 1923,
41, pp. 384-385.

 .٧ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ" ،دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ" ،ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ،ﺗﻬﺮان ،۱۳۴۵ ،ﺟﻠﺪ  ،۸ص .۱۴۳ - ۱۱۰

ﻧﺴﺨﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ آن

اﻟﻒ( ﻣﺎﻟﮑﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ
اﻣﺮوزه ﻧﺴﺨﮥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴــﻪ ) (BNFﻧﮕﻬــﺪاری ﻣﯽ ﺷــﻮد
) .(Arabe 5968اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ »ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺷﻔﺮ« ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪود  ۸۰۰ﻧﺴــﺨﮥ
ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎرل ِﻫﻨﺮی آﮔﻮﺳﺖ ﺷﻔﺮ )ﭘﺎرﯾﺲ (۱۸۹۸ -۱۸۲۰ ،ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده ﺑــﻮد و ﭘــﺲ از
ً
ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻇﺎﻫﺮا اﮐﺜﺮ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺷﺮق ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻔﺮ از  ۱۸۴۴ﺗﺎ  ۱۸۵۷در آﻧﺠﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘــﺮﺟﻢ ﮐــﺎر
ﻣﯽﮐﺮد .در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﺪرﺳﮥ زﺑﺎنﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ زﻧﺪه ١ﻣﻨﺼﻮب
ً
ﺷﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻫﻤﺎن دوران ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺳــﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤــﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿــﺪ )-۱۸۳۹
 (۱۸۶۱ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺸﻬﻮر ﺳﺮای را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﺷﻔﺮ از آن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷــﺪه
ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻔﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻪوﺿﻮح ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻋﻼﻗﮥ او ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎ و
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ،ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽای ﮐﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﺮد ﺣﺎﮐﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤــﺎﯾﻠﯽ ﻧﯿﺴــﺖ ،زﯾـﺮا اﯾــﻦ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠــﻮم ﺗﻌﻠــﻖ دارﻧــﺪ .ﺑــﺎ در ﻧﻈــﺮ ﮔــﺮﻓﺘﻦ آﺛــﺎر ﺷــﻔﺮ درﺑــﺎرۀ ﺳــﻔﺮﻧﺎﻣﮥ
ﻧﺎﺻﺮﺧﺴـــﺮو )ت ۳۹۴ق( و ﺳﯿﺎﺳـــﺖﻧﺎﻣﮥ ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠـــﮏ )د ۴۸۵ق( ،ﺷـــﺎﯾﺪ ﮔﻤـــﺎن رود ﮐـــﻪ
دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻫﻢ آن  -ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽاش  -ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻔﺮ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮده ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اول ﺗﺎ ﻧﻬﻢ .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻔﺮ ﻧﺴﺨﮥ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ را از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳــﻠﻄﺎن
ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑـﺮای دﻧﺒــﺎل ﮐــﺮدن ﺗــﺎرﯾﺦ
ً
ﻧﺴﺨﮥ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻬﺮﻫﺎ و
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺣﻮاﺷﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ
ﺻﺎﺣﺒﺎن اوﻟﯿﻪ ﯾﺎ  -ﺣﺪاﻗﻞ  -ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن آن اﺳﺖ .در ﻣﻮرد دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ،ﺻﻔﺤﮥ ﻋﻨــﻮان ﺣــﺎوی
اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ؛ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳــﺎل  ۱۱۸۹ق ،و ﻧﺸــﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺣــﺪاﻗﻞ
1. Ecole des langues orientales vivantes
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ً
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ ﻧﮕﺎرش دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳــﺖ ﮐــﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺨﮥ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ .ﺻﻔﺤﮥ اﺻﻠﯽ ﻋﻨﻮان ،و آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم آن ﻣﺤﻔﻮظ
ً
ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط از ﻣﺤﺘــﻮای آن و ﺷــﻮاﻫﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺷﻨﺎﺳــﯽ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد .اداﻣﮥ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﺟﺎﯾﮕــﺎه دﺳــﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ در آﺛــﺎر اﺳــﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن را ﺑــﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﺴﺨﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ آن آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

٧٣

٧۴

ﺷﺶ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪ و ﻣﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
ّ
اﻟﻠﻪ ﺣﻲّ
ﻣﻦ ﮐﺘﺐ أﺑﻲ ﺑﮑﺮ رﺳﺘﻢ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺮواﻧﯽ
ّ
ّﺛﻢ اﻟﻔﻘﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﯽ رﺣﻤﺔ ّرﺑﻪ اﻟﻘﺪﯾﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﻮاﻧﻲ ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﺒﺎرئ
ّﺛﻢ ﯨﻤﻠﻚ اﻟﻔﻘﯿﺮ ّ
ﺳﯿ ﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ]ﺑﻦ[ ﺣﺴﯿﻦ  ...أﺧﺮج ﮐﺘﺎب اﺑﻦ اﻟﻮاﻧﻲ إﻟﯽ اﻟﻤﻔﺮاة ﻓــﻲ
ﺑﻠﺪة اﻟﺒﻮرﺳﺔ ﻓﻲ ][...
ﻣﻠﮑﺔ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ّ
ﺳﯿﺪ اﻟﻐﻮي ّ
ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ )؟( ﺑﻦ اﻟﺨﻮزاﻧﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ
ّ
اﻟﺤﻤﺪ اﻟﻠ ﻪ ﻓﻲ ﻧﻮﺑﻪ اﻟﻔﻘﯿﺮ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺮﻣﻠﻲ
١
ّ
ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ
اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ﻧﺎم ﺷﺶ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
 -۱اﺑﻮﺑﮑﺮ رﺳﺘﻢ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺷﺮواﻧﯽ )=ﺷﯿﺮواﻧﯽ(
 -۲اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ واﻧﯽ
 -۳ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ][...
 -۴ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺳﯿﺪ ﻏﻮی
 -۵ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﻮزاﻧﯽ ﺣﻨﺒﻠﯽ
 -۶ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ رﻣﻠﯽ
ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ رواﺑﻂ زﯾﺮ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻧ ﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ:
ﭘﯿﺶ از ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺑﻮرﺳﺎ  -ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﻏﺮب  -آورده
ﺑﻮد ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ واﻧﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ رﺳﺘﻢ ﺑﻦ اﺣﻤــﺪ
ﺷﯿﺮواﻧﯽ  -ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از ﻧﺴﺒﺘﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷــﻮد  -ﭘــﯿﺶ از اﻧﺘﻘــﺎل ﻧﺴــﺨﻪ ،آن را در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻏﺮﯾﺐ »واﻧــﯽ«  ،ﮐﺘﺎﺑــﺖ
ﻧﺎدرﺳﺖ »ﺷﺮواﻧﯽ« ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،از ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑــﻪ
دﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮﺳﺪ ،در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺳﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﭙﻨﺪارد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ذﮐﺮش ﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﺴﺒﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ
 .١اﯾﻦ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﮥ راﺳﺖ گ ۲۷ب ﯾﺎدداﺷﺘﯽ از او وﺟﻮد دارد ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار» :ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ
ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ در ﭘﺎرﯾﺲ  ۱۸ژاﻧﻮﯾﮥ  ۱۹۳۶ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﻬﺮاﻧﯽ« .ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺳﯿﺪ
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ« ،ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪری اﻓﺸﺎر در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۵ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۳ص
 .۱۴۵ - ۱۳۸م

 .١ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ» :ﭼﻮن ّ
ﺳﻤﯽ اﺣﻤﺪم ﯾﺎ رب ﻣﺮا ﻣﻐﻔﻮر ﮐﻦ« .م
 .٢ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ .م
 .٣اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﺧﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ .م
 .٤ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﻔﺼﻞ او درﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺻﻔﺤﮥ ﻋﻨﻮان و ﺣﻮاﺷﯽ ﺻﻔﺤﺎت ۱۶۸اﻟﻒ و ۱۸۱اﻟﻒ.
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ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ ﻧﺎم »ﺳﯿﺪ« اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ ﮔﻮاه ﻣﺴﺘﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ رﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺑﺎر
آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﺴﺨﻪ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾــﺎ اﯾﻨﮑــﻪ ﻧــﺎم او ﺗﻨﻬــﺎ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ از ﯾﮏ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻟﻘﺐ او ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑــﻪ
اﺻﻠﯽ ﻏﺮﺑﯽ ]روﻣﯽ[ ﺑﻮده اﺳﺖ ]؟[ .ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﻧﺴﺨﻪ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ او ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽ زﯾﺮ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
اﺑﻮﺑﮑﺮ رﺳﺘﻢ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺷﺮواﻧﯽ  -اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮاﻧﯽ  -ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ  -ﻓﻀﻞ ﺑﻦ
ﺳﯿﺪ  -ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ  -ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ رﻣﻠﯽ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺻﻔﺤﮥ ﻋﻨﻮان ،دو ﻣﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻋﺒﺎرت زﯾــﺮ در ﯾﮑــﯽ از آﻧﻬــﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
١
ﭼﻮن ﻫﻤﯽ اﺣﻤﺪم ﯾﺎ رب ﻣﻐﻔﻮر ﮐﻦ.
ً
اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺣﻤﺪ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ واﻧﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ٢ﮐﻪ ذﮐﺮش ﮔﺬﺷﺖ .ﻣﻬﺮ دوم ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم
او ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ و ﺑﻘﯿﮥ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی آن ﺧﻮاﻧﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﻣﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎﻟﮏ در ﺻﻔﺤﮥ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ذﮐﺮی ﻫﻢ از او ﺷﻮد.
در ﺑﺮگ ۲۵۵ب ،ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤــﻮد ﺑــﻦ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺳــﻨﺠﺮ دﯾــﺪه ﻣﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ
دﺳﺘﺨﻄﺶ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﮥ ﻋﻨﻮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐــﻪ ﺑﺮﺧــﯽ ﯾﺎدداﺷــﺖ ﻫﺎی
ً
ﺣﻮاﺷﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ او ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﺎﺗﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﮔﯽ از ﻧﺴﺨﮥ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑــﻪ
دﺳﺘﺨﻂ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺘﻦ )ﺑﺮگ ۲۸۶اﻟﻒ( روﻧﻮﯾﺴــﯽ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و ﺟــﺪول
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم را ﺑﻪ آن اﻓﺰوده اﺳﺖ) ٣ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ( .ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی او ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ً
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ٤.اﯾﻦ ﺷﺨﺺ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺣﺮﮐﺖ وﺳﻂ ﺧﻮرﺷﯿﺪ )گ ۷۹اﻟﻒ( ،دادهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی ،۲۲۱
 ۳۶۱ ،... ،۲۴۱اﻓﺰوده اﺳﺖ .اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺿــﯿﺤﺎت او در ﺻــﻔﺤﮥ ۲۵۵ب ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ اﺳــﺖ ﮐــﻪ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۷۷۳ق ﺑﺮای آن درج ﺷﺪه ا ﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯽ ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از
اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ او اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ردی از او ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی

٧۵

٧۶

ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﺮگ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه )گ ۲۸۶اﻟﻒ( و ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﻔﺼﻞ ﺻﻔﺤﮥ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ
دﺳﺘﺨﻂ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺶ از ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﻧﺎﻗﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ب( ﻋﻨﻮان
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻧﺴﺨﻪ ،ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ از ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ در ﺻﻔﺤﮥ ﻋﻨﻮان
ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﮐــﺎزاﻧﻮوا اﯾــﻦ ﻋﻨــﻮان را ﺑــﻪ
ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ:
ّ
ﮐﺘﺎب زﯾﺞ اﻟﺤﺎﮐﻤﯽ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻠ ﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ  ...اﻟﺤﺎﮐﻤﻲ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻮاﻫﺪی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ً
اوﻻ زﯾﺞ ﮐﺒﯿﺮ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ )د ۳۹۹ق( ﺣﺪود ﺳــﺎل ۳۹۰ق در ﻣﺼــﺮ ﻧﮕﺎﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ،
رﺳﺎﻟﻪای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻧﺠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﻧﺴﺨﮥ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﺮض
ّ
ﮐﻨﯿﻢ رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺠﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮی اﯾﻦ ﻋﻨﻮان را داﺷﺘﻪ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺄﻣﺮاﻟﻠﻪ
)۴۱۱-۳۷۵ق( ،ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻓﺎﻃﻤﯽ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻌﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﻣﺮگ او ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘ ﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻣﺆﻟﻒ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺷﺸﻢ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﮥ اول
دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ )ﺻﻔﺤﮥ ۱۸۸ب ،ﺳﻄﺮ .(۱۱
ّ
ّﺗﻢ اﻟﻨﺼﻒ ّ
اﻷول ﻣﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﻧﺴﺨﻪ ،دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﻮده و ﮐﺘﺎب زﯾــﺞ اﻟﺤــﺎﮐﻢ ﻧﺒــﻮده اﺳــﺖ .ﻋﻨــﻮان
ً
اﻣﺮوزی و ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﮥ ﻋﻨﻮان ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﺳﺎزیﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ ،اﻓﺰوده
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ج( ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮگﻫﺎ
از ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،درﻣﯽﯾــﺎﺑﯿﻢ
ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ۱۲ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘــﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐــﻪ اﯾــﻦ
 ۱۲ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﺘﺎب ﮐــﻪ ﺑــﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧــﺪه ،ﺷــﺎﻣﻞ  ۳۴۶ﺑــﺮگ اﺳــﺖ ﮐــﻪ از
اواﺳﻂ ﻣﻘﺎﻟﮥ اول آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و در اواﺳﻂ ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .ﺗﻌﺪادی از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﯿــﺎﻧﯽ
ﻧﺴﺨﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در دو ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻣﺸﻬﻮد اﺳــﺖ زﯾـﺮا دو ﺑﺨــﺶ ﭘﺎﯾــﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﻟــﮥ
ﺳﻮم و ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪهاﻧﺪ ١.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺑﺮگﻫــﺎی دﯾﮕــﺮی
ً
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﺴﺨﻪ در ﺟﺎی ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﻣــﺜﻼ ﻓﺼــﻞ ﻧﻬــﻢ ﻣﻘﺎﻟــﮥ ﭼﻬــﺎرم

 .١اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮگ ۶۷ب ،ﮐﻪ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.

 .١در واﻗﻊ ﭘﯿﺶ از ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .م
ً
 .٢ﺷﻤﺎرۀ ﺑﺮگﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﺨﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺷﻔﺮ ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﺜﻼ ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ،۵۹۷۲ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای اﺳﺖ از رﺳﺎﯾﻠﯽ در ﻧﺠﻮم ،اﺑ ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم(.
 .٣ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرۀ ﺑﺎﻻی ﺑﺮگ ۱۱۲اﻟﻒ ﻋﺪد  ۱۵اﺳﺖ ﯾﺎ  .۱۶ﺑﺮﺧﻼف ﮐﺎزاﻧﻮا ) ،۱۹۲۲ص  ،(۱۲۸ﻣﺎ ﻣﯿﺎن دو ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۸و ۱۶۸
ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ ﺑﯽﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ.

ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ دﺳﺘﻮراﳌﻨﺠﻤﯿﻦ و دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ آن

)ﺑﺮگﻫﺎی ۷۵اﻟﻒ۷۷ -ب( ﭘﯿﺶ از ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ١ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ )ﺑﺮگ ۷۸اﻟﻒ( ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﮥ آﻧﻬــﺎ ﻣﯽﺗــﻮان ﺗﺮﺗﯿــﺐ اﺻــﻠﯽ
ً
ﺑﺮگﻫﺎ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .اوﻻ ﯾﮑــﯽ از ﺷــﻤﺎرهﮔﺬاری ﻫﺎ ﺑــﻪ ﺷــﯿﻮۀ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴــﯽ ﻫﻨــﺪوﻋﺮﺑﯽ اﺳــﺖ و ﺑــﺎ
دﺳﺘﺨﻄﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد دﺳﺘﺨﻂ ﺧﻮد ﺷﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ٢.اﯾﻦ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺑــﺎ
ً
ﻋﺪد  ۱ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﮥ ﻋﻨﻮان آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺛﺎﻧﯿﺎ ،ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻋﺪاد ﻫﻨﺪی -ﻋﺮﺑﯽ
و ﺑﺎ دﺳﺘﺨﻂ اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪه و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ
ﻫﻤﺎن دﺳﺘﺨﻂ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری از ﺻﻔﺤﮥ ﻋﻨــﻮان ﺷــﺮوع
ً
ﻧﺸﺪه ،ﺷﻤﺎرۀ ﺑﺮگﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﺎر ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﺮش
ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻋﺪاد ﻣﻔﻘﻮد و ﺻﻔﺤﻪﺑﻨﺪی ﻣﺠﺪد ﮐﻞ ﮐﺘﺎب ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑــﺎر از ﺻــﻔﺤﮥ
ﻋﻨﻮان آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
ﮐﺎر ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺻﻠﯽ ﺑﺮگﻫﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮگﻫﺎی ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷــﯿﻮۀ
ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری و ﻗــﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ آنﻫــﺎ ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﺷــﻮد .در ﺳــﻤﺖ ﭼــﭗ ﺑــﺎﻻی ﻫــﺮ ده ﺑــﺮگ ﻋــﺪدی
ً
ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮگﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺮاﺳﻪﻫﺎﯾﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷــﻤﺎرۀ اﯾــﻦ ﮐﺮاﺳــﻪﻫﺎ
ﺣﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﺖ اﺻﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺷﻤﺎرهﻫﺎ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺑــﻪ
دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﺮش ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻔﻘﻮد ﺷــﺪن ﺑﺮگﻫــﺎی ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻮده ﺑﺎﺷــﻨﺪ .اوﻟــﯿﻦ اﯾــﻦ
ﺷﻤﺎرهﻫﺎ ]واژۀ[ ﺛﺎﻟﺚ در ﺑﺮگ ۶اﻟﻒ اﺳﺖ .ﭘﺲ  ۱۴ﺑﺮگ از اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎب اﻓﺘﺎده ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺷــﻤﺎرۀ
ﺑﻌﺪی ]واژۀ[ راﺑﻊ در ﺑﺮگ ۱۶اﻟﻒ ﺑﻪ ﭼﺸــﻢ ﻣﯽﺧــﻮرد .ﺗﻌــﺪاد ﺑﺮگﻫــﺎی ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﻫــﺮ ﮐﺮاﺳــﻪ در
ً
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﻈﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﺜﻼ
ﺑﯿﻦ دو ﺑﺮگ ۱۶اﻟﻒ و  ۲۸اﻟﻒ ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺮاﺳــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ  ۱۲ﺑــﺮگ اﺳــﺖ( .ﻣﯿــﺎن دو ﺑــﺮگ ۱۱۲اﻟــﻒ و
٣
۱۳۸اﻟﻒ ﻫﻢ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﮐﺮاﺳﻪ از  ۲۶ﺑﺮگ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ،رﮐﺎﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﺨﻂ ﮐﺎﺗــﺐ اﺻــﻠﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺑﺮگ ۱۸۴اﻟﻒ ﮐﺎﺗﺐ از ﻫﻤﺎن ﺟﻮﻫﺮ ﻗﺮﻣﺰی ﺑﺮای رﮐﺎﺑﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻨﺒﻌﺶ در ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﯽ اﻧﺘﻬﺎی ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾــﻦ رﮐﺎﺑــﻪ ﻫﺎ در
ً
ﺻﻔﺤﺎت زﯾﺎدی ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮐﺎﺗﺐ ﻋﻤﻮﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺶ از ﺟﺪولﻫﺎ ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﮑﺎن دارد
ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ رﮐﺎﺑﻪﻫﺎ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪوﺿﻮح ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮش ﺧﻮرده اﺳﺖ .اﯾﻦ
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اﻣﺮ از ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺣﻮاﺷﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ،ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮگ ۱۵۶ب(.
ً
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ رﮐﺎﺑﻪﻫﺎی ﻣﻔﻘﻮد ﻫﻢ ﻫﻤــﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷــﺖ را داﺷــﺘﻪاﻧﺪ .در ﺟــﺪول  ،۱در ﻣــﻮاﻗﻌﯽ ﮐــﻪ
رﮐﺎﺑﻪﻫﺎی ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺠﺪد ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻔﯿــﺪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﻣﺜــﻞ زﻣــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﻣﻌﻠــﻮم
ً
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮﮔﯽ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺠﺪد ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺻﻠﯽ ﺑﺮگﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻪﻫﺎی اﺣﯿــﺎی ﻧﺴــﺨﻪ،
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺑﺮگﻫﺎی ﮐﻨﺪهﺷﺪه در ﺟﺎی ﺧﻮد اﻣﮑﺎنﭘــﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﻓﺼﻞ  ۹ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪه ﺑــﻮده )ﺑﺮگﻫــﺎی  ۷۵اﻟــﻒ ﺗــﺎ ۷۷ب(
ً
ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ دادن ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ از ﺷﻮاﻫﺪ ﻇﺎﻫﺮی و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ
ﺷﻮاﻫﺪ درونﻣﺘﻨﯽ ،رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﺟﺪول :۱ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺻﻠﯽ رﺳﺎﻟﮥ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ،ﻧﺴﺨﮥ ﭘﺎرﯾﺲ

ﮐﺮاﺳﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
ﺑﺮگﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
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)اول( =  ۰ﺑﺮگ
)دوم( =  ۵ﺑﺮگ
ﺳﻮم =  ۱۰ﺑﺮگ

ﭼﻬﺎرم =  ۱۲ﺑﺮگ

ﭘﻨﺠﻢ =  ۱۰ﺑﺮگ
ﺷﺸﻢ =  ۱۰ﺑﺮگ

ﺑﺮگ ﺷﻤﺎری
١
ﺷﻔﺮ)؟(

۶اﻟﻒ
۱۵ب
۱۶اﻟﻒ
۲۷ب

۲۸اﻟﻒ
۳۸ب
۳۸اﻟﻒ
۴۷ب

ﺑﺮگ ﺷﻤﺎری
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه
۱اﻟﻒ
۱۱اﻟﻒ
۲۱اﻟﻒ
۳۱اﻟﻒ

۴۱اﻟﻒ
۵۱اﻟﻒ

ﻣﻘﺎﻟﻪ:
ﻓﺼﻞ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﺑﺮگ ۱اﻟﻒ ،ﺻﻔﺤﮥ ﻋﻨﻮان
آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ۷
ﻣﻘﺎﻟﮥ اول
ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻓﺼﻞ  ۹ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای دو
ﻣﻘﺎﻟﮥ اول ﺑﺮگ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺮاﺳﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﻨﺞ ﺟﻔﺖ ﺑﺮگ از
ﺷﺶ ﺟﻔﺖ ﺑﺮگ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻓﺼﻞ ۱
ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم
آﻏﺎز ﻓﺼﻞ  ۳ﯾﺎدداﺷﺖ ﻓﺎرﺳﯽ در
ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺮگ ۴۷ب۹» :
اوراق ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ )ﺑﺮای
ﺟﺪولﻫﺎی ﺑﻌﺪی(«

 .١از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮگﺷﻤﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺤﺎت ﻧﻤﯽﺷﻮد ،در ﻧﺴﺨﻪ ﻓﻘﻂ اﻋﺪاد ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺮوف »اﻟﻒ« ﯾﺎ
»ب« را ﺧﻮدﻣﺎن اﻓﺰودهاﯾﻢ.

ﻫﻔﺘﻢ =  ۱۰ﺑﺮگ

)ﻧﻬﻢ( =  ۰ﺑﺮگ

)دﻫﻢ( =  ۷ﺑﺮگ
)؟(

ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ دﺳﺘﻮراﳌﻨﺠﻤﯿﻦ و دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ آن

ﻫﺸﺘﻢ =  ۱۰ﺑﺮگ

ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻓﺼﻞ  ۷ﺟﺪولﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی  ۹ﺑﺮگ
۶۱اﻟﻒ
۴۸اﻟﻒ
ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم اﻋﻼم ﺷﺪه ،در  ۱۰ﺑﺮگ
۵۷ب
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ دو
ﺑﺮگ ۵۶پ و ۵۷ر ﺧﺎﻟﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎﺗﺐ ﺑﻪ
اﺷﺘﺒﺎه آﻧﻬﺎ را از ﻗﻠﻢ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻏﺎز ﻣﻘﺎﻟﮥ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻓﺎرﺳﯽ در
۷۱اﻟﻒ
۵۸اﻟﻒ
اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺮگ ۶۷پ۹» :
ﺳﻮم
۶۷ب
اوراق ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ )ﺑﺮای
ﺟﺪولﻫﺎی ﺑﻌﺪی(« ،اﯾﻦ
ً
ﺟﺪولﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ اداﻣﮥ
ﺟﺪولﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﺑﺮگﻫﺎی ۶۵اﻟﻒ ﺗﺎ ۶۷ب
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در
ﺑﺮگﻫﺎی ۲۸ب و ۴۷ب
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﺑﺘﺪای اﻓﺘﺎدﮔﯽ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﮐﺮاﺳﮥ ﻧﻬﻢ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه
۸۱اﻟﻒ
ً
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺮاﺳﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
۹۱اﻟﻒ
ﺷﺎﻣﻞ  ۹ﺑﺮگ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﺟﺪولﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه در
ﺑﺮگ ۶۷ب را در ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮگﻫﺎی ۷۴- ۶۸
؟
)۷ﺑﺮگ( ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
؟
ﻓﺼﻞ )ﯾﺎ ﻓﺼﻮﻟﯽ( از ﻣﻘﺎﻟﮥ
ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ .ﻓﺼﻞﻫﺎی
۴ :۴ ،۳ :۴ ،۲ :۴ ،۱ :۴
و ﻧﯿﻤﮥ اول  ۵ :۴ﻣﻔﻘﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ
از آﻧﻬﺎ در ﺑﺮگﻫﺎی - ۶۸
 ۷۴ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮگ ۶۸
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ﯾﺎزدﻫﻢ =  ۸ﺑﺮگ

۷۸اﻟﻒ
۸۵ب

دوازدﻫﻢ =  ۱۰ﺑﺮگ

۸۶اﻟﻒ
۹۵ب
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ﺳﯿﺰدﻫﻢ =  ۱۰ﺑﺮگ

۹۶اﻟﻒ
۹۷ب

ﭼﻬﺎردﻫﻢ =  ۹ﺑﺮگ

۹۸اﻟﻒ

۱۰۱اﻟﻒ

اﯾﻨﺠﺎ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪه و
ﻣﮑﺎن آن ﺑﺎ رﮐﺎﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮگﻫﺎی ۷۴-۷۰
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﮐﺎﺑﻪﻫﺎ ﯾﺎ
ﺻﺤﺎﻓﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ.
ﺑﺮگ  ۷۸ﺣﺎوی ﻧﯿﻤﮥ دوم
ﻓﺼﻞ  ۵ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﻬﺎرم
اﺳﺖ .ﺑﺮگ  ،۷۸ﺑﺮﺧﻼف
ﺑﺮگ  ،۷۹ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ.

اﺑﺘﺪای درﻫﻢر ﯾﺨﺘﮕﯽ ﮐﻠﯽ
ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻓﺼﻞ  ۷ﺑﺮگﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
۱۱۱اﻟﻒ
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﻬﺎرم ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﮐﺮاﺳﮥ دوازدﻫﻢ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ- ۸۷ - ۸۶ :
- ۹۲ - ۸۹ - ۹۰ - ۸۸
۹۵ - ۹۴ - ۹۳ - ۹۱
ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻓﺼﻞ  ۸ﺑﺮگﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
۱۲۱اﻟﻒ
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﻬﺎرم ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﮐﺮاﺳﮥ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ- ۹۹ - ۹۶ :
- ۱۰۴ - ۱۰۱ - ۱۰۰
- ۷۷ - ۷۶ -۷۵ - ۱۰۵
.۹۷
ﺑﺮگ  ۹۶ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪه
ً
اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﻦ
ﺑﺮگﻫﺎی ۱۰۱ - ۹۹
ﺟﺪولﻫﺎی اوﺳﺎط زﻫﺮه
ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ )۱
ﺑﺮگ( .ﺑﺮگﻫﺎی ۷۷ -۷۵
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و
رﮐﺎﺑﮥ ﺑﺮگ  ۷۶ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﺮگ
 ۷۷ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻓﺼﻞ ﺑﺮگﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
۱۳۱اﻟﻒ

ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ دﺳﺘﻮراﳌﻨﺠﻤﯿﻦ و دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ آن

ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﮐﺮاﺳﮥ ﭼﻬﺎردﻫﻢ
 ۱۱ﻣﻘﺎﻟﮥ
۱۱۱ب
ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ- ۱۰۲ - ۹۸ :
ﭼﻬﺎرم
- ۱۰۹ -۱۰۸ - ۱۰۳
.۱۱۱ - ۱۱۰ -۱۰۷ - ۱۰۶
ﺑﺮگﻫﺎی  ۱۱۰و ۱۱۱
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی درﻫﻢرﯾﺨﺘﮕﯽ ﮐﻠﯽ ،ﺷﺮوع اﻓﺘﺎدﮔﯽ ،ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی زﯾﺎدی اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻓﺼﻞ ﺑﺮگﻫﺎی  ۱۱۹ - ۱۱۲ﺑﺎ
۱۴۱اﻟﻒ
۱۱۲اﻟﻒ
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ =  ۸ﺑﺮگ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﻓﯽ ،رﮐﺎﺑﻪﻫﺎ
 ۱۳ﻣﻘﺎﻟﮥ
۱۱۹ب
ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ.
ﭼﻬﺎرم
ﻣﯿﺎن ﺑﺮگﻫﺎی - ۱۱۲
۱۵۱اﻟﻒ
)ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺗﺎ
۱۳۸ﻫﯿﭻ ﺷﻤﺎرۀ ﮐﺮاﺳﻪای
ﻫﺠﺪﻫﻢ( =  ۱۸ﺑﺮگ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺷﻤﺎرهﻫﺎ در
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ واﺿﺢ
ً
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮگﻫﺎی
اوﻟﯿﮥ ﮐﺮاﺳﻪﻫﺎی ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ،
ﻫﻔﺪﻫﻢ و ﻫﺠﺪﻫﻢ
اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ .ﺑﺮگﻫﺎی - ۱۲۰
۱۳۶ ، ۱۳۵ - ۱۲۸ ،۱۲۶
و  ۱۳۷ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺻﺤﺎﻓﯽ ،رﮐﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮا
ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﯿﻦ
ﺑﺮگ ۱۳۷ب و ۱۳۸اﻟﻒ
)ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ رﮐﺎﺑﻪ(.
ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻓﺼﻞ
۱۸۱اﻟﻒ
۱۳۸اﻟﻒ
ﻧﻮزدﻫﻢ =  ۱۰ﺑﺮگ
 ۱۸ﻣﻘﺎﻟﮥ
۱۴۷ب
ﭼﻬﺎرم
ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻓﺼﻞ
۱۹۱اﻟﻒ
۱۴۸اﻟﻒ
ﺑﯿﺴﺘﻢ =  ۱۰ﺑﺮگ
 ۱۸ﻣﻘﺎﻟﮥ
۱۵۷ب
ﭼﻬﺎرم
ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻓﺼﻞ
۲۰۱اﻟﻒ
۱۵۸اﻟﻒ
ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ = ۱۰
 ۱۹ﻣﻘﺎﻟﮥ
ﺑﺮگ
۱۶۷ب

٨١

ﺑﯿﺴﺖ و دوم = ۸
ﺑﺮگ

۱۶۸اﻟﻒ
۱۷۵ب

۲۱۱اﻟﻒ

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم = ۸
ﺑﺮگ

۱۷۶اﻟﻒ
۱۸۳ب

۲۲۱اﻟﻒ

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم = ۵
ﺑﺮگ

۱۸۴اﻟﻒ

)اول( =  ۹ﺑﺮگ

۱۸۹اﻟﻒ
۱۹۷ب

۲۳۱اﻟﻒ
۲۳۵ب
اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺨﺶ اول
۲۴۱اﻟﻒ

دوم =  ۱۰ﺑﺮگ

۱۹۸اﻟﻒ
۲۰۷ب
۲۰۸اﻟﻒ
۲۱۷ب
۲۱۸اﻟﻒ
۲۲۷ب

٨٢

ﺳﻮم =  ۱۰ﺑﺮگ
ﭼﻬﺎرم =  ۱۰ﺑﺮگ

ﭘﻨﺠﻢ =  ۱۰ﺑﺮگ

۲۲۸اﻟﻒ

۲۵۱اﻟﻒ
۲۶۱اﻟﻒ
۲۷۱اﻟﻒ

۲۸۱اﻟﻒ

ﭼﻬﺎرم
ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻓﺼﻞ  ۶ﺻﻔﺤﮥ  ۱۶۸ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺘﻮا ،ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻﯽ
ﻣﻔﻘﻮد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ  ۶ﺻﻔﺤﮥ  ۱۷۶ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺪه و رﮐﺎﺑﮥ ﺑﺮگ ۱۷۶ب
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﺮگ
 ۱۷۷اﻟﻒ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺤﺘﻮا ،ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻﯽ
ﻣﻔﻘﻮد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻓﺼﻞ ۱
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺷﺸﻢ
آﻏﺎز ﻣﻘﺎﻟﮥ
ﻫﻔﺘﻢ

اﺑﺘﺪای ﺑﺨﺶ دوم ﮐﺘﺎب،
ﺻﻔﺤﮥ ﻋﻨﻮان ﻧﺪارد.
ﺑﺮگ  ۱۸۹ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪه و
رﮐﺎﺑﮥ ﺑﺮگ ۱۸۹ب ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﺮگ ۱۹۰اﻟﻒ
اﺳﺖ .ﺻﻔﺤﮥ  ۱۹۷ﻫﻢ
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪه و رﮐﺎﺑﮥ ﺑﺮگ
۱۹۷ب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﺮگ
 ۱۹۸اﻟﻒ اﺳﺖ.

آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ۲
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻓﺼﻞ ۲
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻓﺼﻞ  ۱ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ در
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻫﺸﺘﻢ اﻧﺘﻬﺎی دو ﺟﺪول ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ،ﺗﺮﺗﯿﺐ دو ﺟﺪول
ﺑﺮگﻫﺎی ۲۲۶ب و
۲۲۷اﻟﻒ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻓﺼﻞ ۴

ﻫﻔﺘﻢ =  ۱۰ﺑﺮگ

ﻫﺸﺘﻢ =  ۱۰ﺑﺮگ
ﻧﻬﻢ =  ۱۰ﺑﺮگ
دﻫﻢ =  ۱۰ﺑﺮگ
ﯾﺎزدﻫﻢ =  ۱۰ﺑﺮگ
دوازدﻫﻢ =  ۱۰ﺑﺮگ
ﺳﯿﺰدﻫﻢ =  ۱۰ﺑﺮگ
ﭼﻬﺎردﻫﻢ = ۱۰
ﺑﺮگ
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ =  ۱۰ﺑﺮگ
ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ =  ۱۰ﺑﺮگ

۲۵۷اﻟﻒ
۲۶۶ب
۲۶۷اﻟﻒ
۲۷۶ب
۲۷۷اﻟﻒ
۲۸۶ب
۲۸۷اﻟﻒ
۲۹۶ب
۲۹۷اﻟﻒ
۳۰۶ب
۳۰۷اﻟﻒ
۳۱۶ب
۳۱۷اﻟﻒ
۳۲۶ب
۳۲۷اﻟﻒ
۳۳۶اﻟﻒ
۳۳۷اﻟﻒ
۳۴۶ب

۲۹۱اﻟﻒ
۳۰۱اﻟﻒ

۳۱۱اﻟﻒ

ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ دﺳﺘﻮراﳌﻨﺠﻤﯿﻦ و دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ آن

ﺷﺸﻢ =  ۹ﺑﺮگ

۲۳۷ب
۲۳۸اﻟﻒ
۲۴۶ب
۲۴۷اﻟﻒ
۲۵۶ب

ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻫﺸﺘﻢ
ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ۲
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﻬﻢ
آﻏﺎز ﻓﺼﻞ  ۵ﻓﺼﻞ  ۶ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻫﻢ،
ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻫﻢ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻘﺎﻟﮥ
دﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮگ
۲۴۹ب ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺼﻞﺑﻨﺪی اداﻣﮥ ﻣﺘﻦ
ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ.

۳۲۱اﻟﻒ
۳۳۱اﻟﻒ
۳۴۱اﻟﻒ
۳۵۱اﻟﻒ
۳۶۱اﻟﻒ
۳۸۱اﻟﻒ
۳۸۱اﻟﻒ
۳۹۱اﻟﻒ

ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺴﺨﻪ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگﻫﺎی اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴــﺖ .ﺑــﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮگﻫﺎی ﻧﯿﻤﮥ دوم دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻢﺗﺮ از ﻧﯿﻤﮥ ﻧﺨﺴﺖ آن اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻫﻢ آن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻋﺠﯿﺒﯽ دارد و ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ آن ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﺗﻌﺪادی از
ﺑﺮگﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺷﻔﺘﻪ و ﺑﺎ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی و ﻣﺎﯾﻞ در ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٨٣

٨۴

اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺑﺮگﻫﺎی ۲۵۴اﻟﻒ۲۵۶ -اﻟﻒ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ »دﻋﻮت ﻧﺰارﯾﺎن« در
ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮگﻫﺎ ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪای از ﯾﺎدداﺷــﺖﻫﺎ و
ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ رﺳﺎﻟﻪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ در ﺟــﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪه ،اﻓﺰوده ﺷﺪهاﻧﺪ.
ً
در آﻏﺎز ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﮥ اول ،ﺗﻌﺪاد ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺼﻞﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻢ آﻣﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻫﻢ زﯾﺮ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ دارد .در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ،ﺷﺶ ﻓﺼﻞ »ﻋﺎدی« ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ آنﻫﺎ
ﺑﺎ اداﻣﮥ ﻣﺘﻦ ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »دﻋﻮت ﻧﺰارﯾﺎن« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﯽ
ﻫﻔﺘﻤﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﯽ،
ﻓﺼﻞﻫﺎ و ﺟﺪولﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽای ذﮐﺮ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎﻣــﺪه اﺳــﺖ .ﺑﺨــﺶ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ
»دﻋﻮت« و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺗﻤﺎم ﺟﺪولﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺰوده ای ﺑﺮای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻻﯾﻠﯽ درﺳﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻫــﻢ در اﺻــﻞ ﻣﺸــﺘﻤﻞ ﺑــﺮ ﺷــﺶ
زﯾﺮﻓﺼﻞ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﮥ ﻋﻨﻮان ﺑﻮده ،و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ ،ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻘﺎﻟــﻪﻫﺎی
ِ
ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ در ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻫﻢ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه وﻗﺘﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐــﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﺎﺗﺐ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی
ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ را در ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ،دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﯿﭽﮕــﺎه ﺑــﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺘﻔﺎوت دﯾﮕﺮ در ﺻﻔﺤﮥ اول ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم )گ  ۵۸اﻟﻒ( دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در آﻧﺠﺎ ﻫﻔﺖ
ً
ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ  ۱۷ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻂ دﯾﮕﺮی ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻂ ﻫﻤــﺎن ﮐﺴــﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺮگ
 ۲۸۶را ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده ،ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ١.در اﺑﺘــﺪای ﻋﻨــﻮان ﻓﺼــﻞ ﻫﺎی »ﻋــﺎدی« ،ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ
ﺟﺪول ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ،ﺣﺮف »ﻫـ« ،ﻣﺨﻔﻒ راﯾﺞ ﺑﺮای واژۀ »اﻧﺘﻬﺎ«  ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد
)گ  ۱۶۶اﻟﻒ و  ۱۸۳اﻟﻒ(؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻی ﻋﻨﻮانﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻓﺼــﻞﻫﺎی »ﻏﯿــﺮ ﻋــﺎدی« ﻧﯿﺎﻣــﺪه
اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺐ در ﺣﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﺖ ،ﻫﺮ ﻓﺼﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪه ،ﻧﺸﺎﻧﻪﮔ ﺬاری
ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ  ۱۷زﯾﺮﻓﺼﻞ ﻧﺸﺎﻧﮥ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻨﻮانﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در واﻗــﻊ ﻣﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﻪ
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﻬﺎرﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﮥ ﻋﻨﻮان آن ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ،اﯾــﻦ زﯾﺮﻓﺼــﻞﻫﺎ را ﯾﮑــﯽ از
 .١اﯾﻦ دو ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻧﯿﺴﺖ .م

 .١ﻗﺰوﯾﻨﯽ  ،۱۳۴۵ص .۱۴۲ - ۱۳۲
ً
 .٢ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺻﻔﺤﺎت ۱۹اﻟﻒ۳۸ ،اﻟﻒ۴۰ ،اﻟﻒ۲۵۴ ،اﻟﻒ۲۵۵ ،اﻟﻒ و ب۲۵۶ ،اﻟﻒ و ...
 .٣ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻔﺤﺎت ۱۸۹ب۱۹۴ ،اﻟﻒ۲۱۶ ،ب۲۴۴ ،اﻟﻒ.
 .٤ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه در ﺻﻔﺤﮥ ۲۶۳ر آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٥گ ۲۸ب۴۷ ،ب و ۶۷ب ]ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺒﺎرتﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻧﻈﯿﺮ »ده او راق ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ« در ﻣﺤﻞ رﮐﺎﺑﻪ[.

ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ دﺳﺘﻮراﳌﻨﺠﻤﯿﻦ و دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ آن

ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﻌﺪی ﻧﺴﺨﻪ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺪارﻫﺎﯾﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ را ﺑﺎ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻓﺼﻞﻫﺎی اول ﻣﻘﺎﻟﮥ
ﭼﻬﺎرم در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﻋﻨﻮانﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﯽ ﻓﺼﻞ  ۷ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻋﻨــﻮان ﻓﺮﻋــﯽ و
ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺼﻞ  ۷در ﺑــﺮگ ۸۱ب و ﭘــﺲ از آن ﻣﻄﺎﺑﻘــﺖ ﻧــﺪارد .ﺗﻮﺿــﯿﺢ اﯾــﻦ اﺧــﺘﻼف ﺑــﻪ ﺳــﺎدﮔﯽ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .درواﻗﻊ ﻓﺼﻞ  ۷ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺎ ﻓﺼﻞ  ۷ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﻬﺎرم
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۷ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم و  ۱ﺗــﺎ  ۶ﻣﻘﺎﻟــﮥ ﭼﻬــﺎرم ﺧﯿﻠـﯽ زود
ً
ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﺼﻞ  ۹ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﻬﺎرم ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺼﻮر
اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﺪار ﺑﯽ دﻗﺖ ﻧﺴﺨﻪ ،ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۷ﺗﺎ  ۱۷ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﻬﺎرم را ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﺶ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ
رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﻣﮑﺎن ﻓﻌﻠﯽ آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺎر از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و ﺑﺎز ﺻﺤﺎﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮده ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ
اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ آن ،و در واﻗﻊ ﻣﺴﻮدۀ ﻣﺘﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ اوﻟﯿﻪ
اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺆﻟﻒ اﺳﺖ؟
ً
در ﻧﮕﺎه اول ،ﻧﺴﺨﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ اوﻟﯿﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐــﺎزاﻧﻮا ،ﺑﻠﻮﺷــﻪ و
١
ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺆﻟﻒ اﺳﺖ.
٢
اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮگﻫﺎی ﻣﻌﺪودی از ﻧﺴﺨﻪ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﻨﺪ و ﺑﻘﯿﮥ ﺻﻔﺤﺎت ﻧﻈــﻢ و ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﺧــﻮﺑﯽ
٣
دارﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺸﮑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺰﺋﯿﻦﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻫﻢ ،ﺣﺘﯽ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎدۀ دﻗﯿﻖ ﺗﺮی از ﭘﻨﺞ رﻧﮓ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﻣﺘﻤــﺎﯾﺰ ﮐــﺮدن
ﭘﻨﺞ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ دادهﻫﺎﯾﯽ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ ٤.اﯾــﻦ روش ﺑــﻪ ﻫﻤــﯿﻦ ﺻــﻮرت در
ﺟﺪولﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ً
در ﮐﻞ ﻧﺴﺨﻪ ،ﺟﺪولﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﺟﺪولﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ٥.اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﺘﺎﺑــﺖ
ﻣﻨﻈﻤﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن ،ﭼﺎرﭼﻮب و ﺷﺒﮑﮥ ﺟــﺪولﻫﺎ ﭘــﺲ از ﺗﮑﻤﯿــﻞ ﻣــﺘﻦ اﺻــﻠﯽ ﺗﺮﺳــﯿﻢ
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ،ﮐﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻦ ﻣﻮرﻧﻈﺮ را روﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺟﺪولﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪ ،ﺷــﺒﮑﮥ

٨۵

٨۶

ﺟﺪولﻫﺎ رﺳﻢ ﻣﯽﺷﺪ .اﺛﺒﺎت درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﺟﺪولﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ﺑﺨﺶ ﻧﺠﻮﻣﯽ )ﻣﻘﺎﻟــﻪﻫﺎی
ً
اول ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ( اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ١.ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺟﺪول ﺻﻔﺤﮥ ۶۶ب ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪول ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﯽ اﻟﺠﺰﯾﺮه ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ردﯾﻒ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﻮد ،در ردﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ دادهﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و از ﻃﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﺷــﻬﺮ دﯾﮕــﺮ ﻫــﻢ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻫﻢ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻦ ﺑــﺮ روی ﻃﺮﺣــﯽ از ﺷــﺒﮑﻪﺑﻨﺪی ﺟــﺪول
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ٢.در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪول ،ﯾــﺎ ﺧﯿﻠــﯽ ﺑــﺰرگ ﯾــﺎ ﺧﯿﻠــﯽ
ﮐﻮﭼﮑﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻤﯽ از ﺧﻄﻮط ﺷﺪه اﺳﺖ ٣.اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع،
ً
ﻃﺮاح ﺟﺪولﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﻘﺪر ﻓﻀﺎ ﻻزم اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻖﺗﺮی ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﻧﺴﺨﻪ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای اﯾــﻦ ﺻــﻔﺤﺎت ﻧﯿــﺰ
ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ،ﻣﺆﻟﻒ ﯾﺎ ﮐﺎﺗﺐ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺰودهﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮدی
ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ٤.ﭼﻨﯿﻦ "ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪای" ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧــﻮﯾﺲ اوﻟﯿــﻪ
ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺴﺨﮥ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ اوﻟﯿﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن دارد ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺧﻮد ﻣﺆﻟﻒ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻮﺑﯽ از آن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺼﻮر ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﮑﺮ ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐــﻪ
اﯾﻦ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻮب را ﮐﺎﺗﺒﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﺿــﯿﻪ وﺟــﻮد ﺧﻄﺎﻫــﺎی روﻧﻮﯾﺴــﯽ،
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﮑﺮار ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ واژه اﺳﺖ ٥.اﻟﺒﺘﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﻣﺆﻟﻔﯽ ﺑﺎﺷــﺪ
ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻌﺶ را روﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽﮐﺮده ﯾﺎ ﻧﺴــﺨﮥ ﭘــﺎﮐﯿﺰه ای از ﭘﯿﺶﻧــﻮﯾﺲ اوﻟﯿــﻪاش ﺗﻬﯿــﻪ
ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻮی ﻣﺆﻟﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ از ﻧﺠﻮم و
اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم آﺷﻨﺎﯾﯽ دارد .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ اﺑﺠﺪ ﺑﺰرگﺗــﺮ از  ۳۰درﺟــﻪ
ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻊ ﺳﯿﺎرات در ﺑﺮﺟﯽ از داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺻﺎدق اﺳﺖ ٦.ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری دﯾﮕــﺮی
ﻧﯿﺰ در اوﻟﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐــﻪ ﺑﺎﻋــﺚ ﻣﯽ ﺷــﻮد ﮐﺘﺎﺑــﺖ ﻧﺴــﺨﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺆﻟــﻒ را ﻧــﺎﻣﻤﮑﻦ
ﺑﯿﻨﮕﺎرﯾﻢ ٧.آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺆﻟﻔﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم روﻧﻮﯾﺴﯽ از ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ اوﻟﯿﻪاش ،اﻋﺪاد ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺛﺒــﺖ
ﮐﻨﺪ؟ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺧﯿﺮ!
 .١ﺑ ﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮگﻫﺎی ۲۲اﻟﻒ و ۶۷ب.
 .٢ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮگﻫﺎی ۲۹۱ب ﺗﺎ ۲۹۳اﻟﻒ.
ً
 .٣ﻣﺜﻼ ﺑﺮگﻫﺎی ۲۹۳ب و ۳۰۰اﻟﻒ و ب.
ً
 .٤ﻣﺜﻼ ﺑﺮگﻫﺎی ۲۹ب۲۵۶ ،اﻟﻒ۲۶۰ ،اﻟﻒ۲۸۵ ،ب۳۰۷ ،اﻟﻒ۳۰۸ ،ب۳۰۹ ،اﻟﻒ۳۱۰ ،ب.
ً
 .٥ﻣﺜﻼ ﺑﺮگﻫﺎی ۱۹۰اﻟﻒ۱۹۴ ،اﻟﻒ۲۰۹ ،اﻟﻒ.
 .٦ص  ۳۰۹ر ،ﻣﮑﺎن ﻣﺎه و ﻣﺮﯾﺦ.
ً
 .٧ﻣﺜﻼ در گ ۷۵ب ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺪد درﺳﺖ  ،۱۸ﻋﺪد  ۳۸ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ً
 .١در واﻗﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم واژﮔﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﺨﻂ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ دﺷﻮار اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ راﺟﻊ ﺑﻪ واژهﻫﺎی »ﺳﻪ ﺑﺎر«،
ً
ﺑﺎر«» ،ﻣﻬﺘﺮ«» ،ﻣﺎﺷﯽ« و »ﻣﺎﺷﯿﺎﻧﻪ« ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ واژۀ »ﮐﻠﺸﺎه« ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻧﺴﺒﺘﺎ دﻗﯿﻖﺗﺮی اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ

←

ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ دﺳﺘﻮراﳌﻨﺠﻤﯿﻦ و دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ آن

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را ﺧﻮد ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ را ﻣﺠﺪد ﻣﺮﺗﺐ
ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﯿﭻﮔﺎه آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت درﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻢ رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑــﻪ ﺟــﺎی اﯾﻨﮑــﻪ ﺑﺨﺶﻫــﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ را در ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻫﻢ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧــﻮد ﻗـﺮار
ﻣﯽداد .از اﯾﻦ رو ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺗﺒﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ اوﻟﯿــﻪای ﮐــﻪ در
دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﺗﺐ ﻧﻤﯽداﻧﺴــﺘﻪ ﭼﻄــﻮر ﻧﻮﺷــﺘﻪﻫﺎی اﻓــﺰوده ﺷــﺪۀ
ﻋﻤﻮدی و ﻣﺎﯾﻞ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎن
ﮐﺘﺎﺑﺖ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد ،ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن داده اﺳﺖ.
د( ﺗﺎر ﯾﺦ و ﻣﮑﺎن ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﺴﺨﻪ
ﺣﺎل ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﺨﻪ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه آن ﻣﯽروﯾﻢ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴــﺨﻪ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺶ از ۷۷۳ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﯾﮑــﯽ از
ﺣﻮاﺷﯽ )گ ۲۵۵اﻟﻒ( آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ زﺑــﺎن ﻣــﺘﻦ و
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺧﺎص در ﮐﺘﺎﺑﺖ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را ﮐﺘﺎﺑﺖ ﮐﺮده
ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن ﻣﺎدریاش ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ رﺳﺎﻟﻪ ﺑ ﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت
و واژﮔﺎن ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ در ﺟﺪول ﺑﺮگ ۲۸۴ب ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ واژۀ ﻋﺮﺑﯽ »ﺣﺮ« ،ﯾﻌﻨﯽ »آزاده« ،را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ در ﺧﻮد ﺟﺪول ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﺨﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﮥ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑــﺖ ﺷــﺪه،
ً
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺆﻟﻒ ،ﯾﺎ ﮐﺎﺗﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺗﺮﺟﻤــﮥ ﻣﺸــﺎﺑﻪ دﯾﮕــﺮی در ﺟــﺪول ﺑــﺮگ
۲۸۸اﻟﻒ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ »اﻻﺛﯿﻢ اﻟﻤﺠﺮم« ،ﻋﺒﺎرت »زﻓﺖ و ﺑﺰهﮐﺮ ]ﺑﺰﻫﮑﺎر[«
ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ً
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ در ﺑﺮگ ۲۵۳ب ،ﺗﻮﺿﯿﺢ واژۀ
»ﻫﺮﻣﺲ« ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ » ِﻫﺮ« ﯾﻌﻨﯽ » ﺳﻪ ﺑﺎر« و » ِﻣ ﺲ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ » ﻣﻬﺘــﺮ« ﮐــﻪ
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ در واﻗﻊ ﺗﺮﺟﻤﮥ » ﺗﺮﯾﺴﻤﺠﯿﺴﺘﻮس« اﺳﺖ ،ﻧﻪ »ﻫﺮﻣﺲ« )ﺑﺮگ  ۲۵۳ب ،ﺳﻄﺮ آﺧﺮ( .در
ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﺎم »ﮐﻠﺸﺎه« ﻫﻢ ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ا ﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ » ِﮔ ﻞ« ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﻓﺎرﺳﯽ »ﻃﯿﻦ« و » ﺷﺎه« واژۀ ﻓﺎرﺳــﯽ »ﻣﻠــﮏ« اﺳــﺖ )ﺳــﻄﺮ  .(۲۱در ﺻــﻔﺤﮥ ۲۵۹ر ،دو ﻧــﺎم
»ﻣﺎدی« و » ﻣﺎدﯾﺎﻧﻪ« ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻣﺎﺷﯽ« و »ﻣﺎﺷﯿﺎﻧﻪ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷــﺪه ﮐــﻪ در اﯾــﻦ ﻣــﻮرد ،ﻫــﺮ دو
ﺻﻮرت ،اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ١ .ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط را ﺧﻮد ﻣﺆﻟﻒ اﻓﺰوده ،ﯾﺎ ﮐﺎﺗﺐ ،

٨٧

٨٨

ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﻌﺪی ﻧﺴﺨﻪ ،دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،وﺟــﻮد ﭼﻨــﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤــﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﺸــﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ،زﻣﺎﻧﯽ در ﺟﺎﯾﯽ از اﯾﺮان ﺑﻮده ،زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ واژﮔــﺎن و ﻧﺎم ﻫــﺎ را ﺗﺮﺟﻤــﻪ
ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻮاﻫﺪ دﯾﮕﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ﻧﺴﺨﻪ از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫــﺎی ﻓﺎرﺳــﯽ در ﺳــﻪ ﺻــﻔﺤﮥ
۲۸پ )از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻪ اوراق ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ( ۴۷ ،پ )ﻧﻪ اوراق ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ( و ۶۷پ )ده اوراق ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ( ﺑﻪ دﺳــﺖ
ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻫﺮ ﺳﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺟﺪاول ﺑﻌﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ .در دو ﻧﻤﻮﻧﮥ اول
ً
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺮگ ﺑﻌﺪی واﻗﻌﺎ ﺑﺎ ﺟﺪاول ﭘﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎزاﻧﻮا ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارد اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﻌﺪی ﻧﺴﺨﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ اﺷــﺘﺒﺎه ﺟﺎﺑــﻪﺟﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺗﺼﻮر ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ در ﺣﯿﻦ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻧﺴــﺨﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﺻﻔﺤﮥ ۶۷ب ،ﺟﺪولﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ده ﺑﺮگ ﺑﻌﺪی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ،ﻓﺮاﻣﻮش ﯾﺎ
ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﺳﺘﺪﻻل آﺧﺮ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑــﻪ ﺧﻄﺎﻫــﺎ و ﻏﻠﻄﻬــﺎی اﻣﻼﯾــﯽ ﻣــﺘﻦ اﺳــﺖ.
ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﺮی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﺑــﺎن ﻣــﺎدریاش ﻋﺮﺑــﯽ ﻧﺒﺎﺷــﺪ ﺗــﺎ ﺣــﺪی
ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل »اﻻرض« ﺑﻪ ﺟﺎی »اﻟﻌــﺮض« )گ ۱۳۷اﻟــﻒ( ،ﯾــﺎ »ﺟﻤــﺎدی اﻻول« ﺑــﻪ ﺟــﺎی
»ﺟﻤﺎدی اﻻوﻟﯽ« )گ ۵اﻟﻒ( ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷــﺎﯾﺪ ﻧﺴــﺨﻪ ﺑــﺎ ﺗﻘﺮﯾــﺮ
ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ،دﻻﯾﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ در اﯾﺮان ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫـ( زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ
اﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ اﺻﻠﯽ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ؟ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ درﺑﺎرۀ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻧﻮﺷــﺘﺎری ،ﺗﺮﺟﻤــﻪﻫﺎی
ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮر و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﻧﮕﺎرﺷﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﺴﺨﮥ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳــﺖ ،ﻧــﻪ ﺑــﺮای ﭘﯿﺶﻧــﻮﯾﺲ
ﻣﺆﻟﻒ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﯿﻒ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
در ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اول ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ ،ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  j = 36°ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﯿــﺎﻧﮕﺮ
ﻧﻘﻄﮥ ﻣﯿﺎﻧﯽ اﻗﻠﯿﻢ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ ١.اﯾﻦ ﻋﺪد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﻤﻮت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آن در ﻣﻨﺎﺑﻊ
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ  j = 36;21°داده ﺷﺪه اﺳﺖ ٢.دو ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ،ﯾﮑﯽ زﯾﺞ ﺻﺎﺑﯽ ﺑﺘﺎﻧﯽ
→

ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

1. King, David A., “Bringing Astronomical Instruments Back to Earth – The Geographical Data on Medieval
Astrolabes (to ca. 1100)”, in Nauta, Lodi and Vanderjagt, Arjo (ed.): Between Demonstration and Imagination.
Essays in the History of Science and Philosophy Presented to John D. North, 1999, Leiden et al., pp. 32-33.

 .٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ:

Kennedy, E. S. and Kennedy, M. H., Geographical Coordinates of Localities from Islamic Sources, Frankfurt,
1987, p. 15.

ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﻟﻤﻮت را  36;21°آوردهاﻧﺪ.

 .١ﮐﻨﺪی ،ادوارد اﺳﺘﻮارت ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﯾﺠﻬﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،۱۳۷۴ ،ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۹و
 ،۱۰ص .۱۴۶ - ۱۳۱
 .٢ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻘﺎﻟﮥ زﯾﻤﺮﻣﺎن در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ .م
 .٣ﺟﻮﯾﻨﯽ ،ﻋﻄﺎ ﻣﻠﮏ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎی ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ج  ،۳ﻟﯿﺪن ،۱۹۳۷ ،ص .۲۰۰
 .٤ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﺑﺮگ ۶۷ب ۹ ،ﺑﺮگ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٥ﻫﻔﺖ ﺑﺎب ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺮﺟﻤﻪ )ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( از ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﺑﺪﺧﺸﺎﻧﯽ ،ﻟﻨﺪن ۲۰۱۷؛ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :دﯾﻮان ﻗﺎﺋﻤﯿﺎت ،ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺎﺗﺐ،
ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ،۱۳۹۰ ،ص ﯾﮑﺼﺪ و ﺷﺶ ،ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ  .۳م
ً
 .٦ﻇﺎﻫﺮا زﯾﺮ ﺗﮑﻪﮐﺎﻏﺬی ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺴﺨﮥ ﻣﻮﺟﻮد ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪه ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﻟﯿﻒ  ۵۰۶ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺑﺪﺧﺸﺎﻧﯽ در ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ،ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ،ﺗﻬ ﺮان ،۱۳۹۸ ،ص  ،۱۱ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ  .(۲۴م

ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ دﺳﺘﻮراﳌﻨﺠﻤﯿﻦ و دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ آن

)رﻗﻪ ،د ۳۱۷ق( و دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻤﺘﺮی دارد ،زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺑﻦ ﻟﺒﺎن )ﮔﯿﻼن ،ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ح ۳۹۰ق(
١
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺣﺎوی ﺟﺪولﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ  j = 36°در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺟﺪول ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی اﺳﺖ )ﺑﺮگﻫﺎی  ۱۶۱اﻟﻒ – ۱۶۳اﻟﻒ( ﮐﻪ ﺑــﺮای
ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  j = 36; 21°ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ٢،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن رﻗﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای اﻟﻤﻮت ،ﺑﻪ ﻋﻼوۀ ﯾﮏ
ﺟﺪول ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺑﺮای ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻠﺪةاﻻﻗﺒﺎل ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﻟﻤﻮت اﺳﺖ ٣.از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻟﻤﻮت ﺑﻪ اﻧﺪازۀ
ﺑﻐﺪاد ﯾﺎ ﻗﺎﻫﺮه اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ،درج آن در اﯾﻦ ﺟﺪولﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﺟﺪولﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﻤﻮت اﺷﺎرهای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )گ  ۶۵اﻟﻒ -
۶۷ب( .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺟﺪول ﻫﺎ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮگ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ٤.ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺑﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )گ ۶۶اﻟﻒ ،ﺑﺎ  l = 80;00و  .( j = 32;15°اﯾﻦ
آن ،اﻗﻠﯿﻢ ِ
٥
اﻗﻠﯿﻢ ﻃﺒﻖ ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺖ ﺑﺎب ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺎﺗﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺟﺒﺎل و دﯾﻠﻤــﺎن ﺑــﻪ ﻫﻤــﺮاه
ً
اﻟﻤﻮت .اﮔﺮﭼﻪ دادهﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ در اﻟﻤﻮت
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
دادهﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ زﻣﺎن ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .در اﺑﺘﺪای ﻓﺼــﻞ ۹
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﻬﺎرم دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درونﯾﺎﺑﯽ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﯿﺎرات )گ ۷۵اﻟﻒ و ب( ،ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮای
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻨﺒﻪ  ۲۹و ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۳۰ذواﻟﻘﻌﺪۀ ۵۰۶ق آﻣﺪه اﺳﺖ ٦.در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ
ً
اﺷﺎره ﻧﺸﺪه )ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد( ،اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی آن
ﺑﻪ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺧﺎزن ﻣﻨﺴﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﯿﻠﯽ زودﺗﺮ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ۵۰۶ق در آﺛﺎر ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﯿﻢ ﮐــﻪ
اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه در آﻏﺎز ﻓﺼﻞ  ۹ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﻬﺎرم را ﺧﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﮐﺘــﺎب در
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل آﻣﺪه ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ زﻣﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ  ۹ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﻬﺎرم )گ ۲۳۹اﻟﻒ-
۲۴۰اﻟﻒ( راﺟﻊ ﺑﻪ اﻗﺒﺎل و ادﺑﺎر  -ﻧﻈﺮﯾﻪای ﮐﻪ در آن ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ]اﻋﺘﺪاﻟﯿﻦ[ ﺗﻐﯿﯿﺮ
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ﻣﯽﮐﻨﺪ  -ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳــﻄﺮﻫﺎی ﻋﻤــﻮدی ﻧﻮﺷــﺘﻪ
ﺷﺪه ،ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ اﻗﺒﺎل و ادﺑﺎر ﺑﺮای ﺳﺎل ۵۰۰ق ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑــﻪ آﯾــﺎ اﯾــﻦ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺆﻟﻒ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮﭼﻨــﺪ ﺑــﻪ ﺧــﺎﻃﺮ ارﺟــﺎع
ﻧﺪادن ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻫﺎ را از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺆﻟﻒ داﻧﺴﺖ و ﻧﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل .در
١
اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺳﺎل ۵۰۰ق ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﺄﻟﯿﻒ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨــﺪ زﯾـﺮا ﺑــﻪ ﺣﺴــﻦ ﺻــﺒﺎح ﺑــﺎ
ّ
ﻋﺒﺎرت ﺳﺘﺎﯾﺶآﻣﯿﺰ »ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ« اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ )گ ۳۴۲اﻟﻒ ،ﺳﻄﺮ  (۸و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐــﻪ
ً
او ﻗﻄﻌﺎ در زﻣﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗــﺎرﯾﺨﯽ ﮐــﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑ ﺮای ﺗﺄﻟﯿﻒ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮگ ﺣﺴﻦ ﺻﺒﺎح ،ﯾﻌﻨﯽ ۵۱۸ق اﺳــﺖ.
ّ
ً
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻠﯿﻔــﮥ ﻋﺒﺎﺳــﯽ ﮐــﻪ اﺣﺘﻤــﺎﻻ ﻣﺴﺘﺸــﺎر ﺑﺎﻟﻠــﻪ
)۵۱۲ -۴۸۷ق( ﺑﻮده ،ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖﺗﺮی ﺗﺨﻤ ﯿﻦ زد؛ زﯾﺮا در ﻣﺘﻦ ﺑﻪ او ﺑﺎ ﮐﻨﯿــﮥ اﺑﻮﻋﺒــﺎس اﺷــﺎره ﺷــﺪه
اﺳﺖ )گ ۲۵۵ب( .دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ او در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﯾﮏ ﻣﺤﺪودۀ زﻣﺎﻧﯽ ﺑـﺮای ﺗــﺄﻟﯿﻒ رﺳــﺎﻟﻪ ﺑــﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺪودۀ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧ ﺰار ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽاﻓﺘــﺪ ،ﭼــﻮن ﺑــﻪ وﺿــﻮح
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﻧﺰاع ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣ ﯿﺎن ﻧــﺰار و ﻣﺴــﺘﻌﻠﯽ در ۴۸۸ق ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺷــﺪه
اﺳﺖ )ص ۳۴۳پ( ٢.ﭘﺲ ﻣﺤﺪودۀ زﻣــﺎﻧﯽ ﺗــﺄﻟﯿﻒ رﺳــﺎﻟﻪ را ﻣﯽ ﺗــﻮان ﺑــﺎ اﻃﻤﯿﻨــﺎن ﺑــﯿﻦ ﺳــﺎلﻫﺎی
۴۸۸ق ﺗﺎ ۵۱۲ق داﻧﺴﺖ.
ﻫﺮ دو دادۀ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودۀ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗــﻮان اﯾــﻦ ﭘﺮﺳــﺶ را
ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺗﺎ ﺣﺪودی در زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺪه و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤــﮥ اول ﻫـﺰارۀ
اول ﻫﺠﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ٣ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﻮی ﺑﺮ ﻧﺠﻮم )ﻣﻘﺎﻟــﻪﻫﺎی اول ﺗــﺎ ﻫﺸــﺘﻢ( و زﻣــﺎن
ادواری )ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﻬﻢ( در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد .دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ در وﯾﮋﮔــﯽ دوﮔﺎﻧــﻪاش ﻣﻨﺤﺼــﺮ
ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻦﻫﺎ ﺑﻪ آن ،ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺷــﺎﯾﺪ
اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻋﺎﻟﻢ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﺴــﯿﺮ
ﺧﺎﺻﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ادوار ﻗﺮاﻧﺎت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘــﻪ ﺗﻮﺿــﯿﺤﺎت ﻧﺠــﻮﻣﯽ و
اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮﻣﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻋــﺎﻟﻢ اﺳــﺖ.
ً
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اول ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻤــﺎم ﻣﺒــﺎﺣﺜﯽ ﮐــﻪ ﻣﻌﻤــﻮﻻ در ﮐﺘﺎﺑﭽــﻪﻫﺎی ﻧﺠــﻮﻣﯽ ﺷــﺎﻣﻞ
 .١ﮐﺎزاﻧﻮا ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ را ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) ،۱۹۲۲ص  ،(۱۳۵- ۱۳۴در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ زﯾﻤﺮﻣﺎن اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ از
ﻣﺆﻟﻒ اﺳﺖ ) ،۱۹۷۸ص .(۱۸۷
 .٢زﯾﻤﺮﻣﺎن ) ،۱۹۷۸ص  (۱۸۶ﻋﺒﺎرت »رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ« در زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ ﻧﺰار را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻧﺰار در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اورﺗﻤﻦ در ﻣﻘﺎﻟﻪای
در دﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ زﯾﻤﺮﻣﺎن در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ.

ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ دﺳﺘﻮراﳌﻨﺠﻤﯿﻦ و دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ آن

ﺟﺪاول ،ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺞﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﻫﻤــﻪ ﻣــﯽداﻧﯿﻢ ﮐــﻪ اﺳــﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن اﯾـﺮان از ﺗﺎرﯾﺦﻫــﺎی
اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐــﻪ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧــﮥ آن ﮐﺘــﺎب اﻟــﺪور اﻟﻌﻄــﺎردی اﺳــﺖ ١.ﺑــﺎ
ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﻧﺠﻮﻣﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،رﺳﺎﻟﻪ ای ﭼﻮن دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺣﺎﺻــﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ در راه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺮدن ﺗﺎرﯾﺦﻫــﺎی اﺣﮑــﺎم
ﻧﺠﻮﻣﯽ راﯾﺞ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ﻫﺠــﺮی ﺗــﺄﻟﯿﻒ و ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺻــﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎﺗﯽ در اﻟﻤــﻮت ﺑــﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺒﺮد آرﻣﺎنﻫــﺎی اﺳــﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﻧـﺰاری ﺑــﻪ ﮐــﺎر ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .در ﻣﻘﺎﻟــﻪﻫﺎی ﻧﺠــﻮﻣﯽ
دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ،ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺬف اﺛﺒﺎتﻫﺎ و ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨــﺎﺑﻊ دﯾــﺪه ﻣﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ ﻧﺸــﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺆﻟﻒ ﺧﻮاﻧﻨﺪهای را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی  -و ﻧﻪ در ﺣـﺪ ﯾــﮏ ﻣﺘﺨﺼــﺺ  -ﺑــﺎ ﻧﺠــﻮم
آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

٩١

ُ
ً
 .١اﯾﻦ اﺛﺮ ﻓﻌﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ارﺗﻤﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺛﺮ را در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم دارد.

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(15ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

٩٢
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١

ف .و .زﯾﻤﺮﻣﺎن

٢

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی

٣

دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪۀ زﯾﺞ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﮥ ﻣﺆﻟﻒ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﺎﺷــﻨﺎﺧﺘﻪای اﺳــﺖ.
ﻧﺴﺨﮥ ﯾﮑﺘﺎی اﯾﻦ اﺛﺮ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر
ً
ﻣﺒﺴﻮط ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺧﯿﺮا ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮐﻨﺪی و ﭘﺮوﻓﺴﻮر
ﭘﯿﻨﮕﺮی از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ زاﯾﭽﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و »ﺳﺎل ﻋﺎﻟﻢ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﮏ
ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺷﻔﺮ ٤ﺑﻮد ،دﺧﻮﯾﻪ ٥در ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺎﺳﯽ اش راﺟﻊ ﺑــﻪ آﻏــﺎز
ﮐﺎر اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﺮﻣﻄﯿﺎن ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن (۱۸۸۶) ٦از آن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺛﺮ اﮐﻨﻮن ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ،وﻟﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﺣﻔﻆ ﮐــﺮده اﺳــﺖ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﺧﻮﯾﻪ درﺑﺎرۀ ﻓﺮﺟﺎمﺷﻨﺎﺳﯽ ٧اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﯿﺮ
ﺣﻮادث از اوﺿﺎع ﺳﺘﺎرﮔﺎن در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﺪۀ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﯿﺴــﺖ.
اﻣﺎ ﺻﺮف وﺟﻮد اﺛﺮی اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ درﺑﺎرۀ داﻧﺶ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه او راﺟﻊ ﺑــﻪ ﻧﻘــﺶ
ﻣﻬﻢ ﻧﺠﻮم در ﺣﯿﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ در آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن اﻓﺘﺎدﮔﯽ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾــﺪ در ﺻــﻮرت اﻣﮑــﺎن از ﺷــﻮاﻫﺪ دروﻧــﯽ
اﻃﻼﻋﯽ از زﻣﺎن و ﻣﺆﻟﻒ اﺛﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ .دﺧﻮﯾﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ زﻣــﺎن و ﻣﮑــﺎن ﺗــﺄﻟﯿﻒ اﺛــﺮ
ً
ﻧﮑﺮد ،وﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮا آن را ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ داﻧﺴﺖ .اﯾﻮاﻧﻒ ٨ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑــﻪ دﺧﻮﯾــﻪ ،دﺳــﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ را در
 .١ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻠﺐ ،آورﯾﻞ  ۱۳۵۶) ۱۹۷۶ش( ،ﮐﻪ در ﺟﻠﺪ دوم ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ
ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ )ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ص .(۱۹۲ - ۱۸۴
 .٣ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،

 .٧ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ "آﺧﺮ زﻣﺎن" .م
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1. E. Blochet

 .٢اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎم ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺮﻣﻄﯿﺎن ،ﻓﺮزﻧﺪ او ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را اﻣﺎم
ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .م
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ﮐﺘﺎب )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( ادﺑﯿﺎت اﺳــﻤﺎﻋﯿﻠﯽ )ﺗﻬـﺮان ،۱۳۴۲ ،ص  ،۳۱ﺷــﻤﺎرۀ  (۶۳ذﮐــﺮ ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ و زﻣــﺎن
ﺗﺄﻟﯿﻔﺶ را ﺣﺪود ﻧﯿﻤﮥ ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﻣﯽداﻧﺪ ،ﮐﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﻬﻞ ﺳــﺎل ﭘــﯿﺶ از او ،ﺑﻠﻮﺷــﻪ ١ﺑــﺮآورد ﺧﯿﻠــﯽ درﺳــﺖﺗﺮی ﮐــﺮد )ﯾﺎدداﺷــﺖﻫﺎ و ﭼﮑﯿــﺪهﻫﺎی
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ]ﭘﺎرﯾﺲ[ ،ﺟﻠﺪ  ،۱۹۲۳ ،۴۱ص  .(۳۹۸-۳۹۱او زﻣﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ را در
ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی و در دورۀ ﺣﯿﺎت ﺣﺴﻦ ﺻﺒﺎح ،ﺣﺎﮐﻢ اﻟﻤﻮت و رﻫﺒﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﺳــﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در اﯾـﺮان
ﭘﺲ از  ۴۸۳ﻗﻤﺮی داﻧﺴﺖ .ﺑﻠﻮﺷﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﻟﻤﻮت ﺗﻌﻠــﻖ داﺷــﺖ
وﻟﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻘﯿﮥ ﮐﺘﺎبﻫﺎ در ﺗﺴﺨﯿﺮ اﻟﻤﻮت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻐﻮﻻن در ۶۵۴ق ﻃﻌﻤﮥ آﺗﺶ ﻧﺸﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای درﺑﺎرۀ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ او ،در ﺳﺎل
 ۱۳۴۵در ﺗﻬﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪ )ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﺟﻠﺪ  (۸وﻟﯽ ﻣﻦ در ﺑﯿﺮوت ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارم.
ً
ﭘﺲ ﻓﻌﻼ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﺑﻠﻮﺷﻪ از ﻧﺠﺎت اﯾﻦ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﻟﻤﻮت آﻏﺎز ﻣــﯽﮐﻨﻢ .ﺷــﻮاﻫﺪ
ﻗﺪﻣﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ در ﺣﻮاﻟﯽ  ۸۰۰ﻗﻤﺮی ) ۱۴۰۰ﻣﯿﻼدی( و ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮﺗﺮ از
زﻣﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ آن اﺳﺖ .ﺷﻮاﻫﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺆﻟﻒ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ روزی ﻧﺴﺨﮥ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و اﻃﻼﻋﯽ درﺑﺎرۀ زﻣﺎن ،ﻣﮑﺎن و ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،از ﺷﻮاﻫﺪ دروﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش را ﺗﺎ ﺣﺪی از اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐــﺮد ،زﯾــﺮا
ﻣﺆﻟﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ راﯾﺞ ﻣﻮﺟﻮد در زﯾﺞﻫﺎ ،ﺗــﺎرﯾﺦ ﻓﺸــﺮدۀ ﺟﻬــﺎن را از ﺣﻀــﺮت آدم ﺗــﺎ زﻣــﺎن
ﺧﻮدش آورده اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ ﺿﻤﻦ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺳﻠﺴــﻠﻪﻫﺎی ﻣﺘــﻮاﻟﯽ را ذﮐــﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮدن رﻫﺒﺮان اﺳﻼم ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و زﻣﺎن ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮔﺮاﯾﺶ دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳــﯽ
ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﺗﺎ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻣﯽآﯾﺪ .در
اداﻣﻪ ،ﻃﺒﻖ ﺑﺎور اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،٢ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ اﻣــﺎم اﺳــﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن
آورده ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻪ اﻣﺎم ﻏﺎﯾﺐ  -رﺿﺎ ،وﻓﯽ ،ﺗﻘﯽ  -ﻣﺮﺑﻮط ﺑــﻪ دوران آﻏــﺎزﯾﻦ اﺳــﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن و اﻣﺎﻣــﺎن
ﺑﻌﺪی ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﻣﻬﺪی ،ﻗﺎﺋﻢ ،ﻣﻨﺼﻮر ،ﻣﻌﺰ ،ﻋﺰﯾﺰ ،ﺣﮑﯿﻢ ،ﻇﺎﻫﺮ و ﻣﺴﺘﻨﺼﺮ .ﻣﺆﻟﻒ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ
ّ
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۴۷۰ﻗﻤﺮی در زﻣﺎن ﻣﺴﺘﻨﺼﺮ» ،ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ« ﺑﻪ درﺑﺎر ﻣﺼﺮ آﻣــﺪ .در اﯾــﻦ دوره،
ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺸﺘﺎق اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ از ﺑﯿﺮون ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﻫﺮه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ آﻣﻮزﺷﺸﺎن را ﺗﮑﻤﯿﻞ
و اﻣﺎﻣﺸﺎن را زﯾﺎرت ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از »ﺻــﺎﺣﺒﻨﺎ« در اﯾﻨﺠــﺎ ﺣﺴــﻦ ﺻــﺒﺎح ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ
ّ
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ در ﻫﻤﺎن ﺣﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد .ﻋﺒﺎرت دﻋﺎﯾﯽ »ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ« ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ

٩٣

٩۴

در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﺛﺮ ،ﺣﺴﻦ ﺻﺒﺎح زﻧﺪه ﺑﻮد .او در ﺳﺎل  ۵۱۸ﻗﻤﺮی درﮔﺬﺷﺖ و اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﯽﺗﻮان
دﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ داﻧﺴﺖ.
اﻣﺎم ﻣﺴﺘﻨﺼﺮ در ﺳﺎل  ۴۸۷ﻗﻤﺮی ،ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺴﻦ ﺻﺒﺎح در اﻟﻤﻮت و آﻏﺎز ﺑــﻪ
ﺗﺮوﯾﺞ آﯾﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ،درﮔﺬﺷﺖ .ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻣﺴﺘﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮﻣﻨﺼــﻮر
ﻧﺰار ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ او ﺑﻮد ،وﻟــﯽ ﺑــﺮادرش ﻣﺴــﺘﻌﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣــﺖ او را ﻧﭙــﺬﯾﺮﻓﺖ .اﺑﻮﻣﻨﺼــﻮر ﻧـﺰار ﺑــﻪ
اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺧﻠﻔــﺎی ﻓــﺎﻃﻤﯽ ﺑــﺎ ﻣﺴــﺘﻌﻠﯽ اداﻣــﻪ
ﯾﺎﻓﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ اﻣﺎﻣﺖ او ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﺪودۀ ﮐﻮﭼﮏ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن اﯾﺮان،
ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق از ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و از آن ﭘﺲ ﻧﺰاری ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ .دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻌﻠﯽ را
ّ
ّ
ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺧﻠﻔﺎ را ﺑﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻟﺪﯾﻦ اﻟﻠ ﻪ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻧـﺰار »رﺣﻤﺔاﻟﻠــﻪ ﻋﻠﯿــﻪ« ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن
ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﺰار درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ اﺛﺮ
ﺑﯿﻦ  ۴۸۸و  ۵۱۸ﻗﻤﺮی اﺳﺖ.
اﯾﻮاﻧﻒ درﺑﺎرۀ ادﺑﯿﺎت ﻧﺰاری اﯾﻦ دوره ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ً
»ادﺑﯿﺎت اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻧﺰاری  ...ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐــﻪ ﮔـﺮاﯾﺶ ﻧــﺰاری در
ادﺑﯿﺎت اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ را »ﻣﮑﺘﺐ اﻟﻤﻮت« ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دوران ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۷۰ﺳﺎل
ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺷﺮوع آن ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪای ﻋﻈﯿﻢ ،اﻋﻼم »ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﺒﯿﺮ« ،رﺳﺘﺎﺧﯿﺰی
ً
ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ در اﻧﺘﻈﺎرش ﺑﻮدﻧﺪ در ﺳﺎل  ۵۵۹ﻗﻤﺮی ﺑﻮد  ...ﻇﺎﻫﺮا از آن ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮ ،ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ردﭘﺎی،
اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ )ادﺑﯿﺎت اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،ص .(۱۲۷
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻮاﻧﻒ در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺧﻄﺎ ﻧﮑــﺮده ﺑﺎﺷــﺪ ،از
ﻣﺸﺎﻫﺪۀ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﯾﮕﺎﻧﮥ ادﺑﯿﺎت ﻧﺰاری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را »دوران ﺳﮑﻮت« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑــﻪ
وﺟﺪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ اﺛﺮی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻧﮕــﺎرش آﺛــﺎر ﻓﺎرﺳــﯽ ﭘﺮﺷــﻤﺎری ﮐــﻪ آن را »ﻣﮑﺘــﺐ
اﻟﻤﻮت« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .در ﻣﮑﺘﺐ اﻟﻤﻮت ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺧﻼف ﻧﺰار ﺑﻪ اﻟﻤﻮت ﺑﺮده ﺷﺪ و ﺳﻠﺴﻠﮥ
راﺳﺘﯿﻦ اﻣﺎﻣﺎن در ﺳﺎل  ۵۵۹ﻗﻤﺮی دوﺑﺎره ﻇﻬﻮر ﮐﺮد .ﻣﺆﻟــﻒ دﺳــﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ درﺑــﺎرۀ اﯾــﻦ ﻧﻈﺮﯾــﻪ
ً
ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻇﺎﻫﺮا در زﻣﺎن او ﻫﻨﻮز ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻠﺴﻠﮥ اﻣﺎﻣــﺖ ﻣــﻮرد ﺑﺤــﺚ ﺑــﻮد .از ﭼﻨــﺪ ﭘﺴــﺮ
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻧﺰار ﻫﯿﭻﯾﮏ اﻣﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﺪ .ﭼﻮن ﻣﺆﻟﻒ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ درﮔﺬﺷﺖ ﻧﺰار ﯾﺎ ﻣﺪت
ﺧﻼﻓﺘﺶ را ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺰاری در اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰار را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣــﺎم
ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺑﺪی ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﺧﻼﻓﺶ را ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﻫﻨﻮز روﺷﻦ ﻧﺒــﻮد .ﻧﻘــﺶ
ً
ﺣﺴﻦ ﺻﺒﺎح ﻫﻢ ﮐﻪ از او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻮﻋﯽ رﻫﺒــﺮ ﺑــﻪ ﺣﺴــﺎب ﻣﯽ آﻣــﺪ ،دﻗﯿﻘــﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد.
ﭘــﺲ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻗﻄﻌــﯽ ﺗــﺄﻟﯿﻒ دﺳــﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﻌﻠــﻮم ﻧﯿﺴــﺖ .ﺑــﺎ داﻧﺴــﺘﻦ ﻧﻘــﺶ ﺳــﺘﺎرﮔﺎن در

 .١در واﻗﻊ اﻟﻤﻮت دو درﺟﻪ ﺷﺮﻗﯽﺗﺮ از آﺑﺎدان اﺳﺖ .م

دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ دﺳﺘﻮراﳌﻨﺠﻤﯿﻦ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾ ﺲ

ﻓﺮﺟﺎمﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ و ﻧﻘﺶ اﺣﮑــﺎم ﻧﺠــﻮم در ﺳﯿﺎﺳــﺖ اﺳــﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،ﻣﯽﺗــﻮان ﺗﺼــﻮر ﮐــﺮد ﮐــﻪ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﺮﻧﺦﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻮادث آﯾﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس اﺛﺮی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل،
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﯽ داﻧﺶ در اﻧﺤﺼﺎر اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺤﺪودی ﺑــﻮد .ﻣﻄــﺎﺑﻖ اﯾــﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ،دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺮﯾﺤﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن در ﭘﯽ
وﻗﻮف ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻮد .ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺶ از ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺗــﺎرﯾﺦ ،ﺑــﻪ ﻧﻈﺮﯾــﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن ادوار ﮐﯿﻬــﺎﻧﯽ
ً
اﺧﺘﺼﺎص دارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺎ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺒﺐ ادوار ﺣﻮادﺛﯽ در ﺗــﺎرﯾﺦ
ﺑﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ رواﯾﺘﯽ از ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻗﺒﺎل و ادﺑﺎر اﻋﺘﺪاﻟﯿﻦ ،از ﻗﻮل ﺑﻄﻠﻤﯿــﻮس  -ﺑــﻪ
ﮔﻔﺘﮥ ﻣﺆﻟﻒ  -ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻓﻠﮏ ﺑﺮوج در دورهﻫﺎی  ۱۲۸۰ﺳﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ ﻣﯽرود.
ﻧﻘﻄﮥ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺶرﻓﺘﻦ و ﭘﺲرﻓﺘﻦ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺆﻟﻒ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﻓﻠﮏ ﺑﺮوج اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و ﻃﯽ  ۱۳ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ،در ﺳﺎل  ۵۱۳ﻗﻤﺮی دورۀ
ﭘﯿﺶرویاش ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺣــﻮاﻟﯽ ﺳــﺎل  ۵۰۰ﻗﻤــﺮی
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮ ﺑﻠﻮﺷﻪ در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣــﺘﻦ ﻣــﺮدود اﺳــﺖ .ﺷــﻮاﻫﺪ
ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺆﻟﻔﯽ ﻧﺰاری در زﻣﺎن ﺣﺴﻦ ﺻﺒﺎح اﺳﺖ .اﻣﺎ آﯾــﺎ ﻣﺤــﻞ زﻧــﺪﮔﯽ و
ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻤﻮت ﺑﻮد؟
دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری زﯾﺞﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﺪوﻟﯽ ﺑـﺮای ﻃــﻮل و ﻋــﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎﯾﯽ ﺗﻌــﺪاد
زﯾﺎدی از ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ دارد .اﯾﻦ ﺟﺪول ﺷﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮت ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﻮرد ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﻋﺪن در ﺟﻨﻮب ،ﻣﺪﯾﻦ در ﻏﺮب ،ﻣﺎردﯾﻦ در ﺷﻤﺎل و ﻋﺒﺎدان ]آﺑﺎدان[ در ﺷﺮق اﺳﺖ .اﻟﻤﻮت ﮐﻪ ﯾﮏ
درﺟﻪ ﺷﺮﻗﯽﺗﺮ از ﻋﺒﺎدان اﺳﺖ ١،ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪودۀ اﯾﻦ ﺟﺪول اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻤﻦ ،ﺣﺠﺎز ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺟﺰﯾﺮه
و ﻋﺮاق در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،وﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮ ﯾﺎ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ زﯾﺠﯽ در ﺟﺪولﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اش ،ﻣﺤﻞ ﺧﻮد و در واﻗﻊ ﺗﻤــﺎم
ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ ﯾﮑــﯽ از ﺟﺎﻫــﺎﯾﯽ
ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ در ﺟــﺪول ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎﯾﯽاش آﻣــﺪه اﺳــﺖ .ﯾﮑــﯽ از ﻣــﻮاردی ﮐــﻪ در ﺟــﺪولﻫﺎی ﻧﺠــﻮﻣﯽ
دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ زﯾﺎد آﻣﺪه ،ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  ۳۶درﺟﻪ اﺳــﺖ .در ﺟـ ﺪول ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎﯾﯽ ﻋــﺮض ۳۶
درﺟﻪ ﺑﺮای ﺣﺪﯾﺜﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ دﺟﻠﻪ ،رﻗﻪ و ﺳﻨﺠﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎ رﻗﻪ اﺳﺖ
زﯾﺮا اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﻨﺖ درﺧﺸﺎﻧﯽ در ﻧﺠﻮم و از ﻣﺮاﮐﺰ دﻋﻮت اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﯾﮑــﯽ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ رﻗﻪ ﺗﺪو ﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٩۵

٩۶

ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﻪ در اﻟﻤﻮت ،ﺑﻠﮑﻪ در رﻗﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺳــﻨﺖ ﻧﺠــﻮﻣﯽ ﺑــﻮد
ً
ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ آن ﻫﻢ اﮔﺮ ﻧﻪ اﻫﻞ رﻗﻪ ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﺎﮐﻦ رﻗﻪ ﺑﻮد .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻤﺮش را
ﻫﻢ در ﺣﻠﺐ ﮔﺬراﻧﺪ ،زﯾﺮا در ﺣﻠﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﻧﺰارﯾﺎن ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻤﻮت ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺲ
از آﻧﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ رﺿﻮان )۵۰۷ -۴۸۸ق( ،ﺣﺎﮐﻢ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ را ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﺧﻮد درآورﻧﺪ ،ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ  ۵۰۰ﻗﻤﺮی ﺑﺮای ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺛﺮی اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﺠــﻮم ﻣﻨﺎﺳــﺒﺘﯽ ﻫــﻢ دارد .آﻏــﺎز ﺳــﺪه ﻫﺎ
اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ وﻗﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪه ﻫﻢ ﺑﻮد .دﺧﻮﯾﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐــﻪ رواج آﯾــﯿﻦ اﺳــﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در ﺷــﻤﺎل
آﻓﺮﯾﻘﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻨﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﭘﯿﺸــﮕﻮﯾﯽﻫﺎ ﮐــﻪ ﺑــﺎ اﺷــﺘﯿﺎق
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ زﯾﺎد داﺷﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻘﺪس و ﻧﯿﻤﻪﻣﻘــﺪس و آﺛــﺎر
ﻋﻠﻮم ﺧﻔﯿﻪ ﺑﻪ وﻓﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﻬﻔﺘﮥ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺻﻔﺤﻪای از دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺣﺎوی »ﺧﺒﺮ« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۰۰ﻗﻤﺮی ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﺨﻮان
ً
و ﻧﺎﻗﺼﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻗﺮآن و ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺒﺎرت ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه از
ﺳﻮرهﻫﺎی ﺷﺸﻢ )اﻧﻌﺎم( و ﻫﻔﺘﻢ )اﻋﺮاف( و درﺑﺎرۀ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﻋﻘﻮﺑﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ً
ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ اﺣﺴﺎس وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺮوزی ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ
ﻋﻤﺪه ای ﺑﺮای ﺳﺎل  ۵۰۰ﻗﻤﺮی اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﯽ ﺷﮏ ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ آﯾﯿﻦ ﻧﺰاری در ﺳــﺎلﻫﺎی
ﭘﯿﺶ از آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .ﺗﺎ ﺳﺎل  ۴۹۶ﻗﻤــﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪۀ ﺣﺴــﻦ ﺻــﺒﺎح در
ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﻣﻨﺠﻢ ﻧﺎم داﺷﺖ ﺧﻮد ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺠﻮم ﺑﻮد .ﺳﺎل  ۵۰۰در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮﺷﯽ ﺑــﯿﻦ
ﻧﺰارﯾﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .ﻗﻠﻌﮥ اﻓﺎﻣﯿﻪ از رﻗﯿﺒﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺴﺘﻌﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن آن ﺳﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺗﺎﻧﮑﺮد اﻧﻄﺎﮐﯽ ١اﻓﺘﺎد .اﺑﻮﻃﺎﻫﺮ ،رﻫﺒﺮ داﻋﯿﺎن ﺳﻮری دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﻣﻌﺎوﻧﺶ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﺳﺮﻣﯿﻨﯽ و ﺑﺴــﯿﺎری
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع اﯾﻦ ﺑﻼﯾﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪی از ﺗﺎرﯾﺦ و ادﺑﯿﺎت اﺳــﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽﭘــﺮدازم.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪی از داﻧﺶ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻢ .وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ زﯾﺞﻫﺎ ،ﺟﺪول روﯾﺪادﻫﺎ از ﺣﻀﺮت آدم ﺗﺎ ﻧﺰار اﺳﺖ .از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﺑﺨﺸﯽ
از ﯾﮏ ﻃﺮح ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻓﺮض اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﻣﺪار ادوار ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و اﯾﻦ ادوار،
ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﻣﯽﭼﺮﺧﻨﺪ و در آن اﻧﻌﮑﺎس دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﺑﯿﻦ ادوار ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺟﻬﺎن و
ً
آﻧﭽﻪ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺟﺎری ﺷﺪه ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ،آﯾﻨﺪه را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮور ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ در ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ آن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد.
1. Tancred of Antioch

دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ دﺳﺘﻮراﳌﻨﺠﻤﯿﻦ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾ ﺲ

اﻣﺎ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ادواری در ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺨﺶ رﻋﺎﯾــﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨــﺪ .ﮔﺮﭼــﻪ
ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺳﻠﺴﻠﮥ اﻣﺎﻣﺎن ،ﺧﻮد را ﯾﮏ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻧﺰاری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟــﺐ ﺗــﺎرﯾﺨﯽ ﺗــﺎ
ً
ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﮔﺎﻫﺸﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﭼﻮن ﺗﻮرات )ﺳﻔﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن( ،ﯾﻌﻘــﻮﺑﯽ ،ﻃﺒــﺮی،
ﺣﻤﺰۀ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،اﺣﻤﺪ دﯾﻨﻮری ،واﻗﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق و ﺣﺘﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺎرف اﺛﺮ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ،ﻣﺆﻟﻒ
ﻣﻌﺮوف ﺳﻨﯽ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻧﮑﺘﻪای ﻫــﻢ ﻻزم اﺳــﺖ .ﻣﺆﻟــﻒ ﻣﯽ ﮔﻮﯾــﺪ ﮐــﻪ راﻫــﯽ ﺑـﺮای ﺣﺼــﻮل ﺑــﻪ ﯾﻘــﯿﻦ در
ً
ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﻧﯿﺴﺖ .او ﻋﻤﻼ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ردﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ راﻫﯽ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ روش ﻣﺎ )ﺳﺒﯿﻠﻨﺎ( اﯾﻦ اﺳﺖ :ﯾﻘﯿﻦ از ﮐﻼم اﻣﺎﻣﺎن،
ﯾﻌﻨﯽ از اﻟﻬﺎم اﻟﻬﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .آﻣﻮزۀ »ﺗﻌﻠﯿﻢ« )اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ( در ﭘﺲ اﯾﻦ ﮔﻔﺘــﺎر دﯾــﺪه ﻣﯽﺷــﻮد:
داﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ از اﻣﺎﻣﺎن ﯾﺎ ﻧﺎﯾﺒﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﯽﺷﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ
ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺴﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺮی در ﻧﺠﻮم ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷــﻮد؟ ﻓــﺮض ﺑــﺮ اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ
»ﺗﻌﻠﯿﻢ« ﻟﺰوم را ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪۀ آن اﺳﺖ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد،
ﭘﺮﺗﻮ وﺣﯽ راه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻨﺎ و ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اﻗﺘﺪاری ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺆﻟﻒ روﯾﮑــﺮدی ﻣﻄﯿﻌﺎﻧــﻪ ﺑــﻪ
داﻧﺶ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻟﺤﺎظ ﭼﻮن ﻣﺆﻟﻒ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در داﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑــﺎ ﻧﺸــﺎن دادن
ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﯽ ﻋﻠﻢ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻄﻠﺐ
ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ وﺣﺪﺗﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨــﺪ .ﻣﻘﺎﻟــﮥ ﺗــﺎرﯾﺨﯽ اﺛــﺮ ﮐــﻪ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و آ ﮔﺎﻫﺎﻧﻪ »ﮐﻠﯿﺎت« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐــﻪ
اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺪﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺰﯾﺪۀ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از آﺛﺎر ﻧﺠﻮﻣﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺧﻮﺑﯽ از ﮔﺮدآوری ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻊ اﺳــﺖ ﮐــﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧــﺪۀ ﻫﻤــﮥ ﺟــﺪولﻫﺎی
ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺑﺘﺎﻧﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﺮای ﻋﺮض رﻗﻪ ،ﺟﺪول ﺑﯿﺮوﻧــﯽ ﺑــﺮای ﻏﺰﻧــﻪ )از ﻗــﺎﻧﻮن ﻣﺴــﻌﻮدی(،
ﺟﺪول اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺻﻔﻬﺎن ،ﺟﺪول اﺑﻮﻣﺤﻤﻮد ﺧﺠﻨﺪی ﺑﺮای ری ،و ﭼﻨــﺪ ﺟــﺪول دﯾﮕــﺮ
اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﺮای اوج اﺳﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻨﺼﻮر )ح
۲۲۵ق( ،ﺑﺘﺎﻧﯽ )ح ۲۹۰ق( ،اﺑﻦ اﻋﻠﻢ )ح ۳۵۰ق( ،ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ح ۴۲۰ق( و ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،اﺑﻮرﯾﺤــﺎن ﺑﯿﺮوﻧــﯽ،
ً
ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ و ﺑﺘﺎﻧﯽاﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮی از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﺑﻨﮕﺮﯾــﺪ ﺑــﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﯾﺞﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ای .اس .ﮐﻨﺪی ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﺎﻗﺮی ،ﺗﻬــﺮان،۱۳۷۴ ،
ﺷــﻤﺎرۀ  ،۵۹ﻓﺼــﻞ  ،۱۱ص  ۴۳و  (۱۵۲ -۱۴۷ﻣﻄــﺎﻟﺒﯽ آورده ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﻫﻤــﯿﻦ ﺑـﺮای ﺗﻀــﻤﯿﻦ
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ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﺛﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ ﮐــﻪ ﻗﻀــﺎوت ﻣﺆﻟــﻒ در ﻣــﻮارد
ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻌﺼﺐ ﻓﺮﻗﻪای ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻌﻮدی در ﺳﺮاﺳﺮ اﺛﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺼــﻮص در
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری و اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ،ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳــﺖ .از اﻟﺘﻔﻬــﯿﻢ و ارﺷــﺎد ﺑﯿﺮوﻧــﯽ ﻫــﻢ ﻣﻄــﺎﻟﺒﯽ
اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪ ،ﮐﻮﺷﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﮐﻨﺪی ،ﻫﻤﺎن ،ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  ۷و  ،۹ﻓﺼﻞ  ،۱۰ص
 ۱۰-۳و  .(۱۴۶-۱۳۹زﯾﺞ او ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﮐﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ وﻟﻮ آﻧﮑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﻣﺜﻠﺜﺎت اﺳﺖ .از رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺠﻤﻞ اﻷﺻﻮل )ﯾﺎ اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﺣﮑﺎم ﻧﺠــﻮم( و
رﺳﺎﻟﮥ اﺳﻄﺮﻻب او ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﯾﺞ ﺑﺘﺎﻧﯽ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﮐﻨﺪی ،ﻫﻤﺎنﺟﺎ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۵۵ﻓﺼﻞ  ،۹ص  ۴۱و  (۱۳۷ -۱۳۱ﮐﻪ ﺑــﺎ ﻧــﺎم
ً
ً
اﻟﺘﺎج١ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺎ ﻣﺒﺪأ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻗﻪ ،ﺑﻘﯿﮥ ﻣﻨﺎﺑﻊ را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽداﻧﺪ .ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ
ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ از ﮐﻮﺷﯿﺎر ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،ﻧﺎم ﺑﺘﺎﻧﯽ ﻫﻢ آﻣﺪه و ﻣﺆ ﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﮐــﻪ ﮐﻨــﺪی ﻣﺘﻮﺟــﻪ
ﺷﺪه ،اﺛﺮ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﯾﺞ ﺑﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ،از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺆﻟﻒ و رﺳﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﻘــﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
از اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﮐﻨﺪی ،ﻫﻤﺎنﺟﺎ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۷۳ص  (۴۹ -۴۸ﺑﻪﺧﺼﻮص درﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن زﯾﺎد آﻣﺪه ،ﺳﻨﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑــﻪ :ﮐﻨــﺪی ،ﻫﻤﺎنﺟــﺎ ،ﺷــﻤﺎرۀ ،۹۶
ص  ،(۵۵ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﮐﻨﺪی ،ﻫﻤﺎنﺟــﺎ ،ﺷــﻤﺎرهﻫﺎی  ۱۶ ،۱۵و  ، ۳۹ﻓﺼــﻞﻫﺎی  ۷و
 ،۸ص  (۱۳۷-۱۱۷ ،۳۴ ،۳۰-۱۷و اﺑﻮ ﺟﻌﻔــﺮ ﺧــﺎزن )ﺑﻨﮕﺮﯾــﺪ ﺑــﻪ :ﮐﻨــﺪی ،ﻫﻤﺎن ﺟــﺎ ،ﺷــﻤﺎرۀ ت
 ،۲۰۰ص  (۶۰ -۵۹ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧــﺎم اﺛــﺮ ﺧــﺎزن ﮐــﻪ ﻣﻄــﺎﻟﺒﯽ از آن در دﺳــﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ آورده ﺷــﺪه،
ﮐﺘﺎباﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ اﺑﻮاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺻﻮﻓﯽ ﻣﻨﺒﻊ اﻗﺘﺒﺎس ﺟﺪول ﻣﻮﺿﻊ ﺛﻮاﺑﺖ اﺳﺖ .اﺛﺮ دﯾﮕﺮی از ﻫﻤــﯿﻦ
ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻃﺎﻟﻊ ﻋﻀﺪاﻟﺪوﻟﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺆﻟﻒ اﺳﺖ.
ً
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ دو ﻣﺆﻟﻒ ﻧﺎﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ را ذﮐــﺮ ﮐــﻨﻢ ﮐــﻪ ﻇــﺎﻫﺮا زﻣــﺎن و ﻣﮑﺎﻧﺸــﺎن ﺑــﻪ ﻣﺆﻟــﻒ
دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﺣﺎﺟﺐ ﻟﺘﯿﺮی )ﮐﺬا( ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ
از رﺳﺎﻟﮥ اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻟﺘﺴﯿﯿﺮات اﻟﮑﺒﺮی ،دﯾﮕﺮی درﺑﺎرۀ ﻗﺮاﻧــﺎت ﺑــﺎ ﺟــﺪوﻟﯽ ﺑــﺮای رﻗــﻪ ،و
 .١در ﺑﺮگ  ۲۷اﻟﻒ ،ﻋﺒﺎرت »ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺞ اﻟﺒﺘﺎﻧﯽ« وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ آن را »ﻣﻦ اﻟﺘﺎج اﻟﺒﺘﺎﻧﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎم زﯾﺞ ﺑﺘﺎﻧﯽ ،زﯾﺞ
ﺻﺎﺑﯽ اﺳﺖ .م

ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻋﻠﻢ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .در زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﺟﺎﯾﯽ دارد .روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑـﺮای ﺗﻌﯿــﯿﻦ
زﻣﺎن در ﻃﻮل روز ﯾﺎ ﺳﺎل ،ﯾﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .در ﺑﻌــﺪ ﮐــﺎرﺑﺮدی دﯾﮕــﺮی ،از داﻧــﺶ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺣﻮادث زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد و وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺠﻮم و اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮز روﺷﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن در اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی از دﯾﮕﺮان ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ ارزﺷﻤﻨﺪی
در ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ از ﻧﺠﻮم ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ .ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺟﺪی ﮐﻪ ﮐﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ
از ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﻢ ،دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺧــﺎﻃﺮ ﻣﻄﺎﻟــﺐ ارزﺷــﻤﻨﺪ ﺗــﺎرﯾﺨﯽاش ﻣﻨﺒــﻊ
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ً
ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ :ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮری ﻧﻪ ﺳﻮری ﺑﻮد و ﻧــﻪ ﮐــﺎﻣﻼ ﻧﺎﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ،اﮔــﺮ او را ﻫﻤــﺎن
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻣﻌﻤﻮری ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﯿﻬﻘﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﯿﻬﻘــﯽ )د ۵۶۵ق( در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻘﯽ و ﺗﺘﻤﮥ ﺻﻮاناﻟﺤﮑﻤﺔ از او ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻌﺎﺻﺮش ،ﻋﻤــﺮ ﺧﯿــﺎم
او را ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻣﻠﮏ ﺷﺎه ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ او را ﺑﺮای ﻣــﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﻧﺠــﻮﻣﯽ
 .١ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﺤﻞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت  al-Afyālﺗﺮاﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .م

دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ دﺳﺘﻮراﳌﻨﺠﻤﯿﻦ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾ ﺲ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺑﺮای ﻫﺮ درﺟﻪ از ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ  ۱۹ﺗﺎ  ۴۴درﺟﻪ .ﺑﺎ ﻓــﺮض
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﺟﺐ ﻟﺘﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﻬﻮر ﻧﺒﻮدن ﮐﺎرش ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻗﻪ ﺑــﻮدﻧﺶ
اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ را ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺎ رﻗﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮥ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ در ﺑﺮگ ۱۰۲ب آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻟﻠﻤﻌﻤﻮری ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﻪ« .از اﯾﻦ
ﻣﻌﻤﻮری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺟﺪولﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺮض زﻫﺮه ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺧﯿــﺮ از ﺧــﻂ
ﺧﻮد ﻣﻌﻤﻮری ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،ﺣﺎﮐﯽ از ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ او و ﻣﺆﻟﻒ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺷــﺎﯾﺪ ﻣﻌﻤــﻮری
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺆﻟﻒ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺑﺨﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﮔﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎن دﯾﮕﺮ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕــﺬارﯾﻢ ،ﺑﺨــﺶ ﺑﺴــﯿﺎر
ً
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺧﻮد ﻣﺆﻟﻒ اﺳﺖ .ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺎﺷــﺪ،
دﺳﺘﻪای از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ واﺣﺪی اﺳﺖ .ﭘﻨﺞ ﺟﺪول اوﻗﺎت )ﺑﺮگﻫﺎی ۱۶۱اﻟﻒ –
۱۶۳اﻟﻒ( ﺑﺪون اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ ،و ﯾﮏ ﺟﺪول ﻣﻄﺎﻟﻊ )ﺑﺮگ ۵۳اﻟﻒ( ﺑــﺪون اﻧﺘﺴــﺎب ﺑــﻪ ﻣﻨﺒﻌــﯽ
ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮای ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﯨﻠﺪه اﻻﻓﯨﺎل« ١ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺖ
ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﮑﺎن را ﺑﺎﯾــﺪ در ﻣــﺪاری ﮐــﻪ از  ۳۵ﮐﯿﻠــﻮﻣﺘﺮی ﺷــﻤﺎل رﻗــﻪ
ﻣﯽﮔﺬرد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه واﻗﻌﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

٩٩

ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و او در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎجاﻟﻤﻠﮏ درآﻣﺪ .ﭘــﺲ از آﻧﮑــﻪ اﺳــﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﺑــﻪ ﺧــﺎﻃﺮ
ﮐﺸﺘﻦ ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ در ﺳﺎل ۴۸۵ق ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪ وﻟﯽ او را ﯾﺎﻓﺘﻨــﺪ و ﺑــﻪ دﺳــﺖ
ﮔﺮوﻫﯽ از اوﺑﺎش در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ اﺗﻬﺎم اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﻮدن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﯿﻬﻘﯽ زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی را ﺑــﻪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه واﻣﯽﮔﺬارد.
١
از ﻫﻤﮑﺎرم دﮐﺘﺮ ج .د .ﮔﺮﻧﯽ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻠﺪة اﻻﻗﺒــﺎل )ﻧــﻪ ﺑﻠــﺪة اﻻﻓﯿــﺎل(
ﻫﻤﺎن اﻟﻤﻮت اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺆﻟﻒ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﺰاری ﺑﻮد ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای
ﺑﻪ اﻟﻤﻮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪول ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ او را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺷﻮاﻫﺪی در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در
ً
آﻏﺎز ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدم ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد .ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ
ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.

١٠٠

1. J. D. Gurney

ﯾﻮﻫﺎﻧﺲ ﺗﻮﻣﺎن

٢

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺎﻣﺪ ﺧﺮدﭘﯿﺸﻪ

٣

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪۀ ﻋﻬﺪ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﻣﺼﺮ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در واﻗﻊ
اﮔﺮ ﻣﻘﺪار آﺛﺎر ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻼﮐﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ٤ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮥ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن آﺛــﺎر ﻧﺠــﻮﻣﯽ
ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺮد.
آﺛﺎر ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺳﺪهﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫــﺎی  ۶۵۰ﺗــﺎ ۱۲۰۰
ﻗﻤﺮی ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺣﻔﻆ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دوره ﺗﻌﺪاد دﺳﺖﻧﻮﺷــﺘﻪﻫــﺎی
ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﻪﺷﺪت ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮن اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽای ﺣﻔﻆ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﺳﯿﺰدﻫﻢ و در ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن
داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ آﺛﺎر ﻧﺠﻮﻣﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻃﯽ ﺳﺪهﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ.
روﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی آﺛﺎر اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ از ﺑــﯿﻦ
رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ رخ داد ،روﻧﺪ ﮐﺘﺎﺑــﺖ از روی ﻧﺴــﺨﻪﻫــﺎی
ﺧﻄﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻫﻢ در ﺳﺪۀ دوازدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن راه ﺧﻮد رﺳﯿﺪ .ﺗﻌﺪاد اﻧﺪک آﺛﺎر ﻧﺠﻮﻣﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮ ﻧﺒﻮد ﭼﻨﯿﻦ آﺛﺎری در ﺳﺪهﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺎﺷــﺪ .از اﯾــﻦ رو ﺗﻌﯿــﯿﻦ
اﻫﻤﯿﺖ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻧﺠﻮم در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ آن زﻣﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن دﺷﻮار اﺳﺖ.
1. “Few things more perfect: Ḥabash al-Ḥāsib’s Criterion for the Visibility of the Lunar Crescent and the Dastūr
& al-munajjimīn”, Science in the City of Fortune: The Dastūr al-munajjimīn and its World, Eds. Eva Orthmann
Petra G. Schmidl, Berlin, Eb-Verlag, 2017, pp. 137- 170.
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 .٣داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانhamedkheradpishe@gmail.com ،

 . ٤اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﺛﺎر ﻧﺠﻮﻣﯽ اﺧﺬ ﺷﺪه از ﮐﺘﺎب روزﻧﻔﻠﺪ و اﺣﺴﺎن اﻏﻠﻮ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ(
)ص  (۲۲۹ - ۱۴۰اﺳﺖ.

Rosenfeld Boris A. and İhsanoğlu
Ekmeleddin, Mathematicians, astronomers and other scholars of Islamic
civilization and their works (7th-19th c.), Istanbul, 2003, pp. 140-219.

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(15ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

ﻣﻌﯿﺎر ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ﺑﺮای رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه و
١
دﺳﺘﻮراﳌﻨﺠﻤﯿﻦ

١٠١

ﻣﺴﺌﻠﮥ رؤﯾﺖ ﻫﻼل

١٠٢

ﻣﺜﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای درک ﻧﻮع ﻧﮕﺮش داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع رؤ ﯾــﺖ ﻫــﻼل
ﻣﺎه ﻧﻮ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزهﻫﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اوﻟﯿﻦ رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه ﻧﺸــﺎﻧﮥ آﻏــﺎز ﻣــﺎه ﺟﺪﯾــﺪ اﺳــﺖ.
رؤ ﯾﺖ ﻫﻼل در ﺳﻨﺖ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای
ﮔﺰارشﻫﺎی رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻼک ﺷﺮﻋﯽ آﻏﺎز ﻣﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ
١
ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮ ﯾﻢﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ دارای ﻣﺎهﻫﺎی ﺑﺎ ﻃﻮل ﺛﺎﺑﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ روش ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻣﻀﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎهﻫﺎی ﻓﺮد ﻫﻤﯿﺸــﻪ  ۳۰روزه
ﺑﻮده اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻏﺎز ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳــﺖ ﺑــﺎ ﻣﻘﺎرﻧـﮥ ﺣﻘﯿﻘــﯽ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه ﮐﻪ اﻏﻠﺐ دو روز زودﺗﺮ از رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه ﻧــﻮ رخ ﻣﯽدﻫــﺪ .اﯾــﻦ دوﮔــﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﺿــﻮع
ﻣﺸﺎﺟﺮاﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﻓﺎﻃﻤﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻘﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻮع ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﻋﺼﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ
ﻣﻠﯽ ﻣﺼﺮ ٢ﻧﺴﺨﻪای ﺧﻄﯽ ﺷﺎﻣﻞ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﺑﺎب آﻏﺎز ﻣﺎه ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ )ع(
ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ٣.ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪ ﺳﻪ ﻣﺮد ﺑــﺎ ﻧﺎم ﻫــﺎﯾﯽ ﻏﯿــﺮ ﻋــﺎدی در ﻣﺤﻀــﺮ اﻣــﺎم ﺣﺎﺿــﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» :زﺑﺞ ﻫﻮا« »اﺣﺠﺰ دﺑﻮر« و »ﺑﺪه زاج« )در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ واژهﻫﺎی ﯾﺎدآور ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .(٤آن ﻫﺎ داﻧﺶ ﺧﻮد را درﺑﺎرۀ ﻃﺮز ﺗﻌﯿﯿﻦ روز ﻫﻔﺘﮥ آﻏﺎز ﻫــﺮ ﻣــﺎه از ﻫــﺮ ﺳــﺎل ﺑــﻪ او
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
روش آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  .(۱ﺑﺨﺶ اول :ﻣﺤﺎﺳــﺒﮥ ﻣﮑــﺎن ﺳــﺎل ﻫﺠــﺮی در ﯾــﮏ
ﭼﺮﺧﮥ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺪد ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺟﺎی آن ﺳــﺎل را در ﭼﺮﺧــﻪ ﻧﺸــﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺻﻔﺮ ﺷﺪ ﻋﺪد  ۸ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﺑﺨﺶ دوم ،روز ﻫﻔﺘﮥ اول ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﭼﺮﺧﮥ دروﻧﯽ )ﺣﻠﻘﮥ اول( ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﮐﺰی
ﺟﺎی ﻋﺪد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ اول )ﯾﮏ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ( را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗــﺎ ﻋــﺪد ﻣﻘــﺎﺑﻠﺶ در ﭼﺮﺧـﮥ
ﺑﻌﺪی )ﺣﻠﻘﮥ دوم از ﻣﺮﮐﺰ( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﺪد روز ﻫﻔﺘﮥ اول ﺳﺎل را ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤــﻮدار
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

1. Daftary Farhad, The Ismāʻīlīs: Their History and Doctrines, Cambridge, 1990, p. 318.
2. Egyptian National Library and Archives
3. King, David A, A Survey of Scientific Manuscripts in the Egyptian Library, Winona Lake, 1968, p. 31 and pl.
XLIV.
4. Rosenfeld & İhsanoğlu, p. 13.
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در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ،ﻋﺪد ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻣﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﯾﮑﯽ از دو ﺟﺪول ﮐﻨﺎری ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻋﺪد
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺨﺶ دوم اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮ  ۷ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣــﯽﺷــﻮد و
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرۀ روز آﻏﺎز ﻣﺎه ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺻﻔﺮ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﻫﻔﺖ ﮔﺬاﺷﺖ.
ً
ﻇﺎﻫﺮا اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻔﺒﺎی اﺑﺠﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻋﺪاد ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻟﯽ اﻋﺪاد آﺳﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮده
ﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﺎم ﺳﻪ ﺣﮑﯿﻢ داﺳﺘﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ )ع( را ﺑﻪ ﺧــﺎﻃﺮ ﺑﺴــﭙﺎرﯾﻢ ﺗــﺎ ﺑﺘــﻮاﻧﯿﻢ
ً
ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ را رﺳﻢ و آنﻫﺎ را ﺑﺎ اﻋﺪاد ﭘﺮ ﮐﻨﯿﻢ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺮﻓﻨــﺪی ﺑــﺮای
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ روش ﺳﺎلﻫﺎ را در ﯾﮏ ﭼﺮﺧﮥ ﻫﺸﺖ ﺗﺎﯾﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﻤﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻋﺎدی  ۳۵۵روزه و
ﺳﻪ ﺳﺎل ﮐﺒﯿﺴﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﮥ دﻗﯿﻖ ﻣــﺎهﻫــﺎی ﻫﻼﻟــﯽ ﺣﻘﯿﻘــﯽ ،در اﯾــﻦ
ﻧﻤﻮدار ﻫﺮ  ۱۲۶ﺳﺎل ﯾﮏ روز ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽروﯾﻢ .ﭘﺲ در ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﮐﺰی ،اﻋﺪاد ﭼﺮﺧﮥ دروﻧﯽ )ﺣﻠﻘـﮥ
اول( ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ  ۱۲۶ﺳﺎل ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻃﺮح داﯾﺮهای ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻫﻤــﯿﻦ دﻟﯿــﻞ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾــﻦ ﭼﺮﺧـﮥ
١
ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
 .١ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،روزﻧﻔﻠﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺮﺟﻤﻪای ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻓﯽ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﺠﯿﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ از ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
در ﺑﺎب ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .در ﺻﻔﺤﮥ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻢ از اﺛﺮ ﻓﺎرﺳﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق

)ع(

←
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۷

ز

ﻣﺤﺮم

رﺟﺐ

ب

۲
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اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻋﺮاق

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺸﺮوﺣﯽ از روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن در دورۀ اﻟﺤــﺎﮐﻢ ﺑﺄﻣﺮاﻟﻠــﻪ ﻓــﺎﻃﻤﯽ در اﺛــﺮی
ﺟﺪﻟﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻣﺸﻬﻮر اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻋﺮاق )د ﺣﻮاﻟﯽ ۴۲۷ق( آﻣﺪه اﺳــﺖ ١.او ﯾﮑــﯽ از اﻋﻀــﺎی ﺧﺎﻧــﺪان
ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن و اﺳﺘﺎد ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﺗﻘــﻮﯾﻢ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ روز ﻫﻔﺘﮥ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺠﺮی ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ دو روز ﭘﯿﺶ از ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه ﻫﻤﮕﺎم اﺳﺖ.
اﺑﻮﻧﺼﺮ ﺳﭙﺲ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ .روز ﻫﻔﺘﮥ اول ﺳﺎل ﺑﺎ ﺿــﺮب ﻋــﺪد
ﺳﺎلﻫﺎی ﻫﺠﺮی در  ۴ﺑﻪاﺿﺎﻓﮥ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪاﺿﺎﻓﮥ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪد را ﺑﺮ  ۷ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺷﻤﺎرۀ روز ﻫﻔﺘﮥ آﻏﺎز ﺳﺎل اﺳﺖ.
٢
ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮥ  = [y (4 + 11 )] ۷ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮥ  = y ´ (4 + 1 + 1 ) ۷ﺷﻤﺎرۀ روز ﻫﻔﺘﮥ آﻏﺎز ﺳﺎلy
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ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﺎزده ﺳﯽام اﺳﺖ .ﭘﺲ در اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯾﮏ ﭼﺮﺧﮥ  ۳۰ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﺎ  ۱۱ﺳﺎل ﮐﺒﯿﺴﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎهﻫﺎ ﯾﮏ در ﻣﯿﺎن  ۲۹روزه و  ۳۰روزه ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ روز
ﻫﻔﺘﮥ آﻏﺎز ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻋﺎدی ﭼﻬﺎر روز و در ﻫﺮ ﺳﺎل ﮐﺒﯿﺴﻪ ﭘﻨﺞ روز ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽرود ٣.ﻋﯿﺪ
٤
ﻓﻄﺮ در ﻫﻤﺎن روز ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺑﻮد.
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻟﺤﺎﮐﻢ ﺑﺄ ﻣﺮاﻟﻠﻪ ﻣﻘﺎرن ﺗﺜﺒﯿﺖ دوﺑﺎرۀ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ) ۴۰۱ق( اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل رﻣﻀﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ را در ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺟﺸﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ را ﺑﺎ روﺷﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻧﺼﺮ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳــﺖ ﺑﯿﺎزﻣــﺎﯾﯿﻢ ۴۰۱ ،ﺳــﺎل ﺿــﺮب در ﭼﻬــﺎر
ﺑﻪاﺿﺎﻓﮥ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪۀ ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ،ﯾﮏ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
 + ۱ﻣﻀﺮب (4 + 51 + 61 ) ´ 401 = 1604 + 80 51 + 66 65 = 1751 31 » ۷

ً
ﻋﺪد ﯾﮏ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ ،آﻏﺎز ﻣﺤﺮم ﺳﺎل ۴۰۱ق ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ
دو روز ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دو روز اﺧــﺘﻼف ﻣــﺬﮐﻮر ﺑــﯿﻦ ﮔﺎﻫﺸــﻤﺎری اﺳــﻤﺎﻋﯿﻠﯽ و
ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
→

ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻣﺸﻬﺪ )اﻟﻬﯿﺎت  (۵۰۵ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از آﻧﭽﻪ روزﻧﻔﻠﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدم.
 .١اﺑﻮ ﻧﺼﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻋﺮاق ،رﺳﺎﺋﻞ إﻟﯽ اﻟﺒﯿﺮوﻧﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،ﺣﯿﺪرآﺑﺎد.١٩٤٨ ،
 .٢ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮥ  ،۷ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪۀ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ  ۷اﺳﺖ .م
 .٣زﯾﺮا در ﺳﺎل ﻋﺎدی ) =۴ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮥ  ۳۵۴ (۷و در ﺳﺎل ﮐﺒﯿﺴﻪ ) = ۵ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮥ  .۳۵۵ (۷در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﻪﺧﻄﺎ ﭘﻨﺞ روز و ﺷﺶ روز آﻣﺪه اﺳﺖ .م
 .٤زﯾﺮا اول ﺷﻮال دوﯾﺴﺖ و ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ روز ﺳﺎل اﺳﺖ و ) = ۱ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮥ  .۲۶۷ (۷م
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اﺑﻮﻧﺼﺮ ﭘﺲ از ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن آن را ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘـﮥ وی ﻣﻨﺠﻤــﺎن
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه در ﻣﺤﻞ ﺧﺎص رﺻﺪ
ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷــﻮد .اﺑﻮﻧﺼــﺮ رواﯾﺘــﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺜــﻪ ﺑــﺎ ﯾﮑــﯽ از داﻋﯿــﺎن اﺳــﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾــﮏ ﺑــﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠــﻪ
ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯽ )د ۳۸۵ق( ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او از ﺗﺮس ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻨﻔــﯽ اﯾــﻦ ﮐــﺎر،
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻈﺮات داﻋﯽ را ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ رد ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ روش ﺳﻘﺮاط ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻃﺮح و او را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﭼﺎﻟﺶ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ داﻋﯽ  -ﮐﻪ ﻧﺎم او ذﮐﺮ ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ  -ﻣﺘﻮﺟــﻪ
ﻣﯽﺷﻮد اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻧﮕﺮﺷﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارد و ﺑﻪ ﺑﺤ ﺚ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد اﺑﻮﻧﺼﺮ ﺑﻪ
١
ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
رواﯾﺖ اﺑﻮﻧﺼﺮ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در ﺗﻀﺎد و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ
٢
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ و اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻢ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﺑﯽﭘﺮوا در ﻣﺤﯿﻄﯽ آ ﮐﻨﺪه از اﻋﺘﻘﺎدات اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ ﺑــﺮای در
اﻣﺎن ﺑﻮدن از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻤﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧ

در ﺑﺮاﺑﺮ اﻇﻬﺎرات اﺑﻮﻧﺼﺮ ،ﻧﻈﺮات داﻋﯿﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾــﺪ داﻧﺴــﺖ .ﺣﻤﯿﺪاﻟــﺪﯾﻦ ﮐﺮﻣــﺎﻧﯽ )ح
۴۱۱-۳۸۶ق( ﺑﯽ ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان اﺳــﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در ﻫﻤـﮥ اﻋﺼــﺎر ﺑــﻮده اﺳــﺖ .او در
ﮐﺘﺎﺑﺶ ،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻮم ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی آﻏﺎز و ﭘﺎﯾــﺎن ﻣــﺎه ﻣﻘﺎرﻧـﮥ
ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻓﺎرغ از رؤﯾﺖﭘﺬﯾﺮی در ﻣﮑﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻔﻬﻮم رؤ ﯾﺖ ﻫﻼل
ً
ﻣﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »رؤ ﯾﺖ روﺣﺎﻧﯽ« ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد .از ﻧﻈﺮ وی ﻧﺠﻮم ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻢ
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺤﯿﺢ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﺟﺰ اﯾﻦ ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرﻓﺖ زﯾﺮا او ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫــﺎی ﻣﺴــﺘﻘﻞ
٣
ﻋﻠﻤﯽ را ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
ﻣﺆ ﯾﺪ ﻓ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی

ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪﺗﺮ ،ﻣﺆ ﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی )د ۴۷۰ق( داﻋﯽ ﮐﺒﯿﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﯾﻨﯽ ﭘﺲ از ﺧﻠﯿﻔــﻪ در
ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﮥ آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن رﻣﻀﺎن ﺷﺮح ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ در رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﻮد ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﺠﻠــﺲ ۴۲
 .١اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻋﺮاق ،ص .۱۳
 .٢ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،اﺑﻮرﯾﺤﺎن ،آﺛﺎر اﻟﺒﺎﻗﯿﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﮐﺒﺮ داﻧﺎﺳﺮﺷﺖ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ ،۱۳۸۶ ،ص ۱۰۰- ۹۶؛ ﻧﻔﯿﺴﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ،
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺧﻮد او و ﺷﺎﮔﺮدش اﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ ،اﻧﺠﻤﻦ دوﺳﺘﺪاران ﮐﺘﺎب ،ص ) ۱ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ( ،ص ۱
)ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ(.
 .٣ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺣﻤﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔاﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ م .ﻏﺎﻟﺐ ،ﺑﯿﺮوت ،۱۹۸۳ ،ص .۷۹

١٠۵

ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ١.در آﻧﺠﺎ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ رﻣﻀﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯽ روز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨــﺪ .او
از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺠﻮﻣﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺧــﻮﺑﯽ از ﻣﺠــﺎدﻻت ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ
رؤﯾﺖ ﻫﻼل آﮔﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﯿﺮازی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺟــﺎی آن ﺑـﺮای روزه ﮔــﺮﻓﺘﻦ از روش
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای دﻗﯿﻖ اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐــﻪ اﺑﻮﻧﺼــﺮ ﻋــﺮاق ﻫــﻢ
ﭘﯿﺸﺘﺮ آورده اﺳﺖ.
ﻣﺆ ﯾﺪ ﻓﯽاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﻃﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎهﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ  ۲۹و  ۳۰روز ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ  .وی ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑــﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﻟﯿﻠﺔ اﻟﻨﺼﻒ ٢در ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﺐﻫﺎی ﺷﻌﺒﺎن زوج ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﺷﺒﯽ در
ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ و ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ

١٠۶

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣــﯽرﺳــﺪ ﮐــﻪ روشﻫــﺎی ﻧﺠــﻮﻣﯽ ﭘــﯿﺶﺑﯿﻨــﯽ رؤ ﯾــﺖ ﻫــﻼل در
آﻣﻮزهﻫﺎی اﺳــﻤﺎﻋﯿﻠﯽ اﻫﻤﯿﺘــﯽ ﻧــﺪارد .ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻣﺴـﺌ ﻠﻪ ﺧﯿﻠــﯽ ﻋﺠﯿــﺐ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﮐﺘــﺎب
دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ – ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی - ٣ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ
ً
ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رؤ ﯾﺖ ﻫﻼل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﻨﺎ از زﯾﺞ ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ روﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ٤.رؤﯾﺖ
٥
ﻫﻼل ﻣﺎه ﻣﺴﺌﻠﮥ راﯾﺠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زﯾﺞﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮن ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻧﺪﮐﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺆﻟﻒ آن ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ .ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ﻣــﺮوزی
ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۱۵ﺗﺎ  ۲۵۵ﻗﻤــﺮی در ﺑﻐــﺪاد ،دﻣﺸــﻖ و ﺳــﺎﻣﺮا ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ داﺷــﺖ ٦.او را ﻣﺒــﺪعﺗــﺮﯾﻦ
رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻋﺼــﺮ ﺧــﻮد داﻧﺴــﺘﻪاﻧﺪ و ﺟــﺪا ول ﮐﻤﮑــﯽ وی ﻣﻮﺳــﻮم ﺑــﻪ ﺟــﺪول اﻟﺘﻘــﻮﯾﻢ ﭘﺎﯾــﮥ اﺻــﻠﯽ
روشﻫﺎی ﻋﺪدی در ﻧﺠﻮم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺷﺪ ٧.دو ﻧﺴﺨﻪ از زﯾﺞ ﻣﻨﺴﻮب ﺑــﻪ وی ،ﯾﮑــﯽ در اﺳــﺘﺎﻧﺒﻮل و
دﯾﮕﺮی در ﺑﺮﻟﯿﻦ ،وﺟﻮد دارد.
ً
٨
ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎی ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ در دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻋﯿﻨﺎ روﻧﻮﺷﺖ از ﻧﺴﺨﮥ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،
و ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ ﮐﺎﻣﻠﯽ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه اﺳﺖ .در واﻗﻊ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻓﺼــﻞ در ﻧﺴــﺨﮥ
 .١ﺷﯿﺮازی ،ﻣﺆﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ ،اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺆﯾﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ م .ﻏﺎﻟﺐ ،ﺑﯿﺮوت ،۱۹۷۴ ،ص .۲۸ - ۲۵
 .٢ﺷﺐ ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن ﯾﺎ  ۱۵ﺷﻌﺒﺎن ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺒﺎدت در آن ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻀﯿﻠﺖ دارد .م
 .٣ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ و دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ آن« در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ.
 .٤ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ،arabe 5968ﺑﺮگ  .۱۵۴م
 .٥ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ:

Giahi Yazdi, Hamid-Reza, “Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī on Crescent Visibility and an Analysis with Modem AltitudeAzimuth Criteria”, Suhayl 3, 2002-3, pp. 231-243. Idem, “Al-Khāzinī's Complex Tables for Determining Lunar
Crescent Visibility”, Suhayl 9, 2009-10, pp. 149-184.
6. Rosenfeld & İhsanoğlu, pp. 27-28.
7. King, David A., In synchrony with the heavens: studies in astronomical timekeeping and instrumentation in
medieval Islamic civilization, Leiden, 2004-5: Vol. 1, p. 348, pp. 161-163.
8. Debarnot, Marie-Thérèse; “The Zig of Ḥabash al-Ḥāsib: A Survey of MS Istanbul Yeni Cami 784/2”, in David
A. King and Georges Saliba (eds.): From Deferent to Equant: a Volume of Studies in the History of Science in
the Ancient and Medieval Near East in honor of E.S. Kennedy; New York, 1987, pp. 35-69.

 .١ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ،ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۷۸۴/۲ﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻊ )اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل( گ  ۱۶۳پ –  ۱۶۵ر ،و  ۲۲۱ر  ۲۲۳-پ.
 .٢ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ،ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۵۷۵۰ﺑﺮﻟﯿﻦ گ  ۱۵۰پ  ۱۵۱ -پ.
 .٣ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ،ﻧﺴﺨﮥ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،گ  ۹۲ر  -پ.

