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ش گوینده شمند بیگانه خشمگینانه از این سخن می ونیزتلوای در  چندی پ ای،  گفت که دا

ران،  شر کرده  را از فروش پایان هایی عکسدر بازگشت از ا ران در کشور خود من نامه در ا

ران دعوت می است. گوینده به وزارت علوم می کند. در  تاخت که چرا چنین عناصری را به ا

شر شد که مجلۀ  ی از آثار دیگران مقال ۵۷ ١نیچرپی آن خبری من رانی را نامعتبر و رونوش ۀ ا

ه است و گویا  س رانی هم صحت خبر را تأی های مقامدا اند. اما گروهی بــه جــای  ید کردها

ن« همه را ناشی از دشمنی غرب و توطئــۀ  افتادند و این» آینه«همچنان به جان » خود شکس

کبار جهانی وانمود کردند.   اس

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

راز شاه شده و مــن می می«و به همسرش گفت:  ــروم و بــه او  گویند کریم در ش خــواهم 

  » بگویم به من هم کاری بدهد.

د:  رس   » کدام کریم؟«همسرش 

  »همان کریم، همسایۀ دیوار به دیوار خودمان.«

روز که به حمام رفته بودم، زن امــام جمعــه  جا نیهمس بگو تو را امام جمعۀ « بکند. د

  »داشت. ییایروبدانی چه  هم آمده بود. نمی

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

ور داد خواس وفی خواســت حکــم  اش هکریم خان هم دس رآورده کنند. اما وقتــی مســ را 

                                                    
1. Nature 
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سد متوجه شد طرف بیمربوط به آن را ب سواد است و مــاجرا را بــه اطــالع کــریم خــان  نو

شکند، گفت:  خواست دل همشهری رساند. اما کریم خان که نمی خوب، یک حکم «اش را 

د. س ش بنو را   »سواد هم 

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

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

ه بود و به این کاری نداشت که  رجمه شده بود. یها کتابننوش   او به چندین زبان 

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

شجویان است؟   یا کارشان دادن حکم سواد به دا

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

د و هــم  ســ ت کرده باشد که بتوانند در داخل و خارج هم مقالۀ علمی بنو رب شجویانی  دا

  کار علمی بکنند.

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

سی ژوهش و کار علمی جایی نمیمقاله نو رای   ماند. ، دیگر 
ررسی، تجزیه و تحلیل و نقد  شگاه جای  خوانده شده است، جای بحث  یها درسدا

، جــای هاست آنرویارویی با  یها راهو تحقیق است، جای کشف نیازهای جامعه و یافتن 

ادی بتواند بــه  رش مرزهای علم و آگاهی است. اگر اس ش و گس ش اری دایــپو شــجویا

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

سهیل حمل و نقل شهری و  ه یشهر رونضایعات،  رجســ ر هنری یا ادبی  ، کشف یک ا

ادی خود را به مقاله خواهد شــد، بــی  ها دهجای آورده است و موضوع  کاری بکند، حق اس

سد.ای بن آنکه خودش مقاله   و

رش  شگاهگس ده است که بهها دا ر در  ، بی توجه به نیازها و امکانات، به جایی رس زودی 

سی دعوت کند. بگمارند تا رهگذران را به نام» داد زن«هر ٰمؤسسۀ آموزش عالی باید یک    نو

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

ه باشد، باید مــدترآی رای ادارۀ کارخانه یا مزرعه را داش هــا بگــردد و  د و معلومات الزم 

رسد.    آزمون و خطا کند تا به مقصود 

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

ش و آگاهی، لذت کشف و ســازندگی را بپــ سل جوان شوق دا رورد، نــه همسو شود و در 

له و به هر قیمت. موفقیت در به   دست آوردن مدرک تحصیلی را با هر وس
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ت نمی در اینجا بی شــمند  ١دانم توجه خوانندگان را به مطلبی از لئوپلد مناس اینفلــد، دا

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

ن صدری افشار   غالمحس

شــمندان « ــزرگ دا من به خاندان 

ه س ام. همۀ مــا آن حالــت شــگفت  وا

م کــه در آن  زدگی را می هیجــان اســ ش

له ای که با آن  هیچ چیز زندگی، جز مس

سروکار داریم اهمیتی ندارد. در چنین 

ــرای مــا غیرواقعــی  حالتی همۀ دنیــا 

ـــۀ  می ـــد و هم ـــهاندنمای  مانیها ش

ژوهشی که داریم وار  دیوانه در اطراف 

زند. ناظر بیگانه ما را بــه گونــۀ  دور می

بل ــه آســودگی  هــایی می ت ــد کــه ب ن ب

ای  دانیم که وظیفه ایم، اما خود می لمیده

ر عهده داریــم. گــاه  دقیق و فرساینده 

های فراوان کاغذ را با فرمــول و  که پاره

اه می کنیم، یا زبانی غریب ـ  معادله س

ــرای  واژه بافته شده از هایی که فقــط 

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

رای یافتن راه درست اثبات یک قضیه یا انجــام  ها یا سال ها، ماه آییم. شاید هفته نظر می ها 

ش، کوره ها سرگردان شویم،  یهای گوناگون را بیازماییم، در فراسوی تاریک راه دادن یک آزما

رده و هموار وجود دارد که ما را به سر  گمان شاه ها بدانیم که بی در تمامی آن لحظه راهی گس

                                                    
ه .١ رجس ین همکاری داشت و  ۱۹۳۸-۱۹۳۶های  ای که در سال فیزیکدان  ش ون آمریکا با ای س ری شگاه  در دا

رجمه شده است. اینفلد در سال تکامل فیزیککتاب  باهم ند که به فارسی  در کانادا  ۱۹۵۰-۱۹۳۸های  را نوش

ان علوم منصوب شد. کتاب او  ان بازگشت و به ریاست فرهنگس س به لهس رداخت. س به فعالیت علمی 

رگرفته از مقالۀ او با عنوان  زندگینامۀ گالوادربارۀ  رجمه شده است. مطلب حاضر  شمند ی«نیز به فارسی  ک دا

ش شریۀ » و دیدگاهش از دا بائی در  رجمۀ ماری ش ، ص ۱۳۶۱، خرداد ۲، شمارۀ ۴(سال  هدهداست که به 

شر آگاه، دانان فیزیک از زبان فیزیکو دوباره در کتاب ) ۱۱۲-۱۱۵ شر شده است.  ۱۵۷-۱۵۳، ص۱۳۹۵،   من

 )۱۹۶۸-۱۸۹۸لئوپولد اینفلد (
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ی شــادمانۀ  منزل مقصود می رای یافتن آن ناچیز است! مــا سرمســ رساند، اما یاری بخت 

ژوهشی جذاب و  هایی کمیاب میان فاصله را، در لحظه» کشف« ردید و  ردرد های طوالنی 

  آزماییم.  می

م که سخت است درباره ما این حال و هوا را چنان خوب می اس اش سخنی بگوییم.  ش

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

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

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

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

رۀ  زندگی را حس نکرده شه در جز رای هم خــود بماننــد و  ر آرامــشاند. دوست دارند که 

د که هیچ توفانی به  د. آن شانها کرانهاین باور را پاسدار باش ها در احساســی  نخواهد رس

ت و امید بار آمده آرام ن  بخش از امن س شــاناند و میل دارند این احساس را با  بــه  چشما

ش جاودان کنند. آن روی کشمکش رای خو ها  هــا بــه نیــروی کشــمکش های جهان بیرون 

ه یاری نکرده رنخاس تفاوتی اســت. بــه  شان ماندن در بی اند. گناه اند، اما با آن به جنگ هم 

رزخ از آن گروهی می   ها یاد کرده است:  مانند که دانته در 

  آورند شان را به سر می زندگی«... 

وند، آن بی ش شی    که سرز

شی.  و هم بی ا   س

ه این گان س   روزگار دمسازند جا با گروهی از فرش

یزه   اند جو نبوده که هرچند سرکش و س

انه اما در بی رس   شان طرفی خود

  ...»اند  به خداوندگار نارو زده

. دیگر میا رده یپآورمان  ها تجربۀ تلخ، آرام آرام به خطای سوگ گروهی از ما ورای سال

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

شامدی روی نداده است یا اگــر روی  دارد. نمی می ش از این تظاهر کنیم که هیچ پ توانیم ب

زدیک شده است. موج مانیها کرانهداده به ما ربطی ندارد. توفان به  ار  اری از ما  س س ها 

رده است. پارهر ه و  ره مانیها شگاهآزماای از  ا با خود شس ران کرده را در جز اند. ما  مان و

یم چنان که هست باشد. می نگریم که هرگز نمی با شگفتی به دنیایی می م تا بــه  خواس کوش

ب خرابی ش نیروهایی که س شده می های ناگهانی و پ نی  رای نظــام میببر یپشوند  ب . فرد 
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ان من اگر تنها روایتطبیع پایه و نارواست. اما چنین  گر من باشد، بی ت اهمیتی ندارد. داس

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

رسش عهده رانی علــم دســت یازیده دار آموختن این  ند که چه نیروهایی به و انــد؟  ها هس

م؟ چگونه می چگونه می های خود نگــذاریم  توانیم با کوشش توانیم پاسدار قلمرو علم باش

ست می ب نابودی بیفتد یا دست جهانی که در آن ز ر به این سرنوشت  کنیم به سراش ر کم د

  رسد؟

ــه  ــا ب یم. م ســ ــا جنگجــو ن ــدرت«م ــا هرگــز  کــم ارج می» ق ــان م ــذاریم. از می گ

است شه س ه پ رنخاس ــژوهش را آزمــوده اســت آن را بــا اند های نامدار  . کسی کــه طعــم 

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

رورده شــده بی شــه ایم. امــا گفتــه چون و چرا  ــرانگیختن و  هایمان می ها و اند توانــد در 

ران رد واژهگری به کار و به شمار آید. ما باید کا رافکندن و هایی را بیاموزیم که به آسانی  ر

شه فهمیده می ش هایمان را روی درگیری شوند. باید اند گــرفتیم  ــر ندیــده می هــایی کــه پ

ش ر به کار اندازیم.  ب   ر و تیز

ده شمندان کوش شأ منظومۀ شمسی، ساختمان کیهان و قانون دا ر اتم  اند تا م های حاکم 

رتوهای  اب دهندهرا دریابند. آنان  رتوزا را کشف کرده و ش اند.  ها را ســاخته ایکس و مواد 

ش موج سی و الکترونی را پ شۀ آنــان فنــون  گویی کرده های الکترومغناط اند. از موهبت اند

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

ست می فتهاند و درنیا است توجه نکرده ر ” کنند که  اند در جهانی ز فرزند آدمی جایی ندارد 

  ».“آن سر بنهد
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  ١های ابو حاتم اسفزاری در علم مکانیک (حیل)رساله
  ٢محمد اَبطُّوی
  ٣ترجمۀ حمیدرضا نفیس

  مقدمه
دو شــمارۀ مخصــوص  ٤علــم در زمینــهمجلۀ  ۲۰۰۱در سال 
د 

ّ
وی، یورگن ۲و  ۱، شماره های ۱۴(مجل

ّ
، ویرایش محمد ابط

ینینگ علمی در  شناختفرهنگی  تبادل میان«) ویژۀ ٥ِرن و پل ِو
منتشر کرد. آنجــا در » التینی -عربی -های میانه: یونانیسده

 ویژه چاپ شد، اولین مقاله
ِ

ای طوالنی که در بارۀ این موضوع
های اسفزاری در علم مکانیک داشتم. دوازده ربرخوردم را با کا

 کامِل 
ِ

سال بعد دو کتاب بزرگ چاپ کردم که نخستین تصحیح
های اسفزاری در علم مکانیــک یعنــی در علــوم اوزان و رساله

هــای عجیــب، همــراه بــا ترجمــۀ کامــل انگلیســی و  دستگاه
در مقالۀ حاضــر، مــروری  ٦های تاریخی و تحلیلی بود. شرح

های اسفزاری در علم مکانیک در بافت سّنت علم لهکلی بر رسا
                                                    

های علم مکانیک دورۀ اسالمی حذف  ترجمۀ مقالۀ زیر که برای پرهیز از طوالنی شدن، بخش مقدماتی آن دربارۀ تاریخچه و سرچشمه .١
  شده است:

“The Corpus of Mechanics of Al-Isfizārī: its Structure and Signification in the Context of Arabic Mechanics”, 
Micrologus (Nature, Sciences and Medieval Societies) XXIV (The Impact of Arabic Sciences in Europe and 
Asia), 2016, pp. 121-169.  

     Abattouy.mohammed@gmail.com استاد تاریخ علم دانشگاه محمد پنجم، رباط، مراکش،  .٢
 hr2nafissi@yahoo.comکارشناس مهندسی مکانیک،  .٣

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

، تحقیق، تحقیق نقدي ودراسة تاریخیة لنصوص جدیدة في متن المظفر االسفزاري في علمي األثقال والحیلم. ابطوی و س. الحسنی،  .٦
  .۲۰۱۳المیکانیکا العربیة، لندن، تقلید 

M. Abattouy, S. al-Hassani, The Corpus of al-Isfazārī in the Science of Weights and Mechanical Devices: New 
Arabic Text in Theoretical and Practical Mechanics, English Translation and Historical Commentaries, 
London, 2014. 

 محمد ابطوی
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های  چاپ نشده باز سازی کردم و آن را که از طریق نسخهکنم، چنانمکانیک دورۀ اسالمی عرضه می
ای صورت شــاخه) بهعلم االثقالصورت انتقال علم مکانیک تحلیل کردم، که در آن علم اوزان (به

یان شد. بر اساس نما علم الحیلها یا دای از علم دستگاهمستقل پوشش دهندۀ علم مکانیک نظری ج
هــای تفــاوت کــار های اسفزاری در علم مکانیک را شرح خواهم داد و جنبهرساله این زمینۀ نظری،

هــای نظــری و کــاربردی موجــود علــم فرد برای بازسازی رسالهعنوان تالشی منحصر بهاسفزاری به
     م در دسترس بود تحلیل خواهم کرد. ۱۱۰۰ق/  ۵۰۰مکانیک را که در حوالی سال 

  نامۀ اسفزاریزندگ
در خراسان  ١ابو حاتم مظفر بن اسماعیل اسفزاری دانشمندی ایرانی و مسلمان بود که نامش از شهر اسفزار

برگرفته است. او یکی از دانشمندان حکومت سلجوقیان در آخر سدۀ پنجم و آغاز سدۀ ششم هجری بود. 
الرحمان خازنی بود، و با آنها در حــوزۀ نجــوم و مکانیــک مــراوده داشــت. خیام و عبد عصر عمروی هم

  هایش در  کاینات جّو و ریاضیات در زمینۀ علم مکانیک بود.ترین کار اسفزاری عالوه بر نوشته مهم
ها  نامه های عربی قدیم مربوط به زندگیدربارۀ زندگی اسفزاری اطالع چندانی نداریم. دانشنامه

اند. تا تألیف ابن ندیم، ابن ابی اصیبعه، ابن قفطی، ابن خلکان یا حاجی خلیفه) از وی یادی نکرده(
هــای جدیــد فرهنــگ نامهتِر دانشهای تاریخی ذکری از او بود و بیشندرت در متنهمین اواخر به

تر در بیش اسالمی به اودورۀ اسالمی هم مطلب مستقلی در بارۀ وی ندارند. در تاریخ جدید علوم 
شود، سهم علمی اسفزاری، حداقل در علم مکانیــک، بــرای اشاره می ٢های مربوط به خازنیمقاله

ام از کار اسفزاری این ، تا این که در آثار اخیرم و در تصحیح و ترجمهبودمدتی طوالنی مورد غفلت 
ة ِصوان الحکمة . با این وصف، در٣شد وضع جبران ق) در  ۵۶۵بیهقی (و تألیف علی بن زید  َتِتمَّ

  :است هجا که نوشتیابیم، آننامۀ ارزشمندی در بارۀ اسفزاری مییک بند زندگی
ر االسفزاری

ّ
  الفیلسوف ابو حاتم المظف

، و معاصر فیلسوف عمر خّیام بود؛ و میان ایشان مناظرات بسیار ˂و رهنمایی˃حکیمی با دانش 

اثقال  ]هیئت و[ایشان هر دو خّیام را بوده، و علم  بوده لیکن پایگاه بلند از ˂شمارو معارضات بی˃
 ]و بر خالف خّیام نسبت به شاگردانش مهربان بود.[ و حیل بر وی غالب بود

                                                    
  شود و غیر از سبزوار ایران است.شهری در جنوب هرات که امروز سبزوار خوانده می .١
 ـ م. ۴۲- ۴۱، ص ۱۳۹۵، تهران، ۲، ج زندگینامۀ علمی دانشمندان اسالمیعنوان مثال بنگرید به به .٢
جوانــب ، در: »م۱۲- ۱۱/ ه ۶- ۵االسفزاری، عالم میکانیکی من قــرنین «این مقاالت از جملۀ آثار مستقل دربارۀ اسفزاری بود: م. ابطوی،  .٣

دانشــنامۀ ؛ و مقالــۀ انگلیســی زیــر از م. ابطــوی در ۱۷۵- ۱۳۵م، ص۲۰۰۰، ربــاط، من تطور األفکــار العلمیــة حتــی العصــر الواســط
  :ای اخترشناسان نامه زندگی

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



 

  

٨ 

  ]و غیره[و در اقسام آثار ِعلوی و ریاضیات 
ّ

تصنیف بسیار دارد. و عمل میزان ارشمیدس که غش

مدت عمر خود را صــرف آن عمــل کــرد. چــون  ˂و گویند˃کردند، او کرد؛ از عیار بدان تمییز می
گاهی  خازن از آن خبر یافت، از ظهور خیانت یش اندیشید و آن میزان را نیست گردانید. چون آ خو

  ١به حکیم ابو المظفر رسید، از اندوه مرد.
بیهقی با عناوین فیلسوف و حکــیم از اســفزاری یــاد 

، هــای نجــوم، اوزانافزایــد کــه او در حــوزه کند و می می
ــود. دســتگاه هــا، ریاضــیات و هواشناســی متخصــص ب

شود که وی به تدریس مشغول بود یــا همچنین یادآور می
نویسد که بین  شاگردانی داشت. از طرف دیگر بیهقی می

 اشــاره بــه  یاسفزاری و خّیام مباحثات
ً
بــود. ایــن احتمــاال

ــی  ــات علم ــوزۀ تحقیق ــاتی در ح ــا معارض ــات ی مباحث
. با ذکر مــراودۀ ٢مکانیک استشان از جمله علم  مشترک

های زندگی او با خیام، سر نخی برای تعیین تقریبی تاریخ
در ق متولد شد و ۴۳۹اسفزاری در دست داریم. خّیام در 

ق وفات یافت که با دوران حــوادث مشــخص ۵۲۶ سال
زندگی اســفزاری کــه از منــابع دیگــر بــه دســت آوردیــم 

رقندی (و مطابقت دارد. به طور مثال نظامی عروضی سم
ق بــه شــهر بلــخ (در افغانســتان  ۵۰۶دهد در سال خود گزارش می چهار مقالۀق) در کتاب  ۵۵۶

ه، خواجه امام عمر خّیامی و خواجه امام «امروزی)  در کوی برده فروشان در سرای امیر ابو سعد َجرَّ
ر اسفزاری نزول کرده بودند، و من بدان خدمت پیوسته بودم

ّ
  ». مظف

                                                    
ة ِصوان الحکمة،  علی بن زید بیهقی .١ ؛ بیهقی، تاریخ حکماء االسالم، ص ۱۲۰-۱۱۹، ص ۱۹۳۵ر ،  تصحیح  محمد شفیع، الهوَتِتمَّ

؛ تصحیح و تحقیق آن ۸۰- ۷۹، ص ۱۳۱۸. ترجمۀ فارسی با عنوان درة االخبار ولمعة االنوار از ناصرالدین منشی یزدی، تهران، ۱۲۵
ت «است: ، و در ادامۀ زندگینامۀ اسفزاری آمده۸۹-۸۸، ص ۱۳۸۸توسط علی اوجبی، حکمت، چاپ اول 

ّ
در کلمات اوست: نسبِت لذ

ت عقلی، همچو نسبِت تنّسِم طعام است با چشیدن و خوردِن آن. آموزنده، پدِر جانی است و والد، پدر جسمانی است. 
ّ

جسمی با لذ
دانش مهندس، سبب ساخته شدن ساختمان است؛ پس اصل در ساختمان، مهندس است سپس معمار سپس کارگر؛ مهندس معمار را [

یشتن و بر رعیت جوانمرد باشد]دهد و معمار، کارگر را و کارگر آب و گل را به کار گیردن میفرما ». . واجب است که پادشاه بر خو
  های مصحح است. ـ م های مترجم (منشی یزدی) و درون [] افزوده افزوده ˂ ˃عبارات درون 

که در  القسطاس المستقیمو  میزان الحکمةجای گذاشت: ها از خود بهو ترازو گیری وزن مخصوصخّیام دو مقالۀ کوتاه در مورد اندازه .٢
  تر بنگرید به:است. برای اطالعات بیش) نقل شده۱۵۳-۱۵۱، ۹۲-۸۷خازنی (ص  کتاب میزان الحکمة

M. Abattouy, “Al-Qisṭās al-Mustaqīm: la balance droite de ʿUmar Khayyām”, Farhang, Quarterly Journal of 
Humanities and Cultural Studies, 18 (2005), pp. 155-166.   
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نگار، َمدرک ارزشمند دیگری را در بارۀ رخداد مهمی در زندگی شغلی اســفزاری یخابن اثیِر تار
ق انجام شد. در آن وقت ســلطان ۴۷۶های نجومی است که از سال ثبت کرد و آن گواهی پژوهش

یم ملکشاه گروهی از منجمان از جمله اسفزاری را در رصدخانه ای در اصفهان بــرای اصــالح تقــو
  گوید:چنین میق این۴۷۶یر در بارۀ حوادث سال کار گماشت. ابن اث به

 نوروزدر این سال نظام الملک و سلطان ملکشاه گروهی از بزرگان اخترشناس را گرد آوردند و  «
بود کــه خورشــید بــه نیمــۀ  ]شده[نوروز هنگامی  ]به مرور[را آغاز [برج] َحَمل نهادند، پیش از آن 

نام وی آغاز گاهنامه (تقویم جاللــی) گشــت. در همــین رسید. این کار سلطان به [برج] حوت می
ای برای سلطان ملکشاه بنیاد نهاده شد و شماری از بزرگان اخترشناس در آن دســت سال رصدخانه

