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رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
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ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺮاث اﺳﻼﻣﯽ ۷۳
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ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾ ﺮان ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۹ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۵

ﭼﻨﺪی ﭘ ﺶ ﮔﻮﯾﻨﺪﻩای در ﺗﻠﻮ ﺰﯾﻮن ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﺎﻧﻪ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ دا ﺸﻤﻨﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ای،

در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ا ﺮان ،ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ را از ﻓﺮوش ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ در ا ﺮان در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮدﻩ

اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﻨﺪﻩ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ﻣﯽﺗﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮی را ﺑﻪ ا ﺮان دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
ﭘﯽ آن ﺧﺒﺮی ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﮥ ﻧﯿﭽﺮ  ۵۷ ١ﻣﻘﺎﻟﮥ ا ﺮاﻧﯽ را ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ و روﻧﻮﺷ ﯽ از آﺛﺎر دﯾﮕﺮان

دا ﺴ ﻪ اﺳﺖ و ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻘﺎمﻫﺎی ا ﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﺻﺤﺖ ﺧﺒﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ .اﻣﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑــﻪ ﺟــﺎی

»ﺧﻮد ﺷﮑﺴ ﻦ« ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن »آﯾﻨﻪ« اﻓﺘﺎدﻧﺪ و اﯾﻦﻫﻤﻪ را ﻧﺎﺷﯽ از دﺷﻤﻨﯽ ﻏﺮب و ﺗﻮﻃﺌــﮥ
اﺳ ﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ واﻧﻤﻮد ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳ ﺪ ،روزی ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎ ﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣــﺪ

و ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺮﯾﻢ در ﺷ ﺮاز ﺷﺎﻩ ﺷﺪﻩ و ﻣــﻦ ﻣﯽﺧــﻮاﻫﻢ ــﺮوم و ﺑــﻪ او
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﺎری ﺑﺪﻫﺪ«.

ﻫﻤﺴﺮش ﺮﺳ ﺪ» :ﮐﺪام ﮐﺮﯾﻢ؟«

»ﻫﻤﺎن ﮐﺮﯾﻢ ،ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ دﯾﻮار ﺑﻪ دﯾﻮار ﺧﻮدﻣﺎن«.

» ﺲ ﺑﮕﻮ ﺗﻮ را اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮥ ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺑﮑﻨﺪ .د ﺮوز ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،زن اﻣــﺎم ﺟﻤﻌــﻪ

ﻫﻢ آﻣﺪﻩ ﺑﻮد .ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﭼﻪ ﺮوﺑﯿﺎﯾﯽ داﺷﺖ«.

ﻫﻤﺸﻬﺮی ﭘ ﺶ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن رﻓﺖ ،ﻣﻮرد ﭘﺬ ﺮاﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و درﺧﻮاﺳ ﺶ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.

ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﻫﻢ دﺳ ﻮر داد ﺧﻮاﺳ ﻪاش را ﺮآوردﻩ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘــﯽ ﻣﺴـ ﻮﻓﯽ ﺧﻮاﺳــﺖ ﺣﮑــﻢ

1. Nature

١

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺑﻨﻮ ﺴﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻃﺮف ﺑﯽﺳﻮاد اﺳﺖ و ﻣــﺎﺟﺮا را ﺑــﻪ اﻃــﻼع ﮐــﺮﯾﻢ ﺧــﺎن

رﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ دل ﻫﻤﺸﻬﺮیاش را ﺸﮑﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮب ،ﯾﮏ ﺣﮑﻢ
ﺳﻮاد ﻫﻢ ﺮا ﺶ ﺑﻨﻮ ﺴ ﺪ«.

اﯾﻦ را ﻫﻢ از ﻗﻮل ﺷﺎدروان دﮐﺘﺮ ﺑﺎﺳ ﺎﻧﯽ ﭘﺎر ﺰی ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،زﻣــﺎﻧﯽ دا ﺸــﮕﺎﻩ

ﺗﻬﺮان ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی دﮐﺘﺮ ﺳ ﻤﯿﻦ دا ﺸﻮر ﻧﺒﻮد .ﭼﻮن او ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای در ﻣﺠﻼت ﺧﺎرﺟﯽ

ﻧﻨﻮﺷ ﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ی او ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ زﺑﺎن ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.

ﺣﺎل از ﺧﻮد ﻣﯽ ﺮﺳﻢ ،آﯾﺎ دا ﺸﮕﺎﻩﻫﺎی ﻣﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺎرﺷ ﺎس و دا ﺸﻤﻨﺪ ﺮﺑ ﺖ ﮐﻨﻨــﺪ،

ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﺎن دادن ﺣﮑﻢ ﺳﻮاد ﺑﻪ دا ﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ؟

آﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎر اﺳ ﺎد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ای ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﻣﻨ ﺸــﺮ ﮐﻨــﺪ ،ﯾــﺎ ﺑﺎﯾــﺪ

دا ﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﺮﺑ ﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻨﻮ ﺴـ ﺪ و ﻫــﻢ
ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ.

وﻗﺘﯽ ﻻزﻣﮥ ورود ﺑﻪ دا ﺸﮕﺎﻩ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در » ﺴــﺖ زدن« اﺳــﺖ و ﺷــﺮط ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼــﯿﻠﯽ

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮ ﺴﯽ ،دﯾﮕﺮ ﺮای ﮋوﻫﺶ و ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
٢

دا ﺸﮕﺎﻩ ﺟﺎی ﺮرﺳﯽ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﻘﺪ درسﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺟﺎی ﺑﺤﺚ

و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ ،ﺟﺎی ﮐﺸﻒ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻩﻫﺎ ی روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎﺳﺖ ،ﺟــﺎی

ﭘﻮ ﺶ و ﮔﺴ ﺮش ﻣﺮزﻫﺎی ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﺳ ﺎدی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑــﻪ ﯾـﺎری دا ﺸــﺠﻮﯾﺎ ﺶ

راﻫﯽ ﺮای ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب ،ﺑﺎزﯾﺎﻓــﺖ زﺑﺎﻟــﻪ ،ﻣﻨﺒــﻊ ﻏــﺬاﯾﯽ ﺗــﺎزﻩ ،ﭘ ﺸــﮕﯿﺮی از

ﺿﺎﯾﻌﺎت ،ﺴﻬﯿﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮی و ﺮونﺷﻬﺮی ،ﮐﺸﻒ ﯾﮏ ا ﺮ ﻫﻨﺮی ﯾﺎ ادﺑﯽ ﺮﺟﺴـ ﻪ

ﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ ،ﺣﻖ اﺳ ﺎدی ﺧﻮد را ﺑﻪﺟﺎی آوردﻩ اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع دﻩﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ ،ﺑــﯽ
آﻧﮑﻪ ﺧﻮدش ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﻨﻮ ﺴﺪ.

ﮔﺴ ﺮش دا ﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ،ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳ ﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪزودی ﺮ در
ﻫﺮ ٰﻣﺆﺳﺴﮥ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ »داد زن« ﺑﮕﻤﺎرﻧﺪ ﺗﺎ رﻫﮕﺬران را ﺑﻪ ﻧﺎمﻧﻮ ﺴﯽ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ.

در ﻋﻮض ،وﻗﺘﯽ ﻣﺪ ﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎرﺷ ﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐــﻪ از ﻋﻬــﺪۀ ﮐــﺎر

ﺮآﯾﺪ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻزم ﺮای ادارۀ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺰرﻋﻪ را داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣــﺪتﻫــﺎ ﺑﮕــﺮدد و

آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺮﺳﺪ.

ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ آﻣﻮزش ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺟﺪی اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ا ﺴــﺎن ﻣﻌﺎﺻــﺮ

ﻫﻤﺴﻮ ﺷﻮد و در ﺴﻞ ﺟﻮان ﺷﻮق دا ﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ،ﻟﺬت ﮐﺸﻒ و ﺳــﺎزﻧﺪﮔﯽ را ﺑﭙـﺮورد ،ﻧــﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺑﺎ ﻫﺮ وﺳ ﻠﻪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺖ.

ﺮﺟﺴ ﮥ ﻟﻬﺴ ﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دا ﺸﻤﻨﺪ و دﯾﺪﮔﺎﻫﺶ از دا ﺶ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻢ.

ﴎﺳﺨﻦ

در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯽﻣﻨﺎﺳ ﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ از ﻟﺌﻮﭘﻠﺪ ١اﯾﻨﻔﻠــﺪ ،دا ﺸــﻤﻨﺪ
ﻏﻼﻣﺤﺴ ﻦ ﺻﺪری اﻓﺸﺎر

»ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ــﺰرگ دا ﺸــﻤﻨﺪان

وا ﺴ ﻪام .ﻫﻤﮥ ﻣــﺎ آن ﺣﺎﻟــﺖ ﺷــﮕﻔﺖ

ﻫﯿﺠــﺎنزدﮔﯽ را ﻣﯽﺷ ﺎﺳـ ﻢ ﮐــﻪ در آن
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺟﺰ ﻣﺴ ﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ آن
ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد .در ﭼﻨﯿﻦ

ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻫﻤﮥ دﻧﯿــﺎ ــﺮای ﻣــﺎ ﻏﯿﺮواﻗﻌــﯽ

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـــﺪ و ﻫﻤـــﮥ اﻧﺪ ﺸـــﻪﻫﺎﯾﻤﺎن
دﯾﻮاﻧﻪوار در اﻃﺮاف ﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ

دور ﻣﯽزﻧﺪ .ﻧﺎﻇﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﺎ را ﺑــﻪ ﮔﻮﻧــﮥ

ﺗ ﺒﻞﻫــﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑ ﻨــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ آﺳــﻮدﮔﯽ

٣

ﻟﻤﯿﺪﻩاﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪای

دﻗﯿﻖ و ﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪﻩ ﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارﯾــﻢ .ﮔــﺎﻩ

ﮐﻪ ﭘﺎرﻩﻫﺎی ﻓﺮاوان ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﺎ ﻓﺮﻣــﻮل و

ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳ ﺎﻩ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻏﺮﯾﺐ ـ

ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ اﯾﻨﻔﻠﺪ )(۱۹۶۸-۱۸۹۸

ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ از واژﻩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘــﻂ ــﺮای

ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آن ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ ـ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺮﯾﻢ ،ﻋﺠﯿﺐ و ﺧﻨــﺪﻩآور ﺑــﻪ

ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ،ﻣﺎﻩﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻩ درﺳﺖ اﺛﺒﺎت ﯾﮏ ﻗﻀﯿﻪ ﯾﺎ اﻧﺠــﺎم

دادن ﯾﮏ آزﻣﺎ ﺶ ،ﮐﻮرﻩراﻩﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﻢ ،در ﻓﺮاﺳﻮی ﺗﺎرﯾﮑﯽﻫﺎ ﺳﺮﮔﺮدان ﺷﻮﯾﻢ،
در ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺷﺎﻩراﻫﯽ ﮔﺴ ﺮدﻩ و ﻫﻤﻮار وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮ

 .١ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان ﺮﺟﺴ ﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۳۸- ۱۹۳۶در دا ﺸﮕﺎﻩ ﺮﯾ ﺴ ﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﯾ ﺸ ﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺖ و
ﺑﺎﻫﻢ ﮐﺘﺎب ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ را ﻧﻮﺷ ﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﯾﻨﻔﻠﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۵۰- ۱۹۳۸در ﮐﺎﻧﺎدا
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺮداﺧﺖ .ﺳ ﺲ ﺑﻪ ﻟﻬﺴ ﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴ ﺎن ﻋﻠﻮم ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب او
درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ ﮔﺎﻟﻮا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﻄﻠﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺎﻟﮥ او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﯾﮏ دا ﺸﻤﻨﺪ
و دﯾﺪﮔﺎﻫﺶ از دا ﺶ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺮﺟﻤﮥ ﻣﺎری ﺷ ﺒﺎﺋﯽ در ﺸﺮﯾﮥ ﻫﺪﻫﺪ )ﺳﺎل  ،۴ﺷﻤﺎرۀ  ،۲ﺧﺮداد  ،۱۳۶۱ص
 (۱۱۵- ۱۱۲و دوﺑﺎرﻩ در ﮐﺘﺎب ﻓﯿﺰﯾﮏ از زﺑﺎن ﻓﯿﺰﯾﮏداﻧﺎن ،ﺸﺮ آﮔﺎﻩ ،۱۳۹۵ ،ص ۱۵۷- ۱۵۳ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﯾﺎری ﺑﺨﺖ ﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ! ﻣــﺎ ﺳﺮﻣﺴـ ﯽ ﺷــﺎدﻣﺎﻧﮥ

»ﮐﺸﻒ« را ،در ﻟﺤﻈﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻤﯿﺎب ﻣﯿﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺮدﯾﺪ و ﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺬاب و ﺮدرد
ﻣﯽآزﻣﺎﯾﯿﻢ.

ﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل و ﻫﻮا را ﭼﻨﺎن ﺧﻮب ﻣﯽﺷ ﺎﺳ ﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ درﺑﺎرﻩاش ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ.

ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺮایﻣﺎن ﭼﻨﺪان اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﮋوﻫﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ

از ﻣﺎ ،از اﯾ ﺸ ﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دا ﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﭘﺎرۀ ﮐــﺎر ﮋوﻫﺸــﯽ ﺧــﻮد ﻃﻌــﻢ رﻧــﺞ،

ﻧﻮﻣﯿﺪی و ﺷﺎدی را ﭼﺸ ﺪﻩ ،اﯾﻦ ﺣﺎل و ﻫﻮا را آزﻣﻮدﻩ اﺳﺖ.

اﯾﻦ دا ﺸﻤﻨﺪان ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺮداﺧﺘﮥ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﺴ ﻨﺪ ﮐﻪ در آن ز ﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫــﺎ »درد«

زﻧﺪﮔﯽ را ﺣﺲ ﻧﮑﺮدﻩاﻧﺪ .دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺮای ﻫﻤ ﺸﻪ در ﺟﺰ ﺮۀ ﺮ آراﻣــﺶ ﺧــﻮد ﺑﻤﺎﻧﻨــﺪ و
اﯾﻦ ﺑﺎور را ﭘﺎﺳﺪار ﺑﺎﺷ ﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎ ﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳ ﺪ .آنﻫﺎ در اﺣﺴﺎﺳــﯽ

آرامﺑﺨﺶ از اﻣﻨ ﺖ و اﻣﯿﺪ ﺑﺎر آﻣﺪﻩاﻧﺪ و ﻣﯿﻞ دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ﺑﺎ ﺴ ﻦ ﭼﺸﻤﺎ ﺸــﺎن ﺑــﻪ

روی ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون ﺮای ﺧﻮ ﺶ ﺟﺎودان ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫــﺎ ﺑــﻪ ﻧﯿــﺮوی ﮐﺸــﻤﮑﺶﻫﺎ

ﯾﺎری ﻧﮑﺮدﻩاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﻢ ﺮﻧﺨﺎﺳ ﻪاﻧﺪ .ﮔﻨﺎﻩ ﺷﺎن ﻣﺎﻧﺪن در ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳــﺖ .ﺑــﻪ

۴

ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺘﻪ در ﺮزخ از آنﻫﺎ ﯾﺎد ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ:
» ...زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽآورﻧﺪ

ﺑﯽآنﮐﻪ ﺳﺮز ﺸﯽ ﺸ ﻮﻧﺪ،
و ﻫﻢ ﺑﯽﺳ ﺎ ﺸﯽ.

اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻓﺮﺷ ﮕﺎن ﺳ ﻪروزﮔﺎر دﻣﺴﺎزﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺮﮐﺶ و ﺳ ﯿﺰﻩﺟﻮ ﻧﺒﻮدﻩاﻧﺪ

اﻣﺎ در ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﺮﺳ ﺎﻧﻪﺷﺎن

ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﻧﺎرو زدﻩاﻧﺪ «...

ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺎ ورای ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺗﻠﺦ ،آرام آرام ﺑﻪ ﺧﻄﺎی ﺳﻮگآورﻣﺎن ﭘﯽ ﺮدﻩاﯾﻢ .دﯾﮕﺮ

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﯾﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑ ﻨﺪﯾﻢ .ﺗﻨﻬﺎ ،ﻣﺴ ﻠﮥ ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج ﻧ ﺴــﺖ ﮐــﻪ ﺧﻮاﺑﻤــﺎن را آﺷــﻔﺘﻪ

ﻣﯽدارد .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑ ﺶ از اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘ ﺸﺎﻣﺪی روی ﻧﺪادﻩ اﺳﺖ ﯾﺎ اﮔــﺮ روی

دادﻩ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد .ﺗﻮﻓﺎن ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎﯾﻤﺎن ﺴ ﺎر ﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﻮجﻫﺎ ﺴ ﺎری از ﻣﺎ

را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﺴ ﻪ و ﺮدﻩ اﺳﺖ .ﭘﺎرﻩای از آزﻣﺎ ﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯾﻤﺎن را در ﺟﺰ ﺮﻩﻣﺎن و ﺮان ﮐﺮدﻩاﻧﺪ .ﻣﺎ
ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳ ﯿﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽﮐﻮﺷ ﻢ ﺗﺎ ﺑــﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳ ﺐ ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﭘ ﺶﺑ ﻨﯽ ﺸﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﻓﺮد ﺮای ﻧﻈــﺎم

ﻧ ﺴﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺴﻠﯽ از دا ﺸﻤﻨﺪان وا ﺴ ﻪام ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون از ﺟﺰ ﺮﻩ ﺷــﺎن را ﺑﺒ ﻨﻨــﺪ.

ﴎﺳﺨﻦ

ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد .داﺳ ﺎن ﻣﻦ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ رواﯾﺖﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و ﻧﺎرواﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ

ﻋﻬﺪﻩدار آﻣﻮﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺮﺳﺶﻫﺎ ﻫﺴ ﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ و ﺮاﻧﯽ ﻋﻠــﻢ دﺳــﺖ ﯾﺎزﯾﺪﻩاﻧــﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺎﺳﺪار ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷ ﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﮕــﺬارﯾﻢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ز ﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاﺷ ﺐ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﯿﻔﺘﺪ ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ د ﺮ ﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺮﺳﺪ؟

ﻣــﺎ ﺟﻨﮕﺠــﻮ ﻧ ﺴــ ﯿﻢ .ﻣــﺎ ﺑــﻪ »ﻗــﺪرت« ﮐــﻢ ارج ﻣﯽﮔــﺬارﯾﻢ .از ﻣﯿــﺎن ﻣــﺎ ﻫﺮﮔــﺰ

ﺳ ﺎﺳﺖﭘ ﺸﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﺪار ﺮﻧﺨﺎﺳ ﻪاﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐــﻪ ﻃﻌــﻢ ــﮋوﻫﺶ را آزﻣــﻮدﻩ اﺳــﺖ آن را ﺑــﺎ

»ﻗﺪرت« ﻋﻮض ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در ﻗﻠﻤﺮو ﺮدﯾﺪﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺮای ﮐﺎر ﺮد ﻧﯿﺮو ،در ﺑﯿﺎن ﺑﺎورﻫــﺎی

ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا ﺮوردﻩ ﺷــﺪﻩاﯾﻢ .اﻣــﺎ ﮔﻔﺘــﻪﻫﺎ و اﻧﺪ ﺸــﻪﻫﺎﯾﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ در ــﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ و
ﺮاﻓﮑﻨﺪن و ﺮانﮔﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺮد واژﻩﻫﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ

ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪ ﺸﻪﻫﺎﯾﻤﺎن را روی درﮔﯿﺮیﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﭘ ﺶ ــﺮ ﻧﺪﯾــﺪﻩ ﻣﯽﮔــﺮﻓﺘﯿﻢ

ﺑ ﺶ ﺮ و ﺗﯿﺰ ﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪازﯾﻢ.

دا ﺸﻤﻨﺪان ﮐﻮﺷ ﺪﻩاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣ ﺸﺄ ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﺷﻤﺴﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﯿﻬﺎن و ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺮ اﺗﻢ

را درﯾﺎﺑﻨﺪ .آﻧﺎن ﺮﺗﻮﻫﺎی اﯾﮑﺲ و ﻣﻮاد ﺮﺗﻮزا را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻩ و ﺷ ﺎب دﻫﻨﺪﻩﻫﺎ را ﺳــﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻮجﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃ ﺴﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ را ﭘ ﺶﮔﻮﯾﯽ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ .از ﻣﻮﻫﺒﺖ اﻧﺪ ﺸﮥ آﻧــﺎن ﻓﻨــﻮن

ﺳﺪۀ ﻣﺎ روﯾﯿﺪﻩ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺧﻮن و ﻋﺮﻗﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ز ﺮ ﭘﺎی آﻧﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻩ

اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدﻩاﻧﺪ و درﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ در ﺟﻬﺎﻧﯽ ز ﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ” ﻓﺮزﻧﺪ آدﻣﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ﺮ
آن ﺳﺮ ﺑﻨﻬﺪ“«.

۵

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۹ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۵

۶

رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﺳﻔﺰاری در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ )ﺣﯿﻞ(
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ﻣﺤﻤﺪ اَﺑﻄﱡﻮی

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻔﯿﺴ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

٢
٣

٤

در ﺳﺎل  ۲۰۰۱ﻣﺠﻠﮥ ﻋﻠــﻢ در زﻣﯿﻨــﻪ دو ﺷــﻤﺎرۀ ﻣﺨﺼــﻮص
ّ
ّ
)ﻣﺠﻠﺪ  ،۱۴ﺷﻤﺎره ﻫﺎی  ۱و  ،۲وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻄﻮی ،ﯾﻮرﮔﻦ
ِرن و ﭘﻞ ِو ﯾﻨﯿﻨﮓ (٥وﯾﮋۀ »ﺗﺒﺎدل ﻣﯿﺎنﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ در
ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ :ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ -ﻋﺮﺑﯽ -ﻻﺗﯿﻨﯽ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .آﻧﺠــﺎ در
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﯾﮋه ﭼﺎپ ﺷﺪ ،اوﻟﯿﻦ
ِ
ﺑﺮﺧﻮردم را ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی اﺳﻔﺰاری در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ داﺷﺘﻢ .دوازده
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ دو ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ ﭼﺎپ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺎﻣﻞ
ِ
ِ
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اﺳﻔﺰاری در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿــﮏ ﯾﻌﻨــﯽ در ﻋﻠــﻮم اوزان و
دﺳﺘﮕﺎهﻫــﺎی ﻋﺠﯿــﺐ ،ﻫﻤـﺮاه ﺑــﺎ ﺗﺮﺟﻤــﮥ ﮐﺎﻣــﻞ اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ و
ﺷﺮحﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮد ٦.در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿــﺮ ،ﻣــﺮوری
ّ
ﮐﻠﯽ ﺑﺮ رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی اﺳﻔﺰاری در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ در ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﺖ ﻋﻠﻢ

ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻄﻮی

 .١ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻘﺎﻟﮥ زﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ،ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ آن درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺬف
ﺷﺪه اﺳﺖ:

“The Corpus of Mechanics of Al-Isfizārī: its Structure and Signification in the Context of Arabic Mechanics”,
Micrologus (Nature, Sciences and Medieval Societies) XXIV (The Impact of Arabic Sciences in Europe and
Asia), 2016, pp. 121-169.
 .٢اﺳﺘﺎد ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻨﺠﻢ ،رﺑﺎط ،ﻣﺮاﮐﺶAbattouy.mohammed@gmail.com ،

 .٣ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏhr2nafissi@yahoo.com ،

4. Science in Context
5. Jürgen Renn and Paul Weining

 .٦م .اﺑﻄﻮی و س .اﻟﺤﺴﻨﯽ ،ﻣﺘﻦ اﻟﻤﻈﻔﺮ اﻻﺳﻔﺰاري ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﻷﺛﻘﺎل واﻟﺤﯿﻞ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻘﺪي ودراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻨﺼﻮص ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ
ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻟﻤﯿﮑﺎﻧﯿﮑﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﻟﻨﺪن.۲۰۱۳ ،

M. Abattouy, S. al-Hassani, The Corpus of al-Isfazārī in the Science of Weights and Mechanical Devices: New
Arabic Text in Theoretical and Practical Mechanics, English Translation and Historical Commentaries,
London, 2014.
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اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺳﻔﺰاری داﻧﺸﻤﻨﺪی اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ از ﺷﻬﺮ اﺳﻔﺰار در ﺧﺮاﺳﺎن
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن در آﺧﺮ ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ و آﻏﺎز ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﻮد.
وی ﻫﻢﻋﺼﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺧﺎزﻧﯽ ﺑﻮد ،و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺣــﻮزۀ ﻧﺠــﻮم و ﻣﮑﺎﻧﯿــﮏ ﻣـﺮاوده داﺷــﺖ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﻔﺰاری ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ در ﮐﺎﯾﻨﺎت ّ
ﺟﻮ و رﯾﺎﺿﯿﺎت در زﻣﯿﻨﮥ ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﻮد.
درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻔﺰاری اﻃﻼع ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .داﻧﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
) ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ ،اﺑﻦ اﺑﯽ اﺻﯿﺒﻌﻪ ،اﺑﻦ ﻗﻔﻄﯽ ،اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن ﯾﺎ ﺣﺎﺟﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ( از وی ﯾﺎدی ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﺗﺎ
ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ﺑﻪﻧﺪرت در ﻣﺘﻦﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ذﮐﺮی از او ﺑﻮد و ﺑﯿﺶ ِﺗﺮ داﻧﺶﻧﺎﻣﻪﻫــﺎی ﺟﺪﯾــﺪ ﻓﺮﻫﻨــﮓ
اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در ﺑﺎرۀ وی ﻧﺪارﻧﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ او ﺑﯿﺶﺗﺮ در
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎزﻧﯽ ٢اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻬﻢ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻔﺰاری ،ﺣﺪاﻗﻞ در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿــﮏ ،ﺑــﺮای
ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در آﺛﺎر اﺧﯿﺮم و در ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺮﺟﻤﻪام از ﮐﺎر اﺳﻔﺰاری اﯾﻦ
َ
وﺿﻊ ﺟﺒﺮان ﺷﺪ .٣ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،در ﺗ ِﺘ ﱠﻤﺔ ِﺻﻮان اﻟﺤﮑﻤﺔ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﯿﻬﻘﯽ )و  ۵۶۵ق( در
ﯾﮏ ﺑﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ارزﺷﻤﻨﺪی در ﺑﺎرۀ اﺳﻔﺰاری ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ،آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ّ
اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﻤﻈﻔﺮ اﻻﺳﻔﺰاری
ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺑﺎ داﻧﺶ ˃و رﻫﻨﻤﺎﯾﯽ˂ ،و ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻋﻤﺮ ّ
ﺧﯿﺎم ﺑﻮد؛ و ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺎﻇﺮات ﺑﺴﯿﺎر
˃و ﻣﻌﺎرﺿﺎت ﺑﯽﺷﻤﺎر˂ ﺑﻮده ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻠﻨﺪ از اﯾﺸﺎن ﻫﺮ دو ّ
ﺧﯿﺎم را ﺑﻮده ،و ﻋﻠﻢ ]ﻫﯿﺌﺖ و[ اﺛﻘﺎل
و ﺣﯿﻞ ﺑﺮ وی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد ]و ﺑﺮ ﺧﻼف ّ
ﺧﯿﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮد[.
 .١ﺷﻬﺮی در ﺟﻨﻮب ﻫﺮات ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺳﺒﺰوار ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻏﯿﺮ از ﺳﺒﺰوار اﯾﺮان اﺳﺖ.
 .٢ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۲ﺗﻬ ﺮان ،۱۳۹۵ ،ص  ۴۲- ۴۱ـ م.
 .٣اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت از ﺟﻤﻠﮥ آﺛﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ درﺑﺎرۀ اﺳﻔﺰاری ﺑﻮد :م .اﺑﻄﻮی» ،اﻻﺳﻔﺰاری ،ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻦ ﻗــﺮﻧﯿﻦ  ۶- ۵ﻫ۱۲- ۱۱/م« ،در :ﺟﻮاﻧــﺐ
ﻣﻦ ﺗﻄﻮر اﻷﻓﮑــﺎر اﻟﻌﻠﻤﯿــﺔ ﺣﺘــﯽ اﻟﻌﺼــﺮ اﻟﻮاﺳــﻂ ،رﺑــﺎط۲۰۰۰ ،م ،ص۱۷۵- ۱۳۵؛ و ﻣﻘﺎﻟــﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ زﯾــﺮ از م .اﺑﻄــﻮی در داﻧﺸــﻨﺎﻣﮥ
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪای اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن:

“Al-Muẓaffar Al-Isfizārī” in T. Hockey, V. Trimble, T. R. Williams, K. Bracher, R. A. Jerrell, J. D. Marche eds.,
The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Berlin, 2007, pp. 577-578.

رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﺳﻔﺰاری در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿ ﮏ )ﺣﯿﻞ(

ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ﺑﺎز ﺳﺎزی ﮐﺮدم و آن را
ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮدم ،ﮐﻪ در آن ﻋﻠﻢ اوزان )ﻋﻠﻢ اﻻﺛﻘﺎل( ﺑﻪﺻﻮرت ﺷــﺎﺧﻪای
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪۀ ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻧﻈﺮی ﺟﺪای از ﻋﻠﻢ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻈﺮی ،رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اﺳﻔﺰاری در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ را ﺷﺮح ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﺟﻨﺒﻪﻫــﺎی ﺗﻔــﺎوت ﮐــﺎر
اﺳﻔﺰاری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻼﺷﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی رﺳﺎﻟﻪﻫــﺎی ﻧﻈــﺮی و ﮐــﺎرﺑﺮدی ﻣﻮﺟــﻮد ﻋﻠــﻢ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ را ﮐﻪ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۵۰۰ق ۱۱۰۰ /م در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

٧

٨

ّ
و در اﻗﺴﺎم آﺛﺎر ِﻋﻠﻮی و رﯾﺎﺿﯿﺎت ]و ﻏﯿﺮه[ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺑﺴﯿﺎر دارد .و ﻋﻤﻞ ﻣﯿﺰان ارﺷﻤﯿﺪس ﮐﻪ ﻏﺶ
از ﻋﯿﺎر ﺑﺪان ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،او ﮐﺮد؛ ˃و ﮔﻮﯾﻨﺪ˂ ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺻــﺮف آن ﻋﻤــﻞ ﮐــﺮد .ﭼــﻮن
ﺧﺎزن از آن ﺧﺒﺮ ﯾﺎﻓﺖ ،از ﻇﻬﻮر ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و آن ﻣﯿﺰان را ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﭼﻮن آﮔﺎﻫﯽ
١
ﺑﻪ ﺣﮑﯿﻢ اﺑﻮ اﻟﻤﻈﻔﺮ رﺳﯿﺪ ،از اﻧﺪوه ﻣﺮد.
ﺑﯿﻬﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﺣﮑــﯿﻢ از اﺳــﻔﺰاری ﯾــﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽ اﻓﺰاﯾــﺪ ﮐــﻪ او در ﺣــﻮزهﻫــﺎی ﻧﺠــﻮم ،اوزان،
دﺳــﺘﮕﺎهﻫــﺎ ،رﯾﺎﺿــﯿﺎت و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳــﯽ ﻣﺘﺨﺼــﺺ ﺑــﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ﯾــﺎ
ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ داﺷﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻬﻘﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ً
اﺳﻔﺰاری و ّ
ﺧﯿﺎم ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﯽ ﺑــﻮد .اﯾــﻦ اﺣﺘﻤــﺎﻻ اﺷــﺎره ﺑــﻪ
ﻣﺒﺎﺣﺜــﺎت ﯾــﺎ ﻣﻌﺎرﺿــﺎﺗﯽ در ﺣــﻮزۀ ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﻋﻠﻤــﯽ
ﻣﺸﺘﺮکﺷﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ اﺳﺖ .٢ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣـﺮاودۀ
او ﺑﺎ ﺧﯿﺎم ،ﺳﺮ ﻧﺨﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
اﺳﻔﺰاری در دﺳﺖ دارﯾﻢّ .
ﺧﯿﺎم در ۴۳۹ق ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و در
ﺳﺎل ۵۲۶ق وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دوران ﺣــﻮادث ﻣﺸــﺨﺺ
زﻧﺪﮔﯽ اﺳــﻔﺰاری ﮐــﻪ از ﻣﻨــﺎﺑﻊ دﯾﮕــﺮ ﺑــﻪ دﺳــﺖ آوردﯾــﻢ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮوﺿﯽ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی )و
 ۵۵۶ق( در ﮐﺘﺎب ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﻮد ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ در ﺳﺎل  ۵۰۶ق ﺑــﻪ ﺷــﻬﺮ ﺑﻠــﺦ )در اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن
اﻣﺮوزی( » در ﮐﻮی ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن در ﺳﺮای اﻣﯿﺮ اﺑﻮ ﺳﻌﺪ َﺟ ﱠﺮه ،ﺧﻮاﺟﻪ اﻣﺎم ﻋﻤﺮ ّ
ﺧﯿﺎﻣﯽ و ﺧﻮاﺟﻪ اﻣﺎم
ّ
ﻣﻈﻔ ﺮ اﺳﻔﺰاری ﻧﺰول ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﺪان ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدم«.
َ
 .١ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﯿﻬﻘﯽ ،ﺗ ِﺘ ﱠﻤﺔ ِﺻﻮان اﻟﺤﮑﻤﺔ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﯿﻊ ،ﻻﻫﻮر  ،۱۹۳۵ص ۱۲۰- ۱۱۹؛ ﺑﯿﻬﻘﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﮑﻤﺎء اﻻﺳﻼم ،ص
 .۱۲۵ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان درة اﻻﺧﺒﺎر وﻟﻤﻌﺔ اﻻﻧﻮار از ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺸﯽ ﯾﺰدی ،ﺗﻬ ﺮان ،۱۳۱۸ ،ص ۸۰- ۷۹؛ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ آن
ّ
ﻧﺴﺒﺖ ﻟﺬت
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﯽ ّاوﺟﺒﯽ ،ﺣﮑﻤﺖ ،ﭼﺎپ اول  ،۱۳۸۸ص  ،۸۹- ۸۸و در اداﻣﮥ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ اﺳﻔﺰاری آﻣﺪهاﺳﺖ» :در ﮐﻠﻤﺎت اوﺳﺖِ :
ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎ ﻟﺬت ﻋﻘﻠﯽ ،ﻫﻤﭽﻮ ﻧﺴﺒﺖ ّ
ﭘﺪر ﺟﺎﻧﯽ اﺳﺖ و واﻟﺪ ،ﭘﺪر ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻨﺴ ِﻢ ﻃﻌﺎم اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﯿﺪن و
ِ
ﺧﻮردن آن .آﻣﻮزﻧﺪهِ ،
ِ
]داﻧﺶ ﻣﻬﻨﺪس ،ﺳﺒﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ؛ ﭘﺲ اﺻﻞ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻣﻬﻨﺪس اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﻣﻌﻤﺎر ﺳﭙﺲ ﮐﺎرﮔﺮ؛ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎر را
ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﻌﻤﺎر ،ﮐﺎرﮔﺮ را و ﮐﺎرﮔﺮ آب و ﮔﻞ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد[ .واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﺑﺮ رﻋﯿﺖ ﺟﻮاﻧﻤﺮد ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻋﺒﺎرات درون ˃ ˂ اﻓﺰودهﻫﺎی ﻣﺘﺮﺟﻢ )ﻣﻨﺸﯽ ﯾﺰدی( و درون ][ اﻓﺰودهﻫﺎی ﻣﺼﺤﺢ اﺳﺖ .ـ م
ّ .٢
ﺧﯿﺎم دو ﻣﻘﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد اﻧﺪازهﮔﯿﺮی وزن ﻣﺨﺼﻮص و ﺗﺮازوﻫﺎ از ﺧﻮد ﺑﻪﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ :ﻣﯿﺰان اﻟﺤﮑﻤﺔ و اﻟﻘﺴﻄﺎس اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺰان اﻟﺤﮑﻤﺔ ﺧﺎزﻧﯽ )ص  (۱۵۳- ۱۵۱ ،۹۲- ۸۷ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ:

M. Abattouy, “Al-Qisṭās al-Mustaqīm: la balance droite de ʿUmar Khayyām”, Farhang, Quarterly Journal of
Humanities and Cultural Studies, 18 (2005), pp. 155-166.

»در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ و ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻠﮑﺸﺎه ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس را ﮔﺮد آوردﻧﺪ و ﻧﻮروز
َ
را آﻏﺎز ]ﺑﺮج[ ﺣ َﻤﻞ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ از آن ]ﺑﻪ ﻣﺮور[ ﻧﻮروز ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ]ﺷﺪه[ ﺑﻮد ﮐــﻪ ﺧﻮرﺷــﯿﺪ ﺑــﻪ ﻧﯿﻤــﮥ
]ﺑﺮج[ ﺣﻮت ﻣﯽرﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم وی آﻏﺎز ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ )ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺟﻼﻟــﯽ( ﮔﺸــﺖ .در ﻫﻤــﯿﻦ
ﺳﺎل رﺻﺪﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻠﮑﺸﺎه ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎده ﺷﺪ و ﺷﻤﺎری از ﺑﺰرﮔﺎن اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس در آن دﺳــﺖ
ّ
داﺷﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ّ
ﺧﯿﺎﻣﯽ ،اﺑﻮ ]ﺣﺎﺗﻢ[ ﻣﻈﻔﺮ اﺳﻔﺰاری ،ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻦ ﻧﺠﯿــﺐ واﺳــﻄﯽ و
ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ .اﯾﻦ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪﮐﺎر ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻠﮑﺸﺎه ﺑﻪﺳﺎل ۴۸۵ق
درﮔﺬﺷﺖ و ﭘﺲ از او رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ«.١
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮّ ،
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر را ﮐﻪ اﺳﻔﺰاری رﺳﺎﻟﮥ ارﺷﺎد ﺧــﻮد را ﺑــﻪ او ﻫﺪﯾــﻪ ﮐــﺮد،

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ .ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ در رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ» :ارﺷﺎد ﻣﺮدم در داﻧﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﭙــﺎن.
ﺗﺄﻟﯿﻒ ] [...اﺳﻔﺰاری ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑــﻪ ﺳــﺮور ﻋــﺎﻟﯽ اﺑــﻮ ﺳــﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ]ﺑــﻦ[ ﻣﻨﺼــﻮر ﺑــﻦ ﻣﺤﻤــﺪ
اﺳﻔﺰاری« .٢ﺳﭙﺲ در ﺻﻔﺤﮥ ﺑﻌﺪ ،در اﻫﺪاﺋﯿﻪ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺶﺗــﺮ ﺗﮑـﺮار ﻣــﯽﺷــﻮد» :ﻣــﻦ ﻓﺮﺻــﺖ
درﺧﺸﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ام ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮورﻣﺎن ،ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺤﺘﺮم ،اﻣﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان ،اﺑﻮ
٣
ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻔﺰاری ]  [...ﺑﺎﺷﻢ«.
اﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت دﯾﻮاﻧﯽ درﺑﺎر ﻣﻠﮑﺸﺎه ﺑﻮد .اﺑﻦ اﺛﯿﺮ وﻗﺘﯽ ﺣﻮادث ﻣﺎه ﻣﺤﺮم
ﺳﺎل ٤۴۹۴ق را ﺷﺮح داده از وی ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ:
»و در آن ]ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ۴۹۴ق[ ﺷﺮف اﻟﻤﻠﮏ اﺑﻮ ﺳــﻌﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻣﻨﺼــﻮر ﻣﺴــﺘﻮﻓﯽ
ﺧﻮارزﻣﯽ ،در اﺻﻔﻬﺎن درﮔﺬﺷﺖ .او در دﯾﻮان ﻣﻠﮑﺸﺎه ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﺑﻮد؛ ﺻﺪ ﻫﺰار دﯾﻨــﺎر ﺑـﺮای
َ
ﺗﺮک ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺖ؛ ﺑﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻣﺰار اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ رﺣﻤﺔ اﻟﻠــﻪ ﻋﻠﯿــﻪ و
ﻣﺪرﺳﻪای در ﺑﺎب اﻟﻄﺎق ]در ﺑﻐﺪاد[ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺪرﺳﻪای ﻧﯿﺰ در ﻣﺮو ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد و ﻫﻤﮕــﯽ را
٥
ﺑﺮای ﺣﻨﻔﯿﺎن اﻧﺠﺎم داد«.

 .١ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺛﯿﺮ ،اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓﯽ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ،ﺑﯿﺮوت  ۱۳۷۸ق ۱۹۶۷ /م ،ج  ،۸ص  .۱۲۱ﺑﺮﮔﺮدان ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ آژﯾﺮ ،ج  ،۱۴اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺎﻃﯿﺮ ،ﭼﺎپ
اول  ،۱۳۸۸ص .۵۹۹۱
ّ
ّ
 .٢اﺑﻄﻮی ،اﻟﺤﺴﻨﯽ ،ﻣﺘﻦ اﻟﻤﻈﻔﺮ اﻻﺳﻔﺰاری ﻓﯽ ﻋﻠﻤﯽ اﻻﺛﻘﺎل واﻟﺤ ﯿﻞ ،ص .۷۸- ۷۷
 .٣ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص .۷۸
 .٤در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه  ۴۹۵ق /ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۱۰۱آﻣﺪه اﺳﺖ .ـ م
 .٥اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ،اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓﯽ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ،ج  ،۸ص .۲۰۵

رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﺳﻔﺰاری در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿ ﮏ )ﺣﯿﻞ(

اﺛﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎرَ ،ﻣ ﺪرک ارزﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی را در ﺑﺎرۀ رﺧﺪاد ﻣﻬﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ اﺳــﻔﺰاری
اﺑﻦ ِ
ﺛﺒﺖ ﮐﺮد و آن ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل ۴۷۶ق اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در آن وﻗﺖ ﺳــﻠﻄﺎن
ﻣﻠﮑﺸﺎه ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻨﺠﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻔﺰاری را در رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ای در اﺻﻔﻬﺎن ﺑــﺮای اﺻــﻼح ﺗﻘــﻮﯾﻢ
ﺑﻪﮐﺎر ﮔﻤﺎﺷﺖ .اﺑﻦ اﺛﯿﺮ در ﺑﺎرۀ ﺣﻮادث ﺳﺎل ۴۷۶ق اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

٩

اﻧﻄﺒﺎق آﺷﮑﺎر ﺑﯿﻦ ﻧﺎم )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر( و ﻋﻨﻮان )ﺷﺮف اﻟﻤﻠﮏ( در ﮐﺎر اﺳﻔﺰاری و اﺑــﻦ اﺛﯿــﺮ
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در درﺑﺎر ﻣﻠﮑﺸﺎه ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ ﺑﻮد.
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﻮاﻧﯽ ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﭙﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺮای ﮐﺎری در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ اﺑﺰار ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﻔﺰاری رﺳﺎﻟﻪاش را ﭘﯿﺶ
از ﻣﺮگ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر در ﻣﺤﺮم  ۴۹۴ق ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ّ
ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻔﺰاری را ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ .در ﻋﺼــﺮ ﻋﻤــﺮ ﺧﯿــﺎم در
ﺷﺮق دﻧﯿﺎی اﺳﻼم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی در اﺻﻔﻬﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻮد .در
ﻋﺼﺮ ﻣﻠﮑﺸﺎه ﺑﻪ درﺑﺎر ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن در اﺻﻔﻬﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ و در رﺻﺪﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻣﻠﮑﺸﺎه
ً
ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۴۶۷و ۴۸۵ق ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ در آن زﻣﺎن ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗــﺎرﯾﺦ
ﺗﻮﻟﺪش ﺣﺪود ۴۴۰ق اﺳﺖ.
درﮔﺬﺷﺖ او ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮوﺿﯽ در ﺑﻠﺦ ﺑﻪ ﺳﺎل ۵۰۶ق و ﭘــﯿﺶ از ﮐﺎﻣــﻞ ﺷــﺪن
ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺰان اﻟﺤﮑﻤﺔ ﺧﺎزﻧﯽ در ۵۱۵ق ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺎزﻧﯽ ﺑﺮای وی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش
ً
و رﺣﻤﺖ ﮐﺮدهاﺳﺖ .١ﭘﺲ وی اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺣﺪود ﺳﺎل  ۵۱۰ق درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.٢
١٠

ﮐﺎر ﻫﺎی ﻋﻠﻤ او

ﮔﺮاﯾﺶ اﺳﻔﺰاری ﻋﻼوه ﺑﺮ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت ﺑﻪ »ﻋﻠﻢ اوزان و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ« ﺑﻮد .در اﯾﻦ
ﺣﻮزهﻫﺎ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﻧﺠﻮم اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻪای در اﯾﻦ ﺣﻮزه از او ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ .در دو ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ،آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ او در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را
ﮐﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ از ﮔﺰﻧﺪ ﺣﻮادث در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﻪﺗﻔﺼــﯿﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋــﮥ
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﺶ در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻦ در زﻣﯿﻨﮥ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ از اﺳﻔﺰاری وﺟﻮد دارد .اوﻟﯽ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﺑﺎرۀ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﺗﻠﺨﯿﺺ ِﻟﮑﺘﺎب اﻻﺻﻮل ِﻻﻗﻠﯿﺪس اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﯾﮑﺘﺎی اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺎزده ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ در
ّ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﭘﺎرﯾﺲ )ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  (٢٤٥٨/٢ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷــﻮد .اﯾــﻦ ﻧﺴــﺨﻪ در ﻓﻬﺮﺳــﺖ
ّ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ِﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎر اﻻﻣﺎم اﻟﻤﻈﻔﺮ اﻻﺳﻔﺮاﻟﺪی )ﮐﺬا( ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .١ﺧﺎزﻧﯽ ،ﻣﯿﺰان اﻟﺤﮑﻤﺔ ،داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ،ﺣﯿﺪرآﺑﺎد )ﻫﻨﺪ(۱۳۵۹ ،ق۱۹۴۰/م ،ص .۸
 .٢ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺶﺗﺮ از زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر اﺳﻔﺰاری ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ» ،ﻣﻈﻔﺮ اﺳﻔﺰاری« ،زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬــﺮان،
 ،۱۳۷۵ص ۴۶۹- ۴۶۷؛ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺮﺷﯽ» ،دو رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻮ ﯾﺎﻓﺘﻪ از اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﺳﻔﺰاری در ﺣﺴﺎب و ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ« ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﺷــﻤﺎرۀ ،۹
 ،۱۳۸۹ص ۳۶- ۱؛ ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺮاﻣﺘﯽ ،ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺗﻬــﺮان ،۱۳۸۲ ،ص  ،۳۲- ۲۵و ۷۳- ۴۷؛ اﺳــﻔﺰاری ،رﺳــﺎﻟﮥ آﺛــﺎر ﻋﻠــﻮی  ،ﺑــﻪ ﮐﻮﺷــﺶ
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺪرس رﺿﻮی ،ﺗﻬﺮان .۱۳۵۶ ،ـ م

1. M. Krause, “Stambuler handschriften islamischer Mathematiker”, in O. Neugebauer, J. Stenzel, O. Topliz
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 .٢م .ر .ﻋﺮﺷﯽ » ،دو رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻮ ﯾﺎﻓﺘﻪ از اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﺳﻔﺰاری در ﺣﺴﺎب و ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ«.
 .٣ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ژاک ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ ) (J. Sesianoﺑﺎ ﻋﻨﻮان ” “La Science des carrés magiques en Iranدر :ﮔﺮدآوری ﭘﻮرﺟﻮادی،
ژﯾﻮا ِو ِﺳﻞ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ و اﺑﺰار ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﺮان )از ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ه ق( ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻢ
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ً
 .٥اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﺒﺮت ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﮐﻤﭙﺎﻧﯿﻮﻧﯽ در ﻣﺠﻠﮥ داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت ﺗﻬﺮان ،ج  ،۵ش  ،۱۳۳۶ ،۳ص  ۵۲- ۳۹ﭼﺎپ ﺷﺪ )در ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺪدا
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ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﺟﻠﺪ  ،۴ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺘﺎب ،۱۳۸۰ ،ص  .۳۸۹- ۳۸۸اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺮوﻣﯿﺔ
ُ ُ
ﻗﺴﻄﺲ )ﯾﺎ ﻗﺴﻄﻮس( ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و ﺳﺮﺟﯿﺲ ﺑﻦ ﻫﻠﯿﺎ اﯾﻦ اﺛﺮ را از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﻪای از ﻃﺮﯾﻖ زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ورزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ )ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻟﺰرع( ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
 .٧ﺣﺎﺟﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ ،ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ﻋﻦ اﺳﺎﻣﯽ اﻟﮑﺘﺐ واﻟﻔﻨﻮن ،ﺑﻐﺪاد  ،II ،۱۹۴۳ص .۱۴۴۷

رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﺳﻔﺰاری در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿ ﮏ )ﺣﯿﻞ(

ً
ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﻼﺻﮥ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻔﺰاری از اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ﻣﻌﺮوف ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ دﯾﮕﺮ در ﻋﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻤﻠﯽ و راﺟﻊ ﺑﻪ ّ
ﻣﺴﺎﺣﯽ و ﻋﻨﻮاﻧﺶ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓــﯽ اﻟﻤﺴــﺎﺣﺔ ﻣــﻦ اﻣــﻼء
ّ
اﻻﻣﺎم اﻟﻤﻈﻔﺮ اﻻﺳﻔﺰاری اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺘﻦ در ﻧﺴﺨﻪای ﯾﮑﺘﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﮥ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل )ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ
ﻻﻟﻪﻟﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۲۷۰۸ﺑﺮگﻫﺎی ۱۹پ۲۳-پ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.١
ﻣﺘﻦ دﯾﮕﺮ در رﯾﺎﺿﯿﺎت از اﺳﻔﺰاری ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻠﯽ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت اﻟﻤﺘﻮاﻟﯿﺔ ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ
ً
اﺧﯿﺮا ﭼﺎپ ﺷﺪ .٢ﺑﺎﻻﺧﺮه دﺳــﺖ ﻧﻮﺷــﺘﮥ دﯾﮕــﺮی از اﺳــﻔﺰاری در ﺷــﺎﺧﻪای از رﯾﺎﺿــﯿﺎت در ﻣﻨــﺎﺑﻊ
ّ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺧﯿﺮ ،او ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺘﻨﯽ در ﺑﺎرۀ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر در اﯾﻦ ﺣﻮزۀ از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.٣
ﮐﺎﺋﻨﺎت ّ
ﺟﻮ ﺣﻮزهای ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻔﺰاری رﺳﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ در آن ﺑﺎره ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺳــﺎﻟﮥ
ّ
ّ
آﺛﺎر ﻋﻠﻮی اﺛﺮ ﻓﺎﺿ ﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﮑﯿﻢ ﻣﻌﻈﻢ و ﻓﯿﻠﺴــﻮف ﻣﮑـ ّـﺮم ﺧﻮاﺟــﻪ اﺑﻮﺣــﺎﺗﻢ ﻣﻈﻔــﺮ ﺑــﻦ اﺳــﻤﺎﻋﯿﻞ
اﺳﻔﺰاری ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﭼﻨﺪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮان ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ،و
ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺷﺮح و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.٤
ﻣﺘﻦ دﯾﮕﺮی در ﺑﺎرۀ ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﺳــﻔﺰاری اﺳــﺖ و ﻋﻨــﻮان آن رﺳــﺎﻟﺔ
ّ
اﻟﺸﺒﮑﺔ )درﺑﺎرۀ ﺷﺒﮑﮥ ﻣﺠﺎری ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﮔﯿﺎﻫﺎن( ٥اﺳﺖ .از آن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠــﯽ ﻣﻠــﮏ در
ﺗﻬﺮان ﺑﻪﺷﻤﺎرۀ  ۳۱۸۳/۳و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ  ۵۴۹ق ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ آن را ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺳــﻠﺠﻮﻗﯽ
ّ
اﺑﻮ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﺮﮐﯿﺎرق )ﺣﮑ ۴۸۶ق ۴۹۶ -ق( ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ در ﺑﺎرۀ ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت و ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ در ُﺳ ّﻨﺖ
ﮐﺸﺎورزی اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺮوﻣﯿﺔ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺎﺳﯿﺎﻧﻮس ﺑﺎﺳﻮس ِاﺳﮑﻮﻻﺳﺘﯿﮑﻮس اﺳﺖ ٦ﮐﻪ ﻧــﺎﻣﺶ در اﯾــﻦ رﺳــﺎﻟﻪ
آﻣﺪه اﺳﺖ و در آﺛﺎر ﻋﻠﻢ ﮐﺸﺎورزی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.٧

١١

رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اﺳﻔﺰاری در ﻋﻠﻢ ﻣ ﺎﻧﯿ

١٢

ﻫﻔﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ از اﺳﻔﺰاری در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ ﻣﺘﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺧﺎزﻧﯽ ﺑــﻪ وی
ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از اوﯾﻨــﺪ .در ﻣﮑﺎﻧﯿــﮏ ﻧﻈــﺮی،
رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در دو ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ او را در ﻋﻠﻢ اوزان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ دو
ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .١ارﺷﺎد ذوی اﻟﻌﺮﻓﺎن ِاﻟﯽ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﻔﺎن رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﭙﺎن ،ﺗــﺮازوی ﺑــﺎ
ّ
ﺑﺎزوﻫﺎی ﻧﺎ ﻣﺴﺎوی و ﭘﺎرﺳﻨﮓ ﻣﺘﺤﺮک اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﮥ ﯾﮑﺘﺎی اﯾــﻦ ﻣــﺘﻦ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﮥ ﻣﻠــﯽ ﺳــﻮرﯾﻪ در
دﻣﺸﻖ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ،٤٤٦٠ﺑﺮگﻫﺎی ۱۶ر۲۴ -ر( .١ﻣﺘﻦ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ و
ُ
اﻧﺠﺎﻣﻪ )ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻒ و ﮐﺎﺗﺐ( را ﻧﺪارد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ درﺑﺎرۀ ﻗﺴﻤﺖ ﮔ ﻢ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺮﯾﺮی ﮐﻪ
ﺧﺎزﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﯾﻢ.
 .۲ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺧﺎزﻧﯽ از ارﺷﺎد ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﻣﺸﻬﻮر ﻋﻠﻢ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺰان اﻟﺤﮑﻤﺔ )ﮐﺘﺎب ﺗﺮازوی ﺣﮑﻤﺖ( ٢ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻓﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اﻻﺛﻘــﺎل
ّ
ّ
وﺻﻨﻌﺔ اﻟﻘﻔﺎن ِﻟﻠﻤﻈﻔﺮ اﻻﺳﻔﺰاری .ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ دارای دو ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ :اوﻟﯽ ﺧﻼﺻﻪ ای از رﺳﺎﻟﮥ
ارﺷﺎد ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻋﺮﺿﮥ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ را ﻧﯿﺎورده اﺳــﺖ٣؛
ِ
ارﺷﺎد ﻣﻮﺟﻮد در دﻣﺸﻖ اﻓﺘــﺎده و ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ
ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ
ِ
ﺷﺮح اﺟﺰای ﻗﭙﺎن و ﻃﺮز ﮐﺎر آن اﺳﺖ .ﺑــﺎب ﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺧــﺎزﻧﯽ در ﺑﺨــﺶ دوم از ﻣﻘﺎﻟــﮥ دوم رﺳــﺎﻟﮥ
ﻃﻮﻻﻧﯽ اش ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده ﻣﺘﺸﮑﻞ اﺳﺖ از ﺑﺨﺸــﯽ از ﻓﺼــﻞ ﭼﻬــﺎرم و ﻓﺼــﻞ ﭘــﻨﺠﻢ ﺑــﺎب دوم ،و
ﺑﺎبﻫﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم .ﻫﻤﮥ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻓﺼﻞﻫﺎ ﺑﻪﺟﺰ ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﻓﺼــﻞ ﭼﻬــﺎرم ﺑــﺎب دوم در ﺑــﺎرۀ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﭙﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎب ﺳﻮم در ﺷﺶ ﻓﺼﻞ ،در ﺑﺎرۀ »ﺻﻨﻌﺖ ﻗﭙﺎن ﻣﺪرج و ﺗﻮزﯾﻦ
ﺑﺎ آن« ،و ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﭙﺎن ﻣﺪرج از دﺳﺘﮕﺎه ]آﺣﺎد[ ﺗﻮزﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ« اﺳﺖ.
ّ
ّ
اﻟﻤﻈﻔﺰ ،ص  .۵۶- ۵۴ ،۴۸- ۴۴ ،۳۸ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ م .ص .ﻋﺎﯾﺪی ،ﻓَ َ
ﻬﺮس
 .١ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :اﺑﻄ ﻮی ،اﻟﺤﺴﻨﯽ ،ﻣﺘﻦ
ﻣﺨﻄﻮﻃﺎت دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻈﺎﻫﺮﯾﺔ .اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت ،دﻣﺸﻖ  ،۱۹۷۳ص .۱۰۳- ۱۰۲
 .٢ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺰان اﻟﺤﮑﻤﺔ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺧﺎزﻧﯽ رﺳﺎﻟﮥ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻫﺸﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﭘﻨﺠــﺎه ﺑــﺎب در ﺑــﺎرۀ ﻣﺒــﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑــﯽ ﮐــﺎرﮐﺮد ﻧــﻮﻋﯽ ﺗــﺮازوی اﯾﺴــﺘﺎﺑﯽ
ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻃﺮز ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آن اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﺼﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧــﺎﻟﺺ و ﮐــﺎرﺑﺮدی اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد )رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑــﻪ ارﺳــﻄﻮ در ﺑــﺎرۀ ﻣﺴــﺎﯾﻞ ﻣﮑــﺎﻧﯿﮑﯽ ،اﻗﻠﯿــﺪس ،ارﺷــﻤﯿﺪس ،ﻣﻨﻼﺋــﻮس( و ﻧﯿــﺰ ﻣﺘــﻮن
ُ
روﺷﻨﮕﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ )ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗ ّﺮه ،اﺳﻔﺰاری ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ زﮐﺮﯾــﺎی رازی ،ﺑﯿﺮوﻧــﯽ ،اﺑــﻦ ﻫﯿــﺜﻢ ،اﺑﻮﺳــﻬﻞ ﮐــﻮﻫﯽ،
ﺧﯿﺎم( .ﮐﺘﺎب ﺧﺎزﻧﯽ در ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﭼﺎپ ﺷﺪ و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺧﻼﺻﻪای از آن از ﻣﺘﺮﺟﻤــﯽ ﻧﺎﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ اواﺧــﺮ ﻗــﺮن ۷
ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻗﺮن  ۸ﻫﺠﺮی ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻣﺪرس رﺿﻮی را اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨــﮓ اﯾ ـﺮان در آﺑــﺎن  ۱۳۴۶ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﮐــﺮده اﺳــﺖ .در اﯾــﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ارﺟﺎعﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد اﺳﺖ.
ّ
 .٣ﺧﺎزﻧﯽ ،ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺰان اﻟﺤﮑﻤﺔ ،ص  .۵۴- ۳۸ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ دﻗﯿﻖ ﻣﺘﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮای رﺳﺎﻟﮥ ارﺷﺎد وﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮۀ ﺧﺎزﻧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺘﻦ؛ در اﺑﻄﻮی،
ّ
اﻟﺤﺴﻨﯽ ،ﻣﺘﻦ اﻟﻤﻈﻔﺮ ،ﭘﯿﻮﺳﺖ  ،۲ص  ۳۹۵- ۳۶۸آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎب ﺳﻮم ،ﺧﺎزﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ »ﻗﭙﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاول« ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎم اﺟﺰای ﻻزﻣﮥ آن ﻧﻈﯿﺮ
ﻗﻼب ،ﮐﻔﻪ و زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .١ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ را ﺧﻮد اﺳﻔﺰاری ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.
ً
ﻫﻤﯿﻦﻗﺪر ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎزﻧﯽ آن را در اﯾﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﻪ اﺳﻔﺰاری ﻣﻨﺘﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دو ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺧﺎزﻧﯽ از ارﺷﺎد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑــﺎ ﻫــﻢ اﺛــﺮ واﺣــﺪی را در ﺑــﺎرۀ ﻗﭙــﺎن،
ّ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدش ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻨ ﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﻧﺪارد.٢
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺧﺎزﻧﯽ ،دو ﻣﺘﻦ از ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺮازو و ﺗﻮزﯾﻦ را ﺑﻪ
اﺳﻔﺰاری ﻣﻨﺘﺴﺐ ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦﮐﻪ اﺳﻔﺰاری ﻣﺘﻦ دﯾﮕﺮی در ﺑﺎرۀ
ّ
ﺗﺮازو و ﺗﻮزﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﻬﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺳﻔﺰاری »ﻋﻤﻞ ﻣﯿﺰان ارﺷﻤﯿﺪس ﮐﻪ ﻏﺶ از ﻋﯿﺎر ﺑــﺪان
ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،او ﮐﺮد« .اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ اﺳﻔﺰاری ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ارﺟﺎع ﺑﺎ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎبﻫﺎی ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺰان اﻟﺤﮑﻤﺔ
ﺑﻪ اﺳﻔﺰاری ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎزﻧﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺎزﻧﯽ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎﺑﺶ از داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑــﺮد ﮐــﻪ در
ﻗﻠﻤﺮو ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن در ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺮازوی ﺣﮑﻤﺖ ﻫﻤﮑــﺎری داﺷــﺘﻨﺪ .او ﺑــﻪوﯾــﮋه از
ّ
ﻫﻤﮑﺎری ﻋﻤﺮ ّ
ﺧﯿﺎم و »ﻫﻢﻋﺼﺮش اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺳﻔﺰاری« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ:
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯽﮔﯿﺮی ﮐﺮد ،در ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺄﻣﻞ و ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آن دارد ﺳﻬﻮﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻦ
دو ﻣﺎدۀ ﺑﻪ ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ،دو ﮐﻔﮥ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ ﺗﺮازو اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری وزن ﻣﺨﺼﻮص
ﻓﻠﺰات ﺑﺮ ﺑﺎزوی ﺗﺮازو ،ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن و ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎﯾﻊ اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی
وزن ﻣﺨﺼﻮصﻫﺎ از ﻣﺤﻮر )ﺗﻌﻠﯿﻖ( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و اﻋﺪاد ،و ﺑــﻪ ﭼﯿــﺰی از اﻋﻤــﺎل
 .١ﺧﺎزﻧﯽ ،ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺰان اﻟﺤﮑﻤﺔ ،ص .۵۰
 .٢ﺑﺮای ﺷﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ارﺷﺎد و ﻣﻨﺎﺑﻌﺶ ،اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﺳﻔﺰاری در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿ ﮏ )ﺣﯿﻞ(

ﺷﮑﻞ ﻗﭙﺎن در ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﺳﻔﺰاری در ﻣﯿﺰان اﻟﺤﮑﻤﺔ ﺧﺎزﻧﯽ )ﭼﺎپ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد(

١٣

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ آن اﺷﺎره ﻧﮑﺮد ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﮑﻞ ﺗﺮازو و آن را »ﺗﺮازوی ﺣﮑﻤﺖ« ﻧﺎﻣﯿﺪ .وی ﭘﯿﺶ از اﺗﻤــﺎم
ﮐﺎر و ﺗﺪوﯾﻦ آن ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﭘﯿﻮﺳﺖ.١
ﺟﻤﻠﮥ آﺧﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﻔﺰاری اﻓﮑﺎرش را در ﻣﻮرد ﺗــﺮازوی ﺣﮑﻤــﺖ ﺑــﻪ رﺷــﺘﮥ
ﺗﺤﺮﯾﺮ در ﻧﯿﺎورد ،ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در رﺳﺎﻟﮥ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽاش از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ از ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺰان اﻟﺤﮑﻤﺔ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺗﺮازوی ﺣﮑﻤﺖ ،ﺳﺎﺧﺖ ،آزﻣﺎﯾﺶ
و ﺷﺮح آن اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﺑﺎب اول ﺑﻪوﺿﻮح ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﺳﻔﺰاری اﺳــﺖ ،ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﻋﻨــﻮان» :درﺑــﺎرۀ
ّ
ﺳﺎﺧﺖ اﻋﻀﺎی ﺗﺮازوی ﺣﮑﻤﺖ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﻣﺎم ﻣﻈﻔﺮ ﺑــﻦ اﺳــﻤﺎﻋﯿﻞ اﺳــﻔﺰاری ﺑﯿــﺎن ﮐــﺮد«.٢
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺧﺎزﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎب از ﮐﺘﺎب ،ﻣﺘﻨﯽ از اﺳﻔﺰاری را ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس داﺷﺖ ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﮐــﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺎﮐﯽ از ﺻﺪاﻗﺖ و وﻓﺎداریاش در اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ .او ﺣﺘــﯽ ﺻــﺎدﻗﺎﻧﻪ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﻢ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﺑﺰرﮔﺶ اﺧﺘﺼﺎص داد اﺑﺪاع اﺳﻔﺰاری ﺑﻮد.

١۴

ﺷﮑﻞ ﺗﺮازوی ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻔﺰاری در ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺰان اﻟﺤﮑﻤﺔ ﺧﺎزﻧﯽ )ﭼﺎپ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد(
 .١ﺧﺎزﻧﯽ ،ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺰان اﻟﺤﮑﻤﺔ ،ص  ۸و.۱۰۳
 .٢ﻫﻤﺎن.۹۳ ،

1. Problemata Mechanica
2. Peripatetician Perablemata Mechanica

ُ
 .٣ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺘﻦ ﻧ َﺘﻒ ِﻣﻦ اﻟﺤﯿﻞ را در ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﻣﯿﻼدی ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﻣﺎﮐﺲ ﭘﻼﻧﮏ
)ﺑﺮﻟﯿﻦ( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .٤ﺧﺎزﻧﯽ ،ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺰان اﻟﺤﮑﻤﺔ ،ص :۱۰۰-۹۹

رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﺳﻔﺰاری در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿ ﮏ )ﺣﯿﻞ(

ﻣﺘﻦ دﯾﮕﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﻔﺰاری را در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ از ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺰان اﻟﺤﮑﻤﺔ ﻣــﯽﯾــﺎﺑﯿﻢ ﮐــﻪ ﻣﺴــﺘﺤﻖ
ُ
ﯾﺎدآوری وﯾﮋه اﺳﺖ .ﻋﻨﻮاﻧﺶ ﻧ َﺘﻒ ِﻣﻦ اﻟﺤﯿﻞ )اﺻﻮل/ﮔﺰﯾﺪهﻫﺎی ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ( اﺳﺖ .اﯾــﻦ ﺗﺮﺟﻤــﮥ
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ،١رﺳﺎﻟﻪای ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ارﺳﻄﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد
ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان او ﺗﺼﻨﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺳﺎده و ﭘﺪﯾﺪهﻫــﺎی ﻣﻠﻤــﻮس
ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﯾﮏ روﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳــﺖ :ﮐﻮﺷــﺶ در ﺗﺤﻮﯾــﻞ آﻧﻬــﺎ ﺑــﻪ ﺗــﺮازو و در ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﺑــﻪ »ﺧــﻮاص
ﺷﮕﻔﺖآور« داﯾﺮه .ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ]اﺟﺴﺎم[ ﻣﺘﺤﺮک ٢در ّ
ﺳﻨﺖ
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .در رد اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدم ﻓﺮﻫﻨــﮓ اﺳــﻼﻣﯽ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻣــﺘﻦ ﺣــﺪاﻗﻞ
ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺧﻼﺻﻪای از آن ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﺎزﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷــﺖ.
اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ را ﺧﺎزﻧﯽ در ﺑﺎب اول ﮐﻪ ﺷﺮح ﻣﺒﺴﻮط اﺳﻔﺰاری در ﺑﺎرۀ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺗﺮازوی ﺣﮑﻤﺖ – ﯾﺎد
ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ  -را ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ،ﻣﯽآورد .ﭘﺲ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ آن ﭘﯿﻮﺳﺖ از ﮔﺰﯾﺪۀ ﻋﺮﺑﯽ
ُ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ،اﺑﺘﮑﺎر اﺳﻔﺰاری ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧ َﺘﻒ در ﺷﮑﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪهاش ﯾﺎ ﺣــﺪاﻗﻞ
درج آن ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺮازوی ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻮد.٣
ُ
ﻣﺘﻦ ﻧ َﺘﻒ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻣﮑــﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﻣــﺘﻦ ﺷــﺎﻣﻞ
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪۀ ﻣﻌﺘﺒﺮی از دو ﺑﺨﺶ اول ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ارﺳﻄﻮﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﭘﺎﯾﮥ ﻧﻈﺮی رﺳﺎﻟﻪ
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻼﺻﮥ ﻣﺮﺗﺐ و روشﻣﻨﺪ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ای در ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﻋﻠــﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿــﮏ و
ﺷﺎﻣﻞ اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺑﺎرۀ دﻟﯿﻞ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮازوﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﺎزوی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮازوﻫﺎی ﺑــﺎ ﺑــﺎزوی
ً
ُ
ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺰان اﻟﺤﮑﻤﺔ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻧ َﺘﻒ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺑﺤﺚ ﻓﻨﯽ ﻧﺴــﺒﺘﺎ ﻃــﻮﻻﻧﯽ
درﺑﺎرۀ ﺗﻌﺎدل ﺗﺮازو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻼﻗﯽ ﻣﺤﻮر )ﺗﻌﻠﯿــﻖ( ﺑــﺮ ﺑــﺎزوی
ﺗﺮازوﺳﺖ .ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای دوﻣﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮑــﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧﯿﻠــﯽ ﻧﺰدﯾــﮏ
اﺳﺖ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﺎزوی ﺗﺮازو از ﺑﺎﻻ ﯾﺎ از ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨــﺪ .ﺑــﺪون ﭘــﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻌﺎدل ﺗﺮازو در ﻣﯿﺰان اﻟﺤﮑﻤﺔ ﺑﺎ ﺳﺆال دوم ﻣــﺘﻦ ﻣﻨﺴــﻮب ﺑــﻪ ارﺳــﻄﻮ ارﺗﺒــﺎط
ً
ُ
ﻧﺰدﯾﮏ دارد ،ﺑﻪ دﺷﻮاری ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﭼﺮا ﺟﺰﺋﯽ از ﻧ َﺘﻒ دﻗﯿﻘﺎ در وﺳﻂ ﺑﺎب اول از ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘــﻨﺠﻢ
ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ ﺧﺎزﻧﯽ ﻗﺮار دارد.٤
ﺣﻮزۀ دﯾﮕﺮی از ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐﻪ اﺳﻔﺰاری از ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ در ﻋﻠﻢ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ
و اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ )ﻋﻠﻢ اﻟﺤﯿﻞ( اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﺛﺎرش ﺗﻨﻬﺎ ﺑــﻪﺻــﻮرت ﻣــﺘﻦﻫــﺎﯾﯽاﻧــﺪ ﮐــﻪ در

١۵

١۶

دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ ﺑﺰرﮔﯽ ﮔﺮدآوری ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﻧــﺪارد و از اﯾــﻦ ﭘــﺲ ﺑــﻪ آن ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان
»ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﯿﻞ« اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺘﻦﻫﺎ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷــﺮح
دﺳﺘﮥ ﺑﺰرﮔﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮑﯿﺪهﻫﺎ ،ﮔﺰﯾﺪهﻫﺎ و ﺷﺮحﻫﺎی اﺳﻔﺰاری اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺘﻦﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن  ١ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺘﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
٢
 .۱ﺣﮑﺎﯾﺎت ﮐﺘﺎب ﻓﯿﻠﻮن اﻟﻤﺨﺎﻧﯿﻘﯽ ﻓﯽ اﻟﺤﯿﻞ :اﯾﻦ ﺟﺎ اﺳﻔﺰاری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷــﺮح داده ﺷــﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﻮن ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ )۲۲۰-۲۸۰قم در اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ( را ﺧﻼﺻﻪ و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑــﺮای اﯾــﻦ
ﮐﺎر ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد او از ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺘﺎب ﻓﯽ اﻟﺤﯿﻞ اﻟﺮوﺣﺎﻧﯿﺔ وﻣﺨﺎﻧﯿﻖ اﻟﻤــﺂء ﻓﯿﻠــﻮن ﮐــﻪ
ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و دو ﺑﺎر ،ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرا دوو و ﭘﺮ ِاﮔ ﺮ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.٣
ِ
 .۲ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﻫﺮون اﻟﻤﺨﺎﻧﯿﻘﯽ ﻓﯽ رﻓﻊ اﻻﺷﯿﺎء اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ّ
ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﯿﺴﯿﺮه )ﻣﻔــﺎﻫﯿﻢ ﮐﺘــﺎب ﻫــﺮون
ِ
ﺻﻨﻌﺖﮔﺮ در ﺑﺎرۀ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن اﺷــﯿﺎء ﺳــﻨﮕﯿﻦ ﺑــﺎ ﻧﯿــﺮوی ﮐﻮﭼــﮏ( :در اﯾــﻦﺟــﺎ اﺳــﻔﺰاری ﻣﻄﺎﻟــﺐ و
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ِﻫﺮون را )ﺳﺪۀ اول ﻣﯿﻼدی( ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ٤.ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ﻫــﺮون ﺑــﻪ ﻧــﺎم
ُ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ را ﻗﺴﻄﺎ ﺑﻦ ﻟﻮﻗﺎ در ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠﺮی /ﻧﻬﻢ ﻣﯿﻼدی در ﺑﻐﺪاد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﻓــﻊ اﻻﺷــﯿﺎء اﻟﺜﻘﯿﻠــﺔ
ّ
ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﯿﺴﯿﺮه ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ آن دو ﺑﺎر ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ٥و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﮋوﻫﺎن ﻋﻠﻢ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و ﻓﻨﺎوری از آن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭼﻮن اﺻﻞ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻫــﺮون ﮔــﻢ ﺷــﺪه
اﺳﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ آن ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ اش ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
 . ۳ﺣﮑﺎﯾﺎت ﺻﻮر ﮐﺘﺎب اﻟﺤﯿﻞ ِﻟﺒﻨﯽ ﻣﻮﺳﯽ :در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ اﺳﻔﺰاری ﺻﺪ دﺳــﺘﮕﺎه ﮐﺘــﺎب ﻣﺸــﻬﻮر
اﻟﺤﯿﻞ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺑﻨﻮ ﻣﻮﺳﯽ )ﻧﯿﻤﮥ اول ﺳﺪۀ ۳ﻫ در ﺑﻐﺪاد( را ﺧﻼﺻﻪ و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐــﺮد .اﯾــﻦ ﮐﺘــﺎب
ﻣﺸﻬﻮر در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر در
 .١ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﯿﻞ را ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ از آن وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ در زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ:
ّ
ّ
اﻟﻤﻈﻔﺮ اﻻﺳﻔﺰاری ﻓﯽ َ
ﻋﻠﻤﯽ اﻻﺛﻘﺎل واﻟﺤﯿﻞ ،ص  .۶۸- ۵۶ ،۵۴- ۴۸ ،۴۴- ۴۰در اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﻦ
اﺑﻄﻮی ،اﻟﺤﺴﻨﯽ ،ﻣﺘﻦ
ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻋﻤﻠﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٢ﻣﺨﺎﻧﯿﻘﯽ را ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﻒ ﻣﺠﺎﻧﯿﻘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.

3. B. Carra de Vaux, Le livre des appareils pneumatiques et des machines hydrauliques par Philon de Byzance,
Paris, 1902.
F. D. Prager, Philo of Byzantium: Peneumatica. The First Treatise on Experimental Physics: Western Version
and Eastern Version, Wiesbaden, 1974.
 .٤ﮐﺘﺎب ﻫﺮون ) (The Mechanicsاز ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی در دﺳﺘﺮس از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﯿﻞ ﻧﺸــﺎن ﻣــﯽدﻫﻨــﺪ ﮐــﻪ

اﺳﻔﺰاری ﺗﻨﻬﺎ دو ﻗﺴﻤﺖ اول آن را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .٥ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺘﺎب ﻫﺮون دو ﺑﺎر ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

Héron d’Alexandrie, Les Mécaniques ou l’élévateur des corps lourds. Texte arabe de Qusṭā Ibn Lūqa établi et
traduit par B. Carra de Vaux, Paris 1894; reedited Paris 1988; Heron von Alexandria, Heronis Alexandrrini
Opera quae supersunt II Mechanica et catoprica, L. Nix, W. Schmidt hrsg., Leipzig 1900; reedited in Stuttgart
1979.

 .١ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮ ﻣﻮﺳﯽ در ﺑﺎرۀ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ا .ی .اﻟﺤﺴﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪ :ﮐﺘﺎب اﻟﺤﯿﻞ ،ﺣﻠﺐ  .۱۹۸۱ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﭼﺎپ آن
ﺗﻮﺳﻂ د .ر .ﻫﯿﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان:

The Book of Ingenious Devices. An Annotated Translation of the Treatise of Banū Mūsā, Dordrecht 1979.

اﻧﺠﺎم ﺷﺪ) .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻓﺮاز ﻏﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺑﺘﮑﺎرات ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدۀ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ اﻟﺤﯿﻞ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ،ﭼﺎپ اول  ۱۳۷۴و ﻧﯿﺰ
ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ رﺣﯿﻤﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﺤﯿﻞ ،آﺗﯿﻼ ﺑﯿﺮ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
.(۱۳۸۹
 .٣ﭼﺮخ دﻧﺪاﻧﻪدار

2. Apollonius
4. Conica

رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﺳﻔﺰاری در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿ ﮏ )ﺣﯿﻞ(

ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و ﻓﻨﺎوری ﻇﺮﯾﻒ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .در دورهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺷﺪ و ﻣﺤﺘﻮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.١
 .۴ﮐﺘﺎب آﺑﻠﻮﻧﯿﻮس ﻓﯽ اﻟﺒﮑﺮة )ﮐﺘﺎب
آﭘﻮﻟﻮﻧﯿـــﻮس ٢در ﺑـــﺎرۀ ﻗﺮﻗـــﺮه :(٣اﺛـــﺮ
آﭘﻮﻟﻮﻧﯿــﻮس ﭘﺮﮔــﺎﯾﯽ رﯾﺎﺿــﯽدان ﻧﺎﻣــﺪار
ﯾﻮﻧـــﺎﻧﯽ )ح  ۲۶۲-۱۹۰قم( ﻧﻮﯾﺴـــﻨﺪۀ
ﻣﺨﺮوﻃــﺎت ٤،ﮐﺘــﺎب رﺳــﻤﯽ در ﺑــﺎرۀ
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺮوﻃــﯽ ،اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﺳـ ّـﻨﺖ
ﻋﻠﻤﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑــﻪ ﺧــﻮﺑﯽ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﺎر آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس درﺑﺎرۀ ﻗﺮﻗــﺮه در
ﻣﺘــﻮن ﺗــﺎرﯾﺨﯽ ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ ذﮐــﺮ ﺷــﺪه وﻟــﯽ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺣﻀﻮر آن در
ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ در ﺣﯿــﻞ اﺳــﻔﺰاری ﻓﺮﺻــﺖ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑ ﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﺳــﺖ
ﮐﻢ ﺑﺨﺸﯽ از آن اﺳﺖ .ﮐﺸﻒ اﯾــﻦ ﻣــﺘﻦ
ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬــﻢﺗــﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘــﻪﻫــﺎی ﻣــﻦ در
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آﺛﺎر اﺳﻔﺰاری در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿــﮏ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺮ ﻣﺘﻨﯽ از ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ
رﯾﺎﺿﯽ داﻧــﺎن دوران ﺑﺎﺳــﺘﺎن ﮐــﻪ ﺗــﺎﮐﻨﻮن
ً
ﺻﻔﺤﮥ آﻏﺎز ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺗﺮﺟﻤــﮥ ﻋﺮﺑــﯽ رﺳــﺎﻟﮥ آﭘﻮﻟﻮﻧﯿــﻮس
ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧ ﺪ.
در ﺑﺎرۀ ﻗﺮﻗﺮهﻫﺎی دﻧﺪاﻧﻪدار
 .۵ﭘﺎره ﻣﺘﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﺳــﻪ ﺻــﻔﺤﻪ ﺑــﺎ
ُ
ﻋﻨﻮان ﺻﻮرة ﺻﻨﺪوق اﻟﺴﺎﻋﺔ )ﺷﮑﻞ ﺟﻌﺒــﮥ ﺳــﺎﻋﺖ( اﺳــﺖ .ﺑﻨــﺪ دوم اﯾــﻦ ﻣــﺘﻦ ﺑــﻪوﺿــﻮح ﺑــﻪ ارگ
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ُ
ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ ارگ ﻟﻮﻟﻪای ﮐﻪ ﻫﻮا در آن دﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ
ّ
ﺑﻪ ﻣﻮرﯾﺴﻄﻮس ،١ﻣﺆﻟ ﻒ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻮد .ﻣﺘﻦ اﺧﯿﺮ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای
آن از ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺘﻦ در اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﭼﺎپ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از
آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ.٢
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﯿﻞ در دو ﻧﺴﺨﮥ اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﯿﺪرآﺑﺎد )ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ،دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ
َ
 ۴۶ ،QC/HJﺑﺮگ( و ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ )ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺟﺎن رﯾﻠﻨﺪز ،٣ﺷﻤﺎرۀ  ۱۰۰ ،۳۵۱ﺑﺮگ( ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻮﻣﯽ در ﺗﻬﺮان )داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت ،دﺳــﺖﻧﻮﺷــﺘﮥ  ۱۹۷ﻣﺠﻤﻮﻋــﮥ اﻣــﺎم ﺟﻤﻌــﻪ ۴۲ ،ﺻــﻔﺤﻪ(٤
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد:
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ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آنﭼﻪ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻗﺪﻣﺎ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و
آنﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ آﻣﺪه و ﺑﻪ دﺳﺖﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهاﯾﻢ؛ ﻧﻈﯿﺮ
ﮐﺘﺎب ﻓﯿﻠﻮن ﻣﺒﺪع دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ،و ﮐﺘﺎب ﻫﺮون ،ﺻﻨﻌﺖﮔﺮ اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
آﻧﻬﺎ اﺷﯿﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﮐﺎرﻫــﺎی آﭘﻮﻟﻮﻧﯿــﻮس درﺑــﺎرۀ اﻧــﻮاع
ﻗﺮﻗﺮهﻫﺎ ﮐﻪ در ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آوردن ﭼﺮخﻫﺎ و آﺳﯿﺎبﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭼﻼﻧﮕﺮ ﺑﻪﮐــﺎر
ﻣﯽروﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ را آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و روشﻫﺎی ﺑــﺎﻻ
ﺑﺮدن آب از ﭼﺎهﻫﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﯿﻮان ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﯾﻢ .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑــﺎز
آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﮑﻞ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺮادر ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﺤﻤﺪ ،اﺣﻤﺪ و ﺣﺴﻦ
اﺑﺪاع ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﭘﺴﺮان ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺷﺎﮐﺮ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺸﺮده ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﮐــﺮدﯾﻢ زﯾـﺮا در ﮐــﺎر
ﮐﺎﺗﺒﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ دﯾﺪﯾﻢ ،ﮐــﻪ ﺷــﮑﻞﻫﺎ را درﺳــﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿــﺪه و در ﺑﺴــﯿﺎری از
ﺣﺮوف ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ﻣﻨﻈﻮر آنﻫــﺎ را ﺳــﺎده

1. Mūrisṭus
ﺟﻮزف ) Saint

 .٢ﻟﻮﯾﯿﺲ ﺷﯿﺨﻮ ) (Louis Cheikhoﻣﺘﻦ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﻮرﯾﺴﻄﻮس را از ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﻨﺖ
ً
ُ
ّ
 (Josephﺑﯿﺮوت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ل .ﺷﯿﺨﻮ» ،ﻋﻤﻞ اﻵﻟﺔ اﻟﺘﯽ إﺗﺨﺬﻫﺎ ﻣﻮرﯾﺴﻄﻮس َﯾﺬﻫﺐ ﺻﻮﺗﻬﺎ ﺳﺘﯿﻦ َﻣﯿﻼ« ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺸﺮق۹ ،
) ،(۱۹۰۶ص  .۲۸- ۱۸ﻣﺘﻦ ﻣﻮرﯾﺴﻄﻮس در ﮐﺘﺎب زﯾﺮ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ:

H. G. Farmer, The Organ of Ancients, From Eastern Sources (Hebrew, Syriac and Arabic), London 1931, pp.
128-135.
3. John Rylands

 .٤در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ) ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ داﻧﺶ ﭘﮋوه ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺐ ﺧﻄﯽ داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮥ ﮐﺮﻣﺎن ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺎﺳــﺘﺎﻧﯽ
ﭘﺎرﯾﺰی ،ﻣﻬﺮﻣﺎه  ،۱۳۴۴ص  (۳۳ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۹۷آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺟﺰء ﮐﺘﺐ ﺧﻄﯽ ﺣــﺎﺟﯽ ﺳــﯿﺪ ﺟـﻮاد اﻣــﺎم ﺟﻤﻌــﮥ ﮐﺮﻣــﺎن )و
 ۱۲۸۷ق( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﺟﻮادی از اﺣﻔﺎد وی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﻫﺪاء ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﻫﻨﺪی ﺳﺪۀ  ۱۱ق ،ﺑــﺎ
اﺑﻌﺎد  ۲۱/۵در  ۱۳ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ۱۳۹ ،ﺻﻔﺤﻪ ﻣﮑﺘﻮب ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎب اﺑﻠﻮﻧﯿﻮس ﻓﯽ اﻟﺒﮑﺮات در  ۴ﺻــﻔﺤﻪ ﺑــﻪ ﻓﺎرﺳــﯽ ۲ ،ﯾــﺎ  ۳ﻣﻘﺎﻟــﻪ از ﻫــﺮون
)اﯾﺮن( ﭘﯿ ﺮاﻣﻮن ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ در  ۳۷ﺻﻔﺤﻪ و  ۹۸ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﺣﺪود دو ﺳﻮم ﮐﺘــﺎب در ﺑــﺎرۀ ﻧﺠــﻮم ﺑــﻪ ﻋﺮﺑــﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺿﻤﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺠﺎﻣﻪ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺤﮥ ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ از آن در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽآﯾﺪ.

دﯾﺒﺎﭼﮥ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪﻃﻮر واﺿﺢ اﻧﺘﺴﺎب ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺑﻪ اﺳﻔﺰاری را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣــﯽﮐﻨــﺪ .ﻋــﻼوه ﺑــﺮ آن،
ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﺟﺰ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻌﺒﮥ ﺳﺎﻋﺖ ،ﻫﻤــﮥ ﺑﺨــﺶﻫــﺎی
اﺻﻠﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﺮون ،ﻓﯿﻠﻮن ،آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس و ﺑﻨﻮ ﻣﻮﺳﯽ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺘﻦﻫﺎ ﻓﺮﺻــﺘﯽ
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ّ
ﺳﻨ ﺖ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮون ،ﻓﯿﻠﻮن ،آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس و ﺑﻨــﻮ ﻣﻮﺳــﯽ در
ﻣﮑﺎﻧﯿــﮏ را ﺧﯿﻠــﯽ ﺑﻬﺘــﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳــﯿﻢ .ﻣــﺘﻦ
آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس در ﺑﺎرۀ ﻗﺮﻗﺮه را ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳــﻔﺰاری
در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺨﺶ آﺧﺮ درﺑﺎرۀ
ﺟﻌﺒﮥ ﺳﺎﻋﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن اﺛــﺮ
ﻣﮑﺘﻮب ُﭘﺮ ارزﺷﯽ از ﻣﺘﻦ ﻣﻮرﯾﺴﻄﻮس در ﺑﺎرۀ
ُ
ارگ اﺳﺖ .ﮐﻮﺗﺎه ﺳــﺨﻦ ،ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ در ﺣﯿــﻞ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ وﺳﻌﺖ اﺑﺘﮑﺎر اﺳﻔﺰاری در ﺟﻤﻊ
ﮐﺮدن ﻓﺸﺮدهﻫﺎ و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽﻫﺎﯾﺶ از ﮐﺎرﻫــﺎی
ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ اﺳــﺖ ﮐــﻪ او ﺑــﺪاﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳــﯽ
داﺷﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻦ ﮐﻬﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ اش از
ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده رﺳﺎﻟﮥ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﭘﺎﭘﻮس اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺻــﺎﻟﺖ و اﻫﻤﯿــﺖ ﮐﺸــﻒ ﻣــﺘﻦ
آﭘﻮﻟﻮﻧﯿــﻮس ،ﺑﻨــﺪ ﺑﻌــﺪی را ﺑــﺪان اﺧﺘﺼــﺎص
ﻣﯽدﻫﯿﻢ .دو ﻧﺴــﺨﮥ ﻣﻮﺟــﻮد از ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ در
ﺣﯿﻞ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻧﺴﺨﮥ ﺗﻬﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ آن اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣــﺘﻦ ﮐﻮﺗــﺎه
ﺑﺮای ﻫﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن آﺷﮑﺎر اﺳــﺖ ،زﯾـﺮا ﺗﻨﻬــﺎ ﻣﻨﺒــﻊ ﺑﯿــﺎنﮔــﺮ
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﻮﺷﺘﮥ آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس اﺳــﺖ ،ﻧﻮﺷــﺘﻪ ای ﮐــﻪ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺑﺎﺳــﺘﺎﻧﯽ ﺑــﻪ آن اﺷــﺎره دارﻧــﺪ اﻣــﺎ ﺗــﺎﮐﻨﻮن
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺘﻦ ﭘــﺎﭘﻮس )درﮔﺬﺷــﺘﮥ ﺣــﺪود  ۲۹۰م( در ﺑــﺎرۀ وﯾﮋﮔــﯽ
ﻗﺮﻗﺮۀ دﻧﺪاﻧﻪدار ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﺧﻞ ِاﻟﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﯿﻞ )ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ( ،آﻣﺪه اﺳﺖ :و ﻗــﺪ َﺑـ ﱠـﯿ َﻦ ذﻟــﮏ
ّ
ّ
 .١اﺑﻄﻮی ،اﻟﺤﺴﻨﯽ ،ﻣﺘﻦ اﻟﻤﻈﻔﺮ ،ص ) .۱۳۱- ۱۳۰اﯾﻦ دﯾﺒﺎﭼﻪ در ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۹۷داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ(.

رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﺳﻔﺰاری در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿ ﮏ )ﺣﯿﻞ(

ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺻﻠﯽ ،ﺑﺪون ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ آوردﯾــﻢ .در
ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ .١

١٩

٢٠

اﺑﻠﻮﻧﯿﻮس اﻟﺬی ﻫﻮ ﻣﻦ اﻫﻞ ِﺑﺮﮔﺎﻣﻮس )اﯾﻦ را آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس اﻫﻞ ﭘﺮﮔﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد( .١ﻣﺮﺟﻊ دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑــﻪ
ﭘﺮوﮐﻠﻮس ٢ﻓﯿﻠﺴﻮف ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ )و ۴۸۵م( اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻨﯽ از آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس در ﺑﺎرۀ ﻗﺮﻗــﺮهﻫــﺎ و ﭼــﺮخﻫــﺎ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،٣اﻣﺎ آن ﻣﺘﻦ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،رواﯾﺖ
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﺳﻔﺰاری ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﺗﻨﻬــﺎ ﻣﻨﺒﻌــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺣــﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺸــﯽ از ﻣــﺘﻦ اﺻــﻠﯽ
آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﻦ آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس در ﺑﺎرۀ ﻗﺮﻗﺮهﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﮔﺰاره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺛﺒﺎت و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ اﺳﺖ .ﭘــﻨﺞ
ﮔﺰاره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪوﯾﮋﮔﯽ ﻗﺮﻗﺮهﻫﺎ و دو ﺗﺎی آﺧــﺮ در ﺑــﺎرۀ ﻧﺴــﺒﺖ اﻋــﺪاد اﺳــﺖ .ﮔـﺰارۀ اول ﯾــﮏ ﻧﺴــﺒﺖ
ﻣﻌﮑﻮس )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺘﮑﺎﻓﯿﺔ( ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎی دو ﻗﺮﻗﺮۀ دﻧﺪاﻧﻪدار درﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،و ﺣﺮﮐﺖﻫﺎﯾﺸﺎن
اﺳﺖ .ﮔﺰارۀ دوم ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻪ ﻗﺮﻗﺮۀ دﻧﺪاﻧﻪدار درﮔﯿﺮ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﮐﺐ )ﻧﺴــﺒﺔ
ّ
ﻣﺆﻟﻔﺔ( ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﮔﺰارۀ ﺳﻮم ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﻗﺮﻗﺮۀ دﻧﺪاﻧﻪدار درﮔﯿﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎی
ّ
ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﮔﺰارۀ ﭼﻬﺎرم ،ﻣﺼﻨﻒ ﺑﻪ اﺛﺒــﺎت وﺟــﻮد ﻧﺴــﺒﺘﯽ ﻣﻌﮑــﻮس ﺑــﯿﻦ
دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﻗﺮﻗﺮۀ دﻧﺪاﻧﻪدار درﮔﯿﺮ و ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﺰارۀ
دار درون ﺟﻌﺒــﻪ ای از
ـﯽ دو ﻗﺮﻗــﺮۀ دﻧﺪاﻧــﻪ ِ
ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﮐﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ دوراﻧــﯽ ﻣﺤﻮرﻫــﺎی ﺑﯿﺮوﻧـ ِ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺷﺶ ﻗﺮﻗﺮۀ دﻧﺪاﻧﻪدار درﮔﯿﺮ و ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎیﺷﺎن را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دو ﺗﺎی آﻧﻬﺎ ﻫﻢﻣﺮﮐﺰ
ﺑﺎ دو ﻗﺮﻗﺮۀ دﻧﺪاﻧﻪدار دروﻧﯽاﻧﺪ .٤دو ﮔﺰارۀ آﺧﺮ -ﺷﺸﻤﯿﻦ و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ -ﺑﻪﺗﺮﺗﯿــﺐ ﺑــﺎ »ﯾــﺎﻓﺘﻦ اوﻟــﯿﻦ دو
ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﺴﺒﺖﻫــﺎی ﻣﻔــﺮوض ﺑﺎﺷــﺪ« و ﺑــﺎ »ﻧﺴــﺒﺘﯽ ﺑــﺰرگﺗــﺮ ﯾــﺎ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻔﺮوض« ارﺗﺒﺎط دارد .ﺟﻤﻠﮥ آﺧــﺮ از ﻣــﺘﻦ ﭼﻨــﺎن ﮐــﻪ از دﺳــﺖﻧﻮﺷــﺘﮥ ﻣﻮﺟــﻮد
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ» :آنﭼﻪ ﻣﺎ از ﮐﺘﺎب آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس در ﺑﺎرۀ ﻗﺮﻗﺮهﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ« .٥اﯾـﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻔﺰاری ﻋﺒــﺎرت اﺳــﺖ از
ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ در ﻧﺴﺨﮥ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ او از ﮐﺘﺎب آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس ﺑﻮد.
 .١ﭘﺎﭘﻮس ،ﻣﺪﺧﻞ اﻟﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﯿﻞ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎ ،ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ،۳۶۲۴ﺑﺮگ ۸۶ر؛ ﻣﺘﻦ ﭘﺎﭘﻮس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ:

D. E. P. Jackson, The Arabic Version of the Mathematical Collection of Pappus Alexandrinus Book VIII, PhD
Dissertation, Cambridge 1970, p. 81 (Arabic text), A56 (English translation).
2. Proclus
3. Proclus, Procli Diadochi In primum Euclidis Elementorum librum commentarii, ex recognition Godofredi
Friedlein, Leipzig, 1873 [reprint Hildesheim 1967], p. 105.

 .٤درون ﺟﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ،ﭼﺮخ دﻧﺪهﻫﺎی ۱و ۶ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ روی ﻣﺤﻮرﻫﺎی  ۱و  ۴ﮐﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﺟﻌﺒــﻪ اﻧـﺪ ،ﻗـﺮار
دارﻧﺪ و ﭼﺮخ دﻧﺪهﻫﺎی  ۲و  ۳روی ﻣﺤﻮر  ۲و ﭼﺮخ دﻧﺪهﻫﺎی  ۴و  ۵روی ﻣﺤﻮر  ۳ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﭼﺮخ دﻧﺪهﻫــﺎی  ۱و  ۲ﺑــﺎ ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ ۳ ،و  ۴ﺑــﺎ

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و  ۵و  ۶ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ درﮔﯿﺮﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ  nn1 = NN2´´NN4 ´´NN6ﮐﻪ در آن  nﺳﺮﻋﺖ دوران ﻣﺤﻮر و  Nﺗﻌــﺪاد دﻧﺪاﻧــﻪﻫــﺎی ﭼــﺮخدﻧــﺪه
4
1
3
5
اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ دوران ﻣﺤﻮر ورودی ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑ ﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎی ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎی  ۲و  ۴و  ۶ﺑﺨﺶ ﺑﺮ ﺣﺎﺻــﻞﺿــﺮب
ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎی ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎی  ۱و  ۳و  ۵اﺳﺖ .ـ م
 .٥اﺑﻄﻮی و اﻟﺤﺴﻨﯽ ،ﻣﺘﻦ اﻟﻤﻈﻔﺮ ،ص .۳۵۲

رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﺳﻔﺰاری در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿ ﮏ )ﺣﯿﻞ(

اﺳﻔﺰاری در ارﺷﺎد ﻧﻈﺮﯾﮥ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﭙﺎن را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد و وﺟﻮه ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺷﺮح داد.
او در روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮی ﺧﻮد در ﺗﺒ ﯿﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ،روش ارﺷــﻤﯿﺪس را ﮐــﻪ ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﺗﺠﺰﯾــﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮاﻧﯿﮕﺎهﻫﺎﺳﺖ و روش دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮاﯾﺶ ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ و
وزن اﺳﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ او در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﯿﻞ  ،در ﯾﮏ اﺑﺘﮑﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓــﺮد ﮐــﻪ در
ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺮاث اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﮐﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﺎ آن ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ
دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺷﺮح ﮐﺮد .او ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
و ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺧﻮدش را ﮔﻠﭽﯿﻦ ﮐﺮد .ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﺳــﻔﺰاری ﮐﺘــﺎب ﺑﻨــﻮ
ﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ،ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ در ۶۰۲ق۱۲۰۶/م ﮐﺘﺎب ﺟﺰری ﺑﻪ ﻧﺎم
اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻓﯽ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﯿﻞ ١ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻮد .رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اﺳﻔﺰاری
در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ از دو دﺳﺘﻪ ﻣﺘﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺗﺤﺮﯾﺮﻫﺎی ارﺷﺎد و اﺟﺰای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﯿﻞ.
ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﻣﺤﺘﻮای آﻧﻬﺎ و اﻫﻤﯿﺖﺷﺎن را در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮﮐﺐ ارﺷﺎد

ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،رﺳﺎﻟﮥ ارﺷﺎد در ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮥ ﻧﺎﻗﺺ در دﻣﺸﻖ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﮥ
دوم ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺰان اﻟﺤﮑﻤﺔ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻗﺴﻤﺖ اﻫﺪاﺋﯿﻪ و ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ارﺷﺎد ﺑﻪ ﺷﺶ ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺪون ﻋﻨﻮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﮐﻠﻤﮥ »ﻓﺼﻞ« ﭼﻬﺎر ﺑﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ و دو ﺑﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣــﻪ و ﻣﻘﺪﻣــﺔ
ُ
اﺧﺮی )ﻣﻘﺪﻣﮥ دﯾﮕﺮ( دارﻧﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺶ ﻓﺼﻞ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺌﻠﮥ وﯾﮋهای در ﺑﺎرۀ ﺟﻨﺒﮥ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ-
رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﭙﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل رﯾﺎﺿــﯽ و روشﻫــﺎی ﺗﺠﺮﺑــﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
رﺳﺎﻟﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ و در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﺑﺮﻫﺎن ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷــﻮد .ﻗﺴــﻤﺖ ﻣﻬﻤــﯽ از
ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎزﻧﯽ ،ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﺳﻔﺰاری و در ﺑﺎرۀ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﭙﺎن اﺳﺖ ،در ﻧﺴﺨﮥ ﯾﮑﺘﺎی
دﻣﺸﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ دو ﻣﺘﻦ – ﯾﻌﻨﯽ ارﺷﺎد اﺻﻠﯽ و ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺎزﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ – ﺑﯿﺎن
ﮔﺰارۀ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺘﻦ ارﺷﺎد را ﺟﺰو ﭼﻬﺎر ﻓﺮض ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮی ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳــﻂ ﺧــﺎزﻧﯽ ﻣــﯽﯾــﺎﺑﯿﻢ.
ً
ﻓﺼﻮل ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻠﻨﺪ در ﺑﺎرۀ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ ﻗﭙﺎن ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎزﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از آﺧﺮ ﻧﺴﺨﮥ
دﻣﺸﻖ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ رواﯾﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎزﻧﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد از ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ ارﺷﺎد
ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را در دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻪﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ:
 .١اﺑﻮاﻟﻌﺰ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺠﺰری ،ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺣﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺤﺴﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ،ﺣﻠﺐ ۱۹۷۹؛ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺤﺸﯿﮥ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻧﺎﻃﻖ و ﻫﻤﮑﺎران ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻬﺮان .۱۳۸۰ ،ـ م

٢١

٢٢

 .۱ﻗﺴﻤﺖ اول ﮐﻪ اﺳﺎس ﻧﮑﺎت ﻧﻈﺮی ﻗﭙﺎن در ﺷﮑﻞ اﺛﺒﺎت رﯾﺎﺿﯽ و ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﺠﺮﺑــﯽ ﻣﺴــﺎﺋﻞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﯿﮕﺎه ،ﻗﺎﻧﻮن اﻫﺮم و ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺎدل را در ﺑﺮ دارد.
 .۲ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺣﺎوی ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻗﭙﺎن و اﺟﺰای آن ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐــﺎرﺑﺮد
آن و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻦ ،ﺗﺒﺪﯾﻞﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺎن اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ در ارﺷﺎد ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ .اﺻﻞ آﻧﻬﺎ در دو ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎﻓــﺖ
ﻣﯽﺷﻮد :ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﻟﻤﯿﺰان ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺪس ١و ﮐﺘﺎب ﻓﯽ اﻟﻘﺮﺳﻄﻮن از ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ّﻗﺮه .٢ﺗﺄﺛﯿﺮات اﯾﻦ
ّ
اﻫﺪاﺋﯿﻪ ،رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧــﯽ ﻧﮑــﺎت ﺗــﺎرﯾﺨﯽ و
دو ﻣﺘﻦ در ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ارﺷﺎد آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﺑﺨﺶ
ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ در ﺑﺎرۀ ﮔﺮاﻧﯿﮕﺎهﻫﺎ و ﻗﺎﻧﻮن اﻫﺮم ﻋﺮﺿﻪ
ّ
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻈﺮات ّ
اوﻟﯿﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﻧﻮآوری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺆﻟﻒ ،ﻧﮕﺮش دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﺮﻫﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑــﻦ
ُ
ﻗ ّﺮه درﺑﺎرۀ ﻗﺎﻧﻮن اﻫﺮم را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﭼﻨﺪ ﻗﻀﯿﻪ از ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﻟﻤﯿﺰان و ﮐﺘــﺎب ﻓــﯽ اﻟﻘﺮﺳــﻄﻮن را
ﺑﺎزآراﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.٣
ّ
ﭘﺲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ارﺷﺎد ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ّ
ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ
ّ
ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ :ﻧﻮﺷﺘﮥ اﺻﻠﯽ ﻣﺆﻟﻒ در ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮔﺮاﻧﯿﮕﺎهﻫﺎ و ﻗﺎﻧﻮن اﻫﺮم ،و ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ
ﻣﺴﺎﺋﻞ وﯾﮋۀ ﻗﭙﺎن ﭼﻨﺎنﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف در ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﻟﻤﯿﺰان ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺪس آﻣﺪه اﺳﺖ ،و از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻓﯽ اﻟﻘﺮﺳﻄﻮن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ّﻗﺮه دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾــﻦ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﻣﺨــﺘﻠﻂ در اﺑﺘــﺪای
ارﺷﺎد اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ اﺳﻔﺰاری ،وی در ﻧﻈﺮ داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ]» :رﺳــﺎﻟﻪای[ در اﯾــﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺎﻣﻞ آن ﭼﻪ از ﻋﻠﻮم ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و از ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﻓﺮزاﻧﻪﺷﺎن ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺑﻪﻋﻼوۀ ﺗﻔﮑﺮات ﺧــﻮدم و
آنﭼﻪ از ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ« ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.٤
 .١اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﮐﻮﺗﺎه در ﺑﺎرۀ ﻧﮑﺎت ﻧﻈﺮی ﺗ ﺮازوﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ رواﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ف .وﭘﮑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ:

“Notice sur des traductions arabes de deux ouvrages perdus d’Euclide”, Journal Asiatique, 18 (1851), pp. 217247.

ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ:

Abattouy, “Greek Mechanics”, 180-181, 220-226; id., “La tradition arabe de Maqāla fi ‘l-mīzān un traité sur la
théorie du levier attributé à Euclide” Ayené-ye Miras (Miror of Heritage), 4 (2007), pp. 67-104; 81-99.

 .٢ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻗﭙﺎن ﮐﺘﺎب ﻓﯽ اﻟﻘﺮﺳﻄﻮن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﮥ ّ
ﺳﻨﺖ داﻧﺶ اوزان را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻨﻮز ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 .٣در ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺑﻘﻢ ﯾﮏ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ارﺷﺎد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدهام .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ:

Abattouy, “Al-Muẓaffar Al-Isfizārī ʿālim mīkānīkī …”, pp. 149-171; Id., “Greek Mechanics”, pp. 182-183, 211266, ّ 226-238.

ّ
ﻣﺤﺘﻮﯾ ﺎت ارﺷﺎد و ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﻟﻤﯿﺰان و ﮐﺘﺎب ﻓﯽ اﻟﻘﺮﺳﻄﻮن ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ در ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۲در اﺑﻄﻮی،
ﻓﻬﺮﺳﺖ واژهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻦ
ّ
ّ
ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ارﺷﺎد و ﻣﻨﺎﺑﻌﺶ در اﺑﻄﻮی ،اﻟﺤﺴﻨﯽ،
و
ﺗﺠﺰﯾﻪ
اﻧﺪ.
ﺷﺪه
ﻋﺮﺿﻪ
۳۹۵
۳۶۸
اﻟﺤﺴﻨﯽ ،ﻣﺘﻦ اﻟﻤﻈﻔﺮ ،ص
ِ
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اﺳﻔﺰاری ) ،(The Corpus of al-Isfizārīﻗﺴﻤﺖ دوم ،ﺑﺨﺶ  ۳ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ّ
َ ّ
 .٤ا َﺑﻄﻮی و اﻟﺤﺴﻨﯽ ،ﻣﺘﻦ اﻟﻤﻈﻔﺮ ،ص .۷۹

روش ﭼ ﯿﺪه ﻧﻮﯾﺴ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﯿﻞ

 .١ﺑﺮگﻫﺎی ١پ١٥-پ :ﺣﮑﺎﯾﺎت ﮐﺘﺎب ﻓﯿﻠﻮن اﻟﻤﺨﺎﻧﯿﻘﯽ ﻓﯽ اﻟﺤﯿﻞ .روﯾﮑﺮد اﺳﻔﺰاری ﺑﺎ روش
ﻓﯿﻠﻮن ﺗﻔﺎوت دارد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﻓﯿﻠﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷــﻮد .او ﻣــﺘﻦ را ﺧﻼﺻــﻪ و
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﺶ را ﻓﺸﺮده ﮐﺮده و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در ﺑﻨﺪﻫﺎ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﻀﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫــﺎ را ﻧﺎدﯾــﺪه
ُ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷﻤﺎرۀ  ۲۸ ،۲۷و  ۲۹ﮐﻪ ﺷﺮح ﻇﺮوﻓﯽ ﺑـﺮای اﻧﺠــﺎم دادن ﺷﺴــﺖ و
ُ
ﺷﻮﻫﺎ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻼب اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه در دو ﻧﺴﺨﮥ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ و ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷــﺎﯾﺪ ﺑــﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ اﺳﻔﺰاری ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﮑﺮار دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽاﻧﺪ.
 .۲ﺑﺮگﻫﺎی ۱۵پ۱۶-پ :ﻗﻄﻌﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺻﻮرة ﺻﻨﺪوق اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﺑﻨﺪ اﺳﺖ.
ُ
ﺑﻨﺪ دوم ﺷﺮح ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ا رگ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﺳﺎﻟﻪ ای ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ از ﻣﻮرﯾﺴﻄﻮس ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮد.
 .۳ﺑﺮگﻫﺎی ۱۶پ۵۰-پ :رواﯾﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪهای از ﮐﺘﺎب اﻟﺤﯿﻞ ﺑﻨﻮ ﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺎ اﯾــﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ» :ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮐﺘﺎب اﻟﺤﯿﻞ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺑﻨﻮ ﻣﻮﺳﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ اﺳــﻤﺎﻋﯿﻞ
اﺳﻔﺰاری ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪ«.٤
 .١ﻫﻤﯿﻦ روش ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺪود ،در اﻧﺘﺨﺎب دو ﺑﻨﺪ در ﻗﻄﻌﮥ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﺪوق اﻟﺴﺎﻋﺔ دﻧﺒﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٢ﺷﺮح دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﺑﻪﺷﻤﺎرۀ  ۳۵۱در زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:

A. Mingana, Catalogue of the Arabic Manuscripts in the John Rylands Library, Manchester, Manchester 1934,
pp. 552-560.
ّ
ّ

 .٣ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺷﺮحﻫﺎی ﻣﺘﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﯿﻞ را در اﺑﻄﻮی ،اﻟﺤﺴﻨﯽ ،ﻣﺘﻦ اﻟﻤﻈﻔﺮ ،ص - ۵۶ ،۵۴- ۴۸
 ۶۸ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ّ
ّ
 .٤اﺑﻄﻮی ،اﻟﺤﺴﻨﯽ ،ﻣﺘﻦ اﻟﻤﻈﻔﺮ ،ص .۲۳۶

رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﺳﻔﺰاری در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿ ﮏ )ﺣﯿﻞ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺷﮕﻔﺖ از ﭼﮑﯿﺪهﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﯿﻞ ﺑﻪروش ﭘﯿﻮﻧــﺪ ﭼﮑﯿــﺪهﻫــﺎ از ﯾــﮏﺳــﻮ و
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻦﻫﺎی اﺻﻠﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻓ ﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ روش در ﻣﻮرد ﻣﺘﻦﻫﺎی
ﻫﺮون ،ﻓﯿﻠﻮن و ﺑﻨﻮ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .١در ﻣﻮرد ﻣﺘﻦ آﭘﻮﻟﻮﻧﯿــﻮس ﭘﯿﺮاﻣــﻮن
ﻗﺮﻗﺮه روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ آﯾﺎ ﮐﺎر اﺳﻔﺰاری ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻧﻘﻞ ﺑﻮده ﯾﺎ ﭼﮑﯿﺪهﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .اﺷــﺎرۀ
ّ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ » آن ﭼﻪ از ﮐﺘﺎب ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ «...ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟ ﻒ رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐــﻪ ﯾﺎﻓﺘــﻪ در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاش آورده اﺳﺖ.
ّ
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را از روی ﻧﺴــﺨﮥ
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﯿﻞ ،از اﯾﻦ ﭘﺲ
َ
ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺟﺎن رﯾﻠﻨﺪز ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﻢ .٢اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ٣٥١ﻣﺘﺸــﮑﻞ از
ّ
ﻣﺤﺘﻮﯾــﺎت در دﺳــﺖﻧﻮﺷــﺘﮥ ﺣﯿــﺪرآﺑﺎد در ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﻣﺘﻔــﺎوﺗﯽ
 ١٠٠ﺑﺮگ ﻣﺘﻦ و ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.٣

٢٣

٢۴

 .۴ﺑﺮگﻫﺎی ۵۱ر۵۸-پ و ۶۱ر۸۲-پ :ﺧﻼﺻﮥ ﮐﺎﻣﻞ دو ﻣﻘﺎﻟﮥ اول ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻫﺮون ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب اﯾﺮن اﻟﻤﺨﺎﻧﯿﻘﯽ ﻓﯽ رﻓﻊ اﻻﺷﯿﺎء اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة َ
اﻟﯿ َ
ﺴﯿﺮه اﺳﺖ .اﯾﻦﺟﺎ ﻧﯿــﺰ ﺗﻔــﺎوت ﻧﺤــﻮۀ
ِ
ﺑﯿﺎن ،ﺷﯿﻮۀ ﻧﮕﺎرش و ﻣﺤﺘﻮی را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺴﻄﺎ ﺑﻦ ﻟﻮﻗﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
 .۵ﺑﺮگﻫﺎی ۵۹ر۶۰-پ :ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب اﺑﻠﻮﻧﯿﻮس ﻓﯽ اﻟﺒﮑﺮة ،ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮح ﻫﻔﺖ ﮔﺰارۀ اﺛﺒــﺎت ﺷــﺪه
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎﺳﺖ.
 .۶ﺑﺮگﻫﺎی ۸۲پ۸۹-پ :ﻣﺘﻦﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺑﺎرۀ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﮔﺰﯾﺪهﻫــﺎﯾﯽ از ﮐﺎرﻫــﺎی
ﻧﺠﻮم ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪﻓﺎرﺳﯽ در ﺑﺎرۀ ﭼﺮﺧﺎب ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ .ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﻦﻫــﺎ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﯿﻞ اﺳﻔﺰاری اﺳﺖ ﯾﺎ َﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺪان اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۷ﺑﺮگﻫﺎی ۹۲ر۱۰۰-پ :ﻗﻄﻌﮥ دﯾﮕﺮی از ﺧﻼﺻﮥ ﮐﺘﺎب اﻟﺤﯿﻞ ﺑﻨﻮ ﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺻﻔﺤﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﺮگﻫﺎی ۹۲ر۹۳-پ( ،و ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻼﺻﮥ ﻣﺘﻦ
)ﺑﺮگﻫﺎی ۹۴پ۱۰۰-پ( اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺣﺬف ﺷﺪه از ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻠــﯽ
دﯾﮕﺮ )ﺑﺮگﻫﺎی ۱۶پ۵۰-ر( اﺳﺖ و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﻔﺰاری از ﮐﺘـﺎب ﺑﻨــﻮ ﻣﻮﺳــﯽ را ﮐﺎﻣــﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب اﺻﻠﯽ ﺳﻪ ﺑﺮادر ،ﺗﻼش اﺳﻔﺰاری ﺑﺮای ﻋﺮﺿﮥ رواﯾﺖﻫﺎی ﮐﻮﺗــﺎه از
ﯾﮑﺼﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺮح داده ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب اﻟﺤﯿﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﯿﻦ
ﺑﻨﻮ ﻣﻮﺳﯽ و اﺳﻔﺰاری ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع ) ۵۶ﺷﮑﻞ  ۶۰در ﮐﺘﺎب اﻟﺤﯿﻞ ﺑﻨﻮ ﻣﻮﺳﯽ( ﺷﺮوع
ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ ﻧﻮع  ۷۰اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﺳﻔﺰاری در دو رواﯾﺖ )ﻧﻮعﻫﺎی  ۷۰و  (۷۱ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ در
ﮐﺘﺎب اﻟﺤﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮعﻫﺎی اﺧﯿﺮ در دو ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ،ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ
اﺳﻔﺰاری ﯾﮑﺼﺪ و ﯾﮏدﺳﺘﮕﺎه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺘﺎب اﻟﺤﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮑﺼﺪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ.
ّ
اﺳﻔﺰاری ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روش و ﻫﺪﻓﺶ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﯿﻞ ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت
»ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻗﺪﻣﺎ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از آنﻫﺎ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ آﻣﺪه و ﺑــﻪ
دﺳﺘﻤﺎن رﺳﯿﺪه« اﺳﺖ .ﺑﻪوﯾﮋه از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﯿﻠﻮن ،ﻫــﺮون و آﭘﻮﻟﻮﻧﯿــﻮس ﯾــﺎد ﻣــﯽﮐﻨــﺪ ،ﮐــﻪ آﻧﻬــﺎ را
ﮐﺮدن ﺣﺮﮐــﺖ دوراﻧــﯽ و ﺑــﺎﻻ ﺑــﺮدن آب از
ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮد .ﻃﺮح اﺻﻠﯽاش اﻓﺰودن » ﺷﯿﻮهﻫﺎی آﺳﺎن ِ
ﭼﺎهﻫﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﯿﻮان« ﺑﻪ آن ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ،او ﻣﻨﻈﻮرش دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻤﭗﻫﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﻧﯿﺮو و ﻓﺸﺎر آب ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ دﺳــﺘﮕﺎهﻫــﺎ را در ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ در ﺣﯿــﻞ
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .ﺑﻪﻋﻼوه او ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﺤﯿﻞ ﺑﻨﻮﻣﻮﺳــﯽ ،ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬــﻢﺗــﺮﯾﻦ ﮐــﺎرﻫــﺎی ﻋﻠــﻢ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ اﺳﻔﺰاری ،داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺷﺮح دﻗﯿﻖﺗــﺮی از ﻃــﺮح ﺗﻠﺨــﯿﺺ و
ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽاش داد.
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﯿﻞ از ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺗﺎ ﻣﺘﻦ دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿــﺮ
در واﻗﻊ ﻣﯿﺰان ﻣﺪاﺧﻠﻪاش در ﻣﺘﻦﻫﺎی
ِ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﮑﺎﯾﺎت ﮐﺘﺎب ﻓﯿﻠﻮن ،او ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷــﺘﻪ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺗﻮﺿــﯿﺤﺎت

رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﺳﻔﺰاری در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿ ﮏ )ﺣﯿﻞ(

روﺷﻦ ﻫﻤﺮاه ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ُ
اﯾﺮن ،او داﻣﻨ ﮥ ﺑﺮداﺷﺘﺶ را وﺳﻌﺖ داد ،در اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮاﺗﺶ
ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ ﺑﻮد و روی ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻨﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد .اﻣﺎ در ﮐﺘــﺎب اﺑﻠﻮﻧﯿــﻮس ﻓــﯽ اﻟﺒﮑــﺮة،
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ او ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ در دﺳﺘﺮس را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ وﯾﺮاﯾﺸﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣــﺘﻦ
ﺑﻨﻮﻣﻮﺳﯽ را ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ وﯾﮋهای ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺗﻼش ﻗﺎﺑــﻞ ﺗــﻮﺟﻬﯽ در ﺑﺎزﺳــﺎزی
ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن ﺗﻮﺻﯿﻒﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد و ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺘﻮن راﯾﺞ ﻋﺼﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﻨﺪ.
اﺳﻔﺰاری در ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪدﺳﺖ آورده ﺑﻮد ،ﺗﻼش ﮐﺮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑــﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺸﺮده آﺳﺎن ﺷﻮد .او ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻬﻤﯿﺪنﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﺧﻄﺎﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪۀ ﮐﺎﺗﺒﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﻨﺪ .از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺦﭘﮋوﻫﯽ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش در ﺑﺎزﺳﺎزی
ّ
ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ در ﯾﮏ ﺣﻮزۀ داﻧﺶ ﮔﺮانﺑﻬﺎﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺘﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻔﺰاری ﻋﺮﺿــﻪ ﮐــﺮد
ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﻏﻨﯽﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿــﮏ دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ اﺳــﺖ و ﺑــﻪﺟــﺰ رﺳــﺎﻟﮥ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﭘﺎﭘﻮس ،ﻣﺘﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻔﺰاری ﮔﺮد آوری و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻــﻠﯽ ﻋﻠــﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿــﮏ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮﻫﻨﮓ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن او را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﺳﻔﺰاری ﻧﯿﺴﺖ .داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ روی ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧــﻮد
دوﺑﺎره ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻼﺻﻪﻫﺎ و ﭼﮑﯿﺪهﻫﺎ و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽﻫــﺎﯾﯽ ﺑــﻪﺻــﻮرتﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑــﺎ اﻫــﺪاف
ً
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮای ﻏﻨﺎ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺘﻦﻫﺎی اﺻﻠﯽ و رﻓﻊ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻠﻤــﯽﺷــﺎن ،ﻣــﺜﻼ ﺑــﺎ
اﻓﺰودن ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻋﺮﺿﮥ ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽﻫﺎ ﺑﺎ واژهﻫﺎی
» اﺻﻼح« ،و »ﺗﺤﺮﯾﺮ« ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و آﺳﺎن ﮐــﺮدن دﺷــﻮاریﻫــﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘــﺖ دارد ،ﻣﺸــﺨﺺ
ُ
ﻣﯽ ﺷﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗ ّﺮه و ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ اﺳﺖ،
ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺘﻔﺎوت و اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺟــﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻦﻫــﺎی ﻣﻬﻤــﯽ از ﻋﻠــﻮم رﯾﺎﺿــﯽ و ﻧﺠــﻮم
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎز ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .رواج ﻓﺮاوان ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽﻫــﺎ و ﺗﺤﺮﯾــﺮﻫــﺎ از
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮدﺷﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺗﺎ آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣــﯽداﻧــﯿﻢ ﭘــﯿﺶﮔــﺎﻣﯽ
اﺳﻔﺰاری در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺘﻦﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آﺛﺎر ﻫﺮون و ﻓﯿﻠﻮن ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑــﯽ
ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎر اﺳﻔﺰاری ﺑﺎرزﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻔﺰاری ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪۀ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐــﺮد؛ ﻫﻤــﺎن
ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻣﻮرد رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻧﺠﻮم ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻏﯿﺮه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﮐﺎر اﺳﻔﺰاری ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﻠﻨــﺪی
راﺟﻊ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻨﻮ ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻪﺻﻮرت روﺷﻤﻨﺪی ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮد در ﻧﻮع ﺧﻮد ﯾﮑﺘﺎﺳﺖ.

٢۵

ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳ ﮐﺘﺎب آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس درﺑﺎرۀ ﻗﺮﻗﺮهﻫﺎی دﻧﺪاﻧﻪدار

١

ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻔﯿﺴ

|۱پ ﮐﺘﺎب آﺑﻠﻮﻧﯿﻮس ﻓﯽ اﻟﺒﮑﺮات
َ
]َ ٢[۱ﺑﮑ َﺮهﻫﺎی ا ب ﻣﺘﺼﻞاﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎی ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ ،و ﺟـــ ﻋــﺪد دﻧﺪاﻧــﻪﻫــﺎی ا ﺑــﻮد و د ﻋــﺪد
دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎی ب ]ﺷﮑﻞ  .[۱ﭘﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟـــ ﺑــﺎ د ﭼــﻮن ﻧﺴــﺒﺖ ﺣﺮﮐــﺖ ٣ب اﺳــﺖ ﺑــﺎ
]ﺣﺮﮐﺖ[ ا ﺑﻪﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﺎﻓﯽ] .٤دو ﻋﺪد ه ز را وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺑــﻪدﯾﮕــﺮی
ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ[ﺟـ اﺳﺖ ﺑﺎ د .ﭼﻮن ﯾﮏدور ﺑﮑﻨﺪ ا ،دور ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎی او ﺑﻪﻋﺪد ﺟـ ،ﭘﺲ ﭼﻮن
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ٥ﻋﺪد دورﻫﺎی ا ﺑﻪﻗﺪر ﻋﺪد ز ،دور ﮐﻨﻨﺪ از دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎی ا ﺑﻪﻋﺪد ﺿﺮب ﺟـ ﺑﺎﺷــﺪ در ز  -و
آن ﻣﺴﺎوی ﻋﺪد دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎی ب داﯾﺮ ُﺑ َﻮد  -ﻣﺴﺎوی ﺑﻮد ﺿﺮب د را در ه ،و د ﻋﺪد دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎی ب ﺑﻮد و
ه ﻋﺪد دورﻫﺎی ب در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ز ﻋﺪد دورﻫﺎی ا ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺟـ ﺑﺎ د ﭼــﻮن ﻧﺴــﺒﺖ ه ﺑــﻮد ادوار
ب] ،ﺑﻪ ز[ ادوار ا ٦ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻓﯽ.
٢۶

ﺷﮑﻞ ۱

٧

 .١اﯾﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۹۷ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ،داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ آن
ﻓ ﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٢آنﭼﻪ درون ﮐﺮوﺷﻪ آﻣﺪهاﺳﺖ اﻓﺰوده از ﻣﺘﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢﺷﺪۀ ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎ اﻓﺰوده ﺑﺮای روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ.
 .٣ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮑﺮه در اﯾﻦ ﮔﺰارهﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ زاوﯾﻪای آن ﺑﮑﺮه و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد دور در زﻣﺎﻧﯽ ّ
ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ.
 .٤ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﮑﻮس
 + .٥داﯾﺮه
 + .٦ﺑﻮد
 .٧ﺷﮑﻞﻫﺎ از ﻣﺘﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢﺷﺪۀ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﺰﺋﯽ در ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۵ ،۴ ،۲و  ۷اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ ۲

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ]ﺑﮑﺮهﻫﺎی[ ح ط ک ]را و ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ[ ﺟـ د ح ط ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد و ه ز ط ک ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ٣.ﭘﺲ ﺣﺮﮐﺖ ا و ﺣﺮﮐﺖ ح ]و ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ب و[ ط ٤ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑــﻮد .ﭘــﺲ ﭼــﻮن ا دور
ﭼﻨﺪ ٥دورﻫﺎ]ی[ ٦ط .و ﺣﺮﮐﺖ ]ب و ﺣﺮﮐﺖ ل[ ٧ﻣﺘﻨﺎﺳﺐاﻧﺪ ]ﭘﺲ ﭼﻮن
ﮐﻨﺪ دورﻫﺎی ح  ،ﺑﮕﺮدد ب ِ
۲ر
ﺑﮕﺮدد ط ﺑﮕﺮدد ک[ .٨و ﭼﻮن | دور ﮐﻨﺪ ب ]و[ ط دور ﮐﻨﺪ ل ]و[ ک ﭘﺲ ﺣﺮﮐﺖ ا ﺑــﻪ ﺣﺮﮐــﺖ ل
ﻣﺎﻧﻨﺪ]ﺣﺮﮐﺖ[ ح ﺑﻮد ﺑﻪ ]ﺣﺮﮐﺖ[ ک و ]ﺣﺮﮐﺖ[ ح ﺑﻪ ]ﺣﺮﮐﺖ[ ک ﻣﺆﻟﻒ اﺳــﺖ از ]ﺣﺮﮐــﺖ[ ح ﺑــﺎ
]ﺣﺮﮐﺖ[ ط ﮐﻪ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺟـ ٩را ﺑﺎ د و از ]ﺣﺮﮐﺖ[ ط ]ﺑﻪﺣﺮﮐﺖ[ ک ﮐﻪ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ه را ﺑﺎ ز.
 .١ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﮐﺐ
 .٢ﯾﻌﻨﯽ
 .٣ﯾﻌﻨﯽ:

ه

×

ﺟـ

ز د
ﺣﺮﮐﺖ ح

=

ﺣﺮﮐﺖ ط

=

ﺣﺮﮐﺖ ا
ﺣﺮﮐﺖ ل
ﺟـ
د

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺣﺮﮐﺖ ط
ﺣﺮﮐﺖ ک

=

ه
ز

 .٤در ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی "ﺣﺮﮐﺖ ح ]و ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ب و[ ط" ﺣﺮﮐﺖ ح ط ک ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ ،و در ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ "ﺣﺮﮐﺖ ح" ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٥ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮ
 + .٦ح ﺑﮕﺮدد
 .٧در ﻣﺘﻦ ا ط ک.
 .٨ﯾﻌﻨﯽ:

ﺣﺮﮐﺖ ب
ﺣﺮﮐﺖ ل

 .٩در ﻣﺘﻦ ح

ﺣﺮﮐﺖ ط

= ﺣﺮﮐﺖ ک  ،در ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ :ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﮕﺮدد ط ﺑﮕﺮدد ل.

رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﺳﻔﺰاری در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿ ﮏ )ﺣﯿﻞ(

] [۲ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮑﺮۀ ا ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮑﺮۀ ب ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺟـ ﺑﺎ د و ]ﻧﺴﺒﺖ[ ﺣﺮﮐﺖ ب ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ
ل ﻣﺎﻧﻨﺪۀ ]ﻧﺴﺒﺖ[ ه ﺑﻮد ﺑﻪ ز .ﻫﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﺣﺮﮐﺖ ا ﺑﻪﺣﺮﮐﺖ ل ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻣﺆﻟﻒ ١دارد از ﻧﺴﺒﺖ ﺟـ ﺑﻪ د و
از ﻧﺴﺒﺖ ه ﺑﻪ ز] ٢ﺷﮑﻞ .[۲

٢٧

] [۳ﺑﮑﺮهﻫﺎی ا ]ﺟـ[ ﻣﺘﺼﻞ اﻧﺪ و ﺑﮑﺮهﻫﺎی ١ب د ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞاﻧﺪ ،و ﻓﺮض ﮐــﺮده اﯾــﻢ ﻧﺴــﺒﺖ
ﺣﺮﮐﺖ ﺟـ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ د ﻣﺎﻧﻨﺪ ]ﻧﺴﺒﺖ[ ک اﺳﺖ ﺑﻪ ل ]ﺷﮑﻞ  .[۳ﻫﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺮﮐــﺖ ا ﺑــﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ب ﻣﺆﻟﻒ اﻧﺪ از ﻧﺴﺒﺖ ز دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎی ﺟـ ﺑﻪ ه دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎی ا و از ک ﺑﻪ ل و از ح دﻧﺪاﻧــﻪﻫــﺎ]ی[
ب ﺑــﻪ ط دﻧﺪاﻧــﻪﻫــﺎی د .ﭘــﺲ ا ﺟـــ ز ه ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐاﻧــﺪ و ﺟـــ د ک ]ل[ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ اﻧــﺪ ]و د ب ح ط
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐاﻧﺪ[ .ﭘﺲ ا ﺑﻪ ب ﻣﺆﻟﻒ اﺳﺖ از ز ﺑﻪ ه و از ک ﺑﻪ ل و از ]ح[ ﺑﻪ ط.

ﺷﮑﻞ ۳
٢٨

] [۴ﺑﮑﺮهﻫﺎی ا ب ﺟـــ د ﻣﺘﺼــﻞ اﻧــﺪ ]ﺷــﮑﻞ  .[۴ﻫﻤــﯽﮔــﻮﯾ ﯿﻢ ﮐــﻪ ﻧﺴــﺒﺖ دﻧﺪاﻧــﻪﻫــﺎی ]ا[ ﺑــﻪ
دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎ]ی[ د ]ﻣﺜﻞ[ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ د اﺳﺖ ]ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ[ ا ﺑﻪﺗﮑــﺎﻓﯽ از ﺑﻬــﺮ آنﮐــﻪ ا ب را دﻧﺪاﻧــﻪﻫــﺎ
ﻣﺘﺤﺮک ﺷﻮﻧﺪ در ﯾﮏزﻣﺎن و ﯾﮏاﻧﺪازه ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ب ﺟـ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ٢ﺟـ د .ﭘﺲ ا د ﻣﺘﺤﺮک ﺷﻮد
در ]ﯾﮏ[ زﻣﺎن از دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻫﺮ دو ﺑﻪﯾﮏ اﻧﺪازه .ﭘﺲ ﻧﺴﺒﺖ دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎی ا ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎی د ﭼﻮن
ﺳﺮﻋﺖ د ﺑﻮد ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ا.

ﺷﮑﻞ ۴
 + .١ک.
 + .٢ب

رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﺳﻔﺰاری در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿ ﮏ )ﺣﯿﻞ(

] [۵دو ﺑﮑﺮۀ ا ب ﻣﺘﺼﻞ اﻧﺪ ]و ﺟـ ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰ ب اﺳﺖ ،و ﺟـ د ﻣﺘﺼﻞ اﻧﺪ و ه ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰ د اﺳﺖ و ه ز
ﻣﺘﺼﻞاﻧﺪ[ ]ﺷﮑﻞ  .[۵و ﻋﺪد ح دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﺑﮑﺮۀ ا را و ط ﻣﺮ ب و ک |۲پ ﻣﺮ ﺟـ ]و ل ﻣﺮ[ د را و م
ﻣﺮ ه را و ]ن ﻣﺮ[ ١ز را .ﻫﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ا ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ز ﻣﺆﻟﻒ اﺳﺖ از ط ]ﺑﻪ[ ح و از ل ﺑﻪ ک و از
ﭼﻨﺪ ]ﺳــﺮﻋﺖ[ ﺟـــ اﺳــﺖ ﭘــﺲ ا ﺟـــ ط ح
ن ﺑﻪ م .از آﻧﮏ ا ب ط ح ﻣﺘﻨﺎﺳﺐاﻧﺪ و ] ﺳﺮﻋﺖ[ ب ِ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐاﻧﺪ و ﺟـــ د ل ک ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐاﻧــﺪ و ]ﺳــﺮﻋﺖ[ ه ﻣﺎﻧﻨــﺪ ]ﺳــﺮﻋﺖ[ د اﺳــﺖ ﭘــﺲ ﺟـــ ه ل ک
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐاﻧﺪ و ه ز ن ]م[ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐاﻧﺪ .ﭘﺲ ]ﺳﺮﻋﺖ[ ا ﺑﻪ ] ﺳﺮﻋﺖ[ ز ﻣﺆﻟﻒ اﺳﺖ از ط ﺑﻪ ح و از ل ﺑﻪ
]ک[ ٢و از ن ﺑﻪ م .ﻧﺴﺒﺖ ]ﺳﺮﻋﺖ[ ا ]ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ[ ب و ] ﺳﺮﻋﺖ[ ﺟـ ﺑﻪ ] ﺳﺮﻋﺖ[ د و ]ﺳــﺮﻋﺖ[ ه ﺑــﻪ
]ﺳﺮﻋﺖ[ ز ٣ﻓﺮض ﮐﺮدهاﯾﻢ.٤

٢٩

ﺷﮑﻞ ۵
] [۶ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دو ﻋﺪد ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮑﯽ از آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻮد از ﻧﺴﺒﺖ ]ﻫﺎی[

ﻣﻔﺮوض ]ﺷﮑﻞ  .[۶ﻧﻨﻈﺮ ٥ا ﻣﻘﺪم ٦ﺑﺎ ﻋﺪدﻫﺎی ب د ز ط ﺗﻮاﻟﯽ ،٧ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺒﺎﯾﻦ ﺑﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ را از آن،
ب را ﺑﺮ ﺣﺎل ﺑﮕﺬارد و اﮔﺮ ﻣﺸﺎرک ﺑﻮد ﯾﮑﯽ ﻣﺮ دﯾﮕﺮی را  -و آن ]ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل[ ﺑﺎ ز اﺳﺖ  -ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻋﺪدی ﺑﺪﺳﺖ آرﯾﻢ ﮐﻪ آن ﻫﺮ دو )ﯾﻌﻨﯽ ا و ز( را ﺑﺸﻤﺎرد و ﺑﺸﻤﺎرد ا ﺑﻪ ﻗﺪر ک و ز ٨ﺑﻪ ﻗﺪر ل .ﭘﺲ ا ز
اﺿﻌﺎف ﺑﻮد ﻣﺘﺴﺎوی دو ﻋﺪد ک ل را .و ک ل دو ﺟﺰو اﻧﺪ ﻣﺘﺴﺎوی ﻋﺪدﻫﺎی ا ز را .ﻣﺮ ﻣﺠﺴﻢ ٩ح را
 + .١در
 + .٢ط
 + .٣و ح ﺑﻪ ط
 .٤ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
 .٥ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦﺟﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﻌﻞ ﻋﺮﺑﯽ "ﻧﻨﻈﺮ" ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ.
 .٦ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ،ﺟﻤﻊ آن ﻣﻘﺪﻣﺎت.
 .٧ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ ،ﺟﻤﻊ آن ﺗﻮاﻟﯽ.
 + .٨و
 .٩ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﺳﻪ ﻋﺪد

در ه در ﺟـ اﮔﺮ ﺑﺰﻧﻨﺪ ١در ا  -آﻧﮏ او اﺿﻌﺎف ک اﺳﺖ  -اﺿــﻌﺎف ﮔــﺮدد اﺿــﻌﺎﻓﯽ آن را ﮐــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ
اﺿﻌﺎف ل .از ﺿﺮب ﻣﺠﺴﻢ ب در د در ط اﮔﺮ ﺑﺰﻧﻨــﺪ در آن ]ز[ ٢ﮐــﯽ او اﺿــﻌﺎف ل اﺳــﺖ ،ﺑﺎﺷــﺪ
اﺿﻌﺎف ﻣﺘﺴﺎوی ﻣﺮ اﺿﻌﺎف اول را ﻣﺮ ﻗﺪر ﺿﺮب ﻣﺠﺴﻢ را در ]ز[ .٣ﭘﺲ آنﮔﺎه ا در ]ﺟـ در ه در ح
ﻣﺎﻧﻨﺪ ب |۳ر در د در ز در ط ﺑﻮد[ ٤و اول ﻣﺆﻟﻒ از ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ ﻓﺮض ﮐﺮده ،ﭘــﺲ ﺗــﻮاﻟﯽ ﭼﻨــﺎن ﺑــﻮد و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻮن ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ارﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎت ]و ارﮐﺎن[ ﺗﻮاﻟﯽ ﭘﺲ ﭼﻮن اﻋﺪاد او ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺒﻠﻎ اﻗﻞ
اﻋﺪاد ﺑﺮ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻮد.

٣٠

ﺷﮑﻞ ۶

٥

] [۷ﺑﻪﻓﺮض ﻧﺴﺒﺖ ا ﺑﻪ ب ﻧﻬﺎدﯾﻢ و ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻈﻢ از ﻣﻔــﺮوض ﯾــﺎ اﺻــﻐﺮ از آن
]ﺷﮑﻞ  .[۷ﺿﺮب ا ٦در ﻋﺪدی از اﻋﺪاد و آن د ﺑﺎﺷﺪ ٧ﺟﻤﻊ آﯾﺪ ه ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨــﯿﻢ ﺑــﺮ ب ﺑــﺮون آﯾــﺪ ز
ﺑﮑﺎﻫﺎﻧﯿﻢ از ز ﻣﻘﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺟـ ﭘﺲ ﺟـ ﺑﻪ د ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ و اﮔﺮ زﯾﺎد ﮐﻨــﯿﻢ ﺑــﺮ ز ﭼﯿــﺰی از
ﭼﯿﺰﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺟـ رﺳﺪ .ﭘﺲ ﺟـ ﺑﻪ د ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﻔﺮوض ﺑﻮد و ﭼﻮن ﺳﺨﻦ ]ﺑﻪ اﯾﻦ[ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﺳﯿﺪ ٨ﺗﻤــﺎم
ﺷﺪ آن ﻗﺪر ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ از ﮐﺘﺎب آﺑﻠﻮﻧﯿﻮس در ﺑﮑﺮهﻫﺎ ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ و ّﻣﻨﻪ.
 .١ﯾﻌﻨﯽ ﺿﺮب ﮐﻨﻨﺪ
 .٢د
 .٣ل
 .٤ﻋﺒﺎرت درون ﮐﺮوﺷﻪ در ﻣﺘﻦ ﺧﻂﺧﻮردﮔﯽ دارد و ﻣﻐﺸﻮش اﺳﺖ.
 .٥ا ،ﺟـ ،ه ،ح ﺻﻮرتﻫﺎی ﮐﺴﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﻢ ﺿﺮب ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ب ،د ،ز ،ط ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺨﺮجﻫﺎی آن ﮐﺴﺮﻫﺎﺳﺖ؛ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ک
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ل ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دو ﻋﺪدی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖﺷﺎن ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ.
 + .٦و
 .٧در ﻣﺘﻦ :ﺑﺎد
 .٨در ﻣﺘﻦ :رﺳﺪ

رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﺳﻔﺰاری در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿ ﮏ )ﺣﯿﻞ(

ﺷﮑﻞ ۷

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮔﺰارهﻫﺎ:
ﮔﺰارۀ :۱

ﮔﺰارۀ :۲

٣١

ه × د = ز × ﺟـ ⇒

ﺣﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد دورﻫﺎی ب
ﺣﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد دورﻫﺎی ا
ه
ز

ﺣﺮﮐﺖ ب
ﺣﺮﮐﺖ ط

=

ﺣﺮﮐﺖ ا
ﺣﺮﮐﺖ ح

⇒

×

ﺟـ
د

ﺣﺮﮐﺖ ح
ﺣﺮﮐﺖ ط

ﺣﺮﮐﺖ ا

=

=

ﺣﺮﮐﺖ ل
ﺣﺮﮐﺖ ا
ﺣﺮﮐﺖ ب

=
⇒

⇒

ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ا :ﺟـ

ه
ز
ﺟـ

=

د

ﺣﺮﮐﺖ ب

=

ﺣﺮﮐﺖ ل
ﺣﺮﮐﺖ ا
ﺣﺮﮐﺖ ب

ﺣﺮﮐﺖ ب ﺣﺮﮐﺖ ط ﺣﺮﮐﺖ ب ه
ﺣﺮﮐﺖ ل
⇒ =
=
⇒
=
ز ﺣﺮﮐﺖ ل
ﺣﺮﮐﺖ ل
ﺣﺮﮐﺖ ک
ﺣﺮﮐﺖ ک ﺣﺮﮐﺖ ط
ه

ﮔﺰارۀ :۳
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ﮔﺰارۀ :۴

=

ﺣﺮﮐﺖ ﺟـ

ﺣﺮﮐﺖ د ⇒

ﺣﺮﮐﺖ ا

ک ح ز ﺣﺮﮐﺖ ﺟـ ح ز
× × =
× × =
ﺣﺮﮐﺖ د ط ه ﺣﺮﮐﺖ ب
ل ط ه

ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﺟـ ﺳﺮﻋﺖ ﺟـ ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ب ﺳﺮﻋﺖ ب
ﺳﺮﻋﺖ د
,
=
,
=
ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎی د ﺳﺮﻋﺖ ب ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﺟـ ﺳﺮﻋﺖ ا
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ﮔﺰارۀ :۵
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٣٢
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ﺳﺮﻋﺖ ﺟـ
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ﮔﺰارۀ :۶
در اﯾﻦ ﮔﺰاره ،در ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﭼﻬﺎر ﮐﺴﺮ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮک از ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮج ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ
ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻮد.
ﮔﺰارۀ :۷
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رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﺳﻔﺰاری در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿ ﮏ )ﺣﯿﻞ(

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎب آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس در ﺑﺎرۀ ﻗﺮﻗﺮهﻫــﺎ از ﻧﺴــﺨﮥ ﺷــﻤﺎره
 ۱۹۷ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮥ ﮐﺮﻣﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان:

٣٣

ﺻﻔﺤﮥ ۱

ﺻﻔﺤﮥ ۲

٣۴

ﺻﻔﺤﮥ ۳

ﺻﻔﺤﮥ ۴

ﮐﺎﻣﺮان اﻣﯿﺮ ارﺟﻤﻨﺪ

٣

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺷﻤﮥ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮاﺟﻬﮥ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﯿــﺎن
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب ،اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
راﺟﻊ ﺑﻪ روشﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ داروﯾﻨﯿﺴﻢ و ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺧﺎﺗﻤﻪ آﯾﺎت
ﺑﯿﻨﺎت ﺑﺎ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺗﻔﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻮم ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان

ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﻔﻨﻮن ﺗﻮان ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑــﻪ ﻧﻈﺮ ﯾـﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤــﯽ ﻏــﺮب ﻗــﻮت ﮔﺮﻓــﺖ.
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﭼﻨﺪی ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان آورده ﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻤــﺎن اروﭘــﺎﯾﯽ ﺧــﻮد ﺑــﻪ ﺗﻬﯿــﮥ
ﺟﺰواﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ در داراﻟﻔﻨﻮن اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﮔﺴﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ً
ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺷــﺎﻋﻪ و ﻓﺮاﮔﯿــﺮی زﺑﺎنﻫــﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮ ﺑﮥ ﺧﻮد دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻏﺮﺑﯽ را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﮐﺮد .از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن آن
زﻣﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﻨﺪ و ﺗﺮﮐﯿﮥ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و وﻻﯾﺎت ﺗﺎﺑﻊ آن ،ﻋﺮاق و ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ ،ﻧﯿــﺰ اﻧﺘﻘــﺎل اﯾــﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن اﻓﮑﺎر و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻏﺮﺑﯽ در ﻧﯿﻤــﮥ دوم ﻗــﺮن ۱۳
ﻫﺠﺮی ) ۱۹ﻣﯿﻼدی( در اﯾﺮان ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑــﻪ
ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﺮان رﺳﯿﺪ و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .وﻟﯽ ﺑﻪ
ً
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻏﯿــﺮ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ و ﭘﺮاﮐﻨــﺪه ﺑــﻪ اﯾــﺮان رﺳــﯿﺪه ﺑﺎﺷــﻨﺪ.
 .١اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻻﻫﻮر ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﯾﺎب اﺳﺖ .وﯾﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎری از ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﻪزودی
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻤﺎم ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﯾﺮاﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ آن اﺳﺖ.
 .٢ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺮاد ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در  ۱۸آﺑﺎن .۱۳۹۵
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ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۹ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۵

ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت
٢
و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ داروﯾﻨﯿﺴﻢ

١

٣۵

٣۶

ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ در اروﭘﺎ از اواﯾﻞ ﻗﺮن ۱۹م۱۳ /ق اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳــﻂ ﻻﻣــﺎرک ١و دﯾﮕـﺮان و ﺑﻌــﺪ
داروﯾﻦ ٢ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻏﺮب ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﻋــﺎﻟﻢ ﻃﺮﻓــﺪاران و ﻣﺨﺎﻟﻔــﺎن
ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﯽﺷﻤ ﺎری در ﭘﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻠﻤﯽ،
اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﻨﯽ اداﻣﻪ دارد.
اﻣﺎ در اﯾﺮان ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺧﺎن اﻧﺼﺎری ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ۱۲۸۷ق۱۸۷۰ /م ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﻨﺎﺑﻊ
اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎﻧﻮرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد .ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪۀ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﮑﺎﻣﻞ داروﯾﻦ
ﻣﯽداﻧﺪ ٣.ﭘﺲ از وی ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﻧﯿﺰ آن ﮔﻔﺘﻪ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺎم داروﯾﻦ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﺘﻦ آن
ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻧﻈﺮﯾﮥ داروﯾﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن وی را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﯿﭻ اﺷﺎره ای ﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان و
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﻮرﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺒﯿﯿﻦ آرای داروﯾﻦ داﻧﺴﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑــﺮ
ﭘﺎﯾﮥ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻻﻣﺎرک ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و دﺳــﺘﻪﺑﻨﺪی ﺟــﺎﻧﻮران ﺗﻮﺳــﻂ ژرژ
ﮐﻮوﯾﻪ ٤و دﯾﮕﺮان در اواﯾﻞ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ ﻗﺮن  ۱۹ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .در ﺿﻤﻦ ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه ﻧﯿــﺰ در ﻣــﻮاردی ﻧﻈـﺮات و
ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﺧﻮدش را در ﻣﺘﻦ ﻣﯽ آورد .ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران زﻫﺮدار اﯾﺮان اﺧﺘﺼﺎص دارد ،ﮐﻪ از
٥
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳﺖ.
ً
ورود ﻧﻈﺮﯾﮥ داروﯾﻦ ﺑ ﻪ اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ وﻻﯾﺎت ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در وﻫﻠــﮥ اول ﻋﻤــﺪﺗﺎ از دو
ﺳﻮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺷﺮق ،از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺒﻪ ﻗــﺎرۀ ﻫﻨــﺪ و دﯾﮕــﺮی از ﻏــﺮب ،ﯾﻌﻨــﯽ ﭘــﺲ از
درج ﻣﻘﺎﻻت و ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑــﻪ وﯾــﮋه ﻋﻘﺎﯾــﺪ داروﯾــﻦ ،در ﻣﺠﻠــﮥ
اﻟﻤﻘﺘﻄﻒ از ﺳﺎل ۱۸۷۷م ﺑﻪ ﺑﻌﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ در اﺑﺘﺪا در ﺑﯿﺮوت ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻗــﺎﻫﺮه ﻣﻨﺘﻘــﻞ
ﺷﺪ .وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اوﻟﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﯿﺎد اﻧﻮاع ٦اﺛﺮ داروﯾــﻦ در ﺳــﺎل ۱۳۱۸ش۱۹۳۹ /م
ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﺳﺎل از ﻧﺸﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ در ﺑﻼد ﺷﺎم .ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣﯽرﺳــﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﺮﯾﮥ داروﯾﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان رﺳــﯿﺪه اﺳــﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺘﺎب رد ﻓﻠﺴﻔﮥ دارون اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿــﺎ اﺻــﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﮐــﻪ از ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻋﺮﺑــﯽ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐــﺮده اﺳــﺖ،
ﺗﺼﻮﯾﺮ دﻗﯿﻘﯽ از ﻧﻈﺮﯾﮥ داروﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ و در ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﺳــﺎل
 .٣رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﻬ ﺮان  ،۱۳۵۱ص .۲۴

1. Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829).
2. Charles Darwin (1809-1882) .
4. George Cuvier (1769-1832).

ً
 .٥اﺧﯿﺮا آﻗﺎی ﻋﺮﻓﺎن ﺧﺴﺮوی ﻣﻘﺎﻟﻪای در ﻫﻤﺎﯾﺶ »روﯾﺎروﯾﯽ ﻋﻠﻢ ﻗﺪﯾﻢ وﺟﺪﯾﺪ در ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر« در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬ ﺮان
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.

6. On the Origin of Species

 .١اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از واژۀ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﭽﺮ) ،(natureﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ،و ﯾﺎی ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺖ.

2. Ludwig Büchner (1824-1899).

ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮﺷﻨﺮ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﺎده و ﻧﯿﺮو ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ:

Ludwig Büchner: Kraft und Stoff, 1855.

Force and matter: empirico-philosophical studies, intelligibly rendered, 1864.
3. Herbert Spencer (1820-1903).
4. Hourani, Albert: Arabic thought in the liberal age: 1798-1939. London: Oxford University Press. 1962.
5. Keddie, Niki R.: An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamāl adDīn “al-Afghānī”. Berkeley: University of California Press. 1968.

ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺑ ﯿﻨﺎت و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ داروﯾﻨﯿﺴﻢ

 ۱۳۳۱ﻗﻤﺮی ﯾﻌﻨﯽ ۱۲۹۲ش۱۹۱۳ /م ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز در ﻗﻠﻤﺮو زﺑــﺎن ﻓﺎرﺳــﯽ ﻣــﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.
ﺷﯿﻮع اﯾﻦ اﻓﮑﺎر در ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﺠﺪدﯾﻦ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪ ِﺳﺮ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺮوان ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،از ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻪ
»ﻧﯿﭽﺮی« ١ﻣﻮﺻﻮف ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﺮان ﺑﻪ آنﻫﺎ »دﻫﺮﯾﻮن« ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ورود و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ
در اﯾﺮان و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺠﻮار ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻤﺎ و ﺳــﺎﯾﺮ ﺻــﺎﺣﺐ ﻧﻈــﺮان ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨــﺖ.
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن دو رﺳﺎﻟﻪ از ﻃﺮف زﻋﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﻫﻨﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻣﮑﺘﻮب
رﺳﺎﻟﮥ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ ،در رد ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﺑﻮد ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﯿﭽﺮی و ﺑﯿﺎن ﺣﺎل ﻧﯿﭽﺮﯾﺎن در ﺳﺎل ۱۲۹۸ق۱۸۸۱/م در ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ ﭼﺎپ ﺷﺪ.
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪاش ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻟﺮد ﻋﻠﯽ اﻟﺪﻫﺮﯾﯿﻦ در ﻣﺼﺮ ﺗﻮﺳﻂ دوﺳﺖ و ﻣﺮﯾﺪش
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪاﺟﻤﺎل ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑــﻪ ﻧﯿﭽﺮﯾــﺎن ﻣﻨﺘﺴــﺐ
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻘﻞ و رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮐﺜﺮا ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﻨﺸﺄ و ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن آنﻫــﺎ ﺑــﻪ دﺳــﺖ
دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ آنﻫﺎ را در ﺗﺰﻫﺎﯾﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ رﯾﺸﻪ در ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﻢ اروﭘــﺎی
ﻗﺮن  ۱۹دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻨﺸﺎء آنﻫﺎ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪﯾﺸــﻪﻫﺎی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘــﻪ از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﻢ ﻟﻮدوﯾــﮓ ﺑﻮﺷــﻨﺮ ٢و
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﭙﻨﺴﺮ ٣وﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘــﺪ آﻧﭽــﻪ
ﺧﻮد ﺑﻪ داروﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﺮرﺳﯽ رﺳﺎﻟﮥ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی در اﯾﻨﺠــﺎ ﺿــﺮوری
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ آن ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ آﻟﺒﺮت ﺣﻮراﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﻓﮑﺮ ﻋﺮﺑﯽ در ﻋﺼﺮ ﻟﯿﺒﺮال ٤و ﺧﺎﻧﻢ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺪی در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد
ﭘﺎﺳﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﻣﭙﺮ ﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ٥راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﺪآﺑﺎدی ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨــﺪ ،اﻧﮕﯿــﺰۀ اﺳــﺪآﺑﺎدی در ﻧﻮﺷــﺘﻦ
ردﯾﻪ اش ﺑﺮ ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﺑﺎور داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﺎزش و ﺗﺴﺎﻫﻞ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺪآﺑﺎدی
ﺧﻮد ﺑﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن در اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻮم ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾــﻦ ﻗﯿــﺪ ﮐــﻪ

٣٧

٣٨

اﯾﻤﺎن آﻧﺎن را ﺧﺪﺷﻪدار ﻧﮑﻨﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .ﻫﺪف اﺳﺪآﺑﺎدی ﺑﺪﻧﺎم ﮐﺮدن ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧــﺎن و ﭘﯿــﺮواﻧﺶ
ﺑﻮد .وﻟﯽ اﻧﮕﯿﺰۀ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﻋﻨﻮان ﻗﺮآﻧﯽ آن ﺑﺮﻣﯽآﯾ ﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒــﮥ دﯾﻨــﯽ
ً
داﺷﺖ .اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺳﺴﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﯾﮑﯽ از اﻧﮕﯿﺰهﻫــﺎی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ آن ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎﺑﺶ را آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت ﻧﻬﺎد .در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿــﺪ ﺳــﻮرۀ ﺑﯿﻨــﺎت در
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷــﯿﻌﻪ در رد
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺮن ۱۳ق۱۹/م ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از
اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻋﻠﻢ دراﯾﺮان و در ﻗﻠﻤﺮو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﺧــﻮردار اﺳــﺖ.
ﺑﻪﻋﻼوه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮﺻﯿﻒ وﺟﻮد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در اﻧﻮاع ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﻮآور
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر رﺳﺎﻟﮥ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،در ١٢
رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ ﺳ ﺎل ١٢٩٩ق ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓــﺖ و ﺳــﭙﺲ در ﻻﻫــﻮر ﭼــﺎپ ﺷــﺪ .ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪۀ آن ﻋــﺎﻟﻢ ﺷــﯿﻌﯽ،
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺣﺎﺋﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ .او در اﺑﺘﺪای ﮐﺘــﺎب ﺑﯿــﺎن ﻣﯽﮐﻨــﺪ ﮐـﻪ آن را ﺑــﻪ درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻋﺪهای از »ﺻﻠﺤﺎی آن ﻧﻮاﺣﯽ« ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼم ﺑﻪ دور ﻫﺴﺘﻨﺪ )ص  .(۸ﯾﮏ ﻧﺴــﺨﮥ
ﺧﻄﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺆﻟﻒ ﯾــﺎ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ او ﺑﻮده اﺳﺖ ١.ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ آن آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت در رد دﻫﺮﯾﯿﻦ اﺳﺖ .در ﺣﺎﺷﯿﮥ اﯾــﻦ
ﻧﺴﺨﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ واژۀ دﻫــﺮﯾﯿﻦ ﺗﻮﺿــﯿﺢ داده ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐــﻪ در زﺑــﺎن اروﭘﺎﯾﯿــﺎن ﺑــﻪ آنﻫــﺎ ﻧﯿﭽــﺮی
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای رد ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﯿﭽﺮﯾﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ارﺷــﺎد
اﯾﻦ ﮔﺮوه و ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن ﺑﻪ راه اﺳﻼم اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در اﺛﺒــﺎت ﺗﻮﺣﯿــﺪ ،ﻧﺒــﻮت در
اﺻﻮل دﯾﻦ و ﻣﻌﺠﺰات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻧﯽ در اﯾــﻦ راﺳــﺘﺎ ﺑﺮﻃــﺮف
ً
ﮐﺮدن ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﯿﺮوان ﻋﻠﻮم ﻏﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻌﺘﻘــﺪات دﯾﻨــﯽ اﺣﯿﺎﻧــﺎ
اﺑﺮاز ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﮕﺎرش آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت رﺳــﺎﻟﮥ اﺳــﺪآﺑﺎدی را دﯾــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ ﭼــﻮن در
ﮐﺘﺎب اﺷﺎرهای ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻫــﯿﭻ ﯾــﮏ از اﻧــﻮاع ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﻢ را ﮐــﻪ اﺳــﺪآﺑﺎدی ﺑــﻪ آنﻫــﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣــﺪ ،اﺳــﺘﺪﻻل ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻧﯽ ﮐﻠــﯽ و
ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑــﺎ
رد ﮐﻠﯿﺎت ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻧﯿﭽﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻤﺎن ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎت ﺑﯿﻨــﺎت ﻧــﻪ
 .١ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ،۳۷ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯿﮥ ۱۲۹۹ق.

زﻧﺪﮔ و آﺛﺎر ﻣﺆﻟﻒ

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻧﯽ
در  ۱۵ﺷﻮال ۱۲۵۵ق در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑــﻪ دﻧﯿــﺎ آﻣــﺪ .در
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم دﯾﻨــﯽ ﺑــﻪ ﮐــﺮﺑﻼ رﻓــﺖ.
ﭘﺪرش ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺘﻬﺪاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
در آن ﻫﻨﮕﺎم در ﮐﺮﺑﻼ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد .وی اﺑﺘﺪا ﻧــﺰد
ﭘــﺪر ﺑــﻪ آﻣــﻮﺧﺘﻦ ﻋﻠــﻮم دﯾﻨــﯽ ﭘﺮداﺧــﺖ و در ﺳــﺎل
۱۲۸۲ق از ﭘﺪرش اﺟﺎزۀ اﺟﺘﻬﺎد درﯾﺎﻓﺖ ﮐــﺮد ،وﻟــﯽ
ﺑﺎز در آن ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻘﻬﯽ اداﻣﻪ داد و
ً
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﺳﺎل ۱۲۸۷ق ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزۀ اﺟﺘﻬﺎد از آﯾ ﺖ
اﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎﺿﻞ اردﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎﯾﻞ ﺷــﺪ و ﺧــﻮد ﻧﯿــﺰ ﺑــﻪ
ﻣﺪرﺳﺎن آن ﺣﻮزه ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﺳﺘﺎد رﯾﺎﺳﺖ
دﯾﻨــﯽ و ﮐﺮﺳــﯽ درس ﺑــﻪ وی رﺳــﯿﺪ ١.وی ﻣــﺪﺗﯽ در
ﻣﺸﻬﺪ و ﺑﻌﺪ در ﺗﻬﺮان اﻗﺎﻣــﺖ ﮐــﺮد .در ﺗﻬــﺮان ﻣــﻮرد
اﺣﺘﺮام ﻣﻼﻋﻠﯽ ﮐﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﻓﻮت وی در
ﺳﺎل ۱۳۰۶ق ﺑﻪ ﺟﺎی او زﻋﺎﻣــﺖ ﻣــﺮدم را ﺑـﻪ ﻋﻬــﺪه
ﮔﺮﻓﺖ ٢.ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳــﺮ
ﺑﺮد ﺑﻪ ﮐــﺮﺑﻼ ﺑﺮﮔﺸــﺖ و در ﻫﻤﺎﻧﺠــﺎ در ﺳــﻮم ﺷــﻮال
۱۳۱۵ق درﮔﺬﺷﺖ.
 .١ﺳﭙﻬﺮی اردﮐﺎﻧﯽ  ،ﻋﻠﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ اردﮐﺎن ،۱۳۷۴ ،ج ،۱ص .۲۲۶

 .٢ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺣﺮم ،ﺟﻠﺪ  ،۱۳۸۲ ،۱۶ص ۱۰۵ـ.۱۰۷

ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺑ ﯿﻨﺎت و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ داروﯾﻨﯿﺴﻢ

ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن زﻣﺎن ﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .وﻟــﯽ ﻣﻄــﺎﻟﺒﯽ در ﮐﺘــﺎب آﻣــﺪه
ً
اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن اﺷﺎره ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫــﺎی ﻣﯿــﺮزا ﻣﻠﮑــﻢ ﺧــﺎن ،ﮐــﻪ اﺣﯿﺎﻧــﺎ ﺑــﺮای آﻣــﻮزش ﺷــﺎﮔﺮدان در
ً
داراﻟﻔﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫــﻢ ﺑﻮده اﻧــﺪ ،ﭼــﻪ آزﻣﺎﯾﺶﻫــﺎی
ﻣﯿﺮزا ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮای اﻫﺎﻟﯽ آن زﻣﺎن ﻫﻨــﺪ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ )ص  (۲۴و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ اروﭘﺎ و ﮔﺰارشﻫﺎی وی درﺑﺎرۀ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤــﯽ و ﻓﻨــﯽ آن
دﯾﺎر )ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐــﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ ﺑــﻪ ﺳــﻔﺮﻧﺎﻣﮥ
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

٣٩

ﺻﻔﺤﮥ ﻋﻨﻮان ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت

۴٠

ﻣﺎدرش ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ آﻗﺎ اﺣﻤﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ )ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ( ﻋﺎﻟﻢ و ﺳﯿﺎح ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد .ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻧﯽ در
ﺧﺎﻧﻮادهای رﺷﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ از ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺎدری ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﻏﺮب
داﺷﺖ .ﭘﺪر ﺑﺰرگ وی ،آﻗﺎ اﺣﻤﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ ،ﻧﻮۀ ﻣﺠﺪد ﻧﺎﻣﺪار آﻗــﺎ وﺣﯿــﺪ ﺑﻬﺒﻬــﺎﻧﯽ ﺑــﻮد و ﭘــﺲ از
ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ در ﻧﺠﻒ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳــﺎل ﺑــﻪ ﺳــﯿﺮ و ﺳــﯿﺎﺣﺖ در اﯾــﺮان و ﻋـﺮاق و ﻫﻨــﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ .اﻗﺎﻣﺖ وی در ﻫﻨﺪ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ،از ﺳﺎل  ۱۲۲۰ﺗﺎ  ۱۲۲۵ق ،ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .وی در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ
ﻋﻠﻤﺎ و دوﻟﺘﻤﺮدان آن ﻧﻮاﺣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼــﺒﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ آﺷــﻨﺎ ﺷــﺪ .در ﮐﺘــﺎﺑﺶ ﻣــﺮآت
اﻻﺣﻮال ﺟﻬﺎنﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﺶ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﻪدﺳﺖ آورده ﺑــﻮد ﻣﯽﭘــﺮدازد و
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﯽ درﺑﺎرۀ ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدﻣﺎن ﻫﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺮآت اﻻﺣﻮال ﺟﻬﺎنﻧﻤﺎ از اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ درﺑﺎرۀ اوﺿﺎع ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن آن زﻣــﺎن و ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و از اروﭘﺎﯾﯿﺎن و ﺑﻪﺧﺼﻮص اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻗﺘﺪار
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯿﺸﺎن و ﺗﺪﺑﯿﺮ در ﮐﺸﻮرداری ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ١ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻗﺎ اﺣﻤﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ
ً
اﺟﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻫﯿﺌﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ ﻧﯿﺰﻣﯽ ﭘﺮدازد ٢.اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻪ در
ً
آن زﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑــﺪون
ﺷﮏ از اﻓﻖ ﺑﺎز ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﯽ ﺗﻔــﺎوت
ﻧﺒﻮد .وی ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم ﯾﺎ ﻧﻘﺪ آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .در ﮐﻨﺎر ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﮐــﻪ وی ﺑـﺮای ارﺷــﺎد
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﻢ درﺑﺎرۀ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻠﻢ ﻫﯿﺌﺖ و ﺷﯿﻤﯽ
دارد .٣ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت را ﻧﻮﺷﺖ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺑﻮد و ﺑﻪ
ﻫﯿﺌﺖ ﻗﺪﯾﻢ زﻣﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ ﺑﺎور داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب وی ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻣﺮﮐﺰی و زﻣﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﯾﺴــﮥ اﯾــﻦ دو ،ﻧﻈــﺎم ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳــﯽ را
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﻪ در وﻫﻠﮥ اول ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﯽ آن ﺑﺎ ﻧﺺ ﻗﺮآن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻻﯾﻠــﯽ ﮐــﻪ وی
ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ و راهﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨــﺪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وی ﻧﺺ ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ از ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از دو ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈــﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪی ﭘ ﺲ از ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت ﻧﻈﺮﯾــﮥ زﻣــﯿﻦ
 .١اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺳﻪ وﯾ ﺮاﯾﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ :اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻫﻨﺪ ﺑﺎ وﯾﺮاﺳﺘﺎری ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﺎن در ﺳﺎل ۱۹۹۱م )۱۳۷۰ش( ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .در اﯾﺮان وﯾﺮاﯾﺶ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﯽ دواﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ )ﭼﺎپ اول  (۱۳۷۲و وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﻌﺪی آن از ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻋﻼﻣﮥ
ﻣﺠﺪد وﺣﯿﺪ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ دردو ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۷۳ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ وﯾﺮاﯾﺶ اﺧﯿﺮ ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮد .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدی
ً
ﺣﺎﺋﺮی در ﮐﺘﺎب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روﯾﺎروﯾﯽﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪﮔﺮان اﯾﺮان ﺑﺎ دو روﯾﮥ ﺗﻤﺪن ﺑﻮرژوازی ﻏﺮب )ﭼﺎپ اول  (۱۳۶۷در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻔﺼﻼ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﻣﺆﻟﻔﺶ آﻗﺎ اﺣﻤﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
 .٢ﺣﺎﺋﺮی ،ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدی ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روﯾﺎروﯾﯿﻬﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮔﺮان اﯾﺮان ﺑﺎ دو روﯾﮥ ﺗﻤﺪن ﺑﻮرژوازی ﻏﺮب )ﭼﺎپ اول  ،(۱۳۶۷ص  ۶۶۱ﺑﻪ ﺑﻌﺪ.
 .٣ﻣﺪرس ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ،رﯾﺤﺎﻧﺔ اﻻدب ،ج۱۳۲۸ ،۳ش ،ص ۲۷۳ـ.۲۷۲

ﻣﻼﺣﻈﺎت روشﺷﻨﺎﺧﺘ

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .وی ﺑﺮای
ﺷﺮح ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﻣﺜﺎلﻫﺎ و داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﮥ ﺧــﻮدش ﺑـﺮای رد ﻋﻘﺎﯾــﺪ
ﻧﯿﭽﺮﯾﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ »ادﻟﮥ ﻋﻘﻠﯿﻪ« ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮد )ص  .(۹او ﺑﺮای ﻋﻘﻞ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫــﺪ:
»ﻣﺮاد از ﻋﻘﻞ درﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﻮهای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آن ﺗﻤﯿﺰ دﻫﺪ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ و ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر ،و ﺑﻪ
آن ﻗﻮه ﺟﻠﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ و دﻓﻊ َﻣﻀﺎر از ﺧﻮد و اﺣﺒﺎب ﺧﻮد ﮐﻨﺪ« )ص  .(۱۴ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی
ً
ﺧﻮد در رد دﻫﺮﯾﻮن و اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺎﻟﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﻨﻄﻖ ﺳﻨﺘﯽ ،ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌــﺮوف ﻗــﺮن
ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮐﺎﺗﺒﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ )وﻓﺎت  ۶۷۵ق  ۱۲۷۶ /م( در ﮐﺘﺎب ﻣﻬﻢ ﺧــﻮد اﻟﺸﻤﺴــﯿﻪ
ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺻﻮل آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺗﮑﺎ دارد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮوح آن ﺟــﺰو دروس ﺣــﻮزوی و
ﻣﺪرﺳﻪای ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺎﺗﺒﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ »ﻣــﺪرﮐﺎت
ﻋﻘﻠﯿﻪ« را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮح اﺻﻮل ﺷﺶﮔﺎﻧﮥ »ﯾﻘﯿﻨﯿﺎت ﺿﺮورﯾﻪ« ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﭘﺮدازد:
»ﻣﺪرﮐﺎت ﻋﻘﻠﯿﻪ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﺿﺮوری و ﻧﻈﺮی .و اﺻﻮل ﯾﻘﯿﻨﯿﺎت ﺿﺮورﯾﻪ ﺑﺮ ﺷﺶ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ.
اول :ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ واﺣﺪ ﻧﺼﻒ اﺛﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،و اﺟﺘﻤــﺎع ﺿــﺪﯾﻦ ﻣﻤﮑـﻦ ﻧﯿﺴــﺖ ،و
ﺗﺮﺟﺢ ﺑﻼ ّ
ّ
ﻣﺮﺟﺢ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ.
دوﯾﻢ :ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﻪ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮه ﯾﺎ ﺑﺎﻃﻨﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮ از ﺳﻔﯿ ﺪی اﺳﺖ ،و ﺑﻠﻨــﺪی
ََ
َ
ﻏﯿﺮ از ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ ،و ﺟﻮع و ﺷ َﺒﻊ و ﻟﺬت و اﻟﻢ.
ﺳﯿﻢ :ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻢ ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ ،و ﺧﻤﺮ ﻣﺴﮑﺮ اﺳﺖ و ﻧﺤﻮ آن.
ّ
ﭼﻬﺎرم :ﺣﺪﺳﯿﺎت ،ﻣﺜﻞ اﺗﻔﺎق اﺗﺒﺎع ﮐﻪ ﮐﺸﻒ از ﻗﻮل رﺋﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﻨﺠﻢ :ﻣﺘﻮاﺗﺮات ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد ﻣﮑ ﻪ و ﻫﻨﺪ و دﻋﻮت ﻣﻮﺳﯽ و ﻋﯿﺴﯽ و ﻣﺤﻤﺪ و ﻧﺤﻮ آن.
 .١اﻟﻬﯿﺌﺔ واﻻﺳﻼم ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻫﺒﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ  ۱۳۴۲ش ،ﺻﻔﺤﮥ ﻟﺐ.
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ﻣﺮﮐﺰی را رﻫﺎ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮاج اﻧﺼﺎری در ﻣﻘﺪﻣــﮥ ﺗﺮﺟﻤــﮥ ﻓﺎرﺳــﯽ
ﮐﺘﺎب اﺳﻼم و ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻫﺒﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ )۱۲۶۳-۱۳۴۶ش۱۹۶۷-۱۸۸۴ /م( ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ
ﮐﺘﺎب ﻣﻮاﺋﺪ از ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻋﻠﻢ ﻫ ﯿﺌﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ
ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒــﻞ از ﮐﺘــﺎب اﻟﻬﯿﺌــﺔ و اﻻﺳــﻼم اﺛــﺮ ﻫﺒــﺔ اﻟــﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻧﯽ ﮐــﻪ در ﺳــﺎل
۱۳۲۷ق۱۲۸۸/ش۱۹۰۹/م ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷــﺪ ،در دﺳــﺘﺮس ﺑــﻮد .ﺳـﺮاج اﻧﺼــﺎری ﮐــﻪ ﺧــﻮد از ﺷــﺎﮔﺮدان
ﻫﺒﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻫﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ را رﻫﺎ
ﮐﺮده ،ﻫﯿﺌﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﭙﺬﯾﺮد ١.اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻮاﺋﺪ ،ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﺒﻮد،
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان روﺷﻦ ﮐﺮد.

۴١

۴٢

ﺷﺸﻢ :ﻓﻄﺮﯾﺎت ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ارﺑﻌﻪ زوج اﺳﺖ ،و
ﺛﻠﺜﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ و اﻣﺜﺎل آن" )ص ۹ـ.(۱۰
از ﻣﻨﻈــﺮ ﻣﻨﻄــﻖ و روش ﺷﻨﺎﺳــﯽ ﺟﺪﯾــﺪ ﻋﻠــﻮم،
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗــﺪاﺧﻞ دارﻧــﺪ و
ً
ﻣﺮزﺑﻨﺪﯾﺸـــﺎن ﻣﺸـــﺨﺺ ﻧﯿﺴـــﺖ .ﺑﻌﻀـــﯽ ،ﻣـــﺜﻼ
»ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت اوﻟﯿﻪ«» ،ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﻪ ﺣــﻮاس ﻇــﺎﻫﺮه ﯾــﺎ
ﺑﺎﻃﻨﻪ« و »ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت« و ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻼﺗﯽ ﺣﺘﯽ »ﻓﻄﺮﯾــﺎت«
اﺟﺰاﯾﯽ از ﻣﻘﻮﻟﮥ ﮔﺴــﺘﺮدۀ ﺣﻘﯿﻘــﺖ ﺗﻠﻘــﯽ ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ» ،ﺣﺪﺳــﯿﺎت« و »ﻣﺘــﻮاﺗﺮات« در ﻋﻠــﻮم
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ »ﻣﺘــﻮاﺗﺮات«
ً
در ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﺎرﯾﺦ وﺳﯿﻌﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد،
و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺑــﺎ اﺣﺘﯿــﺎط و دﻗــﺖ ﺗــﻮأم
ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺮی
ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑــﺪﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻨﯿﺎت ﺿﺮوری ﺑﺮﺳﻨﺪ» :ﺑﺎﯾﺪ
ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺿﺮوری ﺷﻮﻧﺪ« )ص .(١٠
ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﮥ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی
ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت
ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨــﺪﮔﺎن
روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ رد ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻧﯿﭽﺮﯾﺎن و اﺛﺒﺎت
وﺟﻮد ﺧﺎﻟﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧــﯽ ﻧﯿﺴــﺖ .ﺑــﺪﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮ وی از آﯾﺎت ﻗﺮان ﻧﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ آنﻫــﺎ
ً
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻣﺘﻦ ﻣﯽآورد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات رد ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﭽﺮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،دﻻﯾﻞ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﺻﻮل دﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺒﺎت واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ،ﺗﻮﺣﯿــﺪ ،ﻧﺒــﻮت و ﻣﻌــﺎد و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ
ﻣﻌﺠﺰات ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺣﺪوث ﻣــﺎده وﻋــﺎﻟﻢ و
ً
ﺧﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮدات اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ  .اﯾﻦ اﺛﺒﺎت ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻼﻣــﯽ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از
َ
ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎی ﺟﻮﻫﺮ و ﻋ َﺮض و ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ،ﮐﻮن و ﻓﺴﺎد و ﻏﯿﺮه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣــﺄﺧﻮذ اﺳــﺖ از
اﺛﺒﺎت ﺣﺪوث ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ آوردن ﺷﺎﻫﺪ ،ﻣﺜﺎل و ﻣﺼﺪاق درک آن را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﺮ ﺧﻼف اﺳﺪآﺑﺎدی ﺑﻪ داروﯾﻦ و اﺻﻞ ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎء
وی اﺷﺎرهای ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﻫﻢ از ﻻﻣﺎرک و ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان اروﭘــﺎﯾﯽ ،ﮐــﻪ در ﺗــﺪوﯾﻦ ﭘﺎﯾــﻪ ﻫﺎی
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺑﺮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﯽﭘــﺮدازد ﮐــﻪ ﻗﺒــﻞ از ﻧﻈﺮﯾــﮥ داروﯾــﻦ ﻣﻄــﺮح
ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ ردﯾﻪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﯿﺎت ﺑــﺮ روی زﻣــﯿﻦ اﺳــﺖ .داروﯾــﻦ
ً
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﯿﺎت را ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﺼﺎدف ﻫﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل ﮐﻼﻣﯽ ذاﺗﺎ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط روش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورﯾﺎت
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮﯾﮥ داروﯾﻦ را ،ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﺼﺎدف ﻗﺮار
داده ﺑﻮد ،ﻣﺮدود ﻣﯽداﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی )۱۳ق( ﻧﻪ
ً
ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ در اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﮐﺜﺮ ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ داﻧﺎن ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
وﯾﻠﯿﺎم ِﻫ ِﯿﻮل ١ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮم ،ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﮑﺎﻣﻞ داروﯾﻦ را درﺳﺖ ﺑــﻪ ﻫﻤــﯿﻦ دﻟﯿــﻞ رد
ﮐﺮد .وی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﮑﺎﻣﻞ داروﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﯿــﺎت را از
ً
ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺿﺮورﺗﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺮح دﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ آن را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﻨﺪ ٢.اﯾﻦ ﻧﻘﺪ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ »ﻧﻘﻄــﻪ ﺿــﻌﻒ«ﻫــﺎی داروﯾﻨﯿﺴــﻢ در ﻧﻈــﺮ
ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف داروﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻔﺴــﯿﺮ ﭘﯿــﺪاﯾﺶ ﻣﻮﺟــﻮد زﻧــﺪه ،ﺑﻠﮑــﻪ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﻮاع و ﮐﺸﻒ ﺳﺎزوﮐﺎر آن ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﻢ .در واﻗﻊ داروﯾﻦ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﻪ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪدﺳﺖ داد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣــﺪلﻫﺎی ﻣــﻮرد ﻗﺒــﻮل ﺗــﺎ آن زﻣــﺎن
ﻣﺘﮑﯽ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺿﺮورﯾﺎت ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﯾﮑــﯽ از ﻫﻤﻌﺼـﺮان داروﯾــﻦ در اﻧﮕﻠﺴــﺘﺎن ﺑـﻪ ﻧــﺎم و ﯾﻠﯿــﺎم ِﺟـ ِﻮﻧﺰ
درﻫﻤﺎن ﺳﺎلﻫﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه اﻧﺪ و ﺗﻨﻬــﺎ آزﻣــﺎﯾﺶ ا ﺳــﺖ ﮐــﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﺎﺑــﻞ اﻋﺘﻤــﺎد اﺳــﺖ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿــﺖ ﻫــﺮ ﻧﻈﺮﯾــﻪ واﺑﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ ﺗﻌــﺪاد
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ.٣
ﺣﺎﻻ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﺮان و ردﯾﮥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﻮل ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﯿــﺎت در
روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﺗﻔﺎق را ﻣﺮدود ﻣﯽداﻧﺴﺖ .وی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ
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ً
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺼﺎدﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺮﺳﺪ و ﺗﯿﺮی رﻫﺎﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .وﻟــﯽ
ﻋﻤﻞ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻨﻮع ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮح و ﻋﻤﻞ »ﻣﺪﺑﺮ
ً
ﺣﮑﯿﻢ« اﺳﺖ .وی اﺣﺘﻤﺎل ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺣﯿﺎت را ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ و ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ
ً
ﺗﺼﺎدﻓﺎ »ﻣﮕﺲﻫﺎ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻏﺬی ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،و از ﻓﻀﻠﮥ آنﻫﺎ ،ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ رﯾﺰد ،ﻧﻘﺸﮥ ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن ﺑــﺎ
ً
اﺳﺎﻣﯽ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ اﻧﮕﺮﯾﺰی ]=اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ[ ﻣﻨﻘﺶ« ﺷﻮد )ص .(۲۷اﯾﻦ ﻧﻘﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎ راﺟﻊ اﺳﺖ
ﺑﻪ رأی داروﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه را ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد .اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن ﻫﻢ
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻨﺎﯾﻪ اﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ داروﯾﻦ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ردﯾﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺑﻄﻼن ﺗﮑﺎﻣﻞ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ دو اﺳﺘﺪﻻل رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ »ﺑﻄﻼن ﺗﺴﻠﺴﻞ«
اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺴﺎب اﻋﺪاد زوج و ﻓﺮد )ص  ۴۱و  (۴۲ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﻮری ﻣﺸــﺎﺑﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

۴۴

» ﺷﺒﻬﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺮی و ﭘﺪری اﺳﺖ  ...ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
دو ﻃﺮف ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﭘﺴﺮ ﺑﺪون ﭘﺪر و ﭘﺪر ﺑﺪون ﭘﺴﺮ ﺗﺼﻮر ﻧﺘﻮان ﮐﺮد ....ﭘﺲ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﯿﻢ
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﺳﺖ و اوﻻدی ﻧﺪارد ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻃﻮﻟﯿﻪ اﺳﺖ و ﭘﺪر او دارای ﻫﺮ
دو ﺻﻔﺖ اﺳﺖ  ...ﭘﺲ اﮔﺮ در ﻣﺒﺪأ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺴــﺮ
ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺣﻀﺮت آدم ،ﺳﻠﺴﻠﮥ اﺑﻮت و ﺑﻨﻮت ﻣﺘﺴﺎوی ﻣﯽﺷﻮد«.

در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻼف اﺻﻞ »ﺗﻀﺎﯾﻒ« ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .ﺟﺮﺟــﺎﻧﯽ اﺻــﻞ ﺗﻀـ ُ
ـﺎﯾﻒ را
١
اﯾﻨﻄﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ » :ﺑﻮدن دوﭼﯿﺰ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﯾﮑﯽ از آن دو ﺳﺒﺐ ﺗﻌﻠﻖ دﯾﮕﺮی ﺑﺪو ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺳﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ص  (۴۲ﮐﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی از اﺳــﺘﺪﻻل
دوم اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ از ﭘﺎرادوﮐﺲ ﻣﻌﺮوف اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺮغ ﯾﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ.
ً
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﻧﻬﺪ ﮐﻪ دو ﻧﺴﻞ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ از ﻧﻈﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﯿﻨﺎ
ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮض ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮد ﮐــﻪ ﭘﺎﯾــﻪ در ﻫﺴــﺘﯽﺷﻨﺎﺳـﯽ ﮐﻼﻣــﯽ وی داﺷــﺖ.
درﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮض را ﭘﯿﺮوان ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺮدود ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻗﺎﯾــﻞ ﺑــﻪ ﺟﻬــﺶ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾــﮏ
ﺑﻮدﻧﺪ .داروﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ آﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺟﻬﺶ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .وی ﻣﺪلﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪل ﻫﻤﻪزاﯾﯽ )ﭘﺎن ﺟﻨﺴﯿﺲ( ٢را ﺑﺮای ﺗﻮارث ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﮑــﺎﻣﻠﯽ را
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ.
 .١ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ،اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت ،ص .۶۳- ۶۲
 pangenesis .٢دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﺎﺧﺘﮥ ﭘﺪر و ﻣﺎدر در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذرۀ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﺎﺧﺘﮥ ﻣﻮﺟﻮد
زﻧﺪه ﺣﺎوی ﻫﻤﮥ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن ﻧﻮع اﺳﺖ.