ﻣﻌﯿﺎر ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ﺑﺮای رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه و دﺳﺘﻮراﳌﻨﺠﻤﯿﻦ

اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل وﺟﻮد دارد ،ﯾﮑﯽ در ﻣﺘﻦ اﺛﺮ و دﯾﮕﺮی در ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﭼﻨــﺪ ﻣﻮﺿــﻮع از ﺑﺨــﺶ
اﺻﻠﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ١ .ﻧﻘﻞﻗﻮل ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ از ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﺴﺨﮥ اﺳــﺘﺎﻧﺒﻮل
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ در ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﻫﻢ در ﮐﻼم و ﻫﻢ در ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻔﺎوت دارد .٢در ﻧﺴﺨﮥ
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رؤﯾﺖ ﻫﻼل در آﺧﺮ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل ۲۴۶
ﻫﺠﺮی در ﺳﺎﻣﺮا اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻧﺴﺨﮥ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻋﺪدی آن ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘــﺮ روشﻫــﺎی ﻣــﺬﮐﻮر
ً
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ رﺳﺎﻟﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺷﺮح ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺒﺶ ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎر ﮔﺎم از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﺎده و ﺑﻌﻀــﯽﺷــﺎن
ً
ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻃﻮل داﯾﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ ﻣﺎه ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه زﯾﺮا در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ ٣.ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺒﺶ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ زﯾﺎد ﺑﻮد .او ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن دﻗﯿﻖ
ﻏﺮوب ﻣﺎه ،اوﺳﺎط )ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻃﻮﻟﯽ( را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ َﺑ َﺮد اﻣﺎ دوﺑﺎره ﻣﻮﺿﻊ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣــﺎه را
در آن ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾــﻦ ،او ﺑــﻪ ﻣﻮﺿــﻊ ﺣﻘﯿﻘــﯽ زﻣﯿﻦﻣﺮﮐــﺰی اﮐﺘﻔــﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨــﺪ و
اﺧﺘﻼف ﻣﻨﻈﺮ ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ را ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻇﺎﻫﺮی در ﻣﮑﺎن رﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮی را در ﻣﻮرد روش او ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨــﺪ ﺗﺼــﺤﯿﺢ ،ﺳـﺮاﻧﺠﺎم
ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪای از داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺎه ﻏﺮوب ﻣﯽﮐﻨــﺪ ،ﺑـﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﺸﺨﺼــﮥ ﺣــﺪی
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺣﺪی  ۱۴درﺟﻪ و  ۲۹دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺒﺶ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ
ً
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪی ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ :در ﻣﺜﺎل ﺣﻞ ﺷﺪه ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺮا ﺑﻪ
ﻣﺸﺨﺼﮥ ﺣﺪی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۴درﺟﻪ و  ۲۶دﻗﯿﻘﻪ در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﺷﻌﺒﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷــﻮد .ﺣــﺒﺶ
ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آن روز ﻣﺎه در ﺳﺎﻣﺮا و ﺑﻐﺪاد دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪه وﻟﯽ در اﻧﺒﺎر و ﮐﻮﻓﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽﺗــﺮ از
ً
ﺑﻐﺪاد دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺒﺶ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺣــﺎﮐﯽ از اﻣﮑــﺎن
رؤﯾﺖ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی رؤﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ،رؤ ﯾــﺖ ﻣــﺎه را ﺑــﻪ ﻗﺼــﺪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر رؤﯾﺖ ﻫﻼل اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ اﻣﺮوزی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺮا در ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻮده
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن رؤﯾﺖ ﻣﺎه ﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻘﺸﻪای از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﻣﺆ ﯾــﺪ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ رؤﯾﺖ ﻣﺎه در اﻧﺒﺎر و ﮐﻮﻓﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ از ﺳﺎﻣﺮا ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  .(۲ﺑﻪ ﻋــﻼوه
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی )د ۳۱۰ق( از ﺑﺎرانﻫﺎی ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ در ﺑﻐﺪاد در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮔﺰارش داده اﺳﺖ .اﯾــﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن رؤ ﯾﺖ ﻫﻼل ﺑﻪ اوﺿﺎع ﺟﻮی ﻣﻨﻄﻘﮥ رﺻﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ.

١٠٧

ﺷﮑﻞ  - ۲ﻧﻤﻮدار رؤﯾﺖﭘﺬﯾﺮی ﻫﻼل ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ۲۴۶ﻗﻤﺮی

١٠٨

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺒﺶ درﺑﺎرۀ رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻧﺠﻮم رﯾﺎﺿﯽ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﺳﻄﺢ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺆﻟﻒ دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺷﻮاری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﯿـﺰان از
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎب او روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟــﻒ ﺑــﻪ ﻫــﺮ ﭼﯿــﺰی
ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ روش ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨــﺎب ﺑــﺮ اﺳــﺎس
داوری اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺑﻮده و ﻣﺮﺟــﻊ ﻣﻘﺎﻟــﻪﻫﺎی اول ﺗــﺎ ﻫﺸــﺘﻢ
دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻌﻮدی ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ از روش ﺣﺒﺶ در ﭘــﯿﺶﺑﯿﻨــﯽ
رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ١و در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :در ﺑﺎب رؤ ﯾــﺖ ﻫــﻼل ﮐﺎﻣـﻞ ﺗﺮ از
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ آن اﺗﮑﺎ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ٢«.ﺳﺘﺎﯾﺸﯽ
ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن اﺑﻮرﯾﺤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ،دﻟﯿﻞ ﮔﻨﺠﺎﻧــﺪن
ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺣﺒﺶ در دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻣﺜﺎلﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ روﯾﮑﺮد داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺠﻮم رﯾﺎﺿﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣــﻮرد
ﻣﺆ ﯾﺪ ﻓﯽاﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ﻧﻤﻮﻧﮥ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ .در ﻣﺜﺎل داﻋﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ
ﺑﺮﺧﻮردی اﺣﺘﯿﺎط آﻣﯿﺰ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداراﻧﻪ وﺟﻮد دارد .ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺣﻤﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ روﯾﮑــﺮدی
 .١ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،اﺑﯽ اﻟﺮﯾﺤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﮐﺘﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻌﻮدی ،ﺣﯿﺪرآﺑﺎد۱۳۷۴ ،ق۱۹۵۵ /م ،ج  ،۲ص .۹۶۲ - ۹۵۷
ً
ﻋﻤﻼ ﻓﻲ رؤﯾﺔ اﻟﻬﻼل اﮐﻤﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﺒﺶ ،ﻓﻠﺬﻟﮏ ّ
ﻧﻌﻮل ﻋﻠﯿﻪ وﻧﻘﺘﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ« )ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻌﻮدی ،ج  ،۲ص .(۹۶۲
» .٢و ﻗﻞ ﻣﺎ ﯾﮑﻮن

ﭘﯿﻮﺳﺖ :ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻘﻮﯾﻢ در ﻣﺼﺮ در زﻣﺎن اﻟﺤﺎﮐﻢ ﺑﺄﻣﺮاﻟﻠﻪ ﻓﺎﻃﻤ

ﭼﻨﺎنﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،اﺳــﺘﻔﺎده از ﮔﺎﻫﺸــﻤﺎری اﺳــﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﮔــﺎه ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫــﺎ و ﻣﻘﺎوﻣــﺖﻫــﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺰان دﻗﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری در ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺮدﯾــﺪﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﯾﮏ راه ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری در ﻣﯿــﺎن ﻣــﺮدم ﭘــﯽ ﺑﺒــﺮﯾﻢ،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐــﻪ ﺗﻤــﺎم ﺗﺎرﯾﺦﻫــﺎی ذﮐــﺮ ﺷــﺪه ﻫﻤـﺮاه ﺑــﺎ روز ﻫﻔﺘــﻪ از ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن ﮔــﺮدآوری و ﺑــﺎ
ﺗﻘﻮﯾﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد .ﭼﻮن روشﻫﺎی ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری اﻫــﻞ ﺳــﻨﺖ را ﮐــﻪ ﺑــﻪ رؤﯾــﺖ ﻫــﻼل
واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد ،ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﻗــﺮار
ﮔﯿﺮد .ﺟﺪولﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺷــﺪه ﺑــﺮای ﮔﺎﻫﺸــﻤﺎری اﺳــﻼﻣﯽ ﺗﻘﺮﯾــﺐ ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽ ﺑــﺮای اﯾــﻦ
ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .از اﯾﻦ رو در اﯾﻨﺠﺎ آن را ﺑﻪﻋﻨــﻮان ﻣﺒﻨــﺎی اﺻــﻠﯽ ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪﻫﺎی
ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر دو دﺳﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ .دﺳﺘﮥ اول ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﻧــﻮع ﺳﺎل ﺷــﻤﺎر و ﮐﺘﯿﺒــﻪﻫــﺎ
ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎر زﯾﺮ اﺳﺖ:
 اﺗﻌﺎظ اﻟﺤﻨﻔﺎء ﺑﺄﺧﺒﺎر اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻔﺎﻃﻤﯿﯿﻦ اﻟﺨﻠﻔﺎء از ﻣﻘﺮﯾﺰی ﺗﺎرﯾﺦ ذﯾﻞ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻧﻄﺎﮐﯽ ] ﺗﮑﻤﻠﻪای ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺑﻄﺮﯾﻖ[ اﺧﺒﺎر ﻣﺼﺮ ﻣﺼﺒﺤﯽ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر ﻣﺼﺮی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻟﺤﺎﮐﻢ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻠﻮک واﻻﻣﻢ اﺑﻦ ﺟﻮزی )ﺑﺮای ﺑﻐﺪاد(١
ﺑﺮای دﺳﺘﮥ دوم ﻣﻨﺎﺑﻊ دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در وﺑﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﻧﮕﺎرهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐــﺎر ﮔﺮﻓﺘــﻪ
ﺷﺪ .اﻣﺎ ارﺟﺎﻋﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ .دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور
ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در آﻧﺠﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ آﻏﺎز
ﻣﺎه ﺑﻪ رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

1. Thesaurus d’Épigraphie Islamique

ﻣﻌﯿﺎر ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ﺑﺮای رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه و دﺳﺘﻮراﳌﻨﺠﻤﯿﻦ

اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﻧﺠﻮم رﯾﺎﺿﯿﺎﺗﯽ در اﻣﻮر دﯾﻨــﯽ اﺳــﺖ .در ﻧﻬﺎﯾــﺖ
ﻣﺜﺎل ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب دﺳﺘﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻫﺎ ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﮔﺴﺘﺮدهای در ﻣﻮرد
ﺗﻠﻘﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن از ﻋﻠﻢ ،در ﻫﺮ ﺟﻬﺘﯽ ،ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮد.
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ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻋﺎدی
اﺑﻦ ﺟﻮزی ،اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ) ۴۱۵- ۳۸۶ق(
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اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ راﯾﺞ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ )اﺧﺘﻼف  ۰روز( و ﺗﻌﺪاد
ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ) -۱ﯾﮏ روز زودﺗﺮ( ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎی ﺑــﺎ اﺧــﺘﻼف ) +۱ﯾــﮏ روز
ً
دﯾﺮﺗﺮ( .اﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رؤﯾﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻋﺎدی
ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮ )  ۳۸۵- ۳۷۰ق(
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ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻋﺎدی
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻫﺮه ) ۴۱۵- ۳۸۶ق(

دو ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎ را ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﺮ دو ﻧﻤﻮدار ﺑــﺎ ﺗــﺎرﯾﺦﻫــﺎی
ﺑﻐﺪاد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری دارﻧﺪ .در ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎر ﻋﺪدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑــﺎ ﻣﺤﺎﺳــﺒﮥ ﻣﻌﻤــﻮل ﺗﻄــﺎﺑﻖ
دارﻧﺪ )ا ﺧﺘﻼف  (۰ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺎﻣﺪ را دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ اﮐﺜﺮﯾــﺖ ﻧﯿﺴــﺖ .ﺷــﻤﺎر ﺗﺎرﯾﺦﻫــﺎی ﺑــﺎ
ً
اﺧﺘﻼف ) -۱ﯾﮏ روز زودﺗﺮ( ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺷﻤﺎر ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎی ﺑﺎ
اﺧﺘﻼف ) +۱ﯾﮏ روز دﯾﺮﺗﺮ( ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
در ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪی ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ) -۱ﯾﮏ روز زودﺗﺮ( در اﮐﺜﺮﯾﺖ اﺳــﺖ .ﺗــﺎرﯾﺦﻫــﺎی
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﻌﻤﻮل )اﺧﺘﻼف  (۰در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم و ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ) -۲دو روز زودﺗــﺮ(
در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻋﺎدی از ﻧﻈﺮ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ در ﻫﺮ دو دوره ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺟﺰﺋﯽ از ﯾﮏ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎﺗﯽ ﯾــﮏ
روز ﭘﯿﺶﺗﺮ از ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ راﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﯾﮏ روز ﭘﯿﺶﺗﺮ از رؤﯾﺖ ﻫﻼل اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣــﯽ
اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮ ﯾﻢ راﯾﺞ اﻣﺮوزی اﻣﺎ ﯾﮏ روز ﺟﻠﻮﺗﺮ از آن اﺳﺖ  .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻧــﺎم
»ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻓﺎﻃﻤﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺲ از دوران اﻟﺤﺎﮐﻢ ﺑﺄ ﻣﺮاﻟﻠﻪ ﺛﺒــﺖ ﺷــﺪه و ﻫﻨــﻮز ﺑــﯿﻦ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﻃﯿﺒﯽ  ١راﯾﺞ اﺳﺖ ٢.ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺒﺪأ زﻣﺎﻧﯽ زودﺗﺮ ،اﯾﻦ ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری در ﺗﻮزﯾــﻊ ﯾــﺎزده ﺳــﺎل
 ۳۵۵روزه در ﭼﺮﺧﮥ  ۳۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ راﯾﺞ ﺗﻔﺎوت دارد .ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺎلﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸــﻢ،
 .١زﯾﺮﺷﺎﺧﻪای از اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﻣﺴﺘﻌﻠﻮی ﮐﻪ ﺑﺎزﻣ ﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺸﺎن اﮐﻨﻮن در ﯾﻤﻦ و ﻫﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﮔﺮوه داودی و ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻫﻨﺪ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ُﺑﻬﺮه )در زﺑﺎن ﮔﺠ ﺮاﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎﺟﺮ( ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .م

2. Blois, F. de, Arabic, Persian and Gujarati manuscripts: The Hamdani collection in the library of the Institute of
Ismaili Studies, London, 2011, pp. xxiii-xxiv.
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ﺳﺎلﻫﺎی ﻫﺸﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ  ۳۵۵روزهاﻧﺪ .از اﯾــﻦ رو در ﺳــﺎلﻫــﺎی  ۴۸۷و  ۴۹۸ﻫﺠــﺮی اﯾــﻦ
ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻓﺎﻃﻤﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ راﯾﺞ دو روز ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨــﺎدار دو روز )ﺑــﺎ
اﺧﺘﻼف  (-۲در اﯾﻦ دو ﺳﺎل وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎ در آﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان
ﺣﺪس زد ﮐﺪام ﯾﮏ از دو ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎزده ﺳﺎل  ۳۵۵روزه در ﭼﺮﺧﮥ  ۳۰ﺳﺎﻟﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ً
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﻔﻮق دوره ﻫﺎی ﺑــﺎ اﺧــﺘﻼف ) -۱ﯾــﮏ روز زودﺗــﺮ( ﺑﺴــﺎﻣﺪ ﮐــﻼ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻧﺎﻣﺘﻘــﺎرﻧﯽ از
ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ) -۲دو روز زودﺗﺮ( وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن را ﻧﻤﯽﺗــﻮان ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﻘــﻮﯾﻢﻫــﺎی
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .اﻣﺎ روش اﺑﻮﻧﺼﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﮐﺮ ﺷــﺪ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻫــﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺎه دو روز و ﮔﺎه ﯾﮏ روز ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺗﻘﻮﯾﻢ راﯾﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺷﻤﺎر ﺑﺎﻻی روزﻫﺎی ﺑﺎ
اﺧﺘﻼف ) -۲دو روز زودﺗﺮ( در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮی اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺟﺰﺋﯽ از ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ
روش اﺳﺖ .ﺑﺮای آزﻣﻮدن اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻣﺼــﺮی را در دو ﮔــﺮوه از ﺳــﺎلﻫــﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﺮوه اول ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ روش اﺑﻮﻧﺼﺮ ﯾﮏ روز ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔــﺮوه
دوم ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ) -۲دو روز زودﺗﺮ( اﺳﺖ.
١١٢

ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻋﺎدی
ﻗﺎﻫﺮه ۴۱۵- ۳۸۶ق ،ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﯾﮏ روز ﺟﻠﻮﺗﺮ
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ﻗﺎﻫﺮه ۴۱۵- ۳۸۶ق ،ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺎ اﺧﺘﻼف دو روز ﺟﻠﻮﺗﺮ

ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻋﺎدی

در ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻓﻮق ،ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﺎﻻی روزﻫﺎی ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ) -۲دو روز زودﺗﺮ( ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮوه دوم و ﻧــﻪ
ﮔﺮوه اول اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻫﻢ ﺑــﻪ ﮐــﺎر
ً
ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻇﺎﻫﺮا ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻣﺼﺮی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ۳ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ :ﺗﻘﻮﯾﻢ راﯾﺞ
ﻧﺰد اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮاﺳﺎس رؤﯾﺖ ،ﯾﮏ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای ﺑﺎ اﺧــﺘﻼف ) -۱ﯾــﮏ روز زودﺗــﺮ( ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ
ً
ﺗﻘﻮﯾﻢ راﯾﺞ اﻣﺮوزی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﺎن ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﻌﺮوف ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺑﻮد ،و ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ای دﯾﮕﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ روش اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻋﺮاق.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢﻫﺎ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﮐــﺮد ﮐــﻪ ﯾــﮏ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎص ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺪام ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ وﺟﻮد
دارد .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت را ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ) -۳ﺳﻪ روز زودﺗﺮ(
و ) +۳ﺳﻪ روز دﯾﺮﺗﺮ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﭘﯿﭽﯿــﺪﮔﯽ ﺗــﺎرﯾﺨﯽ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﻘــﻮﯾﻢﻫــﺎی
١
ﻣﺘﻔﺎوت در اﯾﻦ دوره را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 .١در اﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﺆﻟﻒ دادهﻫﺎی ﻓﺮاوان در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ذﮐﺮ روز ﻫﻔﺘﻪ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺎدی
)ﻣﺘﻌﺎرف( در ﺳﻪ ﺟﺪول ﻣﺒﺴﻮط ﺑﺮای ﺑﻐﺪاد )ﺳﺎلﻫﺎی  ۳۸۶ﺗﺎ ۴۱۵ق( ،ﻣﺼﺮ )ﺳﺎل ﻫﺎی  ۳۸۶ﺗﺎ ۴۱۵ق( و ﻣﺼﺮ دورۀ ﻣﺘﻘﺪم ) ۳۷۰ﺗﺎ
۳۸۵ق( آورده اﺳﺖ .ﻣﺄﺧﺬ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺘﺎب اﺧﺒﺎر ﻣﺼﺮ ّ
ﻣﺴﺒﺤﯽ )ﺗﺤﻘﯿﻖ ا .ف ﺳﯿﺪ و
دﯾﮕﺮان ،ﻗﺎﻫﺮه (۱۹۸۴ - ۱۹۷۸ ،و ﮐﺘﺎب ﻫـ .ﻫﻮاری درﺑﺎرۀ ﺳﻨﮓ ﻣﺰارﻫﺎ ) ۱۰) (stèles funérairesﺟﻠﺪ ،ﻗﺎﻫﺮه (۱۹۴۲ - ۱۹۳۲ ،اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺟﺪولﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﺑ ﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﻘﺎﻟﻪ،
آن ﺟﺪولﻫﺎ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ .م
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ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(15ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۸
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ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎزی در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻔﺔاﻟﻐﺮاﺋﺐ ] [١را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهام ] .[٢ﺣــﺎل
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ دو ﺑﺎب اول آن ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﺗﺮدﺳﺘﯽ رﯾﺎﺿﯽ ٢ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻟﻄﺎﯾﻒاﻟﺤﺴﺎب ] [۳ﻧﺎم دارد و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﻻﻫﯿﺠﯽ ﻓﯿﻠﺴﻮف ،ﻓﻘﯿﻪ ،ﻣﺘﮑﻠﻢ و
رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﯾﻪ اﺳﺖ .ﻻﻫﯿﺠﯽ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﯿﺮداﻣﺎد و ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ ،ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻗﺮ
ﻣﺠﻠﺴﯽ و ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮد .او ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﮐﻼم ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻤﺎء
ﻧﻮﺷﺘﻪ و وﻓﺎﺗﺶ ﺣﺪود ﺳﺎل  ١٠٩٠ﻗﻤﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی او ﻟﻄﺎﯾﻒاﻟﺤﺴﺎب
ﻧﺎم دارد ﮐﻪ آن را ﭘﺲ از ﺗﺮك اﺻﻔﻬﺎن و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زادﮔﺎﻫﺶ ﻻﻫﯿﺠﺎن در ﺳﺎل  ١٠٣٣ﻗﻤــﺮی ﻧﻮﺷــﺘﻪ
اﺳﺖ .دو ﺑﺎب اول ﻟﻄﺎﯾﻒاﻟﺤﺴﺎب از ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎزی اﻫﻤﯿﺖ دارد ،زﯾﺮا ﺑﻪ رﺷﺘﻪای از ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎزی
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ذﻫﻦ ﮔﺮاﯾﯽ ٣ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺎب اول ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ
ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ روش رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ در ﮐﺪام دﺳﺖ اﺳﺖ و در اﺻﻄﻼح ﺷﻌﺒﺪه
ﺑﺎزی آن را ﻏﯿﺐ ﮔﻮﯾﯽ ٤ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺑﺎب دوم ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﻫــﻦ دارﻧــﺪ و در
اﺻﻄﻼح ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎزی آن را ذﻫﻦ ﺧ ﻮاﻧﯽ ٥ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨ ﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻦ دو ﺑﺎب ﻣﯽﭘﺮدازم:٦
ﺑﺎب اول :در ﻣﻮرد ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در دﺳﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﻪ ﻣ دارﻧﺪ.

 -١از ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮑﻪ ﯾﺎ اﻧﮕﺸﺘﺮ در ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎﻧﺶ ﭘﻨﻬــﺎن ﮐﻨــﺪ .ﺳــﭙﺲ ﺑـﺮای
 .١ﻣﺮوج ﻋﻠﻢ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ،ﻣﺆﻟﻒ و ﻣﺘﺮﺟﻢ ،persidex@hotmail.com ،اﻋﺪاد درون ﻗﻼب ][ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
 .٦ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﺼﺤﺢ ﻟﻄﺎ ﯾﻒاﻟﺤﺴﺎب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار اﺳﺖ.

2. mathemagic
3. mentalism
4. clairvoyance
5. mind reading

ﻳﻚ ﻛﺘﺎب دﻳﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺮدﺳﺘﯽﻫﺎی رﯾ ﺎﺿﯽ

دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﻪ در آن اﺳﺖ ،ﻋﺪد  ۴و ﺑﺮای دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻋﺪد  ٣را در ذﻫﻦ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨــﺪ .ﺣــﺎل
ﻋﺪد دﺳﺖ راﺳﺖ را در  ٢ﺿﺮب و ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ ﻋﺪد دﺳﺖ ﭼﭗ ﺟﻤــﻊ ﮐﻨــﺪ .ﺳــﭙﺲ ﺑﺨﻮاﻫﯿــﺪ ﮐــﻪ
ﻣﺠﻤﻮع را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ  ٢ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺴﺮی ﺑﻮد ،اﻧﮕﺸﺘﺮ در دﺳﺖ راﺳﺖ اوﺳﺖ و اﮔﺮ ﻋﺪد
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد ،اﻧﮕﺸﺘﺮ در دﺳﺖ ﭼﭗ اوﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب  ٢ﺑﻪ ﺟﺎی  ٤و  ١ﺑﻪ ﺟﺎی  ٣ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم داد.
 -٣اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺎزی دوم اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮ در آن اﺳﺖ ﻋــﺪد  ١و ﺑــﺮای دﺳــﺖ
ﺧﺎﻟﯽ ﻋﺪد  ٢را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﻋﺪد دﺳﺖ ﺣﺎوی اﻧﮕﺸﺘﺮ را در  ٢ﺿــﺮب و ﺣﺎﺻــﻞ را ﺑــﺎ ﻋــﺪد
دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ زوج ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﮕﺸﺘﺮ در دﺳﺖ راﺳﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻓــﺮد ﺑﺎﺷــﺪ در
دﺳﺖ ﭼﭗ اﺳﺖ.
 -۴از ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﮐﻨــﺪ .ﺳــﭙﺲ اﻧﮕﺸــﺘﻬﺎی دﺳــﺖ
راﺳﺖ را از اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﻚ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﺷﻤﺎرۀ  ۵ﺷﻮد .ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ ﯾﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﮕﺸﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮ در آن اﺳﺖ ﻋﺪد  ۴را ﻓﺮض ﮐﻨـ ﺪ .ﺑــﺮای ﻫــﺮ اﻧﮕﺸــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺎﻻی آن ﺗــﺎ
اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ اﺳﺖ ﻋﺪد  ٣را ﺑﻪ ﻋﺪد  ۴اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﻫﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن ﺗﺎ اﻧﮕﺸﺖ
ﮐﻮﭼﻚ اﺳﺖ ﻋﺪد  ٢را ﺑﻪ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .ﻣﺠﻤﻮع را از او ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع  ١٢ﺑﻮد اﻧﮕﺸﺘﺮ در اﻧﮕﺸﺖ
ﺷﺴﺖ اﺳﺖ ،اﮔﺮ  ١٣در اﻧﮕﺸﺖ ﺳﺒﺎﺑﻪ ،اﮔﺮ  ١۴در اﻧﮕﺸﺖ وﺳﻄﯽ ،اﮔﺮ  ١۵در اﻧﮕﺸﺖ ﺣﻠﻘﻪ و اﮔﺮ
 ١۶ﺑﻮد در اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﻚ اﺳﺖ.
 -۵اﮔﺮ اﻧﮕﺸﺘﺮی در ﯾﮑﯽ از ده اﻧﮕﺸﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑ ﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐــﻪ در ﮐــﺪاﻣﯿﻦ اﻧﮕﺸــﺖ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮف راﺳﺖ ﺧﻮدش ﺑﺮای ﻫﺮ اﻧﮕﺸﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮ در آن اﺳﺖ و اﻧﮕﺸﺖ
ﺣﺎوی ﺣﻠﻘﻪ ﻋﺪد  ٢و ﺑﺮای ﺑﻘﯿﮥ اﻧﮕﺸﺘﺎن دو دﺳﺖ ﻋﺪد  ١ﻓﺮض ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ و
ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد را ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﻋﺪد  ١٠را از آن ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ او ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﮕﺸﺘﯽ ﮐﻪ
رﺳﯿﺪﯾﺪ اﻧﮕﺸﺘﺮ در آن اﺳﺖ.
 -۶ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۵اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ از اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﺗﺎ اﻧﮕﺸﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺸــﺘﺮ در آن
اﺳﺖ ﺑﺸﻤﺎرد و ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،٢ﺑﻪ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻤﻮع آن را در ﻫﺮ ﻋﺪدی
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،٣ﺿﺮب ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب را از او ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ .ﺑﻌﺪ ﺣﺎﺻﻞﺿــﺮب ﻋــﺪد
اﺿﺎﻓﻪ ﺷ ﺪه و ﻋﺪد ﺿﺮب ﺷﺪه در آن ﯾﻌﻨﯽ  ٢در  ٣را ﮐﻪ  ۶اﺳﺖ از آن ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﻋﺪد ﺿــﺮب
ﺷﺪه در آن را ،ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ  ٣اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﭘﯽ از آن ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻋﺪد ٣
را از آن ﮐﻢ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﺸﻤﺎر ﯾﺪ .ﻫﺮ ﻋﺪدی از ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ،از اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ
ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺘﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮ در آن اﺳﺖ.

١١۵

١١۶

اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻫــﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ
ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ دارد ﺗﻄﺒﯿﻖ داد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ،ﺷــﻤﺎرۀ روزﻫــﺎی ﻣﺎﻫﻬــﺎ،
ﺳﯿﺎرهﻫﺎی ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﺷﻤﺴﯽ ،ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ اﻓﺮاد ﮐﻪ
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -٧ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺎم ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﻨﻬــﺎن
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺮف اول ﻧﺎم آن
ﭼﯿﺰ را ﺑﯿﻨﺪازد و ﺑﻘﯿﮥ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺑﺠﺪ
ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺣﺮف دوم را از ﻧﺎم
آن ﭼﯿﺰ ﺑﯿﻨﺪازد و ﺑﺎﻗﯽ ﺣﺮوف را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺑﺠﺪ
ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ،و ﺑــﻪ ﻫﻤــﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﺗــﺎ
ﺣﺮف آﺧﺮ آن ﻧﺎم اداﻣﻪ دﻫﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻫﻤـﮥ اﯾــﻦ
اﻋﺪاد را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻋــﺪد را ﺑــﺮ
ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف ﻣﻨﻬﺎی  ١ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
اﮔﺮ آن ﻧﺎم  ۵ﺣﺮف داﺷﺖ ،ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎم را ﺑﺮ  ۴ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ( .ﺳﭙﺲ از اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮوف ﻧﺎم ﻏﯿﺮ از ﯾﻚ ﺣﺮف ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻓﻮق ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﻢ ﮐﻢ ﻣﯽ
١
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺮف ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ .ﻫﺮ ﻋﺪد در ﺣﺴﺎب اﺑﺠﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﻚ ﺣﺮف اﺳﺖ.
ﺑﺎب دوم :در ﻣﻮرد ﭼﻴﺰﻫﺎﯾﻰ ﻛﻪ در ذﻫﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﺎه ﻣ دارﻧﺪ

 -١اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﺪدی ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ آن ﻋﺪد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﮕﻮ ﯾﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻋﺪد را
دوﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻋﺪد  ٣را ﺑﻪ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ دو ﻋﺪد را در  ۶ﺿﺮب ﮐﻨــﺪ .ﺳــﭙﺲ از اﯾــﻦ
ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻋﺪد  ١٨را ﮐﻢ ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻋﺪد ﺑــﻪ دﺳــﺖ آﻣــﺪه را ﺑــﺮ دوازده
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿ ﺪ .ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﻤﺎن ﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ او ﻋﺪد  ٢٠) 2026و دو داﻧﮓ( را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،آن را دوﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﺗــﺎ
 40 46ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ ﻋﺪد  ٣را ﺑﻪ آن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﺗﺎ  43 64ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ در  ۶ﺿﺮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐــﻪ ﻣــﯽ ﺷــﻮد
 .٢۶٢از اﯾﻦ ﻋﺪد  ١٨را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  ٢۴۴و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .اﮔﺮ آن را ﺑﺮ دوازده ﺗﻘﺴﯿﻢ
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 2026ﮐﻪ او در ذﻫﻦ ﺧﻮد دارد.

 .١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ اﺑﺠﺪ )ﺣﺴﺎب ﺟﻤﻞ(« در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ.

ﻳﻚ ﻛﺘﺎب دﻳﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺮدﺳﺘﯽﻫﺎی رﯾ ﺎﺿﯽ

 -٢در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ آن ﺷﺨﺺ اﮔﺮ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ را ﻓﺮض ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آن ﻋﺪد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن ﻋﺪد را در  ۴ﺿﺮب ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﻋﺪدی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﯾﻚ ﭼﻬﺎرﻣﺶ را از آن ﮐﻢ ﮐﻨﺪ و ﻋﺪد
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣ ﺪه را در  ١٠ﺿﺮب ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﻋﺪد ٣٠ ،ﺗﺎ  ٣٠ﺗﺎ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ آﻧﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﺪد  ٣٠از آن ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮐﻪ  ٣٠را از آن ﻋﺪد ﮐﻢ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻫﻤﺎن
ﻋﺪد ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ او ﻋﺪد  ۵را ﻓﺮض ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،آن را در  ۴ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ  ٢٠ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ .ﯾــﻚ
ﭼﻬﺎرﻣﺶ را ﮐﻪ  ۵ﺑﺎﺷﺪ از آن ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ١۵ ،ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ در  ١٠ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐــﻪ ﻣــﯽ ﺷــﻮد
 .١۵٠او اﯾﻦ ﻋﺪد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﻋﺪد  ٣٠را از آن ﮐﻢ ﮐﻨﯿــﺪ .ﭘــﺲ
ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻓﺮض ﮐﺮده  ۵اﺳﺖ.
 -٣اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﯿﻨﯽ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺷــﻤﺎره ﮔــﺬاری ﮐــﺮد ﯾﮑــﯽ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺳﯿﺎرات ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﺷﻤﺴﯽ ،ﯾﺎ روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ،ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎل و ﻏﯿﺮه .ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ
از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ آنﭼﻪ را در ذﻫﻦ دارد ﺑﺸﻤﺎرد و ﺑﺮای ﻫﺮﯾﻚ ﻋﺪد  ٣را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﭼﯿــﺰ ﺑﺮﺳــﺪ و
آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﻋﺪد  ٢را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻤﻮع اﯾــﻦ
دو ﻋﺪد را ﺑﮕﻮﯾﺪ .آﻧﮕﺎه ﻣﺎ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را از ﻋﺪدی ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮ ﻋﺪدی ﮐﻪ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ از اﺑﺘﺪای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او در ذﻫﻦ دارد ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ از ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﺷﻤﺴﯽ )ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻂ ﻫﻔــﺖ ﺳــﯿﺎرۀ ﻣــﺎه ،ﻋﻄــﺎرد،
زﻫﺮه ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺮﯾﺦ ،ﻣﺸﺘﺮی ،و زﺣﻞ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ( او زﻫﺮه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎره
اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آن ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ از اول ﺗﺎ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺸﻤﺎرد ،و ﺑﻪ
ازای ﻫﺮﯾﻚ ﻋﺪد  ٣و ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﻋﺪد  ٢را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ٣ﺿﺮب در ) ٣ﯾﻌﻨﯽ  (٩ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ ۴
ﺿﺮب در ) ٢ﯾﻌﻨﯽ  (٨ﻣﯽ ﺷﻮد  .١٧دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﺷﻤﺴﯽ ﮐﻪ  ٧اﺳﺖ  ١۴ﻣﯽﺷــﻮد .آن را از
 ١٧ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺷﻮد  .٣ﭘﺲ ﺳﯿﺎرهای ﮐﻪ او اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ﺳﯿﺎرۀ زﻫﺮه اﺳﺖ.
 -۴اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮی از ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ٧ﺑﺎب اول اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﺎم ﮐﺴﯽ را در ذﻫــﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺮف اول آن اﺳﻢ را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﺣﺮوف را ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب اﺑﺠﺪ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺣﺮف دوم را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻗﯽ ﺣﺮوف را ﺑﻪ ﺣﺴــﺎب
اﺑﺠﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﺮف ﺳﻮم ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ .ﻣﺎ اﻋﺪاد ﺣﺎﺻﻞ را ﺟﻤﻊ و ﺑﺮ  ٢ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﭙﺲ اﻋﺪادی ﮐﻪ را ﭘﺲ از ﺣﺬف ﻫﺮ ﺣﺮف ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد از اﯾﻦ ﻋﺪد ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻧــﺪ ﺑــﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ او ﻧﺎم ﻋﻠﯽ را در ذﻫﻦ داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ﻋﯿﻦ را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ،ﻣﺠﻤﻮع دو ﺣــﺮف ﺑﻌــﺪی
 ۴٠ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﻻم را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ،ﻣﺠﻤﻮع دو ﺣﺮف ﺑﻌﺪی  ٨٠ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﯾﺎء را ﺣﺬف ﮐﻨــﺪ،

١١٧

١١٨

ﻣﺠﻤﻮع دو ﺣﺮف دﯾﮕﺮ  ١٠٠ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ اﻋﺪاد  ٢٢٠ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﺑﺮ دو
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد  ١١٠ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻋﺪد  ۴٠ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮف ﻻم و ﯾﺎء اﺳﺖ ﮐﻢ ﺷﻮد ٧٠
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﯿﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ  ٨٠ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﯿﻦ و ﯾﺎء اﺳﺖ از  ١١٠ﮐﻢ ﺷﻮد
 ٣٠ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻم اﺳﺖ و اﮔﺮ  ١٠٠ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋــﯿﻦ و ﻻم اﺳــﺖ از  ١١٠ﮐــﻢ ﺷــﻮد ١٠
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﺎء اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
 -۵اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺤﯽ در ذﻫﻦ داﺷﺖ ،ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﺑﮕﻮ ﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺼــﻒ آن ﻋــﺪد را ﺑــﻪ آن
ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ  .ﺳﭙﺲ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺴﺮی دارد؟ اﮔﺮ ﮐﺴﺮی داﺷﺖ آن را ﺑﻪ ﻋﺪد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺮد ﮐﻨﺪ و ﻋﺪد  ١در
ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد )اﮔﺮ ﮐﺴﺮی ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ( .ﺳﭙﺲ ﻧﺼﻒ ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ
ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺴﺮی داﺷﺖ؟ اﮔﺮ ﻋﺪد ﮐﺴﺮی ﺑﻮد ،آن را ﺑﻪ ﻋﺪد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺮد ﮐﻨﺪ و ﻋﺪد  ٢را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑــﻪ
ﻋﺪد  ١اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻋﺪد  ٩را ﭘﯿﺎﭘﯽ از ﺣﺎﺻﻞ اﺧﯿﺮ ﮐﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﻋﺪد  ٩را از
آن ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺪد ﻫﺎی  ۴را ﺑﻪ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ذﻫﻦ دارﯾﺪ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑــﻪ او ﺑﮕﻮﯾــﺪ ﻋــﺪد ﺑــﻪ
اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ  ٩را از آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﻢ ﮐﺮد .ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ اﻋﺪادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾــﺪ ﻋــﺪدی
اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺜﺎل :ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ او ﻋﺪد  ٧را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎر اول ﮐﻪ ﻧﺼﻒ اﯾــﻦ ﻋــﺪد را ﺑــﻪ ﺧــﻮدش
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ١٠/۵ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ  ١١ﮔﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﻤﺎ ﻋﺪد  ١را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻧﮕــﻪ
ﻣﯽدارﯾﺪ( .ﺑﺎر دوم  ١١را ﻧﺼﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺪد ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و  ١۶/۵ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ
 ١٧ﮔﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﻤﺎ  ٢را ﺑﻪ  ١اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ  ٣را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ( .او ﻓﻘﻂ ﯾﻚ ﺑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  ٩را از
 ١٧ﮐﻢ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ  ۴را ﺑﻪ  ٣اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﺪد  ٧را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ) .اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻐﺮاﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﻮب ﺣﺎﺳﺐ ﻃﺒﺮی ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ(.
 -۶روش دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در ذﻫﻦ دارد :ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻋﺪد را در ذﻫﻦ ﺑــﻪ دو
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ را ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻫﺮﯾﻚ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ را دوﺑﺎر در
ﻫﻢ ﺿﺮب ﮐﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮع را ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺬر ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ دو ﻋﺪد ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪدی اﺳﺖ
١
ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ در ذﻫﻦ دارد.
 -٧اﮔﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﻪ ﻋﺪد ﻣﺘﻔﺎوت در ذﻫﻦ دارﻧﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﭼﻪ ﻋﺪدی اﻧﺘﺨــﺎب
ﮐﺮد هاﻧﺪ ،از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻋﺪد را ﺑﺎﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻋﺪد را ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ
ﻋﺪد اﺻﻠﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ در ﺧﻮدش ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮ ﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪدی را ﮐﻪ در ذﻫـﻦ
دارد در  ٢ﺿﺮب ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪدش را در ﻋﺪدی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺪد اﺻﻠﯽ اﺳﺖ
 .١در اﯾﻨﺠﺎ اﺗﺤﺎد  (a + b)2 = a2 + b2 + 2abﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ:
 -۱ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﻮب ﺣﺎﺳﺐ ﻃﺒﺮی ،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻐﺮاﺋﺐ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﻼل ﻣﺘﯿﻨﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﻮزه و ﻣﺮﮐــﺰ
اﺳﻨﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،١٣٩١ ،ﺗﻬﺮان.
 -۲ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺻﺎﺑﺮی» ،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻐﺮاﺋﺐ« ]ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب[ ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ
دوم ،ﭘﺎﯾ ﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،١٣٩٣ص .۱۸۰-۱۶۲
 -۳ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﻻﻫﯿﺠﯽ ،ﻟﻄﺎﯾﻒاﻟﺤﺴﺎب ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷــﺶ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﺎﻗﺮی ،ﻣﺮﮐــﺰ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻣﯿـﺮاث
ﻣﮑﺘﻮب ،١٣٨٩ ،ﺗﻬﺮان.

ﻳﻚ ﻛﺘﺎب دﻳﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺮدﺳﺘﯽﻫﺎی رﯾ ﺎﺿﯽ

ﺿﺮب ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﺑﮕﻮ ﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪدش را در ﻋﺪد اﺻﻠﯽ ﺿﺮب ﮐﻨﺪ .ﺳــﭙﺲ از آﻧﻬــﺎ ﺑﭙﺮﺳــﯿﺪ ﮐــﻪ
ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﭼﻨﺪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻋﺪدی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ از ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻋﺪد اﺻﻠﯽ در ﺧﻮدش ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺮ ﻋﺪدی ﮐﻪ  ٢ﺷﻤﺎره ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺪد اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺤﯿﺢ ،ﻋــﺪد
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪدش را دوﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋــﺪدش را در
ﻋﺪدی ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪد اﺻﻠﯽ ﻣﻨﻬﺎی  ١ﺿﺮب ﮐﺮده ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع دو ﻋﺪد اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ را از ﻋﺪد اﺻﻠﯽ ﮐﻢ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﻋﺪد ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺪدش را در ﻋﺪد اﺻﻠﯽ ﺿﺮب ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ ﻋﺪد اﺣﻤﺪ و ﻣﺤﻤﻮد و ﻗﺎﺳﻢ  ١٢اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻋﺪد اﺻــﻠﯽ ﻣﯽﻧــﺎﻣﯿﻢ و
در ﺧﻮدش ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و  ١۴۴ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .اﮔﺮ ﻋﺪد اﺣﻤﺪ  ٨ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ آن را
دوﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺪ ١۶ ،ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﺪد  ٣را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﮐــﻪ ﻋــﺪدش را
در ﯾﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺪد اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ  ١١ﺿﺮب ﮐﻨﺪ ٣٣ ،ﻣﯽﺷﻮد .و اﮔــﺮ ﺑــﻪ ﻗﺎﺳــﻢ ﮐــﻪ ﻋــﺪدش  ١ﺑــﻮد
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ در ﻋﺪد اﺻﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ  ،١٢ﺿﺮب ﮐﻦ ١٢ ،ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﺪد ﺑــﻪ دﺳــﺖ
آﻣﺪه  ۶١ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ آن را از ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻋﺪد اﺻﻠﯽ در ﺧﻮدش ﮐﻪ  ١۴۴اﺳــﺖ ﮐــﻢ ﮐﻨــﯿﻢ٨٣ ،
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﺪد را ﺑﺮ  ١٠ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ  ٢ﻋﺪد ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺪد اﺻﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳــﺖ ،ﻋــﺪد  ٨ﺑــﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻋﺪد  ٣اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺪد اﺣﻤــﺪ  ٨ﺑــﻮده اﺳــﺖ ﮐــﻪ آن را
دوﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻋﺪد ﻣﺤﻤﻮد  ٣ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺪدی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺪد اﺻــﻠﯽ ،ﯾﻌﻨــﯽ
 ،١١ﺿﺮب ﮐﺮده ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪدﻫﺎی اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ  ،١١را از ﻋــﺪد اﺻــﻠﯽ ﮐــﻢ ﮐﻨــﯿﻢ  ١ﺑــﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﻗﺎﺳﻢ اﺳﺖ .
)اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻢ در ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻐﺮاﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﻮب ﺣﺎﺳﺐ ﻃﺒﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ(.
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ﺳﺠﺎد ﻧﯿ ﻓﻬﻢ ﺧﻮبروان

١

در اوت ٢٠١٠م ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﮏﮔﯿﻞ )ﮐﺎﻧﺎدا( ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ
ﮐﺎرﮔﺎه ﭘﮋوﻫﺸﯽ/ﻫﻤﺎﯾﺶ ،ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ )ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  (٧٥٠٨از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐــﻪ در
ُ
ﺳﻠﺮ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﮏﮔﯿﻞ اﻫﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﻣﺘﻦ ﮐﺘــﺎب
ﺳﺎل ١٩٢٩م ِﺳﺮ وﯾﻠﯿﺎم ا ِ
اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮدة ﻧﻮﺷﺘﮥ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ّ
ﺳﯿ ﺪ ﻏﺎﻓﻘﯽ اﺳــﺖ .ﻫﻤــﺎﯾﺶ ﻣــﺬﮐﻮر
ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ ﻧﺴﺨﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣــﺘﻦ
ﮐﺘﺎب ﻏﺎﻓﻘﯽ و ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﺴﺨﻪ ،ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب و اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻧﺘﺸﺎرات
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﮏﮔﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را در ﺳﺎل ٢٠١٤م در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦﻫﺎ
ﻣﺎﮐﺲ ﻣﺎﯾﺮﻫﻒ در ﺳﺎل ١٩٤١م ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺼﺮی ﺑــﻪ ﻣﻌﺮﻓــﯽ اﯾــﻦ
ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺤﺢ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ۲۰۰۹م در رم/ﭘﯿﺰا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ُ
اﻧﮕﯿﺰۀ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﺴﺨﮥ اﺳـ ِـﻠ ﺮ وﺟــﻮد
دارد .از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ در ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد ،ﺟﺎ دارد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ
َ
ﺷﻮد .در ﻣﺠﻠﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﮏﮔﯿﻞ ،آدام ﮔ ِﭽﮏ ﯾﮑــﯽ از ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺷﻨﺎﺳــﺎن
ﻋﺼﺮ ،در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در آن ﺑــﻪ اﯾــﻦ اﺧــﺘﻼف ﻧﻈــﺮ اﺷــﺎره
ﮐﺮده ٢و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ رأی اﺷﺘﺒﺎه را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺮﻗﯿﻤﮥ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ،در ﺑــﺮگ ۲۸۳ر ،ﮐــﻪ ﺗــﺎرﯾﺦ
ﮐﺘﺎﺑﺖ در آن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

 .١ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﮏﮔﯿﻞ )ﻣﻮﻧﺘﺮآل( ،ﻫﻤﮑﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ،

sajjad.nikfahmkhubravan2@mail.mcgill.ca

 .٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮدۀ ﻏﺎﻓﻘﯽ  «...در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ.

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(15ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۸
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١٢٣

َ
ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺗﺮﻗﯿﻤﻪ را ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل ] ۵۰۴ﻗﻤﺮی[ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ؛ وﻟﯽ ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف و ﮔ ِﭽﮏ ﻋــﺪد
َ
ﺳﺎل را ] ۶۵۴ﻗﻤﺮی[ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔ ِﭽﮏ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮده ،ﻋﺪد  ۵۰۴در زﯾﺮ ﺗﺮﻗﯿﻤﻪ ﺑﺎ ارﻗﺎم
ﻋﺮﺑﯽ )اروﭘﺎﯾﯽ اﻣﺮوزی( روی ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺪۀ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

١٢۴

دﻟﯿﻞ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺬﮐﻮر در ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺎﻓﻘﯽ
را ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی و زﻣﺎن ﻣﺮگ او را ﺣﻮاﻟﯽ ۵۶۰ق داﻧﺴﺘﻪ و اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﺛــﺮ ﮐﺴــﯽ ﮐــﻪ
ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل ۵۶۰ق درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ۵۰۴ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷــﺪ .ﭘــﯿﺶ از ﭘــﺮداﺧﺘﻦ ﺑــﻪ
اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس در ﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺎﻓﻘﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮۀ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ در اﯾﻦ ﺗﺮﻗﯿﻤﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ِ
ﺳﺎل ﮐﺘﺎﺑﺖ در ﺗﺮﻗﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت »أرﺑﻊ ﺧﻤﺲ ﻣﺌﺔ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﮥ »س« ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺗﻌﻠﯿﻖ
ﺑﻪ »ﻣﺌﺔ« ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺬف »و« ﻣﯿﺎن اﺟﺰای ﻟﻔﻈﯽ اﻋﺪاد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺎن »أرﺑﻊ« و »ﺧﻤــﺲ
ﻣﺌﺔ« ﭘﺪﯾﺪۀ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺗﺮﻗﯿﻤﻪﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳــﯽ راﯾــﺞ ﺑــﻮده اﺳــﺖ .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ
ﭘﺴﻮﻧﺪ »ﻤﺎﺋﺔ« ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن رﻗﻢ ﺻﺪﮔﺎن ﺳﺎل ،ﮔﺎﻫﯽ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﻋﺪد ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﮔﺎﻫﯽ ﺟﺪا ﻧﻮﺷــﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ »اﻟﻒ« ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪون »اﻟﻒ« ،ﺑﻪ ﺻــﻮرت »ﻤﺌــﺔ« ﻧﻮﺷــﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺗﺎﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑــﻪ
١
ﺳﺪهﻫﺎی ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:
۵۰۷
۵۰۹
۵۱۳

 .١ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻫﺎ از ﻣﻨﺒﻊ زﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

J. Karabacek, “Das arabische Tapier. (Eine historisch-antiquarische Untersuchung.) Hiezu Tafel III,” in
Mittheilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer, Zweiter und Dritter Band, Mit 3
Lichtdrucktafeln und 18 Textbildern (Vienna: K. K. Hof. und Staatsdruckerei, 1887): 93-95.

۵۳۱
۵۳۲

ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻏﺎﻓﻘﯽ و دوران زﻧﺪﮔﯽ او

۵۲۴

۵۳۸
۵۴۰
۵۴۵
۵۶۶
۵۷۸
۵۸۱
۵۸۱
۵۹۶
۶۰۸
۶۱۰
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۲
۶۶۵
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ،ﻋﺪد ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺮﻗﯿﻤﻪ  ٥٠٤ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

١٢۵

١٢۶

اﺑﻦ اﺑﯽاﺻﯿﺒﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﺣﯽ در ﻣــﻮرد ﻏــﺎﻓﻘﯽ در ﮐﺘــﺎب ﺧــﻮد آورده اﺳــﺖ .او در
١
ﻋﯿﻮناﻻﻧﺒﺎء ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
» اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﯿﺪ ﻏﺎﻓﻘﯽ اﻣﺎم ﻓﺎﺿﻞ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻋﺎﻟﻢ ،از
ﺟﻤﻠﮥ ﺑﺰرﮔﺎن اﻧﺪﻟﺲ و داﻧﺎﺗﺮﯾﻦ در ﻋﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮات و ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﻮاص
ادوﯾﮥ ﻣﻔﺮده و اﺳﺎﻣﯽ و ﻧﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﻮد .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺘﺎب او در زﻣﯿﻨﮥ
ادوﯾﮥ ﻣﻔﺮده وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﻈﯿﺮی از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮای آن ﻧﯿﺴﺖ .آنﭼﻪ دﯾﺴــﻘﻮرﯾﺪس و
ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس در آﺛﺎرﺷﺎن آورده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺰﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ در ﮐﺘﺎب
ﻏﺎﻓﻘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ دو ،آنﭼﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ در زﻣﯿﻨﮥ ادوﯾﮥ ﻣﻔﺮده در
آن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮآوریﻫﺎی آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳــﺖ ﻏــﺎﻓﻘﯽ رﺳــﯿﺪ ،در
ﮐﺘﺎب او ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺘﺎب ﻏﺎﻓﻘﯽ آن ﭼــﻪ ﺑﺰرﮔــﺎن در زﻣﯿﻨــﮥ ادوﯾـﮥ
ﻣﻔﺮده ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮔﺮد آورده اﺳﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آنﭼﻪ ﻧﯿﺎز ﺑــﻪ اﺻــﻼح دارد
ﺑﺪان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺘﺎب اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮدة از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻏﺎﻓﻘﯽ اﺳﺖ«.
اﺑﻦ اﺑﯽا ﺻﯿﺒﻌﻪ در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻏﺎﻓﻘﯽ و ﮐﺘــﺎﺑﺶ را ﺳــﺘﻮده وﻟــﯽ اﻃﻼﻋــﯽ در ﻣــﻮرد زﻧــﺪﮔﯽ او ﻧــﺪاده
ً
اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ووﺳﺘﻨﻔﻠﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ۵۶۰ق را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل درﮔﺬﺷﺖ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﮐــﺮده ٢و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از او ﻣــﺎﯾﺮﻫﻮف ٣،و ﺑــﻪ ﻧﻘــﻞ از ﻣــﺎﯾﺮﻫﻮف ،ﺑﺮوﮐﻠﻤــﺎن ٤آن را ﺗﮑــﺮار ﮐﺮدهاﻧــﺪ .اﮔﺮﭼــﻪ
ووﺳﺘﻨﻔﻠﺪ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ذﮐــﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨــﺪ ،ﻣــﺎﯾﺮﻫﻮف )ص  (۶۷-۶۶ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ» :ووﺳــﺘﻨﻔﻠﺪ
ﺳﺎل ۵۶۰ق را ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮگ ﻏﺎﻓﻘﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐــﻪ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤــﻞ اﺳــﺖ« .ﻧﺘﯿﺠــﻪ اﯾﻦﮐــﻪ ﺳــﺎل
۵۶۰ق از اﺑﺘﺪا ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺒﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﻧﻘﺾ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐــﻪ
ُ
از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺸﻒ ﻧﺴﺨﮥ اﺳﻠﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﮐﺘﺎﺑﺖ آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ۵۰۴ق ،ﺑﻪ ﮐــﺎر
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دوﺑﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻘﺪم ﻫــﯿﭻ ذﮐــﺮی از دوران ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﻏــﺎﻓﻘﯽ ﻧﯿﺎﻣــﺪه
ُ
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﺨﮥ ا ﺳﻠﺮ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑــﻪ ﺷــﺎﻫﺪ ﻣﺤﮑﻢﺗــﺮی از آﻧﭽــﻪ ووﺳــﺘﻨﻔﻠﺪ
آورده اﺳﺖ ﻧﯿﺎز دار ﯾﻢ .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﺑــﻪ ﺧﺼــﻮص در ﻧﻮﺷــﺘﻦ ﺗــﺎرﯾﺦ ﺳــﻨﺘﯽ ﻏﻨــﯽ در
زﻣﯿﻨﮥ ادوﯾﮥ ﻣﻔﺮده ﮐﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.

 .١اﺑﻦاﺑﯽاﺻﯿﺒﻌﻪ ،ﻋﯿﻮن اﻻﻧﺒﺎء ﻓﻲ ﻃﺒﻘﺎت اﻷﻃﺒﺎء ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﻣﯿﻠﯽ ﺳﺎوج -اﺳﻤﯿﺖ ،ﺑﺮﯾﻞ۲۰۲۰ ،م ،ﺑﻨﺪ .۱۳٫۵۴

2. Ferdinand Wüstenfeld, Geschichte der Arabischen Ärzte und Naturforscher (Göttingen: Vandenhoeck und
Ruprecht, 1840): 98.
3. Max Meyerhof, “Über die Pharmakologische Botanik des Aḥmad al-Ghāfiqī,” Archiv für Geschichte der
Mathematik, der Naturwissenschaften und der Technik 13 (1930): 65-74.
4. Carl Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literatur, Erster Supplementband (Leiden: Brill, 1937): 891.

ﭘﻞ ﮐﻮﻧﯿﭻ

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻠﯿﺤﻪ اﺣﺴﺎﻧ ﻧﯿ

٢
٣

در دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ام ،ﺑﻪ اﺛﺮی ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان
ﮐﺘﺎب ﻫﺮﻣﺴﯽ درﺑﺎرۀ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ٤ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﻗﺮن
ُ
٥
ﺗﻮﻟــﺪو
ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﯿﻮ ﻓﻦ ﭘــﺎدوا اﻫــﻞ ِ
)اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
اﺻﻞ ﻋﺮﺑﯽ آن ﮐﻪ ﻧﯿﻤــﮥ ﻧﺨﺴــﺘﺶ در ﻣﺠﻤﻮﻋــﮥ ﻧﺴــﺦ
ِ
ﺧﻄﯽ ﭼﺴﺘﺮﺑﯿﺘﯽ دوﺑﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۵۳۹۹ﭘﯿــﺪا ﺷــﺪه
اﺳﺖ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪام .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺎن دادم ،رﯾﺸــﮥ
ً
ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑــﻪ ﻫــﺮﻣﺲ ،ﻇــﺎﻫﺮا از ﻃﺮﯾــﻖ
اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ِ
ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ]دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ[ ،ﺑﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
 ۳۰ﺳﺘﺎرۀ درﺧﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪای در اﺣﮑﺎم
ﻧﺠﻮم ﮐﻪ »ﻃﺒﺎﯾﻊ« ّ
ﺳﯿ ﺎرات را ﺑﻪ اﯾــﻦ ﺳــﺘﺎرﮔﺎن ﻧﺴــﺒﺖ
ﭘﻞ ﮐﻮﻧﯿﭻ
ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﻬﺎ را در ﻧﻈﺮﯾﮥ اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮﻣﯽ
وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ً
در ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺳﺘﺎرﮔﺎن )ﺛﻮاﺑﺖ( ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان ﻧﺎﻣﺘﻌــﺎرف
اﻟﮑﻮاﮐﺐ اﻟﺒﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ٦ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻨﻮان وﯾﮋه را ﺑﻌــﺪﻫﺎ ﺑﺴــﯿﺎری از ﻣﺆﻟﻔــﺎن آﺛــﺎر اﺧﺘﺮﺑﯿﻨــﯽ و
اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ :ﮐﺘﺎب اﻟﺜﻤﺮة )ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ از ﮐﺘﺎب ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﺎرﭘﻮز ٧ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس
1. Kunitzsch, Paul, “Stelle beibenie - al-kawākib al-biyābāniya. Ein Nachtrag”, Zeitschrift der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft 131, 1981, pp. 263–267
 Paul Kunitzsch .٢اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻮدوﯾﮓ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﯿﻠﯿﺎﻧﺲ ﻣﻮﻧﯿﺦ

 .٣ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻨﯿﺎد داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ )ﮔﺮوه ﻗﺮآن(ehsani29@gmail.com ،

4. Liber hermetis de-stellis beibeniis
5. Salio von Padua
6. al-kawākib al-bābānīya
7. Καρπός
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ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ اﺑﻦ داﯾﻪ ]د ۳۵۱ق[ آن را ﺷﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ(١؛ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻔﻬــﯿﻢ
)۴۲۰ق( ٢؛ اﺑﻮاﺳــﺤﺎق اﺑــﺮاﻫﯿﻢ زرﻗــﺎﻟﯽ )د ۴۹۳ق(٣؛ اﺑــﻦ اﺑﯽاﻟﺮﺟــﺎل )د ﺑــﯿﻦ  ۴۳۲و ۴۵۳ق(؛
ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ّ
ﺣﯿﺎن )ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ح ۱۰۰ق(؛ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺑﺮﺣﯿﺎ )د ﺣﺪود ۵۳۰ق(؛ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ّ
ﻣﺤﻤ ﺪﺑﻦ اﺣﻤﺪ
ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮ ) ح ﻣﯿﺎﻧﮥ ﺳﺪۀ ۷ﻫـ( ؛ زﻧﺎﺗﯽ )ح ﺳﺪۀ ۷ /۶ﻫـ(.٤
ِ
در ﺿﻤﻦ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻠﻤﮥ اﻟﺒﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﺑﻪﺻﻮرتﻫﺎی اﻟﺒﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔَ ،اﻟﺒﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ،اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ و ﺷﺎﯾﺪ اﻟﺒﺮﺑﺎوﯾﺔ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،واﺿﻊ ﺻﻮرت اﻟﺒﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ  ،در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ .او
وﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ّ
ّ
ﻷن اﻻﻫﺘﺪاء ﻓﯽ اﻟﻔﻠﻮات ﯾﮑﻮن ﺑﻬــﺎ
در ﻣﻮرد ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ( ...
)ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺟﻬﺖﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( .ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﻟﻔــﺎن
ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﮥ ﺑﯿﺎﺑﺎن از ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﺮﺻﻮرت
در آن زﻣﺎن ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدم.
ً
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻠﻤﮥ اﻟﺒﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ در واﻗﻊ ﻣﻨﺸﺄ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد ﮐﻪ از رﻫﮕﺬر ﮐﺎرﻫــﺎی و.
ب .ﻫﻨﯿﻨﮓ ٥ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺧﻮردم .ﻫﻨﯿﻨﮓ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺨﺶ دوم ُﺑﻨﺪﻫﺸـﻦ را ﺗﺮﺟﻤــﻪ
ﮐﺘﺎب ﮐﯿﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اواﺧﺮ دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ِ
َ
اﺳﺖ ،اﺻﻄﻼح اوﯾﺎﺑﺎﻧﯿﮓ ] a-wiyābān-īgﻧﺎ-ﺳﺮﮔﺮدان[ ﺑـﺮای ﺳــﺘﺎرﮔﺎن ﺛﺎﺑــﺖ آﻣــﺪه اﺳــﺖ .واژۀ
َ
َ
ﭘﻼﻧﺲ[  άπλανήςﮐﻠﻤــﮥ راﯾــﺞ
ﭘﻬﻠﻮی اوﯾﺎﺑﺎﻧﯿﮓ در آﻧﺠﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ واژهای ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ] :ا ِ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮای »ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺛﺎﺑﺖ« )در ﻣﻘﺎﺑﻞ ّ
ﺳﯿﺎرات( ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ از ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﮐﻠﻤﮥ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺛﺎﺑﺖ« ،ﮐﻪ در ﻋﺮﺑﯽ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ،از رﺳــﺎﻟﮥ
اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺄﺧﻮذ از ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
]ﻫﻨﯿﻨﮓ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ )ص ،۲۳۲ﭘــﺎﻧﻮﯾﺲ  (۳ﮐــﻪ واژۀ ﭘﻬﻠــﻮی »وﯾﺎﺑــﺎن« ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﯽ
َ
ﺳﺮﮔﺮدان ﯾﺎ ﮔﻤـﺮاه ﺑــﺎ ﺻــﻮرتﻫﺎی ﻣﺼــﺪری »وﯾﺎﺑﺎﻧﻨﯿــﺪن« و ﻏﯿــﺮه ،ﺑــﺎ ﭘﯿﺸــﻮﻧﺪ ا ﻣﻨﻔــﯽ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و
َ
اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﺮاﻧﯽ »اوﯾﺎﺑﺎن« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎﺳﺮﮔﺮدان ﯾﺎ ﻧﺎﮔﻤﺮاه را ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤــﮥ »اﭘﻼﻧــﺲ« ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ ﺑــﻮد ،از واژۀ
ﻧﺎدﻗﯿﻖ اﺧﺘﺮ )ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺘﺎره ،ﺻﻮرت و ﺑﺮج ﻓﻠﮑﯽ ﺑﻮد( ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ
ً
 .١ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﮥ آر .ﻟﻮﻣﯽ ) ،(R. Lemayﺷﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎب اﻟﺜﻤﺮة ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﺑﻦ داﯾﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺟﻌﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻓﻌﻼ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ
را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.
 .٢ﭼﺎپ ﻫﻤﺎﯾﯽ ،ﺗﻬﺮان ،۱۳۱۸ ،ص  » :۸۹داﻧﺴﺘﻦ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪاﻧﺪ«...
 .٣در رﺳﺎﻟﻪاش درﺑﺎرۀ اﻟﺼﻔﯿﺤﺔ؛ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ:
).ﺑﺎ ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ  ،۱ﺗﺮﺟﻤﮥ آﻟﻤﺎﻧﯽ( ) p. 185ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ( J. M. Millas in: Al-Andalus 1 (1933), p. 184
ً
 .٤در رﺳﺎﻟﻪاش ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻷﻗﻮال اﻟﻤﺮﺿﯿﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﻣﻠﯿﺔ؛ ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺴﺎب اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ زﻧﺎﺗﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ای ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ رﻣﻞ و
ﺧﺎکﺑﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮت دارد و ﻫﻨﻮز ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﻮرد او اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ.
5. W. B. Henning: An Astronomical Chapter of the Bundahishn. In: Journal of the Royal Asiatic Society, 1942, pp.
229-248.

ﱠ
َ
 .١ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻗﺎﻫﺮه :۱۹۶۷- ۱۹۶۴ ،ج ،۱۵ص ،۴۹۸ذﯾﻞ سَ » :أ ْﺧﺒﺮﻧﯽ ُ
ْ ََْ َ َ َ ْ ََ
اﻟﺒﺎﺑﺎﻧﯿﺎتِ ،ﻫﯽ اﻟ ِﺘﯽ
اﻟﻤ
ِ
ﻨﺬری َ ،ﻋﻦ أﺑ ْﯽ َ اﻟﻬ ّﯿﺜﻢ ،أ ُﻧﻪ ﻗﺎل :اﻟ ُﮑَﻮ َ ِاﮐ ْ َﺐ َ
َ
ُ
َ
ﱡ
اﻟﺒﺮ َو ْاﻟ َﺒ ْﺤﺮَ ،وﻫﯽ ّ
َﻻ َﺗﻨﺰل َﺑﻬﺎ َﺷﻤﺲ َوَﻻ َﻗﻤﺮ ،إ ﱠﻧ َﻤﺎ ُﯾ ْﻬ َﺘﺪی َﺑﻬﺎ ﻓﯽ َ
ﺷﺂﻣﯿﺔ ،وﻣﻬﺐ اﻟﺸﻤ ﺎل ِﻣ ﻨﻬﺎ ،أوﻟﻬﺎ اﻟﻘﻄﺐ ،ﻫﻮ ﮐﻮﮐﺐ ﻻ ﯾﺰول ،واﻟﺠﺪی
َِ َ َ ِ
ِ
ُ
َ
ﻌﺶ ﱡ
اﻟﺼﻐﺮی«.
واﻟﻔ ْﺮﻗﺪانَ ،و ُﻫ َﻮ َﺑ ْﯿﻦ اﻟﻘﻄﺐ ،و ِﻓ ﯿﻪ ﺑ ﻨﺎت ﻧ
 .٢در ﻣﻮرد ﺷﺎﻫﺪ ازﻫﺮی ،ﻣﻨﺬری ) د رﺟﺐ  (۳۲۹ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮ و ﻣﺂﺧﺬی ﮐﻪ در آﻧﺠﺎﻫﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه:

C. Brockelmann: Geschichte der arabischen Litteratur. 1. Leiden 1943, 124 und Suppl. 1. Leiden 1937, 189 (Nr.
6).

 .٣ﮔﻮﯾﺎ اﺑﻮﻫﯿﺜﻢ رازی و ﻣﻨﺬری ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺸﺮ و ﻧﺸﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
 .٤ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﺔاﻟﺒﺮوج اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻫﺮ دو را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ً
ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﯽ در آﺳﻤﺎن ّاﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺘﺎره ﻧﯿﺴﺖ.
.٥
اﻟﻘﻄﺐِ ،
ُ
َ
اﻟﺠﺪی ﺳﺘﺎرۀ آﻟﻔﺎی ّ
دب اﺻﻐﺮ اﺳﺖ.
 .٦اﻟﺠﺪی ﯾﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ
 .٧اﻟﻔﺮﻗﺪان ﺟﻔﺖ ﺳﺘﺎرۀ ﺑﺘﺎ و ﮔﺎﻣﺎی ّ
دب اﺻﻐﺮ اﺳﺖ.
 .٨ازﻫﺮی در ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ذﯾﻞ )بین( در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد َﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺳﻂ آورده ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه
اﺳﺖ زﯾﺮا او آن ﺗﻌﺒﯿﺮ را ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻄﺎی ﻧﮕﺎرﺷﯽ َﺑﯿﺎﻧﯿﺎت ﺧﻮاﻧﺪه )و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ذﯾﻞ بین ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه( در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﮕﺎرش درﺳﺖ آن
ﺑﺎﺑﺎﻧﯿﺎت اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو در ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ذﯾﻞ ببن آﻣﺪه اﺳﺖ.
دب اﺻﻐﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن دو ﺳﺘﺎره ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ از ﺳﺘﺎرﮔﺎن ّ
 .٩ﺑﻨﺎت اﻟﻨﻌﺶ ﺻﻐﺮی ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ّ
دب اﺻﻐﺮﻧﺪ.

ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ  -اﻟﮑﻮاﮐﺐ اﻟﺒﯿﺎﺑﺎﻧﯿﻪ

ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﺳﺠﺰی )۴۱۱ -۳۳۴ق( در رﺳﺎﻟﮥ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﮑﺎم
)ﻧﺴﺨﮥ ﭘﺎرﯾﺲ ،Arab ۵۲۲۴ ،ﺑﺮگ ۲۹ر( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺎت ﮐﻮاﮐﺐ ﻗﺪر اول و دوم و ﺳﻮم و ﻣﻨﺎزل ﻗﻤﺮ
اﺳﺖ« )ﺗﻘﯽزاده ،ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری در اﯾﺮان ﻗﺪﯾﻢ ،ص  ،۳۳۵ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ .[(۴۶۹
در اﯾﻨﺠﺎ رﯾﺸﮥ اﺻﻄﻼح اﻟﮑﻮاﮐﺐ اﻟﺒﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ دﯾــﺪﯾﻢ ،رﯾﺸــﮥ آن ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑــﺮ
ﺣﺪﺳﯿﺎت ﻟﻐﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷــﺪه ﮐــﻪ در اﺻــﻞ ،رﯾﺸــﮥ آن در ﯾــﮏ ﻣــﺘﻦ
ﭘﻬﻠﻮی اﺳﺖ.
ّ
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻟﻐﺖ ﻏﺮﯾــﺐ در ﺟﻬــﺎن ﻋــﺮب ﺑــﻪ ﺣــﻮزۀ ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻨــﺎن و ﻣﻨﺠﻤــﺎن ﻣﺤــﺪود ﻧﻤﺎﻧــﺪ و
ﻟﻐﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻬــﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﯾﺴــﺎن ﻧﯿــﺰ آن را ﻣﻄــﺮح ﮐﺮدﻧــﺪ و ﭘــﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ .اﯾــﻦ ﻟﻐــﺖ در
ﺗﺎجاﻟﻌﺮوس )ذﯾﻞ بی ن( ،ﻗﺎﻣﻮس )ذﯾﻞ بین( و ﻟﺴﺎناﻟﻌﺮب )ذﯾﻞ ببن( ﺿــﺒﻂ ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
ﻣﺄﺧﺬ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻟﺴﺎناﻟﻌﺮب و ﺗــﺎجاﻟﻌﺮوس ﻧﯿــﺰ ذﮐــﺮ ﺷــﺪه ،ﺗﻬﺬﯾﺐاﻟﻠﻐــﺔ ازﻫــﺮی
)۹۸۰ -۸۹۵ق( اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ» :١ﻣﻨــﺬری ٢از ﻗــﻮل اﺑــﻮﻫﯿﺜﻢ ٣ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﮔﻔــﺖ:
اﻟﮑﻮاﮐﺐ اﻟﺒﺎﺑﺎﻧﯿﺎت ،ﮐﻮاﮐﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .٤از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬــﺎ
در ﺧﺸﮑﯽ و درﯾﺎ ﺟﻬﺖﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷــﻮد .آﻧﻬــﺎ در ﺷــﻤﺎل آﺳــﻤﺎن ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺑــﺎد ﺷــﻤﺎل از آن ﺟﺎﻧــﺐ
ﻣﯽوزد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻗﻄﺐ ٥اﺳﺖ ،ﮐﻮﮐﺒﯽ ﮐﻪ زوال ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ؛ آنﺳﻮﺗﺮ ﺟﺪی ٦و ﻓﺮﻗــﺪان ٧و آن ﺑــﯿﻦ
ً
)؟( ٨ﻗﻄﺐ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎت اﻟﻨﻌﺶ ﺻﻐﺮی ٩در آﻧﺠﺎﺳﺖ )؟(« .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب و ﺑﻌـ ﺪا در
ﺗﺎجاﻟﻌﺮوس ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻟﻐﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﺮب ﻟﻐﺖ ﺑﺎﺑﺎﻧﯿﺔ  -واژهای ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﯽ در ﻓﺎرﺳــﯽ ﻣﯿﺎﻧــﻪ  -را ﺑــﻪ ﻟﺤــﺎظ
رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪادﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪدﻟﺨﻮاه رﯾﺸﻪای ﻋﺮﺑﯽ )بین؛ در ﻟﺴــﺎناﻟﻌﺮب ﺑــﻪ دﻟﯿﻞ
اﻣﻼی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،بب ن( ﺑﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ .ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺰ درﺳ ﺖ ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﮔﻮﯾــﺎ ﺗــﺎ آﻧﺠــﺎ

١٢٩

ً
درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺛﺎﺑﺖ اﻃﻼق ﺷﻮدّ ،اﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺛﺎﺑﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻗﻄﺒﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از دﺳــﺖ ﻧﺮﻓﺘــﻪ ّاﻣــﺎ
آن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ِ
دور ِ
ﺑﻪﻧﺤﻮ ﮐﺎﻣﻞ و درﺳﺖ ﻫﻢ ﺿﺒﻂ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،ﻣﺘﻦ ﻋﺒﺎرات آﺷﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ِ
ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﻮﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﻼک و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺷﺮاف ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ و اﺳﺎﻣﯽ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺷﺮح و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺑﺎ
ﺷﺎﻫﺪی ﮐﻪ ازﻫﺮی از اﺑﻮﻫﯿﺜﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،اﮐﻨﻮن ﺳﻨﺪی در ﻣﻮرد ورود آن ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻏﺮﯾﺐ آنﻫــﻢ در
ﺣﻮزۀ وﯾﮋۀ اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم و اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺣﺪود ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠﺮی در دﺳﺖ دارﯾﻢ .ﺑــﻪﻧﻈﺮ
ً
ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺮﻣﺴﯽ درﺑﺎرۀ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ]ﮐﻪ در
آﻏﺎز اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪ[ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻫﺎی اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ در ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ از ﻓﺎرﺳــﯽ
َ
ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ ﺑﺎ دوروﺗﺌﻮس ،ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻓ ﱡﺮﺧﺎن و دﯾﮕـﺮان در اواﺧــﺮ ﺳــﺪۀ دوم و
اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠﺮی(.

١٣٠

ﺳﻮﻧﯿﺎ ﺑﺮﻧﺘﯿﺲ  ٢و ﯾﺎن پ .ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾ

٣

ﺗﺮﺟﻤﮥ داود ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺳﺎﻟ ﻮﯾﻪ

٤

دو ﻋﺪد ﻃﺒﯿﻌﯽ  nو  mرا ﻣﺘﺤﺎب ﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﮕــﺮی
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻋﺪد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻧﺪ ٥.ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪه در ﺳﻨﺖ رﯾﺎﺿﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﺎﻋﺪۀ زﯾﺮ ﺑﺮای اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه )ﺳﺪۀ ۳ﻫـ(
آن را ﮐﺸﻒ و اﺛﺒﺎت ﮐﺮد.
اﮔﺮ  p1 = 2n +1 - 1 + 2nو  p2 = 2n +1 - 1 - 2n -1و  p3 = 2n +1 × (2n +1 + 2n -2 ) - 1ﺳﻪ ﻋــﺪد
٦

اول ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  ۲ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه دو ﻋﺪد  a1 = 2n p1p2و  a2 = 2n p3ﻣﺘﺤﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه ﻗﺎﻋﺪهاش را در اﺛﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺮاج اﻷﻋﺪاد اﻟﻤﺘﺤﺎﺑﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻤﺴﻠﮏ
إﻟﯽ ذﻟﮏ ﺑﯿﺎن و اﺛﺒﺎت ﮐﺮد .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه را ﻧﮕﻔﺖ .وان در واردن ٧ﻃﺮز ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ
٨
ﻗﺎﻋﺪه را ﺑﺎ روشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ اﻣﺮوزی ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣــﯽ دﻫﯿﻢ ﮐــﻪ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺛﺎﺑــﺖ ﺑــﻦ ﻗــﺮه ﺗﻮاﻧﺴــﺖ
ً
ﻗﺎﻋﺪه اش را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .اوﻻ ﻗﺎﻋﺪۀ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ
ً
ﻧﺒﻮد و ﻓﺮاﺗﺮ از داﻧﺶ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮد .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻗﺎﻋﺪۀ ﻓﻮق ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑــﻪ ﻣﻘﺎﻟــﻪﻫﺎی
ﺣﺴﺎب اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﯾﻮﻧﺎن ﮐﻪ ﺳﻤﺖﮔﯿﺮی ﻓﻠﺴﻔ ﯽ داﺷــﺖ
1. “Notes on Thābit ibn Qurra and His Rule for Amicable Numbers”, Historia Mathematica, 16, 1989, pp. 373-378.
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ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(15ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﺎﻋﺪۀ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه درﺑﺎرۀ
١
اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب
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واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺳﻨﺖ اﺧﯿﺮ ،ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﻌــﺪد  ١از ﻧﯿﮑﻮﻣــﺎﺧﻮس )ح ۱۰۰م(
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺸﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درک ﺗﺎزهای از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻦ دو ﺳﻨﺖ ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورد .ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺸﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻣﻮﺟــﺐ درک ﺑﻬﺘــﺮی از ﺳــﺎﺧﺘﺎر
ﺑﺮﻫﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه در ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺮاج اﻷﻋﺪاد اﻟﻤﺘﺤﺎﺑﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻤﺴﻠﮏ إﻟﯽ ذﻟﮏ ﺷﻮد.
ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﻘﺪﻣﮥ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺪس ،ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس و ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫــﺪ و اﻋــﺪاد ﺗــﺎم،
ﻧﺎﻗﺺ و زاﯾﺪ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﺪد  nﺗﺎم اﺳﺖ اﮔﺮ  ، s0(n) = nﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ اﮔﺮ  s0(n) < nو زاﯾﺪ
اﺳﺖ اﮔﺮ  s0 (n) > n؛ در اﯾﻨﺠﺎ ) s0(nﻧﻤﺎد راﯾﺞ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺴــﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﻋــﺪد  nﻏﯿــﺮ از
ﺧﻮدش اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه ،ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس ﻗﺎﻋﺪهای ﺑﺮای اﻋﺪاد ﺗﺎم ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و اﻗﻠﯿــﺪس
اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ دو ،ﻧﺎﻣﯽ از اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ﻧﺒﺮدﻧﺪ .ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﺮ
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﻸ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺎﻋﺪهای ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺛﺒﺎت آن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه ﺑﻪ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ،ﺷﺮح ﯾﺎﻣﺒﻠﯿﺨﻮس )ﺳﺪۀ ۴م( ﺑــﺮ اﻟﻤــﺪﺧﻞ ﻓــﻲ
ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺪد اﺳﺖ .ﯾﺎﻣﺒﻠﯿﺨﻮس دو ﻋﺪد ﻣﺘﺤﺎب  ۲۲۰و  ۲۸۴را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻫﺎی ﻫﺮﮐﺪام ﻗﺎدرﻧﺪ ﻋﺪد دﯾﮕﺮ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس درﺑﺎرۀ
دوﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮا وﻗﺘﯽ از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ »دوﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد »ﯾﮏ ﻣﻦ
دﯾﮕﺮ« ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻋﺪاد ]ﻣﺘﺤﺎب[ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه درﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ﺷﺎﻣﻞ  ۱۰ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه -۱
 ۹ -۷ ،۶- ۵ ،۴و  ۱۰ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐــﺮد .ﻗﻀــﯿﮥ  ۱۰ﺷــﺎﻣﻞ ﻗﺎﻋــﺪه و اﺛﺒــﺎت آن اﺳــﺖ .ﻗﻀــﯿﻪﻫﺎی ۴ -۱
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽاﻧﺪ .ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۳درﺑﺎرۀ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻫﺎی  n = abاﺳﺖ وﻗﺘﯽ  aو  bﻋﺪد اول
1
ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﻀﯿﮥ  ۴ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ از ﺳﺮی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ
2

اﺳﺖ .ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی  ۵و  ۶ﺑﺎ

ﻧﻤﺎدﮔﺬاری اﻣﺮوزی ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:

 -۵ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  a = 2n pﮐﻪ  pاول اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه  . s0(a) = 2n +1 - 1 + 2n p - pﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

اﮔﺮ  ، p = 2n +1 - 1آﻧﮕﺎه  aﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ،

اﮔﺮ  ، p < 2n +1 - 1آﻧﮕﺎه  aزاﯾﺪ اﺳﺖ،

اﮔﺮ  a ، p > 2n +1 - 1ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﻗﻀﯿﮥ  ۳۶ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﻬﻢ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس اﺳﺖ.
 -۶ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  a = 2n p1p2ﮐﻪ  p1و  p2دو ﻋــﺪد اول ﻣﺘﻤــﺎﯾﺰ و ﻏﯿــﺮ از  ۲ﻫﺴــﺘﻨﺪ .اﮐﻨــﻮن
 .١ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه ،ﭼﺎپ ﺑﯿﺮوت.۱۹۵۸ ،

ﻓـــــــــــﺮض ﻣـــــــــــﯽﮐﻨﯿﻢ  p2 = z - 2n -1 ، p1 = z + 2n ، z = 1 + 2 + 22 + ... + 2nو

. p3 = 2n +1 (2n +1 + 2n -2 ) - 1

ﻗﻀــﯿﻪ :اﮔــﺮ  p2 ، p1و  p3اﻋــﺪاد اول ﻣﺘﻤــﺎﯾﺰ ﺑﺰرﮔﺘــﺮ از  ۲ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،آﻧﮕــﺎه  a1 = 2n p1p2و

 a2 = 2n p3اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻪ ﺗﻔﺎﺿﻞ  a2 - s0(a2 ) ، a2 - a1و  s0(a1 ) - a1ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ
 s0(a1 ) = a2و  . s0(a2 ) = a1ﺧﻼﺻﻪ ای از اﺛﺒﺎت ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﮥ . a2 - s0(a2 ) = p3 - (2n +1 - 1) = 2n +1[(2n +1 - 1) + 2n -2 ] ،۵
ﺛﺎﺑﺖ از ﻗﻀﯿﮥ  ۶ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ١ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد:
] s0(a1 ) - a1 = 2n +1[(2n +1 - 1) + 2n -2

اﮐﻨﻮن ﺗﻔﺎﺿﻞ )  a2 - a1 = 22n (p3 - p1p2را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﺨﺴﺖ  p2را ﺑﻪ ﺻــﻮرت زﯾــﺮ
ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
)(۱

2n -1 + 2n - 1
= p2

 .١ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ p1 = 3 ´ 2n - 1 :و  . p2 = 32 ´ 2n - 1ﺳﭙﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد p1 + p2 = 92 2n - 2 :و
 . p1p2 = 92 2n - 92 2n + 1اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺬاری اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﻗﻀﯿﮥ  ،۶ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .م

ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﺎﻋﺪ ۀ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه درﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ )  . k = 2n +1 - 1 + (2n +1 - 1)(p1 + p2ﭘﺲ . s0(a) = k + 2n p1p2 - p1p2
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ:
اﮔﺮ  ، p1p2 < kآﻧﮕﺎه  kزاﯾﺪ اﺳﺖ.
اﮔﺮ  ، p1p2 > kآﻧﮕﺎه  aﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ اﺛﺒﺎت اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم nﻫﺎ ﺻﺎدق اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﺣﺎﻟــﺖ
 n = 4ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﯿﺎن ﻗﻀﯿﮥ  ۱۰ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ(.
ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی  ۹ -۷ﺑﺎ ﻧﻤﺎدﮔﺬاری اﻣﺮوزی ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  c ،b ،aو  dاﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ  . a : b : c : d = 1 : 2 : 4 : 8آﻧﮕﺎه:
)۷) c (c + d)(c + b) = cd (a + d
)۸) c (b + d + 2c) = d (a + d
})۹) d (a + d - 1) = c{[d (a + d) - 1] - (d + c - 1)(b + c - 1
ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی  ۷و  ۸ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻗﻀﯿﮥ  ۹ﻻزﻣﻨﺪ .ﻗﻀﯿﮥ  ۹ﺑﻪ ﻧﻮﺑــﮥ ﺧــﻮد در اﺛﺒــﺎت ﻗﻀــﯿﮥ  ۱۰ﻧﻘــﺶ
ﻣﻬﻤﯽ دارد .ﺑﯿﺎن ﻗﻀﯿﮥ  ۱۰ﺑﺎ ﻧﻤﺎدﮔﺬاری اﻣﺮوزی ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:

١٣٣

و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد:

})a2 - a1 = 2n {[2n +1 (2n -2 + 2n +1 ) - 1] - (2n +1 + 2n - 1)(2n -1 + 2n - 1

)(۲
ﭘﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻀﯿﮥ  ،۹ﺑﺎ ﻓﺮض

n -2

،a =2

n -1

 c =2 ،b =2و
n

n +1

n +1

،d =2

]a2 - a1 = 2 [(2n -2 + 2n +1 ) - 1
در ﻧﺘﯿﺠﻪ . a2 - s0(a2 ) = s0(a1 ) - a1 = a2 - a1 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  s0(a1 ) = a2و . s0(a2 ) = a1

اﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﭼﻄﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺎﻋﺪهاش را ﭘﯿﺪا و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺪس
ً
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی دو ﻋﺪد ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ  ۲۲۰و  ۲۸۴ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻣﻨﺒﻌﯽ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﺷﺎﯾﺪ رﺳﺎﻟﮥ ﯾﺎﻣﺒﻠﯿﺨﻮس ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی  a1 = 220ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از } {1, 2, 4, 5,10,11, 20, 22, 44, 55,110و ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی  a2 = 284ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از }. {1, 2, 4, 71, 142
ً
او اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻨﺎﻇﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑــﯽ ﺑــﯿﻦ ﻣﻘﺴــﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی  ۲۸۴و ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪای
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی  ۲۲۰و ﻣﺠﻤﻮعﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻘﯿﮥ ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی  ۲۲۰ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد .ﺗﻨﺎﻇﺮ
ﻓﻮق در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
١٣۴

= 2 ´ 71

) = 2 ´ ( 5 + 11 + 55

۱۴۲

۷۱

۱ ۲ ۴

۲۸۴ :

۱۰+۲۲+۱۱۰

۵+۱۱+۵۵

۱ ۲ ۴

۲۲۰ :

ﺟﺪول ۱

ﭘﺲ راﺑﻄﮥ  ۷۱=۵۵+۱۱+۵ﻣﻌﻨﯽدار اﺳﺖ.
ﺑﻘﯿﮥ ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی  a1 = 220ﯾﻌﻨﯽ  ۲۰و  ۴۴ﺧﺎﺻﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ زﯾﺮ را دارﻧﺪ:

)s0(a1 ) - s0(a2 ) = 20 + 44 = 4(5 + 11
و ﻫﻤﭽﻨــــﯿﻦ ) . 20 + 44 = 64 = a2 - a1 = 284 - 220 = 4 ´ (71 - 55ﻣــــﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐــــﻪ راﺑﻄــــﮥ

 ۷۱=۵۵+۱۱+۵ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب  a1و  a 2دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻓﺮض a1 = 2n p1p2

و  a2 = 2n p3آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺮط اول ﺑﻮدن  p1و  p2و  p3ﭼﻨﺎنﮐﻪ:
)(۳a
p3 = p1p2 + p1 + p2
ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن
= p3 + 1
)(p1 + 1)(p2 + 1
)(۳b
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی  a2ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪول  ۱ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی  a1و ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ) . a2 - a1 = s0(a1 ) - s0(a2

)71 = (20 + 44) + (1 + 2 + 4

از اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ
)(۴a
ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن:

= p3
)2n (p1 + p2 ) + (2n +1 - 1

= p3 + 1
])2n [(p1 + 1) + (p2 + 1

)(۴b
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻓﻮق دارﯾﻢ . s0(a1 ) = a2
ﭼﻮن ﺛﺎﺑﺖ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﻋﺪدﻫﺎی  p2 ، p1و  p3اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺳﻮﻣﯽ
ً
ﻋﻼوه ﺑﺮ )  ( 3aو ) ) ( 4aﯾﺎ )  ( 3bو )  (( 4bﻧﯿﺎز دارد .او اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ را ﺑﻪ روش زﯾﺮ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
در ﺣﺎﻟﺖ  ، a2 = 284 ، a1 = 220دارﯾﻢ  2´ 5 + 1 = 11ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:
= 2p2 + 1
p1
)(۵ a
ﯾﺎ
)(۵b
= )2(p2 + 1
)(p1 + 1
اﺗﺤﺎد ) (۵ aدر رﺳﺎﻟﮥ ﺗﮑﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﺑﻮﻣﻨﺼ ﻮر ﺑﻐﺪادی در ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ﺑﺎ
ﺷﺮوع از زوج  ۲۲۰و  ۲۸۴آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺗﺤﺎد ) (۵bﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﺟﻔﺖ ﻋﺪدﻫﺎی
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ  6 = 2 ´ 3 ، 2 = 1 ´ 2و  12 = 3 ´ 4ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ
اﻟﻌﺪد ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس دارﻧﺪ .اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ،
)p3 + 1 = (p1 + 1)(p2 + 1
)(۳b
])p3 + 1 = 2n [(p1 + 1) + (p2 + 1

)(۴b
)(۵b
2(p2 + 1) = p1 + 1
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪﻫﺎی ) (۳bو ) (۴bو ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺬاری ) (۵bدارﯾﻢ:
)(۶
)(۷
ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﮥ ) (۴bدارﯾﻢ:

= p1
2n +1 - 1 + 2n

= p22n 1 + 2n -1

ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﺎﻋﺪ ۀ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه درﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ﻣﺜﺎل  a1 = 22و  a2 = 284را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد .دارﯾﻢ ﮐﻪ . s0(220) = 284 = 4 ´ 71
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی  ۲۲۰در ﺟﺪول  ۱ﺑﻪ ﺻﻮرت ) 3 ´ 71 + (1 + 2 + 4اﺳﺖ .ﺑﻘﯿﮥ
ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی  ۲۲۰ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۱ﻧﯿﺎﻣﺪه ۲۰ ،و  ۴۴اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺧﺎﺻﯿﺖ زﯾﺮ ﻣﻌﻨﯽدار اﺳﺖ.

١٣۵

= p3
2n +1 (2n +1 + 2n -2 ) - 1

)(۸
اﺗﺤﺎدﻫﺎی  ۶و  ۸ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه ﺑﺮای  p1و  p3اﺳﺖ .ﺛﺎﺑﺖ در ﺗﻌﺮﯾﻒ  p1ﺑﻪ

ﺟﺎی  2n+1 - 1از  1 + 2 + ... + 2nاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ  p2را ﺑﻪ ﺻﻮرت
= p2
(1 + 2 + ... + 2n ) - 2n -1

)(۹
ﻣﯽ آورد .اﻣﺎ ﺿﻤﻦ اﺛﺒﺎﺗﺶ دوﺑﺎره  p2را ﺑﻪ ﺻﻮرت ) (۷ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ.
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا او  p2را ﺑﺎ راﺑﻄﮥ ) (۹ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد و ﭼﺮا در ﺗﻌﺮﯾﻒ  p1و
ً
 1 + 2 + ... + 2n ، p2را ﺑﻪ ﺟﺎی  2n+1 - 1ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد
اﻋﺪاد اول ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش را ﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ در ﻗﻀﯿﮥ  ۳۶ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﻬﻢ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ.

١٣۶

در ﮐﺘﺎب اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ  ، p = 1 + 2 + ... + 2nآﻧﮕﺎه  2n pﻋﺪدی ﺗﺎم اﺳﺖ.
ﭘﺲ او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ  p1و  p2را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ  pدر ﮐﺘﺎب اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ
ً
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ در آﻏﺎز ﻗﻀﯿﮥ  ۱۰ﺧﻮد ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻋﺪاد ﺗﺎم اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺎ از ﮐﺸﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی  ۷و  ۸در رﺳﺎﻟﮥ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪﻫﺎ
ﺑﺪﯾﻬﯽاﻧﺪ و ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻀﻮرﺷﺎن را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :در ﻣﺘﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻀﯿﮥ
 ۹ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﺪد دﻟﺨﻮاه  c ،b ،aو  dﺑﺎ ﺷﺮط  a : b : c : d = 1 : 2 : 4 : 8اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در
ﻗﻀﯿﮥ  ۱۰ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟﺖ  c = 2n ، b = 2n -1 ، a = 2n -2و  d = 2n +1ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی  ۷و
 ۸ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﺎدهای ﺑﺮای ﻗﻀﯿﮥ  ۹ﻫﺴﺘﻨﺪ و  c ،b ،aو  dدر اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﯾﮑﺴﺎﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ
 c = 2n ، b = 2n -1 ، a = 2n -2و  d = 2n +1ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی  ۷و  ۸ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ را
در ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی  ۷و  ۸ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
ﺑﺮای ﻗﻀﯿﮥ :۷
و ﺑﺮای ﻗﻀﯿﮥ :۸

) 2n (2n + 2n +1 )(2n -1 + 2n ) = 2n × 2n +1 (2n -2 + 2n +1

) 2n (2n -1 + 2n +1 + 2 / 2n ) = 2n +1 (2n +1 + 2n -2
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺎرﯾﻒ  p2 ، p1و  p 3دارﯾﻢ:

ﺑﺮای ﻗﻀﯿﮥ :۷

و ﺑﺮای ﻗﻀﯿﮥ :۸

)2n (p1 + 1)(p2 + 1) = 2n (p3 + 1

)2n [(p1 + 1) + (p2 + 1)] = (p3 + 1
ﭘﺲ ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی  ۷و  ۸در ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎ راﺑﻄﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ) (۳bو ) (۴bﻣﺘﻨﺎﻇﺮﻧﺪ.

ﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻨﺎﺑﻊ:
 ﺑﻐﺪادی ،ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎﻫﺮ ،اﻟﺘﮑﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ ﺳﻌﯿﺪان ،ﮐﻮﯾﺖ۱۴۰۶ ،ق/۱۹۸۵م ،ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
Hogendijk, J. P., “Thābit ibn qurra and the pair of amicable numbers
17296, 18416”, Historia Mathematica, 12, 1985, pp. 269- 273.
Saidan, A. S., Amicable numbers by Thābit ibn Qurra, Amman
](publication sponsored by the Jordan University), 1977. [in Arabic

-

-

ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﺎﻋﺪ ۀ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه درﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻀﯿﻪ ﻫﺎی  ۷و  ۸را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا
) (۳bو ) (۴bﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺸﻒ او درﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﭘﯿﻮﺳﺖ
 vﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی )ﺳﺪۀ  ۷ﻫـ( ﻗﺎﻋﺪۀ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه را در ﮐﺘﺎب درةاﻟﺘﺎج ﺑﺎ ﻋﺒــﺎرات
زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ:
»و ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ آﻧﮑﻪ از ﻋﺪدی زوجاﻟﺰوج ﯾﮑﯽ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ و زوج اﻟﺰوج
ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺑﺮ آن ﺑﺎﻗﯽ اﻓﺰاﯾﯿﻢ و زوجاﻟﺰوج ﻣﺎﻗﺒﻞ آن ﻫﻢ از ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﯿﻢ ،اﮔــﺮ ﺳــﻪ
ﻋﺪد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﻤﻞ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ ﻫﻤﻪ اول ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻀﺮوب ﺣﺎﺻــﻞ ﺛــﺎﻧﯽ را در
ﺣﺎﺻﻞ ﺛﺎﻟﺚ در زوجاﻟﺰوج ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از
آن ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻀﺮوب ﺛﺎﻧﯽ در ﺛﺎﻟﺚ را ﺑﺎ ﺛﺎﻧﯽ و ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﻫﻢ اول ﺑﺎﺷﺪ در
زوجاﻟﺰوج ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ«.

 vﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی )ﺳﺪۀ  ۱۱ﻫـ( در ﮐﺘﺎب ﻋﯿﻮناﻟﺤﺴﺎب ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺸــﻢ از ﺑــﺎب
ﻫﻔﺘﻢ ﻓﺼﻠﯽ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺘﺤﺎب دارد ﮐﻪ در آن اﺑﺘﺪا ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻋﺪۀ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ
ً
ﻗﺮه را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﺑﻌﺪا ﻗﺎﻋﺪه ای ﻧﯿﺰ از ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﻗﺎﻋﺪۀ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ درآورده اﺳﺖ:
۱

زوجاﻟﺰوﺟﯽ در ﺳﻪ و در ﻧﺼﻒ ﺳﻪ زن
در ﻫﻢ زن و ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮ ﺷﺪ اول ،۳آن زوج

۲

ﺑﯽ ﯾﮏ اﮔﺮ اوﻟﻨﺪ ﯾﮏ زان دو ﻓﮑـﻦ
۴
در ﮐﻞ ﺳﻪ ﻓـﺮد و ﺣﺎﺻـﻞ ﻓـﺮد ﺑﺰن

 .۱ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد زوجاﻟﺰوج  2nرا اﺧﺘﯿﺎر و  3 ´ 2nو  3 ´ 2n-1را ﺣﺴﺎب ﮐﻦ.
 .۲ﯾﻌﻨﯽ ) p = (3 ´ 2n -1 - 1و ) q = (3 ´ 2n - 1را ﺣﺴﺎب ﮐﻦ )ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دو ﻋﺪد اول ﺑﺎﺷﻨﺪ(.
 .۳ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب  pqرا ﺣﺴﺎب ﮐﻦ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮع  pq+p+qﻋﺪد اول ﺑﺎﺷﺪ.
 .۴ﯾﻌﻨﯽ  2n ´ pqو ) 2n (pq + p + qرا ﺣﺴﺎب ﮐﻦ )اﯾﻦ دو ﻋﺪد ﻣﺘﺤﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
)ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺎﻣﻪ  ،ﻧﻮﺷﺘﮥ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﺸﺮ ﻫﻤﺎ ،۱۳۶۳ ،ص  ۴۲و (۴۴

١٣٧

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(15ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

١٣٨

دو دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ ﮐﻮﺗﺎه ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎر داﺋﻢ
ﻣﺎﺋﺪه ﺣﺴﯿﻦزاده

١

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐــﺎر داﺋــﻢ از دﯾﺮﺑــﺎز آرزوی داﻧﺸــﻤﻨﺪان و ﻣﻬﻨﺪﺳــﺎن در دوره ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺗــﺎرﯾﺦ
ﺑﻮدهاﺳﺖ؛ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮوی ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﺳﻮﺧﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ داﺋﻤﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ.
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﭼﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ راه ﯾﺎﻓــﺖ ،ﺳــﭙﺲ در ﻗــﺮن اول
ﻫﺠﺮی از ﻃﺮﯾﻖ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮﻫﻤﺎ ﮔﻮﭘﺘﺎ وارد ﺟﻬﺎن اﺳــﻼم ﺷــﺪ .ﺑــﺎ اﯾﻦﮐــﻪ
داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،ﺑــﺮ ﻣﺤــﺎل ﺑـﻮدن دور داﺋــﻢ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮدهاﻧــﺪ ،در ﺑﺮﺧــﯽ دﺳﺘﻨﻮﺷــﺘﻪﻫﺎ و
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺣﯿﻞ )ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ( دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨــﯿﻦ ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ ﺑــﺎ
ﻋﻨﻮان "دور داﺋﻢ" دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ از ﻃﺮﯾﻖ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اروﭘﺎ راه ﯾﺎﻓﺖ و
ﻃﺮحﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ.
ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺪه ﻫﺎی  ۱۷و  ۱۸ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷــﯿﻦ ﮐــﺎر داﺋــﻢ آﺷــﮑﺎر ﺷــﺪ،
ﺑﺴﯿﺎری ﻋﻤﺮ و ﻣﺎل و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در ﺳﻮدای ﺳﺎﺧﺖ آن ﺻﺮف ﮐﺮدﻧﺪ .در زﻣﺎن ﺣﺎل ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ در
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎر داﺋﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎل آنﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎر داﺋﻢ ﭼﻮن ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻋﻠــﻢ ﺷــﯿﻤﯽ،
روﯾﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳــﺎﺧﺖ آن ،ﻧــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﺑــﺎ ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﺑﻠﮑــﻪ ﺑــﺎ ﻗــﻮاﻧﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿــﮏ و
ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻧﯿﺰ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اول ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻘﺎی اﻧﺮژی اﺳﺖ ،و ﻗﺎﻧﻮن دوم ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ
ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻧﺮخ اﺗ ﻼف اﻧﺮژی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎر داﺋﻢ ﺣﺘﯽ ﺑــﺎ
ﺣﺬف ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺗﻼﻓﯽ ﭼﻮن اﺻﻄﮑﺎک ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز اﯾﻦ روﯾﺎی ﻣﺤﺎل ﻧﯿﺎﮐﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﻫﺎی راﯾﮕﺎن و ﺗﺠﺪﯾﺪﭘــﺬﯾﺮ )ﻧــﻮر
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،اﻧﺮژی ﺑﺎد (... ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود.
در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ دو ﻧﻮﺷﺘﮥ ﮐﻮﺗﺎه ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎر داﺋﻢ آﻣﺪهاﺳﺖ:
 .١داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ آزاد ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢmsh.hosseinzadeh@gmail.com ،

1. John Rylands

 .٢ﻫﺮ ﮔﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺴﺎوی ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
 .٣ﺑﺪﺳﺖ= وﺟﺐ
 .٤ﻣﺴﻤﺎر= ﻣﯿﺦ ،ﻣﯿﻠﻪ
 .٥ﻣﺜﻘﻠﻪ= وزﻧﻪ
 .٦ﻗﺎﺋﻤﻪ= ﭘﺎﯾﮥ ﻋﻤﻮدی
 .٧ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ وزن ﺑﻪ وزن ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ )ﻣﻌﺎدل ﺑﯿﺎن اﻣﺮوزی ﻗﺎﻧﻮن اﻫﺮم ﯾﺎ ﺗﺴﺎوی ﮔﺸﺘﺎرﻫﺎ(.

دو دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ ﮐﻮﺗﺎه ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎر داﺋﻢ

) (۱در دو ﻧﺴﺨﮥ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﺷﻤﺎرۀ  ،۲۵۷۳ﮐﺘﺎﺑــﺖ ﺳــﺪۀ  ۱۰و
 ،۱۱ص  ۲۶و  (۲۷و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺟﺎن رﯾﻠﻨﺪز ١ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ )ﺷﻤﺎرۀ  ،۳۵۱گ۸۲پ۸۳-ر( ﻃﺮﺣــﯽ ﺑـﺮای
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎر داﺋﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام اﻓﺘﺎدﮔﯽﻫﺎ وﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ دارد .ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺮ
دو ﻧﺴﺨﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
٢
ﺻﻔﺖ دور داﺋﻤﯽ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ :ﭼﺮﺧﯽ ﮐﻨﯿﻢ از ﭼﻮب ﺻﻠﺐ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﻄﺮش دو ﮔــﺰ ﺑــﻮد
ﭼﻮن ﭼﺮخ اب و ﺑﺮ ﯾﮏ روی او داﯾﺮهای زﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻄﺮش ﮐﻢ از ﻗﻄﺮ ﭼﺮخ اب ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾــﮏ
ﺑﺪﺳﺖ ،٣ﭼﻮن داﯾﺮۀ ده ک .آﻧﮕﺎه اﯾﻦ داﯾﺮه را ﺑﻪ دوازده ﺑﺨﺶ ﻣﺘﺴﺎوی ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن
ﺑﺨﺶﻫﺎی ه ،و ،ح ،ط ،ی ،ک ،ل ،م ،ن ،س ،ع ،ف و ﺑﺮ ﻃﺮف ﻫــﺮ ﻗﺴــﻤﯽ ﺳــﻮراﺧﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﺑﯿﺮون رود و ﺳﻮراخﻫﺎی ﻣﺘﺴﺎوی و ﻣﺘﻮازی ﺳﺎزﯾﻢ .ﭘﺲ ﺑﯿﺴﺖ و
ﭼﻬﺎر ﭘﺎره ﭼﻮب ﺑﯿﺎرﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻫﺮ ﯾﮏ ،ﯾﮏ ﮔﺰ و ﻧﯿﻢ و ﺑــﻪ
وزن ﻫﻢﭼﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ .آﻧﮕﺎه ﺳﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﻮاﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﺴﺎوی ﺳﻮراخ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ دوازده
ﻣﺴﻤﺎر ٤ﺑﯿﺎورﯾﻢ و ﻫﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮراﺧﯽ از آن ﺳﻮراخﻫﺎی اﻃﺮاف ﻗﺴﻢﻫﺎی داﯾﺮه در ﺳﺎزﯾﻢ،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﺳﺎن در وی ﺑﮕﺮدد و دو ﺳﺮ ﻣﺴﻤﺎر در دو ﺳﻮراخ دو اﺳـﺘﻮاﻧﻪ ازﯾــﻦ اﺳــﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی
ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در وی ﺑﮕﺮدد و ﮐﻨﺎر ﭼﺮخ ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دو ﺑﺎﺷﺪ .و در
ﭘﯿﺶ ﻫﺮ دو اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺳﺪی ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭼﻮن ﻗﻄﺮ ﭼﺮخ ﻣﻮازی آن ﺑﺎﺷﺪ ،دوازده اﺳﺘﻮاﻧﻪ
ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻗﻄﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دوازده دﯾﮕﺮ از دو ﻃﺮف آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ﭼﻮن ﺳﺪﻫﺎی ا ،ب ،ج ،د،
و ،س ،ط ،ک ،ل ،م ،ن و ه .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺳﻮی ﺧﺎرج از ﭼــﺮخ ازﯾــﻦ ﻣﺜﻘﻠــﻪ ٥آوﯾــﺰﯾﻢ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ دوازده ﻣﺘﺴﺎوی اﻻوزان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﺜﻘﻠــﻪﻫﺎی ا ،ب ،ج ،د ،ه ،و ،ز ،ک ،ل،
م ،ن ،س .آﻧﮕﺎه ﻣﺤﻮری ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺮخ ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ و ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮ دو ﻗﺎﺋﻤﻪ ٦ﻧﻬﯿﻢ ﺗــﺎ از
ذات ﺧﻮد دور ﻫﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﻫﺎﻧﺶ :ﭼﻮن ﺑﻌﺪ ﻣﺜﻘﻠﮥ س از ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺮخ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ از ﺑﻌﺪ ﻣﺜﻘﻠﮥ ه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺮخ و
ً
ﻧﺴﺒﺖ ﺛﻘﻞ ﺑﻪ ﺛﻘﻞ ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﺑﻪﺗﮑﺎﻓﯽ ،٧ﭘﺲ داﯾﻤﺎ ﺟﺎﻧﺐ س ﮔﺮانﺗﺮ
ﺑﻮد و ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻫﻤﯽ آﯾﺪ و ﺟﺎﻧﺐ ه را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﭼﺮخ اب دور ﻫﻤﯽ ﮐﻨﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

١٣٩

١۴٠

ﺷﮑﻞ  :۱ﺑﯿﺎن دور داﺋﻢ در ﻧﺴﺨﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

ﺷﮑﻞ  :۲ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻃﺮح اول

ﺷﮑﻞ  :۳ﻧﻤﻮﻧﮥ اﻣﺮوزی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮح اول

دو دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ ﮐﻮﺗﺎه ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎر داﺋﻢ

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻃﺮح اول :در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ  ۱۲ﺟﻔﺖ ﻣﯿﻠﮥ ﺻﻠﺐ ﻫﻢ وزن و ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﯾﮏ ﺻــﻔﺤﮥ
داﯾﺮهای از ﺟﻨﺲ ﭼﻮب ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ ﺟﻔﺖ ﻣﯿﻠﻪ ﻣﺎﻧﻊﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ آوﯾﺨﺘﻪ ﺷــﺪن
ﭘﺮهﻫﺎ را در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺼﻮر ﻃﺮاح اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﭼــﺮﺧﺶ ،ﻧﯿﻤــﯽ از ﭘﺮهﻫــﺎ
آوﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﭘﺮهﻫﺎی آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺮخ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﭘﺮهﻫﺎی آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﺮﮐﺰ دوران ،ﮔﺸﺘﺎور ﭘﺮهﻫﺎی آوﯾﺨﺘﻪ ﮐﻤﺘــﺮ از ﻃــﺮف دﯾﮕــﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻌﺎدل ﺑﻪﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺮﺧﯿﺪن داﺋﻢ ﭼــﺮخ ﻣﯽﺷــﻮد .در دﺳﺘﻨﻮﺷــﺘﻪای از
ﻟﺌﻮﻧﺎردو داوﯾﻨﭽﯽ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺸﺘﺎور ﮐﻠﯽ دو ﻃﺮف ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑــﺮ ﻣــﯽﻣﺎﻧــﺪ و
ﭼﺮﺧﺶ داﺋﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

١۴١

ﺷﮑﻞ  :۴ﻃﺮح ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎر داﺋﻢ در دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ ﻟﺌﻮﻧﺎردو داوﯾﻨﭽﯽ

) (۲اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ رﺳﺎﻟﮥ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑــﯿﻦ اﻟﻌﻠــﻢ واﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻨــﺎﻓﻊ ﻓــﯽ ﺻــﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﯿــﻞ اﺛــﺮ
ﺑﺪﯾﻊاﻟﺰﻣﺎن ﺟﺰری )د ۶۰۲ق( آﻣﺪهاﺳﺖ )ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ  ۷۰۸ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤــﺪ
ﺑﻦ داوود ﻋﻠﻮی ﺷﺎدی آﺑﺎدی ]ح ۹۰۰ق ،ﻫﻨﺪ[ ،ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺳﺪۀ  ۱۱ﻫـ،گ۲۵۷ر( .اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در اﺻﻞ ﻋﺮﺑــﯽ و
در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺳﺎل ۱۹۷۹م ﺑﻪ ﺗﺼــﺤﯿﺢ اﺣﻤــﺪ
١
ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺤﺴﻦ در ﺣﻠﺐ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن در ﺳﺎل ۱۹۷۴م ﺑــﻪ وﺳــﯿﻠﮥ داﻧﻠــﺪ ﻫﯿــﻞ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﻣﺮوزی از ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻧﺎﻃﻖ و ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻔﯿﺴــﯽ ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان ﻣﺒــﺎﻧﯽ ﻧﻈــﺮی و
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪ.
1. Donald Hill

ﻣﺘﻦ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪۀ ﻃﺮح دوم:
ﺻﻔﺖ دور داﺋﻢ و ﻋﻤﻞ وی ﭼﻨﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ دو ﺻــﻔﺤﻪ از آﻫــﻦ ﺑﺴــﺎزﻧﺪ و در ﻣﯿــﺎن ﻫــﺮ دو
ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻨﺤﺮف ١ﺳﺎزﻧﺪ و ﻓﺮاﺧﯽ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ آن ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ درو ﭘﻨﺠــﺎه ﻣــﻦ
ﺳﯿﻤﺎب ﺑﮕﻨﺠﺪ .و در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯽ ﻣﻦ ﺳﯿﻤﺎب در آرﻧﺪ و ﻫﺮ دو ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮ روی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﻬﻨﺪم ٢و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﻟﺠﺎم ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و در وﺳﻂ وی ﺳﻮراخ ﺑﺪارﻧﺪ و درو ﻣﺤﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪد
و ﺑﺮ ﻗﻄﺐ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﮏ درو ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﻗﻮة ﺗﻤﺎم آن را ﺑﮕﺮداﻧﻨــﺪ ،ﺑﻌــﺪ از آن
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﮕﺮدد و ﺗﺎ آن را ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﮔﺸﺘﻦ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻃﺮح دوم :ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎر داﺋﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دور داﺋﻢ آﻣﺪهاﺳــﺖ،
اﺳــﺎس ﮐــﺎری ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﻃــﺮح اول دارد ،ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﺗﻔــﺎوت ﮐــﻪ در اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﻣﺤﻔﻈــﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑــﺎ ﻗﺎﻋــﺪۀ
ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻫﺎ ﺑــﺎ ﺟﯿــﻮه ﭘــﺮ ﺷﺪهاﺳــﺖ ،ﺟــﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯿﻠــﻪﻫﺎی ﭼــﻮﺑﯽ ﺻــﻠﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﭼﺮخ ،ﺟﯿﻮه درون ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺟﺎﺑــﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷــﻮد و ﻣﺎﻧﻨــﺪ
ً
ﻧﻤﻮﻧﮥ اول ،ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺸﺘﺎور ﯾﮏ ﻃﺮف ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃــﺮف دﯾﮕــﺮ اﺳــﺖ و ﭼــﺮخ داﺋﻤــﺎ
ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶ داﺋﻤﯽ ﻫﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
١۴٢

ﺷﮑﻞ  :٥ﺑﯿﺎن دور داﺋﻢ در ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر

 .١ﻣﻨﺤﺮف= ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع] ،ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ[ ﮐﺞ ﺷﺪه
 .٢ﻣﻬﻨﺪم= ﺑﻪاﻧﺪام ،ﻣﻨﻈﻢ

ﺷــﮑﻞ  :٦ﺳــﺎزوﮐﺎر ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﻃــﺮح دوم

ﮔﺰﯾﺪه و وﯾﺮاﺳﺘﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی

ُ
ﻋﺠﺐ ﻋﺪدی در ﻟﻐﺖ ﻓﺎرﺳﯽ دﯾﺪم ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺎوی ﻧـ ﻪ ﺑــﻮد ﻧﺼــﻒ ده ﺑــﻮد .ﻋﺠــﺐﺗﺮ آﻧﮑــﻪ
ُ
ﻧﺼﻒ ﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد؛ و ﻃﺮﻓﻪ ﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﭼﻮن ﺑﺸﻤﺮدم ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺑﻮد؛ و ﭼﻮن ﭘﻨﺠﺎه ﺑﺮ او اﻓﺰودم ﺑــﺎز
ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺑﻮد .ﭼﻮن زﯾﺎده ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮدم زﯾﺎده از ﭘﻨﺞ ﻧﺒﻮد و ﭘﻨﺞ ﺑﺮ او اﻓﺰودم ،ﻣﺴﺎوی دو ﺷــﺪ؛
ُ
و ﭘﻨﺞ از او ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺮدم ﻧﺼﻒ ﻧﻪ ﺷﺪ .ﺑﻬﺘﺮ آﻧﮑﻪ از ﭘﻨﺠﺎه )و( ﺷﺶ ﮐﻢ ﺑﻮد .ﻣﻌﻬﺬا ﺳﻪ ﺧﻤﺲ
ﭘﻨﺠﺎه ﺑﻮد؛ و ﻟﻄﯿﻒ ﺗﺮ آﻧﮑﻪ دو ﺧﻤﺲ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻮد؛ و ﺗﺎزه ﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﻤــﺲ ﭘﻨﺠــﺎه ﻧﯿــﺰ ﺑــﻮد؛ و
رﻧﮕﯿﻦﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﻋﺸﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻮد؛ و ﻣﻀﺤﮏ ﺗﺮ آﻧﮑﻪ او را ﺑﺮ ﺧﻤﺲ ﭘﻨﺠﺎه اﻓــﺰودﯾﻢ ،ده ﺷــﺪ و
ﭼﻮن ﺑﺮ ﺧﻤﺲ دﯾﮕﺮ اﻓﺰودﯾﻢ ﻧﻪ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﺑﺮ ﺧﻤﺲ اﻓﺰودﯾﻢ ﻫﺸﺖ ﺷــﺪ و ﭼــﻮن ﺑــﺮ ﺧﻤــﺲ
دﯾﮕﺮ اﻓﺰودﯾﻢ ﻫ ﻔﺖ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﺑﺮ ﺧﻤﺲ دﯾﮕﺮ اﻓﺰودﯾﻢ ﺷﺶ ﺷﺪ و ﺑــﺮ ﺧﻤــﺲ دﯾﮕــﺮ اﻓــﺰودﯾﻢ
ﭘﻨﺞ ﺷﺪ .ﯾﮏ ﺧﻤﺲ ﭘﻨﺠﺎه را از او ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭼﻬﺎر ﺷﺪ .ﺧﻤﺲ دﯾﮕــﺮ وﺿــﻊ ﮐــﺮدﯾﻢ ،ﺳــﻪ
ﺷﺪ .ﺧﻤﺲ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدﯾﻢ ،دو ﺷﺪ و ﺧﻤﺲ ﭘﻨﺠﺎه را ﮐﻢ ﮐــﺮدﯾﻢ ،ﯾــﮏ ﺷــﺪ .ﻋﺠــﺐﺗﺮ از
ﻋﺠﺎﯾﺐ آﻧﮑﻪ دو ﺛﻠﺚ او ﻣﺴﺎوی اوﺳﺖ و ﺛﻠﺚ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ آن ،ﻣﺴﺎوی آن.
ﭘﺎﺳ
ﻓﺮﻫﺎد ﻣﯿﺮزا ﻣﻌﺘﻤﺪاﻟﺪوﻟﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ را در ﮐﺘﺎب زﻧﺒﯿﻞ )ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ۱۳۲۹ ،ﻫﺠﺮی ﻗﻤــﺮی ،ﺻــﻔﺤﮥ
 (۵۵آورده ،و ﭘﺎﺳﺦ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ داده اﺳﺖ:
ُ
١
ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد در ﻟﻐﺖ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﻨﺞ اﺳﺖ ؛ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺎوی ﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺼﻒ ده اﺳﺖ؛
ُ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺪد ﭘﻨﺞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﻤﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﻤﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ اﺳــﺖ؛ و
ُ
ُ
ﻧﺼﻒ ده ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﺼﻒ ده اﺳﺖ؛ و ﻋﺠﺐﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﻧﺼﻒ ﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ دو ﺣﺮﻓﺴــﺖ
ُ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ن و ﯾﮑﯽ ه ،و ﭘﻨﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﮐﻪ ه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺼﻒ ﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو ﺣﺮف ﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺮﻓﻪﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﭼﻮن ﺷﻤﺮدﯾﻢ ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﺞ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﻤﻞ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ ،ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺧﻮاﻫﺪ
 .١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ  ۲ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ اﺑﺠﺪ )ﺣﺴﺎب ُﺟ َﻤﻞ(« در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ.

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(14ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۷

ﯾﮏ ﻣﻌ ی رﯾﺎﺿﯽ از اﻟﻎ ﺑﯿﮓ اﻣﯿﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ

١۴٣

١۴۴

ﺑﻮد؛ و ﭼﻮن ﭘﻨﺠﺎه را ﺑﺮ او اﻓﺰودﯾﻢ ،ﺑﺎز ﭘﻨﺠﺎه و
ﭘﻨﺞ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﮐﻪ ه اﺳــﺖ ﭘﻨﺠــﺎه ﮐــﻪ ن
اﺳﺖ اﻓﺰوده ﺷﻮد ،ﺑﺎز ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﻣﯽ ﺷــﻮد؛ و
ﭼﻮن ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮدﯾﻢ زﯾﺎده از ﭘﻨﺞ ﻧﺒﻮد ،ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ زﯾﺎده از ﭘﻨﺞ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد؛ و ﭘﻨﺞ ﮐﻪ ﺑﺮ او اﻓﺰودﯾﻢ
ﻣﺴﺎوی دو ﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﺞ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘــﻨﺞ ﻣﻄﻠــﻮب
اﻓﺰوده ﺑﺸﻮد ﻣﺴﺎوی دو ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ د ﻋﺪد ﭼﻬﺎر
و و ﻋﺪد ﺷﺶ اﺳﺖ ،و ﻋﺪد دو ده اﺳﺖ؛ و ﭘﻨﺞ
ُ
از او ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻧﺼﻒ ﻧﻪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻓﻘﺮه
دو ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ ﭘﻨﺞ را از ﭘﻨﺠﺎه
ُ
و ﭘﻨﺞ ﮐﻢ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻧﺼﻒ ﻧﻪ ﮐــﻪ ن اﺳــﺖ ﺑــﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ ﭘﻨﺞ را از ده ﮐﻢ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﻨﺞ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ آﻧﮑﻪ از ﭘﻨﺠﺎه ،ﺷﺶ ﮐﻢ ﺑﻮد ،زﯾــﺮا ﮐــﻪ
ﻟﻔﻆ ﭘﻨﺠﺎه ﺑــﻪ ﺣﺴــﺎب ﺟﻤــﻞ ﺷﺼــﺖ و ﯾــﮏ
اﺳﺖ و ﻟﻔﻆ ﭘﻨﺞ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺶ ﻋﺪد از آن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭘﻨﺠــﺎه و ﺷــﺶ ﺑﺨــﻮاﻧﯿﻢ،
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ از ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﻌﻬﺬا ﺳﻪ ﺧﻤﺲ ﭘﻨﺠﺎه ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﺠــﺎه،
ﭘﻨﺞ ﺣﺮف اﺳﺖ و ﭘﻨﺞ ﮐﻪ ب و ن و ج ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻪ ﺧﻤﺲ از آن ﭘﻨﺞ اﺳﺖ.
ﻟﻄﯿﻒ ﺗﺮ آﻧﮑﻪ دو ﺧﻤﺲ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻓﻘﺮه ﺳﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ دو ﮐــﻪ ﺑــﻪ
ﺣﺴﺎب ده اﺳﺖ ،ﺧﻤﺲ ﭘﻨﺠﺎه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ دو ﺧﻤﺲ ﭘﻨﺠﺎه ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ن اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ ه اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻋﺪد ﻟﻔﻆ ﭘﻨﺞ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﺧﻤﺲ ﭘﻨﺠﺎه ب اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮏ ﺧﻤﺲ آن ج اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و دو و ﺳﻪ ،ﭘﻨﺞ اﺳﺖ؛ و ﺗﺎزهﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﻤﺲ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺧﻤﺲ ﻟﻔﻆ ﭘﻨﺠﺎه ﮐﻪ ه اﺳﺖ
و آن ﭘﻨﺞ اﺳﺖ؛ و رﻧﮕﯿﻦﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﻋﺸﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﺸﺮ ﻋﺪد ﭘﻨﺠﺎه اﺳﺖ.
و ﻣﻀﺤﮏﺗﺮ آﻧﮑﻪ آن را ﺑﺮ ﺧﻤﺲ ﭘﻨﺠﺎه اﻓﺰودﯾﻢ ،ده ﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑــﯽ از اﺧﻤــﺎس ﻟﻔــﻆ ﭘﻨﺠــﺎه ه
اﺳﺖ ،و ﭘﻨﺞ ﻣﻌﻬﻮد را ﺑﺮ آن اﻓﺰودﯾﻢ ده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻤﺲ ﭘﻨﺠــﺎه ،ده اﺳــﺖ؛ و ﭼــﻮن ﺑــﺮ ﺧﻤــﺲ دﯾﮕــﺮ
ُ
ُ
اﻓﺰودﯾﻢ ﻧﻪ ﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﺞ ﮐﻪ ه اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻤﺲ دﯾﮕﺮ ﻟﻔﻆ ﭘﻨﺠﺎه ﮐﻪ ن اﺳﺖ اﻓــﺰوده ﺷــﺪ ﻧـﻪ ﺷــﺪ؛ و
ﭼﻮن ﺑﺮ ﺧﻤﺲ دﯾﮕﺮ اﻓﺰودﯾﻢ ،ﻫﺸﺖ ﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻤﺲ دﯾﮕﺮ ﻟﻔﻆ ﭘﻨﺠﺎه ﮐﻪ ج اﺳﺖ ه را اﻓــﺰودﯾﻢ
ﻫﺸﺖ ﺷﺪ؛ و ﭼﻮن ﺑﺮ ﺧﻤﺲ دﯾﮕﺮ اﻓﺰودﯾﻢ ﻫﻔﺖ ﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑــﺮ ﺧﻤــﺲ دﯾﮕــﺮ ﻟﻔــﻆ ﭘﻨﺠــﺎه ﮐــﻪ ب
اﺳﺖ ه را اﻓﺰودﯾﻢ ﻫﻔﺖ ﺷﺪ؛ و ﭼﻮن ﺑﺮ ﺧﻤﺲ دﯾﮕﺮ اﻓﺰودﯾﻢ ،ﺷﺶ ﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻤﺲ دﯾﮕﺮ ﻟﻔــﻆ

ﻣﺪرﺳﮥ اﻟﻎ ﺑﯿﮓ در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ازﺑﮑﺴﺘﺎن

ﯾﮏ ﻣﻌ ی رﯾﺎﺿﯽ از اﻟﻎ ﺑﯿ ﮓ اﻣﯿﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ

ﭘﻨﺠﺎه ﮐﻪ اﻟــﻒ اﺳــﺖ ه را اﻓــﺰودﯾﻢ ﺷــﺶ ﺷــﺪ؛ و
ﭼﻮن ﺑﺮ ﺧﻤﺲ دﯾﮕﺮ اﻓﺰودﯾﻢ ،ﭘﻨﺞ ﺷــﺪ .ﯾﻌﻨــﯽ ﺑــﺮ
ﺧﻤﺲ دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﮐﻪ ن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﭘﻨﺞ را ﺑﺎ آﻧﮑﻪ
ﭘﻨﺠﺎه اﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﺑﮑﻨﯽ ﭘﻨﺠﺎه و ﭘــﻨﺞ ﻣﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ
ﻫﻤﺎن ﻋﺪد ﭘﻨﺞ اﺳﺖ.
و ﯾــﮏ ﺧﻤــﺲ ﭘﻨﺠــﺎه را از آن ﺳــﺎﻗﻂ ﮐــﺮدﯾﻢ،
ﭼﻬــﺎر ﺷــﺪ .ﯾﻌﻨــﯽ ﯾــﮏ ﮐــﻪ اﻟــﻒ ﺑﺎﺷــﺪ ﯾﮑــﯽ از
اﺧﻤﺎس ﻟﻔــﻆ ﭘﻨﺠــﺎه اﺳــﺖ .از ﭘــﻨﺞ ﮐــﻢ ﮐــﺮدﯾﻢ،
ﭼﻬﺎر ﺷﺪ .ﺧﻤﺲ دﯾﮕــﺮ وﺿــﻊ ﮐــﺮدﯾﻢ ،ﺳــﻪ ﺷــﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺧﻤﺲ دﯾﮕﺮ ﻟﻔﻆ ﭘﻨﺠﺎه ﮐــﻪ ب اﺳــﺖ از
ﭘﯿﮑﺮۀ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮاﻏﺎی ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ اﻟﻎ ﺑﯿﮓ در ﭘﺎرک
ﮐﺮوﻧﻮﻟﺪا – ﺷﻬﺮ رﯾﮕﺎ ) ﺟﻤﻬﻮری ﻟﺘﻮﻧﯽ(
ﭘﻨﺞ ﮐــﻢ ﮐــﺮدﯾﻢ ،ﺳــﻪ ﺷــﺪ .ﺧﻤــﺲ دﯾﮕــﺮ ﺳــﺎﻗﻂ
ﮐﺮدﯾﻢ ،دو ﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺧﻤﺲ دﯾﮕﺮ ﻟﻔﻆ ﭘﻨﺠﺎه ﮐﻪ ج اﺳﺖ از ﭘــﻨﺞ ﮐــﻢ ﮐــﺮدﯾﻢ ،دو ﺑــﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧــﺪ.
ﺧﻤﺲ ﭘﻨﺠﺎه را ﮐﻢ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﯾﮏ ﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻤﺲ ﭘﻨﺠﺎه را ﮐﻪ ﮐﻢ ﮐﺮدﯾﻢ ﯾﮑﯽ ﺷﺪ .ﺧﻤــﺲ ﭘﻨﺠــﺎه ده
اﺳﺖ؛ از ﭘﻨﺠﺎه ﮐﻪ ده ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻮد ﭼﻬﻞ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪد ی ک ی ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ.
ﻋﺠﺐﺗﺮ از ﻋﺠﺎﯾﺐ آن ﮐﻪ دو ﺛﻠﺚ آن ﻣﺴﺎوی آﻧﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﭘﻨﺞ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺣﺮف اﺳﺖ؛ ﮐﻪ دو
ﺛﻠﺚ او ﮐﻪ ﺑﻪ ب و ج ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺎوی ﭘﻨﺞ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ؛ و ﺛﻠﺚ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ او ﻣﺴــﺎوی او .ﯾﻌﻨــﯽ ﯾــﮏ
ﺛﻠﺚ ﺣﺮف ﭘﻨﺞ ﮐﻪ ن اﺳﺖ ،ﺑﺮ او اﻓﺰوده ﺷﻮد ،ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺪد ﺣﺮف ﭘﻨﺞ اﺳﺖ.

١۴۵

ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ :۱

١۴۶

رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ اﻟﻎ ﺑﯿﮓ در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ

ً
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ را اﻟﻎ ﺑﯿﮓ در ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت دﯾﻮان اﻧﻮری ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳــﺖ ،آورده ﺑﺎﺷــﺪ .ﻇــﺎﻫﺮا
اﯾﻦ ﺷﺮح ﺟﺰو ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺧﻄﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻫﻨﺪوﺳــﺘﺎن ﺑـﺮای ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺧــﺎﺗﻮن
ﻋﺎﻣﻠﯽ از وزرای ﻗﻄﺒﺸﺎﻫﯽ دﮐﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ از آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن ﻧﺸﺎﻧﯽ از آن در دﺳﺖ ﻧﯿﺴــﺖ
)ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ،ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺘﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ در ﻣﺠﻠﮥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺳﺎل  ،۳ﺷــﻤﺎرۀ  ۱۰و ،۱۱
دی و ﺑﻬﻤﻦ  ،۱۳۲۰ص .(۲۳-۲۲
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮاﻏﺎی ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ اﻟﻎ ﺑﯿﮓ )ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ ۷۹۶ق – درﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ۸۵۳ق( ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻫﺮخ ﺗﯿﻤــﻮری
ﺑﻮد و از ﺳﺎل  ۸۱۴اﻣﯿﺮی ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد .وی در ﺳﺎل ۸۲۴ق رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻣﻌﺮوف ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ را ﺑﻨــﺎ
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻨﺠﻤﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻏﯿﺎث اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻗﺎﺿﯽ زادۀ روﻣﯽ و ﻋﻠﯽ ﻗﻮﺷــﭽﯽ زﯾــﺞ ﺟﺪﯾــﺪ ﮔﻮرﮐــﺎﻧﯽ را در
ﺳﺎل ۸۴۱ق ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد .اﻟﻎ ﺑﯿﮓ ﮐﻪ ﺧﻮد دوﺳﺘﺪار ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ و ﺣﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﺎ و ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان ﺑــﻮد در ﺳــﺎل  ۸۵۰ﭘــﺲ از ﻓــﻮت
ﺷﺎﻫﺮخ )در ﻓﺸﺎﻓﻮﯾﻪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ری( ،ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ .در ﺳﺎل ۸۵۳ق ﻓﺮزﻧﺪش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻠﺦ را ﮐﻪ اﻟﻎ ﺑﯿــﮓ
ﺑﻪ او داده ﺑﻮد ﻻﯾﻖ ﺷﺄن ﺧﻮد ﻧﺪاﻧﺴﺖ .ﺑﺮ ﭘﺪر ﺷﻮرﯾﺪ و ﭼﻮن ﺑﺮ او دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺮ داد او را ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﮔــﻮر اﻟــﻎ ﺑﯿــﮓ ﻧﺰدﯾــﮏ
ﮔﻮر ﭘﺪرش ﺷﺎﻫﺮخ و ﺟﺪش ﺗﯿﻤﻮر در ﺑﻨﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮔﻮر اﻣﯿﺮ در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ واﻗﻊ اﺳﺖ .اﻟﻎ ﺑﯿﮓ ﺑــﻪ ادب ﻓﺎرﺳــﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪ
ﺑﻮد و زﯾﺞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭘﺸﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮگ از دوﻣﯿﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺴــﺨﮥ ﺷــﻤﺎرۀ  ۴۷۳ﻣﺠﻠــﺲ،
َ
َُ
ََ
ّ
ﺟﻤﻠﻪ ای از او ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار» :اﻧﺸﺎء ﻣﯿﺮزا اﻟﻎ ﺑﯿﮓ در ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﺮو :ﻋﻠﯿﻤﺎ ،ﻋﺎﻟﻤﺎ ،ﻋﻼﻣﺎ ،ﻋﻠ ِﻢ ِﻋ ِﻠﻢ ﻋﻠﻤــﺎء ﻋــﺎﻟﻢ
ََ
را ﻋﻠﯽ اﻟﺪوام ﻋﺎﻟﯽ دار) «.ﯾﺎدش ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺣﺎﺋﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﺮد(.
ﺑ ﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻟﻎ ﺑﯿﮓ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑــﻪ :ﻣﻘﺎﻟــﮥ » اﻟــﻎ ﺑﯿــﮓ« ﻧﻮﺷــﺘﮥ ت .ن.
ﮐﺎری )ﻗﺮی( ﻧﯿﺎزوف ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻠﺪ اول ،وﯾــﺮاﯾﺶ ﺣﺴــﯿﻦ
ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤــﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ) ١٣٦٥ ،ﭼــﺎپ دوم  ،(١٣٨٩ص  ،٢٥٣ -٢٤٨زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣــﮥ ﻋﻠﻤــﯽ
داﻧﺸﻮران اﺳﻼﻣﯽ ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﯿﺮﺷﮏ ،ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤــﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ،ﺟﻠــﺪ دوم ،۱۳۷۲ ،ص ۵۸-۵۶؛ ﻣﺤﻤــﺪ
ﺑﺎﻗﺮی ،از ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺎن ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺪرش ،ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.۱۳۷۵ ،

ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺖ  :۲ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ اﺑﺠﺪ )ﺣﺴﺎب ُﺟ َﻤﻞ(
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ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﺣﺮف وﯾﮋۀ اﻟﻔﺒﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ پ ،چ ،ژ و گ ،ﻣﻌﺎدلﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ ب ،ج ،ز و ک ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ اﻋﺸﺎری ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﯽآوردﻧﺪ.
ﻣﺜﺎل :ﺳﻮ =  ،۶۶ﻏﻘﺼﻂ = .۱۱۹۹
ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻀﺮب  ۲ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ،۱۰۰۰ﺿﺮﯾﺐ  ۱۰۰۰را ﻗﺒﻞ از غ ﻣﯽآوردﻧﺪ:
ﺑﻎ=  ،۲۰۰۰ﺟﻎ=  ،۳۰۰۰ﯾﺒﻎ=  ،۱۲۰۰۰ﻃﻐﻎ ﺛﯿﺤﻎ رﻟﻪ= .۹’۵۱۸’۲۳۵
ﭼﻮن اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ رﻣﺰی اﺳﺖ ،ﺻﻔﺮ در آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ رود ،اﻣــﺎ ﻫﻨﮕــﺎﻣﯽ ﮐــﻪ از آن ﺑــﺮای ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴــﯽ ﺷﺼــﺘﮕﺎﻧﯽ
ً
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺻﻔﺮ در ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺧﺎﻟﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺿﻤﻨﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف اﺑﺠــﺪ ﺗﻔﺎوتﻫــﺎﯾﯽ ﺑــﺎ
رﺳﻢ ﺧﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺮف ﺟﯿﻢ )ج = (۳را ﺑﯽداﯾﺮه و ﺑﯽ ﻧﻘﻄــﻪ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت

ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴــﻨﺪ.