ر اسفزاری، میمون بن نجیــب واســطی و  ]حاتم[داشتند از جمله: عمر بن ابراهیم خّیامی، ابو 
ّ

مظف
ق ۴۸۵سال کار بود تا سلطان ملکشاه بهرد و همچنان بهگروهی دیگر. این رصدخانه هزینۀ بسیار ب
  .١»درگذشت و پس از او رصدخانه تعطیل شد

خــود را بــه او هدیــه کــرد،  ارشاداز طرف دیگر، هوّیت محمد بن منصور را که اسفزاری رسالۀ 
 ارشاد مردم در دانش صنعت قپــان.«توانیم نشان دهیم. عنوان کامل در رساله بدین شرح است:  می

منصــور بــن محمــد  ]بــن[اسفزاری برای خدمت بــه ســرور عــالی ابــو ســعید محمــد  ]...[تألیف 
مــن فرصــت «شــود: تــر تکــرار مــی. سپس در صفحۀ بعد، در اهدائیه با جزئیات بیش٢»اسفزاری

ام که در خدمت سرورمان، پیشوای محترم، امین پادشاه و پشتیبان دانشمندان، ابو درخشانی داشته
   ٣».باشم ]... [منصور بن محمد اسفزاری  سعید محمد بن

این محمد بن منصور یکی از مقامات دیوانی دربار ملکشاه بود. ابن اثیر وقتی حوادث ماه محرم 
  : ه استاز وی چنین یاد کرد دادهق را شرح ۴۹۴٤سال 

شرف الملک ابو ســعد محمــد بــن منصــور مســتوفی  ]ق۴۹۴یعنی ماه محرم [و در آن «
بود؛ صد هزار دینــار بــرای  مستوفیخوارزمی، در اصفهان درگذشت. او در دیوان ملکشاه 

رک سمت خود به
َ
علیــه و  ابو حنیفه رحمة اللــهعنوان مستوفی پرداخت؛ بارگاهی بر مزار  ت

برپا کرد و همگــی را  ای نیز در مروساخت و مدرسه ]در بغداد[ای در باب الطاق مدرسه
  ٥».برای حنفیان انجام داد

                                                    
، انتشارات اساطیر، چاپ ۱۴. برگردان حمیدرضا آژیر، ج ۱۲۱، ص ۸م، ج  ۱۹۶۷ق/  ۱۳۷۸، بیروت الکامل فی التاریخعلی بن اثیر، . ١

  .۵۹۹۱، ص ۱۳۸۸اول 
وی، الحسنی،  .٢

ّ
ر االسفزاری فی علمی االثقال والحابط

ّ
  . ۷۸- ۷۷، ص یلمتن المظف

  .۷۸همانجا، ص . ٣
  آمده است. ـ م ۱۱۰۱ق/ نوامبر  ۴۹۵در متن مقاله به اشتباه . ٤
 .۲۰۵، ص ۸، ج الکامل فی التاریخابن اثیر، . ٥
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انطباق آشکار بین نام (محمد بن منصور) و عنوان (شرف الملک) در کار اسفزاری و ابــن اثیــر 
ها بود. کند که اینها مربوط به یک نفر است که در دربار ملکشاه مسئول جمع کردن مالیاتثابت می

ای عالقمند به موضوع قپان باشد و حمایت مالی  بهطبیعی است که چنین شخصیت دیوانی عالی رت
اش را پیش توانیم ادعا کنیم که اسفزاری رسالهبرای کاری در بارۀ این ابزار کند. بر پایۀ این خبر، می

  ق تألیف کرده است.  ۴۹۴از مرگ محمد بن منصور در محرم 
م. در عصــر عمــر خّیــام در بندی کنیهای مربوط به زندگی اسفزاری را جمعتوانیم دادهحال می

کرد، و تا اوایل سدۀ ششم هجری در اصفهان و خراسان فعال بود. در شرق دنیای اسالم زندگی می
های نجومی رصدخانۀ ملکشاه عصر ملکشاه به دربار سلجوقیان در اصفهان رفت و آمد و در رصد

 در آن زمان سی ساله ۴۸۵و  ۴۶۷های بین سال
ً
بود و در نتیجه تــاریخ ق مشارکت داشت. احتماال

  ق است. ۴۴۰تولدش حدود 
ق و پــیش از کامــل شــدن ۵۰۶درگذشت او پس از مالقاتش با نظامی عروضی در بلخ به سال 

طلب آمرزش  یعنوان متوفق بوده است، زیرا خازنی برای وی به۵۱۵خازنی در  کتاب میزان الحکمة
 در حدود سال ١استو رحمت کرده

ً
  .٢درگذشته استق  ۵۱۰. پس وی احتماال

  کار های علم او 
بود. در این » هاعلم اوزان و ماشین«گرایش اسفزاری عالوه بر ریاضیات، هوا شناسی و طبیعیات به 

دانیم کارهایی در نجوم انجام داده است، اما جای گذاشته است. همچنین میهایی به ها رسالهحوزه
های مختلف را بخش بعدی، آثار علمی او در رشته ای در این حوزه از او سراغ نداریم. در دونوشته

تفصــیل مجموعــۀ کنیم؛ سپس بهاند عرضه میهایش از گزند حوادث در امان ماندهنوشتهکه دست
  دهیم.هایش در علم مکانیک را شرح میرساله

  های علم مختلفنوشته
اهی در بارۀ هندسه با عنوان چهار متن در زمینۀ علوم ریاضی از اسفزاری وجود دارد. اولی رسالۀ کوت

است. نسخۀ خطی یکتای این اثر که شامل یازده قضیه است در  تلخیص ِلکتاب االصول ِالقلیدس
ی فرانسه در پاریس (به شمارۀ 

ّ
ایــن نســخه در فهرســت  شــود.) نگهداری می٢/٢٤٥٨کتابخانۀ مل
ر اصورت کتابخانه به

ّ
(کذا) یاد شده است.  السفرالدیالمقالة الرابعة عشر ِمن اختصار االمام المظف

                                                    
  .۸م، ص ۱۹۴۰ق/۱۳۵۹، دایرةالمعارف عثمانیه، حیدرآباد (هند)، میزان الحکمةخازنی، . ١
، تهــران، زندگینامۀ ریاضیدانان دورۀ اسالمی، »مظفر اسفزاری«تر از زندگی و آثار اسفزاری بنگرید به: ابوالقاسم قربانی، برای اطالع بیش. ٢

، ۹، شــمارۀ تاریخ علم، »دو رسالۀ نو یافته از ابو حاتم اسفزاری در حساب و گیاه شناسی«؛ محمدرضا عرشی، ۴۶۹- ۴۶۷، ص ۱۳۷۵
، بــه کوشــش رســالۀ آثــار علــوی؛ اســفزاری، ۷۳- ۴۷، و ۳۲- ۲۵، ص ۱۳۸۲، تهــران، شناخت هوا؛ یونس کرامتی، ۳۶- ۱، ص ۱۳۸۹

  . ـ م۱۳۵۶محمد تقی مدرس رضوی، تهران، 
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 این قسمتی از خالصۀ بلند
ً
  اقلیدس معروف نوشته است.  اصولتری است که اسفزاری از ظاهرا

مقدمة فــی المســاحة مــن امــالء متن دیگر در علم ریاضی عملی و راجع به مّساحی و عنوانش 
ر االسفزاری

ّ
سلیمانیۀ استانبول (مجموعۀ  ای یکتا در کتابخانۀاست. این متن در نسخه االمام المظف

  .١پ موجود است۲۳-پ۱۹های ، برگ۲۷۰۸لی، شمارۀ الله
باشــد کــه می برهان علی جمع المربعات المتوالیةمتن دیگر در ریاضیات از اسفزاری با عنوان 

 چاپ شد
ً
باالخره دســت نوشــتۀ دیگــری از اســفزاری در شــاخه٢اخیرا ای از ریاضــیات در منــابع . 

ف متنی در بارۀ مربع تاریخی ذکر شده
ّ
های وفقی است است. به گزارش منابع تاریخی اخیر، او مؤل

  . ٣آیدشمار میترین آثار در این حوزۀ از ریاضیات کاربردی بهکه یکی از قدیمی
رســالۀ ای به فارسی در آن باره تألیف کرد و با عنوان ای بود که اسفزاری رسالهکائنات جّو حوزه

ــر بــن اســماعیل آثار علوی اثر فاض
ّ
م و فیلســوف مکــّرم خواجــه ابوحــاتم مظف

ّ
ل کامل حکیم معظ

شود، و های ایران نگهداری مینوشته در کتابخانهباشد. از این متن چند دستموجود می اسفزاری
  .٤همراه شرح و تعلیقات تصحیح و منتشر شده است به

رســالة اســفزاری اســت و عنــوان آن  متن دیگری در بارۀ نباتات و طبیعیات به زبان فارسی منسوب به
ــی ملــک در  ٥(دربارۀ شبکۀ مجاری تغذیه در گیاهان) الشبکة

ّ
است. از آن تنها یک نسخه در کتابخانۀ مل

ق موجود است. مؤلف آن را به حاکم ســلجوقی  ۵۴۹و به تاریخ جمادی الثانی  ۳/۳۱۸۳شمارۀ تهران به
ر برکیارق (حک

ّ
 ق) هدیه کرده است. متن در بارۀ طبیعیات و گیاه شناسی در ُسّنت۴۹۶ - ق ۴۸۶  ابو مظف

که نــامش در ایــن رســاله  ٦سکوالستیکوس استاِ تألیف کاسیانوس باسوس  الفالحة الرومیة کشاورزی
  .٧شده بوددورۀ اسالمی شناخته علم کشاورزی در آثار  آمده است و

                                                    
1. M. Krause, “Stambuler handschriften islamischer Mathematiker”, in O. Neugebauer, J. Stenzel, O. Topliz 

hrsg., Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik, Astronomie und Physik, Abteilung B, Studien 3-
B3 (1936), pp. 437-532; 483.   

  ». دو رسالۀ نو یافته از ابو حاتم اسفزاری در حساب و گیاه شناسی«م. ر. عرشی، . ٢
در: گردآوری پورجوادی،  ”La Science des carrés magiques en Iran“) با عنوان J. Sesianoمقالۀ به زبان فرانسه از ژاک سزیانو (. ٣

(از قرن چهارم تا سیزدهم ه ق) مجموعۀ مقاالت دومین همایش بین المللی علم  تاریخ علم و صنعت و ابزار علمی در ایرانژیوا ِوِسل، 
مرکزنشر دانشگاهی،  -ران، انجمن ایران شناسی فرانسه در ای۵۸های ایرانی شمارۀ ش)، گنجینۀ نوشته۱۳۷۷خرداد  ۱۹- ۱۷در ایران، (
  .۱۷۱-۱۷۰، ص ۱۳۸۲چاپ اول 

  ، تصحیح محمد تقی مدرس رضوی.رسالۀ آثار علوی ...اسفزاری، . ٤
  ۵۲- ۳۹، ص ۱۳۳۶، ۳، ش ۵، ج مجلۀ دانشکدۀ ادبیات تهراناین متن توسط آلبرت ناپلئون کمپانیونی در . ٥

ً
چاپ شد (در ضمن مجددا

یس صفحۀ قبل). ←تصحیح و چاپ شد  ۱۳۸۹توسط محمدرضا عرشی در    پانو
6. H. Beckh ed., Geoponica sive Cassiani Bassi scholastici de re rustica eclogae, Leipzig 1895; reprint 1994. 

 الفالحة الرومیة. این دانشمند بیزانسی مؤلف ۳۸۹- ۳۸۸، ص ۱۳۸۰، خانۀ کتاب، ۴، جلد ربیهای ع تاریخ نگارشنیز بنگرید به ترجمۀ 
س (یا قسطوس) نیز خوانده شده و سرجیس بن هلیا این اثر را از یونانی به عربی ترجمه کرده است. ترجمه

ُ
سط

ُ
ای از طریق زبان پهلوی با  ق

  ت. به عربی (با عنوان الزرع) هم موجود اس ورزنامهعنوان 
 .۱۴۴۷ ص ،II، ۱۹۴۳، بغداد کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنونحاجی خلیفه، . ٧
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انیرساله   های اسفزاری در علم م
های دیگری که خازنی بــه وی هفت نوشته از اسفزاری در علم مکانیک موجود است، به اضافۀ متن

جای مانده از اوینــد. در مکانیــک نظــری، ترین کارهای بهمهمدهندۀ نسبت داده است. آنها  نشان 
دهد. این دو جای مانده است مشارکت او را در علم اوزان نشان میالۀ مهمی که در دو تحریر بهرس

  تحریر عبارتند از: 
رسالۀ مهمی مربوط به نظریۀ کارکرد قپان، تــرازوی بــا  . ارشاد ذوی العرفان ِالی صناعة القفان١

ــی ســوریه در بازوهای نا مساوی و پارسنگ متحرک است. نسخۀ یکتای ایــن مــتن در 
ّ
کتابخانــۀ مل

. متن در این نسخه کامل نیست و ١ر)۲۴ -ر۱۶های ، برگ٤٤٦٠شمارۀ شود (بهدمشق نگهداری می
م شده از طریق تحریری که د. خوشبختانه درانجامه (شامل نام مؤلف و کاتب) را ندار

ُ
بارۀ قسمت گ

  خازنی نقل کرده است با خبریم.
خالصه به ما رسیده است که آن را در دانشنامۀ مشهور علم صورت به ارشاد ازنی از. تحریر خ۲

فی مراکز االثقــال یابیم زیر عنوان می ٢(کتاب ترازوی حکمت) کتاب میزان الحکمةمکانیک یعنی 
ر االسفزاری

ّ
ان ِللمظف

ّ
اولی خالصهوصنعة القف ای از رسالۀ . مطالب این متن دارای دو قسمت است: 

؛ ٣های ریاضی را نیاورده اســتضۀ همان مطالب، اما بیشتِر برهانبا همان اصطالحات و عر ارشاد
موجود در دمشق افتــاده و مربــوط بــه  ارشادِ  نوشتۀکند که از دستقسمت دوم مطالبی را عرضه می

هــایی کــه خــازنی در بخــش دوم از مقالــۀ دوم رســالۀ شرح اجزای قپان و طرز کار آن است. بــاب
است از بخشــی از فصــل چهــارم و فصــل پــنجم بــاب دوم، و اش بازنویسی کرده متشکل  طوالنی

جز بخش آخر فصــل چهــارم بــاب دوم در بــارۀ ها بههای سوم و چهارم. همۀ مطالب این فصل باب
صنعت قپان مدرج و توزین «های عملی استفاده از قپان است. باب سوم در شش فصل، در بارۀ جنبه
  است. » توزین به دستگاه دیگر ]آحاد[مدرج از دستگاه تبدیل قپان «، و باب چهارم مربوط به »با آن

                                                    
وی، الحسنی، . ١

ّ
زبرای توصیف این نسخه بنگرید به: ابط

ّ
هَرس . نیز بنگرید به م. ص. عایدی، ۵۶-۵۴، ۴۸- ۴۴، ۳۸، ص متن المظف

َ
ف

  .۱۰۳- ۱۰۲، ص ۱۹۷۳، دمشق ر الکتب الظاهریة. الریاضیاتامخطوطات د
ه بــاب در بــارۀ مبــانی فیزیکــی کــارکرد نــوعی تــرازوی ایســتابی  کتاب میزان الحکمة .٢ تألیف خازنی رسالۀ بزرگی در هشت مقاله و پنجــا

کتاب شامل مطالب مفصل از منابع اصیل علم مکانیک خــالص و کــاربردی اســت کــه بــه  پیچیده و طرز ساخت و استفاده از آن است. 
(رسالۀ منتسب بــه ارســطو در بــارۀ مســایل مکــانیکی، اقلیــدس، ارشــمیدس، منالئــوس) و نیــز متــون های اسالمی رسیده بود  سرزمین

ّره، اسفزاری، محمد بــن زکریــای رازی، بیرونــی، ابــن هیــثم، ابوســهل کــوهی، 
ُ
روشنگر پیشرفت این رشته در تمدن اسالمی (ثابت بن ق

 ۷ای از آن از مترجمــی ناشــناخته مربــوط بــه اواخــر قــرن خالصهخیام). کتاب خازنی در حیدرآباد چاپ شد و ترجمۀ فارسی منتخب و 
منتشــر کــرده اســت. در ایــن  ۱۳۴۶هجری با مقدمه و تعلیقات مدرس رضوی را انتشارات بنیاد فرهنــگ ایــران در آبــان  ۸تا اواخر قرن 

  ها به چاپ حیدرآباد است. مقاله ارجاع
ومطالب منتشرۀ خازنی از این متن؛ در ابّطوی، ارشاد متنی بین محتوای رسالۀ . مقابلۀ دقیق ۵۴-۳۸، ص کتاب میزان الحکمةخازنی، . ٣

رالحسنی، 
ّ
  آمده است. ۳۹۵- ۳۶۸، ص ۲، پیوست متن المظف
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  شکل قپان در متن منسوب به اسفزاری در میزان الحکمة خازنی (چاپ حیدرآباد)

الزمۀ آن نظیر همراه با نام اجزای » قپان بسیار متداول«قبل از پایان باب سوم، خازنی شکل یک 
 دانیم این شکل را خود اسفزاری کشیده است یا نه.. نمی١نشان داده استرا ها قالب، کفه و زنجیر

 به اسفزاری منتسب کرده است. قدر میهمین
ً
دانیم که خازنی آن را در این متنی قرار داده که صراحتا

کنند و بــا هــم اثــر واحــدی را در بــارۀ قپــان، یکدیگر را کامل می ارشاددو بخش تحریر خازنی از 
  . ٢د که در سّنت مکانیک دورۀ اسالمی همانندی نداردآورنها و کارکردش پدید می ویژگی

عالوه بر اینها خازنی، دو متن از علم مکانیک مربوط به مبانی نظری و عملی ترازو و توزین را به 
که اسفزاری متن دیگری در بارۀ هایی هم وجود دارد حاکی از ایناست. نشانهاسفزاری منتسب کرده

 از عیار بــدان «گوید اسفزاری بیهقی میترازو و توزین نوشته است. 
ّ

عمل میزان ارشمیدس که غش
ای که اسفزاری برای توزین ساخته و تواند ارجاعی باشد به وسیله. این می»کردند، او کردتمییز می

اکنون این ارجاع با انتساب بعضی از باب  کتاب میزان الحکمةهای مقالۀ پنجم توصیف کرده است. 
بــرد کــه در شود. خازنی در مقدمۀ کتابش از دانشمندانی نام میبه اسفزاری توسط خازنی تأیید می

ویــژه از قلمرو سلجوقیان در طراحی، ساخت و توصیف ترازوی حکمت همکــاری داشــتند. او بــه
ر بن اسماعیل اسفزاریهم«همکاری عمر خّیام و 

ّ
  کند:یاد می» عصرش امام ابو حاتم مظف

گیری کرد، در صنعت دستگاه تأمل و با تفکر ع را در مدتی طوالنی به بهترین شکل پیاین موضو
سهولت ایجاد کند. برای تشخیص بین کسی که قصد کار کردن با آن دارد پیرامون آن سعی کرد برای 

گذاری وزن مخصوص دو مادۀ به هم آمیخته، دو کفۀ متحرک به ترازو اضافه کرد و به امکان عالمت
های بر بازوی ترازو، برای خواندن و مشاهده، متناسب با هر نوع مایع اشاره کرد. اما به فاصله فلزات

ها از محور (تعلیق) بر اساس قطعات تقسیم شده و اعداد، و بــه چیــزی از اعمــال وزن مخصوص

                                                    
  .۵۰ص کتاب میزان الحکمة، خازنی، . ١
  و منابعش، ادامۀ مقاله را ببینید. ارشاد برای شرح تفصیلی ساختار. ٢



 

  

١۴ 

تمــام وی پیش از ا نامید. »ترازوی حکمت«جز شکل ترازو و آن را مربوط به کار با آن اشاره نکرد به
  .١کار و تدوین آن به رحمت خدای متعال پیوست

جملۀ آخر شاید بدین مفهوم باشد که اسفزاری افکارش را در مورد تــرازوی حکمــت بــه رشــتۀ 
اش از دنیا رفته است. که پیش از کامل کردن این موضوع در رسالۀ تفصیلیتحریر در نیاورد، یا این

به شرح ساز و کار ترازوی حکمت، ساخت، آزمایش  ةکتاب میزان الحکمدر حقیقت مقالۀ پنجم از 
بــارۀ در«اسفزاری اســت، بــا ایــن عنــوان:  وضوح منتسب بهو شرح آن اختصاص دارد. باب اول به

ر بــن اســماعیل اســفزاری بیــان کــردساخت اعضای ترازوی حکمت آن
ّ

. ٢»گونه که شیخ امام مظف
کــه  ی را که در دسترس داشت، عرضه کردرخوشبختانه خازنی در این باب از کتاب، متنی از اسفزا

اش در انتشار کارهای پیشینیان خود است. او حتــی صــادقانه  این کار حاکی از صداقت و وفاداری
  تأیید کرد که اسم دستگاهی که به دانشنامۀ بزرگش اختصاص داد ابداع اسفزاری بود. 

