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ﻓﻬﺮﺳﺖ
 ۱ﺳﺨﻦ ﴎدﺑﯿﺮ
ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﺪهای از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻨﺘﴩﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ۴
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﺗﺎ ۱۹۹۵م
ﺟﺎن ﻟﻨﺎرت ﺑﺮﮔﺮن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻬﻠﻮل
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ اﯾﺮان ۴۹
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی
اﺑﻦ ﴎاﺑﯿّﻮن ،ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺎﻣﺪار ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪه ۷۳
ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺮاﻣﺘﯽ
ﻋﻠﻢ ﻣﯿﻘﺎت و ﻣﻮﻗّﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﺪار در ﻏﺮب ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ۸۸
ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ رﯾﻮس ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧﯽ
ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎ در آﺗﻦ ۹۸
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻧﺎﻃﻖ
ﻧﺎمﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﺮب رﺳﯿﺪﻧﺪ؟ ۱۰۷
ﭘﻞ ﮐﻮﻧﯿﭻ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺴﺦ ﺧﻄﯽ

 ۱۱۵ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم
آ .ب .وﯾﻠﺪاﻧﻮوا ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﺮوﯾﻦ ﻣﻨﺰوی
 ۱۳۱ﮐﺘﺎب اﻟﺘﺬﮐﺮة ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺤﺴﺎب واﻟﻔﺮاﺋﺾ وﻋَﻮﻟﻬﺎ وﺗﺼﺤﯿﺤﻬﺎ
اوﻟﺮﯾﺦ رﺑﺴﺘﺎک ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی
ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ ۱۳۸
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪریاﻓﺸﺎر
ﺑﻪ ﯾﺎد اﯾﻮوﻧﻪ دوﻟﺪ ﺳﻤﭙﻠﻮﻧﯿﻮس ۱۴۶
ﯾﺎن پ .ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧﯽ
ﯾﺎدﺑﻮد ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺻﱪه ۱۵۲
آدام ﺻﱪه و ف .ﺟﻤﯿﻞ رﺟﺐ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪریاﻓﺸﺎر
ﯾﺎدی از ﯾﻮﺳﻒ ﮔﺮﮔﻮر ۱۵۶
اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎر و ﻋﺒﺪاﳌﺎﻟﮏ ﺑﻮزاری ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻫﺮ
رﺳﺎﺋﻞ

 ۱۵۹رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺮوف درﺑﺎرۀ ﺟﺪولﻫﺎی رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه
رﻣﺰی دﻣﯿﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺠﺖ ﻓﺨﺮی
 ۱۷۳رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮاص ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ارﺷﻤﯿﺪس
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﮐﺎوه ﯾﺰدی

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۵ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

· ﺷﻤﺎرۀ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻨ ﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣـﺪ ﺮ داﺧﻠـﯽ آن ،آﻗـﺎی ﯾـﻮ ﺲ
ﻣﻬﺪوی ،ﻋﺎزم ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺮای اداﻣﮥ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷ ﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﻫﺴ ﻨﺪ .ﺑﺎر
ً
ﺳ ﮕﯿﻦ ﺴ ﺎری از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ رﺳﻤﺎ ﺟﺰو وﻇـﺎﯾﻒ ﻣـﺪ ﺮ داﺧﻠـﯽ ﻧﺒـﻮد،

ا ﺸﺎن ﺑﺎ ﺻﺒﻮری و ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﻪ دوش ﮐﺸ ﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی

ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﯾـﺎدی ﺣﺎﺻـﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫـﺎ و

ﺗﻼشﻫﺎ و دﻟﺴﻮزیﻫﺎی ا ﺸﺎن اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ آرزوی ﺗﻮﻓﯿﻖ در ﮔﺎم ﺧﻄﯿﺮی ﮐﻪ ﺮﻣﯽدارﻧـﺪ،
اﻣﯿﺪوار ﻫﺴ ﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﯾﺎریﻫﺎی ا ﺸﺎن ﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷ ﻢ.

· ﺑﺎ ﻣﺮوری ﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭼﺎپﺷﺪﻩ در ﻣﺠﻠﻪ ،دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وزن و ﺣﺠﻢ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم ﺑ ﺶ از ﺳﺎ ﺮ رﺷ ﻪﻫﺎﺳـﺖ .ﻫـﺪف ﻣﺠﻠـﻪ درج

ﻣﺘﻮازن ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻮزﻩﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑـﻪ دﻻﯾـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اﺻﯿﻞ در ﺳﺎ ﺮ ﺣﻮزﻩﻫﺎ ﺑﻨﻮ ﺴ ﺪ ﯾﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ

ﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ .ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ از ﻫﻤﮑـﺎری

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزﻩﻫﺎ ﺑﻪو ﮋﻩ ﺣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ز ﺴ ﯽ اﺳ ﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

· در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮋوﻫﺸﮕﺮان ا ﺮاﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻢ در ﻫﻤﺎ ﺶﻫـﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﺎ

دﺷﻮاریﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر ﻋﻠﻢ ﮐـﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﺸـﺎن از ﻟﺤـﺎظ ﻋﻠﻤـﯽ
ً
ﭘﺬ ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ا ﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ﻧﺘﻮا ﺴ ﻨﺪ در ﮐﻨﮕﺮۀ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﮐﻪ
در ﺗﺎ ﺴ ﺎن  ۱۳۹۲در ﻣﻨﭽﺴـ ﺮ ﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ ،ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪ .در ﭘـﺎﯾﯿﺰ  ۱۳۹۳ﻫـﻢ ﭼﻨـﺪ
ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر ﻋﻠﻢ از ا ﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮاﻧﻊ اداری دﺳﺖوﭘﺎﮔﯿﺮ در ﺻﺪور و ﺰای ﮐﻨﻔﺮا ﺲ ،از

١

ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﺎ ﺶ ﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺑﻬﺎﺳﮑﺎرا ﭼﺎرﯾﺎ رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ ﻫﻨﺪی )ﺳـﺪۀ ۱۲م( ﮐـﻪ

آﺛﺎرش از ﺳﺎ ﺴﮑﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻧـﺪ .ـﺮﺧﻼف ﺴـ ﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻼوﻩ ﺮ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﮥ ﻧﻬﺎد ﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪۀ ﻫﻤﺎ ﺶ ،ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ـﺮای

ﻓﺮدﻓﺮد ﮋوﻫﺸﮕﺮان از ﺳﻪ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ )وزارت ﮐﺸﻮر ،وزارت ﺧﺎرﺟـﻪ و وزارت ﻋﻠـﻮم

ﻫﻨﺪ( درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﺗﻼش ﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻓﺮﺻـﺖ ﻣﺤـﺪود ﺗـﺎ
زﻣﺎن ﻫﻤﺎ ﺶ ﺑﻪ ﻧ ﯿﺠﻪ ﺮﺳ ﺪ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ از ﭘ ﺶ ﭘﺎی ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ﻋﻠﻢ در ا ﺮان
ﺮداﺷ ﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ در ا ﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و اﻫﻤﯿﺖ ﻋﺮﺿـﮥ

ﺟـﻮان ﺮﮐـﺎر و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘـﻪ و ﻣﺴـ ﻌﺪ
اﯾﻦ دﺳ ﺎوردﻫﺎ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮋوﻫﺸـﮕﺮان
ِ
ﺑﻪﺧﺼﻮص از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.

· ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻣﺬاﮐﺮات اوﻟﯿﻪای ﺮای ﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎ ﺶ ﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﺛﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻬﺮی،
دا ﺸﻤﻨﺪ و ﻓﯿﻠﺴﻮف ا ﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳ ﺖ ﻫﻔﺘﺼـﺪوﭘﻨﺠﺎﻫﻤﯿﻦ ﺳـﺎل درﮔﺬﺷـﺖ او ﺻـﻮرت

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﺎ ﺶ در روزﻫـﺎی ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ اردﯾﺒﻬﺸـﺖ  ۱۳۹۴ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر

ﮋوﻫﺸﮕﺮان ا ﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در زﻧﺠﺎن و اﺑﻬـﺮ ﺮﮔـﺰار ﺷـﻮد .ﺮﮔﺰارﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻫﻤـﺎ ﺶ،

٢

دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﮥ زﻧﺠﺎن و ﻣﺆﺳﺴﮥ ﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ﻫﺴ ﻨﺪ و

ﻣﺮاﮐﺰ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺮای اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر،

ﺑﺎ ﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽ ،ﻧﺠﻮﻣﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺑﻬـﺮی ﮐـﺎر ﮐﺮدﻩاﻧـﺪ

ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ دﺳ ﺎوردﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻫﻤـﺎ ﺶ ﻋﺮﺿـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ .ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻗﺎﺑﻞﻋﺮﺿﻪای ﺮای ﻫﻤﺎ ﺶ داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷ ﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی

ﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪۀ ﻫﻤﺎ ﺶ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻖ روال ﻫﻤﺎ ﺶﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐـﻪ در ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل اﺧﯿـﺮ

ﺑﻪوﺳ ﻠﮥ ﻣﺮﮐﺰ ﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب و ﻧﻬﺎدﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ـﺮای ﺰرﮔﺪاﺷـﺖ ﻧﺼـﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ

ﻃﻮﺳﯽ ،ﺟﻤﺸ ﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﮐﻮﺷ ﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ ﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد آﺛﺎری از اﺑﻬـﺮی ﺑـﻪ

ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﻮد.

· اﻣﮑﺎن ﺴ ﺎر ﻣﻨﺎﺳ ﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد اﯾ ﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻨﺎوری دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺮای دﺳ ﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺎو ﺮ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻩ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺗـﺎزﻩای در
ﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﮔﺸﻮدﻩ و ﻣﻮﺟﺐ ﺴﻬﯿﻞ و ﺴﺮﯾﻊ ﮐـﺎر ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕـﺎران ﻋﻠـﻢ ﺷـﺪﻩ

اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺎ ﺮ رﺷ ﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪۀ ﮐﺘﺎبﺳﺎزی و ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤـﯽ و

ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺮﺳﺮی روﺑﻪرو ﻫﺴ ﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾ ﺘﺮﻧﺖ ﺗﻬﯿﮥ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﺪون ﺗـﻼش

ﺟﺪی و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻘﺪور ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ردﯾﺎﺑﯽ و »ﻣﭻﮔﯿﺮی« اﯾﻦ ﺧﻼﻓﮑﺎریﻫـﺎ ﻫـﻢ

ﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺗﺬﮐﺮ دﻫﯿﻢ .ﭼﻨﺪی ﭘ ﺶ ﺮﺟﻤﮥ ﺷﺎدروان اﮐﺒـﺮ داﻧﺎﺳﺮﺷـﺖ از
ً
آﺛﺎر اﻟﺒﺎﻗﯿﮥ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻋﯿﻨﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﺑﯽ ذﮐﺮ ﻧﺎم داﻧﺎﺳﺮﺷﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎر

ﺳﺨﻦ ﴎدﺑﯿﺮ

ّ
ﺑﻬﺘﺮ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬ ﺮ اﺳﺖ .ﺟﺎ دارد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮋوﻫﺸﯽ ﺑـﻪ ﺿـﺮورت

ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ا ﺮان ﺷ ﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻧ ﺴﺖ .ﺮﺧﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘـﻮن ﻫـﻢ

ﺑﻪوﺿﻮح ﺸﺎن از ﮐﺎر ﺳﺮﺳﺮی و ﺷ ﺎ ﺰدﻩ ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ و اﺷﺮاف ﺑﻪ ﻣﻮﺿـﻮع دارد .ﺿـﺮر

اﯾﻦ ﺳﻮء اﺳ ﻔﺎدﻩﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﻧﺪارد و ﻋﻼوﻩ ﺮ اﺗﻼف اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻣﺤـﺪود ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ

ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺆﺳﺴﮥ ﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺎ اﻧ ﺸﺎرات ﺧـﻮد

از ﺟﻤﻠﻪ ﺸﺮﯾﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوﻩ ﺮ ﻋﺮﺿـﮥ آﺛـﺎر ﻣﻄﻠـﻮب ،اﻟﮕـﻮﯾﯽ ـﺮای

ﮐﻮﺷ ﺪﮔﺎن ﻧﻮﻗﻠﻢ اﯾﻦ وادی ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﺑﻌﻼوﻩ ،در راﺳـ ﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ اﻧـﻮع ﺗﻘﻠﺐﻫـﺎی
اﻧ ﺸﺎراﺗﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﺸﺮﯾﮥ ﮔﺰارش ﻣﯿﺮاث )ﺿـﻤﯿﻤﮥ ﺷـﻤﺎرۀ  ،۲ﺗﯿﺮﻣـﺎﻩ  (۱۳۹۱درج ﮐـﺮدﻩ

اﺳﺖ .ﺟﺎ دارد ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن آﯾﯿﻦﻫﺎی ﺗﻘﺪ ﺮ و ﺸﻮﯾﻖ و اﻋﻄﺎی ﺟﺎ ﺰﻩ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻨﺪ

ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای ﯾﺎ در ا ﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ و ﺣﺎﮐﻢ ﺷـﺪن رواﺑـﻂ ،ﺑـﻪ اﯾـﻦ

ﭘﺪﯾﺪﻩﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ داﻣﻦ ﺰﻧﻨﺪ .رﺳﺎﻟﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺮﻋﻮب ﻫﯿﭻ

ﻗﺪرﺗﯽ ﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺟﻮا ﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺎورﻧﺪ.

ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۳

٣

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۵ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

۴

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﺪهای از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه
در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
و ﻋﻠﻮم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن از  ۱۹۸۵ﺗﺎ  ۱۹۹۵ﻣﯿﻼدی

ﺟﺎن ﻟﻨﺎرت ﺑﺮﮔﺮن

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻬﻠﻮل

١

ً
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎری ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ در ﻃﻮل دﻫﮥ  ۱۹۹۵ -۱۹۸۵ﻣـﯿﻼدی ،ﻋﻤـﺪﺗﺎ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﺣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ -از
آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎ اﻧﺪﻟﺲ -ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺤﻮری ﺑﺮرﺳﯽﺷﺪه ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺷـﺎﺧﻪﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺎرف رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی رﯾﺎﺿﯽ ،ﻧﺠﻮم و ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻧﯿـﺰ ﻣﯽﺷـﻮد .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺑﺎب ﺗﻔﺴـﯿﺮ آﺛـﺎر ﻣﻬـﻢ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه و ﺳـﭙﺲ ﺑﺨﺸـﯽ از
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺟﺎﻣﻌﻪ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮور ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎ :رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ؛ ﺟﺒﺮ دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ؛ ﻫﻨﺪﺳـﮥ دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ؛ ﻧﺠـﻮم
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ؛ ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ؛ اﻗﻠﯿﺪس؛ ﻋﻠﻢ و ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ.
٢

ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۹۸۵م«
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﭘـﺮداﺧﺘﯿﻢ .اﯾـﻦ ﻋﻠـﻮم ،درﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪۀ
ﺧﻮد رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻋﻠﻮﻣﯽ ﭼﻮن ﻧﺠﻮم ،ﺗﻨﺠﯿﻢ ،ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎری ،ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آنﻫـﺎ
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺤﻮری دارد .از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ،آﺛـﺎر ﻣﺘﻌـﺪدی در ﺣﻮزهﻫـﺎی ﯾﺎدﺷـﺪه ﻃﺒـﻊ ﺷـﺪه
اﺳﺖ؛ از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺑﺎرۀ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠـﻮم رﯾﺎﺿـﯽ دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ
٣
دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
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ً

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺸﯿﻦ )ﺷﻤﺎرۀ  (۴ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ )ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۲ص  (۳۶- ۵ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی
درون ][ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٣ﻣﺆﻟﻒ در ﭘﯽ ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۸۵ﺗﺎ  ۱۹۹۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ از آنﻫﺎ ﯾﺎد ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ و در

←

ﺧﻮارزﻣ و دوران او
ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮارزﻣﯽ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺣﺴﺎب ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﻏﺮب ﻻﺗﯿﻨﯽ در ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸـﻬﻮر اﺳـﺖ
و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﺪره آﻻرد ] [۱۷۱ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻦ اﺻـﻠﯽ ﻻﺗﯿﻨـﯽ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ رﺳـﺎﻟﮥ
ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺒﺐ روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﮐﺸﻒ ﻣﻨﺴﻮ ﻓـﻮﻟﮑﺮﺗﺲ
ﮐﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺟﺪﯾﺪی از رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺴﺎب ﻫﻨﺪی ﺧﻮارزﻣﯽ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﻧﺴـﺨﮥ
ً
ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻫﻢ از ﻧﺴﺨﮥ ﭘﯿﺶﯾﺎﻓﺘﮥ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن اﺧﯿﺮا در ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ][۳۲
→

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن وی ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﺬاﺑﯿﺖ داﺷﺘﻪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۹۹۶
ً
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺎﻻت آن ﺳﺎل ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﻣﺆﻟﻒ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻘﺎﻻت ﺳﺎل  ۱۹۹۶اﺷﺎره ﮐـﺮده
ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ و در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
 .١ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »رﺋﻮس ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم در ﻣﻐﺮب دورۀ اﺳﻼﻣﯽ« ]) [۹۱ص  (۱۲۶- ۱۲۵ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ
»اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ« .او در اداﻣﮥ اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ،ﻣﻄﺎﻟـﺐ رﯾﺎﺿـﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺘﻦﻫـﺎی ﻧﺠـﻮﻣﯽ را در
ﻗﺎﻟﺐﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺟﺪولﺑﻨﺪی و ﻧﻤﻮدار ﺗﻮاﺑﻊ دو ﻣﺘﻐﯿﺮه ،دروﻧﯿﺎﺑﯽ درﺟﮥ دوم و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﺪهای از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

در آﻏﺎز ذﮐﺮ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ :اول آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮﺷـﺪه ]ﺑـﻪ زﺑﺎنﻫـﺎی
ً
اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ[ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد و ﺑﻪوﯾﮋه آﺛﺎری را ﮐـﻪ ﺗﻤﺎﻣـﺎ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽاﻧﺪ ﯾﺎ در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ ﺳـﻨﺘﯽ دﯾﺮﭘـﺎ در اﯾـﻦ دﺳـﺖ ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎ دارد ،ﻣﻨﺘﺸـﺮ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .واﻧﮕﻬﯽ ،ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ،از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎدن ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎﯾﯽ
ﭘﻮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
دوم :اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻮاردی ﺑﻪ آﺛﺎری اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ وارد ﺷﺪه ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر دﯾﮕـﺮ،
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه و ﯾﻘﯿﻨﯽ ﻓﺮض ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﮥ ﯾﺎﻓﺘـﻪﻫﺎ در ﭼﻨـﯿﻦ ﺣـﻮزهای
ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و ﻣﻮﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ذﮐﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺪﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در آنﻫﺎﺳﺖ.
ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ« ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان دورۀ اﺳﻼﻣﯽ روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﮐـﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺻﺮف ﺑﺮ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷـﺘﻦ ﻋﺮﺻـﻪﻫﺎ
و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﯽ ﻧﺸـﺎن
دادهاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از آن ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ را ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﮥ ﻋﻠﻮم ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺷـﺎﯾﺪ از ﻫﻤـﯿﻦ روﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و ﺷـﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣـﺪارﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸـﻤﻨﺪان دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ،
ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺴﺎب و ﺟﺒﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﺠﻮم و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯽﺷـﮏ
١
ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ،ﺳﺒﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﯽﺷﻮد.

۵

۶

ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﮐﺘﺎﺑﺖ آن دﻗﯿﻖﺗﺮ اﺳﺖ و ﻏﻠﻂﻫﺎی ﻓﺎﺣﺶ ﮐﻤﺘﺮی دارد .ﺣﺴﻦ دﯾﮕـﺮ
اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ،ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﻧﺴﺨﮥ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ اواﺳﻂ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻘﺴـﯿﻢ
ﮐﺴﺮﻫﺎ و ﭘﯿﺶ از ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺬر ﻧﺎﻗﺺ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﻓﻮﻟﮑﺮﺗﺲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ از آن ﻣﺘﻨﯽ رﺳـﯿﺪهاﯾﻢ
ﮐﻪ ﺣﺴﺎب را ﺑﻪ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﻮﯾــﺪ ﮐﯿﻨــﮓ در ﻣﻘــﺎﻻﺗﯽ ﭼــﻮن »ارﻗــﺎم راﻫﺐﻫــﺎ و
اﺳـــﻄﺮﻻب اﺻﻼحﺷــــﺪۀ ﺑﺮﺳـــﻠﯿﻮس« ] [۹۴و »ﻧﻈــــﺎم
ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪه در رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧـﻪ« ][۹۵
درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده
ﻣﻨﺴﻮ ﻓﻮﻟﮑﺮﺗﺲ
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ را ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان دﯾﮕـﺮ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ژاک
ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ« ] ،[۱۴۲ﻧﯿـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺑﺮرﺳـﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﮐﯿﻨﮓ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را از رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ در ﺗﻨﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ١ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺰب ﻧﺎزی آﻟﻤـﺎن ﺑـﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎوﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﺎدۀ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐـﻪ ﻫﯿﭽﮕـﺎه در ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷـﺪه ،در
ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎن ﻣﯽداده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻋﺪد ﺑﯿﻦ  ۱ﺗﺎ  ۹۹۹۹را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدی ﺗـﮏ
رﻗﻤﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .ﮐﯿﻨﮓ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ در اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺳـﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ .او در رﺳﺎﻟﻪای ﻋﺮﺑﯽ ٢ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع رﻣﺰﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑـﻪ ﻧﻤﺎدﻫـﺎی ﺑـﻪ ﮐـﺎر
رﻓﺘﻪ در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾـﺎ ﺧـﻮارزﻣﯽ،
داﻧﺸﻤﻨﺪ اواﺧﺮ ﻗﺮن دوم و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺳـﻮم ﻫﺠـﺮی ،ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ
ﻣﺆﻟﻒ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎرۀ ﺟﺒﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﯾـﺎ ﻧـﻪ .در اﯾـﻦ
زﻣﯿﻨــﻪ ﺑﺨﺸــﯽ از ﻣﻔــﺎد ﯾــﮏ ﻧﺴــﺨﮥ ﺧﻄــﯽ ﻋﺮﺑــﯽ در ﯾﻤــﻦ
دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﺷﮑﺎﮐﺎن ﺑﺮای رد اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘـﮥ
ﮐﯿﻨﮓ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﮔﺰارﺷﯽ از ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﭘﯿﺶ از ﺧـﻮارزﻣﯽ
ﯾﻨﺲ ﻫﻮﯾﺮوپ
در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ« ] ،[۸۹در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻤﺮ )ﺧﻠﯿﻔﮥ دوم( از ﺟﺒﺮداﻧﺎن وﻻﯾـﺖ ﻓـﺎرس
ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺟﺒﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺣﻀـﺮت ﻋﻠـﯽ)ع( را
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺣﮑﯿﻢ و ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮده و از ﺧﻮارزﻣﯽ ﭼﻮﻧﺎن ﻓﺮدی ﯾﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را ﺑـﺮای اوﻟﯿﻦﺑـﺎر،
1. stenography

 .٢ﻣﺆﻟﻒ از ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮐﯿﻨﮓ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄـﯽ  Leiden Or. 14, 121و ﻧﺴـﺨﮥ ﺧﻄـﯽ دﯾﮕـﺮی در ﯾـﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ
ﺷﺨﺼﯽ در ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ،ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ دو ﻧﺴﺨﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی در زﻣﯿﻨﮥ رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺪدی ﻋﺮﺑﯽ در ﮐﺘﺎب ﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ارﻗﺎم راﻫﺐﻫﺎ :دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .٢ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﻮﯾﺮوپ ]) [۷۱ص  ،(۴۷۵اﯾﺪۀ اﺛﺒﺎت از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ]ﺑﻪ ﻋﻠﻢ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ[ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.

1. Jens Høyrup

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﺪهای از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺄﻣﻮن ﻣﮑﺘﻮب ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ زﻋﻢ ﮐﯿﻨﮓ اﯾـﻦ ﮔـﺰارش ﻣﺠﻌـﻮل اﺳـﺖ و ﻣﻤﮑـﻦ
اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮ ﮐـﻪ ﺟﺒـﺮ و
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در آﻏﺎز ﺳﻨﺘﯽ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﻮده و از اﯾﺮان وارد ﺟﻬﺎن اﺳـﻼم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺑـﺎ اﺳـﺘﺪﻻلﻫﺎی ﯾـﻨﺲ
ً
ﻫﻮﯾﺮوپ ١ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد .او در ﻣﻘﺎﻟـﮥ ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »ﮐﺎوﺷـﯽ در رﯾﺸـﻪﻫﺎی ﺟﺒـﺮ در دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ در آرای ﺧﻮارزﻣﯽ ،اﺑﻦﺗﺮک و ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ« ] [۷۱اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده ﮐـﻪ دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ وارث
دو ﺧﺮدهﺳﻨﺖ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوره روشﻫﺎی ﺟﺒﺮی ﮐﻬﻦ و ﻫﻨﺪﺳـﮥ ﭼﺴـﺐ و ﻗﯿﭽـﯽ ،از
ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ آن در ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم اﺻﻮل ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ درﺳﺘﯽ آن روشﻫـﺎ
٢
را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎﺑﻠﯽﻫﺎ دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ دوم آﺷﻨﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻮارزﻣﯽ در اﺛﺮ ﺧﻮد روشﻫﺎی دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪۀ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ دوم ﺑﺎﺑﻠﯽﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﻋﻠـﻢ
ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،روﺷﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿـﻞ
روشﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟـﮥ
درﺟﮥ دوم ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺣـﻞ
ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺳﺎدۀ  x n = aآﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ .از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ در ﺗﻤـﺪن ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ روشﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی آنﻫﺎ از ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ
اﺳﺖ .ﮐﺎرن ِﺷﻤﻼ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺷـﺒﺎﻫﺖﻫﺎی آﺛـﺎر رﯾﺎﺿـﯽ
ﭼﯿﻨﯽ و ﻋﺮﺑﯽ در روشﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج رﯾﺸﻪ« ] [۲۹ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺟـﺎﻣﻌﯽ
ﮐﺎرن ﺷﻤﻼ
از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮاج رﯾﺸﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .او ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴـﮥ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫـﺎی
ﭼﯿﻨﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی آﻻرد در ﻣﻘﺎﻟﮥ »رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﮔﺴﺘﺮش اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ
ﻻﺗﯿﻨﯽ در ﻗﺮن دوازدﻫﻢ« ] [۴ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ رﺳﯿﺪه ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧـﯽ ﺑﺎورﻫـﺎی ﭘﯿﺸـﯿﻦ ﺷـﺪه
اﺳﺖ.
ﺗﮏﻧﮕﺎری ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،رﯾﺎﺿﯽدان اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠـﺮی ،در ﺟﺒـﺮ ﮐـﻪ ﻣـﺘﻦ ﻋﺮﺑـﯽ و
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮاﻧﺴﻮی آن را رﺷﺪی راﺷﺪ در ﮐﺘﺎب آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽ )ﺟﺒﺮ و ﻫﻨﺪﺳﻪ( در ﻗـﺮن دوازدﻫـﻢ ﻣـﯿﻼدی
] [۱۵۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،در دو ﻣﻮرد ﻣﺘﻤﻢ ﮐﺎر ﺧﯿﺎم در رﺳﺎﻟﮥ ﺟﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ ﺷـﺮفاﻟﺪﯾﻦ
ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻫﻤﮥ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ ﺳﻮم را ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﮥ

٧

٨

ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎم ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ١.دﯾﮕﺮ آن ﮐـﻪ ﻃﻮﺳـﯽ
آﻧﭽﻪ را ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ روﻓﯿﻨﯽ-ﻫﻮرﻧﺮ ٢ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻌﺎدﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻞ ﻋﺪدی آنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑـﻮد،
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎرهای ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ در روش ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺒﺤـﺚ راه
ﺣﻞﻫﺎی ﻣﻤﮑـﻦ ﻣﻌﺎدﻟـﮥ درﺟـﮥ ﺳـﻮﻣﯽ ﺑـﺎ ﺻـﻮرت  ، f (x) = x3 + ax2 + bx = cﺷـﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﭼﻨـﺪ
ﺟﻤﻠﻪای درﺟﮥ دوﻣﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ) f ¢(xاﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ  aرﯾﺸﮥ  f ¢(x) = 0ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﯿﻨﮥ ) f (aرا ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ آﻧﮕﺎه ﻣﻌﺎدﻟﮥ  f (x) = cرﯾﺸﻪای ﺑـﺮای ) c > f (aﻧـﺪارد و اﮔـﺮ
) c = f (aﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﯾﮏ رﯾﺸﻪ دارد ٣.رﺷﺪی راﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﭼﻨﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ
ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺸﺘﻖ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﯾـﺎن پ .ﻫﻮﺧﻨـﺪاﯾﮏ در ﻣﻘﺎﻟـﮥ »ﺷـﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳـﯽ و
ﺗﻌﺪاد رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی درﺟﮥ ﺳﻮم« ] [۶۴اﯾﻦ ﻧﻈﺮ راﺷـﺪ را رد ﮐـﺮده و ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﯾﯽ در ﺣﺪ ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم اﺻﻮل ،ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺳـﺎلﻫﺎی
ﻓـﺎرس ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان
اﺧﯿﺮ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻏﺮض ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻨـﻮز اداﻣـﻪ دارد و ﻣﻘﺎﻟـﻪﻫﺎی ﻧﯿﮑـﻮﻻس ِ
اوزل ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »ﺷـﺮفاﻟﺪﯾﻦ
»ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ و ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ ﺑﯿﺸـﯿﻨﻪ و’ﻣﺸـﺘﻖ‘« ] [۵۰و ﮐﺮﯾﺴـﺘﯿﺎن ِ
٤
ﻃﻮﺳﯽ و ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ ﻧﯿﻮﺗﻦ« ] [۷۳ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮاه اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ.
ﺟﺒﺮ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮارزﻣﯽ ،در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺑﺎرﻧﺎﺑﺎس ﻫﯿﻮز ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »اﯾـﻮب ﺑﺼـﺮی،
ﺳﺮﻧﺦﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ِ
ّ
ﺟﺒﺮداﻧﯽ ﻣﺘﻘﺪم در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ« ] [۷۴آﻣﺪه اﺳﺖ .ﮔﺰﯾﺪهای از اﺛﺮ اﯾﻮب ﺑﺼﺮی -ﮐـﻪ ﻣﻘﺴـﻢ ﻣﻠـﮏ و
اﻣﻼک ﺑﻮده -در رﺳﺎﻟﻪای از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﻘﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻮب دﺳـﺘﻮری
ﺳﻪﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺧﻄﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺪاع ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﯿﻮز ﻣﻌﺘﻘﺪ
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺸﺎﻧﮥ وﺟﻮد روشﻫﺎی ﮐﻬﻦﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧـﻮارزﻣﯽ ﺷـﯿﻮۀ واﺣـﺪی را
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آنﻫﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪم ﺧﻮارزﻣﯽ )ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن( در ﺟﺒﺮ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی درﺟﮥ دوم او
ً
ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺤﻘﯿـﻖ اﯾﻮوﻧـﻪ دوﻟـﺪ -ﺳـﻤﭙﻠﻮﻧﯿﻮس درﺑـﺎرۀ
 .١ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ روش ﺧﯿﺎم و ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ در ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﮥ  x 3 + c = ax2راهﮔﺸﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

2. Ruffini-Horner

 .٣ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮن رﯾﺎﺿﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ) f ¢(x) ، f (a) ، f(xو
ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷـﺪه در ﺷـﻤﺎل ﻏـﺮب آﻓﺮﯾﻘـﺎ )ﻣﻐـﺮب( از
ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ = و > در اﯾﻦ ﻣﺘﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮن
ِ
ﻧﻤﺎدﮔﺬاری ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﻧﻤﺎدﮔﺬاری ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺆاﻻﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در
ً
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺪامﯾﮏ از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﮐﻼﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺘﻮن )ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﮑﻌﺐﻫﺎ و ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ و اﺷـﯿﺎء«( را ﻣﻌـﺎدل »ﭼﻨـﺪ
ﺟﻤﻠﻪایﻫﺎ« ﻓﺮض ﮐﺮدهاﯾﻢ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن دوران اﺳﻼﻣﯽ روشﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول را ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج رﯾﺸﻪ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ  -ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﮑﻌﺐﻫﺎ ،ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ  -ﺑﺴـﻂ
دادهاﻧﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ »ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪای« ﻓﺮض ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ ﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺎرس ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
 .٤ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ِ

1. Adolphe Rome

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﺪهای از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی درﺟﮥ دوم در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﮥ اروﭘﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻣﻘﺎﻟـﮥ »ﺗﺤـﻮل در
ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﮥ  cx2 + bx = a؛ از ﺧﻮارزﻣﯽ ﺗﺎ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ« ] [۴۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺆﻟﻒ رواﯾﺘـﯽ
دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻣﻌﺎدﻟﮥ درﺟﮥ دوم در رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ« ] [۴۶آورده اﺳﺖ(.
ﺧـﻮارزﻣﯽ در ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﺠـﻮم دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ﻧﯿـﺰ ﭼﻬـﺮهای ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑـﻮده اﺳـﺖ .او رﺳــﺎﻟﻪای در
ً
اﺳﻄﺮﻻب) ،اﺣﺘﻤﺎﻻ( رﺳﺎﻟﻪای در اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم و رﺳﺎﻟﻪای در ﻧﺠﻮم ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ زﯾﺞ ﺑﻪ زﺑـﺎن ﻋﺮﺑـﯽ،
ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺪول و ﻗﻮاﻋﺪی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺟﺪولﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن زﯾﺞﻫﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪه،
زﯾﺞ ﺳﻨﺪﻫﻨﺪ ﺧﻮارزﻣﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮ دادهﻫﺎی ﻫﻨﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳـﺖ .ﯾﮑـﯽ
از ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪۀ اﯾﻦ زﯾﺞ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ آدﻻرد ﺑـﺎﺛﯽ از ﺧﻼﺻﻪاﯾﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺴـﻠﻤﺔ ﺑـﻦ اﺣﻤـﺪ
ﻣﺠﺮﯾﻄﯽ از آن در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی در اﻧﺪﻟﺲ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﺠﻮم ﺧﻮارزﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ او ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺴﺎب دﻫﺪﻫﯽ ،اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ و ﺣﺴﺎب ﮐﺴـﺮﻫﺎی
ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ از ﻫﻨﺪیﻫﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖّ .ردﭘﺎی ﺗﺎزهای از اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ،از ﺑﺎزﺳـﺎزی ﯾـﮏ ﺟـﺪول
َﺟﯿﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮارزﻣﯽ از اﯾﻦ ﺟﺪول َﺟﯿﺐ ،در ﺗﻬﯿـﮥ ﺟـﺪول ﺗـﺎﺑﻌﯽ ﻧﺠـﻮﻣﯽ اﺳـﺘﻔﺎده
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺟﺪول ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﯿـﺐ ﺳـﺎﻋﺖﻫﺎ و ﺟـﺪول ﺟﯿـﺐ اﺳـﺘﻔﺎده
ﺷﺪه در آن« ] [۶۶ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺎع داﯾﺮۀ ﻣﻔﺮوض ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺟﺪول ﺟﯿﺐ  ۱۵۰اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪۀ ﻫﻨﺪی اﺳﺖ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﯿﺐ ﺑﺮای ﻣﻀﺮبﻫﺎی  ۱۵درﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻨـﺪی ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﺮای درونﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺪول ﺟﯿﺐ ،از ﯾﮏ ﺻﻮرت اﺻﻼحﺷﺪۀ درونﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده
ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ﻓﺮض ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﯿﺐ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺗﻨـﺪ و در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ  ۹۰درﺟﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .آدوﻟﻒ ُرم ١اﯾﻦ روش ﻣﻌﻘﻮل و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺑﺘﺪاﯾﯽ
را در ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس )ﺣﺪود ۱۵۰م( ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ روش ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﺗﺄﻟﯿﻔـﺎت ّﺑﺘـﺎﻧﯽ،
ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺑﻦ ّﻟﺒﺎن و ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳـﺖ )دو اﺛـﺮ ﮔﻠـﻦ َون ﺑـﺮوﻣﻠﻦ ﺑـﺎ ﻋﻨﻮانﻫـﺎی »ﺳـﺎﺧﺘﺎر
ﻋﺪدی ﺟﺪاول ﮐﻤﮑﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ« ] [۱۵۴و »از ﮐﺎر ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﺗـﺎ اﺑﺘﮑـﺎر در ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻧﺠـﻮﻣﯽ دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ« ] [۱۵۶ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
َ
در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ از روشﻫﺎی درونﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻠـﻦ ون ﺑـﺮوﻣﻠﻦ
در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺪدی ﺟﺪاول ﮐﻤﮑﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ« ] [۱۵۴روشﻫﺎی درونﯾﺎﺑﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ در ﻣﻘﺎﻟـﻪای از ﺟـﻮاد ﻫﻤـﺪاﻧﯽزاده ﺑـﺎ
ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی درونﯾﺎﺑﯽ در دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ« ] [۵۳آﻣـﺪه اﺳـﺖ .ﺗـﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ در اﯾـﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ،ﻣﻘﺎﻟﮥ رﺷﺪی راﺷﺪ ﺑﺎ ﻧـﺎم »روشﻫـﺎی درونﯾـﺎﺑﯽ در دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آرای ﺳـﻤﻮﺋﻞ،

٩

١٠

ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺑﺮاﻫﻤﺎﮔﻮﭘﺘﺎ« ] [۱۲۳اﺳﺖ .راﺷـﺪ در رﺳـﺎﻟﻪای از ﺳـﻤﻮﺋﻞ ،داﻧﺸـﻤﻨﺪ ﻗـﺮن ﺷﺸـﻢ ،ﮐـﻪ در
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺧﺘﺮﺑﯿﻨﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﻄﻌﻪای از ﯾـﮏ اﺛـﺮ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ را ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ از روش درونﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاﻫﻤﺎﮔﻮﭘﺘﺎ و ﯾﮏ روش ﻫﻨﺪی دﯾﮕﺮ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ و ﻫـﺮ دو
را ﺑﺮای ﺗﺎﺑﻊ ﻇﻞ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻈﺮات ﺧﻤﺴﮥ ١دو ﺳﯿﺎره در ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽﻫﺎی اﺣﮑـﺎم ﻧﺠـﻮﻣﯽ ،از ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﭼـﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿـﺰ
داﻧﺸــﻤﻨﺪان دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ ﺑــﻮده اﺳــﺖ .ﻫﻮﺧﻨــﺪاﯾﮏ در ﻣﻘﺎﻟــﮥ
»ﺳﺎﺧﺘﺎر رﯾﺎﺿـﯽ دو ﺟـﺪول ﻧﺠـﻮﻣﯽ دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﺮای ﺗﻌﯿـﯿﻦ
ﻣﻄﺎرح ﺷﻌﺎﻋﺎت« ] [۶۳راه ﺣﻞ ﻣﻮﺟـﻮد در دو دﺳـﺘﻪ از دادهﻫـﺎی
زﯾﺞ ﺧﻮارزﻣﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ راه ﺣﻞ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
ﺟﺪاول و ﺑﺮﭘﺎﯾﮥ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﭽﯿـﺪۀ ﻫﻨﺪﺳـﯽ از داﯾﺮةاﻟﺒـﺮوج روی
ّ
ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر و ﺑﻪﻋﮑﺲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﮥ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از اﺣﮑـﺎم ﻧﺠـﻮم وارد ﻧﺠـﻮم رﯾﺎﺿـﯽ ﺷـﺪه،
٢
ﺟﻮاد ﻫﻤﺪاﻧﯽزاده
ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺗﻘﺴﯿﻢ داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج ﺑﻪ دوازده »ﻣﻨﺰل« اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
ادوارد اس .ﮐﻨﺪی در دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ »روش اول ُ
اﻟﺴﻤﻮت ﺑﺮای ﻣﻨﺎزل اﺣﮑـﺎم ﻧﺠـﻮﻣﯽ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی
ِِ
زﯾﺞ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ« ] [۸۱و »اﺑﻦﻣﻌﺎذ و ﻣﻨﺎزل اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮﻣﯽ« ] ،[۸۲دو روش ﻣﺘﺪاول ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی را ﺷﺮح داده اﺳﺖ؛ ﯾﮑﯽ از داﯾﺮۀ اولاﻟﺴﻤﻮت و دﯾﮕﺮی از داﯾﺮۀ ﻣﻌـﺪلاﻟﻨﻬﺎر اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ ٣.ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻞ ﺷﺪ ،ﺗﻌﯿـﯿﻦ اﻧـﺪازۀ دو زاوﯾـﻪ ،ﺑـﻪ ﻓـﺮض ﻣﻌﻠـﻮم ﺑـﻮدن
ﻣﺠﻤﻮع آن دو ﯾﺎ ﺗﻔﺎﺿﻠﺸﺎن و ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ َﺟﯿﺐ آن دو ﺑﻮد.
ﻣﺎه ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﻃﺎرق« ] [۶۲ﻧﺸـﺎﻧﻪای از
ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﻮ ﺑﻪ ﺟﺪول رؤﯾﺖ ﻫﻼل ِ
اﺑﺘﮑﺎری ﺗﺤﺴﯿﻦﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در روشﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﮐﻬﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗـﺪﻣﺘﺶ ﺑـﻪ
ﺣﺪود ﺳﺎل ۱۵۸ق ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﻃﺎرق ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﯿﺰان درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻣﺎه ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﻘﺪار َﺟﯿﺐ  dﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛  dدر واﻗـﻊ ﮐﻤـﺎﻧﯽ از داﯾـﺮۀ
ﻋﻈﯿﻤﮥ ﺑﯿﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه اﺳﺖ .او ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐـﺮوی ،ﺣﺘـﯽ ﻗﻀـﯿﮥ ﻣﻨﻼﺋـﻮس ٤را در
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﯿﺐ  dرا ﺑﺎ راﺑﻄﮥ

sin 2 b + sin 2 h

ﺗﻘﺮﯾﺐ زده ﮐﻪ در آن  βﻋـﺮض

 .١ﻧﻈﺮات ﺧﻤﺴﻪ ) (aspectsﻋﺒﺎرت از ﻣﻘﺎرﻧﻪ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ،ﺗﺜﻠﯿﺚ ،ﺗﺮﺑﯿﻊ و ﺗﺴﺪﯾﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ- .م.
 .٢اﯾﻦ ﻣﻨﺎزل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮجﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﺔاﻟﺒﺮوج ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 .٣اﯾﻦ دو روش را در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﺎﻧﻮس و رﮔﯿﻮﻣﻮﻧﺘﺎﻧﻮس ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ ِﮐ ِﻨﺪی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ
اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ روش اﺳﺘﻔﺎده از داﯾﺮۀ اولاﻟﺴﻤﻮت را از ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و اﺑﻦﻣﻌﺎذ َﺟ ّﯿﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻧﺪﻟﺴﯽ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ،ﺑﺎ روش داﯾﺮۀ
ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻬﺎر آﺷﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

4. Menelaus’s theorem

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﺪهای از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺎه و  ηﺟﺪاﯾﯽ زاوﯾﻪای ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﮐﺮوی ﺑﺎ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﻣﺴﻄﺢ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻀﯿﮥ
ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؛ زﯾﺮا ) βﻋﺮض ﻣﺎه( ﻫﯿﭻﮔـﺎه از ﭘـﻨﺞ درﺟـﻪ ﺗﺠـﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﯿﺰان درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻣﺎه را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ) η ،ﺟﺪاﯾﯽ زاوﯾﻪای ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ( ﻧﯿـﺰ
ﭼﻨﺪان ﺑﺰرگ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﮐﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﯿﺐ آنﻫـﺎ ﻣﻌﻘـﻮل و ﻣﻨﻄﻘـﯽ اﺳـﺖ .ﻫﺮﭼﻨـﺪ
ﺷﻌﺎع داﯾﺮۀ ﻣﺮﺟﻊ )  ( R = 3438 ¢ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول ﺟﯿﺐ ﯾﻌﻘﻮب ﺑـﻦ ﻃـﺎرق ﻧﯿـﺰ ﭘـﺎراﻣﺘﺮی ﻫﻨـﺪی
اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ روش او در اﺳﺘﻔﺎده از  dﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﯿﺰان درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻣﺎه رﯾﺸﮥ
ﻫﻨﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رژی ﻣﻮرﻟﻮن ﺑﺎ ﺟﻤﻊآوری آﺛـﺎر ﻧﺠـﻮﻣﯽ ﺛﺎﺑـﺖﺑﻦ ّﻗﺮه و ﻧﯿـﺰ آﺛـﺎر
ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ وی ] ،[۷۵و وﯾﺮاﯾﺶ ،ﺷـﺮح و ﺗﺮﺟﻤـﮥ آنﻫـﺎ ﺑـﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ارزﺷﻤﻨﺪی از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺮرﺳـﯽﻫﺎی ﻧﺠـﻮم اواﯾـﻞ
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﭼﮑﯿﺪهای از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ و ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در آﺛـﺎر ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻦ ّ
ﻗـﺮه -از ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺣﺮﮐـﺖ
ﻇـﺎﻫﺮی ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻣﺨﺮوﻃـﯽ -را ﻧﯿــﺰ در
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ّﻗﺮه و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﻗـﺮن
ﭘﻞ ﮐﻮﻧﯿﭻ
ﺳﻮم ﻫﺠﺮی« ] [۱۱۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻣﻮﺟـﻮد در اﺛـﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﺧـﻮارزﻣﯽ را در ﻣﻘﺎﻟـﮥ »ﮐﻬﻦﺗـﺮﯾﻦ
ﺟﺪولﻫﺎ و روشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﮑﻪ« ] [۸۷ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳـﺖ .وی در
اواﯾﻞ دﻫﮥ  ۱۹۸۰ﻣﯿﻼدی ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را اﻋـﻼم ﮐـﺮده ﺑـﻮد .او ﯾﻘـﯿﻦ داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ،ﺑـﻪ
دﺳﺖآﻣﺪه از ﺧﻮارزﻣﯽ اﺳﺖ و در اواﺧﺮ ﻗـﺮن دوم ﻫﺠـﺮی ﮐﺘﺎﺑـﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺪولﻫﺎ ،ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ روش دﻗﯿـﻖ ﺑـﺮای ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ
ﺳﻤﺖ ﻣﮑﻪ )ﻗﺒﻠﻪ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻤـﺎزﮔﺰار آﻣـﺪه اﺳـﺖ .ﻣﺴـﺌﻠﮥ
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﮐـﺮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻫـﺪﻓﺶ ﯾـﺎﻓﺘﻦ زاوﯾـﮥ ﺑـﯿﻦ دو داﯾـﺮۀ ﻋﻈﯿﻤـﻪ اﺳـﺖ؛ ﯾﮑـﯽ داﯾـﺮۀ
ﻋﻈﯿﻤﻪای ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎزﮔﺰار را ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮی داﯾـﺮۀ
اﻣﯿﻠﯽ ﺳﻮﯾﺞ اﺳﻤﯿﺖ
)ﻋﻈﯿﻤﮥ( ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎزﮔﺰار.
در راه ﺣﻞ ﺧﻮارزﻣﯽ از ﻧﻘﺎط و ﮐﻤﺎنﻫﺎی ﻣﻔﺮوﺿﯽ روی ﺳﻄﺢ ﮐﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺗـﺎ ﺧﻂﻫـﺎ و
ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی داﺧﻞ ﮐﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﻨﺪ و از آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯾﺎ رﺳﻢ دﯾﮕﺮ زواﯾـﺎ و
ﮐﻤﺎنﻫﺎی روی ﺳﻄﺢ ﮐﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ روشﻫﺎ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻨﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ وﯾـﮋه در

١١

١٢

زﻣﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،دارای ﺳﻪ اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﻗﻀﯿﮥ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس ،ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸـﺎﺑﻪ ﻣﺜﻠﺚﻫـﺎ و
َﺟﯿﺐ )ﺳﯿﻨﻮس( و َﺟﯿﺐ ﺗﻤﺎم )ﮐﺴﯿﻨﻮس(؛ و ﺑﺎ روش دﻗﯿـﻖﺗﺮ و ﻣﺘـﺪاولﺗﺮ ﻣﺸـﻬﻮری ﺑـﺎ ﻧـﺎم »روش
ً
زﯾﺠﺎت« ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو روش وﺟـﻮد دارد .ﻇـﺎﻫﺮا ﻫﻤـﮥ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ﻃـﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﺶ درﺑـﺎرۀ ﺳـﺎﻋﺖﻫﺎی
آﻓﺘﺎﺑﯽ ،از اﺻﻼح اﯾﻦ روش ﮐﻬﻦ ،روش دوم ﯾﺎ ﻫﻤﺎن روش زﯾﺠﺎت را ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳـﺖ) .ﺑﺮﮔـﺮن در
ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻣﻨﺸﺄ روش زﯾﺠﺎت ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ« ] [۹ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ »روش زﯾﺠـﺎت«
از ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ١ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﻮرچ و ﮐﻮﻧﯿﭻ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳـﺐ درﺑـﺎرۀ
ﮐﺮه ]ﺳﻤﺎوی[ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن« ] [۱۰۷رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ درﺑﺎرۀ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮐﺮۀ ﺳﻤﺎوی ﻣﻨﺼﻮب
در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﯿﻠﯽ َﺳﻮﯾﺞ اﺳﻤﯿﺖ ﻧﯿـﺰ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ درﺑـﺎرۀ ﮐﺮهﻫـﺎی
ﺳﻤﺎوی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از دورۀ اﺳﻼﻣﯽ را در ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ،روش ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮهﻫﺎی ﺳـﻤﺎوی در
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ] [۱۴۱ﭼﺎپ ﮐﺮده اﺳﺖ(.
آﻧﺎﻟﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺳـﻤﺖ ﻗﺒﻠـﻪ در رﺳـﺎﻟﺔ ﻓـﻲ ﻋﻠـﻢ اﻟﻈـﻼل ﻧﻮﺷـﺘﮥ
ﺧﻮآن ﮐﺎراﻧﺪل در ﻣﻘﺎﻟﮥ » ِ
ّ
ّ
اﺑﻦ َرﻗﺎم« ] [۲۷و اﺣﻤﺪ دﻻل در ﻣﻘﺎﻟﮥ »راه ﺣﻞ ﺟـﺎﻣﻊ اﺑﻦﻫﯿـﺜﻢ ﺑـﺮای ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺳـﻤﺖ ﻗﺒﻠـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ« ] ،[۳۶دو روش دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﺒﻠﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧـﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﮥ اول درﺑﺎرۀ روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺒﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو آﻧﺎﻟﻤﺎی
ّ
اﺑﻦرﻗﺎم )ﻣﺘﻮﻓﺎی ۱۳۱۵م در ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ( اﺳـﺖ )ﮐﺸـﻒ اﯾـﻦ روش در
رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺻـﺪ ﻣـﺬﻫﺒﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرخ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘـﮋوﻫﺶ
ّ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸـﺪ( .روش اﺑﻦرﻗـﺎم
اﺣﻤﺪ دﻻل
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ آﻧﺎﻟﻤﺎﺳـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ از روش
ّ
ّ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻄﺎی ﺑﯿﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ در روش اﺑﻦرﻗﺎم ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌـﮥ دﻻل
در آن ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [۳۶ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻞ ﺟﺰﺋﯿﺎت روش ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻗﺒﻠـﻪ-ﺑـﻪ ﺷـﮑﻠﯽ ﮐـﻪ در ﻫـﺮ ﻣﮑـﺎﻧﯽ
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ -را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ ﻧﺴﺒﺖ داد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺮن ﮔﻤـﺎن ﻣﯽﮐـﺮده
اﺳﺖ(؛ اﺑﻦﻫﯿﺜﻤﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽزﯾﺴﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس در دورۀ اﺳﻼﻣ
در دورۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻫﻨﺪﺳﻪ ،از ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﺎل ﺗﮑـﻮﯾﻦ ﺑـﻮد.
ﺣﯿﺎت ﺧﻮارزﻣﯽ ﻣﻘﺎرن دورهای ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻮل اﻗﻠﯿـﺪس ﺑـﺮای ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺑـﺎر ﺑـﻪ ﻋﺮﺑـﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪ.
1. gnomonics

ّ .١
ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ دو ﺑﺎر اﺻﻮل را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .ﺗﺮﺟﻤﮥ اول ﺑﺮای ﻫﺎروناﻟﺮﺷﯿﺪ ]ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﺎ ﻧﻘﻞ ﻫـﺎروﻧﯽ[ و ﺗﺮﺟﻤـﮥ دوم
ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮن ]ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﺄﻣﻮﻧﯽ[ ﺑﻮد.
 .٣ﺑﺮﻧﺘﯿﺲ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ] [۲۰ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ اول اﺻﻮل ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ّﻗﺮه اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.

2. Engrof

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﺪهای از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺑﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ دورانﺳﺎز ،از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﺨـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ از ﺗﺄﻟﯿﻔـﺎت
رﯾﺎﺿﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺮحﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑـﺮ اﺻـﻮل ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ ،و از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ﺑـﺮای
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻣﺘﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آن اﻫﻤﯿﺖ دوﭼﻨﺪاﻧﯽ دارد.
ً
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺒﻬﻢ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ آﺷـﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸـﻤﻨﺪان دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﺎ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ و
روشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﻢ ،ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧـﺪه ،اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺗـﺎزﮔﯽ ﺑﺮﺧـﯽ از ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﺳﺎﺳـﯽ اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﻮرﺧـﺎن ﻣـﺪتﻫﺎی ﻣﺪﯾـﺪی اﯾـﻦ ادﻋـﺎی ﻧﯿﺮﯾـﺰی را ﻣﻌﺘﺒـﺮ
ّ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮح او ﺑﺮ ﺷﺶ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﺨﺴﺖ اﺻﻮل ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺟﻤﮥ دوم ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﻄﺮ
ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻫﺎروﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ١.ﺳﻮﻧﯿﺎ ﺑـﺮﻧﺘﯿﺲ در ﻣﻘﺎﻟـﮥ »ﺷـﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻨـﯽ و ﻓﺮﺿـﯿﻪﻫﺎﯾﯽ درﺑـﺎرۀ
ّ
ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﻄﺮ از اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس« ] [۲۲ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اول و
دوم اﺻﻮل ﻣﻮﺟﻮد در اﺛﺮ ﻧﯿﺮﯾﺰی ،ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎﯾﯽ را ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ،اﻧﮕـﺮاف ٢در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ اﺻﻮل ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻧﯿﺮﯾﺰی ﻧﻤﺎﯾـﺎﻧﮕﺮ ﯾﮑـﯽ از دو
ّ
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺠﺎج اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻧﯿﺮﯾﺰی ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﺄﺧﺮ
اﺻﻮل ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ّﻗﺮة وارد ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ،
ﺑــﺪون ﺑﺮرﺳــﯽ ﻧﻘﺎداﻧــﮥ اﺛــﺮ ﻧﯿﺮﯾــﺰی ﻧﻤﯽﺗــﻮان ﺑــﻪ درک
ّ
٣
روشﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺠﺎج ﯾﺎ واژﮔﺎن او راه ﯾﺎﻓﺖ.
در دو ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎ و
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ از ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺻﻮل از ﺗﺮﺟﻤـﻪﻫﺎی
ّ
ﺣﺠﺎج اﺧﺬ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ واژﮔﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی داﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ ِﮔ ِﺮگ ِدﯾﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺳﺮﻧﺦﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از
ّ
ﮔﺮگ دﯾﻮﻧﮓ
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻔﻘﻮد ﺣﺠـﺎج از اﺻـﻮل اﻗﻠﯿـﺪس« ][۱۶۱
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ﮐﻪ
در ﻣﻐﺮب و اﻧﺪﻟﺲ ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداری ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ .۱ :ﺑﯿـﺎﻧﯽ از ﻗﻀـﺎﯾﺎی
ً
ّ
ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم اﺻﻮل ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﺠﺎج در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ ﺑﺎ واژۀ »ﺿـﺮب« ﺑـﻪ ﺟـﺎی
ً
»ﺳﻄﺢ« ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ؛  .۲ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم اﺻﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧـﮥ
رﺳﻢ در ﻗﻀﯿﮥ  ۳۲ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم؛  .۳اﺛﺒﺎتﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻗﻀﺎﯾﺎی  ۲۰و  ۲۱در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم اﺻﻮل وﺟﻮد
دارد و  .۴ﺳﻪ اﺛﺒﺎت ﺧﻼﺻﻪ و اﺻﻼح ﺷﺪه در ﭘﯽ ﻗﻀﯿﮥ  ۶۷ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻫـﻢ اﺻـﻮل وﺟـﻮد داردِ .دﯾﻮﻧـﮓ

١٣

١۴

ﺑﺪون ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﭻ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﯾﻦ ﺳﺆال را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺳﻮم ،ﭼﻬﺎرم
ّ
و ﻫﻔﺘﻢ ﺣﺠﺎج ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی دوم و دﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺻﻮل ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ؟
اﺣﻤﺪ ّ
ﺟﺒﺎر در ﻣﻘﺎﻟﮥ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس و اﻧﺘﻘـﺎل
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺮب اﺳﻼﻣﯽ« ] [۴۰ﺑﻪ دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﺠﺎج در آن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﺎﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ داده و اﻇﻬﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺠﺎج ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن دﺳﺘﻪ از واژﮔـﺎن و
اﺻﻄﻼﺣﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از دﻫﻪﻫﺎی آﻏـﺎزﯾﻦ ﻗـﺮن ﺳـﻮم و رﺳـﺎﻟﻪﻫﺎی ﺣﺴـﺎب
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺘﯿﺲ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﺧﺘﻼﻓﺎت دو ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺠﺎج از ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم اﺻﻮل« ] [۲۱ﻣﻄﻠﺒﯽ را در ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮥ
ﺧﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﮐـﺎر
ﺣﺠﺎج ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر او در دﺳﺖ دارﯾﻢ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،او ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﺗﺮﺟﻤـﮥ
دوم و ﻣﻌﺮوف ﺣﺠﺎج ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎزﻧﮕﺮی و وﯾﺮاﯾﺸﯽ از ﺗﺮﺟﻤﮥ اوﻟـﺶ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻧـﻪ از
ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺘﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﺰﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ از اﺻﻮل در ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖ دوﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﺎﺋﻞ
ّ
اﺧﻮان اﻟﺼﻔﺎ ١،در ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ ﺗﺼـﻮر اﻫﻤﯿـﺖ
دارﻧﺪ .ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮﻧﺘﯿﺲ ﻧﯿﺰ ،از ﻣﯿﺎن روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻔﺼـﻞ واژﮔـﺎن و اﺻـﻄﻼﺣﺎت
٢
اﺗﮑﺎ دارد.
راﺟﺮ ﻫﺮﺗﺲ -ﻓﯿﺸﻠﺮ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻗﻀﯿﮥ اﺻـﻠﯽ ﭼﻬـﺎردﻫﻢ در ﺿـﻤﯿﻤﮥ اول اﺻـﻮل« ] ،[۵۶ﭘﯿﺸـﯿﻨﮥ
ﺣﮑﻤﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻼﯾﯽ )ﻧﺴﺒﺖ ذات وﺳﻂ و ﻃﺮﻓﯿﻦ( در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﺮده اﺳـﺖ
ً
ﮐﻪ در اﺛﺒﺎت ﻗﻀﺎﯾﺎی دوم و ﻫﻔﺘﻢ ﺿﻤﯿﻤﮥ اﺻﻮل ﻣﻌﺮوف ﺑـﻪ »ﻣﻘﺎﻟـﮥ ﭼﻬـﺎردﻫﻢ« ﺗﻠﻮﯾﺤـﺎ ذﮐـﺮ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺻﺪد ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ از اﺑﺘﺪا در ﻣﺘﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾـﺎ
ﺧﯿﺮ .او ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ از ﭘﺎﭘﻮس ،ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺻﻮل و ﺳﻨﺖ ﻋﺮﺑﯽ-ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﮐـﻪ
در ﻣﺘﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ از اﺑﺘﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪای ﺑﻮده اﺳﺖ .وﯾﻠﺒﺮ ﻧﻮر ٣اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ در ﻣﻘﺎﻟـﮥ »ﻣـﺘﻦ
ﻣﻐﻠﻮط اﻗﻠﯿﺪس :ﭘﮋوﻫﺸﯽ درﺑﺎرۀ ﭼﺎپ ﻫﺎﯾﺒﺮگ و ﺑﺪﯾﻞﻫﺎی آن« ] [۹۸آورده و ﻧﺸﺎن داده ﮐـﻪ ﻫـﺎﯾﺒﺮگ
در رد دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻼﻣﺮوث اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﻼﻣﺮوث ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ اﺻﻮل ،ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺴـﯿﺎر
ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﻣﺘﻦ اﺻﻮل ،در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎص دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد ﮐﻪ آنﻫﺎ را
 .١اﺧﻮان اﻟﺼﻔﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن در اواﺧﺮ ﻗﺮن ۴ﻫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﺎﺻﯽ ،داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ از
ﻋﻠﻮم زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
َ
 .٢از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﭘﺎرﯾﺲ واژۀ »ﺗﻠﺒﯿﻦ« ﺑﻪ ﺟﺎی »ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ« ﯾﺎ »ﻣﺮﺑﻊ« ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺘﯿﺲ ﻧﺸﺎن
داده ﮐﻪ اﺑﻦ ﺻﻼح ﻫﻤﺪاﻧﯽ )در ﻗﺮن۶ﻫ( اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ﺣﺠﺎج ﻣﻨﺴﻮب ﮐﺮده اﺳﺖ.

3. W. Knorr

 .٢ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ ] [۶۱در ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺟﺎوﯾﺶ ﻧﮑﺎﺗﯽ را در ﺑﺎب ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ اﺻﻞ ﺗﻮازی ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

1. part

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﺪهای از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﯽﺗﻮان در آﺛﺎر اﻗﻠﯿﺪس دﯾﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﺮﺑﺎر ﺷﺮحﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺷﺎره
ﮐﺮد ﮐﻪ ادوارد ﭘﻠﻮی آن را در ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺰد اﻗﻠﯿﺪس و ﺗﻌﺮﯾﻒ او از ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺷـﺎرﺣﺎن ﻣﺴـﻠﻤﺎن« ] [۱۱۶ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﺑـﺎره ﺑﯿـﮋن
وﻫــﺎبزاده در ﻣﻘﺎﻟــﮥ »دو ﺷــﺮح در ﺑــﺎب ﺗﻌﺮﯾــﻒ اﻗﻠﯿــﺪس ﺑ ـﺮای ﻣﻘــﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ« ] [۱۵۳ﺗﻮﺟــﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯿـﺎن دو رﺳـﺎﻟﻪ از َﺟ ّﯿـﺎﻧﯽ ،داﻧﺸـﻤﻨﺪ اﻧﺪﻟﺴـﯽ ﻗـﺮن ﭘـﻨﺠﻢ
ﻫﺠﺮی ،و ﻧﯿﮑﻮﻻس ﺳﺎﻧﺪرﺳﻮن )۱۷۳۹-۱۶۸۲م( رﯾﺎﺿﯽدان ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﺟﻠﺐ ﮐـﺮده اﺳـﺖ؛ در ﻫـﺮ
دو رﺳﺎﻟﻪ از ﻣﻔﻬﻮم »ﺟﺰء« ١اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ را -ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺪس ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻀﺮبﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و
ﺗﺎﺣﺪی ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻔﺶ ﻏﯿﺮ ﺷﻬﻮدی اﺳﺖ -ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻮل ،اﺻﻞ ﺗﻮازی اﺳﺖ و ﺧﻠﯿﻞ ﺟﺎوﯾﺶ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ
درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻞ ﭘﻨﺠﻢ اﺻﻮل ﮔـﺮدآوری و ﺑـﻪ ﻓﺮاﻧﺴـﻮی ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﮐـﺮده و آنﻫـﺎ را در ﮐﺘـﺎب
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺗﻮازی در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ] [۷۶ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﻫـﻢ ﺑـﺮای ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕـﺎران
رﯾﺎﺿﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ رﯾﺎﺿـﯿﺎت ﻣﻔﯿـﺪ اﺳـﺖ ٢.ﺑـﺎرﯾﺲ روزﻧﻔﻠـﺪ در
ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻮل ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻀﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻧﺎاﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ] [۱۲۸ﺑﺮرﺳﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی را در
زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازی در ﻫﻨﺪﺳﮥ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎوﯾﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ آرای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎرﺣﺎن ﭘﯿﺸـﯿﻦ اﺻـﻮل را ﮐﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻨﺪ ،ﺗـﺎ ﯾـﮏ
ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازی اﺻﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ روزﻧﻔﻠﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﻼشﻫﺎی آﻧﺎن اﺻﺮار دارد و آنﻫـﺎ
را در ﻣﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻧﺎاﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻄﻮط ﻣﻮازی ،ﺳﺒﺐ ﻇﻬﻮر ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖﻫﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺷﺪ ،اﮔﺮﭼـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ از
ﻃﺮق دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﮥ رﺷﯿﺪ ﺑﺒﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧـﺰد رﯾﺎﺿـﯽداﻧﺎن دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ« ] [۴ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎرۀ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺎب ﺑﯽﻧﻬﺎﯾـﺖ و ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﺗﻢﺑـﺎوری وﺟـﻮد
دارد و روزﻧﻔﻠﺪ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ در ﺑﺎب اﺗﻢﺑﺎوری رﯾﺎﺿﯽ« ]) [۱۲۹ص -۹۷
 (۱۰۱ﺳﻨﺪ ﻣﺘﺄﺧﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺤـﻮل ﻣﻔﻬـﻮم
ﻓﻀــﺎی ﻫﻨﺪﺳ ـﯽ در ﺗــﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺪﺳــﮥ ﻏﯿﺮاﻗﻠﯿﺪﺳــﯽ ]) [۱۲۸ص  (۱۹۵-۱۹۳دارای ﻣﺒﺤﺜــﯽ درﺑــﺎرۀ
اﺗﻢﺑﺎوری در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﻟﻨﻮر داﻧﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم :اﺗﻢﻫﺎ ،ﻓﻀﺎ و ﺧـﻸ
در ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺘﺰﻟﮥ ﺑﺼﺮه ] ،[۳۸رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺗﻢﺑﺎوری را ﮐﺎوﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﭘﮋوﻫﺸـﯽ در ﭘﻮرﯾﺴـﻢﻫﺎی ﻣﻔﻘـﻮد اﻗﻠﯿـﺪس و ردﭘﺎﻫـﺎی آن در ﻣﻨـﺎﺑﻊ دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ« ] ،[۶۰از ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ﻣﻔﻘﻮد اﻗﻠﯿﺪس ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺑﺨﺶﻫـﺎﯾﯽ از ﭘﻮرﯾﺴـﻢﻫﺎ را در آﺛـﺎر دو

١۵

١۶

ﻫﻨﺪﺳﻪدان ﻗﺮن ﺳﻮم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﺻﯿﻒﻫﺎی ﭘﺎﭘﻮس و ﻟﻢﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽاش
درﺑﺎرۀ اﯾﻦ اﺛﺮ اﻗﻠﯿﺪس ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﭘﺎﭘﻮس درج ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ در
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »رواﯾﺖ ﻋﺮﺑﯽ در ﺑﺎب ﺗﻘﺴﯿﻢﻫﺎی اﻗﻠﯿﺪس« ] ،[۶۷ﮔﺰارش ﺳﺠﺰی از ﻣﺴـﺎﺋﻞ
ﮐﺘﺎب در ﺑﺎب ﺗﻘﺴﯿﻢﻫﺎی اﻗﻠﯿﺪس را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳـﺖ .از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﺳـﺠﺰی آنﻫـﺎ را ﺑﺴـﯿﺎر ﺳـﻬﻞ
اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ،راه ﺣﻞﻫﺎ و ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﭼﻬـﺎر ﻣـﻮرد ﺣـﺬف ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﻫﻮﺧﻨـﺪاﯾﮏ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺠﺰی ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽﺷﺪۀ ﺛﺎﺑﺖﺑﻦ ّﻗﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻮﺳﻬﻞ ﮐﻮﻫﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ اﯾـﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ رﯾﺎﺿـﯽداﻧﺎن دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ روﯾﮑﺮد ﻣﺠﺪاﻧﻪای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﮐﻬﻦ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﮐﻮﻫﯽ ﯾﮑـﯽ از رﯾﺎﺿـﯽداﻧﺎن ﺑﺮﺟﺴـﺘﮥ
ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﺑﻮد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ِدﯾﻮﻧﮓ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان »اﻓﺰودهﻫـﺎی اﺑﻮﺳـﻬﻞ ﮐـﻮﻫﯽ ﺑـﻪ
ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس« ] [۱۶۲ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ او ﻗﻀﺎﯾﺎی ﯾﮏ ﺗﺎ  ۱۰ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم اﺻـﻮل را
ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﮐﻮﻫﯽ  ۱۷ﻗﻀﯿﻪ از ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻣـﺘﻦ اﺻـﻠﯽ اﺿـﺎﻓﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ در ﻣﻘﺎﻟﮥ اﺧﯿﺮش ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﮑﻤﻠﮥ ﺛﺎﺑﺖﺑﻦ ّﻗﺮه ﺑﺮ درﺑـﺎرۀ ﺗﻘﺴـﯿﻢﻫﺎی اﻗﻠﯿـﺪس« ] [۱۴۵ﺑـﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺢ درﺑﺎرۀ اﻧﮕﯿﺰۀ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﮐﻬﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﺗﻮاﻧﺎ ﻫﻤـﻮاره ﻣﯽﮐﻮﺷـﯿﺪﻧﺪ
ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻬﻦ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﻮﺟﺰی از ﺛﺎﺑﺖﺑﻦ ّﻗﺮه درﺑـﺎرۀ روش ﺣـﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺪس در رﺳﺎﻟﮥ در ﺑﺎب ﺗﻘﺴﯿﻢﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ،ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺛﺎﺑﺖﺑﻦ ّﻗﺮه ﻧﺸﺎن
داد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺨﺸﯽ از داﯾﺮه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺿﻠﻊ ﯾـﮏ ﻣﺜﻠـﺚ ﻣﺘﺴـﺎوی اﻻﺿـﻼع ﻣﺤـﺎﻃﯽ و ﺿـﻠﻊ ﯾـﮏ
ﺷﺶﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ واﻗﻊ در ﻗﻄﻌﮥ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ داﯾﺮه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾـﮏ ﺷﺸـﻢ ﻣﺴـﺎﺣﺖ آن داﯾـﺮه
اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد و ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎی رﯾﺎﺿ
اﺷﺎرۀ ﮐﻮﺗﺎه ﻓﻮق ﺑﻪ ﮐﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ّﻗﺮه ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ،ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺛﺎﺑﺖﺑﻦ ّﻗﺮه و
ﺟﻔﺖ ﻣﺘﺤﺎب  ۱۷۲۹۶و  [۵۸] «۱۸۴۱۶ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺎزﮔﺎری دارد .او اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖﺑﻦ ّﻗﺮه ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ﻗﺎﻋﺪهای وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ از آن ﺑـﺮای ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﯾـﮏ ﺟﻔـﺖ ﻋـﺪد
ﻣﺘﺤﺎب ﺟﺪﯾﺪ )ﯾﻌﻨﯽ  ۱۷۲۹۶و  (۱۸۴۱۶ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳـﺖ .ﻗﻀـﯿﮥ اﺻـﻠﯽ ﺛﺎﺑـﺖﺑﻦ ّﻗﺮه درﺑـﺎرۀ
اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ،ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ )د۷۱۸ .ق( را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد ﺗﺎ اﺛﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .در اواﯾـﻞ
دﻫﮥ  ۱۹۷۰ﻣﯿﻼدی ،ﺳﺆاﻟﯽ درﺑﺎرۀ ﮐـﺎر ﮐﻤﺎلاﻟـﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳـﯽ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪ ﮐـﻪ آﯾـﺎ رﯾﺎﺿـﯽداﻧﺎن دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻀﯿﮥ اﺻﻠﯽ ﺣﺴﺎب را اﺛﺒﺎت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .اﺣﻤﺪ آﻏﺎرﮔﻮن و ﮐﺎﻟﯿﻦ ﻓﻠﭽﺮ اﺳﺘﺪﻻل دﻗﯿﻘـﯽ
آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی اﺧﯿﺮ ،رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻤﺎلاﻟـﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳـﯽ ﺷـﺎﻣﻞ اﺛﺒـﺎت ﻗﻀـﯿﮥ اﺻـﻠﯽ ﺣﺴـﺎب

ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻣﺮزی ١،ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ اﻓﺮاز ﺷﺪه از ﻣﺮﺗﺒﮥ - r × nﻣﺘﺸﮑﻞ از  r2ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘـﯽ ﻣﺮﺗﺒـﮥ
nام -و ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﺪدﻫﺎی ﻓﺮد در داﺧﻞ و ﻋﺪدﻫﺎی زوج در ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻓﺮد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ در آن ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑـﻊ ﺧـﺎﻟﯽ ﺑـﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺳـﺰﯾﺎﻧﻮ در اﯾـﻦ ﺑـﺎره ﻣﻘﺎﻟـﮥ »ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ اﻋـﺪاد در رﺳـﺎﻟﻪای از دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ« ] [۱۷۴اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺼـﺤﯿﺤﯽ از اﺛـﺮی آﻣـﺪه ﮐـﻪ ﺑـﻪ زﻋـﻢ
ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ ،اﻣﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎس آن رﺳـﺎﻟﻪ،
از ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم آﮔﺎه ﺑﻮده ،وﻟﯽ از راه ﺣﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘـﯽ ﺑـﺎ اﻋـﺪادی ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
 4k+2ﮐﻪ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻗﺮن ﺷﺸﻢ اﺳﺖ ،ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در ﻣﺮز ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻗﺮار دارﻧـﺪ .ﺑﺨﺸـﯽ از اﺛـﺮی ﺑـﻪ ﻧـﺎم
ً
ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ٢دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ دوم اﺳﺖ؛ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻨﯽ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻋﺮﺑﯽ در
ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی )ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی( در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳـﺰﯾﺎﻧﻮ در ﻣﻘﺎﻟـﮥ »ﻣﺴـﺌﻠﻪای از
ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ در اﻧﺪﻟﺲ« ] ،[۱۴۴ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ﻧﺮدﺑﺎن و درﺧـﺖ ٣،از اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب را ﺑﺮرﺳـﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ راه ﺣﻞﻫﺎی اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻀﯿﮥ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ روﯾﮑـﺮد
ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺎرفﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ )راه ﺣﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻋﺪه ،اﺛﺒـﺎت ﻫﻨﺪﺳـﯽ و راه ﺣـﻞ ﺟﺒـﺮی( ﺑـﺎ
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ دورهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﯾﻮﻧﺎن و دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.

 .١ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ در »ﮐﺎوﺷﯽ در روشﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ) [۱۴۳] «(IIﻣـﺘﻦ ﻋﺮﺑـﯽ رﺳـﺎﻟﻪای ﻗـﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ،از ﻋﺰاﻟـﺪﯾﻦ
زﻧﺠﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻗﺮن ۶ﻫ ،درﺑﺎرۀ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻣﺮزی را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪای از آن را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ در
ﻣﻘﺎﻟﮥ »رﺳﺎﻟﻪای ﻋﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻣﺮزی« ] [۱۴۷ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻄﻠﺒﯽ دارد .ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ در »ﮐﺎوﺷﯽ در
روشﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ) ،[۱۵۰] «(IIIﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺮﺟﻤﮥ آﻟﻤﺎﻧﯽ رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘـﯽ ﻧﻮﺷـﺘﮥ
ﺟﻤﺎلاﻟﺰﻣﺎن ﺧﺮﻗﯽ )د۱۱۳۸- ۹ .م( را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

2. Liber Mahameleth

ً
 .٣اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدۀ آنﻫﺎ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ در »ﻣﺴﺌﻠﻪای از ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ در اﻧـﺪﻟﺲ« ]) [۱۴۴ﺷـﻤﺎرۀ
 (۱۷ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ »ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺮدﺑﺎن« را در ﺣﻮزۀ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﺪهای از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ً
ٌ
ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﻋﺪد از راه ﺗﺠﺰﯾـﮥ آن
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اول ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺒﺤﺚ دﯾﮕـﺮ ﻧﻈﺮﯾـﮥ اﻋـﺪاد ﮐـﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽـﻪای ﻃـﻮﻻﻧﯽ در دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ دارد ،ﻣﺮﺑﻊﻫـﺎی وﻓﻘـﯽ
)ﺟﺎدوﯾﯽ( اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﺎوﺷﯽ در روشﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻓـﺮد در
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ« ] [۱۴۹ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰارﺷﯽ از رﺳﺎﻟﮥ ﮐﺸﻨﺎوی )ﻗـﺮن ﯾـﺎزدﻫﻢ ﻫﺠـﺮی( اﺳـﺖ .اﯾـﻦ رﺳـﺎﻟﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮔﻮﯾﺎ درﺑـﺎرۀ ﻣﺴـﺎﺋﻞ زﯾـﺮ دارد :روشﻫـﺎی ﮐﻬـﻦ ﺳـﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫـﺎی وﻓﻘـﯽ ﻣﺮﺗﺒـﮥ ﻓـﺮد،

١٧

١٨

اﺑﻌﺎد دﯾ ﺮِ ﺳﻨﺖ ﯾﻮﻧﺎﻧ در دورۀ اﺳﻼﻣ
اﺑﺮاﻫﯿﻢﺑﻦﺳﻨﺎن ،ﻧﻮۀ ﺛﺎﺑﺖﺑﻦ ّﻗﺮه ،رﯾﺎﺿﯽدان ﺧﻮشذوق ﻧﯿﻤـﮥ اول ﺳـﺪۀ ﭼﻬـﺎرم ﻫﺠـﺮی ،و ﻫﻢﻋﺼـﺮ
ﻣﺴﻦﺗﺮ ﮐﻮﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ از اﺛﺮش درﺑﺎرۀ ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم اﺻﻮل ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ .رﺳﺎﻟﮥ ﺗﺤﻠﯿـﻞ و ﺗﺮﮐﯿـﺐ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻟﮥ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﺻﺎﺣﺐﻧﺎم دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ در زﻣﯿﻨـﮥ اﯾـﻦ دو روش ﻫﻨﺪﺳـﯽ
ﮐﻬﻦ اﺳﺖ .ﻫﻠﻦ ﺑﻠﻮﺳﺘﺎ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »درﺑﺎرۀ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺮﮐﯿﺐ« ] [۷ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢﺑﻦﺳﻨﺎن در اﯾـﻦ
اﺛﺮ دو ﻫﺪف ﻋﻤﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ ﻋﺮﺿﮥ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻔﺼﻠﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌـﺪاد
و ﻧﻮع راه ﺣﻞﻫﺎی آنﻫﺎ و دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺮﮐﯿﺐ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ﮐـﺎﻣﻠﯽ
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو روش وﺟﻮد دارد .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف اﻧﺘﻘﺎد دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻇﻬﻮر ﺧﻂﻫﺎ و ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕـﺮ در
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﮕﻔﺖزده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی اﻫﺘﻤـﺎم
داﺷﺘﻨﺪ؛ اﺑﺮاﻫﯿﻢﺑﻦﺳﻨﺎن در اواﯾﻞ اﯾﻦ ﻗﺮن ،درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﺑﻦﻫﯿـﺜﻢ ﻧﯿـﺰ ﮐـﻪ
ً
ﻗﺒﻼ ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﺟﺎﻣﻌﺶ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠـﻪ ﭘـﺮداﺧﺘﯿﻢ ،در اواﺧـﺮ ﻫﻤـﯿﻦ ﻗـﺮن ،در ﻫﻤـﯿﻦ
زﻣﯿﻨﻪ رﺳﺎﻟﻪای ﺗﺼﻨﯿﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺟﺎوﯾﺶ آن را در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺮﮐﯿـﺐ در رﯾﺎﺿـﯿﺎت
ﻋﺮﺑﯽ-اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺘﺎب اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ« ] [۷۷ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﺎوﯾﺶ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮐـﻪ ﻣﺆﻟﻔـﺎن
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﺑﻪ ﻫﻨﺪﺳـﻪ ﻣﺤـﺪود ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧـﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺟﺒـﺮ را ﻧﯿـﺰ ﻧـﻮﻋﯽ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر
ﻣﯽآوردﻧﺪ و اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﮥ اﺻﻠﯽ رﯾﺎﺿـﯿﺎت
ﻗﺪﯾﻢ -ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﺣﺴﺎب ،ﻧﺠﻮم و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ -ﺑﻪ ﮐﺎر رود .ﺑﻪ ﻋﻼوه او ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا روﺷﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴـﺖ) .ﭘﮋوﻫﺸـﯽ دﯾﮕـﺮ در زﻣﯿﻨـﮥ
ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ ،ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺮﮐﯿﺐ در آﺛﺎر اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ« ] [۱۸۱رﺷﺪی راﺷﺪ اﺳﺖ؛ اﺣﻤﺪ
ﺟﺒﺎر و ﺧﻠﯿﻞ ﺟﺎوﯾﺶ ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺤﺢ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح اﯾﻦ رﺳـﺎﻟﮥ اﺑﻦﻫﯿـﺜﻢ را ﺑـﻪ زودی ﻣﻨﺘﺸـﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد(.
ارﺷﻤﯿﺪس ،و ﻧﻪ اﻗﻠﯿﺪس ،اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺆﻟـﻒ در
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۹۸۵
ﻣﯿﻼدی« ]ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ آن در ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺸـﯿﻦ ﻣﯿـﺮاث ﻋﻠﻤـﯽ ﭼـﺎپ ﺷـﺪ[ ﺑـﺮ ﺿـﺮورت ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﻨﺖ
ارﺷﻤﯿﺪﺳﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ رو ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ اﺳـﺖ .از ﺟﻤﻠـﻪ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ارزﻧﺪه در ﺑﺎب ﺳﻨﺖ ارﺷﻤﯿﺪﺳﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪ دو ﻣﻘﺎﻟـﮥ رﯾﭽـﺎرد ﻟـﻮرچ
اﺷﺎره ﮐﺮد .وی در ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺮه و اﺳﺘﻮاﻧﮥ ارﺷﻤﯿﺪس و ﺷﺮح اﺗﻮﮐﯿﻮس ﺑـﻪ دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ« ][۱۰۹
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ واژهﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻋﺒﺮی و ﻻﺗﯿﻨﯽ درﺑﺎرۀ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣـﺘﻦ درﺑـﺎرۀ ﮐـﺮه و اﺳـﺘﻮاﻧﻪ

ً
 .١ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺳﻨﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداری از آﺛﺎر دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

2. Knorr

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﺪهای از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﻮرچ در ﻣﻘﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺧﺎزن ،ﻫﻢﭘﯿﺮاﻣـﻮﻧﯽ و ﺳـﻨﺖ ارﺷﻤﯿﺪﺳـﯽ«
] ،[۱۰۸ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺮه و اﺳﺘﻮاﻧﮥ ارﺷﻤﯿﺪس را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ
ﻗﻀﺎﯾﺎی اﺻﻠﯽ و اﺛﺒﺎتﻫﺎی رﺳﺎﻟﻪای از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺧﺎزن درﺑﺎرۀ ﻫﻢﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺳـﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ،اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ در ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ ﺳﻮم از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺮوﻃﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮده اﺳـﺖ؛
ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﯽ آن ﻣﻌﺎدﻻت را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﭼﻬﺎرم در ﻣﻘﺎﻟـﮥ دوم درﺑـﺎرۀ ﮐـﺮه و اﺳـﺘﻮاﻧﮥ ارﺷـﻤﯿﺪس
ﺗﻘﻠﯿﻞ داده اﺳﺖ.
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﺳﻨﺖ ارﺷﻤﯿﺪﺳﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ دو اﺛـﺮ از آﺛـﺎر اﺻـﯿﻞ
ارﺷﻤﯿﺪس ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺮه و اﺳﺘﻮاﻧﻪ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی داﯾﺮه ﺑﻪ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ راه ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻣـﺎ اﮔـﺮ ﺑﭙـﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐـﻪ
ﻋﻠﻢ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺪۀ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻫﺠﺮی )ﻧـﻮزدﻫﻢ ﻣـﯿﻼدی( اﺳـﺘﻤﺮار داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ١،ﺟـﺎ دارد ﮐـﻪ
َ
ﯾﺎﻧﻨﻮی در ﺣﺪود ۱۷۰۰م ﺗﺤﺮﯾـﺮی از ﺧﻂﻫـﺎی ﻣـﺎرﭘﯿﭽﯽ ارﺷـﻤﯿﺪس ﺑـﻪ دﺳـﺖ داده
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮﯾﻢ ِ
اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺑﺮﮔﺮن ﺑﻪ ﻧﺎم »ارﺷـﻤﯿﺪس در دورۀ ﻋﺜﻤـﺎﻧﯽ« ][۱۶
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﻣﺸﻬﻮر ارﺷﻤﯿﺪس در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺟﻌﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣـﺎوی
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از آﺛﺎر اﺻﯿﻞ ارﺷﻤﯿﺪس ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ در ﻣﯿﺎن ﻗﻀﺎﯾﺎی ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ
ً
ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺑﺨﺸـﯽ از ﯾـﮏ اﺛـﺮ ﮔﻤﺸـﺪۀ ارﺷـﻤﯿﺪس را ﯾﺎﻓﺘـﻪ ،ﮐـﺎﻣﻼ ﺑـﺎ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻠﯽ ﺳﻨﺖ ارﺷﻤﯿﺪﺳـﯽ در دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ﺳـﺎزﮔﺎر اﺳـﺖ .ﺳـﺰﯾﺎﻧﻮ در ﻣﻘﺎﻟـﮥ »ﻗﻄﻌـﻪای
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ارﺷﻤﯿﺪس« ] [۱۴۶ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯾﺶ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺷـﺮح داده اﺳـﺖ .ارﺷـﻤﯿﺪس در
اﯾﻦ اﺛﺮ ،دﺳﺘﻮری ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺿﻼﻋﺶ وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ در زﻣﯿﻨﮥ ﺳﻨﺖ ارﺷﻤﯿﺪﺳﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی راﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮانﻫﺎی
»ارﺷﻤﯿﺪس در رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ« ] [۱۲۴و »ﺷﺮح ﮐﻨـﺪی ﺑـﺮ اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی داﯾـﺮۀ ارﺷـﻤﯿﺪس«
] [۱۲۵آﻣﺪه اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺳﻨﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺳﻄﻮح و اﺣﺠﺎم اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ
رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ از ﻗﺮن ﺳﻮم ﺗﺎ ﭘـﻨﺠﻢ ﻫﺠـﺮی ﺑـﺎ اﺻـﻼح اﺛﺒﺎتﻫـﺎی ارﺷـﻤﯿﺪس و ﺑﺴـﻂ
روشﻫﺎی او ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪ را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم ﺷﺮح اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﮐﻨﺪی ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻋـﺮب،
ﺑﺮ ﻗﻀﯿﮥ ﺳﻮم اﻧﺪازهﮔﯿﺮی داﯾﺮۀ ارﺷﻤﯿﺪس ،درﺑﺎرۀ ﻣﺤﯿﻂ و ﻗﻄﺮ داﯾﺮه ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﻮر ٢ﺑـﺎ
ﻋﻨﻮان »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻮن ﻫﻨﺪﺳﮥ ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧـﻪ« ] [۹۷ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘﺮداﻣﻨـﻪ و دﻗﯿﻘـﯽ از ﺳـﻨﺖ
ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی داﯾﺮۀ ارﺷﻤﯿﺪس در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ )اﺳـﻼﻣﯽ و ﻻﺗﯿﻨـﯽ( ﺑـﻪ دﺳـﺖ

١٩

٢٠

ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ راه ﺣﻞﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑـﺮای دو ﻣﺴـﺌﻠﮥ ﻧﺎمآﺷـﻨﺎ و
ﮐﻬﻦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﮑﻌﺐ و ﺗﺜﻠﯿﺚ زاوﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
راه ﺣﻞ اﺑﻮﺳﻬﻞ ﺑﯿﮋن ﺑﻦ رﺳﺘﻢ ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﺮآﻣـﺪه از ﻗﻀـﯿﮥ ﭘـﻨﺠﻢ و ﺷﺸـﻢ ﻣﻘﺎﻟـﮥ دوم
درﺑﺎرۀ ﮐﺮه و اﺳﺘﻮاﻧﮥ ارﺷﻤﯿﺪس ﻧﯿﺰ در ﺳﻨﺖ ارﺷﻤﯿﺪﺳﯽ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ ﻫﻤـﺎن ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻗﻄﻌـﻪای
ﮐﺮوی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻄﻌﮥ ﮐﺮوی دﯾﮕﺮی و ﺣﺠﻤﺶ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻗﻄﻌﮥ ﮐﺮوی دﯾﮕـﺮی
ً
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اﺧﯿﺮا ﺑﺮﮔﺮن در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﮐـﻮﻫﯽ و ʼرﻓـﻊ ﻧﻘـﺺ از ﻣﻘﺎﻟـﮥ دوم ارﺷـﻤﯿﺪس ʽدر
ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ« ] [۱۹ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻣﺮوزی ،اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣﺴـﺘﻠﺰم
ﺣﻞ دو ﻣﻌﺎدﻟﮥ درﺟﮥ ﺳﻮم اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﮐﻮﻫﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺒﺮی ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﮐـﻮﻫﯽ اﯾـﻦ
ً
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻫﻨﺪﺳﯽ رﺳﻢ ﭘﺎرهﺧﻂﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽآورد ﮐـﻪ از رواﺑـﻂ ﻣﺸﺨﺼـﯽ
ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .او اﯾﻦ ﭘﺎرهﺧﻂﻫﺎ را از ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻣﺨﺮوﻃـﯽ ﻣﺘﻘـﺎﻃﻊ ،و در اﯾـﻦ ﻧﻤﻮﻧـﮥ ﺧـﺎص از ﯾـﮏ
ﻫﺬﻟﻮﻟﯽ و ﺳﻬﻤﯽ ،ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ دو ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤـﺮ ﺧﯿـﺎم  ۷۰ﺳـﺎل
ﺑﻌﺪ ،از آنﻫﺎ در ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ ﺳﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﺴﺌﻠﮥ ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﺻﺮان ﮐﻮﻫﯽ ،اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺳـﺠﺰی ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺗﺄﻟﯿﻔـﺎﺗﺶ ﻣﻨﺒـﻊ ﻣﻬﻤـﯽ ﺑـﺮای ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎی
ﻧﺘﯿﺠــﻪﺑﺨﺶ ﻫﻮﺧﻨــﺪاﯾﮏ درﺑــﺎرۀ ﻣﻄﺎﻟــﺐ ﮔﻤﺸــﺪۀ اﻗﻠﯿــﺪس و آﭘﻮﻟﻮﻧﯿــﻮس ﺑــﻮده اﺳــﺖ ١.دو ﻣﻘﺎﻟــﮥ
ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از »ﺟﺴﺘﺎری در ﭘﻮرﯾﺴﻢﻫﺎی ﻣﻔﻘﻮد اﻗﻠﯿﺪس و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی آن در آﺛﺎر
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ« ] [۶۰و »ردﭘﺎﻫﺎﯾﯽ از آﺛﺎر ﻣﻔﻘﻮد آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس در آﺛﺎر دورۀ اﺳﻼﻣﯽ«]) .[۵۹ﻣﻘﺎﻟـﮥ دوم
ﺣﺎوی ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ِﻣﯿﻞﻫﺎ ،٢درﺑﺎرۀ ﺗﻤﺎسﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﺻـﻔﺤﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻻﺑﺪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در دﺳﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ (.ﺧﻮد آﺛﺎر ﺳﺠﺰی ﻧﯿـﺰ ﻣﻨﺒﻌـﯽ ﺑـﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮان از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی رﺷﺪی راﺷﺪ و ﭘﺎﺳﮑﺎل ﮐﺮوزه ﻧﺎم ﺑـﺮد .ﻣﻘﺎﻟـﮥ راﺷـﺪ ﺑـﺎ
ﻋﻨﻮان »ﺳﺠﺰی و اﺑﻦﻣﯿﻤﻮن :ﺷﺮح رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻗﻀـﯿﮥ ﭼﻬـﺎردﻫﻢ ﻣﻘﺎﻟـﮥ دوم ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻣﺨﺮوﻃـﯽ
آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس« ] [۱۲۱ﺑﻪ رﺳﺎﻟﻪای ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار از ﺳﺠﺰی درﺑﺎرۀ ﻣﺠﺎﻧﺐﻫﺎی ﻫـﺬﻟﻮﻟﯽ اﺧﺘﺼـﺎص ﯾﺎﻓﺘـﻪ و
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﮐﺮوزه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺼﻮر ُﺑﻌﺪ از ﻣﻨﻈـﺮ ﺳـﺠﺰی« ] ،[۳۳درﺑـﺎرۀ رﺳـﺎﻟﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺠﺰی در
ﺑﺨﺸﯽ از آن ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮐﺮهای را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐـﻪ دوﺗـﺎی آنﻫـﺎ ﺟـﺪا از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و ﻫﺮ دو در ﮐﺮۀ ﺳﻮم ﻣﺤﺎﻃﻨﺪ .ﮐﺮوزه درک ﻣﻮﺿـﻮع اﺛـﺮ را دﺷـﻮار ﻣﯽداﻧـﺪ و ﺣـﻖ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ
اوﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض او ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﻧﯿﻤﻪﺷﻬﻮدی ﺗﺼﻮر ُﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮهﻫﺎی ﭼﻬـﺎر ﺑﻌـﺪی ﻧﯿـﺎز دارد
 .١ﭘﻞ ﮐﻮﻧﯿﭻ و رﯾﭽﺎرد ﻟﻮرچ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﯾﺎدداﺷﺘﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄـﯽ ﭘـﺎرﯾﺲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎرۀ  [۱۰۶] «BN ar. 2457ﺷـﻮاﻫﺪ ﻧﺴﺨﻪﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﮐﻨﻨﺪهای آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮرات ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﮐﻮﻫﯽ اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﻪ
ﺳﺠﺰی.

