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زارودﻧﯽ ،ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎس ﻣﺸﻬﻮر و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﭘﺮﻧﺪهﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ۶۶
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 ۱۵۰اُﮐَﺮ ﺛﺎوذوﺳﯿﻮس
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رﺳﺎﺋﻞ

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﻟﺒﺎب اﳌﻔﺮد ﰲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ ۲۰۰
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺣﺎﺳﺐ ﻃﱪی
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ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﻋﻠﻢ و ﺳﻮدا
در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ،ﻋﻠﻢ و ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﻌﻤﯿﻖ آن از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻤﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻗﺪرت ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي آن دارد،
زﯾﺮا در ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت دو ﻋﺎﻣﻞ اﺧﯿﺮ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺪرت ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .درون
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﻫﻢ ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﻋﻠﻢ ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دورة ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ.
دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ذﻫﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻓﺮاد ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮدي و روﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎنﻫﺎ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ داراي
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهاي ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آزادﮔﯽ ،اﺳﺘﻐﻨﺎ و ﺷﺎداﺑﯽ از ﺟﻤﻠﮥ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﻣﺒﺤﺜﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺧﻼق ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اوﺳﺖ ﺗﺠﻠﯿﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮرد ،دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﺬﺗﯽ اﺳﺖ
ً
و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ،ﻓﺎرغ از ﻓﻮاﯾﺪ آن ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدي ،و
ﮐﻪ از ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻓﺮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺸﻮرزي را ﮐﻪ وارد ﺣﻮزة ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻋﻠﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺳﻮداﯾﯽ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .او ﻓﺎرغ از اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﻮد و زﯾﺎن و ﺑﻪ دور از ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽﻫﺎي
راﯾﺞ در ﭘﯽ ﮐﺸﻒ آن ﮔﻮﺷﻪ از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮش و ﺣﻮاﺳﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻼش ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﻘﺼﺪ را
روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎي ﺧﺴﺘﮥ زاﺋﺮي ﮐﻪ راﻫﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﭘﯿﻤﻮده ﺗﻮان ﺗﺎزه ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﮔﻮش ﭼﻨﯿﻦ

١
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ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﮥ »ﺧﺎﻧﻪﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺮد« ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺳﻌﺪي »ﻃﺎﻗﺖ
وﻋﻆ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺮ ﺳﻮداﺋﯽ را« .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽاش ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد و
ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﮥ ﺑﯽﻧﯿﺎزي و ﺳﺎزﮔﺎري و ﺳﺮاﻓﺮازي در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺼﺪاق ﻫﻤﺎن ﮔﻨﺠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺆﻟﻒ ﯾﻮاﻗﯿﺖ اﻟﻌﻠﻮم »اﮔﺮ ﺷﺎﻫﺎن از ﻟﺬت ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻨﺪي ،از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺑﺒﺮدﻧﺪي« .اﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﺗﻮ ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﺪ و از ﻏﻢ ﺣﺴﺎدتﻫﺎ ،ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽﻫﺎ ،ﺑﯽﻣﻬﺮيﻫﺎ و
ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽﻫﺎ ﻣﯽرﻫﺎﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪي ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻌﻪ دﻟﺘﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ
ﺳﺮﮐﺎر ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺎرش ﺟﻤﻌﻪ و ﺷﻨﺒﻪ ﻧﺪارد و اﮔﺮ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ را ﺻﺮف ﺧﺎﻧﻮاده و
ﮐﺎرﻫﺎي ﺿﺮوري روزﻣﺮه ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﻨﺒﻪ دوﺑﺎره ﮐﺎرش را ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺘﺎب و اﺷﺘﯿﺎق دارد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﺘﯽ ﭘﺮواي ﮐﻨﺪه و زﻧﺪان ﻫﻢ
ﻣﻮﻟﺪ و ﺧﻼق ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻢ ّ
آزادﻣﻨﺸﯽاش ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎدت اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ و ﻧﻪ ﻣﺮﻋﻮب ﺟﺎه و ﺟﻼل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ
ﺣﺎﮐﻢ داﻧﺶدوﺳﺖ و ﻫﻨﺮﭘﺮوري ﭼﻮن ُاُﻟﻎﺑﯿﮓ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
آزادوار ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،آرزو ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﮐﺎر رﺻﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ و از
ركﮔﻮﯾﯽ وﺑﯽﭘﺮواﯾﯽ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﮐﺎﺳﻪ ﻟﯿﺴﯽ و آﺳﺘﺎن ﺑﻮﺳﯽ ﻧﺒﻮد ﻓﺎرغ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻨﺶ و روش ﻋﻠﻤﯽ اﮔﺮ در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎدل و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺜﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ،
ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ،اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺳﺘﻮدﻧﯽ و ﺳﻌﺎدتﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮة زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي را دارد .ﭼﻮن ﻓﺮد ﻋﺎﻟﻢ و آزاده روﺣﯽ
ﺳﯿﺮاب دارد از ﻋﺮﺿﮥ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻓﻀﺎي ﻫﻤﮑﺎري
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮥ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد .ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رﺳﻤﯽ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ذوق و اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد در رﺷﺘﮥ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز دلﭘﺬﯾﺮي ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻤﺖ
و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﭘﯿﻤﻮدن راهﻫﺎي دراز و اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي دﺷﻮار را ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ زﻣﯿﻨﮥ
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻫﻤﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرة ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از راه ﻣﯿﺎنﺑﺮ ﺑﻪ ﻗﻠﻪﻫﺎي اﻓﺘﺨﺎر
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ »راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﺎنﺑﺮي ﻧﺪارد« .اﻣﺎ دﺳﺘﮥ دوم داﻧﺸﻮرزان
ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ راه ﭘﯿﺶ روي ﺧﻮد را ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺣﻞ
ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﺗﺜﻠﯿﺚ زاوﯾﻪ ،ﺗﺮﺑﯿﻊ داﯾﺮه و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﮑﻌﺐ )ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن( ﯾﺎ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار دﻗﯿﻖ ﻋﺪد ﭘﯽ )ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﯿﻂ داﯾﺮه ﺑﻪ ﻗﻄﺮ آن( .اﯾﻦ دنﮐﯿﺸﻮتﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﻗﺮﯾﻨﮥ داﻧﺸﻮرزان دﺳﺘﮥ اول ،ﺳﻮدازدﮔﺎن ﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ ،ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ اداري ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮔﻮﺷﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ .اﺛﺒﺎت ﻗﻀﯿﮥ
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آﺧﺮ ﻓﺮﻣﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮥ اﯾﻦ ﺳﻮدازدهﻫﺎﺳﺖ؛ ﻗﻀﯿﻪاي رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن
رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮد و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮاي آن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ درك اﺳﺖ )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ
ﻣﺼﺎﺣﺐ« در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎرة ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺌﻮري ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻋﺪاد( .در زﻣﺎﻧﮥ
ﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮي ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎر داﺋﻢ ﺑﭙﺮدازد )در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻪ ﻋﻤﺮﻫﺎ
ﮐﻪ ﺻﺮف اﯾﻦ دو ﮐﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ!( ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮدازدﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ
روانﺷﻨﺎﺳﺎن دﭼﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎراﻧﻮﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﺳﻮدازدﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ رﻓﺘﺎر ﺗﻨﺪ ﯾﺎ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد زﯾﺮا آﻧﻬﺎ وﻗﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان و دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ
را ﺗﻠﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺷﺮق و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ راه ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ اﺧﺒﺎر ادﻋﺎﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﻧﻘﺪ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻮدازدﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺎﯾﺪه اي ﺑﻪ ﺣﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮرد ﺑﯽﻣﻬﺮي و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم درك اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ ﯾﺎ ﺣﺴﺎدت راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺷﻬﺮت آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﺣﺲ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ در ﺧﻮد دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺿﺮر ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻫﻢ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .در واﻗﻊ
ﻫﻤﭽﻮن دن ﮐﯿﺸﻮت ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ رؤﯾﺎﺑﺎﻓﯽ ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد ،اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ در ﺷﻮر و
ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻮداﺋﯿﺎن ﻋﻠﻢ )دﺳﺘﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ( ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ از ﻫﯿﭻ
ﮐﻮﺷﺶ و ﻫﺰﯾﻨﻪاي درﯾﻎ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﻀﯿﻠﺖ را در ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ
ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﻣﯽروﻧﺪ .ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ رﺳﻤﯽ ﻋﻠﻢ ،ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ از ﮐﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ
و ﺑﯽﺧﺒﺮي از ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ دور و دراز و ﭘﺮﻧﺸﯿﺐ و ﻓﺮاز ﻋﻠﻢ ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮاي ﻇﻬﻮر ﺳﻮدازدﮔﺎن ﻋﻠﻢ
ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﮥ داﻧﺸﻮرزان در اﯾﻦ ﻣﻘﺎل ﺳﻮداﮔﺮان ﻋﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺒﺴﻮط درﺑﺎرة آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮه اي ،ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ،از ﻋﻠﻢ دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎي وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎﻧﻪ و اﺧﻼﻗﯽ ،ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﯿﺎم در ﻣﻘﺪﻣﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﺟﺒﺮ و
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاش »ﺟﺰ در راه اﻏﺮاض ﻣﺎدي ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﺑﻨﺪﻧﺪ« .و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻮل او »اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺴﺘﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن راﺳﺘﯽ را وﺟﻬﮥ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و در ﺗﺮك دروغ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻣﮑﺮ و
ﺣﯿﻠﻪ ،ﺟﻬﺪ و ﺳﻌﯽ دارد ،او را ﺧﻮار ﻣﯽﺷﻤﺮﻧﺪ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  .«...ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺳﻮداﮔﺮان ﻋﻠﻢ
آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺮﺿﮥ ﮐﺎﻻي
ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺧﻮد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﯿﺎم ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﮐﺎري ﮐﻪ ﺣ ﺎﺻﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﺳﻮداﮔﺮي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎري داوﻃﻠﺒﺎﻧﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻢ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ .اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺳﻮداﮔﺮي ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺳﺎﻻري ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻏﯿﺮ از
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﺒﻨﺎي ﺳﭙﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮداﮔﺮي ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺠﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد.
ﺳﻮداﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش ﻫﺮ اﺻﻞ و ﻣﻌﯿﺎري را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ درﻣﯽآﯾﺪ .ﺳﻮداﮔﺮ ﻋﻠﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﮐﻪ از راهﻫﺎي ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآورد ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان را ﮐﻪ
ﻣﺎدي ﯾﺎ اﻓﺰونﻃﻠﺒﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺪﯾﺪة ﺗﺎزهاي ﻧﯿﺴﺖ و
ﻧﯿﺎز 
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي آن ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ و دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﺮدن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﯾﺎ ﻋﻨﻮان
ﻋﻠﻤﯽ دروﻏﯿﻦ از آﻓﺖﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاي داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺳﻮداﮔﺮ ،ﻋﻠﻢ را
دام ﺟﺎه و ﻣﺎل ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﻪ ﺟﺎي ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﮔﺸﺎدهروﯾﯽ و ﺑﯽادﻋﺎﯾﯽ ،ﺧﺼﻠﺖﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽ ،اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮي ،ﺧﺴﺎﺳﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﺮﻣﺪﻋﺎﯾﯽ و رﻓﺘﺎر ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ »ﺟﻬﻞ از اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر« .رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺮﻋﻨﺎﻧﻪ و
اﺷﺮاﻓﯿﺖ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺑﺎرزي ﺑﺮاي ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮدن ﺳﻮداﮔﺮان ﻋﻠﻢ از ﺳﻮداﺋﯿﺎن ﻋﻠﻢ )دﺳﺘﮥ
ﻧﺨﺴﺖ( اﺳﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﮐﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﻮداﮔﺮان ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺳﻮداﺋﯿﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﻪ
ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﻃﺎﻗﺖﺳﻮز و ﭘﺮﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ
آﻧﭽﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮوﺷﻨﺪة ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﺮوﭘﻮزال و رﺳﺎﻟﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻻزم اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻨﺶ ﻋﻠﻤﯽ در ﺳﻪ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺳﻮداﺋﯽ ،ﺳﻮدازده ،و
ﺳﻮداﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺮاﯾﺶ اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﻌﯿﻦ را دﻗﯿﻘﺎً در ﯾﮑﯽ
از دﺳﺘﻪﻫﺎ ﺟﺎ داد .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ه ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﻣﺜﻼً ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﻼن
داﻧﺸﻤﻨﺪ  70درﺻﺪ ﺳﻮداﺋﯽ 10 ،درﺻﺪ ﺳﻮدازده و  20درﺻﺪ ﺳﻮداﮔﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ آرزو ﮐﺮد و ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﯿﺮاﺳﺘﻦ آن از ﻣﻌﺎﯾﺒﺶ درﺻﺪ ﺗﻌﻠﻖ
داﻧﺸﻮرزان ﺑﻪ دﺳﺘﮥ ﻧﺨﺴﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻼش ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ روزاﻓﺰون اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ
و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﺮف ﺗﺎزهاي ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮي
ﻣﮑﺮر ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺎﻣــــﺖ آزاده را ز روي ﺧﻮﺷــــﺎﯾﻨﺪ

ﻣــﺮوت

داﻧــﺶ و آزادﮔــﯽ و دﯾــﻦ و

ﭘـﯿﺶ ﻓﺮوﻣﺎﯾـﻪﻣـﺮد ﺧـﻢ ﻧﺘـﻮان ﮐــﺮد
اﯾــﻦ ﻫﻤــﻪ را ﺑﻨــﺪة درم ﻧﺘــﻮان ﮐــﺮد
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ﺟﺎن ﻟﻨﺎرت ﺑﺮﮔﺮن

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻮادی ١و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی
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اﺷﺎرﻩ :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺟﺎن ﻟﻨﺎرت ﺮﮔﺮن ،ﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺮﺟﺴ ﮥ و ﻧﺎﻣﺪار ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺳﺎل ۱۹۸۵م )۱۳۶۴ش( ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﻪ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم« در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ٣ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺮﺑﺎر
ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻮد از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ رﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﭘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ .آﻗﺎی ﺮﮔﺮن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
دو ﺑﺎر ﺑﻪ ا ﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻩ و ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ از ا ﺸﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۹۹۷ﻣﻘﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮی در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ا ﺸﺎن در ﺸﺮﯾﮥ
ﻫ ﺴ ﻮرﯾﺎ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﺎ )ﺳﺎل  ،۱۹۹۷ ،۲۴ص  (۴۴۰-۴۰۷ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮد و
ﮔﺰارﺷﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۹۹۵-۱۹۸۵م ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در
ﺮوﻣﻠِﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد دا ﺸﺠﻮی آﻗﺎی ﺮﮔﺮن ﺑﻮدﻩ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﺪر ﺲ ،ﮋوﻫﺶ و
ﺳﺎل  ،۲۰۱۴ﮔِﻠِﻦ وان ِ
ﺗﺄﻟﯿﻒ درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺷ ﻐﺎل دارد ،ﻃﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮی ﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ
رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ از  ۱۹۹۶ﺗﺎ  ۲۰۱۱را ﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ اﺧﯿﺮ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم از
اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺗﺎ ﺑﻐﺪاد ٤ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  ۲۴ﻣﻘﺎﻟﮥ اﻫﺪا ﺷﺪﻩ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺮﮔﺮن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳ ﺖ
۷۵ﺳﺎﻟﮕﯽ اوﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ را دو ﺗﻦ از ﺷﺎﮔﺮدان ا ﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﻧﺎﺗﺎن ﺳ ﺪوﻟﯽ و ﮔﻠﻦ وان
ﺮوﻣﻠﻦ ﮔﺮدآوری ﮐﺮدﻩاﻧﺪ و ﻣﺆﻟﻔﺎن آﻧﻬﺎ ﻋﻼوﻩ ﺮ ﺮﮔﺮن و ﺮوﻣﻠﻦ و ﺳ ﺪوﻟﯽ ،اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮری ﭼﻮن
دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ ،ﯾﺎن پ .ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ ،ﮔﺮگ دﯾﻮﻧﮓ ،ﺰوی ﻻﻧﮕﺮﻣﻦ ،ﺳﻮﻧﯿﺎ ﺮﻧﺘ ﺲ ،اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎر ،ژاک
 .١دا ﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،دا ﺸﮕﺎﻩ ﻣﮏﮔﯿﻞ )ﮐﺎﻧﺎدا(fateme.savadi@mail.mcgill.ca ،
 .٢ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﺸﺮﯾﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و ا ﺮان ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان،

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

mohammad.bagheri2006@gmail.com,
www.mb-kushyar.com
3. J. L., Berggren, “History of Mathematics in the Islamic World: The Present State of Art”, Middle East Studies
Association Bulletin, vol. 19, no. 1, July 1985, pp. 9-33.
4. From Alexanderia, Through Baghdad

۵

ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ ،ﺧﻮﻟﯿﻮ ﺳﺎﻣﺴﻮ ،ﻋﺎدل اﻧﺒﻮﺑﺎ و رﯾﭽﺎرد ﻟﻮرچ ﻫﺴ ﻨﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت
ﺴ ﺎر ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ
اﺳ ﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ و دوﺑﺎرﻩﮐﺎری ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺮآﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ دو ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺑﻌﺪی را ﻫﻢ در ﺷﻤﺎرﻩﻫﺎی
آﺗﯽ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ .اﺻﻞ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺘﺎب از اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺗﺎ ﺑﻐﺪاد ﻧﯿﺰ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺮای اﻃﻼع از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ
١
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﻮﺷ ﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺮﺗ ﺐ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻒ و ﺳﺎل اﻧ ﺸﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
***

ﺴ ﺎری از ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺟﺰ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻮﺷ ﺎرﻫﺎی

ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﺰارش ﺸﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼﻗﮥ اﻓﺮاد ﺑ ﺸ ﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف از

ﻧﻮﺷ ﻦ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺮﺿﮥ ﮔﺰارﺷﯽ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

در دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ »رﯾﺎﺿﯿﺎت« ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻓﺮا ﺮ از آﻧﭽﻪ ﯾﮏ
رﯾﺎﺿﯿﺪان اﻣﺮوزی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑ ﻨﺪ ﺸﺪ ،ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ؛ درﻧ ﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺮوری اﺟﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺮ ﻫﺮ

آﻧﭽﻪ در ﺣﻮزۀ »ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ« دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻼوﻩ ﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺣﺴﺎب،
ﺟﺒﺮ و ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،ﻧﻮرﺷ ﺎﺳﯽ و ا ﺰارﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺮداﺧﺖ.

۶

در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ذﮐﺮ دو ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ ﺮای ﻧﺠﻮم ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ را ﺑﻪ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ از

دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﯿﻢ :ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻖ در دورۀ

اﺳﻼﻣﯽ« ) (۱۹۸۰و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﺠﻮم در دورۀ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ« ) .(۱۹۸۳aدﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ

آﺛﺎر اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ،ﻓﺮا ﺴﻮی و آﻟﻤﺎﻧﯽ زﺑﺎن ﻣﯽ ﺮدازد ،ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺮﺷﻤﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.

٢

ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی ﮐﻠ
ﮐﻨﺪی ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﻔﯿﺪی در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﯿﺮاث ﻋﺮﺑﯽ در ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻖ« ) ﺸﺮﯾﮥ

اﻷﺑﺤﺎث (۱۹۷۰ ،و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورۀ ﻣﻐﻮل و ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ دارد ) .٣(۱۹۶۸ﺳﺰﮔﯿﻦ ﻧﯿﺰ در
ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺟﻠﺪﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ا ﺮی ﺳﺮﮔﺬﺷﺖﻧﺎﻣﻪای -ﮐﺘﺎ ﺸ ﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ )ﺑﻪ

آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺟﻠﺪ  ۵رﯾﺎﺿﯽ و ﺟﻠﺪ  ۶ﻧﺠﻮم( ﮔﺰارﺷﯽ ﺮ ﻣﺒﻨﺎی دورﻩﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ

 .١ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ در دا ﺸ ﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺰرگ
اﺳﻼﻣﯽ )ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۳ص  ۱۲۲-۹۹آﻣﺪﻩ اﺳﺖ( ﺑﻪو ﮋﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی »ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ« و »ﺣﺴﺎب،
ﻋﻠﻢ« ﻧﯿﺰ اﺳ ﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ – .م.
 .٢در ﺸﺮﯾﮥ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﺎل رﯾﻮﯾﻮز ) (Mathematical Reveiwsاز اﻧ ﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از آﺛﺎر ﺮﺷﻤﺎر ﻣﻨ ﺸﺮ
ﺷﺪﻩ ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ ،ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 .٣ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ در :ﺑﻮﯾﻞ ،ﺟﯽ .آ ،.ﺗﺎرﯾﺦ ا ﺮان ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ،ﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﻦ اﻧﻮﺷﻪ ،ج  ، ۵اﻧ ﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﭼﺎپ دﻫﻢ ،ﺗﻬﺮان ،۱۳۹۰
ص - .۶۴۱-۶۲۱م.

ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﺣﺪود ۴۴۲ق۱۰۵۰/م( ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ١.در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﯾﻮﺷﮑﯿﻮﯾﭻ در ا ﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﯾﺎﺿﯿﺎت

دورۀ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺎ زﻣﺎن درﮔﺬﺷﺖ ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸ ﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )۸۳۲ق۱۴۳۰/م( ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .در واﻗﻊ

ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوری ﮐﻠﯽ ﺮ آﺛﺎر ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ ﺲ از ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺷﮑﯿﻮﯾﭻ درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ،و ﻧﯿﺰ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺰارش وی ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان

از ﮐﺘﺎب ﻧﮕﺎرﻧﺪﻩ ] ﺮﮔﺮن[ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ) (۱۹۸۵ﺗﻮﺳﻂ اﻧ ﺸﺎرات اﺷ ﺮﯾﻨﮕﺮ-

ِﻓﺮﻻگ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﯾﺎد ﮐﺮد.

٢

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

ﻋﺮﺑﯽ ) (۱۹۷۶ﮐﻪ ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮا ﺴﻮی ﺑﻪروزﺷﺪﻩ از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ روﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺤﺾ در

٧

ادوارد اﺳ ﻮارت ﮐﻨﺪی

ﺟﺎن ﻟﻨﺎرت ﺮﮔﺮن

ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ) ﺴ ﺖ ﺑﻪ  (۱۹۸۵ﺳﻪ ا ﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳ ﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮋوﻫﺶ در رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﺴ ﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دو ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ را ﮐﯿﻨﮓ ﻧﻮﺷ ﻪ اﺳﺖ؛ ﯾﮑﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﯾﺎﺿﯽ

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ٣،و دﯾﮕﺮی ﻣﺮوری ﺮ ﻫﻤﺎن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ) .(۱۹۸۴ﺳﻮﻣﯽ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﯾﻬﻮدا در دا ﺸﮕﺎﻩ ﺮﯾ ﺴ ﻮن از ﻣﺎخ اﺳﺖ ) .(۱۹۷۷اﯾﻨﻬﺎ اﻟﺒﺘﻪ

آﻏﺎز ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ روزی ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳ ﯽ از ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﺮﺷﻤﺎر ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﺳ ﺎﻧﺒﻮل ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

 .١ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻠﺪﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ا ﺮ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺟﻠﺪﻫﺎی  ۵و  ۶ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز اﻧ ﺸﺎر ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ- .م.
 .٢اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺮﺟﻤﮥ ﻗﺎﺳﻢ وﺣﯿﺪی اﺻﻞ و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﺳ ﻠﮥ اﻧ ﺸﺎرات ﻓﺎﻃﻤﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۷۳در ﺗﻬﺮان ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪ )ﭼﺎپ
دوم .(۱۳۷۴ :اﺻﻞ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ آن ﺑﺎ ﻧﺎم  Episodes in the Mathematics of Medieval Islamدر ﺳﺎل  ۱۹۸۶ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪ- .م.
 .٣ﮐﯿﻨﮓ ،دﯾﻮﯾﺪ ،ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﺑﺪاراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ،ج  :۱ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﮥ
ﻧﺎم ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺴﺨﻪﻫﺎ؛ ج  :۲ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺮﺗ ﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ذﯾﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﮥ ﻧﺎم ﻧﻮ ﺴ ﺪﮔﺎن و ﻋﻨﻮان
ﺴﺨﻪﻫﺎ ،ﻗﺎﻫﺮﻩ - .۱۹۸۶ ،۱۹۸۱م.

ﺑﺪون ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘ ﺶ رﻓﺖ و ﺮای ﺑ ﺸ ﺮ ﮋوﻫﺸﮕﺮان دﺳ ﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ
اﻣﮑﺎﻧﭙﺬ ﺮ اﺳﺖ.

ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد
ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺴ ﺎر ﭘ ﺶ ﺮ از اﻗﻠﯿﺪس )ﺣﺪود ۳۰۰ق.م( ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ از اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ )زوج ،ﻓﺮد ،ﻣﺮﺑﻊ ،و
ً
ﻏﯿﺮﻩ( ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺼﺮ ﺑﺎﺳ ﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺜﻼ اﻗﻠﯿﺪس )در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻫﻔﺘﻢ اﺻﻮل،
ﺗﻌﺮﯾﻒ  (۲۲از اﻋﺪاد »ﺗﺎم« ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛ اﻋﺪادی )ﻣﺎﻧﻨﺪ  (۶ﮐﻪ ﺑﺎ

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽﺷﺎن ﺮا ﺮﻧﺪ .ﺗﻌﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ
َ
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻋﺪاد » ُﻣﺘﺤﺎب« ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .دو ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ را ﻣﺘﺤﺎب

ﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺮا ﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮی

ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺴ ﺖ دادن ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس )ﺣﺪود

 ۵۰۰-۵۸۰ق.م( از ﺳﻮی ﯾﺎﻣﺒﻠﯿﺨﻮس )ﺣﺪود ۳۳۰-۲۵۰م( ﺑﻪ

ﺟﺎی ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﻼﻗﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺴ ﺖ دادن

٨

اﮐ ﺸﺎفﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺰرگ ﮔﺬﺷ ﻪای دور ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯽ ﺮدﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ

ﻣﻔﻬﻮم در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺳ ﺎن ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺴ ﺎر ﭘ ﺶ ﺮ از آن ﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ّ
ﻗﺮﻩ )ﺣﺪود ۲۸۸-۲۱۰ق( ﻗﻀﯿﻪای در ا ﺮش ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب

رﺷﺪی راﺷﺪ

ﻓﻲ اﻷﻋﺪاد اﻟﻤﺘﺤﺎﺑ ّﺔ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮان ،ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ از اﻋﺪاد اول ،اﻋﺪاد

ﻣﺘﺤﺎب را ﯾﺎﻓﺖ) ١ﺳﻌﯿﺪان .(۱۹۷۷a ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺲ از ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻔﺖ ﻣﺘﺤﺎب ﺷ ﺎﺧﺘﻪ
ً
ﺷﺪﻩ ﻫﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻗﺪﯾﻤﯽ  ۲۲۰و  ۲۸۴ﺑﻮد ٢.اﻣﺎ اﺧﯿﺮا ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی ﻧﺎﺋ ﻨﯽ ) (۱۹۸۲و رﺷﺪی راﺷﺪ
) (۱۹۸۳ﺸﺎن دادﻩاﻧﺪ ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ،رﯾﺎﺿﯿﺪان ا ﺮاﻧﯽ ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺻﺤﯿﺤﯽ در

ﺗﺒ ﯿﻦ رﻧﮕﯿﻦﮐﻤﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺟﻔﺖ ﻣﺘﺤﺎب ) ۱۷۲۹۶و  ٣(۱۸۴۱۶را ﯾﺎﻓﺖ و ﺳ ﺲ در اواﯾﻞ دﻫﮥ

ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺪۀ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﻫﻢوﻃﻦ وی ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺰدی ﺟﻔﺖ  ۹۳۶۳۵۸۴و  ٤۹۴۳۷۰۵۶را ﯾﺎﻓﺖ.
ﻫﺮ دو رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳ ﻔﺎدﻩ از ﻗﻀﯿﮥ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮﻩ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ و رﺳﺎﻟﮥ ﺰدی ﺷﺎﻣﻞ

 .١ﻗﻀﯿﮥ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ّ
ﻗﺮﻩ :اﮔﺮ  q ، pو  rاﻋﺪاد اول ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
 2 pqو  2n rاﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ﻫﺴ ﻨﺪ.
 .٢ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی  ،۲۲۰ﻋﺪدﻫﺎی  ۵۵ ،۴۴ ،۲۰ ،۱۱ ،۱۰ ،۵ ،۴ ،۲ ،۱و  ۱۰۰ﻫﺴ ﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ  ۲۸۴اﺳﺖ .ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی
 ،۲۸۴ﻋﺪدﻫﺎی  ۷۱ ،۴ ،۲ ،۱و  ۱۴۲ﻫﺴ ﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ  ۲۲۰اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ ) (۱۹۸۵ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮﻩ اﺛﺒﺎت ﻗﻀﯿﮥ
ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺸﺎن دادن درﺳ ﯽ آن ﺮای ) n = 4ﭘﺎﻧﻮ ﺲ ﭘ ﺸ ﻦ( ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺟﻔﺖ ﻣﺘﺤﺎب  ۱۷۲۹۶و  ۱۸۴۱۶ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽدا ﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻋﺪد ﻣﺘﺤﺎب ﻫﺴ ﻨﺪ.
 .٣ﻓﺮﻣﺎ ﻫﻢ اﯾﻨﻬﺎ را در ۱۶۳۶م ﯾﺎﻓﺖ- .م.
 .٤دﮐﺎرت ﻫﻢ اﯾﻦ اﻋﺪاد را در ۱۶۳۸م ﯾﺎﻓﺖ- .م.
n

q = 3 ´ 2 n -1 - 1 ، p = 3 ´ 2 n - 1

و  ، r = 9 ´ 22 n-1 - 1آﻧﮕﺎﻩ

ﺗﻌﻤﯿﻤﯽ از ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺘﺤﺎب اﺳﺖ ١.ﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺣﻮزۀ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ
اﻋﺪاد در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻗﻀﯿﻪﻫﺎ و ﻣﺴ ﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن

ﻏﺮﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺪۀ ﺑﻌﺪ ﺴ ﺖ دادﻩ ﺷﺪﻩاﻧﺪ -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﻗﻀﯿﮥ وﯾﻠﺴﻮن ٢در ا ﺮی از اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ؛ ﻣﺴ ﻠﮥ

وزﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎﺷﻪ ٣در ﻣﯿﺰان اﻟﺤﮑﻤﮥ ﺧﺎزﻧﯽ٤؛ ﯾﺎ ﻣﺴ ﻠﮥ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺗﻮان ﭼﻬﺎرم اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺘﻮاﻟﯽ
 n,L , 2, 1در رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻧﻮاع ﻣﻦ اﻷﻋﺪاد وﻃﺮاﺋﻒ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﺑﻮﺻﻘﺮ ﻗﺒﯿﺼﯽ )ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی(.

٥

در واﻗﻊ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺮ داوری ﯾﻮﺷﮑﯿﻮﯾﭻ )ص  (۶۹ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ »در آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن دورۀ

اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺪﯾﻊ ﺴ ﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ«.

ﺣﺴﺎب
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺻﺒﺮﻩ در دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼم )و ﺮا ﺶ دوم ،ج » ،۱۹۷۱ ،۳ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺴﺎب«( ﻣﺮور ﺧﻮب و

ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺮ ﮐﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻩ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﭘ ﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮدﻩ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

)ﺟﺒﺎر (۱۹۸۱ ،و ﺣﻮزۀ ﺷﺮﻗﯽ آن )راﺷﺪ ۱۹۸۰ ،و  (۱۹۸۳ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳ ﺖ ﭘﯿﻮﺳ ﻪای در ﻧﻈﺮﯾﮥ

اﺳﺖ ،ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از آن ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﺒﺤﺚ ﮐﺴﺮ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ« اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از

ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪای از ﺳﻌﯿﺪان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﻬﻦ ﺮﯾﻦ ﻣﺘﻦ
ً
ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺴﺎب« ) (۱۹۶۶ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .ﻗﺒﻼ ﻟﻮﮐﯽ ) ٦(۱۹۵۱ﺸﺎن دادﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﺸ ﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،اﺧﺘﺮﺷ ﺎس

درﺑﺎر اﻟﻎﺑﯿﮓ در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ،ﮐﺴﺮﻫﺎی دﻫﺪﻫﯽ را ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺮدﻩ اﺳﺖ و ﺮﺧﯽ از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﻣﺤﺎﺳ ﺎﺗﯽ وی ،ﻫﻢ در ﭘﺎﯾﮥ ﺷﺼﺖ و ﻫﻢ در ﭘﺎﯾﮥ دﻩ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﺳﺎل  ۱۹۶۶اﺣﻤﺪ

ﺳﻠﯿﻢ ﺳﻌﯿﺪان ﺧﻼﺻﮥ ﻣﺘﻨﯽ را ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺧﻮدش ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ »ﻧﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ...ﺑﻠﮑﻪ

اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ،ﮐﻪ  ۵ﻗﺮن ﭘ ﺶ از ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﺨﺴ ﯿﻦ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ا ﺮی درﺑﺎرۀ
 .١اﯾﻦ ﺗﻌﻤﯿﻢ در واﻗﻊ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل ) (equiponderantاﺳﺖ .اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺟﻔﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۲۵و  ۶ﻫﺴ ﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﺻﺤﯿﺤﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺮا ﺮ اﺳﺖ ) ﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑ ﺸ ﺮ درﺑﺎرۀ ﮋوﻫﺶ ﺰدی در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﻧﺎﺋ ﻨﯽ
) .(۱۹۸۲راﺷﺪ ) (۱۹۸۳ﺑﻪ ﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﭘ ﺸﺮﻓﺖ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ و ورود ﺗﻮاﺑﻊ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
ﺮداﺧﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﺑﺎر در اﻟﺘﮑﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﺑﻐﺪادی )ﻣﺘﻮﻓﯽ ۴۲۹ق(
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺴ ﻠﻪﻫﺎی اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در ﺳﻌﯿﺪان  ۱۹۸۵آﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ راﺷﺪ ) (۱۹۸۳ﺣﺎوی ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺦ ﺮﮐﯿ ﯿﺎت و ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﺴ ﺎر ﻣﻬﻤﻨﺪ.
 .٢اﮔﺮ  pﻋﺪدی اول ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎﻩ  (p - 1)(p - 2)L 2 ´ 1 + 1 ، pرا ﻣﯽﺷﻤﺎرد .ﺮای ﻣﺜﺎل  ،۵ﻋﺪد  4 ´ 3 ´ 2 ´ 1 + 1 = 25را ﻣﯽﺷﻤﺎرد.
3. Bachet

ﻣﺴ ﻠﮥ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد وزﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺮای وزن ﮐﺮدن ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وزن آن ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺰرگ ﺮ از ﻋﺪد
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧ ﺴﺖ.
 .٤ﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑ ﺸ ﺮ در ﻣﻮرد ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎزﻧﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :روژا ﺴﮑﺎﯾﺎ.۱۹۸۵ ،
 .٥ﺮای ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺧﻼﺻﮥ ﻓﺮا ﺴﻮی آن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :اﻧﺒﻮﺑﺎ ،ﻋﺎدل » ،اﻟﻘﺒﯿﺼﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻧﻮاع ﻣﻦ اﻷﻋﺪاد )اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎ
 ،۴۸۳۲ص ۸۵ب۸۸-ا(« ،ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،۶اﻟﻌﺪدان  ،۱۹۸۲ ،۲ ،۱ص  .۹۵-۷۳ﺮای ﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح
اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ.۱۹۸۵ ،
 .٦ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ در .Sezgin F. (ed.), Islamic Mathematics and Astronomy, vol. 56, 1998, pp. 75-226

٩

ﮐﺴﺮﻫﺎی دﻫﺪﻫﯽ از او در دﺳﺖ اﺳﺖ« .اﻏﻠﺐ ﻣﻮرﺧﺎن رﯾﺎﺿﯿﺎت اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﭘﺬ ﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ رﺷﺪی راﺷﺪ

در ﻣﻘﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ ر ﺸﻪﮔﯿﺮی و اﺑﺪاع ﮐﺴﺮﻫﺎی دﻫﺪﻫﯽ )راﺷﺪ  (۱۹۸۷اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ز ﺮ ﺳﺆال
ﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ راﺷﺪ ﻧﺤﻮۀ اﺳ ﻔﺎدۀ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ از ﮐﺴﺮﻫﺎی دﻫﺪﻫﯽ ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وی ﻧﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ و

ﻧﻪ ﻣﻀﻤﻮن دﻗﯿﻖ رﯾﺎﺿﯽ آﻧﻬﺎ را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ ا ﺮ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻏﺎز واﻗﻌﯽ اﺑﺪاع ﮐﺴﺮﻫﺎی

دﻫﺪﻫﯽ دا ﺴﺖ .رﺷﺪی راﺷﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﺴﺮﻫﺎی دﻫﺪﻫﯽ در ﻣﮑﺘﺐ ﮐﺮﺟﯽ اﺑﺪاع ﺷﺪ و ﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ

ادﻋﺎ ﻣﺘﻨﯽ از ﺳﻤﻮﺋﻞ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻣﻐﺮﺑﯽ ،دا ﺸﻤﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺟﺒﺮ در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی و ﺷﺎرح ﮐﺮﺟﯽ ،ﭼﺎپ ﮐﺮد
ً
ﮐﻪ در آن ﮐﺴﺮﻫﺎی دﻫﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﻈﻢ ،در ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ رﯾﺎﺿﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﮥ

ﻋﺎم ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

١٠

ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺻﺒﺮﻩ

اﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ ﺳﻌﯿﺪان

ﻣﻬﻢ ﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚ راﺷﺪ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺎﻻ و در آﺛﺎر دﯾﮕﺮش ) ﺮای دﯾﺪﮔﺎﻩ اﺻﻠﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :راﺷﺪ

 (۱۹۷۵bاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺪﻩﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﺴﺎب و ﺟﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ دو

ﺟﺒﺮ ﺧﻮارزﻣﯽ و ﺟﺎ ﺸ ﻨﺎ ﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺪ داﺷﺖ .اوﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﯽ
ِ
ﮐﺮدن ِ
ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی ﺟﺒﺮی ،و دﯾﮕﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ »ﺟﺒﺮ ﻧﻮ ﺷﺪﻩ« )ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ راﺷﺪ( ﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ]ﻧﻮ ﺷﺪن[

ﺑﻮد .اﻫﻤﯿﺖ اﺑﺪاع ﮐﺴﺮﻫﺎی دﻫﺪﻫﯽ ﺮای ﻧﻈﺮﯾﮥ راﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺪاع آﻧﻬﺎ در ﻣﮑﺘﺐ ﮐﺮﺟﯽ ﯾﮑﯽ از

ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﮐﺴﺮﻫﺎی دﻫﺪﻫﯽ ﭘ ﺶ از ﮐﺮﺟﯽ] ،اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ[

ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد.

ﮐﺴﺮﻫﺎی دﻫﺪﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺣﺴﺎب ﻣﻮرد اﺳ ﻔﺎدﻩ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن

دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺘﻔﺎوت از ﺣﺴﺎب وﺟﻮد داﺷﺖ :ﺣﺴﺎب ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮥ  ،۶۰ﺣﺴﺎب دﻫﺪﻫﯽ ﮐﻪ از

ﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،و ﺣﺴﺎب اﻧﮕﺸ ﯽ ﻣ ﺸ ﺎن ﺧﺰاﻧﻪ .ﻣﻮرد آﺧﺮ ﻓﺮا ﺮ از ﺷﻤﺎرش ﺳﺎدﻩ ﺑﺎ اﻧﮕﺸ ﺎن دﺳﺖ،

را در  ۱۹۷۴در ﻣﺠﻠﮥ آ ﺰ ﺲ ﭼﺎپ ﮐﺮد .اﻃﻼﻋﺎت ﺑ ﺸ ﺮ در ﻣﻮرد ﺮداﺷﺖ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ از ﺣﺴﺎب ﻣﻮرد اﺳ ﻔﺎدۀ
ُ
ﻋﺎﻣﻼن ﺧﺮاج در دو ﮋوﻫﺶ از ارﻧﮑﺮو ﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻈﺎم ﮐﺮ در ﻋﺮاق ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ« و »ﻧﻈﺎم ﺗﺼﺮﯾﻒ و
ﺴﻌﯿﺮ در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ در ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ« ) (۱۹۶۲ ،۱۹۶۴ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻔﯿﺪ دﯾﮕﺮ

درﺑﺎرۀ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺴﺮﻫﺎ اﻟﮑﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﮐﺮﺟﯽ اﺳﺖ .ﺮﺟﻤﮥ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﻮﺧﺎﯾﻢ ) (۱۸۷۷-۸۰از اﯾﻦ ا ﺮ

ﻧﺎﯾﺎب اﺳﺖ و ﮐﺎش ﭼﺎپ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻌﯿﺪان )در ﺳﻌﯿﺪان (۱۹۷۱ ،ﮐﺎﻣﻞ ﺮ ﺑﻮد ٢.در

ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎب ﺮ ﭘﺎﯾﮥ  ۶۰ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺮدﻧﺪ ،ﮐﯿﻨﮓ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪولﻫﺎی ﺿﺮب ﺷﺼﺖﮔﺎﻧﯽ
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ اﺳﺖ ) ۱۹۷۴aو  .(۱۹۷۲cﺷﮑﻞ  ۱دو ﺻﻔﺤﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ از ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ

ﺷﻤﺎرۀ  ۲۵۳۱ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎر ﺲ را ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺎوی ﻣﻀﺮبﻫﺎی ﯾﮏ ﺗﺎ
ً
ﺷﺼﺖ ﻋﺪدﻫﺎی  ۴۱ﺗﺎ  ۵۰دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺴﺨﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻮرد اﺳ ﻔﺎدۀ اﺑﻦ ﻣﺠﺪی ،ﺳ ﺎرﻩﺷ ﺎس
ﻣﺼﺮی ﺳﺪۀ ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ،ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﺎ  ۳۶۰۰ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺰرگ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﺪ ،اﻣﺎ

ﺟﺪولﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ  ۶۰ﺮا ﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪ ﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳ ﺎرﻩ ﺷ ﺎﺳﺎن در ﺿﺮب اﻋﺪاد دو رﻗﻤﯽ در ﻣﺒﻨﺎی

 ۶۰ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ.

٣

ً

ﻫﺮﻣﻠﯿﻨﮏ اﺧﯿﺮا ) (۱۹۷۵ﮋوﻫﺸﯽ در ﺣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺴﺎب ﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از

زﺑﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﻬﻦ ﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺣﺴﺎب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ« اﻧﺠﺎم دادﻩ اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎدﮔﺎری در دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻗﻀﯿﮥ دوﺟﻤﻠﻪای ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻣﯿﺮ ﮐﻼن ﺑﺨﺎری ﺣﻮاﻟﯽ ۱۲۹۷م«

) (۱۹۷۸و »ﻗﻀﯿﮥ دوﺟﻤﻠﻪای :ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ راﯾﺞ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ« ) (۱۹۸۰ﮔﺰارﺷﯽ از ﭘﯿﺪا ﺷﺪن
ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ از ﻗﻀﯿﮥ ﺿﺮاﯾﺐ ﺴﻂ دوﺟﻤﻠﻪای در ﻣﺘﻨﯽ از ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،رﯾﺎﺿﯿﺪان ا ﺮاﻧﯽ ﺳﺪۀ

ﻫﻔﺘﻢ ،ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﯾﺎدﺷﺪﻩ ﺸﺎﻧﯽ از آﮔﺎﻫﯽ از ﻗﻀﯿﮥ ﮐﻠﯽ

دارد.

٤

 .١ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ،ﮐﺘﺎب أﺑﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻮزﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﯿﻪ اﻟﮑﺘّﺎب و ّ
اﻟﻌﻤﺎل وﻏﯿﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺴﺎب،
ﻣﺠﻠﺪ اول )ﺣﺴﺎب اﻟﯿﺪ( از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﭼﺎپ اﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ ﺳﻌﯿﺪان ،ﻋﻤﺎن-.۱۹۷۱ ،م.
 .٢اﯾﻦ ا ﺮ ﮐﺮﺟﯽ را ﺳﺎﻣﯽ ﺷﻠﻬﻮب ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧ ﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ:
ﮐﺮﺟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،اﻟﮑﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﺎﻣﯽ ﺷﻠﻬﻮب ،ﺣﻠﺐ :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ- .۱۹۸۶ ،م.
 .٣ﺟﺪول ﺿﺮب ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ در ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺴﺎب ﮐﻮﺷ ﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ ) ﺴﺨﮥ ﺑﻤﺒﺌﯽ( وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺳﻪ رﺳﺎﻟﻪ از
ﮐﻮﺷ ﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ )ﻣﺆﺳﺴﮥ ﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ،ﺗﻬﺮان (۱۳۹۲ ،ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ- .م.
 .٤ﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ رﺳﺎﻟﮥ اﺻﻮل ﺣﺴﺎب ﻫﻨﺪی ﮐﻮﺷ ﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۶۵ﺑﻪ وﺳ ﻠﮥ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟِﻮی و ﻣﺎروﯾﻦ ﭘﺘﺮوک ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺮای اﻃﻼع از اﯾﻦ ا ﺮ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎی ﻓﺮا ﺴﻮی ،ﻓﺎرﺳﯽ و روﺳﯽ آن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻘﻮﯾﻢ در زﯾﺞ

←

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

و ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺴﺎب ذﻫﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﻘﺎد ﺮ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻧﮕﺸ ﺎن دﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮﺣﻠﮥ
ّ
ﺑﻌﺪی ﻣﺤﺎﺳ ﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر روﻧﺪ .ﺳﻌﯿﺪان ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﺣﻮزﻩ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﯿﻪ اﻟﮑﺘﺎب
و ّ
اﻟﻌﻤﺎل وﻏﯿﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺴﺎب از اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻣﺸﻬﻮر را در  ١۱۹۷۱و ﺧﻼﺻﻪای از آن

١١

١٢

ﺷﮑﻞ  :۱ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ  ۲۵۳۱ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎر ﺲ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺎوی
ﻣﻀﺮبﻫﺎی ﯾﮏ ﺗﺎ ﺷﺼﺖ ﻋﺪدﻫﺎی  ۴۱ﺗﺎ .۵۰

→

ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷ ﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ« در ﺸﺮﯾﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۳۸۷ ،۶ص - .۲۵-۲۴م.

ﺟﺒﺮ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﮥ اﻧﺒﻮﺑﺎ ) ۱۹۷۸aﺑﻪ ﻓﺮا ﺴﻮی( ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺮوری ﮐﻠﯽ ﺮ ﺟﺒﺮ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺪﻩﻫﺎی  ۹و
ً
 ۱۰ﻣﯿﻼدی« )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دورۀ ﺧﻮارزﻣﯽ ﺗﺎ ﮐﺮﺟﯽ( ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد .رﺷﺪی راﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎﺑﯽ دارد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺎن

ﺣﺴﺎب و ﺟﺒﺮ :ﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ )ﻓﺮا ﺴﻮی (۱۹۸۴ ،ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت

ﻗﺒﻠﯽ او ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺒﺮ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺪﻩﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی اﺳﺖ.
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺻﻠﯿﺒﺎ ﮋوﻫﺸﯽ درﺑﺎرۀ ﮐﺎر ﺮد واژﻩﻫﺎی ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در آﺛﺎر

ﺟﺒﺮی ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﮐﺮﺟﯽ ،ﺳﻤﻮﺋﻞ و دﯾﮕﺮان اﻧﺠﺎم داد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻌﻨﯽ

ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ« ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۳ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺳ ﺖ ﺟﺒﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻠﻢ »ﻓﺮاﺋﺾ« )ﺗﻘﺴ ﻢ
َ
ارث ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﻪ آن را ﻓ َﺮﺿﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﮐﯿﻨﮓ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻩ ) (۱۹۸۰ﻣﺎ را از وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﻟﺠﺒﺮ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ« ﻫﺎرﺗﻨﺮ در دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼم )و ﺮا ﺶ دوم ،ج  (۱۹۶۵ ،۲دﯾﮕﺮ روزآﻣﺪ ﻧ ﺴﺖ و

ﺟﺪول در آﺛﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻫﺸ ﻢ و ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ﺮای

ﺗﻘﺴ ﻢ ارث آﮔﺎﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻮﻟﻮﻣﻮن ﮔﺎﻧﺪز در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ در

ﻣﺠﻠﮥ از ﺮ ﺲ ) (۱۹۳۸ﺗﻤﺎ ﺰ ﺑﯿﻦ »ﻋﻠﻢ ﻓﺮاﺋﺾ« و »ﻋﻠﻢ وﺻﺎﯾﺎ« را
ﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ ﻓﺮاﺋﺾ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﮔﺎﻧﺪز »ﻋﻠﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻋﯽ

١٣
ﺟﻮرج ﺻﻠﯿﺒﺎ

وارﺛﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ« و اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﺳﻬﻢﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﻠﻢ وﺻﺎﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد
ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺮاث ﺑﻪ ﯾﮏ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻣﯽرﺳﺪ و روشﻫﺎی ﺟﺒﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .در اﻟﺘﮑﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب

ﺑﻐﺪادی ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳ ﮥ زﮐﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑ ﺖاﻟﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺪ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ )ﺳﻌﯿﺪان .(۱۹۸۵ ،در

دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼم )ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠ ﺴﯽ( ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﯾﻞ ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی »ﻣﯿﺮاث« و »ﻓﺮاﺋﺾ« در ﺮدارﻧﺪۀ اﺣﮑﺎم

ﺳﺎدۀ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﺮع اﺳﻼم اﺳﺖ.

ﯾﮏ دﺳ ﺎورد ﻣﻬﻢ اﺧﯿﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺒﺮ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺮدﻩ از ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﮐﺮﺟﯽ و

ﺳﻤﻮﺋﻞ در ﭘ ﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺟﺒﺮ از اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺮدارد .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩای از آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽ

ﻣﻬﻢ ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪﻩ از ﮐﺮﺟﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳ ﺪﻩ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻔﻘﻮد وی در ﮐﺘﺎب

ﺟﺒﺮ ﺳﻤﻮﺋﻞ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ  ۲ﮐﺸﻒ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪول ﺿﺮاﯾﺐ
ﺴﻂ دوﺟﻤﻠﻪای را ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺪوﻟﯽ اﻫﻤﯿﺖ رﯾﺎﺿﯽ زﯾﺎدی دارد ،ز ﺮا ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮان

روشﻫﺎی ر ﺸﻪﮔﯿﺮی را ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﺶ ﺑﻪ ﺮﻫﻤﺎﮔﻮﭘﺘﺎ ،ﻧﻮ ﺴ ﺪۀ ﻫﻨﺪی ﺳﺪۀ دوم ﻫﺠﺮی ،ﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ

اﺳ ﺨﺮاج ر ﺸﻪ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﺑﺎﻻ ﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ داد .ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺪوﻟﯽ در ا ﺮ ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩای ﮐﻪ در اواﺋﻞ
ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﮑ ﻮﻓﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﯾﺎدی دارد .ﭼﻮن از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﺪول ﺿﺮاﯾﺐ ﺴﻂ

دوﺟﻤﻠﻪای ﭘ ﺶ از اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ در آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﺑﻌﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ )ﺳﺪۀ ۷ق( و ﺟﻤﺸ ﺪ

ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )ﺳﺪۀ ۹ق( ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺪول از ﭼﯿﻦ آﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ

اﺳ ﻔﺎدۀ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی از ﺿﺮاﯾﺐ ﺴﻂ دوﺟﻤﻠﻪای در ﻣﺒﺤﺜﯽ ﮐﻪ ر ﺸﻪﻫﺎی
ً
ﻋﻤﯿﻘﯽ در رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ ،ﻗﻮﯾﺎ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺸﻒ ﺟﺪول ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن -ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﮐﺮﺟﯽ -اﺳﺖ.

١۴

ﺷﮑﻞ  :۲ﺟﺪول ﺿﺮاﯾﺐ دوﺟﻤﻠﻪای از ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺎﻫﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺮ

ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺎﻫﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺮ ﺳﻤﻮﺋﻞ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۲ﺑﻪ وﺳ ﻠﮥ ﺻﻼح اﺣﻤﺪ و رﺷﺪی راﺷﺪ ﺑﻪ

ﺷﻮﻧﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﺿﺮاﯾﺐ را در ﺷ ﮑﻪای ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮا ﺴ ﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻤﻊ ،ﺗﻔﺮﯾﻖ،

ﺿﺮب و ﺗﻘﺴ ﻢ و ﺣﺘﯽ اﺳ ﺨﺮاج ر ﺸﮥ دوم را ﺑﻪ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪایﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﺳﻤﻮﺋﻞ در اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺗﻮﺳﻌﮥ اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺮای ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪایﻫﺎی ﺑﺎ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد.
ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺒﺮی را

ﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد ،وﻟﯽ ﺷﻮاﻫﺪی دال ﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ

رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺮ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ درﺟﮥ

ﺑﺎﻻ ﺮ از دو ﺑﻪ روش ﺟﺒﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺧﯿﺎم

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺮا ﺴﻮی ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺮﺟﯽ آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر ﺮد ﺣﺴﺎب
ً
ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪایﻫﺎی ﺑﺎ ﺿﺮاﯾﺐ ﮔﻮﯾﺎی ﻣﺜ ﺖ ،ﻣﺜﻼ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای  6 x 7 + 12 x 4 + 8 x 3 + 2x + 101ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ً
اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ وﺳ ﻠﮥ ﺳﻤﻮﺋﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺮ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺮﺗ ﺐ ﻣﻌﯿﻦ اﻋﻤﺎل

در رﺳﺎﻟﮥ ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاش ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ و
ﺑﺎ اﺳ ﻔﺎدﻩ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺮرﺳﯽ ﻣﻨﻈﻤﯽ از ﻫﻤﮥ

ﻣﻌﺎدﻻت ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ از درﺟﮥ ﺳﻮم ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .ﻣﺘﻦ

ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮا ﺴﻮی اﯾﻦ ا ﺮ را رﺷﺪی راﺷﺪ و

اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎر در ﺳﺎل  ۱۹۸۱ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺨﯿﺎم

اﻟﺠﺒﺮﯾﺔ ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﺎپ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ا ﺮ

ﻣﻌﺮوف دﯾﮕﺮی را از ﺧﯿﺎم در ﺟﺒﺮ در ﺮدارد :ا ﺮ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪای درﺑﺎرۀ ﻣﺴ ﻠﻪای ﻫﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ

ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ ﺳﻮم ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ وی در

رﺳﺎﻟﮥ ﺰرگ ﺮش ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.

اﯾﻦ روشﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺣﻞ

ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ ﺳﻮم ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺿﻠﻊ ﻫﻔﺖﺿﻠﻌﯽ ﯾﺎ ﻧﻪﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﺤﺎﻃﯽ،

ﺑﻪ ﮐﺎر ﺮد .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺴ ﻠﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﺮ ﮐﻤﺎن ﯾﮏ درﺟﻪ ،و ﻧ ﯿﺠﮥ ﻣﺴ ﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻨﻈﯿﻢ
ً
ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ روشﻫﺎی ﺻﺮﻓﺎ ﻫﻨﺪﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧ ﺴﺖ و روشﻫﺎﯾﯽ ﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺟﻮابﻫﺎی ﻋﺪدی ﻻزم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﺖ دا ﺸﻤﻨﺪان ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪﯾﻮ و وﭘﮑﻪ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﺮﮐﺖ وﺟﻮد ا ﺮ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺮ ﻟﻮﮐﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻓﻦ ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﺟﻤﺸ ﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ« ) (۱۹۵۱ﻣﺤﻘﻘﺎن از د ﺮﺑﺎز

ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﺸ ﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﺧﺘﺮﺷ ﺎس ﺳﺪۀ  ۹ﻫﺠﺮی روشﻫﺎﯾﯽ ﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ر ﺸﻪﻫﺎی ﺮﺧﯽ

ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ ﺑﺎﻻ ﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ دﻟﺨﻮاﻩ اﺑﺪاع ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺗﮑﺮاری ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ

١۵

ﯾﮏ روﯾﮥ ﺳﺎدﻩ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت دادﻩ ﺷﺪﻩ و ﯾﮏ ﺣﺪس اوﻟﯿﻪ ،و دﻓﻌﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺎ

ﻧ ﯿﺠﮥ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻩ از ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻗﺒﻞ .ﺗﮑﺮارﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺟﻮاب را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﻘﯿﻘﯽ ر ﺸﮥ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺰدﯾﮏ و

ﺰدﯾﮏ ﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺿﯿﮥ اﺻﺎﻟﺖ ﭼﯿﻨﯽ داﺷ ﻦ روشﻫﺎی ﺗﮑﺮار در ﺮﺗﻮ ﻣﻘﺎﻟﮥ رﺷﺪی راﺷﺪ ﺑﺎ

ﻋﻨﻮان »ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﻋﺪدی و ﺟﺒﺮ :ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،وﯾﺖ«

)ﻓﺮا ﺴﻮی (۱۹۷۴ ،رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎزد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﺮ رﺳﺎﻟﮥ ﺟﺒﺮ

ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ )ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺪ ز ﺮ ﭼﺎپ ﺑﻮدن ﻣﺘﻦ( ﮐﻪ در ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ

ﻫﺠﺮی در دﻣﺸﻖ ﺗﺪر ﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﺤﺘﻮای ا ﺮ ﻃﻮﺳﯽ ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ

ﮐﻪ روشﻫﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧ ﯿﺠﮥ ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺒﺮداﻧﺎن ﺳﺪﻩﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ
ﻫﺠﺮی ﺑﻮد.

ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﯿﺎﻟﻪ

اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎر

ﻣﺴ ﻠﮥ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮابﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﮐﺴﺮی ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ ﺑ ﺶ از ﯾﮏ ﻣﺠﻬﻮل ﯾﮑﯽ از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺗﻼش

رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﯾﻮﻧﺎن ،ﻫﻨﺪ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن  ، x 2 + y2 = z 2ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،

١۶

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮابﻫﺎی ﺴ ﺎر داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ آﻧﻬﺎ را »ﺳ ﺎﻟﻪ« )ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ( ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷ ﻨﺪ ،اﺑﻮﮐﺎﻣﻞ ،ﮐﺮﺟﯽ و اﺑﻮﺟﻌﻔ ﺮ ﺧﺎزن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﮥ اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﺗﺎ

اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ در ﺳﺎل ۱۹۷۷م ﻃﯽ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮانﻫﺎی »روشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ در ﮐﺎر اﺑﻮﮐﺎﻣﻞ« و

»ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ در اﻟﺒﺪﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﺮﺟﯽ« ﺑﻪ ﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮاب ﻣﻌﺎدﻻت
ﺳ ﺎﻟﻪ در ﮐﺘﺎب اﻟﺠﺒﺮ اﺑﻮﮐﺎﻣﻞ ،رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻣﺼﺮی اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ۱۰م ،و اﻟﺒﺪﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﮐﺮﺟﯽ ﺮداﺧﺘﻪ

اﺳﺖ.

اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺧﺎزن ،از رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﮥ  x 3 + y 3 = z 3ﻋﻼﻗﻪ

داﺷ ﻨﺪ و در ا ﺮ ﺧﻮد ﺗﻼش ﺧﺠﻨﺪی را ﺮای ﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺟﻮاب ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺪارد ،ﻧﻘﺪ
ﮐﺮد .وﭘﮑﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑ ﺶ از  ۱۲۰ﺳﺎل ﭘ ﺶ ) ﺴ ﺖ ﺑﻪ ۱۹۸۵م( رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ را ﺮرﺳﯽ

ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ )ﻣﻌﻠﻮم ﻧ ﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺪ ﯾﺎ
ﻧﻪ.(١

ً
اﺧﯿﺮا ﺳﻌﯿﺪان ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺮ ا ﺮ دﯾﮕﺮی از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ إ ﺸﺎء اﻟﻤﺜﻠﺜﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ُْ
اﻟﻤﻨ ِﻄﻘﺔ اﻷﺿﻼع اﻧﺠﺎم دادﻩ اﺳﺖ » :ﺣﻮل ﺧﻮاص اﻷﻋﺪاد ﻷﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴ ﻦ« ) ﺸﺮﯾﮥ
اﻟﺰواﯾﺎ

 .١ادﻋﺎی روزﻧﻔﻠﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﺛﺒﺎت ﮐﺮدﻩ ) (Mathematical Reviews # 81k:01012ﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ وی
از ﻣﻘﺎﻟﻪای از رﺷﺪی راﺷﺪ ) (۱۹۷۹aاﺳﺖ.

دراﺳﺎت ،دﺳﺎﻣﺒﺮ  .(۱۹۷۸ﺳﺆال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺠﺬور ﮐﺎﻣﻞ  a 2ﺮای ﻋﺪد ﻣﻌﻠﻮم  nﺑﻪ
ﻋﺮﺑﯽ رﺳﺎﻟﻪ و ﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﺧﻼﺻﮥ آن ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺴﺎب دورۀ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺼﻮ ﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺮﺧﯽ ،ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺳ ﺎﻟﻪ

ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺴﺎب اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﺣﺴﺎب و ﺟﺒﺮ
ﻫﻤ ﺸﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧ ﺴﺖ.

ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺴ ﻘﻞ ﺑﻌﺪی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،از ﻋﺎدل اﻧﺒﻮﺑﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »رﺳﺎﻟﻪای از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ )ﺧﺎزن( درﺑﺎرۀ

ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﮥ ﻋﺪدی« ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۹ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮا ﺴﻮی در ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻨ ﺸﺮ

ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ و ﺮا ﺶ دﯾﮕﺮی از ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺮﺟﻤﮥ

ﻓﺮا ﺴﻮی ﮐﻞ ﻣﺘﻦ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮد .در ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﻪ

ﺧﻄﺎی ﺳﻌﯿﺪان در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ دا ﺴ ﻦ رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

ﮔﻮﻧﻪا ﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع آن دو ) (a 2 + nو ﺗﻔﺎﺿﻠﺸﺎن ) (a 2 - nﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ ١.ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻌﯿﺪان ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ

ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی ﻗﺎﺋﻢ اﻟﺰاوﯾﻪ و رﺳﺎﻟﮥ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ وﭘﮑﻪ در ﺳﺎل ۱۸۶۱

)ﻧﮑ :ﻣﻨﺎﺑﻊ( اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ رﺷﺪی راﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺤﻠﯿﻞ

دﯾﻮﻓﺎﻧﺘﻮﺳﯽ در ﻗﺮن دﻫﻢ ]ﻣﯿﻼدی[ :ﻣﺜﺎل ]اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ[ ﺧﺎزن« )ﺑﻪ زﺑﺎن
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ﻓﺮا ﺴﻮی (۱۹۷۹ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺮﺟﻤﮥ ﺧﻼﺻﻪای از رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ

ﻓﺮا ﺴﻮی در زﻣﯿﻨﮥ ﮋوﻫﺸﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺳ ﺎﻟﻪ در ﻗﺮن

ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی و راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ و ﺟﺒﺮ و ﺣﺴﺎب اﺳﺖ.

ژاک ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ

اﻧ ﺸﺎرات اﺧﯿﺮ ﻫﻢ ﺮ دا ﺶ ﻣﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺳ ﺎﻟﻪ در آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ .ژاک ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ در ﺳﺎل  ۱۹۸۲و ﺮا ﺸﯽ از ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﮐﺘﺎب ﺣﺴﺎب دﯾﻮﻓﺎﻧﺘﻮس را

ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻔﻘﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ روﺷ ﮕﺮ ﺴ ﺎری از
ﺳﺆاﻻت رﯾﺎﺿﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻦ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ .رﺷﺪی راﺷﺪ ﻫﻢ در ﺳﺎل  ۱۹۸۴ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺴ ﻘﻠﯽ از
اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﻓﺮا ﺴﻮی آن ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد )ﭼﻮن ﺗﺎزﻩ ﺴﺨﻪای از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ

دﺳ ﻤﺎن رﺳ ﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درﺑﺎرۀ ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۷۵ﺗﻮﺳﻂ رﺷﺪی راﺷﺪ

]ﻓﻦ ﺟﺒﺮ دﯾﻮﻓﺎﻧﺘﻮس[ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ(.

ً
 .١ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻐﺪادی ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﺒﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ در اﻟﺘﮑﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب آوردﻩ اﺳﺖ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﺳﻌﯿﺪان.(۱۹۸۵ ،

ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت
ﻣﻮﺿﻮع رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺮﮐﯿ ﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺪا ﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮ ﺮ ﺗﺤﺮک ﺴ ﺎر زﯾﺎدی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﭘ ﺸ ﻦ ،ﻫﻢ

از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻫﻢ از ﺟﻨﺒﮥ رﯾﺎﺿﯽ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺰدﯾﮑﯽ دارد .ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
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ﺮﮔﯽ از ﻓﻘﻪ اﻟﺤﺴﺎب اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪول اﻧﻮاع ﻣﻨﮕﻮﻟﻪﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ

ﺗﻮﺟﻪ روزاﻓﺰون رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﺑﻪ ﺮﮐﯿ ﯿﺎت ،ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران رﯾﺎﺿﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺮرﺳﯽ ﻫﻤﮥ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ آن

ﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از دﺳ ﻨﻮﺷ ﮥ ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻪاﻟﺤﺴﺎب اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎر در ﺳﺎل
ً
 ۱۹۸۵در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺮﮐﯿ ﯿﺎﺗﯽ در ﻣﻐﺮب :ﻣﺜﺎل اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ )ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮا ﺴﻮی( ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد .اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺑﻦ
ﻣﻨﻌﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻠﯿﻔﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪﷲ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب اﻟﻨﺎﺻﺮ در دﻫﮥ اول ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی

ﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻦ ﺟﺪول ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰رﻧﮓ ا ﺮ ﺸﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﻨﮕﻮﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ رﻧﮓ

ً
ﺗﮑﺮاری ﻧﺪاﺷ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﻋﺪد » «۶در ﺳ ﻮن رﻧﮓ ﭘﻨﺠﻢ )ﻟﻮن ﺧﺎﻣﺲ( و ﺳﻄﺮ  ۳رﻧﮓ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺮای

ﺟﺪول ﺮا ﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﮕﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ  ۳رﻧﮓ ا ﺮ ﺸﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ.

اﯾﻦ ﺟﺪول و ﺟﺪولﻫﺎی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﯾﮏ ﻓﺮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺟﺪولﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ دارﻧﺪ :در ﺟﺪولﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ
ً
ً
ﻫﺮ ﻋﺪد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴ ﻘﻼ ﻣﺤﺎﺳ ﻪ ﺷﻮد ،وﻟﯽ در ﺟﺪولﻫﺎی ﺮﮐﯿ ﯿﺎﺗﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻊ ﺳﺎدﻩ ﺮای ﺮ ﮐﺮدن

ﺟﺪول ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻢ ﺮ ﺟﺪول را دا ﺴﺖ.

ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ ﺟﺪول ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ،ﺳ ﺲ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﯾﮕﺸﺖﻫﺎی

ﺣﺮوف ﮐﻠﻤﻪای ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺣﺮف و ﺑﺎ دا ﺴ ﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺮف ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﮑﺮار

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﯾﺎ »ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ا ﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﺳ ﻠﮥ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮرش را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ« .ﺮای
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺮﺑﯽ  ۲۸ﺣﺮف دارد ،ﺑﻠﻨﺪ ﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ  ۱۰ﺣﺮف دارد )ﻣﺜﻼ

ارﺳﻄﺎﻃﺎﻟ ﺲ( ،ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻪ ﺣﺮف ﺻﺪادار ﯾﺎ ﺳﮑﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮﻓﯽ را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،و دو ﺳﮑﻮن

ً

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻨﮕﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﻪ رﻧﮓ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۵و ﺑﺎ اﺳ ﻔﺎدﻩ از رﻧﮓ  ۵ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺶ ﺟﻔﺖ
ً
) (۳+۲+۱=۶از ﭼﻬﺎر رﻧﮓ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺮد .ﺲ در ﻫﺮ ردﯾﻒ ،ﻣﺜﻼ ﺳﻪ رﻧﮓ ،ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪدﻫﺎی

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ) .ﺮای ﻟﻐﺖﺷ ﺎﺳﺎن ،ﮔﻔﺘﮥ اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ

ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد ،و ﺮای رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﻫﻢ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ
ﺟﻨﺒﮥ ﻓﺮﻋﯽ دارﻧﺪ ز ﺮا ﺑﺎ درک روش او ،ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴ ﻠﻪ را ﺮای ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺣﻞ

ﮐﻨﺪ(.

از دﯾﺪﮔﺎﻩ ﭘ ﺸﺮﻓﺖ ﺮﮐﯿ ﯿﺎت ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎر ﺧﺎﺳ ﮕﺎﻫﺶ را ﺑﻪ درﺳ ﯽ در ﺣﻮزﻩﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن

زﺑﺎنﺷ ﺎﺳﯽ ،ﻣﻮﺳ ﻘﯽ و اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ﻣﯽداﻧﺪ )ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺟﺒﺮ و زﺑﺎنﺷ ﺎﺳﯽ :ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺮﮐﯿ ﯿﺎﺗﯽ

در ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ« ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮا ﺴﻮی از رﺷﺪی راﺷﺪ ،(۱۹۷۳ ،اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎر اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ا ﺮش در
راﺳ ﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع )ﯾﻌﻨﯽ اﺳ ﻮار ﮐﺮد ﺶ ﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺮﻫﺎن ﮐﻠﯽ( و وارد ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻪ ﻣﺘﻦﻫﺎی

آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﭘ ﺸﺮﻓﺖ ﻣﻬﻢ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺮﻫﺎنﻫﺎی ﮐﻠﯽ ،اﺳ ﻔﺎدۀ ﺻﺮﯾﺢ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳ ﻘﺮای
رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺮﮐﯿ ﯿﺎت زﯾﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود وﻟﯽ در ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد و ﺟﺒﺮ ﻫﻢ ﮐﺎر ﺮد داﺷ ﻪ اﺳﺖ .ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﺮای ﮋوﻫﺶ ﺑ ﺸ ﺮ ﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در زﻣﯿﻨﮥ ﺮﮐﯿ ﯿﺎت ﻃﯽ ﻗﺮنﻫﺎی

ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی در ﻣﻐﺮب ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در ﺷﺮق ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻫﻤﮕﺎﻣﺎن ﯾﺎ ﭘ ﺸﮕﺎﻣﺎﻧﯽ داﺷ ﻪ اﺳﺖ.

رﺷﺪی راﺷﺪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۲در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺳ ﻘﺮای رﯾﺎﺿﯽ در آﺛﺎر ﮐﺮﺟﯽ و ﺳﻤﻮﺋﻞ ]ﻣﻐﺮﺑﯽ[« )ﺑﻪ

زﺑﺎن ﻓﺮا ﺴﻮی( ﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳ ﺪﻻلﻫﺎی ﮐﺮﺟﯽ و ﺳﻤﻮﺋﻞ ﻣﻐﺮﺑﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﮥ دوﺟﻤﻠﻪای و

ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ،ﻧﻮﻋﯽ اﺳ ﻘﺮای رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺷ ﺎﻫﺖﻫﺎی زﯾﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺎﺳﮑﺎل از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﻤﯿﻢ
دادن ﻗﻮاﻋﺪ ،دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎی رﯾﺎﺿ
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻮزﻩ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺰدﯾﮏ دارد ،ﻣ ﺸﮑﻞ اﺳﺖ از دﺳ ﻪای از ﻣﺴ ﻠﻪﻫﺎ ﮐﻪ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺻﻮرت ﺳﺎدﻩای دارﻧﺪ ،ﺮ ﮐﺸﺶ ﻫﺴ ﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺣﻞ ﮐﺮد ﺸﺎن دﺷﻮار و ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻫﺎﯾﻨﺮ ﺶ ﻫﺮﻣﻠﯿﻨﮏ در ﺳﺎل  ۱۹۷۸ﻃﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﻔﻨﻨﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﯾﻨﮥ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﺰار
ﺳﺎﻟﮥ دو ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺮق و ﻏﺮب« )ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ( ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴ ﻠﻪﻫﺎ را دﺳ ﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ و ﺸﺎن دﻫﺪ
ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎل دا ﺶ از ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺨﺸﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﻔﻨﻨﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮق و ﻏﺮب
رواج ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ داﺷ ﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ
)ﺟﺎدوﯾﯽ( اﺳﺖ .ﻣﺮﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۳دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد از
ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺲاﻟﻤﻌﺎرف اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﺣﻤﺪ ﺑﻮﻧﯽ )ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮم
ﻏﺮﯾﺒﻪ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺑﻮﻧﻪ در اﻟﺠﺰا ﺮ ،ﻣﺘﻮﻓﺎی ۶۲۲ق( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ و ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﺮﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد در ﻫﺮ ﺳ ﻮن و ﻫﺮ ﺳﻄﺮ و ﻫﺮ ﻗﻄﺮ
ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از دو ﻣﻘﺎﻟﮥ
ﻣﯿﺮﯾﺎم روژا ﺴﮑﺎﯾﺎ
ژاک ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺸ ﺮک »روش ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در
ﻋﺼﺮ اﺳﻼﻣﯽ« در ﺳﺎل ﻫﺎی ۱۹۸۰و  ۱۹۸۱ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ) .در اﯾﻦ ﺮرﺳﯽﻫﺎ روﺷﯽ
ﻫﻢ ﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻣﺮزی دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻊ
وﻓﻘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ( .ﺑﯽﺷﮏ اﻧ ﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﻣﻬﻢ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎی ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ
ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .رﺳﺎﻟﮥ
ً
اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از او ﻧﺎم ﺮدﯾﻢ ﺮای ﺷ ﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت در
ﻋﺮاق در ﻋﻬﺪ آلﺑﻮﯾﻪ ﺴ ﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ ﻣﺴ ﻠﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﻔﻨﻨﯽ ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ اﺳﺖ.
رﺳﺎﻟﮥ وﯾﺒﺮ ) (۱۹۷۲ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ در ﻧﻮﺷ ﺎرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ
از آﻏﺎز ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ دوم ﻗﺮن ] ۱۶ﻣﯿﻼدی[« )ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ( ﺣﺎوی ﮋوﻫﺸﯽ
در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺎﻟﮥ روژا ﺴﮑﺎﯾﺎ و روزﻧﻔﻠﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»در ﺑﺎب ﭼﮕﺎﻟﯽﺳ ﺠﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ« ) (۱۹۸۵ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
ﺑﺎر ﺲ آ .روزﻧﻔﻠﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺧﺎزﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد درﻫﻢﻫﺎی ﻻزم ﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ
در ﺧﺎﻧﮥ اول ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﮥ ﺑﻌﺪ ،دو ﺮا ﺮ ﺧﺎﻧﮥ ﻗﺒﻠﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ را
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ ﺰ ﻗﺒﯿﺼﯽ  ۱۷۰ﺳﺎل ﭘ ﺶ از ﺧﺎزﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل آن در رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ

زﻣﯿﻦﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد آوردﻩ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﺎدل اﻧﺒﻮﺑﺎ» :ﯾﺎدداﺷ ﯽ از
»رﺳﺎﻟﻪای از ﻗﺒﯿﺼﯽ ١درﺑﺎرۀ ﺳﺮیﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﯽ« ).(۱۹۸۵

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

ﻗﺒﯿﺼﯽ )ﻗﺮن  ۴ﻫﺠﺮی( درﺑﺎرۀ ﺮﺧﯽ ﻣﺠﻤﻮعﻫﺎی ﻋﺪدی« )ﺑﻪ ﻓﺮا ﺴﻮی (۱۹۸۲ ،و ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ:

٢١

ﺷﮑﻞ  :۳ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ )ﺟﺎد وﯾﯽ( از ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺲاﻟﻤﻌﺎرف اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﺣﻤﺪ ﺑﻮﻧﯽ
 .١ﻧﺎم آن رﺳﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻧﻮاع ﻣﻦ اﻻﻋﺪاد وﻃﺮاﺋﻒ ﻣﻦ اﻻﻋﻤﺎل و ﻓﯿﻠﻢ ﺴﺨﮥ اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎی آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۴۳۷/۶در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی
دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ – .م.

ﻫﻨﺪﺳﻪ
ﺷﮑﻞ  ۴از ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ رﺳﺎﻟﻪای از رﯾﺎﺿﯿﺪان و اﺧﺘﺮﺷ ﺎس ﻧﺎﻣﺪار اﺑﻮﺳﻬﻞ )ﺑﯿﮋن ﺑﻦ رﺳ ﻢ( ﮐﻮﻫﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺸ ﯿﺒﺎﻧﯽ آلﺑﻮﯾﻪ ﺑﻮد .ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪ ،ﺮﺳ ﻢ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﺿﻠﻊ ﺮا ﺮ )ﯾﻌﻨﯽ »ﻫﻔﺖ ﺿﻠﻌﯽ

ﻣﻨﺘﻈﻢ«( در دا ﺮﻩ اﺳﺖ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ راﻩﺣﻞ ﺳﺎدﻩای ﻧﺪارد ﻋﻼﻗﮥ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺳﻮم ﺗﺎ اواﯾﻞ

ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﻪ آن ﺟﻠﺐ ﺷﺪ.

٢٢

ﺷﮑﻞ  :۴ﺮﺳ ﻢ ﻫﻔﺖﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ از اﺑﻮﺳﻬﻞ ﮐﻮﻫﯽ

ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﺮﺳ ﻢ ﻫﻔﺖﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮبﻫﺎ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی« در ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

ً
ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﮥ ﺧﺎص اﺧﯿﺮا ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮدﻩ
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺴ ﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن را ﺟﻠﺐ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ ﻋﺎدل اﻧﺒﻮﺑﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۷۷ﻃﯽ

ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ آن ﺮداﺧﺖ و در ﺳﺎل ۱۹۷۸
ﺧﻼﺻﻪای از آن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮا ﺴﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﺠﻠﻪ ﭼﺎپ ﮐﺮد .در

ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ) (۱۹۷۹رﺷﺪی راﺷﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮا ﺴﻮی و ﺗﺤﻠﯿﻞ

دو رﺳﺎﻟﻪ از اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ را ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد و ﯾﺎن پ .ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ در ﺳﺎل
 ۱۹۸۴در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﺮﺳ ﻢ ﻫﻔﺖﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺗﻮﺳﻂ

ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻋﺮبﻫﺎ« ﺑﻪ ﺮرﺳﯽ ﻣ ﺴﻮط اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن
ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﺮداﺧﺖ .ﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ

ﻣﺴ ﻠﮥ ﺮﺳ ﻢ ﻫﻔﺖﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻫﻨﺪﺳﻪداﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ را

ﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺪﯾﻌﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺮوﻃﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و

ﯾﺎن ﭘ ﺘﺮ ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ

اﯾ ﻦ ﺳﺆال را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻞ ﻣﺴ ﻠﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﺮﺳ ﻢﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﭼ ﺴﺖ؛ ز ﺮا در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم
ﻫﺠﺮی ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی ﻋﻤﺪی در ﻫﻨﺪﺳﮥ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ در ﻧ ﯿﺠﮥ آن روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﻮرد ﭘﺬ ﺮش ارﺷﻤﯿﺪس ﺑﻮد ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑ ﺸ ﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪ و آﻧﭽﻪ »ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻣﺘﺤﺮک« ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ

"ﻫﻨﺪﺳﮥ ﺛﺎﺑﺖ" ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳ ﺖ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ر ﺸﻪﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻠﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺮﺳ ﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻂﮐﺶ و ﺮﮔﺎر اﻣﮑﺎنﭘﺬ ﺮ
اﺳﺖ.

ﻣﺴ ﻠﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺮﺳ ﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻧﻪﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ،ﺗﺜﻠﯿﺚ زاوﯾﻪ و ﺮﺳ ﻢ ﺿﻠﻊ ﻣﮑﻌﺒﯽ ﮐﻪ

ﺣﺠﻤﺶ دو ﺮا ﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﻔﺮوﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎر روی اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪﻫﺎ ﯾﮑﯽ از اﻧﮕﯿﺰﻩﻫﺎی ﺣﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ

ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ ﺳﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ در آﺛﺎر ﻋﻤﺮﺧﯿﺎم دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺮﮔﺮن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ً
»رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ ﻧﻪﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ از ﻣﺆﻟﻔﯽ ﻧﺎﺷ ﺎﺧﺘﻪ« ) (۱۹۸۱ﺷﺎﻣﻞ ﺮﺟﻤﮥ ا ﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺨﺸﯽ

از ﺳ ﺖ »ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻣﺘﺤﺮک« ﭘ ﺶﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ُ
اﻣﺎ ﺮﺳ ﻢ ﻧﻪ ﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ از ﺗﺜﻠﯿﺚ زاوﯾﻪ اﺳﺖ و اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ از ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳ ﺎن ﺑﻪ

رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ و ﻧﻮر ١ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ،

»ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺜﻠﯿﺚ زاوﯾﻪ از ﻫﻨﺪﺳﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺪﺳﮥ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ راﻩ ﯾﺎﻓﺖ« ) (۱۹۸۱و ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﻮر» ،درﺑﺎرۀ

اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻨﺪﺳﻪ از ]ﺳ ﺖ[ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ« ) (۱۹۸۳از ﻟﺤﺎظ ارﺗﺒﺎط ﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻨﺪﺳﮥ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺎ ﻫﻨﺪﺳﮥ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳ ﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪﻩ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮﯾﻢ ﺗﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﻀﻌﯿﻒ

1. Knorr

ً

٢٣

ﻣﮑﻌﺐ ،ذﯾﻞ ﺗﺤﺮ ﺮ اﻗﻠﯿﺪس ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺻﺪراﻟﻤﻨﺘﻬﯽ« ) (۱۹۶۸ﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﺗﺪاوم راﻩﺣﻞﻫﺎی ﮐﻼﺳ ﮏ
ﻣﺴ ﻠﮥ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﮑﻌﺐ ﺗﺎ اواﺧﺮ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻣﯿﻦ ﻣﻮﻓﯽ و ا .ان .ﻓﯿﻠﯿﭙﻮ از ﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ

رﺳﺎﻟﮥ اراﺗﻮﺳ ﻦ درﺑﺎرۀ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﮑﻌﺐ ) (۱۹۸۱ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.

ﮔﺮﭼﻪ ﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ر ﺸﻪ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﯾﻮﻧﺎن دارﻧﺪ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻣﺴ ﻠﮥ ﺗﺜﻠﯿﺚ زاوﯾﻪ و ﺮﺳ ﻢ
ً
ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽﻫﺎی ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺴ ﺘﺎ ﺧﻮب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ،اﯾﻦ وﺿﻊ در ﻣﻮرد ﺳ ﺖ ﻫﻨﺪﺳﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در رﯾﺎﺿﯿﺎت
ً
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﺪارد .ﻣﺜﻼ در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮ ارﺷﻤﯿﺪس در ﻣﺘﻦﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺎر ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺻﻮرت

ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس و ﮐﺘﺎب ﻣﺨﺮوﻃﺎت او ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر اﺧﯿﺮ از ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ

) (۱۹۸۴ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺨﺮوﻃﺎت اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ
از ﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ آﺛﺎر آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس ﭼﺎپ ﺸﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺒﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻣﺮ در ﺣﺎل آﻣﺎدﻩﺳﺎزی ﺗﺼﺤﯿﺢ

ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺳﻪ ا ﺮ ﮔﻤﺸﺪۀ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اوﺿﺎع در ﻣﻮرد اﻗﻠﯿﺪس ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﻮﻧﮓ
)»ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺣﺴﺎب اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس در ﺳ ﺖ ﻋﺮﺑﯽ« ۱۹۸۱ ،و»اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس در ﺳ ﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﻋﺮﺑﯽ«،

 (۱۹۸۴و اﻧﮕﺮوف )»ﺳ ﺖ ﻋﺮﺑﯽ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ،ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ« (۱۹۸۰ ،ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد
ﺳ ﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ا ﺮ رﯾﺎﺿﯽ ﻫﺴ ﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .درﺑﺎرۀ ﺷﺮحﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺮ

٢۴

اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ،ﭘﻠﻮی در ﺳﺎل  ۱۹۵۰رﺳﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻘﺪ ﺷﺎرﺣﺎن ﻋﺮب ﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺴ ﺖ ﺰد اﻗﻠﯿﺪس«

)درﺑﺎرۀ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮزار و ﮐﻮﻧﯿﮕﺴﻔﻠﺪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۳ﻣﻘﺎﻟﻪای )ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ( درﺑﺎرۀ ﺮﺟﻤﮥ

ﻻﺗ ﻨﯽ رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﻟﻘﺴﯽ اﻟﻤ ﺸﺎﺑﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ )اﺑﻦ داﯾﻪ( ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ .ﮐﺎر ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی درﺑﺎرۀ
ْ
ﻣﺎﺗﻮ ِﯾﻔﺴﮑﺎﯾﺎ ) ١(۱۹۸۵اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﮔﻨﮓ درﺟﮥ
ﺷﺮحﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﮥ ِ
ُ
دوم در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺷﺮق ﺟﻬﺎن اﺳﻼم« ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮوری اﺳﺖ ﺮ ﻧﻪ ﺷﺮح ﮐﻪ ﺮ ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻫﻢ اﺻﻮل ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ

و در آن ﺑﻪو ﮋﻩ ﺑﻪ ﺷﺮحﻫﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻫﻮازی ،اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺧﺎزن و اﺑﻦ ﺑﻐﺪادی ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ

اﺳﺖ .در ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺷﺮح ﻫﺎ ﻋﻼوﻩ ﺮ ﺟﻨﺒﮥ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻋﺪاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ

اﺳﺖ ﺗﺎ روﯾﮑﺮد ﺣﺴﺎﺑﯽ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ٢.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ اﺻﻞ ﺗﻮازی اﻗﻠﯿﺪس در دو ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ

ﺻﺒﺮﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »]ﺷﺮح[ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮﻩ درﺑﺎرۀ اﺻﻞ ﺗﻮازی اﻗﻠﯿﺪس« ) (۱۹۶۸و » ﺮﻫﺎن ﺳ ﻤﭙﻠﯿﮑﯿﻮس ﺮای
اﺻﻞ ﺗﻮازی اﻗﻠﯿﺪس« ) (۱۹۶۹آﻣﺪﻩ اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ زودی ﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ از روزﻧﻔﻠﺪ درﺑﺎرۀ

ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻧﺎاﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ در رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

 .١اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۸۷در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ و ﺮا ﺶ دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ و ﺟﻮرج ﺻﻠﯿﺒﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  From Deferent to Equantﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺪ  ۵۰۰ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪﻫﺎی آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪ – .م.
 .٢ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ وﺳ ﻠﮥ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺎﻃﻤﯽ دزﻓﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻮﺳﺖ در ﮐﺘﺎب ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺮﺟﻤﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﺷﺮح ﺻﺪر
ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻫﻢ ﮐﺘﺎب اﻗﻠﯿﺪس اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻫﻮازی )دا ﺸﮕﺎﻩ آزاد اﺳﻼﻣﯽ (۱۳۹۰ ،آﻣﺪﻩ اﺳﺖ – .م.

ﻋﻼوﻩ ﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺗﺤﺮ ﺮﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت )ﻣﺘﻮﻧﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ

اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس و ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ( وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺴ ﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﻧﻬﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت
ً
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﻼ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺸﺪﻩ اﺳﺖ .ﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ،ﺗﺎرﯾﺦ دﺳ ﻨﻮﺷ ﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ )ﺟﻠﺪﻫﺎی

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

ه .ل .ل .ﺑﻮزار

ﮔﺎﻟﯿﻨﺎ ﻣﺎﺗﻮﯾﻔﺴﮑﺎﯾﺎ

ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم ۱۹۷۴ ،و  ١(۱۹۷۸ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮋوﻫﺸﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺘﻦﻫﺎی
رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺛﺎری ﭼﻮن ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﺗﻮﻟﻮﮐﻮس و ﺗﺌﻮدوﺳ ﻮس اﻧﺠﺎم ﺸﺪﻩ اﺳﺖ.

٢

ﻣﺜﻠﺜﺎت
ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮب ﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺜﻠﺜﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ ادوارد اﺳ ﻮارت ﮐﻨﺪی اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

»ﻣﺮوری ﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺜﻠﺜﺎت« ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۶۹در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻣﻘﺎﻻت رﯾﺎﺿﯽ ﺮای ﮐﻼس درس

ﭼﺎپ ﺷﺪ و در ﺳﺎل ۱۹۸۳در ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻖ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ )ﻧﮑ :ﮐﻨﺪی

و دﯾﮕﺮان  ۱۹۸۳در ﻣﻨﺎﺑﻊ( .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻨﺪی ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺮﺷﻤﺎری در ﭼﻨﺪ دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﭼﺎپ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ

ﻧﮑﺎت ﺧﺎﺻﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻧﻮﺷ ﻪﻫﺎ در ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻖ دورۀ

اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮد آﻣﺪﻩ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ اﺧﯿﺮ او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ »رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺎر ﺮدی در ﻗﺮن دﻫﻢ ]ﻣﯿﻼدی[:
ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﻐﺪاد ﺗﺎ ﻣﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ]ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ[« ﻧﺎم دارد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۸۴در ﺸﺮﯾﮥ ﻫ ﺴ ﻮرﯾﺎ

ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻋﻼوﻩ ﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻮﺗﺎﻩ ،ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪﻩ ﻫﻢ در دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﻬﺎ ﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﮐﺘﺎب اﻓﺮاد اﻟﻤﻘﺎل ﻓﻲ اﻣﺮ اﻟﻈﻼل ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺪی در

ﺳﺎل  ۱۹۷۶ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﯿﺮوﻧﯽ در اﯾﻦ ا ﺮ ﻫﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮدش و ﻫﻢ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮان را درﺑﺎرۀ آﻧﭽﻪ
اﮐﻨﻮن ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی ﺗﺎ ﮋاﻧﺖ و ﮐﺘﺎ ﮋاﻧﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ آوردﻩ اﺳﺖ .ا ﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

 .١ﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﺟﻠﺪﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪﻩ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﻨ ﺸﺮ ﺸﺪﻩ اﺳﺖ ) ﺮﺟﻤﮥ ﺟﻠﺪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳ ﺪﻩ اﺳﺖ( – .م.
 .٢ﺗﺤﺮ ﺮ اﮐﺮ ﺗﺌﻮدوﺳ ﻮس از ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﺎرﺷ ﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﻣﯿﺮیﻣﻘﺪم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان و ﺮا ﺶ ،ﺮﺟﻤﻪ و
ﺷﺮح ﺗﺤﺮ ﺮ اﮐﺮ ﺗﺌﻮدوﺳ ﻮس ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ) ﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان (۱۳۸۹ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
َُ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﮐﺮ ﺛﺎوذوﺳ ﻮس« در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ص .۱۵۸-۱۵۰

٢۵

ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎری ﺮز دﺑﺎرﻧﻮ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﻓﺮا ﺴﻮی آن را در ﺳﺎل  ۱۹۸۰ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ

ا ﺮ ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺐ ارزﺷﻤﻨﺪ رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﺑﺎرۀ ﭘﯿﺪا ﺶ و ﭘ ﺸﺮﻓﺖ ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی اﺳﺖ .دﺑﺎرﻧﻮ در

ﺳﺎل  ۱۹۷۸ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮا ﺴﻮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﻄﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻮﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻋﺮاق«

ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ در آن ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻬﻦ از ﮐﺎر ﺮد ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی ﻗﻄﺒﯽ در رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ
اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺮاق ،اﺳ ﺎد اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،را آوردﻩ اﺳﺖ .وﯾﻠﻮﺋﻨﺪاس در  ۱۹۷۹ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم رﯾﺎﺿﯿﺎت

اروﭘﺎ در ﺳﺪۀ ] ۱۱ﻣﯿﻼدی[ :ﮋوﻫﺶ در رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻦ ﻣﻌﺎذ )ﺑﻪ اﺳ ﺎﻧﯿﻮﻟﯽ( ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺗﺼﺤﯿﺢ،
ﺮﺟﻤﻪ و ﮋوﻫﺶ ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی در ﮐﺘﺎب ﻣﺠﻬﻮﻻت ﻗﺴﻲاﻟﮑﺮﻩ از اﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ،ﻗﺎﺿﯽ و ﻣﻨﺠﻢ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ

اﻧﺪﻟﺲ اﺳﺖ .ﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺮ ،ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺮﮔﺮن اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی در زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷ ﺎر ﺑﻦ

ﻟﺒﺎن« ) (۱۹۸۵ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﻣﺒﺎدی ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی ﺑﻪ رواﯾﺖ ﮐﻮﺷ ﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ اﺳﺖ ١.ﺳﺮاﻧﺠﺎم،
رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮی دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »آﺛﺎر ﻧﺠﻮﻣﯽ اﺑﻦ ﯾﻮ ﺲ« ) (۱۹۷۲ﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺜﻠﺜﺎت

ﮐﺮوی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در زﯾﺞ ﮐﺒﯿﺮ ﺣﺎﮐﻤﯽ ا ﺮ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﻬﻢ اﺑﻦ ﯾﻮ ﺲ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻮد.

ﯾﮏ ﮐﺎر ﺮد راﯾﺞ روشﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺤﺎﺳ ﮥ اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز و ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻮد .ﮐﯿﻨﮓ

در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻗﺒﻠﻪ« ﮐﻪ در و ﺮا ﺶ دوم دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ  (۱۹۷۹ ،۵ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ ،ﻧﻮﺷ ﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
٢۶

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﻣﺮور ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﮐﯿﻨﮓ در ﻣﻘﺎﻟﮥ » ﺮﺧﯽ روش ﻫﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ در

اواﯾﻞ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ« ) ٢(۱۹۸۵ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارد .در ﺳﺎل  ۱۹۸۳ﮐﯿﻨﮓ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

ﺧﻮارزﻣﯽ و ﮔﺮا ﺶﻫﺎی ﻧﻮ در ﻧﺠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ]ﻣﯿﻼدی[ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ

در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺖ و ﺑﻪﺧﺼﻮص از ﻟﺤﺎظ ﺗﻼش ﺮای دﺳ ﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ اوﻟﯿﻪ در دورۀ

ﻋﺒﺎﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد.

ً

ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﮐﺎر ﺮد ﻣﺜﻠﺜﺎت وا ﺴ ﻪ ﺑﻪ ﺟﺪولﻫﺎی ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮد .اﺧﯿﺮا ﺟﻮاد

ﻫﻤﺪاﻧﯽزادﻩ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در زﯾﺞ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ او« ) (۱۹۸۰ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از

ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ ﺟﻤﺸ ﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺠﻢ ﺮﺟﺴ ﮥ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ دادﻩ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺟﺎی ﺮرﺳﯽ

روشﻫﺎی اﯾﻦ رﯾﺎﺿﯽدان و ﻣﻨﺠﻢ در ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.

ﺗﻌﺪادی از ﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺮﺧﯽ ﻣﻨﺠﻤﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪولﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ و دو

ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺪولﻫﺎ ﮐﻪ ﺮ اﺳﺎس ﺟﺪولﻫﺎی ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ اﺻﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ

ﺮای ﺳﺎدﻩ ﮐﺮدن ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .رﺿﺎ ا ﺮاﻧﯽ در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﺎرﺷ ﺎﺳﯽ

 .١ﺮﮔﺮن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب  (۱۹۸۷) From Deferent to Equantﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم از ﻣﻘﺎﻟﮥ
ﭼﻬﺎرم زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷ ﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ را ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت آوردﻩ اﺳﺖ .ﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎب ﮐﻮﺷ ﺎر
و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ آن در ﻣﻨﺒﻊ ز ﺮ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ:
ًAz-Zīj al-Jāmiʿ by Kūshyār ibn Labbān, Books I and IV, ed. & tr. M. Bagheri, Frankfurt, 2009.
 .٢اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﻋﻤﻼ در ﺳﺎل  ۱۹۸۷در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت  From Deferent to Equantﭼﺎپ ﺷﺪ.

ارﺷﺪش در دا ﺸﮕﺎﻩ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ) ،۱۹۵۶ﻣﻨ ﺸﺮ ﺸﺪﻩ( ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺟﺪول ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺣ ﺶ ﺣﺎﺳﺐ« ﺑﻪ

در ﻣﻘﺎﻟﮥ » روﯾﮑﺮد اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی ﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول دﻗﺎﯾﻖ او« ) (۱۹۷۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﻧﺼﺮ

ﻣﻨﺼﻮر اﯾﻦ ﺟﺪول ﻫﺎ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺸﺎن دﻫﺪ وﻗﺘﯽ ﺷﻌﺎع دا ﺮۀ ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی  ،۶۰ﺮا ﺮ ﺑﺎ واﺣﺪ

ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ )ﻣﺜﻞ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ( اﺳ ﻔﺎدﻩ از ﺟﺪولﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﺴ ﺎر آﺳﺎن ﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺪولﻫﺎی

ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در زﯾﺞ اﺑﻦ ﯾﻮ ﺲ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺑﻮﻧﺼﺮ ﺑﻮد و در ﻣﺼﺮ ﻣﯽز ﺴﺖ وﺟﻮد دارد )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﮐﯿﻨﮓ،

 .(۱۹۷۲ﮐﯿﻨﮓ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺟﺪولﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی« ) (۱۹۷۳ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﺟﺪولﻫﺎی دو ﻣﺘﻐﯿﺮۀ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﺸ ﻢ ﻣﯽز ﺴﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺜﻠﺜﺎت

ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،روشﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ روشﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﮑﻞ
َ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻮﺷ ﻪ ﺸﺪﻩ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روشﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ د َوران و ﺴﻄﯿﺢ
ﮐﻤﺎنﻫﺎی ﮐﺮوی ﺮ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ »آﻧﺎﻟﻤﺎ« ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و ﺮﺧﯽ وﺟﻮﻩ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﮐﻪ ﺑﻪ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪولﻫﺎ در زﯾﺞ ﺣ ﺶ ﺣﺎﺳﺐ ،ﻣﻨﺠﻢ دﻣﺸﻘﯽ ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻼوس ﯾ ﺴﻦ

ﮐﺎر ﺮدش در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺮﻣﯽﮔﺮدد در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺮﮔﺮن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻘﺎ ﺴﮥ ﭼﻬﺎر آﻧﺎﻟﻤﺎ ﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻤﺖ

ﻗﺒﻠﻪ« ) (۱۹۸۰ﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺪدی
ً

ﮔﺮﭼﻪ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺸﺪﻩاﻧﺪ ،ﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ در

ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﻣﻘﺎد ﺮ ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ و ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ازای ﻣﻘﺎد ﺮی از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو

ﻣﻘﺪار ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻨﺪ وﺟﻮد دارد .رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮی ﺟﻮاد ﻫﻤﺪاﻧﯽزادﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»ﻧﻈﺮﯾﮥ دروﻧﯿﺎﺑﯽ در ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ« ) (۱۹۷۶و ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ او» ،روشﻫﺎی دروﻧﯿﺎﺑﯽ در دﺳ ﻮر

اﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ« ) (۱۹۷۸ﺑﻪ ﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ در رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺮای درونﯾﺎﺑﯽ در
ﺟﺪولﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ اﺧﺘﺼﺎص دارد.

اﻓﺰون ﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﺟﺪولﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ از ﻗﺎﻋﺪﻩﻫﺎی ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺴ ﮕﯽ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ

ﮐﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﺟﻮرج ﺻﻠﯿﺒﺎ» ،اﺳﺎﻟﯿﺐ ﺣﺴﺎﺑﺔ اﻟﺠﺪاول اﻟﻔﻠﮑﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ« )روشﻫﺎی

ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﺟﺪولﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ]دورۀ[ اﺳﻼﻣﯽ( ) (۱۹۷۷اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺟﺪولﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﺮای ﺴﻬﯿﻞ

ﮐﺎر ﺮد ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺮم ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ در روز ﻣﻔﺮوض ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺎرک .ج.
ﺗﯿﺨﻨﻮر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺟﺪولﻫﺎی دو ﻣﺘﻐﯿﺮی ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺮای ]ﻣﺤﺎﺳ ﮥ[ ﻃﻮلﻫﺎی ]دا ﺮة اﻟﺒﺮوﺟﯽ[

ﺳ ﺎرات« ) (۱۹۶۷و ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺟﻮرج ﺻﻠﯿﺒﺎ» ،روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳ ﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺟﺪولﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﺘﺄﺧﺮ
از ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ« ) (۱۹۷۷ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﮔﺮی ﺗﯽ ﻫﻢ در »ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮ ]ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ[:

٢٧

درﺑﺎرۀ روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳ ﺎﺗﯽ« ) (۱۹۷۷ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﻣﮑﻤﻠﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ
اﯾﻦ ﺟﺪولﻫﺎ دادﻩ اﺳﺖ.

ﻧﻮرﺷﻨﺎﺧﺖ
اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎراﺑﯽ در اﺣﺼﺎء اﻟﻌﻠﻮم ،ﻋﻠﻢ »ﻣﻨﺎﻇﺮ« )ﻧﻮرﺷ ﺎﺧﺖ( را در ردﯾﻒ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ

ﻣﯽآورد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻧﺪارد ١.اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎم داﺳ ﺎن ﻧﻮرﺷ ﺎﺧﺖ در ﺗﻤﺪن

اﺳﻼﻣﯽ ﻧ ﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺮﺧﯽ از ﺟﺎﻟﺐ ﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺮدﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﻪ در ﻣﺴ ﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣ ﺸﺄ ﻧﻮرﺷ ﺎﺧﺘﯽ دارﻧﺪ

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻤﯽ ﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺳ ﺖ ﻫﻨﺪﺳﯽ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ،ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ اﺳﺖ
ً
ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ) (۱۹۸۳ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺻﺒﺮﻩ ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﮋوﻫﺶ ﻣﻔﺼﻠﯽ را درﺑﺎرۀ راﻩ ﺣﻞ اﺑﻦ
ﻫﯿﺜﻢ ﺮای آﻧﭽﻪ ]در اروﭘﺎ[ ﺑﻪ ﻣﺴ ﻠﻪ اﻟﻬﺎزن )اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ( ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٢ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺻﺒﺮﻩ،

»ﻗﻀﯿﮥ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﺮای ﺣﻞ ﻣﺴ ﻠﮥ اﻟﻬﺎزن« ) (۱۹۸۲ﯾﺎﻓﺖ.

ﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻣﺤﺾ دا ﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﮥ ﻧﻮرﺷ ﺎﺧﺘﯽ درآﻣﺪﻩ

٢٨

ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻧﻮﺷ ﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ و ﮋﮔﯽ در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳ ﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳ ﺖ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ
ً
زﻣﺎن اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺳ ﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻮزان ﺑﻮد .اﺧﯿﺮا ﺗﻮﻣﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ]رﺳﺎﻟﮥ[

دﯾﻮﮐﻠﺲ درﺑﺎرۀ آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻮزان :ﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ اﺻﻞ ﮔﻤﺸﺪۀ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ) (۱۹۷۶ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺮﮔﺮن ﻫﻢ
ا ﺮی ﻋﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻮزان را در دﺳﺖ آﻣﺎدﻩﺳﺎزی دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ از ﯾﮏ رﺳﺎﻟﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺑﻪﮐﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺗﻮﻣﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی رﯾﺎﺿ
ﻣﻨﺒﻊ ﻋﺮﺑﯽ اﺻﻠﯽ ﺮای روشﻫﺎی ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ و ﺳﻤﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺴ ﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ،ﮐﺘﺎب

ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻬﺎﯾﺎت اﻻﻣﺎﮐﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻮﺑﯽ از ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ آن
را ﺑﻮﻟﮕﺎﮐﻮف در ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ )ﻗﺎﻫﺮﻩ (۱۹۶۲ ،ﻣﻨ ﺸﺮ

رﯾﭽﺎرد ﻟﻮرچ

ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و ﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ آن را ﺟﻤﯿﻞ ﻋﻠﯽ ) (۱۹۶۷و ﺷﺮح اﻧﮕﻠ ﺴﯽ آن را ﮐﻨﺪی ) (۱۹۷۳در

دا ﺸﮕﺎﻩ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ .در اﯾﻦ ا ﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﮕﺎری ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ

 .١ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻓﺎراﺑﯽ »ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻢ ﻫﻨﺪﺳﻪ اﺳﺖ« ) ﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴ ﻦ ﺧﺪﯾﻮﺟﻢ(- .م.
 .٢ﻣﺴ ﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :در ﺻﻔﺤﮥ دا ﺮﻩای ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Oو ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  Rدو ﻧﻘﻄﮥ ﺛﺎﺑﺖ  Aو  Bدادﻩ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮﮔﺎﻩ دا ﺮﻩ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ
آﯾﻨﻪای ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ،ﺮ آن ﻧﻘﻄﻪای ﭼﻮن  Mﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﺎع ﻧﻮری ﮐﻪ از  Aﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،ﺲ از ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪن در ﻧﻘﻄﮥ  ،Mﺮ
 Bﺑﮕﺬرد« .اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﻣﻌﺎدﻟﮥ درﺟﮥ ﭼﻬﺎرم ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺣﻞ ﮐﺮد .ﻟﺌﻮﻧﺎردو داوﯾﻨﭽﯽ ﻫﻢ روی
اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و ﻫﻮﯾﮕ ﺲ راﻩ ﺣﻞ ﺳﺎدﻩای ﺮای آن ﯾﺎﻓﺖ- .م.

ُ
ا ﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﺴﻄﯿﺢ اﻟﮑ َﻮر را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﺼﻮ ﺮ ﻧﻘﺸﻪ اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ ﺳﻌﯿﺪان

ﺷﺮح اﻧﮕﻠ ﺴﯽ آن را در ﺳﺎل  ۱۹۸۲ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺷﺮح ﺮﮔﺮن ﺴ ﺎر ﻣﻔﺼﻞ ﺮ از ﺷﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

زو ﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺮﺟﻤﮥ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ ا ﺮ در ﺳﺎل  ۱۹۲۲آوردﻩ اﺳﺖ .ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،ﺮﺟﻤﮥ

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ وﺳ ﻠﮥ رﯾﺨﺘﺮ ﺮﻧﺒﻮرگ ) (۱۹۸۲اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺮﺟﻤﮥ ﺮﮔﺮن ) (۱۹۸۲ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﻋﻨﻮان
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺮﻧﺒﻮرگ »ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﻄﯿﺢ اﻟﺼﻮر و ﺗﺒﻄﯿﺢ اﻟﮑﻮر از ﺑﯿﺮوﻧﯽ« اﺳﺖ .ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪای از ﮐﻨﺪی و

دﺑﺎرﻧﻮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »دو ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ« در ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ )۱۹۸۴؟(

ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﯿﺮوﻧﯽ از ﺴﻄﯿﺢ ﮐﺮﻩ ،ﺳﺎدﻩ ﮐﺮدن روش

ﺗﺼﻮ ﺮ ﻫﻢﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﻤﺘﯽ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺮوﻧﯽ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪاش ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﺣﻤﺪ ﺻﺎﻏﺎﻧﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  (۳۷۹از

ﺗﺼﻮ ﺮ اﺳﻄﺮﻻﺑﯽ ) ﺴﻄﯿﺢ( اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﭽﺎرد ﻟﻮرچ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »رﺳﺎﻟﮥ ﺻﺎﻏﺎﻧﯽ درﺑﺎرۀ ﺴﻄﯿﺢ ﮐﺮﻩ«
) ١(۱۹۸۵ﺑﻪ آن ﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ٢.ﺮﺳ ﻢ ﻧﻘﺸﻪ و اﺳﻄﺮﻻب در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دا ﺶ

ا ﺰارﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و ﻣﻘﺎﻟﮥ ﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮ ﺮ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی« )(۱۹۷۴

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

در ﺳﺎل  ۱۹۷۷ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ از ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ آن را در اردن ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺮﮔﺮن ﻫﻢ ﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺮﺟﻤﻪ و

و ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻟﻮرچ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﻪ و ا ﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن« ) (۱۹۸۴ﺣﺎوی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﻈﺮﯾﻪ

و ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ا ﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴ ﻨﺪ ﮐﻪ ﺮای ﻋﺮﺿﮥ راﻩ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺮﺷﻤﺎری در ﮐﺎر ﺮدﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ

ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣ ﺎﻧﯿ
ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ در ﻧﻮﺷ ﺎرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،ا ﺰاری ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺮﺳﻄﻮن )ﯾﺎ ﻗﭙﺎن( ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ

ﻟﻐﻮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺮازو ﺑﺎ ﺑﺎزوﻫﺎی ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺑﻮد .رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ا ﺰار ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
از ﺑﺪﯾﻊ ﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﺘﺎب اﻟﻘﺮﺳﻄﻮن اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ ﺑﻮد .ﺧﻠﯿﻞ ﺟﺎو ﺶ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮا ﺴﻮی آن را در ﺳﺎل

 ۱۹۷۶در ﻟﯿﺪن ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد .ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮی از ﻋﻤﻖ ﺳ ﺖ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﮑﺎﺗﺒﮥ اﺑﻮﺳﻬﻞ

ﮐﻮﻫﯽ و اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﺻﺎﺑﯽ دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ ﺧﻼﺻﻪ و ﺮرﺳﯽ آن را در ﺳﺎل  ۱۹۷۹ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

» ﯾﺎدداﺷ ﯽ ﺮ ﺳﻪ ﻗﻀﯿﮥ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐﻮﻫﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن« ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد ٣.اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﮐﺎر ﺟﺪی ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮاﻧﯿﮕﺎﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺴ ﺎر ﻓﺮا ﺮ از ﮐﺎر ارﺷﻤﯿﺪس در  ۱۲۰۰ﺳﺎل ﭘ ﺶ از آن و

ﺣﺎوی ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻓﻠﺴﻔﮥ رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ .ﺮﮔﺮن اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ را ﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﮐﺮدﻩ و

ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﮑﺎﺗﺒﮥ اﺑﻮﺳﻬﻞ ﮐﻮﻫﯽ و اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﺻﺎﺑﯽ :ﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح« در ﻣﺠﻠﮥ
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 .٢ﻧﺎم اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﺻﺎﻏﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﻓﻲ ﮐﯿﻔﯿﺔ ﺴﻄﯿﺢ اﻟﮑﺮﻩ ﻋﻠﯽ ﺳﻄﺢ اﻷﺳﻄﺮﻻب اﺳﺖ- .م.
 ٣ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻠﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و ا ﺮان ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴ ﺎن  ،۱۳۹۱ص  ۱۸-۳ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ- .م.
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ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ )ﺣﻠﺐ( ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﮐﺸﻒ ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮاﻧﯿﮕﺎﻩ ﮐﻤﺎﻧﯽ از دا ﺮﻩ

ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮﻫﯽ اﺳﺖ.

ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎرۀ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺰاناﻟﺤﮑﻤﻪ ا ﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺧﺎزﻧﯽ
ً
اﺳﺖ .ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩاﯾﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ا ﺮ

از ﻟﺤﺎظ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﮔﻤﺸﺪﻩ ﯾﺎ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻼﺻﮥ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ،ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ اﺧﯿﺮ ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت رﺳﺎﻟﻪای از اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ

درﺑﺎرۀ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﮔﻮﻫﺮﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ روژا ﺴﮑﺎﯾﺎ و روزﻧﻔﻠﺪ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺳ ﺠﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ« ) ١(۱۹۸۵ﺑﻪ آن ﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ روﺷ ﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ

اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﮥ اول اﺳ ﻘﻼل و اﺻﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻮآوریﻫﺎﯾﯽ
ً
در ﺣﺴﺎب و ﺟﺒﺮ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
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ﺧﻠﯿﻞ ﺟﺎو ﺶ

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩای از رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﻤﮥ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ
ﻧﯿﻤﮥ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی دورۀ ﺮﺧﻼﻗﯿﺘﯽ ﺮای ﺴ ﺎری از رﺷ ﻪ ﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ آن

ﭘ ﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﻬﻤ ﯽ در ﺣﺴﺎب و ﺟﺒﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی درﺧﺸﺎﻧﯽ در

ﺣﻮزۀ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،ﻧﻮرﺷ ﺎﺧﺖ و ﻧﻘﺸﻪ ﻧﮕﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در اواﺧﺮ

ﻗﺮن ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ،رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮا ﺴ ﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎزﻩای در ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﮋوﻫﺶ ﻫﺎی آﺗﯽ درﺑﺎرۀ دورۀ ﺑﻌﺪی ﺷﺎﯾﺪ ﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ دا ﺸﻤﻨﺪان دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﺟﻤﺸ ﺪ

ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ از ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎرۀ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺎزﻧﺎ ﺴ ﺎدﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن ﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺣﺪی

روﺷ ﮕﺮ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎی ﺮﺟﺴ ﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧ ﺸﺎر آﺛﺎر اﯾﻦ اﺳ ﺎدان و

ﺷﺎﮔﺮدان آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﻌﺘﺒﺮ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮا ﺮ از آﻧﭽﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘ ﺸﺮﻓﺖ ﺮاﮐﻨﺪۀ ﻣﺒ ﻨﯽ ﺮ ﮐﺸﻒﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮد ﺑﺒﺎﻟﺪ و

ﻣﺴ ﺮﻫﺎی ﻃﺎﻟﺐ رﻫﺮو را ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺮای ﮋوﻫﺶﻫﺎی آﺗﯽ ﮔﺸﻮدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑ ﯿﻤﺎﯾﺪ.
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ﻣﻨﺎﺑﻊ
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی
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٣۴

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

٣۵

٣۶

ﺷﻤﺎﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪیﻓﺮ

١

روﻧﺎس ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ  ،Rubia tinctorumﮔﯿﺎﻫﯽ ﻋﻠﻔﯽ از ﺧﺎﻧﻮادۀ روﻧﺎﺳ ﺎن ٢اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﻫﺎی ﻗﻬﻮﻩای ،ﻗﺮﻣﺰ و زرد در ر ﺸﻪﻫﺎ ﺶ از د ﺮﺑﺎز ﺮای رﻧﮕﺮزی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ،ﭘﺎﯾﺎ ،ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  ۰/۵ﺗﺎ  ۱/۵ﻣﺘﺮ ،دارای ﺳﺎﻗﮥ ﺧﺸﻦ ﭼﻬﺎرﮔﻮش و ﭘﻮﺷ ﺪﻩ از ﺧﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎه روﻧﺎس و ﮐﺎرﺑﺮد آن
ﺑﺮای رﻧﮕﺮزی در اﯾﺮان

ﻗﻼبﻣﺎﻧﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪوﺳ ﻠﮥ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻩﻫﺎ ﻣﯽﭼﺴ ﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎرﻫﺎ در ﮐﻨﺎرﻩﻫﺎی ﺮگ و رﮔﺒﺮگ ﻣﯿﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺰ دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺮگﻫﺎی آن ﺑﯿﻀﻮی دراز و ﻧﻮکﺗﯿﺰ اﺳﺖ و ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ۶ﺗﺎﯾﯽ در ﻃﻮل

ﺳﺎﻗﻪ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪﻩاﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ  ۲ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﺮﮔﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﮔﻮﺷﻮارکﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺮگﻣﺎﻧﻨﺪﻧﺪ .ﮔﻞﻫﺎی آن

ﮐﻮﭼﮏ ،زردرﻧﮓ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪ ﺻ ﻮرت ﭼﺘﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﺤﻮر ﺳﺎﻗﻪ و ﯾﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آن اﺳﺖ.
ﻣﯿﻮۀ روﻧﺎس ﺑﻪ ﺻﻮرت َﺳ ِﻪ ،٣ﮔﻮﺷ ﺪار و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﯿﺮﻩ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد اﺳ ﻔﺎدۀ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ،اﻧﺪامﻫﺎی
ز ﺮزﻣﯿﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦﺳﺎﻗﻪ ٤و ر ﺸﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺖ و ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ

)ﺷﮑﻞ .(۱ﭘﻮﺳﺖ ر ﺸﮥ روﻧﺎس رﻧﮓ ﻗﻬﻮﻩ ای ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰی دارد و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ز ﺮﯾﻦ ﺧﻮد

ﮐﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ روﺷﻦ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد دارﻧﺪ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﻌﻢ آن در اﺑﺘﺪا ﻣﻼﯾﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﻢﮐﻢ ﮔﺲ و

ﺗﻠﺦ ﻣﯽﮔﺮدد .ر ﺸﻪ دارای ﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷ ﻤﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻠﻮﮐﻮزﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳ ﺪرو ﺮﯾﺘﺮﯾﮏ )ﺗﺒﻠﻮر

آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﻮرﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ -زرد( ،آﻟﯿﺰارﯾﻦ )ﺗﺒﻠﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﻮرﻫﺎی ﻧﺎرﻧﺠﯽ( ،ﭘﻮﭘﻮرﯾﻦ )ﺗﺒﻠﻮر ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﺑﻠﻮرﻫﺎی ﻧﺎرﻧﺠﯽ و ﻣﺤﻠﻮل ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ( و روﺑﯿﺎدﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪام رﻧﮓﻫﺎﯾﯽ

از ﻗﻬﻮﻩای ﺗﺎ ﻗﺮﻣﺰ روﺷﻦ دادﻩاﻧﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺮﮐﯿﺐ رﻧﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ر ﺸﮥ روﻧﺎس ،آﻟﯿﺰارﯾﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﻣﺎدۀ رﻧﮕﯽ درون ﺷ ﺮۀ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮا ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ درﻣﯽآﯾﺪ .اﺳ ﺨﺮاج و
آﻣﺎ ﺶ ﺷ ﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد از ﻣﯿﺎﻧﮥ ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻫﻢ در اروﭘﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ روزﺑﻪ

روز ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

 .١ﺑ ﯿﺎد دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ،

sh.mohammadifar@yahoo.com

 :berry .٣ﻣﯿﻮۀ ﮔﻮﺷ ﯽ ﺳﺎدﻩ ﮐﻪ در آن ﻣﺮز ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ و دروﻧﺒﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 :rhizome .٤ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ز ﺮزﻣﯿﻨﯽ ر ﺸﻪﻣﺎﻧﻨﺪ.