  
  خازنی (چاپ حیدرآباد) میزان الحکمةشکل ترازوی حکمت اسفزاری در کتاب 

                                                    
  .۱۰۳و ۸، ص کتاب میزان الحکمةخازنی، . ١
  .۹۳همان، . ٢
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یــابیم کــه مســتحق مــی کتاب میزان الحکمةمتن دیگری مرتبط با اسفزاری را در مقالۀ پنجم از 
های علم مکانیک) است. ایــن ترجمــۀ (اصول/گزیده نَُتف ِمن الحیلیادآوری ویژه است. عنوانش 

که به احتمال زیاد ای یونانی منتسب به ارسطوست ، رساله١مسائل مکانیکیعربی بخش کوچکی از 
هــای ملمــوس های ساده و پدیدهیکی از شاگردان او تصنیف کرده است. این متن مربوط به ماشین

خــواص «متعدد بر پایۀ یک روند ثابت اســت: کوشــش در تحویــل آنهــا بــه تــرازو و در نتیجــه بــه 
در سّنت  ٢متحرک ]اجسام[ربوط به ممسائل مکانیکی دایره. ادعا شده است که رسالۀ  »آور شگفت

دورۀ اسالمی ناشناخته بود. در رد این ادعا من ثابت کردم فرهنــگ اســالمی بــه ایــن مــتن حــداقل 
ای از آن که در مقالۀ پنجم دانشنامۀ خازنی آمده است، دسترسی داشــت. صورت ترجمۀ خالصه به

یاد  –زوی حکمت این پیوست را خازنی در باب اول که شرح مبسوط اسفزاری در بارۀ ساز و کار ترا
توان پذیرفت که نقل آن پیوست از گزیدۀ عربی راحتی میآورد. پس بهرا نقل کرد، می -شده در باال 

اش یا حــداقل در شکل خالصه شده نَُتف ، ابتکار اسفزاری بود، که مسبب تدوینمسائل مکانیکی
  . ٣توضیح عملی ترازوی حکمت بوددرج آن بین مطالب مربوط به

اســت. ایــن مــتن شــامل  مســائل مکــانیکیترجمۀ عربی بخش مهمی از قسمت اول  نَُتفمتن 
ترجمۀ خالصه شدۀ معتبری از دو بخش اول متن منسوب به ارسطوست که در آن پایۀ نظری رساله 

ای در تعریــف علــم مکانیــک و مند از مقدمهشود. بنابراین شامل خالصۀ مرتب و روشآشکار می
های با بازوی بلندتر نسبت به ترازوهای بــا بــازوی دلیل دقت بیشتر ترازوشامل اولین مسئله در بارۀ 

 طــوالنی به نَُتف آمده است، کتاب میزان الحکمةتر است. چنان که در کوتاه
ً
دنبال بحث فنی نســبتا

های مختلف تالقی محور (تعلیــق) بــر بــازوی بارۀ تعادل ترازو قرار گرفته که در ارتباط با حالتدر
خیلــی نزدیــک  مسائل مکــانیکیجزیه و تحلیل این سؤال به محتوای دومین مسئله در ترازوست. ت

کنــد. بــدون پــذیرفتن است که اوضاع حاصل از تعلیق بازوی ترازو از باال یا از پایین را بررسی می
با سؤال دوم مــتن منســوب بــه ارســطو ارتبــاط  میزان الحکمة که تجزیه و تحلیل تعادل ترازو در این

 در وسط باب اول از مقالۀ پــنجم  نَُتف توان دریافت چرا جزئی ازنزدیک دارد، به دشواری می
ً
دقیقا

  . ٤کتاب بزرگ خازنی قرار دارد
ها هایی بر جای گذاشت در علم دستگاه حوزۀ دیگری از علم مکانیک که اسفزاری از خود نوشته

انــد کــه در هــاییصــورت مــتن) است. در این زمینه آثارش تنها بــهعلم الحیلیب (و ابزارهای عج

                                                    
1. Problemata Mechanica 
2. Peripatetician Perablemata Mechanica 

در مؤسسۀ تاریخ علم ماکس پالنک تصحیح و با ترجمه و شرح انگلیسی میالدی  ۲۰۰۰در سال را  نَُتف ِمن الحیلمؤلف مقاله متن . ٣
 منتشر کرده است.(برلین) 

  :۱۰۰-۹۹ص ، کتاب میزان الحکمةخازنی، . ٤
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نوشته عنوان نــدارد و از ایــن پــس بــه آن بــا عنــوان اند. این دستنوشتۀ بزرگی گردآوری شده دست
ها و در ارتباط با شــرح نوشته  در شکل مجموعۀ متنکنیم. این دستاشاره می »لمجموعه در حی«

های اسفزاری است ها و شرحها، گزیدهها و ابزارهای مختلف، شامل چکیدهدستگاه دستۀ بزرگی از
ها به ترتیب زمانی خود نوشته است. این متن ١های یونانی و عربی پیشینیانای از متنکه بر مجموعه

  عبارتند از:
شــده های شــرح داده : این جا اسفزاری دستگاهفی الحیل ٢انیقیخحکایات کتاب فیلون الم. ۱

. بــرای ایــن ه استم در اسکندریه) را خالصه و بازنویسی کرد ق۲۲۰-۲۸۰توسط فیلون بیزانسی (
فیلــون کــه  انیق المــآءخکتاب فی الحیل الروحانیة ومکار به احتمال خیلی زیاد او از ترجمۀ عربی 
ر، توسط . این ترجمۀ عربی موجود است و دو باه استمترجمی ناشناخته انجام داده بود استفاده کرد
  .٣کارا دوو و ِپراِگر، تصحیح و منتشر شده است

(مفــاهیم کتــاب هــرون بالقّوة الیسیره  ةانیقی فی رفع االشیاء الثقیلخمعانی کتاب ِهرون الم. ۲
جــا اســفزاری مطالــب و گر در بارۀ بلند کردن اشــیاء ســنگین بــا نیــروی کوچــک): در ایــنصنعت
کتاب معروف هــرون بــه نــام  ٤دی) خالصه کرده است.های اصلی ِهرون را (سدۀ اول میال دستگاه

سطا بن لوقا در سدۀ سوم هجری/ نهم میالدی در بغداد با عنوان  مکانیک
ُ
رفــع االشــیاء الثقیلــة را ق

و تاریخ پژوهان علم  ٥به عربی ترجمه کرد. ترجمۀ عربی آن دو بار تصحیح شده استبالقّوة الیسیره 
هــرون گــم شــده  مکانیکاند. چون اصل یونانی کتاب فاده کردهوری از آن بسیار استامکانیک و فن

  آید. حساب میاش بهاست، ترجمۀ عربی آن منبع اصلی
: در این متن اسفزاری صد دســتگاه کتــاب مشــهور حکایات صور کتاب الحیل ِلبنی موسی.  ۳

در بغداد) را خالصه و بازنویسی کــرد. ایــن کتــاب   ه۳منتسب به بنو موسی (نیمۀ اول سدۀ  الحیل
ترین آثار در تر توسط احمد بن موسی نوشته شد و یکی از مهممشهور در علم مکانیک عملی بیش

                                                    
  :توان یافترا که سه نسخه از آن وجود دارد به صورت شرح تفصیلی در زیر می مجموعه در حیلمحتوای . ١
وی، الحسنی،  

ّ
ر االسفزاری فی علَمی االثقال والحیلابط

ّ
. در ادامۀ مقاله جزئیات این پنج متن ۶۸- ۵۶، ۵۴- ۴۸، ۴۴-۴۰، ص متن المظف

  علم مکانیک عملی آمده است.
 اند.  مخانیقی را کاتبان به تصحیف مجانیقی نوشته .٢

3. B. Carra de Vaux, Le livre des appareils pneumatiques et des machines hydrauliques par Philon de Byzance, 
Paris, 1902. 

F. D. Prager, Philo of Byzantium: Peneumatica. The First Treatise on Experimental Physics: Western Version 
and Eastern Version, Wiesbaden, 1974. 

دهنــد کــه نشــان مــی مجموعه در حیلهای در دسترس از ) از سه قسمت تشکیل شده است، اما نسخهThe Mechanicsکتاب هرون (. ٤
  اسفزاری تنها دو قسمت اول آن را خالصه کرده است.

  به فرانسه و آلمانی هم با مشخصات زیر ترجمه شده است:ترجمۀ عربی کتاب هرون دو بار چاپ شده و . ٥
Héron d’Alexandrie, Les Mécaniques ou l’élévateur des corps lourds. Texte arabe de Qusṭā Ibn Lūqa établi et 
traduit par B. Carra de Vaux, Paris 1894; reedited Paris 1988; Heron von Alexandria, Heronis Alexandrrini 
Opera quae supersunt II Mechanica et catoprica, L. Nix, W. Schmidt hrsg., Leipzig 1900; reedited in Stuttgart 
1979. 
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های اخیر تصحیح و به انگلیسی ترجمه در دوره علم مکانیک و فناوری ظریف دورۀ اسالمی است.
  . ١طور کامل توسط دانشمندان مختلف مطالعه و تجزیه و تحلیل شده استحتوایش بهشد و م

(کتاب  کتاب آبلونیوس فی البکرة. ۴
ـــوس ـــره ٢آپولونی ـــارۀ قرق ـــر ٣در ب ): اث

ــدار  آپولونیــوس پرگــایی ریاضــی دان نام
ـــانی ( ـــندۀ  ق ۲۶۲-۱۹۰ح یون یس م) نو

ــات ــمی در بــارۀ  ٤،مخروط کتــاب رس
اســت کــه در ســّنت  ،مقاطع مخروطــی

 خــوبی شــناخته بــه دورۀ اسالمیعلمی 
شده بود. کار آپولونیوس دربارۀ قرقــره در 
ده ولــی  متــون تــاریخی یونــانی ذکــر شــ
تاکنون ناشناخته مانده بود. حضور آن در 

ــل ــه در حی ــت  مجموع ــفزاری فرص اس
 منحصر به فردی برای دستیابی به دســت
کم بخشی از آن است. کشف ایــن مــتن 

ــهیکــی از مهــم ــرین یافت هــای مــن در ت
مجموعۀ آثار اسفزاری در علم مکانیــک 

تــرین است، زیرا بر متنی از یکی از مهم
دانــان دوران باســتان کــه تــاکنون ریاضی

 ناشناخته مانده بود روشنایی تابان
ً
  د. کامال
پاره متن کوتاهی در ســه صــفحه بــا  .۵

رگ (شکل جعبــۀ ســاعت) اســت. بنــد دوم ایــن مــتن بــه صورة صندوق الساعةعنوان 
ُ
وضــوح بــه ا

                                                    
. ترجمۀ انگلیسی و چاپ آن ۱۹۸۱، حلب کتاب الحیلها توسط ا. ی. الحسن و همکاران تصحیح شد: کتاب بنو موسی در بارۀ ماشین. ١

  با عنوان:توسط د. ر. هیل 
The Book of Ingenious Devices. An Annotated Translation of the Treatise of Banū Mūsā, Dordrecht 1979. 

و نیز  ۱۳۷۴، شرکت به نشر، چاپ اول ابتکارات خارق العادۀ مکانیکی یا الحیلانجام شد. (ترجمۀ فارسی توسط سرفراز غزنی با عنوان 
، آتیال بیر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کتاب الحیلتحلیل از منظر مهندسی کنترل ترجمۀ غالمحسین رحیمی در 

۱۳۸۹.( 
2. Apollonius 

  دار چرخ دندانه. ٣
4. Conica 

صفحۀ آغاز تصحیح ترجمــۀ عربــی رســالۀ آپولونیــوس 
بارۀ قرقره  دار های دندانه در



 

  

١٨ 

رگ لولههیدرولیکی اشاره می
ُ
های عربی نوشتهشود و در دست دمیده میدر آن ای که هوا کند، نوعی ا

ف یونانی منتسب بود.١به موریسطوس
ّ
صدای  دهد کهایی را شرح مییقابزار موسمتن اخیر یک  ، مؤل

در اوایل سدۀ بیستم میالدی چاپ شد و بعد از  . این متنشوداز فاصلۀ صد کیلومتری شنیده می آن
  . ٢آن نیز به انگلیسی ترجمه شد

نوشتۀ  در دو نسخۀ اصلی موجود است که در حیدرآباد (کتابخانۀ عثمانیه، دست مجموعه در حیل
QC/HJ ،۴۶  ندزبرگ) و

َ
شود.  نگهداری می برگ) ۱۰۰، ۳۵۱، شمارۀ ٣منچستر (کتابخانۀ جان ریل

) ٤صــفحه ۴۲مجموعــۀ امــام جمعــه،  ۱۹۷نوشــتۀ منبع سومی در تهران (دانشکدۀ ادبیات، دســت
  به فارسی و عربی است. مجموعهنوشتۀ اخیر شامل قسمتی از شود. دستنگهداری می

  شود:آغاز می نسخه چنین
اند، و  های مختلف نوشتههای قدما که دربارۀ دستگاهچه از کتابآنما در این کتاب 

ایم؛ نظیر مان رسیده است را جمع کردهچه بعد از آنها تا عصر ما آمده و به دستآن
هایی که توسط  گر انواع دستگاهها، و کتاب هرون، صنعت کتاب فیلون مبدع دستگاه

شوند، و کارهــای آپولونیــوس دربــارۀ انــواع آنها اشیای سنگین با نیروی کم بلند می
کــار های چالنگر بهها و دستگاه ها و آسیابحرکت در آوردن چرخها که در به قرقره

های بــاال کنند، و روش هایی که حرکت دورانی را آسان میروند. همچنین روشمی
تدا به بــاز ها بدون استفاده از حیوان برای این کار را جمع کردیم. اببردن آب از چاه

پردازیم که سه برادر به نام های محمد، احمد و حسن هایی میآفرینی شکل دستگاه
شناس هستند که خدا رحمتش کند. ما ابداع کردند، آنها پسران موسی بن شاکر اختر

صورت فشرده معرفــی کــردیم زیــرا در کــار  ها را با توضیح مناسب و بهاین دستگاه
ها را درســت نفهمیــده و در بســیاری از  کــه شــکلدیم، اشتباهاتی دی کاتبان پیشین

هــا را ســاده  کوشیدیم منظور آنحروف که مورد نظر مؤلف بود تغییراتی داده بودند. 

                                                    
1. Mūrisṭus 

 Saintموریسطوس را از یک نسخۀ عربی موجود در کتابخانۀ سنت جوزف () متن منتسب به Louis Cheikhoلوییس شیخو (. ٢

Joseph ،۹، مجلة المشرق، »عمل اآللة التی إّتخذها موریسطوس َیذهب صوُتها ستین َمیالً «) بیروت منتشر کرد. بنگرید به ل. شیخو 
  . متن موریسطوس در کتاب زیر به انگلیسی ترجمه شد:۲۸- ۱۸)، ص ۱۹۰۶(

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

مجموعۀ امام جمعۀ کرمان، با مقدمۀ ابراهیم باســتانی ، فهرست کتب خطی دانشکدۀ ادبیاتمحمدتقی دانش پژوه، در فهرست مربوطه (. ٤
 وآمده است و جزء کتب خطی حــاجی ســید جــواد امــام جمعــۀ کرمــان ( ۱۹۷نام مجموعۀ شمارۀ  ) به۳۳، ص ۱۳۴۴پاریزی، مهرماه 

ق، بــا  ۱۱باشد که احمد جوادی از احفاد وی آنها را به دانشگاه اهداء کرده است. این مجموعه به خط نستعلیق هندی سدۀ ق) می ۱۲۸۷
مقالــه از هــرون  ۳یــا  ۲صــفحه بــه فارســی،  ۴در  کتاب ابلونیوس فی البکراتصفحه مکتوب شامل  ۱۳۹متر، سانتی ۱۳در  ۵/۲۱ابعاد 

صفحه یا حدود دو سوم کتــاب در بــارۀ نجــوم بــه عربــی  ۹۸صفحه و  ۳۷(ایرن) پیرامون جرثقیل بخشی به فارسی و بخشی به عربی در 
یر چهار صفحۀ متن فارسی و تصحیحی از  می   آید. آن در پیوست مقاله میباشد و در ضمن نسخه فاقد انجامه است. تصو
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ها آوردیــم. در کنیم و مطالب را مطابق ترتیب اصلی، بدون کاستن از تعداد دستگاه
  .   ١مواردی هم منظور آنها را بیان کردیم

 کنــد. عــالوه بــر آن، یید مــیأطور واضح انتساب محتویات به اسفزاری را تدیباچۀ این نسخه به
هــای  جز بخش مربوط به جعبۀ ساعت، همــۀ بخــشکند. بهفهرستی از مطالب مجموعه عرضه می

ها فرصــتی  اصلی ذکر شده است: کارهای هرون، فیلون، آپولونیوس و بنو موسی. این مجموعۀ متن
ت دورۀ اسالمی مربوط به هرون، فیلون، آپولونیوس و بنــو موســی در کند که سنّ استثنایی فراهم می

ــک را خیلــی بهتــر بشناســیم. مــتن  مکانی
کند؛  آپولونیوس در بارۀ قرقره را هم معرفی می

متنی که تنها از طریق نشر مطالب اســفزاری 
در دسترس است. سرانجام بخش آخر دربارۀ 
جعبۀ ساعت، با وجود خیلی کوتاه بودن اثــر 

ب ُپر ارزشی از متن موریسطوس در بارۀ مکتو
رگ است. کوتاه ســخن، 

ُ
 مجموعــه در حیــلا

وسعت ابتکار اسفزاری در جمع  نشان دهندۀ
هایش از کارهــای  نویسیها و بازکردن فشرده

علم مکانیک اســت کــه او بــدانها دسترســی 
اش از داشت. تنها متن کهنی که در مجموعــه

  .پاپوس است مکانیکقلم افتاده رسالۀ 
خاطر اصــالت و اهمیــت کشــف مــتن به

آپولونیــوس، بنــد بعــدی را بــدان اختصــاص 
مجموعــه در دهیم. دو نســخۀ موجــود از  می

شامل این متن هستند، و نسخۀ تهران شامل ترجمۀ فارسی آن است. اهمیت این مــتن کوتــاه حیل 
گــر تنهــا منبــع بیــانبرای هر دانشمند تاریخ علوم دورۀ اسالمی و یونان باستان آشکار اســت، زیــرا 

ای کــه منــابع باســتانی بــه آن اشــاره دارنــد امــا تــاکنون محتویات نوشتۀ آپولونیوس اســت، نوشــته
م) در بــارۀ ویژگــی  ۲۹۰ناشناخته باقی مانده بود. در ترجمۀ عربی متن پــاپوس (درگذشــتۀ حــدود 

َن ذلــک ت: (مقدمۀ علم مکانیک)، آمده اس مدخل ِالی علم الحیلدار، یعنی  قرقرۀ دندانه و قــد َبــیَّ

                                                    
وی، الحسنی، . ١

ّ
ر متنابط

ّ
  دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران نیامده است). ۱۹۷. (این دیباچه در نسخۀ شمارۀ ۱۳۱- ۱۳۰ص ، المظف
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. مرجع دوم مربوط بــه ١(این را آپولونیوس اهل پرگا بیان کرد) ابلونیوس الذی هو من اهل ِبرگاموس
هــا هــا و چــرخم) است، که به متنی از آپولونیوس در بارۀ قرقــره۴۸۵فیلسوف یونانی (و  ٢پروکلوس
دانیم، روایت جایی که مینشد. تا  ، اما آن متن هیچ گاه در میراث علمی یونانی پیدا٣کنداشاره می

یابیم تنهــا منبعــی اســت کــه حــداقل بخشــی از مــتن اصــلی کوتاهی که در مجموعۀ اسفزاری می
  کند. آپولونیوس را عرضه می

ها شامل هفت گزاره همراه با اثبات و تصاویر تشریحی است. پــنج متن آپولونیوس در بارۀ قرقره
دو تای آخــر در بــارۀ نســبت اعــداد اســت. گــزارۀ اول یــک نســبت ها و ویژگی قرقرهگزاره مربوط به

هایشان دار درگیر با یکدیگر، و حرکتهای دو قرقرۀ دندانهبین تعداد دندانه (نسبة متکافیة)معکوس 
(نســبة دار درگیر، به یک نسبت مرکب های سه قرقرۀ دندانهکند که حرکتاست. گزارۀ دوم ثابت می

فة)
ّ
های دار درگیر را نسبت به تعداد دندانههای چهار قرقرۀ دندانهگزارۀ سوم حرکت بستگی دارد. مؤل

کند. در گزارۀ چهارم، مصّنف به اثبــات وجــود نســبتی معکــوس بــین هر کدام تجزیه و تحلیل می
گردد. سرانجام گزارۀ دار درگیر و سرعت حرکت هر کدام از آنها باز میهای چهار قرقرۀ دندانه دندانه
ای از داِر درون جعبــهنسبت مرکبی بین سرعت دورانــی محورهــای بیرونــِی دو قرقــرۀ دندانــهپنجم 

مرکز کند که دو تای آنها همشان را مطرح میهایدار درگیر و تعداد دندانهمجموعۀ شش قرقرۀ دندانه
ن اولــین دو یــافت«ترتیــب بــا به -ششمین و هفتمین -. دو گزارۀ آخر٤اند دار درونیبا دو قرقرۀ دندانه

تــر یــا ســبتی بــزرگن« بــا و» هــای مفــروض باشــدعددی که نسبت یکی به دیگری مرکب از نسبت
نوشــتۀ موجــود ارتباط دارد. جملۀ آخــر از مــتن چنــان کــه از دســت» تر از نسبت مفروض کوچک

ن . ایــ٥»ها یافتیم، تکمیل شدچه ما از کتاب آپولونیوس در بارۀ قرقرهآن«تصحیح کردیم این است: 
جمله ممکن است این معنی را بدهد که محتوای بازنویسی شده توسط اسفزاری عبــارت اســت از 

  همۀ آنچه در نسخۀ مورد استفادۀ او از کتاب آپولونیوس بود. 