2. Neusis

 .١ﻫﺮ دو رﺳﺎﻟﻪ درﺑﺎرۀ اﺑﺰاری ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺻﻔﯿﺤﻪ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳـﯿﺎرات ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻣﯽرﻓـﺖ .اﯾـﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪۀ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﭘﯿﺶ از دورۀ ﮐﭙﻠﺮ در رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺠـﻮﻣﯽ ﭘﯿـﺪا ﺷـﺪه ،ﺗﻨﻬـﺎ ﯾﮑـﯽ از
ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد.
 .٢راﺷﺪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﺑﻦﺳﻬﻞ؛ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﮑﺴﺖ ،آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻮزان و ﻋﺪﺳﯽﻫﺎ« ] [۱۲۲درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﮐﺮده
ﺑﻮد.
 .٣اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﭘﻮس و ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻫﻨﺪﺳﻪداﻧﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻃﻼع داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ اﻣﺎ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
آن را از ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﺪهای از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از دوران ﺳﺠﺰی اﺳﺖ ،ﻓﺮﺿﯽ ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﺛﺎر دورۀ اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﺜﻠﯿﺚ زاوﯾﻪ ،ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﮑﻌﺐ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آنﻫـﺎ ،ﻓﻬـﻢ
ً
اﻏﻠﺐ آﺛﺎر ﺳﻨﺖ ارﺷﻤﯿﺪﺳﯽ در اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم داﻧﺸﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻋﻤﯿﻖ در زﻣﯿﻨـﮥ ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻣﺨﺮوﻃـﯽ
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺳﻨﺖ ﻣﺨﺮوﻃﺎت دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ﮐﺘـﺎب ﺟﺮاﻟـﺪ ﺗـﻮﻣﺮ
] [۱۵۱اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﻣـﺘﻦ ﻋﺮﺑـﯽ ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﺑﻨﻮﻣﻮﺳـﯽ و ﺛﺎﺑـﺖﺑﻦ ّﻗﺮه از ﻣﻘﺎﻟـﮥ ﭘـﻨﺠﻢ ﺗـﺎ ﻫﻔـﺘﻢ
ﻣﺨﺮوﻃﺎت آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس -ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آنﻫﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ -ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟـﺐ
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻀﯽ در ﻧﺠﻮم ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻈﺮی آن ،ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﭙﻠﺮ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣـﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ زرﻗﺎﻟﯽ ،ﻣﻨﺠﻢ اﻧﺪﻟﺴﯽ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﺴـﯿﺮ ﺣﺮﮐـﺖ ﻣﺮﮐـﺰ ﻓﻠـﮏ ﺗـﺪوﯾﺮ
ﻋﻄﺎرد ﺑﻪ ﺑﯿﻀﯽ ،اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ را در ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﯿﺤﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳـﺖ .ﻣﺮﺳـﻪ ﮐـﻮﻣﺲ در
ﮐﺘﺎب ﺻﻔﯿﺤﻪﻫﺎی اﻧﺪﻟﺴﯽ :اﺑﻦﺳﻤﺢ ،زرﻗﺎﻟﯽ و اﺑﻮﺻﻠﺖ ] [۳۱رﺳﺎﻟﻪای ﺣﺎوی اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
رﺳﺎﻟﻪای از اﺑﻦﺳﻤﺢ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ١.ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴـﻮ و اوﻧﻮرﯾﻨـﻮ ﻣﯽ ِﯾﻠﮕـﻮ در
)ص  (۲۹۲ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﻟﮕﻮی زرﻗﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻋﻄﺎرد« ] [۱۴۰آوردهاﻧﺪ ،زرﻗﺎﻟﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻀـﯽ ﻫـﯿﭻ
ﻣﺪﻋﺎی ﻧﻈﺮیای ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آنﻫﺎ اﺛﺒﺎت ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ ﯾـﮏ از ﻣﺆﻟﻔـﺎن زﯾﺞﻫـﺎی اﻧﺪﻟﺴـﯽ ﯾـﺎ
ﻣﻐﺮﺑﯽ ،از ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻀﻮی ﺑﺮای ﮐﺎر دﺷﻮار ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻄﺎرد ﺑﻬﺮه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎدۀ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺮوﻃﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻫـﺬﻟﻮﻟﯽوار دوار )ﻫـﺬﻟﻮﻟﯽ
دورانﯾﺎﻓﺘﻪ( در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ .رﺷﺪی راﺷﺪ در ﮐﺘﺎب آرای ﺳﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻗﺮن ﭼﻬـﺎرﻣﯽ ،اﺑﻦﺳـﻬﻞ،
ﮐﻮﻫﯽ و اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ در زﻣﯿﻨﮥ ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﮑﺴﺖ ] ،[۱۲۶روش اﺑﻮﺳﻌﺪ ﻋﻼء ﺑـﻦ ﺳـﻬﻞ را در
ﻃﺮاﺣﯽ دو ﻧﻮع ﻋﺪﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺬﻟﻮﻟﯽوار دوار ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ٢:اول ﻋﺪﺳﯽ ﻣﺴﻄﺢ-ﻣﺤﺪﺑﯽ
ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻣﻮازی ورودی را ﭼﻨﺎن ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آﺗﺶﺳﻮزی در ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و
دوم ﻋﺪﺳﯽ ﻣﺤﺪباﻟﻄﺮﻓﯿﻨﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻪای از ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﺗﺎﺑﯿﺪه از ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻧﻘﻄﻪای را در ﻓﺎﺻـﻠﻪای ﻣﺘﻨـﺎﻫﯽ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﮋن ﺑﻦ رﺳﺘﻢ ﮐﻮﻫﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﺎﻧﻮن-ﺧﻂ ﻫﺎدی ﻫﺬﻟﻮﻟﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣـﺮ ﺷـﺎﻫﺪ
دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮرد ﻫﺬﻟﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود) ٣ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ در ﻣﻘﺎﻟـﮥ »ﮐـﻮﻫﯽ

٢١

٢٢

و رﺳﻢ ﭘﻨﺞﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ در ﻣﺮﺑﻌﯽ ﻣﻔﺮوض« ] [۵۷ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ( .ﮐـﻮﻫﯽ
اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ را در ﺣﻞ ﺣﺎﻟﺖ دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای دوﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺤﺎط ﮐﺮدن
ﭘﻨﺞ ﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻤﯽ درون ﻣﺮﺑﻌﯽ ﻣﻔﺮوض ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﮥ درﺟﮥ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ.
ﻓﯿﻠﯿﭗ آﺑﮕﺮال در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺎزهﺗﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »داﯾﺮهﻫﺎی ﻣﻤﺎس ﮐـﻮﻫﯽ« ] [۲ﯾﮑـﯽ از آﺛـﺎر ﮐـﻮﻫﯽ را
ﭼﺎپ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺮوﻃﯽ اﺳﺖ .ﮐﻮﻫﯽ در اﯾﻦ رﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﺮای ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﺧﻄـﯽ
ﻣﻔﺮوض در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺮه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻤﺎس ﺑﺎ دو ﺷﯽء رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺷﯽء ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﻧﻘﻄﻪ ١،ﺧﻂ ﯾﺎ داﯾﺮه ﺑﺎﺷﺪ( از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺮوﻃﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ رﯾﺎﺿﯽدان ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ )در ﮐﻨﺎر اﻗﻠﯿـﺪس ،ارﺷـﻤﯿﺪس و آﭘﻮﻟﻮﻧﯿـﻮس( اﺳـﺖ ﮐـﻪ
آﺛـﺎرش ﺟـﺰو ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔـﺎت در ﺗـﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻮم رﯾﺎﺿـﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽرود .ﺑﯽﺗﺮدﯾـﺪ ﻣﺠﺴـﻄﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ او در ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﭘـﻞ ﮐـﻮﻧﯿﭻ در دﻫـﮥ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ،ﭘﯿﺸـﯿﻨﮥ ﺳـﻨﺖ
ﻋﺮﺑﯽ-ﻻﺗﯿﻨـﯽ ﻣﺠﺴـﻄﯽ را در ﺳـﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧـﻪ دﻧﺒـﺎل ﮐـﺮده و ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﻓﻬﺮﺳـﺖ  ۱۰۲۵ﺳـﺘﺎره در
ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ را ﮐﻪ در ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻫﻔﺘﻢ و ﺑﺎب اول ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺠﺴﻄﯽ آﻣـﺪه ،ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﺮده
اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت او در دو ﻣﻘﺎﻟﮥ زﯾـﺮ آﻣـﺪه اﺳـﺖ» :ﻣﺠﺴـﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿـﻮس ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﮥ رﺳـﺎﻟﻪای
رﯾﺎﺿــﯽ در ﺳــﻨﺖ ﻋﺮﺑــﯽ-ﻻﺗﯿﻨــﯽ« ] [۱۰۱و »ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﺳــﺘﺎرﮔﺎن ﻣﺠﺴــﻄﯽ و ﺳــﻨﺖ ﻋﺮﺑــﯽ-ﻗــﺮون
وﺳﻄﺎﯾﯽ؛ ﺑﺨﺶ اول :ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ؛ ﺑﺨﺶ دوم :ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﮔﺮارد ﮐﺮﻣﻮﻧﺎﯾﯽ؛ ﺑﺨﺶ ﺳـﻮم :ﺗﻄﺒﯿـﻖ
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺳﺘﺎرﮔﺎن« ] .[۱۱۷ﮐﻮﻧﯿﭻ و اﺳﻤﺎرت در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺮ ﻧﺎمﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن
و رﯾﺸﻪﻫﺎی آنﻫـﺎ ] [۱۰۲در ﺳـﻄﺤﯽ ﻫﻤـﻪﻓﻬﻢﺗﺮ ،ﮔـﺰارش ﺟـﺎﻣﻌﯽ از رﯾﺸـﮥ ﻧﺎمﻫـﺎی  ۲۵۴ﺳـﺘﺎرۀ
درﺧﺸﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺗﺴﻄﯿﺢ ﮐﺮه در دورۀ اﺳﻼﻣ
ﯾﮑﯽ از ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮه ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ،روش ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس در ﮐﺘﺎب آﻧﺎﻟﻤـﺎﺳـﺖ .او در
اﯾﻦ اﺛﺮ ﺳﺎزوﮐﺎر رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ را ﺷﺮح داده اﺳـﺖ .در
ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ اﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤـﻮدی ،ﮐـﺮۀ ﺳـﻤﺎوی ﺑـﺮ ﺻـﻔﺤﮥ اﻓـﻖ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻣﯽﺷـﻮد و در دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺆال در ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﻄﻮط ﺳـﺎﻋﺖ ،ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻣﺎ ﻏﻨﯽ ،ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »رﺳـﺎﻟﮥ اﺑﻦﻫﯿـﺜﻢ درﺑـﺎرۀ ﺧﻄـﻮط
ﺳﺎﻋﺖ« ] [۶۸ﺧﻼﺻﻪای از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی اﺑﻦﻫﯿـﺜﻢ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ را ﺷـﺮح داده
اﺳﺖ .اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﺧﻄﻮط ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪﺟﺰ ﺧـﻂ ﻇﻬـﺮ ،ﺑـﺮ روی
 .١داﯾﺮۀ ﮔﺬرﻧﺪه از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ،ﺑﺮ آن ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻤﺎس اﺳﺖ.

1. Planisphaerium

 .٢در ﮐﺘﺎب ﻋﺮبﻫﺎ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن :ﻣﺘﻮن و ﺳﻨﺖﻫﺎی در ﻣﻮرد ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آنﻫﺎ ﺑـﺮ اروﭘـﺎی ﺳـﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧـﻪ ] ،[۱۰۳ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪای از
ً
ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻮﻧﯿﭻ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻤﯽﭘﺮدازد ،در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻄﺮﻻب ،ﭼﻪ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و ﭼﻪ در
ﻏﺮب ﻻﺗﯿﻨﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ.
 .٣ﺳﻨﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در رﺳﺎﻟﮥ ﺗﺴﻄﯿﺢ ﮐﺮۀ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس رﯾﺸﻪ دارد .ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ًدر اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻌﺎع داﯾﺮۀ اﺳـﺘﻮا ﭘﺮداﺧﺘـﻪ
اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ داﯾﺮۀ ﻋﻈﯿﻤﻪای از آن ﮐﺮه روی ﺻﻔﺤﻪ )ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ ﻣﺪار رأس ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ( و ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻫﻤﺎن داﯾﺮۀ
ﻋﻈﯿﻤﮥ ﮐﺮه ﺗﺎ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب )روی ﺧﻮد ﮐﺮه( ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﺪهای از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در ﻋﻠﻢ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،رﺳﺎﻟﮥ ﺗﺴﻄﯿﺢ ﮐﺮۀ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس اﺳﺖ .ﮐﻮﻧﯿﭻ و ﻟﻮرچ در
اﺛﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﺠﺮﯾﻄﯽ ﺑﺮ رﺳﺎﻟﮥ ﺗﺴـﻄﯿﺢ ﮐـﺮۀ ﺑﻄﻠﻤﯿـﻮس و ﻣﺘـﻮن ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن
] ،[۱۰۵اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﻟﻮرچ در ﻣﻘﺎﻟـﻪای ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان
»ﺑﻄﻠﻤﯿـﻮس و ﻣﺴـﻠﻤﺔ و اﻧﺘﻘـﺎل داﯾـﺮه ﺑـﻪ داﯾـﺮه در ﺗﺴـﻄﯿﺢ« ] [۱۱۱ﮔﺰارﺷـﯽ از ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻣﻨـﺪرج در
ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺔ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻫﺎن ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﮑﻞ داﯾﺮه در
ﺗﺴﻄﯿﺢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد .ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﻮرچ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺘﻘﺪمﺗﺮ از ﺑﺮﻫﺎن ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﺗـﺎ
ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
٢
از دل رﺳﺎﻟﮥ ﺗﺴﻄﯿﺢ ﮐﺮۀ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ،اﺳﻄﺮﻻب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﮐﻮﻫﯽ اﺛﺮی درﺑﺎرۀ اﯾﻦ اﺑـﺰار ﺑـﻪ
ﻧﺎم ﺻﻨﻌﺔ اﻷﺳﻄﺮﻻب ﺑﺎﻟﺒﺮاﻫﯿﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮن و راﺷﺪ آن را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻣﺘﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و
ﺷﺮح رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻮﺳﻬﻞ ﮐﻮﻫﯽ درﺑﺎرۀ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻄﺮﻻب ﺑﺎ ﺑﺮﻫﺎن« ] [۱۷و ﮐﺘﺎب آرای ﺳﻪ داﻧﺸـﻤﻨﺪ ﻗـﺮن
ﭼﻬﺎرﻣﯽ ،اﺑﻦﺳﻬﻞ ،ﮐﻮﻫﯽ و اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ در زﻣﯿﻨﮥ ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﮑﺴﺖ ] ،[۱۲۶ﭼﺎپ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮐﻮﻫﯽ رﺳﺎﻟﻪاش را ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮی ﺟﺎﻣﻌﯽ درﺑﺎرۀ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﻤﮑـﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﮐـﺮه ﺑـﺮ روی ﺻـﻔﺤﻪ و
اﻧﻮاع ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻮﻫﯽ ﭘـﺲ از اﺛﺒـﺎت اﺟﻤـﺎﻟﯽ اﯾـﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ در ﺗﺴﻄﯿﺢ ،داﯾﺮه ﺑﻪ داﯾﺮه ﯾﺎ ﺧﻂ راﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ اﺛﺮش را ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺻـﻮرت از ﺑـﯿﻦ رﻓـﺘﻦ ﺑﺮﺧـﯽ اﺟـﺰای اﺳـﻄﺮﻻب ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ
٣
ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻞ آن را ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد.
اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ آﺛﺎر ،ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻗﻄﻌﯽ درﺑـﺎرۀ
آنﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﮐﻮﻫﯽ در رﺳﺎﻟﮥ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺨﻄﻮط ﻋﻠـﯽ ﻧﺴـﺐ اﻟﺴـﻄﻮح اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ را ﻣﻄـﺮح
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﮥ  D ،G ،Aو  Bروی ﭘﺎره ﺧﻂ  ABﻣﻔﺮوﺿﻨﺪ ،ﻧﻘﻄـﮥ  Eرا روی ﭘـﺎره ﺧـﻂ GD
ﭼﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐـﻪ  AE × ED / GE × EBﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺘﯽ ﻣﻌﻠـﻮم ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ .اﮔـﺮ از ﻣﺤﺘـﻮای رﺳـﺎﻟﮥ
اﺳﻄﺮﻻب ﮐﻮﻫﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮدﯾﻢ ،ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺻﻠﯽ رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻲ اﻟﻨﺴـﺒﺔ
اﻟﻤﺤﺪودة آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس ،در ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﻄﺮﻻب ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﺳﻄﺮﻻﺑﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض داﯾـﺮهای ﻣـﻮازی ﺑـﺎ
اﻓﻖ ﯾﮏ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻮم و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻘﻄﻪای ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮم.
١

٢٣

٢۴

ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﺳـﻄﺮﻻب در ﺗـﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿـﯿﺎت ،ﭼﺎﻟﺸـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﺑـﺰار ﭘـﯿﺶ روی
ﻫﻨﺪﺳﻪداﻧﺎن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ؛ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای رﺳﻢ ﮐﻤﺎنﻫـﺎ و داﯾﺮهﻫـﺎی روی ﮐـﺮه ﺑـﺮ
ً
ﺳﻄﺢ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ داﯾﺮهﻫﺎ ،ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن داﯾﺮةاﻟﺒـﺮوج ﺑـﻮد
ﮐﻪ در اﺳﻄﺮﻻب ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ دارد .ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ آﻧﺎﮔﻨﻮﺳﺘﺎﮐﯿﺲ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﭼﮕﻮﻧـﻪ داﯾﺮةاﻟﺒـﺮوج را روی
اﺳﻄﺮﻻب ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ؟« ] [۵ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی رﺳـﻢ آن را ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .داﻧﺸـﻤﻨﺪان
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در رﺳﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی روی اﺳﻄﺮﻻب ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ از آن ﻣﯿـﺎن
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رﺳﻢ داﯾﺮهﻫﺎی ﺳﻤﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺮﮔﺮن در ﻣﻘﺎﻟﮥ »روشﻫﺎی رﺳـﻢ داﯾﺮهﻫـﺎی ﺳـﻤﺖ روی
اﺳﻄﺮﻻب در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ« ] [۱۳ده روش ﻫﻨﺪﺳﯽ رﺳﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎ را روی اﺳـﻄﺮﻻب ﺑﺮرﺳـﯽ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮐﻨﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ روش ﮐﻮﻫﯽ در رﺳﻢ
داﯾﺮهﻫﺎی ﺳﻤﺖ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر از ﮐﺸﻔﯿﺎت ﺧﻮد اوﺳﺖ .ﺑﺮﮔـﺮن در ﻣﻘﺎﻟـﮥ ﺑﻌـﺪی ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان
»آﻧﺎﻟﻤﺎی ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺳﻢ داﯾﺮهﻫﺎی ﺳﻤﺖ روی اﺳﻄﺮﻻب« ] [۱۴اﺳـﺘﺪﻻل ﮐـﺮده ﮐـﻪ روش
ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ،در اﺻﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روﺷﯽ ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و اﺳـﻼﻣﯽ راﯾـﺞ و ﺑـﻪ
روش آﻧﺎﻟﻤﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻨﺪﺳﻪداﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ واﻗﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻘﺎرن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴـﻄﯿﺢ ﻣﯽﺗـﻮان
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی زاﺋﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﮐـﺮد .اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟـﺐ ﭘﺪﯾـﺪ آﻣـﺪن اﻧـﻮاع اﺳـﻄﺮﻻبﻫﺎی آﻣﯿﺨﺘـﻪ ﺷـﺪ .ﻫﻨﺪﺳـﻪداﻧﺎن ،ﻫـﻢ در ﻧﺎمﮔـﺬاری
اﺳــﻄﺮﻻبﻫﺎ و ﻫــﻢ در ﻃﺮاﺣــﯽ آنﻫــﺎ ﺧــﻼق و ﻣﺒﺘﮑــﺮ ﺑﻮدﻧــﺪ .ﻋﻼﻗـﻪﻣﻨــﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑـﺮای ﻓﻬــﻢ
َ
اﺻﻄﻼحﻫﺎی ﮔﯿﺞﮐﻨﻨﺪه و دﺷﻮاری ﭼﻮن آﺳﯽُ ،ﻣ َﺴﺮﻃﻦ )ﺧﺮﭼﻨﮕﯽ( و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻟـﻮرچ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان
»اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎی آﻣﯿﺨﺘﻪ در ﺣﻮزۀ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﺮﺑـﯽ-اﺳـﻼﻣﯽ« ] [۱۱۰ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺣـﺎوی ﻣﺘﻨـﯽ
ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻇﺮﯾﻒ و دﻗﯿﻖ اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎﺷﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﺮه ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﺷﺪ ،ﻧﮕﺎﺷﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻃﺮاﺣـﯽ
ﱠ
اﺳﻄﺮﻻب ُﻣ َﺒﻄﺦ )ﺧﺮﺑﺰه ﺷﮑﻞ( ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺖ .اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ در رﺳﺎﻟﮥ ﺗﺴـﻄﯿﺢ اﻟﺼـﻮر وﺗﺒﻄـﯿﺦ
اﻟﮑﻮر از اﯾﻦ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده اﺳﺖ و ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺑـﺰرگ را ﻫـﻢ در ﺷـﻤﺎر ﺣﺎﻣﯿـﺎن و ﻫـﻢ در
ﻋﺪاد ﻣﻨﺘﻘﺪان آن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺴﻤﯿﮥ ﻣﺒﻄﺦ ﭼﻨﺪان ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﯿﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﺤﻘﻘـﺎن
درﺑﺎرۀ ﺻﺤﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﻟﻔﻆ ﻋﺮﺑﯽ آن ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ .ﮐﻨﺪی و ﻟﻮرچ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﯾـﻦ اﺑـﺰار را ﺑـﺮ
اﺳﺎس رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ و اﺳﻄﺮﻻب ﻣﺒﻄﺦ« ] [۸۳ﺗﻮﺿـﯿﺢ دادهاﻧـﺪ .از
اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﻄﺮﻻب ﻣﺒﻄﺦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺳﻤﺘﯽ ﻗﻄﺒﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨـﺪ و از وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی
اﯾﻦ ﻧﮕﺎﺷﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯿﻦ داﯾﺮهﻫﺎی ﻣﻮازی ﺑﺎ اﺳﺘﻮا و ﻓﻮاﺻﻞ ﻧﻘـﺎط داﯾﺮهﻫـﺎی ﻧﺼـﻒاﻟﻨﻬﺎر
ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺗﺴﻄﯿﺢ ﮐﻪ ﺣﺒﺶ آن را ﺣﻞ ﮐﺮد ،رﺳﻢ اﻓـﻖ و ﻣﻘﻨﻄـﺮات و داﯾﺮهﻫـﺎی

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﺪهای از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ً
ﺳﻤﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻓـﻖ روی اﯾـﻦ اﺳـﻄﺮﻻب ﺑـﻪ ﺧﺮﺑـﺰه ،آن را
ﻣﺒﻄﺦ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ.
ّ
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺑﺎرۀ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺴـﻄﯿﺢ ،ﻣﻘﺎﻟـﮥ اﺣﻤـﺪ دﻻل ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان
»ﮐﺘﺎب اﻟﺪرر ﻓﻲ ﺳﻄﺢ اﻷﮐﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ« ] [۳۵اﺳﺖ .اﯾـﻦ رﺳـﺎﻟﮥ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻃﺮاﺣـﯽ اﺳـﻄﺮﻻب
ﻣﺴــﻄﺢ ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺻــﺪ اﺣﮑــﺎم ﻧﺠــﻮﻣﯽ و ﺷــﯿﻮۀ اﺳــﺘﻔﺎده از آن ﭘﺮداﺧﺘــﻪ اﺳــﺖ ،ﺑــﺎ ﻣﺒﺤﺜــﯽ درﺑــﺎرۀ
اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﭼﻮن اﺳﻄﺮﻻب زورﻗﯽ و اﺳﻄﺮﻻب ﺣﻠﺰوﻧﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﮐﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﯿﻮهای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی اﻓﻼک و آﺳﻤﺎنﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺼﻮر ،آﻣـﻮزش و
ً
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ .روی ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮهای ،داﯾﺮهﻫﺎی ﺳﻤﺎوی ﻣﻬـﻢ رﺳـﻢ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺗﻌـﺪادی از
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﯾﺎ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻓﻠﮑﯽ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .اﻣﯿﻠـﯽ ﺳـﻮﯾﺞ اﺳـﻤﯿﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ را در ﮐﺘﺎب ﺗـﺎرﯾﺦ ،ﺳـﺎﺧﺘﺎر و ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎی ﮐﺮهﻫـﺎی ﺳـﻤﺎوی دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ] [۱۴۱ﺑﻪدﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺮهﻫـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺣـﻮل ﻗﻄﺐﻫﺎﯾﺸـﺎن درون دو داﯾـﺮۀ
ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ دوران ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دو داﯾﺮه ،داﯾﺮهﻫﺎی اﻓﻖ و ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﻧﺎﻇﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻟﻮرچ و ﮐـﻮﻧﯿﭻ
در ﻣﻘﺎﻟﮥ »رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ درﺑﺎرۀ ﮐﺮه و ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎی آن« ][۱۰۷
ﻣﺘﻦ و ﺗﺮﺟﻤﮥ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﭼﺎپ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
درﺑﺎرۀ ﺳﻨﺖ اﺳﻄﺮﻻب و دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺪﻟﺴﯽ و ﻣﻐﺮﺑﯽ،
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻬﻤﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﻟﯿﻮ ﺳﺎﻣﺴﻮ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎرﺳـﻠﻮن اﻧﺠـﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﮔﺮدان او آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪدی درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸـﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ زﺑـﺎن ﮐﺎﺗـﺎﻻن ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪهاﻧﺪ و از
ﻫﻤﯿﻦ رو ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣـﺎ دو ﻣﻘﺎﻟـﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ اﻣﯿﻠﯿـﺎ ﮐـﺎﻟﻮو در
اﻣﯿﻠﯿﺎ ﮐﺎﻟﻮو
ﻣﻮرد اﺳﻄﺮﻻب ﺟـﺎﻣﻊ اﺑـﻦ ﺑﺎﺻـﻮ ،ﻣﺘﻮﻓـﺎی ۱۳۱۶م در ﻏﺮﻧﺎﻃـﻪ ،ﺑـﺎ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ »ﺻﻔﯿﺤﮥ ﺟﺎﻣﻊ اﺑﻦﺑﺎﺻﻮ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻧﺠﻮم ارو ﭘـﺎ« ] [۲۵و »ﺗﺘﺒﻌـﯽ در ﺳـﺎﺧﺘﺎر اﺳـﻄﺮﻻب
ﺟﺎﻣﻊ اﺑﻦﺑﺎﺻﻮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻨﺠﻤﯽ ﻣﺮاﮐﺸﯽ در ﻗﺮن دوازدﻫﻢ« ] [۲۶ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﮐـﺮده
اﺳﺖ )ﺻﻔﺖ »ﺟﺎﻣﻊ« ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮﺧﻼف اﺳـﻄﺮﻻبﻫﺎی ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ ،اﺑـﺰار اﺑﻦﺑﺎﺻـﻮ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮد در ﻫﻤﮥ ﻋﺮضﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ را دارد( .در اﯾـﻦ اﺑـﺰار ﺧﻼﻗﺎﻧـﻪ ،ﺗﺴـﻄﯿﺢ از دو ﻧﻘﻄـﮥ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ]ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﻄﯿﺢ[ ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ ﺷﻮد )ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ ﮐﺎﻟﻮو اﯾﻦ ﺻﻔﯿﺤﻪ را ﻋـﺪهای از ﻣﻨﺠﻤـﺎن ﻻﺗﯿﻨـﯽ
َ ّ
دوﺑﺎره ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ( .دو ﻣﻘﺎﻟﮥ روزر ﭘﻮژ »درﺑﺎرۀ ﺻﻔﯿﺤﮥ ﺷﮑﺎزﯾﺔ« ] [۱۱۸و »روش ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ زرﻗـﺎﻟﯽ
ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺎه« ] [۱۱۹ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ .در اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،او ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ
ّ
ﺻﻔﯿﺤﮥ اﺳﻄﺮﻻب ﺷﮑﺎزﯾﺔ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دو اﺳﻄﺮﻻب ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ اﻧﺪﻟﺲ اﺳﺖ ،در

٢۵

واﻗﻊ ﺷﮑﻞ ﺳﺎدهﺷﺪۀ اﺳﻄﺮﻻب ﺟـﺎﻣﻊ ﺑـﻮده و از روی آن ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﺳـﻄﺮﻻب ﺟـﺎﻣﻊ را
زرﻗﺎﻟﯽ ،ﻣﻨﺠﻢ اﻧﺪﻟﺴﯽ ،اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﯿﺤﮥ او ﺑﺮای ﻋﻄﺎرد اﺷﺎره ﺷـﺪ .در ﻣﻘﺎﻟـﮥ دوم،
او وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ اﺑﺰار ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺸﺖ اﺳﻄﺮﻻب زرﻗﺎﻟﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ
اﺑﺰار ،ﯾﮏ روش ﻫﻨﺪی ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

٢۶

ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎری و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ
ﺗﺴﻄﯿﺢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﺶ در ﻧﺠﻮم ،در ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎری ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿـﺖ داﺷـﺖ .ﯾﮑـﯽ از ﺟـﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎری دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪی ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﮐﺸـﻒ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .ﯾﮑـﯽ از
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آن اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻗﺒﻠﻪﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۸۹م در ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺳﺎﺗﺒﯽ ﻟﻨﺪن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑـﺮ
روی ﺻﻔﯿﺤﮥ اﯾﻦ ﻗﺒﻠﻪﻧﻤﺎ ،ﻧﻘﺸﻪای از ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾـﺖ ﻣﮑـﻪ ﻧﻘـﺶ
ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺑﺰار ،ﺧﻂﮐﺶ ﻗﺎﺑﻞ دوراﻧﯽ دارد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ روی ﻣﺮﺑﻌـﯽ از اﯾـﻦ ﻧﻘﺸـﻪ ﮐـﻪ ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮ ﺑـﺎ
ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ،ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﮥ آن ﺷﻬﺮ را از روی ﻟﺒﮥ اﺑﺰار ﺧﻮاﻧﺪ و ﻓﺎﺻـﻠﮥ آن ﺷـﻬﺮ ﺗـﺎ
ﻣﮑﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﯿﺎس روی ﺧﻂﮐﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ً
در اﯾﻦ اﺑﺰار ﮐﻪ در اﺻﻔﻬﺎن و اﺣﺘﻤﺎﻻ در اواﯾﻞ ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ،ﺗﺴـﻄﯿﺤﯽ ﺑـﻪ
ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﺎرل ﺷﻮی ،ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻢ دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ،
آن را در دﻫﮥ ۱۹۲۰م اﺑﺪاع ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺖ آن ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۷۱۰م ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﯿﻨﮓ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »رواﯾﺘﯽ
ﻣﻮﺟﺰ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﺳـﻤﺖ و ﻓﺎﺻـﻠﮥ ﻣﮑـﻪ« ] [۹۶اﺳـﺘﺪﻻل
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺸﻪای ﻣﮑﻪﻣﺮﮐﺰ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻘﺸﮥ ﺟﻬﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻃﺮاﺣـﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ« )ص .(۸در ﺳﻨﺖ ﻋﻠﻤﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،اﺑﺰارﺳﺎزان در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎرﻫﺎی
اﻧﺪﮐﯽ ﺧﻤﯿﺪه در دو ﻃﺮف ﻣﮑﻪ را ﺑﺎ ﺧﻂﻫﺎی راﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰاری ﭘﯿـﺪا ﻧﻤﯽﺷـﺪ،
١
ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ وﺟﻮد اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﮥ ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎری را در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﮏ ﺷﺪه روی ﻗﺒﻠﻪﻧﻤﺎ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﻮل و ﻋﺮضﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟـﻮد
در زﯾﺞﻫﺎی ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ و اﻟﻎﺑﯿﮓ اﺳـﺖ .ﮐﺘـﺎب ادوارد اسِ .ﮐ ِﻨـﺪی و ﻫﻤﺴـﺮش ﻣـﺮی ﻫﻠـﻦ
ﮐﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ] [۷۹ﻣﻨﺒﻌﯽ ارزﺷـﻤﻨﺪ ﺑـﺮای
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎتﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻫـﺰاران ﺷـﻬﺮ را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ در ﻣﻨـﺎﺑﻊ دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﮐﺮدﻧـﺪ .ﺗـﺎ ﻣـﺪتﻫﺎ ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﺴـﺨﮥ ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﯾـﻦ اﺛـﺮ در ﺑﯿـﺮوت،
 .١ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ اﺑﺰار ﻗﺒﻠﻪﯾﺎب ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﯾﺎن ﭘﯿﺘﺮ ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺳﺮار ﻗﺒﻠﻪﻧﻤﺎﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن« ،ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﺻﻤﺪ ﻓﺮخﻧﻬﺎد ،در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۱ص .۳۵- ۲۱

ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳ در دورۀ اﺳﻼﻣ
در ﮐﻨﺎر ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎری ،ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻢ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﻤﻨﺪان دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ اﻫﻤﯿـﺖ ﻓﺮاواﻧـﯽ
داﺷﺖ .اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ را در ﺑﺎب دﺳﺘﺎوردﻫﺎی داﻧﺸـﻤﻨﺪان دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ
در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ از آن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿـﺪ
ﺻﺒﺮه در ﮐﺘﺎب ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ ] [۱۳۳اﺳﺖ .او ﺗﺮﺟﻤـﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ﻣﻘـﺎﻻت اول ﺗـﺎ ﺳـﻮم ﮐﺘـﺎب
اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐـﺮده اﺳـﺖ) ٣ﺗﺮﺟﻤـﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ﺻـﺒﺮه ﺑـﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ] [۵۵اﺑﻦﻫﯿـﺜﻢ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﯿﺸـﺘﺮ ﺧـﻮد او آن را ﭼـﺎپ ﮐـﺮده ﺑـﻮد(.
اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺌﻠﮥ رؤﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﺛﺮ اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ ﺗﻼﺷﯽ در ﺟﻬﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ،ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻠﻢ اﺑﺼﺎر و اﺳﺘﻘﺮار آن ﺑﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﻓﯿﺰﯾﮏ و رﯾﺎﺿﯿﺎت
ً
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺗﺎزهای ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺻﺒﺮه درﺑﺎرۀ آﺛﺎر ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده ﺑـﻮد .او ﻣﻘﺎﻟـﻪای ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »ﺑﺮرﺳـﯽ
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و رﯾﺎﺿﯽ ﺧﻄﺎی ﺑﺼﺮی ﻣﺎه ٤از ﻧﻈﺮ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس و اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ« ] [۱۳۲ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﮐـﺮده و در آن
 .١ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺎﻟﺖ رودآﯾﻠﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ؛ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاون ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.
ﺘﯿﮑﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ؛ داﻧﺸﮕﺎه ِﯾﯿﻞ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد.
 .٢دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﻢ اﯾﺎﻟﺖ ِﮐ ِﻨ ِ
 .٣ﺑﺮﮔﺮن ] [۱۸و ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ ] [۸۴ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ )ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ در ﻧﻘﺪش ﻧﮑﺎت ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ(.
 .٤اﯾﻦ ﺧﻄﺎی ﺑﺼﺮی ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻓﻖ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در وﺳﻂ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﺪهای از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

١
ﻧﯿﻮﻫ ِﻮن ٢در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد و اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﻧﺘﺸﺎر آن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑـﮥ ﻃـﻮﻻﻧﯽ
ﭘﺮاوﯾﺪﻧﺲ و ﯾﺎ ِ
ِﮐ ِﻨﺪی در ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺨﺘﻠﻒ از دادهﻫﺎ )ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻬﺮ ،ﻣﻨﺒﻊ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ( ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻮﺟـﺐ ﻏﻨـﺎی ﺑﯿﺸـﺘﺮ
ﮐﺘﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻔﻬﻮم »اﻗﻠﯿﻢ« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ،
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻟﺐ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از آﻣﻮزۀ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ِ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﮥ اﺣﻤـﺪ دﻻل ﺑـﻪ ﻧـﺎم »ﺑﯿﺮوﻧـﯽ و اﻗﻠـﯿﻢ« ] [۳۴اﺳـﺖ .اﻗﻠـﯿﻢ در ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎی ﻗـﺪﯾﻢ ،ﺑـﻪ
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ روی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و ﻣﻮازی ﺑﺎ اﺳﺘﻮا ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﯽﺷـﺪ ﮐـﻪ از راه ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻃـﻮل روز
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﺑﺎب ﻧﻬﻢ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴـﻌﻮدی ،ﻗﻠﻤـﺮو آنﻫـﺎ را ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮐـﺮده
ً
اﺳﺖ .دﻻل در ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ دﻗﯿﻘـﺎ از راﺑﻄـﮥ ارﺷـﻤﯿﺪس ﺑـﺮای اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ﮐﺮوی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .راﺑﻄﮥ او ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪای ﻣﺤﺼـﻮر ﺷـﺪه
در ﻋﺮضﻫــﺎی  jو  j¢ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ) p× [(180´ 56 23 ) / p]2 (sin j¢ - sin jاﺳــﺖ و در آن p = 22/ 7
ﺗﻘﺮﯾﺐ زده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﺒﺤﺜﯽ دﯾﮕﺮ و ﺑﺎ راه ﺣﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﻮد.

٢٧

٢٨

ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آرای اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ در رﺳﺎﻟﮥ رؤﯾﺔ اﻟﮑﻮاﮐﺐ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﮕـﺮ آﺛـﺎر او و ﻧﯿـﺰ ﻧﻈـﺮات ﺑﻄﻠﻤﯿـﻮس
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس در ﻣﺠﺴﻄﯽ درﺑـﺎرۀ ﺧﻄـﺎی
ﺑﺼﺮی ﻣﺎه و ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ﺳﺎزﮔﺎری اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ ﻻﯾـﻪای از ﻫـﻮا را ﺑـﺎﻻﺗﺮ از
ﺟﻮ ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﺑﺨﺎرآﻟﻮد اﻃﺮاف زﻣﯿﻦ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از اﺛﯿﺮ ﻓﺮض ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓـﺮض و ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻮر ،از ﻟﺤﺎظ رﯾﺎﺿﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﭼﺸـﻢ آﻣـﺪن ﻣـﺎه و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ را
ً
ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ را ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر
زﻣﯿﻨﮥ
در
ﻫﯿﺜﻢ
اﺑﻦ
آﺛﺎر
ﺑﺮرﺳﯽ
ا
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ١.ﺻﺒﺮه اﺧﯿﺮ
ِ
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »در ﺑﺎب رؤﯾﺖ ﮐﻮاﮐﺐ« ] [۱۷۳ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺗﺼـﺤﯿﺢ
ﱡ
ّ
ُ
ﺷﮑﻮک ﻓﻲ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺠﺴﻄﻲ ُﯾﺸﮑﻚ ﻓﯿﻬﺎ ﺑﻌـﺾ أﻫـﻞ اﻟﻌﻠـﻢ آن را ﺑـﻪ
اﺛﺮی از اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﻞ
ٍ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ً
ﺻﺒﺮه ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻻ ،اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑـﺮ دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ؛
ً
زﯾﺮا ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از داﻧﺸﻤﻨﺪان دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﻪ آن دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺛﺎﻧﯿـﺎ» ،ﻋﻠـﻢ ﻣﻨـﺎﻇﺮ«
اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ درﺑﺎرۀ ﻋﻠﻢ رؤﯾﺖ ﺑﻮد و ﻧﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻧﻮر ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪﺳﯽﻫﺎ و ﯾﺎ آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳـﻮزان.
ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ راﺷﺪ ،اﯾﻦ دو دﯾﺪﮔﺎه را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ .راﺷﺪ در ﮐﺘﺎب آرای ﺳـﻪ داﻧﺸـﻤﻨﺪ
ﻗﺮن ﭼﻬﺎرﻣﯽ ،اﺑﻦﺳﻬﻞ ،ﮐﻮﻫﯽ و اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ در زﻣﯿﻨﮥ ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﮑﺴـﺖ ] [۱۲۶رﺳـﺎﺋﻠﯽ را
در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻮزان و ﻋﺪﺳﯽﻫﺎی ﺑـﺰرگﻧﻤـﺎ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﯾﮑـﯽ از
ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺑﻮﺳﻌﺪ ﻋﻼء ﺑﻦ ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ٢.ﺑـﻪ زﻋـﻢ راﺷـﺪ ،اﯾـﻦ رﺳـﺎﻟﻪ ﺳـﺒﺐ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﯿﺎدی در دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺤﻘﻘﺎن درﺑﺎرۀ ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ﺷـﺪه؛ زﯾـﺮا اوﻟـﯿﻦ ﮔـﺰارۀ
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﺴﺖ )ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻨﻞ( در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺻﺒﺮه از ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﺛـﺮ راﺷـﺪ را
ﻧﻘﺪ ] [۱۳۴و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨـﺪ اﺛـﺮ راﺷـﺪ ﺑﯽﺗﺮدﯾـﺪ ،ﺑـﻪ دﻻﯾﻠـﯽ از
٣
ﺟﻤﻠﻪ روﯾﮑﺮد رﯾﺎﺿﯽ آن در ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﺪﺳﯽﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
اﺧﺘﻼف دﯾﮕﺮ ﺻﺒﺮه ﺑﺎ راﺷﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ ﺳﻨﺖ ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ در دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ اﺳـﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﺛﺮ اﻗﻠﯿﺪس ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧـﺎم،
دارای ﺳﻨﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﻬﻪ ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﮔﺸﺘﺎرﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﮥ ﻣﺴـﺎﺋﻞ
ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﻠﯿﺪس« ] ،[۸۵ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳـﯽ اﻗﻠﯿـﺪس
زﺑﺎﻧﯽ در
ِ
رواﯾﺖ ِ
 .١ﺻﺒﺮه و ﻫﺎﯾﻨﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢﺷﺪۀ رؤﯾﺔ اﻟﮑﻮاﮐﺐ اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ را ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ].[۱۳۱
 .٢راﺷﺪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﺑﻦﺳﻬﻞ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﮑﺴﺖ ،آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻮزان و ﻋﺪﺳﯽﻫﺎ« ] [۱۲۲درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﮐﺮده
ﺑﻮد.
 .٣ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ در ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ زودی در ﻣﺠﻠﮥ ﻓﯿﺰﯾﺲ ًﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،رواﯾﺘﯽ روﺷﻦ از ﮐﺎر اﺑﻦﺳﻬﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ .او در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ،
ﺣﺪسﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﻦﺳﻬﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ رﺳﯿﺪه )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی( ﻣﻄﺮح ﮐـﺮده
اﺳﺖ.

اﻧﺪﻟﺲ و ﻣﻐﺮب
ﺑﺎوﺟﻮد آن ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﺛﺮ ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ )ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻢ ﻋﺪد اﺷﺎره ﺷﺪ( ،در
ً
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﮐﻤـﯽ ﭘـﺲ از ﺗـﺄﻟﯿﻒ
آن در اﻧﺪﻟﺲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﯿﺪۀ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻤـﺪن
اﺳﻼﻣﯽ را از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻘﺐﺗﺮ از ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽﺑﺮد ٤.ﻫﻮﺧﻨـﺪاﯾﮏ و ﺟﺒـﺎر
در دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺑﺨـﺶ اﺳﺎﺳـﯽ رﺳـﺎﻟﻪای رﯾﺎﺿـﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﮐﺘـﺎب اﻻﺳـﺘﮑﻤﺎل ،ﯾﮑـﯽ از
ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻋﻠﻤﯽ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﻋـﺎﻟﻤﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﯾﻮﺳـﻒ اﻟﻤـﺆﺗﻤﻦ
اﺑﻦﻫﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۴۷۴ﺗﺎ ۴۷۸ق اﻣﯿﺮ ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ )ﺳﺎراﮔﻮﺳﺎ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( ﺑﻮده و در ﻫﻤﯿﻦ ﺳـﺎل ﺑـﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی دارد و ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻠﺴـﻔﯽ آن ،در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی
ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ارﺳﻄﻮﯾﯽ اﺟﻨﺎس و اﻧﻮاع اﺳﺖ .از ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑـﺎ ﻧـﺎم
»ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺳـﺘﮑﻤﺎل اﺛـﺮ ﯾﻮﺳـﻒ اﻟﻤـﺆﺗﻤﻦ اﺑﻦﻫـﻮد )ﻗـﺮن ﭘـﻨﺠﻢ(« ][۶۵
درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ رﯾﺎﺿـﯽداﻧﺎن دوران اﺳـﻼﻣﯽ از ﻗﻀـﯿﮥ ِﺳـﻮا و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ از آﻧﭽـﻪ اﻣـﺮوز ﺑـﻪ ﻧـﺎورداﯾﯽ
 .١اﺻﻞ ﻋﺮﺑﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  De aspectibusدر دﺳﺖ اﺳﺖ.
 .٢اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﻨﺖ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻗﻠﯿﺪس در دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ« ] [۸۶اﺳـﺖ و در ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ )اﻧﺘﺸﺎرات اﺷﭙﺮﯾﻨﮕﺮ ،ﻧﯿﻮﯾﻮرک( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ً
 .٣ﺑﺮﮔﺮن و ﺗﻮﻣﺎس اﺧﯿﺮا اﻟﻤﺮاﯾﺎی اﻗﻠﯿﺪس را ﮐﻪ اﺛﺮی ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧـﺎم اﻟﻤﺮاﯾـﺎی اﻗﻠﯿـﺪس :ﺗﺮﺟﻤـﻪ و
ﺑﺮرﺳﯽ رﺳﺎﻟﻪای از دوران ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﮔﺮی در ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی ] [۱۶۶ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 .٤ﺑﺮای اﻃﻼع از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ در ﺷﺮق ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳـﯽ اﺑﻦﻫﯿـﺜﻢ ]) [۱۳۳ص  (lxivﻧﻮﺷـﺘﮥ
ﺻﺒﺮه ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺑﺨﺶﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ در اﻧﺪﻟﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﻫﻨﺪﺳـﯽ
اﺳﺘﮑﻤﺎل اﺛﺮ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻤﺆﺗﻤﻦ اﺑﻦﻫﻮد )ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ(« ]) [۶۵ص (220-222رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﺪهای از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ،ﮔﺸﺘﺎرﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ -و ﻧﻪ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ -ﭼـﻪ در رواﯾﺖﻫـﺎی
ﻗـﺪﯾﻤﯽ اﻟﻤﻨــﺎﻇﺮ و ﭼـﻪ در ﺗﺮﺟﻤــﮥ ﻋﺮﺑــﯽ آن ،ﻣﻨﺠـﺮ ﺑــﻪ ﺷــﮑﻞﮔﯿﺮی ﺻـﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻧﻈﺮﯾــﮥ
ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﻠﯿﺪس ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮِ ١ﮐﻨـﺪی ﻣﯽﺗـﻮان ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐـﺮد و ﺻـﻮرت
ﺗﮑﺎﻣﻞﯾﺎﻓﺘﮥ آن در اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣـﻮارد ،از ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻋﺮﺑـﯽ اﯾـﻦ
ً
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤـﯿﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ،در اﯾﺠـﺎد ﺗﺼـﻮراﺗﯽ درﺑـﺎرۀ
وﺟﻮد ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﮏﻧﮕﺎری ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ ٢در ﺑﺎب رواﯾﺖ ﻋﺮﺑﯽ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻗﻠﯿﺪس و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻟﻮرچ در ﺑﺎب ﺳﻨﺖ اﮐـﺮ
ﺗﺌﻮدوﺳﯿﻮس در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ -ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﺘﺸﺎرﻧﺪ -ﻣﻄﺎﻟﺐ ارزﺷﻤﻨﺪی در ﺣـﻮزۀ ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘﯿﺸـﯿﻨﮥ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی »ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت« ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷـﺪ ﮐـﻪ
٣
ﻃﻼب ﻋﻠﻮم ﭘﺲ از ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﺻﻮل و ﭘﯿﺶ از ﻣﺠﺴﻄﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

٢٩

٣٠

ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎز ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺟﺒﺎر درﺑـﺎرۀ ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﺣﺴـﺎﺑﯽ اﯾـﻦ
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺳﻨﺖ ﺣﺴﺎب اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ در ﮐﺘﺎب اﻻﺳﺘﮑﻤﺎل ﻣﺆﺗﻤﻦ و ﮔﺴﺘﺮش آن در اﻧﺪﻟﺲ« ][۴۴
١
ﺑﻪ زودی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎر در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺟﻠﻮهﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺒﺮ در ﺳﻨﺖ رﯾﺎﺿـﯽ ﻏـﺮب ﺗﻤـﺪن اﺳـﻼﻣﯽ« ] ،[۴۲ﻧﻔـﻮذ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﺟﺒﺮداﻧﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﺟﯽ )ﻧﯿﻤﮥ دوم ﻗﺮن ﭼﻬـﺎرم( -را در
ﻏﺮب اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﺷﻮاﻫﺪی از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در زﻣﯿﻨﮥ ﺟﺒﺮ ﭘﯿﺶ از ﻗﺮن ﭘـﻨﺠﻢ در
ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺒﺎر در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﻮد ،ﺣﺪسﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ درﺑـﺎرۀ دﻻﯾـﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
ً
اﺧﯿﺮا ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺠﯿﻢ و ﻣﻔﺼﻞ دﯾﮕﺮی از ﻏﺮب ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ.
َ
َا ﱠﺑﻠﻎ و ّ
ﺟﺒﺎر در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﮐﺸﻒ اﺛﺮ رﯾﺎﺿﯽ ﺣ ّﺼﺎر :ﻣﻘﺎﻟﮥ اول اﻟﮑﺎﻣﻞ« ] [۱از ﮐﺸﻒ  ۱۱۷ﺑﺮگ از ﮐﺘﺎب
ً
َ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣ ّﺼﺎر ،رﯾﺎﺿﯽدان )اﺣﺘﻤﺎﻻ( ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ،ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓـﻲ ﺻـﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌـﺪد
ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ.
َ
ّ
ّ
ﺟﺒﺎر در ﻣﻘﺎﻟﮥ »رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﻣﻐﺮب دورۀ اﺳﻼﻣﯽ« ] [۴۳ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ آﺛـﺎر رﯾﺎﺿـﯽ ﺣﺼـﺎر،
ّ
اﺑﻦﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ،اﺑﻦﻣﻨﻌﻢ و اﺑﻦﺑﻨﺎء ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب آﻓﺮﯾﻘـﺎ از ﻗـﺮن دوم ﺗـﺎ ﻫﺸـﺘﻢ را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت ،ﺟﺒﺮ و رﯾﺎﺿﯿﺎت در اﻣﻮر روزﻣﺮۀ ﻣـﺮدم ﺷـﻬﺮﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺑﺮ ﺗـﺄﺛﯿﺮ آﻣـﻮزش در رﯾﺎﺿـﯿﺎت ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و درﺑـﺎرۀ ﻋﻮاﻣـﻞ
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﺷﻬﺮت ﺑﺮﺧﯽ رﯾﺎﺿـﯽداﻧﺎن
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﺧﻠﯽ ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﺄﻟﯿﻔـﺎﺗﯽ ﺑـﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎر ﻃﯽ دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗـﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿـﯿﺎت ﺷـﻤﺎل ﻏـﺮب
آﻓﺮﯾﻘﺎ )ﻣﻐﺮب( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﯿﻨـﮓ ﻧﯿـﺰ در ﻣﻘﺎﻟـﮥ »ﮐﻠﯿـﺎت ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﺠـﻮم در ﻣﻐـﺮب دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ« ] [۹۱ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻧﺠﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺟﺒﺎر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ اﻧﺪﻟﺲ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﻣﻐـﺮب را ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﺮده اﺳـﺖ.
ﻟﻮرچ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ اﻓﻠﺢ و ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺜﻠﺜﺎت در ﻏﺮب« ] [۱۱۳ﺷﻮاﻫﺪ دﯾﮕﺮی از اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘـﺶ
اﻧﺪﻟﺲ در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻘـﺪ ﺟـﺎﺑﺮ ﺑـﻦ
اﻓﻠﺢ ﺑﺮ ﻣﺠﺴﻄﯽ را درﺑﺎرۀ ﻣﺜﻠﺜﺎت ﻣﺴﻄﺢ و ﮐﺮوی آورده اﺳـﺖ ﮐـﻪ از آن ﻣﯿـﺎن ،ﺑـﻪوﯾﮋه ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺗﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﺎﺑﺮ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺜﻠﺜﺎت ﻣﺴﻄﺢ و ﮐﺮوی ،ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎر او و ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدش ﺑﺮ ﻏﺮب ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ً
 .١اﺧﯿﺮا ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺎﻣﻞ اﺛﺮ ﻣﺆﺗﻤﻦ در ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ اﺑﻦﺳﺮﺗﺎق ﻣﺮاﻏﯽ )رﯾﺎﺿﯽدان ﻗﺮن ۸ﻫ( ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب اﻹﮐﻤﺎل اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺛـﺮ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ،ﺑـﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻗﺮار اﺳﺖ ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ و ﺟﺒﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮ روی آن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﺪهای از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

اﻓﻮل ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿ در دورۀ اﺳﻼﻣ
َ
ﭘﺲ از دوران ﺣ ّﺼﺎر و داﻧﺸﻤﻨﺪان دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ذﮐﺮﺷﺎن رﻓﺖ ،ﭘﺎ در ﻋﺼﺮی ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧـﯽ
آن را دوران اﻓﻮل ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﯾﻦ دورهﺑﻨﺪی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻐـﺎﯾﺮت دارد .ﺑـﯿﺶ از
ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧـﺪ ﮐـﻪ اﺑـﻦ ﺷـﺎﻃﺮ ،ﻣـﻨﺠﻢ دﻣﺸـﻘﯽ ،اﻟﮕﻮﻫـﺎی
ﺳﯿﺎرهای ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهای را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺪﯾﻞ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﻄﻠﻤﯿـﻮس ﻣﻄـﺮح ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل،
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﮐﺎر او ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﺳﻨﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﺠﻮم ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾـﻦ
ﺳﻨﺖ ﺑﺎ اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ او ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮح اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳﯿﺎرهای ﺑﻮد ﮐـﻪ
دﺳﺖ ﮐﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﻮت و دﻗﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس،
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﺮض اﻣﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﺎﻟﯽ ﭼﻮن ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﮐﻮﮐﺒﯽ ﺑﺮﮔﺮد ﻧﻘﻄﻪای ﻏﯿﺮ از ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠـﮏ آن
ﮐﻮﮐﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ اﺻﻼﺣﯽ ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﺮاﻏﻪ و ﺗﺤـﺖ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻫﻮﻻﮐﻮﺧـﺎن ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓـﺖ.
ُ
ﻋﺮﺿﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ را در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻫﻤﺎن ﻗـﺮن ،ﻧﺼـﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﻃﻮﺳـﯽ و ﺷــﺎﮔﺮدش ﻗﻄﺐاﻟــﺪﯾﻦ ﺷـﯿﺮازی آنﻫــﺎ را ﺑﺴــﻂ دادﻧــﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت درﺑــﺎرۀ اﻟﮕﻮﻫــﺎی ﻏﯿــﺮ
ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ ﺗﺎ ﻗﺮن ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒـﻊ ﺑـﺮای ﻣﺸـﺎﻫﺪۀ اﯾـﻦ ﺗﺤـﻮﻻت ،رﺳـﺎﻟﮥ
ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم اﻟﺘﺬﮐﺮة ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﯿـﻞ رﺟـﺐ ﺑـﻪ ﺗـﺎزﮔﯽ آن را ﺗﺮﺟﻤـﻪ و
ﭼﺎپ ﮐﺮده اﺳﺖ ] .[۱۲۰ﻃﻮﺳﯽ در اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ اﺻﻼﺣﺎت ﺧﻮد ﺑـﺮ اﻟﮕﻮﻫـﺎی ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳـﯽ را
ﺷﺮح داده اﺳﺖ.
ادوارد اﺳﺘﻮرات ِﮐ ِﻨﺪی »ﺟﻔﺖ ﻃﻮﺳﯽ« را زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎری ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﺠـﻮم
ﺑﻪ واﺳﻄﮥ آن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﺼﻮر ]ﺷﮑﻞ ﺧﻄﯽ[ ﺟﻔﺖ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺎﯾـﺪ اﺗﺼـﺎﻟﯽ از
دو ﭘﺎرهﺧﻂ ﻫﻢاﻧﺪازه را ﭼﻨﺎن ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ دو دارای ﻃﻮلﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و در ﯾﮏ اﻣﺘﺪاد ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑـﺎ
ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی زاوﯾﻪای ﺛﺎﺑﺖ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ دوران ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ زاوﯾﻪای ﭘﺎرهﺧﻂ دوم دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﭘـﺎره
ﺧﻂ اول ﺑﺮ ﮔﺮد ﻣﺮﮐﺰش ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺘﻬﺎی ﭘﺎره ﺧﻂ دوم ،ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺧﻄﯽ )رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ( اﯾﺠـﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ.
ﻃﻮﺳﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر را ﺑﺴﻂ داده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺳﺎزوﮐﺎر را ﺑـﺮ ﺳـﻄﺢ ﮐـﺮه )و ﻧـﻪ
روی ﺻﻔﺤﮥ ﻣﺴﻄﺢ( ،ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺮض ﺳﯿﺎره در ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑـﺮ ﻣﺴـﯿﺮش ﮐـﻪ ﻣﯿﻠـﯽ اﻧـﺪک
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج دارد ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﻮرج ﺻﻠﯿﺒﺎ و ِﮐ ِﻨﺪی در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺻﻮرت ﻣﻨﺤﻨﯽاﻟﺨﻂ
ﺟﻔﺖ ﻃﻮﺳﯽ« ] [۸۰ﺑﺴﻂ اﯾﻦ اﺑﺰار رﯾﺎﺿﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﻧﺪ.
ً
ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺤﻨﯽاﻟﺨﻂ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮی ﺧﻄﯽ آن ﻋﻤـﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢاﻟﺨﻂ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷـﯿﺮازی ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ
اﻟﮕﻮی دوم ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﺷـﺎﮔﺮد دﯾﮕـﺮ ﻃﻮﺳـﯽ ،ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از

٣١

٣٢

َُ
ﻗﻀﯿﮥ ﯾﺎزدﻫﻢ از ﻣﻘﺎﻟﮥ اول اﮐﺮ ﻣﻨﻼﺋﻮس ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی دوم در واﻗﻊ ،دارای ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ
ً
ﮐﻪ اﻣﺮوزه آن را ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮواﻧﻪای ١ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ )ﻇﺎﻫﺮا اﺋﻮدوﮐﺴـﻮس ﮐﻨﯿﺪوﺳـﯽ ]ﺣـﺪود ۴۰۰قم[ ﺑـﺮای
ً
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ در ﻧﺠﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ ﺟﺎن ﻧﻮرث در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭘﺮواﻧـﻪای«
] [۱۱۵ﭘﮋوﻫﺸﯽ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ( .اﻣﺎ داﻣﻨﮥ اﯾﻦ ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﭘﺮواﻧـﻪای ﺑﺴـﯿﺎر ﻧـﺎﭼﯿﺰ
اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻃﻮﺳﯽ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﻗﺮن دﻫـﻢ ﺑـﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧـﺪ ،ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﺣﺮﮐﺖ روی اﯾﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ،ﺧﻄﯽ اﺳﺖ.
ﺻﻠﯿﺒﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ :ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﯿﺎرهای در ﻋﺼﺮ
ﻃﻼﯾﯽ اﺳﻼم ] [۱۳۷ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و در آن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﮑﺘﺐ اﺻـﻼﺣﺎت ،ﻫـﻢ ﺑـﻪ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻨﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ دورهﺑﻨﺪی در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ .او ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه و در ﮐﻨﺎر آن اﻧﮕﯿﺰۀ اﺻﻼﺣﺎت را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳـﺖ
ُ
رﯾﺎﺿﯽ ﺟﻔﺖ ﻃﻮﺳﯽ و ﻟﻢ ﻋﺮﺿﯽ ]ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻣﺆﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮﺿـﯽ ،ﻫﻤﮑـﺎر ﻧﺼـﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﮐﻪ دو ﻗﺎﻋﺪۀ
ِ
ﻃﻮﺳﯽ در رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮاﻏﻪ[ ،ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺤﻮری در ﻫﻤﮥ ﺗﺤـﻮﻻت داﺷـﺘﻪاﻧﺪ و از ﺳـﻮﯾﯽ ﺑـﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫـﺎی
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ ﻫﻢارزی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از درﺧﺸﺎنﺗﺮﯾﻦ ادوار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ آﺛـﺎر ﻣﻬﻤـﯽ در آن ﺗـﺄﻟﯿﻒ ﺷـﺪه،
ﻧﯿﻤﮥ اول ﻗﺮن ﻧﻬﻢ اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوره اﻟﻎﺑﯿﮓ ،اﻣﯿﺮ ﺗﯿﻤـﻮری ،ﮔﺮوﻫـﯽ از داﻧﺸـﻤﻨﺪان را در ﺳـﻤﺮﻗﻨﺪ،
ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﮔﺮد آورده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮآﻣﺪ آﻧﺎن ،ﻧﺎﺑﻐﮥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ زﯾﺞ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ زﯾﺞ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳـﯽ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی درﺑـﺎرۀ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﮥ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﮐﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی در
زﯾﺞ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ« ] [۷۸اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی زﯾﺞ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .از
زﻣﺎن ﻫﻢروزﮔﺎران ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻀﺎﯾﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐـﺮوی ﻣﺜـﻞ ﻗـﺎﻧﻮن ﺳـﯿﻨﻮسﻫﺎ و ﻣﻌـﺎدل ﻗﻀـﯿﮥ
ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس در ﻣﺜﻠﺚ ﮐﺮوی  cos a × cos b = cos cرا ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ ﭼﻬـﺎر
ّ
ﻗﺮن ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ،از ﻗﻀﯿﻪ ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﻗﻄﺎع اﺳﺘﻔﺎده ﮐـﺮده ﮐـﻪ در
اﺻﻞ از ﻣﻨﻼﺋﻮس )ح۱۰۰ .م( اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﮑـﺮدن از آن ﻗﻀـﺎﯾﺎ ﺗﻨﻬـﺎ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و از او ﻣﺴﻦﺗﺮ ﺑﻮده ،رﺳﺎﻟﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺑﺎب ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺳـﺎﻋﺎت
ﻃﻠﻮع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻀﯿﮥ ﻣﻨﻼﺋﻮس )ﺷﮑﻞ ﻗﻄﺎع( ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .او اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را »ﮐﻬﻨﻪ« ﺧﻮاﻧـﺪه،
اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی از آن دﻓﺎع ﮐﺮده اﺳﺖ و دﻻل ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »راه ﺣﻞ ﺟﺎﻣﻊ اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ ﺑﺮای ﺗﻌﯿـﯿﻦ
1. hippopede

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﺪهای از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ« ]) [۳۶ص  (۱۵۱ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ روش اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ در ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻗﺒﻠـﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ً
اﯾﻨﺠﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از ﺑﻪروز ﺑﻮدن ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ؛ ﭼﻪ اﯾﻦﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣـﺎ
ً
ﺑﻪروز ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺳـﺘﻔﺎده از آﺧـﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪﻫﺎ اﺳـﺖ ،در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻇـﺎﻫﺮا ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ ،ﮐـﻮﻫﯽ و
اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ ،داﺷﺘﻦ روﯾﮑﺮدی ﯾﮕﺎﻧﻪ و اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ از ﯾﮏ ﻗﻀﯿﻪ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ اﯾﻮوﻧﻪ دوﻟﺪ-ﺳﻤﭙﻠﻮﻧﯿﻮس در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﮔﻨﺒﺪ« ] [۴۸ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ روش اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﺑﺎب ﻧﻬﻢ از ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﻬﺎرم ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺤﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﻃﺒـﻖ
ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺳﻤﭙﻠﻮﻧﯿﻮس در ﻣﻘﺎﻟﮥ »روشﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺣﺠﻢ ﮔﻨﺒـﺪ در رﯾﺎﺿـﯿﺎت دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ« ][۴۹
)ص  (۹۴رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﭘﯿﺶ از ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﮔﻨﺒﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣـﺎ
ﻣﻌﻤﺎری ﺗﺎ دورۀ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐـﺎﻓﯽ
ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻤﻮدی ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺮش ﺳﺎدهای از ﮐﺮه ﯾﺎ ﻣﺨـﺮوط ﻧﺒـﻮد ،اﮔﺮﭼـﻪ
ﻫﻨﻮز ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ از َد َوران ﮐﻤﺎﻧﯽ از داﯾﺮه ]و ﭘﺎرهﺧﻂﻫﺎﯾﯽ[ ،ﺣﻮل ﯾﮏ ﻣﺤﻮر ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ از
اﯾﻦ راه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺠﻢ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺨﺮوط و ﻣﺨﺮوط ﻧﺎﻗﺺ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﺪ .ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮔﻨﺒﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎﻟﮥ اول ﮐﺘﺎب درﺑﺎرۀ ﮐﺮه و اﺳﺘﻮاﻧﮥ ارﺷـﻤﯿﺪس ،ﺿـﺮﯾﺒﯽ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱/۷۷۵ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺿﺮب آن در ﻣﺠﺬور ﻗﻄﺮ ﻗﺎﻋﺪۀ ﮔﻨﺒـﺪ ،ﻣﺴـﺎﺣﺖ آن ﺑـﻪ دﺳـﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ .دوﻟﺪ-ﺳﻤﭙﻠﻮﻧﯿﻮس ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،اﻧﺪازۀ اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ  ۱/۷۸۴ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  ۰/۵درﺻﺪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺖ.
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺣﺠـﻢ ﮔﻨﺒـﺪ ،ﺿـﺮب ﻣﮑﻌـﺐ ﻗﻄـﺮ در  ۰/۳۰۶را ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﺑـﺎ
روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ  ۰/۳۱۳ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑـﺎز ﻫـﻢ ،ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن دﻻﯾـﻞ ﺑـﺮآوردش
ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﻄﺎ از ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۲/۳درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺧﻄـﺎی روشﻫـﺎی
ﮐﻬﻦ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻄﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود؛ زﯾـﺮا دوﻟـﺪ-ﺳـﻤﭙﻠﻮﻧﯿﻮس ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺣﺠﻢ ّﻗﺒﻪای ﻧﯿﻢﮐﺮوی ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهﺗﺮی اﺳﺖ ،آنﻫـﺎ ﺣـﺪود  ۱۸درﺻـﺪ ﺧﻄـﺎ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
دوﻟﺪ-ﺳﻤﭙﻠﻮﻧﯿﻮس در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ :ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ و اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی
ﻣﻘﺮﻧﺲ« ] [۴۷ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ ﺑـﺮای اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻣﻘـﺮﻧﺲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ
اﺳﺖ .ﻣﻘﺮﻧﺲ ،ﺳﻪﮐﻨﺞﻫﺎی ﻻﻧﻪزﻧﺒﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺣﻠﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﮔﻨﺒﺪی ّ
ﻣﺪور ،روی
ً
ﻗﺎﻋﺪهای ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺷﮑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس و دﯾﮕﺮ اﺑﻨﯿـﮥ اﺳـﻼﻣﯽ را ﺷـﺪﯾﺪا

٣٣

٣۴

ً
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ١.ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ از راه ﺗﺠﺰﯾﮥ اﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﻇﺎﻫﺮا ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ ﺳـﺎده
و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺷﮑﻞﻫﺎ ﮐـﺎرﺑﺮد دارﻧـﺪ ،اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ را ﺣـﻞ ﮐـﺮده
اﺳﺖ .او اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را از اﺑﻌﺎد ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد.
ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ را در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻘﺎﻟـﮥ ﮐﻨـﺪی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »دو
روﯾﮑﺮد در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ زﻣﺎن« ] [۱۷۸اﺳﺖ ٢.ﮐﻨﺪی در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ روش ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ
و ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺗﻌﺪﯾﻞ زﻣﺎن ٣ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﺷﯿﺎر ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺑﻨﻮ ون داﻟﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﺮای ﻃﻮل داﯾﺮةاﻟﺒﺮوﺟـﯽ ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﺧﻮرﺷـﯿﺪ در زﯾـﺞ ﺟـﺎﻣﻊ«
] [۱۵۸اﺻﻼح ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮرﺳﯽ روش ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )در زﯾﺞ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ( ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﻫﻤﯿـﺖ دارد.
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻃـﻮل ﺧﻮرﺷـﯿﺪ  lﻣﻘـﺪار  lرا ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ؛  lدر
ﻣﻌﺎدﻟﮥ )  l = l + eq(l - laﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ و  l aﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و  eqﺟﻤﻠﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﺤﯿﺢ اﯾـﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪار ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .او اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ را  ۳۶۰ﺑﺎر ﺑﻪ روش ﺗﮑـﺮار ﺣـﻞ و ﺳـﭙﺲ
ً
ﻣﻘﺪار ﺗﻌﺪﯾﻞ زﻣﺎن را در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﯾﮏ ﻣﻮرد ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺣﺪودا ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻨﺪی آن اﺳـﺘﺜﻨﺎ را ﺑـﻪ ﺟـﺎی
اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،ﺧﻄﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﮐﺮده اﺳﺖ.
ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪ در دورۀ اﺳﻼﻣ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﯾﻦ
ﺗﮑﻮﯾﻦ ،ﻫﻤﺎن ﭘـﺬﯾﺮش ﻋﻠـﻮم دﺧﯿـﻞ )ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ( اﺳـﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺟﺪﯾـﺪ از وﺟـﻮه ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ آن
ً
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻠﻮم دﺧﯿﻞ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﻫﻨﺪی و اﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﯿﺰ درﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺻﺒﺮه در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺗﻤﻠﮏ و ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﻋﻠﻮم ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ« ] [۱۳۰ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ
ً
اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ در اﺧﺬ داﻧﺶ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﺳﺎده و ﻣﻨﻔﻌﻞ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و داﻧﺸـﻤﻨﺪان دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺻﺒﺮه ،ﭘـﺲ از اﺧـﺬ ﻋﻠـﻮم دﺧﯿـﻞ ،ﺟـﺬب و
ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی آنﻫﺎ رخ داد و ﭼﺮاﯾﯽ اﻓﻮل ﻋﻠﻢ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤـﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﮐـﺮد.
 .١ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪ و ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﻣﻌﻤـﺎری
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در اﺛﺮ اﺧﯿﺮ ﮔﻠﺮو ﻧﺠﯿﺐ اوﻏﻠﻮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺗﺰﯾﯿﻦ در ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ )ﺗﻮﻣﺎر ﺗﻮﭘﮑﺎﭘﯽ( ] [۱۷۲ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
]اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺮداد ﻗﯿﻮﻣﯽ ﺑﯿﺪﻫﻨﺪی در ﺳﺎل  ۱۳۸۰از ﺳﻮی اﻧﺘﺸﺎرات روزﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ[.
 .٢ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی از ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﮐﻨﺪی ،در ﻟﻮح ﻓﺸﺮدۀ »ﮐﻮﺷﯿﺎرﻧﺎﻣﻪ« ﮐﻪ در ﺳـﺎل  ۱۳۹۲ﺑـﻪ
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺮﯾﻢ ﺳﺎدات ﻓﯿﺎﺿﯽ ﺗﻬﯿﻪ و از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٣ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روزی از ﺳﺎل ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ از آن ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ
زﻣﺎن ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن اﻓﺰوده ﯾﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻌﺪﯾﻞ زﻣﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.

 .١ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﮔﻠﺪزﯾﻬﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﻠﻘﯽ اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ از ﻋﻠﻮم ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن« در ] [۱۶۷ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٢درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻧﮏ .ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺑﺮﮔﺮن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻠﻮم ﺧﺎرﺟﯽ در اﺳﻼم از دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ] ،[۱۸۲ص .۳۱۸- ۳۱۴

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﺪهای از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺮﮔﺮن در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ در رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ« ] [۱۵ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس ﻫﻤـﯿﻦ ﻋﻘﯿـﺪۀ
ً
ﺻﺒﺮه ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﮐﺘﺴﺎب ﻋﻠﻮم دﺧﯿﻞ و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻌـﺪی آنﻫـﺎ )ﻣـﺜﻼ ﺣﺘـﯽ ﻋﻠـﻢ
ﭘﺎﯾﻪای ﭼـﻮن ﺣﺴـﺎب( ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﺟﺎﻣﻌـﮥ اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﻮد .ﯾـﻨﺲ ﻫـﻮ ﯾﺮوپ در ﻣﻘﺎﻟـﮥ
»ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﮑﻮﯾﻦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آن« ] [۷۲ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﺘﯿﺠـﮥ ﻧﻬـﺎﯾﯽ
اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده و آﻧﮕﺎه از ﻣﻌﺠﺰۀ ادﻏﺎم ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎﺿـﯿﺎت ﺑـﺎ ﺳـﻨﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤـﯽ
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺪی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﻪ زﻋـﻢ وی رﯾﺸـﻪﻫﺎی اﯾـﻦ ادﻏـﺎم را ﺑﺎﯾـﺪ در ارﺗﺒـﺎط
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ اﻣﻮر دﯾﻨﯽ و دﻧﯿﻮی در اﻋﺘﻘﺎدات اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺴﺖ.
از زﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻬﻢ ﮔﻠﺪزﯾﻬﺮ در ﺳـﺎل ۱۹۱۵م ١،روﯾﮑـﺮد ﺟﺎﻣﻌـﮥ اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺑـﻪوﯾﮋه ﻣﺘﻔﮑـﺮان
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﻨﺘﯽ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ دﺧﯿﻞ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺻـﺒﺮه
در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﯾﺎدﺷﺪهاش درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟـﮥ دﯾﮕـﺮ ﺻـﺒﺮه ﺑـﺎ
ﻋﻨﻮان »ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﮐﻼم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ :ﺷﺎﻫﺪی از ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ« ] ،[۱۳۵ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ
ﮐﻼﻣـﯽ و ﺗﺤــﻮل آن را در ﺣﯿــﺎت ﻓﮑــﺮی دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ ﮐــﻪ در آﺛــﺎر ﺑﺰرﮔــﺎﻧﯽ ﭼــﻮن
اﺑﻦﺧﻠﺪون و اﯾﺠﯽ ،ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻧﻤﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ )ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﻧﺠـﻮﻣﯽ( اﯾـﻦ
ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﯾـﻦ دﯾـﺪﮔﺎهﻫﺎ ﺗﺮدﯾـﺪ در وﺟـﻮد ﻣـﺎدی
اﺷﯿﺎء ﻣﻔﺮوض در ﻧﺠﻮم رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ .اﯾﺠﯽ اﯾﻦ اﺷﯿﺎء را ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻘﺎﯾـﺪ
ﮐﻼﻣﯽ او ﺳﺎزﮔﺎری دارد .او ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺛﺮش اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ )ﻣﻘﺎﻟـﮥ ﭘﯿﺸـﯿﻦ ﺻـﺒﺮه ،ص (۳۷
ً
» ...آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﯿﺎء ]داﯾﺮةاﻟﺒـﺮوج ،اﻧﻘﻼﺑـﯿﻦ و ﻣﺎﻧﻨـﺪ آنﻫـﺎ[ را ﺻـﺮﻓﺎ ﺗﻮﻫﻤـﺎﺗﯽ ﺳﺴـﺖﺗﺮ از
ﺗﺎرﻫﺎی ﻋﻨﮑﺒـﻮت ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾـﺪ ،دﯾﮕـﺮ از آوای زﻣﺨـﺖ ﮐﻠﻤﺎﺗﺸـﺎن ﻧﻤﯽﻫﺮاﺳـﯿﺪ «.ﺑـﺮﻧﺘﯿﺲ در ﻣﻘﺎﻟـﮥ
»ﺗﺄﻣﻼﺗﯽ در ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻘﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻃﯽ ﻗﺮنﻫـﺎی ﺷﺸـﻢ ﺗـﺎ ﻧﻬـﻢ«
] [۲۳ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻮم دﺧﯿـﻞ در دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ اﺻـﺮار دارد و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺮوع ﮐـﺎر،
ُ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﻌﯿﻤﯽ ]ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﺪارس ﻓﻲ ﺗﺄرﯾﺦ اﻟﻤﺪارس[ را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ
دﻣﺸﻖ ﻃﯽ ﻗﺮنﻫﺎی ﺷﺸﻢ ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺘﯿﺲ ،ﻫﻢ ﺗﺼﻮر ﻗﺪﯾﻤﯽ از
دﺷﻤﻨﯽ اﺳﻼم رﺳﻤﯽ-ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻫﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳـﯽ
٢
ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺪارس ،ﻧﺎدرﺳﺘﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﮥ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻢ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ ،وﺟـﻮد ﺳـﻨﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮ اﺳـﻼﻣﯽ و دﺧﯿـﻞ در روشﻫـﺎی
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﯿﻔﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ در ﻃـﻮل  ۲۵ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ درﺑـﺎرۀ
ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﺠﻮم ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ« ﮐـﻪ رﯾﺎﺿـﯿﺎت ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ در آن ﺟـﺎﯾﯽ ﻧـﺪارد و »ﻧﺠـﻮم

٣۵

٣۶

ً
رﯾﺎﺿﯽ« ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﯿﻨﮓ در ﻣﻘﺪﻣـﮥ ﯾﮑـﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﺠﻮم در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﻼم ] [۱۸۰ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺳﻨﺖ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ
از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ دو روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﮥ ﺳﻪ رﮐﻦ از ارﮐﺎن ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﮥ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ]و ﺳـﻪ
ﻓﺮع از ﻓﺮوع دﻫﮕﺎﻧﮥ ﺗﺸﯿﻊ[ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎز ،روزه و ﺣﺞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ١.ﻣﻘﺎﻟﮥ ﮐﯿﻨـﮓ ﺑـﻪ ﻧـﺎم »ﺑﺮرﺳـﯽ
روشﻫﺎی ﺳﺎدۀ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﮥ ﺷﺎﺧﺺ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻗﺎت« ] [۹۰ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ اﺳـﺖ
ﭘﺮداﻣﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻧﺠﻮم ﻋﺎﻣﯿﺎﻧـﻪ ﻣﯽﭘـﺮدازد و ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﻪﻫﺎ در ﻋﻠـﻢ ﻣﯿﻘـﺎت
اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﮐﺘﺎﺑﯽ دو ﺟﻠﺪی از ﮐﯿﻨﮓ در ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻠـﻢ ﻣﯿﻘـﺎت در دورۀ
٢
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ زودی از ﺳﻮی اﻧﺘﺸﺎرات اﺷﭙﺮﯾﻨﮕﺮ ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﺴﺎب ،ﺳﻨﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ذﻫﻨﯽ )ﺣﺴﺎب ﻫﻮاﯾﯽ( ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸـﯽ
ً
ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ٣،و روشﻫﺎی دﺧﯿﻞ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ رﯾﺸﻪ در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ و ﻫﻨﺪ ﻗﺪﯾﻢ دارﻧﺪ ،ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫـﻢ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اوﻟﺮﯾﺶ ِر ﺑﺴﺘﺎک در ﮐﺘﺎب رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻋﻤﻠﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ] [۱۲۷ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺴﺎب در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮۀ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ،دﯾﻮاﻧﯿﺎن ،ﻣﻌﻤﺎران و ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .او درﺑﺎرۀ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴـﺎب در اﻣـﻮر روزاﻧـﮥ ﺟﺎﻣﻌـﮥ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺴﺘﺮۀ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺘﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .دو ﺗﺤﻘﯿـﻖ دﯾﮕـﺮ در ﺑـﺎب ﺳـﻨﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺎب در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺟﺒﺎر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﺎر ﺑـﺎ ﮐﺴـﺮﻫﺎ در ﺳـﻨﺖ رﯾﺎﺿـﯿﺎت ﻣﻐـﺮب
اﺳﻼﻣﯽ« ] [۴۱و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎی ﺷﻤﻼ و ﺟﺒﺎر در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »ﺷـﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯾﯽ در ﮐـﺎر ﺑـﺎ اﻋـﺪاد
ﮐﺴﺮی در ﺗﻤﺪنﻫﺎی اﺳﻼم ،ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ« ] [۳۰اﺳﺖ.
ً
ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ رﯾﺸﻪ دارد )ﻣﺜﻼ در ﻗﺎﻣﻮسﻧﮕﺎری و ﺷـﻌﺮ
ﻋﺮﺑﯽ( ،ﻫﻤﺎن »ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت« اﻣﺮوزی اﺳﺖ ﮐﻪ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ آن را ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺣﺴﺎب ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآوردﻧﺪ .ﺟﺒﺎر در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎﺗﯽ در آﻣﻮزشﻫﺎی اﺑﻦﻣﻨﻌﻢ« ] [۳۹ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑـﺎرۀ
ً
ﺑﺴﯿﺎری از روشﻫﺎی ﺷﻤﺎرش ﺑﺤﺚ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﻣـﺜﻼ در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺒـﺎﺣﺜﯽ درﺑـﺎرۀ ارﺗﻘـﺎی
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪهﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻧﯿﺰ ﺣﻮزۀ ﮔﺴـﺘﺮدهﺗﺮ ﮐـﺎرﺑﺮد روشﻫـﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯿـﺎﺗﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن اﺑﻦﻣﻨﻌﻢ در ﻗـﺮن ﻫﻔـﺘﻢ و اﺑﻦﺑﻨـﺎ در ﻗـﺮن ﻫﺸـﺘﻢ ﻣﺸـﻬﻮد
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺒﺎر ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺷﺎﺧﻪای از رﯾﺎﺿـﯿﺎت
 .١ارﮐﺎن ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ در ﻣﺬاﻫﺐ ّ
ﻋﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻧﻤﺎز ،روزه ،ﺣﺞ ،ﺟﻬﺎد و زﮐﺎت .ﭘﯿﺮوان ﻣﮑﺘﺐ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ رﮐﻦ ،ﺧﻤﺲ ،اﻣﺮ
ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ،ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ،ﺗﻮﻟﯽ و ﺗﺒﺮی را ﺟﺰو ﻓﺮوع دهﮔﺎﻧﮥ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ - .م.
 .٢اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺳﺎل ۲۰۰۴م و ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﻼک ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﺮﯾﻞ ﻫﻠﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ - .م.

In Synchrony with the Heavens: Studies in Astronomical Timekeeping and Instrumentation in Medieval Islamic
Civilization, Leiden: Brill Academic Publishers, 2004.

 .٣از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ذﻫﻨﯽ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﻧﮕﺸﺖﻫﺎ در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد؛ از اﯾﻦ رو در
ﻣﻨﺎﺑﻊ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ روش »ﺣﺴﺎب اﻧﮕﺸﺘﯽ« )ﻋﻘﻮد اﻧﺎﻣﻞ( ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.

روشﻫﺎی رﯾﺎﺿ در ﺑﺮرﺳ ﻋﻠﻮم ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺘﻨﯽ ﺑـﺮای ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺟـﺪاول
ً
زﯾﺞﻫﺎ اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺛﻤﺮات اﯾﻦ روشﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧـﻮزه
َ
ﭼﺎواس و ﺑﺮﻧﺎرد ﮔﻠﺪﺷﺘﺎﯾﻦ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »زﯾﺞ ﻣﻘﺘﺒﺲ اﺑﻦﮐ ّﻤﺎد در ﻧﺠﻮم اﻧﺪﻟﺲ« ] [۲۸اﺳﺖ .دو ﻣﺤﻘﻖ
ﻓﻮق ،ﺟﺪولﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻤﺲ و ﻋﺮضﻫﺎی ﺳﯿﺎرات را در اﯾﻦ زﯾﺞ اﻧﺪﻟﺴـﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﺮدهاﻧـﺪ .ﻧﻈـﺮ
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﻨﻈﻮر از »اﺑﯽﯾﻮﺳﻒﺑﻦﺗﺎرک« ﮐﻪ در اﯾـﻦ زﯾـﺞ
ً
ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﻫﻤﺎن ﯾﻌﻘﻮبﺑﻦﻃﺎرق اﺳﺖ؛ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ آن را از ﻣﻀﻤﻮن ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺪس وام ﮔﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺣﻀﺮت ﯾﻌﻘﻮب)ع( ﭘﺪر ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ)ع( )اﺑﯽ ﯾﻮﺳﻒ( اﺳﺖ.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،دو ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎرۀ ﺟﺪولﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﮐﻬﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ روشﻫﺎی آﻣـﺎری ﺟﺪﯾـﺪ
ً
a
 .١ﯾﻌﻨﯽ  = c × e؛ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﺎﻣﻠﯽ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع )ﮐﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ در راﺷﯿﮑﺎت اﻟﻬﻨﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ( در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در
b d f
آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﮥ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ص  ۶۵- ۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ - .م.

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﺪهای از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل او اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﻧﺎدﯾـﺪه اﻧﮕﺎﺷـﺘﻦ اﺛـﺮ اﺑـﻦ
ﻣﻨﻌﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﯿﻨﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﺑـﻪ ﻗـﺪرت رﺳـﯿﺪه ،از رﯾﺎﺿـﯽداﻧﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ آﺛـﺎر ﻏﯿـﺮ
رﯾﺎﺿﯽاش ﺣﺎﮐﯽ از ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺒﻮدن اوﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺟﺒﺎر آن را ﺣﻮزهای ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺮﮐﯿﺒﯿـﺎﺗﯽ ﺑﺮﻣﯽﺷـﻤﺎرد ،ﻗﻀـﯿﻪای درﺑـﺎرۀ
ّ
ﺷﮑﻞ ﻣﻌﺮوﻓﯽ از ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﻘﺎﻟﮥ اول ﻣﺠﺴﻄﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ »ﺷـﮑﻞ ﻗﻄـﺎع« ﺧﻮاﻧـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ
ﻗﻀﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ]ﭘﺎره[ﺧﻂﻫﺎی  e ،d ،c ،b ،aو  ،fﻧﺴﺒﺖ  aﺑﻪ  bﺑﺮاﺑﺮ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺣﺎﺻـﻞ ﺿـﺮب
ﻧﺴﺒﺖ  cﺑﻪ  dو ﻧﺴﺒﺖ  eﺑﻪ  ١.fاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﭘﯽ ﺑﯿﺎن و اﺛﺒﺎت  ۱۸ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻗﻀﯿﻪ اﺳـﺖ و ﺳـﺎﺑﯿﻨﻪ
ﮐﻮﻟﺒﻠﻦ در ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی »ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت :ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﻤﮑـﻦ ﺷـﮑﻞ ﻗﻄـﺎع در ﻣﺠﺴـﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿـﻮس«
] [۹۹و »ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﺴﺒﺖ در ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت« ] [۱۰۰درﺑﺎرۀ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣـﻞ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ،در
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ )و ﻻﺗﯿﻨﯽ( از اﺛﺒﺎتﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳـﻒ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺛﺒﺎﺗﯽ از اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎﯾﮕﺸﺖ و اﺛﺒﺎﺗﯽ زﯾﺒﺎ از ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﺸﻒ
ّ
اﻟﻘﻨﺎع ﻋﻦ اﺳﺮار ﺷﮑﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻮﻟﺒﻠﻦ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ
از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت ﻣﯽﭘﺮدازد و در ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽاش ،دو روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت در ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم روشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺛﺒﺎت را در ﻣﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐـﺮده ﮐـﻪ در ﻣﻘﺎﻟـﮥ اوﻟـﺶ از
آنﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑـﺎ ﻫﺸـﺪارﻫﺎی ﺑﺠـﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿـﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﮐﺎرﻫـﺎی دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ درﺑـﺎرۀ ﺗـﺄﻟﯿﻒ
ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺪاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

٣٧

٣٨

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺨﺴﺖ ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ دﮐﺘﺮی ﺑﻨـﻮ ون داﻟـﻦ در داﻧﺸـﮕﺎه اوﺗﺮﺧـﺖ ،ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان
»ﺳﺎﺧﺘﺎر رﯾﺎﺿﯽ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺟﺪولﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﮐﻬﻦ و ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ« ] [۱۵۷اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺎر ﺷﯿﻮۀ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ آﻣـﺎری و روشﻫـﺎی ﻣـﻮردی اﺑﺘﮑـﺎری ،ﮐﻮﺷـﯿﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺗﻔﺴـﯿﺮ
ﺟﺪﯾﺪی از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺪاول ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﻧﺠﻮم ﮐﻬﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﻓﻬﻢ ﺗﺎم و
ً
ﺗﻤﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ؛ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در ﻣـﺘﻦ اﯾـﻦ آﺛـﺎر ،ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ اﺷﺎرهای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه ،ای ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار در ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ آن ﺟﺪولﻫﺎ ﺑﻪ ﮐـﺎر
ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ون داﻟﻦ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺟﺪول ﻃﻮل ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ« ] [۱۵۸ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ روشﻫﺎﯾﯽ
را در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺟﺪول و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎی ﻧﻬﻔﺘـﻪ در آن ﻧﺸـﺎن داده
اﺳﺖ .روش وی ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آن را دارد ﺗﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ درﺑـﺎرۀ آن در ﻣـﺘﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .او ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟـﺪولﻫﺎی اﻟﺤـﺎﻗﯽ ﺑـﻪ ﻧﺴـﺨﻪای از زﯾـﺞ ﺟـﺎﻣﻊ
ﮐﻮﺷﯿﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾـﺎد ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی راﺑﻄـﻪای رﯾﺎﺿـﯽ ﻣﺸـﻬﻮر ﺑـﻪ »روش ﻣﯿـﻞ« از
ﯾﺤﯿﯽﺑﻦاﺑﯽﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦاﺑﯽﻣﻨﺼـﻮر ،ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﺧـﻮارزﻣﯽ و ﻣﺆﻟـﻒ ﺟـﺪول ﻃـﻮل
١
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد در زﯾﺞ اﺷﺮﻓﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ون ﺑﺮوﻣﻠﻦ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪولﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس« ] ،[۱۵۵ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻬﻢ ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺪاول ﻃـﻮﻻﻧﯽ
)از ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۵۰۰۰ﻗﻠﻢ( ﺗﻮاﺑﻊ ﮐﻤﮑـﯽ را ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ و ﭼـﻪ ﻓﺮاﯾﻨـﺪی ﺑـﺮای ﮔـﺮد ﮐـﺮدن ﺑـﻪﮐﺎر
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﺟﺪول ﻣﻔﺮوض آﻧﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﭼﻪ ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﻮده و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ از درونﯾﺎﺑﯽ –ﮐﻪ ﺷـﯿﻮۀ ﻏﺎﻟﺒﺸـﺎن
ﺑﻮد -اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟـﺪول ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه از ﻗﺎﻋـﺪهای
ﻣﻔﺮوض را از ﻣﻘﺎدﯾﺮ درونﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ون ﺑﺮوﻣﻠﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺒﮑﮥ ﯾﮏ
ﺟﺪول و روش درونﯾﺎﺑﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺪول دﯾﮕﺮی واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ آن
اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی ﮐﻠ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺛﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﻘﺎﻻت دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﯾﺮۀ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن آﻧﻬـﺎ ،ﻫـﻢ اﻓـﺮاد ﻏﯿـﺮ
ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻫﻢ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ﻋﻠﻢ ،ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ را درﺑـﺮ ﻣﯽﮔﯿـﺮد
ﮐﻪ )ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ( ﺑﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻧﺪ.
 .١ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺟﺪول ﻗﺒﻠﮥ زﯾﺞ اﺷﺮﻓﯽ« ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮرات ﭘﯿﺸﯿﻦ ،اﯾﻦ ﺟﺪول ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﯽدﻗﺘﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪای
ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی راﺑﻄﻪای دﻗﯿﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ،اﯾﻦ ﺟﺪول از ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .١ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻗﺎﺳﻢ وﺣﯿﺪیاﺻﻞ و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻤﺎﻟﯽ دو ﺑﺎر ) ۱۳۷۳و  (۱۳۷۴از
ﺳﻮی اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺎﻃﻤﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ- .م.
» .٢ﻋﻠﻮم اواﯾﻞ« در اﺻﻄﻼح ﻣﺆﻟﻔﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻣﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ از ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
 .٣ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ﻣﻘﺎﻟﻪای از ﺳﺎﻣﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺻﻠﯽ ﻧﺠﻮم اﻧﺪﻟﺲ
و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻏﺮب ﻻﺗﯿﻨﯽ« ]) [۱۷۹ص  (۲۳- ۱ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
» .٤اﺑﺰار ﺟﺎﻣﻊ« در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ اﺑﺰاری ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﻤﮥ ﻋﺮضﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 .٥ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎرۀ اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎ و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﺸﻬﻮر دورۀ اﺳﻼﻣﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻨﮓ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
آن در ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ« ] [۹۳ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٦ﻫﻤﺎن )ص  .(۱۴۱ﺑﺮﮔﺮن در ﻓﻘﺮاﺗﯽ از ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﺛﺒﺎت و آﻣﻮزش در رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ« ] [۱۶۴ﺑﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻇﺮﯾﻒ
و دﻗﯿﻘﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺑﺮﻫﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﻤﻊ ﺗﻮأﻣﺎن دﻗﺖ و وﺿﻮح ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﺪهای از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﮐﺘﺎب ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ] [۱۱ﺑﺮﮔﺮن از اﯾﻦ دﺳﺖ آﺛﺎر اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗﻤﺮﮐـﺰ آن ﺑـﺮ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺴﺎب ،ﺟﺒﺮ ،ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻣﺜﻠﺜﺎت در ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،از ﻗﺎﻫﺮه ﺗـﺎ ﺳـﻤﺮﻗﻨﺪ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ اﺛـﺮ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺗﺤﻮﻻت اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ارث ،ﭘﺮداﺧـﺖ زﮐـﺎت ،ﻋﻠـﻢ ﻣﯿﻘـﺎت و
١
ﻗﺒﻠﻪﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﻮﻟﯿﻮ ﺳﺎﻣﺴﻮ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن در اﻧﺪﻟﺲ ] ،[۱۳۹ﮔﺰارش ﺟـﺎﻣﻌﯽ از وﺿـﻌﯿﺖ
ﻋﻠﻮم اواﯾﻞ ٢در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ٣.اﺛﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد ﮐﻠـﯽ،
ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺪﻟﺲ ] [۱۳۸ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺳﺎﻣﺴﻮ و ﺧﻮآن ورﻧـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﻢ از ﺣﯿـﺚ ﻣﺤﺘـﻮا و ﻫـﻢ از
ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ رﻧﮕﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﺶ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﻘـﺎﻻﺗﯽ ﺧﻮاﻧـﺪﻧﯽ از ﻣﺮﺳـﻪ
وﯾﻼدرﯾ ـﮏ )درﺑــﺎرۀ اﺳــﻄﺮﻻب( ،روزر ﭘــﻮژ )درﺑــﺎرۀ اﺑﺰارﻫــﺎی ﺟــﺎﻣﻊ( ٤،ﻣﺮﺳــﻪ ﮐــﻮﻣﺲ )درﺑــﺎرۀ
ﺻﻔﯿﺤﻪﻫﺎ( و دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ )درﺑﺎرۀ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ( درج ﺷﺪه اﺳﺖ ٥.اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ از ﺗـﺎرﯾﺦ
ﻋﻠﻢ در اﻧﺪﻟﺲ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ،
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ درﺑﺎرۀ رﯾﺎﺿﯿﺎت در اﻧﺪﻟﺲ )اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎر( ،ﻧﺠـﻮم در اﻧـﺪﻟﺲ )ﺧﻮﻟﯿـﻮ ﺳﺎﻣﺴـﻮ(،
درﯾﺎﻧﻮردی )ﺧﻮآن ورﻧﺖ( و آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻮاء )ﻣﯿﮕﻞ ﻓﻮرﮐﺎدا(.
ﺑﺮﮔﺮن در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺗﺄﻣﻼﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ« ] ،[۱۶۵ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ درﺑـﺎرۀ اﺧـﺬ
ﻋﻠﻮم و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آنﻫﺎ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﻘـﺎل آنﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻏـﺮب ﻻﺗﯿﻨـﯽ
ً
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧـﻪ
ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻧﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺤﻮر ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻮده و از ﻫﻤﯿﻦ روی ،ﺑﺮﮔﺮن در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧـﻮد ،ﺑـﺮ ﮔﺴـﺘﺮۀ
ً
٦
ﺗﺨﺼﺼﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺻﺮﻓﺎ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺮی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
رواﯾﺖ ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ از ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﺳﻪ ﻗﺮن ﻧﺨﺴﺖ دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ،در ﻣﻘﺎﻟـﮥ »رﯾﺎﺿـﯿﺎت دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺮنﻫﺎی دوم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم« ] [۱۴۸ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺟـﺎﻣﻊ ﺑـﻮده و از آن ﺣﯿـﺚ ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻨﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از رﯾﺎﺿﯿﺎت واﻗﻌﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده و ﺑﺤﺜﯽ ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی رﯾﺎﺿـﯽ

٣٩

۴٠

و ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ دارد .در ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻢ در ﺗﻤﺪن ﻏﺮب در ﻋﻬﺪ ﮐﺎروﻟﻨﮋی ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳـﺰﯾﺎﻧﻮ،
ﻣﻘﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از ﮐﻮﻧﯿﭻ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ در ﻗﺮنﻫـﺎی دوم ﺗـﺎ ﭼﻬـﺎرم« ] [۱۰۴ﺑـﺮای
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺤﺾ در ﺗﻤﺪن
اﺳﻼﻣﯽ« ] ،[۶۹ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره آورده اﺳﺖ.
اﺛﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽﺗﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﮐﺘﺎب دﯾﻦ ،آﻣﻮزش و ﻋﻠﻢ در ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺎﺳﯽ ] [۱۶۳اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
آن ،ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم )ﮐﯿﻨﮓ( ،اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم )ﭘﯿﻨﮕـﺮی( ،ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎ )ﻫـﺎﭘﮑﯿﻨﺰ( و ﺑﯿﺮوﻧـﯽ )ﺻـﻠﯿﺒﺎ(
آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﯿﻞ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻮﺗﺎه )ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺤﻪ( ﮐﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ آن ﻓﻨﺎوریﻫـﺎی ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ
اﺳﺖ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺠﻠﺪ اول ﺟﻠﺪ دوم ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎری ] [۵۴ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎری در ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻬﻦ
اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎری در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺧﺘﺼـﺎص دارد .در اﯾـﻦ اﺛـﺮ ،ﻣﺒﺎﺣـﺚ
ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﻘﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺳﻤﺎوی )اﻣﯿﻠﯽ ﺳﻮﯾﺞ اﺳﻤﯿﺖ ،ص  ،(۷۰-۱۲ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ
)ﺟﺮاﻟﺪ ﺗﯿﺒﺘﺲ ،ص  ،(۱۵۵ -۹۰ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ادرﯾﺴﯽ )س .ﻣﻘﺒﻮل اﺣﻤـﺪ ،ص ّ ،(۱۷۴-۱۵۶
ﻣﺴـﺎﺣﯽ
)رﯾﻤﻮﻧﺪ ﻣﺮﺳﯿﻪ ،ص  (۱۸۸ -۱۷۵و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺒﻠﻪﯾﺎﺑﯽ )دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨـﮓ و رﯾﭽـﺎرد
ﻟﻮرچ ،ص  (۲۰۵ -۱۸۹ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻠﻮم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷـﮑﻮﻓﺎ و
ً
ﭘﺮﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ؛ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﺸـﻔﯿﺎت ﻣﻬـﻢ و ﺟﺪﯾـﺪی -اﺣﺘﻤـﺎﻻ در زﻣﯿﻨـﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼـﻮن
روشﻫﺎی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﯾﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳـﯿﺎرهای -ﺑـﻪ ﺑـﺎر ﺧﻮاﻫـﺪ آورد و ﻫـﻢ،
ً
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﺮﺷﻮری درﺑﺎرۀ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻌﺒﯿﺮ آنﻫﺎ درﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ .ﮐﺸـﻔﯿﺎت ﺑﻌـﺪی ﻧﯿـﺰ اﺣﺘﻤـﺎﻻ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺟﺪاول ﻧﺠﻮﻣﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ از راه ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﻈﺮﯾﮥ
اﻋﺪاد ﯾﺎ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ؛اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺮﺛﻤﺮﺗﺮ ﺑﻮد .ﻣﻌﺎﺻـﺮان ﺑﯿـﮋن ﺑـﻦ
رﺳﺘﻢ ﮐﻮﻫﯽ ،او را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﻨﺪﺳﻪدان دوران ﺧﻮد ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﻤﺘـﺮ از ﻧﯿﻤـﯽ از
ً
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی او ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﯾﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،از ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﮐـﻮﻫﯽ ،ﯾﮑـﯽ از ﺑﺰرگﺗـﺮﯾﻦ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻤﺎم اﻋﺼﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻌﻮدی و ﻧﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻬﻢ وی درﺑﺎرۀ اﺳـﻄﺮﻻب ١،ﺑـﻪ
ﻫﯿﭻﯾﮏ از زﺑﺎنﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ )ﺟﺰ روﺳـﯽ( ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻧﺸـﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﻫـﯿﭻ ﺗﺮﺟﻤـﻪای از
ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﭼﻮن ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺤﺴﺎب و زﯾﺞ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه
 .١اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻮﺟﻮه اﻟﻤﻤﮑﻨﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺔ اﻷﺳﻄﺮﻻب :اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪاﮐﺒﺮ ﺟﻮادی ﺣﺴـﯿﻨﯽ ﺗﺼـﺤﯿﺢ و اﻧﺘﺸـﺎرات آﺳـﺘﺎن ﻗـﺪس
رﺿﻮی آن را در ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ - .م.
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اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﮑﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ دارد و ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾـﺪ اﻧﺠـﺎم
١
ﺷﻮد.
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 .١ﺑﺮﮔﺮن ،در ﺑﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ،از ﺳﻮﻧﯿﺎ ﺑﺮﻧﺘﯿﺲ ،اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎر ،ﯾﺎن پ .ﻫﻮﺧﻨـﺪاﯾﮏ و دﯾﮕـﺮان ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﯾﺎریﻫـﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﺸـﺎن
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١

ﺳـﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘــﺎﺑﯽ ﭘﺪﯾـﺪهای ﮐﻬــﻦ در اﯾـﺮان ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐــﻪ در ﭼﻨـﺪ دﻫــﮥ اﺧﯿــﺮ دوﺑـﺎره ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﮥ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﻪ ﮐﻪ »ﺷﺎﺧﺺ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮ ﺑـﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﻇﺎﻫﺮی روزاﻧﮥ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ در ﭼـﻪ ﺳـﺎﻋﺘﯽ از روز ﻫﺴـﺘﯿﻢ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر روی ﺻﻔﺤﻪای ﮐﻪ ﺳﺎﯾﮥ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ آن ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﺧﻂﻫﺎﯾﯽ رﺳﻢ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ از روز اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ از روز در ﻫﻮای آزاد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در آﺳﻤﺎن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻇﻬﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﭼﻘﺪر از ﻇﻬﺮ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ،ﯾـﺎ ﭼﻘـﺪر ﺑـﻪ
ﻇﻬﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از دﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮی ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﮑﺮۀ ﺷﻤﺎﻟﯽ زﻣﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮﮐﺖ روزاﻧﮥ ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻی اﻓﻖ )ﺗﺎ ﻇﻬﺮ( و ﺳﭙﺲ رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ )ﺗﺎ اﻓﻖ( در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ،از ﭼـﭗ ﺑـﻪ راﺳـﺖ ﻣﺸـﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ از ﭼـﭗ
ﺑﻪ راﺳﺖ )ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد( دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾـﺮا ﺳـﺎﻋﺖ در ﻧﯿﻤﮑـﺮۀ ﺷـﻤﺎﻟﯽ اﺧﺘـﺮاع ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺣﺮﮐـﺖ
ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮرﺷﯿﺪ در آﺳﻤﺎن در ذﻫﻦ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﺣﺲ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﮐـﺮدن ﺑـﻪ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ آزاردﻫﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﮥ ﻣﯿﻠﻪای ﺑﺮ ﯾـﮏ ﺳـﻄﺢ
ﺻﺎف روش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ روز ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺑﺪاع از ﺻﻮرت اوﻟﯿﻪاش ﮐـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺳﺎﯾﮥ ﻣﯿﻠﻪای ﻋﻤﻮدی ﺑﻮد ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ و از ﻧﺠﻮم و رﯾﺎﺿـﯿﺎت ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓـﺖ .ﮔﺮﭼـﻪ اﻣـﺮوزه
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ و ارزان ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤـﺎدی
ﻋﻠﻤــﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ دوام آوردهاﻧــﺪ و ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ روزاﻓــﺰون ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﭘــﯿﺶ از اﺧﺘ ـﺮاع ﺳــﺎﻋﺖﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺑـﻪ ﻧﯿـﺮوی ﻓﻨـﺮی
ﮐﻮک ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮔﺮاﻧﺶ وارد ﺑﺮ وزﻧﮥ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭼـﻮن اﯾـﻦ ﺳـﺎﻋﺖﻫﺎی
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪﺧﺼﻮص در آﻏﺎز ﮐﺎر دﻗﺖ ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﭘـﺲ از ﻣـﺪﺗﯽ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان ﻗﺎﺑـﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از زﻣـﺎن
 .١ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮانmohammad.bagheri2006@gmail.com ،

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۵ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ اﯾﺮان

۴٩

١

۵٠

ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻋﻘﺐﺗﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ آﻧﻬﺎ از ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ.
ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮردی ﮐﻪ از ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ در اﯾﺮان ﺳﺮاغ دارﯾﻢ روش ﻣﺪرج ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﮥ ﺳـﺎﻋﺖ
آﻓﺘﺎﺑﯽ در زﯾﺞ ﺷﻬﺮﯾﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﺠﻮﻣﯽ در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ و زﯾـﺞ ﺷـﺎه ﻫـﻢ ﺧﻮاﻧـﺪه
ﻣﯽﺷﺪ .اﺻﻞ اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی )ﻓﺎرﺳﯽ دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ( ﺑﻮد اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺟـﺎ ﻧﻤﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ وﻟـﯽ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ورود اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪ و ﻣﻄـﺎﻟﺒﯽ از آن در آﺛـﺎر
ﻣﻨﺠﻤﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﺑﻮرﯾﺤـﺎن ﺑﯿﺮوﻧـﯽ در ﮐﺘـﺎب
اﻓﺮاد اﻟﻤﻘﺎل ﻓﻲ اﻣﺮ اﻟﻈﻼل )رﺳﺎﻟﮥ ﯾﮑﺘﺎ درﺑﺎرۀ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ( درﺑـﺎرۀ روش ﻣـﺪرج ﮐـﺮدن ﺻـﻔﺤﮥ ﺳـﺎﻋﺖ
آﻓﺘﺎﺑﯽ از زﯾﺞ ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب ﺷﺎﯾﺴﺖ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻨـﯽ دﯾﻨـﯽ از دورۀ ﺳﺎﺳـﺎﻧﯽ
اﺳﺖ و در ﺑﺎزﻧﻮ ﯾﺴﯽﻫﺎی ﭘﺲ از اﺳﻼم ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺑﺨﺸـﯽ درﺑـﺎرۀ ﺗﻌﯿـﯿﻦ
اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ زرﺗﺸﺘﯿﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﻃـﻮل ﺳـﺎﯾﮥ ﺷـﺨﺺ در ﻫﻨﮕـﺎم ﻇﻬـﺮ )»ﮔـﺎه
َ
رﭘﯿﺘﻮن« در اﺻﻄﻼح زرﺗﺸﺘﯽ( در روز اول و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻫﺮ ﺑﺮج ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﻮل ﮐﻒ ﭘﺎی ﺷـﺨﺺ ذﮐـﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﻮل ﺳﺎﯾﮥ ﺷﺨﺺ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ )»ﮔﺎه اوزﯾـﺮن« در اﺻـﻄﻼح زرﺗﺸـﺘﯽ(
٢
ﺑﺮای اول ﺳﺮﻃﺎن ،اﺳﺪ و ﺟﺪی داده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄـﯽ در اﻧﺘﻬـﺎی ﻣﻘﺎﻟـﻪ(.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻮل ﺳﺎﯾﮥ ﺷﺨﺺ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻗﺎت روز ،در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳـﺘﺎن و دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ﻫـﻢ ﻣﻌﻤـﻮل
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﺤﺚ ﺳـﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘـﺎﺑﯽ ،در ﺗﻤـﺪن اﺳـﻼﻣﯽ ﻫـﻢ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻮد و از آن ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »ﻋﻠـﻢ
ً
اﻟﺮﺧﺎﻣﺎت« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ .رﺧﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺮﻣﺮ اﺳﺖ و رﺧﺎﻣﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻔﺤﻪای )ﻣﻌﻤـﻮﻻ از ﺟـﻨﺲ ﺳـﻨﮓ
ﻣﺮﻣﺮ( ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﮥ ﺷﺎﺧﺺ روی آن ﻣﯽاﻓﺘﺎد و ﺳﻄﺤﺶ ﺑﺮای ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﺳـﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
روز ﻣﺪرج ﺷﺪه ﺑﻮد .از ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم )ص( ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ:
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن او ﻣﻬﺮ ﻣﯽورزﻧﺪ
٣
و ﺣﺴﺎب ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ را ﺑﺮای ﯾﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ.

رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی درﺑﺎرۀ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻨﺠﻤﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪ .رﺳـﺎﻟﮥ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه )ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠﺮی( ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻓﯽ آﻻت اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﯽ ﺗﺴﻤﯽ اﻟﺮﺧﺎﻣﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ از روی ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۳از ﺳﻮی ﻣﺮﮐـﺰ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ
 .١ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮏ .ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ« ﻧﻮﺷﺘﮥ ج .ل .ﺑﺮﮔﺮن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻘﺪاد ﻗﺎری و
ﻣﻬﺪﯾﻪ ﮔﻠﺮﻧﮕﯽ در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۱ص .۲۰- ۳
 .٢ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮏ .ﺑﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧﯽ در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ« )ﺑﻬﻤﻦ  ،(۱۳۸۹ص .۲۴- ۱۱
 .٣ﯾﻮاﻗﯿﺖ اﻟﻌﻠﻮم ودراری اﻟﻨﺠﻮم ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ داﻧﺶﭘﮋوه ،ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ،۱۳۴۵ ،ص .۲۴۴

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ اﯾﺮان

ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ١.ﯾﮑـﯽ از دﺳـﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻬـﻢ ﻣﻨﺠﻤـﺎن دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ در زﻣﯿﻨـﮥ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﯾﻞ )ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻮدی( اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﯿﻠﮥ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺻﻔﺤﮥ اﻓﻘﯽ زاو ﯾﻪای ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﺴـﺎزد ،ﭼﻨﺎنﮐـﻪ
در ﺷﮑﻞ  ۱دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﭼﺮﺧﺶ زﻣﯿﻦ ﻣﻮازی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ
ﻣﺘﻘﺎرنﺗﺮی در ﻗﺒﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا اﻣﺘﺪاد ﺷـﺎﺧﺺ ﻋﻤـﻮد ﺑـﺮ ﻣـﺪار ﭼـﺮﺧﺶ
ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه از ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﯾﻞ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ اﻓﻘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻮی دﻣﺸـﻖ ﺑﻪوﺳـﯿﻠﮥ اﺑـﻦ ﺷـﺎﻃﺮ دﻣﺸـﻘﯽ )ﺳـﺪۀ
٢
ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی( اﺳﺖ.

۵١

ﺷﮑﻞ  :۱ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﭼﺮﺧﺶ زﻣﯿﻦ ﻣﻮازی اﺳﺖ.

ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ،رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮاﻏﻪ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐـﺮد
ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺑﻊ دﯾﻮاری ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮد .در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﯿﻨﯽ آﻣـﺪه اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ )ﺑﺨﺎری( ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺑﺰار ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﺮد ﺗﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ رﺧﺎﻣﮥ ﻣﺴﺘﻮی )ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ اﻓﻘﯽ( و رﺧﺎﻣﮥ ُﻣ ْﻌ َﻮج )ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘـﺎﺑﯽ ﻣـﺪرج ﺷـﺪه
ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻃﻮل ﺳﺎﻋﺖ ،ﯾﮏ دوازدﻫﻢ ﻃﻮل روز و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﯽ ﻓﺼﻮل
ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ( ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺷﻌﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺳﺮود و در ﺷﻌﺮی ﻃﻮل ﺳﺎﯾﮥ ﺷـﺨﺺ را
 .١ﺳﻪ رﺳﺎﻟﻪ از ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه )ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه ،ﭼﻬﺎرده وﺟﻬﯽ ﻣﺤﺎط در ﮐﺮه(.
 .٢ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ در ﻋﻠﻢ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ« ﻧﻮﺷﺘﮥ ج .ل .ﺑﺮﮔﺮن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﮕﺎر ﻧﺎدری در ﻣﺠﻠﮥ
ﻧﺠﻮم ،دی  ،۱۳۸۱ص .۳۱- ۲۹

در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روز ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷـﻌﺮ ﻣﻨﻈـﻮر از ﺳـﺎﻋﺖ اول ﺑـﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮ اﻣـﺮوزی
ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺻﺒﺢ اﺳﺖ زﯾﺮا )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ﯾـﮏ ﺳـﺎﻋﺖ از روز ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ
ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺸﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺖ ) ۱۲ﻇﻬﺮ( زﯾﺮا ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ از روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۵٢

ﭼـﻮ ﺧـﻮاﻫﯽ ﺑـﺪاﻧﯽ ﺗـﻮ ﺳـﺎﻋﺎت روز
ﭘــﺲ آﻧﮕــﻪ ﺑﺒــﯿﻦ ﺳــﺎﯾﮥ ﺧــﻮﯾﺶ را
ﻗـﺪم ﭼــﻮن ﺷـﻮد ﺳــﯽ و آﻧﮕـﻪ ﭼﻬــﺎر
ﺷــﻮد ﺷــﺎﻧﺰده ﭼــﻮن ﻗــﺪم ای ﭘﺴــﺮ
ﺑﺒــﯿﻦ ده ﻗــﺪم را ﺳــﻪ ﺳــﺎﻋﺖ ﺷــﻨﺎس
اﮔــﺮ ﺷــﺶ ﺑــﻮد ﺳــﺎﻋﺖ ﭘﻨﺠﻤــﯿﻦ
ﻗــﺪم ﭼــﻮن ﺷــﺶ آﯾــﺪ ز ﺑﻌــﺪ زوال
دﮔــﺮ ﻫﺸــﺖ را ﻫﺸــﺖ ﺳــﺎﻋﺖ ﺷــﻤﺮ
دﻫــﻢ ﺳــﺎﻋﺘﺶ دان ده و ﺷــﺶ ﻗــﺪم
ﺑــﻪ ﺳــﺎﻋﺖ ده و دو ﺷــﻮد در ﻏــﺮوب

زﻣـــﯿﻦ ﻣﺴـــﺎوی ﻃﻠـــﺐ دل ﻓـــﺮوز
ﻗـــﺪم ﮐـــﻦ ﺑـــﺪاﻧﯽ ﮐـــﻢ و ﺑـــﯿﺶ را
ﺑــــﻮد ﺳــــﺎﻋﺖ اوﻟــــﯿﻦ از ﻧﻬــــﺎر
دوم ﺳــــﺎﻋﺖ از روز داﻧــــﯽ دﮔــــﺮ
ﺑﯿــﺎ ﻫﺸــﺖ را ﭼــﺎر دان ﺑــﯽﻗﯿــﺎس
ﺷﺸــﻢ ﻇــﻞ ﺛــﺎﻧﯽ ز ﮐــﻞ ﺑــﺮ زﻣــﯿﻦ
ﺑـــﻮد ﺳـــﺎﻋﺖ ﻫﻔﺘﻤـــﯿﻦ ﺑـــﯽﻣﺜـــﺎل
ﻧﻬــﻢ ﺳــﺎﻋﺘﺶ ده ﻗــﺪم ﻣــﯽ ﺷــﻤﺮ
ﺳــﯽ و ﭼــﺎر ﺷــﺪ ﯾــﺎزده ﺑــﯽ اﻟــﻢ
١
ﺧـــﻮر ﻋـــﺎﻟﻢاﻓﺮوز دور از ﻋﯿـــﻮب

ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪان و اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس ﻧﺎﻣﺪار اﯾﺮاﻧـﯽ )ﺳـﺪۀ ﻧﻬـﻢ ﻫﺠـﺮی( ﮐـﻪ ﺑـﻪ
دﻋﻮت اﻟﻎﺑﯿﮓ اﻣﯿﺮ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ رﻓﺖ و رﺻـﺪﺧﺎﻧﮥ آﻧﺠـﺎ را ﺳـﺎﺧﺖ ،در ﻧﺎﻣـﻪای ﺑـﻪ ﭘـﺪرش
ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ ﮐﻪ در آﻏﺎز ورودش ﺑﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﻮاری از ﺑﻨﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در
راﺳﺘﺎی ﺷﺮﻗﯽ-ﻏﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﺷﻤﺎﻟﯽ-ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮد ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻃﺮاﺣـﯽ ﮐﻨـﺪ .داﻧﺸـﻤﻨﺪان دﯾﮕـﺮ ﻣﺤﻔـﻞ
ً
ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺳﻄﺮﻻب( اﯾﻦ ﮐﺎر
را اﻧﺠﺎم داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دﯾﻮار ﻣﺴﺠﺪی ﯾﮏ روزﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ در آﻏـﺎز وﻗـﺖ
٢
ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ از آن ﺑﻪ درون ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺘﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ از ﻋﻬﺪۀ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﺑﺮآﻣﺪ.
در ﻋﻬﺪ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﭼﻨﺪ اﺑﺰار ﻗﺒﻠﻪﻧﻤﺎ در اﺻﻔﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟـﺰو ﺷـﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤـﯽ و ﻫﻨـﺮی
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﻗﺒﻠﻪﻧﻤﺎﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧـﮥ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه از اﯾـﻦ
ﻗﺒﻠﻪﻧﻤﺎﻫﺎ اﮐﻨﻮن در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺴﻮط درﺑـﺎرۀ ﺳـﺎﺧﺘﺎر رﯾﺎﺿـﯽ و
ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ در ﺷﻤﺎرۀ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﯿـﺮاث ﻋﻠﻤـﯽ در ﻣﻘﺎﻟـﮥ »اﺳـﺮار ﻗﺒﻠـﻪﻧﻤﺎﻫﺎی اﺻـﻔﻬﺎن«
 .١ﺑﺮﺧﯽ اﻋﺪاد ﺷﻌﺮ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ رﯾﺎﺿﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮد در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪ.
 .٢از ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺎن :ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺪرش ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ،ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻬﺮان
 ،۱۳۷۵ص  ۶۵ ،۶۴ ،۵۲ ،۳۹و .۷۹

ﻧﻮﺷﺘﮥ ﯾﺎن پ .ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺻﻤﺪ ﻓﺮخ ﻧﻬﺎد )ص  (۳۵-۲۱ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(۲
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ اﯾﺮان

ﺷﮑﻞ  :۲ﻋﮑﺲ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ روی ﻗﺒﻠﻪﻧﻤﺎ

ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﻮری ﮐﻪ در ﻋﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه و ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر در ﺷﯿﺮاز ﻣﺴﺌﻮل اﻣـﻮر ﻣـﺎﻟﯽ و
اداری ﺑﻮد در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۲۷۰ﻗﻤﺮی ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻻرزاق درﺑﺎرۀ اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﺎورزی
ﻧﻮﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻮۀ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ روز را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ آب ﺑﯿﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﻢ ﺑـﻮده
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ:١
 ...روز ﺑﻪ ﻇﻞ ﻗﺎﻣﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  ...ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧـﺪ ﭼﻨـﺪ
ﺳﺎﻋﺖ از روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در زﻣﯿﻦ ﻣﺴﻄﺢ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺮص آﻓﺘﺎب ﻧﻤﻮده ،راﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴـﺘﺪ،
ﮐﻪ ﺳﺎﯾﮥ او ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﻤﺘﺪ ﺷﻮد ،ﮐﻼه از ﺳﺮ و ﻣﻮزه )= ﮐﻔﺶ( از ﭘﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،دﺳـﺖ ﭼـﭗ را
ﺑﻪ زﯾﺮ ﮔﺮدن آورده ﺑﻪدﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﯾﮥ ﺧﻮد را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺧﻄﯽ ﺑﺮ اﺑﺘﺪای ﺳـﺎﯾﻪ ﮐﺸـﯿﺪه ،از
آن ﻣﮑﺎن ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﭘﺎی ﭼﭗ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺤﮑﻢ ﻧﻤﻮده ،ﭘﺎی راﺳﺖ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺎﺷﻨﮥ آن را
ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎی ﭼﭗ وﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ ﭘﺎی ﭼﭗ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﻤﻮل دارد ،ﺗﺎ
ﺗﻤﺎم ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﭘﺎ ﭘﯿﻤﻮده ﺷﻮد؛ ﻫﻤﺎن ﭘﺎی ﭼﭗ اول را ﻫـﻢ ﻣﺤﺴـﻮب دارد؛ در
اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ از روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ...

ﺳﭙﺲ ﻃﻮل ﺳﺎﯾﻪ را ﺑﺮای اوﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ روز ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .١اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺳﺎﻋﺪﻟﻮ و ﻣﻬﺪی ﻗﻤﯽﻧﮋاد در ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺗﻬﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۵٣

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻇﻬﺮ ﻧﻮع ﺳﺎدهﺷﺪۀ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﯾﮥ ﺷﺎﺧﺼـﯽ ﻣﯿﻠـﻪای ﯾـﺎ
ﻣﺜﻠﺚ ﺷﮑﻞ ﻟﺤﻈﮥ دﻗﯿﻖ ﻇﻬﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﺤﻠﯽ )اذان ﻇﻬﺮ( را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔـﺎﻫﯽ ﺷـﺎﺧﺺ ﻇﻬـﺮ
وﺟﻬﯽ از ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﺗﺮاشﺧﻮرده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮدی و در راﺳﺘﺎی ﺷﻤﺎل-ﺟﻨﻮب ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻧـﻮع
ﺷﺎﺧﺺ ﻇﻬﺮ ،وﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﻮل ﺳﺎﻋﺎت ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﺮ در ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و از ﻟﺤﻈﮥ ﻇﻬﺮ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ
ﭘﺮﺗﻮ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ آن ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻨﮕﯽ در ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳـﮥ ﭼﻬﺎرﺑـﺎغ اﺻـﻔﻬﺎن ﺑﻪوﺳـﯿﻠﮥ
ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ ﻧﺼﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در ﻣﻘﺎﻟـﮥ ﺳـﯿﺪ
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ )در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ( ﻋﺮﺿﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻧﻤﻮﻧـﮥ زﯾﺒـﺎﯾﯽ از ﺷـﺎﺧﺺ
ﻇﻬﺮ ﻣﯿﻠﻪای در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﻄﺒﯿﻪ )ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻠﺠﺎ( در اﺻـﻔﻬﺎن )ﺧﯿﺎﺑـﺎن آﯾﺖاﻟﻠـﻪ ﻃﺎﻟﻘـﺎﻧﯽ( وﺟـﻮد دارد
)ﺷﮑﻞ .(۳

۵۴

ﺷﮑﻞ  :۳ﺷﺎﺧﺺ ﻇﻬﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﻄﺒﯿﻪ در اﺻﻔﻬﺎن

ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻇﻬﺮ ﺟﺎﻟﺐ و ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن ،روی دﯾﻮار ﺷـﻤﺎل ﺷـﺮﻗﯽ-ﺟﻨـﻮب
ﻏﺮﺑﯽ آن ،وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺸﺎن دادن ﻇﻬﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﺤﻠﯽ )ﻟﺤﻈـﮥ اذان ﻇﻬـﺮ( ﻫﻨﮕـﺎم اذان
ﻇﻬﺮ ﺑﺮای ﺑﺨﺸﯽ از اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷـﯿﺪ از ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺟﻨـﻮب
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارﺗﻔﺎع روزاﻧﻪ را دارد ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﻗﺪم )ﮐﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﻧﮋاﻧـﺖ آن ﯾـﮏﻫﻔﺘﻢ
اﺳﺖ( ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﺎﺧﺺ ﻇﻬﺮ دﯾﻮاری ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت دو ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻮﭼـﮏ
ﻟﻌﺎبدار ﺑﺮ ﻟﺒﮥ اﯾﻮان ﻃﺒﻘﮥ دوم ﺑﻨﺎﺳﺖ ،اﺑﺘﺪا ﺳﺎﯾﮥ دﯾﻮار ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ اول و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ دوم )ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ( ﻣﯽرﺳﺪ )ﺷﮑﻞ .(۴

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ اﯾﺮان

ﺷﮑﻞ  :۴ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻇﻬﺮ دﯾﻮاری دوﮔﺎﻧﮥ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن

ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻘﺪﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺳـﺎﻋﺖ آﻓﺘـﺎﺑﯽ در دوران ﺟﺪﯾـﺪ ﺳـﺮﺗﯿﭗ ﻣﻬﻨـﺪس ﻋﺒـﺪاﻟﺮزاق ﺑﻐـﺎﯾﺮی
) ۱۳۳۲-۱۲۴۸ش( ﺑﻮد .او در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺗﻬﺮان ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﺤﺼـﯿﻞ در داراﻟﻔﻨـﻮن
ﺷﺎﮔﺮد ﻣﯿﺮزا ﻋﺒـﺪاﻟﻐﻔﺎر ﺧـﺎن ﻧﺠـﻢاﻟﺪوﻟـﻪ )د۱۳۲۶ .ش( و ﻣﯿـﺮزا ﻣﺤﻤـﻮد ﺧـﺎن ﻧﺠـﻢ اﻟﻤﻠـﮏ )د.
۱۳۳۸ش( ﺑﻮد .ﺑﻐﺎﯾﺮی دهﻫﺎ ﺳﺎل در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑـﻪ ﮔـﺮوه وﺳـﯿﻌﯽ از ﻋﻼﻗﻪﻣﻨـﺪان،
رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ درس ﻣﯽداد .او ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺎدی در ﮐﺎر ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری داﺷﺖ ،ﺑـﻪ ﮐﺎرﻫـﺎی ﻋﻤﻠـﯽ
ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﮐﺮهﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ و ﺳـﻤﺎوی ﻣـﯽﺳـﺎﺧﺖ ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از آﻧﻬـﺎ در ﺳـﺎل  ۱۳۱۰ﺑـﻪ
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻓﯿـﻊ ﻣﻘـﺎم ﻋﺒـﺪاﻟﺮزاق ﺑﻐـﺎﯾﺮی ﺷـﺪ .ﺑﻐـﺎﯾﺮی ﺑـﺎ ﺗﺨﻠـﺺ
»ﻧﺒﺘﻮن« ﺷﻌﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺳﺮود .او در ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻬﺮان و در ﺑﺎغ ﻣﻠﯽ ﺗﻬﺮان و در ﻣﺤﻮﻃﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣـﺰار
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ )ﮔﻨﺎﺑﺎد( ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ او ﭘﺎی ﺳﺮدر ﺑﺎغ ﻣﻠﯽ )ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ،
داﺧﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،دﺳﺖ راﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﻮزۀ ﭘﺴﺖ( ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﻨـﺪه و رﺑـﻮده ﺷـﺪ .ﺑـﻪ
ﮔﻔﺘﮥ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻨﺼﻮر ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﺆﻟﻒ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ:
 ...ﺟﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺘﺨﺎﻧﻪ و ﺳﺮدر ﺑﺎغ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد .ﺧﻮدم در ﺳﺎل  ۱۳۱۵ﮐﻪ از ﺷـﯿﺮاز ﺑـﻪ ﺗﻬـﺮان
١
آﻣﺪم آن را آﻧﺠﺎ دﯾﺪم و ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۲۰ﻫﻢ ﻫﻨﻮز آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ...

در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﭘﺎرس )ﺳﺎل ۱۳۲۶ ،۲۲ش( ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑـﺎرۀ آن
)ص  (۴آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(۶ﺑﻐﺎﯾﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد )ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ( ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ:
» - .١ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻨﺼﻮر ﻧﺠﻮﻣﯽ ،از دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺗﻘﻮ ﯾﻢﻧﻮ ﯾﺴﯽ ﺳﻨﺘﯽ« ،دﻓﺘﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ )ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﮥ داﺧﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎد داﯾﺮةاﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ( ،ﺳﺎل ،۲
ﺷﻤﺎرۀ  ۱۱و  ،۱۲ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ  ،۱۳۷۲ص .۲۹

۵۵

 ...در ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻬﺮان ﺑﻨﺪه ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت را ﻧﯿﻢ ﺳـﺎﻋﺖ ﮐـﺮدهام و در وزارت ﺧﺎرﺟـﻪ ﭼـﻮن
ﻗﻄﺮ داﯾﺮه ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ را ﺷﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدم ﮐـﻪ ده دﻗﯿﻘـﻪ ﻫـﻢ ﻧﻤـﻮده
ﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ  :۵ﺳﻤﺖ راﺳﺖ :ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻐﺎﯾﺮی ﺑﺮ ﻟﻮح ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻪ،
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ :ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻐﺎﯾﺮی ﭘﺲ از ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﺼﺐ دوﺑﺎره.
۵۶

در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۳۸۰آﻗﺎی ﯾﻮﻧﺲ اﺻـﻼﻧﯿﺎن ﻟـﻮح ﺳـﻨﮕﯽ اﯾـﻦ ﺳـﺎﻋﺖ آﻓﺘـﺎﺑﯽ را در ﯾـﮏ ﮐﻬﻨـﻪ
ﻓﺮوﺷﯽ ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﯿﺪان ﺷﻮش ﺗﻬﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی اﺟﻨﺎس دﺳﺖ دوم دﯾﮕﺮ ﺧﺮﯾـﺪ .ﭘـﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ
درﺟﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد روی اﯾﻦ ﻟﻮح ﺳﻨﮕﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻐﺎﯾﺮی اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻠﺰیاش ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۸۹اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮزه و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﻠﮏ
)ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺑﺎغ ﻣﻠﯽ( اﻫﺪا ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﻃـﯽ ﻣﺮاﺳـﻤﯽ در روز ﭘﻨﺞﺷـﻨﺒﻪ
 ۲۴ﺗﯿﺮ  ۱۳۸۹از اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﮐـﻪ آﻗـﺎی ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﺴـﮑﺮی )ﺳـﺎزﻧﺪۀ ﺳـﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘـﺎﺑﯽ( آن را
ﻣﺮﻣﺖ ﮐﺮده و ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﻧﺰی ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪای ﺳﻨﮕﯽ در ﻣﺤﻮﻃﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﮏ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﭘﺮدهﺑﺮداری ﺷﺪ .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘـﺎﺑﯽ ﺑﻐـﺎﯾﺮی دوﺑـﺎره ﺑـﻪ ﻣﺤﻠـﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪﺟﺎی
١
اوﻟﯿﻪاش ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺳﺪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن اﺳﺖ .ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۳۸۰از آﻗﺎی
ﺳﻬﯿﻠﯽ دﺑﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﮏ اﻫﻞ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﺪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻫـﻢ ﺑـﻪﻋﻨﻮان
ﯾﺎدﺑﻮد ﮐﻨﺎرش ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﻼشﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻋﮑﺴﯽ از آن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳـﯿﺪ
و در ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ آن را ﺑﺒﯿـﻨﻢ .ﺳـﺪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕـﺎن را ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺜﻠـﺚ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺟﺎﺳﺘﯿﻦ ﮐﻮرﺗﻨﯽ ﻣﺸﺎور آن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۶ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑـﺮداری
رﺳﯿﺪ .در ﺳﺎل  ۱۳۴۶ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع ﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۷ﻣﺘﺮ ،ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑـﻪ زﯾـﺮ آب رﻓـﺖ .ﺑـﻪ ﻣـﻦ
 - .١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﮔﻤﺸﺪه« ،ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻧﯿﻤﺎ ﻣﺠﺪ آرا ،ﻣﺠﻠﮥ ﻧﺠﻮم ،ﺷﻬﺮﯾﻮر  ،۱۳۸۹ص .۱۸

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ اﯾﺮان

ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺳﻄﺢ آب ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ را دﯾﺪ .در روز ﭘﻨﺞﺷـﻨﺒﻪ اول ﻣﻬـﺮ ۱۳۸۹
در راه ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺴﺎر ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از دوﺳﺘﺎن دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺳـﺪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕـﺎن رﻓـﺘﻢ و اﯾـﻦ ﺑـﺎر ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻢ
ﺳــﺎﻋﺖ آﻓﺘــﺎﺑﯽ را ﮐــﻪ ﻓﻠــﺰی و از ﻧــﻮع اﺳــﺘﻮاﯾﯽ ﺑــﻮد ﺑﺒﯿــﻨﻢ .ﺳــﻄﺢ آن را رﺳــﻮب ﭘﻮﺷــﺎﻧﺪه و ﻣﯿﻠــﮥ
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهاش در اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﯾﺎ ﻓﺸﺎر از ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳـﻄﺢ ﻣـﺪور ﺳـﯿﻤﺎﻧﯽ آن ﻫـﻢ از
روی ﭘﺎﯾﮥ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .در ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ادارۀ اﻣﻮر آب ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن ﻗﺮار ﺷﺪ ﭘﯿﺶ از آﻏـﺎز
ﺑﺎرانﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰی و ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎﭼﮥ ﺳﺪ ،ﺳـﺎﻋﺖ را ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﻣﻨﺘﻘـﻞ و ﭘـﺲ از
١
ﺑﺎزﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن اوﻟﯿﻪ وﻟﯽ ﻣﺼﻮن از ﻓﺮورﻓﺘﻦ در آب ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ.

۵٧

ﺷﮑﻞ  :۶ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻐﺎﯾﺮی در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮥ ﭘﺎرس ،ﺳﺎل ۱۳۲۶ ،۲۲ش
 - .١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ« ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ،ﻣﺠﻠﮥ ﻧﺠﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۲۰۰ﻣﻬﺮ  ،۱۳۸۹ص ۲۹؛ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺟﻮﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺗﺎ ﯾﺎﺑﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ« ﻫﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﻧﺠﻮم )ص  (۳۹- ۳۶ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻈﯿﻢﻟﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی( ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎرۀ
ﻫﺮ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺘﮥ ﻓﻮق وﺟﻮد دارد .ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼع ،ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺳﺪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪه وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  :۷ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﮥ ﺳﺪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن
۵٨

در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﺗﻔﺎقﻫﺎی ﻓﺮﺧﻨﺪه ،روﯾﺪادﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ ﻫـﻢ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺣـﺪود ﺳـﺎل
 ،۱۳۸۳در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﺳﻔﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﺑـﺎم ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐـﺎﻧﻮن
ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺠﺎب ﺗﻬﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑـﻮد ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﮐـﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﺑـﺎ
ﺗﯿﺸﻪ و ﭼﮑﺶ در ﺣﺎل ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺳﺖ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺠﻠﮥ ﻧﺠﻮم ﺧﺒﺮ دادم ﺗﺎ ﻗﻀﯿﻪ را ﭘﯿﮕﯿـﺮی
و از ﺧﺮاب ﺷﺪن اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎﺳـﺨﯽ ﮐـﻪ رﺳـﯿﺪ اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ» :در ﺣـﻮزۀ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ!« ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺠﺎب در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۳۷۰ﺑﺎ اﻟﻬـﺎم از ﺳـﺎﻋﺖ
آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺘﻮاﯾﯽ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﺳﻨﮕﯽ ﺟﯿﭙﻮر ﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺷﺎﺧﺺ آن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺜﻠـﺚ
ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاو ﯾﻪای ﺑﻪ ﻃﻮل  ۱۳ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  ۹/۵ﻣﺘﺮ و ﺷﻌﺎع داﯾﺮۀ ﻣﺪرج آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۳/۵ﻣﺘـﺮ ﺑـﻮد .دو
ﻧﯿﻤﮥ ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺳﮑﻮی ﺷﯿﺐداری ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ۲ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽﺷـﺪﻧﺪ و آﺑـﯽ
ً
ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﮑﻮ ﺟﺎری ﺑﻮد ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻮض ﻧﯿﻢداﯾﺮه ﺷﮑﻠﯽ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽرﯾﺨﺖ .ﺑﺎ اﺑﻌـﺎد ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﺑـﺰرگ
ً
اﺟﺰای اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ،ﺳﺎﯾﻪ در ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪاﻧﺪازۀ  ۱/۵ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ روی داﯾﺮۀ ﻣﺪرج ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐـﺮد .ﺿـﻤﻨﺎ
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺸـﻮر ﮐـﻪ از رادﯾـﻮ اﻋـﻼم ﻣـﯽﺷـﻮد ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﮐـﺮد،
ً
ﺳﺎزوﮐﺎری ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺪﯾﻞ زﻣﺎن )ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ
ﺑﯿﻦ  +۱۵و  -۱۵دﻗﯿﻘﻪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت وﻗﺖ اذان ﻣﺤﻠﯽ و ﺳﺎﻋﺖ  (۱۲در ﻫﺮ روز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ داﯾـﺮۀ
ﻣﺪرج را ﺣﻮل ﻣﺤﻮرش اﻧﺪﮐﯽ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺎﺟﺮای ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﻪراﺳﺘﯽ »ﯾﮑـﯽ
داﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﭘﺮ آب ﭼﺸﻢ«.
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ﺷﮑﻞ  :۸ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺠﺎب )در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ(.

ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺑﯽﻣﻬﺮی ﯾﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ازﺟﻤﻠـﻪ ﺳـﺎﻋﺖ آﻓﺘـﺎﺑﯽ
اﻓﻘﯽ ﺳﻨﮕﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻈﯿﻢﻟـﻮ در داﻧﺸـﮕﺎه اﻟﺰﻫـﺮا ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ؛ ﺳـﺎﻋﺖ آﻓﺘـﺎﺑﯽ اﺳـﺘﻮاﯾﯽ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺳﻤﺘﺎ )ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،اﺑﺘﮑﺎر( ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨـﮥ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۸۳در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺮدﯾﺲ ﮐـﺮج ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ؛ و ﺳـﺎﻋﺖ آﻓﺘـﺎﺑﯽ
اﻓﻘﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد زاﻫﺪان ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۶ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﮔﺮوه ﻧﺠﻮم ﻣﻬﺒﺎﻧﮓ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ وﻟـﯽ
در ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ﻣﺪرﺳـﮥ دﯾﻨـﯽ ﻋﻠﯿﻘﻠـﯽ آﻗـﺎ در اﺻـﻔﻬﺎن
ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻋﻤﻮدی رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ
ﻧﺸﺪن از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ.

ﺷﮑﻞ  ۹و  :۱۰ﺳﻤﺖ راﺳﺖ :ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا ،ﺗﻬﺮان  -ﺳﻤﺖ ﭼﭗ :ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﺪرﺳﮥ دﯾﻨﯽ ﻋﻠﯿﻘﻠﯽآﻗﺎ ،اﺻﻔﻬﺎن

۵٩

۶٠

در ﺳﺎل  ۱۳۸۶ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ اﺳﺘﻮاﯾﯽ رﻗﻤﯽ آﻫﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن ﮐﻪ از ﻃـﺮف ﻣﻬﻨـﺪس ﮐـﺎوه
ﻫﺎﻣﻮﻧﯽ اﻫﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻣﺤﻮﻃﮥ ادارۀ ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ ﮐـﻪ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﺳـﺎل
 ۱۳۹۲ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﻨﯽ )ﻣﺴﺎﺟﺪ و آراﻣﮕﺎهﻫـﺎ( و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ اﯾـﺮان ﻫـﻢ
ً
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از رواج ﺳـﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ،ﻣﻌﻤـﻮﻻ در
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ازﺟﻤﻠﮥ اﺑﺰارﻫﺎی زﻣﺎنﺳﻨﺠﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﯾﺪار ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﮑﺲ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻄﻤﺌﻦ درﺑﺎرۀ
آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺪهام ،اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ :ﺷﺎﺧﺺ ﻇﻬﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »آق ﻗﯿﻪ« در روﺳـﺘﺎی ﮔﺮﻣﺨﺎﻧـﮥ ﺧﻠﺨـﺎل و
ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی در ﺣﻮاﻟﯽ ﮐﺎزرون و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺴـﺠﺪ ﺟـﺎﻣﻊ اروﻣﯿـﻪ و در آﺑﺎدیﻫـﺎی ﻧﻮدﺷـﻪ،
َ
ﺑﯿﺴﺎران و اوﯾﻬﻨﮓ ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺑﺮدﺳﯿﺮ و ﻟﻨﮕﺮ ﮐﺮﻣﺎن.
در ﺑﻨﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﻐﺎزﻧﺒﯿﻞ واﻗﻊ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻮش )ﺧﻮزﺳـﺘﺎن( ﺳـﮑﻮﯾﯽ آﺟـﺮی وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ
ً
ﮔﯿﺮﺷﻤﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﮔﺰارش ﺣﻔﺎری آن را اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﺳـﺎﻋﺖ آﻓﺘـﺎﺑﯽ ،ﺳـﮑﻮی ﺧﻄﺎﺑـﻪ ﯾـﺎ
ﺳﮑﻮی ذﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﮑﻮ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﻦ ﺣـﻮزه،
اﻣﮑﺎن ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮدن آن را رد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻨﺒﺪ آراﻣﮕﺎه ﺑﺎﺑـﺎ رﮐـﻦاﻟـﺪﯾﻦ در اﺻـﻔﻬﺎن را
دارای ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ.

ﺷﮑﻞ  -۱۰ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر زاﻫﺪان

ﺷﮑﻞ  :۱۱ﺟﺪول ﺗﺼﺤﯿﺢ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر زاﻫﺪان
 .١ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ« ،ﮔﺮدآوری و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﯿﺦ ،ﻣﺠﻠﮥ ﻧﺠﻮم ،ﺧﺮداد  ،۱۳۸۶ص .۴۷- ۴۶
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ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ،اﺑﺰارﻫـﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑـﺮای زﻣﺎنﺳـﻨﺠﯽ ﻧﯿـﺰ در اﯾـﺮان
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ اﯾﺮان ﻋﺮﺿـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد .در
روﺳﺘﺎی ﻧﺪاک در اﺷﮑﻮر ﻋﻠﯿﺎ )ﺟﻨﻮب رودﺳﺮ( ﺻﺨﺮهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﺎﺷﺖ ﺗﻠﻪ )ﺻﺨﺮۀ ﻇﻬﺮ( ﻫﺴـﺖ ﮐـﻪ
دﯾﻮارهاش ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﺮ در ﺳﺎﯾﻪ اﺳﺖ و از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ آن ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ .روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳـﯿﻠﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ زﻣﺎن ﻇﻬﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ .دو ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺟﺎﻟﺐ از ﺷﺎﺧﺼﻪای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮروز ﻫﻢ در روﺳﺘﺎی
ﺗﺮازوج ﺧﻠﺨﺎل و روﺳﺘﺎی ِده ُﺑﮑﺮ ﻣﻬﺎﺑﺎد وﺟﻮد دارد .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺴﻮط درﺑﺎرۀ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮروز ﺗـﺮازوج
را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻤﺎر) ۳ ،ص  (۲۶-۲۱ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺷـﺎﺧﺺ ﻧـﻮروز روﺳـﺘﺎی ده
ﺑﮑﺮ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺨﺮهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺑﻮره در ﻏـﺮب روﺳﺘﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻫﻨﮕـﺎم اﻋﺘـﺪال ﺑﻬـﺎری
)ﻧﻮروز( ﺳﺎﯾﻪاش در ﻟﺤﻈﮥ ﻏﺮوب روی درهای در ﺷﺮق روﺳﺘﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
از ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮان زﯾﺮ ﻧﻮر ﻣﺎه و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪاﻧﺪازۀ ﺗﻌﺪاد ﺷﺒﺎﻧﻪروزﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﺑﺪر )ﻣﺎه ﺷﺐ ﭼﻬﺎرده( ﺿﺮبدر  ۴۸دﻗﯿﻘﻪ ،از ﺳـﺎﻋﺘﯽ ﮐـﻪ
ﺳﺎﯾﮥ ﺷﺎﺧﺺ در ﻧﻮر ﻣﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ .در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﻣﺎه ﻗﻤﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪاﻧـﺪازۀ ﺗﻌـﺪاد روزﻫـﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺑﺪر ﺿﺮبدر  ۴۸دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر در ﺟـﺪوﻟﯽ
ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ روز از ﻣﺎه ﻗﻤﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﯾﺎ اﻓﺰوده ﺷﻮد داده ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
از ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ را ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﯿﺦ از اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺠﻮم ﻣﻬﺒﺎﻧﮓ زاﻫﺪان در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  ۱۰و  .(۱۱ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،در ﮐﺎﻟﺞ ﮐـﻮﯾﯿﻨﺰ
١
ﺷﻬﺮ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد.

۶١

در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺎﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ اﺣﯿﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘـﺎب ﺳـﺎﻋﺖﻫﺎی ﺧﻮرﺷـﯿﺪی:
اﺻﻮل و راﻫﻨﻤﺎی ﺳﺎﺧﺖ )اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ (۱۳۶۴ ،ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮدهاﻧـﺪ و ﺟـﺎ
دارد ﮐﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﻪ ﻧﺎﯾﺎب اﺳﺖ دوﺑﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در اﯾـﺮان روز  ۳۱ﺗﯿـﺮ )اﻧﻘـﻼب ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ( را روز ﻣﻠـﯽ ﺳـﺎﻋﺖ آﻓﺘـﺎﺑﯽ ﺗﻌﯿـﯿﻦ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ،ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ درﺑـﺎرۀ ﺳـﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘـﺎﺑﯽ در
اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن آﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﺎﻟﺐ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﺠـﻮم ادﯾـﺐ
اﺻﻔﻬﺎن ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﻬﺒﺎﻧﮓ در زاﻫﺪان و اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺠﻮم ﺛﺎﻗﺐ ﮔﯿﻼن در رﺷـﺖ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ
ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺠﻮم ﺛﺎﻗﺐ ﮔﯿﻼن ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﮥ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧـﺎم »ﺳـﺎﯾﻪ«
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﻠﺖ و ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﺷﻬﺮداری )اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺳـﺎﺑﻖ( اﯾـﻦ ﺷـﻬﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪ داﻟﮑﯽ ،ﻣﺮوج ﭘﯿﺸﮕﺎم و ﭘﺮﮐﺎر ﻧﺠﻮم در اﯾﺮان ،در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷـﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘـﮥ ۹
ﺗﻬﺮان و ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳـﺎﻋﺖ آﻓﺘـﺎﺑﯽ ﻫـﻢ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ً
ﻃﺮح اﯾﺸﺎن در ﻣﻨﻄﻘﮥ  ۷و  ۱۳ﺗﻬﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻪ  ۲۳ﻣﻮرد )ﻫﻤﮕﯽ اﻓﻘﯽ( ﻣﯽرﺳﺪ.
۶٢

ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﻨﺠﯿﻞ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ در اﯾﺮان ﮔﺴﺘﺮده و رﯾﺸﻪدار ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻫﻨﻮز ﺑﯽﺷـﮏ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪهای در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر اﯾﺮان ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻌﺮﻓـﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ از ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘـﺎﺑﯽ اﯾـﺮان ﻋﺮﺿـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد و از ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ دارﯾﻢ اﮔﺮ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﺳﺮاغ دارﻧﺪ ﺣﺘـﯽاﻟﻤﻘـﺪور ﻋﮑﺴـﯽ از آن ﺑـﺎ ذﮐـﺮ اﻃﻼﻋـﺎت

ﯾﺎﺳﻤﻦ آذرﻧﯿﻮر ،ﭘﻮﯾﺎ اﺣﻤﺪیﻓﺮد ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ اﺳﻼمﭘﻨﺎه ،ﺻﺪﯾﻖ اﺳﻼﻣﯿﺎن ،ﺳﻌﯿﺪ اﻧﻮری ،ﻣﺤﺴﻦ اﯾﺮﺟﯽ ،وﺣﯿﺪ
ّ
ﺑﺮﺟﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﺼﯿﺮه ،اﻣﺮاﻟﻠﻪ ﺑﯿﮕﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺣﺎﺟﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺎﺋﺮی ،ﻓﺮﯾﺪه ﺧﺎﮐﺰاد ،رﺿﺎ ﺧﺎﮐﺴﺎر ،ﻧﺪا رﺋﯿﺴـﯽ،
اﮐﺒﺮ زﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﺎﻇﻢ ﺳﺎدات اﺷﮑﻮری ،اﺣﻤﺪ ﺳﺮاﺳﺘﺎد ،ﺳـﺤﺮ ﺳـﺮﮔﻠﺰاﺋﯽ ،اﻋﻀـﺎی ﮔـﺮوه ﺳـﻤﺘﺎ ،ﺣﻤﯿـﺪ ﺷـﺮفاﻟﺪﯾﻦ،
ّ
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺻﻔﺎﯾﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺻﻮﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ ّ
ﺻـﯿﺎد ،ﻋﯿﺴـﯽ ﺿـﯿﺎءاﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ،
اﺣﺴﺎناﷲ ﺷﮑﺮاﻟﻠﻬﯽ ،ﭘﻮﯾﺎن ﺷﻬﯿﺪی،
ﺳﯿﺪﻫﺎدی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻫﺎدی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﯾﺰدی ،ﻣﺴﻌﻮد ﻃﻠﻮﻋﯽ ،ﻋﻮض ﻋﺴﮑﺮی ،ﺟﻤﯿﻞ ﻓﺎروﻗﯽ ،اﺑﻮذر ﻓﺮضﭘﻮر ،ﻓﺮﯾـﺪ
ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ ،ﻧﺪا ﻗﺎﺳﻤﯽ ،اﺻﻐﺮ ﮐﺒﯿﺮی ،ﻋﺜﻤﺎن ﮔﺮﺟﯽ ،اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﮔﻤﯿﻨﯽ ،ﻧﻌﻤﺖ ﻻﻟﻪای ،رﺟﺒﻌﻠﯽ ّﻟﺒﺎف ﺧـﺎﻧﯿﮑﯽ ،اﺳـﻤﺎ
ﻣﺤﻤﺪﮐﺮﻣﯽ ،ﺟﻠﯿﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎری ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﮕﺮی ،ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺤﻔﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﯿﻌﯽ ،ﺷﯿﺪا ﻣﻈﻔـﺮی ،زﻫـﺮا
ﻣﻌﺰﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﯾﻮﻧﺲ ﻣﻠﮑﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻨﺠﻤﯽ ،ﻧﻔﯿﺴﻪ ﻧﻌﯿﻤﯽﭘﻮر و ﻧﭙﺘﻮن ﻫﺎﻣﻮﻧﯽ.

ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ آﻧﺎﻟﻤﺎﺗﯿﮏ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ اﺧﺘﺮ داﻧﺶ ،ﯾﺰد.
ْ
ﺷﺨﺺ روی ﻧﺎم ﻣﺎه ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ و ﺳﺎﯾﮥ او ﺳﺎﻋﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ،
 .١ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ آﻧﺎﻟﻤﺎﺗﯿﮏ داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ دﮐﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر رﺟﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ رﻧﮓ روی آﺳﻔﺎﻟﺖ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ آﻧﺎﻟﻤﺎﺗﯿﮏ در ﻣﺤﻮﻃﮥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﮥ  ۱۰ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﮐﺎرن رﺷﺎد.۱۳۷۶ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ اﯾﺮان

ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎرۀ آن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدﺷﺎن ﭼـﺎپ ﺷـﻮد .اﯾـﻦ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﺳـﻪ
ﺟــﺪول اﺳــﺖ -۱ :ﺳــﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘــﺎﺑﯽ اﯾـﺮان -۲ ،ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﻇﻬــﺮ در اﯾـﺮان و  -۳اﺑﺰارﻫــﺎی ﻃﺒﯿﻌــﯽ
زﻣﺎنﺳﻨﺠﯽ در اﯾﺮان .ﻫﺮ ﺟﺪول ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﺮﺗﯿـﺐ اﻟﻔﺒـﺎﯾﯽ ﻧـﺎم ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﻣﺮﺗـﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در ﻓﻬﺮﺳـﺖ
١
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻣﻘـﺎوم ﺑﻮدﻧـﺪ و زود از ﺑـﯿﻦ رﻓﺘﻨـﺪ
وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪادی ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ اﮐﻨـﻮن در اﯾـﺮان در ﺣـﺎل ﺳـﺎﺧﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻣﯿـﺪوارم ﭘـﺲ از ﺗﮑﻤﯿـﻞ و
روﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ را در آﯾﻨﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﮑﻤﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻢ.
ﺟﺎ دارد از اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﮑﺎری در ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﮐﻨﻢ:

۶٣

ﺟﺪول :۱ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ اﯾﺮان
ردﯾﻒ

۶۴

ﺷﻬﺮ

ﻧﻮع

 ۱آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ اﺳﺘﻮاﯾﯽ
اﻓﻘﯽ
 ۲اروﻣﯿﻪ
ﻗﺎﺋﻢ
 ۳اﺻﻔﻬﺎن
اﻓﻘﯽ
 ۴اﺻﻔﻬﺎن
ﻗﺎﺋﻢ
 ۵اﺻﻔﻬﺎن
ﻗﺎﺋﻢ
 ۶اﺻﻔﻬﺎن
ﻗﺎﺋﻢ
 ۷اﺻﻔﻬﺎن
ﻗﺎﺋﻢ
 ۸اﺻﻔﻬﺎن
ﻗﺎﺋﻢ
 ۹اﺻﻔﻬﺎن
ﻗﺎﺋﻢ
 ۱۰اﺻﻔﻬﺎن
اﺳﺘﻮاﯾﯽ
 ۱۱اﺻﻔﻬﺎن
اﻓﻘﯽ
 ۱۲اﺻﻔﻬﺎن
اﻓﻘﯽ
 ۱۳ﺑﺴﻄﺎم
اﺳﺘﻮاﯾﯽ  -رﻗﻤﯽ
 ۱۴ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ
اﻓﻘﯽ
 ۱۵ﺑﻮﺷﻬﺮ
اﻓﻘﯽ
 ۱۶ﺑﯿﺪﺧﺖ
اﻓﻘﯽ
 ۱۷ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
ﻗﺎﺋﻢ
 ۱۸ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن
آﻧﺎﻟﻤﺎﺗﯿﮏ
 ۱۹ﺗﺒﺮﯾﺰ
اﺳﺘﻮاﯾﯽ
 ۲۰ﺗﺒﺮﯾﺰ
آﻧﺎﻟﻤﺎﺗﯿﮏ
 ۲۱ﺗﺒﺮﯾﺰ
اﻓﻘﯽ
 ۲۲ﺗﺒﺮﯾﺰ
اﻓﻘﯽ
 ۲۳ﺗﺒﺮﯾﺰ
 ۲۴ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﮐﺮوی ﻣﻘﻌﺮ
آﻧﺎﻟﻤﺎﺗﯿﮏ
 ۲۵ﺗﺒﺮﯾﺰ
آﻧﺎﻟﻤﺎﺗﯿﮏ
 ۲۶ﺗﺒﺮﯾﺰ
اﻓﻘﯽ
 ۲۷ﺗﻬﺮان
اﻓﻘﯽ
 ۲۸ﺗﻬﺮان
اﻓﻘﯽ
 ۲۹ﺗﻬﺮان
اﻓﻘﯽ
 ۳۰ﺗﻬﺮان
اﻓﻘﯽ
 ۳۱ﺗﻬﺮان
اﻓﻘﯽ
 ۳۲ﺗﻬﺮان
اﻓﻘﯽ
 ۳۳ﺗﻬﺮان

ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت )ﻃﺮاح ،ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ(... ،

ّ
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺻﻔﺎﯾﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎمﻧﻮر
ﺳﯿﺪﻫﺎدی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
ﻣﻮزۀ اروﻣﯿﻪ
ﺷﻬﺮک اﻣﯿﺮﺣﻤﺰه -ﺧﯿﺎﺑﺎن  ،۹ﻓﺮﻋﯽ  ۲ﺧﺎﻧﮥ ﺳﺎﺑﻖ اﺣﻤﺪ ﮐﯿﺎﺳﺖﭘﻮر
اﺣﻤﺪ ﮐﯿﺎﺳﺖﭘﻮر
ﻣﺼﻼی ﺟﺪﯾﺪ
رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ،ﺑﺎزﺳﺎزیﺷﺪه
ﻣﺴﺠﺪ ﺣﮑﯿﻢ
ﻣﺴﺠﺪ ّ
رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب
ﺳﯿﺪ
رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ،ﻣﺤﻠﮥ دردﺷﺖ
ﻣﺴﺠﺪ آﻗﺎﻧﻮر
رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ،ﺗﺨﺮﯾﺐﺷﺪه
ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻠﯿﻘﻠﯽآﻗﺎ
رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب
ﻣﺴﺠﺪ رﺣﯿﻢﺧﺎن
اﺣﻤﺪ ﮐﯿﺎﺳﺖﭘﻮر۱۳۹۱ ،
ﺧﺎﻧﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺻﻔﻬﺎن
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺻﻔﺎﯾﯽ
ﻣﯿﺪان ﺟﻠﻔﺎ
۱۳۹۰
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻏﺪﯾﺮ
ﮐﻨﺪه ﺷﺪه وﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
آراﻣﮕﺎه ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ
 ۱۳۸۶ﺗﺎ  ،۱۳۹۲ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن ،ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ادارۀ ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ
ّ
ﻧﺪا ﻗﺎﺳﻤﯽ ،۱۳۸۶ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﮑﺎن و ﻟﻨﮕﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺸﺘﯽراﻧﯽ
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﻐﺎﯾﺮی
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺰار ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﯿﮑﺨﻮاه۱۳۹۱ ،
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
ﻣﺤﺴﻦ اﯾﺮﺟﯽ ،۱۳۸۹ ،رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎمﻧﻮر
ُ
دﻧﯽ ﺳﺎووا )از ﻓﺮاﻧﺴﻪ(
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ۱۳۹۲ ،
ﻣﻮزۀ ﺳﻨﺠﺶ
ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻋﺠﺐﺷﯿﺮیزاده
اﺋﻞ ﮔﻠﯽ
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺻﻔﺎﯾﯽ
اﺋﻞ ﮔﻠﯽ
ﺷﻬﺮداری
ﻣﻬﺪی ارادﺗﯽﻓﺎم
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ
ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻋﺠﺐﺷﯿﺮیزاده
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﻓﺮﻫﺎﻧﯽ
ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻋﺠﺐﺷﯿﺮیزاده
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﻨﻈﺮﯾﻪ
ﻣﯿﺪان آزادی ،ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮﺳﺘﺎن اﻟﻤﻬﺪی اﺣﻤﺪ داﻟﮑﯽ۱۳۸۷ ،
داﺧﻞ ﺑﻮﺳﺘﺎن اﻟﻤﻬﺪی
اﺣﻤﺪ داﻟﮑﯽ ،۱۳۸۷ ،ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻮم و ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ )ﻧﯿﺎوران( اﺣﻤﺪ داﻟﮑﯽ۱۳۸۷ ،
اﺣﻤﺪ داﻟﮑﯽ ،ﺑﻌﺪ از ۱۳۸۷
ﻣﯿﺪان راهآﻫﻦ
اﻣﺎﻣﺰاده ﺻﺎﻟﺢ
اﺣﻤﺪ داﻟﮑﯽ ،۱۳۸۷ ،در ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﻌﻠﻢ ،خ اﺳﺘﺎد ﻣﻌﯿﻦ ،خ دﺳﺘﻐﯿﺐ اﺣﻤﺪ داﻟﮑﯽ۱۳۸۶ ،
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻫﺎﺷﻤﯽ )ﺷﻬﺪای ﺻﺎﻟﺤﯽ( ،خ ﻫﺎﺷﻤﯽ اﺣﻤﺪ داﻟﮑﯽ۱۳۸۶ ،

ردﯾﻒ
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
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۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶

ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان
ﺟﻬﺮم
ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺧﺮﻣﺪره

ﻧﻮع
اﻓﻘﯽ
اﻓﻘﯽ
اﻓﻘﯽ
اﻓﻘﯽ
اﻓﻘﯽ
اﻓﻘﯽ
اﻓﻘﯽ
اﻓﻘﯽ
اﻓﻘﯽ
اﻓﻘﯽ
اﻓﻘﯽ
اﻓﻘﯽ
اﻓﻘﯽ
اﻓﻘﯽ
اﻓﻘﯽ
اﻓﻘﯽ
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ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت )ﻃﺮاح ،ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ(... ،

اﺣﻤﺪ داﻟﮑﯽ۱۳۸۷ ،
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻓﺘﺢ ،ﺟﻨﻮب ﻣﯿﺪان ﻓﺘﺢ
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﻬﺮ ،خ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﻌﯿﺪی اﺣﻤﺪ داﻟﮑﯽ۱۳۸۷ ،
ﺑﻮﺳﺘﺎن ارﻏﻮان ،خ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﻌﯿﺪی اﺣﻤﺪ داﻟﮑﯽ ،۱۳۸۶ ،ﺷﻤﺎل ﻣﯿﺪان ﻓﺘﺢ
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻻدن ،ﺟﻨﻮب ﻣﯿﺪان ﻓﺘﺢ اﺣﻤﺪ داﻟﮑﯽ ،۱۳۸۷ ،ﻧﺒﺶ خ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﻌﯿﺪی
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﻌﯿﻦ )ﺟﺎﻧﺒﺎزان( ،خ اﺳﺘﺎد ﻣﻌﯿﻦ اﺣﻤﺪ داﻟﮑﯽ ،۱۳۸۶ ،در ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ اﯾﺮان
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ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزشﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﮥ  ۹اﺣﻤﺪ داﻟﮑﯽ ،۱۳۸۷ ،خ اﺳﺘﺎد ﻣﻌﯿﻦ  ،ﺟﻨﺐ آﺳﻤﺎنﻧﻤﺎ روی ﺑﺎم

ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﮥ  ،۹خ اﺳﺘﺎد ﻣﻌﯿﻦ اﺣﻤﺪ داﻟﮑﯽ ،۱۳۸۷ ،ﺣﯿﺎط ﺷﻬﺮداری
اﺣﻤﺪ داﻟﮑﯽ ،۱۳۸۶ ،ﺑﯿﻦ خ اﺳﺘﺎد ﻣﻌﯿﻦ و خ دﮐﺘﺮ ﻫﻮﺷﯿﺎر ،ﻣﻔﻘﻮد
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺪای آزادی
اﺣﻤﺪ داﻟﮑﯽ ،۱۳۸۷ ،اﻧﺘﻬﺎی خ اﺳﺘﺎد ﻣﻌﯿﻦ
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﻮﺛﺮ
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﻮﮐﺐ ،ﺟﻨﺐ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻮاﯾﯽ اﺣﻤﺪ داﻟﮑﯽ ،۱۳۸۷ ،ﺟﻨﻮب ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪ داﻟﮑﯽ ،ﺑﻌﺪ از  ،۱۳۸۷خ دﻣﺎوﻧﺪ ،خ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی )اﯾﺮاﻧﻤﻬﺮ(
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺧﯿﺎم
اﺣﻤﺪ داﻟﮑﯽ ،ﺑﻌﺪ از  ،۱۳۸۷خ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ )ﺳﯽﻣﺘﺮی(
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺳﯿﻤﺮغ
اﺣﻤﺪ داﻟﮑﯽ ،ﺑﻌﺪ از  ،۱۳۸۷خ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ )ﺳﯽﻣﺘﺮی(
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﭘﯿﺮوزی
اﺣﻤﺪ داﻟﮑﯽ ،ﺑﻌﺪ از  ،۱۳۸۷خ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ،ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺣﺎﻓﻆ )ﻓﻠﮑﮥ دوم(
اﺣﻤﺪ داﻟﮑﯽ ،ﺑﻌﺪ از  ،۱۳۸۷خ ﻣﻄﻬﺮی
ﺑﻮﺳﺘﺎن آوﯾﻨﯽ
اﺣﻤﺪ داﻟﮑﯽ ،ﺑﻌﺪ از  ،۱۳۸۷خ ﻣﻄﻬﺮی
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻤﺎزی ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺟﻼل ﺻﻤﯿﻤﯽ۱۳۷۵ ،
اﻓﻘﯽ -ﺷﯿﺒﺪار داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ
ﻧﻔﯿﺴﻪ ﻧﻌﯿﻤﯽﭘﻮر۱۳۸۶ ،
آﻧﺎﻟﻤﺎﺗﯿﮏ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﺧﺮد
ﺑﺰرﮔﺮاه ﺣﻘﺎﻧﯽ
اﺳﺘﻮاﯾﯽ ﺑﻮﺳﺘﺎن آب و آﺗﺶ
ﻣﻮزۀ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری )خ  ۳۰ﺗﯿﺮ( ﻣﺤﻤﺪ اردﻻن۱۳۹۲ ،
اﻓﻘﯽ
ً
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﻐﺎﯾﺮی ،ﻗﺒﻼ ﺳﺮدر ﺑﺎغ ﻣﻠﯽ
ﻣﻮزه و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﻠﮏ
اﻓﻘﯽ
)ره(
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﻐﺎﯾﺮی
ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
اﻓﻘﯽ
ﻣﺆﺳﺴﮥ ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺤﻮﻃﻪ )اﻣﯿﺮآﺑﺎد( ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪ.
اﻓﻘﯽ
اﺳﺘﻮاﯾﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺠﺎب ﺳﺎﻣﺴﻮن ﯾﻮﺳﻔﯽ ۱۳۷۱ ،ﺗﺎ  ۱۳۸۳ﮐﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎزﺳﺎزی از ﻧﻤﻮﻧﮥ اروﭘﺎﯾﯽ ،ﻓﻠﺰی
اﺳﺘﻮاﯾﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﻪ زﻣﺎن )زﻋﻔﺮاﻧﯿﻪ(
ﺑﺎزﺳﺎزی از ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺳﻨﮕﯽ
ﮐﺮوی ﻣﻘﻌﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﻪ زﻣﺎن
ُ
ﻃﺮح و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻧﯽ ﺳﺎووا
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ )ﻋﺒﺎسآﺑﺎد(
ﻗﺎﺋﻢ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻈﯿﻢﻟﻮ ،ﻣﻔﻘﻮد
داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا
اﻓﻘﯽ
ﻣﺤﺴﻦ اﯾﺮﺟﯽ ،۱۳۸۸ ،رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎمﻧﻮر -ﻣﺮﮐﺰ
ﻗﺎﺋﻢ
ُ
اردوﮔﺎه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ )ﻣﻨﻈﺮﯾﻪ( دﻧﯽ ﺳﺎووا ۱۳۸۶ ،ﺗﺎ  ،۱۳۸۹ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺎﺋﻢ
ذﺑﯿﺤﯽﭘﻮر۱۳۹۰ ،
اﺳﺘﻮاﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻬﺮم
اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺠﻮم ﻣﻬﺒﺎﻧﮓ زاﻫﺪان
ﺷﻬﺮداری و ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ
اﻓﻘﯽ
ﺑﻬﻨﺎم اﻓﺸﺎر۱۳۹۱ ،
اﺳﺘﻮاﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎر

۶۵
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۶۶

ﺷﻬﺮ

ﻧﻮع
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داﻧﺸﮕﺎه داﻣﻐﺎن
اﻓﻘﯽ
 ۶۷داﻣﻐﺎن
اﻓﻘﯽ  -ﻗﻄﺒﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
 ۶۸داﻣﻐﺎن
آﻧﺎﻟﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﻠﺖ
 ۶۹رﺷﺖ
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﻠﺖ
ﻗﻄﺒﯽ
 ۷۰رﺷﺖ
ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ )اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺳﺎﺑﻖ(
ﻗﺎﺋﻢ
 ۷۱رﺷﺖ
اﺳﺘﻮاﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن -ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ
 ۷۲رﺷﺖ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دورۀ دوم ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏﺧﺎن ،ﻧﺎﺣﯿﮥ ۱
ﻗﻄﺒﯽ
 ۷۳رﺷﺖ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دورۀ اول ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏﺧﺎن ،ﻧﺎﺣﯿﮥ ۱
اﻓﻘﯽ
 ۷۴رﺷﺖ
اﺳﺘﻮاﯾﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
 ۷۵رﺷﺖ
اﺳﺘﻮاﯾﯽ ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﯿﻼن
 ۷۶رﺷﺖ
آراﻣﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ
اﻓﻘﯽ
 ۷۷ری
اﺳﺘﻮاﯾﯽ -رﻗﻤﯽ ادارۀ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻗﺪﯾﻢ
 ۷۸ری
داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
اﻓﻘﯽ
 ۷۹زاﻫﺪان
ﺷﺮق ﺣﯿﺎط داﺧﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری
اﻓﻘﯽ
 ۸۰زاﻫﺪان
ﻏﺮب ﺣﯿﺎط داﺧﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری
اﻓﻘﯽ
 ۸۱زاﻫﺪان
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎمﻧﻮر
اﻓﻘﯽ
 ۸۲زاﻫﺪان
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
اﻓﻘﯽ
 ۸۳زاﻫﺪان
آﻧﺎﻟﻤﺎﺗﯿﮏ دﺑﺴﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان
 ۸۴زاﻫﺪان
ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -ﻫﻨﺮی ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
ﻗﺎﺋﻢ
 ۸۵زاﻫﺪان
داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن
اﻓﻘﯽ
 ۸۶زﻧﺠﺎن
دﺑﺴﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮﭘﻮر
 ۸۷ﺳﻌﺎدتﺷﻬﺮ اﻓﻘﯽ
 ۸۸ﺳﻌﺎدتﺷﻬﺮ آﻧﺎﻟﻤﺎﺗﯿﮏ دﺑﺴﺘﺎن آزادﮔﺎن
اﺳﺘﻮاﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن
 ۸۹ﺳﻤﻨﺎن
ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
 ۹۰ﺷﺎﻫﺮود
اﺳﺘﻮاﯾﯽ ﻣﯿﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺮﻗﺎن
 ۹۱ﺷﺎﻫﺮود
ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -ﻫﻨﺮی ﺑﺴﯿﺞ
ﻗﺎﺋﻢ
 ۹۲ﺷﺎﻫﺮود
ﺷﻬﺮک ذواﻟﻔﻘﺎر
ﻗﺎﺋﻢ
 ۹۳ﺷﺎﻫﺮود
ﻣﺴﺠﺪ آﻗﺎ در ﻣﺤﻠﮥ ﺑﯿﺪآﺑﺎد
اﻓﻘﯽ
 ۹۴ﺷﺎﻫﺮود
ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﭘﮋوﻫﺶﺳﺮای داﻧﺶآﻣﻮزی
 ۹۵ﺷﺎﻫﺮود
رﻗﻤﯽ
اﺳﺘﻮاﯾﯽ
ﭘﺎرک ﻧﻤﺎز
 ۹۶ﺷﯿﺮاز
آﻧﺎﻟﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﺰدﯾﮏ ارگ ﮐﺮﯾﻢﺧﺎﻧﯽ
 ۹۷ﺷﯿﺮاز
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺰرگ
اﻓﻘﯽ
 ۹۸ﻗﺰوﯾﻦ
روﺳﺘﺎی اﺳﺘﺮک
اﻓﻘﯽ
 ۹۹ﮐﺎﺷﺎن

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت )ﻃﺮاح ،ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ(... ،
-

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی۱۳۸۰ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی۱۳۸۹ ،
اورﻟﯿﻮ ﭘﺎﻧﺘﺎﻧﺎﻟﯽ )از اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ(۱۳۸۹ ،
ﻫﺎﺟﺮ زﻣﯿﻨﯽ و ﺳﯿﻨﺎ آرﯾﺎﻣﻨﺶ۱۳۸۸ ،
ﮐﺴﺮی ﻣﻨﺼﻒ ،ﭘﻮﯾﺎ اﺣﻤﺪیﻓﺮد ،ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
ﺣﺴﺎﻧﻪ ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﻋﻠﯽ ﭘﻮراﺣﻤﺪ ،ﮐﺴﺮی ﻣﻨﺼﻒ۱۳۹۳ ،
ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ۱۳۹۱ ،
ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﻦ۱۳۹۲ ،
داﺧﻞ ﺣﻮض ﻣﺤﻮﻃﻪ
ﭘﮋﻣﺎن ﻧﻮروزی
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﺒﺎﻧﮓ ،ﻣﺤﻮﻃﮥ داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت
اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺠﻮم ﻣﻬﺒﺎﻧﮓ
اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺠﻮم ﻣﻬﺒﺎﻧﮓ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﯿﺦ ،۱۳۹۰،ﺟﺪول ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﻫﻢ دارد.
 ۱۳۸۶ﺗﺎ  ،۱۳۹۰ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺠﻮم ﻣﻬﺒﺎﻧﮓ
اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺠﻮم ﻣﻬﺒﺎﻧﮓ
ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻨﯽ
اﺻﻐﺮ ﮐﺒﯿﺮی۱۳۹۳ ،
اﺻﻐﺮ ﮐﺒﯿﺮی۱۳۹۳ ،
ﻧﺪا ﻗﺎﺳﻤﯽ۱۳۹۰ ،
ﻧﺪا ﻗﺎﺳﻤﯽ۱۳۸۸ ،
ﻧﺪا ﻗﺎﺳﻤﯽ۱۳۸۵ ،
ﻧﺪا ﻗﺎﺳﻤﯽ ،رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب
رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب -ﻣﻨﺰل ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﻌﻮدی
ﺷﺎﺧﺺ آن ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺿﺎ ﻣﻘﺪس۱۳۸۵ ،
ﺷﺮﮐﺖ اﺧﺘﺮﻧﻤﺎی ﺷﯿﺮاز۱۳۸۹ ،
۱۳۹۱
در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﭙﻪ
اﺳﺪاﷲ ﺻﻔﺎﯾﯽ۱۳۹۳ ،

ردﯾﻒ
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵

ﺷﻬﺮ
ﮐﺮج
ﮐﺮج
ﮐﺮﻣﺎن
ﮐﺮﻣﺎن
ﮐﺮﻣﺎن
ﮐﯿﺶ
ﮐﯿﺶ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن
ﻻﻫﯿﺠﺎن
ﻻﻫﯿﺠﺎن
ﻣﺤﻼت
ﻣﺮاﻏﻪ
ﻣﺮاﻏﻪ
ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﺸﻬﺪ

 ۱۱۶ﻣﺸﻬﺪ
 ۱۱۷ﻣﺸﻬﺪ
 ۱۱۸ﻣﺸﻬﺪ
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳

ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﻨﺠﯿﻞ
ﯾﺰد
ﯾﺰد

ﻧﻮع

ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت )ﻃﺮاح ،ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ(... ،

آﻧﺎﻟﻤﺎﺗﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ
اﺳﺘﻮاﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ
)ﭘﺎﮐﺘﻨﮓ(
اﺳﺘﻮاﯾﯽ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺻﺎدق ِ
اﻓﻘﯽ
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﺎدر
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﻬﻠﻮی )ﻗﺪﯾﻢ(
ﻗﺎﺋﻢ
اﺳﺘﻮاﯾﯽ  -رﻗﻤﯽ
اﺳﮑﻠﮥ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ
اﻓﻘﯽ
اﺳﺘﻮاﯾﯽ ﺳﺪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
اﻓﻘﯽ
ﺑﺎم ﺳﺒﺰ ﻻﻫﯿﺠﺎن
اﻓﻘﯽ
ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺎﺋﻢ
؟
ﮔﻨﺒﺪ ﺳﺮخ
ﻗﺎﺋﻢ
آﻧﺎﻟﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺠﻮم و اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾﮏ
)ع(
اﻓﻘﯽ
ﺻﺤﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ
ﺳﺘﺎرهای دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﮥ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎﺗﺢ
اﺳﺘﻮاﯾﯽ -روزﻧﻪای دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﮥ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎﺗﺢ

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ آرﯾﻦ

آﻧﺎﻟﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻮﺳﺘﺎن وﺣﺪت

اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺠﻮم ﻣﺸﻬﺪ

اﻓﻘﯽ

دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﮥ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎﺗﺢ

ﮔﺮوه ﺳﻤﺘﺎ
ﮔﺮوه ﺳﻤﺘﺎ ،۱۳۸۳ ،ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﻣﻔﻘﻮد
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﷲ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻟﺒﯿﺒﯽ۱۳۷۱ ،

ﺳﯿﻨﺎ رﺣﯿﻢﭘﻮر۱۳۹۱ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ اﯾﺮان

ﺟﺪول :۱ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ اﯾﺮان

اﻣﯿﻦ رﺿﺎ ،ﺣﻮاﻟﯽ  ،۱۳۱۵رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.

-

ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺎﺧﺺ
در ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺮزا ﻏﯿﺎث ،در ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ُدﻧﯽ ﺳﺎووا
ﻋﻠﯽ ﻋﺠﺐﺷﯿﺮیزاده۱۳۹۱ ،
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ آرﯾﻦ
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ آرﯾﻦ ،ﺳﺮدر ورودی ﻣﺪرﺳﻪ

آﻧﺎﻟﻤﺎﺗﯿﮏ آﻣﻮزﺷﮑﺪۀ اﻟﺰﻫﺮا
ﻧﺎدﯾﺎ زرﻗﯽ
۱۳۸۷
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(
ﻗﺎﺋﻢ
اﺳﺘﻮاﯾﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ۱۳۹۱
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺻﻮﻣﯽ۱۳۹۳ ،
اﻓﻘﯽ -ﺷﯿﺒﺪار داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎمﻧﻮر
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺣﻤﯿﺪﯾﺎ
اﻓﻘﯽ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ درﺧﺖ۱۳۹۰ ،
آﻧﺎﻟﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ اﺧﺘﺮ داﻧﺶ

۶٧

ﺳــﺎﻋﺖ آﻓﺘــﺎﺑﯽ ﺷــﻤﺎل ﺑﻮﺳــﺘﺎن اﻟﻤﻬــﺪی،
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯿﺪان آزادی ﺗﻬﺮان

ردﯾﻒ
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۶٨

۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱

ﺟﺪول  :۲ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻇﻬﺮ در اﯾﺮان

ﺷﻬﺮ
آﺑﺎده
اﺻﻔﻬﺎن
اﺻﻔﻬﺎن
اﺻﻔﻬﺎن
اﺻﻔﻬﺎن
اﺻﻔﻬﺎن
اﺻﻔﻬﺎن
اﺻﻔﻬﺎن
اﺻﻔﻬﺎن
اﺻﻔﻬﺎن
اﺻﻔﻬﺎن
اﺻﻔﻬﺎن
ﺗﻬﺮان
زواره
ﺳﻨﻨﺪج
ﺷﻮﺷﺘﺮ
ﻗﺎﺋﻦ
ﮐﺎﺷﺎن
ﮐﺮﻣﺎن
ﮐﺮﻣﺎن
ﻣﺸﻬﺪ

 ۲۲ﻧﺎﯾﯿﻦ

 ۲۳ﻧﻬﺎوﻧﺪ
 ۲۴ﻫﻤﺪان
 ۲۵ﻫﻤﺪان

ﻧﻮع

ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ

ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ
ﺳﻨﮕﯽ
ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم
ﺳﻨﮕﯽ
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ
ﺳﻨﮕﯽ
ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻟﻌﺎﺑﯽ ﺑﺮ آﺟﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ
ﻣﺴﺠﺪ ﺣﮑﯿﻢ
اﻓﻘﯽ
ﻣﺴﺠﺪ ﻗﻄﺒﯿﻪ )ﺧﻠﺠﺎ(
ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﺪرﺳﮥ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ
ﺳﻨﮕﯽ
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ دﻫﺎﻗﺎن
ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎج ﻣﻬﺪی دﻫﺎﻗﺎن
ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﺪرﺳﮥ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﻤﺎورد
ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺑﺎﻗﺮ رﺟﺎﺋﯽ
ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻮ
اﻓﻘﯽ
ﻣﺴﺠﺪ داراﻟﺴﻼم
ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ
اﻓﻘﯽ
ﻣﺴﺠﺪ واﻟﯽ
اﻓﻘﯽ
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ
ﻋﻤﻮدی
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ
اﻓﻘﯽ
ﮐﺎرواﻧﺴﺮای زﯾﺪآﺑﺎد
ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﺪرﺳﮥ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯿﻪ
اﻓﻘﯽ
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ
اﻓﻘﯽ
ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد
اﻓﻘﯽ

اﻓﻘﯽ

ﻗﺎﺋﻢ
اﻓﻘﯽ
اﻓﻘﯽ

ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺘﯿﻖ

ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺗﺮاب
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯿﺮزا داوود

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

در ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ
در ﺟﻨﻮب ﻣﺤﻮﻃﮥ ﻣﺴﺠﺪ
دارای ﺷﺎﺧﺺ دوﮔﺎﻧﻪ
در ﮔﻮﺷﮥ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺣﯿﺎط ﻣﺴﺠﺪ
در ﻃﺒﻘﮥ دوم ﺑﻨﺎ و دارای ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽ ﮔﻠﺪار
ﺳﯿﺪﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ
ﻧﺎم دﯾﮕﺮش ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺑﺎﺑﺎ اﺳﺖ.
۹۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﺷﯽ در ﮐﻨﺞ ﻟﺒﮥ ﺑﺎم
ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻗﻨﺪی ،ﺳﻪراه ﻧﯿﻤﺎورد
ﺑﺎزار در ﺑﺎغ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﯿﻐﮥ آﻫﻨﯽ
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻓﻬﺮی ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ
ﻣﻼرﺿﺎ ﻣﺆذﻧﯽ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ
در ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺘﻮن ،در ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﻔﻘﻮدﺷﺪه اﺳﺖ.

روی ﺑﺎم ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﻓﺎﺋﻘﯽ۱۳۱۰ ،
ﺗﯿﻐﮥ ﻓﻠﺰی روی ﭘﺎﯾﮥ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﯿﺎری ﺑﺮ آﺟﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﻠﮥ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺞ دﯾﻮار آﺟﺮی
ﺷﯿﺦ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺜﺮی ﻫﻤﺪاﻧﯽ
ً
ﺗﯿﻐﮥ ﺷﺎﺧﺺ آن اﺧﯿﺮا ﮐﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

ردﯾﻒ

ﺷﻬﺮ

 ۱اﺻﻔﻬﺎن
 ۲ﺧﻠﺨﺎل
 ۳رودﺳﺮ
 ۴ﻃﺎﻟﻘﺎن
 ۵ﻃﺎﻟﻘﺎن
 ۶ﻃﺎﻟﻘﺎن
 ۷ﻗﺎﺋﻦ
 ۸ﮐﺮﻣﺎن
 ۹ﮔﻨﺎﺑﺎد
 ۱۰ﮔﻨﺎﺑﺎد
 ۱۱ﻣﺮﯾﻮان
 ۱۲ﻣﻬﺎﺑﺎد

ﮐﺎرﮐﺮد
ﺷﺎﺧﺺ ﻇﻬﺮ
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮروز
ﺷﺎﺧﺺ ﻇﻬﺮ
ﺷﺎﺧﺺ ﻇﻬﺮ
اﺑﺰار زﻣﺎنﺳﻨﺠﯽ
اﺑﺰار زﻣﺎنﺳﻨﺠﯽ
ﺷﺎﺧﺺ ﻇﻬﺮ
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮروز
ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺼﺮ
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮروز
ﺷﺎﺧﺺ ﻇﻬﺮ
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮروز

ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ
روﺳﺘﺎی ﺑﺮوزاد )ﻣﺒﺎرﮐﻪ(

روﺳﺘﺎی ﺗﺮازوج

روﺳﺘﺎی ﻧﺪاک ،اﺷﮑﻮر ﺑﺎﻻ
روﺳﺘﺎی دﯾﺰان
روﺳﺘﺎی ﮐﺮﮐﺒﻮد
روﺳﺘﺎی ﮐﺮﮐﺒﻮد
ﻧﺰدﯾﮏ آراﻣﮕﺎه ﺑﻮذرﺟﻤﻬﺮ ﻗﺎﺋﻨﯽ
ﮔﻨﺒﺪ ﺟﺒﻠﯿﻪ
روﺳﺘﺎی ﺧﺎﻧﯿﮏ
روﺳﺘﺎی ﺧﺎﻧﯿﮏ
روﺳﺘﺎی دﯾﻤﯿﻮ )ﺳﺮوآﺑﺎد(
روﺳﺘﺎی ده ُﺑﮑﺮ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
»ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮوزاد« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ،ﺳﻪ ﻣﺨﺮوط ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮه

دﯾﻮارۀ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭼﺎﺷﺖ ﺗﻠﻪ«
ﺣﻔﺮۀ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﮐﻮه ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﺎق«

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ اﯾﺮان

ﺟﺪول  :۳اﺑﺮازﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻣﺎنﺳﻨﺠﯽ در اﯾﺮان

دو ﺑﺮج ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﻠﻪ« ﺑﺮای ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ

ﺻﺨﺮهای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻟﺘﺎن«
ﺣﻔﺮۀ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻮه ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺳﻨﮓ ﭘﻨﺞ ﻣﻦ«
ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﮔﺮدﻧﮥ ﺧﻂاﻟﺮأس ﺷﺮﻗﯽ
ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻻخ او ﺑﻨﺪ«
ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﯿﺦ ﻧﻮروز«
ﺻﺨﺮهای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻟﻤﻮﻻوی« ﺑﺮ ﮐﻮه ﻋﻮداﻻن
ﺻﺨﺮهای ﺑﻪ ﻧﺎم » َﺑ َﺮده َ
ﺑﻮره« )ﺳﻨﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی(
۶٩

ّ
ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ اﻓﻘﯽ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﮥ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻼح ﻣﺸﻬﺪ .دروازۀ ورودی ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﻄﻮط ﺳﺎﻋﺖ روی ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺤﻮﻃﮥ ﺑﯿﺮون دروازۀ ورودی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٧٠

آﻏﺎز ﺑﺨﺸ از دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﺷﺎﯾﺴﺖ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻬﺮﺟ راﻧﺎ )ﻧﻮﺳﺎری ،ﻫﻨﺪ( ﮐﻪ ﻃـﻮل
ﺳﺎﯾﻪ در وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ در آن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳ ﺑﺮجﻫﺎ و ﭼ ـﻮﻧﮕ ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﻋـﺪدﻫﺎ در ﻣـﺘﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ(.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ اﯾﺮان

٧١

ﺻﻔﺤﮥ دوم ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﺷﺎﯾﺴﺖ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ

٧٢
ﺻﻔﺤﮥ ﺳﻮم )ﭘﺎﯾﺎن( ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﺷﺎﯾﺴﺖ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ

در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻇﻬﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ آﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ﮐﻪ آن را »ﺗـﻮپ ﻋﻤـﺎرت
ﺳﻠﻄﻨﺖ« ﮔﻮﯾﻨﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﭘﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﺎرت دوﻟﺘـﯽ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪه( و آن ﻋﺒـﺎرت از ﺗـﻮﭘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در روی آن ﺷﯿﺸﮥ ﻋﺪﺳﯽ ذرهﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﮐـﻪ ﮐـﺎﻧﻮﻧﺶ در ﺳـﻄﺢ ﻧﺼـﻒاﻟﻨﻬﺎر
واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻫﻨﮕﺎم زوالّ ،
اﺷﻌﮥ آﻓﺘـﺎب ﭼـﻮن از ﺷﯿﺸـﻪ ﻋﺒـﻮر ﻧﻤـﻮد ،ﺟﻤـﻊ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و وارد
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻬﺘﺎب ﺗﻮپ و ﻫﻤﺎن دم ﺗﻮپ آﺗﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ وﻟﯿﮑﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷـﺪه ﮐـﻪ
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ روش دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻋﺖ را ﻧﻈﻢ داد از روی اﺷﺎرات ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﺗﻮپ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ
ّ
اﺧﺘﻼف ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ .و ﺷﺒﯿﻪ آﻟﺖ ﻣﺬﮐﻮر را ﺣﻘﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﺑﻪ اﻣﺮ ﺷـﺎه ﺷـﻬﯿﺪ
در روی ﺑﺎم ﻣﺪرﺳـﮥ ﻣﺒﺎرﮐـﮥ داراﻟﻔﻨـﻮن ﺗﺮﺗﯿـﺐ داده ﯾﻌﻨـﯽ اول ﺧـﻂ ﻧﺼـﻒاﻟﻨﻬﺎر را ﺑـﻪدﻗﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ را ﺑﻪ اﻓﻖ ﻃﻬﺮان آﻧﺠﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد و رﺳـﻢ
ﮐﺮد و ﺷﺎﺧﺺ و ﺗﻮﭘﯽ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ وﻗﺖ زوال را ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﺮای ادای اذان ﺑﺪاﻧـﺪ و ﺳـﺎﯾﺮ
ﺳﺎﻋﺎت روز را ﻫﻢ ﺑﻪ رؤﯾﺖ آن ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ و ﻫﻨﻮز داﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮﻗﺮار. ...
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ ،ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻨﺠﻮم در اﺻﻮل ﻫﯿﺄت و ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻬﺮان ،۱۳۱۹ ،ص ۵۲-۵۱

ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺮاﻣﺘ

١

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،درﺑﺎرۀ اﻫﻤﯿﺖ ،ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در ﻋﺮﺻـﮥ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﺷـﻨﯿﺪه و
ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ .از ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب و زﯾﺒﺎ درﺑـﺎرۀ درﻣﺎنﻫـﺎی ﺷـﮕﻔﺖ او در درﺑـﺎر آل زﯾـﺎر و آل
ﮐﺎﮐﻮﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺎ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ درﺑـﺎرۀ ﺗـﺪرﯾﺲ ﻗـﺎﻧﻮن اﺑـﻦ ﺳـﯿﻨﺎ در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻋﺼﺮ ﻧﻮزاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳـﺒﺐ ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎی
ﻏﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ ﺷـﻤﺎری از ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮﻧﻤﺎﯾﺎن ،ﻣﻄﺎﻟـﺐ راﺳـﺖ و ﻧﺎراﺳـﺖ ،ﺳـﺨﺖ در ﻫـﻢ
آﻣﯿﺨﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺷـﻬﺮت و اﻋﺘﺒـﺎر
ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در ﻣﯿﺎن ﭘﺰﺷﮑﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﺪهﻫﺎی  ١٢ﺗﺎ  ١٧ﻣﯿﻼدی ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿـﺎزی ﺑـﻪ اﻏـﺮاق
ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻦ ِﺳﺮاﺑﯿﻮن اﺧﺘﺼـﺎص دارد ﮐـﻪ ﮔﻤـﺎن
ﻣﯽرود ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺮوان ﻣﮑﺘﺐ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻨﺪیﺷﺎﭘﻮر و ﭼـﻪ ﺑﺴـﺎ ﯾﮑـﯽ از داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن
ﻣﺸﻬﻮر آن ﺑﻮده اﺳﺖ .زﯾﺮا او ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻤﮥ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن اﯾـﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن آﺛـﺎر ﺧـﻮد را ﺑـﻪ زﺑـﺎن
ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮑﻨﺎش ٢اﻟﺼﻐﯿﺮ وی ،ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧـﻪ ﻓﻘـﻂ آﺛـﺎر ﻧﺎﻣـﺪاران اﯾـﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎری از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﻤﻨﺎم آﻧﺠﺎ را ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﮕﻔﺖ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﺰﺷـﮏ ﺑـﻪ رﻏـﻢ ﺷـﻬﺮت ﮐﻢﻧﻈﯿـﺮش در روزﮔـﺎران ﻗـﺪﯾﻢ ،ﭼـﻪ ﻧـﺰد ﭘﺰﺷـﮑﺎن و
داروﺷﻨﺎﺳﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻣﯿﺎن اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺳﺪهﻫﺎی  ١٢ﺗﺎ  ١٧ﻣﯿﻼدی ،اﻣﺮوزه ﭼﻨﺎن از
ﯾﺎد رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب وی اﻟﮑﻨﺎش اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫـﺎی ﻻﺗﯿﻨـﯽ و ﻋﺒـﺮی و ﻧﯿـﺰ ﭼﺎپﻫـﺎی
* ﺻﻮرت ﻣﺒﺴﻮطﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ در ﺟﻠﺪ ﺳﻮم داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﮑﺒﺮی )ﺗﻬﺮان ،۱۳۷۷ ،ﺻﻔﺤﺎت (۲۴۴- ۲۳۳
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .١دﮐﺘﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻮم ﻣﺤﺾ و ﮐﺎرﺑﺮدیykaramati@gmail.com ،
ّ » .٢ﮐﻨﺎش« ﺻﻮرت ﻣﻌﺮب واژهای ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ.

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۵ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻦ ﴎاﺑﯿﻮن ،ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺎﻣﺪار ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪه

*

٧٣

ﻣﺨﺘﻠﻒ دو ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ آن در اروﭘﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻟﮑﻨـﺎش اﻟﺼـﻐﯿﺮ و اﺑـﻦ ﺳـﺮاﺑﯿﻮن ،اﻫﻤﯿﺘـﯽ
ﻫﻤﭽﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن و اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﮕﺎﻫ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻬﻦ
در ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺎﻣﺪار ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎرۀ دو ﭘﺰﺷﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮاﺑﯿﻮن و داوود ﺑـﻦ ﺳـﺮاﺑﯿﻮن
ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺪر و ﺑﺮادر ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﮑﺎﺗﯽ ﯾـﺎدآوری ﺷـﻮد .اﺑـﻦ ﻧـﺪﯾﻢ در
١
اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎرۀ ﯾﻮﺣﻨﺎ و داوود ﭼﻨﯿﻦ آورده اﺳﺖ:
در آﻏﺎز روزﮔﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ]ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن[ ﻣﯽزﯾﺴﺖ؛ دو ﮐﺘﺎﺑﺶ در ﭘﺰﺷـﮑﯽ ]از ﺳـﺮﯾﺎﻧﯽ[ ﺑـﻪ
ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ :اﻟﮑﻨﺎش اﻟﮑﺒﯿﺮ در دوازده ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺧـﻮد آن را ﺑـﻪ ﻋﺮﺑـﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﮐـﺮد و
اﻟﮑﻨﺎش اﻟﺼﻐﯿﺮ در ﻫﻔﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ.

٧۴

ْ
ً
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ِﻗﻔﻄﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﮑﻤﺎء ﻫﻨﮕﺎم اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ،ﮔﺰارش اﺑـﻦ ﻧـﺪﯾﻢ را ﻋﯿﻨـﺎ آورده
اﺳﺖ ٢.اﻣﺎ ﻫﻤﻮ ﺿﻤﻦ ﻧﻘﻞ داﺳﺘﺎﻧﯽ درﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﮔﺬﺷـﺖ ﻣﻮﺳـﯽ اﻟﻬـﺎدی )ﺧﻠﯿﻔـﮥ ﻋﺒﺎﺳـﯽ از
 ١٦٩ﺗﺎ ١٧٠ق( ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺎم ﺑﺮدن از ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم داوود ﺑـﻦ ﺳـﺮاﺑﯿﻮن ،درﺑـﺎرۀ ﺧﻮﯾﺸـﺎوﻧﺪی ﯾﻮﺣﻨـﺎ و
٣
داوود ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪهای آورده اﺳﺖ.
ُ
اﺑﻦ اﺑﯽ ا َﺻ ْﯿ َﺒﻌﻪ ﻧﯿﺰ در ﻋﯿﻮن اﻻﻧﺒﺎء ﻓﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﻻﻃﺒﺎء اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﻘﻞ داﺳـﺘﺎن ﯾـﺎد ﺷـﺪه در ﺗـﺎرﯾﺦ
اﻟﺤﮑﻤﺎء ،ﺑﯽدرﻧﮓ ﭼﻨﺪ رواﯾﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را آورده اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺮادی دﯾﮕﺮ
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در درﺳﺘﯽ اﯾـﻦ داﺳـﺘﺎن ﺗﺮدﯾـﺪ ﮐﻨـﯿﻢ .وی ﺑـﺎ ﺗﺮﮐﯿـﺐ
ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ و ﮔﺰارش ﯾﺎد ﺷﺪۀ ﻗﻔﻄﯽ ،در ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﭼﻨﯿﻦ آورده اﺳﺖ:
ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن :ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑـﻮد .ﭘـﺪرش ﺳـﺮاﺑﯿﻮن ﭘﺰﺷـﮑﯽ از ﻣـﺮدم
ﺑﺎﺟﺮﻣ ٰﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﻓﺮزﻧﺪش ،ﯾﻮﺣﻨﺎ و داوود ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ داﻧﺸﻮر ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﻦ
ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ :اﻟﮑﻨﺎش اﻟﮑﺒﯿـﺮ در دوازده ﻣﻘﺎﻟـﻪ و اﻟﮑﻨـﺎش اﻟﺼـﻐﯿﺮ ﮐـﻪ ﺑﺴـﯿﺎر
ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ در ﻫﻔﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ.