2. Rubiaceae

٣٧

ﮔﯿﺎﻩ روﻧﺎس ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮدرو در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺗﺎ آﺳ ﺎی ﺻﻐﯿﺮ و ﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻮاﺣﯽ آﺳ ﺎ و
ً
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﯽروﯾﺪ اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﻣ ﺸﺄ ﻧﺨﺴ ﯿﻦ آن در ﺧﺎور ﺰدﯾﮏ و ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﮔﯿﺎﻩ در ا ﺮان در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﺮ ﺰ ،ﺧﻮی و اروﻣﯿﻪ ،دﯾﻠﻤﺎن ،ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ،اراک ،اﻃﺮاف

دﻣﺎوﻧﺪ و اﺳ ﺎن ﺰد ﻣﯽروﯾﺪ.

٣٨

١

ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮐﺸﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد
در ﺑﻨﺪﻫﺶ) ٢ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ
ﻧﻬﺎﯾﯽ آن در ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠﺮی اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ( ﻧﺎم روﻧﺎس در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن رﻧﮓدﻩ
ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻋﻔﺮان ،زردﭼﻮﺑﻪ و ﻧﯿﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»رﻧﮓ« و ﺑﺎ ﮐﺎر ﺮد رﻧﮓﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻪ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﮥ دﯾﻨﻮری) ٣ادﯾﺐ و ﮔﯿﺎﻩﺷ ﺎس
ا ﺮاﻧﯽ در ﺳﺪۀ ﺳﻮم( ﺑﻪ ﭘﺨﺘﻦ ر ﺸﻪﻫﺎی اﯾﻦ
ﮔﯿﺎﻩ ﺮای رﻧﮕﺮزی اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
او ﺑﻪ آب ﻓﺮاوان و ﺴ ﺎر ﺳﺮخ در ﻣﯿﻮۀ ﮔﯿﺎﻩ
روﻧﺎس و ﮐﺎر ﺮد اﯾﻦ آب در ﻧﻮﺷ ﻦ و ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﻧﯿﺰ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .در ﺣﺪوداﻟﻌﺎﻟﻢ) ٤ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺪ ۀ
ﺷﮑﻞ۱
َ
َ
ﭼﻬﺎرم( از ﻓﺮاواﻧﯽ روﻧﺎس در ﺷﻬﺮ َﺮدع ) َ ﺮدﻋﻪ در ﻗﻔﻘﺎز ﺟﻨﻮﺑﯽ( ﯾﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع روﻧﺎس و ﺮ ﺮی ﺮﺧﯽ ﺮ ﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را ﺮﺷﻤﺮدﻩ ﮐﻪ ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در
روزﮔﺎر او اﺳ ﻔﺎدﻩ از اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ روﻧﻖ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷ ﻪ اﺳﺖ .او ﻗﻄﻌﺎت ر ﺸﻪﻫﺎی روﻧﺎس را از ﻟﺤﺎظ
رﯾﺨﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺎﻣﻞ دو ﻧﻮع ﺮﮔﺮﻩ و ﮐﻢﮔﺮﻩ و از ﻟﺤﺎظ رو ﺸﮕﺎﻩ و ﻣ ﺸﺄ ﺻﺎدرات آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع
ً
زوزﻧﯽ )اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﮥ زوزن در ﺧﺮاﺳﺎن( /ﺰدوﻧﯽ ،ﻗﺒﺎدی )اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺒﺎدﯾﺎن در
ﺗﺎﺟﯿﮑﺴ ﺎن( ،ﺮدﻋﯽ و ﺣﻔﻀﻮی ﺑﻠﺦ دا ﺴ ﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷ ﮥ او ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع روﻧﺎس ،ﻧﻮع ﺮدﻋﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺶ ﮐﻠﻔﺖ و ﺳﺮخ ﺗﯿﺮﻩ ﺑﻮدﻩ و از ارﻣ ﺴ ﺎن ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎن ،ﺳ ﺴ ﺎن ،ﻣﮑﺮان و ﻧﯿﺰ ﻫﻨﺪ و زﻧﺞ )زﻧﮕﺒﺎر(
ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺲ از اﯾﻦ ﻧﻮع ،روﻧﺎس ﻗﺒﺎدی ﻣﻌﺮوف ﺮ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮥ ﻫﻨﺪﯾﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
 .١زرﮔﺮی ،ج  ،۲ص .۷۳۳ -۷۲۹
 .٢ص .۱۸۳ ،۸۸
 .٣ص .۱۹۵ -۱۹۴
 .٤ص .۱۶۱

ﻧﻮع ﺣﻔﻀﻮی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺑﻠﺦ رواج داﺷ ﻪ ،از ﻗﺒﺎدی ﻫﻢ ﺴﺖ ﺮ ﺑﻮدﻩ اﻣﺎ ﺴ ﺎر ﺷ ﯿﻪ ﺮدﻋﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮابﻓﺮوﺷﺎن در آن زﻣﺎن ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻣﯿﻮۀ روﻧﺎس را آﺳ ﺎب ﮐﺮدﻩ ،در ﭘﺎرﭼﻪای ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ و در ﺧﻢ

ﺷﺮاب ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاب رﻧﮓ آن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﯿﺮد ١.ﺑﻪ ﻧﻮﺷ ﮥ ﭘﯿﮕﻮﻟﻮﺳﮑﺎﯾﺎ و ﻫﻤﮑﺎران ٢روﻧﺎس در
ّ
ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺪﻩﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺣﻤﺪا ﻠﻪ ﻣﺴ ﻮﻓﯽ ٣ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب ﺰﻫﺔاﻟﻘﻠﻮب

)ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﺳﺪۀ ﻫﺸ ﻢ( از روﻧﺎس ﻓﺮاوان در ﺧﻮاف ﺧﺮاﺳﺎن در ﻋﻬﺪ ﻣﻐﻮلﻫﺎ
ﯾﺎد ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ّ
رﺷ ﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀﻞا ﻠﻪ ﻫﻤﺪاﻧﯽ )۷۱۷ -۶۴۸ق؛ ﺰﺷﮏ ،ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر ،آﮔﺎﻩ ﺑﻪ اﻣﻮر ﮐﺸﺎورزی ،و وز ﺮ

اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن( در ﮐﺘﺎب آﺛﺎر و اﺣﯿﺎء ٤ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﻮاع روﻧﺎس و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﻬﯿﻨﮥ آﻧﻬﺎ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .او

ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎه روﻧﺎس و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺮای رﻧﮕﺮزی در اﯾﺮان

ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻠﺦ ﺮای ﺸﺪﯾﺪ رﻧﮕﺶ آن را در آ ﺶ ﮐﻮرۀ ﺧﺎﻟﯽ از ﺧﺎﮐﺴ ﺮ ﺮﺷ ﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳ ﺲ ﺑﺎ ﻧﻮع
ً
ﺮدﻋﯽ ﻣﯽآﻣﯿﺨﺘﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ﮐﯿﻔﯿﺖ روﻧﺎس در دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدﻩ و ارزش ﺻﺎدرات ﻧﺪاﺷ ﻪ اﺳﺖ.

روﻧﺎس درﺑﻨﺪی را ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﺰدﯾﮏ درﺑﻨﺪ ﻗﻔﻘﺎز )در ﺟﻤﻬﻮری داﻏﺴ ﺎن اﻣﺮوزی( ﻣﯽروﯾﯿﺪﻩ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

ﻧﻮع روﻧﺎس دا ﺴ ﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷ ﮥ او درﺑﻨﺪﯾﺎن آن را ﮐﺸﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ر ﺸﻪﻫﺎ را ﺲ از ﺮداﺷﺖ در

ﮐﻮرﻩﻫﺎی ﺰرگ ﻣﯽﭘﺨﺘﻨﺪ ﺗﺎ رﻧﮓ ﺑﻬﺘﺮی دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ،ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰﻩ ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﻬﺎرﻩ و ﻣﻘﺪار آﺑﯿﺎری ﻫﺮ

ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ روز ﯾﮑﺒﺎر اﺳﺖ ،زﻣﯿﻦ ﺷﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﺮای رو ﺶ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ دارد ،و ﮔﯿﺎﻩ را ﺑﺎﯾﺪ دو

ﺳﺎل در زﻣﯿﻦ رﻫﺎ ﮐﺮد و ﺳﺎل ﺳﻮم در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ آن را ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷ ﮥ ﺧﻮد ﻣﺆﻟﻒ ،او ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺬر اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ

را از ﺰد و ﻧﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺒﺮ ﺰ ﺮدﻩ و در ﺷﻮرﻩزارﻫﺎی آﻧﺠﺎ ﮐﺎﺷ ﻪ و زراﻋﺖ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ را در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ راﯾﺞ ﮐﺮدﻩ

اﺳﺖ .در زﻣﺎن او ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳ ﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ اﺑﻮﻧﺼﺮی ﻫﺮوی ٥در

ﮐﺘﺎب ارﺷﺎداﻟﺰراﻋﻪ )ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﺄﻟﯿﻒ در ﺳﺎل  (٩٢١ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﻬﯿﻨﮥ آن و زﻣﺎن
ً
ﺮداﺷﺖ آن )اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺷﻬﺮ ﻫﺮات( اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وﻧﯿﺰی ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺷﺎﻩ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی ،از ﺳﺎل ۹۱۳ق ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ،در

ا ﺮان ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ درﺑﺎرۀ روﻧﺎس ﻣﯽﻧﻮ ﺴﺪ:

در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ]ﺧﻮی[ رﻧﮓ ﺳﺮخ ﻻﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮاوان ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و آن را از ر ﺸﻪﻫﺎی
ﺳﺮﺧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ز ﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﯿﻞ و ﮐﻠﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورﻧﺪ و
ﺳ ﺲ ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﯽﻓﺮﺳ ﻨﺪ و از اﯾﻦ ر ﺸﻪﻫﺎ ﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺮدن رﻧﮓ ﺳﺮخ
 .١اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ص .۷۸۷
 .٢ص .۲۳۸
 .٣ص .۱۵۴
 .٤ص .۱۶۵ -۱۶۴
 .٥ص .۱۶۰ -۱۵۹

٣٩

در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻨﺪوﺳ ﺎن ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ.

١

ﺑﺪون ﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻩ روﻧﺎس ﺮﻣﯽﮔﺮدد .رﻧﮕﺮزان ﮐﺸﻤﯿﺮی ﻧﯿﺰ ر ﺸﮥ روﻧﺎس را از ﺰد ﺑﻪ

ﮐﺸﻤﯿﺮ ﻣﯽ ﺮدﻧﺪ و ﺷﺎل ﻫﺎی ﮐﺸﻤﯿﺮی را ﺑﺎ آن رﻧﮓ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ا ﺮان ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ٢.دﯾﻮﯾﺪ ﻫﻮ ﺮ ٣ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﺻﺎدرات روﻧﺎس ﺰد ﺑﻪ ﻫﺮات و از ﻫﺮات ﺑﻪ ﺳﺎ ﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﻐﺎ ﺴ ﺎن و ﻧﯿﺰ ﺮﮐﺴ ﺎن و ﻫﻨﺪ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ

اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ روﻧﺎس از زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺎﺳ ﺎن در ﻫﻨﺪ وﺟﻮد داﺷ ﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از

ﭘ ﺒﻪﻫﺎی رﻧﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ روﻧﺎس ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺰارۀ ﺳﻮم ﭘ ﺶ از ﻣﯿﻼد در درۀ ﻫﻨﺪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٤و ﺻﺪور

آن از ا ﺮان ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳ ﺎن ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ رﻧﮓ آﻧﻬﺎ در ﻫﻨﺪ
ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

٥

٦

ژان ﺑﺎﺗ ﺴﺖ ﺗﺎورﻧﯿﻪ )١٦٨٩-١٦٠٥م؛ ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد ﻓﺮا ﺴﻮی ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ

ا ﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد( در ﻣﺴ ﺮ ﺳﻔﺮش در ا ﺮان ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺪآﺑﺎد در

اﻃﺮاف رود ارس ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ روﻧﺎس در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از وﺻﻒ زﯾﺒﺎ و ﮐﺎﻣﻞ او از

روﻧﺎس ا ﺮان ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
۴٠

در ا ﺮان و ﻫﻨﺪ درآﻣﺪ ﺗﺠﺎری ﻋﻤﺪﻩای از آن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ....آن رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰی ﮐﻪ
ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻫﻨﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻐﻮل ﺰرگ را زﯾ ﺖ ﻣﯽدﻫﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ر ﺸﻪ اﺳﺖ،
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﮑﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ از زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎﻩﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ دﺳﺖ ﻗﻄﻊ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﮐ ﺴﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﺎع را ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﺸ ﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻫﻨﺪوﺳ ﺎن ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﯽآﯾﻨﺪ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﻫﻤﮥ ﺑﺎرﺷﺎن را از
اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺴ ﺎر ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ ﮐﺎروانﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ
ﺑﺎرﺷﺎن روﻧﺎس اﺳﺖ و اﯾﻦ ر ﺸﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﻧﮓ ﺲ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻗﺮﻣﺰش ﺗﻨﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺸ ﯽ ﻫﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺎر روﻧﺎس داﺷﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺎرﮔﺮان
در ﺗﻨﮕﮥ ﻫﺮﻣﺰ ﺷﮑﺴ ﻪ ﺷﺪ ،ﺧﻮد ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﮐ ﺴﻪﻫﺎی
روﻧﺎس روی آب ﻣﻮج ﻣﯽزد و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز آب در ﻃﻮل ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد.

ﺷﻮاﻟﯿﻪ ژان ﺷﺎردن١٧١٣ -١٦٤٣) ٧؛ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد و ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻓﺮا ﺴﻮی ﮐﻪ دو ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ در روزﮔﺎر

ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻪ ا ﺮان داﺷ ﻪ اﺳﺖ( از ﻓﺮاواﻧﯽ رﻧﮓ روﻧﺎس در ا ﺮان و ﮐﺎر ﺮد آن در ﻧﻘﺎﺷﯽ و رﻧﮕﺮزی ﯾﺎد ﮐﺮدﻩ
 .١ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وﻧﯿﺰﯾﺎن در ا ﺮان ،ص.۳۸۰
 .٢ﻋﻨﺎوﯾﺎن و ﻋﻨﺎوﯾﺎن ،ص.۳۳
 .٥ﺟﻬﺎ ﺸﺎﻫﯽ اﻓﺸﺎر ،ص ۲۸.
 .٦ص .۶۳
 .٧ج ،۴ص .۳۴۶

3. David Hooper, p. 167.
4. A History of technology, vol. 1, p. 246.

اﺳﺖ .ﺳﺮ ﺟﺎن ﻣﮏدوﻧﺎﻟﺪ ﮐﯿ ﯿﺮ۱۸۳۰ -۱۷۸۲) ١م؛ ﺳ ﺎﺳ ﻤﺪار و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی( ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در زﻣﺎن
زراﻋﺖ روﻧﺎس ﺗﺎ ﭘ ﺶ از ﺗﻬﯿﮥ ﺻﻨﻌﺘﯽ آن در ﺴ ﺎری از ﻧﻮاﺣﯽ آﺳ ﺎ و اروﭘﺎ ﺮای ﺑﻪدﺳﺖآوردن

ﻣﺎدۀ رﻧﮕﯽ آﻟﯿﺰارﯾﻦ از ر ﺸﮥ آن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

ﻧﺤﻮۀ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎدۀ رﻧﮓ روﻧﺎس در اﯾﺮان:
ﺮای اﺳ ﻔﺎدﻩ از ر ﺸﮥ روﻧﺎس ،ﺲ از ﺧﺸﮏﮐﺮدن آن ،ﭘﻮﺳ ﮥ ﺧﺎرﺟﯽاش را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺪرﺷﺪن رﻧﮕﺶ

ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﻣﯽﮐﻮﺑﻨﺪ )ﺷﮑﻞ .(۲ﺳ ﺲ ﮐﻮﺑﯿﺪۀ ر ﺸﻪ را ﺑﺎ اﺳ ﺪﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ و آب ﺳﺮد

ﻣﯽآﻣﯿﺰﻧﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪ آن را ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ و آب ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﺪۀ ﻣﻮاد اﺳ ﺪی در آن از ﺑﯿﻦ ﺮود.
ﺮای اﯾﺠﺎد رﻧﮓ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،رﻧﮓ روﻧﺎس را ﺑﺎ ﻣﻮاد دﯾﮕﺮی ﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ رﻧﮓ دﻟﺨﻮاﻩ ﺑﻪدﺳﺖ

ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎه روﻧﺎس و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺮای رﻧﮕﺮزی در اﯾﺮان

ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎﻩ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ا ﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻩ ،ﺑﻪ ﮐﺸﺖ روﻧﺎس در ﺑﻠﻮﭼﺴ ﺎن ا ﺮان اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.

آﯾﺪ .ﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺮﮐﯿﺐ آن ﺑﺎ زاج آﻫﻦ ،رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮﻩای ،ﺑﺎ دوغ رﻧﮓ دوﻏﯽ )ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد(

و ﺑﺎ ﭘ ﺸﺎب ﮔﺎو ،رﻧﮓ ﺳﺮﺧﺎﺑﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ٢.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎﻩ ﻣﻮاد اﺳ ﺪی ﯾﺎ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺨﺰن رﻧﮓ ﻣﯽر ﺰﻧﺪ ﺗﺎ

ﻣﺎدۀ رﻧﮓﺷﺪﻧﯽ رﻧﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و دﻟﺨﻮاﻩ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﯿﺮد .ﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮕﺮزان ﻗﺪﯾﻤﯽ ا ﺮاﻧﯽ ﭼﻮﺑﮏ ﯾﺎ آب
رودﺧﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴ ﻨﺪ ﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺸﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﻔﺶ و ﻣﻮاد اﺳ ﺪی را ﺮای

ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻧﮓ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد ﺑﻪ ﻣﺨﺰن رﻧﮓ ﻣﯽاﻓﺰودﻧﺪ ٣.ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑ ﺶ از ﺳﯽ رﻧﮓ از اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻩ

اﺳﺖ.

٤

ﺷﮑﻞ ٢

ﻗﺪرت رﻧﮕﯽ ر ﺸﮥ روﻧﺎس ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎک ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺴ ﺖ ﻣﺴ ﻘﯿﻢ دارد .رﻧﮕﺮزان ،ﮐﻬﻨﮕﯽ

و ﺗﺎزﮔﯽ روﻧﺎس را از ﻃﻌﻢ و رﻧﮓ آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻃﻌﻢ ر ﺸﮥ ﺟﻮان ﺷ ﺮﯾﻦ و ﻃﻌﻢ ﮔﯿﺎﻩ

ﭘﯿﺮ ،ﮔﺲ و ﺗﻠﺦ اﺳﺖ .ارزش رﻧﮕﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ از ﺳﺎل دوم ﻋﻤﺮ ر ﺸﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪﻩ ،از ﺳﺎل ﺳﻮم ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ

رﻧﮕﺪﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ دارد و از ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ارزش رﻧﮕﺪﻫﯽ آن ﺑﻪﮐﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .از ر ﺸﮥ روﻧﺎس ﺳﻪ

ﺳﺎﻟﻪ ،رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺗﯿﺮﻩ و ﻗﺮﻣﺰ آﺟﺮی ،از ر ﺸﮥ ﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ،رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺎد و از ر ﺸﮥ ﻫﻔﺖﺳﺎﻟﻪ،

 .٢ﺟﻬﺎ ﺸﺎﻫﯽ اﻓﺸﺎر ،ص .۳۷ -۲۸
 .٣ﻋﻨﺎوﯾﺎن و ﻋﻨﺎوﯾﺎن ،ص .۳۵
 .٤اﺑﻮاﻟﻔﻀﻠﯽ ،ص .۳۲

1. Sir John Macdonald Kinneir, p. 225.

۴١

رﻧﮓ ﻻﮐﯽ و ارﻏﻮاﻧﯽ آﺑﯽﻓﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ز ﺴ ﮕﺎﻩ ﮔﯿﺎﻩ روﻧﺎس ﻧﯿﺰ در ﮐﯿﻔﯿﺖ رﻧﮕﺪﻫﯽ آن ﻣﺆ ﺮ

اﺳﺖ؛ ر ﺸﮥ روﻧﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳ ﺮ ﻣﯽروﯾﺪ ،ﻻﮐﯽ ژرف ﺮﻣﺎﯾﻪای ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد ﮐﻪ از روﻧﺎس

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل و ﮔﺮﻣﺴ ﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ رﻧﮓ ﻻﮐﯽ ﺧﺮاﺳﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺳﺮدﺳ ﺮ ﮐﺮﻣﺎن و ﺑﻮاﻧﺎت ﻓﺎرس ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎرزی دارد.

رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ روﻧﺎس ،ﻣﻄﻠﻮب ﺮﯾﻦ رﻧﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑ ﺸ ﺮ ا ﺮاﻧﯿﺎن در ﺮﻣﻪﺑﺎﻓﯽ و ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ از آن اﺳ ﻔﺎدﻩ

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺎلﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ روﻧﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺷﺎل ﻻﮐﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﻣﺮﻏﻮب ﺮﯾﻦ ﺷﺎلﻫﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.

ﻻﮐﯽ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﻣﺮوز ﻣﺘﺮادف ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﻮد ﻻک ﻣﺎدﻩ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ادﻏﺎم ﭘﻮدر ر ﺸﮥ روﻧﺎس

ﺑﺎ زاج ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ١.ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ رﻧﮓ روﻧﺎس ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ در رﻧﮕﺮزی ﺧﺎﻣﮥ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود.

٢

۴٢
ﺷﮑﻞ  :٣ﺗﺼﺎو ﺮی از ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﻣﺎزاری )ﻣﺤﻞ ﺳﺎﯾﯿﺪن ،درﺟﻪﺑﻨﺪی و ﺴ ﻪﺑﻨﺪی( روﻧﺎس در اردﮐﺎن ﺰد

روﻧﺎس در رﻧﮓﮐﺮدن ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود .ﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﭘﺎرﭼﻪ را ﺑﻪ روﻏﻦ ﭘ ﺒﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮد

ﻣﺤﺮق ،آﻏﺸ ﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ در ﻣﺤﻠﻮل آﺑﯽ روﻧﺎس وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳ ﺲ آن را ﺧﺎرج ﮐﺮدﻩ و ﺲ از

ﺧﺸﮏﮐﺮدن ،ﺑﻪ ﺮﺗ ﺐ در آب ﺻﺎﺑﻮن و ﻣﺤﻠﻮل زاج ﯾﺎ ﮐﻠﺮور ﻗﻠﻊ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎرﭼﻪ ﺲ از ﺧﺸﮏﺷﺪن،

رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ارﻏﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد ٣ .روﻧﺎس ﺮای رﻧﮓﮐﺮدن ﮐﺎﻏﺬ و ﻧﻘﺶ ﺴ ﻦ ﺮ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.

در ﮔﺬﺷ ﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪۀ ر ﺸﮥ روﻧﺎس را ﺮای ﻣﺼﺎرف آرا ﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓﮐﺮدن ا ﺮو ﻫﻢ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽ ﺮدﻧﺪ.

٤

٥

آﻟﯿﺰارﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺮﯾﻦ ﻣﺎدۀ رﻧﮕﯽ روﻧﺎس اﺳﺖ ،اﻣﺮوزﻩ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻨﻌﺘﯽ در آﻟﻤﺎن ،ﻫﻠﻨﺪ و ﭼﻨﺪ

ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺑﻬﺎی زﯾﺎد ﺑﻪ ا ﺮان وارد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ در رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻗﻠﻤﮑﺎر

ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.

٦

 .١ﻋﻨﺎوﯾﺎن و ﻋﻨﺎوﯾﺎن ،ص .۳۴
 .٢اﺑﻮاﻟﻔﻀﻠﯽ ،ص .۱۷
 .٣زرﮔﺮی ،ج  ،۲ص .۷۳۳
 .٤ﺟﻮﮐﺎر ،ص .۱۲۹ -۱۲۸
 .٥ﮐﺘﯿﺮاﯾﯽ ،ص .۳۵۲
 .٦ﺟﻬﺎ ﺸﺎﻫﯽ اﻓﺸﺎر ،ص .۲۹

ﺑﺎ واردات ﻣﻮاد ﺷ ﻤﯿﺎﯾﯽ ارزان ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،روزﺑﻪروز اﺳ ﻔﺎدﻩ از رﻧﮓﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻓﻨﺎوری ﺳ ﺘﯽ رﻧﮕﺮزی ﺗﺎر و ﭘﻮد ﻗﺎﻟﯽ در ﮐﺎﺷﺎن ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی،
۱۳۸۳ش؛
اﺑﻮﻧﺼﺮی ﻫﺮوی ،ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ،ارﺷﺎداﻟﺰراﻋﺔ ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸ ﺮی ،ﺗﻬﺮان ،اﻧ ﺸﺎرات دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان۱۳۴۶ ،ش؛
ﺑﻨﺪﻫﺶ ،ﮔﺮدآوری ﻓﺮﻧﺒﻎ دادﮔﯽ ،ﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺮداد ﺑﻬﺎر ،ﺗﻬﺮان ،اﻧ ﺸﺎرات ﺗﻮس۱۳۶۹ ،ش؛
ّ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،اﺑﻮرﯾﺤﺎنّ ،
اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﻓﯽ اﻟﻄﺐ )داروﺷ ﺎﺳﯽ در ﺰﺷﮑﯽ( ،ﺮﺟﻤﮥ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﻈﻔﺮزادﻩ ،از روی ﺮﺟﻤﮥ روﺳﯽ ع .ا.
ﮐﺮﯾﻤﻮف ،ﺗﻬﺮان ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴ ﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ۱۳۸۳ ،ش؛
ﭘﯿﮕﻮﻟﻮﺳﮑﺎﯾﺎ ،ن .و .و ﻫﻤﮑﺎران ،ﺗﺎرﯾﺦ ا ﺮان :از دوران ﺑﺎﺳ ﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪۀ ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﺮﺟﻤﮥ ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺸﺎورز،
ﺗﻬﺮان ،ﺸﺮ ﭘﯿﺎم ،ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ۱۳۶۳ ،ش؛
ﺗﺎورﻧﯿﻪ ،ژان ﺑﺎﺗ ﺴﺖ ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺮﺟﻤﮥ اﺑﻮ ﺮاب ﻧﻮری ،ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯽ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺣﻤﯿﺪ ﺷ ﺮاﻧﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳ ﺎﺋﯽ و
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺻﻔﻬﺎن ،ﭼﺎپ ﺳﻮم۱۳۶۳ ،ش؛
ﺟﻮﮐﺎر ،ﺟﻠﯿﻞ ،ﺷ ﻮﻩﻫﺎی رﻧﮕﺴﺎزی در ﻗﻠﻤﺮو ﻫﻨﺮ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧ ﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮕﺴ ﺎن ﻫﻨﺮ۱۳۸۵ ،ش؛
ﺟﻬﺎ ﺸﺎﻫﯽ اﻓﺸﺎر ،وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ و روﺷﻬﺎی رﻧﮕﺮزی اﻟﯿﺎف ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺗﻬﺮان ،دا ﺸﮕﺎﻩ ﻫﻨﺮ۱۳۸۰ ،ش؛
ﺣﺪوداﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﯽ اﻟﻤﻐﺮب ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳ ﻮدﻩ ،ﺗﻬﺮان۱۳۴۰ ،ش؛
ّ
ّ
دﯾﻨﻮری ،اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ،ﮐﺘﺎباﻟﻨﺒﺎت :اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﯽ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻨﺒﺎﺗﯽ ،ﺣﺮوف س -ی ،ﭼﺎپ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪا ﻠﻪ ،ﻗﺎﻫﺮﻩ،
اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻤﯽ اﻟﻔﺮ ﺴﯽ ﻶﺛﺎر اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﻩ۱۹۷۳ ،م؛
زرﮔﺮی ﻋﻠﯽ ،ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ ،ج ،۲ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ،ﺗﻬﺮان ،اﻧ ﺸﺎرات دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان۱۳۶۷ ،ش؛
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وﻧﯿﺰﯾﺎن در ا ﺮان ،ﺮﺟﻤﮥ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ اﻣﯿﺮی ،ﺗﻬﺮان۱۳۴۹ ،ش؛
ﺷﺎردن ،ژان ،ﺳ ﺎﺣﺘﻨﺎﻣﻪ ،ﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ج ،۴ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ۱۳۳۶ ،ش؛
ﻋﻨﺎوﯾﺎن ،رﺣﯿﻢ و ﻋﻨﺎوﯾﺎن ،ژرژ ،ﺮﻣﻪﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ا ﺮان و ﮐﺸﻤﯿﺮ ،ز ﺮ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻣﻮﯾﻮﮐﯽ ﯾﺎﻣﺎﻧﻮﺑﻪ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧ ﺸﺎرات
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴ ﺎن ﻫﻨﺮ۱۳۸۶ ،ش؛
ﮐﺘﯿﺮاﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ،از ﺧﺸﺖ ﺗﺎ ﺧﺸﺖ ،ﺗﻬﺮان ،ﺸﺮ ﺛﺎﻟﺚ۱۳۷۸ ،ش؛
ّ
ﻣﺴ ﻮﻓﯽ ،ﺣﻤﺪا ﻠﻪ ،ﺰﻫﺔ اﻟﻘﻠﻮب :ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم :در ﺻﻔﺖ ﺑﻠﺪان و وﻻﯾﺎت و ﺑﻘﺎع ،ﭼﺎپ ﮔﯽ ﻟﺴ ﺮﻧﺞ ،ﻟﯿﺪن ،۱۹۱۵ ،ﭼﺎپ
اﻓﺴﺖ ﺗﻬﺮان۱۳۶۲ ،ش؛
ّ
ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،رﺷ ﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀﻞا ﻠﻪ ،آﺛﺎر و اﺣﯿﺎء )ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎرۀ ﻓﻦ ﮐﺸﺎورزی(  ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳ ﻮدﻩ و ا ﺮج اﻓﺸﺎر،
ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ دا ﺸﮕﺎﻩ ﻣﮏﮔﯿﻞ و دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان۱۳۶۸ ،ش؛
;A History of Technology, ed. by Singer et al., London, 1954
Hooper, David, “Useful plants and drugs of Iran and Iraq”, in Botanical series, vol. IX, no. 3,
;with notes by Henry Field, Chicago, Field Museum of Natural History, 1937
;Kinneir, John Macdonald, Geographical memoir of the Persian empire, London, 1813

ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎه روﻧﺎس و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺮای رﻧﮕﺮزی در اﯾﺮان

ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺪودی از ﻣﺎزاریﻫﺎی اﺳ ﺎن ﺰد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﺑﯿﺪن ر ﺸﮥ روﻧﺎس ﻣﯽ ﺮدازﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(۳

۴٣

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻄﺮﻧﺞ

*

از اﯾﺮان ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ و ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮔﺮافﻫﺎ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی

١

ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺪﻣﺖ و رواﺟﺶ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزی در ﻫﻨﺪ اﺑﺪاع ﺷﺪ و از

اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﺳ ﮕﺎﻩ ﻋﺪدﻧﻮ ﺴﯽ دﻫﺪﻫﯽ ،از دﺳ ﺎوردﻫﺎی ﻋﺎﻟﻤﮕﯿﺮ ﻫﻨﺪﯾﺎن اﺳﺖ.

ﺷﻄﺮﻧﺞ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن داﺷ ﻪ وﻟﯽ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ آن ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ً
ﻣﺜﻼ ﻋﻼوﻩ ﺮ ﺷﻄﺮﻧﺞ  8 ´ 8ﺧﺎﻧﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺷﻄﺮﻧﺞ  10´ 10ﺧﺎﻧﻪ و ﺷﻄﺮﻧﺞ  16 ´4ﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻄﺮﻧﺞ
ﻣﺪور )روﻣﯽ( ﺷﺎﻣﻞ  ۴ﺣﻠﻘﮥ ّ
ّ
ﻣﺪور ﻫﺮ ﮐﺪام دارای  ۱۶ﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد داﺷ ﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺮﺧﯽ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم ﺷﻄﺮﻧﺞ را ﺣﺮام ﻣﯽدا ﺴ ﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزی در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ رواج زﯾﺎدی

۴۴

ﯾﺎﻓﺖ .در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ از ﺷﻄﺮﻧﺞﺑﺎزان ﻣﻌﺮوف ﻧﺎم ﺮدﻩ ﺷﺪﻩ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ زﯾﺎدی
ﻧﮕﺎﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳ ﺪﻩ اﺳﺖ .در اﯾﻦ آﺛﺎر ﻋﻼوﻩ ﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ،اﻧﻮاع و ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﻄﺮﻧﺞ و ﻣﺴﺎﺋﻞ

زﯾﺎدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻤﺎ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺮﺧﯽ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺮ
اﺳﺎس ﺻﻔﺤﮥ ﺷﻄﺮﻧﺞ و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻬﺮﻩﻫﺎی آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎی ﺴ ﺎر ﻣﺸﻬﻮر »ﮔﺮدش اﺳﺐ«

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ »ﻣﺴ ﻠﮥ اوﯾﻠﺮ« ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﺷﺪ.

در ﻣﺴ ﻠﮥ ﮔﺮدش اﺳﺐ ،ﻣﻬﺮۀ اﺳﺐ از ﺧﺎﻧﻪای در ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ  Lﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻣﯽﮐﻨﺪ و در  ۶۳ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻤﮥ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻄﺮﻧﺞ را ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺧﺎﻧﮥ آﺧﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ از
ﺧﺎﻧﮥ آﻏﺎز ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮔﺮدش » ﺴ ﻪ« ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺮدش ﺴ ﮥ اﺳﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم

ﭼﺮﺧﮥ ﻫﻤﯿﻠﺘﻮﻧﯽ در ﻧﻈﺮﯾﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﮔﺮافﻫﺎﺳﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮاب ﺮای اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ وﺟﻮد دارد

ﮐﻪ ﺣﺪود  ۱۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮن آﻧﻬﺎ ﺴ ﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﯿﻠﺘﻮﻧﯽ اﺳﺖ.

ﻟﺌﻮﻧﺎرد اوﯾﻠﺮ )۱۷۸۳-۱۷۰۷م( رﯾﺎﺿﯽ دان ﺮﺟﺴ ﮥ ﺳﻮ ﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺴ ﻠﮥ

ﮔﺮدش اﺳﺐ و ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺮﻗﺮار ﮐﺮد .در ﮔﺮدش اﺳﺐ ﺷﮑﻞ  ۱ﮐﻪ اوﯾﻠﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ
)ﺧﺎﻧﮥ ﺷﻤﺎرۀ  (۱ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﺳﺐ را ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻋﺪدﻫﺎی  ۲ﺗﺎ  ۶۴اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

* .ﺻﻮرت اوﻟﯿﮥ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠ ﺴﯽ در ﺳﯽ و دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎ ﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎﻻﻧﮥ آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم روﺳ ﻪ ،ﺷﺎﺧﮥ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ،
در آذر  ۱۳۹۰ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
 .١ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﺸﺮﯾﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و ا ﺮانmohammad.bagheri2006@gmail.com ،
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۱

ﺷﮑﻞ ۱

ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪدﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ  ۱ﺗﺎ  ۶۴ﻣﯽﺷﻮد  ۲۰۸۰ﮐﻪ ﺮا ﺮ ﺑﺎ  8 ´260اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻊ،

ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳ ﻮن  ۲۶۰اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪدﻫﺎی واﻗﻊ ﺮ ﻫﺮ ﻗﻄﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎوی

ﻧ ﺴﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ،ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﻤﻪ وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻮاص دﯾﮕﺮی دارد :ﺑﺎ دو ﺧﻂ

ﻣﺮﮐﺰی ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺑﻊ  4 ´ 4ﺗﻘﺴ ﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳ ﻮن

در آﻧﻬﺎ  ۱۳۰اﺳﺖ .ﻣﯽﺑﯿ ﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاب ﺴ ﻪ ﻧ ﺴﺖ )ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی  ۱و  ۶۴ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ

اﺳﺐ ﻧ ﺴﺖ(.

ﺗﻌﺪاد  ۲۴۲ﮔﺮدش اﺳﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻓﻘﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ وﻓﻘﯽ )ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮعﻫﺎی ﻗﻄﺮی ﻧﺎ ﺮا ﺮ( وﺟﻮد دارد ﮐﻪ

ﺑ ﺸ ﺮ آﻧﻬﺎ ﺴ ﻪ )ﻫﻤﯿﻠﺘﻮﻧﯽ( ﻫﺴ ﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮاﺳ ﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺮدش اﺳﺐ را از ﺧﺎﻧﻪای ﻣﺠﺎور ﺑﻪ
ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻔﺤﮥ ﺷﻄﺮﻧﺞ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮔﺮدش اﺳﺐ ﻫﻤﯿﻠﺘﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺴ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ

ﮔﺮدش اﺳ ﯽ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺧﺎﻧﮥ دﻟﺨﻮاﻩ آﻏﺎز ﺷﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .ﻣﺮﺑﻊ ﻧﯿﻤﻪ وﻓﻘﯽ ﺷﮑﻞ  ۲را ﻫﻢ اوﯾﻠﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮدش اﺳﺐ ﺴ ﻪ اﺳﺖ ز ﺮا ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎرۀ  ۱و  ۶۴ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﻢ

ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ.

اوﯾﻠﺮ ﻣﻄﺎﻟ ﺶ را درﺑﺎرۀ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در ﺳﺎل ۱۷۷۶م در آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد.

ﻣﻌﻤﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮدش اﺳﺐ در رﺳﺎﻟﻪای ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷ ﮥ آن در اﺳ ﺎﻧﺒﻮل ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺎن

ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻧﺎم رﺳﺎﻟﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻟﻌﺪﻟﯽ واﻟﺼﻮﻟﯽ وﻏﯿﺮﻫﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻻﻟﻪ

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻓﻨﺪی در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﮥ اﺳ ﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ ) ۵۶۰ﺷﺎﻣﻞ  ۱۴۲ﺮگ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳ ﺴﺎخ

 ۵۳۵ق( ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ .ﺮﻓﺴﻮر ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را در ﺳﺎل  ۱۹۸۶م در ﻣﺆﺳﺴﮥ

ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ دا ﺸﮕﺎﻩ ﯾﻮﻫﺎن وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﮔﻮﺗﻪ )ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ( ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ
ﮐﻬﻦ ﺮﯾﻦ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺮﯾﻦ ا ﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻄﺮﻧﺞ اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ ۲

اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ در اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ﻋﺪﻟﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﻟﻒ ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﻄﺮﻧﺞ ذﮐﺮ ﮐﺮدﻩ و اﻓﺰودﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ او

در ﺣﻀﻮر ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺘﻮﮐﻞ )درﮔﺬﺷ ﮥ ۲۴۷ق( ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻠﺶ اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﺣﻤﺪ ﻋﺪﻟﯽ و اﺣﺘﻤﺎﻻ

ﻫﻤﺎن ﺷﻄﺮﻧﺞﺑﺎز و ﻣﺆﻟﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ اﺻﯿﺒﻌﻪ )ﺳﺪۀ ۷ق( در ﻋﯿﻮن اﻻﻧﺒﺎء ﻓﻲ ﻃﺒﻘﺎت اﻻﻃﺒﺎء و

ﺣﺎﺟﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ )ﺳﺪۀ ۱۰ق( در ﮐﺸﻒاﻟﻈﻨﻮن از او ﺑﺎ ﻧﺎم اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﺧﺴﯽ )درﮔﺬﺷ ﮥ

۴۶

۲۸۶ق( ﯾﺎد ﮐﺮدﻩاﻧﺪ .او را ﻋﺪﻟﯽ روﻣﯽ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪﻩاﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ در آﺳ ﺎی ﺻﻐﯿﺮ

ﻣﯽز ﺴﺖ .اﺑﻮ زﮐﺮﯾﺎ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ا ﺮاﻫﯿﻢ ﺣﮑﯿﻢ ﻣﺆﻟﻒ رﺳﺎﻟﻪای ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺰﻫﺔ ارﺑﺎب اﻟﻌﻘﻮل ﻓﯽ اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ
اﻟﻤﻨﻘﻮل ﮐﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷ ﮥ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۵۹در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺟﺎن رﯾﻠﻨﺪز ١ﻣﻨﭽﺴ ﺮ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ،در اﯾﻦ

رﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮاب ﻣﺴ ﻠﮥ ﮔﺮدش اﺳﺐ را ﺑﻪ ﻋﺪﻟﯽ ﺴ ﺖ دادﻩ اﺳﺖ.

٢

ﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺮن ﺲ از ﻋﺪﻟﯽ ﻣﯽ ز ﺴﺖ از ﺮﮐﺎن ﺳﺎﮐﻦ در آﺑﺎدی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻮل در
ّ
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﻮد .او آﻣﻮزﮔﺎر ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﮑﺘﻔﯽ ،ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﻘﺘﺪر و ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻟﺮاﺿﯽﺑﺎ ﻠﻪ ﺑﻮد و

اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﻣﺴﻌﻮدی و ﺻﻔﺪی ﻣﻬﺎرت او را در ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎزی ﺳ ﻮدﻩاﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻮﺷ ﮥ ﺮﻓﺴﻮر ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ،ﻣﺆﻟﻒ ﻧﺎﺷ ﺎﺧﺘﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﺘﺎب اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻟﻌﺪﻟﯽ واﻟﺼﻮﻟﯽ

وﻏﯿﺮﻫﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﻤﮥ اول ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﻣﯽز ﺴﺖ .ﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ
ﺣﺪود ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘ ﺶ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اروﭘﺎﯾﯿﺎن در ﺳﺎل  ۱۸۸۱ﺑﺎ اﻧ ﺸﺎر و ﺮا ﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺘﺎب آﻟﻤﺎﻧﯽ

آ .ﻓﻮن ﻟﯿﻨﺪﻩ درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻄﺮﻧﺞ از وﺟﻮد رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻮق و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن آﮔﺎﻩ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑ ﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺮگ ﻧﺨﺴﺖ دﺳﺖﻧﻮﺷ ﮥ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺴ ﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ

ﺷﻄﺮﻧﺞ اﺳﺖ .ﻫﻔﺖ ﺮگ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آن ﺣﺎوی ﻫﻔﺖ ﺷﻌﺮ ﻋﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﺷﻄﺮﻧﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط

ﺑﻪ ﺟﻮابﻫﺎی ﻣﺴ ﻠﮥ ﮔﺮدش اﺳﺐ ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺮ آن اﺳﺖ .ﮐﻠﯿﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺟﻮابﻫﺎ و ﺷﻌﺮﻫﺎ ﺮ
1. John Rylands

 .٢رﺳﺎﻟﮥ ﺰﻫﺔ ارﺑﺎب اﻟﻌﻘﻮل  ...ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ دﮐﺘﺮ ﻣﻌﺠﺐ اﻟﻌﺪواﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۱در ﻋﺮ ﺴ ﺎن ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ً

ﺸﺖ ﺮگ  ۷۴دﺳﺖﻧﻮﺷ ﮥ رﺳﺎﻟﻪ )ص  ۱۴۸ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ( ﺛ ﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )اﯾﻦ ﺮگ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺎﻓﯽ

ﺻﻔﺤﮥ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎ دو ﺣﺮف اﻟﻔﺒﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮف اﻟﻔﺒﺎی اﻧﮕﻠ ﺴﯽ

و ﯾﮏ ﻋﺪد ﺸﺎن دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد( .ﺮﺗ ﺐ ﺣﺮوف ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷ ﻮۀ اﺑﺠﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷ ﻪ ﺮای ﻋﺪدﻧﻮ ﺴﯽ ﺑﻪ

ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺮﺗ ﺐ ﺣﺮوف در اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺒﺮی ﺑﻮد .ﺳﻄﺮﻫﺎ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺣﺮوف ا ،ب ،ج،

د ،ﻫ ،و ،ز و ح ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻋﺪدی آﻧﻬﺎ  ۱ﺗﺎ  ۸اﺳﺖ .ﺳ ﻮنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﺮوف ی ،ک ،ل ،م،

ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻄﺮﻧﺞ

ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪﻩ و ﻣﺤﻞ درﺳﺖ آن ﺑﯿﻦ ﺮگ  ۱۳۵و  ۱۳۶اﺳﺖ( .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۳ﻣﯽﺑﯿ ﯿﺪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﮥ

ق ،ر ،ش و ت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻋﺪدی آﻧﻬﺎ در ﺷ ﻮۀ اﺑﺠﺪ ﺑﻪ ﺮﺗ ﺐ  ۴۰ ،۳۰ ،۲۰ ،۱۰و ،۱۰۰
ً
 ۳۰۰ ،۲۰۰و  ۴۰۰اﺳﺖ .دﻧﺒﺎل ﻧﮑﺮدن ﻣﻀﺮبﻫﺎی  ۱۰در اﯾﻨﺠﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺮﻫﯿﺰ از اﺷ ﺒﺎﻩ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺸﺎﺑﻪ ﺣﺮوف ﺑﻮد.
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ﺷﮑﻞ  :۳ﺻﻔﺤﮥ  ۱۴۸ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ

ﻫﺮ ﺷﻌﺮ  ۳۲ﺑ ﺖ و  ۶۴ﻣﺼﺮاع دارد .دو ﺣﺮف اول ﻫﺮ ﻣﺼﺮاع ﻣﺤﻞ ﺧﺎﻧﻪای را ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ

ﻣﻬﺮۀ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻗﺎﺋﻢ ﺑﯿﺎن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﺷﻌﺮ ﻣ ﺴﻮب ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﺎﻫﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﻣﺴ ﻠﮥ ﮔﺮدش اﺳﺐ را ﺮای ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺮوع از ﺧﺎﻧﮥ ﯾﺎ )ﮔﻮﺷﮥ ﭘﺎﯾﯿﻦ ـ راﺳﺖ(

ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ در ﮐﻞ ﺻﻔﺤﮥ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﮑﻞ  ۴ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد.

۱۲
۹
۱۶
۶۳
۱۸
۳
۲۴
۱

۱۵
۶۲
۱۳
۱۰
۲۳
۶۴
۱۹
۴

۸
۱۱
۶۰
۱۷
۶
۲۱
۲
۲۵

ﺷﻌﺮ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑ ﺖﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد:

۶۱
۱۴
۷
۲۲
۵۹
۲۶
۵
۲۰

۴۴
۴۱
۴۸
۳۷
۵۴
۳۱
۵۸
۲۷

۴۷
۳۶
۴۵
۴۲
۴۹
۲۸
۵۳
۳۰

۴۰
۴۳
۳۴
۵۵
۳۸
۵۱
۳۲
۵۷

۳۵
۴۶
۳۹
۵۰
۳۳
۵۶
۲۹
۵۲

ﺷﮑﻞ ۴

ﻳﺎ ﺳﺎﺋﲇ ﻋﻦ ﺣﻜﻤـﺔ اﻟﺸـﻄﺮﻧﺞ

ﻟـــﺒﺬﺧـــﻪ ﺑﺮوﻣﻬـــﺎ واﻟـــﺰﻧﺞ

ﺟــﻴﺎدﻫــﺎ ﲡــﺮی ﺑــﻼ ﻏﺒــﺎر

اﻛ ـاﺑــﺮ ﲢﻨــﻮا ﻋﻠــﯽ ﺻــﻐﺎر

)ای ﺮﺳ ﺪﻩ از ﺣﮑﻤﺖ ﺷﻄﺮﻧﺞ  -و ﮔﺸﺎدﻩدﺳ ﯽاش ﺑﻪ روﻣﯿﺎن و زﻧﮕﯿﺎن(

۴٨

)اﺳ ﺎ ﺶ ﺑﯽ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ -و ﻣﻬﺘﺮان در ﺮا ﺮ ﮐﻬﺘﺮان ﺳﺮ ﻓﺮود آرﻧﺪ(

ﺲ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﯾﺎ ،ﯾﺐ ،ﯾﺞ و ﮐﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮدش اﺳﺐ

ﺴ ﻪ اﺳﺖ ز ﺮا از ﺧﺎﻧﮥ  ۶۴ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ اول رﺳ ﺪ.
ُ
ﺷﻌﺮ دوم از اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺑﻦ د َر ْﯾﺪ ١اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﺟﻮاب ﻗﺒﻠﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻌﺮ ﻋﺮﺑﯽ دﯾﮕﺮی ﻋﺮﺿﻪ

ﻣﯽﮐﻨﺪ .دو ﺑ ﺖ آﻏﺎز آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ )ص  ۲۷۳ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ(:
ﻳــﺎ ﺳــﺎﺋﲇ ﻋـ ّـﲈ ﻋﻠﻴــﻪ اﺳــﺘﻌﺠﲈ

ﴏح ﻣــﺎ ﲡﻤﺠــﲈ
ﻟﺒــاک ﻣــﻦ ّ

ً
ﻓﻜـﺮا ﰲ اﻷﻣـﻮر ﳍـﺬ ﻣـﺎ
ﳚﻴﻞ

ﺗﻘﻮﻣــﺎ
ﻛـ ـﺄ ّن ﻓﻴــﻪ اﻟﺮﺷــﺪ ﻗــﺪ ّ

)ای ﺮﺳ ﺪﻩ از آﻧﭽﻪ ﭘﻮﺷ ﺪﻩ و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ  -ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮام ای ﮐﻪ ﮔﻨﮕﯽﻫﺎ را آﺷﮑﺎر ﮐﺮدﻩای(
)اﻧﺪ ﺸﻪ در ﮐﺎرﻫﺎ ﭼﻨﺎن در ﺟﻮﻻن اﺳﺖ  -ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﺪاﯾﺖ راﺳﺖ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ(

ﺷﻌﺮﻫﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺷﺎﻋﺮ و ﺮای ﺑﯿﺎن ﻫﻤﺎن ﺟﻮاب آوردﻩ ﺷﺪﻩاﻧﺪ .ﺷﻌﺮ ﺳﻮم ﭼﻨﯿﻦ

آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد:

ﻟﻠـﺮدی
ﻳﺎ َﺳ ْﻠﻢ اﺳﻠﻤﺖ ﻓﺆادي ّ

ﻟﺒﻴــــﻚ إذ ﻧــــﺎدﻳﺘﻨﯽ ﻫﺄﻧــــﺬا

)ای ﺳﻠﻢ ﻗﻠﺐ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ اﻓﮑﻨﺪی  -و ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮام(

 .١اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ درﯾﺪ )۳۲۱-۲۲۳ق( ،ادﯾﺐ زﺑﺎنﺷ ﺎس و ﺷﺎﻋﺮ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺑﺼﺮﻩ و ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻐﺪاد.

ﳚﻌــﻞ ﻗﻠﺒــﯽ ﻟــﻚ ﺗــﱪﻳﺢ اﳉــﻮی

ﻛﺎﻟﻌﺒﺪ ﻃﻮع اﻟﻜﻒ ﻓﺎرﴈ ان ﺗﺮی

ﺷﺮوع ﺷﻌﺮ ﭼﻬﺎرم ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ:
ﻳــﺎ َﺳـ ْﻠﻢ اﺳــﻠﻤﺖ ﻓــﺆادي ﻟﻠـ ّـﺮدی

ﻟــﺒﻴــﻚ ﻳــﺎ داﻋــﻲ اﻟﺼــﺒﺎ ﻫﺄﻧــﺬا

ٍ
ﻏـــﺮام وﻫـــﻮی
ﺻـــﺒ ًﺎ ذا
ﳚﻴـــﺐ
ّ

ً
ﻃﻮﻋﺎ ﻟـﻚ ﺣـﺮب ﻟﻠﻌـﺪی
ﻛﺎﻟﻌﺒﺪ

)ای ﺳﻠﻢ ﻗﻠﺐ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ اﻓﮑﻨﺪی  -ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﻢ ای ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ(

)ﻋﺎﺷﻘﯽ دﻟﺪادﻩ و ﺷ ﻔﺘﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺳﺖ  -ﭼﻮن ﺑﻨﺪﻩای در دﺳ ﺎﻧﺖ آﻣﺎدۀ رزم ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن(

ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻄﺮﻧﺞ

)ﭼﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺮای ﺗﻮ از ﺷﻮق در رﻧﺞ اﺳﺖ -ﭼﻮن ﺑﻨﺪﻩای در دﺳ ﺎن ﻣﻮﻻ ﺶ ،ﺲ از دﯾﺪﻧﻢ راﺿﯽ ﺑﺎش(

١

ﺷﻌﺮ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰ﻣﺼﺮاع دارد .ﺷﻌﺮ ﺷﺸﻢ دارای  ۶۵ﻣﺼﺮاع اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺣﺮﻓﯽ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻧﺪارد.
ّ
ﺷﻌﺮ ﻫﻔﺘﻢ از ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷ ﺮازی اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻣﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﯽﻧﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻫﻢ  ۳۲ﺑ ﺖ و  ۶۴ﻣﺼﺮاع دارد و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺟﻮاب ﻣﺴ ﻠﻪ ﺮای ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﻣﻬﺮﻩای ﻣﺘﻨﺎوﺑﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﺳﺐ و ﻓﯿﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ دو ﺧﺎﻧﮥ
ﻣﻮرب اﺳﺖ ) ﺮﻋﮑﺲ ﻗﺎﻋﺪۀ اﻣﺮوزی ﮐﻪ ﻓﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﮥ ّ
ّ
ﻣﻮرب ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ( .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺟﺎﻟﺐ ﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺮی از ﻣﺴ ﻠﮥ ﮔﺮدش اﺳﺐ اﺳﺖ .ﺗﻮاﻟﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻬﺮﻩ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺷ ﻮۀ اﺑﺠﺪ
ﺮ ﺸﺖ ﺮگ  ۷۵رﺳﺎﻟﻪ )ﮐﻪ ﺟﺎی درﺳ ﺶ ﺑﯿﻦ ﺮگﻫﺎی  ۱۳۵و  ۱۳۶و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺮگ  ۷۴اﺳﺖ( دادﻩ ﺷﺪﻩ

اﺳﺖ )ص  ۱۵۰ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ(.

ﺷﮑﻞ  :۵ﺻﻔﺤﮥ  ۱۵۰ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ
 .١از آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻫﺮ ،ﻣﺪ ﺮ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺮﺟﻤﮥ ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺴ ﺎر ﺳ ﺎﺳﮕﺰارم- .م.

۴٩

ﺟﺪول ز ﺮ )ﺷﮑﻞ  (۶ﻣﻌﺎدل ﻋﺪدی ﺷﻤﺎرۀ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺟﺪول ﭘ ﺸ ﻦ را ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ

اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺟﻮاب ﺴ ﻪ اﺳﺖ.

۱۱
۳۳
۳۵
۱۳
۷
۲۵
۲۷
۱

۳۶
۱۴
۸
۳۸
۲۸
۲
۴
۳۰

۳۴
۱۲
۱۰
۳۲
۲۶
۶۴
۶
۲۴

۹
۳۹
۳۷
۱۵
۵
۳۱
۲۹
۳

۵۱
۴۵
۴۳
۵۳
۶۳
۲۱
۲۳
۵۷

۴۰
۵۴
۴۸
۴۶
۱۶
۵۸
۶۰
۱۸

۴۲
۵۲
۵۰
۴۴
۲۲
۵۶
۶۲
۲۰

۴۹
۴۷
۴۱
۵۵
۶۱
۱۹
۱۷
۵۹

ﺷﮑﻞ  :۶ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﺳﺐ و ﻓﯿﻞ

ﺮ روی ﺮگ ) ۷۴ص  ۱۴۷ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ( ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷ ﻮﻩ ﺛ ﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺮای ﺟﻮاب ﻣﺴ ﻠﮥ

ﮔﺮدش اﺳﺐ وﻗﺘﯽ از ﺧﺎﻧﻪای ﻣﺠﺎور ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻔﺤﮥ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺟﻮاب ﺴ ﻪ ﻣﺴ ﻘﻞ از
۵٠

ﺟﻮاب ﺴ ﮥ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ در ﺷﮑﻞ  ۴اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻌﺮﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
۵۵
۴
۵۷
۴۸
۵۳
۴۶
۵۹
۴۲
ﺷﮑﻞ  :۷ﮔﺮدش اﺳﺐ )ص  ۱۴۷ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ(

۵۰
۷
۵۴
۳
۵۸
۴۳
۶۲
۴۵

۵
۵۶
۴۹
۵۲
۴۷
۲
۴۱
۶۰

۸
۵۱
۶
۱
۱۰
۶۱
۴۴
۶۳

۲۵
۳۶
۹
۱۲
۲۷
۶۴
۲۱
۴۰

۳۰
۳۳
۲۶
۳۷
۲۲
۱۱
۱۸
۱۵

۳۵
۲۴
۳۱
۲۸
۱۳
۱۶
۳۹
۲۰

۳۲
۲۹
۳۴
۲۳
۳۸
۱۹
۱۴
۱۷

ﺷﮑﻞ  :۸ﻣﻌﺎدل ﻋﺪدی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺷﮑﻞ ۷

در ﭘﺎﯾﺎن ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﺘﺎب اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ  ...ﺟﺪول دﯾﮕﺮی ﺛ ﺖ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻮاب ﺻﻮرت

ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺮ دﯾﮕﺮی از ﻣﺴ ﻠﮥ ﮔﺮدش اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،از ﯾﮏ ﮔﻮﺷﮥ ﺻﻔﺤﮥ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ً
ﻣﺘﻨﺎوﺑﺎ ﻣﻬﺮﻩ را ﻃﺒﻖ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ و وز ﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﮐﺖ وز ﺮ ﺮﺧﻼف ﻗﺎﻋﺪۀ
ﻣﻮرب( ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮥ ّ
اﻣﺮوزی )ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﮥ اﻓﻘﯽ ،ﻋﻤﻮدی ﯾﺎ ّ
ﻣﻮرب اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  :۹ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺘﻨﺎوب اﺳﺐ و وز ﺮ
)ص  ۲۸۴ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ(

ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻄﺮﻧﺞ
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ﺷﮑﻞ  :۱۰ﻣﻌﺎدل ﻋﺪدی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺷﮑﻞ ۹

در ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۷ ،۵و  ۹ﺷﻤﺎرۀ ﺮﺗ ﺐ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﻮدﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ارﻗﺎم اﺑﺠﺪ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )ﻧﻪ

ﺮ اﺳﺎس ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺣﺮﻓﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﺷﮑﻞ .(۳

ﻋﺮﺿﮥ ﺟﻮاب ﻣﻌﻤﺎی ﮔﺮدش اﺳﺐ ﺮ ﺻﻔﺤﮥ ﺷﻄﺮﻧﺞ در ادﺑﯿﺎت ﺳﺎ ﺴﮑﺮﯾﺖ ﻫﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد .ﺷﺎﻋﺮی

ﮐﺸﻤﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم رودراﺗﺎ ﺟﻮاب ﻣﺴ ﻠﮥ ﮔﺮدش اﺳﺐ را ﺮ ﻧﯿﻤﯽ از ﺻﻔﺤﮥ ﺷﻄﺮﻧﺞ ) (۴x۸در ﻗﺮن ﺳﻮم
ً
ﻫﺠﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرش اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﺷﻄﺮﻧﺞﺑﺎزان ﺷﺎﻋﺮ ا ﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻌﺎدل اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﻣﺴ ﻠﮥ ﮔﺮدش اﺳﺐ  knight tour problemاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺮای ﺟﺴ ﺠﻮ در

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺎﭘﯽ و دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رود .ﻋﺮﺿﮥ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮﺳﻂ ا ﺮاﻧﯿﺎن در ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﮐﻬﻦ ﻋﺮﺑﯽ از دورۀ

اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺷﺎﺧﻪای از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﻧﺎم ﺮﮐﯿ ﯿﺎت ١و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮔﺮافﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ

دارد .ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ از ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﺘﺎب اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ﺑﻪ

ﻫﻤﺮاﻩ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﮥ ﮐﺎرﺷ ﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﺮ روی ﺮگ  ۷۵ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ رﺳﺎﻟﻪ )ص  ۱۴۹ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ( ﺟﺪوﻟﯽ ﺛ ﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن

ﻣﺆﻓﻖ ﺑﻪ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ آن ﺸﺪﻩاﯾﻢ و ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﭼﺎﻟﺸﮕﺮ را ﺑﻪ ﮐﺸﻒ آن دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﮥ
ﺑﻌﺪ(.

3. combinatorics

۵١

۵٢

ﺷﮑﻞ  :۱۱ﺟﺪول ص  ۱۴۹ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺸﺪﻩ اﺳﺖ.

ﻣﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧ

١

ﮐﺎﺳﮥ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﻟﻌﺎﺑﺪاری ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  (۸۰۲۷) T. 123/A. 1727در ﻣﻮزۀ دﻣﺸﻖ

ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد )ﻃﺮح ﺸﺖ ﺟﻠﺪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ( ا ﺰاری ﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ۱۹

ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع  ۳ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻇﺮف ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۵۱۶م ﺗﺎ ۱۵۲۰م در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﻄﺎن
ﺳﻠﯿﻢ اول ﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻧﺎم ﺳﺎزﻧﺪﻩ و ﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﺳﻪ ﻧﻮﺷ ﻪ
ﺷﺪﻩ» :ﻋﻤﻞ ﺳ ﺪ ٢ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺪﻣﺸﻖ« و ﺮ روی ﻟﺒﮥ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﮕﺎﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ» :ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺮای ﺷﺎﻩ ُﺮﻧﺪﻩ،٣

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﮐﺎﺳﮥ ﻟﻌﺎﺑﺪار ﻗﺒﻠﻪ ﺎ

ﭘﯿﺮوز ،ﯾﮑﺘﺎ ،ﺧﺎﻗﺎن ﺴﺮ ﺧﺎﻗﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ دو ﺧﺸﮑﯽ و دو درﯾﺎ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﯾﻒ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨ ﺶ را

ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﺪ ،آﻣﯿﻦ« .٤ﻟﺒﮥ دروﻧﯽ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر رﺑﻊ ﺗﻘﺴ ﻢ و ﻫﺮ رﺑﻊ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻧﻮد درﺟﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻩ ﮐﻪ

ﺷﻤﺎرۀ درﺟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﭘﻨﺞ درﺟﻪای و ﺑﻪ ﺣﺮوف اﺑﺠﺪ ﺛ ﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻧﺎم ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ اﺻﻠﯽ در
ﭼﻬﺎر ﺳﻤﺖ ﮐﻒ ﮐﺎﺳﻪ ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺳﻄﺢ دروﻧﯽ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﻪ  ۸ﻗﻄﺎع ﺗﻘﺴ ﻢ ﺷﺪﻩ و در ﻫﺮ ﻗﻄﺎع ﻧﺎم

ﭘﻨﺞ ﺷﻬﺮ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪﻩ در ﺷﺮق ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑ ﺶ ﺮﺷﺎن ﻫﻢ

ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷ ﻌﯿﺎن ﻫﺴ ﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﮥ ﭼﻬﻞ ﺷﻬﺮ )زاوﯾﮥ ﻗﺒﻠﻪ ﺴ ﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب( در
ﻓﻬﺮﺳﺖ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ز ﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺣﺎوی ﺳﻤﺖ ،راﺳ ﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎری آﻣﺪﻩ اﺳﺖ.

٥

ﺳﻤﺖﻫﺎی دادﻩ ﺷﺪﻩ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧ ﺴ ﻨﺪ )ﮐﯿﻨﮓ ،ص  ۱۶۸و .(۴۸۰-۴۷۹

ﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف را از آب ﺮ و ﺳﻮزﻧﯽ ﻣﻐﻨﺎﻃ ﺴﯽ را ﺮ آن ﺷ ﺎور ﮐﺮد ﺗﺎ

ﺟﻬﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻨﮓ دادﻩ ﻫﺎی ﻋﺪدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺟﺪوﻟﯽ ا ﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورۀ ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺮﺧﯽ ﻋﺪدﻫﺎ ﺶ در ﺴﺨﻪ ﺮداری
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )ﮐﯿﻨﮓ ،ص .(۱۶۸

 .١ﮐﺎرﺷ ﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان،
 .٢ﮐﯿﻨﮓ ﻧﺎم ﺳﺎزﻧﺪ ۀ ا ﺮ را ﺷ ﺦ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻩ اﺳﺖ )ﮐﯿﻨﮓ ،ص .(۱۱۲
 .٣ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎران ﺮک ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻢ اول را »ﯾﺎووز« ﯾﻌﻨﯽ ُﺮﻧﺪﻩ ،ﻗﺎﻃﻊ و ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﻟﻘﺐ دادﻩاﻧﺪ.
 .٤ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﺳ ﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷ ﻦ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷ ﻪ ﻫﺎی ﻟﺒﮥ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﺎﺳﻪ ،ﻧﻮﺷ ﻪ از روی ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮا ﺴﻮی ﻋﺒﺎرت در ﮐﺘﺎب ﺳﻮرﯾﻪ،
ﯾﺎدﮔﺎر و ﺗﻤﺪن )ﮐﻠﻮزان و دﯾﮕﺮان ،ص  (۴۴۱ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ً
) .٥ﻣﺜﻼ شق = ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﯾﺎ جغ = ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ( .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﮥ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻪ و در ﺧﺎﻧﮥ ز ﺮش ق درج ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ  ۴۵درﺟﮥ ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ )ﻣﻘﺪار دﻗﯿﻖ اﻣﺮوزی آن  ۵۴درﺟﻪ از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب اﺳﺖ(.
maryam.zamani@ut.ac.ir

۵٣

ﻧﺎم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﮐﯿﻨﮓ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آنﭼﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻧﻮﺷ ﻪ آﻣﺪﻩ ﺛ ﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ

)ﮐﯿﻨﮓ:(۴۸۰-۴۷۹ ،

ﺧﻮاف ← ﺧﻮار ،ﮐﺮﻣﺎن ← ﺗﻬﺮان ،ﮐﻮﻣﺰ )ﻗﻮﻣﺲ( ← ﮐﺮﻣﺎن ،ﺷ ﺮاز ← ﺳ ﺰوار
ﺧﺎﻧﻘﯿﻦ ← ﺣﻠﻮان ،ﺷﺎﻟﻮس )ﻧﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﭼﺎﻟﻮس( ← ﮐﺮﻣﺎ ﺸﺎﻩ

ﺸــﻘﺎب ﻟﻌﺎﺑــﺪار

ﻗﺒﻠﻪﻧﻤﺎ ،ﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از

ﺳﻮرﯾﻪ ،ﯾﺎدﮔـﺎر و

ﺗﻤﺪن ،ص .۴۴۱

ﻟﺤﺴﺎ

ﺑﴫه

۵۴

ﻃﺎﯾﻒ

ﺑﺤﺮﯾﻦ

ﮐﻮﻣﺰ
) ﻗﻮﻣﺲ(
ﺗﱪﯾﺰ

ﺣﺒﺸﻪ

ﺷﯿﺮاز

ﺑﺴﻄﺎم

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

ﺧﻮاف

اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ

ﯾﺰد

ﻗﻨﺪﻫﺎر

ﺑﯿﺖ
اﳌﻘﺪس

ﻗﺰوﯾﻦ

ﻫﺮات

ﻫﻤﺪان
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ

ﮐﺎﺷﺎن

ﻋﻤﻞ
ﺳﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﺪﻣﺸﻖ

اﺻﻔﻬﺎن
ﮐﺮﻣﺎن

ﻣﺸﻬﺪ

ﮐﺎﺑﻞ

ﻧﺠﻒ

ﴎﻧﺪﯾﺐ دﻫﻠﯽ
ﺷﺎﻟﻮس
)ﭼﺎﻟﻮس(

ارزروم

ﺑﻐﺪاد

ﺣﻤﺺ

ﺣﻠﺐ

ﺣﻠﻪ
ﺳﺎﻣﺮاء

ﺧﺎﻧﻘﯿﻦ

ﮐﺮﺑﻼ

دﻣﺸﻖ

ﮐﻮﻓﻪ
ﻣﻮﺻﻞ
ﺑﻌﻠﺒﮏ

ﻣﻨﺎﺑﻊ
King, David A., World-Maps for Finding the Direction and Distance to Mecca, Brill, Leiden:
1999.
Cluzan, Sophie & Delpont, Eric & Moulierac, Jeanne. Syrie, Mémoire et Civilisation, Institut
du Monde Arabe, Paris: 1993.

ﺳﺒﮏ ﻧﮕﺎرﺷﯽ در ﻋﴫ ﻗﺎﺟﺎر
ﻣﺮﯾﻢ ﺛﻘﻔ

١

در ﭘﯽ ارﺗﺒﺎط ﮔﺴ ﺮدۀ ا ﺮان ﺑﺎ ﻏﺮب در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ،ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن اروﭘﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ا ﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺮﺟﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

»ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ«

و اﻧﺪ ﺸﮥ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ا ﺮان ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،روش ﻧﮕﺎرش اروﭘﺎﯾﯿﺎن ،در ﻗﺎﻟﺐ ﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻮن ﺑﻪ

ا ﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .روش ﮔﻔﺘﮕﻮی ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﻩ ﯾﺎ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ،ﺳ ﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ و ﻣﺪل ﻧﮕﺎرش

ﻣﻮرد اﺳ ﻔﺎد ۀ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺴ ﺎری در آن دورﻩ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ،ﮐﺘﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳ ﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷ ﺦ و
ﺷﻮخ ٢و رﺳﺎﻟﮥ رﻓﯿﻖ و وز ﺮ ٣ﻧﮕﺎﺷ ﻪ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ،ﻧﻮ ﺴ ﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩﮔﯿﺮی از ﻗﺎﻟﺐ ﺮﺳﺶ و

ﭘﺎﺳﺦ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳ ﺎﺳﯽ و اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮ ﺶ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻣﺘﻮن آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ اﺳ ﻔﺎدۀ ﮔﺴ ﺮدﻩای

از اﯾﻦ ﺳ ﮏ ﻧﮕﺎرش ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎد ۀ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن

ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدادﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳ ﮏ ﺗﺄﻟﯿﻒ ،در ﻣﺘﻮن درﺳﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و ﺮﺧﯽ از روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر،

ﺑﻪو ﮋﻩ در دورۀ ﻧﺎﺻﺮی ،ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ﮐﺘﺎب ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺎد ۀ ﺣﮑﻤﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﯿ ﺖ ﯾﺎ ﭼﺮا ،ﺑﻪ

اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ،ﺮﺟﻤﻪای از ﮐﺘﺎب ﻓﺮا ﺴﻮی ) Pourquoiﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ » ﺮای ﭼﻪ«( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺮﺳﺶ و

ﭘﺎﺳﺦ و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎدﻩ و روان ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﻓﻮق ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺮزاﮐﺎﻇﻢ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﻣﻌﻠﻢ ﺣﮑﻤﺖ
ﻃﺒﯿﻌﯽ داراﻟﻔﻨﻮن ﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ،ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺎد ۀ ﺣﮑﻤﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﯿ ﺖ ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی دﻧﺒﺎﻟﻪدار در روزﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ )۱۲۹۷-۱۲۹۳ق( ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ،ﺷﺶ ﺳﺎل ﺲ از
 .١دا ﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ا ﺮان اﺳﻼﻣﯽ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮانmarysaghafi@yahoo.com ،
 .2رﺳﺎﻟﮥ اﻧﺘﻘﺎدی ﺷ ﺦ و ﺷﻮخ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺎم ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ اﯾﻦ ا ﺮ در ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ  ۱۱۱۳س س(۱۳۲۵ ،ق ﻋﻨﻮان ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑ ﺸ ﺮ در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ:
ﺷ ﺦ و ﺷﻮخ ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم اﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﺗﻬﺮان ،روزﻧﻪ.۱۳۷۳ ،
 .3ﻣﯿﺮزا ﻣﻠﮑﻢ ،رﺳﺎﻟﮥ رﻓﯿﻖ و وز ﺮ را ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از رﺳﺎﻟﮥ ﻏﯿﺒﯽ ) (۱۲۷۷-۱۲۷۵ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﯿﺮزا ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ﻧﺎﻇﻢ
اﻟﺪوﻟﻪ ،ﮔﺮدآوری ﺣﺠﺖﷲ اﺻﯿﻞ ،ﺗﻬﺮان ،ﺸﺮ ﻧﯽ ،۱۳۸۱ ،ص .۱۰

۵۵

وﻓﺎت ﻣﯿﺮزاﮐﺎﻇﻢ ،در ﺳﺎل ۱۳۱۹ق ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺎپ ﺳ ﮕﯽ ،اﻧ ﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.

1

در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ زﻣﯿﻦ ،ﺷﺮح آﻓﺘﺎب و ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن روز و ﺷﺐ،

ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺟﺴﺎم ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻫﻮا و ﺑﺎد ،ﭘﺪﯾﺪ ۀ ﺧﺴﻮف و ﮐﺴﻮف ،ﺟﻬﺎت ارﺑﻌﻪ ،ﺟﺰر و ﻣﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ارﺷﻤﯿﺪس،

وﺿﻊ آبﻫﺎی ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ ،ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ،ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻟﮑﺘﺮ ﺴ ﺘﻪ ،رﻋﺪ و ﺮق ،ﻣﻐﻨﺎﻃ ﺲ ،ﺗﻠﮕﺮاف ،ﺣﺮارت و ﻧﻮر

در ﻗﺎﻟﺐ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎدﻩ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ

ﺷﺮﺣﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺮﺟﻤﮥ آن آﻣﺪﻩ اﺳﺖ:

۵۶

ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺎد ۀ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﯿ ﺖ از ﻣﺼﻨﻔﺎت ﺟﻠﯿﻠﮥ ﯾﮑﯽ از ﺴﻮان ﺑﺎﻓﻀﻞ
ﻓﺮا ﺴﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدی دو ﻋﻠﻢ )ﺣﮑﻤﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﯿ ﺖ( را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
وﺿﻌﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺮﺗ ﺐ ﮐﺘﺎب ﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﮐﻮدک از
دﺧﺘﺮی دا ﺸﻤﻨﺪ و ﺟﻮان ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺮﺳﺶﻫﺎ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ
ﻋﻠﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﯿ ﺖ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﻌﻠﻤﮥ داﻧﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎدﻩ و آﺳﺎن
ﭘﺎﺳﺦ دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻃﻮری ﮐﻪ اﻃﻔﺎل ﺑﯽزﺣﻤﺖ ،آن ﻣﻄﺎﻟﺐ را درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ
ﻓﻬﻤﻨﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ،ﺮﺧﯽ ﺰرﮔﺎن ،از ﻣﯿﺮزا ﮐﺎﻇﻢﺧﺎن ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب را از ﻓﺮا ﺴﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در روزﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ درج ﺷﻮد و اﺳ ﺎب
ﻓﺎﯾﺪ ۀ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﮔﺮدد .ﻣﯿﺮزا ﮐﺎﻇﻢ ،ﻗﺒﻮل درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد و ﻣﺸﻐﻮل ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و
ﺳﺆاﻻ ت را از ﻗﻮل ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ و ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺮار داد و ﺟﻮاب را ﺑﻪ
2
ﻧﺎم ﺧﻮ ﺶ ﮐﻪ ﮐﺎﻇﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻮﺷﺖ.

ﻫﺪف ﻣﺆﻟﻔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮ ﺶ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﻮدﮐﺎن و در

ﺳﻄﺤﯽ وﺳ ﻊ ﺮ ،آﻣﻮزش ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻮد ،ﺑﻪو ﮋﻩ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎﯾﯽ ،در ا ﺮان ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ،رواج

ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن ا ﺮاﻧﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻋﻠﻮم ﻧﻮﯾﻦ اروﭘﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ

ﺳﺎدﻩ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮ ﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن روش ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺲ از ﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻮن ﻏﺮﺑﯽ و در دورۀ

ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ در ا ﺮان رواج ﯾﺎﻓﺖ ،ﺮﺧﯽ ﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ روش ﻧﮕﺎرش ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ،ﻣ ﺸﺄ
3

اروﭘﺎﯾﯽ دارد؛ ﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽ در ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم روزﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد:

 .1ﻧﯿﻤﮥ اول ﮐﺘﺎب ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺮزا ﮐﺎﻇﻢ ﻣﺤﻼﺗﯽ و ﻧﯿﻤﮥ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻮت ﻣﯿﺮزا ﮐﺎﻇﻢ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﻓﺮوﻏﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ و در ﺳﺎل ۱۳۱۹ق ،ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ،ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺎپ ﺳ ﮕﯽ ،اﻧ ﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺎد ۀ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﯿ ﺖ ،ﺮﺟﻤﮥ ﻣﯿﺮزاﮐﺎﻇﻢ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﺑﯽﻧﺎ۱۳۱۹ ،ق ،ﻧﯿﻤﮥ اول ،ص.۴
 .2ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺎدۀ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﯿ ﺖ ،ص .۳-۲
 .3ﻣﻠﮏ اﻟﺸﻌﺮاء ﺑﻬﺎر ،اﯾﻦ روش را ﺳ ﮏ ﺧﺎﺻﯽ در ﻧﺜﺮ ﺑﻪ ﺷ ﻮۀ ﺳﻮال و ﺟﻮاب در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﻣﯽداﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺑﻬﺎر،
ﺳ ﮏﺷ ﺎﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،۱۳۸۶ ،ص  .۳۷۴ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴ ﻦ ﻓﺮوﻏﯽ در دﯾﺒﺎﭼﮥ ﮐﺘﺎب » ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ« در ﻣﻮرد
ﺳ ﮏ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ،ﻣﯽﻧﻮ ﺴﺪ » :ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت)ﺳ ﮏ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ و ﺳﺎدﻩ( ﭼﺎپ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳ ﺎب ﮐﺎر

←

»ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ« ،ﺳﺒﮏ ﻧﮕﺎرﺷﯽ در ﻋﴫ ﻗﺎﺟﺎر

۵٧
ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ )ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺎدۀ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﯿ ﺖ(

اﯾﻦ ﺳ ﮏ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ ) ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ( را ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻓﺮﻧﮓ ،ﻣﺤﺾ ﺴﻬﯿﻞ ﻋﻤﻞ و
رﻏﺒﺖ اﻃﻔﺎل ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﮐﺸﻒ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺧﺘﺮاع ﮐﺮدﻩاﻧﺪ و اﺑﺘﺪا از ﺑﯿﺎن
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮدﻩ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن ﻣﺸﻮش ﺸﻮد و روﺷﯽ را ﭘ ﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﻔﺎل را ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺆال ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ا ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﺼﯿﺮت ا ﺸﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺲ از آنﮐﻪ ا ﺴﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و وﺳﻌﺘﯽ در
ﺧﯿﺎل ا ﺸﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪ آن وﻗﺖ ﺑﻪ ا ﺮاد اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﯽ ﺮدازﻧﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ را ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در ﻋﻠﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ]را[ ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﮑﻤﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﻫﯿ ﺖ ﺿﻤﯿﻤﮥ آن اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺮزا ﮐﺎﻇﻢ از ﻓﺮا ﺴﻪ ﺮﺟﻤﻪ و در اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ
ً
ً
ﻣﯽﻧﮕﺎرد ﮐﻪ اوﻻ اﻃﻔﺎل ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻋﻮام اﻫﻞ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم
1
اﻃﻼع ﺑﺎ اﻃﻔﺎل ﻫﻢ ﺣﺎل ﻫﺴ ﻨﺪ ،از آن ﺗﻤﺘﻌﯽ ﻧﯿﮑﻮ و ﺣﻈﯽ درﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

→

و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﮑﺎﺗﺐ و ﻣﺪارس ﻗﺪﯾﻤﻪ و ﺟﺪﯾﺪﻩ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺳ ﮏ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﻫﻢ ﮐﻪ ﺮای ﻣﺎ ﺗﺎزﮔﯽ دارد ،ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﺪاول
ﺷﻮد«.
 .1روزﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۳دوﺷ ﺒﻪ  ۱۴ﻣﺤﺮم ۱۲۹۴ق.

ﺮای ﺴﻬﯿﻞ آﻣﻮزش ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،ﺗﺼﺎو ﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب ،در ﻣﺘﻦ ﻓﻮق ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ

اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺗﺼﺎو ﺮ ،ﻓﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﺳﺎن ﺮ ﮔﺮدد .در ذﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ

ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮح ﺣﺮﮐﺖ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد:

 ﮐﺎﻇﻢ :ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ،اﻣﺮوز ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽﺗﻌﺠﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺸﺴ ﻪاﯾﻢ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻓﺖ زﯾﺎدی ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺣﺮﮐﺘﯿﻢ .زﻣﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻟﻦ ﮔﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ روی آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ.
زﻣﯿﻦ ﻋﻠﯽاﻻﺗﺼﺎل در ﻓﻀﺎ ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎ و ﻫﺮ ﭼﻪ در روی آن اﺳﺖ ،ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ
آن در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
 اﺣﻤﺪ :آﻗﺎﺟﺎن اﮔﺮ زﻣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮑﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺎ در روی آن ﻫﺴ ﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦﺣﺮﮐﺖ را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﺒ ﻨﯿﻢ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻧﻪ ﭼﯿﺰی اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺑﯿ ﯿﻢ!
 ﮐﺎﻇﻢ :اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ در ز ﺮ ﻗﺪم ﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺑﺎﺑﺖ آناﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدش زﻣﯿﻦ در ﻫﻮا اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﮐﻪ ﻋﺮادﻩاش در روی ﺴ ﯽ و
1
ﺑﻠﻨﺪیﻫﺎ ،ﺳﮑﻨﺪری ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﺎ را ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧ ﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻟﺴﮑﮥ
ﻗﻄﺎر ﻣﯽ ﺸ ﻨﯿﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺮﻋﺖ ﺳ ﺮان ،ﺗﮑﺎن و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ از ﮐﺎﻟﺴﮑﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ و ﺳ ﺐ ﺗﮑﺎن ﻣﻼﯾﻢ ،آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺎر در روی آﻫﻦ ﺻﯿﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻟﻬﺬا از ﻣﺎﻟﺶ ﺮم آنﻫﺎ
ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺎﻟﺴﮑﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف اﺣﺴﺎس ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻦ ﺑﻪ
ﻫﻮا رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻟﻦ ،را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
اﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑ ﻨﺪﻧﺪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴ ﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺎﻩ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﯿ ﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ زﻣﯿﻦ را
ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻟﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﺣﺴﺎس ﮐﺮد وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ.
 اﺣﻤﺪ :آﻗﺎﺟﺎن ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻄﻮر ﺣﺮﮐﺖ زﻣﯿﻦ را ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ؟ ﮐﺎﻇﻢ :ﻫﻤﺎنﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻟﻦ را ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮدن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﯿ ﻨﺪ،ﺣﺮﮐﺖ زﻣﯿﻦ را ﻫﻢ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺳ ﺎرﻩﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ از آنﻫﺎ
دور و ﯾﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ.
 ﻣﺤﻤﻮد :ﻣﺎ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺠﺎ ﻣﯽروﯾﻢ؟ ﮐﺎﻇﻢ :ﻣﺎ دور ﻣﯽزﻧﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻦﮐﻪ در روی زﻣﯿﻦ ﻫﺴ ﯿﻢ و زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﯾﯽدر ﺟﻠﻮی آﻓﺘﺎب ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ.

۵٨

 .1ﮐﻮﭘﻪ.

»ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ« ،ﺳﺒﮏ ﻧﮕﺎرﺷﯽ در ﻋﴫ ﻗﺎﺟﺎر

 اﺣﻤﺪ :زﻣﯿﻦ ﭼﻄﻮر ﺟﻠﻮی آﻓﺘﺎب ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ؟ ﮐﺎﻇﻢ :اﺣﻤﺪآﻗﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ .زﻣﯿﻦ ﺟﻠﻮی آﻓﺘﺎب ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﮔﺮدش آنﺷﺐ و روز اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
 اﺣﻤﺪ :ﻣﻦ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ! ﮐﺎﻇﻢ :ﯾﮏ ﻧﺎرﻧﺞ و ﯾﮏ ﺷﻤﻊ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﺎرﻧﺞ ،زﻣﯿﻦاﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﻤﻊ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ،آﻓﺘﺎب .ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎرﻧﺞ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ،
ﯾﮏ ﺳﻮزن از وﺳﻂ آن ﻣﯽﮔﺬراﻧﻢ .اﮐﻨﻮن ﻧﺎرﻧﺞ را در ﺮا ﺮ ﺷﻤﻊ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽدارم،
ﻧﺼﻒ آن روﺷﻦ و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ آن در ﺳﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﻧﺼﻒ ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ
از آﻓﺘﺎب روﺷﻦ و روز اﺳﺖ و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ آن در ﺳﺎﯾﻪ اﺳﺖ و ﺷﺐ اﺳﺖ .ﻫﺮ
ﻗﺪر ﮐﻪ ﻧﺎرﻧﺞ را ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﻢ ،ﻧﺼﻔﯽ ﮐﻪ روﺷﻦ ﺑﻮد رو ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽرود و ﻧﺼﻔﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻮد ،روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،زﻣﯿﻦ در ﺟﻠﻮی آﻓﺘﺎب ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و
ﭼﻮن ﻣﺎ روی زﻣﯿ ﻦ ﻗﺮار دارﯾﻢ ،ﻫﺮ وﻗﺖ در ﺮا ﺮ آﻓﺘﺎب واﻗﻊ ﺑﺎﺷ ﻢ ،روز اﺳﺖ و
1
ﻫﺮ وﻗﺖ در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷ ﻢ ،ﺷﺐ اﺳﺖ.

از ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳ ﮏ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﺣﻤﺪ ﻃﺎﻟﺒﻮف

اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﺮداری از ﮐﺘﺎب اﻣﯿﻞ ژان ژاک روﺳﻮ )۱۷۷۸-۱۷۱۲م( ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٢.ﮐﺘﺎب
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺰﺷﮑﯽ و اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻓﯿﺰﯾﮏ

و ﺷ ﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ،ﮐﺘﺎب اﺣﻤﺪ ،ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ،ﺗﺪر ﺲ ﻣﯽﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

٣

ﮐﺘﺎب اﺣﻤﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺣﻤﺪ و ﭘﺪرش ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ﺴﺮی

ﮐﻨﺠﮑﺎو و ﺟﺴ ﺠﻮ ﮔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺪر ﻣﺒ ﻨﯽ
اﺳﺖ ﺮ دا ﺶ ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ،ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎدﻩ ﮐﻪ ﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺎﻟﺒﻮف در ﺑﺨﺶ

ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻮ ﺴﺪ:

ﺴﺮ ﻣﻦ اﺣﻤﺪ ،ﻫﻔﺖ ﺳﺎل دارد و ﻃﻔﻠﯽ ﺑﺎ ادب و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺻﻐﺮ ﺳﻦ،
ﻫﻤ ﺸﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺰرﮔﺎن را ﻃﺎﻟﺐ اﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن ﺮادرا ﺶ اﺳﺪ و ﻣﺤﻤﻮد و از
ﺧﻮاﻫﺮا ﺶ ،زﯾ ﺐ و ﻣﺎﻫﺮخ ،اﺳﺪ و ﻣﺎﻫﺮخ را ﮐﻪ ﻫﺮ دو از وی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻧﺪ ،زﯾﺎدﻩ
دوﺳﺖ ﻣﯽدارد .اﺳ ﻌﺪاد و ﻫﻮش ﻏﺮﯾﺒﯽ از وی ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﭙﺮﺳﯽ،
ﺳ ﺠﯿﺪﻩ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ و آﻧﭽﻪ ﻧﻔﻬﻤﺪ ،ﻣﮑﺮر ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .1ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺎدﻩ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﯿ ﺖ ،ص ۱۷-۱۵
 .2ﻃﺎﻟﺒﻮف ،ﮐﺘﺎب اﺣﻤﺪ ،اﺳﻼﻣﺒﻮل ،ﻣﻄﺒﻌﮥ ﺧﻮرﺷ ﺪ۱۳۱۹ ،ق ،ص .۸۱
 .3ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ .ام رﯾﻨﮕﺮ ،آﻣﻮزش دﯾﻦ و ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺻﻼح ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در دوران ﻗﺎﺟﺎر ،ﺗﻬﺮان ،ﻗﻘﻨﻮس ،۱۳۸۵ ،ص .۲۵۰

۵٩

۶٠

ﮐﺘﺎب اﺣﻤﺪ

ً
ﮔﺮﭼﻪ ﮐﺘﺎب اﺣﻤﺪ ﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب اﻣﯿﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ ،ﻃﺎﻟﺒﻮف اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ

ﮐﺘﺎب ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﮐﺘﺎب اﺣﻤﺪ ﺮﺟﻤﻪ و در روزﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨ ﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪﻩ

آﮔﺎﻫﯽ داﺷ ﻪ و ﺷﺎﯾﺪ از ﻃﺮز ﻧﮕﺎرش آن ﻣﺘﺄ ﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ١.ﮐﺘﺎب ﻃﺎﻟﺒﻮف ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺘﺎب ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺟﻬﺖ ،دارای ﺗﺼﺎو ﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﺗﺎ درک ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺒ ﻨﯽ ﺮ دا ﺶ

ﻧﻮﯾﻦ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،ﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮدد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽآورﯾﻢ:
اﻣﺮوز اﺣﻤﺪ و ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺮ دو ﺻﺒﺢ زود ﭘ ﺶ ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ.

 اﺣﻤﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﭘ ﺒﮥ ﮐﻮﻫﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از آن ﻧﺦ ﻣﯽر ﺴ ﺪ و ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﻨﺪ و آن ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﭼﺮک ﺷﺪ ،آن را در آ ﺶ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ،
ﭼﺮﮐﺶ ﻣﯽﺳﻮزد و ﺧﻮدش ﻧﻤﯽﺳﻮزد .ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﯽاﺻﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺷﺪ؟
 ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻌﺠﺐ و اﻧﮑﺎر ﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺮ ﭼﻪ اﺳﺎس اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﺎدن ﻋﺎﻟﻢ راﻣﯽﺷ ﺎﺳﯽ! در ﻣﻌﺎدن ﻋﺎﻟﻢ ،ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳ ﮓ ﻣﻌﺪﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن را ﭘ ﺒﮥ ﮐﻮﻫﯽ
 .1ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ ،اﻧﺪ ﺸﻪﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﻮف ﺗﺒﺮ ﺰی ،ﺗﻬﺮان ،دﻣﺎوﻧﺪ ،۱۳۶۳ ،ص .۶

»ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ« ،ﺳﺒﮏ ﻧﮕﺎرﺷﯽ در ﻋﴫ ﻗﺎﺟﺎر

ﯾﺎ ا ﺮ ﺸﻢ ﮐﻮﻫﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاص ا ﺮ ﺸﻢ ،از ﻧﺎزﮐﯽ و ﻧﺎﺷﮑﻨﯽ را
داراﺳﺖ .رﻧﮕﺶ ﺳﻔﯿﺪ و ﺧﺎﮐﺴ ﺮی و ﺳ ﺰ اﺳﺖ .او را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎدن،
آز ﺴﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 اﺣﻤﺪ ﮔﻔﺖ :آﻗﺎ اﻻن ﻫﻢ از اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺘﻢ :زﯾﺎد .از اﯾﻦ ﮐﺘﺎن ﺮای ﻋﻤﻠﮥ اﻃﻔﺎﺋﯿﻪ ،ﺑﺎﻻﭘﻮش و دﺳ ﮑﺶ و ﮐﻼﻩ درﺳﺖﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺣﺮﯾﻖ ،ﻣﯿﺎن آ ﺶ رﻓﺘﻪ ،اﻣﻮال و اﻃﻔﺎل را از آ ﺶ ،ﻧﺠﺎت
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از اﯾﻦ ﮐﺘﺎن ،ﺣﺎﻻ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳ ﺪﻫﺎی ﻣﻬﻤﻪ را ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺐ
ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺳﻮزد در آن ﺟﻮر ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽﻧﻮ ﺴ ﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﺤﻔﻮظ
1
ﺑﺎﺷﺪ.

۶١

ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ دا ﺶ

از ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳ ﮏ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪﻩ ،ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ دا ﺶ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺴ ﺸﺎر

اﻟﺪوﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺮای آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ ٢.در دﯾﺒﺎﭼﮥ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ دا ﺶ ،ﺑﻪ ﺳ ﮏ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ

ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﮐﺘﺎب ،اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ:

 .1ﻃﺎﻟﺒﻮف ،ﻫﻤﺎن ،ص .۲۱۹-۲۱۷
 .2ﻣﻨﺼﻮر ﺻﻔﺖﮔﻞ» ،ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮ ﺴﯽ درﺳﯽ در ا ﺮان از داراﻟﻔﻨﻮن ﺗﺎ ﺮاﻓﺘﺎدن ﻓﺮﻣﺎ ﺮواﯾﯽ ﻗﺎﺟﺎران« ،ﻣﺠﻠﮥ دا ﺸﮕﺎﻩ اﻧﻘﻼب،۱۳۷۸ ،
ش  ،۱۱۲ص .۱۵۹

در ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ،ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﺮزا ﺑﻬﺮام ،ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از
ﺰرگزادﮔﺎن در ﺰد او درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .اﺳﺎﻣﯽ آنﻫﺎ ﺑﻬﻤﻦ ،ﺮو ﺰ ،ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ،ﺧﺎور،
ﻃﻮﻃﯽ و ﺷ ﺮﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﯿﺮزا ﺑﻬﺮام ﺲ از ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ ،ا ﺸﺎن را اﻣﺘﺤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آنﻫﺎ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻣﯽ ﺮﺳﺪ.

۶٢

روزﻧﺎﻣﮥ رﺳﻤﯽ

ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ و ﺷﺎﮔﺮدان و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﺪاﺷ ﺎﺳﯽ ،ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ،

اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ،زﻣﺎن و ﺳﺎل ،ﻓﺼﻮل ارﺑﻌﻪ ،روز و ﺷﺐ ،ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺑﯿﺎن ﺳ ﺎرﻩﻫﺎ و ﻣﺎﻩ ،در

ﺷﺮح زﻣﯿﻦ و در ﺑﯿﺎن ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﺛﻼﺛﻪ ١اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺤﺚ »در ﺑﯿﺎن ﻣﺎﻩ« را ﻣﯽآورﯾﻢ:
 ﻣﯿﺮزا ﺑﻬﺮام :ﻣﺎﻩ ﭼ ﺴﺖ؟ ﻃﻮﻃﯽ :ﻣﺎﻩ ،ﻣﺜﻞ زﻣﯿﻦ ﮐﺮوی اﺳﺖ. ﻣﯿﺮزا ﺑﻬﺮام :ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻩ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟ .١ﻣﺮاد از »ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﺛﻼث« ،ﺟﻤﺎدات ،ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺖ.

»ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ« ،ﺳﺒﮏ ﻧﮕﺎرﺷﯽ در ﻋﴫ ﻗﺎﺟﺎر

 ﻃﻮﻃﯽ :در ﺑ ﺴﺖ و ﻫﻔﺖ روز و ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻋﺖ و ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ دﻓﻌﻪدور زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
 ﻣﯿﺮزا ﺑﻬﺮام :ﺧﺴﻮف ﻣﺎﻩ و ﮐﺴﻮف آﻓﺘﺎب ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ؟ً
ً
 ﻃﻮﻃﯽ :ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺎﻩ و آﻓﺘﺎب ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺼﺎ ،ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎﻗﺴﻤﺘﯽ از آنﻫﺎ وﻗﺖ ﮐﻤﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺸﻮد.
 ﻣﯿﺮزا ﺑﻬﺮام :ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺎﻩ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻃﻮﻃﯽ :زﻣﯿﻦ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻗﻤﺮ و آﻓﺘﺎب واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﻤﺮ در ﻇﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﯾﮥزﻣﯿﻦ داﺧﻞ ﺷﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﻮر از آﻓﺘﺎب ﺑﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻫﻤﮥ
ﻣﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ را ﺧﺴﻮف ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﻗﻤﺮ ،در
ﻇﻞ زﻣﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﻮد ،آن ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻇﻞ زﻣﯿﻦ ﺷﺪﻩ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و
1
اﯾﻦ را ﺧﺴﻮف ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﺳ ﮏ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ و ﯾﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﻩ در ﻣﺘﻮن ﺴ ﺎری در ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ

ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮐﺘﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻓﻮق ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﮥ ﺣﺎ ﺰ
اﻫﻤﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳ ﮏ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ را ﻧﻤﯽﺗﻮان روش ﻧﻮﯾﻦ اروﭘﺎﯾﯽ دا ﺴﺖ ز ﺮا ﻗﺮنﻫﺎ ﭘ ﺶ ،اﯾﻦ

روش در ا ﺮان ﮐﺎر ﺮد آﻣﻮزﺷﯽ داﺷ ﻪ اﺳﺖ و ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﯾﻦ ﺳ ﮏ ﻧﮕﺎرش ﺷﺪﻩ

اﺳﺖ ،ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ،ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ ﻻواﺋﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﺠﯿﻢ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮی
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺸﺪﻩ اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ .اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ در

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳ ﮏ ﻧﮕﺎرش ﻣﯽﻧﻮ ﺴﺪ:

اﯾﻦ ﯾﺎدﮔﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮدم ﻣﺮ رﯾﺤﺎﻧﻪ ﺑ ﺖ اﻟﺤﺴ ﻦ اﻟﺨﻮارزﻣﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ۀ آن ﺑﻮد،
ﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﺮﺳ ﺪن و ﺟﻮاب دادن ،ﺮ روﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮب ﺮ ﺑﻮد و ﺻﻮرت ﺴ ﻦ آن،
آﺳﺎن ﺮ ﺑﻮد و اﺑﺘﺪا ﮐﺮدم ﺑﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ،ﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎﻟﻢ ،ﺲ ﺑﻪ
٢
اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم.

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ،ﺮای آﻣﻮزش ﺳﺎد ۀ ﻧﺠﻮم و ﺑﻪ روش ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪﻩ

اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ﺳ ﮏ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ،ﭘ ﺸ ﻨﻪ در ادﺑﯿﺎت ﮐﻬﻦ ا ﺮاﻧﯽ دارد و ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ
ﻗﺎﺟﺎر و ﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از روش اروﭘﺎﯾﯽ دا ﺴﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ ﻻواﺋﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﺠﯿﻢ ﻧﻘﻞ

ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺘﺎب ،ﻣﺼﻮر اﺳﺖ و در ﺴﺨﻪﻫﺎی آن ﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳ ﺎﻩ درج
ً
ﮔﺮدﯾﺪﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺆاﻻت و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ )روﺷﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا در ﻣﺘﻮن دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ

ﻧﻤﯽﺧﻮرد(:

 .1ﻣﺴ ﺸﺎراﻟﺪوﻟﻪ ،ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ دا ﺶ ،ﺑﻤﺒﺌﯽ۱۳۰۲ ،ق ،ص .۲۱-۲۰
 .2اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ ﻷواﺋﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﺠﯿﻢ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﻼل ﻫﻤﺎﯾﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ،۱۳۱۸ ،ص.۲

۶٣

اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ ﻷواﺋﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﺠﯿﻢ ،ﺮگ ۱۱۲پ۱۱۳-ر.

۶۴

ُ
ﮐﺮﻩ ﭼ ﺴﺖ؟
ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﮔﺮد و اﻧﺪرون اﯾﻦ ﺟﺴﻢ ،ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺮﻩ اﺳﺖ و ﻫﻤﮥ
ﺧﻂ ﻫﺎی ﻣﺴ ﻘﯿﻢ ﮐﻪ ازﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ رﺳ ﺪ ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
١
ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷ ﺪ.
ﭼ ﺴﺖ ﮐﺴﻮف ﺷﻤﺲ؟
ﻗﻤﺮ ﺗﺎ از ﻣﻐﺮب آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺸﺮق ﺷﻮد ،ﻧﺎﭼﺎر ﺮ وی ﺑﮕﺬرد ،اﯾﻦ ﮔﺬﺷ ﻦ اﮔﺮ ﺮ آن
ﻧﻬﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﻓﺘﺎب و ﻣﯿﺎن ﺑﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،او را از ﻣﺎ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﭘﺎرﻩای.
ﺲ آن ﺳ ﺎﻫﯽ ﮐﺴﻮف ﮐﻪ ﺮ آﻓﺘﺎب دﯾﺪﻩ آﯾﺪ ،آن ﺗﻦ ﻗﻤﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻟﻮن ﺧﻮ ﺶ ﮐﻪ
٢
آﻓﺘﺎب را از ﻣﺎ ﺑﭙﻮﺷﺪ.
اﺳﻄﺮﻻب ﭼ ﺴﺖ؟
اﯾﻦ آﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن را و ﺑﺪﯾﻦ آﻟﺖ دا ﺴ ﻪ آﯾﺪ وﻗﺘﻬﺎ ،آﻧﭽﻪ از روز و ﺷﺐ
ﮔﺬﺷ ﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ و درﺳ ﯽ و ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻪ از ﺴ ﺎری ﻧﺘﻮان ﺷﻤﺮدن و
اﯾﻦ آﻟﺖ را ﺸﺖ اﺳﺖ و ﺷﮑﻢ و روی و اﻧﺪامﻫﺎی ﺮاﮐﻨﺪﻩ و ﻗﻄﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
اوﺳﺖ ،ا ﺸﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ آرد و ﺮ اﯾﻦ آﻟﺖ ،ﺻﻮرت ﻫﺎ و ﺧﻂﻫﺎﺳﺖ و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ را
٣
ﻧﺎﻣﯽ و ﻟﻘﺒﯽ اﺳﺖ.
 .١اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ ،ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ،گ۱۷ر.
 .٢ﻫﻤﺎن ،گ۱۱۳ر.
 .3ﻫﻤﺎن ،گ۱۴۲ر.

»ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ« ،ﺳﺒﮏ ﻧﮕﺎرﺷﯽ در ﻋﴫ ﻗﺎﺟﺎر

ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ ﻷواﺋﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﺠﯿﻢ ،ﺮگ ۱۴۲پ۱۴۳-ر.

آدﻣﯿﺖ ،ﻓﺮﯾﺪون ،اﻧﺪ ﺸﻪﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﻮف ﺗﺒﺮ ﺰی ،ﺗﻬﺮان ،دﻣﺎوﻧﺪ.۱۳۶۳ ،
اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ ﻻواﺋﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﺠﯿﻢ ،ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ا ﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ .۲۱۳۲
ﻫﻤﻮ ،اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ ﻻواﺋﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﺠﯿﻢ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﻼل ﻫﻤﺎﯾﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ.۱۳۱۸ ،
ﺑﻬﺎر ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ،ﺳ ﮏﺷ ﺎﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.۱۳۸۶ ،
ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺎدۀ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﯿ ﺖ ،ﻧﯿﻤﮥ اول ﺮﺟﻤﮥ ﻣﯿﺮزاﮐﺎﻇﻢ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﺑﯽﻧﺎ،
۱۳۱۹ق.
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﯿﺮزا ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ﻧﺎﻇﻢاﻟﺪوﻟﻪ ،ﮔﺮدآوری ﺣﺠﺖﷲ اﺻﯿﻞ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﯽ.۱۳۸۱ ،
روزﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۳دوﺷ ﺒﻪ  ۱۴ﻣﺤﺮم ۱۲۹۴ق.
رﯾﻨﮕﺮ ،ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ .ام ،آﻣﻮزش دﯾﻦ و ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺻﻼح ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در دوران ﻗﺎﺟﺎر ،ﺗﻬﺮان ،ﻗﻘﻨﻮس.۱۳۸۵ ،
ﺷ ﺦ و ﺷﻮخ۱۳۲۵ ،ق ،ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ا ﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
۱۱۱۳سس.
ﺷ ﺦ و ﺷﻮخ ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم اﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﺗﻬﺮان ،روزﻧﻪ.۱۳۷۳ ،
ﺻﻔﺖﮔﻞ ،ﻣﻨﺼﻮر» ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮ ﺴﯽ درﺳﯽ در ا ﺮان از داراﻟﻔﻨﻮن ﺗﺎ ﺮ اﻓﺘﺎدن ﻓﺮﻣﺎ ﺮواﯾﯽ ﻗﺎﺟﺎران« ،ﻣﺠﻠﮥ
دا ﺸﮕﺎﻩ اﻧﻘﻼب ،۱۳۷۸ ،ﺷﻤﺎرﻩ .۱۱۲
ﻃﺎﻟﺒﻮف ،ﮐﺘﺎب اﺣﻤﺪ ،اﺳﻼﻣﺒﻮل ،ﻣﻄﺒﻌﮥ ﺧﻮرﺷ ﺪ۱۳۱۹ ،ق.
ﻣﺴ ﺸﺎراﻟﺪوﻟﻪ ،ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ دا ﺶ ،ﺑﻤﺒﺌﯽ۱۳۰۲ ،ق.

۶۵

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

زارودﻧﯽ ،ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎس ﻣﺸﻬﻮر و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
*
ﺑﺮ ﭘﺮﻧﺪهﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان
ﺷﻤﺎﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪیﻓﺮ

١

ﻧﯿﮑﻼی اﻟﮑﺴ ﻮﯾﭻ زارودﻧﯽ در  ۱۳ﺳ ﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۸۵۹در اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .او در  ۱۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﮥ

ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ وارد ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۱۸۷۹دﺑﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺪرﺳﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ اورﻧﺒﻮرگ ﺷﺪ و در ﺳﺎلﻫﺎی
 ۱۹۰۶-۱۸۹۲در ﻣﺪارس ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺴﮑﻮف و از  ۱۹۰۶ﺗﺎ  ۱۹۱۹در

ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺷﻐﻞ را داﺷﺖ )دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ا ﺮاﻧﯿﮑﺎ ،ذﯾﻞ
۶۶

”.(“Zarudniĭ, Nikolaĭ Alekseevich

ﺷﻬﺮت ﻋﻤﺪۀ زارودﻧﯽ در ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺮای ﮋوﻫﺶﻫﺎی

ﺟﺎﻧﻮرﺷ ﺎﺳﯽ ،ﺑﻪو ﮋﻩ ﺮﻧﺪﻩﺷ ﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ و ا ﺮان

داﺷ ﻪ اﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺷ ﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺎﻧﻮران ،ﺑﻪو ﮋﻩ ﺮﻧﺪﮔﺎن،

و ﺷﺮح ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺮداﺧﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را

ﮔﺮدآوری ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ روﺳ ﻪ ﺮد .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎ،

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و ﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴ ﺪرﻣﯽ ﺷﺪۀ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮزﻩﻫﺎی دﻧﯿﺎ را روﻧﻖ دادﻩ اﺳﺖ.

او ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۸۸۴ﺗﺎ  ،۱۸۹۲ﺳﻔﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزۀ درﯾﺎی ﺧﺰر ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل

ﺷﺮق ا ﺮان و ﺷﻤﺎل ا ﺮان ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﭼﻬﺎر ﺳﻔﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ا ﺮان ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم روﺳ ﻪ ،اﻧﺠﻤﻦ زﻣﯿﻦﺷ ﺎﺳﯽ روﺳ ﻪ و ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺟﺎﻧﻮرﺷ ﺎﺳﯽ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺳﻔﺮﻫﺎی او ﺑﻪ ا ﺮان از ﺟﻤﻠﮥ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺮدﺳﺖآورد ﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺶ اﺳﺖ .ﺷﺮح اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:

 -۱ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﺳﻔﺮ از  ۲۳ﻣﺎرس ﺗﺎ  ۲۹ژوﺋﯿﮥ  :۱۸۹۶زارودﻧﯽ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ  ۱۵۵ﻧﻘﻄﻪ در ﺷﺮق ا ﺮان،
ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮاﺳﺎن و ﺳ ﺴ ﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮد.

* از آﻗﺎی ﺣﺴ ﻦ ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ ،دا ﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺑﯿﻮﺳ ﺴ ﻤﺎﺗﯿﮏ ﺟﺎﻧﻮری دا ﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﮏ در ﺗﻬﯿﮥ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳ ﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽﮐﻨﻢ - .ﻣﺆﻟﻒ.
 .١ﺑ ﯿﺎد دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽsh.mohammadifar@yahoo.com ،

 -۲دوﻣﯿﻦ ﺳﻔﺮ از  ۱۴ﻣﺎرس ﺗﺎ  ۱۵ﻧﻮاﻣﺒﺮ  :۱۸۹۸در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ زارودﻧﯽ  ۱۹۵ﻧﻘﻄﻪ در اﺳ ﺎن ﺳ ﺴ ﺎن
 -۳ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﻔﺮ از  ۵اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۰۰ﺗﺎ  ۱۸اوت  :۱۹۰۱اﯾﻦ ﺳﻔﺮ از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯽ

روﺳ ﻪ و ﺑﺎ ﻣﺪ ﺮﯾﺖ زارودﻧﯽ در ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﺑﻠﻮﭼﺴ ﺎن ،ﺑﻪ ﻃﻮل  ۴۵۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ،

ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و  ۲۱۳ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻮﺳﻂ او و ﮔﺮوﻫﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺛ ﺖ ﺷﺪ .ﮔﺮوﻩ او در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ۳۱۴۰

ﮔﻮﻧﻪ ﺮﻧﺪﻩ و  ۵۰ﻫﺰار ﺣﺸﺮﻩ را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺮداری ﮐﺮدﻧﺪ.

 -۴ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﻔﺮ از  ۱۶ﺳ ﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۰۳ﺗﺎ  ۲۵ﻣﻪ  :۱۹۰۴اﯾﻦ ﺳﻔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی و ﻏﺮب ا ﺮان

ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺗﺎﮐﺴ ﺪرﻣ ﺴ ﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم س .آ .اﻟﮑﺴﺎﻧﺪروف ١اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﺳﻔﺮ ﻋﻠﻤﯽﺷﺎن را از ﺟﻨﻮب
ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺗﺎ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب درﯾﺎی ﺧﺰر اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و در

اﯾﻦ ﺳﻔﺮ  ۱۳۷ﻧﻘﻄﻪ را ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺛ ﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻔﺮ ﭼﻬﺎرم او ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ  ۲۹ﻣﻘﺎﻟﻪ

زارودﻧﯽ ،ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎس ﻣﺸﻬﻮر و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﭘﺮﻧﺪهﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان

و ﺑﻠﻮﭼﺴ ﺎن را ﮐﻪ از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺑﻤﭙﻮر و از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺳ ﺴ ﺎن ﻣﯽرﺳ ﺪﻧﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد.

درﺑﺎرۀ ﺟﺎﻧﻮران ،ﺑﻪو ﮋﻩ ﺮﻧﺪﮔﺎن ا ﺮان ﺑﻮد ) ﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﮑﺎن و ﻣﺴ ﺮ دﻗﯿﻖ ﺳﻔﺮﻫﺎی زارودﻧﯽ و
ﻫﻤﺮاﻫﺎن← ﻋﻠﯽآﺑﺎدﯾﺎن ٢و ﻫﻤﮑﺎران ،۲۰۱۲ ،ص.(۳۸ -۳۵

ﮔﺰارشﻫﺎی زارودﻧﯽ از اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﻪ دﺳ ﻪ ﺟﺎی داد:

۶٧

اﻟﻒ -ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﺪون ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ اﻣﺎ ﺮای ﺑﺎزﺑ ﻨﯽ ﻣﺤﻞﻫﺎی دﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪوﺳ ﻠﮥ

او ﺳﻮدﻣﻨﺪﻧﺪ .او در اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎ و ﻓﻮاﺻﻞ را ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺑﺎ واﺣﺪ ﻓﺮﺳ ﮓ آوردﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻣﺮوزی ﺮای ﮔﺮدآوری ﺮﺧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ب -ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻐﺮاﻓ روﺳﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ً
اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺷﺐ ﯾﮏﺑﺎر در روﺳ ﺎﯾﯽ ﮐﻪ او و
ﮔﺮوﻫﺶ ﺑ ﺘﻮﺗﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻮﺷ ﻪ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺴ ﺎر ﺟﺎﻟﺒﻨﺪ ز ﺮا ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ
ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ز ﺴ ﮕﺎﻩﻫﺎی آن روزﮔﺎر ،ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ،روﺳ ﺎﻫﺎی دﯾﺪﻩ
ﺷﺪﻩ و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف ،اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺷﻤﺎر ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و رواﺑﻂ ﺳ ﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺎنﻫﺎ و روﺣﺎﻧﯿﺎن و راﺑﻄﮥ ﻫﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺎﻫﯽ از ﺮسوﺟﻮی زارودﻧﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻩ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ زارودﻧﯽ در ﻫﺮ روز دﯾﺪﻩ اﺳﺖ ﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ دﯾﺪﻩ
ﻣﯽﺷﻮد.
1. S. A. Aleksandrov
2. Aliabadian

ج -ﮔﺰارشﻫﺎی ﻋﻠﻤ دﻗﯿﻘ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﺪ
زارودﻧﯽ در اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎ ﺴﮥ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزﻩﻫﺎ و ﺗﺼﺎو ﺮ

آﻧﻬﺎ در ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ دﻗﯿﻖ آﻧﻬﺎ را ﺸﺨﯿﺺ دادﻩ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ را از ﻣﮑﺎنﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد ﺮﻧﺪﮔﺎن،
ز ﺴ ﮕﺎﻩ آﻧﻬﺎ ،ﻻﻧﻪﺳﺎزی و  ...ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ اﻓﺰودﻩ اﺳﺖ )رزﻻر ١و ﻋﻠﯽآﺑﺎدﯾﺎن ،۲۰۰۷ ،ج ،۲ش،۲

ص۷۹؛ ﻫﻤﺎنﻫﺎ ،۲۰۰۹ ،ج ،۴ش ،۱ص۲؛ ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ و ﻋﻠﯽآﺑﺎدﯾﺎن ،۲۰۱۲ ،ص.(۱۰۱ -۹۸

زارودﻧﯽ  ۵۵ا ﺮ درﺑﺎرۀ ﺮﻧﺪﮔﺎن ا ﺮان ﻧﻮﺷ ﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﮋوﻫﺶﻫﺎی او ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ

ﭘﯿﻤﺎ ﺶ ﺮﻧﺪﻩﺷ ﺎﺳﯽ در ا ﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ )ﻫﺎﻣﻔﺮ ﺰ ٢و ﮐﻬﺮم ،ص .(۱۱ﺗﻼشﻫﺎی او ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ

ز ﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺮﻧﺪﮔﺎن ا ﺮان و ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ زاغ ﺑﻮر ) (Podoces pleskeiﺮای ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﺑﺎر در

دﻧﯿﺎ ﺷﺪ )ﺧﺎﻟﻘﯽزادﻩ ،ج ،۲ش ،۱ص .(۵۷او ﺣﺸﺮات زﯾﺎدی را ﻧﯿﺰ در ا ﺮان ﺷ ﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .دوﺑﺎﻻن

ﻣﻮرد ﺮرﺳﯽ او در ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺶ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺎ ﺑ ﺶ از  ۱۵۰ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »دوﺑﺎﻻن
ا ﺮان در ﺳﻔﺮﻫﺎی آﻗﺎی ن .زارودﻧﯽ ،ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۸۹۸و  ،«٣۱۹۰۱ﻧﻮﺷ ﮥ ﺑﮑﺮ ٤و اﺷ ﺎﯾﻦ ٥ﺛ ﺖ و ﺮرﺳﯽ
ً
ﺷﺪﻩاﻧﺪ )ﺷﮑﻞ  .(۱ﻇﺎﻫﺮا او ﺧﺮس ﺳ ﺎﻩ آﺳ ﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺮای ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﺑﺎر در ﺑﻠﻮﭼﺴ ﺎن ا ﺮان ﮔﺰارش ﮐﺮدﻩ
اﺳﺖ .از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ زﻣﯿﻦ ﺷ ﺎﺳﯽ روﺳ ﻪ ﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ زﯾﺎی ٦ا ﺮان ،دو ﺑﺎر ﺑﻪ او ﺟﺎ ﺰﻩ و ﻣﺪال ﺗﻌﻠﻖ
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ﮔﺮﻓﺖ.