                                                    
ه همراه ر؛ متن پاپوس ب۸۶، برگ ۳۶۲۴، کتابخانۀ سلیمانیه در استانبول، مجموعۀ ایاصوفیا، نسخۀ شمارۀ مدخل الی علم الحیلپاپوس، . ١

  ترجمۀ انگلیسی آن نیز چاپ شده است:
D. E. P. Jackson, The Arabic Version of the Mathematical Collection of Pappus Alexandrinus Book VIII, PhD 
Dissertation, Cambridge 1970, p. 81 (Arabic text), A56 (English translation).   
2. Proclus 
3. Proclus, Procli Diadochi In primum Euclidis Elementorum librum commentarii, ex recognition Godofredi 

Friedlein, Leipzig, 1873 [reprint Hildesheim 1967], p. 105.  
د، قــرار های ورودی و خروجی به جعبــه انــکه محور ۴و  ۱های ترتیب روی محوربه ۶و۱های درون جعبه چهار محور است، چرخ دنده .٤

بــا  ۴و  ۳بــا یکــدیگر،  ۲و  ۱هــای قرار دارند و چرخ دنده ۳روی محور  ۵و  ۴های و چرخ دنده ۲روی محور  ۳و  ۲های دارند و چرخ دنده

nهم با یکدیگر درگیرند در نتیجه  ۶و  ۵یکدیگر و  N N N
n N N N

´ ´
´ ´=1 2 4 6

4 1 3 5
دنــده هــای چــرخدندانــه تعــداد Nسرعت دوران محور و  n که در آن 

ضــرب بخش بر حاصــل ۶و  ۴و  ۲های دندههای چرخضرب تعداد دندانهاست. یعنی نسبت دوران محور ورودی به خروجی برابر با حاصل
  ـ م است. ۵و  ۳و  ۱های دندههای چرختعداد دندانه

  .۳۵۲ متن المظفر، ص ،ابطوی و الحسنی .٥
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نظریۀ ریاضی و فیزیکی قپان را بنا نهاد و وجوه عملی این دستگاه را شرح داد.  ارشاد اسفزاری در
های طبیعی، روش ارشــمیدس را کــه بــر اســاس تجزیــه و یین پدیدهاو در رویکرد نظری خود در تب

هاست و روش دینامیکی را که بر اساس گرایش ارسطویی مبتنی بر اهمیت حرکت و تحلیل گرانیگاه
، در یک ابتکار منحصر به فــرد کــه در مجموعه در حیلوزن است ترکیب کرد. از طرف دیگر او در 

بیش از دویست سازوکار یابیم، ها کاری قابل قیاس با آن نمیهتمام میراث اسالمی مربوط به دستگا
ها در منابع یونانی های مهم مربوط به دستگاهاز متن چند نمونهدستگاه را بازنویسی و شرح کرد. او 

گلچین کرد. نمونۀ مورد اخیر در مجموعۀ اســفزاری کتــاب بنــو  را و کارهای عربی تا زمان خودش
م کتاب جزری به نام ۱۲۰۶ق/۶۰۲که در های مکانیکی، پیش از آنموسی است که در علم دستگاه

های اسفزاری تدوین شود برترین اثر بود. رساله ١الجامع بین العلم والعمل النافع فی صناعة الحیل
 .مجموعه در حیلو اجزای  ارشاد هایون تشکیل شده است: تحریردر علم مکانیک از دو دسته مت

  دهیم. شان را در علم مکانیک دورۀ اسالمی نشان میما در بخش بعدی محتوای آنها و اهمیت

  ساختار مرکب ارشاد
شود که با مطالب مقالۀ در یک نسخۀ ناقص در دمشق نگهداری می ارشاد که گفته شد، رسالۀچنان
به شش قسمت  ارشاد تواند کامل شود. بعد از قسمت اهدائیه و مقدمه،می ان الحکمةکتاب میزدوم 

مقدمــة و  مقدمــه چهار بار آمده است و دو بند عنوان »فصل« بدون عنوان تقسیم شده است؛ کلمۀ
خری

ُ
-ای در بارۀ جنبۀ فیزیکی(مقدمۀ دیگر) دارند. هر یک از شش فصل برای بحث مسئلۀ ویژه ا

هــای تجربــی به قپان اختصاص یافته است. این مسائل با استدالل ریاضــی و روشریاضی مربوط 
  اند. بررسی شده

قســمت مهمــی از رساله فاقد قسمت پایانی است و در پایان یک برهان هندسی قطع می شــود. 
در نسخۀ یکتای  ،که منتسب به اسفزاری و در بارۀ صنعت قپان است ،متن عرضه شده توسط خازنی

بیان  –اصلی و متنی که خازنی عرضه کرده است  ارشاد یعنی –دمشق وجود ندارد. در مقایسۀ دو متن 
یــابیم. را جزو چهار فرض پایانی بخش نظری نقل شده توســط خــازنی مــی ارشادگزارۀ پایانی متن 

 بلند در بارۀ کاربرد عملی قپان که تنها خازنی نقل کرده است
ً
طور کامل از آخر نسخۀ به فصول نسبتا

  دمشق افتاده است.
 ارشاد کامل متن شکلقابل اعتماد از  ۀعنوان ترجمبنابراین اگر روایت منتشره توسط خازنی را به

  شکل زیر تقسیم کنیم:توانیم آن را در دو قسمت مکمل بهلحاظ کنیم، می

                                                    
مبانی نظری و عملی ؛ ترجمۀ فارسی با عنوان ۱۹۷۹ابوالعز بن اسماعیل الجزری، تصحیح احمد یوسف الحسن و همکاران، حلب  .١

  . ـ م۱۳۸۰، ترجمه و تحشیۀ محمدجواد ناطق و همکاران، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، مهندسی مکانیک در تمدن اسالمی
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یبانی تجربــی مســائل . قسمت اول که اساس نکات نظری قپان در شکل اثبات ریاضی و پشــت۱
  های مختلف تعادل را در بر دارد.مربوط به گرانیگاه، قانون اهرم و حالت

های عملی مربوط به توصیف قپان و اجزای آن، ساختمان و کــاربرد . قسمت دوم حاوی جنبه۲
  شان است.ها و شرایطهای توزین، تبدیلآن و مالحظات مختلف دیگر که مربوط به روش

آنها در دو منبع یافــت  اند. اصلبه روشنی بیان شدهارشاد  یشۀ علم مکانیک درچند جریان اند
. تأثیرات این ٢از ثابت بن قّره کتاب فی القرسطونو  ١منسوب به اقلیدس مقالة فی المیزانشود: می

آشکار است، بعد از بخش اهدائّیه، رساله با برخــی نکــات تــاریخی و ارشاد  دو متن در محتویات
ها و قانون اهرم عرضه شود، سپس اصول کلی در بارۀ گرانیگاهشروع می بارۀ روش تحقیقنکاتی در

فمی
ّ
نگرش دینامیکی برهان ثابت بــن  ،شود. این نظرات اولّیه خالی از نوآوری نیستند. سپس مؤل

ّره دربارۀ قانون اهرم را نشان می
ُ
را  کتــاب فــی القرســطونو  مقالة فی المیزاندهد، و چند قضیه از ق

  . ٣کندبازآرایی می
فه اصلی  های مکانیکی مختلف است. در این ترکیبتلفیقی از سّنت ارشادپس ساختار 

ّ
سه مؤل

ف در بحث مقدماتی گرانیگاه
ّ
های ریاضی ها و قانون اهرم، و برهانتلفیق شده اند: نوشتۀ اصلی مؤل

به اقلیدس آمده است، و از طرف  منتسب مقالة فی المیزانکه از یک طرف در مسائل ویژۀ قپان چنان
شود. ایــن ســاختار مخــتلط در ابتــدای ثابت بن قّره دیده می کتاب فی القرسطونکه در دیگر چنان

ای] در ایــن رســاله«[ چنان که به نوشتۀ اسفزاری، وی در نظر داشــته اســت:شود، ارشاد اعالم می
عالوۀ تفکرات خــودم و ان یاد گرفتم، بهشچه از علوم باستانی و از جانشینان فرزانهصنعت شامل آن

  .٤، فراهم کند»ها نتیجه شده استچه از برهانآن

                                                    
هایش توسط ف. وپکه منتشر ت و تنها در یک روایت به زبان عربی وجود دارد. یکی از نسخهاین متن کوتاه در بارۀ نکات نظری ترازوس. ١

  شده است: 
“Notice sur des traductions arabes de deux ouvrages perdus d’Euclide”, Journal Asiatique, 18 (1851), pp. 217-
247. 

  آن بنگرید به: تر در بارۀ این متن و تجزیه و تحلیلبرای اطالعات بیش
Abattouy, “Greek Mechanics”, 180-181, 220-226; id., “La tradition arabe de Maqāla fi ‘l-mīzān un traité sur la 
théorie du levier attributé à Euclide” Ayené-ye Miras (Miror of Heritage), 4 (2007), pp. 67-104; 81-99. 

و موضوع  شود میاست. این کتاب همۀ سّنت دانش اوزان را شامل  کتاب فی القرسطونترین اثر دورۀ اسالمی در زمینۀ قپان مهم. ٢
  طور کامل هنوز چاپ نشده است. اما نتایج به ،مطالعات اخیر بوده است

یات . ٣   ه:ام. بنگرید بعرضه کرده ارشاددر کارهای سابقم یک تجزیه و تحلیل تفصیلی از محتو
Abattouy, “Al-Muẓaffar Al-Isfizārī ʿālim mīkānīkī …”, pp. 149-171; Id., “Greek Mechanics”, pp. 182-183, 211-
266, 226-238. 

وی،  ۲تفصیل در پیوست به کتاب فی القرسطونو  مقالة فی المیزانهای و متن ارشاد های مربوط به متن محتوّیاتفهرست واژه
ّ

در ابط
ر متنالحسنی، 

ّ
وی، الحسنی، عرضه شده ۳۹۵-۳۶۸، ص المظف

ّ
اند. تجزیه و تحلیِل آغاز تا پایان محتویات ارشاد و منابعش در ابط

      عرضه شده است. ۳، قسمت دوم، بخش )The Corpus of al-Isfizārīهای اسفزاری ( رساله
وی. ٤

ّ
َبط

َ
رالحسنی،  و ا

ّ
  .۷۹ ص ،متن المظف
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یده    در حیل کار رفته در مجموعهنویس بهروش چ

ســو و هــا از یــکروش پیونــد چکیــدهبه مجموعه در حیلها در ای شگفت از چکیدهمجموعه
های شده است. این روش در مورد متنهای اصلی از سوی دیگر فراهم بازبینی و تصحیح متن

. در مورد متن آپولونیــوس پیرامــون ١کار رفته استبه به طور گستردههرون، فیلون و بنو موسی 
یسی شــده اســت. اشــارۀ قرقره روشن نیست آیا کار اسفزاری تصحیح و نقل بوده یا چکیده نو

ف رتأیید می »چه از کتاب یافت شد...آن«نهایی به 
ّ
شکلی کــه یافتــه در ساله را بهکند که مؤل

  است. اش آوردهمجموعه

را از روی نســخۀ  مجموعه، از این پس محتوّیات مجموعه در حیلبرای تعیین دقیق محتویات 
ندز شرح می

َ
متشــکل از  ٣٥١نوشته به شمارۀ . این دست٢دهممنچستر متعلق به کتابخانۀ جان ریل

نوشــتۀ حیــدرآباد در ترکیــب متفــاوتی در دســت باشد. همین محتوّیــاتبرگ متن و شکل می ١٠٠
  . ٣موجود است

. رویکرد اسفزاری با روش انیقی فی الحیلخحکایات کتاب فیلون الم: پ١٥-پ١های . برگ١
شــود. او مــتن را خالصــه و فیلون تفاوت دارد و این امر با توجه به وجود متن خود فیلون معلوم می

هــا را نادیــده  . گاهی بعضی دستگاهه استها انجام دادبند و انتخابی در ههایش را فشرده کردبخش
ســت و  ۲۹و  ۲۸، ۲۷های شمارۀ ، مانند دستگاهگرفته است

ُ
که شرح ظروفی بــرای انجــام دادن ش

الب است. این سه نوع دستگاه در دو نسخۀ منچستر و حیدرآباد نیست، شــاید بــه
ُ
 شوها و توزیع گ

  اند. های قبلیه آنها تکرار دستگاهک ه استکه اسفزاری متوجه شددلیل این

متشکل از دو بند است.  صورة صندوق الساعةای با عنوان پ: قطعه۱۶- پ۱۵های . برگ۲
رگ هیدرولیکی است که در رساله

ُ
از ا تر از موریسطوس معرفی ای طوالنیبند دوم شرح کوتاهی 

  شده بود.

بنو موسی است کــه بــا ایــن  کتاب الحیلای از پ: روایت خالصه شده۵۰-پ۱۶های . برگ۳
وسیلۀ ابو حاتم بن اســماعیل تألیف بنو موسی، که به کتاب الحیلهای شکل«یابد: جمله پایان می

  .٤»اسفزاری خالصه شد

                                                    
  دنبال شده است. صندوق الساعةانتخاب دو بند در قطعۀ با عنوان محدود، در  به شکلهمین روش . ١
  در زیر آمده است: ۳۵۱شمارۀ نوشتۀ منچستر بهشرح دست. ٢

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

وی، الحسنی،  در حیلمجموعه نوشتۀ های متن دستنوشته و شرحتفصیل مشخصات دست. ٣
ّ

ررا در ابط
ّ
-۵۶، ۵۴-۴۸، ص متن المظف

  ببینید. ۶۸
وی، الحسنی، . ٤

ّ
رابط

ّ
  .۲۳۶، ص متن المظف



 

  

٢۴ 

هرون با عنوان علم مکانیک پ: خالصۀ کامل دو مقالۀ اول ۸۲-ر۶۱پ و ۵۸-ر۵۱های . برگ۴
جا نیــز تفــاوت نحــوۀ است. این قیلة بالقوة الَیسیَرهانیقی فی رفع االشیاء الثخمعانی کتاب ِایرن الم

  بینیم.بیان، شیوۀ نگارش و محتوی را در مقایسه با متن اصلی در ترجمۀ عربی قسطا بن لوقا می
، شامل شرح هفت گزارۀ اثبــات شــده کتاب ابلونیوس فی البکرةپ: متن ۶۰-ر۵۹های . برگ۵

  هاست.همراه با شکل
هــایی از کارهــای ها و گزیدههای کوتاه مختلفی در بارۀ دستگاهپ: متن۸۹-پ۸۲های . برگ۶

هــا دانیم که آیا این متنفارسی در بارۀ چرخاب با یک شکل است. نمینجوم، شامل متن کوتاهی به
  ها بدان اضافه شده است.اسفزاری است یا َبعد مجموعه در حیلقسمتی از 

بنو موسی است که با سه صفحه  اب الحیلکتپ: قطعۀ دیگری از خالصۀ ۱۰۰-ر۹۲های . برگ۷
صورت خالصۀ متن پ)، و با قسمتی به۹۳-ر۹۲های شود (برگها شروع میشامل تصاویر دستگاه

های حذف شده از قسمت قبلــی یابد. این قسمت شامل بخشپ) ادامه می۱۰۰-پ۹۴های (برگ
یسی بسیار مهم اسفزاری از کتــ۵۰-پ۱۶های دیگر (برگ اب بنــو موســی را کامــل ر) است و بازنو

های کوتــاه از کند. مقایسۀ این متن با کتاب اصلی سه برادر، تالش اسفزاری برای عرضۀ روایت می
ها بین دهد. با این همه، ترتیب انواع دستگاهرا نشان می کتاب الحیلیکصد دستگاه شرح داده شده در 

بنو موسی) شروع کتاب الحیل در  ۶۰(شکل  ۵۶بنو موسی و اسفزاری یکسان نیست. تفاوت در نوع 
) عرضه کرد، اما در ۷۱و  ۷۰های یابد که اسفزاری در دو روایت (نوعادامه می ۷۰شود و تا نوع می

یسی اند. به خاطر این تهای اخیر در دو بخش جداگانه آمدهاصلی این نوع کتاب الحیل فاوت، بازنو
  تنها شامل یکصد دستگاه است. کتاب الحیل شود ودستگاه را شامل میاسفزاری یکصد و یک

نشان دادن محتوّیات  مجموعه در حیلکند که روش و هدفش در نوشتن اسفزاری مشخص می
ه و بــه ها تا عصر ما آمد اند و آنچه بعد از آن های مختلف نوشته های قدما که دربارۀ دستگاهکتاب«

کنــد، کــه آنهــا را های فیلون، هــرون و آپولونیــوس یــاد مــیویژه از کتاباست. به» دستمان رسیده
های آسان کردِن حرکــت دورانــی و بــاال بــردن آب از شیوه«اش افزودن بازنویسی کرد. طرح اصلی

یا، او منظورش دستگاه ها به آن کتاب »ها بدون استفاده از حیوان چاه ها بود شامل پمپهایی بود. گو
 مجموعــه در حیــلهــا را در کنند. اما هیچ کدام از این دســتگاهوسیلۀ نیرو و فشار آب کار میکه به
هــای علــم تــرین کــاربنوموســی، یکــی از مهــم کتاب الحیلای به عالوه او توجه ویژهیابیم. به نمی

تــری از طــرح تلخــیص و مکانیک تا عصر اسفزاری، داشته است. او در بارۀ این کتاب، شرح دقیق
  اش داد. بازنویسی

از یک متن تا متن دیگر تغییــر  در حیل مجموعههای مختلِف اش در متندر واقع میزان مداخله
هایی تمرکز داشــته کــه بــا توضــیحات تر بر ترسیم شکل، او بیشحکایات کتاب فیلونکند. در می
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ۀ برداشتش را وسعت داد، در اظهار نظراتش ، او دامنمعانی کتاب ایُرنروشن همراه کرده است. در 
، کتــاب ابلونیــوس فــی البکــرةهای طوالنی جزئیات فنی تمرکز کرد. اما در تر بود و روی بندجامع

رسد او متن عربی در دسترس را بدون هیچ ویرایشی در مجموعه گنجانده است. اما مــتن نظر می به
ی کرده است. او تالش قابــل تــوجهی در بازســازی ای بازنویسبنوموسی را، در مقایسه با دقت ویژه

ها و نواقص موجود در متون رایج عصر کار برد و کوشید خطاها بهها و خالصه کردن توصیفشکل
  خود را بر طرف کند.

دسترسی بــه  دست آورده بود، تالش کرداسفزاری در جمع آوری مطالبی که از منابع مختلف به
شود با تصحیح  شان میشود. او کوشید تمام مسائلی را که مانع فهمیدنصورت فشرده آسان آنها به

پژوهی این نگرش در بازسازی خطاهای انباشته شدۀ کاتبان متعدد بر طرف کند. از نقطه نظر تاریخ
هایی که اسفزاری عرضــه کــرد بهاست. در حقیقت متنهای عقالنی در یک حوزۀ دانش گرانسّنت

جــز رســالۀ کردن منابع مکتوب علم مکانیــک دورۀ اســالمی اســت و بــهمنبع ارزشمندی برای غنی
آوری و حاشیه نویسی کرد منابع اصــلی علــم مکانیــک هایی که اسفزاری گرد، متنمکانیک پاپوس

  کنند. موجود در فرهنگ دورۀ اسالمی تا زمان او را منعکس می
های پیشینیان خــود وی کاراین رویکرد منحصر به اسفزاری نیست. دانشمندان اسالمی دیگر ر

هــای مختلــف بــا اهــداف صــورتهــایی بــهها و بازنویسیها و چکیدهدوباره کار کردند و خالصه
 بــا ها یا تقویت محتوای علمــیهای اصلی و رفع خطامتن مختلف، برای غنا و توضیح

ً
شــان، مــثال

 هایها با واژهن بازنویسیهای جایگزین تدوین کردند. ایهای ریاضی یا عرضۀ برهانافزودن برهان
هــا مطابقــت دارد، مشــخص ، که با تجدید ساختار و آسان کــردن دشــواری»تحریر«، و »اصالح«

ّره و نصیر الدین طوسی است، ترین موارد، کارشد. از این نظر مشهور می
ُ
های موجود از ثابت بن ق

از علــوم ریاضــی و نجــوم هــای مهمــی  های ریاضی جــایگزین، متنکه با زبان متفاوت و استدالل
هــا از هــا و تحریــرنویسینویسندگان پیشین یونانی و اسالمی را باز نویسی کردند. رواج فراوان باز

گــامی دانــیم پــیشجایی که ما مــیشود. اما تا آنهای موجودشان معلوم مینوشتهتعداد زیاد دست
  اسفزاری در حوزۀ علم مکانیک منحصر به فرد است.

های اصلی یونانی آثار هرون و فیلون مفقود شدند و تنها در ترجمۀ عربــی که متنینبا توجه به ا
کند که شود. بازنویسی این آثار توسط اسفزاری ثابت میاهمیت کار اسفزاری بارزتر می ،موجودند

همــان های مکانیکی ترجمه شدۀ یونان باستان را تحلیل و تشریح کــرد؛ جامعۀ علمی اسالمی کار
در مورد ریاضیات، نجوم، فلسفه، پزشکی و غیره انجام شد. کار اسفزاری که متن بلنــدی  کاری که

  .صورت روشمندی بازنویسی کرد در نوع خود یکتاستهای بنو موسی را بهراجع به دستگاه



 

  

٢۶ 

  پیوست 

  ١دارهای دندانهترجمۀ فارس کتاب آپولونیوس دربارۀ قرقره
 تصحیح و توضیح حمیدرضا نفیس

  کتاب آبلونیوس فی البکرات پ۱|
َره ٢]۱[

َ
عــدد د بــود و ا هــای عــدد دندانــه جـــهای یکــدیگر، و اند به دندانهمتصلا ب های َبک

 اســت بــاب  ٣چــون نســبت حرکــت د بــا  جـــگوییم که نسبت پس می .]۱شکل [ب های  دندانه
دیگــری از این دو بــهکه نسبت یکی کنیم چنانرا وضع میه ز دو عدد [. ٤طریق تکافیبها  ]حرکت[

، پس چون جـعدد های او بهدور کرده باشد دندانها، دور بکند . چون یکد است با جـ]چون نسبت
و  - ز باشــد در جـعدد ضرب بها های ، دور کنند از دندانهزعدد  قدربها های عدد دور ٥فرض کنیم

بود و ب های عدد دندانهد و  ،ه را در دبود ضرب  مساوی -دایر ُبَود ب های آن مساوی عدد دندانه
 بــود ادواره  چــون نســبت دبا  جـبود. پس نسبت  ا هایعدد دورز  در زمانی که بهای عدد دوره 

  به تکافی. ٦ا ادوار ]زبه [ ،ب

  
  ۱٧شکل 

                                                    
آن مجموعۀ امام جمعه، دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران و با استفاده از تصحیح متن عربی  ۱۹۷این تصحیح بر اساس نسخۀ شمارۀ . ١

  است. فراهم شده
  تر شدن عبارت است. شدۀ عربی یا افزوده برای روشناست افزوده از متن تصحیحچه درون کروشه آمدهآن. ٢
  ای آن بکره و بر حسب تعداد دور در زمانی معّین است.ها سرعت زاویهکره در این گزارهمنظور از حرکت ب. ٣
  یعنی به نسبت معکوس. ٤
  + دایره. ٥
  بود+ . ٦
  انجام شد. ۷و  ۵، ۴، ۲های شدۀ عربی است و تنها تصحیح جزئی در شکلها از متن  تصحیحشکل. ٧
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با حرکت  بحرکت  ]نسبت[و  دبا  جـ چون نسبت ببه حرکت بکرۀ  اۀ بکرنسبت حرکت  ]۲[
و  د به جـدارد از نسبت   ١نسبتی مؤلفل حرکت به ا گویم حرکتهمی .زبود به  ه ]نسبت[ ۀمانند ل

    .]۲شکل [ ٢ز بهه از نسبت 

  
  ۲شکل 

متناسب  ه ز ط ک متناسب بود و د ح ط  جـ ]را و فرض کنیم[ ح ط ک ]هایهبکر[فرض کنیم 
دور  ا متناسب بــود. پــس چــون  ٤ط ]وب های و حرکت[ح و حرکت  ا پس حرکت ٣بود همچنین.
پس چون [اند متناسب ٧]لو حرکت  ب[و حرکت  .ط ٦]ی[دورها ٥چندِ ب ، بگردد حکند دورهای 

 لبــه حرکــت  ا پس حرکت ک ]و[ل دور کند  ط ]و[ب دور کند  ر۲|. و چون ٨]کبگردد  طبگردد 
بــا ح  ]حرکــت[مؤلف اســت از  ک ]حرکت[به ح  ]حرکت[و  ک ]حرکت[بود به ح  ]حرکت[مانند