درﺑﺎرۀ داوود ﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻮاﻫﺪ اﻧﺪک ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔـﺖ
داوود در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ دوم ﻫﺠﺮی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑـﻮده و ﺑـﺎ درﺑـﺎر ّﻋﺒﺎﺳـﯿﺎن ارﺗﺒـﺎط ﻧﺰدﯾـﮏ
داﺷﺘﻪ و در آﻏﺎز ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠﺮی درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳـﺖ .اﺑـﻦ اﺑـﯽ اﺻـﯿﺒﻌﻪ ،داوود را ﻫﻤـﺮاه اﺑـﻦ ﻣﺎﺳـﻮ ﯾﻪ،
 .١اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ.۲۹۶ ،
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن دو ﻧﺸﺎﻧﮥ ][ ﻣﯽآﯾﺪ در ﻣﺘﻦ ﻣﺄﺧﺬ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﯾﻦ دﯾﮕﺮ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٢ﻗﻔﻄﯽ.۳۸۰ ،
 .٣ﻫﻤﻮ ،۴۳۱ ،اﺑﻦ اﺑﯽ اﺻﯿﺒﻌﻪ.۱۲۶/۱ ،

ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن
ً
ﻧﺎم اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ زﺑـﺎن ﺳـﺮﯾﺎﻧﯽ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﯾﻮﺣﻨـﺎن َﺑـﺮ )= اﺑـﻦ( ﺳـﺮاﭘﯿﻮن ﺑـﻮده اﺳـﺖ .وی در ﻣﯿـﺎن
ً
داﻧﺸﻤﻨﺪان دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﯾﺎ اﺑﻦ ﺳﺮاﻓﯿﻮن ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺎم وی ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ دوره ﯾﻮﺣﻨﺎ ﯾﺎ ﯾﺤﯿﯽ )ﺻﻮرت ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺎم ﯾﻮﺣﻨﺎ( آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮت ﯾﻮﺣﻨﺎ در اروﭘـﺎی ﻻﺗﯿﻨـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان »ﺳـﺮاﭘﯿﻮن دﻣﺸـﻘﯽ «٢ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﺪ ﮐـﻪ در ﯾﮑـﯽ از
ﭼﺎپﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ اﻟﮑﻨﺎش اﻟﺼﻐﯿﺮ ﯾﻮﺣﻨﺎ ،او را »ﯾﻮﺣﻨﺎی دﻣﺸـﻘﯽ« ﺑﻨﺎﻣﻨـﺪ .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ،ﺑﺮﺧـﯽ
اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن را ﺑﺎ ﯾﻮﺣﻨﺎی دﻣﺸﻘﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﻧﺤـﻮی )د :ح ٧٥٤م( ﺣﮑـﯿﻢ اﻟﻬـﯽ ﺳـﺮﯾﺎﻧﯽ ،ﯾـﺎ
ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﯾﻪ ،ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺎﻣﺪار اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻨﺪیﺷﺎﭘﻮر ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻄـﺎ ﺑـﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎی دﻣﺸـﻘﯽ ﺷـﻬﺮت
٣
داﺷﺖ ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
٥
٤
ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﯾﻨﺪ و ﻣﺎﮐﺲ ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف  ،ﯾﻮﺣﻨـﺎ را ﺑـﺎ ﺷﺨﺼـﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم اﺑـﻦ
ﺳﺮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ادوﯾﮥ ﻣﻔﺮده )درﺑـﺎرۀ داروﻫـﺎی ﺳـﺎده( از او در دﺳـﺖ اﺳـﺖ
ً
اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﭘﺰﺷﮏ ،ﯾﻮﺣﻨﺎ »]اﺑﻦ[ ﺳـﺮاﭘﯿﻮن ﻣﻬﺘـﺮ «٦ﯾـﺎ
»]اﺑﻦ[ ﺳﺮاﭘﯿﻮن ﻗﺪﯾﻢ «٧و آن دﯾﮕﺮی »ﺳﺮاﭘﯿﻮن ﮐﻬﺘﺮ «٨ﯾﺎ »ﺳﺮاﭘﯿﻮن ﺟﻮان« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺟﻐﺮاﻓﯽداﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻬﺮاب ،ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻬﻮر ﻋﺠﺎﺋﺐ اﻻﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﯽ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﻤﺎرة ﻧﯿـﺰ
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪﺧﻄﺎ اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
روزﮔﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن
ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ وی در آﻏﺎز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن )ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺪۀ دوم ﻫﺠﺮی( ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ ّﻋﺒﺎس اﻫﻮازی ،ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺎﻣﺪار اﯾﺮاﻧﯽ ﮐـﻪ در ﻣﻘﺪﻣـﮥ ﮐﺎﻣـﻞ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿـﺔ ﯾـﺎ ﮐﺘـﺎب اﻟﻤﻠﮑـﯽ،
٩

 .١اﺑﻦ اﺑﯽ اﺻﯿﺒﻌﻪ.۲۰۶/۱ ،
 .٣ﻟﮑﻠﺮ ،I/117،ﻣﯿﻪﻟﯽ۹۰ ،؛ ﺷﯿﭙﺮﮔﺲ۹۷ ،؛ ﺳﺎرﺗﻦ ،ﺣﺎﺷﯿﻪ I/806؛ ﮐﻤﭙﺒﻞI/72،؛ اﻟﯿﺲII/805،

 .٩اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ۲۹۶،

2. Serapion sive Damascenus
4. Friend
5. Max Meyerhof
6. Serapion senior
7. Serapion l’ancien
8. Serapion junior
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ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﺑﺨﺘﯿﺸﻮع و ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺨﺘﯿﺸﻮعَ ،ﺳﻠﻤﻮﯾﻪ و ﺣﺒﯿﺶ در ﺷﻤﺎر ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎری
ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ َز ّﯾﺎت )٢٣٣-١٧٣ق( وزﯾﺮ ﻣﻌﺘﺼﻢ ،واﺛﻖ ،و ﻣﺘﻮﮐﻞ ،از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻋﺮﺑـﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ١.اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻣﻌﻤـﻮل در آن روزﮔـﺎر ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دورۀ وزارت اﺑـﻦ
زﯾﺎت ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻓﺮزﻧﺪ داوود ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺧﻮد داوود ﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن.

٧۵

ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش ﻧﻘﺪ ﮐﺮده ،ﻧﺎم ﯾﻮﺣﻨﺎ را ﭘﺲ از ﻫﺮون ﭘﺰﺷﮏ )ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ
َ َ
ﻣﯿﻼدی /ﺳﺪۀ اول ﭘﯿﺶ از ﻫﺠﺮت( و ﭘﯿﺶ از ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﺣﮑﻢ دﻣﺸـﻘﯽ )د :ح ٢٢٥ق( آورده اﺳـﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮔﻮﯾﺎ اﻫﻮازی ،ﯾﻮﺣﻨﺎ را از ﭘﺰﺷـﮑﺎن ﺳـﺪۀ اول ﯾـﺎ دوم ﻫﺠـﺮی ﻣﯽﺷـﻤﺮده اﺳـﺖ .اﺑـﻦ اﺑـﯽ
اﺻﯿﺒﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﯾﻮﺣﻨﺎ در ﺷـﻤﺎر ﻣﻌﺎﺻـﺮان ﭘﺰﺷـﮑﺎن اﺳـﮑﻨﺪراﻧﯽ ،او را از ﭘﺰﺷـﮑﺎن ﺳـﺪۀ اول
ُ ْ
ﻫﺠﺮی داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖّ ٢.اﻣﺎ در ﻣﯿﺎﻧﮥ ﺳﺪۀ  ١٩ﻣﯿﻼدی ،ﻟﻮﺳﯿﻦ ﻟﮑ ِﻠﺮ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻻﺗﯿﻨـﯽ ﮐﺘـﺎب
اﻟﮑﻨﺎش اﻟﺼﻐﯿﺮ اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب زودﺗﺮ از ﻧﯿﻤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺪۀ ﺳـﻮم
َُ
ﻫﺠﺮی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺆﻟﻒ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﯾﻪ )د٢٤٣ :ق( و ﺣﻨـﯿﻦ
ﺑﻦ اﺳﺤﺎق )د٢٦٠ :ق( ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ٣.ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ در ﻣﯿﺎﻧـﻪ ﺳـﺪۀ ﺳـﻮم ﻫﺠـﺮی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﯽﮔﻤﺎن داوود و ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺮادر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﻋﻠـﺖ
روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ،ﭘﺰﺷﮏ اﻫﻞ ﺑﺎﺟﺮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

١

٧۶

آﺛﺎر ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن
دو ﮐﺘﺎب وی درﺑﺎرۀ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ اﻟﮑﻨﺎش اﻟﮑﺒﯿﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد آن را
٤
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮی اﻟﮑﻨﺎش اﻟﺼﻐﯿﺮ.
اﺑﻦ اﺑﯽ اﺻﯿﺒﻌﻪ ٥ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﻧﺎم ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن اﻟﮑﻨﺎش اﻟﺼﻐﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ آورده اﺳﺖ:
 ...ﮐﻨﺎش ﮐﻮﭼﮏ او )اﻟﮑﻨﺎش اﻟﺼﻐﯿﺮ( ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ،در ﻫﻔﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ] .ﻣﻮﺳـﯽ ﺑـﻦ اﺑـﺮاﻫﯿﻢ[
اﻟﺤﺪﯾﺜﯽ ﮐﺎﺗﺐ آن را در  ٣١٨ﻗﻤﺮی ﺑﺮای اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻧﻔﯿﺲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .ﮐـﻪ از ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﺣﺴـﻦ
ْ
اﺑﻮاﻟﺒﺸﺮ َﻣ ّﺘﯽ ﻧﯿﺰ آن را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻦ ﺑﻬﻠﻮل اواﻧﯽ ﻃﺒﺮﻫﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ِ

از ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر ﺗﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن آﻣﺪ )ﺳﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﯾﮏ ﺳﻔﺎرشدﻫﻨﺪۀ ﺗﺮﺟﻤـﻪ( ﺗﻨﻬـﺎ درﺑـﺎرۀ دو ﻧﻔـﺮ
ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽداﻧﯿﻢ .ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺑﻬﻠﻮل آﺛﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از ﺳـﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻋﺮﺑـﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﮐـﺮده ﺑـﻮده
ْ
٧
٦
اﺑﻮاﻟﺒﺸﺮ ّﻣﺘﯽ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ )ﯾﻮﻧﺎن( ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮده و در  ٣٢٨ق درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﺖ و ِ

 .١ﻧﮏ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﻫﻮازی۵- ۳ ،

 .٢اﺑﻦ اﺑﯽ اﺻﯿﺒﻌﻪ۱۰۹/۱ ،؛ ﻧﯿﺰ ﻧﮏ :ﻟﮑﻠﺮI /114 ،
 .٣ﻟﮑﻠﺮI /115-116 ،

 .٤اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ۲۹۶،
 .٥اﺑﻦ اﺑﯽ اﺻﯿﺒﻌﻪ۱۰۹/۱ ،
 .٦اوﻟﻤﺎن» ،ﯾﻮﺣﻨﺎ«280-281 ،
 .٧اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ۲۶۴- ۲۶۳ ،؛ ﻗﻔﻄﯽ۳۲۳ ،؛ اﺑﻦ اﺑﯽ اﺻﯿﺒﻌﻪ۲۳۵- ۲۳۴/۱ ،

ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻦ ﴎاﺑﯿﻮن ،ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺎﻣﺪار ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪه

َ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ زﻫﺮون ﺣ ّﺮاﻧﯽ )د ٣٦٩ :ﯾﺎ ٣٦٥ق( ﻧﯿﺰ اﺛﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم اﺻﻼح ﻣﻘﺎﻻت
ﻣﻦ ّ
ﮐﻨﺎش ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ١.اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﻧﺴـﺨﮥ اﺻـﻼح ﺷـﺪۀ ﮐـﺪام
ﮐﻨﺎش اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ.

٧٧

ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺨﺴﺖ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎرۀ  ٩۶۶٨ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان )ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ
دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ اﻟ ﻨﺎش اﻟﺼﻐﯿﺮ(

در ﯾﮑﯽ از دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﺳﮑﻮرﯾﺎل اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮐـﻪ آﻏـﺎز اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب را در ﺑـﺮ دارد
٢
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
 .١اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ۳۰۲ ،؛ ﻗﻔﻄﯽ۱۱۱ ،؛ اﺑﻦ اﺑﯽ اﺻﯿﺒﻌﻪ۲۳۰/۱ ،
 .٢ﻧﮏ :ﻟﮑﻠﺮI/117،

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻟﺤﺪﯾﺜﯽ ﺑﺎ اﻓﺰودهﻫﺎﯾﯽ از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺑﻬﻠﻮل ﻃﺒﺮﻫﺎﻧﯽ

اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎ آﻧﭽﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ اﺻﯿﺒﻌﻪ درﺑﺎرۀ ﺑﺮﺗﺮی ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳـﺖ .اوﻟﻤـﺎن ١ﺑـﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ّ
ﺣﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ آﻣﯿﺨﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﯾﻦ دو ،ﻣـﺘﻦ ﺟﺪﯾـﺪی ﺑـﻪ
دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
در رواﯾﺖ ﻋﺮﺑﯽ اﻟﮑﻨﺎش اﻟﺼﻐﯿﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽزﺑﺎﻧـﺎن
در ﭘﺪﯾﺪ آوردن آنﻫﺎ دﺳﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،واژﮔﺎن ﻣﻌﺮب ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺴـﯿﺎرﻧﺪ و در ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣـﻮارد واژۀ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺎدل ﻋﺮﺑﯽ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﺑﺎبﻫـﺎی ﻣﻘﺎﻟـﮥ اول
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :٢ﻓﯽ اﺑﯿﻠﻤﺴﯿﺎ وﻫﻮ اﻟﺼﺮع«.

٧٨

دﺳﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻨﺎشﻫﺎی اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن
ّ
ّ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻧﺸـﺎﻧﯽ از ﻣـﺘﻦ ﺳـﺮﯾﺎﻧﯽ دو ﮐﻨـﺎش ﺑـﺰرگ و ﮐﻮﭼـﮏ اﺑـﻦ ﺳـﺮاﺑﯿﻮن ﯾﺎﻓـﺖ ﻧﺸـﺪه ،اﻣـﺎ
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ آنﻫﺎ در دﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺑﻮﻟﺲ ﺳﺒﺎط )ﮐﺸﯿﺶ ﻣـﺎروﻧﯽ ﺳـﻮری( در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﮑﺮی زﺑﯿﺪی در ﺳﻮرﯾﻪ از ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب دﺳـﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎﯾﯽ )دوﻣـﯽ ﺑـﺎ
ﻧﺎم اﻟﮑﻨﺎش اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ( وﺟﻮد دارد؛ اﻣﺎ اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و از ﭼﻨﺪ و ﭼـﻮن
آنﻫﺎ اﻃﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .در دﻓﺘـﺮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ اﯾﺎﺻـﻮﻓﯿﻪ )ص  (٢٢١ﻧﺴـﺨﮥ ﺷـﻤﺎره  ،٣٧١٦ﮐـﻪ
َ َ
ّ
ـﺎش ﺑـﻦ
دﺳﺖﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد از ﮐﻨـﺎش اﺑﻮﯾﻌﻘـﻮب ﮐﺸـﮑﺮی اﺳـﺖ ،ﺑـﻪﺧﻄـﺎ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »ﮐﻨ ِ
ﺳﺮاﻓﯿﻮن« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در آﻏﺎز اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺑـﺎب ﻧﺨﺴـﺖ از اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب در ﭘﺪﯾـﺪ
ّ
ﮐﺒﯿﺮ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﮐﻪ  !) ١٣در واﻗﻊ  (١٢ﻣﻘﺎﻟـﻪ دارد« و ﺳـﭙﺲ
آﻣﺪن ﻣﻮی ﺑﺮ ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ،از ﮐﻨ ِ٣
ﺎش ِ
ﺑﯿﺶ از  ٣ﺻﻔﺤﻪ از ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﺑـﺮ ﻫﻤـﯿﻦ اﺳـﺎس ﺷﺨﺼـﯽ ﮐـﻪ ﻗﺼـﺪ ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
ّ
اﻓﺘﺎدﮔﯽﻫﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪ را داﺷﺘﻪ ،ﻋﺒﺎرت »ﮐﻨﺎش ﺑﻦ ﺳﺮاﻓﯿﻮن« را )ﮐﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﺣﺘـﯽ از ﻧﻈـﺮ ﻗﻮاﻋـﺪ
ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ!( ﯾﮏ ﺑﺎر روی ﺟﻠﺪ و ﯾﮏ ﺑﺎر در آﻏﺎز ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
در ﻣﺘﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎرﻫﺎ از ﯾﻌﻘﻮب اﻟﮑﺸﮑﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ٤.ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻒ
ً
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ٥.ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ّ
ﺣﺘﯽ در آﺛﺎری ﮐﻪ اﺧﯿﺮا
ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ٦ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ در ١٩٨٥م ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ّ
ﮐﻨـﺎش ﻓـﯽ
 .١اوﻟﻤﺎن» ،ﯾﻮﺣﻨﺎ«281-282 ،
 .٢ﻧﮏ :ژاﮐﺎر42, 162-163،؛ اوﻟﻤﺎن" ،ﯾﻮﺣﻨﺎ"285-287 ،

 .٣ﻧﮏ :ﮐﺸﮑﺮی ،گ  ۱ب  ۳-آ
 .٤ﻫﻤﻮ ،گ  ۳ب ۸۶ ،ب ۱۲۱،آ ،ﻧﯿﺰ ﻧﮏ :ﺳﺰﮔﯿﻦ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ
 .٥ﻫﻤﻮ ،گ  ۵۴ب ۵۵ ،ب۱۳۵،
ً
 .٦ﻣﺜﻼ ﻧﮏ :ﻓﻠﻤﺎن۷۲،؛ ﺷﺸﻦ۴۴،

ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻦ ﴎاﺑﯿﻮن ،ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺎﻣﺪار ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪه

ّ
اﻟﻄﺐ در ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﭼﺎپ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮﻟﺲ ﺳﺒﺎط ﺗﻠﺨﯿﺼﯽ از اﯾﻦ ﮐﻨﺎش را ﮐـﻪ ﭘﺰﺷـﮑﯽ
ّ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺧﯿﺮی ّ
ﻣﺘﻄﺒﺐ در ١١٩٨م ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﻮد ،ﺑـﻪ ﺧـﻂ ﺧـﻮد او در ﯾﮑـﯽ از
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻠﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ اﻟﮑﻨﺎش اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﯿﺸـﺘﺮی در دﺳـﺖ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ٩٦٦٨ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ آﻧﭽـﻪ در
ﺻﻔﺤﮥ آﺧﺮ آن آﻣﺪه ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺑﻬﻠﻮل اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ در  ٥٤٧ق ﮐﺘﺎﺑـﺖ ﺷـﺪه و
ﺣﺎوی ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ اﺳﺖ ،اﻣـﺎ ﺑـﺮگﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﺎبﻫـﺎی  ١٩-١٥و ﺑﺨﺶﻫـﺎﯾﯽ از
ُ
ﺑﺎبﻫﺎی  ١٤-١١و )٢٠آﺧﺮ( ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺷﺸﻢ )ﺣ ﱠﻤﯿﺎت( اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮگﻫـﺎی  ١٨٧ﺗـﺎ  ١٩٦اﯾـﻦ
ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻫﻔﺘﻢ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻧﺪارد.

٧٩

ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺨﺴﺖ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎرۀ  ١٩٨٩١ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ
اﻟ ﻨﺎش اﻟﺼﻐﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ درﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﯾ ﺎﻧﻪ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

دﺳﺖﻧﻮ ﯾﺴﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑـﯽ اﻟﮑﻨـﺎش اﻟﺼـﻐﯿﺮ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎره  ١٩٨٩١در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ
ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در  ٦٦٠ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه و ﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ آﺧﺮ را در ﺑﺮ دارد ١.ﺳﺰﮔﯿﻦ ﺑـﻪﺧﻄـﺎ
آن را ﻧﺴﺨﻪای از اﻟﮑﻨﺎش اﻟﮑﺒﯿﺮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷﺸﻢ و ﻫﻔـﺘﻢ اﯾـﻦ دو
دﺳﺖﻧﻮ ﯾﺲ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺮﺟﻤـﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑـﯽ ﮐﻤـﺎﺑﯿﺶ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﯾﮑـﯽ از اﯾـﻦ دو
ً
٢
)اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮوﮐﺴﻞ( از و ﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺮﺟﻤﮥ دﯾﮕﺮ )ﻧﺴﺨﮥ ﺗﻬﺮان( ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻟﯿﺪن ﻫﻠﻨﺪ ﻧﯿﺰ دﺳﺖﻧﻮﯾﺴﯽ از ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻫﻔﺘﻢ اﻟﮑﻨﺎش اﻟﺼـﻐﯿﺮ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎرۀ
ّ
 ٢٨١٧ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ٣.ﻟﮑﻠﺮ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ اﺛﺮ را در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ
ّ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم و آﻏﺎز ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ ٤.از ﻣﯿﺎن ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﺎش ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آﺗﺶﺳـﻮزی در
٦
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﺳﮑﻮرﯾﺎل )ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺎدرﯾﺪ( ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ٥،ﺗﻨﻬﺎ دو ﻗﻄﻌﮥ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

٨٠

ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻻﺗﯿﻨ و ﻋﺒﺮی
اﻟﮑﻨﺎش اﻟﺼﻐﯿﺮ در ﺳﺪۀ  ١٢ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ ِﮔﺮاردوس ِﮐ ِﺮﻣﻮﻧﺎﯾﯽ )١١٨٧-١١١٤م( ﺑـﻪ ﻻﺗﯿﻨـﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑـﺎر در  ١٤٧٩در وﻧﯿـﺰ و ﺳـﭙﺲ ﺑﺎرﻫـﺎ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﺎوﯾﻨﯽ ﭼـﻮن »روشﻫـﺎی
درﻣﺎن« ﯾﺎ »ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ )ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر( ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن درﺑﺎرۀ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ« ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ
ً
و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ »ادوﯾﮥ ﻣﻔﺮدۀ« اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﺟـﻮان در ﯾـﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺑـﻪ ﭼـﺎپ ﻣﯽرﺳـﯿﺪ ﺑـﺎ
ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻦ ﺳﺮاﭘﯿﻮن ﻏﯿﺮ از ﻣﺨﺘﺼﺮی ﮐﻪ ﯾﺎد ﺷﺪ« از آن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺷـﺪ.
ً
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ از اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭘﺮاﮐﺘﯿﮑﺎ« ﯾﺎ »ﺑﺮوﯾﺎرﯾﻮم« ﯾـﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ٧.ﻣﻮﺳـﯽ
ﺑﻦ َﻣﺼﻠﯿﺎح ﻣﺘﻦ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﮔﺮاردوس را ﺑﻪ ﻋﺒﺮی ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﮐـﺮده ﮐـﻪ ﻧﺴـﺨﻪای از آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ ﺑﺎدﻟﯿـﺎن
ً
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ٨.ﻇﺎﻫﺮا ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻮآﻧﺲ ﮐﺮﻣﻮﻧﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺘﻦ ﻻﺗﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻋﺒﺮی ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﮐـﺮده
اﺳﺖ ٩.ﮔﻮﯾﺎ ﭘﺮاﮐﺘﯿﮑﺎ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮاردوس اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺘﻦ ﻻﺗﯿﻨﯽ ،اﺷـﮑﺎﻻت و ﮐﺎﺳـﺘﯽﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر دارد .اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺪرهآس آﻟﭙـﺎﮔﻮس ﺑـﯿﻦ ﺳـﺎلﻫـﺎی ١٥١٧-١٤٨٧م ،ﺗﺮﺟﻤـﮥ
ﮐﺘـﺎب[
ﻻﺗﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮی از اﻟﮑﻨﺎش اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ١٥٥٠م ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان »] ِ
 .١ﻧﮏ :ﺑﺎون۲۹ ،
 .٢ﺳﺰﮔﯿﻦ ،ﻣﺘﻦ آﻟﻤﺎﻧﯽ ،III/241 ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ۳۱۷/۳ ،
 .٣ﭘﻮرﻣﺎن241 ،
 .٤ﻟﮑﻠﺮI/115 ،؛ ﻧﯿﺰ ﻧﮏُ :دﺳﻼن ،ﺷﻤﺎرۀ (۷)۲۹۱۸
 .٥ﻧﮏ :ﻣﻮرﺗﺎرا138-139 ،
 .٦ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﺳﮑﻮرﯾﺎل ،ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ) ،818(4و )852(2
 .٧ﻧﮏ :ﻟﮑﻠﺮI/114 ،؛ ﺳﺎرﺗﻮنI/608 ،؛ ﻣﯿﻪﻟﯽ90 ،؛ اوﻟﻤﺎن ،ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﺳﻼم103،
 .٨ﭘﺘﺮس142 ،؛ اوﻟﻤﺎن» ،ﯾﻮﺣﻨﺎ«282 ،
 .٩اﺷﺘﺎﯾﻦاﺷﻨﺎﯾﺪر26 ،

دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و روشﻫﺎی درﻣﺎﻧ اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ رازی و دﯾﮕﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن از ﺑﺨﺶ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨـﺎشﻫـﺎی اﺑـﻦ ﺳـﺮاﺑﯿﻮن ﻧﻘـﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی وی در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ و روشﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ او ﭘﯽ ﺑﺮد .ﻫﺮ ﯾـﮏ
از درﻣﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از روشﻫﺎ ﭼﻮن اﺳﺘﻔﺎده از دارو ،رگزﻧﯽ )ﻓﺼﺪ( و
ﺧﻮن ﮔﯿﺮی )ﺣﺠﺎﻣﺖ( ،ﭘﺮﻫﯿﺰ و رژ ﯾﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺪار و ﻧـﻮع ﺧـﻮراک و آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ،
ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪﻧﯽ ،ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی رواﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ را در ﺑـﺮ
ً
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺜﻼ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺻﺮع روﺷﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ روشﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ٤.ﯾـﺎ
ُ
٥
در ﺑﺨﺸﯽ از روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای درﻣﺎن ِﻓﺮاﻧﯿﻄﺲ )ﻫﺬﯾﺎن( ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
در اﺗﺎق ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻘﺶ و ﺗﺼﻮﯾﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺷﺨﺼـﯽ را ﮐـﻪ ﺑﯿﻤـﺎر از او ﻣﯽﺗﺮﺳـﺪ
ﻧﺰدش ﺑﺒﺮﯾﺪ.

در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد روش درﻣﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی او ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﯿﻤـﺎران ﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺗـﺎم دارد و ﺑـﻪوﯾـﮋه ﺑـﺮای درﻣـﺎن
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮزادان روشﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ٦.وی ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺟﺮاﺣـﯽ را ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﮐـﺮده و در
 .٢ﻟﮑﻠﺮI/117 ،؛ ﻣﯿﻪﻟﯽ90 ،؛ ژاﮐﺎر۱۵۴ ،؛ اﻟﯿﺲII/805 ،
 .٣ﭘﺘﺮس142،؛ اوﻟﻤﺎن» ،ﯾﻮﺣﻨﺎ«282 ،

1. Serapionis medici arabis celeberrimi practica

 .٤ﻧﮏ :رازی۱۳۶/۱ ،
 .٥ﻫﻤﻮ۲۰۹/۱ ،
 .٦رازی۹۱/۱۱ ،۱۲۵،۲۳۵،۲۵۰/۱۰ ،۱۳۶،۱۶۰،۱۸۳/۱ ،؛ اﻟﻔﺎﺧﺮ۹۶،۱۱۸- ۹۰ ،

ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻦ ﴎاﺑﯿﻮن ،ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺎﻣﺪار ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪه

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳﺮاﭘﯿﻮن ،ﭘﺰﺷﮏ ﻋﺮب« ١در وﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﺷـﺪ ٢.ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﺘﻦ ،ﺗﺮﺟﻤـﮥ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﺎزهای ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی وی ،ﻣﺘﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﺷﺪهای اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮔﺮاردوس ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ٣.ﺗﺮﺟﻤﮥ آﻟﭙﺎﮔﻮس ﺑﻪرﻏﻢ ﺑﺮﺗـﺮیﻫـﺎی اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽاش ﺑـﻪ
اﻧﺪازۀ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮔﺮاردوس ﻣﺸﻬﻮر ﻧﺸﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺎپ ﺗﺮﺟﻤﮥ آﻟﭙﺎﮔﻮس ،ﺑﯿﺶ از  ٧٠ﺳﺎل
از زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺎپ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮔﺮاردوس ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻫﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن اﻟﮑﻨﺎش اﻟﺼﻐﯿﺮ اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن دو ﺑـﺎر ﺑـﻪ ﻻﺗﯿﻨـﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪ و
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن آن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن اﻟﮑﻨـﺎش اﻟﺼـﻐﯿﺮ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﮔـﺮاردوس ﮐﺮﻣﻮﻧـﺎﯾﯽ و آﻟﭙـﺎﮔﻮس ﺑﻮدﻧـﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮔﺮاردوس ﮐﺮﻣﻮﻧﺎﯾﯽ از ﻫﺮ دو اﺛﺮ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ و ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﭼﺎپﻫﺎ
ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ دو اﺛﺮ در ﻣﯿﺎن ﭘﺰﺷـﮑﺎن اروﭘـﺎﯾﯽ آن
روزﮔﺎر ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻋﺒﺮی اﻟﮑﻨﺎش اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ
از ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻋﺒﺮی ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

٨١

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮارد اﻧﺪک ﻫﻢ روش ﮐﺎر را روﺷﻦ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ١.او ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑـﺎ آن ﮐـﻪ ﭘﺰﺷـﮑﺎن
ﭘﯿﺶ از وی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر رای دادهاﻧﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﯽ را ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک داﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ٢.ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﭼﻨﺪان ﺑﺪﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺟﺮاح را ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان »اﺻـﺤﺎب
اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﯿﺪ «٣از ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ٤.وی در ﻣﻮارد ﭘﺮﺷﻤﺎر دﺳﺘﻮرﻫﺎی دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮای رگ زﻧـﯽ،
ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺑﻂ )ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ زﺧﻢﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻀﻼت( و ﮐـﯽ )داغ ﮐـﺮدن ﻣﺤـﻞ ﻓﺼـﺪ و ﺑـﻂ( داده
اﺳﺖ .وی در اﯾﻦ دﺳﺘﻮرﻫﺎ از ﻣﻮﺟﺒﺎت و ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺼﺪ و ﺧﻮن ﮔﯿﺮی ،روش ﮔﺰﯾﻨﺶ رگﻫﺎ ،و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
٥
رگزﻧﯽ ﺳﺨﻦ راﻧﺪه اﺳﺖ.

٨٢

ﺟﺎﯾ ﺎه ﮐﻨّﺎش اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷ
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﺑﺰرﮔـﯽ ﭼـﻮن رازی ،اﺑـﻦ ﺳـﯿﻨﺎ ،اﺑﻮرﯾﺤـﺎن ﺑﯿﺮوﻧـﯽ و ﺑﺴـﯿﺎری دﯾﮕـﺮ از
ﭘﺰﺷﮑﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﺰﺷﮑﺎن اروﭘﺎی ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ از آﺛﺎر اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن و ﻧﯿﺰ وﺟـﻮد ﺳـﻪ ﺗﺮﺟﻤـﮥ
ﻋﺮﺑﯽ و ﯾﮏ ﻣﺘﻦ اﺻﻼح ﺷﺪه ،دو ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ و دو ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻋﺒـﺮی ﺑـﺮای ّ
اﻟﮑﻨـﺎش اﻟﺼـﻐﯿﺮ ،ﺧـﻮد
ﮔﻮاﻫﯽ روﺷﻦ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋۀ اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن در ﻣﯿﺎن ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﻦ اﻋﺼﺎر اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﻋﺘﺒـﺎر
آﺛﺎر وی ﺷﻮاﻫﺪ ﺻﺮﯾﺢﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد:
 .١ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب اﻟﺬﺧﯿﺮه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ وی را ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ »ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺨﺘﺼﺮی
ً
از ﮐﺘﺎب اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن« )ﻇﺎﻫﺮا اﻟﮑﻨﺎش اﻟﺼﻐﯿﺮ( را ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨـﺪ درﺑـﺎرۀ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و
٦
درﻣﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ْ
 .٢اﺑﻮﺳﻬﻞ ِﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب )ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی( ﻧﯿـﺰ در ﮐﺘـﺎب اﻟﺮﺳـﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﯿـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ
٧
اﺳﺖ:
ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد درﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ را آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﺪﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازد از ﻧﻈﺮاﻓﮑﻨﺪن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ.

ّ
 .٣ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﺤـﺎل )د :ﭘـﺲ از ٤٠٠ق( ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮای آﻧﮑـﻪ ﺑﻬـﺮهﮔﯿـﺮی ﻓـﺮاوان ﺧـﻮد از آﺛـﺎر

 .١ﻧﮏ :رازی ۲۵۰/۱۰ ،۱۶۹،۱۷۲/۹؛ اﻟﻔﺎﺧﺮ۱۱۸ ،
 .٢اﻟﻔﺎﺧﺮ۱۱۸ ،
 .٣اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﯿﺪ ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﻮن ﭘﺎرﺳﯽ ﮐﻬﻦ »دﺳﺖﮐﺎری« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و اﻣﺮوزه ﺑﻪ آن ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
 .٤رازی۲۵۰/۱۰ ،
ً
 .٥ﻣﺜﻼ ﻧﮏ :رازی۲۱۲/۱۰ ،۳۱/۱۰ ،۲۹/۱۰ ،۶۶/۹ ،۳۲۰/۷ ،۲۸۹/۷ ،۱۶۹/۴ ،۱۰۴/۴ ،۱۸۸/۲ ،۱۳۰/۲ ،۱۹۰/۱ ،۵۸/۱ ،؛ اﻟﻔﺎﺧﺮ،
۱۱۸؛ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ۱۳۷ ،
 .٦اﻟﺬﺧﯿﺮه۶- ۵ ،
 .٧دﯾﺘﺮﯾﺶ۶۷ ،

ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس را در ﮐﺘﺎب ﺗﺬﮐﺮة اﻟﮑﺤﺎﻟﯿﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

١

 .٤اﺑﻦ اﺑﯽ ﺻﺎدق در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺮح ﺧﻮد ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

٢

ﺑﺰرﮔﺎن ،ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺒﯽ از اﺻﻮل ﻃﺐ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت
ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻨﯿﻦ ،ﻓﺼﻮل ﺑﻘﺮاط و ﯾﮑﯽ از دو ﮐﻨﺎش ﺟـﺎﻣﻊ درﻣـﺎن ﮐـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ آنﻫـﺎ
ﮐﻨﺎش اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن اﺳﺖ.

ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻦ ﴎاﺑﯿﻮن ،ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺎﻣﺪار ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪه

و اﯾﻦ ﻋﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﻓﺎﺿﻞ ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد از دﯾﺴﻘﻮرﯾﺪس ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻘـﻞ ﮐـﺮده
اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﺎر اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﺳـﺨﻨﺎن ﻓـﻮﻟﺲ را در ﮐﺘـﺎب ﺧـﻮد
آورد . ...

 .٥ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﺑﻐﺪادی )د٦٢٩ :ق( ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب اﻟﻨﺼـﯿﺤﺘﯿﻦ ،ﮐﻨـﺎش اﺑـﻦ
ﺳﺮاﺑﯿﻮن را در ﻣﯿﺎن آﺛﺎری ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﻘﺮاط و ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس را ﺗﻠﺨﯿﺺ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺰﺷـﮑﺎن
٣
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
از آﺛﺎر اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﺠﻮﺳﯽ اﻫﻮازی در ﻣﻘﺪﻣـﮥ ﮐﺘـﺎب
ﮐﺎﻣﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺮدن اﯾﺮادات آﺛﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎن درﺑﺎرۀ اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
او در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﺎ دارو و ﺗـﺪﺑﯿﺮ )رﻋﺎﯾـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و رژ ﯾﻢﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﻧﯿﺎورده و درﺑﺎرۀ ّ
ﺟﺮاﺣﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻔﺘﻪ و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﯾﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ...

ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺶ از  ٥٠ﺑﯿﻤﺎری را ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﻧﯿﺎورده ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻋﻀـﺎﯾﯽ از ﺑـﺪن ﮐـﻪ ﺑـﻪ
آنﻫﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑـﻪ ﺑﯽﺗﺮﺗﯿـﺐ
ﺑﻮدن ﮐﺘﺎب و ﻧﺎﺑﺠﺎ ﺑﻮدن ذﮐﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺤﻞ درﺳﺖ ﯾـﺎد ﮐـﺮدن آن ﺑﯿﻤﺎریﻫـﺎ را
ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻓﺎﻗﺪ و ﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺘﺎب آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﻣﯽﺷـﻤﺮد؛ و در ﭘﺎﯾـﺎن
٤
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ درﺑﺎرۀ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫـﺎ آورده ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺷـﺮﺣﯽ ﻣﻔﺼـﻞ و ﺑـﯽ ﮐـﻢ و ﮐﺎﺳـﺖ و
ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻗﺮاﺑﺎذﯾﻦ )ﺳﺎﺧﺖ داروﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ( اﻟﮑﻨﺎش اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ اﻫﻮازی در ﮐﻨﺎش اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﻧﯿﺎﻣﺪه ،داروﻫﺎﯾﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از آنﻫـﺎ را ﺧـﻮد اﺑـﻦ
 .١ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ۴،
 .٢ﻧﮏ :ﺣﺎﺟﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ۱۰۹۳- ۱۰۹۲/۲ ،
 .٣ﻧﮏ :ﻏﻠﯿﻮﻧﺠﯽ۳۰،؛ اوﻟﻤﺎن۲۸۲ ،
 .٤اﻫﻮازی۴ ،

٨٣

ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ١.رازی ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ از اﺑـﻦ ﺳـﺮاﺑﯿﻮن ﻣﻄـﺎﻟﺒﯽ ﻧﻘـﻞ ﮐـﺮده
٢
اﺳﺖ.
رازی ﻫﻢ در ﻣﻮارد اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎری ﺑﻪ اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺗﻔﺎوتﻫـﺎی ﻣﯿـﺎن ﻧﺸـﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﯾﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ٣.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧـﻮﯾﻨﯽ ﺑﺨـﺎری ﺗﻨﻬـﺎ ﯾـﮏ ﺑـﺎر از ﺗﺮﮐﯿـﺐ و
٤
ﻣﻘﺪار داروی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن اﻇﻬﺎر ﺷﮕﻔﺘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن و ﻧﻘﺶ او در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤ
درﺑﺎرۀ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﮋوﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻓﺮﯾﻨـﺪ ،ﻟﮑﻠـﺮ ٥و اوﻟﻤـﺎن  -ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﮔﺮاردوس -ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اوﻟﻤﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﭼﻨـﺪ ﺑـﺮگ از
دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺮوﮐﺴﻞ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﻄﺎﻟﺐ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن رازی و اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،درﺑﺎرۀ ﻧﻘـﺶ
آﺛﺎر اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻇﻬﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻨــﺎﺑﻊ اﻟ ﻨــﺎش اﻟﺼــﻐﯿﺮ :اﺑــﻦ ﺳ ـﺮاﺑﯿﻮن در اﯾــﻦ ﮐﺘــﺎب از آﺛــﺎر ﺑﺴــﯿﺎری از ﭘﺰﺷــﮑﺎن ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ و
اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﮑﻠﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾـﻦ ﻧﺎمﻫـﺎ را آورده اﺳـﺖ ٧.اﻣـﺎ اﻫﻤﯿـﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﻋﺮﺑﯽ وی )ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ( از اﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴـﺖ .در اﯾـﻦ
ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺣﻨﯿﻦ ،ﯾﻮﺣﻨﺎ و ﻣﯿﺨﺎﺋﯿـﻞ اﺑـﻦ ﻣﺎﺳـﻮﯾﻪ ،زﮐﺮﯾـﺎ و اﺳـﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺤـﺎل )ﻃﯿﻔـﻮری(،
ﺳﻠﯿﻤﺎنَ ،ﺳﻠﻤﻮﯾﻪ ،ﺻﻠﯿﺒﺎ ﺑﻦ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ از ﺟﻨﺪی ﺷـﺎﭘﻮر ،داوود ﺑـﻦ ﺳـﺮاﺑﯿﻮن ،ﺳـﺮاﻓﯿﻮن )ﭘﺰﺷـﮏ اﻫـﻞ
ً
٨
ﺑﺎﺟﺮﻣﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﺤﯿﻒ ﻧﺎم ﺧﻮد داوود؟( ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺿـﻤﻨﺎ آﺛـﺎر ﺟـﺎﻟﯿﻨﻮس ،ﻓـﻮﻟﺲ اﺟـﺎﻧﯿﻄﯽ
)ﭘﺎوﻟﻮس آﯾﮕﯿﻨﯿﺎﯾﯽ ،ﭘﺰﺷﮏ و ﻣﺆﻟﻒ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺳﺪۀ  ٧ﻣﯿﻼدی اﻫـﻞ اﺳـﮑﻨﺪرﯾﻪ( ،و ﺣﻨـﯿﻦ ﺑـﻦ اﺳـﺤﺎق
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ وی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺎب ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ وی زﮐﺮﯾـﺎ ﮐﺤـﺎل و
ﻋﯿﺴﯽ ﮐﺤﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﻨﺎش اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ :در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آﺛﺎر اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﺑﻬـﺮه ﺑﺮدهاﻧـﺪ
ﺗﻨﻬﺎ اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﮐﺸﮑﺮی ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺄﺧﺬ ﺧﻮد را اﻟﮑﻨﺎش اﻟﮑﺒﯿﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .وی درﺑﺎرۀ روﯾﺶ ﻣﻮ،
ﻗﺮﺻﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮔﻮش ،دواء ﻣﺼﺮی ،ﻗﻼع ،داروﯾﯽ ﺑﺮای ﺻﺮع و ﺟﺪری )ﺣﺼـﺒﻪ( از اﯾـﻦ
٦

٨۴

ُ
 .١ﻧﮏ :اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ،دﺳﺖﻧﻮ ﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،گ  ۱۹۷آ  ۲۰۰-ب ۲۰۶ ،آ  ۲۰۷-آ ،ﭼﻨﺪ دارو ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﭼﺸﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺒﮑﺮه
)ﺷﺒﮑﻮری(.
ً
 .٢ﻣﺜﻼ ﻧﮏ :رازی ،۱۹۳،۲۴۱،۲۷۲/۲ ،درﺑﺎرۀ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﭼﺸﻢ.
 .٣رازی۹۴،۹۸/۸ ،۱۲۵/۵ ،۱۶۸/۴ ،
 .٤اﺧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺨﺎری۴۵۷ ،
 .٥ﻟﮑﻠﺮI /115-116 ،
 .٦اوﻟﻤﺎن»،ﯾﻮﺣﻨﺎ«۲۷۹ ،
 .٧ﻟﮑﻠﺮI /115-116 ،
 .٨ﺑﺮای ﻓﻮﻟﺲ اﺟﺎﻧﯿﻄﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺑﻮﻟﺲ« در داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﺟﻠﺪ  ،۴ﺻﻔﺤﺎت  ،۶۱۱- ۶۰۹ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻋﻠﻢ.

ﮐﺘﺎب ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ١.ﭘﺰﺷﮑﺎن و داروﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻣﯽآﯾﻨﺪ از ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ:

ً
ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎی رازی از اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺟﻠﺪ از ﻣﺠﻠﺪات ٢٥ﮔﺎﻧـﮥ اﻟﺤـﺎوی اوﺳـﺖ.
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﻟﮑﻨﺎش اﻟﻔﺎﺧﺮ ﻧﯿﺰ از اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻐﺪادی در رﺳﺎﻟﻪای راﺟﻊ ﺑـﻪ

ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ از اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .٢اﺑﻮﺑ ﺮ رﺑﯿﻊ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﺧﻮﯾﻨ ﺑﺨﺎری )ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی( :وی در ﮐﺘﺎب ﻫﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤـﯿﻦ
ﻓﯽ اﻟﻄﺐ ﮐﻪ ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺜﻮر ﻓﺎرﺳﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﺑﺎرﻫﺎ از اﺑﻦ ﺳـﺮاﺑﯿﻮن
ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.

ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻦ ﴎاﺑﯿﻮن ،ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺎﻣﺪار ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪه

 .۱زﮐﺮﯾﺎی رازی )٣١٣-٢٥١ق( و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻧﺎﺷﻨﺎس اﻟ ﻨﺎش اﻟﻔﺎﺧﺮ و ﻋﺒـﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﺑﻐـﺪادی:

٢

 .۳اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ )٤٢٨-٣٧٠ق( و ﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﺮﺟﺎﻧ )د :ح ٥٣٥ق( :ﻣﻘﺎﻟـﻪﻫﺎی ﻗﺮاﺑـﺎذﯾﻦ دو
ﮐﻨﺎش اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺂﺧﺬ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺨـﺶ ﺑﺰرﮔـﯽ از
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻫﻔﺘﻢ اﻟﮑﻨﺎش اﻟﺼﻐﯿﺮ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﯾﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺑﻬﻠﻮل ،واژه ﺑﻪ واژه ﻧﻘـﻞ ﮐـﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎ در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن را در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻫﺸﺘﻢ ذﺧﯿﺮۀ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯽ آورده اﺳﺖ.
 .۴اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺮوی )ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی( :وی در ﮐﺘﺎب اﻻﺑﯿﻨﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻻدوﯾﺔ ﮐﻪ ﯾﮑـﯽ
از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﻓﺎرﺳﯽ در زﻣﯿﻨﮥ داروﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎرﻫﺎ از ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﯾـﺎد ﮐـﺮده
ً
اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ذﮐﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺎم ﯾﻮﺣﻨﺎ از ﺳﻮی ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﯾﻪ دﻻﻟـﺖ ﻣﯽﮐـﺮده
اﺳﺖ ،اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر اﯾﻦ ﻋﻨﻮان را ﻫﻢ ﺑﺮای اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن و ﻫﻢ ﺑﺮای اﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳـﺖ .وی
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از ﮐﺘﺎب وی آورده اﺳﺖ.
 .۵ﻏﺎﻓﻘ و اﺑﻦ ﺑﯿﻄـﺎر :ﻏﺎﻓﻘﯽ )د٥٦٠ :ق( و اﺑﻦ ﺑﯿﻄﺎر ،در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی از اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﻧﻘﻞ ﻗﻮل
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﯿﺮ ﮔﯿﮕﻪ ٣و ﺟﻮرج ﺳﺎرﺗﻮن ٤ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﮐـﻪ ﻧﻘـﻞ ﻗﻮلﻫـﺎی اﺑـﻦ ﺑﯿﻄـﺎر )د٦٤٦ :ق( از اﺑـﻦ

ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﺑﻪ اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯽ )اﺑﻦ ﺳﺮاﺑﯿﻮن ﺟﻮان( ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻦ رو دورۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺑﻦ ﺳـﺮاﺑﯽ را
ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ ٦ﻫ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.

 .١ﮐﺸﮑﺮی ،گ  ۱ب  ۳-آ ۵۴،ب ۵۵ ،ب ۸۵ ،آ ۱۳۵،۱۷۴ ،ب
 .٢اﺧﻮﯾﻨﯽ۵۸۷ ،
 .٣ﮔﯿﮕﻪ475-476 ،
 .٤ﺳﺎرﺗﻮنII/229 ،
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اﺑﻦ اﺑﯽ اﺻﯿﺒﻌﻪ ،ﻋﯿﻮن اﻻﻧﺒﺎء ﻓﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﻻﻃﺒﺎء ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ آﮔﻮﺳﺖ ﻣﻮﻟﺮ ،ﻗﺎﻫﺮه١٢٩٩ ،ق.
اﺑﻦ اﻟﺒﯿﻄﺎر ،ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻤﻔﺮدات اﻻدوﯾﻪ واﻻﻏﺬﯾﻪ ،ﻗﺎﻫﺮه١٢٩١ ،ق.
اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺑﻮﻻق١٢٩٤،ق.
اﻟﻤﻔﺮدات ﻏﺎﻓﻘﯽ ،ﺑـﻪ ﮐﻮﺷـﺶ ﻣـﺎﮐﺲ ﻣـﺎﯾﺮﻫﻮف و ﺟـﻮرﺟﯽ
اﺑﻦ ﻋﺒﺮی ،ﻏﺮﯾﻐﻮرﯾﻮس ،ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ
ِ
ﺻﺒﺤﯽ ﺑﮏ ،ﺑﻮﻻق١٩٤٠-١٩٣٢ ،م.
اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ ،اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﮔﻮﺳﺘﺎو ﻓﻠﻮﮔﻞ ،ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ١٨٧١ ،ﻣﯿﻼدی.
اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺮوی ،اﻻﺑﻨﯿﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻻدوﯾﺔ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﺣﻤـﺪ ﺑﻬﻤﻨﯿـﺎر و ﺣﺴـﯿﻦ ﻣﺤﺒـﻮﺑﯽ اردﮐـﺎﻧﯽ،
ﺗﻬﺮان ١٣٤٦ ،ﺷﻤﺴﯽ.
اﺧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺨﺎری ،اﺑﻮﺑﮑﺮ رﺑﯿﻊ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،ﻫﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﯽ اﻟﻄﺐ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻼل ﻣﺘﯿﻨـﯽ ،ﻣﺸـﻬﺪ١٣٧١،
ﺷﻤﺴﯽ.
اﻫﻮازی ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،ﮐﺎﻣﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ،ﺑﻮﻻق١٢٩٤ ،ق.
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،اﺑﻮرﯾﺤﺎن ،اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﻓﯽ اﻟﻄﺐ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﺒﺎس زرﯾﺎب ،ﺗﻬﺮان ١٣٧٠ ،ﺷﻤﺴﯽ.
ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،اﻻﻏﺮاض اﻟﻄﺒﯿﻪ واﻟﻤﺒﺎﺣـﺚ اﻟﻌﻼﺋﯿـﻪ ،ﭼـﺎپ ﺗﺼـﻮﯾﺮی ﻧﺴـﺨﮥ ﺧﻄـﯽ ﺷـﻤﺎره ٤٨٥٦
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﭘﺮوﯾﺰ ﻧﺎﺗﻞ ﺧﺎﻧﻠﺮی ،ﺗﻬﺮان ١٣٤٥ ،ﺷﻤﺴﯽ.
ﻫﻤﻮ ،ذﺧﯿﺮۀ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯽ )ﭼﺎپ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ( ،ﺑـﻪ ﮐﻮﺷـﺶ ﺳـﻌﯿﺪی ﺳـﯿﺮﺟﺎﻧﯽ ،ﺗﻬـﺮان١٣٥٥ ،
ﺷﻤﺴﯽ.
اﻟﺬﺧﯿﺮة ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺐ ،ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻮرﺟﯽ ﺻﺒﺤﯽ ،ﻗﺎﻫﺮه١٩٢٨ ،م.
رازی ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺤﺎوی ﻓﯽ اﻟﻄﺐ ،ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ١٣٩٠-١٣٧٤ ،ق ١٩٧٠-١٩٥٥/ﺷﻤﺴﯽ.
رﻫﺎوی ،اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ادب اﻟﻄﺒﯿﺐ ،ﭼﺎپ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ ١٦٥٨ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳـﻠﯿﻤﯿﻪ )ادرﻧـﺎ،
ﺗﺮﮐﯿﻪ( ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ،ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت١٩٨٥ ،م.
زﻫﺮاوی ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،اﻟﺘﺼﺮﯾﻒ ﻟﻤﻦ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ ،ﭼﺎپ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ ) ٥٠٢ﺑﺸﯿﺮ آﻏـﺎ(
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ،ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت١٩٨٦ ،م.
ﺷﺸﻦ ،رﻣﻀﺎن ،ﻓﻬﺮس ﻣﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻄﺐ اﻻﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ واﻟﺘﺮﮐﯿﻪ واﻟﻔﺎرﺳﯿﻪ ﻓـﯽ ﻣﮑﺘﺒـﺎت ﺗﺮﮐﯿـﺎ،
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل١٩٨٤ ،م.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﺑﻐﺪادی»،رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﻟﻤﺮض اﻟﻤﺴﻤﯽ دﯾﺎﺑﯿﻄﺲ« ،در :ﻣﻘﺎﻟﺘﺎن ﻓﯽ اﻟﺤـﻮاس ،...ﺑـﻪ ﮐﻮﺷـﺶ ﭘـﻞ
ﻏﻠﯿﻮﻧﺠﯽ و ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪه١٩٧٢ ،م.
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ اﻟﮑﺤﺎل ،ﺗﺬﮐﺮة اﻟﮑﺤﺎﻟﯿﻦ ،ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ١٩٦٤ ،م.
ﻏﻠﯿﻮﻧﺠﯽ ،ﺑﻮل و ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪه ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟﺘﺎن ﻓﯽ اﻟﺤﻮاس )ﻧﮏ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ(.
اﻟﻔﺎﺧﺮ ﻓﯽ اﻟﻄﺐ ،ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی رازی )ﻧﮏ :ﻣﺄﺧﺬ ﻻﺗﯿﻦُ ،دﮐﻮﻧﯿﻨﮓ(.
ﻗﻔﻄﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﮑﻤﺎء ،اﺧﺘﺼﺎر زوزﻧﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﯾﻮﻟﯿﻮس ﻟﯿﭙﺮت ،ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ١٩٠٣،م.

 ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺎﻣﺪار ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪه،ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻦ ﴎاﺑﯿﻮن
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.م١٩٨٣ ، ﺣﻠﺐ، ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ زﻫﯿﺮ اﻟﺒﺎﺑﺎ، اﻗﺮاﺑﺎذﯾﻦ، ﻣﺤﻤﺪ،ﻗﻼﻧﺴﯽ
،٢١ و٢٠  ﺷـﻤﺎرۀ، ﺳـﺎل ﻧﻬـﻢ، ﻓﺮﻫﻨـﮓ،« »ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻻﺑﻨﯿـﺔ ﻋـﻦ ﺣﻘـﺎﺋﻖ اﻻدوﯾـﺔ، ﯾﻮﻧﺲ،ﮐﺮاﻣﺘﯽ
. ﺷﻤﺴﯽ١٣٧٦  ﺑﻬﺎر-١٣٧٥ زﻣﺴﺘﺎن
. ﺷﻤﺴﯽ١٣٨٠ ، ﺗﻬﺮان،٦٩  ﺷﻤﺎرۀ، ﻣﻘﺎﻻت و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ،« »ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﯽ اﻟﻄﺐ،ﻫﻤﻮ
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ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧ

ﱢ
اﺷﺎره :اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﺖﻫـﺎی ﻏـﺮب
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم )اﻧﺪﻟﺲ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ( و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠـﻢ »ﻣﯿﻘـﺎت« در اﯾـﻦ ﻧﺎﺣﯿـﻪ
اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ درﺑﺎرۀ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻠﻢ »ﻣﯿﻘﺎت« در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷـﺮق ﺟﻬـﺎن
اﺳﻼم )از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ( ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
داﻧﺶ ،از ﺷﺮق ﺗﺎ ﻏﺮب ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را درﻧﻮردﯾﺪ .ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﻧﺠـﻮﻣﯽ ﻓﻘﻬـﺎ
درﺑﺎرۀ ﻋﻠﻢ »ﻣﯿﻘﺎت« )ﻋﻠﻢ زﻣﺎنﺳﻨﺠﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اوﻗـﺎت ﻧﻤﺎزﻫـﺎی ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن( اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر دور از ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﯿﻔﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾـﻦ آﺛـﺎر ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻘﻞﻗﻮلﻫـﺎﯾﯽ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻧﺎن درﺑﺎرۀ ﻣﯿﻘﺎت ،ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺧـﻮﺑﯽ از ﯾـﮏ
ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ.
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻋﻠﻢ »ﻣﯿﻘﺎت« ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﺷﺘﮥ ﻋﻠﻤﯽ اﺳـﻼﻣﯽ وﯾـﮋه ،ﺗﻌﯿـﯿﻦ اوﻗـﺎت ﻧﻤﺎزﻫـﺎی
روزاﻧﻪ )ﮔﺎه ﺑﺎ ﺟﺪول و ﮔﺎه ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻓﻨﯽ( اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رؤﯾـﺖ ﻫـﻼل ﻣـﺎه و
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد .ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻏﯿـﺮ رﯾﺎﺿـﯽ در »ﮐﺘـﺐ ﻣﻮاﻗﯿـﺖ« ،ﺳـﺎﻟﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﺠـﻮﻣﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫـﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن ﭘﺮﺷـﻤﺎری
داﺷﺘﻨﺪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ اﻧﺠﺎم وﻇـﺎﯾﻒ روزاﻧـﻪ ﻋﺮﺿـﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ .ﻓﻘﻬـﺎی ﻣـﻨﺠﻢ در دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری درﺑﺎرۀ ﻣﯿﻘﺎت ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎﭼﯿﺰی درﺑﺎرۀ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﻗﺖﻫﺎ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽداﻧﯿﻢ.
 .١اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ رﯾﻮس در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ »ﺗﺎرﯾﺦ ،وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪۀ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم« )ﺑﺎﮐﻮ و ﺷﻤﺎﺧﯽ،
 ۲۱- ۱۹ﺷﻬﺮﯾﻮر  (۱۳۹۳اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدﺑﻮد ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ در ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻋﻠﻢ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۵ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺳﯿﺪ ﻫﺎدی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

)دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺘﻮن و زﺑﺎنﻫﺎی ﺳﺎﻣﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎرﺳﻠﻮن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( 2. Monica Rius-Piniés, monica_rius@ub.edu

ﻣﻮﻗِﺖﻫﺎ
ﱢ
ﱢ
از ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻢ ﻣﯿﻘﺎت »ﻣﻮﻗﺖ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻮﻗﺖ ،ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﮥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ً
ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﻋﻤﺎل دﯾﻨﯽ ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﺼﺮ اﺑﻦ ﺳﻤﻌﻮن )د۶۸۳ .ق( و ﻣﺤﻤـﺪ وﺟﯿـﻪ
)د۷۰۰ .ق( ﯾﺎ در ﺳﻮرﯾﻪ اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ )د۷۷۷ .ق( را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪی واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ و
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
اﻓﺮادی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﻘﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎﺟﻮری
 .1ﺳﻠﺴﻠﻪای از ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۴۸۸ﺗﺎ  ۶۹۰ق - .م.
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ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋ  -ﺳﯿﺎﺳ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﺎس )ﻣـﺮاﮐﺶ( ،ﺑﻮﺟﯿـﻪ )اﻟﺠﺰاﯾـﺮ( ،ﺗـﺎﻣﮕﺮوت )ﻣـﺮاﮐﺶ(،
ﻗﺎﻫﺮه )ﻣﺼﺮ( ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل )ﺗﺮﮐﯿﻪ( و ﺗﯿﻤﺒﻮﮐﺘﻮ )ﻣﺎﻟﯽ( ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ،
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،رواﺑﻂ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻘﺶ
ﯾﮏ ﺑﻨﺪرﮔﺎه »ﻋﻠﻤﯽ« را اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا داﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺎﻻی دﯾﮕﺮی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
اﻣﺎ در آﻏﺎز ﺗﻤﺮﮐﺰﻣﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ دو ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴـﺎﯾﮥ ﻣﻐـﺮب )ﻣـﺮاﮐﺶ(
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﻧﺪﻟﺲ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺷـﺒﻪﺟﺰﯾﺮۀ اﯾﺒـﺮی ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ ﺳـﻠﻄﮥ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗـﺪرﯾﺠﯽ ﻗﻠﻤـﺮو ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن در اﻧـﺪﻟﺲ و ﻓﻘـﺪان
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن ،ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪ داﺷﺖ :ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻧﺪﻟﺴﯽ ﺑﺴـﯿﺎری ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘـﺎ
رﻓﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎز اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻢ اﻧﺪﻟﺴـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻐـﺮب را ﮐـﻪ ﭘﯿﺸـﺘﺮ ﯾﻌﻨـﯽ در ﺧـﻼل
ﻗﺮنﻫﺎی ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﻣﻐﺮب رﺳﯿﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .اﻧﺪﻟﺴﯽﻫﺎ ،ﻗﺮنﻫـﺎ ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﻼﻣﻨـﺎزع
ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ اداﻣـﻪ ﯾﺎﻓـﺖ .در واﻗـﻊ ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ دﯾـﺪ ،ﺑـﺮای ﯾـﮏ
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻐﺮﺑﯽ ،اﻧﺘﻘﺎد از ﯾﮏ ﻣﻐﺮﺑﯽ دﯾﮕﺮ ،راﺣﺖﺗﺮ از ﺗﺮدﯾﺪ درﺑﺎرۀ ﻧﻈﺮات ﯾﮏ اﻧﺪﻟﺴﯽ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻐﺮب ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ روزاﻓﺰون اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻣﺮزﻫـﺎی آن ﮐـﻢﮐـﻢ رﺷـﺪ
ً
ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻐﺮب ﺑﺮﺳﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽﺷﺪ ،ﻓﺎرغ از
اﯾﻨﮑﻪ در آﻧﺠﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ،از ﻟﺤﺎظ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻨﺰوی ﻧﺒـﻮد .در ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧـﻪ و ﺳـﺎﺣﻞ
اﻃﻠﺲ ،ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺮدم ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ ،ﮐﺎﺳﺘﯿﻞِ ،و ِﻧﺘـﻮِ ،ﺟﻨـﻮا ،و دﯾﮕـﺮ اروﭘﺎﯾﯿـﺎن ﺷـﺪﯾﺪ ﺑـﻮد :ﺟﻨـﮓﻫـﺎی
ﺻﻠﯿﺒﯽ 1ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﺒﺎط ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧـﻪ در ﺣـﺎل
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﻮد.

٨٩

)د۹۵۹ .ق( ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺼﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ُﻣﻨﯿﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ َﺟﺨﯽ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠـﻪ و
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ َﺳﻨﻬﻮری ﻣﯿﻘﺎﺗﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.
درﺑﺎرۀ ﻣﻮﻗﺖﻫﺎی ﻏﺮب ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺟﺎﻣﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﯾـﻦ ﺑـﻮد
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻢﮐﻢ ﻧﺎمﻫﺎ ،رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ و ﻧﺴﺨﻪﻫـﺎی ﺧﻄـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﭘﺪﯾـﺪار
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﻬـﺎ را ﻓﺮاﻣـﻮش ﮐﻨـﯿﻢ،
ﭼﻮن ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ:
· ﮐﺘﺎبﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ؛
· ﻓﻘﻂ از ﻣﻮﻗﺖﻫﺎﯾﯽ اﻃﻼع دارﯾﻢ ﮐﻪ:
 oﺑﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺷﺘﻨﺪ )در ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ( ،ﯾﺎ
 oﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ )در ﺗﺬﮐﺮهﻫﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ(؛
 oﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ زﯾﺎدی از آﺛﺎرﺷﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؛
 oآﺛﺎرﺷﺎن ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
٩٠

اﻧﺪﻟﺲ
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﯽ از اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ اﻣﻮی ﻗﺮﻃﺒﯽ ،ﻣﻌﺮوف ﺑـﻪ اﻟﮑﺎﺗـﺐ )د۶۰۲ .ق( ﺑﺒـﺮﯾﻢ،
ً
ﮐﻪ در ِﺳﺒﯿﺎ 1در دوران ﻣﻮﺣﺪون )ﺣﮏ۶۶۷ -۵۲۴ .ق( ﻣﯽزﯾﺴﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ او واﻗﻌـﺎ در
ﱢ
ِﺳ َﻤﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎی او درﺑﺎرۀ اﻧـﻮاء )ﻃﻠـﻮع و ﻏـﺮوب ﻣـﺎه و
ﺳﺘﺎرﮔﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻮی و ﻓﺼﻠﯽ و ﮐﺸﺎورزی( ،ﮐﺘﺎب اﻷﻧـﻮاء واﻷزﻣﻨـﺔ وﻣﻌﺮﻓـﺔ اﻷﻋﯿـﺎن
اﻟﮑﻮاﮐﺐ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ )د۴۰۳ .ق( ﺑﻮد .دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﻗﺮن ﻫﺸـﺘﻢ ،اﺑـﻮﻋﻠﯽ ﻣﺴـﻌﻮدی و ﻋﻠـﯽ
َ
ﱢ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﮑﺎﻓﯽ واﻟﻤﻐﻨﯽ اﻟﺸﺎﻓﯽ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓـﺔ اﻟﮑﻮاﮐـﺐ
ﻣﺆدب ،ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ اﺛﺮ ﻗﺮﻃﺒﯽ را آوردهاﻧﺪ:
2
واﻷﻧﻮاء وﻣﺎ ﻻ ﯾﺴﺘﻐﻨﯽ ﻋﻨﻪ اﻫﻞ اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺟﺰاء اﻟﻠﯿﻞ واﻷوﻗﺎت اﻟﺼﻠﻮات.
ﱢ
ﱢ
ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ )در ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی( ،ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ از »ﻣﻮﻗﺖ«ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ :ﻣﻮﻗﺘﺎن ﺧﺎﻧﺪان اﺑـﻦ
ﺑﺎﺻﻮ .ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺎﺻﻮ )د۷۱۵ .ق( و ﭘﺴﺮش اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﺻﻮ )د۷۰۹ .ق( در ﻋﻬـﺪ
ﱢ
ﺑﻨﻮﻧﺼﺮ 3در ﻏﺮﻧﺎﻃـﻪ ﻣـﯽزﯾﺴـﺘﻨﺪ .آﻧﻬـﺎ ﻣﻮﻗﺘـﺎن ﻣﺴـﺠﺪ ﺟـﺎﻣﻊ ﺷـﻬﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ ،اﺑﺰارﻫـﺎﯾﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ و
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از آن ،ﻣﻮﻗﺖ دﯾﮕﺮی از دوران ﺑﻨﻮﻧﺼﺮ ﻣﯽزﯾﺴﺖ :اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳـﯽ ﺑـﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠـﻪ
 .١اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺟﻨﻮب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ  -م.
اﻟﻤﺠﺪ واﻟﺮﺟﻞ ُ
 .٢ﻧﺎم دﯾﮕﺮش :اﻟﻤﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﮑﺎﻓﯽ واﻟﻤﻐﻨﯽ اﻟﺸﺎﻓﯽ ﻓﯽ ﻣﺎ ﯾﺼﺢ ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ُ
اﻟﻤ ِﺮد.
ِ
 .3ﺑﻨﻮ ﻧﺼﺮ ،آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺮب در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺣﮏ ۸۹۷ - ۶۰۹ .ق( - .م.

ﻓﺎس

2

در ﺧﻼل ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ،ﻓﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﯾﻨﯿﺎن ﺑﻮد .ﻣﺮﯾﻨﯿﺎن در ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺪرﺳـﻪﻫـﺎ در
ﻏﺮب ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ ﺟـﺎﻣﻊ ﻣﺪرﺳـﻪﻫـﺎ را راه اﻧﺪاﺧﺘﻨـﺪ ،ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ
ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻂ ﻣﺸﯽ رﺳﻤﯽ ﺷﺪ .ﻫﺪف آﻧﺎن ارﺗﻘﺎء ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿـﺖ در ﻣﻘـﺎم راﻫـﯽ ﻣﻤﺘـﺎز ﺑـﺮای ﻣﻬـﺎر
داﻧﺶ و دﯾﻦ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺨﺼﺺ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﺖ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻧﻘﻄـﮥ اوﺟـﯽ ﺑـﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ اﺳـﺖ .ﯾـﺎ ﺑـﻪ
ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ،زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻣﻮﻗﺖﻫﺎ در ﺗﺬﮐﺮهﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ وﺿﻊ
]در ﻓﺎس [،ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺪﻟﺲ ،در ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﻗﺮنﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ﻫﺠﺮی
ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ در ﻣﺘﻮن ﺑﻌﺪی ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺟﺰ اﻧﺤﻄﺎط دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ َﺑ ﱢﺘﻮی ،ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﺑﻮ ﻣ َ
ﻘـﺮع ،در ﻣﻐـﺮب اﻷﻗﺼـﯽ )ﺑﺨـﺶ
ِ
ً
ﻋﻤﺪۀ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ( و اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﻣﯽزﯾﺴﺖ .او رﺳـﺎﻟﻪاش را ﻣﻨﻈـﻮم،
در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ارﺟﻮزه ﻧﻮﺷﺖ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ِﻣﺮﺟﯿﺜـﯽ )د۱۰۸۹ .ق( در ﻗـﺮن ﯾـﺎزدﻫﻢ از ﻃﺮﯾـﻖ دو ﺷـﺮح
ّ
ُ
ﻤﺘﻊ ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﻤﻘﻨﻊ )ﺷﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻘﻨﻊ( و اﻟﻤﻄ ِﻠـﻊ ﻋﻠـﯽ ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻟﻤﻘﻨـﻊ )ﺷـﺮح
ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ :اﻟﻤ ِ
ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ اﻟﻤﻘﻨﻊ( ،ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﱢ
ﯾﮏ ﻣﻮﻗـﺖ دﯾﮕـﺮ ،ﮐـﻪ در ۶۶۹ق ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺳـﺎﻋﺖ آﺑـﯽ در ﻣﺴـﺠﺪ ﻗـﺮوﯾﯿﻦ ﻓـﺎس را ﺳـﺎﺧﺖ،
ً
ﱢ
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ َﻫ ّﺒﺎک َﺳﻨﻬﺎﺟﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺪل )در اﯾﻨﺠﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻨﺠﻢ( ﻧﯿﺰ ﺷـﻬﺮت
داﺷﺖ .ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻣﺮﯾﻨﯽ ،اﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ﻓﺎس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ وی» ،ﻓﺎس اﻟﺒﺎﻟﯽ «3در ﺳﻮم ﺷﻮال  ۶۷۴ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﺤﻤـﺪ،
ّ
ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮد و ﻗﺒﻠﮥ ﻣﺪرﺳﮥ ﯾﻌﻘﻮﺑﯿﻪ )ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺻﻔﺎرﯾﻦ( را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺑﻮ ﯾﻮﺳـﻒ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐـﺮد .ﭘـﺲ
 .1ﺷﻬﺮی در اﺳﺘﺎن ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ،واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ  -م.
 .2ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ از ﺑﺮﺑﺮﻫﺎی زﻧﺎﺗﻪ ﮐﻪ از ﻗﺮن ۷ﻫ ﺗﺎ ۹ﻫ ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ - .م.
 .3ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮر ﻓﺎس  -م.

ﻋﻠﻢ ﻣﯿﻘﺎت و ﻣﻮﻗﱢﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﺪار در ﻏﺮب ﺟﻬﺎن اﺳﻼم

ً
ﱢ
ﻟﺨﻤﯽ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻗﺮهﺑﺎﻏﯽ )د۸۴۳ .ق( .او ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﮐـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻ در ﺑﺎﺛـﺎ 1ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣـﯽﮐـﺮد و ﺑـﺎ
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ّ
ﺳﺮاج )د۸۴۷ .ق( ،اﻣﺎم و ﻣﻔﺘﯽ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ درﺑﺎرۀ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ در اﻧـﺪﻟﺲ ﻣﻨﺎﻗﺸـﻪ داﺷـﺖ.
ﻗﺮهﺑﺎﻏﯽ از اﺟﺘﻬﺎد در اﻋﻤﺎل ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد .ﺟﺎﻟـﺐ اﯾـﻦ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
َ
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﻪ دو ﻣﻐﺮﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮدَ :وﻧﺸﺮﯾﺴﯽ )ﻗﺮن ۱۰ﻫ( و ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺳﯽ )ﻗﺮن ۱۲ﻫ(.
ﭘﺲ ﻇﻬﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﻮﻗﺖﻫﺎ در اﻧﺪﻟﺲ در ﻋﻬﺪ ﺑﻨﻮﻧﺼﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ .اﮐﻨـﻮن ،ﺑـﻪ اوﺿـﺎع ﻣﺸـﺎﺑﻪ در
ﻣﻐﺮب ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

٩١

٩٢

ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ.
َ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ازدی ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑـﻦ ﺑﻨـﺎی ﻣﺮاﮐﺸـﯽ )د.
۷۲۱ق( ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﻢ .او آﺛﺎر زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻧﺠﻮم ،اﺑﺰارﻫﺎ و  ...ﻧﻮﺷﺖ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﻪوﯾﮋه از ﮐﺘﺎب ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻷوﻗﺎت ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب او ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ .وی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﯿﻪ ،و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن،
ً
ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎرف ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .او ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ﺗﻀﺎدی ﺑﯿﻦ روشﻫﺎی رﯾﺎﺿـﯽ و ﻋﺎﻣﯿﺎﻧـﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺑﻦ ﺑﻨﺎ در ﻓﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾـﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨـﺖ ﺳـﻔﺮ ﮐـﺮد ﺗـﺎ ﺑـﺎ رﺟـﺎل
ً
ّ
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ،او اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻮﻋﯽ راﺑﻂ ﻣﻌﺘﻤﺪ در ﻣـﺮاﮐﺶ ﺑـﻮد ،ﺧﻄـﻪای ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ
واﺑﺴﺘﮕﯽ وﯾﮋهای ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻣﺮﯾﻨﯿﺎن ﻧﺪاﺷﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺷﮕﻔﺖآور اﺳﺖ ﮐـﻪ او اﻋﺘﺒـﺎری در ﺣـﺪ
ﻗﺪﯾﺲﻫﺎ داﺷﺖ )ﺣﺘﯽ وی ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮاﻣﺎﺗﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
ﱢ
ً
ﺟﺎدری )د۸۱۸ .ق( ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮوﯾﯿﻦ ﻓـﺎس
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ،اﺑﻮزﯾﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ِ
ﺑﻮد .او ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮥ ﻣﺮﯾﻨﯿﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺷﻌﺮی درﺑﺎرۀ ﻣﯿﻘﺎت ﺑﺎ ﻋﻨﻮان روﺿﺔ اﻷزﻫﺎر ﻓـﯽ ﻋﻠـﻢ
اﻟﻠﯿﻞ واﻟﻨﻬﺎر و رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان إﻗﺘﺘﺎف اﻷﻧﻬﺎر ﻣﻦ روﺿﺔ اﻷزﻫﺎر ﻧﻮﺷﺖ.
از ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪانﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﺎس ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ :ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺎﺳﯽ .ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ
ﻋﻀﻮ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان درﺑﺎرۀ ﻓﻘﻪ و ﻧﺠﻮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر و ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﻓﺎﺳﯽ )د.
۱۰۹۶ق( ﮐﻪ ﺷﻌﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻟﻘﻨﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎۀ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻮﺷﺖ .ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر او ﺑﺴﺘﺎن اﻷﮐﺎﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ،در ﺗﺠﻠﯿﻞ ﭘﺪرش اﺳـﺖ .ﻧﻔـﺮ ﺳـﻮم ،ﻣﺤﻤـﺪ ﭘﺴـﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن) ،د۱۱۳۴ .ق( اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻬﻢ آﻧﻬﺎ اﺑﻦ ﺑﻨـﺎ ﺑـﻮد ،اﻣـﺎ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ ﺑـﺎ
داﻧﺸﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﺟﻮری ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ،ﺑﻪ ﻃـﻮر وﯾـﮋه ،راﻫﮑـﺎری ﻣﻐﺮﺑـﯽ ﺑـﺮای
ﻋﻤﻮﻣﯽﺳﺎزی ﻧﺠﻮم ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر در اﻧﺤﻄﺎط ﻧﺠـﻮم ﻧﯿـﺰ ﺳـﻬﯿﻢ ﺑـﻮد .ﺧﺎﻧـﺪان
َّ
ﻓﺎﺳﯽ ،ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل و ﻣﮑﻨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮادﮔﺎﻧﺸﺎن ،اﻻل ﻓﺎﺳـﯽ ،ﺣـﺰب
»اﺳﺘﻘﻼل« را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد.
َ
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻧﺪﻟﺴﯽ اﺳـﻔﯽ ،ﻣﻌـﺮوف ﺑـﻪ ﮐﺮدﯾـﻞ )ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ۱۱۱۳ :ق( ﻫـﻢ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﺮنﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﻣﯽزﯾﺴﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ راهاﻧﺪازی
ﻣﮑﺘﺒﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺎﺳﯽﻫﺎ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از آﺛـﺎر او ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از :رﺳـﺎﻟﺔ ﻓـﯽ
اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ ،إرﺷﺎد اﻟﺴﺎﺋﻞ إﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻻﺋﻞ ،و ﺷﺮح رﺟﺰ ﻓﯽ ﻣﻨﺎزل اﻟﻘﻤﺮ.
ﺑﻮﺟﯿﻪ
ﺑﻮﺟﯿﻪ )در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﺮﯾﻘﯿﻪ( ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ در ﻣﻘﺎم ﻧﻘﻄﮥ ﺗﻼﻗﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺴـﯿﺎری از

ﺗﯿﻤﺒﻮﮐﺘﻮ
ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﯿﻼی اﻣﭙﺮاﺗﻮری ُﺳﻨﻐﺎی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺳﻌﺪﯾﻮن ،ﮐﻪ در اواﺧـﺮ ﻗـﺮن دﻫـﻢ ﻫﺠـﺮی ﺗﻮﺳـﻂ
ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﺳﻌﺪی رخ داد ،ﺗﯿﻤﺒﻮﮐﺘـﻮ ﻣﺮﮐـﺰ ﻣﻬـﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﻮد .داﻧﺸـﮕﺎه )ﯾـﺎ
ﻣﺪرﺳﮥ( َﺳﻨﮑﻮری در ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﺴﺎ ﻣﻮﺳﯽ ،اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﻣﺎﻟﯽ در ۷۲۸ق ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﺣﻤـﺪﺑﺎﺑﺎ )۱۰۳۷-۹۶۴ق( ،ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه و داﻧﺸـﻤﻨﺪ ﺳـﻨﻐﺎﯾﯽ ،ﻣـﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ درﺑـﺎرۀ ﺳـﻄﺢ
ّ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻈﺮ دﻫﯿﻢ .در واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاش ﻣﻌﺮوف
اﺳﺖ .اﺣﻤﺪﺑﺎﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرش )اﺣﻤﺪ( ،ﻋﻤﻮﯾﺶ )اﺑـﻮﺑﮑﺮ( و ﺷـﯿﺨﺶ ،ﻣﺤﻤـﺪ َﺑﻐـﺎﯾﻐﻮ )د.
ً
۱۰۰۲ق( ،ﻧﺰد ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﺟﻮری درس ﻣـﯽﺧﻮاﻧﺪﻧـﺪ .اﺣﺘﻤـﺎﻻ آﻧﻬـﺎ در ﻗـﺎﻫﺮه ﻧـﺰد
 .1ﺑﻨﯽ ﺣﻤﺎد از  ۴۳۸ﺗﺎ ۵۴۷ق در اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ - .م.
 .2ﺣﻔﺼﯿﺎن )۹۸۲- ۶۲۶ق( ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ از ﺑﺮﺑﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻧﺲ اﻣﺮوزی ﺑﻮدﻧﺪ.
ّ
 .٣ﮐﺤﺎﻟﺔ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ ،ج  ،۵ص .۱۲۳

ﻋﻠﻢ ﻣﯿﻘﺎت و ﻣﻮﻗﱢﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﺪار در ﻏﺮب ﺟﻬﺎن اﺳﻼم

ً
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ :ﻣﺜﻼ اﺑﻦ ﻫﯿﺪور )د۸۱۶ .ق( و اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﺣﻤﺪ )از ﻧﻮادﮔـﺎن اﻣﯿـﺮان ﺑﻨﯽﺣﻤـﺎد(1
ﮐﻪ از ﭘﯿﺮوان اﺑﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﻮﺟﯿﻪ ﯾـﮏ ﻣﺮﮐـﺰ ﻓﻌـﺎل ﯾـﺎدﮔﯿﺮی در دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﻮده
اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎط ﺑﻮﺟﯿﻪ ﺑﺎ اروﭘﺎ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﻮد و ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ زﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺮ ﻣﯽﺑـﺮده اﺳـﺖ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد )در ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ،ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮ و ﻣﻐﺮب( ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺑﻮﺟﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻤﺘـﺎز ﺗﺒـﺪﯾﻞ
ﺷﻮد :ﺑﻮﺟﯿﻪ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻫﯽ ﺿﺮوری در راه ﻣﮑﻪ ،و ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺗﺠﺎری ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮد.
ﻓﺎرس )۸۳۷-۷۹۶ق( ،ﺣﺎﮐﻢ ﺣﻔﺼﯽ 2اواﺧﺮ ﻫﺸﺘﻢ و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻧﻬـﻢ ﻫﺠـﺮی ،ﺗـﻼشﻫـﺎی
اﺑﻮ ِ
زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻣﮑﺘﺐ دﯾﻨﯽ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﮐﺮد .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻗـﺮن ۸ﻫ دورۀ اوج ﻣـﺎﻟﮑﯽﮔـﺮی در اﯾـﻦ
ّ
ﺧﻄﻪ ﺑﻮد.
ً
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن وﺟﻠﯿﺴﯽ )د۷۸۶ .ق( ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺻﻠﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﺑﻮﺟﯿـﻪ ﺑـﻮد.
در واﻗﻊ ،اﺑﻮزﯾﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ اﺣﻤﺪ وﺟﻠﯿﺴـﯽ ﺑﯿﺠـﺎﯾﯽ )د۷۸۶ .ق( 3در ﺧـﻼل دوران ﺣﻔﺼـﯿﺎن،
ﻓﻘﯿﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻮﺟﯿﻪ ﺑﻮد .او ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺎﻟﮑﯽ ،ﻣﻔﺘﯽ و ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺑﻮد .در ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ﻫﻨـﻮز دو ﻗﺒﯿﻠـﻪ ﺑـﺎ
ّ
ﭘﯿﺮواﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن وﺟﻠﯿﺴﯽ و ﭘﺴﺮاﻧﺶ در اﯾﻦ ﺧﻄﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﻘﺎت و زﯾﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ُﻣﻘﺮء ﱢ
ﻣـﺆدب
ِ
)ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ۷۸۶ :ق( ﮐﻪ اﺛﺮش ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻤﺒﺘﺪی و ﺗﺬﮐﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﯽ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷوﻗﺎت واﻟﺤﺴﺎب
ﻣﻦ ﻏﯿﺮ آﻟﺔ وﻻ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ اﺳﺘﺎدش ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد.
ّ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از وﺟﻠﯿﺴﯽ ،ﻣﻨﺠﻤﯽ ﺑﺰرگ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ رﻗـﺎم اﻧﺪﻟﺴـﯽ )د۷۱۵ .ق در
ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ( در ﺑﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽزﯾﺴﺖ.

٩٣

ﺗﺎﺟﻮری درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ او در آﻧﺠﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .آﻧﻬـﺎ از ﺗـﺎﺟﻮری ﺑﺴـﯿﺎر ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﻤﺪﺑﺎﺑﺎ اﺛﺮی ﺑﻪ ﻧـﺎم ﻣﻘﺪﻣـﻪ از ﺗـﺎﺟﻮری را
ﺧﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺗﯿﻤﺒﻮﮐﺘﻮ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردی
اﺑﻮﻣﻘﺮع

٩۴

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮرد ،اﺑﻮﻣﻘﺮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﺮدﯾﻢ و ﻣﻮردی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳـﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ ﭘﯿﺸـﺘﺮ
ً
دﯾﺪﯾﻢ ،او ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﻗﺘﺎن ﻣﻐﺮب ﺑﻮد .ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽ او
ً
ﻧﺪارﯾﻢ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺷﺮح ارﺟﻮزۀ او ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﺳﯽ ﻣﺮﺟﯿﺜـﯽ )د۱۰۹۰ .ق( ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه ،اﺣﺘﻤـﺎﻻ
ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ درﺑﺎرۀ ﻣﯿﻘﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﱢ
اﻣﺎ ﺳﻮﺳﯽ ﻣﺮﺟﯿﺜﯽ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﮐﻪ در زاوﯾﮥ ﻧﺼﯿﺮﯾﻪ در ﺗﺎﻣﮕﺮوت )ﺟﻨﻮب ﻣـﺮاﮐﺶ( ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ
َ
ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻤﯿﻦ زاوﯾﻪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺒﻠﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻐﺮب ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدﯾﻞ ﺑﻮد .ﺑـﻪ ﻟﻄـﻒ
ُ
ﺳﻮﺳﯽ )ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد( ارﺟﻮزۀ اﺑﻮﻣﻘﺮع ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﻌـﺪاد ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎدی
ً
ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ از آن ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺖ .ﺗـﺎﻣﮕﺮوت در واﻗـﻊ
ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻬﻢ ﺑﻮد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آن ﮐﺘﺎبﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم و رﯾﺎﺿﯽ داﺷﺖ.
ﻋﻠ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠ ﻣﻘﺮِء ﻣﺆدِب

ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ُﻣﻘﺮء ﱢ
ﻣﺆدب )ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ۷۸۶ :ق( رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺒﺼﺮه ،را ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ
ِ
ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻓﻘﯿﻪ ﺑـﺰرگ ،اﺑﻮزﯾـﺪ ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن وﺟﻠﯿﺴـﯽ از او ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﺑـﺎبﻫـﺎﯾﯽ
درﺑﺎرۀ »ازﻣﺎن ،ﺳﺎﻋﺎت و اوﻗﺎت ﺻﻠﻮات« ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .ﭼـﻮن ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﻧﻮﺷـﺘﻦ اﯾـﻦ اﺛـﺮ را در ﭘﻨﺠﺸـﻨﺒﻪ
ً
ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺟﻤﺎدی اﻻول  ۷۸۶آﻏﺎز ﮐﺮده ،اﺣﺘﻤﺎﻻ آن را ﺑـﺮای ﺗﺠﻠﯿـﻞ اﺳﺘﺎدﺷـﺎن ،ﮐـﻪ در ﻫﻤـﺎن ﺳـﺎل
درﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  ۳۴ﺑﺎب دارد .ﻫﺸﺖ ﺑﺎب ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻘـﻮﯾﻢ  -ﻫﻤﭽـﻮن ﺗﻌﯿـﯿﻦ
روزی از ﻫﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ روز ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮ ﺑـﺎ آن در ﺳـﺎل ﻗﻤـﺮی،
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎه ﺟﺎری از ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ )اﮔﺮ ﻣﺎه ﺟﺎری ﺳﺎل ﻗﻤﺮی را ﺑﺪاﻧﯿﻢ( ﯾـﺎ ﻣـﺎه ﺟـﺎری از ﺳـﺎل ﻗﻤـﺮی
)اﮔﺮ ﻣﺎه ﺟﺎری ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ را ﺑﺪاﻧﯿﻢ( ،ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎم ﯾﮏ روز ّ
ﻣﻌﯿﻦ در ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ،اﺧﺘﺼﺎص دارد.
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﺎده درﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی )ﺑﺎبﻫـﺎی  (۱۱-۹ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﯿـﻞ ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﯾـﺎ
ﺑﺮجﻫﺎی داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻗﺎت روز و ﺷﺐ اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎب درﺑﺎرۀ
ﻧﺎمﻫﺎی دوازده ﺑﺮج ،ﻫﻔﺖ ﺳﯿﺎره ۲۸ ،ﻣﻨﺰل ﻗﻤﺮ و ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺎﺟﻮری )ﺳﺪۀ دﻫﻢ ﻫﺠﺮی(

1

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ اﺑﻮزﯾﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﺠﺎج اﺣﻤﺪ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻃﺮاﺑﻠﺴﯽ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺗـﺎﺟﻮری ﻣـﯽرﺳـﯿﻢ.
ً
وی اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺣﺪود ﺳﺎل ۹۶۰ق درﮔﺬﺷﺖ .او اﻫـﻞ ﺗـﺎﺟﻮره ،ﺟـﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾـﮏ ﻃـﺮاﺑﻠﺲ )در ﺷـﻤﺎل
اﻓﺮﯾﻘﺎ( ﺑﻮد .وی ﻓﻘﯿﻬﯽ ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد و در ﻗﺎﻫﺮه ،ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽاش ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد .او ﺑﻼد
روم )آﻧـﺎﺗﻮﻟﯽ( را در دوران ﺳــﻠﯿﻤﺎن ﻗــﺎﻧﻮﻧﯽ 2دﯾــﺪه ﺑــﻮد و »ﻟﻐـﺖ اﻟــﺮوم« )زﺑــﺎن ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ ﯾــﺎ ﺗﺮﮐــﯽ(
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز ،ﺑﻪ آن زﺑﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺗﺎﺟﻮری در ﻣﯿﺎن آﺛﺎرش )ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﺎم ﭘﺎﻧﺰده ﻋﻨﻮان از اﯾـﻦ آﺛـﺎر را ﻣـﯽداﻧـﯿﻢ( ،ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻣـﺘﻦ
ﱢ
درﺑﺎرۀ ﻣﯿﻘﺎت ﻧﻮﺷﺖ .وی در ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ ،از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﻨﺠﻤﺎن ،ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﻮﻗﺘﺎن ﻣﺼـﺮ
ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ]اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان[ ﻣﻐـﺮب ﯾـﺎ اﻧـﺪﻟﺲ )ﻫﻤﭽـﻮن
ّ
اﺑﻮﻣﻘﺮع ﯾﺎ اﺑﻦ ﺑﻨﺎ( اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺑﻪ ]ﻣﺒﺤﺚ[ ﻗﺒﻠﮥ ﻣﺮدم ﻣﻐﺮب ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد و آﺛﺎرش را ﺑـﻪ
ﻣﻐﺮﺑﯽﻫﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد.
او ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﻘﺎت را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ :اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز ،ﻗﺒﻠﻪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺷﻤﺴـﯽ
و دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﻮل در ﺗﻘﻮﯾﻢﻫﺎ.
او ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺧﻮﺑﯽ از ﻋﻠﻢ در ﻏﺮب و ﺷﺮق اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ او در ﺗﺎﺟﻮره ،ﻧﺰدﯾﮏ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ؛
در آﻧﺠﺎ درس )رﯾﺎﺿﯿﺎت( ﺧﻮاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﻪ ﻗﺎﻫﺮه رﻓﺖ ،و در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮد و ﻣﻮﻗﺖ ﺷﺪ .ﺗﺎﺟﻮری
آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻮﺷﺖ و ﺷﺎﮔﺮدان زﯾﺎدی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ دﯾـﺪﯾﻢ ،آﺛـﺎر او ﺑـﻪ ﻣﻐـﺮب و ﺣﺘـﯽ
ﺗﯿﻤﺒﻮﮐﺘﻮ رﺳﯿﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﯿﻘـﺎت ﯾﺎﻓـﺖ :در
اﻧﺪﻟﺲ ،ﺧﺎﻧﺪان اﺑﻦ ﺑﺎﺳﻮ؛ در ﻣﻐﺮب ،ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺎﺳﯽ؛ و در ﻣﺼﺮ ،ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﻤﺪ وﺟﯿﻪ .روﺷﻦ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ اوج ﻣﯽرﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﭼـﻮن ﻣﻮﻗـﺖ

1. C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literatur, Berlin, 1902, II:358; C. Brockelmann, Geschichte der
Arabischen Literatur Supplementband, Leiden – Brill, 1938, II:485; H. Suter, Die Mathematiker und Astronomer
der Araber und ihre Werke, Amsterdam, 1981, nº. 512; D. Lamrabet, Introduction à l’histoire des
mathématiques maghrébines, Rabat, 1994, nº. 486.

 .2ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن اول) ،ﺣﮏ۹۷۴- ۹۲۶ .ق( دﻫﻤﯿﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ  -م.

ﻋﻠﻢ ﻣﯿﻘﺎت و ﻣﻮﻗﱢﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﺪار در ﻏﺮب ﺟﻬﺎن اﺳﻼم

ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣـﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ در دﯾﮕـﺮ رﺳـﺎﻟﻪﻫـﺎی ﻣﯿﻘـﺎت،
ﻫﻤﭽﻮن آﺛﺎر اﺑﻦ ﺑﻨﺎ )ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ۱۰ ،ﺑﺎب( ﯾﺎ ﺟﺎدری )ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ۲۷ ،ﺑﺎب( ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ،اﻣﺎ ﱢ
ﻣﺆدب ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد
ﺑﺎبﻫﺎ اﻓﺰوده اﺳﺖ.

٩۵

٩۶

ﺷﺪن ،راﻫﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﻮد ،واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻣﺘﯿـﺎز را در ﺧـﺎﻧﻮادۀ ﺧـﻮد ﻧﮕـﻪ
دارﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﻣﻐﺮب ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﻗﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾـﻦ،
ً
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺟﻨﻮب ﻣﻐﺮب ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﻘﻂ از دﯾﮕﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ،
ً
ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺪﻟﺴﯽ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻬـﻦ ﺑﻮدﻧـﺪ .ﺳـﻨﺖ
اﻧﺪﻟﺴﯽ )ﺗﻘﻠﯿﺪ( ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻗﺮن ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﻣﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﺎﺟﻮری ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ،
ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﭘﻞ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ را در آﺛﺎرش آورده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺘﻮا :روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﻘﺎت ،ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،زﯾـﺮا
ﻫﺪف ]رﺳﺎﻟﻪ[ و ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدم ]ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻮدهاﻧﺪ[ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدهاﻧـﺪ .در واﻗـﻊ اﯾـﻦ
ً
ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪی ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻣﺤـﺪود
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﯾﻢ ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽﺳﺎزی و ﭘﮋوﻫﺶ ،ﮐـﻪ ﻣﺼـﺪاق آن
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺠﻮم و ﻧﺠﻮم ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ.
ً
ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،از ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ ،واﻗﻌـﺎ و ﺑـﻪ ﻃـﻮر وﯾـﮋه
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ؟ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮده ﺷﺪﻧﺪ؟

ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻧﺎﻃﻖ

١

اﺷﺎره :ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﺑﯽ ﭼﻮن ﻣﺤﺮﮐﻪﺷﺎن آﺑﯽ ﺑـﻮده ﺑـﻪ اﯾـﻦ اﺳـﻢ ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﺷـﺪهاﻧـﺪ .ﺳـﺎﺑﻘﮥ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺑﻞ ،ﮐﻠﺪه ،ﻓﻨﯿﻘﯿﻪ ،ﻣﺼﺮ و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی
اﯾﻼﻣﯿﺎن ،ﻣﺎدﻫﺎ ،و آﺷﻮرﯾﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺜﻞ دوﺑـﻮا) ٢ص  (۴۹ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺳﻮاﺑﻖ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗـﺮﯾﻦ ﺳـﺎﻋﺖﻫـﺎی آﺑـﯽ ﮐـﻪ ﻫﻨـﻮز آﺛـﺎری از آن
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه در ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎ واﻗﻊ در آﮔـﻮرای روﻣـﯽ آﺗـﻦ ﻗـﺮار دارد ﺟـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺪﺗﯽ ﺧﺎﻧﻘـﺎه
دروﯾﺸﺎن ﺗﺮک ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳـﺎﺧﺖ ﺳـﺎﻋﺖﻫـﺎی آﺑـﯽ
دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ،ﺳـﻮرﯾﻪ ،ﻣﻐـﺮب و اﻧـﺪﻟﺲ
رواج زﯾﺎدی ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻘﺎﯾﺎﯾﯽ از ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺛـﺎری ﻣﮑﺘـﻮب در ﺑـﺎرۀ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪ ﮐﺘـﺎب ﻋﻠـﻢ اﻟﺴـﺎﻋﺎت واﻟﻌﻤـﻞ ﺑﻬـﺎ ﺗـﺄﻟﯿﻒ
رﺿﻮان ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎﻋﺎﺗﯽ اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﯽ )ﺳﺪۀ ۶ﻫ( و ﮐﺘـﺎب اﻟﺠـﺎﻣﻊ ﺑـﯿﻦ اﻟﻌﻠـﻢ واﻟﻌﻤـﻞ
اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻓﯽ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﯿﻞ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺟﺰری )ﺳﺪۀ ۶ﻫ( اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺟﺰری در ﮐﺘـﺎب ﺧـﻮد )ص
٤
 ٣(۱۹۳-۹ﺷﺶ ﻧﻮع ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ را ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎ
آﮔﻮراﻫﺎ در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ ،ﻫﻨﺮی ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و آﮔﻮرای آﺗﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .روﻣﯽﻫﺎ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ دادن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ در ﺳﺪۀ دوم ﭘﯿﺶ
روﻣﯽ«
ای
از ﻣﯿﻼد ﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﮔﺮدﻫﻢآﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ آﮔﻮرای ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ روﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ »آﮔﻮر ِ
ِ

آﺗﻦ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .ﮔﻮﻫﺮ ﮔﺮانﺑﻬﺎی اﯾﻦ آﮔﻮرا ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺪۀ اول ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪ .آﮔﻮرای روﻣﯽ در ﺷﻤﺎل آ ﮐﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ و در ﺷﺮق آﮔﻮرای ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آﺗﻦ واﻗﻊ اﺳﺖ .اﺑﻌﺎد ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﻞ
 .١ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،داﻧﺸﮑﺪۀ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏnategh@modares.ac.ir ،
2. Pierre Dubois, Histoire de l’Horlogerie depuis Son Origine jusqu’a Nos Jours, Administration du Moyen Ages
et la Renaissance, Paris, 1849.