از ﺟﻤﻠﮥ ﻣﻬﻢ ﺮﯾﻦ آﺛﺎر او ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺮﻧﺪﮔﺎن ا ﺮان ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب و ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ» :ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ا ﺮان و
ﺮﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ« )۲۶۲ ،۱۹۰۰ص( » ،ﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﺮق ا ﺮان« )۴۶۷ ،۱۹۰۳ص(» ،ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎی

ﺮﻧﺪﮔﺎن ا ﺮان« ) ۵۶ ،۱۹۱۱ص ،ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ( .ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ ﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺧﺰری و ﺷﻤﺎل ا ﺮان

دارد .ﺮﺧﯽ از ﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺸ ﺮک او و ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎ ﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎرﻣﺰ ،٧در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﭼﻬﺎرﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﺮﺧﯽ ﺮﻧﺪﮔﺎن ا ﺮان« ٨ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و در ﭼﻬﺎر ﺷﻤﺎرﻩ از ﻣﺠﻠﮥ ﺮﻧﺪﻩﺷ ﺎﺳﯽ

٩

در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۲۳ ،۱۹۱۳ ،۱۹۱۲و  ۱۹۲۶ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

او ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ زﯾﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳ ﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷ ﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »زﯾﺎی

ﺮﻧﺪﻩﺷ ﺎﺳﯽ اﺳ ﺎن اورﻧﺒﻮرگ«» ،زﯾﺎی ﺮﻧﺪﻩﺷ ﺎﺳﯽ ﺣﻮزۀ ﺧﺰری« » ،ﺮﻧﺪﮔﺎن درﯾﺎی آرال« و » ﺮﻧﺪﮔﺎن

اﺳ ﺎن ﺴﮑﻮف« ،و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﯿﻮﻩ و ﺑﺨﺎرا از آن ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ ) ﺮای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻔﺼﻞ آﺛﺎر
1. Roselaar
2. Humphreys
3. Persische Dipteren von den Expeditionen des Herrn N. Zarudny 1898 und 1901
4. Th. Becker
5. P. Stein
6. fauna
7. M. Härms
8. Bemerkungen über einige Vögel Persiens
9. Journal für Ornithologie

دﺳ ﻨﻮﺷ ﮥ آﻣﺎدۀ ﭼﺎپ ﺮ ﺮﮔﯽ درﺑﺎرۀ ﺮﻧﺪﮔﺎن ا ﺮان ﻧﻮﺷ ﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﯿﺪا ﺸﺪ.

زارودﻧﯽ ،ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎس ﻣﺸﻬﻮر و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﭘﺮﻧﺪهﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان

او← دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ا ﺮاﻧﯿﮑﺎ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ؛ ﭘﺎﻟﻤﺮ ،١ج ،۳۷ش ،۴ص۶۳۸؛ رزﻻر و ﻋﻠﯽآﺑﺎدﯾﺎن ،۲۰۰۷ ،ج،۲
ً
ش ،۲ص .(۹۰ -۸۶ﺑﻨﺎ ﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی زارودﻧﯽ ) ،۱۹۱۱ش ،۵۴ص ،(۲۴۱ -۱۸۵ﻇﺎﻫﺮا او
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ﺷﮑﻞ  :۱دو ﺻﻔﺤﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ »دوﺑﺎﻻن ا ﺮان در ﺳﻔﺮﻫﺎی آﻗﺎی ن .زاردوﻧﯽ«...

ﺴ ﺎری از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﮔﺮدآوردﻩ ﺑﻮد ﺑﻪوﺳ ﻠﮥ ﻫﺎرﻣﺰ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻮزﻩﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی

ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﯿﺰ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮدآوریﺷﺪﻩ ﺑﻪوﺳ ﻠﮥ او و ﻫﻤﺮاﻫﺎ ﺶ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻟﺮد
واﻟﺘﺮ را ﺸ ﻠﺪ۱۹۳۷ -۱۸۶۸) ٢؛ ﺑﺎﻧﮑﺪار ،ﺳ ﺎﺳ ﻤﺪار و ﺟﺎﻧﻮرﺷ ﺎس اﻧﮕﻠ ﺴﯽ( ۳۱ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﻔﺮ ۱۸۹۲

در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺧﺮاﺳﺎن ۱۸۰ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﻔﺮ  ۴۱۴ ،۱۸۹۶ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﻔﺮ ﺳﺎل  ۱۸۹۸و  ۹۰۲ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﯾﮑﯽ

از وا ﺴ ﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎی زارودﻧﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﺎ ﺶ را ﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺷﺨﺼﯽاش در ﺮﯾﻨﮓ اﻧﮕﻠ ﺲ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪ

ﻧ ﺎم ﻣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺮﯾﻨﮓ ﺷ ﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ
1. T. S. Palmer
2. Walter Rotschild

در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺗﻌﺪادی از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﻔﺮ ﺳﺎل  ۱۹۰۴ -۱۹۰۳ﻧﯿﺰ در ﻣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌﯽ وﯾﻦ،

ﻣﻮزۀ ﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻧﻮرﺷ ﺎﺳﯽ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﮐﯿﻨﮓ ﺷﻬﺮ ﺑﻦ و ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺨﺶ

اﺻﻠﯽ ﮔﺮدآوریﻫﺎی او در ﻣﺆﺳﺴﮥ ﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺎﻧﻮرﺷ ﺎﺳﯽ آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم روﺳ ﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .ﺮﺧﯽ

از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺶ را ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎ ﺶ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺷﺨﺼﯽاش در ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺲ از ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ

ﻣﻠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮزۀ دا ﺸﮕﺎﻩ ﻣﻠﯽ ازﺑﮑﺴ ﺎن را

ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎی او ﺑﻪ ﺮﮐﻤ ﺴ ﺎن ،ازﺑﮑﺴ ﺎن و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮب
آﺳ ﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮد )رزﻻر و ﻋﻠﯽآﺑﺎدﯾﺎن ،۲۰۰۹ ،ج ،۴ش ،۱ص۲؛ ﻋﻠﯽآﺑﺎدﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ،۲۰۱۲ ،ص۳۵؛

.(www.zool-col.uz/nuuz_b_e.html

زارودﻧﯽ ﺟﻮا ﺰی را ﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﺶ در روﺳ ﻪ و ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺠﺎور آن در آﺳ ﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .او از ﺳﺎل

 ۱۹۰۶ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ روی ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳ ﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ و ﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪﺗﯽ را

روی ﺮﻧﺪﻩﺷ ﺎﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺮﮐﺴ ﺎن روﺳ ﻪ آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﺳﺎل  ۱۹۰۶ﺗﺎ  ،۱۹۱۲ﺑﻪ
اﻃﺮاف ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ ،ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺗﯿﻦﺷﺎن ،درۀ ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ و ﺑﺨﺎرا ﺳﻔﺮ ﮐﺮد .او ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﮋوﻫﺶﻫﺎ را

ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻓﻮن ﺮﻧﺪﻩﺷ ﺎﺳﯽ ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺮﮐﺴ ﺎن« ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ او ﻣﺎﻧﻊ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪ .در
٧٠

ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ زارودﻧﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او در ﺧﺎﻧﻪاش در ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺮرﺳﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺶ در

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺷﺨﺼﯽاش ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ،ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺮ ﺷﻬﺮ ﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﮐﻠﻨﻞ ﺑﯿﻠﯽ۱۹۶۷ -۱۸۸۲) ١؛ اﻓﺴﺮ

دﺳ ﮕﺎﻩ اﻣﻨ ﺘﯽ اﻧﮕﻠ ﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﺷﮑﺎر و ﮔﺮدآوری ﺮواﻧﻪﻫﺎ و ﺮﻧﺪﮔﺎن ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ و از ﺳﻮی

ﺷﻮروی ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۱۸در آﺳ ﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪ( ،او را در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ

ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﻫﻤﺴﺮش در ﯾﮑﯽ از اﺗﺎقﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻪ وﺳ ﻠﮥ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ

ﺷﺨﺼﯽ زارودﻧﯽ در ﻫﻤﯿﻦ اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪ )دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ا ﺮاﻧﯿﮑﺎ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ؛ ﭘﺎﻟﻤﺮ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.

زارودﻧﯽ در ا ﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در  ۱۷ﻣﺎرس  ۱۹۱۹در ﺳﻦ  ۶۰ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ

درﮔﺬﺷﺖ .از او  ۲۱۸ﮐﺘﺎب و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﭘﺎس ﺗﻼشﻫﺎی ارزﻧﺪۀ او ،ﺑ ﺶ از  ۱۳۰ﮔﻮﻧﻪ
ﺴ ﺎﻧﺪار ،ﺮﻧﺪﻩ ،ﺧﺰﻧﺪﻩ ،ﻣﺎﻫﯽ ،ﺑﻨﺪﭘﺎ و ﺮمﺗﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم او ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﺑ ﺸ ﺮ آﺛﺎر زارودﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ و اﺳ ﻔﺎدﻩ از آﻧﻬﺎ ﺮای ﺴ ﺎری از ﮋوﻫﺸﮕﺮان ا ﺮاﻧﯽ
ّ
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ﺮﺟﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﮐﺎرﮔﺸﺎی ﺴ ﺎری از ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و
ﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺮﻧﺪﻩﺷ ﺎﺳﯽ ا ﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺎﻟﻘﯽزادﻩ» ،ﻣﺮوری ﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺮﻧﺪﻩﺷ ﺎﺳﯽ ا ﺮان« ) Review of Ornithological Literature of
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 ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎس ﻣﺸﻬﻮر و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﭘﺮﻧﺪهﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان،زارودﻧﯽ
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ﺗﺠﺪد :واﮐﻨﺶﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺟﺎذﺑﮥ ّ
»ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ« در اﯾﺮان و ژاﭘﻦ
ﯾﻮﺋﯿﭽ اﯾﺴﺎﻫﺎﯾﺎ
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧ
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ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺘﺮﺟﻢ
اﻧ ﺸﺎرات »ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ اﺳﮑﺎﻟﺮز« ٣در ﺳ ﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۳م ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺮﺟﻤﻪ ،ﺗﺎرﯾﺦ و
ﻫﻨﺮ :اﻓﻖﻫﺎی ﻧﻮ در ﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ا ﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳ ﺎ ٤در
 ۲۲۱ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰﯾﺪﻩای از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ۲۰۱۱م ،ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮﮐﯿﻮ )ژاﭘﻦ( ،در ﻟﯿﻮن ﻓﺮا ﺴﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺮای ﭼﺎپ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،ﺮ ﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪﻩ درﺑﺎرۀ ﮋوﻫﺶ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ا ﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴ ﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺮﺟﻤﻪ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ ،و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻠﯽ ﻣﺸ ﺮک ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﮔﺴ ﺮش ﯾﮏ رواﯾﺖ
اﺳ ﺪﻻﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ در ﺮا ﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮانﻫﺎی » ﺮﺟﻤﻪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ«» ،ﻣﻮزﻩﻫﺎ،
ﺗﺼﻮ ﺮ و ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮﯾﺖ« ،و »دﯾﻦ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺟ ﺴ ﺖ« اﺳﺖ.
دوﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۲۷ﺗﺎ  ۴۷ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ
ّ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ اﺳﺖ» ،ﺟﺎذﺑﮥ ﺗﺠﺪد :واﮐ ﺶﻫﺎ در ﺮا ﺮ »ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ« در ا ﺮان
و ژاﭘﻦ« ٥ﻋﻨﻮان دارد و ﺑﻪ ورود ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ )ﮐﯿﻬﺎنﺷ ﺎﺳﯽ ﺧﻮرﺷ ﺪﻣﺮﮐﺰ( در آﺳ ﺎﻧﮥ
ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ا ﺮان و ژاﭘﻦ ﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻗﺎی ﯾﻮﺋﯿﭽﯽ
ا ﺴﺎﻫﺎﯾﺎ ﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮﮐﯿﻮ اﺳﺖ .ا ﺸﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﺣﻮزۀ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﻼوﻩ ﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺰدﯾﮏ دو ﺳﺎل ﺑﻪ
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ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺆﻟﻒ
اﯾﻦ ﮋوﻫﺶ ،واﮐ ﺶﻫﺎی ا ﺮان و ژاﭘﻦ در ﺮا ﺮ »ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ« در آﺳ ﺎﻧﮥ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎ ﺴﻪ

ﻣﯽﮐﻨﺪ] .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ[ ﺑﻪ ﻃﻮر و ﮋﻩ ،ﺮ ﺮﺟﻤﻪﻫﺎی آﺛﺎر اروﭘﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ »ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ« ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ژاﭘﻨﯽ

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :در ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺮﺟﻤﮥ ﻫﯿ ﺖ )۱۸۱۸م۱۲۳۴ /ق( ا ﺮ ﻣﯿﺮزا ﻣﺴﻌﻮد )۱۸۴۹ -۱۷۹۱م-۱۲۰۵ /

۱۲۶۵ق( و در ژاﭘﻨﯽ ،اﺳﺎس ﻧﺠﻮم ،و ﺮا ﺶ و ﺷﺮح ﻣﺼﻮر ﺟﺪﯾﺪ :درﺑﺎرۀ ﮐﺎر ﺮد ﮐﺮﻩﻫﺎی آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ
ﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﺧﻮرﺷ ﺪﻣﺮﮐﺰ )۱۷۹۳م( )ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺲ آن را اﺳﺎس ﻧﺠﻮم ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ( ا ﺮ ﻣﻮﺗﻮﮐﯽ رﯾُﻮﯾﯽ
ً
)۱۷۹۴-۱۷۳۵م( .ﻫﺮ دو ا ﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﺮﺟﻤﻪﻫﺎ از زﺑﺎنﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ژاﭘﻨﯽ درﺑﺎرۀ
ً
»ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ« ﻫﺴ ﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺴ ﺮﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،در ﻣﻘﺎ ﺴﮥ

ﺟﺎذﺑ ّﮥ ﺗﺠﺪد :واﮐﻨﺶﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ« در اﯾﺮان و ژاﭘﻦ

ﻋﻨﻮان ﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﻬﻤﺎن در ﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ،ﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد
را ﭘﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺸ ﮑﺎر زﯾﺎدی ﺮای آﺷ ﺎﯾﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑ ﺸ ﺮ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ا ﺮان ،و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ داﺷ ﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ورود
ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ا ﺮان اﻫﻤﯿﺖ ﺴ ﺎری دارد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ
ﺮرﺳﯽ ﺸﺪﻩ اﺳﺖ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺮﺟﻤﻪای از ﻣﻘﺎﻟﮥ ﯾﺎدﺷﺪﻩ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﺮدد.
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ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ا ﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷ ﺎﻫﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ .در ﺧﻼل اﯾﻦ ﮋوﻫﺶ ،ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮد در
اﺳ ﺨﺮاج و ﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل از دل ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ و ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﺟﺎذﺑﮥ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری

ﻏﺮﺑﯽ -ﮐﻪ در ﺴ ﺎری از ﻣﻮارد ،ﺻﻔﺖ »ﺟﺪﯾﺪ« ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد -در واﻗﻊ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪۀ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد .در

اﯾﻦ ﮋوﻫﺶ »ﺟﺎذﺑﮥ ﺗﺠﺪد« را از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﻧﺠﻮم ،ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﺴ ﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮﻣﯽ ،در ﻫﺮ ﯾﮏ از دو

ﻧﺎﺣﯿﮥ ا ﺮان و ژاﭘﻦ ﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎﻧ
ً
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﻟﺰوﻣﺎ ﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ در ﺛ ﺖ ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﺴﺰاﯾﯽ داﺷ ﻪ اﺳﺖ ٢.ﻋﻠﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮﻣﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﭘﯽ
ﺮد ٣.ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن در ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ و ﮋﮔﯽ ﺮای ﻋﻠﻢ ﺮﺷﻤﺮدﻩ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ
ً
 .٢اﻟﺒﺘﻪ ﭘ ﺶ از اﯾﻦ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩاﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﺷﻤﺎرﻩ از ا ﺰ ﺲ )ج
 ،۱۰۱ﺷﻤﺎرۀ ۲۰۱۰ ،۱م (.ﺑﺨﺶ و ﮋﻩای ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺮ »ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ« دارد .ﻣﻘﺎﻟﮥ اِﻟﺸﺎﮐﺮی در اﯾﻦ ﺷﻤﺎرﻩ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ
ﻃﻮر و ﮋﻩ ﺑﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ )اﻟﺸﺎﮐﺮی۲۰۱۰ ،م.(.
ً
 .٣ﻣﺜﻼ ﻣﺎﺳﺎﺷﯽ ﻫﺎﻧﺪا آبﻫﺎی آﺳ ﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻨﺪ دﻧﯿﺎی درﯾﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺴ ﻪ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ّ
دﯾﮕﺮی ﻧ ﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ واﺣﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳ ﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون راﻩ دارد .او ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮزﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺸﮑﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﺪ )ﻫﺎﻧﺪا۲۰۰۹ ،م .آ ،ص  (۳از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ
1. Motoki Ryōei

←

٧٣

ً
ﺑﺎزﺷ ﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺮای ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺮدن ﻋﻠﻢ ،ﺻﻔﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ

ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻋﻠﻢ »اروﭘﺎﯾﯽ« ﯾﺎ ﻋﻠﻢ »اﺳﻼﻣﯽ« ١.در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺟﺮﯾﺎن

ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ »ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن

ﻋﻠﻢ« ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ روی »ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮدن ﻋﻠﻢ« ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﻋﻠﻢ )ﯾﺎ

ﻋﻠﻮم( ﺑﺎﯾﺪ در ﺴ ﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺮای ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ
ً
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ :ﻣﺜﻼ »ﻋﻠﻮم ا ﺮاﻧﯽ«» ،ﻋﻠﻮم ژاﭘﻨﯽ« و  ٢. ...وﻗﺘﯽ از » ﺴ ﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻬﻢ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺸﺨﺺ ،و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ واﮐ ﺶ

ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ )ﯾﺎ ﻋﻠﻮم( در
ﺴ ﺮﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و دﯾﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮح ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ً
اوﻻ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم »ﻋﻠﻢ« ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد – ﺑﻪو ﮋﻩ ﻋﻠﻢ

ﺟﺪﯾﺪ -ﺮ ﯾﮏ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم »اروﭘﺎ« ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ

روﺷ ﻔﮑﺮان ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اروﭘﺎ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،دارد .در آن زﻣﺎن ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ارزشﻫﺎی ﻣﺜ ﺖ ،ﺗﺎ
ً
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮا ﺴﺖ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ،ﺑﻪ »اروﭘﺎ« ﺴ ﺖ دادﻩ ﻣﯽﺷﺪ -ﻣﺜﻼ ﭘ ﺸﺮﻓﺖ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،آزادی ،ﺮا ﺮی،
٧۴

ﺳﮑﻮﻻر ﺴﻢ ،و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن؛ اﻟﺒﺘﻪ »ﻋﻠﻢ« ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮد» .اروﭘﺎ« ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و

ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ را در ﺮ داﺷﺖ ،ﻫﻮﯾ ﺶ را در ﮐﻨﺎر »ﻣﺸﺮقزﻣﯿﻦ«» ،آﺳ ﺎ« و »ﺟﻬﺎن اﺳﻼم« ،ﮐﻪ در

ﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ ارزشﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ »اروﭘﺎ« ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﺪ روﺷﻦ ﮐﺮد )ﻫﺎﻧﺪا۲۰۰۷ ،م؛ ۲۰۱۰م ،ص

.(۷-۶

ً

ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳ ﺪﻻل» ،ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ« ﻟﺰوﻣﺎ در اروﭘﺎ زادﻩ ﺷﺪ و در ﻧ ﯿﺠﻪ» ،ﻋﻠﻢ ﻏﺮﺑﯽ« ﻣﺘﺮادف »ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ«

ﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﺳ ﺪﻻﻟﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﮔﺮﻧﺖ ۱۹۹۷م؛ ﻫﺎف ]۱۹۹۳م[

۲۰۰۳م( .در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ،ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ دورﻩ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺎذﺑﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ/

ﻏﺮﺑﯽ در اروﭘﺎ ﺟﺬب ﺷﺪﻧﺪ.

اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از وﻇﯿﻔﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ

→

ﮋوﻫﺸﯽ را ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻮم ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺮوﻧﻮ آﮐﯿﻨﻮﺑﻮ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﻧﯿﺰ ﺑﯽﺷﮏ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﺎﻓﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷ ﻪ اﺳﺖ )ﮐﻮرودا۲۰۰۳ ،م.(.
 .١رﺷﺪی راﺷﺪ ،ﻣﻮرخ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﻮﺷ ﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﺒﺤﺚ »ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪﻩای ﻏﺮﺑﯽ« را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ ﺶ در
زﻣﯿﻨﮥ ﺟﺒﺮ ﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺴﻂ دﻫﺪ )راﺷﺪ۱۹۹۴ ،م(.
 .٢ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺻﺒﺮﻩ ،ﻣﻮرخ ﻋﻠﻢ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ» :ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺰ
اﺳ ﺜﻨﺎ ﻧ ﺴﺖ .ﻫﯿﭻ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮥ ﺑﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪای از اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط
ﻧﺒﺎﺷﺪ  ...ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺴ ﺮ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد ،ز ﺮا ﺣﻮادث ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻫﺴ ﻨﺪ )ﺻﺒﺮﻩ۱۹۹۶ ،م ،.ص -۶۵۴
.(۶۵۵

رواﯾﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اروﭘﺎ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ )ﻣﻨ ﻨﮓ ۲۰۰۳م؛ ﻫﺎﻧﺪا ۲۰۱۰م( .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪﻩ

دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آن ﺰدﯾﮏ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ )ﻓﺮﻧﮏ۱۹۹۸ ،م؛ ﭘﺎﻣﺮا ﺰ۲۰۰۰ ،م( .ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺿﺎع ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺮرﺳﯽ

دوﺑﺎرۀ ﻣﻔﻬﻮم »ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ« ،ﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻩ از ﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ
ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮض ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺸﺶ /ﺟﺎذﺑﮥ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﻋﻠﻢ ﻏﺮﺑﯽ« ﺗﻮﺟﻪ

ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷ ﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﻓﺮض ﻟﺰوﻣﺎ
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اروﭘﺎ ﺟﺰء »ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ« ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻋﻠﻢ اروﭘﺎﯾﯽ ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺖ /ﺟﺎذﺑﻪای

ﺮا ی ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮ داﺷﺖ؟ ﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺮﺳﺶ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻢ را در ﺴ ﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺮرﺳﯽ

ً

ﺟﺎذﺑﮥ ﺗﺠﺪد :واﮐﻨﺶﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ« در اﯾﺮان و ژاﭘﻦ

ﺟﺪﯾﺪ /ﻏﺮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪﻩ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ رﻫﺒﺮی ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﺣﯿﮥ

ّ

درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎﻧﯽ -ﺑﻪو ﮋﻩ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﺼﺎد -ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮدن ﭼﺸﻢاﻧﺪازی را ﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﺮ اﺳﺎس آن ،اروﭘﺎ در ﺻﺪر ﺑﻮدﻩ و در ﺣﺪود ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﺪودا در آن زﻣﺎن ﻋﻠﻢ

ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻘﺎ ﺴﮥ ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪﻩ از آﺛﺎر اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ژاﭘﻨﯽ در ﺟﺴ ﺠﻮی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺋﻞ

ﯾﺎدﺷﺪﻩ راﻫﮕﺸﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

»ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘ ﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺤﺚ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ »ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ« را ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در ﻣﺠﻤﻮع ،ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ،

ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺮ اﺳﺎس دﺳ ﺎوردﻫﺎی ﺗﯿﮑﻮ ﺮاﻫﻪ )۱۶۰۱-۱۵۴۶م( و ﯾﻮﻫﺎ ﺲ ﮐﭙﻠﺮ )-۱۵۷۱

۱۶۳۰م( ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و در اروﭘﺎ ﮔﺴ ﺮش ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮرﺷ ﺪﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ )۱۵۴۳-۱۴۷۳م( ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻔﯽ را در ﭘﯿﺪا ﺶ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ،در ﻣﻌﻨﺎی ﯾﺎدﺷﺪﻩ ،رﻗﻢ زد )وﺳ ﻤﻦ

۱۹۹۰م؛ ﻫﺎف ۲۰۰۳م ،ص  .(۳۳۱-۳۲۵اﻣﺎ ﺗﻌﺪادی از دا ﺸﻤﻨﺪان  -ﺑﻪو ﮋﻩ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن »ﻧﺠﻮم
ً
ﻋﺮﺑﯽ« -١ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻢﺷﺪﻩ را ﮐﺎوش ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻧ ﯿﺠﻪ اﺧﯿﺮا درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ ﺮ

دﺳ ﺎوردﻫﺎی ﮔﺬﺷ ﮕﺎن ﺧﻮد در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ )ﺻﻠﯿﺒﺎ۲۰۰۷ ،م(.

در واﻗﻊ ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ از ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ آﺳﻤﺎﻧﯽ از ﻧﻈﯿﺮ زﻣﯿﻨﯽاش

ﻣﺘﻤﺎ ﺰ ﺑﻮد .در ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﻓﻠﮏ ،اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷ ﺪ .ﻫﺮ ﻣﺪار ،ﮐﻪ

ﯾﮑﯽ از ﺳ ﺎرﻩﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ داﺷﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺗﻮا ﺴﺖ ﺑﯿﻦ
 .١در اﯾﻨﺠﺎ »ﻧﺠﻮم ﻋﺮﺑﯽ« را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﺒﺮﻩ از »ﻋﻠﻢ ﻋﺮﺑﯽ« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ اﺻﻄﻼح »ﻋﻠﻢ ﻋﺮﺑﯽ )ﯾﺎ اﺳﻼﻣﯽ(«
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ ،از ﻗﺮن ﻫﺸ ﻢ ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ آﻏﺎز ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ،و از ﻟﺤﺎظ ﻣﮑﺎﻧﯽ در
ﭘﻬﻨﻪ ای از ﺷ ﻪ ﺟﺰ ﺮۀ اﯾﺒﺮی و ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺗﺎ درۀ ﺳ ﺪ و از ﺟﻨﻮب ﻋﺮ ﺴ ﺎن ﺗﺎ درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣﯽز ﺴ ﻨﺪ – اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺪت
زﯾﺎدی از ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎدﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ ﭘﻮﺷ ﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،و ﻧ ﯿﺠﮥ آﺛﺎر ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑ ﺸ ﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آن ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﺪ )ﺻﺒﺮﻩ۱۹۹۶ ،م ،ص  .(۶۵۵در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی »زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ« ﻋﺒﺎرت »ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ« را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺮﯾﻢ ،ز ﺮا دﯾﮕﺮ زﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷ ﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺮﮐﯽ -ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮔﺴ ﺮش اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺠﻮم
دارﻧﺪ] .در ﺮﺟﻤﻪ ،اﺻﻄﻼح »ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ« را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺮﯾﻢ- .م[.

٧۵

ﻣﺪارﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .اﻓﺰون ﺮ اﯾﻦ ،ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ ﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺸﺎن دادن ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی
اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ ،از ﯾﮏ ا ﺰار ﻓﻨﯽ )ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻔﺖ ﻃﻮﺳﯽ( اﺳ ﻔﺎدﻩ ﮐﺮد ﮐﻪ آن را ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ )-۱۲۰۱

۱۲۷۴م۶۷۲ -۵۹۸ /ق( ،دا ﺸﻤﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﺪۀ ﺳ ﺰدﻫﻢ /ﻫﻔﺘﻢ ﻓﻌﺎل در ﻓﻼت ا ﺮان ،اﺑﺪاع ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد

)ﮐﻨِﺪی۱۹۶۶ ،م( .ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺷﺎرﻩ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺪل اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ )۱۳۷۵ -۱۳۰۴م-۷۰۴ /
ِ

۷۷۷ق( ﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻩ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺪل ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ اﺳﺖ )را ﺮ ﺰ .(۱۹۵۷ ،ﺣﺘﯽ ﻋﻠﯽ ﻗﻮﺷﭽﯽ
)۱۴۷۴ -۱۴۰۳م۸۷۸ -۸۰۵ /ق( ،ﻣﻨﺠﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮی ﮐﻪ از ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺑﻪ اﺳ ﺎﻧﺒﻮل رﻓﺖ ،ﺿﻤﻦ

رﻫﺎﺳﺎزی ﻧﺠﻮم از ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﺣﺮﮐﺖ زﻣﯿﻦ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ )رﺟﺐ۲۰۰۱ ،م( .ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ،ﺮ
ً
اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرﺧﺎن ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧ ﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻻزم ﺮای درک ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻧﻈﺮی ،در ﺟﻬﺎن »اﺳﻼﻣﯽﺷﺪﻩ« وﺟﻮد داﺷﺖ.

١

اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺣﺴ ﻨﯽ در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ ﻫﺠﺪﻫﻢ /دوازدﻫﻢ رﺳﺎﻟﻪای ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎرۀ ﮐﯿﻬﺎنﺷ ﺎﺳﯽ ﺧﻮرﺷ ﺪﻣﺮﮐﺰ

در ﻫﻨﺪوﺳ ﺎن ﻧﻮﺷﺖ .ﮔﺮﭼﻪ او ﺷﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اروﭘﺎﯾﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎرۀ

ﮐﯿﻬﺎنﺷ ﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ ،اﺳ ﺪﻻلﻫﺎ ﺶ ﺮای دﻓﺎع از اﯾﻦ ﮐﯿﻬﺎنﺷ ﺎﺳﯽ ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ اﺳ ﺪﻻلﻫﺎی

ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ اﺳﺖ .ﭼﻮن اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ آﺷ ﺎ ﺑﻮد ،درک ﻣﺪل آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮرﺷ ﺪﻣﺮﮐﺰ )ﻫﺮﭼﻨﺪ
٧۶

اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ،ﺮای ﻣﺪل ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ( ٢از ﻃﺮﯾﻖ دا ﺸﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪوﺧﺘﻪ

ﺑﻮد ،ﺮای او ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد )ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ(.

اﻣﺎ دﺳ ﺎوردﻫﺎی ﺗﯿﮑﻮ ﺮاﻫﻪ از ﻣﺮزﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﻓﺮا ﺮ رﻓﺖ .او رﺻﺪﻫﺎﯾﯽ از دﻧﺒﺎﻟﻪداری ﮐﻪ

در ۱۵۷۷م ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ اﻧﺠﺎم داد و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻇﻬﻮر و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن اﯾﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪدار ﭘﺪﯾﺪﻩای اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺧﺎرج از ﻓﻠﮏ ز ﺮﻗﻤﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت ،اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﺪار و

ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬ ﺮ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ رﺻﺪﻫﺎی او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت ارﺳﻄﻮﯾﯽ را
ً
و ﺮان ﮐﺮد .ﺑﻌﺪا ﮐﭙﻠﺮ ،ﺷﺎﮔﺮد ﺗﯿﮑﻮ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ) ﺮ اﺳﺎس رﺻﺪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﮑﻮ ﺛ ﺖ ﮐﺮدﻩ

ﺑﻮد( ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﮐﯿﻬﺎن ﺷ ﺎﺳﯽ ﺧﻮرﺷ ﺪﻣﺮﮐﺰ ﯾﮏ ﻓﺮض ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد ،و ﺮﺧﻼف ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت ﮐﻪ

در آن ﻓﻘﻂ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴ ﺪ ﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮد ،ﺳ ﺎرﻩﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﯿﻦ ،ﻣﺪار ﺑﯿﻀﯽ ﺷﮑﻞ داﺷ ﻨﺪ .ﭘ ﺸ ﻨﮥ ﭼﻨﯿﻦ

 .١ﻋﺒﺎرت اﺳﻼﻣﯽﺷﺪﻩ ) (Islamicateﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﺷﺎل ﻫﺎدﺳﻮن اﺑﺪاع ﺷﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ . . . » :ﻣﺴ ﻘﯿﻤﺎ
ﺑﻪ ﺧﻮد ِ دﯾﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻼم ،ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺮﮐﯿﺒﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﺳﻼم و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮدِ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻫﻢ ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ« )ﻫﺎدﺳﻮن۱۹۷۴ ،م ،.ج  ،۱ص .(۵۹
ﺗﻌﺪادی از دا ﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ آﺛﺎر ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻧﻮﺷ ﻪاﻧﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻩاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ و ﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﺠﻮم دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ را ﻟﺰوﻣﺎ ً ﺑﺎ اﺳﻼم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ» ،اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪﻩ« ﺮ »اﺳﻼﻣﯽ« ّ
ﻣﺮﺟﺢ اﺳﺖ.
ً
 .٢ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ ،ﻧﺘﻮا ﺴﺖ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮد را »ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ« ﺮ ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﺳ ﻮار ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮥ او ﻟﺰوﻣﺎ از ﻧﻈﺮﯾﮥ
ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس در زﻣﺎن ﺧﻮدش ﺮ ﺮ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ارزش ﮐﺎر او در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﻪ در ﭘ ﺶﺑ ﻨﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ دﻗﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس داﺷﺖ» .اﻧﻘﻼب ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮑﯽ« ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺧﻼف
وی ﮐﻪ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ )ﺗﺎﮐﺎﻫﺎﺷﯽ۱۹۹۳ ،م(.

ً

آن را »ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .در اﯾﻦ ﮋوﻫﺶ ،ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺮﺟﻤﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺮداﺧﺖ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳ و ژاﭘﻨ
در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ،ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در ﯾﮏ ﺴ ﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺷﺎرﻩ ،و »ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ« را ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮدﯾﻢ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺮﮔﺰﯾﺪن ا ﺮان ١و ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎ ﺴﻪ در ﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺠﻮم
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺮدازﯾﻢ.

اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷ ﺎﻫﺖﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دا ﺶ ﻧﺠﻮم در اﯾﻦ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ وﺟﻮد داﺷ ﻪ
ً
اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺴ ﺮﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در آﺳ ﺎﻧﮥ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ /ﺳ ﺰدﻫﻢ ،دﺳﺖ

ﺟﺎذﺑﮥ ﺗﺠﺪد :واﮐﻨﺶﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ« در اﯾﺮان و ژاﭘﻦ

اﺷﺨﺎص ﯾﺎ آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ از اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺠﻮم اروﭘﺎﯾﯽ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ

ّ

اﺑﺘﮑﺎری را ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﯽ از اروﭘﺎ ﺟﺴ ﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ

ﮐﻢ از ﻟﺤﺎظ دا ﺶ ﻧﺠﻮم ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ .ا ﺮان ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻬﺎن اﺳﻼﻣﯽﺷﺪﻩ ﺑﻮد

ﮐﻪ در آن ،دا ﺶ ﻧﺠﻮم ،ﻫﻢ ﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ دﯾﻨﯽ و ﻫﻢ ﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،ﻣﺸ ﺎﻗﺎﻧﻪ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.

ﺳ ﺎرﻩﺷ ﺎﺳﺎن ﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ ،از رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ اﺳ ﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ

)ﺻﻠﯿﺒﺎ۱۹۹۸ ،م( .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﺠﻮم ژاﭘﻨﯽ ﻣﺘﺄ ﺮ از ﻧﺠﻮم ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﮥ آن اﻋﻤﺎل

اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﻧﺠﻮم ﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻮد .ﺮﺧﻼف ﻧﺠﻮم دورۀ

اﺳﻼﻣﯽ ،در ﻧﺠﻮم ﭼﯿﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺪل ﻫﻨﺪﺳﯽای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺸﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ رﻫﯿﺎﻓﺖ آن ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﺟﺒﺮی ﺑﻮد
ً
)ﻣﺎر ﺰﻟﻒ۲۰۰۹ ،م( .ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺛﺎر ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ »زﺑﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ﻧﻮﺷ ﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺮﺗ ﺐ ﻋﺮﺑﯽ و ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ا ﺮان و ژاﭘﻦ ،ﻋﻠﻮم ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎرﺳﯽ و ژاﭘﻨﯽ،
ً
ﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪ .دﻗﯿﻘﺎ در آﺳ ﺎﻧﮥ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ،اﯾﻦ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺮﺟﻤﮥ ﻋﻠﻮم ﻏﺮﺑﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را
ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ.

در ﺧﻼل ﻣﻘﺎ ﺴﮥ ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﺮﺟﻤﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ژاﭘﻨﯽ ،ﺷ ﺎﻫﺖﻫﺎی ز ﺮ را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺴ ﺎر ﻣﻬﻤﻨﺪ:

 .١ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻗﻠﻤﺮوی »ا ﺮان« را ﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ؟ رودی ﻣﺘﯽ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻠﺴﻠﮥ
ﺻﻔﻮﯾﻪ )۱۷۲۲ -۱۵۰۱م۱۱۳۵ -۹۰۷ /.ق ،(.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ» :دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ ،ﺳﻠﺴﻠﻪای ﮐﻪ در اواﺋﻞ ﺳﺪۀ
ً
ﺷﺎ ﺰدﻫﻢ /دﻫﻢ ﺮ ا ﺮان ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ ،اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ا ﺮان ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﻮﯾﺎن
ﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻏﺎز ﭘﯿﺪا ﺶ دوﻟﺖ -ﻣﻠﺖ ا ﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ا ﺮان ﺻﻔﻮی ﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ -ﻣﻠﺖ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ،زود ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ  ...اﻣﺎ اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺳﻬﻢ اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺎدی ]در ﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺘﯽ[ داﺷ ﻨﺪ و
ﻣﯿﺮاث آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ا ﺮان را ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﺳﻠﻄﮥ ﺳ ﺎﺳﯽ واﺣﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﭼﺎدر ﺸ ﻦ را ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﯾﮑﺠﺎ ﺸ ﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪﺷﺎن ﮐﺸﺎورزی و ﺗﺠﺎرت ﺑﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﻣﻔﻬﻮم
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮروﺛﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﻠﻄﮥ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﺳﺪۀ ﺑ ﺴ ﻢ/
ً
ﭼﻬﺎردﻫﻢ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ )ﻣﺘﯽ۲۰۰۸ ،م .(.ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ﻣﺎﯾﻠﯿﻢ ا ﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻠﻤﺮوی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻤﺮو ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺻﻔﻮی ﺑﺪاﻧﯿﻢ.

٧٧

ً
 -۱ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﺮﺟﻤﻪﻫﺎ از آﺛﺎر اروﭘﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ،در آﺳ ﺎﻧﮥ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ/
ﺳ ﺰدﻫﻢ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩاﻧﺪ.

٧٨

ً
ﺷﮑﻞ  .۱ﻫﯿ ﺖ ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮑﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﺳﺎس ﻧﺠﻮم )ج  ،۸ص ۵۳آ( آﻣﺪﻩ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺪل ﺧﻮد ِ
ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ ﻧ ﺴﺖ ،ز ﺮا اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪار ﺑﯿﻀﯽﺷﮑﻞ ﯾﮏ دﻧﺒﺎﻟﻪدار ،ﻣﺪار ﺳ ﺎرﻩﻫﺎ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺲ از وی ﮐﺸﻒ ﺷﺪ.

 -۲در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدﻩاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺮﺟﻤﻪﻫﺎ ﻧ ﯿﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﻤﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
 -۳ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن در واﻗﻊ ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻧﺠﻮم ﻧﺪاﺷ ﻨﺪ ،ﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آﻧﺎن را زﺑﺎنﺷ ﺎس ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ.

 -۴در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑ ﺶ از آﻧﮑﻪ آﺛﺎر ﻧﺠﻮﻣﯽ ﭘ ﺸﺮﻓﺘﻪای ﺷﻤﺮدﻩ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺮای
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺎم ﻫﺴ ﻨﺪ.

 -۵روﺷ ﻔﮑﺮان ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺠﻮم آﺷ ﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ،ﻧﺎﺧﺸ ﻮدی ﺧﻮد را از ﺮﺟﻤﻪﻫﺎی
ﻧﺨﺴ ﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻩاﻧﺪ.

 -۶ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻫﺮ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ،آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺧﺎرج از ﺳ ﺖﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺧﻮد
دا ﺴ ﻪاﻧﺪ.

دورهﻫﺎی زﻣﺎﻧ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ

ا ﺮان ﭘﯿﺪا ﺷﺪ :ﺴﺨﻪای ﺧﻄﯽ از ﺮﺟﻤﮥ ﻫﯿ ﺖ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﯿﺮزا ﻣﺴﻌﻮد )۱۸۴۹ -۱۷۹۱م۱۲۶۵ -۱۲۰۵ /ق(.

ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در اداﻣﻪ آﻣﺪﻩ ،ﺑﻪ ﺳﺎﻟﯽ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪ را ﻃﯽ آن ﻧﻮﺷ ﻪ اﺳﺖ:

ّ

ﻣﻘﺎﻟﻪای از ﮐﺎﻣﺮان ارﺟﻤﻨﺪ )ص  ،۶۴ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ  ،(۱۶ﺴﺨﻪای ﺧﻄﯽ از ﯾﮏ رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻓﺎرﺳﯽ در

٢

ﺟﺎذﺑﮥ ﺗﺠﺪد :واﮐﻨﺶﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ« در اﯾﺮان و ژاﭘﻦ

ﮋوﻫﺸﮕﺮان ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﺬ ﺮش ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ در ا ﺮان ﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ١.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﻧﻮ ﺲ

٧٩

ﺷﮑﻞ  .۲روی ﺟﻠﺪ اﺳﺎس ﻧﺠﻮم
 .١ﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﮐﻤﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم دورۀ ﻗﺎﺟﺎر )۱۹۲۵ -۱۷۷۹م۱۳۴۴ -۱۱۹۴ /.ق ،(.ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ا ﺮان راﻩ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺟﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺠﻠﺪات و ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ا ﺮان ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ  ،ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ا ﺮان ،ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ .از زﻣﺎن ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز اﻋﺮاب –دﺳﺖ ﮐﻢ -ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ،ﺑﻪ ﻋﻠﻢ در ﻫﺮ دورﻩ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
اﻣﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭘ ﺶ از ﺟﻠﺪی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻋﻼوﻩ ﺮ اﯾﻦ ،ﺣﺘﯽ در دوران ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷ ﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ » :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺠﻤﺎن ا ﺮاﻧﯽ ،در زﻣﺎن داراﻟﻔﻨﻮن )ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ( ﮐﻪ )در۱۸۵۱م۱۲۶۸ /.
ق (.ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳ ﺖ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ وﻓﺎدار ﺑﻮدﻩاﻧﺪ ،و ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺮای اﺑﺪاع ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺠﻮم ﻧﮑﺮدﻧﺪ«
)روﺣﺎﻧﯽ۱۳۸۴ ،ش ،ص .(۳۷۳
 .٢اﯾﻦ ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی )ﺳ ﻬﺴﺎﻻر( ﺗﻬﺮان )ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  (۶۱۶در  ۷۲ﺮگ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ
ً
از ﻫﻤﺎن ﺷﻤﺎرﻩﺻﻔﺤﺎت ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ در ﺑﺎﻻی ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﻬﺮﺳﺖﻧﻮ ﺲ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ آنﻫﺎ را ﻧﻮﺷ ﻪ اﺳﺖ ،اﺳ ﻔﺎدﻩ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در واﻗﻊ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﺷﺎرﻩای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آن ﺸﺪﻩ اﺳﺖ .ﺮای راﺣﺘﯽ ﮐﺎر ،ﻣﺎ آن را ﺮﺟﻤﮥ ﻫﯿ ﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ )دا ﺶ ﮋوﻩ۱۳۴۲ ،ش ،.ص  (۴۳۰-۴۲۹ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ.

ّ
اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑ ﺴﺖ و دو ﺳﺎل از ﺟﻠﻮس ﻣﯿﻤﻮن ﻫﻤﺎﯾﻮنﻓﺎل -اﯾّﺪﻩ ا ﻠﻪ اﻟﯽ ازل اﻵزال-
ﻣﯽﮔﺬرد ،ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻼد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی آﺑﺎد ﮔﺸ ﻪ ﮐﻪ  ) ...ﺮﺟﻤﮥ ﻫﯿ ﺖ ،ص (۷

ﺑ ﺴﺖ و دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎﻩ ﺮا ﺮ ﺑﺎ ﺳﺎل ۱۸۱۸م۱۲۳۴ /ق اﺳﺖ .ﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪﻣﻪ،

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،ﺮﺟﻤﻪای از ﯾﮏ »ﺧﻼﺻﮥ ﻓﺮا ﺴﻮی« اﺳﺖ ) ﺮﺟﻤﮥ ﻫﯿ ﺖ ،ص -۱۲

 (۱۳اﻣﺎ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ آن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﯿﺪا ﺸﺪﻩ اﺳﺖ ١.اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺒ ﻨﯽ ﺮ ﮐﯿﻬﺎنﺷ ﺎﺳﯽ ﺧﻮرﺷ ﺪﻣﺮﮐﺰ اﺳﺖ

) ﺮﺟﻤﮥ ﻫﯿ ﺖ ،ص  (۱۰۸و ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ ﮐﭙﻠﺮ اﺧﺘﺼﺎص دارد ) ﺮﺟﻤﮥ ﻫﯿ ﺖ ،ص -۱۱۲

 .(۱۱۳ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ا ﺮ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﭘ ﺶ از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ درﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ در ا ﺮان ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺮ ﻣﺎ

آﺷﮑﺎر ﻧ ﺴﺖ ،از روی دا ﺴ ﻪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد ﻧ ﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ا ﺮ ،ﻧﺨﺴ ﯿﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﺟﺎﻣﻊ درﺑﺎرۀ

ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ در ا ﺮان اﺳﺖ.

٢

ﺮ ﺧﻼف ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﺮﺟﻤﮥ ژاﭘﻨﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ،ﺴ ﺎر ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ

ﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺴ ﺎری را درﺑﺎرۀ آن ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﻣﻮﺗﻮﮐﯽ رﯾﻮﯾﯽ )۱۷۹۴ -۱۷۳۵م( ﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻩ و

ﻋﻨﻮان آن اﺳﺎس ﻧﺠﻮم ،و ﺮا ﺶ و ﺷﺮح ﻣﺼﻮر ﺟﺪﯾﺪ :درﺑﺎرۀ ﮐﺎر ﺮد ﮐﺮﻩﻫﺎی آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم
ﺧﻮرﺷ ﺪﻣﺮﮐﺰ اﺳﺖ .ﺴﺨﮥ ﻣﻮرد اﺳ ﻔﺎدﻩ در اﯾﻦ ﺮﺟﻤﻪ ،ﺮﺟﻤﮥ ﻫﻠﻨﺪی ا ﺮ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ )آﻣﺴ ﺮدام۱۷۷۰ :م(

٨٠

ﮐﻪ ﺮﺟﻤﮥ ا ﺮی از ﺟﺮج آداﻣﺰ ٣ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﮥ ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﮐﺎر ﺮد ﮐﺮﻩﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﺳﻤﺎن و

زﻣﯿﻦ۱۷۶۶) ٤م( )ﻣﻮﺗﻮﮐﯽ رﯾﻮﯾﯽ ،ج  ،۸گ ۱ر ،ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎ ﺸ ﺎﺧﺘﯽ  (۱اﺳﺖ .رﯾﻮﯾﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را در ﺳﺎل

۱۷۹۳م ﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.

٥

ً
 .١ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺳﺮﻧﺦﻫﺎﯾﯽ ﺮای ﺸﺨﯿﺺ ﺧﻼﺻﮥ ﻓﺮا ﺴﻮی وﺟﻮد دارد .ﻣﺜﻼ ﻧﺎم ﺳ ﺎرﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﺮﺗ ﺐ ﺰدﯾﮑ ﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻮرﺷ ﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ :ﻋﻄﺎرد ،زﻫﺮﻩ ،زﻣﯿﻦ ،ﻣﺮﯾﺦ ،ﺳﺮس ،ﭘﺎﻻس ،ﻣﺸ ﺮی ،زﺣﻞ و اوراﻧﻮس ) ﺮﺟﻤﮥ ﻫﯿ ﺖ ،ص  .(۱۰۸ﭘﺎﻻس در  ۲۸ﻣﺎرس
۱۸۰۲م .ﺗﻮﺳﻂ ﻫِﯿﻨﺮ ﺶ اوﻟﺒﺮس ﮐﺸﻒ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺎﻫﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﺲ از ﮐﺸﻒ ﭘﺎﻻس ﻧﻮﺷ ﻪ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
 .٢اﻟﺒﺘﻪ ،اﯾﻦ ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ا ﺮ »ﻓﺎرﺳﯽ« درﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﻧ ﺴﺖ .ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﭘ ﺶ از اﯾﻦ ا ﺮ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻫﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در آن ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺑﻪو ﮋﻩ در درﺑﺎر ﮔﻮرﮐﺎﻧﯿﺎن )۱۸۵۷ -۱۵۲۶م۱۲۷۳ -۹۳۲ /.ق (.ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪ )اﻧﺼﺎری،
۱۹۹۲م .(.اﻣﺎ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﺮﺟﻤﮥ ﻫﯿ ﺖ ﻧ ﺴ ﻨﺪ ،و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺪ ﺮ ا ﺮان در اﯾﻦ
ً
دورﻩ ﭘﯽ ﻧﺒﺮدﻩاﯾﻢ .ﺮ ﻋﮑﺲ ،اﺛﺒﺎﺗﯽ ﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﺻﺮی ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ آن اﺷﺎرﻩ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
3. Gorge Adams
4. Treatise Describing and Explaining the Construction and Use of New Celestial and Terrestrial Globes

 .٥در واﻗﻊ ﭘ ﺶ از اﯾﻦ ا ﺮ ،رﯾﻮﯾﯽ ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ از زﺑﺎن ﻫﻠﻨﺪی ﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﯿﻬﺎنﺷ ﺎﺳﯽ ﺧﻮرﺷ ﺪﻣﺮﮐﺰ ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮑﯽ
ً
اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد :ﻣﺜﻼ ﺷﺮح ﻣﺼﻮر ﯾﮏ ﻫﻠﻨﺪی از زﻣﯿﻦ .اﺻﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺮﺟﻤﮥ ﻫﻠﻨﺪی )آﻣﺴ ﺮدام۱۷۴۵ ،م (.ﮐﺘﺎب اﻃﻠﺲ
درﯾﺎﻧﻮردی و ﺑﺎرزﮔﺎﻧﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن )۱۷۱۵م (.ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮا ﺴﻮی ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻟﻮﯾﯽ رﻧﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻂ اﺷﺎرﻩای ﮔﺬرا ﺑﻪ
ﮐﯿﻬﺎنﺷ ﺎﺳﯽ ﺧﻮرﺷ ﺪﻣﺮﮐﺰ ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺮ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮرﺷ ﺪﻣﺮﮐﺰ ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮑﯽ را ﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻓﺰون ﺮ
اﯾﻦ ،ا ﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺎر ﺮد ﮐﺮﻩﻫﺎی آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ در ﺳﺎل ۱۷۷۴م ،.ﭘ ﺶ از اﺳﺎس ﻧﺠﻮم ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ .اﺻﻞ ﻫﻠﻨﺪی اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب در آﻣﺴ ﺮدام )۱۶۶۰م ،.ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ۱۶۲۰ :م (.ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﭙﻠﺮ ﻧﯿﺰ ﺮداﺧﺘﻪ ﺸﺪﻩ اﺳﺖ
)ﻧﺎﮐﺎﯾﺎﻣﺎ۱۹۶۹ ،م ،.ص  .(۱۷۷-۱۷۴ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﺳﺎس ﻧﺠﻮم ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﺮﺟﻤﮥ ژاﭘﻨﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.

١
ﭘﺪر ﭘﺪر ﺰرگ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻮشآﻓﺮﯾﻦ اﻧﺼﺎری )رﺋ ﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪ ﺮۀ ﺷﻮرای ﮐﺘﺎب ﮐﻮدک و ﻣﺸﺎور دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﮥ
 .ﻣﯿﺮزا ﻣﺴﻌﻮد ِ
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن( اﺳﺖ.

2. Busse

ﺟﺎذﺑﮥ ﺗﺠﺪد :واﮐﻨﺶﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ« در اﯾﺮان و ژاﭘﻦ
ّ

ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤ
ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ﻫﻢ در ا ﺮان )۱۸۱۸م۱۲۳۴ /ق( و ﻫﻢ در ژاﭘﻦ )۱۷۹۳م( ،ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﺮﺟﻤﮥ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ در
آﺳ ﺎﻧﮥ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ /ﺳ ﺰدﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻋﻼوﻩ ﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻫﺮ دو ﻣﺘﻦ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ آن ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
درﺑﺎرۀ ﻣﯿﺮزا ﻣﺴﻌﻮد )۱۸۴۹-۱۷۹۱م۱۲۶۶ -۱۲۰۶ /ق( ،ﻧﻮ ﺴ ﺪۀ ﺮﺟﻤﮥ ﻫﯿ ﺖ ،ﺧﻮﺷ ﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺧﻮدﻧﻮﺷﺖ ﻧﻮۀ او ﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﻢ ١.ﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ا ﺮ ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺴﻌﻮد زﺑﺎن
ﻓﺮا ﺴﻮی را از ﻣﺄﻣﻮران ﻓﺮا ﺴﻮیزﺑﺎن در اروﻣﯿﻪ ،ﺷﻬﺮی در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ا ﺮان ،آﻣﻮﺧﺖ .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ او را
ﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ زﺑﺎن ﻓﺮا ﺴﻮی ﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد :ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ،از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺮای
ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎﻩ )ﺣﮏ۱۸۳۴ -۱۷۹۷ :م۱۲۵۰ -۱۲۱۲ /ق( ﻓﺮﺳ ﺎد .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮا ﺴﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻪ را
درﺳﺖ ﺑﻔﻬﻤﺪ؛ در ﻧ ﯿﺠﻪ ،ﺷﺎﻩ دﺳ ﻮر داد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎنﻫﺎی ﻓﺮا ﺴﻮی و اﻧﮕﻠ ﺴﯽ آﺷ ﺎﯾﯽ داﺷ ﻨﺪ ﺟﻤﻊ
ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ درﺑﺎر را اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ )ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴ ﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻧﺼﺎری۱۳۴۹ ،ش ،ج  ،۱ص-۱۲
 .(۱۳ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﻪ ا ﺮان
در دورۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎﻩ ﭘﺬ ﺮای دﺳ ﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
اروﭘﺎ ﺑﻮدﻩ ،ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ )ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺰدی۱۳۸۸ ،ش ،ص.(۱۰۲
ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﯿﺮزا ﻣﺴﻌﻮد ﺟﺰو ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﺴﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎنﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را در ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻗﺎﺟﺎر آﻣﻮﺧﺖ.
او در آﻏﺎز دورۀ ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺶ در ﺗﺒﺮ ﺰ در ﺧﺪﻣﺖ ﻋﺒﺎسﻣﯿﺮزا
)۱۸۳۳-۱۷۸۹م۱۲۴۹-۱۲۰۴ /ق( ،وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎﻩ
)ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﺣﯿﮥ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن( ،ﺑﻮد .ﺲ از دورۀ اول ﺟﻨﮓﻫﺎی
ا ﺮان و روس )۱۸۱۳-۱۸۰۴م۱۲۲۸ -۱۲۱۸ /ق( ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺖ ا ﺮان اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،درﺑﺎر ﻗﺎﺟﺎر ﻣﺸ ﺎﻗﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﻨﺎوری
ﭘ ﺸﺮﻓﺘﮥ اروﭘﺎ ،و ﺧﻮاﺳ ﺎر ﮐﺴﺐ آن ﺷﺪ .در زﻣﺎن وﻻﯾﺖ
ﻋﻬﺪی ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا ،ﺗﺒﺮ ﺰ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺷﮑﻞ  .۳ﻣﯿﺮزا ﻣﺴﻌﻮد )ﺑﺎﻣﺪاد۱۳۷۱ ،ش ،ج ،۴ص(۷۶
اوﺿﺎع ﺳ ﺎﺳﯽاش ،دروازﻩای ﺮای ورود ﺗﺠﻠﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ در آن دورﻩ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ،اﻧﺪ ﺸﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ
اﺑﺘﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﺮﮐﯿﻪ و روﺳ ﻪ ،و ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮا ﺴﻪ و اﻧﮕﻠ ﺲ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،وارد ﺷﺪ
)ﺑﻮس۲۰۱۱ ،٢م( .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺮزا ﻣﺴﻌﻮد ،در ﺳﺎل ۱۸۱۸م۱۲۳۴ /ق ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻧﺠﻮﻣﯽ
ﻓﺮا ﺴﻮی ،ﺮای ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا ﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد.

٨١

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻮﺗﻮﮐﯽ رﯾﻮﯾﯽ )۱۷۹۴ -۱۷۳۵م( -ﻧﻮ ﺴ ﺪۀ اﺳﺎس ﻧﺠﻮم -ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ

در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن اﻣﺘﯿﺎز دﺳ ﺮﺳﯽ ﺑﻪ دا ﺶ اروﭘﺎﯾﯽ را در ژاﭘﻦ داﺷﺖ .او ﺑﻪ ﺴﻞ ﺳﻮم ﯾﮏ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻮروﺛﯽ
از ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ زﺑﺎن ﻫﻠﻨﺪی در ﻧﺎﮐﺎزاﮐﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ .در دورۀ زﻧﺪﮔﯽ او ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻠﻨﺪی ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ

ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ اروﭘﺎﯾﯽ ای ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺎزۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎری در ﻧﺎﮐﺎزاﮐﯽ را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻫﺎی ﺗﺠﺎری اروﭘﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ژاﭘﻨﯽ در آن دورﻩ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ،ﻋﻠﻮم اروﭘﺎﯾﯽ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ آﺛﺎر

ﻫﻠﻨﺪی ]ﺑﻪ ژاﭘﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ[ ﺷﺪ .ﻣﻮﺗﻮﮐﯽ رﯾﻮﯾﯽ ،در ﮐﻨﺎر اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮش ،ﭼﻨﺪ ا ﺮ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی

ﻧﺠﻮم و ﺟﻐﺮاﻓﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد )ﻣﺎ ﺴﻮی۲۰۰۷ ،١م؛ ﻫﺎﻧﺪا۲۰۰۹ ،٢م ب( .او در اﺳﺎس ﻧﺠﻮم اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻩ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺮﺟﻤﻪای ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﯾﮏ ا ﺮ ﻫﻠﻨﺪی در ژاﭘﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷ ﻪ اﺳﺖ،

٨٢

ﺷﮑﻞ  .۴ﻣﻮﺗﻮﮐﯽ رﯾﻮﯾﯽ و ﻫﻤﺴﺮش )ﻫﻮﻧﻤﺎ ،۲۰۰۹ ،ص (۷۷

ّ
ﭘ ﺸ ﻨﯿﺎن او ﺣﺘﯽ درﺑﺎرۀ اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺮﺟﻤﮥ دﻗﯿﻖ ﻣﺮدد ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن آن ﻧﺪاﺷ ﻨﺪ
)ﻧﺎﮐﺎﯾﺎﻣﺎ۱۹۶۹ ،٣م ،ص  .(۱۷۳در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،وی ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﺮﺟﻤﻪﻫﺎی »ﺗﺨﺼﺼﯽ« را اﻧﺠﺎم داد ،ﮐﻪ

ﺮﺟﻤﮥ اﺳﺎس ﻧﺠﻮم در ۱۷۹۳م ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ،رﺳﺎﻟﻪای ﭘ ﺸﺮﻓﺘﻪ ﺮای ﻣﻨﺠﻤﺎن

ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧ ﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺳﯽ ﺮای درﯾﺎﻧﻮردان اﺳﺖ ،در آن ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻪ ﻣﺪارﻫﺎی ﺑﯿﻀﯽﺷﮑﻞ اﺷﺎرﻩ

ﺷﺪﻩ و رﺻﺪﻫﺎی دﻧﺒﺎﻟﻪدارﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﮑﻮ ﺮاﻫﻪ ،در آن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪﻩاﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را در ﺑﯿﻦ

آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎی دﻫﯿﻢ.

1. Matsui
2. Haneda
3. Nakayama

]ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن[ در ﻣﻘﺎم زﺑﺎنﺷﻨﺎس

آﺳ ﺎﻧﮥ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ /ﺳ ﺰدﻫﻢ آﺛﺎری درﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻓﺰون ﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺷ ﺎﻫﺖ

دﯾﮕﺮی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺷﺎرﻩ ﮐﻨﯿﻢ :ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ در ﻧﺠﻮم ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺪاﺷ ﻨﺪ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی درﺑﺎرۀ ﻣﯿﺮزا ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ او را زﺑﺎنﺷ ﺎس ﻣﯽدا ﺴ ﻨﺪ.

وی ﺲ از ﺮﺟﻤﮥ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ از ﻓﺮا ﺴﻮی ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﮐﻪ از آورﯾﻞ ۱۸۲۹

ﺗﺎ ﻓﻮرﯾﮥ ۱۸۳۰م /ﺷﻮال  ۱۲۴۴ﺗﺎ ﺷﻌﺒﺎن ۱۲۴۵ق ﻃﻮل ﮐﺸ ﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﻓﺮﺳ ﺎدﻩ ﺷﺪ .ﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش

ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ )ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ در ﻧﻮﺷ ﻦ آن ﻧﻘﺶ داﺷ ﻪ اﺳﺖ( ،ﻧﯿﮑﻮﻻس اول ،اﻣﭙﺮاﺗﻮر وﻗﺖ روﺳ ﻪ )ﺣﮏ.
۱۸۵۵-۱۸۲۵م( از ﻣﻬﺎرت ﻣﯿﺮزا ﻣﺴﻌﻮد در ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮا ﺴﻮی ﺷﮕﻔﺖزدﻩ ﺷﺪ )ﻣﯿﺮزا

ّ

ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺷ ﺎﻫﺖﻫﺎی دو ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﯾﻢ :ﻫﺮ دو از ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻫﺮ دو ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در

ﺟﺎذﺑﮥ ﺗﺠﺪد :واﮐﻨﺶﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ« در اﯾﺮان و ژاﭘﻦ

ً

٨٣

ﻧﺎﮐﺎزاﮐﯽ

ﺗﺒﺮ ﺰ

ﻧﻘﺸﮥ  .۱ﺗﺒﺮ ﺰ و ﻧﺎﮐﺎزاﮔﯽ در اوراﺳ ﺎ

ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻓﺸﺎر ،ص  .(۲۴۱او ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻘﺎم وز ﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎﻩ )ﺣﮏ.

۱۸۴۸ -۱۸۳۴م۱۲۶۴ -۱۲۵۰ /ق( ﺮﻓﯿﻊ ﯾﺎﻓﺖ ١.ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی او

 .١ﭼﻨﺪ ا ﺮ ز ﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺮزا ﻣﺴﻌﻮد ﺴ ﺖ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )دراﯾﺘﯽ۱۳۸۹ ،ش ،ج  ،۱۱ص :(۲۰۶
 -۱ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﻮال وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ؛
ّ -۲
ﺟﺮ ﺛﻘﯿﻞ؛
 -۳ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﯿﺮزا ﻣﺴﻌﻮد اﻧﺼﺎری ﺑﻪ ﭘﻄﺮزﺑﻮرغ.

در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﺠﻮم ،ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺮﺟﻤﻪ ،ﺷ ﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻧ ﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺎﮐﺎﯾﺎﻣﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ،

ﻣﻮﺗﻮﮐﯽ رﯾﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﻨﺠﻢ اﻫﻞ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﺷﺎﻫﺪی ﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ او رﺻﺪﺧﺎﻧﻪای
ً
ﻧﺠﻮﻣﯽ را ﺳﺮ ﺮﺳ ﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .او اﺳﺎﺳﺎ ﯾﮏ زﺑﺎنﺷ ﺎس ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻧﺠﻮم ﮐﺎر ﻓﺮﻋﯽ او ﺑﻮد

)ﻧﺎﮐﺎﯾﺎﻣﺎ ۱۹۶۹م ،ص .(۱۷۳

ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ درﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺮﯾﻦ ﺷ ﺎﻫﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ دو ﺮﺟﻤﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎرﻩ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ
ً
از ﺮﺟﻤﻪﻫﺎ – و ﺑﯽﮔﻤﺎن در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺘﻮن اﺻﻠﯽ -ﻫﯿﭻ راﺑﻄﮥ ﻋﺪدیای ﺑﻪ ﮐﺎر ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺒﻼ اﺷﺎرﻩ

ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ اﺳﺎس ﻧﺠﻮم ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺳﯽ ﺮای درﯾﺎﻧﻮردان ﺑﻮد؛ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﺮﺟﻤﮥ ﻫﯿ ﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎﺑﯽ از

ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺖ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺮای ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،ز ﺮا ﻧﻪ

ﻣﯿﺮزا ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻧﺠﻮم آﺷ ﺎ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻣﻮﺗﻮﮐﯽ رﯾﻮﯾﯽ؛ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﺑﺎنﺷ ﺎس ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ

ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮا ﺴ ﻨﺪ آﺛﺎر ﻧﺠﻮﻣﯽ ﭘ ﺸﺮﻓﺘﻪ ﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﺮﺟﻤﻪﻫﺎ ﺸﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.

اﻧﺘﻘﺎد ﺗﻮﺳﻂ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻌﺪی
٨۴

ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ،روﺷ ﻔﮑﺮان ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺠﻮم آﺷ ﺎ ﺑﻮدﻧﺪ -ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ ،در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد -ﻧﺎﺧﺸ ﻮدی
ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺮﺟﻤﻪﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .در ا ﺮان ،ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ در ﺳﺎل ۱۸۶۵م۱۲۸۱ /ق ﮐﺘﺎﺑﯽ در

ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪ درﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﺻﺮی ﻧﻮﺷﺖ )ارﺟﻤﻨﺪ ،ص  .(۵۹ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ا ﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ
ً
ﻣﻨ ﺸﺮ ﺸﺪ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ا ﺮ درﯾﺎﻓﺖ درﺳ ﯽ از ﻋﻠﻢ

ﺟﺪﯾﺪ در ا ﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ )ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،ص  .(۱۲۹در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﺻﺮی آﻣﺪﻩ اﺳﺖ:
ﭼﻮن در ا ﺮان -ﺻﺎﻧﻬﺎ ﷲ ﻋﻦ اﻟﺤﺪﺛﺎن -ﻫﻨﻮز ﮐﺘﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﻮﺷ ﻪ ﺸﺪﻩ ﺑﻮد،
ﺟﺰ دو رﺳﺎﻟﮥ ﺴ ﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻟﻐﺖ ﻓﺎرﺳﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮدﻩاﻧﺪ و از
ﮐﺜﺮت ﻋﺒﺎرات ﻏﯿﺮ ﻣﺄﻧﻮﺳﻪ و ﻣﺒﻬﻤﻪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺘﻮان از آن ﻓﺎﺋﺪﻩ ﺮد ) ...ﻗﺎﻧﻮن
ﻧﺎﺻﺮی۱۹۸۵ ،م ،ص .(۱۵۴

اﺣﺘﻤﺎل دارد ﯾﮑﯽ از »دو رﺳﺎﻟﮥ ﺴ ﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﻬﻨﻪ« ،ﺮﺟﻤﮥ ﻫﯿ ﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

١

ً
 .١ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ز ﺮا ﺻﻔﺤﺎت ﭘ ﺶ از ﻣﺘﻦ ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺮﺟﻤﮥ ﻫﯿ ﺖ ﻗﺒﻼ در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪﻩ اﺳﺖ ) ﺮﺟﻤﮥ ﻫﯿ ﺖ ،ﺻﻔﺤﮥ ﺳﻔﯿﺪ ﭘ ﺶ از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ( .ﺑﯽﮔﻤﺎن ﻣﻨﻈﻮر از »ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ
ﻣﯿﺮزا«  ،ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ ﻣﯿﺮزا اﻋﺘﻀﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ )۱۸۸۰-۱۸۱۹م۱۲۹۷ -۱۲۳۴ /.ق (.اﺳﺖ ز ﺮا ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ او ،ﺲ از
ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳ ﻬﺴﺎﻻر ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺴﺨﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در آﻧﺠﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎﯾﻮنﻓﺮخ،
۱۳۴۷ش ،.ص  .(۱۶۷او در دﺳﺎﻣﺒﺮ ۱۸۵۷م) .آذر ۱۲۳۶ش (.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋ ﺲ داراﻟﻔﻨﻮن ،ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ در
ً
ا ﺮان ،ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ را ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﺻﺮی ﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ آﺷ ﺎ
ﺑﻮدﻩ ،ز ﺮا اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ا ﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺰادﻩ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪﻩ ،و رﺋ ﺲ او ،اﻋﺘﻀﺎد اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ آن را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷ ﻪ

←

دورۀ ﮐﺎ ِﺴﯽ( ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﻧ ﯿﺠﮥ اﯾﻦ اﺻﻼح،

ﻧﻈﺎم ﻧﺠﻮﻣﯽ ﮐﺎ ِﺴﯽ در ﺳﺎل ۱۷۹۸م ﻣﻠﯽ ﺷﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ
ﻧﺎﮐﺎﯾﺎﻣﺎ ﻧﻮﺷ ﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺴ ﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ز ﺮا

در آن ،ژاﭘﻨﯽﻫﺎ ﺮای ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﺑﺎر ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰی
اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ را در ﯾﮏ اﺻﻼح ﻧﺠﻮﻣﯽ رﺳﻤﯽ

اﻋﻤﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎﮐﺎﻫﺎﺷﯽ ﯾﻮﺷ ﺘﻮﮐﯽ )۱۸۰۴-۱۷۶۴م( و

ﻫﺎزاﻣﺎ ﺷ ﮕﺘﻮﻣﯽ )۱۸۱۶-۱۷۵۶م( ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ

اﯾﻦ اﺻﻼح ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺟﺎذﺑﮥ ﺗﺠﺪد :واﮐﻨﺶﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ« در اﯾﺮان و ژاﭘﻦ

ﻧﺠﻮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ دﻗﯿﻖ ﺮی ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺻﻼح ،اﺻﻼح ﻧﺠﻮﻣﯽ ﮐﺎ ِﺴﯽ) ٢اﺻﻼح ﻧﺠﻮﻣﯽ د ر

ّ

در ژاﭘﻦ ،وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺗﻮﮐﯽ رﯾﻮﯾﯽ ﺮﺟﻤﮥ اﺳﺎس ﻧﺠﻮم را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،ﺷﻮﮔﻮن ١ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم

٣

ﺗﺎﮐﺎﻫﺎﺷﯽ ﯾﻮﺷ ﺘﻮﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻤﻮﻧﮑﺎﺗﺎ )ﻣﻨﺠﻢ

رﺳﻤﯽ( ،ﺮﺟﻤﮥ ﻫﻠﻨﺪی ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻧﺠﻮم ﻓﺮا ﺴﻮی ،ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﻧﺠﻮم ﺗﺄﻟﯿﻒ ژروم ﻻﻻﻧﺪ۱۸۰۷ -۱۷۳۲) ٤م( را

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد ٥.ﻫﺮﭼﻨﺪ او زﯾﺎد ﺑﺎ زﺑﺎن ﻫﻠﻨﺪی آﺷ ﺎ ﻧﺒﻮد،
ً
ﻓﻮرا ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دﻗﺖ و ﻣﺤﺘﻮای ﭘ ﺸﺮﻓﺘﮥ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻧ ﯿﺠﻪ ،وی ﺑﺎ ﺮﺟﻤﮥ ﯾﺎزدﻩ ﺟﻠﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ

ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺠﻮم ﻻﻻﻧﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﺤﻠﯿﻞ

٨۵
ﺷﮑﻞ  .۵ﺻﻔﺤﮥ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺠﻮم
ﻻﻻﻧﺪ )ﻫﯿﺮوز۱۹۷۲ ،م ،.ص (۴۷۴

ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ا ﺮ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻫﺸﺖ ﺟﻠﺪ آن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ا ﺮ ،ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻼح ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﻌﺪی،

اﺻﻼح ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺗِ ﭙﻮ ،٦در ﺳﺎل ۱۸۴۴م ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻫﻤﮑﺎر او ،ﻫﺎزاﻣﺎ ﺷ ِﮕﺘﻮﻣﯽ ﻧﻘﺪی ﺮ ﮐﺘﺎب اﺳﺎس ﻧﺠﻮم ﻧﻮﺷ ﻪ ،و در آن ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺮﺟﻤﮥ ﻣﻮﺗﻮﮐﯽ

اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ:
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﻮﺗﻮﮐﯽ ﺑﺎ ﻧﺠﻮم آﺷ ﺎ ﻧﺒﻮدﻩ ،ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ اﺻﻼ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎد ﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﮑﺮدﻩ و
آﻧﻬﺎ را ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش در دا ﺶ زﺑﺎن ﻫﻠﻨﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺲ ﻣﻦ
ً

→
.١

اﺳﺖ.

Shogunate

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ-.م.

ﻟﻘﺐ ﻣﻮروﺛﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ژاﭘﻦ از  ۱۱۹۲ﺗﺎ ۱۸۶۷م .ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ وﺟﻮد اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺮ آن ﮐﺸﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ
2. Kansei
3. Tenmonkata
4. Jérôme Lalande

 .٥ﺮﺟﻤﮥ ﻫﻠﻨﺪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺎﻫﺎﺷﯽ آن را ﺑﻪ ژاﭘﻨﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،در ﺳﺎل ۱۷۷۳م .از روی ﭼﺎپ دوم آن )۱۷۷۱م (.اﻧﺠﺎم
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
6. Tenpō

ﻣﻘﺎد ﺮ را اﺻﻼح و ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻘﺸﺎن را ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد )اﺳﺎس ﻧﺠﻮم ،ﻣﻘﺪﻣﮥ
ﮐﺘﺎ ﺸ ﺎﺧﺘﯽ ۶؛ ﻫﯿﺮوز۱۹۷۲ ،م ،ص .(۴۳۰

واﮐﻨﺶ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،واﮐ ﺶ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺷ ﺎﻫﺖ دﯾﮕﺮی را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ :ﻫﺮ دو ،ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ را ﺧﺎرج از

ﺳ ﺖﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﻣﯽدا ﺴ ﻨﺪ .ﻣﻮﺗﻮﮐﯽ رﯾﻮﯾﯽ در ﺮﺟﻤﮥ ﺧﻮد ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺠﻮم ﺮ ﺮ

ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺮ ،ارزشﮔﺬاری ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ او در ا ﺮ ﺧﻮد ﻫﺪف ﺧﺎﺻﯽ

از اﺳ ﻔﺎدﻩ از اﯾﻦ دا ﺶ داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺎﮐﺎﯾﺎﻣﺎ ﺑﻪ درﺳ ﯽ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ،ﮐﻪ رﯾﻮﯾﯽ
آن را ﺑﻪ اﺟﻤﺎل در ﺮﺟﻤﮥ ﺧﻮد آوردﻩ ،ﺮا ﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ »ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻏﺮﺑﯽ ﻋﺠﯿﺐ« ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ )ﻧﺎﮐﺎﯾﺎﻣﺎ۱۹۷۲ ،م،

ص .(۹۴

ﻫﻤﯿﻦ واﮐ ﺶ را در ﻣﯿﺮزا ﻣﺴﻌﻮد ،ﮐﻪ ا ﺮی در ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۸۱۸م۱۲۳۴ /ق ﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺮای ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﯿ ﯿﻢ .او »ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻋﻠﻢ ،و ﻓﻨﺎوری ﺗﺎزﻩ

اﺧﺘﺮاع ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ]ﻓﺮا ﺴﻮی[« را از ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮران ﺳ ﺎﺳﯽ ﻓﺮا ﺴﻪ آﻣﻮﺧﺖ ) ﺮﺟﻤﮥ ﻫﯿ ﺖ ،ص

٨۶

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ واﮐ ﺶ
 (۱۲و ﺮﺟﻤﻪ را اﻧﺠﺎم داد .واﮐ ﺶ او در ﺮا ﺮ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ،در
ِ
ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ – ﻧﻮ ﺴ ﺪۀ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﺻﺮی در ۱۸۶۵م۱۲۸۱ /ق -ﮐﻪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﯾﻢ ،آﺛﺎر ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ در

ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ را ﻓﻘﻂ دو رﺳﺎﻟﮥ ﭘ ﺶ از ا ﺮ ﺧﻮد دا ﺴ ﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از آﺛﺎر ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ ﺮ
اﺳﺎس ﺳ ﺖ آﻧﻬﺎ ])ﻧﺠﻮم ﻗﺪﯾﻢ([ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ.

ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت :ﭘﺲ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ
وﻗﺘﯽ ﺮﺟﻤﮥ ﻧﺨﺴ ﯿﻦ آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ در ا ﺮان و ژاﭘﻦ را ﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷ ﺎﻫﺖﻫﺎی
ﺴ ﺎری ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ؛ در اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ،ﮐﺎرﮐﺮد »ﺟﺎذﺑﮥ ﺗﺠﺪد« ،در ﻫﺮ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،از

ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ در اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ از ﻫﻤﯿﻦ روش ﭘﺬ ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ

)اﺣﺴﺎن اوﻏﻠﻮ۱۹۹۲ ،م(.

ً

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺲ از ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﺮﺟﻤﻪﻫﺎ ،ﮐﺎر در دو ﻧﺎﺣﯿﮥ ا ﺮان و ژاﭘﻦ ﻣﺴ ﺮﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را

ﭘﯿﻤﻮد .در ژاﭘﻦ ،ﺲ از ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺠﻮم ﻻﻻﻧﺪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺗﺎﮐﺎﻫﺎﺷﯽ ،ﺴﺮ و ﻫﻤﮑﺎرا ﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ او در

ﻋﺮﺿﮥ ﺮﺟﻤﻪ ای ﺟﺎﻣﻊ از ﻣﺠﻠﺪات ﻻﻻﻧﺪ را ﺑﻪ ارث ﺮدﻧﺪ .در ﻧ ﯿﺠﮥ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻧﺠﻮم ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪ در

ﺳﺎل ۱۸۲۶م ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺠﻮم ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺮ اﺳﺎس ﻧﺠﻮم ﺳ ﺘﯽ ﭼﯿﻨﯽ /ژاﭘﻨﯽ ﺑﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﻓﺼﻞﻫﺎ درﺑﺎرۀ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮرﺷ ﺪ و ﻣﺎﻩ اﺳﺖ ،و ﮔﺮﻓﺖﻫﺎی ﺧﻮرﺷ ﺪ و ﻣﺎﻩ در ﻓﺼﻞﻫﺎی

ﺑﻌﺪی ﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻩاﻧﺪ )ﻧﺎﮐﺎﯾﺎﻣﺎ ،۱۹۶۹ ،ص  .(۲۰۲ -۲۰۱ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ اﯾﻦ

واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﺠﻮم ﺳ ﺘﯽ ژاﭘﻨﯽ ﺟﺬب ﺷﺪ )ﻧﺎﮐﺎﯾﺎﻣﺎ ،۱۹۷۲ ،ص .(۱۲۸

ﺮﻋﮑﺲ ،در ا ﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺬ ﺮش ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﮥ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ را در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﺻﺮی ،ﺗﺄﻟﯿﻒ در ۱۸۶۵م/

ﻣﺪت زﯾﺎدی اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،و ﻧﺠﻮم ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ ﻗﺮن ﺑ ﺴ ﻢ /ﭼﻬﺎردﻫﻢ در ﻣﺪارس ﺳ ﺘﯽ ا ﺮان
ﺗﺪر ﺲ ﻣﯽﺷﺪ )ارﺟﻤﻨﺪ ،ص .(۶۳-۶۲

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺷ ﺎﻫﺖﻫﺎی ﺴ ﺎری ﺑﯿﻦ ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﺮﺟﻤﻪﻫﺎی آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ در ا ﺮان و ژاﭘﻦ ،از ﻟﺤﺎظ

ﻣﺤﺘﻮا ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﺴ ﺮ ﺮﺟﻤﻪ ،و واﮐ ﺶ ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ .ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ

ﮐﻪ ﮔﺮا ﺶ ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ در ا ﺮان وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻫﻢ در ژاﭘﻦ ،و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ را »ﺟﺎذﺑﮥ

ﺟﺎذﺑﮥ ﺗﺠﺪد :واﮐﻨﺶﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ« در اﯾﺮان و ژاﭘﻦ

ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺮای ﻋﺪۀ ﮐﻤﯽ ،ﺑﻪو ﮋﻩ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮐﻪ ﻣﺴﺎ ﺋﻞ ﻧﺠﻮﻣﯽ را ﺮاﺳﺎس ﺳ ﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺮدﻧﺪ و در
ً
واﻗﻊ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺮوی ﭘ ﺶ ﺮﻧﺪﻩ در ﮔﺴ ﺮش ﻧﺠﻮم در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد .ﺳ ﯿﺰ ﺮ ﺳﺮ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ

ّ

۱۲۸۱ق ،ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در آن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺑﺒ ﻨﯿﻢ .اﻣﺎ در ا ﺮان ﻧﺠﻮم

ﺗﺠﺪد« ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﺗﺠﺪد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪﻩای در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎذﺑﮥ

ﺗﺠﺪد در ا ﺮان و ژاﭘﻦ ،دﺳﺖ ﮐﻢ در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﺠﻮم ،در آﺳ ﺎﻧﮥ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ /ﺳ ﺰدﻫﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ

ﮐﺮد .ﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧ ﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در آﺳ ﺎﻧﮥ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ /ﺳ ﺰدﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﭼﯿﺰی ﺧﺎرج از ﺳ ﺖ ﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻘﺪ ﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ دوﻃﺮﻓﻪ
ای ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻋﻠﻢ ﻏﺮﺑﯽ« ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ« درآﻣﺪ.

ﺳﭙﺎﺳ ﺰاری
ﻣﺎﯾﻠﻢ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرداﻧﯽ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮥ ﺧﻮد را از دﮐﺘﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ و دﮐﺘﺮ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺰدی ،ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳ ﻪ وﻗ ﺸﺎن

را ﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﮔﺬاﺷ ﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﻨﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺸﮑﺮ و ﮋۀ
ُ
ﺧﻮد را از دﮐﺘﺮ اﻫﺎﺷﯽ ١ﮐﻪ ﻣﺮا در آﺷ ﺎ ﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻧﮑﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺠﻮم و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ژاﭘﻨﯽ

ﯾﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ا ﺮاز ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ِﺟﯽ .س .پ .س ٢.ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
ارﺟﻤﻨﺪ ،ﮐﺎﻣﺮان» ،ﻇﻬﻮر ﻣﺪرﻧ ﺘﮥ ﻋﻠﻤﯽ در ا ﺮان« ،ﺮﺟﻤﮥ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﻨﻔﺮد ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و ا ﺮان ،ﺷﻤﺎرۀ
دوم ،ﭘﺎﯾﯿﺰ -زﻣﺴ ﺎن ۱۳۹۱ش ،ص ۶۸-۴۸؛

اﻓﺸﺎر ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺼﻄﻔﯽ» ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﯿﺮزا ﻣﺴﻌﻮد اﻧﺼﺎری ﺑﻪ ﭘﻄﺮزﺑﻮرغ« ،در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﺴﺮو ﻣﯿﺮزا ﺑﻪ ﭘﻄﺮزﺑﻮرغ و
ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻠﺒﻦ ،ﺗﻬﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺴ ﻮﻓﯽ۱۳۴۹ ،ش؛

اﻻﻧﺼﺎری اﻟﺘﺒﺮ ﺰی ،ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ،ﺮﺟﻤﮥ ﻫﯿ ﺖ ،ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺗﻬﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺪرﺳﮥ
ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی )ﺳ ﻬﺴﺎﻻر( ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۱۶؛

1. Ohashi
2. JSPS
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، زوار، ﺗﻬﺮان، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم، ﺟﻠﺪ۶ ، ﻫﺠﺮی۱۴ ،۱۳ ،۱۲  ﺷﺮح ﺣﺎل رﺟﺎل ا ﺮان در ﻗﺮن، ﻣﻬﺪی،ﺑﺎﻣﺪاد
ش؛۱۳۷۱

ش؛۱۳۴۲ ، ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان،۳  ﺟﻠﺪ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳ ﻬﺴﺎﻻر، ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ،دا ﺶ ﮋوﻩ

 ﻣﻮزﻩ و، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻬﺮان، ﺟﻠﺪ۱۲ ، ﻓﻬﺮﺳ ﻮارۀ دﺳ ﻨﻮﺷ ﻪﻫﺎی ا ﺮان، ﻣﺼﻄﻔﯽ،دراﯾﺘﯽ
ش؛۱۳۸۹ ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳ ﺎد

 در،« »ﻧﺠﻮم و ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ در ﺳﺪﻩﻫﺎی دﻫﻢ ﺗﺎ ﺳ ﺰدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ، ﺟﻮاد،روﺣﺎﻧﯽ
، ﺗﻬﺮان،۳۹۴-۳۷۱  ص، ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻘﻖ: ﮔﺮدآورﻧﺪﻩ، از آﻏﺎز ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﺗﺄﺳ ﺲ داراﻟﻔﻨﻮن:ﻋﻠﻮم ﻣﺤﻀﻪ
ش؛۱۳۸۴ ،اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ش؛۱۳۸۸ ، دﻓﺘﺮ ﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺗﻬﺮان، ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم در ا ﺮان، ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ،ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺰدی

،۱  ج، ﺸﺮ اﺑﻦ ﺳ ﻨﺎ، زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻦ و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ا ﺮان و ﺟﻬﺎن، ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴ ﻦ،ﻣﺴﻌﻮد اﻧﺼﺎری
ش؛۱۳۴۹

 در،« ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺣﺴ ﻨﯽ ﺻﻔﻮی: »رﺳﺎﻟﻪای در اﺛﺒﺎت ﻫﯿ ﺖ ﺟﺪﯾﺪ، ﺣﺴ ﻦ،ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ
؛۱۸۶-۱۱۷  ص،ش۱۳۶۳ ،۲ ﻣﻌﺎرف ﺷﻤﺎرۀ
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ﭼﺎرﻟﺰ ﺑﺮﻧﺖ ،ﮐﯿﺠ ﯾﺎﻣﺎﻣﻮﺗﻮ ،ﻣﯿﭽﯿﻮ ﯾﺎﻧﻮ

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺘﺮﺟﻢ

ﺗﺮﺟﻤﮥ زﯾﻨﺐ ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن

1

ْ
اﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺻﺒﺎح ِﮐﻨﺪی )۲۵۲-۱۸۵ق( ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮف
ﻋﺮب ،ﺻﺎﺣﺐ آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪدی در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت ،رﯾﺎﺿﯿﺎت،
ﻓﻠﺴﻔﻪ ،زﺑﺎن ﺷ ﺎﺳﯽ ،ﻧﺠﻮم ،ﻧﻮرﺷ ﺎﺧﺖ ،ﺰﺷﮑﯽ و ﻣﻮﺳ ﻘﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .او اﺑﺘﺪا ﺳﺎﮐﻦ
ﺑﺼﺮﻩ ﺑﻮد و ﺳ ﺲ در ﺑﻐﺪاد ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺮﺟﺴ ﻪای ﺰد ﺧﻠﻔﺎی
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﮐﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﺮﺗﻮ ﻧﻮر ﯾﮑﯽ از ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮرﺷ ﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔﻨﺞ ،ﻫﻤﭽﻮن
ﺳﺎ ﺮ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻋﻠﻮم ﺧﻔﯿﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ )اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ،ﮐﯿﻤﯿﺎ و  (...از ﻧﻈﺮ
دا ﺶ اﻣﺮوزی ﻗ ﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧ ﺴﺖ و ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺸﺎن دادن وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ
رﺳﺎﺋﻠﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺼﻞ ﻣﺸ ﺮﮐﯽ داﺷ ﻪاﻧﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
روشﻫﺎﯾﯽ ﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔﻨﺞ ز ﺮ ﺧﺎک ،اﻏﻠﺐ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺮﻃﺮﻓﺪار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

ﭼﻨﺪﯾﻦ داﺳ ﺎن در ﻫﺰار و ﯾﮏ ﺷﺐ درﺑﺎرۀ ﺟﺴ ﺠﻮی ﮔﻨﺞ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻃﯿﻒ وﺳ ﻌﯽ از اﻋﻤﺎل ﺟﺎدوﯾﯽ و

ﻏﯿﺒﯽ اﺳﺖ .ﺴ ﺎری از اﯾﻦ داﺳ ﺎنﻫﺎ در ﻣﺼﺮ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﺼﻮری واﻗﻌﯽ از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻫﺪاﯾﺎی

ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ در ﻣﻘﺒﺮۀ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎوﺷﯽ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﮔﺮوﻫﯽ از ﮔﻨﺞﺟﻮﯾﺎن ﺣﺮﻓﻪای و آﺛﺎر ادﺑﯽ

ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﻃﺎﻟﻊﺑ ﻨﺎن ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪای ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﻃﺎﻟﻊﺑ ﻨﯽ و ﺣﺘﯽ رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴ ﻘﻠﯽ در اﯾﻦﺑﺎرﻩ ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪ .در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ
إﺳ ﺨﺮاج اﻟﮑﻨﺰ واﻟﺪﻓﯿﻦ و ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﮑﻨﺰ واﻟﺪﻓﯿﻦ از رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﺣﮑﺎم اﻟﻨﺠﻮم ﻋﻤﺮ ﺑﻦ

ﻓﺮﺧﺎن و ﻣﻘﺎﻻت ﭘﻨﺠﻢ )ﻓﻲ اﻟﺪﻓﯿﻦ واﻟﮑﻨﻮز( و ﻫﻔﺘﻢ )آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﯿﻦ( ﮐﺘﺎب ﻣﺎﺷﺎءﷲ در ﺴﺨﮥ
* اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺮﺟﻤﻪا ﺴﺖ از:

Charles Burnett, Keiji Yamamoto and Michio Yano, “Al-Kindī on Finding Buried Treasure”, Arabic Science and
Philosophy, vol. 7, 1997, pp. 57-90.
 .١ﮐﺎرﺷ ﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮانkarimian.zeinab@gmail.com ،

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

رﺳﺎﻟﮥ ِﮐ ْﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﯾﺎﻓ

ﮔﻨﺞ زﯾﺮ ﺧﺎک

*
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اﺳ ﺎﻧﺒﻮل ،ﻻﻟﻪﻟﯽ  ،۲۱۲۲ﻧﻮﺷ ﮥ ﻣﺴ ﻘﻞ دﯾﮕﺮی از ﻣﺎﺷﺎءﷲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺎﯾﺎ واﻟﺪﻓﻮن ،ﻣﻘﺎﻟﻪای از
ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺎﺷﺎءﷲ ،اﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺧﯿّﺎط درﺑﺎرۀ ﮔﻨﺞ ﯾﺎ دﻓﯿﻨﻪ در ﮐﺘﺎ ﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ،ا ﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ
اﻟﺪﻓﺎﺋﻦ واﻟﮑﻨﻮز واﻟﺨﺒﺎﯾﺎ واﻷﻋﻤﺎل از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺨﺼﯿﺐ ﮐﻮﻓﯽ و رﺳﺎﻟﻪای از ﻣﺆﻟﻔﯽ ﻧﺎﺷ ﺎس در

ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﻣﺮ اﻟﺪﻓﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ،آﺛﺎری درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻓﯿﻠﺴﻮف

ﻋﺮب ،ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﮐﻨﺪی ،ﮐﻪ در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ )ﺳﻮم ﻫﺠﺮی( در ﺑﻐﺪاد ﻣﯽز ﺴﺖ ،ﺮرﺳﯽ

ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﻨﺪی ﺑ ﺸ ﺮ آﺛﺎرش را درﺑﺎرۀ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم در ﻗﺎﻟﺐ رﺳﺎﺋﻞ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮕﺎﺷ ﻪ اﺳﺖ .در

ﻣﯿﺎن رﺳﺎﺋﻞ اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم او ،رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻫﺴﺖ درﺑﺎرۀ اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ﭼﯿﺰی -ﮔﻨﺞ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ
ً
دﯾﮕﺮ -در آن ﻣﺪﻓﻮن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای از رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻔﺼﻞ ﮐﻨﺪی در اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ﺑﻪ ﻧﺎم
ً
ﭼﻬﻞ ﺑﺎب )اﻷرﺑﻌﻮن ﺑﺎﺑﺎ( دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﺘﻦ از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺎﻟﻊﺑ ﻨﺎن
ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﮐﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﮔﻨﺞ ز ﺮ ﺧﺎک ،ﮔﺎﻫﯽ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﻨﺪی و در
ً
ﻣﻮاﻗﻊ دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﺎﻟﮥ ﭼﻬﻞ ﺑﺎب را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻗﺼﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
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رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﺣﮑﺎم اﻟﻨﺠﻮم را اﻧﺪﮐﯽ ﺲ از ۸۹۲م ﻧﻮﺷﺖ ،ﻣﻘﺎﻟﻪای را ﺑﻪ ﮔﻨﺞ ز ﺮ ﺧﺎک
ً
اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺮ ﻣﺒﻨﺎی رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﻨﺪی ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺎرع از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ

اﻟﺮﺟﺎل )ﻗﺮن ۱۱م( ﻣﺘﺄ ﺮ از رﺳﺎﻟﮥ ﭼﻬﻞ ﺑﺎب ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺮ دو ﻣﺘﻦ و ﺮا ﺶ و ﺮﺟﻤﻪ

ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

1

دو ﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗ ﻨﯽ از رﺳﺎﻟﮥ ﭼﻬﻞ ﺑﺎب ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻮﮔﻮی ﺳﺎﻧﺘﺎﻻﯾﯽ  ،اﺣﺘﻤﺎﻻ

در دﻫﮥ ۱۱۴۰م و در ﺗﺎرازوﻧﺎی اﺳ ﺎﻧﯿﺎ 2ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ا ﺮی در ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺳﻪ رﺳﺎﻟﻪ درﺑﺎرۀ
ً
ُ
آراء اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ﺟﺎی داﺷ ﻪ و ﺑﻌﺪا ﻫﻢ در ا ﺮی از ﻧﻪ ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗ ﻨﯽ دﯾﮕﺮ
ً
3
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن و ﺟﺎﯾﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ اِ ﺮو در ﺷﻤﺎل اﺳ ﺎﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم را ﺮت ﮐﺘﻮﻧﯽ
ﺻﻮرت ﭘﺬ ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .را ﺮت اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ اﺻﺮار دوﺳﺖ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺧﻮد ،ﻫﺮﻣﺎن ﮐﺎرﯾ ﺘﺎﯾﯽ ،4ﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،ﻫﺮﻣﺎن در ﻓﺼﻠﯽ درﺑﺎرۀ ﮔﻨﺞ ز ﺮ ﺧﺎک ،ﺮﺟﻤﮥ را ﺮت را ﺮای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن در ﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺘﻮﻧﯽ درﺑﺎرۀ

ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺷ ﺎء ﻣﻔﻘﻮد ) (De occultisاﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.5

اﺻﻮل ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻩ ﺷﺪﻩ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﻣﺸﺎﺑﻬﻨﺪ:
 (۱اﺑﺘﺪا ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ّ
ﺷﻤ ﯽ درﺑﺎرۀ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻨﺠﯽ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪﻩ ،داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻩ

ﮐﻨﺪی ،اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﯾﮏ ﺑﻨﺎﺳﺖ .اﻣﺎ در رﺳﺎﻟﮥ ﭼﻬﻞ ﺑﺎب ،ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ در ﻧﻈﺮ
1. Hugo of Santalla
2. Tarazona
3. Robert of Ketton
4. Hermann of Carinthia

 .٥ﺮای اﻃﻼع از ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻻﺗ ﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت  ۶۴-۶۳اﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

ً

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد آﯾﺎ ﺷﻢ ﮐﺴﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺷﺨﺺ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻌﺪ در ﻃﺎﻟﻊ

از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺪرت ﺳﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮد )ﮐﻪ ﺲ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان » ﺸﺎﻧﮕﺮ« ﮔﻨﺞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در

ﻋﺮﺑﯽ »دﻟﯿﻞ« و در ﻻﺗ ﻨﯽ ’ ‘duxﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد(.

ﮔﻨﺞ زﯾﺮ ﺧﺎک

 (۲ﺳ ﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐ ﻪ آﯾﺎ اﻣﯿﺪی ﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔﻨﺞ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻧﻪ .اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺎﻟﻊ و ﻣﺎﻩ ﻫﺮ دو در
ً
اﺗﺼﺎل ٢ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ٣ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷ ﺪ ،ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﮔﻨﺞ ﺑﻮد ،آﻧﮕﺎﻩ ﮔﻨﺞ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ً
 (۳اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺿﺮوری ﺮای روﻧﺪی ﻣﺸﺮوح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺮﺳ ﻢ ﻧﻤﻮدار ﻃﺎﻟﻊﺑ ﻨﯽ در

ِ
رﺳﺎﻟ ْﮥ ﮐﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﯾﺎﻓ

ﻣﯽﮔﺮدد )اﻟﺒﺎرع ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اوﺗﺎد .(١اﮔﺮ آن را ﯾﺎﻓﺖ ،ﮔﻨﺞ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﺳﺖ و ارزش آن را ﻣﯽﺗﻮان

ﻣﺤﺪودۀ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮔﻨﺠﯽ در آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳ ﺲ ﻃﻮل ]دا ﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ[ ،ﻋﺮض و

]زاوﯾﮥ[ ارﺗﻔﺎع دﻟﯿﻞ را ﺑﻪ ﺮﺗ ﺐ ﻣﺤﺎﺳ ﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﻨﺞ ﻣﻌﺎدل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﺑﺘﺪا دوازدﻩ ﺧﻂ ﮐﻪ ﺸﺎندﻫﻨﺪۀ رﺋﻮس دوازدﻩ ﺧﺎﻧﻪ )اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮﻣﯽ( اﺳﺖ ،از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﺪودﻩ رﺳﻢ

ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻮرد ﺑﻨﺎ ،اﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺗﻘﺴ ﻢ آن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻄﯽ از در آن ﺑﻨﺎ ،ﺳ ﺲ
رﺳﻢ ﺧﻂ دوﻣﯽ ﻋﻤﻮد ﺮ ﺧﻂ اول ﮐﻪ آن را در ﻧﻘﻄﮥ ﻣﯿﺎﻧﯽاش ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻘﻄﮥ ﻃﺎﻟﻊ

در ﻣﻮرد ﺑﻨﺎ ]ﻫﻤﺎن[ در اﺳﺖ و در ﺳﺎ ﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﺷﺮﻗﯽ ﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻩ ﺷﺪﻩ

در ﭼﻬﻞ ﺑﺎب اﺳﺖ.

ﺲ از ﺮﺳ ﻢ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻃﺎﻟﻊﺑ ﻨﯽ ،ﻣﮑﺎن دﻟﯿﻞ را در ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺻﻞ ) (۱ﻓﻮق

را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ]ﻣﮑﺎن[ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺎﻟﻊ )اوﻟﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ( ﻗﺮار داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ دﻟﯿﻞ در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﻨﺪی

ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ و در ﭼﻬﻞ ﺑﺎب ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮم

ﮐﺮدن ﻣﮑﺎن ﺳ ﺎرﻩ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺮجﻫﺎ و درﺟﺎت ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﮑﺎن دﻟﯿﻞ را در ﺧﺎﻧﮥ اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮﻣﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﺮد

و ﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎدل را در ﻧﻤﻮدار آن ﻣﺤﺪودﻩ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ﮔﻨﺞ در آن ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎﻓﺖ .در

ﻣﻮرد رﺳﺎﻟﮥ ﭼﻬﻞ ﺑﺎب ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺐ -ﯾﮏﺳﻮم ﯾﺎ ﯾﮏﭼﻬﺎرم ﺧﺎﻧﻪ -ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در
رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻩ] ،ﻣﮑﺎن[ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ درﺟﮥ دﻗﯿﻖ ﺳ ﺎرﻩ در ﻣﻨﺰﻟﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد .ﺳ ﺲ ﺧﻄﯽ از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻨﺎ ﯾﺎ

ﻣﺤﺪودﻩ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎنﮔﺮ ﻣﮑﺎن ﺳ ﺎرﻩ اﺳﺖ ،ﺮﺳ ﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﻨﺞ ﺟﺎﯾﯽ ﺮ روی آن ﺧﻂ ﻗﺮار
دارد.

 (۴ﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﮑﺎن ﮔﻨﺞ ﺮ روی اﯾﻦ ﺧﻂ ،ﻋﺮض ﺸﺎﻧﮕﺮ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺧﻂ را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻘﺴ ﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻘﻄﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺪار دا ﺮةاﻟﺒﺮوج ﮐﻪ ﻋﺮض ﺳ ﺎرﻩ در آن ﺻﻔﺮ درﺟﻪ اﺳﺖ.

 .1اوﺗﺎد=ﺟﻤﻊ وﺗﺪ .وﺗﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اول )ﻃﺎﻟﻊ( ،ﭼﻬﺎرم )وﺗﺪ اﻻرض( ،ﻫﻔﺘﻢ )ﻏﺎرب( و دﻫﻢ )وﺗﺪ اﻟﺴﻤﺎء( از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دوازدﻩﮔﺎﻧﮥ
دا ﺮةاﻟﺒﺮوج ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ اوﺗﺎد ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺮﺧﻮرد دا ﺮةاﻟﺒﺮوج ﺑﺎ دو دا ﺮۀ ﻋﻈﯿﻤﮥ اﻓﻖ و ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر اﺳﺖ.
 .2اﺗﺼﺎل دو ﺟﺮم آﺳﻤﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﺷ ﺪ ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ آﻧﻬﺎ  ۶۰ﯾﺎ  ۹۰ﯾﺎ  ۱۲۰درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .3ﻗﺒﻮل آن ﺑﻮد ﮐﻪ ]ﺳ ﺎرۀ[ ﺳﻔﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮۀ ]ﺳ ﺎرۀ[ ﻋﻠﻮی ﺑﻮد و ﭼﻮن ﺑﺪو ﭘﯿﻮﻧﺪد از آن ﺑﻬﺮۀ ﺧﻮ ﺸ ﻦ او را ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ او
را ﭘﺬ ﺮد )اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﯽ ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ،۱۳۷۶ ،ص .(۴۹۵

٩٣

ﻣﻨﺘﻬﯽاﻟﯿﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺮﺗ ﺐ ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽاﻟﯿﻪ ﻋﺮض ﺳ ﺎرﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل )ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻂ ﺑﺎ
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﻩ ﺗﻼﻗﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ( و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب )ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻂ ،ﻟﺒﮥ ﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﻩ را ﻗﻄﻊ

ﻣﯽﮐﻨﺪ( .ﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﺑ ﺸ ﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﺮض ﺳ ﺎرﻩای  5oﺑﺎﺷﺪ )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑ ﺸ ﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﺮض
ﻣﺎﻩ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ( و اﮔﺮ آن ﺳ ﺎرﻩ ]در ﻓﺎﺻﻠﮥ[  5oﺷﻤﺎل دا ﺮةاﻟﺒﺮوج ﻗﺮار داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮑﺎن ﮔﻨﺞ
ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻣﺮﮐﺰ آن ﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﻩ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ آن ﺳ ﺎرﻩ ]در ﻓﺎﺻﻠﮥ[  5oﺟﻨﻮب

دا ﺮةاﻟﺒﺮوج ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮑﺎن ﮔﻨﺞ در اﻧﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻂ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻋﺮض ﻫﻤﺎن ﺳ ﺎرﻩ ]در ﻓﺎﺻﻠﮥ[ 2o

ﺷﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻨﺞ در ﻓﺎﺻﻠﮥ دو ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻘﻄﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻂ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﻩ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ

رﺳﺎﻟﮥ ﭼﻬﻞ ﺑﺎب از ﺴ ﺖﻫﺎ )ﯾﮏ ﺳﻮم ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﺑ ﺸ ﻨﮥ ﻋﺮض ﺳ ﺎرﻩ( ﺑﻪ ﺟﺎی درﺟﺎت ﺻﺤﺒﺖ

ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 (۵ﻋﻤﻖ ﮔﻨﺞ در ز ﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ارﺗﻔﺎع ﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﯿﭻ اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮی

دﻗﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽرود و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻤﻖ ﺴ ﯽ ﻣﯿﺎن ﺳ ﮓ ﺴ ﺮ ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬ ﺮ ﯾﺎ آبﻫﺎی ز ﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺳﻄﺢ
زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.

٩۴

 (۶ﺳﺮاﻧﺠﺎم زﻣﺎن اﺳ ﺨﺮاج ﮔﻨﺞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و آن وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺎﻟﻊ آن
ﺳﺎﻋﺖ در اﺗﺼﺎل ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﺑﺎ ﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷ ﺪ و ]زﻣﺎن[ ﻣﺴﺎﻋﺪ را ﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

در ﮐﻞ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﻨﺪی ﻣﺸﺮوح ﺮ و دﻗﯿﻖ ﺮ از رﺳﺎﻟﮥ ﭼﻬﻞ ﺑﺎب اوﺳﺖ .در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻩ ،روﻧﺪ ﮐﺎر

ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺮوف ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺴ ﺎر راﻫﮕﺸﺎﺳﺖ و از درﺟﺎت ﺑﻪ ﺟﺎی ﺴ ﺖﻫﺎی

ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﺳ ﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻨﺪی در ﺑﺎب ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﺎﻟﮥ ﭼﻬﻞ ﺑﺎب ﮐﻮﺷ ﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ روﻧﺪ

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪﻩ در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻩ را )ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺮای ﮔﻨﺠﯽ ﻣﺪﻓﻮن در ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود( ﺧﻼﺻﻪ ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و

ﺳﺎدﻩ ﮐﻨﺪ .در ﺟﻤﻠﮥ » «۱۲ﭼﻬﻞ ﺑﺎب ﺑﻪ ﺟﺎی ]واژۀ[ »ﻣﻮﺿﻊ« ﺑﻪ »دار« )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪ( اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ً

ﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗ ﻨﯽ دﻗﯿﻖ ﻧ ﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻔﺴ ﺮ ﺴ ﺘﺎ دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳ ﻔﺎدﻩ از

روش ﮐﻨﺪی را ﺮای ﻃﺎﻟﻊﺑ ﻨﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﻗﺮن ۱۷م ﮐﻪ وﯾﻠﯿﺎم ﻟﯿﻠﯽ 1ﺮﺟﻤﮥ را ﺮت ﮐﺘﻮﻧﯽ را ﺮای

]اﻧ ﺸﺎر[ ﻧﻮﺷ ﮥ ﻣﺸﻬﻮر اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺎﻟﻊﺑ ﻨﯽ ﻣﺴ ﺤﯽ) 2ﻟﻨﺪن۱۶۴۷ ،م( رﺑﻮد ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.

 -١رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪی
ّ

رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺿﻊ اﻟﺘﯽ ﯾﻈﻦ أن اﻟﺪﻓﯿﻦ ﻓﯿﻬﺎ ﻣﻦ ﮐﻨﺰ أو ﻏﯿﺮﻩ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﺴﺨﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد :آﮐﺴﻔﻮرد،

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﻮدﻟﯿﺎن ،ﺴﺨﮥ ﻣﺎرش  ،۶۶۳ص ۶۴۰) ۱۹۶-۷ﻫـ.ق۱۲۴۲=.م( .ﻓﺮاﻧ ﺲ روزﻧﺘﺎل اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را

1. William Lilly
2. Christian Astrology

ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻩ 1و ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ آن را در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮد آوردﻩ اﺳﺖ .2ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻣﺎرش ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻮاز ﻸﻓﻖ
ﻧﯿﺰ از ﮐﻨﺪی ﯾﺎ ﻣ ﺴﻮب ﺑﻪ اوﺳﺖ (۱ :رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺻﻔﯿﺤﺔ ﺗﻨﺼﺒﻮا ﻋﻠﯽ ﺳﻄﺢ ٍ
)رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺮ ﺻﻔﺤﻪای ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻓﻖ( ،ص -۵
ﺟﺎﻣﻊ( ص ) ۲۰۵و ﺑﻌﺪ( (۳ .ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺼﻮﺗﺎت اﻟﻮ ﺮﯾﺔ ﻣﻦ ذات اﻟﻮ ﺮ اﻟﻮاﺣﺪ إﻟﯽ ذات اﻟﻌﺸﺮ اﻻوﺗﺎر

)ﮐﺘﺎب ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ از ]ﺳﺎزﻫﺎی[ دارای ﯾﮏ ﺗﺎر ﺗﺎ ]ﺳﺎزﻫﺎی[ دارای دﻩ ﺗﺎر( .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ

ﮔﻨﺞ زﯾﺮ ﺧﺎک

 ،۱۹۰ﻣ ﺴﻮب ﺑﻪ ﮐﻨﺪی (۲ .رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺼﻔﯿﺤﺔ اﻟﺠﺎﻣﻊ )رﺳﺎﻟﻪ ای درﺑﺎرۀ اﺳ ﻔﺎدﻩ از اﺳﻄﺮﻻب ﻣﺴﻄﺢ

ِ
رﺳﺎﻟ ْﮥ ﮐﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﯾﺎﻓ

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آﺛﺎری در ﻧﺠﻮم ،اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ،ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﺰﺷﮑﯽ و ﻣﻮﺳ ﻘﯽ اﺳﺖ .آﺛﺎر دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ

ﺴﺦ ﭘﺎﮐﯿﺰﻩای ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ و رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻩ ]ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ[ ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮدار دﻗﯿﻘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ
ً
رﺳﺎﻟﻪ ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل ﻧ ﺴﺖ .ﺧﻮﺷ ﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻠﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ

ﻋﻠﻢ اﺣﮑﺎم اﻟﻨﺠﻮم ﻗﺼﺮاﻧﯽ )ﺑﻌﺪ از ۸۹۲م( ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺗﻤﺎم رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺼﺮاﻧﯽ،
]ﻣﻮﺟﻮد[ در ﺴﺨﮥ اﺳ ﺎﻧﺒﻮل ،ﺣﻤﯿﺪﯾﻪ  ،۸۲۲ﺮگﻫﺎی ۷۴ر۷۵-ر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

 -٢ﺑﺎب ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﺎﻟﮥ ﭼﻬﻞ ﺑﺎب
رﺳﺎﻟﮥ ﭼﻬﻞ ﺑﺎب ﮐﻨﺪی ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺧﺎﻟﺪی اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ -Astr.-۲

) ۲۱(۲ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻨﺞ ﻣﺪﻓﻮن ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۵ﺻﻔﺤﮥ ﺸﺖ ﺮگ
ً
ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺻﻔﺤﮥ روی ﺮگ ﺑ ﺴ ﻢ از رﺳﺎﻟﮥ ﭼﻬﻞ ﺑﺎب اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮا ﺑﯽدﻗﺖ

روﻧﻮ ﺴﯽ ﺷﺪﻩ و اﻓﺘﺎدﮔﯽﻫﺎی زﯾﺎدی دارد .ﺧﻮﺷ ﺨﺘﺎﻧﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻨﺪی ﺑﻪ دﻓﻌﺎت اﺳ ﺴﺎخ ﺷﺪﻩ و روﻧﻮﺷﺖ

دﻗﯿﻘﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎب در ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺎرع ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺮﺟﺎل )ﻗﺮن ۱۱م( ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻣﺎ از ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺮﻟﯿﻦ،

آﻟﻮارت  ،۵۸۹۲ﺮگﻫﺎی ۳۲پ۳۳-پ و ﻟﻨﺪن ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،اﻓﺰوﻧﮥ  ،۲۳۳۹۹ﺮگﻫﺎی ۴۱پ۴۲-پ
ﺮای اﺻﻼح ﺴﺨﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺧﺎﻟﺪی اﺳ ﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻩاﯾﻢ.

 -٣رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪی
] [۱ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪۀ ﻣﻬﺮﺑﺎن .ﺮوردﮔﺎرا ﻣﺮا ﺑﺎ ﯾﺎری ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻦ.

] [۲اﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺻﺒﺎح ﮐﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود در آن دﻓﯿﻨﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺞ و
ﻏﯿﺮﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

] [۳اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﮔﻨﺞ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﻃﺎﻟﻊ و اوﺗﺎد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻦ.

] [۴اﮔﺮ در ﻃﺎﻟﻊ ،ﺳﻌﺪی ﯾﺎﻓﺘﯽ ،در آﻧﺠﺎ ﮔﻨﺞ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻗﺪر ﺳﻌﺪ و ﻗﻮت و

ﺿﻌﻒ آن ،ارزش دارد.

1. Rosenthal, Franz, “From Arabic Books and Manuscripts II: Kindîana”, Journal of the American Oriental
Society, 69 (1949), pp. 149-150.
2. GAS, VII, p. 133, no. 15.
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] [۵اﻣﺎ اﮔﺮ آن ﺳﻌﺪ در ا ﺮ ﻧﺤﺲ ﻗﻮی ﻣﻨﺤﻮس ﺑﺎ ﺷﺪ ،وﺟﻮد ﮔﻨﺞ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﺮداﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ
ﺑ ﺸ ﺮش ﺮداﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

] [۶اﮔﺮ آن ﺳﻌﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻨﺞ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﺳﺖ.

] [۷اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪاﻧﯽ آﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﮔﻨﺞ ﺑﺪان دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺎﻟﻊ و ﻗﻤﺮ ﺑﻨﮕﺮ.

] [۸اﮔﺮ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو و ﺳﻌﺪی ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺮ ﮔﻨﺞ ﯾﺎ دﻓﯿﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺗﺼﺎل ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳ ﺮﺳﯽ ﺑﻪ

آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

] [۹در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻼف آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﺗﻘﺴ ﻢ ﮐﻨﺪ و اداﻣﮥ
] [۱۰ﭼﻮن دا ﺴ ﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻄﯽ ﺮﺳ ﻢ ﮐﻦ ﮐﻪ ِ
آن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﺴ ﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻮد.

] [۱۱ﺳ ﺲ وﺳﻂ ﺧﻂ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺧﻄﯽ ﻋﻤﻮد ﺮ آن ﭼﻨﺎن رﺳﻢ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺧﺎﻧﻪ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ.

] [۱۲آﻧﮕﺎﻩ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﻪ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻄﻮط ﻣﺴ ﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ زاوﯾﮥ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴ ﻢ ﮐﻦ
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽاﻟﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.

] [۱۳ﺳ ﺲ ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺸﺎﻧﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺳ ﺎرۀ ﺳﻌﺪ اﺳﺖ و در ﻃﺎﻟﻊ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اوﺗﺎد ﺑﻮدﻩ و در ﻃﺎﻟﻊ
٩۶

ﺧﻄﯽ ﺮا ﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

] [۱۴اﮔﺮ در ﻃﺎﻟﻊ ،ﺸﺎﻧﻪای از ﺳﻌﺪ ﻧﺒﻮد ،آﻧﮕﺎﻩ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﯿﺎن ﺳﻌﺪ و درﺟﮥ ﻃﺎﻟﻊ را ﭘﯿﺪا ﮐﻦ.

] [۱۵ﺳ ﺲ ﺗﻌﺪاد اﻗﺴﺎم دوازدﻩﮔﺎﻧﻪ و درﺟﺎت آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﻫﺮ زاوﯾﮥ آن ﺮا ﺮ ﺳﯽ درﺟﻪ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎرش ﮐﻦ.
اﯾﻦ ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود از در ﺧﺎﻧﻪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرش ﺑﻪ آن ﻣﯽرﺳﺪ،

ﻫﻤﺎن ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از روی ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﮔﻨﺞ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

] [۱۶و اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از آن راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪای ،ﺳﻌﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺰدی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اوﺗﺎد ﯾﺎ در ﻃﺎﻟﻊ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﻮن اﯾﻦ ﺧﻂ ﻃﻮﻟﯽ را ﯾﺎﻓﺘﯽ ،آن را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﺗﻘﺴ ﻢ ﮐﻦ.

] [۱۷ﺳ ﺲ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن دو ﻧﯿﻢ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎم درﺟﺎت ﻋﺮض آن ﺳ ﺎرﻩ ﺗﻘﺴ ﻢ ﮐﻦ.

] [۱۸اﮔﺮ ﻋﺮض آن در ﺷﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﺧﻂ ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﺗﻘﺴ ﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺸﺎﻧﮥ ﻣﺪار ﺧﻮرﺷ ﺪ

اﺳﺖ ،اﺟﺰاء ﻋﺮض را ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻋﺮض آن ﺳ ﺎرﻩ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻄﻮط ﺗﻘﺴ ﻢﮐﻨﻨﺪۀ ﺮوج ﻋﺒﻮر

ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺸﻤﺎر.

] [۱۹و اﮔﺮ ]ﻋﺮض[ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺪار ﺧﻮرﺷ ﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ اﻧﺪازۀ درﺟﺎت

ﻋﺮض ﺳ ﺎرﻩ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ در ﻣﻨﺘﻬﯽاﻟﯿﻪ آن ﻗﺮار دارد ،ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎن ﮔﻨﺞ اﺳﺖ.
ً
] [۲۰اﮔﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺮض ﺑﻮد ،ﻋﯿﻨﺎ در ﻣﺪار ﺧﻮرﺷ ﺪ ﻗﺮار دارد.

] [۲۱آﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﻀﯿﺾ ﺳ ﺎرﻩ در ﻓﻀﺎ و ﺳ ﺲ اوج آن از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ .اﮔﺮ ﺳ ﺎرﻩ در
ﺑ ﺸ ﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اوج ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﮔﻨﺞ ﯾﺎ دﻓﯿﻨﻪ در ﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد.

] [۲۲و اﮔﺮ ﺳ ﺎرﻩ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺣﻀﯿﻀﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢ ﺳﻄﺢ آب ﻗﺮار دارد.

] [۲۴ﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻊ ابﺟـد ﺑﺎﺷﺪ و وﺳﻂ در ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﻘﻄﮥ ه ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻄﯽ ﮐﻪ

ِ
رﺳﺎﻟ ْﮥ ﮐﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﯾﺎﻓ

] [۲۳و اﮔﺮ ﻣﯿﺎن آن دو ﺑﺎﺷﺪ ،ﺲ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳ ﻪ اﺳﺖ.

ﺧﻂ اب را ﺑﻪ زواﯾﺎی ﻗﺎﺋﻤﻪ ﺗﻘﺴ ﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻂ هز ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺸﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﻂ هز را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﺗﻘﺴ ﻢ

زاوﯾﮥ هوﮐـ ﺳﻪ ﺮج را در ﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ز ﺮا زاوﯾﮥ هوط )ﻧﻘﻄﮥ ط ﺮ روی ﺧﻂ اه( و زاوﯾﮥ طوی )ﻧﻘﻄﮥ ی

ﮔﻨﺞ زﯾﺮ ﺧﺎک

ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﺧﻂ ﻗﺎﻃﻊ ﺧﻂ هوز ﮐﻪ آن را ﺑﺎ زواﯾﺎی ﻗﺎﺋﻤﻪ در ﻧﻘﻄﮥ و ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻂ حﮐـ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ،

ﺮ روی ﺧﻂ اد( و زاوﯾﮥ یوﮐـ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺮا ﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از زواﯾﺎ ﯾﮏ ﺮج را در ﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺸﺎﻧﮕﺮ را ﻣﺎﻩ

و ﻓﺎﺻﻠﮥ آن ﺗﺎ ﻃﺎﻟﻊ را  ۴۵درﺟﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺳ ﺲ از ﻃﺮف ﭼﭗ در ،ﺑﻪ اﻧﺪازۀ  ۴۵درﺟﻪ از ﺳﻤﺖ

ﭼﭗ ﻃﺎﻟﻊ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽدارﯾﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ آن ﺗﻤﺎم زاوﯾﮥ هوط و ﻧﺼﻒ زاوﯾﮥ طوی را ﮐﻪ ﻫﻤﺎن زاوﯾﮥ طوا

اﺳﺖ ،در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ دﻓﯿﻨﻪ روی ﺧﻂ او ﻗﺮار دارد.