   .زرا با  هکه مساوی است  ک ]حرکتبه[ط  ]حرکت[و از  درا با  ٩جـکه مساوی است ط  ]حرکت[

                                                    
  یعنی مرکب. ١

یعنی  . ٢
حرکت	ا

حرکت	ل
=

جـ

د
×

ه

ز
   

 :یعنی. ٣
جـ

د
=

حرکت	ح

حرکت	ط
و همچنین   

ه

ز
=

حرکت	ط

حرکت	ک
   

   است. نوشته شده "حاست، و در متن عربی "حرکت نوشته شدهح ط ک حرکت  ط" ]های ب وو حرکت["حرکت ح  در متن به جای. ٤
  یعنی برابر. ٥
  بگرددح + . ٦
  .ا ط کدر متن . ٧

یعنی: . ٨
حرکت	ط

حرکت	ک	
=

حرکت	ب	

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

  حدر متن . ٩



 

  

٢٨ 

ایــم نســبت اند، و فرض کــردههمچنین متصل ب د ١هایهبکراند و متصل ]جـ[ ا هایهبکر ]۳[
بــه  ا گوییم که نسبت حرکــت. همی]۳شکل [ل  است به ک ]نسبت[مانند د با حرکت  جـحرکت 
 ]ی[هــادندانــه حو از  ل به کو از  ا هایدندانه ه به جـهای دندانهز اند از نسبت مؤلفب حرکت 

 د ب ح طو [انــد متناســب ]ل[د ک  جـــانــد و متناســبز ه  جـــ ا. پــس دهــای دندانــه طبــه ب 
  ط. به ]ح[و از  ل بهک و از  ه بهز مؤلف است از  ب بها . پس ]اند متناسب

  
  ۳شکل 

بــه  ]ا[هــای یم کــه نســبت دندانــهگــوی. همــی]۴شــکل [انــد متصــل د جـــا ب های هبکر ]۴[
هــا را دندانــه ا بکــه تکــافی از بهــر آنبه ا ]سرعتبه[است  دنسبت سرعت  ]مثل[ د ]ی[ها دندانه

متحرک شود ا د  پس د. جـ ٢و همچنین جـب اندازه، و همچنین زمان  و یکمتحرک شوند در یک
چون  دهای به دندانها های یک اندازه. پس نسبت دندانههای ایشان هر دو بهزمان از دندانه ]یک[در 

  .ا سرعتبود به دسرعت 

  
  ۴شکل 

                                                    
  ک.+ . ١
  ب+ . ٢



 

 

٢٩ 

له
سا
ر

ها
 ی

زار 
سف
م ا
حات

و 
اب

 ی
کان
 م
لم
 ع
در

ی
 ک
)لی(ح

 

 ه زاست و د بر مرکز ه اند و متصل د جـاست، و ب بر مرکز  جـو [اند متصل ا بدو بکرۀ  ]۵[
م را و  د ]مرل و [ جـمر  پ۲| کو  بمر  طرا و  اۀ بکردندانه هاست  ح. و عدد ]۵شکل [ ]اندمتصل

و از  ک به لو از  ح ]به[ط مؤلف است از  زبه سرعت  ا گویم که سرعترا. همی ز ١]مر ن[را و  ه مر
ط ح  جـــا اســت پــس  جـــ ]ســرعت[چنِد  ب ]سرعت[اند و متناسبا ب ط ح  از آنک م. به ن

 ه ل ک جـــاســت پــس  د ]ســرعت[ماننــد ه  ]ســرعت[انــد و متناســب د ل ک جـــاند و متناسب
به  لو از ح به  ط مؤلف است ازز  ]سرعت[به  ا ]سرعت[اند. پس متناسب ]م[ه ز ن  اند و متناسب

بــه  ه ]ســرعت[و  د ]سرعت[به  جـ ]سرعت[و  ب ]سرعتبه[ا  ]سرعت[. نسبت م بهن و از  ٢]ک[
  .٤ایمفرض کرده ٣ز ]سرعت[

  
  ۵شکل 

 ]های[خواستیم که کمترین دو عدد یابیم که نسبت یکی از آن به دیگری مؤلف بود از نسبت  ]۶[
، پس اگر مباین بود هر یک را از آن، ٧توالیب د ز ط های با عدد ٦مقدم ا ٥. ننظر]۶شکل [مفروض 

رگترین بز -است  زبا  ]طور مثالبه[و آن  -را بر حال بگذارد و اگر مشارک بود یکی مر دیگری را  ب
 ا ز. پس لبه قدر  ٨زو  کبه قدر  ارا بشمارد و بشمارد  ز)و ا عددی بدست آریم که آن هر دو (یعنی 

را ح  ٩را. مر مجسم ا زهای دو جزو اند متساوی عدد ک لرا. و  ک لاضعاف بود متساوی دو عدد 

                                                    
  + در. ١
   ط+ . ٢
   طبه  ح + و. ٣
  یعنی معلوم است. ٤
  است.جا همان فعل عربی "ننظر" نقل شدهکنیم. در اینیعنی نگاه می. ٥
  یعنی صورت کسر، جمع آن مقدمات.. ٦
  یعنی مخرج کسر، جمع آن توالی.. ٧
  + و. ٨
  ضرب سه عددیعنی حاصل. ٩



 

  

٣٠ 

را کــی باشــد اضــعاف گــردد اضــعافی آن  -است  ک آنک او اضعاف - ا در  ١اگر بزنند جـدر ه در 
اســت، باشــد  لکــی او اضــعاف  ٢]ز[اگر بزننــد در آن  طدر  د در ب. از ضرب مجسم ل اضعاف

ح در ه  در جـ[در  ا گاهپس آن .٣]ز[ اضعاف متساوی مر اضعاف اول را مر قدر ضرب مجسم را در
ها فرض کرده،  پــس تــوالی چنــان بــود و و اول مؤلف از نسبت ٤]بودط در ز در  ددر  ر۳|ب مانند 

شوند مبلغ اقل توالی پس چون اعداد او می ]و ارکان[همچنین چون بگردانند جمله ارکان مقدمات 
  اعداد بر آن نسبت بود.

  
  ۶٥شکل 

نهادیم و خواهیم که بیابیم نسبت اعظم از مفــروض یــا اصــغر از آن  ب بها  فرض نسبتبه ]۷[
 ز بــرون آیــدب قسمت کنــیم بــر  ه جمع آید ٧باشدد در عددی از اعداد و آن  ٦ا. ضرب ]۷شکل [

چیــزی از  ز کمتر از مفروض است و اگر زیاد کنــیم بــر دبه  جـپس  جـمقدار بماند  زبکاهانیم از 
تمــام  ٨جایگاه رسید ]به این[بزرگتر از مفروض بود و چون سخن  د به جـ رسد. پس جـها، به چیز

  ها بحمدالله و مّنه.هبکراند از کتاب آبلونیوس در شد آن قدر که یافته

                                                    
  یعنی ضرب کنند. ١
  د. ٢
  ل. ٣
  خوردگی دارد و مغشوش است.عبارت درون کروشه در متن خط. ٤
 کضرب های آن کسرهاست؛  نسبت حاصلترتیب مخرجبه ط ،ز ،د ،باند؛ هایی که در هم ضرب شدههای کسرصورتح  ،ه ،جـ ،ا. ٥

  های مفروض است. ضرب نسبتشان حاصلشوند که نسبتها کمترین دو عددی می لضرب ها به حاصل
  + و. ٦
  در متن: باد. ٧
  در متن: رسد. ٨
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  ۷شکل 

  :  هاتوضیحات گزاره
  :۱گزارۀ 

جـ × ز = د ×    ⇒  ه
جـ

د
=

ه

ز
   ⇒  

تعداد			دندانه		های	ا	:جـ

تعداد	دندانه		های	ب	:د
=

حرکت	یا	تعداد	دورهای	ب

حرکت	یا	تعداد	دورهای	ا
 

  :۲گزارۀ 

حرکت	ا

حرکت	ب
=

جـ

د
	 ,  

حرکت	ب

حرکت	ل
=

ه

ز
  ⇒  

حرکت	ا

حرکت	ل
=

جـ

د
×

ه

ز
   

جـ

د
=

حرکت	ح

حرکت	ط
  ,  

حرکت	ا

حرکت	ب
=

جـ

د
	⇒ 

حرکت	ا

حرکت	ب
=

حرکت	ح

حرکت	ط
  ⇒ 

حرکت	ا

حرکت	ح
=

حرکت	ب

حرکت	ط
    

ه

ز
=

حرکت	ط

حرکت	ک
   ,  

حرکت	ب

حرکت	ل
=

ه

ز
 ⇒ 

حرکت	ب

حرکت	ل
=

حرکت	ط

حرکت	ک
 ⇒ 

حرکت	ب

حرکت	ط
=

حرکت	ل

حرکت	ک
    

حرکت	ا

حرکت	ل
=

حرکت	ح

حرکت	ک
  , 	

حرکت	ح

حرکت	ک
=

حرکت	ح

حرکت	ط
×

حرکت	ط

حرکت	ک
=

جـ

د
×

ه

ز
   

 :۳گزارۀ 
حرکت	ا

حرکت	جـ
=

ز

ه
  ,  

حرکت	ب

حرکت	د
=

ط

ح
 ⇒ 

حرکت	ا

حرکت	ب
×

حرکت	د

حرکت	جـ
=

ز

ه
×

ح

ط
   



 

  

٣٢ 

حرکت	جـ

حرکت	د
=

ک

ل
  ⇒ 

حرکت	ا

حرکت	ب
=

ز

ه
×

ح

ط
×

حرکت	جـ

حرکت	د
=

ز

ه
×

ح

ط
×

ک

ل
    

  :۴گزارۀ 

تعداد		دندانه	های	ا

تعداد		دندانه	های		ب
=

سرعت	ب

سرعت	ا
 , 

تعداد		دندانه		های	ب

تعداد		دندانه	های	جـ	
=

سرعت	جـ

سرعت	ب
 ,  

تعداد		دندانه	های	جـ	

تعداد		دندانه	های	د	
=

سرعت	د

سرعت	جـ
 

تعداد		دندانه	های	ا

تعداد		دندانه	های	د	
=

تعداد		دندانه	های	ا

تعداد		دندانه	های	ب	
×

تعداد		دندانه	های	ب

تعداد		دندانه	های	جـ	
×

تعداد		دندانه	های	جـ

تعداد		دندانه	های	د	
=

سرعت	ب

سرعت	ا
×

سرعت	جـ

سرعت	ب
×

سرعت	د

سرعت	جـ
=

سرعت	د

سرعت	ا
    

  :۵گزارۀ 
سرعت	ا

سرعت	ب
=

ط

ح
سرعت	ب ,   =  ,  سرعت	جـ

سرعت	جـ

سرعت	د
=

ل

ک
سرعت	ه  ,  =  , سرعت	د	

سرعت	ه

سرعت	ز
=

ن

م
    

سرعت	ا

سرعت	ز
=

سرعت	ا

سرعت	ب	
×
سرعت	جـ	

سرعت	د
×

سرعت	ه

سرعت	ز
=

ط

ح
×

ل

ک
×

ن

م
 

  :۶گزارۀ 
شوند تا  عوامل مشترک از صورت و مخرج حذف می ،ضرب چهار کسرحاصل ، دردر این گزاره

  ممکن تحویل شود. شکلکسر به کوچکترین صورت و مخرج 
  :۷گزارۀ 

 
الف

ب
= الف ,  مفروض × د =  , ه

ه

ب
=  , ز

۱

ب
=   مقداری

جـ = ز −
۱

ب
	 ⇒ 	

جـ

د
=

ز

د
−

۱

د×ب
=

ه

د×ب
−

۱

د×ب
=

د×الف

د×ب
−

۱

د×ب
=

الف

ب
−

۱

د×ب
<

الف

ب
   

جـ = ز +
۱

ب
	 ⇒ 	

جـ

د
=

ز

د
+

۱

د×ب
=

ه

د×ب
+

۱

د×ب
=

د×الف

د×ب
+

۱

د×ب
=

الف

ب
+

۱

د×ب
>

الف

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

      
  ۲صفحۀ           ۱صفحۀ 
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 ١آیات بیناتمالحظاتی دربارۀ کتاب 

  ٢و رویارویی با داروینیسم
  ٣ارجمند امیر کامران

ویژه تاریخ طبیعی بیــان  در این مقاله ابتدا شمۀ کوتاهی از تاریخ مواجهۀ ایرانیان با علوم غربی و به
یسندۀ کتاب  می کتاب، ابتدا مطالبی  گردد. در بررسی محتوای معرفی می آیات بیناتشود. سپس نو

آیات خاتمه  شود. در و سپس به نقد داروینیسم و مطالب دیگر آن پرداخته می یشناس روشراجع به 
  مقایسه خواهد شد. مرتفقبا کتاب دیگری با موضوعی مشترک به نام کتاب  بینات

  انتقال علوم غربی به ایران
علمــی غــرب قــوت گرفــت.  یها هیــنظربا تأسیس دارالفنون توان فرهنگی ایران برای دســتیابی بــه 

اروپایی به ایران آورده شد و معلمــان اروپــایی خــود بــه تهیــۀ  یها زبانعلمی چندی به  یها کتاب
جزواتی برای تعلیم در دارالفنون اقدام کردند. همچنین دانشجویانی که به اروپا گسیل شده بودند، 

 به گسترش این نظریه
ً
هــای  ها پرداختند یا عامل اشــاعه و فراگیــری زبان پس از بازگشت یا مستقیما

. از طریق همسایگان آن کرد یمبۀ خود دستیابی به منابع علمی غربی را میسر اروپایی شدند که به نو
خصوص هند و ترکیۀ عثمانی و والیات تابع آن، عراق و شام و مصر، نیــز انتقــال ایــن  زمان ایران به

 ۱۳های علمی غربی در نیمــۀ دوم قــرن  افکار و نظریه سان بدین. گرفت یمها به ایران صورت  نظریه
میالدی) در ایران تا حدودی نهادینه شد. البته هنوز در این زمینه تحقیقات جامعی بــه  ۱۹هجری (

  است.  عمل نیامده و جزئیات آن ناشناخته مانده 
های اروپایی تکامل طبیعی هم به ایران رسید و طرفدارانی پیدا کرد. ولی به  ماتریالیسم و نظریه

 غیــر مســتقیم و پراکنــده بــه ایــران رســیده باشــند. ها ناپیوسته و احتما رسد که این نظریه نظر می
ً
ال

                                                    
زودی  و بسیار نایاب است. ویرایش جدیدی از این کتاب با پیشگفتاری از نگارنده به قط یک بار در الهور چاپ سنگی شدهاین کتاب ف .١

  تمام ارجاعات به این کتاب در این مقاله مربوط به ویراست جدید آن است. منتشر خواهد شد.
تهران در  .٢   .۱۳۹۵آبان  ۱۸متن سخنرانی ایراد شده در پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه 

3. kamran.arjomand@biblothek.uni-halle.de 
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و دیگــران و بعــد  ١ابتدا توســط المــارکق ۱۳ /م۱۹های تکامل طبیعی در اروپا از اوایل قرن  نظریه
ها نه تنها در غرب بلکه در سایر نقاط عــالم طرفــداران و مخالفــان  تدوین شد. این نظریه ٢داروین

ها هنوز هم در چارچوب علمی،  اری در پی داشتند. این بحثشم فراوانی پیدا کردند و مناقشات بی
  اخالقی و دینی ادامه دارد. 

م کتابی با اقتباس از منابع ۱۸۷۰ق/ ۱۲۸۷اما در ایران محمد تقی خان انصاری کاشانی در سال 
فریدون آدمیت این کتاب را مطرح کنندۀ نظریۀ تکامل داروین . تألیف کرد جانورنامه اروپایی به نام

اند، شاید بدون آنکه این  پس از وی تعداد زیادی از فرهیختگان نیز آن گفته را تکرار کرده ٣داند. می
کتاب را از نزدیک بررسی کرده باشند. حال آنکه در این کتاب نام داروین ذکر نشده است و متن آن 

دهد، نیست. به عنوان نیز در بر گیرندۀ مطالبی که وجه تمایز نظریۀ داروین با پیشینیان وی را نشان 
توان و  است. بنابراین نمی  ای به اصل تنازع بقا و انتخاب طبیعی نشده مثال در این کتاب هیچ اشاره

ین دانست. بررسی این کتاب مشخص  جانورنامهنباید  که محتوای آن بــر  کند میرا تبیین آرای دارو
جــانوران توســط ژرژ  یبند دســتهت و پایۀ نظریۀ تکامل المارک بوده است با اضافاتی که به تحقیقا

گردد. در ضمن نویســنده نیــز در مــواردی نظــرات و  برمی ۱۹و دیگران در اوایل تا نیمۀ قرن  ٤کوویه
آورد. بخش آخر کتاب نیز به جانوران زهردار ایران اختصاص دارد، که از  تعابیر خودش را در متن می

   ٥تحقیقات خود نویسنده است.
 ورود نظریۀ داروین ب

ً
 دو ازه ایران از طریق والیات همسایه به احتمال زیاد در وهلــۀ اول عمــدتا

از غــرب، یعنــی پــس از  یگــرید وشبه قــارۀ هنــد  جانب ازسو صورت گرفته است: یکی از شرق، 
های متعدد در مورد نظریۀ تکامل طبیعی بــه ویــژه عقایــد دارویــن، در مجلــۀ  درج مقاالت و بحث

شد و بعد به قــاهره منتقــل  در بیروت چاپ می ابتدا دراین مجله . م به بعد۱۸۷۷از سال  المقتطف
م ۱۹۳۹ش/ ۱۳۱۸اثر دارویــن در ســال  ٦بنیاد انواع شد. ولی در مقابل، اولین ترجمۀ فارسی کتاب

رســد  بــه نظــر می سال از نشر این عقاید در بالد شام. ۶۰چاپ شد، یعنی پس از گذشت بیش از 
طور پراکنده و بیشتر از طریق منابع شفاهی به ایران رســیده اســت.  تاریخ نظریۀ داروین به که تا این

، اســت اثر محمد رضــا اصــفهانی، کــه از منــابع عربــی اســتفاده کــرده دارون ۀفلسفکتاب رد البته 
دهد. ولی این کتاب به عربی است و در بغداد به ســال  تصویر دقیقی از نظریۀ داروین به دست می

                                                    
1. Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829). 
2. Charles Darwin (1809-1882). 

  .۲۴، ص ۱۳۵۱، تهران های ترقی در حکومت قانون اندیشهرجوع شود به  .٣
4. George Cuvier (1769-1832). 

تاریخ علم دانشگاه تهران  ۀپژوهشکد در» رویارویی علم قدیم وجدید در عصر قاجار« شیهما درای  مقاله اخیرًا آقای عرفان خسروی .٥
  اند.  به نتایج مشابهی رسیده آن درعرضه کردند که 

6. On the Origin of Species 
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م چاپ شد. این اثر سالیان دراز در قلمرو زبــان فارســی مــورد ۱۹۱۳ش/ ۱۲۹۲قمری یعنی  ۱۳۳۱
  قرار نگرفت. استناد وتوجه 

شود.  ویژه به ِسر احمد خان نسبت داده می سرزمین به آن درشیوع این افکار در هند به متجددین 
های تکامل طبیعی، از طرف مخالفان به  طرفداران این افکار، به خصوص پیروان ماتریالیسم و نظریه

ها  . ورود و انتشار این نظریهشد یمنیز گفته » دهریون« ها آنموصوف شدند. در ایران به  ١»نیچری«
صــاحب نظــران برانگیخــت.  ریســا وهایی از جانب علما  س العملدر ایران و مناطق همجوار عک

 همزمان دو رساله از طرف زعمای مسلمانان به زبان فارسی در هند چاپ شد. اولین مکتوب 
ً
تقریبا

الدین اسدآبادی، در خارج از ایران معروف به افغانی، در رد نیچریه بود کــه بــا عنــوان  رسالۀ جمال
م در حیدرآباد دکن چاپ شد. ۱۸۸۱ق/۱۲۹۸در سال  ال نیچریانحقیقت مذهب نیچری و بیان ح

در مصر توسط دوست و مریدش  الرد علی الدهرییناش به عربی با عنوان  پنج سال بعد هم ترجمه
 منتســبهایی را که بــه نیچریــان  اجمال نظریه الدین به محمد عبده منتشر شد. در این کتاب جمال

 بکند مینقل و رد  کند می
ً
بــه دســت  هــا آنو پدیدآورندگان  أدون اینکه اطالعاتی دربارۀ منش، اکثرا

کند ریشه در ماتریالیســم اروپــای  را در تزهایی خالصه می ها آنالدین  ها که جمال دهد. این نظریه
های یادشده طیف وسیعی را  را بازیابی کرد. نظریه ها آنتوان منشاء   سادگی نمی دارند ولی به ۱۹قرن 

و  ٢لودویــگ بوشــنر ســمیالیماتر از برگرفتــههای  د که به احتمال قوی شامل اندیشــهدهن  تشکیل می
الدین به نقــد آنچــه  وشاید مارکس باشد. از سوی دیگر جمال ٣های تکامل اجتماعی اسپنسر نظریه

الدین اسدآبادی در اینجــا ضــروری   پردازد. بررسی رسالۀ جمال دهد، می خود به داروین نسبت می
 دازیم. ان نگاهی کوتاه به آن می آیات بیناتنیست، و تنها برای مقایسه با کتاب 

و خانم نیکی کدی در کتاب خود  ٤عصر لیبرالفکر عربی در آلبرت حورانی در کتاب  چنان که
کننــد، انگیــزۀ اســدآبادی در نوشــتن  راجع به اسدآبادی تصــریح می ٥سمیالیامپرپاسخ اسالمی به 

اش بر نیچریه مبارزۀ سیاسی با سید احمد خان بود؛ زیرا سید احمد خان باور داشت که باید با  ردیه
کرد. البته اسدآبادی  تساهل و، سازش کرد میدولت انگلیس، که در آن زمان بر هندوستان حکومت 

مد خان در اینکه علوم غربی برای مسلمانان مفید است، با ایــن قیــد کــه خود با طرفداران سید اح

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

2. Ludwig Büchner (1824-1899).  
  کند: مطرح می ماده و نیروماتریالیسم بوشنر معروف به ماتریالیسم مکانیکی است که وی در کتاب خود 

Ludwig Büchner: Kraft und Stoff, 1855. 
 ترجمۀ انگلیسی:

Force and matter: empirico-philosophical studies, intelligibly rendered, 1864.  
3. Herbert Spencer (1820-1903). 
4. Hourani, Albert: Arabic thought in the liberal age: 1798-1939. London: Oxford University Press. 1962. 
5. Keddie, Niki R.: An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamāl ad-
Dīn “al-Afghānī”. Berkeley: University of California Press. 1968. 
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کردن سید احمد خــان و پیــروانش  بدنامنکند، همراه بود. هدف اسدآبادی  دار خدشهایمان آنان را 
، بیشتر جنبــۀ دینــی دیآ یبرم، چنان که از عنوان قرآنی آن آیات بیناتتألیف کتاب  ۀبود. ولی انگیز

 یکی از انگیزه ه که علوم غربی میداشت. این دغدغ
ً
هــای  تواند ایمان مسلمین را سست کند مسلما

نهاد. در قرآن مجیــد ســورۀ بینــات در  آیات بیناتنویسندۀ آن بود. بدین خاطر هم عنوان کتابش را 
 مقابله با کفار آمده است.