 .١وزغ ،ﻏﻮک

2. Creationists

3. intelligent design

ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺑ ﯿﻨﺎت و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ داروﯾﻨﯿﺴﻢ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﮐﺸﺘﯽ را آن ﻃﻮر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آب ﺷﻨﺎور ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮدات را ﻣﻄــﺎﺑﻖ ﺑــﺎ ﻃــﺮح
ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂز ﯾﺴﺖ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ »ﺣﯿﻮاﻧﺎت آﺑﯽ را
ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮده ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آنﻫﺎ رﯾﻪ ﮐﻪ آﻟﺖ ﺗﻨﻔﺲ اﺳﺖ ،ﻗﺮار ﻧﺪاد ،ﭼﻮن ﺗﻨﻔﺲ در آب
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آنﻫﺎ اﺳﺒﺎب ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن در آب ﺑﻪ ﻋﻮض ﭘﺎﻫﺎ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻣــﻮد .و ﻫــﺮ ﯾـﮏ ﮐـﻪ
ذوﺟﻬﺘﯿﻦاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در آب و ﺧﺎرج آب آﯾﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﭘﺸﺖ و ﺿﻔﺪع ١،اﻋﻀﺎی آنﻫﺎ را ﻣﺸــﺘﺮک
ﻗﺮار داد .ﭘﺲ ﻫﻢ ﭘﺎ دارﻧﺪ و ﻫﻢ ﭘﺎرو ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎن آنﻫﺎ ﭘﺮده ای اﺳــﺖ ﺑــﻪ ﺟﻬــﺖ ﺷــﻨﺎ
ﮐﺮدن« )ص  .(۵۴اﯾﻦ ﻧــﻮع اﺳــﺘﺪﻻل را ﻃﺒــﻖ دﺳــﺘﻪﺑﻨﺪی ارﺳــﻄﻮ اﺳــﺘﺪﻻل ﺑــﺮ ﭘﺎﯾــﮥ ﻋﻠــﺖ ﻏــﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻠﻘﺖﮔﺮاﯾﺎن ٢ﺑﻪ وﯾﮋه درﻏﺮب ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻃﺮح ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ« ٣ﺑﺎور دارﻧﺪ،
ﺑــﺮای ﺗﻮﺿــﯿﺢ ﻣﻮﺟــﻮدات ﻣﺘﻨــﻮع از ﻫﻤــﯿﻦ ﻧــﻮع
اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑــﺎ ﻗــﺮاردادن
اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﮐﻪ او آن را ﺑﺎ ﻧﺺ ﻗﺮآﻧﯽ ﻫﻤﺨﻮان ﻧﻤﻮده
ﺑﻮد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺻﻞ ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑــﻪ
ﻧﻮآوری ﻣﻬﻤﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری در ﺳــﺪۀ ۱۹م۱۳ /ق
و ﮐﺸﻔﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﯿﻤﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ و اﺧﺘﺮاع ﻓــﻦ
ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﺗﻠﮕـﺮاف و آﻻت ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﻣﺜــﻞ ﻣﺎﺷــﯿﻦ
ً
ﺑﺨﺎر و ﻏﯿﺮه و اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ،ﮐﻪ اﺣﯿﺎﻧــﺎ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدﻧــﺪ ﯾــﺎ از ﻗﻤــﺎش ﺳــﺤﺮ و
ﻣﻌﺠﺰه ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑــﯿﺶ از ﭘــﯿﺶ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺤﺮ اﺳــﺖ و ﭼــﻪ ﭼﯿــﺰ
ﻣﻌﺠﺰه و ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺿــﯿﺢ
داد .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﯽ اﯾﻦ ﺷﮏ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑـﺮای
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس آﻣﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ،
ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰات اﻓﺴﺎﻧﻪاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ
ﺻﻔﺤﮥ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت

۴۵

۴۶

ً
ﻣﻌﺠﺰه و ﺳﺤﺮ از ﻗﺪﯾﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪان ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺠﺰه و ﺳﺤﺮ
در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ و آن ﻫﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﺪی ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن آﻧﺎن ﺑﺮای اﺛﺒﺎت دﻋﻮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺷﺎن.
اﻣﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را ﻧﺎرﺳﺎ ﺷﻤﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ دﯾﮕﺮی ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺎﺳــﺦ وی
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮزا اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﻤﯽ )۱۱۵۱ـ ۱۲۳۱ق( ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ از او در ﮐﺘﺎب
ﺧﻮد رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ١ .ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از او ﻫﻢ ﮐﺴــﺎﻧﯽ آن را ﮔﻔﺘــﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﻓــﺮق ﺑــﯿﻦ
ﻣﻌﺠﺰه و ﺳﺤﺮ را ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺤﺮ »اﺳﺒﺎب ﺧﻔﯿﻪ« دارد ﮐﻪ ﺳﺎﺣﺮان و ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزان
ﺑﺪان ﭘﯽ ﺑﺮده اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻧﺪ .وﻟﯽ ﻣﻌﺠــﺰه دارای ﭼﻨــﯿﻦ ﻋﻠﻠــﯽ
ً
ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺤﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ً
ﻣﻌﺠﺰه ﺗﻐﯿﯿ ﺮات ﮐﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ٢.ﻣﺜﻼ ﺳﺎﺣﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ »ﺑﻪ اﻋﺎﻧﺖ ﻃﯿﻮر ﺳﻨﮓ ﺑﺮ ﻃﺎﯾﻔــﻪ ﺑﺒــﺎرد و
اﯾﺸﺎن را ﺗﻠﻒ ﮐﻨﺪ ٣«.ﯾﺎ »ﺷﺘﺮی از ﺳﻨﮓ ﺑﯿﺮون آورد و از ﺷﯿﺮ او ﺟﻤﻌــﯽ را ﺳــﯿﺮاب ﮐﻨــﺪ ٤«.ﺑــﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ او ﻣﻌﺠﺰات را ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪودۀ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻠﺶ ﺟﻮاﺑﯽ ﻋﺮﺿــﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨــﺪ .وﻗﺘــﯽ
ﻣﻌﺠﺰات از ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻠﯿﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﺎن را ﺑــﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻧﺴــﺒﺖ داد .ﭼــﻮن
ﻫﻤﻮاره اﺛﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻋﻠﯿﺘــﯽ در ﮐــﺎر ﻧﺒﺎﺷــﺪ از اﺛــﺮ ﺑــﻪ ﻣــﺆﺛﺮ ﻧﻤـﯽﺗــﻮان رﺳــﯿﺪ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدو و ﺷﻌﺒﺪه را دارای »ﻋﻠﺖ ﺧﻔﯿﻪ« ﻣﯽداﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺳﺎﺣﺮ و ﺷــﻌﺒﺪهﺑﺎز
ﺑﺪان ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ آن ﻋﻠﺖ ﺑﺮ ﻧﺎﻇﺮان ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدو و ﺷﻌﺒﺪه ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﻫﻤﻪ را ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،از
ﯾﮏ ﻗﻤﺎش ﻣﯽﭘﻨﺪارد.
ً
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿــﺮزا ﻣﻠﮑــﻢ ﺧــﺎن اﺣﺘﻤــﺎﻻ در داراﻟﻔﻨــﻮن
اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻟﻌﺐ و ﺑﺎزی و ﺷــﻌﺒﺪه« ﯾــﺎد ﻣﯽﮐﻨــﺪ .اﻟﺒﺘــﻪ ﻧــﺰول دادن ﻣﺮﺗﺒــﮥ ﻋﻠﻤــﯽ اﯾــﻦ
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﻫﻤﺮدﯾﻒ ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزی اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺧﻮد را از ﻋﺮﺿﮥ
دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﯿﺰﯾﮏ ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﻼﻣﯽ و ﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎ ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻌــﺎف
ﺑﺪاﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻨﺶ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وی دﻻﯾﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﯿﺮزا ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن و دﯾﮕﺮان در راﺳﺘﺎی ﻋﻠﻮم ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺷﯿﻤﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
 .١ﭼﺎپ  ،۱۳۰۸ص ۳۲ـ. ۲۷
ً
» .٢ﺳﺤﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ از ﺑﺮای او ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺼﺮﻓﺎت ﮐﻠﯿﻪ در اﻋﯿﺎن ﻣﻮﺟﻮده ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮد « ) ص .(۲۳
 .٣ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ .اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه در ﻣﺎﺟﺮای اﺻﺤﺎب ﻓﯿﻞ اﺳﺖ )ﺳﻮرۀ ﻓﯿﻞ(.
 .٤ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ .اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰۀ ﺣﻀﺮت ﺻﺎﻟﺢ ع اﺳﺖ )ﺳﻮرۀ ﻫﻮد .(۶۵/۶۴

»اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻧﺸﻮ و ارﺗﻘﺎء اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻠﺶ از دارون اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ در ﺳــﺎل ۱۸۸۴
ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ .وی اﺻﻞ ﻋﺎﻟﻢ را ﻣﺎده ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺳــﯿﺎل ﺧﻔﯿــﻒﺗﺮ از ﻫــﻮا ﮐــﻪ اﺛﯿــﺮش

 .١ﻣﺪرس ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ،رﯾﺤﺎﻧﺔ اﻻدب ،ج۱۳۲۸ ،۳ش ،ص ۲۷۳ـ.۲۷۲

ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺑ ﯿﻨﺎت و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ داروﯾﻨﯿﺴﻢ

اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊ وی در رد ﻋﻠﻢ ﻫﯿﺌﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﺟــﻮد ﺧــﻼء و ﺟﺎذﺑــﻪ ﯾــﺎ ﮔـﺮاﻧﺶ اﺳــﺖ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ داده و ﺑﺮﺧﯽ از »ﻋﻠﻮم ﻏﺮﺑﯽ« را ﻗﺒﻮل
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺪرس ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ رﺳﺎﻟﻪ ای ﻫﻢ در ﻋﻠﻢ ﺷﯿﻤﯽ دارد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷــﺮح
اﻟﺤﺪﯾﺪ ١،ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در دﺳﺘﺮس ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﺒﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ او روﺷﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد وی ﻋﻠﻢ ﻫﯿﺌﺖ و ﺷﯿﻤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮده اﺳﺖ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب روﺣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻬــﺪی ﻧﺠﻔــﯽ
اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎﻫﯽ )۱۲۵۹-۱۳۵۲ش۱۹۷۳-۱۸۸۱/م( ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روﺣﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ
در رد داروﯾــﻦ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﻢ ﻧﻮﺷــﺖ .ﻋﻨــﻮان اﯾــﻦ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﮐﺘــﺎب ﻣﺮﺗﻔــﻖ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺳــﺎل
۱۳۴۸ق۱۳۰۸/ش۱۹۲۹ /م ،ﻗﺮﯾﺐ  ۵۰ﺳﺎل ﭘﺲ از ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻧﺠﻔﯽ در آن ﺑــﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ روز ﭘﺮداﺧﺖ .از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺮﯾﮥ داروﯾﻦ و ﻋﻠﻢ ﻫﯿﺌﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد .ﮐﺘــﺎب
ﻣﺮﺗﻔﻖ ﻧﯿﺰ دارای ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ارﺷﺎد ﻋﻮام ﻣﯽﭘﺮدازد و در اﺛﺒﺎت ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻧﺒﻮت و
ً
رد ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺳﺖ .ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ در رد ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑـﻪ ﺧــﺎﻃﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﻣﺒﻠﻐــﺎن
ﻣﺴﯿﺤﯽ در آن دوران ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﯾﯽ ﺑﯿﻦ دو دوﺳﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﺪ دوم ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺪ ﻓﻠﺴﻔﮥ دارون ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ دارد .وﻟﯽ ﻧﺠﻔﯽ
ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .رد ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺮن ۱۹م ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﻫﻤﺎن داروﯾﻨﯿﺴﻢ اﺳــﺖ،
ﺟﺰو اوﻟﻮ ﯾﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺗﻔﻖ اﺳﺖ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آن ﺑﺎ ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺑﯿﻨــﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﻧﮑــﺎت ﺟــﺎﻟﺒﯽ را
آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ.
ﻧﺠﻔﯽ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ،ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .او از ﻧﻈﺮﯾﮥ داروﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻧﺸﻮ و ارﺗﻘﺎء« ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻧﺠﻔﯽ (۱۰ ،اﯾﻦ ﻋﻨﻮان درﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻨﺸــﻮ
واﻻرﺗﻘﺎء اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﻠﯽ ﺷﻤﯿﻞ ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻮﺷﻨﺮ ﺑﺮ داروﯾﻨﯿﺴﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑــﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧــﺪه ﺑــﻮد،
ﮔﺬاﺷﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﯿﻞ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ ) (evolutionﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎل ،ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺠﻔﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻮﺷﻨﺮ ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺪ ﻓﻠﺴﻔﮥ دارون را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﮐﻪ وی راﺟﻊ ﺑﻪ داروﯾﻦ ﻣﯽدﻫﺪ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﻔﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮﺷﻨﺮ را
ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﮥ داروﯾﻦ ﺧﻠﻂ ﮐﺮده و ﻫﺮ دو را ﻧﺎدﻗﯿﻖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺠﻔﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

۴٧

ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ و ﻓﻀﺎ را ﭘﺮ ﮐﺮده و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮده و اﺟﺰاء آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮده و ﻧﻪ وﺟﻮدش و ﻧﻪ
ﺣﺮﮐﺘﺶ را ﺳﺒﺒﯽ در ﮐﺎر ﺑﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯽﺟﻬﺖ از ﺑﺎب اﺗﻔﺎق ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮده« )ص .(۱۰

در اداﻣﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮔﯿﺘﯽ ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ داروﯾﻨﯿﺴﻢ ﻧﺪارد .او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»و ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ اﺟﺰاء ﺑﻪ ﮔﺮد ﻫﻢ ﺑﺮ آﻣﺪه ،ﻣﺎدۀ َﺳﺪﯾﻤﯽ ]=اﺑﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ[ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداده از
اﺟﺴﺎم ﮐﻮﭼﮏ و آنﻫﺎ ﻫﻤﺪﮔﺮ را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﺮده ﯾﮏ ﮐﺮۀ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮ ﮔﺮد
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪه اﺳــﺖ .و اﯾــﻦ ﺧﻮرﺷــﯿﺪی اﺳــﺖ ﮐــﻪ از او
ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﯾﺪه ﭼﻮن ﺟﺮﻗﻪ ﮐﻪ از آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪه ﮐﻨﺪه ﺷﻮد ،و آنﻫﺎ ﺳﯿﺎراﺗﻨﺪ .و ﯾﮑﯽ
از آن ﺧﻮرﺷﯿﺪﻫﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺎ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از آن ﺳﯿﺎرهﻫﺎ زﻣﯿﻦ« )ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.

۴٨

ﻧﺠﻔﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ داروﯾﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﺳــﯿﺎرۀ زﻣــﯿﻦ ﺑﻠﮑــﻪ زﻧــﺪﮔﯽ ﺑــﺮ روی آن
ً
ﺗﺼﺎدﻓﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺗﻨﺎزع ﺑﻘــﺎء ﮐــﻪ وی ﺷــﺮح ﻣﯽدﻫــﺪ ﺗﮑﺎﻣــﻞ
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧــﺪ و آنﻫــﺎ ﮐــﻪ ﻗـﻮی
ﻫﺴﺘﻨﺪ اداﻣﮥ ﺣﯿﺎت ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ص  .(۱۱-۷ﻧﺠﻔﯽ ﭘﺲ از ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻈﺮﯾﮥ داروﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،ﺑﻪ رد اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ردﯾﮥ ﻧﺠﻔﯽ در ﻣﻮاردی ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ،ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ
ﻣﺤﺘﻮی و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮم ،ﺑﻪ ردﯾﮥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ دارد .ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﻧﺠﻔﯽ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از
ً
آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺒﺮد ،ﻣﺴﻠﻤﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎدۀ زﯾﺎدی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺠﻔﯽ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺼﺎدف ﺑﺎﺷﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ
ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪن دﯾﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺎﻓﻆ
ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻦ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺎﻏﺬ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻧﺠﻔﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ:
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان »ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﭘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﻨﻈﻤﻪ ﮐﻪ در  ...ﻫﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ
ﺣﮑﻤﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ زﯾﺮک آن را ﺷﻤﺎره ﻧﺘﻮان ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ اﺗﻔــﺎق ﺗــﻮان
ﻧﺴﺒﺖ داد؟ « )ص .(۱۲-۱۱

وی اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ:
» اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻇﺮف را ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﺮﮐﺐ ﻧﻤﻮدﯾﺪ و آن را ﺑﺮ روی ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮاﻓﺸﺎﻧﺪﯾﺪ،
آﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور دﻫﻮر ،ﺿﻌﯿﻒ و ﻏﯿﺮﻣﺤﺘﻤﻞ ]اﺳﺖ[ ﮐﻪ آن ﺳﯿﺎﻫﯽﻫﺎ
ً
ﻣﺤﻮ ﮔﺮدد ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺗﺒﯽ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ آن ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ
دﯾﻮان ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺎﻓﻆ در اﯾﻦ اوراق ﺑﺎﻟﺘﻤﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد؟« )ص .(۱۲

ً
ﻧﺠﻔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞ را از ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت اﺧﺬ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﻀــﻠﮥ ﻣﮕــﺲ ﻣﺮﮐــﺐ و ﺑــﻪ
ﺟﺎی ﻧﻘﺸﮥ ﻟﻨﺪن دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ را ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺗﻤﺜﯿﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺘﺒﺎس را
ﻣﺤﺮز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻣﻀﻤﻮن رد اﺗﻔﺎق و ﻟﺰوم ﻣﺪﺑﺮ ﺣﮑﯿﻢ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽآورد ﮐﻪ

»اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻗﻠﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﻧﻘــﻮش و ﺗﺼــﻮﯾﺮ و اﻟــﻮان و ﻃﻌــﻮم و
ﺧﻮاص و ﻣﻨﺎﻓﻊ ]ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن[ ﺑــﺪون ﻣــﺪﺑﺮ ﺣﮑــﯿﻢ ﺑﺎﺷــﺪ؟  ...در ﻣﺜــﻞ اﺳــﺖ ﮐــﻪ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﯽ رﻓﺘﻪ زردک و ﺷﻠﻐﻢ ﺑﺴﯿﺎری ﭼﯿﺪه در ﺑﻐــﻞ ﺧــﻮد ﮔﺬاﺷــﺖ ،ﻧﺎﮔــﺎه
ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎغ رﺳﯿﺪه ﮔﻔﺖ :در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :در ﮐﻮﭼﻪ راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،ﻧﺎﮔــﺎه
ﺑﺎد ﺗﻨﺪی آﻣﺪ و ﻣ ﺮا از زﻣﯿﻦ رﺑﻮده در اﯾﻨﺠﺎ اﻧﺪاﺧﺖ .ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺷﻠﻐﻢ و زردکﻫــﺎ را
ﮐﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎد ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮا از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮدارد ،ﻣﻦ ﭼﻨﮓ در اﯾﻦ ﻋﻠﻔﻬﺎ زدم
ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﭼﺴﺒﯿﺪم .ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﮐــﯽ اﯾﻨﻬــﺎ را در
ﺑﻐﻞ ﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺖ؟ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻬﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺗــﻮ رﺳــﯿﺪی .ﺳــﺒﺤﺎن اﻟﻠــﻪ!« و
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﯾﻘﯿﻦ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ دﻫﺮی اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﻨﺪ ،ﺟﻮاب او اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﯾﻦ زردکﻫﺎ اﻗﺘﻀﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﮐﻨﺪه ﺷــﻮد و ﺑــﻪ ﺑﻐــﻞ ﻣــﻦ
ﻃﺒﯿﻌﺖ
ِ
ِ
داﺧﻞ ﮔﺮدد ،و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻐﻞ ﻣﻦ ﺟﺎذﺑﻪ دارد ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺟﺬب ﻧﻤﻮده« )ص . (۶۱-۶۰

ﻧﺠﻔﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺜﺎل را درﺑﺎرۀ ﻟﺰوم وﺟﻮد ﻣﺪﺑﺮ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
» دزدی از دﯾﻮار ﺑﻪ ﺑﺎﻏﯽ آﻣﺪ و از ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﭼﯿﺪ و در داﻣﻦ رﯾﺨﺖ و داﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺖ.
ﺑﺎﻏﺒﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ و ﻋﺘﺎب ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﭼﻪ روی ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻣﺮدم درآﻣﺪی؟ ﮔﻔــﺖ :ﺗﻨــﺪ
ﺑﺎدی ﻣﺮا ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺑﺎغ دراﻧﺪاﺧﺖ .ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﻮه ﭼﺮا ﭼﯿﺪی؟ ﮔﻔﺖ :ﺑــﺎدی ﮐــﻪ
اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﺮد و از دﯾﻮار داﺧﻞ ﺑﺎغ ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﻮه را از درﺧﺖ ﺑﺮﯾــﺰد.
ّ
ﮔﻔﺖ ﺳﻠﻤﻨﺎ ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ راﺳﺖ و درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﮐﯽ ﻣﯿﻮهﻫﺎ را در داﻣﻦ ﺗــﻮ رﯾﺨــﺖ؟ و
ﻃﺮف داﻣﻦ را ﺑﻪ ﮐﻤﺮ زد .ﺑﯿﭽﺎره ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﻟﺤﺎل ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣــﺎ ،دو ﺳــﻪ ﻋﻤــﻞ
ﻣﻨﻈﻢ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﺴﺒﺖ داد« )ص .(۱۱

دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ،ﻃﺮح ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،اﺛﺒﺎت اﺻﻮل دﯾﻦ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﺛﺒﺎت ﻣﻌﺠﺰات ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ
در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آﺧﺮی اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺠﻔﯽ از ﺷﻌﺒﺪه و ﺳﺤﺮ ﻧﺎم ﻧﻤﯽﺑﺮد وﻟﯽ ﺑﻪ »ﻣﻌﺠــﺰه ﯾــﺎ
ﻏﯿﺮه« اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺠﻔﯽ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ را ،ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷــﺪ ،ﺑــﻪ ﮐــﺎر ﻣﯽﮔﯿــﺮد.
ﻧﺠﻔﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻫﻤﮥ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت  ...ﺑﻪ ارادۀ او ]ﺧﺪاوﻧﺪ[ آﻓﺮﯾــﺪه ﺷــﺪهاﻧﺪ ﺑــﻪ ﻣﺠــﺎری اﺳــﺒﺎب
ﻇﺎﻫﺮه و ﻏﯿﺮ ﻇﺎﻫﺮه وﮔﺎﻫﯽ ﺑﯽﺳﺒﺐ ،ﭼﻮن ﺣﮑﻤﺖ اﻗﺘﻀﺎ ﮐﻨــﺪ ،ﭼــﻮن ﻣﻌﺠـﺰات ﯾــﺎ
ﻏﯿﺮه« )ص .(۱۱۴
ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺠﺰه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻋﺎدی ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮه ،و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐــﻪ اﺳــﺒﺎب »ﻏﯿــﺮ ﻇــﺎﻫﺮه« دارﻧـﺪ،
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدو ،ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺑ ﯿﻨﺎت و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ داروﯾﻨﯿﺴﻢ

ﻧﺠﻔﯽ درﺳﺖ در ﻫﻤﺎن ﻣﻀﻤﻮن آن را اﻗﺘﺒﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ دو ﻣﺜﺎل را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨــﯿﻢ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

۴٩

ﺣﺎل ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف اﯾﻦ دو ردﯾﻪ .ﻧﺠﻔﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺗﻔــﻖ را ﻧﻮﺷــﺖ ﮐــﻪ ﻋﻠــﻮم
ﺟﺪﯾﺪ در اﯾ ﺮان ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .او ﻫﯿﺌﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺮﮐﺰی را ﻗﺒﻮل داﺷﺖ و ﻋﻠﻮم ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺷﯿﻤﯽ را
ﻣﻨﺎﻓﯽ دﯾﻦ ﻧﻤﯽدﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ .او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﻮن ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺷﯿﻤﯽ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺧﻮاص و ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﯿﺴﺖ ﮐــﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ در اﺟﺴﺎم ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮده ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ در آب و ﺧﺎک و ﺣﺮارت در اﻧﺒــﺎت
ﻧﺒﺎت ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﯾﺎ در ﻧﻄﻔﻪ و رﺣﻢ و در ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت؛ و ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻨﻬــﺎ ﺑﺎﯾــﺪ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺻﺎﻧﻊ را زﯾﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺮ دﻻﻟــﺖ ﺑــﺮ ﻣــﺆﺛﺮ و ﺣﮑﻤــﺖ ﺑــﺮ ﺣﮑــﯿﻢ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ﻫ ﯿﭻﮔﺎه ﺑﺎ اﻗﺮار ﺑﻪ ﺻﺎﻧﻊ ﻣﻀﺎده ﻧﺘﻮاﻧﺪ داﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﺑﯽ از آن
ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ وﺟﻮد ﺻﺎﻧﻊ ﻣﺪﺑﺮ ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ« )ص.(۱۱۳

۵٠

ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎور دارد و ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ،اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی و اﺧﺒﺎر
اﻣﺎﻣﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﺟﺪﯾﺪ دارﻧﺪ .وی ﻋﻠﺖ ﻣﻘﺒــﻮل
ﺑﻮدن ﻫﯿﺌﺖ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ در ﻧﺰد ﻗﺪﻣﺎ را ﭘﯽ ﻧﺒﺮدن آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﻣﯽﭘﻨــﺪارد )ص-۴۵
 .(۵۱-۷۵ ،۳۱ﻧﺠﻔﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻋﻠﻮم ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ درک ﻣﻌﻨﯽ اﺷﺎرات
ﻗ ﺮآﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و او آﻣﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﻠﻮم اﺷﺎرات آن را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ .او ﺣﺘﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮ روی ﮐﺮۀ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ و ﺟﻬﻨﻢ ﻫﻢ در ﻣﺮﮐﺰ زﻣــﯿﻦ
اﺳﺖ )ص .(۷۹
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ردﯾﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻧﺠﻔﯽ ﺑﺮ داروﯾﻨﯿﺴﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻌــﺮوف ﺑــﻪ ﺗﻨــﺎزع
ﺑﻘﺎء اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺷﺎرهای ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ اﻃﻼع وی
از ﻧﻈﺮﯾﮥ داروﯾﻦ ﻧﺎرﺳﺎ ﺑﻮده و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ از اﯾﻦرو ﮐﻪ وی اﯾﻦ اﺻﻞ را از ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﻣﯽداﻧﺴــﺘﻪ و در ﺻــﺤﺘﺶ
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻧﺠﻔﯽ اﯾﻦ اﺻﻞ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺰاع ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ و اﻣﺤﺎء ﯾﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕــﺮی
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﯿﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ )ص .(۹۹-۱۰۳
ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻧﻈﺮﯾﮥ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮔﯿﺘﯽ ،ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ آورده ﺷﺪ ،ﺑﻪ داروﯾﻦ ،ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎرات از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺟﺪا ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮥ داروﯾﻦ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ )ص  .(۱۰۱دﻟﯿﻞ
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﻄﻼن ﻧﻈﺮﯾﮥ داروﯾﻦ ﻣﯽدﻫﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺒﻮدن ﻣﺎده اﺳﺖ )ص .(۱۰۰-۱۰۱
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑــﺪان ﻧﻤـﯽﭘــﺮدازﯾﻢ .وﻟــﯽ
ً
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ردﯾﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻬﻤـﯽ در دﯾــﺪ ﺟﻬــﺎن و ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﭘــﺎراداﯾﻢ
) ُﺑﻦﻧﮕﺮه( ١در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠــﻮم در اﯾــﺮان و ﺑﺮﺧــﻮرد
 .١ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﯾﮏ رﺷﺘﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮیﻫﺎی ﺑﻌﺪی در آن زﻣﯿﻨﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.

ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺑ ﯿﻨﺎت و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ داروﯾﻨﯿﺴﻢ

ﻋﻠﻮم ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ رودرروﯾﯽ ﻃﺮﻓﺪاران ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﯿﺮوان ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺘﯽ در اواﺧﺮ دورۀ
ﻗﺎﺟﺎر ﯾﻌﻨﯽ اواﺧﺮ ﻗﺮن ۱۳ق۱۹ /م ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ در زﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و
درﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺖ .درﺳﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﻬﯿﺌﺔ
واﻻﺳﻼم ﻫﺒﺔاﻟﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺪ ﻓﻠﺴﻔﮥ دارون ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ ﮐــﻪ ﻧﺸــﺎن
دﻫﻨﺪۀ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراداﯾﻢ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن اﺳﺖ .روﺣﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﮐﻢ ﮐﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ روح
ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺎ در ﺑﺎﻻ ،در روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺷﯿﻤﯽ و ﻏﯿﺮه و اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﺠﻔــﯽ از آن
ﻋﻠﻮم ،آن را دﯾﺪﯾﻢ .ﻫﻤﯿﻦ روح اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺎم دﻫﻨﺪۀ ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن و ﯾﺪاﻟﻠــﻪ ﺳــﺤﺎﺑﯽ و
دﯾﮕﺮان ﺷﺪ.

۵١

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۹ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۵

۵٢

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ ﺷﻄﺮﻧﺞ
١
در رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
ژاک ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ

٢

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی

٣

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ،اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺪﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،اﺑﺪاع روشﻫــﺎی
ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﻣﺮﺗﺒﮥ  ،nﻣﺮﺑﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺿﻠﻌﺶ  nﺧﺎﻧﻪ
ً
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻼ  n2ﺧﺎﻧﻪ دارد ﮐﻪ در آنﻫﺎ اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﻨﺎن ﭼﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐــﻪ ﻣﺠﻤــﻮع اﻋــﺪاد ﻫــﺮ
ﺳﻄﺮ ،ﻫﺮ ﺳﺘﻮن و ﻫﺮ ﻗﻄﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ) ﺷﮑﻞ ﻫﺎی  ۱و .(۲
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ً
اﯾﻦﻫﺎ ﺧﻮاص ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘــﯽ » ﺳــﺎده« اﺳــﺖ .ﻗﺎﻋــﺪﺗﺎ ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ  nﻋــﺪد ﻃﺒﯿﻌــﯽ را در ﺧﺎﻧــﻪﻫﺎ
ﻣﯽ ﭼﯿﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺛﺎﺑــﺖ ﻣﻌــﺎدل ) 12 n(n2 + 1ﯾﻌﻨــﯽ ﯾــﮏ nام ﻣﺠﻤــﻮع آنﻫــﺎ ﺷــﻮد .اﮔــﺮ
2

 .١ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ:

“Construction of Magic Squares Using the Knight’s Move in Islamic Mathematics”, Archives for the History of
Exact Sciences, vol. 58 (2003), pp. 1-20.

ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﮥ زﯾﺮ را ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ:
»ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻄﺮﻧﺞ از اﯾﺮان ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ و ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮔﺮافﻫﺎ« ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ،
ﺳﺎل  ،۲ﺷﻤﺎرۀ  ،۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ) ۱۳۹۲ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ص .۵۲- ۴۴
2. Jacques Sesiano
 .٣ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺠﻠﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽmohammad.bagheri2006@gmail.com ،
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اﮔﺮ ﻫﺮ ﺟﻔﺖ ﻗﻄﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ )ﯾﻌﻨﯽ دو ﻗﻄﺮ واﻗﻊ در دو ﻃﺮف ﯾﮏ ﻗﻄﺮ اﺻــﻠﯽ و ﻣــﻮازی ﺑــﺎ آن ﮐــﻪ
ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  nﺧﺎﻧﻪ دارﻧﺪ( دارای ﻫﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ »ﻫﻢ ﻗﻄﺮ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ،۴
ً
ﮐﻪ در آن ﻣﺜﻼ ﻣﺠﻤﻮعﻫﺎی  17 + 1+ 15 + 24 + 8و  2 +10+ 13 + 16 + 24ﻫــﻢ ﺑــﺎ »وﻓــﻖ« ﻣﺮﺑــﻊ
ﯾﻌﻨﯽ  ۶۵ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ( .ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ »ﻣﺮﮐﺐ« ﻫﻢ دارﯾﻢ :وﻗﺘﯽ  ، nﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺮﺑﻊ ،ﻋﺪد ﻣﺮﮐﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
 ،n = r.sﮐﻪ در آن  ، r,s ³ 3ﻣﺮﺑﻊ اﺻﻠﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ » r2زﯾﺮﻣﺮﺑــﻊ« ﻣﺮﺗﺒــﮥ  sﺗﻘﺴــﯿﻢ ﮐــﺮد؛ اﯾــﻦ
زﯾﺮﻣﺮﺑﻊﻫﺎ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﻣﺮﺗﺒﮥ  rﭼﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ از  s2ﻋﺪد ﭘﯿﺎﭘﯽ ،ﺑــﺮ اﺳــﺎس
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﻣﺮﺗﺒﮥ  sﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺮﺑﻌﯽ وﻓﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐــﻪ ﻫــﺮ زﯾﺮﻣﺮﺑــﻊ آن ﻧﯿــﺰ
وﻓﻘﯽ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  ،۵ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺷــﮑﻞﻫﺎی  ۶و  ۷ﯾﻌﻨــﯽ ﺑــﻪ ازای  r = 3و s = 4
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
ً
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ را ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮﺗﺒﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ رده ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ» :ﻓﺮد« وﻗﺘﯽ ﮐــﻪ  nﻓــﺮد
ً
ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ  n = 3, 5, 7,...و ﮐﻼ  n = 2k + 1ﮐــﻪ در آن  kﻋــﺪدی ﻃﺒﯿﻌــﯽ اﺳــﺖ؛ »زوج اﻟــﺰوج«
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ  nزوج و ﺑﺮ  ۴ﺑﺨﺶﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ  n = 4, 8,12,...4k؛ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم »زوج اﻟﻔﺮد« وﻗﺘــﯽ n
 . n = 6,1014روشﻫــﺎی ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑـﺮای
زوج وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ  ۲ﺑﺨﺶﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﯾﻌﻨــﯽ , ,..., 4k + 2
 .١در ﻣﺘﻦ ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ آن را »ﻃﻮق ﻋﻠﯽ ﻃﻮق« ﯾﺎ »ﻋﻠﯽ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﻄﻮﯾﻖ« ﺧ ﻮاﻧﺪه اﻧﺪ و ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ آن را »ﻣﻨﺘﻈﻤﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ـ م

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ ﺷﻄﺮﻧﺞ در رﯾﺎﺿ ﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮزی ،ﻫﻤﭽﻨــﺎن وﻓﻘــﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﻣﺮﺑــﻊ اوﻟﯿــﻪ
» ﻃﻮقدار« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد) ١ﺷﮑﻞ .(۳

۵٣

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع )ﺳﺎده ،ﻃﻮقدار ،ﻫﻢﻗﻄﺮ( و ردهﺷﺎن وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ روشﻫــﺎی
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی »ﺳﺎده« را ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒــﻪﻫﺎی  n = 3و  n = 4ﮐــﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫــﺎی ﺧــﺎص
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺳــﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫــﺎی »ﻃــﻮقدار« ﺑـﺮای  n ³ 5ﻣﻌﺘﺒــﺮ اﺳــﺖ
)ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۲ﺑﺎ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺘﻔــﺎوت ﻣﻤﮑــﻦ ﻧﯿﺴــﺖ ،ﻣﺮﺑــﻊ ﻃــﻮقدار ﻣﺮﺗﺒــﮥ  ۴ﻫــﻢ
ً
وﺟﻮد ﻧﺪارد( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی »ﻫﻢ ﻗﻄﺮ« ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻓﺮد را ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای وﻗﺘﯽ ﮐــﻪ
ً
 nﺑﺮ  ۳ﺑﺨﺶﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﮐــﺎر ﺑــﺮد ،و ﻫــﯿﭻ دﺳــﺘﻮری ﺑـﺮای ﺳــﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫــﺎی
]ﻫﻢ ﻗﻄﺮ[ ردۀ »زوج اﻟﻔﺮد« وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻨﻨﺪ.
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درﺑﺎرۀ آﻏﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺷــﺎﯾﺪ اﯾــﻦ آﻏــﺎز ﺑــﺎ ورود
ً
ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﺻﻞ ﺻﺮﻓﺎ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻮد و ﻣﻨﺸﺄ ﻧﺎم ﮐﻬﻦ ﻋﺮﺑﯽ »وﻓﻖ اﻻﻋﺪاد«
]ﮐﻪ در ﻏﺮب ﻣﺮﺑﻊ ﺟﺎدوﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد[ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ .ﻣﯽ داﻧــﯿﻢ ﮐــﻪ در ﻗــﺮن ﺳــﻮم ﻫﺠــﺮی
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗــﺮن ﭼﻬــﺎرم ﻫﺠــﺮی
اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻲ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت از اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ )۳۸۸-۳۲۸ق( و دﯾﮕﺮی
ﻓﺼﻠﯽ از ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم رﺳﺎﻟﮥ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻻرﺛﻤﺎﻃﯿﻘﯽ )ﺷــﺮح ﺣﺴــﺎب ﻧﯿﮑﻮﻣــﺎﺧﻮس( از ﻋﻠــﯽ ﺑــﻦ اﺣﻤــﺪ
ً
اﻧﻄﺎﮐﯽ )و۳۷۶ق( )ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ  ۱۹۹۸و  .(۲۰۰۳ﻇﺎﻫﺮا در آن روزﮔﺎر ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه
ﺑﻮد :ﺷﯿﻮۀ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ »ﻃــﻮقدار« از ﻫــﺮ ﻣﺮﺗﺒــﻪ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫــﺎی وﻓﻘــﯽ ﺳــﺎده از
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ )  ( n £ 6را ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ »ﮐﺎرﺑﺮد« روشﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺳﺎده آﺳــﺎنﺗﺮ اﺳــﺖ» ،ﮐﺸــﻒ« روشﻫــﺎی
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻃﻮقدار آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ .در ﻗﺮن ﭘــﻨﺠﻢ ﻫﺠــﺮی روشﻫــﺎی ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑــﺮای
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی ﺳﺎده ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی ﻓﺮد و زوج اﻟﺰوج ،ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑــﻪ دو رﺳــﺎﻟﻪ از
ً
ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻧﯿﻤﮥ اول ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ،در ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ  ۱۹۹۶aو (١۱۹۹۶b؛ و ﺣﺎﻟﺖ
دﺷﻮارﺗﺮ  n = 4k + 2ﮐﻪ اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ )ﺣﺪود ۴۳۰-۳۵۴ق( ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای kﻫــﺎی زوج ﺣــﻞ ﮐﻨــﺪ
) ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ  ،(۱۹۸۰در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﺷــﺪ
) ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ  .(۱۹۹۵در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ،ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﮥ زوج اﻟﺰوج و ﻣﺮﺗﺒــﮥ ﻓــﺮد ﮐــﻪ  nﺑــﺮ  ۳ﺑﺨﺶ ﭘــﺬﯾﺮ
ً
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ )ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﻄﺮﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ؛ ﻧﮑﺘﮥ ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺒﺪأ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﮥ ﻋﺪد  ،۱ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ درون ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷــﻮد( .در ﻗــﺮن
ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﺮﺷﻤﺎری درﺑﺎرۀ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ و آﺛﺎر ﺑﻌﺪی ﺑﯿﺸــﺘﺮ در ﺟﻬــﺖ
اﺻﻼح ﯾﺎ ﺳﺎده ﺳﺎزی روشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد .از ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان
ﻃﻠﺴﻢ ﮐﺎرﺑﺮد روز اﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
 .١ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو رﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ از دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻓﻲ اﻻرﺷﺎد اﻟﯽ وﻓﻖ اﻻﻋﺪاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ آن ﺑﻪ ﺷﻤ ﺎرۀ  ۴۸۰۱در
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﮥ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮاﻧﺴﻮی آن را ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ در
ﻣﻨﺒﻊ )ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ  (۱۹۹۶ aﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﮥ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ إﻋﺪاد ﻓﯽ وﻓﻖ اﻻﻋﺪاد اﺳﺖ .ـ م.

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ ﺷﻄﺮﻧﺞ در رﯾﺎﺿ ﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
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ﻣﻨﺸﺄ ارﺗﺒﺎط ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻃﻠﺴﻢ ،ﺣﺮوف اﺑﺠﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻫﺮ ﯾﮏ از  ۲۸ﺣــﺮف اﻟﻔﺒــﺎی
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﺪدی )ﯾﮑﺎن ،دﻫﮕﺎن ،ﺻﺪﮔﺎن و ﻫﺰارﮔﺎن( ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﺎم ﯾﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﯿﺖ
ً
ﻋﺪدی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ :ﭘﺲ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ در ﺳﻄﺮ اول ،ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ
از ﺣﺮوف ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺟﺪول را ﻃﻮری ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﻫﻤﺎن
ً
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .اﻣﺎ روش اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ  nو ﻣﻘﺪار  nﮐﻤﯿﺖ ﻣﻔﺮوض
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻟﺤﺎظ رﯾﺎﺿﯽ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ و در ﻗــﺮن ﭘــﻨﺠﻢ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ روشﻫــﺎی ﺟــﺎﻟﺒﯽ ﺑـﺮای
ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی  n=۳ﺗﺎ  n=۸ﺷﺪ )ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ  .(۱۹۹۶bﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪﮐﯽ از اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎدو و ﻃﻠﺴﻢ
ً
ذوق رﯾﺎﺿﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮﺧــﯽ ﻣﺮﺑﻊﻫــﺎی وﻓﻘــﯽ و
ﺧﻮاص آنﻫﺎ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺘﻦﻫﺎ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ
اﺛﺮ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺷُﺒ ﺮاﻣﻠِّﺴ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی در ﻣﺼﺮ ﻣﯽزﯾﺴﺖ .ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫــﺎی
وﻓﻘﯽ راﯾﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻠﺴﻢ ،ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺳﺎدهای از ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻧﺨﺴﺖ ) n=۳ﺗﺎ  (n=۹ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺪدﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺮ ﻣﯽﺷﺪ؛ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﺮمﻫﺎی آﺳــﻤﺎﻧﯽ ﻫﻔﺖﮔﺎﻧــﮥ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ و دارای ﺧﻮاص و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺳﯿﺎرۀ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن ﺑﻮد.
روﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎﯾﯽ داﺷــﺖ .ﺗﻨﻬــﺎ در
اواﺧﺮ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،دو دﺳﺘﻪ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺎرات در ﻣﺘﻮن ﺟﺎدوﮔﺮی ،ﺑﺪون اﺷﺎرهای
ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺳﺎﺧﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ اروﭘﺎ راه ﯾﺎﻓﺖ )ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ را در اروﭘــﺎ ﻣﺮﺑﻊﻫــﺎی
ﺟﺎدوﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﻗﺮن  ۱۱ﻫﺠﺮی  ۱۷ /ﻣﯿﻼدی ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺳﯿﺎرهای ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ( .ﻫﯿﭻ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ
دﯾﮕﺮی درﺑﺎرۀ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﻪ اروﭘﺎ راه ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨــﯽ در
آﻧﺠﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اروﭘﺎ ﻣﺪتﻫﺎ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻣﺎﻧﺪ
و اﯾﻦ وﺿﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﻣﯿﺰان و اﻫﻤﯿﺖ آن در اروﭘﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺮق از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ وﺿﻊ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺖ .در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺮﺧﯽ روشﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ
ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ رﺳﯿﺪ؛ اوﺿﺎع در ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﻫﻢ ﺧﻮب ﺑﻮد و ﮔﻮاه آن رﺳﺎﻟﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﻣﻮﺳﮑﻮﭘﻮﻟﺲ
ً
در ﺳﺎل  ۱۳۰۰ﻣﯿﻼدی )۷۰۰ق( ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻨﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺳﺎﻟﻪ از ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ درﺑﺎره ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی
وﻓﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اروﭘﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ )ﺗﺎﻧﺮی  ۱۸۸۶و ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ .(۱۹۹۸b
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ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻓﺮد

· روش اول
در ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،اول ﻋﺪد  ۱را در ﺧﺎﻧﮥ وﺳﻄﯽ ﺳﻄﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺿﻠﻊ ﻣﺮﺑﻊ رﺳﯿﺪﯾﺪ ،از ﺿﻠﻊ روﺑﻪرو
اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ )ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺎﻧﮥ ﺑﻌﺪی ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻊ روی ﺻﻔﺤﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد( .ﮐﺎر را ﺗﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ
 nﻋﺪد دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .از اﯾﻦ ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺧﺎﻧﮥ ﺑﻌﺪی ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ
 nﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺘﻮن ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮوﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺷﺮوع  nﻋﺪد ﺑﻌــﺪی اﺳــﺖ .اﯾــﻦ
ﻣﺮاﺣﻞ را ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻣﺮﺑﻊ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ روش ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘــﯽ از ﻫــﺮ ﻣﺮﺗﺒــﮥ ﻓــﺮد
دﻟﺨﻮاه ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۹ﺗﺎ .(۱۲
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· روش دوم
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ  nﻋﺪد را ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ﻗﺒﻞ ﺑﮕﺬارﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای »ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺸــﯽ« ،ﺗﻨﻬــﺎ ﯾــﮏ ﺧﺎﻧــﻪ ﭘــﺎﯾﯿﻦﺗﺮ
ﺑﺮوﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻌﯽ وﻓﻘﯽ از ﻣﺮﺗﺒﮥ دﻟﺨﻮاه ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد )ﺷﮑﻞ ﻫﺎی  ۹و  ۱۳ﺗﺎ .(۱۵

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ ﺷﻄﺮﻧﺞ در رﯾﺎﺿ ﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ و ﺷﻄﺮﻧﺞ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .در ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣـﯽﺑﯿﻨـﯿﻢ
ﮐﻪ در روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺳﺎده و ﻫﻢﻗﻄﺮ ﻣﺮﺗﺒــﮥ ﻓــﺮد ﯾــﺎ زوج اﻟــﺰوج از ﻣﻬﺮهﻫــﺎی
ً
ﺷﻄﺮﻧﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﻄﺮی ﺑــﻪ ﺻــﻮرت دو ﺧﺎﻧــﻪ در
ﯾﮏ راﺳﺘﺎ و ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ وزﯾﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﮐــﺖ ﻗﻄــﺮی ﺑــﻪ ﺧﺎﻧــﮥ ﻣﺠــﺎور.
ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی زوج اﻟﺰوج ﻫﻢ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺮ ﻋﺪد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  n2 + 1در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺘﻨــﺎﻇﺮ
ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﯿﻞ ] ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻗﺪﯾﻢ[ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻄﺮی ﺑﻪ اﻧﺪازۀ دو ﺧﺎﻧــﻪ در ﻫــﺮ راﺳــﺘﺎ .ﻫﻤــﮥ اﯾــﻦ
ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾ ﻢ ،در ﺷﮑﻞ  ۸دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد :ﺣﻮل ﺧﺎﻧــﮥ  xﻫﻤــﮥ ﺣﺮﮐﺖﻫــﺎی
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺐ ) ،(Kوزﯾﺮ ) (Qو ﻓﯿﻞ ) (Bﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ روشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑــﺮ
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ ،را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻓــﺮد ﯾــﺎ زوج اﻟــﺰوج
ﺷﺮح ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
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ﺗﻮﺟﻪ

) (۱اﯾﻦ دو روش در ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ
روش اول ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﯿﺰاﻧﺲ رﺳﯿﺪ زﯾﺮا در رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﻣﻮﺳﮑﻮﭘﻮﻟﺲ ﮐﻪ ذﮐﺮش رﻓﺖ ،آﻣﺪه اﺳﺖ.
ً
) (۲ﺻﻮرتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ دو روش ﻫﻢ در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ دﯾــﺪه ﻣﯽ ﺷــﻮد .ﻣــﺜﻼ ﺧﺎﻧــﮥ
ﺷﺮوع اﻏﻠﺐ در ﮔﻮﺷﻪ اﺳﺖ و ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺸﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺳﺮی  nﻋﺪدی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻــﻠﮥ
ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻪ در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮدی ﯾﺎ اﻓﻘﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ دو ﻣﺮﺑــﻊ ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ
)  n=۵و  (n=۷ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻫﺮ دوی اﯾﻦﻫﺎ وﻓﻘﯽ و ﺣﺘﯽ ﻫﻢﻗﻄﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ از ﻣﺮﺗﺒﮥ
ً
 ۹اﺳﺖ وﻓﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻼ ﻫﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روش اﺧﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،اﮔﺮ  nﺑــﻪ  ۳ﺑﺨﺶﭘــﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷــﺪ
وﻓﻘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی زوج اﻟﺰوج

· روش اول
دو ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﭼﻬﺎر در ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۱۶و  ۱۷را )ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻫﻢ ﻗﻄﺮﻧﺪ( در ﻧﻈــﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾــﺪ .روش اﺻــﻠﯽ
ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ :ﺑﺎ ﻋﺪد  ۱در وﺳﻂ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﮥ ﺳﻄﺮ ﺑﺎﻻ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻋﺪد  ۲را ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ در
ﺳﻄﺮ ﺑﻌﺪی ﺑﮕﺬارﯾﺪ؛  ۳را ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ وزﯾﺮ در ﺳﻄﺮ ﺳﻮم ﺑﮕﺬارﯾﺪ؛  ۴را دوﺑﺎره ﺑــﺎ ﺣﺮﮐــﺖ اﺳــﺐ در
ﺳﻄﺮ آﺧﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺣﺎﻻ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻋﺪدﻫﺎی  ۸ﺗﺎ  ۵ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﺧﺎﻧﮥ ﻗﺮﯾﻨﮥ ﻣﺤﻞ ﺷــﺮوع در
ﺳﻄﺮ ﺑﺎﻻ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی ﻣﺘﻘﺎرن
اﺳﺖ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺮ ﺷﺪه ،ﯾﮏ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑــﻪ اﻧــﺪازۀ ﺣﺮﮐــﺖ ﻓﯿــﻞ از آن
ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد )ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۱۸و  .(۱۹ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪد ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﻧﮥ
ﻣﺘﻨﺎﻇﺮش را از  n2 + 1 = 17ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﮥ  ،۱ﺧﺎﻧــﮥ  ۱۶و ﻣﺘﻨــﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧــﮥ  ،۲ﺧﺎﻧــﮥ ۱۵
اﺳﺖ ،اﻟﯽ آﺧﺮ.
اﯾﻦ روش را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﻤﯿﻢ داد .ﻣﺮﺑﻊ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﮥ  n = 4kرا ﺑﻪ زﯾﺮﻣﺮﺑﻊﻫــﺎی ﻣﺮﺗﺒــﮥ  ۴ﺗﻘﺴــﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ،از ﺳﻄﺮ ﺑﺎﻻ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در ﻫﺮ زﯾﺮﻣﺮﺑﻊ دو ﺧﺎﻧﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ روی
ﻫﻢ  n2ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﯾﺎ در ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۲۰و  .(۲۱ﻧﺼﻒ
اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﺷﺮوع ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﺎی  nﻋ ﺪد ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺷــﺮوع از ۱و ﻧﺼــﻒ دﯾﮕــﺮ ﺑـﺮای
2

دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎی اﻋﺪاد ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﮐﺎﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﺮوع از  n2ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺟﻬﺖ اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ درون زﯾﺮﻣﺮﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺷﺮوع در آن اﺳﺖ ﺑﯿﻔﺘﺪ .اﮐﻨﻮن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﮥ  ،۴ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ از ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﺑﻌﺪی ﻣﯽروﯾﻢ ،ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﻠﻊ ﻣﺮﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ
ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ وزﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻗﺒﻠﯽ ،اﮔﺮ از ﺧﺎﻧﮥ در ﮔﻮﺷﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،و در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺑﻌﺪی( و دوﺑﺎره ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﺳﺐ را از ﺳﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾ ﻢ.

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ ﺷﻄﺮﻧﺞ در رﯾﺎﺿ ﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
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وﻗﺘﯽ ﻧﺼﻒ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺑﻘﯿﮥ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺮ ﻋﺪد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷــﺪه را ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ
 n2 + 1ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آن ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﯿﻞ در ﻫﻤﺎن زﯾﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ) .ﺷﮑﻞﻫﺎی ۲۲
و  ۲۳را ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ  ۶۵و  ۱۴۵ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﻣﯽ ﺷــﻮد ﺑﺒﯿﻨﯿــﺪ( .ﻣﺤــﻞ ﺷــﺮوع
ﺟﻔﺖﻫﺎی ﻣﺰدوج دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه و ﮐﺎﻫﻨﺪه )ﯾﻌﻨﯽ دو دﻧﺒﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی اوﻟﺸﺎن + 1
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2
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ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ ﺷﻄﺮﻧﺞ در رﯾﺎﺿ ﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

اﺳﺖ( را ﻣﯽﺗﻮاﻧ ﯿﻢ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﯿﻢ )ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی  ۱و  ۳۲ﯾﺎ  ۹و  ۲۴در ﺷﮑﻞ ۲۰؛ و
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی  ۱و  ۷۲ﯾﺎ  ۱۳و  ۶۰ﯾﺎ  ۲۵و  ۴۸در ﺷﮑﻞ  .(۲۱اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﭼﻨــﺎن ﮐــﻪ در
ً
ﺷﮑﻞ  ،۲۴ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن ﺳﻄﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻋﺪدﻫﺎی  ۱و  ۴۸ ،۶۰و  ۷۲ ،۱۳و  ۲۵ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ روش را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻫﺮ ﺳﻄﺮی ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ )ﺷﮑﻞ  .(۲۵از ﻫــﺮ ﺟــﺎ ﮐــﻪ
ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ،از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
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اﯾﻦ روش در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺑﯿﻦ دو رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی از ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻧﺎﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﯿــﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ  .(۱۹۹۶aﻣﺆﻟﻒ رﺳﺎﻟﻪ روﺷﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن اﯾﻨﮑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎ در ﺟﺎی درﺳــﺖ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻋﺪاد ،ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﺠﻤﻮعﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﮥ ﺳﻄﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ دوم ،ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻣﺴﺎوی ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺘﻮن ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳــﺘﻮن ﻓﺎﺻــﻠﻪ در
ً
ﻫﻤﺎن ﺳﺘﻮن زﯾﺮ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) ١ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی  ۲۰و  ۲۱دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد( .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺿﻤﻨﺎ
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه وﻓﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :ﻣﺠﻤﻮع ﻣﮑﻤﻞﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳــﻄﺮ ﻣﺴــﺎوی ﺑﻘﯿــﮥ
ﺳﻄﺮﻫﺎﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﮑﻤﻞﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺘﻮن از ﻫﺮ ﺟﻔﺖ ﺳﺘﻮن ﻣﺰدوج ﻣﺴﺎوی ﺑــﺎ ﻫــﺮ ﺟﻔــﺖ
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﯿﻞ ﻣﻘﺪار ﻻزم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺪد وﻓﻖ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
 .١ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن از زﯾﺮ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺷﻤﺎرۀ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻫﻢ و ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺷﻤﺎرۀ زوج ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮع
ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﯾﮑﯽ در ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ _ .م

۶١

واﻗﻊ ،اﮔﺮ در ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن اﺑﺘﺪا  n2ﻋﺪد  aiﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺸﺎن  å aiﺑﺸﻮد ،ﺳﻄﺮ
ً
ﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﻣﺰدوج ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی آنﻫﺎ را ﮐﻪ  (n2 + 1) - aiاﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ
ﭘﺮ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ  n2ﻋﺪد  biﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع  å ai = å biاﺳﺖ ،ﻣﺠﻤﻮع در ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳــﺘﻮن ﻣــﺰدوج ﺑﺮاﺑــﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ:
n 2
n 2
)å bi + (n + 1) - å a i = (n + 1
2
2

ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﺎن ﻋﺪد وﻓﻖ اﺳﺖ .ﺳﻮم ،ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻄﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺳــﺎده اﺳــﺖ :ﭼــﻮن ﻣﺮﮐــﺐ از
زوج ﻫﺎی ﻣﮑﻤﻠﻨﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ  2nﺿﺮب در ﻣﻘﺪار  n2 + 1ﺑﺸﻮد.
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ﺷﮑﻞ ۲۲

· روش دوم
ﺑﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از  ۱و  n2ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺰاﯾﻨﺪه و ﮐﺎﻫﻨﺪهاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
دو ﺳﻄﺮ اول ﻣﯽروﯾﻢ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ وزﯾﺮ ﺑﻪ دو ﺳــﻄﺮ ﺑﻌــﺪی ﻣــﯽروﯾﻢ و در ﺟﻬــﺖ ﻋﮑــﺲ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ )ﺷﮑﻞ  .(۲۶ﺑﺎ اداﻣﮥ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻧﯿﻤﮥ اول ﻋــﺪدﻫﺎ را وارد ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺳــﭙﺲ ﺧﺎﻧــﻪﻫﺎی
ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﯿﻞ درون ﻫﺮ زﯾﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۴ﺑﺎ اﻋﺪاد ﻣﮑﻤﻠﺸﺎن ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ )ﺷﮑﻞ .(۲۷
اﯾﻦ روش ،ﮐﻪ در رﺳﺎﻟﮥ ﺷﺒﺮاﻣﻠﺴﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﭘﯿﺸﺘﺮ در رﺳﺎﻟﮥ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﯿﻦ دو رﺳــﺎﻟﮥ از ﻣﺆﻟﻔـﺎن
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن  ۵ﻫﺠﺮی ﻧﯿﺰ آﻣــﺪه اﺳــﺖ )ﺳــﺰﯾﺎﻧﻮ  ، ۱۹۹۶bص  ۴۴-۴۵و .(۱۹۶-۱۹۵
ﻣﺆﻟﻒ رﺳﺎﻟﻪ وﺿﻌ ﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﮥ اول را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
· روش ﺳﻮم
»ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ در ﭼﻬﺎر ﭼﺮﺧﻪ« ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺒﺮاﻣﻠﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ روش داده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در
2
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اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر دﻧﺒﺎﻟﮥ ﺷﺎﻣﻞ  n4ﻋﺪد را ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﺑﺘﺪا  n4ﻋﺪد ﻧﺨﺴﺖ را
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ از  ۱ﺗﺎ  ۴در ﺷﮑﻞ  ،۲۸از  ۱ﺗﺎ  ۱۶در ﺷﮑﻞ  ۲۹و از  ۱ﺗﺎ  ۳۶در ﺷﮑﻞ  .۳۰در اﯾﻦ
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ﺷﮑﻞ ۲۳

اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﭼﺮﺧﮥ دوم را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ :از آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺮ ﺷﺪه ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﯽروﯾﻢ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ
اﺳﺐ در اﻣﺘﺪاد ﻫﻤﺎن دو ﺳﻄﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ؛ و ﭼﻮن ﺷﺮوع ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻘﺐﺗﺮ از ﺿﻠﻊ در
ﺳﻄﺮ آﺧﺮ اﺳﺖ ،در دو ﺳﻄﺮ ﺑﻌﺪی ،از ﺧﺎﻧﮥ ﻧﺨﺴﺖ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
2

اﮐﻨﻮن ﭼﺮﺧﮥ دوم را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روﻧﺪ  n4ﻋﺪد اول وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑــﺮﻋﮑﺲ دو ﺟﻬــﺖ اول اﻧﺠــﺎم
ﻣﯽ دﻫ ﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺠﺎور ﺧﺎﻧﮥ اول رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻋﺪد ﺑﻌﺪی را ،ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻋــﺪد ﭼﺮﺧــﮥ ﺳــﻮم
اﺳﺖ ،در ﺳﺮ دﯾﮕﺮ ﻗﻄﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻻی آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﺬار ﯾ ﻢ )ﻋــﺪد  ۹در ﺷــﮑﻞ ،۲۸
ﻋﺪد  ۳۳در ﺷﮑﻞ  ۲۹و ﻋﺪد  ۷۳در ﺷﮑﻞ (۳۰؛ ﺳﭙﺲ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رو ﯾﻢ و
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨ ﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ زﯾﺮ ﺧﺎﻧﻪ اول رﺳﯿﺪﯾﻢ ،دوﺑﺎره ﺑـﺮای اﻧﺠــﺎم
ﭼﺮﺧﮥ ﭼﻬﺎرم ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺠﺎور ﻣ ﯽ رو ﯾﻢ و ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ را ﺑﻪ راﺳﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ
ﻋﺪد وارد ﺷﻮد.

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ ﺷﻄﺮﻧﺞ در رﯾﺎﺿ ﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﮐﺎر ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ  2nﻋﺪد را در دو ﺳﻄﺮ اول ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ؛ ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺣﺮﮐــﺖ را در دو ﺳــﻄﺮ ﺑﻌــﺪ
ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺿﻠﻊ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺮﺑﻊ
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 n4ﻋﺪدی ﮐﻪ در دو ﭼﺮﺧﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ در وﺿﻊ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻓﺮق دارﻧﺪ:
ً
ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﺘﻮنﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺷﻤﺎرۀ ﻓﺮد داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،و ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺑــﻪ
ﺷﻤﺎرۀ زوج  2iﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  n - 2i + 2ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭘــﺲ اﻋــﺪاد ﺳــﻄﺮﻫﺎ ﻫﻤــﺎن ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﺑــﻮد وﻟــﯽ
ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﻣﺰدوج ﻫﻤﺎن ﻗﺒﻠﯽﻫﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﻋﺪاد دو ﻗﻄﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،اﻣــﺎ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﺎوی ﺟﻔﺖﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
۵

۷۲
۶

۷۰

۷۱

۷

۴
۶۲

۶۱

۱۷
۱۸

۱۹

۱۶
۵۰

۲۰ ۴۹
۴۸

۱۴

۲۲

۴۶ ۲۹

۳۱

۵۵
۵۴

۲۴ ۵۳
۴۴ ۲۷

۴۵ ۲۸
۳۳ ۳۸

۳۲ ۳۷

۱۳

۲۳ ۵۲
۵۱

۴۷ ۳۰

۱۲

۵۶

۵۷

۲۱

۶۶
۶۵

۱۵

۶۷

۱۱

۱۰

۵۸

۵۹

۲
۶۴

۶۳

۶۸

۶۹

۹

۸

۶۰

۳

۱

۲۵
۴۳ ۲۶

۳۵ ۴۰
۳۴ ۳۹

۴۲
۴۱

۳۶

ﺷﮑﻞ ۲۶

· روش ﭼﻬﺎرم
ﻫﻤﺎن ﻣﺆﻟﻒ روش دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ آن را »ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ در دو ﭼﺮﺧﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒــﻞ
ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﺳﻄﺮ ﺑﻌﺪی ،ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ آﺧﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺠﺎور
ﻣﯽرو ﯾﻢ و در اﻣﺘﺪاد ﻫﻤﺎن دو ﺳﻄﺮ اول ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .ﺟﻬﺶ ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﺑﻌﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ
2

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ ﺷﻄﺮﻧﺞ در رﯾﺎﺿ ﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

2

ً
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻋﺪد وﻓﻖ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ .در واﻗﻊ

اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺟﻔﺖ ﺳﻄﺮ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺪد  n2ﻣﯽرﺳﯿﻢ )ﻋﺪد  ۸در ﺷﮑﻞ  ۳۱و ﻋﺪد  ۷۲در ﺷﮑﻞ .(۳۲
ازآﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ وزﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻣﯽروﯾﻢ و ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ را در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .در ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ وزﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ  ۱ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.

۶۵

۷۲

۸۳

۱۳۸

۵

۷۰

۸۱

۱۳۶

۳

۶۸

۷۹

۱۳۴

۱

۱۳۷

۶

۷۱

۸۴

۱۳۵

۴

۶۹

۸۲

۱۳۳

۲

۶۷

۸۰

۷

۱۴۰

۷۳

۶۲

۹

۱۴۲

۷۵

۶۴

۱۱

۱۴۴

۷۷

۶۶

۷۴

۶۱

۸

۱۳۹

۷۶

۶۳

۱۰

۱۴۱

۷۸

۶۵

۱۲

۱۴۳

۶۰

۹۵

۱۲۶

۱۷

۵۸

۹۳

۱۲۴

۱۵

۵۶

۹۱

۱۲۲

۱۳

۱۲۵

۱۸

۵۹

۹۶

۱۲۳

۱۶

۵۷

۹۴

۱۲۱

۱۴

۵۵

۹۲

۱۹

۱۲۸

۸۵

۵۰

۲۱

۱۳۰

۸۷

۵۲

۲۳

۱۳۲

۸۹

۵۴

۸۶

۴۹

۲۰

۱۲۷

۸۸

۵۱

۲۲

۱۲۹

۹۰

۵۳

۲۴

۱۳۱

۴۸

۱۰۷

۱۱۴

۲۹

۴۶

۱۰۵

۱۱۲

۲۷

۴۴

۱۰۳

۱۱۰

۲۵

۱۱۳

۳۰

۴۷

۱۰۸

۱۱۱

۲۸

۴۵

۱۰۹ ۱۰۶

۲۶

۴۳

۱۰۴

۳۱

۱۱۶

۹۷

۳۸

۳۳

۱۱۸

۹۹

۴۰

۳۵

۱۲۰

۱۰۱

۴۲

۹۸

۳۷

۳۲

۱۱۵

۱۰۰

۳۹

۳۴

۱۱۷

۱۰۲

۴۱

۳۶

۱۱۹

۶۶

ﺷﮑﻞ ۲۷
۱

۱۴

۱۱

۸

۷

۲

۱۲ ۱۳

۹

۱۶

۳

۶

۴

۵

۱۵ ۱۰

ﺷﮑﻞ ۲۸
۳۰ ۴۵ ۵۲

۳

۳۲ ۴۷ ۵۰

۲۹

۴

۵۱

۴۶

۲

۴۸ ۴۹

۴۱

۵۶

۷

۵۴ ۴۳ ۲۶

۲۸

۸

۵۵ ۴۲ ۲۵

۲۲ ۳۷ ۶۰
۲۱

۱۱

۳۱

۱

۶

۵

۵۳ ۴۴ ۲۷

۲۴ ۳۹ ۵۸

۹

۱۲

۱۰ ۲۳ ۳۸ ۵۹

۴۰ ۵۷

۶۴ ۳۳

۱۸

۶۲ ۳۵

۱۳

۲۰

۶۳ ۳۴

۱۹

۳۶

۶۱

۱۶

۱۷

۱۵

۱۴

ﺷﮑﻞ ۲۹

· روش ﭘﻨﺠﻢ
اﯾﻦ روش در رﺳﺎﻟﮥ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﯿﻦ دو رﺳﺎﻟﻪ از ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن  ۵ﻫﺠﺮی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه
ً
اﺳﺖ )ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ  ،۱۹۹۶ bص  ۶۷-۶۶و  .(۱۷۹-۱۷۷ﺑﺎ ﺷﺮوع از  ۱و  n 2در دو ﺳــﺮ ﺳــﻄﺮ )ﻣــﺜﻼ(
ﺑﺎﻻﯾﯽ ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ دو دﻧﺒﺎﻟﮥ )ﻓﺰاﯾﻨﺪه و ﮐﺎﻫﻨﺪه( از  n2ﻋــﺪد را در دو ﺳــﻄﺮ اول ﻗــﺮار ﻣــﯽ دﻫﯿﻢ.
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺟﻔﺖ ﺳﻄﺮ ﺑﻌﺪی ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻣﺜﻞ روش ﺳﻮم ،ﻣﺤﻞ آﻏﺎز ﺑﻪ
ﻓﺎﺻﻠﮥ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ از ﺿﻠﻊ اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﻋﺪدﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ دﺳﺘﮥ ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺮی ﺗﺎ

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ ﺷﻄﺮﻧﺞ در رﯾﺎﺿ ﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﻋﺪدﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻫﻤــﮥ ﺳــﺘﻮنﻫﺎ ﻣﺠﻤــﻮﻋﯽ ﯾﮑﺴــﺎن دارﻧــﺪ و اﮔــﺮ ﺟﻔــﺖ
ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻣﺰدوج ﻣﺘﻮاﻟﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺣﺎوی ﻣﮑﻤﻞ ﺳــﺘﻮن ﻣﺠــﺎور ﺧﻮدﻧــﺪ .ﺟﻔــﺖ
ﺳﻄﺮﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻫﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐــﺪام ﺑــﺎ ﻣﮑﻤﻞﻫــﺎی ﻣﻮﺟــﻮد در دﯾﮕــﺮی ﮐﺎﻣــﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻗﻄﺮﻫﺎ ﻫﻢ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻔﺖﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺠﺎور واﻗﻌﻨﺪ.

2

ﭘﺎﯾﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ  n4ﻋﺪد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد )ﻋﺪدﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۴و  ۱۶ﺗــﺎ  ۱۳در ﺷــﮑﻞ
۳۳؛ ﻋﺪدﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۳۶و  ۱۴۴ﺗﺎ  ۱۰۹در ﺷﮑﻞ .(۳۴
۱۱۴

۱۰۳

۶۸

۵

۱۱۲

۱۰۵

۷۰

۳

۱۱۰

۱۰۷

۶۷

۶

۱۱۳

۱۰۴

۶۹

۴

۱۱۱

۱۰۶

۷۱

۲

۷۲

۱

۱۰۸ ۱۰۹

۹۷

۱۲۰

۱۱

۶۲

۹۹

۱۱۸

۹

۶۴

۱۰۱

۱۱۶

۷

۶۶

۱۲

۶۱

۹۸

۱۱۹

۱۰

۶۳

۱۰۰

۱۱۷

۸

۶۵

۱۰۲

۱۱۵

۱۲۶

۹۱

۵۶

۱۷

۱۲۴

۹۳

۵۸

۱۵

۱۲۲

۹۵

۶۰

۱۳

۵۵

۱۸

۱۲۵

۹۲

۵۷

۱۶

۱۲۳

۹۴

۵۹

۱۴

۱۲۱

۹۶

۸۵

۱۳۲

۲۳

۵۰

۸۷

۱۳۰

۲۱

۵۲

۸۹

۱۲۸

۱۹

۵۴

۲۴

۴۹

۸۶

۱۳۱

۲۲

۵۱

۸۸

۱۲۹

۲۰

۵۳

۹۰

۱۲۷

۱۳۸

۷۹

۴۴

۲۹

۱۳۶

۸۱

۴۶

۲۷

۱۳۴

۸۳

۴۸

۲۵

۴۳

۳۰

۱۳۷

۸۰

۴۵

۲۸

۱۳۵

۸۲

۴۷

۲۶

۱۳۳

۸۴

۷۳

۱۴۴

۳۵

۳۸

۷۵

۱۴۲

۳۳

۴۰

۷۷

۱۴۰

۳۱

۴۲

۳۶

۳۷

۷۴

۱۴۳

۳۴

۳۹

۷۶

۱۴۱

۳۲

۴۱

۷۸

۱۳۹

ﺷﮑﻞ ۳۰

۶٧

۱۴ ۱۵

۴

۱

۳

۲

۱۳ ۱۶

۱۰

۱۱

۵

۸

۶

۷

۹

۱۲

ﺷﮑﻞ ۳۱
۱۳۸ ۱۳۹
۷

۶

۱۲۷ ۱۲۶

۶٨

۸

۵

۱۳۷ ۱۴۰
۱۷

۱۴۱

۱۳۶

۹

۴

۳

۱۰

۱۳۴ ۱۴۳

۱۳۵ ۱۴۲

۱۱

۲

۱۵

۱۲

۱

۱۳۳ ۱۴۴

۲۲

۱۲۲

۱۳۱

۱۳

۲۴

۲۰

۱۲۹ ۱۲۴

۱۴

۲۳

۱۲۱

۱۳۲

۱۸

۱۹

۱۲۸ ۱۲۵

۱۶

۲۱

۱۳۰ ۱۲۳

۱۱۰

۳۶

۲۵

۱۱۵

۱۱۴

۳۲

۲۹

۱۱۷

۱۱۲

۳۴

۲۷

۱۱۹

۱۰۹ ۱۲۰

۳۱

۳۰

۱۱۶

۱۱۳

۳۳

۲۸

۱۱۸

۱۱۱

۳۵

۲۶

۴۸

۱۰۳ ۱۰۲

۴۱

۴۴

۱۰۵ ۱۰۰

۳۹

۴۶

۹۸

۱۰۷

۳۷

۴۲

۴۳

۱۰۱

۱۰۴

۴۰

۴۵

۹۹

۱۰۶

۳۸

۴۷

۹۷

۱۰۸

۹۱

۹۰

۵۶

۵۳

۹۳

۸۸

۵۸

۵۱

۹۵

۸۶

۶۰

۴۹

۵۵

۵۴

۹۲

۸۹

۵۷

۵۲

۹۴

۸۷

۵۹

۵۰

۹۶

۸۵

۷۸

۷۹

۶۵

۶۸

۷۶

۸۱

۶۳

۷۰

۷۴

۸۳

۶۱

۷۲

۶۶

۶۷

۷۷

۸۰

۶۴

۶۹

۷۵

۸۲

۶۲

۷۱

۷۳

۸۴

ﺷﮑﻞ ۳۲
۱

۱۶
۲

۱۵

۱۴

۳
۱۳

۴

ﺷﮑﻞ ۳۳

ﺳﭙﺲ ﺑﻘﯿﮥ ﻋﺪدﻫﺎ را ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ ،ﺑﻠﮑﻪ در اﻣﺘﺪاد ﻫﺮ ﻗﻄﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﯿﮑﺎنﻫﺎی ﺷﮑﻞﻫﺎی
 ۳۵و  ۳۶وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﺑﺘﺪا در ﺳﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﮥ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
 ۵و  ۳۷در دو ﻣﺜﺎل اﺧﯿﺮ( ،وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻣﺤﻞ ﺷﺮوع ﺧﺎﻧﮥ ﺳــﻮم از ﺑﺎﻻﺳــﺖ و ﺧﺎﻧــﻪﻫﺎی ﺧــﺎﻟﯽ ﻗﻄــﺮ
ﺷﮑﺴﺘﮥ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻗﻄﺮﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﮥ ﺑﻌﺪی ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺮ ﺑــﺎر از دو
ً
ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺮ ﺷﺪه ﻣﺘﻨﺎوﺑﺎ در ﺳﺘﻮن اول و دوم اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺟﺪول ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .در اﯾﻦ روﻧﺪ ،دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎی  ۶ ،۵و  ۸ ،۷در ﺷﮑﻞ  ،۳۵و  ۳۷ﺗﺎ

 ۴۳ ،۴۲ﺗﺎ  ۴۹ ،۴۸ﺗﺎ  ۵۵ ،۵۴ﺗﺎ  ۶۱ ، ۶۰ﺗــﺎ  ۶۶و  ۶۷ﺗــﺎ  ۷۲در ﺷــﮑﻞ  ۳۶را وارد ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ .در
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ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑ ﺮای  iﺛﺎﺑﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪد وﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻗﻄﺮ اﺻﻠﯽ ﻧﺰوﻟــﯽ را در ﻧﻈــﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻗﻄﺮ ﺑﺎ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﻋﺪﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﯽ زﯾﺮ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ:
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ﻗﻄﺮ اﺻﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ،ﭼﻮن ﺣﺎوی ﻣﮑﻤﻞﻫﺎﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻋﺪد وﻓﻖ را ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﮑﻞ  ۳۷ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روش اﺧﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
ﻫﻤﮥ اﯾﻦ روشﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ وﻓﻘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .اﻣــﺎ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻣﺘﻦﻫــﺎی ﻋﺮﺑــﯽ ﺗﻮﺿــﯿﺢ
ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﻣﺮﺑــﻊ ﺣﺎﺻــﻞ از ﻫــﺮ روش ﺧﺎﺻــﯿﺖ وﻓﻘــﯽ ﺧﻮاﻫــﺪ داﺷــﺖ )اﺳــﺘﺜﻨﺎﻫﺎﯾﯽ در آﺛــﺎر
ً
رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ،ﻣﺜﻼ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ و اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ ،وﺟﻮد دارد( .ﭘﺲ روﺷﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﮐﺸــﻒ ﺑﺴــﯿﺎری از اﯾــﻦ
روشﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﮐﻠﯽ ﺗﺼﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ
 ۲در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻓﺮد آﻣﺪه اﺳﺖ( .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺷﻮاﻫﺪ
ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد دارد ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮی روشﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ روش اوﻟﯽ ﮐﻪ
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ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﻘﯿﮥ  n4ﻋﺪد را در اﻣﺘﺪاد ﻗﻄﺮﻫﺎی ﺻﻌﻮدی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ )ﺑﺎ ﺷﺮوع از  ۱۲در ﺷﮑﻞ  ۳۵و
از  ۱۰۸در ﺷﮑﻞ .(۳۶
اﯾﻦ روش ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﺳﻄﺮﻫﺎ
ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻔﺖﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ )در ﺧﺎﻧــﻪﻫﺎی ﻗﺮﯾﻨــﮥ ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ(
اﺳﺖ .ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  n4ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ،ﻫﺮ ﯾﮏ دارای  4nﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ  iﻧﺸﺎﻧﮥ ﻫــﺮ ﯾــﮏ از
ﻋﺪدﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  nﺑﺎﺷﺪ و  tﻣﺴﺎوی اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ  ۱ﺗﺎ  n4ﺑﺎﺷﺪ،

۶٩

ﺑﺮای ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی زوج اﻟﺰوج ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )وﻟﻮ آﻧﮑﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ وﻓﻘﯽ ﺑﻌــﺪ از ﮐﺸــﻒ روش اﺛﺒــﺎت
ﺷــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ( .در ﻫــﺮ ﺻــﻮرت اﯾــﻦ ﮐﺸــﻒﻫﺎ ﭼــﻪ ﻧﻈــﺮی و ﭼــﻪ ﺗﺠﺮﺑــﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﺣﺎﺻــﻞ ﻣﯿــﺰان
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد.
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اﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ ﺳﻌﯿﺪان

٢

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻫﺮ

٣

ﻣﯿـــﺮاث ﺧﻄـــﯽ اﺳـــﻼﻣﯽ
ﮔﺴﺘﺮده و ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن اﺳــﺖ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع آن ،و ﻧﯿﺰ ﺑــﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ اﻫــﺪاف ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺑﺮای ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ آنﻫﺎ
وﺟﻮد دارد ،و در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر
ﮐﻮﺷﺶ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ارﮐــﺎن
اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ
ـ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ـ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد.
ردﯾــﻒ اول )از ﭼــﭗ ﺑــﻪ راﺳــﺖ( :اﮐﺒــﺮ داﻧﺎﺳﺮﺷــﺖ ،اﺣﻤــﺪ ﺳــﻠﯿﻢ ﺳــﻌﯿﺪان،
ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘــﻪ
ﺻﺒﺮیﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻘﻖ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ داﻧﺶﭘﮋوه -ﮐﻨﮕﺮۀ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑﺰرﮔﺪاﺷـﺖ
ﺷﻮد ﻣﺠﻤــﻮع ﻣﯿﺮاﺛــﯽ ﮐــﻪ
اﺑﻮر ﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ  ۲۶ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﺎ  ۱۲دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۷۳ﻻﻫﻮر -اﺳﻼمآﺑﺎد )ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن(.
درﺑﺎرۀ آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ،
ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﺷــﺮق و ﻏــﺮب ﺟﻬــﺎن ﭘﺮاﮐﻨــﺪه اﺳــﺖ؛ ﺑﺮﺧــﯽ از آنﻫــﺎ در
» .١اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﻟﻤﺎذا ﻧﺤﻘﻘﻪ ،وﮐﯿﻒ؟« ،ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷردﻧﯽ ،ش  ۲۳ـ ،۲۴ﺳﺎل ۱۹۸۴)۷م( ،ص ۷ـ.۱۹
 .٢ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ )۱۹۱۴ـ۱۹۹۱م( .درﺑﺎرۀ او ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ» :ادای دﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر اﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ ﺳﻌﯿﺪان« ،ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﺎﻗﺮی ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﮔﯿﻠﻪ وا .،ﺳﺎل  ،۲ﺷﻤﺎرۀ  ، ۳آﺑﺎن و آذر ) ۱۳۷۲ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۵ص ۳۰؛ »ﯾﺎدی از ﭘﺮوﻓﺴﻮر اﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ ﺳﻌﯿﺪان )- ۱۹۱۴
 ،(۱۹۹۱ﺑﻮرﯾﺲ روزﻧﻔﻠﺪ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ،ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل  ،(۱۳۷۱ )۷ش ،۱ص  .۱۷۳-۱۶۵در ﻣﻨﺒﻊ اﺧﯿﺮ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ
از ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﯽ آﺛﺎر اﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ ﺳﻌﯿﺪان درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ
وی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٣ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب .m.baher1491@gmail.com

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۹ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۵
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٧۴

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهای ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻓﻬﺮﺳﺖ آنﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ درﺑﺎرۀ ﻣﺴــﺎﺋﻞ دﯾﻨــﯽ ،ﻟﻐــﻮی،
ادﺑﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ،و ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ
ﻋﻠﻮم؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داروﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳــﯽ،
رﯾﺎﺿــﯿﺎت ،ﻓﯿﺰﯾــﮏ ،ﺷــﯿﻤﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎ ،اﺑﻨﯿــﻪ ،
ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﻌﺪنﺷﻨﺎﺳﯽ ،و ...اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی
اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ،ﺷﻌﺒﺪه ،ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدو ﻧﯿــﺰ ﺑــﻪ اﯾــﻦ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﻣﻬﻤﻨﺪ،
ﺣﺘﯽ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻌﺒﺪه و ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدو،
ﺧﺮاﻓﺎت و ﯾﺎوهﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾـﺮا ﮔــﺎﻫﯽ از
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ.
ِ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﯿﺮاث ﻓﮑﺮی ﻣﺎ دﺳــﺘﺨﻮش ﺗﻌﺼــﺐ
ﺷﺪه ،ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﺰﻧﺪ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه
ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮرده ،و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ را ﮔﺬر زﻣﺎن از ﻣﯿﺎن ﺑﺮده اﺳــﺖ .ﭘــﺎرهای از آن را ﻫــﻢ ﭘﯿﺸــﮕﺎﻣﺎن ﻧﻬﻀــﺖ
اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺑﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؛ ﺣﺘــﯽ ﺑﺎﯾــﺪ
ﮔﻔﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ،
و ﺗﺮﮐﯽ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻬﻤﻨﺪ؛ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اواﺧﺮ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،از اﻧﺪﯾﺸــﮥ ﻋﺮﺑــﯽ -اﺳــﻼﻣﯽ ﻧﻘــﻞ ﯾــﺎ
ﺳﺮﻗﺖ ﺷﺪه ،ﯾﺎ از آن ﺗﺄﺛﯿﺮ و اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ در آﻏﺎز ﺑﯿﺪاری ﺗﺎرﯾﺦ ،و زﯾﺮ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش آن،
رﺷﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎﻟﯿﺪ و ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺨﺸﯽ از آن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮ ﮔــﺎﻫﯽ
اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه در اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻮﻧﺎن ﻣﺮﻣﺖﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎخ ﺑﺰرگ رﻓﺘﺎر
ﮐﻨﺪ ،از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪۀ ﻣﺎ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزﺳﺎزی اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼﻣﯽ
ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﭼﻨﺪﻫﺰار ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪﮐﯽ از آن ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻋﻠﻤــﯽ
ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪای ـ ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ادﺑﯽ ـ اﻗﺘﻀﺎ دارد ﻣﺘﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤــﺎد و
در ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﺑﯽﻏﻠﻂ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
در اﯾﻨﺠﺎ و ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺳﺨﻦ درﺑﺎرۀ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ
آﻏﺎزﮔﺮان اﯾﻦ راه ﺷﺮﻣﺴﺎراﻧﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﻢ ،و آن ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﭼﺮا در ﮐﺘﺎب ﻣﻬﻤﯽ ﮐــﻪ
داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺑﺰرگ آن را ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ،ﻟﻐﺰشﻫﺎ و ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
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اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ آن ﮐﺘﺎب ﻧﺴﺨﻪای ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﺗﺒﯽ
آن را از روی ﻧﺴﺨﻪای دﯾﮕﺮ روﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده ،و ﯾــﺎ ﺷــﺎﮔﺮدی ﺳــﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐــﻪ اﺳــﺘﺎدش -داﻧﺸــﻤﻨﺪی
ﺑﺰرگ -ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﮐﺎﺗﺒﺎن از ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﻣﺎﻧﺖ در ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،و
ﻧﮕﺎرش ﺣﺮوف و ﻧﻘﻄﻪﮔﺬاری ،و ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻮدن ﺧﻂ ﺑــﺎ ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ ﻓــﺮق
دﻗﺖ در
ِ
دارﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﺗﺐ ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ از روی ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻋﺒﺎراﺗﯽ را ﻣﯽاﻧﺪازد ﯾﺎ آن را
آﺷﻔﺘﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ در ﻣﺘﻦ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧــﻮد
ﺧﻄﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ آن ﺑﭙﺮدازد ،و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﺗﺒﺎن ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی
ِ
آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧــﻮد را ﻣﯽﻧﮕﺎرﻧــﺪ :اﮔــﺮ آﻧﭽـﻪ را ﮐﺘﺎﺑــﺖ ﻣــﯽﮐﻨﻨــﺪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺣﺮﻓﯽ ﯾﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎ از ﻧﻈﺮ
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭘﺲ در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺘﻔﺎوت و
ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺗﺮﺳﯿﻢ آنﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﯾﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﺟﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﮐﺎﺗــﺐ ﮔــﺎﻫﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧــﻪ ﯾــﺎ
ﻧﺎآ ﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اش ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ از ﮐﺘــﺎﺑﯽ ﺑــﺎ ﻧــﺎﻣﯽ ﻏﯿــﺮ از آﻧﭽــﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮای آن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد.
ﺧﻼﺻﮥ ﺳﺨﻦ آﻧﮑﻪ ﮐﺎﺗﺐ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪهای را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ
ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺒﯽ از روی ﮐﺎﺗﺒﯽ دﯾﮕﺮ روﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از آن را از ﻣﯿﺎن ﻣــﯽ ﺑــﺮد ،و دﺳــﺖ ﺑــﻪ دﺳــﺖ ﺷــﺪن
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ درﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد
ﮐﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻟﻐﺰﺷﻬﺎ و ﺧﻄﺎﻫﺎ ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،و آن را ﺑﺎ ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻻزﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﺮرﺳﯽ و واﮐﺎوی دﻗﯿﻖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳــﺖ .وی در ﻣﺮﺣﻠــﮥ ﻧﺨﺴــﺖ ﺑــﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠــﮥ
دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﯽﭘﺮدازد ،و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺻﻞ ﭘﯿﺶ روی او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫــﺮ ﻟﻐــﺰش و
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﻟﻐﺰش و اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺎﺗﺐ اﺳﺖ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از آن ّ
ﻣﺒﺮاﺳﺖ ،ﻣﮕــﺮ آﻧﮑــﻪ ﺧــﻼف آن
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد .ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﻤﮥ ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﮑﺴﺎﻧﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﺟﺰﺋﯿــﺎت
ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﺳﺎ ﺳﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد :ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺛﺮی دﯾﻨﯽ ﯾــﺎ ﻟﻐــﻮی ﯾــﺎ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﺮﺿﮥ ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد و داﻧﺶ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﻟﻐﺖ و ﺗــﺎرﯾﺦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺤﻘﻖ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را ﭘﺪﯾﺪآوری ﺑﻪ دور از ﻟﻐﺰش و اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽداﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﯿﺎن
دو ﻧﺴﺨﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ در ﻋﺒﺎرات ﺑﺒﯿﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﺑﺎرۀ واژهای ﺗﺮدﯾﺪ
ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﺶ واژه ای دﻗﯿﻖﺗﺮ و درﺳﺖﺗﺮ ،ﺗﺼﺤﯿﻒ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺎﺗﺐ را
اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﺼﺮ و ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ﻓﺮاوان اﺳﺖ و
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ﭘﺲ آن ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺎ از راهﻫﺎ و روشﻫﺎی
اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهای ﺑﺪان اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ از ِ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺰﺷــﮑﯽ ،رﯾﺎﺿــﯿﺎت،
اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،ﻟﻐــﻮی ،ﺗــﺎرﯾﺨﯽ و ...ﻫﻤــﻮاره
ارزﺷﯽ ذاﺗﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ آنﻫﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺋﻞ دﯾﻨــﯽ،
ﻟﻐﻮی ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ...اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ دارای ارزﺷﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ :ﺑــﺎ
ﺧﻮاﻧﺪن آنﻫﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺧــﻮد را ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ داﻧــﺶ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ،رﯾﺎﺿــﯿﺎت ،اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳــﯽ ،و ...اﻓــﺰاﯾﺶ
دوران ﭘﯿﺶ از ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺶﻫﺎ در
ِ
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻋﻠﻮم در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﻋﻠﻮم در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻟﻤﺲ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه اﯾﻦ داﻧﺶ از ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎری ،و ﻧﯿﺰ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﻣﮑــﺎنﭘــﺬﯾﺮ اﺳــﺖ ،ﺑﻬــﺮه
ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﺳﻄﺮﻻب و ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه
ﻣﺎ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ و اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ دارﯾﻢ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻧﻈﺎم
ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﭼﻨﯿﻦ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﺳـ ّـﯿﺎرات و ﻣــﺎه ﺑــﻪ ِﮔــﺮد زﻣــﯿﻦ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻨــﺎ ﻧﻬــﺎده ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐــﻪ زﻣــﯿﻦ
ﺳﯿﺎرهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤ ﺮاه دﯾﮕﺮ ّ
ّ
ﺳﯿﺎرات ﺑﻪ ِﮔﺮد ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐــﻪ ﮐﭙﺮﻧﯿــﮏ
ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ آن را وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﺑﻦﺷﺎﻃﺮ دﻣﺸﻘﯽ زﻣﯿﻨﮥ آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﺳﻼم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد و ﺑــﻪ دروازهﻫــﺎی ﺣﺴــﺎب اﻧﺘﮕـﺮال
رﺳﯿﺪ ،و اﻣﺮوزه ﺣﺴﺎب اﻧﺘﮕﺮال و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن در اواﺧﺮ دورۀ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻠﻮم در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻏﯿﺮ از ﻋﻠﻮم در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻋﻠﻮم ﮔﺬﺷــﺘﻪ را ﺑـﺮای ﯾــﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻤــﯽﺧــﻮاﻧﯿﻢ ،ﺑﻠﮑــﻪ
اﻣﺎﻧﺖ ﻧﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑــﻪ ﺑــﺪان
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ آنﻫﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری در ﺣﻔﻆ ِ
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﯾﻢ ﻫﺮ ﺣﻘﯽ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺑﺮﺳﺪ :ﻧــﻪ ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه را در ﺟﺎﯾﮕــﺎﻫﯽ ﻓﺮاﺗــﺮ از
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻋﻠﻤﯽاش ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﯿﻢ ،و ﻧﻪ ﮐﺎﺗﺐ را ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﻣﯽﻧﮑﻮﻫﯿﻢ .ﻣﺎ از اﯾــﻦ ﻧﻘﻄــﻪ ﺑــﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ داﻧــﯿﻢ ﮐــﻪ اﯾــﻦ آﺛــﺎر در اﺻــﻞ ﺑـﺮای ﭘﯿﺸــﻪوران و
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﮔﺮان و ﺗﻘﻮﯾﻢﻧﻮﯾﺴﺎن و داروﻓﺮوﺷﺎن و ﻃﺒﯿﺒﺎن ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،و از
ﻫﻤﯿﻦ رو ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از داﻧﺶ ﻟﻐﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﻬــﺮه داﺷــﺘﻪ ،ﺑــﺎز ﺑـﻪﻧﺎﭼــﺎر از
واژﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮده ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ واژﮔﺎن ﺣﺘﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻟﻐﺖ
ّ
ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎﻣﺪه ،ﯾﺎ واژﮔﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪای دﯾﮕﺮ ﻧﻪ؛ ﯾﺎ اﯾﻨﮑــﻪ در ﯾــﮏ
ّ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ واژهای از اﯾﻦ دﺳﺖ روﺑﺮو ﺷﺪ و

ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺮاث اﺳﻼﻣﯽ

ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺪ و ﻣﺪرﮐﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻟﻐﺖ ﺑﺮای آن ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻋﺮﺿﮥ دﻟﯿﻠــﯽ آﺷــﮑﺎر ،اﺣﺘﻤــﺎل
وﺟﻮد ﺗﺼﺤﯿﻒ ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ را در ﻣﻮرد آن ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪای دور در اﯾــﻦ ﺑــﺎره ﭼﻨــﯿﻦ ﮔﻔﺘــﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻼم ﻓﺼﯿﺢ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد؛ ﺣﺘﯽ واژﮔﺎن ﻟﻐﻮی در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺎﻫﯽ در
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ از آن ﻣﻌﺎﻧﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻟﻐﺖ ﯾﺎدی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﻮاره از ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺸﮏ ﻟﻐﻮی ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﮐﻨﺎر ﻋﺪد و
رﻗﻢ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨ ﺪ .ﻣﻦ در آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ،ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮان ،اﻣﺎﻧﺖ در ﻧﻘــﻞ را رﻋﺎﯾــﺖ
ﻣﯽﮐﺮدم و ﺧﻄﺎی دﺳﺘﻮری را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد وا ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻣﻌﻨﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷــﺪ.
ّ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺰه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﻒ و ﮐﻼم را ﺑﻪ ﺻﻮرت ّﻣﺘﺼﻞ رﻫﺎ ﻣﯽﮐــﺮدم ،وﻟــﯽ ﺑــﺎ ﻣﻤﺎرﺳــﺖ و
ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﭘﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﯾﮏ ﻣــﺘﻦ درﯾــﺎﻓﺘﻢ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺧﻄﺎﻫــﺎی ﺻــﺮﻓﯽ و
ﻧﺤﻮی از ﺳﻮی ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺑﻮده ،و ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ در واﻗﻊ ﺣﻔﻆ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮐﺎﺗﺒﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در واژﮔﺎن ﺟﺮﺋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘــﻪ ﻧﻤﺎﻧــﺪ ﮐــﻪ
ﮔﺎﻫﯽ در ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻟﻐﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧــﺪارد .ﺑـﺮای
ﻣﺜﺎل رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﮐﺴﺮی ﺑﺎ ﻣﺨﺮج  ۲ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻫﺬا اﻻﺛﻨــﯿﻦ« ﯾــﺎ »ذﻟـﻚ
اﻟﺴﺒﻌﺔ« ،و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه » اﺛﻨﯿﻦ« را ﺑﺎ ﯾﺎء ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺛﻨﯿﻨــﯽ«؛ زﯾـﺮا در
ذﻫﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  ۲ﻋﺪدی اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪد  ،۲۰ ،۷و  ،۱۰۰۰۰۰۰و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد،
و ﺑﺮای آن ﻫﻤﭽﻮن اﺳﻢﻫﺎی ﺧﺎص ﻧﺎم ﻣﺸﺨﺺ و ﺛﺎﺑﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿــﺮد .در ﭼﻨــﯿﻦ ﺣــﺎﻟﺘﯽ ﮔﻤــﺎن
ّ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﻐﻮی دﺳﺖ زﻧﺪ .ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﯽﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺑﺤــﺮﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﯽ دوﺳﺖ و ﺑﺮادر .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﺑﺤﺮﯾﻦ »دو درﯾﺎ« ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﻣﻨﻄﻘــﻪ و
ً
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ واﺣﺪ و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ؛ ﯾﺎ ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ» :اﺑﻮﺑﮑﺮ« ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن ﯾﮏ ﻧﻔــﺮ اﺳــﺖ ﮐــﻪ
ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺎم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﺷﺎرهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﺮ او »ﺑﮑﺮ«
اﺳﺖ .زﺑﺎن ﻇﺮف اﻧ ﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﮔﺎه اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﺮاخ ﮔﺮدد ﻇﺮف ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاخ ﺷﻮد.
ﺧﻼﺻﮥ ﺳﺨﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻟﻐﺖ ،ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﻮاﻋﺪ دﺳﺘﻮری و ﻧﻪ از ﻧﻈــﺮ ﻣﻌﻨــﺎ ،ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺑــﺎ
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻐﻮی ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ واژﮔﺎن در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﺗﻨﮓ
و ﻣﺸﺨﺺ ﺟﺎی ﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ
ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد.
ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺘﻮن ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ از ﺟﻨﺒﮥ دﯾﮕــﺮی
ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،و اﯾﻦ از آن روﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑــﺎ ﻋﻠــﻮم اﻣــﺮوز ﻓــﺮق دارد .ﺧﻮاﻧﻨــﺪۀ ﮐﺘــﺎب
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻬﻦ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺴﻠﻂ دارد ،ﺑﺎ زﺑﺎن ﮐﺘﺎب ﻣــﺄﻧﻮس ﻧﯿﺴــﺖ ،و ﺑــﻪ ﻫﻤــﯿﻦ دﻟﯿــﻞ
ّ
ﻣﺤﻘــﻖ ﺑﺎﯾــﺪ ﭼﮑﯿــﺪهای از آن را ﺑ ـﺮای ﺧﻮاﻧﻨــﺪه ﺑــﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿــﺎن ﮐﻨــﺪ ،و ﺟﺎﯾﮕــﺎه آن را ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ
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ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﭘﺴﯿﻦ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد؛ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ،ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐــﻪ
از ﻧﮑﺎت زﯾﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
 .۱ﻫﻤﮑﺎران ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ در روﺳﯿﻪ ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﺮﺑــﯽ را
ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮﮔﺮدان و ﺑﻪ ﺧﻂ
ﮐﺎﺗﺐ ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺶ از آن ﺷــﺮح ﮐــﺎﻣﻠﯽ ﺑــﻪ زﺑــﺎن روﺳــﯽ ﻣﯽ آورﻧــﺪ و در آن ﺑــﺮای
ﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺤﺘﻮا و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺘــﺎب را در ﺳــﯿﺮ ﺗﻄـ ّـﻮر ﻋﻠﻤــﯽ ﺑﯿــﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮ ﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑ ﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دو ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ در ﺣﺴﺎب را
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،و ﺷﺮﺣﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺴــﺨﻪ ﺑﺮﮔــﺮدان
ﻣﺘﻦ ،آن را ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ،و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﺎه ﺑﺎ ﭘﺎیﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﺤﺖاﻟﻠﻔﻈﯽ،
ً
و ﮔﺎه ﺑﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ از زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻮﺟﺐ دﻟﺰدﮔﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۲در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺮب ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿــﻖ ﮐﺘﺎبﻫــﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،و آنﮔﺎه ﻣﺘﻦ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴــﻮی ﯾــﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ ﻣﻨﺘﺸــﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﺘﻮای آن را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ را در ﺳﯿﺮ ﺗﻄ ّﻮر ﻋﻠﻤﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﻋﺮب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ.
ّ
در اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﻘ ﻖ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺮرﻧﮓ
ّ
ﮐﺮدن اﻫﻤﯿــﺖ اﺛــﺮ ،ﺑــﯿﺶ از آﻧﭽــﻪ ﺳــﺰاوار اﺳــﺖ ،ﻣﯽﮔﺮاﯾــﺪ .اﯾــﻦ ﻣﺤﻘﻘــﺎن ﻫﻤﭽــﻮن ﭘﯿﺸــﮕﺎﻣﺎن
ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﯽا ﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺸﯽ درﺧﻮر ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑــﻪ ﺗﺤﻘﯿــﻖ و ﺗﺼــﺤﯿﺢ آﺛــﺎر ﻋﻠﻤــﯽ ﻋﺮﺑــﯽ ﻣﻮﺟــﻮد در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺎرﯾﺲ و ﻟﯿﺪن و ﺑﺮﻟﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ آنﻫﺎ را ﭼﻨﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
 .۳ﺑﻪ ﻧﻈﺮم -ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﻋﺮﺑﯽ -ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﮐــﻪ ﺣﺎﺻــﻞ آن
ّ
ﻣﺘﻨﯽ ﭼﺎپﺷﺪه و ﭘﺎﮐﯿﺰه از اﻏﻼط ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕــﺎه ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه در ﻣﯿــﺎن
ﻫﻤﺘﺎﯾﺎﻧﺶ ،و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺘﺎب در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ،و ﻧﯿﺰ ﭘــﺮداﺧﺘﻦ ﺑــﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎ و
ﻧﮑﺎت ﺗﺎزۀ آن ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،واژﮔﺎن اﺻﻄﻼﺣﯽ و ﻋﺒﺎرتﻫﺎی دﺷﻮار ﻣﻮﺟﻮد در ﻣــﺘﻦ
ﻫﻢ ﺷﺮح داده ﺷﻮد ،و در ﭘﺎﯾﺎن ﭼﮑﯿﺪهای ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐــﻪ در آن ﻣﺤﺘــﻮای ﮐﺘــﺎب و
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن ﺑﺮای ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨــﺪ ﺑــﺎزﮔﻮ ﺷــﻮد ،ﺑــﻪ ﮔﻮﻧــﻪ ای ﮐــﻪ اﮔــﺮ اﯾﺸــﺎن ﺑــﻪ
ّ
آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از آن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ
و ﺷﺮح ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺘﻮار و ﺑﻪ دور از ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﺴﺨﻪای ﺧﻄﯽ در زﻣﯿﻨﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﭼﺎپ ﮐﺮدم و آن را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑــﺎران
رﯾﺎﺿﯽدان ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪام ﺳﭙﺮدم و از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﻣﺄﺧﺬﻧﮕﺎری آن ﺑﭙــﺮدازد ،اﻣــﺎ او ﭘــﺲ از

ّ
 .١اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺑﺸﺎر ﺑﻦ ُﺑﺮد:
ً
َ
إذا ﻣﺎ ﻏﻀﺒﻨﺎ ﻏﻀﺒﺔ ﻣﻀﺮﯾﺔ ﻫﺘﮑﻨﺎ ﺣﺠﺎب اﻟﺸﻤﺲ أو أﻣﻄﺮت دﻣﺎ

ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺮاث اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ دﻗﯿﻖ ﮐﺘﺎب از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺬر ﺧﻮاﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻬــﻢ ﻣــﺘﻦ ﮐﻬــﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی واژﮔﺎن ﻗ ﺮاردادی ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ آﺷﻨﺎ ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣﯽرﺳـﻨﺪ ،از ﻣﻌــﺎﻧﯽ دﻗﯿــﻖ
آنﻫﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﺮ ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺷﺮح ﺑﺮ ﮐﺘــﺎب ﻋﻠﻤــﯽ ﮐــﻪ ﺗﺤﻘﯿــﻖ و ﺗﺼــﺤﯿﺢ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺻﺮار دارﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻟﻐﻮی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﺳــﺖ
ﯾﮏ ﻟﻐﺖﺷﻨﺎس ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﺘﺎب ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬــﺎ از ﺳــﻮی ﯾــﮏ اﺧﺘﺮﺷــﻨﺎس
ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻮد ،و ﮐﺘﺎب ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻮی ﮐﺴﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗــﺎرﯾﺦ
و ﻣﻌﻨﺎی آﻧﭽﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺨﻦ را ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎرۀ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿــﺰ
ﺗﮑﺮار ﮐﺮد.
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ را ﻧﺪارﻧــﺪ؛ ﺑــﻪوﯾﮋه
ً
آﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮد ﻣﺎ ﺟﻤﻊ آﻣﺪه اﻧﺪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﻠﻢ آﺷــﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧــﺪ ،اﺳﺎﺳــﺎ
ّ
ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯿﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ.از ﻫﻤــﯿﻦ رو
ـﻮل ﭘﯿــﺎﭘﯽ ﺧــﻮد از آﻧــﺎن ﭘﯿﺸــﯽ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ـ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ـ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و داﻧــﺶ در روﻧــﺪ ﺗﺤـ ِ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﻃﻮﻃﯽوار ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮔﺎﻫﯽ ﺑــﻪ اﻇﻬــﺎر ﻓﺨــﺮ و ﻣﺒﺎﻫــﺎت ﺗﻤﺎﯾــﻞ
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،و ﭼﻨﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﭘﺸﺖ ﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺮۀ ﻣﺎه رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،و ﮔــﺎﻫﯽ ﻫــﻢ در
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺣﺘــﯽ ﺗــﻮان ﺣﻤﺎﯾــﺖ از ﺧــﻮد را ﻧﯿــﺰ
ﻣﺮﺣﻠﮥ
ِ
ُ َ
ّ
ﻧﺪارﻧﺪ،ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﭼﻮﻧﺎن ﺧﺸﻢ زن ﻣﻀﺮی )اﻫﻞ ﯾﮑﯽ از ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎی ﻋﺮب(
ﮐﻪ ﭘﺮدۀ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﭼﻮﺑﯿﻦ ﻣﯽدرد ١ ،و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺼﺤﯿﺢ و
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺮاث ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ :آﯾﺎ ﺑﺤﺚ از ﻣﯿﺮاث رویﮔﺮداﻧﯽ از ﺣﺎل ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴــﺖ؟ آﯾــﺎ
ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،و ﺑﻪ واﮐﺎوی ﻋﻠﻮم اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﺸــﺎرﮐﺖ در
ﻋﻠﻮم ﻓﺮدا ﺑﭙﺮدازﯾﻢ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :آری ،ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺰاوار ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و واﮐــﺎوی ﻋﻠــﻮم
اﻣﺮوز و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻠﻮم ﻓﺮدا آرزوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻮم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻌﯽ
ﺑﺮ ﺳﺮ راه آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ واﮐﺎوی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑ ﺮای ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮرﺳــﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎرش را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤــﺎری را ﺗﺸــﺨﯿﺺ
دﻫﺪ و داروﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﺪ.

٧٩

٨٠

ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﻣﻬﻢ و در اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻬــﻢ اﺳــﺖ؛ ﭘــﮋوﻫﺶ
درﺑﺎرۀ ﻣﯿﺮاث ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎوش آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮد را داراﺳــﺖ و اﻓــﺮادی ﺑــﺪان ﻣﺸــﻐﻮﻟﻨﺪ ﮐــﻪ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﺸﺎن در ﻫﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺳﺰاوار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :ﺑــﻪ ﻫﻨــﺮت
ﭘﺸﺖ ﮐﻦ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :اﺣﺴﺎﺳﺖ را ﻓﺮو ﻧﺸﺎن ،رواﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﺳﺘﺪار ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ:
ﺗﺎرﯾﺦ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﻣﯿﺮاث ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :از ﮐﺎوش دﺳﺖ ﺑﮑﺶ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﻋﺮﺑﯽ ]اﺳﻼﻣﯽ[ ،ﻫﻢ دارای اﻫﻤﯿﺖ
ﯾﮕﺎﻧﻪای اﺳﺖ و ﻫﻢ وﻇﯿﻔﻪای ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دارد و اﯾﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ در دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫــﺎ ﮐﻤﺘــﺮ دﯾــﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻫﻤﯿﺖ آن در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﻣﯿﺮاثﻫــﺎی ﮔﻮﻧــﻪﮔﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ آن
ﭼﯿﺰی را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ داده اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث دﯾﻨــﯽ،
ﻟﻐﻮی و ادﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﺎ و ﺑﺮای
ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻫﻤﮥ دورانﻫﺎ و در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺴﻞﻫﺎ ،و اﯾﻦ ﻣﯿ ﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﮐﺎخ ﺑﻠﻨﺪ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻧﺎب اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎری ﻣﯽدﻫﺪ .در زﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﺗــﺎ ﭼــﻪ اﻧــﺪازه ﻣــﺪﯾﻮن
ِ
اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﯽزد ،ﺳﺨﻦ از ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ژرف و دﻻﯾﻠﯽ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ دﯾﻦ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد.
ﻓﺮد ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ را در
اﻣﺎ وﻇﯿﻔﮥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ِ
ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﻤﺎن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد ،و اﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﺑــﺮ
اﺳﺎس روﯾﮑﺮد ﻣﺎ ﻫﻤﮕﺎم اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﺟﻨﮓﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎی ﮐﺎخ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ّ
ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯿﺮاث ﻓﮑﺮی
ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺳﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻤﺪ ن اﺳﺖ ،و راه اﯾﻦ
ِ
ّ
و ﺗﻤﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐــﻪ در ﻃــﻮل دورانﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ و ﺑــﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ
ﺳﻠﯿﻘﻪ ،و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﻼﮐﯽ ﻣﺎﯾﮥ ﻣﺒﺎﻫﺎت و اﻓﺘﺨﺎر و ﻣﻨﺸﺄ اﻟﻬــﺎم ﺑــﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧــﺪه اﺳــﺖ .ﻫــﯿﭻ ﭼﯿــﺰ
ﻫﻤﭽﻮن آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﯿﺮ ّ
ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻧﺪن دﺳــﺘﺎوردﻫﺎ ،اﺧﺘﺮاﻋــﺎت و اﮐﺘﺸــﺎﻓﺎت
ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ـ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻮده ـ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در روﺣﯿﮥ ﻧﺴــﻞﻫﺎی آﯾﻨــﺪۀ ﻣــﺎ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ و در اذﻫﺎن اﯾﺸﺎن ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی دور از ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد آﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﻤﺒﻮد
و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮی و اﺻﺎﻟﺖ و ﻧــﻮآوری ﺑــﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ّ
آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ادﻋﺎﯾﯽ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ،و ﯾﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﯽ دروﻏــﯿﻦ ،ﯾــﺎ
رویﮔﺮداﻧﯽ از واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘــﺮورش ﻧﺴــﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻪ
رﯾﺸﻪﻫﺎ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺮاث اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﺨﻦ از واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ،و اﻣﯿﺪوارم
روشﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺎ در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﻮد .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ در ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای
ﺷﺮط ﻻزم و ﺿﺮوری ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺳﺖ اﺳﺖ ،و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﭘﺎیﺑﻨﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ اﻣﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان آن را ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ .واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ در اﺳﻼم اﻣﺎﻧﺖ اﺳﺖ؛ اﻣﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و ﮐﻮهﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و آنﻫﺎ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺶ ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ و از آن ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،و آدﻣﯽ آن
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ راه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﮐﺸﻒ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ﭼﯿﺰی اﺳــﺖ و ﺗﺮﺑﯿــﺖ ﻧﺴــﻞﻫﺎ ﭼﯿــﺰی دﯾﮕــﺮ .ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮان
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺒﺎﻫﺎت ورزی اﯾﻦ ﻓﺮزﻧــﺪان ﺑــﻪ
اﻣﺖ ﺧﻮد و ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﮔﺮاﯾﺶ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ،و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ارزشﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎی آن ،و ﺑﺎور
داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و رﺳــﺎﻟﺖﻫﺎی آن ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸــﻨﺪ .ﺣﺘــﯽ ﺑﺮﺧــﯽ از ّ
ﻣﺮﺑ ﯿــﺎن ﺗــﺎرﯾﺦ دﻧﯿــﺎ را ﭼﻨــﺎن ﺑـﺮای
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﺸــﺎن ﭘﺎﯾــﺎن ﻣﯽﭘــﺬﯾﺮد.ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ
ً
ّ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﺎورد ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﺗﻤﺪﻧﯽ از ِآن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،و در ﻣﻮرد ﻫﻨــﺪیﻫﺎ ﮐــﺎر ﺑــﻪ
ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﯿﻔﺘﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﻢ آن دارﻧﺪ ﮐــﻪ آنﻫــﺎ
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺪان ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻮان ﻫﻨﺪی را ﺑﻪ ﻣﺮدان اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺴﺖ ﮔﺮداﻧﺪ.
ژاﭘﻨﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از زﺑﺎن ژاﭘﻨﯽ را ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﺎروا ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ اوﺿﺎع در ﻣﻮرد ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻏﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮ ﯾﯿﻢ ﮐﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
را از ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ در آن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮد ،و
ّ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻗﺪﯾﺴــﺎﻧﯽ ﯾــﺎد
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را از ﺑﺮدﮔﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ.
از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺮورش روﺣﯿﮥ اﻓﺘﺨــﺎر ﺑــﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ و ﮔــﺮاﯾﺶ ﺑــﻪ
رﯾﺸﻪﻫﺎ و ﺑﺎور داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ،ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﺪون ﺑﺰرگ ﻧﻤــﺎﯾﯽ و رﺳــﺎﻧﺪن آن ﺑــﻪ ﺣــﺪ
ّادﻋﺎﻫﺎی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ،و ﯾﺎ دروﻏﯿﻦ زﯾﺎﻧﺒﺎر ،ﺑﺎ واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
ِ
از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﮥ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ درﺑﺎرۀ ﻣﯿﺮاث ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳــﺖ
ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ،ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ اﺳﻼﻣﯽ؟ و ﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺮﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث در اﯾــﻦ
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭘﺲ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻫﻨﺪی ،اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﺮک ،و ِ
ﻣﯿﺎن ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ دارﻧﺪ؟ ﺣﺘﯽ روسﻫﺎ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری را روﺳﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ
ّ
اﯾﻦ ﺗﻤﺪ ن را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،و دﯾﻦ ﻣﺎ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﭼﻮن از اﯾﺸﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ :اﯾﻨﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﭼﻪ
ّ
ﮐﺮده اﻧﺪ ،و ﭼﺮا ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻧﺴﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﺎ ﺳﻄﺢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺑــﺎ ﺑﯽﻣﯿﻠــﯽ
ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

٨١

٨٢

ّ
ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺗﻤﺪ ن ،ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮدن زﺑﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻧﮋاد .ﻫﻨﺪیﻫﺎ ،اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻧﮋادﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ در
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﯿﺮاث ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ّ
ّ
آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :آﯾﺎ ﺗﻤﺪنﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻔﺎوت زﺑﺎن از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺗﻤﺪ ِن ﻓﻨﺎوراﻧﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ را
ّ
ﺗﻤﺪن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﺎ روﺳﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ؟ زﺑﺎن ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻫﻮﯾﺖ اﻧﺪﯾﺸــﻪ و ﻋﻠــﻢ ﻧﺒــﻮده اﺳــﺖ.
زﺑﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﻪای ،وﻟﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻠﻢ ،ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﭘﺲ ﻣﯿﺮاث ﻣﺎ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮔﻨﺎه ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎری رﺳــﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﭼﯿﺴــﺖ؟ اﯾﻨــﺎن در
آﻏﺎز ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﮥ اﺳﻼﻣﯽ ،و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﮥ اﺳــﻼﻣﯽ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎراﻧﯽ
ﮐﻪ از ﺗﺠﺰﯾﮥ ﻣﯿﺮاث ﺑﯿﻤﻨﺎﮐﻨﺪ،آن را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ،ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﺳﺖ.
ّ
ﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﻣﯿﺮاث ،اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻤﺪن ﺧﻮد ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و اﯾﻦﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ِآن
ﻫﻤﮥ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ ،و ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ آن ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺮوط
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻫﺮ ﮐــﺲ
ﺳﻨﮓ ﻣﯿﺮاث را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ زد و در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮕﺎن رﻗﺎﺑــﺖ و ﻣﺒﺎﻟﻐــﻪ و اﻏــﺮاق ﺷــﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮکﻫﺎ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻫﻨﺪیﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم روی ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ ،ﻣﺮدان اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻋﺮﺑــﯽ-
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺰرگ ﺷﻤﺎرﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﯾﮥ ﻧﯿﮏﺑﺨﺘﯽ اﺳــﺖ .ﻓــﺎراﺑﯽ در ﺗﺮﮐﺴــﺘﺎن زاده
ﺷﺪه ،وﻟﯽ رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ او ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷــﺖ و ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﯽ ﻋﺮﺑﯽزﺑــﺎن
ﺑﻮد ،و ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮکﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻮارزﻣﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ زاده
ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺨﺸﯽ از اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی اﺳــﺖ ،اﻣــﺎ رﺷـﺪ و ﺑﺎﻟﻨــﺪﮔﯽاش اﺳــﻼﻣﯽ و دارای
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑــﻪ اﯾــﻦ زﺑــﺎن ﻣﯽﻧﻮﺷــﺖ ،و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻋﺮﺑﯽ زﯾﺴﺖ و از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ،و ﻫﯿﭻ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻏﯿﺮ از ﺳــﺮزﻣﯿﻦ اﺳــﻼم ﻧﺪاﺷــﺖ.
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼم ﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوزه ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی آن ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣــﺎ در دوران
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،دارای ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد ،و ﻋﻘﯿﺪهای
اﺳﻼﻣﯽ ،و زﺑﺎﻧﯽ ﻋﺮﺑﯽ داﺷﺖ.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﯿﺮاﺛﻤﺎن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و آن را ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮداﻧﺶ
ﻧﻪ ﻋﺮب ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدان ﻣﺒﺎﻫﺎت ورزد،
ّ
ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﭘﺎی ﻋﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎ اﺳﻼم در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺮب ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻤﺪن

ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺮاث اﺳﻼﻣﯽ

اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ،ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی آﺷﮑﺎری را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاردهاﻧﺪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن ﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﺎن ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﯿﺮاث ﺗﮑﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﺪ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﻏــﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﻧــﺪ ،آنﮔــﺎه از
ـﺮاث ﻣــﺎ ﻧﯿــﺰ ﺑــﺎﻗﯽ
اث ﻣﺎﺳــﺖ و ﻣﯿـ ِ
ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن ﯾﺎ از ﻣﯿﺎن ّرﻓﺘــﻨﺶ ﻧﮕـﺮان و ﺑﯿﻤﻨــﺎک ﺑــﻮدﯾﻢ.اﯾﻦ ﻣﯿـﺮ ِ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻢ آن را ّادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳــﯽ و ﭘــﮋوﻫﺶ ﻏﯿــﺮ ﻋﺮﺑــﺎن
درﺑﺎرۀ آن زﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺪان اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ آﺳﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﺧﻮاه
آن را اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮاه ﻋﺮﺑﯽ .از ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﺎن و ّادﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻌﯽ
ﻧﺒﻮده و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ و آﻧﺎن ﺗﻤﺎم ﺗــﻼش ﺧــﻮد را ﺑـﺮای ﺗﺼــﺤﯿﺢ و
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث و ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﺻﺮف ﮐﻨﯿﻢ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﺑﻦﻋﺒﺮی ّادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ در آﻏﺎز ﺳﺪۀ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ اﯾــﻦ
ﭘﻨﺪار را رد ﮐﺮد؛ زﯾﺮا ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در ﭘﯽ ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﻮ ﭘﺎﺗﯿﺎ،
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ رﯾﺎﺿﯽ دان و ﻓﺮزاﻧﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺑﻪ ﻃﺮز ﻓﺠﯿﻌﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ :ﭼﺮا ﺗــﻮ اﯾــﻦ ﺗﻬﻤــﺖ را از ﻋﺮﺑــﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن زدودی؟ آﻧﺎن اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻨﺪ.

٨٣

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۹ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۵

٨۴

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی درﺧﺘﺎن
ﴎو ،اُرس و ﻧﻮش ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﺮان
ﺷﻤﺎﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪیﻓﺮ

١

در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان ،ﻧﺎم ﺳﺮو ﺷﺎﻣﻞ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺗﯿﺮۀ ﺳﺮوﯾﺎن ٢اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫــﺎن از
اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:
َ
٣
اﻟﻒ -ﺳﺮو :ﮔﻮﻧﮥ  C. sempervirensﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻪ ﺟﻮر ﺳﺮو ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ /زرﺑﯿﻦ ،ﺳﺮو ﻧﺎز و ﺳــﺮو
ﺷﯿﺮاز در اﯾﺮان ﻣﯽروﯾﺪ .ﺳﺮو ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ /زرﺑﯿﻦ ٤،ﺷﺎﻣﻞ درﺧﺘــﺎﻧﯽ ﺑﺴــﯿﺎر ﺑﻠﻨــﺪ و دارای ﺷــﺎﺧﻪﻫــﺎی
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﻓﻘﯽ اﺳﺖ و در ارﺗﻔﺎﻋﺎت درهﻫﺎی ﭼــﺎﻟﻮس )ﻣــﺮزنآﺑــﺎد ،دﯾﻠﻤــﺎن و زرﯾــﻦﮔــﻞ( و ﺳــﻔﯿﺪرود
)ﻣﻨﺠﯿﻞ ،رودﺑﺎر( و داﻣﻨﮥ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻮه ﺗﻔﺘــﺎن ﻣــﯽروﯾﻨــﺪ .ﺳــﺮو ﻧــﺎز ٥ﺑــﻪ ﻋﻠــﺖ داﺷــﺘﻦ ﺷــﺎﺧﻪﻫــﺎ و
ً
اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﮐﻮﺗﺎه ،ﺗﺎﺟﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎرﯾﮏ و ﮐﺸﯿﺪه دارد .ﻣﯿــﻮۀ آن ﻧﯿــﺰ از زرﺑــﯿﻦ ﮐــﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳــﺖ .ﺳــﺮو
ً
ﺷﯿﺮاز /ﮐﺎﺷــﯽ /ﮐﺎﺷــﻤﺮی ٦دارای ﺷــﺎﺧﻪﻫــﺎی اﯾﺴــﺘﺎده اﺳــﺖ .ﻇــﺎﻫﺮا ﮔﻮﻧــﮥ  C. sempervirensاز
ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮥ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ُ
ب -ﺳﺮو ﮐﻮﻫﯽ /ارس :درﺧﺘﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺲ  Juniperusﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از آن ﺑﺎ ﻧﺎمﻫــﺎی ﻓﺎرﺳــﯽ و
َ
ﻣﺤﻠﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﯾﺮان ﻣﯽروﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ :ﭘﯿﺮو /ا َرﺑﺲ) ٧در ﺟﻨﮕﻞﻫــﺎی ﺷــﻤﺎل و ﺷــﻤﺎل ﻏــﺮب(،
ُ
ُ
ارس) ٨در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان( ،ﭼﺎﺗﺎﻧﺎَ /ﭼ َﺘ َﻨﻪ /ارس ﻣﻌﻄﺮ) ٩در ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب(َ ،ﭼ َﺘ َﻨﻪ) ١٠در
ﺷﻤﺎل ﻏﺮب( ،ﻣﺎﯾﻤﺮز /اﺑﻬﻞ) ١١در ﮔﺮﮔﺎن ،ﻣﺎزﻧﺪران و ﺳﻤﻨﺎن(.
 .١ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺑﻨﯿﺎد داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻤﮑﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺠﻠﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ؛ sh.mohammadifar@yahoo.com
 .٤ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ C. sempervirens L. var. horizontalis

2. Cupressaceae
3. variety

 .٥ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ C. sempervirens L. var. ceriformis

 .٦ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ C. sempervirens L. var. stricta

7. J. communis
8. J. excels
9. J. foetidissima
10. J. oblonga
11. J. sabina

1. C. arizonica

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی درﺧﺘﺎن ﴎو ،ا ُرس و ﻧﻮش ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﺮان

ج -ﺳﺮو ﺧﻤﺮهای /ﺳﺮو ﻃﺒﺮی  /ﻧﻮش ،ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ  .Thuja orientalisاﯾــﻦ درﺧــﺖ در زﯾــﺎرت
ﮔﺮﮔﺎن و ﺳﻨﮕﺪه ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدرو ﻣﯽروﯾﺪ و ﺑﯿﺸــﻪ ای ﻃﺒﯿﻌــﯽ و ﮐﻬــﻦ از آن در درۀ ﮐﺘــﻮل
وﺟﻮد دارد )ﻗﻬﺮﻣﺎن۱۳۷۳ ،ش ،ج ،۱ص۱۷۵ -۱۷۲؛ ﻣﻈﻔﺮﯾﺎن۱۳۸۳ ،ش ،ص۲۳۳ -۲۱۳؛ ﻟــﻮ و
ﻋﻤﺎر ،ص.(۳۹۶
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮدروی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی وارداﺗﯽ و ﺗﺰﯾﯿﻨــﯽ ﻣﻌــﺮوف ﻧﯿــﺰ در اﯾــﺮان
ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ،ﮔﻮﻧﮥ ﺳﺮو ﺳﯿﻤﯿﻦ /ﻧﻘﺮهای ١ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ .ﺟﻮرﻫﺎی ﻓﺮاو اﻧﯽ
از اﯾﻦ درﺧﺖ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻬﺮان ،ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮔﺴــﺘﺮدۀ اﯾــﻦ ﮔﻮﻧــﻪ در
ﺳﺎل ۱۳۳۱ش و از ﺑﺬر ﻧﻤﻮﻧﮥ واﻟﺪ در داﻧﺸﮑﺪۀ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺮج ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺤﻤــﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ،رﺿــﺎ
ﺣﺠﺎزی و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺸﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ص۱۶ -۱۲؛ ﺛﺎﺑﺘﯽ ،ص.(۲۹۶
ﺳﺮو در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﮐﻬﻦ ،ﻧﻤﺎد ﻣﺮگ و ﺟﻨﺎزه اﺳﺖ .ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دارای ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳــﺖ
ﮐﻪ ﺑﺪن را از ﻓﺴﺎد ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در ﻣﯿﺎن ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ،ﺳﺮو
َ َ
ﻧﻤﺎد ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﺷﺎدی اﺳﺖ .ﻓﻨﯿﻘﯽﻫﺎ آن را درﺧﺖ ﺣﯿﺎت و ﺑـﺮای ﻋﺸــﺘﺮوت /آﺳــﺘﺎرﺗﻪ )اﯾـﺰد ﺑــﺎﻧﻮی
زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺑﺎروری( و ِﻣﻠﮑﺎرت )ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺪاﯾﺎن( ﻣﻘﺪﺳﺶ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن آن را ﻧﻤﺎد ﺳﻮﮔﻮاری
و ﻣﺮگ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﭘﺎﯾﺪاری در ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﻧﯿﺰ ﺗﺪاوم و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮد ﻣﺴــﯿﺤﯽ
ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎردﻧﺪ .در ﻧﺰد ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و روﻣﯿﺎن ،ﺳﺮو ﻋﻼﻣﺖ وﯾﮋۀ زﺋﻮس ،آﭘﻮﻟﻮن ،وﻧﻮس و ﻫــﺮﻣﺲ و ﻧﯿــﺰ
ﻣﻈﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد و ﭼﻮن ﻧﺰد اﯾﻨﺎن ﻧﺸﺎﻧﮥ اﯾﺰدان زﯾﺮزﻣﯿﻦ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑــﻮد و از آن در ﻣﺮاﺳــﻢ ﺗــﺪﻓﯿﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﺮگ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮو ﺑﺮای ﻫﺎدس )ﭘﻠﻮﺗﻮن( ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﺳﺮو
ﮐﻮﻫﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و روﻣﯿﺎن ،ﻧﻤﺎد ﺣﻔﺎﻇﺖ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﺑﺘﮑﺎر ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻫﺮﻣﺲ )ﻣﺮﮐﻮری(
ﻣﻘﺪس ﺑﻮد )ﮐﻮﭘﺮ ،ص .(۲۰۰ ،۱۶در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺳﺮو ﻧﻤﺎد اﻫﻮراﻣﺰدا و ﻣﻘﺪسﺗﺮﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺎور وﺟﻮد دارد ﮐﻪ زرﺗﺸﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ،دو ﺳﺮو ﺳﻪ ﻫﺰارﺳﺎﻟﮥ ﮐﺎﺷﻤﺮ را ﮐﺎﺷــﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺷﺎﻫﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﺳﺮو ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﻟﯿﺪﻧﺪ و در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،درﺧﺖ ﺳﺮو وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺰدک و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺑﻪ درﺧــﺖ
ﺳﺮو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎن آزادی ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺰدک ،ﭘﯿــﺮواﻧﺶ او را ﺑــﻪ
ً
ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﯿﺪه و ﺳﻮﮔﻮار ﻧﻘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﮥ ﺑﺘﻪﺟﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻋﻄﺮوش،
ص۱۲۷ ،۶۰ -۵۸؛ ﺟﻮاﻫﺮﯾــﺎن ،ص۱۶؛ ﺗﻤﯿــﺰی ،ص .(۱۴در ﻧﻘــﻮش ﻣﻬﺮﭘﺮﺳــﺘﯽ ،ﻧﻘــﺶ درﺧــﺖ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺒﺰ و ﺑﺎﻃﺮواﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮو ﯾﺎ ﮐﺎج اﺳﺖ و از ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ،ﻣﯿﺘﺮا و
در ﻃﺮﻓﯿﻨﺶ دو ﺷﺒﺎن ،روﯾﯿﺪه اﺳﺖ .در دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻮش اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ،ﻫﻔﺖ ﺳﺮو ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻫﻔــﺖ ﺳــﯿﺎره ﮐــﻪ

٨۵

روح در ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ آﺳﻤﺎن از آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ،ﺳﺮو وﻗﻒ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ و از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﯿﺪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺧﻮد رﻣﺰ آزادی و آزادﮔــﯽ اﺳــﺖ ،ﺳــﺮو را ﻧﯿــﺰ آزاد و آزاده
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ )رﺿﯽ ،ج ،۲ص۵۲۵؛ ﺗﻤﯿﺰی ،ص۴۳ ،۳۲ ،۱۴ -۱۳؛ ﺑﺮای ﻧﻤﺎد ﺳﺮو ﻫﺮﻣﯽ در اﯾــﺮان
ﺑﺎﺳــﺘﺎن← ﻻﯾــﺎرد ،١ص .(۲۸۲ -۲۷۲ ،۱۴۱ ،۱۴۱ -۱۳۸ ،۲۱ﺑــﻪ ﻧﻮﺷــﺘﮥ ﻫــﺎﻧﺮی ﻣﺎﺳــﻪ) ٢ج،۱
ص (۲۱۳ ،۲۰۹اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ﺳﺮو و زﯾﺘــﻮن ﮐــﻪ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺳﺮﺳــﺒﺰﻧﺪ از ﺑﻬﺸــﺖ
آﻣﺪه اﻧﺪ و درﺧﺖ ﺳﺮو ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺗﺮﻗﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﻫﺎی ﮐﻬﻦ اﯾﺮان
 .١ﺳﺮو ﮐﺎﺷﻤﺮ

٨۶

ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ دﻗﯿﻘﯽ آﻣﺪه اﺳــﺖ )← دﺑﯿﺮﺳــﯿﺎﻗﯽ ،ص-۲۷
 (۳۱و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آن زرﺗﺸﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،درﺧﺖ ﺳﺮو ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی را ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺘﯽ ﻣﯿﻨﻮی و اﻧــﺪازهای ﺑﺴــﯿﺎر
ﺑﺰرگ داﺷﺖ ﺑﺮ در آﺗﺸﮑﺪۀ ُﺑﺮزﯾﻦﻣﻬﺮ ﮐﺎﺷﻤ ﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﺸــﺎﻧﺪ و ﮔﺸﺘﺎﺳــﺐ ﺑــﺮ ﮔﺮداﮔــﺮد اﯾــﻦ ﺳــﺮو،
ﺳﺮﺳﺮای ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ زرﺗﺸﺖ ،دﯾﻮ را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﮑﺸﺪ .ﻣﻌﺮوف اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺮ ﻫــﺮ ﯾــﮏ از
ﺑﺮگﻫﺎی ﺳﺮو ﮐﺎﺷﻤﺮ ،ﻧﺎم ﮔﺸﺘﺎﺳﭗ و اﻧﺪرزی ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ او ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دﯾﻦ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﮕﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﻬﺎد
ﻧﺨﺴﺖ آذر ﻣﻬﺮ ُﺑﺮزﯾﻦ ﻧﻬﺎد
ﺑﭙﯿﺶ در آذر اﻧﺪر ﺑﮑﺸﺖ
ﯾﮑﯽ ﺳﺮو آزاده را زردﻫﺸﺖ
ﮐﻪ ﭘﺬرﻓﺖ ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ دﯾﻦ ﺑﻬﯽ...
ﻧﺒﺸﺘﺶ ﺑﺮ آن زاد ﺳﺮو ﺳﻬﯽ
ﺑﮑﺮد از ﺑﺮ او ﯾﮑﯽ ﺧﻮب ﮐﺎخ...
ﭼﻮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮآورد و ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎخ
ﺑﺒﺴﺖ اﻧﺪرو دﯾﻮ را زردﻫﺸﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺶﮐﺪه ﮔﺸﺖ ازﯾﺸﺎن ﺑﻬﺸﺖ
ﭼﺮا ﺳﺮو ﮐﺸﻤﺮش ﺧﻮاﻧﯽ ﻫﻤﯽ...
ﺑﻬﺸﺘﯿﺶ ﺧﻮان ار ﻧﺪاﻧﯽ ﻫﻤﯽ
ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری در ﺛﻤﺎراﻟﻘﻠﻮب )ص (۵۹۱ -۵۹۰ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ّ
اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ در آﺛﺎر ﺳﭙﺴﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻖ ﺑﯿﻬﻘﯽ و ﻧﺰﻫﺖ اﻟﻘﻠﻮب ﺣﻤﺪاﻟﻠــﻪ ﻣﺴــﺘﻮﻓﯽ ﺗﮑـﺮار
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ او ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ اﯾﻦ درﺧﺖ را ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑــﻮد .ﺛﻌــﺎﻟﺒﯽ اﯾــﻦ درﺧــﺖ را از ﻧﻈــﺮ ﻃــﻮل،
ﻋﺮض ،اﺳﺘﻮاری و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﻮاه او در زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺜﺎل ﻣﯽزدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ او ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ درﺧﺖ را در ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻮﮐﻞ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آن
ّ
را ﺑﺒﯿﻨﺪ و در ﻋﻤﺎرت ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ در ﺳﺎﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﺎﻫﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠــﻪ ،ﺣــﺎﮐﻢ وﻗــﺖ
ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ درﺧﺖ را ﺑﺮﯾﺪه و ﮐﻞ اﺟﺰای آن را در ﻧﻤﺪ دوﺧﺘﻪ ،ﺑﺎر ﺷﺘﺮان ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
1. Lajard
2. Massé

1. Tate

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی درﺧﺘﺎن ﴎو ،ا ُرس و ﻧﻮش ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﺮان

او ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﺘﻮﮐﻞ او را از ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺷﻮم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎزداﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﻮﮐﻞ از ﺧﻮاﺳــﺘﻪاش دﺳــﺖ
ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ .اﻫﺎﻟﯽ ﮐﺎﺷﻤﺮ ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ وﻗﺖ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺸﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺟﺰای درﺧﺖ ﺑﺮ ﺳﯿﺼﺪ ﺷﺘﺮ ﺣﻤﻞ و ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﮐــﺎروان ﺑــﻪ ﻣﻘﺼــﺪ،
ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ )ﻧﯿﺰ← ﺗﻘﯽزاده ،ج ،۱۰ص ،۷۸ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ  .(۲۶۷ -۲۶۶ ،۱۵۹ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺑﯿﻬﻘﯽ
)ص (۲۸۳دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﻄﻊ آن درﺧﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺧﻮاﺟﻪ اﺑﻮاﻟﻄﯿﺐ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
ﺑﻮد ﺗﺎ درودﮔﺮان و ﺣﺎﻣﻼن درﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻼﻓﺖ ،ﻫﻤﻪ در آن ﺳﺎل ُﻣﺮدﻧﺪ.
در ﺳﺎﯾﻪﺳﺎر اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﯿﺶ از ده ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻧﺒﻮد آدﻣﯿﺎن و ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن،
وﺣﻮش و ﺳﺒﺎع ﻓﺮاواﻧﯽ در ﮐﻨﺎر و ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اﯾﻦ درﺧﺖ آرام ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از اﻓﺘﺎدﻧﺶ ،زﻣﯿﻦ
ﻟﺮزﯾﺪ و ﺧﻠﻞ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﮐﺎرﯾﺰﻫﺎ اﻓﺘﺎد و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن در ﺳﻮگ او ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﻐﺎن ﮐﺮدﻧﺪ )ﺑﯿﻬﻘﯽ،
ّ
ص .(۲۸۲ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ )ص  (۱۴۳ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ درﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ]» :در ﮐﺸــﻤﺮ/
ﮐﺸﻤﯿﺮ[ ،در ﻗﺪﯾﻢ درﺧﺘﯽ ﺳﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﯿﭻ درﺧﺘﯽ از آن ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻧﺒﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺟﺎﻣﺎﺳﺐ ﺣﮑﯿﻢ )داﻣﺎد زرﺗﺸﺖ و وزﯾﺮ ﮔﺸﺘﺎﺳﭗ( ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮد« .اﮔﺮ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺑﯿﻬﻘﯽ )ص (۲۸۱درﺑﺎرۀ
ﻋﻤﺮ درﺧﺖ در زﻣﺎن ﺑﺮﯾﺪن ،ﯾﻌﻨﯽ  ۱۴۰۵ﺳﺎل ،درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ زﻣﺎن ﺑﺮﯾﺪن آن را زﻣﺎن ﻗﺘﻞ ﻣﺘﻮﮐﻞ،
ً
۲۴۷ق ،در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ )و ﻧﻪ  ۲۳۲ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻬﻘﯽ( ،اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ درﺧﺖ در ۵۸۹ -۵۸۸قم ﮐﺎﺷﺘﻪ
ّ
ﺷﺪه اﺳﺖ )← ﺗﻘﯽزاده ،ج ،۱۰ص۲۶۷؛ ﻧﯿﺰ← ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ،ص ۱۲۲ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ آن
در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﮐﻮﯾﺎﺟﯽُ ،
ﺑﺎزﺑﺮدﻫﺎ و ﭘــﯽﻧﻮﺷــﺖﻫــﺎی دوﺳــﺘﺨﻮاه ،ص۶۸ -۶۷؛
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎرﯾﺰی ،ص ۲۵۵؛ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮی۱۳۳۵ ،ش ،ص.(۹ -۳
ّ
ﺑﺎور ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺖ اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ زرﺗﺸﺖ و ﯾﺎ ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ و ﺗﻘﺪس آن ،ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﻬــﻦ
ﭼﯿﻨﯿﺎنّ ،ﺗﺒﺘﯿﺎن ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺳﮑﺎﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﯽ در ﻣﺼﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﯽ دارد .دوﮔﺮوت از
ُ
ﮐﺘﺎب ﮔﻪ ﻫﻮﻧﮓ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ در آن ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﺑﺰرگ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺳﺮوﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮد درﺧﺖﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧــﺪ
ﺑﻠﮑﻪ روان آنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« .او ﺳﭙﺲ از ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎدوﯾﯽ اﯾﻦ درﺧﺖﻫﺎ در ﺑﺎور
ﭼﯿﻨﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را آورده اﺳﺖ .درﺧﺘﺎن ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی در ّﺗﺒﺖ ،در ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه زرﯾﻦ ﺑﺎم در ﮐﻮﻣﺒــﻮن،
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺮدم ،ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ّﺗﺒﺖ ﺑﺮ ﺑﺮگﻫﺎی آن ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺳﮑﺎﻫﺎ )ﺳﯿﺴﺘﺎن اﻣﺮوز( ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﺮﯾﻨﮥ ﻣﺮدم ﺑﻪ درﺧﺖ ﺳﺮو وﺟﻮد دارد )ﮐﻮﯾﺎﺟﯽ،
ص .(۵۶ -۵۰در ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺗﯿﺖ) ١ص (۱۸۸ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻫﻨﻮز در ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺳﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﮐﻪ
ً
ﮐﻬﻦﺑﻮدﮔﯽ آنﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ روزﮔﺎر رواج دﯾﻦ زرﺗﺸﺖ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ )← اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ(.

٨٧

ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮح ﺳﺮﺳﺮا ﯾﺎ ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮداﮔﺮد ﺳﺮو ﮐﺎﺷﻤﺮ و ﺧﻮد اﯾــﻦ ﺳــﺮو ﺑــﺎ ﺗﻮﺻــﯿﻒ
ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه آﻓﺘﺎب در ﻫﻠﯿﻮﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﺼﺮ و درﺧﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻮده اﺳــﺖ ﻧﯿــﺰ ﻫﻤﺨــﻮاﻧﯽ ﺑﺴــﯿﺎری دارد.
وﯾﻠﯿﺎم ﺟﮑﺴﻮن ،(۱۹۳۷ -۱۸۶۲) ١ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻌﺮوف زﺑﺎنﻫــﺎی ﻫﻨــﺪواروﭘﺎﯾﯽ ،در ﺳــﻔﺮی ﮐــﻪ در
ﺳﺎل ۱۹۰۳م ﺑﻪ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺳﺮو ﮐﺎﺷﻤﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠــﻒ را ﮔــﺮد آورده اﺳــﺖ
)← ص.(۲۶۶ -۲۵۵
 .٢ﺳﺮو ﻓﺮﯾﻮﻣﺪ
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ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺑﯿﻬﻘﯽ )ص (۲۸۳ ،۲۸۱اﯾﻦ درﺧﺖ را ﻧﯿﺰ زرﺗﺸﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻠﺶ از ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ ،ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ ﮐﺎﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل ۵۳۷ه .ق ،.ﯾﻌﻨﯽ  ۲۹۱ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪن ﺳﺮو ﮐﺎﺷﻤﺮ ،ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮده و  ۱۶۹۱ﺳﺎل
ﻋﻤﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎور ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﯿﻔﺘﺪ در آن ﺳﺎل ﻧﮑﺒﺘﯽ
َ
ﻨﺎﻟﺘ ﮑﯿﻦ ،ﭘﺴﺮ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮارزﻣﺸــﺎه ،ﺑــﻪ ﻏــﺮور
ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل ۵۳۷ق ،ﯾ ِ
ﺷﺎﻫﺰادﮔﯽ و ﻃﺒﻊ ﺧﺸﻦ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺶ ،دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ اﻣــﺎ ﺑــﺮای آﻧﮑــﻪ آﺳــﯿﺒﯽ از
ﺑﺪﺷﮕﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ او ﻧﺮﺳﺪ ،دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﯾﺪن درﺧﺖ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زرﺗﺸﺖ آﺗﺶﭘﺮﺳﺖ
آن را ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،آن را ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ )← ﺗﻤﯿﺰی ،ص۳۴؛ ﻣﻮﻟــﻮی ،ص۱۷۲ ،۱۷۰؛ ﺑﺎﺳــﺘﺎﻧﯽ ﭘــﺎرﯾﺰی،
ص۲۵۶؛ اﮐﺒﺮ اﺳﮑﻨﺪری و ﻧﺴﺮﯾﻦ اﺳﮑﻨﺪری ،ص .(۲۹ﻇﺎﻫﺮا ﻧﮑﺒﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﻨﺎﻟﺘﮑﯿﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﺗﺎ ۱۴
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد!
 .٣ﺳﺮو ﺑﻠ

ّ
ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ )ص (۱۲۲ﺑﻪ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺮو در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳــﺖ .اﻃــﻼع
ً
ﭼﻨﺪاﻧﯽ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺳﺮو در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﻇﺎﻫ ﺮا ﺷﻬﺮﺗﯽ ﻫﻤﭙﺎی ﺳﺮو ﮐﺎﺷﻤﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

 .۴ﺳﺮو اﺑﺮﮐﻮه /اﺑﺮﻗﻮ /زرﺗﺸﺖ

ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺮﺧﯽ ،ﯾﺎﻓﺚ ﺑﻦ ﻧﻮح )ع( آن را ﮐﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺗﻤﯿــﺰی ،ص .(۱۴اﯾــﻦ ﺳــﺮو در ﻣﺤﻠــﮥ ﭘﺸــﺖ
ً
آﺳﯿﺎب اﺑﺮﮐﻮه و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد .ارﺗﻔﺎع آن ﺣﺪود  ۲۸ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ ﺗﻨﻪاش ﺣﺪود  ۴/۵ﻣﺘﺮ
اﺳﺖ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻋﻤﺮ اﯾﻦ درﺧﺖ را  ۴۰۰۰ﺳﺎل و ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زدهاﻧــﺪ .اﻟﺒﺘــﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ اﯾﺮان ،ﻋﻤﺮ اﯾﻦ درﺧﺖ را ﺑــﯿﺶ از ۲۵۰۰
ُ
ﺳﺎل ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﻋﻤﺮ ﺳﻪ اﺻﻠﻪ از ارسﻫﺎی ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﺮان را از ﻋﻤﺮ اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻋﻤﺮ  ۴۰۰۰ﺳﺎﻟﮥ درﺧﺖ اﺑﺮﻗﻮ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،اﯾﻦ درﺧﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺪﻣﺖ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ درﺧﺖ ﮐﻬﻦﺳﺎل دﻧﯿﺎ
اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای در ﺳﺎل ۱۳۸۲ش ،ﺳﺮو اﺑﺮﻗﻮ ﺟﺰو ﻣﯿﺮاث ﻣﻠﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ.
1. A. V. William Jackson

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی درﺧﺘﺎن ﴎو ،ا ُرس و ﻧﻮش ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﺮان

اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﺷﺪن آرزوﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ آن دﺧﯿــﻞ
ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ )اﻓﺸﺎر۱۳۴۸ ،ش ،ج ،۱ص۶۰۷؛ ﺗﻤﯿﺰی ،ص۳۶ -۳۵ ،۱۴؛ ﻧﯿــﺰ← اﮐﺒــﺮ اﺳــﮑﻨﺪری و
ﻧﺴﺮﯾﻦ اﺳﮑﻨﺪری ،ص۲۰؛ اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ؛ ﺷﮑﻞ .(۱
ّ
ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ )ص (۱۲۲ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ ﺳﺮوی در اﺑﺮﻗــﻮ ﭼﻨــﯿﻦ ﻧﻮﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ]» :در دﯾــﻪ ﻣﺮاﻏــﻪ
اﺑﺮﻗﻮه[ ،ﺳﺮوی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﺷﻬﺮﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ دارد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻋﻬﺪ ﮐﯿﺎﻧﯿــﺎن ﺳــﺮو ﮐﺸــﻤﯿﺮ و ﺑﻠــﺦ
ﺷﻬﺮﺗﯽ داﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن اﯾﻦ از آن ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ و درﺧﺖ ﺳﺮو در اﯾﺮانزﻣﯿﻦ ﻣﺜﻞ آن ﻧﯿﺴﺖ«.
ّ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺗﻤﯿﺰی)ص (۳۶اﯾﻦ درﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﻤﺪاﻟﻠ ﻪ ﻣﺴــﺘﻮﻓﯽ ﻫﻤــﺎن ﺳــﺮو ﻣﻌــﺮوف اﺑﺮﻗــﻮ
ﻧﯿﺴﺖ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺎی آن را ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ.
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ﺷﮑﻞ  :۱ﺳﺮو اﺑﺮﻗﻮ
 .۵ﺳﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن

ﺗﯿﺖ )ص (۱۹۰ -۱۸۸ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎرۀ ﺳﺮوﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎن و اﯾﻨﮑﻪ روزﮔﺎر آنﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن دﯾﻦ
ً
زرﺗﺸﺖ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا دو اﺻﻠﻪ از اﯾﻦ ﺳﺮوﻫﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل
ُ َ
دﻫﮑﺪۀ ﻧﻮﺑﻨﯿﺎد َدرگ در ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻫﮑﺖ /ﻫﻮﮐﺎت و  ۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ُﺟﻮﯾﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧ ﺪ .ﺑــﺮ
ﭘﺎﯾﮥ ﭘﺎره ای از رواﯾﺖﻫﺎی ّ
ﺳﻨﺘﯽ ،اﯾﻦ ﺳﺮوﻫﺎ در روزﮔﺎر ﺷﻬﺮﯾﺎری اﻧﻮﺷﯿﺮوان ،ﺧﺴﺮو ﯾﮑــﻢ ،ﺷــﻬﺮﯾﺎر
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮو ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﻣﯽﺑﺎﻟــﺪ و ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳــﺮوﻫﺎی ﯾﺎدﺷــﺪه ،ﺑـﺮای
ّ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪی و ﺳﺘﺒﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رواﯾﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘــﺮ از ﻫــﺰار و ﭘﺎﻧﺼــﺪ ﺳــﺎل
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺗﯿﺖ در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد آن را دﻗﯿﻖ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﺳﺮوﻫﺎ ﺣﺪود
 ۲۰ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع داﺷﺘﻪ و در  ۱۸۰ﻣﺘﺮی اﯾﻦ ﺳﺮو ﺑﻠﻨﺪ ،ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ اﯾــﻦ ﺳــﺮوﻫﺎ ﺑــﺎ ﻇــﺎﻫﺮی ﺷﮑﺴــﺘﻪ و
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ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺣﺪود  ۸ﻣﺘﺮ در ﮐﻨﺎر ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪۀ ﯾﮏ آﺑﺮاﻫﮥ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮده اﺳــﺖ .آن زﻣــﺎن ﺳــﺮو
ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮی ﻧﯿﺰ در ﺳﻮی ﺑﺎﺧﺘﺮی ﭘﺮﯾﺎنَ /ﭘﺮﯾﻮن ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﺮﺟﺎی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود از ﺳﺮو َدرگ
ﻗﻠﻤﻪ زده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﯿﺰ← ﮐﻮ ﯾﺎﺟﯽ ،ص۵۴ -۵۲؛ اﻓﺸﺎر ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ۱۳۹۰،ش ،ص .(۱۹۰ﯾﮑﯽ از
درﺧﺘﺎن درگ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮑﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ،ﻃﻌﻤﮥ آﺗﺶ ﺷﺪ .درﺧﺖ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود
 ۳۵ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ،و در ﮐﻨﺎر ﺟﻮی آﺑﯽ در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ ﺗﻮﺟــﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ .ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﯾﮑﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻦ درﺧﺖ را
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزی ﺑﺮﯾﺪ .ﺑﻨــﺎﺑﺮ اﻇﻬــﺎرات ﯾﮑــﯽ از ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮاﻧﯽ ﺟــﻮﯾﻨﯽ ،در ﺣــﺪود ﺳــﻪ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب اﯾﻦ درﺧﺘﺎن ،ﺳﺮو ﮐﻬﻦﺳﺎل دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐــﻪ ﺣــﺪود  ۶۰ﺳــﺎل ﭘــﯿﺶ ﺑــﺎ
ﻫﺠﻮم ﻣﻠﺦﻫﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳــﺮ ﭘﺮﺳــﯽ م .ﺳــﺎﯾﮑﺲ۱۳۲۴ -۱۲۴۶) ١ش ،ص (۳۵۴درﺑــﺎرۀ ﺳــﺮو ﮐﻬﻦ ﺳــﺎﻟﯽ در روﺳــﺘﺎی
ﺳﻨﮕﺎنَ /ﺳ ِﻨﮕﻦ زاﻫــﺪان در ﺳــﺎل ۱۸۹۹م ﭼﻨــﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴــﺪ]» :در اﯾــﻦ روﺳــﺘﺎ[ ﯾﮑــﯽ از ﺑﺰرﮔﺘــﺮﯾﻦ
ﺳﺮوﻫﺎی دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد .دور ﺗﻨﮥ اﯾﻦ درﺧﺖ  ...ﺣﺪود  ۸ﻣﺘﺮ ﺑﻮد  ...ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧــﺖ ارزش
اﯾﻦ راه دور را داﺷﺖ« .اﯾﻦ درﺧﺖ در ﺻﺤﻦ ﻣﺴﺠﺪ روﺳﺘﺎی ﺳﻨﮕﺎن ،در  ۴۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺧﺎش ،ﻗﺮار
دارد .ارﺗﻔﺎع آن ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ۳۰ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ ﺗﻨﮥ آن ﺣﺪود  ۳ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ اﯾﻦ درﺧﺖ را ۲۰۰۰
ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰۰ﺳﺎل ﺗﺨﻤﯿﻦ زدهاﻧﺪ .ﻣﺤﻠﯽﻫﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ ﻧﺎم ﻣﯿﺮﻋﻤﺮ و ﺳــﭙﺲ ﻧــﺎم ُﺳــﻞ
دادﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ) ﺷﮑﻞ .(۲

ﺷﮑﻞ  - ۲ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﺳﺮو ﮐﻬﻦﺳﺎل ﺳﻨﮕﺎن زاﻫﺪان
1. Sir Percy Molesworth Sykes

 .۶ﺳﺮوﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس

ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوﻫﺎی ﮐﻬﻦﺳﺎل اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ،ﺑﻪوﯾــﮋه ﺷــﻬﺮ ﺷــﯿﺮاز ،اﺷــﺎره
ﮐﺮدهاﻧﺪ .دن ﮔﺎرﺳﯿﺎ دﺳﯿﻠﻮا ﻓﯿﮕﻮﺋﺮوا )۱۶۲۴ -۱۵۵۰م؛ ص (۱۴۹ ،۱۲۰ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺮو ﺑﺰرگ ،ﻗﻄــﻮر و
زﯾﺒﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻔﺮا ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﯿﻮﻧﺪ و ﺳﺮوی ﮐﻬﻦ و ﺑﺰرگ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آراﻣﮕﺎه ﺑﺎﮐﻮﯾﻪ
)ﺑﺎﺑﺎﮐﻮﻫﯽ( اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺎورﻧﯿﻪ )۱۶۸۹ -۱۶۰۵؛ ص (۳۰۸ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳــﺮو ﺷــﮕﻔﺖاﻧﮕﯿــﺰی در
ﺷﻤﺎل ﺷﯿﺮاز و ﻧﺰدﯾﮏ آراﻣﮕﺎه ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﺑــﻪ آن ﻣﻨﻄﻘــﻪ
ً
ﻣﯽروﻧﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای دﯾﺪن آن ﺳﺮو ﻣــﯽروﻧــﺪ .اﺣﺘﻤــﺎﻻ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﺎورﻧﯿــﻪ ،ﻫﻤــﺎن ﺳــﺮو آراﻣﮕــﺎه
ﺑﺎﺑﺎﮐﻮﻫﯽ اﻣﺮوزی اﺳﺖ .او )ص (۶۶۵ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺮو ﺗﻨﻮﻣﻨﺪی در ﻫﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
در آن زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮو اﯾﺮان ﺑﺮﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﻪ زﺣﻤــﺖ ﻣــﯽﺗﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ آن را در
ﻣﯿﺎن ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎورﻧﯿﻪ )ص (۳۰۹ﺑﻪ درﺧﺘﺎن ﺳﺮو ﺑﻠﻨــﺪ و ﻗﻄــﻮری در آراﻣﮕــﺎه ﺣــﺎﻓﻆ اﺷــﺎره
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻇﺎﻫﺮا ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﮐﻪ از ﺑﻘﯿﻪ ،ﺣﺘﯽ از درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮ
و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮده ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺎه ﻋﺒــﺎس در ﺳــﺎل ۱۶۰۷م ﮐﺎﺷــﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﻻژار۱۸۵۸ -۱۷۸۳) ١م؛
ص (۳۰۰از ﺳﺮو ﮐﻬﻦ ﺳﺎل ﺑﻘﻌﮥ ﻫﻔﺖﺗﻨﺎن ﺷــﯿﺮاز ﻧﻮﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ .ﻓــﺮد رﯾﭽــﺎردز )۱۹۲۳ -۱۸۷۸م؛
ص (۱۳۱ﺑﻪ ﺳﺮوﻫﺎی ﺑﺎغﻫﺎی ﺷﯿﺮاز ﮐﻪ ﻗﺮنﻫﺎ ﻋﻤﺮ دارﻧﺪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳــﺖ .او ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ در ﺟــﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮ )ص (۱۴۸درﺑﺎرۀ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﺮوﻫﺎی ﺷﯿﺮاز ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ در اﯾﺮان اﯾﻦ ﻫﻤــﻪ
درﺧﺖ ﺳﺮو ﻧﻤﯽﺗﻮان دﯾﺪ« .در ﺑﺎغ آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﺧــﺎﻧﯽ ﺷــﯿﺮاز ،ﻣﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﻪ ﻧﯿﻤــﮥ ﻧﺨﺴــﺖ ﺳــﺪۀ ﺳــﯿﺰدﻫﻢ،
ً
ﺳﺮوﻫﺎی ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ و ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮوﻫﺎی آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﺧﺎن ،وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ آنﻫﺎ را آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﺧــﺎن
ﺑﺎرﻓﺮوش ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ،ﻓﺮاشﺑﺎﺷﯽ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ ،ﮐﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭼﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ،ﺑﺮﯾﺪن درﺧﺘﺎن ﺳﺮو را ﺑﺪﺷﮕﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ درﺧﺘﺎن را ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ درﺧﺘﺎن ﺑــﺎغ
ﻧﺒﺮﯾﺪه اﻧﺪ و آن ﺳﺮوﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ درﺧﺘﺎن ﺑﻪ  ۳۰ﻣﯽرﺳﺪ )آرﯾﺎنﭘﻮر ،ص۱۶۶؛ اﮐﺒﺮ
1. Felix Lajard

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی درﺧﺘﺎن ﴎو ،ا ُرس و ﻧﻮش ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﺮان

زرﺑــﯿﻦ ﮐﻬﻦﺳــﺎﻟﯽ ﻧﯿــﺰ در ﻗﺮﯾــﮥ ﮐﻮﺷــﮥ ﺧــﺎش و در ارﺗﻔــﺎع  ۲۰۰۰ﻣﺘــﺮی وﺟــﻮد دارد )ﺛــﺎﺑﺘﯽ،
ص .(۲۹۷در روﺳﺘﺎی ﺳﻮﻻن ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺐ و ﺳﻮران ﻧﯿﺰ درﺧﺖ ﺳﺮوی ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﺮﺟﻮ وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ
ﻋﻤﺮش ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺪه ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ،آن را ﺣﻔﺎﻇﺖﺷﺪه اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ )اﻓﺸــﺎر
ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ۱۳۹۰ ،ش ،ص .(۲۵۷ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ا ﮐﺒﺮ اﺳﮑﻨﺪری و ﻧﺴﺮﯾﻦ اﺳﮑﻨﺪری )ص (۳۰در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
دﻫﺴﺘﺎن ﺳﯿﺐ ،در  ۱۲ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺐ و ﺳﻮران ،درﺧﺖ ﺳﺮو ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐــﻪ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺮ ﺧﺎک اﻓﺘﺎدن ﺳﺮو درﯾﻤﯽ ﻓﺴﺎ )← اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ده ﭘﺎﺑﯿﺪ،
در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎش ﺑﻪ ﺳﺮاوان ،ﻧﯿﺰ ﺳﺮو ﮐﻬﻦ ﺳﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد )ﻫﻤﺎن ،ص.(۲۸

٩١

٩٢

اﺳﮑﻨﺪری و ﻧﺴﺮﯾﻦ اﺳﮑﻨﺪری ،ص .(۲۵ -۲۴ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﺘﺎن ﺳﺮو ﺑﺎغ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢﺧﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮاز ﺑﯿﺶ
از دو ﺳﺪه و ﻧﯿﻢ ﻋﻤﺮ دارﻧﺪ )آرﯾﺎنﭘﻮر ،ص.(۱۶۸
در ﻣﯿﺎن ﺳﺮوﻫﺎی ﺑﺎغﻫﺎی ﺷﯿﺮاز ،ﺳﺮو ﻧﺎزﻫﺎی ﺑﺎغ ارم زﯾﺒﺎﺗﺮ و ﺟﻠﻮۀ آنﻫــﺎ ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨــﺪهﺗﺮ اﺳــﺖ.
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮو ﻧﺎز اﯾﻦ ﺑﺎغ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۳۵ﻣﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪی دارد ،ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮو ﻧــﺎز ﺷــﯿﺮاز اﺳــﺖ .اﯾــﻦ
درﺧﺖ ،ﮐﺸﯿﺪه ،اﺳﺘﻮار و ﻣﻮزون اﺳﺖ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان ﻓﺮاواﻧﯽ آن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧــﺪ.
ﺳﯿ ﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺼﻄﻔﻮی )ص (۷۶ﭘﺲ از ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺎغ ارم ﺷﯿﺮاز ،درﺑﺎرۀ ﺳﺮو ﻧﺎز ﻣﺸﻬﻮر آن ﭼﻨﯿﻦ
ً
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﺳﺮو آن ،ﺳﺮو ﺑﻠﻨﺪﻗﺎﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮزوﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﺳﺮو ﻧﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻧﻈﯿﺮ آن در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺳﺮاغ ﻧﻤﯽرود«.
ﻣﻘﺪﺳﯽ )ص (۴۴۳از روﯾﺶ ﺳﺮوی ﻋﺠﯿﺐ در ﻓﺴﺎ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮو درﯾﻤــﯽ
ﻓﺴــﺎ ﺑﺎﺷــﺪ .ﭘﯿﺘــﺮو دﻻواﻟــﻪ )۱۶۵۲ -۱۵۸۶م؛ ج ،۲ص (۱۱۱۸ -۱۱۱۷ ،۱۱۱۵از روﺳــﺘﺎﯾﯽ ﺑــﻪ ﻧــﺎم
ﺳﺮوﺳﺘﺎن در ﻓﺴﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دارای درﺧﺘﺎن ﺳﺮو ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از آن
زﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد از آﻧﺠﺎ دﯾﺪن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او در ﺗﭙــﻪ ای در اﻃــﺮاف ﺧﺮاﺑــﻪﻫــﺎی
ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ،ﺑﻪ ﺳﺮوی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺮﺧﻮرده ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد او ،زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮوی ﺑﻮده ﮐــﻪ
او در ﻫﻤﮥ ﻋﻤﺮش دﯾﺪه اﺳﺖ .دﻻواﻟﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺗﻨﮥ درﺧﺖ در ﺑــﺎﻻ ﺑــﻪ
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻗﻄﻮری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﻄﺮ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدۀ آن ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ دﺳﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﻐﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﯿﻂ درﺧﺖ در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و
ﭘﻨﺞ ﻗﺪم ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ارﺗﻔﺎﻋﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺘﺶ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷــﺒﯿﻪ ﺳــﺮوﻫﺎی ﻣﻌﻤــﻮﻟﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺰرﮔﯽ درﺧﺖ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻗﺪﻣﺖ آن و ﻋﻠﺘــﯽ اﺳــﺖ ﺗــﺎ
ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﯿﺮهای ﮐﻪ از ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺒﺎت ﺗﻨﻪ ،در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺗـﺮاوش
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺻﻤﻎ اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺮدم ﻧﺎدان آن را ﺧــﻮن ﻣﻌﺠــﺰهآﺳــﺎ ﺗﻠﻘــﯽ ﻣــﯽﮐﻨﻨــﺪ.
روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ ...ﻣﺮدم در ﺳﻮراخ ﺑﺰرگ ﻣﯿﺎن ﺗﻨﮥ درﺧﺖ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ آدم در آن ﺟﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ  ...ﺷــﻤﻊ
روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ....در ﺳﺎﯾﮥ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮو ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﻮارۀ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻮد اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ«.
ﺳﺮ وﯾﻠﯿﺎم اوزﻟﯽ۱۸۴۲ -۱۷۶۷) ١م؛ ج ،۲ص (۹۴ﺑﻪ ﺳﺮو ﺑﺰرﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪی در ﻓﺴﺎ اﺷﺎره
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﺮﺻﺖ اﻟﺪوﻟﻪ ﺷﯿﺮازی )ص (۸۴ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ درﺑﺎرۀ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﺳــﺮو درﯾﻤــﯽ
ﻓﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎی درﯾﻤﯽ و ﺷﯿﺦآﺑﺎد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ او ،ﻗﺎﻓﻠﻪ ای ﺑﺎ ﺣﺪود
 ۶۰ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﺎﯾﻪﺳﺎر اﯾﻦ درﺧﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻗﺎﻓﻠــﻪ از اﯾﺸــﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﺳﺮو را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﺧﺎرجﮐﺮدن ادوات ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ از ﻣﯿﺎن ﺑﺎر ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ
1. Sir William Ouseley
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در ﺑﺎغ ﺷﺎه /اﺷﺮف ﺑﻬﺸﻬﺮ ،از درﺧﺘﺎن ﺳﺮو ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از آن ﯾﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺣــﺪود
 ۳۰اﺻﻠﻪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه و ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ .ارﺗﻔــﺎع  ۱۵اﺻــﻠﻪ از اﯾــﻦ
ً
درﺧﺘﺎن ،ﺣﺪود  ۲۵ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع  ۱۵اﺻﻠﮥ دﯾﮕﺮ ،ﺣــﺪود  ۳۰ﻣﺘــﺮ اﺳــﺖ .ﻇــﺎﻫﺮا  ۱۳اﺻــﻠﻪ از اﯾــﻦ
درﺧﺘﺎن ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ )← داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﯾﺮاﻧﯿﮑــﺎ ،١ذﯾــﻞ ""cypress؛ ﺳــﺘﻮده،
ج ،۵ص .(۶۵۳اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ )ج ،۲ص (۱۰۲۱ارﺗﻔﺎع آن ﺳﺮوﻫﺎ را در روزﮔﺎر ﺧــﻮدش۳۰ -۲۰ ،
ذرع داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺘﻮده )ﻫﻤﺎن ،ص (۶۳۴ﺑﻪ ﺷﺶ اﺻﻠﻪ ﺳﺮو ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ در ﺑﺎغ ﺗﭙﮥ ﺑﻬﺸــﻬﺮ اﺷــﺎره
ﮐﺮده اﺳﺖ .در اراﺿﯽ رﺳﺘﻢﮐﻼی ﺑﻬﺸﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺮو ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻨﮥ ﭼﻬــﺎر ﻣﺘــﺮ وﺟــﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺮوی ﮐﻬﻦﺳﺎل ﻧﯿﺰ روﺑﺮوی اﻣﺎﻣﺰاده زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ )ع( رﺳﺘﻢﮐﻼ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،آن را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ )ﻫﻤﺎن ،ص .(۶۹۱ﺳﺘﻮده )ج ،۴ص ﺳﯽ و ﺳﻪ( ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭼﻬﺎر ﺳﺮو
ﮐﻬﻦﺳﺎل دﯾﮕﺮ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻘﺎع زﯾﺎرﺗﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺎرﺗﮕﺎه اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن ﺣﺴﻦرﺿﺎ )ع( در روﺳﺘﺎی رﺑﺎط
دﻫﺴﺘﺎن ﭘﻨﺠﻬﺰارۀ ﺑﻬﺸﺮ ،ﺳﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ )ع( در روﺳﺘﺎی ﮐﺮدﺧﯿﻞ دﻫﺴﺘﺎن رودﭘﯽ ﺳﺎری ،ﮐﺮﯾﻢ و رﺣــﯿﻢ
)ع( در ﻣﻘﺮیﮐﻼی ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ،و ﺳﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ )ع( در دﻫﮑﺪۀ ﻣﻠﻪ در ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
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ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺘﺎب ،ارﺗﻔﺎع درﺧﺖ را ﺣﺪود  ۲۸ذرع ﺗﺨﻤﯿﻦ زد اﻣﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮد رﻫﮕﺬری
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ ،ﻓﺮﻫﺎد ﻣﯿﺮزا ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم دﯾﺪن اﯾﻦ درﺧــﺖ ،ﺷﺨﺼــﯽ را ﺑــﺎﻻﯾﺶ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎن ارﺗﻔﺎع درﺧﺖ را ﺑﺴﻨﺠﺪ و ﺑﺎ آن روش ،ارﺗﻔــﺎع درﺧــﺖ ﺑــﻪ  ۳۰ذرع رﺳــﯿﺪ .ﺑــﻪ
ﻧﻮﺷﺘﮥ رﺿﺎﯾﯽ )ص  (۳۸ -۳۵ﻣﺮدم ﻓﺴﺎ اﯾﻦ درﺧﺖ را ﻧﻈﺮﮐﺮده ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آن دﺧﯿﻞ ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ
اﻫﻤﺎل ﺷﻬﺮداری ﻓﺴﺎ ،اﯾﻦ درﺧﺖ ﭘﺲ از ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﺳﺪه ﻋﻤــﺮ ،و ﭘــﺲ از ﮔﺬراﻧــﺪن ﭼﻨــﺪ ﺳــﺎل
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل ۱۳۶۷ش و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ در ۱۳۶۹ش ﺑﺮ زﻣــﯿﻦ
اﻓﺘﺎد )ﻧﯿﺰ← اﮐﺒﺮ اﺳﮑﻨﺪری و ﻧﺴﺮﯾﻦ اﺳﮑﻨﺪری ،ص .(۲۹اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ )ج ،۴ص (۲۲۴۵ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺳﺮوی در روﺳﺘﺎی ﺟﻠﯿﺎن ﻓﺴﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن روزﮔــﺎر ،ﺳــﯽ ذرع ارﺗﻔــﺎع و دو ذرع ﻗﻄــﺮ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در روﺳﺘﺎی ﺧﻮاﺟﻪﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ آﺑﺎده ﻃﺸﮏ ﻧﯽرﯾﺰ ،ﺳﺮو ﺗﻨﻮﻣﻨــﺪ ﮐﻬﻦ ﺳــﺎﻟﯽ وﺟــﻮد
دارد .در ﻓﯿﺠﺎن ارﺳﻨﺠﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﺮو ﮐﻬﻦ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻣﺘﺮ وﺟﻮد دارد .در ﺑﺎغ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ارﺳﻨﺠﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﺮوی ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود  ۲۰ﻣﺘــﺮ وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺳــﺮو آﺳــﯿﺪ
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .در روﺳﺘﺎی ﺟﻤﺎل آﺑﺎد ارﺳﻨﺠﺎن ﻧﯿــﺰ ﺳــﺮوی ﺑــﺎ ارﺗﻔــﺎع ﺑــﯿﺶ از  ۸ﻣﺘــﺮ وﺟــﻮد دارد.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﻋﺒــﻮر ﺷــﺒﮑﮥ ﺑــﺮق ﺑﺮﯾــﺪه ﺷــﺪ )اﮐﺒــﺮ
اﺳﮑﻨﺪری و ﻧﺴﺮﯾﻦ اﺳﮑﻨﺪری ،ص.(۲۷ -۲۶ ،۲۴ ،۲۱ -۲۰
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درﺧﺖ ﺳﺮوی ﻋﺠﯿﺐ و ﮐﻬﻦﺳﺎل ﺑﺎ ﻋﻤﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰۰ﺳﺎل ،در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﻘﻌــﮥ اﻣــﺎﻣﺰاده
ﺳﯿﺪاﻟﻮاﻓﯽ )ع( در ﮐﻼرآﺑﺎد ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ و ﺳﻮر )ﺳﺮو ﺟﻨﮕﻠﯽ( ﮐﻬﻦﺳﺎل دﯾﮕﺮی در ﻣﺤﻮﻃﮥ اﻣﺎﻣﺰاده ﻧﻮح
)ع( در اﻧﺪرور ﮐﺠﻮر در ﻧﻮﺷﻬﺮ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ )ج ،۳ص .(۴۳ﻧﺎﻣﺒﺮده )ج ،۲ص ﭼﻬﻞ( درﺧــﺖ
ﺳﺮو ﮐﻬﻦ ﺳﺎﻟﯽ را در ﺑﻘﻌﮥ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ )ع( در ﻣﺎﭼﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش داده اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻬﻨﯽ از ﺟﻮر ﺳﺮو ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ /زرﺑﯿﻦ ،ﮐﻪ ﻋﻤﺮ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎل اﺳــﺖ،
در ارﺗﻔﺎﻋﺎت رودﺑﺎر دﯾﺪه ﺷﺪه و اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ وﺟــﻮد ﻣﻘﺒــﺮه ای در آﻧﺠــﺎ ،ﺑــﻪ آنﻫــﺎ زرﺑــﯿﻦ
ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ )ﻗﻬﺮﻣﺎن ،ص .(۱۷۳ -۱۷۲ﮐﻬﻦﺳﺎلﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮو ﺷﯿﺮازی اﯾ ﺮان در ﻫﺮزوﯾــﻞ وﺟــﻮد
دارد و ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ﻋﻤﺮ آن ﺑــﯿﻦ  ۲۵۰۰ -۲۰۰۰ﺳــﺎل ﺑﺎﺷــﺪ )ﺛــﺎﺑﺘﯽ ،ص .(۱۷۳اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴــﻠﻄﻨﻪ
)ج ،۴ص (۱۶۰۵ارﺗﻔﺎع و ﻗﻄﺮ اﯾﻦ درﺧﺖ را در روزﮔﺎر ﺧــﻮدش ،ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ  ۲۱و  ۷ذرع ﭘﻨﺪاﺷــﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن اﯾﻦ درﺧﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از  ۲۴ﻣﺘﺮ ارﺗﻔــﺎع
دارد )آرﯾﺎنﭘﻮر ،ص۸۲؛ داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﯾﺮاﻧﯿﮑــﺎ  ،ﻫﻤﺎﻧﺠــﺎ؛ اﮐﺒــﺮ اﺳــﮑﻨﺪری و ﻧﺴــﺮﯾﻦ اﺳــﮑﻨﺪری،
ص .(۲۴ﺳﺮو زرﺑﯿﻦ ﮐﻬﻦﺳﺎل دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﺣﺴﻦآﺑﺎد ﭼﺎﻟﻮس وﺟﻮد دارد )ﺛﺎﺑﺘﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺨﺴــﺖ
ﭘﺲ از ص.(۲۹۸
٩۴
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اﻓﺸﺎر )۱۳۴۷ش ،ص (۹۲ﺑﻪ ﺳﺮوی زﯾﺒﺎ و ﮐﻬﻦ در روﺳﺘﺎی ﻣﺎﻧﺞ ﮐﻪ ارزش دﯾﺪن دارد اﺷــﺎره ﮐــﺮده
اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺑﺎدی ُدرﺑﯿﺪ ،ﭼﻬﺎر درﺧﺖ ﺳﺮو وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ
آن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶/۳ﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺳﺮوﻫﺎی ﮐﻬﻦ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ُﻣﻨﮓ آﺑــﺎد ﻣﻬﺮﯾــﺰ و آﺑــﺎدی ﺣﺴــﯿﻨﯽ )۵
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺗﻔﺖ( وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺳﺮو ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور اﻫﺎﻟﯽ ﻧﻈﺮﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺷﻬﺪای ﻓﻬﺮج
ﻧﯿﺰ ﺳﺮو ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد )اﻓﺸﺎر۱۳۴۸ ،ش ،ج ،۱ص ۶۴۰ ،۵۴۲ ،۵۲۴ ،۴۲۹ ،۲۲۷ ،۱۶۵؛
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮی ۱۳۶۳ ،ش ،ص .(۷۵ -۷۴ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دو ﺳﺮو از ﺳﺮوﻫﺎی درﺑﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧــﺪهاﻧــﺪ .ﺳــﺮو
ﻣﻨﮕﺎﺑﺎد ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺣﺪود دو ﻫﺰار ﺳﺎل و ﭘﺲ از ﺳﺮو اﺑﺮﻗﻮ ،دوﻣﯿﻦ ﺟﺎﻧﺪار ﻗــﺪﯾﻤﯽ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﺳﺮو اﺧﯿﺮ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﺮان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٩ﺳﺮوﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن

َ
در روﺳﺘﺎی ﺧﺮو ﻋﻠﯿﺎ ،در  ۲۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﻃﺒﺲ ،دو ﺳﺮو ﮐﻬﻦﺳﺎل و ﻗﻄﻮر وﺟــﻮد دارد.
ارﺗﻔﺎع ﺳﺮو ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺣﺪود  ۲۵ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺳﺮو ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ در »ﺑﺎغ دﻟﮕﺸﺎ«ی اﻣﯿﺮﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎل
۱۲۱۸ق آن را وﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ وﺟﻮد دارد )اﮐﺒﺮ اﺳﮑﻨﺪری و ﻧﺴﺮﯾﻦ اﺳﮑﻨﺪری ،ص .(۲۱در ﺑﺎغﻣﺰار
ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﻤﺮ ﮐﻪ آراﻣﮕﺎه ﺣﻤﺰة ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ )ع( اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ ﺳــﺮوﻫﺎی ﮐﻬﻦﺳــﺎﻟﯽ وﺟــﻮد دارد .در
روﺳﺘﺎی ﻧﺼﺮآﺑﺎد ﺟﻮزان از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن درﻣﯿﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺳــﺮو ﮐﻬﻦﺳــﺎﻟﯽ ﺑــﻪ ارﺗﻔــﺎع
ﺣﺪود  ۱۵ﻣﺘﺮ وﺟﻮد دارد )اﮐﺒﺮ اﺳﮑﻨﺪری و ﻧﺴﺮﯾﻦ اﺳﮑﻨﺪری ،ص.(۳۰ ،۲۷

 .١٠ﺳﺮوﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن

 .١١ﺳﺮوﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن

ُ
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎغ »ﺣﺎج ﻋﺰﯾﺰ« و در روﺳﺘﺎی »ﮔﺴﺘﻮ« در ﭘﺎرﯾﺰ ،دو ﺳﺮو ﮐﻬﻦﺳﺎل وﺟــﻮد دارد .زﻣــﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر در ﺳﺎل ۱۱۵۹ق از آﺑﺎده ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺮﻣﺎن ﻣﯽرﻓﺖ ،در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮥ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﭼﺎدر
زد و ﮐﺸﺎورزی از ﭘﺎرﯾﺰ ﺑﺎ وی ﮔﻔﺘﮕــﻮ ﮐــﺮد و ﺑــﻪ دادﺧــﻮاﻫﯽ از او ﭘﺮداﺧــﺖ )← وزﯾــﺮی ﮐﺮﻣــﺎﻧﯽ،
ص ،۵۲۰ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ۱؛ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎرﯾﺰی ،ص .(۲۵۷در ﻧﻮشآﺑﺎد ﺑﺨــﺶ راﯾــﻦ ﮐﺮﻣــﺎن ،درﺧــﺖ ﺳــﺮو
ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻣﺘــﺮ وﺟــﻮد دارد .ﺳــﺮو ﮐﻬﻦﺳــﺎل ﺳــﯿﺮچ ﮐﺮﻣــﺎن ﻧﯿــﺰ از ﻣﻬﻢﺗــﺮ ﯾﻦ
ﺳﺮوﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﺳﺎل ﮐﺮﻣﺎن و ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در روﺳﺘﺎی ﻃﺮز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راور ﮐﺮﻣﺎن ﺳــﺮو
ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻣﺘﺮ وﺟﻮد دارد .در ﺣﻮاﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺮو ﮐﻬﻦﺳﺎل ،ﺑﺎﻏﯽ از دوران ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺮو در آن ﻫﺴﺖ .در ده ﻣﺰار ﺑﺎﻓﺖ و در ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮی ﭼﻨﺎرﻫﺎی ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﻦ زﯾﺎرﺗﮕﺎه،

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی درﺧﺘﺎن ﴎو ،ا ُرس و ﻧﻮش ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﺮان

اوﻟﺌﺎرﯾﻮس )ص (۱۹۲ﺑﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺮو در ﮐﺎخ ﺷﺎه اﺻﻔﻬﺎن اﺷﺎره ﮐــﺮده اﺳــﺖ .درﺧﺘــﺎن ﺳــﺮو
ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺶ از  ۱۲۰۰ﺳﺎل و ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺶ از  ۱۵ﻣﺘــﺮ ،در ﻧﺰدﯾﮑــﯽ اﻣــﺎﻣﺰاده ﺳــﻠﻄﺎن ﻣﯿـﺮ
اﺣﻤﺪ در روﺳﺘﺎی ﺟﺎرﯾﺎن ﻧﻄﻨﺰ وﺟﻮد دارد )داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﯾﺮاﻧﯿﮑﺎ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ( .دو ﺳﺮو ﮐﻬﻦ ﺳــﺎل در
روﺳﺘﺎی اردﯾﺐ ﺧﻮر و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮏ ،ﺑــﻪ ﻣﺤــﯿﻂ ﺣــﺪود  ۴/۵و  ۲/۷ﻣﺘــﺮ ،در ﺑــﺎغ ﺷﺨﺼــﯽ دو ﺑــﺮادر ﺑــﻪ
ﻧﺎمﻫﺎی ﺟﻼل و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺛﺎﺑﺖ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ اﺑﺮاﻫﯿﻢ دﺳــﺘﺎن )ﯾﻐﻤــﺎی ﺛــﺎﻧﯽ؛ ص (۴۱درﺑــﺎرۀ
ﯾﮑﯽ از ﺳﺮوﻫﺎی ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ،دو ﺗﻨﮥ ﻣﺠﺰا از ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺪم از ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷــﺘﻪاﻧــﺪ
در ارﺗﻔﺎع ﭘﻨﺞ ذرﻋﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺎﯾﻞ ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .او ﺑﻪ روزﮔــﺎر ﺧــﻮدش،
ً
ارﺗﻔﺎع آن درﺧﺖ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۲۰ذرع داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻒ در ﺳﺎل ۱۲۶۰ق ،ﺳــﺮوﻫﺎﯾﯽ را در
روﺳﺘﺎی دادﮐﯿﻦ ﺧﻮروﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دو اﺻﻠﻪ از آنﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑــﯿﺶ از  ۲/۵ﻣﺘــﺮ ،ﺑﺮﺟــﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺮو ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﺮاج ﺧﻮروﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﻣــﺮدم و
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )← ﻫﻤﻮ ،ص ۴۵؛ اﮐﺒﺮ اﺳﮑﻨﺪری و ﻧﺴــﺮﯾﻦ اﺳــﮑﻨﺪری ،ص .(۲۷ ،۲۵
ﺳﺮوﻫﺎی ﺑﺎغ ﻓﯿﻦ ﮐﺎﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻬﻨﺪ .ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮑــﯽ از زوج ﻣﺸــﻬﻮر
ﺑﻪ ﻟﯿﻠﯽ و ﻣﺠﻨﻮن ،ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۸۰ﺳﺎل ﻣﯽرﺳﺪ .اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺖ دو ﺳﺮﺳﯽ )ﺳﻔﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۸۴۰ -۱۸۳۹در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ( ،اوژن ﻓﻼﻧﺪن )ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪ ،ﺧﺎورﺷــﻨﺎس و ﺳﯿﺎﺳــﺘﻤﺪار
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ در  ۱۸۴۰در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ( ،ﺑﺎرون ُ
دوﺑ ﺪ )ﻧﺎﯾﺐ اول ﺳــﻔﺎرت روس در اﯾـﺮان ﮐــﻪ در
ﺳــﺎل ۱۸۴۰م در اﯾـﺮان ﺳــﻔﺮ ﮐــﺮده اﺳــﺖ( ،ادوراد ﭘــﻮﻻک )ﭘﺰﺷــﮏ اﺗﺮﯾﺸــﯽ و ﻣﻌﻠــﻢ ﭘﺰﺷــﮑﯽ در
داراﻟﻔﻨﻮن از  ۱۳۳۰ه .ق .ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( و ﺳﺮ ﭘﺮﺳﯽ ﺳﺎﯾﮑﺲ )ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ در ﺳــﺎل ۱۸۹۵م در
اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ( در آﺛﺎر ﺧﻮد ﺑــﻪ درﺧﺘــﺎن ﺳــﺮو اﯾــﻦ ﺑــﺎغ ﺗﻮﺟــﻪ داﺷــﺘﻪاﻧــﺪ )ﺟﯿﺤــﺎﻧﯽ و ﻋﻤﺮاﻧــﯽ،
ص۲۷۵ -۲۶۶؛ ّﻓﺮخﯾﺎر ،ص .(۷۶ -۶۵