] [۲۵ﺳ ﺲ ﺧﻂ او را در ﻧﻘﻄﮥ ل ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴ ﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﻘﻄﮥ ل ﻣﺪار
ﺧﻮرﺷ ﺪ ،و ﻣﺎﻩ ﺸﺎﻧﮕﺮ ،و ﺑ ﺸ ﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﺮض آن  ۵درﺟﻪ اﺳﺖ.

] [۲۶اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺮرﺳﯽ ﻣﺴ ﻠﻪ ،ﻋﺮض آن در ﺷﻤﺎل ﺑﻪ اﻧﺪازۀ  ۲درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺳﻤﺖ ﻧﻘﻄﮥ ل ﺑﻪ اﻧﺪازۀ دو

ﭘﻨﺠﻢ ﺧﻂ لو را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ ل ،دو ﭘﻨﺠﻢ را ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻧﻘﻄﮥ م ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﮑﺎن ﮔﻨﺞ در ﻣﺤﻞ م اﺳﺖ.

٩٧

] [۲۷ﺮای اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎن اﺳ ﺨﺮاج ﮔﻨﺞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻩ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺎﻟﻊ آن وﻗﺖ

ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ دوی اﯾﻨﻬﺎ ﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺰدﯾﮏ ﺮ اﺳﺖ .و ﺟﺪا
ﺑﭙﺮﻫﯿﺰ از اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن اﺳ ﺨﺮاج ﮔﻨﺞ ،اوﺗﺎد در ﻧﺤﻮﺳﺖ ﺑﺎﺷ ﺪ .ز ﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﻮاﻧﻌﯽ رخ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﺳ ﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧ ﯿﺠﻪ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

] [۲۸ﮐﻼم ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳ ﺪ و ﺣﻤﺪ ﻓﺮاوان ﺧﺪاوﻧﺪی راﺳﺖ ﮐﻪ ﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ.
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ﺷ ﻞ  :١از ﻣﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﺎﻟﮥ ﭼﻬﻞ ﺑﺎب

ً

] [۱ﺑﺎب ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻢ درﺑﺎرۀ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در آن دﻓﯿﻨﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺞ و ﻏﯿﺮﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

] [۲اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﮔﻨﺞ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﻃﺎﻟﻊ و اوﺗﺎد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻦ.

] [۳اﮔﺮ در ﻃﺎﻟﻊ ،ﺳﻌﺪی ﯾﺎﻓﺘﯽ ،در آﻧﺠﺎ ﮔﻨﺞ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻗﺪر ﺳﻌﺪ و ﻗﻮت و

ﺿﻌﻒ آن ،ارزش دارد.

] [۴اﻣﺎ اﮔﺮ آن ﺳﻌﺪ در ا ﺮ ﻧﺤﺲ ﻗﻮی ﻣﻨﺤﻮس ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد ﮔﻨﺞ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ و از ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﺮداﺷ ﻪ

ﺷﺪﻩ ﯾﺎ ﺑ ﺸ ﺮش ﺮداﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

] [۵اﮔﺮ آن ﺳﻌﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻨﺞ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﺳﺖ.

] [۶اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﮔﻨﺞ ﺑﺪان دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ  ،ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺎﻟﻊ و ﻗﻤﺮ ﺑﻨﮕﺮ.

] [۷اﮔﺮ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو و ﺳﻌﺪی ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺮ ﮔﻨﺞ و دﻓﯿﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺗﺼﺎل و ﻗﺒﻮل ﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳ ﺮﺳﯽ ﺑﻪ

آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

] [۸در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻼف آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

] [۹ﻫﺮﮔﺎﻩ دا ﺴ ﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺞ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺲ آن ﻣﮑﺎن را از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﻪ دوازدﻩ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ
زواﯾﺎی ﻣﺴﺎوی ،ﺗﻘﺴ ﻢ ﮐﻦ.

٩٨

] [۱۰ﺳ ﺲ از ﻣﺮﮐﺰ ،ﺧﻄﯽ رﺳﻢ ﮐﻦ ﮐﻪ زاوﯾﮥ ﺮﺟﯽ را ﮐﻪ در آن ﺳ ﺎرﻩ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻧﺪازﻩای ﮐﻪ در ﺮﺟﺶ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،ﺗﻘﺴ ﻢ ﮐﻨﺪ.

] [۱۱اﮔﺮ ]ﺳ ﺎرﻩ[ ﯾﮏ ﺳﻮم آن را ﻃﯽ ﮐﺮد ،ﺲ ﺧﻂ ﻣﺰﺑﻮر ﯾﮏ ﺳﻮم زاوﯾﻪ را ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﯾﮏ

ﭼﻬﺎرم آن را ﭘﯿﻤﻮد] ،ﺧﻂ[ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم آن را ]ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ[ ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺰ رﺳﻢ ﻣﯽﺷﻮد و زاوﯾﮥ ﻣﯿﺎن دو اﻧﺘﻬﺎی
ﺮج را ﺑﻪ اﻧﺪازۀ درﺟﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺸﺎﻧﮕﺮ ﮔﻨﺞ در ﺮج ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﻘﺴ ﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺮج را

ﭘﯿﻤﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻄﯽ ﮐﻪ زاوﯾﮥ ﺮﺟﯽ را ﮐﻪ ﺸﺎﻧﮕﺮ در آن ﻗﺮار دارد و آن را ﺗﻘﺴ ﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﯾﮏ ﺳﻮم آن

ﻗﺮار دارد.

] [۱۲ﻧﻘﻄﮥ ﻃﺎﻟﻊ ،ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺷﺮق اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺻﺎﺣﺐ ﺸﺎﻧﮕﺮ از درﺟﮥ ﻃﺎﻟﻊ ﻫﻤﺎن ﻓﺎﺻﻠﮥ

ﮔﻨﺞ از ﻣﺸﺮق اﺳﺖ.

] [۱۳اﮔﺮ ﺧﻮاﺳ ﯽ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ آﯾﺎ ]ﮔﻨﺞ[ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﺮ روی آن ﻗﺮار دارد ﺰدﯾﮏ ﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی

آن ،ﺧﻄﯽ را ﮐﻪ ﺮ روی آن ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﺗﻘﺴ ﻢ ﮐﻦ .آن ﻋﻼﻣﺖ دا ﺮةاﻟﺒﺮوج ﻣﯽﺷﻮد.
] [۱۴ﺳ ﺲ ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳ ﺎرﻩ در ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻗﺮار دارد ﯾﺎ ﺟﻨﻮﺑﯽ.

] [۱۵اﮔﺮ ﻋﺮض آن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺲ در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل آن ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺮار دارد و ﻣﺮﮐﺰ آن در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑ ﺸ ﺮﯾﻦ
ﻣﻘﺪار درﺟﮥ ﻋﺮض آن ﺳ ﺎرﻩ واﻗﻊ اﺳﺖ .ﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻋﺮﺿﺶ  ۵درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺧﻂ را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ

ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴ ﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

] [۱۶اﮔﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺮوج ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازۀ آن از ﺧﻂ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ

ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻋﺮض ﺑﺎﺷﺪ ،از آن ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺮ روی ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺮوج ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ

] [۱۷اﮔﺮ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﯾﮏ ﺳﻮم آن ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﺳﻮم و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺴ ﺖ ]ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ[.

] [۱۸اﮔﺮ در ﺟﻨﻮب ﻗﺮار دارد ،ﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازﻩاش در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ]ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ[.

] [۲۰اﮔﺮ ﺮ روی ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺮوج ﻗﺮار داﺷﺖ ،و ﺗﻤﺎﯾﻞ آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻧﺒﻮد ،دﻓﯿﻨﻪ در
ﻣﮑﺎن ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺧﻂ را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻘﺴ ﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮔﻨﺞ زﯾﺮ ﺧﺎک

] [۱۹اﮔﺮ در ﺷﻤﺎل ﻗﺮار دارد ،ﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازﻩاش در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ]ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ[.

ِ
رﺳﺎﻟ ْﮥ ﮐﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﯾﺎﻓ

از ﺧﻄﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺮار دارد ،ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ.

] [۲۱ﺳ ﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﮥ اوج و ﺣﻀﯿﺾ آن در ﻓﻀﺎ ﺑﻨﮕﺮ .ﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻋﻤﻖ ﮔﻨﺞ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﯽﺷﻮد.

] [۲۲اﮔﺮ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد ،ﮔﻨﺞ در ﻧﯿﻤﻪای ﻣﯿﺎن ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و ﺻﺨﺮۀ ﺳ ﮕﯽ ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬ ﺮ ﯾﺎ آب

ﻗﺮار دارد.

] [۲۳اﮔﺮ ﻧﻘﻄﮥ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﻻ ﺮ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺮ از ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ارﺗﻔﺎع ﮔﻨﺞ از آن ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
اﻧﺪازﻩای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘ ﺶ ﺮ درﺑﺎرۀ آن ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ.

] [۲۴ﺮای اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎن اﺳ ﺨﺮاج ﮔﻨﺞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻩ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺎﻟﻊ آن وﻗﺖ
ً
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻫﺮ دوی اﯾﻨﻬﺎ ﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺰدﯾﮏ ﺮ اﺳﺖ .و ﺟﺪا ﺑﭙﺮﻫﯿﺰ
از اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن اﺳ ﺨﺮاج ﮔﻨﺞ ،اوﺗﺎد در ﻧﺤﻮﺳﺖ ﺑﺎﺷ ﺪ .ز ﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﻮاﻧﻌﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ

ﮐﻪ دﺳ ﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧ ﯿﺠﻪ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

٩٩

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

١٠٠

رﻫﯿﺎبﻫﺎ
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻧﺎﻃﻖ

ﺟﯿﻢ ﺧﻠﯿﻠﯽ ،رﻫﯿﺎبﻫﺎ :دوران ﻃﻼﯾﯽ دا ﺶ ﻋﺮﺑﯽ ،اﻧ ﺸﺎرات ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ۲۰۱۰ ،م.

١

٢

آنﮐﻪ راﻫﯽ ﻧﻮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ رﻫﯿﺎب اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ
دﯾﮕﺮان ﻣﺴﯿﺮ را دوﺑﺎره ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ؛ و آﻧﮑﻪ ﺑﺴﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ از
ﻫﻢروزﮔﺎراﻧﺶ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد ﭘﯿﺸﺘﺎز اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺪهﻫﺎ
ﺑﮕﺬرد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
اﺑﻦ ﺧﻠﺪون

)ﻧﻘﻞ ِ
ﻗﻮل آﻏﺎز ﮐﺘﺎب(

ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮔﻔﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﻦ ﺧﻠﺪون در ﺑﺎﻻ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ و ﻧﻮ ﺴ ﺪۀ آن

ﺟﯿﻢ ﺧﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ اﻧ ﺸﺎرات ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ در ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ رﻗﻌﯽ در  ۳۰۲ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺪون اﺣ ﺴﺎب
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ،
ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در ﺗﻤﺪن
ِ
ﻣﺄﻣﻮن و دوران او در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺘﺎب ﻗﺮار دارد ز ﺮا ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻮ ﺴ ﺪۀ ﮐﺘﺎب ،ﻣﺄﻣﻮن ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ

و ﺟﺎﻟﺐ ﺧﻮد ﺰرگ ﺮﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺸ ﯿﺒﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﻮد .و رﺳﺎﻟﺖ ﺷﺮوع ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺮﯾﻦ دورۀ ﻋﻠﻤﯽ از زﻣﺎن

ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳ ﺎن را داﺷﺖ .ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﮕﺎرﺷﺶ ﻃﯿﻒ ﮔﺴ ﺮدﻩای از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ

ﻋﻠﻢ را در ﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ژرفﻧﮕﺮی ﮐﺎﻓﯽ ﺮﺧﻮدار اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی ﺮای
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺮﺳﺸﮕﺮ و ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ .آﻓﺮﯾ ﺶ ﭼﻨﯿﻦ ا ﺮی از ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩای ﻣﺜﻞ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﻻ ﺮﯾﻦ ﮐﺮﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ دا ﺸﮕﺎﻫﯽ را در ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﻈﺮی دارد ،ﻣﺠﺮی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،در ﮐﺸﻮری

اﺳﻼﻣﯽ زادﻩ ﺷﺪ و ﺮورش ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ آﺷ ﺎﺳﺖ ،دﻏﺪﻏﮥ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺴ ﺮدﻩای از اﯾﻦ

ﺗﻤﺪن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽاش او را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ و ﮋﻩ ﻗﺮار دادﻩ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺷ ﻐﺎل ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ در ﺴ ﺎری از ﺟﺎﻫﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎورﻩای ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺮد و

 .١ﻋﻀﻮ ﻫﯿ ﺖ ﻋﻠﻤﯽ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺮﺑ ﺖ ﻣﺪرس ،دا ﺸﮑﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏnategh@modares.ac.ir ،
2. Jim al-Khalili, Pathfinders, The Golden Age of Arabic Science, Allen Lane, an Imprint of Penguin Books, 2010

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺳ ﮑﯽ داﺳ ﺎنﺳﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺳ ﻘﺒﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽرود و ﮔﺬﺷ ﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮات روزﻣﺮۀ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﭼﺎرﭼﻮب در ﺷﺮح ﺣﺎل و ﺗﻼشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ دا ﺸﻤﻨﺪان ﮐﻨﮑﺎش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از اﯾﻦرو ﮐﺘﺎب در ﺴ ﺎری ﺟﺎﻫﺎ

رﻫﯿﺎبﻫﺎ

ﻣﯽزﻧﺪ .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﺑ ﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ دا ﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﭙﺮدازد ﺑﻪ راﻩِ رﻓﺘﻪ ﻣﯽاﻧﺪ ﺸﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ
رﻧﮓ و ﺑﻮی ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷ ﺎﺳﯽ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ از ﺧﺸﮑﯽ درآﯾﺪ و
ﺟﺎن ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﯿﺮاﯾﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.

از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻄﻼح دا ﺶ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪﺷﺪت ﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮﻋﺮب ﺑﻪو ﮋﻩ

ا ﺮاﻧﯽ آزاردﻫﻨﺪﻩ و ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﺧﻮد اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﺪ و در ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ دﯾﺒﺎﭼﮥ ﮐﺘﺎب در ﺷﺮﺣﯽ

ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻼش ﺑﯿﻬﻮدﻩای ﺻﺮف ﺗﻮﺟﯿﻪ آن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ً
وﻟﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ اﻧﺼﺎﻓﺎ در ﻣﻮرد دا ﺸﻤﻨﺪان ﻏﯿﺮ
ً
ﻋﺮب و ﻋﻤﺪﺗﺎ ا ﺮاﻧﯽ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ادا
ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺎر از آﺷ ﺎﯾﯽ او ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و

ﮔﺬﺷ ﮥ ﻋﻠﻤﯽ ا ﺮان ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺮﺧﺎﺳ ﻪ از ﻣﺮاودا ﺶ ﺑﺎ ا ﺮاﻧﯿﺎن و اﺻﻞ و

ﺴﺐ ا ﺮاﻧﯽ ﺧﻮد وی اﺳﺖ .در ﻧ ﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﮐﺘﺎب ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﻪ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ً در ﻣﯿﺎن ﻧﻮ ﺴ ﺪﮔﺎن ﻋﺮب و ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ّ
ﻣﻌﺮب
ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دوﺑﺎرﻩ

ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ.

ﺟﯿﻢ ﺧﻠﯿﻠﯽ از ﭘﺪری ﺷ ﻌﯽ و ا ﺮاﻧﯽﺗﺒﺎر و

ﻣﺎدری ﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺷ ﻌﻪ ﺸ ﻦ ﺑﺎ

ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮔﺴ ﺮدﻩ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺴ ﺤﯽ در ﺑﻐﺪاد
زادﻩ ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﺧﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﭘ ﺶ

از آنﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۹ﺮای ﻫﻤ ﺸﻪ ﻋﺮاق را ﺑﻪ

ﻣﻘﺼﺪ ﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺮک ﮐﻨﺪ در ﻫﻨﺪﯾﻪ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﺑﻐﺪاد ﮔﺬراﻧﺪ .ﺧﻠﯿﻠﯽﻫﺎ ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺷ ﻌﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ّ
ﻧﺠﻒ و ﮐﻮﻓﻪاﻧﺪ .ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﺟﺪ ﺳﻮم ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﮐﻪ ﺰﺷﮑﯽ ﺮﺟﺴ ﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﻮد در ﺳﻔﺮ ﺣﺠﯽ ﮐﻪ
ً
ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺳﻔﺮ واﻟﯽ ﺑﻐﺪاد ﺷﺪ وی را ﺑﺎ ﺗﺠﻮ ﺰ داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﻣﺮﯾﻀﯽ رﻫﺎﻧﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ در اواﺧﺮ
ﺳﺪۀ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺑﻪ دﻋﻮت واﻟﯽ ﺑﻐﺪاد در ﻋﺮاق ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۱۷۹۹وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺴﺮ ﺰرگ

ﻣﯿﺮزا در ا ﺮان ﻣﺎﻧﺪ و ﺰﺷﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﺷﺪ و ﻓﺨﺮ اﻻﻃﺒﺎء ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪۀ

دو ﺴﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﺑﺎﻗﺮ و ﻣﯿﺮزا ﺣﺴ ﻦ از ﻃﺮف ﭘﺪر ﺰرگ و ﻣﺎدر ﺰرگ اﺳﺖ .ﻣﯿﺮزا
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ﺣﺴ ﻦ در ﻧﺠﻒ ﻣﻘﺘﺪای ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺷ ﻌﮥ ﻋﺮاق ،ا ﺮان ،ﻟﺒﻨﺎن و ﻫﻨﺪ در اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻮد و ﻧﻘﺶ

ﻣﻬﻤﯽ در ﺴ ﺞ ﻣﺮدﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺴﺎد روزاﻓﺰون و ﺳ ﺎﺳﺖﻫﺎی روسﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎﻫﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﭘ ﺶ از

اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ داﺷﺖ .ﻣﯿﺮزا ﺣﺴ ﻦ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺲ از درﮔﺬﺷﺖ زﻋﯿﻢ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﻣﯿﺮزای ﺷ ﺮازی در ﻧﺠﻒ

ﻣﺮﺟﻊ ﺷ ﻌﯿﺎن ﺷﺪ .در روزﮔﺎر ﺻﺪام ﺣﺴ ﻦ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻋﺮاﻗﯽ ﺷﻤﺮدﻩ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺴ ﺎری از اﯾﻦ

ﺧﺎﻧﺪان در ﺧﻼل اوجﮔﯿﺮی ﺗﺨﺎﺻﻢ ﺑﯿﻦ ا ﺮان و ﻋﺮاق در دﻫﮥ  ۱۹۸۰اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ١.ﺧﻠﯿﻠﯽ ا ﺮاز

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد از ﻋﺮاق ﺑﯿﺮون آﻣﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻨﮓ

ﺑﯿﻬﻮدﻩ و وﺣﺸ ﻨﺎک ﺻﺪام ﺣﺴ ﻦ ﻋﻠﯿﻪ ا ﺮان ﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ اﺟﺒﺎری ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺪرش ﻣﻬﻨﺪس
ﺮق و اﻓﺴﺮ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻮد .وی ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ رﻓﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش آﺷ ﺎ ﺷﺪ و

اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ از ﺧﻠﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از دا ﺮۀ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وﺻﻠﺖ ﮐﺮد .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺮﺗ ﺐ

ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳ ﺪﻻل ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﻮن ﻋﺮﺑﯽ در رگﻫﺎ ﺶ ﻧ ﺴﺖ .وی اﺻﺮار ﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮋاد ﺧﺎص را

در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﻤﻪ اﻣﺘﺰاج ﮋادﻫﺎ در ﻋﺮاق اﻣﺮوزی وﺟﻮد دارد ﺑﯿﻬﻮدﻩ ﻣﯽداﻧﺪ.

وی در ﺳﺎل  ۱۹۶۲در ﻋﺮاق ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﻈﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ و ﻣﺠﺮی

ﺗﻠﻮ ﺰﯾﻮﻧﯽ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۹۸۹درﺟﮥ دﮐﺘﺮی ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻈﺮﯾﮥ واﮐ ﺶﻫﺎی ﻫﺴ ﻪای از دا ﺸﮕﺎﻩ
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ﺳﺎری در اﻧﮕﻠ ﺲ ﮔﺮﻓﺖ و اﮐﻨﻮن در ﻫﻤﺎن دا ﺸﮕﺎﻩ اﺳ ﺎد ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﻈﺮی و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮﺳﯽ ﺮﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ-
ﺮوﯾﺠﯽ اﺳﺖ .او ﻣﺠﺮی ﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮ ﺰﯾﻮﻧﯽ و رادﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﺮﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ در ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ

ﻋﻠﻤﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ رﺷ ﮥ اﺻﻠﯽ او ﻓﯿﺰﯾﮏ اﺳﺖ ،ﻋﻼﻗﮥ ﺟﻨﺒﯽ
اﺟﺮا ﮐﺮدﻩ و ﻣﻔﺴﺮ
ِ

او ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪو ﮋﻩ درﺑﺎرۀ دوران ﺑ ﺖاﻟﺤﮑﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ داﺷ ﻪ و

ﺻﺎﺣﺐ ا ﺮ اﺳﺖ .در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﯾﮏ ﺳﺮﯾﺎل ﺳﻪﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﻪﻧﺎم اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ در ﺷ ﮑﮥ ﭼﻬﺎر ﺑﯽﺑﯽ

ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮد و در آن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ از ﺟﻬﺸﯽ
ﺳﯽ اﺟﺮا ﮐﺮد ﮐﻪ درﺑﺎرۀﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻋﻠﻢ در ﺗﻤﺪن
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺪﻩ ِ
ِ

ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺪﻩﻫﺎی دوم ﺗﺎ ﻫﺸ ﻢ ﻫﺠﺮی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪوﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﻪﻣﯿﺎن آورد.

ﻣﺪﺗﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿ ﺖ اﻣﻨﺎ و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ٢ﺑﻮد ،ﺟﺎ ﺰۀ ﺳﺎل  ۲۰۰۷اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺎﯾﮑﻞ

ﻓﺎرادﻩ ٣ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ او اﻋﻄﺎ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺷﻮرای ﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ٤ﺑﻪ وی ﻟﻘﺐ ﭘ ﺸ ﺎز را ﺰ ٥را داد .او از ﺳﺎل  ۲۰۱۳رﺋ ﺲ اﻧﺠﻤﻦ ا ﺴﺎنﻣﺪاری )اوﻣﺎﻧ ﺴ ﯽ(

 .١ﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑ ﺸ ﺮ درﺑﺎرۀ ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ز ﺮ:
»ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،ﺣﺎج ﻣﯿﺮزاﺣﺴ ﻦ ﺧﻠﯿﻠﯽ« از ﻓﺮﯾﺪﻩ ﺳﻌﯿﺪی ،در دا ﺸ ﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج  ،۸ص ۷۵۸-۷۵۶؛
»ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻠﯿﻠﯽ« از ﻋﻈﯿﻢ ﻃﻬﻤﺎﺳ ﯽ ،در دا ﺸ ﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ،۱۶ص۱۱۹-۱۱۷؛
»ﻋﺒﺎس ﺧﻠﯿﻠﯽ« از ﯾﻌﻘﻮب آژﻧﺪ ،در دا ﺸ ﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ،۱۶ص :۱۲۶-۱۲۴
»ﺗﻬﺮاﻧﯽ« از زﻫﺮا ا ﺮاﻫﯿﻤﯽ ،در دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۱۶ص.۶۰۵-۶۰۲

2. British Science Association
3. Royal Society Michael Faraday Prize
4. Engineering and Physical Sciences Research Council
)»ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ دا ﺸﻤﻨﺪان و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺧﻼق« 5. Rise (Recognising Inspirational Scientists and Engineers

ﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺳﺖ .وی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی ﻫﻢ داﺷ ﻪ و ﺟﻮا ﺰ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻩ

ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﮐﻮاﻧﺘﻮم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ در اﯾﻦ رﺷ ﻪ در ﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ -ﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪﻩ

رﻫﯿﺎبﻫﺎ

اﺳﺖ .ﺧﻠﯿﻠﯽ آﺗِﺌ ﺴﺖ ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .وی ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﯿﺰﯾﮏ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮرد ﺳ ﺎﻩ
اﺳﺖ.

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب داﺳ ﺎن دوراﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن در

ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ در آن ﻧﻮاﺑﻐﯽ ﺮﺟﺴ ﻪ ﻣﺮزﻫﺎی دا ﺶ را ﺑﻪﺟﻠﻮ راﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ آﺛﺎرﺷﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز

ﺗﻤﺪنﺳﺎز ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺷ ﯿﺎق ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی در ﺧﻮد ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ داﺳ ﺎن را ﭘ ﺶ روی
روزﮔﺎر
ﻃﯿﻒ وﺳ ﻊ ﺮی از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﮕﺬارد .او ﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎﻩ ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم ﺮ و ُﺮ ِﮋواک ﺮ از
ِ
ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻤﯽﺷﺪ واﮐﺎوﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ اﻧﺪ ﺸﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ وامدار ﮐﺎرﻫﺎی

اﻧﺪ ﺸﻤﻨﺪان ﻋﺮب ،ا ﺮاﻧﯽ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻣﺴ ﺤﯽ و ﯾﻬﻮدی در ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘ ﺶ اﺳﺖ .ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ آﺛﺎر

ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺪن ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳ ﺎن و ﻧﻮزاﯾﯽ
ِ

ﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ،
ﮐﻪ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ دوران ﺗﺎرﯾﮏ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،در ﻣﺪﺗﯽ ﺑ ﺶ از ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺳﺎل ز ِ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻢ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن زﺑﺎن ﺑﺨﺶ وﺳ ﻌﯽ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد.
ﯾﻌﻨﯽ زﺑﺎن ﻗﺮآن ،زﺑﺎن ﺑﯿﻦ
ِ

ﺑﻪﮔﻔﺘﮥ ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﯾﺎل اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ ﺮای ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ و ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ داﺷ ﻪ

ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ او ﮐﺮدﻩ وﻟﯽ در ﻧﻮﺷ ﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻌﻤﻖ ﺑ ﺸ ﺮی ﺴ ﺖ ﺑﻪ ﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪﺧﺮج دادﻩ اﺳﺖ.

ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺴ ﺎری از ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺴ ﺖ ﺑﻪ واژۀ اﺳﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺘﯽ آﻧﺎن ﮐﻪ در

ﻏﺮب ﺷ ﺎﺧﺘﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ از ﺳﻬﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم دارﻧﺪ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻓﺮا ﺮ از ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺗﻨﻮر

ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﭼﺎﺷ ﯽ ﻧﻮآوری ﻧﻤﯽاﻧﺪ ﺸ ﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ اروﭘﺎ ﺲ از ﺮﺧﺎﺳ ﻦ از ﺧﻮا ﺶ

در ﺧﻼل ﻧﻮزاﯾﯽ ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد را ﺑﺎز ﺲ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ وﻋﺪﻩ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺮﺳﺶﻫﺎی ﺴ ﺎری ﺧﻮاﻫﺪ
ً
ﺮداﺧﺖ ﮐﻪ از د ﺮﺑﺎز ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪ ﺸﻤﻨﺪان ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ را ﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ اﯾﻦﮐﻪ اﻋﺮاب در واﻗﻊ ﭼﻘﺪر

ﻣﯽدا ﺴ ﻨﺪ؟ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻬﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ا ﺮاﻧﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻫﻨﺪی ﭼﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﺸ ﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﺎن ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪ؟ و ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺮ از ﻫﺮ ﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮی ﭼﺮا و ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم
اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ّ
زرﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳ ﺪ؟

ﺟﯿﻢ ﺧﻠﯿﻠ  ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب

ْ
ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ اﻧﺪ ﺸﻤﻨﺪان ﺰرﮔﯽ ﭼﻮن اﺑﻦ ﺳ ﻨﺎِ ،ﮐﻨﺪی و اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﻧﻪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﯾﯽ
دوردﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ آﺷ ﺎ ﺷﺪ .در ﻏﺮب ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﺑﻦ ﺳ ﻨﺎ
در
ِ
آﺷ ﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﺴ ﺎری از ﺻﺎﺣﺐﻧﺎﻣﺎن ﺰرگ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﻩاﻧﺪ .وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻋﺮاق ﺑﺎ اﯾﻦ

ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﻧﻪ در ﮐﻼسﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺑﻠﮑﻪ در درسﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺮﺧﻮردﻩ اﺳﺖ ز ﺮا آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻣﺮوزی ﺮ ﭘﺎﯾﮥ داﺳ ﺎنﺳﺮاﯾﯽ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ .در اروﭘﺎ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧ ﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ

١٠٣

ﻋﻠﻤﯽ درﺧﻮری اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎدﻩ
ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ ،ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ و ﮐﭙﻠﺮ ﭘﺪران ﻧﺠﻮم ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘ ﺶ از آﻧﺎن روﯾﺪادِ
ِ
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪۀ داﺳ ﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن را ﻓﺮاﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ

اﯾﻨﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑ ﺸ ﺮ ﺳ ﺎرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﺷﺐ ﻣﯽﺑﯿ ﯿﻢ ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﻋﺮﺑﯽ دارﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪﺷﺎن ﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دا ﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﭼﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ و ﭼﻪ ﺑﻪ اﺳ ﻌﺎرﻩ رﻫﯿﺎب ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻫﻤﮥ آﻧﺎن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﻓﺮاروی دا ﺶ ﺸﺮی ﮔﺸﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺴ ﺎری از آﻧﺎن از ﯾﺎد رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ اﯾﻦ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺑﻪ واﮐﺎوی اﻧﺪ ﺸﻪﻫﺎ در زﻣﯿﻨﮥ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺰﺷﮑﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و
ِ

ﻣﻠﯿﺖ
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﭙﺮدازد ،اﻧﺪ ﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از دﯾﻦ و
ِ
دا ﺸﻤﻨﺪان در اﺳﻼمِ ﺳﺪﻩ ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻇﻬﻮر ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳ ﺪ .وی
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑ ﺸ ﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی دروﻧﯽ ﻫﺴ ﮥ اﺗﻤﯽ

آﺷ ﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷ ﮥ ﺧﻮد را ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﺷﻌﻒاﻧﮕﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻒ

ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪو ﮋﻩ ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻬﺶ ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﻌﻄﻮف

ﺷﺪﻩ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﯾﺎ ﻧﺎدﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺮای ﺷ ﺎﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ

١٠۴

ﮔﺴ ﺮدﻩ ﺮی از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﻨﺎﺳ ﺸﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﮐﺘﺎب رﻧﮓ و ﺑﻮﯾﯽ

ﺎن ﻋﺮﺻﮥ دا ﺶ دﺳﺖآو ﺰی اﺳﺖ ﺮای
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دارد ،ﺳﺨﻦ از رﻫﯿﺎﺑ ِ

ﺟﯿﻢ اﻟﺨﻠﯿﻠﯽ

رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺪ ﺮﭼﻢ دا ﺶ ﺑﻪدﺳﺖ اﯾﻦ رﻫﯿﺎﺑﺎن ﺮاﻓﺮاﺷ ﻪ
ﻣﺎﻧﺪ و دوراﻧﯽ ﻃﻼﯾﯽ آﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪ .او ﺳﻪ ﺳﺎل ُﺮﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺮداﺧﺖ.

در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﯿﻢ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺮﺷﻮر ﺮﯾﻦ و ﺧﺎﻃﺮﻩآﻣﯿﺰ ﺮﯾﻦ دورۀ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ را در ﮐﻨﺎر

آﺛﺎر ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ از دوران ﻃﻼﯾﯽ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ﺑﯿﺮونزدنﻫﺎ ﺶ ﺑﺎ دوﺳ ﺎن ،ﮔﺮدشﻫﺎی

ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺑﺎغﻫﺎی ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ از ﺗﻤﺪن ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﺎر ﺧﻮدش را ﮐﺮد و

ﻧﻮ ﺴ ﺪ ۀ ﮐﻨﺠﮑﺎو را ﺑﻪ ﺳﻔﺮی دور و دراز در ژرﻓﺎی ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎﻟﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ

دﺳﺖﮐﻢ ﺳﻪ دﻫﻪ ﻃﻮل ﮐﺸ ﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و رﻩآوردﻫﺎی آن ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﺶ از ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮ ﺮای ﻃﯿﻒ ﮔﺴ ﺮدﻩای
ِ

ﺪن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﭘ ﺶ روﺳﺖ .او در اﯾﻦ
ﺎﻗﺎن ﻧﯿﻮﺷ ِ
از ﻣﺸ ِ

ﺳﻔﺮ از ﺑﻐﺪادِ اﻣﺮوز ﺑﻪدر آﻣﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻐﺪادِ آن زﻣﺎن ﺮﺳﺪ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﮔﺸﺎدش را ،ﺑﻮﻟﻮارﻫﺎی ﺗﻤﯿﺰ و ﺟﺎرو

زدﻩاش را ،و ﺷ ﮑﮥ آبراﻩﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪﻩاش را ﮐﻪ آب را از دﺟﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﮐﻨﺎ ﺶ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺑﺒ ﻨﺪ؛ ﺑﻮی

ﺗﻨﺪ ﭼﺎﺷ ﯽﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و وارداﺗﯽ و ﺑﻮی ﻋﻄﺮﻫﺎ را در ﮐﻮﭼﻪ ﺲﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﺶ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ ،در ﺳﺎﺣﻞ

رودﺧﺎﻧﻪاش ﻗﺪم ﺰﻧﺪ و از ﺑﻮی ﻏﺬای ﻣﺤﻠﯽاش ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﺷﺎﺑﻮت ﮐﺒﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺮدم دوﺳ ﺶ

دارﻧﺪ ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺷﻮد؛ و ﺗﺎزﻩ درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﺑﻐﺪاد را در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را از

ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﮐﻮﻓﻪ او را ﺑﻪ ﯾﺎد زادﮔﺎﻩ ﭘﺪرش ﻣﯽاﻧﺪازد و در آنﺟﺎ ﺷ ﻤﯽداﻧﯽ را ﻣﯽﺑ ﻨﺪ )ﺟﺎ ﺮ ﺑﻦ

ﺣﯿّﺎن( ﮐﻪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑ ﯿﺎن ﻋﻠﻢ ﺷ ﻤﯽ را ﭘﯽ ﻣﯽر ﺰد.

ﻨﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽزﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺒﺮی از
ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻃﻮل ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﯽ دﻣﺸﻖ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺰاﻧﺘ ِ
اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻮم ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﺒﻮد وﻟﯽ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی اوﻟﯿﮥ ﺣﮑﻮت ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد را

رﻫﯿﺎبﻫﺎ

ﺧﻠﯿﻠﯽ در ﻋﺮاق ﻣﯽز ﺴﺖ ﻧﻪ در ﻣﺼﺮ ﯾﺎ ﺳﻮرﯾﻪ ﯾﺎ ﻟﺒﻨﺎن ،و ﺗﻌﺼﺐ ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺒ ﻨﺪ

در ﺟﻮار ﺸ ﯿﺒﺎﻧﺎن ا ﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﮐﻮﻓﻪ و ﺳ ﺲ در ﺑﻐﺪاد ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻤﺮدی ﻫﻤﺎن ا ﺮاﻧﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻮم

در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ از زﺑﺎنﻫﺎی ﭘﻬﻠﻮی ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ،و ﻫﻨﺪی ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ دورۀ ﻃﻼﯾﯽ دا ﺶ در

دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.

ﮐﺘﺎب در ﺷﺎ ﺰدﻩ ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ اول :ﺧﻮاب ارﺳﻄﻮ
ﺷﺎﻟﻮدۀ ﻓﺼﻞ اول را ﺷﺮح ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺄﻣﻮن ﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﺮای ﺸﺎن دادن و ﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺄﻣﻮن

اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺮﻣﯽﮔﺮدد و از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷ ﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و از رواﺑﻂ ﮔﺴ ﺮدۀ دوﻟﺖ
وی ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﻦ و اروﭘﺎ و داﺳ ﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺒﺎدﻻت او ﺑﺎ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ

ﺑﻪﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ ﺮﻧﺠﯽ ﻫﺪﯾﮥ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷ ﺪ ﺑﻪ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ

ﻣﺪ ﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﺿﻌﯿﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او را در ادارۀ اﻣﻮر ﻣﺪﯾﻮن ﺧﺎﻧﻮادۀ ا ﺮاﻧﯽ

ﺮﻣﮑﯿﺎن ﻣﯽداﻧﺪ .او ﻣﯽﻧﻮ ﺴﺪ ﻣﺄﻣﻮن ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺻﺪر اﺳﻼم آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺖ ،اﻫﻞ ﺷﻌﺮ

ﻧﺤﻮ ﻧﻮﭘﺎی زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺴﻠﻂ داﺷﺖ ،ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﮐﺎر ﺮد آن در ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ارث
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺻﺮف و ِ
ً
آﺷ ﺎ ﺑﻮد ،ﺷﺎﮔﺮد ﺮﺟﺴ ﻪای در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﮐﻼم ﺑﻌﺪا اﺳﺎس اﺷ ﻐﺎل او ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ

ﺷﺪ .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از ﺷﻬﺮ ﺑﻐﺪاد در آن دوران ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﮐﺎخﻫﺎ و ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی

ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ از آن و ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻐﺪاد دارد .ﺧﻠﯿﻠﯽ در

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮا ﺶ از زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﻐﺪاد ﻣﯽ ﺮدازد و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻦ دو زﻣﺎن ﻣﺄﻣﻮن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد
ً
رﻓﺖ و ﺮﮔﺸﺖ دارد .وی در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺴ ﺘﺎ ﻣﻔﺼﻠﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﻣﺄﻣﻮن ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ
ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﮐﻪ ﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از آﺛﺎر ﻓﻼﺳﻔﮥ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻮد ﺳﺨﻦ
ﺧﻼﻓﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺄﻣﻮن ﺑﻪ
ِ

ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد ،از ﺟﺬب دا ﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد در ا ﺮ ﺳ ﺎﺳﺖ ﺑﺎز و ﺸﻮﯾﻖآﻣﯿﺰ ﻣﺄﻣﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺑﻪ

ﺷﺮوع ﻓﺘﻨﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻨﮥ ﺧﻠﻖ ﻗﺮآن در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﺄﻣﻮن اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺘ ﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی و

ﺷﮑﻨﺠﻪ و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن و ﺣﺘﯽ ﻗﺘﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺳ ﺎﺳ ﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ در زﻣﺎن ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻌﺪی

اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺎن داد .اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺷﺮح رؤﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ ١ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در
ُ
ﺧ َﺮد و ﺳ ﺲ
آن ﻣﺄﻣﻮن ارﺳﻄﻮ را ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽﺑ ﻨﺪ و ارﺳﻄﻮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺮﺳﺶﻫﺎ ﺶ ﺣﺴﻦ را ﺗﻨﻬﺎ در ِ
 .١ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﺤﺎق اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ ،اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ،ﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺗﺠﺪد ،اﻧ ﺸﺎرات اﺳﺎﻃﯿﺮ ،ﺗﻬﺮان ،۱۳۸۱ ،ص .۴۴۳
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در ﻗﻀﺎوت ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺮﻣﯽﺷﻤﺮد؛ و اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ اﯾﻦ رؤﯾﺎ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﻣﺄﻣﻮن راﻩ ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ را

در ﭘ ﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اداﻣﮥ راﻫﯽ ﮐﻪ از ﭘ ﺶ در دورۀ ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺮﺟﻤﻪ و ﺸﺮ آﺛﺎر
ﭼﺮاﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ دورۀ ﺑﺎﺳ ﺎن ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ .در اﯾﻦ دورﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﻮغ ﻋﻠﻤﯽ ُرخ ﻧﻤﻮد.
ِ
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ای را ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺮآﻣﺪن اﺳﻼم در ﺻﺤﺮای ﻋﺮ ﺴ ﺎن ﺟﺴ ﺠﻮ ﮐﺮد ﮐﻪ دو ﺴﺖ
ﺳﺎل ﭘ ﺸ ﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ دوم :ﺑﺮآﻣﺪن اﺳﻼم
ﻓﺼﻞ دوم ﺑﺎ ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﮐﻪ »ﻗﻠﻢ دا ﺸﻤﻨﺪان ﺮ ﺮ از ﺧﻮن ﺷﻬﯿﺪان اﺳﺖ« ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ
ﺷﺮح اوﺿﺎع روزﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ اﺳﻼم اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺸﺮﯾﺢ ﺣﺎل و روز ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﺰرگ آن زﻣﺎن

و ﺗﻮﺻﯿﻒ اوﺿﺎع ﻋﺮ ﺴ ﺎن ،ﺮآﻣﺪن اﺳﻼم و ﺷﻌﺎ ﺮش ،ﺴﺨﯿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در زﻣﺎن دو ﺧﻠﯿﻔﮥ اول ،ﺿﻌﻒ
ﻗﺪرت اﻣﻮﯾﺎن در زﻣﺎن او ،ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﻣﺪ ﺮﯾﺖ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺳﻮم و اﻓﺰا ﺶ ﻧﻔﻮذ ﻃﺎﯾﻔﮥ ﻓﺎﺳﺪ و ﺸ ﮥ
ِ
ﺟﻬﺎن اﻣﺮوزی و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻼﻓﺖ از ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻃﺎﻟﺐ داﻣﺎد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اوﻟﯿﻦ اﻣﺎم ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺷ ﻌﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ
ِ

ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﻓﻪ واﻗﻊ در ﻗﻠﺐ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻧﻮﭘﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺮ ﺮآوردن ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﻃﺎﯾﻔﮥ اﻣﻮﯾﺎن و در دﺳﺖ
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ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن از ﻫﻨﺪ در ﺷﺮق ﺗﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ در ﻏﺮب ﮔﺴ ﺮدﻩ ﺑﻮد ،و

ﺷﻬﺎدت ﺣﺴ ﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﺰﯾﺪ و رﺳﻢ ﺷﺪن ﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻋﺎﺷﻮرا در ﻣﯿﺎن ﺷ ﻌﯿﺎن .اﻣﻮﯾﺎن

ﭼﯿﺰی ﻓﺮا ﺮ از روﺣﯿﮥ ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷ ﻨﺪ .آﻧﺎن وارث ﺳﺎﺧﺘﺎر اداری و ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪۀ ا ﺮاﻧﯿﺎن و روﻣﯿﺎن

ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﮔﺴ ﺮش ﺳﺮﯾﻊ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼم در زﻣﺎن ﺧﻠﯿﻔﮥ دوم ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ

ﺳﺎﺧﺘﺎر دﺳﺖﻧﺨﻮردﻩ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﺗﺎ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎی ﭘﻬﻠﻮی و
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در دو اﻣﭙﺮاﺗﻮری ا ﺮان و روم ﺷﻮد .ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﻮﯾﺎن وﺿﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺴ ﺮش ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻪ اﺳ ﺤﮑﺎم و ﮔﺴ ﺮش ﻗﺪرت و ﺮوت آﻧﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.

ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ا ﺮﮔﺬار ﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮۀ اﻣﻮﯾﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺑ ﺴﺖ ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣ ﺶ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻠﻤﺮو

ﺧﻮد و اﺳ ﺤﮑﺎم آن ﺮداﺧﺖ .ﮐﺎرﺗﺎژ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ در زﻣﺎن او ﻓﺘﺢ

ﺷﺪ .اﻣﺮوزﻩ او را ﺑ ﺸ ﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﻼی ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮﻩ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷ ﺎﺳ ﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اوﻟﯿﮥ ﺣﮑﻮﻣ ﺶ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺻﺨﺮﻩای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﻠﯽ ﺮ آن ﻗﺮار دارد
ﻫﻨﻮز ﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺴ ﺤﯿﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﻣﺮوزی ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ اوﻟﯿﻦ ﺳﮑﮥ ﻣﺸ ﺮک را ﺮای

ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣ ﺶ ﺑﻪ ﺳ ﮏ ا ﺮاﻧﯿﺎن و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺿﺮب ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﻪﺟﺎی ﺗﺼﺎو ﺮ ﺷﺎﻫﺎن آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺮ آن
ﺣﮏ ﺷﺪ .وی ﺷ ﻤﯽداﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻣﺴ ﻮل ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ آزﻣﺎ ﺶ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺮای ﺿﺮب

ﺳﮑﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮﻩ ،ﻣﺲ و آﻟﯿﺎژﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﻠﺰات و ﻓﻠﺰات دﯾﮕﺮ ﺑﻪدﺳﺖ آورد ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.

اﻣﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮ از ﺷ ﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺎ ﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﻋﻼﻗﮥ ﮐﻤﯽ داﺷ ﻨﺪ و ﺑﻪﻏﯿﺮ از اﺷ ﯿﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺮای
ً
ﺮوژﻩ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻌﻤﺎری از ﺧﻮد ﺮوز ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻼﻗﮥ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷ ﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ اﺷ ﻐﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ اﺳ ﺤﮑﺎم ﻗﺪرت و ﮔﺴ ﺮش ﻣﺮزﻫﺎ و ﻓﺮو ﺸﺎﻧﺪن ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎﯾﯽ داﺋﻤﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﻮد.

»ﻋﺠﻤﺎن« را ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ دور ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷ ﻨﺪ .دﺧﺎﻟﺖ

رﻫﯿﺎبﻫﺎ

ﺮاﻧﯿﺎن ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﻮﯾﺎن ﻫﻤﮥ
ﺮﺧﻼف ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﮐﻪ در ادارۀ اﻣﻮر ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و دا ﺶ ا
ِ

ا ﺮاﻧﯿﺎن در ادارۀ اﻣﻮر در دورۀ ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺮوع دوران زرﯾﻦ ﻋﻠﻮم را رﻗﻢ
ِ
زد.

در اداﻣﮥ ﻓﺼﻞ دوم ،داﺳ ﺎن ﺑﻪﻗﺪرت رﺳ ﺪن ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪۀ

ﮐﺸ ﺎری ﮐﻪ اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس از اﻣﻮﯾﺎن ﮐﺮد ﺑﻪ اﺳ ﺎﻧﯿﺎ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺳﻠﺴﻠﮥ اﻣﻮﯾﺎن را در آنﺟﺎ ﺑﻪراﻩ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ
ﺳ ﺼﺪ ﺳﺎل دوام داﺷﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻐﺪاد را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﮐﺮد.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ در آن دا ﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﺣﻨﯿﻦ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎر
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﮔﺮوﻫﯽ از دا ﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن و ﮐﺎﺗﺒﺎن را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮوع ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در و ﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﺒﺎﺳ ﺎن و دوران آﻧﻬﺎ در اﺑﺘﺪ ای

ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺣﮑﻮﻣ ﺸﺎن ﺟﺴ ﺠﻮ ﮐﺮد وﮔﺮﻧﻪ اﯾﻦ ﺮﺳﺶ ﭘ ﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﭘ ﺶ ﺮ از آن در
زﻣﺎن اﻣﻮﯾﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد .ﺮ ﺧﻼف دورۀ اﻣﻮﯾﺎن ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨ ﺸﺎن ،دﻣﺸﻖ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ زﺑﺎن

روم ﺑﻮد ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﮐﻪ از ﺸ ﯿﺒﺎﻧﯽ ا ﺮاﻧﯿﺎن و ﺧﺎﻧﺪانﻫﺎی ﺮﻗﺪرت ا ﺮاﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺮﻣﮑﯿﺎن و ﻧﻮﺑﺨﺘﯿﺎن در ﮐﺴﺐ

ﻗﺪرت ﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻣﺤﺴﻮب

ﻣﯽﺷﺪ )ﺑﻐﺪاد( اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ .ﻧﻔﻮذی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪانﻫﺎ در دوﻟﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﯽ ﺴﻞﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﭘﺎ ﺮﺟﺎ

ﻣﺎﻧﺪ .اﺻﺎﻟﺖ ا ﺮاﻧﯽ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻫﯽ ﺮای ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و از اﯾﻦرو ﻣﺸﻮق درآﻣﯿﺨﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و
ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ا ﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸ ﺪ

ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻮن ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ اﺣﺴﺎس ﺷﺪ .ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ دﺳ ﮕﺎﻩ ﺧﻼﻓﺖ
ً
ﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﺘﻮن اﺻﺎﻟﺘﺎ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد؛ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺴ ﺎری از آﺛﺎر ﺰﺷﮑﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ
و ﻧﺠﻮم از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺪیﺷﺎﭘﻮر از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮﻩ

ﻣﯽ ﺮدﻧﺪ .در ﻧ ﯿﺠﻪ اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ ﺗﻌﻠﻖ ذﻫﻨﯽ ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻮد.

ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﺠﺬوب ﻃﺎﻟﻊﺑ ﻨﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ

ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻃﺎﻟﻊﺑ ﻨﺎن ﺮﺟﺴ ﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﻃﻠﺒﯿﺪ ﺗﺎ روز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر را ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻃﺎﻟﻊﺑ ﻨﯽ در درﺑﺎر ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻣﺮی راﯾﺞ ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮۀ ا ﺮاﻧﯿﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺖ .در ﻧ ﯿﺠﻪ
ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧ ﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﻊ ﺑ ﻨﯽ در ﺷﻤﺎر اوﻟﯿﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ از ﭘﻬﻠﻮی ﯾﺎ از ﻣﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ

ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﺎ ﺴﮑﺮﯾﺖ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻣﺘﻮن ﻃﺎﻟﻊﺑ ﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ا ﺮ

ﺸﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد .ﻃﺎﻟﻊﺑ ﻨﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﺴ ﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و ﭘﻨﺞﻗﺴﻤﺘﯽ ﻣ ﺴﻮب ﺑﻪ زر ِ
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ﺟﺎاﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد .اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰﻩای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺮای ﺷﺮوع ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ ﺮﻣﯽﺷﻤﺮد.

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮوع ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ ورود ﻓﻨﺎوری ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦ آﺳ ﺎی ﮐﺎﻏﺬ در اﻣﭙﺮاﺗﻮری

ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺮای ﭼﯿﻨﯽ در ﺷﻬﺮ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ آﺳ ﺎی ﮐﺎﻏﺬ در ﺑﻐﺪاد در دﻫﮥ اﺧﺮ

ﺳﺪۀ ﻫﺸ ﻢ/دوم ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺘﺎب ،ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﮐﺐ ،ﭼﺴﺐ ،ﭼﺮم و

ﻓﻨﻮن ﺻﺤﺎﻓﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ اوج ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ در ﻣﺪﺗﯽ ﺴ ﺎر ﮐﻮﺗﺎﻩ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎرﻩ از
ُ
١
ﭘﺎﭘﯿﺮوس و ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳ ﯽ ﺴ ﺎر ارزان ﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻮن آﺳﺎن ﺮ ﺷﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﭘ ﺸ ﺮ ﮐ ِﺪﮐﺲ

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻃﻮﻣﺎر ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اوراق ﭘﺎﭘﯿﺮوﺳﯽ ﯾﺎ ﭘﻮﺳ ﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻠﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻮد ﺴ ﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اوراق ﻗﺮآن در ﺣﯿﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺪﮐﺲ ﺑﺎ
ﺟﻠﺪﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ ﺗﺪاوم اﺷ ﻐﺎل ﺑﻪ ﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻮن ﺑﺎﺳ ﺎﻧﯽ ﺟﺮﻗﻪای

ﺑﻮد ﺮای آﻏﺎز دوران ﻃﻼﯾﯽ دا ﺶ.

در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از دا ﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺎم ﺮدﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻩ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻋﻠﻮم
ً
ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻐﺪاد داﺷ ﻨﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﮥ آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻬﻞ َرﺑﻦ ﻃﺒﺮی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻢ و ﺰﺷﮏ
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ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر َﻣ ِﺠﺴﻄﯽ را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد ،ﺴﺮش ﻋﻠﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪ و
اوﻟﯿﻦ دا ﺸ ﺎﻣﮥ ﺰﺷﮑﯽ را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺖ و ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی رازی ﺑﻮد .ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ّ
ﻗﺮﻩ ﮐﻪ از
ﻣﺸﺮﮐﺎن ٢ﺷﻬﺮ َ
رﯾﺎﺿﯽ اﻗﻠﯿﺪس ،ارﺷﻤﯿﺪس،
ﺣ ّﺮان در ﺷﻤﺎل ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ) ﺮﮐﯿﮥ اﻣﺮوزی( ﺑﻮد ،آﺛﺎر
ِ
آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس و ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس را ﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯿﺺ ﮐﺎرﻫﺎی ارﺳﻄﻮ ﺮداﺧﺖ .او ﺧﻮد رﯾﺎﺿﯽدان ﺮﺟﺴ ﻪای
ﺑﻮد و آﺛﺎر اﺻﯿﻠﯽ در ﻫﻨﺪﺳﻪ ،اﺳ ﺎﺗﯿﮏ ،ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ و ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﻧﻮﺷﺖ و در اواﺧﺮ زﻧﺪﮔ ﺶ ﺗﻮﺳﻂ

ﻣﻌﺘﻀﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺠﻤﯽ درﺑﺎر ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ؛ ﭼﻨﺪﯾﻦ ا ﺮش ﻫﻢ ﺑﻪ ﻻﺗ ﻨﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و در ﻏﺮب
ُ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﯿﺰاﻧﺘ ﻨﯽ و اﻫﻞ ﺑﻌﻠﺒﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ
ﺴ ﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮد .ﻗﺴﻄﺎ ﺑﻦ ﻟﻮﻗﺎ از ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻣﺴ ﺤﯽ و
ِ
رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺰﺷﮑﯽ ،ﻧﺠﻮم و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .در ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺮﺟﻤﻪ

دﯾﻮﻓﺎﻧﺘﻮس رﯾﺎﺿﯽدان ،آر ﺴ ﺎرﺧﻮس )اوﻟﯿﻦ ﺳ ﺎرﻩﺷ ﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮرﺷ ﺪﻣﺤﻮری
ﮐﺮد ﻣﯽﺗﻮان از آﺛﺎر
ِ

را ﺮای ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﺧﻮرﺷ ﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد( و ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﻧﺎم ﺮد .ﻗﺴﻄﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎبﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺰﺷﮑﯽ،
ﻫﻨﺪﺳﻪ ،و ﺣﺘﯽ رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ اﺳﻄﺮﻻب ﻧﻮﺷﺖ.

ﺴ ﺎری از ﻣﺘﻮن ﻣﻬﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﻫﻨﺪﺳﮥ اﻗﻠﯿﺪس ﻧﻤﻮﻧﻪای از آن
َ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ّ
ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ َﻣﻄﺮ در زﻣﺎن ﻫﺎرون ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ؛ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮد ﺮﺟﻤﮥ
ً
ﺟﺪﯾﺪی از آن را ﺮای ﻣﺄﻣﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .٣ﺣﻨﯿﻦ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺴﻄﯽ را ﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﺛﺎﺑﺖ
1. codex, pl. codices
ﺻﺎﺑ ﯿﻦ ) (Sabiansﺣﺮان ﺑﻮد و

 .٢ﻣﺸﺮک ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮﻩ ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب آﻣﺪﻩ ) (paganدرﺳﺖ ﻧ ﺴﺖ .او از
ً
ﻣﺬﻫﺐ ﺻﺎﺑﯽ از ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺻﺮﯾﺤﺎ از آن ﯾﺎدﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
 .٣ﻣﺠﺴﻄﯽ را اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺮای ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺮﻣﮏ ﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ) .اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ ،ﻫﻤﺎن ،ص (۴۸۲

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ دﻫﻢ/ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای رﺳ ﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن ﻧﺒﻮد و

رﻫﯿﺎبﻫﺎ

ﺑﻦ ﻗﺮﻩ اﺻﻼح ﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺳﺪﻩ ﺑﻌﺪ ،ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺗﺤﺮ ﺮی از ﻣﺠﺴﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد.١
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺤﺮ ﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻄﯽ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗ ﻨﯽ در اروﭘﺎ ﺷ ﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

در ﻧ ﯿﺠﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﮥ آﺛﺎر ﻣﻬﻢ ﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺎز ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﻣﻮرد ﺷﺮح و ﺗﻔﺴ ﺮ ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺖ .ﺳ ﺲ آﺛﺎر اﺻﯿﻞ و ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و رﺳﺎﻟﺖ ﭘ ﺸ ﺮد دا ﺶ را ﺑﻪﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ .در واﻗﻊ
آﺛﺎر ﺴ ﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺠﺴﻄﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺮز دا ﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﺪ و آﺛﺎر ﻧﺠﻮﻣﯽ ﭘ ﺸﺮﻓﺘﻪ ﺮی آن را از

دور ﺧﺎرج ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺷﯿﻤ دان ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺟﺎ ﺮ ﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﻣﯽ ﺮدازد و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی رازی و
ً
ﮐﺎرﻫﺎ ﺶ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺎ ﺮ ﭘ ﺶ از ﻣﺄﻣﻮن ﻣﯽز ﺴﺖ ،اﺻﺎﻟﺘﺎ ﯾﻤﻨﯽ ﺑﻮد ،ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻋﻄﺎری اﺷ ﻐﺎل

داﺷﺖ .ﺟﺎ ﺮ در ا ﺮان در ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد و در آنﺟﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ

ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ.

ﭼﺮا ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﻓﺼﻠﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺳﺨﻦ از ﺷ ﻤﯽداﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺮﺳﺶ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ از دا ﺶ را ﺑﺘﻮان ﻧﺎم ﺮد ﮐﻪ ﺧﺎﺳ ﮕﺎﻫﺶ در ﺟﻬﺎن دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻩ ﻋﻠﻢ ﺷ ﻤﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی وامدار دﺳ ﺎوردﻫﺎی ﺟﺎ ﺮ ﺑﻦ ﺣﯿّﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺳﺪۀ ﻫﺸ ﻢ/دوم در ﮐﻮﻓﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد.

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺷ ﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷ ﻪﻫﺎی دور در

ﻓﺮآوری ﻣﻮاد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ و ﻋﻘﺎﯾﺪی را ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﻮاد ﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪۀ ﺟﻬﺎن ا ﺮاز ﻣﯽﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺷ ﻤﯽ
ً
ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد .ﻣﺼﺮﯾﺎن ،ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن ،ﻫﻨﺪیﻫﺎ و ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺎم و اﺑﺘﺪاﯾﯽ از ﺷ ﻤﯽ را ﻣﺜﻼ در ﻣﺘﺎﻟﻮرژی،

ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع رﻧﮓ ،ﻧﻤﮏ و ﻣﻮاد رﻧﮕﯽ و ﺣﺘﯽ در ﺗﺨﻤﯿﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺴ ﻨﺪ .ﻓﻼﺳﻔﮥ
ً
ُ
ﻋﻨﺼﺮ اِﻣﭙِﺪﮐﻠﺲ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎک،
ﻧﻈﺮی ﻣﻮادِ ﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪۀ ﺟﻬﺎن ،ﻧﻈﯿﺮ ﭼﻬﺎر
ﺑﻨﺪی
ِ
ِ
ﯾﻮﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺴ ﻘﻼ ﺑﻪ دﺳ ﻪ ِ
٢
ﻫﻮا ،آب و آ ﺶ ﻣﯽ ﺮداﺧﺘﻨﺪ .ارﺳﻄﻮ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ را ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﺮوﺗﯿﻞ

اﺻﻠﯽ ﮔﺮﻣﯽ ،ﺳﺮدی ،ﺧﺸﮑﯽ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﯽﺷﺪ .ارﺳﻄﻮ ﺑﻪ وﺟﻮد اِ ِﺮ ﺑﻪ
ﻣﯽدا ﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻬﺎر ﮐﯿﻔﯿﺖ
ِ

ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎور داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬ ﺮ و ﺟﺎوداﻧﯽ اﺳﺖ .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺮﮐﯿﺐ ﻧﻈﺮﯾﺎت

ﻓﻠﺴﻔﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮاد و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷ ﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﺴ ﻪ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﺷ ﻤﯽ دا ﺴﺖ ﭼﻮن

 .١ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ َرﺑﻦ ﻃﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺴﻄﯽ را ﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد ) ﻗﻔﻄﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﮑﻤﺎ  ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻬﯿﻦ داراﺋﯽ ،اﻧ ﺸﺎرات دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان،
َ
 ،۱۳۷۱ص  .(۲۵۹ﺲ از ﺮﺟﻤﮥ ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺷﺮحﻫﺎ و ﺗﻠﺨﯿﺺﻫﺎﯾﯽ از آن ﺑﻪﻋﻤﻞ آﻣﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎ ﺮ ﺑﻦ ﺣﯿﺎن ،ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ،و اﺑﻦ
ﺳ ﻨﺎ )ﻓﺮﯾﺪ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ» ،ﺗﺤﺮ ﺮ ﻣﺠﺴﻄﯽ« ،دا ﺸ ﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﺑ ﯿﺎد دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۶ﺗﻬﺮان ،۱۳۸۰ ،ص (۶۳۱
2. protyle/protyl
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ﺷ ﻤﯽ از آنرو ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ را ارﺿﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﺑﺎﺳ ﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﭼﻨﺪﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ دارﻧﺪ ﭘ ﺶدرآﻣﺪ ﺷ ﻤﯽ ١دا ﺴﺖ و ﭘ ﺸﮥ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮی را ﻣﯽﺗﻮان ز ﺮﮔﺮوﻩ

آن ﺑﻪﺷﻤﺎر آورد.

ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺟﻨﺒﮥ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮی ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺎ ﺮ را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ

ﮐﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺧﻮد او در ﻣﻘﺪﻣﮥ اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﮑﺒﯿﺮ اﺳ ﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .او در اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻼش ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ِ
ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮﻩاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮد و آﻧﺎن را ﻓﺮﯾﺐﮐﺎر ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردﻩ ﻣﯽداﻧﺪ .وی آﻧﺎن را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﻫﺪر دادن ﭘﻮﻟﺸﺎن و ﻓﺮﺳﻮدن ﺟﺴﻤﺸﺎن در اﻧﺠﺎم ﮋوﻫﺸﯽ ﺑﯽﻧ ﯿﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺮﺣﻢ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺟﺎ ﺮ ﺗﻼش زﯾﺎدی

ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷ ﻤﯽ را از ر ﺸﻪﻫﺎی ﺧﺮاﻓﯽ اش ﺮﻫﺎﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ
ﺿﺮورت در ﺷ ﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و آزﻣﺎ ﺶ اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻧﮑﻨﺪ و آزﻣﺎ ﺸﯽ

اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺮﯾﻦ درﺟﮥ اﺳ ﺎدی ﻧﺎﺋﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺟﺎ ﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﻋﻠﻤﯽاش از اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق)ع( و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و داﻣﺎدش ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﻪ او ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.

آﺛﺎر ﺟﺎ ﺮ ﮔﺴ ﺮۀ وﺳ ﻌﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را در ﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷ ﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ داروﺷ ﺎﺳﯽ ،ﺰﺷﮑﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﮐﯿﻬﺎنﺷ ﺎﺳﯽ ،ﻣﻨﻄﻖ ،ﻣﻮﺳ ﻘﯽ
١١٠

و ﻋﻠﻢ اﻋﺪاد ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد .ﺟﺎ ﺮ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺶ از ﮔﺬﺷ ﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺮ از رﻣﺰ و راز ﺑﻮدﻩ و ﺴ ﺎری از آﺛﺎر

ﻣﻨ ﺴﺐ ﺑﻪ او ﺣﺘﯽ ﺲ از وی ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﺟﺎ ﺮ ﺑﻪ اﺑﺪاع و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺴ ﺎری از ﻓﻨﻮن ﺷ ﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺒﻠﻮر ،ﺗﻘﻄﯿﺮ ،ﺗﺒﺨﯿﺮ ،ﺗﺼﻌﯿﺪ ،و ﺗﮑﻠ ﺲ ﻣﺸﻬﻮر

٢
اﻟﻘﻠﯽ ﯾﺎ اﻟﻘﺎﻟﯽ ٣و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »از ﺧﺎﮐﺴ ﺮ« اﺳﺖ
اﺳﺖ .او اﺻﻄﻼح ﻗﻠﯿﺎ را رواج داد ﮐﻪ از ر ﺸﮥ ﻋﺮﺑﯽ ِ
ً
ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺮﯾﻦ ﻓﻠﺰات ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺘﺎﺳ ﻢ از ﺧﺎﮐﺴ ﺮ آ ﺶ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪﺻﻮرت

ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴ ﻢ اﺳﺖ .اﺳ ﻔﺎدۀ او از ﻧﻤﮏ آﻣﻮﻧﯿﺎک ) ﺸﺎدر( ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎ ﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻨﺪوق
اﻟﺤﮑﻤﺔ ﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪﻩ ﺷﺎ ﺴ ﮥ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ز ﺮا اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﻧﻮﺷ ﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺮد ﻋﻤﻠﯽ ﺷ ﻤﯽ

آﻟﯽ ﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ .ﺟﺎ ﺮ از دا ﺶ ﺷ ﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد در ﺗﻌﺪادی از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ،ﻣﺜﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﻧﮓ

زدﮔﯽ و ﺑﻪﮐﺎر ﺮدن دیاﮐﺴ ﺪ ﻣﻨﮕﻨﺰ در ﺷ ﺸﻪﺳﺎزی و دﺑﺎﻏﯽ ﭼﺮم اﺳ ﻔﺎدﻩ ﮐﺮد .ﺴ ﺎری از ﻧﻮﺷ ﻪﻫﺎ ﺶ

ﻣﺜﻞ ﮐﺎر ﺮد ﮐﻮرﻩﻫﺎ ﺮای ﺗﻘﻄﯿﺮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷ ﺸﮥ رﻧﮕﯽ ،ذوب و ﺗﺼﻔﯿﮥ ﻓﻠﺰات ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻨﻮن ﻟﻌﺎبﮐﺎری
ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ،آﻣﺎدﻩﺳﺎزی ﻓﻮﻻد ،و ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻧﮓ و روﻏﻦ ﺟﻼ ،در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷ ﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

او دﺳ ﮕﺎﻩﻫﺎﯾﯽ ﺷ ﯿﻪ اﻧ ﯿﻖ ﺳﺎﺧﺖ .ﮐﺸﻒ ﺴ ﺎری از ﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷ ﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺳ ﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ و اﺳ ﺪ

ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﺮ ﺴ ﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

1. Protochemistry
2. alkali

ِ .٣ﻗﻠﯽِ ،ﻗﻠﻮ :ﻗﻠﯿﺎ ﮐﻪ از ﺧﺎﮐﺴ ﺮ ﭼﻮب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؛ ِﻗﻠﻮی :ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ )اﺣﻤﺪ ﺳ ﺎح ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺰرگ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻮﯾﻦ ،اﻧ ﺸﺎرات ﮐﺘﺎب
ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﻼم ،ﭼﺎپ ﻧﻬﻢ ،ﻟﻐﺎت دﺧﯿﻞ ﻗﻠﯽ(

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﮐﺐ و ﭼﺴﺐ و

ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ اﺑﺪاع ﺷﻮد .ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧ ﺴﺖ ﮐﻪ ﺴ ﺎری از واژﻩﻫﺎی ﺷ ﻤﯿﺎﯾﯽ

رﻫﯿﺎبﻫﺎ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻄﺮ و دارو ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ اوان ﮔﺴ ﺮش ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺸﺎﻧﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﻮﯾﺎ
ﻣﺘﺪاول اﻣﺮوزی ﻣﺜﻞ اﻟﮑﻞ ،ﻗﻠﯿﺎ ،اﻧ ﯿﻖ ،ﻣﻠﻐﻤﻪ ،ﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ ،ﺑﻮرﻩ ،ﮐﺎﻓﻮر ،اﮐﺴ ﺮ و رﻫﺞ اﻟﻐﺎر ﯾﺎ زرﻧﯿﺦ ﺳﺮخ

ر ﺸﮥ ﻋﺮﺑﯽ دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ واژﻩ از اﯾﻦ ﻧﻮع اﺻﻄﻼﺣﺎت ر ﺸﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ا ﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﻨﺪی دارﻧﺪ.

ﺳﺎﺧﺖ ﺻﺎﺑﻮن ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﺷ ﻤﯽ ﮐﺎر ﺮدی اﺳﺖ .ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﺻﺎﺑﻮن را در اروﭘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﺳﺪۀ

ﺳ ﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ واردات آن از اﺳ ﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﺑﻪﻧﺪرت

ﻣﯽﺷ ﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺖ ﺻﺎﺑﻮن ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد؛ ﺷﻬﺮ ﻓﺎس در اﺳ ﺎﻧﯿﺎ ﺣﺪود

ﺑ ﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺻﺎﺑﻮن ﺳﺎزی داﺷﺖ و در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﺑﻠﺲ ،دﻣﺸﻖ و ﺣﻠﺐ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﺻﺎﺑﻮنﻫﺎ ﺸﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦﺟﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﺻﺎﺑﻮن ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧ ﺴﺖ
ﮐﻪ اﻋﺮاب ﺧﻮدﺷﺎن ﺻﺎﺑﻮن را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻣﻮاد ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن ﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ

ﭼﺮﺑﯽﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ،ﺧﺎﮐﺴ ﺮﻫﺎی ﭼﻮب ،و ﺣﺘﯽ ادرار ﻣﺎﻧﺪﻩ را ﮐﻪ ﺣﺎوی آﻣﻮﻧﯿﺎک ﺑﻮد ﻣﯽﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ و روﻣﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻧﻮﻋﯽ ﺻﺎﺑﻮن اﺳ ﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﺻﺎﺑﻮنﺳﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد و

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ اروﭘﺎ در ﭼﺮک و ﮐﺜﺎﻓﺖ دورۀ ﺳ ﺎﻩ ﺧﻮد ﻓﺮورﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﻤﯿﺰی ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ

ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺒﻮد در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺿﺮورﺗﯽ دﯾﻨﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .درک ﺷ ﻤﯽداﻧﺎن ﺴ ﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮاص ﻗﻠﯿﺎﻫﺎ و ﺳﺎ ﺮ ﻣﻮاد ﺷ ﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺷ ﺸﻪﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺷﺪ .آﻧﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ

ﺷ ﺸﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳ ﻔﺎدﻩ از ﻣﻮادی ﺷ ﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﮕﻨﺰ و اﮐﺴ ﺪﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﮐﻪ ﺗﺎزﻩ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﮐﻮرﻩﻫﺎی ﭼﻨﺪﻃﺒﻘﻪﺷﺎن ﻣﯽﺗﻮا ﺴ ﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮﻩ ﺷ ﺸﮥ رﻧﮕﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ١.اﺳ ﻔﺎدﻩ از رﻧﮓﻣﺎﯾﻪﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽداد ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺎﺷﮑﻮﻩ
ﺰﯾﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﮥ ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑﯽ ﺷ ﻤﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺸ ﺮﮐﻨﺪ و آن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺮ اﺳﺎس

آزﻣﺎ ﺶﻫﺎی دﻗﯿﻖ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺎ ﺮ درک ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻧﮕﯿﺰۀ ﺷﺮوع ﻋﻠﻢِ
ً
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺷ ﻤﯽ دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎور ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻮد و ارزش
ِ
ﻋﻤﻠﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺷ ﻤﯽداﻧﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎﻩ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات آزﻣﺎ ﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺟﺎ ﺮ ﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﺮ ﺧﻼف ﺴ ﺎری از

ﺷ ﻤﯽداﻧﺎن ﺑﻌﺪی ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺎور ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ و ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﻼف ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﻨﺪار
ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎدﻩ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺐ از ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻊ ﮔﺮم ،ﺳﺮد ،ﺮ و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ ،اﻣﺎ او ﺳﻌﯽ

ﻣﯽﮐﺮد اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ را ﺑﺎ آزﻣﺎ ﺶ ﻋﺠﯿﻦ ﺳﺎزد.

 .١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﻟﺪرة اﻟﻤﮑﻨﻮﻧﺔ« در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و ا ﺮان ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴ ﺎن  ،۱۳۹۱ص .۳۴-۱۹
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ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﭘ ﺶ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﯾﺎدی از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی رازی ) (۳۱۳-۲۵۱ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اداﻣﻪدﻫﻨﺪۀ

ﮐﺎر ﺟﺎ ﺮ اﺳﺖ .زﮐﺮﯾﺎی رازی ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎرﻫﺎ ﺶ در ﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﻮر و از ﺰرگ ﺮﯾﻦ ﺰﺷﮑﺎن دورۀ

اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .او ﺷ ﻤﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﺳ ﺠﯿﺪﻩ و دﻗﯿﻖ اﺳ ﻮار اﺳﺖ
ﺗ ﺒ ﺖ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺮﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت رازی در ﺷ ﻤﯽ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮاد در ﺳﻄﺤﯽ ﺴ ﺎر ﭘ ﺸﺮﻓﺘﻪ ﺮ از
ﺟﺎ ﺮ ﺑﻮد.او در ﮐﺘﺎب اﻷﺳﺮار ﻣﻮاد را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوﻩ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ،ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻣﺸ ﻘﺎت آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴ ﻢ ﮐﺮد.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﯿﺖ اﻟﺤ ﻤﻪ
ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻣﺮوزﻩ ﻫﯿﭻ ا ﺮی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .در

ﻧ ﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺠﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺷ ﯿﻪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﮔﺴ ﺮۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺶ ﭼﻪ

ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو زﻣﯿﻨﻪ ﺮای اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوت در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮرﺧﺎن ﮋوﻫﺸﮕﺮان را

از ﺧﯿﺎل ﺮدازی در ﻣﻮرد ﻋﻈﻤﺖ ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﺮﺣﺬر داﺷ ﻪاﻧﺪ .ﺴ ﺎری دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎور
ً
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﯿﺎﻟﯽ ،ﮐﺎﺳ ﻦ از ﻋﻈﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دا ﺶ ﮋوﻫﺎﻧﻪای اﺳﺖ
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ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﻐﺪاد ﺟﺎری ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﻪﺟﺎی ﮔﺮدآﻣﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺴ ﺎر ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﺴ ﺮدﻩ ز ﺮ
ً
ﯾﮏ ﺳﻘﻒ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ وﺟﻮد داﺷ ﻪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺨﻦ از ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﺷﺪن ﻫﻤﮥ ﺷﻬﺮ ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ.

در ﻧﯿﻤﮥ ﺳﺪۀ ﻧﻬﻢ/ﺳﻮم ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﺰرگ ﺮﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﮐﺘﺎب ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ در

واﻗﻊ ﺑ ﺖ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻮد .در ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ دا ﺸﻤﻨﺪان ﻋﺮب و ا ﺮاﻧﯽ ﺟ ﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﻨﯿﻦ ﺑﻦ
اﺳﺤﺎق و ﮐﻨﺪی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻮن اﺷ ﻐﺎل ﻧﺪاﺷ ﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴ ﺮ ،ﺗﺤﺸ ﻪ و ﺴﻂ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺮداﺧﺘﻨﺪ.

آﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺧﻮارزﻣﯽ ﻣﯽرﺳ ﻢ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮن وی را ﺑﻪﻋﻨﻮان رﯾﺎﺿﯽدان و ﻣﻨﺠﻢ در ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﺟﻮرج ﺳﺎرﺗﻮن ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﯿﻦ ۸۰۰م و ۸۵۰م را »دوران ﺧﻮارزﻣﯽ« ﻣﯽداﻧﺪ .ﺳﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ درﺧﺸﺎن ﺑ ﺖ

اﻟﺤﮑﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ،اﺣﻤﺪ و ﺣﺴﻦ ،ﺴﺮان ﻣﻮﺳﯽ )ﺑﻨﻮ ﻣﻮﺳﯽ( ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻗﺪرت و ﺮوت زﯾﺎدی در درﺑﺎر
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﺸﻬﻮر ﺮﯾﻦ و ﻣﺆ ﺮ ﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻧﻬﺼﺖ ﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ

ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺤﻤﺪ ،ﺰرگ ﺮﯾﻦ ﺮادر ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻩ و ﺳ ﺎرات از ﻫﻤﺎن

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

از ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪی در ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ اﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﺟﺎﺣﻆ از اﻋﺮاب ﺷﺮق آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺼﺮﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ

ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑ ﺸ ﺮ زﻧﺪﮔﯽاش را در ﺑﻐﺪاد ﮔﺬراﻧﺪ .او ﯾﮑﯽ از ﻧﺎدر دا ﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ

ز ﺴﺖﺷ ﺎﺳﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد .او در ا ﺮش ﺑﻪﻧﺎم ﮐﺘﺎب اﻟﺤﯿﻮان ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ را ﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ

ﺗﻄﺒﯿﻖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روﺷﯽ ﮐﻪ ارﺳﻄﻮ در ﭘ ﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﭘ ﺶﺑ ﻨﯽ ﮐﺮد .وﻟﯽ ﺟﺎﺣﻆ ﻓﺮا ﺮ از
ارﺳﻄﻮ ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﺎم وﻟﯽ ﺷ ﯿﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻻﻣﺎرک ﺑﻮد .ﺮای ﻣﺜﺎل او اﺳ ﺪﻻل

ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺷ ﺎﻫﺖﻫﺎی ﭼﻬﺮﻩ و و ﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ،روﺑﺎﻩ و ﮔﺮگ وﺟﻮد دارد

دوران دارد.

رﻫﯿﺎبﻫﺎ

ﮔﻮاﻩ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﯿﺎی ﻣﺸ ﺮﮐﯽ داﺷ ﻪاﻧﺪ .ﺟﺎﺣﻆ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺪی از اﻋﺘﺰال و ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ
ً
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﺪﯾﺪا ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻮﺷ ﻪ ﻫﺎی ﻫﺮ دو اﻧﺪ ﺸﻤﻨﺪ ﺸﺎن از آزاداﻧﺪ ﺸﯽ و ﻃﺮاوت ﻓﮑﺮ و ﮋۀ اﯾﻦ
دو ﭼﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ .اول آنﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن

دﺳﺖﮐﻢ از ﺣﯿﺚ ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺶ از ﺣﺪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎخ
ﻣﺄﻣﻮن ﺗﺄﺳ ﺲ ﺷﺪ ﯾﺎ
ِ

ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺮای ﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ
ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﺎ آﺛﺎری ﮐﻪ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻧﺠﻮم و ﺟﻐﺮاﻓﯽ داﺷﺖ ،و ﺮادران ﺑﻨﻮ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ دﺳ ﺎوردﻫﺎی ﻣﻬﻢﺷﺎن

در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و وا ﺴ ﮕﯽ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﺮای ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺷﻮاﻫﺪ ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ ﺖ
اﻟﺤﮑﻤﻪ ﺑ ﺸ ﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴ ﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﺷ ﯿﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ

ﻣﺨﺰﻧﯽ ﺣﺎوی ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ.

دوم آنﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻓﺴﺎﻧﻪای و د ﺮﭘﺎی ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﮔﻮاﻩِ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدۀ دﺳ ﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ آن و
ً
ﺗﺄﺛﯿﺮات اﯾﻦ دﺳ ﺎوردﻫﺎﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺮاﯾﻤﺎن اﻫﻤﯿﺖ دارد ﺟﺰﺋﯿﺎت دﻗﯿﻖ ﻣﺤﻞ و زﻣﺎن ﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑ ﺖ
اﻟﺤﮑﻤﻪ ﯾﺎ آﻧﭽﻪ در آن ﺟﺎری ﺑﻮد ﻧ ﺴﺖ .ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ

ﮔﯿﺮا ﺮ اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺴ ﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ ِﺮ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﻣﺜﻞ ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﺑ ﺶ از ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﻧﺪوﺧﺘﻪای از اﻏﻠﺐ دا ﺶﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را ز ﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﮔﺮد آوردﻩ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﻐﻨﺎﻃ ﺲ

ﺴ ﺎری از ﺰرگ ﺮﯾﻦ اﻧﺪ ﺸﻤﻨﺪان و دا ﺸﻮران ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ ﺸ ﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﻠﺴﻠﮥ

ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ ﻣﺼﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﺮ ،اﻗﺎﻣﺖ و ﻣﻘﺮری اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ

ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﯽداﺷﺖ و ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ درﺑﺎرۀ ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ وﺟﻮد دارد ،آوازۀ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ آن و
ً
دا ﺸﻤﻨﺪا ﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﺑﺬری ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳ ﺎوردﻫﺎی ﺑﻌﺪی دوران

ﻃﻼﯾﯽ ﻋﺮﺑﯽ از آن ﺟﻮاﻧﻪ زد و ﮔﺴ ﺮﻩای از ازﺑﮑﺴ ﺎن در ﺷﺮق ﺗﺎ اﺳ ﺎﻧﯿﺎ در ﻏﺮب را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :داﻧﺶ ﮐﻼن
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ﻣﻮرﺧﺎن در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺳﺎدﻩﻟﻮﺣﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﭼﯿﺰی ﺑ ﺶ از ﺮﺟﻤﻪ و ﺸﺮ دا ﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ اوج ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد رﺳ ﺪ دا ﺸﻤﻨﺪان ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ
ﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻩ روی آوردﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ در ﺣﺪ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ
ﺮﺳﺸﮕﺮی ،ﮔﺴ ﺮش و ﺑﻬﺒﻮد دا ِ

1. Big science

دا ﺶ ﮐﻼن ﯾﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﺮوژﻩﻫﺎی ﮐﻼن ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴ ﻠﺰم ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ا ﺰار و دﺳ ﮕﺎﻩﻫﺎی ﺰرگ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ از
ً
ﻃﺮف دوﻟﺖ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮔﺮوﻫﯽ از دا ﺸﻤﻨﺪان اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻓﯿﺰﯾﮏ ،اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ و ز ﺴﺖﺷ ﺎﺳﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ
ﺳﺮن ،ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﺎﺑﻞ و ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻓﺮﺳ ﺎدن آﭘﻮﻟﻮ.
ﺮوژﻩﻫﺎی ِ
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ً
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ در اروﭘﺎ ﺑﻪدﺳﺖ ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ ،ﮐﭙﻠﺮ و ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ واﻗﻊ ﺷﺪ ﻧﺒﻮد .وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ
ا ﺮی دﮔﺮﮔﻮنﮐﻨﻨﺪﻩ داﺷﺖ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑ ﯿﺎدﯾﻦ در روش ﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﺑﻪ

دﺳ ﻮر ﻣﺄﻣﻮن و در راﺳ ﺎی ﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﺎری در ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪای در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻐﺪاد در
ً
َ
ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷ ّﻤﺎﺳ ﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ راﻩ ﺮرﺳﯽ درﺳ ﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﮔﺬﺷ ﮕﺎن ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﺠﺴﻄﯽ

ﮔﺮدآوری ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﮔﺮدآوردن ﮔﺮوﻩ زﯾﺎدی از دا ﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮐﻮن در
رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ و ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎ ﺴﻪ ﺑﺎ ﺮوژﻩﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺮوزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻠﺰم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺰاران

دا ﺸﻤﻨﺪ از ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﮥ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﻣﺄﻣﻮن ﺑﻪدﺳﺖ آورد ﮔﺮﭼﻪ

در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻮﭼﮏ ﺮ اﺟﺮا ﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن درﺟﻪ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﺑﻮد.
ََ
ﻣﺄﻣﻮن دو ﻧﻔﺮ را ﻣﺄﻣﻮر ﺗﮑﺮار رﺻﺪﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﺴﻄﯽ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ ﺳ ﺪ
ً
ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﯾﻬﻮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪ و ﺑﺎ ﺸ ﯿﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺟﻮﻫﺮی رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ ﺑﻪ

ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ راﻩ ﯾﺎﻓﺖ .دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺠﻢ ارﺷﺪ و ا ﺮاﻧﯽ درﺑﺎر ﻣﺄﻣﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺮادران ﺑﻨﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﺟﺪﯾﺪ )ﺷﻤﺎﺳ ّﻪ( اوﻟﯿﻦ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ در

١١۴

ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮرﺧﺎن از آن ﺑﻪﻧﺎم رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻣﻤﺘﺤﻦ ﻧﺎم ﺮدﻩاﻧﺪ .در اﺟﺮای اﯾﻦ
َ
ﻃﺮح ﺑﻠﻨﺪ ﺮوازاﻧﻪ از ﺟﻮﻫﺮی ،ﺧﻮارزﻣﯽ و ﻓ ْﺮﻏﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﻞﺳ ﺞ ١ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻗﺎﻫﺮۀ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺷﻬﺮت دارد .داﻧﺘﻪ ﺷﺎﻋﺮ و ﻧﻮ ﺴ ﺪۀ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ )۱۳۲۱-۱۲۵۴م(

ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪﻩ ای از دا ﺶ اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﮐﻤﺪی اﻟﻬﯽ ﺧﻮد را از ﻧﻮﺷ ﻪﻫﺎی ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﺮ ﺴ ﻒ ﮐﻠﻤﺐ ﮐﻪ او ﻫﻢ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮﺷ ﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﻣﻘﺪاری را ﮐﻪ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ

ﺑﻮد ﺑﻪﮐﺎر ﺮد ﺗﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺸ ﯿﺒﺎﻧﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺮ ﻣﺸﻬﻮرش ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﺲ از رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ
ﺑﻐﺪاد ،ﻣﺄﻣﻮن دﺳ ﻮر ﺳﺎﺧﺖ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ دﯾﮕﺮی را در دِ ﺮ ُﻣ ّﺮان در داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﻩ ﻗﺎﺳ ﻮن ﻣﺸﺮف ﺑﻪ دﻣﺸﻖ
ﺻﺎدر ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﺧﺘﺮﺷ ﺎس ﻣﺨﺼﻮص درﮔﺬﺷﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺮ ﺳﺎﺧﺖ
رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﻣﺮورودی ﺳ ﺮدﻩ ﺷﺪ .از ﺮﮐﯿﺐ ﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ اﯾﻦ دو
رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ،زﯾﺞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪﻧﺎم زﯾﺞ ُﻣ ْﻤﺘَ َ
ﺤﻦ ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ »زﯾﺞ راﺳ ﯽآزﻣﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ« ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ.
ﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﺗﺼﻮر راﯾﺞ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﮐﺸﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮ ﺴ ﻒ ﮐﻠﻤﺐ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻮدن زﻣﯿﻦ

ﺑﺎور داﺷ ﻨﺪ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳ ﺎن از ﮐﺮوی ﺑﻮدن زﻣﯿﻦ آﮔﺎﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺮای ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس در ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ
ّ
ً
ﭘ ﺶ از ﻣﯿﻼد از دﯾﺪﮔﺎﻩ ﺻﺮﻓﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷ ﺎﺧﺘﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮد .او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺧﺪاﯾﺎن زﻣﯿﻦ را ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺮﻩای
ً
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ از ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺮﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪا اﻓﻼﻃﻮن ،ارﺳﻄﻮ و ارﺷﻤﯿﺪس اﯾﻦ ﻣﺪل

را ﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪی ﻋﯿﻨﯽ ﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﺳ ﺎرۀ ﻗﻄﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ

 .١ﻧﯿﻞﺳ ﺞ ) (nilometerﺮای اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮی ﺳﻄﺢ آب و ﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر رود ﻧﯿﻞ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.

ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ در آﺳﻤﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺮ ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻮدن زﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ

ﻣﺤﯿﻂ زﻣﯿﻦ را ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰار اﺳ ﺎدﯾﺎ ١و ارﺷﻤﯿﺪس آن را ﺳ ﺼﺪﻫﺰار اﺳ ﺎدﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ
ً
ﯾﮏ اﺳ ﺎدﯾﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺮا ﺮ ﯾﮏدﻫﻢ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎد ﺮ ﺑﻪ ﺮﺗ ﺐ ﭼﻬﻞﻫﺰار و ﺳﯽﻫﺰار ﻣﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد

رﻫﯿﺎبﻫﺎ

ﺑﻮد .اﯾﻦ دا ﺸﻤﻨﺪان ﺣﺘﯽ ﺗﺎ آنﺟﺎ ﭘ ﺶ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازۀ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ زﻣﯿﻦ را ﻧﯿﺰ ﺣﺪس زدﻧﺪ .ﺮای ﻣﺜﺎل ،ارﺳﻄﻮ

و ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻘﺪار ﺻﺤﯿﺢ آن ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑ ﺴﺖ و ﭘﻨﺞﻫﺰار ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ دور ﻧ ﺴ ﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﻓﻼﻃﻮن

ﮐﻪ از دﯾﺪ ﻧﻮ ﺴ ﺪۀ ﮐﺘﺎب دا ﺸﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ارﺳﻄﻮ ﯾﺎ ارﺷﻤﯿﺪس ﻧ ﺴﺖ ﺳ ﺎرۀ ﻣﺎ را ﻣﺜﻞ ﮐﺮﻩای ﺷ ﺎور در

ﻓﻀﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷ ﯿﻪ ﺗﻮپﻫﺎی ﭼﺮﻣﯽ دوازدﻩﺗﮑﮥ رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺸ ﯿﻪ اﻓﻼﻃﻮن ﺗﺼﺎو ﺮی را

ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺮاﯾﻤﺎن آﺷ ﺎ ﻫﺴ ﻨﺪ و ﺳ ﺎرۀ ﻣﺎ را آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻓﻀﺎ دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻘﺶ و

ﻧﮕﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺮﭘﯿﭻ و ﺗﺎب در ﺑﺎﻻی درﯾﺎﻫﺎ ،ﺻﺤﺮاﻫﺎ و ﮐﻮﻩﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﻪﻫﺎی ﭘﻮﺷ ﺪﻩ از
ﺮف ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

اِراﺗﻮﺳ ِﻦ )ﺣﺪود  ۱۹۵-۲۷۵ﭘ ﺶ از ﻣﯿﻼد( ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺘﺎبدار ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

اﺧﺘﺮﺷ ﺎس و رﯾﺎﺿﯽدان ﺮﺟﺴ ﻪای ﺑﻮد روﺷﯽ ﺮای اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮی ﻣﺤﯿﻂ زﻣﯿﻦ ﺑﻪﮐﺎر ﺮد ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺴ ﺎری از

ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺰرگ ﺳﺎدﻩ ﺑﻮد :اﮔﺮ او ﻣﯽﺗﻮا ﺴﺖ روی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪای را ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ درﺟﻪ از

 ۳۶۰درﺟﮥ ﺣﻮل ﻣﺤﯿﻂ زﻣﯿﻦ ﺑﻮد اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪد ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪﻩ را در

 ۳۶۰ﺿﺮب ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽدا ﺴﺖ در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺮﯾﻦ روز اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺴ ﺎﻧﯽ ﺧﻮرﺷ ِﺪ ﻧﯿﻢروز ﻋﻤﻮدی ﺮ ﻓﺮاز
ﭼﺎﻫﯽ در ﺳ ﯿﻦ ٢ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ .در ﻫﻤﺎن روز زاوﯾﮥ ﺗﺎ ﺶ ﺧﻮرﺷ ﺪ ﻧﯿﻢروز ﺮ ﻓﺮاز اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺮا ﺮ  ۷/۲درﺟﻪ
ً
اﺳﺖ .او ﻓﺮض ﮐﺮد ﺳ ﯿﻦ ﻣﺴ ﻘﯿﻤﺎ در ﺟﻨﻮب اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ واﻗﻊ اﺳﺖ ،در ﻧ ﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯿﻦ دو ﺷﻬﺮ را

ﻣﯽدا ﺴﺖ ﺑﺎ ﺿﺮب اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻋﺪد ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﯽﺗﻮا ﺴﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪدﺳﺖ آورد .ﮔﻮﯾﺎ ﻓﺮدی اﯾﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﮔﺎمﻫﺎ ﺶ ﺑﻪدﺳﺖ آورد و ﻓﺎﺻﻠﮥ ﮔﺰارشﺷﺪﻩ ﺮا ﺮ ﭘﻨﺞﻫﺰار اﺳ ﺎدﯾﺎ ﺑﻮد ،در ﻧ ﯿﺠﻪ

ﻣﺤﯿﻂ زﻣﯿﻦ ﺮا ﺮ  250'000اﺳ ﺎدﯾﺎ ﻣﻌﺎدل  25 '000ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ اﻣﺮوزی ﯾﻌﻨﯽ

 24 ' 900ﻣﺎﯾﻞ ﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ و ﺧﻄﺎ در روﺷﯽ ﮐﻪ اراﺗﻮﺳ ﻦ ﺑﻪﮐﺎر ﺮد

زﯾﺎد ﺑﻮد و از ﺧﻮشﺷﺎ ﺴﯽ او اﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻃﻮری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ

ﻣﻘﺪار اﻣﺮوزی ﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺰار ﺳﺎل ﺲ از اراﺗﻮﺳ ﻦ ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ ﻃﺮح دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ در ﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﺳ ﺪ ﺑﻦ

ﻋﻠﯽ ،ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻣﻨﺼﻮر ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺟﻮﻫﺮی و ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺮورودی از اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﺎن ﺮﺟﺴ ﮥ ﻣﺄﻣﻮن

ﻫﻤﺮاﻩ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از درودﮔﺮان و آﻫﻨﮕﺮان ﺮای اﺟﺮای آن رﻫﺴ ﺎر دﺷﺖ ﺳ ﺠﺎر در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﻋﺮاق ﺷﺪﻧﺪ.

اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ ﺑﻪ دو دﺳ ﻪ ﺗﻘﺴ ﻢ ﺷﺪﻧﺪ و در دو ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﯾﮑﯽ درﺳﺖ رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎل و دﯾﮕﺮی درﺳﺖ
واﺣﺪ اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮی درازا در دورۀ ﺑﺎﺳ ﺎن 1. Stadia
ﻧﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ آﺳﻮان در ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ 2. Syene
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رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ،ﺑﻪراﻩ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .آﻧﺎن ﻗﺪمﻫﺎ ﺸﺎن را ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﻣﺴ ﺮ را ﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺲ از

اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮی ﯾﮏ درﺟﻪ از اﻧﺤﻨﺎی زﻣﯿﻦ ﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳ ﺎرﮔﺎن ،ﺮﮔﺸ ﻨﺪ و ﻣﺴ ﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ را ﻧﯿﺰ اﻧﺪازﻩ

ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺪازﻩﻫﺎ در ﻋﺪد  ۳۶۰ﺿﺮب ﺷﺪ و ﻣﺤﯿﻂ زﻣﯿﻦ  24 ' 500ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻋﺪدی

ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺮ از ﻣﻘﺪاری ﺑﻮد ﮐﻪ اراﺗﻮﺳ ﻦ در ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘ ﺶ ﺑﻪدﺳﺖ آوردﻩ ﺑﻮد .ﻣﺄﻣﻮن ﺳﻔﺮ اﮐ ﺸﺎﻓﯽ

دﯾﮕﺮی را ،اﯾﻦ ﺑﺎر در ﺻﺤﺮای ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪراﻩ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮی دوﻣﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ از ﺷﻬﺮ
ّ
َﺗ ُ
ﺪﻣﺮ در ﺳﻮرﯾﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺮوع و ﻓﺎﺻﻠﮥ آن ﺗﺎ ﺷﻬﺮ رﻗﻪ در ﺷﻤﺎل اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮی ﺷﺪ و ﻃﯽ آن ﻣﺤﯿﻂ زﻣﯿﻦ
ﺮا ﺮ ﺑﺎ  28 ' 700ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ.

ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻬﻮرش ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻬﺎﯾﺎت اﻷﻣﺎﮐﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳ ﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ راﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺮای

اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮی ﻣﺤﯿﻂ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮن ﭘ ﺸ ﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴ ﻠﺰم زﺣﻤﺖ راﻩﭘﯿﻤﺎﯾﯽ در ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺗﻔﺘﯿﺪﻩ و

ﮔﺎمﺷﻤﺎری ﻧﺒﻮد .ﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﭘ ﺸ ﻬﺎد ،از ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و زاوﯾﮥ ﺷ ﺐ را

ﺴ ﺖ ﺑﻪ اﻓﻖ ﻣﯽﺳ ﺠﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺮﺗ ﺐ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ارﺗﻔﺎع ﮐﻮﻩ و ﺑﺎ اﺳ ﻔﺎدﻩ از

ﻣﺤﺎﺳ ﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮا ﺴ ﻨﺪ ﺷﻌﺎع ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ و ﺑﺎ ﺿﺮب آن در دو ﺮا ﺮ ﻋﺪد ﭘﯽ ﻣﺤﯿﻂ
را ﻣﺤﺎﺳ ﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮی و ﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺪازۀ زﻣﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ آﺷﮑﺎرا
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ﻣﺴ ﻠﺰم ﻧﺒﻮغ ﺑ ﺸ ﺮی در ﺣﺪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻮد.

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻃﺮح ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﻪ دا ﺸﻤﻨﺪان ﻣﺄﻣﻮن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺮوازاﻧﻪ ﺮ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﻪ

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر ﺮﺟﺴ ﮥ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎب ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آنﭼﻪ درﺑﺎرۀ

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻮد ﮔﺮدآوری ﺷﺪﻩ و ﺴ ﺎری از آن ﺮ اﺳﺎس ﮐﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯽداﻧﯽ ﭘ ﺶ از

ﻣﺎرﯾﻨﻮس ﺻﻮری ١اﺳﺖ .او ﻓﮑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ را
ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺑﻪﻧﺎم
ِ

ﭘ ﺶ ﮐﺸ ﺪﻩ و ﺧﻄﯽ را ﮐﻪ از ﺟﺰا ﺮ ﻗﻨﺎری ﻣﯽﮔﺬﺳﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر ﺻﻔﺮ ،و ﺧﻄﻮط ﻣﻮازی ﺑﺎ

ردس ٢را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از
دا ﺸﻤﻨﺪان در ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮارزﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﻘﺸﮥ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ

ﻣﮑﻪ و ﺑﻐﺪاد را ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺄﻣﻮن دﺳ ﻮر ﺗﻬﯿﮥ ﻧﻘﺸﻪای ﺟﺪﯾﺪ از ﺟﻬﺎن را داد .اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﺎن ﻣﺄﻣﻮن ﻓﺎﺻﻠﮥ

اﯾﻦ دو ﻣﮑﺎن را ﺑﺎ دو درﺻﺪ ﺧﻄﺎ ﺑﻪدﺳﺖ آوردﻧﺪ .دا ﺸﻤﻨﺪان ﻣﺄﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﻣﺠﺪد ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺴ ﺎری

از ﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺮزﻫﺎ ﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪزودی ﺑﻪ اﺷ ﺒﺎﻫﺎت ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﭘﯽ ﺮدﻧﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﮥ دورۀ
ً
ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﺮﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .آنﭼﻪ درﺑﺎرۀ آن ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب ﺻﻮرة اﻷرض ﻣ ﺴﻮب ﺑﻪ
ً
ﺧﻮارزﻣﯽ اﺳﺖ .وی ﻇﺎﻫﺮا ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺤﻮری در ﺗﻬﯿﮥ ﻧﻘﺸﻪ داﺷﺖ و اﻏﻠﺐ از او ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯽدان
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﺘﺎب ﺻﻮرة اﻷرض ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑ ﺶ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺷﻬﺮ آﻣﺪﻩ

1. Marinus of Tyre
2. Rhodes

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ آن ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ زﯾﺞ ُﻣ ْﻤﺘَ َ
ﺤﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼﺷﯽ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﮐﻪ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺮی

رﻫﯿﺎبﻫﺎ

ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﮥ آن ﺑﻪ اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﯾﺎزدﻫﻢ/ﭘﻨﺠﻢ ﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﺷﺎﻣﻞ ارﺟﺎﻋﺎت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺟﺪاول ﺧﻮارزﻣﯽ

اﺳﺖ .ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺼﻮ ﺮی از ﻧﻘﺸﮥ اﺻﻠﯽ ﻣﺄﻣﻮن را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎردﻫﻢ/ﻫﺸ ﻢ اﺳﺖ

در ﻣﻮزۀ ﺗﻮﭘﮑﺎﭘﯽ در اﺳ ﺎﻧﺒﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎری در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﮐﺎر ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﻩ ﺷﺪ و دو ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ً
ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎری ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ؛ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺳ ﮏ ﺑﻠﺨﯽ ١ﮐﻪ ﺗﺼﻨﻌﯽ و ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺑﻮد )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷ ﯿﻪ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺘﺮو( و

ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳ ﮏ ادر ﺴﯽ ٢ﮐﺸ ﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :اﻋﺪاد
ﻧﻮ ﺴ ﺪ ۀ داﺳ ﺎن اﻋﺪاد را ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺮد ﭼﻮب ﺧﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﻤﺎن در ژرﻓﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳ ﺲ ﺗﻮﺳﻂ

ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﺎورزان اﻣﺮوزی ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺳ ﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺷﺎراﺗﯽ دارد ﺑﻪ :ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻮل
ً
ﺷﻤﺎرش ﺳﺎدۀ ﭼﻮبﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﺳ ﺴ ﻢﻫﺎی ﺷﻤﺎرش ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺜﻼ ﻣﺒﻨﺎی ﺑ ﺴﺖ ،دوازدﻩ ،دﻩ و
ﺷﺼﺖ؛ وﺟﻮد ﻟﻮﺣﯽ ﺑﺎﺑﻠﯽ در ﺮدارﻧﺪۀ ﻣﺤﺎﺳ ﮥ  2ﺑﺎ دﻗﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺼﺖ و اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﻮاح ﺸﺎن

دﻫﻨﺪۀ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن از ﻗﻀﯿﮥ ﻓﯿﺜﺎﻋﻮرس در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ؛ دا ﺶ ﻫﻨﺪﯾﺎن از ﻓﻨﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در

ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ر ﺸﻪ ﻫﺎی دوم؛ ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﻋﺪد ﭘﯽ در ﯾﻮﻧﺎن؛ و ﺷﺮح ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن در رﯾﺎﺿﯿﺎت .در ﻫﻤﮥ ﻣﺘﻮن
اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺪا ﺶ اﺳﻼم ،اﻋﺪاد ﻫﻤ ﺸﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮوﻓﯽ ﺴ ﺎر ﺷ ﯿﻪ اﻋﺪاد روﻣﯽ ﻧﻮﺷ ﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در

ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﺶ اﺳﻼم و ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از روش ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻋﺒﺮی ﺣﺮوف اﺑﺠﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﻧﻤﺎد اﻋﺪاد ﺑﻪﮐﺎر ﺮدﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺳ ﺖ ﺣﺘﯽ ﺲ از ﭘﺬ ﺮش ﺳ ﺴ ﻢ دﻫﺪﻫﯽ ﻫﻨﺪی اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ر ﺸﮥ

ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻋﺪدی اﻣﺮوزی ﻫﻨﺪی اﺳﺖ .زﻣﺎن آﺷ ﺎﯾﯽ دا ﺸﻤﻨﺪان دورۀ ﻋﺒﺎﺳ ﺎن در ﺑﻐﺪاد ﺑﺎ اﻋﺪاد ﻫﻨﺪی
ً
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻗﻄﻌﺎ ﮐﻨﺪی و ﺧﻮارزﻣﯽ ﻣﺆ ﺮ ﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در اﻧﺘﻘﺎل اﻋﺪاد ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم

داﺷ ﻨﺪ .اروﭘﺎﯾﯿﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺮﺟﻤﮥ آﺛﺎر ﮐﻨﺪی و ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﺎ دﺳ ﮕﺎﻩ ﺷﻤﺎر دﻫﺪﻫﯽ آﺷ ﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ارﻗﺎم اﯾﻦ

دﺳ ﮕﺎﻩ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ .ﮔﺴ ﺮش ﮐﺎر ﺮد اﯾﻦ دﺳ ﮕﺎﻩ در اروﭘﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺪﻩ

اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﭘﯿﺪا ﺶ ﺻﻔﺮ و ﻣﻔﻬﻮم آن ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺤﺚاﻧﮕﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ

ﻓﺼﻞ ﺷﺮح ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ از آن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺪا ﺶ ﮐﺴﺮﻫﺎی دﻫﺪﻫﯽ و

ﻧﻤﺎدﮔﺬاری دﻫﺪﻫﯽ ﻣﯽ ﺮدازد و ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﻔﺼﻮل ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻬﻨﺪی ﻧﻮﺷ ﮥ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
 .١اﺑﻮ زﯾﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻠﺨﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺑﻠﺦ ،ﺟﻐﺮاﻓﯽدان و رﯾﺎﺿﯽدان اواﯾﻞ ﺳﺪ ۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی.
 .٢اﺑﻮ ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ادر ﺴﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯽدان اﻧﺪﻟﺴﯽ در اواﯾﻞ ﺳﺪ ۀ دوازدﻫﻢ/ﺷﺸﻢ و ﯾﮑﯽ از ﺮﺟﺴ ﻪ ﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎران دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ.
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اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﺴﺮﻫﺎی دﻫﺪﻫﯽ را ﺑﻪﮐﺎر ﺮد و ﻧﻤﺎدی ﺮای ﻣﻤﯿﺰ ﭘ ﺸ ﻬﺎد ﮐﺮد .اﯾﻦ

ﮐﺘﺎب در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻊ اﺳ ﺎﻧﺒﻮل ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻧ ﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ دﺳ ﮕﺎﻩ دﻫﺪﻫﯽ را ﺑﺎﯾﺪ
ً
ﻣﺸ ﺮﮐﺎ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﻫﻨﺪی و ﻋﺮب ﺴ ﺖ داد .ﻫﻨﺪﯾﺎن اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺒﻨﺎی دﻩ اﺳ ﻔﺎدﻩ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﺎد ﺻﻔﺮ را ﺑﻪﮐﺎر ﺮدﻧﺪ .رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ا ﺮاﻧﯽ و ﻋﺮب ﻧﯿﺰ اﯾﻦ دﻫﺪﻫﯽ را ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻬﻢ ﮐﺴﺮﻫﺎی

دﻫﺪﻫﯽ ﮔﺴ ﺮش دادﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺒﺮ
ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎری از ﺧﻮارزﻣﯽ در اﻟﮑﺘﺎب اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻓﯽ ﺣﺴﺎب اﻟﺠﺒﺮ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﻪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﮐﺘﺎب ﺟﺒﺮ

آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺧﻮارزﻣﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺒﺮ را ﺑﻪﻋﻨﻮان روﺷﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ
ﺳ ﺲ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺒﺮ و اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ آن ﻣﯽ ﺮدازد .ﮐﺘﺎب ﺟﺒﺮ ﺧﻮارزﻣﯽ دو ﺑﺎر در ﺳﺪۀ دوازدﻫﻢ/ﺷﺸﻢ ﺑﻪ

٢

ﺮت ﭼﺴ ﺮی ١اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮاردِ ﮐﺮﻣﻮﻧﺎﯾﯽ
زﺑﺎن ﻻﺗ ﻨﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ،ﯾﮏﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ رو ِ
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺮای ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ )رﯾﺎﺿﯿﺪان اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺳﺪۀ ۱۳م( ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺰرگ ﺮﯾﻦ رﯾﺎﺿﯽدان اروﭘﺎﯾﯽ

در ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﺷ ﺎﺧﺘﻪﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﮐﺎری ﮐﻪ ﺧﻮارزﻣﯽ ﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم داد و ﺑﺎﻋﺚ
١١٨

ﺗﻤﺎ ﺰ او از ﭘ ﺸ ﻨﯿﺎ ﺶ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮥ ﻫﺮ ﻣﺴ ﻠﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪی

ﮐﻠﯽ ﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ دوم ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮا ﺴﺖ آﻧﻬﺎ را در ﭼﻨﺪ ﮔﺎم ﻣﺸﺨﺺ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ

ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ او ﻣﺒﺪع اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻮد .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ در ﭘﺎﯾﺎن از ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم و ﮐﺎرﻫﺎ ﺶ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ :ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ روﺣﯿﮥ ﺮﺳﺶﮔﺮی ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﻓﻀﺎی روﺷ ﻔﮑﺮی ﺑﻐﺪاد در زﻣﺎن ﻣﺄﻣﻮن و

ر ﺸﻪﻫﺎی اﻋﺘﺰاﻟﯽ آن ﻣﯽ ﺮدازد و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺗﻔﺎوت دﯾﺪﮔﺎﻫﺸﺎن را ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﻮاﻫﺮ ﻗﺮآن و
ً
اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳ ﺲ ﺑﻘﯿﮥ ﻓﺼﻞ را ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺟﻬﺎن

اﺳﻼم اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﻨﺪی در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮی داﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﻘﻠﺪ ﻧﺒﻮد و ﺑﺎ اﻫﻞ ﮐﻼم
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻓﺮق داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻈﺮات آﻧﺎن ﺑﻮد .او را اﻧﺪ ﺸﻤﻨﺪی ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﺑﻪ

ﺟﻬﺎن اﺳﻼم آورد .آرای ارﺳﻄﻮ از راﻩ آﺛﺎر ﮐﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮥ اوﻟﯿﮥ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ
ً
آرا ﺑﻌﺪا دﺳﺖﺧﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺷﺪ و ﮔﺴ ﺮش ﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ رد ﺷﺪ .ﮐﻨﺪی ﻋﻼوﻩ ﺮ آﺛﺎر ﻓﻠﺴﻔﯽ دارای

آﺛﺎری در رﯾﺎﺿﯿﺎت ،اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ ،ﻧﻮرﺷ ﺎﺳﯽ ،ﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻮﺳ ﻘﯽ و رﻣﺰﻧﮕﺎری ٣اﺳﺖ .وی ﻣﺜﻞ ﺧﻮارزﻣﯽ
ً
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺷ ﺎﺳﺎﻧﺪن اﻋﺪاد ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺴ ﺤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد و رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻬﻤﯽ
1. Robert of Chester
2. Gerard of Cremona

ْ
 .٣ﺮای اﻃﻼع از رﺳﺎﻟﮥ رﻣﺰﻧﮕﺎری ِﮐﻨﺪی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ  ،ﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ،ﺷﻤﺎرۀ ) ،۱۱ﺑﺨﺶ
اﻧﮕﻠ ﺴﯽ( ص .8-12

ﺑﻪﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﻓﻲ اﺳ ﻌﻤﺎل اﻷﻋﺪاد اﻟﻬﻨﺪی ﻧﻮﺷﺖ .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ در ﭘﺎﯾﺎن اﺷﺎرﻩای ﺑﻪ ﻓﺎراﺑﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاثدار

ﺳ ﻨﺎ و اﺑﻦ رﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺮاثداران ﮐﻨﺪی و ﻓﺎراﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺮ ﺴ ﺎری از اﻧﺪ ﺸﻤﻨﺪان دورۀ

رﻫﯿﺎبﻫﺎ

ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﻨﺪی دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدن ﻓﻠﺴﻔﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪو ﮋﻩ ﻓﻠﺴﻔﮥ ارﺳﻄﻮﯾﯽ اداﻣﻪ داد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ
ﻧﻮزاﯾﯽ اروﭘﺎ داﺷ ﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ دﻫﻢ :ﭘﺰﺷ
ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﺧﺎﻃﺮﻩای از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﭘﺪر ﺰرگ ﭘﺪریاش در ﻧﺠﻒ در ﺟﺮﯾﺎن

ﻗﯿﺎم ﺷ ﻌﯿﺎن در ﻣﺎرس  ۱۹۹۱ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﻟﺪوزرﻫﺎی ﮔﺎرد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻧﺠﺎم ﺷﺪ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ

وی را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻐﻮﻻن ﻣﯽاﻧﺪازد .وی از ﭘﺪر ﺰرﮔﺶ ﮐﻪ در ﮐﺴﻮت
ﻋﻄﺎری ﺑﻪ ﺰﺷﮑﯽ اﺷ ﻐﺎل داﺷﺖ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘ ﺶ در دورۀ ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻪ

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺮورش ﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﺰرﮔﺶ و ﻧﻮع ﻃﺒﺎﺑﺖ راﯾﺞ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﭙﺮدازد؛ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻤﺘﺎز

زﮐﺮﯾﺎی رازی اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺮای درک ﻣﺎﻫﯿﺖ دا ﺸﯽ ﮐﻪ رازی ﺑﻪ ارث ﺮد ﺑﻪ ﺰﺷﮑﯽ در ﻣﺼﺮ ،ﯾﻮﻧﺎن،

ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس و ﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺶ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺮدازد .در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺮب

ﻣﺴ ﺤﯽ ﻣﺮﯾﻀﯽ را ﻣﺠﺎزاﺗﯽ اﻟﻬﯽ در ﺮا ﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﯽاﻧﮕﺎﺷﺖ ﺰﺷﮑﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺳ ﺖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن در ﭘﯽ
ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻞ ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺮاض و راﻩ درﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ اﺳﻼم از اﺑﺘﺪا ﺮ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ

ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺮای ﻧﻤﺎز ﻃﻬﺎرت و وﺿﻮ داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷ ﺪ .ﻧﺎم رازی ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳ ﺎنﻫﺎی
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻋﺠﯿﻦ اﺳﺖ .در دورۀ ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳ ﺎن را ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﯽ اﻣﺮوزی ﻣﺴ ﺸﻔﯽ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ آن

ﺮاﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳ ﺎن ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺷﺮح ﮐﺎرﻫﺎی رازی اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ا ِ

ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ :ﻓﯿﺰﯾ
در اواﺧﺮ ﺳﺪۀ دﻫﻢ/ﭼﻬﺎرم ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ و اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺒﺎﺳﯽ رو ﺑﻪ زوال

ﺑﻮد .ﺧﻠﻔﺎﯾﯽ ﮐﻪ از روﺷﻦﺑ ﻨﯽ دوران ﮔﺬﺷ ﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ آزادیﻫﺎ و ﺗﻌﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ را ﺳﺮﮐﻮب

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺰرگ وا ﺴ ﻪ ﺑﻪ ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات دور ﭘﯿﻮﺳ ﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪﻫﯿﭻ وﺟﻪ

ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ اﺳ ﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ دوران ﻃﻼﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﺑﻮد ﯾﺎ در ﺧﻮشﺑ ﻨﺎﻧﻪ ﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ

ﻏﺮوب اﯾﻦ دوران رخ ﺸﺎن دادﻩ ﺑﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻋﮑﺲ ،در اﯾﻦ دورﻩ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در ﺴ ﺎری از درﺑﺎرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﺳ ﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺮ ﺳﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻋﻠﻮم و ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

اﻧﺪ ﺸﻤﻨﺪان درﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ دﻫﻢ/ﭼﻬﺎرم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻪ ﺗﻦ از ﺮﺟﺴ ﻪ ﺮﯾﻦ اﻧﺪ ﺸﻤﻨﺪان ﺗﺎرﯾﺦ

اﺳﻼم ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ .ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪﺣﻖ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ را ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺮﻣﯽﺷﻤﺮد ،و از روی ﻋﻼﻗﮥ ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ

ﻓﯿﺰﯾﮏ وی را از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏدان ﺑﻮد اوﻟﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد و ﻫﻤﮥ ﻓﺼﻞ را ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺎرﻫﺎی او

ﻣﯽ ﺮدازد .ﺧﻠﯿﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺖﺟﻠﺪی اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ را ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻫﻢﺳ ﮓ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب
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اﺻﻮل رﯾﺎﺿﯽ ١ﻧﯿﻮﺗﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﺧﻮد اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺠﺎد

ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﯾﺎدی از اﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘ ﺶ از اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ در ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻮرﺷ ﺎﺳﯽ

ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ ﺮرﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻮر در ﻋﺪﺳﯽﻫﺎ ﺮداﺧﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺑﻦ
َﻣﻌﺎذ َ
ﺟﯿّﺎﻧﯽ )رﯾﺎﺿﯽدان و ﻣﻨﺠﻢ اﻧﺪﻟﺴﯽ ﺳﺪۀ  ۵ﻫﺠﺮی( ﻧﺎم ﻣﯽ ﺮد ﮐﻪ ﺗﻮا ﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺧﻮﺑﯽ ارﺗﻔﺎع
ّ
ﺟﻮ را ﺮآورد ﮐﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ :ﺷﺎﻫﺰاده و ﮔﺪا
اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺷﺮح ﺑﺨﺸﯽ از ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﻫﺰادﻩ و ﮔﺪا ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ ﺳ ﻨﺎ و اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ آﻏﺎز

ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻬﺎﻣﺎت ﺷﺎﻫﺰادﻩ و ﮔﺪا ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳ ﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو در ﻣﯿﺎ ﺸﺎن
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ و ﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳ ﻨﺎ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ

ﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ا ﺮاﻧﯽ آﺷ ﺎﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﮑﺎت ﺑﺪﯾﻌﯽ ﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﺟﺎﺑﻪﺟﺎی

ﻓﺼﻞ ،روﺣﯿﺎت و روشﻫﺎی اﯾﻦ دو دا ﺸﻤﻨﺪ ﺰرگ ا ﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎ ﺴﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻦﺳ ﻨﺎ در ﺰﺷﮑﯽ ،ﻫﻢ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻫﻢ در اروﭘﺎ ﻣﺘﻦ درﺳﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﯾﮑﯽ
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از ﻣﺸﻬﻮر ﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎی اﺑﻦ ﺳ ﻨﺎ در ﮐﺘﺎب ﺷﻔﺎ ،آزﻣﺎ ﺶ ذﻫﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ا ﺴﺎن ﻣﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور

او ﻏﯿﺮﻣﺎدی ﺑﻮدن روح ا ﺴﺎن را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮان

ﺑﻌﺪی ،ﺳﺨﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر دﮐﺎرت ﮐﻪ »ﻣﯽاﻧﺪ ﺸﻢ ،ﺲ ﻫﺴ ﻢ« ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت اﺑﻦ ﺳ ﻨﺎ ﺴ ﺎر ﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
اﻣﺮوزﻩ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪ ای ﻣﺜﻞ دﯾﻮﯾﺪ ﻫﯿﻮم ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺧﻮد را ﺮ اﺳﺎس ا ﺴﺎن ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ.