شــیعه در رد  ترین اثری است که توسط یک مرجع تقلید قدیم آیات بیناتکتاب رسد  به نظر می
م نگاشته شده و بدین خاطر این کتاب از ۱۹/ق۱۳های تکامل طبیعی غربی قرن  ماتریالیسم و نظریه

ای برای تدوین تاریخ فرهنگ و علم درایران و در قلمرو زبان فارسی برخــوردار اســت.  اهمیت ویژه
دهد نوآور  دست میه عالوه این کتاب به جهت توجیهی که در توصیف وجود گوناگونی در انواع ب به

  درخور توجه علمی است.  یشناخت روشو همچنین از نظر 
 ١٢ الدین اسدآبادی، در با فاصلۀ چند ماه پس از انتشار رسالۀ جمال آیات بیناتنگارش کتاب 

شــد. نویســندۀ آن عــالم شــیعی،  چــاپ الهــورق پایان یافــت و ســپس در ١٢٩٩ الس یالثان عیرب
ه آن را بــه درخواســت کــکنــد  حائری شهرستانی است. او در ابتدای کتــاب بیــان می نیمحمدحس

). یک نســخۀ ۸نگاشته است که از مرکز اسالم به دور هستند (ص » صلحای آن نواحی«ای از  عده
شود که به احتمال زیاد به خط مؤلف یــا  خطی از این کتاب در کتابخانۀ آستان قدس نگهداری می

در حاشیۀ ایــن  است. آیات بینات در رد دهریینعنوان کامل آن  ١ه او بوده است.متعلق ببه هر حال 
نیچــری  هــا آنیــان بــه ح داده شــده اســت کــه در زبــان اروپایدهــریین توضــی نسخه در مقابل واژۀ

نه تنها برای رد نظریات نسبت داده شده به نیچریان، بلکه برای ارشــاد  آیات بیناتگویند. کتاب  می
ای از این کتاب در اثبــات توحیــد، نبــوت در  این گروه و پیروانشان به راه اسالم است. بخش عمده

رسد که هدف شهرســتانی در ایــن راســتا برطــرف  اصول دین و معجزات پیامبران است. به نظر می
 بود که از  شبهاتیکردن 

ً
جانب پیروان علوم غربی دربارۀ حقیقت بعضی از معتقــدات دینــی احیانــا

  شد. ابراز می
رســالۀ اســدآبادی را دیــده باشــد چــون در آیات بینات بعید است که شهرستانی هنگام نگارش 

 هــا آنعالوه، هــیچ یــک از انــواع ماتریالیســم را کــه اســدآبادی بــه   ای به آن نیست. به کتاب اشاره
های شهرســتانی کلــی و  ستانی بررسی نکرده است. چنان که خواهد آمــد، اســتداللپرداخته، شهر

ای که باید به آن توجه کرد این است که در هر دو نوشته بحث بیشتر در رابطه بــا  فلسفی است. نکته
نــه آیات بینــات رد کلیات نظریات نیچریان است تا بر سر جزئیات آن. ممکن است گمان شود که 

                                                    
  ق.۱۲۹۹، کتابت جمادی الثانیۀ ۳۷نسخۀ شمارۀ  .١
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بلکه برای مسلمانان آن زمان هند نوشته شــده اســت. ولــی مطــالبی در کتــاب آمــده  برای ایرانیان،
 بــرای آمــوزش شــاگردان در  است، همچون اشاره به آزمایش

ً
هــای میــرزا ملکــم خــان، کــه احیانــا

 مخاطب ایرانیان هــم بوده  داد، که نشان می دارالفنون انجام می
ً
هــای  انــد، چــه آزمایش دهد مسلما

) و همچنــین ۲۴توانسته برای اهالی آن زمان هنــد شــناخته شــده باشــد (ص  میمیرزا ملکم خان ن
های علمــی و فنــی آن  های وی دربارۀ پیشرفت قاجار به اروپا و گزارش شاه  نیناصرالداشاره به سفر 

 ۀتوانســتند بــه ســفرنام بوده باشند کــه می نیز انیرانیا باید دهد که مخاطب دیار (همانجا) نشان می
  شاه دسترسی داشته باشند.ناصرالدین 

  زندگ و آثار مؤلف
مرعشی شهرســتانی  یمحمدعلفرزند  نیمحمدحس

ق در کرمانشاه بــه دنیــا آمــد. در ۱۲۵۵شوال  ۱۵در
نوجوانی برای فراگیری علوم دینــی بــه کــربال رفــت. 

مرعشی یکی از مجتهدانی بود که  یمحمدعلپدرش 
کرد. وی ابتدا نــزد  در آن هنگام در کربال تدریس می

ــه آمــوختن علــوم دینــی پرداخــت و در ســال  پــدر ب
ق از پدرش اجازۀ اجتهاد دریافت کــرد، ولــی ۱۲۸۲

باز در آن حوزه به تحصیل معلومات فقهی ادامه داد و 
 در سال 

ً
ت ق به کسب اجازۀ اجتهاد از آی۱۲۸۷نهایتا

الله حسین فاضل اردکانی نایل شــد و خــود نیــز بــه 
مدرسان آن حوزه پیوست. پس از مرگ استاد ریاست 

وی مــدتی در  ١دینــی و کرســی درس بــه وی رســید.
مشهد و بعد در تهران اقامــت کــرد. در تهــران مــورد 

کنی قرار گرفت و پس از فوت وی در  یمالعلاحترام 
ه عهــده ق به جای او زعامــت مــردم را بــ۱۳۰۶سال 

ی پس از مدتی که در تهران به ســر شهرستان .٢گرفت
برد به کــربال برگشــت و در همانجــا در ســوم شــوال 

  ق درگذشت. ۱۳۱۵

                                                    
  .۲۲۶، ص ۱ج ،۱۳۷۴ ،تاریخ اردکان، ، علییاردکان یسپهر .١
  . ۱۰۷ـ۱۰۵ ص ،۱۳۸۲، ۱۶جلد  ،ستارگان حرم .٢

 آیات بیناتصفحۀ عنوان چاپ سنگی 



 

  

۴٠ 

مادرش فاطمه دختر آقا احمد کرمانشاهی (بهبهانی) عالم و سیاح معروف بود. شهرســتانی در 
ای رشد کرد که حداقل از طرف خانوادۀ مادری نظر مساعدی نسبت به علوم و فناوری غرب  خانواده

داشت. پدر بزرگ وی، آقا احمد کرمانشاهی، نوۀ مجدد نامدار آقــا وحیــد بهبهــانی بــود و پــس از 
از تحصیل علوم دینی در نجف چندین ســال بــه ســیر و ســیاحت در ایــران و عــراق و هنــد  فراغت

ق، طول کشید. وی در آنجا با ۱۲۲۵تا  ۱۲۲۰پرداخت. اقامت وی در هند حدود پنج سال، از سال 
ت آمــرعلما و دولتمردان آن نواحی و همچنین صاحب منصــبان انگلیســی آشــنا شــد. در کتــابش 

پــردازد و  دست آورده بــود می شرح مشاهداتش و اطالعاتی که در آن سفرها بهبه  نما جهاناالحوال 
های  از اولین کتاب نما جهانت االحوال آمر. کند میمطالب جامعی دربارۀ کشور و مردمان هند بیان 

های  فارسی است که اطالعات کلی دربارۀ اوضاع جغرافیایی و سیاسی جهان آن زمــان و پیشــرفت
ها به خاطر اقتدار  خصوص انگلیسی اروپاییان و به از ودهد  روپاییان به دست میعلمی و اجتماعی ا

در این کتاب آقا احمد کرمانشاهی  ١کند. نظامی و فنی و علمیشان و تدبیر در کشورداری تقدیر می
 به شرح هیئت جدید خورشید مرکزی کوپرنیک نیزمی پردازد.

ً
این هیئت برای ایرانیان که در  ٢اجماال

 به هیئت بطلمیوسی باور داشتند چالشی بزرگ بود. آن ز
ً
شهرستانی بــدون  نیمحمدحسمان عموما

شک از افق باز پدر بزرگ خود بهره برده و نسبت به دستاوردهای علمی و فنی اروپاییان بی تفــاوت 
پرداخت. در کنار متون دینی کــه وی بــرای ارشــاد  می ها آنیا نقد نبود. وی همواره به تحصیل علوم 

های متعددی هم دربارۀ علوم ریاضی و طبیعی نظیر علم هیئت و شیمی  مسلمین نوشته است، رساله
را نوشت هنوز به صحت علوم جدید بدبین بود و به  آیات بینات. شهرستانی هنگامی که کتاب ٣دارد

های اخترشناسی خورشید  هیئت قدیم زمین مرکزی بطلمیوسی باور داشت. در این کتاب وی نظام
کند و در مقایســۀ ایــن دو، نظــام بطلمیوســی را  طور مختصر بررسی می مرکزی و زمین مرکزی را به

ی آن با نص قرآن، بلکه به خاطر دالیلــی کــه وی دهد، نه در وهلۀ اول به سبب هماهنگ  ترجیح می
کنــد  شهرستانی مطرح می نیمحمدحسگشایی که  . اما نکتۀ مهم و راهپنداشت یمعقالنی و مسلم 

کنند. به نظــر  این است که به اعتقاد وی نص قرآن و احادیث از هیچ یک از دو نظام جانبداری نمی
نظریــۀ زمــین  آیات بیناتس از تألیف کتاب شهرستانی خود نیز چندی پ نیمحمدحسرسد که  می

                                                    
 منتشرش) ۱۳۷۰م (۱۹۹۱شایسته خان در سال این کتاب تا کنون با سه ویرایش مختلف چاپ شده است: اولین بار در هند با ویراستاری  .١

) و ویرایش بعدی آن از طرف مؤسسۀ عالمۀ ۱۳۷۲در ایران ویرایش اول این کتاب توسط علی دوانی صورت گرفت (چاپ اول  .شد
استاد عبدالهادی داده می شود. اولین بار  ارجاع ریاخچاپ شد که در اینجا به ویرایش  ۱۳۷۳سال  مجدد وحید بهبهانی دردو جلد به

در فصل هفتم مفصًال به  )۱۳۶۷(چاپ اول گران ایران با دو رویۀ تمدن بورژوازی غرب  های اندیشه نخستین رویارویی حائری در کتاب
  این کتاب و مؤلفش آقا احمد کرمانشاهی پرداخت.

  به بعد. ۶۶۱ص )، ۱۳۶۷(چاپ اول نخستین رویاروییهای اندیشه گران ایران با دو رویۀ تمدن بورژوازی غرب  حائری، عبدالهادی، .٢
  .۲۷۲ـ۲۷۳ش، ص ۱۳۲۸، ۳، جریحانة االدب، یمحمدعلمدرس،  .٣
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مرکزی را رها کرده و به اخترشناسی جدید پیوسته باشد. سراج انصاری در مقدمــۀ ترجمــۀ فارســی 
نویسد که   م) می۱۹۶۷ -۱۸۸۴ش/ ۱۲۶۳ -۱۳۴۶الدین شهرستانی ( تألیف هبة کتاب اسالم و هیئت

تطبیق آن با آیات و احادیث بهتــرین جدید و  ئتیهشهرستانی در علم  نیمحمدحساز  موائدکتاب 
الــدین شهرســتانی کــه در ســال  اثــر هبــة  الهیئــة و االســالمبوده است که تا قبــل از کتــاب  یفیتأل

 شــاگردان ازم منتشر شــد، در دســترس بــود. ســراج انصــاری کــه خــود ۱۹۰۹ش/۱۲۸۸ق/۱۳۲۷
اخترشناسی بطلمیوسی را رها الدین  کند که این اثر باعث شد هبة الدین شهرستانی بود اضافه می  هبة

، که در دسترس نگارنده نبود، موائدالبته با مراجعه به کتاب  ١کرده، هیئت خورشید مرکزی را بپذیرد.
  توان روشن کرد.   این مسئله را می

  شناخت  مالحظات روش
ی برای کوشد مطالب را حتی المقدور به زبان ساده بیان کند. و الله شهرستانی در این رساله می تیآ

گفتــۀ خــودش بــرای رد عقایــد کند و بــه  گوناگون استفاده می یها داستانها و  شرح مطالب از مثال
دهــد:  ). او برای عقل تعریفی هم به دست می۹(ص  شود میمتوسل  »ادلۀ عقلیه«نیچریان فقط به 

نفع و ضرر، و به بین خیر و شر و  ه انسان به آن تمیز دهد ماکای است  مراد از عقل درین مقام قوه«
های  ). شهرستانی در استدالل۱۴(ص » ندکضار از خود و احباب خود آن قوه جلب منافع و دفع مَ 

 به اصول منطق 
ً
عالم معــروف قــرن سنتی، که خود در رد دهریون و اثبات وجود خالق مطلق کامال

 الشمســیه م) در کتاب مهم خــود ۱۲۷۶ /ق  ۶۷۵کاتبی قزوینی (وفات هفتم هجری علي بن عمر 
به تشریح اصول آن پرداخته است، اتکا دارد. این کتاب همراه با شروح آن جــزو دروس حــوزوی و 

مــدرکات «کاتبی قزوینی، تمامی  یبند طبقهشهرستانی بر پایۀ  محمدحسینای بوده است.  مدرسه
  پردازد:  چنین می» یقینیات ضروریه« ۀگان ششکند و به شرح اصول  را به دو دسته تقسیم می» عقلیه
  ات عقلیه بر دو قسم است ضروری و نظری. و اصول یقینیات ضروریه بر شش قسم است.کمدر«

ن نیســت، و کــه واحد نصف اثنین است، و اجتمــاع ضــدین ممک: بدیهیات اولیه مانند ایناول
  مرّجح محال است.  ترّجح بال
است، و بلنــدی  یدیسف ازه سیاهی غیر کمانند این ،: مشاهدات به حواس ظاهره یا باطنهدویم

 کغیر از 
َ

 بَ وتاهی است، و جوع و ش
َ
 ع و لذت و ا
َ
  م. ل

 ر است و نحو آن. که سم قاتل است، و خمر مسکمانند این ،: تجربیاتسیم
فاق اتباع  ،: حدسیاتچهارم

ّ
  ند. ک شف از قول رئیس میکه کمثل ات

  .آن نحوه و هند و دعوت موسی و عیسی و محمد و کمانند وجود م ،: متواتراتپنجم
                                                    

  ش، صفحۀ لب. ۱۳۴۲، تألیف هبة الدین شهرستانی، تبریز الهیئة واالسالم .١
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ه اربعه زوج است، و کمانند این ،: فطریاتششم
  ).۱۰ـ۹" (ص ثلثه فرد است و امثال آن

ــوم،  از منظــر منطــق و روش ــد عل ــی جدی شناس
باال با یکدیگر تــداخل دارنــد و  گانه شش یبند طبقه

 
ً
 مرزبندیشـــان مشـــخص نیســـت. بعضـــی، مـــثال

مشاهدات به حــواس ظــاهره یــا «، »بدیهیات اولیه«
» فطریــات«و با تأمالتی حتی » تجربیات«و » باطنه

شــوند.  اجزایی از مقولۀ گســتردۀ حقیقــت تلقــی می
در علــوم » متــواترات«و » حدســیات«عالوه بر این، 
» متــواترات«عتبری نیستند. البته های م طبیعی معیار

 به کار گرفته می
ً
شود،  در علوم حدیث و تاریخ وسیعا

استناد به آن همواره باید بــا احتیــاط و دقــت تــوأم و 
باشد. شهرستانی همچنین قائل است که علوم نظری 

های تکامل باید قابل اثبات باشند، بــدین  مثل نظریه
باید «سند: طریق که در نهایت به یقینیات ضروری بر

  ). ١٠(ص » علوم نظریه منتهی به ضروری شوند
های  بدین طریق شهرستانی پایۀ منطقی استدالل

خود را قبل از پرداختن به جزئیات برای خواننــدگان 
دهد که شهرستانی بر این باور بود که رد نظریات نیچریان و اثبات  . این خود نشان میکند میروشن 

ه عقل ممکن است و احتیاجی به استناد به آیات قرآنــی نیســت. بــدین وجود خالق مطلق با اتکاء ب
 هــا آنبا  هایش لخاطر وی از آیات قران نه برای اثبات بلکه برای نشان دادن همخوانی نتایج استدال

 همواره در حاشیۀ متن می ها آنکند و  استفاده می
ً
  آورد. را تقریبا

دهد، دالیل  هایی که به نیچریان نسبت می آیت الله شهرستانی در این رساله به موازات رد فرضیه
متفاوتی برای اثبات اصول دین از جمله اثبات واجب الوجود، توحیــد، نبــوت و معــاد و همچنــین 

. شهرستانی بخش قابل توجهی از کتاب را به اثبات حدوث مــاده وعــالم و گیرد میمعجزات به کار 
 در چار

ً
وب سنتی کالمــی بــا اســتفاده از چخلق موجودات اختصاص داده است . این اثبات عمدتا

اســت از  مــأخوذو  گیرد میهای جوهر و َعَرض و علت و معلول، کون و فساد و غیره صورت  مفهوم
را برای خوانندگان  و مصداق درک آن  اثبات حدوث عالم متکلمان. شهرستانی با آوردن شاهد، مثال

 کند. ان میآس

 آیات بیناتصفحۀ نخست چاپ سنگی 
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  های شهرستان ردیه
 ءبه داروین و اصل تنازع بقا یاسدآباددر ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که شهرستانی، بر خالف 

های  و یا نامی هم از المارک و سایر دانشمندان اروپــایی، کــه در تــدوین پایــهکند  نمی یا اشارهوی 
کــه قبــل از نظریــۀ دارویــن مطــرح  پــردازد یمبی ولی به مطال ،برد بودند، نمی سهیم تکامل طبیعی

 نبودند. 
راجع به علت پیدایش حیات بــر روی زمــین اســت. دارویــن  ها آن ترین مهماولین ردیه و شاید 

 غیر ضروری است. 
ً
پیدایش حیات را به تصادف موکول کرده بود. تصادف هم بنا بر قول کالمی ذاتا

شهرستانی این بود که علوم نظری باید به ضروریات  یشناخت روشچنان که گفته شد یکی از شروط 
منتهی شوند. به همین خاطر شهرستانی نظریۀ داروین را، که پیدایش زندگی را بر پایۀ تصادف قرار 

  داند.  داده بود، مردود می
ق) نه ۱۳البته این شرط در رابطه با علوم جدید قابل تعمیم نیست، ولی در قرن نوزدهم میالدی (

 در انگلستان  تنها در
ً
ایران بلکه در اروپا نیز این شرط مورد قبول اکثر فالسفه و منطق دانان بود. مثال

علوم، نظریۀ تکامل داروین را درست بــه همــین دلیــل رد  بزرگ پرداز نظریهفیلسوف و  ١لیوِ ویلیام ِه 
ایش حیــات را از تواند پید نمی داروین ین باور بود که نظریۀ تکاملر اکرد. وی همانند شهرستانی ب

 قابل تأیید باشند، شرح دهد، بلکه مجبور است آن را به وجود شرایط 
ً
طریق علل طبیعی که ضرورتا

هــای داروینیســم در نظــر  »نقطــه ضــعف« ترین مهماین نقد همواره یکی از  ٢تصادفی موکول کند.
د زنــده، بلکــه منتقدین بوده است. ولی باید یادآور شد که هدف داروین نه تفســیر پیــدایش موجــو

  پیدایش انواع و کشف سازوکار آن بود.
علوم کرد  یشناس روشدر این جا الزم است کمی تأمل کنیم. در واقع داروین این خدمت را به 

های مــورد قبــول تــا آن زمــان  دست داد که بر خالف مــدل توان یک نظریۀ علمی به که نشان داد می
نز وِ لیــام ِجــینــام وه متکی و بر پایۀ ضروریات نباشد. یکــی از همعصــران دارویــن در انگلســتان بــ

ســت کــه اند و تنهــا آزمــایش ا ها گفت که علوم طبیعی بر پایۀ فرضیات ســاخته شــده درهمان سال
دهد تا چه حد یک نظریه قابــل اعتمــاد اســت و مقبولیــت هــر نظریــه وابســته بــه تعــداد  نشان می

  . ٣های صحیح آن است بینی پیش
حاال برگردیم به ایران و ردیۀ شهرستانی. شهرستانی هم همانند هیول توجیه پیدایش حیــات در 

کید دارد که فقط در شرایط استثنایی  دانست. وی در این رابطه روی زمین بر پایۀ اتفاق را مردود می تأ
                                                    

1. William Whewell (1794-1866). 
  ر. ک. به : .٢

Hull, David,  “Charles Darwin and Nineteenth-Century Philosophy of Science“, in Foundations of Scientifc 
Method: The Nineteenth Century, ed. Ronald N. Giere & Richard D. Westfall, London, 1973, p. 119. 
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 به مقصود برسد و تیری رهاشده در تاریکی به دشمن اصابت کند. ولــی 
ً
ممکن است عملی تصادفا

مدبر «تصادفی باشد، بلکه فقط حاصل طرح و عمل  تواند ینم تنوع وعمل خلقت با این پیچیدگی 
 که  داند یمناممکن و مستحیل است. وی احتمال پیدایش تصادفی حیات را همان قدر » حکیم

ً
 مثال

 
ً
شهر لندن بــا  ۀنقش ،ه در آنجا ریزدک ،ها آن ۀو از فضل ،اغذی بنشینندکبر صفحه ها   مگس«تصادفا

این نقد ۲۷شود (ص» منقش [=انگلیسی] اسامی هر خانه به قلم انگریزی  .( 
ً
راجع است  مشخصا

تصادفی موکول کرده بود. اشاره به شهر لندن هم ی داروین که پیدایش موجود زنده را به شرایط أبه ر
 
ً
  ایست به محل زندگی داروین. تصادفی نیست، بلکه کنایه احتماال

های ریاضی و منطقی دارند.  کند که تکیه بر استدالل های دیگری هم عرضه می شهرستانی ردیه
» بطالن تسلسل«یۀ آورد که یکی بر پا استدالل ریاضی می برای اثبات بطالن تکامل، شهرستانی دو

) که هر دو به طور صوری مشــابه ۴۲و  ۴۱است و دیگری بر اساس حساب اعداد زوج و فرد (ص 
یسد:  کنم. شهرستانی می اکتفا می ها آنهستند. در اینجا فقط به بیان یکی از    نو

شبهه نیست که سلسلۀ انسانی به طریق پسری و پدری است ... یعنی نسبتی است که «
 مییگو یمپس  ، پسر بدون پدر و پدر بدون پسر تصور نتوان کرد....خواهد یمدو طرف 

شخصی که پسر است و اوالدی ندارد منتهی الیه سلسلۀ طولیه است و پدر او دارای هر 
سلسله منتهی شد به کسی که پدر باشد و پســر  أدو صفت است ... پس اگر در مبد

  .»شود نوت متساوی میکسی دیگر نباشد، مثل حضرت آدم، سلسلۀ ابوت و ب

شود و باطل است. جرجــانی اصــل تضــاُیف را  می» تضایف«در غیر این صورت خالف اصل 
   ١».بودن دوچیز چنانکه تعلق یکی از آن دو سبب تعلق دیگری بدو باشد«کند:  اینطور تعریف می

) که شکل دیگری از اســتدالل ۴۲کند (ص  شهرستانی در ادامه استدالل سومی هم عرضه می
یت مرغ یا تخم مرغ.   دوم است که آن هم صورتی است از پارادوکس معروف اولو

  یشناس ستیزهای  نهد که دو نسل متعاقب از نظر ویژگی البته شهرستانی فرض را بر این می
ً
عینا

کالمــی وی داشــت.  یشناســ یهســتبرابرند. برای شهرستانی این یک فرض مسلم بود کــه پایــه در 
قایــل بــه جهــش بیولوژیــک  ها آنشناختند.  درست همین فرض را پیروان تکامل طبیعی مردود می

های  توان این جهش را توضیح داد. وی مدل بودند. داروین خود به این مشکل آگاه بود که چطور می
تغییرات تکــاملی را را برای توارث پیشنهاد کرد، تا  ٢)پان جنسیسزایی ( ههممختلفی از جمله مدل 

 توضیح دهد. 