٩۵

ﺳﺮوی ﮐﻬﻦ ﺳﺎل وﺟﻮد دارد )اﮐﺒﺮ اﺳﮑﻨﺪری و ﻧﺴﺮﯾﻦ اﺳﮑﻨﺪری ،ص .(۲۵ -۲۳در ﮐﻨﺎر زﯾﺎرﺗﮕــﺎه
ً
اﻣﺎﻣﺰاده اﺣﻤﺪ ﺳﯿﺮﺟﺎن ،درﺧﺖ ﺳﺮو ﺗﻨﺎوری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﻤﺮی ﺣﺪودا ﻫﺰار ﺳــﺎﻟﻪ ﺗﻌﯿــﯿﻦ
ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۳؛ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی -ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺴﯿﻢ ﺻﺒﺎ ۶ ،ﺗﯿــﺮ ۱۳۹۲ش .(١در ﻧﺰدﯾﮑــﯽ اﻣــﺎﻣﺰاده ﻧــﻮر
روﺳﺘﺎی اﻣﺎﻣﮥ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﺮو ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد )ﻫﻤﺎنﻫﺎ ،ص.(۳۰

٩۶

ﺷﮑﻞ  - ۳ﺳﺮو اﻣﺎﻣﺰاده اﺣﻤﺪ ﺳﯿﺮﺟﺎن

اُرس /ﺳﺮوﻫﺎی ﮐﻮﻫ ﮐﻬﻦﺳﺎل

ﭘﻮﻻک )ص (۳۷۱ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی از اﻧﻮاع ﺳﺮو ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮو ﮐﻮﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺷﻤﯿﺮان
ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ،اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﻮﭼﮑﻮ )ص (۵۹ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾــﻪﻫــﺎﯾﯽ از ﺳــﺮو ﮐــﻮﻫﯽ در ﺣــﺪ ﻓﺎﺻــﻞ
زرﯾﻦﮐﻮه و درﻓﮏ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﺗﻨﮥ آنﻫﺎ ﺑﻪ  ۲ – ۱/۵ﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺸﺮف ﺑﻪ داﻣﻨــﮥ
ُ
ﺑﺴﺎلدرۀ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﮏ ارس ﻣﺎدۀ ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ ﺑﯿﺶ از  ۲ﻣﺘﺮ وﺟــﻮد دارد
)← ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ و ﻫﻤﮑــﺎران۱۳۸۴ ،ش ،ص (۶۱ -۶۰و ﻋﻤــﺮ آن را ﺑــﯿﻦ  ۲۸۵۰ -۲۷۰۰ﺳــﺎل
ﺗﺨﻤﯿﻦ زدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب و اﮔﺮ ﻋﻤﺮ ﺳﺮو اﺑﺮﻗﻮ را ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈــﺮ ﺑﺮﺧــﯽ از ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮان ﻣﺆﺳﺴــﮥ
ُ
ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﺟﻨﮕــﻞﻫــﺎ و ﻣﺮاﺗــﻊ ﮐﺸــﻮر ،ﺣــﺪود  ۲۵۰۰ﺳــﺎل در ﻧﻈــﺮ ﺑﮕﯿــﺮﯾﻢ ،ارس ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻧﮏ،
ﮐﻬﻦﺳﺎلﺗﺮﯾﻦ درﺧﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ )← ﺷﮑﻞ .(۴
1. http://www.nasimsaba.ir/news/8087.ashx

ُ
ارس ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود ده ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ ﺣﺪود  ۱/۵ﻣﺘﺮ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺸﺮف ﺑﻪ روﺳﺘﺎی
ُ
ﮐﺮﭼﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎدۀ ﮐﺮج ﺑﻪ ﭼﺎﻟﻮس وﺟﻮد دارد .ارس ﮐﻬﻦﺳﺎل دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در روﺳﺘﺎی ﺧﻮر ،ﻣﺴﯿﺮ
ﮐﺮج ﺑﻪ ﭼﺎﻟﻮس ،و ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود  ۹ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮ وﺟﻮد دارد )ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ ،ص-۵۹
ُ
 .(۶۲ ،۶۰دو ارس ﮐﻬﻦﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم آﻗﺎدار ﯾﺎ درﺧﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر در ارﺗﻔﺎﻋﺎت روﺳﺘﺎی ِﻫ ِﻤﻪﺟﺎ در
ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺮج ﺑﻪ ﭼﺎﻟﻮس وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ درﺧﺖ ﺑﺮادر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻨﺪوﮐﺎوﻫﺎی ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن و از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ رﯾﺸﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ درﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺎده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  ۴/۵ﻣﺘﺮ ،ﻗﻄﺮ ﺑﯿﺶ از ۷۰
ً
ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ،ﺷﺎداﺑﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺿﻌﯿﻒ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﯿﻮه ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ )ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ و ﻫﻤﮑﺎران،
۱۳۸۴ش ،ص .(۶۵ -۶۴اﻫﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ درﺧﺖ اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ و ﺑﺮ آن دﺧﯿﻞ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ.
در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺟﺎدۀ ﭼﻬﺎر ﻃﺎق اردل اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿــﺎری ﻧﯿــﺰ روﯾﺸــﮕﺎﻫﯽ از
ُ
ارسﻫﺎی ﮐﻬﻦﺳﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﺑﺮﺧــﯽ از ﭘﺎﯾــﻪﻫــﺎ ﺑــﻪ  ۱/۵ﻣﺘــﺮ ﻣــﯽرﺳــﺪ )←ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ و
ﻫﻤﮑﺎران۱۳۸۵ ،ش ،ص.(۵۷ -۵۶
ُ
در ﺷﻤﺎل روﺳﺘﺎی ﮐﺸﺘﺎن اﺳﻔﺮاﯾﻦ ﺳﺮو ﯾــﺎ ارس ﮐﻬﻦﺳــﺎﻟﯽ وﺟــﻮد دارد )زﻧــﺪهدل و ﻫﻤﮑــﺎران،
ُ
ص .(۱۷۷روﯾﺸﮕﺎه ﻣﻌﺮوف ارس در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻫﺰار ﻣﺴﺠﺪ در ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻧﯿﺰ درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻦﺳﺎل
ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﺧﻮد دارد )ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ص ۲ ،۴آﺑﺎن ۱۳۹۱ش( .در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان در ﺧﺮاﺳﺎن
ُ
رﺿﻮی ارس ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ در آن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ،ﻋﻤﺮ آن را  ۷۰۰ﺳــﺎل ﻧﻮﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ.
ُ
ارس ﮐﻬﻦﺳﺎل دﯾﺒﺎج در ﺳﻤﻨﺎن ،ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧــﻮردار اﺳــﺖ .ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ درون ﺗﻨــﮥ اﯾــﻦ
درﺧﺖ ﻧﯿﺰ آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﺑﺨﺸﯽ از آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪه
ً
ُ
اﺳﺖ .ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ارس ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در روﺳﺘﺎی اﺑﺮﺳﯿﺞ ﻋﻤﺮی ﺣﺪودا ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ در ﻧﻈﺮ
ُ
ُ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ درﺧﺖ ،ارس ﮐﻬﻦﺳﺎل دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .در ﮐﻮه ﺧــﻢ ارﺳــﻨﺠﺎن ﻓــﺎرس
ُ
ارس ﮐﻬﻦ ﺳﺎﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﺻﺨﺮهﻫﺎ رو ﯾﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی درﺧﺘﺎن ﴎو ،ا ُرس و ﻧﻮش ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﺮان

ُ
ﺷﮑﻞ  - ۴ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ارس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﮏ
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ُ
ً
ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﺮو اﺑﺮﻗﻮ را ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ درﺧﺖ زﻧﺪۀ اﯾﺮان ﻣــﯽداﻧﻨــﺪ اﻣــﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ،ﺳــﻪ ارس
ً
ﮐﻬﻦﺳﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﮏ ،ﺳﺮاﻧﯽ ﺷﯿﺮوان و اﺑﺮﺳﯿﺞ ﺷﺎﻫﺮود در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن را ﺑــﺎ ﻋﻤــﺮی ﺣــﺪودا ﺳــﻪ
ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ ،ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ درﺧﺘﺎن اﯾﺮان ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ )ﮐﯿﻬﺎن ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.
درﺧﺘﺎن ﻧﻮش ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﺮان

در درۀ ﮐﺘﻮل ،در ﻧﺎﺣﯿﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮرﮐﺶ ،ﺑﯿﺸﻪای ﻃﺒﯿﻌﯽ از درﺧﺘﺎن ﻗﻄﻮر ﻧﻮش وﺟﻮد دارد و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
اﯾﻦ درﺧﺖ را ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﺪاﻧﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ درﺧﺘﺎن ،ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ورودش ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ۱۵۰۰
ﺳﺎل اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪۀ اﯾﻦ درﺧﺖ ،ﺑﺎ ﺳــﻨﯽ ﺣــﺪود  ۱۳۰۰ﺳــﺎل ،در
ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﮐﺮج ،ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﮥ داﻣﭙﺮوری ،وﺟﻮد دارد .درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻦ ﺳﺎﻟﯽ از ﻧــﻮش ﻧﯿــﺰ در ﺳــﺒﺰوار
وﺟﻮد دارد )ﺛــﺎﺑﺘﯽ ،ص۵۲۳؛ ﻗﻬﺮﻣــﺎن ،ص .(۱۷۵ -۱۷۴ﻧــﻮش ﮐﻬﻦ ﺳــﺎﻟﯽ ﻧﯿــﺰ در ﺣﺎﺷــﯿﮥ ﺟــﺎدۀ
روﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﻮ )ﭼﻬﻞ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺸﻬﺪ( ﺑﻪ ﻫﺎﺷﻢآﺑﺎد ،ﺑﺎ ﺣﺪود  ۱۵۰۰ﺳــﺎل ﻋﻤــﺮ و ﺣــﺪود دو ﻣﺘــﺮ
ﻣﺤﯿﻂ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ زﻣﯿﻦ ،وﺟﻮد دارد )داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﯾﺮاﻧﯿﮑﺎ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.
ﻣﻨﺎﺑﻊ )ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ درون ﻣﺘﻨ (
٩٨

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ آرﯾﺎنﭘﻮر ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﻏﻬﺎی اﯾﺮان و ﺑﺎﻏﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﯿﺮاز ،ﺗﻬــﺮان :ﻓﺮﻫﻨﮕﺴـﺮا،
۱۳۶۵ش؛
اﮐﺒﺮ اﺳﮑﻨﺪری و ﻧﺴﺮﯾﻦ اﺳﮑﻨﺪری ،درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻦ ﺳﺎل اﯾﺮان ،ﺷﯿﺮاز :ﻧﻮﯾﺪ ﺷﯿﺮاز۱۳۹۱ ،ش؛
اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﻣﺮآة اﻟﺒﻠﺪان  ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮاﺋﯽ و ﻣﯿﺮﻫﺎﺷــﻢ ﻣﺤــﺪث ،ﺗﻬــﺮان :داﻧﺸــﮕﺎه
ﺗﻬﺮان۱۳۶۸ -۱۳۶۷ ،ش؛
اﯾﺮج اﻓﺸﺎر» ،ﮔﺸــﺘﯽ در ﺧــﺎک ﯾــﺰد« ،ﯾﻐﻤــﺎ ،ﺳــﺎل  ،۲۱ش ،۲ﺷــﻤﺎرۀ ﻣﺴﻠﺴــﻞ  ،۲۳۵اردﯾﺒﻬﺸــﺖ
۱۳۴۷ش؛
ﻫﻤﻮ ،ﯾﺎدﮔﺎرﻫﺎی ﯾﺰد ،ج :۱ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﻨﯿﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﺎک ﯾــﺰد ،ﺗﻬــﺮان :ﭼﺎﭘﺨﺎﻧــﮥ ﺑﻬﻤــﻦ،
۱۳۴۸ش؛
اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎنﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎﺑﺪار۱۳۹۰ ،ش؛
اوﻟﺌﺎرﯾﻮس ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ آدام اﻟﺌﺎرﯾﻮس :ﺑﺨﺶ اﯾﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺣﻤﺪ ﺑﻬﭙﻮر ،ﺗﻬﺮان :ﺳــﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸــﺎراﺗﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺑﺘﮑﺎر۱۳۶۳ ،ش؛
ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎرﯾﺰیَ ،ﺣ َ
ﻤﺎﺳﮥ ﮐﻮﯾﺮ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ۱۳۵۷ ،ش؛
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﯿﻬﻘﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻖ ،ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت اﺣﻤــﺪ ﺑﻬﻤﻨﯿــﺎر و ﻣﻘﺪﻣــﮥ ﻣﯿــﺮزا
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﺗﻬﺮان :ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ ﻣﺮوی۱۳۶۱ ،ش؛

ﺣﺴﻦ ﺗﻘﯽزاده ،ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻘﯽزاده ،ج :۱۰ﮔﺎهﺷﻤﺎری در اﯾـﺮان ﻗــﺪﯾﻢ ،ﺗﺠﺪﯾــﺪ ﭼــﺎپ از روی ﭼــﺎپ
۱۳۱۶ش ،ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺆﻟﻒ ،زﯾــﺮ ﻧﻈــﺮ اﯾــﺮج اﻓﺸــﺎر ،ﺗﻬــﺮان :اﻧﺘﺸــﺎرات
ﺷﮑﻮﻓﺎن۱۳۵۷ ،ش؛
ﻣﻬﺪی ﺗﻤﯿﺰی ،در ﺳﺎﯾﮥ ﺳﺮو )ﺳﺮوﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﺳــﻨﮓ آراﻣﮕــﺎهﻫــﺎی ﻣــﺮدم اﺻــﻔﻬﺎن( ،ﺗﻬــﺮان :رﺳــﻢ،
۱۳۹۲ش؛
ّ
ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ﺛﺎﺑﺘﯽ ،ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ،درﺧﺘﺎن و درﺧﺘﭽﻪﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ۱۳۵۵ ،ش؛
اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﺛﻤﺎر اﻟﻘﻠﻮب ،ﭼﺎپ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻗﺎﻫﺮه :داراﻟﻤﻌﺎرف۱۹۸۵ /۱۳۸۴ ،؛
ﻓﺮﯾﺎد ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن» ،ﮐﻬﻦاﻟﮕﻮی ﺷﺪه :ﺑﺎزدﯾﺪی از ﺑﺎغ اﯾﺮاﻧﯽ« ،ﺑﺎغ اﯾﺮاﻧﯽ :ﺣﮑﻤﺖ ﮐﻬﻦ ،ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺪﯾﺪ،
ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻬﺮان و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ۱۳۸۳ ،ش؛
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺟﯿﺤﺎﻧﯽ و ﺳﯿ ﺪ ﻣﺤﻤــﺪﻋﻠﯽ ﻋﻤﺮاﻧــﯽ ،ﺑـﺎغ ﻓــﯿﻦ ،ﺗﻬـﺮان :ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺎه ﻣﯿــﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ،
ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی۱۳۸۶ ،ش؛
ّ
ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ،ﻧﺰﻫﺖ اﻟﻘﻠﻮب :اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :در ﺻﻔﺖ ﺑﻠﺪان و وﻻﯾــﺎت و ﺑﻘــﺎع ،ﭼــﺎپ ﮔــﺎی
ﻟﯿﺴﺘﺮاﻧﺞ ،ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ ﺗﻬﺮان :دﻧﯿﺎی ﮐﺘﺎب۱۳۶۲ ،ش؛
ُ
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی» ،ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ارس ﻫﺰار ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺑــﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﻲ ﺑــﻪ دﻧﯿــﺎ ﻣﻌﺮﻓــﻲ
ﺷﻮد« ۲ ،آﺑﺎن ۱۳۹۱ش ،ص۴؛
آﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺧﻮدزﮐﻮ ]ﺧﻮﭼﮑﻮ[ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﯿﻼن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺳﯿﺮوس ﺳﻬﺎﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﭘﯿﺎم۱۳۵۴ ،ش؛
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ،ﺳﻮداﺑﻪ ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪ ﮐــﺮوری ،ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﺘﯿﻨــﯽزاده ،ﻣﯿــﺮم ﺗﯿﻤــﻮری ،اﻧﻮﺷــﯿﺮوان
ﺷﯿﺮواﻧﯽ و ﺑﺎﺑﮏ ﺟﻠﯿﻞﭘﻮر» ،درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻦ ﺳــﺎل اﺳــﺘﺎن ﺗﻬـﺮان ،ﻗﺴــﻤﺖ ﻧﺨﺴــﺖ -درﺧﺘــﺎن
ﮐﻬﻦﺳﺎل ﮐﺮج« ،ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮﺗﻊ ،ش۱۳۸۴ ،۶۷ش ،ص ۶۵ -۵۸؛
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ،ﺳﻮداﺑﻪ ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪ ﮐﺮوری ،ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﺘﯿﻨــﯽزاده ،ﻣﯿــﺮم ﺗﯿﻤــﻮری و اﻧﻮﺷــﯿﺮوان
ﺷﯿﺮواﻧﯽ» ،درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻦ ﺳﺎل اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم :درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻦﺳﺎل
ﺑﺎزﻓﺖ و اردل« ،ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮﺗﻊ ،ش۱۳۸۵ ،۷۰ش ،ص۵۲ -۴۷؛
ﻣﺤﻤﺪ دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ ،دﻗﯿﻘﯽ و اﺷﻌﺎر او ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻋﻠﻤﯽ۱۳۴۲ ،ش؛

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی درﺧﺘﺎن ﴎو ،ا ُرس و ﻧﻮش ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﺮان

ﯾﺎﮐﻮب ادوارد ﭘﻮﻻک ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﭘﻮﻻک :اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﯿﮑﺎووس ﺟﻬﺎﻧﺪاری ،ﺗﻬﺮان :ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﻬﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﻮارزﻣﯽ۱۳۶۱ ،ش؛
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اﺑﺮاﻫﯿﻢ دﺳﺘﺎن )ﯾﻐﻤﺎی ﺛﺎﻧﯽ( ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺟﻨﺪق و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮏ ،در آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺿــﻤﯿﻤﻪ  ، ۶ﺑــﺎ ﻣﻘﺪﻣــﻪ و
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ آل داود ،ﺗﻬﺮان :ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب۱۳۸۵ ،ش؛
ﭘﯿﺘﺮو دﻻواﻟﻪ ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻬﺮوزی ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮه۱۳۸۰ ،ش؛
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ،ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻓﺴﺎ از ﻧﮕﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ارزﻧﺪهای ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷــﻬﺮ ﺑﺎﺳــﺘﺎﻧﯽ
ﻓﺴﺎ ،...ﺷﯿﺮاز :ﻧﻮﯾﺪ ﺷﯿﺮاز ۱۳۸۷ش؛
ﻫﺎﺷﻢ رﺿﯽ ،آﯾﯿﻦ ﻣﻬﺮ :ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ در ﺗــﺎرﯾﺦ آﯾــﯿﻦ رازآﻣﯿــﺰ ﻣﯿﺘﺮاﯾــﯽ در ﺷــﺮق و ﻏــﺮب ،ﺗﻬــﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻬﺠﺖ۱۳۸۱ ،ش؛
ﻓﺮد رﯾﭽﺎردز ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﯿﻦدﺧﺖ ﺻﺒﺎ ،ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب۱۳۴۳ ،ش؛
ﺣﺴﻦ زﻧﺪهدل و ﻫﻤﮑﺎران ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺟﺎﻣﻊ اﯾﺮاﻧﮕﺮدی ،ش :۹اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ اﯾﺮاﻧﮕﺮدان،
۱۳۷۷ش؛
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﺘﻮده ،از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ِاﺳﺘﺎرﺑﺎد ، ،ﺗﻬﺮان۱۳۸۰ -۱۳۴۹ ،ش؛
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ» ،ﺳﺮو ﺳﯿﻤﯿﻦ )ﺳﺮو ﻧﻘﺮهای(« ،ﻣﺠﻠﮥ ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮﺗﻊ ،ش۱۳۶۵ ،۲ش؛
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ﻃﺎﻫﺮه ﻋﻄﺮوش ،ﺑﺘﻪﺟﻘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ،ﺗﻬﺮان :ﺳﯽ ﺑﺎل ﻫﻨﺮ۱۳۸۵ ،ش؛
ﺣﺴﯿﻦ ّﻓﺮخﯾﺎر ،ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﻮﯾﺮ  ،ﮐﺎﺷﺎن :ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎدی )ع( ﻓﯿﻦ۱۳۷۵ ،ش؛
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻧﺼﯿﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻓﺮﺻﺖ اﻟﺪوﻟﻪ ،آﺛﺎر اﻟﻌﺠﻢ :در ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﺸــﺮوح ﺑــﻼد و اﻣــﺎﮐﻦ
ﻓﺎرس ،ﺷﺎﻣﻞ ، ...:ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﻠﯽ دﻫﺒﺎﺷﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ ﻫﻨﺮ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮا۱۳۶۲ ،ش؛
ﻓﯿﮕﻮﺋﺮوا ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ دن ﮔﺎرﺳﯿﺎ دﺳﯿﻠﻮا ﻓﯿﮕﻮﺋﺮوآ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻤﯿﻌﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﻮ۱۳۶۳ ،ش؛
اﺣﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ،ﮐﻮرﻣﻮﻓﯿﺖﻫﺎی اﯾﺮان )ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﮔﯿــﺎﻫﯽ( ،ج ،۱ﺗﻬــﺮان :ﻣﺮﮐــﺰ ﻧﺸــﺮ داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ،
۱۳۷۳ش؛
ﺟﯿﻦ ﺳﯽ .ﮐﻮﭘﺮ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﻮر ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻠﯿﺤﻪ ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ،ﺗﻬﺮان :ﻓﺮﺷﺎد۱۳۷۹ ،ش؛
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﮐﻮورﺟﯽ ﮐﻮﯾﺎﺟﯽ ،ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی اﺳﻄﻮره و ﺣﻤﺎﺳﮥ اﯾﺮان :ﺷﺎﻧﺰده ﮔﻔﺘﺎر در اﺳــﻄﻮرهﺷﻨﺎﺳــﯽ و
ﺣﻤﺎﺳﻪﭘﮋوﻫﯽ ﺳﻨﺠﺸﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و وﯾﺮاﯾﺶ ﺟﻠﯿﻞ دوﺳﺘﺨﻮاه ،ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ دو ﻧﻘﺪ روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
از ﻣﻬﺮداد ﺑﻬﺎر ،ﺗﻬﺮان :آﮔﺎه ۱۳۸۰ش؛
ﮐﯿﻬﺎن» ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ  ۹۰درﺧﺖ ﮐﻬﻨﺴــﺎل ﮐﺸــﻮر« ۲ ،
ﻣﺮداد ۱۳۹۲ش ،ص۴؛
ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺘﯿﻦ ،ﻣﺮدمﮔﯿﺎه :ﮔﯿﺎﻫﺎن آﯾﯿﻨﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان :ﻓﺮﻫﺎﻣﻪ۱۳۹۲ ،ش؛

 ا ُرس و ﻧﻮش ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﺮان،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی درﺧﺘﺎن ﴎو

ش؛۱۳۴۳ ، ﺗﺎﺑﺎن: ﺗﻬﺮان، اﻗﻠﯿﻢ ﭘﺎرس،ﺳﯿ ﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺼﻄﻔﻮی
ش؛۱۳۸۳  ﺗﻬﺮان، درﺧﺘﺎن و درﺧﺘﭽﻪﻫﺎی اﯾﺮان،وﻟﯽاﻟﻠﻪ ﻣﻈﻔﺮﯾﺎن
،۱۸۷۷  ﻟﯿــﺪن، ﭼﺎپ دﺧﻮﯾــﻪ، ﮐﺘﺎب اﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﺳﯿﻢ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﻗﺎﻟﯿﻢ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ
؛۱۹۶۷ ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ
ش؛۱۳۵۵  ﺧﺮداد،۳۰۹  ش ﻣﺴﻠﺴﻞ،۳ ش،۲۷  ﺳﺎل، ﯾﻐﻤﺎ،« » ﺳﺮو ﻓﺮﯾﻮﻣﺪ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﻮﻟﻮی
ش؛۱۳۳۵  آﺑﺎن و آذر،۸۹ ش، ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺑﻨﮕﺎه ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ،« »ﺳﺮو ﮐﺎﺷﻤﺮ،ﭘﺮوﯾﺰ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮی
، ﺟﻬــﺎد داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ: ﺗﻬــﺮان، ﭘﺮدﯾﺲﻫﺎ و ﺑﺎﻏﻬﺎی ﺑــﺰرگ و زﯾﺒــﺎی اﯾــﺮانزﻣــﯿﻦ، ﺑﺎﻏﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ،ﻫﻤﻮ
ش؛۱۳۶۳
ّ  ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺮﻣﺎن )ﺳﺎ،اﺣﻤﺪﻋﻠﯽﺧﺎن وزﯾﺮی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ
 ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﺸﯿﻪ و ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ،(ﻻرﯾﻪ
ش؛۱۳۵۲ ، ﭼﺎپ دوم، اﻧﺘﺸﺎرات اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ: ﺗﻬﺮان،ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎرﯾﺰی

Encyclopaedia Iranica, s.v. "CYPRESS", by Hūšang 'Alam, vol. VI, California:
Mazda Publishers, 1993;
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A. V. William Jackson, Zoroastrian studies: the Iranian religion and various
monographs, New York: Columbia University Press, 1965;
Felix Lajard, Recherches sue le culte de cyprès pyramidal chez les peoples civilisès
de l'antiquitè, Paris: Imprimerie Impériale, 1854;
Efraim Lev & Zohar Amar, Practical materia medica of the medieval eastern
Mediterranean according to the Cairo Genizeh, Leiden: Brill 2008;
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ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻢ در اﺳﻼم ٤ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮای
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری در اﺳﻼم« ﮐــﻪ ﻣــﻮزۀ ﻋﻠــﻢ
ﻟﻨﺪن در ﺳﺎل  ۱۹۷۶ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺟﺸﻨﻮارۀ ﺟﻬــﺎن اﺳــﻼم ﺑﺮﮔـﺰار
ﮐﺮد ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻪ ﯾﮑــﯽ از ﻣﻮرﺧــﺎن ﺣﺮﻓــﻪای
ﻋﻠﻢ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ رﺋــﯿﺲ
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ آرﯾﺎﻣﻬﺮ )ﺷﺮﯾﻒ ﮐﻨﻮﻧﯽ( ٥در ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﻫﺪف
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻟﻨﺪن و ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺎد ﻧﺼﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی آن ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ و ﻋﻤﻖ و
اﻫﻤﯿﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »اوﻟﯿﻦ اﺛﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺘﻮن را ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺳﺮاﺳــﺮ
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ« ).(xiii b
1. David King, “Islamic Mathematics and Astronomy. An essay review of the chapters on mathematics and
astronomy in S. H. Nasr, Islamic Science: An Illustrated Study”, Journal for the History of Astronomy, 9,
1978, pp. 212-219.

 .٢ﭘﺮوﻓﺴﻮر دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آرا و آﺛﺎر وی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﯿﻨﮓ ،د» ،.داﺳﺘﺎن
دل ﺳﭙﺮدﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ« ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧﯽ ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،۳ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۲؛ ﻫﻤﻮ،
»ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ« ،ﺗﺮﺟﻤﮥ راﺿﯿﻪ ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮی ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،۷ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۴ص .۵۴- ۲۰
 .٣اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانgaminiamir@gmail.com ،

4. S. H. Nasr, Islamic Science: An Illustrated Study, World of Islam Festival Publishing, London, 1976, pp. xiv
+ 273.

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻋﻠﻢ در اﺳﻼم ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم اﺣﻤﺪ آرام ،ﺗﻬﺮان :ﺳﺮوش،
 .۱۳۶۶ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ،ﻋﻠﻢ اﺳﻼﻣﯽ :ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺼﻮر اﺳﺖ .در ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻤﺎرۀ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ و
ً
ﺷﻤﺎرۀ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺑﻪ اﺻﻞ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﺘﺎب ارﺟﺎع دارد .ﺿﻤﻨﺎ ﭘﺎﻧﻮﺷﺖﻫﺎ ﻫﻤﻪ از ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
 .٥ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

1. Annotated bibliography of Islamic science
2. Kennedy’s Survey of Islamic astronomical tables

ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﯾﺞﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۷۴ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

Sayili’s Observatory in Islam, Wiedemann’s Aufsatze zur Geschichte der Naturwissenschaften, and
Juschkewitsch’s Mathematik im Mittelalter.

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﯾ ﺎﺿﯽ ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻢ در اﺳﻼم ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﴫ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ )ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم( و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﺎری ﺧﻮدم در ﻣﻮاد ﻋﻠﻤــﯽ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﺠﻮﻣﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﺼﺮ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐــﻪ ﺣــﺪود ﯾــﮏ
ﭼﻬﺎرم ﮐﺘﺎب را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻧﺼﺮ در ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﭘﺰﺷــﮑﯽ ،ﺗــﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌــﯽ و
»اﻧﺴﺎن در ﮐﯿﻬﺎن« ﻧﻤﯽﭘﺮدازم .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎرۀ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺼﺮ ﮐــﻪ وی را ﻗــﺎدر ﻣﯽ ﺳــﺎزد
ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ »ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻋﻠﻮم ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ]در اﺳﻼم[ از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﺘــﯽ وﺣــﯽ ﻗﺮآﻧــﯽ ﻣﻨﺸــﻌﺐ ﻣﯽﺷــﻮد«
)روی ﺟﻠﺪ( ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ در ﮐﻨﺎر اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻏﺮﺑﯽ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻋﻠﻢ و ﺗﻤﺪن
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ،ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ ﺗﻔﺴﯿﺮ
و ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ .ﻃﺮز ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺼﺮ از ﻋﻠﻮم اﺳــﻼﻣﯽ را
ً
ﻣﺜﻼ ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت دﯾﺪ» :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻤﺎم داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻻزم را ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ،
از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎم ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺮﮐﺰی در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻧﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﺎدﯾﻦ
ﻧﺠﻮم ﺳﻨﺘﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﯾﺎدآوری ﺣﻀﻮر اﻟﻬــﯽ ﺑــﻪ
َ
اﻏﻠﺐ اﻧﺴﺎنﻫﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻋﺎﻟ ﻢ ﻣﺨﻠﻮق را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺬﮐﺮ دﻫﯿﻢ ]![« )ص .(133a/۱۴۳
اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﻪ ]ﺑﺮ ﺧﻼف ادﻋﺎ[ ﺑﻪ »ﭘــﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻠﯿــﻞ« ﻫــﯿﭻ ﻣﺘﻨــﯽ دﺳــﺖ ﻧــﺰده اﺳــﺖ ،ﻣﻤﻠــﻮ از
ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﺳﻨﺪ ﮐﺎﻓﯽ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺒﺎرات ﻧﺼﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ اﺛﺮ ﯾﺎ ﮐﺸﻒ
ﺧﺎﺻﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دارای ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﯾﺎ اﻏﺮاق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ وی ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﯾﺎ
ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﺠﻮم دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤــﺎﻣﯽ اﺷــﺘﺒﺎﻫﺎت از آن ﻧﺼــﺮ ﻧﯿﺴــﺖ؛ ﺑﻠﮑــﻪ ﺑﺴــﯿﺎری از ﻣﻨــﺎﺑﻊ او
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ آﻣﺎﺗﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳــﺘﺎد ﺗــﺎرﯾﺦ ﻋﻠــﻢ
اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ وی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻬﯿﮥ ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﮥ ﻣﺸﺮوح ﻋﻠﻢ اﺳﻼﻣﯽ ١اﺳﺖ )ﮐﻪ
ﺟﻠﺪ اول آن در ﺳﺎل  ۱۹۷۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه( ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط وی ﺑــﺎ ﺣــﻮزۀ ﭘﮋوﻫﺸــﯽ روز در
رﺷﺘﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻗﻄﻊ اﺳﺖ.
ً
اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﺼﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺜﻞ د .ﭘﯿﻨﮕﺮی و ای .اس .ﮐﻨﺪی
ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﺎرش ﺧﻮب اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ وی از ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮﺿــﻪ ﻣﯽﮐﻨــﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪانﻫﺎ ارﺟﺎع داده در واﻗﻊ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ؛ آﺛﺎری ﻣﺜﻞ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﯾﺞﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﮐﻨﺪی ،رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ در اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺻﺎﯾﯿﻠﯽ ،ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﺗــﺎرﯾﺦ
ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻮﺷﺘﮥ وﯾﺪﻣﺎن و رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﯾﻮﺷﮑ ﯿﻮﯾﭻ ٢.وی ﺣﺘﯽ از ﻫﯿﭻ ﮐﺪام

١٠٣

١٠۴

از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻬﻢ و ﻣــﺮﺗﺒﻂ در داﯾﺮةاﻟﻤﻌــﺎرف اﺳــﻼم )از
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ  EI1و  EI2ﺑــﺮای ﭼﺎپﻫــﺎی اول و دوم( ﯾــﺎ
زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣــﮥ ﻋﻠﻤــﯽ داﻧﺸــﻤﻨﺪان )از اﯾــﻦ ﺑــﻪ ﺑﻌــﺪ (DSB
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﻧﺼﺮ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺎ
ز ﯾﺮﻧﻮ ﯾﺲﻫﺎ و ارﺟﺎﻋﺎت ﺑــﻪ ﻣﻘــﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸــﯽ ﻣﺘﻌــﺪد
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ وارﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻨــﺎﺑﻊ و
ارﺟﺎﻋﺎت اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب از ﺳﺮ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
]ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻮﻗﻊ[ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﺟﺪی درﺑﺎرۀ اﺑﻌﺎد
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺠﻮم و رﯾﺎﺿــﯿﺎت اﺳــﻼﻣﯽ در
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص
ِ
ﻓﺼــﻮل رﯾﺎﺿــﯽ و ﻧﺠــﻮﻣﯽ ﮐﺘــﺎب ﻧﺼــﺮ ﺑــﻪ ﭼﺸــﻢ
ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﺣﺴﺎب ارث ]ﯾﺎ ﻓﺮاﺋﺾ[ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒــﻪﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻬﻢ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﺮ ﺣﺘﯽ ذﮐﺮش ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺳﻪ وﺟﻪ
ِ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﻫﺰار ﺳﺎل ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺗﻌﯿﯿﻦ رؤﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮی
ﻫﻼل ﻣﺎهﻫﺎی ﻗﻤﺮی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻗﺎت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺠﻮﻣﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠــﻪ .ﻧﺼــﺮ ﺑــﻪ
ً
ﺟﻨﺒﮥ اول ﮐﻪ اﺻﻼ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺟﻤﻠﮥ ﻣﺒﻬﻢ درﺑﺎرۀ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی دوم و ﺳــﻮم ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ و
آنﻫﺎ را »اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ آداب اﺳﻼﻣﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﺪود ﻫﺰار ﺳــﺎل ﻣﺸــﻐﻮل ﺗﻌﯿــﯿﻦ
رؤﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﻼل ﻣﺎه و اوﻗﺎت ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ادﺑﯿﺎت ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ آن
ارزﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ داﺷﺖ ،آن ﻫﻢ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻢ اﺳــﻼﻣﯽ دارد .ﺳــﺆاﻻت زﯾﺒــﺎﯾﯽ
ً
ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ :ﻣــﺜﻼ
ﭼﺮا اوﻗﺎت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻧﺪ؟ آنﻫﺎ را در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؟
ً
اﻣﺮوز آنﻫﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﻣﺴﺠﺪﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻــﺤﯿﺢ ﻗﺒﻠــﻪ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﻫﻼل ﻣﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﻣﺎه ﺟﺪﯾﺪ دﯾﺪه ﺷﻮد؟ ﭼﺮا اﻣﺮوزه ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺗــﺎ اﯾــﻦ ﺣــﺪ
درﺑﺎرۀ آﻏﺎز ﻣﺎهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺑﻬﺎم دارد؟
ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ از ﮐﺘﺎب ﻧﺼﺮ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ ﮐــﻪ اﮔــﺮ ﻧــﻪ ﻫﻤــﻪ ،ﺑﻠﮑــﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﺠﻮم اﺳﺖ ،ﺣﺎوی ﭼﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻧﺼﺮ درﺑــﺎرۀ دﺳــﺘﺎوردﻫﺎی داﻧﺸــﻤﻨﺪان ﻣﺴــﻠﻤﺎن در ﻧﻈﺮﯾــﮥ اﻋــﺪاد و
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺮوع ﻣــﯽﮐﻨــﯿﻢ )ص .(79-81/۹۳-۹۰در ﺻــﻔﺤﮥ  (80a-b) ۹۱ﻣﯽﻧﻮﯾﺴــﺪ» :ﮐﺎﺷــﺎﻧﯽ
رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ... ،ﮐﺎﺷﻒ ﮐﺴﺮﻫﺎی اﻋﺸﺎری اﺳﺖ  «...و ﺑﻼﻓﺎﺻــﻠﻪ در ﯾــﮏ زﯾﺮﻧــﻮﯾﺲ

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﯾ ﺎﺿﯽ ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻢ در اﺳﻼم ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﴫ

ً
اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮐﻨــﺪ »ﻇــﺎﻫﺮا اﻗﻠﯿﺪﺳــﯽ آنﻫــﺎ را
اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده اﺳﺖ  .«...در واﻗﻊ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﻣــﯽداﻧﯿﻢ،
اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ دﻣﺸﻘﯽ ﭘﻨﺞ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﺛﺮی درﺑــﺎرۀ
ِ
ﮐﺴﺮﻫﺎی اﻋﺸﺎری ﻧﻮﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻃﯽ ﻗﺮون ﺑﻌــﺪی
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺟﺎی دﯾﮕــﺮی از ﻫﻤــﯿﻦ ﻓﺼــﻞ ﭼﻨــﯿﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ را ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ داﻧﺴــﺖ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده اﺳﺖ« ،اﻣــﺎ »ﻃﺒــﻖ
ً
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ« ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﺻﻼ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴــﺎب ﻧﯿﺴــﺖ ،ﺑﻠﮑــﻪ
ﯾﮏ ﺳﯿﺎره ﻧﻤﺎ اﺳﺖ.
ﻧﺼﺮ در ﺻﻔﺤﮥ  (81a) ۹۲درﺑﺎرۀ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﭘﺮﮐﺎر ﻗﺮن
دﻫﻢ/ﻫﻔﺪﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻋــﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴــﺪ» :وی
ﻓﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و ﯾﮏ ﻧﺎﺑﻐﮥ ﺟﺎﻣﻊ اﻻﻃﺮاف واﻗﻌﯽ
ﺑﻮد  ...اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﺗﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻮد درﺑــﺎرۀ
ً
رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﻧﺎم وی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ  «...ﺳﻮﺗﺮ ) (۱۹۰۰واﻗﻌﺎ اﺛﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧــﻮد را
ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه ،وﻟﯽ درﺑﺎرۀ وی ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫــﯿﭻ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﯽ در ﮐــﺎر وی دﯾــﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻘﺐﮔﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻧﻮآوری در ﮐــﺎر او و ﭘﯿــﺮواﻧﺶ دﯾــﺪه ﻧﻤﯽﺷــﻮد «.اﯾــﻦ
واﻗﻌﯿﺖ را ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﭼﻮن ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ ]ﮐﻪ دﺳﺘﺎورد ﻧﻮ ﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ[ در آن زﻣﺎن ﻓﺮد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﮐﻮد ﺣﯿﺎت ﻓﮑﺮی اﺳﻼﻣﯽ در اواﺧﺮ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ
ﻧﺒﻮغ وی.
ﻧﺼﺮ در ﺑﺨﺶ ﻣﺜﻠﺜﺎت )ص  (۹۵ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑــﺎر ﺗﻮاﺑــﻊ
ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﻤﺎﯾ ﺶ دادﻧﺪ .در واﻗﻊ ﮐﻠﻤﮥ ﺳﯿﻨﻮس اروﭘﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺎدلﻫــﺎی
آن ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻠﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ "ﺟﯿﺐ" اﺳﺖ «.اﻣﺎ ﮐﻠﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ »ﺟﯿﺐ« از ﮐﻠﻤﮥ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ »ﺟﯿﻮا«
ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﻮن ﻧﺠﻮﻣﯽ »ﺳﯿﻨﻮس« ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺤﺚ ﻧﺼﺮ درﺑﺎرۀ ﺟﺒﺮ )ص / ۹۶
 (84-86ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد» :در ﺟﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن در ﻣﺜﻠﺜﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺆﺳﺲ داﻧﺴﺖ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻧﺎم آن ]در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  [algebraﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺸــﺄ اﺳــﺖ  ...ﺧــﻮارزﻣﯽ  ...اﯾــﻦ ﺷــﺎﺧﻪ از
ـﺪاﯾﯽ آﺛــﺎر
رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد  «...در واﻗﻊ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐــﻪ ﺟﺒــﺮ ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ و ﻫﻨــﺪی از ﻣﺮﺣﻠــﮥ اﺑﺘـ ِ
ﺧﻮارزﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﭘ ﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺼﺮ ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ]» :ﺟﺒﺮ[ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﺎﺑﻌﺪاﻟﻄﺒﯿﻌﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺮای
آﻣﻮزهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻨﺒﮥ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ «،وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽزﻧﺪ ﺗــﺎ
ﻣﻨﻈﻮرش از »اﺻﻮل ﻣﺎﺑﻌﺪاﻟﻄﺒﯿﻌﯽ اﺳﻼﻣﯽ« روﺷﻦ ﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :ﭘﺲ از ﺧﯿﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ

١٠۵

١٠۶

ً
در ﺟﺒﺮ ﺗﺪرﯾﺠﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رو ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط رﻓﺖ  ،«...و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮ ﺟﺒﺮ اﺳﻼﻣﯽ را
ﮐﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ را از ﺟﺒﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی رﺷﺪی راﺷﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﯾﮏ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی رﯾﺎﺿــﯽ در ﺻــﻔﺤﮥ  (98b) ۱۱۰ﺑــﺎ اﯾــﻦ
ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺄﻣﻮن رﺻﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐــﻪ ﯾﮑــﯽ از ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪﺗﺮﯾﻦ
ﺟﻤﻠﻪ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ» :
ِ
١
آنﻫﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻮﺻﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن را  ۱۱۱۸۱۴ﻣﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ« و در
ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ  ۱۱۰۹۳۸ﻣﺘﺮ اﺳﺖ «.از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺻﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺻــﻔﺤﮥ  (48) ۵۶از ﺑﺨــﺶ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :اﯾﺸﺎن در ﺣﺪود ﻗﺮن ﺳﻮم/ﻧﻬﻢ اﻧﺪازۀ ﻣﺴــﺎﻓﺖ ﯾــﮏ درﺟــﮥ ﻋــﺮض را در
ﺣﺪود  ۳۶درﺟﮥ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻘﺪار آن را  ۲۸۷۷ﭘﺎ ]![ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ« ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻗﺒﻠﯽ
٢
ﺗﻔﺎوت دارد.
در ﺑﺨﺶ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻧﺠــﻮم دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ )ص  (95-98/۱۰۹-۱۰۷ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه ﻣﻌﻨــﺎی اﺻــﻄﻼﺣﺎت
»اﻧﻮاء« و »ﻧﺴﯽء« را ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﺠﻮم ﺳﻨﺘﯽ اﻋﺮاب ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ
اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﻣﻘﺎﻻت ’ Anwāو ’ Nasīرا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در  EI2و  EI1ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ از د .ﭘﯿﻨﮕﺮی ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﮕﺎه در ﺻﻔﺤﮥ ۱۰۹
ً
) (97bﺑﺎ ﺟﺮﺋﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ...» :در ﻗﺮن ﺳﻮم/ﻧﻬﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ رواﯾﺎت ﻫﻨﺪی و اﯾﺮاﻧﯽ و
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی آنﻫﺎ ﺑﺎ رواﯾﺎت ﺑﺎﺑﻠﯽ و ﻣﺼﺮی آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ «.در واﻗﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﯿﺰی از
ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺎﺑﻠﯽ و ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ :ﭼﻨﺎن ﮐــﻪ وﻗﺘــﯽ ﻧﻤﻮﻧــﻪﻫﺎی ﺟــﺪا اﻓﺘــﺎده ای از
ً
روشﻫﺎی ﺑﺎﺑﻠﯽ و ﻣﺼﺮی در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻨﺸﺄ آنﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺼﺮ
در ﺻﻔﺤﮥ  (106a) ۱۱۷ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﺗﺎ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم/دﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﯿ ﺎرهای ﻫﻨــﺪی و
ً
اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از زﻣﺎن ّﺑﺘﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﮐﺎﻣﻼ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ« ،وﻟــﯽ ﺳــﻪ ﺗــﺎ از
ﭼﻬﺎر زﯾﺞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﻗﺮن ﺳﻮم/ﻧﻬﻢ ﻋﺮاق ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﯿﺎرهای ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪۀ ﻧﺼﺮ از آﺛﺎر ﻧﺠﻮﻣﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﻔﺤﮥ  (98a) ۱۰۹ﻧﺸــﺎن از
ً
ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﺠﻮم اﺳﻼﻣﯽ دارد .ﻣﺜﻼ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻹدراک ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی و ﺗﺬﮐﺮة
ً
ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه از آﺛﺎر ﻧﺠــﻮﻣﯽ دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ ﺗﻌﻠــﻖ دارﻧــﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻌﻮدی اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﮏ زﯾﺞ اﺳﺖ ٣.ﻧﺼﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ »در زﯾﺞﻫﺎ ﯾــﺎ
 .١ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎب )ﻣﺮﺣﻮم اﺣﻤﺪ آرام( اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮده و اﻓﺰوده اﺳﺖ» :اﻧﺪازۀ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻗﻮس ﯾﮏ درﺟﻪ ﺑﺮ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻮﺻﻞ«.
 .٢ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ  ۲۸۷۷ﭘﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺪود  ۸۷۷ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
 .٣در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻌﻮدی و ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻹدراک را از ﯾﮏ ﻧﻮع آﺛﺎر ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻬﺎﯾﺔاﻻدراک ﺑﺮ ﺧﻼف ﻇﻦ وی

←

→

ﯾﮏ »ﮐﺘﺎب ﺧﻼﺻﮥ ﻧﺠﻮﻣﯽ« ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺟﺎﻣﻊ در ﺳﻨﺖ آﺛﺎر »ﻫﯿﺌﺖ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .وی ﺣﺘﯽ ز ﯾﺞﻫﺎ و آﺛﺎر ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ را دو
ً
ﻧﻮع ﻣﺘﻔﺎوت از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﮔﺎهﺷﻤﺎری ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی زﯾﺞ اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾﮏ
ﻧﻮع ﻣﺴﺘﻘﻞ .وی در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺧﻮد از ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﺑﺰارﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﯽ ﻧﺒﺮده اﺳﺖ.
 .١در واﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎری از ز ﯾﺞﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ رﺻﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آنﻫﺎ را در »ﺟﺪاول« ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﺟﺪاول ﻣﻮﺟﻮد در
ً
زﯾﺞﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘ ﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎرات در زﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ.
 .٢در ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻣﺪه» :ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ«.

3. G. Toomer

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﯾ ﺎﺿﯽ ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻢ در اﺳﻼم ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﴫ

ً
ﺟﺪاول  ...ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺻﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪولﻫﺎﯾﯽ آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﮔﺎه ﺑﺎ ﺧــﻮد
ً
ﺑﺤﺚﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ «.اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺞﻫﺎ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﺪوﻟﻨﺪ و ﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ
رﺻﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪول .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﯿﭻ زﯾﺠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ رﯾﺎﺿﯿﺎﺗﯽ ﺟﺰ ﺣﺴﺎب
ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ از ﮐﺘــﺎب ﭘﮋوﻫﺸــﯽ در زﯾﺞﻫــﺎی اﺳــﻼﻣﯽ ﮐﻨــﺪی ﻣﯽﺗــﻮان
آﻣﻮﺧﺖ )و ﻧﺼﺮ در ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ آن ارﺟﺎع داده اﺳﺖ( ،ز ﯾﺞﻫﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ
ً
ﮔﺎﻫﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﻦ و ﺟﺪول دارﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣــﺚ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻧﺠــﻮم دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ از
١
ﮔﺎهﺷﻤﺎری ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺎه و ﺳﯿﺎرات و اﺧﺘﺮﺑﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﺼﺮ درﺑﺎرۀ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺴــﻠﻤﺎن ) ص  (98-105 /۱۱۷ – ۱۱۰ﻧﯿــﺰ ﺑــﯽ
اﺷﮑﺎل ﻧﯿﺴﺖ :در ﺻﻔﺤﮥ  (105a) ۱۱۷ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ ﮐﻪ »ﺑﻄﺮوﺟــﯽ  ...ﻃــﺮح ﮐﻨﻨــﺪۀ  ...ﭘ ﯿﺸــﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ﯾﻦ
اﻧﺘﻘﺎدات ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺠﻮم ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ ﺑﻮد ﮐــﻪ در ﻏــﺮب ﺟﻬــﺎن اﺳــﻼم ﻧﻤﺎﯾــﺎن ﺷــﺪ« و در ﻫﻤــﺎن ﺻــﻔﺤﻪ
) (106bاﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﺑﻄﺮوﺟﯽ اوج اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ ...در اﯾﺠﺎد ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﻌﻨـﺎدار
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ارﺳﻄﻮﯾﯽ اﺳﺖ «...آﯾﺎ ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣــﺪلﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨــﺎدار ﺑــﺮ
اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ارﺳﻄﻮﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد؟ ﻧﺼﺮ در ﺻﻔﺤﮥ  (105a) ۱۱۱اﯾﻦ ﺑﺪﻓﻬﻤﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺗﮑــﺮار ﮐــﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ »زرﻗﺎﻟﯽ  ...زﯾﺞ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ٢«.ج .ﺗﻮﻣﺮ ٣در ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻤﯿــﻖ ﺧــﻮد ﺑــﺮ
زﯾﺞ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐــﻪ ﺷــﺎﯾﺪ ﺑــﻪ زرﻗــﺎﻟﯽ ﻣﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﺷــﺪ،
ﺟﺪاول ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )اوﺳﺎ( ﺳﯿﺎرات اﺳﺖ و ﺑﻘﯿﻪ از ز ﯾﺞﻫﺎی ﺧﻮارزﻣﯽ و ﺑﺘﺎﻧﯽ ﺳﺮﻗﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ »زرﻗﺎﻟﯽ  ...ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻘﻄﮥ اوج ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﺳــﺘﺎرﮔﺎن ﺛﺎﺑــﺖ را
اﺛﺒﺎت ﮐﺮد «...وﻟــﯽ در ﺻــﻔﺤﮥ  (123a) ۱۴۲ﯾﮑــﯽ از دﺳــﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻨﺠﻤــﺎن ﻣﺴــﻠﻤﺎن را »رﺻــﺪ
ﺣﺮﮐﺖ اوج ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺮﮐــﺖ ﺳــﺘﺎرﮔﺎن ﺛﺎﺑــﺖ )ﯾﻌﻨــﯽ ﺗﻘــﺪﯾﻢ اﻋﺘــﺪاﻟﯿﻦ(« داﻧﺴــﺘﻪ اﺳــﺖ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﺮﮐﺖ اوج ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺛﺎﺑﺖ اﺳــﺖ ﯾــﺎ ﺧﯿــﺮ؟ در ﺻــﻔﺤﮥ  (99) ۱۱۰ﻧﺼــﺮ
ﻣﯽﮔﻮ ﯾ ﺪ »ﺑﺘﺎﻧﯽ رﺻﺪﮔﺮ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﮐﺮد اوج ﺧﻮرﺷﯿﺪ از زﻣﺎن ﺑﻄﻠﻤﯿــﻮس ﭼﻘــﺪر ﺟﺎﺑﺠــﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ «.وﻟﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ از اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺳﻮم/ﻧﻬﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ ﺑـﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿــﺖ

١٠٧

١٠٨

اوج ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ )ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔ ﯿﺮیﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺑﺘﺎﻧﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ و .ﻫــﺎرﺗﻨﺮ«al-Battānī» ١
در (.DSB
ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ درﺑﺎرۀ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻨﺠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺮاﻏﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾــﺎن
ﻣﯽرﺳﺪ .در ﺻﻔﺤﮥ  (81a) ۹۳ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ً
ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از آن وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﺑــﻮد .و اﯾــﻦ اﻣــﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻــﺎ در ﻣــﻮرد
ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ در ﻣﺮاﻏﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪاول اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻇﻞ )ﺗﺎﻧﮋاﻧﺖ( زاوﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺐ
ً
ﯾﮏ در ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎت
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم راﻫﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت در ﺿــﻤﻦ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ،ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐــﻪ در ﻗــﺮن ﻫﻔﺘﻢ/ﺳــﯿﺰدﻫﻢ در
اﯾﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ  ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﭼــﻪ وﺳــﺎﯾﻠﯽ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﮔﻮﻧــﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و وارﺳﯽﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ «.ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤــﺎن ﻣﺮاﻏــﻪ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺟــﺪاول ﮔﺴــﺘﺮدۀ
ﺗﺎﻧﮋاﻧﺖ )و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﻨﻮس( را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن را از زﯾﺞ ﺣﺎﮐﻤﯽ اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ،ﻣــﻨﺠﻢ ﻗــﺮن
ﭼﻬﺎرم/دﻫﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﻗﺎﻫﺮه ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری ﻣﻤﮑﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﻫــﺎی
اﻏﺮاقآﻣ ﯿﺰی را درﺑﺎرۀ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺮاﻏﻪ در ﺗﻬﯿﮥ آن ﺟﺪاول روا داﻧﺴــﺖ .اﻣــﺎ ﻣﯽﺗــﻮان ﺑــﻪ
ً
درﺳﺘﯽ درﺑﺎرۀ ﺟﺪاول ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ زﯾﺞ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ اﻟﻎ ﺑﯿﮓ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ رﻗﻢ اﻋﺸﺎر دﻗﯿﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺪاول اﺷﺎرهای ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺼﺮ در ارزﯾﺎﺑﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻨﺠﻤﺎن رﺻﺪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮاﻏﻪ و ﺳــﻤﺮﻗﻨﺪ در ﺻــﻔﺤﺎت ۱۱۷ ،۱۱۳
ً
و  (105, 109a, 111a) ۱۲۱اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ زﯾﺞ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳــﯽ و
زﯾﺞ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ اﻟﻎ ﺑﯿﮓ ،ﯾﺎ دﯾﮕﺮ زﯾﺞ ﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﻣﺮاﻏﻪ و ﺳــﻤﺮﻗﻨﺪ ﻫــﯿﭻ ﭘــﮋوﻫﺶ ﺗﺤﻠﯿﻠــﯽ ﯾــﺎ
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺟــﺪاول ﻣﺜﻠﺜــﺎﺗﯽ و ﺳــﯿﺎرهای زﯾــﺞ اﯾﻠﺨــﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘــﻪ از
زﯾﺞﻫﺎی اﺑﻦﯾﻮﻧﺲ و اﺑﻦاﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ زﯾﺞ اﻟﻎ ﺑﯿﮓ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﯿﺎرهای
ً
دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺠﻤﺎن اﻟﻎ ﺑﯿﮓ در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ از ﺗﻨﻬــﺎ دﺳــﺘﺎورد ﻣﻨﺠﻤــﺎن
ﻣﺮاﻏﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻼح ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﯿﺎرهای ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ،ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ٢.از ﻃــﺮف دﯾﮕــﺮ در ﺑﺨــﺶ
1. W. Hartner
ُ

 .٢ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﯿﻨﮓ در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ ،اﺻﻼح ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﯿﺎرهای ﻣﮑﺘﺐ ﻣ ﺮاﻏﻪ )ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی و ﻣﺆﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮﺿﯽ(
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ ،رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی رﺻﺪی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻨﮓ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ زﯾﺞ اﻟﻎ ﺑﯿﮓ
ً
ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﮕﺬارد .ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮاﻏﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﺻﻼح ﺟﻨﺒﮥ ﻃﺒﯿﻌﯿﺎﺗﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ز ﯾﺞﻫﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ
ﻧﺪارد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﯿﻨﯽ ،ا.م ،.داﯾﺮهﻫﺎی ﻣﯿﻨﺎﯾﯽ :ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬ ﺮان :ﺣﮑﻤﺖ
ﺳﯿﻨﺎ ،۱۳۹۵ ،ﻓﺼﻞ دوم.

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﯾ ﺎﺿﯽ ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻢ در اﺳﻼم ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﴫ

ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﯿﺎرهای ،ﻧﺼﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧ ﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ دﻣﺸﻘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه
در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﯿﺎرهای ﺟﺪﯾﺪ را در ﺟﺪاول ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ )ﺑﻨﮕﺮﯾــﺪ
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » «Ibn-Shāṭirدر  .(DSBﻻزم اﺳــﺖ ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ ﺷــﻮد ﮐــﻪ اﺻــﻼﺣﺎت ﻣﻨﺠﻤــﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻧﻈﺎم ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ )ص  (111a /۱۱۳ﯾﮑﺴﺮه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻠﺴﻔﮥ ]ﻃﺒﯿﻌﯽ[ ﺑــﻮد ،ﻧــﻪ
ﻣﻼﺣﻈﺎت رﺻﺪی.
ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻄﺮﻻب را ﮔﻮﯾﯽ ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی ﺳﺎل
ً
اول ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ در ﺻﻔﺤﮥ  (118a) ۱۲۷ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :اﯾﻦ اﺑﺰار ﭼﻨﺪﮐﺎره ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ارﺗﻔﺎع ﺳﺘﺎرﮔﺎن ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه و ﺳﯿﺎرات ]![ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ  ...ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان وﻗــﺖ را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد و ارﺗﻔﺎع ﮐﻮهﻫﺎ و ﻋﻤﻖ ﭼﺎهﻫﺎ را ﺳــﻨﺠﯿﺪ «.ﺗﻮﺻــﯿﻔﯽ ﻧﺎرﺳــﺎ از ﯾــﮏ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪﮔﺮ آﻧــﺎﻟﻮگ
)ﻗﯿﺎﺳﯽ( ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧ ﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ! ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی روی ﺻﻔﺤﺎت
اﺳﻄﺮﻻب در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »داﯾﺮۀ ﻣﯿﻞ و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺳﻤﺘﯽ ـ ارﺗﻔﺎﻋﯽ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ »دواﯾﺮ ارﺗﻔﺎع و دواﯾﺮ ﺳﻤﺖ« ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺻﻔﺤﮥ  (120) ۱۳۰ﻧﺼﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐــﻪ
»ﻣﺘﻘﺪمﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﻋﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ اﺳﻄﺮﻻب را ﻣﺎﺷﺎءاﻟﻠﻪ در ﻗﺮن ﺳﻮم/ﻧﻬﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ« ،اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﻓﺰاری در ﻗﺮن دوم/ﻫﺸﺘﻢ رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ اﺳﻄﺮﻻب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد )اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ دو رﺳــﺎﻟﻪ
اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪهاﻧﺪ( .ﻧﺼﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾ ﻦ ]اﺳﻄﺮﻻب[ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺎل
ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم/دﻫﻢ از اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ« ،وﻟﯽ ﺷﺶ اﺳﻄﺮﻻب ﻋﺮاﻗﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ در ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻟﻨــﺪن
در ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻮد.
ﺑﺤﺚ ﻧﺼﺮ درﺑﺎرۀ ﺻﻔﯿﺤﮥ ﺗﻌﺪﯾﻞﮔﺮ )ص  (123a-b/۱۳۴ﻧﯿﺰ ﻣﻐﺸﻮش اﺳﺖ .ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ
اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ دارای ﯾﮏ »اﺳﻄﺮﻻب ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎرات و ﺳــﺘﺎرﮔﺎن را ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از
ﺳﺎزوﮐﺎر ﭼﺮخ دﻫﻨﺪهای ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد« ﻧﺒﻮد .وی ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﮕـﯽﻫــﺎ را ﺗﻮﺻــﯿﻒ ﮐــﺮده
اﺳﺖ .ﻧﺼﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ]» :اﺑﺰار ﺑﯿﺮوﻧﯽ[ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻦ ﺳﻤﺢ ،ﻣﻨﺠﻢ اﻧﺪﻟﺴﯽ ،ﺑﺎ "ﺻﻔﯿﺤﻪﻫﺎی
ﻫﻔﺖ ﺳﯿﺎره" ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ «.وﻟﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﯿﺤﮥ ﺗﻌﺪﯾﻞﮔــﺮ اﺑــﻦ ﺳــﻤﺢ
ﻧﺪارد .ﻧﻤﻮدارﻫﺎی » آﻟﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﺎﺑﺮ ﺑــﻦ اﻓﻠــﺢ« )ص  (122/۱۳۳ﺑــﺪون ﺷــﺮح و ﺑـﯽﻣﻌﻨــﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ؛
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺑﺰار را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺑﺨﺶ اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎ ﺟﺎ داد.
دو اﺑﺰاری ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ واﻗﻊ ﻧﻘﺸﯽ در ﺗﺤﻮل آنﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘــﺎﺑﯽ و رﺑــﻊ ﺑــﻮد.
ﻧﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اوﻟﯽ )ص  (114/۱۲۸اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ و دوﻣﯽ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿـﺮد،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ و رﺑﻊﻫﺎ در ﮐﺘﺎب ﻣﯽآورد .در ﮐﻨــﺎر ﯾﮑــﯽ از ﺗﺼــﺎوﯾﺮ
)ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۷۲ص  (pl. 72, p. 119/۱۳۰ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺳﺎﻋﺘﯽ آﻓﺘﺎﺑﯽ از اﯾﺮان« ،وﻟﯽ ﺳﺎﻋﺘﯽ در
آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.

١٠٩
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ﻧﺼﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی س .ﺗﮑﻠﯽ ١درﺑﺎرۀ ارﺗﺒﺎط ﺑــﯿﻦ اﺑﺰارﻫــﺎی رﺻــﺪی ﻗــﺪﯾﻤﯽ اروﭘــﺎﯾﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﺄﺧﺮ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ )ص  ،(126a/۱۳۵وﻟﯽ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺗﺎ »دﺳﺘﺎورد« ﺗﻘﯽ اﻟﺪﯾﻦ ]ﻣﻨﺠﻢ
درﺑﺎر ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ[ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ او در ﻣﺮاﻏﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﯽﺑﺮد .وی ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :رﺑــﻊ ﺟــﺪاری ﮐــﻪ
ﺗﯿﮑﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ آن ﻣﯽﺑﺎﻟﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺗﯿﮑﻮﻧﯿﮑﻮس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻘﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد و آن را » ِﻟﺒﻨﺔ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿ ﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎری از آﻻت دﯾﮕﺮ ﮐــﻪ ﺗﻘــﯽ اﻟــﺪﯾﻦ آنﻫــﺎ را
وﺻﻒ ﮐﺮده و اﺻﻞ آنﻫﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﺮاﻏﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ «.اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ در
ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺪه ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ واژۀ »ﻟﺒﻨﺔ« ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ رﺑﻊ ﺟﺪاری ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس در ﻣﺠﺴﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐــﺎر
ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺗﺤﺮﯾﻒﻫﺎی ﺟﺪیﺗﺮی از واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾــﺪه ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ )ص
 ،۱۳۵ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ » :(126a/۳۱ﺗﮑﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮرﮐﺘﻮم ﮐﻪ در ﻣﻐــﺮب زﻣــﯿﻦ ﺑﺴــﯿﺎر راﯾــﺞ
اﺳﺖ از ﻟﻔﻆ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﻮرﮐﯽ ) (Turkeyﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿــﻪ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ ،ﺑﻠﮑــﻪ از واژۀ »داﺋــﺮة
ّ
اﻟﻤﻌﺪل« اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ/ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ رواج ﻓﺮاوان داﺷــﺖ«.
ﺣﺮف ﺗﮑﻠﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و اﯾﻦ ارﺟﺎع ﯾﺎﻓــﺖ ﻧﻤﯽﺷــﻮد .در واﻗــﻊ اﺑــﺰاری ﮐــﻪ »داﺋــﺮة
اﻟﻤﻌﺪل« ﻧﺎم دارد در ﻗﺮن ﻧﻬﻢ/ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ در ﻣﺼﺮ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ ۲۰آ در ﺻﻔﺤﮥ  (44) ۵۶ﮐﻪ
٢
»ﯾﮏ ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در واﻗﻊ ﯾﮏ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺪل اﺳﺖ!
ً
ﻧﺼﺮ ﺑﻪ اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ،ﻣﻨﺠﻢ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺼﺮی ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒــﺎرت ﺗﻮﺟــﻪ ﮐﻨﯿــﺪ )ص
ً
» :(112a/۱۲۳اﺣﯿﺎﻧــﺎ رﺻــﺪﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫــﻢ ﺑــﺮای اﻓــﺮادی از ﻣﻨﺠﻤــﺎن ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﻣ ـﯽﺷــﺪ ،ﻫﻤﭽــﻮن
ّ
رﺻﺪﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ در ﺗﭙﮥ ُﻣﻘﻄ ﻢ در ﺣﻮﻣﮥ ﻗﺎﻫﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد «.آﯾﺪﯾﻦ ﺻﺎﯾﻠﯽ در اﺛﺮ
ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺧﻮد ،رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ در اﺳﻼم  ،ﮐﻪ ﻧﺼﺮ ﺑﺪان ارﺟﺎع ﻫﻢ داده اﺳﺖ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ً
ﮐﻪ اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ اﺻﻼ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺼﺮ ﺑﺎز در ﺻﻔﺤﮥ  (101) ۱۱۱ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ آوﻧﮓ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ اﺧﺘﺮاع
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ «.ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﯾـﺮا ذرهای
ﻣﺪرک ﺑﺮای آﻧﮑﻪ اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ آوﻧﮓ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ٣.ﺑﺎز در ﺻﻔﺤﮥ  (84) ۹۶آﻣﺪه اﺳــﺖ:
1. S. Tekeli

 .٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻠﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻗﺮون ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﻫﻔﺪﻫﻢ اروﭘﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده از اﺑ ﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺮﮐﺰی رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ ...» :ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن اروﭘﺎﯾﯽ در ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن رﻧﮓ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را
ﺑﺎﺧﺘﻪ و رﻧﮓ دﻧﯿﻮی و ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﻫﻢ از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻢ از
آﻻت ﻧﺠﻮﻣﯽ ،اﺧﺘﻼف ﻓﺮاوان داﺷﺖ «.در ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺷﺨﺼﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻮدن ﻋﺎﻟﻢ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﯿﮑﻮ ﺑﺮاﻫﻪ و ﮐﭙﻠﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ
ُﺳﺴﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻃﻮﺳﯽ در آﺛﺎر ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ادﻟﮥ دﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺮﯾﮥ زﻣﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺮدهاﻧﺪ.

3. David A. King, “Ibn Yūnus and the Pendulum: A History of Errors”, Archives Internationales d'Histoire des
Sciences, vol. 29, no. 104 (1979).

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﯾ ﺎﺿﯽ ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻢ در اﺳﻼم ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﴫ

» اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ راﺑﻄﮥ ]) cos a cos b = 21 [cos(a + b) + cos(a - bرا ﮐﺸﻒ ﮐﺮد «.در واﻗﻊ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد در دو
روش ﻣﻌﺎدل ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن از روی ارﺗﻔﺎع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺳﺘﺎرﮔﺎن در زﯾﺞ اﺑــﻦ ﯾــﻮﻧﺲ ﺑــﻪ ﮐــﺎر رﻓﺘــﻪ
اﺳﺖ .وی اﯾﻦ راﺑﻄﮥ ﻗﯿﺎﺳﯽ را »ﮐﺸﻒ« ﻧﮑﺮد :اﯾﻦ داﻻﻣﺒﺮ )و ۱۸۲۰م( ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﮐــﺮد دو روش
ـﺎﮐﻤﯽ اﺑــﻦ
اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ .ﺑﺎز در ﺻﻔﺤﮥ  (101a) ۱۱۱ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :زﯾﺞ ﺣـ ِ
ﯾﻮﻧﺲ ﺷﺎﻫﮑﺎری از ﻧﺠﻮم رﺻﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ از ﻧﻮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه «...ﺑﺮای
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ در زﯾﺞ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ رﺻﺪ از ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎﻧﺶ در ﻗــﺮون ﺳــﻮم و
ﭼﻬﺎرم )ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﻣﯿﻼدی( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺧﻮدش ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ وی ﻫــﯿﭻ
رﺻﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ای در زﯾﺠﺶ ﻧﺪارد ﮐﻪ از آن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎرهای ﺧﻮد را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .اﻟﺒﺘــﻪ
اﻫﻤﯿﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی واﻗﻌﯽ اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐــﻪ او رﺻــﺪﺧﺎﻧﻪای ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﯾــﺎ اﺻــﻞ
ﺣﺮﮐﺖ آوﻧﮓ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮل ﻗﯿﺎﺳﯽ ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ را ﮐﺸﻒ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ً
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﺼﺮ درﺑﺎرۀ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯽﻣﺎﯾﻪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﺎﯾﺶ از
ﺳﻨﺖ ﻧﺠﻮﻣﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﺶ در ﺻﻔﺤﮥ  (133a) ۱۴۳ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎدوامﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﻼک
ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ را از ﺻﻮرت ﻣﺪلﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و ﺑﺮای آنﻫﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ«.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎص ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ،ﮐﻪ ﻧﻘﻄﮥ آﻏﺎز ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻧﺠﻮم ﻧﻈﺮی ﺑﻮد،
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از اﻟﮕﻮی اﻓﻼک ﺑﺮ اﺳﺎس واﻗﻌﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﺣﺮﮐﺎت ﺳﯿﺎرهای ﺑــﻮد .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ،از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺮوزه اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻓﻼک ﺳﯿﺎرهای ﻧﺪارﻧﺪ ،اﯾﻦ »ﺑﺎدوامﺗﺮﯾﻦ
ﺳﻬﻢ« ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن( ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد؟
ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺘــﺎب را ﺣﺘــﯽ در
ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ ،ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻧﺼﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑـﯽدﻗﺘـﯽﻫــﺎ ﻧﺪاﻧﺴــﺘﻪ از
ً
ﻋﻬﺪۀ ﻗﻀﺎوت ﻋﺎدﻻﻧﻪ درﺑﺎرۀ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻫﻤﺘﺎﯾﯽ از ﻗﺮن دوم/ﻫﺸــﺘﻢ ﺗــﺎ اﺣﺘﻤــﺎﻻ ﻗــﺮن
ﻧﻬﻢ/ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﮐﺘﺎب ﻣﺤﺎﺳﻨﯽ ﻫﻢ دارد ،از ﺟﻤﻠــﻪ ﺗﺼــﻮﯾﺮﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد و اﻧﺘﺸﺎر در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ دارای اﯾﻦ ﺑﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان اﺛــﺮی
ﻣﻌﺘﺒﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﺣﺎﺿﺮ در ﻫﯿﭻ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی از ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﺮ در ﺻﻔﺤﮥ (98b) ۱۱۰
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ  ،ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ» :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺣﺘﯽ اﺳﺎﺳـﯽﺗــﺮﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔــﺎت  ...ﺗﻨﻬــﺎ ﺑــﻪ
ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار دارد و ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد .و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬــﺖ اﺳــﺖ
ً
ً
ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ روز اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻬﻢ و ﮔﺎه ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد «.ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﯿﺎز

١١١

ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ادﺑﯿﺎت ﺛﺎﻧﻮﯾﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮی اﻣــﺮوزه
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ را درﺑﺎرۀ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﯿﻒ ﻋﻠﻢ اﺳﻼﻣﯽ ادا ﮐﻨﺪ ،و اﻓﺮادی ﺑﺴــﯿﺎر داﻧــﺶ آﻣﻮﺧﺘــﻪﺗﺮ از
ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﺼﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ درﺑﺎرۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺷــﺎﺧﻪﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺟﺰ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم ،ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻨﺼﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣــﺎل دﺳــﺘﺎوردﻫﺎی ﺑــﺰرگ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﺪاﻗﻞ در اﯾﻦ دو زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺤﯽ
ً
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎﻣﺎ وﻗﻒ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

١١٢

ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻨﻪ ﮐﻮﺳﺘﯿ ﯿﺎن

١

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮی

٢

ﻣﺎﺗﻨﺎداران اﯾﺮوان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﺧﻄﯽ ،ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺪود  ۲۰۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ارﻣﻨــﯽ و
زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .آﺛﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ
)ﺣــﺪود  ۴۵۰ﻧﺴــﺨﻪ( و اﺳــﻨﺎد ﺗــﺎرﯾﺨﯽ )ﺣــﺪود ۲۰۰۰
ﻓﺮﻣﺎن ،اﺳﻨﺎد ﺷﺮﻋﯽ ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻏﯿﺮه( در ﻣﺎﺗﻨﺎداران ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄــﯽ ﻓﺎرﺳــﯽ در
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ ﺛﺒﺖ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .اﯾــﻦ
ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﮔﺮدآوری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻫﺪا ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد و ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﻓـﺮاﻫﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺴﺘﮥ اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﻧﺴﺦ ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ۲۰۱ﻧﺴﺨﻪ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰ دﯾﻨﯽ اﭼﻤﯿﺎدزﯾﻦ )ﻧﺰدﯾﮏ
اﯾﺮوان( در دﻫﮥ  ۱۸۸۰ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۱۹۰۳ﻣﯿﻼدی،
ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻨﻪ ﮐﻮﺳﺘﯿﮑﯿﺎن
روﺣﺎﻧﯽ ارﻣﻨﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﭼﯿﮏ وارﺗﺎﭘﺖ دادﯾــﺎن
 ۳۰ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺰود ﮐﻪ آنﻫﺎ را از روﺳﺘﺎﻫﺎی ارﻣﻨﯽﻧﺸﯿﻦ ﻗﺮهﺑﺎغ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮانﮔﺮد آورده
ﺑﻮد .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ دﯾﮕــﺮی از دﺳﺖﻧﻮﺷــﺘﻪﻫﺎ ﭘــﺲ از ﻧﺴﻞﮐﺸــﯽ ارﻣﻨﯿــﺎن در ﺳــﺎل  ۱۹۱۵از ﻣﻨــﺎﻃﻖ
ارﻣﻨﯽﻧﺸﯿﻦ وﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ دﯾﻨﯽ اﭼﻤﯿﺎدزﯾﻦ آورده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ  ۳۵ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد.
 .١ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺎﺗﻨﺎدارانkkostikyan@yahoo.com ،

 .٢ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺠﻠﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ mohammad.bagheri2006@gmail.com

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۹ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۵

ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﺎﺗﻨﺎداران
)اﯾﺮوان ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن(

١١٣

١١۴

ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺎﺗﻨﺎداران در ﺳﺎل  ۱۹۵۹ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﻬﻦ ﻣﺴﺮوپ ﻣﺎﺷﺘﻮﺗﺲ«،
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ اﻓﺰوده ﺷــﺪن ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪﻫﺎی ﻧﺴــﺦ ﺧﻄـﯽ ﻣﻮﺟــﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ
ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺘﯽ ﻣ ﯿﺎﺳﻨ ﯿﮑﯿﺎن ،ﻣﺆﺳﺴﮥ زﺑﺎنﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻻزارف ١در ﻣﺴـﮑﻮ و داﻧﺸــﮕﺎه دوﻟﺘـﯽ ا ﯾـﺮوان
ﻏﻨﯽﺗﺮ ﺷﺪ.
ﺑــﺎ ﻧﺴــﺨﻪﻫﺎی اﻫــﺪاﯾﯽ ﻫ .ﻫﺎزار ﯾ ـﺎن ،و .ﺳــﺎﻻﺗ ﯿﺎن ،آ .آﯾﻮاز ﯾ ـﺎن ،و .ﺳــﺎﻣﻮﺋﻠﯿﺎن ،ﻫ .ادﮔﺎرﯾ ـﺎن،
آ.ﻫﻮﻫﺎﻧﺴﯿﺎن و ﻏﯿﺮه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤـﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ از  ۴۴۶ﻧﺴــﺨﻪ در  ۱۹۵۸ﻣـﯿ ﻼدی ﺑــﻪ
 ۲۲۱۴ﻧﺴﺨﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﺷﺪ.
ً
اﺧ ﯿﺮا م .ﻣﯿﻨﺎﺳﯿﺎن ﺑﯿﺶ از  ۴۰۰ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ را ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ اﻫﺪا ﮐـﺮد و ﺑــﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﺷﺮﻗﯽ اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻣﻞ  ۲۷۱۵ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ  ۴۵۰ﻧﺴــﺨﮥ آن ﺑــﻪ زﺑــﺎن
ً
ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻋﺮﺑـﯽ ﯾـﺎ ﺗﺮﮐـﯽ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎر
آﻣﺪهاﻧﺪ ،اﯾ ﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
ً
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺒﻼ در ﺗﻤﻠﮏ ارﻣﻨﯿﺎﻧﯽ از ﺗﺒﺮ ﯾـﺰ ،اﺻــﻔﻬﺎن ،اﯾـﺮوان ،ﺳــﻠﻤﺎس،
ﻣﺮﻧﺪ ،ﺧﻮی ،ﻣﺮاﻏﻪ ،درﺑﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻮ ،ﺷ ﯿﺮوان ،آﺳﺘﺮاﺧﺎن ،ﺗﻔﻠﯿﺲ و ﺳﻦﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﺑﻮد .ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از اﯾﻦ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﻪ ارﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ از ﻋﻼﻗـﮥ ﺻــﺎﺣﺒﺎن آنﻫــﺎ ﺑــﻪ ﺗــﺎرﯾﺦ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﺣ ﮑﺎﯾ ﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ً
ﻣﺜﻼ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ از ﺗﺴﺎﺗﻮر ﭘﺴﺮ ﻣﯿ ﻨﺎس ،ﭘﺰﺷﮏ ارﻣﻨﯽ ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی اﻫﻞ ﺟﻠﻔﺎی اﺻﻔﻬﺎن،
ﻣﺤﺘﻮ ﯾﺎت ذﺧﯿﺮۀ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯽ اﺛﺮ ﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ )ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  (۱۱۴۹را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨــﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۴۷۲ﺗﺎ ۱۴۷۵م ) ۸۷۷ﺗﺎ  ۸۸۰ق( روﻧﻮ ﯾﺴـﯽ ﺷــﺪه ،در ﺳــﺎل ۱۷۴۷م
ً
)۱۱۶۱ق( در ﺟﻠﻔﺎی اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ ﺻﺤﺎف ارﻣﻨﯽ ﻣﺠﺪدا ﺻﺤﺎﻓﯽ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﻧﻮﺷــﺘﻪای
ارﻣﻨﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﻓﯽ اﺛﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﻮد ﺗﺴﺎﺗﻮر ﭘﺴﺮ ﻣﯿﻨﺎس ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺠــﺎم ﯾﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮی از ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮدی ارﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﻦ ﮐ ﺘﺎﺑﺖ اﯾﺮاﻧـﯽ در وﺟــﻮد ﮐﺎﺗﺒــﺎﻧﯽ ارﻣﻨـﯽ ﺗﺒــﺎر ﻣﺜــﻞ ﻣﯿـﺮزا
ﯾﺰداﻧﺒﺨﺶ ﺑﻦ ﻣﯿﺮزا ﻃﺎﻃﻮس ،ﮐﺎﺗﺐ درۀ ﻧﺎدره )ﺷــﻤﺎرۀ  ،(۲۲دﯾـ ﺪه ﻣﯽﺷــﻮد ﮐـﻪ در ۱۸۱۹م در اﻫــﺮ
روﻧﻮ ﯾﺴﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣ ﯿﺮزا ﯾﺰداﻧﺒﺨﺶ ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺎم ارﻣﻨﯽ آﺳﺘﻮاﺳﺎﺗﻮر ،ﭘﺴﺮ ﻣﯿـﺮزا ﻃــﺎﻃﻮس،
ﮐ ﺎﺗﺒﯽ از اواﯾﻞ ﻗﺮن  ۱۹ﻣﯿ ﻼدی ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﻀﺎ و ﻣﻬﺮش ﺑﺮ اﺳﻨﺎد دﯾﻮان ﻣﺘﻌﺪدی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎﺗﺐ دﯾﮕﺮ ،ﻣﯿﺮزا ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺮﺳﺴ ﻮف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﺗﺐ ﺑﻠ ﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﺗﺎر ﯾﺦ ﻗﺮه ﺑﺎغ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺎﻓﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدش در آﻏﺎز اﺛﺮ ﺑﻮد ٢.او ﯾﮏ ارﻣﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ُﻫ ْﻮ ِﺳـﭗ ﻣﺘﻮﻟــﺪ
 .١اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﺳﺎل  ۱۸۱۵م ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﯾﻮاﮐﯿﻢ ،ﻧﻮۀ ﺧﻮاﺟﻪ ﻗﺎزار )ﻻزار( اﻫﻞ ﺟﻠﻔﺎ ی اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺄﺳ ﯿﺲ ﺷﺪ.
 .٢اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺳﺎل  ۲۰۰۰م در اﯾﺮوان ﺑﻪ ارﻣﻨﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.

ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﺎﺗﻨﺎداران )اﯾ ﺮوان ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن(

ﻫﺎدروت ،روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻗﺮهﺑﺎغ ﺑﻮد .در ﺳﻦ  ۹-۸ﺳﺎﻟﮕﯽ راﻫﺰﻧﺎن ا ﯾﺮاﻧﯽ او را رﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮدﻧﺪ.
او ﭘﺲ از ﮔﺮو ﯾﺪن ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎه درآﻣﺪ و ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﺮﮐﯽ و ﻋﺮﺑﯽ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ﮐ ﺎﺗﺐ
دﯾﻮان اﻣﯿﺮﺧﺎن ﺳﺮدار ،ﻋﻤﻮی وﻟﯿ ﻌﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا ﺷــﺪ .ﭘــﺲ از ﺟﻨــﮓ دوم اﯾـﺮان و روس در
ﺳﺎلﻫﺎی ۱۸۲۸-۱۸۲۶م )۱۲۴۴-۱۲۴۲ق( ،ﻣﯿﺮزا ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ زادﮔﺎﻫﺶ ﻗﺮهﺑﺎغ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺳﺮ اﺳﻘﻒ
ﺑﺎﻏﺪاﺳﺎرﺣﺴﻦ ﺟﻼﻟﯿﺎن دوﺑﺎره او را ﺑﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧــﺪ .ﻣﯿـﺮزا ﯾﻮﺳــﻒ در ﺳــﺎل ۱۸۵۳م ﻋــﺎزم
ُ
داﻏﺴﺘﺎن ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮ ﯾﮕﻮری ارﺑﻠﯿﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﮐﻞ ارﺗﺶ داﻏﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ در
آﻣﺪ .در ﺳﺎل ۱۸۵۶م در آﻧﺠﺎ و ﯾﺮاﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪی از درﺑﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ )ﺗﺎرﯾﺦ درﺑﻨﺪ( )ﺷﻤﺎرۀ  (۲۳۹را ﺑـﺮای
ﻫﺎ ﮐﻮب ﻻزارﯾﺎﻧﺘﺲ ﮐﻪ اﻓﺴﺮ ارﺗﺶ روﺳﯿﻪ در داﻏﺴــﺘﺎن ﺑــﻮد ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐـﺮد .اﯾـﻦ درﺑﻨــﺪ ﻧﺎﻣــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ
وﻗﺎﯾﻊﻧﮕﺎری از دورۀ ﺷﺎﻫﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺳﭙﺎه اﻋﺮاب و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم در داﻏﺴﺘﺎن ﺗــﺎ ﺳــﺎل
 ۱۶۰۴ﻣﯿ ﻼدی ﺑﻮد.

١١۵

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺎﺗﻨﺎداران

ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﺗﻨﺎداران ،ﮐﻼ ﺗﺼﻮ ﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ،داﻧﺶ و
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮑﺘﻮب ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺣﺪود  ۳۰ﻧﺴﺨﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﻗﺎﯾﻊﻧﮕﺎریاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﺪ اول ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻧﺎﻣﮥ ﺣﮑـﯿﻢ
زﺟﺎﺟﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﺎف ،ﻇﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻣﯽ ،ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﺣﮑﯿﻢ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪﻟﯿﺴﯽ ،ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﯿﺮ ﺧﻮاﻧﺪﻣ ﯿﺮ ،ﺷﺮف ﻧﺎﻣﮥ ﺷﺮف ﺧﺎن ﺑﺪﻟﯿﺴﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺎﻟﻢآرای ﻋﺒﺎﺳـﯽ اﺳـﮑﻨﺪر
ﺑﯿﮓ ﺗﺮﮐﻤﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎدرﺷﺎه اﺛﺮ ﻣﯿﺮزا ﻣﻬﺪی ﺧﺎن اﺳﺘﺮآﺑﺎدی و ﺗﺎرﯾﺦ دﻧﺎﺑﻠﮥ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق دﻧﺒﻠﯽ.