اﺑﻦ ﺳ ﻨﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﺴﻮف ،ارﺳﻄﻮ ،و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺰﺷﮏ ،ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺷ ﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻌﻮدی روشﻫﺎﯾﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎﻩ ﭘ ﺶ ﺮ اﺳ ﻔﺎدﻩ ﺸﺪﻩ ﺑﻮد .وی

ﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر روشﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺣﺴﺎﺑﺎن ٢را ﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺣﺮﮐﺖ و ﺷ ﺎب اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺑﺪاع ﮐﺮد و

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺮﺗ ﺐ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﻮﺗﻮن را ﮐﻪ ﺑ ﺶ از ﺷﺶ ﺳﺪﻩ ﺑﻌﺪ در ﮐﺘﺎب اﺻﻮل رﯾﺎﺿﯽ آﻣﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد.

ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ،ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺟﺎﻟﺐ ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮرﺷ ﺪﻣﺮﮐﺰی در ﺮا ﺮ زﻣﯿﻦﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ .ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺜﻞ
اﻏﻠﺐ دا ﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﮑﻮن زﻣﯿﻦ ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺳﺠﺰی ،از اﺧﺘﺮ ﺷ ﺎﺳﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ زﻣﯿﻦ ﺑﺎور داﺷﺖ .ﺑﯿﺮوﻧﯽ از ﮐﺎر او آﮔﺎﻩ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وی ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد؛ در

ﻧ ﯿﺠﻪ ﺑﻪﺟﺎی رد ﮐﺮدن ﻧﻈﺮﯾﮥ او اﺑﺘﺪا در ﺮا ﺮ آن ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺸﺎن داد .ﺑﯿﺮوﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ

اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺠﻮﻣﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﺮض ﭼﺮﺧﺶ زﻣﯿﻦ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺳﮑﻮن آن ﺗﻮﺟﯿﻪ

ﮐﺮد .ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ از دﯾﺪﮔﺎﻩ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﻧﻈﺮﯾﮥ ﭼﺮﺧﺶ زﻣﯿﻦ ﻣﯽدﯾﺪ وﻟﯽ آنﻗﺪر روﺷﻦﺑﯿﻦ ﺑﻮد

ﮐﻪ درک ﮐﻨﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ را ﺗﻨﻬﺎ ﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺬ ﺮﻓﺖ ،و ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﺑﺎ دادﻩﻫﺎ و
1. Principa Mathematica
2. calculus

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آن زﻣﺎن ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻈﺮﯾﮥ ﭼﺮﺧﺶ و ﺳﮑﻮن زﻣﯿﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ،در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ از روﺷﯽ ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮی ارﺗﻔﺎع ﯾﮏ ﮐﻮﻩ ،اﮔﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳ ﺎورد
َ
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺮﯾﻦ آن اﺳﺖ .اﯾﻦ روش دو ﺴﺖ ﺳﺎل ﭘ ﺶ ﺮ ﺗﻮﺳﻂ َﺳ ﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ،

رﻫﯿﺎبﻫﺎ

ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺪﻫﺪ.

اﺧﺘﺮﺷ ﺎس ﻣﺄﻣﻮن ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪ وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮح ﺑﯿﺮوﻧﯽ از آن در دﺳﺖ اﺳﺖ .ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ در زﻣﯿﻦﺷ ﺎﺳﯽ

و ﻣﺮدمﺷ ﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺎ ﺴ ﮥ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ :اﻧﺪﻟﺲ
اﯾﻦ ﻓﺼﻞ داﺳ ﺎن ﺴﺨﯿﺮ اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺣﺪود ﻫﺸ ﺼﺪ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و دﯾﻨﯽ آﻧﺎن ﺮ
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﺮاز و ﺸ ﺐﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ دوران اﺳﺖ .آﺛﺎری از اﯾﻦ ﻧﻔﻮذ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻫﻤﻪ
ﺟﺎی ﻧﯿﻤﮥ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳ ﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮن ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ را در ﺑﻐﺪاد ﺑﻨﺎ ﻣﯽﻧﻬﺎد
ﻗﺮﻃﺒﻪ در ﻣﺮﮐﺰ اﺳ ﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪآراﻣﯽ ﺷﺎﻫﺪ اوﻟﯿﻦ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی دا ﺶ ﮋوﻫﯽ ﺑﻮد .ﻗﺮﻃﺒﻪ در اوج دوران ﻃﻼﯾﯽ
ﺧﻮد از ﺣﯿﺚ ﺮوت ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،وﺳﻌﺖ و ﺣﺘﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺑﻐﺪاد ﻣﯽرﺳ ﺪ و ﻫﻤﺘﺎی آن ﺑﻪﺷﻤﺎر
ً
ﻣﯽرﻓﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﻣﺪت ﺴ ﺘﺎ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺧﻼﻓﺖ اﻣﻮﯾﺎن در اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ اروﭘﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و
ﺷﺎﻫﺪ دﺳ ﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﺑﻮد .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺰرﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ﻗﺮﻃﺒﻪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻢﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺘﺎب را در ﺧﻮد ﺟﺎ ﻣﯽداد و اﯾﻦ در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺰرگ ﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در اروﭘﺎی
ﻣﺴ ﺤﯽ ﺑ ﺶ از ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
اﺳ ﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴ ﺤﯽ ،ﭘ ﺶ از رﺳ ﺪن اﺳﻼم ﺑﻬﺮۀ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﻋﻠﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .در ﻧ ﯿﺠﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪو
ورودِ اﻋﺮاب ﺑﻪ اﺳ ﺎﻧﯿﺎ در اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن ﺑﻮد ﺴ ﺎر ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﻋﺒﺎﺳ ﺎن در روزﻫﺎی اول ﺑﺎ آن رو ﺮو ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮق
داﺷﺖ .ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮی ا ﺮاﻧﯽ ،و ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و دا ﺶ ﺰﺷﮑﯽ ﺴﻄﻮرﯾﺎن
ﻣﺴ ﺤﯽ ﺸﺖﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اوﻟﯿﮥ اﺳ ﺎﻧﯿﺎ ﻣﺮز ﺸ ﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮز و
ﺑﻮﻣﺸﺎن ﺴ ﺎر دور اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﺮﮐﺰ وﻗﺎﯾﻊ ﻓﺎﺻﻠﮥ زﯾﺎدی داﺷ ﻨﺪ ،از اﯾﻦرو ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻘﺐ ﺮ از
ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻠﻤﯽ در اﺳ ﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪراﻩ اﻓﺘﺎد
ُ
ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ داﺷﺖ و از آنﭼﻪ در ﺑﻐﺪاد ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ؛ دا ﺶ اﺻﯿﻞ در اﻧﺪﻟﺲ رﺷﺪ ﮐﻨﺪی
داﺷﺖ وﻟﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﮑﻮﻓﺎ و ﺑﺎﻟﻨﺪﻩ ﺷﺪ .اﻧﺪﻟﺴﯽﻫﺎ در روزﻫﺎی اوج ﺧﻮد ﺑ ﺸ ﺮ ﺑﻪ ﺰﺷﮑﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ
اﺷ ﻐﺎل داﺷ ﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻖ ﻣﺜﻞ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم.
داوﯾﻨﭽﯽ اﺳ ﺎﻧﯿﺎی
ﺑﻌﻀﯽ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎی ﭘ ﺸ ﺎز اﻧﺪﻟﺲ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺑﻦ ﻓﺮﻧﺎس ،ﻣﺨﺘﺮع و
ِ
اﺳﻼﻣﯽ؛ زﻫﺮاوی ﻣﺸﻬﻮر ﺮﯾﻦ ﺟﺮاح دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،وی ﺑ ﺶ از ﺻﺪ ا ﺰار ﺟﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد ﮐﻪ
ُ
ﺴ ﺎری از آﻧﻬﺎ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ؛ اﺑﻦ زﻫﺮ ،ﺰﺷﮏ ﻣﺸﻬﻮر دﯾﮕﺮ اﻧﺪﻟﺴﯽ؛ زرﻗﺎﻟﯽ ،ﺳﺎزﻧﺪۀ اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎﺟ ﻪ ،اﺧﺘﺮ ﺷ ﺎس دﯾﮕﺮ اﻧﺪﻟﺴﯽ؛ اﺑﻦ َ
اﺳﻄﺮﻻب ﺟﻬﺎﻧﯽ؛ اﺑﻦ ّ
ﺣﺰم ،ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﻓﻘﯿﻪ و ادﯾﺐ و ﺣﻘﻮقدان؛
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اﺑﻦ رﺷﺪ ،ﻣﺸﻬﻮر ﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮف اﻧﺪﻟﺴﯽ؛ اﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن ،ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﺰﺷﮏ ﯾﻬﻮدی؛ اﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ،ﺟﻬﺎنﮔﺮد و

ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮ ﺲ؛ اﺑﻦ ﺧﻄﯿﺐ ،ﻣﻮرخ و ﻓﯿﻠﺴﻮف و ادر ﺴﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯽدان .دوران ﻃﻼﯾﯽ دا ﺶ ﻋﺮﺑﯽ در

اﺳ ﺎﻧﯿﺎ ﭼﻨﺪان ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ .ﺑ ﺸ ﺮ اﻧﺪ ﺸﻤﻨﺪان ،ﺰﺷﮑﺎن و ﻓﻼﺳﻔﮥ ﺻﺎﺣﺐﻧﺎم ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
ً
اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳ ﺎﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ از ﻧﻬﻀﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻮم

ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻋﺮاب ﮐﻪ دو ﺳﺪﻩ ﺑﻪ درازا ﮐﺸ ﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎز ﺲﮔﯿﺮی اﺳ ﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴ ﺤﯿﺎن

اﻣﮑﺎن دﺳ ﺮﺳﯽ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ دا ﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪﻩ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻐﺪاد

ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻬﻀﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎن ﺮﺟﻤﻪ از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰی ﺮای ﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻮن

ﻣﻬﻢ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻻﺗ ﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ :اﻧﻘﻼب ﻣﺮاﻏﻪ
ﺧﻠﯿﻠﯽ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب ﺲ از ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ داﺷ ﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ
ﺮدﯾﺪی داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﭘ ﺸﺮﻓﺖﻫ ﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺰﺷﮑﯽ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺷ ﻤﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ در ﺳﺪﻩﻫﺎی

ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﺒﻮد اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺪﻩﻫﺎی ﺷﺎ ﺰدﻫﻢ و ﻫﻔﺪﻫﻢ اروﭘﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮا ﺴﺖ ﺮوز ﮐﻨﺪ .در
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اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ و ﮋﻩای ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.

اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻗﺎت ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی اوﻟﯿﮥ ﻇﻬﻮر اﺳﻼم
ّ
اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ َﺑﺘﺎﻧﯽ و اﺑﻦ ﯾﻮ ﺲ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ دﻗﯿﻘﯽ ﺰﻧﻨﺪ .ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ ﺑﺎرﻫﺎ از

ﺑﺘﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻧﺎم ﻣﯽ ﺮد .اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در
اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺑﻪﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ.

ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮرﺷ ﺪﻣﺮﮐﺰی را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .آر ﺴ ﺎرﺧﻮس ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ )ﺣﺪود -۳۱۰

 ۲۳۰ﭘ ﺶ از ﻣﯿﻼد( اوﻟﯿﻦ ﻓﺮد ﺷ ﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪدرﺳ ﯽ ﮔﻔﺖ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دور ﻣﺤﻮر ﺧﻮد
ً
و ﺧﻮرﺷ ﺪ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑ ﺸ ﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﺮ اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ ﺑﻪﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دوﻫﺰار ﺳﺎل
ﺗﺼﻮر ﺸﺮ را درﺑﺎرۀﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﻬﺎن ﺷﮑﻞ داد ارﺳﻄﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود ﺻﺪﺳﺎل ﭘ ﺶ از آر ﺴ ﺎرﺧﻮس

ﻣﯽز ﺴﺖ .ﺸﺮ اﻧﺪ ﺸﮥ ﻏﻠﻂ و د ﺮﭘﺎی زﻣﯿﻦﻣﺮﮐﺰی را از ارﺳﻄﻮ دارد ﻧﻪ از ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس .ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ

ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس در ﺣﺪود ﺳﺎل  ۱۵۰ﺲ از ﻣﯿﻼد ﻣﺠﺴﻄﯽ را ﻧﻮﺷﺖ ،ﻧﻈﺮﯾﺎت ارﺳﻄﻮ ﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺣﺮﮐﺖ

ﻇﺎﻫﺮی اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ دﺳﺖﺧﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﻣﻬﻢ ﺮﯾﻦ دﺳ ﺎورد ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﻋﺮﺿﻪ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺮای
ً
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺴ ﺘﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪۀ ﭘﻨﺞ ﺳ ﺎرۀ ﺷ ﺎﺧﺘﻪﺷﺪﻩ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺮﯾﮥ زﻣﯿﻦﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد.
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس را ﻣﻮرد ﺮدﯾﺪ ﻗﺮار داد .در واﻗﻊ او ﻣﺸﺎﻫﺪات

ﻧﺠﻮﻣﯽ را از ﮐﯿﻬﺎنﺷ ﺎﺳﯽ ﺟﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎنﮐﺎر ﻣﺸﻬﻮر ﺮی را ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﻮﺗﻮن در ﺑ ﺶ از

ﺷﺶ ﺳﺪۀ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻓﯿﺰﯾﮏ از ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻧﺠﺎم داد .وﻟﯽ ﮐﺎر اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﮑﻮن زﻣﯿﻦ

ﮔﺮﻩ ﺧﻮردﻩ ﺑﻮد .ﺗﻼش اﮐﺜﺮ ﭘﯿﺮوان اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ در راﺳ ﺎی رﻫﺎﯾﯽ از ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪۀ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ و
ﺗﮏﺻﺪاﻫﺎی ﺿﻌﯿﻔﯽ از ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮرﺷ ﺪﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪﮔﻮش ﻣﯽرﺳ ﺪ ز ﺮا ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﺮوک

رﻫﯿﺎبﻫﺎ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﺑﻮد.

ً

ﺸﺪﻩ ﺑﻮد .اﺑﻮﻣﻌﺸﺮ ﺑﻠﺨﯽ ،از دا ﺸﻤﻨﺪان ا ﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺴ ﺎری از آﺛﺎرش ﺑﻪ ﻻﺗ ﻨﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺮ اﯾﻦ

ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺳ ﺎرات ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷ ﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ وﻟﯽ زﻣﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد و

ﺧﻮرﺷ ﺪ ﺑﻪدور آن ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ذﻫﻨ ﺖ ﺑﻠﺨﯽ ﺑ ﺸ ﺮ ﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﺧﺘﺮﺑ ﻨﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ .ﺳﺠﺰی ﻫﻢ

ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻠﺨﯽ ﻃﺮح ﺧﻮرﺷ ﺪﻣﺮﮐﺰی را ﺑﺎور داﺷﺖ.

ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺣﻤﻠﮥ ﻣﻐﻮل ،دو ﭼﻬﺮۀ ﺴ ﺎر ﻣﻬﻢ در اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ؛ ﯾﮑﯽ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ و

دﯾﮕﺮی اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ دﻣﺸﻘﯽ .رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻃﻮﺳﯽ در ﻣﺮاﻏﻪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺰرگ ﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ّ
اﻟﻘﻨﺎع ﻋﻦ أﺳﺮار اﻟﺸﮑﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﻃﻮﺳﯽ آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽ اﺳﻼﻣﯽ را در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺜﻠﺜﺎت ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ ِ

ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ درآورد .ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻃﻮﺳﯽ اﻟﺘﺬﮐﺮة ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﺑﻮد .ﺳﺎزوﮐﺎری
ﻫﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪﻩ و اﻣﺮوزﻩ ﺑﻪ »ﺟﻔﺖ ﻃﻮﺳﯽ« ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﻃﺮح ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس را

اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮاﻏﻪ آنﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ از اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﺎن ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮاﻏﻪ ﺑﻪﻣﯿﺎن

ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧ ﺴﺖ .اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ دﻣﺸﻘﯽ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﺮﺷ ﺎس
ﺰرگ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮاﻏﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .او در ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽاش از اﺑﺘﮑﺎر رﯾﺎﺿﯽ ﻃﻮﺳﯽ اﺳ ﻔﺎدﻩ ﮐﺮد.

ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ ﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗ ﻨﯽ ﻣﺠﺴﻄﯽ و ﺳﺎ ﺮ ﻧﻮﺷ ﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪدﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ

اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﺎن ﻋﺮب ﻣﺜﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮﻩ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ زﯾﺞﻫﺎی آﻧﺎن آﺷ ﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .وی در ﮐﺘﺎ ﺶ از آﻧﻬﺎ

ﻧﺎم ﻣﯽ ﺮد .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﺪارد وﻟﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﺮﯾﻦ ﺸﺎﻧﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮاﻏﻪ ﺮ ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ از
ﻣﻘﺎ ﺴﮥ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻃﺮح ﺳ ﺎرات در ﮐﺘﺎب او ﺑﺎ ﺟﻔﺖ ﻃﻮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﺘﺬﮐﺮة ﻓﻲ
ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدﻩ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷ ﯿﻪاﻧﺪ .ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺮ از ﻫﻤﻪ ،ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ ﺮای ﻣﺎﻩ و ﺧﻮرﺷ ﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻄﺎرد اراﺋﻪ دادﻩ و دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ و ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻪدﺳﺖ دادﻩاﻧﺪ .در واﻗﻊ ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﭘﺪر اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻠﮑﻪ آﺧﺮﯾﻦ
درﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ را ﺑﺎ ﺗﻔﺴ ﺮ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﺮد.
رﯾﺎﺿﯿﺎت
اﺧﺘﺮﺷ ﺎس ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮاﻏﻪ دا ﺴﺖ ﮐﻪ
ِ
ِ

اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﺎن ﭘ ﺶ از او ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮرﺷ ﺪﻣﺮﮐﺰی ﺑﺪون ﺸ ﻮاﻧﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎور داﺷ ﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی
رﯾﺎﺿﯽ درﺳ ﯽ را ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺎدرﺳ ﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺮدﻧﺪ .ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ اﯾﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ را ﺑﺎ

ﻫﻢ ﮔﺮد آورد .ﻟﻘﺐ ﭘﺪر اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻮن اﻧﻘﻼب واﻗﻌﯽ در اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
رخ داد ﮐﻪ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﺑﻪﺳﻤﺖ آﺳﻤﺎن ﺸﺎﻧﻪ رﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ و آر ﺴ ﺎرﺧﻮس را ﺑﻪ

ﮐﺮﺳﯽ ﺸﺎﻧﺪ.

١٢٣

ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :اﻓﻮل و ﻧﻮزاﯾﯽ
ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ر ﺸﻪﻫﺎی ﺷﺮوع ﻧﻮزاﯾﯽ در اروﭘﺎ و اﻓﻮل ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻣﯽ ﺮدازد.

آن ﭼﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ آﻣﺪﻩ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ را از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺮ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .از ﮔﻔﺘﻨﯽﻫﺎی اﯾﻦ

ﻓﺼﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دا ﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد ﮐﻪ در دوران اﻓﻮل ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺧﻮش درﺧﺸ ﺪﻧﺪ و ﺧﻠﯿﻠﯽ

ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﻦ از آﻧﺎن اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺑﻦ ﻧﻔ ﺲ ،ﺰﺷﮏ ﺳﻮری؛ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،دا ﺸﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ
اﻻﻃﺮاف ﺗﻮ ﺴﯽ؛ و ﻏﯿﺎث اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸ ﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺰرگ ﺮﯾﻦ رﯾﺎﺿﯽدان ا ﺮاﻧﯽ در ﺳﺪۀ ﭘﺎ ﺰدﻫﻢ/ﻧﻬﻢ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :داﻧﺶ و اﺳﻼم اﻣﺮوزی
ﺧﻠﯿﻠﯽ در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﻔﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧ ﻮد از آﺧﺮﯾﻦ ا ﺴ ﮕﺎﻩ ﮐﻪ دوران ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ اﻓﻮل ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد در

ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ روزﮔﺎر اﻣﺮوز ﻣﯽ رﺳﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺮﺳﺸﯽ ﻓﺮاروی ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ :آﯾﺎ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
ﻣﺘﻮاﻟﯽ رو ﺑﻪ اﻓﻮل ،ﻏﻔﻠﺖ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری دﯾﻨﯽ ،رﮐﻮد ،ﺳﻠﻄﮥ اﺳ ﻌﻤﺎری و ﺳﺎ ﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﻩﻫﺎی
از ﺳﺪﻩﻫﺎی
ِ
ﭘ ﺸﺮﻓﺖ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ وی ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷ ﻮۀ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد و راﻩ ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ

ﮐﻨﺪ.
١٢۴

ﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﻫﺎ و در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺘﺎب ﺷﺮح ﺣﺎل ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﺑ ﺶ از ﻫﻔﺘﺎد دا ﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ و ﭼﻨﺪ

ﺗﻦ از اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﻣﺴ ﺤﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻻﺗ ﻨﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷ ﻪاﻧﺪ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ.

داﻧﺶ ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎ داﻧﺶ اﺳﻼﻣ ؟

در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﻠﯿﻠﯽ در ﮔﺰﯾ ﺶ اﺻﻄﻼح »دا ﺶ ﻋﺮﺑﯽ« و ﺮﻫﯿﺰ وی از اﺻﻄﻼح »دا ﺶ اﺳﻼﻣﯽ«

ﻣﯽ ﺮدازﯾﻢ .ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪروﺷ ﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮرش از اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺗﻨﻬﺎ دا ﺸﯽ ﻧﺒﻮدﻩ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﯽ از ﺗﺒﺎر ﻋﺮب

ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺮداﺧﺘﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ از ﺑﻪﮐﺎر ﺮدن اﺻﻄﻼح »دا ﺶ ﻋﺮب« ﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.

ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ از »دا ﺶ ﻋﺮﺑﯽ« ،دا ﺸﯽ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻼ ﺶ ﯾﺎ از ﺣﯿﺚ ﺳ ﺎﺳﯽ ز ﺮ ﺮﭼﻢ ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﮐﻪ

زﺑﺎن رﺳﻤﯽﺷﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮدﻩ ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽ ﺮدﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻻزم ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان زﺑﺎن

ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻋﻠﻢ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﮕﺎرﻧﺪ .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺴ ﺎری از ﭼﻬﺮﻩﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ

در ﻃﻮل ﮐﺘﺎب ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺮﻣﯽ ﺧﻮرد ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و اﺑﻦ ﺳ ﻨﺎ ،ا ﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﻏﻠﺐ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺿﺪ ﻋﺮﺑﯽ
داﺷ ﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﺪۀ آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ .وی ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﺑﯽﺷﮏ ﺟﻬﺸﯽ ﮐﻪ در آن دوران در
ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺎدث ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺪون ﮔﺴ ﺮش اﺳﻼم اﻣﮑﺎنﭘﺬ ﺮ ﻧﺒﻮد.

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ ﺮای ﺮﻫﯿﺰ از ﺑﻪﮐﺎر ﺮدن اﺻﻄﻼح »دا ﺶ اﺳﻼﻣﯽ« ﺮﻣﯽﺷﻤﺮد ،ﯾﮑﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﮥ

ﭘ ﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻤﯽ در اﻧﺤﺼﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺴ ﺎری از دا ﺸﻤﻨﺪان را ﻣﯽﺗﻮان ﺮﺷﻤﺮد ﮐﻪ

ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻩاﻧﺪ .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ در ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﺑﺎﻻ ﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ وی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ »دا ﺶ
ً
ﻋﺮﺑﯽ« ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻪ »دا ﺶ ﻋﺮب« .از اﯾﻦرو در اﯾﻦﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ دارد ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از »ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ«

اﺳﺖ ﻧﻪ »ﻋﻠﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن« .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ از »دا ﺶ ﻋﺮﺑﯽ« اﯾﻦ ﻧ ﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺗﻼﺷﮕﺮان
رﻫﯿﺎبﻫﺎ

ﻋﺮﺻﮥ دا ﺶ در آن دوران ﻋﺮب ﺑﻮدﻩاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ وﺟﻪ ﻣﺸ ﺮک ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
ً
دا ﺸﻤﻨﺪان ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻄﻼح »ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ« را ﺮﻣﯽﮔﺰﯾ ﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﻟﺰاﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اﯾﻦ ﻧ ﺴﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﮥ دا ﺸﻤﻨﺪان آن دوران در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻩاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﻧﯿﺰ ﺑﺎور

دارد اﺳﻼم ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪﻩ در ﮔﺴ ﺮۀ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد و
ً
اﺳﺎﺳﺎ ﺗﻤﺪن ﻣﺴ ﻘﻞ و ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن را »ﺗﻤﺪن
اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ﯾﺎ »ﺗﻤﺪن ﻋﺮﺑﯽ« ،و ﻋﻠﻮم راﯾﺞ در اﯾﻦ ﺗﻤﺪن را »ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ« ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ﯾﺎ »ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ«.

١

دﻟﯿﻞ دوم ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ اﺳﻼم دﯾﻦ ﺑ ﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع

ﮐﺘﺎب ﻣﺤﺪود ﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺜﻞ ﭘﺎﮐﺴ ﺎن و اﻧﺪو ﺰی ﺷﻮد .در ﺮا ﺮ اﯾﻦ

دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ دوران ﻃﻼﯾﯽ دا ﺶ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ در ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب آﻣﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ اﺷﺎرﻩ دارد و
ﻣﺤﺪودۀ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در آن دوران ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﻩ و

دا ﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﭘ ﺸ ﺮد ﻋﻠﻮم ﻧﻘﺶ داﺷ ﻪاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،در ﻧ ﯿﺠﻪ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ از
ً
ﺧﻠﻂ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﻼ ا ﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ و اﻧﺪﻟﺲ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴ ﺎن و اﻧﺪو ﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮐﺴﯽ اﻧﺘﻈﺎر آن را ﻧﺪارد ﮐﻪ

ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﭙﺮدازد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑ ﺸ ﺮ ﻧﮕﺮان آﺛﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و در
ﺷﻤﺎر ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن »ﻋﺠﻤﯽ« آﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻧﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،و اﺻﻄﻼح »ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ« اﯾﻦ آﺛﺎر را

اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻧﺎﺻﺮ
ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ؛ زاد
در ﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،آﺛﺎر ﺴ ﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی ﻣﺜﻞ ذﺧﯿﺮۀ
ِ
ِ
اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ؛ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻋﻼﯾﯽ اﺑﻦ ﺳ ﻨﺎ؛
ﺰﻫﺔاﻟﻘﻠﻮب ﺣﻤﺪﷲ ﻣﺴ ﻮﻓﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ؛ دا ﺸ ﺎﻣﮥ
ﺧﺴﺮو؛
ِ
ِ
ِ
رﺳﺎﻟﻪ از ﺳﻬﺮوردی؛ ﭼﻨﺪﯾﻦ ا ﺮ از ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ و ﺴ ﺎری دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر ﻓﺎرﺳﯽ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ.
اﯾﻦ آﺛﺎر را دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﺰو »ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ« دا ﺴﺖ.

ﺳﻮﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﻣﺒ ﻨﯽ ﺮ واﮐ ﺸﯽ در ﺮا ﺮ ﻧﻈﺮات ﺿﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺮوزی اﺳﺖ

اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ از اﻧﺪ ﺸﻪﻫﺎی ﮐﻨﺠﮑﺎواﻧﮥ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﺧﻮد ﺑﻬﺮﻩای
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻗﻠﯿﺘﯽ از ﻋﻠﻤﺎی
ِ

ﻧﺒﺮدﻩاﻧﺪ .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ در اﯾﻦﺟﺎ ﺷﻤﻪای در اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن و رﺳﻮل و اﺳﻼم ﺮای ﻋﻠﻢاﻧﺪوزی و اﻧﺪ ﺸﻪ

ورزی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽآورد و ﺷ ﻮۀ اﯾﻦ ﻋﺪۀ ﻣﻌﺪود از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﻣﻐﺎ ﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳ ﺖ ﻣﯽداﻧﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ واﮐ ﺶ در ﺮا ﺮ اﻓﮑﺎر اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﮋاﻧﺪ ﺶ اﺳﺎس ﻣﺴ ﺤﮑﻤﯽ ﺮای اﺳ ﺪﻻﻟﯽ ژرف و
ﻋﻠﻤﯽ ﻧ ﺴﺖ .ﺑﺎ ﻧﺎمﮔﺬاری ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ را ﻋﻮض ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ را ﺣﺬف ﮐﺮد .ا ﺰار ﻏﻠﺒﻪ ﺮ

ﮐﮋاﻧﺪ ﺸﯽ ،درﺳﺖاﻧﺪ ﺸﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﺮار از واﻗﻌﯿﺖ؛ ﻓﺮار و ﺮﻫﯿﺰ از اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﮔﻮﯾﺎی
ارزشﻫﺎی واﻻﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﻨﺪار و رﻓﺘﺎر ﻫﻤ ﺸﻪﻣﻮﺟﻮدِ اﻗﻠﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎی آن ﻧﻤﯽﻧﻮ ﺴﺪ

 .١ﺮای ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ» :ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ« )دا ﺶ ا ﺮاﻧﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎ اﺳﻼﻣﯽ( ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و ا ﺮان ،ﺷﻤﺎرۀ
 ،۳ﺑﻬﺎر و ﺗﺎ ﺴ ﺎن  ،۱۳۹۲ص .۴-۲
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و ﭘﻨﺎﻩ ﺮدن ﺑﻪ اﺳﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺋﺒﮥ وازدﮔﯽ را اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺴ ﺎری از ﻫﻤﯿﻦ ﮐﮋاﻧﺪ ﺸﺎن

از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽاﻧﺪ و ﻃﺒﻖ اﺳ ﺪﻻل ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از واژۀ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺮای ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﻃﻼﯾﯽ ﻋﻠﻮم در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻤﺎی
ﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد! ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد دورۀ
ِ

ﺿﺪ ﻋﻠﻢ اﻣﺮوزی ﻧ ﺴﺖ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪﻧﺎم »دا ﺶ اﺳﻼﻣﯽ« و »دا ﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن« وﺟﻮد ﻧﺪارد .و ﮋﮔﯽ

دا ﺶ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ دا ﺸﻮران ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺎزیﻫﺎی آﻟﻤﺎن در دﻫﮥ  ۱۹۳۰ﺳﻌﯽ داﺷ ﻨﺪ
دﺳ ﺎوردﻫﺎی ﺰرگ آﻟﺒﺮت اﯾ ﺸ ﯿﻦ را ﺑﺎ ﺮﭼﺴﺐ »دا ﺶ ﯾﻬﻮدی« ﺑﯽارزش ﺟﻠﻮﻩ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺳ ﺎق

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺳﺮ ﮋاد ﺮﺳ ﯽ اﺻﻄﻼح »ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ« را ﺮای ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ ﺸﺎن دادن آن ﺑﻪﮐﺎر

ﺑﻨﺪﻧﺪ .ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ در اﯾﻦﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯽﻣﻮرد اﺳﺖ ز ﺮا ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺴﯽ از اﺻﻄﻼح »ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ«
ﺮای ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺟﻠﻮﻩ دادن دﺳ ﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ اﺳ ﻔﺎدﻩ ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ .اﺻﻮﻻ

اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﯾﺎدآور ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﺳﺪﻩ از دﺳ ﺎوردﻫﺎی ﺳ ﺮگ ﻋﻠﻤﯽ ﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﺗﺎ ﺳﺪۀ

دﻫﻢ ﻫﺠﺮی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﭘ ﺸ ﻨﻪای اﻣﮑﺎن ﺳﻮء اﺳ ﻔﺎدﻩ از اﺻﻄﻼح »ﻋﻠﻮم
اﺳﻼﻣﯽ« را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﺳ ﻔﺎدﻩ از اﺻﻄﻼح »دا ﺶ ﯾﻬﻮدی« ﮋاد ﺮﺳ ﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺻﻄﻼح »دا ﺶ

١٢۶

ﻋﺮﺑﯽ« رﻧﮓ و ﺑﻮی ﮐﻤﺘﺮی از ﮋاد ﺮﺳ ﯽ ﻧﺪارد .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ در اداﻣﮥ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ

»دا ﺶ ﯾﻬﻮدی« ﯾﺎ »دا ﺶ ﻣﺴ ﺤﯽ« وﺟﻮد ﻧﺪارد» ،دا ﺶ اﺳﻼﻣﯽ« ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ دا ﺶ،

دا ﺶ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﯿﻦ واﻟﺴﻼم .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ »دا ﺶ ﻋﺮﺑﯽ« ﺴﺮی دادﻩ ﺷﻮد ﺮﭼﺴﺐ
»ﻋﺮﺑﯽ« ﻧﯿﺰ زاﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﺻﻄﻼح »دا ﺶ اﺳﻼﻣﯽ« ﮐﻪ در دا ﺸ ﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دا ﺶ راﯾﺞ در ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ آﻣﺪﻩ ﺮای ﻣﺮدﻣﺎن

دﺳﺖ اول
ﻏﯿﺮﻋﺮب ﭘﺬ ﺮﻓﺘﻨﯽ ﺮ و ﻋﯿﻨﯽ ﺮ و از ﺷﺎﺋﺒﮥ ﮋاد ﺮﺳ ﯽ ﻋﺮﺑﯽ دور ﺮ اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ
ِ

اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺪﻧﯽ ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ اﺷﺎرﻩ دارد ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺒﻌﯽ اﺳﺖ .ﺴ ﺎری از

ﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﻈﯿﺮ دوﻧﺎﻟﺪ ر .ﻫﯿﻞ ،اﺣﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺤﺴﻦ ،ادوارد اﺳ ﻮارت ِﮐﻨِﺪی ،ﺳ ﺪ ﺣﺴ ﻦ ﻧﺼﺮ و
دﯾﮕﺮان از اﺻﻄﻼحﻫﺎی »ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ«» ،ﻓﻨﺎوری اﺳﻼﻣﯽ« و »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ ﻋﻠﻮم و
ﻓﻨﺎوری و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راﯾﺞ در ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ زﯾﺎد اﺳ ﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ و آﺛﺎری ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ دارﻧﺪ.

ً

اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﻨﻔﺮد
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دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼم ،٢دا ﺸ ﺎﻣﻪای در ﺣﻮزۀ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ و ﺮا ﺶ دوم آن ﻣﺄﺧﺬ
اﺳ ﺨﺮاج ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در اﯾﻦ ﮔﺰارش اﺳﺖ .ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ و ﺮاﺳﺖ از ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

و ﺮا ﺶ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺪون ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی اﻧﮕﻠ ﺴﯽ و ﻓﺮا ﺴﻪ در ﺳﺎل ۱۳۳۳/۱۹۵۴ش آﻏﺎز ﺷﺪ و

اﻧ ﺸﺎر آن در  ۱۲ﺟﻠﺪ ﺑ ﺶ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸ ﺪ .در ﺳﺎل ۱۳۸۶/۲۰۰۲ش ﺟﻠﺪ آﺧﺮ )ﯾﺎزدﻫﻢ( و در

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در داﯾﺮةاﳌﻌﺎرف اﺳﻼم

ﺳﺎل ۱۳۸۳/۲۰۰۴ش ﺟﻠﺪ دوازدﻫﻢ آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻤﻠﻪ اﻧ ﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﺟﻠﺪ ﺳ ﺰدﻫﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸ ﻤﻞ ﺮ دو
ﻧﻮع ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺪوﯾﻦ و در ﺳﺎل ۱۳۸۵/۲۰۰۶ش ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪ .ﺳﺮ و ﺮاﺳ ﺎری و ﺮا ﺶ دوم ﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﯿﺐ،٣
ﺮوو ﺴﺎل ، ٤ﮐﺮاﻣﺮ ، ٥ﺷﺎﺧﺖ ،٦ﻟﻮ ﺲ ، ٧ﭘﻼ ،٨ﻣﻨﺎژ ،٩وان د ﺰل ،١٠ﻫﺎوﺗ ﻨﮓ ،١١ﺑﺎﺳﻮرث  ١٢و ﺑﯿﺮﻣﻦ ١٣ﺑﻮدﻩ

اﺳﺖ.

و ﺮا ﺶ ﺳﻮم دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻣﺬﮐﻮر از ۱۳۸۶/۲۰۰۷ش ز ﺮ ﻧﻈﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺮ و ﺮاﺳ ﺎر :ﮐﺮاﻣﺮ ،اورت

رادﺳﻮن ،١٤ﺟﺎن ﻧﺎواس ١٥و دﻧ ﺲ ﻣﺎ ﺮﯾﻨﮓ ١٦آﻏﺎز ﺷﺪﻩ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﻃﯽ ﭘﺎ ﺰدﻩ ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺮﺳﺪ.

دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼم را ﻣﯽﺗﻮان ﺛﻤﺮۀ اﺳﻼمﺷ ﺎﺳﯽ ﻏﺮﺑﯿﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ وﺳ ﻊ ﺮ ﺛﻤﺮۀ دﯾﻦ و ﺷﺮقﺷ ﺎﺳﯽ

آﻧﺎن دا ﺴﺖ .اﻧﮕﯿﺰۀ ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ دا ﺸ ﺎﻣﻪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺻﺤﺎب دﯾﮕﺮ دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرفﻫﺎ ،ﺗﺪوﯾﻦ و ﻋﺮﺿﮥ
ﻣ ﺴﺠﻢ دا ﺶ ﺸﺮی ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

ﻫﺪف ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی اﯾﻦ ا ﺮ ،دﺳ ﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷ ﺎﺧﺖ ﻫﻤﮥ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳ ﺎﺳﯽ و ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺴﻂ دﻫﻨﺪﮔﺎن آﻣﻮزﻩﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،دروﻧﻤﺎﯾﮥ اﯾﻦ
.١
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آﻣﻮزﻩ ﻫﺎ ،ﺗﺤﻮﻻت ﮐﻢ و ﺑ ﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷ ﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺎﻫﺎ و ﺴ ﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ
از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ آداب و رﺳﻮم ،اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎ ،ﺳ ﮏﻫﺎ و آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری،

ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻤﯿﻦ

دﺳ ﮥ اﺧﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در ﺷﻌﺒﺎت ﻧﺠﻮم ،رﯾﺎﺿﯽ ،ﮐﯿﻤﯿﺎ ،ﺰﺷﮑﯽ ،داروﺷ ﺎﺳﯽ ،ﮐﺎﻧﯽﻫﺎ،

ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺸ ﻦ اﺳﺖ.

ﯾﺎدآوری ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ در ﺑﺎب ﺟﺪول ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

 .۱ﺮﺧﻼف ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ و دا ﺸ ﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﮐﻪ در
ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺟﺪول از آوردن ﺷ ﺎﺳﻪ ﺮای ﻣﺪﺧﻞﻫﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﺪﻩ

اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑ ﺸ ﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺸ ﺮک ﺑﺎ ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی دو ﻣﺄﺧﺬ ﯾﺎد ﺷﺪﻩ و ﻣﺼﺪاق ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺳﺖ.

اﻓﺰون ﺮ اﯾﻦ ،ﺴ ﺎری از ﻣﺪﺧﻞﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮر و ﺑﯽﻧﯿﺎز از ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺎرۀ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزۀ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

 .۲ﺿﺒﻂ ﻣﺪﺧﻞﻫﺎ ﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم آواﻧﮕﺎری ١ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﻧﺎآﺷ ﺎ در ﺷ ﺎﺧﺖ
١٢٨

ﺿﺒﻂ درﺳﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺒﻨﺎی اوﻟﯿﮥ ﺳﺮو ﺮاﺳ ﺎران ﺗﻠﻔﻆ ﻋﺮﺑﯽ و ﺳ ﺲ ﺮﮐﯽ ﺑﻮدﻩ،
َ
ﺧﻮاﻧﺪن ﺮﺧﯽ ﮐﻠﻤﺎت را ﺮای ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ) ﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻧﯿﺮ ﺰیِ ،ﻣﺸﮏ،
ّ
ﺗﻠﻔﻆ
ُﻋﻨﺎب  .(...در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﺗﻠﻔﻆ ﻓﺎرﺳﯽ ﺮای ﺷ ﺎﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻩ اﻣﺎ ﻣﻌﺎدل ﻻﺗ ﻨﯽ ﺮاﺳﺎس
ِ
ﻣﺪﺧﻞ در ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ.

 .۳ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﻼش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻠﻤﺎت و ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ دارﻧﺪ ،ﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد و
ً
اﺻﻄﻼح و واژۀ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺪﺧﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺜﻼ »ﺳﮓ« در ﺮا ﺮ »ﮐﻠﺐ«» ،ﮔﺮگ« ﺮای »ذﺋﺐ« و
»ﮔﻞ« ﺮای »ورد«(.

دو ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘ ﺸ ﻦ ﮐﻪ در ﺟﺪوﻟﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ از ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دو ﻣﺄﺧﺬ دا ﺸ ﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و

دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﻤﺎرۀ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ )ص  (۱۲۲-۹۹ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻮﺷﺶ
ا ﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺨﺴﺖ در ﺮﺟﻤﻪ و ﺳ ﺲ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﯿﻦ دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼم اﺳﺖ.

در ا ﺮان اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺮ ﺮﺟﻤﮥ دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼم و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد،

وﻟﯽ ﺑﺎ ﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿ ﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺮﺳ ﯽ اﺣﺴﺎن ﯾﺎرﺷﺎﻃﺮ ،ﺑﻨﺎ ﺮ ﺗﺪوﯾﻦ دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ ا ﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم

دا ﺸ ﺎﻣﮥ ا ﺮان و اﺳﻼم ﺣﺎوی ﺮﺟﻤﮥ ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی و ﺮا ﺶ  ۱و  ۲دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼم و

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ا ﺮان ﮔﺬاﺷ ﻪ ﺷﺪ .اﻧ ﺸﺎر اﯾﻦ ا ﺮ در ۱۳۵۴ش آﻏﺎز ﺷﺪ .در
ﻣﺠﻤﻮع ،دﻩ ﺟﺰوﻩ از اﯾﻦ ا ﺮ ﻣﻨ ﺸﺮ و ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﺎر آن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .ﺟﺰوۀ

1. Transliteration

ﯾﺎزدﻫﻤﯽ ﻧﯿﺰ در ۱۳۷۰ش از ﺳﻮی اﻧ ﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم »اردﺑﯿﻞ«

ﻋﻼوﻩ ﺮ  ۱۳ﺟﻠﺪ دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼم ﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺪول اﯾﻦ ﺷﻤﺎرﻩ:

The Encyclopedia of Islam, New Edition, E. J. Brill, Leiden, 12 vols., 1954-2004.

ﺟﺪول ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آواﻧﮕﺎری ﻋﺮﺑﯽ ،ﻓﺎرﺳ  ،ﺗﺮﮐ و اردو

ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺧﻞ
 ۱آب

 ۲آﺑﻨﻮس
ّ
 ۳آﺛﺎر ﻋﻠﻮی )ﭘﺪﯾﺪﻩﻫﺎی ﺟﻮی(
ّ
آدراق )ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﻩﻫﺎی ﺰﺷﮏ از ﺮ ﺮﻫﺎی
۴
ﻣﺮاﮐﺶ در ﺳﺪۀ (۱۱
 ۵آذرﮔﻮن )ﻧﺎم ﮔﯿﺎﻩ(
 ۶آﻫﻦ

 ۷آﻫﻦرﺑﺎ
 ۸آﻫﻮ

 ۹آﻫﻦﭼﯿﻨﯽ

 ۱۰آﯾﻨﻪ

ّ
)ﻣﻮرخ ﺗﺎرﯾﺦ ﺰﺷﮑﯽ(
 ۱۱اﺑﻦ اﺑﻲ اﺻﯿﺒﻌﺔ
 ۱۲اﺑﻦ اﺑﻲ اﻷﺷﻌﺚ ) ﺰﺷﮏ(
 ۱۳اﺑﻦ اﺑﻲ اﻟﺒﯿﺎن ) ﺰﺷﮏ(

 ۱۴اﺑﻦ اﺑﻲ اﻟﺮﺟﺎل )ﻣﻨﺠﻢ(
 ۱۵اﺑﻦ اﻷﮐﻔﺎﻧﯽ ) ﺰﺷﮏ(

 ۱۶اﺑﻦ اﻣﺎﺟﻮر )ﺧﺎﻧﻮادﻩای ﻣﻨﺠﻢ(

 ۱۷اﺑﻦ ﺮﻏﻮث )رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ(
 ۱۸اﺑﻦ ﺑﻄﻼن ) ﺰﺷﮏ(

 ۱۹اﺑﻦ ﺑﮑﻼرش ) ﺰﺷﮏ و داروﺷ ﺎس(
 .١ﻣﻨﻈﻮر از  ed.در ﺳ ﻮن ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ »ﻫﯿ ﺖ ﺗﺤﺮ ﺮﯾﻪ« اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎدل در

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ

EI2
Māʾ
Āαµūρ

Āσγāθ ʿτκυī

١

ﺗﻌﺪاد
واژﻩﻫﺎ

۳۰۰۰ Γηκκ,Εγχ
۳۰۰ Γδκκ
۴۰۰ Κδϖηµ

Āχθθḳ

۱۵۰ δχ−

Āχγθφūµ

۱۵۰ Γδκκ
۲۰۰ Θτρϕ

Ḥχīχ
Λφγµāṭīρ
Φγψāκ
ϑγārṣīnī
Ληθʾāσ
Ηαµ ≅αī Τṣξαηʿ
Ηαµ ≅αī κ,≅ργʿσγ
Ηαµ ≅αī κ,Αξāµ
Ηαµ ≅αī κ,Θηχιāκ
Ηαµ κ,≅ϕεānī
Ηαµ ≅λχιūθ
Ατθφγτσγ
Ηαµ Ατṭlāµ
Ηαµ Αηϕκāθηργ

ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در داﯾﺮةاﳌﻌﺎرف اﺳﻼم

ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﺮﺟﻤﮥ ﻣﺪﺧﻞﻫﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ،اﯾﻦ  ۱۱ﺟﺰوﻩ ﻧﯿﺰ

۳۰۰ Χηδσθηβγ
۹۰۰ Υηθ

۲۵۰ Χηδθσθηβγ
۹۰۰ Οδκκσ
۴۰۰ Υδθµδσ
۴۰۰ Χηδσθηβγ
۱۰۰ Υδθµδσ
۵۰۰ Οδµφθδδ

۳۰۰ ςησϕλ
۱۵۰ Υδθµδσ

۱۲۰ δχ−
۱۰۰۰ Ρβγβγσ

۳۰۰ Χηδσθηβγ

١٢٩

ﺗﻌﺪاد
واژﻩﻫﺎ

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ

۵۰۰ Υδθµδσ,Ρτσδθ,
Αδµ Βγδµδα

۴۰۰ Υδθµδσ
۴۰۰ Λδξδθγνε
۲۰۰ Υδθµδσ
۲۰۰ Ηχθηρ

۴۰۰ Υδθµδσ
۲۰۰ Χηδσθηβγ

۵۰ Υιχ
۱۰۰۰ Κ⌡εφθδµ
۳۰۰ Φηκαδθσ
۵۰۰ Εκδηρβγ

۲۰۰ Υχδσ
۱۰۰۰ Ρβγβγσ

۵۰۰ Χηδσθηβγ
۱۵۰۰ ≅θµκχδψ

۳۰۰ Χηδσθηβγ
۴۰۰ Ρτσδθ,Υδθµδσ
۲۰۰ Υδθµδσ
۶۰۰ Οηµφθδδ

۲۵۰۰ Φνηβγνµ
۲۰۰ Ρδθβη ≅λνθσση
۳۰۰ δχ−
۲۰۰ Φνκχρσδηµ
۱۰۰ Υδθµδσ
۱۵۰ Υδθµδσ
۲۰۰ Φνκχρσδηµ

۳۰۰ Ανρϖνθσγ
۴۰۰ Γλθµδγ

EI2

ﻣﻌﺎدل در

Ηαµ κ,Αµµāʾ
Ηαµ Αξṭāθ
Ηαµ Σηκλīχγ
Ηαµ Χιāληʿ
Ηαµ Χιψψāθ
Ηαµ Χιψκ
Ηαµ Χιτκχιτκ
Ηαµ Χιµāḥ
≅κ,Γλχānī
Ηαµ ϑγāσηλ
Ηαµ ϑγηργāα
Ηαµ ϑγṣīα
Ηαµ Θηḍwāµ
Ηαµ Θτλīξη
Ηαµ Ψτγθ
Yūḥµµā α− Ρθāαηξūµ
Ηαµ Ρāʿātī
Ηαµ Ρλχιūµ
Ηαµ Ρλḥ
Ηαµ Ρīnā
Ηαµ Ργηακ
Ηαµ Ργḳrūµ
Ηαµ Ṣεεāθ
Ηαµ Ṭλκūρ
Ηαµ κ,Ṭξξηα
Ηαµ ʿΗθāḳ
Ηαµ Εθīφγūµ
Ηαµ Ḳτε

ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺧﻞ

ّ
( اﺑﻦ ﺑﻨﺎی ﻣﺮاﮐﺸﯽ )رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ۲۰
( اﺑﻦ ﺑﯿﻄﺎر )ﮔﯿﺎﻩ و داروﺷ ﺎس۲۱
( اﺑﻦ ﺗﻠﻤﯿﺬ ) ﺰﺷﮏ۲۲

( ﻫﺒﺔﷲ ) ﺰﺷﮏ، اﺑﻦ ﺟﺎﻣﻊ۲۳
ّ
( اﺑﻦ ﺟﺰار ) ﺰﺷﮏ۲۴
( اﺑﻦ ﺟﺰﻟﻪ ) ﺰﺷﮏ۲۵
 اﺑﻦ ﺟﻠﺠﻞ۲۶

( اﺑﻦ ﺟﻨﺎح ) ﺰﺷﮏ۲۷

( اﺑﻦ ﺣﺎﺋﮏ )رﯾﺎﺿﯿﺪان۲۸
 اﺑﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ۲۹

( اﺑﻦ ﺧﺸﺎب )دا ﺸﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊاﻻﻃﺮاف۳۰

( اﺑﻦ ﺧﺼﯿﺐ )ﻣﻨﺠﻢ۳۱
( اﺑﻦ رﺿﻮان ) ﺰﺷﮏ۳۲

( اﺑﻦ روﻣﯿﻪ )ﮔﯿﺎﻩداروﺷ ﺎس۳۳
( اﺑﻦ زﻫﺮ ) ﺰﺷﮏ۳۴
( اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ) ﺰﺷﮏ۳۵

( اﺑﻦ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ) ﺰﺷﮏ۳۶
 اﺑﻦ ﺳﻤﺠﻮن۳۷
 اﺑﻦ ﺳﻤﺢ۳۸
 اﺑﻦ ﺳ ﻨﺎ۳۹

( اﺑﻦ ﺷ ﻞ ) ﺰﺷﮏ۴۰

(اﺑﻦ ﺷﻘﺮون ) ﺰﺷﮏ
ّ
(اﺑﻦ ﺻﻔﺎر )ﻣﻨﺠﻢ و رﯾﺎﺿﯿﺪان
(اﺑﻦ ﻃﻤﻠﻮس ) ﺰﺷﮏ
(اﺑﻦ اﻟﻄﯿّﺐ ) ﺰﺷﮏ

۴۱
۴۲
۴۳
۴۴

( اﺑﻦ ﻋﺮاق )ﻣﻨﺠﻢ و رﯾﺎﺿﯿﺪان۴۵

( اﺑﻦ ﻓﺮﯾﻐﻮن )دا ﺸ ﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﻋﻠﻮم۴۶
ُ
( اﺑﻦ ﻗﻒ ) ﺰﺷﮏ۴۷

١٣٠

 ۴۸اﺑﻦ ﻗﻔﻄﯽ )ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﮑﻤﺎء(
 ۴۹اﺑﻦ ﮐﻤﻮﻧﻪ )ﭼﺸﻢ ﺰﺷﮏ(
 ۵۰اﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﯾﻪ ) ﺰﺷﮏ(

 ۵۱اﺑﻦ ﻣﻨﺬر ) ﺰﺷﮏ(

 ۵۲اﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن ) ﺰﺷﮏ و ﻣﺘﮑﻠﻢ(
 ۵۳اﺑﻦ ﻧﻔ ﺲ ) ﺰﺷﮏ(
 ۵۴اﺑﻦ واﻓﺪ ) ﺰﺷﮏ و داروﺷ ﺎس(
 ۵۵اﺑﻦ ﻫﺒﻞ ) ﺰﺷﮏ(

 ۵۶اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ )ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان(
 ۵۷اﺑﻦ ﯾﻌ ﺶ ) ﺰﺷﮏ(
 ۵۸اﺑﻦ ﯾﻮ ﺲ )ﻣﻨﺠﻢ(

 ۵۹اﺑﻮاﻟﺒﺮﮐﺎت ) ﺰﺷﮏ(
 ۶۰اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ اﺷ ﯿﻠﯽ )ﮔﯿﺎﻩﺷ ﺎس(
 ۶۱اﺑﻮاﻟﻌﻨ ﺲ اﻟﺼﯿﻤﺮی
 ۶۲اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ ّ
ﺧﻤﺎر ) ﺰﺷﮏ(
 ۶۳اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ )ﻣﻨﺠﻢ و رﯾﺎﺿﯿﺪان(
 ۶۴اﺑﻮ ﺮاﻗﺶ )ﻧﺎم دو ﺮﻧﺪﻩ(

اﺑﻮﺳﻬﻞ ﺑﯿﮋن ﺑﻦ رﺳ ﻢ ﮐﻮﻫﯽ )ﻣﻨﺠﻢ و
۶۵
رﯾﺎﺿﯿﺪان(
 ۶۶اﺑﻮﺷﺎدی ) ﺰﺷﮏ(

 ۶۷اﺑﻮﮐﺎﻣﻞ ﺷﺠﺎع )رﯾﺎﺿﯿﺪان(

 ۶۸اﺑﻮﻣﻌﺸﺮ ﺑﻠﺨﯽ )ﻣﻨﺠﻢ و اﺣﮑﺎﻣﯽ(
 ۶۹اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻋﺮاق )ﻣﻨﺠﻢ و رﯾﺎﺿﯿﺪان(
 ۷۰اﺑﻬﺮی )رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ(
 ۷۱اﺛﺎل )ﻇﺮﻓﯽ در ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮی(
 ۷۲اﺧﺘﻼج )اﺻﻄﻼح ﺰﺷﮑﯽ(

Ηαµ κ,Ḳηεṭī
Ηαµ ϑλλūµ
Ηαµ Λāρυξγ
Ηαµ Λτµχγηθ
Ηαµ Λξλūµ
Ηαµ Μεīρ
Ηαµ ςāεηχ
Ηαµ Γτακ
Ηαµ Γξσγλ
Ηαµ Ξʿīργ
Ηαµ Ξūµτρ
≅αū κ,Αθϕāσ
≅αū κ,ϑγξθ κ,Ηργαīlī
≅αū κ,ʿ≅µαρ κ,
Ṣξλθī
≅αū κ,ϑγξθ
ϑγλλāθ
≅αū‘κ,ςεāʾ
κ,Būψχιānī
≅αū Αθāḳηργ

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ

۴۰۰ Χηδσθηβγ
۱۰۰ Οδθκλµµ

۶۰۰ Υχδσ
۲۰۰ Θτρϕ,Υηθ

۱۰۰۰ Υιχ

۱۰۰۰ Λω Λδξδθγνε
Ργβγσ

۲۰۰ Γοϕηµρ
۱۵۰ Υδθµδσ

۱۰۰۰ Υδθµδσ
۳۰۰ Αηθµατλ
۲۰۰ Φνκχρσδηµ
۱۵۰۰ Οηµδρ
۴۵۰ Οθρ
۱۷۰۰ Οδκκσ
۶۰۰ Λχδκτµφ
۴۵۰ Ρτσδθ
۱۰۰۰ Υηθ

≅αū Ργκ

۶۰۰ Οηµφθδδ

≅αū Ργādī

۸۰۰ δχ−
۷۰۰ Γθσµδθ

≅αū ϑāληκ Ργτχιāʿ
≅αū Λʿργθ Ακϕγī
Ηαµ ʿΗθāḳ
≅αγθī
Τσγāκ
Ηϕγσηκāχι

ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در داﯾﺮةاﳌﻌﺎرف اﺳﻼم

ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺧﻞ

ﻣﻌﺎدل در

EI2

ﺗﻌﺪاد
واژﻩﻫﺎ

۴۵ Ληκκ◊ρ
۱۵۰ Φνκχρσδηµ

۲۵۰ ≅µϖση
۲۰۰ Χηδσθηβγ
۵۰۰ Εγχ

١٣١

ﺗﻌﺪاد
واژﻩﻫﺎ

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ

۱۵۰ Εγχ
۲۰۰۰ Κδϖηµ

۴۰۰ Χηδσθηβγ
۵۰ δχ−

۲۵۰۰ Υηθ
۱۵۰ Οηµφθδδ
۱۰۰۰ Εγχ
۴۰۰ ϑτθµ

۴۵۰ Ρσθνγληδθ

۳۰۰ ≅κσλµµ
۱۰۰ Ροηδρ
۳۵۰۰ Γθσµδθ
۵۰۰ Σηααδσσρ

۱۰۰ ≅θµκχδι
۱۲۰۰ Χηδσθηβγ
۱۵۰ ϑνοε
۳۰۰ Χτακδθ

۵۰۰ Κδϖηµ
۱۲۰۰ Αθδµσιδρ

۱۵۰۰ Ληπδτκ
۱۰۰۰ Ινγµρσνµδ
۹۰۰ Τκκλµµ

۶۰۰ Χηδσθηβγ
۳۰۰ Θτρϕ,Οκδρρµδθ
۸۰۰ Λδθβ Βνλδρ
۴۰۰ ςηδχδλµµ,
Οκδρρµδθ

۲۵۰ ςηµδρ

EI2
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Ηϕγσīyārāσ
≅χϖīξ
Χιāϖθρ
≅θφµ
Εθρ
Ηρσηḳbāκ
Ηρσηḳsāλ
Ηρḥāḳ ∆εδµχī
Ηρḥāḳ α− Ḥτµξµ
Ηρḥāḳ α− Ρτκξλāµ
κ,Ηρθāʾīlī
Ηρḥāḳ Α Λτθāχ
≅ρṭτθκāα
Iṣαʿ
Iṣṭηεµ α− Αρīκ
≅εāwīγ
≅ερµσīµ
≅εξūµ
Aḳrābāχγīµ
Uḳlīχηρ
Iḳlīλ
Aḳūnīṭūµ
Ηϕρīθ
Ηϕκīκ κ,Λκηϕ
≅κλāρ
Τλξξ α− ʿ≅αχτκʿψīψ
≅ατ’κ,Ṣκσ
≅µαīḳ
Tīµ

ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺧﻞ
( اﺧﺘﯿﺎرات )اﺻﻄﻼح اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮﻣﯽ۷۳
 ادوﯾﻪ۷۴

 ارزن۷۵
( ارﮔﻦ )ﻧﻮﻋﯽ درﺧﺖ۷۶
 اﺳﺐ۷۷

( اﺳ ﻘﺒﺎل )اﺻﻄﻼح ﻧﺠﻮﻣﯽ۷۸

( اﺳ ﻘﺴﺎم )اﺻﻄﻼح ﻧﺠﻮﻣﯽ۷۹
( اﺳﺤﺎق اﻓﻨﺪی )رﯾﺎﺿﯿﺪان۸۰

 اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻦ۸۱

( اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ) ﺰﺷﮏ۸۲
( اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻣﺮاد ) ﺰﺷﮏ۸۳

 اﺳﻄﺮﻻب۸۴
( اﺻﺒﻊ )واﺣﺪ اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮی۸۵

( اﺻﻄﻔﻦ ﺑﻦ ﺴ ﻞ )ﻣﺘﺮﺟﻢ آﺛﺎر ﺰﺷﮑﯽ۸۶
( اﻓﺎوﯾﻪ )دارو۸۷

( اﻓﺴ ﺘﯿﻦ )ﮔﯿﺎﻩ ﻃﺒﯽ۸۸

( اﻓﯿﻮن )ﮐﺎر ﺮد ﺰﺷﮑﯽ۸۹

( اﻗﺮاﺑﺎذﯾﻦ )رﺳﺎﻟﻪای در داروﺷ ﺎﺳﯽ۹۰

 اﻗﻠﯿﺪس۹۱

( اﻗﻠﯿﻢ )اﺻﻄﻼح ﻧﺠﻮﻣﯽ۹۲
( اﻗﻮﻧﯿﻄﻮن )ﺳﻤﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ۹۳
 اﮐﺴ ﺮ۹۴
َ  اﮐﻠﯿﻞ۹۵
اﻟﻤﻠﮏ
 اﻟﻤﺎس۹۶

 اﻣﯿﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ ﺰ ﺑﻦ اﺑﻮاﻟﺼﻠﺖ۹۷
( اﻧ ﯿﻖ )دﺳ ﮕﺎﻫﯽ در ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮی۹۸
 اﻧﺠﯿﺮ۹۹

١٣٢

ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در داﯾﺮةاﳌﻌﺎرف اﺳﻼم

ﺗﻌﺪاد
واژﻩﻫﺎ

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ

۵۰۰ Χηδσθηβγ

۲۰۰ Αθνβϕδκλµµ,
Υδθµδσ

۳۰۰ Βµθχ
۸۰۰ Οδκκσ

۴۰۰۰ Ατθσνµ Ανφδ,
≅ργσνθ

۵۰۰ Χηδσθηβγ
۲۰۰ Χηδσθηβγ

۳۰۰ Οδµδκνοδ

Ινγµρντµδσ

۳۰۰۰ Ρχµ
۴۰۰ Χηδσθηβγ

١٣٣
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≅µψθūσ

۵۰۰ Μκκηµν
۷۰۰ Ρντθχδκ

۸۰۰ Λβχνµκχ
۴۰۰ Φκµχ,Οδθµδσ

۴۰۰ Ρτσδθ
۱۲۰۰ ςηµδρ

۱۰۰ Λδµφδ
۱۵۰ Υδθµδσ

۲۰۰۰ Οκδρρµδθ
۱۵۰۰ Χηδσθηβγ
۳۰۰ ϑνοε
۲۰۰ δχ−

( ا ﺰروت )ﮔﯿﺎﻩ داروﯾﯽ۱۰۰

≅µṭākī

( اﻧﻄﺎﮐﯽ ) ﺰﺷﮏ۱۰۱

≅µṭāḳī

( اﻧﻄﺎﻗﯽ ) ﺰﺷﮏ۱۰۲
 اﻧﻮاء۱۰۳

≅µϖāʾ
Λϕξāκ µχ Λϖāψηµ

 اوزان و ﻣﻘﺎد ﺮ۱۰۴

≅γθūµ

( اﻫﺮون ) ﺰﺷﮏ۱۰۵

Bābūµχι
Στθτµχιāµ
ϑγλθ
Ργτϕāʿā

Βνκηµ,≅ξκνµ,
۱۲۰۰۰ Εκννθ,Ρυνθξ,Ξθ Bārūχ
Λνγλλχ
ϑγµ,Οθθξ

۲۴۰۰ Υηθ
۱۰۰ ϑνοε

ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺧﻞ

Αξψθ
Bāµ
Ασσānī
Ατϕγσīργūʿ
Ατχūḥ
≅ξξāλ κʿχιūψ
Αχīʿ κ,≅ρṭτθκābī
Θτψψ
Αργīθ Čδκδαī
Αηṭrūχιī
Αṭκλīyūρ
Ατḳrāṭ
Αḳḳλ
Ακκā.Ηαµ ʿ≅ψψτψ

( ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ )ﮔﯿﺎﻩ داروﯾﯽ/ ﺑﺎﺑﻮﻧﺞ۱۰۶
( ﺑﺎدرﻧﮕﺒﻮﯾﻪ )ﮔﯿﺎﻩ داروﯾﯽ۱۰۷
 ﺑﺎدﻩ۱۰۸

( ﺑﺎذآورد )ﮔﯿﺎﻩ داروﯾﯽ۱۰۹
 ﺑﺎروت۱۱۰
( ﺑﺎزداری ) ﺮورش ﺑﺎز۱۱۱
( ﺑﺎن )درﺧﺖ۱۱۲
ّ
( ﺑﺘﺎﻧﯽ )ﻣﻨﺠﻢ۱۱۳

( ﺑﺨﺘ ﺸﻮع )ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﺰﺷﮏ۱۱۴

( ﺑﺪ وح )ﻃﻠﺴﻤﯽ از ﺣﺮوف اﺑﺠﺪ۱۱۵

( ﺮد اﻟﻌﺠﻮز )اﻟﺼﻄﻼﺣﯽ در ﺗﻘﻮﯾﻢ۱۱۶
( ﺑﺪﯾﻊ اﺳﻄﺮﻻﺑﯽ )ﻣﻨﺠﻢ و ﺰﺷﮏ۱۱۷
 ﺮﻧﺞ۱۱۸

( ﺸ ﺮ ﭼﻠﺒﯽ ) ﺰﺷﮏ۱۱۹
( ﺑﻄﺮوﺟﯽ )ﻣﻨﺠﻢ۱۲۰
 ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس۱۲۱
 ﺑﻘﺮاط۱۲۲

( ﺑﻘﻢ )ﻧﻮﻋﯽ ﭼﻮب۱۲۳
ّ
( ﺑﻼ )ﺣﮑﯿﻢ ﻣﺮاﮐﺸﯽ۱۲۴

ﺗﻌﺪاد
واژﻩﻫﺎ

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ

۹۰۰ ≅κη Μηγσ
۶۰۰ Ληκκ◊ρ

۵۵۰ Θτρϕ,Κλλ
۵۰۰ Γτη Ληθµχ

۱۵۰ ϑνοε
۱۵۰۰ Οηµφθδδ

۱۵۰ Γδκκ,Οδκκσ
۳۰۰ Λξδθγνε

۲۰۰۰ Εκδηρβγγλλδθ
۵۰۰ Γηκκ

EI2

Ακϕγī
Αηκκϖθ
Εḥṣ κ,Ακūṭ
ʿ≅εṣ
Ακīnūρ
Ακηξξ

Mūsā+ Αµū

Ḳηθχ

Şδγρτυθνφκτ

۵۰۰ Οκδρρµδθ
۲۵۰ ϑνοε

۱۲۰۰۰ ≅ργσνθ,Ηµκηδϕ
Ρυφδ Ρλησγ,

( ﺑﻠﺨﯽ )ﻣﻨﺠﻢ۱۲۶

( ﺑﻠﻮر )ﮔﻮﻧﻪای از ﮐﻮار ﺰ ﺷﻔﺎف۱۲۷
 ﺑﻠﻮط۱۲۸

« ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم »ﻋﻔﺺ:ذﯾﻞ ﺑﻠﻮط دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽآﯾﺪ

( ﺑﻠﯿﻨﻮس )ﺣﮑﯿﻢ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ۱۲۹
( ﺑﻠﯿﻪ )ﺷ ﺮ ﻣﺎدﻩ۱۳۰

 ﺑﻨﮓ۱۳۱

 ﺑﻨﻮ ﻣﻨﺠﻢ۱۳۲

Λτµχιηλ+ Αµū

۳۰۰۰ Υηθ
۷۰۰ Χηδσθηβγ
۳۵۰ Οηµφθδδ

۲۵۰۰ Χτµκνο,Βνκηµ,

 ﺑﻠﺒﻞ۱۲۵

Αµχι

Αϖθḳ

۱۷۰۰ Ανηκνσ
۳۰۰ Οκδρρµδθ

ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺧﻞ

Ατκατκ

۵۰۰ Χηδσθηβγ

۴۰۰ Χτµκνο

ﻣﻌﺎدل در

Būnī
ϑγθḳī
Αγχισ Λτṣṭεā
∆εδµχη
Bīrūnī
Αξṭāθ
Bīmāθηρσāµ
Bāψγθ
≅ξξηκ
Ḳuṭτµ

ً

 ﺑﻨﻮﻣﻮﺳﯽ۱۳۳

ﺑﻮرﻩ )ﻧﻤﮑﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺪﯾﻢﮐﺮﺑﻨﺎت
۱۳۴
(ﺳﻮدا
 ﺑﻮزﯾﻨﻪ۱۳۵

( ﺑﻮﻧﯽ )ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ در ﻋﻠﻮم ﺧﻔﯿﻪ۱۳۶
( ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺧﺮﻗﯽ )ﻣﺆﻟﻒ آﺛﺎر ﻧﺠﻮﻣﯽ۱۳۷
( ﺑﻬﺠﺖ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻓﻨﺪی ) ﺰﺷﮏ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ۱۳۸
 ﺑﯿﺮوﻧﯽ۱۳۹
 ﺑﯿﻄﺎر۱۴۰

 ﺑﯿﻤﺎرﺳ ﺎن۱۴۱
 ﭘﺎدزﻫﺮ۱۴۲

( ﭘﺎزن ) ﺰ ﮐﻮﻫﯽ۱۴۳
 ﭘ ﺒﻪ۱۴۴

۷۰۰۰ ϑκδηµ,Εθµϕδ,

Ṭηαα

 ﺰﺷﮑﯽ۱۴۵

۴۰۰ Υηθ
۲۰۰۰ Υηθ

Ṭāʾηθ

 ﺮﻧﺪﻩ۱۴۶

Ψγτ ληµφ

۲۰۰۰ ςηδχδλµµ

Μλīθ
Ληψāµ

 ﭘﻠﻨﮓ۱۴۷
 ﺮاز۱۴۸

١٣۴

ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در داﯾﺮةاﳌﻌﺎرف اﺳﻼم

ﺗﻌﺪاد
واژﻩﻫﺎ

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ

۵۵۰۰ Ατθσνµ,Οφδ,
ςηδχδλµµ

۱۵۰ Ρβγηθλδθ
۳۰۰ Οκδρρµδθ
۱۵۰۰ Ρυφδ,Ρλησγ
۱۰۰ ϑηµφ
۱۰۰ ϑηµφ

EI2

ﻣﻌﺎدل در

Mīzāµ
Σρξīθ
Σηργθīµ
Σργθīḥ
Σʿdīκ
Σʿdīκ κ,ψλāµ

۲۸۰۰ Γνεδκηβγ,Υθηρβν Σḳwīλ
۵۰۰ ϑηµφ
Σḳī κ,Χīµ
۸۰۰ Θδλϕδ ϑθτϕ
۴۰۰ Υηθ

١٣۵

۱۰۰ Οκδρρµδθ
۱۰۰ ϑτµησψρβγ
۲۰۰ Ινγµρσνµδ

۲۵۰۰ Λσγδδ
۲۵۰۰ Υηθ

Σḳwīµ
Σηλρāḥ

Σλλūψ
Σηµµīµ
Tūσ
Tūtūµ
Λγāσ

۶۰۰ Θργδχ,Λνθκνµ Σγāαησ α− Ḳτθθ
۳۰۰ Ρτσδθ
Χιāαηθ α− ≅εκḥ
۲۰۰۰ ϑθτρ,Οκδρρµδθ Χιāαηθ α− Ḥξξāµ
۹۰۰ ςκιδθ

Οδκκσ,Θδθσδυ

Χιālīnūρ

۱۱۰۰۰ Μηκ, Ανθσνµ,

Ḥξϖāµ

۱۵۰۰ Γθσµδθ

Χιαθ ϖ’κ λτḳāακ

∆κϖδκκ Ρτσσοµ

۴۵۰ Λβχνµκχ,
Οκδρρµδθ

۲۵۰۰ Χνκρ
۱۰۰۰ Χτµκνο

ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺧﻞ
 ﺮازو۱۴۹
َ
( ﺴ ﯿﺮ )اﺻﻄﻼح اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮﻣﯽ۱۵۰
( ِﺸﺮی )دو ﻣﺎﻩ اول ﺗﻘﻮﯾﻢ ُﺳﺮﯾﺎﻧﯽ۱۵۱
( ﺸﺮﯾﺢ )ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ۱۵۲

( ﺗﻌﺪﯾﻞ )اﺻﻄﻼح ﻧﺠﻮﻣﯽ۱۵۳

( ﺗﻌﺪﯾﻞ زﻣﺎن )اﺻﻄﻼح ﻧﺠﻮﻣﯽ۱۵۴
 ﺗﻘﻮﯾﻢ۱۵۵

( ﺗﻘﯽاﻟﺪﯾﻦ )ﻣﻨﺠﻢ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ۱۵۶
( ﺗﻘﻮﯾﻦ )ﺗﻮﻟﯿﺪ۱۵۷
 ﺗﻤﺴﺎح۱۵۸

( ﺗﻤﻮز )دﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﻩ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ۱۵۹
ّ
( ﺗ ﯿﻦ )ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ۱۶۰
 ﺗﻮت۱۶۱
 ﺗﻮﺗﻮن۱۶۲

 ﺗﯿﺰﺷﺎخ۱۶۳
ّ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮﻩ۱۶۴

( ﺟﺎ ﺮ ﺑﻦ اﻓﻠﺢ )ﻣﻨﺠﻢ و رﯾﺎﺿﯿﺪان۱۶۵
( ﺟﺎ ﺮ ﺑﻦ ﺣﯿّﺎن )ﺷ ﻤﯿﺪان۱۶۶
 ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس۱۶۷
 ﺟﺎﻧﻮر۱۶۸
 ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ۱۶۹

Χιχϖκ

 ﺟﺪول۱۷۰

Χιτχγāλ

 ﺟﺬام۱۷۱

Χιθθāḥ

۴۰۰ Ρβγβγσ
Χιτθχιānī
۱۲۰۰ Λθσηµδψ Λθσηµ Λχχ ϖ χιψθ
۵۰۰ Γηκκ
Χιψθī

 ﺟﺮاح۱۷۲

 ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ۱۷۳
ّ
 ﺟﺰر و ﻣﺪ۱۷۴
( ﺟﺰری )دا ﺸﻤﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ۱۷۵

ﺗﻌﺪاد
واژﻩﻫﺎ

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ

۲۰۰۰ Σπηψχδγ
۴۰۰ Ρσθνγληδθ
۴۰۰ ςηµδρ
۵۰۰ Γθσµδθ

۳۵۰ ϑκκ
۴۰۰ Βνκηµ

۴۰۰ Γηκκ
۳۰۰ Ρτσδθ,Υδθµδσ
۳۰۰ ςκργ
۸۰۰ Οδκκσ

۵۰۰ Χηδσθηβγ
۷۰۰ Γθσµδθ
۵۰۰ Χηδσθηβγ
۲۰۰ Οδκκσ

۱۲۰۰ Φθχδσ
۱۰۰۰ Οδκκσ

۴۰۰ Ρντηρρη
۱۲۰۰ Κδυδµ
۸۰۰ Κνυηρ
۵۰۰ Βνκηµ

۲۰۰۰ Ρσθνγληθ
۲۵۰۰ Γηκκ
۸۰۰ Χηδσθηβγ
۴۰۰ Χηδσθηβγ

۱۵۰۰ Υηθ
۸۰۰ Ρλρ∫

۵۰۰ Υδθµδσ
۵۰۰ Εγχ

EI2

ﻣﻌﺎدل در

Χικālī
Χιηκχϕī
Ργʿīµ
Χιτϖψγθ
Ψηʾαḳ
Čāξ
Nāʿūθ
Χιφγλīnī
Ḥāχιī Οāργā
Ḥāθησγ α− ϑκχη
Ḥταξργ Χηλργḳī
Ḥαργ κ,Ḥāρηα
≅κλθϖψī
Εṣṣāχ+ Ḥχιχιāλ
Ḥηθαāʾ
Ḥηρāα
Ḥηρāα κ,ʿaḳχ
Ḥηρāα κ,Φγταāθ
Ḥργīργ
Ḥκεāʾ
Ḥηµµāʾ
Ḥτµξµ α− ʾΗρḥāḳ
Ḥηξκ
Κταāµ
Ργīḥ
Ḳτµεηχγ
ϑγāψηµ
ϑγāψηµī
Ργāλ

ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺧﻞ
( ﺟﻼﻟﯽ )ﺗﻘﻮﯾﻢ۱۷۶

( ﺟﻠﺪﮐﯽ )ﺷ ﻤﯿﺪان۱۷۷

 ﺟﻮ۱۷۸
( ﺟﻮزﻫﺮ )اﺻﻄﻼح ﻧﺠﻮﻣﯽ۱۷۹
 ﺟﯿﻮﻩ۱۸۰

 ﭼﺎی۱۸۱

 ﭼﺮخ ﭼﺎﻩ۱۸۲

( ﭼﻐﻤﯿﻨﯽ )ﻣﻨﺠﻢ۱۸۳

( ﺣﺎﺟﯽ ﭘﺎﺷﺎ ) ﺰﺷﮏ۱۸۴

( ﺣﺎرث ﺑﻦ ﮐﻠﺪﻩ ) ﺰﺷﮏ۱۸۵
( ﺣﺒ ﺶ دﻣﺸﻘﯽ ) ﺰﺷﮏ۱۸۶

(ﺣ ﺶ ﺣﺎﺳﺐ )ﻣﻨﺠﻢ/ ﺣ ﺶ۱۸۷
 ﻓﺼﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ، ﺣﺠﺎﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ۱۸۸
 ﺣﺮﺑﺎء۱۸۹

 ﺣﺴﺎب۱۹۰

( ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻘﺪ )اﺻﻄﻼح در ﺣﺴﺎب۱۹۱

( ﺣﺴﺎب اﻟﻐﺒﺎر )ﺣﺴﺎب ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺧﺎک۱۹۲
 ﺣﺸ ﺶ۱۹۳

( ﺣﻠﻔﺎء )ﮔﯿﺎﻩ۱۹۴
 ﺣﻨﺎ۱۹۵

 ﺣﻨﯿﻦ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق۱۹۶
( ﺣﯿﻞ )ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ۱۹۷
 ﺧﺎرﺑﻦ۱۹۸

( ﺧﺎرﮔﻮش )ﮔﯿﺎﻩ۱۹۹
 ﺧﺎر ﺸﺖ۲۰۰

( ﺧﺎزن )ﻣﻨﺠﻢ و رﯾﺎﺿﯿﺪان۲۰۱
( ﺧﺎزﻧﯽ )ﻣﻨﺠﻢ و ﺰﺷﮏ۲۰۲
( ﺧﺎل )ﻋﺎرﺿﮥ ﭘﻮﺳ ﯽ۲۰۳

١٣۶

ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در داﯾﺮةاﳌﻌﺎرف اﺳﻼم

ﺗﻌﺪاد
واژﻩﻫﺎ

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ

۵۰۰ Θτρϕ
۴۵۰ ϑνοε
۱۵۰ δχ−

ﻣﻌﺎدل در

Ḥηλāθ
Dīϕ
ϑγκīε α− ≅αη’κ,
Λḥāρηµ

ϖ
۳۰۰۰ Υδθµδσ
ϑγ āθψλī
۳۵۰۰ Θβγδκ Ληκρσδηµ Ργλρ

۱۲۰۰ Υηθ
۲۵۰۰ Οδκκσ

۲۵۰ Ρτσδθ,Ρλρ∫
۷۰۰ Ρντθχδκ
۶۰۰ Χηδσθηβγ
۵۰۰ Χηδσθηβγ

١٣٧
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۵۰۰ Γκλ
۴۰۰ Χτακδθ

۶۰۰ Γηµψ
۳۰۰۰ Φννχλµ
۳۰۰ Χηδσθηβγ
۴۰۰ Υηθ

۱۰۰۰ ϑηµφ
۱۰۰ Οκδρρµδθ

۲۵۰ Λθψνκογ
۵۰۰ Μνλµτκ Γπ
۲۰۰ ϑγκ

۷۰۰ Οκδρρµδθ
۸۰۰۰ Λνθαη

۱۰۰۰ ςηδχδλµµ
۵۰۰ Υηθ
۱۰۰۰ Τκκλµµ
۶۰۰ ϑηµφ

ϑγηµψīθ
Χλ

ϑγξξāṭ
Dāθ κ,ʿτκūλ
Dārṣīµ
Ργηḥ
Χϖāθ
Χηξτρḳτθīχηρ
Χγηθāʿ
Rāzī
Αραāρ
Μηλρ
Θταʿ
Θαīʿ
Θτϕγϕγ
Θτϕµ
Θλχ
Θλḍāµ
Κϖµ
Ḳϖρ ḳτψḥ
Σγʿκα
Rūετρ κ,≅ερīsī
Θτʾξσ κ,Γηκāκ

ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺧﻞ
 ﺧﺮ۲۰۴
 ﺧﺮوس۲۰۵
( ﺧﻠﯿﻔﺔ ﺑﻦ اﺑﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ) ﺰﺷﮏ۲۰۶
( ﺧﻮارزﻣﯽ )رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ۲۰۷
 ﺧﻮرﺷ ﺪ۲۰۸
 ﺧﻮک۲۰۹
 ﺧﻮن۲۱۰

( ﺧﯿﺎط )ﻣﻨﺠﻢ۲۱۱

( داراﻟﻌﻠﻮم )ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﻧﻬﺎد ﻋﻠﻤﯽ۲۱۲
 دارﭼﯿﻦ۲۱۳
 درﻣﻨﻪ۲۱۴

( دوار )ﺣﺮﮐﺖ ﺳ ﺎرﮔﺎن۲۱۵
( د ﺴﻘﻮرﯾﺪس ) ﺰﺷﮏ۲۱۶
 ذراع۲۱۷

 رازی۲۱۸

 رازﯾﺎﻧﻪ۲۱۹
 راﺳﻮ۲۲۰

( رﺑﻊ )ا ﺰاری ﻧﺠﻮﻣﯽ۲۲۱

( رﺑﯿﻊ )ﻣﺎﻩ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻗﻤﺮی۲۲۲
( رخ ) ﺮﻧﺪﻩ۲۲۳
( رﮐﻦ )اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ۲۲۴
 َر َﻣﺪ۲۲۵
 رﻣﻀﺎن۲۲۶
 رﻧﮓ۲۲۷

 رﻧﮕﯿﻦﮐﻤﺎن۲۲۸
 روﺑﺎﻩ۲۲۹

( روﻓﺲ اﻻﻓﺴ ﺴﯽ ) ﺰﺷﮏ۲۳۰

 رؤﯾﺖ ﻫﻼل۲۳۱

ﺗﻌﺪاد
واژﻩﻫﺎ

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ

۱۳۰۰۰ Θργδχ

EI2

ﻣﻌﺎدل در

Θηξāḍηξξāσ

۱۴۰۰ ≅λλδ Θδφντθχ Zāʾηθχι
۱۵۰ Υηθ
Ψθāε
۴۰۰ Υηθ
Ληργληργ
۱۰۰۰ Ρµφτρσηµ
۱۵۰۰ Ρλρ∫

۲۰۰۰ Λδκυηκκδ

Ψʿεθāµ
Ψθḳālī
Ψκψκ

۸۰۰ Φγχ κ,Γηιιϖη Ψτλλτθθτχ
κ,Πτχτλη

۲۰۰۰ Υηθ
۱۳۰۰ Ινγµρσνµδ

۲۰۰۰ Ρυφδ,Ρλησγ
۵۰۰ Ξνγµρσνµδ,
Υθηρβν

۱۰۰۰۰ ϑηµφ,Ρλρ∫
۶۰۰ Βνκηµ
۲۰۰ ϑνγκ
۳۰۰ Χηδσθηβγ

۱۰۰۰ Γηκκ
۱۰۰۰ ϑηµφ

۲۵۰ ϑηµφ
۵۰۰ ϑθτϕ

۴۰۰ Ληκλµµ
۵۰۰ Υηθ

Μḥκ
Ρτλλ
Ψγθāwī
Ψξσūµ
Zīχι
ϑλλūµ
Sābūθ α− Ργκ
Sāχι
Sāʿ
Ληψϖκ
Sāḳ
Ρηχθ
Ρηθāχι κ,Ḳuṭθτα
Ρθṭāµ

۵۰۰ Ργϖϕσ Σννθϖ Ρηϕαāχι
۱۰۰۰ ςηδχδλµµ
ϑτḥκ
۲۵۰ ϑθϖτκρϕξ
۱۵۰ ϑτµησψρβγ

۳۰۰۰ Ληβγδµ
۵۰۰ ∆µχθδρρ

Ρʿχ κ,Χϖκ
Ρʿdāµ
Sʿīχ α− Αηṭrīḳ
Ρʿīχ α− Ξʿḳūα

ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺧﻞ

 رﯾﺎﺿﯿّﺎت۲۳۲

( زاﯾﺠﻪ )ﺟﺪول اﺣﮑﺎم۲۳۳
 زراﻓﻪ۲۳۴
 زردآﻟﻮ۲۳۵

 زﻋﻔﺮان۲۳۶

( زرﻗﺎﻟﯽ )ﻣﻨﺠﻢ۲۳۷
 زﻟﺰﻟﻪ۲۳۸
 زﻣﺮد۲۳۹
 زﻧﺒﻮر۲۴۰

 زﻫﺮ۲۴۱

( زﻫﺮاوی ) ﺰﺷﮏ۲۴۲
 زﯾﺘﻮن۲۴۳
 زﯾﺞ۲۴۴

 ز ﺮﻩ۲۴۵

( ﺳﺎﺑﻮر ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ) ﺰﺷﮏ۲۴۶
( ﺳﺎج )درﺧﺖ۲۴۷
 ﺳﺎﻋﺖ۲۴۸

 ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ۲۴۹

( ﺳﺎق )اﺻﻄﻼح رﯾﺎﺿﯽ۲۵۰

 ﺳﺪر۲۵۱

( ﺳﺮاج اﻟﻘﻄﺮب )ﮔﯿﺎﻩ۲۵۲

( ﺳﺮﻃﺎن )ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ۲۵۳
 ﺳﺮﮐﻪ۲۵۴

( ﺳﺮﻣﻪ )ﺳ ﮓ۲۵۵

( ﺳﻌﺪاﻟﺪوﻟﻪ ) ﺰﺷﮏ۲۵۶
( ﺳﻌﺪان )اﺻﻄﻼح ﻧﺠﻮﻣﯽ۲۵۷

( ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺑﻄﺮﯾﻖ )ﻣﺆﻟﻒ ﺰﺷﮑﯽ۲۵۸

( ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب اﻟﺪﻣﺸﻘﯽ ) ﺰﺷﮏ۲۵۹

١٣٨

ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در داﯾﺮةاﳌﻌﺎرف اﺳﻼم

ﺗﻌﺪاد
واژﻩﻫﺎ

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ

۲۰۰۰ Υηθ
۲۵۰۰ ϑηµφ

ﻣﻌﺎدل در

κ,Χηλργḳī
ϑκα
Ρλσ

۵۰۰ Ληκκδθ

Ρλθḳµχī

۵۰۰ Εηθδρσνµδ
۴۰۰ Υηθ
۵۰۰ ςκϕδθ,Γηκκ

Ρλϖκ

۵۰۰ Οηµφθδδ
۸۰۰ Οκδρρµδθ

۲۰۰۰ Υηθ
۳۰۰ Ινγµρσνµδ
١٣٩
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۴۰۰ Χηδσθηβγ
۳۰۰ Ρβγνξ

۴۲۰ Χηδσθηβγ
۴۰۰ Χυηρνµ
۱۵۰ Θνρδµσγκ

۷۰۰ δχ−
۲۰۰۰ Οδκκσ

۵۰۰ ςδµρηµβϕ
۳۵۰ ϑτµησψρβγ
۶۰۰ Υηθ
۲۵۰ Χδ Αθτηµ

۹۰۰ ςηδχλµµ
۱۲۰۰ ϑηµφ
۷۰۰ ςηµδρ
۱۰۰ Υηθ

۱۵۰ ςδµρηµβϕ
۲۰۰ Χηδσθηβγ

Εµϕ.Εθϖ
Ρµχισ
Ρηµχ Γηµχ
Ḥχιθ
Ḳaṭ
Sūρµ
Ρτϖξχī
Ργλ
Στεεāḥ
Ργānī,Ψāχδ
Ργγχāµχι
Ḳλκ
Ηαηκ
Ργʿbāµ
Ργηʿrā
Ηαµ Āvā
Ργηεāʾī Ηρεγānī
Ργεḳ
Ργϕϕāzīξξ
Ρτϕϕθ
Ργτµḳτα
Ργϖϖāκ
Ργηαησγσγ

ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺧﻞ
( ﺳﮓ )ﺣﯿﻮان در ﻧﺠﻮم۲۶۰

( ﺳﻤﺖ )اﺻﻄﻼح ﻧﺠﻮﻣﯽ۲۶۱

ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی )ﻧﻮ ﺴ ﺪۀ آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽ و
۲۶۲
(ﻧﺠﻮﻣﯽ
( ﺳﻤﻮﺋﻞ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ )رﯾﺎﺿﯿﺪان۲۶۳
 ﺳﻤﻮر۲۶۴
( ﺳ ﺠﻪ )از اوزان۲۶۵
 ﺳ ﺪ ﻫﻨﺪ۲۶۶
 ﺳ ﮓ۲۶۷

( ﺳ ﮕﺨﻮار ) ﺮﻧﺪﻩ۲۶۸
 ﺳﻮﺳﻦ۲۶۹

( ﺳﻮﯾﺪی ) ﺰﺷﮏ۲۷۰

( ﺳﻬﻢ )ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻧﺠﻮم۲۷۱
 ﺳ ﺐ۲۷۲

( ﺷﺎﻧﯽزادﻩ ) ﺰﺷﮏ۲۷۳
 ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ۲۷۴
 ﺷ ﺶ۲۷۵
 ﺷ ﺮ۲۷۶

 ﺷﻌﺒﺎن۲۷۷
ٰ
(ﺷﻌﺮی )ﺳ ﺎرۀ ﺮ ﻧﻮر
۲۷۸
 ﺷﻐﺎل۲۷۹

( ﺷﻔﺎﯾﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ) ﺰﺷﮏ۲۸۰

 ﺷﻔﻖ۲۸۱

( ﺷﮑﺎزﯾﻪ )ا ﺰار ﻧﺠﻮﻣﯽ۲۸۲
 ﺷﮑﺮ۲۸۳
ُ
( ﺷ ﻘﺐ ) ﺮﻧﺪﻩ۲۸۴
 ﺷﻮال۲۸۵

 ﺷﻮﯾﺪ۲۸۶

ﺗﻌﺪاد
واژﻩﻫﺎ

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ
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ﻣﻌﺎدل در

۱۵۰۰ ϑηµχδθλµµ
≅ρχ
۲۵۰ Ρβγνξ,Γνφδµχηιϕ Ργīrāzī
۲۰۰ Ρδκκγτλ
۱۵۰۰ Βθανµη

۱۵۰ Χηδσθηβγ
۵۰۰ Χηδσθηβγ

۱۵۰ ςδµρηµβϕ
۱۰۰۰ Υδθµδσ
۲۵۰ Χηδσθηβγ
۵۰۰ Χηδσθηβγ

۲۰۰ ϑγκ
۵۰۰ Χηδσθηβγ
۹۰۰ ϑηµφ,Εγχ

۱۲۰۰ Αδθ
۶۰۰ Σγνλβξ

۱۰۰۰ Κδσσηµβϕ
۳۰۰ Οηµφθδδ,

Μνµµτλ Γπ

۱۵۰۰ Θφδο
۱۰۰ Ακβγθδ

۲۵۰۰ Βθρϕδκ
۳۵۰ Σδρβγµδθ

۲۰۰ Κδυη,Οθνυδµβκ
۴۰۰ Ρσδθµ
۱۶۰ δχ−

۵۰ Λδξδθγνε
۱۵۰۰ Ρλρ∫
۵۰ δχ−

Ργξψθī
Ψτχιāχι
Ṣαθ
Ṣχε
Ṣεθ
Ṣηεθ
Ṣλφγ
Ṣµχκ
Ṣµʿānī
Ṣξχµ
Ṭāκηʿ
Ṭāwūρ
Ṭαθī
Ṭαīʿηξξāσ
Ṭαīʿ
Ṭūsī+ Μṣīθ κ,Χīµ
Αααφγāʾ
ʿĀχι
ʿĀργηḳ
ʿĀααāρ α− Εηθµāρ
ʿĀαχ κ,Θḥmāµ Ṣūfī
ʿĀαχ κ,Ρκāλ α−
Λτḥλλχ
ʿ≅ργργāα
ʿUṭāθηχ
ʿUṭāθηχ α− Λτḥλλχ

ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺧﻞ
( ﺷ ﺮ )ﺣﯿﻮان۲۸۷

( ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ )رﯾﺎﺿﯿﺪان، ﺷ ﺮازی۲۸۸
( ﺷ ﺰری )ادﯾﺐ و ﻣﻨﺠﻢ۲۸۹
 ﺷ ﺸﻪ۲۹۰
( ﺻﺒﺮ )ﮔﯿﺎﻩ۲۹۱
 ﺻﺪف۲۹۲

( ﺻﻔﺮ )ﻣﺎﻩ دوم ﻗﻤﺮی۲۹۳
( ﺻﻔﺮ )ﻋﺪد۲۹۴
 ﺻﻤﻎ۲۹۵

 ﺻﻨﺪل۲۹۶

( ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ )ﮔﯿﺎﻩﺷ ﺎس۲۹۷

(ﺻﯿﺪﻟﻪ )داروﺷ ﺎﺳﯽ/ ﺻﯿﺪﻧﻪ۲۹۸
 ﻃﺎﻟﻊ۲۹۹
 ﻃﺎووس۳۰۰

( ﻃﺒﺮی )ﻧﻮ ﺴ ﺪۀ آﺛﺎر ﺰﺷﮑﯽ۳۰۱
 ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت۳۰۲
 ﻃﺒﯿﻌﺖ۳۰۳
 ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ، ﻃﻮﺳﯽ۳۰۴
 ﻃﻮﻃﯽ۳۰۵
 ﻋﺎج۳۰۶

( ﻣﺤﻤﺪ )ﮐﯿﻬﺎنﺷ ﺎس، ﻋﺎﺷﻖ۳۰۷
( ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻓﺮﻧﺎس )ﻣﻨﺠﻢ۳۰۸

( ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺻﻮﻓﯽ )ﻣﻨﺠﻢ۳۰۹
( ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) ﺰﺷﮏ و ﻣﻨﺠﻢ۳۱۰
 ﻋﺸﺎب۳۱۱
 ﻋﻄﺎرد۳۱۲

( ﻋﻄﺎرد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )ﻋﺎﻟﻢ ﻫﯿ ﺖ۳۱۳

١۴٠

ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در داﯾﺮةاﳌﻌﺎرف اﺳﻼم

ﺗﻌﺪاد
واژﻩﻫﺎ

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ

۵۰۰ Υηθ
۴۰۰ Γδκκ

۵۰۰ Θδµσψ

ﻣﻌﺎدل در

ʿUḳāα
ʿAḳθα
ʿAḳīḳ

۲۰۰ ∆κφννχ

ʿ≅κī α− ʿ≅ααāρ κ,
Λχιūsī

۵۵۰ Λησσϖνβγ

ʿ≅κī α− ʿĪρ

۳۰۰ ≅χµµ ≅χηυθ
۴۰۰ Λησσϖνβγ

۶۰۰۰ Χδ Εντβγδβντθ
Βθδβδκτηρ

۴۰۰ Χηδσθηβγ
۳۰۰ Θτρϕ
١۴١
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۴۰۰ Χηδσθηβγ
۴۵۰ Χηδσθηβγ

۵۵۰۰ δχ−
۲۵۰۰ ςκψδθ

۳۵۰ Ρτσδθ,Υδθµδσ
۹۰۰ Αδφ

۵۰۰ Υηθ
۱۵۰۰ Γθσµδθ

۵۰۰ Χηδσθηβγ
۲۰۰۰ Θτρϕ,Οδκκσ

۷۰۰ Θτρϕ,Οκδρρµδθ
۱۵۰۰ Θνρδµσγκ
۵۰۰ Οηµφθδδ

۵۰۰ Γδρρ
۵۰۰۰ ϑηµφ

۵۵۰ Οδκκσ
۵۰۰ Ιντηβγδ

ʿ≅κī α− Λτḥλλχ
Ḳūργχιī
ʿ≅λλāθ κ,Λϖṣηκī
ʿΤλθ ϑγξāλ
ʿΤµµāα
ʿ≅µϕαūσ
ʿŪχ
Φγāεηḳī
Φγµλ
Fārābī
Εθφγānī
Εṣsāχ+ Ḥχιχιāλ
Μτḥāλ
Εκϕ
Fūχγµχι
Fīκ
Fīrūψχι
Fīσγāφγūθρ
Ḳαīṣī
Ḳāσ
Ḳηακ
Ḳταα
Ḳθρṭūµ

ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺧﻞ
 ﻋﻘﺎب۳۱۴
 ﻋﻘﺮب۳۱۵
 ﻋﻘﯿﻖ۳۱۶

ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﺠﻮﺳﯽ )ﻧﻮ ﺴ ﺪۀ
۳۱۷
(رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺰﺷﮑﯽ
( ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋ ﺴﯽ )ﭼﺸﻢ ﺰﺷﮏ۳۱۸

( ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮﺷﭽﯽ )رﯾﺎﺿﯿﺪان۳۱۹
( ﻋﻤﺎر ﻣﻮﺻﻠﯽ )ﭼﺸﻢ ﺰﺷﮏ۳۲۰
 ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم۳۲۱
 ﻋﻨﺎب۳۲۲

 ﻋﻨﮑﺒﻮت۳۲۳

( ﻋﻮد )ﮔﯿﺎﻩ۳۲۴

( ﻏﺎﻓﻘﯽ )ﭼﺸﻢ ﺰﺷﮏ۳۲۵
( ﻏﻨﻢ )اﻧﻮاع دامﻫﺎ۳۲۶
 ﻓﺎراﺑﯽ۳۲۷

 ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ۳۲۸
ّ ۳۲۹
(ﻓﺼﺎد )اﺻﻄﻼح ﻃﺒﯽ
 ﻓﻼﻣﯿﻨﮕﻮ۳۳۰

 ﻓﻠﮏ۳۳۱

 ﻓﻮذﻧﺞ۳۳۲
 ﻓﯿﻞ۳۳۳

( ﻓﯿﺮوزﻩ )ﺳ ﮓ ﻗﯿﻤﺘﯽ۳۳۴
 ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس۳۳۵
( ﻗﺒﯿﺼﯽ )ﻣﻨﺠﻢ۳۳۶
( ﻗﺎت )ﮔﯿﺎﻩ۳۳۷

( ﻗﺒﻠﻪ )در ﻧﺠﻮم۳۳۸
 ﻗﺒﺔ اﻻرض۳۳۹

( ﻗﭙﺎن )اﺳ ﺎب ﺗﻮزﯾﻦ۳۴۰

ﺗﻌﺪاد
واژﻩﻫﺎ

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ
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۵۰ Αθνβϕδκλµµ
۴۰۰ Οηµφθδδ

Ḳθābīsī

۱۰۰۰ Εاχ
۸۰۰ Αδµ Ξγη
۴۰۰ Γηκκ

۱۰۰۰ ϑτµησψρβγ
۱۰۰۰ ςηδχδλµµ

۵۰۰ ϑηµφ
۸۰۰ ςηδχδλµµ
۱۵۰ Χηδσθηβγ
۵۰۰ Αι⌡θϕλµ
۶۰۰ Ρντηρρη
۶۰۰ Τκκλµµ

۳۰۰ Αθνβϕδκλµµ
۳۰۰۰ δχ−

۴۰۰۰ Ανδθ,≅θµκχδψ
۵۰۰۰ Βγτχγτθη
۵۰۰ Εγχ
۶۰۰ Χηδσθηβγ

۷۰۰ Υδθµδσ
۱۰۰۰ Ρδκκγδηλ
۹۰۰ Χηδσθηβγ

۵۰۰۰ Θνχηµρνµ
۱۵۰۰ Τκκλµµ
۲۰۰۰ Υηθ
۴۰۰ ≅ργσνθ
۷۰۰ Υδθµδσ
۲۰۰۰ Υηθ

۳۰۰۰ Υηθ

ﻣﻌﺎدل در

Ḳηθāµ
Ḳτθʿ
Βνµρσµσηµτρ ≅εθηβµτρ
Ḳτρṭā α− Κτḳā
Ḳuṭα
Ḳuṭα κ,Χīµ Ργīrāzī
Ṭāρ
Βνλορρ
Ḳaṭrāµ
Ḳaṭʿ
Ḳκṣādī
Ḳηκξ
Ḳκξūbī
Ḳµāσ
Ḳτϖϖ
Ḳγϖ
Ḳηξāε
Γηµχηαāʾ
ϑργānī.ϑāργī
Ḳηθṭāρ
Kāfūθ
ϑαηχ
ϑηαθīσ
Ḥλāλ
ϑσσāµ
ϑθχιī
Μρθ
ϑθϕχχµ

ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺧﻞ
( ﻗﺮاﺑ ﺴﯽ )رﯾﺎﺿﯿﺪان۳۴۱

( ﻗﺮان )اﺻﻄﻼح ﻧﺠﻮﻣﯽ۳۴۲
 ﻗﺮﻋﻪ۳۴۳
 ﻗﺴﻄﻨ ﯿﻦ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ۳۴۴

( ﻗﺴﻄﺎ ﺑﻦ ﻟﻮﻗﺎ )ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ۳۴۵
 ﻗﻄﺐ۳۴۶

( ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺷ ﺮازی )ﻣﻨﺠﻢ و ﺰﺷﮏ۳۴۷
 ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ۳۴۸
 ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ۳۴۹
 ﻗﻄﺮان۳۵۰

( ﻗﻄﻊ )اﺻﻄﻼح رﯾﺎﺿﯽ۳۵۱
( ﻗﻠﺼﺎدی )رﯾﺎﺿﯿﺪان۳۵۲
 ﻗﻠﯿﺎ۳۵۳
 اﺣﻤﺪ، ﻗﻠﯿﻮﺑﯽ۳۵۴
 ﻗﻨﺎت۳۵۵

( در ﺰﺷﮑﯽ، ﻗﻮﻩ )ﻧﯿﺮو۳۵۶
 ﻗﻬﻮﻩ۳۵۷

 ﻗﯿﺎﻓﻪﺷ ﺎﺳﯽ۳۵۸
 ﮐﺎﺳ ﯽ۳۵۹

( ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )ﻣﻨﺠﻢ و رﯾﺎﺿﯿﺪان۳۶۰

 ﮐﺎﻏﺬ۳۶۱
 ﮐﺎﻓﻮر۳۶۲
 ﮐﺒﺪ۳۶۳

 ﮐﺒﺮﯾﺖ۳۶۴
 ﮐﺒﻮ ﺮ۳۶۵
 ﮐﺘﺎن۳۶۶

( ﮐﺮﺟﯽ )رﯾﺎﺿﯿﺪان۳۶۷
 ﮐﺮﮐﺲ۳۶۸
 ﮐﺮﮔﺪن۳۶۹

١۴٢

ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در داﯾﺮةاﳌﻌﺎرف اﺳﻼم

ﺗﻌﺪاد
واژﻩﻫﺎ

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ

۱۰۰۰ ςηδχδλµµ
۵۰۰ Ρντηρρη

۱۴۰۰ ςηδχδλµµ
۴۰۰ ςηµδρ

۲۸۰۰ Υηθ
۶۰۰ Οδκκσ

۳۰۰ Οηµφθδδ
۴۰۰ Χηδσθηβγ

۳۰۰ Ιντηβγδ
۴۰۰ Υδθµδσ
۵۰۰ Χηδσθηβγ

١۴٣

۴۰۰ Οκδρρµδθ
۱۰۰۰ ϑτµησψρβγ

۱۲۰۰ Γθσµδθ
۴۰۰۰ Τκκλµµ

۸۰۰ Γθσµδθ,Θφδο
۲۵۰ ϑνοε

۲۰۰۰ Υηθ
۷۰۰ Λθηρ

۲۸۰۰ Υηθ
۵۰۰ Χηδσθηβγ

۳۰۰۰ ϑνοε
۲۵۰ ≅σγθ ≅κη

۳۰۰ Ινγµρσνµδ
۵۰۰ Ρµφτρσηµ

۵۰۰ ≅ργσνθ
۱۰۰۰ Ληκλµµ

۲۵۰۰ ϑθτϕ
۵۰۰ Υηθ

EI2

ﻣﻌﺎدل در

ϑτθ
ϑρθ
ϑτρūε
Ψαīα
Χατʿ
Φγτθāα
ϑλāκ κ,Χīµ Εāθρī
Ρηλρηλ
Kūργηξāθ α− Καāµ
Kūhī
Kōhēµ κ,ʿAṭṭāθ
ϑγθταā
Λχιθθ
ϑξχ
Kīληξāʾ
Ψτḥκ
Αḳθ
Χιāmūρ
Χιηṣṣ
Ρηµµϖθ
Χιϖψ
Χγηʾα
Φψ
ςθχ
Māʾ κ,ςθχ
Ḳλḥ
ϑηαθīσ
Μαāσ
Ρτκḥfā

ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺧﻞ
( ﮐﺮﻩ )ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ۳۷۰
( ﮐﺴﺮ )در رﯾﺎﺿﯽ۳۷۱
 ﮐﺴﻮف و ﺧﺴﻮف۳۷۲
 ﮐﺸﻤﺶ۳۷۳
 ﮐﻔﺘﺎر۳۷۴
 ﮐﻼغ۳۷۵

( ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ )رﯾﺎﺿﯿﺪان۳۷۶
 ﮐﻨﺠﺪ۳۷۷

 ﮐﻮﺷ ﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ۳۷۸

( ﮐﻮﻫﯽ )رﯾﺎﺿﯿﺪان۳۷۹
( ﮐﻮﻫﯿﻦ ﻋﻄﺎر )داروﺷ ﺎس۳۸۰
 ﮐﻬﺮﺑﺎ۳۸۱

 ﮐﻬﮑﺸﺎن راﻩ ﺷ ﺮی۳۸۲

( ﮐﯿﺪ )ﺳ ﺎرﻩای اﻓﺴﺎﻧﻪای۳۸۳
 ﮐﯿﻤﯿﺎ۳۸۴

 ﮐﯿﻮان۳۸۵
 ﮔﺎو۳۸۶

 ﮔﺎوﻣ ﺶ۳۸۷
 ﮔﭻ۳۸۸

 ﮔﺮﺑﻪ۳۸۹
 ﮔﺮدو۳۹۰
 ﮔﺮگ۳۹۱

( ﮔﺰ )واﺣﺪ ﻃﻮل۳۹۲
 ﮔﻞ۳۹۳

 ﮔﻼب۳۹۴
 ﮔﻨﺪم۳۹۵

 ﮔﻮﮔﺮد۳۹۶

 ﮔﯿﺎهﺷ ﺎﺳﯽ۳۹۷
 ﻻک ﺸﺖ۳۹۸

ﺗﻌﺪاد
واژﻩﻫﺎ

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ

۵۰۰ Χηδσθηβγ
۵۰ Λδµψδκ

۵۰۰ Υηθ
۴۵۰ Οκδρρµδθ,Ρλρ∫
۴۵۰ Χηδσθηβγ
۵۰۰ Χνκρ

۴۵۰ Θτρϕ
۳۵۰ ϑνοε

۲۰۰۰ Θνχηµρνµ
۲۵۰۰ Υηθ
۳۰۰ Γθσµδθ
۶۰۰ Υδθµδσ
۵۰۰ Οκδρρµδθ

EI2

ﻣﻌﺎدل در

Ργḳīḳσ κ,Μτʿmāµ
Lāκδψārī
Κλṭ
Māθχīnī
Māρθχιϖξγ
Mālāθξā
Ḥξξ
Χχιāχι
Ḳλθ
Ρλϕ
Λτσγκκσγ
Λχιθīṭī
Λτḥθθλ

۲۵۰ Ιµρδµ

Λτḥλλχ α− ≅ḥλχ
κ,Ηρϕµχθānī

۲۵۰ Ρδρηµν

Λτḥλλχ α− ʿĪsā
Māhānī

۴۰۰ ϑηµφ
۴۵۰ Χηδσθηβγ

Λθθāϕτργī

۲۵۰۰ Ρλρ∫
۷۵۰ Ξρρδθ Σαα
۳۰۰ Χηδσθηβγ
۷۰۰ Χηδσθηβγ

۱۰۰ Θτρϕ
۵۰۰ Ρµφτρσηµ

۱۰۰۰ Χηδσθηβγ
۵۰۰ Χηδσθηβγ

۵۰ Ενµσηµδ
۵۵۰ Γθσµδθ

Λθχιāµ
Λθṣχ
Θτϕγāλ
Χγµχι
Κτʾκτʾ
Ληθθīϕγ
Λψāχι
Μτγāρ
Λρīḥī Χιτθχιānī
Λργāḳ
Λτργσθī

ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺧﻞ
 ﻻﻟﻪ۳۹۹

( ﺷ ﺦ ﻣﺤﻤﺪ )ﮔﯿﺎﻩﺷ ﺎس، ﻻﻟﻪزاری۴۰۰

( ﻟﻤﻂ )ﻏﺰال آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ۴۰۱
( ﻣﺎردﯾﻨﯽ )ﻧﺎم ﺳﻪ رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ۴۰۲
( ﻣﺎﺳﺮﺟﻮﯾﻪ ) ﺰﺷﮏ۴۰۳
 ﻣﺎﻻرﯾﺎ۴۰۴
 ﻣﺎر۴۰۵

 ﻣﺎﮐﯿﺎن۴۰۶
 ﻣﺎﻩ۴۰۷

 ﻣﺎﻫﯽ۴۰۸

 ﻣﺜﻠﺚ۴۰۹

( ﻣﺠﺮﯾﻄﯽ )رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ۴۱۰
 ﻣﺤﺮم۴۱۱
( ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ ) ﺰﺷﮏ۴۱۲
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋ ﺴﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﯽ )رﯾﺎﺿﯿﺪان و
۴۱۳
(ﻣﻨﺠﻢ
( ﻣﺮاﮐﺸﯽ )ﻣﻨﺠﻢ۴۱۴
 ﻣﺮﺟﺎن۴۱۵

( ﻣﺮﺻﺪ )اﺻﻄﻼح ﻧﺠﻮﻣﯽ۴۱۶
 ﻣﺮﻣﺮ۴۱۷

 ﻣﺮﻣﺮ ﺳ ﺰ۴۱۸
 ﻣﺮوارﯾﺪ۴۱۹

 ﻣﺮﯾﺦ۴۲۰
( ﻣﺰاج )اﺻﻄﻼح ﺰﺷﮑﯽ۴۲۱
 ﻣﺲ۴۲۲

 ﻣﺴ ﺤﯽ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ۴۲۳

( ﻣﺸﺎﻗﻪ )ﻣﻨﺠﻢ و رﯾﺎﺿﯿﺪان۴۲۴
( ﻣﺸ ﺮی )ﺳ ﺎرﻩ۴۲۵

١۴۴

ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در داﯾﺮةاﳌﻌﺎرف اﺳﻼم

ﺗﻌﺪاد
واژﻩﻫﺎ

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ

۵۰۰ Χηδσθηβγ
۱۲۰۰ ϑηµφ

۴۰۰ Βγνµδηθη
۷۰۰ ϑηµφ

ﻣﻌﺎدل در

Ληρϕ
Λṭāκηʿ
Λṭθ
Λṭκʿ

۳۳۰۰۰ ≅ργσνθ,Λτθογκξ Λʿχηµ
۱۵۰۰ Θνρδµσγκ
Λτḳāακ
۸۰۰ Ρµφτρσηµ
۴۰۰ ϑνοε

۹۰۰ ϑνοε,Βγδµ
۱۲۰۰ Ραθ
۱۵۰۰ ϑτµησψρβγ
۵۰۰ Εγχ

١۴۵
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۴۵۰۰ Γθσµδθ,

ϑτµησψρβγ

۲۸۰۰ Υηθ
۷۰۰ Υηθ

۴۵۰ Χηδσθηβγ
۲۵۰ Ινγµρσνµδ

۴۰۰ ≅ργσνθ
۲۵۰۰ ϑηµφ

۲۵۰۰ ϑηµφ
۸۰۰ Υηθ
۸۰۰ Γθσµδθ,Θφδο
۵۰۰ Γδηµδ

۸۰۰۰ ϑτµησψρβγ,
ϑµοοδθσ

۳۸۰۰ Εγχ
۱۲۰۰ Υηθ
۴۵۰ δχ−
۱۲۰ δχ−

Λτḳϖϖīyāσ
Χγταāα
Χιθāχ
Λµāẓηθ
Λµāψηκ
Λτµχιχιηλ
Ληµṭaḳσ κ,ατθūχι
Εʾθ
Μηλρ
Mūληξāʾ
Ξαθūγ
Ḳθµετκ
Mīḳāσ
Λξκ
Nāθµχι
Ψτγθ

ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺧﻞ
 ﻣﺸﮏ۴۲۶
 ﻣﻄﺎﻟﻊ۴۲۷

( ﻣﻄﺮ ) ﺰﺷﮏ و داروﺷ ﺎس۴۲۸
( ﻣﻄﻠﻊ )اﺻﻄﻼح ﻧﺠﻮﻣﯽ۴۲۹
 ﻣﻌﺪن۴۳۰

( ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ )اﺻﻄﻼح ﻧﺠﻮﻣﯽ۴۳۱
ّ ۴۳۲
(ﻣﻘﻮﯾﺎت )اﺻﻄﻼح ﺰﺷﮑﯽ
 ﻣﮕﺲ۴۳۳
 ﻣﻠﺦ۴۳۴

ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ/ ﻣﻨﺎﻇﺮ۴۳۵
( ﻣﻨﺎزل )اﺻﻄﻼح ﻧﺠﻮﻣﯽ۴۳۶
 ﻣﻨﺠﻢ۴۳۷

( ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺮوج )اﺻﻄﻼح ﻧﺠﻮﻣﯽ۴۳۸
 ﻣﻮش۴۳۹

 ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ۴۴۰

( ﻣﻮﻣﯿﺎء )ﺷ ﺮﻩ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﯿﺮﻩ۴۴۱
 ﻣﻬﺮﮔﯿﺎﻩ۴۴۲
 ﻣﯿﺨﮏ۴۴۳

( ﻣﯿﻘﺎت )اﺻﻄﻼح ﻧﺠﻮﻣﯽ۴۴۴
( ﻣﯿﻞ )اﺻﻄﻼح ﻧﺠﻮﻣﯽ۴۴۵
 ﻧﺎرﻧﺞ۴۴۶
 ﻧﺎﻫﯿﺪ۴۴۷

Μαīχγ

 ﻧ ﯿﺪ۴۴۸

Μτχιūλ

 ﻧﺠﻮم۴۴۹

Μτχιūλ ∋≅ḥkāλ− κ,(
Μϕγκ
Μθχιηρ
Μηṣε κ,Μγāθ

 اﺣﮑﺎم، ﻧﺠﻮم۴۵۰

 ﻧﺨﻞ۴۵۱

 ﺮﮔﺲ۴۵۲

 ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر۴۵۳

ﺗﻌﺪاد
واژﻩﻫﺎ

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ

۴۰۰ Χηδσθηβγ
۴۵۰۰ Εδθθηδθ

۶۰۰ ∆γθδµϕθδτσψ
۳۰۰۰ Χδκβλαθδ
۲۰۰۰ Ανδθ
۵۰۰ Θτρϕ

۲۵۰ Γνφδµχηιϕ
۱۲۰۰ Εγχ

۲۵۰۰ Αδθσγηδθ
۱۵۰ Οκδρρµδθ

EI2

ﻣﻌﺎدل در

Μṭrūµ
Μεṭ
Εηḍḍ
Ληκḥ
Nūθ
Nūργχτθ
Μξθīzī
Μηθµχι
Ḳuṣα κ,Ρτϕϕθ
Μηρāµ

۱۰۰۰ Χθνρρθθσ,Κτκνερ Μηḳūlāʾūρ
۲۰۰۰ Οµψβ
ςαā
۳۰۰۰ Ρδρηµν
ςεḳ
۱۵۰ Γδξχ
۷۰۰ ςδµρηµβγ

۹۰۰ Χηδσθηβγ
۳۳۰۰ Ρντηρρη

۲۵۰۰ ≅θµκχδψ
۱۰۰ Υηθ

۱۵۰۰ ≅κ,Γηιιϖη κ,
Πχχτλη

۴۰۰ Ανρϖνθσγ
۱۵۰۰ Ακηθ,Ακννλ

۴۵۰۰ Υηθ

Hāmūµ
Γτχγτχ
Γκīκχι
ʿΗκλ κ,Γµχρ
ʿΗκλ κ,Γξʾ
Yāρλīµ
Ξḳūσ
Ξχ Σργ
Ξργλ
Εγχ

۱۵۰ Αδθσγδκρ,

Yūρτεī

۴۰۰ Χηδσθηβγ

Ργηḥ

Ανρϖνθσγ

ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺧﻞ
( ﻧﻄﺮون )ﻧﺎم ﺷﺶ ﻧﻮع ﺑﻮرﻩ۴۵۴
 ﻧﻔﺖ۴۵۵

 ﻧﻘﺮﻩ۴۵۶
 ﻧﻤﮏ۴۵۷
 ﻧﻮر۴۵۸

 ﻧﻮﺷﺎدر۴۵۹

( ﻧﯿﺮ ﺰی )ﻣﻨﺠﻢ۴۶۰

( ﻧﯿﺮﻧﺠﺎت )ﻋﻠﻢ۴۶۱
 ﻧ ﺸﮑﺮ۴۶۲

( ﻧ ﺴﺎن )ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻣﺎﻩ۴۶۳

( ﻧﯿﮑﻮﻻس دﻣﺸﻘﯽ )ﮔﯿﺎﻩﺷ ﺎس۴۶۴
 وﺑﺎ۴۶۵
( وﻓﻖ )ﻣﺮﺑﻊ ﺟﺎدوﯾﯽ۴۶۶
( ﻫﺎﻣﻮن ) ﺰﺷﮏ۴۶۷
 ﻫﺪﻫﺪ۴۶۸

(ﻫﻠﯿﻠﻪ )ﻣﯿﻮﻩ/ ﻫﻠﯿﻠﺞ۴۶۹
 ﻫﻨﺪﺳﻪ۴۷۰

 ﻋﻠﻢ، ﻫﯿ ﺖ۴۷۱
 ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ۴۷۲
 ﯾﺎﻗﻮت۴۷۳
( ﯾﺪ ﺶ )ﺳ ﮓﺑﺎران۴۷۴
 ﺸﻢ۴۷۵
 ﯾﻮز۴۷۶

( ﯾﻮﺳﻔﯽ ) ﺰﺷﮏ۴۷۷
 ﯾﻮﻧﺠﻪ۴۷۸

١۴۶

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺑﻨﻮ ون داﻟﻦ
ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧ

١

در ژاﻧﻮﯾﮥ  ،۲۰۱۴اﻧ ﺸﺎرات اﺷﮕﯿﺖ ٢ﺟﻠﺪ دﯾﮕﺮی از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ وارﯾﻮروم ٣را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »زﯾﺞﻫﺎی دورۀ

اﺳﻼﻣﯽ :ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺎﺿﯽ و ﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ٤ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺑﺎ  ۱۲ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ و
ُ
 ۳۵۰ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ از دﮐﺘﺮ

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

زﯾﺞﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﻨﻮ ون داﻟﻦ ٥درﺑﺎرۀ زﯾﺞﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﭘ ﺶ ﺮ در ﺸﺮﯾﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﭼﺎپ

ﺷﺪﻩاﻧﺪ .ﻣﺆﻟﻒ از ﺮﺟﺴ ﻪ ﺮﯾﻦ ﻣﻮرﺧﺎن ﻧﺠﻮم و رﯾﺎﺿﯿﺎت

دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻮزۀ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮋوﻫﺶ در زﯾﺞﻫﺎی دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻢ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ و

اروﭘﺎ اﺳﺖ .وی ﭘ ﺶ ﺮ و ﺮاﺳ ﺎری ﻣﺠﻠﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ

رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫ ﺴ ﻮرﯾﺎ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﺎ ٦را ﺮ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ و

ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺳﺮ ﺮﺳﺖ ﻃﺮح ﮋوﻫﺸﯽ »آﺛﺎر ﻋﺮﺑﯽ و ﻻﺗ ﻨﯽ

ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس« ٧در آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﺑﺎوارﯾﺎ ٨در ﻣﻮﻧﯿﺦ اﺳﺖ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺟﻠﺪ ﺑﻪ دو دﺳ ﻪ

ﺗﻘﺴ ﻢ ﺷﺪﻩاﻧﺪ .دﺳ ﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ »روشﻫﺎﯾﯽ ﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ زﯾﺞﻫﺎ« ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻋﻨﻮان آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺮﺗ ﺐ ز ﺮ اﺳﺖ:

» -۱روﺷﯽ آﻣﺎری ﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷ ﺎﺧﺘﻪ از زﯾﺞﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ«؛ ﺳ ﺘﺎوروس ٩،ﺷﻤﺎرۀ
۱۹۸۹ ،۳۲م ،ص ۱۴۵ -۸۵؛

 .١ﺑ ﯿﺎد دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ،

pnrezvani@gmail.com
2. Ashgate
3. Variorum
4. Islamic Astronomical Tables, Mathematical Analysis and Historical Investigation
5. Benno van Dalen
6. Historia Mathematica
)7. Ptolemaeus Arabus et Latinus (PAL
8. Bavarian Academy of Sciences and Humanities
9. Centaurus

١۴٧

ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ :ﻧﻤﺎدﮔﺬاری و ﺮﺧﯽ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ؛ ﻣﻘﺪﻣﺎت؛ ﺗﻤﺎﯾﻞ دا ﺮةاﻟﺒﺮوج در زﯾﺞ

ﺳ ﺠﻔﯿﻨﯽ؛ ﺧﺮوج از ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮرﺷ ﺪ در زﯾﺞ ﺷﺎﻣﻞ.