                                                    
  . ۶۳-۶۲، ص التعریفاتجرجانی،  .١
٢. pangenesis کند و هر یاختۀ موجود  دیدگاهی متکی بر این که هر یاختۀ پدر و مادر در تولید مثل به صورت ذرۀ کوچکی تظاهر پیدا می

  های آن نوع است.  زنده حاوی همۀ ویژگی
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کند همان گونه که انسان  های انسان و موجودات متنوع استدالل می هرستانی در رابطه با ویژگیش
سازد که بتواند در آب شناور باشد، خداوند نیز موجودات را مطــابق بــا طــرح  میطور  کشتی را آن

حیوانات آبی را «خداوند  .خود زندگی کنند ستیز طیمحمطلوب خود خلق کرده است تا بتوانند در 
قرار نداد، چون تنفس در آب ، ه آلت تنفس استکریه  ها آنمناسب آب خلق نموده، پس به جهت 

ه کــ کردن در آب به عوض پاها خلق فرمــود. و هــر یــکاسباب شنا  ها آن ن نیست. و به جهتکمم
 کرا مشــتر ها آنعضای ا ١،یعنی در آب و خارج آب آیند، مانند سنگ پشت و ضفدع ،اند وجهتینذ

ای اســت بــه جهــت شــنا  پرده ها آنه در مابین انگشتان کقرار داد. پس هم پا دارند و هم پارو، زیرا 
ارســطو اســتدالل بــر پایــۀ علــت غــایی  یبند دســته). این نــوع اســتدالل را طبــق ۵۴(ص » ردنک
باور دارند،  ٣»طرح هوشمند«به ویژه درغرب که به  ٢گرایان از خلقت. امروزه نیز بسیاری خوانند یم

ــوع  ــین ن از هم ــوع  ــودات متن ــیح موج ــرای توض ب
شهرستانی بــا قــراردادن  .کنند یماستدالل استفاده 

نی همخوان نموده آبا نص قر آن رار، که او این تفسی
طبیعی بــه بود، در مقابل اصل تنازع بقا و انتخاب 

  نوآوری مهمی دست یافت. 
ق ۱۳ /م۱۹در ســدۀ  یفناوربا پیشرفت علوم و 

و کشفیات جدید در شیمی و فیزیک و اختراع فــن 
عکاسی و تلگــراف و آالت صــنعتی مثــل ماشــین 

  بخار و غیره و امکان ایجاد پدیده
ً
هایی، که احیانــا

در گذشته غیر ممکن بودنــد یــا از قمــاش ســحر و 
شدند، این سؤال بــیش از پــیش  معجزه شمرده می

شد که چه چیز سحر اســت و چــه چیــز  مطرح می
توان از طریق علم توضــیح   جزه و چه چیز را میمع

شاید هم در میان گروهی این شک ایجاد شده  داد. 
بود که چون توضیحی بر اساس علوم جدید بــرای 

اند نیست،  توجیه معجزاتی که در کتب مقدس آمده
اند. البته پرسش فرق بین  پس این معجزات افسانه

                                                    
   وزغ، غوک .١

2. Creationists 
3. intelligent design 

 آیات بیناتصفحۀ فهرست چاپ سنگی 
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 این بود که فرق اساسی بین معجزه و معجزه و سحر از قدیم پیش آمده بود. پاسخ 
ً
 سحربدان معموال

آید و آن هم در هنگام تحدی یعنی به چالش  فقط از طریق پیامبران پدید می معجزهاین است که  در
  شان.   کشیده شدن آنان برای اثبات دعوای پیامبری

دهد. پاســخ وی   سنتی را نارسا شمرده و به این سؤال پاسخ دیگری می یها پاسخاما شهرستانی 
ق) چندی قبل از او در کتاب  ۱۲۳۱ـ۱۱۵۱مطابق است با جوابی که آیت الله میرزا ابو القاسم قمی (

شاید قبل از او هم کســانی آن را گفتــه باشــند. فــرق بــین  ١رد.کمطرح  رسالة فی اصول الدینخود 
 بازان شعبدهاحران و دارد که س» اسباب خفیه«داند که سحر   معجزه و سحر را شهرستانی در این می

را باعث شوند. ولی معجــزه دارای چنــین عللــی  العاده خارقتوانند چیزهای  اند و می بدان پی برده
 حقیقتی ندارد و نمی نیست و فقط با خواست خداوند بروز می

ً
تواند مانند  کند. همچنین سحر غالبا

 ساحر  ٢وجود آورد. معجزه تغییرات کلی به 
ً
اعانت طیور سنگ بر طایفــه ببــارد و به « تواند ینممثال

بــدین  ٤»شتری از سنگ بیرون آورد و از شیر او جمعــی را ســیراب کنــد.«یا  ٣».ایشان را تلف کند
در  داند که توسط علیت قابل توضیح هستند.  هایی می ترتیب او معجزات را خارج از محدودۀ پدیده

کنــد. وقتــی  آید که شهرستانی برای حلش جوابی عرضــه نمی اینجا یک مشکل کالمی به وجود می
معجزات از قلمرو علیت خارج شوند دلیلی نیست که بتوان آنان را بــه خداونــد نســبت داد. چــون 

رســید.  تــوان ینمــ مــؤثرهمواره اثر باید به مؤثر داللت کند، اگر علیتــی در کــار نباشــد از اثــر بــه 
 باز شــعبدهداند، که ساحر و  می» علت خفیه«هرستانی در مقابل، سحر و جادو و شعبده را دارای ش

، ولی آن علت بر ناظران پوشیده است. قابل ذکر است که شهرستانی در این رساله اند بدان پی برده
شود، از  که به علیت مربوط می تا جاییشود، و همه را،  تفاوتی بین سحر و جادو و شعبده قائل نمی

  .پندارد یمیک قماش 
 هایی که میــرزا ملکــم خــان  ها و آزمایش شهرستانی برای مثال از نمایش

ً
دارالفنــون  در احتمــاال

البتــه نــزول دادن مرتبــۀ علمــی ایــن  یــاد می» لعب و بازی و شــعبده«داد به عنوان  انجام می کنــد. 
داد تا خود را از عرضۀ   به شهرستانی میبازی این امکان را  با شعبده ها آنها و همردیف کردن  آزمایش

دالیل علمی چه بر مبنای فیزیک ارسطویی یا کالمی و چه بر مبنای قوانین فیزیک یا شیمی معــاف 
ها از جانب  بداند. شاید طفره رفتنش بدین خاطر باشد که وی دالیلی را که برای توضیح این آزمایش

. دانست یمغیر قابل قبول  شد یمیک و شیمی عرضه میرزا ملکم خان و دیگران در راستای علوم فیز

                                                    
  .۲۷ـ۳۲، ص ۱۳۰۸چاپ  .١
 حقیقتی از برای او نیست و تصرفات کلیه در اعیان موجوده نتواند کرد« .٢

ً
  ).۲۳ص » ( سحر غالبا

  فیل). ۀاصحاب فیل است (سور ماجرایدر  ههمانجا. اشاره به معجز .٣
  ). ۶۴/۶۵هود  ۀاست (سور ع  به معجزۀ حضرت صالح اشارههمانجا.  .٤
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این امر با موضع وی در رد علم هیئت جدید که مبتنی بر وجــود خــالء و جاذبــه یــا گــرانش اســت 
   .همخوانی دارد

را قبول » علوم غربی«چنان که در باال آمد، شهرستانی گویا بعدها تغییر موضع داده و برخی از 
شــرح ای هم در علم شیمی دارد به نام  اطبایی، شهرستانی رسالهکرده است. طبق نوشتۀ مدرس طب

های دیگر او روشن  که متأسفانه در دسترس نگارنده نبود. البته بررسی این رساله و نوشته ١،الحدید
  خواهد کرد وی علم هیئت و شیمی و سایر علوم جدید را چگونه و تا چه اندازه اقتباس کرده است. 

جالب است به کتاب روحانی دیگری توجه کنیم. مهــدی نجفــی  آیات بیناتدر رابطه با کتاب 
م) یکی دیگر از روحانیانی بود که کتابی ۱۹۷۳-۱۸۸۱ش/۱۲۵۹-۱۳۵۲( یشاه مسجداصفهانی 

ــن  ــوان ای ــت. عن ــم نوش ــن و ماتریالیس ــته در رد داروی ــقنوش ــاب مرتف ــال  کت ــه س ــه ب ــت ک اس
. نجفی در آن بــه شد منتشر یات بیناتآسال پس از کتاب  ۵۰م، قریب ۱۹۲۹ ش/۱۳۰۸ق/۱۳۴۸

مسائل مورد بحث روز پرداخت. از جملۀ این مسائل نظریۀ داروین و علم هیئت جدید بود. کتــاب 
توحید و نبوت و  اثبات درپردازد و  ای است که در آن به ارشاد عوام می نیز دارای بخش عمده مرتفق

 بــ
ً
هــای مبلغــان  ه خــاطر افــزایش فعالیترد مسیحیت است. قسمت آخر در رد مسیحیت احتماال

یی بین دو دوست تنظیم شده است که از  مسیحی در آن دوران بوده است. این کتاب به سبک گفتگو
محمد رضا اصفهانی دارد. ولی نجفی  تألیف دارون ۀنقد فلسفاین جهت شباهت به جلد دوم کتاب 

م، که به نظر او همان داروینیسم اســت، ۱۹. رد ماتریالیسم قرن کند میای به این کتاب ن هیچ اشاره
یت توانــد نکــات جــالبی را  می آیات بینــاتاست و مقایسۀ آن با کتاب  مرتفقهای کتاب  جزو اولو
 آشکار کند. 

داروین با عنوان  ۀکند. او از نظری نجفی، شاید طبق معمول، منبع اطالعات خود را مشخص نمی
فلسفة النشــو ترجمۀ عنوان کتاب   ) این عنوان درست۱۰کند (نجفی،  یاد می» ءفلسفۀ نشو و ارتقا«

است که شبلی شمیل بر ترجمۀ تفسیر بوشنر بر داروینیسم، که به عربــی برگردانــده بــود،  واالرتقاء
کار برده شده بود. به هر ه ) بevolutionگذاشت. در واقع این عبارت توسط شمیل برای بیان تکامل (

را خوانده باشد، چون اطالعاتی  دارون ۀنقد فلسفد است که نجفی تفسیر بوشنر یا کتاب حال، بعی
رسد که نجفی ماتریالیسم بوشنر را  دهد دقیق نیست. همچنین به نظر می که وی راجع به داروین می

  نویسد: کند. نجفی می با نظریۀ داروین خلط کرده و هر دو را نادقیق عرضه می
 ۱۸۸۴رتقاء است که اصلش از دارون انگلیسی متوفی در ســال این فلسفۀ نشو و ا«

تر از هــوا کــه اثیــرش  داند، ســیال خفیــف میالدی است. وی اصل عالم را ماده می

                                                    
  .۲۷۲ـ۲۷۳ش، ص ۱۳۲۸، ۳، جریحانة االدب، یمحمدعلمدرس،  .١
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نموده و نه وجودش و نه  اند و فضا را پر کرده و همیشه بوده و اجزاء آن حرکت می نامیده
  ). ۱۰(ص » نموده چنین میجهت از باب اتفاق  حرکتش را سببی در کار بوده بلکه بی

  نویسد: او می. کند راجع به پیدایش گیتی که ربطی به داروینیسم ندارد در ادامه، مطالبی بیان می

داده از  مانند] تشکیل می و گاهی این اجزاء به گرد هم بر آمده، مادۀ َسدیمی [=ابر«
گردیده و بر گرد  کرده یک کرۀ بزرگی می همدگر را جذب می ها آناجسام کوچک و 

یش می گردیده اســت. و ایــن خورشــیدی اســت کــه از او  گردیده و مشتعل می خو
سیاراتند. و یکی  ها آنپریده چون جرقه که از آتش سوزنده کنده شود، و  ستارگانی می

  انجا).(هم» ها زمین از آن خورشیدها خورشید ما است و یکی از آن سیاره

است که نه تنهــا ســیارۀ زمــین بلکــه زنــدگی بــر روی آن  گوید که داروین بر این باور نجفی می
 به وجود آمده است. موجودات زنده بنا بر اصل تنازع بقــاء کــه وی شــرح می

ً
دهــد تکامــل  تصادفا

وی کــه قــ هــا آنرونــد و  که قوی هستند از بین می ییها آنکه ضعیف هستند توسط  ها آنیابند.  می
، به رد این سان بدین). نجفی پس از توصیف نظریۀ داروین ۱۱-۷دهند (ص  هستند ادامۀ حیات می

پردازد. در اینجا الزم به تذکر است که ردیۀ نجفی در مواردی شباهت زیادی، هم از لحاظ  نظریه می
ون اینکه از نجفی بد ،دالیلی که خواهد آمدبه محتوی و هم از لحاظ فرم، به ردیۀ شهرستانی دارد. 

 از آن استفادۀ زیادی کرده است. نجفی هم مثل شهرستانی بر این باور  آیات بینات
ً
نامی ببرد، مسلما

گویــد  تواند حاصل تصادف باشد. او می است که این نظام کیهانی و پیچیدگی موجودات زنده نمی
وان کامل حافظ که احتمال تصادفی پیدایش چنین نظامی همان قدر ناچیز است که حاصل شدن دی

  پرسد: با ریختن مرکب بر صفحات کاغذ غیر ممکن است. نجفی می

خلقت عالم که پر است از مخلوقات منظمه که در ... هر مخلوقی «توان  چگونه می
های چند به کار رفته که عقل زیرک آن را شماره نتوان نمود، به اتفــاق تــوان  حکمت

  ). ۱۲-۱۱(ص » نسبت داد؟ 

  دهد:  وی ادامه می

اگر شما یک ظرف را مملو از مرکب نمودید و آن را بر روی چند کاغذ برافشاندید، «
ها  کنید این که به مرور دهور، ضعیف و غیرمحتمل [است] که آن سیاهی آیا قبول می

  محو گردد، باقی مانده یک کتاب مرتبی شود مثل آن که آن را به عمد نوشته
ً
اند، مثال

  ).۱۲(ص » در این اوراق بالتمام خوانده شود؟ حافظجه دیوان خوا

 این تمثیل را از کتاب 
ً
اخذ کرده و به جای فضــلۀ مگــس مرکــب و بــه  آیات بیناتنجفی مسلما

های دیگری نیز وجود دارند که این اقتباس را  تمثیل. جای نقشۀ لندن دیوان حافظ را قرار داده است
آورد که  مثالی می میحک مدبرون رد اتفاق و لزوم مانی در مضکنند. به عنوان مثال، شهرست محرز می
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کند. بد نیست این دو مثال را با هم مقایسه کنــیم.  نجفی درست در همان مضمون آن را اقتباس می
  نویسد: شهرستانی می

یر و الــوان و طعــوم و  دهد یماما هیچ عاقلی احتمال « که این قسم نقــوش و تصــو
] بــدون مــدبر حکــیم باشــد؟ ... در مثــل اســت کــه خواص و منافع [برگ درختان

شخصی به باغی رفته زردک و شلغم بسیاری چیده در بغــل خــود گذاشــت، ناگــاه 
رفتم، ناگــاه  کنی؟ گفت: در کوچه راه می صاحب باغ رسیده گفت: در اینجا چه می

هــا را  باد تندی آمد و مرا از زمین ربوده در اینجا انداخت. گفت این شلغم و زردک
ی کند؟ گفت: باد می خواست مرا از اینجا نیز بردارد، من چنگ در این علفها زدم ک

، من به دیگری چسبیدم. گفت: بسیار خوب کــی اینهــا را در شد یمیکی یکی کنده 
و » بغل تو گذاشت؟ گفت منهم در همین فکر بودم که تــو رســیدی. ســبحان اللــه!

یقین اگر شخص دهری این کار را کند، جواب او این خواهد بود که : «کند میاضافه 
ها اقتضا کرد که از محل خود کنده شــود و بــه بغــل مــن  طبیعِت عناصِر این زردک

  ) .۶۱-۶۰(ص » را جذب نموده ها آنداخل گردد، و یا اینکه بغل من جاذبه دارد که 

  کند: کمی تغییر چنین نقل مینجفی همین مثال را دربارۀ لزوم وجود مدبر حکیم با 

بست.  ها چید و در دامن ریخت و دامن به کمر دزدی از دیوار به باغی آمد و از میوه«
باغبان برسید و عتاب نمود که از چه روی چنین به باغ مردم درآمدی؟ گفــت: تنــد 
بادی مرا بلند کرد و بدین باغ درانداخت. گفت: میوه چرا چیدی؟ گفت: بــادی کــه 

تواند میوه را از درخت بریــزد.  ا به هوا برد و از دیوار داخل باغ کند، البته مینسان را
منا، این همه راست و درست است، کی میوه

ّ
ها را در دامن تــو ریخــت؟ و  گفت سل

طرف دامن را به کمر زد. بیچاره متحیر بماند. الحال مالحظه فرمــا، دو ســه عمــل 
  ).۱۱ (ص» به اتفاق نسبت داد توان ینممنظم را 

دیگر از همین تشابهات، طرح هوشمند، اثبات اصول دین و به ویژه اثبات معجزات هستند، که 
معجــزه یــا «برد ولی به  شود. البته نجفی از شعبده و سحر نام نمی در اینجا فقط به آخری اشاره می

گیــرد.  می بندی شهرستانی را، که در باال ذکر شــد، بــه کــار کند. نجفی همان دسته اشاره می» غیره
یسد:  نجفی می   نو

اند بــه مجــاری اســباب  همۀ مصنوعات ... به ارادۀ او [خداوند] آفریــده شــده«
سبب، چون حکمت اقتضا کنــد، چــون معجــزات یــا  ظاهره و غیر ظاهره وگاهی بی

  ). ۱۱۴(ص » غیره

د، دارنــ» غیــر ظــاهره«غیر معجزه شامل مصنوعات عادی با اسباب ظاهره، و مصنوعاتی کــه اســباب 
 نظیر سحر و جادو، می

ً
  شود. احتماال



 

  

۵٠ 

را نوشــت کــه علــوم  مرتفــقحال بپردازیم به موارد اختالف این دو ردیه. نجفی در زمانی کتاب 
جدید در ایران نهادینه شده بود. او هیئت خورشید مرکزی را قبول داشت و علوم فیزیک و شیمی را 

  نویسد:  دید، بلکه به عکس. او می منافی دین نمی

لوم طبیعی چون فیزیک و شیمی پی بردن به خواص و تأثیراتیست کــه خداونــد ع«
تعالی در اجسام مقرر فرموده، چنانچه تأثیراتی در آب و خاک و حرارت در انبــات 
ین حیوانات؛ و پی بردن به اینهــا بایــد  نبات مقرر داشته یا در نطفه و رحم و در تکو

ثر داللــت بــر مــؤثر و حکمــت بــر حکــیم اعتقاد به صانع را زیاد کند، برای اینکه ا
با اقرار به صانع مضاده نتواند داشت بلکه هر بابی از آن  گاه چیهنماید. پس علم  می

  ).۱۱۳(ص» شاهدی بر وجود صانع مدبر حکیم است

 اخبارقرآنی، احادیث نبوی و  اتیآ ریتفسنجفی به حقیقت هیئت جدید باور دارد و به تفصیل به 
هیئت جدید دارند. وی علت مقبــول  صحت براشاره  ها آنپردازد و بر این باور است که  می امامان

-۴۵(ص پنــدارد یمقدما را پی نبردن آنان به معانی واقعی این متون  نزد دربودن هیئت بطلمیوسی 
توانند به درک معنی اشارات  گوید علوم حتی می رود که می ). نجفی تا این حد پیش می۷۵-۵۱، ۳۱

رآنی کمک کنند و او آماده است تا به کمک علوم اشارات آن را کشف کند. او حتی ادعا کرد که به ق
کمک کشفیات علمی دریافته است که بهشت بر روی کرۀ مشتری است و جهنم هم در مرکز زمــین 

  ). ۷۹است (ص 
وف بــه تنــازع های شهرستانی و نجفی بر داروینیسم راجع به اصل معــر ردیه یها تفاوتیکی دیگر از 