ﺣﺮفﻫﺎی دال )د= (۴و ذال )ذ= (۷۰۰را ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﺰه ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ) و (.
ﺛﺒــﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ .ﭘــﻨﺞ
ﺣﺮف ﮐﺎف )ک = (۲۰را ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﺣﺮف ﻧــﻮن )ن = (۵۰را ﺑــﻪ ﺻــﻮرت
ﺣﺮف س ،ص ،ق ،ش ،ض را وﻗﺘﯽ ﺣﺮف دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آﺧﺮﺷﺎن ﻧﭽﺴﺒﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ،ﺻﻪ ،ﻗــﻪ ،ﺷــﻪ ،ﺿــﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴــﻨﺪ و اﮔــﺮ
ً
=  (۶۵ﻣﯽﻧﮕﺎرﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎف ﺣﺮﻓﯽ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ آﺣــﺎد
ﺣﺮف ه )= (۵ﺑﻪ آﺧﺮﺷﺎن ﺑﭽﺴﺒﺪ ،آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ )ﻣﺜﻼ
)ﻏﯿﺮ از اﻟﻒ( ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺳــﺮﮐﺶ ﮐــﺎف را رو ﺑــﻪ ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﮐﺸــﻨﺪ .ﻣﺜــﻞ ) = (۲۴= ) ،(۲۳= ) ،(۲۲و ) = (۲۹و ﺟــﺰ در
ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻘﻄﻪﻫﺎ را ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻋﺪدی در ﭘﺎﯾﮥ ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺮﺗﺒــﻪﻫﺎی ﮐﺴــﺮی ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨــﺪ از :دﻗﯿﻘــﻪ ،ﺛﺎﻧﯿــﻪ ،ﺛﺎﻟﺜــﻪ ،... ،ﻋﺎﺷــﺮه و
ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﺣﺎد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺮﻓﻮعّ ،
ﻣﺜﻨﯽ ،ﻣﺜﻠﺚ ،ﻣﺮﺑﻊ ،... ،ﻣﻌﺸﺮ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻣﺮﺗﺒــﻪﻫﺎی ﯾــﮏ ﻋــﺪد ﺷﺼــﺘﮕﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠــﻮم
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻻی اوﻟﯿﻦ ﯾﺎ آﺧﺮﯾﻦ رﻗﻢ ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎری ﻣﺮﺗﺒﮥ آن را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ .ا ﯾﻦ ﻋﻼﯾــﻢ ﭼﻨﯿﻦاﻧــﺪ :ﺟــﻪ )درﺟــﻪ( ،ﻗــﻪ
)دﻗﯿﻘﻪ( ،ﻧﯿﻪ )ﺛﺎﻧﯿﻪ( ،ﻟﺜﻪ )ﺛﺎﻟﺜﻪ( ،ﺑﻌﻪ )راﺑﻌﻪ( ،ﻣﺴﻪ )ﺧﺎﻣﺴﻪ( ،ﺳﻪ )ﺳﺎدﺳﻪ( ،ﺳﺒﻌﻪ )ﺳﺎﺑﻌﻪ( ،ﻣﻨــﻪ )ﺛﺎﻣﻨــﻪ( ،ﺳــﻌﻪ )ﺗﺎﺳــﻌﻪ( ،ه
)ﻋﺎﺷﺮه( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ع )ﻣﺮﻓﻮع( ،ﻧﯽ ّ
)ﻣﺜﻨﯽ( ،ث )ﻣﺜﻠﺚ( ،ﺑﻊ )ﻣﺮﺑﻊ( ،ﻣﺲ )ﻣﺨﻤــﺲ( ،س )ﻣﺴــﺪس( ،ﺳــﺒﻊ )ﻣﺴــﺒﻊ( ،ﻣــﻦ
ً
ً
)ﻣﺜﻤﻦ( ،ﺗﺴﻊ )ﻣﺘﺴﻊ( و ﺷﺮ )ﻣﻌﺸﺮ( .ﺿﻤﻨﺎ ج ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎری ﺑﺮج و ﻣﻌﺎدل  ۳۰درﺟﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ:
11
58
+
60 60´ 60

= 4 ´ 30 + 25 +

و

3
1
= 84
60
20

= 1´ 60+ 24 +

ﯾﮏ ﻣﻌ ی رﯾﺎﺿﯽ از اﻟﻎ ﺑﯿ ﮓ اﻣﯿﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ

در اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﺠﻮﻣﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓــﺖ ،ﺣــﺮوف اﻟﻔﺒــﺎی ﻋﺮﺑــﯽ در ﺗﺮﺗﯿﺒــﯽ
ﻏﯿﺮ از ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺎدی آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﺣــﺮوف اﻟﻔﺒــﺎی ﻋﺒــﺮی اﺳــﺖ .ﺑـﺮای ﺳــﻬﻮﻟﺖ ﻓﺮاﮔﯿــﺮی ،اﯾــﻦ
َ َ
َ
ََ
َ
ّ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺪون ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎص در آورده ﺑﻮدﻧــﺪ :اﺑﺠــﺪَ ،ﻫـ َـﻮزُ ،ﺣﻄــﯽ ،ﮐﻠ َﻤــﻦَ ،ﺳــﻌﻔﺺ ،ﻗ َﺮﺷــﺖ،
َ
ﺛﺨﺬ ،ﺿﻈﻎ .از اﯾﻦ ﺣﺮوف ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﺪاد در ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎر رﻣﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ ﮐــﻪ در آن ارزش ﻋــﺪدی ﻫــﺮ ﺣــﺮف
ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ ﺑﻮد:

١۴٧

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(15ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

١۴٨

دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ اﻷدوﯾﺔ اﳌﻔﺮدۀ ﻏﺎﻓﻘﯽ

در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اُﺳﻠِﺮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﮏﮔﯿﻞ ﮐﺎﻧﺎدا

١

ﮔﭽِ
آدام َ

٢

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺷﻤﺎﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪیﻓﺮ

٣

ﻏﺎﻓﻘ و رﺳﺎﻟﻪاش

ُ
ﺳﻠ ﺮ ،در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﮏﮔﯿﻞ )ﻣﻮﻧﺘﺮآ ل ﮐﺎﻧﺎدا( ،ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ا ِ
ُ
ﺷﻤﺎرۀ ا .ل ،۷۵۰۸ .ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﻓﯽ اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮدة دارد .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﮥ ﻣﺼﻮر ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و درﺑــﺎرۀ
داروﻫﺎی ﻣﻔﺮده )ﺳﺎده( اﺳﺖ .اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻓﻘﯽ )د ﺣــﻮاﻟﯽ ۵۶۰ق( ،داروﺷــﻨﺎس و
ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎس اﻧﺪﻟﺴﯽ ،اﯾﻦ اﺛﺮ را در ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ٤.اﮔﺮ ﭼﻪ درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻘﯽ
اﻃﻼع ﭼﻨﺪاﻧﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﮐﺘﺎب او در ﺷﺮق و ﻏﺮب دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ
ﺑﺮآورد ﻣﺎﮐﺲ ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف )د ۱۹۴۵م( ،ﮐﺘﺎب اﺻــﻠﯽ ﻏــﺎﻓﻘﯽ ﺷــﺎﻣﻞ  ۹۴۵ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﯾــﺎ ﻣــﺪﺧﻞ درﺑــﺎرۀ
٥
داروﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﺟﺎﻧﻮری و ﮐﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺑﺮگ ۲پ ﻧﺴﺨﻪ و ﭘﺲ از ﺑﺴــﻤﻠﻪ ﭼﻨــﯿﻦ آﻣــﺪه اﺳــﺖ :اﺑــﻮﺟﻌﻔﺮ اﺣﻤــﺪﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ّ
ﺳﯿﺪ اﻟﻐﺎﻓﻘﯽ .ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ در ﺳﻄﺮ ﺳﻮم ﻫﻤــﺎن ﺻــﻔﺤﻪ ،ﮐﺘــﺎب ﻓــﯽ
اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮدة ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .دو ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮگﻫﺎی ۱۰ر و ۲۸۳ر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت
ﻃﺐ ﻗﺎﻓﻘﯽ )ﮐﺬا( و ﮐﺘﺎب اﻟﻐﺎﻓﻘﯽ در ﮐﻨﺎر ُﻣﻬﺮﻫﺎی زده ﺷﺪه ﺑﺮ ﮐﺘﺎب وﺟﻮد دارد .ﻋﻨﻮان ﻃﺐ ﻗﺎﻓﻘﯽ
1. “The Palaeographical and Codicological Features of the Osler Manuscript in the Context of the Manuscript
Transmission of al-Ghāfiqī’s Herbal”, in Ghafiqi, The Herbal of al-Ghafiqi: a facsimile edition with critical
essays, ed. F. Jamil Ragep & Faith Wallis, (with Adam Gacek & Pamela Miller), Montreal, 2014: pp. 18- 34.

ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻮادی و ﺳﺠﺎد ﻧﯿﮏﻓﻬﻢ ﺧﻮبروان در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﮏﮔﯿﻞ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺮای ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .
 .٢رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﮏﮔﯿﻞ )ﻣﻮﻧﺘﺮآ ل( ،ﻣﺪرس و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری درﺑﺎرۀ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی
ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ.adam.gacek2@gmail.com ،
 .٣ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺑﻨﯿﺎد داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼ ﻣﯽ ،ﻫﻤﮑﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺠﻠﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ؛ sh.mohammadifar@yahoo.com
 .٤ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :اﺑﻦ اﺑﯽ اﺻﯿﺒﻌﻪ ،ﻋﯿﻮن اﻷﻧﺒﺎء ﻓﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﻷﻃﺒﺎء ،ﭼﺎپ ﻧﺰار رﺿﺎ ،ﺑﯿﺮوت ،دار ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﺤﯿﺎة،۱۹۶۵ ،
ص.۵۰۱ - ۵۰۰

5. Max Meyerhof, Étude de pharmacologie arabe tirées de manuscrits inédits. III. Deux manuscrits illustrés du
Livre des Simples d'Aḥmad al-Ġāfiqī'. Bulletin de l'Institut d'Égypte (Cairo). 23. 1941: p. 1.

1. A. Gacek, Arabic Manuscripts in the Library of McGill University: Union Catalogue, Montreal: McGill
University Libraries, 1991, p. 95.
ّ

 .٢اﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن ،ﺷﺮح أﺳﻤﺎء اﻟﻌﻘﺎر ،ﭼﺎپ ﻣﺎﮐﺲ ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف ،ﻗﺎﻫﺮه  ،۱۹۴۰ص۴؛ ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺎﮐﺲ ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف ﺑﻪ و .و .ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰ژاﻧﻮﯾﻪ
ُ
 ۱۹۳۸ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﺳﻠﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
 .٣اﺑﻦ ِﻋﺒﺮی ،ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻔﺮدات ،ﭼﺎپ و ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺎﮐﺲ ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف و ﺟﺮﺟﯽ ﺻﺒﺤﯽ ،ﻗﺎﻫﺮه :ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ،۱۹۴۰ - ۱۹۳۲
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت :ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ،۱۹۹۶ ،ص.۳۳
 .٤ﺷﻬﺮ ﻣﻠﻄﯿﻪ در ﺗﺮﮐﯿﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ .م
 .٥اﺑﻦ ِﻋﺒﺮی ،ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻔﺮدات .اﯾﻦ اﺛﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﺮوف اﻟﻒ ،ب ،ج ،د ،ه و و اﺳﺖ .ﭼﻬﺎر ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﺪه )در
ﻗﺎﻫﺮه ،ﮔﻮﺗﺎ ،ﺣﻠﺐ و ﮔﻮﺗﯿﻨﮕﻦ( وﺟﻮد دارد.
 .٦در ﻣﻮﻧﯿﺦ ،ﺑﺎزل و ِﺑﺮن.

دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ اﻷدوﯾﺔ اﳌﻔﺮدۀ ﻏﺎﻓﻘﯽ

در ﺑﺎﻻی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻄﺮ ﻣﺘﻦ )گ ۱۰ر( و ﺑﺎ دو "ق" و ﯾﮏ "ف" ﺑﺪون ﻧﻘﻄــﻪ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺷــﺪه و ﺣــﺎﮐﯽ از
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ]ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻋﻨﻮان[ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا در اﯾﺮان ﮔﺎه "ق" را ﺑﻪ ﺟﺎی "غ" ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧــﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻋﻨﻮانﻫﺎی اﯾﻦ اﺛﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﮐﺘﺎب اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮدة و ﺟﺎﻣﻊ )ﯾﺎ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻓﯽ(
١
اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮدة آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﮐﺘﺎﺑﺶ را در ﻗﺮن ﺷﺸــﻢ ﻫﺠــﺮی در اﻧــﺪﻟﺲ
ً
)اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺮﻃﺒﻪ( ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن )۶۰۱ -۵۳۰ق( ،ﻣﺘﮑﻠﻢ و ﭘﺰﺷﮏ ﯾﻬﻮدی ،از اﯾﻦ ﻧﺴــﺨﻪ
ّ
اﻃﻼع داﺷﺘﻪ زﯾﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای واژهﻧﺎﻣﻪاش در ﮐﺘﺎب ﺷﺮح أﺳــﻤﺎء اﻟﻌﻘــﺎر ،از ﮐﺘــﺎب ﻏــﺎﻓﻘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ٢.اﺑﻦ ﺑﯿﻄﺎر )د ۶۴۶ق( ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮاه اﺑﻦ اﺑﯽ اﺻﯿﺒﻌﻪ )د ۶۶۸ق( ،ﮐﺘــﺎب اﻷدوﯾــﺔ
اﻟﻤﻔﺮدۀ ﻏﺎﻓﻘﯽ را در ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ،از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻟﺠــﺎﻣﻊ ﻟﻤﻔــﺮدات اﻷدوﯾــﺔ
واﻷﻏﺬﯾﮥ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ ٣.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف ،اﺑﻦ ﺑﯿﻄﺎر ﺑــﯿﺶ از  ۲۰۰ﺑــﺎر در
ﮐﺘﺎﺑﺶ از ﻏﺎﻓﻘﯽ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺎﻫﮑﺎر ﻏﺎﻓﻘﯽ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸــﻮرﻫﺎی
دﻧﯿﺎی اﺳﻼم راه ﯾﺎﻓﺖ .ﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺮن ﭘﺲ از ﻏــﺎﻓﻘﯽ ،اﺑــﻦ ﻋﺒــﺮی )د ۶۸۵ق( ،داﻧﺸــﻤﻨﺪ ﻧﺎﻣــﺪار و
ﭘﯿﺮو ﻓﺮﻗﮥ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﯾﻌﻘﻮﺑﯿﻪ ﮐﻪ در آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ٤ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و در ﻣﺮاﻏﻪ درﮔﺬﺷــﺖ ،ﮔﺰﯾــﺪهای از اﯾــﻦ
٥
ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺖ.
ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﮥ ﻣﻮﺟﻮد از اﯾﻦ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۶۸۴ق ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از وﻓﺎت اﺑﻦ ﻋﺒﺮی
ُ
و ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﮐﺘﺎﺑﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮی ﻧﺴﺨﮥ ﻏﺎﻓﻘﯽ در اﺳﻠﺮ ،اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﺒﺮی ،ﺧﻼﺻﮥ ﺧﻮد را "ﺑﻪ
ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻫﻤﮥ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺻﻠﯽ و ﺣﺬف ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ" آراﺳﺘﻪ اﺳــﺖ.
٦
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ از آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢﺑﻦ اﺑﯽﺟﻤﻬﻮر اﺣﺴﺎﺋﯽ )ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ح ۸۸۰ق( ،ﮔﺰﯾــﺪۀ دﯾﮕــﺮی از اﯾــﻦ
ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪای از آن )در  ۱۴۶ﺑﺮگ( ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻐﺎﻓﻘﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۹۷۴ق در آ ﮐﺴﻔﻮرد
)ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺑﺎدﻟﯿﺎن ،ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن  (۴۲۱وﺟﻮد دارد.

١۴٩

ﻇﺎﻫﺮ ،ﻣﺘﻦ و ﺻﺤﺎﻓ ﻧﺴﺨﻪ

١۵٠

ُ
اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮح اوﻟﯿﮥ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ در ﮐﺘﺎب >ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ا ﺳﻠﺮ< وﺟﻮد دارد ،ﻣــﺎﮐﺲ ﻣــﺎﯾﺮﻫﻮف
ً
ُ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﺳﻠﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺷﺮح ﻧﺴﺒﺘﺎ
دﻗﯿﻘﯽ از اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
"ﺧﻂ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺗﻤﯿﺰ و ﺧﻮاﻧﺎﺳﺖ و از ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد.
ﻧﺴﺨﮥ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴــﺨﻪ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ
زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺣﺘﯽ از ﺗﺼــﺎوﯾﺮ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻧﺴــﺨﻪﻫــﺎی ﺣﺸــﺎﺋﺶ
دﯾﻮﺳﮑﻮرﯾﺪس ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﺴﺨﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐــﻪ ﻧﺸــﺎن ﻣــﯽدﻫــﺪ
ﮐﺎﺗﺒﺶ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ در ﻧﺴﺨﻪ و اﻓﺘــﺎدﮔﯽﻫــﺎی
زﯾﺎدی در آﻏﺎز آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﻧﭽﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐــﺮده ،آﮔــﺎﻫﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم  ۹ﺑﺮگ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﺴﺨﻪ اﻓﺘﺎده و ﮐﺎﺗﺐ دﯾﮕﺮی روﻧﻮﺷﺘﯽ از آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﻟﺤﺎق ﮐﺮده و از ﺣﺮﮐﺖﮔﺬاری و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از داروﻫﺎ ﺑﻪ رﻧــﮓ
٢
ﻗﺮﻣﺰ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ".
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮح از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و رﻣﺰﻧﮕﺎری اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘــﺲ از
ً
آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﮏﮔﯿﻞ آﻣﺪم و ﭼﻬﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖﻧﺸﺪۀ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ را ﮐﺸــﻒ ﮐــﺮدم،
ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮح اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ً
"ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻣﺘﻦ روی ﮐﺎﻏﺬ ّﺑﺮاق ﺿﺨﯿﻢ ﻏﯿﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ،و اﺣﺘﻤــﺎﻻ روی ﮐﺎﻏــﺬﻫﺎی
َ
ُ
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،و ﺑﺪون َﻣﺴﻄﺮ٣ﺳﺎزی ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖّ .اﻣــﺎ ﮐﺮاﺳــﮥ ٤ﻧﺨﺴــﺖ ﮐــﻪ
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﺪۀ  ۱۳ﻫـ ۱۹ /م در اﯾﺮان ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق ﺷــﺪه ،ﮐﺎﻏــﺬ آﻏﺸــﺘﻪ ﺑــﻪ ﺟــﻮﻫﺮ
آﺑﯽرﻧﮓ دارد و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آﺳﺘﺮﺑﺪرﻗﻪ ٥در
آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺴﺨﻪ از ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯽﺧﻂ اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﻣﺪاد ،ﺑﻪ ﺧﻂ ﯾﮏ اروﭘﺎﯾﯽ و در  ۲۸۴ﺻــﻔﺤﻪ ﺷــﻤﺎرهﮔــﺬاری ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
١

1. W. Osler, Bibliotheca Osleriana: a catalogue of books illustrating the history of medicine and science,
Montreal: McGill-Queen's University Press, 1969: p. 663.

 .٢ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف ﺑﻪ و .و .ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰ژاﻧﻮ ﯾﮥ .۱۹۳۸
 .٣ﻓ ﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﻃﯽ آن روی ﺻﻔﺤﮥ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﻨﺪﻻﯾﯽ ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ از رﯾﺴﻤﺎن ﺑﺎرﯾﮏ ﺳﺨﺖ ﺗﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻂﻫﺎی راﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و
ﻣﯽدوﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ،ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺧﻂﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد .م
 .٤در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎ ﺗﺒﺎن ﺑﺮای آﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺷﺎن و ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺪوزﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺟﺰوهای ﭼﻨﺪﺑﺮﮔﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺟﺰوه را از ﻫﻤﻪ ﻃﺮف ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮش ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ُ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺰوهای ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢاﻧﺪازه و دو ﺑﻪ دو ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺰوهﻫﺎ را ﮐﺮاﺳﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .م
 .٥ﻣﻘﻮا ﯾﺎ ﮐﺎﻏﺬی ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺟﻠﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ]و آﺧﺮﯾﻦ[ ﺻﻔﺤﮥ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﯽﭼﺴﺒﺪ )ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺪریاﻓﺸﺎر
و ﻫﻤﮑﺎران( .م

ﺷﮑﻞ - ۱ﺗﺮﻧﺞ ﻣﺮﮐﺰی )ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ(
 .1ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واژۀ ﺑﺮگ ﺑﻌﺪی ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه و رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺳﺖ ﺻﻔﺤﺎت ،در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮگ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .م

2. W. W. Francis

دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ اﻷدوﯾﺔ اﳌﻔﺮدۀ ﻏﺎﻓﻘﯽ

ً
ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺤﺎت اول و آﺧﺮ ]آﺳﺘﺮ ﺑﺪرﻗﮥ[ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺘﻦ را
در ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .اﻧﺪازۀ ﻧﺴﺨﻪ  ۲۵×۱۸ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و اﻧﺪازۀ ﻣﺤــﺪودۀ ﻣــﺘﻦ ۲۰/۵ ×۱۳/۵
ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ  ۲۳ﺳﻄﺮ دارد .ﻫﺮ ﺳﻄﺮ )ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﻄﺮﻫﺎ از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ
ﺟﺰ ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞﻫﺎ و زﯾﺮ ﻋﻨﻮانﻫﺎ( ﺑﻪ اﻧﺪازۀ  ۸-۷ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺳــﻄﺮﻫﺎ در ﮐﺮاﺳــﮥ
ُ
ﻧﺨﺴﺖ ،ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﻂﮐﺸﯽ ﺷﺪهای دارد .در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺮاﺳﻪﻫﺎ اﻣﻀﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧــﺪارد.
ُ
واژۀ رﮐﺎﺑﻪ ١اﻏﻠﺐ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﯾﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد )ﺣﺘﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺮاﺳــﮥ ﺟــﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺷﺪه( ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﺮش اﺿﺎﻓﯽ ﺻﻔﺤﺎت
ً
ّ
در ﻫﻨﮕﺎم ّ
ﺻﺤﺎﻓﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از رﮐﺎﺑﻪﻫﺎ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺧــﻂ دﯾﮕــﺮی ﺑــﻪ ﻧﺴــﺨﻪ
ً
اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻧﺴﺨﻪ )ﺑﺮگﻫﺎی  (۲۸۳ -۱۰اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﭘﺎﯾــﺎن ﻫــﺮ
ُ
ﮐﺮاﺳﮥ دهﺑﺮﮔﯽ رﮐﺎﺑﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺻــﻔﺤﺎت زﯾــﺎد اﯾــﻦ
ُ
ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﺪون ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺳﺖ ّ
ﺻﺤﺎﻓﯽ ﺷﺪهاﻧــﺪ ،ﺳــﺨﺖ اﺳــﺖ ".ﮐﺮاﺳــﻪﻫــﺎ در
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺤﺎت ده ،ﭼﻬﺎرده ،ﺷﺎﻧﺰده و ﺑﯿﺴﺖﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ".
ُ
ﻣﺎﮐﺲ ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف در ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ و .و .ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ) ٢ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑــﺪار ﻣﺠﻤﻮﻋــﮥ اﺳــﻠﺮ(،
ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺳﺖ ﺻﻔﺤﺎت را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ اﻣﺎ دو ﺻﻔﺤﻪ را از ﻗﻠﻢ اﻧﺪاﺧﺖ.
ّ
اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺪ ﭼﺮﻣﯽ ﻗﺮﻣﺰ و ﺑﺪون ﻟﺒﻪﺑﺮﮔﺮدان ﭘﻨﺞﺿﻠﻌﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺻﺤﺎﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻠﺪﻫﺎ
ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﺗﺮﻧﺞ و ﺳﺮﺗﺮﻧﺞ آراﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﻃﻼﮐﻮب ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺷﺪهاﻧــﺪ .ﺗﺰﯾﯿﻨــﺎت ﺗﺮﻧﺞﻫــﺎی ﻣﺮﮐــﺰی
ﺣﺎوی ﻃﺮح »ﮔﻞ و ﻣﺮغ« اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  .(١داﺧﻞ ﺟﻠﺪﻫﺎ ّ
ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ آﺑﯽرﻧﮓ اﺳﺖ .ﺟﻠﺪ
ُ
ّﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻋﻄﻒ واروﻧﻪ اﺻﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮاﺳﮥ ﻧﺨﺴﺖ ،در ﺳﺪۀ ﺳﯿﺰدﻫﻢ /ﻧﻮزدﻫﻢ اﻟﺤﺎق ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻠﺪ را از ﻧﺴﺨﻪ ای دﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ دو روﯾﮥ آن ﺑﺎ ﻋﻄﻒ ﺟﻠﺪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢاﻧﺪازه
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﻨﺪای آن ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﻬﻨﺎﯾﺶ ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﻄﻒ اﺳﺖ.

١۵١

ﻧﺴﺨﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ آن

١۵٢

ﻣﺘﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﺑﺮگ ۲پ و ﭘﺲ از ﺑﺴﻤﻠﻪ )ﺳﻄﺮ اول( ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد:
ُ
١
ّ
اﻟﻐﺎﻓﻘﯽ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﮐﻨﺖ ﺷﺮﻋﺖ
 : /۲/ﻗﺎل اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﯿﺪ ِ
ِ :/۳/ﻓﯽ ﮐﺘﺎب ﻓﯽ اﻻدوﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮدة اﺗﺨﺬه ﺑﺬﮐﺮه ﻟﻨﻔﺴﯽ...
ُ
ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺮ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺮاﺳﻪ ،در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮوع ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻧﺴﺨﻪ در
َ ّ َ َ
ﻟﻘﻮ ِة اﻟﻐ ﱠﺴﺎﻟﻪ د ]= دﯾﺴﻘﻮرﯾﺬس /دﯾﺴﻘﻮرﯾﺪس[...
ﺑﺮگ ۱۰ر ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖِ :ﻣﻦ ا
ُ
ﻧﺴﺨﮥ ا ﺳﻠﺮ ،ﻧﯿﻤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب اﺻﻠﯽ را درﺑﺮدارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ اﺑﺠﺪ و ﺗﺎ ﺣــﺮف ک
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ ﺣﺮف ،ﯾﮏ ﺑﺎب را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﺮ ﺣﺮف )ﺑﺎب( ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ داروﻫﺎی ﻣﻌﻤــﻮل از ﮐﺘــﺎبﻫــﺎی دﯾﮕــﺮ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در
اداﻣﻪاش ﻧﺎمﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮ ل و ﺷﺮح زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺮ دارو ،ذﯾﻞ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺮح ...آﻣﺪه
اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺷﺮح ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﯽ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء ﯾﺎ ﺷﺮح اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﯽ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ۴۶۸ ،ﻣﺪﺧﻞ اﺻﻠﯽ ،و ﺣﺪود  ۲۲۰۰ﻣﺪﺧﻞ ﻓﺮﻋﯽ دارد .درون ﻫــﺮ ﺑــﺎب و ﺣﺘــﯽ در
ﻣﻮرد ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
ُ
ُ
 -۱ﮔﯿﺎﻫﺎن )ﻋﻠﻒﻫﺎ ،ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ،درﺧﺘﺎن و ﻏﯿﺮه( ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺗــﺮج )ﭘﺮﺗﻘــﺎل؛ گ ۱۱ر( ،أﻧﯿﺴــﻮن
َ
َ
)۲۸ر(ُ ،أر ّز )ﺑﺮﻧﺞ؛ ۱۴ر( ،إﺳﻔﺎﻧﺎخ )اﺳﻔﻨﺎج؛ ۳۵ر( ،ﺑــﺎﺑﻮﻧﺞ )۸۱ر( ،ﺑﺎذﻧﺠــﺎن )۷۲پ(،
َ َ
َ َ
ـﺪﺑﺎ )ﮐﺎﺳــﻨﯽ؛ ۱۳۹پ(ِ ،ﻫﻠﯿــﻮن
ﺑﺼــﻞ )ﭘﯿــﺎز؛ ۷۳ر( ،ﺟــﺰر )ﮔــﺰر /ﻫــﻮﯾﺞ؛ ۱۱۲پ(ِ ،ﻫﻨـ ِ
ُ
َ
)ﻣﺎرﭼﻮﺑﻪ؛ ۱۳۸پ(َ ،زﻧﺠﺒﯿــﻞ )۱۶۰ر( ،ﯾﺎﺳــﻤﯿﻦ )۲۳۰پ( ،ﮐ َﺰﺑـ َـﺮه )ﮔﺸــﻨﯿﺰ؛ ۲۵۹پ(،
َ
ُ
َ
َ َ
ﮐﺮﻧﺐ )ﮐﻠﻢ؛ ۲۴۷پ( ،ﮐ َﺮﻓﺲ )۲۶۰ر( ،ﮐ ّﺮاث )ﺗﺮه؛ ۲۷۸ر( ،و ﮐ ّﻤﻮن )زﯾﺮه؛ ۲۵۸ر(.
ُ
َ
 -۲ﺳﻨﮓﻫﺎ ،ﮐﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ أرﺗﮑــﺎن /أرﯾﮑــﺎن )اﺧـﺮا٢؛ ۴۹پ( ،إﺳــﻔﯿﺬاج
َ
)۵۰پ(َ ،ﺟﺰع )ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻘﯿﻖ؛ ۱۱۷پ(ُ ،دﺧﺎن )دوده؛ ۱۳۱پ(ِ ،زﻓﺖ )ﻗﯿﺮ؛ ۱۵۸پ( ،ﻃﻠﻖ
َ َ
)۲۲۶ر(؛ ﻃﯿﻦ ِ)ﮔﻞ؛ ۲۲۱پ( ،ﯾﺎﻗﻮت )۲۳۹ر(ِ ،ﮐﺒﺮﯾﺖ )ﮔﻮﮔﺮد؛ ۲۶۹ر( ،ﺣﺠﺮ )اﻧــﻮاع
ﺳﻨﮓ؛ ۲۰۳ر۲۰۶ -پ(ُ ،زﺟﺎج )ﺷﯿﺸﻪ؛ ۱۶۹پ( و زاج ) ۱۶۵پ(.
 -۳ﺟﺎﻧﻮران )ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﻏﯿﺮه( ،اﻋﻀﺎی ﺑﺪن و ﺗﻮﻟﯿﺪات آﻧﻬﺎ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧــﻪ
َ
ُ
اﺑﻦ ِﻋﺮس /اﺑﻦ ﻋﺮس )راﺳﻮ؛ ۵۳ر( ،أرﻧﺐ )ﺧﺮﮔــﻮش؛ ۵۳پ( ،ﻫﺪﻫــﺪ )۱۴۴ر( ،دﺟــﺎج
)ﻣــﺮغ؛ ۱۳۴ر(َ ،ﺟــﺮاد )ﻣﻠــﺦ؛ ۱۱۱پ( ،ﺣﻠــﺰون )۲۰۷ر(ِ ،ﺣــﺮذون )ﻧــﻮﻋﯽ ﻣﺎرﻣﻮﻟــﮏ؛
 .١ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻄﺮ  ۲اﺳﺖ؛ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال در ﺑﻘﯿﮥ ﻣﺘﻦ .م
 .٢ﻣﺎدهای ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺰء ﻏﺎﻟﺐ آن اﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ اﺳﺖ .م

ﺷﮑﻞ ۲

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎدرﺳﺖ  ۵۰۴ﻗﻤﺮی ٣ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎﯾﻞ در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ )ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮ( ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﯾﮏ
ً
٤
اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ در گ۱ر ﻧﺴﺨﻪ در ﮐﺮوﺷﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ دﮐﺘــﺮ ﺳــﻌﯿﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .١ﯾﻌﻨﯽ »اﻧﺘﻬﺎ«.
 .٢ﺣﺮف "خ" ﻫﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارد .م
 .٣در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻏﺎﻓﻘﯽ و دوران زﻧﺪﮔﯽ او« در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ.
 .٤ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺆﻟﻒ ،ﻣﯿﺮزا ﺳﻌﯿﺪﺧﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧﯽ )۱۲۴۲ﺳﻨﻨﺪج  ۱۳۲۲ -ﻫﻤﺪان( ،ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوز ،اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد .او  ۹ﺳﺎل در ﻫﻤﺪان ،دﺳﺘﯿﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽ آ ﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺑﻮد .ﻣﯿﺮزا ﺳﻌﯿﺪ در ﺳﻪ ﺳﻔﺮش ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،دورهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﮑﯽ را ﮔﺬراﻧﺪ .او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮش را در ﻫﻤﺪان و ﺗﻬﺮان ﻃﺒﺎﺑﺖ ﮐﺮد .از دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻫﺎی او ،ﻓﺮوش ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ
ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽﻫﺎ ﺑﻮد .ﺧﻮدزﯾﺴﺖﻧﺎﻣﻪاش در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ ،او ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﻦ داد و ﺣﺘﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در
َ
ﺗﻬﺮان ﺳﺎﺧﺖ .ﻇﺎﻫﺮا اﻧﺠﯿﻞ را ﻫﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﺮدی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد )ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ← ﻣﻈﻬﺮ ادوای" ،دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪﺧﺎن ،اﺳﻄﻮرۀ اﺧﻼق
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر و ﭘﻬﻠﻮی اول" ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺳﺎل  ،۷ش ،۲۲ﺑﻬﺎر  ،۱۳۹۴ص ۱۹۰ - ۱۶۹؛ ﺟﯽ .رﺳﻮﻟﯽ،
ﮐﯿﺪی آﻟﻦ ،دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪﺧﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﻤﯿﺘﮥ ادﺑﯿﺎت ﺷﻮرای ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی اﯾ ﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻮر ﺟﻬﺎن ]ﺑﯽﺗﺎ[( .م

دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ اﻷدوﯾﺔ اﳌﻔﺮدۀ ﻏﺎﻓﻘﯽ

َ
۲۰۷پ(ُ ،زﺑﺪ )ﮐﻒ ،ﺳﺮﺷﯿﺮ؛ ۱۷۲پ( ،أﻧﻔ َﺤﻪ )ﭘﻨﯿﺮﻣﺎﯾﻪ؛ ۵۱پ( ،ﺑﯿﺾ )ﺗﺨﻢ؛ ۹۶پ(،
ﺑﻮل )ادرار؛ ۹۸ر(ُ ،ﺟﺒﻦ )ﭘﻨﯿﺮ؛ ۱۱۸ر(ِ ،دﻣﺎغ )ﻣﻐﺰ؛ ۱۳۴ر( ،و َدم )ﺧﻮن؛ ۱۳۳ر(.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺴﺨﻪ )گ۲۸۳ر( اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ُ
ُ
ُ َ َ
َ
ُ
ُ
ﻮﻓﯿﺮون ﻫﻮ ُ /۲۰/
اﻟﮑ ﱡﻤﻮن  :.ﮐ ُ
اﻟﺒﺴﺮ :.ﮐﻮﻫﯿﺎن ﻗﺪ ِذﮐﺮ
اﻟﻔ ِﻠﻔﻞ  :.ﮐﻮﻣﯿﻨﻮن ﻫﻮ
 /۱۸/ﮐﻮﻟﻢ  /۱۹/ﻫﻮ ِ
َ
١
اﺻﻨﺎف ّ
اث ﻓﯽ ﺣﺮف ک ﻫﯽ
اﻟﮑﺮ
َﻣﻊ
ِ
ّ
زﯾﺮ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،اﻧﺠﺎﻣﮥ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دال ﺑﺮ اﺗﻤﺎم ﺣﺮف ﮐﺎف و ﺟﺰء ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺴﺨﻪ ،در ﻧﯿﻤﮥ
ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل  ۶۵۴ﻗﻤﺮی ،اداﻣﮥ ﻧﺴﺨﻪ از ﺣﺮف ﻻم در ﺟﺰء دوم و ﺳﭙﺎس ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ُ ﱠ َ ﱠ َ
َ
َ
ّ
ّ
ـﺪ ِه
اﻟﮑﺎف
ّ /۲۱/ﺗﻢ ﺣﺮف
وﺑﺘﻤﺎﻣﻪ ﺗﻢ اﻟﺠﺰء اﻻول ﻣﻦ ﮐﺘﺎب  /۲۲/اﻟﻐﺎﻓﻘﯽ واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺣــﻖ ﺣﻤـ ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
ّ
ّ َ
َ
وذﻟﮏ ﻓﯽ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷ َﻌﺒﺎن َﺳ َﻨﻪ ارﺑﻊ ﺣﻤﺲ ﺳﯨﻪ )!(  /۲۳/وﯾﺘﻠﻮه ﻓﯽ اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﯽ ﺣﺮف اﻟﻼم ﻟﮏ
واﻟﺤﻤﺪ ّﻟﻠﻪ َرب َ
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ.
ﺗﺎرﯾﺦ  ۶۵۴ﻗﻤﺮی ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﻋﺒﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
آن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ واژه و ﺑﺪون ﺣﺮف واو ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واژۀ ﺧﻤﺴﯿﻦ )ﭘﻨﺠــﺎه( ﻣﺨﺘﺼــﺮ ﺷــﺪه و
ّ
اﻧﺘﻬﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ی" ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" ٢.ﺳﺘﻤﺌﺔ" )ﺷﺸﺼﺪ( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﺪۀ "س" ﻣﻌﻠﻘﻪ ،و
ﺣﺮوف "ت" و "ی" ﺑﺪون ﻧﻘﻄﻪ و "ه" آﺧﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ :(۲

١۵٣

١۵۴

در روی گ ۱ر ،ﻧﯿﺰ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ از و .و .ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا وﺟﻮد دارد"ِ :ﺳﺮ دﻧﯿﺴﻦ راس ١ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را ۶۵۴ق ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﻦ ﻧﺴﺨﻪ را ﻧﺰد او در ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺮﻗﯽ ٢ﻟﻨﺪن ﺑﺮدم .و.
و .ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ" ٣.ﺗﺎرﯾﺦ  ۵۰۴ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻏﺎﻓﻘﯽ در ﺳﺎل
۵۶۰ق از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﺳﯿﺎه ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺟﻮﻫﺮ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻔﺎن ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ،
ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ اﻓﺮاد )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﯾﻪ ،د ۲۴۳ق؛ اﺑﻦ ﻣﺎﺳﻪ ،ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در ﻧﯿﻤﮥ ﺳﺪۀ
ﺳﻮم ﻫﺠﺮی؛ اﺑﻦ ﻋﻤﺮان ،د ﺣﻮاﻟﯽ ۲۹۲ق؛ رازی ،د ۳۱۳ق؛ ادرﯾﺴﯽ ،د ﺣﻮاﻟﯽ ۳۲۰ق؛ ﻫﻤﮕﯽ در
گ ۱ر( ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﮐﺘــﺎب اﻷﺣﺠــﺎر ،گ۱۳۲پ؛ اﻷﺣﺠــﺎر ،گ۱۶۹پ؛
اﻟﻔﻼﺣﺔ ،گ۱۱۶پ۱۲۷ ،ر۱۶۱ ،ر( ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻟﯽ ﯾــﺎ
اﻟﻤﺆﻟﻒ )گ۱۳۶ .پ۱۳۷ ،پ۱۳۹ ،پ( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻋﺒﺎرت ﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﻣﺆﻟــﻒ آﻧﻬــﺎ ﺑــﺮاﯾﺶ
ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻮده را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ﻣﺠﻬﻮل و ﻏﯿﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ .از رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮای زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺗﺼﺎوﯾﺮ،
ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺣﺮوﻓﯽ ﺑﺮای ﻓﺼﻞﻫﺎ /ﺑﺎبﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﻘﻮل ،و اﺧﺘﺼــﺎرات ﻧﯿــﺰ اﺳــﺘﻔﺎده
ُ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﺎم ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﮐﺮاﺳﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺴﺨﻪ )گ۲پ۹ -پ( رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺎم ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺨﺶ از دﺳﺖ رﻓﺘﮥ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴــﯽ و اﻟﺤــﺎق ﺷــﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨــﺪ از:
ُ
أﺳﺎرون )زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺧﻮدرو؛ گ۵ر( ،اذﺧﺮ )ﻋﻠﻒ ﻟﯿﻤﻮ؛ ۶ر( ،اﺷــﻨﻪ )ﺧــﺰه٤؛ ۶پ( ،أرﻣــﺎل )ﭘﻮﺳــﺖ
ُ
ُ
درﺧﺘﯽ از ﺟﻨﺲ دارﭼﯿﻦ؛ ۷ر( ،ا ُﺑﻬﻞ )ﻣﺎﯾﻤﺮز /ارس؛ ۷پ( ،أﺛﻞ )ﮔﺰ؛ ۸ر( ،أراک )ﭼﻮب ﻣﺴــﻮاک؛
۸پ( ،آﺑﻨﻮس )۸پ( و آس )ﻣﻮرد؛ ۹ر(.
ﭼﻬــﺎر اﺧﺘﺼــ ﺎر ﺑــﺮای ﻣﻨــﺎﺑﻊ اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه در ﻧﺴــﺨﻪ وﺟــﻮد دارد :ﺣــﺮف "د" ﺑــﻪ ﺟــﺎی
"دﯾﺴــﻘﻮرﯾﺪوس" )دﯾﻮﺳــﮑﻮرﯾﺪس؛ ﺷــﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در ﻧﯿﻤــﮥ دوم ﺳــﺪۀ ﻧﺨﺴــﺖ م(" ،ج" ﺑــﯽ ﻧﻘﻄــﻪ )ﺑــﻪ
ﺷﮑﻞﻫﺎی ج اول /ﭼﺴﺒﯿﺪه و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﭼﺴﺒﯿﺪه( ﺑﻪ ﺟﺎی "ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس" )د ﺣﻮاﻟﯽ ۲۰۰م(" ،ف" ﺑﻪ ﺟــﺎی
ّ
اﻟﻄـ ّ
ـﺐ" اﺑــﻮﺑﮑﺮ رازی )د
"اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ دﯾﻨﻮری" )د ﺣﻮاﻟﯽ ۲۸۲ -۲۸۱ق( ،و "ح" ﺑﻪ ﺟﺎی "اﻟﺤﺎوی ﻓﯽ
۳۱۳ق( ٥.اﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎرﻫﺎ و ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﻫــﺎی ﺣﺮوﻓــﯽ ﭘــﺲ از آﻧﻬــﺎ ،ﺑــﻪ وﺳــﯿﻠﮥ ﺧــﻂ ﮐﻮﺗــﺎﻫﯽ در
ﺑﺎﻻﯾﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ داﯾﺮه )ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎز( ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪای در داﺧﻠﺶ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی
1. Sir Denison Ross

 .٢اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻧﺎم »داﻧﺸﮑﺪۀ )ﻣﺪرﺳﮥ( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺮﻗﯽ و آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ«  SOASﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .م
 .٣ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ۶۵۴ق ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
 .٤ﮔﭽﮏ در اﯾﻨﺠﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺮح اﻧﻮاع "اﺷﻨﻪ" در ﻣﻨﺎﺑﻊ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاﻋﯽ از ﮔﻠﺴﻨﮓ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .م
ُ
 .٥ﻧﺴﺨﮥ اﺳﻠﺮ )گ۴ر( اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ "ف" و "ح" را ﻧﺪارد .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت از ﻧﺴﺨﮥ وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﻟﺌﻮﻧﻮرا دی وﯾﻨﭽﻨﺘﺴﻮ )ش
ُ
 (۳۵ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ) .در ﻧﺴﺨﮥ اﺳﻠﺮ ،ﺑﺮای اﯾﻦ اﻃﻼع ،ﻧﺸﺎﻧﯽ گ۳پ درﺳﺖ اﺳﺖ .م(

ﻗﻠﻢﻫﺎ و دﺳﺖﺧﻂﻫﺎ

ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،دو ﺑﺨﺶ دارد :ﺑﺨﺶ اﺻــﻠﯽ )ﺑــﻪ ﺗــﺎرﯾﺦ ۶۵۴ق( و
ُ
ﮐﺮاﺳﮥ ﻧﺨﺴﺖ در اﺑﺘﺪای ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻪ در ﺳﺪۀ ۱۳ﻫـ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺑﺨﺶ اﺻــﻠﯽ )ﮐﻬﻦﺗــﺮ(
ﻧﺴﺨﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮگﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﻠﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺘﺎﺑــﺖ ﺷــﺪه اﺳــﺖ )ﺑــﺮای ﻧﻤﻮﻧــﻪ در ۳۰ر۳۰ -پ،
۶۸پ۱۲۲ ،پ۱۶۴ ،ر(.
ﮐُﺮاﺳﻪﻫﺎی اﺻﻠ

ﱠ
ﻋﻨﻮانﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﺼﻞﻫﺎ )ﺑﺎب ﺣﺮف ،...ﺣﺮف ،...و ﺷﺮح (...و ﻋﻨﻮان داروﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻂ ُﻣ َﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎه
ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ و ّ
ﻃﺮه )ﺳﺮک(ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
١

ّ
 .١ﺧﻂ ﻣﺤﻘﻖ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ اﺳﻼﻣﯽ و از ﺟﻤﻠﮥ ﺧﻄﻮط ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺪاع ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎن دادن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﻘﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ّ
دادهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻄﺎﻃﺎن ﺧﻂ ﻣﺤﻘﻖ را ﭘﺪر ﺧﻄﻮط ﻋﺮﺑﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻂ از ﺧﻄﻮط اﺻﯿﻞ اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﯽ
ﺳﺎده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺧﻂ اﺷﮑﺎل ﺣﺮوف ﯾﮑﺪﺳﺖ ،ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و درﺷﺖاﻧﺪام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺪون ﺗﺪاﺧﻞ ﺣﺮوف ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .م
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ﮐﻠﻤﮥ إﻧﺘﻬﺎء ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ آراﯾﺶ ﺳﻪﮔﻮﺷﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﮥ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘــﻪ ﺑــﺮای ﺟــﺪا
ﮐﺮدن ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ در ﺑﺨﺶ ﺷﺮحﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎﺗﺐ اﺻﻠﯽ ﻣﺘﻦ را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮده ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ
)گ۲۷ر ۵۰ ،پ۷۱ ،ر ۷۱ ،پ۷۳ ،پ( .در ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﮐﻢ دو دﺳــﺘﺨﻂ ﺑــﻪ ﭼﺸــﻢ
ﻣﯽ ﺧﻮرد )گ۳۸ر ۴۷ ،پ۷۱ ،ر۷۱ ،پ۷۳ ،پ ۷۷ ،پ( .ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺗﺼــﺤﯿﺤﺎت ﺑــﻪ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻫــﺎی
ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .دو ﻧﻮع ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺼﺤﯿﺢ و اﻓﺘﺎدﮔﯽ در اﯾﻦ ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت وﺟﻮد دارد :ﺷﻤﺎرۀ ۲
و ﯾﮏ ﺧﻂ ﺧﻤﯿﺪه .ﺷﻤﺎرۀ  ۲زﺑﺮﻧﮕﺎﺷﺖ )ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺧﻄﯽ اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﺪه ﻣــﯽ ﺷــﻮد(
ﺑﺮای ﺻﻮرتﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺘﺮادف ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﮏ واژه ،و ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻂ ﺧﻤﯿﺪه ﺑﺮای اﻓﺘﺎدﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ-
رود .ﻋﺒﺎرتﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺘﻦ ﮐﻪ از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده اﻧــﺪ در اﻧﺘﻬﺎﯾﺸــﺎن واژۀ ﺻـ ّ
ـﺢ وﺟــﻮد دارد )گ۶۶پ،
 ۷۳پ( و ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻠﻤﮥ ﭘﺲ از آﻧﻬﺎ در درون ﻣﺘﻦ ﺧﻂ ﺧﻮرده اﺳﺖ )گ ۱۷۰پ( وﻟﯽ ﻣﺘﺮادفﻫﺎی
ُ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎ ﻋﺪد  ۲و ح ﻣﻨﻘﻮط ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮط )ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺴﺨﻪ ،ﻧﺴﺨﺔ ا ﺧﺮی( ﻣﺸــﺨﺺ
ﺷﺪهاﻧﺪ )گ۱۰ر ۱۶۹ ،پ( .ﺑﺎﻻی ﺑﺮﺧﯽ از واژه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻂ ﻧﺎزﮐﯽ وﺟﻮد دارد )گ۷۲پ۱۲۳ ،ر(
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺬف ﮐﺘﺎﺑﺖ اﺷﺘﺒﺎه آن واژهﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺬﻓﯿﺎت ﺑﺎ ﺧﻂﻫﺎی ﺗﯿــﺮۀ ﮐﺠــﯽ
روی واژهﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﻧﺪ )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در گ۱۶۱ر(.

١۵۵

ﺷﮑﻞ  - ۳گ۱۱۱پ

ﺷﮑﻞ  - ۴گ۱۳۸پ

١۵۶

ﺷﮑﻞ  - ۵گ۳۴پ

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ّ
ﻃﺮهﻫﺎی ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺴﺨﻪﻫــﺎی دورۀ ﻣﻤﻠﻮﮐﯿــﺎن
اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﻮط ﺗﯿﺮه ﻧﺎزک و ﺿﺨﯿﻤﯽ دارد .ﺧﻂ ﺿﺨﯿﻢﺗﺮی در ﻋﻨﻮانﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ )ﺷﺮح( ﻣﺘﻦ
وﺟﻮد دارد .ﻣﺘﻦ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﻘﻮط اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺣﺮﮐﺖﮔﺬاری دارد.
ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در ﺷﮑﻞ ﺣﺮوف اﯾﻦ ﻣﺘﻦ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧــﻪ ،ﺳــﺮ ﺣــﺮف
اﻟﻒ ﺑﺪون ّ
ﻃﺮه ،اﻏﻠﺐ از ﭘﺎﯾﺶ ﺿﺨﯿﻢﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮ روی اﻟﻒ ﻣﻤﺪوده ﻫﻤﺰه و ﺑﺮ روی س ،ش ،ف،
َ َ
ق ،و ن ﮐﻤﺎﻧﮥ ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد دارد .ک ﻏﯿﺮ آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﮐﺶ )ﺷ ّﻖ /ﺷﮑﻞ( ﻧﺪارد و اﻏﻠﺐ ﺑــﻪ ل ﻏﯿــﺮ
آﺧﺮ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺳﺮﮐﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎزک و ﺟﺪا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ل آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﭘــﺎی ﭘﻬﻨــﯽ
دارد ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺧﻂ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﺎ از آن ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .م آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﺎ اﻏﻠﺐ دم ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺐ
ﭼﭗ ﯾﺎ دم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ دارد ،و ح آﺧﺮ ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ر ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ِاﻋﺮاب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮐﺴﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﯾﺎ ﮐﺞ ،ﺗﻨﻮﯾﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻬــﺎدی
ﻧﮑﺮه ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﮥ ّﻣﻮاج ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﻒ ﻣﻘﺼﻮره ﻧﯿﺰ در ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ إﻟ ٰﯽ و َﻋ ٰ
ﻠﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ی ﻣﻨﻘﻮط اﺳﺖ .ﺣﺮوف ﺑﺪون ﻧﻘﻄﻪ ُ)ﻣ َ
ﻬﻤﻞ( ﻣﺎﻧﻨﺪ س و ر ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  vﺷﮑﻠﯽ ﻣﺸــﺨﺺ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺷﮑﻞﻫﺎی زﯾﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺣﺮوف ح و ع ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ج و غ اﺷﺘﺒﺎه
ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ آﺧﺮ ﻫ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روی ه آﺧﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ  - ۶گ۱۳ر

ﺷﮑﻞ  - ۷واژهﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای از گ۲۴ر
ﮐُﺮاﺳﮥ ﻧﺨﺴﺖ اﻓﺰوده ﺷﺪه )گ ٢ر – ٩پ(

ً
ُ
ﺧﻂ ﻧﺴﺦ در ﮐﺮاﺳﮥ ﻧﺨﺴﺖ ،ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﺴﺨﮥ اﺻﻠﯽ )اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﺪۀ ۱۳ﻫـ( ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘــﻪ
اﺳﺖ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک زﯾﺎدی ﺑﺎ دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ دارد .ﺧﻂ اﯾﻦ ﺑﺨــﺶ ،ﺿــﺨﺎﻣﺖ ﮐﻤﺘــﺮ و
اﻧﺤﻨﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻬﻦﺗﺮ ﻧﺴﺨﻪ دارد و ﺧﻂ ﺗﯿﺮهﻫﺎی آن اﻏﻠﺐ ﺿﺨﯿﻢ و ﯾﮑﺴﺎﻧﻨﺪ.
ّ
ﻣﻨﻈ ﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ّ
ﻃﺮهﻫﺎی ﺗﯿﺰ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ ﭼــﭗ روی ﺳــﺘﻮن
اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺣﺮف ل ﻏﯿﺮ آﺧﺮ و ﺳﺘﻮن اﻟﻒ ﻻ وﺟﻮد دارد .ﭘﺎﯾﮥ ل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺻﺎف.

ﺷﮑﻞ  - ۸گ۳ر

ﺷﮑﻞ  - ۹واژهﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای از گ۳ر

١۵٧

ﺗﺼﺎوﯾﺮ

١۵٨

ُ
ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف و ﮐﺘﺎب ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﺳﻠﺮ  ۳۶۷ﺗﺎ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ  ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﻫــﺮ
ﮔﯿﺎه ّ
ﻣﺠﺰا را ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ۳۹۷ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ دارد.
ُ
در ﺑﺨﺶ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ )گ (۹ -۲ﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ وﺟﻮد دارد .در اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ از ﻧﺴــﺨﻪ ﺗﺼــﺎوﯾﺮ
ً
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺣﺎﺷﯿﻪاﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﺑﻘﯿﮥ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ درون ﻣﺘﻦ ﺟﺎی دارﻧﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در
ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و زﯾﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای ﺷﺮح اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮐﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ آﺧﺮ
ﻣﺎﻧﺪه )گ۲۷۹پ( اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و در ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽاش اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد :وﻗﻊ ﺳﻬﻮ ﻓﯽ ﻫــﺬا
ً
اﻹﺧﻼ )در اﯾﻦ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ رخ داده اﺳﺖ( .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ،و ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻪ و ﺣﺘــﯽ ﭼﻬــﺎر
ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وﺟﻮد دارد )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در گ۸۸ر۲۵۱ ،ر(.
ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣــﺎﯾﺮﻫﻮف ،ﺣــﺪود  ۹۰ﺗﺼــﻮﯾﺮ در اﯾــﻦ ﻧﺴــﺨﻪ وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ از ﮐﺘــﺎب ﺣﺸــﺎﺋﺶ
دﯾﻮﺳﮑﻮرﯾﺪس اﻗﺘﺒﺎس ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .او در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ و .و .ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﻣﻦ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهام ﮐــﻪ در ﻧﺴــﺨﻪﻫــﺎی ﺣﺸــﺎﺋﺶ دﯾﻮﺳــﮑﻮرﯾﺪس
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭘﺲ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺮای ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدهاﻧــﺪ .ﺗﻌــﺪاد اﯾــﻦ ﺗﺼــﺎوﯾﺮ
ﺣﺪود  ۹۰ﺗﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻧﺴﺨﮥ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻧﮕــﺎرهﻫــﺎی
اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن و داروﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ.
اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن )ﺑﺎ ﮔﻞ و ﻣﯿﻮه( ،اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﻧﯿﺰ دارد :ﺗﺼﻮﯾﺮ دو ﻧﻮع رﯾﺸﮥ
ﮔﯿﺎﻫﯽ )اَﻟَﻨﺞ ،گ۳۵ر؛ َﺑ َ
ﻬﻤﻦ ،گ۷۶ر( ،ﭼﻬﺎر ﻧــﻮع ﻗــﺎرچ ﺧــﻮراﮐﯽ ﯾــﺎ داروﯾــﯽ )ﻃﺮاﺛﯿــﺚ ،ﺟﻤــﻊ
َ
َ
ﻃﺮﺛــﻮث ،گ۲۱۹پ؛ ﮐﻤــﺎ ،گ۲۵۰رِ ،ﮐﺸــﻨﻪ ،گ۲۵۰پ( ،ﻫﺸــﺖ ﺟــﺎﻧﻮر )ﭘﺴــﺘﺎﻧﺪاران ،ﻣﺎرﻫــﺎ،
ُ
ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ( ،ﺷﺎﻣﻞ اﻓﻌﯽ )گ۵۲پ(ِ ،اﺑﻦ ِﻋﺮس/ﻋﺮس )راﺳﻮ؛ گ۵۳پ( ،أرﻧﺐ )ﺧﺮﮔﻮش؛ گ۵۳پ(،
أرﻧﺐاﻟﺒﺤﺮ) ١ﺧﺮﮔﻮش درﯾﺎﯾﯽ؛ گ۵۳پ( ،ﺳﻪ ﻧﻮع ﺟﻨــﺪ ﺑﺎدﺳــﺘﺮ /ﻗﺴــﻄﻮرﯾﻮن )ﺑﯿﺪﺳــﺘﺮ؛ گ۱۱۹ر-
۱۱۹پ(ِ ،ﺟ ّﺮی )ﻣﺎرﻣﺎﻫﯽ؛ گ۱۱۱ر( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼـﺎوﯾﺮی از أﻇﻔﺎراﻟﻄﯿــﺐ )ﺻــﺪف ﻧــﻮﻋﯽ ﺟــﺎﻧﻮر
َ
آﺑﺰی؛ گ۵۱پ(َ ،ﺑﻨﮏ )ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻮﻋﯽ درﺧﺖ؛ گ۶۸ر(َ ،ﻫﺪ َﺑﻪ )ﺧﺮﺧﺎﮐﯽ؛ گ۱۴۴ر( ،دﯾﮓ و اﺑﺰاری
َ
َ
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﮥ ِزﻓﺖ )ﻧﻮﻋﯽ ﺻﻤﻎ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﺧــﯽ درﺧﺘــﺎن؛ ۱۵۸ر( ،ﺣﺰازاﻟﺼــﺨﺮ )ﻧــﻮﻋﯽ ﮔﻠﺴــﻨﮓ٢؛
َ
گ۱۹۶ر( ،و ﻃﺎﻟﺸﻔﯿﺮ )ﭘﻮﺳﺘﮥ ﺧﺸﮏ داﻧﮥ ﺟﻮز ﻫﻨﺪی؛ گ۲۱۴پ(.

 .١ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺮم ﺗﻦ درﯾﺎﯾﯽ .م
 .٢ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ،ﺣﺰازاﻟﺼﺨﺮ را ﻧﻮﻋﯽ اﮔﺰﻣﺎ ﯾﺎ ﺟﻮش ﭘﻮﺳﺘﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﻋﯽ
ً
ﺑﯿﻤﺎری ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻠﺴﻨﮓ درﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺆﻟﻒ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ .م

دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ اﻷدوﯾﺔ اﳌﻔﺮدۀ ﻏﺎﻓﻘﯽ

ﺷﮑﻞ  - ۱۰اﺑﺰار ﺗﻬﯿﮥ ِزﻓﺖ )گ۱۵۸پ(

ﭘﺲ از ﮐﺘﺎﺑﺖ و ﻧﮕﺎرﮔﺮی اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ،ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﺳﺪۀ ۱۱ﻫـ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮده ﺷﺪ .اﯾﻦ را از روی ﺳﻪ ُﻣﻬﺮ ﮐﻪ دو ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺦ دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ .ﻗﺪﯾﻤﯽﺗــﺮﯾﻦ
ُﻣﻬﺮ )گ۱۰ر( ﮐﻪ ﺑﯿﻀﻮی ﺷﮑﻞ و ﺑﻪ اﻧﺪازۀ  ۱۰×۱۷ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرت وﺳﻼم ﻋﻠﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮ آن ﺣﮏ
ً
ﺷﺪه ،دارای ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰۵۱و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﯾﺎ ﻋﻠﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .١دوﻣــﯿﻦ
ُﻣﻬﺮ ﺷﮑﻞ ﭼﻬﺎرﮔﻮش و اﻧﺪازۀ  ۱۴×۱۷ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ دارد و در ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﮥ ﻣﻬﺮ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘــﻪ )گ۱۰ر( زده ﺷــﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮﯾﺪهای از اﯾﻦ ﻣﻬﺮ در گ۲۸۳ر ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﺮ ﻧﺎم ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ )و ﯾــﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ( و ﺗﺎرﯾﺦ ۱۰۸۰؟ ﺣﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .دو ﻣﻬﺮ دﯾﮕﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪ زده ﺷﺪه
ّ
ّ
اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﮔﺮد ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ۱۳ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺗﻮﮐﻠﺖ ﻋﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﺑــﺮ آن ﺣــﮏ ﺷــﺪه )گ۱۱۹ر،
ً
۱۲۷پ۱۲۸ ،ر( ،و دﯾﮕﺮی ﺑﺰرگ و ﮔﺮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ )گ۲۸۳ر(.

ﺷﮑﻞ  - ۱۱ﻣﻬﺮﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ )گ۱۰ر۱۲۸ ،ر(
َ
ُْ
َ
ُ
 .١ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت از آﯾﮥ  ۶۹ﺳﻮرۀ اﻧﺒﯿﺎء )ﻗﻠ َﻨﺎ َﯾﺎ َﻧ ُﺎر ﮐ ِﻮﻧﻲ َﺑ ْﺮ ًدا َو َﺳﻼ ًﻣﺎ َﻋﻠﯽ ِإ ْﺑ َﺮ ِاﻫ َﯿﻢ( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

١۵٩

ُ
در اﺑﺘﺪا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﮥ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﺳﻠﺮ در ﺳﺎل  ۱۹۱۲از ﺻﺎﺣﺐ اﯾﺮاﻧﯽاش  ١ﺑﺮای دﮐﺘﺮ
ُ
وﯾﻠﯿﺎم اﺳﻠﺮ )م (۱۹۱۹ .ﺧﺮﯾــﺪاری ﺷــﺪ ،ﮔﻤــﺎن ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺗﺮﺟﻤــﮥ ﻋﺮﺑــﯽ ﮐﺘــﺎب ﺣﺸــﺎﺋﺶ
ً
دﯾﻮﺳﮑﻮرﯾﺪس اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺴﺨﮥ ّ
ﻣﺼﻮر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ واﻗﻌﺎ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑــﯽ ﮐﺘــﺎب
دﯾﻮﺳﮑﻮرﯾﺪس ﺑﻮد و ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺎدﻟﯿﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد ،٢ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ .ﺗﻮﺿــﯿﺤﯽ درﺑــﺎرۀ
اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ و ﺷﻤﺎرۀ ﻗﻔﺴﮥ آن ) (۳۴۶ﺑﺮ روی ﺗﮑﻪای ﮐﺎﻏﺬ و ﺑﺎ ﻣﺪاد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ روی گ۱ر اﯾﻦ
ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.٣
ُ
ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ را وﯾﻠﯿﺎم اﺳﻠﺮ از ج .ه .ﺑﯿﻞ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪ ادارۀ اﻣﻮر ﮐﺸــﻮری ﻫﻨــﺪ ٤ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ  ۲۵ﭘﻮﻧــﺪ
ﺧﺮﯾﺪ .ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺒﯽ ﺑﺮ روی ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﺟﻠﺪ روﯾﯽ ﮐﺘــﺎب ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﻋﺒــﺎرت
ُ
٥
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ" :از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ِﺳﺮ وﯾﻠﯿﺎم اﺳﻠﺮ ،ﺑﺎروﻧﺖ ،آ ﮐﺴﻔﻮرد".
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری

١۶٠

ُ
اﺛﺮ ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ا ﺳﻠﺮ از ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻓﺮاوان ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﮔــﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸــﯽ از ﻣــﺘﻦ از
دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺮﭼﯿﻦ ﺷﺪه ،رﮐﺎﺑــﻪ و زﯾﺮﻧــﻮﯾﺲ دارد.
َ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎﻫﺎ ،ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ در اﺛﺮ ﻧــﻢ از ﺑــﯿﻦ رﻓﺘــﻪ و ﮐﻨــﺪه ﺷــﺪه اﺳــﺖ
)گ۱۹ر۴۱ ،پ۶۹ ،پ( .در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎ روی ﻣﺘﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﺷــﺪه )گ ۶۹پ( ﯾــﺎ ّرد ﺷــﺎن
ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ )گ۴۲ر( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎه ﻣﻘﺪاری از ﺟﻮﻫﺮ /رﻧﮓ ﭘﺨﺶ و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی دﯾ ﺮ

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﺸﺖ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ اﺛﺮ ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺰارش ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۹۰۷داراﻵﺛﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ ﻣﻮزۀ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻫﺮه ،ﺑﻪ ﺗــﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑــﺖ ۹۹۰ق.
ُ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارش ﻣﺎﮐﺲ ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺨﮥ اﺳــﻠﺮ اﺳــﺖ و
ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺎن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت را دارد.
 .١ﻣﻨﻈﻮر دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﮐﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
 .٢اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺳﻮم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺘﺎب دﯾﻮﺳﮑﻮرﯾﺪس اﺳﺖ.
ً
 .٣ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ :اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ )اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻐﺪاد( ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲۳۹/۶۳۷ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺷﻤﺎرۀ ردۀ
 Arab. D. 138ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
 :Indian Civil Service .٤از ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻨﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی  .١٩٤٧ - ١٨٥٨م
ُ
 .٥در ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ،روﻧﻮﺷﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﺳﻠﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ "ﺣﺪود  ۳۶۷ﻧﻘﺎﺷﯽ
رﻧﮕﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن و  ۶ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﺟﺎﻧﻮران" دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺴﺨﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺘﺎب دﯾﻮﺳﮑﻮرﯾﺪس ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ،۳۴۶از ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل ۱۹۱۲
ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ "ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﺴﺨﮥ ) Hunt 421 (Iدر ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺎدﻟ ﯿﺎن ًﺧﻼﺻﻪای از اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ".ﺑﻪﻋﻼوه در گ۲۸۳پ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ،ﻫﺮات و ﺑﻐﺪاد )ﻫﻤﮕﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﺪۀ ﻧﻬﻢ ﻫـ(
و در زﯾﺮ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻄﺮﻧﺞ )ﺣﺴﺎب اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ( وﺟﻮد دارد.