 .٣ﺑﺪﯾﻊاﻟﺰﻣﺎن ﺟﺰری ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﯿﻞ،
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺤﺸﯿﮥ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻧﺎﻃﻖ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻔﯿﺴﯽ و ﺳﻌﯿﺪ رﻓﻌﺖﺟﺎه ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻬﺮان.۱۳۸۰ ،
 .٤ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ» :ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻫﺸﺘﻢ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺰان اﻟﺤﮑﻤﮥ ﺧﺎزﻧﯽ« ،رﺳﺎﻟﮥ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺳﻤﯿﺮا دﺑﺎغﻣﻨﺶ ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان- .۱۳۸۹ ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ.

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۵ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎ در آﺗﻦ

٩٧

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ۱۱۱در  ۹۸ﻣﺘﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﺮﮐﺰی در زﻣﺎن روﻣﯽﻫﺎ  ۸۲در  ۵۷ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.

آ ﮔﻮرای روﻣﯽ آﺗﻦ و ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﺎ دورﻧﻤﺎﯾﯽ از آ ﮐﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ

٩٨

ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎ دارای ﺑﺎدﻧﻤﺎ ،ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ ﺑﻮد .ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ آن ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ از
ً
ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑـﺮج ﺑﺎدﻫـﺎ اﺳﺎﺳـﺎ ﺳـﺎزهای ﻣﺮﻣـﺮﯾﻦ و ﻫﺸـﺖوﺟﻬـﯽ ،ﻗﻄـﺮش ﺣـﺪود  ۷/۸ﻣﺘـﺮ و
ارﺗﻔﺎﻋﺶ ﺗﺎ ﺑﺎﻻی ﺳﻘﻒ ﺣﺪود  ۱۴/۳ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﻫﺸﺘﯽﻫﺎی ﮐـﻮﭼﮑﯽ درﮔـﺎهﻫـﺎ را در دوﻃـﺮف درﺑـﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺮج ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﯾﺎ وﺟﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮج ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻫﺸـﺖ
وﺟﻪ ﺑﺮج ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻫﺴﺖ و ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﻬﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﻧﺤﻨﺎدار ﺑﺮج اﺳﺘﻮاﻧﻪای وﺟـﻮد
دارد .ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻮاد ،ﻧﯿﻤﻪﻣﺪﻓﻮن ﺑﻮد و در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۸۳۷و  ۱۸۴۵ﻣـﯿﻼدی ﺣﻔـﺎری
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮج در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۱۶ﺗﺎ  ۱۹۱۹و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۷۶ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪ.
وﯾﺘﺮووﯾﻮس) ١ﻣﻘﺎﻟﮥ اول ،ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ ،ص  (۲۲ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮج اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺎد وﺟﻮد دارد ]ﮐﻪ از ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﯽوزﻧﺪ[ ...آﻧـﺎن ﮐـﻪ
آﻧﺪروﻧﯿﮏ ﺳﯿﺮوﺳﯽ ٢ﮐﻪ
ﺗﻔﺎوت ﺑﺎدﻫﺎ را دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺑﺎد ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه
ِ
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮج ﻣﺮﻣﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻫﺸﺖوﺟﻬﯽ در آﺗﻦ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ وﺟﻬﺶ ﻣﺠﺴﻤﮥ
ﻧﻤﺎد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎدﻫﺎ را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آن وﺟﻪ ﻣﯽوزﯾﺪ .روی ﺑﺮج ﻫﻢ ﯾﮏ ﺑﺎدﻧﻤﺎ ﻗﺮار داد
ﮐﻪ ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎدی ﮐﻪ ﻣﯽوزﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻣﯿﻠﻪاش ﺑـﻪ ﻣﺠﺴـﻤﮥ
٣
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮد.

ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۷۶۲از ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دو در ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﮑـﯽ از
) Pollio Vitruvius .١ت۸۰- ۷۰ .ق.م  -د .ﭘﺲ از ۱۵ق.م( ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ده ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﻌﻤﺎری.
 Andronicus of Cyrrhus .٢اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس ﻣﻘﺪوﻧﯽ در ﺳﺪۀ اول ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد و ﺳﺎزﻧﺪۀ ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎ

3. Vitruvius Pollio, Les Dix Livres d’Architecture de Vitruve, tr. Claude Perrault, 2nd ed., Paris, 1684.
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آﻧﻬﺎ در وﺟﻪ ﺷﻤﺎلﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،دﯾﮕﺮی در وﺟﻪ ﺷﻤﺎلﻏﺮﺑﯽ ﮐـﻪ در زﻣـﺎن ﮔـﺰارش
ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺎ ﺧﺎک ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺧﺎکﺑﺮداری ،ﭼﺎرﭼﻮب در ﻧﻤﺎﯾﺎن و اﻃﻼﻋﺎت زﯾـﺎدی
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻃﺮح ﺑﺮج را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻓـﺎﺧﺮ و ﺑﺮﺟﺴـﺘﮥ
روی وﺟﻮه ﻫﺸﺖوﺟﻬﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎدی را ﮐﻪ ﻧﻤﺎد آﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ
ﻣﻌﮑﻮس ﺳـﺎﻋﺖ وﺟـﻪ ﻏﺮﺑـﯽ اﺳـﺖ .ﺧـﻂ ﻧﺸـﺎن
ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ وﺟﻮد دارد .ﺳﺎﻋﺖ وﺟﻪ ﺷﺮﻗﯽ
ِ
دﻫﻨﺪۀ ﻇﻬﺮ ﺑﺮ روی ﺳﺎﻋﺖ وﺟﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻋﻤﻮدی اﺳﺖ و ﺧﻄﻮط ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﻇﻬـﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
آن ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻧﻈﯿﺮ در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﺘﻘﺎرﻧﻨﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ را ّ
ﻣﺪرج ﮐﺮده ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮه اﯾﻦ ﺑﺮج ﻫﺸﺖوﺟﻬﯽ درﺳﺖ
روﺑﺮوی ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ اﺻﻠﯽ و ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻋﯽ واﻗﻌﻨﺪ .ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻧﺪهاش ﺑﺮج آﻧﺪروﻧﯿﮏ
ﺳﯿﺮوﺳﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

٩٩

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎد ﺑﺎدﻫﺎ

اﺣﺘﻤﺎل دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪرج ﮐﺮدن ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ از ﺳﺎﻋﺖ آﺑـﯽ درون ﺑـﺮج اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه
ً
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ روشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ را ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻫﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رﻗﺺ دروﯾﺸﺎن ﺗﺮک در ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎ
در ﻧﯿﻤﮥ ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ]۱۲ﻫ[ ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎ ﺧﺎﻧﻘﺎه دروﯾﺸﺎن ﺗﺮک ﺑﻮد و آن را »ﺗﮑﯿﻪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧـﺪ
و ﮔﺎﻫﯽ در آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻤﺎع ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ .در ﮔﺰارﺷﯽ از ﻫﻤﺎن روزﮔﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ:
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ﺳﻤﺎع دروﯾﺸﺎن ﺗﺮک در ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎ

ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎ اﮐﻨﻮن ﺗﮑﯿﻪ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻘﺎه دروﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑـﺎ
رﻗﺺ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﺷﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﻬﺎرزاﻧﻮ روی ﭘﻮﺳﺖﻫﺎی ﺑـﺰ ﻧﺸﺴـﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ و
داﯾﺮۀ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻣﺮﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺟﺬاب و ﺧﻮشﺳﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑـﺎ رﯾﺸـﯽ ﺟﻮﮔﻨـﺪﻣﯽ
ﺑﻮد ذﮐﺮ ﮔﻔﺘﻦ را ﺷﺮوع ﮐﺮد؛ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﻫﻢﺳﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﮕﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑـﺎر
ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺟﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﺒﺎسﻫﺎی روﯾﯽ را ﺑﻪﺳـﺮﻋﺖ درآوردﻧـﺪ ،دﺳـﺖ ﺑـﻪ
دﺳﺖ ﻫﻢ دادﻧﺪ ،ﺑﻪآراﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﻐﻤﮥ ﺳﺎز اﷲﮔﻮﯾﺎن ﭼﺮخ ﻣﯽزدﻧﺪ .آﻫﻨﮓ ﺳﻤﺎع ﺑﺎ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﺷـﺪن
ﺳﺎزﻫﺎ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﻓﺮﯾﺎد اﷲ ،ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ ﺳﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﻤﺎع ،ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی
دﯾﮕﺮی اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺮﺷﺪ ﺑﺎ ﻏﻠﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت از ﺣﻠﻘـﮥ آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻣﯿﺎﻧـﻪ درآﻣـﺪ،
ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ رﯾﺨﺖ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭼﺮﺧﯿﺪن ﮐﺮد؛ ﺑﺪﻧﺶ روی ﯾﮑﯽ از اﻧﮕﺸـﺘﺎن ﭘـﺎ
درﺟﺎ ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ در ﭘﯽ او در ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﭼﺮﺧﯿـﺪن ﮐـﺮد و ﺳـﭙﺲ
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ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﯾـﺎ ﭘـﻨﺞ ﺗـﻦ رﺳـﯿﺪ .ﺣﺮﮐﺘﺸـﺎن ﺑـﻪﺗـﺪرﯾﺞ ﺗﻨـﺪﺗﺮ ﻣـﯽﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﺣـﺪ
ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰی رﺳﯿﺪ .ﮔﯿﺴﻮان رﻫﺎﺷﺪهﺷﺎن در ﻫﻮا ﻣﻮج ﻣﯽزد .دروﯾﺸـﺎن ﻧﯿـﺰ ﻫﻮﻫﻮﮐﺸـﺎن
دورادور آﻧﻬﺎ ﺳﺮﺷﺎن را ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﮔﻨﺒﺪ ،آﻫﻨﮓ ﺗﻨﺪ و ﭘﺮﻫﯿﺠﺎن را ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧـﺪ و
ﻃﻨﯿﻨﯽ ﭼﻮن ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺟﺸﻦ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﺪ .ﭘـﺲ از ﻣـﺪﺗﯽ دراز ﺑﻌﻀـﯽ ﺣﻠﻘـﻪ را
ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺣﺎل رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎور ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺷﻮر و ﺟﺬﺑﮥ ﻋﺮﻓـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ
دﺳﺖ داده ﺑﻮد و ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.

١٠١

ﻧﻤﺎی ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎ در زﻣﺎن ﺗﻬﯿﮥ ﮔﺰارش در ﺳﺎل ۱۷۶۲م )اﺳﺘﻮارت و روت ،ﻓﺼﻞ  ،۳ص  ،۴۲ﻟﻮح  ،۱۳ﺷﮑﻞ (۱

١

ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ
درون ﺑﺮج از ﺧﺎک و زﺑﺎﻟﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﺎﻫﻤﻮاری آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ اﻋﻤﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﯾﺸـﺎن
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪﺟﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪای ﺣﺪود دو ﻣﺘﺮ و ده ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ از ﮐـﻒ اﺻـﻠﯽ ﮐـﻒﭘﻮﺷـﯽ از ﭼـﻮب ﮐـﺎج
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﺟﺎزۀ ﻣﺮﺷﺪ ﮐﻒ را ﮐﻨﺪﻧﺪ و زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی زﯾﺮش را ﺑﯿﺮون ﺑﺮدﻧﺪ .ﮐـﻒ اﺻـﻞ ﯾﮑﺴـﺮه از
ً
ﻣﺮﻣﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد و در آن ﭼﻨﺪ ﺣﻔﺮه و ﻣﺠﺮا وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﺑﻘﺎﯾـﺎی ﯾـﮏ ﺳـﺎﻋﺖ آﺑـﯽ ﺑـﻮد.
ﻣﺠﺮای اﺻﻠﯽ در ﺧﻄﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺟﺒﻬﮥ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﺸﺖوﺟﻬﯽ ﺑﻪ وﺳﻂ ﮐـﻒ ﺗـﺎ ﻣﺤـﻞ ﺣﻔـﺮهای ﮔـﺮد
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﻔﺮه ﺑﻪ ﯾﮏ آبراﻫﮥ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد .ﺑﺮونرﯾﺰ ﺳﺎﻋﺖ آﺑـﯽ ﺑﻪﺳـﻬﻮﻟﺖ از اﯾـﻦ
ﺣﻔﺮه ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮج ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺑﯿﺮون وﺟﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮج ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﺒﻌـﯽ ﺑـﺮای ﺗـﺄﻣﯿﻦ
1. Stuart James, Revett Nicholas, The Antiquities of Athens, vol. I, London, 1825.

ﭘﯿﻮﺳﺘﮥ آب ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺮﯾﺎن آﺑﯽ در آن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ آب اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣـﯽﮐـﺮد.
ﭼﺸﻤﻪای در ﭘﺎی ﺻﺨﺮهای ﮐﻪ آ ﮐﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه وﺟـﻮد دارد و ﺟﺮﯾـﺎن آﺑـﯽ از آن ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از زﯾﺮ زﻣﯿﻦ و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از راه ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﮔﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺗـﺮکﻫـﺎ در آن
وﺿﻮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻬﺮ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ از ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺘﺮی ﺑﺮج ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ.
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آ ﮔﻮرای آﺗﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺎﺗﺤﯿﻪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ .ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺎﺗﺤﯿﻪ
در ﺳﺎل ۱۴۵۸م ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ دﯾﺪار ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺗﺢ از آﺗﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

وﯾﺘﺮووﯾﻮس و وارو ١از ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ وﺟـﻮد ﭼﯿـﺰی درون
ﺑﺮج اﺷﺎرهای ﻧﺪارﻧﺪ؛ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮرد وﯾﺘﺮووﯾـﻮس ،ﻋﺠﯿـﺐ اﺳـﺖ زﯾـﺮا او در ﮐﺘـﺎبﻫـﺎﯾﺶ
ً
ﻣﻔﺼﻼ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ و آﺑﯽ و ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .وﯾﺘﺮووﯾـﻮس از ﺳـﺎزۀ ﺑـﺮج ﺑﺎدﻫـﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت »ﺑﺮج ﻣﺮﻣﺮﯾﻦ ﻫﺸﺖوﺟﻬﯽ« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﻘﻔﺶ ﺑﺎدﻧﻤـﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧـﺰی
ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺠﺴـﻤﻪﻫـﺎ در ﻫﺸـﺖ ﺟﻬـﺖ اﺷـﺎره ﻣـﯽﮐـﺮد .وارو ﮐـﻪ ﭘـﯿﺶﺗـﺮ از
وﯾﺘﺮووﯾﻮس ﻣﯽزﯾﺴﺖ ﺑﺮج را »اوروﻟﻮژﯾﻮم« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ؛ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳـﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘـﺎﺑﯽ و آﺑـﯽ
ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود .ﻧﺎم ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮج ﻣﯽرﻓﺖ و ﻧﺎم ﭼﺸﻤﻪای ﮐﻪ آب اﯾـﻦ ﻧﻬـﺮ را ﺗـﺄﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﺮد ﻧﯿﺰ »ﮐﻠﭙﺴﯿﺪرا« )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ( اﺳﺖ.
ﺧﻄﻮط ﺳﺎﻋﺎت روی ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ واﻗﻊ در وﺟﻮه ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑـﺮج ﺑﺎدﻫـﺎ در ﺷـﺐ ﯾـﺎ در ﻫـﻮای
اﺑﺮی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﻮد و اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ.
 Marcus Terentius Varro .١از داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن روم ﺑﺎﺳﺘﺎن ) ۲۷- ۱۱۶ق.م(

ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎ در آﺗﻦ
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ﻧﻤﺎی ﻃﺮح ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪۀ ﺑﺮج )اﺳﺘﻮارت و روت ،ﻓﺼﻞ  ،۳ص  ،۴۳ﻟﻮح  ،۱۴ﺷﮑﻞ (۱

در ﺳﺪهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻟﻬـﺎم از ﻣﻌﻤـﺎری ﺑـﺮج ﺑﺎدﻫـﺎ ﺑـﻪﺻـﻮرت ﻫﺸـﺖوﺟﻬـﯽ ﺑـﺎ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻤﺒﺮﻫﺎی ﯾﺎدﮔﺎری ﻧﯿﺰ از ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺑﺎدﻫـﺎی ﺑـﺮج اﻧﺘﺸـﺎر ﯾﺎﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ.
وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ درون ﺑﺮج
ﻧﻮﺑﻞ و ﭘﺮاﯾﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﭼﻪ از ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ درون ﺑـﺮج
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ١.ﻃﺮح ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪۀ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻔﺘﺎر آﻧﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در ﭘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ.
1. Nobele Joseph V., Price Derek J. De Solla, “The Water Clocks in the Tower of the Winds,” American Journal
of Archaeology, vol. 72, no. 4. (Oct. 1968), pp. 346-355.
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آب از ﭼﺸﻤﮥ ﮐﻠﭙﺴﯿﺪرا واﻗﻊ در داﻣﻨﮥ ﺷﻤﺎﻟﯽ آ ﮐﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر وارد ﺑـﺮج اﺳـﺘﻮاﻧﻪای ﻣـﯽﺷـﺪ.
آب ﻟﻮﻟﮥ ورودی از دﯾﻮار ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺖ و درون ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺰرگ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ و آب ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺛﺎﺑﺖ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﮏ ﻟﻮﻟﮥ ﺳﺮرﯾﺰ ﻧﺰدﯾﮏ ﻟﺒﮥ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ آب ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿـﺮی از آن ﺑـﻪ
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮج ﻫﺸﺖوﺟﻬﯽ ﻣﯽرﻓﺖ و ﻓﻮارهﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ را ﺑﻪﮐـﺎر ﻣـﯽاﻧـﺪاﺧﺖ .آب ﻣـﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻋﺖ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺧﺎرج و ﺑﺎ ﺷﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪدﻗﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷـﺪ.
ً
ً
اﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﭼﻨﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دﻗﯿﻘﺎ در ﻣﺪت  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺮ ﺷـﻮد .ﺑـﺎ ﭘـﺮ ﺷـﺪن
ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ،ﺷﻨﺎوری ﻫﻤﺮاه آب ﺑﺎﻻ ﻣﯽآﻣﺪ و زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺮﻧﺰی ﻧﺎزﮐﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎور ﺣـﺮﮐﺘﺶ را ﺑـﻪ
ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻋﺎت در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮج ﻫﺸﺖوﺟﻬﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد .در ﭘﺎﯾﺎن  ۲۴ﺳـﺎﻋﺖ ﮐـﻪ
ﯾﮏ اﺑﺰ ِار ﻧﻤﺎﯾﺶ
ِ
ِ
ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﭘﺮ ﺷﺪه و ﺷﻨﺎور ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺧﺪﻣﺘﮑﺎری ﺷﯿﺮ زﯾﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺒـﻊ را ﺑـﺎز
ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ آب در ﺳﻮراخ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞﺷﮑﻞ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ روﻧـﺪ در  ۲۴ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪی
ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﺪ .آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻋﺖ از ﻣﻘﺪاری ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﻒ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﻻﯾﯽ ،ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻟﺠﻦ ﯾﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﻔﺬ ﻇﺮﯾﻔﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣـﯽرﻓـﺖ ﻧﮕﯿـﺮد.
ﺳﺎزوﮐﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ وﯾﺘﺮووﯾﻮس ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ دارد.
درﺑﺎرۀ ﺧﻮد ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻤـﺎی ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﺳـﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽﺗـﻮان
ً
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺮد .ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣـﺜﻼ زﻧﺠﯿـﺮ ﻣﺘﺼـﻞ
ﺑﻪ ﺷﻨﺎور ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﺮخدﻧﺪهای را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻣﯿﻠﮥ ﻣﺪرﺟﯽ ﺑﺎﻻ رود و ﺳـﺎﻋﺎت روز را
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﯾﺎ آدﻣﮏ ﺧﻮدﮐﺎری را ﺑﻪﮐﺎر اﻧﺪازد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﭼﻮبدﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ زﻧﮕﯽ ﺑﮑﻮﺑﺪ.
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪت ﺳﺎﻋﺎت زﻣﺎﻧﯽ )ﻓﺼﻠﯽ( ﺑﻮد .در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣـﺪت
روز و ﻣﺪت ﺷﺐ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دوازده ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ .آﺷﮑﺎر اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺪت ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ روز ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ روز و ﺷﺐﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ﺳـﺎل
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎن آب ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ ﺑﺮای ﻫـﺮ روز و ﻫـﺮ ﺷـﺐ ﺑـﻪﻣﻨﻈـﻮر ﻧﺸـﺎن دادن ﺻـﺤﯿﺢ
ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻪﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد .ﭼﻨﺪﯾﻦ روش اﺻﻼﺣﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻞ ﺳـﺎﻋﺖ آﻓﺘـﺎﺑﯽ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روشﻫﺎ ﮐﻪ وﯾﺘﺮوو ﯾﻮس ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ داﯾﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐـﺮده اﺳـﺖ
ﺟﺮﯾﺎن آب ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ارﺗﻔﺎع ﺳﻮراخ آب ﺧﺮوﺟﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷـﺪ .در اﯾـﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮراخ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ روی ﯾﮏ ورق ِﮔﺮد درﺑﯿﺎورﻧﺪ و آن را روی دﯾﻮارۀ ﻣﻨﺒـﻊ ﻧﺼـﺐ ﮐﻨﻨـﺪ ﺑـﻪ
ً
ﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﭽﺮﺧﺪ .ﻟﺒﻪﻫﺎی اﯾﻦ ورق ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ آبﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ورق ﺑـﻪاﻧـﺪازهای
در ﺣﺪود ﯾﮏدرﺟﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ورق در ﻃﻮل ﯾﮏﺳﺎل ﯾﮏ دور ﺑﺰﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ ﺷﻌﺎع ورق و ﻋﻤـﻖ
ﻣﺮﮐﺰ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ،ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻮراخ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻻزم را در ﺳـﺮﻋﺖ آب ﺧﺮوﺟـﯽ
از ﺳﻮراخ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ وﺳﯿﻠﻪای در آن زﻣﺎن ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ و

Hipparchos

1

ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎ در آﺗﻦ

ً
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ اﻧﺪازۀ ﭼﻨﯿﻦ ورق ﭼﺮﺧﺎن ﯾﺎ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕـﺮی ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺸـﮑﻞ و اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﺧـﺎرج از ﺣـﺪ
ً
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮد .در ﻣﻮرد ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑـﻮدن ﻣﺤـﻞ ﻗﺮارﮔﯿـﺮی
ً
ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع آب ّ
ﻣﻌﯿﻦ در ﻣﺤﻔﻈﮥ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮج ِﮔﺮد ﻋﻤﻼ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻣﻨﺘﻔـﯽ ﻣـﯽﺳـﺎزد .راه ﺣـﻞ
درون اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
دﯾﮕﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﺷﻨﺎو ِر ِ
ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺎه ﻋﻮض ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ روی ﯾﮏ اﺳﺘﻮاﻧﮥ ﭼﺮﺧﺎن ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﯾﺎﺑـﺪ ﺳـﻨﺠﯿﺪه ﺷـﻮد .ﻣﻨﻄﻘـﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ در ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،وﺳﯿﻠﮥ دﯾﮕﺮی وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ اﻧﺘﻈـﺎرات را ﺑـﯿﺶﺗـﺮ ﺑـﺮآورده ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .در ﺳـﺎﻋﺖ
ً
آﻧﺎﻓﻮرﯾﮏ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﯿﭙﺎرﮐﻮس) ١ﺣﺪود  ۱۴۰ق.م( اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده و وﯾﺘﺮووﯾـﻮس ﺟﺰﺋﯿـﺎﺗﺶ را ﺷـﺮح
ﻣﻮردی ﻣﻘﯿﺎس ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن آب
داده اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﻋﺎت زﻣﺎﻧﯽ )ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ( ﺑﻪﺟﺎی ﺗﻌﻮﯾﺾ
ِ
ِ
ﺑﺎ راه ﺣﻞ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﻋﺖ آﻧﺎﻓﻮرﯾﮏ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﻼم زﻣﺎن ،ﻣﺪﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸـﯽ از
ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺎﯾﺪۀ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮای اﺧﺘﺮﺑﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ
ﻃﺎﻟﻌﯽ را ﮐﻪ در روز اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﻨﺒﯽ ،دلﻣﺸـﻐﻮﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸـﮕﯽ و
ﺟﺬاب ﺑﺸﺮ از زﻣﺎنﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎل و ﻫﻮاﯾﯽ ﮐـﻞ ﺑﻨـﺎی ﺑـﺮج
ﺑﺎدﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﮑﺎری ﺗﻠﻘﯽ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻧﻤـﺎدی از ﮐﯿﻬـﺎن و ﻋﻨﺎﺻـﺮ را در اﻧﻈـﺎر ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬارد و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﻋﺖ آﻧﺎﻓﻮرﯾﮏ ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﺑـﺮای اﺑـﺰار
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻮاﻧﮥ ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﮥ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﺎﻋﺖ آﻧﺎﻓﻮرﯾﮏ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﻄﺮﻻب ﺑـﺎ ﺧﻄـﻮط داﯾـﺮهای ﮐـﻪ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﺎل ،اﻓﻖ و ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر ﺑﻮد ﺧﻂﮐﺸﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ ﻣﺤﻠـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ
روز ﯾﺎ ﺷﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺧﻂﮐﺸﯽﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺻـﻔﺤﮥ ﺳـﺎﻋﺖ ﻣـﯽﭼﺮﺧﯿـﺪ و
ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻋﺎت را در آن روز ﯾﺎ ﺷﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.
ﻗﺮص ﺑﺮﻧﺰی ﺳﺎﻋﺖ آﻧﺎﻓﻮرﯾﮏ ﺑﺎ اﻧﺪازه و وزﻧﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮب ﯾﺎﺗﺎﻗﺎنﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﺪ .اﻧﺘﻬـﺎی
ً
ﻣﺤﻮر ﺣﺎﻣﻞ ﻗﺮص اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﭼﻮﺑﯽ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻗﻄﺮی ﺑﻪاﻧـﺪازۀ ﯾـﮏﭼﻬـﺎرم
ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﻮاﻧﻪای آب ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ؛ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ دور دوران ﻣﺤﻮر در ﯾـﮏ روز ﻣﻌـﺎدل
ً
ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎور ،آن را در ﻃﻮل اﺳﺘﻮاﻧﻪ از ﺗﻪ ﺗﺎ رأس ﻃﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺿﻤﻨﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪاﻧـﺪازۀ
ﮐﺎﻓﯽ ﮔﺸﺎد ﻣﯽﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﻨﺎور ﺑﺰرﮔﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎ دﻫﺪ زﯾﺮا ﻧﯿﺮوی ّ
ﻣﺤﺮک ﺗﻨﻬﺎ از ﺗﻔﺎوت وزن ﺷﻨﺎور در
ﻫﻮا و وزﻧﺶ در آب ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮای ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮص ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻧﯿـﺮوی زﯾـﺎدی ﻻزم اﺳـﺖ.
اﺻﻄﮑﺎک در ﯾﺎﺗﺎﻗﺎنﻫﺎ زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ ﻣﺤﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪاﻧﺪازهای ﺿﺨﯿﻢ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ

١٠۵

١٠۶

ﺑﺪون ﺧﻢﺷﺪن ،ﻗﺮص ﺑﺮﻧﺰی ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮﺻﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﮥ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﻗـﺮص ﻫـﺮ
روز ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺠﯿﺮ ﻇﺮﯾﻔﯽ ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ .زﻧﺠﯿﺮ از ﻗﺮﻗﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﻗﻪﻫﺎی ﻟﻮﻟﮥ اﺻﻠﯽ واﻗﻊ در
ﺷﯿﺎر ﮐﻒ ﻧﺼﺐﺷﺪه ﺑﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد .دو ﭘﺎﯾﮥ ﮐﻨﺎری ﻫﻢ ﻗـﺮص آﻧﺎﻓﻮرﯾـﮏ و ﻫـﻢ ﺷـﺒﮑﮥ ﺳـﯿﻢﻫـﺎی
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﺳﺎﻋﺖ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﻮن دو ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب ﻫﻢ وﺻﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻻﺑﺪ ﻓﻮارهﻫﺎﯾﯽ از آﻧﻬـﺎ
ﻓﻮران ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﺳﺘﻮن ﭘﺸﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﮑﯿﻪﮔـﺎه داﺷـﺖ ،اﻣـﺎ آب دروﻧـﺶ ﻧﻤـﯽرﻓـﺖ .ﻣﺠﺴـﻤﮥ ﺗﺰﯾﯿﻨـﯽ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﻗﺴﻤﺖ دروﻧﯽ ﺑﺮج را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد ،اﻣﺎ اراﺋﮥ ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫـﺎی
ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻓﻨﺎوری آن دوره ﺑﺎﺷﺪ ّ
ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ .ﻓﻮارهﻫﺎ درون ﯾﮏ ﺣﻮﺿﭽﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ روی ﺣﻔـﺮۀ
ً
ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺨﻠﯿﮥ آب واﻗﻊ ﺑﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن آب ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ ﻣﯽآﻣﺪ ﻓﻮارهای ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮا
از ﺣﻮﺿﭽﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ .ﮐﻞ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﻧﻤﺎﯾﺸـﯽ ﺑـﺎ ﻧـﺮدۀ ﻣﺮﻣـﺮﯾﻦ از دﺳﺘﺮﺳـﯽ آﺗﻨـﯽﻫـﺎی
ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎزﺳﺎزیﺷـﺪه ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺧﻮرﺷـﯿﺪ روی ﻗـﺮص آﻧﺎﻓﻮرﯾـﮏ ﻧﺸـﺎن
ً
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﺎﻋﺖ دو و ﻧﯿﻢ ﭘﺲ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
آﺗﻨﯽﻫﺎ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﮕﻔﺖآوری از ﻫﻨـﺮآوری ﻓﻨـﯽ را ﻣﯽدﯾﺪﻧـﺪ؛ در ﻣﺮﮐـﺰ ﺑـﺮج
ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺰی از آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﻮر ﻓﻠﮑﯽ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﻇـﺎﻫﺮی
آﻧﻬﺎ را در ﭘﻬﻨﮥ آﺳﻤﺎن ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﺮد .ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﻫﻤـﺮاه ﻗـﺮص آﻧﺎﻓﻮرﯾـﮏ از ﭘﺸـﺖ
ﺷﺒﮑﻪای از ﺳﯿﻢﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪروز را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد .ﻓﻮارهﻫﺎ در دو ﻃﺮف ﺑـﻪ
درون ﺣﻮﺿﭽﻪای در ﻣﺮﮐﺰ ،ﻓﻮران ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻪﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﻓـﻮارهای از آب را در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻗـﺮص
ً
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﯾﺨﺖ .وﯾﮋﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮج ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑـﻮد.
ﺑﺎﻻی ﻫﻤﮥ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺸﺖ ﺑﺎد را ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺴـﻢ
ﻣﯽﮐﺮد .در ﺑﺎﻻی ﮔﻞدﺳﺘﮥ ﺳﻘﻒ ﯾﮏ ﺑﺎدﻧﻤﺎی ﺑﺮﻧﺰی ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺑﺎدﻧﻤﺎ ﺣﻮل ﻣﯿﻠﻪاش ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ و
ﺑﻪ ﺑﺎدی ﮐﻪ ﻣﯽوزﯾﺪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺎ در دورهای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﻋﻠﻢ و ﻓـﻦ را اﻣـﺮی ﻋـﺎدی
ﻣﯽﺷﻤﺮﯾﻢ و از آﻧﻬﺎ و از اﺑﻨﯿﻪﻣﺎن اﻧﺘﻈـﺎر ﮐـﺎرآﯾﯽ و ﺑﻬـﺮۀ ﻋﻤﻠـﯽ دارﯾـﻢ .آﺗـﻦ دورۀ آﻧـﺪروﻧﯿﮏ ﻣﮑـﺎن
ِ
ﻋﺠﺎﯾﺐ و زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ؛ دورهای ﮐﻪ ﻣﺒﻬﻮت دﺳﺘﺎوردﻫﺎی رﯾﺎﺿـﯽداﻧـﺎن و اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳـﺎن
ﺑﻮد؛ دورهای ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮج ﺑﺎدﻫﺎ و ﺣﻆ ﺑﺮون از آن.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻧﻮﺑﻞ و ﭘﺮاﯾﺲ در ﺣﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ ،درون ﺑﻨﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ دو در ﺑﺎز روﺷﻦ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از
ً
دﺳﺘﮕﺎه داﺧﻞ ﺑﻨﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺐ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺜﻼ ﭼﺮاغ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﭘﻞ ﮐﻮﻧﯿﭻ

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧ

١

٢

ُ
واژهﻫﺎی ﻏﺮﯾﺒﯽ ﭼﻮن »اﻟﺪﺑﺮان«» ،ﻓﻢ اﻟﺤﻮت« و »اﺑﻂ اﻟﺠﻮزا« ﺑﺮای ﻫﻤﮥ اﺧﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺳﺘﺎرهﻧﮕﺮﻫﺎ
در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻧـﺎم ﺳـﺘﺎرهﻫـﺎی  -αﮔـﺎو ﻧـﺮ -α ،ﻣـﺎﻫﯽ ﺟﻨـﻮﺑﯽ و -α
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽاﻧﺪ.
ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ِ
ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ،اﻃﻠﺲﻫـﺎ ،ﺳـﺎﻟﻨﻤﺎﻫﺎ و دﯾﮕـﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﮕﻔﺖ آنﮐﻪ ،ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﺮب ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺻﻞ رﯾﺸـﮥ ﺑﺴـﯿﺎری از اﯾـﻦ
واژهﻫﺎ را در زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺨﺖ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﻏﺮﺑـﯽ ﻧﯿـﺰ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ ﺷﮏ ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد.
ً
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و واژهﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻋﺮﺑـﯽاﻧـﺪ .اﺳـﺘﺜﻨﺎﻫﺎی روﺷـﻨﯽ ﻫـﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای دﯾﮕـﺮی دارﻧـﺪ ،ﻫـﻢﭼـﻮن ﻧـﺎم ﻋﺒـﺮی »ﻣﺜـﺎرﺗﯿﻢ« -γ) ٣ﺑـﺮه(،
»آﻟﺸﺎﯾﻦ«] ٤ﺷﺎﻫﯿﻦ[ ﻓﺎرﺳﯽ ) -βﻋﻘﺎب( و »ﯾﻠﺪون« ٥ﺗﺮﮐﯽ ) -dﺧﺮس ﮐﻮﭼﮏ( .ﺑﯿﺶﺗﺮ اﯾﻦ ﻧﺎمﻫـﺎ،
ﻃﯽ ﻫﺰار ﺳﺎل از ﻗﺮن دﻫﻢ ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد ﺗﺎ اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻧﺠـﻮم ﻏﺮﺑـﯽ راه
ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از دو ﻣﻨﻈﺮﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ :اﺻﻠﯿﺘﺸﺎن و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﺘﻘﺎل و وامﮔﯿﺮﯾﺸﺎن.
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ از ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ راه ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ُ
ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﮥ »اﻟﺪﺑﺮان«» ،٦ﻓﻢ اﻟﺤﻮت« ٧و »ﻟﺴﻌﻪ« )ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ﻋﻘﺮب( ٨ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد.
* اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻠﮥ  ،Sky and Telescopeژاﻧﻮﯾﮥ  ،۱۹۸۳ص  ۲۲- ۲۰ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ زﺑﺎنﻫﺎی ﺳﺎﻣﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﻧﯿﺦ( 1. Paul Kunitzsch, Institute for Semitic Studies, University of Munich
 .٢ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانmaryam.zamani@ut.ac.ir ،
3. Mesartim
4. Alshain
5. Yildun
6. Aldebaran
7. Fomalhaut
8. Lesath

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۵ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳
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*

١٠٧

١٠٨
ﺻﻮرت ﻓﻠ

دوﭘﯿ ﺮ در ﺻﻮر اﻟ ﻮاﮐﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺻﻮﻓ  ،ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠ ﻣﺼﺮ ،ﻗﺎﻫﺮه

ً
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن دﺧﺘـﺮ اﻃﻠـﺲ( در
ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن »اﻟﺪﺑﺮان« ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺮﺑﯽاﻧﺪ .ﻧﺎم »اﻟﺪﺑﺮان« )ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ
ِ
ﻋﺮﺑﯽ و ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﻫﻢ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺳﺘﺎرهای ﺷﺘﺮان ﻣﺎده ،٢و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺳـﺘﺎرۀ
٤
 -αﮔﺎو ﻧﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﺎلﻫﺎی دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ دﺳﺖ »ﻋﺬاری« -e) ٣ﺳﮓ ﺑﺰرگ(» ،ﻋﻨـﺎق«
١

٥

٦

) -γزن ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه(» ،ﻓﺮد اﻟﺸﺠﺎع« ) -αﻣﺎرآﺑﯽ( و »ﺑﻨﺎت ﻧﻌﺶ« ) -hﺧﺮس ﺑﺰرگ( ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻋﺮاب ﻗﺪﯾﻢ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ آﺳﻤﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ را ﺑﺮای
ﺟﻬﺖﯾﺎﺑﯽ در ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺼﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،از اﯾـﻦ رو ﻧـﻮﻋﯽ ﺗﻘـﻮﯾﻢ ﺑﺎدﯾـﻪﻧﺸـﯿﻨﯽ ﺑﻨـﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﺎل  ۱۹۶۱ﻣـﯿﻼدی )۱۳۸۰ق( ،ﻃـﯽ ﭘـﮋوﻫﺶ وﯾـﮋهای ۳۲۹ ،ﻧـﺎم اﺻـﯿﻞ ﻋﺮﺑـﯽ ﺳـﺘﺎره
ﮔﺮدآوردم ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﯾﺎ اواﯾﻞ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ رواج داﺷﺘﻨﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨـﺪ.
از آن ﭘﺲ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻨﺪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎمﻫﺎی ﻓﺮاوانﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم.
 .١ﻫﻔﺖ ﺧﻮاﻫﺮان ،اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺴﺎﻧﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻓﺮار دﺧﺘﺮ اﻃﻠﺲ از دﺳﺖ اورﯾﻮن ﺑﻪ آﺳﻤﺎن- .م.
 .٢ﻋﺮبﻫﺎ دﺑﺮان را ﻓﻨﯿﻖ ) ﺷﺘﺮ ﻧﺮ ﺑﺰرگ( ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺘﺎرهﻫﺎی اﻃﺮاﻓﺶ ﻗﻼﺋﺺ )ﺷﺘﺮان ﻣﺎده( ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ- .م.

3. Adhara
4. Almach
5. Alphard
6. Benetnasch

 .١اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺴﺎﻧﮥ آﻓﺮودﯾﺖ و ﭘﺴﺮش ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﯾﺰ از دﺳﺖ ﺗﺎﯾﻔﻮن در ﮐﻨﺎرۀ درﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ- .م.

2. Fam al-ḥūt
3. Fomalhaut
4. Achernar
5. Algenib
6. Algol
7. Marfik
8. Lesath
 Joseph Scaliger .٩ژوزف اﺳﮑﺎﻟﯿﮋر )۱۵۴۰- ۱۶۰۹م( ،ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘـﺎب درﺑـﺎرۀ اﺻـﻼح ) (De emendationeدر

ﻣﻮرد ﺗﻘﻮﯾﻢ و ﮔﺎهﺷﻤﺎری.
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ﭘﺲ از ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﻣﺮزﻫـﺎی ﺷـﺒﻪ ﺟﺰﯾـﺮۀ ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ،ﻋـﺮبﻫـﺎ ) و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻣﺼﺮ ،ﻋﺮاق و اﯾﺮان ،ﻋﻠﻮم ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻫﻠﻨﯿﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ارث ﺑﺮدﻧﺪ .آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺗﺮﺟﻤـﮥ
آﺛﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺠﺸﺎن را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .از اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﺗـﺎ اواﺧـﺮ ﻗـﺮن
ﻧﻬﻢ ﻣﯿﻼدی )  ۲ﺗﺎ ۳ﻫ( ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺠـﻮﻣﯽ -ﻣﺠﺴـﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿـﻮس -ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺑـﺎر ﺑـﻪ ﻋﺮﺑـﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺠﺴﻄﯽ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از  ۱۰۲۵ﺳﺘﺎرۀ ﺛﺎﺑﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ در  ۴۸ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻃـﻮل و
ً
ﻋﺮض داﯾﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ ﻫﺮ ﺳﺘﺎره ﺑﻪ ﻋﻼوۀ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺶ در ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣـﺜﻼ -α
ﻣﺎﻫﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﺎره در ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد:
»آن ﮐﻪ ﺑﺮ دﻫﺎن ]ﻣﺎﻫﯽ[ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﺎرۀ آب اﺳﺖ« ١.اﯾﻦ ﺳـﺘﺎره ﺷـﻤﺎرهای در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت
ﻓﻠﮑﯽ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻬﻞ و دوﻣﯿﻦ ﺳﺘﺎرۀ ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ دﻟﻮ اﺳﺖ» :آﺧـﺮﯾﻦ ]ﺳـﺘﺎره[ از آب و
واﻗﻊ ﺑﺮ دﻫﺎن ﻣﺎﻫﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ«.
ً
ﺗﻮﺻﯿﻒﻫﺎی ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﺻـﯿﻒﻫـﺎ ﻏﺎﻟﺒـﺎ
َ
اﻟﺤـﻮت« ٢ﻋﺮﺑـﯽ )دﻫـﺎن
ﭼﮑﯿﺪهای ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ »ﻓـﻢ
ِ
ُ
ﻣﺎﻫﯽ( از ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس از ﺳﺘﺎرۀ  -αﻣﺎﻫﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪﻫﺎ در ﻏـﺮب »ﻓـﻢ
اﻟﺤﻮت« ٣ﺷﺪ .ﻣﺜﺎلﻫﺎی دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺎمﻫﺎی ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن »آﺧﺮ اﻟﻨﻬﺮ« -α) ٤رود( » ،ﺟﻨﺐ
اﻟﻔﺮس«ُ -α) ٥ﺑﺮﻧﺪۀ ﺳﺮ دﯾﻮ(» ،رأس اﻟﻐﻮل«ُ -β) ٦ﺑﺮﻧﺪۀ ﺳـﺮ دﯾـﻮ( و »ﻣﺮﻓـﻖ اﻟﺠـﺎﺛﯽ« -c) ٧ﺑﺮزاﻧـﻮ
ﻧﺸﺴﺘﻪ و  -λﻣﺎراﻓﺴﺎی( ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺎمﻫﺎی اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ در آﺛﺎر اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺧﺘﺮﺑﯿﻨﯽ ﻋﺮﺑﯽ -اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪاﻧـﺪ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻢ اروﭘﺎﯾﯿﺎن آﻧﻬﺎ را وام ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺳﻮﻣﯿﻦ دﺳﺘﻪ »ﻟﺴﻌﻪ« ٨اﺳﺖ» .ﻟﺴﻌﻪ« )ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ﻋﻘﺮب( واژۀ اﺻﯿﻞ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ در آﺛﺎر
اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺧﺘﺮﺑﯿﻨﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺑـﺮای ﻫـﯿﭻ ﺳـﺘﺎرهای در ﺻـﻮرت ﻓﻠﮑـﯽ ﮐـﮋدم ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻧﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.
درﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در  ۱۶۰۰ﻣﯿﻼدی ژوزف اﺳﮑﺎﻟﯿﮋر ٩آن را ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ واژۀ  alaschaﻣﻌﺮﻓـﯽ
ِ
ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻦﻫﺎی اﺧﺘﺮﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای »ﺳﺤﺎﺑﯽ« ﺳﺘﺎرهای در دم ﮐﮋدم ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
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اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻔﯽ ﻻﺗﯿﻨﯽ از »ﻟﻄﺨﻪ« )ﻧﻘﻄﮥ اﺑـﺮی ﯾـﺎ اﺑـﺮ( ﻋﺮﺑـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ در ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻋﺮﺑـﯽ آﺛـﺎر
ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺑﺮ ﻓﺸﺮده ١ﯾﺎ ﺗﻮدۀ اﺑﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .اﯾﻦ ﻋﺒـﺎرت در ﻣﺠﺴـﻄﯽ و در ارﺑـﻊ
ﻣﻘﺎﻻت ،اﺛﺮ اﺧﺘﺮﺑﯿﻨﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺘﺎرۀ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در ﭼﺸـﻤﺎﻧﺶ ﺗـﺎر ﯾـﺎ
ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻪ دﯾﺪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ.
»ﻟﺴﻌﻪ« ﯾﮑﯽ از واژهﻫﺎی اﺻﯿﻞ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺛﺎر اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺧﺘﺮﺑﯿﻨﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻏﺮﺑﯽ در اروﭘﺎ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﺻـﯿﻞ ﻋﺮﺑـﯽ ارﺟـﺎع
ﻧﺪادﻧﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﺣﺪسﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺾ در رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﯾﺎ واژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺷـﺘﺒﺎﻫﯽ ﻧـﺎم
ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ( .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸـﺘﺮ در اﯾـﻦ دﺳـﺘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از» :ﻧﺴـﺮ ﻃـﺎﯾﺮ« -d) ٢اژدﻫـﺎ(،
»ادﻋﯽ اﻟﻨﻌﺎم« -h) ٣رود(» ،اﻟﻘﻄﺮﺑﻮس« -m) ٤ﮔـﺎوران(» ،اﺑـﻂ اﻟﺠـﻮزا«» ،٥ﺷـﻠﯿﺎق« -β) ٦ﭼﻨـﮓ
روﻣﯽ( و »ﺛﻌﺒﺎن« -α) ٧اژدﻫﺎ(.
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اﻧﺘﻘﺎل
اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻠﻮم ،در اروﭘﺎ در ﻗﺮن  ۱۰ﻣﯿﻼدی )۴ﻫ( در ﺣﺎل رﮐﻮد ﺑﻮد .ﻋﺮبﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘـﯽ
ﮐﻪ از ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ آوردﻧﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻠﻮم را در اورﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﯿﺪار ﮐﺮدﻧﺪ .اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺘﻘـﺎل
ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳـﯿﻌﯽ از اﺳـﭙﺎﻧﯿﺎ در  ۷۱۱ﻣـﯿﻼدی )۹۲-۳ق( ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻋـﺮبﻫـﺎ اﻓﺘـﺎد .در ﻧﺎﺣﯿـﮥ
ﺟﺪاﻣﺎﻧﺪۀ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،از اواﺧﺮ ﻗﺮن دﻫﻢ ﺗﺎ ﻗـﺮن ﺳـﯿﺰدﻫﻢ ﻣـﯿﻼدی ) ۴ﺗـﺎ ۷ﻫ( ﺗﺮﺟﻤـﻪﻫـﺎﯾﯽ از
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻋﺮبﻫﺎ در اﯾﻦ دوره ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﻏـﺮب ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﺳـﻨﺖﻫـﺎی ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ ﮐﻼﺳـﯿﮏ را ﺗﻐﺬﯾـﻪ
ﻻﺗﯿﻨﯽ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻢ ،ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻄﻼحﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻧـﺎمﻫـﺎ ﻃﺒﯿﻌﺘـﺎ ﺑـﻪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی
ِ
ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻋﺮﺑﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
٨
ﻣﺘﻦﻫﺎی در ﺑﺎرۀ اﺳﻄﺮﻻب اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻨﺪ .دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﭼـﻮن اﻟـﺪﺑﺮان ،اﻟﻐـﻮل ،
رﺟﻞ اﻟﺠﺒﺎر -β) ٩ﺷـﮑﺎرﭼﯽ( ،و اﻣـﻼی  Wegaﺑـﻪ ﺟـﺎی  -α) Vegaﭼﻨـﮓ روﻣـﯽ( ،ﺑـﻪ ﻋـﻼوه
اﺻﻄﻼحﻫﺎی ﻓﻨﯽ »ﻧﻈﯿﺮ اﻟﺴﻤﺖ« ١٠و »اﻟﻤﻘﻨﻄﺮه« ١١را ﻣﺪﯾﻮن آﻧﻬﺎﺳﺖ.

 almucantar .١١داﯾﺮۀ ارﺗﻔﺎع

1. nepheloeides systrophe
2. Al Tais
3. Azha
4. Alkalurops
5. Betelgeuse
6. Sheliak
7. Thuban
8. Algol
9. Rigel
10. Nadir

1. Zenith
2. Azimuth

 Thomas Hyde .٣ﺧﺎورﺷﻨﺎس اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ )۱۶۳۶ – ۱۷۰۳م( ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد .در ۱۶۶۵م ،ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺮ ﮐﺎر اﻟﻎ ﺑﯿﮓ ﺑﻪ ﻧﺎم
از رﺻﺪﻫﺎی ﺷﺎﻫﺰاده اﻟﻎ ﺑﯿﮓ از ﻋﺮضﻫﺎی ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺛﺎﺑﺖ )
 (observatione principis Ulugh Beighiﻧﻮﺷﺖ.
 .4اﻟﻎ ﺑﯿﮓ )۷۹۵ – ۸۵۳ق( ،ﺷﺎﻫﺰادۀ رﯾﺎﺿﯽدان و ﻣﻨﺠﻢ ﺗﯿﻤﻮری ﺑﻮد .زﯾﺞ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ )ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ( از آﺛﺎر اوﺳﺖ .ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ زﯾﺞ ﮐﻪ
درﺑﺎرۀ ﺟﺪول ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ.
Tabulae longitudinum et latitudinum stellarum fixarum ex

 Ludwig ldeler .5ﺧﺎورﺷﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﯽ )۱۷۶۶ – ۱۸۴۶م( ،ﮐﻪ از آﺛﺎرش ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎم ﺳﺘﺎرﮔﺎن ) Untersuchungen
 (über der Ursprung und die Bedeutung der Sternnamenدر ۱۸۰۹م اﺳﺖ.

 .6زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﻧﺼﺎری ﮐﻤﻮﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ )۶۸۲ – ۶۰۰ق( ،ﺟﻐﺮاﻓﯽدان و ﻓﯿﻠﺴﻮف اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺎر و ﺷﺎﮔﺮد اﺛﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻬﺮی اﺳﺖ.
ﻋﺠﺎﯾﺐ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت و ﻏﺮاﯾﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮدات از آﺛﺎر اوﺳﺖ ﮐﻪ در زﺑﺎنﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻬﺎنﻧﮕﺎری ) (Cosmographyﻧﯿﺰ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ.
۱۸۳۸ – ۱۹۰۸) Richard Hinckley Allen .٨م ،داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ.
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9. Dover
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ﻧﺎمﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﺮب رﺳﯿﺪﻧﺪ؟

در ﻗﺮن ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی )۵ﻫ( واژهﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺎزﻫای ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﺎمﻫﺎی اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺧﺘﺮﺑﯿﻨﯽ
در ﻻﺗﯿﻨﯽ اﻓﺰوده ﻧﺸﺪ .اﻣﺎ در ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی )۶ﻫ( ،در ﻫﻤﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﮐﺘﺎﺑﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟـﻪﻫـﺎﯾﯽ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ در ﺗﺮﺟﻤـﻪﻫـﺎی
ﺗﺎزۀ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .اﯾـﻦ ﺗﻨـﻮع اﻓـﺰون ﺑـﺮ ﻧـﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ در ﻧﺴـﺨﻪﻫـﺎی ﻻﺗﯿﻨـﯽ ،ﺗﻮﺿـﯿﺤﯽ ﺑـﺮای
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﻣﻼی ﻧﺎم اﯾﻦ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ در زﺑﺎنﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ اﺳـﺖ .ﻫـﻢﭼﻨـﯿﻦ در ﻗـﺮن دوازدﻫـﻢ ﻣـﯿﻼدی
)۶ﻫ( ،دو اﺻﻄﻼح ﻣﻬﻢ »ﺳﻤﺖ اﻟﺮاس« ١و ﺟﻤﻊ ﻋﺮﺑﯽاش »اﻟﺴﻤﻮت« ٢ﺑﺎ ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
اﺳﻄﺮﻻب ﺑﻪ زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻨﯽ وارد ﺷﺪﻧﺪ.
در اواﯾــﻞ ﻗــﺮن ﺷــﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣــﯿﻼدی )۱۰ﻫ( ،ﻧــﺎم ﺳــﺘﺎرهﻫــﺎ ﻣﻮﺿــﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻟﻐــﺖ ﺷﻨﺎﺳــﺎن و
زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪ .ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖ اول ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﺸﺎن را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾـﻪ و ﮔﻤﺎﻧـﻪزﻧـﯽ
٤
ﺷﮑﻞ داد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﻣﺎس ﻫﺎﯾﺪ ٣در ﺷﺮح ارزﺷﻤﻨﺪش ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟﮥ اول زﯾﺞ اﻟﻎﺑﯿـﮓ
ﻣﺘﻦﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای و ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.
دﯾﮕﺮی ﻟﻮدوﯾﮓ اﯾﺪﻟﺮ ٥ﺑﻮد ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﮥ ﻣﻨﺎﺑﻌﺶ در ﮐﺘﺎب آﻟﻤـﺎﻧﯽ زﺑـﺎﻧﺶ در  ۱۸۰۹ﻣـﯿﻼدی در
ﻣﻮرد ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎم ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ،ﻋﺠﺎﯾﺐ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت زﮐﺮﯾﺎی ﻗﺰوﯾﻨﯽ ٦ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻒ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐـﻪ
در ۶۸۲ق درﮔﺬﺷﺖ ﻧﺎمﻫﺎ را از ]ﺻﻮر اﻟﮑﻮاﮐﺐ[ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺻﻮﻓﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﺗﺮاز اول
در ﻣﻮرد ﻧﺎم ﺳﺘﺎرهﻫﺎ و ﺻﻮرتﻫﺎی ﻓﻠﮑﯽ ﺑﻮد ،و در ۳۷۶ق درﮔﺬﺷﺖ.
٧
آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻬﻢ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺎم ﺳﺘﺎرﮔﺎن در  ۱۸۸۹ﻣﯿﻼدیﻧﺎم ﺳـﺘﺎرهﻫـﺎ و ﻣﻌﻨﺎﯾﺸـﺎن
اﺛﺮ رﯾﭽﺎرد ﻫﯿﻨﮑﻠﯽ آﻟﻦ ٨ﺑﻮد] .ﻣﻮﺳﺴﮥ اﻧﺘﺸﺎرات[ داور ٩آن را دوﺑﺎره در  ۱۹۶۳ﻣﯿﻼدی و ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪۀ :ﻧﺎم ﺳﺘﺎرهﻫﺎ – ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﻨﺎﯾﺸﺎن ١٠ﭼﺎپ ﮐﺮد .اﻣـﺎ ﻗﺴـﻤﺖﻫـﺎی ﻋﺮﺑـﯽ اﯾـﻦ اﺛـﺮ
اﺻﯿﻞ ﻧﺒﻮد و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻟﻐﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﯾﺎدی داﺷﺖ.
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ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎنﻫﺎ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎ و زﺑﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﺴـﯿﺎر
در اﻣﻼی ﻧﺎم ﺳﺘﺎرهﻫﺎﺳﺖ .اﻃﻠﺲ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﯾﻮﻫﺎن ﺑﺎﯾﺮ ١در ۱۶۰۳م ،ﺳﺮآﻏﺎزی ﺑﻮد ﺑﺮای اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺎمﻫﺎ را از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ اﻗﺘﺒﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ
و ﺑﻪ ﮐﺮهﻫﺎ ،اﻃﻠﺲﻫﺎ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺘﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽاﻓﺰودﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺮ آﺛﺎر اﺳﮑﺎﻟﯿﮋر ،ﮔﺮوﺷﯿﺲ ٢و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻻﺗﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺑﺮد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮزﭘﻪ
ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ را از وﯾﺮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﺪ از اﻟﻎﺑﯿﮓ ﺑﺮای وﯾﺮاﺳـﺖ ۱۸۱۴م
ﭘﯿﺎﺗﺴﯽ ٣ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﺪ ﻧﺎم ﺗﺎزه و
ِ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد .ج .ای .ﺑﻮده ٤در ﮐﯿﻬـﺎن ﻧﮕـﺎری ٥ﺧـﻮد در ۱۸۰۱م رﺳـﺎﻟﮥ ف .و.
ﻻچ ٦را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﯾﺪﻟﺮ )۱۸۰۹م( اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺣﺘﯽ در ﻗﺮن ﻣﺎ ﻫﻢ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ٧رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺎم ﻓﺎش ﮐـﺮد ﮐـﻪ
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﺸﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺛﺮ آﻟﻦ و ﺣﺘـﯽ ﻓﻬﺮﺳـﺖﻫـﺎی ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ آن اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣـﺎ
 ٨Alnithamرا ﮔﻮﻧــﮥ ﻣﺘﻔــﺎوﺗﯽ از  -e) Alnilamﺷــﮑﺎرﭼﯽ( ﻣــﯽﺑﯿﻨــﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﻣــﻮاردی ﭼــﻮن
»اﻟﻨﯿﺮ« -ζ) ٩اﺳﺐ -اﻧﺴﺎن(» ،اﻟﻨـﺄﯾﺮ« -α) ١٠درﻧـﺎ( » ،ﺣﺼـﺎر« -β ) ١١اﺳـﺐ -اﻧﺴـﺎن(» ،ﻣﻨﮑـﺐ
َّ
اﻟﻘﻨﻄﻮرس« -n) ١٢اﺳـﺐ  -اﻧﺴـﺎن(» ،ﻧﯿـﺮ اﻟـﺰروق« -α) ١٣ﺳـﯿﻤﺮغ( » ،ﻣﺤﻠﻔـﯿﻦ« -γ) ١٤اﺳـﺐ-
اﻧﺴﺎن(» ،ﺳﻬﯿﻞ« -λ) ١٥ﺑﺎدﺑﺎن(.
ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﻫﻢ » Ankaaﻋﻨﻘﺎ« ﺑﺮای ) -αﺳﯿﻤﺮغ( ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ آﻟـﻦ آن را ﻧﻤـﯽﺷـﻨﺎﺧﺖ و
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در  ۱۹۳۶ﺑﺎ اﻣﻼی ﻻﺗﯿﻨﯽاش در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻧﺎمﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺘﺎرﮔﺎن« اﺛﺮ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس ﻣﻌﺎﺻـﺮ
ﻣﺼﺮی ا .ه .م .ﺳﻤﻪ ١٦دﯾﺪه ﺷﺪ .اﯾﻦ رﯾﺨﺖ ﻏﺮﺑﯽ از »ﻋﻨﻘـﺎ«ی ﻋﺮﺑـﯽ ،ﻧـﺎم ﭘﺮﻧـﺪۀ اﻓﺴـﺎﻧﻪای ،ﺑـﺮای
ً
رﯾﺨﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﺻﻮرت ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻠﮑﯽ ﺳﯿﻤﺮغ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن ﻗـﺮن
 ۱۹ﻣﯿﻼدی )۱۳ﻫ( در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪ.
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۱۵۷۲ – ۱۶۲۵) Bayerم( ،ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار آﺳﻤﺎن ﺑﻮد و اﻃﻠﺴﯽ از ﺳﺘﺎرﮔﺎن ) (Uranometriaدر ۱۶۰۳م ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.

 Giuseppe Piazzi .٣اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ )۱۷۴۶ – ۱۸۲۶م( ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ رﺳﯿﺪ.
 .٧اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در  ۱۹۸۳ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ- .م.
 .٨ﻧﻈﺎم اﻟﺠﻮزا

2. Grotius

4. J. E. Bode
5. Uranographia
6. F. W. V. Lach' s

9. Alnair
10. Aln’ir
11. Hadar
12. Menkent
13. Nair al Zaurak
14. Muhilifan
15. Suhail
16. A. H. M. Samaha

1. Betelgeuse
2. yad al-jawzā
3. Alshain
4. Tarazed

 .5ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ دﯾﻨﻮری ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ )۲۷۰ – ۲۱۳ق( ،داﻧﺸﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و از آﺛﺎرش اﻟﺮد ﻋﻠﯽ رﺻﺪ اﻹﺻﺒﻬﺎﻧﯽ و ﮐﺘﺎب اﻷﻧﻮاء
اﺳﺖ.

6. Shāhīn Tarāzed

ﻧﺎمﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﺮب رﺳﯿﺪﻧﺪ؟

ﭼﻨﺪ ﻧﺎم آﺷﻨﺎ
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻈﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺘﺎرۀ آﺷﻨﺎی »اﺑﻂ اﻟﺠﻮزا« ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﻼی آن
در ﺑﯿﺶﺗﺮ اروﭘﺎ  Betelgeuzeاﺳﺖ اﻣﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ  Beteigeuzeرا ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣـﯽﺑﺮﻧـﺪ ﮐـﻪ رد آن ﺑـﻪ
ﯾﮏ ﻏﻠﻂ ﭼﺎﭘﯽ در اﻃﻠﺲ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﺎﯾﺮ )ﺗﺎﯾﭗ  iﺑﻪ ﺟﺎی  (lﻣﯽرﺳﺪ.
ﻧﺎم ﻋﺮﺑﯽ اﺻﻠﯽ ،اﯾﻦ ﺳﺘﺎره »ﯾﺪ اﻟﺠﻮزا« )دﺳﺖ ﺟﻮزا ،ﺷﮑﺎرﭼﯽ( ﺑﻮد اﻣﺎ در ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻣﺠﺴـﻄﯽ
ﺑﻪ »ﻣﻨﮑﺐ اﻟﺠﻮزا« )ﺷﺎﻧﮥ ﺷﮑﺎرﭼﯽ( ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺳﻄﺮﻻب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤـﻮل
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ رﯾﺨﺖ آﺧﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﯾﺨﺖﻫـﺎی دﯾﮕـﺮی ﭼـﻮن  Mancamalganzeو
 Malgeuzeﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ اﺳﻄﺮﻻب راه ﯾﺎﻓﺖ.
اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن اروﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﺎم را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در  ۱۲۴۶ﻣﯿﻼدی در ﺟـﺪوﻟﯽ
از ﺳﺘﺎرهﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺟﺪول ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳـﺘﺎره ﺑـﻮد و  Bedalgeuzeﻧﺎﻣﯿـﺪه ﺷـﺪ .ﻣﺘـﺮﺟﻢ در
آﻏﺎز واژۀ »ﯾﺪ« )دﺳﺖ( ﻋﺮﺑﯽ را »ﺑﺪ« ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه »ب« را ﺑﻪ ﺟﺎی »ﯾـ« ﻧﻮﺷﺖ ،ﮐـﻪ در ﻋﺮﺑـﯽ
ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .او ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ زﯾﺮ ﺣﺮف ﻋﺮﺑﯽ ]ﺗﻨﻬﺎ[ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﺪ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ واژۀ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻣﻌﻨـﺎ و اﻣـﻼی ﻋﺮﺑـﯽ درﺳـﺘﺶ را
ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .اﺳﮑﺎﻟﯿﮋر در ۱۶۰۰م اﻣﻼی ﻻﺗﯿﻨﯽاش را ﺑـﻪ  Betelgeuzeﺗﻐﯿﯿـﺮ داد و ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﮐـﺮد  Betدر
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎدل واژۀ ﻋﺮﺑﯽ »ﺑﺎط« )زﯾﺮ ﺑﻐﻞ( ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻋـﺮبﻫـﺎ واژهای ﺑـﺎ اﯾـﻦ
رﯾﺨﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﻼی درﺳﺖ ﻋﺮﺑﯽاش »اﺑﻂ« و ﺟﻤﻊ آن »اﺑﺎط« اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺴـﯿﺎری ﺑـﺮای
اﯾﻦ ﻧﺎم دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺎﯾﺪ اﺷﺘﺒﺎﻫﻨﺪ .او در ﺻﻔﺤﮥ  ۴۶ﺷﺮح ﺑﺮ وﯾﺮاﯾﺸـﺶ از ﻣﻘﺎﻟـﮥ اول
زﯾﺞ اﻟﻎﺑﯿﮓ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﻋﺮﺑﯽ »ﯾﺪ اﻟﺠﻮزا« ٢اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ،آن را ﺗـﺎ اﯾـﻦ اواﺧـﺮ
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم »آﻟﺸﺎﯾﻦ« -β) ٣ﻋﻘﺎب( و »ﺗﺮازو« -γ) ٤ﻋﻘﺎب( ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣـﯽاﻧـﺪازﯾﻢ .ﻋـﺮبﻫـﺎ ﺳـﻪ
ﺳﺘﺎرۀ  β ،αو  γﻋﻘﺎب را »اﻟﻤﯿﺰان« )ﺗﺮازو( ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ،٥ﺻـﻮﻓﯽ و ﻗﺰوﯾﻨـﯽ ﮔﻔﺘـﻪ
اﻧﺪ .ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس ﻧﺎﻣﺪار اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﻪ در ۶۷۲ق درﮔﺬﺷﺖ ،در رﺳﺎﻟﮥ اﺳﻄﺮﻻﺑﺶ اﯾـﻦ
اﺳﻢ راﯾﺞ ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎرﺳﯽ »ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺗﺮازو« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد.
ِ
ﻫﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ را در اﺑﺘﺪای اﺛﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﻣﻼی »ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺗـﺮازو« آن را ﺑـﻪاﺷـﺘﺒﺎه
ِ
ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻻﺗﯿﻨﯽ» ،ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺗﺮازد« ٦ﻧﻮﺷﺖ .ﭘﯿﺎﺗﺴﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واژه را ﺑﺎ »آﻟﺸﺎﯾﻦ« ﻋﺮﺑﯽ ﺟﻮر ﮐـﺮد و در
١

١١٣

١١۴

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن )۱۸۱۴م( ﺧﻮد ،آن را ﺑﻪ  -βﻋﻘﺎب و ﻧﺎم »ﺗـﺮازو« را ﺑـﻪ  -γﻋﻘـﺎب اﺧﺘﺼـﺎص داد.
ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﭘﯿﺎﺗﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ﺻﺪ واژۀ ﺟﺪﯾﺪ را از ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾـﺪ ﺑﺮداﺷـﺖ ﮐـﺮد ﯾـﺎ ﺑـﻪ
ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﺑﯽﻧﺎم داد ،ﺑﯽ آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﺸﺎن در ﻋﺮﺑﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺷﮕﻔﺖآور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺴﺮان ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را در ﻫﻢ ﻣـﯽآﻣﯿﺰﻧـﺪ؛ واژۀ »ﺷـﺎﻫﯿﻦ« در ﻓﺎرﺳـﯽ ﺑـﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺮﻧﺪۀ ﺷﮑﺎری ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و واژۀ ﭘﺎرﺳﯽ »ﺗﺮازو« ﺟﺰﺋﯽ از ]واژۀ ﺻﯿﺪ ﮐﺮدن[ ﻓﺮض ﺷﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﺧـﻮد » (aﻧﺴـﺮ ﻃـﺎﯾﺮ« )ﻋﻘـﺎب
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن ﻧﺎم ﮐﻬﻦ ﻋﺮﺑﯽ  β ،αو  -γﻋﻘﺎب ) ﺑﺨﺼـﻮص ِ
ﻏﺮﺑﯽ  -Altairدر ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮدرﮔﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺮﻧﺪه( ﺑﻮد -ﺷﺒﯿﻪ ﻧﺎم ِ
١
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﻣﻮرد ﻧﺎم ﻃﻠﻤﺎن ) -αاﺳﺐ -اﻧﺴﺎن( ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﻪ اﺷـﺘﺒﺎه ﻣﻌـﺎدل
»ﻃﻠﺴﻢ« ٢داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻋﺮب ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﺎرهای ،ﺟﻔﺘﯽ
َ
ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺳﺘﺎرﮔﺎن را در ] ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ[ اﺳﺐ – اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ »ﻇﻠﯿﻢ« )ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻧﺮ(» ،ﻇﻠﻤﺎن«
ُ
)دو ﺷﺘﺮﻣﺮغ( و »ﻇﻠﻤﺎن« ﭼﻨﺪ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻢرای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ از ﻣﺠﺴﻄﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﺑﻪ
ﻫﻤﮥ ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ اﺳﺐ -اﻧﺴﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ٣اﺧﺘﺮﺷـﻨﺎس آﺳـﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧـﻪ ﮐـﻪ دورۀ
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽاش ﺣﺪود ۲۳۵ق )۸۵۰م( ﺑﻮد اﯾﻦ واژه را ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ  -αاﺳﺐ -اﻧﺴـﺎن در ﻓﻬﺮﺳـﺘﯽ از
ﻧﺎم  ۱۵ﺳﺘﺎرۀ ﻗﺪر اول در ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ ﻧﺠﻮﻣﯽاش ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻮد آورد.
ج.ﮔﻮﻟﯿــﻮس ٤ﮐــﻪ در ۱۶۶۹م ﮐﺘــﺎب ﻓﺮﻏــﺎﻧﯽ را ﭼــﺎپ ﮐــﺮد ،واژۀ ﻋﺮﺑــﯽ را ﺧﻮاﻧــﺪ و در ﺗﺮﺟﻤــﮥ
٥

ﻻﺗﯿﻨﯽاش آنرا ﺑﻪ »ﻃﻠﻤﺎن« ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎم را دﯾﮕﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐـﺎر ﺑﺮدﻧـﺪ و
٨
ﻣﺎ  Tolimânرا ﺑﺮای  -αاﺳﺐ -اﻧﺴﺎن در اﻃﻠﺲ آﺳﻤﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرۀ ٦ﻟﯿﺘﺮو ٧و آﺛﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.

1. Toliman
2. Talisman

 .٣ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ )ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫ( ،ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎس و رﯾﺎﺿﯽدان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺠﻮم او در ﻗﺮن ۱۲م ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ.
۱۵۹۶ – ۱۶۶۷) J. Golius .4م( ،ﺧﺎورﺷﻨﺎس و رﯾﺎﺿﯽدان ﻫﻠﻨﺪی ،او ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ را در ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.

5. Talimân
6. Atlas Des Gestirnten Himmels
7. Littrow

ﯾﻮزف ﯾﻮﻫﺎن ﻟﯿﺘﺮو )۱۷۸۱ – ۱۸۴۰م( ،اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس اﺗﺮﯾﺸﯽ ﮐﻪ اﻃﻠﺲ آﺳﻤﺎن ﭘﺮ ﺳﺘﺎره را در ۱۸۳۹م ﭼﺎپ ﮐﺮد.
 .٨ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺸﺮوحﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﮥ ارزﺷﻤﻨﺪ واژهﻧﺎﻣﮥ ﻧﺠﻮم و اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم
)ﻓﺎرﺳﯽ  -اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  -ﻓﺎرﺳﯽ( ﺗﺄﻟﯿﻒ زﻧﺪهﯾﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮕﺎن ،ﺗﻬﺮان ،۱۳۷۰ ،ﭼﺎپ دوم  ۱۳۸۶ﺗﻬﺮان،
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

آ .ب .وﯾﻠﺪاﻧﻮوا

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﺮوﯾﻦ ﻣﻨﺰوی

ﭼﺎپ ﻋﮑﺴ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺠﻤ اﻷرﻗﺎم درﺑﺎرۀ اﻣﻮر دﯾﻮاﻧ از ﻣﯿﺮزا ﺑﺪﯾﻊ دﯾﻮان

١

٢

اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ از ﺑﺨﺎرای ﺳﺪ ٔه ۱۲ﻫ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﯾﻮان ﺧﺎنﻧﺸﯿﻦ ﺑﺨـﺎرا
ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت زﻣﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﯿﺎن رﺳـﺎﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪه در ﺧـﺎورزﻣﯿﻦ
ً
رﺳﺎﻟﻪای ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎدر اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ زﯾﺎد ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷـﺪه ،زﯾـﺮا ﺑـﺮای اﺳـﺘﻔﺎدۀ
ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﯾﻮان ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﺛﺮ ،اﺻﻮل اداری،ﻣﺎﻟﯽٔ ،
اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت و اﺻـﻮل
ﺳﯿﺎﻫﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ،اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎ،ﺻﻮرت ٔ
ٔ
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺨﺸـﯿﺪن زﻣـﯿﻦ و ﺟـﺰ آن ﺑﯿـﺎن
ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨـﺎن دﺳـﺘﮕﺎه دوﻟﺘـﯽ ﺑﺨـﺎرا ﻫـﻢ ﺑﻪﺗﻔﺼـﯿﻞ ذﮐـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﭼﻨـﯿﻦ
ً
آﮔﺎﻫﯽﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎر ٔه رازﻫﺎی دﻓﺘﺮ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺧﺎنﻧﺸﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ در آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
دوره ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰﯾﺎﺑﯽﻫﺎ در ﺧﺎنﻧﺸﯿﻦ ﺑﺨـﺎرا در ٔ
اﯾﻦ اﺛﺮ در ٔ
دوره اﻣﯿـﺮ ﺷـﺎه ﻣـﺮاد ﻣﻨﻐﯿـﺖ
)۱۸۰۰-۱۷۸۵م( ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﻐﯿﺖﻫﺎ )۱۹۲۰-۱۷۵۳م( ﭘﺲ از ٔ
دوره ﻃـﻮﻻﻧﯽ اﺧﺘﻼفﻫـﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ٔ
دوره اﺷﺘﺮﺧﺎنﻫﺎ )۱۷۵۳-۱۵۹۹م(،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﻨـﺪﯾﻦ اﯾﺎﻟـﺖ ﭘﺨـﺶ ﺷـﺪ ﺑـﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺧﺎﻧﺪان ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﯿﺪه،ﭘﺲ از ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺗﺨﺖ،ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﮔـﺮدآوری زﻣـﯿﻦ«
و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺠﺰ ﯾﻪﻃﻠﺒﯽ ﻓﺌﻮدالﻫﺎی ﺑﺰرگ را آﻏﺎز ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﻗﺘﺼﺎد ،ﮐﻪ در ٔ
دوره ﭘﯿﺸـﯿﻦ اﻓـﺖ
ٔ
ﺷـﺒﮑﻪ آﺑﯿـﺎری ،ﺑﺎزﺳـﺎزی و ﮔﺴـﺘﺮده ﺷـﺪ و ﺗﺴـﺮﯾﻊ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ اﺳـﮑﺎن
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪ .آرامآرام
ﮐﻮچﻧﺸﯿﻨﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻧﻈﺎم زﻣﯿﻦداری ﭘﺪﯾﺪ آورد.
ٔ
ﭘﯿﭽﯿﺪه اداری و ﺳﺘﺎد ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷـﺪ .ﺑـﺮای
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪن دوﻟﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد دﺳﺘﮕﺎه
mamanp22@gmail.com .١
 .٢ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﺮﺟﻤﮥ روﺳﯽ ﺧﺎﻧﻢ وﯾﻠﺪاﻧﻮوا از ﻣﺘﻦ در ﺳﺎل ۱۹۸۱م در ﻣﺴﮑﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن
ﺗﺮﺟﻤﮥ روﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ،واژهﻧﺎﻣﻪ ،ﺟﺪول ارﻗﺎم ﺳﯿﺎق ،ﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎ و ﭼﮑﯿﺪهای ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ.

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۵ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳
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ٔ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎداش ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿـﺰان ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫـﺎ و ﻧﻈـﺎم آﺑﯿـﺎری،
ﻻزم ﺑﻮد دﯾﻮان دوﻟﺘﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﺑﺪ .در ٔ
دوره ﺷﺎه ﻣﺮاد اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در اﻣـﻮر ﻣـﺎﻟﯽ ،اداری ،دادﮔﺴـﺘﺮی و
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ
دﺳﺘﻮر اﻣﯿﺮ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ارﺷﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﺧﻮد اﺛﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺎرهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ
ً
ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﺴﺖ .ﻣﺜﻼ در اﺛﺒﺎت ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺮرات ﺗﺎزه ﺑﺮای ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺑﺮﺧـﯽ اﻃﻼﻋـﺎت و ﺳـﯿﺎﻫﻪﻫﺎ،
ٔ
درﺑﺎره روش ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﯿﻠﮕﻮ ١ﭼﻨﯿﻦ آورده اﺳﺖ» :ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﯿﻠﮕﻮی ﺗﺎزه ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﺳـﺘﻮر ﻓﺮﻣـﺎﻧﺮوای
ﻧﮕﺎرﻧﺪه
دورۀ ﻣﺎ) «...گ  ۳۶اﻟﻒ(.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر آ .آ .ﺳﻤﻮﻧﻒ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »رﺳـﺎﻟﮥ ﺑﺨـﺎرا درﺑـﺎرۀ ﻣﻨﺼـﺐﻫﺎ ،ﻟﻘﺐﻫـﺎ و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و
دارﻧﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ در ﺑﺨﺎرای ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ« )ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻮروی (۱۹۴۸ ،از اﯾﻦ اﺛﺮ ﯾـﺎد ﮐـﺮد.
ٔ
درﺑـﺎره
ﺳﭙﺲ ای .آ .داوﯾﺪوﯾﭻ در ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﮐﺘﺎب )ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۶۰و  (۱۹۷۰آﮔـﺎﻫﯽﻫـﺎﯾﯽ
ﺳﮑﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و اوزان از ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم ﻧﻘﻞ ﮐﺮد .ا .د .ﭼﺨﻮﯾﭻ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد
و ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺎرای ﺳـﺪۀ ۱۴م۸/ﻫ از آن ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓـﺖ .آ .آ .ﺳـﻤﻮﻧﻒ ﮐـﻪ »رﺳـﺎﻟﮥ
ٔ
رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺠﻤـﻊ اﻷرﻗـﺎم
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺘﻦ
ﺑﺨﺎرا «...را از روی دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ ﺷﺮﯾﻒ ﺟﺎن ﻣﺨﺪوم ﭼﺎپ ﮐﺮد ،در
ِ ِ
ﻣﯿﺮزا ﺑـﺪﯾﻊ دﯾـﻮان ﻧﻮﺷـﺘﻪای دﯾـﺪ وﻟـﯽ آن را ﻧﺎدرﺳـﺖ ﺧﻮاﻧـﺪ )»دﯾـﻮان« را »زﻣـﺎن« ﺧﻮاﻧـﺪ( .اﯾـﻦ
ﻧﺎدرﺳﺖﺧﻮاﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻤﻮﻧﻒ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم اﻗﺘﺒﺎس ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
وﻟﯽ ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ذﮐﺮی از ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم ﻧﯿﺎﻓﺖ در ﻣﻌﺮﻓﯽ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ آن را ازﻣﺆﻟﻔﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
داﻧﺴﺖ .در اﺛﺮ دﯾﮕﺮ ﺳﻤﻮﻧﻒ ﮐﻪ دﯾﺮﺗﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎس ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻓﺮدوﺳـﯽ )ﺷـﻬﺮ دوﺷـﻨﺒﻪ( را
ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اﺛﺮ ،ﻣﯿﺮزا ﺑﺪﯾﻊ دﯾﻮان اﺳﺖ .ﻧﺎم او دو ﺑﺎر در دﺳﺖ ٔ
ﻧﻮﺷﺘﻪ دوﺷﻨﺒﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ :ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺮ ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺑﺮگ  ۱ب ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﮥ »ﻣﺤﻘﺮ« ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﺎم ﺧﻮد را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺎر
دوم ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺳﺨﻦ از ﻣﯿﺮزا ﻃﻬﻮر دﯾﻮان )گ  ۵ب( رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎز ﺑﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ او ﻧﯿﺎی ﻧﮕﺎرﻧﺪه
اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺴﺒﻨﺎﻣﮥ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﺎ ﻣﯿﺮزا ﻃﻬﻮر دﯾﻮان آﻣﺪه اﺳﺖ:
آﺧﻮﻧﺪ ﻣﻼ ﺑﺪﯾﻊ اﺑﻦ ﻣﻼ ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ دﯾﻮان اﺑﻦ ﻣﯿﺮزا اﻟﻎ دﯾﻮان اﺑﻦ ﻣـﻼ رﺿـﺎ دﯾـﻮان اﺑـﻦ
ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪرﺣﯿﻢ ﮐﺘﻮال اﺑﻦ ﻣﯿﺮزا ﻃﻬﻮر دﯾﻮان.
ﻧﺴﺒﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه از ﺧﺎﻧﻮادۀ دﯾﻮاﻧﯽﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ارﺷﺪ ﺧﺎنﻧﺸﯿﻦ ﺑﺨﺎراﺳﺖ.

از ﻣﺘﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎی ﭘﻨﺠﻢ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﻣﯿـﺮزا ﻃﻬـﻮر دﯾـﻮان ،ﻣﺴـﺠﺪی در دروازۀ
ﻣﺰارﻫﺎ در ﺑﺨﺎرا ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
» .١ﺑﯿﻠﮕﻮ« واژۀ ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎن ،ﻋﻼﻣﺖ ،اﻣﻀﺎ و ﺗﺨﻠﺺ و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻨﺪ ﺣﻮاﻟﮥ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻘﺮری از ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺮاج اﺳﺖ- .م.
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ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم و ﻧﯿﺰ ﻧﺎمﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﯾـﺎد ﺷـﺪه ،ﻧـﺎم ﺗﻮﻣﺎنﻫـﺎ ،ﮐﺎﻧﺎلﻫـﺎ و
روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎنﻧﺸﯿﻦ ﺑﺨﺎراﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻣﻔﺼﻞ درﺑﺎرۀ درآﻣﺪ و ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی
دوﻟﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دور از دﺳﺘﺮس دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑـﻪ دﯾـﻮان دوﻟﺘـﯽ داﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ .آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻣﻔﺼﻞ درﺑﺎرۀ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻮاه ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ .از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺑﺨﺎرا ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪ و در دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی دوﻟﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺠﻢ
آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن در اﺛـﺮ ،ارﺟـﺎع ﺑـﻪ ﻣﺘـﻮن ﺣﻘـﻮق اﺳـﻼﻣﯽ و ﻧﯿـﺰ آﮔـﺎﻫﯽ ﮔﺴـﺘﺮدۀ ﻣﺆﻟـﻒ در
رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺳﮑﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺰ آن ،ﮔﻮاه داﻧﺶ ﮔﺴﺘﺮدۀ او ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﻣﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ.
***

روﺷﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرش ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم ۱۲۱۲ق اﺳﺖ .در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ دوﺷﻨﺒﻪ ﮐـﻪ ﮐﻬﻦﺗـﺮ و ﺑـﻪ
ﺧﺎﻣﮥ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر )گ ۸۶ب(  ۲۷ذیﻗﻌـﺪۀ ۱۲۱۲ق ﯾـﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﭘـﺲ از آن
اﻓﺰودهﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﻨﺼﺐﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ ﻋﻘﻮد اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺳـﻪ ﺳـﺎل دﯾﺮﺗـﺮ ]۱۲۱۵ق[ ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرش ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم در ﻫﻤﺎن ﺳـﺎل ۱۲۱۲ق آﻏـﺎز ﺷـﺪه و در ﺑـﺮگ ۱۲ب ﺳـﻨﺪی ﺑـﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ۱۲۱۲ق آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺠﻤـﻊ اﻷرﻗـﺎم ﻧﺎدرﻧـﺪ .ﻧﺴـﺨﮥ ﻣﻮﺟـﻮد در ﮔﻨﺠﯿﻨـﮥ دﺳﺖﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴـﮥ

ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺷﻮروی )ش  (۲۴۶۳ﻣﺪتﻫﺎ ﺗﮏﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣـﺪ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧـﻪ در ﺗﺎﺷـﮑﻨﺪ ﯾـﮏ ﻧﺴـﺨﻪ از ﻣﺠﻤـﻊ اﻷرﻗـﺎم )ش
 (۱۷۱۹۱۴ﺑــﻪ دﺳــﺖ آورد .دو ﻧﺴــﺨﮥ دﯾﮕــﺮ اﯾــﻦ اﺛــﺮ را در ﻟﻨﯿﻨﮕ ـﺮاد ]ﭘﺘﺮزﺑــﻮرگ[ ،ﺑﺨــﺶ ﻟﻨﯿﻨﮕ ـﺮاد
]ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ[ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷـﻮروی )ش و (۲۱۴۷و دوﺷـﻨﺒﻪ،
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ )ش  (۶۴۹ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ.

١١٨

وﯾﮋﮔ ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ
ﻣﺘﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ دوﺷﻨﺒﻪ ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ اﺳﺖ و در ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺎﻫﺎ ﺧﻂﺧـﻮردﮔﯽ دارد و ﺑﺨـﺶ ﺗﺼﺤﯿﺢﺷـﺪه
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﻂﺧﻮردﮔﯽ در ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺑﺎﻻی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺰودهﻫﺎ و ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ آﻣـﺪه اﺳـﺖ .در ﺳـﻪ ﻧﺴـﺨﮥ دﯾﮕـﺮ ﺑﺨﺶﻫـﺎﯾﯽ از ﻣـﺘﻦ ﮐـﻪ در ﻧﺴـﺨﮥ دوﺷـﻨﺒﻪ
ﺧﻂﺧﻮرده )گ  ۲۰اﻟﻒ ۵۸ ،ب ۶۸ ،ب و ﺟﺰ آن( وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت ﺑـﺮﺧﻼف ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎی
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ دوﺷﻨﺒﻪ )گ ۹اﻟﻒ ۳۱ ،ب و ﺟﺰ آن( در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺴﺨﮥ دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﮥ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﺑﻮدن ﺗﺎرﯾﺦ اﺛﺮ و ﺳﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺴﺨﮥ دوﺷـﻨﺒﻪ ﻫـﻢ
ﮔﻮاه آﻧﺴﺖ ﮐﻪ آن ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﮥ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﺳﺖ .دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴـﺨﻪ را ﻣﯿـﺮزا ﺑـﺪﯾﻊ دﯾـﻮان
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ،زﯾﺮا دﺳﺘﺨﻂ او را ﻧﻤـﯽﺷﻨﺎﺳـﯿﻢ و اﺛـﺮ دﯾﮕـﺮی از او ﺳـﺮاغ ﻧـﺪارﯾﻢ؛
ازاﯾﻦرو ﻧﺴﺨﮥ دوﺷﻨﺒﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻣﮥ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﯽاﻧﮕﺎرﯾﻢ و آن را ﻧﺴﺨﮥ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و اﺳﺎس ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ.
ﺧـﻮردﮔﯽ
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺘﻦ و و ﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﺮﯾﻦﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻧﺴـﺨﮥ دوﺷـﻨﺒﻪ )دﺳـﺘﺨﻂ ،ﮐﺎﻏـﺬ ،ﺑـﻪﻫـﻢ
ِ
ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ و ﺟﺰ آن( و ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺶ ﻫﻤﮥ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ
رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﮥ دوﺷﻨﺒﻪ دو ﺑﺎر ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧـﺪﮐﯽ ﭘـﺲ از ﻧﮕـﺎرش اﺛـﺮ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺘﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺮرات ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث )گ  ۶۷اﻟﻒ  ۸۲-اﻟﻒ( ،ﻣﻄﻠﺒﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﻨﺼﺐﻫﺎ )گ
 ۸۶ب ۹۶-اﻟﻒ( و ﺑﺨﺸﯽ درﺑﺎرۀ »ﻋﻠﻢ ﻋﻘﻮد«)گ  ۹۶اﻟﻒ  ۹۸-اﻟﻒ( اﻓﺰوده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺷـﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ از ﺧﻮد ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن اﺛﺮ را ﺧﻂ زده و ﻣـﺘﻦ اﻓـﺰوده درﺑـﺎرۀ ﻣﻨﺼـﺐﻫﺎ را
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﺳﺘﺨﻂ ﺑﺨﺶ اﻓﺰوده ﺷﺒﯿﻪ دﺳﺘﺨﻂ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ وﻟﯽ ﻧﺎزﯾﺒﺎﺗﺮ و ﺑﯽدﻗﺖﺗﺮ اﺳـﺖ .ﺳـﺒﮏ
اﻓﺰوده ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم اﺳﺖ و در آن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم ارﺟﺎع داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ۱۲۲۵ق ﺗﺼﺤﯿﺢ دوم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در آن ﻫﻨﮕﺎم ﺑـﺮگﻫـﺎی  ۴۰اﻟـﻒ -
ﺑـﺮگ ﺑﺮداﺷﺘﻪﺷـﺪه ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه و ﺑﺮگﻫـﺎی  ۵۰اﻟـﻒ ۵۵ -ب اﻓـﺰوده ﺷـﺪه و
۴۲ب ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ ِ
ٔ
ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺎﺑﻞ
درﺑﺎره وزنﻫﺎی
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺪﮐﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ ﺑﺮگﻫﺎی  ۴۰اﻟﻒ ۴۲-ب
ِ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺜﺮ ،و ﺗﮑﺮار ﻫﻤﺎنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ ﻧﻈـﻢ آﻣـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﺮ
ﺑﺮگﻫﺎی  ۵۰اﻟﻒ  ۵۵-ب ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺴﺮی داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺴﺒﻨﺎﻣﻪ و ﻧﺎم ﻧﮕﺎرﻧﺪه

و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻦ ﺑﺰرگ ﺑﺨﺎرا اﻟﯿـﻮم ﯾﻌﻨـﯽ از ﺗـﺎرﯾﺦ  ۱۱۶۵ﺗـﺎ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺳـﻨﮥ
 ۱۲۲۵ﺑﯿﺴﺖ ]و[ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ]و[ ﺳﯿﺼﺪ ]و[ ﻧﻮد و دو ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮده.

ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم

ﺑﺮ ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺑﺮگﻫﺎی ۱ب و  ۵ب ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ در ﺗﺼﺤﯿﺢ دوم اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ .ﺗـﺎرﯾﺦ
اﯾﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ از ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ در ﺑﺮگ اﻓﺰودهﺷﺪۀ  ۴۲اﻟﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:

ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ دوم از ﺧﻮد ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اﺛﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻧﺴﺨﮥ ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد ﺗﺎرﯾﺦ ۱۲۱۹ق دارد .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ دﻗﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﺻﻼﺣﺎت ﻧﮕﺎرﻧﺪه
وﻟﯽ ﻧﻪ از روی ﻧﺴﺨﮥ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﺴﺨﻪای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﭘـﯿﺶ
از ﺗﺼﺤﯿﺢ دوم دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ دوﺷﻨﺒﻪ ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداری ﺷﺪه ،ﭼـﻮن اﻓﺰودهﻫـﺎی ﻫـﯿﭻﯾـﮏ از دو ﺗﺼـﺤﯿﺢ
ّ
ﻧﺴﺨﮥ دوﺷﻨﺒﻪ در ﻧﺴﺨﮥ ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎم ﮐﺎﺗﺐ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣـﻼ ﻣﺤﻤـﺪ رﺟـﺐ ﻗـﻮﻧﻐﺮات
ﺗﺮﻣﺬی اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﮥ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺷﻮروی ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ روﻧﻮﯾﺴﯽ آﺛﺎر دﯾﮕ ِﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﺨﻂ و ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻏﺬ اﺳـﺖ اﯾـﻦ
ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ۱۲۵۲ق ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در آن اﺻﻼﺣﺎت ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻫﻢ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﺟﺰ آن ،اﻓـﺰودۀ
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﯾﮑﻢ درﺑﺎرۀ ﻣﻘﺮرات ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﻣﺘﻦ اﻓﺰوده درﺑﺎرۀ ﻣﻨﺼﺐﻫﺎ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻧﺸـﺪه وﻟـﯽ
ﻋﻨﻮان آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮگﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮای آن وﺟﻮد دارد .اﻓﺰودهﻫﺎی ﺗﺼـﺤﯿﺢ دوم در اﯾـﻦ ﻧﺴـﺨﻪ
ﻧﯿﺴﺖ.
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ۱۲۴۷ق۱۸۳۱/م ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐﺎﻣـﻞ ﻧﯿﺴـﺖ .در
ﻣﯿﺎﻧﮥ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ،اﻓﺘﺎدﮔﯽ وﺟﻮد دارد .اﻓﺰودهﻫﺎی ﺗﺼﺤﯿﺢ ﯾﮑﻢ و ﺗﺼﺤﯿﺢ دوم ﻫـﻢ در اﯾـﻦ ﻧﺴـﺨﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .اﺻﻼﺣﺎت ﻧﮕﺎرﻧﺪه در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ دوﺷﻨﺒﻪ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.
ﺗﺮﺟﻤﮥ روﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ دوﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﮥ دوﺷﻨﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ از
روی ﻧﺴﺨﮥ ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
***

ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﺑﺎب اﺳﺖ:
 -۱در ﺑﯿﺎن ﺗﻮﻃﯿﻪ و ﺗﻤﻬﯿﺪ رﻗﻮم
ّ
ّ
 -۲در ﺑﯿﺎن اوارﺟﻪ و ﺗﻮﺟﯿﻪ و اﺷﮑﺎل رﻗﻮم از ﻣﻔﺮدات و ﻣﺮﮐﺒﺎت و ﮐﺴﻮر ﻏﻠﻪ و ﻏﯿﺮﻫﺎ
 -۳در ﺑﯿﺎن ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﺗﻨﺼﯿﻒ و ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ و ﺿﺮب و ﺗﻘﺴﯿﻢ از ﺻﺤﺎح و ﮐﺴﻮر
 -۴در ﺑﯿﺎن ﺑﻌﺾ ﮐﺴﻮرات و ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺠﻬﻮﻻت ﺑﻪ رﻗﻢ ﻫﻨﺪﺳﻪ
 -۵در ﺑﯿﺎن ﻧﺒﺬی از رﻗﻢ ﻧﺠﻮم ﻣﻦ اﻟﻀﺮب واﻟﺘﻘﺴﯿﻢ وﻏﯿﺮﻫﻤﺎ

١١٩

ﭼﻨﺎنﮐﻪ از ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﺎب ﯾﮑﻢ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﻫﺪف ﻧﮕﺎرﻧﺪه از ﺗﺪوﯾﻦ اﺛﺮ ،ﻣﮑﺘـﻮب ﮐـﺮدن ﺗﺠﺮﺑـﻪﻫﺎی
ﮐﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﯾﻮان در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ و دﯾﮕﺮ اﺳﻨﺎد دوﻟﺘـﯽ و ﺷـﺮح وﻇـﺎﯾﻒ ،ﺣﻘـﻮق و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن داﻧـﺶ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن دﯾـﻮان در زﻣﯿﻨـﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺳـﯿﺎق،
ّ
ﻋﻠـﻢ ﻟـﯿﺲ ﻓـﻲ
رﯾﺎﺿﯽ ،ﻋﻠﻢ اوزان ،ﺳﮑﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺰ آن اﺳﺖ .او از ﻗﻮل ﻣﻮﻟﻮی آورده اﺳﺖ» :ﮐـﻞ ٍ
اﻟﻘﺮﻃﺎس ﺿﺎع« )ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را ﻧﻘﻞ ﮐـﺮده
اﺳﺖ:
ﺷـــﻬﺎن را ﻧﺒﺎﺷـــﺪ ﮔﺰﯾـــﺮ از دو ﺗـــﻦ

ﻗﻠﻢﮐـــــــﺶ ﻧﮕـــــــﻪدار و ﺷﻤﺸـــــــﯿﺮزن

او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻗﻠﻢ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮداﻧﺪن اﺷﯿﺎء اﺳﺖ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻌﺪوم ﮔﺮداﻧﯿﺪن اﺷﯿﺎء اﺳـﺖ .ﻧﻄـﻖ
ﻟﺴﺎن ﻗﻠﻢ راﻓﻊ ﮐﺪورات ﻗﻠﻮب اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺪ ﻫﻤﻮﻣﺎت ﺑﻮاﻃﻦ اﺳﺖ.

ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻧﯿﺰ ﻣﯽآورد:
ّ

١٢٠

اول ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻟﻘﻠﻢ )ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﺧﻠﻖ ﮐﺮد ﻗﻠﻢ ﺑﻮد(.

ﺣﺪس زدن ﻋﻠﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و دﯾﮕﺮ ﻻﯾـﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌـﻪ از ﺳـﻮی ﻧﮕﺎرﻧـﺪه ﻣﺸـﮑﻞ
ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑـﻪ »اﻫـﻞﻗﻠﻢ« اﺳـﺖ .او ﮐﺎرﮐﻨـﺎن دﯾـﻮان را »ﻣـﺪار
ٔ
ٔ
درﺑﺎره ﻣﻨﺼﺐﻫﺎ )گ  ۸۸ب( ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ» :ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑـﻪ اﻫـﻞﻗﻠﻢ
اﻓﺰوده
اﻟﻤﻠﮏ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .در
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد« )ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻞ( .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮای آﻧﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﺑﺎﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧـﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨـﺪ
ﻻزم اﺳﺖ اﻣﯿﺮان در درﺟﮥ ﻧﺨﺴﺖ ،آﻧﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾـﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ اﻣـﻮر
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﻪ اﻫﻞﻗﻠﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﻠﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
***

ٔ
درﺑﺎره ﻣﻨﺎﺑﻊ وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﮥ دوﻟﺘـﯽ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از دﻓﺘﺮداری ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ آﮔﺎﻫﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪن درآﻣﺪﻫﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺮای ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺗﻘﻠﺐ در دﻓﺎﺗﺮ درآﻣﺪ و ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ از
ٔ
درﺑـﺎره ﺳـﯿﺎق
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﺎق ﺑﻪﺟﺎی ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﻻﯾﻮس ِﻓ ِﮑ ِﺘﻪ ﮐﻪ
١
دورۀ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﯿﺪاﯾﺶ روش ﺳﯿﺎق را ﺑﻪ دورۀ ﺧﻼﻓﺖ اﻣﻮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﺸــﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳــﯿﺎق از ﮐﻮﺗــﺎه ﮐــﺮدن و ﺗﻐﯿﯿ ـﺮ دادن ﻋــﺪدﻫﺎی ﻋﺮﺑــﯽ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺑــﻪﺟﺰ
ﻋﺪد،اﻧﺪازهﻫﺎ ،وزنﻫﺎ ،درازا ،واﺣﺪﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﺟﺰ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ
1. L. Fekete, Die Siyᾱqat-schrift in der turkischen Finanzverwaltung, Budapest, 1955.

ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎق ﮐﻪ در دﻓﺘﺮﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻨﺪ »ارﻗﺎم دﯾﻮاﻧﯿﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ روش ﺳﯿﺎق ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در دﻓﺎﺗﺮ ﺑﻠﮑﻪ در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻣـﺎﻟﯽ ﻫﻤـﮥ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ و ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ ١.ﺳﯿﺎق در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻢ راﯾﺞ ﺷﺪ .در آﻧﺠﺎ ﻧﺸـﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺳﯿﺎق را »رﻗﻮم« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را »ارﻗﺎم« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
در اﺛﺮ ﺑﺪﯾﻊ دﯾﻮان ﺑﻪ »ﺳﯿﺎق« ﯾﺎ »ﺳﯿﺎﻗﺖ« ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاوان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه درﺑﺎرۀ ﻋﻠـﺖ ﭘﯿـﺪاﯾﺶ
اﯾﻦ روش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻌﻀﯽ ازﯾﻦ دﻗﺎﯾﻖﺳﻨﺠﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﺗﺪاوﯾﻦ ﺳﻼﻃﯿﻦ و اﻣﺮا و ﻣﺘﻮﻟﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﺣﮑﺎم و ﺧﻠﻔـﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻤﯽ ﺑﻪ رﻗﻮم اﺳﺖ در ﺳﻠﮏ ﺷﻤﺎر ﻋﺮﺑﯿﻪ ﮐﻪ اﻓﺼﺢ ﻟﺴﺎن و ﻟﻐﺔ اﺳـﺖ
ً ّ ً
ﺗﯿﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺞ ﺗﺮﺧﯿﻢ و ﺑـﻪ ﻃﺮﯾـﻖ ﺗـﺮﺟﯿﻢ ﺛﺒـﺖ ﮔﺮداﻧﯿـﺪن و ﺿـﺒﻄﯽ و ﻗﺎﻋـﺪهای ﺑـﻪ
ﺗﺒﺮﮐﺎ و
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻋﻘﻞ ﮐـﻪ از ﮔﻔـﺖ و ﺷـﻨﻮد و ﺟـﻮاب ﻣﻌﻄﻠﯽﭘـﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ اﺧﺘﯿـﺎر ﮐﺮدﻧـﺪ و اﮐﺜـﺮ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻓﺮاﻫﺖﮐﯿﺶ و ّ
ﻣﺪﺑﺮان ﺗﺪﺑﺮاﻧﺪﯾﺶ ﻣﻌﻤـﺎی آن ّدر ﻣﮑﻨـﻮن را از ﻧـﺎاﻫﻼن ﻣﺼـﻮن
داﺷﺘﻪاﻧﺪ )گ ۳اﻟﻒ(.

ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎق ،ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠﯽ دارد درﺑﺎرۀ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ در دﯾﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪ ﮐـﻪ ﻗﻠـﻢ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﺑﮕﯿـﺮد و ﻣﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ
آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎق ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺎر ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﯾـﺐ ﻧﺪﻫـﺪ و وﺳﻮﺳـﻪﻫﺎی ﺑـﺪ را از
ﻗﻠﺒﺶ دور ﺳﺎزد.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ آوردن ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻧﯿـﺰ درﺑـﺎرۀ ﻣﺠـﺎزات ﺧﺎﺋﻨـﺎن
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ .داﺳﺘﺎن ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻫﻢ از ﻧﯿﺎی ﺧﻮد ﻣﯿﺮزا ﻃﻬﻮر دﯾﻮان »ﻓﻀﯿﻠﺖﺷﻌﺎر دﯾﺎﻧﺖﻣﺎﺛﻮر« ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم را از ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﻧﺠﺎت داد :ﭼﻮن او ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ و ﻃﻮﻣﺎرﻫﺎ و دﻓﺘﺮﻫﺎ دروغ ﻧﮕﻔﺖ و
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮد ،دﻋﺎی اﺳﺘﺴﻘﺎی او ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺷﺪ و ﺑﺎران ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎرﯾﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ
»اﻫﻞﻗﻠﻢ« ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻟﯽ از وﺳﻮﺳﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷـﺶ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺧـﻮد ﺑﺴـﺎزﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺪﯾﻪ دادنﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖﻫﺎ در درﺟﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺴﺎن
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آﺳﻮدﮔﯽ ﺧﯿﺎل و ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮاوان اﻣﻮر دوﻟﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﭘﺲ از ذﮐﺮ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن روش ﺳﯿﺎق ﻣﯽﭘﺮدازد.
***

دو ﮔﻮﻧﮥ از اﺻﻠﯽ ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎی دﻓﺘﺮی ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ» :اوارﺟﻪ« و »ﺗﻮﺟﯿـﻪ« ٢.ﮔﻤـﺎن ﻣـﯽرود،
 .١ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرۀ روش و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎق ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﻏﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب،
ﺗﻬﺮان ،۱۳۷۸ ،ص .۱۱۷- ۹۵
 .٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻌﻠﻮم اﺛﺮ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺎﺗﺐ ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺪﯾﻮﺟﻢ ،ﺗﻬﺮان ،۱۳۶۲ ،ص ۵۷؛
ﺗﺬﮐﺮة اﻟﻤﻠﻮک ،اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪﺳﻤﯿﻊ ﻣﯿﺮزا ﺳﻤﯿﻌﺎ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت از ﻣﺴﻌﻮد رﺟﺐﻧﯿﺎ ،ﺗﻬﺮان،۱۳۷۸ ،

←

١٢١

١٢٢

دﻓﺘﺮ اوارﺟﻪ در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن راﯾﺞ ﺑﻮده و از ﮐﺘﺎب اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ »ﻗﺎﻧﻮن« ﮐـﻪ در آن ﻫﻤـﮥ ﻣﻨﺒﻊﻫـﺎی
درآﻣﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﺟﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ .درآﻣﺪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻤﯿﺸـﮕﯽ و ﻣﺎﻟﯿـﺎت از زﻣﯿﻦﻫـﺎی
دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﺷﺪ آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد در اوارﺟﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ،ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﮥ درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣـﺪ .از دﻓﺘـﺮ اوارﺟـﻪ
دﻓﺘﺮ »ﺿﺎﺑﻄﻪ« ﺟﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ در آن درآﻣﺪ از اﺟﺎرهﻫﺎ ،ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮﺧﯽ اﺟﻨﺎس و
ﺟﺰ آن ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪ .از دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ ،دﻓﺘﺮ »ﺗﺤﻮﯾﻞ« ﺟﺪا ﺷﺪ و در آن ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﮥ
اﺟﻨﺎس دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ داده ﻣﯽﺷﺪ.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ و اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ ﺑﺨﺎرای ﺳﺪۀ ۱۲ﻫ وﺟﻮد داﺷـﺖ ،آﻣـﺪه
اﺳﺖ :دﻓﺘﺮﻫﺎی اوارﺟﻪ ،ﺗﻮﺟﯿﻪ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ،ﻣﻘﺎﺳﻤﻪ ،ﻣﻮﻇﻒ ،زرﮔﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﻃﻨﺎﺑﺎﻧـﻪ ،دﻓﺘـﺮ دﯾـﻮان ﺳـﺮﮐﺎر،
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺮاتﻫﺎ ،ﺳﻨﺪ ،ﺑﯿﻠﮕﻮ.
دﻓﺘﺮ اوارﺟﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﯿﺎﻫﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺴﺎب ﭘـﻮﻟﯽ و
ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﺪ .در دﻓﺘﺮ ،ﻧﺎم روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻫﺮ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺒﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ .زﯾـﺮ
ﻧﺎم روﺳﺘﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻮل ﯾﺎ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻪ ﯾﺎ ﻓﺮآوردهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از روﺳﺘﺎ ﻣﯽآﻣﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪ .زﯾﺮ ﻣﺒﻠـﻎ ﻧـﺎم
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن روﺳﺘﺎ ﻣﻘﺮری درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻧﺎم ﻗﺒﯿﻠﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ و درﺟﮥ آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪ.
در دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﺮگ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،ﻧﺎم درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺮری و زﯾﺮ ﻧـﺎم ﻫـﺮ ﮐـﺲ ﻧـﺎم روﺳـﺘﺎﯾﺶ،
ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻘﺮری و ﻣﺒﻠﻎ آن ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﻤﮥ اﻧﻮاع ﻣﻘﺮریﻫـﺎ ،ﺗﻨﺨـﻮاه ،ﺳـﯿﻮرﻏﺎل و ﻧﯿـﺰ ﻏﻠـﻪ ،ﻫﺪﯾـﻪﻫﺎ،
ﻟﺒﺎس و ﺟﺰ آن در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻫﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺴﺌﻮل وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺧﺮاجﻫﺎ اﻋـﻢ از ﻏﻠـﻪ
ﯾﺎ ﭘﻮل در دﻓﺘﺮ اوارﺟﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪ .دو ﮐﺘﺎب ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺮاجﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻧـﺎم »ﻣﻮﻇـﻒ« )ﺑـﺎج ﺛﺎﺑـﺖ
ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻧﺪازۀ زﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﺗﻤﻠﮏ و دو ﺑﺎر در ﺳﺎل ،ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﯾﯿﺰ( و »ﻣﻘﺎﺳﻤﻪ« )ﺑﺎج ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﺑﺨﺸـﯽ
ِ
ﻣﺸﺨﺺ از ﻓﺮآورده( وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺧﺮاج ﻣﻮﻇﻒ در ﺗﺼﺪی »دﯾـﻮان ﻃﻨﺎﺑﺎﻧـﻪ« ﺑـﻮد .او ﺑﯿﻠﮕـﻮ ﯾﻌﻨـﯽ
ﭼﮏ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از درآﻣﺪ ﺧﺮاج ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻘﺮری ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺣﺴـﺎب
ﺧﺮاج ﻣﻘﺎﺳﻤﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﯿﻠﮕﻮ را از دﻓﺘﺮدار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ .ﺑـﻪﺟﺰ ُﻣﻬـﺮ دﯾـﻮان ﻃﻨﺎﺑﺎﻧـﻪ و دﻓﺘـﺮدار،
ﺑﯿﻠﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ دﯾﻮاﻧﮥﺑﯿﮓ و ﺧﻮد رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻬﻮر ﻣﯽﺷﺪ .دﻓﺘﺮدار ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﯿﻠﮕﻮ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎﻟﮑﯽ
ﺳﻨﺪ دادهﺷﺪه( ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺖ )گ  ۳۶اﻟﻒ و ب(.
ﻣﯽداد ﺳﻨﺪی )روﻧﻮﺷﺖ ِ
ارش »ﺗﺤﻮﯾﻞ« در ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰات ﮔﺮانﺑﻬﺎ ،ﮐـﻪ ﺑـﺮای
درﺑﺎرۀ ﮔﺰ ِ
→

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ ،ص  ۱۴۰و ۱۴۴- ۱۴۳؛ رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻠﮑﯿﻪ اﺛﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﮐﯿﺎ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ واﻟﺘﺮ ﻫﯿﻨﺘﺲ ،وﯾﺴﺒﺎدن،
 ،۱۹۵۲ص  ۱۰۴و .۱۱۱

ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم

ﺿﺮب ﺳﮑﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪه ،و ﻧﺎم ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﮐﺎر درج ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .دﻓﺘـﺮدار ،ﺣﺴـﺎب زﻣﯿﻦﻫـﺎی
ﺗﻨﺨﻮاه را ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺖ .دﻓﺘﺮ وارﯾﺰﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻏﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧـﮥ دوﻟـﺖ را دﯾـﻮانﺳـﺮﮐﺎر اداره ﻣـﯽﮐـﺮد.
ُ
ﺣﺴﺎب ﻟﺸﮑﺮ ،اﺳﻠﺤﻪ ،دﺳﺘﻤﺰد ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻮد.
ﺸﺮ ِف ﺑﺰرگ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاری
ِ
ﻣ ِ
ﻣﻘﺮرات ادارۀ دﻓﺘﺮﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨـﺎن در ﻣﺠﻤـﻊ اﻷرﻗـﺎم ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻋﻤﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه درﺑﺎرۀ ﺳﻮء اﺳـﺘﻔﺎدهﻫﺎ و
ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻨﯽﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾـﮏ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
رﺳﻤﯽ ﺑﺮای دﻓﺘﺮداری دوﻟﺘﯽ در ﺑﺨﺎرای ﺳﺪۀ ۱۲ﻫ اﺳﺖ.
***

اﻣـﻮال
ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم درﺑﺎرۀ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی وﺳﺎﯾﻞ در دوﻟﺖ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ؛ ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ اﺛـﺮ،ﻫﻤـﮥ
ِ
ُ
ُ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺧﺰاﻧﻪ )ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ از زﮐﺎت ،ﻋﺸﺮ و ﺧﻤﺲ ﮔﺮد ﻣـﯽآﻣـﺪ ﺑـﻪ
ﺧﺰاﻧﮥ ﯾﮑﻢ وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﺪ .ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮ ِان اﯾﻦ اﻣﻮال »ﻓﻘﺮا و ﻣﺴـﺎﮐﯿﻦ« ﺑﺎﺷـﻨﺪ.
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﻮال ﺑﺎﯾﺪ ﺻـﺮف
ﺧﺰاﻧﮥ دوم از درآﻣﺪ ﺧﺮاجﻫﺎ ،ﺟﺰ ﯾﻪﻫﺎ و ﻣﺎﻟﯿﺎت
ِ
ﺣﻘﻮق ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ،روﺣﺎﻧﯿﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﻮال ﺑﯽﺻـﺎﺣﺐ )ﺗﺮﮐـﺎت(
ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﮥ ﺳﻮم ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﯾﻦ اﻣﻮال ﺻﺮف ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ،ﺑﯿﻤﺎران و ﯾﺘﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷـﺪ .ﯾﺎﻓﺘـﻪﻫـﺎ
ُ
ﻘﻄﺎت
)
ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن زﮐﺎت داده ﻣﯽﺷـﺪ .روش ﺗﻘﺴـﯿﻢ اﻣـﻮال ،ﮐـﻪ ﻣﯿـﺮزا
ﺑﻪ
و
رﻓﺖ
ﻣﯽ
اﻧﮥﭼﻬﺎرم
ﺰ
ﺧ
ﺑﻪ
(
ﻟ
ِ
ﺑﺪﯾﻊ دﯾﻮان ﺧﺒﺮ داده ،ﺑﯽﺷﮏ ﮔﺰارﺷﯽ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ دور از واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻮل ﺗﻘﺴﯿﻢﻫﺎی دﻓﺘﺮی ﺧﺎنﻧﺸﯿﻦ ﮐـﻪ در ﻣﺠﻤـﻊ اﻷرﻗـﺎم ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺟﺎﻟﺒﻨـﺪ و وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی
دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺪهﻫﺎ در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺟﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر
دوﻟﺘﯽ وﯾﮋۀ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ،و ﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻋﺮﺑـﯽ و ﺗﺮﮐـﺎن ﻣﻐـﻮل ﮐﻮچﻧﺸـﯿﻦ ﻧﯿـﺰ در آﻧﻬـﺎ دﯾـﺪه
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺎﮐﻢ« ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳـﻮی رأس دوﻟـﺖ اداره ﻣـﯽﺷـﺪ »وﻻﯾـﺖ«
ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ » ِ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ آﺑﯿﺎری ﺑﻮد .زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺻﺪ ﻫـﺰار
ﻃﻨﺎب ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﺑﺰرگ آﺑﯿﺎری ﻣﯽﺷﺪ ﯾﮏ »ﺗﻮﻣﺎن« ﺑﻮد .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﯽ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻃﻨﺎب ﺑـﻮد آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﻫﺰاره« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻃﻨﺎب زﻣـﯿﻦ،اﻣـﻮال ﮐـﺎﻓﯽ ﺑـﺮای ﯾـﮏ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ده-ﭘـﺎﻧﺰده ﻫـﺰار
ﻧﯿﻢ آن »ﻧﯿﻢ ﻫﺰار« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .زﻣﯿﻦ ﺑﺎ
ِ
ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ِ
آﺑﺨﻮار ﻓﻼن رود« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻃﻨـﺎب زﻣـﯿﻦ »ﻗﺮﯾـﻪ« و زﻣﯿﻨـﯽ ﺑـﺎ ﺳﯿﺼـﺪ
»
ِ
ﻃﻨﺎب ﻣﺴﺎﺣﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮد »ﻣﺰرﻋﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ.
***

ﺑﺎ وﺟﻮد اﺻﻼحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه ﻣﺮاد در ادارۀ دﻓﺘﺮﻫﺎ و ﻧﻈﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻧﺠﺎم داده ﺑـﻮد ﻋـﺮف ﻧﯿـﺮوی
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ﺧﻮد را داﺷﺖ و ﻣﺄﻣﻮر ِان ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ .در ﻣﺠﻤـﻊ اﻷرﻗـﺎم ﺑـﻪوﯾـﮋه ﺗﺄﮐﯿـﺪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ:
اﻣﯿﺮ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻠﻮﻓﮥ ﺑﻌﻀﯽ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اراﺿﯽ وﻻﯾﺎت ﺳﯿﻮرﻏﺎل و ﺗﻨﺨـﻮاه ﮐـﺮده ﺑﺪﻫـﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ّ
ﻣﺪﺑﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻮﻻﯾﺖ و ﻋﺮف آن ﺑﻠﺪ اراﺿـﯽ را ﻧﻮﯾﺴـﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ در
ﺑﺨﺎرا ﻣﻌﺮﻓﺖ اراﺿﯽ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﮑﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺐ ﻋﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻃﻨﺎب
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﻋﺪد ﭘﯿﮑﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺎل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ
و در ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻔﺖ ﮔﺎو ﻧﺴﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻋـﺪد ﺟﻔـﺖ ﮔـﺎو ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪ و در
ﺑﻌﺾ ﺳﺮﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ آب ﻗﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آب ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺮف را
در دﻓﺘﺮ ﯾﺎ ﻃﻮﻣﺎر ﮐﺮده ﺷﻮد؛ اﻟﻌﺮف ﻻ ﯾﺘﻐﯿﺮ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ. ...

رﺳﻮم ﻓﺌـﻮداﻟﯽ
اﺻﻞ ﭘﯿﺮوی از ﻋﺮف ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی وﻇﯿﻔﮥ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی اﻧﺪازهﻫﺎ را ﻧﺪارد و ِ
اﺟﺎزۀ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ ﻫﻨﮕـﺎم ﺗـﺪوﯾﻦ ﺑﻮدﺟـﮥ دوﻟﺘـﯽ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن دﯾـﻮان ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﻤـﮥ
اﻧﺪازهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﯾـﮏ ﻣﺨـﺮج ﻣﺸـﺘﺮک ﺑﺮﺳـﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ
رﯾﺎﺿﯿﺎت و دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮم را ﺧﻮب ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
***
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ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،زﯾﺮا وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻠـﻮم دﻗﯿـﻖ در
ﺳﺪۀ ۱۲ﻫ را ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ رﯾﺎﺿـﯿﺎت
در آﺳﯿﺎی ٔ
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺪۀ ۱۲ﻫ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ داﺷﺘﻪ ،در زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘـﻪ و ﻫﻤﮕـﺎم
ﺑﺎ ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﭼﻨﺎن ﺟﺎی ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ اﺛﺮ دارد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ،اﯾﻦ اﺛـﺮ
ﺟﺰو رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ آﻣﺪه اﺳـﺖ .از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ دﯾﻮاﻧﯿـﺎن ﺑـﻪ ﮐﺎرﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ دوﻟـﺖ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ
ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،روﺣﺎﻧﯿﺎن ،ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮیﻫﺎ ،زﮐـﺎت ،ﺗﻘﺴـﯿﻢ ارث و
اﻣﻮال ﺑﯽﺻﺎﺣﺐ ،ﺿﺮب ﺳﮑﻪ و ﺟﺰ آن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،داﻧﺶ رﯾﺎﺿﯿﺎت و دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻻزم ﺑﻮد.
ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم آﮔﺎﻫﯽﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺟﺒـﺮ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎ ،ﻋﻠـﻢ اوزان ،ﺳﮑﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ و
دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﯿﺮزا ﺑﺪﯾﻊ دﯾﻮان ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﺠﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﻣﺘﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم ﺑـﻪ ﮐﺎرﻫـﺎی
رﯾﺎﺿــﯽ ﺧــﻮارزﻣﯽ )ﺳــﺪۀ ۳ﻫ( ،ﺑﻮزﺟــﺎﻧﯽ )۳۸۸-۳۲۸ق( ،ﻧﺼــﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳ ـﯽ )۶۷۲-۵۹۷ق(،
ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )ح ۸۳۲-۷۹۰ق( و دﯾﮕﺮان اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺪﻣﮥ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮥ ﻣﺮدم ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻧﮕﺎرﻧـﺪه ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎر
ﻓﺮاوان ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚﻫﺎ و ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت از ﻋﻠﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی آن در ﺣﺪ ﺗﻮان اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم

ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم ﺳـﻄﺢ داﻧـﺶ رﯾﺎﺿـﯽ ﮐﺴـﺎﻧﯽ را ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮐﺎرﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ و ﺣﺴـﺎبﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎ اﻋﺪاد ﺻـﺤﯿﺢ و اﻋﺸـﺎری ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪه
اﺳﺖ :ﺟﻤﻊ ،ﺗﻔﺮﯾﻖ ،ﺿﺮب و ﺗﻘﺴﯿﻢ ،و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن ،ﻧﺼﻒ ﮐﺮدن ،ﺟﺬر ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﻪ ﺗﻮان رﺳـﺎﻧﺪن.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﺧﺎور و ﺑـﺎﺧﺘﺮ اروﭘـﺎ ،دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﮐـﺮدن و ﻧﺼـﻒ ﮐـﺮدن،
ﻋﻤﻞﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﺴﺎب ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ﮐﻪ اﯾـﻦ دو ﻋﻤـﻞ رﯾﺸـﮥ ﻣﺼـﺮی دارد ،زﯾـﺮا در ﻣﺼـﺮ
ِ
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻋﻤﻞ ﺿﺮب از راه دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدنﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ و ﻋﻤﻞ ﻧﺼﻒ ﮐﺮدن در ﺟﺬرﮔﯿﺮی ﺑـﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
ﭼﻨﺪ روش ﺑﺮای رﯾﺸﮥ دوم ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ اﻋﺸﺎری ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬـﺎ روﺷـﯽ
َ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧ َﺴﻮی )ﺳﺪۀ  ۵ﻫ( در رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻤﻘﻨﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻬﻨﺪی و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﻔﺘﺎح
اﻟﺤﺴﺎب ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ .روش دوم ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺟﺪول اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم ﻗﻮاﻋـﺪی ﺑـﺮای ﺟـﺬر و
ﮐﻌﺐ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
 ...ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﺎس اﺳﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎزل ﮐﻪ ﻣﺎل اﻟﻤﺎل ،ﻣﺎل اﻟﮑﻌﺐ و ﮐﻌﺐ اﻟﮑﻌﺐ ،اﻟـﯽ ﻏﯿـﺮ
ﻧﻬﺎﯾﻪ اﺳﺖ )گ  ۶۱اﻟﻒ(.

اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ رﯾﺸﻪﻫﺎی درﺟﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻬـﺎ
ﺑﺮای ﻋﺪدﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪه رﯾﺸﻪﻫﺎی ﮔﻨﮓ )اﺻﻢ( را ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﻤـﯽداﻧـﺪ ،ﺗـﺎ آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ آﻧﻬﺎ را ﮐﻔﺮ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ.
ﺿﺮب ﮐﺮدن ﻋﺪدﻫﺎ از روی ﺟﺪول )گ ۴۲ب( ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺮفﻫﺎی اﺑﺠﺪ اﺳﺖ و ﺑـﻪ ﻧﻈـﻢ آورده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی درﺑﺎرۀ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﺴـﺎب ﮐـﺮدن ﻣﺴـﺎﺣﺖﻫﺎی ﻣﺜﻠﺚﻫـﺎ،
ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚﻫـﺎ و
ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽﻫﺎ ،ﺳﻄﺢ و ﺣﺠﻢ ﮐﺮه ،اﺳﺘﻮاﻧﻪ و ﻣﺨﺮوط .از آﻧﺠﺎ ﮐـﻪ اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی
ِ
ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی زﻣﯿﻦﻫﺎﺳﺖ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﮥ ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ اﮐﺘﻔـﺎ
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ او ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻘﺪار ﻏﺮب و ﺷﺮق آن ﻣﺮﺑﻊ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و ﺗﻨﺼﯿﻒ ﺳﺎزد و ﻣﻘﺪار ﺟﻨـﻮب و ﺷـﻤﺎل ﻣﺮﺑـﻊ
ﻣﺬﮐﻮر را ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺗﻨﺼﯿﻒ ﺳﺎزد و اﺣﺪ از ﺗﻨﺼﯿﻒ را ﺑﻪ ﺗﻨﺼﯿﻒ آﺧـﺮ ﺿـﺮب ﺳـﺎزد.
ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻀﺮب را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻋﺪد  ١۳۶۰۰ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺳـﺎزد ،ﺣﺎﺻـﻞ اﻟﻘﺴـﻤﺖ ﻣﺴـﺎﺣﺖ
ﺑﺎﺷﺪ )گ ۴۶اﻟﻒ(.
 .١در ﻣﺜﺎل ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه در رﺳﺎﻟﻪ ،ﻃﻮل اﺿﻼع ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺰ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻫﺮ ﻃﻨﺎب ﻣﻌﺎدل  ۶۰ﮔﺰ اﺳﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ  ۳۶۰۰ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻃﻨﺎب ]ﻣﺮﺑﻊ[ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ- .م.

١٢۵

ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺷﺪۀ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞﻓﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ:
 ...و اﮔﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺿﻼع ﺑﺎﺷﺪ ارﺑﻊ اﺿﻼع آن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده رﺑﻊ آن را ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺎﺻﻞ
را در اوﻟﯽ ﯾﺎ در ﺛﺎﻧﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده ﺟﺬر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺼﻒ ﺟﺬر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺟﺬر ﻣﺬﮐﻮر ﺿـﺮب
ﺳﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻀﺮب ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ )گ  ۴۶ب(.
١

ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ ِ
ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎی »ﻣﺴﺎﺣﺖ« و »ﺣﺠﻢ« ﺟﺪا ﻧﺸﺪهاﻧﺪ؛ ﻫـﺮ دو ﻣﻔﻬـﻮم ﺑـﺎ واژۀ »ﻣﺴـﺎﺣﺖ« ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪه
اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ واژه در ﮐﺪام ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺮاﯾﻦ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺒﺮ اﺛﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺑﯿﺴﺖ وﯾﮏ »اﺳﺎس« ﮐـﻪ ﻧﮕﺎرﻧـﺪه ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﻣﻌﺎدﻟـﻪﻫﺎی ﺧﻄـﯽ و
ِ
درﺟﮥ دوم را ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺑﺨـﺶ ارث ﺑـﻪ ﮐـﺎر
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻊ دﯾﻮان ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در رﺳﺎﻟﻪاش ﻣﻄﺎﻟﺐ رﯾﺎﺿﯽ ﻣـﯽآورد ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺣﺘـﯽ در درﺳـﺘﯽ ﺑﺮﺧـﯽ ﻗﻮاﻋـﺪ
ً
رﯾﺎﺿﯽ ﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ او ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ رﯾﺸـﮥ ﮐﺴـﺮ ،رﯾﺸـﮥ ﺻـﻮرت ﺑـﻪ رﯾﺸـﮥ
ﻣﺨﺮج ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد:
١٢۶

 ...اﻣﺎ ﻣﺠﺬوری ﮐﻪ ﻣﮑﺴﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻬﻮر در رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﯾﻦ اﺳـﺖ اﺟـﺰاء ﯾـﺎ ﺟـﺰء
ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ ٢را ﺟﺬر ﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﺟﺬر ﻣﻄﻠﻮﺑﮥ ﻣﮑﺴﻮره را ﺑﻪ ﺟﺬر ﻣﺨـﺮج ﻣـﺬﮐﻮر ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺪﻫﻨـﺪ.
ﻟﮑﻦ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺿﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﺮ ﺑﯽﻋﻤﻞ ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ راﯾﺞ ﺷـﺪه ﻧـﺰد ﻣﺤﻘـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺗﺼﺮف ﺑﻪ ﻣﺨﺮج ﮐﺮده ﻧﺸﻮد و ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ﺟﺬر ﻣﮑﺴﻮرۀ ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ را ﺑـﻪ ﻣﺨـﺮج .ﻣﺜـﺎل
اﯾﻦ اﺳﺖ 169 :ﻧﺰد ﻓﻘﯿﺮ ﺟﺬر آن  163ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ رﺳﺎﺋﻞ  34ﻣﯽﺷـﻮد و ﻓﺴـﺎده اﻇﻬـﺮ
ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ اﺳﺖ واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﯾﻖ.

اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺮزا ﺑﺪﯾﻊ دﯾﻮان رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
***

در ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎنﻧﺸﯿﻦ ﺑﺨﺎرا ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
َ
ﺑﯿﺎن ﻋ َﻤﻼت و دﺧﻞداران« آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳـﺎﻟﻪ را ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺑـﺎر آ .آ .ﺳـﻤﻮﻧﻒ از روی
»ﺗﺬﯾﯿﻞ در ِ
ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﺴـﺨﮥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷـﺪه در آن ﻣﻮﻗـﻊ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﺮد و ﻣﻘﺎﻟـﻪاش ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »رﺳـﺎﻟﮥ ﺑﺨـﺎرا :درﺑـﺎرۀ
ﻣﻨﺼﺐﻫﺎ ،ﻟﻘﺐﻫﺎ و  «...را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داد .در آن رﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻗﺎﺿﯽ ارﺷﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺨﺎرا
 .١در ًﺣﺎﺷﯿﮥ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﺑﻬﺎم را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﺮاد از ﺣﺎﺻﻞ را در اوﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺑﻊ ﻣﺬﮐﻮر را
اوﻻ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده ﻋﻤﻞ ﺷﻮد و ﻣﻌﻨﯽ ﯾﺎ در ﺛﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺑﻊ ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺎﺻﻞ را ﺟﺬر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﺬر ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده
ﺷﻮد«- .م.
 .٢ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ اﺳﺖ.

ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم

ﺷﺮﯾﻒ ﺟﺎن ﻣﺨﺪوم را ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﻤﻮﻧﻒ در ﺷﺮحﻫﺎﯾﺶ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺑـﺎر ﯾـﺎدآوری ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻓـﻼن ﻋﺒـﺎرت
ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﻼن ﻋﺒﺎرت ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺟﺰ آن .اﮐﻨﻮن ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺷـﺪن دﺳﺖﻧﻮﺷـﺘﮥ دوﺷـﻨﺒﻪ
ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم» ،ﻣﻠﺤﻘﺎت« اﺻﻠﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ .درﻧﺘﯿﺠﮥ ﺳـﻨﺠﺶ ﻧﻤﻮﻧـﮥ اﺻـﻠﯽ ﺑـﺎ ﻣـﺘﻦ از ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ
ﺷﺮﯾﻒ ﺟﺎن ﻣﺨﺪوم ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪﺳﺎل ﭘﺲ از ﻧﺴﺨﮥ دوﺷﻨﺒﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه ،آﺷـﮑﺎر ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺘﻦ
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﺳﻤﻮﻧﻒ ﺗﻨﻬﺎ دوﺳﻮم رﺳـﺎﻟﻪ را در ﺑـﺮ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و ﺑﺨﺸـﯽ ﮐـﻪ ﯾﺎدداﺷـﺖﻫﺎی
ﺷﺮﯾﻒ ﺟﺎن ﻣﺨﺪوم را داﺷﺖ ﻧﯿﺰ اﻓﺘﺎدﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮاوان دارد .ﻣـﺘﻦ اﺻـﻠﯽ »ﻣﻠﺤﻘـﺎت« ﻣﻌﻨـﯽ ﻋﺒـﺎرات
ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﺘﺎدﮔﯽﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﺣﺪسﻫﺎی ﺳﻤﻮﻧﻒ
ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم را روﺷﻦ ﮐﺮده و اﻣﮑﺎن
ِ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻓﺰوده درﺑﺎرۀ ﻣﻨﺼﺐﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺘﯽ -اداری و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧـﺎنﻧﺸـﯿﻦ ﺑﺨـﺎرا
در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ ۱۲ﻫ را روﺷﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوره ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺎم ﻣﻨﺼﺐﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷـﻐﻞﻫﺎ ﺑـﻮد.
در ﺳﺪۀ ۱۳ﻫ۱۹/م ﻣﻨﺼﺐﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﻮانﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﺻﻮل آﺑﯿﺎری زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﺎنﻧﺸﯿﻦ ﺑﺨﺎرا ،ﮐﻪ در رﺳﺎﻟﻪ آﻣـﺪه ،دﺳـﺖﮐﻢ ﺗـﺎ ﯾﮑﺼﺪﺳـﺎل ﺑﻌـﺪ ﻧﯿـﺰ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﻮاه آن ﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻮﺣﯿـﺪ ﺻـﺪر )د۱۳۰۳.ق( ﺑـﻪ اﻣﯿـﺮ
وﻻﯾﺖ ﻗﺮاﮐﻮل ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﻮﺣﯿﺪ ﺻﺪر ﺑﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ
ﻣﻈﻔﺮ )۱۳۰۲-۱۲۷۶ق( درﺑﺎرۀ ﮐﻢآﺑﯽ در
ِ
رﺳﺎﻟﮥ درﺑﺎرۀ ﻣﻨﺼﺐﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺮاﮐﻮل ﭼﻪ ﻣﯿﺰان و ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ آب ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎ درﺧﻮاﺳـﺖ آب
ﺑﺮای ﻗﺮاﮐﻮل ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ .اﻣﯿﺮ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻮﺣﯿﺪ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺮاب ﮐﺎﻧـﺎل
ﺷﺎﻫﺮود دﺳﺘﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ داد و آب ﺑﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻗﺮاﮐﻮل رﺳﯿﺪ.
ﻃﺒـﻖ
رﺳﺎﻟﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﻨﺼﺐﻫﺎ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﺪ .ﻧﮕﺎرﻧـﺪه ِ
ﻃﺮﺣﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻨﺼﺐﻫﺎ را ﭼﻬﺎر ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨـﺪی
ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻨﺼﺐﻫﺎی ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻫﯿﭻ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧـﺪ .ﻧﮕﺎرﻧـﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﭼـﻮن
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭼﻬﺎرﺗﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ دارد :ﺑﻬﺎر ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن؛ اﺟـﺰای
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭼﻬﺎرﺗﺎﯾﻨﺪ :زﻣﯿﻦ ،آب ،ﺑﺎد و آﺗﺶ؛ ﻣﺰاجﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﭼﻬـﺎر ﮔﻮﻧـﻪ اﺳـﺖ :ﺻـﻔﺮاﯾﯽ ،ﺑﻠﻐﻤـﯽ،
ﺳﻮداﯾﯽ و ﺧﻮﻧﯽ؛ ﭘﺲ ﻣﻨﺼﺐﻫﺎ ﻫﻢ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪاﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻟﻪ ﭘـﺎﯾﯿﻦﺗـﺮﯾﻦ
ﺳﻤﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮدن اﯾـﻦ ﻧﻈـﺎم از دﯾـﺪﮔﺎه اﻣـﺮوزی ،اﯾـﻦ اﻓـﺰوده درﺑـﺎرۀ ﻣﻨﺼـﺐﻫﺎ از ﻧﻈـﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه اداری ﺑﺨﺎرا ﺟﺎﻟـﺐ اﺳـﺖ .ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻓﺌـﻮداﻟﯽ ﺑﺨـﺎرا ﺑـﺎ ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪی
ﻣﻨﺼﺐﻫﺎ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی آﻧﺎن در رﺳﺎﻟﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم ﻣﯿﺮزا ﺑﺪﯾﻊ دﯾﻮان اﺛﺮ ﺑﺎارزﺷﯽ در اﻣﻮر اداری ﺧﺎنﻧﺸﯿﻦ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺷﺒﯿﻪ آن
ً
را ﻓﻌﻼ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ اﺳـﺖ .ﻣﺠﻤـﻊ اﻷرﻗـﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ

١٢٧

داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﻨﯽ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﻣﻨﺒـﻊ ﺑﺎارزﺷـﯽ در ﺗـﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨـﮓ و
ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.

١٢٨

ﺻﻔﺤﮥ آﻏﺎز ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم در ﻧﺴﺨﮥ دوﺷﻨﺒﻪ

ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم

١٢٩

ﺻﻔﺤﻪای ﺣﺎوی ﺧﻂ ﺳﯿﺎق در ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم

١٣٠

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﻌﺐﮔﯿﺮی در ﻣﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم

ﻮﻧﮥ ﮐﻬﻨﯽ از رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

اوﻟﺮﯾﺦ رﺑﺴﺘﺎک

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی

٣
٤

ﻣﺤﺘﻮای رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮاﻧﺶ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد و در ﻫﯿﭻﯾﮏ از دو ﻣﻘﺎﻟﮥ آن روﯾﮑﺮدی ﺟﺪی ﺑﻪ »اﺻـﻮل«
ﺣﺴﺎب ﯾﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺳﻬﻢاﻻرث )ﻓﺮاﺋﺾ( دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷـﻮد .اﻣـﺎ واژۀ »ﺗـﺬﮐﺮه« ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮﺟﯿـﻪﮔﺮ اﯾـﻦ
ﻧﻘﺺ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺬﮐﺮۀ )ﯾﺎدآور( ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺆﻟﻒ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﮐﺘـﺎب اﻟﻤﻌﻮﻧـﺔ
)ﮐﺘﺎب ﯾﺎریﮔﺮ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻪ ﺑﺎر در ﺗﺬﮐﺮه از آن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺟﺎﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﻣﺘﻦ وﺟﻮد دارد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﭘـﯽ ﺑـﺮد .ﮔﻮﯾـﺎ ﺗـﺬﮐﺮه
ﮔﻠﭽﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻃﻼع دﯾﮕﺮی درﺑﺎرۀ آن ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻣﺆﻟﻒ ﺗﺬﮐﺮه ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد رﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺧﻀﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
ً
)ﻗﺮﺷﯽ( ٥در رﺟﺐ ۴۲۱ق اﺣﺘﻤﺎﻻ در دﻣﺸـﻖ زاده ﺷـﺪ و ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﻋﻤـﺮش در ﺷـﻮال ) ۴۵۹در ۳۷
ﺳﺎﻟﮕﯽ( در ﻫﻤﺎنﺟﺎ زﯾﺴﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗـﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘـﺎب در زﻣﯿﻨـﮥ ﺣﺴـﺎب ﻟﻘـﺐ »ﺣﺎﺳـﺐ« ﮔﺮﻓـﺖ.
اﺑﻦﻋﺴﺎﮐﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از او ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽاش را از ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺑﺮادر او،
ﺣﺴﻦ ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﺤﺎﻟﻪ )در ﺳﺎل ۱۹۷۲م( ﺑﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺗـﺬﮐﺮه در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ
ﻋﺎرف ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ،اﻃﻼﻋـﯽ از ﮔـﺮاﯾﺶ رﯾﺎﺿـﯽ اﺑﻮاﻟﺤﺴـﻦ در دﺳـﺖ ﻧﺒـﻮد .ﭘـﮋوﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﻢ ﻧﺴﺨﮥ ﯾﮑﺘﺎی رﺳﺎﻟﻪ )ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ ۶۶۸ق( ﮐﻪ در ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم
ﻋﺮﺑﯽ در ﺣﻠﺐ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
» .١ﻋﻮل« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢاﻻرث ﻫﺮ ﯾﮏ از وارﺛﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ ارث ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽاش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 .٢ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﯾﮑﺘﺎی اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح آﻟﻤﺎﻧﯽ آن را ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎل  ۲۰۰۱در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ »رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم
اﺳﻼﻣﯽ« ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت )ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۰۷ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮاﯾﺒﻮرگ )آﻟﻤﺎن( 3. Ulrich Rebstock, ulrich.rebstock@orient.uni-freiburg.de
 .٤ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺠﻠﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮانmohammad.bagheri2006@gmail.com ،
 .٥اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ )۵۷۱- ۴۹۹ق( در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﮥ دﻣﺸﻖ )ج ،۲ص (۷۹ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی )۴۶۳- ۳۹۲ق( ،ﻣﺆﻟﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد ،ﮐﻪ
ً
ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺆﻟﻒ ﺗﺬﮐﺮه را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ »ﻗﺮﺷﯽ« را در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎم وی آورده اﺳﺖ.

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۵ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﮐﺘﺎب اﻟﺘﺬﮐﺮة ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺤﺴﺎب واﻟﻔﺮاﺋﺾ و َﻋﻮﻟﻬﺎ ١وﺗﺼﺤﯿﺤﻬﺎ

٢

١٣١

آﻏﺎز دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ اﻟﺘﺬﮐﺮة ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺤﺴﺎب واﻟﻔﺮاﺋﺾ
١٣٢

ﭘﺎﯾﺎن دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ اﻟﺘﺬﮐﺮة ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺤﺴﺎب واﻟﻔﺮاﺋﺾ

ﭘﯿﺶ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮای رﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﻃﯽ ﻫﺸﺖ ﻗﺮن ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪهای درﺑـﺎرۀ
ﻣﺆﻟﻒ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺘﺄﺧﺮ )ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮوﮐﻠﻤﺎن ،ﺳﻮﺗﺮ ،ﻣﺎﺗﻮﯾﻔﺴـﮑﺎﯾﺎ و روزﻧﻔﻠـﺪ(
ﻫﻢ ﻧﺎﻣﯽ از وی ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﺆﻟﻒ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ اﯾﻦﮐﻪ وی در ﻧﯿﻤﮥ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠـﺮی در ﻣﺤﺎﻓـﻞ ﻋﻠﻤـﯽ دﻣﺸـﻖ
ً
ﺷﻬﺮﺗﯽ داﺷﺖ؛ ﺗﺎ ﺣﺪی رﯾﺎﺿـﯿﺎت آﻣﻮﺧﺘـﻪ ﺑـﻮد و از ﺑـﯿﻦ ﻣﻌﻠﻤـﺎﻧﺶ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺳـﻨﺖﮔﺮا ﺑﻮدﻧـﺪ؛
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻤﯿﺴﺎﻃﯽ )د ۴۵۳ق( را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺣـﺪﯾﺚ ،ﻫﻨﺪﺳـﻪ و ﻫﯿﺌـﺖ ﻫـﻢ درس
ﻣﯽداد .ﻣﺆﻟﻒ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ رﯾﺎﺿﯽ را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ وﻟﯽ اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻠﻢآﻣـﻮزی
او ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺗﺬﮐﺮه ﺷﺎﻣﻞ  ۱۴۹ﺻﻔﺤﻪ و دارای  ۹ﺳﻄﺮ در ﻫـﺮ ﺻـﻔﺤﻪ اﺳـﺖ .اﻧـﺪک ﻣـﻮاردی از
ﺗﺼﺤﯿﺢ در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻧﺴﺨﻪ و ﻣﻮارد زﯾﺎد اﻓﺘﺎدﮔﯽ و اﺷﺘﺒﺎه ،ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﻮﺿـﻮع رﺳـﺎﻟﻪ
اﺳﺖ .ﻧﻤﺎدﻫﺎی ارﻗﺎم ﯾﺎ ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪۀ ﻋﺪدﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﮕـﺮ در ﯾـﮏ ﻣـﻮرد )ﺑـﺮگ  (۶۶ﮐـﻪ
 ۴۰۰ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﺮدﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻌﻮﻧـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺤﺴـﺎب )ﯾـﺎ ﻋﻠـﯽ اﻟﺤﺴـﺎب( از رﺳـﺎﻟﻪﻫﺎی
ً
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ :أرﺛﻤﺎﻃﯿﻘﻲ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﺎن رﺳﺎﻟﺔ اﻷرﺛﻤـﺎﻃﯿﻘﻲ اﺑﻮاﻟﻮﻓـﺎ ﺑﻮزﺟـﺎﻧﯽ ،ﮐﺘـﺎب
َ
اﻹﯾﺠﺎز اﺑﻮاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ّﻟﺒﺎن )ﻗﺎﺿﯽ و ﻓ َﺮﺿﯽ اﻫـﻞ ﺑﺼـﺮه ،د ۴۰۲ق( ،ﮐﺘـﺎب ﺗﻤـﺎم اﻟﺠﺒـﺮ وﮐﻤﺎﻟـﻪ از
ً
اﺑﻮﮐﺎﻣﻞ ﺷﺠﺎع ﺑﻦ اﺳﻠﻢ ،ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺼﻠﯽ از ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﺳـﺖ ،ﮐﺘـﺎب
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ّ
ﺣﺮاﻧﯽ ﺛﻘﻔﯽ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ رﯾﺎﺿﯿﺪان »ﻣﻌﺮوف« ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻦ ﻗـﺮه ﺑﺎﺷـﺪ.

ﺑـﻪ ﮐﺴـﺮﻫﺎی واﺣـﺪ از ﮐﺴـﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم

ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻤﻪ ﻃﺮاﺑﻠﺴﯽ را ﻫﻢ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در »ﮐﺘﺎﺑﺶ« ﺑﻪ اﻋﺪاد اول ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و از
رﺳﺎﻟﺔ اﻷرﺛﻤﺎﻃﯿﻘﻲ ﺑﻪوﺿﻮح اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳـﺖ .از دو »ﺣﺎﺳـﺐ اﻟﻔـﺮاﺋﺾ« )ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ
ﺳﻬﻢاﻻرث( ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و اﯾﻮب ﺑـﻦ ﺳـﻠﯿﻤﺎن ﺑﺼـﺮی ﻫـﻢ ﯾـﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴـﺎن
اﺷﺎرهای ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
َﱠ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﮥ اول ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﯿﺎن اﺻﻮل ﻣﺘﻌﺪد ﻻزم ﺑﺮای ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻮﻟـﺪ )ﺣﺴـﺎب
ﻋﻤﻠﯽ( و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن رﺳـﯿﺪ« .ﻣﻘﺎﻟـﮥ دوم ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻌـﺎﻣﻼت
ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ »اﻋﺪاد ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﮥ« ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻧﺪازۀ ﺣﺠـﻢ )ﻣﮑﯿـﻞ(،
وزن )ﻣﻮزون( ،ﻣﺴﺎﺣﺖ )ﻣﺬروع( ﯾﺎ ﺷﻤﺎر )ﻣﻌﺪود( ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ و روشﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷـﺒﯿﻪ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ )ﻧﮕﺎﺷـﺘﮥ ﭘـﯿﺶ از ۴۱۷ق( دﯾـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد .ارﺟﺎعﻫـﺎی
ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﭙﺮدازد .او ﺑﯿﺸـﺘﺮ
ﺑﺮ دو ﺣﻮزۀ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻘﻪ و ﻓﺮاﺋﺾ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺆﻟﻒ از ﻓﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﻮاع ﭘﻮل ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .او ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺮ ﭘﺎﯾـﮥ ،۶
 ۲۴ ،۱۲و  ۶۰ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺴﺮﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣـﻮرد ﻗﻮاﻋـﺪ
ﮐﻠﯽ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺎ روﺷـﯽ ﻣـﻨﻈﻢ و رﯾﺎﺿـﯽ
ﺟﺪولﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪی ،اﻧﺪازهﻫﺎ و اوزان راﯾﺞ در اﯾـﺮان،
ً
ﻣﺼﺮ و ﯾﻤﻦ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در  ۳۰ﺑﺮگ ،ﺣﺪود  ۵۰۰ﺗﺒﺪﯾﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﻣﺤﺘﻮﯾـﺎت
ﺗﺬﮐﺮه ﺑﺎزﻧﮕﺮی در اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه درﺑﺎرۀ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ]ﺟﻮاﻣﻊ
اﺳﻼﻣﯽ[ ﻃﯽ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی را ﻻزم ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻬﻢاﻻرث در ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺴـﺎب،
ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﺧﺘﻼط اﯾﻦ دو ﻣﺒﺤﺚ اﺳﺖ .ﺑﻨﺪﻫﺎ ﻓﺸﺮده و ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻪ وﯾﮋﮔـﯽ
ً
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ از ﺑﺨﺶ دوم رﺳﺎﻟﮥ ﺟﺒﺮ ﺧﻮارزﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎب »وﺻﺎﯾﺎ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﺒـﺮی ﺑﯿﺎنﺷـﺪه در ﻣﻘﺎﻟـﮥ اول ﻫـﻢ در

ﮐﺘﺎب اﻟﺘﺬﮐﺮة ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺤﺴﺎب واﻟﻔﺮاﺋﺾ وﻋَﻮﻟﻬﺎ وﺗﺼﺤﯿﺤﻬﺎ

اﻟﻤﻨﺠﺢ اﻟﻄﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﺆﻟﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﻣـﻨﺠﺢ )ﺷـﺎﯾﺪ ﺳـﻠﯿﻤﺎن ﻃﺒﺮاﻧـﯽ ،د ۳۶۰ق( ،و ﮐﺘـﺎب
اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﻮق ﻧﺎمﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫـﻢ ذﮐـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻣﺆﻟـﻒ ﺑـﯿﺶ از ﻫﻤـﻪ از
اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎی ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد وﻟﯽ ﻣﻨﺒﻊ اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻘﻞﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎب ﻓﻲ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج إﻟﯿﻪ ّ
اﻟﮑﺘـﺎب
ّ
واﻟﻌﻤﺎل را ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﻫﻢ از رﺳﺎﻟﮥ ﺟﺒﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ.

١٣٣

١٣۴

اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ .اﺑﻮاﻟﺤﺴـﻦ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﺮ ﺣـﻞ ﻣﺴـﺌﻠﮥ ﭘﻮﯾـﺎﯾﯽ از ارث ﺗﺄﮐﯿـﺪ دارد ﮐـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ
ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪۀ »وﺻﯿﺖ« ﮐﺎر را دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .روش او ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ روش ﺧـﻮارزﻣﯽ و
دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.
دو وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ دﯾﺪﮔﺎه اﺻﻠﯽ ﻣﺆﻟﻒ اﺳﺖ .ﻫـﺮ دوی اﯾﻦﻫـﺎ در ﺟﻬـﺖ اﻋﺘﺒـﺎر ﮐﻠـﯽ
روشﻫﺎﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ »ﻋﻮل« ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺷـﺶ ﺳـﻬﻢ اﺳﺎﺳـﯽ
ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋـﻮل ﺗﻨﻬـﺎ در ﻣـﻮارد ﻣﺤـﺪودی ﻣﻄـﺮح
اﺳﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ ،ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺣﺴﺎب ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨـﺪ .ﻣﺆﻟـﻒ ﺑـﺮای
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از روش ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺮج ﻣﺸـﺘﺮک اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺗﻤـﺎﯾﺰ ﺑـﯿﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻬﻢﻫﺎ
)اﺟﺰاء( و ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات )رﺋﻮس( ١ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن دو ﯾﺎ ﭼﻨـﺪ ﻋـﺪد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫـﻢ
»ﻣﺸﺘﺮک« ﯾﺎ »ﻣﺘﺒﺎﯾﻦ« ﯾﺎ »ﻣﺨﺘﻠﻒ« ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸـﺘﺮک ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺘﻮاﻓـﻖ )  ،( a.x : b.xﻣﺘﻤﺎﺛـﻞ
)  ( a : b.xﯾﺎ ﻣﺘﺪاﺧﻞ )  ( a.x : bﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ اﺻﻄﻼحﻫﺎ ﺷﺮح ﻧﯿﺮﯾﺰی ﺑﺮ اﺻﻮل اﻗﻠﯿـﺪس اﺳـﺖ و
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺻﺮدﻓﯽ )رﯾﺎﺿﯿﺪان ﯾﻤﻨﯽ ،د ﺣﺪود ۵۰۰ق( ﮐـﻪ در رﺳـﺎﻟﮥ ﮐـﺎﻓﻲ ﻓـﻲ
اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﺧﻮد از آن ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ ،ﮐﺴﯽ از آن در »ﺣﺴﺎب ﻓﺮاﺋﺾ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻼﻗﮥ ﺟﺪی ﺑﻪ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺳﻬﻢاﻻرث ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ و در ﭘﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺳﻬﻢﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در ﺣﻞ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﻪ دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از رﺳـﺎﻟﮥ اوﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘـﯽ ﻣﯽﺑـﺮﯾﻢ ﮐـﻪ ﻋﻠﻤـﺎی ﮐﻮﻓـﻪ ﺑـﺮﺧﻼف ﻫﻤﮑـﺎران
ﺑﺼﺮهایﺷﺎن روشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺴـﺎب را ﺗـﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧـﺪ .ﭘـﺲ ﮐـﺎرﺑﺮد روشﻫـﺎی ﺣﺴـﺎب در
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺮﮐﺒﯽ از اﺻﻮل »ﺣﺴﺎب ﻓﺮاﺋﺾ« ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در آن راه ﯾﺎﻓـﺖ
و اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﮥ اول رﺳﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم آن ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ  ۶۹ﺑﻨﺪ در  ۸۵ﺑـﺮگ
از ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم را ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺨﺶ »ﻋﻤﻠﯽ« رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ،ﻣﻘﺎﻟـﮥ اول را
ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺑﺮاﺑﺮ آن ،ﺑﺨﺶ »ﻧﻈﺮی« رﺳﺎﻟﻪ داﻧﺴﺖ .ﻫﯿﭻ اﺛﺒﺎﺗﯽ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ روﻧﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻫﻢ ﺑﻪﻧﺪرت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﺮای دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺖ .ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺣﺮﻓﻪایاش ،ﺑﻠﮑﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎب آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد :ﺿﺮب ﻋﺪدﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ،ﺿﺮب ﮐﺴﺮﻫﺎ ،ﻧﮑﺎت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ درﺑﺎرۀ ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ،ﻧﮑـﺎﺗﯽ
درﺑﺎرۀ ﻋﺪدﻫﺎی زوج ،ﻓﺮد و اول ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺪدﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺴﺮﻫﺎ ،ﺗﻨﺎﺳﺐ ،ﻓﻬﺮﺳـﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن
 .١اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻄﻼح را ﺑﺮای »ﮐﺴﺮﻫﺎی واﺣﺪ« ﺑﻪ ﺻﻮرت

1
n

ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ.

1
ﻧﺼﻒ ﻋﺸﺮ =
20

1
ﻧﺼﻒ ﺗﺴﻊ =
18

1
ﻧﺼﻒ ﺛﻤﻦ =
16

1
ﺛﻠﺚ ﺧﻤﺲ =
15

1
ﺛﻠﺚ ﻋﺸﺮ=
30

1
رﺑﻊ ﺳﺒﻊ =
28

1
ﺛﻠﺚ ﺗﺴﻊ =
27

1
ﺧﻤﺲ ﺧﻤﺲ =
25

1
ﺛﻠﺚ ﺛﻤﻦ =
24

1
ﺧﻤﺲ ﺗﺴﻊ =
45

1
ﺳﺪس ﺳﺒﻊ =
42

1
رﺑﻊ ﻋﺸﺮ =
40

1
رﺑﻊ ﺗﺴﻊ =
36

1
ﺧﻤﺲ ﺳﺒﻊ =
35

1
رﺑﻊ ﺛﻤﻦ =
32

1
=
60

1 ١
ﺛﻤﻦ ﺳﺒﻊ =
56

1
ﺳﺪس ﺗﺴﻊ =
54

1
ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮ =
50

1
ﺳﺒﻊ ﺳﺒﻊ =
49

1
ﺳﺪس ﺛﻤﻦ =
48

1
1
ﺛﻠﺚ ﺧﻤﺲ ﺧﻤﺲ =
ﺛﻤﻦ ﻋﺸﺮ =
75
80

1
ﺛﻤﻦ ﺗﺴﻊ =
72

1
ﺛﻤﻦ ﺛﻤﻦ =
64

1
ﺳﺒﻊ ﺗﺴﻊ =
63

ﺳﺪس ﻋﺸﺮ

1
ﺗﺴﻊ ﺗﺴﻊ =
81
1 ٢
ﻋﺸﺮ ﻋﺸﺮ =
100

1
1
ﻧﺼﻒ ﺳﺪس ﺛﻤﻦ =
ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻊ ﺳﺒﻊ =
96
98

ﻣﺜﺎل دوم -ﻣﺆﻟﻒ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻧﺴﺒﺖ

1
3

1
ﺛﻠﺚ ﺳﺒﻊ =
21

1
1
ﻧﺼﻒ ﺳﺪس ﺳﺒﻊ =
ﺗﺴﻊ ﻋﺸﺮ =
84
90

]در دﺳـﺘﮕﺎه ﺷﺼـﺘﮕﺎﻧﯽ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺑـﺮ  [۶۰ﺑﺮاﺑـﺮ

اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﺗﺴﻊ ﻋﺸﺮ« ٣.ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ:
2
دو ﺧﻤﺲ ﺗﺴﻊ = ( + 2) ¸ 60
3

ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻊ

1
=
14

1
ﻧﺼﻒ ﺳﺪس =
12

1
ﺧﻤﺲ ﺗﺴﻊ = ( + 1) ¸ 60
3

2
رﺑﻊ ﺗﺴﻊ = ( + 1) ¸ 60
3

2
ﺗﺴﻊ ﻋﺸﺮ = ¸ 60
3

2
1
2
1
1
دو ﺛﻠﺚ ﺗﺴﻊ =  ( + 4 + ) ¸ 60ﺗﺴﻊ و ﻋﺸﺮ =  ( + 12) ¸ 60ﻧﺼﻒ ﺗﺴﻊ =  ( + 3) ¸ 60ﺗﺴﻊ = ( + 6) ¸ 60
3
3
3
3
9

 .١در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺴﺮﻫﺎ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

 .٢در اداﻣﻪ ،ﺟﺪول ﺑﺮای ﮐﺴﺮﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﺎ  1ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
200
 .٣ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ- . 1 ´ 1 = 1 = 1 ´ 1 ´ 1 :م.
3 60 180 2 9 10

ﮐﺘﺎب اﻟﺘﺬﮐﺮة ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺤﺴﺎب واﻟﻔﺮاﺋﺾ وﻋَﻮﻟﻬﺎ وﺗﺼﺤﯿﺤﻬﺎ

ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺴﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ و ﺑﻪﻋﮑﺲ ،و ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺴـﺮﻫﺎی واﺣـﺪ )ﺑـﻪ ﺻـﻮرت .( 1
n
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در »ﻣﻨﺰل«ﻫﺎی اول و دوم ﮐﺘﺎب ﻓﯿﻤـﺎ ﯾﺤﺘـﺎج إﻟﯿـﻪ
ّ
اﻟﮑﺘﺎب ّ
واﻟﻌﻤﺎل اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ﻫـﻢ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷـﻮد .اﻣـﺎ ﺑـﻪ دو
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.
اﻟﻒ -ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗـﺎ ﻣﻄـﺎﻟﺒﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻫـﻢ در زﻧـﺪﮔﯽ
روزﻣﺮه ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ راﺣـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ .دو ﻣﺜـﺎل زﯾـﺮ اﯾـﻦ ﮔـﺮاﯾﺶ را ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺜﺎل اول -ﻣﺆﻟﻒ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺻﻮرت واﺣﺪ و ﻣﺨﺮج ﺻﺤﯿﺢ ﺗـﺎ  ۱۰۰ﺑـﺎ
ﺣﺬف ﻋﺪدﻫﺎی اول ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ:

١٣۵

2 2 1
2 1 1
5
ﻧﺼﻒ ﺳﺪس ﺳﺒﻊ =  ( + ´ ) ¸ 60 = ¸ 60ﺗﺴﻊ ﺗﺴﻊ = ( + ´ ) ¸ 60
3 3 9
3 3 7
7

2 1
1
( + +
ﺛﻤﻦ ﺛﻤﻦ = ) ¸ 60
3 4 6´ 8

5
2 2
1 1
1 1 1
ﻧﺼﻒ ﺗﺴﻊ ﺗﺴﻊ =  ( ´ + ) ¸ 60ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻊ ﺗﺴﻊ =  ( + ) ¸ 60ﺳﺒﻊ ﺗﺴﻊ =  ( + ) ¸ 60دو ﺛﻠﺚ ﺳﺒﻊ = ( + 5) ¸ 60
7
3 7
3 7
3 9 3
2 1 1
3
2 1 1
3
ﺧﻤﺲ ﺳﺒﻊ =  ( + ´ + 1) ¸ 60ﺳﺪس ﺳﺒﻊ =  ( + 1) ¸ 60ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻊ ﻋﺸﺮ = ( ´ + ) ¸ 60 = ¸ 60
3 7 3
7
3 3 7
7
1 1
١
دو ﺛﻠﺚ ﺗﺴﻊ ﻋﺸﺮ = ( + ) ¸ 60
3 9

١٣۶

ب -ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﮐـﻢ و ﺑـﯿﺶ ﺳﺎدهﺷـﺪه و دﺳـﺘﻪﺑﻨﺪیﺷـﺪۀ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از آﺛـﺎر اﺑﻮاﻟﻮﻓـﺎ و دﯾﮕـﺮان،
ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ و ﺗﺎزه ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﯾﮑﺎن و دﻫﮕﺎن در ﯾﮑﺎن و دﻫﮕﺎن )ﯾﻌﻨﯽ ﻋـﺪد دو رﻗﻤـﯽ در
ﻋﺪد دو رﻗﻤﯽ( ﺗﻨﻬﺎ  ۱۱ﻧﻮع ﺟﻤﻠﻪ دارد.
۲
ﭼﻮن )۲ﯾﮑﺎن( ) +دﻫﮕﺎن( )ﯾﮑﺎن( ) +ﯾﮑﺎن( )دﻫﮕﺎن( ) +دﻫﮕﺎن(=)ﯾﮑﺎن  +دﻫﮕﺎن( ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﭼﻬﺎر ﻋﻤﻞ ﺿﺮب اﺳﺖ ،ﭼﻬﺎر »ﻣﻨﺰل« ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد :ﯾﮑﺎن ،دﻫﮕﺎن ،ﺻﺪﮔﺎن و ﻫﺰارﮔﺎن .از ﻃـﺮف
دﯾﮕﺮ:
ﯾﮑﺎن در ﯾﮑﺎن ¬ ﯾﮑﺎن ،ﯾﮑﺎن و دﻫﮕﺎن ،دﻫﮕﺎن
دﻫﮕﺎن در دﻫﮕﺎن ¬ ﺻﺪﮔﺎن ،ﺻﺪﮔﺎن و ﻫﺰارﮔﺎن ،ﻫﺰارﮔﺎن
ً
ﭘﺲ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ  3 ´ 3 = 9ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ:
ﯾﮑﺎن در دﻫﮕﺎن ¬ دﻫﮕﺎن ،ﺻﺪﮔﺎن ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﻤﯽﺷـﻮد ،ﭘـﺲ ﺗﻌـﺪاد ﮐـﻞ
ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ  3 ´ 3 + 2 = 11ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
ً
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی ﺑﺴﻂ دوﺟﻤﻠﻪای  ( a ± b )2ﺻﺮاﺣﺘﺎ از اﻋﺪاد »زاﺋـﺪ« )ﻣﺜﺒـﺖ( و
ً
»ﻧﺎﻗﺺ« )ﻣﻨﻔﯽ( ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﺜﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ]» :ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻋﺪد[ ﻧﺎﻗﺺ در ]ﻋـﺪد[ زاﯾـﺪ ]ﻫﻤﯿﺸـﻪ[
ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ  ...و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ]ﻋﺪد[ ﻧﺎﻗﺺ در ﺧﻮدش ]ﻫﻤﯿﺸﻪ[ زاﯾﺪ اﺳﺖ« .ﺳـﭙﺲ اﯾـﻦ دﺳـﺘﻮر را
ﺑﺮای ) (20 + 5 ) × (20 - 4ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد و ﭘﺲ از  ۴۰۰-۸۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﭙﺲ ﭼﻬﺎر ﻧﺎﻗﺺ را در ﭘﻨﺞ
زاﯾﺪ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ« .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺻﺮﯾﺤﯽ ﺑﯿﻦ اﻋﺪاد ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔـﯽ -ﻧـﻪ ﻋﻤﻞﻫـﺎ -را ﭘـﯿﺶ از اﺑـﻦ
ﻓﻠﻮس )د ۶۵۰ق( ٢ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ.
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﻢ ﺣﺴﺎبداﻧﺎن ﻋﺮاق ،ﻣﻮﺻﻞ و ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮزی ﺳﻮرﯾﻪ ﮐـﻪ ﮐﺴـﺮﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿـﺪه را ﺑـﻪ
ً
ﻣﺨﺮج  ۶۰۰۰ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ّ
ﺣﺮاﻧﯽ ﺛﻘﻔﯽ ،ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐـﺮش رﻓـﺖ ،ﻫﻤـﮥ
 .١اﯾﻦ ﮐﺴﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎدل ﺛﻠﺚ ﺧﻤﺲ ﺗﺴﻊ اﺳﺖ.
 .٢در ﮐﺘﺎب أﻋﺪاد اﻷﺳﺮار )ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ،(۵۹۷۰گ ۱۸ر و گ ۲۰ر.

ﺧﻼﺻﻪ
ﺗﺬﮐﺮه رﺳﺎﻟﻪای ﻧﻪﭼﻨﺪان ﻋﻤﯿﻖ وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﮔﺰﯾﺪه درﺑﺎرۀ »ﺣﺴﺎب ﻣﻌـﺎﻣﻼت« ﺑـﺮای ﻏﯿـﺮ
ﺣﺮﻓــﻪایﻫﺎ )ﻗﺎﺿــﯿﺎن ،ﻣﻨﺸــﯿﺎن و ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎن ﺳــﻬﻢاﻻرث( اﺳــﺖ .از اﯾــﻦ رو در آن از ﺑــﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی
ً
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻨﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻟﻔﻈـﯽ ﮐـﺎﻣﻼ ﻣﺸـﻬﻮد
اﺳﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺣـﺪ زﯾـﺮﯾﻦ »ﻟﻔﻈﯽﺳـﺎزی« رﯾﺎﺿـﯿﺎت داﻧﺴـﺖ .از ﻟﺤـﺎظ زﻣـﺎن
ﺗﺄﻟﯿﻒ -ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﮐﺘﺎب ﻣﻌﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ آن و ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ آن اﺳﺖ -اﯾﻦ اﺛـﺮ ﻫـﻢ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻌـﺎرف ﻋﺮﺿﻪﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﺑﻮاﻟﻮﻓـﺎ در ﺣﺴـﺎب اﺳـﺖ و ﻫـﻢ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ
روشﻫﺎی »ﻫﻨﺪی« ﮐﻪ دو ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ در دﻣﺸﻖ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ،در آن دﯾـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد.
دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺆﻟﻒ ،ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﺑﺎرۀ اوزان و ﻣﻘـﺎدﯾﺮ
و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ ﺣﺎﮐﯽ از ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ روشﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﺑـﻮﻣﯽ اﺳـﺖ .واژﮔـﺎن و اﺻـﻄﻼحﻫﺎ
ً
ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ ﻫﻢ از ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣـﺘﻦ در
ﮐﻞ اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪارد .از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘـﻮا ﻫـﻢ ﺑﺎﯾـﺪ آن را ﻧﻤﻮﻧـﮥ اوﻟﯿـﮥ ﮔﺮوﻫـﯽ از ﻣﺘـﻮن ﺣﺴـﺎب
ﮐﺎرﺑﺮدی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺼﺎدف ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑـﻪ دﺳـﺖ
ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب اﻟﺘﺬﮐﺮة ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺤﺴﺎب واﻟﻔﺮاﺋﺾ وﻋَﻮﻟﻬﺎ وﺗﺼﺤﯿﺤﻬﺎ

ﮐﺴﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺨﺮج  ۲۵۲۰ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺿﺮاﯾﺐ  7 ´ 9 = 63و )ﻣـﺎﺑﻘﯽ ﯾﻌﻨـﯽ(  ۵و  ۸را
ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ) .( 5 ´ 7 ´ 8 ´ 9 = 2520
َ َ ﱢ
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻨﯽ :ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ اﻋـﺪاد اول ﺑﻪوﺳـﯿﻠﮥ ﺷـﻤﺎرش )ﺗـﻮﺣﻦ( اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧـﺪه
َ َ
َ
ُ
»ﮐﺪی« ﻧﺎم دارد .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮای » a < 60ا ْو َر َده« و ﺑﺮای » a > 60ا َﻧﺰﻟﻪ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
َ َ
ً
ﻓﻌﻞ »ﻗ ِﺒﻞ« ﺑﺮای ﮐﺴﺮی ﮐﻪ »ﺑﺴﻂ« ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .ﻣﺜﻼ  1ﮐﻪ ﻣﻘﺪار  1 ´ 60ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ ۳۰
2
2
را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ »ﺑﺴﻂ« ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﻮد ﺣـﺎﮐﯽ از ﺗـﺄﺛﯿﺮ روشﻫـﺎی ﻫﻨـﺪی
ً
اﺳﺖ .ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ از »ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻫﻨﺪی« ﺳﺨﻦ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻤـﺎﯾﺶ
ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ » : 11aﻣﻘﺪار  « 5595 ´ 11aرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺨـﺮج  ۶۰۰۰ﺑﯿﺎﺑﯿـﺪ .اﯾـﻦ ﻋﺒـﺎرت درﺳـﺖ وﻟـﯽ
دﺷﻮار و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎر ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی ﺑﺮ ﺗﺨﺖ )ﻟﻮح ﻏﺒﺎر( اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر وﻗﺖﮔﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﺴـﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎر را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ«.
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﮥ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺴﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑـﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ دارد .اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎﯾﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺘﻦ ﻋﺎری از ﺗﻌﺼﺐ اﺳﺖ» :ﻫﺮﭼـﻪ ﮐﺴـﺮﻫﺎ ﺑﻬﺘـﺮ
ً
)اﺣﺴﻦ( ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﺜﻼ ﺗﻘﺪم ﮐﺴﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺨﺮج ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ( ﮐﺎر ﺑﺎ آنﻫﺎ راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ«.

١٣٧

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۵ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

١٣٨

ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪریاﻓﺸﺎر

ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان در آﻏﺎز ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﺮای ﻧﺴـﻞ ﺟـﻮان
اﻣــﺮوزی ﻧﺎﺷــﻨﺎس ﻣﺎﻧــﺪه اﺳــﺖ .او ﮐــﻪ زﻣــﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ و اﻧﺘﺸــﺎراﺗﯽ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺖ ،ﻫﻔﺘﺎدوﻫﻔﺖ ﺳـﺎل ﭘـﯿﺶ ،از اﻧﺘﺸـﺎر آﺛـﺎرش دﺳـﺖ ﮐﺸـﯿﺪ،
ﺳﺎلﻫﺎ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان زﯾﺴﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﺳﺮوﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺖ،
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ وزﯾﺮ و ﺳﻨﺎﺗﻮر و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺷﺪ در ﻫﯿﭻ ﻃﺮف ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﻧﯿﺎﻓـﺖ و ﯾﮏﺑـﺎر
ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻓﺘﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻌﻔﺎﯾﺶ از رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺑﻮد .اﯾﻨﮏ ﺟﺎی آن دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ.

ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ ١ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم ﻣﺮﻧـﺪی از روﺣﺎﻧﯿـﺎن ﺳﺮﺷـﻨﺎس آذرﺑﺎﯾﺠـﺎﻧﯽ
ﻣﻘﯿﻢ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد .او در ﺳﺎل  ۱۲۷۲ﺷﻤﺴﯽ در ﺗﻬﺮان ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘـﺲ از ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﯽ وارد
ﻣﺪرﺳﮥ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺷﺪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﺪۀ ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﻋﻠـﻮم ﻣﻌﻘـﻮل و ﻣﻨﻘـﻮل ﺑـﻮد .آﻗـﺎی اﮐﺒـﺮ
ﻣﺸﻌﻮف در ﻣﻘﺎﻟﻪﺷﺎن درﺑﺎرۀ ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن او را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ :ﺣﺎجآﻗﺎ ﻣﻬﺪی
ﻣﻨﺠﻢﺑﺎﺷﯽ ٢در اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻘﻮﯾﻢ ،آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﺑﺎﻗﺮ ﮔﻨﺎﺑﺎدی در ﻋﺮﻓﺎن ،ﺷـﯿﺦ ﺳـﻌﯿﺪ ﺧـﻮﯾﯽ در رﻣـﻞ ،آﻗـﺎ
ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﻮد ﻗﻤﯽ در ﺣﮑﻤﺖ و اﻟﻬﯿﺎت ،آﻗﺎ داود ﻋـﺮب در ﺟﻔـﺮ ،آﻗـﺎ ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ٣در ﻋـﺪد ،ﻣﯿـﺮزا
اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﻃﺐ ،ﻣﯿﺮزا ﻧﻈﺎماﻟﺪﯾﻦ ﺧﺎن ٤در ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﻮدﺧﺎن ﮐﻮﮐﺐ ﺷﻨﺎس ٥در ﻫﯿﺌﺖ ،ﻣﯿﺮزا
 .١ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺒﮏ آن روزﮔﺎر ﺑﺎ ﻃﺎ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ،ﻫﻤﺎن اﻣﻼ ﺣﻔﻆ ﺷﺪ.
 .٢او در ﺳﺎل  ۱۲۸۴ﻗﻤﺮی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺪرش ﺣﺎج ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﻨﺠﻢﺑﺎﺷﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻘﻮﯾﻢ ﭘﺮداﺧﺖ )اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ص .(۲۰۸
 .٣دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ.
 .٤ﻧﻈﺎماﻟﺪﯾﻦ ﻏﻔﺎری ﻣﻬﻨﺪساﻟﻤﻤﺎﻟﮏ ) ۱۳۳۳- ۱۲۶۰ﺷﻤﺴﯽ( ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﮥ ﭘﻠﯽﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﻌﺪن در ﭘﺎر ﯾﺲ.
 .٥ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﻮد ﻗﻤﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﺸﯿﺮاﻟﻮزاره و ﻣﺸﺎوراﻟﻤﻠﮏ ) ۱۲۹۹ - ۱۲۱۱ﺷﻤﺴﯽ( ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﮥ
ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ.

ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ

ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮﺧﺎن ١در اﻟﺴﻨﮥ ﺧﺎرﺟﻪ ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﻮدﺧـﺎن ﭘﺴـﺮ ﻣﯿـﺮزا ﮐـﺎﻇﻢ ٢در ﺷـﯿﻤﯽ ،ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠـﮏ در
ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻣﯿﺮزا اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺎن ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ٣در ﻧﺠﻮم و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻮاﮐﺐ و ﻣﻮﺳﯿﻮ ﺑﺮﮔﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﺣﺴـﺎب.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎی او ﻫﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ آﻧﻬﺎ را وﻗﻒ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﮐـﺮده اﺳـﺖ ،ﺣﮑﺎﯾـﺖ از اﯾـﻦ
ﺗﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دارد :رﯾﺎﺿﯽ ،ﻧﺠﻮم ،ﻫﯿﺌﺖ و اﺣﮑﺎم  ۱۷۲ﺟﻠﺪ ،ﻟﻐـﺖ  ۷ﺟﻠـﺪ ،ادﺑﯿـﺎت
 ۴۲ﺟﻠﺪ ،دﻋﺎ  ۱۰ﺟﻠﺪ ،ﻓﻘﻪ  ۶ﺟﻠﺪ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺣﮑﻤﺖ ،ﮐﻼم و ﻋﺮﻓﺎن  ۱۶ﺟﻠﺪ ،ﺗـﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎ ۲۶
ﺟﻠﺪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ  ۶ﺟﻠﺪُ ،ﺟﻨﮓ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ۱۱ﺟﻠـﺪ ،اﺧـﻼق  ۳ﺟﻠـﺪ ،ﻣﻨﻄـﻖ  ۲ﺟﻠـﺪ ،ﻗـﻮاﻧﯿﻦ  ۱ﺟﻠـﺪ،
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ  ۳ﺟﻠﺪ ،اﺧﺒﺎر  ۹ﺟﻠﺪ ،ﻃﺐ  ۵ﺟﻠﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت  ۲ﺟﻠﺪ ،ﺷﯿﻤﯽ  ۳ﺟﻠﺪ ،ﺻـﺮف و ﻧﺤـﻮ ۱
ﺟﻠﺪ ،ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺑﯿﺎن  ۴ﺟﻠﺪ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ  ۲ﺟﻠﺪ ،ﻋﻠﻮم ﺟﻨﮕﯽ  ۱ﺟﻠﺪ ،ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ  ۱ﺟﻠـﺪ ،ﻋﻠـﻮم ﻏﺮﯾﺒـﻪ
 ۱۵ﺟﻠﺪ ،رﺟﺎل  ۱ﺟﻠﺪ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ  ۲ﺟﻠﺪ ،ﻣﺮﻗﻊ  ۵ﺟﻠﺪ.

١٣٩

ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ در ﺣﺎل رﺻﺪ ﺧﻮﺷﯿﺪﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در ﻣﺸﻬﺪ
 .١ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ دﻫﺨﺪا.
 .٢دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﯿﻤﯽ.
 .٣ﻣﯿﺮزا اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻫﺰارﺟﺮﯾﺒﯽ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۰۶ق )ﻣﻨﺰوی ،ج  ،۴ص  ۲۸۷۷و .(۳۰۱۷
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ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﮐﺴﻮت روﺣﺎﻧﯿـﺖ وارد ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷـﺪ،
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﺣﺎل ﻧﻮزاﯾﯽ و ﻧﻮﺟﻮﯾﯽ ﺑﻮد و ﭼﺸﻢ ﺑﻪ اﻓﻖﻫﺎی ﺗﺎزه داﺷﺖ.
از ﻣﯿﺎن آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺨﺖ ﺷﯿﻔﺘﻪاش ﻣﯽﮐﺮد و ﮔـﻮﯾﯽ
در آن راز ﻫﺴﺘﯽ را ﻣﯽﺟﺴﺖ.
ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣﯽرﺳــﺪ او در ﻣﺤﺎﻓــﻞ روﺷــﻨﻔﮑﺮی آن روز ﺑــﻪﺧﻮﺑﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه ﺑــﻮد .ﻣﯿﺮزاﺣﺴــﻦ
ﻣﺴﺘﻮﻓﯽاﻟﻤﻤﺎﻟﮏ ﻋﻀﻮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﺷـﺮاﻓﯽ و ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎرﻫـﺎ ﻧﺨﺴـﺖوزﯾﺮ و
وزﯾﺮ ﺷﺪه ﺑـﻮد ،او را »ﺑـﺮادر ﻋﺰﯾـﺰ« ﻣـﯽﺧﻮاﻧـﺪ و ﺳـﯿﺪ
ﺣﺴﻦ ﻣﺪرس ،روﺣﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﺘﻤﺪار ﺳﺮﺷـﻨﺎس آن روز
ﻫﻢﻧﺸــﯿﻦ و دوﺳــﺘﺶ ﺑــﻮد ،ﺑــﻪ ﻃــﻮری ﮐــﻪ وﻗﺘــﯽ
ﻣﺴﺘﻮﻓﯽاﻟﻤﻤﺎﻟﮏ و ﻣﺪرس اﺧـﺘﻼف ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ ،او را
ﺣﮑﻢ ﻗﺮاردادﻧﺪ.
ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﭼﻨﺎن ﻋﻼﻗﻪ و اﻋﺘﻤﺎدی ﺑـﻪ ﻃﻬﺮاﻧـﯽ داﺷـﺖ
ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻧﺨﺴـﺖوزﯾﺮیاش او را ﺑـﻪ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ وزارت
ﻣﻌﺎرف ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .وﻟﯽ ﻃﻬﺮاﻧﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ،اﯾـﻦ ﮐـﺎر
او را از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﺶ ﺑﺎزﻣﯽدارد.
ﻃﻬﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﺨـﻮش ﺑـﻮد ﮐـﻪ در ﮔﻮﺷـﮥ ﺑـﺎغ
ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ )ﻣﺤﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫـﺮا( در زﯾـﺮ درﺧـﺖ
ﭼﻨﺎری ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﺶ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨـﺪ ١.او در ﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل اﯾـﻦ
ﺷــﺠﺎﻋﺖ را داﺷــﺖ ﮐــﻪ در ﺳــﺎل  ،۱۳۰۶ﻫﻨﮕــﺎﻣﯽ ﮐــﻪ
ﻣﺪرس ﻣﻐﻀﻮب ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ از ﺗﺮس ﺣﺎﮐﻤﺎن از او دوری
ﺻﻔﺤﻪای از ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ۱۳۱۲
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﮐﻨﺎرش ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری را ﺑﻪ ﺗﻦ ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻟﺪ.
ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮی ﮐﻪ از ﻃﻬﺮاﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻘﻮﯾﻢ اﺳﺖ در ﺳﺎل  .۱۲۹۵/۱۳۳۶ﺑﻌﺪ از
آن ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺧﻮدش ﺗﻘﻮﯾﻢ اﺣﻤﺪی اﺳﺖ ٢.اﻣﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر او در آن زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از
 .١اﯾﻦ درﺧﺖ ﭼﻨﺎر ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .در ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۷۹دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﺑﻪ رﺋﯿﺲ وﻗﺖ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﮐﺮد ﻟﻮﺣﻪای ﺑﻪ ﯾﺎد ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ در آﻧﺠﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪای ﻫﻢ از دﮐﺘﺮ ﺣﺪاد ﻋﺎدل ﺑﺮد ،وﻟﯽ آن ﺷﺨﺺ از
ﺗﺮس ﻏﻮﻏﺎی ﻋﻮام ﺗﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪاد.
 .٢او در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﮥ  ۱۳۰۷ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﺟﺎﻧﺐ ﻣﺘﺼﺪی ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻘﻮﯾﻢ و اﺳﺘﺨﺮاج آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺮای اﺻﻼح آن
ﺑﻪﻗﺪر ﻣﻘﺪور ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهام ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﮐﻢﮐﻢ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﯾﺮان وﺿﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و ﺻﻮرت آﺑﺮوﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .اول ﻣﺮﺗﺒﻪ در
ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﺗﻘﻮﯾﻢ اﺣﻤﺪی ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻘﺎوﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎﺧﺘﻢ «...اﻣﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﭼﺎﭘﯽ ﯾﺎ ﺧﻄﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ از آن
ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ .در ﻋﻮض وﺟﻮد ﺗﻘﻮﯾﻢ  ۱۳۰۳ﺷﻤﺴﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺗﻘﻮ ﯾﻢﻫﺎ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ درآﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺳﺎل  ۱۳۰۶ﺗﺎ  ۱۳۱۵ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره از آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﮔﺎﻫﻨﺎﻣـﻪ در آﻏـﺎز ﻧـﻮﻋﯽ »آﻟﻤﺎﻧـﺎک« ١ﯾـﺎ
٢
ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﺷﻤﺎرۀ اول آن ،ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﮥ  ۱۳۰۶ﮐﻪ در ﻗﻄﻊ ﺟﯿﺒـﯽ ﮐﻮﭼـﮏ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
)ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻘﯿﻪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺸﺎن  ۱۱×۱۶/۵اﺳﺖ ،در ﻗﻄﻊ ﻧﯿﻢﺧﺸﺘﯽ  ۱۰×۱۵ﭼـﺎپ ﺷـﺪه اﺳـﺖ( ،ﭘـﺲ از
ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺳﺎل  ۱۳۰۶ﺷﻤﺴﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،ﻣﻌﺎﻫﺪات اﯾـﺮان
ﺑﺎ دول ﺧﺎرﺟﻪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دول ﺧﺎرﺟﻪ در اﯾﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻓﺮوﺷـﯽﻫـﺎ،
ﮐﺘﺎبﻫـﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷـﺪه در ﺳـﺎل  ،۱۳۰۵ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و ﺻـﺮاﻓﯽﻫـﺎ ،ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧـﻪﻫﺎی ﻣﻌـﺮوف ﺗﻬـﺮان و
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎرﺗﯽ دوﻟﺖ ﺷﻮروی ،ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﺪﯾـﻪ ،ﮐﻤﯿﺴـﺮیﻫﺎ ،ﮔﺎراژﻫـﺎ و
ﺣﻤﺎمﻫﺎﺳﺖ.

١۴١

ﺷﺎﺧﺺ ﻇﻬﺮ ی ﮐﻪ ﻃﻬﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﮕﯽ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ در ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﮥ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ اﺻـﻔﻬﺎن ﻧﺼـﺐ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ وﺟﻮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺘﯿﺒﮥ ز ﯾﺮ ﺣﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ:
»در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۹ﺟﻤﺎدیاﻵﺧﺮه  ۱۳۵۱ﻗﻤﺮی و  ۷ﻋﻘﺮب و  ۸آﺑﺎﻧﻤﺎه  ۱۳۱۱ﺷﻤﺴـﯽ اﯾـﻦ ﺳـﻨﮓ
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻇﻬﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﯿﺎدﮔﺎر ﺳﻔﺮ اﺻﻔﻬﺎن اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟـﺪﯾﻦ اﻟﺤﺴـﯿﻨﯽ اﻟﻄﻬﺮاﻧـﯽ در ﻣﺪرﺳـﮥ
ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺟﺪار ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﺳﺎﯾﻪاش ﻣﻌﺪوم ﺷﺪ ﻇﻬﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد در زﻣﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺖ آﻗﺎی آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﺪرس ﻧﺠﻞ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺳﯿﺪاﻟﻌﺮاﻗﯿﻦ ﻃﻮل اﺻـﻔﻬﺎن  ۵۱درﺟـﻪ و
 ۳۵دﻗﯿﻘﮥ ﺷﺮﻗﯽ ﮔﺮ ﯾﻨﻮﯾﭻ و ﻋﺮض آن  ۳۲درﺟﻪ و  ۴۵دﻗﯿﻘﮥ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳـﺘﻮا و اﻧﺤـﺮاف ﻗﺒﻠـﻪ از ﺟﻨـﻮب ﺑـﻪ
ﻣﻐﺮب  ۴۵درﺟﻪ و  ۱۱دﻗﯿﻘﻪ و ﺟﻨﻮب ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  ۴درﺟﻪ و  ۵۴دﻗﯿﻘﻪ در ﺷﺮق ﺟﻨﻮب ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ
اﺳﺖ ارﺗﻔﺎع اﺻﻔﻬﺎن از ﺳﻄﺢ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻣﺎﺑﯿﻦ  ۱۴۷۵ﺗﺎ  ۱۵۲۰ﻣﺘـﺮ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ اﻧﮑﺴـﺎر ﺷـﻌﺎع
روزﻫﺎی ﺳﺎل از  ۳دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ  ۷دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از روزﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد«.

ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﮥ  ۱۳۰۷ﭘﺲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷـﺎﻣﻞ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟـﺐ اﺳـﺖ :ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ از ﻣﺸـﺎﻫﯿﺮ
 .٢در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺷﺎدروان اﯾﺮج اﻓﺸﺎر آﻏﺎز اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را  ۱۳۰۷ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ  ۱۳۰۶ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

1 almanac

١۴٢

ﺟﻬﺎن ،ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﻬﻢ و ﺗﺎرﯾﺨﺸﺎن ،ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﺨﺘﺼـﺮ ﻋﻠـﻢ ﻧﺠـﻮم ،ﻗﺎﻋـﺪۀ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردن
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ،ﺟﺪول اوزان و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ،داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎ )از ﻗﺒﯿﻞ درﻣﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ،رﻓـﻊ ﭘﺸـﮥ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ،ﻟﮑﻪﮔﯿﺮی ﻟﺒﺎس( ،وزﯾﺮان و ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮان اﯾﺮان از آﻏﺎز ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۰۶ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ
ﮔﺎهﺷﻤﺎری وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ.
ﻃﻬﺮاﻧـﯽ ﻫــﺮ ﺳــﺎل ﮐﺘــﺎﺑﯽ را ﻫــﻢ ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﺿــﻤﯿﻤﮥ
ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح:
· ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻃﺒﻘﺎت اﻷﻣﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎﻋﺪ اﻧﺪﻟﺴﯽ.
· ﭼﻬﺎرﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮوﺿﯽ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی.
· ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎی ﺟﻮﯾﻨﯽ.
· ﺣﺪود اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦاﻟﻤﺸﺮق اﻟﯽ اﻟﻤﻐﺮب.
· ﻫﯿﺌﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻼﻣﺎرﯾﻮن ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻃﺎﻟﺒﻮف.
· ﻓﺎرﺳﻨﺎﻣﮥ اﺑﻦ ﺑﻠﺨﯽ.
· ﻟﺐ اﻟﺘﻮارﯾﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﺳﯿﻔﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ.
· ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﻮارﯾﺦ رﺷﯿﺪی -ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ
ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺧﻂ ﺳ ﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ در ﺣﺎﺷ ﮥ
ﻫﻼﮐﻮ.
زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷ ﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ ،ﺴﺨﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ دوﻟﺘـﯽ
ﺮﻟﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ .۵۷۵۱
· ﺗﺎرﯾﺦ اﺻـﻔﻬﺎن ﻣـﺎﻓﺮوﺧﯽ )ﺑـﻪ ﻋﺮﺑـﯽ( ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ
اﻻرﺷﺎد ﻓﯽ اﺣﻮال ﺻﺎﺣﺐ اﺑﻦ ﻋﺒﺎد.
· ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻢ از ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻗﻤﯽ.
او در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﺷـﻤﺎره ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻣﯽﮐـﺮد ﮐـﻪ از ﺟﻤﻠـﮥ
آﻧﻬﺎﺳﺖ:
· ﺷﺮحﺣﺎل داﻧﺸﻤﻨﺪان رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
· ﺷﺮحﺣﺎل ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ
· ﻋﻠﻢ اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم و اﺻﻄﻼﺣﺎت آن
· ﺷﺮح آﻻت رﺻﺪ
· ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم در اﺳﻼم
· ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺎﻟﯽ
· اﺻﻔﻬﺎن ،ﻧﺼﻒ ﺟﻬﺎن )ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻃﻬﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ(
· ﺗﺎرﯾﺦ ارﺻﺎد ﻣﻬﻤﻪ
· آﺛﺎر ﻗﺪﯾﻤﮥ ﻓﺎرس

· ﺻﻮر ﻗﺪﯾﻤﮥ ﻓﻠﮑﯽ

اﻣﺎ ﻃﻬﺮاﻧﯽ از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﻧﺎم ﺑﺮده ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدهام:
· ﮐﺘﺎب ﺟﻼل ﺣﺎوی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﻤﺮی و ﻣﺴﯿﺤﯽ.
· ﻫﯿﺌﺖ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﺮاﻫﯿﻦ ﻣﻔﺼﻞ و ﻣﺒﺴﻮط در دو ﺟﻠﺪ.
· ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی در ﻗﺴﻤﺖ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺎﻟﯽ.
· رﺳﻢ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﺎﻟﻪ و ﭘﺮﮔﺎر.
· ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺮﭘﯿﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.
· ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺴﻤﺎت ﻗﻄﻊ ﻣﺨﺮوط.
 .١ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﻘﯽزاده ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺣﮑﯿﻢ در ﻧﺸﺮﯾﮥ اﺳﻨﺎد ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن )ﺳﺎل اول،
ﺷﻤﺎرۀ  ،۴زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۰ص  (۱۹۰- ۱۴۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ

ﻧﮑﺘﮥ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮﺷـﺘﻪای از ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﻧﻤـﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﻫﻤـﮥ
ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﺧـﻮد او ﯾـﺎ از ﭘﯿﺸـﯿﻨﯿﺎن اﺳـﺖ .ﻧﮑﺘـﮥ دﯾﮕـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ در ﻫـﯿﭻ ﺷـﻤﺎرهای ،ﺟـﺰ در ﻓﻬﺮﺳـﺖ
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮان و وزﯾﺮان از رﺿﺎﺷﺎه ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﻋﻮض ﺑﺎ ﭼـﺎپ ﻋﮑـﺲﻫـﺎی آﻗـﺎ ﺳـﯿﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ و آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ از رﻫﺒـﺮان اﻧﻘـﻼب ﻣﺸـﺮوﻃﻪ و آﻗـﺎ ﺳـﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﯿﻦ
اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯽﻗﺪر ﺷﯿﻌﯿﺎن در آن زﻣﺎن ،ﺑﻪ ﺗﺠﻠﯿﻞ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻃﻬﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎم ﻣﺎهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳـﺖ ،از اﯾـﻦ ﻗـﺮار:
ﭼﻤﻦآرا )ﻓﺮوردﯾﻦ( ،ﮔﻞآور )اردﯾﺒﻬﺸﺖ( ،ﺟﺎنﭘﺮور )ﺧـﺮداد( ،ﮔﺮﻣـﺎﺧﯿﺰ )ﺗﯿـﺮ( ،آﺗـﺶﺑﯿـﺰ )ﻣـﺮداد(،
ﺟﺎنﺑﺨﺶ )ﺷﻬﺮﯾﻮر( ،دژمﺧﻮی )ﻣﻬﺮ( ،ﺑﺎرانرﯾﺰ )آﺑﺎن( ،اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ )آذر( ،ﺳـﺮﻣﺎده )دی( ،ﺑـﺮفآور
)ﺑﻬﻤﻦ( ،ﻣﺸﮑﯿﻦﻓﺎم )اﺳﻔﻨﺪ(.
ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻃﻬﺮاﻧﯽ ،ﺟﺰ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﻢ ،از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
· ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺪارس ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۱۶ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و آﻗـﺎی رﺳـﻮل ﺟﻌﻔﺮﯾـﺎن از
روﺣﺎﻧﯿﺎن ﻓﺎﺿﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭼﺎپ ﺻﺪم آن را دﯾﺪهاﻧﺪ.
· اﺟﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ )ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﻘﯽزاده درﺑﺎرۀ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻧﺠـﻮﻣﯽ و ﭘﺎﺳـﺦ آﻧﻬـﺎ( ﮐـﻪ در
١
ﺷﻤﺎرۀ  ۲۹ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ) (۱۳۷۵ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
· ﺑﺪاﯾﺖ اﻟﻬﯿﺌﺖ در  ۶ﻣﻘﺎﻟﻪ و  ۱۶ﻓﺼﻞ.
· ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻨﺪﺳﯿﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ در  ۱۳۱۸ﻗﻤﺮی.
· ﻫﯿﺌﺖ ﺟﻼل ﮐﻪ در ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
· ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ.