١١۶

ﺑ ـﯿﻦ ﻧﺴــﺨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟــﻮد در ﻣﺎﺗﻨــﺎداران در ﺣــﻮزۀ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﯾ ﺪ از ﯾـﺎزده ﻧﺴــﺨﻪ ﯾـﺎد ﮐﻨـ ﯿﻢ.
ً
اﯾﻦﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ذﺧﯿﺮۀ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯽاﻧﺪ ﮐـﻪ ﻗــﺒﻼ ذﮐـﺮ
ُ ّ
ﺷﺪ :ﻧﺴﺨﻪای از ﺧﻼﺻﮥ آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻔﯽ ﻋﻼﯾﯽ )ﺷﻤﺎرۀ
 ،(۱۳ﻧﺴﺨﻪای از ﻗﺮن ۱۷م ۱۱ /ﻫ از اﺧﺘﯿــﺎرات ﺑــﺪﯾﻌﯽ
ﺣﺎﺟﯽ زﯾﻦ اﻟﻌﻄﺎر )ﺷﻤﺎرۀ  ،(۳۰ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ از دﺳﺘﻮر
اﻟﻌﻼج ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن ۱۹م۱۳/ﻫ ،
)ﺷﻤﺎرۀ  ،(۲۸ﻗﺮاﺑﺎدﯾﻦ ﻣﻈﻔﺮ ﺷﻔﺎﺋﯽ )ﺷــﻤﺎرۀ  (۱۱۴۶و
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻓﻀﻠﯿﮥ ﻋﻠﯽ اﻓﻀﻠﯽ ﻗﺰو ﯾﻨﯽ )ﺷﻤﺎرۀ  ،(۹۷ﭼﻬﺎر
ﻧﺴﺨﻪ از ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻨﮑـﺎﺑﻨﯽ )ﺷــﻤﺎرهﻫﺎی
 ۱۸۹۳ ،۴۶۴ ،۱۹و  (۲۱۷۱و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺷﺎﻣﻞ آﺛــﺎر
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻔﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﺑﻦ
ﻋﻠﯿﻨﻘﯽ )ﺷﻤﺎرۀ .(۲۱۶۶
دو آﻟﺒــﻮم از ﻧﻤﻮﻧــﻪﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰ ﯾــﺪۀ ﺧﻮﺷﻨﻮ ﯾﺴــﯽ و
ﺻﻔﺤﻪ ای از ﻧﺴﺨﮥ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ ۴۹۳
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﻣ ﯿﻨﯿﺎﺗﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳ ﯿﻠﮥ آرﻣــﻦ ﺗﻮﮐﺎﺗﻠﯿـﺎن )ﺑــﻪ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ (١و رﺋﯿﺴﻪ اﻣﯿﺮﺑﮑﯿﺎن )ﺑﻪ روﺳﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ (٢ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را
ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﭘﺮداز ﯾﻢ.
در ﭘﯽ  ۱۰ﺳﺎل ﮐﺎر ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از  ۴۵۰ﻧﺴﺨﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ اﮐﻨــﻮن
آﻣﺎدۀ ﻧﺸﺮ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ آﺛﺎر ﻋﻤﺪه در ﺣﻮزهﻫــﺎی ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن ﻋﻠﻤـﯽ )ﭘﺰﺷـﮑﯽ،
ر ﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻧﺠﻮم و ﺗﻘﻮ ﯾﻢ( اﺳﺖ.
· ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۱۱۴۹ذﺧﯿﺮۀ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯽ ،ﺟﻠﺪ  ،۱اﺛﺮ ﺳــﯿﺪ اﺳــﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﺮﺟـﺎﻧﯽ ،ﺑــﻪ ﺗــﺎرﯾﺦ
ﮐﺘﺎﺑﺖ  ۸۷۹-۸۷۷ق ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺤﺎﻓﯽ  ۱۱۶۱ق ،ﮐﺎﺗﺐ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺑــﻦ ﮐﻤﺎلاﻟــﺪﯾﻦ ﺑــﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠــﻪ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ۳۷۰ ،ﺑﺮگ ،دارای ﺣﻮاﺷﯽ و ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻪ ارﻣﻨﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ .ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺨﺴﺖ
آﺳﯿﺐ دﯾ ﺪه اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪ ﺣﺎوی ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﺨﺴﺖ اﺛﺮ اﺳﺖ .ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻤﻠﮑﯽ در ﻧﺴﺨﻪ ﺣﺎﮐﯽ
از ﺗﻌﻠﻖ آن ﺑﻪ ﻫﺎروﺗﻮن ﻫﺎزارﯾﺎن اﺳﺖ.
· ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۲۱۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ  ،ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ۱۰۵ ،ﺑﺮگ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ،
 .١ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﻨﺞﻫﺎی ﭘﺎرﺳﯽ در اﯾﺮوان )ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺎﺗﻨﺎداران( ،ﭘﺎرﯾﺲ.۲۰۱۳ ،
 .٢ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺧﻮﺷﻨﻮ ﯾﺴﯽ و ﻣ ﯿﻨﯿﺎﺗﻮر ﺷﺮق )ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺎﺗﻨﺎداران( ،اﯾﺮوان.۲۰۱۲ ،
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ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﺎﺗﻨﺎداران )اﯾ ﺮوان ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن(

.۲

ﺧﻔﯽ ﻋﻼﯾﯽ :ﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ  .ﺑﺨﺶ
اول ﺷﺎﻣﻞ ﻃــﺐ ﻧﻈــﺮی در دو ﻣﻘﺎﻟــﻪ درﺑــﺎرۀ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﺸــﺨﯿﺺ .ﺑﺨــﺶ دوم در ﻫﻔــﺖ
ﻣﻘﺎﻟــﻪ درﺑــﺎرۀ ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﺗﺠﺮﺑــﯽ و ﺷــﺎﻣﻞ
اﻧﺪرزﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷـﮑﺎن درﺑــﺎرۀ ﺑ ﯿﻤــﺎریﻫــﺎی
ﻣﻮﺿﻌﯽ ،ﺗﺐ ،ﺳﺮﺧﺠﻪ ،ﺗﻮﻣﻮر و ﻏﯿﺮه.
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن دارای ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺰﺷﮑﯽ.
آﻏﺎز» :ﻣﻌﺠﻮن ﮐﻤﻮﻧﯽ زﯾﺮه ﺻﺪ درم ،زﻧﺠﺒﯿﻞ
ﺑﯿﺴــﺖ درم ،ﻓﻠﻔــﻞ ده درم ،ﻧــﺎﻧﺨﻮاه ﺑﯿﺴــﺖ
درم ،«...ﭘﺎﯾﺎن» :آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ از ﺑﺴﯿﺎری ﺑــﻪ
ﮐﻤﯽ ﺑﺎز آرﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻋﺎدت اﻓﯿﻮن ﺑﺎز
اﯾﺴﺘﻨﺪ«.
ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﺴﺨﮥ ﻋﺠﺎﯾﺐ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ ۱۷۴۶
ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ذﺧﯿﺮۀ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯽ ﺳــﯿﺪ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ.
ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺛﺮی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ،درﺑﺎرۀ درﻣــﺎن وﺑــﺎ و ﺗــﺐ .آﻏــﺎز» :ﻣﻌﻨـﯽ ﺗﻐﯿﯿ ـﺮ
ﻫﻮاﺳﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ آب اﻧﺪر آﺑﺪان دﯾﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖ او ﺑﮕﺮدد ،«...ﭘﺎﯾﺎن» :و ﺗﻦ
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮم ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﻮا ﺧﻨﮏ ﺑﺪن او ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ«.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ :۳۰اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺪﯾﻌﯽ )ﺟﻠﺪ  (۱اﺛﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﻧﺼﺎری ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﺎﺟﯽ زﯾﻦ
اﻟﻌﻄﺎر ،ﺑﻪ ﺗﺎر ﯾﺦ  ۱۰۶۵ق ۳۹۴ ،ﺑﺮگ .ﻣﺆﻟﻒ در  ۸۰۶ق در ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺑــﺪﯾﻌﯽ را در
ﺳﺎل  ۷۷۰ق ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﮥ ﺣﺎوی ﻣﻬﺮ اﺣﻤﺪ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ اﺳــﺖ .اﯾـ ﻦ ﺟﻠــﺪ ﺣــﺎوی
ﺗﻮﺻﯿ ﻒ داروﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ از اﻟﻒ ﺗﺎ پ اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  : ۱۱۴۶ﻗﺮاﺑﺎدﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﻔﺎﯾﯽ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ۱۷۲ ،ﺑﺮگ.
رﺳﺎﻟﻪ دارای ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ آن اﻫﻞ ﮐ ﺎﺷﺎن ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ۹۶۳ق درﮔﺬﺷﺖ.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۹۷ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻓﻀﻠﯿﻪ اﺛﺮ ﻋﻠـﯽ اﻓﻀــﻞ ﺑــﻦ ﻣﺤﻤــﺪاﻣﯿﻦ ﻗــﺎﻃﻊ ﻗﺰو ﯾﻨـﯽ ،ﺑــﻪ ﺗــﺎرﯾﺦ
۱۲۸۰ق ،ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ۱۲۶ ،ﺑﺮگ .رﺳﺎﻟﻪ در  ۱۰۵۱ق ﺗــﺄﻟﯿﻒ ﺷــﺪه و
ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر )ﻓﺎﺗﺤﻪ( ،ﺳﯽ ﺑﺎب )ﻣﻨﻔﻌﺖ( و ﭘﺴﮕﻔﺘﺎر )ﺧﺎﺗﻤﻪ( اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۱۹ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ زﻣﺎن ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﻨﮑﺎﺑﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
 ۱۱۲۸-۱۱۲۷ق ۴۲۰ ،ﺑﺮگ .آﻏﺎز ﻧﺴﺨﻪ اﻓﺘﺎدﮔﯽ دارد و دارای ﻣﻬﺮ »ﻋﺒﺪه ﻋﻠﯽ ﻋﺴﮑﺮ« اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۴۶۴ﻫﻤﺎن اﺛﺮ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۱۵۲ق ۲۳۸ ،ﺑﺮگ.
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ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۱۸۹۳ﻫﻤﺎن اﺛﺮ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۱۸۲ق .ﮐﺘﺎﺑﺖ راﺟﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴــﻦ در ﮐﺮﻣــﺎن،
 ۴۰۸ﺑﺮگ ،ﺣﺎوی ﻣﻬﺮ »اﻟﺮاﺟﯽ ]ﺑ[ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ «.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۲۱۷۱ﻫﻤﺎن اﺛﺮ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ۳۷۲ ،ﺑﺮگ ،دارای ﺣﻮاﺷـﯽ و ﺗﻮﺿـ ﯿﺤﺎت درﺑــﺎرۀ
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت .آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن آن اﻓﺘﺎدﮔﯽ دارد.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۲۱۶۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ۱۲۶ ،ﺑﺮگ ،در ﭘﺎﯾﺎن اﻓﺘﺎدﮔﯽ دارد .ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ:
ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﻮاﯾﺪ اﺛﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﯿﺐ ،ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻔﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮن ۱۰ﻫﺠﺮی ﻣﯽزﯾ ﺴﺖ و
اﯾﻦ اﺛﺮ را در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺨﺶﻫﺎی دﺷﻮار ﮐﺎر ﭘﯿﺸﯿ ﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻼج اﻻﻣﺮاض ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﻮاﯾﺪ اﻻﺧﯿﺎر از ﻫﻤﺎن ﻣﺆﻟﻒ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺗــﺎر ﯾﺦ ﺗــﺄﻟﯿﻒ  ۹۱۳ق ،ﺷــﺎﻣﻞ اﻧــﺪرزﻫﺎﯾﯽ درﺑــﺎرۀ
ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻣﻀﺮ.
زاد اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﺑﻦ ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ ﺷﺮﯾﻒ .ﻧﺎم دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ و در
ﺳﺎل ۱۱۴۰ق ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎوی ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
در ﺳﻔﺮ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در راه ﻋﺎرض ﺷﻮد.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۳۸ﺧﻮاص اﻟﺤﯿﻮان اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ۱۲۴ ،ﺑــﺮگ ،ﭘﺎﯾـﺎن آن
اﻓﺘﺎدﮔﯽ دارد .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺧﻼﺻﻪ ای از رﺳﺎﻟﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﺣﯿــﺎت اﻟﺤﯿــﻮان ﮐﻤﺎل اﻟــﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤــﺪ
دﻣﯿﺮی درﺑﺎرۀ ﺧﻮاص ﻃﺒﯽ ﺟﺎﻧﻮران در  ۲۸ﺑﺎب ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ و ﺑــﻪ دﺳــﺘﻮر
ﺷﺎه ﻋﺒﺎس دوم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮگ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺣﺎوی دﺳﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﻤﺎز ،روزه ،ﺣﺞ و ﺳﺎﯾﺮ
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۱۶۷ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺤﺴﺎب ﻓﺎرﺳﯽ اﺛﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤــﺪ ﻗﻮﺷــﭽﯽ ) ۸۷۹ق( درﺑــﺎرۀ
ﺣﺴﺎب و ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ۴۷ ،ﺑﺮگ.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۱۸۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰۹۲ق ۱۰۵ ،ﺑﺮگ ،ﺑﺮﺧﯽ اوراق آن ﻫﻨﮕﺎم ﺻــﺤﺎﻓﯽ
ﻣﺠﺪد ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪه و آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن آن اﻓﺘﺎدﮔﯽ دارد .ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺆﻟﻔﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ درﺑﺎرۀ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و اﻫﻠﯽ ﮐﺮدﻧﺸﺎن .آﻏﺎز» :ﺑﯿﺎﺑﺎن رود در
ﻃﻠﺐ ﻣﻮش و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ « ...ﭘﺎﯾﺎن» :ﮐ ﻪ او را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﺧﻮاﻧﻨﺪ .او را
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و او ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻘﺎر ﺑــﺮ ﺧــﻼف ﺟــﺎﻧﻮران دﯾﮕــﺮ ﮐـﻪ ﺑــﻪ
ﭘﺎیﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ داﻧﺴﺘﯿﻢ و از اﺳﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاب«.
ﺑﺎزﻧﺎﻣﻪ اﺛﺮ ﻣﺤﺐ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ )و  ۹۸۹ق( ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺑﺎﺑﺮ ،ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺳﻠﺴــﻠﮥ
ﻣﻐﻮﻻن ﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾ ﻦ اﺛﺮ دارای  ۶۱ﺑﺎب اﺳﺖ .آﻏﺎز» :ﺑﺴﻤﻠﻪ :ﻃﺎﯾﺮ ﻓﺮﺧﻨﺪۀ ﺣﯽ ﻗﺪﯾﻢ ،ﺧﻄﺒـﮥ
ذی ﺑﺎل ﻫﯿﻮن ﺧﻄﺎب ﺧﺎل و ﺧﻂ ﻧﻘﻄﻪام  .«...ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎب» :در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﺎﻧﻮران« .ﭘﺎﯾﺎن:
»ﺑﺮﺧﻼف آن ﻏﺮض ﮐﻠﯽ آن ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻃﻌﻤﮥ ﺟﺎﻧﻮر در وﻗﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎﻧﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ او را

·

·

·

·

ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﺎﺗﻨﺎداران )اﯾ ﺮوان ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن(

·

ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺮﺑﻪ «.ﻧﺴﺨﻪ دارای ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻠﯿﻞ اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﮥ  :۱۹۲ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺣﺠﺎر اﺛﺮ اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻟﺨﺎوراﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
 ۹۰۷ق ۶۷ ،ﺑﺮگ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ درﺑﺎرۀ ﮐﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺧﻮاص ﺳﻨﮓﻫﺎﺳــﺖ .ﻣﺆﻟــﻒ در ﻣﻘﺪﻣــﻪ
ﻣﯽﮔﻮ ﯾ ﺪ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﻋﺮﺑﯽ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق در ﮐﺎﻧﯽﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻋﺮوس ﺧــﺎﺗﻮن دﺧﺘــﺮ اﻣﯿـﺮ
ارﺗﻘﯽ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺮا ارﺳﻼن ) ۵۶۴ – ۵۴۰ق( ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ
ﻓﺼﻞ اﺳﺖ .ﻋﻨﻮان روی ﺟﻠﺪ »ﺟﻮﻫﺮﻧﺎﻣﻪ« آﻣ ﺪه اﺳﺖ .آﻏﺎز» :ﺑﺴﻤﻠﻪ .ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪای را
ﮐﻪ ﻋﺰ ﯾﺰ و ﺟﺒﺎر اﺳﺖ .ﺷﮑﻨﻨﺪۀ ﮐﺎمﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻬﺎر اﺳﺖ «...ﭘﺎﯾﺎن» :وﻗــﺖ ﮐـﻪ ﺳــﻠﯿﻤﺎن )ع(
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس را ﺑﻨﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺟﻬﺖ ﺳﻮدن و ﺳﻨﺠﯿﺪن ﯾﻮاﻗﯿـﺖ را وﺻــﻠﯽ اﻟﻠــﻪ ﻋﻠـﯽ
ﺳﯿ ﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﻪ اﺟﻤﻌﯿ ﻦ اﻟﻄﯿﺒﯿﻦ اﻟﻄﺎﻫﺮﯾﻦ«.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۲۰۲ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﺛﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر رو ﯾـﺎﻧﯽ ) و  ۹۲۵ق( ﺑــﻪ ﺗــﺎرﯾﺦ
 ۱۸ ،۱۱۸۷ﺑﺮگ .ﭘﺎﯾ ﺎن رﺳﺎﻟﻪ اﻓﺘﺎدﮔﯽ دارد .آﻏﺎز» :ﺑﺴﻤﻠﻪ .اﻟﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻟــﻮﻟﯽ واﻟﺼــﻼة
ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺒﯽ اﻻﻣﯽ .اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮی اﺳﺖ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻘﻮ ﯾﻢ ﺧﺎﻟﯽ از اﻃﻨﺎب ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﺑﺎب و
ﺧﺎﺗﻤﻪ .«...ﭘﺎﯾﺎن» :و ﻃﺮﯾﻘﮥ ﻣﺤﻤﻮدﯾﮥ و ﺧﺎﻟﯽ اﻟﺴﯿﺮ ﮐ ﻪ از ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻨﺼﺮف ﺑﻮد ﻫﯿﭻ ﮐﺎری را
ﻧﺸﺎﯾﺪ «.ﻧﺴﺨﻪ دارای ﻣﻬﺮ »ﯾ ﺎ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ« و »ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺎس« اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۲۰۸ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب اﺛﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧــﺎن ،ﺑــﺪون ﺗــﺎرﯾﺦ ۳۷ ،ﺑــﺮگ .رﺳــﺎﻟﮥ
ﮐﻮﺗﺎﻫﯿﺴﺖ در ﺣﺴﺎب و ﺟﺒﺮ .آﻏﺎز» :اﺟﺘﻤﺎع اﺷﯿﺎء ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﺪد ﮔﻮ ﯾﻨﺪ
ً
ﻣﺜﻼ در ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺪدی از اﺷﺠﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ «.ﺑﺮ ﺑﺮگ ﻧﺨﺴﺖ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ:
»ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﮑﺎت اﻟﺤﺴﺎب ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺎر ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺎن ﺳﺮﻫﻨﮓ ﮔﺮﺟﯽ ﺑﻪ ﺟﻬــﺖ ﺷــﺎﮔﺮدان
ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮ آن ﻣﯽﺷﻮد«.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۹۹۹ﺗﻘﻮﯾﻢ ،ﺑﺪون ﺗﺎر ﯾﺦ ۱۷ ،ﺑﺮگ ،ﺑﺎﻻی ﺑﺮگﻫﺎی ﺳﻮم ﺗــﺎ ﭘﺎﯾـ ﺎن ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺷــﺪه
اﺳﺖ» :ﺷﺎه ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺎﺟﺎر اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن« .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﺗﻘﻮ ﯾﻤﯽ ﺷــﺎﻣﻞ
اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱۲۷۲ق اﺳﺖ .روی ﺟﻠﺪ آن ﯾﺎدداﺷﺘﯽ از ﺗﻌﻠﻖ آنﻫــﺎ ﺑــﻪ ﻫــﺎروﺗﻮن
ﻫﺎزار ﯾﺎن ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۱۷۴۶ﻋﺠﺎﯾﺐ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت وﻏﺮاﯾﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮدات )ﺟﻠﺪ ﯾﮏ( اﺛﺮ زﮐﺮﯾﺎی ﻗﺰوﯾﻨﯽ )۶۰۰
–  ۶۸۲ق( ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ۴۳۵ ،ﺑﺮگ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮران ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،آدﻣﯿﺎن ،ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻏﯿــﺮه در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻔﺤﺎت .در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺑﺮگ دارای رﮐﺎﺑﻪ )ﮐﻠﻤﮥ آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﺮگ ﺑﻌﺪی( اﺳﺖ .آﻏﺎزش اﻓﺘﺎدﮔﯽ
ً
دارد .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻧﺎﻣﮥ ﻋﺮﺑﯽ زﮐﺮﯾﺎی ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﺘﻤــﺎﻻ
ﭘﯿﺶ از ﻗﺮن دﻫﻢ ﻫﺠﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اول اﺛﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺠﻮم و اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ،زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ
و ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ،و ﺑﺨﺶ دوم درﺑﺎرۀ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ اول اﺳﺖ .آﻏﺎز» :از

١١٩

١٢٠

آﺗﺶ دوزخ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻋﺪل و ﻟﻄﻔﯽ از اﻟﻄﺎف ﺑﺎری ﺟﻞ و ﻋﻠﯽ ، «...ﭘﺎﯾــﺎن» :و اﺑــﻮ
اﻟﺮﯾﺤﺎن ﮔﻔﺖ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﻋﻬﺪ ﮐﯿﺎﻧﯿﺎن روﺑﺎه ﻃﯿﺎره ﺑﻮد و آن را ﻣﺒﺎرک ﺷﻤﺮدﻧﺪی و ﺑﺮ ﻟﻔﻆ ﻣﺒﺎرک اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب را ﺧﺘﻢ ﮐﺮدم «.ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻤﻠﮏ» :ﻫﺬا اﻟﮑﺘﺎب ﻣﻠﮏ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﮐﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﻮﻻه اﺣﻤــﺪ
ﺳﺮﺟﺎن ﻣﺮﮐﺎوی وﺻﻞ ﻟﯿﺪه ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻦ ا ﻟﺴﯿﻮط ﻫﺪﯾﻪ ﻣﺮا ﺷﺪ ﻓﯽ ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻖ دﯾﺴﻤﺒﺮ «.[۱]۹۴۳
ﯾﺎدداﺷﺖ درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺮگﻫﺎی رﺳﺎﻟﻪ» :ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﮏ وﻫﻮ ﯾﺤﺘﻮی ﻋﻠــﯽ ﻋﻠــﻢ اﻟﻔﻠـﮏ واﻟﻄﯿــﻮر
واﻻﺷﺠﺎر وﻓﻮاﯾﺪ ﺷﺘﯽ ﻓﯽ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﻤﺎک و اﻟﻮﺣﻮش و اﻟﺠﻦ«» ،ﺑﻮ ﮐﺘﺎب ورﻗﻨﻨﮏ ﻗﺪری
ﺗﻮرد ﯾﻮز اون ﺳﮑﺰ« )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب  ۴۱۸اﺳﺖ(.
· ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۲۲۵ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻘﻮﯾﻢ از ﻧﻈﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی ،ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ،
 ۱۱۲ﺑﺮگ .آﻏﺎز » :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮﯾﺴﺖ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﺎم ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎب .«...
ﭘﺎﯾﺎن» :ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ«.
· ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۴۹۳ﺗﻘﻮﯾﻢ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۱۶۹ق در ﻻﻫﯿﺠﺎن ،ﺷﺎﻣﻞ  ۱۷ﺑــﺮگ.
ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﺠﻮﻣﯽ و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺑﺎ زاﯾﭽﮥ ﺳﺎل ۱۱۷۰ق ﺑﺎ ﻣﻄــﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘــﻪ از زﯾــﺞ اﻟﻎﺑﯿــﮓ .آﻏــﺎز:
»ﺑﺎﻟﯿﻤﻦ واﻟﺴﻌﺎدة واﻻﻗﺒﺎل ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎل ﻓﺮﺧﻨﺪه ﻓﺎل ﻋﺎﻟﻢ و ﻗﺪوم ﻣﺴﺮت ﻟﺰوم ﺑﻬﺎر ﺧــﺮم .«...
ﭘﺎﯾﺎن» :در ﻋﻤﺎرت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ در آب روان ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ«.
· ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۱۱۹ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۹۹۲ق ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺟﯽ ﺳﻌﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎﺗﻤﯽ،
در  ۴۰ﺑﺮگ.
 .۱روﺿﮥ رﯾﺎﺿﯽ اﺛﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ رﯾﺎﺿﯽ .دﺳﺘﻮرﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن
)ﯾﺮﻟﯿﻎ ،ﻣﺜﺎل ،ﻣﻨﺸﻮر ،ﺧﻄﺎب و ﻏﯿﺮه( و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ .آﻏﺎز:
ﮐﻪ ﮔﺮدی ﺳﺮاﻓﺮاز در اﻧﺠﻤﻦ«
»دﺑﯿﺮی ﺑﯿﺎﻣﻮز ای ﺟﺎن ﻣﻦ
ﭘﺎﯾﺎن» :وﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺒﯽ اﻟﻤﺨﺘﺎر واﻻﺧﯿﺎر اﻻﻃﻬﺎر وﺳﻠﻤﻨﺎ ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ«.
 .۲در داﻧﺴﺘﻦ ﺣﺴﺎب ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺳﯿﺎق .آﻏﺎز» :ﮐﻠﻤﻪای ﭼﻨــﺪ در ﺑــﺎب ﺣﺴــﺎب ﻫﻨﺪﺳــﻪ و ﺳــﯿﺎق،
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺳﯿﺎق ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ :آﺣﺎد ،ﻋﺸﺮات ،ﻣﺂت و اﻟﻮف  .«...ﭘﺎﯾﺎن ...» :ﻋﻔــﯽ
ﻋﻨﻬﺎ ۱۰۰۰،... ،۳ ، ۲ ،۱ .ﺣﺴﺎب ﻫﻨﺪﺳﻪ« .دارای ﻣﻬﺮ »ﯾﺎ رﺣﯿﻢ«.
· ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ ) ۴۵از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻫﺎﮐﻮپ ﭘﺎﭘﺎزﯾﺎن( :رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺠــﺎت اﺑﻦﺳــﯿﻨﺎ )ﺑــﻪ ﻋﺮﺑــﯽ( اﺳــﺖ.
ﮐﺎﺗﺐ ﻧﺴﺨﻪ اﻟﻎﮐﺎﻗﻞ رﺷﯿﺪ ﺑﻦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ ﺳﭙﻬﺮی ،ﻣﻔﺘﯽ ﮐﺮﻣــﺎن ،در ﺳــﺎل ۱۰۳۶ق اﺳــﺖ.
ﮐﺎﺗﺐ در ﺳﺎل ۱۰۷۶ق درﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﻨﮓ ﮔﻮر او در ﺷﺒﺴﺘﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺧﻀﺮ ﮐﺮﻣﺎن اﺳﺖ
)ﻣﺠﻠﮥ آﯾﻨﺪه ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۹ص .(۶۱۸ﺑﺨﺶ رﯾﺎﺿﯽ آن ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺣﺴﺎب ﮐﻪ اﻓﺰودۀ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ
ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ ﺷﺎﮔﺮد اﺑﻦﺳﯿﻨﺎﺳﺖ ،در ﺳﺎل  ۱۹۸۰م ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ
و در دوﺷﻨﺒﻪ )ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن( زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ص .ﻋﺎﺻﻤﯽ و ﮐﻤﺎل ص .ﻋﯿﻨﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.

درﺑﺎرۀ ﭘﺰﺷﮑﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
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ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮔﺮ :ﮐﻠﯿﻢ ﺣﺴﯿﻦ
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪری اﻓﺸﺎر

٣

ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮﺷﻮﻗﺘ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ آﻏﺎز ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا و در ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ زﺑﺎن
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﭼ ﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪﯾﺪ؟

ﻣﻦ ﮐﺎرم را اول ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮرخ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻏﺎز
ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻃﺐ ﯾﻮﻧﺎن ﻗﺪﯾﻢ و ﺳــﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧــﻪ در
اروﭘـــﺎ ﭘـــﺮداﺧﺘﻢ .وﻟـــﯽ وﻗﺘـــﯽ در داﻧﺸـــﮕﺎه
وﯾﺴﮑﺎﻧﺴﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ روی ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣــﮥ دﮐﺘــﺮیام
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم اﻃﻼﻋﯿﻪای دﯾﺪم ﮐﻪ داﻧﺸــﮕﺎه ﺑـ ﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ دورۀ آﻣﻮزش زﺑــﺎن ﻋﺮﺑــﯽ داﯾــﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑــﻮده ﮐــﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﮑﺎر ﺑﻪ اروﭘﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
در اﯾﻦ دوره ﻧﺎم ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﺧﯿﻠﯽ زود زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را
ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮی در آن ﮐﺴﺐ ﮐﺮدم ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑﯽ
ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻢ و ﺷﯿﻔﺘﮥ آنﻫﺎ ﺷﺪم .در آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﻪ
ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ام را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ و ﻣــﻦ ﺑــﺎ ﺧﻮﺷــﺤﺎﻟﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ .ﭘــﺲ از آن ﺑﯿﺸــﺘﺮ دورۀ ﮐــﺎریام را ﺻــﺮف ﻣﻄﺎﻟﻌــﮥ ﻣﺘــﻮن ﭘﺰﺷــﮑﯽ و ﻋﻠــﻢ دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ،و ﮔﺎﻫﯽ اواﯾﻞ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮدم.
ٔ
داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺮﻗﯽ داﻧﺸﮕﺎه آ ﮐﺴﻔﻮرد .
 Emilie Savage Smith .١اﺳﺘﺎد ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در

 .٢اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در وبﺳﺎﯾﺖ  http://www.muslimheritage.comﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٣ﺗﺎر ﯾﺦﻧﮕﺎر ﻋﻠﻢ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﻮ ﯾﺲ gh_sadriafshar@yahoo.com

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۹ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۵

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﻠﯽ َﺳ ِﻮج -اﺳﻤﯿﺖ
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﺗــﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷـ ﻗــﺪﯾﻢ ،آﯾــﺎ ﮐــﺎر داﻧﺸــﻤﻨﺪان اﺳــﻼﻣ در زﻣﯿﻨـﮥ
ﭘﺰﺷ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺮﺟﻤﮥ آﺛﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧ ﺑﻮد ،ﯾﺎ آﻧﺎن راه دﯾ ﺮی در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؟

١٢٢

اﻟﺒﺘﻪ در آﻏﺎز ﮔﺴﺘﺮش دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺘﺎق ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺠﺎور
ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻃﯽ ﺳﺪهﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ،آﻧﺎن ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی
از آنﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑــﻪ ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ ﺑﺰرﮔــﯽ از آﺛــﺎر ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﻣﺼﺮ ،ﺷﺎم و ﺗﺮﮐﯿﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ
ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر ﻫﻨﺪی و ﭘﻬﻠﻮی را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫــﺎ ،ﺑــﻪوﯾﮋه آﺛــﺎر ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ
ﻫﻨﺪی و اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺳﻼﻣﯽ را ﺷﮑﻞ داد .وﻟﯽ
ً
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨــﮓ و اﻧﺘﻘــﺎل آن ﺑــﻪ
اروﭘﺎ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن آﺛــﺎر ﭘﺰﺷــﮑﯽ
وﺳﯿﻊ ﺧﻮدﺷﺎن را ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮآوریﻫﺎ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ آﺛﺎر
ﻋﺮﺑﯽ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن از ﺳﺪۀ دوم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و اﺳــﺎس
ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻋﻤﺎل ﭘﺰﺷﮑﯽ در اروﭘﺎی اواﺧﺮ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
آﯾﺎ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ درﺑﺎرۀ ﺑﺮﺧ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﭘﺰﺷـ
ﭘﯿﺸ ﺎم ﺑﻮدﻧﺪ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟

در زﻣــﺎن ﺣﯿــﺎت ﺧــﻮد

ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .از
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ رازی از ﻣﺮدم ری در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۳۱۲ﻗﻤﺮی درﮔﺬﺷﺖ .ری در آن زﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰ اﻗﺘﺼــﺎدی و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﻮد .رازی در آن ﺷﻬﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑــﻪ
ﺑﻐﺪاد رﻓﺖ ،رﺋﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در آن ﺷﻬﺮ ﺷﺪ و ﺳﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی را در آﻧﺠﺎ ﮔﺬراﻧﺪ .آﻧﭽﻪ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از  ۹۰۰ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈــﺎت ﭘﺰﺷــﮑﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺷــﺎﮔﺮدان او از
ﺑﯿﻤﺎراﻧﺶ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد .او ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ در  ۲۳ﺟﻠﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ١.اﯾــﻦ ﯾﺎدداﺷــﺖﻫﺎ
ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ او در ﻃﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در آﺛﺎر ﭘﺰﺷﮑﺎن
دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮدش و درﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ.
 .١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ اﻟﺤﺎوی ﻓﯽ اﻟﻄﺐ رازی« ،ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺷﻤﺎﻣﮥ ﻣﺤﻤﺪیﻓﺮ در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺎل  ، ۳ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺎﭘﯽ
 ،(۶ص .۱۸۴- ۱۸۱

داﻧﺸﻤﻨﺪ دﯾ ﺮی در زﻣﯿﻨﮥ ﮔﺮدش ﺧﻮن رﯾﻮی و ﻃﺮح ﻧﻈﺮﯾــﮥ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ آن اﺑــﻦ ﻧﻔــﯿﺲ اﺳــﺖ.
ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ درﺑﺎرۀ او ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟

اﺑﻦ ﻧﻔﯿﺲ در ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی در دﻣﺸﻖ و ﻗﺎﻫﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ .آﻧﭽﻪ او در ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن
اﺑﻦ ﺳــﯿﻨﺎ ﻣﻄــﺮح ﮐــﺮد ﭼﺎﻟﺸــﯽ ﺑــﻮد در ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑﺎورﻫــﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺗﻨﮑﺮدﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ
)ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ( راﯾﺞ ﺗﺎ روزﮔﺎر او .اﺑﻦﻧﻔﯿﺲ ﭼﯿﺰی را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن رﯾﻮی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﺧﯽ آن را ﮔﺮدش ﺧﻮن رﯾﻮی ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﺪﯾــﺪ
ﻧﻈﺮی اﺳﺖ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺮدش ﺧﻮن .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺧﻮن از ﺑﻄﻦ راﺳﺖ اول وارد ﺷــﺶﻫﺎ
ﻣﯽﺷﻮد و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ﻣﯽرود؛ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶ از او ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻮن از ﺑﻄﻦ
راﺳﺖ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﻪ ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ﺟﺮﯾﺎن دارد .اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ای ﻣﻬﻢ و ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻧــﻮ در ﺑﺮاﺑــﺮ ﻋﻘﺎﯾــﺪ
ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ او در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ارث ﮔﺬاﺷﺖ و اﯾﻦ  ۳۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻮد

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﻠﯽ َﺳﻮِج -اﺳﻤﯿﺖ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،او ﯾﮏ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ درﻣﺎﻧﯽ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﻮر
اﺳﺖ .او وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﯿﻤﺎران دارای ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﮥ ﻣﻨﻨﮋﯾﺖ )ورم ﻣﻐﺰ( روﺑﺮو ﺷﺪ،
آﻧﺎن را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﯿﭻ داروﯾﯽ ﻧﺪاد و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ راﯾــﺞ
آن روز ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺼﺪ )ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻦ( درﻣﺎن ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺪ ﺑﯿﻤــﺎراﻧﯽ ﮐــﻪ در
ﻣﻌﺮض درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮدی ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻣــﺎ
از ﻓﺼﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .از ﻃﺮﯾــﻖ اﯾــﻦ
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮۀ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺗﺸــﺎن ﺑــﻪ
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪه و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ درﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺎزه ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﺪ.
او در ﺳﺎل ۲۹۰ق ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺼﻮری ﻓﯽ اﻟﻄﺐ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای وﻗﺖ ری ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ
در ﺳﺪۀ  ۱۲ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ و راﯾﺞﺗــﺮﯾﻦ دﺳــﺘﻨﺎﻣﮥ
ﭘﺰﺷﮑﯽ در اروﭘﺎ درآﻣﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۳۷۰ق زاده ﺷــﺪ و در ﺳــﺎل
۴۲۴ق درﮔﺬﺷﺖ .او در ﻗﻠﻤﺮو ﺷﺮﻗﯽ اﺳــﻼم ﺳــﻔﺮﻫﺎی زﯾــﺎدی ﮐــﺮد و ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑــﯽ از
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﭘﺰﺷــﮑﺎن اﺳــﻼﻣﯽ در ﺳــﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧــﻪ ﻣﻌــﺮوف اﺳــﺖ .اﺑﻦﺳــﯿﻨﺎ
داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻓﯽ اﻟﻄﺐ و ﻫﻤﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ
زﻣﺎن ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﮥ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ در آن ﮔﺮد آورد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﺑــﻪ ﻻﺗﯿﻨــﯽ ﺗﺮﺟﻤــﻪ
ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺪۀ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﺳﻨﺎﻣﻪ در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﮐــﺎر ﻣﯽرﻓــﺖ و ﻫﻨــﻮز ﻫــﻢ در
ﻃﺐ ﺟﺎﻟﯿﻨﻮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

١٢٣

ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮی در اروﭘﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و در واﻗﻊ اﺣﺘﻤﺎل دارد از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﮐﺘﺎب
او اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ :در زﻣﯿﻨﮥ اﺑﺰارﻫــﺎی ﭘﺰﺷ ـ
اﻣﺮوزه ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣ رود ،اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭼﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟

١٢۴

ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﮐــﺎر ﻣﯽ ﺑــﺮﯾﻢ در اواﯾــﻞ ﻋﺼــﺮ اﺳــﻼﻣﯽ ﺑــﻪ وﺟــﻮد
آﻣﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ای ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠــﺮی در اﻧــﺪﻟﺲ
ﻣﯽزﯾﺴﺖ و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ زﻫﺮاوی ﻧﺎم داﺷﺖ .او رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺼﻮری درﺑﺎرۀ ﺟﺮاﺣــﯽ ﻧﻮﺷــﺖ ﮐــﻪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺼﻮر درﺑﺎرۀ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ و در آن ﺻﺪﻫﺎ ﺗﺼــﻮﯾﺮ از اﺑﺰارﻫــﺎی
ً
ﺟﺮاﺣﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ از اﺑﺪاﻋﺎت ﺧﻮد اوﺳﺖ .ﻣﺜﻼ او ﭼﻨﮕﮑﯽ ﺑـﺮای
ﺑﯿﺮون آوردن ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺮده از زﻫﺪان اﺧﺘــﺮاع ﮐــﺮد ﮐــﻪ ﻣــﺎ اﻣــﺮوز از آن در زاﯾﻤــﺎن اﺳــﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰاری ﮐﻪ اﺑﺪاع ﮐﺮد ﺑﺮای درآوردن ﻟﻮزه ﺑﻮد ،اﺑﺰاری ﺷﺒﯿﻪ
ﻗﯿﭽﯽ ﮐﻪ ﻟﻮزه را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﮔﺎز ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد .ﺳــﭙﺲ
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ آب ﻏﺮﻏﺮه ﻣﯽﮐﺮد .او در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺑﯿﻤﺎر را از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﺘﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺰاری ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺗﺮس ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﺑﺪاع ﮐﺮد ﮐﻪ آن را
ﭼﺎﻗﻮی ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﺎﻗﻮ ﺗﯿﻐﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دو ﺻﻔﺤﮥ ﺧﻤﯿــﺪه ﻗـﺮار داﺷــﺖ.
ﺟﺮاح ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﯿﻐﻪ را ﺑﻪ اﻧﺪازۀ دﻟﺨﻮاه ﺑﯿﺮون آورد و دو ﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧــﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎر آن را ﻧﻤﯽدﯾﺪ و ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﯿﻐﮥ ﭼﺎﻗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻋﻀﻮ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺮﯾﺪه
و ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ .او اﯾﻦ ﭼﺎﻗﻮ را در اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺑــﻮد و ﺑﻪﺷــﺪت ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ
ﻣﯽﮐﺮد ﺑﯿﻤﺎر را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮم ﻋﻘﯿــﺪۀ ﺑﺴــﯿﺎر ﺑــﺎ ارزﺷــﯽ اﺳــﺖ .زﻫـﺮاوی
روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎزو اﺑﺪاع ﮐﺮد ،ﺷﺒﯿﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود
– ﺑﺴﺘﻦ ﻋﻀﻮ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﮥ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪۀ ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﻧﻮﻋﯽ ﮔﭻ ﮐﻪ ﻧﻮآوری ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ ،اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑـﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠـﮥ ﺑﯿﻤﺎریﻫــﺎی ﭼﺸــﻢ ،ﺑــﻪوﯾﮋه آب
ﻣﺮوارﯾﺪ ﺑﻮد .ﻋﻤﺎر ﻣﻮﺻﻠﯽ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺼــﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ داﺷــﺖ ،رﺳــﺎﻟﻪای
ﻧﻮﺷﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ  ۴۳ﻋﺎرﺿﮥ ﭼﺸﻤﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ آب ﻣﺮوارﯾﺪ .در آن زﻣﺎن ﻫــﻢ ﻣﺜــﻞ
اﻣﺮوز آب ﻣﺮوارﯾﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪۀ ﮐﻮری ﺑﻮد و از ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آن را ﺑــﻪﻃﻮر ﺳــﻨﺘﯽ،
اﺑﺘﺪا در ﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺮوﮐﺮدن ﺳﻮزن رﯾﺰی ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪی ﭼﺸﻢ و ﮐﻨﺎر زدن ﻟﮑﻪ از ﺟﻠﻮی ﻣﯿــﺪان

ﮐــﻪ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﻠﯽ َﺳﻮِج -اﺳﻤﯿﺖ

دﯾﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان روش ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮد؛ وﻟﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻋﻤﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد از ﺳﻮزن ﺑﺰرگﺗﺮ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ آن ﻋﺪﺳﯿﻪ را ﮐﻪ ﻧﺮمﺗﺮ
اﺳﺖ ﺑﻤﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﻟﮑﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷــﻮد .او ﻣــﺪﻋﯽ ﺑــﻮد اﯾــﻦ روش ﻣﻮﻓﻘﯿـ ﺖآﻣﯿﺰ اﺳــﺖ .وﻟــﯽ
ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ در ﻗﺎﻫﺮه ﮐﺎر ﻣﯽﮐــﺮد ،در ﺳــﺎل  ۷۲۰ﻗﻤــﺮی اﺑــﺰار
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻋﻤﺎر را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد و ﮔﻔﺖ ﺑﻪ درد ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﮔﺮﭼﻪ ﻗﻀﺎوت در اﯾﻦ ﻣﻮرد دﺷــﻮار
اﺳﺖ ،اﯾﻨﮑﻪ آن را آزﻣﺎﯾﺶ و ﭘﺲ از آن در ﺑﺎرهاش داوری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ذات ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ
ارزش اﺳﺖ.
ﺑــﺎ ﺗﻮﺿــﯿﺤ ﮐــﻪ درﺑــﺎرۀ اﺑﺰارﻫــﺎی ﭘﺰﺷـ دادﯾــﺪ ،اﯾﻨــﮏ ﺑــﻪ ﻣﻮﺿــﻮع ﺑﯿﻤﺎریﻫــﺎ ﻣ رﺳــﯿﻢ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣ در ﻃ زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ﺑﻪ درﻣﺎن ﭼــﻪ ﺑﯿﻤــﺎر یﻫــﺎﯾﯽ دﺳــﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨــﺪ؟ ﺑﺮﺧ ـ از
آنﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣ آورﯾﻢ آﺑﻠﻪ ،ﺳــﺮﺧ و ﻣﺎﯾــﻪﮐﻮﺑﯽ )واﮐﺴﯿﻨﺎﺳــﯿﻮن( اﺳــﺖ .آﯾــﺎ دراﯾﻦﺑــﺎره
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺎری ﺑ ﻨﻨﺪ؟

ﺑﻠﯽ ،ﻣﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ دﻗﯿﻖ آﺑﻠﻪ و ﺳﺮﺧﮏ را در اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی از رازی در
دﺳﺖ دارﯾﻢ .او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎب را در اﯾﻦ ﺑــﺎر ه ﻧﻮﺷــﺖ و ﺣﺎﻟــﺖ ﺑﯿﻤــﺎری و درﻣــﺎن آن را
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .او در آن زﻣﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آﺑﻠﻪ و ﺳﺮﺧﮏ ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺘــﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮرد ﭼﺸﻢﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ ،در ﺑﯿﻤــﺎری ﺳــﺮﺧﮏ
ً
ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﻧﻮع ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی او از ﭼﺸﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑــﻮد.
در ﺿﻤﻦ ،او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎب را در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﺐ ﯾﻮﻧﺠﻪ ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺮﺧﯽ راهﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ را ﺷﺮح داد .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺘــﺎب ﺷــﺎﻣﻞ ﺑﯿــﺎن
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﻣﺎن آن ﻧﺒﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﺗﺐ ﯾﻮﻧﺠﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،وﻟﯽ
روﺷﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﮥ ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.
ً
اﺣﺘﻤــﺎﻻ ﺟﺎﻟــﺐﺗﺮ ﯾﻦ ﺷــﻮاﻫﺪ ﻧــﻮآوری در درﻣــﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫــﺎ را در آﺛــﺎر ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ
ﺗﻨﮑﺮدﺷﻨﺎﺳﯽ )ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی( ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .در ﺳﺪهﻫﺎی ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠــﺮی در ﻣﺼــﺮ و ﺷــﺎم
ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺄﻟﯿﻒ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﯽ درﺑﺎرۀ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﭼﺸﻢ و درﻣﺎن آنﻫﺎ ،ﺑــﻪوﯾﮋه درﻣــﺎن
ً
آب ﻣﺮوارﯾﺪ ،ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮاﺧﻢ ﮐــﻪ ﯾﮑــﯽ دﯾﮕــﺮ از ﻋﻮاﻣــﻞ ﺷــﺎﯾﻊ
ﮐﻮری ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن در ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ روشﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺟﺮاﺣﯽ و داروﯾﯽ ﺑـﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠــﻪ
ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد .در ﻣﻮرد ﻧــﻮﻋﯽ ﺗـﺮاﺧﻢ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﻪ روﺷــﯽ ﺑـﺮای
ﺟﺮاﺣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺗـﺮاﺧﻢ ﺑــﻪ ﻫﻤــﺎن روش ﺗــﺎ آﻏــﺎز ﺟﻨــﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اول در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .اﻣﺮوز ﻣﺎ از روش دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،وﻟــﯽ آن
ً
روش ﮐﺎﻣﻼ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد .در ﻣﻮرد ﻣﺎﯾﻪﮐﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺪۀ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻣــﯿﻼدی در اروﭘــﺎ

١٢۵

ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺴــﯽ ﻧﻤﯽرﺳــﯿﺪ ،در ﺣــﻮاﻟﯽ ﺳــﺎل ۱۷۲۰م۱۱۳۲/ق در ﮐﺸــﻮر ﻋﺜﻤــﺎﻧﯽ )ﺗﺮﮐﯿــﮥ
اﻣﺮوز( ﺑﻪوﯾﮋه در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﯾﻪ ﮐﻮﺑﯽ ﺳﺎده را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑــﻪ آﺑﻠــﻪ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧــﺪ .در آن زﻣــﺎن ﺧــﺎﻧﻢ ﻣــﺮی ﻣﻮﻧﺘــﺎﮔﻮ ،ﻫﻤﺴــﺮ وزﯾــﺮ ﻣﺨﺘــﺎر اﻧﮕﻠــﯿﺲ در
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،آن را دﯾﺪه ﺑﻮد .او در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دوﺳــﺘﺎﻧﺶ در اﻧﮕﻠﺴــﺘﺎن اﯾــﻦ روش را ﺷــﺮح
داد و در ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی داﺷــﺖ .اﯾــﻦ روش در آن ﮐﺸــﻮر ﺗﮑﻤﯿــﻞ
ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﯾﻪ ﮐﻮﺑﯽ اﻣﺮوزی درآﻣﺪ.
ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ درﺑﺎرۀ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣ در زﻣﯿﻨــﮥ ﮔﯿﺎهﭘﺰﺷـ ﺗﻮﺿــﯿﺢ دﻫﯿــﺪ؟
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳ و درﻣﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳ  ،ﺟﺎﯾ ﺰﯾﻨ ﺑﺮای داروﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد .در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪ درﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗ را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐــﻪ
ﺣﺎﺻﻞ روش درﻣﺎﻧ دﯾ ﺮی اﺳﺖ ،روشﻫﺎﯾﯽ ﺟﺰ روش ﻣ ﻤﻞ ﯾﺎ ﺳﻨﺘ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾــﺎن راﯾــﺞ
در اروﭘﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.

١٢۶

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اواﯾﻞ ﻋﺼﺮ اﺳــﻼﻣﯽ ﻧﮕــﺎه ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺟﺎﻟــﺐ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﻤــﺎﯾﺰی ﻣﯿــﺎن
داروﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻫﻤﮥ آﺛــﺎری ﮐــﻪ ﺗــﺎ اواﺧــﺮ ﺳــﺪۀ ﻫﺠــﺪﻫﻢ
ﻣﯿﻼدی وﺟﻮد دارد رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﻫﻤـﮥ ﻣــﻮاد ﮔﯿــﺎﻫﯽ و ﻣﻌــﺪﻧﯽ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬــﻢ اﺳــﺖ.
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در اواﯾﻞ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮاد داروﯾﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮاد در
دﺳﺘﺮس ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻓﻮر ،را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﻣــﺮوز ﻫــﻢ
ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی دارد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮏ و ﺳﻨﺎ ،ﮐﻪ داروی ﮔﯿﺎﻫﯽ رﻓﻊ ﯾﺒﻮﺳــﺖ اﺳــﺖ و ﻻﻟــﻪ
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﻃﺐ ﺟﺎﻟﯿﻨﻮﺳﯽ ﻫﻨ ﺪ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ اﻗﻼم ﺟﺪﯾــﺪی
ﺑﻮد ﮐﻪ وارد ﻣﻮاد داروﯾﯽ ﺷﺪ .آﻧﺎن اﻗﻼم داروﯾﯽ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘ ﯿﺶﺗﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧــﺪ ﺑــﻪ
روشﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ ،ﻣﺜــﻞ اﻓﺴــﻨﻄﯿﻦ ﮐــﻪ ﮔﻮﻧــﻪای درﻣﻨــﻪ اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﺑـﺮای
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داروﯾــﯽ ﺑﺴــﯿﺎر ﺟﺎﻟــﺐ اﺳــﺖ ،ﭼــﻮن اﯾﻨــﮏ ﯾﮑــﯽ از ﻣﻨــﺎﺑﻊ اﺻــﻠﯽ درﻣــﺎن
ﻣﺎﻻرﯾﺎﺳﺖ و ﭘﺰﺷﮑﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ آن را ﺑﺮای درﻣﺎن ﮐﺒــﺪ و ﻃﺤــﺎل ﺑــﻪ ﮐــﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧــﺪ.
ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﺑﯽﺷﮏ ﻃﺤﺎل را درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آن در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺎدزﻫﺮ ﺗﺮﯾﺎک ﻫــﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﺳﺎﻣﯽ داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﺷﯿﻮۀ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ
در درﻣــﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ در دﺳــﺖ اﺳــﺖ .ﻣﯽﺗــﻮان ﮔﻔــﺖ ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ
ً
دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ،ﯾﺎ دﺳﺘﺎوردی ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در زﻣﯿﻨﮥ داروﺳــﺎزی ،ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﭘﻨﺒــﻪ از ﺳــﻮی
ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺒﻪ ﺑـﺮای زﺧﻢﺑﻨــﺪی،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﯿﮥ ﭘﻮﺷﺎک اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽ دارد .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐــﻪ ﭘﺰﺷــﮑﺎن اﺳــﻼﻣﯽ اول ﺑــﺎر آن را

آﯾﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ زﻧﺎن در زﻣﯿﻨﮥ ﭘﺰﺷ

و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻠ آن ﻧﻘﺸ داﺷﺘﻨﺪ؟

ً
ﺑﻠﯽ ،از ﺟﻨﺒﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،زﻧﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌــﻪ
ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷــﻮﻫﺮان و ﺳــﺎﯾﺮ اﻋﻀــﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ زﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از ﺣﻠﻘﮥ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﮥ ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎﻣﺸﺎن را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﻧﺰدﯾـﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧــﺎﻣﯽ ﮐــﻪ
ﺑﺪان دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ از دو زن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﭘﻨﺞ ﻧﺴﻞ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﭘﺰﺷﮏ در اﺳــﭙﺎﻧﯿﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺑﻦ ُزﻫﺮ .ﻣﯽ داﻧﯿﻢ اﯾﻦ دو زن در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۶۷۰ﯾﺎ  ۶۸۰ﻗﻤﺮی
ٔ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺎﮐﻢ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧــﺪ ،وﻟــﯽ ﻧﺎﻣﺸــﺎن را ﻧﻤــﯽداﻧﯿﻢ .از ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﻨــﺎﺑﻊ
در
ً
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﺎن زن دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ رازی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨــﺪ وﻗﺘــﯽ ﻣﻌﺎﻟﺠــﺎﺗﺶ
ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﻄﻠﻮب را ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﭘﺰﺷــﮑﺎن زن ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ .ﺑــﻪ ﻫﻤــﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ
ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣــﺮد وﺟــﻮد دارد در ﻣــﻮرد اﯾﻨﮑــﻪ ﭘﺰﺷــﮑﺎن زن ﺑﯿﻤﺎراﻧﺸــﺎن را از
ﭼﻨﮕﺸﺎن درﻣﯽآوردﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪرﮐﯽ از ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی دارﯾﻢ در ﻣﻮرد دﻋﻮا ﺑﺮ ﺳﺮ
دﺳﺘﻤﺰد ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ زن ﮐﻪ ﻧﺎم او ﻫﻢ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﭼﺮا ﻧﺎم اﯾﻦ زﻧﺎن ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ رﺑﻄ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﺶ در آن زﻣﺎن دارد؟

درﺑﺎرۀ ﻧﺎم ﻧﺒﺮدن از زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﯽ داﺷﺖ .وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ .ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺎم زﻧﺎن ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﭼﺮا؟ ﭼﻮن اﺳﻨﺎد را ﻣﺮدان ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﺎم
زﻧﺎن ذﮐﺮ ﺷﻮد .اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻧــﺎم زﻧــﺎن را
ً
ﻧﻤﯽداﻧﻨــﺪ .وﻟــﯽ آﻧــﺎن ﻋﻤــﻼ ﮐــﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧــﺪ و ﻣــﯽداﻧﯿﻢ ﺗﻌــﺪادی زﻧــﺎن درﻣــﺎﻧﮕﺮ ﺑ ـﺮای
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﭼﺸﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎز ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣــﺮد از اﯾﻨﮑــﻪ زﻧــﺎن در ﮐﺎرﺷــﺎن دﺧﺎﻟــﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮآﺷﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧ ﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾ ﺮی ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣ ﺷﻮد در ﻣﻮرد ﺑﯿ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎﺳﺖ .آﯾﺎ داﻧﺸــﻤﻨﺪان اﺳــﻼﻣ در آن
دوران در اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﻘﺸ داﺷﺘﻨﺪ؟

ً
ﺑﻠﯽ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ،اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳــﻼﻣﯽ
ً
در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﻗﺒﻼ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻮﻣﻌﻪﻫﺎ ﻧﻮاﻧﺨﺎﻧﻪای داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑـﺮای ﻓﻘـﺮا
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد .وﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺳــﺪهﻫــﺎی ﻣﯿﺎﻧــﻪ وﺿــﻌﯽ داﺷــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ در

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﻠﯽ َﺳﻮِج -اﺳﻤﯿﺖ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﯿﺎه و ﭘﺲ از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ زﺧﻢﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در اروﭘﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.

١٢٧

١٢٨

ً
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﻣﺮوزی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ واﻗﻌﺎ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
در اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠﺮی در ﺑﻐﺪاد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و در اواﺧﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺪه ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻐﺪاد ﭘﻨﺞ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺎﻫﺮه در ﺳﺎل  ۲۵۸ﻗﻤﺮی داﯾﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه
ﺑﻪ اﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن ﻣﻌــﺮوف اﺳــﺖ .وﻟــﯽ ﺳــﺪهﻫﺎی ﺷﺸـﻢ و ﻫﻔــﺘﻢ ﻫﺠــﺮی ﺷــﺎﻫﺪ ﭘﯿــﺪاﯾﺶ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰﺗﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ درﺑﺎرۀ اﯾﻦﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ،ﮔﺎه در ﻣﻮرد
ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺪارﮐﺸﺎن در دﺳﺖ دارﯾﻢ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎنﻫﺎی اوﻟﯿــﻪ ﮐــﻪ درﺑﺎرهﺷــﺎن ﭼﯿــﺰ
زﯾﺎدی ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ .در ﺳﺪهﻫﺎی ﺷﺸــﻢ و ﻫﻔــﺘﻢ ﻫﺠــﺮی ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎنﻫﺎ در ﺷــﻤﺎر ﻧﻬﺎدﻫــﺎی
ﺷﻬﺮی و دارای ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪور ﺑﻮدﻧﺪ و درﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﺑﻪ روی ﻫﻤﮕﺎن ،از زن و ﻣــﺮد،
ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ،ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮑﺮی ،ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ ﺑﺎز ﺑﻮد .در آنﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﻣــﺮوز ﺑﺨﺶﻫــﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﺟﺮاﺣﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﭼﺸﻢ ،ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻌﺪه و روده .ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮد
و زن دارای ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دارﯾــﻢ درﺑــﺎرۀ اﯾﻨﮑــﻪ ﭼﻨــﺪ ﺑــﺎر در روز ﺑــﻪ ﺑﯿﻤــﺎران
ً
ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽﺷﺪ و ﻋﻤﻼ در ﮐﻨﺎر ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻣﻮزش ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻧﻮآوری ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮد.
آن دﺳــﺘﮕﺎه در ﻣﻮاﺟﻬــﻪ ﺑــﺎ ﺑﯿﻤــﺎران ﭼ ﻮﻧــﻪ ﻋﻤــﻞ ﻣ ﮐــﺮد؟ آﯾــﺎ ﺑﯿﻤــﺎران ﺑــﻪ ﻣﺤــﺾ ورود ﺑــﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺪاوا ﻣ ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ رﺳﯿﺪن ﻧﻮﺑﺘﺸﺎن ﻣ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و در آن وﻗﺖ ﺑﺮای ﻣﺪاوا
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ؟

ﺳﺆا ل ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دراﯾﻦﺑﺎره اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در روز
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺪت ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮدی ﭼﻘﺪر ﺑﻮد .در
واﻗﻊ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را از دﺳﺖ دادهاﯾﻢ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ
ﺗﺨﺘﺨﻮاب ،ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و داروﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ .آﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﭼﮕﻮﻧﻪ از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،آﯾﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ
ً
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ؟ ﻋﻤﻮﻣــﺎ ﮔﻔﺘــﻪ ﻣﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ اﺷــﺨﺎص ﺛﺮوﺗﻤﻨــﺪ،
ً
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﺧــﺎص ﻣــﺜﻼ زﻣــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ در ﺳــﻔﺮ ﺑﻮدﻧــﺪ ،ﺑــﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌــﻪ
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺎدﺗﺸﺎن ﻣﯽآﻣﺪ.

ﺑﻠﯽ ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺼــﻮری ﻗــﺎﻫﺮه .ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﻧــﻮری
ﺑﻪﻓﺮﻣﺎن ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﺑﻦ زﻧﮕﯽ )و ۵۶۷ق( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑــﺰرگ ﻣﻔﺼــﻠﯽ ﺑــﺎ
ﻫﻤﮥ ﺗﺠﻬﯿﺰات ،از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺟﺰ آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻋﻠﺖ
ﺷﻬﺮت ﻓﺮاوان اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در وﻫﻠﮥ اول ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد اﺳﻨﺎدی درﺑــﺎرۀ آن اﺳــﺖ و در
وﻫﻠﮥ دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺪۀ دوازدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﻫﻤﭽﻨﺎن داﯾﺮ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی آن
را در دﺳﺖ دارﯾﻢ و ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮزۀ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻋﻠﻢ
درآﻣﺪه و ﺧﻮب اﺳﺖ آن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﻣﻄﻠﺐ دﯾ ﺮ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺳــﺖ .داﻧﺸــﻤﻨﺪان اﺳــﻼﻣ در زﻣﯿﻨــﮥ
داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺮوزی ﭼﻪ ﻧﻘﺸ داﺷﺘﻨﺪ؟ اﯾﻨﮏ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧــﻪ ﺑــﺮوﯾﻢ و ﺑــﺮ ﻃﺒــﻖ
ﻧﺴــﺨﮥ ﭘﺰﺷــ ﺗﻌــﺪادی دارو ﺑــﺮای ﻫــﺮ ﻋﺎرﺿــﻪای ﮐــﻪ دارﯾــﻢ ﺗﻬﯿــﻪ ﮐﻨــﯿﻢ .آﯾــﺎ در آن زﻣــﺎن
داروﺧﺎﻧﻪای وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم داروﻫــﺎﯾﯽ را ﮐــﻪ
ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ از آﻧﺠﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟

ً
ﺑﻠﯽ ،ﮐﺎﻣﻼ .ﺑﺎز ﻣﯽداﻧﯿﻢ در ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠﺮی داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷــﺖ ﮐــﻪ ﻣﯽﺗــﻮان
آنﻫﺎ را داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿــﺪ و اﻏﻠــﺐ در ﻧﺎﺣﯿـﮥ ﺑــﺎزار ﻗــﺮار داﺷــﺘﻨﺪ و ﻫــﺮ ﮐــﺲ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮود و داروﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش را از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت داروﯾﯽ از آﻧﺠــﺎ ﺗﻬﯿــﻪ ﮐﻨــﺪ و
داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮوز ﭘﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻮدﻧﺪ .داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻢ وﺟــﻮد داﺷــﺖ و
ﺑﺎز ﻣﯽداﻧﯿﻢ از اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠــﺮی داروﺧﺎﻧــﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎنﻫﺎ در ﻋــﯿﻦ ﺣــﺎل ﮐــﻪ
داروﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻏ ﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ و داروﯾﺸﺎن را از داروﺧﺎﻧﮥ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ اﻣﺮوز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ در دﺳﺖ دارﯾﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺨﮥ داروﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎز در اواﯾــﻞ ﺳــﺪۀ
ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﺛﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای
آﻧﭽﻪ داروﺧﺎﻧﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،وﺟﻮد دارد .از اواﺳﻂ ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی رﺳﺎﻟﻪای
دارﯾﻢ از ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﻬﻮدی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﻬﻦ« در ﻗﺎﻫﺮه ،درﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻬﯿﮥ ﻫﻤﮥ اﯾــﻦ داروﻫــﺎ،
آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ،ﻧﻮع ﮐﺎرﻣﻨــﺪ ﻣــﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺑﺮای داروﺧﺎﻧﻪ و اﻣﺜﺎل آن.

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﻠﯽ َﺳﻮِج -اﺳﻤﯿﺖ

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮوﻓ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ آن ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻧﺪهام ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻮری دﻣﺸﻖ اﺳﺖ .ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ
دراﯾﻦﺑﺎره ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟

١٢٩

ﺑﺮﺧ اﺳﺎﻣ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدهام ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﻨــﺪی در ﺳــﺪۀ ﺳــﻮم و
ﺑﯿﺮوﻧ در ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﮐﻪ در ﮐﺎر داروﺳﺎزی ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻤ ــﻦ اﺳــﺖ در اﯾــﻦ ﻣــﻮرد
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺪﻫﯿﺪ؟

ﺑﻠﯽ .دو ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﺪ ،ﮐﻨﺪی و ﺑﯿﺮوﻧﯽ در آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﻣﺒﺎﻧﯽ داروﻫﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪ
ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی داروﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎرﮐﺮدﺷﺎن ،اﯾﻨﮑﻪ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳــﺮد،
ﮔﺮم ،ﺧﺸﮏ ﯾﺎ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﮕﺎه آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﺪت ﺗﺄﺛﯿﺮﺷﺎن ﺑﻪ ۱ﺗﺎ  ،۴ﯾﺎ  ۱ﺗﺎ  ۶درﺟــﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ ﺑـﺮای رده ﺑﻨــﺪی داروﻫــﺎ ﺑــﻪ وﺟــﻮد
آوردﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ای ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎری
ﺧﺎﺻﯽ را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ  ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داروﯾﯽ ﺑﺎ اﺛــﺮ و ﻗــﻮت ﺧﺎﺻــﯽ ﻣﯽﮔﺸــﺖ و آن را ﺑــﻪﮐﺎر
ﻣﯽﺑﺮد .ﮐﻨﺪی و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام داروﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﻫﻞ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﮐﺎر آنﻫــﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮی داروﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﺪ.

١٣٠

ﭼ ﻮﻧﻪ و از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت وﺳﯿﻊ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی دﯾ ﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ و در ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ
اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪ؟ ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ در ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻠ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؟

ﻃﺐ اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﮥ ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﺶ در آﻏﺎز از دو ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ رﺳﯿﺪ و ﺑــﺮ آن اﺛــﺮ ﮔﺬاﺷــﺖ،
ﯾﮑﯽ ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺟﻨﻮب اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و دﯾﮕﺮی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ .از ﻗﺮنﻫﺎ ﭘﯿﺶ در اﯾﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪ
زﺑﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻤﺎس ﻣﯿﺎن اروﭘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ز ﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧــﺪ ﮐــﻪ
ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺘﻦﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در آﻧﺠﺎﻫﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺻﻮﻣﻌﮥ ﻣﻮﻧﺘﻪ ﮐﺎز ﯾﻨﻮ ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۰۸۰ﻣﯿﻼدی ﻗﺴــﻄﻨﻄﯿﻦ اﻓﺮﯾﻘــﯽ در
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .او در واﻗﻊ اﻫﻞ ﻗﯿﺮوان در ﺗﻮﻧﺲ اﻣــﺮوزی ﺑــﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴــﺖ از
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ و از ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤــﻪ،
ً
ﮐﻪ در ﺳﺪۀ ﺑﻌﺪی ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۱۸۰ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪ در ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ
) ﺗﻮﻟﺪو( در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﺟﺮا ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﺮارد ﮐﺮﻣﻮﻧﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد  ۶۸اﺛﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻋﻠﻤﯽ را از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻧﻘﺎط دﯾﮕــﺮ ﻫــﻢ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻄﻔﻦ اﻧﻄﺎﮐﯽ ﮐﻪ در ﺷﺎم و ﻓﯿﻠﺪرس ﻃﺮاﺑﻠﺴﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﯿﻞ ﮐــﺎر
ﻣﯽﮐﺮد .آﻧﺎن آﺛﺎری ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺟﺎﻫــﺎی دﯾﮕــﺮ .در زﻣــﺎن ﺟﻨﮓﻫــﺎی
ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻫﻢ در ﺷﺎم ﺗﺮﺟﻤــﻪﻫﺎﯾﯽ ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓــﺖ .اﯾﻦﻫــﺎ ﻧﻘــﺎط اﺻــﻠﯽ ﺑﻮدﻧــﺪ ،وﻟــﯽ در
ﺳﺪهﻫﺎی ﻫﻔﺪﻫﻢ و ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓــﺖ و ﺑﺮﺧــﯽ ﭘﺰﺷــﮑﺎن

ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨ ﺑﻪ ﺳﺆال ﺑﻌﺪی ﻣﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻋﻠﻤﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﺧﻮب ﻋﺮﺑــﯽ ﻧﻤ داﻧﺴــﺘﻨﺪ .ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼ ﻮﻧــﻪ ﺑــﻪ ﺗﺮﺟﻤــﻪ از ﻋﺮﺑــﯽ ﺑــﻪ زﺑــﺎن ﺧﻮدﺷــﺎن
ﻣ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ؛ ﮔﻤﺎن ﻣ ﮐﻨﻢ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ،ﮐﺴﺎﻧ را ﺑــﺮای اﯾــﻦ ﮐــﺎر اﺳــﺘﺨﺪام
ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﻠﯽ َﺳﻮِج -اﺳﻤﯿﺖ

ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﻧﺪاﺷــﺘﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺸــﺎن از
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻠﯽ ،ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮔﺎﻫﯽ از دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﺑﺰرگ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮارد ﮐﻪ از او ﻧﺎم ﺑﺮدم و در ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﺮ دو زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ
و ﻻﺗﯿﻨﯽ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ او ﻫﻢ در ﻣﻮاردی از ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و او دوﺑﺎره ﺑﺮ روی آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻣــﺮوز
ﮐﺴﺎﻧﯽ دو زﺑﺎﻧﻪاﻧﺪ ،در آن زﻣﺎن ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤــﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺑﮑﻨﻨﺪ.
ﮐﺘﺎب دﯾ ﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺧﻮردم ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺎء اﺳﺖ .ﻣ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎﺗ ﺑﺪﻫﯿﺪ؟

اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای از رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺎﻣﺶ ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎرۀ واژهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف آﺛﺎر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ از
آن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﻃﺐ اروﭘﺎ ﭼﻨﺪان ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺖ.
درﺑﺎرۀ ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳ ﮔﺮی١؟

ً
ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﻫﻤﮥ ﭘﺰﺷﮑﺎن آن
را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ درﺳﺖ ﻧﯿﺴــﺖ ﺑﮕــﻮﯾﯿﻢ در آن ﻣﯽﺗــﻮان
ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ را ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻠﮑــﻪ اﯾــﻦ ﮐﺘــﺎب ﻣﻌــﺮف اوج ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت
ﻓﺰاﯾﻨﺪه درﺑﺎرۀ ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن در ﻃــﯽ ﻗﺮنﻫﺎﺳــﺖ و ﺑﯽﺷــﮏ در ﻣــﻮارد ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن از
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﮔﺮدش ﺧﻮن اﺑــﻦ
ﻧﻔﯿﺲ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ آن را دﯾﮕﺮ ﮔﺮدش رﯾﻮی ﻧﻤﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
در ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮی ﺑﻪ ﺟﻨﺒﮥ دﯾﮕﺮی از ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻘــﯽ ﺑــﻪ
اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ داﺷﺖ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﺧﺎﺟﯽ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮهﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺨﻮان آرواره
ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮی راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
1. Gray

١٣١

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت وﺳــﯿﻊ ﺷــﻤﺎ در اﯾــﻦ زﻣﯿﻨــﻪ آﯾــﺎ روشﻫــﺎﯾﯽ وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ داﻧﺸــﻤﻨﺪان
اﺳﻼﻣ در آن زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤ رود ،وﻟـ ﻓﮑــﺮ ﻣ ﮐﻨﯿــﺪ اﮔــﺮ از آنﻫــﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﮐﺎر ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿــﺰات و روشﻫــﺎی ﭘﺰﺷـ از
ﭼﻨﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﻋﻈﯿﻤ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ﮐﻪ دﯾ ﺮ ﻣﺸ ﻞ ﺑﺘــﻮان روشﻫــﺎی آن زﻣــﺎن را اﯾﻨــﮏ
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ؟

١٣٢

ً
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻋﻼﻗﮥ روزاﻓﺰوﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ روشﻫﺎی ﻃﺐ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد دارد و ﻣﺴﻠﻤﺎ اﯾــﻦ
ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ اﺳــﺖ .ﭘﺰﺷــﮑﺎن اﺳــﻼﻣﯽ در اواﯾــﻞ ﺑــﺮ روی روشﻫــﺎی ﻏﯿــﺮ ﺗﻬــﺎﺟﻤﯽ ﮐــﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ دارو و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻟــﺰوم ﺑــﻪ روشﻫــﺎی ﻫﺠــﻮﻣﯽ ﻣﺘﻮﺳــﻞ
ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روﯾﮑﺮد آﻧﺎن ﺑﺮای درﻣﺎن ﻫــﺮ ﻣــﻮردی ﺗﻨﻈــﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣــﮥ ﻏــﺬاﯾﯽ ،ورزش و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا ﺑﻮد .آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﻫﻮا و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدادﻧــﺪ و ﺑـﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺠﯿﺒﯽ داﺷﺘﻨﺪ و آنﻫﺎ را »ﺷﺶ ﻣﻮرد اﺳﺎﺳﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧــﺪ .اﻟﺒﺘــﻪ اﯾﻦﻫــﺎ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ در ﭘﯿ ﺮاﻣﻮن ﺷﺨﺺ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ آنﻫﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮد .آنﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ
ً
اﺳﺎﺳﯽ از ﺗﻨﮑﺮدﺷﻨﺎﺳﯽ )ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی( ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﺎن داد .ﻣﺜﻼ ﻣﯽﺗﻮان ﻧــﻮع و
روش ﺗﻐﺬﯾﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺳﺎﻋﺎت ﺧــﻮاب را ﻧﻈــﻢ ﺑﺨﺸــﯿﺪ ،ﺑــﻪ
ﺷﯿﻮهای ﻣﺮﺗﺐ ورزش ﮐﺮد .ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺻﻠﯽ درﻣﺎن ﺑﻮد و ﻣﻌﺎﻟﺠﮥ ﺑﯿﻤــﺎر
از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﺎل اﮔــﺮ ﺷــﻤﺎ در ﺟﻨــﮓ ﻣﺠــﺮوح ﻣﯽ ﺷــﺪﯾﺪ ،اول زﺧﻤﺘــﺎن را
ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ  ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روﯾﮑــﺮد ﺗﻮﺟــﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در اﻃــﺮاف ﺷــﻤﺎ ﺑــﻮد و ﻣﻌﺎﻟﺠــﻪ ﺑــﺎ اﯾﻦﻫــﺎ آﻏــﺎز ﻣﯽﺷــﺪ .ﺑﻌــﺪ ،اﮔــﺮ اﯾــﻦ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ دارو ﻣﺘﻮﺳــﻞ ﻣﯽﺷــﺪﻧﺪ و ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻼﻣﺸــﺎن اﯾــﻦ ﺑــﻮد» :اول ﺑــﺎ
داروﻫﺎی ﺳﺎده ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ« ،ﻧﻪ ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از داروﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ،ﺑﻠﮑــﻪ
ً
ﺑﺎ ﯾﮏ داروی اﺻــﻠﯽ .اﯾﻨــﮏ ﻻزم ﻧﯿﺴــﺖ دارو ﺣﺘﻤــﺎ ﮔﯿــﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻣﯽﺷــﻮد ﭼﯿﺰﻫــﺎی
دﯾﮕﺮی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮد .ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ آن ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧــﺪاد ﺑــﻪ ﺳـﺮاغ داروی ﺗﺮﮐﯿﺒــﯽ
ﺑﺮو ﯾﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ در اﺻﻞ ﮐﺎری ﮐــﻪ آﻧــﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧــﺪ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را روﯾﮑﺮد ﮐﻞﻧﮕﺮ )ﺟﺎﻣﻊاﻻﻃﺮاف( ﻧﺎﻣﯿــﺪ .ﻓﮑــﺮ ﻣــﯽﮐﻨﻢ ﻣــﺎ
ﺑﻪﺟﺎی ﮐﺎری ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آن روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ .ﺑــﻪ ﮔﻤــﺎﻧﻢ از
آن ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ .ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣــﺮوز وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ ﻣﯽﺗــﻮان
آنﻫﺎ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮد.

ً
ﺑﻠﯽ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اﺻﻄﻼح ﻃﺐ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ ﻧــﺪارم ،ﭼــﻮن ﺑــﻪ
ﻧﻈﺮم ﺑﺎﯾﺪ آن را روﯾﮑﺮد ﮐﻞﻧﮕﺮ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﮐﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽ وارد ﺷﻮد ،ﻧــﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد .ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺣﺮﻓـﮥ ﭘﺰﺷــﮑﯽ اﯾــﻦ ﻧــﻮع
روﯾﮑﺮد را وارد ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﻠﯽ َﺳﻮِج -اﺳﻤﯿﺖ

ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﭘﺎرﺳﺎل ﺷﺎﻫﺰاده ﭼﺎرﻟﺰ )وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ( ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺎره ﮐــﺮد ﮐــﻪ
ﮐﺎرﮐﻨــﺎن اﻣــﻮر ﭘﺰﺷ ـ اﻣــﺮوز ﻫــﻢ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ روﯾ ــﺮد ﮐــﻞﻧﮕﺮ ﺗﻮﺟــﻪ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﺣﺘ ـ ﺑــﻪ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘ و آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻮﺿﻮع دﯾ ﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣ رﺳﺪ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧ اﺳﺖ .اﻣــﺮوز ﺑﺴــﯿﺎری از ﻓﻌــﺎﻻن ﺣﺮﻓــﮥ
ﭘﺰﺷــ آن را از ﻣﺴــﺎﺋﻠ ﻣ داﻧﻨــﺪ ﮐــﻪ ﺑﺮﺧ ـ اﻓــﺮاد در ﺟﺎﻣﻌــﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑــﯽ درﮔﯿــﺮ آﻧﻨــﺪ .آﯾــﺎ
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻼﯾﻢ آن ﻧﻮآوریﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟ آﯾﺎ در آن زﻣﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ؟

ﺑﻠﯽ ،آﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﻮﺟﻪ زﯾــﺎدی داﺷــﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘــﻪ آﻧــﺎن ﮔــﺎﻫﯽ
روشﻫﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿــﺎ ،ﺗــﺮس ،وﺣﺸــﺖ و ﭘﺮﺧﺎﺷــﺠﻮﯾﯽ
داﺷﺘﻨﺪ  .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺷﺪ و روﯾﮑﺮدﺷﺎن ﺑــﻪ آنﻫــﺎ ﺗــﺎ ﺣــﺪی ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ ﺑﻮد .آﻧﺎن ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤــﺎر ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﮐﻨــﺪ .از ﺟﻤﻠــﻪ ﺑــﻪ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻋﺘﻘﺎد زﯾﺎدی داﺷﺘﻨﺪ .ﺷﻮاﻫﺪی در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺮﺗﺐ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪاﻧﺎن ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺑﺨﺶ رواﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﺜﺒﺘ در ﺣﻞ ﻣﺸ ﻞ آﻧﺎن داﺷﺖ؟

ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻢ داﺷﺖ .ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣــﺎ اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ درﺑــﺎرۀ ﺑﯿﻤــﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎنﻫﺎ
ﻧﺪارﯾﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﮐﻪ اﯾﻨــﮏ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪاﯾﻢ
ً
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣﯽرﺳــﻨﺪ .ﻣﻮﺳــﯿﻘﯽ درﻣــﺎن ﺧــﻮﺑﯽ اﺳــﺖ .آﻧــﺎن ﺷــﻌﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،راهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﻐﻮل ﮐــﺮدن ذﻫــﻦ ﯾــﺎ آرام
ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ روی آوردن ﺑﻪ ﻗﺮآن و در ﻣﻮاردی
ﺑﻪ آﺛﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی داﺷﺘﻨﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﻏــﻢ و
ﻏﺼﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺴــﯿﺎر
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮد.

١٣٣

ﻣﺜﻼ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮاردی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷــﺪه ﮐــﻪ اﮔــﺮ ﮐﺴـ ﺑــﺮای ﺟﺎﻣﻌــﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ داﺷﺖ ﻣ ﺗﻮان او را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮد .آﯾﺎ در آﻧﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺗﺎ
اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﻣـ ﮐﺮدﻧــﺪ در ﺑﺨــﺶ وﯾــﮋهای در ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﻧﮕﻬــﺪاری
ﮐﻨﻨــﺪ؟ اﮔــﺮ ﮐﺴـ واﻗﻌـﺎً دﭼــﺎر ﺑﯿﻤــﺎری رواﻧ ـ ﺑــﻮد ،داﻧﺸــﻤﻨﺪان اﺳــﻼﻣ ﺑــﺎ او ﭼــﻪ رﻓﺘــﺎری
ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ؟

در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺨﺶ رواﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و اﯾﻦ در واﻗــﻊ ﯾﮑــﯽ از اﺑــﺪاﻋﺎت ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎن
اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر
را ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻠﺶ در آﻧﺠﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺑﯿﻤــﺎر ،اﮔــﺮ او را ﺑــﺮای ﺧﻮدﺷــﺎن ﯾــﺎ
دﯾﮕﺮان ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺎﺿﯽ ،ﺑﯿﻤﺎر
در ﺑﺨﺶ رواﻧﯽ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽﺷﺪ.
آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﺠﺮﺑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی داﻧﺸــﻤﻨﺪان اﺳــﻼﻣ در زﻣﯿﻨــﮥ ﭘﺰﺷـ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ؟
١٣۴

دارﯾــﺪ ﮐــﻪ

ﺑﻠﯽ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ .ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﭘــﯿﺶ از ﻋﺼــﺮ
ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨـﮥ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫــﺎی ﭘﺰﺷــﮑﯽ در اﺧﺘﯿــﺎر دارﯾــﻢ ﺣــﺎﮐﯽ از وﺟــﻮد ذﻫﻨــﯽ ﺑــﺎز و
روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ در اواﯾﻞ ﻋﺼﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺑﻮد و آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ آنﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﺰﺷﮑﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن و دﯾﮕﺮان ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔــﯽ در
ً
ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﭘــﯿﺶ ﻣﯽآﻣــﺪ،
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﯾﻬﻮدی و ﻣﺴﯿﺤﯽ اﻏﻠﺐ
ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ١.ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﺮد دارای ﭼﻪ
دﯾﻨﯽ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴــﯿﺤﯽ ﯾــﺎ ﯾﻬــﻮدی ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺑــﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧــﺪ ،ﯾــﺎ
ﺑﺮﻋﮑﺲ .اﯾﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎز ،دور از ﺟﺰﻣﯿﺖ و ﭘﺮﺷﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ،ﺗﺒﺎدل اﻓﮑﺎر و
ﮐﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺶ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮاﻫﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ.

 .١ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ او در اروﻣﯿﻪ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻋﺎﻣﻪ ،ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﯾﻬﻮدی و ﺣﮑﯿﻢ ﭘﯿﺮه آﺷﻮری
ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﻠﯽ ،ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐــﻪ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻣﻘﻮﻟـﮥ
ﺧﺎص ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﺳﻼﻣﯽ در دورۀ ﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺗﻮﺻــﯿﻪ ﮐــﻨﻢ
ﮐــﻪ ﻣــﺪﺗﯽ ﭘــﯿﺶ داﻧﺸــﮕﺎه ادﯾﻨﺒــﻮرگ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در آن ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی را ﮐﻪ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷــﺪ
ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻮر ﻣﯽﺗﻮان
ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﯽ از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﺑﻘﻢ ﻧﻮﺷــﺘﻢ ﮐــﻪ اﯾﻨــﮏ
ً
ﺧﻮدش ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟــﺐ را ﮐــﻪ ﻗــﺒﻼ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﯾــﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﻠﯽ َﺳﻮِج -اﺳﻤﯿﺖ

در آﻏــﺎز ﮔﻔﺘﮕــﻮ ﺑــﻪ ﺑﺮﺧــ آﺛــﺎر ﮐــﻪ ﺑــﺮ
روﯾﺸﺎن ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﯿﺪ اﺷــﺎرهای ﺷــﺪ .آﯾــﺎ
آﺛﺎری از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺧﻮدﺗــﺎن
ﯾﺎ دﯾ ﺮان وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد؟

١٣۵

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۹ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۵

١٣۶

ﯾﺎدی از رﺿﺎ ﴎﻫﻨﮕﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﻫ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻬﺮوز ذﺑﯿﺤﯿﺎن

١

ً
دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ در ﭘﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻌﺪ
از ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻠﺐ در اول ژوﺋﯿﮥ ۱۱) ۲۰۱۶
ﺗﯿﺮ  (۱۳۹۵در ﺳﻦ  ۶۴ﺳﺎﻟﮕﯽ درﮔﺬﺷﺖ .او اﺳﺘﺎد رﯾﺎﺿﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎوﺳﻮن در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد .ﻋﻼﻗﮥ واﻓﺮ او
ﺑﻪ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ رﯾﺎﺿﯽ و
ﻫﻨﺮ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ او ﺑﻮد.
او در ﺳﺎل  ۱۹۹۴ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی در رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت
ﮐﺎرﺑﺮدی را از داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ وﯾﺸﯿﺘﺎ در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮐﻨﺘﺮل
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و از ﺳﺎل  ۲۰۰۱ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر در داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺎوﺳﻮن ﺷﺪ .او رﺋﯿﺲ دورۀ ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯿﺎت در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎوﺳﻮن و ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻮد .دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ دو دوره ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﻬﻤﺎن ﻣﺠﻠﮥ ﺷﺒﮑﮥ ﻧﮑﺴﻮس ٢ﺷﻤﺎرۀ
) ۱۴(۲در ﺳﺎل  ۲۰۱۲و ) ۱۸(۱در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ« ﺑﻮد .رﺿﺎ
ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪﺳﻪ در ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد و آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﺎ
اﻟﻬﺎم از ﻫﻨﺮ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮐﺎﺷﯿﮑﺎری اﺳﻼﻣﯽ-اﯾﺮاﻧﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از او را »ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﻞﻫﺎ« ٣داﻧﺴﺖ .ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﻞﻫﺎ ،ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
زﻣﯿﻨﮥ ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ را
 .١داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻓﯿﺰﯾﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ وﯾﻦbehrooz.zabihian@gmail.com ،
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از دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﺑﻪﻋﻨﻮان داﻧﺸﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸــﯿﺪن و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮمﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺪور در ﻣﻌﻤــﺎری ،ﺑــﻪ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﺮاﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ و ﻓﮑــﺮی ﻫﻨﺪﺳــﻪ اﺷــﺎره ﻣـﯽﮐﻨﻨــﺪ .در دوران ﺧﻼﻓــﺖ
ﻋﺒﺎﺳــﯿﺎن در ﺑﻐــﺪاد )ﻣﺮﮐــﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ و ﻋﻠﻤــﯽ ﺟﻬــﺎن اﺳــﻼم در آن زﻣــﺎن(
رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﮐﻨﺎر ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ
ً
دو ﺷﺎﺧﮥ ﻓﮑﺮی ،ﻫﻨــﺮ و ﻣﻌﻤــﺎری اﺳــﻼﻣﯽ را ﺷــﺪﯾ ﺪا ﻣــﻮرد ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار داد.
ﮔﻨﺪﯾﺸﺎﭘﻮر ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻓﻠﺴــﻔﯽ ،ﻋﻠــﻮم ،اﻟﻬﯿــﺎت و
ﭘﺰﺷﮑﯽ  ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ،ﻣﻨــﺎﺑﻊ داﻧــﺶ دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧــﺪ .ﺑــﺎ
راهاﻧﺪازی »ﺑﯿﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ«ﻫﺎ در دوران ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن در ﺑﻐﺪاد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﮥ
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ﯾﺎدی از رﺿﺎ ﴎﻫﻨﮕﯽ

ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﮐﺘﺮ ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد دﺳﺘﯽ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺗﺌﺎﺗﺮ داﺷﺖ ،اوﻟﯿﻦ دورۀ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﻞﻫﺎ را
در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۹۸در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎوت وﺳﺘﺮن ﮐﺎﻟﺞ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .در ﻃﻮل  ۱۹ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ،
اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﮐﺮۀ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،ﻫﻠﻨﺪ و ﻏﯿﺮه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
و ﺗﻮاﻧﺴﺖ دوﺳﺘﺪارا ن ﻫﻨﺮ و رﯾﺎﺿﯿﺎت را از اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﮔﺮد ﻫﻢ آورد .ﻫﺮ ﺳﺎل در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭼﻨﺪ روزه ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻮم ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر ﻫﻨﺮی
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻫﻨﺮ را در ﻗﺎﻟﺐ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی اﻋﻢ از
ﻣﺠ ﺴﻤﻪﺳﺎزی و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ،ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺆﺳﺲ و رﺋﯿﺲ آن ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ
از ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﻞﻫﺎ ،ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ،ﻫﻤﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺖ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و
داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ »ﻣﻮزاﯾﯿﮏ« ١و ﻫﺪف آن آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان
ﺟﻮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻋﻠﻢ ،ﻫﻨﺮ ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻫﻨﺪﺳﻪ و رﯾﺎﺿﯿﺎت دوران اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ
آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ .او ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦدان ﻧﺒﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﮥ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد،
ً
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮی درﺑﺎرۀ ﺑﻌﻀﯽ آﺛﺎر اﺑﻮا ﻟﻮﻓﺎ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ رﺳﺎﻟﮥ ﻓﯽ ﺗﺪاﺧﻞ اﻻﺷﮑﺎل ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ او اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﺟﻪ او را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﭼﻨﺪ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺮهﻫﺎ در اﯾﻦ
ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ،از ﺧﻮد ﺑﻪﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .در زﯾﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از »ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺳﺮدﺑﯿﺮ« را ﮐﻪ دﮐﺘﺮ
ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﻣﺠﻠﮥ ﺷﺒﮑﮥ ﻧﮑﺴﻮس ﺷﻤﺎرۀ ) ۱۴(۲ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿ ﺪ:
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ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺮاﻧــﯽ و ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ
داﻧﺶ دوران ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد را ﺑﺎزﻧﮕﺎری ﮐﻨﻨﺪ و آن را در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
ﺑﺴﻂ دﻫﻨﺪ .در اواﯾﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ،رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺻــﺎﺑﺌﯿﻦ
ﻣﻨﺸﺄ ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ رﯾﺎﺿﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫــﺎی آن در ﺑﺴــﯿﺎری از زﻣﯿﻨــﻪﻫﺎ ﺷــﺪ.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﮐﺘــﺎب اﺻــﻮل اﻗﻠﯿــﺪس ﺗﻮﺳــﻂ رﯾﺎﺿــﯿﺪان
ﺻﺎﺑﺌﯽ ،ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه و ﺑﻨﻮ ﻣﻮﺳﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﻗﺮون اوﻟﯿـﮥ دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در
ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﺗ ﺤﺮﯾﺮ ﻧﺼـﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳــﯽ از آن ،ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ اﺛــﺮ ﻣﺮﺟــﻊ
رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺪ.
رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل و اﺷﺎﻋﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖﮔــﺮان و ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان
ﺑﻮدﻧﺪ .رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی آنﻫﺎ در زﻣﯿﻨﮥ ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻋﻤﻠﯽ ،اﺑﺰار ﮐﺎر ﻣﻌﻤﺎران و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﻮد .ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻋﻤﻠﯽ ،داﻧﺶ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ را ﺑــﺮای
ﻣﻌﻤﺎران و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ،ﺻﻮرت ﺳﺎده ﺷــﺪهای از
آﺛﺎر ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻧﻈﺮی در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ
از ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﺘــﺎب ﻓﯿﻤــﺎ ﯾﺤﺘــﺎج اﻟﯿــﻪ اﻟﺼــﺎﻧﻊ ﻣــﻦ
اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﻪ اﺛﺮ اﺑﻮاﻟﻮﻓــﺎ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑﻮزﺟــﺎﻧﯽ )۳۸۸-۳۲۸ق( داﻧﺸــﻤﻨﺪ،
رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺧــﻮد را در دوران ﻋﺒﺎﺳــﯿﺎن در
ﺑﻐﺪاد ﮔﺬراﻧﺪ.
رﺳﺎﻟﻪای از ﻣﺆﻟﻒ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮥ
ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯽ از ﻣﯿ ﺰان ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﻃﻮل
ﻗﺮون ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﯽ ﺗﺪاﺧﻞ
اﻻﺷﮑﺎل اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﻪ او اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ۱۱۰ ،ﮔﺮه ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨــﺪه ﻋﺮﺿــﻪ ﻣﯽﺷــﻮد .ﺑﯿﻬﻘــﯽ
)۴۹۰ـ ۵۶۵ق( ،ﻣﻮرخ و زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﻧــﻮﯾﺲ اﯾﺮاﻧــﯽ از ﻣﻈﻔــﺮ اﺳــﻔﺰاری )و
ﺣﺪود ۵۱۵ق( ،رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣــﻨﺠﻢ ﻧﻘــﻞ ﮐــﺮده اﺳــﺖ ﮐــﻪ »داﻧــﺶ ﻫﻨﺪﺳــﻪ
ﺷﺎﻟﻮدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎران و ّﺑﻨﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ« .ﺑﯿﻬﻘﯽ در ﻧﻘــﻞ
ﻗﻮﻟﯽ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان داﻧﺶ
ّ
ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻣﻌﻤﺎر و ﺑﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح او را اﺟﺮا ﻣــﯽﮐﻨــﺪ» :ﻣﻌﻤــﺎر ﺑــﺎ داﻧــﺶ
ﻋﻤﻠﯽ ﻫﻨﺪﺳﮥ ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از ﻫﻨﺪﺳﻪدان ﻧﻈﺮی اﺳﺖ و ّﺑﻨ ﺎی آﺟﺮﮐــﺎر در اﻧﺘﻬــﺎی

ﺳﺎﺑﻘﮥ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﻣﯿﻼدی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .در آن ﺳﺎل ،در ﯾﮏ
ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ« در داﻧﺸﮕﺎه ﻟﯿﺪن ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم .در
آﻧﺠﺎ از ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮانﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﯽ ﺑﺎﻧﺮ ١ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﻣﻌﻤﺎر ﻣﺸﻬﻮر ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻫﻨﺮ و
ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺳﺆاﻟﯽ در ﻣﻮرد ﮔﺮوهﻫﺎی  ۱۷ﮔﺎﻧﮥ ﺗﻘﺎرن ﻣﺴﻄﺢ ٢و ﺑﺮوز آنﻫﺎ در ﻧﻘﻮش
ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ،ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ رﺿﺎ ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ از
دوﺳﺘﺎن وی اﺳﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮم و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را از او ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮم .ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎس از
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،او ﺑﺎ ﮔﺸﺎدهرو ﯾﯽ و اﺷﺘﯿﺎق ﺗﻤﺎم ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽام ﭘﺮداﺧﺖ .در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ
از آن ،ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﻨﺪ دوره از ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﻞﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺘﻌﺪدی آﺷﻨﺎ ﺷﻮم
و در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ در ﻧﻘﻮش اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﯿﺎﻣﻮزم .ﯾﮑﯽ از
ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﻘﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮشرو ﯾﯽ و ﺧﻮش ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﺎ آﺷﻨﺎ و ﻏﯿﺮ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد .او ﻫﻤﻮاره
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻮان را ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﮥ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ
ر ﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻫﻨﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﺪه ﺑﻮدم در ﻃﻮل ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ و ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ،
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻋﻼﻗﮥ ﺑﯽاﻧﺪازۀ او ﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادن زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت
ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻤﻮم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮعدوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺘﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﯾﺎد ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
روﺣﺶ ﺷﺎد.
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ﯾﺎدی از رﺿﺎ ﴎﻫﻨﮕﯽ

ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺖ« .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﭘﻨﺪاﺷﺖﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐــﺮد.
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﻓﮑﺮی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺘﺰاﻋﯽ رﯾﺎﺿــﯿﺎت
ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﻋﺮﻓﺎن ﻫﻢ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺑﻮد .رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺰار روزﻣﺮۀ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎ ،اﺑﺰارﻫﺎ و اﺷﯿﺎء ﺑﻮد.