» -۲درﺑﺎرۀ ﺟﺪول ﺗﻌﺪﯾﻞ زﻣﺎن ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس«؛ ﺳ ﺘﺎوروس ،ﺷﻤﺎرۀ ۱۹۹۴ ،۳۷م ،.ص ۱۵۳ -۹۷؛
ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ :ﺗﻌﺪﯾﻞ زﻣﺎن :ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮی؛

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺪولﻫﺎﯾﯽ ﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ زﻣﺎن؛ ﺟﺪول
ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ زﻣﺎن :زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ

ﺟﺪول ،ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺎﺿﯽ ،ﻧ ﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ،ﺟﺪول ﺗﻌﯿﯿﻦ

زﻣﺎن در ﭘﺎﭘﯿﺮوس پ .ﻟﻨﺪن .۱۲۷۸

» -۳ﺟﺪوﻟﯽ ﺮای ﻣﻘﺪار ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻃﻮل دا ﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ

ﺧﻮرﺷ ﺪ در زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ«؛ ﺸﺮﯾﮥ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم

ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﻮﻫﺎن وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﮔﻮﺗﻪ ،دا ﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ،

۱۹۹۴م ،.ص ۱۹۰ -۱۷۱؛

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ون داﻟﻦ ﺟﺪوﻟﯽ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ

١۴٨

ﺑﺎ ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ ﺮوﻓﺴﻮر اِ .س .ﮐﻨﺪی در ﯾﺎدوارۀ
وﯾﻠﯽ ﻫﺎرﺗﻨﺮ )۱۹۷۷م (.ﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻩ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎزﻧﻮ ﺴﯽ ﺑﺨﺶ ۲-۶-۳

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ دﮐﺘﺮی ون داﻟﻦ )۱۹۹۳م (.اﺳﺖ.

» -۴ﺑﺎزﺑ ﻨﯽ زﯾﺞ ﺧﻮارزﻣﯽ :ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ زﻣﺎن«؛ از ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﺑﺎرﺳﻠﻮن :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻖ دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺮوﻓﺴﻮر ﺧﻮان ورﻧﺖ ،و ﺮاﺳ ﮥ ِﺟﯽ .ﮐﺴ ﻮﻟﺮاس و ِﺟﯽ .ﺳﺎﻣﺴﻮ ،ﺑﺎرﺳﻠﻮن۱۹۹۶ ،م،.

ج  ،۱ص ۲۵۲ -۱۹۵؛

ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ :زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر ﺧﻮارزﻣﯽ؛ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺟﺪولﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ؛

ﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘ ﺸ ﻦ درﺑﺎرۀ زﯾﺞ ﺧﻮارزﻣﯽ؛ ﺗﻌﺪﯾﻞ زﻣﺎن؛ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺪول ﺧﻮارزﻣﯽ ﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ

زﻣﺎن :ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﺪول ،ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴ ﻘﻞ ،ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻄﺎﻟﻊ اﺳ ﻮاﯾﯽ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻮرﺷ ﺪ ﺑﻪ

ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ،ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺒﺪأ ﺗﺎرﯾﺦ ،روش ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ،ﺗﻔﺴ ﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روش

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ،ﺑﺎزﻩﻫﺎی اﻃﻤﯿﻨﺎن ،ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻮرﺷ ﺪی اﻧﺘﻘﺎلﯾﺎﻓﺘﻪ  ،اﻧﺘﻘﺎل در ﺟﺪول ﺧﻮارزﻣﯽ ﺮای

ﺗﻌﺪﯾﻞ زﻣﺎن.

» -۵ﻣ ﺸﺄ ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ِﺟﯽ ﺳ ﻨﮓ«؛ ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﻫﻨﺪوﺳ ﺎن ،ﺷﻤﺎرۀ ۲۰۰۰ ،۳۵م،.
ص ۶۶ -۴۱؛

ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ :ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺒﺪأ زﻣﺎﻧﯽ؛ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ روزاﻧﮥ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ؛ ﻣ ﺸﺄ ﻣﻘﺪارﻫﺎی

ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ دﺳ ﮥ دوم ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در زﯾﺞﻫﺎ« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ  ۴ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮانﻫﺎی ز ﺮ
اﺳﺖ:

زﯾﺞﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ِﺟﯽ ﺳ ﻨﮓ ﺮای ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ روزاﻧﻪ؛ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺪول ِﺟﯽ ﺳ ﻨﮓ ﺮای ﮔﺮﻩ ﺻﻌﻮدی
ﻣﺮﯾﺦ.

» -۶زﯾﺞ ﻧﺎﺻﺮی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ .ﻧﺨﺴ ﯿﻦ زﯾﺞ ﻫﻨﺪی -اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺟﺪولﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺶ
ﺑﺎ زﯾﺞ ﻋﻼﺋﯽ«؛ ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﯾﺎد دﯾﻮﯾﺪ ﭘ ﻨﮕﺮی ،و ﺮاﺳ ﮥ

ﺳﯽِ .ﺮﻧِﺖ ،ی .پ .ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ ،ک .ﭘﻠﻮﻓﮑﺮ و م .ﯾﺎﻧﻮ ،ﻟﯿﺪن ،ﺮﯾﻞ۲۰۰۴ ،م) .ص ،( ۸۶۲-۸۲۵
ص ۳۷-۱؛

ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ :ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ روزاﻧﮥ ﺧﻮرﺷ ﺪ ،ﻣﺎﻩ و ﺳ ﺎرﻩﻫﺎ؛ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮرﺷ ﺪ ،ﻣﺎﻩ و

ﺳ ﺎرﻩﻫﺎ در ﻣﺒﺪأ ﺗﺎرﯾﺦ؛ ﺗﻌﺪﯾﻞﻫﺎی ﺧﻮرﺷ ﺪ ،ﻣﺎﻩ و ﺳ ﺎرﻩﻫﺎ.
 » -۷ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ دوم زﯾﺞ ُﻣﻤﺘَ َ
ﺤﻦ«؛ ﺳﻬﯿﻞ :ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻖ و ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ،
ﺑﺎرﺳﻠﻮن ،ﺷﻤﺎرۀ ۲۰۰۴ ،۴م ،.ص ۴۴-۹؛

ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ :ﭼﯿ ﺶ دوﺑﺎرۀ ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ؛ ﻣﺤﺘﻮای ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ ﺮ اﺳﺎس ﭼﯿ ﺶ

ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ :ﮔﺎﻩﺷﻤﺎری ،ﻣﺜﻠﺜﺎت ،ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی و زﻣﺎنﺳ ﺠﯽ ،ﻃﻮلﻫﺎی دا ﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ ﺳ ﺎرﻩﻫﺎ،

ﻋﺮضﻫﺎی دا ﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ ﺳ ﺎرﻩﻫﺎ ،ا ﺴ ﮕﺎﻩﻫﺎی ﺳ ﺎرﻩﻫﺎ ،رؤﯾﺖ ﺳ ﺎرﻩﻫﺎ و ﻣﺎﻩ ،ﮔﺮﻓﺖﻫﺎ ،ﺛﻮاﺑﺖ،

ﺟﻐﺮاﻓﯽ ،اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ،ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن.

» -۸ﺗﺼﺤﯿﺢ دوﺑﺎرۀ ﺟﺪولﻫﺎی زﯾﺞ ﺻﺎﺑﯽ از ﺑﺘﺎﻧﯽ )ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻓﺮﯾﺘﺰ ﭘﺪرﺳﻦ(«؛ رﯾﺎﺿﯿﺎت آﺳﻤﺎﻧﯽ و

زﻣﯿﻨﯽ .ﯾﺎدوارۀ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ ﻣ ﺴﻮ ﻓﻮﻟﮑﺮ ﺲ .و ﺮاﺳ ﮥ ِﺟﯽ .داﺑﻠﯿﻮ .داوﺑﻦ ،س.
ﮐﺮﺷ ﺮ ،پ .ﮐﻮﻧﯿﭻ ،آ .ﮐﻮﻫﻦ و پ .ر .ﻟﻮرچ ،آﮐﺘﺎ ﻫ ﺴ ﻮرﯾﮑﺎ ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪﯾﻨﺎ ١،ﺷﻤﺎرۀ  ،۵۴آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم

ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪﯾﻨﺎ در آﻟﻤﺎن۲۰۰۸ ،م ،.ص ۴۲۸-۴۰۵؛

ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ :ﺗﺼﺤﯿﺢ دوﺑﺎرۀ ﺟﺪول ﻣﯿﻞ ﺧﻮرﺷ ﺪ؛ ا ﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ.

» -۹ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎ و اﻋﺼﺎر در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم :ﮔﺎﻩﺷﻤﺎری اﻋﺼﺎر در زﯾﺞﻫﺎ«؛ ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ ذﯾﻞ »ﺗﺄرﯾﺦ

آی «۲ .در دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼم ،ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺟﻠﺪ  ۲۰۰۰ ،۱۰م) .ص  ،(۲۷۱-۲۶۴ص ۱۱-۱؛

ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ :ﺗﻘﻮﯾﻢﻫﺎ و دورﻩﻫﺎ؛ روزﻫﺎی ﺳ ﺮی ﺷﺪﻩ از ﻣﺒﺪأ زﻣﺎﻧﯽ )اﺻﻞ(؛ ﺗﺒﺪﯾﻞﻫﺎ؛
ﻣﺪاﺧﻞ؛ ﺟﺪولﻫﺎ؛ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن.

1. Acta Historica Leopoldina

١۴٩

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

اُﮐَﺮ ﺛﺎوذوﺳﯿﻮس
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﻣﯿﺮیﻣﻘﺪم

١

َُ
اﮐﺮ ﺛﺎوذوﺳ ﻮس :ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻓﻀﺎﯾﯽ و اﺳ ﺪﻻﻟﯽ ،ﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻋﻠﯽ
زﻣﺎﻧﯽﻗﻤﺸﻪای ،اﻧ ﺸﺎرات آﯾﺖ اﺷﺮاق ،ﻗﻢ۱۳۹۲ ،ش۱۷۸ ،ص وز ﺮی.

ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺮﮐﺎر ﺮد ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ در

اﺳﻼم اﺳﺖ .اوﻗﺎت ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻩ و ﺧﻮرﺷ ﺪ و ﻣﺤﺎﺳ ﺎت ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ از

ﻗﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﮥ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﺪارس و ﺣﻮزﻩﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺗﺪر ﺲ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳ ﺎت را ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ
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اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
َُ
ﻫﻨﺪﺳﮥ ﮐﺮوی ﯾﺎ ﻋﻠﻢ اﮐﺮ )ﮐﺮﻩﻫﺎ( دا ﺸﯽ اﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی و ﻫﺮ دو ﭘ ﺶﻧﯿﺎزی

ﻫﺴ ﻨﺪ ﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی .ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ اﮐﺮ ﺮرﺳﯽ دا ﺮﻩﻫﺎی ﺻﻐﯿﺮﻩ و ﻋﻈﯿﻤﻪ ﺮ روی
ﮐﺮﻩ و وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺴ ﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﭘ ﺶ از اﻗﻠﯿﺪس )ﻗﺮن ﺳﻮم ق.م( ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ و

درﺑﺎرۀ آن ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد دا ﺮﻩﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﻪ و ﺻﻐﯿﺮﻩ ﺮ روی ﮐﺮﻩ ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ
٤
٣
ّ
)ﻣﻌﺮ ﺶ »ﺛﺎودوﺳ ﻮس« ،ﻗﺮن اول ق.م( رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﻫﻞ ﺑﯿ ﯿ ﯿﺎ
اﺳﺖ ٢.ﺗﺌﻮدوﺳ ﻮس
ً
ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻫﻨﺪﺳﮥ ﮐﺮوی و ﻗﻀﺎﯾﺎ ﯾﯽ را ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺑﻮد ،در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ و
َُ
ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﻧﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﮔﺮدآورد و آن را  sphaericaﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﻷﮐﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﺷﺪ.
َُ
اﮐﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺮﺟﻊ در زﻣﯿﻨﮥ ﻫﻨﺪﺳﮥ ﮐﺮوی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ دو ا ﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﺌﻮدوﺳ ﻮس ٥ﺟﺰو
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﭘﻮس )ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم م (.آن را »ﻧﺠﻮم ﺻﻐﯿﺮ« ٦ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ اﺳﺖ و ﻣﺸ ﻤﻞ ﺮ آﺛﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ

دا ﺸﺠﻮی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺲ از اﺗﻤﺎم اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس و ﭘ ﺶ از ﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﺴﻄﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .در دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﭼﻨﺪ ا ﺮ رﯾﺎﺿﯽ از دا ﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب

 .١ﮐﺎرﺷ ﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮانmamirimoqadam@gmail.com ،
 .٢ﺮﺧـﯽ از اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ را اﻃﻮﻟﻮﻗﻮس )ﻣﻌﺮب آوﺗﻮﻟﻮﮐﻮس( )ﻗﺮن ﺳـﻮم ق.م( در ﮐـﺘﺎب اﻟﮑﺮة اﻟﻤﺘﺤﺮﮐﺔ و اﻗﻠﯿﺪس در ﮐﺘﺎب ﻇﺎﻫﺮات
اﻟﻔﻠﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺮدﻩاﻧﺪ.

 ،Bithynia. .٤ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳ ﺎﻧﯽ آﺳ ﺎی ﺻﻐﯿﺮ در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی ﺳ ﺎﻩ و ﻣﺮﻣﺮﻩ.
 .٥ﺮای آﺷ ﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺌﻮدوﺳ ﻮس ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :اﻣﯿﺮی ﻣﻘﺪم ،۱۳۹۱ ،ص.۱۰۴-۹۷
 The Little Astronomy .٦ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  The Great Astronomyﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﻗﺮار داﺷﺖ.

3. Theodosius.

و اﻓﻖ اﺛﺒﺎت ﺷﺪﻩاﻧﺪ.
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اﮐﺮ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و ﺳﻪ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺮ ﺮ )ﺑﺎزﻧﻮ ﺴﯽ(

اﮐﺮ ﺛﺎوذوﺳﯿﻮس

ﻗﻀﺎﯾﺎی ﮐﺘﺐ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮑﺮة اﻟﻤﺘﺤﺮﮐﺔ و ﻇﺎﻫﺮات اﻟﻔﻠﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دوا ﺮ ﺳﻤﺎوی ﻣﺜﻞ دا ﺮةاﻟﺒﺮوج

َُ

اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷ ﻮۀ ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﺑﺪون ارﺟﺎع ﺑﻪ دوا ﺮ ﺳﻤﺎوی ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ز ﺮا

ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﺤﺮ ﺮ ،ﺗﺤﺮ ﺮ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ )۶۷۲-۵۹۷ق( و ﺗﺤﺮ ﺮ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ

ﻣﻐﺮﺑﯽ )د۶۸۲.ق( در دﺳﺖ اﺳﺖ .اﮐﺮ در ﺳﺪۀ  ۶ﻫﺠﺮی دو ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮارد ﮐﺮﻣﻮﻧﺎﯾﯽ ٢و ﭘﻼﺗﻮی
ﺗﯿﻮﻟﯿﺎﯾﯽ ٣از روی ﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻻﺗ ﻨﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ

اﺳﺖ.

٤

ً

اﺧﯿﺮا ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﮐﺮ ﺛﺎوذوﺳ ﻮس ﺗﻮﺳﻂ

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﻤﺸﻪای ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﺘﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪﻩ ،ﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح

ﺗﺤﺮ ﺮ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺮ اﮐﺮ ﺗﺌﻮدوﺳ ﻮس

اﺳﺖ .آﻗﺎی زﻣﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب

ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﮥ ﻗﻢ ﺗﺪر ﺲ
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ﮐﺮدﻩ و ﺲ از آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺮﺟﻤﻪ

و ﺷﺮح ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ آوردن ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻓﻬﻢ آن را
ﺮای ﻫﻨﺪﺳﻪ آﻣﻮزان آﺳﺎن ﺮ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺘﺎب اﮐﺮ ﺗﺌﻮدوﺳ ﻮس ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻣﺘﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ

ﺷﺪۀ ﺗﺤﺮ ﺮ اﮐﺮ ،ﻗﻀﯿﻪﻫﺎ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ

از ﻫﺮ ﻗﻀﯿﻪ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در آﻏﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﺤﺢ

در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻧﻪ روی ﺟﻠﺪ و ﻧﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻣﺘﻦ ﺗﺤﺮ ﺮ ﻃﻮﺳﯽ از

اﮐﺮ ﺗﺌﻮدوﺳ ﻮس اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺘﻦ ﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ اﮐﺮ اﺷﺎرﻩای ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ ٥.در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﺤﺮ ﺮ ﻃﻮﺳﯽ

ﺑﺎ ﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺘﻦ اﮐﺮ ،ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮای رﯾﺎﺿﯽ و ﭼﻪ ﺷ ﻮۀ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺘﻦ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺗﺤﺮ ﺮ

ﻃﻮﺳﯽ و ﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﻣﺘﻦ اﮐﺮ ﻣﺘﻤﺎ ﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻘﺎﻟﮥ اول
1. Storey, p. 2.
2. Gerard of Cremona.
3. Plato of Tivoli.
4. Dictionary of Scientific Biography, XIII, p. 320.

 .٥ﻣﺘﻦ ﺗﺤﺮ ﺮ ﻃﻮﺳﯽ از اﮐﺮ ﺗﺌﻮدوﺳ ﻮس در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎرﺷ ﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۹در دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﺮﺟﻤﻪ و
ﺷﺮح ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :اﻣﯿﺮی ﻣﻘﺪم .۱۳۸۹ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻦ ﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ و ﻻﺗ ﻨﯽ اﮐﺮ در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺗﻮﺳﻂ دو ﻣﺤﻘﻖ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻋﻠﻢ دﮐﺘﺮ ﭘﻞ ﮐﻮﻧﯿﭻ و دﮐﺘﺮ رﯾﭽﺎرد ﻟﻮرچ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺧﻼﺻﮥ ﻣﺤﺘﻮای رﯾﺎﺿﯽ آن ﺑﻪ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺮای آﺷ ﺎﯾﯽ ﺑ ﺸ ﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ا ﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :اﻣﯿﺮی ﻣﻘﺪم ،۱۳۹۱ ،ص .۱۰۲-۹۸

اﮐﺮ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای از ﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ اﮐﺮ ﻣﯽ آورد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﭘﻨﺞ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
اﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر رﯾﺎﺿﯽ اﮐﺮ را ﻗﻮت ﺑﺨﺸ ﺪﻩ اﺳﺖ ،در اﺛﺒﺎت ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی اﮐﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺮدﻩ

ﻣﯽﺷﻮد .او ﻋﻼوﻩ ﺮ اﻓﺰودن ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ )ﻟِﻢ( در ﭘﺎﯾﺎن ﺮﺧﯽ از ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﻣﻔﯿﺪی در آﻏﺎز وﭘﺎﯾﺎن ﺮﺧﯽ ﻗﻀﯿﻪ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب
ﻣﺼﺤﺢ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﻫﻤﯿﺖ ﺷ ﺎﺧﺖ وﻗﺖ در اﺳﻼم«» ،اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻩ و ﺧﻮرﺷ ﺪ در
وﻗﺖ ﺷ ﺎﺳﯽ«» ،ﻣﺪارﻫﺎی دا ﺮﻩ ﺷﮑﻞ اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ«» ،ﺑﻠﻨﺪی و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺷﺐ و روز«» ،ﭘﯿﺪا ﺶ

ﻓﺼﻞﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﻣﺤﻮر زﻣﯿﻦ« اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺮای ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ از
آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻣﯽآورد .ﺳ ﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﺪﺳﮥ ﮐﻞ ﺟﻬﺎن )ﭼﻪ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ،ﭼﻪ ﻧﺎاﻗﻠﯿﺪﺳﯽ
ً
ﻫﺬﻟﻮﻟﻮی و ﭼﻪ ﺑﯿﻀﻮی( ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺣﺎﺷ ﻪای اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎ از ﺳﺎ ﺮ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻓﻠﮑﯽ ﭼﻮﻧﺎن اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺑﯽﻧﯿﺎزﯾﻢ)!( ﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺷ ﺎﻧﻪ روزی ،ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ و ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ ﻣﺤﻮر ﮐﺮﻩ

زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد و اﮔﺮ ﮐﺮﻩ زﻣﯿﻦ را ﺮک ﮐﻨﯿﻢ ﺴ ﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد
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ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻓﻀﺎﯾﯽ و اﺳ ﺪﻻﻟﯽ)؟( ﺗﺒ ﯿﻦﭘﺬ ﺮﻧﺪ )ص.(۱۰-۷
در ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:

واﻧﮕﻬﯽ ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻧﺎاﻗﻠﯿﺪﺳﯽ اﻋﻢ از ﻫﺬﻟﻮﻟﻮی ﮐﻪ ﺑﻮﻟﯿﺎﯾﯽ و ﻟﺒﺎﭼﻔﺴﮑﯽ ﺮآﻧﻨﺪ و ﺑﯿﻀﻮی
ﮐﻪ اﻧ ﺸ ﺎﯾﻦ ١در اﻧﺪ ﺸﮥ اﺛﺒﺎ ﺶ ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪﺳﮥ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﻢ آن در
ﺣﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪاﻧﺪ و ﻫﻤﮕﯽ اﺛﺒﺎت ﺸﺪﻩاﻧﺪ .ﺮ ﺧﻼف اﺻﻮل ﻫﻨﺪﺳﮥ اﮐﺮ ﺛﺎوذوﺳ ﻮس ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ اﺛﺒﺎت ﺷﺪﻩ و ﮐﺎر ﺮدی اﺳﺖ و ﺑﻪ و ﮋﻩ در اﺛﺒﺎت اوﻗﺎت ﺷﺮﻋﯽ ،ﻋﺒﺎدات،
ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﻗﺒﻠﻪ ﺷ ﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮔﻨﺒﺪ و ﻣﺤﺮاب و ﮔﻠﺪﺳ ﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را ﺮ ﻋﻬﺪﻩ
دارد )ص.(۱۰

ً
در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎرﻩ ﮐﻨﻢ؛ اول اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻞ و ﻓﺮﺿﯿﻪ دو ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت در

ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻫﺴ ﻨﺪ .اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ،ﮔﺰارﻩای اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺪون اﺛﺒﺎت ﻣﯽﭘﺬ ﺮﯾﻢ اﻣﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﮔﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺲ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﮐﻪ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻨﺪﺳﮥ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ در ﺣﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺳﺖ
از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺷ ﺒﺎﻩ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﮥ ﺑﻌﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ﭘ ﺶﻧﯿﺎز اﺛﺒﺎت ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی اﮐﺮ

ﺗﺌﻮدوﺳ ﻮس ﻫﺴ ﻨﺪ ٢و اﮔﺮ ﻫﻨﺪﺳﮥ اﻗﻠﯿﺪس را ز ﺮ ﺳﺆال ﺑﺒﺮﯾﻢ اﮐﺮ ﻫﻢ ز ﺮ ﺳﺆال ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 .١اﯾ ﺸ ﺎﯾﻦ )در ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎ ﻫﻤﮥ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﺒﻂ ﮐﺘﺎب آﻣﺪﻩ اﺳﺖ(.
 .٢اﻣﯿﺮی ﻣﻘﺪم ،۱۳۸۹ ،ص .۲۸۹-۲۸۵

ﻣﻌﺮﻓ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ
آﻗﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﻪ ﺴﺨﻪای ﮐﻪ در ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺳ ﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ اﻧﺠﺎﻣﮥ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽآورد )ص
 .(۱۱از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑ ﺶ از  ۷۰ﺴﺨﻪ از ﺗﺤﺮ ﺮ اﮐﺮ ﻃﻮﺳﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ا ﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ١و ﺮﺧﯽ از
آﻧﻬﺎ ﺴ ﺎر ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﺮﻏﻠﻂ ﻫﺴ ﻨﺪ ،ﻻزم ﺑﻮد ﻣﺼﺤﺢ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺴﺨﻪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮدش ﺑﻪ دﺳ ﺶ رﺳ ﺪﻩ ﺑﻮد اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮد )ص (۱۱و ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎب
ﺴﺨﻪﻫﺎ دﻗﺖ ﺑ ﺸ ﺮی ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽداد ،ز ﺮا از ﺗﺤﺮ ﺮ اﮐﺮ ﻃﻮﺳﯽ ﺣﺪاﻗﻞ دﻩ ﺴﺨﮥ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی
٢
ا ﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩاﻧﺪ.
ﻣﺼﺤﺢ ﺮای اﻧﺠﺎﻣﮥ ﺴﺨﮥ اول ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﮐﺎﺗﺐ )ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺷﺮﯾﻒ ﺷ ﺮازی( را ذﮐﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳ ﻔﺎدﻩ از ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ و ﻓﻬﺮﺳﺖوارۀ دﻧﺎ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷ ﺎﺳﺎﯾﯽ ﺴﺨﻪ و ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری آن ﺸﺪم.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﮥ دوم و ﺳﻮم ﻣﯽﺗﻮان ﺴﺨﻪﻫﺎ را ﺷ ﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﺴﺨﮥ دوم در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  ۳۴۸۴ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ
ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺮ ﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺎل  ۶۹۱ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٣.ﺧﻮﺷ ﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺴﺨﻪ از ﺟﻤﻠﮥ ﺴﺨﻪﻫﺎی
ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .اﻧﺠﺎﻣﮥ ﺳﻮم ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرﻩ  ۳۹۹ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺆﺳﺴﮥ آﯾﺔ ﷲ
ﺮوﺟﺮدی اﺳﺖ ،٤در اﺻﻞ ﺴﺨﻪ )گ ۳۵پ( ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ:
ﺗﻢ ﺑﻌﻮن اﷲ اﳌﻠﻚ اﻟﻌﻼم رﺳﺎﻟﺔ /اﻻُ َﻛﺮ ﻟِ ِ ِ
ﻴﻮس /ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺳﻊ
ﺜﺎو ُذ ُوﺳ ْ
َ
٥
اﻟﻨﺒﯽ ﻋﻠﯽ
ﻋﴩ ﺷﻬﺮ ﳏﺮم /اﳊﺮام اﳌﻄﺎﺑﻖ ﻟﺴﻨﺔ ﲬﺴﺔ وﺛﲈﻧﲔ ﺑﻌﺪ اﻷﻟﻒ  /ﻣﻦ ﻫﺠﺮة ّ

اﻟﻨﻮری اﻷﻟﻜﺎﺋﯽ/
ﻋﺒﺎس ُ
ﻫﺎﺟﺮﻫﺎ اﻻف اﻟﺘﺤﻴﺔ واﻟﺜﻨﺎ /راﻗﻤﻪ اﻗﻞ اﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ /اﺑﻦ ّ
ﻓﻀﻞ اﷲ وﻗﺪ /اﺳﺘﻨﺴﺨﺘﻪ ﰲ داراﳋﻼﻓﺔ اﻟﻄﻬﺮان ﻋﻨﺪ /ﻗﺮاﺋﺘﯽ اﻳﺎه ﻋﻠﯽ اﻻﺳﺘﺎد/

اﻻﺻﻔﻬﺎﻧﯽ /ﺳﻠﻤﻪ اﻟﻠﻪ.

ﻣﺼﺤﺢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﺎﻣﻪ اﺳ ﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺴﺨﻪ اﺷ ﺒﺎﻫﯽ رخ دادﻩ اﺳﺖ ،ز ﺮا ﺳﺎل  ۱۰۸۵ﺗﻬﺮان
ﻫﻨﻮز داراﻟﺨﻼﻓﻪ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داراﻟﺨﻼﻓﻪ ﺑﻮدن ﺗﻬﺮان را ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ً
ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﻃﺒﻌﺎ اﺷ ﺒﺎﻩ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرش رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻌﺪ از  ۱۰۸۵ﺸﻤﺮﯾﻢ،
 .١دراﯾﺘﯽ ،ج  ،۲ص .۸۵۰-۸۴۸
 .٢ﺮای اﻃﻼع ﺑ ﺸ ﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺮوی ،ص .۳۳۹-۳۳۷
َُ
 .٣ﻣﻦ ﺗﺤﺮ ﺮ اﮐﺮ ﺗﺌﻮدوﺳ ﻮس را ﺑﺎ اﺳ ﻔﺎدﻩ از ﻫﺸﺖ ﺴﺨﮥ ﻣﻌﺘﺒﺮ آن ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮدﻩام ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح رﯾﺎﺿﯽ آن آﻣﺎدۀ ﺸﺮ اﺳﺖ.
 .٤ﺣﺴ ﻨﯽ اﺷﮑﻮری ،دﻓﺘﺮ اول ،ص .۱۹۹
 .٥ﭼﻬﺎرﺷ ﺒﻪ  ۱۹ﻣﺤﺮم  ۱۰۸۵ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی.

اﮐﺮ ﺛﺎوذوﺳﯿﻮس

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ص «(۱۱ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺸﺨﺼﺎت او اﺷﺎرﻩای ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

َُ

آﻗﺎی زﻣﺎﻧﯽ در اداﻣﮥ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺆﻟﻒ اﮐﺮ را ﺑﺎ ﺗﮏ ﺟﻤﻠﮥ »ﺛﺎوذوﺳ ﻮس از دا ﺸﻤﻨﺪان ﺰرگ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم
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ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ داراﻟﺨﻼﻓﻪ ﺑﻮدن ﺗﻬﺮان ﻫﻤﺨﻮان ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻟﻌﻠﻢ
ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ )ص .(۱۲

ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺷﮏ ﻣﺼﺤﺢ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺴﺨﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺐ اﯾﻦ

ﺴﺨﻪ ﺷ ﺦ ﻓﻀﻞﷲ ﻧﻮری ) ۳دی  ۹ -۱۲۲۲ﻣﺮداد  ۱۲۸۸ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۱۳رﺟﺐ ۱۳۲۷ق( اﺳﺖ و ﭼﻮن

ﺷ ﺦ ﻓﻀﻞﷲ ﻧﻮری در ﺳﺎل  ۱۰۸۵ق ﻫﻨﻮز ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺸﺪﻩ ﺑﻮدﻩ ﺲ در ﻧﻮﺷ ﻦ اﻧﺠﺎﻣﮥ ﺴﺨﻪ ﺧﻄﺎﯾﯽ رخ دادﻩ

اﺳﺖ .ﺳﺎل ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﻪ ۱۱۸۵ق و ﻧﻪ ۱۳۸۵ق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ۱۲۸۵ق ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺻﻒ ﮐﺎﺗﺐ ﻋﺒﺎرت »وﻣﺄﺗﲔ« را ﻗﺒﻞ از ﻋﺒﺎرت »ﺑﻌﺪ اﻷﻟﻒ« از ﻗﻠﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺐ اﯾﻦ ﺴﺨﻪ ﻫﻤﺎن ﺷ ﺦ ﻓﻀﻞﷲ ﻧﻮری اﺳﺖ ،ﺴﺨﮥ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻂ ﺷ ﺦ ﻓﻀﻞﷲ

ﻧﻮری را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۹۷در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﯾﺔﷲ ﺮوﺟﺮدی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺴﺨﻪ ﻣﻘﺎ ﺴﻪ ﮐﺮدم.
رﺳﺎﻟﮥ ﺳﻮم از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  ۳۹۷ﺑﻪ ﺧﻂ ﺷ ﺦ ﻓﻀﻞﷲ ﻧﻮری اﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ آن ۱۲۸۱ق ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ

اﺳﺖ .ﭼﻮن دﺳﺖﺧﻂ ﻫﺮ دو ﺴﺨﻪ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺑﯽ ﺮدﯾﺪ ﺴﺨﮥ  ۳۹۹را ﻫﻢ ﺷ ﺦ ﻓﻀﻞﷲ ﻧﻮری ﮐﺘﺎﺑﺖ

ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
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روش ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﻣﺘﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪۀ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎزوارۀ اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ .ﺑﻪﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و داﺧﻞ ﺮاﻧﺘﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺿﺒﻂ ﺴﺨﻪﻫﺎ ،آن ﻫﻢ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺴﺨﻪ ،اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ا ﺮ
دﯾﮕﺮی از ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻦ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﺗﻮا ﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎرۀ ﺻﻔﺤﮥ ﺴﺨﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﺪﻩ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺼﺤﺢ
در ﻣﻮرد روش ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻪ ﺴﺨﻪ ﺑﻪ دﺳ ﻢ رﺳ ﺪ و ﻫﺮ ﺴﺨﻪای ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آن ﺑﻪ واﻗﻊ ﺰدﯾﮏ ﺮ
ﺑﻮد ﻣﺘﻦ ﻗﺮار دادم و آﻧﭽﻪ از واﻗﻊ دور ﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺴﺨﻪ ﺑﺪل در ﺮاﻧﺘﺰ
ﻧﮕﺎﺷ ﻢ) ...ص .(۱۱

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪﻩ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺗﻨﻬﺎ ﺴﺨﮥ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮرد اﺳ ﻔﺎدۀ

ﻣﺼﺤﺢ دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺳﺎ ﺮ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﯾﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ در ﺣﺎﺷ ﮥ ﺴﺨﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ؛
ﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﻧ ﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺎ ﺗﺐ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺴﺨﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﺎﯾﺪ از

ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﺮ ﺮ اﮐﺮ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن و ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺤﺢ ﺮای ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺮﮔﺰﯾﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی اﻓﺰودﻩ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ

ﺳﻪ ﺧﻂ آﺧﺮ ﻗﻀﯿﮥ دوازدﻫﻢ از ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم )ص  (۷۲و ﻣﻘﺪﻣﮥ اﺑﻮﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻋﺮاق در ﭘﺎﯾﺎن ﻗﻀﯿﮥ ﯾﺎزدﻫﻢ از

ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم )ص  (۱۵۹اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد.

در ﯾﮏ ﻣﺘﻦ رﯾﺎﺿﯽ و ﻫﻨﺪﺳﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻦ و ﺷﮑﻞ از ﻧﻈﺮ ﺣﺮوف ﻧﻤﺎدﮔﺬاری ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷ ﺪ؛

ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮐﻪ در ا ﺮ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﺑﺪون ﻧﻘﻄﻪ در ﺑ ﺸ ﺮ ﺴﺨﻪﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺮﺧﯽ از ﺣﺮوف ﺑﺎ ﻫﻢ اﺷ ﺒﺎﻩ

ﺣﺮوف ،ﻣﺜﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺗﮑﺮاری و ﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺣﺮوف در

ﻣﺘﻦ رو ﺮو ﻫﺴ ﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد.

اﮐﺮ ﺛﺎوذوﺳﯿﻮس

ﮐﻪ از ﺣﺮوف زﯾﺎدی ﺮای ﻧﻤﺎدﮔﺬاری اﺳ ﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯽدﻗﺘﯽ ﻣﺼﺤﺢ در ﺿﺒﻂ ﺻﺤﯿﺢ

َُ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ز ﮐﻪ ر ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در ﻣﺘﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪۀ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻗﻀﯿﻪﻫﺎﯾﯽ

رﺳﻢ ﺷ ﻞﻫﺎ
در ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺢ و واﺿﺢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺳﻪ

ﺑﻌﺪی اﮐﺮ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ آﻧﻬﺎ از روی ﺻﻔﺤﮥ ﮐﺎﻏﺬ ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و ﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ و ﺮ از

ﻧﻤﺎدﮔﺬاری ﺣﺮﻓﯽ ﻫﺴ ﻨﺪ اﻫﻤﯿﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .دو ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﻗﺖ

ﺑ ﺸ ﺮی در ﺮﺳ ﻢ ﺷﮑﻞﻫﺎی اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ از روی ﺴﺨﻪﻫﺎ داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷ ﻢ ﯾﮑﯽ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﺑﺪون ﻧﻘﻄﻪ در
ﺴ ﺎری از ﺴﺨﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ دﻗﺖ

ﻋﻼوﻩ ﺮ ﻣﺘﻦ در ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺰ ﺣﺮوف ﺗﮑﺮاری داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷ ﻢ و دﯾﮕﺮی ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ و اﺷ ﺒﺎﻩ در ﺮﺧﯽ از
ﺴﺨﻪﻫﺎﺳﺖ.

دﻗﺖ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ در ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺷﮑﻞﻫﺎ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ

وﺟﻮد داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺷﮑﻞ ﻗﻀﯿﮥ  ۲۲از ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم ،ﻫﻢ ﻧﻘﺺ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺴﺨﻪﻫﺎ اﺻﻼح

ﺸﺪﻩ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺮ ﺗﻌﺪادی ﺣﺮوف ﻧﺎﻣﮕﺬاری و رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﺑﺪون ﻧﻘﻄﮥ ﺴﺨﻪﻫﺎ دو ر ،دو ح ،دو

ت و دو ن در ﺷﮑﻞ دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﮑﻞ ﮐﺘﺎب و ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺢ را در اداﻣﻪ ﺑﺒ ﻨﯿﺪ.

ﺷﮑﻞ ﮐﺘﺎب )ص (۱۰۶

ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺢ )اﻣﯿﺮیﻣﻘﺪم ،۱۳۸۹ ،ص (۸۳

١۵۵

در ﺷﮑﻞ ﻗﻀﯿﮥ  ۲۳از ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم )ص  (۱۱۲ﻧﯿﺰ ﺣﺮوف اﺷ ﺒﺎﻩ ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﺷﺪﻩاﻧﺪ و در ﺮﺧﯽ از

ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم ﻣﺜﻞ ﺷﮑﻞ ﻗﻀﯿﮥ ﻧﻬﻢ )ص  (۱۴۵ﻣﺼﺤﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﯽ ﺟﺎ ﺮﺧﯽ از

ﺣﺮوف در ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪﻩاﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺤﺸﺎن در ز ﺮ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ:

١۵۶

ﺷﮑﻞ ﮐﺘﺎب )ص (۱۱۲

ﺷﮑﻞ ﻗﻀﯿﮥ  ۲۳از ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم )اﻣﯿﺮیﻣﻘﺪم ،۱۳۸۹ ،ص (۷۸

ﺷﮑﻞ ﮐﺘﺎب )ص (۱۴۵

ﺷﮑﻞ  ۹از ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم )اﻣﯿﺮیﻣﻘﺪم ،۱۳۸۹ ،ص (۱۰۶

َُ

ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح
ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ اﺳﺖ از ﺮﺟﻤﻪ ،ﺷﺮح و در ﺮﺧﯽ از ﻗﻀﯿﻪﻫﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ دا ﺮﻩﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در

ﻫﺮ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﺎ دا ﺮﻩﻫﺎی ﻓﻠﮑﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽدﻫﺪ .آوردن اﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ دﻻﯾﻞ

اﮐﺮ ﺛﺎوذوﺳﯿﻮس

در ﮐﺘﺎب اﮐﺮ ﺛﺎوذوﺳ ﻮس ،ﻣﺼﺤﺢ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻗﻀﯿﻪ و ﺷﮑﻞ آن ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ آوردﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻀﯿﻪ ﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﻨﻨﺪ و از ﮐﺎر ﺮد اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪﻫﺎ آﮔﺎﻩ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ

ﺻﻮرت ﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑ ﺸ ﺮ ﺷ ﯿﻪ ﯾﮏ ﺟﺰوۀ درﺳﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺮز ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﯿﻦ
ً
ﺮﺟﻤﻪ ،ﺷﺮح و ﻣﺜﺎل ﻧﺠﻮﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺳﻌﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ در ﺮﺧﯽ از

ﻗﻀﯿﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻗﻀﯿﻪ ﺮﺟﻤﻪ ﺸﺪﻩ و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺼﺤﺢ

ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺴ ﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺷ ﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺠﻮم ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را از دﯾﺪ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از
ﺮﺟﻤﮥ آن اﺳ ﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺼﺤﺢ ﻗﻀﯿﮥ دﻫﻢ از ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﺴ ﺖ ﻣﯿﺎن ﻗﻮسﻫﺎ و ﺧﻄﻮط اﺳﺖ
ْ
ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽداﻧﺪ )ص  .(۱۵۰او در ﺑﺨﺶ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺴ ﺖ ﺑﯿﻦ ﺧﻂﻫﺎ و اﻋﺪاد )ص .(۱۷۸
و ﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ در اﺑﺘﺪای ﺷﺮح اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ را ﺮای
ً
ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ )ص  .(۱۵۱-۱۵۰ﻣﺜﻼ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻗﻮﺳﯽ ﺑ ﺴﺖ درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺴ ﺖ او ﺑﻪ ﻗﻮس ﭼﻬﻞ درﺟﻪ ﻧﺼﻒ اﺳﺖ و ﺴ ﺖ
ﺑﻪ ﺷﺼﺖ درﺟﻪ ﺛﻠﺚ و ﺴ ﺖ ﺑﻪ ﻫﺸ ﺎد درﺟﻪ رﺑﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻨﺪ اِﺷﮑﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت وارد اﺳﺖ؛ اول آن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺴ ﺖ ﻣﯿﺎن ﻗﻮسﻫﺎ ﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد و

ﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﻮس ﻫﺎ و ﺧﻄﻮط و دوم آن ﮐﻪ روﺷﻦ ﻧ ﺴﺖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﻓﻮق و ﻣﺜﺎل ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺼﺤﺢ ﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻔﻬﻮم ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ آوردﻩ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ

ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از ﺴ ﺖﻫﺎی ﺳﺎدﻩ ﻫﺴ ﻨﺪ.

***

در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺤﺢ ﺑ ﺸ ﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻧﺠﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻩ

اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﺷﮑﺎﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﺼﺤﯿﺢ
اﯾﻦ ا ﺮ وﺟﻮد دارد .آﻗﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻬﺘﺮ

ﺑﻮد او ﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑ ﺸ ﺮی اﻧﺘﺨﺎب و در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻦ و ﺮﺳ ﻢ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺑ ﺸ ﺮ دﻗﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
ﻣﺘﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﺮی داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷ ﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﺮﺟﻤﻪ ،ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و ﺷﺮح را ﻣﺸﺨﺺ

ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻧﺠﻮﻣﯽ ﮐﻪ از دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
اﺳ ﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺑﺎ دﻗﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﻮد.
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ﻣﻨﺎﺑﻊ

َُ
اﻣﯿﺮی ﻣﻘﺪم ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ،و ﺮا ﺶ ،ﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﺗﺤﺮ ﺮ اﮐﺮ ﺗﺌﻮدوﺳ ﻮس ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮥ
ﮐﺎرﺷ ﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان.۱۳۸۹ ،

اﻣﯿﺮی ﻣﻘﺪم ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ» ،ﻣﻌﺮﻓﯽ آﺛﺎر ﺗﺌﻮدوﺳ ﻮس« ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و ا ﺮان ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱ﺑﻬﺎر و ﺗﺎ ﺴ ﺎن ،۱۳۹۱
ص.۱۰۴-۹۷

ﺣﺴ ﻨﯽ اﺷﮑﻮری ،ﺳ ﺪ اﺣﻤﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺆﺳﺴﮥ آﯾﺔ ﷲ ﺮوﺟﺮدی ۲ ،ﻣﺠﻠﺪ ،ﻗﻢ۱۳۸۴ ،ش.

دراﯾﺘﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻓﻬﺮﺳ ﻮارۀ دﺳ ﻨﻮﺷﺖﻫﺎی ا ﺮان )دﻧﺎ( ۱۲ ،ﺟﻠﺪ ،ﺗﻬﺮان.۱۳۸۹ ،

ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺮوی ،ﻧﺠﯿﺐ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺴﺨﻪ ﺮدازی و ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻧﺘﻘﺎدی ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ،ﺗﻬﺮان.۱۳۸۰ ،

Theodosius, Theodosius’ Sphaerica: Arabic and Medieval Latin Translations, ed. Paul
Kunitzsch and Richard Lorch, Stuttgart, 2010.
Storey, C. A., Persian Literature, vol. II, part 1, London, 1958.

ﺴﻠﯿﺖ
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ﺑﺎ اﻧﺪوه ﻓﺮاوان ﺧﱪدار ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ اﯾﻮوﻧﻪ دوﻟﺪ -ﺳﻤﭙﻠﻮﻧﯿﻮس ،ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر
رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و از ﻣﺸﺎوران ﻧﴩﯾﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ در روز دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۶ﺧﺮداد
 ۱۶) ۱۳۹۳ژوﺋﻦ  (۲۰۱۴ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿ ری ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎﯾﺪﻟﱪگ آﳌﺎن درﮔﺬﺷﺖ .او
ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۳۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۲۰) ۱۳۱۶ﻣﻪ  (۱۹۳۷در ﺷﻬﺮ ﻫﺎرﻟِﻢ ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻢ دوﻟﺪ ﺑﻪ
ﭘﺎس ﺗﻬﯿﮥ دو ﻓﯿﻠﻢ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺤﺴﺎب ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در
آﺑﺎن  ۱۳۷۹ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻓﺘﺨﺎری ﮐﺎﺷﺎن را در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﻧﺎم اﯾﻦ دو
ﻓﯿﻠﻢ »ﻗﺒّﻪای ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ« و »ﺟﺎدوی ﻣﻘﺮﻧﺲ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ آﻧﻬﺎ را ﺧﺎﻧﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺧﺎﻧﻢ دوﻟﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﺟﺪی ،ﺧﻮشرو ،ورزﺷﮑﺎر و ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﻮد .او از درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﻓﺘﺨﺎری ﮐﺎﺷﺎن
ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻋﻨﻮان را روی ﴎﺑﺮگ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد .ﻓﻘﺪان او ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ﻋﻠﻢ ﺟﱪانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﯾﺎدش در دل ﻫﻤﮑﺎران ،دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ.

ﻣﻮﻧﯿ ﺎ رﯾﻮس
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﯿﻘﺒﺎدی

١

٢

ﺳﻮﻧﯿﺎ ﺮﻧﺘ ﺲ ،٣ﺳ ﺎﺣﺎن اروﭘﺎﯾﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﺻﻔﻮی ،ﻗﺮنﻫﺎی -۱۶
۱۷م .ﮐﺎوش ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷ ﻦ دا ﺶ ،ﺳﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ وارﯾﻮروم،
٤
وارﯾﻮروم اﺷﮕﯿﺖ۲۰۱۰ ،م۳۵۰ ،ص.

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﺳﯿﺎﺣﺎن اروﭘﺎﯾﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜ ﻧﯽ و ﺻﻔﻮی

در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ از اﻧ ﺸﺎر اﯾﻦ ﺟﻠﺪ ﺧﺮﺳ ﺪﯾﻢ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ دارد .دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از

ﯾﮏ ﺳﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان و ﺑﻪو ﮋﻩ دورۀ زﻣﺎﻧﯽ ﺴ ﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ

ﮐﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اروﭘﺎ در ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و
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دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺴ ﺎری از ﮋوﻫﺶﻫﺎﺳﺖ ،ﺴ ﺎری از ﮋوﻫﺸﮕﺮان،

ﻗﺮنﻫﺎی  ۱۶و  ۱۷ﻣﯿﻼدی ) ۱۰و  ۱۱ﻫﺠﺮی( را ﻧﺎدﯾﺪﻩ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺳﺎل

 ۱۹۹۹وﻗﺘﯽ ﻣﺆﻟﻒ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻗﺮنﻫﺎ را آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﺗﺤﻮل ﺰرﮔﯽ رخ داد .از

ﺳﻮﻧﯿﺎ ﺮﻧﺘ ﺲ

ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺳﻮﻧﯿﺎ ﺮﻧﺘ ﺲ اﯾﻦ ﺧﻸ را از ﺑﯿﻦ ﺮد ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎﻩ ﺗﺎزﻩای را ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﯿﻦ رﺷ ﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ

 .١دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺘﻮن و زﺑﺎنﻫﺎی ﺳﺎﻣﯽ ،دا ﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎرﺳﻠﻮن )اﺳ ﺎﻧﯿﺎ(،
 .٢دا ﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷ ﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان،
 .٣ﺳﻮﻧﯿﺎ ﺮﻧﺘ ﺲ ﺗﺤﺼﯿﻼت دا ﺸﮕﺎﻫﯽاش را در ﺳﺎل  ۱۹۶۲ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت در دا ﺸﮕﺎﻩ ﻓﻨﯽ درﺳﺪن )آﻟﻤﺎن( ﺷﺮوع ﮐﺮد و در
ﺳﺎل  ۱۹۷۳ﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ دا ﺸﮕﺎﻩ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ رﻓﺖ و در ﺳﺎل  ۱۹۷۷ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ درﺟﮥ دﮐﺘﺮی در اﯾﻦ
ﺣﻮزﻩ ﺷﺪ .ﺲ از آن در ﺳﺎل  ۱۹۷۸ﺑﻪ دا ﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮ ﺮ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎور ﺰدﯾﮏ و زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۹۶در
ﺳﻤﺖ اﺳ ﺎدﯾﺎری در ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺐ و دا ﺶ ﮐﺎرل زودﻫﻮف ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ﺮﻧﺘ ﺲ در ﺳﺎل  ۱۹۹۶ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮋوﻫﺸﮕﺮ وارد ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﻣﺎﮐﺲ ﭘﻼﻧﮏ ) ﺮﻟﯿﻦ( ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۱۹۹۹ﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دا ﺸﮕﺎﻩ
وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﮔﻮﺗﻪ )ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت( رﻓﺖ .وی از ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﺗﺎ  ۲۰۰۷در ﺳﻤﺖ دا ﺸ ﺎر در ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺗﻤﺪنﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
آﻗﺎﺧﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﯾﺪ و از ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﺗﺎ  ۲۰۱۲ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻘﻖ در دا ﺸﮕﺎﻩ ﺳﻮﯾﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد و از آن ﺲ در ﺳﻤﺖ ﮋوﻫﺸﮕﺮ
ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﻣﺎﮐﺲ ﭘﻼﻧﮏ ﺮﮔﺸﺖ .ﺮﻧﺘ ﺲ ﻋﻼوﻩ ﺮ اﯾﻨﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﮐﺘﺎب در ﺣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت،
ﻧﻘﺸﻪ ﺮداری ،ﻣﺪارس و ﺸ ﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺒﺎدﻻت ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺣﻮزۀ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ در ﻗﺪﯾﻢ
و ﻗﺮون وﺳﻄﯽ زد .وی ﺳﻤﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در دا ﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ،اﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠ ﺲ ،ﻓﺮا ﺴﻪ و ﯾﻮﻧﺎن ﺮ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ و در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺮﮐﯿﻪ و ﭘﺎﮐﺴ ﺎن ﺑﻪ ﺗﺪر ﺲ ﺮداﺧﺖ – .ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ.
monica_rius@ub.edu

keyghobadi@ut.ac.ir

4. Sonja Brentjes, Travellers from Europe in the Ottoman and Safavid Empires, l6th-17th Centuries, Seeking,
Transforming, Discarding Knowledge, Variorum Collected Studies Series, Ashgate-Variorum, 2010, 350p.

وا ﺴ ﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ در ﺮا ﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اروﭘﺎﯾﯽ( را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .آﻧﭽﻪ ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ادﻋﺎ

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ دا ﺴﺖ ،وﻗﺘﯽ ﻧﯿﻤﯽ از

آن ﻧﺎدﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ،اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﮋوﻫﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺮ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﻣﺸﮑﻞ ﺮ ﻧﯿﺰ

ﺳﺎﺧﺘﻪ؛ ز ﺮا اﺟﺰای ﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪۀ آن از ﻣﺒﺎدی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺮﺧﺎﺳ ﻪ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺳﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ وارﯾﻮروم ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ،

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﺑﻪﺟﺰ ﻣﻘﺎﻟﮥ

ﺳﻮم ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻏﯿﺮ از ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

»ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻻﺗ ﻨﯽ ﭘ ﺘﺮو دﻻواﻟﻪ از دوران ﺻﻔﻮی در ا ﺮان

) :(۱۶۲۸-۱۶۲۴ﻣﻘﺪﻣﻪ« ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وﻟﻤﺎر ﺷﻮﻟﺮ ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ،

ﺑﻘﯿﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ اﻧﻔﺮادی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺪ ،از

ﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺮﻧﺘ ﺲ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ در زﻣﯿﻨﮥ اﻧﺘﻘﺎل

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎم دادﻩ اﺳﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺸﺖ ﻣﻘﺎﻟﮥ
١۶٠

اﯾﻦ ﺟﻠﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .۱ﻋﻼﯾﻖ ﺟﻤﻬﻮر ادﺑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ۱۷۰۰-۱۵۵۰ ،؛
 .۲ارﺗﺒﺎط اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﺟﻤﻬﻮر ادﺑﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ
)ﻗﺮنﻫﺎی (۱۸-۱۷؛
 .۳ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ در ﻧﻮﺷ ﻪﻫﺎی ﻣﻨ ﺸﺮ ﺸﺪﻩ و ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪ ۀ ﭘ ﺘﺮو دﻻواﻟﻪ )(۱۶۵۲-۱۵۸۶
 .۴ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻻﺗ ﻨﯽ ﭘ ﺘﺮو دﻻ واﻟﻪ از دوران ﺻﻔﻮﯾﻪ در ا ﺮان ) :(۱۶۲۸-۱۶۲۴ﻣﻘﺪﻣﻪ؛
ﻏﺮﺑﯽ اواﯾﻞ دورۀ ﺟﺪﯾﺪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﮔﺰارشﻫﺎی آنﻫﺎ درﺑﺎرۀ ﻋﻠﻮم؛
 .۵ﺳ ﺎﺣﺎن اروﭘﺎی
ِ
 .۶ﻏﺮور و ﺗﻌﺼﺐ :اﺑﺪاع »ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﻋﻠﻢ« در ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﺻﻔﻮی ﺑﻪوﺳ ﻠﮥ ﺳ ﺎﺣﺎن اروﭘﺎﯾﯽ
و ﻧﻮ ﺴ ﺪﮔﺎن ﻗﺮنﻫﺎی ﺷﺎ ﺰدﻫﻢ و ﻫﻔﺪﻫﻢ؛
 .۷ﻋﻼﯾﻖ ِ ِﺮﺳﮏ ١در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ از ﺣﯿﺚ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎری؛
 .۸آﯾﺎ ﺟﺬاﺑ ﺖ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم دﻟﯿﻞ روﯾﺎروﯾﯽﻫﺎی اواﯾﻞ دورۀ ﺟﺪﯾﺪ در آن ﺳﻮی درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻮد؟
ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪﻩ ﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب روش اﺳ ﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﺮای ﺮﻫﯿﺰ از ﭘ ﺶداوری اﺳﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽ
ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻤ ﺸﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩآﻣﯿﺰ اﺳﺖ ،ﺑﻪو ﮋﻩ اﮔﺮ ﺣﺎوی ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﺎﻗﺾ

ﻣﯽﺷﻮد )اﺳﻼم در ﺮا ﺮ اروﭘﺎ ﯾﺎ ﻏﺮب در ﺮا ﺮ ﺷﺮق( و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی دروﻧﯽ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ،
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺸﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﺧﺘﺼﺎص ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻣﺘﯿﺎزی ﺮای اروﭘﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ،اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،دﺷﻮاریﻫﺎی ﻧﻮﺷ ﻪ ﻫﺎی اواﯾﻞ دورۀ ﺟﺪﯾﺪ درﺑﺎرۀ آﺳ ﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺳ ﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ

ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ را ﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ.

1. Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637).

ﺑﻪﻋﻼوﻩ ،ﺳﻮﻧﯿﺎ ﺮﻧﺘ ﺲ دادﻩ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی دا ﺶ اﻓﺰودﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﺻﻔﻮی در ا ﺮان و ﻣﻐﻮل در ﻫﻨﺪ ،ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ .ﮔﺬﺷ ﻪ از اﯾﻦ ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻨ ﺸﺮ ﺸﺪﻩ از ﺳ ﺎﺣﺎن اروﭘﺎﯾﯽ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘ ﺘﺮو دﻻ واﻟﻪ ﺑﻪ ﺮﺧﯽ از ﮔﺮدﺷﮕﺮان دﯾﺪ ﺗﺎزﻩای ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ »ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎﺷ ﺎﺧﺘﻪ« آﺷ ﺎ ﺷﻮﻧﺪ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﻠﯽ از ارﺗﺒﺎط اروﭘﺎ و ﻣﺆﻟﻔﺎن ﮐﻬﻦ را ﺸﺎن دﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺆﻟﻔﺎن اروﭘﺎﯾﯽ

ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺴ ﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻼﺳ ﮏ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑ ﺸ ﺮی داﺷ ﻨﺪ.

ﺮای ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ روﯾﮑﺮد ﺗﺎزﻩای ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ در

ﺳﯿﺎﺣﺎن اروﭘﺎﯾﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜ ﻧﯽ و ﺻﻔﻮی

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و آﺳ ﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻠﮑﻪ از ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ،

ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ( ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻩ ،اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﺎدآوری ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺸ ﺸﺎن

ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و ﺮو ﺴ ﺎن ﻣﺪت زﯾﺎدی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺎﻣﺖ داﺷ ﻨﺪ و زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﻋﻤﺪﺗﺎ ً از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪارس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ّ
ﻣﺮوﺟﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺴ ﺤﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم دادن
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺮاﻣﺖ ﯾﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺮای ﺑﺨﺸﻮدن ،در ﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﺻﺪی و ﺳﺎ ﺮ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

آﻧﭽﻪ ﺴ ﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﺗﻮﺟﻪ و ﮋۀ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﺻﻔﻮی ﺑﺎ

ﺳ ﺎﺣﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷ ﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴ ﺤﯽ در آﺳ ﺎ ﮐﻠﯿﺪ ارﺗﺒﺎط ﺳ ﺎﺣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ

ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻠﺐ و ﻗﺎﻫﺮﻩ ﺮای اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮاﮔﯿﺮی زﺑﺎنﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﻋﺒﺮی ،ﺮﮐﯽ و دﯾﮕﺮ زﺑﺎنﻫﺎ

ﺑﻮد .از ﻧﻈﺮ زﺑﺎنﺷ ﺎﺳﯽ ،اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮنﻫﺎ ﭘ ﺶ ﺮﺧﯽ از ﺳ ﺎﺣﺎن از ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎنﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ؛ ز ﺮا درﺑﺎرۀ روش ﺗﺪر ﺲ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺧﺎص ،ﺑﻪ و ﮋﻩ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت

در ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺤﺚ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﭘ ﺘﺮو دﻻ واﻟﻪ و ﻓﺮا ﺴﻮا ﭘﺘﯽ دﻻ ﮐﺮوا ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ ،ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ

دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﺻﯽ از آن اﺳﺖ.

ﺳﻮﻧﯿﺎ ﺮﻧﺘ ﺲ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪﮔﺎﻩ ﺳ ﺘﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻩ – و ﻫﻨﻮز

ﻧﯿﺰ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ – ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﻮد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﺎرﯾﺦ ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻨﻔﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ آن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺮکﻫﺎ و ا ﺮاﻧﯿﺎن درﺑﺎرۀ ﺮﺧﯽ از ﺳ ﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ،اﮔﺮ اﺳ ﺜﻨﺎﺋﺎت را

در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ،دﺳﺖﮐﻢ در ﺣﺎﺷ ﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی
ً
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺜﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺴ ﺤﯽ ﻏﺮﺑﯽ
ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد.

ﻣﻌﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺸﺮﯾﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ا ﺮاﻧﯽ ) ،(Iranian Studiesﺳﺎل ،۴۷
ﺷﻤﺎرۀ  ،۳ﻣﻪ  ،۲۰۱۴ص ۴۸۶-۴۸۳ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ – .ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ.

١۶١

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب
ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻼح

١

اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ارﺗﻀﺎ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﮔﻮﭘﺎﻣﻮی )ﺟﻮﻓﺎﻣﻮی( ﻣﺪراﺳﯽ از دا ﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻨﺪ )۱۲۵۱-۱۱۹۸ق(

رﺳﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب را در  ۹ﺻﻔﺮ ۱۲۳۵ق ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ در ۱۲۶۰ق ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳ ﺪﻩ اﺳﺖ

)دا ﺶ ﮋوﻩ ،ج  ،۱۷ص .(۲۵
َ
ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ارﺗﻀﺎ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﮔﻮﭘﺎﻣﻮی ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ »ﺧﺸ ﻮد« در ﺳﺎل ۱۱۹۸ق ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .وی ﺷﺎﮔﺮد
ﻣﻮﻟﻮی ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﺳ ﺪﯾﻠﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی ۱۲۲۵ق در ﺳ ﺪﯾﻠﻪ ،ﺷﻬﺮی در  ۵۱ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﻟﮑﻬﻨﻮ ،ﻫﻨﺪ(

١۶٢

و ﻣﻮﻟﻮی ﻣﺤﻤﺪا ﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺑﻮد .در ﺳﺎل ۱۲۲۵ق ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺪراس ﮐﻪ ﭘﺪرش ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،در

آنﺟﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻮد رﻓﺖ و ﺲ از ﻣﺮگ ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت ﻣﺪراس رﺳ ﺪ )اﺳ ﻮری ،ج  ،۱ص .(۱۰۳۸
ً
َ َ
ﻇﺎﻫﺮا ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺎم وی »ارﺗﻀﯽ« اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮم ﺷﺨﺺ ﻣﻔﺮد زﻣﺎن ﻣﺎﺿﯽ ]از ﺑﺎب اﻓﺘﻌﺎل[ .در

ﺻﻔﺤﮥ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﺋﺾ ارﺗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎ ﺶ در ﻣﺪراس ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳ ﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت
َ
»ارﺗﻀﺎ ﻋﻠﯽ« ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )اﺳ ﻮری ،ج  ،۱ص  .(۱۳۴۵-۱۳۴۴اﮐﺜﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ ﺳﺎل درﮔﺬﺷﺖ
ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن را ۱۲۵۱ق ذﮐﺮ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۲۷۵و ﯾﺎ »زﻧﺪﻩ در  «۱۲۶۵ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ

ﻣﯽﺧﻮرد.

ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺮ ﺷ ﻮۀ ﺣﺴﺎب ﻫﻨﺪی ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﻔﺖ ﺑﺎب

و ﯾﮏ ﺧﺎﺗﻤﻪ در  ۶۴ﺮگ اﺳﺖ )اﺳ ﻮری ،ج  ،۲ص ۱۹؛ ﻣﻨﺰوی ،ج  ،۱ص  .(۲۰۰ﻋﻼوﻩ ﺮ ﺴﺨﮥ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ در اﯾﻦ ﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرﻩ  ۸۰۷۹ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ) ،دراﯾﺘﯽ ،ج ،۹

ص (۷۹۷ﺴﺨﮥ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۶۷۶۲ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ وﺟﻮد دارد .ﻃﺒﻖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ،

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺠﻮﻣﯽ ،ﺰﺷﮑﯽ ،ﻓﻘﻪ و رﯾﺎﺿﯽ از ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ،و ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻘﻮد

اﻟﺤﺴﺎب ﺳﻮﻣﯿﻦ رﺳﺎﻟﮥ آن اﺳﺖ و در ﺳﺎل ۱۲۶۸ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ از ﺮگ  ۵۲و ﺑﺎ »ﻓﺎﯾﺪۀ

ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ« آﻏﺎز ﺷﺪﻩ و ﺗﺎ ﺮگ  ۶۴اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ج  ،۲۰ص  .(۲۴۳-۲۴۴در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ
 .١ﮐﺎرﺷ ﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان،

hossein11927@yahoo.com

آﺻﻔﯿﻪ ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب ذﯾﻞ ﺴﺨﻪﻫﺎی »ﻓﻦ رﯾﺎﺿﯽ ﻓﺎرﺳﯽ« و ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻔﺶ »اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ارﺗﻀﺎ اﻟﺼﻔﻮی
در ﺑﻨﺪر ﻣﻨﻘﺮور ﯾﺎ )ﺑﺎ ﺷﮏ( ﻣﻨﮕﻠﻮر ﻛﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﻧﺠﻤﻦ آﺳ ﺎﯾﯽ ﺑﻨﮕﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ )اﯾﻮاﻧﻒ ،ﭘﯿﻮﺳﺖ  ،۱ص .(۱۰۶

ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب

اﻟﮑﻮﺑﺎﻣﻮی« ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )ﻋﻠﯿﺨﺎن ﺑﻬﺎدر ،ج  ،۴ﺻﺖ  .(۳۴۰ﺴﺨﮥ دﯾﮕﺮی از رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب ﻛﻪ

در ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻗﺎﺿﯽ ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن آﺛﺎر ز ﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ:

رﺣﻤﺎن ﻋﻠﯽ در ﺗﺬﮐﺮۀ ﻋﻠﻤﺎی ﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻀﻼء ﻓﯽ ﺮاﺟﻢ اﻟﮑﻤﻼء ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ،از

ﮐﺎرﻫﺎی ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن ﻋﻼوﻩ ﺮ ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ز ﺮ را ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ -۱ :ﺣﺎﺷ ﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ:

اﻟﻒ -ﺣﺎﺷ ﻪای ﺮ ﺷﺮح ﻣﻼﺻﺪرا ﺮ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﺤﮑﻤﮥ اﺛﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻬﺮی ب -ﺣﺎﺷ ﻪای ﺮ ﺷﺮح ﻣﯿﺮ زاﻫﺪ

ﻣﻼ ﺟﻼل -۲ﻧﻔﺎ ﺲ ارﺗﻀﺎﺋﯿﻪ  -۳ﺷﺮح ﻗﺼﯿﺪۀ ﺮدﻩ  -۴ﻓﺘﺎوی  -۵ﻓﻮاﺋﺪ ﺳﻌﺪﯾﻪ -۶ﺗﺤﻔﮥ اﻋﻈﻤﯿﻪ -۷

رﺳﺎﻟﮥ ﻓﺮاﺋﺾ ﯾﺎ ﻓﺮاﺋﺾ ارﺗﻀﺎﺋﯿﻪ )رﺣﻤﺎن ﻋﻠﯽ ،ص ۲۱؛ اﺳ ﻮری ،ج  ،۱ص  .(۱۰۳۹ﺴﺨﮥ دﯾﮕﺮی از

ﻓﺮاﺋﺾ ارﺗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺻﻔﯿﻪ ذﯾﻞ ﺴﺨﻪﻫﺎی »ﻓﻦ ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﻓﺎرﺳﯽ« آﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺆﻟﻒ و

ﮐﺎﺗﺐ آن »ﻣﺤﻤﺪ ارﺗﻀﺎ ﻋﻠﯿﺨﺎن ﺑﻬﺎدر ﻣﻔﺘﯽﻟﺸﮑﺮ« ،ﺳﺎل ﺗﺄﻟﯿﻒ آن ۱۲۲۶ق و ﺳﺎل وﻓﺎت ﻣﺆﻟﻒ ۱۲۷۵ق

ﯾﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )ﻋﻠﯿﺨﺎن ﺑﻬﺎدر ،ج  ،۴ص  -۸ .(۴۴۸رﺳﺎﻟﻪ در ذﮐﺮ؛ در ﺻﻔﺤﮥ آﺧﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎن ﺷﺪﻩ

ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ از روی ﺴﺨﻪای ﻣﺘﻌﻠﻖ -و ﯾﺎ ﻣ ﺴﻮب -ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻮی ارﺗﻀﺎ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﻪ در آن زﻣﺎن زﻧﺪﻩ
ً
َ
ﮔﻮﭘﺎﻣﻮی ﺑﺎ
ﺑﻮدﻩ ،اﺳ ﺨﺮاج ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .وی ﻇﺎﻫﺮا ﻫﻤﺎن ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﻀﺎت ﻣﺪراس ،ﻣﺤﻤﺪ ارﺗﻀﺎ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن
ﺗﺨﻠﺺ »ﺧﺸ ﻮد« ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۲۶۵ق زﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۵ذیاﻟﻘﻌﺪ ۀ ۱۲۶۷ق

ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )ﮐﺮزن ،ص .(۳۲۰

در ﻓﻬﺮﺳ ﻮارۀ دﺳ ﻨﻮﺷﺖﻫﺎی ا ﺮان رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی  -۹ﺗﺼﻮر و ﺗﺼﺪﯾﻖ  -۱۰ﺗﻔﺴ ﺮ ﭼﻬﻞ ﮐﺎف  -۱۱ﺗﻨ ﯿﻪ

اﻟﻌﻘﻮل ﻓﯽ اﺛﺒﺎت اﺳﻼم آﺑﺎء اﻟﺮﺳﻮل  -۱۲ﺣﮑﻢ ﺗﻠﻮﯾﺚ ﻣﺴﺎﺟﺪ  -۱۳ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮاﻟﻮاﻓﯽ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﻮاﻓﯽ

ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﺎن ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم »ارﺗﻀﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻬﺎدر ﺻﻔﻮی« آﻣﺪﻩ اﺳﺖ )دراﯾﺘﯽ،

ج  ،۱۱ص .(۲۵۸

 -۱۴ﻓﺮﻫﻨﮓ ارﺗﻀﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۲۲۶ق ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ و دارای  ۳۸۳ﺮگ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﮐﺎرﺷ ﺎس آن
1

ﻣﺆﺳﺴﻪ -ﮐﻪ اﯾﻦ ﺴﺨﻪ را در وﺑﮕﺎﻩ ﺧﻮد ﺮای ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷ ﻪ ﺑﻮد  -ﻣ ﺴﻮب ﺑﻪ ارﺗﻀﺎﺧﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﻣﺆﺳﺴﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺬﮐﻮر را ﻓﺮﻫﻨﮓ دوزﺑﺎﻧﯽ » ﺸ ﻮ-ﻫﻨﺪوﺳ ﺎﻧﯽ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ
ﻛﺘﺎب ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻪ زﺑﺎﻧﯽ »ﻫﻨﺪوﺳ ﺎﻧﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ و ﺸ ﻮ« ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻛﺘﺎب »ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ:

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از  ۶۷۰ﻋﺒﺎرت ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ،ﻫﻨﺪوﺳ ﺎﻧﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ و ﺸ ﻮ ،ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮاﻣﺮ اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ و
2

واژﻩﻧﺎﻣﮥ ﺣﺪود  ۱۵۰۰واژﻩ« ﻛﻪ در ۲۰۰۱م ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﻌﻔﺮی

 .١ﻣﻮﺳﺴﮥ ﻓﺮا ﺴﻮی ﻓﺮوش ﺴﺦ ﺧﻄﯽ Abebooks
2. The Conversation Manual: A Collection of 670 Useful Phrases in English, Hindustani, Persian and Pashtu with
Summaries of the Grammars of These Languages and a Vocabulary of Nearly 1500 Words.

١۶٣

ﻣﺬﻫﺐ ،ﻣﺤﺴﻦ ،وﺑﮕﺎﻩ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ،ﮐﺪ ﺧﺒﺮ.(۱۳۹۲-۹۹۸۲ :

 -۱۵در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻟﮑﻬﻨﻮ ذﯾﻞ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ ،رﺳﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﯾﺎﻓﺖ

ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن ﻗﺎﺿﯽ ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن ﮔﻮﭘﺎﻣﻮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )ج  ،۳ص .(۶۷۸-۶۷۹

 -۱۶ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻓﻘﻬﯽ ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻟﻪای اﺳﺖ در ﯾﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻪ از ﺮگ ۲۶۹پ آﻏﺎز ﺷﺪﻩ و ﺗﺎ ۲۷۱ر

اداﻣﻪ ﻣﻲﯾﺎﺑﺪ و ﻃﺒﻖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﺆﻟﻒ آن اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ارﺗﻀﺎ اﻟﺼﻔﻮی اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ

ﭼﻨﺪ اﺳ ﻔﺘﺎء و ﺟﻮاب آن را ﻃﺒﻖ ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ و ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷ ﻪ اﺳﺖ ).(۴۸ :۴۵

ﻣﻌﺮﻓ رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب
ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن در ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب ﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪا و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪا ﺴﺖ در

ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﺘﻤﺎس ﺑﻌﻀﯽ اﺣﺒﺎب ،ﺑﻨﺪ ۀ اﺿﻌﻒ ﻋﺒﺎد ﷲ اﻟﻘﻮی ،اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﻪ ارﺗﻀﺎ

اﻟﺠﻮﻓﺎﻣﻮی ...اﯾﻦ ﻓﻦ ﻧﻔ ﺲ را ﺑﻪ ﺳﻠﮏ ﻋﺒﺎرت ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﻠ ﺲ ﮐﺸ ﺪﻩ و ﺑﻪ ا ﺮاد اﻣﺜﻠﮥ ﻣﺒ ﻨﻪ و اﺷﮑﺎل
ﻣﻮﺿﺤﻪ آب و ﺗﺎﺑﯽ ﺑﺨﺸ ﺪﻩ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﻔﺼﺤﻪ ﺑﺎب و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺮﺗ ﺐ دادﻩ و ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺎﻣﺶ

ﻧﻬﺎدﻩ«.
١۶۴

وی در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب و ﻣﻮﺿﻮع آن ﻣﯽ ﺮدازد .ﺳ ﺲ ﻋﺪد را ﺗﻌﺮﯾﻒ و آن را ﺑﻪ دو

دﺳ ﮥ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺴﺮ ﺗﻘﺴ ﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳ ﺲ اﻋﺪاد و ﻧﯿﺰ ﻧﺎمﻫﺎی ﻫﻨﺪی ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﻧﻮ ﺴﺪ .ﻣﺜﻼ
اﮐﻦ ،دﻫﻦ ،ﺳ ﻦ ﺑﻪ ﺮﺗ ﺐ ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﺎن و دﻫﮕﺎن و ﺻﺪﮔﺎن ﻫﺴ ﻨﺪ.

ﺗﺼﻮ ﺮ :۱ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب ،گ۲پ

ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻃﺮﯾﻘﮥ ﻋﺪدﻧﻮ ﺴﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﺣﮑﻤﺎء ﻫﻨﺪ ﺮای اﺻﻞ اول ،ﻧﻪ رﻗﻢ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت  ...وﺿﻊ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﯾﺎﻓﺖ ﺸﻮد در آن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺻﻔﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﻄﻪ
ﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ«.

ﺑﺎب اول ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب درﺑﺎرۀ ﺣﺴﺎب اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ،ﻣﺸ ﻤﻞ ﺮ ﻫﻔﺖ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ .ﻓﺼﻞ اول در ﻋﻤﻞ
ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب

ﺟﻤﻊ و ﺗﻀﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺮای آﻣﻮزش ﺟﻤﻊ ﯾﮏ رﻗﻤﯽ از ﺟﺪوﻟﯽ ﻣﺜﻠﺚﺷﮑﻞ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ.

١۶۵

ﺗﺼﻮ ﺮ :۲ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب ،گ۲پ

ﺲ از آن ﮐﻪ ﺟﻤﻊﻫﺎی ﺑ ﺶ از ﯾﮏ رﻗﻢ را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ روش ﺧﻮد را ﺮای ﻧﺤﻮۀ اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت

ﺑﺎ روش ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺰدی ﻣﻘﺎ ﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺰدی ﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان اﻋﻤﺎل ﻃﺮﯾﻘﯽ دﯾﮕﺮ

در ﮐﺘﺎب ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب ﻧﻮﺷ ﻪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ .«...ﻓﺼﻞ دوم در ﻧﺤﻮۀ ﺗﺼﻨﯿﻒ و ﺗﺜﻠﯿﺚ و ﺮﺑﯿﻊ و ...

اﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺮدازد و ﺮای اﻋﺪاد ﯾﮏ رﻗﻤﯽ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺷ ﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ اول
ﺮﺳ ﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺿﺮب اﻋﺪاد اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺳ ﺰدﻩ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺮای

ﺿﺮب اﻋﺪاد ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺧﻼل آن از ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻌﺮی ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻛﻨﺪ» :آﺣﺎد ﺮ آﺣﺎد ﻓﺮاز

آر ﻣﺪام /دﻩ اﻓﮑﻦ و ﻫﺮ زاﯾﺪﻩ را دﻩ ﮐﻦ ﻧﺎم /اﯾﻦ ﮔﻪ ﺑﻨﮕﺮ ز ﻫﺮ دو ،ﺗﺎ دﻩ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ /در ﯾﮑﺪﮔﺮش ﺿﺮب
ﮐﻦ و ﺳﺎز ﺗﻤﺎم« ﻗﺎﻋﺪ ۀ ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺮای ﺿﺮب اﻋﺪاد ﺑﯿﻦ  ۵ﺗﺎ  ۱۰ﻛﺎر ﺮد دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ

ﻓﻘﻂ ﺟﺪول ﺿﺮب اﻋﺪاد ﻛﻮﭼﻚ ﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی  ۵را ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷ ﻢ .اﺑﺘﺪا دو ﻋﺪد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ و از

ﺣﺎﺻﻞ  ۱۰ﺗﺎ ﮐﻢ ﻣﯽﻛﻨﯿﻢ .ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩ در  ۱۰ﺿﺮب ﺷﺪﻩ و ﺣﺎﺻﻞ آن دﻩﮔﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻃﺮف
ْ
دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻋﺪاد را از  ۱۰ﻛﻢ و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩﻫﺎ را در ﻫﻢ ﺿﺮب ﻣﻲﻛﻨﯿﻢ .ﺣﺎﺻﻞ ﯾﻜﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ً
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ  ۷را در  ۸ﺿﺮب ﻛﻨﯿﻢ:
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او ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را از ﺧﻮد ﻣﯽآورد» :ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع دﯾﮕﺮ آﺣﺎدِ ﯾﮑﯽ/ﺑﮑﻦ زاﯾﺪ و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ دﻩ ﺑﮕﯿﺮ /ﺲ
١

آن ﮔﻪ آﺣﺎدِﯾﻦ را ﻫﻤﺪﮔﺮ/ﺿﺮب ﮐﺮد اﻓﺰا ﺮ آن ای ﺧﺒﯿﺮ« .او ﺳ ﺲ ﺮای ﺿﺮب اﻋﺪاد ﻣﺮﮐﺐ دو روش
ﭘ ﺸ ﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اول روش ﺷ ﮑﻪ ﮐﻪ ﺑ ﺸ ﺮ اﻫﻞ ﺣﺴﺎب از آن اﺳ ﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﺿﺮب ﺑﻪ ﮐﻤﮏ

رﺳﻢ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و دﯾﮕﺮی روﺷﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ رﺳﻢ ﯾﮏ »ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺰواﯾﺎ« ﯾﺎ
ﯾﮏ ﻟﻮزی ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ درﺑﺎرۀ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺴ ﻢ ﻧﮕﺎﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ ،ﺳﻪ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ را

١۶۶

ﺮای ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺴ ﻢ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ؛ اول روش اﻫﻞ ﺣﺴﺎب ،دوم روش اﻫﻞ ﻓﺮﻧﮓ )ﯾﻌﻨﯽ اروﭘﺎﯾﯿﺎن( و ﺳﻮم

»ﻃﺮ ﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺿﻞ ﺳﻬﺎرﻧﭙﻮری رﺣﻤﺔ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ آن را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮدﻩ .«...ﻗﺎﺿﯽ ارﺗﻀﺎ در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ

ﺟﺬر و اﻣﺘﺤﺎن آن و در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺿﻠﻊ اول )ر ﺸﮥ دوم ﯾﺎ ﺳﻮم( ﻣﯽ ﺮدازد و آن را ﻣﺸﮑﻞ ﺮﯾﻦ

اﻋﻤﺎل ﺣﺴﺎب ﻣﯽداﻧﺪ.

ﺑﺎب دوم ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب درﺑﺎرۀ ﺣﺴﺎب ﮐﺴﺮﻫﺎ و ﻣﺸ ﻤﻞ ﺮ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﻔﺖ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ در

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺴﺮ و اﻧﻮاع آن ﻣﯽ ﺮدازد .وی در اداﻣﻪ ﻗﻄﻌﻪای ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ را در ﺑﺎب ﮐﺴﻮر ﻣﯽآورد:

»ﻟﻄﯿﻔﻪای اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﮐﻪ از آن/ﮐﺴﻮر ﺴﻌﻪ ﺮآﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﻩﮔﺎﻩ ﺷﻬﻮد/ﻣﺨﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻮد ﺣﺮف

ﻋﯿﻦ در اﺳﻤﺎش /ﺰن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﮔﺮ از ﺑﻬﺮ ﻣﺨﺮج ﻣﻌﻬﻮد« .اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻗﺎﻋﺪﻩای را ﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺨﺮج ﻣﺸ ﺮک

ﺑﯿﻦ ﻛﺴﺮﻫﺎی ﻧﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻣﺆﻟﻒ اﮔﺮ ﻣﺨﺮج ﻛﺴﺮﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ در آنﻫﺎ ﺣﺮف »ﻋﯿﻦ« ﺑﻪ ﻛﺎر
رﻓﺘﻪ را در ﻫﻢ ﺿﺮب ﻛﻨﯿﻢ ،ﺣﺎﺻﻞ ،ﻣﺨﺮج ﻣﺸ ﺮک ﻛﺴﺮﻫﺎی ﻧﻪﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻛﺴﺮﻫﺎی
)ﺳ ﻊ(،
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) ﺴﻊ( و

1
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)ﻋﺸﺮ( اﻋﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
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 .١ﺷﻌﺮ ﻗﺎﺿﯽ ارﺗﻀﺎﺧﺎن ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم و از وزن ﻋﺮوﺿﯽ ﺧﺎرج اﺳﺖ .ﺮای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن آن در وزن ﺑﺎﯾﺪ آﺣﺎد را اﺣﺎد ،آﺣﺎد ِﯾﻦ را اﺣﺎد ِﯾﻦ
و ﻧﯿﺰ ﺿﺮب را ﺑﻪ ﻓﺘﺢ راء ﺧﻮاﻧﺪ -م.

در ﻓﺼﻞ اول ﺑﻪ ﺟﻤﻊ و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺴﺮﻫﺎ ،در ﻓﺼﻞ دوم ﺑﻪ ﺗﻨﺼﯿﻒ و ﺗﻔﺮﯾﻖ ﮐﺴﺮﻫﺎ ،در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ

ﺷﺸﻢ ﺑﻪ اﺳ ﺨﺮاج ﮐﻌﺐ ﮐﺴﺮﻫﺎ و در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺴﺮﻫﺎ ﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ
روش اﺑﺪاﻋﯽ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ١ﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺴﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب

ﺿﺮب ﮐﺴﺮﻫﺎ ،در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺗﻘﺴ ﻢ ﮐﺴﺮﻫﺎ ﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺟﺬر ﮐﺴﺮﻫﺎ ،در ﻓﺼﻞ

ﺑﺎب ﺳﻮم ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺳﻪ ﻓﺼﻞ دارد ﺑﻪ ﻧﺤﻮۀ ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺧﺘﺼﺎص دارد.

ﻣﺆﻟﻒ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺲ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮑﺎﻫﺎی راﯾﺞ آن روز ﻣﺎﻧﻨﺪ ذراع ،اﺻﺒﻊ )اﻧﮕﺸﺖ(

و ...ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺻﻄﻼحﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻂ راﺳﺖ ،ﺿﻠﻊ ،ﻗﺎﻋﺪﻩ ،ارﺗﻔﺎع ،ﻗﻄﺮ ،و اﻧﻮاع زاوﯾﻪ

ﻣﯽ ﺮدازد .ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن در ﻓﺼﻞ اول اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻄﻮح ﻣﺴ ﻘﯿﻢ اﻷﺿﻼع ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﻠﺚ ،ﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﻌﯿﻦ
)ﻟﻮزی( ،ﻣﺴ ﻄﯿﻞ ،ﺷ ﻪ ﻣﻌﯿﻦ )ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع( ،ذیزﻧﻘﻪ ،ﻟﻮزﻩ )ﻟﻮزی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ( ،ﺟﻮداﻧﻪ ،ﺑﺎﻃﯿﻪ ،ذی

رﺟﻠﯿﻦ ،ﻗﺜﺎ ):ذوزﻧﻘﻪ ﻣ ﺴﺎویاﻟﺴﺎﻗﯿﻦ( ،ﻣﻨﺤﺮف ،ﻣﺪرج  ،ﻣﻄﺒﻞ ،ذواﻟﺸﺮف ،ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽﻫﺎی ﻣﻨﺘﻈﻢ و اﺷﮑﺎل

دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ آنﻫﺎ ﻣﯽ ﺮدازد.

١۶٧
ﻣﻌﯿﻦ

ﺷ ﻪ ﻣﻌﯿﻦ

A

B

ذیزﻧﻘﻪ

A

D

A

B D

B

D

C

C

C

ﺟﻮداﻧﻪ

ﻟﻮزﻩ

ﺑﺎﻃﯿﻪ

ÐD, ÐB > 90o

ÐD, ÐB = 90o

ÐD, ÐB < 90o

 .١ﺳ ﺪاﻣﯿﺮ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺣﺴ ﻨﯽ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ﺷﺎﮔﺮد ﺷ ﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد و ﺮ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﺠﻮﻣﯽ اﺳ ﺎدش
ﺷﺮح ﻧﻮﺷﺖ .ﺷﺎﺧﺺ ﺳ ﮕﯽ ﻧﻮروزﻧﻤﺎی روﺳ ﺎی ﺮازوج را ﺳﺎﺧﺘﮥ او دا ﺴ ﻪاﻧﺪ .ﺮای اﻃﻼع ﺑ ﺸ ﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی،
»ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮروز در روﺳ ﺎی ﺮازوج ﺧﻠﺨﺎل« ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و ا ﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎ ﺴ ﺎن ،۱۳۹۲
ص .۲۶-۲۱

ﻣﻄﺒﻞ ﻣ ﺸﮑﻞ از دو ﻣﺜﻠﺚ

١۶٨

ﻣﺪرج

ﻣﻄﺒﻞ ﻣ ﺸﮑﻞ از دو ذوزﻧﻘﻪ

ذواﻟﺸﺮف

وی ﺳ ﺲ در ﻓﺼﻞ دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺷﮑﺎل ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دا ﺮﻩ ،ﺷﻠﺠﻤﯽ،

ﻫﻼﻟﯽ ،ﻗﻄﺎع اﮐﺒﺮ ،ﻗﻄﺎع اﺻﻐﺮ و اﻫﻠﯿﻠﺠﯽ ﮐﻪ »ﺑﻌﻀﯽ آن را ﺑﯿﻀﯽ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻨﺪ« ،ﺣﻠﻘﮥ ﻣﺴﻄﺤﻪ و ذوات

اﺿﻼع اﻟﻤﺴ ﺪ ﺮﻩ ،اﻧﻮاع ﻣﺨﺮوﻃﻬﺎ ،اﺳ ﻮاﻧﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﮐﺮﻩ ﻣﯽ ﺮدازد .ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن ﻣﺤﯿﻂ دا ﺮﻩ را ﺮا ﺮ ﺑﺎ
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻗﻄﺮ آن در ﮐﺴﺮ
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ﺮﻣﯽﺷﻤﺮد .ﻣﺆﻟﻒ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳ ﻔﺎدﻩ از ﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮۀ ﯾﺎﻓﺘﻦ »ارﺗﻔﺎع

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﻨﺎرﻩﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎ ﮐﻪ ﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺴ ﻮﯾﻪ ﻋﻤﻮد ﺑﺎﺷ ﺪ« ﻣﯽ ﺮدازد.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﺴﺨﮥ رﯾﺎﺿﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ »ﮐﻪ آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﻬﺎر اﻋﺪاد ﻣﺘﻮاﻟﯿﻪ ﮐﻪ

ﺴ ﺖ اول ﺑﻪ ﺳﻮی ﺛﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺴ ﺖ ﻋﺪد ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ راﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ« .ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺴ ﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻋﮑﺲ ﺴ ﺖ ،اﺑﺪال ﺴ ﺖ ،ﮐﺎر ﺮد ﺴ ﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻌﺮ ،ﻣﺴﻌﺮ ،ﺛﻤﻦ و ﻣﺜﻤﻦ و ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ
ً
ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺮدازد» .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻨﺞ رﻃﻞ ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ درﻫﻢ ﻣﯽارزد دو رﻃﻞ از آن ﭼﻨﺪ

درﻫﻢ اﺳﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ رﻃﻞ را ﻣﺴﻌﺮ ،ﻫﻔﺖ درﻫﻢ را ﺳﻌﺮ ،دو رﻃﻞ را ﻣﺜﻤﻦ ،و ﻣﺠﻬﻮل را ﺛﻤﻦ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ«.

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺎب از ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻪ »اﺳ ﺨﺮاج ﻣﺠﻬﻮﻻت ﺑﻪ ﻋﮑﺲ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻋﻤﻞ ﺧﻄﺄﯾﻦ«

اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ و ﺣﻞ آنﻫﺎ ﻣﯽ ﺮدازد از ﺟﻤﻠﻪ:
زﯾﺪ از ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮕﻔﺘﺎ اﻟﺴﻼم ای ﺻﺪ ﮐﺴـﺎن

در ﺟﻮاب وی ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣـﺎ ﺻـﺪ ﮐـﺲ ﻧ ـﯿﻢ

ﮔﺮ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﺮدﻩ ﻣﺎ را ﻧﺼﻒ و رﺑﻊ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ

ﺿﻢ ﮐﻨﯽ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮی ﻣﺎ ﺻﺪ ﺷﻮﯾﻢ

درﺑﺎرۀ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار داراﯾﯽاش ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺴ ﻠﻪ اﺳﺖ و دوﻣﯽ )ﻣﺴ ﻠﮥ  ۴۷ﮐﺘﺎب( ﮐﻪ در آن ﺗﻌﺪاد
ﮐﺒﻮ ﺮان ﺸﺴ ﻪ ﺮ ﺑﺎم ﺧﻮاﺳ ﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ ،از زﺑﺎن ﮐﺒﻮ ﺮان اﻫﻠﯽ در

ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب

در ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺣﺎﺳﺐ ﻃﺒﺮی ﻧﯿﺰ دو ﻣﺴ ﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯽ )ﻣﺴ ﻠﮥ  ۲۷ﮐﺘﺎب(

ﺟﻮاب ﮐﺒﻮ ﺮی وﺣﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن را ﺮﺳ ﺪﻩ ،در اﯾﻦ دو ﺑ ﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ» :ﺟﻤﻊ ﻣﺎ را ﻃﻌﻨﻪ ﺮ

ﻗﻠﺖ ﻣﺰن /زان ﮐﻪ ﻣﺎ اﻫﻠﯿﻢ و ﺑﯽﺣﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ /ﻣﺎ و ﻣﺎ و ﻧﺼﻒ ﻣﺎ و رﺑﻊ ﻣﺎ /ﮔﺮ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷﻮی ﺻﺪ

ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ« ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ در ﻗﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی در ﮐﺘﺎب ﺣﺴﺎب آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺷ ﺮاﮐﺎ ﺴﯽ رﯾﺎﺿﯽدان ارﻣﻨﯽ ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ

ﻣﯿﻼدی )ﺳﺪۀ اول ﻫﺠﺮی( آﻣﺪﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ
1

ﯾﮏ ﺟﻬﺎنﮔﺮد ا ﺮاﻧﯽ و ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺎنﮔﺮد ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .آﻟﮑﻮﯾﻦ ﯾﻮرﮐﯽ )۸۰۴-۷۳۲م( ،رﯾﺎﺿﯽدان
اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ،ﻫﻢ در ﮐﺘﺎب ﻣﺴ ﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ذﻫﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ،ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺴ ﻠﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ

زﺑﺎن ﻻﺗ ﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺴﺎﻓﺮ« ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺪاد و ﺑﺪون اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺖ

ﻣﺴﺎﻓﺮان آوردﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷ ﮥ دﯾﻮﯾﺪ ﺳ ﻨﮕﻤﺎﺳ ﺮ از دا ﺸﮕﺎﻩ ﺳﺎوث ﺑﺎﻧﮏ ﻟﻨﺪن ﮐﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﺮ اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪﻫﺎ

ﻧﻮﺷ ﻪ اﺳﺖ» :ﮐﻬﻦ ﺮﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ را در ﭘﺎﭘﯿﺮوس رﯾﻨﺪ ﺳﺮاغ دارﯾﻢ .ﻣﺴ ﻠﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺳﻦ

دﯾﻮﻓﺎﻧﺘﻮس ﻫﻢ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺖ«) .ﺑﺎﻗﺮی ،ص (۱۵۸-۱۵۹

ﻗﺎﺿﯽ ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن ﮔﻮﭘﺎﻣﻮی در ﺑﺎب ﺷﺸﻢ رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ »اﺳ ﺨﺮاج ﻣﺠﻬﻮﻻت ﺑﻪ ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ«

ﻣﯽ ﺮدازد ﮐﻪ ﻣﺸ ﻤﻞ ﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ و دو ﻓﺼﻞ اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ در ﻣﻘﺪﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺒ ﯿﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﺒﺮ و
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و اﻧﺠﺎم ﭼﻬﺎر ﻋﻤﻞ اﺻﻠﯽ ﺮ روی ﺗﻮانﻫﺎ و ر ﺸﻪﻫﺎی دوم و ﺳﻮم و ...اﻋﺪاد ﻣﯽ ﺮدازد .او در
اداﻣﻪ ﻧﺤﻮۀ ﻧﻮﺷ ﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ...» :ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم و

ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﻌﻮدی و اﻓﻀﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﯿﻦ ﺟﻤﺸ ﺪ ﮐﺎﺷﯽ و ﻣﻼﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺰدی ﺴ ﺎر ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳ ﺨﺮاج

ﮐﺮدﻩاﻧﺪ «...و ﺳ ﺲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﻔﺮدات و ﻣﻘﺘﺮﻧﺎت ﺗﻘﺴ ﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎﯾﯽ
ْ
ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح رﯾﺎﺿﯽ اﻣﺮوز آنﻫﺎ را دو ﺟﻤﻠﻪای ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ُﻣﻔ َﺮدات و ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑ ﺶ از دو
ّ
َْ
ﺟﻤﻠﻪ داﺷ ﻪاﻧﺪ ُﻣﻘﺘ َﺮﻧﺎت و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺒﺎت ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪﻩاﻧﺪ )ﻣﺼﺎﺣﺐ ،ص .(۱۱۴
ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن در ﻃﻮل ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽزﻧﺪ از درﻫﻢ و روﭘﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﭘﻮل ﯾﺎد

ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﺰازی از ﭘﺎرﭼﮥ دﻩ ﮔﺰﻩ ﭼﻨﺪ ﮔﺰ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪارش ﺳ ﻊ ﻋﺪد ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﭘﺎرﭼﻪ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻧﯿﻢ روﭘﯿﻪ ﻓﺮوﺧﺖ.

وی در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﻫﻢ از دﯾﮕﺮان ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻩ و راﻩ ﺣﻞ آﻧﺎن را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ:
1. Alcuin of York

١۶٩

و اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ ،ﻣﺴ ﻠﮥ اوﻟﯽ از ﻣﻘﺘﺮﻧﺎت ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﻀﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﯿﻦ ﺟﻤﺸ ﺪ ﮐﺎﺷﯽ
ﺿﺎﺑﻄﮥ اﺳ ﺨﺮاج ﻣﺠﻬﻮل ] ...را[ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻩ.

ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ آنﻫﺎﺳﺖ » ،ﻣﺸ ﻤﻞ ﺮ ﭼﻨﺪ اﺳ ﻠﻪ و اﺟﻮﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻤﻮذج )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ( در اﯾﻦ ﺑﺎب ذﮐﺮ ﮐﺮدﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺮﯾﻒ ﻣﺎﻫﺮ دﯾﮕﺮ ﺳﺆاﻻت واردﻩ را ﺮ آن
ﻗﯿﺎس ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺮدازد« .ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را در ﺑﺎب ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ

و راﻩ ﺣﻞ آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽآورد.

ﻗﺎﺿﯽ ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن در ﺧﺎﺗﻤﮥ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ »ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺘﻔﺮﻗﮥ ﺣﺴﺎﺑﯿﻪ« را ﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑ ﺸ ﺮ
ً
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد زوج و ﻓﺮد و ﺟﻤﻊ ﻣﺮﺑﻌﺎت
اﻋﺪاد را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳ ﺲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮۀ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻋﺪاد ﺗﺎم ،اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل ،اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب و ﺧﻮاص اﻋﺪاد

ﻣﺘﺤﺎب ﻣﯽ ﺮدازد» :از اﻓﻼﻃﻮن ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺣﺪ اﻟﻌﺪدﯾﻦ )ﯾﮑﯽ از دو ﻋﺪد ﻣﺘﺤﺎب( را ﺮ
اﻧﮕﺸ ﺮﯾﻦ ﻧﻘﺮﻩای ﯾﺎ ﻋﻘﯿﻖ ﯾﺎ ﻏﯿﺮذﻟﮏ ﻧﻘﺶ ﮐﺮدﻩ ﺰد ﺧﻮد دارد و ﺰد دﯾﮕﺮی ﻫﻤﺎن اﻧﮕﺸ ﺮﯾﻦ ﻣﻨﻘﻮش ﺑﻪ

ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺪد دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ﺲ ﺰد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺪد اﮐﺜﺮ اﺳﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮد ﺮ آن ﮐﻪ ﺰد وی ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺪد اﻗﻞ
ﺑﺎﺷﺪ«.
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ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب ﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل روﺷﯽ را ﭘ ﺸ ﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻋﺪدی زوج اﻟﺰوج ﻣﺎﻧﻨﺪ ۱۶
ً
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻩ آن را ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد اول ﻣﯽﻧﻮ ﺴ ﻢ .ﻣﺜﻼ  ۱۶ﺮا ﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ

ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ  ۱۳و  ۳و ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ  ۱۱و  .۵ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دوﻋﺪد در ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از
اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

13 ´ 3 = 39
11 ´ 5 = 55

ﮐﻪ  ۳۹و  ۵۵دو ﻋﺪد ﻣﺘﻌﺎدل ﻫﺴ ﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﻫﺮ دوی آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد

) (۱۷ﺮا ﺮ اﺳﺖ.

55 : 1 + 5 + 11 = 17
39 : 1 + 3 + 13 = 17

ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺰدی در ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل اﺑﺘﺪا ﻋﺪدی زوج را در ﻧﻈﺮ

ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﻋﺪد  ۱۶را ﺮای ﻣﺜﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ )گ ۸۴ر( .ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﺰدی  ۱۶را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ذﮐﺮ
ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺪد را ﻣﺜﺎل زدﻩ و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زوج اﻟﺰوج ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ

واﺿﺢ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻋﺪد زوج ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻓ ﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻋﺪد  ۱۸را ﺮﻣﯽﮔﺰﯾ ﯿﻢ:

18 = 11 + 7

دو زوج  ۱۳و  ۵و ﻧﯿﺰ  ۱۱و  ۷دو دﺳ ﻪ ﻋﺪد ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺴ ﻨﺪ:

ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب

18 = 13 + 5

13 ´ 5 = 65
11 ´ 7 = 77

ﺣﺎل ﺟﻤﻊ ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪﻫﺎی دو ﻋﺪد  ۶۵و  ۷۷را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎ ﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
65 : 1 + 5 + 13 = 19
77 : 1 + 7 + 11 = 19

ﺲ دو ﻋﺪد  ۶۵و  ۷۷ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﺎدل ﻫﺴ ﻨﺪ ) .ﺮای ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑ ﺸ ﺮ درﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﮑـ :ﺟﻌﻔﺮی ﻧﺎﺋ ﻨﯽ،

ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ(

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن رﺳﺎﻟﻪاش را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺮد:
ﻗﺎل اﳌﺆﻟﻒ ﻋﻔﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺪ ﻓﺮﻏﺖ ﻣﻦ ﻫﺬاﳉﻤﻊ واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﰲ ﺗﺎﺳﻊ ﺻﻔﺮ ﺳﻨﺔ اﳋﺎﻣﺲ
واﻟﺜﻠﺜﲔ ﻣﻦ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﴩ ] [۱۲۳۵ﻋﻦ ﻫﺠﺮة ﻧﺒﻴﻨﺎ اﻓﻀﻞ اﻟﺒﴩ ّ
ﺻﻠﯽ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻋﻠﻴﻪ ]و[آﻟﻪ إﻟﯽ ﻳﻮم اﻟﻨﴩ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ،ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﻧﺘﻬﺎی رﺳﺎﻟﻪ ،اﺷﻌﺎر ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل رﯾﺎﺿﯽ را

ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﮐﺸ ﺪﻩ و ﻗﺮاﺋﻦ دﯾﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺮای آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻼن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪﻩ

ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺑﺎﻗﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ» ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ در ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺣﺎﺳﺐ ﻃﺒﺮی« ،دا ﺶ و ﻣﺮدم ،ﺷﻤﺎرۀ ،۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ .۱۵۴-۱۶۴ ،۱۳۷۹

ﺑﻬﺎدرﺧﺎن ﮔﻮﭘﺎﻣﻮی ﻣﺪراﺳﯽ ،اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ارﺗﻀﺎﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ،ش
.۸۰۷۹

ﺣﺴ ﻨﯽ اﺷﮑﻮری ،ﺳ ﺪ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۲۰ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ،
ﻣﻮزﻩ و ﻣﺮﮐﺰ اﺳ ﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان.۱۳۸۹ ،

ﺣﺴ ﻨﯽ اﺷﮑﻮری ،ﺳ ﺪ ﺻﺎدق و ﺑﯿﮓ ﺑﺎﺑﺎﭘﻮر ،ﯾﻮﺳﻒ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ج
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.۱۳۹۰ ، ﺗﻬﺮان، ﻣﻮزﻩ و ﻣﺮﮐﺰ اﺳ ﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ،۴۵

، اﻧ ﺸﺎرات دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان، ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ،دا ﺶ ﮋوﻩ
.۱۳۴۰ ،ﺗﻬﺮان

، ﻣﻮزﻩ و ﻣﺮﮐﺰ اﺳ ﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ،( ﻓﻬﺮﺳ ﻮارۀ دﺳ ﻨﻮﺷﺖﻫﺎی ا ﺮان)دﻧﺎ، ﻣﺼﻄﻔﯽ،دراﯾﺘﯽ
.۱۳۸۹ ،ﺗﻬﺮان

، ﻟﮑﻬﻨﻮ، ﻣﻄﺒﻊ ﻣ ﺸﯽ ﻟﻮﻧﮑﺸﻮر،( ﺗﺬﮐﺮۀ ﻋﻠﻤﺎی ﻫﻨﺪ )ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻀﻼء ﻓﻲ ﺮاﺟﻢ اﻟﮑﻤﻼء،رﺣﻤﺎن ﻋﻠﯽ ﺻﺎﺣﺐ
.م۱۹۱۴

 ﺧﺎﻧﮥ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﻫﻨﺪ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻧﺪوة اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﮑﻬﻨﻮ
.۱۳۶۵ ، دﻫﻠﯽ ﻧﻮ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ا ﺮان

.ق۱۳۵۵ ، ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﺻﻔﯿﮥ ﺳﺮﮐﺎرﻋﺎﻟﯽ، ﻣﯿﺮﻋﺜﻤﺎن،ﻋﻠﯽﺧﺎن ﺑﻬﺎدر

.۱۳۳۹ ، ﺗﻬﺮان، اﻧ ﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ، ﺣﮑﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺒﺮ، ﻏﻼﻣﺤﺴ ﻦ،ﻣﺼﺎﺣﺐ

.۱۳۴۸  ﺗﻬﺮان؛، ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻓﺎرﺳﯽ، اﺣﻤﺪ،ﻣﻨﺰوی

.۶۲۴۸  ش، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ، ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب، ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻦ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ،ﺰدی

Dja’fari Naini, Alireza, “A New Type of Numbers in a Seventeenth Century
Manuscript: Al-Yazdī on Numbers of Equal Weight”, Journal for the History of
Arabic Science (JHAS), 7 (1983), pp. 125-139.
Ivanow Wladimir, Concise Descriptive Catalogue of the Persian Manuscripts in the
Collection of the Asiatic Society of Bengal, First Supplement, Calcutta, 1927 .
Idem, Concise Descriptive Catalogue of the Persian Manuscripts in the Curzon
Collection of the Asiatic Society of Bengal, Work no. 241, Issue no. 1486, New
series, Calcutta, 1926.
Storey C. A., Persian Literature, vol. I, vol. II, London, 1972.
Plunkett Captain G. T., The Conversation Manual: A Collection of 670 Useful
Phrases in English, Hindustani, Persian and Pashtu with Summaries of the
Grammars of These Languages and a Vocabulary of Nearly 1500 Words, AES,
2001.
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ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺪﻗﺎﻟﭽ

زﻧﺪﮔ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺤﺼﯿﻼت
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دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴ ﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ در ۱۲۸۹ش در ﺗﻬﺮان )ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺴﮕﺮ آﺑﺎد( ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .او از ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ دﮐﱰ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻨﻮانﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳ ﺼﺪ ﺳﺎل ﭘ ﺶ ﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﻋﺪﻩای از اﻓﺮاد اﯾﻦ

ﺧﺎﻧﺪان از ﺰرﮔﺎن دا ﺶ و ﻓﻀﻞ و ادب ﺑﻮدﻩاﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻼﻣﺼﺎﺣﺐ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺷﺎﻩﻋﺒﺎس دوم ﺻﻔﻮی
ّ
ﻣﯽز ﺴﺖ و ﺷﺎﻋﺮی ﺑﻨﺎم ﺑﻮد .ﺟﺪ ﭘﺪر او ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻼﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﺰ از
ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺒﺮﻩاش در ﺗﺨﺖ ﻓﻮﻻد اﺻﻔﻬﺎن زﯾﺎرﺗﮕﺎﻩ اﺳﺖ.

دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎﺟﯽ ﻣﯿﺮزا ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺧﻮشﻧﻮ ﺲ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ

»ﻣﺴ ﻄﺎب« ﮐﻪ در ﺧﻮش ﻧﻮ ﺴﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺮآﻣﺪ ﺑﻮد
و آﺛﺎر ،اﺷﻌﺎر و ﻗﺼﺎﯾﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ

اﻟﻔﯿﮥ او اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﻠﯿﮥ ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ ﻋﺮﺑﯽ را در ﻫﺰار

ﺑ ﺖ آوردﻩ اﺳﺖ .اﺳ ﻌﺪاد ﻓﻮقاﻟﻌﺎدۀ ﻏﻼﻣﺤﺴ ﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ

ﺮﺑ ﺖ ﺻﺤﯿﺢ و اﺻﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺷﮕﺮف در ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ آﺗﯽ او
ّ
ﮔﺬاﺷﺖ .او در ﺗﯿﺮﻣﺎﻩ  ۱۳۰۶در ﺳﻦ  ۱۶ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﮥ رﺳﻤﯽ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺎ رﺗﺒﮥ اول

در ﺗﻬﺮان ﺷﺪ .در ﺟﺸ ﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳ ﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از ﻃﺮف وزارت ﻣﻌﺎرف وﻗﺖ ﺮﭘﺎ ﺷﺪ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ا ﺮاد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺸﺎن از اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ﮐﺎﻣﻞ او داﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﮕﺎن را ﻧﯿﺰ

ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد .ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ وز ﺮ ﻣﻌﺎرف وﻗﺖ او را ﺷﺎﮔﺮد اول و دا ﺶآﻣﻮز
ﻧﻤﻮﻧﮥ ا ﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﻣﺪال درﺟﮥ اول ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻪ او اﻋﻄﺎ ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ از ﺳﺎل  ۱۳۰۶ﺑﻪ

ﺧﺪﻣﺖ وزارت ﻣﻌﺎرف درآﻣﺪ و در ﻣﺸﺎﻏﻞ رﺋ ﺲﮐﻞ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﺎﻟﯿﻪ ،ﻣﺪ ﺮﮐﻞ ﻓﻨﯽ و ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ

اﻧﺠﺎموﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﻮد .در اواﯾﻞ اﯾﻦ دوران ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳ ﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪای ﺸﺎن ﻣﯽداد و ﻣﺪﺗﯽ
 .١ﻋﻀﻮ ﻫﯿ ﺖ ﻋﻠﻤﯽ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮارزﻣﯽ ،دا ﺸﮑﺪۀ رﯾﺎﺿﯽ،

a_medghalchi@khu.ac.ir
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روزﻧﺎﻣﻪای ﺳ ﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺮق ﻣﻨ ﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻋﻼﻗﮥ واﻓﺮ او ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ

ﺑﻪزود ی او را در اﯾﻦ ﻣﺴ ﺮ ﻗﺮار داد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼ ﺶ در ﻓﺮا ﺴﻪ ﺧﻮد را ﺮای اﺣﺮاز
ﺷﻐﻞ دﺑﯿﺮی دا ﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺎدﻩ و اﯾﻦ ﺷﻐﻞ را در  ۱۳۱۴اﺣﺮاز ﮐﺮد ،و دوﺑﺎرﻩ ﺲ از ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۲۰

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺮداﺧﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ۱۳۲۴ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮد را ﺮای اداﻣﮥ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷ ﮥ

رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﺳﺎل  ۱۳۲۷از دا ﺸﮕﺎﻩ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﺷﺪ .رﺳﺎﻟﮥ
او در ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ ﻣﺠﻠﮥ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ در ﺳﺎل  ۱۹۵۰ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳ ﺪ .اﺳ ﺎد راﻫﻨﻤﺎی او در اﯾﻦ

دورﻩ ﺮﻓﺴﻮر ﺴ ﮑﻮﯾﭻ ١ﺑﻮد .ﻣﺼﺎﺣﺐ در اﯾﻦ دورﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺮﻓﺴﻮر ﮐﺴﻠﺰ ٢در ﺳﺮ ﮐﻼس درس ﺮﻓﺴﻮر
ﻣﻮردل ٣ﮐﻪ ﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در دا ﺸﮕﺎﻩ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻟﯿﺘﻠﻮود ٤رﯾﺎﺿﯽدان ﻣﻌﺮوف

دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺑﺎ او ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺸ ﻖﮔﯿﺮی و

رﻓﺘﺎر دو ﮋاوی ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی دوﻣﺘﻐﯿﺮﻩ در ﻣﺠﻠﮥ ﮔﺰارشﻧﺎﻣﮥ دا ﺸﮕﺎﻩ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.٥

اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻘﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮ ﻧﺎرﻧﺠﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺤﺘﻮای آن ﻣﻘﺎﻟﻪ رﺳﺎﻟﮥ

دﮐﺘﺮی ﻣﺼﺎﺣﺐ را ﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻗﺮار اﻃﻼع در رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴ ﻠﻪای ﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺪود ﺑ ﺴﺖ ﺳﺎل ﺣﻞ ﺸﺪﻩ ﺑﻮد .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﻘﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺴ ﻠﮥ
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ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ« در ﻣﺠﻠﮥ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ ﻟﻨﺪن ﭼﺎپ ﮐﺮد.

٦

ﻣﺼﺎﺣﺐ از ﺳﺎل  ۱۳۲۴ﺗﺎ  ۱۳۲۷ﺮای اﺧﺬ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی در اﻧﮕﻠﺴ ﺎن ﻣﯽز ﺴﺖ .او ﺲ از

ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﻧﮕﻠﺴ ﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۲۷ﺴﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ را در وزارت ﻣﻌﺎرف اﺣﺮاز ﮐﺮد و ﮔﻮﯾﺎ در ﺳﺎل

 ۱۳۲۲ﻣﺪﺗﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺪ ﮐﺮج ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .وﻟﯽ آﻧﭽﻪ از اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﺑﻪو ﮋﻩ ﻣﺤﻘﻘﺎن
و اﺳ ﺎدان ﺮﻣﯽآﯾﺪ ،او اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد ﻧﻤﯽدا ﺴﺖ .دﮐﺘﺮ ﻧﺎرﻧﺠﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﻮد از ﻗﻮل
ﻣﺼﺎﺣﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :روزی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺪ ﺮﮐﻞ ﺸﺪﻩ ﺑﻮدم ﺷﺎﯾﺪ ﺮای ﺧﻮدم ﮐﺎرﻩای
ﺑﻮدم« .ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺣﺘﯽ در اﯾﺎم اﺷ ﻐﺎل ﺑﻪ اﻣﻮر اداری ﻫﻢ ﻟﺤﻈﻪای از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮد.

آﺛﺎر دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ
 .١ﻋﻠﻮم ﺗﻔﺮﯾﺤ  ،١٣٠٨ ،ﺗﻬﺮان
 .٢ﻣﺠﻠﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺎﻟ و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ

از ﺳﺎل  ۱۳۰۹ﺗﺎ  .۱۳۱۴ﻣﺼﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺸﺮﯾﻪ را در ﺳﺎل  ۱۳۰۹ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑ ﺶ از ﺑ ﺴﺖ ﺳﺎل
ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد .او در ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﺷﻤﺎرﻩ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷ ﻪ اﺳﺖ» :اﺣﺘﯿﺎج ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ و ﻣﺤﺼﻼت ﺑﻪ

)1. Besicovitch (Besikovitch
2. Casseles
3. Mordell
4. Lettlwood
5. “On Differentiation Denjoy-Behaviour of Functions of Two Variables,” Proceedings of Cambrige
Philosophical Society, 46 (1950) 28-45.
6. “On the Problem of the Set of Distances,” Journal of London Math. Soc., 22 (1952), pp. 252-256.