 .١ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﻫﺪاﯾﯽ اﺣﻤﺪ ﻃﻠﻌﺖ ﺑﮏ در ﺳﺎل  ۱۳۰۸ﻫـ ش ﺑﻪ داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﯾﻪ اﺳﺖ .م
 .2اﯾﺮج اﻓﺸﺎر و ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ داﻧﺶﭘﮋوه ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﻠﻚ ،ﺗﻬﺮان۱۳۵۲ :ش ،ج  .۱۹۶ -۱۹۵ : ۱م
 .٣ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ داﻧﺶ ﭘﮋوه ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی اﻫﺪاﯾﯽ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﮑﻮة ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻧﺘﺸﺎرات و ﭼﺎپ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ، - ۱۳۳۰ ،ج ] .۵۴۶ :۱۶ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﭼﺎﭘﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی و
ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان .م[

4. Garijo Galán, “Radiografía de una obra inédita de Abû Ya'far al-Gâfiqi”, Revista del Instituto Egipcio de
Estudios Islámicos en Madrid, 1997, 29: p. 283.
5. 'Abū Ǧaʻfar 'Aḥmad b. Muḥammad Al-Ġāfiqī, Kitāb al-'adwiya al-mufrada di 'Abū Ǧa'far 'Aḥmad b.
Muḥammad b. 'Aḥmad b. Sayyid Al-Ġāfiqī (Xii sec.), edited by Eleonora Di Vincenzo, Pisa and Rome: Fabrizio
Serra Editore, 2009.

دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮥ اﻷدوﯾﺔ اﳌﻔﺮدۀ ﻏﺎﻓﻘﯽ

 -۲ﻧﺴﺨﮥ " ۶۲۴ﻃﻠﻌﺖ" ١در داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﯾﻪ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺨﮥ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺣــﺎوی
ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ از ﻧﺴﺨﮥ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ.
ّ
 -۳ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ ۱۵۵ق اﻟﺨﺰاﻧﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ )ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ( رﺑﺎط .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫــﻢ ﺷــﺎﻣﻞ ﻧﯿﻤــﮥ
ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺴﺨﻪ )ﺣﺮوف اﻟﻒ ،ب ،ج ،د ،ﻫـ ،و ،ز( اﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺪارد.
 -۴ﻧﺴﺨﻪای در ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﺷﺨﺼﯽ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺧــﻂ ﻣﻐﺮﺑــﯽ ﻧﻮﺷـﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺪارد و اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺴﺨﮥ
اﺻﻠﯽ را دارد زﯾﺮا ﺗﺎ ﺣﺮف ش را ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮف از ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺑﺠﺪ ﻣﻐﺮﺑﯽ اﺳﺖ دارد.
ّ
 -۵ﻧﺴﺨﮥ  ۱۸۱۷۷ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﻧﺲ ،اﻫﺪاﯾﯽ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب .ﮐﺎﺗﺐ اﯾﻦ ﻧﺴــﺨﮥ
ﻧﺎﻗﺺ و ﺑﺪون ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎری را از ﻗﻠﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ّ
ﻣﻠﯽ ﻣﻠﮏ در ﺗﻬﺮان .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﮥ ّ
ﻣﺼﻮر در اﺑﺘــﺪاﯾﺶ اﻧــﺪﮐﯽ
 -۶ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۵۹۵۸ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ
اﻓﺘﺎدﮔﯽ دارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﻤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺴﺨﻪ )ﺣﺮوف اﻟﻒ -ک ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺑﺠﺪ( اﺳــﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮای ّﻧﻮاب ﻣﯿﺮزا ﺷﺎه اﺑﻮﻣﻬﺪی و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﻈﻔــﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤــﺪ ﺣﮑــﯿﻢ در
٢
ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ذیاﻟﺤﺠﻪ ۱۰۷۷ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۷ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۷۴۰۱ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ در ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی و ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺮﺗﻀﯽﺑﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﻦ ﻣﺨﺘﺎرﺑﻦ ﻫﺎدی ﺣﺴﯿﻨﯽ ﯾﺰدی ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ در
اﻧﺘﻬﺎ )از ﺷﺮوع ﺣﺮف غ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( اﻓﺘﺎدﮔﯽ دارد و ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﺷــﺮح ﻧــﺎمﻫــﺎی داروﻫﺎﺳــﺖ و
٣
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻢ ﻧﺪارد.
ّ
 -۸ﻧﺴﺨﮥ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل .ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ و دﯾﮕﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑــﻪ
٤
دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ.
ُ
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﺳﻠﺮ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﻤﮥ ﻧﺨﺴﺖ اﺻﻞ ﻧﺴــﺨﻪ را در ﺑــﺮدارد ،اﻣــﺎ
ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﮥ ّ
ﻣﺼﻮر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﻟﺌﻮﻧﻮرا دی وﯾﻨﭽﻨﺘﺴﻮ ﺑﺮ اﺳﺎ س اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ و ﻧﺴﺨﮥ رﺑﺎط ،ﺟﻠﺪ
٥
ﻧﺨﺴﺖ وﯾﺮاﯾﺶ اﻧﺘﻘﺎدی اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮف اﻟﻒ را در ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

١۶١

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(15ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

١۶٢

رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻌﺮاج اﻟﺤﮑﯿﻢ وﻣﻨﻬﺎج اﻟﻘﻮﯾﻢ
از ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﯿﻬﻘﯽ
ﻋﻠ ﮐﺎوﺳ رﺣﯿﻢ

١

ﻣﻘﺪﻣﻪ

در ﮐﻨﺎر آﺛﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪۀ ﮐﯿﻤﯿﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آن ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺎﺑﺮ ﺑــﻦ ﺣﯿــﺎن در
ﺳﺪۀ دوم ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی رازی در ﺳﺪۀ ﺳﻮم ،ﻣﺆﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ اﺳﻤﻌﯿﻞ ﻃﻐﺮاﺋﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ
و آﻏﺎز ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﯾﺪﻣﺮ ﺟﻠﺪﮐﯽ در ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠــﺮی ،وﺟــﻮد
ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آﺛﺎر ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮ )ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی و ﭘﺲ از آن( در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫــﺎی
اﯾﺮان ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﮐﯿﻤﯿﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺎ ﺳﺪۀ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در
ً
ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﺟﻠــﺪﮐﯽ ﮐــﻪ در ﻏــﺮب ﻋــﺎﻟﻢ اﺳــﻼم آﺛــﺎری ﺑــﻪ زﺑــﺎن ﻋﺮﺑــﯽ
ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻨﺪ ،در ﺷﺮق ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ،ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺪه و آﺛﺎر ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﮔﺮانﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺳﺪهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺆﻟﻔﺎﻧﯽ ﭼــﻮن ﺣﺴــﯿﻦ ﺑــﻦ ﻋﻠــﯽ
اﺧﻼﻃﯽ )ﺳﺪۀ  ،(۹ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﯿﻬﻘﯽ )ﺳﺪۀ  (۱۰ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳــﻢ
ﺑﻦ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻣﯿﺮﻓﻨﺪرﺳﮑﯽ )ﺳﺪۀ  ،(۱۱ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﻣﻈﻔﺮﻋﻠﯿﺸﺎه ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ )ﺳﺪۀ  (۱۲و
ﻣﺤﻤﺪﮐﺮﯾﻢ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ )ﺳﺪۀ  (۱۳آﺛﺎری در ﺑﺎرۀ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر اﺻﻠﯽ ﮐﯿﻤﯿﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ ،ﺑــﻪ ﺗﺒﻌﯿــﺖ از ﺳــﻨﺖ ﻋﻠﻤــﯽ ﻋــﺎﻟﻢ
٢
اﺳﻼم ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ داﺳﺘﺎن ﮐﯿﻤﯿﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻤﮥ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺪهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ آﺛﺎری در
ﮐﯿﻤﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ :ﺑﯿﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﺛﺮ ﺣﺒﯿﺶ ﺑﻦ اﺑـﺮاﻫﯿﻢ ﺗﻔﻠﯿﺴــﯽ )د ۶۲۹ق( ،ﺗﺠــﺎرب ﺷــﻬﺮﯾﺎری از
ﺷﻬﺮﯾﺎر ﭘﺴﺮ ﺑﻬﻤﻨﯿﺎر ﭘﺎرﺳﯽ )ﺳﺪۀ ۵ﻫـ( ﺷﺎﮔﺮد اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪد ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم
 .١دﮐﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﮐﯿﻤﯿﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯿﻤﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﻮاد و اﻧﺮژیa.kavosirahim@merc.ac.ir ،
ً
 .٢در آﺛﺎر ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯿﻤﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺟﻠﺪﮐﯽ )ﺳﺪۀ ۸ﻫـ( ،آﺧﺮﯾﻦ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺟﺎن ﻫﻮدﺳﻮن در ﮐﺘﺎب
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯿﻤﯽ ،ﺟﻠﺪﮐﯽ را ﻧﯿﺰ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ را »آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دورۀ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮی اﺳﻼﻣﯽ« داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﻫﻮدﺳﻮن،
 .(۳۶ :۱۳۷۴ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزۀ ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

 .١ﭼﮑﺶﺧﻮار .
 .٢در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،آﻧﭽﻪ از ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۶۴۶۵ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﮏ و ﺷﻤﺎرۀ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺖ.

رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻌﺮاج اﻟﺤﮑﯿﻢ وﻣﻨﻬﺎج اﻟﻘﻮﯾﻢ از ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑ ﯿﻬﻘﯽ

ﺣﮑﯿﻢ ﺗﻨﮑﻠﻮﺷﺎه ﮐﺒﯿﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰی و ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آﺛﺎر ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و آﺛﺎری ﻫــﻢ ﺑــﻪ
زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ و ﻣﻬﻢﺗﺮ آﻧﮑﻪ در ﺳﺪه ﻫــﺎی ﻣﺘــﺄﺧﺮﺗﺮ آﺛــﺎر ﮐﯿﻤﯿــﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑــﻞ
ً
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﭼﻬﺎر ﺗﻦ از ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﻢ )اﺧﻼﻃﯽ،
ﻋﻼء ،ﻣﯿﺮﻓﻨﺪرﺳﮑﯽ و ﻣﻈﻔﺮﻋﻠﯿﺸﺎه ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ( ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ رﺳﺎﻟﮥ
ﻣﻌﺮاج اﻟﺤﮑﯿﻢ وﻣﻨﻬﺎج اﻟﻘﻮﯾﻢ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻌﺮاج اﻟﺤﮑﯿﻢ وﻣﻨﻬﺎج اﻟﻘﻮﯾﻢ در ﺑﺎب ﮐﯿﻤﯿﺎ در ﺳﺎل ۹۰۷ق در ﺷﯿﺮاز ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
رﺳﺎﻟﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺠﻢ ﻋﺒﺎرات و اﺷﻌﺎر ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه از ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﻧﺼﻒ ) ۴۴درﺻﺪ( رﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪ ای از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺣﺮم ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﺣﺴﻨﯽ )ع( دارای
ﻋﻨﻮان ﻣﻔﺘﺎح اﻟﮑﻨﻮز )ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ اول رﺳﺎﻟﻪ( و ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ّ
رﺳﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ،ﺑﺎ دو ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻟﻄـ ﻒ ﺗﻮ ّ
ﻣﺘﻤ ـﻢ ﮐﻤﺎﻻت وﺟﻮد
ای ﻧﺎم ﺗﻮ ﻣﻔ ـ ﺘﺎح در ﻣﺨ ـ ﺰن ﺟﻮد
اﮐﺴﯿـﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﻣﺎ را ﻣﻘﺼﻮد
از ﺣﺎﺻﻞ اﮐﺴﯿﺮ و زر و ﻧﻘﺮه ﭼﻪ ﺳﻮد
آﻧﮕﺎه در ﭼﻨﺪ ﻋﺒﺎرت ،ﺷﮑﺮ و ﺛﻨﺎی اﻟﻬﯽ و ﺻﻠﻮات ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﮑﺮم اﺳﻼم )ص( و آل او ذﮐﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ در دﯾﺒﺎﭼﻪای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻔﺼﻞ ،درﺑﺎرۀ اﻧﮕﯿﺰۀ ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه از ﻧﮕــﺎرش ﮐﺘــﺎب و ﻧﯿــﺰ اوﺿــﺎع و
اﺣﻮال ﺷﯿﺮاز در آن زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از دﯾﺒﺎﭼﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رﺳﺎﻟﻪ در ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ و
ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ )دو ِﻗﺴﻢ در ﻋﻤﻞ اول و دو ِﻗﺴﻢ در ﻋﻤﻞ ﺛﺎﻧﯽ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ
ﮐﯿﻤﯿﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻫﺪف آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻠﺰات ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺰ ﻫﻔﺘﻢ )ﻃﻼ = ذﻫﺐ( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐــﺮده اﺳــﺖ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد:
ّ
١
»ﺑﺪان أرﺷﺪک اﻟﻠ ﻪ إﻟﯽ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ ﺻﻨﺎﻋﺖ ﮐﯿﻤﯿﺎ ،ﻓﻠﺰات ﺳﺘﮥ ذاﯾﺒﮥ ﻣﻨﻄﺮﻗﻪ اﺳﺖ
٢
از ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻌﺪاد وﺻﻮل اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﮐﻤﺎل ﮐﻪ آن ﻣﺮﺗﺒﮥ ذﻫﺒﯿﻪ اﺳﺖ) «... .ﺑﯿﻬﻘﯽ ،ص (۳۶۸
ﺑﺨﺶ اول ﺑﻪ ﺿﺮورت و ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﺗﺨﻠﯿﺺ ﻣــﻮاد اﺧﺘﺼــﺎص ﯾﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ و ﭼﻨــﯿﻦ
آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد:
ّ
ّ
ـﻮاد او ﮐــﻪ
»ﻣﻔﺘﺎح اﻟﮑﻨﻮز؛ ﺑﺪان وﻓﻘﮏ اﻟﻠ ﻪ ﻹﺗﻤــﺎم اﻟﻤـﺮام ﮐــﻪ ﮐﯿﻔﯿــﺖ رﻓــﻊ ﻣﻮاﻧــﻊ و ِاﻋــﺪاد ﻣـ ِ
ـﮏ ﻫــﯿﭻ آﻓﺮﯾــﺪه،
ﻓﻲاﻟـﺤﻘﯿﻘﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﯾﻦ ﮔﻨﺞ اﺳﺖ و ﺑﻪ "ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺘﻮم" ﻣﻮﺳﻮم و ﺗﺎ ﺣﺎل ،رﻗﻢ زدۀ ﮐﻠـ ِ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ) «...ص (۳۶۹
ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﻔﺼﯿﻞ اﻟﺤﺠﺮ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎء اﻟﺤﯿﺎة« درﺑﺎرۀ ﻃﺮﯾﻘﮥ ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺗﺨﻠﯿﺺ

١۶٣

١۶۴

اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از اﺟﺴﺎد و ارواح و  ...اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ:
ّ
ٌ
»ﻣﻨﺒﻊ اﻟﺤﯿﺎة؛ ﺑﺪان ّأﯾ ﺪک اﻟﻠﻪ ﺑﺮوح ﻣﻨﻪ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ ﻣﻨﺤﻞ ﻣﺸﺎر إﻟﯿﻪ را
ٍ
ﺑﻪ آﺗﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ ﯾﮏ ﺟﺰو دﯾﮕﺮ از ﮐﺒﺮﯾﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻨﻘﯽ ﻣﺼﻔﯽ و ﺷﺶ ﺟﺰو
ﯾﺎ ﻫﻔﺖ ﺟﺰو ﻣﺘﺴﺎوی ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺳﺎزﻧﺪ و ﯾﮏ ﺟﺰو از اﯾﻦ اﺟﺰای ﻣﻨﻘﺴﻤﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺛﻔﻞ رﯾﺨﺘﻪ ،ﺳﺤﻖ ﮐﻨﺪ
و آن ﻣﻘﻄﺮ را ﺑﺮ وی رد ﻧﻤﺎﯾﺪ ) «...ص (۳۷۷
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﮐﻪ ﺑﻪوﺿﻮح ﻋﻨﻮان »ﻗﺴﻢ اول از ﻋﻤﻞ ﺛﺎﻧﯽ« دارد ﺑﻪ »ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺘﻼط اﺟﺰای اﮐﺴــﯿﺮ
ﻗﻤﺮی  «...ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﺳﺘﺸﻬﺎداﺗﯽ از ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ را در اﯾﻦ ﺑــﺎب ﺑﺮﺷــﻤﺮده اﺳــﺖ .آﻏــﺎز
ﺑﺨﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ّ
ّ
»ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺪرﺟﺎت؛ ﺑﺪان وﻓﻘﮏ اﻟﻠﻪ إﻟﯽ أﻋﻠﯽ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﮑﻤﺎل ﮐﻪ ﻃﺮﯾــﻖ اﺧــﺘﻼط اﺟـﺰای اﮐﺴــﯿﺮ
ﻗﻤﺮی ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ ﯾﮏ ﺟﺰو رﻣﺎد ) «...ص (۳۸۲
ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻗﺴﻢ ﺛﺎﻧﯽ از ﻋﻤﻞ ﺛﺎﻧﯽ« آﻣﺪه اﺳﺖ و از ﻣﻨــﺪرﺟﺎت آن ﻣﻌﻠــﻮم
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎب ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻤﺲ )ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﻼ( اﺳﺖ .آﻏﺎز اﯾﻦ ﺑﺨﺶ:
ّ
»ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻐﺎﯾﺎت؛ ﺑﺪان ﻧﻈﺮ اﻟﻠﻪ رﯾﺎض آﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮﺷﺤﺎت ﺳﺤﺎب اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻐﻨﯽ ﮐــﻪ ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﺷــﻤﺲ
ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ ﻣﺮﻫﻢ اﺳﻔﯿﺪاج ﭼﻬﺎر ﺟﺰو ،و روﺳﺨﺘﺞ ﻣﻨﻘﯽ ﭼﻬــﺎر ﺟــﺰو ،و ﺑــﺮادۀ ﻓﻀــﻪ دو
ﺟﺰو ،و ﻣﺎء اﻟﮑﺎﻓﻮر ﯾﺎ ﻟﺒﻦ اﻟﻄﯿﻮر ﺷﺼﺖ ﺟﺰو؛ ﭘﺲ ) «...ص (۳۸۷
ً
ﺑﺨﺶﻫﺎ درون ﻣﺘﻦ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻗﺴــﻢ اول از ﻋﻤــﻞ اول« ﯾــﺎد
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ،اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ ﺧــﻮد را آورده و ﺳــﭙﺲ »اﺳﺘﺸــﻬﺎداﺗﯽ« از
ً
ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺑﺎب ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺧﻮد را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﺎﺗﻤﮥ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻖ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮ و ﻣﺴﺘﻠﺰم دوری وی از ﻫﻮای ﻧﻔﺲ و اﺟﺘﻨﺎب از ﺻﺤﺒﺖ اﻫﻞ ﺑﻐﯽ و ﻓﺴﺎد اﺳﺖ.
در آﻏﺎز ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﺎﻟﻪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات دﻋﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﺑــﺪان
ّ
ّ
ّﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻟﮏ أﺑﻮاب اﻟﺨﯿﺮ و اﻟﺴﻌﺎدة ﮐﻪ » ،«...ﺑﺪان ّﻧﻮر اﻟﻠﻪ ﺑﺼﯿﺮﺗﮏ ﺑﻨﻮر اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﮐﻪ » ،«...ﺑــﺪان
ّ
ّ
ّرزﻗﮏ اﻟﻠﻪ ﺣﻼوة اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ » ،«...ﺑﺪان أرﺷﺪک اﻟﻠﻪ إﻟﯽ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻘﻮﯾﻢ ﮐﻪ  «...و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ آﻏــﺎز
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑــﻪ ﭼﺸــﻢ ﻣــﯽﺧــﻮرد و
ﻣﺨﺘﺺ ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ در آﯾﻨﺪۀ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻧﺘﻘﺎدی و اﻧﺘﺸﺎر ﻣــﺘﻦ ﮐﺎﻣــﻞ اﯾــﻦ
رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﺆﻟﻒ و زﻣﺎﻧﮥ او

» .١ﻋﻘﺮب« ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﺑﺮجﻫﺎی دوازدهﮔﺎﻧﻪ در ﻧﺠﻮم ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ در ﮐﻨﺎر دو ﺑﺮج »ﺳﺮﻃﺎن« و »ﺣﻮت« ﻃﺒﯿﻌﺖ »آﺑﯽ«
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺜﻠﺚ آﺑﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻪ ﺑﺮج ﺳﺮﻃﺎن ،ﻋﻘﺮب و ﺣﻮت اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺮج از ﻧﻪ ﺑﺮج دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ )ﺑﺎد ،ﺧﺎک و آﺗﺶ( ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻮدهاﻧﺪ.

رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻌﺮاج اﻟﺤﮑﯿﻢ وﻣﻨﻬﺎج اﻟﻘﻮﯾﻢ از ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑ ﯿﻬﻘﯽ

ّ
ﻓﻬﺮﺳﺘﻮارۀ دﺳﺘﻨﻮﺷﺖﻫﺎی اﯾﺮان )دﻧﺎ( ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آﻧﭽﻪ در ﻧﺴــﺨﮥ ﺷــﻤﺎرۀ  ۶۵۸۶ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ آﯾــﺖ اﻟﻠــﻪ
ﻣﺮﻋﺸﯽ )ره( در ﺷﻬﺮ ﻗﻢ درج ﺷﺪه ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را »ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﯿﻬﻘﯽ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ )دراﯾﺘﯽ،
ج  .(۸۵۹ ،۹در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه ﺑــﺎ اﺳــﺎﻣﯽ »ﻋــﻼ« )دو ﻧﺴــﺨﻪ(» ،ﻗﺎﺿــﯽ ﻋــﻼء« )دو
ﻧﺴﺨﻪ(» ،اﻋﻼ« )در ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ( ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺛﺮ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭼﻪ در ﺑﺎب ﮐﯿﻤﯿﺎ
و ﭼﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﻣﻨــﺪرﺟﺎت رﺳــﺎﻟﻪ درﺑــﺎرۀ اﺳــﺘﺎدان ﯾــﺎ ﺷــﺎﮔﺮدان اﺣﺘﻤــﺎﻟﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻃﻼﻋﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﮥ رﺳﺎﻟﻪ و ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣــﯽ ﺷــﻮد ﮐــﻪ
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺑﺎب ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨ ﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه
در ﺟﺴﺘﺠﻮ ی اﺳﺘﺎدان اﯾﻦ ﻓﻦ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ  ،وﻟﯽ اﻇﻬﺎرات اﺳﺘﺎدان ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ،
ً
ً
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ  -ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮد او  » -ﺣﮑﻤﺎء ﻣﺘﻌﻤــﺪا در ﺗﺼــﺎﻧﯿﻒ ﺧــﻮد ﮐــﻼم را ﻋﻠــﯽ
ﻏﯿﺮاﻟﻨﻈﺎم اﯾﺮاد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ« .از اﯾﻦ رو ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮان ﮐﻪ ِا ﺷﺮاف ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﮐﯿﻤﯿﺎ را
ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮥ اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،او ﻫﻢ »رﺷﺘ ﮥ اﻣﯿﺪ از ﻣﺨﻠﻮق ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺟﺎزم ﺷﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ّ
ﻓﻦ ﻓﺮﯾﺎدرﺳﯽ و ﻫﺎدی ﻏﯿﺮ از اﮐﺴﯿﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ ... ،ﮔﺎم ﺳــﻌﯽ و اﻫﺘﻤــﺎم در ﺑﺎدﯾــﮥ
ﻃﻠﺐ ﻧﻬﺎد و اول ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮۀ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻪ واﺟﺒﯽ ﻗﯿﺎم ﻧﻤــﻮد  «...و ﺑــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﮥ
ﺑﯿﺸﺘﺮ روی آورد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻬﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﮐﯿﻤﯿﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ آن را ﺑﻪ
رﺷﺘ ﮥ ﺗﺤﺮﯾﺮ در ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،در ﺻﺪد ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺑﺮآﻣﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ وی
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﺳﺎل ۹۰۷ق ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮاج اﻟﺤﮑﯿﻢ وﻣﻨﻬﺎج اﻟﻘﻮﯾﻢ ﻣﺆﻓﻖ ﺷﺪ .ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه در آﻏﺎز
ﮐﺘﺎب ،از ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ در اﯾﺎﻟﺖ ﻓﺎرس و ﺷــﻬﺮ ﺷــﯿﺮاز در ﺣــﻮاﻟﯽ ﺳــﺎل ۹۰۷ق
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﺮگ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳــﺨﻦ وی ﺳــﯿﺎق
ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ای دارد ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از روﯾﺪادی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻞ ﯾﺎ از ﯾﮏ ﻧﺎﺑ ﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در ﺳﺎل ﺳﺒﻊ و ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻫﺠﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ از ﻗﺮان ﭼﻬﺎرم ﺑﻮد در ﻣﺜﻠﺚ آﺑﯽ در
ﺑﺮج ﻋﻘﺮب ،١ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﻋﻮاﻃﻒ ﻗﻀﺎ ﺑﺤﺮ ﻗﻬﺮش ﺑﺠﻮش آﻣﺪ و ﺳﺤﺎب ﻇﻠﻤﺖ ،ﻗﺎف ﺗﺎ
ﻗﺎف آﻓﺎق و اﻧﻔﺲ را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﮕﺮگ ﺑﻼ در ﮐﺸﺘﺰار آﻣﺎل و اﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎران ﺷﺪ و ﺳﯿﻞ ﻓﻨﺎ
ِ
ّ
در اﻗﻠﯿﻢ ﺑﻘﺎ روان ﮔﺸﺖ و از ﺻﺪﻣﺎت آن ،ﺳﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻠﻞ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎب اﻷﺑﻮاب ﻓﺘﻨﻪ

١۶۵

١۶۶

ﻣﻔﺘﻮح ﺷﺪ و ﺳﭙﺎه ﯾﺄﺟﻮج و ﻣﺄﺟﻮج ﺣﻮادث ،ﺑﺴﺎط ﻧﺸﺎط را ﺗﺎراج ﮐﺮد؛ ﺑﯿﺖ:
ﻧﻬﻨﮓ ﻋﺸﻖ ﻓﺮو ﺑﺮد ﻃﻮر ﻣﻮﺳﯽ را
ز ﻋﺎﺻﻔﺎت ﻗﻀﺎ ﺑﺤﺮ ﻗﻬﺮ ﻣﻮﺟﯽ زد
ً
و از آن ّ
ﻣﻤﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻗﺤﻂ ﻣﺮوت اﮐﺜﺮ ﺑﻼد روی ﺑــﻪ ﺧﺮاﺑــﯽ ﻧﻬــﺎد ﺧﺼﻮﺻــﺎ ﻣﻠــﮏ
ً
ً
َ
ﻓﺎرس ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﻣﺤﻦ و ﺑﻼ و ﻣﺰﯾﺪ ﻓﺘﻦ و ﻋﻨﺎء ﻣﻤﺘﺎز ﮔﺸــﺘﻪ و ﻗﺎﻋــﺎ ﺻﻔﺼــﻔﺎ ١ﺷــﺪه؛
ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﯿﻪ آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﮔﻨﺪم ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺟﻮﻓﺮوش ﮐﻪ اﺑﻠﯿﺲ از ﻣﺤﮑﻤﮥ ﻧﻔﺲ اﻣــﺎره از
ّ
ُ
ﺗﻠﺒﯿﺲ ]آﻧﺎن[ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮد و از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﻮل ٢در ﻣﯿﺪان
دﻗﺎﯾﻖ ﻣﮑﺮ و
ِ
ﺣﯿﻠﻪﺳﺎزی و ﻓﻨﻮن ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزی ﮔﻮی ﻧﻔﺎق ﻣﯽرﺑﻮد ،اﺳــﺘﯿﻼ ﯾﺎﻓــﺖ و از آﻧﭽــﻪ ﺳــﺎﻟﻬﺎ
ذﺧﯿﺮه ﻧﻬﺎده ﺑﻮد اﻧﺪﮐﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد و ﻧﯿﻔﺰود و اﯾﻘﺎع و اﻓﺴﺎد ﺑﺎزار اﺣﺘﮑــﺎر و ﻋﻨــﺎد را
ﻣﺠﺪدا رواﺟﯽ و روﻧﻘﯽ دﯾﮕﺮ اﻓﺰود و ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ زﯾﺎده از ﺳﯿﺼﺪ ﻫـﺰار ﻣﺴــﻠﻤﺎن ،از
ﺻﻐﺎر و ﮐﺒﺎر ،از ﻟﺒﺎس ﺣﯿﺎت ﻋﺎری ﺷﺪ؛ ﺑﯿﺖ:
ﻓﺮزﯾﻦ ﺷﻮد ﭘﯿﺎده ﭼﻮ ﮔﺮدد ﺗﻬﯽ ﺑﺴﺎط
در ﺷﻬﺮ ﮐﺲ ﻧﻤﺎﻧﺪ از آن ﺷﺪ رﻗﯿﺐ ﮐﺲ
و ﺑﻪ ﺷﻮﻣﯽ ﻗﺤﻂ اﻟﺮﺟﺎل ﻧﺎﺋﺮۀ ﻇﻠﻢ و ﺑﺪﻋﺖ آن ﮔﺮوه دﺟﺎل ﺻﻔﺖ ،ﭼﻨﺎن ﺻﺎﻋﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺧﻄﮥ ﺷﯿﺮاز ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻟﻄﺎﻓﺖ آب و ﻫﻮا و ﺣﺴﻦ ﺳﻬﯽ ﻗﺎﻣﺘﺎن دﻟﺮﺑﺎ رﺷﮏ روﺿﮥ
رﺿﻮان ﻣﯽﻧﻤﻮد و  ...ﺧﺮاب و ﺑﯽآب ﺷﺪ) «.ص .(۳۶۷
در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ ،ﮔﻮﯾﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﺎ وی »ﻃﺮﯾﻖ وﻓﺎق ﻣﺮﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد« ،ﺟﻤﻌﯽ
ُ
از ارﮐﺎن دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎه را اﻏﻮا ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧ ـﻪ ﻣﺎه ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪه و در ﻗﯿﺪ و
ﻋﺬاب ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮد .ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ،ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ،اﯾﻦ ﺣﺒﺲ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ اﻣﺎ در ﻣﻌﻨﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ وی ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ در ﻧﻈﺮش ﺑﻮد ،ﺑﭙﺮدازد .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ وی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ﺳﺎل ۹۰۷ق و در ﺣﺒﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﭼﻨﯿﻦ اﺛﺮی در ﺣﺒﺲ ،ﺑﻪوﯾﮋه از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐ ﻪ در ﻣﺘﻦ آن ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺎد ﻣﻮرد از ﻣﺘﻦ آﺛﺎر ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ وی در ﺧﻠﻮت ﺣﺒﺲ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﻮده و
ً
ﺑﻨﺎی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎل  ۹۰۷را ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﺟﻤﻞ »ﻓﯿﺾ اﺑﺪی« ٣ﯾﺎﻓﺘــﻪ و دو ﺑﯿــﺖ ﺷــﻌﺮ ﺑــﺪﯾﻦ
ً
ً
 .١ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻗﺎﻋﺎ ﺻﻔﺼﻔﺎ« ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ )ﻃﻪ (۱۰۶/اﺳﺖ ﮐﻪ در وﺻﻒ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن ﮐﻮهﻫﺎ در ﻗﯿﺎﻣﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی :از ﻫﻢ
ﭘﺎﺷﯿﺪه و ﻫﻤﻮار ﺷﺪه.
ّ
ً
ُ
 .٢ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ ﺳﻠﻮل از ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﺰرج در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮد وﻟﯽ اﺳﻼم او
ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻮد و در ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺮۀ ﻧﻤﺎدﯾﻦ
»ﻧﻔﺎق« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٣در ﺣﺴﺎب ﺟﻤﻞ )اﺑﺠﺪ( ﺣﺮوف دو واژۀ ﻓﯿﺾ اﺑﺪی ﯾﻌﻨﯽ :ف ،ی ،ض ،اﻟﻒ ،ب ،د ،ی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺎدل اﻋﺪاد،۲ ،۱ ،۸۰۰ ،۱۰ ،۸۰ :
 ۱۰ ،۴ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ  ۹۰۷ﻣﯽﺷﻮد.

ﭼـ ﻮن ﻣﻌ ـ ﺪن ﺧﯿـﺮ اﺳﺖ ﻣﻌـ ّﺮا ز ﺑﺪی
ﺗﺎرﯾﺨﺶ از آن ﺷﺪه اﺳﺖ »ﻓﯿﺾ اﺑﺪی«

ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄ رﺳﺎﻟﻪ

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ دراﯾﺘﯽ در ﻓﻬﺮﺳﺘﻮارۀ دﺳﺘﻨﻮﺷﺖﻫﺎی اﯾﺮان )دﻧﺎ( ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﻨﺞ ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ اﺛﺮ
در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ )دراﯾﺘﯽ ،ج ،۹ص  (۸۵۹ﮐﻪ در ردﯾﻒﻫــﺎی  ۶ ،۳ ،۲ ،۱و  ۸در
اداﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺳﻪ ﻧﺴﺨﮥ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ در ﻓﻬﺮﺳﺘﻮارۀ دﻧﺎ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺒﻮد .ﻫﺸﺖ
ﻧﺴﺨﮥ رﺳﺎﻟﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .۱ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺎﻣﻠﯽ از رﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۶۴۶۵در »ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ ﻣﻠﮏ« در ﺗﻬـﺮان
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻤﺎرۀ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻧﺴﺨﻪ ،در ﺻﻔﺤﮥ  ۳۶۳آﻏﺎز و در ﺻﻔﺤﮥ  ۳۹۵ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺎم ﮐﺎﺗﺐ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﯿﺰ درج ﻧﺸﺪه ،وﻟﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﺳﻨﮥ
) «۱۲۶۵ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی( آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﻮاﻧﺎﺳــﺖ و ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه را
»ﻋﻼء« ﺿﺒﻂ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .۲ﻧﺴﺨﮥ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۰۸۷۲ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی )ع( ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺧﻂ
ً
ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺒﺎ و ﺧﻮاﻧﺎ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ و ﮐﺎﺗﺐ آن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻧﺠﺎﻣﮥ ﻧﺴﺨﻪ
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ » :اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ،از ﮐﺘﺎب اﻣﺎم ﺛﺎﻣﻦ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﯿﻪ آﻻف اﻟﺘﺤﯿﺔ و اﻟﺜﻨﺎء ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪ «.اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ،ﻣﺆﻟﻒ را »اﻋﻼ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 .۳ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۰۸۸۵ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿــﻮی ﻗــﺮار دارد .اﯾــﻦ ﻧﺴــﺨﻪ ﺑــﻪ ﺧــﻂ
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺄﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺻــﻮرت دو ﻗﺴــﻤﺘﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ و اداﻣﻪ آن در ﻫﺎﻣﺶ )در ﺑﺎﻻ و راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ( ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻨﺴﺦ
و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺆﻟﻒ »ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻼء« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ه اﺳﺖ.
 .۴ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۰۹۳۶ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﮥ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه
وﻟﯽ ﻧﺎم ﮐﺎﺗﺐ و ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و ﻣﺆﻟﻒ را »ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻼء« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻦ و ﻫﺎﻣﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻫﺎﻣﺶ ﻧﺴﺨﻪ ،ﺧﻮد ،دو ﻗﺴﻤﺘﯽ اﺳﺖ و دو
ﺣﺎﺷﯿﻪ )ﻫﻢ در ﺑﺎﻻ و ﻫﻢ در راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ( ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 . ۵ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۹۱۱۹۸ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﻪ ﻣﺠﻠــﺲ ﺷــﻮرای اﺳــﻼﻣﯽ در ﺗﻬـﺮان ،ﺷــﺎﻣﻞ ﻧﺴــﺨﮥ
دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ اﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻤﺎرۀ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺑﺎﻻی ﻧﺴﺨﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ۶۴
إﻟﯽ  ۹۱ﻗﺮار دارد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﻧﺠﺎﻣﮥ آن ،در روز ﭘﻨﺠﺸــﻨﺒﻪ  ۲۱ذﯾﺤﺠـﮥ ﺳــﺎل ۱۲۳۳ق در
ﻃﻬﺮان و ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﻧﺴــﺨﻪ ،ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه را

رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻌﺮاج اﻟﺤﮑﯿﻢ وﻣﻨﻬﺎج اﻟﻘﻮﯾﻢ از ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑ ﯿﻬﻘﯽ

ﻣﻀﻤﻮن ﺳﺮوده و در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب آورده اﺳﺖ:
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺷﺪ ﻃﻠﺴﻢ ﮔﻨﺞ اﺣﺪی
ﻓﯿﻀﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ از وی ﻫﺮ ﮐـ ﺲ

١۶٧

١۶٨

ّ
»ﻋﻼء« )ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺜﯿﺮ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ ﺧﺎدم اﻟﻔﻘﺮاء ﻋﻼء ﺧﺘﻢ اﻟﻠﻪ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﯽ( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .۶ﻧﺴﺨﮥ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۲۰۶ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧــﻂ ﻧﺴــﺘﻌﻠﯿﻖ
ﺧﻮاﻧﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در آﻏﺎز ﻧﺴﺨﻪ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻣﺴــﻤﯽ ﺑــﻪ
ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮاج اﻟﺤﮑﯿﻢ وﻣﻨﻬﺎج اﻟﻘﻮﯾﻢ ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه آﻣﺪ و ﭘﺲ از ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻞ ﺳﺮﻟﻮﺣﮥ آن ﮐﻪ
ﻧﺎﻣﯽ از ﺷﺎرح و ﻣﺼﻨﻒ آن ﺑﺮده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،و ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻨﻨﺪه در آﺧﺮ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴــﺨﻪ از
ّ ً ّ ً
ﺗﺒﺮﮐﺎ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷــﺮوع
ﺧﺰاﻧﮥ ﺣﻀﺮت ﺛﺎﻣﻦ اﻷﺋﻤﻪ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﺷﺪه؛ ﺗﯿﻤﻨﺎ و
ّ
ﻧﻤﻮد ،ﻣﻦ اﻟﻠﻪ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ و ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺘﮑﻼن« .ﻧﺎﻣﯽ از ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳــﺖ .اﻧﺠﺎﻣــﮥ ﮐﺘــﺎب
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ را آورده اﻣﺎ ﻧﺎم ﮐﺎﺗﺐ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﻧﺴــﺨﻪ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ اﻣــﺎم رﺿــﺎ ﻋﻠﯿــﻪ آﻻف
ّ
اﻟﺘﺤﯿﺔ و اﻟﺜﻨﺎء ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﻗﺪ ّﺗﻢ اﻟﮑﺘﺎب ّ
ﺑﯿﺪی اﻟﺠﺎﻧﯽ اﻟﻤﺬﻧﺐ ،ﻏﻔﺮ اﻟﻠﻪ ذﻧﻮﺑﻪ ﻓﯽ ﻟﯿﻠﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ﻣﻦ
ﺷﻬﺮ رﺟﺐ ﻣﺮﺟﺐ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  .«۱۳۰۵ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳــﺖ» :ﺣﺴــﺐ اﻟﻔﺮﻣــﺎﯾﺶ ﺣﻀــﺮت
اﺷﺮف آﻗﺎی  ............وﺟﯿﺰه اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﺷﺪ «.ﻧﺎم ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ داده اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ،
ﭘﺎک ﺷﺪه و ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﻣﻨﺘﻬﯽ إﻟﯿﻪ ﺻﻔﺤﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،ﺗﺮﻗﯿﻤﻪای ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻀﻤﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ» :در ﻟﯿﻠﮥ ﺑﯿﺴﺖ و دوم رﺟﺐ ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﺎﻧﺰده  ۱۳۱۵ﺑﯿﺪ أﻗﻞ ﻋﻠﯽ اﮐﺒــﺮ
درﻓﺼﯽ )ﻓﯿﻀﯽ ؟( اﻟﺮﺷﺘﯽ«؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺘﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻔﺎوت دارد ،ﻟﺬا اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﮐﺎﺗﺐ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﺴﺨﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل  ۱۳۰۵ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ و ﺗﺮﻗﯿﻤﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻌﺪا اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۷ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی آﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﺣﺴﻨﯽ )ع( در ﺷﻬﺮری ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »رﺳــﺎﻟﮥ
ﻣﻔﺘﺎح اﻟﮑﻨﻮز ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ زاﻫﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ« ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ۹ﺑــﺮگ ) ۱۸ﺻــﻔﺤﻪ( ﮐــﻪ در اﺑﺘــﺪای ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ
ﺷﻤﺎرۀ  ۵۹۹ﻗﺮار دارد .ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻏﯿﺮ از ﻋﻨﻮان در ﺟﺎﯾﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻨﺪرج ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﺗﺐ و
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﻣﺎ اﻧﺠﺎﻣﮥ ﻧﺴﺨﻪ ،ﻣﻮﺟﻮد و ﻟﺬا ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
ّ
 .۸ﺑﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۶۵۸۶در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﯾﺖ اﻟﻠــﻪ ﻣﺮﻋﺸــﯽ ﻧﺠﻔــﯽ )ره( در ﺷــﻬﺮ ﻗــﻢ دﺳــﺖ ﻧﯿــﺎﻓﺘﯿﻢ.
ﻓﻬﺮﺳﺘﻮارۀ دﻧﺎ آن را ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ و ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ،ﺷﺎﻣﻞ  ۵۴ﺑﺮگ و ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۰۹۷ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای رﺳﺎﻟﻪ

ً
ﭘﺲ از دﯾﺒﺎﭼﻪای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻔﺼﻞ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺻﻠﯽ رﺳﺎﻟﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣــﻪ و
ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ .از ﻣﺘﻦ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ:
اﯾﻦ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮ ﺳﺪۀ دﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻏﺎﻟﺐ و ﺑﺎور ﻓﺮاﮔﯿﺮ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮان اﺳﻼﻣﯽ،
ﮐﯿﻤﯿﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻣﺰﮔﺸﺎی آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮدات و اﻣﺘﺰاج ﻃﺒﺎﯾﻊ ﻣﮑﻮﻧﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ اﻫﻞ ﮐﻤﺎل از ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﻣﺂل ﺟﺰ اﻃﻼع ﺑﺮ ﻋﺠﺎﯾﺐ اﺳﺮار

رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻌﺮاج اﻟﺤﮑﯿﻢ وﻣﻨﻬﺎج اﻟﻘﻮﯾﻢ از ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑ ﯿﻬﻘﯽ

اﻣﺘﺰاﺟﺎت ﻃﺒﺎﯾﻊ ﻣﮑﻮﻧﺎت ﻧﯿﺴــﺖ ،ﺳـ ّـﯿﻤﺎ ﺗﺤﻘﯿــﻖ
اﻃﻮار
ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻮﺟﻮدات و ﻏﺮاﺋﺐ
ِ
ِ
ِ
ﺑﻌﺚ و ّرد ارواح ﺑﺮ اﺟﺴﺎد ﺑﻌﺪ از اﻧﺤﻼل ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﻬﺎﻓﺖ اﺟﺰا ﮐﻪ ﻃﺎﯾﺮ ﻋﻘــﻮل ذوی
اﻷﻟﺒﺎب از ﻏﺎﯾﺖ دﻫﺸــﺖ و ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﺣﯿــﺮت در اﯾــﻦ وادی ﺧﻄﺮﻧــﺎک ﺧﻔــﺎشوار در
ﺣﺠﺎب ﻇﻠﻤﺖ ﻣﺘﻮاری ﺷﺪه و اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﻨــﯽ و وﻗــﻮع
اﯾﻦ دﻋﻮی ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ از اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ واﺿﺢﺗﺮ و ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻫﺎن از اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ ،ﻗــﻮیﺗــﺮ
ﻧﯿﺴﺖ) .ص (۳۶۶
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺧــﻮد ﺑــﻪ ﺿــﺮورت ﺣﻔــﻆ اﺳـﺮار از ﻧــﺎ اﻫــﻞ،
ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ در ﻟﻔﺎﻓﻪ رﻣﺰ و ﺗﻤﺜﯿﻞ و ﺗﺸﺒﯿﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻟﮑﻦ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﯾﻦ ﻋﻠــﻢ رﻣــﺰ ﮔﺸــﻮدن از اﺳـﺮار
آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻃﺒﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان » ِﺳـ ّـﺮ
ﺻﻨﻌﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ«» ،ﻋﺎﻟﻢ اوﺳﻂ« و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎوری در اﻧﺪﯾﺸﮥ
ﺧﻠﯿﻘﺖ«» ،
ِ
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮ ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﻧﯿــﺰ ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻋﻤﯿــﻖ و ﻣﺒﺴــﻮط دﯾــﺪه ﻣﯽ ﺷــﻮد
)ﮐﺎوﺳﯽ رﺣﯿﻢ و ﮐﻮﻫﮑﻦ.(۱۳۹۶ ،
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻮن ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻠﺰات ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ رﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .در
ﺑﯿﻦ ﻓﻠﺰات ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪ ﻃﻼ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮﯾﻦ ﻓﻠﺰات اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﮑﻮن آن در ﻃﺒﯿﻌﺖ )در
ﻣﻌﺪن( ،ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻋﻢ از ﮔﺮﻣﺎ ،رﻃﻮﺑﺖ و  ...ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻃﻼ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ دور ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺶ ﻓﻠﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣــﯽآﯾﻨــﺪ .ﭼﮑﯿــﺪۀ ﭼﻨــﯿﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ای ﺑﻪوﺿﻮح در ﻋﺒﺎرات ﻋﻼء در ﻣﻘﺪﻣﮥ رﺳﺎﻟﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد:
ّ
ﺑﺪان أرﺷﺪک اﻟﻠﻪ إﻟﯽ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ ﺻﻨﺎﻋﺖ ﮐﯿﻤﯿﺎ ،ﻓﻠﺰات ﺳﺘﮥ ذاﯾﺒﮥ
ﻣﻨﻄﺮﻗﻪ اﺳﺖ از ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻌﺪاد وﺻﻮل اﯾﺸﺎن ﺑــﻪ ﻏﺎﯾــﺖ ﮐﻤــﺎل ﮐــﻪ آن ﻣﺮﺗﺒـﮥ ذﻫﺒﯿــﻪ
اﺳﺖ .ﭼﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﭽــﻪ ﺟــﻮاﻫﺮ ﻣﺘﻮﺟــﻪ ﺻــﻮرت ﯾــﺎ ﻗــﻮﺗﯽاﻧــﺪ اﮔــﺮ در اﺛﻨــﺎی ﺗﮑــﻮن
ﻋﺎرﺿﻪ ای ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻮن ،اﯾﺸــﺎن را از وﺻــﻮل ﺑــﻪ ﻏﺎﯾــﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑــﻪ ﺑــﺎز
ﻣﯽدارد و ﯾﮑﯽ از اﺟﺴﺎد ﻧﺎﻗﺼﻪ ﻣﺘﮑﻮن ﻣﯽﮔﺮدد ﻣﺜﻞ ﻟﻌﻞ و ﻋﻘﯿــﻖ و ﻓﯿــﺮوزه و اﻣﺜــﺎل
ذﻟﮏ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻮاد .اﺟﺴﺎد ﺳﺘﮥ ذاﯾﺒﻪ ﻣﻨﻄﺮﻗﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻠـﮥ ذﻫﺒــﯽاﻧــﺪ ﮐــﻪ
اﺷﺮف و اﻋﺪل اﻧﻮاع اﺳﺖ .اﮔﺮ در اﺻﻞ ﺗﮑــﻮن زﯾﺒــﻖ در ﻏﺎﯾــﺖ ﺻــﻔﺎ و ﮐﺒﺮﯾــﺖ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻘﺎ و ّ
ﺣﺮ و ﺑﺮد ﺑﻪ اﻋﺘﺪال اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ ذﻫﺐ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﻏﻠﺒـﮥ ﺑــﺮودت
ﻋﺎرض اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﻮد ﻧﻘﺮه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدد .اﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﺒﺮﯾــﺖ ﻣﺤﺮﻗــﻪ ﮐــﻪ ﻣﻮﺟــﺐ اﻧﺤـﺮاق
اﺳﺖ ﻣﻼﻗﯽ ﮔﺸﺖ ،اﮔﺮ ﺣﺮارت و ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻃﺎری ﺷــﺪ اﺳــﺮب ﺷــﻮد و اﮔــﺮ ﺣــﺮارت
اﻧﺪک و رﻃﻮ ﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎرض ﺷﺪ ﻗﻠﻌﯽ و اﮔﺮ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻏﻠﺒــﻪ ﮐــﺮد ﻧﺤﺎﺳــﯿﻦ ﺣﺎﺻــﻞ
ﻣﯽﺷﻮد) «.ص (۳۶۸

١۶٩

١٧٠

ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﮑﻮن ﻓﻠﺰات در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻮرد ﺑﺎور ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮان اﺳﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﯿﻤﯿﺎ ﻧﯿــﺰ ﺗﺴـ ّـﺮی
دارد و ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﯿﻤﯿــﺎﮔﺮان از ﻃﺒﯿﻌــﺖ اﻟﮕــﻮ ﻣــﯽﮔﯿﺮﻧــﺪ .ﻋــﻼء در رﺳــﺎﻟﮥ ﻣﻌــﺮاج
اﻟﺤﮑﯿﻢ وﻣﻨﻬﺎج اﻟﻘﻮﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﮑﯿﻢ )ﯾﻌﻨﯽ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮ( در ﺟﻤﯿﻊ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻗﺘﺪا ﺑﻪ اﻓﻌــﺎل ﻃﺒﯿﻌــﺖ
رﺣﻢ ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ« .ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ وی در اﯾﻦ ﻣﻮرد آورده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺘﺰاج ﻧﻄﻔﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖِ ،
و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ »ﻗﺮع ﻋﻤﯿﺎ« ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺖ .ﻗــﺮع ﻋﻤﯿــﺎ ﺗﻨﻬــﺎ
ﯾﮏ دﻫﺎﻧﻪ دارد ﮐﻪ ورود ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﺧــﺮوج ﻣﺤﺼــﻮل ،ﺧــﺮوج ﺑﺨــﺎرات زاﺋــﺪ و  ...ﻫﻤﮕــﯽ از اﯾــﻦ
ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷــﻮد .ﻣﺜــﺎل دﯾﮕــﺮی ﮐــﻪ در ﻣﻌــﺮاج اﻟﺤﮑــﯿﻢ وﻣﻨﻬــﺎج اﻟﻘــﻮ ﯾﻢ آﻣــﺪه ﺗﻮﺻــﯿﻪﻫــﺎی
»ﻫﺮﻣﺲ« ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﻃﺎﻃﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ زرع ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زرع ﮐﺸــﺎورزان در
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ »آب« و »آﺗﺶ ِ« آن »ﺑﻪاﻧﺪازه« و »ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ« ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﯿﻬﻘﯽ ،ص  .(۳۷۴اﻣــﺎ اﯾــﻦ
ﺑﺎور ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ »ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻗﺘﺪا ﮐﻨﺪ« ،در ﻧﻈﺮ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺻــﻞ دﯾﮕــﺮی ﻧﯿــﺰ
ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﮑﯿﻢ از ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌــﺖ »اﺷــﺮف« اﺳــﺖ ،ﺑــﻪ اﯾــﻦ دﻟﯿــﻞ ﮐــﻪ
روﯾﺪادﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻪ از روی ﻗﺼﺪ ﮐﻪ از روی اﺗﻔﺎق اﺳﺖ ،وﻟــﯽ اﻋﻤــﺎل ﮐﯿﻤﯿــﺎﯾﯽ از روی ﺗــﺪﺑﯿﺮ و
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد:
ٌ
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ارﺑﺎب ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﮑﯿﻢ از ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺷــﺮف اﺳــﺖ .ﺑــﻪ
دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﻻ ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺼﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﯿﻒ ﻣــﺎ أﺗﻔــﻖ
ﻃﺒﯿﻌﺖ آن ﭼﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ ﺑﻪ
اﺳﺖ و ﺣﮑﯿﻢ در ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ او از
ِ
دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ِاﻋﺪاد ﻣﻮاد ﻫﺮ ﻧﻮع و ﻫﺮ ﺟﻨﺲ ﮐﻤﺎﯾﻨﺒﻐﯽ ﻧﻤﻮده و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻋﻮاﺋﻖ ﮐﺮده -
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﻼق ﺣﮑﯿﻢ در آن ﻣﺎده  -اﻗﺘﺪای ٌ
ﻃﺎﺑﻖ اﻟﻨﻌﻞ ﺑﺎﻟﻨﻌﻞ ﺑﻪ اﻓﻌﺎل
ِ
و آﺛﺎر ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮده؛ ﭼﻮن ﻓﻌﻞ او از ﻋﻮارض ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴــﺎد ﺑــﻮد ﺳــﺎﻟﻢ
ﻣﺎﻧﺪ ،ﻻﻣﺤﺎﻟﻪ  -ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ واﻫﺐ اﻟﺼﻮر  -آن ﺻﻮرت ﺑﺮ او ﻓﺎﯾﺾ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻋﻢ از
آﻧﮑﻪ ﻣﻌﺪن ﯾﺎ ﻧﺒﺎت ﯾﺎ ﺣﯿﻮان ﺑﺎﺷﺪ ) «...ص .(۳۷۳
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪوﻓﻮر ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﯿﺸﯿﻦ ارﺟﺎع داده و در  ۷۲ﻣﻮرد ،ﺑــﺎ ذﮐــﺮ ﻧــﺎم ،ﺑــﻪ
ً
داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮان ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد )ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۱۹ﻧﻔﺮ( ارﺟﺎع داده و از اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ارﺟﺎع ﻧﯿﺰ در ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول .(۱
از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ،در  ۳۹ﻣﻮرد ﻧﺎم ِ

ﺟﺪول  .۱ارﺟﺎﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻌﺮاج اﻟﺤﮑﯿﻢ وﻣﻨﻬﺎج اﻟﻘﻮﯾﻢ

۲

ﻫﺮﻣﺲ

٢

۱۲

۳

ﺟﻠﺪﮐﯽ

۱۲

۴

ﺧﺎﻟﺪ

٦

۷

۵

ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺣﯿﺎن

۵

۶

ﺟﺎﻣﺎﺳﺐ ﺣﮑﯿﻢ

۳

۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

ﺑﯿﻮن ﺑﺮﻫﻤﯽ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﮑﺘﺴﺐ
ﻣﯿﺜﺎوس
ﻃﻐﺮاﺋﯽ
ﻣﺮﯾﺎﻧﺲ
ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس

٧

۳
۲
۲
۲
۲
۱

رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻌﺮاج اﻟﺤﮑﯿﻢ وﻣﻨﻬﺎج اﻟﻘﻮﯾﻢ از ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑ ﯿﻬﻘﯽ

ردﯾﻒ
۱

ﻧﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮ
١
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺬور

ﺗﻌﺪاد ارﺟﺎع
۱۴

ﻧﺎم اﺛﺮ ) -ﺗﻌﺪاد ﺗﮑﺮار(
ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ (۱۴) -
ﻓﻠﮑﯿﺔ اﻟﮑﺒﺮی (۲) -
رﺳﺎﻟﺔ ّ
اﻟﺴﺮ (۱) -
أﺟﺮام اﻟﮑﻮاﮐﺐ اﻟﺒﺮﺑﺎوﯾﻪ(۱) -٣
ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻄﻠﺐ(۷) -٤
ﻏﺎ ﯾﺔ اﻟﺴﺮور (۱) -٥
اﻟﻔﺮدوس )ﻓﺮدوس اﻟﺤﮑﻤﻪ( (۲) -
ﮐﺘﺎب اﻟﺮوﺿﮥ (۱) -
ﮐﺘﺎب اﻷﺑﺪال )از ﮐﺘﺐ اﻟـﺨـﻤﺲ ﻣﺎﺋﺔ( -
)(۱
ﮐﺘﺎب اﻟﻀﻤﯿﺮ (۱) -
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اردﺷﯿﺮ ﺑﻦ ﺑﻬﻤﻦ اﻟﻤﻠﮏ
ﻧﻮﺷﺖ(۱) - .

١٧١

اﻟﻤﮑﺘﺴﺐ ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﺬﻫﺐ (۲) -
رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻈﻤﯽ(۱) -٨
ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻹﺳﺘﺸﻬﺎد (۱) -

 .١ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻧﺪﻟﺴﯽ ﻣﻐﺮﺑﯽ )۵۱۵- ۵۹۳ق( ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺛﺮ ﻣﻨﻈﻮم ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ  ،ﮐﻪ ﻧﺰد ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﺪ از وی ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم »ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺬور« از او ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ُ
 .٢ﻫﺮﻣﺲ ﻫﻤﺎن »ادرﯾﺲ« ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ع( اﺳﺖ و ﻫﻤﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم »اﺧﻨﻮخ« ﻫﻢ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﻬﺮۀ ﻣﺤﻮری
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 .٣اﻣﺮوزه اﺛﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.
 .٤ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺟﻠﺪﮐﯽ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﻤﮑﺘﺴﺐ ﻓﯽ زراﻋﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮح ﮐﺘﺎب اﻟﻤﮑﺘﺴﺐ ﻓﯽ زراﻋﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﺛﺮ
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻋﺮاﻗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٥ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺴﺮور ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﺸﺬور
 .٦ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ اﻣﻮی .از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﯾﺰﯾﺪ ﺑﺮ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص(
روا داﺷﺖ ،او ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻔﻮر اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻧﺰد ﮐﺎﺗﺒﺎن ﻧﺴﺦ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮان ﺑﻪ ﺑﺪی از او ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺪ اﺛﺮ ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ وی ﻣﻨﺴﻮب
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ دﯾﻮان ﺷﻌﺮ ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽاش ﻓﺮدوس اﻟﺤﮑﻤﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﮐﺎﻫﺎﻧﯽ.۱۶۰- ۱۴۳ :۱۳۸۶ ،
 .٧اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻋﺮاﻗﯽ )د ۵۸۰ق( ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﭼﻨﺪ اﺛﺮ در ﮐﯿﻤﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ اﻟﻤﮑﺘﺴﺐ ﻓﯽ زراﻋﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﺳﺖ .او ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺬور ،ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺷﻬﺮت اﺛﺮش ﻧﺰد ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮان» ،ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﮑﺘﺴﺐ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ً
 .٨ﻇﺎﻫﺮا اﻣﺮوزه ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺮاﻗﯽ در اﻟﻤﮑﺘﺴﺐ ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﺬﻫﺐ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ )ﺧﻠﯿﻞ اﺑ ﺮاﻫﯿﻢ،
.(۹۲ :۱۳۶۹

۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹

١٧٢

رﯾﺴﻤﻮس
اﻏﺎذﯾﻤﻮن
٣
أرس ﺣﮑﯿﻢ
٤
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ وﺣﺸﯿﻪ
ﻣﺎرﯾﻪ ﻗﺒﻄﯿﻪ
ذواﻟﻨﻮن
ﻗﯿﺪروس
٢

۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱

ﺗﻔﺮﯾﻖ اﻷدﯾﺎن

ﮐﻨﺰ ا ﻟـﺤﮑﻤﺔ
ّ
ﺳﺮ اﻟﻤﺼﻮن

١

٥

٦

در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،ﻫﺸﺖ ﻣﻮرد آﯾﺎت و ﻋﺒﺎراﺗﯽ از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ،ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ
ً
ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺮاد ﻧﺸﺪه و ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﻘﺎم ﺳﭙﺎس ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻔﺼﻠﯽ از ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ را در ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﺿﻊ از ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ و ﻃﺮح ﺑﺤﺚ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮده ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮده
ً
اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ درﺑﺎرۀ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن آورده ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ
ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻮن ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽ ،ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﯿﻤﯿــﺎﯾﯽ ﻣﻨﺴــﺠﻢ و ﺳــﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘـﮥ اﺛــﺮی ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻣﻔــﺎﺗﯿﺢ اﻟﺮﺣﻤـﺔ
وﻣﺼﺎﺑﯿﺢ اﻟﺤﮑﻤﺔ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻃﻐﺮاﺋﯽ ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺮﻣﻮز اﺛﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ،وﯾﮋﮔﯽ اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ،رﺳﺎﻟﮥ ﻣــﺬﮐﻮر
در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .۱ﺑﯿﻬﻘﯽ ،ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﻌﺮاج اﻟﺤﮑــﯿﻢ وﻣﻨﻬــﺎج اﻟﻘــﻮﯾﻢ ،ﻧﺴــﺨﮥ ﺧﻄــﯽ ﺷــﻤﺎرۀ ۶۴۶۵
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ ﻣﻠﮏ ،ﺗﻬﺮان.
 .١ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ اﺛﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻔﺮﯾﻖ اﻷدﯾﺎن وﺗﻔﺮق اﻟﻌﺒﺎدات واﻟﺪﯾﺎﻧﺎت واﻹﻋﺘﻘﺎدات .ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻋ ﺮاﻗﯽ ﻧﯿﺰ در
اﻟﻤﮑﺘﺴﺐ از اﯾﻦ اﺛﺮ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺧﻠﯿﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻢ.(۹۲ :۱۳۶۹ ،
 : .٢آﻏﺎﺛﺎذاﯾﻤﻮن؛ درﺑﺎرۀ او ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﮐﺮﻣﯽ.۱۳۹۶ ،
 .٣ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﻌﺔ اﺳﺖ ) دراﯾﺘﯽ :۱۳۸۹ ،ج  .(۱۹۲ ،۷در ﺗﺬﮐﺮۀ ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺑﻨﺎم ﻣﺼﺤﻒ اﻟﺤﯿﺎة ﺑﻪ او
ﻣﻨﺴﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ :ﮐﻮﻫﮑﻦ و ﻫﻤﮑﺎران.۱۳۹۵ ،
 .٤ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ اﺳﻢ او » اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ« ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »اﺑﻦ وﺣﺸﯿﻪ« ﺑﺎﺷﺪ.
 .٥ﮐﻨﺰ اﻟـﺤﮑﻤﺔ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﻨﻌﺔ اﻹﻟﻬﯿﻪ
 .٦در آﺛﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪۀ ذواﻟﻨﻮن ،ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺛﺮ وی ﺑﻪ ﻣﺮور اﯾﺎم از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم
دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر وی ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی در ﺗﺬﮐﺮۀ ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮدّ ،
ﺳﺮ اﻟﻤﺼﻮن ﻓﯽ ﻋﻠﻢ
اﻟﻤﺨﺰون را اﺛﺮی از ﺟﺎﻣﺎﺳﺐ ﺣﮑﯿﻢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ  :ﮐﻮﻫﮑﻦ و ﻫﻤﮑﺎران.۱۳۹۵ ،
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.۸
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.۳

ﺧﻠﯿﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻓﺎﺿﻞ» ،ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺮاﻗﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﮐﯿﻤﯿﺎ و روش او در ﮐﺘــﺎب
اﻟﻤﮑﺘﺴﺐ« ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺷﯿﺨﯽ ،ﻣﺸﮑﻮة ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۲۶ﺑﻬﺎر  ،۱۳۶۹ص .۹۹-۸۶
دراﯾﺘﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﻮارۀ دﺳﺘﻨﻮﺷﺖﻫﺎی اﯾﺮان )دﻧﺎ( ،ج  ،۷ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد
و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۹ ،
ﮐﺎوﺳﯽرﺣﯿﻢ ،ﻋﻠﯽ؛ ﮐﻮﻫﮑﻦ ،رﺿﺎ» ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ ﻋﺎﻟﻢ اوﺳﻂ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ« ،ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻋﻠــﻢ ،دورۀ  ،۷ﺷــﻤﺎرۀ  ، ۱۴ﭘــﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴــﺘﺎن  ،۱۳۹۶ص
.۱۰۴-۸۵
ﮐﺎﻫﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﯾﻢ» ،ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ در ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻢ« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻘﻪ
و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۳۸۶ ،۱۴ص .۱۶۲-۱۴۳
ﮐﺮﻣــﯽ ،ﻃﯿﺒــﻪ» ،ﺳﺮﭼﺸــﻤﮥ ﺣﮑﻤــﺖ :ﭘﮋوﻫﺸــﯽ در ﻧﺴــﺒﺖ آﻏﺎﺛــﺎذﯾﻤﻮن ﺑــﺎ ﻫــﺮﻣﺲ،
اﺑﻮاﻟﺤﮑﻤﺎء« ،ﺟﺎوﯾﺪان ﺧﺮد  ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۹۱ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۶ص .۱۵۸-۱۴۳
ﮐﻮﻫﮑﻦ ،رﺿﺎ؛ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ،زﯾﺒﺎ؛ ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن ،رﺧﺸﺎد» ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﺎب ﺗﺬﮐﺮه اﺛﺮ
ﺣﺴﻦ زاﻫﺪ ﻏﺮﯾﺐ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ« ،دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘــﮋوﻫﺶ در ﻋﻠــﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ،
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل )ﺗﺮﮐﯿﻪ( :داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ۷ ،ﻣﺮداد .۱۳۹۵
ﻫﻮدﺳﻮن ،ﺟﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯿﻤﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺣﻤﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﮐﺰ
ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.۱۳۷۴ ،
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١٧۴

ﺻﻔﺤﮥ آﻏﺎز ﻧﺴﺨﮥ  ۶۴۶۵ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ ﻣﻠﮏ
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١٧۵

ﺻﻔﺤﮥ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺴﺨﮥ  ۶۴۶۵ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ ﻣﻠﮏ

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(15ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

١٧۶

رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪای از اﺑﻦ َﺧ ّﻮام ﺑﻐﺪادی:
اﻟﻨﮑﺖ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺮﺷ

١

ّ
َ
ُ
اﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ﺣ َﺮﺑﻮی ﺑﻐﺪادی ﺣﺎﺳﺐ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ ﺧ ّﻮام ﺑﻐﺪادی
)۷۲۸ -۶۴۳ق( رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻃﺒﯿﺐ در ﺳﺎل ۶۴۳ق در ﺣﺮﺑﯿﮥ ٢ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻣﻨﺎﺑﻊ
ّ
ُ
ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣ َﺮﺑﻮی ﻧﯿﺰ ﺷــﻬﺮت دارد .وی از ﺷــﺎﮔﺮدان ﻧﺼــﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳــﯽ )۶۷۲ -۵۹۷ق( و
اﺳﺘﺎد ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ )۷۱۸ -۶۶۵ق( و ّ
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ارﺑﻠﯽ ﭘﺰﺷﮏ و ﻋﻀﺪاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮ اﻟﮑــﺮم ﻣﻨــﻮﭼﻬﺮ ﺑــﻦ
اﯾﺮاﻧﺸﺎه ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ دﺳﺘﺠﺮداﻧﯽ ﮐﺎﺗﺐ ﺑﻮد .در ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ اﺳﺘﺎد و در ﺣﺴﺎب و ﻃﺐ ﺳﺮآﻣﺪ اﻗـﺮان
ﺧﻮﯾﺶ و دارای اﺧﻼق ﻧﯿﮏ و ﻧﻔﺲ ﻓﺎﺿﻠﻪ و ﺳﯿﺮت ﻋﺎدﻟﻪ ﺑﻮد .او ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﻃﺒﺎء ﺑﻐﺪاد ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪ
و ﻣﺪﺗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺸﯿﺨﮥ رﺑﺎط را در ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و در آﺑﺎدی و ﻋﻤﺮان ﻣﻮﻗﻮﻓﮥ آن ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮد و
در آﻧﺠﺎ ﻓﻘﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد .در ﺑﻼﻏﺖ و اﻧﺸﺎ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﯽ داﺷﺖ و در اﯾﺮاد ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺑﺴــﯿﺎر ﻓﺼــﯿﺢ و
ﺑﻠﯿﻎ ﺑﻮد .وی ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻣﻌــﺎﺟﯿﻦ و ﻣﻔﺮﺣــﺎت ﻣﻌﺘــﺎد ﺑــﻮد و ﺑـﺮای اﺻــﻼح ﻣـﺰاج ،ﺧــﻮردن آﻧﻬــﺎ را ﻧــﺎﻓﻊ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ .در ﻣﻮﺳﻢ ﮔﻞ ،ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﻞﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻣﯽآراﺳﺖ و در و دﯾﻮار و ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﮔﻞ
زﯾﻨﺖ ﻣﯽداد .اﺑﻦ ﺧﻮام ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن رﻓﺖ و در آنﺟﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ .در آن وﻗﺖ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ
ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﯾﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد .او ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺄدﯾﺐ ﻫﺎرون ﭘﺴﺮ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻤﻮزادهﻫﺎی او و ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻄﺎ
ﻣﻠﮏ ﺟﻮﯾﻨﯽ ﺑﻪ او ﻣﺤﻮل ﺷﺪ .وی ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد و ﭘــﺲ از آن ﺑــﻪ
ﺑﻐﺪاد ﺑﺎزﮔﺸﺖ .در ﻣﺤﺮم ﺳﺎل ۷۱۵ق ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺪرﺳﮥ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ او ﻣﺤﻮل ﺷﺪ .در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ و ﺑﻌﺪ از
ّ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮاﺟـﻪ رﺷــﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀــﻞ اﻟﻠــﻪ ﻫﻤــﺪاﻧﯽ وزﯾــﺮ )د ۷۱۸ق( در ﻧﺰدﯾﮑــﯽ ﺗﺒﺮﯾــﺰ ،ﻋــﺪه ای از
دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﺮﯾﻈﯽ اﻏﺮاق آﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﻔﺮ او ﺷﻬﺎدت دادﻧﺪ و
 .١ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ و دﺑﯿﺮ رﯾﺎﺿﯿﺎتarshy1001@ yahoo.com ،
ّ
 .2ﺷﻬﺮﮐﯽ ﺑﺰرگ ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺑﻐﺪاد و ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺒﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﮐﻪ آن را ﺣﺮب ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻠﺨﯽ راوﻧﺪی ﯾﮑﯽ از ﺳﺮداران اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺼﻮر
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﺮد.