١٣٩

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۹ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۵

١۴٠

ﺣﺴﯿﻦ ﻏﯿﻮر :اﺳﺘﺎدی در ﻫﻨﺪﺳﻪ
ﺟﻌﻔﺮ رﺑﺎﻧ

١

اﺷﺎره

در اﯾﻦ ﻗﺮن ﺷﻤﺴﯽ ﮐــﻪ
اﻧــﺪک اﻧــﺪک ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن
ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد در
ﮐﺸـــﻮر ﻣـــﺎ ﻣﻌﻠﻤـــﺎن
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ،از ﺟﻤﻠﻪ در
رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿﯽ ،ﺑﻪ ﻇﻬﻮر
رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘــﺎرهای از
آﻧﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﺑﯽ ﺑــﺪﯾﻞ در
رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎی اﯾﻦ ﻋﻠﻢ
اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃــﻮری
ردﯾـﻒ اول ) از ﭼــﭗ ﺑـﻪ راﺳــﺖ(  :ﺣﺴـﯿﻦ ﻏﯿــﻮر ،رﺿـﺎ ﻣﻨﺼــﻮری ،ﺑﻬـﺮام ﺧﺎﻟﺼــﻪ،
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ،ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﯿﺪرزاده ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی -ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻧﺠـﻮم و ﻓﯿﺰﯾـﮏ ،ﺧﺎﻧـﮥ
ﮐــﻪ ﮔــﺰاف ﻧﯿﺴــﺖ اﮔــﺮ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﻤﺪان ۲۸-۲۶ ،آﺑﺎن .۱۳۷۱
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ درﺧﺸﺶ داﻧﺶ
آﻣﻮزان اﯾﺮاﻧﯽ در اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،رﯾﺸﻪ در ﺗﻼشﻫﺎی آن ﻣﻌﻠﻤــﺎن دارد .ﺷــﻤﺎر ﻣﻌﻠﻤــﺎن
رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﯿﻤﮥ اول ﻗﺮن ،ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ
داﻧﺸﻨﺎﻣﻪای را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن دو ﺗﻦ از ﻣﻌﻠﻤﺎن رﯾﺎﺿــﯽ ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ را در ﻧﺸــﺮﯾﮥ ﻣﯿـﺮاث
ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﻬﺮﯾﺎری و ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺤﻔﯽ .اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺴﯿﻦ
ﻏﯿﻮر ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪداﻧﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﻌﻠﻤﺎن و دﺑﯿﺮان ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﺤﻀﺮ او ﺑﺎﻟﯿﺪه و ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ
آﻣﻮزش رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ ﻏﯿﻮر در ﺳﺎل  ۱۲۹۷ﺷﻤﺴﯽ در ﻫﻤﺪان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﭘﺪرش ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺻﺎدق ﻧﺎم داﺷﺖ و
 .١ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺠﻠﮥ رﺷﺪ ﻣﻌﻠﻢ.
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ﻣﺮدی ادﯾﺐ ،ﻋﺮﺑﯽ دان و ﻣﻨﺸﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ادﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺣﺴﯿﻦ ﻫــﻢ ﺳـﺮاﯾﺖ ﮐــﺮد ﮐــﻪ در ﭘﺎﯾــﺎن
اﺷﺎرهای ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ ﻏﯿﻮر ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،دورۀ اﺑﺘﺪاﯾﯽ را در ﻣﺪرﺳﮥ ﺷﺎﻫﭙﻮر و ﻧﺼــﺮت ﮔﺬراﻧــﺪ و
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺸﻢ را از ﻣﺪرﺳﮥ ﻧﺼﺮت ﮔﺮﻓﺖ .او از ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮﯾﻮر ﻧﺎم ﻣﯽﺑــﺮد ﮐــﻪ در
ﮐﻼس ﺷﺸﻢ دﺑﺴﺘﺎن ﻧﺼﺮت ،در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮد ﻫﻤﺪان ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از زﻧــﮓ ﮐــﻼس ﺻــﺒﺤﮕﺎﻫﯽ
ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺣﺴﺎب و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﯾﺎد ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑــﻪ ﮐﺴــﯽ از او ﺧﻮاﺳــﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ازای آن ﺣﻘﻮﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ » ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در اﻣﺘﺤــﺎن ﻧﻬــﺎﯾﯽ
ﻧﻤﺮۀ ﺧﻮب ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻧﻔﺮ اول از دﺑﺴﺘﺎن ﻧﺼﺮت ﺑﺎﺷﺪ« .وی از دو ﻣﻌﻠﻢ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد،
ﯾﮑﯽ ﻣﻬﺪی ﻧﺜﺮی ﻣﺪﯾﺮ دﺑﺴﺘﺎن ﻧﺼﺮت و ﻣﻌﻠــﻢ ﻋﺮﺑــﯽ دﺑﯿﺮﺳــﺘﺎن ﭘﻬﻠــﻮی و دﯾﮕــﺮی ﻣﻮﺳــﯽ ﻧﺜــﺮی –
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺪر ﻣﻬﺪی ﻧﺜﺮی – ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯽدان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑــﻮد و ﮐﺘــﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻧــﺎم ﻗــﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺜــﺮی در
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۱۱ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺟــﻪ ﻏﻼﻣﺤﺴــﯿﻦ رﻫﻨﻤــﺎ ،ﻣﻌــﺎون داﻧﺸــﻤﻨﺪ
١
وزارت ﻣﻌﺎرف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن

ﻏﯿﻮر دورۀ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را در دو دﺑﯿﺮﺳــﺘﺎن داﻧــﺶ و ﺷــﺮﯾﻌﺖ ﮔﺬراﻧــﺪ و در ﺣــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ داﻧﺶآﻣــﻮز اﯾــﻦ
ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ﺑﻮد ﻋﺼﺮﻫﺎ در دﺑﺴﺘﺎن ﮐﻤﺎل ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺣﺴﺎب و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﯾﺎد ﻣــﯽداد و
در ﻣﺪرﺳﮥ ﺷﺮاﻓﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﯿﮑﻞ اول ،رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ .در واﻗﻊ ﻣﻌﻠﻤــﯽ او از
ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ .وی ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،دﯾﭙﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را در ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ ﻃﻮر
داوﻃﻠﺐ آزاد ﮔﺮﻓﺖ و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل )  (۱۳۲۵در ﮐﻨﮑﻮر داﻧﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ رﺗﺒــﮥ اول
در رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و دورۀ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ را آﻏﺎز ﮐﺮد .در اﯾﻦ دوره از ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﻣﺜﻞ دﮐﺘــﺮ
ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺸﺘﺮودی ،دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ وﺻﺎل و ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺗﻘﯽ ﻓﺎﻃﻤﯽ ،ﮐــﻪ ﻫــﺮ ﺳــﻪ از اﺳــﺘﺎدان ﺑﺮﺟﺴــﺘﮥ
رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ درس آﻣﻮﺧﺖ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻫﺸﺘﺮودی و دﮐﺘﺮ وﺻﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .دﮐﺘﺮ
ﻫﺸﺘﺮودی ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻼش ﮐﺮد وی را در ﺗﻬﺮان ﻧﮕﻪ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺎرج اﻋﺰام
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﮕﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬــﺎﻧﯽ دوم
ﺑﻮد و دوﻟﺖ اﯾﺮان از ﭼﻨﺎن ﻗﻮت و ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻏﯿــﻮر
 .١ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺜﺮی )۱۳۳۲- ۱۲۶۰ش( از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮد .او ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻇﻬﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﺪان ﻧﺼﺐ ﮐﺮد و در
ﻣﻘﺎم رﺋﯿﺲ ﻓﺮﻫﻨﮓ )آﻣﻮزش و ﭘﺮورش( ﻫﻤﺪان و ﮐﺮاﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪ .او ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی درﺟﮥ ﺳﻮم و
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺑﯿﻀﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﻘﯽزاده ﺑﺮﺧﯽ از ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ او را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺑﯿﺴﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم  ،۱۳۸۰ص  ۵۱۸و .(۵۶۴
ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺜﺮی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﺮوﯾﺰ اذﮐﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ او در ﻧﺸﺮﯾﮥ آﺷﺘﯽ ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۴ﺷﻬﺮﯾﻮر  ،۱۳۵۹ص
 ۹۶- ۹۰و ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻫﻤﺪان :ﻏﻤﺎم و ﻧﺜﺮی ،ﭘﺮوﯾﺰ اذﮐﺎﯾﯽ ،ﻧﺸﺮ ﻧﺎزﻟﯽ ،ﻫﻤﺪان.۱۳۸۳ ،
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ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺪان ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ دﺑﯿﺮی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد .او در ﻫﻤﺪان ﺑﻪ
ﻣﺪت ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل ) (۱۳۴۱-۱۳۲۷ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎدش دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ وﺻﺎل ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑــﻪ
وی ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ او را ﺑﻪ داﻧﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﺷﻮرای داﻧﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻏﯿﻮر را ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻏﯿﻮر از ﻫﻤﺪان ﺑــﻪ
ﺗﻬﺮان اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻌﻠﻢ داﻧﺸﺴ ﺮای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺪ.
در داﻧﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟ

ﻏﯿﻮر رﯾﺎﺿﯽدان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ او ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ در ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
آن ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد .از اﯾﻦرو در داﻧﺸﺴﺮا ،ﻫﻢﮐﻼسﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻫﻢ اﺳﺘﺎدی ﻫﻨﺪﺳﮥ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ را
ﺑﻪ او دادﻧﺪ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﺪﺳﮥ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران آن دﮐــﺎرت و ﻓﺮﻣــﺎ ﺑﻮدهاﻧــﺪ ،ﺷــﺎﺧﻪای از
رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺟﺒﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ رﺷــﺘﻪ ﺷــﮑﻞﻫﺎی
ﻫﻨﺪﺳﯽ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ و ﻣﻌﺎدﻻت ﻋﺪدی و ﺟﺒﺮی ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺣﺴﯿﻦ ﻏﯿﻮر ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﺎر ﺗﺪرﯾﺲ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﮥ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ را در
داﻧﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ اداﻣﻪ داد و ﭘﺲ از آن ﻫﻢ ﺑﻪوﯾﮋه وﻗﺘﯽ در ﭘﯽ وﻗــﺎﯾﻊ اﻧﻘــﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ،داﻧﺸــﮕﺎهﻫﺎ
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ و اﻣﮑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺟﺒﺮ ُﺑﺮداری ﮐﺎرﮐﺮد و ﺗﻤــﺎم
ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻫﻨﺪﺳﻪ را ﺑﻪ روش ﺑﺮداری اﺛﺒﺎت ﮐﺮد .ﻏﯿﻮر ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺒﺮ ﺑﺮداری ﺑﻪ اﺑﺪاﻋﺎﺗﯽ دﺳــﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاغ ﻧﺪارد در ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وی آرزو داﺷﺖ روزی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﺑﺪاﻋﺎت را ﮐﻪ »ﻧﺘﯿﺠﮥ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣــﺪاوم اﺳــﺖ و ﻣﻤﮑــﻦ
اﺳﺖ در دﻧﯿﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻣﺮوز راﻫﯽ ﺑﻪ دﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮕﺎن« ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ! روش ﯾﺎ ﺣﻞ؟

ً
ﮐﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻏﯿﻮر در ﮐﻼسﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮥ داﻧﺸﺴﺮا ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺷﺪ ،ﺗﻐﯿﯿــﺮ روﯾﮑــﺮد
دادن – ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدش و ﻫﻢ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن – در ﻋﺒﻮر از "ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ" ﺑﻪ "روش" ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻪ اﺳــﺖ ﮐــﻪ:
»وﻗﺘﯽ در ﺳﺎل  ۴۱ﯾﺎ  ۴۲در داﻧﺸﺴﺮا ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻬﺪۀ ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ روش ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﯿﺎﻣﻮزم و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ از آن اﺳــﺖ
ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ را در ﺧﺎرج ﺣﻞ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ از ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ و روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ« .وی ﻋﻠﯽرﻏﻢ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اوﻟﯿﮥ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد» :ﮐﻢ ﮐﻢ ﮐﻼس ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﺪه ای در ﺣــﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﻦ؛ و اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه اﯾﺴــﺖ ﮐــﻪ از
ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ دارم«.

ﻏﯿﻮر در رﺷﺪ رﯾﺎﺿ
ﺣﺴﯿﻦ ﻏﯿﻮر :اﺳﺘﺎدی در ﻫﻨﺪﺳﻪ

در ﺳﺎل  ،۱۳۶۴ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی آﻣﻮزﺷــﯽ ﺑــﻪ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد رﺋــﯿﺲ وﻗــﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ،دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺣﺪاد ﻋﺎدل ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺪ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻏﯿﻮر ﺑﻮد .وی ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ اﯾﻦ دﻋــﻮت را ﭘــﺬﯾﺮﻓﺖ و
ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺳﺎلﻫﺎی اول دﻫﮥ ﻫﻔﺘﺎد ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر او در ﺟﻠﺴــﺎت ﻫﯿﺌــﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾــﻪ ،در دﻓﺘــﺮ ﮔــﺮوه
ً
رﯾﺎﺿﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدم .وی از ﺟﻤﻠﮥ اﻋﻀﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻮد و دهﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ در زﻣﯿﻨﮥ ﻫﻨﺪﺳﻪ در
ﻣﺠﻠﮥ رﺷﺪ رﯾﺎﺿﯽ ﻧﺸﺮ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎرهای از ﻣﻘﺎﻻت او ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ ﺷــﻤﺎرۀ ﻣﺠﻠـﻪ ﭼﻨــﯿﻦ
اﺳﺖ :ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻗﻀﯿﮥ ﻣﻮرﻟﯽ ) ،(۳ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ) ،(۴ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻧﻘﺸــﻪ ) ،(۶-۵درسﻫــﺎﯾﯽ از
ﻫﻨﺪﺳﻪ ) ،(۱۱-۹-۷ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﺴﺎز ) ،(۱۶ﺣﻞ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ) ،(۱۷ﻋﺪد ﻃﻼﯾﯽ و ﻧﺴــﺒﺖ زﯾﺒــﺎﯾﯽ
) ،(۱۸ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ).(۲۰-۱۹
وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘ

ﺷﺎدروان ﺣﺴﯿﻦ ﻏﯿﻮر ﻣﻌﻠﻤﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﻮد .ﺳــﻼﻣﺖ ﻧﻔــﺲ داﺷــﺖ .ﺟــﺰ ﺑــﻪ ﮐــﺎر و وﻇﯿﻔــﮥ ﻣﻌﻠﻤــﯽ ﺧــﻮد
ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .اﻫﻞ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪاش ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻣﺠﻠﮥ رﺷﺪ رﯾﺎﺿــﯽ ﻋﻀــﻮﯾﺖ
او در ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﻬﺮﯾﺎری ﺑﻮد .او ﺳﺎلﻫﺎ ﺑــﺪون ادﻋــﺎ ﮐــﺎر و
ﺗﻼش ﮐﺮد .ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ،اﻋﻢ از ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿﯽ دﺑﯿﺮﺳــﺘﺎنﻫﺎ و
ﻧﯿﺰ در ﻫﻨﺪﺳﮥ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺖ .او ﺧﻮد را ﻧﻤﯽدﯾﺪ و از ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدن ﺧﻮد اﺑﺎ داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ از
او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ وی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮحﺣﺎل او و ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ را در ﻣﺠﻠﮥ رﺷﺪ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺪتﻫﺎ
اﺑﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه» :وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ و درﺧﻮاﺳﺖ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪ ﮐــﻪ ﺗﺼــﻮر ﮐــﺮدم ﻧﭙــﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آن
ً
ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫــﺎ ارادت دارم ﻧــﺎﮔﺰﯾﺮ از آن ﻗﺒــﻮل ﺷــﺪم« .اﺣﺘﻤــﺎﻻ ﺗﻨﻬــﺎ
ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﺳﺨﺖﮐﻮش ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﺷﻤﺎرۀ ) ۲۲ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  (۱۳۶۸رﺷﺪ رﯾﺎﺿﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻤﺎﯾﮥ اﯾﻨﺠﺎﻧــﺐ در
ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻏﯿﻮر رﯾﺎﺿ دان و ﺷﺎﻋﺮ

ً
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻏﯿﻮر ادﯾﺐ و ﻋﺮﺑﯽ دان و ﻣﻨﺸﯽ و ﻃﺒﻌﺎ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮد .ﺑــﻪ ﺗﺄﺳــﯽ از
ﭘﺪر ،اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺷﺪ و دﻓﺘﺮی از ﺷﻌﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺮﺗﯿﺐ داد .اﻣﺎ ﭘﺪر و ﺑﺮادر ﺑﺰرگ
او )ﻣﺤﺴﻦ( ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﮔﻔﺘﻦ او ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﯿﻮر ﺑﻪ درسﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ
و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺧﻮدش ﻫﻢ از ﺷﻌﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد و ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮش را آﺗﺶ ﺑﺰﻧﺪ!
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﺑﯿﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻤﺪان ﺷﺪ ،ﺑﺮادرش – ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺴﻦ – ﮐﻪ در ﺗﻬـﺮان ﻣﯽزﯾﺴــﺖ

١۴٣

 ۳۳ﻗﻄﻌﻪ از اﺷﻌﺎر ﺣﺴﯿﻦ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم »رؤﯾﺎ« ﭼﺎپ ﮐﺮد .ﺣﺴــﯿﻦ ﻏﯿــﻮر اﯾــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ را ﺑــﻪ
اﺳﺘﺎدش ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻫﺸﺘﺮودی ،ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯽدان داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻏﯿــﻮر در ﮔﻔﺘﮕــﻮ ﺑــﺎ ﻣﺠﻠــﮥ
رﺷﺪ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ از اﺷﻌﺎرش را ﮐﻪ در ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ آورده اﺳﺖ.
ً
ﺷﺎدروان ﺣﺴﯿﻦ ﻏﯿﻮر ﻋﻤﺮی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ) ۸۷ﺳﺎل( و ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾــﻦ ﺣــﺎل
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﺮوم و ﺑﻪ ﻣﺪارج ﻋﺎﻟﯽﺗﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻢ اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮ از
وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻮد« .از ﻏﯿﻮر ﺑﻪﺟﺰ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺴﯿﺎر ،ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳــﺖ از ﺟﻤﻠــﻪ :ﻫﻨﺪﺳــﮥ
ﭼﻬﺎرم رﯾﺎﺿﯽ ،ﻫﻨﺪﺳﮥ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ )ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮادرش ﻣﺤﺴــﻦ ﻏﯿــﻮر( و
ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ .ﻏﯿﻮر در آذر ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۸۴در ﮔﺬﺷﺖ .رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ.

١۴۴

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪای از ﺣﺴﯿﻦ ﻏﯿﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻟﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺜﺮی ﻫﻤﺪاﻧﯽ )ص(۱

ﺣﺴﯿﻦ ﻏﯿﻮر :اﺳﺘﺎدی در ﻫﻨﺪﺳﻪ

١۴۵

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ای از ﺣﺴﯿﻦ ﻏﯿﻮر )ص(۲

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی،
ﺑﺎ ﻋﺮض ﺳﻼم،
در ﻣﺠﻠﮥ رﺷﺪ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ ﻣﺴﻠﺴﻞ  ۲۲ﺻﻔﺤﮥ ﭘﻨﺞ ،ﺳﺘﻮن ﺳﻮم :ﻧﻘــﻞ از ﮐﺘــﺎب ﻗــﻮاﻧﯿﻦ
ﻧﺜﺮی ﺻﻔﺤﮥ ،۲
»ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﯾﻆ و ﻧﻈﺮﯾﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﯿﺮزا ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺧﺎن رﻫﻨﻤﺎ ﻣﻌﻠﻢ و
ﻣﻤﺘﺤﻦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎون وزارت ﺟﻠﯿﻠﮥ ﻣﻌﺎرف راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺳﻮم داﺷﺘﻪاﻧﺪ«.
» اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ رﺳﺎ ﻟﮥ ﻧﺜﺮﯾﻪ را ﻣﻦ اﻟﺒﺪو اﻟﯽ اﻟﺨﺘﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل دﻗﺖ ﻣﺮور ﻧﻤﻮدم .اﮔﺮﭼــﻪ ﺑﻌﻀــﯽ ﻣﻄﺎﻟــﺐ
ﻣﻨﺪرﺟﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد ،وﻟﯽ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر اﺑﺪاع

١۴۶

آن ﺑﻪ ﻣﺼﻨﻒ ﻣﺤﺘﺮم راﺟﻊ اﺳﺖ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﮐﺘﺎب ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺸﻒ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺜﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﺤﮥ
ً
ﺳﺮﺷﺎر ﻣﻌﺰی اﻟﯿﻪ آﻓﺮﯾﻦ ﮔﻔﺖ و زﺣﻤﺎت اﯾﺸﺎن را ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد .ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ ا ﻇﻬﺎر ﮐﻨﻢ ﮐــﻪ از
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺜﺮﯾﻪ در ﻣﻦ ﺣﺲ اﻋﺠﺎب و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده درﺑﺎرۀ آﻗﺎی ﻧﺜﺮی اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،ﭼﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺪت ﻗﺮﯾﺤﻪ ﺣﺴﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻄﻼﺣﺎت را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺰی اﻟﯿﻪ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ«.
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ رﻫﻨﻤﺎ-ﺗﻬﺮان  ۷ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۱۱
ً
ﮐﺘﺎب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺜﺮﯾﻪ را ﻣﻦ دﯾﺪه و ﺧﻮاﻧﺪهام و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را از آﻧﺠﺎ ﺑﺮداﺷــﺘﻢ .ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻓﻌــﻼ در
دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ از دﯾﮕﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪام و ﭘﺲ دادهام ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ اﻓﺘﺎده.
آﻧﭽﻪ ﺑﻨﺪه از آﻗﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺜﺮی اﻃﻼع دارم اﯾﺸﺎن ﻣﺪﯾﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻧﺼﺮت ﻫﻤﺪان ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﻪ ﮐﻼس ﻣﺘﻮﺳﻄﮥ ﺳﯿﮑﻞ اول و ﯾﮏ دﺑﺴﺘﺎن ﺷﺶ ﮐﻼﺳﮥ ﻧﺼﺮت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺪه در دﺑﺴﺘﺎن ﻧﺼﺮت
ﮐﻼس ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ آن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻬﺪی ﻧﺜﺮی ﭘﺴــﺮ ﺧﻮاﻧــﺪۀ ﺷــﯿﺦ ﻣﻮﺳــﯽ
ﻧﺜﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺜﺮی ﮐﺘﺎب رﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻪ آن را ﺧﻮاﻧﺪه ام و ﻧﻪ اﺳﻤﺶ را
ﯾﺎدم ﻣﺎﻧﺪه .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻌﻀﯽ از آﯾﺎت ﺳﻮرهﻫﺎی ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ را ﺑﻪ ﻧﺜﺮ ﻓﺎرﺳﯽ درآورده اﺳﺖ .در ﺳﺎلﻫﺎی
آﺧﺮی ﮐﻪ در ﻫﻤﺪان ﺑﻮده رﯾﺎﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﻋﻬﺪۀ او ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷــﺪه.
آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﻧﺜﺮی ﻣﺪﯾﺮ دﺑﺴﺘﺎن ﻧﺼﺮت ﺑﻮد و ﻣــﻦ ﮐــﻼس ﭘــﻨﺠﻢ و ﺷﺸــﻢ اﺑﺘــﺪاﯾﯽ را در آن ﻣﺪرﺳــﻪ
ﮔﺬراﻧﺪم .آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﻧﺜﺮی ﭼﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ و ﺑﺎاﻃﻼع و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺣﺴﺎب و ﺳﺎﯾﺮ درسﻫــﺎی
ﮐﻼس ﺷﺸﻢ ﺑﻮد و ﭼﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﺪان رﻓﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۷و  ۲۸ﻣﻌﻠﻢ
ﻋﺮﺑﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﻬﻠﻮی در ﺳﯿ ﮑﻞ اول ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺳﯿﮑﻞ دوم را ﻣﺮﺣﻮم آزاد ﮐﻪ ﻣﺮدی ادﯾﺐ و ﺷﺎﻋﺮ و
ﻋﺮﺑﯽدان ﺑﻮد درس ﻣﯽداد.
ﭼﻪ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺜﺮی و آﻗﺎی آزاد و ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻻﯾﻘﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺪان ﺑﻮد]ﻧﺪ[ ﻫﻤــﻪ از ﻣﺮﯾـ ﺪان ﻏﻤــﺎم
ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮی ﺑﺰرگ و ﻣﺮدی داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻣﺪﺑﺮ ﺑﻮد .در زﻣﺎن ﻣﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﺪان دم ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻬﺮان ﻣﯽزد.
ارادﺗﻤﻨﺪ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻏﯿﻮر

ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻬﯿﺪی

ﺳﺮآﻏﺎز
اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ٌ
ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪﻫﺎی اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﺗﺤﻠﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻋﺪاد ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ذﻫﻦ
اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ّ
ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽزا ،اﺳﺮارآﻣﯿﺰ و ﺧﺮاﻓﯽ ،اﻧﮕﯿﺰۀ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺸﺮ در اﯾﻦ ﺣــﻮزه
ﺑﻮدهاﻧﺪّ .
ٌ
ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪﻫﺎی اﻋﺪاد و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی آنﻫﺎ در ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ،در رﯾﺎﺿﯿﺎت
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊ
ﯾﻮﻧﺎن و دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺰو ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺎری ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻋــﺪد  nﺑــﻪ ﺻــﻮرت  n = a a .bb .c gﺑــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ ّاول ﺗﺠﺰﯾــﻪ ﺷــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ ،دﺳــﺘﻮر ﻣﺤﺎﺳــﺒﮥ
ٌ
ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪﻫﺎﯾﺶ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊ ﺗﻤﺎم
a a+1 - 1 bb+1 - 1 c g+1 - 1
´
´
a -1
b -1
c -1

= )s (n

ً
ـﻮﻻ ﺗﻨﻬــﺎ ﻣﻘﺴـ ٌ
ٌ
ـﻮم
ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ )ﻧﺎﺳــﺮه( ﻣﻨﻈــﻮر ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﻣﻌﻤـ
در اﯾﻦﺟﺎ ﺧﻮد  nﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ )ﺳﺮه( ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﺸﺎن ) S(nﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد:
S(n) = s(n) - n

ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،اﻋﺪاد »ﺗﺎم« ﺑﺎﺷﺪ :ﻋــﺪدی ﮐــﻪ ﻣﺠﻤـﻮع
ٌ
ﺧﻮد آن ﻋﺪد ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ِ
s(n) = 2n
S(n) = n

ٌ
ـﻮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۶و ۲۸؛ ﮔﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ اﻋﺪاد» ،ﻧﺎﻗﺺ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﻢﺗﺮ از ﺧـ ِ
ٌ
ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻧﺪ
ﻋﺪد اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ۸؛ دﺳﺘﮥ دﯾﮕﺮ اﻋﺪاد »زاﯾﺪ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع
 .١ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ؛ mahmoudshahidy@gmail.com

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۹ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۵

رﺳﺎﻟﮥ ﺳ ّﯿﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

١
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ﻣﺎﻧﻨﺪ  .۱۲اﻗﻠﯿﺪس ،دﺳﺘﻮری ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج اﻋﺪاد ﺗﺎم ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔــﺮ ّ 2n - 1اول ﺑﺎﺷــﺪ،
آن ﮔﺎه ﻋﺪد زﯾﺮ ﺗﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
)2n -1(2n - 1

ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ از اﻋﺪاد را ﻧﯿﺰ ّ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺪاد »ﻣﺘﺤﺎب«؛ اﯾــﻦ ﮔﻮﻧــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ
ٌ
ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﯾﮑﯽﺷﺎن ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮیﺳﺖ و ﺑﻪﻋﮑﺲ.
زوجﻫﺎﯾﯽ از اﻋﺪاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع
S(n) = m
S(m) = n

ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ زوج از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ  ۲۲۰و  ۲۸۴اﺳﺖ .در رﯾﺎﺿﯿﺎت
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر دﺳﺘﻮری ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﻦ اﻋﺪاد ّ
ﺗﻮﺳﻂ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ّﻗﺮۀ ّ
ﺣﺮاﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و
ﺗﺎ ﻗﺮن ۱۱ق۱۷/م ،دو زوج ﭘﻨﺞرﻗﻤﯽ و ﻫﻔﺖرﻗﻤﯽ ﻣﺘﺤﺎب ّ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﺎلاﻟــﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳــﯽ و ّ
ﻣﺤﻤــﺪﺑﺎﻗﺮ
ﯾﺰدی ﭘﯿﺪا ﺷﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زوجﻫﺎی دﯾﮕﺮی ّ
ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ .ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾــﻦ
ّ
ﻣﺘﺤﺎب ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ّ
ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﺷــﺪﻧﺪ )ﻧﮑـــ:
وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ و اﻋﺪاد
دﯾﮑﺴﻮن( .اﮔﺮ  n ، mو  lاﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آنﮔﺎه:
١۴٨

s(l) = s(m) = s(n) = l + m + n

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﯾﺮۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و »اﻋﺪاد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ١در ﻧﻈﺮﯾــﮥ
اﻋﺪاد ّ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ :اﻋﺪاد  n2 ، n1ﺗﺎ  n kرا در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،اﮔﺮ
S(n1) = n2

S(n2 ) = n 3
...
S(n k ) = n1
اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل  kﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﻬﺎ اﻋ ﺪاد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ رﺗﺒﮥ  kﻫﺴﺘﻨﺪ.

ّ
اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب را در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺧﺎص از ﯾﮏ ﺣﻠﻘﮥ اﻋﺪاد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ رﺗﺒﮥ  ۲ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد.
ّ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﺼﻞ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب در ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽﻧﺎﻣﻪ و داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺗــﺎرﯾﺦ ﻋﻠــﻮم ﻋﺮﺑــﯽ )ج.
 ٢(۲ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اﻋﺪاد ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای در ﻣﯿﺎن رﯾﺎﺿــﯽداﻧــﺎن ﺣــﻮزۀ ﻧﻈﺮﯾــﮥ
اﻋﺪاد در ﯾﮏ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞﻧﺸﺪه در ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ٣ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
1. sociable numbers
2. Encyclopedia of the history of Arabic science
3. Unsolved problems in number theory

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺣﻠﻘﮥ اﻋﺪاد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ رﺗﺒﮥ ۵
دﺳﺘﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ً
ذﯾﻼ ﻣﯽ آﯾﺪّ ،
ﺗﻮﺳﻂ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ّﻗﺮه ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ دﺳﺘﻪای از اﻋــﺪاد ﻣﺘﺤــﺎب ﻋﺮﺿــﻪ ﺷـﺪه
دﺳﺘﻮری ﮐﻪ
ً
اﺳﺖ؛ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺟﺎﻣﻊ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﺧﯽ زوجﻫﺎی ﻣﺘﺤﺎب از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ۱۱۸۴
و  ۱۲۱۰ﮐﻪ در ّ ۱۸۸۶
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮان ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮥ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ »ﻧﯿﮑﻮﻟﻮ ﭘﺎﮔﺎﻧﯿﻨﯽ« ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ.
اﮔﺮ  pو  qو  rﻫﺮ ﺳﻪ ،ﻋﺪد ّاول ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ
q = 3 ´ 2n - 1

p = 3 ´ 2n -1 - 1,

r = p + q + pq

آنﮔﺎه دو ﻋﺪد زﯾﺮ ﻣﺘﺤﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد:
M = 2n ´ pq
N = 2n ´ r

ﺷﺮط ّاول ﺑﻮدن اﻋﺪاد  q ،pو  rﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻫﻢ دﯾــﺪه ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ
ﺑﺮﺧﯽ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﺮط در ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ﺑﻪ ﺧﻄﺎ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ.
درﺑﺎرۀ رﺳﺎﻟﻪ

در رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺒﺤﺚ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ
از ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺣﺴﺎب ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪۀ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ،رﺳــﺎﻟﮥ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  -اﺛﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ّ
ّ
ﺳﯿ ﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ  -ﮐﻪ در اداﻣﻪ ّ
ﻣﻔﺼﻞ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ.
ّ
ً
ﻧﺴﺨﮥ ﯾﮕﺎﻧﮥ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۶۳۷۹/۱در ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ ﻣﻠﮏ ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺪﯾﺪی در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب و در واﻗﻊ ﺷﺒﯿﻪ ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﮐﺎر ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎﻧﺶ اﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻨﯽ از آﺛﺎر اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎﯾﯽ آورده و ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺮ آنﻫﺎ اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐــﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪاﻧــﺪ:

١۴٩

ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،ﻣﺠﺮﯾﻄﯽ ،ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،ﻏﯿــﺎث اﻟــﺪﯾﻦ اﺻــﻔﻬﺎﻧﯽّ ،
ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﺎﻗﺮ ﯾــﺰدی،
ّ
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ آﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﻘﻖ دواﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﻔﯽ ،دﻫﺪار ﺷﯿﺮازی ،ﺑــﻮﻧﯽ ،ﻏﯿــﺎث اﻟــﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸــﯿﺪ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،دﺷﺘﮑﯽ ﺷﯿﺮازی ،ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﯾﺰدی ...؛ رﺳﺎﻟﮥ وی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧــﯽ آﺛــﺎر در ﺣــﻮزۀ ﻋﻠــﻢ
اﻋﺪاد ،ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺒﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﻃﻠﺴﻤﺎت دارد .در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺣﺴﯿﻨﯽ اﺷــﺎرۀ ﻣﺨﺘﺼــﺮی ﺑــﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب در اﻟﻮاح ّ
)ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ( ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺛﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺨﺴﺖ
از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺳﻪ رﺳﺎﻟﻪ ای اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع دو رﺳﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮ ﺟﻔﺮ و رﻣﻞ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﻧﺎم اﻓﺮادی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ،
ﻧﺎﻣﯽ از ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ .وی رﺳﺎﻟﻪای ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﻋﻨــﻮان ﺗــﺬﮐﺮة اﻷﺣﺒــﺎب ﻓــﻲ ﺑﯿــﺎن
اﻟﺘﺤﺎب دارد ﮐﻪ اﺛﺮی ﻣﻬﻢ در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻣﺘﻦ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ رﺳﺎﻟﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ۱۲ﺳﻄﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣــﺘﻦ ﭘﺎراﮔﺮافﺑﻨــﺪی و
ّ
ﺷﯿﻮۀ ﻧﮕﺎرش اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ِاﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺬار از ﺻﻔﺤﺎت ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺑﺎ  //ﻧﺸﺎن داده ﺷــﺪه
ّ
ﻣﺼﺤﺢ درون ّﻗﻼب آﻣﺪه و ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎی ّ
ّ
اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻓﺰودهﺷﺪه ّ
ﻣﺼﺤﺢ ﺑﺎ »م« ﻣﺸﺨﺺ
ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
١۵٠

ﻣﺆﻟّﻒ رﺳﺎﻟﻪ

ﭼﻨﺎنﮐﻪ از آﻏﺎز اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺳﺎل ۱۰۸۷ق زﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دو ﻧﺴﺨﮥ
ﻣﺤﻔﻮظ در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎم » ّ
ﺳﯿﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﺗﺐ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد:
· ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  ۱۴۱۲۸ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺪاﯾﺔ اﻷﺑﺮار إﻟﯽ ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻷﺋﻤﺔ اﻷﻃﻬﺎر ،از ﺣﺴﯿﻦ ﺑــﻦ ﺷــﻬﺎب اﻟــﺪﯾﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻠﯽ و ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﻤﻠﮑﯿﺔ .١ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮاﻏﺖ از ﮐﺘﺎﺑــﺖ  ۲۲رﻣﻀــﺎن  ۱۰۹۵ﺛﺒــﺖ و در ﭘﺎﯾــﺎن ﻧــﺎم
ّ
ﮐﺎﺗﺐ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻨﺴﺎخ ،ﺷﻬﺮ اورﻧﮓ آﺑﺎد  -در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺎﻫﺎراﺷﺘﺮا ،ﺷﻤﺎل ﺷــﺮﻗﯽ
ﺑﻤﺒﺌﯽ  -ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ّ
· ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺐ ﻓﻲ ﻓﻀﻞ ﻣﻮﻻﻧﺎ ّ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ در ﺟﹹﻨﮓ  ۱۸۳۹۲ﮐﻪ ﺧﻂ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ در
دوم ﻣﺎه ﯾــﺎزدﻫﻢ  ۱۰۹۸ﺑﻌــﺪ از
روز
آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ :ﻧﯿﻤﮥ
ِ
ِ
ﻧﺨﺴﺖ ﻫﻔﺘﮥ ِ
ﻧﺨﺴﺖ ِ
ّ
ﻫﺠﺮت اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺸﻢ ذی اﻟﻘﻌﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﺑﻨــﺪر ﺳـ َ
ـﻮرت  -در اﯾﺎﻟــﺖ
ﮔﺠﺮات ،ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن  -ﺛﺒﺖ و رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ّ
ﺳﯿ ﺪ اﻣﯿﺮ ﻏﺎزی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪود ﺳﺎل ﺗﺄﻟﯿﻒ رﺳﺎﻟﮥ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ﺑﺎ ﺳﺎل ﮐﺘﺎﺑﺖ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮق اﻟــﺬﮐﺮ ﻫﻢﺧــﻮان ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ
ّ
ﻣﯽرﺳﺪّ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﯾﮑﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺆﻟ ﻒ و آن ﮐﺎﺗﺐ ،اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺮد.
 .١از ّ
ﺳﯿﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯽ در ّرد ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺪﻧﯿﺔ ّ
ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ اﺳﺘﺮآﺑﺎدی

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش روزﻧﻔﻠﺪ  /اﺣﺴﺎن اوﻏﻠﻮ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ إﻣﮑﺎن ﺗﺜﻠﯿﺚ اﻟﺰواﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳـ ّـﯿ ﺪ
ّ
ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ« در ﺗﺮﮐﯿﻪ )ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ ،ﻻﻟﻪﻟﯽ ،ش (۲۷۳۲ :ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ١؛ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﮥ اﺛﺮ
ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ آن رﺳﺎﻟﻪ اﺛﺮی ﭼﺎﭘﯽ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ّ
ﺳﯿﺪ
ّ
ﺣﺴﯿﻦ در ۱۲۳۷ق ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﻟﻒ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﮥ آﻏﺎز رﺳ ﺎﻟﮥ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﻓﺎرﺳﯽ ّ
ﺳﯿﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب )ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﮏ(

ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﻪ

ّ
اﻟﻠﻪ ّ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ وﺑﻪ ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ
ﺑﺴﻢ
ّ
اﻟﺤﻤﺪ ّﻟﻠﻪ ّ
ّ
رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ واﻟﺼﻠﻮة ﻋﻠﯽ ﻧﺒﯿﻪ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﻪ أﺟﻤﻌﯿﻦ .وﺑﻌﺪ ﻓﯿﻘﻮل اﻟﻤﻔﻘﺮ إﻟﯽ اﻟﻠﻪ اﻟﻐﻨﯽ
ّ
ﺳﯿ ﺪ ﻣﺴﯿﺢ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﺷﻬﺮ رﺟﺐ از ﺷﻬﻮر ﺳﻨﮥ ﺳﺒﻊ وﺛﻤــﺎﻧﯿﻦ واﻟــﻒ ﻫﺠــﺮی ٢ﯾﮑــﯽ از
ّ
دوﺳﺘﺎن  -أﻋﺰه اﻟﻠﻪ – ازﯾﻦ ّذرۀ ﺑﯽﻣﻘﺪار ﺳﺆال ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ در ﻫﻤﯿﻦ دو
ﻋﺪد ﻣﺸﻬﻮر ﮐﻪ  ۲۲۰و  ۲۸۴اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﻨﺪ و ﻓﻘﯿﺮ
در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ درﯾﻦ دو ﻋﺪد ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﮑﻤﺎء اﻋﺪاد دﯾﮕــﺮ ﻧﯿــﺰ ﺑــﺮﯾﻦ ﻧﺴــﺒﺖ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺆاﻣﺮۀ آنﻫــﺎ ﺑﺴــﯿﺎری ازﯾــﻦﮔﻮﻧــﻪ اﻋــﺪاد
 .١ﺻﻔﺤﮥ ۳۷۰
 .٢ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﻗﻤﺮی

١۵٢

اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻤﻮد و ﻣﻮﻻﻧﺎ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی »ره« رﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺮﻫﺎن ﺑــﺮ ﻃﺮﯾﻘـﮥ اﺳــﺘﺨﺮاج اﻋــﺪاد
ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .آن ﻋﺰﯾﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺳﺒﺐ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﯿﻦ اﻻﻧﺎم ﻫﻤﯿﻦ دو ﻋــﺪد
اﺳﺖ در اﮐﺜﺮ ﮐﺘﺐ ﮐﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺪه ﻫﻤﯿﻦ دو ﻋﺪد ذﮐﺮ ﺷﺪه؛ و ﭘﺲ ﻓﻘﯿــﺮ ﮔﻔــﺖ ﮐــﻪ ﺳــﺒﺐ
ﺷﻬﺮت اﯾﻦ دو ﻋﺪد  //ﺧﺎص آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ّاول ﻋﺪدی ﺳﺖ از اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ ،ﻗﺒﻞ از اﯾــﻦ دو ﻋــﺪد
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دو ﻋﺪد دﯾﮕﺮ ﺑﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮاء اﻋﺪاد ﻣﺎﺗﺤﺖ اﯾﻦ دو ﻋﺪد
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﮑﻤﺎء ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در ﮐﺘﺐ ﺧﻮد ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﭼــﻮن دﯾــﺪهاﻧــﺪ ﮐــﻪ
ﻣﻘﺼﻮد از ﻫﻤﯿﻦ دو ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ دو اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺘﻘﺼﺎء ١در اﺳﺘﺨﺮاج اﺧــﻮات
آن ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮد]م[ ﭼﻮن در آن ﮐﺘﺐ ﻧﻈﺮ ﮐــﺮدها ﻧــﺪ و ﻫﻤــﯿﻦ دو ﻋــﺪد را دﯾــﺪهاﻧــﺪ ﮔﻤــﺎن
ﮐﺮده]اﻧﺪ[ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ درﯾﻦ دو.
ﭘﺲ آن ﻋﺰﯾﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ آن ا ﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﮥ آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﮐــﻼم
ﺣﮑﻤﺎء و اﮐﺎﺑﺮ در ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﻦ ]ا[ﻋﺪاد و ﻏﯿﺮ آن از اﻣﻮر ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐــﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ در رﺳﺎﻟﻪ]ای[ درج ﮐﻨﯽ .ﻓﻘﯿﺮ ﮔﻔــﺖ ﮐــﻪ ﺑـﻪ ]ﺳــﺒﺐ[ آنﮐــﻪ
ّ
ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻓﻮق ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ اﻣﺮیﺳﺖ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ وﺳﻌﺖ وﻗﺖ و ﻣﺴﺎﻋﺪت زﻣﺎن و
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﺣﮑﻤﺎء و ﻏﯿﺮ آن و ﻓﻘﯿﺮ درﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮ ﺟﻨﺎح ﺳﻔﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻣﻮر
ّ
ّ
ﻣﺘﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .آن ﻋﺰ ﯾﺰ ﺑﺎز ﺳﺆال را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد و اﯾﻤﺎن ﻣﺆﮐﺪ ﻧﻤﻮد .اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺬر ﮔﻔﺘﻢ
و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در اﺳﺘﻔﺎء ٢ﻧﻤﻮد ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد و اﻗﺘﺮاح ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﻤﻮد .آﺧﺮاﻻﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮدۀ اﻟﻤﺄﻣﻮر ﻣﻌﺬور و ﺑــﻪ
ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪت وﻗﺖ و زﻣﺎن ﮐﻠﻤﻪ]ای[ ﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ //ﻣﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺣﮑﻤﺎ و ﻣﺸـ ّـﯿ ﺪ ﺑـﻪ
ﺑﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ درﯾﻦ اوراق ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮدّ .اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ارﺑﺎب ﻧﻈﺮ رﺳﺪ ﻓﻤﻦ ﻋﻔﯽ وأﺻﻠﺢ ﻓﺄﺟﺮه ﻋﻠﯽ
ّ
اﻟﻠﻪ ٣ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ذﯾﻞ ﻋﻔﻮ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻒ اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻫــﺎ أﻧــﺎ أﺷــﺮح ﻓــﻲ
اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻌﻮن اﻟﻤﻠﮏ اﻟﻤﻌﺒﻮد:٤
ﻣﻘﺪّﻣﻪ

ّ
ﺟﺰء ﻋﺪد ﻋﺪدی را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن آن را ﻣﺮة ﺑﻌﺪ اﺧﺮی از آن ﻋﺪد اﺳــﻘﺎط ﮐﻨﻨــﺪ اﯾــﻦ را ﻋــﺪ ﮐﻨــﺪ و
ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎزده.
ﻋﺪد ﺗﺎم آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺰای آن ﻣﺴﺎوی آن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ .۶

 .١در ﻧﺴﺨﻪ :اﺳﺘﻘﺼﺎر
 .٢روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن
 .٣ﻫﺮ ﮐﻪ ]از ﮐﺎﺳﺘﯽ[ درﮔﺬرد و ﻧﮑﻮ ﺳﺎزد ،ﭘﺎداﺷﺶ ﺑﺮ ﯾﺰدان ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .م
 .٤و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻘﺼﻮد ﻣﯽﭘﺮدازم .م

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ﻋﺪد زاﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺰای آن ﺑﯿﺶ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ دوازده.
ﻋﺪد ﻧﺎﻗﺺ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺰای آن ﮐﻤﺘﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ .۴
ﻋﺪد ﻓﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﻣﺘﺴﺎوﯾﯿﻦ ﻣﺜﻞ .۳
ّ
ﻓﺮد ّاول و آن را ﻋﺪد ّاول ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﺪدیﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ واﺣﺪ آن را ﻋﺪ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺜﻞ .۵
ّ
ّ
ﻋﺪ ﺑﮑﻨﺪ ﻣﺜﻞ  ۹و اﯾﻦ ﻋﺪد ّ
ﻋﺎد ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻓﺮد ﻣﺮﮐﺐ و آن ﻓﺮدیﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪدی دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ واﺣﺪ آن را
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮد.
ﻋﺪد زوج آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺘﺴﺎوﯾﯿﻦ ﻣﺜﻞ .۲
ﻋﺪد زوج اﻟﺰوج ﻧﺰد ﺣﮑﻤﺎء ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اوﺳﺘﺎد اﺑﻮرﯾﺤﺎن در ﮐﺘﺎب ﺗﻔﻬﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻋــﺪدی ﺳــﺖ ﮐــﻪ
ﭼﻮن آن را ﺗﻨﺼﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺼﻒ آن را ﺗﻨﺼﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ّﻣﺮة ﺑﻌﺪ اﺧﺮی ﻗﺒﻮل ﺗﻨﺼﯿﻒ ﮐﻨﺪ ﺗــﺎ
واﺣﺪ و ﺷﯿﺦ اﺑﻮ ﻋﻠﯽ در ارﺛﻤﺎﻃﯿﻘﯽ ﺷﻔﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ اﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎ را در ﺗﻌﺮﯾﻒ زوج اﻟﺰوج ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده
 //ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زوجاﻟﺰوج ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺪدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺼﻒ آن زوج ﺑﺎﺷــﺪ و ﻧﺼــﻒ ﻫــﺮ
ﻧﺼﻒ از آن ﮐﻪ ﻏﯿﺮ واﺣﺪ اﺳﺖ زوج ﺑﻮد ﻣﺜﻞ .۱۶
أﻗﻮل اوﻟﯽ و اﺧﺼﺮ در ﻋﺒﺎرت آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ زوج اﻟﺰوج ﻋﺪدیﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ
اﺛﻨﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﻘﻮض ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪﺟﻬﺖ آنﮐﻪ در ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ واﻗﻊ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺎﯾﺪه :ﺑﺪان ﮐﻪ زوجاﻟﺰوج دو اﺻﻄﻼح اﺳﺖ ﯾﮑﯽ اﺻﻄﻼح ﺣﮑﻤﺎ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺷــﺪ و دﯾﮕــﺮ
اﺻﻄﻼح ارﺑﺎب وﻓﻖ؛ اﯾﺸﺎن ﻗﺒﻮل ﺗﻨﺼﯿﻒ را ﺗﺎ واﺣﺪ ﺷﺮط ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ
ﯾﺰدی در رﺳﺎﻟﮥ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﺮاد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ آن ﻧﻤﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ زوج ﮐﻪ آن را ﻧﺼﻒ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻧﺼﻒ
آن را ﻧﯿﺰ ﻧﺼﻒ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ از آن ﺑﻪ زوج ّ
اﻟﺰوج ﮐﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻋﺮف اﯾﻦ ﻓﻦ ﺧــﻮاه اﻧﻘﺴــﺎم
ﭘﺬﯾﺮد ﺗﺎ واﺣﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۱۶و ﺧﻮاه ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۱۲و ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی اﯾﻦ ّ
ﻓﻦ در ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ﭼﻨــﯿﻦ ﮔﻔﺘــﻪ ﮐــﻪ
ّ
زوج اﻟﺰوج ﻋﺪدیﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد زوج آن را ﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ّﻣﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺪد آنﻫﺎ زوج ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﯿﺰ
ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از  ۱۶و  ۱۲اﺳﺖ ﮐﻤﺎ ﻻﯾﺨﻔﯽ و ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت را
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻓﻼ ﺗﻐﻔﻞ و ﺑﺪان ﮐﻪ ﮐﻼم ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ ﺻﺮﯾﺢ اﺳﺖ ﺑﺮ آنﮐﻪ در زوج ّ
اﻟﺰوج ﺑﻮدن ﺷــﺮط
اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻋﺪد ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻗﺒﻮل ﺗﻨﺼﯿﻒ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﻻﻧﺎ ّ
ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی » //ره« در ﮐﺘــﺎب
ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﻟــﺰوج ان ﻗﺒــﻞ اﻟﺘﻨﺼــﯿﻒ اﮐﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣــﺮة اﻟــﯽ اﻟﻮاﺣــﺪ
ﻓﺰوجاﻟﺰوج ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺛﻨﯿﻦ داﺧﻞ در ﺗﻌﺮﯾﻒ زوج اﻟــﺰوج ﻧﺨﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد و ﺟﻤﻌــﯽ ﮐــﻪ آن را در
زوجاﻟﺰوج داﺧﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ زوجاﻟﺰوج آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻨﺼﯿﻒ ]ﺑﻪ[ واﺣﺪ ﻣﻨﺘﻬــﯽ ﺷــﻮد و
ﺻﺎﺣﺐ ّدرة اﻟﺘﺎج ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﻮاب ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪﺟﻬﺖ آنﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ داﺧﻞ
ﺑﻮدن اﺛﻨﯿﻦ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﺪاد زوج اﻟﺰوج از واﺣﺪ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﻮد اﺣﮑﺎم ﺗﻨﺎﺳﺐ آن را ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮد و
ّ
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﺎﯾﺲ اﻟﻔﻨﻮن ﻧﯿﺰ درﯾﻦ ﻗﻮل ﺗﺎﺑﻊ او ﺷﺪه؛ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻗﻮل ّاول را راﺟﺢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

١۵٣

ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ

دو ﻋﺪدﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺰای ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﺎوی ﻋﯿﻦ آن دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ  ۲۲۰و ۲۱۴؛ ﭼﻪ اﺟـﺰای دو ﺻــﺪ و
ﺑﯿﺴﺖ  ۱و  ۲و  ۴و  ۵و  ۱۰و  ۱۱و  ۲۰و  ۲۲و  ۴۴و  ۵۵و  ۱۱۰ﺳﺖ و ﭼﻮن اﯾﻦ اﻋﺪاد را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ
 ۲۸۴ﺷﻮد ﮐﻪ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ و اﺟﺰای دو ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ]و[ ﭼﻬﺎر  ۱و  ۲و  ۴و  ۷۱و  ۱۴۲ﺳﺖ
و ﭼﻮن اﯾﻦ اﻋﺪاد را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ  ۲۲۰ﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ دو ﻋﺪد اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﺪاد
ﻧﺎﻗﺼﻪ ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی از اﻋﺪاد زاﯾﺪه و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ //از اﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج اﺟﺰای ﻋــﺪد ﻣﺘﺤﺎﺑــﻪ
ّ
ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺤﯿﺢ آن ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ.
ﺗﻨﺒﯿﻪ

١۵۴

ﻣﺤﻘﻖ دواﻧﯽ در رﺳﺎﻟﮥ اﻧﻤﻮذ ج اﻟﻌﻠﻮم در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺪد ﺗﺎم و ﻧﺎﻗﺺ و زاﯾﺪ و ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی
اﺟﺰای ﮐﺴﻮر ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﭘﺲ در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐــﻪ ﻋــﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤــﺎﺑﯿﻦ دو ﻋــﺪد
ا ﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﻮر اﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺴﺎوی دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺳﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪﺟﻬﺖ آنﮐﻪ ﮐﺴﺮ اﺧﺺ اﺳﺖ از
ّ
ﺟﺰء ،ﭼﻪ ﺟﺰء ﻋﺪد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻋﺪ ﮐﻨﺪ آن را اﻋــﻢ از آن ﮐــﻪ
ً
ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﻮر ﺗﺴﻌﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ و ﮐﺴﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺟﺰای ﺧﺎﺻﮥ آن ﻋﺪد .ﻣﺜﻼ واﺣﺪ ﺻﺤﯿﺢ
از اﺟﺰای  ۲۲۰ﻫﺴﺖ و از ﮐﺴﻮر آن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻋﻠﯽ اﻻﺟﻤﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺮ ﺑــﺮ دو
ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﻣﻨﻄﻖ و آن ﮐﺴﻮر ﺗﺴﻌﻪ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی اﺻﻢ و آن ﻋﺒﺎرت از ﮐﺴﻮری ﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ از
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ واﺣﺪ ﻧﺘﻮان ﮐﺮد ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺟﺰو از ﯾﺎزده ﺟﺰو ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﻦ ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﺮ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮاد ا ﯾﺸﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﻮر ﺗﺴﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﺮاد ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﻮر اﺻﻤﻪ ﯾﺎ اﻋــﻢ از ﻣﻨﻄــﻖ و اﺻــﻢ
ً
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ از آن ﺑﻪ ﺟﺰء ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﮐﺴﺮ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻼ در
ٌ
ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ از آن ﺑﻪ ﺟﺰء ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ //ﮐﻤﺎ ﻻ
ﻋﻤﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻮن ﻗﺪر ﺑﺎﻗﯽ از
ُ
ﯾﺨﻔﯽ .ﭘﺲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻆ ﮐﺴﺮ در ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاد اﻋﻢ از ﮐﺴﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺻﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻫﻢ ﺧﻼف
ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء در ﻗﻮۀ ﺧﻄﺎﺳﺖ ﺧﺼﻮص در ﺣﺪود اﺷﯿﺎء و ﺣﻀﺮت ﻋﻘﻞ ﺣﺎدی ﻋﺸﺮ
ﻏﯿﺎث اﻟﺤﮑﻤﺎء اﻣﯿﺮ ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺷﯿﺮازی »ره« در رﺳﺎﻟﮥ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺬﮐﻮره ﻧﻮﺷــﺘﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده ﻓﻤﻦ أراده ﻓﻠﯿﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﺎک.١
ﻓﺼﻞ

در ذﮐﺮ ﺟﻤﻠﻪ از اﺳﺮار و اﺣﮑﺎم اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ ﺣﻀﺮت زﺑــﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘــﯿﻦ و ﻗــﺪوة اﻟﻤـ ﺪﻗﻘﯿﻦ ﻣﻮﻻﻧــﺎ
ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﯾﺰدی »ره« در ﮐﺘﺎب ﺣﻠﻞ ﻣﻄﺮز ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺰاج ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﺮﮐﺒﺎت را از دﯾﻮان
 .١ﺗﺮﺟﻤﻪ :و ﻫﺮ ﮐﻪ آن را ﺑﺨﻮاﻫﺪ از آنﺟﺎ ﺑﺎزﺟﻮﯾﺪش.

 .١ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﯾﻦ اﻋﺪاد )ﻣﺘﺤﺎب( در ﺑﯿﻦ اﻋﺪاد دو رﻗﻤﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و آﻏﺎزﺷــﺎن از اﻋــﺪاد ﺳﻪرﻗﻤﯽﺳــﺖ ،ﺳــﭙﺲ در ﻣﺮاﺗــﺐ دﯾﮕــﺮ ﯾﺎﻓــﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ زوج ﻣﺘﺤﺎب دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 .٢داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻧﺪﻟﺴﯽ )د .ﺣﺪود (۳۹۸

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

اﻓﺎﺿﻞ اﺣﺴﻦ ﮐﻞ ﺷﺊ ﺧﻠﻘﻪ ﻧﺼﺒﯽ ﻣﻔﺮوض از اﺟﺰای ارﮐﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه و ﻋﺮض ﻣﺤﺪود در
ّ
ﮐﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺄﻟﯿﻔﯿﺎت ﻣﻘﺮر ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ از ﭼﻪ اﻓﺮاد آن ﻧﻮع اﮔﺮ در اﻓﺮاط از ﺣﺪ اﻋــﻼی آن ﺗﺠــﺎوز
ّ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ در ﺗﻔﺮﯾﻂ از ﺣﺪ أدﻧﯽ آن ﻗﺎﺻﺮ آﯾﺪ ﻓﺴﺎد ﭘﺬﯾﺮد و ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﻀﯿﺾ اﻣﺰﺟﻪ ﻣﺮﮐﺒــﺎت را
ّ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ در ﻣﻼﯾﻤﺖ و ﻣﻨﺎﻓﺮت ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻘﺎرب و ﺗﺒﺎﻋﺪ اﻧــﻮاع ﻣﺮﮐﺒــﻪ و ﺗﻤﺎﺛــﻞ و
ﺗﻀﺎد آﺛﺎر و ﺧﻮاص ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ آن اﺳﺖ و ذﮐﯽ ﺧﺒﯿﺮ ﮐﻪ ﺧﻮاص اﻋﺪاد و اﺣﮑﺎم ﻧﺴﺐ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ اﮔــﺮ
درﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ از ﺳﺮ اﻣﻌﺎن ّ
ﺗﺪﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻋﻮن ﻫﺪاﯾﺖ و ﺗﻮﻓﯿﻖ دﺳﺘﮕﯿﺮ آﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ //ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺑﺴــﯽ از
ً
ّ
ﺧﺎﺻﯿﺖ آن ﭼﻮن اﺻﻞ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻨﮏ
ﻏﻮاﻣﺾ ﺣﮑﻢ و اﺳﺮار ﻓﺎﯾﺰ ﮔﺮدد .ﻣﺜﻼ واﻗﻒ ﺑﺮ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ و
درﯾﺎﺑﺪ ﺑﻬﻤﺎﻧﺎ ﺣﺪﺳﯽ ﮔﻮاﻫﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺰاج دو ﻧﻮع ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻌﻀﯽ از آن اﻋﺪاد واﻗﻊ ﺷﻮد
ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﯿﻞ و ﻣﻼﯾﻤﺘﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن دو ﻓﺮد از آن دو ﻧﻮع را ﻣﻘــﺎرﺑﺘﯽ ﻣﮑــﺎﻧﯽ اﻓﺘــﺪ و
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺒﺎ ﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﻨﺠﺬب ﮔﺮدد ﺑﻪ آن دﯾﮕﺮی ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﻨﺎﻃﯿﺲ و ﺣﺪﯾﺪ و ﮐﺎه و ﺑﯿﺠــﺎده
ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﯽرود .و ﭼﻮن ﺗﺬﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﻟﺒﺘﻪ از اﻋﺪاد زاﯾﺪه ﺑــﻮده و ﯾﮑــﯽ از
اﻋﺪاد ﻧﺎﻗﺼﻪ و زاﯾﺪه را ﻏﻠﺒﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻻزم اﺳﺖ و ﻧﺎﻗﺺ را اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺟ ﺬب
ﻣﺬﮐﻮر از ﯾﮏ ﻃﺮف اﺳﺖ و اﻧﺠﺬاب از ﯾﮏ ﻃﺮف .و از ﻣﯿﺎﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎت اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﺜﯿﺮ اﻟﺒﺮﮐﺎت اﺳﺖ
ﮐﻪ ازﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺳ ﺮار ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺗﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻮل ﻓﺤﻮل ﻓﻀﻼ و اذﮐﯿﺎ از اﺋﻤﻪ ﺣﮑﻤــﺖ و
ﻣﻌﻘﻮل ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻣﺤﺠﻮب اﺳﺖ در ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال روﺷﻦ و ﻣﺒـ ّـﯿﻦ ﻣــﯽﮔــﺮدد وأﺷــﮑﺮ
ﻟﻮاﻫﺐ اﻟﻔﯿﺾ.
ّ
و ﺣﻀﺮت ﺛﺎﻟﺚ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺪاﻣﺎد در ﮐﺘﺎب ﺟﺬوات ﻃﻮر ﺳﯿﻨﺎ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ
ﮐﻪ اﻣﺎم اﻟﺤﮑﻤﺎء اﻓﻼﻃﻮن اﻟﻬﯽ در اﺳﺘﻘﺮاء ﺧﻮاص آنﻫﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺠﺎذب
و ﻣﺘﻌﺎﺷﻖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮاﺟﻪ و ﻣﺘﺤﺎد ﮐﻨﺪ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ  //از ﻫﺮ دو ﻋﺪد ﻧﺎﻗﺺ و زاﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺰای زاﯾﺪ ﻣﺴﺎوی ﻧﺎﻗﺺ و ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺰای ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺴﺎوی زاﯾﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨــﺪ  ۲۲۰و ۲۸۴
ﮐﻪ اﺑﺘﺪای ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ از اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و در اﻗﻞ از آن اﺳﺘﺨﺮاج اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد
و ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۱۷۲۹۶و  ۱۸۴۱۶ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ دوم اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ اﺳﺖ.
ّ
و ﻣﺤﻘﻖ دواﻧﯽ در رﺳﺎﻟﮥ اﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻠﻮم ﮔﻔﺘﻪ» :ﻫﺬان اﻟﻌﺪدان ﻻﯾﻮﺟــﺪان ﻓــﻲ ﻣﺮﺗﺒــﺔ اﻟﻌﺸــﺮات
ّ
واﺑﺘﺪاﺋﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻤﺂت ﺛﻢ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺗﺐ وﻻﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﮐــﻞ ﻣﺮﺗﺒــﺔ اﻻ ﻣﺘﺤﺎﺑــﺎن« .١و
ﺣﮑﯿﻢ ﻓﺎﺿﻞ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺴﻠﻤﺔ اﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﻟﻤﺠﺮﯾﻄﯽ اﻧﺪﻟﺴﯽ ٢در اواﺧﺮ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﮐﺘــﺎب ﻏﺎﯾــﺔ

١۵۵

اﻟﺤﮑﯿﻢ وأﺣﻖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﯾﻢ  ١ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﮐﻬﻨﮥ ٢ﻫﻨﺪﯾﺴﺖ ﮐﻪ از اﻋﺎﻇﻢ
ﺣﮑﻤﺎی ﻫﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ اﻗﻠﯿﺪس ﺻﻮری اﺳﺘﺪراک ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ او اﻗﺴﺎم اﻋﺪاد را ذﮐﺮ
ً
ﮐﺮده و ﺑﺴﯿﺎر از اﺣﮑﺎم آن ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده و از ذﮐﺮ اﯾﻦ اﻋﺪاد و ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺨﺮاج و اﺣﮑﺎم آن ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻏﺎﻓﻞ
ﻧﺸﺪه ﮐﻤﺎ ﻧﻘﻞ اﺑﻮ اﻟﺼﻼح اﻟﺼﻔﺪی ﻓﯽ ﺷﺮح ﻻﻣﯿﺔ اﻟﻌﺠﻢ ﻓﺎﻧﻪ ﻗﺎل واﺳﺘﺪرﮐﻮا ذﻟﮏ ﻋﻠــﯽ اﻗﻠﯿــﺪس
٣
وﻗﺎﻟﻮا ﻓﺎﺗﻪ ذاﻟﮏ وﻟﻢ ﯾﺬﮐﺮه ﻗﻠﺖ واﻻﻋﺘﺬار ﺑﻤﺎ ﻗﯿﻞ ﮐﻢ ﺗﺮک اﻻول ﻟﻶﺧﺮ.
ﻓﺼﻞ

١۵۶

ﺑﺪان ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه در اﺳﺘﺨﺮاج اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ آن اﺳﺖ //ﮐﻪ ﻋﺪد زوج ّ
اﻟﺰوج از ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ اﺛﻨــﯿﻦ
ّ
ً
اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و زوج اﻟﺰوج ﻗﺒﻞ آن را اﻻ واﺣﺪی ﺑﺮ آن اﻓﺰاﯾﯿﻢ و اﯾﻀﺎ ﻫﻤﺎن زوج اﻟﺰوج ﻣﻔﺮوض را ﻣﻊ
واﺣﺪی از زوج اﻟﺰوج ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ آن ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ دو ﻋﺪد ازﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ ﻫﺮ دو ﻓﺮد ّاول
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ إﺣﺪاﻫﻤﺎ را در دﯾﮕﺮی و ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ را اﮔﺮ
آنﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ آن ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ّاول ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ زوج اﻟﺰوج ﻣﻔﺮوض را در ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ ﮐﻪ ﺣﺎﺻــﻞ
اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﺎن زوج اﻟﺰوج را در ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛــﻪ ﮐــﻪ
ّ
ﺣﺎﺻﻞ اﮐﺒﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﺻﺤﺎﺑﻨﺎ اﯾﺪ اﻟﻠﻪ وارﻗﺎه اﻟﯽ ﻣﺮاﻗﯽ اﻟﮑﻤﺎل .ﻣﺜﺎل
ّ
آن اﺧﺬ ﻧﻤﻮدﯾﻢ  ۴را و ﺑﺮ آن اﻓﺰودﯾﻢ  ۲را اﻻ واﺣﺪی ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۵و اﯾﻦ ﻓﺮد ّاو ل اﺳﺖ ﺑــﺎز ﻫﻤــﺎن
ﭼﻬﺎر را ﻣﻊ واﺣﺪ از  ۱۶ﮐﻪ زوج اﻟﺰوج ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺪ آن اﺳﺖ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ۱۱و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓــﺮد
ّاول اﺳﺖ ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ اﺣﺪاﻫﻤﺎ را در دﯾﮕﺮی ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۵۵و اﯾﻦ ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ اﺳــﺖ .و ﭼــﻮن اﯾــﻦ
اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۷۱و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ّاول اﺳﺖ آن ﮔﺎه ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ زوج اﻟــﺰوج
ﻣﻔﺮوض ﯾﻌﻨﯽ  ۴را در ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ //ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۲۲۰ﮐﻪ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ و دﯾﮕــﺮ ﻣﺮﺗﺒــﻪ ﺿــﺮب
ﮐﺮدﯾﻢ آن را در ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۲۸۴ﮐﻪ اﮐﺒﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ.
ّ
ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ اﺧﺬ ﻧﻤﻮدﯾﻢ  ۱۶و  ۸اﻻ واﺣﺪی ﺑﺮ آن اﻓﺰودﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  ۲۳و اﯾﻦ ﻓﺮد ّاو ل اﺳﺖ و
ً
اﯾﻀﺎ اﺳﻘﺎط ﻧﻤﻮدﯾﻢ  ۱۶ﻣﻊ واﺣﺪ را از  ۶۴ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ۴۷و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓــﺮد ّاول اﺳــﺖ .ﺿــﺮب ﮐــﺮدﯾﻢ
اﺣﺪاﻫﻤﺎ در دﯾﮕﺮی ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۱۰۸۱و اﯾﻦ ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ را ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ
 ۱۱۵۱و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ّاول اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺿﺮب ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ  ۱۶را در  ۱۰۸۱ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ  ۱۷۲۹۶ﮐﻪ اﺻــﻐﺮ
ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺿﺮب ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ آن را در  ۱۱۵۱ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ  ۱۸۴۱۶ﮐﻪ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ.
ّ
ّ
ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ اﺧﺬ ﻧﻤﻮدﯾﻢ  ۱۲۸را و اﻓﺰودﯾﻢ ﺑﺮ  ۶۴اﻻ واﺣﺪ را ﺣﺎﺻﻞ آﻣــﺪ  ۱۹۱و اﯾــﻦ ﻓــﺮد اول
 .١اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻏﺮب ،ﺑﺎ ﻧﺎم  The Picatrixﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 .٢ﺟﻤﻊ ّ
ﻣﮑﺴﺮ »ﮐﺎﻫﻦ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﺸﻮای دﯾﻨﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻢ ﺧﺎص آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ
 .٣ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ اﻗﻠﯿﺪس اﻓﺰودﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او اﯾﻦ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻠ ﺘﺶ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺮک اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 .١در ﻣﺘﻦ »اﺳﺖ« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٢در ﻣﺘﻦ » «۱۰۸اﺳﺖ.

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ً
اﺳﺖ و اﯾﻀﺎ اﺳﻘﺎط ﻧﻤﻮدﯾﻢ  ۱۲ﮐﻪ زوج اﻟﺰوج ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ از  ۵۱۲ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ۳۸۳و اﯾﻦ ﻧﯿــﺰ
ﻓﺮد ّاو ل اﺳﺖ .ﺿﺮب ﻧﻤﻮدﯾﻢ اﺣﺪاﻫﻤﺎ را در دﯾﮕﺮی ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۷۳۱۵۳و اﯾﻦ ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ را ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۷۳۷۲۷و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ //ﻓﺮد ّاول اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺿﺮب ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ  ۱۲۸را در ﻓﺮد
ﺛﺎﻟﺚ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ  ۹۳۶۳۵۸۴ﮐﻪ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺿﺮب ﻧﻤــﺎﯾﯿﻢ آن را در ﻣﺠﻤــﻮع اﻓـﺮاد
ﺛﻼﺛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ  ۹۴۳۷۰۵۶ﮐﻪ اﮐﺒﺮ اﺳﺖ و ﻗﺲ ﻋﻠﯽ ﻫﺬا .و ﺣﻀﺮت اوﺳــﺘﺎد اﻟﻤﺤﻘﻘــﯿﻦ ﻗﻄــﺐ
اﻟﻤﻠﺔ واﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﯿﺮازي در ﻓﻦ ارﺛﻤــﺎﻃﯿﻘﯽ از ﮐﺘــﺎب ّدرة اﻟﺘــﺎج ﻓﺮﻣــﻮدهاﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺿــﺎﺑﻄﻪ در
اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﺪدی زوج اﻟﺰوج ﯾﮑﯽ ﺑﯿﻔﮑﻨﯿﻢ و زوج اﻟــﺰوج ﻗﺒــﻞ را ﺑــﺮ
ﻣﺎﺑﻘﯽ اﻓﺰاﯾﯿﻢ و زوج اﻟﺰوج ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻗﺒﻞ را ﻫﻢ از آن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ .اﮔﺮ ﺳﻪ ﻋﺪد ﮐﻪ ازﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﺎﺻــﻞ
آﯾﺪ ﻫﻤﻪ ّاول ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻀﺮوب ﺛﺎﻧﯽ در ﺛﺎﻟﺚ را در زوج ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤــﺎﺑﯿﻦ ﺣﺎﺻــﻞ
آﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻀﺮوب ﺛﺎﻧﯽ در ﺛﺎﻟﺚ را ﺑﺎ ﺛﺎﻧﯽ و ﺛﺎﻟﺚ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ّاول ﺑﺎﺷﺪ آن را در زوج
ً
اﻟﺰوج ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ .ﻣﺜﻼ از  ۸ﯾﮑــﯽ ﮐــﻢ ﮐــﺮدﯾﻢ و  ۴ﺑــﺮ ﻣــﺎﺑﻘﯽ
اﻓﺰودﯾﻢ و  ۲از ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﻢ ﮐﺮدﯾﻢ  ۷و  ۱۱و  ۵ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ ّاول ﺑﺎﺷــﺪ ﭘــﺲ ﻣﻀــﺮوب  ۱۱در ۵
اﻋﻨﯽ  ۵۵را در زوج اﻟﺰوج ﻗﺒﻞ  ۸اﻋﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ  ۲۲۰ﺣﺎﺻﻞ آﻣــﺪ ﮐــﻪ اﺻــﻐﺮ ﻣﺘﺤــﺎﺑﯿﻦ
اﺳﺖ ﭘﺲ  ۵۵را ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﯾﺎزده و  ۵اﻓﺰودﯾﻢ  ۷۱ﺷﺪ و ﭼﻮن آن ﻧﯿﺰ ّاو ل ﺑﻮد در  // ۴ﺿــﺮب ﮐــﺮدﯾﻢ
 ۲۸۴ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ ﮐﻪ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ.
ّ
و ﺣﻀﺮت ﺛﺎﻟﺚ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ در ﮐﺘﺎب ﺟﺬوات ﻃﻮر ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ اﯾــﻦ دو ﻋــﺪد را ﺑــﻪ ﻫﻤــﯿﻦ
ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﯿﺎس از  ۳۲ﯾﮑﯽ اﺳﻘﺎط ﮐﺮدﯾﻢ و  ۱۶ﺑﺮ  ۳۱اﻓــﺰودﯾﻢ
 ۴۷ﺷﺪ و  ۸از آن ﮐﺎﺳﺘﯿﻢ  ۲۳ﻣﺎﻧﺪ .ﭼﻮن ﻫﺮ ﺳﻪ ّاول ﺑﻮد ﺛﺎﻧﯽ را در ﺛﺎﻟﺚ زدﯾﻢ و ﻣﺴﻄﺢ را ﮐﻪ ۱۰۸۱
ﺑﻮد در ] ۱۶زدﯾﻢ[ ۱۷۲۹۶ ١ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ ﮐﻪ زاﯾﺪ و اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ و ﻋـ ﺪد ﻣﺤﺒــﻮب و ﻃﻠﺴــﻢ ﻣــﺰاج
ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎز  ۴۷و  ۲۳را ﺑﺮ  ۱۰۸۱٢اﻓﺰودﯾﻢ  ۱۱۵۱ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ّاو ل ﺑﻮد
در ﺷﺎﻧﺰده ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ  ۱۸۴۸۱ﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺺ و اﺻﻐﺮ اﻟﻤﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ و ﻋﺪد ﻣﺤﺐ
و ﻃﻠﺴﻢ ﻋﺎﺷﻘﯽ اﺳﺖ وﻋﻠﯽ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﯿﻞ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺮاﺗﺐ اﻧﺘﻬﯽ.
ّ
اﻗﻮل ﺑﺪان ﮐﻪ درﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﭘﻨﺞ ﻓﺮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﺮد اول و ﺛﺎﻧﯽ و
ّ
ﺛﺎﻟﺚ و ﺧﺎﻣﺲ ﻓﺮد ّاول ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮد راﺑﻊ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮدیﺳﺖ ﻣﺮﮐﺐ و ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ّاول ﺑﺎﺷﺪ .در
ﻗﻮاﻋﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﺮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻪ از آن ﮐﻪ ّاول و ﺛﺎﻧﯽ و راﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮد ّاول اﺳﺖ و ﻓــﺮد
ّ
ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺮﮐﺐ .و درﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺷﺮط ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن از زوج اﻟﺰوج ﻣﻔﺮوض ﯾﮑﯽ ﺑﯿﻔﮑﻨﺪﻧــﺪ آن ﭼــﻪ

١۵٧

١۵٨

ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻓﺮد ّاول ﺑﺎﺷﺪ و وﺟﻪ ﺿﺮورت اﯾﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﻌﻠﻮم  //ﻧﯿﺴﺖ ﻓﺘﺄﻣﻞ ﻓﯿﻪ ّ
ﺣﺘﯽ ﯾﻈﻬﺮ ﻟﮏ اﻟﺤﻖ.
و ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺒﺲ اﻷﻧﻮار وﺟﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺧﻼﺻﮥ آن وﺟﻪ
ً
ً
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ّاوﻻ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ اﺛﻨــﯿﻦ را ﻣﺒﺘــﺪﺋﺎ ﻣــﻦ
اﻟﻮاﺣﺪ ﻫﮑﺬا  .۸ ،۴ ،۲ ،۱ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﻋﺪاد را ﺑﺪون ﻋﺪد اﺧﯿــﺮ و اﯾــﻦ ﻣﺤﻔــﻮظ ّاول
ﺑﺎﺷﺪ  .۷ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ ﺑﺮ آن ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪد ﻣﺎﻗﺒﻞ اﺧﯿﺮ را  ۴آن ﭼــﻪ ﺣﺎﺻــﻞ آﯾــﺪ ﻣﺤﻔــﻮظ ﺛــﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﺪ  .۱۱ﭘﺲ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﯿﻢ از ﻣﺤﻔﻮظ ّاول  ۷و ﻋﺪد ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻗﺒﻞ ﻋﺪد اﺧﯿﺮ را  ۲و آن ﭼــﻪ ﺑــﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧــﺪ
ﻣﺤﻔﻮظ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﺷﺪ  ۵ﭘﺲ اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ ازﯾﻦ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت ﺛﻼﺛﻪ ﻋﺪد ّاول ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮب ﮐﻨــﯿﻢ ﻣﺤﻔــﻮظ
ﺛﺎﻧﯽ را  ۱۱در ﻣﺤﻔﻮظ ﺛﺎﻟﺚ  .۵ﭘﺲ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﺻــﻞ آﯾــﺪ  ۵۵در ﻣﺎﻗﺒــﻞ ﻋــﺪد اﺧﯿــﺮ  ۴آن ﭼــﻪ
ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ  ۲۲۰اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻋﻈﻤﻬﻤﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨــﯿﻢ زوج اﻟــﺰوج اﺧﯿــﺮ
ً
را  ۸ﺑﺎ ﻋﺪد راﺑﻊ آن ﻣﺘﻨﺎزﻻ .ﭘﺲ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮع را  ۹در ﻧﻔﺲ ﻫﻤﺎن زوج اﻟــﺰوج ﺑﻌﯿﻨــﻪ  ۸و
از ﺣﺎﺻﻞ  ۷۲واﺣﺪی را ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﯿﻢ اﺑﺪا .اﮔﺮ آنﭼﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻋﺪد ّاول ﺑﺎﺷﺪ  ۷۱ﺿــﺮب ﮐﻨــﯿﻢ آن
ً
را در ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻋﺪد اﺧﯿﺮ  ۴آن ﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ ﺟﻤــﻊ ﻧﻤــﻮدﯾﻢ  ۱و  ۲و  ۴و ۸
را ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ ﻣﺤﻔﻮظ ّاول  ۷اﻓﺰودﯾﻢ ﺑﺮ آن  ۴را ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ //ﻣﺤﻔﻮظ ﺛﺎﻧﯽ  ۱۱و ﻧﻘﺼــﺎن ﮐــﺮدﯾﻢ ۲
را از  ۷ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺛﺎﻟﺚ  ۵و ﭼﻮن ﻫﺮ ﯾﮏ ازﯾﻦ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت ﺛﻼﺛـﻪ ﻓــﺮد ّاول ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺿــﺮب
ﮐﺮدﯾﻢ  ۵را در  ۱۱و ﺣﺎﺻﻞ را ﮐﻪ  ۵۵اﺳﺖ در  ۴ﺣﺎﺻﻞ آﻣــﺪ  ۲۲۰ﮐــﻪ اﺻــﻐﺮ ﻣﺘﺤــﺎﺑﯿﻦ اﺳــﺖ .و
ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ  ۸را ﺑــﺎ واﺣــﺪ و ﺿــﺮب ﮐــﺮدﯾﻢ  ۹در  ۸و از ﺣﺎﺻــﻞ
]ﮐﻪ[  ١۷۲اﺳﺖ واﺣﺪی ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ۷۱و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ّاول اﺳــﺖ .ﺿــﺮب ﮐــﺮدﯾﻢ آن را
در ﭼﻬﺎر ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۲۸۴ﮐﻪ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ.
ً
اﻗﻮل ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﯿﺎس رﺳﻢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ اﻋﺪاد ﻣﺬﮐﻮره را ﻣﺒﺘﺪﺋﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﯽ  ۳۲ﻫﮑﺬا ، ۱۶ ،۸ ۴، ۲، ۱
 ۳۲و ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ از واﺣﺪ ﺗﺎ  ۱۶ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۳۱و اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻮظ ّاول ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺰودﯾﻢ ﺑﺮ آن ﻋﺪد ﻣﺎﻗﺒﻞ
اﺧﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۶ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۴۷و اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻮظ ﺛﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻧﻘﺼﺎن ﮐــﺮدﯾﻢ از ﻣﺤﻔــﻮظ ّاول ﻋــﺪد
ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻋﺪد اﺧﯿﺮ را ﯾﻌﻨﯽ  ۸ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ۲۳و اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻮظ ﺛﺎﻟــﺚ ﺑﺎﺷــﺪ .ﭼــﻮن ﻫــﺮ ﯾــﮏ ازﯾــﻦ
ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت ﺛﻼﺛﻪ ﻋﺪد ّاول ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺤﻔﻮظ ﺛﺎﻧﯽ را در ﺛﺎﻟﺚ ﺣﺎﺻﻞ آﻣــﺪ  .۱۰۸۱ﭘــﺲ
ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ را در ﻣﺎﻗﺒﻞ زوج اﻟﺰوج اﺧﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۶ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۱۷۲۹۶و اﯾــﻦ اﺻــﻐﺮ
ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻋﻈﻤﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ زوج اﻟﺰوج اﺧﯿﺮ را ﯾﻌﻨﯽ  ۳۲ﺑﺎ ﻋــﺪد راﺑــﻊ
ً
آن //ﻣﺘﻨﺎزﻻ ﯾﻌﻨﯽ و ﺿﺮب ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ را ﯾﻌﻨــﯽ  ۳۶در  ۳۲ﺣﺎﺻــﻞ آﻣــﺪ  ۱۱۵۲و ﮐــﻢ ﮐــﺮدﯾﻢ از

 .١در ﻣﺘﻦ۸۲ :

زوج اﻟﺰوﺟﯽ در ﺳﻪ و ]در[ ﻧﺼﻒ ﺳﻪ زن
در ﻫﻢ زن و ﺟﻤﻠـﻪ ﮔﺮ ﺷـﺪ ّاول ،آن زوج

ﺑﯽﯾﮏ اﮔﺮ اوﻟﻨﺪ ﯾﮏ زآن ٣دو ﻓﮑﻦ
در ﮐـ ﻞ ﺳـﻪ ﻓﺮد ]و[ ﺣﺎﺻـﻞ ﻓﺮد ﺑﺰن

و اﮔﺮ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ زوج ﻣﻔﺮوض را در ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮد ّاوﻟﯿﻦ و ﺣﺎﺻﻞ را از ﻋﺪد اﻋﻈﻢ ﻧﻘﺼــﺎن ﮐﻨــﯿﻢ
ﺑﺎﻗﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ در ﻣﺜﺎل  ۴را در  ۱۶ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ و ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻪ  ۶۴از  ۲۸۴ﮐﻢ ﮐﺮدﯾﻢ
 ۲۲۰ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻋﻠﯽ ﻫﺬا ﻓﻘﺲ .اﻗﻮل و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﯿﺎس دﯾﺪﯾﻢ  ۱۶را از اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ
اﻣﺮ داﺷﺖ و ﺑﻮد ﻣﻀﺮوب آن در واﺣﺪ و ﻧﺼﻒ  ۲۴و در ﺛﻼﺛﻪ  ۴۸و ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﺼﺎن واﺣﺪ از ﻫﺮ ﯾﮏ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ۲۳و  ۴۷و اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻓﺮدﻧﺪ از ّاول .ﺿﺮب ﮐــﺮدﯾﻢ اﺣــﺪاﻫﻤﺎ را در دﯾﮕــﺮی ﺣﺎﺻــﻞ ﺷــﺪ
 ۱۰۸۱و اﯾﻦ //ﻓﺮد ّ
ﺳﻮم اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ  ۱۱۵۱ﻧﯿﺰ ﻓﺮد اول اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺿــﺮب ﮐــﺮدﯾﻢ
 ۱۶در آن ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۱۷۲۹۶ﮐﻪ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ آن را در ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد
 .١در ﻧﺴﺨﻪ »ﻓﺎ ﻓﻀﻞ« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٢ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد زوجاﻟﺰوج  2nرا اﺧﺘﯿﺎر  3 ´ 2و  3 ´ 2را ﺣﺴﺎب ﮐﻦ؛ ) p = (3 ´ 2 - 1و ) q = (3 ´ 2 - 1را ﺣﺴﺎب ﮐﻦ )اﯾﻦ
دو ﻋﺪد ﺑﺎﯾﺪ ّاول ﺑﺎﺷﻨﺪ(؛ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب  pqرا ﺣﺴﺎب ﮐﻦ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮع  p + q + pqﻋﺪد ّاول ﺑﺎﺷﺪ؛  2n ´ pqو ) 2n ´ (p + q + pqرا
ﺣﺴﺎب ﮐﻦ )اﯾﻦ دو ﻋﺪد ﻣﺘﺤﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
 .٣در ﻧﺴﺨﻪ »از آن« آﻣﺪه اﺳﺖ.
n

n -1

n -1

n

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ﺣﺎﺻﻞ ١واﺣﺪی را و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  .۱۱۵۱ﭼﻮن اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ّاول اﺳﺖ ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ آن را در ﻣﺎﻗﺒﻞ زوج
اﻟﺰوج اﺧﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۶و ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۱۸۴۱۶و اﯾﻦ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ.
و ﺣﻀﺮت ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ ّ
ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی در ﮐﺘﺎب ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴــﺎب ﻓﺮﻣــﻮدهاﻧــﺪ ﮐــﻪ
ﻗﺎﻋﺪه در اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺬ ﮐﻨﯿﻢ از ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ ﻋــﺪدی را ﮐــﻪ ﭼــﻮن
ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ آن را ﯾﮏ ﺑﺎر در ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ و ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ آن را ﯾﮏ
ﺑﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﺶ و ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﻟﯿﺶ و از آن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﯿﻢ و در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺻﻮرﺗﯿﻦ از ﻫﺮ ﯾــﮏ از
ﺣﺎﺻﻠﯿﻦ واﺣﺪی را ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺎﻧﺪ دو ﻓﺮد ّاو ل .ﺑﻌﺪ از آن ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ اﺣﺪ ﻓﺮدﯾﻦ ّاوﻟﯿﻦ را در دﯾﮕﺮی ﺗﺎ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﻓﺮد ّاول ،ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ﻋﺪد ﻣﻔــﺮوض را
ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ ﺗﺎ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎر در ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﺗﺎ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ
ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ .ﻣﺜﺎل آن دﯾﺪﯾﻢ  ۴را از اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ داﺷﺖ و ﺑﻮد ﻣﻀــﺮوب آن در//
واﺣﺪ و ﻧﺼﻒ  ۶و در ﺳﻪ  ۱۲و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻘﺼﺎن واﺣﺪ از ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ۵و  ۱۱و اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻓﺮد
ّاوﻟﻨﺪ .ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ ﯾﮑﯽ ازﯾﻦ  ۲را ﯾﮑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  ۵۵و اﯾﻦ ﻓﺮد ﺳﻮم اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮع اﯾــﻦ اﻓـﺮاد
ﺛﻼﺛﻪ ﮐﻪ  ۷۱آن ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ّاول اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ  ۴را در  ۵۵ﮐﻪ ﻓﺮد ﺛﺎﻟــﺚ اﺳــﺖ ﺣﺎﺻــﻞ آﻣــﺪ
 ۲۲۰ﮐﻪ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎر آن را ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ در ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۷۱ﺣﺎﺻــﻞ
٢
آﻣﺪ  ۲۸۴ﮐﻪ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ را ﺑﺮ اﯾﻦ وﺟﻪ ﻧﻈﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ:

١۵٩

ﺛﻼﺛﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۱۵۱ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۱۸۴۱۶ﮐﻪ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ .و ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه را ﺑــﺮ
اﯾﻦ وﺟﻪ ﻧﻈﻢ ﻧﻤﻮده:
ﻧﻈـﺮ ﮐـﻦ ﯾﮑﯽ از ﺗﻀـﺎﻋﯿﻒ دو را
ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﺷﻮد ﺣﺎﺻـﻠﺖ ﺑﯽﮔﻤﺎن
ز ﺳـﻪ ﻣﺜﻞ آن ﺿﻌﻒ ﮐﻢ ﮐﻦ ﯾﮑﯽ
ز ﺿﺮب دو ﻓـﺮد اﺳﺖ در ١ﯾﮑﺪﮔـﺮ
ﺑﮑﻦ ﺟﻤـﻊ اﯾﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻓﺮد از ﺧﺮد
اﮔــﺮ ﺿـ ﻌـﻒ در ﻓـﺮد ﺳـﻮم زﻧـﯽ
وﮔـﺮ در ﭼــﻬــﺎرم زﻧــﯽ ﻣﹷـﺮ ورا
ﭘﺲ از ﺿﻌﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ ز اﺿﻌﺎف ﺷﻄﺮﻧﺞ

١۶٠

واﺣﺪ آن ﺑﯿﻔـﺰا
ﺑﺪان ﻧﺼﻒ ﺑﯽ ِ
ﺧـﺮد ﻓــﺮد اول ﻧﻬـــ ﺪ ﻧﺎم آن
ﮐﻪ ﺗﺎ ﻓـﺮد ّدوم ﺑـﻮد ﺑﯽﺷــﮑﯽ
ﺣﺼــﻮل ﺳـﻮم ﻓـ ﺮد ای ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﺻـﻠﺖ ﻓـﺮد ﭼﺎرم ﺑﻮد
ﻣﺤﺐ ﺣﺎﺻـﻞ آﻣﺪ ﺗﺮا ای زﮐﯽ
ﺑﻪ ﻣﺤـﺒﻮب ﮔـﺮدد ﺗﺮا رﻫـﻨـﻤـﺎ
ﺑﺪاﻧﯽ ﻣﺤﺐ ﻫﻢ ز ﻣﺤﺒﻮب ﺑﯽرﻧﺞ

ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﻧﺎﻇﻢ آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﮥ ﻓﺮد دوم و ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﮐــﻪ ﻣﺼــﻄﻠﺢ او از ﻓــﺮد اول ﻓــﺮدی
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﺗﺒﮥ اول ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ ﻓﺮد اول ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﺳﺖ وﺣﯿﻨﺌﺬ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪه از اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺷﺮط ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﺮد اول و ﺛﺎﻧﯽ و راﺑﻊ ﻓﺮد اول ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐــﻪ از
اﺿﺎﻓﮥ ﻧﺼﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﺪاد واﻗﻌﻪ در ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ ﺑــﺮ آن اﺳــﻘﺎط واﺣــﺪی ﻓــﺮد اول ﺣﺎﺻــﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ از ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﺪاد واﻗﻌﻪ درﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎن ﮐــﻪ در ﺑﯿــﺖ آﺧــﺮ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ آن ﻧﻤﻮده و آن ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ  //آن ﮐﻪ از اﺿﺎﻓﮥ  ۳۲ﺑﻪ  ۶۴و اﺳﻘﺎط واﺣﺪی ۹۵
ً
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮد ّاول ﻧﯿﺴﺖ .و اﯾﻀﺎ ﺷﺮط ﻧﮑﺮده ﮐ ﻪ ﻓﺮد ﺛﺎﻧﯽ و ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﮐــﻪ ﻓــﺮد راﺑــﻊ
ً
اﺳﺖ ﻓﺮد اول ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﻣﺜﺎل آن را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﻗﺎﻋﺪه ٢ﻓﺮض ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﻣﺜﻼ ﻓﺮض ﮐﺮدﯾﻢ آن ﺿﻌﻒ را
 ۴و اﻓﺰودﯾﻢ ﺑﺮ آن واﺣﺪی را ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  ۵و آن ﻓﺮد ّاول ﺑﻮد ﭘﺲ اﺧﺬ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺛﻼﺛﻪ اﻣﺜﺎل ارﺑﻌﻪ را و
ﮐﻢ ﮐﺮدﯾﻢ از آن واﺣﺪی را ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ۱۱و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮد اول اﺳﺖ ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ دو ﻓﺮد را در دﯾﮕﺮی
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  .۵۵ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ را ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  .۷۱ﭼﻮن اﯾﻦ ﻧﯿــﺰ ﻓــﺮد اول ﺑــﻮد ﺿــﺮب
ﮐﺮدﯾﻢ  ۴در  ۵۵ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۲۲۰ﮐﻪ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺿﺮب ﮐــﺮدﯾﻢ  ۴را در  ۷۱ﺣﺎﺻــﻞ
آﻣﺪ  ۲۸۴ﮐﻪ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮﯾﻦ ﻗﯿﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ از ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ اﻋﻤﺎل ﻣﺬﮐﻮره ﺑﺎ
َ
 ۱۶وﻋﻠﯽ ﻫﺬا ﻓ ِﻘ ﺲ .و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﺒﺎرت اﺧﯿﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﯾﻢ  ۴را ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﺶ از ﺳﻠﺴــﻠﮥ ﺗﻀــﺎﻋﯿﻒ
ﯾﻌﻨﯽ دو ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۶و دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﻟﯿﺶ از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۸ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  .۱۲ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺮدﯾﻢ
از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﺎﺻﻠﯿﻦ واﺣﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ۵و  ۱۱و اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻓﺮد اوﻟﻨﺪ .ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ اﺣﺪ)ا(ﻫﻤﺎ را
 .١در ﻧﺴﺨﻪ » درو« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٢در ﻧﺴﺨﻪ »ﻗﺎﻋﺪ« آﻣﺪه اﺳﺖ.