وﺳﺎﺋﻠﯽ ﺮای ﻣﺸﻖ و ﺗﻤﺮﯾﻦ و ورزش ﻓﮑﺮی« ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺳ ﺲ ﻣﺠﻠﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )ص .(۲دو ﻣﻘﺎﻟﻪ از

»رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺎﻟﯿﮥ ﺗﺌﻮری آ ﺴﺎﻣﺒﻞ )ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ(« ﺧﻮد ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻧﻮﺷ ﻪ و در ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺳﺎل دوم ،آذر

 ۱۳۱۴ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درک و اﺳ ﻌﺪاد ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺼﺎﺣﺐ را در ﺳ ﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.
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 .٣ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳ

ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﮐﻪ ا ﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻋﺪﻩای در

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ دﮐﱰ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ را در ﮐﺘﺎب »ﮔﺰﯾﺪﻩای از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ« آوردﻩاﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۱۰ﺗﺎ  ۱۳۱۷ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﻣﻨ ﺸﺮ

ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :راﻫﻨﻤﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ،

ﻓﯿﺰﯾﮏ در دو ﺟﻠﺪ ،ﻣﺜﻠﺜﺎت ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،دورۀ ﺟﺒﺮ و

ﻣﺜﻠﺜﺎت و ﻫﻨﺪﺳﻪ و رﺳﻢ ﻓﻨﯽ در ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪ.
 .۴ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﺧﯿﺎم ،١٣١٧ ،ﺗﻬﺮان

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ رﺳﺎﻟﮥ

ﺧﯿﺎم در ﺟﺒﺮ ،و ﺗﺎرﯾﺦ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﺎ زﻣﺎن ﺧﯿﺎم اﺳﺖ

و در  ۲۹۰ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺮای ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﺑﺎر
ﺧﯿﺎم رﯾﺎﺿﯽدان را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﺎن ﻣﯽﺷ ﺎﺳﺎﻧﺪ.

 .۵ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮرت

اﯾﻦ ﻣﺪﺧﻞ را ﻣﺼﺎﺣﺐ در  ۴۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدﻩ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ

ﮔﻮاﻩ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ،ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺳ ﺘﯽ و ﻣﻨﻄﻖ ﺟﺪﯾﺪ اﺣﺎﻃﮥ ﮐﺎﻣﻞ داﺷ ﻪ اﺳﺖ .اﺳ ﻔﺎدۀ او از

اﺳ ﺎداﻧﯽ ﭼﻮن ﻓﺎﺿﻞ ﺗﻮﻧﯽ در ا ﺮان و ﺮ ﺮاﻧﺪ راﺳﻞ در اﻧﮕﻠﺴ ﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺆ ﺮی در ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ا ﺮ

ﮔﺮانﺳ ﮓ داﺷ ﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﻄﻖ رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳ ﮏ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ﻧﻤﺎدﻫﺎی
رﯾﺎﺿﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ و ز ﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺮای اﺷﺎﻋﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ در دا ﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻩ اﺳﺖ.

اﻧ ﺸﺎرات دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺮﻣﺤﺘﻮا و دﻗﯿﻖ و ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ را در  ۷۰۰ﺻﻔﺤﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۴ﻣﻨ ﺸﺮ

ﮐﺮد و ﺳ ﺲ در ﺳﺎل  ۱۳۶۶اﻧ ﺸﺎرات ﺣﮑﻤﺖ آن را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﮐﺮد.

 .١ﺗﺼﻮ ﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪای از اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ را در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﻮﺷ ﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ – .ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ.

١٧۵

 .۶ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
١٧۶

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﺟﻤﻌﯽ از ادﯾﺒﺎن و ﻓﺎﺿﻼن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺼﺎﺣﺐ از ﺣﺪود ﺳﺎل

 ۱۳۳۵ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺪﻩای از ﻓﺎﺿﻼن در ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺿﻊ ﻟﻐﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﯾﺎ واژﻩﮔﺰﯾﻨﯽ در ﺮا ﺮ واژﻩﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﻧ ﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪﻫﺎ

ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۸ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ را ﺑﻪ ﻃﻨﺰ
»ﺿﺮابﺧﺎﻧﻪ« و اﺻﻄﻼحﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ را »ﻣﻀﺮوﺑﺎت« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
 .٧ﺣ ﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺒﺮ

دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﮐﺘﺎب ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﯿﺎم را ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ا ﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﺣﮑﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺒﺮ را ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۳۹ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد .در ﺳﺎل ۱۳۷۹

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳ ﺖ ﻧﻬﺼﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎل وﻓﺎت ﺣﮑﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ﻧ ﺸﺎﺑﻮری ﮐﻪ در ﻧ ﺸﺎﺑﻮر ﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و
ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ .اﺳ ﺎد دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﭘﺎس ﺧﺪﻣﺎت

ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺸﺮ ﻋﻠﻢ در ﮐﺸﻮر ،آن را ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪای زﯾﺒﺎ و ﻣﻔﯿﺪ آراﺳ ﻪ اﺳﺖ.
 .٨ﮐﺘﺎب آﻧﺎﻟﯿﺰ رﯾﺎﺿ

در دﻫﮥ ﺷﺼﺖ ﻣﯿﻼدی ﺗﺤﻮﻟﯽ در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ در ﺟﻬﺎن رخ داد و ﻣﻨﻄﻖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ً
اﺻﻠﯽ ﺮﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ در ﻫﻤﮥ درسﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ در ﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﺪرﺳﻪای

درآﻣﺪ ،ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﺟﻤﻠﮥ ﻣﻌﺮوف ﻫﯿﻠﺒﺮت ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از ﺑﻬﺸ ﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺘﻮر

ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ( ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ« .اﻟﺒﺘﻪ دﻗﯿﻖ ﺳﺎزی آﻧﺎﻟﯿﺰ و اﺳ ﻔﺎدﻩ از ﺷ ﻮﻩﻫﺎی درﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ

دﻫﮥ ﺷﺼﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚﻫﺎ )ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺮاﻃﯽ( وارد ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﻮزش ﻣﺪرﺳﻪای ﻫﻢ ﺷﺪ .از
اﯾﻦ رو ،ﺿﺮوری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺰو ﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ

ﮐﺘﺎب ،ﻣﻨﻄﻖ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ )ﻗﺎﺑﻞ اﺳ ﻔﺎدﻩ ﺮای دا ﺸﺠﻮﯾﺎن دورۀ ﮐﺎرﺷ ﺎﺳﯽ( ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد و

ﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ،ﺗﺄﺳ ﺲ دﺳ ﮕﺎﻩ اﻋﺪاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ روش اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻘﯿﮥ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ ﺮ اﯾﻦ

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ دﮐﱰ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ

از زﻣﺎن ﮐﻮﺷﯽ آﻏﺎز ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﺧﺪﻣﺖ ﺰرگ او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ رﯾﺎﺿﯽ را ﺮ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﮑﻢ اﺳ ﻮار ﮐﺮد و
ّ
آن را ﺑﻪﺷﺪت دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ .او ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺣﺪ و ﭘﯿﻮﺳ ﮕﯽ آراﺳﺖ .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل از

ﭘﺎﯾﻪ ﭘ ﺶ ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧ ﯿﺠﮥ ﺗﻼش و ﺗﺪر ﺲ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﮥ او در دا ﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ

ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺗﺪر ﺲ ﻣﻨﻄﻖ رﯾﺎﺿﯽ را از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۱۳۴۰-۴۱در دا ﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد .در واﻗﻊ،

ﻃﺮح اوﻟﯿﮥ ﮐﺘﺎب آﻧﺎﻟﯿﺰ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺟﺰوﻩﻫﺎی ﭘ ﺸ ﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۱۳۴۷-۴۸ﺗﺪر ﺲ

ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﺎپ ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﮐﺘﺎب را اﻧ ﺸﺎرات ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۴۸ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ و در

 ۹۳۰ﺻﻔﺤﻪ در دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد .ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درسﻫﺎی ﻣﺒﺎﻧﯽ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ،
ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ و ﻣﻨﻄﻖ رﯾﺎﺿﯽ ،دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎ و ﺳﺮیﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .از و ﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺷﺮح ﺣﺎل رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻼﻣﺎت ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت اﺳﺖ .ﺑﻪﺟﺮﺋﺖ

رﯾﺎﺿﯽ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن و ﺣﺘﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ ﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ِ

ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺴﺨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺲ از دﻩ ﻣﺎﻩ ﻧﺎﯾﺎب و در اواﺧﺮ  ۱۳۵۰ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ .در

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﭼﺎپ دوم ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ:

اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﻦ اﺳ ﻘﺒﺎل ﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺮ دارد ز ﺮا ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد از
اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن دا ﺶﻃﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﺳﺨﺖ ﺸ ﮥ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ
ﻫﺴ ﻨﺪ.

.٩ﮐﺘﺎب ﺗﺌﻮری ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ اﻋﺪاد

ﺟﻠﺪ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در دو ﻗﺴﻤﺖ و در  ۱۳۹۵ﺻﻔﺤﻪ و ﺟﻠﺪ دوم را در ﺳـﻪ ﻗﺴـﻤﺖ و در ۱۸۰۳

ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺮﺗ ﺐ اﻧ ﺸﺎرات دﻫﺨـﺪا در  ۱۳۵۵و اﻧ ﺸـﺎرات ﺳـﺮوش در  ۱۳۵۸ﻣﻨ ﺸـﺮ ﮐﺮدﻩاﻧـﺪ .اﯾـﻦ
ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ،ﺷﺎﻫﮑﺎر و ﻧﺎﻣﺪار ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ ﻧﻮﺷ ﮥ ﺧﻮد ﻣﺼﺎﺣﺐ » :دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮی اﺳﺖ در ﺗﺌﻮری ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻋﺪاد«.

در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻓﻨﯽ و ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺪﻣﻪﻫﺎی ﻓﺼﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،او اﻫﺪاف و آﻣﺎل ﺧﻮد را از ﺗﺄﻟﯿﻒ ﭼﻨﯿﻦ
ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻋﻈﯿﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ در اﺑﺘﺪای ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭘﯿﺪا ﺶ
ﮐﺘﺎب« از ﻗﻮل ﻫﺎردی ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ:
ﺗﺌﻮری ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻋﺪاد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ ﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ اوﻟﯿﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت
ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺪان اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ ﻣﻠﻤﻮس و ﻣﺄﻧﻮس اﺳﺖ؛

١٧٧

ﻃﺮﯾﻘﻪﻫﺎی اﺳ ﺪﻻل ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺳﺎدﻩ ،ﮐﻠﯽ ،و ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ؛ و از
ﻟﺤﺎظ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻃﺒﯿﻌﯽ آدﻣﯽ در ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪارد .ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻓﻬﯿﻤﺎﻧﻪ در ﺗﺌﻮری اﻋﺪاد دو ﺑﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺮ ،و ﺣﺪاﻗﻞ دﻩ ﺑﺎر ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪﻩ از ﻫﻤﺎن ﻣﺪت
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎن ) ﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻦ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.

در ﺑﺨﺶ  IIIاز ﻗﻮل ﻫﯿﻠﺒﺮت ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ» :در ﺗﺌﻮری اﻋﺪاد ﮐﻬﻨﻪ ﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی

اﺻﯿﻞ اﯾﺎم ﮔﺬﺷ ﻪ ،اﻏﻠﺐ اﻣﺮوز ﺗﺎزﻩ اﺳﺖ«.
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ﮐﺘﺎب دا ﺸ ﺎﻣﻪﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳ ﺘﯽ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ،
در اﯾﻦ
ِ
ﺑﺨﺶﭘﺬ ﺮی ،ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺳ ﺎﻟﻪ ،ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﻓﺮﻣﺎ ،ﻫﻤﻨﻬﺸ ﯽﻫﺎ ،و ﮋﮔﯽﻫﺎی اﻋﺪاد وال ،ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺮﺧﯽ از اﻋﺪاد ﻣﺸﻬﻮر و ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﯽ ،ﮐﺴﺮﻫﺎی ﻣﺴﻠﺴﻞ ،ﻣﺎﻧﺪﻩﻫﺎی ﻣﺮﺑﻌﯽ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺒﺮی و ﺳﺮیﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺤﺚ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ا ﺮ دارای و ﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻓﻮقاﻟﻌﺎدﻩ ﻓﺎﺧﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ:

اﻟﻒ( در ﺟﻠﺪ دوم ،ﻗﺴﻤﺖ اول ،در ﻣﻘﺎﻟﻪای اﻟﺤﺎﻗﯽ ﯾﮏ دورۀ ﻓﺸﺮدﻩ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮﯾﮥ

ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ب( ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﺴ ﺎر ﭘ ﺸﺮﻓﺘﻪ ﺮ و ﮐﺎر ﺮدی ﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻼم ﻫﺎردی ﯾﺎ

ﻫﯿﻠﺒﺮت آﻣﺪﻩ اﺳﺖ .دو ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻋﺪاد و ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺟﺒﺮی اﻋﺪاد ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ

ﮐﺎر ﺮدﻫﺎﯾﯽ وﺳ ﻊ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺧﻮد ﺟﺎی دادﻩاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻣ ﺸﺄ ﮔﺴ ﺮش زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺪﻩاﻧﺪ و در ﺳﺎ ﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮐﺪﮔﺰاری ،ﮐﺪﮔﺸﺎﯾﯽ ،ﻧﻈﺮﯾﮥ رﻣﺰ  ...ﮐﺎر ﺮد

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ دﮐﱰ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ

اﻋﺪاد آﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺮﻧﺎﻣﮥ درس ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪا دورۀ ﮐﺎرﺷ ﺎﺳﯽ را ﺣﺘﯽ در ﺮﻧﺎﻣﮥ ﻓﻌﻠﯽ دورۀ ﮐﺎرﺷ ﺎﺳﯽ

ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﮔﺮﭼﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺗﺌﻮری ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻋﺪاد ﮔﺬاﺷ ﻪ اﺳﺖ ،اﺷﺎرۀ ﻣﺨﺘﺼﺮ ز ﺮ

ﺸﺎن از وﺳﻌﺖ دا ﺶ او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ او ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺴ ﻨﺪ
ً
دارد .در ﻣﻮرد ﻧ ﯿﺠﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﺮای اﻋﺪاد اول ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد ﯾﮏ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای
ً
اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﻣﺜ ﺖ آن ﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺪدﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻋﺪدﻫﺎی اول ﻫﺴ ﻨﺪ .ﻣﺴ ﻠﮥ

دﻫﻢ ﻫﯿﻠﺒﺮت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﯾﮏ روش ﮐﻠﯽ )اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ( وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﮥ

دﯾﻮﻓﺎﻧﺘﯽ ﺟﻮاب دارد ﯾﺎ ﻧﻪ.

ﻣﺼﺎﺣﺐ در ﺻﻔﺤﮥ  ۵۸۵ﺟﻠﺪ دوم ،ﻗﺴﻤﺖ اول اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۷۰م ،ﯾﻮری ﻣﺎﺗﯿﺎﺳﻮﯾﭻ

رﯾﺎﺿﯽدان روس ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮋوﻫﺶﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﯾﮑﯽ از ﻧ ﯿﺠﻪﻫﺎی اﺛﺒﺎت ﻣﺎﺗﯿﺎﺳﻮﯾﭻ وﺟﻮد ﯾﮏ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ﺑﺎ  ۲۳ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﻣﺜ ﺖ آن
ً
دﻗﯿﻘﺎ ﻋﺪدﻫﺎی اولاﻧﺪ .در ﺳﺎل ۱۹۷۶م ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪایﻫﺎی ﺳﺎدﻩای ﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.

ﻣﺼﺎﺣﺐ در ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۰۵ﺟﻠﺪ دوم ،ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﺎب ﻗﻀﯿﮥ

ﻓﺮﻣﺎ«  ،ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺚ و ﺮرﺳﯽ در ﻣﻮرد ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص ﺣﺪس ﻓﺮﻣﺎ )ﻣﻌﺎدﻟﮥ  x 2 + y2 = z2ﺑﻪازای n > 2

در اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ﺟﻮاب ﻧﺪارد( ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ز ﺮ آوردﻩاﯾﻢ.

 ...از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﮐﻮﺷﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺛﺒﺎت ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺴ ﺎر ﻣﻬﻢ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺑﺎﻷﺧﺺ در ﺗﺌﻮری اﻋﺪاد و ﺟﺒﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻩ ،ﺑﺪان
ﺣﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺪانﻫﺎ ،ﺑﻪﺣﻖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ارزش اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑ ﺶ از
ارزش ﺧﻮد ﺣﺪس ﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ. ...

در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎب آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻀﯿﮥ ﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﺴ ﺎر

ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ؛ و ﻫﯿﭻ ﻗﻀﯿﻪای در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧ ﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺮاﻫﯿﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻃﺮف
ً
ﻣﺘﻔﻨﻦﻫﺎ و اﺣﯿﺎﻧﺎ رﯾﺎﺿﯿﺪانﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای )ازﺟﻤﻠﻪ ،ﭘ ﺘﺮ ﺑﺎرﻟﻮ( در ﺑﺎب آن اﻧ ﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻀﯿﮥ ﻓﺮﻣﺎ را آﻧﺪرﻩ واﯾﻠﺰ از دا ﺸﮕﺎﻩ ﺮﯾ ﺴ ﻮن در ﺳﺎل ۱۹۹۳م ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺴ ﺎر
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ﭘ ﺸﺮﻓﺘﻪ و اﺳ ﻔﺎدۀ زﯾﺎد از »ﺧﻢﻫﺎی ﺑﯿﻀﻮی« اﺛﺒﺎت ﮐﺮد.

ﻏﺮض از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﮥ ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ،ﺑﯿﺎن اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را

ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻩ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺮ اﺳﺎس وﺳﻌﺖ دا ﺶ رﯾﺎﺿﯽ ﺧﻮد ،در ﻻﺑﻪﻻی اﯾﻦ دا ﺸ ﺎﻣﮥ ﻧﻈﺮﯾﮥ

اﻋﺪاد ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و روﻧﺪ ﭘ ﺸﺮﻓﺖ ﻣﺴ ﻠﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺣﺪسﻫﺎی ﻣﻌﺮوف داﺷ ﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ

درواﻗﻊ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ارزش و ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ.

پ( اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻼوﻩ ﺮ ارزش ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺮور ﮐﺎر دا ﺸﻤﻨﺪان ا ﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺴ ﺎر ﻣﻬﻢ

اﺳﺖ .ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺮح ﻋﻠﻤﯽ دا ﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن اﺑﻦ ﺑﻨﺎی ﻣﺮاﮐﺸﯽ ،اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ،اﺑﻮﮐﺎﻣﻞ

)ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺣﺎﺳﺐ ﻣﺼﺮی( ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ا ﺮاﻫﯿﻢ ﺧﯿﺎم ،ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ

ﺟﻤﺸ ﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ و ﺷ ﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ آوردﻩ اﺳﺖ.

ت( ﻣﺼﺎﺣﺐ در ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮد او در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ ﭼﻨﯿﻦ

ﻣﯽﻧﻮ ﺴﺪ» :زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺎ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت
ﻓﺎﺣﺶ دارﻧﺪ :در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ اﺷﺨﺎص اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ،در
ﻣﻮارد ﻣﻨﺎﺳﺐ ،از ﺧﻮد ﺷﺨﺺ و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ او ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ ،و اﯾﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ
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ﻣﺎ ﺗﺄﻣﻞ در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﺰرگ ،ﺧﻮد درﺳﯽ ﺮای ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،و ﭼﻨﯿﻦ درﺳﯽ ﺧﺎﺻﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن

ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪۀ »ﺷﺎﮔﺮدان اﻗﻠﯿﺪس« رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ اﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ آﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ

ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ اﻧﺼﺎف داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﯾﻨﮑﻪ درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ از ﮐﺴﯽ ﻃﻠﺒﯽ ﻧﺪارد و ﺣﻘﯽ ﻫﻢ
ﺮ دﯾﮕﺮان ﻧﺪارد ،درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮدن ﺸﻮﯾﻖ و ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﯾ ﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ دﺳ ﺎو ﺰی ﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺴﺎﻫﻞ

در راﻩ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ؛ و درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺗﻨﮕﺪﺳ ﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸ ﺎﻗﺎﻧﻪ در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﮐﻮﺷ ﺪ و

ﺻﺮف رﻓﺎﻩ ﻣﺎدی ﮐﺴﯽ را ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﯽﺳﺎزد«.

و ﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘ ﺶﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻓﻨﯽ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد،

ﻓﺼﻞ ﺑﻨﺪی ﻣﻄﻠﻮب و ﻏﻠﻂ و اﺷ ﺒﺎﻩ ﻧﺪاﺷ ﻦ ،اﯾﻦ ا ﺮ ﻓﺎﺧﺮ را ﺟﺎوداﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ
در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻓﻘﻂ ﮐﺘﺎب ﺗﺌﻮری ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻋﺪاد را ﻧﻮﺷ ﻪ ﺑﻮد ،دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ا ﺮان ادا ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.

اﻓﺴﻮس ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﺑﻪو ﮋﻩ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ،ﺮﺟﻤﻪ ﺸﺪﻩ اﺳﺖ.
 .١٠داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻓﺎرﺳ

ﺟﻠﺪ اول اﯾﻦ دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف )ا-س( را اﻧ ﺸﺎرات ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ در ۱۳۴۵ش در ﭘﻨﺞ ﻫـﺰار ﺴـﺨﻪ ﻣﻨ ﺸـﺮ

ﮐﺮد .ﻣﺼﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ دﯾﺒﺎﭼﮥ ﻣ ﺴﻮﻃﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺴ ﺎر ﻣﻔﺼﻠﯽ درﺑـﺎرۀ ﺑـﻪ ﮐـﺎر

ﺮدن ﺣﺮوف ،ﻋﻼﻣﺎت اﺧﺘﺼﺎری ،ﺗﻠﻔﻆﻫﺎ ،ﺿﺒﻂ اﻋـﻼم و ﺳـﺎ ﺮ ﮐﻠﻤـﺎت ،ﺿـﺒﻂ ﮐﻠﻤـﺎت ﺧـﺎرﺟﯽ،

ارﺟﺎﻋﺎت ،اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻟﻐﺎت ﻧﻮ ،رﺳﻢاﻟﺨﻂ و ﻧﻘﻄﻪﮔﺬاری ﻧﻮﺷ ﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی ﻓﮑـﺮ ﻣ ﺴـﺠﻢ و

ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻋﻠﻤﯽ ،ادﺑﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎری ،و ﻣﺪ ﺮﯾﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺮ ﺗﺪوﯾﻦ دا ﺮةاﻟﻤﻌـﺎرف اﺳـﺖ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ

ً
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی دا ﺸ ﺎﻣﻪﻫﺎ داﺋﻤﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﮑﻤﯿﻠﻨﺪ ،ﮐﺎش اﯾﻦ ﺳـﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ ﯾـﮏ

ﺟﺎﻣﻊ ﺮ را ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۰۰اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤـﯽ و

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴ ﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ رﯾﺎﺿﯽدان ﺮﺟﺴـ ﻪ و ﺑ ﯿﺎنﮔـﺬار دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرفﻧﻮ ﺴـﯽ در
ا ﺮان ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﻢ.

در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺲ از ﭘ ﺸﮕﻔﺘﺎر ،ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان» :ﺗﺪاوم ﺗﻼﺷﯽ ـﺰرگ

ﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻢ« ﺑﺎ ﺮﺧﯽ از ﻓﺎﺿﻼن و ادﯾﺒﺎن در ﺳﺎل ۱۳۵۸ش ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷـﺖ دﮐﺘـﺮ ﻣﺼـﺎﺣﺐ

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ دﮐﱰ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ

دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮥ داﺋﻤﯽ ﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪﺧﻞﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟـﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﯽﺷـﺪ .ﺧﻮاﺳـ ﺎران اﻃﻼﻋـﺎت

اﻧﺠﺎم دادﻩ ،ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫـﺎ آﺛـﺎر ﻣﺼـﺎﺣﺐ و رﻓﺘـﺎر ﺷـ ﻮۀ ﻣـﺪ ﺮﯾﺘﯽ ،اﻧﻀـﺒﺎط،

ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ،دﻗﺖ و وﺳﻮاس او ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾـﻦ ﺰرﮔـﺎن اﻃﻼﻋـﺎت

ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ او از ﻋﻠﻮم ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ،ﺴﻠﻂ او
ﺑــﻪ زﺑﺎنﻫــﺎی ﻓﺎرﺳــﯽ ،ﻋﺮﺑــﯽ ،ﻓﺮا ﺴــﻮی و
اﻧﮕﻠ ﺴﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻩ و ﺳـ ﻮدﻩاﻧﺪ .در اﯾـﻦ

ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺮاﻧـﮥ ﻣﺼـﺎﺣﺐ و ﮋﮔﯽﻫـﺎی
رﻓﺘﺎری و دﻗـﺖ و ﺳـﺨﺘﮕﯿﺮیﻫﺎی او را در
ﺮﺑ ﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺤﺴ ﻦ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ

دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ارزﻧﺪﻩای در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺼﺎﺣﺐ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان ﮔـﺰارش
ﮐﻨﮕﺮۀ ﺰرﮔﺪاﺷﺖ دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴ ﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﮐﺎر ﺮد آن در ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۷۷ش

از ﻃﺮف دا ﺸﮕﺎﻩ ﺮﺑ ﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺎﺑﻖ )دا ﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮارزﻣﯽ( ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳـﺖ .ﻧﻮ ﺴـ ﺪﮔﺎن اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ

دا ﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻫﺴ ﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪﺑﻪﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﺼـﯿﻞ در ﻣﺆﺳﺴـﻪ و رﻓﺘـﺎر و ﻧﻘـﺶ

ﻣﺼﺎﺣﺐ در ذﻫﻦ آﻧﺎن ﺿﺒﻂ و ﺛ ﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
 .١١ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ

اﻟﻘﻨﺎع ﯾﺎ
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺐ در دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﺮای دا ﺶآﻣﻮزان ﻧﻮﺷ ﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﮐﺸﻒ ِ
اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب در ﻣﺜﻠﺜﺎت«.١

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت
در دﻓﺘﺮﭼﮥ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖﺧﻂ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و در اﺧﺘﯿﺎر داوﻃﻠﺒﺎن
 .١اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺠﻠﮥ آﻣﻮزش و ﺮورش ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۴ﺳﺎل  ،۱۳۲۳ص  ۲۳۶-۲۳۳ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۱۳۹۱در
ً
ﮐﺘﺎب اﺳ ﺎد ﺸﺮ ،ﺸﺮ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ،ص  ۳۶۲-۳۵۹ﻣﺠﺪدا ﭼﺎپ ﺷﺪ.
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ورودی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ:
ﺳ ﺐ ﺗﺄﺳ ﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دا ﺸﮕﺎﻩﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳ ﺎنﻫﺎ و ﺳﺎ ﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﺎﻟﯿﻪ روزاﻓﺰون در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺖ ﺟﻬﺖ
ﺗﺪر ﺲ رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﺳﻄﺢ ﻟ ﺴﺎ ﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﺴ ﺎری از اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت دﺑﯿﺮان
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ داﺷ ﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺧﻮد دا ﺸﮕﺎﻩ ﺮﺑ ﺖ ﻣﻌﻠﻢ از ﺟﻬﺖ ﻣﺪرس
ً
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺳﺨﺖ در ﻣﻀﯿﻘﻪ ﺑﻮد .ﺗﺪر ﺲ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣ ﺴﻮخ ﺑﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺮای ﺮﺑ ﺖ ﻣﺪرﺳﺎن رﯾﺎﺿﯽ در ﺳﺎل ۱۳۴۴
ﺗﺄﺳ ﺲ ﮔﺮدﯾﺪ و اوﻟﯿﻦ دورۀ ﻣﺪرﺳﯽ در ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ  ۱۳۴۵دا ﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت از آﻏﺎز دو ﻫﺪف را ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داد :ﯾﮑﯽ ﺮﺑ ﺖ ﻣﺪرﺳﺎن ﮐﺎرآزﻣﻮدﻩ و ﻣﺠﻬﺰ

ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻘﯽ ﮐﺎﻓﯽ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺪر ﺲ در دا ﺸﮕﺎﻩﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳ ﺎنﻫﺎ و دا ﺸﮕﺎﻩ

ﺮﺑ ﺖ ﻣﻌﻠﻢ و ﺳﺎ ﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﺎﻟﯿﮥ ﻋﻠﻤﯽ ،و دﯾﮕﺮی ،ﮐﻪ ﻫﺪﻓﯽ دور ﺮ ﺑﻮد ،اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺠﻬﺰ

ﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت رﯾﺎﺿﯽ و ﮐﺴﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در رﺷ ﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ .ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت

ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدۀ رﯾﺎﺿﯿﺎت در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ـ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺣﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮﻩ در
١٨٢

اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ـ ﺑﻠﮑﻪ در ﺮورش ﻗﻮای ذﻫﻨﯽ و اﻧﻀﺒﺎط ﻓﮑﺮی ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ آب و ﺧﺎک ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ وﻗﻮف و اﯾﻤﺎن

داﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،در رﺳ ﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎی ﺧﻮد از ﻫﯿﭻ ﻣﺠﺎﻫﺪﺗﯽ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﺮد.

ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺑﺎ دو ﻫﺪف ﻋﻤﺪۀ آﻣﻮزﺷﯽ و ﮋوﻫﺸﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﺑ ﯿﺎن ﻧﻬﺎد .ﺷ ﻮﻩﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و

ﻣﺪ ﺮﯾﺘﯽ او ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺑﻮد .ﻧﮕﺎرﻧﺪﻩ ﮐﻪ در دورۀ ﻫﺸ ﻢ ) (۱۳۵۴-۱۳۵۲اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدﻩ

ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎرت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﮋﻩ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﭘ ﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ دا ﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮی
ﻋﻤﯿﻖ و ﻣﺜ ﺖ ﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن در اداﻣﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﮋوﻫﺸﯽ داﺷﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﺎن

را اﻓﺮادی ﻣﺴ ﻮﻟﯿﺖﭘﺬ ﺮ ﺑﺎرآورد .ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺮای ﭘﺬ ﺮش دا ﺸﺠﻮﯾﺎن ،اﺑﺘﺪا در اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎﻩ ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﮏ

اﻣﺘﺤﺎن ورودی ﮐﺘﺒﯽ از ﺑﻌﻀﯽ از درسﻫﺎی دورۀ ﻟ ﺴﺎ ﺲ )ﮐﺎرﺷ ﺎﺳﯽ( )ﺑﻪو ﮋﻩ آﻧﺎﻟﯿﺰ( ﻣﺒ ﻨﯽ ﺮ

ﻣﺴ ﻠﻪﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺆالﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺮﺳ ﺪ .ﺲ از اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻋﺪﻩای

را ﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼسﻫﺎی ﺗﺎ ﺴ ﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺬ ﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ در ﺗﺎ ﺴ ﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺮای

ﭘﺬ ﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ اول ﮐﺘﺎب آﻧﺎﻟﯿﺰ رﯾﺎﺿﯽ او ﺗﺪر ﺲ

ﻣﯽﺷﺪ )در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑ ﺸ ﺮ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد( .ﻫﺪف از ﺗﺪر ﺲ اﯾﻦ

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺮﮐﺮدن ﺧﻸﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دورۀ ﻟ ﺴﺎ ﺲ )ﮐﺎرﺷ ﺎﺳﯽ( و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ دادن ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ

ﻣﻨﻄﻖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ،روش اﺳ ﺪﻻل ﮐﺮدن ،اﯾﺠﺎد ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺮای ﺮﻫﯿﺰ از اﺛﺒﺎتﻫﺎی ﻏﻠﻂ ،ﻣﻐﻠﻮط و
ﻣﻐﺸﻮش ،ارﺗﻘﺎی دﻗﺖ رﯾﺎﺿﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻣﺎدﻩﺳﺎزی ﺮای ورود ﺑﻪ دورۀ رﺳﻤﯽ ﺑﻮد .او ﻣﺠﺪدا

در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎﻩ آزﻣﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ را ﺮای دورۀ رﺳﻤﯽ ﻣﯽﭘﺬ ﺮﻓﺖ.

ً

ﺗﺤﺼﯿﻞ در دورۀ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑ ﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻩ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد و ﻏﯿﺮ از ﺗﻌﻄﯿﻼت رﺳﻤﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ در ﮐﺎر
ﻣﺆﺳﺴﻪ از اول ﺗﺄﺳ ﺲ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺸﺪﻩ اﺳﺖ«.

ً

ﯾﮑﯽ از و ﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺮداﺧ ﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دا ﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﺰﯾﻨﮥ
ً
زﻧﺪﮔﯽ دا ﺸﺠﻮﯾﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽداد )ﻣﺜﻼ در دورۀ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ دو ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰا ﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد(.

ﺮﺧﻼف ﺷ ﻮﻩﻫﺎی راﯾﺞ در دا ﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ،ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻫﯿﭻﮔﺎﻩ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول دا ﺸﺠﻮﯾﺎن را از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ

آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد آﮔﺎﻩ ﻧﻤﯽﮐﺮد و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﻪ ﻋﺪﻩای اﺟﺎزﻩ ورود ﺑﻪ ﺳﺎل دوم ﻣﯽداد و ﻋﺪﻩای را از

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ دﮐﱰ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ

ﻧﺒﻮد ،در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ او در  ۱۳۵۵ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ» :ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﮐﻼسﻫﺎی

اداﻣﮥ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻌﺎف ﻣﯽﮐﺮد.

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﻣﺸ ﻤﻞ ﺮ ﺷﺶ ﻫﺰار ﺟﻠﺪ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻌﺘﺒﺮ آن

زﻣﺎن در ﻫﻤﮥ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻣﺸ ﺮک ﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺸﻬﻮر ﺟﻬﺎﻧﯽ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻮد.

ﺑﻪﻋﻼوﻩ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ رﯾﺎﺿﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﺪ.

در ﺳﺎل اول در ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت درسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ درسﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ،ﺟﺒﺮ ،ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ،و

ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﺑﻮد ﺗﺪر ﺲ ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺪر ﺲ درسﻫﺎی آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد را ﺧﻮد ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ

داﺷﺖ .ﻫﺪف او از ﺗﺪر ﺲ آﻧﺎﻟﯿﺰ ،راﻧﺪن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻏﻠﻂ از ذﻫﻦ دا ﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳ ﺪﻻل رﯾﺎﺿﯽ،

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻬﻮد رﯾﺎﺿﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺟﺘﻨﺎب از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن اﺳ ﺪﻻل ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻬﻮد ،ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ ای ﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘ ﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل دوم ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت ﺑﯿﺎن و اﺳ ﺪﻻل ،ﺷ ﺎﺳﺎﻧﺪن

ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ،اﯾﺠﺎد ﻗﺪرت ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺴ ﻠﻪ ،و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑ ﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴ ﻠﻪ ﺑﻮد .دا ﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﺎ

ﺑﺎﯾﺪ اوﺿﺎع را درک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺸ ﮑﺎر ﺷ ﺎﻧﻪروزی ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اداﻣﮥ ﮐﺎر ﺮای آﻧﺎن

ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد .در ﺳﺎل دوم درسﻫﺎﯾﯽ ﭘ ﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺎﺑﻌﯽ ،ﺟﺒﺮ ﭘ ﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی

ﺟﺒﺮی ،آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺨﺘﻠﻂ ،ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﭘ ﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻨﻄﻖ ﭘ ﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺗﺪر ﺲ ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺪر ﺲ
ً
اﯾﻦ درسﻫﺎ را ﻣﻌﻤﻮﻻ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﺮﺟﺴ ﮥ ﻣﺪﻋﻮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ داﺷ ﻨﺪ .ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ اﺳ ﺎد
ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻬﺪﻩدار ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ درسﻫﺎ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﺗﺪر ﺲ ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﻀﻮر دا ﺸﺠﻮﯾﺎن در

ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎموﻗﺖ و از ﺳﺎﻋﺖ  ۶/۵ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۸ﺷﺐ ﺑﻮد .ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺮ دا ﺸﺠﻮ

)ﻣﺤﺼﻞ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺼﺎﺣﺐ( در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺸﺨﺺ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد .ﮐﻼس ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ دا ﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮد و
ﺲ .اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻟﺮزﻩ ﺮ اﻧﺪام ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻠﯽ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ .ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴ ﻠﻪ را ﺧﻮب و دﻗﯿﻖ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و

ﻫﻢ ﺧﻮب ﻣﯽﻧﻮﺷ ﻨﺪ واﻻ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺼﺎﺣﺐ »ﻓﻼ« .اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻠﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﺬر از اﯾﻦ ﻫﻔﺖﺧﻮان ﻣﯽﺷﺪ در

ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ) ﺲ از  ۲۷ﻣﺎﻩ( ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ و در ﺻﻮرت ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮدن ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺮﺗﺒﮥ اﺳ ﺎدﯾﺎری در

دا ﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ )دا ﺸﮕﺎﻩ ﺮﺑ ﺖ ﻣﻌﻠﻢ ،دا ﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮارزﻣﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ( ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت از ﺳﺎل

 ۱۳۴۵ﺗﺎ  ۱۳۵۸ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ و در ﺳ ﺰدﻩ دورﻩ  ۷۴ﻧﻔﺮ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻤﻮد.

١٨٣

ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪاﺗﻔﺎق اﯾﻦ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ،دﮐﺘﺮی ﺧﻮد را از ﯾﮑﯽ از دا ﺸﮕﺎﻩﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﯿﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮد از

ﺳﺮدﻣﺪاران آﻣﻮزش و ﮋوﻫﺶ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻩاﻧﺪ .ﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ،ﭼﻮن ﺮﻓﺴﻮر ﻓﺮﯾﺪون ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ،از

رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺎن ﺮﺟﺴ ﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴ ﻨﺪ .ﺧﻮاﺳ ﺎران اﻃﻼﻋﺎت ﺑ ﺸ ﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺟﺎﻣﻊ

دﮐﺘﺮ ﭘﺎﺷﺎ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر در ﺟﺎﯾﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷ ﻮﻩﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﺪ ﺮﯾﺘﯽ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد و

ﻣﺘﮑﯽ ﺮ ﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺷ ﻮﻩﻫﺎی آﻣﻮزش دا ﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺣﻮزوی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺮ آن اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺖ.

ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺮای ﺮﺑ ﺖ دا ﺸﺠﻮﯾﺎن دورﻩ ﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺮ

»روشﻫﺎی ﻣﺼﺎﺣﺒﯽ« اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪوﻣﺎﯾﮥ اﺻﻠﯽ ﺳﺎ ﺮ

ﮋوﻫﺶﻫﺎ اﺳﺖ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ .آن زﻣﺎن ،اﺟﺮای روشﻫﺎی اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ او ﺮای ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد،

اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘ ﺸﺮﻓﺖ زﻣﺎن اﻋﺘﻘﺎدﻣﺎن ﺑﻪ روشﻫﺎی او در ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ـ ﮋوﻫﺸﯽ راﺳﺦ ﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎﯾﺪ

ﺑﺪون اﻏﺮاق ﺑﺘﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ آن روش ﺗﻨﻬﺎ روش ﻣﺆ ﺮ ﺮای ﺮﺑ ﺖ دا ﺸﺠﻮﯾﺎن در دورﻩﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪو ﮋﻩ دﮐﺘﺮی اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺘﻌﻠﻢ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻫﻢ ﺮای ﭘ ﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮔﺎم ﺮدارﻧﺪ،

از اﺟﺮای ﺮوژﻩﻫﺎی ﮐﻢ ارزش ﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎم ﺧﻮد را ﻓﺪای ﻧﺎن ،و رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﻓﺪای اﯾﻦ دو

١٨۴

ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ .آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺮوژﻩﻫﺎی دورﻩ ﻫﺎی دﮐﺘﺮی از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺷ ﻮﻩﻫﺎی

ﺗﺪﻟ ﺲ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻮﺷ ﻪ را ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺮم.

آ( در اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎﻩ  ۱۳۵۲ﺮای ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ورودی دورۀ ﻫﺸ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ دو ﻧﻔﺮ از

ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد از ﺗﺒﺮ ﺰ ﻋﺎزم ﺗﻬﺮان ﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯿﺎن ﺮم ﯾﮑﯽ از
اﺳ ﺎدان رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ا ﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷ ﯿﻢ و اﺟﺎزﻩ ﺧﻮاﺳ ﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺘﺤﺎن

ﻣﺎ را زود ﺮ ﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺟﻤﻼت و ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،دﯾﺪﮔﺎﻩ ﻣﻨﻔﯽ

ﺧﻮد را ﺴ ﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت از زﻣﺎن
ً
ﺗﺄﺳ ﺲ ﺧﻮد دا ﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧﯽ زﺑﺪﻩ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿﯽ دادﻩ و اﻧﺼﺎﻓﺎ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺰرگ در آﻣﻮزش
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ در ﺮﺧﯽ از دا ﺸﮕﺎﻩﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻧﮕﺮشﻫﺎ ﺮ ﻣﻦ روﺷﻦ ﺷﺪ

و درﺳﯽ ﺰرگ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزﻩ داد ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎﻩﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ

ﺑﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ و ﻣﺨﺎﺻﻤﻪﻫﺎی ﺑﯽﻓﺎﯾﺪﻩ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺰرﮔﺎن راﻩ اﻣﯿﺪ و ﭘ ﺸﺮﻓﺖ را ﺮای
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.

ب( ورود و ﺧﺮوج دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻃﺮات ﺑﻪﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻣﺤﺼﻼن اﺳﺖ.

در ﻣﺆﺳﺴﻪ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ
او روزﻫﺎی زوج ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ  ۶/۵ﺗﺎ  ۷ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﭘ ﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن ِ
ً
ً
ﻇﺎﻫﺮی ﮐﺎﻣﻼ آراﺳ ﻪ و ﻣﺮﺗﺐ وارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺴ ﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﯽآﻣﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ

ً
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد .او ﺲ از آﮔﺎﻫﯽ از ﺣﻀﻮر دا ﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ
دا ﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﻮارﻩ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎدﻩ در ﮐﻼس درس ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﻃﻮل ﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺳﻤﯿﻨﺎر

ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻋﺮﺿﮥ اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎن ،ﻧﻮﺷ ﻦ ،اﺳ ﺪﻻل ،اﺳ ﻔﺎدۀ ﻣﻄﻠﻮب از ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ،
ً
و ﺣﺘﯽ اﺳ ﻔﺎدۀ ﻣﻄﻠﻮب از ﺗﺨﺘﻪﺳ ﺎﻩ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﻣﯽﺑﻮد .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎ از دﯾﺪﮔﺎﻩ ﻣﺼﺎﺣﺐ
ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ ﺑﻮد.

پ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﺷﺖ ،ﺣﺴﺎﺳ ﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺴ ﺖ

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ دﮐﱰ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ

ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺑﺎ روﭘﻮش ﺳﻔﯿﺪ وارد ﮐﻼس ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺪر ﺲ او ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ دوازدﻩ اداﻣﻪ داﺷﺖ.

ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ از ﺧﻮد ﺸﺎن ﻣﯽداد .ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ
ً
ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺪار ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدادم ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺐ رﺳ ﺪ و ﺳﺨﺖ ﺮآﺷﻔﺖ .ﻋﻠﺖ

آﺷﻔﺘﮕﯽ او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا در ﯾﮏ روز ﺑﺎراﻧﯽ ﮐﺘﺎب را در ﭘﺎﮐﺖ ﭘﻼﺳ ﯿﮑﯽ ﻗﺮار ﻧﺪادﻩام و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻗﻄﺮات ﺑﺎران آﺳ ﺒﯽ وﻟﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪ آن ﺮﺳﺎﻧﺪ.

ت( ﮔﺮﭼﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺴ ﺎر ﺟﺪی ﺑﻮد و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ ﺴ ﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﻪو ﮋﻩ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺣﺴﺎﺳ ﺖ زﯾﺎدی داﺷﺖ و در ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﯽ و ﮋوﻫﺸﯽ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗ ﺒﻠﯽ را

ﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﯿﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل روﺣﯿﮥ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻗﻮیای ﻧﯿﺰ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ﮐﻪ در دورۀ ﺗﺤﺼﯿﻞ در

ﻣﺆﺳﺴﻪ ،ﺮادر ﺟﻮان ﺧﻮد را ﺮ ا ﺮ ﺳﺮﻃﺎن از دﺳﺖ دادم و ﭼﻨﺪ روزی ﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺎزم
ﺷﻬﺮﺳ ﺎن ﺷﺪم .او ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع ﻣﺘﺄ ﺮ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺖ و دﻟﺪاری داد ﮐﻪ

ﻧﻘﺸﯽ ﻋﻤﺪﻩ در ﮐﺎﻫﺶ آﻻم و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻦ داﺷﺖ .ﻟﻄﺎﻓﺖ روﺣﯽ او از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی او ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪا ﺶ

ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ـ ﮋوﻫﺸﯽ و ﺮﺑ ﺘﯽ دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴ ﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ« ﺑﻪ ﻗﻠﻢ

دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن ﺣﺎوی ﻧﮑﺎت ﺴ ﺎر ارزﻧﺪﻩ از ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺮﻣﺤﺘﻮای ا ﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪا ﺸﺎن اﺳﺖ.

ث( ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻣﺼﺎﺣﺐ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم ،دا ﺸﺠﻮﯾﺎن را از ﺳﺮﻧﻮﺷ ﺸﺎن آﮔﺎﻩ ﻣﯽﮐﺮد .آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﻣﻨﻀﺒﻂ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻋﻬﺪۀ درسﻫﺎ ،ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و اﻣﺘﺤﺎنﻫﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺮآﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ

و ﺑﻘﯿﻪ از درﯾﺎﻓﺖ دا ﺸ ﺎﻣﮥ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﺎزﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ و ﮋوﻫﺸﯽ
دا ﺸﮕﺎﻩ ﺮﺑ ﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮدم ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد و از ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ

ﻣﯽﮐﺮد در ﺣﻘﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺑ ﻪ ﺷ ﻮۀ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ اﯾﻤﺎن داﺷ ﻢ و ﻣﯽدا ﺴ ﻢ او

ﺑﻪﻧﺎﺣﻖ ﮐﺴﯽ را اﺧﺮاج ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪن او آﺳ ﺒﯽ ﺟﺪی ﺑﻪ اﻣﺮ

آﻣﻮزش در دا ﺸﮕﺎﻩ وارد ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ وﻇﯿﻔﮥ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ اﯾﻦ ﻓﺮد
ﮐﺮدم .ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮدم ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﺎﻣﻞ ،دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ر ﺰﻩﮐﺎری ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﻪ ادارۀ

آﻣﻮزش ارﺳﺎل ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.

ﻫﺮ ﯾﮏ از آﺛﺎر ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻣﺴ ﻠﺰم ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ دﻗﯿﻖ و ﻋﻤﯿﻖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ﺮای رﺳ ﺪن
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ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﮋوﻫﺸﯽ و ﺷ ﻮﻩﻫﺎی رﻓﺘﺎریاﻧﺪ.

وی ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ  ۱۳۵۸در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺘﺎب

ﺗﺌﻮری ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻋﺪاد ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد درﮔﺬﺷﺖ .روا ﺶ ﺷﺎد.
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زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴ ﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ رﯾﺎﺿﯽدان ﺮﺟﺴ ﻪ و ﺑ ﯿﺎنﮔﺬار
دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرفﻧﻮ ﺴﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ا ﺮان ،اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و ﻣﻔﺎﺧﺮ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۰۰ﺧﺮدادﻣﺎﻩ .۱۳۸۸

ﮐﻮراﻧﺖ ،رﯾﭽﺎرد و ﻫﺮ ﺮت راﺑ ﻨﺰ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت ﭼ ﺴﺖ ،و ﺮاﺳﺖ دوم :ﯾﺎن اﺳ ﯿﻮارت  ،ﺮﺟﻤﮥ ﺳ ﺎﻣﮏ ﮐﺎﻇﻤﯽ،
١٨۶

ﺸﺮ ﻧﯽ.۱۳۷۹ ،

ﻣﺪﻗﺎﻟﭽﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ» ،ﻏﻼﻣﺤﺴ ﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ رﯾﺎﺿﯿﺪان« ،ﻧﮕﺎﻩ ﻧﻮ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۸۲ﺗﺎ ﺴ ﺎن .۱۳۸۸

ﻫﻤﻮ ،ﮔﺰﯾﺪﻩای از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺸﺮ دا ﺸﮕﺎﻫﯽ.۱۳۸۲ ،

ﻧﺎرﻧﺠﺎﻧﯽ ،آدﯾﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪ» ،ﯾﺎدی از اﺳ ﺎد ﻓﻘﯿﺪ دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴ ﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ« ،ﮔﺰارش ﮐﻨﮕﺮۀ ﺰرﮔﺪاﺷﺖ دﮐﺘﺮ
ﻏﻼﻣﺤﺴ ﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﮐﺎر ﺮد آن ١١ ،و  ١٢ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎﻩ  ،١٣٧٧دا ﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم

رﯾﺎﺿﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮ ﺮ ،ص .١٦٤-١٥٧

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ دﮐﱰ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ

١٨٧

ﻣﺠﻠﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۵اول دیﻣﺎﻩ ۱۳۰۹ش.

١٨٨

ﻣﺠﻠﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۵اول دیﻣﺎﻩ ۱۳۰۹ش.

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻮدﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ

ﯾﻮﻧﺲ ﻣﻬﺪوی

١

ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ در دا ﺸﮕﺎﻩ ﯾﻮﻫﺎن وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﮔﻮﺗﻪ )ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ( در  ۱۸ﻣﻪ ﺳﺎل

 ۱۹۸۲ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .ﭘﯿﺮو ﺗﻼشﻫﺎی ﺮوﻓﺴﻮر ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰ﻓﻮرﯾﮥ ﺳﺎل
 ۱۹۸۱ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ،اﺳﺎﺳ ﺎﻣﮥ

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت

ﻣﻮﻗﻮﻓﮥ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات

دا ﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪ و ﺲ از

ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺴ ﻮﻻن دا ﺸﮕﺎﻩ و ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ٢.ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ

١٨٩

آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎرۀ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺮﺑﯽ-

اﺳﻼﻣﯽ در اﻣﺮ آﻣﻮزش و ﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ.

دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ﺑﺎ اﮐﺒﺮ ا ﺮاﻧﯽ
رﺋ ﺲ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۸۴

ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ،ﺑ ﯿﺎﻧﮕﺬار و ﮔﺮداﻧﻨﺪۀ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ ،در  ۲۴اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۹۲۴در

ﺑﺘﻠ ﺲ ) ﺮﮐﯿﻪ( ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .وی دورۀ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﮐﺘﺮی ﺧﻮد را در دا ﺸﮕﺎﻩ اﺳ ﺎﻧﺒﻮل ز ﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﺮقﺷ ﺎس
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﻠﻤﻮت رﯾﺘﺮ در ﺳﺎل ۱۹۵۴م ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .ﺳﺰﮔﯿﻦ در ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪاش ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺨﺎری

])۲۵۶-۱۹۴ق([« ،ﺗﻼش ﮐﺮد ﺸﺎن دﻫﺪ ﺮﺧﻼف ﻋﻘﯿﺪۀ راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﺷﺮقﺷ ﺎﺳﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺨﺎری ﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب و ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺲ از آن ﺳﺰﮔﯿﻦ در

دا ﺸﮕﺎﻩ اﺳ ﺎﻧﺒﻮل ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺪر ﺲ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﺎل  ۱۹۶۰از آﻧﺠﺎ اﺧﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ .از اﯾﻦ

رو در ﺳﺎل  ۱۹۶۱ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳ ﺎد ﻣﯿﻬﻤﺎن در دا ﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و

در ﺳﺎل  ۱۹۶۵ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳ ﺎدی اﯾﻦ دا ﺸﮕﺎﻩ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪ .ﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺳﺰﮔﯿﻦ در دا ﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺮ
 .١ﮐﺎرﺷ ﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان) ymahdavi@ut.ac.ir ،ﻣﺪ ﺮ داﺧﻠﯽ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ(
 .٢ﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺘﻦ اﺳﺎﺳ ﺎﻣﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑ ﺸ ﺮ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﻣﯿﺮاث ﺟﺎوﯾﺪان ،ﺳﺎل  ،۴ﺷﻤﺎرۀ  ۳و  ،۴ﺗﺎ ﺴ ﺎن و
زﻣﺴ ﺎن  ،۱۳۷۵ص .۱۸۳-۱۷۳

ﻋﺼﺮ ﻃﻼﯾﯽ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد .ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۸۳ﻣﻮزﻩای در ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﺬﮐﻮر
راﻩاﻧﺪازی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑ ﺶ از  ۸۰۰ا ﺰار ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻘﺸﻪ از ﻋﺼﺮ ﻃﻼﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ را در ﺮ داﺷﺖ .در
ﺳﺎل ۲۰۱۰م ﻧﯿﺰ در اﺳ ﺎﻧﺒﻮل ،ﻣﺆﺳﺴﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑ ﯿﺎد ﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ« ﺑﻪ

ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺴﻞ ﺟﻮان ،راﻩاﻧﺪازی ﺷﺪ.

در ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ  ۱۳۹۱ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﺷﻬﺮ آﻧﮑﺎرا ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﺪ و ﻧﻘﺶ ﺮﺟﺴ ﮥ ﭼﻬﺮۀ ﺳﺰﮔﯿﻦ،

ا ﺮ ﯾﮑﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺮﮐﯿﻪ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﻬﺮدار آﻧﮑﺎرا و ﺧﺎﻧﻢ اورﺳﻮﻻ ﺳﺰﮔﯿﻦ ،ﻫﻤﺴﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺮوﻓﺴﻮر

ﺳﺰﮔﯿﻦ ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻧﺼﺐ ﺷﺪ.

١٩٠

ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ﻃﯽ  ۸ﺳﺎل )۱۹۸۴-۱۹۷۶م( ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از دا ﺸﮕﺎﻩﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ
ُ َ
ا ﺮاد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﺒﺤﺚ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم دو ﮐﺘﺎب ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻵﻻت ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ أﺑﻌﺎد اﻷﺷ ﺎء اﻟﺸﺎﺧﺼﺔ
ّ
ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء از ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﻧﯿﺮ ﺰی و رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪ واﻟﺠﺰر از ﻣﺆﻟﻔﯽ ﻧﺎﺷ ﺎس در ﺳﺎل  ۱۹۷۹ﺗﻮﺳﻂ
دا ﺸﮕﺎﻩ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﯾﺎض ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪ .ﺲ از آن ﺳﺰﮔﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﮥ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺶ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۴ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ا ﺮ در ﺳﺎل

۱۳۷۱ش ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﻄﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و ﺑ ﯿﺎد ﮋوﻫﺶﻫﺎی آﺳ ﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی در ﻣﺸﻬﺪ آن را ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد.

در ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۸۴ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎ ﺰۀ ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ا ﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ او ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ا ﺮان آﻣﺪ و از ﻣﺮﮐﺰ ﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی

ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﻠﮏ و دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان دﯾﺪار ﮐﺮد.

ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ دا ﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸ ﺪن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

ﮋوﻫﺶﮔﺮان ﺣﻮزﻩﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺲ از ﺗﺄﺳ ﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎز ﺸﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ دور از دﺳ ﺮس ،ﺮﺟﻤﻪﻫﺎی

آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺮد .ﻣﺠﻠﺪات اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﺮ اﺳﺎس
 -۱ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۱۹۹۸-۱۹۹۲ ،۲۷۸-۱م؛ ج ۲۰۱۰-۲۰۰۸ ،۳۱۸-۲۷۹م.
 -۲ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﮔﺰارش ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ج ۱۹۹۷-۱۹۹۴ ،۷۹-۱م.

 -۳رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ،۱۱۴-۱
.۲۰۰۹-۱۹۹۷

 -۴ﻃﺐ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۲۰۰۴-۱۹۹۵ ،۱۰۰-۱م.

ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت

ﺮﺗ ﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﺛﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ز ﺮ ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ:

 -۵ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۲۰۰۰-۱۹۹۹ ،۱۲۰-۱م.

 -۶ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺳ ﻘﯽ در اﺳﻼم ،ج ۲۰۱۱-۱۹۹۷ ،۷-۱م.

 -۷ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ج -۲۰۰۰ ،۹۰-۱
۲۰۰۲م.

 -۸ﺳﮑﻪﺷ ﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ،۵۶-۱
۲۰۰۴-۲۰۰۳م.

 -۹ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻋﻠﻮم در اﺳﻼم ،ج -۱
۲۰۰۷-۲۰۰۶ ،۶۰م.

 -۱۰ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۲۰۱۰-۲۰۰۷ ،۱۶-۱م.

 -۱۱ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ج -۱۹۶۷ ،۱۲-۱
-۱۲

۲۰۰۰م.

ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ-اﺳﻼﻣﯽ ) Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen

 ۱۸ ،(Wissenschaftenﻣﺠﻠﺪ ،از ﺳﺎل  ۱۹۸۴ﺗﺎ ﮐﻨﻮن.

 -۱۳ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺘﻮن و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺘﺨﺼﺺ از داﺧﻞ و
ﺧﺎرج ﻣﺆﺳﺴﻪ ۲۷ ،ﻣﺠﻠﺪ ،از  ۱۹۸۴ﺗﺎ ﮐﻨﻮن.

-۱۴ﮐﺘﺎ ﺸ ﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ( ۲۷ ،ﻣﺠﻠﺪ ،از  ۱۹۹۰ﺗﺎ ﮐﻨﻮن.

 -۱۵ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﭼﺎپ ﺴﺨﻪ ﺮﮔﺮدان ) ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺎﺷ ﺎﺧﺘﻪ و دور از دﺳ ﺮس(۱۶۹ ،
ﻣﺠﻠﺪ.

در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺠﻠﺪﻫﺎی دو ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﯽ ﺮدازﯾﻢ .ﺳﺎل اﻧ ﺸﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺮای ﻫﺮ ﻣﺠﻠﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل ﺸﺮ
ا ﺮ اﺻﻠﯽ ﻧ ﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ا ﺮ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎزﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

١٩١

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ) (Geschichte des arabischen Schrifttumsﺗﺎ ﺳﺎل ۴٣٠ق.
 -۱ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ ،ﺣﺪﯾﺚ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﻘﻪ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ،ﺗﺼﻮف۱۹۶۷ ،م.
 -۲ﺷﻌﺮ۱۹۷۵ ،م.

 -۳ﺰﺷﮑﯽ-داروﺳﺎزی ،ﺟﺎﻧﻮرﺷ ﺎﺳﯽ-دام ﺰﺷﮑﯽ۱۹۷۰ ،م.

 -۴ﮐﯿﻤﯿﺎ-ﺷ ﻤﯽ ،ﮔﯿﺎﻩﺷ ﺎﺳﯽ-ﮐﺸﺎورزی۱۹۷۱ ،م.

 -۵رﯾﺎﺿﯿﺎت۱۹۷۴ ،م.
 -۶ﻧﺠﻮم۱۹۷۸ ،م.

 -۷اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم۱۹۷۹ ،م.

 -۸ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﮕﺎری۱۹۸۲ ،م.

 -۹دﺳ ﻮر زﺑﺎن۱۹۸۴ ،م.

-۱۰ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎری در اﺳﻼم و اداﻣﮥ آن در ﻣﻐﺮبزﻣﯿﻦ ،ﺑﺨﺶ اول۲۰۰۰ ،م.

 -۱۱ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎری در اﺳﻼم و اداﻣﮥ آن در ﻣﻐﺮبزﻣﯿﻦ ،ﺑﺨﺶ دوم۲۰۰۰ ،م.
-۱۲ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎری در اﺳﻼم و اداﻣﮥ آن در ﻣﻐﺮبزﻣﯿﻦ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ۲۰۰۰ ،م.

١٩٢

 -۱۳ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎری در اﺳﻼم و اداﻣﮥ آن در ﻣﻐﺮبزﻣﯿﻦ ،ﻣﺆﻟﻔﺎن۲۰۰۷ ،م.
 -۱۴ا ﺴﺎنﺷ ﺎﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﺨﺶ اول۲۰۱۰ ،م.

 -۱۵ا ﺴﺎنﺷ ﺎﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﺨﺶ دوم۲۰۱۰ ،م.

ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ و ﺗﮑﻤﻠﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳ و ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ
ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺠﻠﺪﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﮔﺮوﻩ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﺮﺳ ﯽ

اﺣﻤﺪرﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ ر ﺴﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺸﺮ ﻓﻬﺮﺳ ﮕﺎن و ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺮﺟﻤﻪ ﻫﻤﮥ ﺗﮑﻤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺰﮔﯿﻦ در ﺟﻠﺪﻫﺎی  ۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﺪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۴آوردﻩ اﻓﺰودﻩ

ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺳﺰﮔﯿﻦ در ﺟﻠﺪﻫﺎی  ۳ ،۱و  ۵ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدﻩ و در ﺟﻠﺪ  ۶ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﻠﺪﻫﺎی

 ۱ﺗﺎ  ۵در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .وی در ﺟﻠﺪ  ۸ﻫﻤﮥ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد و ﭼﻨﮕﯿﺰ ﭘﻬﻠﻮان ﺮﺟﻤﮥ
ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﺳﺎل  ۱۳۶۶در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺴﺨﻪﻫﺎی

ﻋﺮﺑﯽ در ﺟﻬﺎن ) ﺸﺮ ﻣﻌﺎرف( ﭼﺎپ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل ۱۴۱۱ق ﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﺟﻠﺪﻫﺎی  ۱و  ۲ﺗﺎرﯾﺦ

ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻣﺠﻠﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﮑﺎﺗ ﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﻬﯽ ﺣﺠﺎزی و ﻋﺮﻓﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ در رﯾﺎض ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪ.

در ﺳﺎل ۱۳۸۱ش آﻗﺎی ﺳ ﺪ ﺣﺴ ﻦ ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﺷ ﻌﻪ از ﺟﻠﺪ

آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ﺷ ﻌﻪ از ﺳﻪ ﻗﺮن ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﻫﺠﺮی در ﺳﺎل ۱۳۸۶ش ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳ ﺪ ﻋﻠﯽ ﻗﺮاﺋﯽ
و رﺳﻮل ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺸﺮ ّ
ﻣﻮرخ در ﻗﻢ ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪ.
رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ری
ُ
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﺧﻀﺮ ﺧﺠﻨﺪی )ﺳﺪۀ ۴ق( ﺑـﻪ

ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت

اول ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ )ص (۵۵۲-۵۲۴ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ در آﮐﺴﻔﻮرد ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ

درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺨﺮاﻟﺪوﻟﻪ دﯾﻠﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾـﻦ

رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒ ﻨﻨﺪ ﻣﯿﻞ دا ﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ .ﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ُﺳﺪﺳﯽ ﺑـﻪ
ﺷــﻌﺎع ﺗﻘﺮﯾﺒــﯽ  ۲۰ﻣﺘــﺮ ﺳــﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻌــﺪ از

رﺻــﺪﻫﺎی دﻗﯿــﻖ ،ﻧ ﯿﺠــﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ ﮐــﻪ ﻣﯿــﻞ
دا ﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

١

١٩٣

رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣ )(Islamic Mathematics and Astronomy
 -۱ﺟﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ]ﺧﻮارزﻣﯽ[ ،ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﻓﺮدرﯾﮏ روزن۱۹۹۷ ،م.

 -۲ﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗ ﻨﯽ را ﺮت ﭼﺴ ﺮی از ﺟﺒﺮ ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﻣﺘﻦ ﻻﺗ ﻨﯽ و ﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﻟﻮ ﺲ ﭼﺎرﻟﺰ
ﮐﺎرﭘﯿ ﺴﮑﯽ۱۹۹۷ ،م.

 -۳ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ :ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۷ ،۱م.

 -۴ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ :ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۷ ،۲م.

 -۵ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ :ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۷ ،۳م.

 -۶ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ :ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۷ ،۴م.

 -۷زﯾﺞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗ ﻨﯽ آدﻻرد ﺑﺎﺛﯽ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻫﺎﯾﻨﺮ ﺶ زو ﺮ۱۹۹۷ ،م.

 -۸اﻟﻀﺮورات ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺎت ﻣﻦ ﮐﺘﺎب اﻟﺠﺒﺮ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﻧﻮﺷ ﮥ أﺑﯽ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ واﺳﻊ ﺑﻦ
ﺮک ،ﺮﺟﻤﮥ ﺮﮐﯽ و اﻧﮕﻠ ﺴﯽ آﯾﺪﯾﻦ ﺻﺎﯾﯿﻠﯽ۱۹۹۷ ،م.

 -۹ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺠﻮم وأﺻﻮل اﻟﺤﺮﮐﺎت اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ ،ﻧﻮﺷ ﮥ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﻦ
ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗ ﻨﯽ ﯾﺎﮐﻮب ﯾﻮﻟﯿﻮس۱۹۹۷ ،م.

 .١ﻧﻘﻞ از اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ،ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ،۲۰۰۴ ،ص .۲۶

 -۱۰ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺠﻮم وأﺻﻮل اﻟﺤﺮﮐﺎت اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ ،ﻧﻮﺷ ﮥ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ،ﺷﺮح

و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﯾﺎﮐﻮب ﯾﻮﻟﯿﻮس۱۹۹۷ ،م.
ّ
 -۱۱ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﻚ ])زﯾﺞ ﺻﺎﺑﯽ([ ،ج  ،۱ﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗ ﻨﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﮐﺮﻟﻮ آﻟﻔﻮ ﺴﻮ
ّ
ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ۱۹۹۷ ،م.
ّ
 -۱۲ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﻚ ])زﯾﺞ ﺻﺎﺑﯽ([ ،ج  ،۲ﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗ ﻨﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﮐﺮﻟﻮ آﻟﻔﻮ ﺴﻮ
ّ
ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ۱۹۹۷ ،م.
ّ
ّ
 -۱۳ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﻚ ])زﯾﺞ ﺻﺎﺑﯽ([ ،ج  ،۳ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﮐﺮﻟﻮ آﻟﻔﻮ ﺴﻮ ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ۱۹۹۷ ،م.

 -۱۴ﮐﺘﺎب اﻷﺻﻮل ﻷﻗﻠﯿﺪس  ،ﺮﺟﻤﮥ ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﻄﺮ و ﺷﺮح أﺑﯽ اﻟﻌﺒﺎس ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ
ﻧﯿﺮ ﺰی ،ﻗﺴﻤﺖ  ،۲-۱ﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗ ﻨﯽ ﺴ ﻬﻮرن و دﯾﮕﺮان۱۹۹۷ ،م.

 -۱۵ﮐﺘﺎب اﻷﺻﻮل ﻷﻗﻠﯿﺪس  ،ﺮﺟﻤﮥ ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﻄﺮ و ﺷﺮح أﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ
ﻧﯿﺮ ﺰی ،ﻗﺴﻤﺖ  ،۳ﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗ ﻨﯽ ﺴ ﻬﻮرن و دﯾﮕﺮان۱۹۹۷ ،م.

 -۱۶ﺷﺮح ﭘﺎﭘﻮس ﺮ ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻫﻢ أﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس  ،ﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ أﺑﯽ ﻋﺜﻤﺎن دﻣﺸﻘﯽ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺮﺟﻤﮥ
اﻧﮕﻠ ﺴﯽ وﯾﻠﯿﺎم ﺗﺎﻣﺴﻮن۱۹۹۷ ،م.

١٩۴

 -۱۷اﻗﻠﯿﺪس در ﺳ ﺖ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۷ ،۱م.

 -۱۸اﻗﻠﯿﺪس در ﺳ ﺖ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۷ ،۲م.

 -۱۹اﻗﻠﯿﺪس در ﺳ ﺖ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۷ ،۳م.

ً

 -۲۰ﺗﺤﺮ ﺮ أﺻﻮل أﻗﻠﯿﺪس ،ﺷﺮح ﺑﯽﻧﺎم ﺮ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ﮐﻪ اﺷ ﺒﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﻣ ﺴﻮب

ﺷﺪﻩ اﺳﺖ۱۹۹۷ ،م.
 -۲۱ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ّ
ﻗﺮة ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۷ ،۱م.
 -۲۲ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ّ
ﻗﺮة ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۷ ،۲م.

 -۲۳اﺑﻮﮐﺎﻣﻞ ﺷﺠﺎع ﺑﻦ أﺳﻠﻢ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۷ ،م.

 -۲۴إﺑﻦ ﯾﻮ ﺲ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۷ ،۱م.

 -۲۵إﺑﻦ ﯾﻮ ﺲ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۷ ،۲م.

 -۲۶ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺻﻮﻓﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۷ ،م.

 -۲۷رﺳﺎﺋﻞ إﺑﻦ ﺳ ﺎن ،ﭼﺎپ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد۱۹۹۷ ،م:
-۱اﻷﺳﻄﺮﻻب

-۲اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﺘﺮﮐﯿﺐ

-۳ﺣﺮﮐﺎت اﻟﺸﻤﺲ

-۴رﺳﻢ اﻟﻘﻄﻮع
-۵اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

-۶اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﻨﺠﻮم

 -۲۸رﺳﺎﺋﻞ أﺑﻲ ﻧﺼﺮ إﻟﯽ ﺑﯿﺮوﻧﻲ ،ﻧﻮﺷ ﮥ اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺮاق ،ﭼﺎپ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد۱۹۹۸ ،م:

ّ
اﻟﻘﺴﻲ اﻟﻔﻠﮑﯿّﺔ
-۸

 -۱اﻷﺳﻄﺮﻻب

 -۳ﺗﺼﺤﯿﺢ زﯾﺞ اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ

 -۱۰اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻬﻨﺪﺳ ﺔ

 -۵ﺟﺪول اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ

 -۱۲اﺻﻼح ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻧﺎﻻوس

 -۷ﺿﻤﯿﻤﺔ ﮐﺘﺎب اﻷﺻﻮل

 -۱۴دوا ﺮ اﻟﺴﻤﻮت ﻓﻲ اﻷﺳﻄﺮﻻب

 -۴ﺟﺪول اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ
 -۶رؤﯾﺔ اﻷﻫﻠﺔ

 -۱۱ﻣﻄﺎﻟﻊ اﻟﺴﻤﺖ

 -۱۳ﻣﻨﺎزﻋﺔ أﻋﻤﺎل اﻷﺳﻄﺮﻻب

 -۱۵ﺻﻨﻌﺔ اﻷﺳﻄﺮﻻب

 -۲۹ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ ﻷواﺋﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﺠﯿﻢ ،ﻧﻮﺷ ﮥ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺮﺟﻤﮥ

ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت

 -۲اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺸﻤﺲ

 -۹ﮐﺮﯾﺔ اﻟﺴﻤﺎء

اﻧﮕﻠ ﺴﯽ رﻣﺰی راﯾﺖ۱۹۹۸ ،م.

 -۳۰آﺛﺎر اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺮون اﻟﺨﺎﻟﯿﺔ ،ﻧﻮﺷ ﮥ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ادوارد زاﺧﺎﺋﻮ۱۹۹۸ ،م.

 -۳۱آﺛﺎر اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺮون اﻟﺨﺎﻟﯿﺔ ،ﻧﻮﺷ ﮥ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ادوارد زاﺧﺎﺋﻮ،
۱۹۹۸م.

 -۳۲أرﺑﻊ رﺳﺎﺋﻞ ﻷﺑﻲ اﻟﺮﯾﺤﺎن اﻟﺒﯿﺮوﻧﻲ ،ﭼﺎپ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد۱۹۹۸ ،م.
 -۱اﺳ ﺨﺮاج اﻷوﺗﺎر ﻓﻲ اﻟﺪا ﺮة
 -۲إﻓﺮاد اﻟﻤﻘﺎل ﻓﻲ أﻣﺮ اﻟﻈﻼل

 -۳ﺗﻤﻬﯿﺪ اﻟﻤﺴ ﻘﺮ ﻟﻤﻌﻨﯽ َ
اﻟﻤ َﻤﺮ
 -۴راﺷ ﮑﺎت اﻟﻬﻨﺪ

 -۳۳ﺗﻤﻬﯿﺪ اﻟﻤﺴ ﻘﺮ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﻨﯽ َ
اﻟﻤ َﻤ ّﺮ ،ﻧﻮﺷ ﮥ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻔﻮری
و ﻋﺪﻧﺎن اﻓﺮام۱۹۹۸ ،م.

 -۳۴ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۱م.

 -۳۵ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۲م.

 -۳۶ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۳م.

 -۳۷إﺻﻼح ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻧﺎﻻﺋﻮس ﻓﻲ اﻷﺷﮑﺎل اﻟﮑﺮﯾﺔ ،ﻧﻮﺷ ﮥ اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻋﺮاق ،ﻣﺘﻦ
ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﮥ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﮐﺲ ﮐﺮاوزﻩ۱۹۹۸ ،م.

 -۳۸ﮐﺮﺟﯽ ،أﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴ ﻦ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۸ ،م.

 -۳۹ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ درﺑﺎرۀ زرﻗﺎﻟﯽ )د۴۹۳ .ق( ،ﺧﻮزﻩ ﻣﺎرﯾﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎس واﻟﯿﮑﺮوزا۱۹۹۸ ،م.

 -۴۰زرﻗﺎﻟﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۸ ،م.

 -۴۱ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ :ﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ
اﻟﻤﺒﺎدي واﻟﻐﺎﯾﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﯿﻘﺎت ﻧﻮﺷ ﮥ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺮاﮐﺸﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و

ﺗﻌﻠﯿﻖ ژان ژاک ﺳﺪﯾﻮ و ﻟﻮی آﻣﻠﯽ ﺳﺪﯾﻮ۱۹۹۸ ،م.

 -۴۲اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺮاﮐﺸﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۸ ،م.

١٩۵

 -۴۳ﮐﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﮑﻮاﮐﺐ ،ﻧﻮﺷ ﮥ اﺑﻦ ﺑﻨﺎء ﻣﺮاﮐﺸﯽ ،ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮا ﺴﻮی
ﺧﻮان ﺮﻧﺖ ﮔﯿ ﺲ۱۹۹۸ ،م.

 -۴۴إﺑﻦ ﺑﻨﺎء ﻣﺮاﮐﺸﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۸ ،م.

 -۴۵ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۱م.

 -۴۶ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۲م.
َ ّ
ُ
اﻟﻘﻨﺎع ﻋﻦ أﺳﺮار اﻟﺸﮑﻞ اﻟﻘﻄﺎع ،ﻧﻮﺷ ﮥ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﮥ
 -۴۷ﮐﺸﻒ ِ
ﻓﺮا ﺴﻮی اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﭘﺎﺷﺎ ﮐﺎراﺗﺌﻮدوری۱۹۹۸ ،م.

 -۴۸رﺳﺎﺋﻞ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺑﺨﺶ اول ،ﭼﺎپ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد۱۹۹۸ ،م.

 -۱ﺗﺤﺮ ﺮ ﮐﺘﺎب ﻃﻠﻮع واﻟﻐﺮوب اوﻃﻮﻟﻮﻗﻮس
 -۲ﺗﺤﺮ ﺮ ﮐﺘﺎب ﻓﻲ ﺟﺮﻣﻲ اﻟﻨﯿّﺮﯾﻦ وﺑﻌﺪﯾﻬﻤﺎ از آر ﺴ ﺎرﺧﻮس
 -۳ﺗﺤﺮ ﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺄﺧﻮذات ارﺷﻤﯿﺪس

 -۴ﺗﺤﺮ ﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺮة واﻷﺳﻄﻮاﻧﺔ ارﺷﻤﯿﺪس
 -۵ﺗﺤﺮ ﺮ ﮐﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﻊ ا ﺴﻘﻼوس

١٩۶

 -۴۹رﺳﺎﺋﻞ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺑﺨﺶ دوم ،ﭼﺎپ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد۱۹۹۸ ،م.
 -۱ﺗﺤﺮ ﺮ ﮐﺘﺎب ﻓﻲ اﻷﺷﮑﺎل اﻟﮑﺮﯾﺔ ﻣﻨﻼﺋﻮس

 -۲ﺗﺤﺮ ﺮ ﮐﺘﺎب ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻷﺷﮑﺎل اﻟ ﺴ ﻄﺔ واﻟﮑﺮﯾﺔ ﺑﻨﻮ ﻣﻮﺳﯽ

-۳ﺗﺤﺮ ﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻔﺮدات ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮة
-۴اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﻓﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﮏّ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﺘﻮازﯾﺔ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ

 -۵۰ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮاﻏﻪ و دﺳ ﺎوردﻫﺎی آن )ﻣﺆﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ُﻋﺮﺿﯽ ،ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ و ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ
ﺷ ﺮازی( ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۱م.

 -۵۱ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮاﻏﻪ و دﺳ ﺎوردﻫﺎی آن )ﻣﺆﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ُﻋﺮﺿﯽ ،ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ و ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ

ﺷ ﺮازی( ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۲م.
ُُ
 -۵۲زﯾﺞ اﻟﻎ ﺑﯿﮓ ،ج  ،۱ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮا ﺴﻮی از ﺳﺪﯾﻮ۱۹۹۸ ،م.
 -۵۳زﯾﺞ اﻟﻎ ﺑﯿﮓ ،ج  ،۲ﺷﺮح ﺑﻪ ﻓﺮا ﺴﻮی از ﺳﺪﯾﻮ۱۹۹۸ ،م.

وﯾﻠﻬﻠﻢ ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ۱۹۹۸ ،م.
 -۵۴اﻟﻎ ﺑﯿﮓ و ﻋﺼﺮ او ،ﻧﻮﺷ ﮥ
ِ

 -۵۵اﻟﻎ ﺑﯿﮓ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ او ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۸ ،م.

 -۵۶ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸ ﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۸ ،م.

 -۵۷ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۱م.

 -۵۸ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۲م.

 -۵۹ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۸ ،م.

 -۶۰اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۱م.
 -۶۲ارﺷﻤﯿﺪس در ﺳ ﺖ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۸ ،م.

 -۶۳آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس ،ﮔﻤﯿﻨﻮس ،ﻫﺮون ،ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس و ﺗﺌﻮن در ﺳ ﺖ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۸ ،م.

 -۶۴ﺗﻘﻮﯾﻢ و ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۱م.

 -۶۵ﺗﻘﻮﯾﻢ و ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۲م.

 -۶۶اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﺳﺠﺰی ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۸ ،م.

 -۶۷ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۸ ،م.
ّ
 -۶۸ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ و ﺑﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۸ ،م.

ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت

 -۶۱اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۲م.

 -۶۹ﮐﺘﺎب اﺧﺘﺼﺎر اﻟﺠﺒﺮ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﻧﻮﺷ ﮥ اﺑﯽ ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﻪ إﺑﻦ
ﺑﺪر ،ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮا ﺴﻮی ﺧﻮزﻩ ﺳﺎﻧﭽﺰ ﺮز۱۹۹۸ ،م.

 -۷۰ﭘﺪﯾﺪﻩﻫﺎی ﺳﻤﺎوی و رﺻﺪی در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۱م.
 -۷۱ﭘﺪﯾﺪﻩﻫﺎی ﺳﻤﺎوی و رﺻﺪی در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۲م.

 -۷۲ﭘﺪﯾﺪﻩﻫﺎی ﺳﻤﺎوی و رﺻﺪی در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۳م.

 -۷۳ﭘﺪﯾﺪﻩﻫﺎی ﺳﻤﺎوی و رﺻﺪی در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۴م.

 -۷۴رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻠﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ و ﻣﻌﺎﺻﺮي اﻟﺒﯿﺮوﻧﻲ ،ﭼﺎپ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد۱۹۹۸ ،م.
 -۱اﺳ ﺨﺮاج ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﯿﻬﻮد ﺧﻮارزﻣﯽ

 -۶ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺠﺴﻢ اﻟﻤﮑﺎﻓﺊ ﮐﻮﻫﯽ

 -۳اﺳ ﺨﺮاج ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﯿﻬﻮد ﻗﺎﯾﻨﯽ

 -۸اﻟﺸﮑﻞ اﻟﺪا ﺮة ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ

 -۲ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻧﯿﺮ ﺰی

 -۴اﺳ ﺨﺮاج اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻗﺎﯾﻨﯽ

 -۵إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻋﻠﯽ اﻟﺪا ﺮة ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ

 -۷ﮐﯿﻔﯿﺔ ﺴﻄﯿﺢ اﻟﮑﺮة اﺣﻤﺪ ﺻﺎﻏﺎﻧﯽ
 -۹اﻟﻤﻘﺎد ﺮ اﻟﻤﺸ ﺮﮐﺔ ﺑﻐﺪادی
ّ
 -۱۰اﻟﺸﮑﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﺳﺠﺰی

 -۱۱اﻷﺑﻌﺎد واﻷﺟﺮام ﮐﻮﺷ ﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ

 -۷۵ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ رﺳﺎﺋﻞ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ،ﭼﺎپ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد.۱۹۹۸ ،
 -۱ﻓﻲ أﺿﻮاء اﻟﮑﻮاﮐﺐ

 -۵ﻓﻲ اﻟﻤﮑﺎن

 -۳ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﯾﺎء اﻟﻤﺤﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﻮع

 -۷ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

 -۲ﻓﻲ اﻟﻀﻮء

 -۴ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﯾﺎء اﻟﻤﺤﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﺪا ﺮة

 -۶ﻓﻲ ﺷﮑﻞ ﺑﻨﻲ ﻣﻮﺳﯽ
 -۸ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﻤﺮ

 -۷۶ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮋوﻫﺶﻫﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۱۹۹۸ ،۱م.

 -۷۷ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮋوﻫﺶﻫﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۱۹۹۸ ،۲م.

 -۷۸ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮋوﻫﺶﻫﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۱۹۹۸ ،۳م.

١٩٧

 -۷۹ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮋوﻫﺶﻫﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۱۹۹۸ ،۴م.

 -۸۰ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮋوﻫﺶﻫﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۱۹۹۸ ،۵م.
 -۸۱ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮋوﻫﺶﻫﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۱۹۹۸ ،۶م.

 -۸۲ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮋوﻫﺶﻫﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۱۹۹۸ ،۷م.

 -۸۳ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮋوﻫﺶﻫﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۱۹۹۸ ،۸م.

 -۸۴ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮋوﻫﺶﻫﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۱۹۹۸ ،۹م.

 -۸۵ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﺻﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ۱۹۹۸ ،۱م.

 -۸۶ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﺻﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ۱۹۹۸ ،۲م.

 -۸۷ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﺻﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ۱۹۹۸ ،۳م.

 -۸۸ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﺻﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ۱۹۹۸ ،۴م.

 -۸۹ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﺻﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ۱۹۹۸ ،۵م.

 -۹۰ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﺻﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ۱۹۹۸ ،۶م.
 -۹۱ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﺻﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ۱۹۹۸ ،۷م.

١٩٨

 -۹۲ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﺻﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ۱۹۹۸ ،۸م.

 -۹۳ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﺻﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ۱۹۹۸ ،۹م.

 -۹۴ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﺻﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ۱۹۹۸ ،۱۰م.

 -۹۵ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﺻﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ۱۹۹۸ ،۱۱م.

 -۹۶ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﺻﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ۱۹۹۸ ،۱۲م.

 -۹۷رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ در اﺳﻼم و ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ آن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ،ﻧﻮﺷ ﮥ آﯾﺪﯾﻦ ﺻﺎﯾﯿﻠﯽ۱۹۹۸ ،م.

 -۹۸ﻧﺠﻮم ﻋﺮﺑﯽ-اﺳ ﺎﻧﯿﺎﯾﯽ در دورۀ آﻟﻔﻮ ﺴﻮ  Xﮐﺎﺳ ﯿﻠﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۱م.

 -۹۹ﻧﺠﻮم ﻋﺮﺑﯽ-اﺳ ﺎﻧﯿﺎﯾﯽ در دورۀ آﻟﻔﻮ ﺴﻮ  Xﮐﺎﺳ ﯿﻠﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۲م.
 -۱۰۰ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﻚ ،ﺗﺎرﯾﺨﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﯽ ،ﻧﻮﺷ ﮥ ﮐﺮﻟﻮ آﻟﻔﻮ ﺴﻮ ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ۱۹۹۹ ،م.

 -۱۰۱ﻓﻲ اﻵﻻت اﻷﻇﻼل ،ﻧﻮﺷ ﮥ ا ﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺳ ﺎن ،ﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح آﻟﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎول ﻟﻮﮐﺎی ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ
ﯾﺎن ﭘ ﺘﺮ ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ۱۹۹۹ ،م.

 -۱۰۲اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۲۰۰۰ ،۱م.

 -۱۰۳اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۲۰۰۰ ،۲م.

 -۱۰۴اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۲۰۰۰ ،۳م.

 -۱۰۵اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۲۰۰۰ ،۴م.

 -۱۰۶اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۲۰۰۰ ،۵م.

رﯾﺎﺿﯽ رﯾﭽﺎرد ﻟﻮرچ۲۰۰۱ ،م.

ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت

 -۱۰۷اﻟﺘﺬﮐﺮة ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺤﺴﺎب واﻟﻔﺮاﺋﺾ ،ﻧﻮﺷ ﮥ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻘﺮﺷﯽ ،ﭼﺎپ ﺴﺨﻪ ﺮﮔﺮدان ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاﻩ ﺷﺮح و ﺮﺟﻤﮥ آﻟﻤﺎﻧﯽ اوﻟﺮ ﺶ ِر ْ ﺴ ﺎک۲۰۰۱ ،م.
 -۱۰۸اﻟﺸﮑﻞ اﻟﻘﻄّﺎع واﻟ ﺴ ﺔ اﻟﻤﺆﻟّﻔﺔ ،ﻧﻮﺷ ﮥ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ّ
ﻗﺮة ،ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ و ﺷﺮح

١٩٩
دﯾﺪار ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ در ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل ۱۳۸۴
از راﺳﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴ ﻦ ﺣﺎ ﺮی ،ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ

 -۱۰۹ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻠﮏ )ﻻﺗ ﻨﯽ( ،ﻧﻮﺷ ﮥ آﻟﻔﻮ ﺴﻮ  Xﮐﺎﺳ ﯿﻠﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﺨﺶ اول ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ رﯾﮑﻮ
ﺳ ﻨﻮﺑﺎس۲۰۰۲ ،م.

 -۱۱۰ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻠﮏ )ﻻﺗ ﻨﯽ( ،ﻧﻮﺷ ﮥ آﻟﻔﻮ ﺴﻮ  Xﮐﺎﺳ ﯿﻠﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﺨﺶ دوم ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ رﯾﮑﻮ
ﺳ ﻨﻮﺑﺎس۲۰۰۲ ،م.

 -۱۱۱ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻠﮏ )ﻻﺗ ﻨﯽ( ،ﻧﻮﺷ ﮥ آﻟﻔﻮ ﺴﻮ  Xﮐﺎﺳ ﯿﻠﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ
رﯾﮑﻮ ﺳ ﻨﻮﺑﺎس۲۰۰۲ ،م.

 -۱۱۲ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻠﮏ )ﻻﺗ ﻨﯽ( ،ﻧﻮﺷ ﮥ آﻟﻔﻮ ﺴﻮ  Xﮐﺎﺳ ﯿﻠﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ
ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ رﯾﮑﻮ ﺳ ﻨﻮﺑﺎس۲۰۰۲ ،م.
ّ
 -۱۱۳ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺎوی ﻠﻌﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﯿﺔ ورﺳﻮم اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ ،ﻧﻮﺷ ﮥ اﺑﻮﻋﺒﺪﷲ اﻟﺴﮑﺎک ،ﺑﻪ
ﮐﻮﺷﺶ اوﻟﺮ ﺶ ر ﺴ ﺎک۲۰۰۸ ،م.

 -۱۱۴اﻟﺰﯾﺞ اﻟﺠﺎﻣﻊ )ﻣﻘﺎﻟﮥ اول و ﭼﻬﺎرم( ،ﻧﻮﺷ ﮥ ﮐﻮﺷ ﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ ،ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح
اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی۲۰۰۹ ،م.

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﺗﺮﺟﻤﮥ رﺳﺎﻟﮥ

اﻟﺒﺎب اﳌﻔﺮد ﰲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ
ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺣﺎﺳﺐ ﻃﱪی

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺮﺷ

٢٠٠

١

ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﻮب ﺣﺎﺳﺐ ﻃﺒﺮی )د :ﺑﻌﺪ از ۴۸۵ق( رﯾﺎﺿﯿﺪان ا ﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼع ﭼﻨﺪاﻧﯽ از
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ وی در دﺳﺖ ﻧ ﺴﺖ .در ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﮥ »اﻟﻤﻮ ﺲ ﻓﻲ ﺰﻫﺔ اﻫﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ« ) ﺴﺨﮥ راﻣﭙﻮر( ،ﻟﻘﺐ
»ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ« )رﯾﺎﺣﯽ ،ص ﺷﺶ( ،در ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻮاﻟﯿﺪ ) ﺴﺨﮥ  ۲۴۴۹دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان( ﮐﻨﯿﮥ »اﺑﻮ
ﻋﺒﺪا ﻠﻪ« و در ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی »زﯾﺞ ﻣﻔﺮد« و »اﺳ ﺨﺮاﺟﺎت« ) ﺴﺨﮥ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ( ﻟﻘﺐ »ﺷ ﺦ ﺟﻠﯿﻞ
اﻻوﺣﺪ« ﺮای وی ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﮥ رﺳﺎﻟﮥ »اﺳ ﺨﺮاﺟﺎت« ) ﺴﺨﮥ  ۲۱۲۳ﻣﺠﻠﺲ( ﻧﺎم ﭘﺪر وی،
ً
»ﺧﻮاﺟﻪ اﯾﻮب« ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻇﺎﻫﺮا از ﺰرﮔﺎن زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﻃﺒﺮی در ﮐﺘﺎب »زﯾﺞ
ﻣﻔﺮد« ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از ﺷﻬﺮ آﻣﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺷﻬﺮ ﻣﺎ« ﯾﺎد ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺲ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ،زادﮔﺎﻩ وی ﺷﻬﺮ
آﻣﻞ اﺳﺖ .ﮐﻬﻦ ﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﺮدﻩ ﮐﺘﺎب ﺗﺘﻤﺔ ﺻﻮان اﻟﺤﮑﻤﺔ )ص (۸۴ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻇﻬﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ
ُ ُ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﯿﻬﻘﯽ )اﺑﻦ ﻓﻨﺪق( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۶۰ﻗﻤﺮی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻣ ﺸﯽ ﺰدی در
ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۷۲۹ﺗﺎ  ۷۳۰ﻗﻤﺮی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ در آوردﻩ و ّ
درة اﻷﺧﺒﺎر وﻟﻤﻌﺔ اﻷﻧﻮار ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ
اﺳﺖ .وی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷ ﻪ اﺳﺖ » :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﻮب اﻟﻄﺒﺮی ،ﺧﺪاوﻧﺪ زﯾﺞ ﺑﻪ أﻣﺜﻠﮥ ﻧﺠﻮﻣﯽ ،و ﺑﺎ
ّ
ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺻﺎﺣﺐ دوﻟﺖ و ﺣﻆ ﺗﻤﺎم ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .و از ﺳﺨﻨﺎن اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﮐﺎ ﺮ ری ﻧﻮﺷ ﻪ
اﺳﺖ :ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و رادﻣﺮدی ،ﺳﺴ ﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺒﺪل ﮔﺮداﻧﺪ و دﺷﻮاری را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ و ﻣﺮد را ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ آن از ﻫﺮ ﺑﺎری ﺳ ﮑﺒﺎر ﮔﺮدد« )رﺿﺎزادﻩ ﻣﻠﮏ ،ص  .(۱۵اﻣﺎم ﻓﺨﺮ رازی )۵۴۴؟-
ﻣﺮادی ﺮﺳﺎﻧﺪ و
ِ
 .١ﮐﺎرﺷ ﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ،

arshy1001@yahoo.com

۶۰۶ق( در ﮐﺘﺎب اﺧﺘﯿﺎرات اﻟﻌﻼﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻼم اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ ﮐﻪ ﺮای ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﺗﮑﺶ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻩ )ﺣﮏ:
ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺣﺎﺟﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ )۱۰۶۷-۱۰۱۷ق( در ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن )ج ،۱ص (۳۴در ﺑﺎب »ﻋﻠﻢ
ً
اﺧﺘﯿﺎرات« از وی ﻧﺎم ﺮدﻩ اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺎﺟﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﺎم ﻃﺒﺮی را از ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﻓﺨﺮ رازی ﻧﻮﺷ ﻪ و

رﺳﺎﻟﻪای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪﯾﺪﻩ اﺳﺖ ،ز ﺮا ﺮﺗ ﺐ ﻧﺎم دﻩ دا ﺸﻤﻨﺪی ﮐﻪ در ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن آﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﺮﺗ ﺐ آﻧﺎن

در ﮐﺘﺎب ﻓﺨﺮ رازی ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد )ﻧﮑ :ﺣﺎﺟﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ ،ج  ،۱ص۳۴؛ ﻓﺨﺮ رازی ،گ۲ر( .ﻣﺸﺮوح ﺮﯾﻦ

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ دوران زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻃﺒﺮی را ژﯾﻠﺒﺮ ﻻزار اﺳ ﺎد دا ﺸﮕﺎﻩ ﺳﻮرﺑﻦ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

»ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﻮب ﻃﺒﺮی ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽز ﺴﺖ؟« ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۴۸ﺧﻮرﺷ ﺪی

اﻟﺒﺎب اﳌﻔﺮد ﰲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ

۵۹۶-۵۶۸ق( ﻧﮕﺎﺷ ﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی از ﺣﺎﺳﺐ ﻃﺒﺮی و ﻧﻪ دا ﺸﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮ ،در زﻣﯿﻨﮥ اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ﻧﻘﻞ

)۱۹۶۹م( در ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ ا ﺮاﻧﯽ ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ )ص  (۱۰۳-۹۶در ﺗﻬﺮان اﻧ ﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ١.از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪﻋﻤﻞ آﻣﺪﻩ

ﭼﻨﯿﻦ ﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﺮی ﻣﻌﺎﺻﺮ آﻟﺐ ارﺳﻼن )ﺣﮏ۴۶۵-۴۵۵ :ق( و ﻣﻠﮑﺸﺎﻩ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ )ﺣﮏ-۴۶۵ :

۴۸۵ق( ﺑﻮدﻩ و ﻻاﻗﻞ در رﺑﻊ ﻗﺮن از  ۴۶۱ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از  ۴۸۵ﻗﻤﺮی در ﺷﻬﺮ آﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﺷ ﻪ اﺳﺖ
)ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ص .(۴۴۴ﻃﺒﺮی از رﺻﺪ ﺧﻮدش در ﺷﻬﺮ آﻣﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ » :ﺲ ﻣﺎ ﺑﺪﯾﻦ روزﮔﺎر ﻧﮕﻪ
ّ
داﺷ ﯿﻢ ،ﺧﻮاﺳ ﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ رﺻﺪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ روزﮔﺎر ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺎﺿﯽ ،ﻣﻌﺰ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻠﮑﺸﺎﻩ ،ﭼﻮن او رﺻﺪ ﻓﺮﻣﻮد

ﮐﺮدن ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﻣﻞ ...رﺻﺪ ﮐﺮدﯾﻢ« )رﺿﺎزادۀ ﻣﻠﮏ ،ص .(۱۴۶اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ

وی ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﻠﮑﺸﺎﻩ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ۴۸۵ﻗﻤﺮی زﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب »زﯾﺞ ﻣﻔﺮد« ،ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ

ﮐﻪ زدﻩ ﺷﺪﻩ ،ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎلﻫﺎی  ۴۵۵ ،۴۵۲ ،۴۴۷ ،۴۴۲ ،۴۳۹ ،۴۳۸و  ۴۷۷ﺰدﮔﺮدی ،ﺮا ﺮ ﺑﺎ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۴۶۰ﺗﺎ  ۵۰۰ﻗﻤﺮی دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎ ،ژﯾﻠﺒﺮ ﻻزار ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻃﺒﺮی زﯾﺞ
ﺧﻮد را در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلﻫﺎی  ۴۷۹ﺗﺎ  ۵۰۲ﻗﻤﺮی ﻧﻮﺷ ﻪ اﺳﺖ )رﯾﺎﺣﯽ ،ص ﻧﻪ( .وﻟﯽ ﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن

ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻫﺎ ﺮای ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎﺷﺪ و دﻟﯿﻞ ﺮ اﯾﻦ ﻧ ﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﺮی
در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب اﺷ ﻐﺎل داﺷ ﻪ اﺳﺖ )ﻧﮑ :رﺿﺎزادﻩ ﻣﻠﮏ ،ص .(۲۶-۲۳در ﮐﺘﺎب ﺗﺘﻤﺔ

ﺻﻮان اﻟﺤﮑﻤﺔ )ص د( ،ﻧﺎم ﻃﺒﺮی ﺑﯿﻦ ﻧﺎم ﮐﻮﺷ ﺎر ﮔﯿﻠﯽ )ح  -۳۳۰اواﯾﻞ ﺳﺪۀ  ۵ق( و اﺑﻮ اﻟﺼﻘﺮ ﻋﺒﺪ
َ
اﻟﻌﺰ ﺰ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻗﺒﯿﺼﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ )د .ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم( آﻣﺪﻩ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻤﭽﻮن
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﭙﻮر )ﻣﺼﺤﺢ ﺰﻫﺖ ﻧﺎﻣﮥ ﻋﻼﯾﯽ( ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﻫﻤﮥ اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻃﺒﺮی آﺛﺎر ﺧﻮد را در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلﻫﺎی  ۳۵۶ﺗﺎ  ۳۸۳ﻗﻤﺮی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ )ﻧﮑ :ﺟﻬﺎﻧﭙﻮر ،ص.(۵۹۲
در ﺑﻌﻀﯽ از ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ آﺛﺎر ﻃﺒﺮی ،ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻒ وﺟﻮد دارد .در

رﺳﺎﻟﮥ ارﺛﻤﺎﻃﯿﻘﯽ ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻒ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻟﻄﺒﺮی ،در رﺳﺎﻟﮥ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻠﻮک ،ﻣﺤﻤﺪ

ﺑﻦ ﺣﺎﺳﺐ اﻟﻄﺒﺮی ،و در رﺳﺎﻟﮥ اﺳ ﺨﺮاج ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻤﺮ وﻫﯿﻼج ) ﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۲۱۲۳ﻣﺠﻠﺲ( ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﺧﻮاﺟﻪ اﯾﻮب ﺑﻦ ﺣﺎﺳﺐ ﻃﺒﺮی و در رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻮاﻟﯿﺪ ،اﺑﻮ ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﻮب ﻃﺒﺮی ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ

1. Lazart, Gilbert, 1969.

٢٠١

)ﻧﮑ :اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ( .ﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ آن ﺳﻪ اﺣﺘﻤﺎل را ﻣﯽﺗﻮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ -۱ .اﯾﻦ اﺳﺎﻣﯽ )ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﯾﺎ اﺿﺎﻓﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺴﺨﻪﻫﺎ( درﺳﺖ ﻫﺴ ﻨﺪ و در ﮐﺘﺎب ﺗﺘﻤﺔ ﺻﻮان اﻟﺤﮑﻤﺔ ﻫﻢ ﻧﺎم ﻃﺒﺮی ﺑﻪ

درﺳ ﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﺎم ﮐﻮﺷ ﺎر ﮔﯿﻠﯽ و اﺑﻮ اﻟﺼﻘﺮ ﻗﺒﯿﺼﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ اﺳ ﺒﺎط ﮐﺮد
ً
ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﻮب ﻃﺒﺮی از دا ﺸﻤﻨﺪان ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻗﻤﺮی و ﻓﺮزﻧﺪ وی اﺑﻮﻋﺒﺪﷲ ﻣﺤﻤﺪ

ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﻮب از دا ﺸﻤﻨﺪان ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﻤﺮی ﻫﺴ ﻨﺪ ،ﮐﻪ آﺛﺎرﺷﺎن در ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻠﻂ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ  -۲اﯾﻦ اﺳﺎﻣﯽ از اﺷ ﺒﺎﻫﺎت ﮐﺎﺗﺒﺎن اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم آﺛﺎر ذﯾﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﻮب
ﻃﺒﺮی ،از دا ﺸﻤﻨﺪان ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﻤﺮی اﺳﺖ  -۳اﯾﻦ اﺳﺎﻣﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ و اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﻮب از

دا ﺸﻤﻨﺪان ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﻤﺮی و دو رﺳﺎﻟﮥ ارﺛﻤﺎﻃﯿﻘﯽ و ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻠﻮک از ﻓﺮزﻧﺪ وی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
اﯾﻮب از دا ﺸﻤﻨﺪان ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻗﻤﺮی اﺳﺖ.

آﺛﺎر ﺣﺎﺳﺐ ﻃﺒﺮی
ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۱۵ا ﺮ ،ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ،ﻣ ﺴﻮب ﺑﻪ ﺣﺎﺳﺐ ﻃﺒﺮی ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﻫﺴ ﻨﺪ.

٢٠٢

 -۱ﺷﻤﺎرﻧﺎﻣﻪ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب و در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ) ۶۴ﺑﺎب( اﺳﺖ .ﻓﺼﻞ اول :در ﻋﺪد و

ﭼﻬﺎر ﻋﻤﻞ اﺻﻠﯽ ﺣﺴﺎب )ﺟﻤﻊ ،ﺗﻔﺮﯾﻖ ،ﺿﺮب و ﺗﻘﺴ ﻢ( و اﺳ ﺨﺮاج ﺟﺬر و ﮐﻌﺐ ،در ﻧﻈﺎم اﻋﺸﺎری

) ۱۷ﺑﺎب(؛ ﻓﺼﻞ دوم :در اﻋﻤﺎل ﭼﻬﺎر ﻋﻤﻞ اﺻﻠﯽ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﮐﺴﻮر ،در ﻧﻈﺎم اﻋﺸﺎری ) ۳۰ﺑﺎب(؛ ﻓﺼﻞ
ّ
ﺳﻮم :در اﻋﻤﺎل ﭼﻬﺎر ﻋﻤﻞ اﺻﻠﯽ ﺣﺴﺎب در ﻧﻈﺎم ﺳ ﯿﻨﯽ ) ۱۷ﺑﺎب( .ﺴﺨﮥ ﯾﮕﺎﻧﮥ اﯾﻦ ا ﺮ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ

 ۶۶۵۲در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﺳ ﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ  ۲۲ذﯾﺤﺠﮥ  ۸۷۱ﻗﻤﺮی دارد .اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﺮﺣﻮم ﺗﻘﯽ ﺑﯿ ﺶ در ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﺧﻮرﺷ ﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﺑ ﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ

ا ﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳ ﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ )ص  (۴۴۴اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺠﺪد دارد.
 -۲ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺣﺴﺎب و ﻫ ﻨﺪﺳﮥ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و در ﺷﺶ ﻓﺼﻞ ) ۲۱۱در(

اﺳﺖ .ﻓﺼﻞ اول :در اﻋﺪاد و ﺗﻨﺎﺳ ﺎت ) ۱۶در(؛ ﻓﺼﻞ دوم :در ﺿﺮب و ﻗﺴﻤﺖ و ﺟﺬر و ﮐﺴﻮرات )۴۵

در(؛ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :در ﻓﺮاﺋﺾ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ) ۱۸در(؛ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :در ﻧﻮادر و ﻣﻀﻤﺮات ) ۵۴در(؛ ﻓﺼﻞ
ﭘﻨﺠﻢ :در دا ﺴ ﻦ ﺧﻄﺎﺋﯿﻦ و ﻣﺸﮑﻼت ) ۱۴در(؛ ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :در ﺷﻤﺎر ﻣﻘﺎد ﺮ و ﻣﺴﺎﺣﺎت ) ۶۴در(.
ﻃﺒﺮی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻌﺪ از ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻤﻢ و ﻣﮑﻤﻞ آن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺴﺨﮥ ﯾﮕﺎﻧﮥ
اﯾﻦ ا ﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۲۷۶۳در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎ )اﺳ ﺎﻧﺒﻮل( ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﯾﮑﺸ ﺒﻪ ۱۶

ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل  ۶۳۲ﻗﻤﺮی دارد )ﻫﻤﻮ ،ص .(۴۴۵-۴۴۴اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺣﻮاﺷﯽ ﺑﻪ

ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ رﯾﺎﺣﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۴۹ﺧﻮرﺷ ﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﺑ ﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ا ﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳ ﺪﻩ اﺳﺖ.

 -۳زﯾﺞ ﻣﻔﺮد :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در دو ﻣﻘﺎﻟﺖ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﺖ ﻋﻤﻠﯽ ) ۴ﻓﺼﻞ( و ﻣﻘﺎﻟﺖ ﻋﻠﻤﯽ

) ۲ﻓﺼﻞ( )ﻧﮑ :رﺿﺎزادﻩ ﻣﻠﮏ ،ص .(۳۰-۲۳از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺴﺨﮥ ﻣﻐﺸﻮش در  ۳۷۰ﺻﻔﺤﻪ

ﺷ ﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ادوارد ﮔﺮاﻧﻮﯾﻞ ﺮاون در  ۲۲ژاﻧﻮﯾﮥ  ۱۹۲۰ﻣﯿﻼدی از ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﮐﺘﺎب ﺮک ﺑﻪ

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ دا ﺸﮕﺎﻩ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  Or. 0.10ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۶۱۷۰در

دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ )ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ،ج ،۳ص .(۲۰۴اﯾﻦ ﺴﺨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﺪارد وﻟﯽ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﮥ

آن ﺗﺎرﯾﺦ وﻻدت  ۱۸ﺟﻤﺎدی اﻻﺧﺮ  ۶۰۴ﻗﻤﺮی ﺛ ﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و زﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﺮی ﭘﯽ ﺮدﻩاﻧﺪ .ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ا ﺮ در ﺳﺎل

 ۱۳۸۵ﺧﻮرﺷ ﺪی ،در ﺿﻤﯿﻤﮥ  ۱۱آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺮﺣﻮم رﺣﯿﻢ رﺿﺎ زادﻩ ﻣﻠﮏ ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

 -۴ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳﻄﺮﻻب :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ »ﺑﻪ ﺷﺶ ﻓﺼﻞ در اﺳﻄﺮﻻب« ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،در ﺷﺶ

اﻟﺒﺎب اﳌﻔﺮد ﰲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ

ﻧﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﺑﻠﺸﺎل ﺑﻪ  ۱۰۰ﻟﯿﺮۀ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪﻩ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮐﺘﺐ اﻫﺪاﯾﯽ ﺮاون در

ﻓﺼﻞ ،وﺟﻮﻩ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ اﺳﻄﺮﻻب را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺼﻞ اول :در

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎ و ﻋﺪدِ ﭘﺎرﻩﻫﺎی او و اﻟﻘﺎب ﻫﺮ ﯾﮏ ) ۶۰در(؛ ﻓﺼﻞ دوم :در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی آن ﺧﻂﻫﺎی ﻣﺴ ﻘﯿﻢ و ّ
ﻣﻘﻮس و دا ﺮﻩﻫﺎ و ﻧﮕﺎﺷ ﻪﻫﺎ و ﻧ ﺸ ﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺮ اوﺳﺖ ) ۷۷در(؛ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:
ِ
در ﻣﻌﺮﻓﺖ آن ﻋﻤﻞﻫﺎ ﮐﻪ ﺮ ﺸﺖ اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎ ﺑﺘﻮان ﮐﺮد ) ۴۹در(؛ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :در ﻣﻌﺮﻓﺖ آن ﻋﻤﻞﻫﺎ ﮐﻪ

در وﺟﻪ اﺳﻄﺮﻻب ﺑﺘﻮان ﮐﺮد ) ۱۳۶در(؛ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :در ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻣﺘﺤﺎن و درﺳ ﯽ اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎ و

ﻋﻤﻞﻫﺎی وی ﺑﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ ) ۲۸در(؛ ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻣﻘﺎد ﺮ آن ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﺮ
ً
آﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ) ۱۷در( .ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻬﻦ ﺮﯾﻦ ا ﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در زﻣﯿﻨﮥ اﺳﻄﺮﻻب اﺳﺖ.
ﻃﺒﺮی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از زﯾﺞ ﻣﻔﺮد ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻔ ﺴﯽ ،ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﯽﻧﻮ ﺴﺪ:

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ۴۵۳ﻗﻤﺮی ﺮای ﻣﻠﮑﺸﺎﻩ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻧﻮﺷ ﻪ اﺳﺖ )رﯾﺎﺣﯽ ،ص ﻧﻪ( .ﺴﺨﻪای از اﯾﻦ ا ﺮ

در ﺗﻤﻠﮏ ﺳ ﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۵رﺑﯿﻊ اﻻول  ۷۲ﻗﻤﺮی دارد و رﻗﻢ ﺻﺪﮔﺎن آن

ﻣﺸﺨﺺ ﻧ ﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻗﺎی ﻻزار ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ  ۵۷۲ﻗﻤﺮی ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺮ

اﺳﺎس ﺴﺨﮥ ﻣﺬﮐﻮر و ﺴﺨﻪای دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ رﯾﺎﺣﯽ ،در ﺳﺎل  ۱۳۷۱ﺧﻮرﺷ ﺪی
ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ وارد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )ﻧﮑ :رﺣﯿﻢ زادﻩ ﻣﻠﮏ ،ص.(۲۱-۱۸

 -۵اﻟﻌﻤﻞ واﻻﻟﻘﺎب :ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻟﻌﻤﻞ و اﻻﻟﻘﺎب ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺳﻄﺮﻻب اﺳﺖ ﮐﻪ در

واﻗﻊ ﺗﺤﺮ ﺮ دﯾﮕﺮی از ﮐﺘﺎب ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺳﻄﺮﻻب اﺳﺖ )ﻫﻤﻮ ،ص .(۲۱ﺴﺨﮥ ﮐﻬﻨﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۸ﺻﻔﺮ ﺳﺎل  ۵۵۸ﻗﻤﺮی در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﭘ ﺸ ﻦ ﺮﻟﯿﻦ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮﺑ ﻨﮕﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ms.or.oct. 3386ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﮑﺲ آن ﻧﯿﺰ
در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۵۹۶۵ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺴﺨﮥ دﯾﮕﺮی در ﻣﻮﻧﯿﺦ اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﮐﺘﺎب از ﻧﻈﺮ در ﺮداﺷ ﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮات ﮐﻬﻦ ،ﯾﺎدﮔﺎری از ﺷ ﻮۀ ﻧﺜﺮ اﺻﯿﻞ ﻣﺆﻟﻒ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺷ ﻮۀ ﻧﺜﺮ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت و از ﻧﻈﺮ اﺷ ﻤﺎل ﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮐﻬﻦ ﺳ ﺎرﻩﺷ ﺎﺳﯽ و

ﺳ ﺎرﻩﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ارزش ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ دارد .در اﯾﻦ ا ﺮ ،ﺷ ﺎﺧﺖ اﻧﻮاع اﺳﻄﺮﻻب و اﺟﺰای آن و ﻃﺮز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺮد ﺶ

٢٠٣

در ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﻔﺎع آﻓﺘﺎب و ﻣﺎﻩ و ﺳ ﺎرﮔﺎن و ﺳﺎﻋﺎت روز و ﺷﺐ و اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز و ﻗﺒﻠﻪ و ﻃﻮل و ﻋﺮض

ﺷﻬﺮﻫﺎ ،و ﺑﺎﻷﺧﺮﻩ ﯾﮏ دورۀ ﻧﺠﻮم ﮐﻬﻦ در » ۱۰۴در« ﮐﻮﺗﺎﻩ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ )ﻧﮑ :رﯾﺎﺣﯽ ،ص دﻩ ﺗﺎ ﭼﻬﺎردﻩ(.

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺮ اﺳﺎس ﺴﺨﮥ ﺗﻮﺑ ﻨﮕﻦ و ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺳﻄﺮﻻب ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ

رﯾﺎﺣﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۷۱ﺧﻮرﺷ ﺪی ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

 -۶اﻻﺳ ﺨﺮاﺟﺎت ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻤﺮ و ﻫﯿﻼج ﯾﺎ رﺳﺎﻟﮥ اﺳ ﺨﺮاج اﻧﺪر ﺷ ﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤﺮ و ﺑﻘﺎی ﻋﻤﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ

»اﺳ ﺨﺮاﺟﺎت« و »ﺳﯽ ﺑﺎب« )دراﯾﺘﯽ ،ج  ،۶ص  (۲۷۵ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻫﯿ ﺖ و در ﺳﯽ

»در« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از اﯾﻦ ا ﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎرۀ  ۷۱۱ﻟﯿﺪن،

 ۳۷۹۳ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﺳﻌﺪ اﻓﻨﺪی اﺳ ﺎﻧﺒﻮل )ﻣﻮرخ ۷۹۳ق( ۸۱۷/۲ ،و  ۴۰۸/۳و  ۲۶۰۳/۲ﻣﻠﯽ ۲۷۰/۱ ،و

 ۴۳۷/۱دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ۴۸۰/۲ ،و  ۸۱۲۱/۲دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ۱۸۹/۱۴ ،ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ۶۳۵۶/۳ ،و

 ۲۱۲۳و  ۱۴۵۷/۴ﻣﺠﻠﺲ ۸۴۳/۲ ،و  ۷۴۳/۲ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ۸۵۲۶/۲ ،رﺿﻮی ۹۲۴۸/۲ ،و  ۱۰۰۲۳/۲ﻣﺮﻋﺸﯽ،

 ۲۳۵/۲ﻓﺎﺿﻞ ﺧﻮا ﺴﺎر ۲ ،دﻫﮕﺎن اراک ۳۲۶۸/۳ ،و  ۱۷۳۰/۶ﻣﻠﮏ )دراﯾﺘﯽ ،ج ،۱ص.(۷۴۲

 -۷اﻟﻤﻮ ﺲ ﻓﻲ ﺰﻫﺔ اﻫﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ :اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﻣﻘﺎﻟﮥ

اول :ﺳ ﺎس ﺧﺪای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺰاﺳﺖ ،ﻣﻠﮏ ﻓﺮد ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم :ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻟﻀﻤﯿﺮات و ﺑﺎﻟﺘﺒﺎس
٢٠۴

ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم :ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻮﺻﺎﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﻬﺎرم :ﺑﺪان اﻋﺰک ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺿﺮب ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺤﺎﺳ ﺎن.
ﺴﺨﮥ ﯾﮕﺎﻧﻪای از آن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۷۷۶ﻗﻤﺮی در راﻣﭙﻮر ﻫﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد )ﻣﻨﺰوی ،ص  .(۲۷۴۸در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ

ﻧﺎم ﻃﺒﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ،ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﻮب ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )رﯾﺎﺣﯽ ،ص ﺷﺶ(.

 -۸رﺳﺎﻟﻪ در ﺿﻤﯿﺮ و ﺧﺒﯽ :ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺷ ﻮۀ ﮐﺸﻒ آنﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﯾﺎ ﭼﯿﺰی

اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در ﻣﺸﺖ ﯾﺎ ﺟﯿﺐ ﯾﺎ ﮐ ﺴﻪ ،ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﺮی در آﻏﺎز ،ﭘﻨﺞ ﺳ ﺐ ﺮای در ﺧﻄﺎ

اﻓﺘﺎدن ﮔﻮﯾﻨﺪ ۀ ﺿﻤﯿﺮ و ﺧﺒﯽ و ﺳ ﺲ ﺷﺮطﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺮای ﺮﺳ ﺪﻩ و ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﻩ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳ ﺨﺮاج

درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﻲﮔﻮﯾﺪ:

ﺗﺎﻛﻨﻮن در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺼﻨﯿﻔﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺸﺪﻩ .آﻏﺎز » :ﺴﻤﻠﻪ ،اﻟﺤﻤﺪﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﯿﻦ

ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﯾﻮب ﺣﺎﺳﺐ ﻃﺒﺮی ﻛﻪ ﺴ ﺎر ﻛﺴﺎن را دﯾﺪم راﻏﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﺮ اﺳ ﺨﺮاج ﺿﻤﯿﺮ  ...ﻛﻪ ﻛﺴﯽ
در دل اﻧﺪ ﺸﻪ ﻛﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻛﻒ دﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﺪ ﻏﯿﺮی از آن ﺑﮕﻮﯾﺪ  ...و ﻧﺪا ﺴ ﻨﺪ ﻛﻪ  ...اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺨﺖ آﺳﺎن اﺳﺖ ﺮ ﻛﺴﯽ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ داﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﯽ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﮥ
ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺣﻜﺎم ﻧﺠﻮم« )ﺣﺎ ﺮی ،ص .(۴۴۹

ﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ از آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻩﻫﺎی  ۱۱۸/۲ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻌﺘﻤﺪ و  ۶۳۶۷/۳۵و  ۹۳/۵ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ

)دراﯾﺘﯽ ،ج ،۱ص .(۷۴۸

 -۹در ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺧﺘﯿﺎرات ﺮ ﺳ ﺎرﮔﺎن ﺳ ﻌﺔ :ﻣﻮﺿﻮع آن »ﻋﻠﻢ اﺧﺘﯿﺎرات« ،از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ

اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم اﺳﺖ .ﺴﺨﻪای از آن در ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ )اﺳ ﻮری ،ج  ،۲ص .(۴۳آﻏﺎز رﺳﺎﻟﻪ:

»ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﻮب« )ﻣﻨﺰوی ،ص .(۲۷۸۳ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻓﺨﺮ رازی از ﻃﺒﺮی ﻧﻘﻞ
ﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.