آﺛﺎر اﺑﻦ ﺧﻮام

 -۱اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻬﺎﺋﯿﺔ ﻓﯽ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دارای ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺎﻟﻪ )ﻫﺮ ﯾﮏ در ﭼﻨﺪ
ﻓﺼﻞ( اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب و ﻋﺪد و ﺧﻮاص آن ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ اول در
اﺻﻮل ﺣﺴﺎب ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺿﺮب و ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺪﻣﻪ و  ۱۵ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اداﻣﮥ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎب ﮐﺴﺮﻫﺎ آﻣﺪه ﮐﻪ در  ۲۵ﻓﺼﻞ ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم ،ﻓﯽ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
وﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺒﯿﻮﻋﺎت اﺳﺖ و در ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻧﻪ ﻓﺼﻞ آﻣﺪه و در اداﻣﻪ ،ﺑﺎب اﺟﺎرات اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ
ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم ،ﻓﯽ اﻧﻮاع اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت ﻟﻠﺴﻄﻮح واﻟﻤﺠﺴﻤﺎت ،دارای ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺷــﺶ
ﻓﺼﻞ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ،ﺑﺎب ﻓﯽ ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت و آﻧﭽﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن اﺳﺖ را در ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺸﺖ
ﻓﺼﻞ و ﺑﺎب ﻓﯽ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪواﺋﺮ واﻟﻘﺴﯽ را در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ و ﺑﺎب ﻓﯽ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﺟﺮام اﻻﺟﺴﺎم را در دو
ﻓﺼﻞ و ﺑﺎب ﻓﯽ وزن اﻻرض آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﻬﺎرم ،در ﻋﻠﻢ ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺷﺶ ﻓﺼﻞ
اﺳﺖ و در اداﻣﻪ ،ﺑﺎب ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻘﺪﻣﻪ و دو ﻓﺼﻞ و ﺑﺎب ﻧﺴﺒﺖ و ﺑﺎب اﺧﺮاج ﺟﺬر در ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﭼﻬﺎر
ﻓﺼﻞ و ﺑﺎب ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺸﮕﺎﻧﮥ ﺟﺒﺮی و ﺑﺎب ﺣﺴﺎب ﺧﻄﺄﯾﻦ ﻧﮕــﺎرش ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﻣﻘﺎﻟــﮥ ﭘــﻨﺠﻢ ،در
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ  ۵۲ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺑﺪون ﺣﻞ اﺳﺖ و در اﻧﺘﻬﺎ ﻓﺼﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ  ۳۳ﻣﺴﺌﻠﮥ
ﺑﺪون ﺟﻮاب آﻣﺪه اﺳﺖ )اﺑﻦ ﺧﻮام ،ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻬﺎﺋﯿﻪ ،ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۶۱۸داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﮥ ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۵۳۷۲ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی اﺑﻦ ﺧﻮام رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻬﺎﺋﯿﻪ
را در دﻫﮥ دوم ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل  ۶۷۵ﻫﺠﺮی ﻗﻤــﺮی در اﺻــﻔﻬﺎن ﺑــﻪ ﻧــﺎم ﺑﻬﺎءاﻟــﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤــﺪ ﺟــﻮﯾﻨﯽ
)ح۶۷۸-۶۴۸ق( ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮ ﯾﻨﯽ در ﺳﺎل ۶۶۳ق از ﻃﺮف اﺑﺎﻗﺎﺧﺎن )ﺣﮏ:
۶۸۰-۶۶۳ق( ﺣﺎﮐﻢ اﺻﻔﻬﺎن و ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺮاق ﻓﺎرس ﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣــﺮﮔﺶ ﯾﻌﻨــﯽ ۶۷۸ق ﺣــﺎﮐﻢ
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد .ﻧﻔﯿﺲﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﮥ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻬﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۵۳۷۲در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ
از روی ﻧﺴﺨﻪای ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﮥ ﻧﻔﯿﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۵۲۴/۱در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ
اﻟﻬﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﯾﻘﻌﺪۀ ۷۲۹ق )ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﺆﻟﻒ( ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺮحﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺘــﺎب درﺳــﯽ ﻣــﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )د ۸۳۲ق( در ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺤﺴﺎب ﺧــﻮد از
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﺷﺮحﻫﺎی آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ( ﺷﺮح ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺎس اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﯽ اﺻﻮل اﻟﻔﻮاﺋﺪ.

رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪای از اﺑﻦ َﺧ ّﻮام ﺑﻐﺪادی:

ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ او ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ او ﺑﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﻀــﺎت ﻗﻄﺐاﻟــﺪﯾﻦ و دادن ﻣﻘــﺪاری زر
ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺧﻄﺮ رﻫﺎﻧﯿﺪ .او در ﺳﺎل ۷۲۸ق در ﺑﻐﺪاد درﮔﺬﺷﺖ و در ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑــﻪ ﺧــﺎک ﺳــﭙﺮده ﺷــﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎت وی را ۷۲۴ق ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ )ﻣــﺪرس رﺿــﻮی ،ص ۲۶۱-۲۵۷؛ ﻗﺮﺑــﺎﻧﯽ ،ص ۲۳؛
اﻧﺰاﺑﯽ ﻧﮋاد ،ص .(۴۶۷

١٧٧

١٧٨

ب( ﺷﺮح ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )ﺳﺪۀ ۸ﻫـ( ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻀﺎح اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻟﻔﺮاﺋﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
ج( ﺷﺮح ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی )د ۹۳۴ق(.
ً
د( ﺷﺮح ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ اﻟﻬﯽ اردﺑﯿﻠﯽ )ح ۹۵۰-۸۷۰ق( .اﯾﻦ ﺷﺮح ﻇﺎﻫﺮا ﺑــﻪ
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎس اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓــﯽ اﺻــﻮل اﻟﻔﻮاﺋــﺪ ﻧــﺎم دارد .ﻧﺴــﺨﻪای از آن در ﻓﻬﺮﺳــﺖ دو
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺸﻬﺪ ) ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﭼﯽ ،ص  (۵۸۹ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﻨﺰوی ،ص .(۲۵۹۶
 -۲رﺳﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣــﻦ ﮐﺘــﺎب اﻗﻠﯿــﺪس :ﻧﺴــﺨﻪ ای از اﯾــﻦ رﺳــﺎﻟﻪ در
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ )ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ص.(۲۴
ً
 -۳ﻣﻘﺪﻣﻪای در ﻃﺐ :ﻧﺴﺨﻪ ای از آن ﻇﺎﻫﺮا در ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﻪﻫﺎی اروﭘــﺎ اﺳــﺖ )ﻣــﺪرس
رﺿﻮی ،ص .(۲۶۱
 -۴رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮاﺳﺔ :اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻔﻮظ در ﺗﻬـﺮان ﺑــﻪ ﺳــﺎل  ۱۹۵۴ﻣــﯿﻼدی
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )اﻧﺰاﺑﯽ ﻧﮋاد ،ص .(۴۶۷
 -۵اﻟﻨﮑﺖ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.
ّ
در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪای از آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۷۳۰۱/۵در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ )ﻣﺮﻋﺸﯽ ،ج ،۱۹ص (۹۲ﮐﻪ در ﺗﻤﻠﮏ ﻣﺤﻤﺪ رﻓﯿﻊ ﺟﯿﻼﻧﯽ ﺑﻮده اﺳــﺖ .ﻧــﺎم
رﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻘﺪﻣﮥ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺻﻔﺤﮥ اول ﻧﺴﺨﮥ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :اﻟﻨﮑــﺖ
اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻠﻮک ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺮﺑﻮی اﻟﺤﺎﺳﺐ«.
اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ،و از روی ﻧﺴﺨﮥ ّ
ﻣﺼﻨﻒ ﮐﺘﺎﺑﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻧﺘﻬﺎی رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ
رؤﯾﺖ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» .در ﭘﺎﯾﺎن آن رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ
ّ
ﻣﺆﻟﻒ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻃﻮﺳﯽ  -ﻗﺪس ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻘﺪوﺳﯽ  -ﺑﻪ ﺧﻂ ﻃﺎب ﺛﺮاه اﯾﻦ ﺳﻄﻮر را
ﯾﺎﻓﺘﻪام .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻮﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد و آن را در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮﺑﯽ و ﻟﻄﺎﻓﺖ دﯾــﺪ و ﺑـﺮای
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ آن دﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼل او را ﻣﺴﺘﺪام ﺑﺪارد و ﻋﻤﺮش را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺟﺰای ﺧﯿﺮ
دﻫﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻌﯽ او و ﻗﺪر او را زﯾﺎد ﮔﺮداﻧﺪ« .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ در ﺳﺎل  ۶۷۲ﻫﺠﺮی
ﻗﻤﺮی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻬﺎﯾﯿﻪ در ﺳﺎل  ۶۷۵ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﺑﻦ ﺧﻮام
رﺳﺎﻟﮥ ﻧﮑﺖ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ را ﻗﺒﻞ از رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻬﺎﯾﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺑﻦ ﺧﻮام زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺷﺎﮔﺮدی ﻣﯽﮐﺮده اﯾﻦ رﺳــﺎﻟﻪ را ﺑــﺮای
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﯾﻨﯽ )ﻣﻘﺘﻮل۶۸۳ ،ق( ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻮان ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻪ رؤﯾﺖ

رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪای از اﺑﻦ َﺧ ّﻮام ﺑﻐﺪادی:

اﺳﺘﺎد ﺧﻮد رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ١.ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻟﻢ و ﺷﺎﻋﺮ و ﺣﺎﻣﯽ ﻋﺎﻟﻤــﺎن ﺑــﻮد،
ﻣﺪت  ۲۹ﺳﺎل ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻮان و وزﯾﺮ ﻫﻼﮐﻮ ﺧﺎن )ﺣﮏ۶۶۳-۶۵۱ :ق( و اﺑﺎﻗﺎﺧﺎن )ﺣــﮏ-۶۶۳ :
۶۸۰ق( و اﺣﻤﺪ ﺗﮕﻮدار )ﺣﮏ۶۸۳-۶۸۱ :ق( ﺑﻮد .ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮﯾﻨﯽ در رﻗﺎﺑﺖ اﺣﻤﺪ ﺗﮕﻮدار و
ارﻏﻮن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ اﺑﺎﻗﺎﺧﺎن  ،ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﮕﻮدار را ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از
ِ
ﺗﮕﻮدار ﮐﻪ ارﻏﻮنﺧﺎن )ﺣﮏ۶۹۰-۶۸۳ :ق( ﺑﻪ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﮔﺮﯾﺨﺖ و
ـﺎل
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ از راه ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﻫﻨﺪ ﺑﺮود و ﺑﺎﻗﯽ ﻋﻤﺮ را در آن دﯾﺎر ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺣـ ِ
ـﺪﺧﻮاﻫﺎن ﺷــﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ،ﮐــﻪ
ﺧﺎﻧﺪان و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اردوی ارﻏﻮن ﺧﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑــﻪ اﻟﻘــﺎی ﺑـ
ِ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐدﯾﻮان ،ﭘﺪر ارﻏﻮن )اﺑﺎﻗﺎ( را ﺑﺎ ﺧﻮراﻧﺪن زﻫﺮ ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ ارﻏﻮن ﺧــﺎن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در  ۴ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل ۶۸۳ق در دروازۀ اﻫﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ.
رﺳﺎﻟﮥ ﻧﮑﺖ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻬﺎﺋﯿﻪ در  ۵ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ
و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺐ رﺳﺎﻟﮥ ﻧﮑﺖ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ در رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻬﺎﺋﯿﻪ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳــﺪ اﺑــﻦ
ً
ﺧﻮام رﺳﺎﻟﮥ ﻧﮑﺖ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ را ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺪون ﻣﺜﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﺷﺮح و
ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻬﺎﺋﯿﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.

١٧٩

ّ
ﺻﻔﺤﺎت آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۷۳۰۱/۵ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ
 . 1ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﻫﻢ رﺳﺎﻟﮥ اوﺻﺎف اﻻﺷﺮاف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﯾﻨﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻣﺪرس رﺿﻮی ،ص
.(۴۵۷

ﻣﺤﺘﻮای رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻨﮑﺖ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﻓ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﻪ

١٨٠

اﺑﻦ ﺧﻮام در ﻣﻘﺪﻣﮥ رﺳﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺳﻮل از ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ و ﭘــﺪرش
ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﯾﻨﯽ ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻮان ﺗﻤﺠﯿﺪ و رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻧﺎم وی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﻟﮥ اول ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای آن ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ،اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب را ﭼﻨﯿﻦ آورده اﺳــﺖ" :ﻋﻠــﻢ
ﺣﺴﺎب ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﻮﻻت ﻋﺪدی از آن داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮﺿﻮع آن ﻋﺪد اﺳﺖ ".ﺳﭙﺲ اﻧﻮاع
اﻋﺪاد ﻣﺎﻧﻨﺪ زوج ،زوج اﻟﺰوج ،زوج اﻟﻔﺮد ،زوج اﻟﺰوج و اﻟﻔﺮد ،ﻓﺮد ،ﻣﺮﮐﺐ ،ﺗﺎم ،زاﺋﺪ ،ﻧﺎﻗﺺ ،ﻣﺮﺑﻊ،
ﻣﻀﺮوب ﻋﺪد ،ﻣ ﺎل اﻟﻤﺎل را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﻗﺎﻟﺐ  ٢٧ﻓﺼﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ] :[١در ﻣﺮاﺗﺐ اﻋﺪاد اﺳﺖ و اﺻﻮل ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻪ ﺗﺎ اﺳﺖ ﯾﮑﺎن ،دﻫﮕــﺎن و ﺻــﺪﮔﺎن و ﺗﻤــﺎم
اﻋﺪاد ﺑﺎ دوازده ﮐﻠﻤﮥ ﯾﮏ ﺗﺎ ده و ﺻﺪ و ﻫﺰار ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺼﻞ ] :[٢در اﺻﻮل ﺣﺴﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ اﺳﺖ ،ﺿﺮب و ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﻧﺴﺒﺖ .ﺗﻮﺿــﯿﺢ ﮐﻮﺗــﺎﻫﯽ
راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ اﺻﻄﻼح داده اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ] :[٣در ﺿﺮب اﻋﺪاد ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ .ﻋﺪد ﻣﺮﮐﺐ ﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ واﻗﻊ
ﺷﻮد ﻣﺜﻞ ....،٢٥٠٠٠ ،١٥٨ ،٢٥ ،١١
ﻓﺼﻞ ] :[٤در روش اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺮای ﺿﺮب اﻋﺪاد ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش دو ﻋﺪد را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ
ً
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ از آن ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ )ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻀﺎرب  ١٠ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد( ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را در
ﻣﻘﺪار ﮐﻢ ﺷﺪه ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﺗﻔﺎﺿﻞ دو ﻣﻀﺮوب را از ﻣﻘﺪار ﮐﻢ ﺷﺪه ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ
ﻣﻘﺪار ﮐﻢ ﺷﺪه از ﻫﺮ دو ﻣﻀﺮوب ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﻮد )ﻫﺮ دو ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻫﻢ ﻋﻼﻣــﺖ ﺑــﻮد( ﺣﺎﺻـﻞ
ﺿﺮب آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻗﺒﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .و اﮔﺮ ﻋﺪد ﮐﻢ ﺷﺪه از ﯾﮑﯽ از ﻣﻀﺮوبﻫﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و از
دﯾﮕﺮی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد )دو ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻼﻣﻪ ﺑــﻮد( ﺣﺎﺻــﻞ ﺿــﺮب آﻧﻬــﺎ را از ﺣﺎﺻــﻞ ﻗﺒﻠــﯽ ﮐــﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻘﺪار ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب دو ﻋﺪد اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ]  :[٥ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮏ از دو ﻣﻀﺮوب ﺑﻪ ﻋﻘﺪ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ] :[٦ﺿﺮب دو ﻣﻘﺪار زاﺋﺪ در زاﺋﺪ و ﻧﺎﻗﺺ در ﻧﺎﻗﺺ و زاﺋﺪ در ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ] :[٧راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺿﺮب اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻞ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺘﺤﺎن درﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ .ﻣﯿﺰان ﯾﻌﻨﯽ ارﻗﺎم
ﻋﺪد را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﻣﻀﺎرب  ٩را از آن ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ درﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﺿﺮب اﯾﻦ روش
ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﻣﻀﺮوب را در ﻣﯿﺰان ﻣﻀﺮوب ﻓﯿﻪ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب دو ﻣﯿﺰان را
ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و دوﺑﺎره ﻣﯿﺰان آنرا ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب دو ﻋــﺪد
ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد ﻋﻤﻞ ﺿﺮب ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ] :[٨در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺴﺮﻫﺎی ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻧﻮع اﺳﺖ :ﻣﻔﺮد و ﻣﺮﮐﺐ.
ﻓﺼﻞ ] :[٩درﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺸﺎرک و ﻣﺘﺒﺎﯾﻦ اﺳﺖ.

رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪای از اﺑﻦ َﺧ ّﻮام ﺑﻐﺪادی:

ﻓﺼﻞ ] :[١٠درﺑﺎرۀ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺴﺮﻫﺎﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ] :[١١در ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﻘﺪار ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺴﻮب
اﻟﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎرج اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻪ ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺧﺎرج اﻟﻨﺴــﺒﺔ در ﻣﻨﺴــﻮب اﻟﯿــﻪ،
ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ درﺑﺎرۀ ﮐﺴﺮﻫﺎی ﻣﻨﻄﻖ و اﺻﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ] :[١٢راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺴــﻮم ﻋﻠﯿــﻪ ﺑــﻪ
ﻣﻘﺴﻮم اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺿﺮب ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ ،ﻣﻘﺴﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺼﻞ ] [١٣ﺗﺎ ] :[٢٧ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺴﺮﻫﺎی ﻣﻀﺎف ،ﮐﺴﺮﻫﺎی ﻣﻔﺮد و ﮐﺴﺮﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ و
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت درﺑﺎرۀ آﻧﻬﺎﺳﺖ .در ﻓﺼﻠﯽ درﺟﻪ را ﯾﮏ ﺟﺰو از ٣٦٠ﺟــﺰو ﻣﻨﻄﻘــﮥ ﻓﻠــﮏ ﺗﻌﺮﯾــﻒ
ﮐﺮده و دﻗﯿﻘﻪ را ﯾﮏ ﺟﺰو از  ٦٠ﺟﺰو درﺟﻪ و ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﯾﮏ ﺟﺰو از  ٦٠ﺟﺰو دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ را ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ .در ﻓﺼﻞﻫﺎی آﺧﺮ ﻣﺠﺬور را
ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻋﺪد در ﺧﻮدش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳــﺖ .ﺳــﭙﺲ ﻋــﺪد ﻣﻨﻄــﻖ و اﺻــﻢ را ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﮐــﺮده و
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ آنﻫﺎ داده اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم :در ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش

a c
اﺑﺘﺪا ارﺑﻌﻪ اﻋﺪاد ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻪ را ﭼﻨــﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﮐــﺮده = ® a.d = b.c
b d
a c
 = ® a2 = b.cدر اﯾﻦ ﺻﻮرت  aﻣﺮﺑﻊ واﺳﻄﻪ )ﻫﻨﺪﺳﯽ( ﺑﯿﻦ  bو  cاﺳﺖ.
b a
َ

ﺳــﭙﺲ ﮔﻔﺘــﻪ اﺳــﺖ اﮔــﺮ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺑﻌﮥ اﻋﺪاد ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﮥ ﺳﻌﺮ و ُﻣ ّ
ﺴﻌﺮ و ﺛ َﻤﻦ و ُﻣ ّﺜﻤ ﻦ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ.
ِ
َ
ُﻣ ﱠ
ﺴﻌﺮ و ُﻣﺜ ّﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ » ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺷﺪه ،ارزش ﮔﺬاری ﺷﺪه ،ﻧﺮخ ﮔــﺬاری ﺷــﺪه« و ﺳــﻌﺮ و
ﺛﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻗﯿﻤﺖ ،ارزش ،ﻧﺮخ« اﺳﺖ .وﻟﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﻌﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻻی ارزش ﮔﺬاری
ﺷﺪه و ﻣﺜﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻬﺎی ﻣﻘﺪار ) aﯾﺎ ﺗﻌﺪاد  ( aاز ﮐﺎﻻﯾﯽ،
 bﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﻬﺎی ﻣﻘﺪار ) cﯾﺎ ﺗﻌﺪاد  ( cاز آن ﮐﺎﻻ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﺑﻬــﺎی آن d
d c
ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﮕﺎه ّ a
ﻣﺴﻌﺮ b ،ﺳﻌﺮّ c ،
ﻣﺜﻤﻦ و  dﺛﻤﻦ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت دارﯾﻢ. = :
a

b

اﺑﻦ ﺧﻮام در رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻬﺎﯾﯿﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر اﺻﻄﻼح را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و ﻣﺜﺎل زﯾﺮ را ﺑﯿﺎن ﮐــﺮده
اﺳﺖ :اﮔﺮ  ١٠٠ﻣﻦ ﺑﻪ  ١٢/٥دﯾﻨﺎر ﺑﺎﺷﺪ ٢٥ ،ﻣﻦ ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺷﻮد؟ در اﯾﻦ ﻣﺜــﺎل :ﻣﺴـ ّـﻌﺮ  ،١٠٠ﺳــﻌﺮ

25
d
1
ّ ،١٢/٥
=
ﻣﺜﻤﻦ  ٢٥و ﺛﻤﻦ ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺛﻤﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ® d = 3 :
100 12/ 5
8

ُ
ﺳﭙﺲ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺮ ،ﻗﻔﯿﺰ ،ﮐﺎره ،ﻣﮑﻮک ،ارزه )داﻧﮥ ﺑﺮﻧﺞ( ،ﺣﺒﻪ ،ﻋﺸﯿﺮ ،داﻧﮓ ،ﻗﯿﺮاط ،ﻃﺴــﻮج،
ﺧﺮدل و رﻃﻞ را ذﮐﺮ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.

١٨١

ﺑﻐﺪادی ﺑﯿﺎن ﮐﺮده دﯾﻨﺎر  ٦داﻧﮓ و  ٢٠ﻗﯿﺮاط و  ٢٤ﻃﺴﻮج و  ٦٠ﺣﺒﻪ و  ٢٤٠ارزه اﺳــﺖ .ﯾﻌﻨــﯽ
ﻗﯿﺮاط ﺛﻠﺚ ﺣﺒﻪ و ﺣﺒﻪ رﺑﻊ ارزه ]و ارزه  ۲۵ﺧﺮدل[ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﮐﺮ  ٣٠ﮐﺎره و  ٦٠ﻗﻔﯿﺰ و  ٤٨٠رﻃﻞ و ] ٦٠٠ﻋﺸﯿﺮ[ اﺳﺖ.

7
ﮐﺎره  ٢ﻗﻔﯿﺰ و  ١٦ﻣﮑﻮک و  ٢٠ﻋﺸﯿﺮ و  ٢٥٦رﻃﻞ اﺳﺖ و رﻃﻞ  ١٢اوﻗﯿﻪ اﺳــﺖ و اوﻗﯿــﻪ
12
3
ﻣﺜﻘﺎل و  11درﻫﻢ اﺳﺖ.
8

7

ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم :در ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺠﺴﻢﻫﺎ

١٨٢

اﺑﺘﺪا ﺧﻂ ،ﻧﻘﻄﻪ ،ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺧﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺳﻄﺢ ،اﻧﻮاع ﺳﻄﺢ ،ﻗﻄﺮ ،وﺗﺮ ،ﺳﻬﻢ ،ﻋﻤﻮد ،اﻧﻮاع
زاوﯾﻪ و ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻮازی را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
َ
ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی اﻧﮕﺸﺖ ،ﻗﺒﻀﻪ ،ﺟﻮ ،ﻣﻮی اﺳــﺐ ،ذراع ﯾــﺪ )ﻗــﺎﺋﻢ( ،ذراع ﺑــﺰ ،ذراع ﻫﺎﺷــﻤﯽ ،ذراع
ﺣﺪﯾﺪ ،ﻗﺼﺒﻪ ،اﺷﻞ را ﺑﺮای ﻃﻮل ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻐﺪادی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ذراع ﯾﺪ ﻣﺴﺎوی  ٦ﻗﺒﻀﻪ و
ﻫﺮ ﻗﺒﻀﻪ ﻣﺴﺎوی  ٤اﻧﮕﺸﺖ و ﻫﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺴﺎوی  ٦ﺟﻮ )ﺷﻌﯿﺮ( و ﻫﺮ ﺟــﻮ ﻣﺴــﺎوی  ٦ﻣــﻮی اﺳــﺐ
ِﺑ َﺮدون )ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺐ ﻧﺮ ﭼﺎﺑﮏ( اﺳﺖ .ذراع ﺑﺰ در ﺑﻐﺪاد ﻣﺴﺎوی  ٢٧اﻧﮕﺸﺖ و ذراع ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﺴﺎوی ٨
1
9

ﻗﺒﻀﻪ اﺳﺖ و ﻗﺼﺒﻪ ﻣﺴﺎوی  ٨ذراع ﻗﺎﺋﻢ و  7ذراع ﺣﺪﯾﺪ و  ٦ذراع ﻫﺎﺷﻤﯽ اﺳﺖ .اﺷﻞ ﻣﺴﺎوی ٦٠

ذراع ﻫﺎﺷﻤﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻐﺪادی ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﻋﺸﯿﺮ ،ﺟﺮﯾﺐ ،ﻗﻔﯿﺰ را ﺑﺮای ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳــﺖ .ﺑﻐــﺪادی ﻋﺸــﯿﺮ را ٣٦
ذراع ﻣﺮﺑﻊ )ذراع در ذراع( و ﻗﻔﯿﺰ را  ٣٦٠ذراع ﻣﺮﺑﻊ و ﺟﺮﯾﺐ را  ٣٦٠٠ذراع ﻣﺮﺑﻊ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ را آورده اﺳﺖ.
ﻣﺜﻠﺚ و اﻧﻮاع آن را ﻣﻌﺮﻓﯽ و دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺎﺣﺖ آن؛
ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوی اﻻﺿﻼع و دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل؛
ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوی اﻟﺴﺎﻗﯿﻦ و اﻧﻮاع و ﻣﺴﺎﺣﺖ آن؛
ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺿﻼع و اﻧﻮاع و ﻣﺴﺎﺣﺖ آن؛
دﺳﺘﻮر ﻫﺮون ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ.
ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ارﺗﻔﺎع در ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺜﻠﺚ )اﮔﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺎدة اﻟﺰاوﯾﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ارﺗﻔــﺎع داﺧــﻞ ﻣﺜﻠــﺚ و اﮔــﺮ
ﻣﻨﻔﺮج اﻟﺰاوﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎرج از ﻣﺜﻠﺚ و اﮔﺮ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ روی ﺿﻠﻊ ﻣﺜﻠﺚ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد(؛
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ و ﻣﺴﺎﺣﺖ آنﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻗﻄﺮ آنﻫﺎ؛
ﺗﻌﺮﯾﻒ ّ
ﻣﻌﯿﻦ )=ﻟﻮزی( و دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺎﺣﺖ آن و ﺷﺒﯿﻪ ﺑــﻪ ﻣﻌــﯿﻦ )ﻣﺘــﻮازی اﻻﺿــﻼع( و ﻣﺤﺎﺳــﺒﮥ
ﻣﺴﺎﺣﺖ آن؛

ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﻬﺎرم :در ﻋﻠﻢ ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

اﺑﺘﺪا ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﻋﺪد دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ؛ ﻣﻔﺮد و ﻣﺮﮐﺐ .ﻋﺪد ﻣﻔﺮد از ﻣﺮﺗﺒﮥ واﺣﺪ اﺳﺖ و آن ﺑﻪ ﯾــﮏ ﻟﻔــﻆ
واﺣﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﻔﺎﻇﯽ ﮐﻪ ﺣﺮف رﺑﻂ دارﻧﺪ در آن ﻧﯿﺴﺖ و آن دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ؛ ﻣﻨﻄــﻖ و اﺻــﻢ.
ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺮ ﻋﺪدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻢ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از او ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
اﻋﺪاد .ﺳﭙﺲ اﻧﻮاع ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی اﻋﺪاد ﻣﻨﻄﻖ و اﺻﻢ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺠﻬﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺊ
و ﻣﺎل و ﻣﺎل ﻣﺎل و  ....را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ را آورده اﺳﺖ.
ً
ﺟﺰء ﻫﺮ ﻣﻘﺪار آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در آن ﻣﻘﺪار ﺿﺮب ﺷﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ﺟﺰء ﺳﻪ،
ﯾﮏ ﺳﻮم و ﺟﺰء ﯾﮏ ﺳﻮم ،ﺳﻪ اﺳﺖ.
ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻼف ﺿﺮب اﺳﺖ و ﺟﻮاب آن ﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺿﺮب ﺷﻮد ﻣﻘﺴﻮم
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻣﻘﺪار دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﻨﺴــﻮب اﻟﯿــﻪ ﺿــﺮب ﺷــﻮد ﻣﻨﺴــﻮب ﺑــﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺟﺬر ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺧﻮدش ﺿﺮب ﺷﻮد ﻋﺪد ﻣﺠﺬور ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.

رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪای از اﺑﻦ َﺧ ّﻮام ﺑﻐﺪادی:

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺤﺮف و روش ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن؛
راﺑﻄﮥ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع و ﻣﺴﺎﺣﺖ آن؛
ﺗﻌﺮﯾﻒ داﯾﺮه و ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن؛
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﻮس )ﻗﻄﻌﮥ داﯾﺮه( و اﻧﻮاع آن و ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن؛
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﮑﻞ ﻫﻼﻟﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن؛
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ )ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﺿﻠﻌﯽ( و ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺴﺎﺣﺖ آنﻫﺎ؛
در ﺷﻨﺎﺧﺖ وزن دﯾﻮار و ﺗﻌﺪاد آﺟﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن اﺳﺖ؛
در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎ و ﺧﺎﻧﻪ؛
در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯿﺰان )ﺗﺮاز( و اﻧﺪازۀ اﺟﺰا و روش ﮐﺎر ﺑﺎ آن )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ(؛
در ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺟﺴﺎم )ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﺮه ،ﻗﻄﻌﮥ ﮐﺮه ،ﻗﻄﺎع ﮐﺮه و ﻣﺨﺮوط ﺗﺎم(؛
ﺑﺎب در ﺣﺠﻢ ﻣﺠﺴﻢﻫﺎ:
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺠﻢ ﻣﮑﻌﺐ و ﮐﺮه ،دﺳﺘﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺣﺠﻢ آنﻫﺎ و ﭼﻨﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺣﺠﻢ و ﻗﻄﺮ ﮐﺮه؛
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﻄﻌﮥ ﮐﺮه و ﻗﻄﺎع ﮐﺮوی ،ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺣﺠﻢ آﻧﻬﺎ؛
و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﺴﻢ ﺑﯿﻀﯽ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻋﺪۀ ﮐﻠﯽ ،ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺘﺪﯾﺮﻫﺎ را ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﻋﺪه ﺿﺮب در ارﺗﻔﺎع ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ
دﺳﺘﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺮوط ،ﻣﺨﺮوط ﺗﺎم ،اﺳﺘﻮاﻧﻪ و ﮔﻨﺒﺪ را آورده اﺳﺖ.
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ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻮر ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺸﮕﺎﻧﮥ ﺟﺒﺮی :اﺻﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﺶ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ .در ﺳﻪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ،
ﯾﻚ ﺟﻤﻠﻪ از ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ )ﻋﺪد ،ﺷﯽء و ﻣــﺎل( ﺑــﺎ ﺟﻤﻠــﮥ دﯾﮕــﺮ ،ﺑﺮاﺑــﺮ اﺳــﺖ؛ ﮐــﻪ ﺑــﻪ آنﻫــﺎ
»ﻣﻔﺮدات« ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و در ﺳﻪ ﺗﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮع دو ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻠــﮥ ﺳــﻮم ﺑﺮاﺑــﺮ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻪ آنﻫــﺎ
»ﻣﻘﺘﺮﻧﺎت« ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ اﻣﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
اوﻟﯿﻦ ﻣﻔﺮدات:
دوﻣﯿﻦ ﻣﻔﺮدات:
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= bx
c
= ax2
bx
= ax2
c

اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺘﺮﻧﺎت:
دوﻣﯿﻦ ﻣﻘﺘﺮﻧﺎت:
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻘﺘﺮﻧﺎت:

ax2 + bx =c

ax2 + c = bx
bx + c = ax2

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻔﺮدات:
در اداﻣﻪ روش ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻻت آﻣﺪه اﺳﺖ.
َ َ
ﺣﺴﺎب ﺧﻄﺄﯾﻦ :روش ﺧﻄﺄﯾﻦ )دو ﺧﻄﺎ( ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ اول را اﺑــﻦ ﺧــﻮام ﺗﻮﺿــﯿﺢ
دﻟﺨﻮاه  x1ﺟﻮاب ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ
داده اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ،ﺑﺎ ﻧﻤﺎدﮔﺬاری اﻣﺮوزی ،ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻋﺪد
ِ
و آنرا »ﻣﻔﺮوض ّاول« ﯾﺎ »ﻣﺎل اول« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .آنﭼﻪ را ﮐﻪ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳــﺖ در ﻣــﻮرد اﯾــﻦ
ﻋﺪد ،اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ x1 ،ﺟﻮاب
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﮔﺮﻧﻪ اﺧﺘﻼف  x1و ﺟﻮاب ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را ﺣﺴﺎب ﮐﺮده و آنرا »ﺧﻄﺎی ّاول« )(e١

ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .دوﺑﺎره ﻋﺪد دﻟﺨﻮاه  x2را ﺟﻮاب ﻣﺴ ﺌﻠﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و آنرا »ﻣﻔﺮوض دوم« ﯾﺎ »ﻣــﺎل
دوم« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺒﻠﯽ »ﺧﻄﺎی دوم« )  ( e2را ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ  e1و  e2از ﺟﻮاب
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ آنرا ﺧﻄﺎی اﺿﺎﻓﯽ )زاﯾﺪ ،ﻣﺜﺒﺖ( و اﮔﺮ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ آنرا ﺧﻄﺎی ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ )ﻧﺎﻗﺺ،
ﻣﻨﻔــﯽ( ﻣــﯽﻧــﺎﻣﯿﻢ .ﺣﺎﺻــﻞ ﺿــﺮب ﻣﻔــﺮوض دوم در ﺧﻄــﺎی اول )  ( x2e1را »ﻣﺤﻔــﻮظ ّاول« و ﯾــﺎ
»ﻣﻀــﺮوب اول« و ﺣﺎﺻــﻞ ﺿــﺮب ﻣﻔــﺮوض ّاو ل در ﺧﻄــﺎی دوم )  ( x1e2را »ﻣﺤﻔــﻮظ دوم« ﯾــﺎ
»ﻣﻀﺮوب دوم« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .اﮔﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺜﺒﺖ )اﺿﺎﻓﯽ( ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻣﻨﻔﯽ )ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ( ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻮاب
x2e1 - x1e2
x e -x e
ﻣﺴﺌﻠﻪ از راﺑﻄﮥ  x = 1 2 2 1ﯾﺎ
e1 - e2
e2 - e1
x e +x e
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻮاب ﻣﺴﺌﻠﻪ از راﺑﻄﮥ  x = 1 2 2 1ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
e2 + e1

=  xو اﮔﺮ از دو ﺧﻄﺎ ﯾﮑﯽ ﻣﺜﺒــﺖ و دﯾﮕــﺮی

ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ :در ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿ

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﭼﻬﺎر ﺑﺎب ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺑﺎب ﺣﺎوی ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻮاب آنﻫﺎ ﺳــﺖ ﮐــﻪ راه
ﺣﻞ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﯿﺎ ن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻐﺪادی در ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺑﻪ ﺗﻮ وارد ﺷــﺪ ﻣﺠﻬــﻮل ﻣﺴــﺌﻠﻪ را ﺷــﺊ ﯾــﺎ ﻣــﺎل ﯾــﺎ ﮐﻌــﺐ ﻓــﺮض ﮐــﻦ و

رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪای از اﺑﻦ َﺧ ّﻮام ﺑﻐﺪادی:

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آور و آن را ﺑﻪ ﺷﺮوط ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻮق ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺸﮕﺎﻧﮥ ذﮐﺮ
ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
]ﺑﺎب اول[ :در آﻧﭽﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺿﺮب اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎب ﺣﺎوی ﻫﺸﺖ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
ﭼﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم آن ﺿﺮب ﺷﻮد ﻣﻌﺎدل ﺧﻮد آن ﻣﺎل ﺷﻮد؟ ﺟﻮاب ﯾﮏ و ﯾﮏ
ﺳﻮم اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ آن ﺿﺮب ﺷﻮد ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﺎل ﺷﻮد؟ ﺟﻮاب  ١٥اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮع دو ﻋﺪد  ١٦و ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب آﻧﻬﺎ  ٦٣اﺳﺖ .آن دو ﻋﺪد ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﺟﻮاب  ٧و  ٩اﺳﺖ.
]ﺑﺎب دوم[ :در آﻧﭽﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎب ﺣﺎوی  ١٢ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ:
ﻋﺪد  ١٠را دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت آﻧﻬﺎ  ٥٨ﺷﻮد .آن دو ﻋﺪد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب  ٣و  ٧اﺳﺖ.
ﻋﺪد  ١٠را دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب آﻧﻬﺎ  ١٦اﺳــﺖ آن دو ﻋــﺪد ﭼﯿﺴــﺖ؟
ﺟﻮاب  ٢و  ٨اﺳﺖ.
ﻋﺪد  ٢٠را دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت آﻧﻬﺎ  ١٠٠اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺠﻤــﻮع
ﻣﺮﺑﻌﺎت  ٤٠٠ﺑﺎﺷﺪ دو ﻋﺪد ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ و ﺟﻮاب ﻧﺪارد.
ﻋﺪد  ١٠را دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﺴﺎوی ﭼﻬﺎر و ﯾﮏ
ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ آن دو ﻋﺪد ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺟﻮاب ٢ :و  ٨اﺳﺖ.
]ﺑﺎب ﺳﻮم[ :در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ .اﯾﻦ ﺑﺎب ﺷﺎﻣﻞ  ٢٧ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ:
اﺟﺮت ﮐﺎرﮔﺮی در ﻣﺎه  ١٠درﻫﻢ و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ اﺳﺖ ٥ .روز ﮐﺎر ﮐــﺮد و ﭘﺎرﭼــﻪ را ﮔﺮﻓــﺖ .ﻗﯿﻤــﺖ
ﭘﺎرﭼﻪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﺟﻮاب ٢ :درﻫﻢ.
اﮔﺮ اﺟﺮت او  ٣٠درﻫﻢ و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺷﻮد ﺑﺮای  ٥روز ﻣﺴﺘﺤﻖ ﭘﺎرﭼﻪ ﺷﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎرﭼــﻪ ﭼﻘــﺪر
اﺳﺖ؟ ﺟﻮاب ٦ :درﻫﻢ.
ً
ﺳﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .اﺟﺮت اوﻟﯽ روزی  ١٠درﻫﻢ و دوﻣﯽ ﺷﺶ و دو ﺳﻮم درﻫﻢ
و ﺳﻮﻣﯽ  ٨درﻫﻢ اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ازای ﮐﺎرﺷﺎن اﺟــﺮت ﻣﺴــﺎوی ﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ .ﻫــﺮ ﯾــﮏ ﭼﻨــﺪ روز ﮐــﺎر
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺟﻮاب ٨ :و  ١٢و  ١٠روز.
ﺳﻪ ﻋﺪدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اوﻟﯽ و دوﻣﯽ  ٢٠و ﻣﺠﻤﻮع دوﻣﯽ و ﺳﻮﻣﯽ  ٣٠و ﻣﺠﻤﻮع اوﻟﯽ و ﺳــﻮﻣﯽ
 ٤٠اﺳﺖ اﯾﻦ اﻋﺪاد ﮐﺪاﻣﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ ﻋﺪد  ٤٥ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻘﯿﻪ از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﻬﺎی  ٤ﮔﻨﺠﺸﮏ ﯾﮏ درﻫﻢ و ﯾﮏ ﻣﺮغ ﯾﮏ درﻫﻢ و ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ  ٣درﻫﻢ اﺳﺖ ١٠٠ .ﭘﺮﻧــﺪه ﺑــﻪ ١٠٠
دﯾﻨﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ )ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺳﯿﺎﻟﻪ(.
دو ﻋﺪدﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ اوﻟﯽ ﯾﮏ درﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺴﺎوی ]دو ﺑﺮاﺑﺮ[ دوﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﻪ دوﻣﯽ

١٨۵
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ﯾﮏ درﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ  ٣ﺑﺮاﺑﺮ اوﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻮاب :ﺳﻪ ﭘﻨﺠﻢ و ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺠﻢ اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﻋﺪد ﻣﺠﺬوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ  ٥ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺠﺬور ﺷﻮد؟ ﺟﻮاب  ٤اﺳﺖ.
ﻋﺪد  ١٠را دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت آﻧﻬﺎ  ٦٠ﺷﻮد؟ ﺟﻮاب ٢و  ٨اﺳﺖ.
]ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم[ :در اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺴﺎب وﺻﺎﯾﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ٩ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ.
]ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮد[ و ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﻧﺼﯿﺐ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان را وﺻﯿﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﯾﮏ ﺳــﻮم
آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﯿﺐ.
ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﺎﻧ ﺪ و وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻧﺼﯿﺐ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﺎل آن.
ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﺎﻧﺪ و وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻧﺼﯿﺐ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ ﺷﺸﻢ آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﯿﺐ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ ﻣﺎﻧﺪ و وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺗﮑﻤﻠﮥ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎل آن.
ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ ﻣﺎﻧﺪ و وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺗﮑﻤﻠﮥ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻧﺼﯿﺐ.
ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﺎﻧﺪ و وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻧﺼﯿﺐ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان و ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﯾﮏ ﺳﻮم آﻧﭽﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ از
ﯾﮏ ﺳﻮم ]ﻣﺎل[ و ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﯾﮏ درﻫﻢ.
ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ ﻣﺎﻧﺪ و وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺬر ﻣﺎل.
ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ ﻣﺎﻧﺪ و وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺬر ﻧﺼﯿﺐ.
ﺗﺮﮐﻪ  ١٣٠درﻫﻢ اﺳﺖ و ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮﻧﺪ و وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻧﺼﯿﺐ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان و ﺑﺮای دﯾﮕــﺮی
ﺟﺬر ﻧﺼﯿﺐ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﺑﻦ ﺧﻮام ﺑﻐﺪادی ،ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻬﺎﺋﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﻪ ،ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ  ۶۱۸داﻧﺸﮑﺪۀ اﻟﻬﯿﺎت
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ.
اﻧﺰاﺑﯽﻧﮋاد ،رﺿﺎ» ،اﺑﻦ ﺧﻮام« ،داﺋﺮةاﻟﻤﻌــﺎرف ﺑــﺰرگ اﺳــﻼﻣﯽ ،ج ، ۳زﯾــﺮ ﻧﻈــﺮ ﮐــﺎﻇﻢ ﻣﻮﺳــﻮی
ﺑﺠﻨﻮردی ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ۱۳۶۹ ،ش.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ۱۳۷۵ ،ش.
ﻣﺪرس رﺿﻮیّ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ،اﺣﻮال و آﺛﺎر ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺎﻃﯿﺮ،
ﭼﺎپ ﺳﻮم۱۳۸۶ ،ش.
ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺎﻧﻪﭼﯽ ،ﮐﺎﻇﻢ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻮراﻧﯽ و ﺗﻘﯽ ﺑﯿﻨﺶ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴــﺨﻪﻫــﺎی ﺧﻄــﯽ دو ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﮥ
ﻣﺸﻬﺪ )ﻣﺪرﺳﮥ ﻧﻮاب و آﺳﺘﺎن ﻗﺪس( ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ۱۳۵۱ ،ش.
ﻣﻨﺰوی ،اﺣﻤﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﻮارۀ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،ج ،۴ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳــﻼﻣﯽ ،ﺗﻬــﺮان،
۱۳۸۲ش.

رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪای از اﺑﻦ َﺧ ّﻮام ﺑﻐﺪادی:
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ﺷﮑﻞ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗﺮاز )از ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم اﻟﻨﮑﺖ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ،گ ۱۶۲پ(

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(15ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۸
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رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺗﺌﻮدوﺳﯿﻮس
ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر ﻣﺼﺤﺤﺎن

١
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺪﯾﻪ ﻧﯿ ﺨﻮاه

٢

٣

ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺗﺌﻮدوﺳﯿﻮس  ،ﺑﺎ روﺷﯽ ﻫﻨﺪﺳﯽ ،در ﻣﻮرد ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ در ﻋﺮضﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ً
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻋﺮضﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺣﺪی ،ﻣﺜﻞ ˚) ۹۰ﻗﻀﯿﻪﻫــﺎی  ۱و  ،(۱۰ﻧﺰدﯾــﮏ ﺑــﻪ ˚۹۰
)ﻗﻀﯿﮥ ) ۰˚ ،(۱۱ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی  ۵ ،۲و  (۶و ˚ ۶۶ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﻤﻢ زاوﯾﮥ ﻣﯿﻞ داﯾﺮةاﻟﺒــﺮوج )ﻗﻀــﯿﻪﻫــﺎی  ۴و
 (۱۲ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ،ﺗﺌﻮدوﺳﯿﻮس اﻫﻞ ﺑﯿﺘﯿﻨﯿﺎ ،٤ﺣــﺪود ﺳــﺎل  ۱۰۰ﭘــﯿﺶ از ﻣــﯿﻼد زﻧــﺪﮔﯽ
ً
ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ »ﻧﺠﻮم ﺻﻐﯿﺮ« ٥ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ از »ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺑﺰرگ« ﮐﻼودﯾــﻮس ﺑﻄﻠﻤﯿــﻮس ﯾﻌﻨــﯽ ﻣﺠﺴــﻄﯽ ٦ﻣﺘﻤــﺎﯾﺰ ﺷــﻮد .ﺑﻌــﺪﻫﺎ،
اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از ﻣﺘﻮن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت ،٧ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،و
١١
ﻣﺴﺎﮐﻦ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ أ ﮐﺮ ٨و اﯾﺎم و ﻟﯿﺎﻟﯽ ٩ﺗﺌﻮدوﺳﯿﻮس ،ﮐﺮۀ ﻣﺘﺤﺮﮐﻪ ١٠و ﻃﻠﻮع و ﻏــﺮوب
 .١ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺗﺌﻮدوﺳﯿﻮس ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ آن ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻞ ﮐﻮﻧﯿﭻ و رﯾﭽﺎرد ﻟﻮرچ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن در ﺳﺎل  ٢٠١١در ﻣﻮﻧﯿﺦ )ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺮ( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ:

Paul Kunitzsch & Richard Lorch, Theodusius, De habitationibus, Arabic and Medieval Latin Translation,
Bayerische Akademie der Wissenschaften, Munich, 2011.
 .٢ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ آزادandishmand@ymail.com ،
3. Theodosius
 ،Bithynia .٤ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی ﺳﯿﺎه و ﻣﺮﻣﺮه.

ُ
 The Little Astronomy .٥ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  The Great Astronomyﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﻗﺮار داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ا َﮐﺮ
ﺗﺌﻮدوﺳﯿﻮس ،ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺗﺌﻮدوﺳﯿﻮس ،اﯾﺎم و ﻟﯿﺎﻟﯽ ﺗﺌﻮدوﺳﯿﻮس ،ﮐﺮۀ ﻣﺘﺤﺮﮐﮥ آو ﺗﻮﻟﻮﮐﻮس ،ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب آوﺗﻮﻟﻮﮐﻮس ،ﻣﻨﺎﻇﺮ اﻗﻠﯿﺪس ،ﻣﻨﺎﻇﺮ
آراﺗﻮس و ﻓﯽ اﻷﺷﮑﺎل اﻟﮑﺮﯾﮥ ﻣﻨﻼﺋﻮس اﺳﺖ.
6. Almagest

 .٧ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ آﺛﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس و ﭘﯿﺶ از ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﭼﻨﺪ
ﮐﺘﺎب از رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻟﻪ از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد.

8. Sphaerica
9. De diebus et noctibus
10. De sphaera quae movetur
11. On Risings and Settings

ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ

ُ
ﺳﻪ اﺛﺮ ﺗﺌﻮدوﺳﯿﻮس ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ -اﮐﺮ ،ﻣﺴﺎﮐﻦ و اﯾﺎم و ﻟﯿﺎﻟﯽ -در ﻫﺮدو ﮐﺘﺎب اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ
اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ و ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﮑﻤﺎی اﺑﻦ ﻗﻔﻄﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،٥اﻣﺎ در ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾــﻦ دو ﮐﺘــﺎب ﻧــﺎم ﻣﺘــﺮﺟﻢ
ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .در دو ﻧﺴﺨﻪ از ﺳﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺴﺎﮐﻦ )در آﻏﺎز ﻧﺴﺨﮥ  ۳۴۶۴ﺳــﻠﻄﺎن اﺣﻤــﺪ
ﺳﻮم و در آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺴﺨﮥ ﭘﻞ ﮐﺮاوس )ﻧﯿﻮﯾﻮرک(( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑــﻪ ﻗﺴــﻄﺎ ﺑــﻦ ﻟﻮﻗــﺎ )د ﺣــﺪود ۳۰۰ق(
ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺗﺤﺮﯾﺮ ٦ﺧﻮد از ﻣﺴﺎﮐﻦ از اﯾﻦ رواﯾﺖ ﭘﯿﺮوی
ﮐﺮد .در ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻧﺒﯽ ﺧﺎن )ﻻﻫﻮر( ﻧﺎم ﻣﺘــﺮﺟﻢ ذﮐــﺮ ﻧﺸــﺪه ،اﻣــﺎ ﻣــﺘﻦ در اﻧﺠﺎﻣــﻪ ﺑــﻪﻋﻨــﻮان
»اﺻﻼح« ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ّﻗﺮۀ ّ
ﺣﺮاﻧﯽ )د ۲۸۹ق( ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

1. Autolycus
2. Phaenomena

 .٣ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺗﻬﺮان ،اﺻﻐﺮ ﻣﻬﺪوی  ، ۵۰۳ﺑﺮگﻫﺎی ۹۷پ ۹۵ -ر .ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﻪ ،۱۶۵۴
ﺑﺮگﻫﺎی ۱۰۵پ ۱۰۰ -پ ،و اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﺳﻮم  ،۳۴۷۵ﺑﺮگﻫﺎی ۸۹ر ۷۹ -ر.

4. Gerard of Cremona

 .٥ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ ،اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺠﺪد ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺎﻃﯿﺮ ،ﺗﻬﺮان ،۱۳۸۱ ،ص  ،۴۸۴زﯾﺮ ﻧﺎم ﺛﯿﻮدورس؛ اﺑﻦ
ﻗﻔﻄﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﮑﻤﺎء ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﻬﯿﻦ داراﺋﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬ ﺮان ،۱۳۷۱ ،ص  ،۱۵۱زﯾﺮ ﻧﺎم ﺛﺎذوﺳﯿﻮس.
 .٦ﺗﺤﺮﯾﺮ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻮن ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه از ﮐﺘﺎبﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﺠﻮﻣﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺤﺮﯾﺮ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،اﺻﻼح ،ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﯿﺎن ﺑﺮای آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮد.

رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺗﺌﻮدوﺳﯿﻮس

آوﺗﻮﻟﻮﮐﻮس ١و ﻇﺎﻫﺮات ]اﻟﻔﻠﮏ[ ٢اﻗﻠﯿﺪس در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻫﻤﮥ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺷــﮑﻠﯽ اوﻟﯿــﻪ از
ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑﯽ از اواﯾﻞ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑــﻪ ﻋــﺮضﻫــﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎﯾﯽ
ﺧﺎص اﺳﺖ .ﺳﻪ ﻣﺜﺎل در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد :رﺳــﺎﻟﮥ ﻗﺴــﻄﺎ ﺑــﻦ ﻟﻮﻗــﺎ درﺑــﺎرۀ ﮐــﺮه ]ﺳــﻤﺎوی[ ،و دو
رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ درﺑﺎرۀ اﺳﻄﺮﻻب ﮐﺮوی و درﺑﺎرۀ ﮐﺮه .در ﻫﺮ ﺳﻪ ،ﺧﻮاﻧﻨــﺪه ﺑــﻪ ﺳــﺎﺧﺖ اﺑـﺰاری
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﺷﺮح داده ﺷﺪه دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ را در اﻧﺪازۀ ﮐﻮﭼﮏ ﺑــﺮای
ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ .در رﺳﺎﻟﮥ ﻗﺴﻄﺎ درﺑﺎرۀ ﮐﺮه ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۴۵ﺗﺎ  ۴۹ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷــﺒﺎﻫﺖ را ﺑــﻪ ﻣﺴــﺎﮐﻦ
دارﻧﺪ .در اﺛﺮ ﺣﺒﺶ درﺑﺎرۀ ﮐﺮه ،ﻋﺮضﻫﺎی ﺧﺎص در ﻓﺼــﻞﻫــﺎی  ۹و  ۱۰ﺑــﻪﻃــﻮر ﺧﻼﺻــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ .رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺒﺶ درﺑــﺎرۀ اﺳــﻄﺮﻻب ﮐــﺮوی ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑــﻪ »ﭘﺪﯾــﺪهﻫﺎی ﻋﺠﯿــﺐ« در ﻋــﺮضﻫــﺎی
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﭘﺮدازد.٣
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻣﺴﺎﮐﻦ ﮐﻪ ﮔﺮاردوی ﮐﺮﻣﻮﻧــﺎﯾﯽ) ٤ح ۱۱۸۷ -۱۱۱۴م( ﺑﺮاﺳــﺎس ﺗﺮﺟﻤــﮥ ﻋﺮﺑــﯽ آن
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد در ﺳﺎل  ۱۵۵۸ﻣﯿﻼدی در ﻣﺴﯿﻨﺎ )اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ( و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  ۱۶۴۴ﻣﯿﻼدی در ﭘﺎرﯾﺲ ﭼﺎپ
ﺷﺪ .ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آن در ﺳﺎل  ۱۹۲۷در ﻫﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ )آﻟﻤﺎن( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.

١٨٩

ﻧﺴ ﺧﻄ ﻋﺮﺑﯽ

١٩٠

 :Aاﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﺳﺮای ،ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ ۱۲۳ ،۳۴۶۴پ– ۱۱۷پ ،ﺳــﺪۀ  ۷ﻫﺠــﺮی .در
ً
اﯾﻦ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻣﺴﺎﮐﻦ و ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺎم و ﻟﯿﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻂ ﯾﮑﺴﺎن ،ﻣﺘﻔﺎوت از دﺳﺖﺧﻂ
ُ
ُ
اﮐﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ اﻧﺠﺎﻣﮥ اﯾﺎم و ﻟﯿﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دﺳﺖﺧﻂ اﮐﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۶۳۰ق اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻪ ﺗﺎ از ﻫﻔﺖ ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺧﻄﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ۶۲۵ق آﻣﺪه اﺳﺖ.١
دو ﺗﺎرﯾﺦ ۶۱۵ق در اﻧﺠﺎﻣﮥ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺴــﻮی درﺑــﺎرۀ ﺷــﮑﻞ ﻗﻄــﺎع )۲۲۲پ– ۱۹۹پ( و ۶۸۹ق در
رﺳﺎﻟﻪ از ﻣﺆﻟﻔﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ درﺑﺎرۀ ﺟﺒﺮ )۲۶۷ر– ۲۶۴پ( ﻧﯿﺰ در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺴﺖ.
 :Nﻻﻫﻮر ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺷﺨﺼﯽ م .ﻧﺒﯽ ﺧﺎن ،ﺻﻔﺤﺎت  .۲۸۲ -۲۹۷دﺳﺖﺧﻂ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﺳﺖﺧﻂ
ُ
اﮐﺮ در ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در اﻧﺠﺎﻣﻪ ”وﻗﺘﯽ ﺷﺶ ﺷﺐ از ﺟﻤﺎدیاﻻول ﺳﺎل  ۵۵۴ﻫﺠﺮی
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه“ ،ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
٢
 :Kﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺷﺨﺼﯽ )ﻗﺒﻼ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫـ .پ .ﮐﺮاوس  ،ﻧﯿﻮﯾﻮرک(۱۰۸ ،ر– ۱۰۲پ .دﺳﺖﺧﻂ
ﺑﻌﺪی ﺷﻤﺎرۀ ﺑﺮگﻫﺎ را ۱ ،ﺗﺎ  ،۱۵۷و در ﺑﺮگ ۱ر زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت  ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺷــﺎﻣﻞ
ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ده رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ را اﻓﺰوده اﺳﺖ .در ﻧﯿﻤــﮥ ﭘــﺎﯾﯿﻨﯽ ﺻــﻔﺤﻪ
ﻫﻤﺎن دﺳﺖﺧﻂ ﻧﺴﺦ ﺷﺮﻗﯽ اﻓﺰوده اﺳﺖ ”اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ دﺳﺖﺧﻂ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻣﺸﻬﻮر ،ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪۀ
ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺒﺎدی و اﻟﻐﺎﯾﺎت اﺳﺖ“.ﮔﺮﭼﻪ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺸﯽ در اﺻﻞ اﻫﻞ ﻣﺮاﮐﺶ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ آن
ﮐﺘﺎب را ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل ۶۸۰ق در ﻗﺎﻫﺮه ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ از ﺳﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ) N ،Aو  (Kﺑﺎ رﺟﻮع ﺑــﻪ ﺗﺼــﺤﯿﺢ ﻣــﺘﻦ ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ ﻓــﺮاﻫﻢ
آﻣﺪه اﺳﺖ.
]ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎی اﻓﺰوده در ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر ﮐﻮﻧﯿﭻ و ﻟــﻮرچ :اﻣﯿــﺮی ﻣﻘــﺪم ،ﻣﻌﺼــﻮﻣﻪ،
»ﻣﻌﺮﻓــﯽ آﺛــﺎر ﺗﺌﻮدوﺳــﯿﻮس« ،ﻣﯿـﺮاث ﻋﻠﻤــﯽ ،ﺷــﻤﺎرۀ  ،۱ﺑﻬــﺎر و ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن  ،۱۳۹۱ص ۱۰۴ -۹۷؛
َُ
ﻣﻬﺪوی ،ﯾﻮﻧﺲ» ،ﺗﺤﺮﯾﺮ اﮐﺮ ﻣﻨﻼﺋﻮس ،رﺳﺎﻟﻪای در ﻣﺜﻠﺜﺎت و ﻫﻨﺪﺳﮥ ﮐﺮه« ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ ،۱
ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۱ص [.۱۱۱ -۱۰۵

آوﺗﻮﻟﻮﮐﻮس ،ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ۱۷۰ر ۱۵۴ -پ ،و رﺳﺎﻟﮥ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه درﺑﺎرۀ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ
 .1اﻗﻠﯿﺪس ،ﻇﺎﻫﺮات۱۱۵ ،پ ۱۰۴ -پ؛
ّ
ً
]اﺣﺘﻤﺎﻻ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﯽ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ[۱۸۸ ،ر ۱۷۱ -پ.

2. H. P. Kraus

ﮐﺘﺎب ﺗﺌﻮدوﺳﯿﻮس در ﺑﺎب ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻗﺴﻄﺎ ﺑﻦ ﻟﻮﻗﺎ
 -١ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن زﯾﺮ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ]ﺳﻤﺎوی[ اﺳﺖ ،ﻧﯿﻤ از ﮐﺮۀ آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن

رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺗﺌﻮدوﺳﯿﻮس

ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﯿﺪاﺳﺖ و ﻧﯿﻤ از ﮐﺮۀ آﺳﻤﺎن ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ از
آنﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ؛ و ﻫﯿﭻ ﯾ

از ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺘﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

در ﻧﯿﻢﮐﺮۀ ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ و ﺳﺘﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻢﮐﺮۀ
ﭘﻨﻬﺎﻧﺸﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ.

١٩١

ﻣﺜﺎل :ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن زﯾﺮ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ]ﺳﻤﺎوی[ اﺳﺖ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎری را ﻓﺮض

ﻣ ﮐﻨﯿﻢ در ﮐﺮۀ آﺳﻤﺎن ﮐﻪ داﯾﺮۀ ا ب ﺟـ د و در ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ داﯾﺮۀ ه ز ح ط اﺳﺖ .ﻣﺤﻮر ﮐﺮه
̅
ﺧﻂ ا ب و دو ﻗﻄﺐ ﮐﺮه ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ا و ب اﺳﺖ .ﻣ ﺎﻧ را در ﻧﻘﻄﮥ ه ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﻤﺖ اﻟﺮأس ﻣ ﺎن ه ﻧﻘﻄﮥ ا اﺳﺖ.