 .١در ﻧﺴﺨﻪ » «۲آﻣﺪه اﺳﺖ.

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

در دﯾﮕﺮی ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۵۵و اﯾﻦ ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ .ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﯾﻢ اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ را ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۷۱و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ
ﻓﺮد اول اﺳﺖ // .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ  ۴را در  ۲۲۰ ،۵۵ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ و اﮔﺮ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ آن را در ،۷۱
 ۲۸۴ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﯿﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ دوم از ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ اﻋﻤﺎل ﻣﺬﮐﻮره ﺑﺎ  .۱۶و اﮔﺮ
ً
ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﮥ ﻓﺮد اول ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸــﻮد .و ﻣــﺜﻼ ﻓــﺮض ﮐﻨــﯿﻢ آن ﻋــﺪد را  ۸و
ﻣﻀﺮوب آن در واﺣﺪ و ﻧﺼﻒ  ۱۲١اﺳﺖ و در  .۲۴ ،۳و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻘﺼﺎن واﺣﺪ از ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ
 ۱۱و  ۲۳و ﻫﺮ ﯾﮏ اﯾﻦ دو ﻓﺮد ّاوﻟﻨﺪ و ﻣﺴﻄﺢ اﯾﻦ دو ﮐﻪ  ۲۵۳اﺳﺖ ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ ﻟــﯿﮑﻦ ﻣﺠﻤــﻮع
ّ
اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﮐﻪ  ۲۸۷اﺳﺖ اول ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺪدﯾﺴﺖ ﻣﺮﮐﺐ ﮐﻪ ﻋﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ آن را  ۴۱ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ .ﭘﺲ
آنﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد از ﺿﺮب  ۸در ﻓﺮد ﺳﻮم و در ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۲۰۲۴و  ۲۲۹۶ﻋﺪدﯾﻦ
ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ اﺟﺰای اﻋﻈﻢ زاﯾﺪ اﺳﺖ ﺑــﺮ اﺻــﻐﺮ ﺑــﻪ  ۷۲۰و آن ﺣﺎﺻــﻞ اﺳــﺖ از
ﻣﺠﻤﻮع  ۷و  ۴۱و ﺿﻌﻒ و ارﺑﻌﺔ اﻣﺜﺎل وﺛﻤﺎﻧﯿﺔ اﻣﺜﺎل ﻫﺮ ﯾﮏ ازﯾــﻦ دو .ﭼــﻪ ﻫــﺮ ﯾــﮏ ازﯾــﻦ اﻋــﺪاد
ّ
ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﻋﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻋﻈﻢ آن را و درﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻏﯿﺎث اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
در ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺤﺴﺎب و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ در ﮐﻨﻪ اﻟﻤﺮاد و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻣﺎﻫﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﻦ در
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﺷﺮط ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛــﻪ ﻓــﺮد ّاول ﺑﺎﺷــﺪ .و
ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ  ۲ﻋﺪ]د[ ﮐﻪ از ﻫﺸﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦاﻧﺪ  //و اﺟﺰای اﻋﻈﻢ ﻫﻤﯿﻦ
ﯾﮏ و دو و ﭼﻬﺎر و ﻫﺸﺖ و ﻧﺼﻒ و رﺑﻊ و ﺛﻤﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎوی ﻋﺪد اﻗﻞ اﺳﺖ و ﻋﺪد دﯾﮕﺮ آن را
ﻋﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻨﻪ اﻟﻤﺮاد از  ۲۵۶ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۱۷از ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ اﺛﻨــﯿﻦ ﺣﺎﺻــﻞ
ﺷﺪه دو ﻋﺪد اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده در ﻟﻮح وﻓﻘﯽ درج ﮐﺮده و ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ آن دو ﻋﺪ]د[ ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ اﻧﺪ و ﻏﺎﻓﻞ
ﺷﺪه از آن ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﺪد را در ﺳﻪ ۳ﺿﺮب ﮐﻨﯽ  ۷۶۸ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ و ﺑﻌــﺪ از ﻧﻘﺼــﺎن واﺣــﺪ از آن
ّ
ّ
 ۷۶۷ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻋﺪد  ۵۹ﺳﯿﺰده ﻣﺮﺗﺒﻪ آن را ﻋﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪ ﮐﻨﺪ اﺻﻐﺮ را ۱۳
و اﺿﻌﺎف آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۵۹و اﺿ ﻌﺎف آن و اﯾﻦ ﻏﯿﺮ اﺟﺰاء اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ اﻋﻈﻢ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪه ﺣﻀﺮت ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
رﺳﯿﺪه و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺬ ﮐﻨﯿﻢ از ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ ﺳﺘﻪ دو ﻋﺪد ﻣﺘﻮاﻟﯽ را ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻧﻘﺼﺎن
ﮐﻨﯿﻢ از ﻫﺮ ﯾﮏ از آن دو واﺣﺪی را ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ دو ﻓﺮد اول .ﭘﺲ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻓﺮد را در دﯾﮕــﺮی
ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﻓﺮد ّاول ﺷﺪ ﺛﻠﺚ ﻋﺪد اﯾﻦ دو ﻋــﺪد را ﯾــﺎ ﺛﻠــﺚ
اﺻﻐﺮ اﯾﻦ دو ﻋﺪد را در ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ .ﺑﻌﺪه ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﺎن ﺛﻠﺚ اﻋﻈﻢ ﯾﺎ دو ﺛﻠﺚ
اﺻﻐﺮ را در ﻓﺮدﯾﻦ اوﻟﯿﻦ و زﯾﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺮ اﺻﻐﺮ ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤــﺎﺑﯿﻦ .ﻣﺜــﺎل آن دﯾــﺪﯾﻢ
ّ
ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ
 ۱۹۲و  ۳۸۴ﻣﺘﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺮﺗﺒﮥ  //ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ از ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ ﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﯿﺪه و

١۶١

اﻣﺮ دارد و ﭼﻮن ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺮدﯾﻢ واﺣﺪ را از ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ۱۹۱و  ۳۸۳و ﻫﺮ ﯾﮏ ازﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻓﺮد ّاوﻟﻨﺪ و
ﻣﺴﻄﺢ اﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻵﺧﺮ ﮐﻪ  ۷۳۱۵۳اﺳﺖ ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﮐﻪ  ۷۳۷۲۷اﺳﺖ ﻧﯿﺰ
ﻓﺮد ّاول اﺳﺖ و ﺛﻠﺚ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ دو ﻋﺪد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﺛﻠﺚ اﺻﻐﺮ اﯾﻦ دو  ۱۲۸اﺳﺖ .ﺿﺮب ﮐــﺮدﯾﻢ آن را
در ﻓﺮد ﺳﻮم ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  ١۹۳۶۳۵۸۴و اﯾﻦ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﻤﺎن ﺛﻠــﺚ را
در ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮدﯾﻦ اوﻟﯿﻦ و آن  ۵۷۴اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  ۷۳۴۷۲و زﯾــﺎده ﮐــﺮدﯾﻢ آن را ﺑــﺮ اﺻــﻐﺮ ﻣﺘﺤــﺎﺑﯿﻦ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  ۹۴۳۷۰۵۶و اﯾﻦ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه را ﺑﺮ اﯾﻦ وﺟﻪ ﻧﻈﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ:

ﮐﺮدی ﭼﻮ ٢ز ﺷﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺿﻌﻒ ﺻﻌﻮد
ﺑﺎ ّاو ﻟــﻬـ ﺎ َاو ل ﺑ ـﺰن ﺛـﻠــﺚ اﺧـﯿـﺮ

١۶٢

ﻣﻀﺮوب دو ﭼﺎر ﺑﯽﯾﮏ اول ﮔﺮ ﺑﻮد
در ٣ﺛﺎﻟـﺚ او ﺑﺰن ٤ﮐﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺼـﻮد

اﻗﻮل :ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﯿﺎس اﺧﺬ ﻧﻤﻮدﯾﻢ از اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮥ  ۶و  ۱۲را و ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺮدﯾﻢ از ﻫﺮ ﯾﮏ واﺣﺪی ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ  ۵و  ۱۱و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻓﺮد اوﻟﻨﺪ ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ اﺣﺪاﻫﻤﺎ را در دﯾﮕﺮی ﺣﺎﺻﻞ آ]ﻣﺪ[  ۵۵و اﯾﻦ
ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ و ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ را ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۷۱و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ّاول اﺳﺖ .ﺑﻌﺪه ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ
ﺛﻠﺚ  ۱۲را ﯾﻌﻨﯽ  ۴را در ﻓﺮد ﺳﻮم ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۲۲۰ﮐﻪ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ  ۴را در
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮدﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۶ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۶۴اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ آن را ﺑﺮ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ ۲۸۴
 //ﮐﻪ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ :اﺧﺬ ﻧﻤﻮدﯾﻢ از اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ  ۲۴و  ۴۸را و ﮐﻢ ﮐﺮدﯾﻢ از ﻫﺮ ﯾﮏ
واﺣﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ۲۳و  ۴۷و ﻫﺮ ﯾﮏ ازﯾﻦ دو ﻓﺮد اوﻟﻨﺪ ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ اﺣﺪﻫﻤﺎ را در دﯾﮕﺮی ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪ  ۱۰۸۱و اﯾﻦ ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ .ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ را ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۱۱۵۱و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ّاو ل اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ ﺛﻠﺚ اﻋﻈﻢ ﻋﺪدﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۶را در ﻓﺮد ﺳﻮم ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۱۷۲۹۶و اﯾﻦ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ
اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ  ۱۶را در ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮدﯾﻦ ّاوﻟﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ  ۷۰ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  .۱۱۲۰اﺿــﺎﻓﺖ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ آن را ﺑﺮ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۱۸۴۱۶و اﯾﻦ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻓﺎﺋﺪه :ﺑﺪان ﮐﻪ ﭼﻮن اﺛﻨﯿﻦ ﺛﻠﺚ ﺳﺘﺔ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ اﺛﻨﯿﻦ ﺛﻠﺚ ﻧﻈﯿﺮ
ّ
آن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ ﺳﺘﺔ ﺑﺠﻬﺖ ﻧﺴﺒﺖ اﺗﺼﺎف اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼــﯿﻞ
ﺛﻠﺚ ﻋﺪد اﻋﻈﻢ ﻣﺤﺘﺎج اﻋﻤﺎل ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺗﺒﮥ آن را در ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ اﺛﻨــﯿﻦ
اﺧﺬ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ آن ﺑﯿﻨﻪ ﺛﻠﺚ آن ﻋﺪد ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻫﺮ  ۴ﯾــﮏ از اﻋــﺪاد واﻗﻌــﻪ در ﺳﻠﺴــﻠﮥ
ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ را ﮐﻪ در  ۳ﺿﺮب ﮐﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ آن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ ،ﻓﻼ ﺗﻐﻔﻞ.
 .١در ﻧﺴﺨﻪ » «۹۶۳۳۵۸۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٢در ﻧﺴﺨﻪ »ﭼﻪ« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٣در ﻧﺴﺨﻪ »وز« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٤در رﺳﺎﻟﮥ ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی در اﯾﻦ ﻣﺼﺮاع ﺑﻪ ﺟﺎی »او ﺑﺰن«ّ » ،اوﻻن« آﻣﺪه اﺳﺖ.

 .١در ﻧﺴﺨﻪ »ﺑﺎ« آﻣﺪه اﺳﺖ.

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ﻣﺤﻘﻖ دواﻧﯽ در رﺳﺎﻟﮥ اﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻠﻮم ﻗﺎﻋﺪۀ اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ را از ﮐﺘﺎب ارﺛﻤﺎﻃﯿﻘﯽ ﺑﺮ
وﺟﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞ آن وﺟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ زوج اﻟﺰوﺟﯽ  //را و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ آن
واﺣﺪی را .اﮔﺮ آنﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻓﺮد ّاول ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮب ﮐﻨﻨﺪ آن را در زوج اﻟﺰوج ﺳﺎﺑﻖ .ﭘــﺲ زﯾــﺎده
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ واﺣﺪی را .اﮔﺮ آنﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد آن ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ّاول ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮب ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ دو ﻓﺮد را در
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،آنﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻓﺮد ﺳﻮم اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺿﺮب ﮐﻨﻨﺪ آن را در ﻫﻤﺎن زوج اﻟﺰوج ﻣﻔﺮوض ﺗــﺎ
اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ دو ﻓﺮد اول را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺿﺮب ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ را ﻧﯿﺰ
در زوج اﻟﺰوج ﻣﻔﺮوض آنﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ آن را ﺑﺮ اﺻــﻐﺮ ﻣﺘﺤــﺎﺑﯿﻦ ﺗــﺎ اﻋﻈــﻢ ﻣﺘﺤــﺎﺑﯿﻦ
ً
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ اﺧﺬ ﻧﻤﻮدﯾﻢ  ۴و اﻓﺰودﯾﻢ ﺑﺮ آن واﺣﺪی را ﺷﺪ  .۵ﭼﻮن ﻓﺮد ّاول ﺑﻮد ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ
آن را در اﺛﻨﯿﻦ ﮐﻪ زوج اﻟﺰوج ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ واﺣﺪی را ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  .۱۱ﭼﻮن
آن ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ّاول ﺑﻮد ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ اﺣﺪﻫﻤﺎ را در دﯾﮕﺮی ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۵۵و اﯾﻦ ﻓﺮد ﺳﻮم اﺳﺖ .ﺿــﺮب
ﮐﺮدﯾﻢ آن را در  ۴ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۲۲۰ﮐﻪ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳــﺖ .ﺑﻌــﺪ از آن ﺟﻤــﻊ ﮐــﺮدﯾﻢ  ۵و  ۱۱را و
ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ را ﮐﻪ  ۱۶اﺳﺖ در ارﺑﻌﻪ و اﻓﺰودﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ را ]ﮐﻪ[  ۶۴اﺳﺖ ﺑﺮ  ۲۲۰ﮐﻪ اﺻﻐﺮ
ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۲۸۴ﮐﻪ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ.
اﻗﻮل ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﭼﻮن دﯾﺪه ﮐﻪ درﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺪد اﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺟﻤﻊ ﻓﺮدﯾﻦ اوﻟﯿﻦ و ﺿﺮب
ﺣﺎﺻﻞ در زوج ﻣﻔﺮوض و اﺿﺎﻓﺘﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺑﺪون اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ  //ﻓﺮد ﭼﻬﺎرم ﮐــﻪ
ﻋﺒﺎرت از ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ اﺳﺖ ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﻮد آن ﻓﺮد اول ﻧﯿﺴﺖ و آن را اﺳﻘﺎط ﻧﻤــﻮده
ﯾﺎ ١آن ﮐﻪ از ﺿﺮورت اﯾﻦ ﺷﺮط ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮده و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺪار ﻋﻤﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ازﯾﻦ ﻣــﺬﮐﻮر
ﺷﺪ و اﺷﺎرﺗﯽ ﺑﺪان ﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺬﮐﻮره ﺑﺎ  ۱۶ﺑﺮ وﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﯾﻦ دو ﻋﺪد
را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻓﺮد اول  ۱۷و ﺛﺎﻧﯽ  ۱۳۷ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ  ۲۳۲۹اﺻــﻐﺮ ﻣﺘﺤــﺎﺑﯿﻦ اﺳــﺖ ۳۷۲۶۴
اﮐﺒﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ  .۳۹۷۲۸ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ دو ﻋﺪد ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻓـﺮاد ﺛﻼﺛــﻪ ﮐــﻪ ۲۴۸۳
اﺳﺖ ﻓﺮد اول ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از  ۱۳و  ۱۹آن را ﻋﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐــﻪ اﺟـﺰای اﻋﻈــﻢ
ً
ً
زاﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﺻﻐﺮ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪ .و ﻣﺜﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺮض ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﭼﻮن اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد
ﺛﻼﺛﻪ آن ﻓﺮد ّاول اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ واﻗﻊ آﻣﺪ و ﺗﺨﻠﻒ ﻧﮑﺮده .و ﻋﺠﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀــﺮت ﺳــﯿﺪ ﻣﻨﺼــﻮر در
ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﻤﻮذج ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻧﻮاع ﻣﺆاﺧﺬات و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ازﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض
ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﯿﺪ ﻧﯿﺰ از اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﺷﺮط ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮده ﻓﻼ ﺗﻐﻔﻞ؛
و ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻟﻮی دﻫﺪار ﺷﯿﺮازی در ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻤﻐﺎﻟﯿﻖ و رﺳﺎﻟﮥ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﻮن ﻋﺪد  ۲۴ﮐﻪ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎنروزی اﺳﺖ در ّاول ّ
ﻣﺮﺑ ﻊ وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﻪ ﺗﺰاﯾﺪ ﺗــﺎ ﺧﺎﻧــﮥ آﺧــﺮ

١۶٣

ّ
ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻄﻮر اﻋﺪاد را وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﭘﺲ ﭼﻮن اﻋﺪاد ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در دو ﺳﻄﺮ ّاول را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ
ﻋﺪد زاﯾﺪ اﺳﺖ //ﮐﻪ  ۲۲۰ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ و ﭼﻮن اﻋﺪاد ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در دو ﺳﻄﺮ اﺧﯿﺮ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﻋﺪد
ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۲۸۴اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت:

١۶۴

۲۶ ۲۵ ۲۴

۲۷

۳۰ ۲۹ ۲۸

۳۱

۳۴ ۳۳ ۳۲

۳۵

۳۸ ۳۷ ۳۶

١

۳۹

و ﻗﺎل ﻓﯽ ﻗﺒﺲ اﻷﻧﻮار ﻗﺎل اﻓﻼﻃﻮن اذا ﮐﺘﺐ ﻓﻲ ورق ارﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﺮف اﻟﺸﻤﺲ وﯾﮑﻮن اﻟﻨﻘﺶ ﻓﻲ
ﺧﺎﺗﻢ اﻹﺑﺘﺪاء ﻓﻲ ّاول ﺑﯿﺖ ﻓﻲ ّ
اﻟﻤﺮﺑﻊ  ۲۴وﺗﻤﺸﻲ ﺑﺰﯾﺎدة واﺣﺪ إﻟﯽ اﻟﺒﯿﺖ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻓﺈذا أردت أن
ﺗﺒﺘﻠﯽ اﺣﺪا ﺑﺤﺒﮏ ﻓﺘﻄﺒﻊ ﺑﺎﻟﺨﺎﺗﻢ اﻟﺬي ﻓﯿﻪ اﻟﻮﻓﻖ ﻋﻠﯽ ﺷﺊ ﻣﻦ اﻟﻤﺄﮐﻮل وﺗﺄﮐﻞ ﻣﻨﻪ وﺗﻄﺒﻊ ﻣﺎ ﺗﺮﯾــﺪ
ّ
ً
وﮐﺬاﻟﮏ إذا إﻏﺘﺴﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺎء وﺷﺮب ﻣﺘﺒﺎﻏﻀﯿﻦ ﺗﺤﺎﺑﺎ ّ
ﺣﺒﺎ ﺷﺪﯾﺪا وﻻﯾﻔﺘﺮﻗﺎن واﻟﻠﻪ اﻟﻤﺆﻟــﻒ ﺛـ ّـﻢ ﻗــﺎل
ﱠ
واﻋﻠﻢ ّاﯾﻬﺎ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮرق ان اﻟﺴﻄﺮ ﺑﯿﻦ اﻻوﻟﯿﻦ ﻋﺮض وﻫﻤﺎ ﻧﺼﻒ اﻟﻮﻓﻖ ﺗﻀﻤﻦ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺪد
ّ
ﻣﺤﺼﻞ ﺑﺬاﻟﮏ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻟﻒ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﺤﺎﺑﯿﻦ وﺣﻀﺮت ﺛﺎﻟﺚ اﻟﻤﻌﻠﻤــﯿﻦ ٢.اﯾــﻦ ﻣﻄﻠــﺐ را در
۲۸۴
٣
ﮐﺘﺎب ﺟﺬوات ﻃﻮر ﺳﯿﻨﺎ ﺟﺰو ﻋﺒﺎراﺗﯽ ادا ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻼم اﯾﺸﺎن را ﺑﻌﺒﺎرﺗﻪ اﻟﻠﻄﯿﻒ
وﺗﺒﺮﮐﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﺸﺮﯾﻒ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ و ﺟﻤﻊ ﺷﺎﻧﺰده ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﺘﺎﻟﯽ و ﺗﻮاﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ از  ۲۴ﺗــﺎ  ۳۹ﺑــﺮ
ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ دو ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ّاول ﮐﻪ ﺗﺎ  ۳۱ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ  ۲۲۰ﮐﻪ زاﺋﺪ اﺳﺖ و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﺮ ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ و
 ۸اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺗﺎ  ۳۹ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ  ۲۸۴ﮐﻪ ﻋﺪد ﻧﺎﻗﺺ و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ّ
ﻣﺤﺐ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ
از اﻓﺎﺿﻞ ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ //در رﺳﺎﻟﮥ اﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻠﻮم ّ
ﺗﻮﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﻧﺘﻬﯽ.
اﻗﻮل ﻣﺤﻘﻖ دواﻧﯽ را ﮔﻤﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ درﯾﻦ اﻧﺘﺴﺎب اﻣﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﺳﺖ ﭼﻪ در رﺳﺎﻟﮥ اﻧﻤــﻮذج
ّ
ﻣﺤﺐ و ﻋﺪد ﻧﺎﻗﺺ ﮐﻪ  ۲۸۴اﺳﺖ
اﻟﻌﻠﻮم ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﻋﺪد زاﺋﺪ  ۲۲۰و ﺑﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ آن را ﻋﺪد
درﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ آن را ﻋﺪد ﻣﺤﺒﻮب.
و ﺣﮑﯿﻢ ﻓﺎﺿﻞ اﻣﯿﺮ ﻏﯿﺎث اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺼﻮری اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب داﻧﺶﻧﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
در ﺧﻮاص ﻋﺪدان ﻣﺘﺤﺎﺑﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﺬب از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪد اﮐﺒﺮ اﺳﺖ و ﺣﻀﺮت ﻗﻄﺐ اﻟﻌﺎرﻓﯿﻦ
ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺑﻮﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﺗﻌﻠﯿﻘﺔ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ان اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻠﯽ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻓﻬﻲ ارﺑﻌﺔ ﻋﺸــﺮ ﻋﻠﻤــﺎ
 .١در ﻧﺴﺨﻪ «۳۹» ،در ﺑﯿﺮون ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ
 .٢ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺑﯽ در اداﻣﮥ ﺟﻤﻼت ﻓﺎرﺳﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ م.
 .٣در ﻧﺴﺨﻪ »ﺑﺎ و ﺟﺰ« آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ُز ُﺑـــﺮ )ﺣـــﺮوف
ّاو ِل ﻣﺤﺒـــﻮب
٭ ﻣﺤﺐ(
ّﺑﯿﻨﺎت
ارزش اﺑﺠﺪی
ﺣﺮوف

۲۲۰
ﻧﮑﺘﻪ ﻟﻄﯿﻔﻪ از ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻋﺪد زﻫﺮه را ﯾﻌﻨﯽ  ۲۱۷ﺑﺎ ﻋﺪد ﻣﺮﺗﺒﮥ آن در وﺿﻊ اﻓــﻼک ﮐــﻪ ۳
ً
اﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻋﺪد اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ و اﯾﻀﺎ ﭼﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﺗﺴﻌﻪ را ﮐﻪ ۴۰
 .١در ﻧﺴﺨﻪ » ﺗﺤﺎﺑﺐ« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٢در ﻧﺴﺨﻪ »ﺗﺤﺎﺑﺐ« آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ
ً
ُ » .٣ز ُﺑﺮ« ّاول ﺣﺮوف اﺳﻢ ﺣﺮﻓﯽ اﻟﻔﺒﺎ )ﺗﻠﻔﻆ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ( را ﮔﻮ ﯾﻨﺪ و ﻣــﺎﺑﻘﯽ ﺣــﺮوف اﺳــﻢ ﺣﺮﻓــﯽ را » ّﺑﯿ ﻨــﺎت« ﻧﺎﻣﻨــﺪ .ﻣــﺜﻼ ّاول
ﺣﺮوف » ّ
ﻣﺤﻤﺪ« ،ﮐﻪ »ﻣﯿﻢ« اﺳﺖ» ،م« آن ُزﺑﺮ و »ی ،م«اش ّﺑﯿﻨﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ّ
 .٤اﯾﻦ ﺣﺮوف در ﻧﺴﺨﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪول ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ از ﻃﺮف ﻣﺼﺤﺢ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٥ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﺳﻄﺮ آﺧﺮ )ﻣﺤﺒﻮب ٭ ﻣﺤﺐ(.

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻄﻼﺳﻢ واﮐﺒﺮ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ وﻫﻲ اﺗﻔﺎق اﻻﻋﺪاد ﮐﻤﺜﻞ ﻋﺪدي رک وﮐﯿﻔﯿﺔ اﻟﻐﺎﻟﺐ
ﻣﻦ اﻟﻤﻐﻠﻮب ﻓﯿﻬﺎ ﻓﺎن ﻋﺪد اﻟﻤﮑﻌﺐ اﻏﻠﺐ وﻫﺬا ﻣﻦ ﮐﯿﻔﯿﺔ ﺗﻮازن اﻷﻋــﺪاد واﺧــﺘﻼف أﻋــﺪادﻫﺎ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻘﺎدﯾﺮ واﻷوزان وﻫﻮ اﻟﻔﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻗﻮل ﺑﺴﻂ ﮐﻼم و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺮام درﯾﻦ ﻣﻘﺎم آن اﺳﺖ ﺟﻤﻌــﯽ ﮐــﻪ
ﻋﺪد اﻋﻈﻢ را ﺑﻤﻄﻠﻮب ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ و اﺻﻐﺮ را ﺑﻄﺎﻟﺐ ﻧﻘﻞ ﺑﺮﯾﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐــﻪ ﮐﻤﯿــﺖ ﻋــﺪد اﻋﻈــﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ از ﮐﻤﯿﺖ ﻋﺪد اﺻﻐﺮ و ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻪ زﯾﺎدﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺄن ﻣﻄﻠــﻮب اﺳــﺖ و ﻧﻘﺼــﺎن ﻃﺎﻟــﺐ ﻗــﺎل
ّ
ّ
ﻟﻠﻤﺤﺐ ان اﻟﻤﺤﺐ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻧــﻪ ﻣﺤــﺐ
واﻟﺴﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺪد اﻷﻗﻞ
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺪواﻧﯽ ﻓﻲ اﻧﻤﻮذﺟﻪ
ّ
ّ
اﻧﻘﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻧﻪ ﻣﺤﺘﺎج اﻟﯿﻪ ﻣﺸﺘﺎق اﻟﻤﺤﺐ //اﻟﻌﺪد اﻻﻗﻞ اﻟﻤﺤﺒﻮب اﻟﻌﺪد اﻷﮐﺜﺮ
اﻧﺘﻬﯽ و ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ اﯾﻦ زﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷﺟﺰاء اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ و
اﮐﺜﺮ ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر را ﺣﺞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻗﺎل ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﯾﺰدی ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻞ اﻟﻤﻄﺮز و ﭼﻮن
ﺗﺬﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﻟﺒﺘﻪ از اﻋﺪاد زاﯾﺪه ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از اﻋﺪاد ﻧﺎﻗﺼﻪ و زاﺋﺪ را ﻏﻠﺒــﻪ و
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻻزم اﺳﺖ و ﻧﺎﻗﺺ را اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺄﺛﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺟﺬب ﻣﺬﮐﻮر از ﯾــﮏ ﻃــﺮف اﺳــﺖ و
ّ
ﺗﺤﺎب ١و ﺗﺠﺎذﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻦ دو ﻋﺪد
اﻧﺠﺬاب از دﯾﮕﺮ ﻃﺮف اﻧﺘﻬﯽ و ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ّ
ﺗﺤﺎب ٢و ﺗﺠﺎذب ﻣﻘﻨﺎﻃﯿﺲ و ﺣﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫــﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ از ﻗﺒﯿﻞ
ّ
ﯾﮏ از ﻗﻮﻟﯿﻦ را ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﺎﯾﺪ آن اﺣﻖ ﺑﺎﺗﺒﺎع اﺳﺖ واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ و ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻟﻮی دﻫــﺪار در ﮐﺘــﺎب
ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻤﻐﺎﻟﯿﻖ ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻋﺪاد ﺣﺮوف ﻣﺤﺐ و ﻣﺤﺒــﻮب را ﺑــﺎ ُز ُﺑــﺮ و ّﺑﯿﻨــﻪ ٣ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ ﻋــﺪد
ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت:٤

١۶۵

اﺳﺖ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻋﺪد آدم در وﺳﻂ اﯾﻦ اﻋﺪاد ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻤﺴﻪ ﮐﻪ ﻋــﺪد ﻣﻨﺴــﻮب ﺑــﻪ ﺣﻮاﺳــﺖ و ﺑﯿﺴــﺖ
ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﺿﺮب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ و ﭼﻮن ﻣﺮﮐﺒﺎت اﻋﺪاد  ۹ﮔﺎﻧﻪ را ﺑﺪون واﺣــﺪ
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ//ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ.
ﻓﺼﻞ

١

ﺣﻀﺮت ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﯿﻦ در ﮐﺘﺎب ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ در اﺳﺘﺨﺮاج اﺟـﺰای ﻫــﺮ
ﯾﮏ از ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺟﺰاء اﺻﻐﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﺛﻼﺛــﻪ و
ّ
اﺿﻌﺎف آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ آن ﻋﺪه ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد از ﺗﻀــﺎﻋﯿﻒ واﺣــﺪ آن زوج ﮐــﻪ ﺑﻨــﺎی ﻋﻤــﻞ ﺑــﺮ آن ﺑــﻮده
وﻻﻣﺤﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺿﻌﻒ آﺧﺮ ﻓﺮد ﺳﻮم ﻧﻔﺲ ﻋﺪد اﻗﻞ ﺑﻌﯿﻨﻪ .ﭘﺲ اﺳﻘﺎط ﮐﻨﯿﻢ آن را و ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻮاﻗﯽ را ﮐﻪ ﻋﺪد اﻋﻈﻢ اﺳﺖ .ﭘﺲ در ﻣﺜﺎل ّاو ل اﺧﺬ ﮐﺮدﯾﻢ واﺣﺪ را ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۵و
 ۱۱و  ۵۵و ﻫﺮ ﯾﮏ را دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ در ﻣﺮﺗﺒﮥ دوم از ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ واﺣﺪ ارﺑﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ
زوﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﺮ آن ﺑﻮده از ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ  ۲۲۰ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐــﻪ ﻋــﺪد اﻗــﻞ اﺳــﺖ
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت:
۵۵

١۶۶

۱۱

۵

۱

۲ ۱۰ ۲۲ ۱۱۰
۴ ۲۰ ۴۴ ۲۲۰
ﭘﺲ اﺳﻘﺎط ﮐﺮدﯾﻢ ﻋﺪد اﻗﻞ را و ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﻮاﻗﯽ را ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  ۲۸۴ﮐﻪ ﻋﺪد اﻋﻈــﻢ اﺳــﺖ و
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را درﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ ﻧﻈﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺿﻌﻒ راﻧﯽ ای ﺷﯿﺦ اﺟﻞ
ﮔﺮ واﺣﺪ و اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ و اﻗﻞ
ﮐـ ﻦ ﺟﻤـﻊ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺑﺪر آﯾﺪ ز ﻋـﻤـﻞ
ﺗﺎ ﻋﯿﻦ اﻗﻞ ﺑﺮ آﯾﺪ آن اﺟـﺰا را
ّ
و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻋﻈﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ واﺣﺪ و ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ را و اﺿﻌﺎف ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻨﻬﺎ را اﻣ ﺎ آن
زوج ﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ و ﻻ ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺿﻌﻒ ﻧﻔﺲ ﻋﺪد اﻋﻈﻢ ﺑﻌﯿﻨﻪ .ﭘﺲ اﺳﻘﺎط ﮐﻨﯿﻢ
آن را و ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻮاﻗﯽ را و آن ﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ اﺟﺰاء ﻋﺪد اﮐﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ //.ﭘﺲ درﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ واﺣﺪ
و  ۷۱و ﺿﻌﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ را دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت
۷۱
۱
۱۴۲
۲
۲۸۴
۴
 .١ﻣﻨﻈﻮرّ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدیﺳﺖ.

۱
۲
۴
۸
۱۶
۳۲
۶۴
۱۲۸

۱۹۱
۳۸۲
۷۶۴
۱۵۲۸
۳۰۵۶
۶۱۱۲
٢
۱۲۲۲۴
۲۴۴۴۸

۳۸۳
۷۶۶
۱۵۳۲
۳۰۶۴
۶۱۲۸
۱۲۲۵۶
۲۴۵۱۲
۴۹۰۲۴

۷۳۱۵۳
۱۴۶۳۰۶
۲۹۲۶۱۲
۵۸۵۲۲۴
۱۱۷۰۴۴۸
۲۳۴۰۸۹۶
۴۶۸۱۷۹۲
۹۳۶۳۵۸۴

وأﺿﻌﺎﻓﻪ
۱
۲
۴
۸
۱۶
۳۲
۶۴
۱۲۸

اﻷﻓﺮاد اﻟﺜﻼﺛﻪ
۷۳۷۲۷
۱۴۷۴۵۴
۲۹۴۹۰۸
۵۸۹۸۱۶
۱۱۷۹۶۳۲
۲۳۵۹۲۶۴
۴۷۱۸۵۲۸
۹۴۳۷۰۵۶

اﻣﺎ اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﻋﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ را ﻣﺮة
ﺑﻌﺪ اﺧﺮی ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﺪدی ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺒﻮل ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻧﮑﻨﺪ و آن در ﻋﺪد اﮐﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد
ﺛﻼﺛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻋﺪد اﺻﻐﺮ ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ .و رﺳﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺼﻒ ﻫﺮ ﻋــﺪدی را در ﺗﺤــﺖ ﻣﻨﺼــﻒ آن
ﭘﺲ وﺿﻊ ﮐﻨﯿﻢ واﺣﺪ را ﺑﻪ ازاء آن ﻋﺪد و را ﺑﻪ ازاء ﻧﺼﻒ ﻧﺼﻒ آن ﻫﮑﺬا ﺗﺎ آن ﮐــﻪ رﺳــﻢ ﺷــﻮد زوج
اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ازاء ﻓﺮد اﺧﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ آن ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺗﻨﺼﯿﻒ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪه و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ زوج اﺧﯿﺮ اﻟﺒﺘــﻪ
ﻫﻤﺎن زوﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﺮ آن ﺑﻮد .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ اﮐﺜﺮ ﺑﻮد اﺳﻘﺎط ﮐﻨﯿﻢ آن را ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺜﺮ را و ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺮﺳﻮﻣﺎت //اﺟﺰاء ﻋﺪد اﮐﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت:
۲۸ ۴ ۱
۱۴ ۲ ۲
۷ ۱ ۴
و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را درﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ ﻧﻈﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت:
زﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮ ﺗﺎ ﺑﻮد ﻧﺼﻒ ﭘﺬﯾﺮ
ﻧﺼـﻒ دو و رﺑﻊ ﭼـﺎر ٣از اﮐـﺜـﺮ ﺑﺮﮔـﯿﺮ
ﻣـﺜـﻞ ﻋـﺪد اﻗـﻞ ﺑـﺮ ﻣـﺮد دﻟـ ﯿـﺮ
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮥ اﺟﺰاﺳﺖ ١ﺑﻪ واﺣﺪ ﺷﺪه ﺟﻤﻊ
 .١در ﻧﺴﺨﻪ » ﻣﺨﺮج« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٢در ﻧﺴﺨﻪ ،ﺧﻂﺧﻮردﮔﯽ دارد.
 .٣در ﻧﺴﺨﻪ »ﭼﻬﺎر« آﻣﺪه اﺳﺖ.

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ﮐﻪ اﻋﺪاد اﺻﻐﺮ اﺳﺖ وﻫﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب .و ﺑﺮﯾﻦ در ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺟﺰای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﮐﻪ از ﺳﻠﺴﻠﮥ
ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ ﺳﺘﻪ ﺑﻪﻫﻢ رﺳﯿﺪه ﭼﻨﺎنﮐﻪ درﯾﻦ ﺟﺪول اﺳﺖ
١
اﻟﻔﺮد ّ
اﻟﻮاﺣـــــــﺪ ﻣﺠﻤــــــــﻮع
اﻟﻔﺮد اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮد اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻻول
اﻟﻮاﺣﺪ

١۶٧

و اﻣﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺟﺰای اول ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ زوج ﻣﻌﻤﻮل ﻋﻠﯿﻪ را ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ در واﺣﺪ و ﻧﺼﻒ
و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺛﻼﺛﻪ و ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﯿﻢ از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﺎﺻﻠﯿﻦ واﺣﺪی را ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧــﺪ دو ﻓــﺮد .و
رﺳﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ آن دو ﻓﺮد را ﻣﺤﺎذی واﺣﺪ ﮐﻪ اوﻻ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ازاء اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ و ﻫﺮ ﯾﮏ ازﯾﻦ دو
ﻓﺮد را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻣﺮة ﺑﻌﺪ اﺧﺮی و رﺳﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ آن اﺿﻌﺎف را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ازاء زوج ﻣﻌﻤﻮل ﻋﯿﻠﻪ و
ﻓﺮد اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺼﯿﻒ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪه .ﭘﺲ اﺳﻘﺎط ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻋﺪد اﻗــﻞ را و ﺑــﺎﻗﯽ اﯾــﻦ
ﻣﺮﺳﻮﻣﺎت اﺟﺰاء ﻋﺪد اﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ ﻋﺪد اﮐﺒﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت:
۲۲۰ ۱۱ ۵
۱۱۰ ۲۲ ۱۰
۵۵ ۴۴ ۲۰

١۶٨

اﻗﻮل و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ اوﻻ ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﺗﻨﺼﯿﻒ ﮐﻨــﺪ و
ﻧﺼﻒ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺲ اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﯿﻢ آن را ﺑﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﮐﻪ
در ﻣﺜﺎل ﻣﻔﺮوض  ۵و  ۱۱و  ۵۵و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ را ﻧﯿﺰ ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﺠــﺎ ﮐــﻪ ﻗﺒــﻮل //
ﺗﻨﺼﯿﻒ ﮐﻨﺪ .آن ﭼﻪ ازﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ اﺟﺰاء ﻋﺪد اﺻﻐﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ اﻧﺼﺎف را ﺑــﺎ
ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺘﺶ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ اﮐﺒﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮ اﮐﺒﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ آن را ﺑﻌﺪ از
ﺗﻨﺼﯿﻒ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﺗﻨﺼﯿﻒ ﮐﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد اﺧﯿﺮ ﮐــﻪ درﯾــﻦ
ﻣﺜﺎل  ۷۱اﺳﺖ آن ﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ آن را ﻧﯿﺰ ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﺗﻨﺼﯿﻒ ﮐﻨﺪ .آن ﭼﻪ ازﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ اﺟﺰاء ﻋﺪد اﮐﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ً
ﻣﺜﻼ  ۲۲۰را ﮐﻪ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﻪ  ۱۱۰و  ۵۵آن ﮔﺎه آن را ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﺮ
ﻓﺮد ّاو ل ﯾﻌﻨﯽ  ۵ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  ۴۴آن را ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﻪ  ۲۲و  ۱۱و دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ آن را ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮ ﻓــﺮد
ﺛﺎﻟﺚ ﯾﻌﻨﯽ  ۵۵ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۴آن را ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﻪ  ۲و  ۱و ﺟﻤﯿﻊ اﻋﺪاد را رﺳــﻢ ﻧﻤــﻮدﯾﻢ ﺑــﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت  ۱ ، ۲ ، ۴ ، ۵ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۲۲ ، ۴۴ ، ۵۵ ، ۱۱۰و اﯾﻦ اﺟﺰاء ﻋﺪد اﺻﻐﺮ اﺳﺖ .و ﭼﻮن اﯾــﻦ
اﻋﺪاد را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۲۸۴ﮐﻪ اﮐﺒﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼــﯿﻞ اﮐﺒــﺮ ﻣﺘﺤــﺎﺑﯿﻦ
ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﻪ  ۲و رﺳﻢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻋﺪاد را ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت  ٢۱۴۲ ، ۷۱ ، ۱۴ ، ۲و اﯾﻦ اﺟﺰاء ﻋﺪد
اﮐﺒﺮ اﺳﺖ و ﭼﻮن اﯾﻦ اﻋﺪاد را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۲۲۰ﮐﻪ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ وﻫﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب.
ﺗﻨﺒﯿﻪ :ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﻤﺪه در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺻﺤﺖ و ﺧﻄﺎی ﻋﻤﻞ ﻣﻼﺣﻈﮥ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد //ﺛﻼﺛﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻓﺮد ّاول ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺟﺰای ﺣﺎﺻــﻠﻪ از اﺣــﺪ اﻟﻌــﺪدﯾﻦ ﺑــﺎ
→

 .١در ﻧﺴﺨﻪ »اﺟﺰاء« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٢در ﻧﺴﺨﻪ » «۱۲۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
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 .١در ﻧﺴﺨﻪ  ۱۲۲۹۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٢در ﻧﺴﺨﻪ »ﻗﻮم« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٣در ﻧﺴﺨﻪ »اﺧﻔﺎ« آﻣﺪه اﺳﺖ.
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رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

دﯾﮕﺮی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪﺟﻬﺖ آنﮐﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ اﺟﺰاء راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻋﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐــﻪ
در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮد ّاول ﺑﺎﺷــﻨﺪ اﺟـﺰاء
ّ
وإﻻ ﻓﻼ .و ّ
ﺳﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ذﮐﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺎن آن ﻋﻠﯽ ﺳﺒﯿﻞ
ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
اﻻﺟﻤﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺿﺮب زوج ﻣﻌﻤﻮل ﻋﻠﯿﻪ در ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ و ﻓﺮد
ٌ
ﺛﺎﻟﺚ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه از ﺿﺮب ﻓﺮد ّاول در ﺛﺎﻧﯽ و اﮐﺒﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد از ﺿﺮب زوج ﻣﻌﻤــﻮل
ﻋﻠﯿﻪ و ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ .و زوج ﻣﻌﻤﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﺼﯿﻔﺎت ﺗﺎ واﺣﺪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓــﺮد ﺛﺎﻟــﺚ و
ﻓﺮد ّاو ل و ﻓﺮد ﺛﺎﻧﯽ و زوج ﻣﻌﻤﻮل ﻋﻠﯿﻪ و اﻧﺼﺎف آن و ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ ﻫﺮ ﯾــﮏ از اﻓــﺮاد ﺛﻼﺛــﻪ ﺑﻌــﺪه اﻟــﯽ
ٌ
ﺗﻨﺼﯿﻔﺎت اﺟﺰاء اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﻣﺠﻤﻮع اﻓـ ﺮاد ﺛﻼﺛــﻪ و زوج ﻣﻌﻤــﻮل ﻋﻠﯿــﻪ و اﻧﺼــﺎف آن و
ﺿﻌﺎف ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﺑﻌﺪه اﻟﯽ ﺗﻨﺼﯿﻔﺎت اﺟﺰاء اﮐﺒﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ .و ﭼﻮن ﺿﻌﻒ اﺧﯿﺮ ﻓﺮد ﺛﺎﻟــﺚ
ﻋﯿﻦ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ و ﺿﻌﻒ اﺧﯿﺮ ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﻋﯿﻦ اﮐﺒﺮ ﻣﺘﺤــﺎﺑﯿﻦ و ﻏــﺮض ﺗﺤﺼــﯿﻞ
اﺟﺰاء اﺳﺖ ﭘﺲ ﺿﻌﻒ اﺧﯿﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻓﺮد اﺳﻘﺎط ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎﻗﯽ را اﺧــﺬ ﻧﻤــﻮد .و ﭼــﻮن
ﻣﻔﺮوض //آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﺮد اول و ﺛﺎﻧﯽ و ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛــﻪ ﻓــﺮد اول ﻧﺒﺎﺷــﺪ ﻣﺘﺤــﺎﺑﯿﻦ را
ً
اﺟ ﺰاء دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ آن دو ﻋﺪد  ۲۰۲۴و  ۲۲۹۶١ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ ٢آن را ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﭼﻮن اﺟﺰاء
اﺣﺪاﻫﻤﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﺣﺼﺎ ٣ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻋﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺻــﻮرت ﻟــﯿﮑﻦ ﭼــﻮن
ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﮥ آن ﻓﺮد اول ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ آن را اﺟﺰاء ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺒﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ
را ﻧﯿﺰ اﺟﺰاء دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻼﺗﻐﻔﻞ .و ﻣﺎ دو ﻋﺪد ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺮﺗﺒﮥ دﻫﻢ و ﯾــﺎزدﻫﻢ از ﺳﻠﺴــﮥ ﺗﻀــﺎﻋﯿﻒ
ﺳﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۳۰۷۲و  ۶۱۴۴را اﺧﺬ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ اﻋﻤﺎل ﻣﺬﮐﻮره اﻋﺪاد ﺣﺎﺻﻠﻪ را در ﺟﺪول
وﺿﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺒﺘﺪی را دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ دو ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻟﻔﺮد ّ
ﻣﺠﻤــــــــﻮع
اﻻول اﻟﻔﺮد اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮد اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﻮاﺣﺪ

١۶٩

١٧٠

ﻓﺎﺋﺪه :ﺣﻀﺮت ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ آﺣﺎد ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ اﺛﻨﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﮑﯽ از ازواج ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲و  ۴و  ۸و  ۶و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ //ﻣﺘﺤﺎﺑﺎن از آن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ
آﺣﺎد آن  ۲ﯾﺎ  ۴ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ آﺣﺎد ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب  ۲در  ۳و  ۴در واﺣﺪ و ﻧﺼﻒ ﻫﻤﯿﺸﻪ ۶
و ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﺼﺎن واﺣﺪ از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ آﺣﺎد آن  ۵ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴــﺖ ﮐــﻪ ﻋــﺪد اول ﺑﺎﺷــﺪ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ  ۵و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺗﺐ و ﻋﺸﺮات و ﻣﺂت و اﻟﻮف را ﻧﯿﺰ ﻋﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻗﻮل ﺑﺪان ﮐﻪ اﯾــﻦ
ﺣﮑﻢ در ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮره ﺟﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪه ]ای[ ﮐﻪ از درة
اﻟﺘﺎج ﻣﻨﻘﻮل ﺷﺪ ﻣﺮﺗﺒﮥ دوم اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد از  ۳۲و آﺣﺎد آن  ۲اﺳﺖ .ﭘﺲ اوﻟﯽ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣ ﮑﻢ را ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ
ﮐﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ آﺣﺎد آن  ۸ﯾﺎ  ۶ﺑﺎﺷــﺪ اﮔــﺮ از آن اﻋــﺪاد دو ﻓــﺮد اول ﺣﺎﺻــﻞ ﻧﺸــﻮد
ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ از آن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد.
اﻗﻮل ﺑﺪان ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻋﺪد ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻋﺪدی ﮐﻪ از آن ﻓﺮد اول ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﺸﻮد ﯾﺎ از ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﻓﺮد اول ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ از آن اﻋﺪاد ﺻﻮرت ﻧﺒﻨﺪد ١و ﻗــﺎل و ﻣــﺎ
اﺳﺘﻘﺮاء و ﺗﺘﺒﻊ ﮐﺮدﯾﻢ ﭘﺲ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﻣﺮﺗﺒﮥ دﻫﻢ از ﺳﻠﺴــﻠﮥ ﺗﻀــﺎﻋﯿﻒ اﺛﻨــﯿﻦ را ﯾﻌﻨــﯽ  ۲۰۴۸٢و ﻣﺮﺗﺒــﮥ
ﯾﺎزدﻫﻢ آن را ﯾﻌﻨﯽ  ٣۴۰۹۶ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻓﺮد ّاول ﯾﻌﻨﯽ  ۳۰۷۱ﮐﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻣﺮﺗﺒﮥ دﻫﻢ ﻣﺴﻄﺢ ۳۷ //و  ۸۳اﺳﺖ و ﻓﺮد ﺛﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲۲۸۷ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد از
٤
ﻣﺮﺗﺒﮥ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺴﻄﺢ  ۱۱و  ۱۲۲۸۷ ،۱۱۱۷اﺳﺖ و آﺣﺎد او  ۶اﺳﺖ و آﺣﺎد دوم  ۷ﻓﺘﺄﻣﻞ.
اﻟﻮاﺣــــﺪ اﻟﻔﺮد اﻻول
واﺿﻌﺎﻓﻪ
۳۰۷۱
۱
۶۱۴۳
۲
۱۲۲۸۷
۴
۲۴۵۷۵
۸
۴۹۱۵۱
۱۶
۹۸۳۰۳
۳۲

اﻟﻔﺮد اﻟﺜﺎﻧﻲ
۶۱۴۳
۱۲۲۸۷
۲۴۵۷۵
۴۹۱۵۱
۹۸۳۰۳
۱۹۶۶۰۷

اﻟﻮاﺣﺪ و ﻣﺠﻤــﻮع اﻻﻓــﺮاد
اﻟﻔﺮد اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﺿﻌﺎﻓﻪ اﻟﺜﻼﺛﻪ
۱۸۸۷۴۳۶۷
۱
۱۸۸۶۵۱۵۳
۷۵۴۹۷۴۷۱
۲
۷۵۴۷۹۰۴۱
۳۰۱۹۸۹۸۸۷
۴
۳۰۱۹۵۳۰۲۵
۱۲۰۷۹۵۹۵۵۱
۸
۱۲۰۷۸۸۵۸۲۵
۴۸۳۱۸۳۸۲۰۷
۱۶
۴۸۳۱۶۹۰۷۵۳
۱۹۳۲۷۳۵۲۸۳۱
۳۲
۱۹۳۲۷۰۵۷۹۲۱

 .١در ﻧﺴﺨﻪ »ﻧﻪ ﺑﻨﺪد« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٢در ﻧﺴﺨﻪ » «۲۴۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٣در ﻧﺴﺨﻪ » «۴۰۹۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ً
 .٤ﺟﺪول ﮐﻼ ﻣﻐﺸﻮش و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﺪاد آن ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ دوﺑﺎره ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺻﻼح ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺎﺗﻤﻪ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺎ اﯾﻦ اﻋﺪاد را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠــﻒ در اﻟــﻮاح وﺿــﻊ ﻧﻤﻮدهاﻧــﺪ و ﺗﺼـ ّـﺮﻓﺎت ﺑﺪﯾﻌــﻪ در آن
ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﺎ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪ وﺟﻪ ﮐﻪ از ﻣﺸﺎﯾﺦ اﯾﻦ ﻓﻦ اﺧﺬ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ درﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮاد ﮐﻨﯿﻢ.
ﻃﺮﯾﻘﮥ ّاول و آن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮق اﺳﺖ ﺑﻪﺟﻬﺖ آنﮐﻪ درﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ّ
ﺳﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ
و آن آن اﺳﺖ ﮐﻪ درﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻟﻮح ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎ آن اﺑﺘﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﻟﻮح ﻣﻄﻠــﻮب ﺑــﻪ ﻫﻤــﺎن ﻋــﺪد
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ در ّاول ﻗﺪم ﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﻮی ﻣﻄﻠﺐ رﺳﯿﺪه و ﺑﺎ آن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه
و ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺣﺎل ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ّاو ل اﻣﺮ ﻃﺎﻟﺐ را ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﺘﺤﺪ ﺷــﺪه وﻫﻮاﻟﻤﻄﻠــﻮب .و
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺆاﻣﺮۀ وﺿﻊ اﻋﺪاد در اﻟﻮاح ّ
ﻣﺮﺑﻊ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﺪد ﻣﻔﺮوض ﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﻨﻨــﺪ و ﺑــﺎﻗﯽ را ﺑــﻪ
ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ آنﭼﻪ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ در ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻊ وﺿــﻊ ﻧﻤــﻮده ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﮑﻞ را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ اﮔﺮ آن ﮐﺴﺮ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ واﺣﺪی در ﺧﺎﻧﮥ  ۱۳و اﮔﺮ
دو ﺑﺎﺷﺪ در ﺧﺎﻧﮥ  ۹و اﮔﺮ  ۳ﺑﺎﺷﺪ در ﺧﺎﻧﮥ  ۵ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ.
۴۷
۵۹
۵۲
۶۲

۶۱
۵۳
۵۶
۵۰

۵۸
۴۸
١
۶۳
۵۱

ﻟﻮح ﻣﻄﻠﻮب

۵۴
۶۰
۴۹
۵۷

ً
ﻣﺜﻼ از  ۲۲۰ﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﺮدﯾﻢ  ۱۹۰ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ آن را ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺧﺎرج //ﻗﺴﻤﺖ ۴۸
ِ
ﺷﺪ و ﮐﺴﺮ  ۲ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ۴۷را در ﺧﺎﻧﮥ ّاول از ّ
ﻣﺮﺑﻊ وﺿﻊ ﮐﺮدﯾﻢ و اﻋﺪاد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ در ﺧﺎﻧــﻪﻫــﺎی
ّ
]ﻣﺮﺑﻊ[ وﺿﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻫﺸﺘﻢ و ﺑﻪﺟﻬﺖ ﮐﺴﺮ ،ﯾﮑﯽ در ﺧﺎﻧﮥ ﻧﻬﻢ اﻓﺰودﯾﻢ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺷﮑﻞ را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت و ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪه را در  ۲۸۴ﻣﺮاﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﻟﻮح آن را ﺗﻤــﺎم ﻧﻤــﻮدﯾﻢ
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت:
 .١ﯾﻦ ﻋﺪد در ﻧﺴﺨﻪ ،در ﺑﯿﺮون ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ.

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ﻗﯿﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﭼﻬﺎرم ﻫﻢ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻓﺮد اول ﯾﻌﻨﯽ ۴۹۱۵۱
ّ
ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد از آن ﻣﺴﻄﺢ  ۲۳و  ۲۱۳۷اﺳﺖ واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ .اﮔﺮ ﭼﻪ از اﺋﻤﮥ اﺳﺮار ﮐﺸﻒ اﺳــﺘﺎر و
ﺟﻤﯿﻊ آن ﭼﻪ ﺣﮑﻤﺎ در ﮐﺘﺐ ﺧﻮد ّ
ﻣﺘﻔﺮق ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺰد اﺻﺤﺎب اﺳﺮار ﺣــﺮام و ﺻــﺎﺣﺐ //او ﻣﻠــﻮم
اﺳﺖ ﻟﯿ ﮑﻦ رﺟﺎ ﺑﻪ ﮐﺮم ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟﻢ اﻻﺳﺮار واﺛﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾــﻦ رﺳــﺎﻟﻪ را از ﻧﻈــﺮ اﻏﯿــﺎر ﻣﺨﻔــﯽ و
ﻣﺴﺘﻮر دارد و ﺣﺎل وﻗﺖ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺪری از ﺧﺎﺻﯿﺖ اﯾﻦ ﻋﺪد ﻣﺬﮐﻮر ﺷﻮد.

١٧١

۷۷ ۶۳

۷۴

۶۹ ۷۵

۶۴

۷۶

١

۶۵

۶۷

۷۳

۷۹ ۷۲ ۶۸
۶۶ ۷۸

۷۰

ﻟﻮح ﻃﺎﻟﺐ

١٧٢

و ﻗﺎﻋﺪۀ دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ اﺳﻢ ﻃﺎﻟﺐ را و آن را ﺑﺎ ﻋﺪد ﻣﻄﻠﻮب ﯾﻌﻨﯽ  ۲۲۰ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﻣﺠﻤﻮع را ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﯾﮏ ﻧﺼﻒ ﺳﻪ ﻋﺪد ﻃﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯽ را در ﺧﺎﻧﮥ ّاول از ّ
ﻣﺮﺑ ﻊ وﺿــﻊ
ﻧﻤﻮده ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮥ ﻫﺸﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻋﺪد اﺳﻢ ﻣﻄﻠﻮب را و آن را ﺑــﺎ ﻋــﺪد ﻃﺎﻟــﺐ
ﯾﻌﻨﯽ  ۲۸۴ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮع را ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﯾﮏ ﻧﺼﻒ ﭼﻬﺎر ﻋﺪد ﻃﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ
را در ﺧﺎﻧﮥ ﻧﻬﻢ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺷﮑﻞ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻈﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻋﻤــﻞ در روز و
ﺳﺎﻋﺖ زﻫﺮه ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ  ۲ﮐﻪ ﻋﺪد زوج اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻣﺆاﻟﻔﺖ دارد
اﺿﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ از ﻧﺼﻒ ﻋﺪد ّاول  ۶ﻃﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﻧﺼﻒ ﻋﺪد ﺛﺎﻧﯽ  ،۸ﻋﻠـﯽ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة :ﻣﺜﺎﻟــﻪ
ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ ﻋﺪد  ۱۱۰ﺟﻤﻌﻨﺎه  ۲۲۰ﺻــﺎر  // ۳۳۰ﻧﺼــﻔﻪ  ۱۶۵وﺑﻌــﺪ ﻃــﺮح اﻟﺴــﺘﺔ ﻣﻨــﻪ ﺑﻘــﯽ ۱۵۹
واﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺪده  ۹۲ﺟﻤﻌﻨﺎه ﻣﻊ  ۲۸۴ﺻﺎر  ۳۷۶ﻧﺼﻔﻪ  ۱۸۸وﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﺜﻤﺎﻧﯿــﺔ ﻣﻨــﻪ ﺑﻘــﯽ
٢
 ۱۸۰رﺳﻤﻨﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﮑﻞ ﻫﮑﺬا:
۱۹۰ ۱۵۹

۱۸۴

۱۷۳

۱۷۱ ۱۸۶

۱۶۱

۱۸۸

٣

۱۶۳

۱۶۷

۱۸۲

۱۹۴ ۱۸۰ ۱۶۹
۱۶۵ ۱۹۲

و ﺷﮑﻞ را ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ واﺣﺪ را در ﺧﺎﻧﮥ آﺧﺮ از دور اول از ﺷــﮑﻞ
ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ ﺗﺰاﯾﺪ واﺣﺪی ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮی دور را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ رﻗﻢ  ۵را در ﺧﺎﻧﮥ آﺧــﺮ دور ﭼﻬــﺎرم ﯾﻌﻨــﯽ
ﺧﺎﻧﮥ آﺧﺮ ﺷﮑﻞ رﺳﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺗﺰاﯾﺪ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮی ﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﺷﮑﻞ را ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻧﺪ ،آن ﮔﺎه  .۱۳۲از
 .١اﯾﻦ ﻋﺪد در ﻧﺴﺨﻪ ،در ﺑﯿﺮون ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٢ﻧﻤﻮﻧﻪاش :ﻃﺎﻟﺐ ،ﻋﻠﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل اﺑﺠﺪ آن  ۱۱۰اﺳﺖ ،آن را ﺑﻪ  ۲۲۰اﻓﺰودﯾﻢ ،ﺷﺪ  ،۳۳۰ﻧﯿﻤﮥ آن  ۱۶۵اﺳﺖ و ﺑﻌــﺪ از ﮐﺎﺳــﺘﻦ ﺷــﺶ،
 ۱۵۹ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ؛ ﻣﻄﻠﻮبّ ،
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل اﺑﺠﺪ آن  ۹۲اﺳﺖ ،آن را ﺑــﻪ  ۲۸۴اﻓــﺰودﯾﻢ ،ﺷــﺪ  ،۳۷۶ﻧﯿﻤــﮥ آن  ۱۸۸اﺳــﺖ و ﭘــﺲ از
ﮐﺎﺳﺘﻦ ﻫﺸﺖ ۱۸۰ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ؛ در ﺷﮑﻞ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ رﺳﻤﺶ ﮐﺮدﯾﻢ - .م.
 .٣اﯾﻦ ﻋﺪد در ﻧﺴﺨﻪ ،در ﺑﯿﺮون ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺎﻟﺐ
۷

ﻣﻄﻠﻮب

۱۸۸ ۲۱

۲۵۲

۲۱

۷

۴

۱۸۹ ۲۰

۳

۸

۸

۳

۲۵۳

۲۰

۲۳ ۱۹۰

۵

۲

۲

۵

۲۳

۲۵۴

۲۲ ۱۹۱

۲۲

۲۵۵

۱

۶

۴

۶

۱

 //و ﺷﮑﻞ ﻃﺎﻟﺐ را ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دار]د[ و ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب را ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﻀــﯽ
دﯾﮕﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻢ ﻃﺎﻟﺐ و ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ را در ﺳﻄﺮ اول از ﻟﻮﺣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان ذو اﻟﮑﺘﺎﺑــﺔ
درج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻟﻮح را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮده ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻢ ﻃﺎﻟﺐ و ﻋﺪد
ّ
اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ّ
ﻣﺤﺒﺖ ﯾﺎ ﻋﺪد »ﺣﺐ« ﯾﺎ »ودود« ﯾﺎ اﻣﺜــﺎل آن در
ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ و اﺳﻤﯽ از اﺳﻤﺎء
ﻟﻮﺣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذو اﻟﮑﺘﺎﺑﺔ درج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻟﻮح را ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮﯾﻦ ﻗﯿﺎس اﺳﻢ ﻣﻄﻠــﻮب را در
ﻟﻮﺣﯽ درج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و درﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑــﻪ اﻧﺤــﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔــﻪ ﺗﺼـ ّـﺮف ﻣﯽﺗــﻮان ﻧﻤــﻮد
واﻻﺷﮑﺎل ﻫﮑﺬا:
ْ
ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ

ﻃﺎﻟﺐ

ﻣﻄﻠﻮب

ﻋﻠﯽ

ﻣﺤﻤﺪ

۲۲۰

ﻃﺎﻟﺐ

ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ

۲۸۴

ﻋﻠﯽ

۲۲۰

ّ
اﺳﻢ اﻟﻠﻪ اﺳﻢ ﻋﺮض
ّ
ﺣﺐ
ودود

۲۲۱

۲۸۳

۱۱۱

۹۱

۲۱

۹

۱۱۱

۲۱۹

۲۸۲

۲۱۸

۹۴

۱۱۲

۸

۱۸

۱۲۲

۱۱۲

۹۳

۱۱۳

۲۸۱

۲۱۹

۲۲۱

۱۱۳

۷

۱۹

ﺷﯿﺦ ﺟﻠﯿﻞ اﺑﻮ اﻟﺼﻼح اﻟﺼﻔﺪی در ﺷﺮح ﻻﻣﯿﺔ ﻃﻐﺮاﯾــﯽ ﺑﻌــﺪ از آن ﮐــﻪ ﺟﻤﻠــﻪ]ای[ از اﺣﮑــﺎم
ّ
ّ
اﻟﻤﺤﺒﺔ
ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻪ واﺻﺤﺎب اﻟﺨﻮاص ﯾﺰﻋﻤﻮن ان ﻟﺬاﻟﮏ ﺧﺎﺻﯿﺔ ﻋﺠﯿﺒﺔ ﻓﻲ
إذا ﺟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد واﻻﻗﻞ اﻻﮐﺜﺮ ﻓﻲ ﺷﺊ ﻣﻦ اﻟﻤﺄ ﮐﻮﻻت وأﮐﻞ اﻟﻤﺤﺐ اﻷﮐﺜﺮ واﻃﻌﻢ اﻻﻗﻞ ﻟﻤــﻦ

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ﻋﺪد ﻃﺎﻟﺐ ﯾﻌﻨﯽ  ۲۸۴ﻃﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را در ﺧﺎﻧﮥ ّاول از ّ
ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺰاﯾﺪ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻧﻈــﻢ
ﻃﺒﯿﻌﯽ دور را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ رﻗﻢ واﺣﺪ در ﺧﺎﻧﮥ ّاول از دور ﺛﺎﻧﯽ وﺿﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻈﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ
در ﺛﺎﻧﯽ و ﺛﺎﻟﺚ را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آنﮔﺎه رﻗﻢ  ۲۰را در ﺧﺎﻧﮥ ّاول از دور آﺧﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮده ﺷــﮑﻞ را ﺗﻤــﺎم
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در وﻗﺖ رﺳﻢ اﻋﺪاد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ از ﺷﮑﻞ ﻃﺎﻟﺐ رﺳﻢ ﺷﻮد و ﯾﮏ ﺧﺎﻧــﻪ از
ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺎ ﻫﺮ دو ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد آنﮔﺎه رﺳﻢ ﻃﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ّ
ﻣﺮﺑﻊ در
ﻇﻬﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب درج ﮐﻨﻨﺪ و رﺳﻢ ﻣﻄﻠﻮب را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ّ
ﻣﺮﺑﻌﯽ در ﻇﻬﺮ ﺷﮑﻞ ﻃﺎﻟﺐ و
اﺑﺘﺪاء ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﺻﻔﺤﮥ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ واﻟﺸﮑﻠﯿﻦ ﻫﮑﺬا:

١٧٣

١٧۴

ﯾﺮﯾﺪ ﻣﺤﺒﺘﻪ ﺛﻢ ﻗﺎل وﻗﺪ ﮐﻨﺖ ﺑﺨﻠﺖ ﺑﻬﺬه اﻟﻔﺎﺋﺪة وان اودﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﮑﺘﺎب ١و در اﺧﻼف ﺟﻼﻟــﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﮔﺮ دو ﺷﺨﺺ را اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ در اﻣﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻋﺪد از ﻣﺄ ﮐﻮﻻت ﯾﺎ ﻏﯿــﺮ آن//
ﻫﺮ ﯾﮏ وﻓﻖ ﯾﮑﯽ ازﯾﻦ دو ﻋﺪد در ﻟﻮﺣﯽ ﻧﻬﺎده ﺑﺎ ﺧﻮد دارﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﯿــﺎن اﯾﺸــﺎن ّ
ﻣﺤﺒــﺖ و اﻟﺘﯿــﺎم
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﺣﮑﯿﻢ ﻣﺠﺮﯾﻄﯽ در ﮐﺘﺎب ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺤﮑﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ وﻫﺬه اﻷﻋﺪاد إذا وﺿﻌﺖ ﻋﻠﯽ ﻃﻌﺎم
او ﺷﺮاب او ﻏﯿﺮ ذاﻟﮏ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺷﺨﺼﺎن اﻟﻒ ﺑﯿﻨﻬﻤﺎ وان رﺳﻤﺖ ﻓﻲ ﻋﻮد وﻃﺒﻊ ﺑﻬﺎ ﺧﺒﺰا وﻣﺄﮐﻮﻻ
واﮐﻠﺘﻪ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺷﺌﺖ ﻇﻬﺮ ﻣﺤﺒﺔ ﻋﻈﯿﻤﺔ ﺑﯿﻨﻬﻤﺎ وان رﺳﻤﺖ ﻓﻲ ﺛﻮﺑﮏ ﻟﻢ ﯾﻔﺎرﻗﮏ وﮐﺬ]ا[ اﻟﻤﺘــﺎع ﻓــﻲ
اﻟﺴﻔﺮ ﺛﻢ ﻗﺎل واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ان ﺗﺮﺳﻢ اﻟﻌﺪد اﻻﮐﺒﺮ واﻟﻌﺪد اﻻﺻﻐﺮ ﯾﺮﺳﻢ اﻟﻐﺒﺎر وﺗﻌﻄﯽ ﻣﻦ ﺷﺌﺖ اﻟﻌﺪد
ّ
ﻓﺎن اﻟﺼﻐﺮ ﺗﻄﯿﻊ اﻻﮐﺒﺮ ﺑﺨﺎﺻﯿﺔ ﻇﺮﯾﻔﺔ وﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﯽ اﻟﺰﺑﯿﺐ ّ
وﺣﺐ
اﻟﺼﻐﺮ وﺗﺄﺧﺬ اﻧﺖ اﻟﻌﺪد اﻻﮐﺒﺮ
٢
اﻟﺮﻣﺎن واﺷﺒﺎﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﮐﻬﺔ ﻋﺪدا ﻻ رﺳﻤﺎ واﻧﺎ اﻣﺘﺤﻨﺖ ذاﻟﮏ ووﻗﻔﺖ ﻋﻠﯽ ﺻﺤﺘﻪ.
ً
وﻗﺎل ﻓﻲ اواﺋﻞ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻻوﻟﯽ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﮑﺘﺎب اﯾﻀﺎ ﻃﻠﺴﻢ ﻟﻠﺤﺐ اﻟﺪاﺋﻢ ﯾﻀﻊ ﻃﻠﺴﻤﺎن ﺑﻄــﺎﻟﻊ
ﺳﻌﺪ واﻟﻘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﻮر وﮐﺬا اﻟﺰﻫﺮة ﻓﯿﻪ اﯾﻀﺎ وﺗﺮﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة اﻻوﻟﯽ ﻣﺎﺗﯿﻦ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﻋﺪد اﻟﻔﺎت وﻓﯽ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺎﺗﯿﻦ وارﺑﻌﺔ وﺛﻤﺎﻧﯿﻦ ﮐﺬﻟﮏ اﻟﻔﺎت او اﺻﻔﺎر ﺛﻢ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎﻧﻘﯿﻦ ﻓﯿﮑﻮن اﻟﺤﺐ اﻟﺪاﺋﻢ وﯾﻘﻒ
٣
اﻟﻤﻮدة ﺑﯿﻨﻬﻤﺎ وﯾﻌﺮف ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺴﻢ ﺑﻄﻠﺴﻢ ا ﻻﻋﺪاد اﻟﻤﺘﺤﺎﺑﺔ.
وﻗﺎل ﻓﻲ ﻗﺒﺲ اﻻﻧﻮار ﻗﺎل اﻓﻼﻃﻮن ﻫﺬه اﻻﻋﺪاد اﻟﻤﺘﺤﺎﺑﺔ ﻣﻘﻨﺎﻃﯿﺲ اﻟﻘﻠﻮب ﺛﻢ ﻗﺎل واﻋﻠﻢ اﻧﻪ اذا
ﮐﺘﺒﺖ ﻓﯽ ﻃﺎﻟﻊ اﻟﺰﻫﺮة ﻓﯽ ﻗﻠﺐ ﻧﻮره وﯾﮑﻮن ذاﻟﮏ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﺰدوﺟﺎ ﻓﯿﮑﺘﺐ ﻓﯽ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻌﺪد اﻟﺰاﺋﺪ وﻫﻮ
 ۲۲۰وﻓﯽ اﻟﻘﻠﺐ اﻵﺧﺮ //اﻟﻌﺪد اﻟﻨﺎﻗﺺ وﻫﻮ  ۲۸۴ﻓﯿﺄ ﮐﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺪد اﻟﺰاﯾﺪ واﻟﻤﻄﻠــﻮب اﻟﻌــﺪد
اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻓﯿﮑﻮن ﺣﺒﺎ ﺷﺪﯾﺪا وﻫﺬ]ا[ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ وﻧﻘﻞ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺪواﻧﯽ ﻋﻦ اﻻﻓﻼﻃﻮن اﻧﻪ ﻗﺎل اذا اﺗﻔﻖ
ان ﯾﮑﻮن ﻋﻨﺪ اﺣﺪ اﻟﻌﺪد اﻻﻗﻞ ﻣﻦ ّ
ای ﺟﻨﺲ ﮐﺎن وﻋﻨﺪ اﻵﺧﺮ اﻻﮐﺜﺮ ﻣﻦ ذاﻟﮏ اﻟﺠﻨﺲ ﯾﻘﻊ اﻟﻤﺤﺒﺔ
٤
ﺑﯿﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎن ﻣﻦ ﻋﻨﺪه اﻟﻌﺪد اﻻﮐﺜﺮ ﯾﺤﺐ ﻣﻦ ﻋﻨﺪه اﻟﻌﺪد اﻻﻗﻞ.
ّ
ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﺷﮕﻔﺖ در ِﻣﻬﺮورزیﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﭼﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﮐﻤﯿﻨﻪ و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﭼﯿﺰی
 .١ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﺻﺤﺎب ﺧﻮاص را ﺑﺎور اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺪاد را
از ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﻮد و دوﺳﺖدار ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ را ﺑﺨﻮرد و ﮐﻤﯿﻨﻪ را ﺑﻪ آنﮐﻪ ِﻣﻬﺮورزی او را ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺖ ﺑﺨﻮراﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ :از اﯾــﻦ
ﻓﺎﯾﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ درﯾﻎ ﺷﺪه ﺑﻮد ]ﭘﺲ درج آن را ﻻزم دﯾﺪم[.
ُ
 .٢ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﮔﺮ اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺑﺮ ﺧﻮراک و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻬﺎده ﺷﻮد ،ﺑﯿﻨﺸﺎن اﻟﻔﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد .و اﮔــﺮ ﺑــﺮ
ﭼﻮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺎن و ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺎ آن ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﻮرده ﺷﻮد ّ
ﻣﺤﺒﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯿﻦ آن دو ﭘﺪﯾــﺪار ﻣﯽ ﺷــﻮد؛ و اﮔــﺮ ﺑــﺮ ﺟﺎﻣــﻪ ات
ﻣﻨﻘﻮش ﮔﺮدد از ﺗﻮ ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺎر و ﺑﻨﻪ در ﺳﻔﺮ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎدۀ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﻋﺪد ﺑﺰرگﺗﺮ و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ را ﺑﺎ ﻏﺒﺎر رﺳــﻢ
ﮐﻨﯽ و ﻋﺪد ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ را ﺑﻪ آنﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪﻫﯽ ،و ﺧﻮد ﻋﺪد ﺑﺰرگﺗﺮ را ﺑﺮﮔﯿﺮی .ﻋﺪد ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ،ﻋﺪد ﺑﺰرگﺗﺮ را ﻣﻄﯿــﻊ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد ﺑــﻪ
ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﻇﺮﯾﻒ ﮐﻪ در ﻣﻮﯾﺰ و داﻧﮥ اﻧﺎر وﻣﯿﻮه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ و ﻣﻦ آزﻣﻮدم آن را و ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آن وﻗﻮف ﯾﺎﻓﺘﻢ.
 .٣ﺗﺮﺟﻤﻪ :در اواﯾﻞ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﺨﺴﺖ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﻠﺴﻢ ﺑ ﺮای ّ
ﻣﺤﺒ ﺖ ﭘﺎﯾﺪار ،دو ﻃﻠﺴﻢ ﺑــﻪ ﻃــﺎﻟﻊ ﺳــﻌﺪ و ﻗﻤــﺮ در ﺛــﻮر ،و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻫﺮه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ّ
دراو ﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ۲۲۰اﻟﻒ و در دوﻣﯽ  ۲۸۴اﻟﻒ ﯾﺎ ﺻﻔﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و آن دو ﻃﻠﺴﻢ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﭘﺲ
ّ
ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺎﯾﺪار اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و دوﺳﺘﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﻃﻠﺴﻢ را ﻃﻠﺴﻢ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
 .٤ﺗﺮﺟﻤﻪ :در ﻗﺒﺲ اﻷﻧﻮار آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﻼﻃﻮن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ دلﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪان ﮐﻪ اﮔﺮ
در ﻃﺎﻟﻊ زﻫﺮه در ﻗﻠﺐ ﻧﻮرش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻗﻠﺐ ﻣﺰدوج ﺑﺎﺷﺪ ،در ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻋﺪد زاﯾﺪ ﮐﻪ  ۲۲۰اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و در ﻗﻠﺐ دﯾﮕﺮ ﮐــﻪ

←

۱

۹۲

۷

۱۸۴

۱

۷۱

۷

۱۴۱

۸

۱۸۳

۲

۹۱

۸

۱۴۰

۲

۷۰

۱۸۰

۳

۹۶

۵

۱۳۷

۳

۷۵

٤

۵

۹۵

۶

۱۷۹

۴

۷۴

۶

۱۳۶

۴

→
ّ
ﻋﺪد  ۲۸۴اﺳﺖ و ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺪد زاﯾﺪ را ﺑﺨﻮرد و ﻣﻄﻠﻮب ﻋﺪد ﻧﺎﻗﺺ راّ ،
ﻣﺤﺒﺖ ﺷﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺤﻘﻖ دواﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ
و از اﻓﻼﻃﻮن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﮔﺎه ﻧﺰد ﯾﮑﯽ ﻋﺪد ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ از ﻫﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺰد دﯾﮕﺮی ﻋﺪد ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷـﺪ
ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ّ
ﻣﺤﺒﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و آنﮐﻪ ﻋﺪد ﺑﺰرگﺗﺮ را دارد ،دارﻧﺪۀ ﻋﺪد ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ را دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﺑﺠﺪ ۲۸۴
 .١ﻣﻌﺎدل ِ
اﺑﺠﺪ ۲۲۰
 .٢ﻣﻌﺎدل ِ
 .٣ﻋﺪد  ۲۲۰در ﻧﺴﺨﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٤اﯾﻦ ﻋﺪد در ﻧﺴﺨﻪ ،در ﺑﯿﺮون ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ.

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ّ
اﻣﺮ ﮐﻠﯽ و ﻋﻤﺪۀ ﺷﺮوط ﻻزﻣﻪ درﯾﻦ ﻋﻤﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺎل زﻫﺮه اﺳﺖ وﮐﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ اﺷﺮف اﺣﺴﻦ
ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اوﺿﺎﻋﻬﺎ واﺣﻮاﻟﻬﺎ ﻓﺄﻓﻬﻢ .ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﻼﻃﻮن اﺧﺘﯿﺎر وﺿﻌﯽ از اوﺿﺎع ﻓﻠﮑﯽ ﻧﻤــﻮده
ﻧﺰد ﻃﻠﻮع زﻫﺮه اﯾﻦ دو ﻋﺪد را ﺑﺮ دو ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻘﺮاض رﺳﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻘﺎﺑــﻞ زﻫــﺮه ﻧﺼــﺐ
ﻧﻤﻮده ﭼﻮن زﻫﺮه ﺷﺮوع در ارﺗﻔﺎع ﻧﻤﻮده اﺣﺪ اﻟﻘﻄﻌﺘﯿﻦ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﺮد و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
آن ﻧﻤﻮد و ﻣﻨﺠﺬب ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﺷﺪ .ﻗﺎل ﻓﻲ ﻗﺒﺲ اﻷﻧﻮار اﻋﻠﻢ ان اﺣﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﻫﻞ ﻫﺬ]ا[ اﻟﻔــﻦ
رﺻﺪ ﻓﯽ وﻗﺖ ﻃﺎﻟﻊ اﻟﺰﻫﺮة وﻫﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﻓﻬﺎ وﮐﺘﺐ اﻻﻋﺪاد اﻟﻤﺘﺤﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﯽ ﻓﺨــﺬی ﻣﻘــﺺ ووﺿــﻌﻪ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻓﺎﻟﺘﻘﯽ اﻟﻤﻘﺺ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ واﺳﻄﺔ وﻫﺬ]ا[ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻻﻋﺪاد.
٢
١
و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﻔﯽ در رﻣﻮز اﻷﺳﺮار ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﻣﺤﺐ ﺑــﺎ رﻓﺪ و ﻣﺤﺒــﻮب ﺑــﺎ رک ﺟﻤــﻊ
ﻧﻤﻮده در ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻊ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﻫﺮ دو ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺮده ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻃﺮﯾﻖ
وﺿﻊ اﻋﺪاد درﯾﻦ وﻓﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ّاوﻻ آن ﻋﺪد را از ﯾﮏ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ در ﺑﯿﻮت ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻌﺪه از ﻋﺪد
ﻣﻔﺮوض  ۱۴ﻋﺪد ﮐﻢ ﮐﺮده ﻣﺎﺑﻘﯽ را در ﺳﻪ ّ
ﺣﺼﻪ ﻧﻤﻮده //واﺣﺪی را از دو ﺛﻠﺚ ﺑﺮ ﺛﻠﺚ اﻓﺰوده ،ﺛﻠــﺚ
ﻣﻊ واﺣﺪ را ﻣﺤﺎذی  ۸و دو ﺛﻠﺚ اﻟﻮاﺣﺪ را ﻣﺤﺎذی  ۷رﺳﻢ ﻧﻤﻮده ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺛﻠﺚ و واﺣــﺪ و
دو ﺛﻠﺚ اﻻ واﺣﺪ ،واﺣﺪی اﻓﺰوده آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﺎذی  ۶و  ۵رﺳﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ
ﺳﻪ  ۳ﻋﺪد اﻓﺰوده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺤﺎذات  ۴و  ۳رﺳﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ ]ﺑــﻪ[ ﻫــﺮ ﯾــﮏ واﺣــﺪی اﻓــﺰوده در
ﻣﺤﺎذات  ۱و  ۲رﺳﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﻗﺪر ﺑﺎﻗﯽ را ﺛﻠﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺛﻠﺚ را ﺻﺤﯿﺢ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﻮده ﻧﻘﺼﺎن
را در ﺟﺎﻧﺐ ﺛﻠﺜﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻋﺪه را ﻣﻨﻈﻮر دارد ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻋﺪد اﻗﻞ و ﺑﻪ ﺧــﻂ دﯾﮕــﺮ از
ﻓﻀﻼء ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻣﺪ ﮐﻪ اﻋﺪاد را در دو ﺷﮑﻞ ﺑﺮﯾﻦ وﺿﻊ درج ﻧﻤﻮده
٣
۲۲۰
۲۸۴

١٧۵

و ﮔﻔﺘﻪ اﮔﺮ ّ
ﻣﺮﺑﻊ رک را ﺑﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮﺧﺎﻧﻪ]ای[ و رﻓﺪ را ﺑﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮﺧﺎﻧﮥ دﯾﮕﺮ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﮐﺒﻮﺗﺮان رﻓﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ
ﻣﺮﺑﻊ رک را در ﻟﺸﮑﺮ دﯾﮕﺮ ،ﻟﺸﮑﺮ ّ
ﻣﺮﺑﻊ رﻓﺪ را در ﯾﮏ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺪارﻧﺪ و ّ
رک روﻧﺪ و اﮔﺮ ّ
ﻣﺮﺑﻊ رﻓﺪ ﻣﯿﻞ
ﻣﺮﺑﻊ رک و ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮ رک آﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎﺑﺖ ّ
ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ّ
ﻣﺮﺑﻊ رﻓﺪ ﺑﺎﺷﺪ دوﺳﺖدار ﺣﺎﻣﻞ
ّ
ﻣﺮﺑﻊ رک ﮔﺮدد و رک ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ رﻓﺪ را و ﻣﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف رک و ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻢ ﻃﺎﻟﺐ و ﻣﻄﻠﻮب را
در ﻣﯿﺎن ّ
ﻣﺮﺑ ْﻌﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد دارد .اﯾﻦ ﺑﻮد آن ﭼﻪ وﻗﺖ اﻗﺘﻀــﺎء و زﻣــﺎن//
ّ
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﻮده اﯾﺮاد آن را درﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ؛ واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ اوﻻ و آﺧﺮا واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وآﻟﻪ.
رﻓﺪ
رک
۶۰
۶۱
١٧۶
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۵۹
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۴۸
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ﺟﺎی ﻧﺎم
ﻃﺎﻟﺐ

۵۷

۵۲
۶۲

۵۱

۵۶
۵۰

۶۳

۷۶
۴۹

۷۷

۶۳
۷۰

۷۵

۶۹

ﺟﺎی ﻧﺎم
ﻣﻄﻠﻮب

۶۸
۷۸

۶۷

۷۴

۶۴

۷۳
۷۲

۶۵

۶۶

۷۹

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﻓﺎرﺳﯽﻧﺎﻣﻪ ،ﻧﺸﺮ ﻫﻤﺎ ،ﺗﻬﺮان.۱۳۶۳ ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۴۱۲۸ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان.
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۸۳۹۲ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان.
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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(  ۲۰,۰۰۰ﺗﻮﻣـﺎن)ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(.
 ﻫﺰﯾﻨﮥ ارﺳﺎل ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺖ.ﺷﻤﺎرۀ ﺣﺴﺎب ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ در اﯾﺮان:
ﺣﺴﺎب ﺳﭙﻬﺮ  ۰۳۰۹۶۷۹۰۷۴۰۰۳ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ﺷﻌﺒﮥ ﻏﺮب اﻧﻘﻼب -ﺷﻨﺎﺳﮥ  ،۵۵۷ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮﮐـﺰ
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 ،ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓـﺮوردﯾﻦ ،ﺷـﻤﺎرۀ  ،۱۱۸۲ﻃﺒﻘـﮥ
دوم ،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ،ﺷﻨﺎﺳﮥ ﭘﺴﺘﯽ۱۳۱۵۶۹۳۵۱۹ :
ﺗﻠﻔﻦ۰۰۹۸-۲۱-۶۶۴۹۰۶۱۲ :
دورﻧﮕﺎر۰۰۹۸-۲۱-۶۶۴۰۶۲۵۸ :
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽmiraselmi@mirasmaktoob.ir :
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽhttp://www.mirasmaktoob.ir :
 در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ در زﻣﯿﻨﮥ اﺷﺘﺮاک ،ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. روﻧﻮﺷﺖ رﺳﯿﺪ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺷﺘﺮاک ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ."........................................................................................................
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ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ  ................................ﺗﻠﻔﻦ .................................................
دورﻧﮕﺎر ...........................ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ..........................................
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A treatise on amicable numbers by Sayyid Masīḥ
Ḥussainī

Mahmoud Shahidy

The study of the sum of numbers’ proper divisors has been a common
topic for the mathematicians, among which amicable numbers have had
an outstanding and amusing place in the history of mathematics. The
Muslim scholars have paid a special attention to this subject, e.g. they
proposed rules to obtain these numbers and they found few pairs of
them. In this paper, we edit and study a late Persian treatise on
amicable numbers in which the author reviews what his predecessors
penned in this case. Since these numbers have been a subject involved
with pseudo-science, the author of the treatise also mentions some of
these beliefs applying mathematical rules such as placing the numbers
in magic squares.
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Considerations on the book Āyāt-e Bayyenāt and
Confrontations against Darwinism in Iran

Kamran Amir Arjomand

Āyāt-e Bayyenāt (1882) is a philosophical treatise written by the Shi’ite
authority Mohammad Hosayn Shahrestani (1839-1898) to refute the
19th-century materialism and the idea of natural evolution as he
understood them. These ideas were attributed to the “Naycheries” in
India who probably had some followers in Iran. This refutation is
supported by philosophical proofs of sacred doctrines of the unity of
God, the divine creation, miracles and so forth. In addition, Shahrestani
offers a creationist account for the diversity of living species, arguing
that only through the existence of an intelligent Creator can the life
cycle and the complex order of living beings be explained. He thereby
rejects the Darwinian claim that life on earth started accidentally. Some
years later Mahdi Najafi Masjedshahi Esfahani (1881-1973), another
Shi’ite scholar wrote a treatise entitled Ketāb-e Murtafaq (1895)
comprising, among others, a refutation of materialism and a rejection of
Darwin that borrows heavily from Āyāt-e Bayyenāt, without actually
mentioning it.

Historical description and the present situation of
old cypress trees in Iran

Shamameh Mohammadifar

This paper describes the different types of cypress trees from a
botanical point of view, followed by mythological, historical and
religious accounts. Then a descriptive list of old cypress trees of Iran
with their relevant historical and modern reports are provided. The
significance of the cypress trees in Iranian art, literature and popular
beliefs are also mentioned.
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Abstracts of Persian Articles
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Editorial

Like any other scientific discipline, history of science as an
interdisciplinary field needs to be supported and will develop
better in a peaceful situation. The economic and political conditions
in our age have resulted in a decreasing trend in this field,
compared to, say, some decades ago. Many institutions which were
very active in this field are now stopped or have decreased their
activities due to destructing wars or difficult economic conditions.
Nevertheless, in spite of existing obstacles, we observe an
increasing trend in the history of science studies and publications
in Iran. Our semiannual journal Miras-e Elmi (Scientific Heritage) is
one of the manifestations of such a development. Miras-e Elmi is
spiritually supported by a group of eminent historians of science in
its Advisory Board who have confirmed our goals and methods, and
in many cases have enhanced the quality of our work by their
precious comments. The journal also benefits from contributions of
a group of young promising scholars who make the publication of
the journal possible and at the same time, they become trained and
prepared for keeping the torch burning in future.

Miras-e Elmi publishes original papers, translations, historical
notes, text editions, etc. both for enriching the existing literature
and for preparing suitable materials in the field, not only for
specialists in history of science, but for a wider range of audience
including educated people in different fields, students, high school
teachers and those with some interest in history and science. We
hope that our efforts as a member of the whole historians of science
society in the world will be efficient in the propagation of the
relevant subjects and in the promotion of the global understanding
on the basis of the shared heritage of all human beings with
different nationalities, languages, religions, social systems, etc.
Although our journal is in Persian, the English list of contents and
abstracts of the original Persian papers may help the non-Persian
readers to have an idea of the subjects and if necessary, find a way
to the content of the Persian paper which is of interest to them.
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