 -۱۰ﻣﻮاﻟﯿﺪ :در ﻃﺎﻟﻊ ﺑ ﻨﯽ اﺳﺖ .ﺴﺨﻪای از آن در ﺸﺮﯾﮥ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ

 ۲۴۴۹/۲ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺴﺨﻪ در ﺳﺎل  ۱۱۰۰ﻗﻤﺮی ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ و ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻒ آن اﺑﻮ ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ اﯾﻮب ﻃﺒﺮی ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )دا ﺶ ﮋوﻩ و اﻓﺸﺎر ،۱۳۴۶ ،دﻓﺘﺮ ،۵ص۱۸۳؛ ﻣﻨﺰوی ،ص.(۳۰۷۲

ﺴﺨﮥ دﯾﮕﺮی در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۸۱۲۱/۱ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺪۀ  ۱۱ﻗﻤﺮی

ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ آﻣﺪﻩ ﺷﺎﯾﺪ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﻮب ﻃﺒﺮی ﺑﺎﺷﺪ .آﻏﺎز اﯾﻦ ﺴﺨﻪ اﻓﺘﺎدﮔﯽ

اﻟﺒﺎب اﳌﻔﺮد ﰲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ

ﮐﺮدﻩ ،از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﮑﺎن دﺳ ﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺴﺨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺸﺪ ﺗﺎ درﺳ ﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳ ﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ

دارد.

آﻏﺎز» :ﻣﻮﺟﺰ ﻧﻪ ﻣﻄﻮل ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﺒﺮ ﻛﺮدﻩاﻧﺪ ﺧﯿﺮاﻻﻣﻮر اوﺳﻄﻬﺎ و ﺗﻮﻓﯿﻖ از ﺣﻖ ﻋﺰ اﺳﻤﻪ ﺧﻮاﺳ ﻢ از

ﺧﻄﺎ و ز ﻞ ان ﺷﺎء ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ،ﮔﻔﺘﺎر در ﺻﻮرت ﻛﻮدک و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻛﻮاﻛﺐ از وﻗﺖ وﻻدت ﺗﺎ اﻧﻘﻀﺎی ﻋﻤﺮ«

)دا ﺶ ﮋوﻩ ،۱۳۶۴ ،ص.(۳۵

 -۱۱ﺗﻌﻠﯿﻢ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻘﻮﯾﻢ :ﺴﺨﻪای از آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﭼﺴ ﺮ ﺑ ﺘﯽ دوﺑﻠﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .آﻏﺎز

رﺳﺎﻟﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﭼﻮن ﺴ ﺎر ﺷﺪ دﯾﺪن ﺗﻘﻮﯾﻢﻫﺎ« )ﻣﻨﺰوی ،ص.(۲۸۶۷

 -۱۲ارﺛﻤﺎﻃﯿﻘﯽ :ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻟﻄﺒﺮی اﺳﺖ .ﺴﺨﻪای از آن در آﮐﺎدﻣﯽ

ﻋﻠﻮم ﺟﻤﻬﻮری ازﺑﮑﺴ ﺎن -ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ )ﻫﻤﻮ ،ص.(۲۵۹۵

 -۱۳ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻠﻮک = اﺧﺘﯿﺎرات :رﺳﺎﻟﻪای در ﺰﺷﮑﯽ و اﺧﺘﯿﺎرات و در  ۸۶ﺑﺎب اﺳﺖ .آﻏﺎز» :ﺣﻤﺪ

ﻟﻪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻠﻮک ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣ ﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﺳﺐ اﻟﻄﺒﺮی ،ﮐﻪ ﭼﻮن ﺻﻼح ﮐﺎر

ﻣﺮدم ﺮ ﺻﻼح ﻗﻤﺮ و ﺣﺮﮐﺖ او ﻧﻬﺎدﻩ اﺳﺖ -۱ .ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺧﺘﯿﺎرات  -۲ﻣﻌﺎﻟﺠﺖ ﺑﯿﻤﺎران -۳ ،ﻣﺴﻬﻞ

ﺧﻮردن -۴ ،ﻣﻌﺎﻟﺠﺖ ﺧﻠﻂ -۵ ،دارو ﺧﻮردن ﺮای ﺻﻔﺮا -۶ ،داروی ﻣﻄﺒﻮخ ﺧﻮردن -۷ ،ﻣﻌﺎﻟﺠﮥ ﺑﻠﻐﻢ،
 -۹ﺣﺐ ﺧﻮردن -۱۰ ،درﻣﺎن ﺳﺮ و ﭼﺸﻢ -۲۰ ،در ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺖ ﮐﺮدن -۳۰ ،ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻓﺮﺳ ﺎدن،

 -۴۰اوﻗﺎت ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮ -۵۰ ،اوﻗﺎت ﺑﻨﺎﻫﺎ -۶۰ ،اوﻗﺎت ﺗﻤﺎﺷﺎ -۷۰ ،اﺑﺘﺪای اﺷ ﺎ آﻣﻮﺧﺘﻦ-۸۰ ،

ﮐﺸ ﯽ در آب اﻧﺪاﺧﺘﻦ -۸۶ ،ﺗﺎﺧﺖ ﮐﺮدن و ﺷ ﯿﺨﻮن زدن«.

ﺴﺨﻪای از آن در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﮐﺴ ﺎن –ﮐﺮاﭼﯽ) ،ص (۴۲ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

 -۱۴ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻐﺮاﺋﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﯿﺮﻧﺞ واﻟﻌﺠﺎﯾﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ ﯾﺎ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻐﺮاﺋﺐ :ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺼﻠﯽ در

ﻋﺠﺎﯾﺐ و ﻏﺮاﺋﺐ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﻮع و ﻋﻠﻤﯽ در  ۳۶ﺑﺎب اﺳﺖ .ﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ از آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻩﻫﺎی ۱۳۵۴/۲

و  ۲۱۶۰/۴در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان add. 27261 ،در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻮزۀ ﻟﻨﺪن ۱۷۱۵۹ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ

ﻣﺠﻠﺲ ،ﺴﺨﮥ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻫﺎراﺳﻮﯾﺘﺰ و  ۲۲۱۳/۲۸ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ا ﺴ ﯿﺘﻮی ﺷﺮقﺷ ﺎﺳﯽ اﺑﻮ رﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ
ً
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۷۴۵ﺗﺎ  ۷۹۱اﺳ ﺴﺎخ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﮥ اﯾﻦ ﺴﺨﻪﻫﺎ ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻒ

٢٠۵

ﻣﺸﺨﺺ ﺸﺪﻩ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺎﺷ ﮥ ﺻﻔﺤﺎت )گ  ۷۷پ ۸۱-ر( ﺴﺨﮥ ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺗﯽ از ﮐﺘﺎب
اﺳﺖ ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻒ ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﺷ ﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪﻩ» :ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻐﺮاﺋﺐ از ﺟﻤﻊ ﮐﺮدۀ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﻮب اﻟﺤﺎﺳﺐ« و ﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ ا ﺮ را ﺑﻪ ﺣﺎﺳﺐ ﻃﺒﺮی ﺴ ﺖ دادﻩاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻘﺪﻣﮥ

ﻣﺘﻦ ﺴﺨﻪ ﺗﻔﺎوت دارد ،اﯾﻦ ا ﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻃﺒ ﺐ ﺷ ﺮازی
ﺴﺨﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺧﻂ آن ﺑﺎ ِ
ﺧﻂ ِ
ﻣ ﺴﻮب ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )ﻧﮑ :ﻣﺘ ﻨﯽ ،ﺻ  .(۵۶-۱۹اﯾﻦ ا ﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻼل ﻣﺘ ﻨﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر

ﺴﺨﮥ ﻟﻨﺪن و دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان و ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪﻩ و در ﺳﺎل  ۱۳۷۱ﺧﻮرﺷ ﺪی ﺑﻪﺗﻮﺳﻂ اﻧ ﺸﺎرات

ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺧﻮرﺷ ﺪی ﺗﻮﺳﻂ اﻧ ﺸﺎرات ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳ ﺪﻩ اﺳﺖ.

در ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﮥ ﻣﯿﺮاث ﺷﻬﺎب ،ﺴﺨﻪای ﮐﻬﻦ از ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻐﺮاﺋﺐ ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در

اداﻣﮥ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺑﯿﺎن ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺴﺨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪﻩ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ )ﻣﺮﻋﺸﯽ ،۱۳۷۸ ،ص .(۲۰۴ﺑﺎﻷﺧﺮﻩ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﺴﺨﮥ ﮐﻬﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۲۳۸۰در

ﺟﻠﺪ  ۳۱ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺴﺨﻪ دارای  ۳۶ﺑﺎب اﺳﺖ و ﮐﻬﻦ ﺮﯾﻦ ،ﮐﺎﻣﻞ ﺮﯾﻦ و

ﻧﻔ ﺲ ﺮﯾﻦ ﺴﺨﮥ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎبﻫﺎی آن و ﺮﺗ ﺐ آنﻫﺎ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺴﺨﮥ ﭼﺎﭘﯽ

٢٠۶

دارد وﻟﯽ در ﮐﻠﯿﺎت ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺴﺨﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻩ ﺷﺪ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﺧﻮاص ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻐﺮاﺋﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﯿﺮﻧﺞ واﻟﻌﺠﺎﯾﺐ ﻓﻲ ّ
اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ از ﺑﻬﺮ ﺧﺰاﻧﮥ ﻣﻌﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ١ﮐﻪ ﺟﺎوﯾﺪ
ﺑﺎد در ﻋﺰت و دوﻟﺖ و ﻣﻠﮏ و ﻧﻌﻤﺖ و ﭘﯿﺮوزی و ﻗﺴﻤﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎرک ﻣﻠﺤﻮظ و

ﻣﻘﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ« .اﯾﻦ ﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺴﺦ ﺳﺪۀ  ۷ﻗﻤﺮی در  ۱۳۵ﺮگ  ۱۵ﺳﻄﺮی ﺑﺎ اﻧﺪازۀ  ۱۱ ´ ۱۵اﺳ ﺴﺎخ
ﺷﺪﻩ و ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻤﺎرﻩﮔﺬاری ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ،ﺷ ﮕﺮف ،ﻧﻮع ﮐﺎﻏﺬ آن ﺷﺮﻗﯽ و ﺟﻠﺪ آن

ﺗﯿﻤﺎج زرﺷﮑﯽ ﺿﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺮﻧﺞ ﻣﺠﺪول ﺮﻣﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ اﻧﺪازۀ  ۱۷ ´ ۲۵اﺳﺖ )ﻧﮑ :ﻣﺮﻋﺸﯽ ،ج  ،۳۱ص
ً
 .(۲۹۱-۲۸۹ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺴﺨﻪ اﺳﺖ ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ا ﺮ ﻇﺎﻫﺮا از روی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﻤﻊ

آوری ﺷﺪﻩ و ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻒ واﺣﺪی ﻧ ﺴﺖ .ﺑﺎ ﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺎب

»ﺧﺎﺻﯿﺖ آن ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐﻪ از وﻫﻢﻫﺎ ﺧﯿﺰد« در اﯾﻦ ﺴﺨﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺴﺨﮥ ﭼﺎﭘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺑﺎب
در  ۶ﺮگ )ص  (۴۰-۳۳راﺟﻊ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘ ﺸﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺲ از َ
ﺟﺴ ﻦ ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎی ﺑﺪن رخ
ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ اﻋﻀﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﺮ ،ﭘ ﺸﺎﻧﯽ ،ﺷﻘﯿﻘﻪ ،ﻗﻔﺎ ،ﮔﻮش ،ا ﺮو ،ﭼﺸﻢ ،ﻣﮋﻩ ،ﮔﺮد ﭼﺸﻢ ،رﺧﺴﺎرﻩ،

دﻫﺎن ،زﺑﺎن ،ﺑ ﻨﯽ ،زﻧﺦ ،ﮔﻠﻮ ،ﮔﺮدن ،دوش ،ﮐﺘﻒ ،ﺑﺎزوی ،ﻣﺮﻓﻖ ،ﺳﺎﻋﺪ ،دﺳﺖ ،ﮐﻒ دﺳﺖ ،اﻧﮕﺸ ﺎن دﺳﺖ،
ﺑﻐﻞ ،ﻣﻌﺪﻩ ،دل ،ﺳ ﻨﻪ ،ﺴ ﺎن ،ﭘﻬﻠﻮ ،ﺗﻬﯽ ﮔﺎﻩ ،ﺷﮑﻢ ،ﻧﺎف ،ﺸﺖ ،ﺳﺮون ،زﻫﺎر ،ﻗﻀﯿﺐ ،ﻣﻘﻌﺪ ،ﮔﻮﺷ ﻪ،

ً
 .١ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ،ﻣﻌﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ » ﺮواﻧﻪ« اﺳﺖ .وی ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﮥ ﻣﻘﺘﺪر ا ﺮاﻧﯽ در دورۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺳﻼﺟﻘﮥ روم اﺳﺖ .از ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ وﻻدت وی آﮔﺎﻫﯽ در دﺳﺖ ﻧ ﺴﺖ .از ﻧﻮﺷ ﮥ اﺑﻦ ﺑﯽﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﻠﻤﯽ ﺑﻮدﻩ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺣﻤﺪﷲ ﻣﺴ ﻮﻓﯽ او را اﻫﻞ ﮐﺎﺷﺎن دا ﺴ ﻪ اﺳﺖ .ﺷﻬﺮت ﺮواﻧﻪ ﺑ ﺸ ﺮ ﺑﻪ ﺳ ﺐ ﻣﻨﺎﺳ ﺎت ﻣﺮﯾﺪوارش ﺑﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎﺳﺖ )ﻧﮑ :دا ﺸ ﺎﻣﮥ
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ،۵ذﯾﻞ » ﺮواﻧﻪ«(.

ﺧﺎﯾﻪ ،ران ،زاﻧﻮ ،ﺳﺎق ،ﺷ ﺎﻟﻨﮓ ،ﭘﺎﺷ ﻪ ،ﺷﺴﺖ ﭘﺎی ،ﮐﻒ ﭘﺎی ،ﭘﺎی راﺳﺖ و ﭘﺎی ﭼﭗ )ﻧﮑ :ﻃﺒﺮی ،ﺗﺤﻔﺔ

ﻣﯿﺎن ﺳﺮ ﺑﺠﻬﺪ دﻟﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻓﺮاوان ﯾﺎﺑﺪ و ﺰرﮔﯽ و ﻧﺎم ﻧﯿﮑﻮ و اﮔﺮ ﺳﺰاوار ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
را ِ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﻧﻪ اﻧﺪک ﻣﺎﯾﻪ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺰو ﺮ ﮔﺮدِ ﺳﺮ ﺑﺠﻬﺪ ﻣﺎل ﯾﺎﺑﺪ و ﺰرﮔﯽ ]و[ از
دﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﻋﺰ ﺰ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺳﻮی راﺳﺖ ﺑﺠﻬﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺮ ﻣﺮاد وی ﺷﻮد و
ﻣﺎل ﺴ ﺎر ﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﭼﭗ ﺑﺠﻬﺪ ﺧﻼﯾﻖ ﺴ ﺎر ﻣﻬﺘﺮ ﺷﻮد و ا ﺸﺎن ز ﺮ اﻃﺎﻋﺖ دارﻧﺪ و اﮔﺮ وزنﮔﺎﻩ ﺑﺠﻬﺪ

ﺲ ﺳﺮ ﺑﺠﻬﺪ از ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ،ﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻬﺘﺮ ﺷﻮد و ﻓﺮﻣﺎن ﺮداری وی ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻬﺘﺮی ﯾﺎﺑﺪ و ﻧﺎم ﻧﯿﮑﻮ و اﮔﺮ ِ

و اﮔﺮ از ﺳﻮی ﭼﭗ ﺑﺠﻬﺪ ﺷﺎدی و ﻃﺮب و ﺰرﮔﯽ ﯾﺎﺑﺪ«.

اﻟﺒﺎب اﳌﻔﺮد ﰲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ

اﻟﻐﺮاﺋﺐ ،ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ،ش ،۱۲۳۸۰ص  .(۴۰-۳۳ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺴ ﻦ ﺳﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﯾﮑﯽ

 -۱۵ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ و ﻗﻮﺳﯽ و دا ﺮﻩای و ﺧﻄﯽ و ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺮ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻧﺠﻮﻣﯽ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت آﻣﺪﻩ اﺳﺖ:
اﺳ ﻮری دو رﺳﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﻮب ﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ؛ ﯾﮑﯽ رﺳﺎﻟﮥ ﻗﻮاﻋﺪی
ﭼﻨﺪ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ و ﻗﻮﺳﯽ و دا ﺮﻩای و ﺧﻄﯽ و ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤﯽ در آن
١
اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮرخ  ،۱۱۶۰دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻘﺪﻣﺎت در ﺳ ﺎرات ﺳ ﻌﺔ در ﻟﻨﯿﻦ ﮔﺮاد
)رﯾﺎﺣﯽ ،ص ﻫﻔﺪﻩ(.

ﻣﺮﺣﻮم رﯾﺎﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری رﺳﺎﻟﮥ اول اﺷﺎرﻩ ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﻮر

ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻫﻢ در ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﻬﻮ ﺑﻪ اﮐﺜﺮ آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ
ْ
اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺴﺨﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۱۶۰ﻗﻤﺮی ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ،در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﮐﭙﻮرﺗﻬﻠﻪ )در ﭘﻨﺠﺎب
ﻫﻨﺪ( اﺳﺖ و در اوت ۱۹۲۷م ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﺳ ﺪ ﻋﺒﺪﷲ در ﺸﺮﯾﮥ اورﯾ ﺘﻞ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﮕﺰﯾﻦ) ٢ج ،۳ش،۴

ص (۵در ﻻﻫﻮر ﭘﺎﮐﺴ ﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ:

٣

رﺳﺎﻟﮥ ﻗﻮاﻋﺪ ﭼﻨﺪ در ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﻗﻮﺳﯽ و دا ﺮﻩ و ﺧﻄﯽ و ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ
ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺮ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﻮب اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻄﺒﺮی ...آﻏﺎز
رﺳﺎﻟﻪ» :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪۀ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﻟﺦ«.
 .١در اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ اﺷ ﺒﺎﻩ ،ﻋﺒﺎرات »ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺮ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ« و »ﺳ ﺎرﮔﺎن« ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻣﻨﺠﻤﯽ در آن اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ« و »ﺳ ﺎرات«
ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )ﻧﮑ :اﺳ ﻮری ،ج  ،۲ص .(۴۳
 .٢ﮐﻬﻦ ﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺮداری ﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺧﻄﯽ در ﭘﺎﮐﺴ ﺎن ،دا ﺸﮕﺎﻩ ﭘﻨﺠﺎب ﻻﻫﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺳ ﺪ ﻋﺒﺪﷲ )د۱۹۶۸ .م( را ﺑﻪ
ﻓﻬﺮﺳﺖﻧﻮ ﺴﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی دا ﺸﮕﺎﻩ ﭘﻨﺠﺎب ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮد .ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی او ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﺠﻠﮥ اورﯾ ﺘﻞ
ﮐﺎﻟﺞ ﻣﮕﺰﯾﻦ ) (Oriental College Magazineﻻﻫﻮر )۱۹۳۶-۱۹۲۶م( ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺰوﻩﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اردو ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳ ﺪ .ﺳ ﺲ
در ﺳﺎلﻫﺎی ۱۹۴۸-۱۹۴۲م ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣ ﺴﺠﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد )ﻧﮑ :ﻧﻮﺷﺎﻫﯽ ،ﻋﺎرف» ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و روش
ﻓﻬﺮﺳﺖﻧﮕﺎری ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ در ﭘﺎﮐﺴ ﺎن« ،ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻩ ،اﻃﻼﻋﺎت ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و دا ﺶ ﺷ ﺎﺳﯽ ،آﺑﺎن  ،۱۳۸۹ص.(۷۴
 .٣از دوﺳﺖ ﮔﺮاﻣﯽام آﻗﺎی ﺳﺠﺎد ﻧﯿﮏﻓﻬﻢ ﺧﻮبروان ﮐﻪ ﻣﺮا از وﺟﻮد اﯾﻦ ﺴﺨﻪ و ﻣﺠﻠﻪ آﮔﺎﻩ ﮐﺮد و ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺠﻠﻪ و ﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ از
رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺷ ﺎر و زﯾﺞ ﻣﻔﺮد و ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ را در اﺧﺘﯿﺎرم ﮔﺬاﺷﺖ ﺳ ﺎﺳﮕﺰارم.

٢٠٧

ً
ﺴﺨﮥ ﻣﻐﺸﻮش و ﻇﺎﻫﺮا ﻧﺎﻗﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۹۲۶در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ﻗﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ

در  ۱۱ﺮگ و ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﺤﺮ ﺮی ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )دراﯾﺘﯽ ،ج ،۱۰ص .(۱۲۱۲اﯾﻦ ﺴﺨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ

ﻧﺪارد وﻟﯽ در آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ )۶۷۲ -۵۹۷ق( اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ ،ﺲ از اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ

ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺴﺨﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۱۱۲اﺻﻄﻼح ﻧﺠﻮﻣﯽ و ﯾﮏ اﺻﻄﻼح در اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺮرﺳﯽ آن

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ رﺳﺎﻟﮥ »اﻟﺒﺎب اﻟﻤﻔﺮد ﻓﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ« ﮐﻮﺷ ﺎر

ﮔﯿﻼﻧﯽ اﺳﺖ.

٢٠٨

ﺻﻔﺤﮥ اول رﺳﺎﻟﻪ ،ﺴﺨﮥ  ۳۹۲۶ﻗﻢ.

ﺻﻔﺤﮥ آﺧﺮ رﺳﺎﻟﻪ ،ﺴﺨﮥ  ۳۹۲۶ﻗﻢ.

رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺷﯿﺎر
رﺳﺎﻟﮥ اﻟﺒﺎب اﻟﻤﻔﺮد ﻓﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺪود  ۱۳۰اﺻﻄﻼح ﻧﺠﻮﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ
در اﺻﻞ ،ﺑﺎب ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷ ﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ اﺳﺖ )ﺑﺎﻗﺮی۱۳۹۱ ،ش ،ص .(۱۸۳ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ
و ﺮاﺳ ﮥ اﯾﻦ ﺑﺎب ﺮ اﺳﺎس ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳ ﺎﻧﺒﻮل و ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺮﺟﻤﮥ
اﻧﮕﻠ ﺴﯽ آن ،در ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺧﻮرﺷ ﺪی )۲۰۰۶م( در ژاﭘﻦ )ﻧﮑ :ﺑﺎﻗﺮی۲۰۰۶ ،م ،ص (۱۷۴-۱۴۵و ﺮﺟﻤﮥ
ﻓﺎرﺳﯽ آن ،در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺧﻮرﺷ ﺪی )ﻧﮑ :ﺑﺎﻗﺮی۱۳۹۱ ،ش ،ص (۱۹۳-۱۸۲ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳ ﺪﻩ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻫﻤﯿﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻪ ﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ داﺷ ﻪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴ ﻘﻞ ﻫﻢ

ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۵۸۰۰و  ۱۲۶۱۵ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻗﻢ ۱۸۶۴ ،و ۳۲۶۱

ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺮ اﺳﺎس ﺴﺨﻪﻫﺎی زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ و ﺮاﺳ ﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؛ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ،اﯾﻦ دو ﻣﺘﻦ -ﺻﺮف
ﻧﻈﺮ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎی راﯾﺞ ﺴﺨﻪﻫﺎ -ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﯿﺎن ﭼﻬﺎر اﺻﻄﻼح ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪﺷﺮح ذﯾﻞ

ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد.

اﺻﻄﻼﺣﺎت زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﺘﻦ ﭼﺎپ ﺷﺪه

اﻟﺒﺎب اﳌﻔﺮد ﰲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﮏ ۱۵۸ ،ﻓﺎﺿﻞ ﻣﯿﻘﺎت و  ۸۱۱ﻃﻠﻌﺖ ﻣﺠﺎﻣﯿﻊ ﻗﺎﻫﺮﻩ از اﯾﻦ دﺳ ﻪاﻧﺪ.
ً
ﺑﺎ ﻣﻘﺎ ﺴﮥ ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۸۶۴ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﮏ )ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺮﯾﻦ ﺴﺨﻪ اﺳﺖ( و ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ

 -۱ﻋﮑﺲ اﻟﻤﻄﺎﻟﻊ :ﻗﻮس ﻣﻦ ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر ﺑﯿﻦ دا ﺮﺗﯿﻦ ﺗﻤﺮان ﺑﻘﻄﺐ ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج و ﺑﻄﺮﻓﯽ اﻟﻘﻮس ﻣﻨﻪ
و ﻫﻮ ﻋﮑﺲ ﻣﻄﺎﻟﻊ اﻟﻘﻮس اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﻫﺎﺗﯿﻦ اﻟﺪا ﺮﺗﯿﻦ.
 -۲ﻣﻄﺎﻟﻊ اﻟﺒﻠﺪ :ﻫﻮ ﻣﺎ ﯾﻄﻠﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر ﻣﻊ ﻗﻮس ﻣﻦ ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج ﻓﻲ ذﻟﮏ اﻻﻓﻖ و ﻫﻮ ﻗﻮس ﻣﻦ
ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر ﺑﯿﻦ دا ﺮﺗﯿﻦ ﺗﺨﺮﺟﺎن ﻣﻦ ﻗﻄﺐ اول اﻟﺴﻤﻮت و ﺗﻤﺮان ﺑﻄﺮﻓﯽ اﻟﻘﻮس ﻣﻦ ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج.
 -۳ﺳﻬﻢ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر :ﻫﻮ ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺸ ﺮک ﺑﯿﻦ ﻧﺼﻒ دا ﺮة ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر و ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻌﺔ دا ﺮة اﻟﻤﺪار اﻟﺘﯽ
ﻓﻮق اﻻرض.
 -۴ﺟﯿﻮب ﺮﺗ ﺐ اﻟﺪا ﺮ :ﻫﯽ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻤﺸ ﺮﮐﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻌﺔ دا ﺮة اﻟﻤﺪار اﻟﺘﯽ ﻓﻮق اﻻرض و ﺑﯿﻦ
اﻧﺼﺎف اﻟﺪوا ﺮ اﻟﻤﻮازﯾﺔ ﻟﺪا ﺮة ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر.

اﺻﻄﻼﺣﺎت در ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ١٨۶۴ﻣﻠ
 -۱ﻋﮑﺲ اﻟﻤﻄﺎﻟﻊ :ﻗﻮس ﻣﻦ ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر ﺑﯿﻦ دا ﺮﺗﯿﻦ ﺗﻤﺮ اﺣﺪﯾﻬﻤﺎ ﺑﻘﻄﺐ ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج و ﻻﺧﺮی
ﺑﻘﻄﺐ ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر.
 -۲ﻣﻄﺎﻟﻊ اﻟﺒﻠﺪ :ﻫﻮ ﻣﺎ ﯾﻄﻠﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر ﻣﻊ ﻗﻮس ﻣﻦ ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج ﻓﻲ ذﻟﮏ اﻻﻓﻖ و ﻫﻮ ﻗﻮس ﻣﻦ
ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر ﺑﯿﻦ دا ﺮﺗﯿﻦ اﺣﺪﯾﻬﻤﺎ دا ﺮة اﻻﻓﻖ و اﻻﺧﺮی ﺗﻤﺮ ﺑﻘﻄﺒﯽ ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر.
 -۳ﺳﻬﻢ ﻧﺼﻒ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر :ﻫﻮ اﻟﺨﻂ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻃﻊ دا ﺮة ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر و دا ﺮة اﻟﻤﺪار اﻟﯽ
ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻗﻄﺮ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر و و ﺮ اﻟﻘﻮس اﻟﺘﯽ ﻣﻦ دا ﺮة اﻟﻤﺪار ﻓﻮق اﻻرض.
 -۴اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﻮازﯾﺔ ﻟﺴﻬﻢ ﻧﺼﻒ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر :ﯾﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﺟﯿﺐ ﺮﺗ ﺐ اﻟﺪا ﺮ و ﻫﯽ اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻃﻊ دا ﺮة اﻻرﺗﻔﺎع و دا ﺮة اﻟﻤﺪار إﻟﯽ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻗﻄﺮ دا ﺮة اﻻرﺗﻔﺎع و و ﺮ اﻟﻘﻮس اﻟﺘﯽ
ﻣﻦ دا ﺮة اﻟﻤﺪار ﻓﻮق اﻻرض.
دو اﺻﻄﻼح »ﻋﮑﺲ ﻣﻄﺎﻟﻊ« و »ﺳﻬﻢ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر« در رﺳﺎﻟﮥ ﻃﺒﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﻣﻘﺎ ﺴﮥ دو ﺗﻌﺮﯾﻒ

٢٠٩

دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ آنﻫﺎ در رﺳﺎﻟﮥ ﻃﺒﺮی )ﻧﮑ :اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﺮی ،ﺮﺟﻤﮥ ﺧﻮد را از

روی ﯾﮑﯽ از ﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺴ ﻘﻞ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺷ ﺎر اﻧﺠﺎم دادﻩ اﺳﺖ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﻃﺒﺮی ﺑﺎ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺷﯿﺎر
رﺳﺎﻟﮥ ﻃﺒﺮی ) ﺴﺨﮥ ﻗﻢ( ﺑﺎ ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۸۶۴ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﮏ ﻣﻘﺎ ﺴﻪ ﺷﺪ .ﺮﺗ ﺐ اﺻﻄﻼﺣﺎت در
رﺳﺎﻟﮥ ﻃﺒﺮی ﺑﺎ ﺮﺗ ﺐ آﻧﻬﺎ در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺷ ﺎر ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪارد .ﺣﺪود  ۱۱۰اﺻﻄﻼح رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺷ ﺎر در

اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﺮﺟﻤﮥ ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ وﺟﻮد دارد.
 -۱در رﺳﺎﻟﮥ ﻃﺒﺮی ) ﺴﺨﮥ ﻗﻢ( ،ﺗﻌﺮﯾﻒ  ۲۶اﺻﻄﻼح رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺷ ﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻈﻞ اﻟﺜﺎﲏ ّ
ﻟﻜﻞ ﻗﻮسّ ،
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،اﻟﺪاﻳﺮه ،اﻟﻘﻄﺮ ،اﻟﻮﺗﺮ ،اﻟﻈﻞ اﻷ ّول ّ
ﻟﻜﻞ ﻗﻮس ،ﻛﺮة اﻟﻜﻞ ،اﻟﺪواﺋﺮ
اﻟﻌﻈﺎم ،داﻳﺮة ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر ،اﻟﻔﻠﻚ اﳌﺎﻳﻞ ﰲ ّ
ﻛﻞ ﻛﺮة ،ﺻﻌﻮد اﻟﻜﻮﻛﺐ ،وﻫﺒﻮﻃﻬﺎ ،اﳌﻴﻞ اﻷ ّول

اﳉﺰﺋﻲ ،اﳌﻴﻞ اﻟﺜﺎﲏ اﳉﺰﺋﯽ ،اﳌﻴﻞ اﻟﻜﲇ ﰲ اﳌﻴﻠﲔ ،ﻋﻜﺲ اﳌﻄﺎﻟﻊ ،ﺳﻬﻢ ﻧﺼﻒ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر ،اﻷﺻﺎﺑﻊ

اﳌﻌﺪّ ﻟﺔ ،اﻷزﻣﺎن اﳌﻌﺪّ ﻟﺔ ،اﻹرﺗﻔﺎع اﻟﺬي ﻻ ﺳﻤﺖ ﻟﻪ ،ﺳﻤﺖ اﻹرﺗﻔﺎع ،ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻄﻮﻟﲔ ،اﻟﺒﻌﺪ ﺑﲔ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻄﻮل ،ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﺮض واﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.

٢١٠

 -۲در رﺳﺎﻟﮥ ﻃﺒﺮی ،اﺻﻄﻼح »ﻇﻞ ﻣﻘﯿﺎس« ،ﻣﺴ ﻘﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در رﺳﺎﻟﮥ
ﮐﻮﺷ ﺎر در اداﻣﮥ ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﻣﻘﯿﺎس« ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
 -۳در رﺳﺎﻟﮥ ﻃﺒﺮی ،اﺻﻄﻼح »ﻣﯿﻞ اول« ،وﺟﻮد دارد وﻟﯽ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺷ ﺎر ﻧ ﺴﺖ.
 -۴در رﺳﺎﻟﮥ ﻃﺒﺮی ،اﺻﻄﻼح »ﻧﺼﻒ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر آﻓﺘﺎب و ﮐﻮاﮐﺐ« ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻧﺼﻒ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر
ﮐﻮاﮐﺐ« ﺗﮑﺮار ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﺻﻄﻼح دوم در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺷ ﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 -۵در رﺳﺎﻟﮥ ﻃﺒﺮی ،اﺻﻄﻼح »ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع« از دو دﯾﺪﮔﺎﻩ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ »ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع آﻓﺘﺎب
و ﮐﻮاﮐﺐ« و »ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﺟﺰو« .اﺻﻄﻼح دوم در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺷ ﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 -۶در رﺳﺎﻟﮥ ﻃﺒﺮی ،اﺻﻄﻼح »دا ﺮۀ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر« ﺑﺎ ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺷ ﺎر ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد.
 -۷در رﺳﺎﻟﮥ ﻃﺒﺮی ،اﺻﻄﻼح »ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻬﺎر ﮐﻮاﮐﺐ« ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
اول در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺷ ﺎر ﻧ ﺴﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ دوم ﺮﺟﻤﮥ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺴ ﻘﻞ ﮐﻮﺷ ﺎر
اﺳﺖ.

 -۸در رﺳﺎﻟﮥ ﻃﺒﺮی ،در ﺮﺟﻤﮥ دو اﺻﻄﻼح »دا ﺮۀ ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج و ﺑﻌﺪ ﻧﯿّﺮﯾﻦ از ارض« ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
اﺿﺎﻓﻪ ﺮ از رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺷ ﺎر وﺟﻮد دارد.
 -۹در رﺳﺎﻟﮥ ﻃﺒﺮی ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺻﻄﻼﺣﺎت »ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺧﻂ اﺳ ﻮا ،ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻬﺎر ،ﻃﻮل ﺑﻠﺪ،
دﻗﺎﯾﻖ اﺧﺘﻼف ) ﺴﺐ( ،زواﯾﺎی ﺳ ﺔ ،ﻗﻮس اﻟﺮؤﯾﺔ ،و ﻣﻘﯿﺎس« ،ﺮﺟﻤﻪ ﺸﺪﻩ اﺳﺖ.

 -۱۱در رﺳﺎﻟﮥ ﻃﺒﺮی ،ﺳﺎ ﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎت ،ﺮﺟﻤﮥ دﻗﯿﻖ اﺻﻄﻼﺣﺎت رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺷ ﺎر اﺳﺖ وﻟﯽ در
ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﺟﺰﺋﯽ وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت »اﺟﺘﻤﺎع و اﺳ ﻘﺒﺎل ﮐﺴﻮﻓﯽ و
ﺧﺴﻮﻓﯽ ،اﺧﺘﻼف ﻣﻨﻈﺮ در ﻃﻮل و ﻋﺮض ،دﻗﺎﯾﻖ ﺳﻘﻮط و ازﻣﺎن ﻣﻌﺪﻟﻪ ،اﻟﺴﻤﺖ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﻊ و
ﺟﯿﺐ اﻟﺴﻤﺖ ،ﺳﻌﺖ ﻣﺸﺮق و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﻤﺖ ،ﺣﺼﮥ دا ﺮ و ﺣﺼﮥ ارﺗﻔﺎع« ﯾﮏﺟﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩاﻧﺪ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺷ ﺎر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ.

اﻧﺘﺴﺎب رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﺮی

اﻟﺒﺎب اﳌﻔﺮد ﰲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ

 -۱۰در رﺳﺎﻟﮥ ﻃﺒﺮی ،اﺻﻄﻼح »ﺧﺎﺻﮥ ﻣﻌﺪﻟﻪ« ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺷ ﺎر ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد وﻟﯽ ﮐﻤﯽ
ﻣﻐﺸﻮش اﺳﺖ.

ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ذﯾﻞ در ﻣﻮرد اﻧ ﺴﺎب ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧ ﺴﺎب اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮد.

 -۱ﻃﺒﺮی از ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺰرگ و ﺻﺎﺣﺐ زﯾﺞ اﺳﺖ .اﮔﺮ وی ﻗﺼﺪ ﺗﺄﻟﯿﻒ رﺳﺎﻟﻪای در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ً
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻧﺠﻮﻣﯽ داﺷ ﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا از ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ در زﯾﺞ ﻣﻔﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺳ ﻔﺎدﻩ

ﻧﮑﺮدﻩ و ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی ﻣﻨﺠﻢ دﯾﮕﺮی را ﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ّ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دﻟﯿﻠﯽ ﺮ رد اﻧ ﺴﺎب ا ﺮ ﺑﻪ ﻃﺒﺮی ﻧ ﺴﺖ .ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،وی اﯾﻦ ﺮﺟﻤﻪ را ﺑﻪ

درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮑﯽ از دوﺳ ﺎن ﯾﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد و ﯾﺎ در زﻣﺎن اﺷ ﻐﺎل ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم ،اﻧﺠﺎم دادﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲در رﺳﺎﻟﮥ ﻃﺒﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﻣﯿﻞ اول« ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ:

ﻣﯿﻞ اول :ﻣﯿﻞ ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج اﺳﺖ از ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر ﺳﻮی ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب و ﻏﺎﯾ ﺶ ﺑﻪ
رﺻﺪ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎن ﮐ ل ) (۲۳:۳۰و ﺑﻪ رﺻﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﮐ ).(۲۳

در ﻧﮕﺎﻩ اول ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار رﺻﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ ،ﺲ

اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ از ﻃﺒﺮی ﻧ ﺴﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺻﻄﻼح در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺷ ﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد و از

اﻓﺰودﻩﻫﺎی ﻣﺘﺮﺟﻢ رﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﺮی در ﺑﺎب ﭼﻬﻞ و ﻧﻬﻢ از ﻓﺼﻞ اول زﯾﺞ ﻣﻔﺮد اﺻﻄﻼح »ﻣﯿﻞ اول« را

ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ:

در اﺳ ﺨﺮاج ﻣﯿﻞ ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج :ﻏﺎﯾﺖ ﻣﯿﻞ ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج از دا ﺮۀ ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر از ﺟﻬﺖ
ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب آﻧﭻ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﮑﺎر داﺷ ﻪاﻧﺪ ،ﺑ ﺴﺖ و ﺳﻪ درج و ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ
اﺳﺖ از اول ﺣﻤﻞ ﺗﺎ اول ﺳﺮﻃﺎن و از اول ﻣﯿﺰان ﺗﺎ اول َ
ﺟﺪی ﭼﻮن ﺷﻤﺲ در اول
ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻮد ﻏﺎﯾﺖ ﻣﯿﻞ او از ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر ﺑ ﺴﺖ و ﺳﻪ درج و ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮد
)گ۲۶پ(.

اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﻣﯿﻞ اول« در رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد و دﻟﯿﻠﯽ ﺮ اﻧ ﺴﺎب رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﺮی
ً
اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار رﺻﺪ ،در دو ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻘﺪار رﺻﺪﻫﺎی ﻣﺘﻘﺪﻣﺎن و ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ
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ً
ﮐﻪ در اداﻣﮥ ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﻣﯿﻞ اول« آﻣﺪﻩ از اﻓﺰودﻩﻫﺎی ﮐﺎﺗﺒﺎن اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﻌﻼ دﺳ ﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺴﺨﮥ ﮔﺠﺮات

ﻣﻘﺪور ﻧ ﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺒ ﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار رﺻﺪﻫﺎ در آن ﺴﺨﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟

 -۳در ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﯾﮏ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ» :ﻗﻤﺮ و ﻣﺎﻩ«» ،آﻓﺘﺎب و

ﺷﻤﺲ«» ،ﺳﺮ و رأس«» ،ﺑﻠﺪ و ﺷﻬﺮ«» ،ﮐﻮﮐﺐ و ﺳ ﺎرﻩ« » ،ﺴﻮﯾﺔ اﻟﺒﺮوج و ﺴﻮﯾﺔ اﻟﺒﯿﻮت« و  ...ﮐﻪ
ﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ از ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺮای ﺮﺟﻤﻪ اﺳ ﻔﺎدﻩ ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ دا ﺸﻤﻨﺪی ﭼﻮن

ﺣﺎﺳﺐ ﻃﺒﺮی ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آﺛﺎر وی از اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺮﺟﻤﮥ ﻣﻐﺸﻮﺷﯽ را اﻧﺠﺎم دادﻩ

ﺑﺎﺷﺪ .در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن از ﺳﻮی ﮐﺎﺗﺒﺎن

ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﻮدﻩ و ﺑﻌﯿﺪ
اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺮﺟﻤﻪای را اﻧﺠﺎم دادﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

روش ﺗﺼﺤﯿﺢ رﺳﺎﻟﮥ ﻃﺒﺮی
از رﺳﺎﻟﮥ ﻃﺒﺮی دو ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ در ﻗﻢ و ﮐﭙﻮرﺗﻬﻠﻪ )ﭘﻨﺠﺎب ﻫﻨﺪ( ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺴﺨﮥ ﻗﻢ ﻣﻐﺸﻮش
ً
و دارای اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ و ﺮﺗ ﺐ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧ ﺴﺖ .ﻣﺜﻼ در ﺗﻌﺮﯾﻒ »دا ﺮۀ ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج«
٢١٢

اﺻﻄﻼح »ﮐﺮۀ ﮐﻞ« آﻣﺪﻩ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح در ردﯾﻒ ﺷﺎ ﺰدﻫﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺑﻌﻀﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ »دا ﺮۀ اﻋﻈﻢ« و »ﻓﻠﮏ ﻣﺎﯾﻞ« و  ...در ﺗﻌﺎرﯾﻒ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﺧﻮد ،ﺗﻌﺮﯾﻒ
ً
ﺸﺪﻩاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﯾﻦ ﺴﺨﻪ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا ﺴﺨﮥ ﮐﭙﻮرﺗﻬﻠﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺮ اﺳﺖ

ز ﺮا دارای ﻣﻘﺪﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت »اﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪۀ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ  «...آﻏﺎز

ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﭼﻮن اﻣﮑﺎن دﺳ ﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺴﺨﮥ ﮐﭙﻮرﺗﻬﻠﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮد ،ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﻃﺒﺮی )ﺑﺎ ﺷ ﺎﺳﮥ »ط«( ،ﺑﺎ
ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۸۶۴/۲ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﮏ )ﺑﺎ ﺷ ﺎﺳﮥ »م«( ،ﻣﺘﻦ ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی )ﺑﺎ ﺷ ﺎﺳﮥ

»ب«( و ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ )ﺑﺎ ﺷ ﺎﺳﮥ »چ«( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دادﻩ ﺷﺪ .در ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ

ﺻﻮرت آزاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ و اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻧ ﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن

ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺘﺎدﮔﯽﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ داﺧﻞ ﭼﻨﮕﮏ ] [-و ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت داﺧﻞ ﮐﻤﺎﻧﮏ ) (-آوردﻩ ﺷﺪ و

ﻣﻌﺎدل ﻋﺮﺑﯽ آنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷ ﺒﺎﻫﺎت و ﺗﻔﺎوت ﺴﺨﻪﻫﺎ در ﭘﺎﻧﻮ ﺲ ذﮐﺮ ﺷﺪ.

ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﻪ

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﻗﻮﺳﯽ و دا ﺮﻩ]ای[ و ﺧﻄﯽ و ﻧﻘﻄﻪ]ای[ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺮ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
از ﮔﻔﺘﺎر اﺳ ﺎد اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﻮب اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻟﻄﺒﺮی رﺣﻤﺔ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ

دا ﺮۀ ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج )دا ﺮة اﻟﺒﺮوج( :دا ﺮﻩ]ای[ ﺑﻮد ﮐﻪ از رﻓﺘﻦ آﻓﺘﺎب ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ﺮ ﮐﺮۀ ﮐﻞ ،از ﻣﻐﺮب ،ﺳﻮی

ﻣﺸﺮق ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل .دور ﻫﺮ روز ،ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﻧﻪ دﻗﯿﻘﻪ و ﻫﺸﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ.

١

) (23 o 30¢و ﺑﻪ رﺻﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﮐ ) . (23 o

ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻂ اﺳ ﻮا :دا ﺮﻩای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺮﮔﺬرد ﺮ ﺴ ﻂ زﻣﯿﻦ ﻣﻮازی ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر.

ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺧﻂ اﺳ ﻮا :ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺮ آﯾﺪ از ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر ﺑﺎ ﻗﻮس]ی[ از ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج و ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻂ
اﺳ ﻮا.

٢

دا ﺮۀ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر :دا ﺮﻩای اﺳﺖ ﺮ ﺳﻤﺖ ﺳﺮ ،ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﺷﺮﻗﯽ از ﻧﺼﻒ ﻏﺮﺑﯽ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ.

٣

ﻋﺮض ﺑﻠﺪ :ﻗﻮﺳﯽ اﺳﺖ از دا ﺮۀ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﻣﯿﺎن ﺳﻤﺖ رأس و دا ﺮۀ ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر ،و ٤ﻣﯿﺎن ﻗﻄﺐ

اﻟﺒﺎب اﳌﻔﺮد ﰲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ

ﻣﯿﻞ اول :ﻣﯿﻞ ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج اﺳﺖ از ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر ﺳﻮی ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب و ﻏﺎﯾ ﺶ ﺑﻪ رﺻﺪ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎن ﮐ ل

ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر و دا ﺮۀ اﻓﻖ.

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻬﺎر :ﺟﺰوی اﺳﺖ از ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج ،ﻓﻀﻞ ٥ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺧﻂ اﺳ ﻮا و ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺑﻠﺪ و آن ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد از
ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر.

٦

دا ﺮۀ اﻓﻖ :ﻓﺎﺻﻠﻪای ٧ﺑﻮد ﻣﯿﺎن ﭼﯿﺰی ﮔﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻮد و ﻧﯿﻤﯽ ﻣﺨﻔﯽ و ﻗﻄﺐ وی ﺳﻤﺖ ﺳﺮ ﺑﻮد.

ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺑﻠﺪ :ﺮآﻣﺪن اﺟﺰای ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر ﺑﻮد ﺑﻪ اﺟﺰای ﻗﻮﺳﯽ از ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج ﺮ آن اﻓﻖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻊ او ﺑﺎﺷﺪ.

دوا ﺮ ﻣﺪار :دا ﺮﻩﻫﺎی ﻣﻮازی ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر ﮐﺸ ﺪﻩ و از ﻗﻄﺐﻫﺎ]ی ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر[ ﺑﻪ دوری )ﻓﺎﺻﻠﮥ(
ﻣﺨﺘﻠﻒ.

٨

ﻧﺼﻒ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر آﻓﺘﺎب و ﮐﻮاﮐﺐ :ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد از دا ﺮۀ ﻣﺪار ﻣﯿﺎن اﻓﻖ و دا ﺮۀ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ دا ﺮۀ
ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر ،ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﻗﻮس ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﻓﺘﺪ ﻣﯿﺎن دو ﻗﻮس ﮐﻪ ﺮود از ﻗﻄﺐ ﮐﺮﻩ.

ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺴ ﻮی :ﻗﺴﻤﺖ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺮ ﭘﺎ ﺰدﻩ.

 .١دا ﺮۀ ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج] :دا ﺮۀ[ رﺳﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺎص ﺧﻮرﺷ ﺪ از ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﻣﺸﺮق ]ﺑﻪ اﻧﺪازۀ[ ﯾﮏ دور در ﺳﺎل )ب ،ص .(۱۸۵
 .٢ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺧﻂ اﺳ ﻮا :آﻧﭽﻪ از اﺳ ﻮای آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ]ﻫﻤﺰﻣﺎن[ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻧﯽ از دا ﺮةاﻟﺒﺮوج در ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻂ اﺳ ﻮا ﻃﻠﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ
از دا ﺮۀ اﺳ ﻮای آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ واﻗﻊ ﻣﯿﺎن دو دا ﺮۀ ]ﻋﻈﯿﻤﮥ[ ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ از ﻗﻄﺐ اﺳ ﻮای آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﮔﺬرﻧﺪﻩ از دو ﺳﺮ ﮐﻤﺎن
]ﻣﺬﮐﻮر[ از دا ﺮةاﻟﺒﺮوج )ب ،ص.(۱۸۸
 .٣دا ﺮۀ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر] :دا ﺮﻩای ﮐﻪ[ دو ﻗﻄ ﺶ ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ]ﺧﻮرﺷ ﺪ[ در اﻋﺘﺪاﻟﯿﻦ اﺳﺖ و دا ﺮۀ اﻓﻖ را ﺑﻪ زواﯾﺎی
ﻗﺎﺋﻤﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ب ،ص .(۱۸۵
 .٤ط» :و« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﯾﺎ« اﺳﺖ )در ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ »و« ﺑﻪﺟﺎی »ﯾﺎ« ﻫﻢ اﺳ ﻔﺎدﻩ ﻣﯽﺷﺪﻩ اﺳﺖ(؛ چ ،م :أو.
 .٥ط :ﻓﺼﻞ.
ً
 .٦چ ،م+ :ﺑﯿﻦ دا ﺮﺗﯿﻦ ﺗﻤﺮان ﺑﺎﻟﺠﺰء اﺣﺪﯾﻬﻤﺎ ﻣﻦ دا ﺮة اﻻﻓﻖ )چ :ﻗﻄﺐ اول اﻟﺴﻤﻮت( و اﻻﺧﺮی ﻣﺎرا ﺑﻘﻄﺒﻲ )چ :ﻣﻦ ﻗﻄﺐ(
ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر.
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻬﺎر درﺟﻪای از دا ﺮةاﻟﺒﺮوج :ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻊ ﻣﺴ ﻘﯿﻢ آن درﺟﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻊ ﻣﺎﯾﻞ آن و اﯾﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ از اﺳ ﻮای آﺳﻤﺎﻧﯽ
ﺑﯿﻦ دو دا ﺮۀ ]ﻋﻈﯿﻤﮥ[ ﮔﺬرﻧﺪﻩ از آن درﺟﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺷﺎن از ﻗﻄﺐ اول ﺳﻤﻮت )ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻘﻄﮥ ﺷﻤﺎل ﺮ اﻓﻖ( ]ﺑﮕﺬرد[ و دﯾﮕﺮی از
ﻗﻄﺐ اﺳ ﻮای آﺳﻤﺎﻧﯽ ]ﺧﺎرج ﺷﻮد[ )ب ،ص .(188
 .7ط :ﮔﺮدﺷﯽ؛ چ ،م :ﻫﯽ اﻟﻔﺎﺻﻠﻪ.
 .8ط» :و« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﯾﺎ« اﺳﺖ؛ چ ،م :أو.

٢١٣

اﺟﺰای ﺳﺎﻋﺎت زﻣﺎﻧﻪﯾﯽ )زﻣﺎﻧﯽ( :ﻗﺴﻤﺖ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺮ دوازدﻩ.

ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﺟﺰو :ﻗﻮﺳﯽ اﺳﺖ از دا ﺮۀ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﻣﯿﺎن ﺟﺰو و اﻓﻖ.
اﻓﻼک ﻧﻪ ﮔﺎﻧﻪ :ﻫﻔﺖ ﺳ ّﺎرﻩ ،و ﻫﺸ ﻢِ آن ،ﺛﺎﺑﺘﻪ و ﻧﻬﻢ ،ﻫﻤﻪ را ﺑﮕﺮداﻧﺪ ﺑﻪ ﺷ ﺎ ﺮوز ﮔﺮد زﻣﯿﻦ.
ﮐﺮۀ ﮐﻞ ]ﮐﻮﮐﺐ[ :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ از وی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
ﻓﻠﮏ ُﻣ َﻤﺜﻞ :دا ﺮﻩای اﺳﺖ ﻣﻮازی ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج و ﻣﺮﮐﺰش ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج ﺑﺎﺷﺪ.

اﻓﻼک ﺧﺎرج ﻣﺮاﮐﺰ :دا ﺮﻩﻫﺎ]ﯾﯽ[ اﺳﺖ در ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻓﻠﮏ ﻣﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰﻫﺎ ﺷﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ از
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ ﻣﺎﯾﻞ ﺟﺰ آﻓﺘﺎب ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻓﻠﮏ ﻣﻤﺜﻞ ﺑﻮد.

اﻓﻼک ﺗﺪاو ﺮ :دا ﺮﻩﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰﺷﺎن ﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻠﮏﻫﺎی ﺧﺎرج ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳ ﺎرﮔﺎن ﺮ
وی ﮔﺮدﻧﺪ.

وﺳﻂ آﻓﺘﺎب :ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد از ﻓﻠﮏ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﯿﺎن اول ﺣﻤﻞ و ﺧﻂ ﺧﺎرج  ،از ﻣﺮﮐﺰ ]ﻓﻠﮏ ﺧﺎرج ﻣﺮﮐﺰ[ ﺑﻪ ﺟﺮم
آﻓﺘﺎب.

ﻃﻮل ﺑﻠﺪ :ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد از دا ﺮۀ ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر ﻣﯿﺎن دا ﺮۀ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ]ﮔﺬرﻧﺪﻩ از اﻧﺘﻬﺎی آﺑﺎداﻧﯽ[ و ﻣﺎﺑﯿﻦ او
)ﯾﻌﻨﯽ دا ﺮۀ ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎر ﺑﻠﺪ( و ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻃﻮل]ﯾﻦ[ ﺑﻮد.

٢١۴

١

ﺑﻌﺪ اﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ اوج :دور ﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻠﮏ ﺧﺎرج ﻣﺮﮐﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج.

ﺧﺎﺻﮥ ﺷﻤﺲ :ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد از ﻓﻠﮏ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﯿﺎن اوج و ﺧﻂ ﺧﺎرج ،ﺑﺎ ﺟﺮم آﻓﺘﺎب از ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺎرج ﻣﺮﮐﺰ.

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻤﺲ :زاوﯾﻪ]ای[ ﺑﻮد در ز ﺮ ﺟﺮم ﺷﻤﺲ ﮐﻪ ﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻠﮏ ﺧﺎرج ﻣﺮﮐﺰ رﺳﻢ ﮐﻨﺪ و دو ﺧﻂ ﮐﻪ
ﺮود از ﻣﺮﮐﺰ ]ﻓﻠﮏ[ ﻣﻤﺜﻞ و ﻣﺮﮐﺰ ]ﻓﻠﮏ[ ﺧﺎرج ﻣﺮﮐﺰ.

ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﻤﺲ :ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد از ﻓﻠﮏ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﯿﺎن اول ﺣﻤﻞ و ﺧﻂ ﺧﺎرج  ،از ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج ﺗﺎ ﺷﻤﺲ.
ُ
روز وﺳﻂ )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( :دوری )ﯾﮏ دور( ﺑﻮد از ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر ،از ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎر =)٢ﻇﻬﺮ( ﻫﺮ روزی ]ﺗﺎ ﻧﺼﻒ
ﻧﻬﺎر روز ﺑﻌﺪ و ﻗﻮﺳﯽ ﺮا ﺮ[ ﺑﺎ زﯾﺎدت وﺳﻂ آﻓﺘﺎب ﯾﮏ روز.
ُ
روز ﺣﻘﯿﻘﯽ :دوری )ﯾﮏ دور( ﺑﻮد از ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر ﯾﮏ ﺷ ﺎ ﺮوز ﭼﻨﺎﻧﮏ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺎ زﯾﺎدت ﻣﺴ ﺮ آﻓﺘﺎب
ﻣﻘﻮم) ٣در ﻇﻬﺮ روز ﺑﻌﺪ(.

ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻻﯾﺎم ﺑﻠﯿﺎﻟﯿﻬﺎ )ﺗﻌﺪﯾﻞ زﻣﺎن( :اﺧﺘﻼف ﺑﻮد ﻣﯿﺎن روز وﺳﻄﯽ و روز ﺣﻘﯿﻘﯽ.

وﺳﻂ ﻗﻤﺮ :ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد از ﻓﻠﮏ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﯿﺎن اول ﺣﻤﻞ و ﻣﯿﺎن ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﺮود از ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻓﻠﮏ و ﻣﺮﮐﺰ
]ﻓﻠﮏ[ ﺗﺪو ﺮ ﭼﻨﺎﻧﮏ اﯾﻦ ﻗﻮس از ﻓﻠﮏ ﻣﻤﺜﻞ و ﻣﺎﯾﻞ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 .١ﻃﻮل ]ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻫﺮ[ ﻣﮑﺎن )ﻃﻮل اﻟﺒﻠﺪ( :ﮐﻤﺎﻧﯽ از اﺳ ﻮای آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ دا ﺮۀ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﮔﺬرﻧﺪﻩ از اﻧﺘﻬﺎی آﺑﺎداﻧﯽ و دا ﺮۀ
ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﻣﮑﺎن ]ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ[] .ﮐﻤﺎن[ ﺑﯿﻦ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر دو ﻣﺤﻞ روی اﺳ ﻮای آﺳﻤﺎﻧﯽ »ﺑﯿﻦاﻟﻄﻮﻟﯿﻦ« ]ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ[ اﺳﺖ )ب،
ص.(۱۸۶
 .2ط :ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر.
 .3م+ :ﻟﯿﻮم.

ﺧﺎﺻﮥ ﻗﻤﺮ :دوری )ﻓﺎﺻﻠﻪای( ﺑﻮد از ذروۀ ﺗﺪو ﺮ ﺑﻪ ﺧﻼف ﺗﻮاﻟﯽ ﺮوج ﻫﺮ روز.
و ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ ﺗﺪو ﺮ.

١

ﺗﻌﺪﯾﻞ اول ]ﻗﻤﺮ[ :زاوﯾﻪای ﺑﻮد از ]ﻣﺮﮐﺰ[ ﻓﻠﮏ ﺗﺪو ﺮ ﮐﻪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ دو ﺧﻂ ﮐﻪ ﺮود از ﻣﺮﮐﺰ ]ﻓﻠﮏ[ ﻣﻤﺜﻞ و
آن ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ در اﺳ ﻘﺎﻣﺖ ذروﻩ و ﺣﻀﯿﺾ ﻓﻠﮏ ﺗﺪو ﺮ ﺑﻮد.

ّ
ﺧﺎﺻﮥ ﻣﻌﺪﻟﮥ ]ﻗﻤﺮ[ :ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد ٢از ﻓﻠﮏ ﺗﺪو ﺮ ﻣﯿﺎن ﺟﺮم ﻗﻤﺮ و ﺳﻄﺢ ﺧﺎرج از ]ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ[ ﻣﻤﺜﻞ ﺑﻪ
٣

ازای ]ﻣﺮﮐﺰ[ ﻓﻠﮏ ﺗﺪو ﺮ.

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺛﺎﻧﯽ ﻗﻤﺮ :زاوﯾﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺮﺧﯿﺰد از ]ﻣﺮﮐﺰ[ ﻓﻠﮏ ﻣﻤﺜﻞ و از راﻩ )رﺳﻢ( دو ﺧﻂ ﮐﻪ ﺮود ازﯾﻦ

اﻟﺒﺎب اﳌﻔﺮد ﰲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ

ﺑﻌﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻗﻤﺮ :ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد از ﻓﻠﮏ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﯿﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ اوج و ﻣﯿﺎن ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﺮود ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻓﻠﮏ

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ ﺗﺪو ﺮ ﻗﻤﺮ ]و ﺟﺮم ﻗﻤﺮ[.

اﺧﺘﻼف ﺑﻌﺪ] :اﺧﺘﻼف[ ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ ﻓﻠﮏ ﺗﺪو ﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪن از ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،از ﺑﻌﺪ اﺑﻌﺪ ﺗﺎ اﻗﺮب و
از اﻗﺮب ﺗﺎ اﺑﻌﺪ.

٤

دﻗﺎﯾﻖ اﺧﺘﻼف )دﻗﺎﯾﻖ ﺴﺐ( :دﻗﺎﯾﻘﯽ اﺳﺖ ]ﮐﻪ[ ﺴ ﺶ ﺑﺎ ﺷﺼﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﭼﻮن ﺴ ﺖ آن اﺧﺘﻼف ]ﻻزم
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ ﺗﺪو ﺮ ﺑﻪ ﮐﻞ اﺧﺘﻼف در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ[.

٥

ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻗﻤﺮ :ﻗﻮﺳﯽ اﺳﺖ از ﻓﻠﮏ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﯿﺎن اول ﺣﻤﻞ و ﺳﻄﺤﯽ ٦ﮐﻪ ﺮود از ﻓﻠﮏ ﻣﻤﺜﻞ و ﺟﺮم ﻗﻤﺮ.
َ َ
َﺟﻮزﻫﺮ :دو ﻋﻘﺪۀ ﻓﻠﮏ ﻣﺎﯾﻞ و ﻣﻤﺜﻞ ﺑﺎﺷ ﺪ ﮐﻪ ﺮ ﻫﻢ اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺳ ﺎرﻩ را.

وﺳﻂ ﮐﻮاﮐﺐ :ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد از ﻓﻠﮏ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﯿﺎن دو ﺳﻄﺢ ﮐﻪ ﺮود ]ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ ﻣﻌﺪلاﻟﻤﺴ ﺮ[ ٧ﯾﮑﯽ ﺑﻪ اول
ﺣﻤﻞ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ]ﻓﻠﮏ[ ﺗﺪو ﺮ.

ﺧﺎﺻﮥ ﮐﻮاﮐﺐ :دوری )ﻓﺎﺻﻠﮥ( ﮐﻮﮐﺐ از ذروۀ ﻓﻠﮏ ﺗﺪو ﺮ ﺮ ﺗﻮاﻟﯽ ﺮوج.

ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻮاﮐﺐ :ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد از ﻓﻠﮏ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﯿﺎن دو ﺳﻄﺢ ﮐﻪ ﺮود ﺑﻪ ]ﻣﺮﮐﺰ[ ﻓﻠﮏ ﻣﻌﺪلاﻟﻤﺴ ﺮ ﯾﮑﯽ از اوج
و ﯾﮑﯽ از ]ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ[ ﺗﺪو ﺮ.

ﺗﻌﺪﯾﻞ اول ]ﮐﻮاﮐﺐ[ :زاوﯾﻪای اﺳﺖ از ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ ﺗﺪو ﺮ ﺮ دو ﺧﻂ از ﻣﺮﮐﺰ ]ﻓﻠﮏ[ ﻣﻤﺜﻞ و ﻣﺮﮐﺰ
]ﻓﻠﮏ[ ﻣﻌﺪل]اﻟ[ﻣﺴ ﺮ.

 .1ط :اﻟﺘﺪو ﺮ.
 .2ط+ :ﺑﻮد.
 .3م- :ﻣﺮﮐﺰ.
 .4ط :دﯾﻖ.
 .5چ ،م+ :ا ﻼزم ﺣﯿﺚ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ اﻟﺘﺪو ﺮ اﻟﯽ ﮐﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ذﻟﮏ اﻟﻤﻮﺿﻊ.
دﻗﺎﯾﻖ ﺴﺐ :ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺴ ﺖ آن ﺑﻪ ﺷﺼﺖ دﻗﯿﻘﻪ ،ﺮا ﺮﺳﺖ ﺑﺎ ﺴ ﺖ اﺧﺘﻼف ﻻزم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ ﺗﺪو ﺮ ﺑﻪ ﮐﻞ اﺧﺘﻼف
در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ )ب ،ص.(۱۸۷
 .6ط :ﺧﻄﯽ؛ چ ،م :اﻟﺴﻄﺢ.
 .7چ ،م+ :ﺑﻤﺮﮐﺰ اﻟﻔﻠﮏ اﻟﻤﻌﺪل ﻠﻤﺴ ﺮ.

٢١۵

ﺧﺎﺻﮥ ﻣﻌﺪﻟﻪ :ﻗﻮﺳﯽ ا ﺳﺖ از ﻓﻠﮏ ﺗﺪو ﺮ ﻣﯿﺎن دو ﺳﻄﺢ ﮐﻪ ﺮود ﻣﯿﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ ﺗﺪو ﺮ ١و ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ذروۀ
ﻓﻠﮏ ﺗﺪو ﺮ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﮐﺐ.

٢

٤

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻌﺪل :ﻗﻮﺳﯽ اﺳﺖ از ﻓﻠﮏ ﻣﻤﺜﻞ ٣ﻣﯿﺎن دو ﺳﻄﺢ ﮐﻪ ﺮود ﻣﯿﺎن ﻣﺮﮐﺰ ]ﻓﻠﮏ[ ﻣﻤﺜﻞ و ﯾﮑﯽ ﺑﻪ اوج
و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ ﺗﺪو ﺮ.

ﺗﻌﺪﯾﻞ دوم :زاوﯾﻪای اﺳﺖ از ]ﻣﺮﮐﺰ[ ﻓﻠﮏ ﻣﻤﺜﻞ ﮐﻪ از دو ﺧﻂ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ از ]آن[ ذروﻩ ،ﯾﮑﯽ ٥ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ
]ﻓﻠﮏ[ ﺗﺪو ﺮ و ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم ﮐﻮﮐﺐ.

اﺧﺘﻼف اﻟﺒﻌﺪﯾﻦ ٦:اﺧﺘﻼف ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ ﻓﻠﮏ ﺗﺪو ﺮ ﺑﻮد ]ﺑﻪ[ ﺰرﮔﯽ و ﺧﺮدی ،از اوج ﺗﺎ ﺣﻀﯿﺾ و از
ﺣﻀﯿﺾ ﺗﺎ اوج.

ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﻮاﮐﺐ :ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد از ﻓﻠﮏ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﯿﺎن دو ﺳﻄﺢ ﮐﻪ ﺮود ]ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آن[ ،ﯾﮑﯽ ﺑﻪ اول ﺣﻤﻞ و دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﺟﺮم ﮐﻮاﮐﺐ.

ﺣﺼﮥ ﻋﺮض ﻗﻤﺮ :دوری )ﻓﺎﺻﻠﮥ( ﻗﻤﺮ ﺑﻮد از ﻋﻘﺪۀ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن را »رأس« ﺧﻮاﻧﻨﺪ.

ﻋﺮض ﻗﻤﺮ و ﮐﻮاﮐﺐ :ﻗﻮﺳﯽ از دا ﺮۀ اﻋﻈﻢ ﮐﻪ ﺮود ﺑﻪ ]دو[ ﻗﻄﺐ ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج و ﻣﯿﺎن ﻗﻤﺮ ﯾﺎ ﮐﻮاﮐﺐ و
ﻣﯿﺎن ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج.

٢١۶

ﻗﻮساﻟﺮﺟﻮع :ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد از ﻓﻠﮏ ﺗﺪو ﺮ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎم اول و دوم ﺳ ﺎرﻩ.

ﻇﻬﻮر و ﺧﻔﺎ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن و ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن اﺳﺖ .ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ]ﺷﻤﺲ[ در ﻧﻤﺎز ﺷﺎم و ﺑﺎﻣﺪادان.

ﺑﻌﺪ ﮐﻮﮐﺐ از ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر :ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد از دا ﺮﻩ]ای[ ﮐﻪ ﺮود ﺑﻪ ]دو[ ﻗﻄﺐ ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر و ﻣﯿﺎن ﮐﻮﮐﺐ و
دا ﺮۀ ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر.

ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع آﻓﺘﺎب و ٧ﮐﻮاﮐﺐ :ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد از دا ﺮﻩ]ای[ ﮐﻪ ﺮود ﺑﻪ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر و ﻣﯿﺎن آﻓﺘﺎب و ٨ﮐﻮاﮐﺐ
و اﻓﻖ.

٩

 .1ط ،م :ﻣﻤﺜﻞ) .چ :ﺗﻤﺎم ﺴﺨﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﻣﻤﺜﻞ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﻧﮑ :ﺑﺎﻗﺮی ،۲۰۰۶ ،ص .(۱۶۷
 .2ط ) ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯿﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ ﺗﺪو ﺮ ...ﮐﻮﮐﺐ(+ :ﯾﮑﯽ از ﻓﻠﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻤﺜﻞ و ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ذروﻩ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ ﺗﺪو ﺮ؛ چ ،م:
اﻟﺘﺪو ﺮ و اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ :ﻗﻮس ﻣﻦ ﻓﻠﮏ اﻟﺘﺪو ﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺤﯿﻦ ﯾﻤﺮا ﺑﻤﺮﮐﺰ اﻟﻔﻠﮏ اﻟﺘﺪو ﺮ )م :ﻣﻤﺜﻞ( ﻓﯿﻤﺮ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺬروة ﻓﻠﮏ
اﻟﺘﺪو ﺮ و اﻻﺧﺮ ﺑﺎﻟﮑﻮﮐﺐ
ﺗﺪو ﺮ ﯾﺎ ﺧﺎﺻﮥ ﻣﻌﺪﻟﮥ ]ﻣﺎﻩ[ :ﮐﻤﺎﻧﯽ از ﻓﻠﮏ ﺗﺪو ﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻩ و ﺻﻔﺤﮥ رﺳﻢ ﺷﺪﻩ از ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ ﻣﻤﺜﻞ ،ﮔﺬرﻧﺪﻩ از ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﮏ
ﺗﺪو ﺮ ]ﻋﻤﻮد ﺮ ﺻﻔﺤﮥ ﻓﻠﮏ ﻣﻤﺜﻞ[ )ب ،ص.(۱۸۷
 .3م :ﻣﻌﺪلاﻟﻤﺴ ﺮ.
 .4ط :از.
 .5ط )ﺑﻪ ﺟﺎی از ]آن[ ذروﻩ ﯾﮑﯽ(+ :ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ذورﻩ.
 .6چ ،م- :اﻟﺒﻌﺪﯾﻦ.
 .7ط» :و« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﯾﺎ« اﺳﺖ؛ چ ،م :أو.
 .8ط» :و« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﯾﺎ« اﺳﺖ؛ چ ،م :أو.
 .٩ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﺧﻮرﺷ ﺪ ﯾﺎ ﺳ ﺎرﻩ :ﮐﻤﺎﻧﯽ از دا ﺮۀ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﺑﯿﻦ اﻓﻖ و ﺧﻮرﺷ ﺪ ﯾﺎ ﺳ ﺎرﻩ )ب ،ص.(۱۸۹

ﺗﻌﺪﯾﻞاﻟﻨﻬﺎر ﮐﻮاﮐﺐ :ﻓﻀﻠﯽ ١ﺑﻮد ﻣﯿﺎن ﻧﺼﻒ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر ﮐﻮاﮐﺐ و ﻣﯿﺎن ﻧﻮد درﺟﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮﺳﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دو ﻗﻄﺐ ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر.

ﻧﺼﻒ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر ﮐﻮاﮐﺐ :ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد از دا ﺮۀ ﻣﺪار ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻓﻖ و ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر.

٤

درﺟﮥ ]ﻣﻤﺮ[ ﮐﻮﮐﺐ ٥:ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ دا ﺮﻩ را ﮐﻪ ﺮود ﺑﻪ ]دو[ ﻗﻄﺐ ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر و ﮐﻮﮐﺐ.
درﺟﮥ ﻃﻠﻮع ]ﮐﻮﮐﺐ[ :ﻧﻘﻄﻪ]ای[ اﺳﺖ از ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج و ﺳ ﺎرﻩ ٦ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺮ اﻓﻖ ﻣﺸﺮق ﺑﺎﺷ ﺪ.

درﺟﮥ ﻏﺮوب :آن درﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮاﮐﺐ ﻓﺮو ﺷﻮد ﺑﻪ اﻓﻖ ﻣﻐﺮب.

دا ﺮۀ ارﺗﻔﺎع :آن دا ﺮﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺮود از ﺳﻤﺖ رأس ﺗﺎ ٧آن ﺳ ﺎرﻩ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻮد از اﻓﻖ.

اﻟﺒﺎب اﳌﻔﺮد ﰲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ

اﺳﺖ از ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر و از دا ﺮﻩ ﮐﻪ ﺮود و دور رﻓﺘﻦ ﺳ ﺎرﮔﺎن ٢،ﯾﮑﯽ از ا ﺸﺎن دا ﺮۀ اﻓﻖ ٣و

ارﺗﻔﺎع وﻗﺖ :ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد از دا ﺮۀ ارﺗﻔﺎع ﻣﺎﺑﯿﻦ آﻓﺘﺎب و ٨ﺳ ﺎرﻩ و اﻓﻖ.

دا ﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﮏ :ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد از دا ﺮۀ ﻣﺪار ﻣﯿﺎن ]اﻓﻖ و[ آﻓﺘﺎب ﯾﺎ ﮐﻮاﮐﺐ وﻗﺖ ﻗﯿﺎﺳﯽ و او ﭘﺎرﻩای ﺑﻮد از
ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر.

ﺧﻂ ﻣﻮازی و ﻫﻮ ﺳﻬﻢ ٩ﻧﺼﻒ ﻗﻮساﻟﻨﻬﺎر :و او را »ﺟﯿﺐ ﺮﺗ ﺐ دا ﺮﻩ« ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﻨﺪ و او ﺧﻂﻫﺎی ﺧﺎرج

ﺑﻮد از ﺗﻘﺎﻃﻊ دا ﺮۀ ارﺗﻔﺎع و ﻣﯿﺎن ]دا ﺮۀ[ ﻣﺪار آﻧﮏ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻗﻄﺮ دا ﺮۀ ارﺗﻔﺎع و ﺮ ﻗﻮس]ی[ از

دا ﺮۀ ﺑﻠﺪان ١٠ﺑﺎﻻ]ی[ زﻣﯿﻦ.

ﻃﺎﻟﻊ :ﻧﻘﻄﻪای ﺑﻮد از ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج ﺮ اﻓﻖ ﻣﺸﺮق ،وﻗﺖ ﻗﯿﺎس.

ﺴﻮﯾﺔ اﻟﺒﺮوج ) ﺴﻮﯾﺔ اﻟﺒﯿﻮت( :ﻗﺴﻤﺖ دا ﺮۀ ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج ﺑﻮد ﺮ دوازدﻩ ﻗﺴﻤﺖ .ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از دا ﺮۀ
ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﻘﺪار دو ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎﻧﯽ.

ﺑﻬﺖ ﮐﻮاﮐﺐ :ﻣﺴ ﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ روزی ﺑﻮد ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ.

ﺳ ﻖ ﻗﻤﺮ :ﻓﻀﻞ ١١ﺑﻬﺖ ﻗﻤﺮ ﺑﻮد ﺮ ﺑﻬﺖ آﻓﺘﺎب.
ﻗﻄﺮ ﻧﯿّﺮﯾﻦ :دا ﺮۀ ﺻﻔﺤﻪﺷﺎن ﺑﻮد وﻗﺖ رﻓﺘﺎر و »ﻣﻘﺪار ﻓﻠﮏ« ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.
 .1ط :ﻓﺼﻠﯽ.
 .2ط :ﺳ ﺎرﻩ ﮔﺎن.
 .3چ :ﻗﻄﺐ اول اﻟﺴﻤﻮت.
 .٤ﻧﺼﻒ ﻗﻮس ﻧﻬﺎر ﺧﻮرﺷ ﺪ ﯾﺎ ﺳ ﺎرﻩ :ﮐﻤﺎﻧﯽ از دا ﺮۀ ﻣﺪار ﺑﯿﻦ اﻓﻖ و ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر و ﻣﻘﺪارش ﮐﻤﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ آن از اﺳ ﻮای آﺳﻤﺎﻧﯽ
اﺳﺖ» .ﻣﺸﺎﺑﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺎﻧﯽ ]از اﺳ ﻮای آﺳﻤﺎﻧﯽ[ واﻗﻊ ﺑﯿﻦ دو ﮐﻤﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ از ﻗﻄﺐ ﮐﺮﻩ )= ﻗﻄﺐ اﺳ ﻮای آﺳﻤﺎﻧﯽ( ]و
ﮔﺬرﻧﺪﻩ از دو ﺳﺮ ﮐﻤﺎن واﻗﻊ ﺮ ﻣﺪار[ )ب ،ص.(۱۸۹
 .5ط :ﻗﻤﺮ.
 .6ط :ﺳ ﺎرﻩ.
 .7ط :ﯾﺎ.
 .8ط» :و« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﯾﺎ« اﺳﺖ.
 .9ط :رﺳﻢ.
 .10م :دا ﺮة اﻟﻤﺪار.
 .11ط :ﻓﺼﻞ.

٢١٧

ﻗﻄﺮ ﻇﻞ :ﻓﺮاﺧﯽ دا ﺮۀ ﻇﻞ ﺑﻮد آن ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﻗﻤﺮ در وی اﻓﺘﺪ و »ﻓﻠﮏ ﺟﻮزﻫﺮ« ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.

اﺟﺘﻤﺎع :آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ زﻣﯿﻦ و ﻣﺮﮐﺰ ﻗﻤﺮ و آﻓﺘﺎب در ﺳﻄﺢ دا ﺮﻩ]ای[ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﺮود ﺑﻪ ]دو[ ﻗﻄﺐ
ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج.

اﺳ ﻘﺒﺎل :آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻓﺘﺎب و ﻣﺮﮐﺰ زﻣﯿﻦ و ﻣﺮﮐﺰ ﻗﻤﺮ در ﺳﻄﺢ دا ﺮﻩ]ای[ ﺑﻮد ﮐﻪ آن دا ﺮﻩ ﺮود ﺑﻪ
]دو[ ﻗﻄﺐ ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج.

اﺟﺘﻤﺎع و اﺳ ﻘﺒﺎل ﮐﺴﻮﻓﯽ و ﺧﺴﻮﻓﯽ :اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺴﻮﻓﯽ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺮم ﻗﻤﺮ و ﺟﺮم آﻓﺘﺎب و ﻣﺮﮐﺰﻫﺎﺷﺎن ﺮ
ﺧﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺮود از ﺑﺼﺮﻫﺎ ﺗﺎ ا ﺸﺎن و اﺳ ﻘﺒﺎل ﺧﺴﻮﻓﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻓﺘﺎب و ﻣﺎﻩ و

زﻣﯿﻦ ﺮ ﯾﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ اﻓﺘﺪ.

ﺧﺴﻮف ﻗﻤﺮ :در اﻓﺘﺎدن ﺟﺮم ﻣﺎﻩ ﺑﻮد در ﻣﺨﺮوط ﻇﻞ زﻣﯿﻦ.

دﻗﺎﯾﻖ ﺧﺴﻮف :ﭘﻮﺷ ﺪن ﻗﻄﺮ دا ﺮۀ ﺻﻔﺤﮥ ﻗﻤﺮ ﺑﻮد آﻧﮏ او را »ﻣﻘﺪار ﻗﻤﺮ« ﮔﻮﯾﻨﺪ.

١

اﺻﺎﺑﻊ ﺧﺴﻮف ﻣﻄﻠﻘﻪ :ﭘﻮﺷ ﺪن ﻗﻄﺮ ﻗﻤﺮ ﺑﻮد در آن ﺷﻤﺎر ﮐﻪ ﻗﻄﺮش دوازدﻩ اﺻﺒﻊ ﺑﻮد.

٢ازﻣﺎن ]ﺧﺴﻮف[ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ :ﺑﺪو اﻟﺨﺴﻮف ﺑﻮد ﺑﺪو اﻟﻤﮑﺚ و وﺳﻂ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳ ﻘﺒﺎل ﺑﻮد و ﺑﺪو
اﻻﻧﺠﻼ )روﺷ ﺎﯾﯽ( و ﺗﻤﺎم اﻻﻧﺠﻼ.

٢١٨

٣

دﻗﺎﯾﻖ ﺳﻘﻮط ٤:ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد از ﻓﻠﮏ ﻣﺎﯾﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺑﺪو اﻟﺨﺴﻮف و ﺗﻤﺎﻣﻪ و ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﻟﺨﺴﻮف ]و ﺗﻤﺎم
اﻟﻨﺠﻼ[ ﯾﻌﻨﯽ وﺳﻂ اﻟﺨﺴﻮف.

ازﻣﺎن ﻣﻌﺪﻟﻪ :ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻋﺮض ﻗﻤﺮ ازﻣﻨﮥ ﻣﻌﺪل ﺑﻮد در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ.

ﺑﻌﺪ اﻟﻨﯿﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻻرض :ﺧﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺮود از ﻣﺮﮐﺰ زﻣﯿﻦ ﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎن ﻗﻤﺮ و ﺷﻤﺲ ﺮ آﻧﮏ ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ
زﻣﯿﻦ ﺟﺰوی ﺑﻮد از ﺷﺼﺖ ﺟﺰو از اﺟﺰای ﺧﻂ.

٥

اﺧﺘﻼف ﻣﻨﻈﺮ :ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد از دا ﺮۀ ارﺗﻔﺎع ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﺳ ﺎرﻩ ،ﺑﻪ ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ زﻣﯿﻦ و ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ]آن ،ﺑﻪ[
ﻗﯿﺎس ]ﺑﺎ[ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ.

زواﯾﺎی ﺳ ﻪ :ﺑﺪﯾﻦ زواﯾﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺷ ﺪ از ﺑﻬﺮ ﮐﺴﻮف آﻓﺘﺎب و اﯾﻦ زاوﯾﻪﻫﺎ]ﯾﯽ[ ﺑﻮد از ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج
و دا ﺮۀ ارﺗﻔﺎع و ﺟﺮم ﻗﻤﺮ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر و اﻓﻖ.

٦

اﺧﺘﻼف ﻣﻨﻈﺮ در ﻃﻮل و ﻋﺮض :ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﻗﻤﺮ و ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج و ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺮﺋﯽ اﺧﺘﻼف ﻃﻮل ﺑﻮد.
 .1ط+ :و.
 .2ط+ :اﺻﺎﺑﻊ ﺧﺴﻮف و.
 .3م- :و ﺗﻤﺎماﻻﻧﺠﻼ.
 .4ط+ :ازﻣﺎن ﻣﻌﺪﻟﻪ.
 .٥ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺧﻮرﺷ ﺪ و ﻣﺎﻩ )ﻧﯿﺮﯾﻦ( از زﻣﯿﻦ] :ﻃﻮل ﭘﺎرﻩ[ ﺧﻂ واﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و ﻣﺎﻩ ﯾﺎ ﺧﻮرﺷ ﺪ )ب ،ص.(۱۹۰
 .٦زاوﯾﻪﻫﺎی ﺷﺶﮔﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ﮐﺴﻮفﻫﺎی ﺧﻮرﺷ ﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ :اﯾﻨﻬﺎ زاوﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴ ﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺮﺧﻮرد دا ﺮةاﻟﺒﺮوج و
دا ﺮۀ ارﺗﻔﺎع در درﺟﮥ ﻣﺎﻩ ]روی دا ﺮةاﻟﺒﺮوج[ و در ﻫﺮ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﯾﮑﯽ از دو زاوﯾﮥ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺮ از ]زاوﯾﮥ[ ﻗﺎﺋﻤﻪ اﺳﺖ و
زاوﯾﮥ ﻋﺮض ﻧﺎم دارد ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و ﻣﺘﻤﻢ آن ﺴ ﺖ ﺑﻪ ﻧﻮد ]درﺟﻪ[ زاوﯾﮥ ﻃﻮل ﻧﺎم دارد )ب ،ص .(۱۹۱-۱۹۰

و ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻋﺮض ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻗﻤﺮ ١و ﻋﺮض ﻣﺮﺋﯽ از دا ﺮﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ]دو ﻗﻄﺐ[ ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج رود و

ﮐﺴﻮف ﺷﻤﺲ :ﭘﻮﺷ ﺪن ﺟﺮم آﻓﺘﺎب ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﻤﺮ.

ازﻣﺎن ]ﮐﺴﻮف[ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ :اﺑﺘﺪای ﮐﺴﻮف ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﻮف و ﻣﯿﺎﻧﮥ ﮐﺴﻮف ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﺔاﻻﺟﺘﻤﺎع ]و ﺗﻤﺎم
اﻻﻧﺠﻼ[.

ﻋﺮض ﻣﺮﺋﯽ :ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از دا ﺮﻩای ﮐﻪ ﺮود ﺑﻪ ]دو[ ﻗﻄﺐ ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج ﻣﯿﺎن ﺟﺎی ﻗﻤﺮ ﻣﺮﺋﯽ از دا ﺮۀ
ارﺗﻔﺎع و دا ﺮۀ ]ﻓﻠﮏاﻟـ[ ﺮوج.

ﻗﻮساﻟﺮؤﯾﺔ :ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد از دا ﺮۀ ارﺗﻔﺎع ﻣﯿﺎن ﺳ ﺎرﻩ و اﻓﻖ و ﻣﯿﺎن آﻓﺘﺎب ]ز ﺮ زﻣﯿﻦ[.

٢

ﺑﻌﺪ ]درﺟﮥ[ ﮐﻮﮐﺐ از اوﺗﺎد :ﺳﺎﻋﺎت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﻣﯿﺎن ]درﺟﮥ[ ﺳ ﺎرﻩ از وﺗﺪ]ی[ ﮐﻪ ]ﺑُﻌﺪ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ

اﻟﺒﺎب اﳌﻔﺮد ﰲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ

اﺧﺘﻼف ﻋﺮض ﺑﻮد.

ﺷﺪﻩ[ ٣ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻄﺮح ﺷﻌﺎع ﺑﻪ درﺟﮥ ﺳﻮا :ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد از ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج ﮐﻪ او را ﻋﺮض ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻋﺮض ﺑﺎﺷﺪ دا ﺮﻩ ﺑﻮد
از ﺟﺮم ﺳ ﺎرﻩ و ﻣﻘﺪار وی از درﺟﮥ ﮐﻮاﮐﺐ و ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج ﺮ ﺗﻮاﻟﯽ و ﺧﻼف ﺗﻮاﻟﯽ ﺷﺼﺖ و

ﻧﻮد و ﺻﺪ و ﺑ ﺴﺖ و ﺻﺪ و ﻫﺸ ﺎد ]درﺟﻪ[.

٤

ﻗﻄﺮ ﺷﻌﺎع ﻣﻄﻠﻌﯽ ٥:ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺴﻮﯾﺔاﻟﺒﯿﻮت اﺳﺖ؛ ز ﺮا ﮐﻪ ﺷﺶ درﺟﻪ ﺷﺶ درﺟﮥ ﮐﻮﮐﺐ ﺮ ﻣﻘﺎم ﻃﺎﻟﻊ ﺮ
آن ﺴﻮﯾﺔ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻊ اﻓﻖ ﻣﻮﺿﻊ ﺳ ﺎرﻩ ﺑﻮد.

٦

اﻓﻖ ﻣﻮﺿﻊ ﮐﻮاﮐﺐ :دا ﺮﻩای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺮود ]ﺑﻪ[ ﺳ ﺎرﻩ و ﺗﻔﺎﺿﻞ دا ﺮۀ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر و دا ﺮۀ اﻓﻖ.

اﻟ ﺴ ﯿﺮ :رﺳ ﺪن درﺟﮥ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻃﻠﻮع ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ درﺟﮥ ﻣﺘﻘﺪم در ﻃﻠﻮع در ]دور[ ﮐﻞ )ﯾﮏ دور در ﺷ ﺎﻧﻪ
روز( ﺑﺪاﻧﮏ درﺟﮥ ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﻊ ٧ﻣﻮﺿﻊ و درﺟﮥ ﻣﺘﻘﺪم ﺳﺎﻟﯽ را و ﻣﺎﻫﯽ را و روزی را.

٨

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺴ ﺔ :رﺳ ﺪن آﻓﺘﺎب ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﺻﻠﯽ در آن ﺳﺎل ﺳ ﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ روز و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ و
ﻣﻮ ) (۴۶دﻗﯿﻘﻪ و ﮐﺪ ) (۲۴ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮد.

 .1ط :ﻗﻤﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ.
 .2چ ،م+ :ﺗﺤﺖ اﻻرض.
ﮐﻤﺎن رؤﯾﺖ )ﻗﻮساﻟﺮؤﯾﺔ( :ﮐﻤﺎﻧﯽ از دا ﺮۀ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﻦ اﻓﻖ ]وﻗﺘﯽ[ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ آﺳﻤﺎﻧﯽ واﻗﻊ ﺮ آن اﺳﺖ و ﺧﻮرﺷ ﺪ ﮐﻪ ز ﺮ زﻣﯿﻦ
)= ز ﺮ اﻓﻖ( اﺳﺖ .آن را ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻤﺎﻧﯽ از دا ﺮۀ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﻦ ﺟﺴﻢ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﺮ از زﻣﯿﻦ )= از اﻓﻖ( و اﻓﻖ ]وﻗﺘﯽ[ ﮐﻪ
ﺧﻮرﺷ ﺪ ﺮ آن واﻗﻊ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ )ب ،ص.(۱۹۱
 .3چ ،م+ :اﻟﻮﺗﺪ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻨﻪ اﻟﺒﻌﺪ.
 .4م+ :درﺟﺔ.
.5چ ،م :ﻣﻄﺮح اﻟﺸﻌﺎع ﺑﺪرج اﻟﻤﻄﺎﻟﻊ.
 .6چ ،م :ﺗﻘﺎﻃﻊ.
 .7ط :ﻃﺎﻟﻊ.
 .8م- :أو ﺷﻬﺮ أو ﯾﻮم.

٢١٩

اﻟﺴﻤﺖ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﻊ و ﺟﯿﺐ ١اﻟﺴﻤﺖ :ﺳﻤﺖ ﻗﻮﺳﯽ اﺳﺖ از دا ﺮۀ اﻓﻖ ﻣﯿﺎن ﻓﻠﮏاﻟﺒﺮوج و دا ﺮۀ ارﺗﻔﺎع .ﺟﯿﺐ
ﺳﻤﺖ ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺮود از ﻣﻮﺿﻊ ﻋﻤﻮد ﺮ اﻓﻖ ﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﺸ ﺮک ﻣﯿﺎن دا ﺮۀ ﻣﺪار و اﻓﻖ.

ﺳﻌﺖ ﻣﺸﺮق و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﻤﺖ :ﺳﻌﺖ ﻣﺸﺮق ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻋﺘﺪال و ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻤﺲ و ٢ﮐﻮاﮐﺐ .ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد اﺳﺖ ﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﺸ ﺮک ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر و اﻓﻖ.

ﺣﺼﮥ دا ﺮ و ﺣﺼﮥ ارﺗﻔﺎع :ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد از ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر ﻣﯿﺎن اﻓﻖ و دا ﺮۀ ارﺗﻔﺎع و ﺣﺼﮥ ارﺗﻔﺎع ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد
ﻣﯿﺎن دا ﺮۀ ارﺗﻔﺎع و ﻣﯿﺎن ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر و اﻓﻖ.

ﺗﻌﺪﯾﻞ دوا ﺮ :ﻗﻮﺳﯽ اﺳﺖ از دا ﺮۀ ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر ﻣﯿﺎن دا ﺮۀ ارﺗﻔﺎع و دا ﺮﻩای ﮐﻪ ﺮود ﺑﻪ ]دو[ ﻗﻄﺐ
ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر و ﻣﯿﺎن ]ﺟﺮم[ آﻓﺘﺎب.

ﺗﻌﺪﯾﻞ ارﺗﻔﺎع :ﻗﻮﺳﯽ اﺳﺖ از دا ﺮۀ ارﺗﻔﺎع ﻣﯿﺎن ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر و ﻣﯿﺎن دا ﺮﻩ]ای[ ﮐﻪ ﺮود ﺑﻪ ]دو[
ﻗﻄﺐ ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر و ﺟﺮم آﻓﺘﺎب.

ﺧﻂ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر :ﻓﺼﻞ ﻣﺸ ﺮک اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺳﻄﺢ دا ﺮۀ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر و ﺳﻄﺢ دا ﺮۀ اﻓﻖ.

اﻧﺤﺮاف ﺑﻠﺪ و ﺳﻤﺖ وی :ﻗﻮﺳﯽ اﺳﺖ از دا ﺮۀ اﻓﻖ ﻣﯿﺎن ]دا ﺮۀ[ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر و دا ﺮۀ ارﺗﻔﺎع ﮐﻪ ﺮود ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ رؤس ﺑﻠﺪ ﻣﺎ و ﺑﻠﺪ دﯾﮕﺮ.

٢٢٠

ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻋﺮض اﻟﺒﻠﺪﯾﻦ :ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد از دا ﺮۀ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﻤﺖ رؤس ﻣﺎ و ﻣﯿﺎن دا ﺮﻩ]ای[ ﮐﻪ ﮐﺸ ﺪﻩ
ﺑﺎﺷ ﺪ در ﻗﻄﺐ ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر و ﺑﻪ ﺑُﻌﺪ در ﺗﻤﺎم ﻋﺮض آن ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ.

ﻋﺮض ﺑﻠﺪ ﻣﻌﺪل :ﻗﻮﺳﯽ ﺑﻮد از دا ﺮۀ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﺎ و ﻣﯿﺎن دا ﺮۀ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻃﻮل.

ﺿﻌﻒ ٣ﻗﻮس« ﺧﻮاﻧﯿﻢ.
ﺟﯿﺐ ﻗﻮس :ﺧﻄﯽ ﺑﻮد ﻣﺴ ﻘﯿﻢ از ﻗﻮس ﺗﺎ ﻗﻄﺮ ﺮ زاوﯾﮥ ﻗﺎﯾﻤﻪ و او را »ﻧﺼﻒ و ﺮ ِ
ﺟﯿﺐ ﻣﻌﮑﻮس :ﭘﺎرﻩ]ای[ ﺑﻮد از ﻗﻄﺮ ﻣﯿﺎن ﺟﯿﺐ و ﭘﺎرۀ ﻗﻮﺳﯽ و او را »ﺳﻬﻢ ﺿﻌﻒ ﻗﻮس« ﺧﻮاﻧﻨﺪ.

ﻣﻘﯿﺎس :ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ راﺳﺖ ﺮ ﺳﻄﺢ راﺳﺖ ﻣﺘﻮازی ﺳﻄﺢ اﻓﻖ ﺮ دوازدﻩ ﯾﺎ ﻫﻔﺖ ﯾﺎ ﺷﺼﺖ ﻗﺴﻤﺖ.
ﻇﻞ ﻣﻘﯿﺎس :ﺳﺎﯾﮥ آن ﺷﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺮود ﺮ ﺳﻄﺢ.

٤

٥

ﻗﻄﺮ ﻇﻞ :آن ﺧﻂ راﺳﺖ ﺑﻮد از ﺳﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻇﻞ.
ﻗﻮس ﻇﻞ :ﻗﻮس ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﺷﺪ.

٦

در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم وﷲ اﻋﻠﻢ.

 .1چ ،م :ﺣﺼﺔ.
 .2ط» :و« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﯾﺎ« اﺳﺖ؛ چ ،م :أو.
 .3ط+ :و.
 .٤ﻣﻘﯿﺎس :ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺴ ﻘﯿﻤﯽ ﻋﻤﻮد ﺮ ﺳﻄﺢ اﻓﻖ ﯾﺎ ﻣﻮازی ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻓﻖ .آن را ﺑﻪ دوازدﻩ ]ﺑﺨﺶ[ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺻﺎﺑﻊ« ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﯾﺎ ﺷﺶ و ﻧﯿﻢ
]ﺑﺨﺶ[ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻗﺪام« ﯾﺎ ﺑﻪ ]ﺗﻌﺪاد[ ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺗﻘﺴ ﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﯾﻪاش در ﺮﺧﯽ ﻋﻤﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود )ب ،ص.(۱۸۴
 .5ط :ﺳﺮ؛ چ ،م :ﻧﻬﺎﯾﺔ.
 .6چ ،م :ﻫﯽ ﻗﻮس اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺬی ﺑﺤﺴ ﻪ ﯾﮑﻮن ﻇﻞ اﻟﻤﻘﯿﺎس.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

و زﻣﺴ ﺎن ۱۳۹۱ش( ،ص ۱۹۳-۱۸۲؛

ﺑﯿﻬﻘﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ ،ﺗﺘﻤﺔ ﺻﻮان اﻟﺤﮑﻤﺔ ،ز ﺮ ﻧﻈﺮ ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ،ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت۲۰۰۵ ،م؛

ﺟﻬﺎﻧﭙﻮر ،ﻓﺮﻫﻨﮓ » ،ﺰﻫﺖﻧﺎﻣﮥ ﻋﻼﺋﯽ« ،ﻣﺠﻠﮥ ا ﺮان ﻧﺎﻣﻪ ،ﺷﻤﺎرۀ ) ۸ﺗﺎ ﺴ ﺎن ۱۳۶۳ش(؛

ﺣﺎﺟﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ ،ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ﻋﻦ اﺳﺎﻣﯽ اﻟﮑﺘﺐ واﻟﻔﻨﻮن ،ج  ،۱دار اﻟﻔﮑﺮ۱۹۸۲ ،م )۱۴۰۲ق(؛

ﺣﺎ ﺮی ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴ ﻦ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ،ج  ،۱۹اﻧ ﺸﺎرات ﻣﺠﻠﺲ ،ﺗﻬﺮان۱۳۵۰ ،ش؛

دا ﺶ ﮋوﻩ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ،ج  ،۱۷اﻧ ﺸﺎرات دا ﺸﮕﺎﻩ
ﺗﻬﺮان۱۳۶۴ ،ش؛

اﻟﺒﺎب اﳌﻔﺮد ﰲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ

ﺑﺎﻗﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ» ،ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻧﺠﻮﻣﯽ در زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷ ﺎر« ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و ا ﺮان ،ش) ،۲ﭘﺎﯾﯿﺰ

ﻫﻤﻮ و ا ﺮج اﻓﺸﺎر ،ﺸﺮﯾﮥ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ،دﻓﺘﺮ  ،۵اﻧ ﺸﺎرات دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان،
۱۳۴۶ش؛

دراﯾﺘﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﻓﻬﺮﺳ ﻮارۀ دﺳ ﻨﻮﺷﺖﻫﺎی ا ﺮان )دﻧﺎ( ،ج  ۱و ،۶اﻧ ﺸﺎرات ﻣﺠﻠﺲ ،ﺗﻬﺮان۱۳۸۹ ،ش؛

ﺳ ﺪ ﻋﺒﺪﷲ» ،ﺧﺰاﺋﻦ ﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﭙﻮرﺗﻬﻠﻪ« ،اورﯾ ﺘﻞ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﯿﮕﺰﯾﻦ ،ج ،۳ش ،۴ﻻﻫﻮر،
ﭘﺎﮐﺴ ﺎن ،اوت ۱۹۲۷م؛

ﻃﺒﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﻮب ،ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ رﯾﺎﺣﯽ ،اﻧ ﺸﺎرات ﺑ ﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ا ﺮان ،ﺗﻬﺮان،
۱۳۴۹ش؛

ﻫﻤﻮ ،زﯾﺞ ﻣﻔﺮد ،ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ  Or.0.10ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ دا ﺸﮕﺎﻩ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ،ﻟﻨﺪن؛

ﻫﻤﻮ ،اﺳ ﺨﺮاﺟﺎت ،ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ  ،۲۱۲۳ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ؛

ﻫﻤﻮ ،اﺑﻮاب ﻣﻨﺘﺨﺐ از زﯾﺞ ﻣﻔﺮد ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم رﺣﯿﻢ رﺿﺎزادۀ ﻣﻠﮏ ،آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،دورۀ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺿﻤﯿﻤﮥ
ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۱ﺗﻬﺮان۱۳۸۵ ،ش؛

ﻫﻤﻮ ،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻐﺮاﺋﺐ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﻼل ﻣﺘ ﻨﯽ ،اﻧ ﺸﺎرات ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان۱۳۹۱ ،ش؛

ﻓﺨﺮ رازی ،اﺧﺘﯿﺎرات اﻟﻌﻼﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﻼم اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ ،ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ  ،۶۳۶۷/۴ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ؛

ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺸﺮ دا ﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻬﺮان۱۳۷۵ ،ش؛

ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ،ﺳ ﺪ ﻣﺤﻤﻮد ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺰرگ آﯾﺖ ﷲ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ،ج ،۳۱
اﻧ ﺸﺎرات ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﯾﺖ ﷲ ﻣﺮﻋﺸﯽ ،ﻗﻢ۱۳۸۲ ،ش؛

ﻫﻤﻮ؛ ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﮥ ﻣﯿﺮاث ﺷﻬﺎب ،ﺳﺎل  ،۵ش  ،۱ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺎﯾﯽ  ،۱۵اﻧ ﺸﺎرات ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﯾﺖﷲ ﻣﺮﻋﺸﯽ ،ﺑﻬﺎر
۱۳۷۸ش؛

ﻣﻨﺰوی ،اﺣﻤﺪ ،ﻓﻬﺮﺳ ﻮارۀ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،ج  ،۴ﻣﺮﮐﺰ دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان۱۳۸۲ ،ش؛
Bagheri, M., Kūshyār ibn Labbān’s Glossary of Astronomy, SCIAMVS, vol. 7 (2006),
pp. 145-174.
Storey, C. A. 1972, Persian Literature, vol. 2, part 1, p. 43.
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Lazart, Gilbert, “A quelle époque a vécu l’astronome Mohammad b. Ayyub Tabari”,
Yādname-ye Irāni-ye Minorski, ed. Minovi & Afshar, Tehran, 1969, pp. 96-103.
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ﯾﺎدداﺷﺖ

ﺳﺠﺎد ﻧﯿ

ﻓﻬﻢ ﺧﻮبروان

١

آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺮﺷﯽ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن درﺑﺎرۀ دوران زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﺳﺐ ﻃﺒﺮی

ﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻬﯿﺪی ﻧﯿﺰ ذﯾﻞ ﻣﺪﺧﻞ »ﺣﺎﺳﺐ ﻃﺒﺮی« در دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺮات

ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ را ﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﺮی در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ

ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﻦ در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳ ﺪی در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ

ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺳ ﺪ ﺟﺎی ﺮرﺳﯽ ﺑ ﺸ ﺮ دارد.

ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿ ﻦ رﯾﺎﺣﯽ دو رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺎﺳﺐ ﻃﺒﺮی در ﻣﻮرد اﺳﻄﺮﻻب ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺶ ﻓﺼﻞ )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳﻄﺮﻻب(

و اﻟﻌﻤﻞ واﻻﻟﻘﺎب را در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ .رﯾﺎﺣﯽ در اﯾﻦ ﻃﺒﻊ از ﺴﺨﮥ ﺮﻟﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻻﻟﻘﺎب
٢٢٢

ﺑﻬﺮﻩ ﺮدﻩ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺴﺨﻪ ﻧﺎم ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ او اﻫﺪا ﺷﺪﻩ ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ رﯾﺎﺣﯽ در ﭘﺎﯾﺎن

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺴﺨﮥ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ا ﺮ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ اﺷﺎرﻩ و ﻣﻘﺪﻣﮥ آن را

ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ » :اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ از ﺑﻬﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﻣﯿﺮ اﺟﻞ ﺳ ﺪ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ دوﻟ ﺸﺎﻩ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ادام ﷲ ﺳﺎﺧﺘﻪ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ« .اﻣﺎ او ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺎم ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات واﻗﻒ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ
در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﮐﺘﺎب ﺑﻪ آن ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ژﯾﻮا وزل ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دو ﺴﺨﮥ اﯾﻦ ا ﺮ ،ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ

ﻧ ﺴﺖ ،ﻧﺎم دوﻟ ﺸﺎﻩ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ او اﻫﺪا ﺷﺪﻩ آوردﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ دوﻟ ﺸﺎﻩ ﮐ ﺴﺖ؟ ﺑﺎ
ﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ دو اﺣﺘﻤﺎل را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.

ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﯿﻬﻘﯽ )د  ۵۶۵ق( در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻖ )ص  (۷۱در ذﮐﺮ اوﻻد ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﺑﻦ

ﺳﻠﺠﻮق ،ﺮادر ﻃﻐﺮلﺑﯿﮓ ﺑ ﯿﺎنﮔﺬار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ،از دوﻟ ﺸﺎﻩ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺮد .اﻣﺎ ﻧﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺴﺨﮥ

ﻣﺬﮐﻮر اﻟﻌﻤﻞ واﻻﻟﻘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت »دوﻟ ﺸﺎﻩ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن« آﻣﺪﻩ ﻧﻪ »دوﻟ ﺸﺎﻩ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ«.
اﺑﻦ اﺛﯿﺮ در ذﮐﺮ وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺎل ۴۹۱ق ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ:

دوﻟ ﺸﺎﻩ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎﻫﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺑﻮد .ﮔﺮوﻫﯽ از ﻟﺸﮕﺮﯾﺎن ﺑﯿﻐﻮ ،ﺮادر ﻃﻐﺮلﺑﯿﮓ،
ﺰد ا ﺸﺎن در ﻃﺨﺎرﺳ ﺎن ﮔﺮد آﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﺎن وﻟﻮاﻟﺞ و ﮐﻤﻨﺞ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮ ﺶ
درآوردﻧﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ﺳ ﺠﺮ و ﺳ ﺎﻫﯿﺎ ﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در رﺟﺐ ﻫﻤﺎن
ﺳﺎل )۴۹۱ق( وارد ﺑﻠﺦ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ﺳ ﺠﺮ ﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دوﻟ ﺸﺎﻩ ﺑﻪ راﻩ اﻓﺘﺎد ،و
 .١ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ دا ﺸﮕﺎﻩ ﻣﮏﮔﯿﻞ ﮐﺎﻧﺎدا،

sajjad.nikfahmkhubravan@mail.mcgill.ca

اﮔﺮ دوﻟ ﺸﺎﻩ ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ در رﺳﺎﻟﮥ ﻃﺒﺮی را ﺑﺎ اﯾﻦ دوﻟ ﺸﺎﻩ ﯾﮑﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﺣﺎﺳﺐ ﻃﺒﺮی ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎب

اﻟﻌﻤﻞ واﻻﻟﻘﺎب را ﭘ ﺶ از ۴۹۱ق ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ :اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ،اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ،ﺑﯿﺮوت۱۴۱۷ ،ق؛ ﺑﯿﻬﻘﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻖ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﺣﻤﺪ ﺑﻬﻤﻨﯿﺎر ،ﺗﻬﺮان،

۱۳۶۱ش؛ رﯾﺎﺣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳﻄﺮﻻب ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﺶ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﮥ ﻋﻤﻞ واﻟﻘﺎب،

اﻟﺒﺎب اﳌﻔﺮد ﰲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ

دوﻟ ﺸﺎﻩ ﺳ ﺎﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﺳ ﺠﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺖ و ﺟﻨﮕﯽ ﻧﻪ
ﭼﻨﺪان ﺳﺨﺖ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن درﮔﺮﻓﺖ و ﺳ ﺎﻩ دوﻟ ﺸﺎﻩ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و وی ﺑﻪ اﺳﺎرت
درآﻣﺪ .دوﻟ ﺸﺎﻩ را ﺰد ﺳﻠﻄﺎن ﺳ ﺠﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و او از رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن وی
١
درﮔﺬﺷﺖ و وی را ﺑﻪ ﺑﻨﺪ اﻓﮑﻨﺪ و ﺲ از آن ،ﻣﯿﻞ در ﭼﺸﻤﺎ ﺶ ﮐﺸ ﺪ.

ﺗﻬﺮان۱۳۷۱ ،ش؛

Vesel, Živa , “Ṭabarī: Abū Jaʿfar Muḥammad ibn Ayyūb al-Ḥāsib al-Ṭabarī”, The
Biographical Encyclopedia of Astronomers, ed. Thomas Hockey et al., Springer
Reference, New York: Springer, 2007, p. 1119.

٢٢٣

ﲨﻊ ﻣﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﺑﻴﻐﻮ أﺧﻲ ﻃﻐﺮﻟﺒﻚ ،وﻛﺎﻧﻮا ﺑﻄﺨﺎرﺳﺘﺎن ،ﻓﺄﺧﺬوا وﻟﻮاﻟﺞ
اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻴّﺔ ،ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ٌ
 .١ﻛﺎن دوﻟﺘﺸﺎه ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﳌﻠﻮك ّ
اﻟﺴﻨﺔ ،وﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻘﺘﺎل دوﻟﺘﺸﺎه ،ﻓﻠﻢ
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ وﻋﺴﺎﻛﺮه ،ﻓﻮﺻﻞ إﱃ ﺑﻠﺦ ،ﻓﺪﺧﻠﻬﺎ ﰲ رﺟﺐ ﻣﻦ ﻫﺬه ّ
وﻛﻤﻨﺞ ،ﻓﺴﺎر إﻟﻴﻬﻢ ّ
ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ٍ
ً
أﺳﲑا ،وأﺣﴬ ﻋﻨﺪ ﺳﻨﺠﺮ ،ﻓﻌﻔﺎ
ﻗﺘﺎل ،واﳖﺰﻣﻮا ،وأﺧﺬوا دوﻟﺘﺸﺎه
ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ اﳉﻤﻮع ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺴﻜﺮ ﺳﻨﺠﺮ ،ﻓﻘﺎﺗﻠﻮا ً
ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﺤﻠﻪ) .اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ،ج  ،۸ص - .(۴۲۳ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ از آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻫﺮ.
ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ ،وﺣﺒﺴﻪّ ،
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of “Ornithological Fauna of the Turkestan Region,” but his death prevented
its completion. He died from accidental poisoning in Tashkent at the age of
sixty. Zarudny’s collections enrich the museums of Russia and some foreign
institutions. At present, the main part of his collection is kept in the
Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences. Some specimens are
stored in Tashkent University. His publications, including monographs, are
totally 218 titles. More than 130 species of mammals, birds, reptiles, fish,
arthropods, and mollusks were named after him.

Maryam Saghafi

In the translation movement of the Qajar period, many books were translated
from European languages into Farsi. These books contain several fields such
as literature, history, geography, novels, industry books, military science and
chemistry. European scientific writing style was transferred to Iran through
the translation of these texts. Questions and answers or multiplayer
conversations were among European writing styles that was transferred and
improved in Iran. Many books, in various fields of politics and education,
were translated and were written under this style. In this paper, we survey few
samples of educational texts composed in questions and answers style. The
main question of this research is whether this style of writing was used in the
classical literature of Iran or not?

Zarudny, a Zoologist Influential on
Ornithology of Iran
Shamameh Mohammadifar

Nikolai Alekseyvich Zarudny (b. Ukraine, 13 September 1859; d. Tashkent,
17 March 1919), conducted five long field trips in the Caspian region,
northern Iran, the plains of Bukhara, as well as the Khiva oasis, between 1884
and 1892. He published his book, Ornithological fauna of the Caspian Region in
1896, covering the results of the five expeditions. He was the first zoologist
researcher of western Central Asia, an area not visited by any zoologist before
him. Zarudny conducted four more expeditions to Iran (1896, 1898, 1900-01,
1903-04), with the support of the Russian Academy of Sciences, the Russian
Geographic Society, and the St. Petersburg Zoological Institute. During these
trips, he wrote reports related to the fauna and some social conditions of the
visited places in Iran. His team collected 3,140 specimens of birds, and about
50,000 specimens of insects of Iran. For his study of the Persian fauna, the
Russian Geographical Society twice awarded him the prestigious Przhevalsky
Prize and the small gold medal. During the last years of his life, Zarudny
worked on a long-term project, which he intended to publish under the title
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to start from the corner, make alternately horse moves (L-shaped as today)
and elephant move (two slant steps, not as many steps in modern rule), so
that all the 64 squares are swept without repetition. In the manuscript, the
numbers are shown in alphanumeric Abjad system in which the Arabic letters
are used to denote numbers. T hen the solution is also given in an Arabic
poem of 32 couplets (64 lines). Each line starts with two letters that provide
the coordinates of the squares in the required order. The poem is from a
certain ʿAlī b. ʿAbd-Allāh Shīrāzī. Leonhard Euler later studied this
mathematical enigma for horse moves only, which bears his name. The
th
manuscript is copied in the 12 century and contains materials from a chess
expert named Sauī (d. mid-10th century), a famous Arab scholar whose
ancestors were Turks coming from the south-eastern coast of the Caspian
Sea. A facsimile of the manuscript has been published in Frankfurt (1986) and
contains several chess enigmas which now belong to combinatorial
mathematics (combinatorics).

4

The Enameled Qibla-finder Bowl from Damascus
Maryam Zamani

An enameled ceramic qibla-finder bowl exists in Damascus museum (cover
page of this issue of Miras-e Elmi). Magnetic needle could float on the water
in the bowl and establish cardinal directions. The circular table drawn in the
bowl gives the deviation of the direction of qibla in 40 localities. The localities
are in the eastern part of the Muslim world, from Syria to India including
some holy places specifically for Shiites. The information is provided by Abjad
letters and there is some confusion in the information given in the list. For
example, the qibla deviation of Mashhad is written 45 ̊ E, while its true value
is 54 ̊ W. According to the inscription on its center, it was made in Damascus
by a certain Seyed Thābit. On the outer edge, inscription indicates: “made for
the king, the winner, the victorious, the just, Khāqān, son of Khāqān, king of
the two lands and two seas and servant of the two noble sanctuaries, Sultan
Selim, may God perpetuate his reign; amen!”. This refers to the Ottoman
Sultan Selim who reigned in Syria from 1516 to 1520 AD.

A History of the Cultivation of Rubia tinctorum
and its Application in Dyeing in Iran
Shamameh Mohammadifar

Rubia tinctorum, the common madder or dyer’s madder, is a plant species in
the family Rubiaceae been used since ancient times as a vegetable red dye. Its
roots and rhizomes contain several polyphenolic compounds such as
ruberythric acid, alizarin, purpurin and rubiadin that give its red color. Early
evidence of dyeing with madder in Persia is in Bundahishn (traditional name of
a major Pahlavi work of compilation based on the Zoroastrian scriptures).
Iranian scholars in the Islamic period such as Abū Ḥanīfa Dīnawarī, Abū
Rayḥān Bīrūnī, Ḥamd-Allāh Mustaufī, Rashīd al-Dīn Fażl-Allāh and Abū
Naṣrī Herawī mentioned its botanical characters, varieties, distribution, and
horticultural conditions in Persia. It was also noticed by European merchants,
travelers and explorers such as Jean-Baptiste Tavernier, Jean Chardin, Sir
John Macdonald Kinneir, especially as an abundant dyeing matter cultured in
Persia exported to other countries such as India. Nowadays, because of the
imports a lot of synthetic alizarin, the number of workplaces related to
preparation red madder in Iran is decreasing.

Mathematical Problems on Chessboard from Iran
around One Thousand Years ago and Their Relation
with Magic Squares and Graph Theory
Mohammad Bagheri

In an Arabic manuscript on chess playing and chess enigmas kept in Istanbul,
general cases of the famous Euler problem is mentioned. In one case, we want

Miras-e Elmi, vol. 2, no. 2, autumn 2013 & winter 2014

Abstracts of Persian Articles

3

Miras-e Elmi, vol. 2, no. 2, autumn 2013 & winter 2014

2

teaching of the methods and context of science, technology, and
medicine.
(7) The artifacts of science, technology, and medicine constitute
an essential material heritage of humankind. These materials must
be preserved, interpreted, and further developed by professionals
with a deep knowledge of their cultural significance.
Therefore, in the interests of global betterment and putting knowledge to
work, the united participants of the 24th International Congress of History of
Science, Technology, and Medicine held at Manchester, UK, in July 2013
declare:
1. The history of science, technology, and medicine should be
supported and financed regularly and continuously by state and
private institutions to ensure that younger generations are familiar
with their scientific, technological, and medical heritage as
interpreted by appropriately-trained historians.
2. The history of science, technology, and medicine merits
prominent integration into the curricula of high schools, colleges,
and universities. Local and national practices should guide this
integration.

With great sorrow, we were informed that Dr.
Yvonne Dold-Samplonius, historian of Islamic
period mathematics and member of the Advisory
Board of Scientific Heritage of Islam & Iran passed
away in Heidelberg on 16 June 2014. She was born
in Haarlem (the Netherlands) on 20 May 1937. She
had received the honorary citizenship of Kashan (Iran) for her initiative
in making two videos entitled “A Qubba for al-Kāshī” and “The Magic
of Muqarnas” based on the work of Jamshīd Kāshānī (al-Kāshī), in
November 2000. She was a serious and sincere colleague and she will be
always remembered by her colleagues and friends.

Declaration issued in the 24th International Congress
for the History of Science, Technology and Medicine
(Manchester, 21-28 July 2013)
On the occasion of the largest global meeting of historians of science,
technology, and medicine we, the officers and members of the Division of the
History of Science and Technology of the International Union of the History
and Philosophy of Science and Technology affirm the following:
(1) Science, technology, and medicine have been abiding features
of humanity for millennia and are integral parts of society and
culture throughout the globe.
(2) Scientific, technical, and medical literacy is a public good.
(3) We support the study of nature and strive to render it
comprehensible to the scientific community and to the wider
public through conscientious scholarship and public outreach
activities in the human family’s many languages.
(4) Historical scholarship on science, technology, and medicine
should seek a full and nuanced accounting of the growth,
progress, problems, and prospects of these essential human
activities. This supports awareness that science, technology and
medicine, when rightly prosecuted, are a public good.
(5) Historians of science, technology, and medicine can build
bridges between different cultures through collaboration and
examination of different perspectives, heritages, and styles of
thinking.
(6) An understanding of the history of science, technology, and
medicine enhances the teaching of general history as well as the
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