ﻣ ﮔﻮﯾﻢ :ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن در ﻧﻘﻄﮥ ه اﺳﺖ ﻧﯿﻤ از ﮐﺮۀ آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﯿﺪاﺳﺖ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﯿﺪاﺳﺖ و ﻧﯿﻤ از ﮐﺮۀ آﺳﻤﺎن ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ از آنﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن

اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﯾ از ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺘﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻢﮐﺮۀ
ﭘﯿﺪا ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﯿﺪاﯾﻨﺪ و ﺳﺘﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻢﮐﺮۀ ﺳﻤﺎوی ﭘﻨﻬﺎن از
آن ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ از آنﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﺮﻫﺎن :ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺮﮐﺰ زﻣﯿﻦ ﻧﻘﻄﮥ ک اﺳﺖ .ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﮥ ک ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺮۀ آﺳﻤﺎن

ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و از ﻧﻘﻄﮥ ک ﺧﻂ ﺟـ د را ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺧﻂ ا ب رﺳﻢ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .داﯾﺮۀ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﻄﺮ

ﺟـ د ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻂ ا ب ﻋﻤﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﻖ ﻣ ﺎن ه اﺳﺖ و داﯾﺮۀ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺟـ د ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻂ

ا ب ﻋﻤﻮد ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی )ﻓﻠ

ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر( اﺳﺖ .ﭘﺲ اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی ،اﻓﻖ ﻣ ﺎن

ه اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻣﺪار ﻫﻤﮥ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﻮازی ﺑﺎ اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی اﺳﺖ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾ

از ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﻘ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣ ﺎن ه ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ و از آن ﻃﻠﻮع و ﺑﺮ آن
ﻏﺮوب ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺘﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻢﮐﺮۀ ﺟـ ا د ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﯿﺪاﯾﻨﺪ و آنﻫﺎ
ﮐﻪ در ﻧﯿﻢﮐﺮۀ ﺟـ د ب ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ از آنﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.

 -٢ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن زﯾﺮ اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی اﺳﺖ ﻫﻤﮥ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب

ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎﻻی اﻓﻘﺸﺎن ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن زﯾﺮ آن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.

١٩٢

ﻣﺜﺎل :ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨ ﺸﺎن زﯾﺮ اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی اﺳﺖ ﺧﻂ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎری را ﻓﺮض

ﻣ ﮐﻨﯿﻢ :در ﮐﺮۀ آﺳﻤﺎن داﯾﺮۀ ا ب ﺟـ د و در ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ داﯾﺮۀ ه ز ح ط و ﻗﻄﺮ اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی
را ﺧﻂ ا ب ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣ ﺎﻧ را ﺑﺮ ﻧﻘﻄﮥ ه در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﭘﺲ ﺳﻤﺖ اﻟﺮأس ﻣ ﺎن ه
ﻧﻘﻄﮥ ا اﺳﺖ.
ﻣ ﮔﻮﯾﻢ :ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن در ﻧﻘﻄﮥ ه اﺳﺖ ،ﻫﻤﮥ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب

ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎﻻی اﻓﻘﺸﺎن ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن زﯾﺮ آن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺮﻫﺎن :ﻣﺮﮐﺰ زﻣﯿﻦ را ﻧﻘﻄﮥ ک ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻘﻄﮥ ک ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺮۀ آﺳﻤﺎن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .از

ﻧﻘﻄﮥ ک ﺧﻄ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺧﻂ ا ب رﺳﻢ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻂ ﺟـ ک د اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻂ
ﺟـ ک د ﻣﺤﻮر ﮐﺮه اﺳﺖ و داﯾﺮۀ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﺟـ د ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻂ ا ب ﻋﻤﻮد اﺳﺖ ،اﻓﻖ

ﻣﺴ ﻦ ه اﺳﺖ و داﯾﺮۀ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﺟـ د ﺑﺮ داﯾﺮۀ ا ب ﺟـ د ﻋﻤﻮد اﺳﺖ و از دو ﻗﻄﺐ ﮐﺮه

ﻣ ﮔﺬرد .ﭘﺲ اﻓﻖ ﻣﺴ ﻦ ه از دو ﻗﻄﺐ ﮐﺮه ﻣ ﮔﺬرد .ﭼﻮن ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺘﻮازی و
ﻣﻮازی ﺑﺎ اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و داﯾﺮه ای ﮐﻪ از دو ﻗﻄﺐ ﮐﺮه ﻣ ﮔﺬرد داﯾﺮهﻫﺎی

ﻣﺘﻮازی را ﻗﻄ و ﺑﻪ دو ﻧﺼﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ و اﻓﻖ ﻣ ﺎن ه از دو ﻗﻄﺐ ﮐﺮه ﻣ ﮔﺬرد ،ﭘﺲ اﻓﻖ
ﻣ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﺑﺎﻻی اﻓﻖ ﻣ ﺎن ه ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن زﯾﺮ آن؛ ﭘﺲ
ﻫﺮﯾ

از آنﻫﺎ در ﻣ ﺎن ه  ،ﻧﯿﻢداﯾﺮهای را ﺑﺎﻻی زﻣﯿﻦ و ﻧﯿﻢداﯾﺮهای را در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﻣ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ.

اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.

رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺗﺌﻮدوﺳﯿﻮس

ﻣ ﺎن ه ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺘﻮازی را ﮐﻪ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ روی آنﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﻄ و ﺑﻪ دو ﻧﺼﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ

 -٣ﻫﺮ ﻣ ﺎﻧ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﯿﺎﻧ ﯾﻌﻨ ﻣﻨﻄﻘﺔاﻟﺒﺮوج ﻗﺮار دارد ،ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺮوج در ﻫﻤﮥ روزﻫﺎ
در ﯾ زﻣﺎن ﺑﺎﻻی آن ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺜﺎل :ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن زﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﯿﺎﻧ

اﺳﺖ ﺧﻂ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎری را ﻓﺮض

ﻣ ﮐﻨﯿﻢ :در ﮐﺮۀ آﺳﻤﺎن داﯾﺮۀ ا ب ﺟـ د و در ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ داﯾﺮۀ ه ز ح .ﻗﻄﺮﻫﺎی دو داﯾﺮۀ اﻧﻘﻼﺑﯿﻦ
)رأساﻟﺴﺮﻃﺎن و رأساﻟﺠﺪی( را ﺧﻂﻫﺎی ک ل و م ن ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻘﻄﮥ س ﻣﺮﮐﺰ زﻣﯿﻦ

اﺳﺖ .ﺧﻂﻫﺎی ک س و س م را رﺳﻢ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﯿﺎﻧ در ﮐﺮۀ آﺳﻤﺎن ﮐﻤﺎن ک م
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻘﻄﮥ اﻧﻘﻼﺑﯿﻦ ﻗﺮار دارد و در ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ ﮐﻤﺎن ع ه ف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن اﺳﺖ.

١٩٣

ﻣ ﮔﻮﯾﻢ :ﻫﺮ ﻣ ﺎﻧ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﯿﺎﻧ ﻗﺮار دارد ،داﯾﺮة اﻟﺒﺮوج در ﻫﻤﮥ روزﻫﺎ در ﯾ

زﻣﺎن ﺑﺎﻻی آن واﻗ ﻣ ﺷﻮد.

ﺑﺮﻫﺎن :ﻣ ﺎﻧ را ﺑﺮ ﻧﻘﻄﮥ ه ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و دو ﻧﻘﻄﮥ ه و س را ﺑﺎ ﺧﻂ ه س ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ

ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و آن را ﺗﺎ ا اداﻣﻪ ﻣ دﻫﯿﻢ .ﭘﺲ ﻧﻘﻄﮥ ا ﺳﻤﺖ اﻟﺮأس ﻣ ﺎن ه اﺳﺖ .از ﻧﻘﻄﮥ س ﺧﻄ

ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺧﻂ ا ب ﺧﺎرج ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و آن ﺧﻂ ﺟـ د اﺳﺖ .داﯾﺮۀ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﺟـ د ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻂ
ا ب ﻋﻤﻮد اﺳﺖ ،اﻓﻖ ﻣ ﺎن ه اﺳﺖ .ﭼﻮن داﯾﺮة اﻟﺒﺮوج ﺑﺮ ﮐﻞ ﮐﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯿﻦ اﺳﺖ
ﻣ ﮔﺬرد ،ﭘﺲ در ﺣﺮﮐﺘﺶ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧ ]ﻣﻌﯿﻦ[ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﮥ ا ﺑﺮﺳﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻧﻘﻄﮥ ا ﻣ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﮥ ب ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ آن اﺳﺖ ﻣ رﺳﺪ .ﭘﺲ ﺧﻂ ا ب ﻗﻄﺮ داﯾﺮة اﻟﺒﺮوج اﺳﺖ

و ﺧﻂ ا ب ﺑﺮ اﻓﻖ ﻣ ﺎن ه ﻋﻤﻮد اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ داﯾﺮة اﻟﺒﺮوج ﺑﻪ دو ﻧﻘﻄﮥ ا و ب ﻣ رﺳﺪ

ﺑﺮ اﻓﻖ ﻣ ﺎن ه ﻋﻤﻮد اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﯾﺮة اﻟﺒﺮوج در ﻫﻤﮥ روزﻫﺎ ،در ﯾ

زﻣﺎن ﺑﺎﻻی ﻫﺮ ﻣ ﺎن

زﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﯿﺎﻧ واﻗ ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.
 -۴ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻧﻘﻄﮥ ﺳﻤﺖاﻟﺮأﺳﺸﺎن از ﻗﻄــﺐ ]ﺳــﻤﺎوی[ ﭘﯿــﺪا ،ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻓﺎﺻــﻠﮥ ﯾ ـ از
اﻧﻘﻼﺑﯿﻦ از اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی اﺳﺖ ،ﺷﺶ ﺑﺮج ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻫﻢزﻣﺎن ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

١٩۴

ﻣﺜﺎل :ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻂ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر در ﮐﺮۀ آﺳﻤﺎن داﯾﺮۀ ا ب ﺟـ د و در ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ داﯾﺮۀ

ه ز ح و ﻣﺤﻮر ﮐﺮه ﺧﻂ ﺟـ د ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻄﺐ ﭘﯿﺪا ﺑﺮ ﻧﻘﻄﮥ د و ﻗﻄﺮ اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی ﺧﻂ ا ب اﺳﺖ

و ﻗﻄﺮﻫﺎی دو داﯾﺮۀ اﻧﻘﻼﺑﯿﻦ ﺧﻂﻫﺎی ک ل و م ن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻤﺎن ک ا را ﺑﺎ ﮐﻤﺎن د ع ﺑﺮاﺑﺮ
̅
ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺧﻂ س ع را رﺳﻢ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣ ﺎﻧ را ﺑﺮ ﻧﻘﻄﮥ ه در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺳﻤﺖ اﻟﺮأس
ﻣ ﺎن ه ﻧﻘﻄﮥ ع اﺳﺖ و ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻧﻘﻄﮥ ع از ﻗﻄﺐ د ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﯾ

ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.

از اﻧﻘﻼﺑﯿﻦ از اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی

ﻣ ﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺮای ﻣ ﺎن ه ،ﺷﺶ ﺑﺮج ﻫﻢزﻣﺎن ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﻫﺎن :دو ﻧﻘﻄﮥ ک و س و دو ﻧﻘﻄﮥ س و ن را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻮن ﺧﻂ ا ب ﻗﻄﺮ

اﺳﺖ و دو ﮐﻤﺎن ا ک و ن ب ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ،ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻂ ک س ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻮن
ﮐﻤﺎن ک ا ﺑﺎ ﮐﻤﺎن د ع ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ،وﻗﺘ ﮐﻤﺎن ا ع را ﻣﺸﺘﺮک ﺑ ﯿﺮﯾﻢ ،ﮐﻞ ﮐﻤﺎن ک ع ﺑﺎ ﮐﻞ
ﮐﻤﺎن ا د ﺑﺮاﺑﺮ ﻣ ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو زاوﯾﮥ ک س ع ﺑﺎ زاوﯾﮥ ا س د ﺑﺮاﺑﺮ و زاوﯾﮥ ا س د ﻗﺎﺋﻤﻪ
اﺳﺖ .ﭘﺲ زاوﯾﮥ ک س ع ﻗﺎﺋﻤﻪ اﺳﺖ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻂ ک ن ﺑﺮ ﺧﻂ س ع ﻋﻤﻮد اﺳﺖ .ﭘﺲ
داﯾﺮۀ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻗﻄﺮ ک ن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻂ س ع ﻋﻤﻮد اﺳﺖ ،اﻓﻖ ﻣ ﺎن ه اﺳﺖ .ﭼﻮن اﻓﻖ ﻣ ﺎن

ه و داﯾﺮۀ اﻧﻘﻼب ]رأساﻟﺴﺮﻃﺎن[ ﮐﻪ ﻗﻄﺮش ﺧﻂ م ن اﺳﺖ ،ﮐﻤﺎﻧ از داﯾﺮۀ ا ب ﺟـ را در ﯾ

ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻄ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و آن ،ﻧﻘﻄﮥ ن اﺳﺖ و ﻗﻄﺐ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﻪ دو ﻧﻘﻄﮥ د و ع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ روی آن ﻗﺮار
اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج ﺑﺮ داﯾﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﻖ ﻣﺴ ﻦ ه ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻣﻤﺎس اﺳﺖ ،ﻣﻤﺎس

ﻣ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ ﮐﺮه دوران ﻣ ﮐﻨﺪ داﯾﺮة اﻟﺒﺮوج ﺑﺮ اﻓﻖ ﻣﺴ ﻦ ه ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣ ﺷﻮد و

ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج ﺑﺮ ﻫﺮ اﻓﻘ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﮐﺮه ﺑﭽﺮﺧﺪ ،دو ﻧﯿﻤﻪاش ﺑﺎ ﯾ ﺪﯾ ﺮ

رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺗﺌﻮدوﺳﯿﻮس

دارﻧﺪ ،ﭘﺲ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾ ﺪﯾ ﺮ ﻣﻤﺎﺳﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﯾﺮۀ اﻓﻖ ﻣ ﺎن ه ﺑﺮ دو داﯾﺮۀ اﻧﻘﻼﺑﯿﻦ ﻣﻤﺎس

ﻣﺒﺎدﻟﻪ )ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ( ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﺷﺶ ﺑﺮج ﺑﺎ ﻫﻢ ﻃﻠﻮع و ﺷﺶ ﺑﺮج ﺑﺎ ﻫﻢ ﻏﺮوب ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.
 -۵ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن زﯾﺮ اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی اﺳﺖ ،ﺧﻂ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﻧﯿﻤ از ﻣﻨﻄﻘﺔاﻟﺒﺮوج

را ﮐﻪ ﺑﺎﻻی اﻓﻘﺸﺎن ﻗﺮار دارد ﻗﻄ و ﺑﻪ دو ﻧﯿﻤﮥ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘ دو ﻧﻘﻄﮥ ﺗﻤﺎس

داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج ﺑﺎ دو داﯾﺮۀ اﻧﻘﻼﺑﯿﻦ در اﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج ﺑﺮ اﻓﻖ ﻋﻤﻮد ﻣ ﺷﻮد.

١٩۵

ﻣﺜﺎل :ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن زﯾﺮ اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی اﺳﺖ ،اﻓﻘ را ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و آن

داﯾﺮۀ ا ب ﺟـ د اﺳﺖ .ﭘﺲ داﯾﺮۀ ا ب ﺟـ د از ﻗﻄﺐﻫﺎی ﮐﺮه ﻣ ﮔﺬرد و ﻗﻄﺮ دو داﯾﺮۀ اﻧﻘﻼﺑﯿﻦ
را ﺧﻄﻬﺎی ا ﺟـ و ب د در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ .داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج را داﯾﺮۀ ا ه ب ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .دو ﻧﻘﻄﮥ

ﺗﻤﺎس داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج ﺑﺎ داﯾﺮهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯿﻦ روی اﻓﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ا و ب ،ﻗﻄﺮ داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج ﺧﻂ
ا ب و داﯾﺮۀ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ،ﮐﻤﺎن ح ه ط ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣ ﮔﻮﯾﻢ :ﮐﻤﺎن ا ه ﺑﺎ ﮐﻤﺎن ه ب ﺑﺮاﺑﺮ و داﯾﺮۀ ا ه ب ﺑﺮ اﻓﻖ ﻋﻤﻮد اﺳﺖ.
ﺑﺮﻫﺎن :ﺧﻂ راﺳﺘ از ح ﺑﻪ ط و از س ﺑﻪ ه رﺳﻢ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻂ ح ط ﻣﺤﻮر و

ﻧﻘﻄﮥ س ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺖ .ﭼﻮن داﯾﺮۀ ا ﺟـ ب د ﮐﻪ اﻓﻖ اﺳﺖ از دو ﻗﻄﺐ ﮐﺮه ﻣ ﮔﺬرد و روی ﮐﺮه
دو داﯾﺮۀ ﻣﻤﺎس ﺑﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج و داﯾﺮۀ اﻧﻘﻼب ]رأساﻟﺴﺮﻃﺎن[ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﻄﮥ
ﺗﻤﺎﺳﺸﺎن روی اﻓﻖ اﺳﺖ و داﯾﺮۀ ﻋﻈﯿﻤﮥ ح ا د ﺑﺮ ﻗﻄﺐ ﯾ

از آن دو ،ﮐﻪ ﻧﻘﻄﮥ ح اﺳﺖ ،و ﺑﺮ

ﻧﻘﻄﮥ ﺗﻤﺎﺳﺸﺎن ،ﮐﻪ ﻧﻘﻄﮥ ا اﺳﺖ ،رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ داﯾﺮۀ ح ا د ﺑﺮ دو ﻗﻄﺐ داﯾﺮۀ دﯾ ﺮ ﮐﻪ

داﯾﺮۀ ا ه ب اﺳﺖ ﻣ ﮔﺬرد و ﺑﺮ آن ﻋﻤﻮد ﻣ ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو داﯾﺮۀ ا ه ب ﺑﺮ داﯾﺮۀ ح ا ط و داﯾﺮۀ
ح ه ط ﺑﺮ داﯾﺮۀ ح ا ط ﻋﻤﻮد ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک داﯾﺮهﻫﺎی ح ه ط و ا ه ب ﺑﺮ داﯾﺮۀ

ح ا ط ﻋﻤﻮد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻂ ه س اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺧﻂ ه س ﺑﺮ داﯾﺮۀ ح ا ط و ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
ا ب و ح ط ﻋﻤﻮد اﺳﺖ .ﻧﻘﻄﮥ س ﻣﺮﮐﺰ داﯾﺮۀ ا ه ب اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻤﺎن ا ه ﺑﺎ ﮐﻤﺎن ه ب ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو داﯾﺮۀ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﻧﯿﻤ از د اﯾﺮةاﻟﺒﺮوج را ﮐﻪ ﺑﺎﻻی اﻓﻖ اﺳﺖ ﻗﻄ و دو ﻧﯿﻢ

ﻣ ﮐﻨﺪ ،وﻗﺘ ﮐﻪ دو ﻧﻘﻄﮥ ﺗﻤﺎس داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج ﺑﺎ دو داﯾﺮۀ اﻧﻘﻼﺑﯿﻦ روی اﻓﻖ واﻗ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﻫﻨﮕﺎم داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج ﺑﺮ اﻓﻖ ﻋﻤﻮد ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.

 -۶ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن زﯾﺮ اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی اﺳﺖ ،ﻫﻤﮥ ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج ﺑﺮاﯾﺸﺎن در

زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺎوی ﻃﻠﻮع ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺎنﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ از داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج ﺑﺮاﯾﺸﺎن در
زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﺎوی ﻃﻠﻮع ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

١٩۶

ﻣﺜﺎل :ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن زﯾﺮ اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی اﺳﺖ اﻓﻘ را ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ داﯾﺮۀ

ا ب ﺟـ د اﺳﺖ و داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج را داﯾﺮۀ ا ه ح ]ﺟـ[ ز ط ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ .آنﭼﻪ از آن زﯾﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ،
ﮐﻤﺎن ا ه ﺟـ اﺳﺖ .از داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج دو ﮐﻤﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ را در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﺎنﻫﺎی ا ه و
ﺟـ ز ﻫﺴﺘﻨﺪ .داﯾﺮهﻫﺎی ﻣﺘﻮازی ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ه ،ز ،ا و ﺟـ روی آنﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ داﯾﺮهﻫﺎی

ک ه ل ط ،م ح ن ز ،ا ب و ﺟـ د ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣ ﮔﻮﯾﻢ :دو ﻧﯿﻤﮥ داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج ﮐﻪ ا ه ح ﺟـ و ﺟـ ز ط ا ﻫﺴﺘﻨﺪ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺎوی ﻃﻠﻮع
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻤﺎنﻫﺎی ا ه و ﺟـ ز ﻧﯿﺰ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺎوی ﻃﻠﻮع ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﻫﺎن :ﭼﻮن داﯾﺮۀ ا ب ﺟـ د ﮐﻪ اﻓﻖ ﻓﺮض ﺷﺪ داﯾﺮهﻫﺎی ب ا ،ک ط ل ه ،م ز ن ح و

د ﺟـ را ﻗﻄ و آنﻫﺎ را ﻧﺼﻒ ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﯾ
ﭼﻮن ﻫﺮﯾ

از دو ﮐﻤﺎن ح ﺟـ ز ط و ط ا ه ح ﻧﯿﻢداﯾﺮهاﻧﺪ.

از ﮐﻤﺎنﻫﺎی ا ب و ک ل ﻧﯿﻢداﯾﺮهاﻧﺪ ،در زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﮥ ا ﮐﻤﺎن ا ب را

ﻣ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﻘﻄﮥ ه ﻧﯿﺰ از ﻧﻘﻄﮥ ک ﺷﺮوع ﻣ ﮐﻨﺪ و ﮐﻤﺎن ک ط ل را ﻃ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ

اﺳﺖ از ﻧﻘﻄﮥ ﺟـ ﺷﺮوع ﻣ ﮐﻨﺪ و ﮐﻤﺎن ﺟـ د را ﻣ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ و ﻧﯿﻢداﯾﺮهای ﮐﻪ ا ه ﺟـ اﺳﺖ ﻃﻠﻮع

ﻣ ﮐﻨﺪ .در زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﮥ ه از ک ﺷﺮوع ﻣ ﮐﻨﺪ و ﮐﻤﺎن ک ط ل را ﻃ ﻣ ﮐﻨﺪ ﻧﻈﯿﺮش ﮐﻪ

ﻧﻘﻄﮥ ز اﺳﺖ ،از ﻧﻘﻄﮥ ن ﺷﺮوع ﻣ ﮐﻨﺪ و ﮐﻤﺎن ن ح م را ﻣ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ و ﻧﯿﻢداﯾﺮه ای ﮐﻪ ﮐﻤﺎن
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در آن ،ﻧﻘﻄﮥ ا از ا ﺷﺮوع ﻣ ﮐﻨﺪ و ﮐﻤﺎن ا ب را ﻃ ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻈﯿﺮ آن ﮐﻪ ﻧﻘﻄﮥ ﺟـ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ

ه ﺟـ ز اﺳﺖ ﻃﻠﻮع ﻣ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻧﯿﻢداﯾﺮهای ﮐﻪ ﮐﻤﺎن ا ه ﺟـ اﺳﺖ و ﻧﯿﻢداﯾﺮهای ﮐﻪ ﮐﻤﺎن ه ﺟـ ز
اﺳﺖ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺎوی ﻃﻠﻮع ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .و ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ،ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﻢداﯾﺮهای ﮐﻪ
ﮐﻤﺎن ه ﺟـ ز اﺳﺖ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ زﻣﺎن ﻃﻠﻮع ﻧﯿﻢداﯾﺮهای ﮐﻪ ﮐﻤﺎن ح ﺟـ ط اﺳﺖ
ﻃﻠﻮع ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﻢداﯾﺮهای ﮐﻪ ﮐﻤﺎن ح ﺟـ ط اﺳﺖ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ زﻣﺎن ﻃﻠﻮع

ﻧﯿﻢداﯾﺮهای ﮐﻪ ﮐﻤﺎن ﺟـ ط ا اﺳﺖ ﻃﻠﻮع ﻣ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن زﯾﺮ
اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی اﺳﺖ ،ﻫﻤﮥ ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج ﺑﺮاﯾﺸﺎن در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺎوی ﻃﻠﻮع ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣ ﮔﻮﯾﻢ :ﮐﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روﺑﻪروی ﯾ ﺪﯾ ﺮﻧﺪ ﻧﯿﺰ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺎوی ﻃﻠﻮع ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﻫﺎن :ﻧﯿﻢداﯾﺮهای ﮐﻪ ﮐﻤﺎن ا ه ﺟـ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ زﻣﺎن ﻃﻠﻮع ﻧﯿﻢداﯾﺮهای
ﮐﻪ ﮐﻤﺎن ه ﺟـ ز اﺳﺖ ﻃﻠﻮع ﻣ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﺸﺎن زﻣﺎن ﻃﻠﻮع ﮐﻤﺎن ه ﺟـ را ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮک
اﺳﺖ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،زﻣﺎن ﻃﻠﻮع ﮐﻤﺎن ا ه ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻃﻠﻮع ﮐﻤﺎن ﺟـ ز ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.

ﭘﺲ ﮐﻤﺎنﻫﺎی ا ه و ﺟـ ز در زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻠﻮع ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.

 -٧ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﻓﻖﻫﺎﯾﺸﺎن ﻓﻘﻂ در ﻣﯿﻠﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺮق ﯾﺎ ﻏﺮب اﺧﺘﻼف دارد ،ﺳﺘﺎرهﻫﺎ

ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن ﺑﻪ
ﺷﺮق ﻧﺰدﯾ ﺗﺮ اﺳﺖ زودﺗﺮ ﻃﻠﻮع ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،زودﺗﺮ ﻫﻢ ﻏﺮوب ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

١٩٧

ﻣﺜﺎل :دو اﻓﻖ را در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ داﯾﺮهﻫﺎی ا ب ﺟـ و ا د ﺟـ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯿﻦ دو اﻓﻖ

ا ب ﺟـ و ا د ﺟـ اﺧﺘﻼﻓ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻞ ا د ﺟـ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﻞ
ا ب ﺟـ اﺳﺖ.
ﻣ ﮔﻮﯾﻢ :ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﺑﺮ اﻓﻖﻫﺎی ا ب ﺟـ و ا د ﺟـ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻣﻘﺪار ﮐﻪ ﻃﻠﻮﻋﺸﺎن در اﻓﻖ ا د ﺟـ زودﺗﺮ رخ ﻣ دﻫﺪ ،ﻏﺮوﺑﺸﺎن ﻫﻢ زودﺗﺮ اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ.

ﺑﺮﻫﺎن :داﯾﺮۀ ﻫﻤ ﯿﺸﻪ ﭘﯿﺪا را ﮐﻪ دو اﻓﻖ ﺑﺮ آن ﻣﻤﺎﺳﻨﺪ داﯾﺮۀ ه ز ح در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ.

ﺳﺘﺎرهای از ﺛﻮاﺑﺖ را در ﻧﻘﻄﮥ ط در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ داﯾﺮۀ ﻣﻮازی ﺑﺎ اﺳﺘﻮای
ﺳﻤﺎوی ﮐﻪ ﺳﺘﺎرۀ ط روی آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ،داﯾﺮۀ ک ط ل اﺳﺖ .ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺷﺮﻗ د و ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻏﺮﺑﯽ
ب ﺧﻮاﻧﺪه ﻣ ﺷﻮد .وﻗﺘ ﺳﺘﺎرۀ ط در ﻧﻘﻄﮥ د اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﻓﻖ ا د ﺟـ ﻃﻠﻮع ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ

در ﻧﻘﻄﮥ ک اﺳﺖ ،در اﻓﻖ ا ب ﺟـ ﻃﻠﻮع ﻣ ﮐﻨﺪ و وﻗﺘ در ﻧﻘﻄﮥ ل ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺘﺎرۀ ط در اﻓﻖ
ا د ﺟـ ﻏﺮوب ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ در ﻧﻘﻄﮥ ب ﺑﺎﺷﺪ ،در اﻓﻖ ا ب ﺟـ ﻏﺮوب ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺗﺮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از آن دورﺗﺮﻧﺪ ،زودﺗﺮ ﻃﻠﻮع

ﺳﺘﺎرۀ ط ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺮق ﻧﺰدﯾ

ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای آنﻫﺎ زودﺗﺮ ﻫﻢ ﻏﺮوب ﻣ ﮐﻨﺪ.
١٩٨

ﻣ ﮔﻮﯾﻢ :ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﮐﻪ ﻃﻠﻮﻋﺶ ﺑﺮ اﻓﻖ ا د ﺟـ زودﺗﺮ رخ ﻣ دﻫﺪ ،ﻏﺮوﺑﺶ ﻫﻢ زودﺗﺮ
اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ.
ﺑﺮﻫﺎن :ﭼﻮن ﮐﻤﺎن ه ح ز ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﻤﺎنﻫﺎی د ک و ل ب اﺳﺖ ،ﮐﻤﺎن د ک

ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻤﺎن ل ب اﺳﺖ و آن دو در ﯾ

داﯾﺮهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﮐﻤﺎن د ک ﺑﺎ ﮐﻤﺎن ل ب ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .در

ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﮥ ط ﮐﻤﺎن د ک را ﻣ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ،در ﻫﻤﺎن ﻣﺪت ﻧﻘﻄﮥ ط ﮐﻤﺎن ل ب

را ﻣ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﻣﺪت زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺳﺘﺎرۀ ط ﮐﻤﺎن د ک را ﻣ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻣﺪت زﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻃﻠﻮﻋﺶ ﺑﺮ اﻓﻖ ا د ﺟـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻖ ا ب ﺟـ زودﺗﺮ رخ ﻣ دﻫﺪ و ﻣﺪت زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺳﺘﺎرۀ ط ﮐﻤﺎن

ل ب را ﻣ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻣﺪت زﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮوب ﺳﺘﺎرۀ ط در اﻓﻖ ا د ﺟـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻖ

ا ب ﺟـ زودﺗﺮ رخ ﻣ دﻫﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻃﻠﻮع ]ﺳﺘﺎرۀ[ ط ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن
ﺑﻪ ﻣﺸﺮق ﻧﺰدﯾ

ﺗﺮ اﺳﺖ زودﺗﺮ رخ ﻣ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻫﻢ ﻏﺮوﺑﺶ زودﺗﺮ اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ.

اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.
 -٨ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن زﯾﺮ ﯾ

از ﺧﻂﻫﺎی ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر اﺳﺖ ،ﻫﻤﮥ ﺳﺘﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ

داﯾﺮۀ ﻫﻤﯿﺸﻪﭘﯿﺪا و اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﻻی اﻓﻖ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻃﻠﻮﻋﺸﺎن ﺑﺮای
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟ زودﺗﺮ اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ ،ﻏﺮوﺑﺸﺎن دﯾﺮﺗﺮ رخ ﻣ دﻫﺪ .و آنﭼﻪ از آن
]ﺳﺘﺎره[ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ داﯾﺮۀ ﻫﻤﯿﺸﻪﭘﻨﻬﺎن و اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﻻی اﻓﻖ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ

ﻃﻠﻮﻋﺸﺎن ﺑﺮای آنﻫﺎ زودﺗﺮ اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ ،ﻏﺮوﺑﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار دﯾﺮﺗﺮ رخ ﻣ دﻫﺪ .ﺳﺘﺎره-

ﻣﺜﺎل :ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن زﯾﺮ ﺧﻂ واﺣﺪی از ﺧﻂﻫﺎی ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ]ﺳﻤﺎوی[
اﺳﺖ ،دو اﻓﻖ ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ داﯾﺮهﻫﺎی ا ب ﺟـ و د ب ﺟـ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻂ
ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﮐﻤﺎن ا د ه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ داﯾﺮۀ ﻫﻤﯿﺸﻪﭘﯿﺪا در دو اﻓﻖ را دو داﯾﺮۀ د ز ح و
ا ط ک و اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی را ﮐﻤﺎن ب ﺟـ در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺎن ب ﺟـ از
ﻧﻘﺎط ب و ﺟـ ﻣ ﮔﺬرد.

ﻣ ﮔﻮﯾﻢ :ﻫﻤﮥ ﺳﺘﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی ﮐﻪ ب ﺟـ اﺳﺖ و داﯾﺮۀ ﻫﻤﯿﺸﻪﭘﯿﺪا ﮐﻪ

د ز ح اﺳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ

ﻣﺴ ﻨﺸﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ ،زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﻻی اﻓﻖ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ و ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ
ﻃﻠﻮﻋﺸﺎن ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﺳﺖ زودﺗﺮ رخ ﻣ دﻫﺪ ،ﻏﺮوﺑﺸﺎن دﯾﺮﺗﺮ

اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ .آنﭼﻪ از آن ]ﺳﺘﺎره[ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ داﯾﺮۀ ﻫﻤﯿﺸﻪﭘﻨﻬﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎل
ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ اﺳﺖ ،زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﻻی اﻓﻖ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻃﻠﻮﻋﺸﺎن ﺑﺮای آنﻫﺎ
زودﺗﺮ رخ ﻣ دﻫﺪ ،ﻏﺮوﺑﺸﺎن دﯾﺮﺗﺮ اﺳﺖ وﻟ ﺳﺘﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی واﻗﻌﻨﺪ ،ﻫﻤ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﻫﺎن :ﺳﺘﺎره ای از ﺛﻮاﺑﺖ را ﺑﺮ ﻧﻘﻄﮥ ل ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی و
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ داﯾﺮۀ ﻫﻤﯿﺸﻪﭘﯿﺪا ﯾﻌﻨ د ز ح ﺑﺎﺷﺪ و داﯾﺮۀ ﻣﻮازی ﺑﺎ اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی ﮐﻪ ﺳﺘﺎرۀ ل
روی آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ،داﯾﺮۀ م ف س اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ ﺷﺮق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل م و ﺟﻬﺖ ﻏﺮب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ

رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺗﺌﻮدوﺳﯿﻮس

ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

١٩٩

دﻧﺒﺎل س ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ ﺳﺘﺎرۀ ل روی ]ﻧﻘﻄﮥ[ م اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﻓﻖ د ب ﺟـ ﻃﻠﻮع

ﻣ ﮐﻨﺪ؛ و وﻗﺘ ﺑﺮ ]ﻧﻘﻄﮥ[ ن اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﻓﻖ ا ب ﺟـ ﻃﻠﻮع ﻣ ﮐﻨﺪ؛ و وﻗﺘ روی ]ﻧﻘﻄﮥ[ س
ﺑﺎﺷﺪ ،در اﻓﻖ ا ب ﺟـ ﻏﺮوب ﻣ ﮐﻨﺪ و وﻗﺘ ﺑﺮ ]ﻧﻘﻄﮥ[ ع ﺑﺎﺷﺪ ،در اﻓﻖ د ب ﺟـ ﻏﺮوب
ﻣ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ وﻗﺘ ﺳﺘﺎرۀ ل ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﯾﺮۀ ﻫﻤﯿﺸﻪﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ
ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻧﺰدﯾ

ﺗﺮ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻧﺰدﯾ

زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﻻی اﻓﻖ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺗﺮ اﺳﺖ،

ﻣ ﮔﻮﯾﻢ :ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ زودﺗﺮ ﻃﻠﻮع ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎنﻗﺪر دﯾﺮﺗﺮ ﻏﺮوب ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮﻫﺎن :ﭼﻮن ﮐﻤﺎن م ف ﺑﺎ ﮐﻤﺎن ف ع ﺑﺮاﺑﺮﺳﺖ و ﮐﻤﺎن ن ف ﺑﺎ ﮐﻤﺎن ف س ﺑﺮاﺑﺮﺳﺖ ،و

ﭼﻮن ﺧﻂ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﮐﻪ د ا ف اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ دو اﻓﻖ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ،ﮐﻤﺎن ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪۀ م ن ﺑﺎ
ﮐﻤﺎن ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪۀ س ع ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺳﺘﺎرۀ ل ﮐﻤﺎنﻫﺎی م ن و س ع را در زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﮐﻤﺎن م ن ﻣﻘﺪار زﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﻮع ﺳﺘﺎرۀ ل ﺑﺮ اﻓﻖ د ب ﺟـ زودﺗﺮ اﺗﻔﺎق
ﻣ اﻓﺘﺪ و ﮐﻤﺎن س ع ﻣﻘﺪار زﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮوب ﺳﺘﺎرۀ ل در آن دﯾﺮﺗﺮ رخ ﻣ دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻃﻠﻮﻋﺶ در اﻓﻖ د ب ﺟـ زودﺗﺮ رخ ﻣ دﻫﺪ ﻏﺮوﺑﺶ در آن دﯾﺮﺗﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ

اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻃﻠﻮع ل ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن در ﺷﻤﺎل اﺳﺖ زودﺗﺮ رخ ﻣ دﻫﺪ ،ﻏﺮوﺑﺶ ﺑﺮ ای

٢٠٠

آنﻫﺎ ﻫﻤﺎنﻗﺪر دﯾﺮﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺘﺎرهای را در ﻧﻘﻄﮥ ق ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
داﯾﺮۀ ﻫﻤﯿﺸﻪﭘﻨﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ .داﯾﺮۀ ﻣﻮازی اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی را ﮐﻪ ﺳﺘﺎرۀ ق روی آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ
داﯾﺮۀ ر ش ت ث ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ر ش ﺑﺎ ت ث ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ و ﺳﺘﺎرۀ ق ﺑﺎﻻی اﻓﻖ ﮐﺴﺎﻧ

ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽﺗﺮ اﺳﺖ ،روی ﮐﻤﺎن ر ق ث و ﺑﺎﻻی اﻓﻖ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن ﺷﻤﺎﻟ ﺗﺮ

اﺳﺖ ،روی ﮐﻤﺎن ش ق ت ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺳﺘﺎرۀ ق ،ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﺟﻨﻮب اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻧﺰدﯾ

ﺗﺮ اﺳﺖ ،زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﻻی اﻓﻖ

ﻣ ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ واﺿ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺘﺎره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻫﺮ دو اﻓﻖ در
ﻧﻘﻄﮥ ﺟـ ﻃﻠﻮع و در ﻧﻘﻄﮥ ب ﻏﺮوب ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.
 -٩وﻗﺘ اﻓﻖﻫﺎ زﯾﺮ ﯾ

ﺧﻂ از ﺧﻄﻮط ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﮥ ﺳﺘﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ داﯾﺮۀ

ﻫﻤﯿﺸﻪﭘﯿﺪا و اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻧﺰدﯾ ﺗﺮ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻧﺰدﯾ ﺗﺮ اﺳﺖ ،زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﻻی اﻓﻖ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺳﺘﺎرهﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ داﯾﺮۀ ﻫﻤﯿﺸﻪﭘﻨﻬﺎن و اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﻮب
ﻧﺰدﯾ

ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻧﺰدﯾ

اﻓﻖ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ.

ﺗﺮ اﺳﺖ ،زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﻻی

رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺗﺌﻮدوﺳﯿﻮس

ﻣﺜﺎل :ﺑﺎز ﻫﻢ دو اﻓﻖ را ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ داﯾﺮهﻫﺎی ا ب ﺟـ و د ه ز ﻫﺴﺘﻨﺪ و آنﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ زﯾﺮ

ﯾ ﺧﻂ از ﺧﻄﻮط ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﻂ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر را ﺑﺮای اﻓﻖ د ه ز داﯾﺮۀ د ح ط و
ﺑﺮای اﻓﻖ ا ب ﺟـ ،داﯾﺮۀ ا ب ﺟـ ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .داﯾﺮه ﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﻪﭘﯿﺪا را دو داﯾﺮۀ د ک ل و
ا م ن و اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی را داﯾﺮۀ ه ز ﺟـ ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣ ﮔﻮﯾﻢ :ﻫﻤﮥ ﺳﺘﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی ﮐﻪ ه ز ﺟـ اﺳﺖ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ داﯾﺮۀ ﻫﻤﯿﺸﻪﭘﯿﺪا

ﮐﻪ د ک ل اﺳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺎﻻی اﻓﻖ د ه ز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻖ ا ب ﺟـ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﺮﻫﺎن :از ﻧﻘﻄﮥ م داﯾﺮۀ ﻋﻈﯿﻤﮥ م ه ز را رﺳﻢ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ داﯾﺮۀ ا م ن ﻣﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ ﮐﻪ از دو ﻧﻘﻄﮥ ه و ز ﻣ ﮔﺬرد .داﯾﺮۀ م ه ز را ﯾ

اﻓﻖ در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﭼﻮن

ﺗﻔﺎوﺗ ﺑﯿﻦ دو اﻓﻖ م ه ز و ا ب ﺟـ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﻖ ا ب ﺟـ ﺑﻪ ﺷﺮق ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ اﺳﺖ ،ﺳﺘﺎرهﻫﺎ

ﺑﺎﻻی اﻓﻖ م ه ز و اﻓﻖ ا ب ﺟـ ﻣﺪت زﻣﺎن ﯾ ﺴﺎﻧ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻮن دو اﻓﻖ د ه ز و م ه ز زﯾﺮ ﯾ

ﺧﻂ از ﺧﻂﻫﺎی ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﯾﻌﻨ د م ح

ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﮥ ﺳﺘﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی ﯾﻌﻨ ه ز و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ داﯾﺮۀ ﻫﻤﯿﺸﻪﭘﯿﺪا ﯾﻌﻨ
د ک ل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻻی اﻓﻖ د ه ز ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻖ م ه ز ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ روﺷﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﺑﺎﻻی اﻓﻖ م ه ز ﺑﺮاﺑﺮﺳﺖ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﻧﺸﺎن ﺑﺎﻻی اﻓﻖ

ا ب ﺟـ .ﭘﺲ ﺳﺘﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی ﯾﻌﻨ ه ﺟـ ز و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ داﯾﺮۀ ﻫﻤﯿﺸﻪﭘﯿﺪا
ﯾﻌﻨ د ک ل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻻی اﻓﻖ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
ﻣﺴ ﻨﺸﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ ،زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ .و آن ]ﺳﺘﺎره[ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ

داﯾﺮۀ ﻫﻤﯿﺸﻪﭘﻨﻬﺎن و اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻣﺎﯾﻞﺗﺮ اﺳﺖ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻣﺎﯾﻞﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﻻی اﻓﻖ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ

ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.

٢٠١

 -١٠ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن زﯾﺮ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ]ﺳﻤﺎوی[ اﺳﺖ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه

ﺑﺎﻻی اﻓﻘﺸﺎن ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺰدﯾ

ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه زﯾﺮ اﻓﻖ )ﺷﺎن( ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روزﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ

از ﻫﻔﺖ ﻣﺎه و ﺷﺒﺸﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭘﻨ ﻣﺎه اﺳﺖ.

٢٠٢

ﻣﺜﺎل :ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن زﯾﺮ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ]ﺳﻤﺎوی[ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻂ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎری را

ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﺮۀ آﺳﻤﺎن داﯾﺮۀ ا ب ﺟـ و در ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ داﯾﺮۀ د ه ز اﺳﺖ .ﻣﺤﻮر ﮐﺮه را
ﺧﻂ ب ﺟـ و ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل را ﻧﻘﻄﮥ ﺟـ ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣ ﺎﻧ را در ﻧﻘﻄﮥ ز در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ.
ﻣ ﮔﻮﯾﻢ :ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن در ﻧﻘﻄﮥ ز اﺳﺖ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺎﻻی اﻓﻘﺸﺎن و
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺷﺶ ﻣﺎه زﯾﺮ اﻓﻘﺸﺎن ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و روزﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻔﺖ ﻣﺎه و ﺷﺒﺸﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭘﻨ ﻣﺎه اﺳﺖ.
ﺑﺮﻫﺎن :ﺧﻂ اﺳﺘﻮا]ی ﺳﻤﺎوی[ را ﻗﻄﺮ ا ح ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .و داﯾﺮهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯿﻦ را روی
ﻗﻄﺮﻫﺎی ط ک و ل م در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ و آنﻫﺎ ﮐﻤﺎنﻫﺎی ط ن ک و ل س م ﻫﺴﺘﻨﺪ.

داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج را روی س ا ن ح ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻮا ،اﻓﻖ ﻣﺴ ﻦ ز اﺳﺖ و
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺼﻒ داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج ﮐﻪ ﮐﻤﺎن ا ن ح اﺳﺖ ،ﻧﯿﻤ از ﮐﺮۀ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ و
ﻧﺼﻒ ﻣﻨﻄﻘﺔاﻟﺒﺮوج ﮐﻪ ﮐﻤﺎن ا س ح اﺳﺖ ،ﻧﯿﻤ از ﮐﺮۀ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ.

ﭘﺲ وﻗﺘ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻤﺎن ا ن ح را ﻣ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻی زﻣﯿﻦ و وﻗﺘ ﮐﻤﺎن ح س ا را ﻃ ﻣ ﮐﻨﺪ،
زﯾﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻤﺎن ا ن ح را در ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﻔﺖ روز و ﮐﻤﺎن ح س ا را در

ﺻﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﺸﺖ و ﯾ

ﭼﻬﺎرم روز ﻣ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺎﻻی اﻓﻖ و

ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﺎه زﯾﺮ اﻓﻖ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ.

ﻣ ﮔﻮﯾﻢ :روز آنﺟﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻔﺖ ﻣﺎه و ﺷﺒﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﭘﻨ ﻣﺎه اﺳﺖ.

ﺑﺮﻫﺎن :ﻫﺮ ﯾ از ﮐﻤﺎنﻫﺎی ا ع و ح ف را ﻧﺼﻒ ﺑﺮج ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ روی ا ن ح ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ]ﻧﻘﻄﮥ[ ع ﺑﺎﺷﺪ ،آﺧﺮﯾﻦ

]زﻣﺎن[ رؤﯾﺖ]ﭘﺬﯾﺮی[ ﺳﺘﺎرهﻫﺎﺳﺖ؛ و ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ در ف ﺑﺎﺷﺪ ،اوﻟﯿﻦ ]زﻣﺎن[ رؤﯾﺘﺸﺎن اﺳﺖ.
ف س ع را ﻣ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ،در آنﺟﺎ ﺷﺐ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﮐﻤﺎنﻫﺎی ع ا و ح ف ﻣﺠﻤﻮﻋ ًﺎ ﯾ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻤﺎنﻫﺎی ع ا و ح ف را ﺑﺎ ﻫﻢ در ﯾ

ﺑﺮج

ﻣﺎه ﻣ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ و ﮐﻤﺎن ا ن ح را در

زﻣﺎﻧ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﻃ ﻣ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﮐﻞ ﮐﻤﺎن ع ا ن ح ف را در زﻣﺎﻧ ﺑﯿﺸﺘﺮ از

رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺗﺌﻮدوﺳﯿﻮس

ﭘﺲ وﻗﺘ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻤﺎن ع ا ن ح ف را ﻣ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﻮرش در ﻣﺴ ﻦ ز ﭘﯿﺪاﺳﺖ و وﻗﺘ ﮐﻤﺎن

ﻫﻔﺖ ﻣﺎه و ﮐﻤﺎن ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه را ﮐﻪ ف س ع اﺳﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﭘﻨ ﻣﺎه ﻣ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،دو ﮐﻤﺎن ع ا و ح ف را ﻣ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ،در ﻣﺴ ﻦ ز روز اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ ﮐﻤﺎن
ف س ع را ﻃ ﻣ ﮐﻨﺪ ،در ﻣﺴ ﻦ ز ﺷﺐ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻧﻘﻄﮥ ز ،روزﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻔﺖ

ﻣﺎه و ﺷﺒﺸﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭘﻨ ﻣﺎه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.

 -١١ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ زﻣﺎن ﮐﻢﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ

ﻣﺴ ﻨﺸﺎن زﯾﺮ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ]ﺳﻤﺎوی[ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻻی اﻓﻘﺸﺎن ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و روزﺷﺎن ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ از روز
ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن زﯾﺮ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ]ﺳﻤﺎوی[ اﺳﺖ.

٢٠٣

ﻣﺜﺎل :ﺧﻂ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎری را ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﺮۀ آﺳﻤﺎن ،داﯾﺮۀ ا ب ﺟـ و در ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ

داﯾﺮۀ د ه ز اﺳﺖ و ﻣﺤﻮر ﮐﺮه را ﺧﻂ ب ﺟـ و ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ]ﺳﻤﺎوی[ را ﻧﻘﻄﮥ ﺟـ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ.

ﻣﺴ ﻨ را در ﻧﻘﻄﮥ ق در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ و ر ق را وﺻﻞ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و آن را ﺗﺎ ش اﻣﺘﺪاد ﻣ دﻫﯿﻢ.
ﭘﺲ ﻧﻘﻄﮥ ش ﺳﻤﺖ اﻟﺮأس ﻣ ﺎن ق اﺳﺖ.
ﻣ ﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن در ﻧﻘﻄﮥ ق اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن زﯾﺮ
ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ]ﺳﻤﺎوی[ اﺳﺖ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻢﺗﺮی ﺑﺎﻻی اﻓﻖ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ .و روزﺷﺎن

ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ از روز ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن زﯾﺮ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ]ﺳﻤﺎوی[ اﺳﺖ.

ﺑﺮﻫﺎن :دو داﯾﺮۀ اﻧﻘﻼﺑﯿﻦ را ﺑﺮ ﻗﻄﺮﻫﺎی ل م و ک ط ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی را

روی ﻗﻄﺮ ا ح و داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج را ا ن ح س در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ .از ﻧﻘﻄﮥ ر ﺧﻄ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺧﻂ ر ش

رﺳﻢ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و آن ﺧﻂ ت ث اﺳﺖ .ﭼﻮن داﯾﺮۀ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻗﻄﺮ ت ث ﺑﺮ ﺧﻂ ر ش ﻋﻤﻮد
اﺳﺖ ،اﻓﻘ ﺑﺮای ﻣ ﺎن ق اﺳﺖ .از ﻧﻘﻄﮥ ث ﮐﻤﺎﻧ ﻣﻮازی ﺑﺎ دو داﯾﺮۀ اﻧﻘﻼﺑﯿﻦ رﺳﻢ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﮐﻤﺎن ث خ اﺳﺖ .ﭼﻮن روی ﮐﺮه ،دو داﯾﺮه ،ﯾﻌﻨ اﻓﻖ ﻣ ﺎن ق و داﯾﺮۀ ث خ ،ﮐﻤﺎﻧ از
داﯾﺮۀ ﻋﻈﯿﻤﮥ ب ث خ را در ﯾ

ﻧﻘﻄﻪ ،ﯾﻌﻨ ﻧﻘﻄﮥ ث ﻗﻄ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﻄﺐﻫﺎﯾﺸﺎن روی آن

ﻗﺮار دارد ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﯾ ﺪﯾ ﺮ ﻣﻤﺎﺳﻨﺪ .ﭘﺲ اﻓﻖ ﻣﺴ ﻦ ق ﺑﺮ داﯾﺮۀ ث خ ﻣﻤﺎس اﺳﺖ و داﯾﺮۀ

ث خ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ داﯾﺮۀ ﻫﻤﯿﺸﻪﭘﯿﺪای ﻣ ﺎن ق اﺳﺖ .ﭘﺲ ﮐﻤﺎن ص ن ض ﮐﻪ ﺑﺨﺸ

از

داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻی اﻓﻖ ﻣﺴ ﻦ ق اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻤﺎن ص ن ض

را ﻣ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ،در ﻣ ﺎن ق ﺑﺎﻻی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ﮐﻤﺎن ص ن ض از ﮐﻤﺎن ا ن ح ﮐﻮﭼ

ﺗﺮ اﺳﺖ.

ﭘﺲ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻣ ﺎن ق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣ ﺎن ز ﯾﻌﻨ ﻣ ﺎﻧ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ]ﺳﻤﺎوی[ اﺳﺖ،
ﻣﺪت ﮐﻢﺗﺮی ﺑﺎﻻی اﻓﻖ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻣ ﮔﻮﯾﻢ :ﻣﺪت روز در ﻣ ﺎن ق ،ﮐﻢ ﺗﺮ از ﻣﺪت آن در ﻣ ﺎن ز اﺳﺖ.
ﺑﺮﻫﺎن :ﻫﺮ ﯾ

از ﮐﻤﺎنﻫﺎی ا ع ،ح ف ،غ ص ،ض ]ظ[ را ﻧﺼﻒ ﺑﺮج ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.

روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن ]ﻧﻘﻄﮥ[ ز ،ﻣﺪت روز زﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در آن ﮐﻤﺎن

٢٠۴

ع ا ن ح ف را ﻣ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ .و ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن ]ﻧﻘﻄﮥ[ ق ،ﻣﺪت روز زﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻤﺎن
]ظ[ ض ن ص غ را ﻃ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ روز در ﻣ ﺎن ق ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ از روز ﻣ ﺎن ز اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن زﯾﺮ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل
]ﺳﻤﺎوی[ اﺳﺖ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻢﺗﺮی ﺑﺎﻻی اﻓﻖ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.

 -١٢ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﻤﺖ اﻟﺮأﺳﺸﺎن از ﻗﻄﺐ ]ﺳﻤﺎوی[ ﻣﺮﺋ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﮥ ]ﻫﺮﯾ

ﻣﺪار[ اﻧﻘﻼب از اﺳﺘﻮای ﺳﻤﺎوی اﺳﺖ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ در اﻧﻘﻼب ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ

از دو

ﻣﺪت زﻣﺎن ﯾ

ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﺎﻻی اﻓﻘﺸﺎن ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و روزﺷﺎن در آن زﻣﺎن ،ﺳ روز اﺳﺖ )؟( و در اﻧﻘﻼب
زﻣﺴﺘﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾ

ﺷﺒﺎﻧﻪروز زﯾﺮ اﻓﻖ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻘﯿﮥ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﮥ ﺷﺐﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻨﺪ.

رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺗﺌﻮدوﺳﯿﻮس

ﻣﺜﺎل :ﺧﻂ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎری را ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﺮۀ آﺳﻤﺎن داﯾﺮۀ ا ب ﺟـ و در ﮐﺮۀ
زﻣﯿﻦ داﯾﺮۀ د ه ز اﺳﺖ .ﻣﺤﻮر را ﺧﻂ ب ﺟـ و ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﮐﺮه ]آﺳﻤﺎن[ را ﻧﻘﻄﮥ ﺟـ در ﻧﻈﺮ

ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ .دو داﯾﺮۀ اﻧﻘﻼﺑﯿﻦ را ﺑﺮ ﻗﻄﺮﻫﺎی ط ک و ل م ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و ﻗﻄﺮ اﺳﺘﻮای
ﺳﻤﺎوی را ﺧﻂ ا ح در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻤﺎن ل ا ﺑﺎ ﮐﻤﺎن ﺟـ ش ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ر ش را وﺻﻞ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣ ﺎﻧ را ﺑﺮ ﻋﻼﻣﺖ ه ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻘﻄﮥ ش

ﺳﻤﺖاﻟﺮأس ﻣ ﺎن ه اﺳﺖ.
ﻣ ﮔﻮﯾﻢ :ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻨﺸﺎن در ﻧﻘﻄﮥ ه اﺳﺖ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ در اﻧﻘﻼب ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً
]ﺑﻪ ﻣﺪت[ ﯾ

ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﺎﻻی اﻓﻘﺸﺎن ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و روزﺷﺎن ﺳ

زﻣﺴﺘﺎﻧ ]ﺧﻮرﺷﯿﺪ[ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﯾ

ﺷﺐﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻨﺪ.

روز اﺳﺖ .در اﻧﻘﻼب

ﺷﺒﺎﻧﻪروز زﯾﺮ اﻓﻘﺸﺎن ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻘﯿﮥ روزﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﻘﯿﮥ

ﺑﺮﻫﺎن :داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج را ا ن ح س در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ و ل ر و ر ک را وﺻﻞ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ

واﺿ اﺳﺖ ﮐﻪ ل ر ک ﺧﻂ راﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮ ر ش ﻋﻤﻮد اﺳﺖ .و داﯾﺮۀ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻗﻄﺮ

ل ک ،ﭼﻮن ﺑﺮ ر ش ﻋﻤﻮد اﺳﺖ ،اﻓﻖ ﻣ ﺎن ه اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺪارﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯿﻦ ﻣﻤﺎس اﺳﺖ.

ﭼﻮن روی ﮐﺮه دو داﯾﺮه  -داﯾﺮۀ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻗﻄﺮ ل ک ﮐﻪ اﻓﻖ اﺳﺖ و داﯾﺮۀ اﻧﻘﻼب

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ ﮐﻪ ط ن ک اﺳﺖ  -ﮐﻤﺎﻧ از داﯾﺮۀ ﻋﻈﯿﻤﻪ روی ﮐﺮه ،ﯾﻌﻨ داﯾﺮۀ ا ب ﺟـ را در ﯾ
ﻧﻘﻄﻪ] ،ﯾﻌﻨ [ ﻧﻘﻄﮥ ک ،ﻗﻄ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﻄﺐﻫﺎﯾﺸﺎن روی آن ﻗﺮار دارد ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﯾ ﺪﯾ ﺮ
ﻣﻤﺎﺳﻨﺪ .ﭘﺲ داﯾﺮۀ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻗﻄﺮ ل ک ﮐﻪ اﻓﻖ ﻣﺴ ﻦ ه اﺳﺖ ،ﺑﺮ داﯾﺮۀ ﻣﺪار ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ

ﯾﻌﻨ داﯾﺮۀ ط ن ک ﻣﻤﺎس اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ داﯾﺮۀ ﻣﺪار ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ ﮐﻪ ک ن ط اﺳﺖ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ

داﯾﺮۀ ﻫﻤﯿﺸﻪﭘﯿﺪا در ﻣ ﺎن ه اﺳﺖ و داﯾﺮۀ ﻣﺪار زﻣﺴﺘﺎﻧ ﯾﻌﻨ

ل س م ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ داﯾﺮۀ

ﻫﻤﯿﺸﻪﭘﻨﻬﺎن در ﻣ ﺎن ه اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻧﻘﻄﮥ ن ﻫﻤﯿﺸﻪ روی داﯾﺮۀ ک ن ط و ﻧﻘﻄﮥ س ﻫﻤﯿﺸﻪ

٢٠۵

روی داﯾﺮۀ ل س م ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﮥ ن ﺑﺮای ﻣ ﺎن ه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻی زﻣﯿﻦ
و ﻧﻘﻄﮥ س ﺑﺮای ﻣ ﺎن ه ﻫﻤﯿﺸﻪ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻮن وﻗﺘ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ]ﻧﻘﻄﮥ[ ن

١

ﻣ رﺳﺪ اﻧﻘﻼب ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ اﺳﺖ ،و وﻗﺘ در ]ﻧﻘﻄﮥ[ س اﺳﺖ اﻧﻘﻼب زﻣﺴﺘﺎﻧ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺪاﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در اﻧﻘﻼب ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﺎﻻی اﻓﻖ ،و در اﻧﻘﻼب زﻣﺴﺘﺎﻧ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﯾ

ﺷﺒﺎﻧﻪروز زﯾﺮ اﻓﻖ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ.

ﻣ ﮔﻮﯾﻢ :در آن ﻫﻨﮕﺎم روزﺷﺎن ﺳ ﺷﺒﺎﻧﻪروز اﺳﺖ.
ﺑﺮﻫﺎن :ﻫﺮﯾ

فنع ﯾ

٢

از ﮐﻤﺎنﻫﺎی ن ع و ن ف را ﻧﺼﻒ ﺑﺮج در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﭘﺲ ﮐﻞ ﮐﻤﺎن

ﺑﺮج ﻣ ﺷﻮد .وﻗﺘ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻤﺎن ع ن ف را ﻣ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ،در ﻣﺴ ﻦ ه روز اﺳﺖ

زﯾﺮا ﻧﻮرش ﺑﺮاﯾﺸﺎن آﺷ ﺎر اﺳﺖ .ﭼﻮن ﮐﻤﺎن ع ن ف ﯾ

ﺑﺮج اﺳﺖ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ آن را در ﺳ

ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﻣ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ روز در آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ  ،ﺳ ﺷﺒﺎﻧﻪروز اﺳﺖ و ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ
روزﻫﺎی ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺷﺐﻫﺎی ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.

٢٠۶

 .1در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻮﻧﯿﭻ و ﻟﻮرچ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ "ﻧﻘﻄﮥ ر" آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .2ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺌﻮدوﺳﯿﻮس از اﯾﻨﮑﻪ "روزﺷﺎن ﺳﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪروز اﺳﺖ" ﺑﺮ ﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﻮرچ و ﮐﻮﻧﯿﭻ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻧﺪادهاﻧﺪ .ﺷﮑﻞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻫﻢ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.

ﻓﺮم اﺷ ﺮاک ﺳﺎﻻﻧﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و ا ﺮان
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ،ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ:
 اﺷﺘﺮاک ﯾﮏﺳﺎﻟﮥ دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان )ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب دو ﺷﻤﺎره(  ۴۰,۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن)ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(.
 ﻫﺰﯾﻨﮥ ارﺳﺎل ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺖ.ﺷﻤﺎرۀ ﺣﺴﺎب ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ در اﯾﺮان:
ﺣﺴﺎب ﺳﭙﻬﺮ  ۰۳۰۹۶۷۹۰۷۴۰۰۳ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ﺷﻌﺒﮥ ﻏﺮب اﻧﻘﻼب -ﺷﻨﺎﺳﮥ  ،۵۵۷ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮﮐﺰ
ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب
ً
 ﻟﻄﻔﺎ ﻓﺮم ﭘﺮ ﺷﺪه و اﺻﻞ رﺳﯿﺪ وارﯾﺰ وﺟﻪ را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ،ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺑﻮرﯾﺤﺎن و داﻧﺸﮕﺎه ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﺷــﻤﺎرۀ  ،۱۱۸۲ﻃﺒﻘــﮥ
ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۶ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ،ﺷﻨﺎﺳﮥ ﭘﺴﺘﯽ۱۳۱۵۶۹۳۵۱۹ :
ﺗﻠﻔﻦ۰۰۹۸-۲۱-۶۶۴۹۰۶۱۲ :
دورﻧﮕﺎر۰۰۹۸-۲۱-۶۶۴۰۶۲۵۸ :
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽmiraselmi@mirasmaktoob.ir :
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽhttp://www.mirasmaktoob.ir :
 در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ در زﻣﯿﻨﮥ اﺷﺘﺮاک ،ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. روﻧﻮﺷﺖ رﺳﯿﺪ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺷﺘﺮاک ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ."........................................................................................................
ﻧﺎم  ..................................ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ............................................
ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن .......................................ﻋﻨﻮان ........................................
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.................................................................................................
ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ  ................................ﺗﻠﻔﻦ .................................................
دورﻧﮕﺎر ...........................ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ..........................................
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free from paper-work, and should be carried out by a group of
researchers from different disciplines, with serious background in
the field of history of science.

Another priority is preparing Persian translations of major
Arabic treatises composed by Iranian authors, some of which have
already been translated into a European language (or Russian). The
existence of such translations certifies the importance of such
works and facilitates the task of translating them into Persian.
Some parts of Miftāḥ al-ḥisāb (“The Key to arithmetic”) by Jamshid
Kashani (al-Kashi) and Qānūn Masʿūdī (Canon Masudicus) by Abu
Rayhan Biruni have been translated into Persian, but their
complete editions have not yet been prepared. In other fields of
science, the major works should also be determined and translated.

2

One more point is the necessity of launching the PhD programs
in Iran, so that those who have a Master degree in this field would
not be obliged to go abroad in order to continue their studies. Apart
from the difficulties and consequences of such emigrations, those
who can be accepted and supported by a university outside Iran,
are young and efficient people that unfortunately are not likely to
come back home.
It is true that there are few qualified professors for teaching and
supervising dissertations in Iran (and essentially in the world), but
thanks to the possibilities of virtual media and the existing experience
of virtual studying, we can invite professors from outside Iran to
cooperate for this task. Once this is realized, we would also be able to
receive students from the Persian speaking counties (Afghanistan and
Tajikistan) and from the Arab World for PhD programs.
The graduates in history of science should be employed in
composition of the chapters on history of each subject in the related
textbooks. The shortcoming and errors in some high school
textbooks confirm such a necessity. Courses like history of
mathematics, history of medicine and history of other sciences
should be considered seriously in the universities. To this end,
passing these courses should be compulsory and they should be
taught by lecturers with serious study and research in history of
science. The refuted attitude that history of science is a mixture of
elementary science and historical data should be thrown away. A
lecturer of any scientific course cannot be a suitable teacher for its
history by merely reading general books on the history of that field.

Necessities and Priorities of History of Science in Iran

Investigation of history of science in Iran is important, not only for
its scientific aspect, but also for considering the Iranian identity
and the achievements of the Iranian scholars in the context of the
Islamic civilization (the temporal span from the 9th to the 15th
centuries AD, and the geographical region covering South Spain,
North Africa, Asia Minor, Iran, India, Central Asia and West China).
Publication of books and periodicals in the field of history of
science in Iran is a promising trend to compensate the former
shortages. However, saving the quality of the works, considering
the priorities and avoiding repetition is also crucial.

The Institute for the History of Science, University of Tehran,
which will start its 25th year of activity soon, can be a suitable
center to coordinate the activities in the field of history of science. It
would be nice to establish, centered at this main organization and
contributed by other centers with some activity in history of
science, a database to record the works in progress or planned to
start, and provide the necessary information is a suitable way to the
researchers of this field. This database can gradually prepare a list
of all completed projects and published works of the researchers
form inside and outside Iran and the related dissertations in order
to avoid repeated works and to make them known for being used in
new researches. If apart from Persian, the database provides
information in English, then researchers from outside Iran will be
able to benefit from it and this will also introduce the useful
original works done in Iran to those living outside Iran.
Another useful work is the preparation of a descriptive
dictionary of the terms used in the study of the history of different
sciences together with their European equivalents. Such a
dictionary should be based on both Persian and Arabic terms,
because many scientific terms in Persian are borrowed from
Arabic. Such a project should be properly and officially supported,
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