١۴٣

١
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ﻃﻬﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۱۵ﻋﺎزم اروﭘﺎ ﺷﺪ ،در ﺑﻠﮋﯾﮏ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ ،ﺑﺎ دﺧﺘـﺮی ﻓﺮﻧﮕـﯽ ازدواج ﮐـﺮد،
در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺠﻮم ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻫﻤﺎنﺟـﺎ ﺗـﺪرﯾﺲ ﮐـﺮد .او در ﺳـﺎل
 ۱۳۲۵ﺑﻪ دﻋﻮت ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وزﯾﺮ ﻣﺸﺎور و ﻣﻌﺎون ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ
ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن دو ﺑﺎر وزﯾﺮ ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف و دو ﺑﺎر ﻧﺎﯾﺐاﻟﺘﻮﻟﯿﮥ آﺳﺘﺎن ﻗـﺪس ،ﭼﻨـﺪ ﻣـﺎﻫﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن و دو -ﺳﻪ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺷﺪ .او ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺻـﻼﺣﺎت ارﺿـﯽ و ﺑـﺎ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺼـﻮﻧﯿﺖ
ﻣﺴﺘﺸﺎران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺳـﺒﺐ ﮐﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ .در ﺳـﺎل  ۱۳۵۵داﻧﺸـﮕﺎه
ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺑﺎ او ﻗﺮاردادی ﺑﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم در ﺷﺮق؛ اﻣﺎ در ﻃﻮل  ۳۳ﺳﺎل ﮐـﻪ او ﺑـﻪ اﯾـﺮان
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮد .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺠـﻮم ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪاش
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ٢.ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺑـﻪ واژۀ  turquetﺑﺮﺧـﻮردم ﺑـﻪ
ََ
ﺧﺎﻧﻪاش ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدم و او ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻈﻮر ذاتاﻟﺤﻠﻖ اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۳۵۷وﻗﺘﯽ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺷﺎه از اﯾﺮان ﺑﺮود ،ﻃﻬﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرای ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧـﺪ.
او در ﺳﺎل  ۱۳۴۲ﺑﺮای رﻓﻊ ﮔﺮﻓﺘﺎری اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑـﻮد و ﺧـﻮد از ﺧـﺎﻧﻮادۀ روﺣـﺎﻧﯽ ﺑـﻮد.
ﻃﻬﺮاﻧﯽ ﺑﺮای دﯾﺪار اﻣﺎم ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎﯾﺶ را از ﺷﻮرای ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد و دﯾﮕـﺮ
ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ ﺗﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۶۶وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﺲ از وﻓﺎﺗﺶ ﺟﻨﺎزۀ او را ﺑﻪ اﯾﺮان آوردﻧـﺪ
و در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
او ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﺗﻠﺴﮑﻮپ و اﺑﺰار ﻧﺠﻮﻣﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان داده ﺑـﻮد ،ﻫﻤـﮥ ﻣـﺎﯾﻤﻠﮑﺶ ،ﺷـﺎﻣﻞ
ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،اﺳﺒﺎب و اﺛﺎث و ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽاش در ﺳﻪراه اﻣﯿﻦﺣﻀﻮر ﺗﻬﺮان را وﻗﻒ آﺳﺘﺎن ﻗـﺪس ﮐـﺮد.
ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﺻﺪد ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﺎﻧﮥ او ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻓﺮﺟﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﮐﺸﯿﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ را ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ:
وﻗﺘﯽ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻢ را ﻓﺮاﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان ﺑﯿـﺎﻣﻮزﯾﻢ ،ﻫﯿﭻﮔـﺎه
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ )ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﮥ  ،۱۳۱۳ص.(۳
ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ در راه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓـﺖ و ﮐﺴـﺐ داﻧـﺶ ﻋﻤـﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨـﺪ ،ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻣﺴـﺎﻣﺤﻪ
ورزﻧﺪ؛ ﭼﻪ آﯾﻨﺪۀ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺮﻗﯿﺎت ﻓﮑﺮی آﻧﺎن اﺳـﺖ .ﻋﻠـﻢ را ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮای ﺷـﺮف و ﻋﻠـﻮ
ﻣﺮﺗﺒﻪاش ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﻌﯿﺸﺖ .ﺑﺎﯾـﺪ ﻋـﺎﻟﻢ ﺷـﺪ ،ﻧـﻪ ﻓﻘـﻂ ﮐﺎﺳـﺐ و از ﻫـﯿﭻ
ﭘﯿﺸﺎﻣﺪی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺄﯾﻮس ﮔﺮدﯾﺪ و اﮔﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم را ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾـﺪ راه ﺧـﻮد
ﮔﺮداﻧﯿﺪ) .ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﮥ  ،۱۳۱۱ص.(۳
 .١اﯾﻦ ازدواج ﻣﺎﻧﻨﺪ ازدواج اﻏﻠﺐ زوجﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﻐﻠﮥ ﻓﮑﺮی ﭘﯿﮕﯿﺮی دارﻧﺪ ،ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
 .٢ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﺷﺎدروان اﮐﺒﺮ داﻧﺎﺳﺮﺷﺖ ﻣﺘﺮﺟﻢ آﺛﺎراﻟﺒﺎﻗﯿﮥ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻮد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦﺧﺎن ،اﻟﻤﺂﺛﺮ واﻵﺛﺎر ،ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ،ﺗﻬﺮان.۱۳۰۶ ،
اﻓﺸﺎر ،اﯾﺮج ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺎرﺳﯽ ،ج  ،۱ﭼﺎپ دوم.۱۳۸۴ ،
ﻫﻤﻮ» ،ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ« ،ﻣﺠﻠﮥ آﯾﻨﺪه ،س  ،۱۳ش .۷-۶
ﺑﺎﻗﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ» ،ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺨﺸﯽ از اﺷﯿﺎی وﻗﻔـﯽ ﻃﻬﺮاﻧـﯽ در ﻣـﻮزۀ آﺳـﺘﺎن
ﻗﺪس و ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا«.
ﻃﻬﺮاﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ،ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﮥ .۱۳۱۵ -۱۳۰۶
ﻋﺎﻗﻠﯽ ،ﺑﺎﻗﺮ ،ﺷﺮح ﺣﺎل رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ج .۱۳۸۰ ،۱
ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ» ،ﭼﺮا ﺧﺎﻧﮥ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷـﺪ« ،وﺑﮕـﺎه ﺧﺒﺮﮔـﺰاری ﻣﯿـﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،ﮐـﺪ ﺧﺒـﺮ
 ،۱۰۱۷۲۱زﻣﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮه  ۱۵آﺑﺎن  ،۱۳۹۱ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ،

http://www.chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=101721&Serv=0&SGr=0

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ،ش .۱۳۷۶ ،۲
ﻣﺸﺎر ،ﺧﺎنﺑﺎﺑﺎ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ،ج .۱۳۵۲ ،۲-۱
ﻫﻤﻮ ،ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ ﮐﺘﺐ ﭼﺎﭘﯽ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ،ج .۱۳۴۰ ،۲
ﻣﺸﻌﻮف ،اﮐﺒﺮ ،ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺳـﻠﻄﻨﺖ ،وﺑﮕـﺎه ﻣﺆﺳﺴـﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻـﺮ
اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ:

http://www.iichs.org/index.asp?id=924&doc_cat=7

ﻣﻨﺰوی ،اﺣﻤﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﻮارۀ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،ج  ،۴ﺗﻬﺮان.۱۳۸۲ ،

ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ

دو ﺳﺎل از وﻓﺎت ﻟﻮرﯾﻪ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﺸﺘﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻤﻠﮑﺖ آﻟﻤـﺎن ﻣﺘﻮﻟـﺪ ﺷـﺪ و ﺑـﺎز
دﻫﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺖ روی زﻣﯿﻦ را ﺑﯽﻓﺮوغ و ﻧﻮر ﺑﮕـﺬارد؛ ﭼـﻪ ﻋﻠﻤـﺎ ﭼـﺮاغﻫـﺎی ﻧـﻮراﻧﯽ ﻋـﺎﻟﻢ
ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺎم اﯾﻨﺸﺘﻦ رﺳﯿﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﻢ .اﻣـﺮوز ﻋﻘﺎﯾـﺪ اﯾـﻦ ﻣـﺮد
ﺑﺰرگ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ اﻓﮑﻨﺪه و از ﺑﺰرﮔﺎن اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ آن رﺳـﯿﺪه.
درزﻣﺎن و زﻣﺎﻧﯿﺎت و ﻓﻀﺎ و ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺴﺒﯿﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪاش ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ
ﻓﺮﺿﯿﮥ ﻧﺴﺒﯿﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻌﺠﺐ ﻣـﯽﮐـﻨﻢ ﺑـﺎ وﺟـﻮد آﻧﮑـﻪ ﺟـﺰ ﻣﻌـﺪودی از
ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ اروﭘﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ وی را درک ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺣﻞ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی رﯾﺎﺿـﯽ
وی واﻗﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻃﻬﺮان در اﻏﻠﺐ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﺎﻣﻀـﮥ اﯾﻨﺸـﺘﻦ ﻣﻄـﺮح
اﺳﺖ .ﻣﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻔﻞ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ
از ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺟﺮاﯾﺪ ﺧﺎرج از ﻃﻬﺮان ﺷـﺒﯽ ﺷـﻨﯿﺪم ﻣﯽﮔﻔـﺖ ،ﻣـﻦ رد ﻓﻠﺴـﻔﮥ اﯾﻨﺸـﺘﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪام) .ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ  ،۱۳۱۱ص.(۸۵ -۸۴

١۴۵

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۵ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

١۴۶

ﺑﻪ ﯾﺎد اﯾﻮوﻧﻪ دوﻟﺪ -ﺳﻤﭙﻠﻮﻧﯿﻮس )(۲۰۱۴-۱۹۳۷

*

ﯾﺎن ﭘﯿﺘﺮ ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾ

١

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧ

ﻫﺎرﻟﻢ )ﻫﻠﻨـﺪ( زاده ﺷـﺪ .وی ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ دﺧﺘـﺮ
اﯾﻮوﻧﻪ دوﻟﺪ -ﺳﻤﭙﻠﻮﻧﯿﻮس در ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎه ِﻣﻪ  ،۱۹۳۷در ِ
اﺳﺘ ِﺪﻻﯾﮏ« در ﻫـﺎرﻟﻢ )(۱۹۵۱-۱۹۴۹
اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﺑﻮل و ﯾﺎﮐﻮب ﺳﻤﭙﻠﻮﻧﯿﻮس داروﺳﺎز ﺑﻮد .در ﻣﺪرﺳﮥ » ِ
و ﻣﺪرﺳﮥ »ﺑـﺎرﻻﯾﻮس« در آﻣﺴـﺘﺮدام ) (۱۹۵۵-۱۹۵۱ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﮐـﺮد و
ﺳﭙﺲ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺴﺘﺮدام ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻗـﺪﯾﻢ ﭘﺮداﺧـﺖ
و ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﯾﺎﺿﯽاش را در  ۱۹۶۶از آﻧﺠـﺎ ﮔﺮﻓـﺖ .وی
در ﻃﻮل ﯾﮏ دورۀ ﮐﺎرآﻣﻮزی در »ﻣﺆﺳﺴـﮥ ﭘـﮋوﻫﺶ رﯾﺎﺿـﯽ« در اوﺑـﺮ
ُوﻟﻔـﺎخ 2ﺑــﺎ ﻣﺘﺨﺼــﺺ ﺗﻮﭘﻮﻟــﻮژی ﺟﺒــﺮی ،آﻟﺒﺮﺷــﺖ دوﻟــﺪ-۱۹۲۸) 3
 (۲۰۱۱ﮐﻪ در  ۱۹۶۳اﺳﺘﺎد ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﺷﺪه ﺑﻮد ،آﺷﻨﺎ ﺷﺪ؛
ﻧﮑﺎرﮔﻤﻮﻧـﺪ ،ﺟـﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾـﮏ
آﻧﻬﺎ در  ۱۹۶۵ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﻫـﻢ ﺑـﻪ ِ
4
ﻫﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ رﻓﺘﻨﺪ .دوﻟﺪ -ﺳﻤﭙﻠﻮﻧﯿﻮس داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﻮرخ رﯾﺎﺿﯽ ﻫﻠﻨـﺪی ،اورت ﻣـﺎری ﺑﺮوﯾﻨـﺰ
) (۱۹۹۰-۱۹۰۹ﺑﻮد و در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت در داﻧﺸﮕﺎه ﻫـﺎروارد ،ﭼﯿﺰﻫـﺎی
ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎن ﻣﺎردوخ (۲۰۱۰-۱۹۲۷) 5و در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﺑﯿﻨﮕﻦ از ﻣﺎﺗﯿﺎس ﺷﺮام(۲۰۰۵-۱۹۳۰) 6
آﻣﻮﺧﺖ .او ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۱۹۶۷-۱۹۶۶را در ﻫﺎروارد ﺳﭙﺮی ﮐﺮد.
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ دوﻟﺪ -ﺳﻤﭙﻠﻮﻧﯿﻮس ﺑﺮ ﻫﻨﺪﺳﮥ دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ و رﺳـﺎﻟﻪﻫـﺎﯾﯽ درﺑـﺎرۀ ﻫﻨﺪﺳـﮥ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ آﻧﻬﺎ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟـﮥ او،
درﺑﺎرۀ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻫﻔﺖﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ او ﻫﻨﻮز داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷـﺪ
* ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻣﻘﺎﻟﮥ در دﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮای ﻫﯿﺴﺘﻮرﯾﺎ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﺎ.۲۰۱۴ ،

1. Jan P. Hogendijk

ﮔﺮوه رﯾﺎﺿﯽ ،داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم ،داﻧﺸﮕﺎه اوﺗﺮﺧﺖ )ﻫﻠﻨﺪ( ،hogend@math.uu.nl ،ﻣﺸﺎور ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان.

2. Oberwolfach
3. Albrecht Dold
4. Evert Marie Bruins
5. John Murdoch
6. Matthias Schramm

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دوﻟﺪ -ﺳﻤﭙﻠﻮﻧﯿﻮس ﭘﺲ از  ،۱۹۹۲ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد رﯾﺎﺿـﯿﺎت در ﻣﻌﻤـﺎری ﺑﻨﺎﻫـﺎی
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﺑﺨـﺶﻫـﺎﯾﯽ درﺑـﺎرۀ
ﻗﻮسﻫﺎ ،ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ ،و ﻣﻘﺮﻧﺲﻫﺎ )ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﺳﻪ
ﺑﻌﺪی ﻗﻨﺪﯾﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ( از ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺤﺴﺎب ﺗـﺄﻟﯿﻒ
رﯾﺎﺿــﯿﺪان ﻗــﺮن ﻧﻬــﻢ ﻫﺠــﺮی ،ﺟﻤﺸــﯿﺪ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد .او ﮐﺎرش را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﮥ
آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ واﻗﻌﯽ و ﻃﺮاﺣـﯽ آﻧﻬـﺎ در
ﺧﻼل ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧـﻪ اداﻣـﻪ
داد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ اﻧﺘﺸـﺎر
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ
ﺳﺎﺧﺖ وﯾـﺪﺋﻮﯾﯽ ﻣﻌـﺮوف ][۱۹۹۵-۶
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ
ﺑﺎﯾﺪ آراﻣﮕﺎﻫﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﮔﻨﺒﺪی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﺪه ﺑـﺮ
اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺧﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ وﯾـﺪﺋﻮ در
»ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪای ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻠﻤﯽ« 4در ﻫﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ،ﻣﺆﺳﺴﻪای ﮐﻪ دوﻟﺪ -ﺳﻤﭙﻠﻮﻧﯿﻮس از اواﺋﻞ دﻫﮥ
 ۱۹۹۰ﺑﺎ آن ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .در ﺳـﺎل ] ۲۰۰۰ﺑـﺮای ﺷـﺮﮐﺖ در ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﺑﺰرﮔﺪاﺷـﺖ
ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ و در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن[ ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﻓﺘﺨﺎری ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻪ او داده ﺷـﺪ .در ﻫﻤـﺎن
1. Heinrich Hermelink
2. G. Mannoury
3. B. L. van der Waerden
)4. IWR (Interdisciplinary Center for Scientific Computing

ﺑﻪ ﯾﺎد اﯾﻮوﻧﻪ دوﻟﺪ -ﺳﻤﭙﻠﻮﻧﯿﻮس )(۲۰۱۴-۱۹۳۷

ﺑﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ] [۱۹۶۳در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ( .او ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﻫـﺎﯾﻨﺮﯾﺶ ﻫﺮﻣﻠﯿﻨـﮏ 1رﺳـﺎﻟﻪای
درﺑﺎرۀ دواﯾﺮ ﻣﺘﻤﺎﺳﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ارﺷﻤﯿﺪس ] [۱۹۷۵را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮد .ﭘﺎﯾـﺎنﻧﺎﻣـﮥ دﮐﺘـﺮی او ][۱۹۷۷
درﺑﺎرۀ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻫﻨﺪﺳﻪدان ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻗﺎﻃﻮن« ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﺟﺒﺮ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
ٌ
و رﯾﺎﺿﯿﺎت آﻏﺎز دورۀ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨـﺪ ﺑـﻮد :ﻣـﺜﻼ وی در ﻣﻘﺎﻟـﮥ ] ،[۱۹۶۸ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﺟﺪﯾـﺪی از
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻗﺮنﻫﺎی ﻫﻔﺪﻫﻢ و ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ آﻣﺴﺘﺮدام را ﺑـﻪ دﺳـﺖ داده ﮐـﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ِﺟﯽ .ﻣﺎﻧﻮری (۱۹۰۷) 2ﺷـﺪ .او از
دوﺳﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﺑﺎ ب .ل .وان ِدر واردن (۱۹۹۶-۱۹۰۳) 3ﻟﺬت ﻣـﯽﺑـﺮد و ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪای را ﮐـﻪ ﺑـﺎ او
اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ] [۱۹۹۴و ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮدش ] [۱۹۹۷را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.

١۴٧

ﺳﺎل او ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ُﺟﻮ داوﺑﻦ ،1ﻣﻨﺴﻮ ﻓﻮﻟﮑﺮﺗﺲ 2و ﺑﻨﻮ ون داﻟﻦ ،3ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ در ﺑﻼﺟﻮ )اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ( ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان
» ۲۰۰۰ﺳﺎل اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ« ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ] .([۲۰۰۲او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ واﺑﺴـﺘﻪ
)در  (۲۰۰۲و ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ )در  (۲۰۰۷ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻢ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ .در ﺳـﺎل
ﻫﺎرﻣﺴﻦ ،4وﯾـﺪﺋﻮی دﯾﮕـﺮی ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑﺎزﺳـﺎزی
 ۲۰۰۵ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران و داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮﯾﺶ ،ﺳﯿﻠﻮﯾﺎ
ِ
ﻫﺎرﻣﺴﻦ از ﯾﮏ ﻣﻘﺮﻧﺲ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻃﺮح دوﺑﻌﺪی آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ دو وﯾﺪﺋﻮی
ﯾﺎد ﺷﺪه ]» ّﻗﺒﻪای ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ« و »ﺟﺎدوی ﻣﻘﺮﻧﺲ«[ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﺎﻧﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

١۴٨

ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎرۀ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﻤﺎری دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻮوﻧﻪ دوﻟﺪ ﺑﻮد .او ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮش آﻟﺒﺮﺷﺖ ،ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑـﻪ ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن ﺳـﻔﺮ ﻣـﯽﮐـﺮد و
ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ در اوﺑـﺮ وﻟﻔـﺎخ را ﺣﻔـﻆ ﻣـﯽﮐـﺮد .وی در ﺑﺮﮔـﺰاری
ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد و ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه در ﻫﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﻫﻤﮑـﺎری داﺷـﺖ و در ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ
ﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧـﺪﮔﯽ ﻋﻠﻤـﯽ او ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﮥ
زﯾﺒﺎﯾﺶ دﻋﻮت و ﺑﺎ ﺷﺎمﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷـﺪﻧﺪ )ﻫـﻢ آﻟﺒﺮﺷـﺖ و ﻫـﻢ اﯾﻮوﻧـﻪ آﺷـﭙﺰﻫﺎی ﺧﯿﻠـﯽ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ( .در واﭘﺴﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽاش ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺮژی او ﺻﺮف ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آﻟﺒﺮﺷﺖ ،ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺶ
وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﯽﺷﺪ.
اﯾﻮوﻧــﻪ دوﻟــﺪ در ﺷــﺎﻧﺰدﻫﻢ ژوﺋــﻦ  ۲۶] ۲۰۱۴ﺧــﺮداد  [۱۳۹۳در ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎﻧﯽ در ﻫﺎﯾــﺪﻟﺒﺮگ
درﮔﺬﺷﺖ .ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از درﮔﺬﺷﺖ او ،ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم در ﮐﻨﺎرش ﺑﻮدﯾﻢ و ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ذﻫﻦ )و ﻣﻬﻤﺎنﻧـﻮازی( او ﻣﺜـﻞ ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑـﻮد .ﻣـﺎ او را در ﻣﻘـﺎم ﯾـﮏ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ّ
ﻣﺮوج ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ دوﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻮوﻧﻪ دوﻟـﺪ -ﺳـﻤﭙﻠﻮﻧﯿﻮس درﺑـﺎرۀ
ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ و ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎبﻫـﺎی او را در
ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.

1. Joe Dauben
2. Menso Folkerts
3. Benno van Dalen
4. Silvia Harmsen

1. Janus

ﺑﻪ ﯾﺎد اﯾﻮوﻧﻪ دوﻟﺪ -ﺳﻤﭙﻠﻮﻧﯿﻮس )(۲۰۱۴-۱۹۳۷

 .۱۹۶۳ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻫﻔﺖﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑـﺮ اﺳـﺎس روش اﺑﻮﺳـﻬﻞ
ﺑﯿﮋن ﺑﻦ رﺳﺘﻢ ﮐﻮﻫﯽ .ﯾﺎﻧﻮس ،۵۰ ١ص .۲۴۹-۲۲۷
 .۱۹۶۸ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯿﺎت آﻣﺴﺘﺮدام .ﯾﺎﻧﻮس
 ،۵۵ص .۳۰۳-۲۴۱
 .۱۹۷۳ارﺷﻤﯿﺪس .دواﯾﺮ ﻣﺘﻤﺎﺳـﻪ .ﺳـﻮدﻫﻮﻓﺲ آرﺷـﯿﻮ ،۵۷
ص .۴۰-۱۵
 .۱۹۷۵ارﺷﻤﯿﺪس .دواﯾﺮ ﻣﺘﻤﺎﺳـﻪای ﮐـﻪ ﺑـﺮ روی ﻫـﻢ ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آﺛﺎر ارﺷـﻤﯿﺪس ،ﺟﻠـﺪ ﭼﻬـﺎرم ،ﺑـﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎﯾﻨﺮﯾﺶ ﻫﺮﻣﻠﯿﻨﮏ و ﻣﺎﺗﯿﺎس ﺷـﺮام .ﺗـﻮﯾﺒﻨﺮ،
اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت.
 .۱۹۷۷ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺮوﺿﺎت اﻗﺎﻃﻮن ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮥ دﮐﺘﺮی ،داﻧﺸﮕﺎه
آﻣﺴﺘﺮدام.
 .۱۹۷۸ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺮوﺿﺎت اﻗـﺎﻃﻮن ،ﻣﺠﻠـﮥ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ ،ﺳﺎل  ،۲ص .۲۶۳-۲۵۵
 .۱۹۸۳ﻣﻌﺎدﻟــﻪﻫــﺎی ﺟﺒــﺮی ﺧــﻮارزﻣﯽ )ﺣﺎﻟــﺖ ﭼﻬــﺎرم،
) (cx2+bx=aﺑـــﻪ روﺳـــﯽ( .در :روزﻧﻔﻠـــﺪ ،ب .آ،.
ﯾﻮﺷﮑﻮﯾﭻ ،آ .پ ،.و دﯾﮕﺮان )وﯾﺮاﺳﺘﺎران( ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ
ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺰار و دوﯾﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮارزﻣﯽ .ﻧﺎوﮐﺎ ،ﻣﺴـﮑﻮ ،ص -۱۰۹
.۱۱۵
 .۱۹۸۵ﺣــﻞ ﻣﻌــﺎدﻻت درﺟــﮥ دوم ﺑــﺮ اﺳــﺎس روش ﺳــﻤﻮﺋﻞ .در :ﻓــﻮﻟﮑﺮﺗﺲ ،م ،.ﻟﯿﻨــﺪﮔﺮن ،ﯾــﻮ.
)وﯾﺮاﺳﺘﺎران( ،ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﻫﻠﻤﻮت ﮔﺮﯾﮏ ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ  ۷۵ﺳـﺎﻟﮕﯽاش ،اﺷـﺘﻮﺗﮕﺎرت ،ص
.۱۰۴-۹۵
 .۱۹۸۷ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﮥ  cx2+bx=aاز ﺧﻮارزﻣﯽ ﺗﺎ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ .در :ﮐﯿﻨﮓ ،د .آ ،.ﺻﻠﯿﺒﺎ،
ج) .وﯾﺮاﺳﺘﺎران( ،از ﻓﻠﮏ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺎ ﻣﻌﺪل اﻟﻤﺴﯿﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در دورۀ ﮐﻬﻦ و ﻣﯿﺎﻧﮥ
ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﻓﺘﺨـﺎر ای .اس .ﮐﻨـﺪی .در :ﺳـﺎﻟﻨﺎﻣﮥ آﮐـﺎدﻣﯽ ﻋﻠـﻮم ﻧﯿﻮﯾـﻮرک ،ﺟﻠـﺪ ،۵۰۰
آ ﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،ص .۸۷-۷۱
۱۹۹۰آ .ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ دوم ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در رﺳﺎﻟﮥ ﺳﻤﻮﺋﻞ دﯾﺪه ﻣﯽﺷـﻮد .در :ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ

١۴٩

١۵٠

ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺑﻦ ﺗﺮک ،ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﻓـﺎراﺑﯽ ،ﺑﯿﺮوﻧـﯽ و اﺑـﻦ ﺳـﯿﻨﺎ )آﻧﮑـﺎرا۱۲-۹ ،
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  .(۱۹۸۵اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﺗﺎﺗﻮرک  ،۴۱آﻧﮑﺎرا ،ص .۲۳۱-۲۲۱
۱۹۹۰ب .ﻣﻌﺎدﻟــﻪﻫــﺎی درﺟــﮥ دوم در رﯾﺎﺿــﯿﺎت دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ .در :ﺑــﺎﻟﻤﺮ ،ه ،.ﮔــﻼوس ،ب،.
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ .اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺣﺮﻓﻪای در ﺳﻮ ﯾﺲ ،ص .۷۸-۶۷
 .۱۹۹۲رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺗﯿﻤﻮری ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ]ﻣﯿﻼدی[ ،ﻏﯿـﺎثاﻟـﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸـﯿﺪ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ و روش او ﺑـﺮای
ﻣﺤﺎﺳــﺒﮥ ﮔﻨﺒــﺪ .در :دﻣﯿــﺪوف ،اس .اس ،.ﻓــﻮﻟﮑﺮﺗﺲ ،م ،.رو ،د .ای ،.اﺳــﮑﺮﯾﺒﺎ ،ﺳــﯽ .ﺟــﯽ.
)وﯾﺮاﺳﺘﺎران( ،اﻣﻔﻮرا ،ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﻫﺎﻧﺲ ووﺳﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳـﺎل ﺗﻮﻟـﺪ
ﺑﯿﺮﮐﻬﺎوزر ،ﺑﺎزل ،ص .۱۸۱-۱۷۱
او،
ِ
 .۱۹۹۲-۳رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﻤﻠﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ :ﻣﺴﺎﺣﯽ ﻣﻘـﺮﻧﺲ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ .ﺳـﻨﺘﺎوروس  ،۳۵ص
.۲۴۲-۱۹۳
 .۱۹۹۳ﺣﺠـــﻢ ﮔﻨﺒـــﺪﻫﺎ در رﯾﺎﺿـــﯿﺎت دورۀ اﺳـــﻼﻣﯽ .در :ﻓـــﻮﻟﮑﺮﺗﺲ م ،.ﻫﻮﺧﻨـــﺪاﯾﮏ ی .پ.
)وﯾﺮاﺳﺘﺎران( ،وﺳﺘﯿﮕﯿﺎ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و آﻏﺎز دورۀ ﻧـﻮﯾﻦ ﺑـﻪ
ُ
اﻓﺘﺨﺎر ه .ل .ل .ﺑﻮزار .رودوﭘﯽ ،آﻣﺴﺘﺮدام ،ص  .۱۰۶ -۹۳ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻓﺮاﻧﺴـﻮی :ا ِورت ،آﻟـﺰاس و
اﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرگ ) ۹۴ﻣﺎرس  ،(۱۹۹۹ص .۳۱-۱۸
ﻟﯿﻨﺪرت وان ِدر واردن در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﯾﻮوﻧﻪ دوﻟـﺪ -ﺳـﻤﭙﻠﻮﻧﯿﻮسِ .ان .ﺗـﯽِ .ام) .ﻣﺠﻠـﮥ
ﺑﺎرﺗﻞ ِ
ِ .۱۹۹۴
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ و اﺧﻼق ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻓﻨﺎوری و ﭘﺰﺷﮑﯽ( دورۀ ﺟﺪﯾﺪ  .۱۴۷-۱۲۹ ،۲ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﭘﺮﯾﺴﺘﻢ  ،(۱۹۹۵) ۱۵ص  .۱۲-۱ﺗﺮﺟﻤـﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ﺧﻼﺻـﻪ ﺷـﺪه در:
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ :ﻟﺘﺮا ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﺎ
ِ
ﻧﻮﺗﯿﺴﺰ ،اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ  ،۴۴ﺷﻤﺎرۀ ) ۳ﻣﺎرس  .۳۲۰-۳۱۳ ،(۱۹۹۷ﺗﺮﺟﻤـﮥ ژاﭘﻨـﯽ در:
ﺳﻮﮔﺎﮐﻮ ﺳﻤﯿﻨﺎر  ،(۱۹۹۷) ۱۱ص ۲۸؛  ،(۱۹۹۷) ۱۲ص .۶۶-۶۲
 .۱۹۹۵-۶وﯾﺪﺋﻮ :ﻗﺒﻪای ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ) ۱۶دﻗﯿﻘﻪ( .ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪای ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻠﻤـﯽ ،ﻫﺎﯾـﺪﻟﺒﺮگ.
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ .۱۹۹۶ ،ﻧﺴـﺨﮥ ﻓﺎرﺳـﯽ :ﺧﺎﻧـﮥ رﯾﺎﺿـﯿﺎت
اﺻﻔﻬﺎن.[۱۳۸۷] ۲۰۰۸ ،
۱۹۹۶آ .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺴﺎﺣﯽ ﻣﻘﺮﻧﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ :ﻧﮕﺎﻫﯽ دوﺑـﺎره .در :ﻓـﻮﻟﮑﺮﺗﺲ ،م) .وﯾﺮاﺳـﺘﺎر(،
ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ :ﺣﻮزهﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﻻﺗﯿﻨﯽ و ﻋﺮﺑﯽ .ﺑﺎزﭼﺎپ در :ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﮥ ُو ِﻟﻔﻦ ﺑﻮﺗﻠﺮ ،ﺟﻠﺪ  ،۱۰ﻫﺎراﺳﻮﯾﺘﺰ ،وﯾﺴﺒﺎدن ،ص .۹۰-۵۷
۱۹۹۶ب .ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه ) .(۹۰۱-۸۳۶در :داوﺑﻦ ،ج .و ،.ﻓـﻮﻟﮑﺮﺗﺲ ،م ،.ﻧـﺎﺑﻠﻮخ،
ای ،.ووﺳﯿﻨﮓ ،ه) .وﯾﺮاﺳـﺘﺎران( ،ﺗـﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿـﯿﺎت :وﺿـﻌﯿﺖ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ ﺑـﻪ اﻓﺘﺨـﺎر
ﮐﺮﯾﺴﺘﻮف ِﺟﯽ .اﺳﮑﺮﯾﺒﺎ .ﻧﺸﺮ آ ﮐﺎدﻣﯿﮏ ،ﺳﻦ دﯾﮕﻮ ،ص .۲۲۲-۲۰۷
اﯾﺘﯿﻨـﺮا
۱۹۹۶ج .ﻣﺴﺌﻠﮥ دو ﺑـﺮج .در ﻓﺮاﻧﭽـﯽ ،ر ،.ﭘـﺎﮔﻠﯽ ،پ ،.ﺗـﻮﺗﯽ رﯾﮕـﺎﺗﻠﯽ ،ل) .وﯾﺮاﺳـﺘﺎران(ِ ،

ﺑﻪ ﯾﺎد اﯾﻮوﻧﻪ دوﻟﺪ -ﺳﻤﭙﻠﻮﻧﯿﻮس )(۲۰۱۴-۱۹۳۷

ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﺎ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﮔﯿﻨﻮ آرﯾﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻮد ﺳﺎﻟﮕﯽاش .داﻧﺸﮕﺎه ﺳ ِﯿﻨﺎ ،ﺳ ِﯿﻨﺎ ،ص
.۶۹-۴۵
 .۱۹۹۷ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﺎرﺗـﻞ ﻟﯿﻨـﺪرت ون در واردن ) .(۱۹۹۶-۱۹۰۳ﻫﯿﺴـﺘﻮرﯾﺎ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑـﺎ  ،۲۴ص -۱۲۵
 .۱۳۰ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ در ب .ل .ون در واردن .ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺒﺮ ،از ﺧـﻮارزﻣﯽ ﺗـﺎ ِاﻣـﯽ ﻧـﻮﺗﺮ ،ﺗﺮﺟﻤـﮥ
ﻗﺎﺳﻢ وﺣﯿﺪی اﺻﻞ و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻤﺎﻟﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺒﺘﮑـﺮان ،ﺗﻬـﺮان ۱۳۷۶ ،ﺷﻤﺴـﯽ ،ص -۳۵۱
.۳۵۹
 .۲۰۰۰ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻗﻮسﻫﺎ و ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ]ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی[ .در :وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ،ک،.
)وﯾﺮاﺳﺘﺎر( ،ﻧﮑﺴﻮز  :۳ﻣﻌﻤﺎری و رﯾﺎﺿﯿﺎت .ﭘﯿﺰا ،ص .۵۵-۴۵
 .۲۰۰۲دوﻟﺪ-ﺳﻤﭙﻠﻮﻧﯿﻮس ،ا ،.داوﺑﻦ ،ج .و ،.ﻓﻮﻟﮑﺮﺗﺲ ،م ،.ون داﻟﻦ ،ب) .وﯾﺮاﺳﺘﺎران( ،از ﭼﯿﻦ ﺗﺎ
ﭘﺎرﯾﺲ ۲۰۰۰ :ﺳﺎل اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ .ﻓﺮاﻧﺘﺲ اﺷﺘﺎﯾﻨﺮ ،اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت.۲۰۰۲ ،
 .۲۰۰۳ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺴﺎﺣﺖﻫﺎ و ﺣﺠﻢﻫﺎ در ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ .در :ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ ،ی .پ ،.ﺻـﺒﺮه ،ع .ا.
)وﯾﺮاﺳﺘﺎران( ،اﻗـﺪاﻣﺎت ﻋﻠﻤـﯽ در اﺳـﻼم ،ﭼﺸـﻢ اﻧـﺪازﻫﺎی ﺗـﺎزه .ﻧﺸـﺮ ِام آی ﺗـﯽ ،ﮐﻤﺒـﺮﯾﺞ،
ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ،ص .۲۶۵-۲۳۵
ﻫﺎرﻣﺴﻦ( ﻣﻘﺮﻧﺲ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺑﺎزﺳﺎزی .در :وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ،ک ،.ﭼﯿـﺪ ،ف .د.
) .۲۰۰۴ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﯿﻠﻮ ﯾﺎ ل.
ِ
)وﯾﺮاﺳﺘﺎران( ،ﻧﮑﺴﻮز  :۵ﻣﻌﻤﺎری و رﯾﺎﺿﯿﺎت .ﻓﻮﭼﮑﯿﻮ )ﻓﻠﻮراﻧﺲ( ،ص .۷۷-۶۹
ﻫﺎرﻣﺴﻦ( ﻟﻮح ﻣﻘﺮﻧﺲ ﯾﺎﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺗﺨـﺖ ﺳـﻠﯿﻤﺎن ،ﺗﻔﺴـﯿﺮی ﺟﺪﯾـﺪ.
۲۰۰۵آ) .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﯿﻠﻮﯾﺎ ل.
ِ
ﻣﻘﺮﻧﺲ )ﻟﯿﺪن( .۹۴-۸۵ ،۲۲
ﮐﺮوﻣﮑﺮ ،ﻣﯿﺸﻞ وﯾﻨﮑﻠﺮ( وﯾﺪﺋﻮ» :ﺟﺎدوی ﻣﻘـﺮﻧﺲ«
ﻫﺎرﻣﺴﻦ ،ﺳﻮزان
۲۰۰۵ب) .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﯿﻠﻮﯾﺎ ل.
ِ
ِ
) ۱۸دﻗﯿﻘﻪ( .زﺑﺎنﻫﺎ :ﻋﺮﺑﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪای ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی،
ﻫﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ .ﻧﺴﺨﮥ ﻓﺎرﺳﯽ :ﺧﺎﻧﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺻﻔﻬﺎن.[۱۳۸۷] ۲۰۰۸ ،
 .۲۰۰۷روش ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ ﻗـﻮسﻫـﺎ .در :دﻟﻤـﺎﻧﺲ ،فُ ،.
دووﺳـﮑﻮﺋﻞ ،ج .م ،.ﻫـﺎﻟﻮ ،ر،.
ِِ
ژوﺳﺖ ،د ،.ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ]ﻣﻘﺎﻻت[ اﻫﺪا ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎم اﻟﺨـﺎدم ﺗﻮﺳـﻂ دوﺳـﺘﺎن و ﺷـﺎﮔﺮدان او.
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽﻫﺎ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻠﮋﯾﮏ ،وﯾﮋه ﻧﺎﻣﮥ  ،۸۳ص .۱۸۷-۱۷۳
 .۲۰۰۸ﮔﻨﺒﺪی در ﻣﺮاﮐﺶ .در :داوﺑﻦ ،ج .وِ ،.ﮐﺮﺷﻨﺮ ،س ،.ﮐـﻮﻫﻦ ،آ ،.ﮐـﻮﻧﯿﭻ ،پ) .و ﯾﺮاﺳـﺘﺎران(،
رﯾﺎﺿﯿﺎت آﺳﻤﺎﻧﯽ و زﻣﯿﻨﯽ ،ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﻣﻨﺴﻮ ﻓﻮﻟﮑﺮﺗﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ  ۶۵ﺳـﺎﻟﮕﯽاش ،آ ﮐﺘـﺎ
ﻫﯿﺴﺘﻮرﯾﮑﺎ ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪﯾﻨﺎ )ﻫﺎﻟﻪ(  ،۵۴ص .۳۸۴-۳۷۹

١۵١

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۵ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

١۵٢

ﯾﺎدﺑﻮد ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺻﱪه
ف .ﺟﻤﯿﻞ رﺟﺐ و آدام ﺻﺒﺮه

ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪریاﻓﺸﺎر

ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ )»ﺑﺎﺷﯽ«( ﺻﺒﺮه ،اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد ،ﭘﺲ از
ﯾــﮏ دورۀ ﻃــﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﻤــﺎری در  ۱۸دﺳــﺎﻣﺒﺮ  ۲۷/۲۰۱۳آذر  ۱۳۹۲در ﺷــﻬﺮ ﻟﮑﺴــﯿﻨﮕﻨﺘﻦ اﯾﺎﻟــﺖ
ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ درﮔﺬﺷﺖ .او در  ۸ژوﺋﻦ  ۱۸/ ۱۹۲۴ﺧﺮداد  ۱۳۰۳در ﯾﮏ ﺧـﺎﻧﻮادۀ ﻣﺘﻮﺳـﻂ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﺷﻬﺮ ﻃﻨﻄﺎی ﻣﺼﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﺻﺒﺮه ،ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪۀ واﻟـﺪﯾﻨﺶ ﺑـﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴـﺖ
درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ .او ﭘﺲ از ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮدن ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﺤﻠﯽ ﻗﺒﻄﯽ ﺑﺎ ﺑﻪدﺳـﺖ آوردن ﯾـﮏ ﺑـﻮرس ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ
وارد رﺷﺘﮥ ﻓﻠﺴﻔﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻮﺑﻨﯿﺎد اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺷﺪ .در آﻧﺠﺎ از ﻣﺤﻀﺮ ﻓﻀﻼﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﻮﺳﻒ ﮐـﺮام
و اﺑﻮاﻟﻌﻼ ﻋﻔﯿﻔﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺪاوی ﻣﻨﺘﻘﺪ ادﺑﯽ ،ﺷـﺎﻋﺮ و ﻣﺘـﺮﺟﻢ ﺑﻌـﺪی ،ﻣﺤﻤـﻮد
ﻣﺮﺳﯽ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ و ادوارد اﻟﺨﺮاط داﺳﺘﺎنﻧﻮ ﯾﺲ ازﺟﻤﻠﻪ دوﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ او ﺑﻮدﻧـﺪ .در ﺳـﺎل ۱۹۵۰
دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ او را ﺑﺮای ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﺑـﻪ ﻣﺪرﺳـﮥ اﻗﺘﺼـﺎد ﻟﻨـﺪن ﻓﺮﺳـﺘﺎد و او در ﺳـﺎل  ۱۹۵۵در آﻧﺠـﺎ ﺑـﻪ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎرل ﭘﻮﭘﺮ در ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻋﻠﻢ دﮐﺘﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽاش ﻧﺎﻧﺴﯽ ﺳﺎﺗﻦ ازدواج ﮐﺮد ،ﻫﻤـﺮاه او
ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺖ .در ﺳﺎل  ۱۹۶۲آﻧـﺎن ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺑـﻪ ﺗـﺮک
ﻣﺼﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺻﺒﺮه در ﻣﺆﺳﺴﮥ وارﺑﻮرگ ﻟﻨﺪن ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .او ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ را
ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد ،در آﻧﺠﺎ از دوﺳﺘﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐـﺎرل ﭘـﻮﭘﺮ ،ارﻧﺴـﺖ ﮔـﺎﻣﺒﺮﯾﺞ ،ﻓﺮاﻧﺴـﯿﺲ
ﯾﯿﺘﺲ و د .پ .واﮐﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۱۹۶۲ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﻀﻮ ﯾﺖ در ﺑﺨﺶ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻢ داﻧﺸـﮕﺎه
ﻫﺎروارد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽاش در ﺳﺎل  ۱۹۹۶در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .در ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ،ﻧﺸﺎن ﺟﻮرج ﺳﺎرﺗﻮن را از اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﭘـﯿﺶ از آن
ﻫﻢ ﺟﺎﯾﺰۀ ﺑﻨﯿﺎد ﮐﻮﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ او اﻫﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺻﺒﺮه و ﻫﻤﺴﺮش ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﺸﺖ ﺳـﺎل در
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ و ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن آدام و ﭘﯿﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
آﺛﺎر ﺻﺒﺮه دارای ﺳﺒﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺛـﺎر ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﮐﻤﺘـﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪی
دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﺛﺎرش داﻣﻨﻪای ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اوﻟﯿﮥ ﺻﺒﺮه در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ در اواﯾﻞ ﻋﻠﻮم اروﭘﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑـﻮد و ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ اﺛـﺮش
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ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪای در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ و ﻧﯿﻢ در ﺷﺮح آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﻮﮐﻮ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪ .ﺑﺮﺧـﯽ اﯾـﻦ آزﻣـﺎﯾﺶ را
»آﺧﺮﯾﻦ ﻣﯿﺦ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻮت ﻧﻈﺮﯾﮥ ذرهای ﻧﻮر ﻧﯿﻮﺗﻦ« ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟـﻪ از ﻣﯿـﺎن ﺑـﺮدن ﯾـﮏ اﺷـﺘﺒﺎه
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد ،ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺻﺒﺮه ﻫﻢ دﻧﺒﺎل ﺷﺪ .ﻣﺤﺼﻮل ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی او در آن ﺳـﺎلﻫﺎ
در ﺳﺎل  ۱۹۶۷ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻧﻮر از دﮐﺎرت ﺗﺎ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺘﻦ ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ ﺷـﺪۀ
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ دﮐﺘﺮیاش ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺤﮑﻢ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ در ﻧﻈﺮﯾـﻪﻫـﺎی ﻧﻮرﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺳﺪۀ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗـﺎرﯾﺦ و ﻓﻠﺴـﻔﮥ
ﻋﻠـــﻢ ،ﮐـــﻪ ﻣﻮﺟـــﺐ ﺗﮑـــﻮﯾﻦ
آﻣﻮزشﻫــــﺎی ﺻــــﺒﺮه ﺷــــﺪ ،از
آﻣﻮزشﻫــﺎی ﭘــﻮﭘﺮ ﻧﺎﺷــﯽ ﻣﯽﺷــﺪ.
ﺻﺒﺮه از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻬـﺎت ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ
ﭘﻮﭘﺮی دارای زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﻣﺪ .وﻟـﯽ آﻣـﻮزش ﻓﻠﺴـﻔﯽاش
ﻫﻢ ﻫﯿﭻ دﺳﺖﮐﻤﯽ از آن ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺒﺮه ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸـﺖ
از ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ،اﺳـﺘﺎد ﺟـﻮاﻧﯽ
در ﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻮد ،ﻋﻼﻗﻪﻫﺎﯾﺶ
از ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻋﻠﻢ و اواﯾﻞ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺟﺪی ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﮑﺎران و آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﺶ ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻪ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی »ﻃﺒﯿﻌﯽ« اﺳﺖ .وﻟﯽ درواﻗـﻊ اﯾـﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ از روی ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻒ ﺑﻮد .درﺑﺎرۀ ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳـﯽ در ﺳـﺪۀ ﻫﻔـﺪﻫﻢ ﮐﺎرﻫـﺎی ﻧـﺎﮐﺮدۀ
زﯾﺎدی وﺟﻮد داﺷﺖ .وﻟﯽ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی ﺻﺒﺮه ﺑﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻧﻈﯿـﻒ ﻓﯿﺰﯾﮑـﺪان ﻣﺼـﺮی ،ﮐـﻪ اﺛـﺮ ﻣﻬﻤـﯽ
درﺑﺎرۀ ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،او را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐـﺮد در زﻣﯿﻨـﮥ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻮم دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾـﺪ
ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در وارﺑﻮرگ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﯾﯿﺘﺲ
و د .پ .واﮐﺮ او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در ﻓﻬﻢ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .او وﻗﺘﯽ ﻫﻨﻮز در ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ﻣﻘﺎﻟـﻪﻫﺎﯾﯽ در »اﺛﺒـﺎت« اﺻـﻞ ﻣﻮﺿـﻮع ﭘـﻨﺠﻢ
اﻗﻠﯿﺪس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﻮازی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ﺑﻪﻗﺼﺪ آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺗـﺮک ﮔﻔـﺖ و ﺑـﻪ
اﺳﺘﺎدی ﻫﺎروارد ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ
ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻨﺠﻢ اﻗﻠﯿـﺪس وﻗﺘـﯽ اﻧﺘﺸـﺎر ﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ ﺻـﺒﺮه در
اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ در وارﺑﻮرگ درﺑﺎرۀ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه و ﺳﯿﻤﭙﻠﯿﮑﯿﻮس

١۵٣

١۵۴

دﻧﺒﺎل ﺷﺪ؛ آﺛﺎری ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ »ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻧﺎاﻗﻠﯿﺪﺳﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣـﺎ درک ﺑﻬﺘـﺮی دادهاﻧـﺪ،
ً
ﮔﺮﭼﻪ آﺛﺎر او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﺻﺒﺮه ﻋﻼﻗﮥ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ داﺷﺖ و ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳـﺎل ۱۹۸۰
او درﺑﺎرۀ »ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﻄﻖ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ« ﺑـﺮای ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻣﻨﻄـﻖ در ﻣﯿـﺎن
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺻﺒﺮه در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﮑﻮک ﻋﻠﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ )ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﻧﺒﯿـﻞ ﺷـﻬﺎﺑﯽ( ﻣﺘﻮﺟـﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﯽﺷﮏ اﻧﮕﯿﺰۀ اوﻟﯿﻪ ﺑﺤﺜﯽ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿـﻮس
اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ،ﺻﺒﺮه ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺑﺤـﺚ در اﻧﺘﻘـﺎد از
ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ او را در اﯾﺠﺎد ﻃﺮحﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺎت اﺟﺮام ﺳـﻤﺎوی
و ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪۀ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺳﻤﺎوی ،ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ دوراﻧﯽ ﮐﺮات در اﻓﻼک
اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن داد .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻋﻄﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﻧﺎﺷـﯽ از ﮐﺸـﻒ ﺑﺮﺧـﯽ ﻣـﺪلﻫﺎی اراﺋﻪﺷـﺪه در
ﺷﮑﻮک اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ا .اس .ﮐﻨﺪی و اﺗﻮ ﻧﻮﯾﮕﻪ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﺎن ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در ﮐـﺎر
ﮐﭙﺮﻧﯿﮏ داﺷﺖ .وﻟﯽ ﺻﺒﺮه ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ »ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزیﻫﺎ« ﮔﻮشﺑﻪزﻧﮓ و ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮد و در ﻣﻮرد
ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﺳﻨﺖ در ﺑﯿﺮون از ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮدش و ﺑﺮرﺳﯽ آن در ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺠﻮم ﺑﻌﺪی اروﭘﺎ ﻫﺸﺪار ﻣـﯽداد؛
ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﻘﺪ »ﻫﯿﺌﺖ ﻋﺎﻟﻢ« ) ،(۱۹۹۸ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻮﺷﺘﮥ دﯾﮕﺮی در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻘﺪ
ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس »ﺷﻮرش اﻧﺪﻟﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺠﻮم ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس« ﺑﻮد ،اﺛﺮی ﮐﻪ ﻧـﻪﺗﻨﻬﺎ در رﻫﯿﺎﻓﺖﻫـﺎی اﺳـﻼﻣﯽ
ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﻬﻤـﯽ راﺟـﻊ
ﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﻓﮑﺮی ﺳﺪۀ دوازده ﻣﯿﻼدی در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺻﺒﺮه ﻋﻼﻗﮥ دﯾﺮﭘﺎی او ﺑﻪ ﮐﻼم ،ﯾﻌﻨﯽ اﻟﻬﯿﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑـﻮد.
وﻟﯽ ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﻦ رﺷﺘﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻓﺎﻋﯿﺎت دﯾﻨﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺟﻨﺒـﻪای
ً
ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﻮﺟﻪ او را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﺠـﺎد ﻓﯿﺰﯾـﮏ ﺟﺪﯾـﺪی ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺴـﺎﻣﺢ ﻣﯽﺗـﻮان آن را
اﺗﻢﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ -ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﮐـﺎرش ﺑـﻪ آن ﻋﻼﻗـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽداد .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﻪ ﻓﺮاﯾﻨـﺪی
ً
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﻠﻢ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻣﺂب را ﺑﻌﺪا وارد ﮐﻼم ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای اﺛﺮ ﺑﻌﺪی
او ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ در اﻟﻬﯿﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ« ﺷﺪ.
ﮐﺎر ﺻﺒﺮه در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﮐﺘﺎباﻟﻤﻨـﺎﻇﺮ اﺑـﻦ ﻫﯿـﺜﻢ )ﺑﺎبﻫـﺎی  (۴-۱ﺗﺮﺟﻤـﮥ آن
)ﺑﺎبﻫﺎی ۳-۱؛ ﺑﺎبﻫﺎی  ۴و  ۵ﻫﻨﻮز ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ( ،ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌـﺪدش در اﯾـﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﮔـﻮاﻫﯽ ﺑـﺮ داﻧـﺶ ﻋﻤﯿـﻖ اوﺳـﺖ .ﺑﯿـﺎن واﺿـﺢ ،ﺑﺼـﯿﺮت و ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧـﮥ او ﻧـﻪﺗﻨﻬﺎ در
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح او از آﺛﺎر ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻫﻢ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ.
ازﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺻﺒﺮه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﺎر اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ در زﻣﯿﻨـﮥ ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﯾـﮏ
ﺟﻬﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ ،درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﮐﭙﻠـﺮ

 .١ﻣﻨﻈﻮر ،ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ از ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ- .م.

ﯾﺎدﺑﻮد ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺻﱪه

ﯾﺎ ﻧﯿﻮﺗﻦ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺻﺒﺮه ﻣﺎ را از دﯾﺪن ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﺑﯽﻧﺼـﯿﺐ ﮔﺬاﺷـﺖ ،وﻟـﯽ
دﺳﺖﮐﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨـﺶ ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮی از ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﺛﻤـﺮ رﺳـﯿﺪه
اﺳﺖ.
اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎر ﺻﺒﺮه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ و ﺗﻔﮑﺮ
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷـﻮد .ﺻـﺒﺮه در اﺳـﮑﻨﺪرﯾﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺮﺟﻤـﻪﻫﺎﯾﺶ ،ازﺟﻤﻠـﻪ ﻓﻘـﺮ ﺗـﺎرﯾﺨﯿﮕﺮی ﭘـﻮﭘﺮ و
ﻗﯿﺎسﻫﺎی ارﺳﻄﻮ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮری ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎن ﻟﻮﮐﺎﺷﻮﯾﭻ ﺗﻌﺪادی از آﺛﺎر ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﺶ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .او ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻧﺘﻘـﺎدی ﺑﺨﺸـﯽ از ﺷـﻔﺎی اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐـﺮد .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ از ﻃﺮﯾـﻖ
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﺶ در ﻓﺮﻫﻨﮓ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪای داﻧﺸﻤﻨﺪان در وارد ﮐـﺮدن ﻋﻠـﻮم دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﻪ ﺟﺮﯾـﺎن ﮐﻠـﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﮥ آﻧﻬﺎ ﺷﺮحﺣﺎل درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ اﺳـﺖ .ﺻـﺒﺮه ﻃـﯽ
ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه درﺑـﺎرۀ ﻋﻠـﻮم دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤﮕـﯽ آﻧﻬـﺎ
»ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ« اﺳﺖ و ﺑﺎرﻫﺎ در دورهﻫﺎی دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ .ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ
اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﻗﺘﺒﺎس و ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺑﻌﺪی ﻋﻠﻮم ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در آﺛـﺎر دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ« اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻣﺤـﺪودۀ
ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود )ﮔﻮاه آن رواج ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در اﻧﻮاع آﺛـﺎر ﺑـﻮد( .ﺻـﺒﺮه در
اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ وﯾﮋﮔـﯽ آﺛـﺎر و آﻣﻮزشﻫـﺎی اوﺳـﺖ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ
اﻫﻤﯿﺖ زﻣﯿﻨﮥ ﻓﮑﺮی )وﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ زﻣﯿﻨﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ( ،ﺧﻄـﺮ اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت ﺗـﺎرﯾﺨﯽ
)اﺷﺘﺒﺎه در ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ وﻗﺎﯾﻊ( ،رﯾﺸﻪدار ﺑﻮدن ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻣـﺂب در اﺳـﻼم )ﺑـﻮﻣﯽ ﺷـﺪن آن
ﺑﻪﺟﺎی در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺎﻧﺪن( ،و وﯾﮋﮔﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ آن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم .ﺻﺒﺮه در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﺸﺴﺖ
ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در ﺳﺎل  ،۱۹۹۵ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »وﺿﻊ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﮑﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺸﺄ« ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع
ً
١
دﯾﮕﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﭘﻮﭘﺮی ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻣﻨﺸﺄﺑﺎوری و اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن.
ﺻﺒﺮه از راه ﺗﺪرﯾﺲ ،ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﻢ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮد .او در وارﺑـﻮرگ و
ﻫﺎروارد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮرﺧﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻋﻠـﻢ ﺑﺎﺳـﺘﺎن ،ﻻﺗﯿﻨـﯽ ﺳـﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧـﻪ و
اواﯾﻞ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾـﺪ داﺷـﺖ و در ﺣﻤﺎﯾـﺖ و ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﻮرﺧـﺎن و ﻓﯿﻠﺴـﻮﻓﺎن ﮐـﻪ در ﺷـﻤﺎر
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،در اواﯾﻞ ﮐﺎرﺷﺎن ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮد .او در ﻫﺎروارد دﺳﺖﮐﻢ ﻫﻔـﺖ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣـﮥ دﮐﺘـﺮی را
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺣﺎﻣﯽ داﺷﺖ .ﻫﻤﮥ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﺶ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻨﮥ
اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﮐﻼم آﺛﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪی داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪای اﺳـﺖ از
ﯾﮏ اﻧﺴﺎن و ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ.

١۵۵

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۵ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

١۵۶
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اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎر  ١و ﻋﺒﺪاﻟﻤﺎﻟ

*

ﺑﻮزاری

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻫﺮ

٢
٣

ﯾﻮﺳﻒ ﮔﺮﮔﻮر درﺣﺪود ﺳﺎل  ۱۹۵۵در آﻏﺎز اﻧﻘﻼب اﻟﺠﺰاﯾﺮ زاده ﺷـﺪ .روﺳـﺘﺎی ﺗﻤﻠـﻮس ،زادﮔـﺎه او،
ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺷﺮق اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎدۀ ﻣﻠﯽ ﺷﻤﺎرۀ  ۴۳واﻗﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺷﻬﺮ ﺳﮑﯿﮑﺪه و ﺟﯿﺠﻞ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺳﺎزد .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨـﮓ
آزادیﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﺶ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ ،وﻟﯽ زﻣﯿﻦﻫﺎی اﯾـﻦ روﺳـﺘﺎ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ وﺟـﻮد
ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺷﻬﺮت وﯾﮋهای ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در دوران ﭘﯿﺶ
ً
از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ وﺟﻮد ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ  ۲۰ﻣﺠﺴـﻤﮥ ﺳـﻨﮕﯽ در
اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﯾﻮﺳﻒ ﮔﺮﮔﻮر در ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻢﺑﻀﺎﻋﺖ دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد .ﭘﺪرش را در ﮐﻮدﮐﯽ از دﺳـﺖ داد،
و ﺗﺎ دهﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮرش در ﺳﺎل  ۱۹۶۶-۱۹۶۵ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ
ﺑﺮود .در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮد ﮐﻪ او را در ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﺨﺼﻮص ﯾﺘﯿﻤﺎن در ﺷﻬﺮ ﺳﮑﯿﮑﺪه ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .وی
در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۱۹۷۱ -۱۹۷۰وارد ﻣﺪرﺳﮥ راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ ﮐﺘﺎﻧﯿـﻪ ﺷـﺪ و در ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮﻓﺘﻦ
ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﮥ ﻣﺤﻠﯽ ،دورۀ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣـﮥ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺤﺼـﯿﻼت دورۀ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ،درﻫﺎی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن رﺿﺎ ﺣﻮﺣﻮ را در ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﻪ ﺑﻪ روی او ﮔﺸﻮد ،و وی از ﺳﺎل  ۱۹۷۴ﺗﺎ ﭘﺎﯾـﺎن
ﺳﺎل  ۱۹۷۷در اﯾﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن درس ﺧﻮاﻧﺪ .ﭘﺲ از آن وارد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻮری در ﻗﺴـﻨﻄﯿﻨﻪ ﺷـﺪ و ﻣـﺪت
دو ﺳﺎل در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﭘﺮوﻧﺪۀ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم و ﻓﻨـﺎوری در
اﻟﺠﺰﯾﺮه ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ۱۹۸۰ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﯾﺎﺿﯿﺎت از اﯾـﻦ داﻧﺸـﮕﺎه
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ.
اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﺳﺮاﻧﺠﺎم زادﮔﺎه ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻗﺎﻣـﺖ ﮔﺰﯾﻨـﺪ .ﺑـﺎ
* »ﻓﻲ اﻟﺬاﮐﺮة :ﯾﻮﺳﻒ ﭬﺮﭬﻮر )ﺗﻮﻓﻲ  ۲۹أﮐﺘﻮﺑﺮ  ،«(۲۰۱۳ﺳﻬﯿﻞ ،ج  ،۱۲ﺑﺎرﺳﻠﻮن ،۲۰۱۳ ،ص .۵۷- ۵۳
 .٣ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب.
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اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ در ﻫﻤﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم و ﻓﻨـﺎوری ﻧـﺎمﻧﻮﯾﺴـﯽ و ﺧـﻮد را ﺑـﺮای درﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﺪرک
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﭘﺎرهای آﻣﺎده ﮐﺮد ،و ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻞ ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻫﻤﮑﺎر ﻗﺮاردادی در ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎدان ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﮔﺮﮔﻮر ﺑـﺎ درﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﺪرک ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎی ﻋـﺎﻟﯽ در ﺳـﺎل  ،۱۹۸۵ﺧـﻮد را ﺑـﺮای درﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﺪرک
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد ﺷﯿﺦ ﺑﻮﻋﻤﺮان و اﺳﺘﺎد اﺣﻤـﺪ ّ
ﺟﺒـﺎر آﻣـﺎده ﮐـﺮد.
ُ ُ ُ
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ او درﺑﺎرۀ آﺛﺎر اﺑﻦ ﻗﻨﻔﺬ ﻗ َﺴﻨﻄﯿﻨﯽ )د ۸۰۹ :ﯾﺎ  ۸۱۰ق( ﺑـﻮد و او در ﺳـﺎل  ۱۹۹۰ﺗﻮاﻧﺴـﺖ از
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺌﺘﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص از اﺳـﺘﺎدان ژان دوﻣﺒـﺮ
)ﭘﺎرﯾﺲ( ،ﭘﺎﺋﻮﻟﻮس ﮔﺮدس )ﻣﻮزاﻣﺒﯿﮏ( و ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻮﯾﺴﯽ )ﺗﻮﻧﺲ( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑـﻮد .او ﺑـﺎ درﯾﺎﻓـﺖ
ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﻮد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮی اﻟﺠﺰاﯾﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد در رﺷﺘﮥ
ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮد ،و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻤﺎرﺳﺖ در ﺗﺪرﯾﺲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ّ
ﻣـﺪرس دروس
ﻣﻨﻄﻖ و ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎدان ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ او داده ﺑﻮد.
ﮔﺮﮔﻮر ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﮐﺎر ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ دﮐﺘﺮی ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »ﻫﻨﺪﺳـﮥ اﻗﻠﯿﺪﺳـﯽ از
دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺆﺗﻤﻦ ﺑﻦ ﻫﻮد )د۴۷۸ :ق( :ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻨﺖ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻋﺮﺑـﯽ در اﻧـﺪﻟﺲ و ﻣﻐـﺮب
ﺑﺰرگ« زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ ّ
ﺟﺒﺎر آﻏﺎز ﮐﺮد ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ ﺧـﻮد در
ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺌﺘﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻨﺎﺑﻪ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .اﯾـﻦ ﻫﯿﺌـﺖ وﯾـﮋه از اﺳـﺘﺎدان ﺳـﺎﻣﯽ ﺷـﻠﻬﻮب
)ﺣﻠﺐ( ،ژاک ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ )ﻟﻮزان( و ﺑﺮﻧﺎر وﯾﺘﺮاک )ﭘﺎرﯾﺲ( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮔﺮﮔﻮر از آن ﻫﻨﮕﺎم در ﮐﻨـﺎر ﺗـﺪرﯾﺲ اﯾـﻦ رﺷـﺘﻪ ،و ﻋﻬـﺪهداری ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اداری ،از ﺟﻤﻠـﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوه رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎدان ،ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿـﯿﺎت را ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻫﺸـﺖ
ﺳﺎل اداﻣﻪ داد ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾـﺰی درﺳـﯽ ﺑـﺮای داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن رﺷـﺘﮥ ﺗـﺎرﯾﺦ
رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد ـ ﮐﻪ ﭘﺲ از او ﻣﺪرک ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ـ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد.
او در اﯾﻦ ﻣـﺪت ﮔﺬﺷـﺘﻪ از آﻧﮑـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻓﻌـﺎﻻن و ﭘﯿﺸـﮕﺎﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ
رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد ،دﺑﯿﺮی اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﻟﺠﺰاﯾﺮ را ﻧﯿﺰ )از آﻏـﺎز ﺗﺄﺳـﯿﺲ آن در
ﺳﺎل  (۱۹۸۸ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،و ﻧﺸﺮﯾﮥ ﮐﺮاس ﺣﻠﻘﺔ اﺑﻦﻫﯿـﺜﻢ )= ﮐﺘﺎﺑﭽـﮥ ﺣﻠﻘـﮥ اﺑـﻦ ﻫﯿـﺜﻢ( را ﻣﻨﺘﺸـﺮ
ﻣﯽﮐﺮد ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ) ۷ -۵آورﯾﻞ  (۱۹۹۳و ﭼﻬﺎر
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )ﻫﻤﺎﯾﺶ اول ،ﺳﻮم ،ﺷﺸﻢ ،و ﻧﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ( ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺖ.
]در اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۸۹ﮔﺮﮔﻮر ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﺎﯾﺶ »ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ« ﺑـﻪ
دﻋﻮت ﻣﺆﺳﺴﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ﺑـﻪ اﯾـﺮان آﻣـﺪ و ﻣﻘﺎﻟـﻪای ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »ﻧﺼـﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳـﯽ و
ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﻨﺪﺳﻪ در ﺳﺪۀ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی /ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی« ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد[.
ﯾﻮﺳﻒ ﮔﺮﮔﻮر در روز  ۲۹اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ۷] ۲۰۱۳آﺑﺎن  [۱۳۹۲درﮔﺬﺷﺖ.

١۵٧

١۵٨

آﺛﺎر ﮔﺮﮔﻮر ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ
 -۱۹۹۶اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻻﺑﻦ ﻗﻨﻔﺬ اﻟﻘﺴﻨﻄﯿﻨﯽ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻋﺼـﺮه )آﺛـﺎر رﯾﺎﺿـﯽ اﺑـﻦ
ﻗﻨﻔﺬ ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﯽ و راﺑﻄﮥ آن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮕﺎﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﺼﺮ او(.
 -۱۹۹۸دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﻟﻠﻨﻮﻋﯿﻦ اﻟﺜﺎﻧﯽ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﮐﺘﺎب اﻻﺳـﺘﮑﻤﺎل ﻟﻠﻤـﺆﺗﻤﻦ ﺑـﻦ ﻫـﻮد )ﭘﮋوﻫﺸـﯽ
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﻮع دوم و ﺳﻮم اﺳﺘﮑﻤﺎل ﻣﺆﺗﻤﻦ ﺑﻦ ﻫﻮد(.
 -۱۹۹۸رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺴﻄﺎ ﺑﻦ ﻟﻮﻗﺎ :اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﯽ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ )رﺳﺎﻟﮥ درآﻣﺪی ﺑﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ از ﻗﺴﻄﺎ ﺑﻦ ﻟﻮﻗﺎ(.
 -۲۰۰۳ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺸﺮوﺣﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻓﯽ اﻟﻘـﺮن اﻟﺮاﺑـﻊ ﻋﺸـﺮ اﻟﻤـﯿﻼدی ﺑـﺎﻟﻐﺮب اﻻﺳـﻼﻣﯽ )ﭘﺪﯾـﺪۀ
ﺷﺮحﻧﮕﺎریﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ در ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﯿﻼدی در ﻏﺮب اﺳﻼﻣﯽ(.
 -۲۰۰۶ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﻬﺎم اﻟﺮﯾﺎﺿﯽ ﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﻐﺎرﺑﺔ وأﻧﺪﻟﺴﯿﯿﻦ ﻓﯽ اﻟﻔﺘﺮة ﻣـﺎ ﺑـﯿﻦ اﻟﻘـﺮﻧﯿﻦ -۸
۱۸م) .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸـﻤﻨﺪان اﻧﺪﻟﺴـﯽ در ﺳـﺪهﻫـﺎی  ۸ﺗـﺎ  ۱۸ﻣـﯿﻼدی در داﻧـﺶ
رﯾﺎﺿﯿﺎت(.
 -۲۰۰۶اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﯽ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻟﻘﺴﻄﺎ ﺑﻦ ﻟﻮﻗﺎ اﻟﺒﻌﻠﺒﮑﯽ )درآﻣﺪی ﺑﻪ ﻓﻦ ﻫﻨﺪﺳﻪ از ﻗﺴـﻄﺎ ﺑـﻦ
ﻟﻮﻗﺎ ﺑﻌﻠﺒﮑﯽ(.
 -۲۰۰۹ﻣﺒﺎدی اﻟﺴﺎﻟﮑﯿﻦ ﻓﯽ ﺷﺮح رﺟﺰ اﺑﻦ اﻟﯿﺎﺳﻤﯿﻦ ﻻﺑﻦ ﻗﻨﻔـﺬ اﻟﻘﺴـﻨﻄﯿﻨﯽ رﯾﺎﺿـﯽ ﻣﻐـﺎرﺑﯽ ﻣـﻦ
اﻟﻘﺮن  ۸ق ۱۴ /م )ﻣﺒﺎدی اﻟﺴﺎﻟﮑﯿﻦ در ﺷﺮح ارﺟﻮزۀ اﺑﻦ ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ،اﺛـﺮی از اﺑـﻦ ﻗﻨﻔـﺬ ﻗﺴـﻨﻄﯿﻨﯽ،
رﯾﺎﺿﯽدان ﻣﻐﺮﺑﯽ ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی /ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﯿﻼدی(.
آﺛﺎر ﮔﺮﮔﻮر ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی
 -۱۹۸۸اﺑﻦ ﻗﻨﻔﺬ ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﯽ ،رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﯽ از ﻣﻐﺮب.
 -۱۹۹۰ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ اﺑﻦ ﻗﻨﻔﺬ.
 -۱۹۹۷اﺑﻦ ﻗﻨﻔﺬ.
 -۲۰۰۰ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ در ﻣﻐﺮب در دورۀ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﻮﻧﮥ اﻋﺪاد روﻣﯽ.
 ۲۰۰۵و  -۲۰۰۶ﻣﺆﺗﻤﻦ ﺑﻦ ﻫﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ )ﺳﺎراﮔﻮﺳﺎ( و ﻗﻀﯿﮥ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس.
 -۲۰۰۶ﻫﻨﺪﺳﮥ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﻣﺆﺗﻤﻦ ﺑﻦ ﻫﻮد.
 -۲۰۰۹اﺻﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻮازی در ﮐﺘﺎب ﻣﺆﺗﻤﻦ ﺑﻦ ﻫﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ.
 -۲۰۱۱ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﺳﻨﺖ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب اﺳﺘﮑﻤﺎل ﻣﺆﺗﻤﻦ ﺑﻦ ﻫﻮد.
 -۲۰۱۳ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ روﻣﯽ در آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽ اﻧﺪﻟﺲ و ﻣﻐﺮب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ رﺳﺎﻟﻪای از اﺑﻦ ﺑﻨـﺎ )ﺑـﺎ
ﻫﻤﮑﺎری اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎر ،ﺳﻬﯿﻞ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۲ص ۵۲-۷؛ ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﮔﺮﮔﻮر ﭼﺎپ ﺷﺪ(.

رﻣﺰی دﻣﯿﺮ

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۵ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺮوف درﺑﺎرۀ
*
ﺟﺪولﻫﺎی رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺠﺖ ﻓﺨﺮی

ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺮوف در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی در دﻣﺸﻖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل ۹۹۰ق در دﯾـﺎر ﺑﮑـﺮ
)ﺗﺮﮐﯿﻪ( درﮔﺬﺷﺖ .او ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﻘﯽاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺮوف )راﺻﺪ دﻣﺸﻘﯽ( ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻋﻠﻤﯽ
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﻗﺮن دﻫﻢ ﻫﺠﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد .ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑـﻦ ﻣﻌـﺮوف،
ً
ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ »ﻧﺠﻤﯽ« در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨـﯽ ﺗﻘﯽاﻟـﺪﯾﻦ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ داﺷـﺘﻪ و اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ
ﻣﻬﺎرﺗﺶ در ﻧﺠﻮم ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده اﺳﺖ .او در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺎمﻫﺎی اداری ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ.
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﻤﺪم ﭼﻠﺒﯽ ١در ﮐﺘﺎب ﻧﻮادر ﺳﻬﯿﻠﯽ ٢ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
در ﺗﺎرﯾﺦ  ،۹۹۰در ﻋﺼﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺮاد ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻢ ﺧـﺎن ،ﺑـﺮادر اﺳـﺘﺎد ﮔـﺰﯾﻦ ﻣﻮﻻﻧـﺎ
ﺗﻘﯽاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ زﯾﺞ ﻣﺒﺎﺷﺮت ورزﯾﺪه ﺑـﻮد ﺑﺨﺸـﺪاری از ﺗﻮاﺑـﻊ دﯾـﺎر ﺑﮑـﺮ
ﺑﻮد ...و در ﻋﻠﻢ زﯾﺞ از ﺑﺮادر ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺑﻮد .روزی ﻣﺰاج او ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺪ و ﺟﻤﻠﮥ اﺻـﺤﺎب
و اﺣﺒﺎب ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﺎل او را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .او در اﺛﻨﺎی ﮐﻼم ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد ﻓﺮﻣـﻮد
ﮐﻪ »اﺳﻄﺮﻻب را ﺑﯿﺎور ،ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ«؛ ]اﺳﻄﺮﻻب را[ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ دﻗﺖ در آن ﻧﻈﺮ ﮐﺮد و
ﺑﻪ اﺣﺒﺎب ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﯾﺎران ]ﺑﺎ[ﺻﻔﺎ ،ﺷـﻤﺎ را ﺑـﻪ ﺧـﺪای ﯾﮕﺎﻧـﻪ ﺳـﭙﺮدم؛ ﻣـﺎ را در دﻋـﺎ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺪت ﺣﯿﺎت ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه ،ﻓﻘﻂ دو روزﻣـﺎن ﺑـﺎﻗﯽ اﺳـﺖ؛ در اﯾـﻦ
ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻤﮥ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد را آزاد ﮐﺮد ،وﺻﯿﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﭘﺮداﺧﺖ؛ ﺣﻼﻟﯽ
* ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺮوف )ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ( و ﺟﺪولﻫﺎی آن اﺳﺖ .ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺻﻮرت ﮐﻮﺗـﺎه ﺷـﺪۀ
ﻣﻘﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۹۲در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ )ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱ص  (۱۳- ۹ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ در آﻧﮑﺎرا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ.
ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺬﮐﻮر را آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﻃﺎرﻣﯽ از روی ﻧﺴﺨﮥ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺑﯽ رﺳﺎﻟﻪ را آﻗـﺎی ﻣﺤﻤـﺪ
ﺑﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪهاﻧﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ آﻗﺎی ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ از ﯾـﺎری ﻫﻤﮕـﯽ اﯾﺸـﺎن ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰاری
ﻣﯽﺷﻮد.
 .١از ﻣﻮرﺧﺎن و ادﯾﺒﺎن دورۀ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺮاد ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ در ﻗﺎﻫﺮه ﮐﺎﺗﺐ دﯾﻮان ﺑﻮد.
 .٢اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﺠﺎﯾﺐ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ و ﻏﺮاﯾﺐ اﻟﻨﻮادر در ﺳﺎل ۱۲۵۶ق در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.

١۵٩

ﺧﻮاﺳﺖ و داراﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ اوﻻدش ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﻮﺑﻪ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﺮد .دو روز ﺑﻌﺪ درﮔﺬﺷـﺖ
و ﮔﻮﻫﺮ ﻟﻄﯿﻒ روﺣﺶ را ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖدار ﻗﻀﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ،رﺣﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ.

در رﺳﺎﻟﮥ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻣﻨﻈﻮم ﺷﻬﻨﺸﺎﻫﻨﺎﻣﻪی ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﮐﻪ در ﺳﺎل ۹۸۹ق ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،در
ﺷﺮح ﺗﺄﺳﯿﺲ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻘﯽاﻟﺪﯾﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺗﻘﯽاﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻧﺠـﻢ ﺑـﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدش و از ﻃﺮف ﻣﺤﻤﺪﭘﺎﺷﺎ وزﯾﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ.
ّ
ﺷــــﺪ او ﺑــــﺮ ﺟﻨــــﺎب ﻣﻌﻈــــﻢ وزﯾــــﺮ

ﻣﺤﻤـــﺪ ﺑــــﻪﻧـــﺎم آﺻــــﻒ ﺑﯽﻧﻈﯿــــﺮ
...

ﻧﻤــــﻮده ﭼﻨــــﺎن ﺿــــﺒﻂ اﻗــــﺎﻟﯿﻢ را
ﭼـــﻮ ﺧﻮاﻫـــﺪ ﻧﻤﺎﯾـــﺪ ﺑـــﻪﺗﻮﻓﯿـــﻖ ﺣـــﻖ

١۶٠
٠

ﮐـــــﻪ ّ
رﺻـــــﺎد زﯾـــــﺞ ﺗﻘـــــﺎوﯾﻢ را
َ َ
اﻟﺤﻠــــــﻖ
ز ﺧــــــﺎﺗﻢ ﻧﻤــــــﻮدار ذات

ﺟﻨـــــﺎب رﻓـــــﯿﻌﺶ ﺑـــــﻮد ﻻﯾـــــﺰال

ﻫﻤـــﯽ راﻏـــﺐ اﻫـــﻞ ﻓﻀـــﻞ و ﮐﻤـــﺎل

وزو ﺗﻘـــﯽ دﯾـــﻦ را ﺑـــﺮادر ﺑـــﻪ ﮐـــﺎم

ﺑـــﻪ ﺳـــﻨﺠﻖ ﺑﺮآﻣـــﺪ ﻧﺠﻢﺑﯿـــﮏ ﻧـــﺎم

ﺧـــﻮد او ﻧﯿـــﺰ اﯾﻦﮔﻮﻧـــﻪ اﻣﯿـــﺪ داﺷـــﺖ

١

ﮐــﺰو ﺗﺨــﻢ داﻧــﺶ درود آﻧﭽــﻪ ﮐﺎﺷــﺖ

از ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد ﺗﻘﯽاﻟﺪﯾﻦ در ﮐﺘﺎب اﻟﻄﺮق اﻟﺴـﻨﯿﺔ ﻓـﻲ اﻵﻻت اﻟﺮوﺣﺎﻧﯿـﺔ )روشﻫـﺎی درﺧﺸـﺎن در
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر( ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۹۵۱ق ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺮوف ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﮥ »ﺷﯿﺶ ﮐﺒﺎب« )ﮐﺒﺎب ﺳﯿﺨﯽ( ﺑﺴﺎزد ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
٢
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﻬﺎرت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از رﺳﺎﻟﮥ ﺟﺪاول اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ رؤﯾﺔ اﻫﻠﺔ اﻟﺸﻬﻮر ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺮوف دو ﻧﺴﺨﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ در ﻗـﺎﻫﺮه )ﻓﻠـﮏ  (۴۰۳۸/۲و دﯾﮕـﺮی در اﺳـﺘﺎﻧﺒﻮل )ﺳـﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ ،اﺳـﻌﺪ اﻓﻨـﺪی (۲۹۷۹/۱
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺴﺨﮥ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ]ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﮥ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ[ در  ۶ﺻﻔﺤﻪ و ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺻﻔﺤﮥ آن  ۱۹ﺳﻄﺮ دارد .ﺳـﻪ ﺻـﻔﺤﮥ اول را ﻣـﺘﻦ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫـﺪ و در ﺳـﻪ
ﺻﻔﺤﮥ ﺑﻌﺪ ،ﺟﺪول ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻋﺮﺿﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎی ﻣـﺘﻦ ﺷـﺎﻣﻞ ﺣﻤـﺪ و ﺛﻨـﺎی اﻟﻬـﯽ و
ﺻﻠﻮات و ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﻘﺪﯾﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺪول ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﺳﺘﻮن »ﺳﺎلﻫﺎ«ی ﺟﺪول ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی و ﺑﺮای روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﺣﺮوف اﺑﺠﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﻫﺮ ﺻﻔﺤﮥ ﻣﺘﻦ ،ﻣﻘﺪﻣﮥ ادﯾﺒﺎﻧﮥ رﺳﺎﻟﻪ و ﺷﻌﺮ ﭼﻬﺎرﺑﯿﺘﯽ آﺧـﺮ آن  ،از ﻟﺤـﺎظ
دﺳﺘﻮری ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎﺗﺐ ﻧﺴـﺨﻪ در ﭘﺎﯾـﺎن رﺳـﺎﻟﻪ
 .١ﻣﺤﻘﻖ ،ﻣﻬﺪی ،دوﻣﯿﻦ ﺑﯿﺴﺖﮔﻔﺘﺎر در ﻣﺒﺎﺣﺚ ادﺑﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﻠﺴـﻔﯽ و ﮐﻼﻣـﯽ و ﺗـﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻮم در اﺳـﻼم ﺑـﻪ اﻧﻀـﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣـﻪ و
ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﮏﮔﯿﻞ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،۱۳۶۹ ،ص .۱۳۴- ۱۳۳
 .٢ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :اﺣﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺤﺴﻦ ،ﺗﻘﯽاﻟﺪﯾﻦ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﮑﺎﻧﯿﮑﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻊ »ﮐﺘﺎب اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻵﻻت اﻟﺮوﺣﺎﻧﯿﺔ« ﻣﻦ اﻟﻘـﺮون
اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ،ﺣﻠﺐ ،۱۹۷۶ ،ص .۱۹

ﻣﺜﺎل  :۱آﻏﺎز ﻣﺎه رﺑﯿﻊاﻻول ﺳﺎل  ۷۷ﻗﻤﺮی ﮐﺪام روز ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮد؟
در ﺳﻄﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺻﻔﺤﮥ ﺟﺪول ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳـﺎل  ۷۷در ﺳـﺘﻮن رﺑﯿـﻊاﻻول ﻋﻼﻣـﺖ و )= (۶ﺑـﺎ
رﻧﮓ ﺳﺮخ وﺟﻮد دارد .ﭘﺲ روز اول ﻣﺎه ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻫـﻢ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ روز ﻗﺒـﻞ،

رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺮوف درﺑﺎرۀ ﺟﺪولﻫﺎی رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه

ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪول ﻣﺬﮐﻮر را از روی ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻘﯽاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻘﯽاﻟـﺪﯾﻦ ﻫـﻢ
آن را از روی ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺑﺮادرش )ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ( روﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﻧـﺎم ﻧﺠﻢاﻟـﺪﯾﻦ در اﯾـﻦ رﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت »ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻦ ﻣﻌﺮوف« وﻟﯽ در ﺷﻬﻨﺸﺎﻫﻨﺎﻣﻪی ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑـﻪ ﺻـﻮرت »ﻧﺠﻢاﻟـﺪﯾﻦ« ﯾـﺎ
»ﻧﺠﻤﯽ« آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ آن را ﺑﻪ ﺳـﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤـﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺰﯾـﺪ دوم )۹۱۸-۸۵۲ق(
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺪﺧﻞ )روز ﻫﻔﺘﻪ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ روز ﻫﺮ ﻣﺎه ﻗﻤﺮی را ﺑـﺮای دورهﻫـﺎی ۱۰۱ﺳـﺎﻟﻪ
ً
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻘﯽاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻢ آن را ﻋﯿﻨﺎ در زﯾﺞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺪرر وﺧﺮﯾﺪة اﻟﻔﮑـﺮ ﻧﻘـﻞ ﮐـﺮده
اﺳﺖ.
ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ ﻗﺮن ۱۴ﻫﺠﺮی در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ روز اول
ﻣﺎهﻫﺎی ﻗﻤﺮی روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﻓﻘﯿﻬﺎن رﺻﺪ ﻫﻼل ﻣﺎه ﻧﻮ را ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوی از اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی »ﺻﻮﻣﻮا ﻟﺮؤ ﯾﺔ واﻓﻄﺮوا ﻟﺮؤ ﯾـﺔ« رؤﯾـﺖ ﻫـﻼل را ﻣﻌﯿـﺎر آﻏـﺎز ﻣـﺎه ﺟﺪﯾـﺪ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﺑﺮی ﺑﻮدن ﻫﻮا و ﻧﺒﻮدن اﻣﮑﺎن رﺻﺪ ،ﻣﺎهﻫـﺎی ﺷـﻌﺒﺎن و رﻣﻀـﺎن را  ۳۰روزه
ﻓﺮض ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻠﻤﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﺮﺣﻠﮥ رؤﯾﺖ ﻫﻼل را  ۲۹/۵۳روز ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس
زﻣﺎن اول ﻫﺮ ﻣﺎه ﻗﻤﺮی را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺮوف ﺑﺎ دﺳﺘﮥ اﺧﯿﺮ ﻫﻢﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ،ﺗﻌﯿﯿﻦ روز ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺎهﻫﺎی ﻗﻤـﺮی -ﮐـﻪ
از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ -از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﻫﻼل ،ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺗﻘـﻮﯾﻤﯽ ﻧﺒـﻮده و
ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﺮای آن ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،دورهﻫﺎی ۱۰۱ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺎهﻫـﺎی
ﻗﻤﺮی را ﮐﺸﻒ و ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ،ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪۀ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻤﺎرۀ ﺳﺎل ﻗﻤﺮی ﺑﺮ  ۱۰۱را در ﺳﺘﻮن اول )ﺳـﺎل( ﭘﯿـﺪا
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻘﺎﺑﻞ آن در ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روز اول آن ﻣﺎه ﭼـﻪ روزی از
ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺮوف اﺑﺠﺪ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟـﺪول ا ،ب ،ج ،د ،ه ،و ،ز ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮ ﺑـﺎ
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ،دوﺷﻨﺒﻪ ،ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ،ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ،ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ،ﺟﻤﻌﻪ و ﺷﻨﺒﻪ اﺳـﺖ )ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺣـﺮوف
ﻣﻌﺎدل اﻋﺪاد ﯾﮏ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ در روش اﺑﺠﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ج و ز ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ج را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه و ﺑﯽﻧﻘﻄﻪ ﺣ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ( .ﻋﻼﻣﺖ درج ﺷﺪه در ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪول ﺑـﻪ رﻧـﮓ ﺳـﺮخ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﻫﻼل ﯾﮏ روز زودﺗﺮ وﺟـﻮد دارد .در ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴـﯽ ﺟـﺪول اﯾـﻦ
ﻋﺪدﻫﺎ را ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺳﯿﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﯾﻢ.

١۶١

ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ اول ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺜﺎل  :۲آﻏﺎز رﻣﻀﺎن  ۶۸۷ﻗﻤﺮی ﭼﻨﺪﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﺗﻘﺴﯿﻢ  ۶۸۷ﺑﺮ  ،۱۰۱ﻋﺪد  ۸۱اﺳﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻞ آن در ﺳﺘﻮن ﻣﺎه رﻣﻀـﺎن ﻋﻼﻣـﺖ د )=(۴
وﺟﻮد دارد .ﭘﺲ اوﻟﯿﻦ روز رﻣﻀﺎن ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ از ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﮐﺸـﻒ دورۀ ۱۰۱ﺳـﺎﻟﻪ ﭼﯿـﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾـﺪ .در ﺟـﺪولﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﺧﻞﻣﺎهﻫﺎ در زﯾﺞﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دورۀ ۲۱۰ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺎهﻫﺎی ۱۰۱ﺳـﺎل
اول ﺑﺎ اول ﻣﺎهﻫﺎی ۱۰۱ﺳﺎل دوم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ را ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺎهﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣـﻮاردی ﺑـﺎ آﻧﭽـﻪ از زﯾﺞﻫـﺎی
١
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو روز ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
]ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺮوف[٢
ﺟﺪولﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎهﻫﺎ
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ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪای ﻣﻬﺮﮔﺴﺘﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﯽآﻏﺎزﯾﻢ ﺗﺎ راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.
ﺳﭙﺎس ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﻪ ﺳﻮی آراﻣﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ روان ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻣﺎه را ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﻨـﺰل در ﻣﺴـﯿﺮ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﻧﺪازه ﻧﻬﺎد؛ ﻧﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺳﺰد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎه رﺳﺪ ،و ﻧﻪ ﻣﺎه ﺑﺪر ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﮕﺮﯾﺴـﺘﻦ ﻫﻤـﻮاره ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ
ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮﺷﮥ ﺧﺸﮏ ﺧﺮﻣﺎ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻼل( ﺑﺎزﮔﺮدد؛ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﺳﺎزی آن ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ
و آن داﻧﺎ ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎرۀ ﺳﺎلﻫﺎ و ﺷﻤﺎر را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،و او ﺑﻪ ﺻﻮاب داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.
و درود ﺑﺮ ّ
ﻣﺤﻤﺪ آن ﮐﻪ ﻣﺎه را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺶ ﺷﮑﺎﻓﺖ ،و زﻣﯿﻦ از ﭘﺮﺗـﻮ ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎﻫﺶ روﺷـﻦ ﺷـﺪ ،و
درود ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان او ،آﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮﺷﺎن را زواﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و درود ﺑﺮ اﺻﺤﺎب او ،آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑـﺮای
ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻠﺸﺎن ﻫﻼﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ِ
اﯾﻦ ﺟﺪوﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻗﺼﻮر ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ رؤﯾﺖ ﻫﻼلﻫﺎی ﻣﺎهﻫﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ؛ او ﮐﻪ از ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑـﺎ دﻟﯿـﻞ ﻋﻘﻠـﯽ و
 .١ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻘﻮﯾﻢ رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ،روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۱۲ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۹۳ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اول ﺟﻤﺎدیاﻟﺜـﺎﻧﯽ  ۱۴۳۵ﻗﻤـﺮی ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﺣـﺎل اﮔـﺮ ﺟـﺪول
ﻧﺠﻢاﻟـﺪﯾﻦ را ﺑــﻪ ﮐــﺎر ﺑﺒــﺮﯾﻢ ،ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧـﺪۀ ﺗﻘﺴــﯿﻢ  ۱۴۳۵ﺑــﺮ  ،۱۱۰ﻋــﺪد  ۵ﻣﯽﺷـﻮد .در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻋــﺪد ) ۵در ﺳــﺘﻮن ﺳــﺎلﻫﺎ( در ﺳــﺘﻮن
ﺟﻤﺎدیاﻵﺧﺮی ﻋﻼﻣﺖ د )= (۴وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ و ﯾﮏ روز ﺗﻔﺎوت دارد .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ روز ﭘﻨﺞﺷـﻨﺒﻪ  ۱۱اردﯾﺒﻬﺸـﺖ
 ۱۳۹۳ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اول رﺟﺐ  ۱۴۳۵ﻗﻤﺮی اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﺳﻄﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ) ۵ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ( ﺑﻪ ﺧﺎﻧـﮥ واﻗـﻊ در ﺳـﺘﻮن رﺟـﺐ ﺑـﺮوﯾﻢ
ﻋﻼﻣﺖ ه )= (۵وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺪول ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ رﺳﻤﯽ اﯾﺮان آﻣـﺪه
اﺳﺖ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد.
 .٢ﻧﯿﻤﮥ اول ﻣﺘﻦ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ و ﺑﻘﯿﮥ آن ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻫﺮ )ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب( و ﻣﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺟﺪولﻫﺎ ﻣﯽآﯾﺪ.

ﻧﻈﻢ

ﺧﺪاﯾﺎ! ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻋﺎ را آﻣﯿﻦ ﮔﻮﯾﺪ آن آﻣﯿﻦ را از او ﺑﭙﺬﯾﺮ؛
ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺬﯾﺮ ﺗﺎ روزﮔﺎر ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ از زﺑﺎن ﺣﺴﺎب ]ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﮥ[ آﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ؛
ﻧﯿﺰ آﻣﯿﻦ ﮐﺴﯽ )= ﻧﺎﻇﻢ( را ﮐﻪ ﻫﻢﻧﺎم ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻠﻤﮥ آﻣﯿﻦ و ﻧﻘﻄﻪ »ن« اﺳﺖ.
١
ﺑﻪ ﺣﻖ آن ﮐﻪ ﺧﺎﺗﻤﯿﺘﺶ ﭼﻮﻧﺎن ﻣﺸﮏ اﺳﺖ ،ﺑﺮ او درود و ﺳﻼم.
ّ
ّ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ در رؤﯾﺖ ُﻏ ّﺮۀ ﻣﺎه ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ از ّ
اﺳـﻼﻣﯿﻪ اﺳـﺖ -إﻟـﯽ ﯾﻮﻣﻨـﺎ ﻫـﺬا-
ﻣﻬﻤـﺎت ﻣﻠـﺖ
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ﺿﺎﺑﻄﻪای ﮐﻪ از اﻋﻤﺎل ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟـﺪول ﻧﮑﺸـﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ از ﻏﺎﯾـﺖ ﺻـﻌﻮﺑﺘﺶ
َﱢ
ﻣﻮﺟﺐ »اﻷﻣﻮر ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﺄوﻗﺎﺗﻬﺎ« ﺑـﻪ ﻋـﻮن ﻋﻨﺎﯾـﺖ ّرﺑـﺎﻧﯽ ،در اﯾـﻦ ّاﯾـﺎم
ﺑﺮ
وﻟﯿﮑﻦ
اﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﻮده
ر
ﺬ
ﻣﺘﻌ
ً
ً
ِ ّ
دوﻟﺖ وﻻﯾﺖ رﺗﺒﺖ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ﻻزال ﻇﻞ ﺳﻠﻄﻨﺘﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﻣﺒﺴﻮﻃﺎ و ﻣﻤـﺪودا ،و ﻣـﺎه ﺑـﺮج دﻋـﺎء
ً
ً
ﻣﻮرودا ،ﺿﺎﺑﻄﻪای ﻣﺘﯿﻦ ﻣﺒﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﺪد ﮐﻠﻤﮥ ّ
ﻃﯿﺒﮥ آﻣﯿﻦ ،ﮐﻪ ﺻﺪ و ﯾـﮏ ﻋـﺪد
دوﻟﺘﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ وردا
اﺳﺖ ،از ﻃﺮﯾﻘﯽ راﯾﺾ ﻓﺎﯾﺾ ﮔﺸﺖ .و ﭼﻮن آن ﻋﺪد را ّﮐﺮة ﺑﻌﺪ أﺧﺮی از ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺠﺮت ﺑـﺮ ﺣﮑﻤـﺖ
ﻃﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺜﻞ آن ﻋﺪد ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ازو ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺪان ﺑﺎﻗﯽ درﯾﻦ ﺟﺪول درآﯾﻨـﺪ از ﯾﻤـﯿﻦ ،و ﺑـﻪ ﻣـﺎه
ﻏﺮۀ آن ﻣﺎه ﯾﺎﺑﻨﺪ .و ﺑﻌﺾ ّ
ﻣﻄﻠﻮب از ﺑﺎﻻ ،در ﻣﻠﺘﻘﺎی ﻫﺮ دو رﻗﻢ رؤﯾﺖ ّ
ﻏﺮهﻫﺎ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺮﺧﯽ ٢ﻧﻮﺷـﺘﻪ
ّ
ﺷﺪ اﺷﺎرت ﺑﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻣﻘﺪم ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎل رؤﯾﺖ دارد و ﻟﮑﻦ اﻟﻤﺮﻗﻮم ﻣﺎ ﯾﺸﻬﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺰﯾﺞ.
ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ اﻃﻼع ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ْ
و اﮔﺮ ﺑﺮ ﺳﻬﻮی و ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻟﻮازم ﻣﺮاﺳﻢ ّ
ﮐﺮم اﺻﻼح ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
ِ
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 .١ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ.
.٢در ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺟﺪول ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺳﯿﺎه و در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻧﻘﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺖ ،و ﺑﻨﯿﺎن ﻋﺪاﻟﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ در روزﮔﺎرش اﺳﺘﻮار ﺷﺪ؛ ﺑﻨﯿـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﺣـﺎل ﻓـﺮو
رﯾﺨﺘﻦ ﺑﻮد و او آن را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ .ﺧﺪای ،روزﻫﺎ و ﻣﺎهﻫﺎ و ﺳﺎلﻫﺎی او را دراز ﮔﺮداﻧﺎد؛ او ﺳـﻠﻄﺎن ﭘﺴـﺮ
ﺳﻠﻄﺎن ،ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﺧﺎن ﭘﺴﺮ ّ
ﺳـﻠﻄﺎن ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ را در
ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن اﺳـﺖ؛ ﺧـﺪاﯾﺎ! ﻫﻤـﺎنﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ
ِ
زﻧﺪﮔﯽاش از اﻧﻮاع ﺳﻌﺎدتﻫﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮐﺮدی ،آن دﮔﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از او ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدان.
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ﻣﻦ اﯾﻦ ﺟﺪول را از روی ﺧﻂ ﺣﺴﺎبدان ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺴﯿﺎر داﻧﺎ ﺗﻘﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﻌﺮوف ﭘﺴـﺮ ّ
ﻣﺤﻤـﺪ ﭘﺴـﺮ
اﺣﻤﺪ ﺻﻬﯿﻮﻧﯽ دﻣﺸﻘﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺮدم ،و او آن را از ﺧﻂ ﺑﺮادرش و ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﻓﺎﺿـﻞ ﺑﺴـﯿﺎر داﻧـﺎ ﻧﻘﻄـﻪ ﭘﺴـﺮ
ﻣﻌﺮوف ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺧﺪای ،آن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﻫﻤﮥ اﯾﺸﺎن را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺎد! ﻣﻦ ﺑﻨﺪۀ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑـﻪ ﺧـﺪای
ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﻋﻤﺮ ﭘﺴﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻢ؛ ﺧـﺪای واﻻ او و ﭘـﺪر و ﻣـﺎدرش را ﺑﺒﺨﺸـﺎﯾﺪ و ﺑـﻪ آن دو و او ﻧﯿﮑـﯽ
١
ﮐﻨﺎد؛ آﻣﯿﻦ.
 .١اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﺪولﻫﺎ آﻣﺪه ،در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺮوف درﺑﺎرۀ ﺟﺪولﻫﺎی رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه

١۶٧

رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺮوف ،ص .۱

١۶٨

رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺮوف ،ص .۲

رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺮوف درﺑﺎرۀ ﺟﺪولﻫﺎی رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه

١۶٩

رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺮوف ،ص .۳

١٧٠
٠

رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺮوف ،ص .۴

رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺮوف درﺑﺎرۀ ﺟﺪولﻫﺎی رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه

١٧١

رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺮوف ،ص .۵

١٧٢

رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺮوف ،ص .۶

ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ارﺷﻤﯿﺪس

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﮐﺎوه ﯾﺰدی

١

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ارﺷﻤﯿﺪس ) ۲۸۷ق.م ۲۱۲ -ق.م( ﮐﻪ از ﺟﻤﻠـﮥ ﺑﺰرگﺗـﺮﯾﻦ رﯾﺎﺿـﯿﺪاﻧﺎن ﺑﺎﺳـﺘﺎن اﺳـﺖ ،ﻋـﻼوه ﺑـﺮ
اﺧﺘﺮاع اﺑﺰارﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﮐﺸﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮏ ،در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺑﻪو ﯾﮋه ﻫﻨﺪﺳـﻪ آﺛـﺎر زﯾـﺎدی
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ .ﯾﮑـﯽ از ﮐﺎرﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ ارﺷـﻤﯿﺪس در
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻋﺪد ﭘﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﯿﻂ داﯾﺮه ﺑﻪ ﻗﻄﺮ آن ،ﺑـﻮد .وی ﺑـﺮای
10
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ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ آن روﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم روش اﻓﻨﺎ ﻋﺮﺿﻪ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺪد ﭘﯽ ﻣﺤﺼـﻮر ﺑـﯿﻦ دو ﻋـﺪد  3 71و
اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺬر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﻋﺪاد اﺑﺪاع ﮐﺮد ﮐـﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﮥ آﻧﻬـﺎ
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وی ﻗﺒﻞ از رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﻫﻨﺪی ﺑﺎ ﮐﺴﺮﻫﺎی ﻣﺴﻠﺴﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﺴﺎب ،ﮐﺘﺎب رﯾﮕﺸﻤﺎری را ﻧﻮﺷﺖ و در آن روش ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﺪاد
از ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎرﺷﯽ اﺧﺘﺮاع ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ آن
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻫﺮ ﻋﺪد ﺑﺰرﮔﯽ را ﻧﻮﺷﺖ و ﺧﻮاﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اوﻟﯿﮥ ارﺷﻤﯿﺪس ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴـﺎﺣﺖ و ﺣﺠـﻢ ﮐـﺮه و
اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺑﻮد .وی ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﻈﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑـﻪ ﻣﺜﻠﺚﻫـﺎ ﯾـﺎ ﻣﺴـﺘﻄﯿﻞﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ،ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺑﻪدﺳـﺖآﻣﺪه را ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺟﻤـﻊ
ﮐﺮد .او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻄﺢ و ﺣﺠﻢ اﺟﺴﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮه ،اﺳﺘﻮاﻧﻪ و ﻣﺨﺮوط را ﺣﺴﺎب ﮐﻨـﺪ و روش ﻧـﻮﯾﻨﯽ
ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در داﻧﺶ رﯾﺎﺿﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ درﺑـﺎرۀ ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت و روشﻫـﺎی
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺷﮑﺎل و ﺣﺠﻢ اﺟﺴﺎم ﻫﻨﺪﺳﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ ﻣﺨـﺮوط ،ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﺣﻠﺰوﻧـﯽ ،ﺳـﻬﻤﯽ و
اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻧﻮﺷﺖ.
ﻧﻮﺷــﺘﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿــﯽ ارﺷــﻤﯿﺪس ،ﺑــﺮﺧﻼف اﺧﺘﺮاﻋــﺎﺗﺶ ،ﺗــﺎ ﻣــﺪتﻫﺎ ﻧﺎﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧــﺪ و او را
 .١ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎر ﯾﺦ ﻋﻠﻢmahkavyzd@yahoo.com ،
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ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۵ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮاص ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ

١٧٣

رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﯽ اﻫﻞ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ در ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻣﯿﻼدی اﯾﺰﯾﺪور ﺗﻔﺴـﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺮ
ﮐﺎرﻫﺎی ارﺷﻤﯿﺪس ﻧﻮﺷﺖ و اوﺗﻮﮐﯿﻮس ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از آﺛﺎر او اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن آﺛﺎر
ﮐﻤﯽ از ارﺷﻤﯿﺪس ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﮥ اﻧﻔﺠﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮد .رﯾﺎﺿـﯿﺪاﻧﺎن
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺎرﻫﺎی ارﺷﻤﯿﺪس ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫـﻢ آﺛـﺎر او را از
ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ و ﻫﻢ ﻏﻨﺎی ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن آن دوره ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.
ارﺷﻤﯿﺪس ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽ وی ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮح اﺳﺖ:
 .۶ﺗﺮﺑﯿﻊ ﺳﻬﻤﯽ
 .۱ﮐﺮه و اﺳﺘﻮاﻧﻪ
 .۷ﺟﺴﻢﻫﺎی ﺷﻨﺎور
 .۲ﺗﮑﺴﯿﺮ داﯾﺮه
 .۳ﺷﺒﻪ ﻣﺨﺮوطﻫﺎ و ﺷﺒﻪ ﮐﺮهﻫﺎ  .۸رﯾﮕﺸﻤﺎری
 .۹ﻣﻔﺮوﺿﺎت
 .۴ﻣﺎرﭘﯿﭻﻫﺎ
 .۵ﺗﻌﺎدل ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ
١٧۴

ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺛﺎر ﻓﻮق ،آﺛﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻋﺮب ﺑﻪ وی ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ آﺛﺎر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .۱ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﺑﯽ
 .۲داﯾﺮهﻫﺎی ﻣﻤﺎس ﺑﺮ ﻫﻢ
 .۳ﺧﻄﻮط ﻣﻮازی
 .۴ﻣﺜﻠﺚﻫﺎ

 .۵ﺧﻮاص ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاو ﯾﻪ
 .۶دادهﻫﺎ
 .۷ﺗﻘﺴﯿﻢ داﯾﺮه ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺟﺰء ﻣﺘﺴﺎوی

ﮐﺘﺎب ﺧﻮاص ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ
ّ
ﮐﺘﺎب ﺧﻮاص اﻟﻤﺜﻠﺚ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﺰاوﯾﺔ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ارﺷﻤﯿﺪس اﺳﺖ .در اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﮑﻤﺎء ﻧﺎم
اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﮐﺘـﺎب اﻟﺨـﻮاص اﻟﻤﺜﻠﺜـﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ اﻟﺰواﯾـﺎ آﻣـﺪه اﺳـﺖ )اﻟﻔﻬﺮﺳـﺖ ،ص ۴۸۰؛ ﺗـﺎرﯾﺦ
اﻟﺤﮑﻤﺎء ﻗﻔﻄﯽ ،ص  .(۹۲اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺣﺪس زده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻦ ﻗـﺮه )۲۸۸ -۲۱۱ق( ﺑﺎﺷـﺪ ١.ﻣـﺘﻦ
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه ،وﻟﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ آن ،ﮐـﻪ
 .١ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی زﯾﺎدی از رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ارﺷﻤﯿﺪس ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ آﺛﺎر رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻤﺘﻤﺎﺳﺔ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺎﻧﮑﯿﭙﻮر )ﭘﺎﺗﻨﺎ ،ﻫﻨﺪ( ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻣﺘﻦ آن ﺑﻪ
اﻟﻬﻨﺪﺳﯿﺔ در ﺳﺎل ۱۹۴۷م ﺗﻮﺳﻂ داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ )ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ( ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺑﯿﺎن ﻗﻀﺎﯾﺎ و اﺛﺒﺎت
ﻫﻤﺮاه رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﺻﻮل ّ
آﻧﻬﺎ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮاص اﻟﻤﺜﻠﺚ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﺰاوﯾﺔ ﻷرﺷﻤﯿﺪس ﺗﺸﺎﺑﻪ زﯾﺎدی ﺑﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻤﺘﻤﺎﺳﺔ دارد ،ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﻦ ّﻗﺮه ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

 .۱زﯾﺎدات ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﮐﺘﺎب اﻗﻠﯿﺪس؛
 .۲اﻏﺮاض ﻣﻘﺎﻻت اﻗﻠﯿﺪس )ﺧﻤﺴﺔ اﻗﺴﺎم(؛
 .۳ﺣﺪ اﻗﻠﯿﺪس )ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺻﻮل و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺪر اﻟﻨﺴﺒﺔ(؛
 .۴ﺣﻮاﺷﯽ ﻋﻠﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ،ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﻠﻘـﺐ ﺑـﻪ ﻣﻌـﯿﻦ ﻣـﻨﺠﻢ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ در
اواﺧﺮ ذیاﻟﻘﻌﺪه ۸۴۲ق در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ؛
 .۵ﺷﺮح ﺻﺪر اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﮐﺘﺎب اﻗﻠﯿﺪس ﻷﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺨﺎزﻧﯽ؛
 .۶ﺷﺮح ﺻﺪر اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﮐﺘﺎب اﻗﻠﯿﺪس ﻷﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ اﻷﻫﻮازی؛
٢
 .۷ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮة ،أذا ﺧﺮج ﻣﻦ داﺋﺮة ﺿﻠﻊ اﻟﻤﺜﻠﺚ و ﺿﻠﻊ اﻟﻤﺴﺪس ﻓﻲ ﺟﻬﺔ واﺣﺪة؛
 .۸ﻣﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاص اﻟﻤﺜﻠﺚ ﻷرﺷﻤﯿﺪس.
ّ
در ﮐﺘﺎب اﻟﺨﻮاص اﻟﻤﺜﻠﺚ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﺰاوﯾﺔ ،ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳـﯽ آن در اﯾﻨﺠـﺎ ﻋﺮﺿـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﭘـﻨﺞ
ﻗﻀﯿﮥ ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاو ﯾﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای اﺛﺒـﺎت ﻗﻀـﺎﯾﺎ از ﻣﻄﺎﻟـﺐ
اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪﻫﺎ در اﺻﻮل وﺟﻮد ﻧﺪارد و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ دارای
اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺳﺖ .ﺻﻮرت ﻗﻀﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ آﻣﺪه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﻗﻀﯿﮥ اول :در ﻫﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاو ﯾﻪ ،ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﯿﻂ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد ،ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب وﺗﺮ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺤﯿﻂ و ﻋﻤﻮد وارد ﺑﺮ وﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻗﻀﯿﮥ دوم :در ﻫﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاو ﯾﮥ ﻣﺨﺘﻠﻒاﻻﺿﻼعّ ،
ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﯿﻂ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﯾـﮏ ﺧـﻂ
ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻔﺎﺿﻞ دو ﺿﻠﻊ زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ )ﻣﺠﻤﻮع( ّ
راﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،و ّ
ﻣﺮﺑﻊ وﺗﺮ و ﯾﮑـﯽ
از دو ﺿﻠﻊ زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﺑﺎ ّ
ﻣﺮﺑﻊ وﺗﺮ و ﺿﻠﻊ دﯾﮕﺮ زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﻪ اﺳﺖ.
ﻗﻀﯿﮥ ﺳﻮم :در ﻫﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاو ﯾﻪ اﮔﺮ از ﯾﮏ ﻃﺮف وﺗﺮ آن ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﺿﻠﻊ زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤـﻪ و از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آن ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺿﻠﻊ دﯾﮕﺮ زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﭘﺎرهﺧﻂ ﺑـﯿﻦ دو ﻧﻘﻄـﮥ
 .١ﮐﺎﺗﺐ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﯿﻦاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﮥ  ۳۱۸۰ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﻠﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺤﺴﺎب و
ﭼﻨﺪ اﺛﺮ دﯾﮕﺮ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻂ اوﺳﺖ – .ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ
 .٢ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در ﺷﻤﺎرۀ اول ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان )ص  (۲۰۱- ۱۸۶ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.

رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮاص ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،در ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ داﻧﺸـﮑﺪۀ ادﺑﯿـﺎت داﻧﺸـﮕﺎه
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۲۸۴/۸ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺷﺎﻣﻞ  ۸رﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﺴﺦ رﯾﺰ ﺳﺪۀ  ۸ ،۷و  ۹ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺗﻮﺳـﻂ آﻗـﺎی اﺣﻤـﺪ ﺟـﻮادی ،اﻣﺎمﺟﻤﻌـﮥ ﮐﺮﻣـﺎن ،ﺑـﻪ
١
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﻫﺪا ﺷﺪه و ﺷﻤﺎرۀ ﺛﺒـﺖ آن  ۷۵۵۸۹اﺳـﺖ )داﻧﺶﭘـﮋوه ،۱۳۴۴ ،ص .(۴۴
ﻋﻨﺎوﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:

١٧۵

١٧۶

ﺣﺎﺻﻞ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺜﻠﺚ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺧـﻂ راﺳـﺘﯽ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد ،ﻣﺴـﺎوی ﭼﻬـﺎر ﺑﺮاﺑـﺮ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺖ.
ّ
ﻗﻀﯿﮥ ﭼﻬﺎرم :در ﻫﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاو ﯾﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﯿﻂ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾـﮏ ﺧـﻂ راﺳـﺖ در ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻣﺤـﯿﻂ در وﺗـﺮ آن و ﺣﺎﺻـﻞ ﺿـﺮب دو ﺿـﻠﻊ
زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﻪ آن اﺳﺖ.
ﻗﻀﯿﮥ ﭘﻨﺠﻢ :در ﻫﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاو ﯾﻪ ،اﮔﺮ در اﻣﺘﺪاد ﯾﮑﯽ از دو ﺿﻠﻊ زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤـﮥ آن و از دو ﺳـﺮ
آن دو ﭘﺎرهﺧﻂ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺿﻠﻊ دﯾﮕﺮ زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه ّ
ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺠﻤﻮع دو ﺿﻠﻊ زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﻪ و
ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻔﺎﺿﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎوی دو ﺑﺮاﺑﺮ ّ
ّ
ﻣﺮﺑﻊ وﺗﺮ آن اﺳﺖ.
در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﻀﯿﮥ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه ،ﮐﻪ در ﻣﻮرد رواﺑﻂ ﻃﻮﻟﯽ در ﻣﺜﻠـﺚ در ﺣﺎﻟـﺖ ﮐﻠـﯽ
اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﺗﺐ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻓﺰوده ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﻗﻀﯿﮥ ﺷﺸﻢ )ﻗﻀﯿﮥ اول ﭘﯿﻮﺳﺖ( :اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ در ﻣﻮرد ﻧﯿﻤﺴﺎز زاوﯾﮥ داﺧﻠﯽ ﻣﺜﻠﺚ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
آن ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ» :ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﺴﺎز ﯾﮏ زاوﯾﮥ ﻣﺜﻠـﺚ روی ﺿـﻠﻊ ﻣﻘﺎﺑـﻞ آن ﺟـﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮﺑﻊ ﻃﻮل ﻧﯿﻤﺴﺎز ﻣﺴﺎوی ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب دو ﺿﻠﻊ آن زاوﯾﻪ اﺳﺖ«.
در اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ از ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﻘﺎﻟـﮥ ﺷﺸـﻢ و ﺳـﻮم و ﺳـﯽ و ﭘـﻨﺠﻢ ﻣﻘﺎﻟـﮥ دوم اﺻـﻮل
اﻗﻠﯿﺪس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﻀﯿﮥ ﺳﻮم ﻣﻘﺎﻟـﮥ ﺷﺸـﻢ اﺻـﻮل اﻗﻠﯿـﺪس
ﻣﯽﺗﻮان ﻃﻮل ﻧﯿﻤﺴﺎز ﻫﺮ زاوﯾﮥ ﻣﺜﻠﺚ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻪ ﺿﻠﻊ آن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ در اداﻣﮥ ﺷـﺮح ﻗﻀـﯿﻪ
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻀﯿﮥ ﻫﻔﺘﻢ )ﻗﻀﯿﮥ دوم ﭘﯿﻮﺳﺖ( :اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽدارد:
»ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺼﻒ ّ
ﻣﺮﺑﻊ ﺿﻠﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮ آن وارد ﺷﺪه اﺳﺖ و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎوی ﺑـﺎ ﻣﺠﻤـﻮع
ّ
ﻣﺮﺑﻌﺎت دو ﺿﻠﻊ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺖ«.
از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﻃﻮل ﻣﯿﺎﻧﮥ وارد ﺑﺮ ﻫﺮ ﺿﻠﻊ ﻣﺜﻠﺚ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﺪازهﻫﺎی ﺳﻪ ﺿﻠﻊ
آن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ در اداﻣﮥ ﺷﺮح ﻗﻀﯿﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻀﯿﮥ ﻫﺸﺘﻢ )ﻗﻀﯿﮥ ﺳﻮم ﭘﯿﻮﺳﺖ( :اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ اﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻗﻀﯿﮥ دوم ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺷﺸﻢ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻗﻀﯿﮥ ﺗﺎﻟﺲ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﺧﻂ راﺳﺘﯽ ﻣـﻮازی
ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺿﻠﻊﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﯽ رﺳﻢ ﺷﻮد ،دو ﺿﻠﻊ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴـﺒﺖ ﻗﻄـﻊ ﻣﯽﮐﻨـﺪ« .اﺛﺒـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ در
اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺛﺒﺎت اﻗﻠﯿﺪس ﺗﻔﺎوت دارد.
ﻗﻀﯿﮥ ﻧﻬﻢ )ﻗﻀﯿﮥ ﭼﻬﺎرم ﭘﯿﻮﺳﺖ( :اﯾﻦ ﻗﻀـﯿﻪ اﺛﺒـﺎﺗﯽ ﺑـﺮای ﻗﻀـﯿﮥ ﺳـﻮم ﻣﻘﺎﻟـﮥ ﺷﺸـﻢ اﺻـﻮل
اﻗﻠﯿﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﮥ ﻧﯿﻤﺴﺎزﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﺧـﻂ راﺳـﺘﯽ
ﯾﮏ زاوﯾﻪ از ﻣﺜﻠﺜﯽ را ﻧﺼﻒ ﮐﻨﺪ و ﻗﺎﻋﺪۀ آن را ﻧﯿﺰ ﺑﺒﺮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ﻗﺎﻋﺪه ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽـﻮن

ﺗﺮﺟﻤﮥ رﺳﺎﻟﻪ
از ﮐﺘﺎب ﺧﻮاص ﻣﺜﻠﺚ ]ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ[ ﺗﺄﻟﯿﻒ ارﺷﻤﯿﺪس

رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮاص ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ

دو ﺿﻠﻊ ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ« .اﺛﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ آﻣﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺛﺒﺎت اﻗﻠﯿﺪس ﺗﻔﺎوت دارد.
در ﺗﺮﺟﻤﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ،اﻓﺰودهﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ درون ﮐﻤﺎﻧﮏ و اﻓﺰودهﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ درون ﻗـﻼب
آﻣﺪه اﺳﺖ.

]ﻗﻀﯿﮥ ّاول[] :در[ ﻫﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاو ﯾﻪ ،ﻣﺮﺑﻊ اﺿﻼع ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ )ﻣﺤﯿﻂ( آن ،ﻫﺮﮔـﺎه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﯾـﮏ
ﺧﻂ راﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺤﯿﻂ و ﻋﻤﻮد وارد ﺑﺮ وﺗـﺮ
در وﺗﺮ آن اﺳﺖ.
ّ
ﻣﺜﺎل] :ﻣﺜﻠﺚ[ ا ب ﺟ] ،ﮐﻪ[ در آن زاوﯾﮥ ا ﻗﺎﺋﻤﻪ اﺳﺖ] ،را در ﻧﻈـﺮ ﻣﯽﮔﯿـﺮﯾﻢ[؛ ﻣﯽﮔـﻮﯾﻢ ﻣﺮﺑـﻊ
اﺿﻼع ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ )ﻣﺤﯿﻂ( آن ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺴـﺎوی اﺳـﺖ ﺑـﺎ
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ]ﻣﺤﯿﻂ[ آن و ﻋﻤﻮد ]وارد ﺑﺮ وﺗﺮ[ ،ﮐﻪ ا د اﺳﺖ ،در ﻗﺎﻋﺪۀ آن ،ﮐﻪ ﺟ ب اﺳﺖ.
١٧٧
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]ﺑﺮﻫﺎن[ :ﺟ ب را اﻣﺘﺪاد ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ]روی آن[ ﺟ ﻫ را ﺑﺮاﺑـﺮ ا ﺟ و ﻫ ز را ﺑﺮاﺑـﺮ اب و ز ح را ﺑﺮاﺑـﺮ
ا د و ﺟ ط را ﺑﺮاﺑﺮ ﺟ ب ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ط ب در ﻧﻘﻄﮥ ﺟ دو ﻧـﯿﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ط ز را ﺑـﻪ آن اﺿـﺎﻓﻪ
ﻣﺮﺑـﻊ ﺟ ز اﺳـﺖّ .
ﻣﺮﺑـﻊ ط ﺟ ﺑﺮاﺑـﺮ ّ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﺿـﺮب ب ز در ز ط ﺑـﺎ ّ
ﻣﺮﺑـﻊ ز ﺟ ﺑﺮاﺑـﺮ
ﻣﺮﺑﻌﺎت ز ﻫ و ﻫ ﺟ و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ز ﻫ در ﻫ ﺟ اﺳﺖ] .ﻣﺠﻤﻮع[ ّ
]ﻣﺠﻤﻮع[ ّ
ﻣﺮﺑﻌـﺎت ز ﻫ و
ﻫ ﺟ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ّ
ﻣﺮﺑﻊ ط ﺟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ]ﻣﻘﺎدﯾﺮ[ ﻣﺘﺴﺎوی را ]از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺴﺎوی[
ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ب ز در ز ط ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ]دو ﺑﺮاﺑـﺮ[ ﺣﺎﺻـﻞ ﺿـﺮب ز ﻫ در ﻫ ﺟ ﺑـﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ح ز ،ﮐﻪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻋﻤﻮد ]وارد ﺑﺮ وﺗﺮ[ اﺳﺖ ،در ط ب ،ﮐـﻪ دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﻗﺎﻋـﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ز ب ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮع اﺿﻼع ،در ز ط اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﺴـﺒﺖ ح ز ﺑـﻪ ز ب
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ز ط ﺑﻪ ط ب اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ]ﻧﺴﺒﺖ در ﺻـﻮرت[ ﺷـﻮد ،ﻧﺴـﺒﺖ ح ب ﺑـﻪ ز ب ﺑﺮاﺑـﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ز ب ﺑﻪ ط ب ﻣﯽﺷﻮد .ز ب واﺳﻄﮥ ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؛ ﭘـﺲ ﺣﺎﺻـﻞ ﺿـﺮب ح ب در
ط ب ﺑﺮاﺑﺮ ّ
ﻣﺮﺑﻊ ز ب اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.
]ﻗﻀﯿﮥ دوم[] :در[ ﻫﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاو ﯾﮥ ﻣﺨﺘﻠﻒاﻻﺿﻼعّ ،
ﻣﺮﺑﻊ اﺿﻼع ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ آن ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺻـﻮرت

ﯾﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،و ّ
ﻣﺮﺑـﻊ ﻓﺰوﻧـﯽ ﯾﮑـﯽ از دو ﺿـﻠﻊ زاوﯾـﮥ ﻗﺎﺋﻤـﮥ آن ﺑـﺮ دﯾﮕـﺮی،
ﻣﺮﺑﻊ وﺗﺮ زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﻪ و ﯾﮑﯽ از دو ﺿﻠﻊ ]زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﻪ[ ﺑﺎ ّ
ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ]ﻣﺠﻤﻮع[ ّ
ﻣﺮﺑﻊ وﺗﺮ و ﺿـﻠﻊ دﯾﮕـﺮ
زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺜﺎل :ﻣﺜﻠﺚ ا ب ﺟ ]ﮐﻪ[ زاوﯾﮥ ب در آن ﻗﺎﺋﻤﻪ اﺳﺖ ]را در ﻧﻈـﺮ ﻣﯽﮔﯿـﺮﯾﻢ[ و ]ﻓـﺮض ﻣـﯽﮐﻨﯿﻢ[
ﻣﺮﺑﻊ اﺿﻼع ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ )ﻣﺤﯿﻂ( آن ،ﺑﺎ ّ
ب ﺟ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ا ب ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ّ
ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻔﺎﺿـﻞ ب ﺟ و ا ب
ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ ]ﻣﺠﻤﻮع[ ّ
ﻣﺮﺑﻊ ب ﺟ و ﺟ ا ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ ،و
ّ
ﻣﺮﺑﻊ ﺟ ا و ا ب ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
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]ﺑﺮﻫﺎن[ :ا ﻫ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ا ب و ﺟ ز را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ب ﺟ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .و ]ﻓﺮض ﻣـﯽﮐﻨﯿﻢ[ ب د ﻓﺰوﻧـﯽ
ﻣﺮﺑﻊ ﻫ ز ﺑﺮاﺑﺮ ]ﻣﺠﻤﻮع[ ّ
ب ﺟ ﺑﺮ ا ب ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ّ
ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻫ ا ،ا ﺟ و ﺟ ز و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻـﻞ ﺿـﺮب
ﻫ ا در ا ﺟ و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ا ﺟ در ﺟ ز ١و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻫ ا در ﺟ ز اﺳـﺖ .اﻣـﺎ دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻫ ا در زﺟ ،٢ﯾﻌﻨﯽ دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣﺎﺻـﻞ ﺿـﺮب ا ب در ب ﺟ ،ﻣﺴـﺎوی ﺑـﺎ دو ﺑﺮاﺑـﺮ
ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ا ب در ﺟ د،٣ﮐﻪ ﻣﺴﺎوی آن اﺳﺖ ،و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻـﻞ ﺿـﺮب ﺟ د در ب د اﺳـﺖ .دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ا ب در ﺟ د ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ]ﻣﺠﻤﻮع[ ﻣﺮﺑﻌـﺎت ا ب و ﺟ د اﺳـﺖ .ﺑـﻪ دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣﺎﺻـﻞ
ﻣﺮﺑﻊ ب د را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ّ
ﻣﺮﺑﻊ ﺟ د و ّ
ﺿﺮب ب د در د ﺟّ ٤
ﻣﺮﺑﻊ ب ﺟ اﺳـﺖ .ﭘـﺲ
ﻣﺮﺑﻌﺎت ا ب ،ب ﺟ ﯾﻌﻨﯽ ّ
ﻣﺮﺑﻊ ب د ﺑﺮاﺑﺮ ]ﻣﺠﻤﻮع[ ّ
]دو ﺑﺮاﺑﺮ[ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ا ب در ب ﺟ ﺑﺎ ّ
ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻫ ا ،ا ﺟ و ﯾﮏ ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ ّ
ﻣﺮﺑﻊ ب د ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ]ﻣﺠﻤﻮع[ ّ
ﻣﺮﺑﻊ ﻫ ز و ّ
ا ﺟ اﺳﺖ .ﭘﺲ ّ
ﻣﺮﺑـﻊ
اﺟ و ّ
ﻣﺮﺑﻊ ﺟ ز و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻫ ا در ا ﺟ و دو ﺑﺮاﺑـﺮ ]ﺣﺎﺻـﻞ ﺿـﺮب[ ا ﺟ در ﺟ ز اﺳـﺖ.
ﻣﺮﺑﻌـﺎت ﻫ ا ،ا ﺟ و دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣﺎﺻـﻞ ﺿـﺮب ﻫ ا در ا ﺟ ﺑﺮاﺑـﺮ ّ
وﻟﯽ ]ﻣﺠﻤـﻮع[ ّ
ﻣﺮﺑـﻊ ﻫ ﺟ اﺳـﺖ .و
ﻣﺮﺑﻌﺎت ا ﺟ ]و ﺟ ز[ و دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣﺎﺻـﻞ ﺿـﺮب ا ﺟ در ﺟ ز ﺑﺮاﺑـﺮ ّ
]ﻣﺠﻤﻮع[ ّ
ﻣﺮﺑـﻊ ا ز اﺳـﺖ .ﭘـﺲ
ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻫ ز و ب د ﺑﺮاﺑـﺮ ]ﻣﺠﻤـﻮع[ ّ
]ﻣﺠﻤﻮع[ ّ
ﻣﺮﺑﻌـﺎت ﻫ ﺟ و ا ز اﺳـﺖ و اﯾـﻦ ﭼﯿـﺰی اﺳـﺖ ﮐـﻪ
 .١ﻧﺴﺨﻪ :ﺟ ا
 .٢ﻧﺴﺨﻪ :ا ﺟ.
 .٣ﻧﺴﺨﻪ :ﺟ ﻫ.
 .4ﻧﺴﺨﻪ+ :و.

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮاص ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ

]ﻗﻀﯿﮥ ﺳﻮم[] :در[ ﻫﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ ،اﮔﺮ از ﯾﮏ ﻃﺮف وﺗﺮ آن ﺑـﻪ اﻧـﺪازۀ ﯾﮑـﯽ از اﺿـﻼع زاوﯾـﮥ
ﻗﺎﺋﻤﮥ آن و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آن ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺿﻠﻊ دﯾﮕﺮ زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﮥ آن ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ]ﭘـﺎره[
ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺜﻠﺚ ،ﯾﻌﻨﯽ ]ﻣﺠﻤﻮع[ اﺿﻼع ﻣﺜﻠﺚ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﯾـﮏ
ﺧﻂ راﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل :ﻣﺜﻠﺚ ا ب ﺟ ﺑﺎ زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﮥ ا ]را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ[ و روی ﻗﺎﻋﺪۀ آن ب د را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ ا ب و
ﻧﯿﺰ ﺟ ﻫ را ﺑﺮاﺑﺮ ا ﺟ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ]ﻣﺠﻤﻮع[ اﺿﻼع ]ﻣﺜﻠﺚ[ در ﻫ د ﻣﺴـﺎوی
ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۳ .۲ .۳

ﺑﺮﻫﺎن :وﻗﺘﯽ دو ]ﭘﺎره[ ﺧﻂ ب ا ،ا ﺟ را ﺑﺮ ]ﭘﺎره[ ﺧﻂ ب ﺟ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻔﺎﺿﻞ آﻧﻬﺎ ]ﭘﺎره[ ﺧﻂ
ﻫ د ١اﺳﺖ .و ب ﺟ را اﻣﺘﺪاد ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ]روی آن[ ﺟ ز را ﻣﺜﻞ ب ا و ز ح را ﻣﺜﻞ ا ﺟ و ح ط را ﻣﺜـﻞ
ﻫ د ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻮن ح ط ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺑﯿﻦ ]ﻣﺠﻤﻮع[ دو ]ﭘﺎره[ ﺧﻂ ب ا و ا ﺟ و ب ح ٢اﺳـﺖ ،ﺟ ط
ّ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ب ﺟ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ﺧﻂ ب ط در ﻧﻘﻄﮥ ﺟ دو ﻧـﯿﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .و ط ح را ﺑـﻪ آن اﺿـﺎﻓﻪ
ﻣﺮﺑﻊ ﺟ ح اﺳﺖ .وﻟـﯽ ّ
ﻣﺮﺑﻊ ﺟ ط ﺑﺮاﺑﺮ ّ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ] .ﭘﺲ[ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ب ح در ط ح ﺑﺎ ّ
ﻣﺮﺑـﻊ ﺟ ح
ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺟ ز و ز ح اﺳﺖ .و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺟ ز در ز ح و ]ﻣﺠﻤﻮع[ ّ
ﺑﺮاﺑﺮ ]ﻣﺠﻤﻮع[ ّ
ﻣﺮﺑﻌـﺎت
ﻣﺮﺑﻊ ب ﺟ اﺳﺖ .ﭘﺲ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿـﺮب ب ح در ح ط ﺑـﺎ ّ
ﺟ ز و ز ح ﺑﺮاﺑﺮ ّ
ﻣﺮﺑـﻊ ﺟ ط] ،ﮐـﻪ[
ﻣﺮﺑﻊ ب ﺟ و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺟ ز در ز ح اﺳـﺖّ .
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ب ﺟ ]اﺳﺖ[ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ّ
ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﺸـﺘﺮک
ب ﺟ را ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ب ح در ح ط ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿـﺮب ﺟ ز در زح
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .وﻟﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺟ ز در ز ح ﻣﺴﺎوی ﭼﻬـﺎر ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠـﺚ ا ب ﺟ
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
]ﻗﻀﯿﮥ ﭼﻬﺎرم[] :در[ ﻫﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪّ ،
ﻣﺮﺑﻊ اﺿﻼع ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ )ﻣﺤﯿﻂ( آن ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾـﮏ
ﺧﻂ راﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻣﺤﯿﻂ )ﻣﺜﻠﺚ( در وﺗﺮ آن و ﻣﺴـﺎوی
 .١ﻧﺴﺨﻪ :ﻫ ز
 .٢ﻧﺴﺨﻪ :ب ﺟ.
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دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب دو ﺿﻠﻊ زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﮥ آن اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل :ﻣﺜﻠﺚ ب ا ﺟ ﺑﺎ زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﮥ ا ]را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ[ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ّ
ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﯿﻂ آن ]ﻫﺮﮔﺎه[ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ ]در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد[ ،ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ]ﻣﺠﻤﻮع[ ﺣﺎﺻـﻞ ﺿـﺮب ب ﺟ در
ﻣﺤﯿﻂ آن و ]دو ﺑﺮاﺑﺮ[ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ب ا در ا ﺟ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۴ .۲ .۳
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]ﺑﺮﻫﺎن[ :ﺟ د را ﺑﺮاﺑﺮ ا ب و د ﻫ را ﺑﺮاﺑﺮ ا ﺟ و ﺟ ز ٢را ﺑﺮاﺑـﺮ ب ﺟ رﺳـﻢ ﻣـﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘـﺲ ب ز در
ﻧﻘﻄﮥ ﺟ ﺑﻪ دوﻧﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ز ﻫ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ب ﻫ در ﻫ ز ﺑـﺎ ّ
ﻣﺮﺑـﻊ
ﻣﺮﺑـﻊ ﺟ ﻫ ﺑﺮاﺑـﺮ ]ﻣﺠﻤـﻮع[ ّ
ﻣﺮﺑﻊ ﺟ ﻫ اﺳﺖ .و ّ
ﺟ ز ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ّ
ﻣﺮﺑﻌـﺎت ﺟ د و د ﻫ و دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣﺎﺻـﻞ
ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺟ د و د ﻫ ﺑﺮاﺑﺮ ّ
ﺿﺮب ﯾﮑﯽ در دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .و ّ
ﻣﺮﺑـﻊ ﺟ ز اﺳـﺖ .آﻧﻬـﺎ را ﺣـﺬف ﻣـﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ب ﻫ در ﻫ ز ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣﺎﺻـﻞ ﺿـﺮب ﺟ د در د ﻫ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧـﺪ .دو ﺑﺮاﺑـﺮ
ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ب ﻫ در ﺟ ز ٣را ]ﺑﻪﻃﻮر[ ﻣﺸﺘﺮک ]ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺴﺎوی[ اﺿـﺎﻓﻪ ﻣـﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘـﺲ ]ﻧﺘﯿﺠـﮥ[
ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻫ ز در ب ﻫ ٤و ب ﻫ در ﺟ ز ٥ﻣﺴﺎوی ّ
ﻣﺮﺑـﻊ ﻫ ب ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣﺴـﺎوی ﺑـﺎ دو ﺑﺮاﺑـﺮ
ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺟ ز ٦در ب ﺟ و ﺟ د در د ﻫ اﺳﺖ.
]ﻗﻀﯿﮥ ﭘﻨﺠﻢ[ :در ﻫﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاو ﯾﻪ ،اﮔﺮ از ﯾﮑﯽ از دو ﺿﻠﻊ زاوﯾـﮥ ﻗﺎﺋﻤـﻪ ]ﻗﻄﻌـﻪای[ ﻣﺴـﺎوی ﺑـﺎ
ﺿﻠﻊ دﯾﮕﺮ ]زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﮥ[ آن ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه ّ
ﻣﺮﺑﻊ دو ﺿﻠﻊ زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﻪ در ﻣﺜﻠﺚ ّاول ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻـﻮرت
ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎوی دو ﺑﺮاﺑﺮ ّ
ﯾﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،و ّ
ﻣﺮﺑﻊ وﺗﺮ آن اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل :ﻣﺜﻠﺚ ا ب ﺟ ﺑﺎ زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﮥ ب ]را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ[ و ]ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ[ ب د ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ ا ب
ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻫ ﺟ و ﺟ د دو ﺑﺮاﺑﺮ ّ
ﺑﺎﺷﺪ .و ب ﻫ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ا ب ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ]ﻣﺠﻤﻮع[ ّ
ﻣﺮﺑـﻊ
ا ﺟ اﺳﺖ.
 .١در ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻋﺒﺎرت »و ﻣﺴﺎوی دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب دو ﺿﻠﻊ زاوﯾﮥ آن« ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٢ﻧﺴﺨﻪ :ﺟ د.
 .٣ﻧﺴﺨﻪ :ﻫ ز.
 .٤ﻧﺴﺨﻪ :ب ز.
 .5ﻧﺴﺨﻪ :ﻫ ز.
 .6ﻧﺴﺨﻪ :ﻫ ز.

رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮاص ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ
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]ﺑﺮﻫﺎن[ :ﭘﺲ ]ﻃﺒﻖ ﻓﺮض ﻗﻀﯿﻪ[ ﻫ د در ﻧﻘﻄﮥ ب ﺑﻪ دوﻧﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .و د ﺟ ﺑـﻪ آن اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ]ﻣﺠﻤﻮع[ ﻣ ّﺮﺑﻌﺎت ﻫ ﺟ و ﺟ د دو ﺑﺮاﺑـﺮ ]ﻣﺠﻤـﻮع[ ّ
ﻣﺮﺑﻌـﺎت ﻫ ب و ب ﺟ اﺳـﺖ .وﻟـﯽ
ﻣﺮﺑﻊ ا ﺟ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ]ﻣﺠﻤـﻮع[ ّ
ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻫ ب ،ب ﺟ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ّ
]ﻣﺠﻤﻮع[ ّ
ﻣﺮﺑﻌـﺎت ﻫ ﺟ و د ﺟ دو
ﺑﺮاﺑﺮ ّ
ﻣﺮﺑﻊ ا ﺟ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ آﺧﺮ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاص ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاو ﯾﻪ از ارﺷﻤﯿﺪس اﺳﺖ.
]ﭘﯿﻮﺳﺖ رﺳﺎﻟﻪ[
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ
]ﻗﻀﯿﮥ ﺷﺸﻢ[] :در[ ﻣﺜﻠﺚ ا ب ﺟ زاوﯾﮥ ا ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻂ ا د دوﻧﯿﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﻣﯽﮔـﻮﯾﻢ ﮐـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ
ﺿﺮب ب د در د ﺟ ﺑﺎ ّ
ﻣﺮﺑﻊ ا د ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ب ا در ا ﺟ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۶ .۲ .۳

]ﺑﺮﻫﺎن[ :ﭘﺲ ﺑﺮ آن ]ﻣﺜﻠﺚ[ داﯾﺮه ]ﻣﺤﯿﻄﯽ آن را[ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﻢ و ا د را ﺗﺎ ﻧﻘﻄﮥ ﻫ اﻣﺘﺪاد ﻣـﯽدﻫﯿﻢ و
ﻫ ﺟ را رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻮن دو زاوﯾﮥ ا )زاو ﯾﻪﻫﺎی ب ا د و ﺟ ا د( ﻣﺴﺎویاﻧﺪ و دو زاوﯾﮥ ب و ﻫ ]ﻧﯿﺰ[
ﻣﺘﺴﺎویاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﺎن ا ﺟ اﻧﺪ] ،ﭘﺲ[ زاوﯾﮥ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪۀ ب د ا ﻣﺴـﺎوی زاوﯾـﮥ ﻫ ﺟ ا اﺳـﺖ.
ﭘﺲ ﻣﺜﻠﺚ ب ا د ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺜﻠﺚ ا ﻫ ﺟ اﺳﺖ .ﭘـﺲ ﻧﺴـﺒﺖ ب ا ﺑـﻪ ا ﻫ ﻣﺴـﺎوی ﻧﺴـﺒﺖ ا د ﺑـﻪ ا ﺟ

١٨١

اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ب ا در ا ﺟ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻫ ا در ا د اﺳﺖ .وﻟـﯽ ﺣﺎﺻـﻞ ﺿـﺮب ﻫ ا
در ا د ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻫ د در د ا و ّ
ﻣﺮﺑـﻊ ا د اﺳـﺖ .و ﺣﺎﺻـﻞ ﺿـﺮب ﻫ د در د ا ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣﺎﺻـﻞ
ﺿﺮب ب د در د ﺟ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ب د در د ﺟ و ّ
ﻣﺮﺑﻊ د ا ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿـﺮب ب ا در ا
ﺟ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
]ﻗﻀﯿﮥ ﻫﻔﺘﻢ[] :در[ ﻣﺜﻠﺚ ب ا ﺟ ﺿﻠﻊ ب ﺟ در ﻧﻘﻄﮥ د ﺑﻪ دوﻧﯿﻢ ﺷﺪه و ا د را رﺳـﻢ ﻣـﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﯽﮔـﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ]ﻣﺠﻤﻮع[ دو ﻣﺮﺑﻊ ب د و د ﺟ و دو ﺑﺮاﺑﺮ ّ
ﻣﺮﺑﻊ ا د ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ]ﻣﺠﻤﻮع[ دو ﻣﺮﺑﻊ ب ا و ا ﺟ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۷ .۲ .۳

١٨٢

ﺑﺮﻫﺎن :ﻋﻤﻮد ا ﻫ را رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭼﻮن زاوﯾﮥ ا د ﺟ ﻣﻨﻔﺮﺟﻪ اﺳﺖّ ،
ﻣﺮﺑـﻊ ا ﺟ ﻣﺴـﺎوی ]ﻣﺠﻤـﻮع[
ﻣﺮﺑﻌﺎت ا د و د ﺟ و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب د ﺟ در د ﻫ اﺳﺖّ .
ّ
ﻣﺮﺑﻊ ب ا و دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣﺎﺻـﻞ ﺿـﺮب
ب د در د ﻫ ﻣﺴـﺎوی ]ﻣﺠﻤــﻮع[ ّ
ﻣﺮﺑﻌــﺎت ب د و د ا اﺳــﺖ ،زﯾـﺮا زاوﯾــﮥ ا د ب ﺣــﺎده اﺳــﺖ .ﭘــﺲ
ﻣﺮﺑﻌﺎت ب ا و ا ﺟ و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ب د در د ﻫ ﻣﺴـﺎوی ّ
]ﻣﺠﻤﻮع[ ّ
ﻣﺮﺑﻌـﺎت ب د و د ﺟ و
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮﺑﻊ ا د و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب د ﻫ در د ﺟ اﺳﺖ .وﻟﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿـﺮب د ﻫ در د ﺟ
ﻣﺴﺎوی دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ا د در د ﻫ اﺳـﺖ .ﭘـﺲ آﻧﻬـﺎ را ﺣـﺬف ﻣـﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ]ﻣﺠﻤـﻮع[
ﻣﺮﺑﻌﺎت ب د و د ﺟ و دو ﺑﺮاﺑﺮ ّ
ﻣﺮﺑﻌﺎت ب ا و ا ﺟ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ]ﻣﺠﻤﻮع[ ّ
ّ
ﻣﺮﺑﻊ ا د اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.
]ﻗﻀﯿﮥ ﻫﺸﺘﻢ[] :در[ ﻣﺜﻠﺚ ب ا ﺟ دو ﺧـﻂ د ﻫ ،ز ح ﺑـﺎ ب ﺟ ﻣﻮازیاﻧـﺪ و ب د ﺑﺮاﺑـﺮ د ز اﺳـﺖ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ب ﺟ و ز ح ﻣﺴﺎوی دو ﺑﺮاﺑﺮ د ﻫ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۸ .۲ .۳

رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮاص ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ

]ﺑﺮﻫﺎن[ :ز ﻫ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﮥ ط اﻣﺘﺪاد ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﭘﺲ ﻣﺜﻠﺚ ﻫ ﺟ ط ﻣﺘﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺎ ﻣﺜﻠـﺚ
ز ح ﻫ اﺳﺖ و ح ﻫ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫ ﺟ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ب د ﺑﺮاﺑﺮ د ز اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ز ح ﺑﺮاﺑﺮ ﺟ ط اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﺜﻠـﺚ
ز د ﻫ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺜﻠﺚ ز ب ط اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﺴﺒﺖ ب ط ﺑﻪ د ﻫ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ب ز ﺑـﻪ ز د اﺳـﺖ و ب ز
دو ﺑﺮاﺑﺮ ز د اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ب ط دو ﺑﺮاﺑﺮ د ﻫ اﺳﺖ .وﻟﯽ ب ط ﻣﺠﻤﻮع ب ﺟ ،ز ح اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﯿـﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
]ﻗﻀﯿﮥ ﻧﻬﻢ[ :اﻓﺰودۀ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻗﻀﯿﮥ ﺳﻮم از ]ﻣﻘﺎﻟﮥ[ ﺷﺸﻢ ﮐﺘﺎب ]اﺻـﻮل[ اﻗﻠﯿـﺪس .ﻣﺜﻠـﺚ ا ب ﺟ
ّ
ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ و در آن زاوﯾﮥ ا ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻂ ا د ﺑﻪ دوﻧﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔـﻮﯾﻢ ﮐـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ا ب ﺑـﻪ ا ﺟ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ب د ﺑﻪ د ﺟ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۹ .۲ .۳

ﺑﺮﻫﺎن :ا ﺟ را در راﺳﺘﺎﯾﺶ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﮥ ز اﻣﺘﺪاد ﻣﯽدﻫﻢ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ]ﻃﻮل آن[ ﺑﺮاﺑـﺮ ا ب ﺑﺎﺷـﺪ و ز ب را
وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ .و ا د را ﺗﺎ ﻧﻘﻄﮥ ﻫ اﻣﺘﺪاد داده و ﺟ ﻫ را وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﺲ ﻧﺴﺒﺖ ]ﻣﺴﺎﺣﺖ[ ﻣﺜﻠﺚ ا ﻫ
ز ﺑﻪ ]ﻣﺴﺎﺣﺖ[ ﻣﺜﻠﺚ ا ﻫ ﺟ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ا ز ﺑـﻪ ا ﺟ ،ﯾﻌﻨـﯽ ا ب ﺑـﻪ ا ﺟ اﺳـﺖ .و ﻧﺴـﺒﺖ ]ﻣﺴـﺎﺣﺖ
ﻣﺜﻠﺚ[ ا ﻫ ب ﺑﻪ ]ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ[ ا ﻫ ﺟ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ا ﻫ ب ﺑﻪ ا ﻫ ﺟ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ]دو ﻣﺜﻠﺚ[ ا ﻫ ز ،ا
ﻫ ب ﻣﺘﺴﺎویاﻧﺪ .و ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺴﺒﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ا ﻫ ب ﺑﻪ ا ﻫ ﺟ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ب د ﺑـﻪ د ﺟ اﺳـﺖ و ﺑـﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوات )ﻗﻀﯿﮥ  ۱۱ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس( ،ﻧﺴﺒﺖ ا ب ﺑﻪ ا ﺟ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ب د ﺑـﻪ د ﺟ
اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ.
ﺷﺮح رﺳﺎﻟﻪ
] .[١ﻗﻀﯿﮥ اول

در ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاو ﯾﮥ  ABGدر رأس  ،Aﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﯿﻂ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺷﻮد ،ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺤﯿﻂ و ﻋﻤﻮد وارد ﺑﺮ وﺗﺮ در وﺗﺮ آن اﺳﺖ.
ﺑﺮﻫﺎن :ﺿﻠﻊ  BGرا اﻣﺘﺪاد ﻣﯽدﻫﯿﻢ و روی آن ﭘﺎرهﺧﻂﻫﺎی  ZH ،EZ ،GEو  GTرا ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

١٨٣

ﺷﮑﻞ ۱ .۳ .۳

)(۱
ﭼﻮن  ، GT = BGﭘﺲ ﻧﻘﻄﮥ  Gوﺳﻂ ﭘﺎرهﺧﻂ  BTاﺳﺖ TZ .را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻀﯿﮥ
ﺷﺸﻢ ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ١دارﯾﻢ:
)(۲
= BZ.ZT + TG2
GZ2
اﻣﺎ  ، GZ = GE + EZﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
= GZ2
= (GE + EZ)2
EZ2 + GE2 + 2EZ.GE
)(۳
٢
از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ راﺑﻄﮥ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس در ﻣﺜﻠﺚ  ABGدارﯾﻢ:
)(۴
= AG2 + AB2
BG2
و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ  EZ = AB ، GE = AGو  ، BG = GTﭘﺲ
)(۵
= GE2 + EZ2
GT2
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از راﺑﻄﻪﻫﺎی ) (۳و ) (۵دارﯾﻢ:
)(۶
= GZ2
GT2 + 2GE × EZ
از راﺑﻄﻪﻫﺎی ) (۲و ) (۶دارﯾﻢ:
)(۷
= BZ × ZT + TG2
= GZ2
GT2 + 2GE × EZ
ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺘﺮک  GT2از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺴﺎوی دارﯾﻢ:
)(۸
= BZ × ZT
2GE × EZ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ ،ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻦ ﮐﻪ  BGﻗﺎﻋﺪه و  ADارﺗﻔﺎع و اﯾﻦ ﮐـﻪ دو ﺿـﻠﻊ  ABو AG
ﺑﺮ ﻫﻢ ﻋﻤﻮدﻧﺪ ،دارﯾﻢ:
)(۹
= BG × AD
AB × AG
= GE
AG
= EZ
= AB ZH
= AD GT
BG

١٨۴

 .١اﮔﺮ ﺧﻂ راﺳﺘﯽ ﻧﺼﻒ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﻣﺘﺪاد آن ﺧﻂ راﺳﺘﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻂ راﺳﺖ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه و ﺧﻂ راﺳﺖ
اﻓﺰودهﺷﺪه ﺑﻪﻋﻼوۀ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺼﻒ ﺧﻂ راﺳﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻂ راﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻂ اﻓﺰودهﺷﺪه و ﻧﺼﻒ ﺧﻂ اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ.
 .٢ﻗﻀﯿﮥ  ۴۷ﻣﻘﺎﻟﮥ اول اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس.

HZ ZT
=
ZB TB

رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮاص ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ

ﺑﺎ ﺿﺮب ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺴﺎوی در ﻋﺪد  ۲ﺑﻪ راﺑﻄﮥ
= 2BG × AD
2AB × AG
)(۱۰
ﻣﯽرﺳﯿﻢ .اﻣﺎ  AD = ZH ، AB = ZE ، 2BG = BTو  ، AG = GEﭘﺲ از راﺑﻄﮥ ) (۱۰دارﯾﻢ:
)(۱۱
= BT × HZ
2GE × EZ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از راﺑﻄﻪﻫﺎی ) (۸و ) (۱۱دارﯾﻢ:
)(۱۲
= BT.HZ
BZ.ZT
١
ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارﯾﻢ:
)(۱۳
ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺴﺒﺖ در ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارﯾﻢ:
٢

= BT × HZ
® BZ × ZT

HZ ZT
HZ + ZB ZT + TB
HB BZ
=
®
® =
=
ZB TB
ZB
TB
ZB TB

)(۱۴
ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارﯾﻢ:
)(۱۵

2

= HB × TB
® BZ2
= (BG + AG + AB + AD) × 2BG
® BZ2

= 2(BG + AG + AB + AD) × BG
)(BG + AG + AB

درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺜﻠﺚ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻂ راﺳﺘﯽ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد ،ﻣﺴـﺎوی ﺑـﺎ دو ﺑﺮاﺑـﺮ
ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب وﺗﺮ ﻣﺜﻠﺚ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺤﯿﻂ و ﻋﻤﻮد وارد ﺑﺮ وﺗﺮ آن اﺳﺖ.
] .[٢ﻗﻀﯿﮥ دوم

در ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاو ﯾﮥ  ABGدر رأس  ،Bﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻦ ﮐﻪ  BG > ABﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﺤـﯿﻂ و
ﺗﻔﺎﺿﻞ دو ﺿﻠﻊ زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت وﺗﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﺿﻠﻊ زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﻪ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۲ .۳ .۳

ﺑﺮﻫﺎن :در ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاو ﯾﮥ  ABGدر رأس  Bوﺗﺮ  AGرا از دو ﻃﺮف ﺗﺎ ﻧﻘﺎط  Eو  Zاﻣﺘـﺪاد ﻣـﯽدﻫﯿﻢ
ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ:
 .١ﻗﻀﯿﮥ  ۱۶ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺷﺸﻢ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس.
 .٢ﺗﻌﺮﯾﻒ  ۱۴ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس.

١٨۵

AB
 وEA =
(۱)
 ﭘﺲ. BG - AB = BD : را ﭼﻨﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪD  ﻧﻘﻄﮥBG روی ﺿﻠﻊ
(۲)
GD =
AB
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، EZ = EA + AG + GZ ﭼﻮن
GZ = BG

EZ2 =+
(EA AG + GZ)2

(۳)

=+
EA2 AG2 + GZ2 + 2EA × AG + 2AG × GZ + 2EA × GZ
: دارﯾﻢ، BG = BD + GD از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭼﻮن

(۴)
( دارﯾﻢ۲) اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ راﺑﻄﮥ
(۵)
2AB × GD =
2AB2 =
AB2 + GD2
: دارﯾﻢ، BG = BD + DG ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آنﮐﻪ
(۶)
2BD × GD + GD2 + BD2 =
BG2
اﻣﺎ
2AB × BG + BD2
= 2AB × GD + 2GD × BD + BD2
(۴) ﺑﻨﺎ ﺑﺮ راﺑﻄﮥ
(۵) ﺑﻨﺎ ﺑﺮ راﺑﻄﮥ
=
AB2 + GD2 + 2GD × BD + BD2
=
AB2 + BG2
(۶) ﺑﻨﺎ ﺑﺮ راﺑﻄﮥ
=
AG2
VABG ﺑﻨﺎ ﺑﺮ راﺑﻄﮥ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس در ﻣﺜﻠﺚ
:ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دارﯾﻢ
(۷)
2AB × BG + BD2 =
AB2 + BG2 =
AG2
:( دارﯾﻢ۷) ( و۴) ﭘﺲ از راﺑﻄﻪﻫﺎی
(۸)
2EA.GZ + BD2 =
AG2
:( ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ۸) ( و۳) اﮐﻨﻮن از راﺑﻄﻪﻫﺎی
2EA × GZ =
2AB × BG =
2AB × GD + 2GD × BD

EZ2 + BD2 =
EA2 + AG2 + AG2 + GZ2 + 2EA × AG + 2AG × GZ
=
EA2 + 2AG2 + GZ2 + 2EA × AG + 2AG × GZ
AZ = AG + GZ  وEG =
EA + AG

EG2 =
EA2 + AG2 + 2EA × AG
AZ2 =
AG2 + GZ2 + 2AG × GZ

(۹)
اﻣﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
(۱۰)
و
(۱۱)

١٨۶

ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺴﺎویﻫﺎی ) (۱۰و ) (۱۱دارﯾﻢ:

AZ2 =+
AG2 GZ2 + 2AG × GZ

= EG2 + AZ2
EA2 + 2AG2 + GZ2 + 2EA × AG + 2AG × GZ

ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ راﺑﻄﻪﻫﺎی ) (۹و ) (۱۲ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ:

EZ2 + BD2 = EG2 + AZ2

رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮاص ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ

)(۱۲

= EG2
EA2 + AG2 + 2EA × AG

و ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
] .[٣ﻗﻀﯿﮥ ﺳﻮم

در ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاو ﯾﮥ  ABGدر رأس  Aروی وﺗﺮ  BGﭘﺎرهﺧﻂﻫﺎی  BDو  GEرا ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﺴـﺎوی ﺑـﺎ
 ABو  AGﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺳﭙﺲ وﺗﺮ  BGرا اﻣﺘﺪاد ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﭘﺎرهﺧﻂﻫﺎی  ZH ،GZو  ZTرا ﺑﻪ ﺻﻮرت
 GZ = ABو  ZH = AGو HT = DE
ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ:
(AB + BG + AG) × DE = 4SABG
١٨٧

ﺑﺮﻫﺎن :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻗﻀﯿﻪ دارﯾﻢ:
)(۱

ﺷﮑﻞ ۳ .۳ .۳
= BG
BD + GE - DE
=
AB + AG - DE
ZG + HZ - HT
=
TG
=

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  BG = TGو ﻟﺬا  Gوﺳﻂ ﻧﻘﺎط  Bو  Tاﺳﺖ .ﭘﺎرهﺧﻂ  THرا ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ
ﻗﻀﯿﮥ ﺷﺸﻢ ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس دارﯾﻢ:
)(۲
= BH.HT + GT2
GH2
اﻣﺎ  ، GH = GZ + ZHﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
= GH2
= (GZ + ZH)2
GZ2 + ZH2 + 2GZ × ZH
)(۳
ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آنﮐﻪ  GZ = ABو  ZH = AGدارﯾﻢ:
)(۴
= GH2
AB2 + AG2 + 2GZ × ZH

از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ راﺑﻄﮥ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس در ﻣﺜﻠﺚ  ABGدارﯾﻢ:
= AB2 + AG2
= BG2 ® GZ2 + ZH2
BG2
)(۵
ﭘﺲ ،از راﺑﻄﻪﻫﺎی ) (۴و ) (۵ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ:
)(۶
= GH2
BG2 + 2GZ × ZH
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از راﺑﻄﻪﻫﺎی ) (۲و ) (۶دارﯾﻢ:
)(۷
= BH × HT + GT2
= GH2
BG2 + 2GZ × ZH
ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺴﺎوی ، BG2 = TG2 ،از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺴﺎوی دارﯾﻢ:
)(۸
= BH × HT
2GZ × ZH
اﻣﺎ
)(۹
= GZ × ZH
2SABG
= AB × AG
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از راﺑﻄﻪﻫﺎی ) (۸و ) (۹دارﯾﻢ:
)(۱۰
= BH × HT
4SABG
ﭼﻮن  BH = AB + AG + BGو  HT = DEدرﻧﺘﯿﺠﻪ
١٨٨

و ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.

(AB + BG + AG) × DE = 4SABG

] .[۴ﻗﻀﯿﮥ ﭼﻬﺎرم

در ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاو ﯾﮥ  ABGدر رأس ّ ،A
ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﯿﻂ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺧـﻂ راﺳـﺘﯽ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد،
ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻣﺤﯿﻂ در وﺗﺮ آن و ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب دو ﺿﻠﻊ زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﮥ آن اﺳﺖ.
ﺑﺮﻫﺎن :ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاو ﯾﮥ  ABGدر رأس  Aرا در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺿـﻠﻊ  BGرا اﻣﺘـﺪاد ﻣـﯽدﻫﯿﻢ و
روی آن ﭘﺎرهﺧﻂﻫﺎی  DE ،GDو  GZرا ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
)(۱
=  GDو  DE = AGو GZ = BG
AB
ﭼﻮن  ، GZ = BGﭘﺲ  Gﻧﻘﻄﮥ وﺳﻂ ﭘﺎرهﺧﻂ  BZاﺳﺖ .ﭘﺎرهﺧﻂ  ZEرا ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﻗﻀﯿﮥ ﺷﺸﻢ ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم ﮐﺘﺎب اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس دارﯾﻢ:

ﺷﮑﻞ ۴ .۳ .۳

= BE.EZ + GZ2
GE2

] .[۵ﻗﻀﯿﮥ ﭘﻨﺠﻢ
اﮔﺮ در ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاو ﯾﮥ  ABGدر رأس  ،Bﺑﺮ اﻣﺘﺪاد ﺿﻠﻊ  BGﭘﺎرهﺧﻂﻫﺎی  BDو  BEرا ﻣﺴـﺎوی AB

و در دو ﻃﺮف ﻧﻘﻄﮥ  Bﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه . GE2 + GD2 = 2AG2

رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮاص ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ

)(۲
اﻣﺎ  ، GE = GD + DEﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
= GE2
= (GD + DE)2
GD2 + DE2 + 2GD × DE
)(۳
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ راﺑﻄﮥ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس در ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاو ﯾﮥ  ABGدارﯾﻢ:
)(۴
= AB2 + AG2
BG2
ﭼﻮن  AB = GDو  ، DE = AGﭘﺲ
= GD2 + DE2
)(۵
BG2
و ﭼﻮن  ، GZ = BGﭘﺲ
)(۶
= GD2 + DE2
GZ2
ﭘﺲ از راﺑﻄﻪﻫﺎی ) (۳و ) (۶دارﯾﻢ:
)(۷
= GE2
GZ2 + 2GD × DE
و از راﺑﻄﻪﻫﺎی ) (۲و ) (۷دارﯾﻢ:
)(۸
= BE × EZ + GZ2
GZ2 + 2GD × DE
ﺑﺎ ﺣﺬف  GZ2از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺴﺎوی دارﯾﻢ:
)(۹
= BE × EZ
2GD × DE
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺴﺎوی 2BE × BG ،را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
= BE × EZ + 2BE × BG
2GD × DE + 2BE × BG
)(۱۰
و درﻧﺘﯿﺠﻪ
)(۱۱
= )BE(EZ + 2BG
)2(GD × DE + BE × BG
اﻣﺎ  ، GZ = BGﭘﺲ  2BG = BG + GZ = BZو ﻟﺬا  . EZ + 2BG = EZ + BZ = BEدرﻧﺘﯿﺠﻪ
= )BE(EZ + 2BG
BE2
)(۱۲
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از راﺑﻄﻪﻫﺎی ) (۱۱و ) (۱۲ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت
)(۱۳
= BE2
)2(GD × DE + BE × BG
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.

١٨٩

ﺷﮑﻞ ۵ .۳ .۳

١٩٠
٠

ﺑﺮﻫﺎن :ﭼﻮن
= BD
= BE
AB
)(۱
١
ﭘﺲ ﻧﻘﻄﮥ  Bوﺳﻂ ﭘﺎرهﺧﻂ  EDاﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻀﯿﮥ  ۹ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس دارﯾﻢ:
)(۲
= EG2 + GD2
) 2(EB2 + BG2
اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ راﺑﻄﮥ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس در ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاو ﯾﮥ  ABGدارﯾﻢ:
)(۳
= AB2 + BG2
AG2
ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ راﺑﻄﮥ ) (۱دارﯾﻢ:
)(۴
= EB2 + BG2
AG2
ﭘﺲ ،از راﺑﻄﻪﻫﺎی ) (۲و ) (۴ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ:
)(۵
= EG2 + GD2
2AG2
و ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
] .[۶ﻗﻀﯿﮥ ﺷﺸﻢ

اﮔﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎز زاوﯾﮥ  Aاز ﻣﺜﻠﺚ  ABGﺿﻠﻊ  BGرا در ﻧﻘﻄﮥ  Dﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه
BD × DG + AD2 = AB × AG
ﺑﺮﻫﺎن :داﯾﺮۀ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺜﻠﺚ  ABGرا رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و  ADرا اﻣﺘﺪاد ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ داﯾـﺮه را در ﻧﻘﻄـﮥ E

ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .از  Eﺑﻪ  Gوﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻮن  ADﻧﯿﻤﺴﺎز زاوﯾﮥ  RBAGاﺳﺖ ،ﭘﺲ
)(۱
= RBAD
RGAD
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
)(۲

»1
= RABG
= RAEG
AG
2

 .١اﮔﺮ ﺧﻂ راﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ﻣﺴﺎوی و ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ ی آن دو ﻗﻄﻌﮥ ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎوی ﺗﻤﺎم ﺧﻂ اﺳﺖ
ﺑﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻧﯿﻤﮥ ﺧﻂ و ﺧﻂ راﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﺗﻘﺴﯿﻢ ،ﻣﺴﺎویاﻧﺪ.

رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮاص ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ

ﭘــﺲ دو زاوﯾــﮥ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧــﺪۀ ﻣﺜﻠﺚﻫــﺎی  VABDو ) VAEGزاو ﯾــﻪﻫﺎی  RADBو  ( RAGEﻣﺴــﺎوی
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ دو ﻣﺜﻠﺚ  VABDو  VAEGﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ اﺿﻼع آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
ﺷﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ:

ﺷﮑﻞ ۶ .۳ .۳

)(۳

AB BD AD
=
=
AE EG AG

ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻀﯿﮥ  ۱۶ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺷﺸﻢ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس دارﯾﻢ:
)(۴
= AB × AG
AE × AD
اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻀﯿﮥ ﺳﻮم ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس دارﯾﻢ:
= AE × AD
)(۵
ED × AD + AD2
ﭘﺲ ،از راﺑﻄﻪﻫﺎی ) (۴و ) (۵دارﯾﻢ:
2
)(۶
= AB × AG
ED × AD + AD
وﻟﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻀﯿﮥ  ۳۵ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس دارﯾﻢ:
)(۷
= ED × AD
BD × DG
ﭘﺲ ،از راﺑﻄﻪﻫﺎی ) (۶و ) (۷دارﯾﻢ:
)(۸
= AB × AG
BD × DG + AD2
و ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
] .[٧ﻗﻀﯿﮥ ﻫﻔﺘﻢ

اﮔﺮ در ﻣﺜﻠﺚ  ABGاز رأس  Aﻣﯿﺎﻧﮥ  ADرا رﺳﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه
BD2 + DG2 + 2AD2 = AB2 + AG2

١٩١

ﺷﮑﻞ ۸ .۳ .۳

١٩٢

ﺑﺮﻫﺎن :ﻋﻤﻮد  AEرا ﺑﺮ ﺿﻠﻊ  BGرﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ رﺳﻢ ﻣﯿﺎﻧﮥ  ، ADﭼﻮن ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒاﻻﺿﻼع
اﺳﺖ ،دو زاوﯾﮥ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه در ﻧﻘﻄﮥ ) Dزاو ﯾﻪﻫﺎی  RADGو  ( RADBﯾﮑﯽ ﺣﺎده و دﯾﮕـﺮی ﻣﻨﻔﺮﺟـﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻠﻠﯽ وارد ﺷﻮد ،ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ زاوﯾـﮥ  RADGﻣﻨﻔﺮﺟـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻀﯿﮥ  ۱۲ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس دارﯾﻢ:
)(۱
= AG2
AD2 + DG2 + 2DG × DE
از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻮن زاوﯾﮥ  RADGﻣﻨﻔﺮﺟﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ زاوﯾﮥ  RADBﺣﺎده اﺳـﺖ .ﭘـﺲ ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ ﻗﻀـﯿﮥ ۱۳
ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس دارﯾﻢ:
)(۲
= AB2 + 2BD × DE
BD2 + AD2
ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺴﺎویﻫﺎی ) (۱و ) (۲دارﯾﻢ:
= AG2
AD2 + DG2 + 2DG × DE

)(۳

= AB2 + 2BD × DE
AD2 + BD2

= AG2 + AB2 + 2BD × DE
AD2 + DG2 + 2DG × DE + AD2 + BD2

ﭼﻮن  Dوﺳﻂ  BGاﺳﺖ ،ﭘﺲ  . BD = DGدرﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺿﺮب ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺴﺎوی در  2DEدارﯾﻢ:
)(۴
= 2DE × DG
2DE × BD
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﺎوی ) (۴و ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺘﺮک از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺴﺎوی در ) (۳دارﯾﻢ:
و ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.

AB2 + AG2 = BD2 + DG2 + 2AD2

] .[٨ﻗﻀﯿﮥ ﻫﺸﺘﻢ

در ﻣﺜﻠﺚ  ABGدو ﺧﻂ  DEو  ZHرا ﻣﻮازی ﺑﺎ  BGرﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و  . BD = DZﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ:
BG + ZH =2DE

ﺑﺮﻫﺎن :از ﻧﻘﻄﮥ  Zﺑﻪ  Eوﺻﻞ ﮐﺮده و اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ اﻣﺘﺪاد ﺿـﻠﻊ  BGرا در ﻧﻘﻄـﮥ  Tﻗﻄـﻊ ﮐﻨـﺪ.
ﭼﻮن  BD = DZو ﺧﻄﻮط  DE ،BGو  ZHﻣﻮازیاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻀﯿﮥ  ۲ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺷﺸﻢ اﺻﻮل اﻗﻠﯿـﺪس

= EH
EG

رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮاص ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ

دارﯾﻢ:
)(۱

ﺷﮑﻞ ۱۰ .۳ .۳

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﺧﻄﻮط  DE ،BGو  ZHﻣﻮازیاﻧﺪ ،ﭘـﺲ ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ ﻗﻀـﯿﮥ  ۲۹ﻣﻘﺎﻟـﮥ اول اﺻـﻮل
اﻗﻠﯿﺪس دارﯾﻢ:
)(۲
= REGT
REHZ
ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی  VEGTو  VZHEﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ زضز ﻣﺴﺎویاﻧﺪ ،زﯾﺮا
EG = EH

ü
ï
RGET = RZEH ý ®VEGT =VZHE
REGT = REHZïþ

ﭘﺲ
)(۳
= GT
ZH
در ﻣﺜﻠﺚ  ، VZBTﺧﻄﻮط  BTو  DEﻣﻮازیاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ  ۱ﻣﻘﺎﻟـﮥ ﺷﺸـﻢ اﺻـﻮل دو ﻣﺜﻠـﺚ
 VZDEو  VZBTﻣﺘﺸﺎﺑﻬﻨﺪ .ﭘﺲ
BT BZ ZT
=
=
DE DZ ZE

)(۴
اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﺮض  ، BD = DZﭘﺲ
)(۵
= BZ
2DZ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از راﺑﻄﻪﻫﺎی ) (۴و ) (۵دارﯾﻢ:
)(۶
= BT
2DE
اﻣﺎ  ، BT = BG + GTﭘﺲ ،از راﺑﻄﮥ ) (۶دارﯾﻢ:
)(۷
= 2DE
BG + GT
و درﻧﺘﯿﺠﻪ از راﺑﻄﻪﻫﺎی ) (۳و ) (۷دارﯾﻢ:
2DE = BG + ZH
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] .[٩ﻗﻀﯿﮥ ﻧﻬﻢ )ﻗﻀﯿﮥ ﺳﻮم ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺷﺸﻢ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس(

در ﻣﺜﻠﺚ ﻣﻔﺮوض  ، VABGاﮔﺮ  ADﻧﯿﻤﺴﺎز زاوﯾﮥ  Aﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه
AB BD
=
AG DG

ﺷﮑﻞ ۱۳ .۳ .۳

ﺑﺮﻫﺎن AG :را ﺗﺎ ﻧﻘﻄﮥ  Zاﻣﺘﺪاد ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ:

)(۱
و ﻧﻘﺎط  Zو  Bرا ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ AD .را اﻣﺘﺪاد ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ  BZرا در ﻧﻘﻄﮥ  Eﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از  Eﺑـﻪ
 Gوﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
= AZ
AB
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ﺷﮑﻞ ۱۴ .۳ .۳

ﭘﺎرهﺧﻂﻫﺎی  AGو  AZﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎی دو ﻣﺜﻠﺚ  VAEZو  VAEGﻫﺴﺘﻨﺪ در ﯾﮏ اﻣﺘﺪادﻧﺪ ،ﭘـﺲ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻀﯿﮥ اول ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺷﺸﻢ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس دارﯾﻢ:
)(۲

SAEZ AZ
S
AB
=
= , AB
= AZ ® AEZ
SAEG AG
SAEG AG

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﻣﺜﻠﺚ  ، VABZﭼﻮن  ، AB = AZﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎویاﻟﺴﺎﻗﯿﻦ اﺳﺖ و ﭼﻮن  ADﻧﯿﻤﺴﺎز
زاوﯾﮥ رأس آن ،A ،اﺳﺖ ،ﭘﺲ دو ﻣﺜﻠﺚ  VAEBو  VAEZﻣﺴﺎویاﻧﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ
)(۳
= SAEB
SAEZ
ﭘﺲ از راﺑﻄﻪﻫﺎی ) (۲و ) (۳ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ:
SAEB AB
=
)(۴
SAEG AG
ﭘﺎرهﺧﻂﻫﺎی  BDو  DZﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎی دو ﻣﺜﻠﺚ  VABDو VADG

ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﯾـﮏ اﻣﺘﺪادﻧـﺪ و رأس

SABD BD
=
)(۷
SAGD DG
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭘﺎرهﺧﻂﻫﺎی  BDو  DZﮐﻪ ﻗﺎﻋـﺪهﻫﺎی دو ﻣﺜﻠـﺚ VEBD

و  VEDGﻫﺴـﺘﻨﺪ ،در ﯾـﮏ
اﻣﺘﺪادﻧﺪ و رأس آﻧﻬﺎ )ﻧﻘﻄﮥ  (Eﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ،ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ ﻗﻀـﯿﮥ اول ﻣﻘﺎﻟـﮥ
ﺷﺸﻢ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎی آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
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آﻧﻬﺎ )ﻧﻘﻄﮥ  (Aﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻀﯿﮥ اول ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺷﺸﻢ اﺻﻮل اﻗﻠﯿـﺪس ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﺴـﺎﺣﺖﻫﺎی
آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎی آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ

SEBD BD
=
SEGD DG

)(۸

ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻀﯿﮥ  ۱۲ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس از راﺑﻄﻪﻫﺎی ) (۷و ) ،(۸ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ:
)(۹

+S
SABD BD SEBD BD
S
S
BD
BD
= ,
= = ® ABD EBD = ® AEB
SAGD DG SEGD DG
SAGD + SEGD DG
SAEG DG

ﭘﺲ ،از راﺑﻄﻪﻫﺎی ) (۴و ) ،(۹ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ:
و ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.

AB BD
=
AG DG

ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ ،اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺠﺪد ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺎﻃﯿﺮ ،ﺗﻬﺮان۱۳۸۱ ،ش ،ﭼﺎپ اول.
اﻗﻠﯿﺪس ،اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس )ﺳﯿﺰده ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﺮ ﺗﺎﻣﺲ ﻟﯿﺘﻞ ﻫﯿﺚ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی ﺷﻔﯿﻌﯿﻬﺎ ،ﻣﺮﮐﺰ
ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻬﺮان۱۳۸۷ ،ش ،ﭼﺎپ ّاول.
داﻧﺶﭘﮋوه ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان :ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﻫﺪاﯾﯽ
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮥ ﮐﺮﻣﺎن ،ﻣﺠﻠﮥ داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺳﺎل  ،۱۳ش  ،۱ﻣﻬﺮ ۱۳۴۴ش.
ﻫﻤﻮ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬـﺮان۱۳۳۹ ،ش،
ﺟﻠﺪ .۸
دراﯾﺘﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﻮارۀ دﺳﺘﻨﻮﺷﺖﻫﺎی اﯾﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﻮزه و ﻣﺮﮐﺰ اﺳـﻨﺎد ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ،
ﺗﻬﺮان۱۳۸۹ ،ش ،ﺟﻠﺪ ۷؛
زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﻮران ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﯿﺮﺷﮏ ،ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸـﺎرات ﻋﻠﻤـﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،ﺗﻬـﺮان۱۳۷۲ ،ش،
ﭼﺎپ اول ،ﺟﻠﺪ .۲
ﻗﻔﻄﯽ ،ﻋﻠﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﮑﻤﺎء ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻬﯿﻦ داراﺋﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان۱۳۴۷ ،ش.

Archimedes, The Works of Archimedes with the Method of Archimedes, tr. & commentary
by T. L. Heath, Cambridge, 1897; 1912 (reprint: New York: Dover, n.d.).
Boris A. Rosenfeld & Ekmeleddin Ihsanoğlu, Mathematicians, Astronomers, and Other
Scholars of Islamic Civilization (and their works, 7th- 19th c.), Istanbul, Research
Centre for Islamic History, Art and Culture (IRCICA), 2003.
Krause, Max, Stambuler Handschriften Islamischer Mathematiker, Quellen und Studien zur
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Geschichte der Mathemitik, Astronomie und Physik, Abteilung, B. 3, Berlin, 1936.
Sezgin, F., Geschichte des arabischen Schrifttums, Band V, Mathematik, bis ca. 430H,
Leiden, 1974.
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رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮاص ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ ،ص .۲
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رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮاص ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ ،ص .۳
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رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮاص ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ ،ص .۴
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رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮاص ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ ،ص .۶
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Σγδ µλδ νε ϖσδθ βκνβϕρ ηρ θννσδχ ηµ σγδηθ ϖσδθ βστσνθρ− Σγδ γηρσνθξ νε
σγδ τρδ νε ϖσδθ βκνβϕρ φνδρ αβϕ σν σγδ µβηδµσ βηυηκηψσηνµρ ρτβγ ρ Ααξκνµ+
Βγκχδ+ Ογνδµηβη+ ∆φξοσ+ ∆κλ+ Λδχδρ+ µχ ≅ρρξθη− Σγηρ γηρσνθξ γρ αδδµ
θδβνθχδχ αξ λµξ θδρδθβγδθρ ρτβγ ρ Οηδθθδ Χτανηρ− Νµδ νε σγδ νκχδρσ ϖσδθ
βκνβϕρ ρνλδ θδληµρ νε ϖγηβγ ρσηκκ δωηρσ βµ αδ σθβϕδχ χνϖµ ηµ σγδ Σνϖδθ νε
σγδ ςηµχρ κνβσδχ ηµ σγδ Θνλµ ≅φνθ σ ≅σγδµρ− Σγηρ οκβδ ρδθυδχ ρ σγδ
γντρδ νε σγδ Στθϕ χδθυηργδρ ϖγδθδ+ ενθ ρνλδ σηλδ+ σγδξ ϖνθργηοοδχ µχ γχ
σγδηθ ϖνµχδθετκ χµβδ− Σγηρ γρ οθνυηχδχ φννχ βτρδ ενθ οθσηκκξ ηµυδρσηφσηµφ
σγδ γηρσνθξ νε σγηρ βκνβϕ ηµ σγδ οθδρδµσ οοδθ− Ησ ργντκχ αδ µνσδχ σγσ σγδ
σδβγµνκνφξ νε ϖσδθ βκνβϕρ γρ ϖησµδρρδχ  βνµσηµτντρ βγµφδ µχ ϖηχδροθδχ
τρδ δροδβηκκξ ηµ ρνλδ θδφηνµρ ρτβγ ρ Ηθµ+ Ρξθη+ Λνθνββν µχ ≅µχκτρη−
Ρνλδ θδληµρ νε σγδρδ βκνβϕρ µχ κρν ϖθησσδµ λσδθηκρ αντσ σγδλ γυδ
ρτθυηυδχ λνµφ ϖγηβγ βµ αδ µλδχ σγδ αννϕρ ʿΗκλ κ,ρʿāσ ϖ’κ,ʿλκ αηγā
∋Νµ σγδ Βνµρσθτβσηνµ νε Βκνβϕρ µχ σγδηθ Λµτεβστθδ( αξ Θηḍwāµ µχ κ,Ιāληʿ
αηµ κ,ʿηκλ ϖ’κ,ʿλκ κ,µāεηʿ εī ṣηµāʿσ κ,ḥηξκ ∋Σγδ Αννϕ νε ϑµνϖκδχφδ νε
Ηµφδµηντρ Λδβγµηβκ Χδυηβδρ( αξ κ,Ιψθī− ≅κ,Ιψθī γρ οθδρδµσδχ χδσηκδχ
χδρβθηοσηνµ νε ρηω ϕηµχρ νε ϖσδθ βκνβϕρ ηµ γηρ αννϕ−
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Βνλοδµχητλ: σγδξ κκ ηµχηβσδ βκδθκξ σγσ Ηαµ Ρθāαηξūµ γχ εντµχ  ροδβηκ
οκβδ λνµφ σγδ ογξρηβηµρ νε γηρ σηλδ−
Γνϖδυδθ+ Κτβηδµ Κδβκδθβ γρ κθδχξ γχ µ κλνρσ σγνθντφγ θδρδθβγ νµ
σγδ ρντθβδρ νε Ρλκκ Βνλοδµχητλ− Νσγδθ ροδβσρ κηϕδ γηρ θνκδ ηµ σθµρληρρηνµ
νε λδχηβκ σθχησηνµρ+ γνϖ µχ σν ϖγσ δωσδµσ σγδ Ηρκληβ ογξρηβηµρ γυδ
αδµδεησδχ εθνλ γηρ ϖνθϕρ+ γυδ αδδµ µδφκδβσδχ− Η γυδ  αθηδε θδυηδϖ νµ σγδ
ανυδ λδµσηνµδχ ροδβσρ ηµ σγηρ θσηβκδ+ σγδ λνρσ ρηφµηεηβµσ βνµβκτρηνµ νε
ϖγηβγ+ κδχρ τρ σν σγδ εβσ σγσ+ ανθθνϖηµφ εθνλ σγδ κρσ ∋6σγ( οθσ νε Ρλκκ
Βνλοδµχητλ κλνρσ υδθασηλ ϖησγ κνµφ µχ µτλδθντρ πτνσσηνµρ+ Ηαµ
Ρθābīyūn’ρ Ρλκκ Βνλοδµχητλ γρ αδδµ σγδ ληµ ρντθβδ νε ≅υηβδµµ’ρ κρσ
∋4σγ( αννϕ ∋Πθābāχγīµ. βνλοντµχ χθτφρ( νε κ,Πānūµ+ ϖγηκδ γδ γρ νµκξ
λδµσηνµδχ γηρ µλδ σϖηβδ−
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Johannes Serapion (Yūḥannā ibn Sarābiyūn)
the forgotten eminent physician
Younes Karamati

3

Yūḥµµā ηαµ Ρθāαηξūµ ∋Ξḥyā ηαµ Ρθāﬁyūµ( νµδ νε σγδ κρσ ονοτκθ
ογξρηβηµρ ϖησγ βκρρηβκ Ρξθηβ ϖθησηµφρ+ κηυδχ ηµ σγδ ληχχκδ νε σγδ 8σγ βδµστθξ
ηµ Αφγχχ− Γδ οθναακξ ϖρ  ενκκνϖδθ νε σγδ ≅βχδλξ νε Φνµχηργāpūθ µχ
οδθγορ  ρστχδµσ νε ησρ ελντρ Λδχηβκ Ρβγννκ− Κηϕδ κκ σγδ ρστχδµσρ νε σγδ
ρβγννκ+ γδ γρ ϖθησσδµ γηρ ϖνθϕρ ηµ Ρξθηβ+ µχ βνµρηχδθηµφ γηρ ≅κ,ϑτµµāργ κ,
Ṣφγīθ ∋Ρλκκ Βνλοδµχητλ( ηµχηβσδρ σγσ γδ γχ ββδρρ µνσ νµκξ σν σγδ ϖνθϕρ
νε σγδ ονοτκθ τσγνθρ νε σγδ λδχηβκ ρβγννκ ατσ κρν ρνλδ νε σγδ ϖνθϕρ νε ησρ
µνµξλντρ ρβγνκθρ−
Γηρ σϖν Βνλοδµχητλρ ϖδθδ σθµρκσδχ εθνλ Ρξθηβ ηµσν ≅θαηβ+ νµδ ≅κ,
ϑτµµāργ κ,ϑαīθ ∋Κθφδ Βνλοδµχητλ( ηµ 01 οθσρ σθµρκσδχ αξ γηλ µχ σγδ
νσγδθ+ ≅κ,ϑτµµāργ κ,Ṣφγīθ ηµ 6 οθσρ− Φδθθχ νε Βθδλνµ ∋β− 0003–0076(
σθµρκσδχ ≅κ,ϑτµµāργ κ,Ṣφγīθ ηµσν Κσηµ+ ενθ σγδ εηθρσ σηλδ οτακηργδχ ηµ
Υδµηβδ ηµ 0368 µχ σγδµ ηµ υθηντρ οθσρ νε ∆τθνοδ− Κσδθ+ ≅µχθδρ ≅κοφτρ+
αδσϖδδµ 0376 µχ 0406+ οδθγορ αξ δχησηµφ Φδθθχ’ρ σθµρκσηνµ+ οθδοθδχ
µνσγδθ Κσηµ υδθρηνµ νε ≅κ,ϑτµµāργ κ,Ṣφγīθ− Λūsā ηαµ Λρκξāγ µχ
οθναακξ Ινµµδρ νε Βθδλνµ γυδ κρν σθµρκσδχ Φδθθχ’ρ Κσηµ σθµρκσηνµ
ηµσν Γδαθδϖ−
‘≅κη ηαµ ‘≅ααāρ κ,Λιūsī κ,≅γϖāzī ∋Γκξ ≅ααρ( ηµ σγδ οθδεβδ νε Kāληκ
κ,Ṣµā‘σ γρ ρσθνµφκξ βθησηβηψδχ Ηαµ Ρθābīyūµ+ ϖγηκδ σγδ νσγδθ ογξρηβηµρ
φδµδθκκξ γυδ οοθδβησδχ γηλ λνµφ ϖγνλ θδ σγδ τσγνθ νε ≅κ,Χγϕγīθγ
∋ορδτχν,Σγαησ(+ ≅αū Ργκ Αηργθ ηαµ Ξ‘qūα ∋1µχ γκε νε σγδ 0/σγ βδµστθξ( ηµ
≅κ,Θρā’ηκ κ,Ṭηααīξγ+ ‘≅κη ηαµ ‘Īsā ϑḥḥāκ ∋χ− εσδθ 0/0/ ≅Χ( ηµ σγδ οθδεβδ νε
Σχγϕηθσ κ,ϑḥḥāκκīµ+ Ηαµ αī Ṣāχηπ ∋β− 884,0/66 ≅Χ( ηµ γηρ βνλλδµσθξ νµ
Ḥτµξµ’ρ Λρā’ηκ ∋Πτδρσηνµρ νµ Λδχηβηµδ(+ µχ ‘≅αχ κ,Κṭīε κ,Αφγχādī ∋χ−
0121 ≅Χ( ηµ σγδ βκνρηµφ οθσ νε σγδ εηθρσ βγοσδθ νε ϑ− ≅κ,Μṣīḥσξµ: Σγδξ κκ
γυδ γηφγκξ οοθδβησδχ Ηαµ Ρθāαηξūµ µχ γηρ ΖΡλκκ>∴ Βνλοδµχητλ µχ
θδβνλλδµχδχ ησρ ρστχξ σν σγδ λδχηβκ ρστχδµσρ−
Ονοτκθ τσγνθησηδρ κηϕδ Θāzī ∋Θγψδρ(+ Ηαµ Ρīnā ∋≅υηβδµµ(+ ≅αū Θξḥāµ
κ,Αīrūnī+ µχ ρδυδθκ νσγδθ Ηρκληβ µχ Λδχηδυκ ογξρηβηµρ γυδ αδµδεησσδχ
εθνλ Ηαµ Ρθāαηξūn’ρ βνλοδµχητλρ− Σγδθδ θδ σγθδδ ≅θαηβ σθµρκσηνµρ+ νµδ
θδυηρδχ υδθρηνµ+ σϖν Κσηµ σθµρκσηνµρ µχ σϖν Γδαθδϖ σθµρκσηνµρ νε Ρλκκ
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Ρτµχηκρ ϖδθδ τρδχ ηµ Ηθµ ρηµβδ κνµφ σηλδ φν− Σγδθδ θδ ρνλδ λσδθηκρ εθνλ
οθδ,Ηρκληβ σδωσρ ϖγηβγ βνµσηµ λσγδλσηβκ ηµενθλσηνµ αντσ λδρτθηµφ
σηλδ αξ λδµρ νε σγδ κδµφσγ νθ σγδ χηθδβσηνµ νε  φµνλνµ’ρ ργχνϖ− Ηµ σγδ
Ηρκληβ βηυηκηψσηνµ ρδυδθκ σδωσρ ϖδθδ βνλονρδχ νµ ρτµχηκρ µχ εθνλ
γηρσνθηβκ ρντθβδρ ϖδ ϕµνϖ σγσ ρτµχηκρ ϖδθδ λχδ µχ τρδχ ηµ Ηθµ ενθ
λδρτθηµφ σηλδ µχ ϕδδοηµφ οθξδθ σηλδρ− Ηµ θδβδµσ χδβχδρ σγδ ρτµχηκρ γυδ
αδβνλδ  ρταιδβσ νε ηµσδθδρσ χτδ σν σγδηθ γηρσνθηβκ+ λσγδλσηβκ µχ
ρσθνµνληβκ ηλοκηβσηνµρ− Ηµ λµξ τµηυδθρησηδρ+ ρβγννκρ+ ρβθδχ οκβδρ+
λτρνκη+ οθϕρ µχ ρπτθδρ+ ρτµχηκρ θδ βνµρσθτβσδχ µχ θδφθχδχ ρ
δχτβσηνµκ ναιδβσρ µχ βτκστθκ λνµτλδµσρ− Οκτακηβσηνµ νε αννϕρ+
νθφµηψηµφ κδβστθδρ µχ ϖνθϕργνορ µχ θθµφηµφ δωονρησηνµρ νε ρτµχηκρ µχ
σγδηθ ογνσνρ θδ σνϕδµρ νε σγδ θδυηυκ νε ηµσδθδρσ ηµ ρτµχηκρ− Ρηµβδ ρνλδ ξδθρ
φν σγδ χξ ϖγηβγ βνηµβηχδρ ϖησγ ρτλλδθ ρνκρσηβδ γρ αδδµ θδβνφµηψδχ ρ σγδ
ρτχηκ εδρσ ηµ Ηθµ− Ηµ σγηρ οοδθ  θδκσηυδκξ χδσηκδχ ββντµσ νε σγδρδ
λσδθηκρ+ ρντθβδρ µχ βσηυησηδρ θδ χδρβθηαδχ− Σγδθδ θδ κρν ρνλδ οηδβδρ νε
ηµενθλσηνµ αντσ σγδ ρτµχηκρ ϖγηβγ γυδ αδδµ χδρσθνξδχ νθ θδχηρβνυδθδχ µχ
σγδ µστθκ ηµρσθτλδµσρ τρδχ ηµ µνµ,τθαµ θδφηνµρ ενθ χδεηµηµφ σγδ µννµ σηλδ
νθ σγδ δπτηµνωδρ− Σγδµ σγθδδ σακδρ θδ οθνυηχδχ ενθ9 0( ρτµχηκρ ηµ Ηθµ: 1(
µννµ,λθϕδθρ ηµ Ηθµ: µχ 2( µστθκ βγθνµνλδσθηβκ ηµρσθτλδµσρ ηµ Ηθµ+
δβγ βνµσηµηµφ 012+ 13 µχ 01 ησδλρ+ θδροδβσηυδκξ−
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1

Editorial
Ρβηδµσηεηβ βννοδθσηνµ γρ κϖξρ αδδµ µ δεεηβηδµσ εβσνθ ηµ οθνλνσηνµ
νε οδβδ µχ λτστκ τµχδθρσµχηµφ αδσϖδδµ χηεεδθδµσ µσηνµρ−
Ηµσδθµσηνµκ φσγδθηµφρ θδ σσθβσηυδ δµυηθνµλδµσρ µχ οκδρµσ
σλνρογδθδρ ηµ ϖγηβγ οδθρνµ,σν,οδθρνµ βνµσβσρ κδχ σν ρβηδµσηεηβ
βννοδθσηνµ ηµ ηµρσηστσηνµκ κδυδκ− Ρτβγ δυδµσρ θδ τρτκκξ εθδδ εθνλ
ονκησηβκ ηρρτδρ µχ οθδιτχηβδρ− Τµενθστµσδκξ+ ϖδ γυδ ναρδθυδχ
τµιτρσηεηακδ αδγυηντθρ ηµ σγηρ θδφθχ ηµ θδβδµσ ξδθρ− Ρνλδ Ηθµηµ
γηρσνθηµρ νε ρβηδµβδ ϖδθδ χδοθηυδχ νε οθσηβηοσηνµ ηµ σγδ 13σγ
Ηµσδθµσηνµκ Βνµφθδρρ ενθ σγδ Γηρσνθξ νε Ρβηδµβδ+ Σδβγµνκνφξ+ µχ
Λδχηβηµδ γδκχ ηµ Λµβγδρσδθ ηµ ρτλλδθ 1/02− Θδιδβσηνµ νε σγδηθ υηρ
οοκηβσηνµ ϖρ ηµ ρσθηβσ βνµσθχηβσηνµ ϖησγ σγδ Χδβκθσηνµ ηρρτδχ ηµ σγδ
Βνµφθδρρ− Ηµ ησδλ 4 νε σγδ Χδβκθσηνµ+ ϖδ θδχ9 “Γηρσνθηµρ νε ρβηδµβδ+
σδβγµνκνφξ µχ λδχηβηµδ βµ ατηκχ αθηχφδρ αδσϖδδµ χηεεδθδµσ βτκστθδρ
σγθντφγ βνκκανθσηνµ µχ δωληµσηνµ νε χηεεδθδµσ οδθροδβσηυδρ+
γδθησφδρ µχ ρσξκδρ νε σγηµϕηµφ−” ≅µνσγδθ βρδ ϖρ σγδ ατθδτβθσηβ
ναρσβκδρ ηµ ηρρτηµφ βνµεδθδµβδ υηρρ ενθ σγδ Ηθµηµ γηρσνθηµρ νε ρβηδµβδ
ϖγν ϖδθδ ηµυησδχ σν σσδµχ  βνµεδθδµβδ ηµ λδλνθξ νε Αγρϕθβγθξ
∋01σγ βδµστθξ Ηµχηµ λσγδλσηβηµ µχ ρσθνµνλδθ( σν αδ γδκχ ηµ Ηµχη
ηµ τστλµ 1/03− Σγδ ενθλκ ηµυησσηνµ κδσσδθρ µχ σγδ οκµδ σηβϕδσρ
ϖδθδ ρδµσ αξ σγδ νθφµηψδθρ− Ατσ σγδ δλαρρξ ρϕδχ ενθ βνµενθλσηνµ
κδσσδθρ ενθ δβγ οοκηβµσ+ εθνλ Ηµχηµ ληµηρσθηδρ νε Ηµσδθµκ ≅εεηθρ+
Ενθδηφµ ≅εεηθρ+ µχ Γηφγδθ ∆χτβσηνµ− Ρτβγ  βνλοκηβσδχ βνµχησηνµ
ϖρ µδυδθ ναρδθυδχ ηµ νσγδθ ηµσδθµσηνµκ ρβηδµσηεηβ φσγδθηµφρ− Ηµ ροησδ
νε κκ σγδ δεενθσρ νε σγδ νθφµηψδθρ µχ σγδ ηµυησδχ ροδϕδθρ+ σγδ
οθνβδχτθδ ϖρ µνσ βνλοκδσδχ µχ σγδ υηρρ ϖδθδ µνσ ηρρτδχ ϖησγντσ
δυδµ θδηλατθρηµφ σγδ οθδοηχ υηρ εδδρ− ≅σ σγδ ρλδ σηλδ+ ρδυδθκ
Ηθµηµρ υηρησδχ Ηµχη ενθ σντθηρλ νθ ατρηµδρρ− ςδ ρηµβδθδκξ γνοδ σγσ
σγδ τσγνθησηδρ ηµ βγθφδ νε σγηρ ηρρτδ µνσηβδ σγδ ηµδεεηβηδµβξ νε σγδ θτκδρ
µχ σγδ µδφσηυδ ηλοθδρρηνµ βθδσδχ αξ ρτβγ ρτοδθεκτντρ µχ γθλετκ
θδφτκσηνµρ− Ηµ σγηρ γνοδ+ Η γυδ ϖθησσδµ χνϖµ σγδ ανυδ τµευνθακδ
βρδρ−
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