کند؛ شاید به این خاطر که اطالع وی  ای نمی بقاء است. چنان که گفته شد شهرستانی به این اصل اشاره
دانســته و در صــحتش  که وی این اصل را از بدیهیات می رو نیااز نظریۀ داروین نارسا بوده و شاید هم از 

انات با هم و امحاء یکی توسط دیگــری تردیدی نداشته است. ولی نجفی این اصل را به معنای نزاع حیو
  ).۹۹- ۱۰۳تواند بر نباتات صادق باشد (ص  و حیران است که چگونه این اصل می کند میتعبیر 

کند که چون  پیدایش گیتی، که در باال آورده شد، به داروین، ادعا می ۀدادن نظری نسبت خاطرنجفی به 
). دلیل ۱۰۱اند، بنا براین نظریۀ داروین باطل است (ص  ثابت شده است که سیارات از خورشید جدا نشده

  ).۱۰۰- ۱۰۱قدیم نبودن ماده است (ص  دهد یمدیگری که نجفی برای بطالن نظریۀ داروین 
. ولــی میپــرداز ینمــاین دو کتاب وجود دارد، که در اینجا بــدان  ۀای مقایسالبته موارد زیادی بر

 در فاصلۀ زمانی بین این دو ردیه،  می
ً
پــارادایم در دیــد جهــان و تغییــر  یمهمــ رییتغبینیم که عمدتا

شود. در واقع با توجه به تاریخ علــوم در ایــران و برخــورد  دیده می فرهیختگاندر جامعۀ  ١)نگره ُبن(

                                                    
  آورد.  های بعدی در آن زمینه را فراهم می ها و پرسشگری نظریه یا مفهومی در زمینۀ یک رشتۀ علمی که اصول راهنما برای پژوهش .١
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علوم سنتی باعلوم جدید، شاهد رودررویی طرفداران علوم جدید و پیروان علم سنتی در اواخر دورۀ 
م هستیم. این تقابل در زمان مشروطه جنبۀ سیاسی به خود گرفت و ۱۹ق/ ۱۳قاجار یعنی اواخر قرن 

الهیئة  و موافقان مشروطه تبلور یافت. درست در همین هنگام است که کتاب بین مخالفان درتقابل
شــوند کــه نشــان  محمدرضا اصفهانی منتشر می دارون ۀنقد فلسفهبةالدین شهرستانی و  واالسالم

یابد روح  دهندۀ تغییر پارادایم در جامعۀ فرهیختگان است. روحی که پس از آن کم کم گسترش می
غیره و انتظارات نجفــی از آن  و ا در باال، در رویکرد به علوم فیزیک و شیمیپوزیتیویسم است که م

علوم، آن را دیدیم. همین روح است که چندی بعد الهام دهندۀ مهدی بازرگان و یداللــه ســحابی و 
  دیگران شد. 
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ساخت مربع وفقی به کمک حرکت اسب شطرنج 

  ١در ریاضیات دورۀ اسالمی
  ٢ژاک سزیانو
  ٣ترجمۀ محمد باقری

  مقدمه
 هــای روش، دستاوردهای ریاضیات دورۀ اسالمی، ابداع ترین بدیع، اگر نگوییم ترین جالبیکی از 

خانه  nمربعی است که در هر ضلعش  ،nهای وفقی است. مربع وفقی مرتبۀ  کلی برای ساختن مربع

 
ً
کــه مجمــوع اعــداد هــر  اند شدهاعداد طبیعی چنان چیده  ها آنخانه دارد که در  n2 و بنابراین کال

  ).۲و  ۱ های شکلسطر، هر ستون و هر قطر اصلی برابر عدد ثابت یکسانی است (

۱۲  ۳۰  ۱۵  ۲۲  ۳۱  ۱  

۱۱  ۲۹  ۲۳  ۱۴  ۳۲  ۲  

۱۰  ۲۸  ۱۳  ۲۴  ۳۳  ۳  

۲۷  ۹  ۲۱  ۱۶  ۴  ۳۴  

۲۶  ۸  ۲۰  ۱۷  ۵  ۳۵  

۲۵  ۷  ۱۹  ۱۸  ۶  ۳۶  

  ۱شکل 

  

  

  

  
  

  ۲شکل 

۱  ۸  ۴۰  ۴  

۱۴  ۲۴  ۶  ۹  

۱۳  ۱۸  ۵  ۱۷  

۲۵  ۳  ۲  ۲۳  

 نخســتین  »ســاده«خواص مربع وفقــی  ها این
ً
ها  عــدد طبیعــی را در خانــه n2اســت. قاعــدتا

n(n چینند، چنان که مجموع ثابــت معــادل می )+21
2 شــود. اگــر  هــا آنام مجمــوع nیعنــی یــک  1

                                                    
  ای است با مشخصات زیر:  ترجمۀ مقاله .١

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

  ببینند: توانند مقالۀ زیر را هم مندان به این مطلب می عالقه
، میراث علمی، محمد باقری، »ها های وفقی و نظریۀ گراف ها با مربع های ریاضی پیرامون شطرنج از ایران هزار سال پیش و ارتباط آن مسئله«

  . ۵۲- ۴۴)، ص ۴(شمارۀ پیاپی  ۱۳۹۲، پاییز و زمستان ۲، شمارۀ ۲سال 
2. Jacques Sesiano 

  mohammad.bagheri2006@gmail.com، میراث علمیسردبیر مجلۀ  .٣
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های مرزی، همچنــان وفقــی باشــند، مربــع اولیــه  پس از هر بار برداشتن خانه مانده یباقهای  مربع
  ). ۳(شکل  ١شود خوانده می »دار طوق«

۸۳  ۱۶  ۸۷  ۱۲  ۹۱  ۸  ۹۵  ۴  ۱۷  ۹۲  

۲  ۶۹  ۳۰  ۷۳  ۲۶  ۷۷  ۲۲  ۳۱  ۷۶  ۹۹  

۱۰۰  ۸۱  ۵۹  ۴۰  ۶۳  ۳۶  ۴۱  ۶۴  ۲۰  ۱  

۹۸  ۸۲  ۳۴  ۴۶  ۵۱  ۴۷  ۵۸  ۶۷  ۱۹  ۳  

۵  ۲۱  ۶۸  ۴۸  ۵۷  ۴۵  ۵۲  ۳۳  ۸۰  ۹۶  

۹۴  ۲۳  ۶۶  ۵۳  ۴۴  ۵۶  ۴۹  ۳۵  ۷۸  ۷  

۱۱  ۷۴  ۳۹  ۵۵  ۵۰  ۵۴  ۴۳  ۶۲  ۲۷  ۹۰  

۸۸  ۲۹  ۳۷  ۶۱  ۳۸  ۶۵  ۶۰  ۴۲  ۷۲  ۱۳  

۱۵  ۲۵  ۷۱  ۲۸  ۷۵  ۲۴  ۷۹  ۷۰  ۳۲  ۸۶  

۹  ۸۵  ۱۴  ۸۹  ۱۰  ۹۳  ۶  ۹۷  ۸۴  ۱۸  

  ۳شکل 

ی بــا آن کــه ازمــواگر هر جفت قطر شکسته (یعنی دو قطر واقع در دو طرف یک قطر اصــلی و 
 
ً
، ۴شود (شکل  نامیده می »قطر هم«خانه دارند) دارای همان مجموع باشند، مربع وفقی  nمجموعا

 
ً
+ یها مجموعکه در آن مثال + + +17 1 15 24 + و 8 + + +2 10 13 16 مربــع  »وفــق«بــا هــم  24

  ، مرتبۀ مربع، عدد مرکبی باشد، یعنی nهم داریم: وقتی »مرکب«های وفقی  ). مربعبرابرند ۶۵یعنی 

 n = r.sکه در آن ، r,s ³ تقســیم کــرد؛ ایــن  sمرتبــۀ » مربــعزیر« r2 به توان یممربع اصلی را  ،3

عدد پیاپی، بــر اســاس  s2 هایی از شوند و با دنباله چیده می r، مطابق مربع وفقی مرتبۀ ها مربعزیر
مربــع آن نیــز فقی خواهد بود کــه هــر زیرو یشوند، و حاصل مربع پر می sترتیب مربع وفقی مرتبۀ 

r یعنــی بــه ازای ۷و  ۶ های شــکلهای وفقی  ، که بر پایۀ مربع۵وفقی است (شکل  = sو  3 = 4 
  ساخته شده است).

 بر اساس مرتبه مربع
ً
فــرد  nوقتی کــه » فرد«کنند:  شان به سه رده تقسیم می های وفقی را معموال

n یعنی ،باشد , , ,...= 3 5 7  
ً
nو کال k= +2 » زوج الــزوج«طبیعــی اســت؛  یعــدد kکــه در آن  1

n باشد، پس ریپذ بخش ۴زوج و بر  nوقتی که  , , ,... k=4 8 12  nوقتــی » زوج الفرد«؛ و سرانجام 4
n باشــد، یعنــی ریپذ بخش ۲زوج ولی تنها بر  , , ,..., k= +6 1014 4 هــای گونــاگونی بــرای  . روش2

                                                    
 نامیده است. ـ م» منتظمه«اند و بوزجانی آن را  خوانده» علی طریق التطویق«یا » طوق علی طوق«های عربی آن را  در متن .١



 

  

۵۴ 

هــای  شان وجود دارد. اما روش ) و ردهقطر هم، دار طوقهای وفقی بسته به نوع (ساده،  ساخت مربع
n یها مرتبــهترین  را برای کوچک» ساده«های  ساخت مربع = nو  3 = ی خــاص هــا حالتکــه  4

n بــرای» دار طــوق«هــای  کار برد. دستورهای ســاخت مربعه ب توان ینمهستند  ³ معتبــر اســت  5
هــم  ۴مرتبــۀ  دار طــوقبا عددهای متفــاوت ممکــن نیســت، مربــع  ۲ ۀ(چون هیچ مربع وفقی مرتب

 » قطر هم«های  ساخت مربع های شیوهوجود ندارد). همچنین،
ً
برای وقتی کــه  با مرتبۀ فرد را معموال

n  ب توان ینمباشد  ریپذ بخش ۳بر 
ً
هــای  کــار بــرد، و هــیچ دســتوری بــرای ســاخت مربع همستقیما

  هایی ناممکنند. جود ندارد، زیرا چنین مربعو» زوج الفرد«ۀ ردقطر]  [هم

۵  ۹  ۱۳  ۱۷  ۲۱  

۱۸  ۲۲  ۱  ۱۰  ۱۴  

۶  ۱۵  ۱۹  ۲۳  ۲  

۲۴  ۳  ۷  ۱۱  ۲۰  

۱۲  ۱۶  ۲۵  ۴  ۸  

  ۴شکل 

۲۴  ۲۷  ۳۰  ۱۷  ۱۳۶  ۱۳۹  ۱۴۲  ۱۲۹  ۵۶  ۵۹  ۶۲  ۴۹  

۲۹  ۱۸  ۲۳  ۲۸  ۱۴۱  ۱۳۰  ۱۳۵  ۱۴۰  ۶۱  ۵۰  ۵۵  ۶۰  

۱۹  ۳۲  ۲۵  ۲۲  ۱۳۱  ۱۴۴  ۱۳۷  ۱۳۴  ۵۱  ۶۴  ۵۷  ۵۴  

۲۶  ۲۱  ۲۰  ۳۱  ۱۳۸  ۱۳۳  ۱۳۲  ۱۴۳  ۵۸  ۵۳  ۵۲  ۶۳  

۱۰۴  ۱۰۷  ۱۱۰  ۹۷  ۷۲  ۷۵  ۷۸  ۶۵  ۴۰  ۴۳  ۴۶  ۳۳  

۱۰۵  ۹۸  ۱۰۳  ۱۰۸  ۷۷  ۶۶  ۷۱  ۷۶  ۴۵  ۳۴  ۳۹  ۴۴  

۹۹  ۱۱۲  ۱۰۵  ۱۰۲  ۶۷  ۸۰  ۷۳  ۷۰  ۳۵  ۴۸  ۴۱  ۳۸  

۱۰۶  ۱۰۱  ۱۰۰  ۱۱۱  ۷۴  ۶۹  ۶۸  ۷۹  ۴۲  ۳۷  ۳۶  ۴۷  

۸۸  ۹۱  ۹۴  ۸۱  ۸  ۱۱  ۱۴  ۱  ۱۲۰  ۱۲۳  ۱۲۶  ۱۱۳  

۹۳  ۸۲  ۸۷  ۹۲  ۱۳  ۲  ۷  ۱۲  ۱۲۵  ۱۱۴  ۱۱۹  ۱۲۴  

۸۳  ۹۶  ۸۹  ۸۶  ۳  ۱۶  ۹  ۶  ۱۱۵  ۱۲۸  ۱۲۱  ۱۱۸  

۹۰  ۸۵  ۸۴  ۹۵  ۱۰  ۵  ۴  ۱۵  ۱۲۲  ۱۱۷  ۱۱۶  ۱۲۷  

  ۵شکل 
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۲  ۹  ۴  

۷  ۵  ۳  

۶  ۱  ۸  

  ۶شکل 

۸  ۱۱  ۱۴  ۱  

۱۳  ۲  ۷  ۱۲  

۳  ۱۶  ۹  ۶  

۱۰  ۵  ۴  ۱۵  

  ۷شکل 

شــاید ایــن آغــاز بــا ورود  دربارۀ آغاز مطالعۀ مربع های وفقی در دورۀ اسالمی اطالعی نداریم. 
 ریاضی بود و منشأ نام کهن عربی 

ً
» وفق االعداد«شطرنج به ایران مرتبط باشد. مسئله در اصل صرفا

دانــیم کــه در قــرن ســوم هجــری  هم همان است. میشود]  [که در غرب مربع جادویی خوانده می
ی موجود مربوط به قــرن چهــارم هجــری ها رساله ترین کهنی لی در این باره نوشته شد، ویاه رساله
) و دیگری ق۳۸۸-۳۲۸ابوالوفا بوزجانی (از  في ترکیب عدد الوفق في المربعاتیکی رسالۀ  :است

علــی بــن احمــد  ) ازنیکومــاخوسشــرح حســاب ( تفسیر االرثماطیقیفصلی از مقالۀ سوم رسالۀ 
 در آن روزگار علم مربع۲۰۰۳و  ۱۹۹۸(سزیانو  ق)۳۷۶انطاکی (و

ً
های وفقی تثبیت شده  ). ظاهرا

هــای وفقــی ســاده از  از هــر مرتبــه و همچنــین مربع» دار طــوق«های وفقی  بود: شیوۀ ساخت مربع
nهای کوچک ( مربع   . دانستند یم رفت یمکار  های وفقی مرکب به ) را که در ساخت مربع£6

هــای  روش »کشــف«اســت،  تر آســانهای وفقی ساده  های ساخت مربع روش »کاربرد«اگرچه 
گونــاگونی بــرای  هــای روشاست. در قرن پــنجم هجــری  تر آسان دار طوقهای وفقی  ساخت مربع
شد (بنگرید بــه دو رســاله از ی فرد و زوج الزوج، یافت ها مرتبههای ساده، البته برای  ساخت مربع

 از نیمۀ اول قرن پنجم هجری، در سزیانو
ً
)؛ و حالت b۱۹۹۶١و  a۱۹۹۶ مؤلفان ناشناخته، احتماال

n دشوارتر k= +4 هــای زوج حــل کنــد kق) توانست تنها برای ۴۳۰-۳۵۴ (حدود ثمیه ابنکه  2
 دوم قرن پنجم هجری عرضه شــد ۀیا شاید هم در نیم )، در اوایل قرن ششم هجری۱۹۸۰سزیانو (
پــذیر  بخش ۳بــر  nهای مرتبۀ زوج الزوج و مرتبــۀ فــرد کــه  . در همان زمان، مربع)۱۹۹۵سزیانو (

 به مجموع قطرهای شکسته توجه چندانی نمی نباشد، ساخته می
ً
شد؛ نکتۀ جالب در این  شد (ظاهرا

ها جابجا شــود). در قــرن  توانست درون مربع ، می۱عدد  ها این بود که خانۀ مبدأ، یعنی خانۀ مربع
های وفقی تألیف شد و آثار بعدی بیشــتر در جهــت  مربع ۀهای پرشماری دربار ششم هجری رساله

های وفقی بــه عنــوان  موجود بود. از قرن هفتم هجری به بعد، مربع های روشسازی  اصالح یا ساده
  طلسم کاربرد روز افزونی یافتند. 

                                                    
در  ۴۸۰۱ارۀ است که نسخۀ خطی آن به شم مختصر في االرشاد الی وفق االعدادتر از دیگری است،  عنوان یکی از این دو رساله که کوتاه .١

شود. متن عربی این رساله با ترجمۀ فرانسوی آن را مؤلف مقالۀ حاضر در  مجموعۀ ایاصوفیا در کتابخانۀ سلیمانیۀ استانبول نگهداری می
 است. ـ م.  وفق االعداد یإعداد ف) عرضه کرده است. عنوان رسالۀ بلندتر a ۱۹۹۶منبع (سزیانو 



 

  

۵۶ 

حــرف الفبــای  ۲۸یک از های وفقی با طلسم، حروف ابجد بود که در آن هر  منشأ ارتباط مربع
عربی با عددی (یکان، دهگان، صدگان و هزارگان) متناظر بود. به این ترتیب با هر نام یا جمله کمیت 

 در سطر اول، عددهای معادل با هر عددی معینی متناظر می
ً
یک  شد: پس این فکر مطرح شد که مثال

از حروف کلمه یا کلمات جمله را بنویسند؛ سپس جدول را طوری کامل کنند که در هر سطر همان 
  این کارروش مجموع حاصل شود. اما 

ً
کمیت مفروض  n مقدار و nمتفاوت و وابسته به مرتبۀ کامال

هــای جــالبی بــرای  بود. این مسئله از لحاظ ریاضی آسان نیست و در قــرن پــنجم منجــر بــه روش
مند به جادو و طلسم  از افراد عالقه تنها اندکی). چون b۱۹۹۶سزیانو شد ( =۸nتا  =۳nهای  التح

 برخــی مربع تدوین می ها آنکه برای  هایی متنذوق ریاضی داشتند، بیشتر 
ً
هــای وفقــی و  شد صرفا

، از جمله داشتند مینظریۀ عمومی را زنده نگاه  ها متنکرد؛ اما برخی از این  را عرضه می ها آنخواص 
هــای  زیست. بین مربع که در قرن یازدهم هجری در مصر می سلِّرامبشُنظیری نوشتۀ محمد  اثر بی

) نیز یافت =۹nتا  =۳nای از هفت مرتبۀ نخست ( های وفقی ساده وفقی رایج به عنوان طلسم، مربع
 گانــۀ هفتآســمانی  های جرم؛ هر کدام با یکی از شد میشود که با نخستین عددهای طبیعی پر  می

  آمد و دارای خواص و معایب سیارۀ متناظر با آن بود.  شده متناظر به شمار می شناخته
تنهــا در  فراز و فرودهایی داشــت.های وفقی  های دورۀ اسالمی دربارۀ مربع روند انتقال پژوهش

 ای ن جادوگری، بدون اشارههای میانه، دو دسته مربع وفقی مرتبط با کاربرد سیارات در متو اواخر سده
هــای  های وفقی را در اروپــا مربع مربع ،این منابع خاطر بهبه اروپا راه یافت ( ها آنبه شیوۀ ساخت 

). هیچ متن عربی خواندند یمای  های سیاره میالدی مربع ۱۷هجری /  ۱۱جادویی و همچنین تا قرن 
ای از مطالعه یا کاربرد چنین متنــی در  نشانههای وفقی به اروپا راه نیافت و هیچ  دیگری دربارۀ مربع

ماند  خبر بیهای دورۀ اسالمی در این موضوع  از پژوهش ها مدتآنجا وجود ندارد. به این ترتیب اروپا 
اروپا شناخته شده است.  زیرا تنها در این اواخر میزان و اهمیت آن در ،و این وضع خیلی طول کشید

های وفقی  های ساخت مربع در قرن ششم هجری برخی روش شرق از این لحاظ وضع بهتری داشت.
موسکوپولس  مانوئلو چین رسید؛ اوضاع در بیزانس هم خوب بود و گواه آن رساله ایست که  به هند

 نخستی۷۰۰میالدی ( ۱۳۰۰در سال 
ً
های  های میانه درباره مربع ن رساله از سدهق) نوشت که ضمنا

   .)b۱۹۹۸و سزیانو  ۱۸۸۶شناخته شد (تانری  متأخروفقی است که در اروپای 

B K    K  B  

K  Q    Q  K  
    x     

K  Q    Q  K  

B  K    K  B  

  ۸شکل 
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 مینــیب یمــترین منابع  های وفقی و شطرنج اشاره کردیم. در قدیم پیشتر به ارتباط احتمالی مربع
ی هــا مهرهمرتبــۀ فــرد یــا زوج الــزوج از  قطر همهای ساده و  گوناگون ساخت مربع های روشکه در 

 حرکت اسب، یعنی حرکتی غیر قطری بــه صــورت دو خانــه در  :شطرنج استفاده شده است
ً
عمدتا

مجــاور.  یک راستا و یک خانه عمود بر آن و همچنین حرکت وزیر، یعنی حرکــت قطــری بــه خانــۀ

n های زوج الزوج هم مکمل هر عدد نسبت به برای کامل کردن برخی مربع +2 متنــاظر در خانۀ  1
، یعنی حرکت قطری به اندازۀ دو خانــه در هــر راســتا. همــۀ ایــن ]طبق دستور قدیم[با حرکت فیل 

 یهــا همــۀ حرکت xشود: حول خانــۀ  دیده می ۸، در شکل میخور یبرم ها آنها که پیاپی به  حرکت
مبتنــی بــر  های روش) مشخص شده است. در ادامه، برخی B) و فیل (Q)، وزیر (Kممکن اسب (

های وفقی مرتبۀ فــرد یــا زوج الــزوج  ها به خصوص حرکت اسب، را برای ساخت مربع این حرکت
  دهیم. شرح می

  های وفق مرتبۀ فرد مربع
 روش اول ·

را در خانۀ وسطی سطر باال بگذارید. سپس به سمت  ۱در یک مربع خالی مرتبۀ مورد نظر، اول عدد 
 رو روبههر ضلع مربع رسیدید، از ضلع به انجام دهید. وقتی را پایین، ستون به ستون حرکت اسب 

شود). کار را تا نوشتن  ادامه دهید (برای تعیین خانۀ بعدی تصور کنید که مربع روی صفحه تکرار می
n چنین حرکتی ممکن نیست زیرا خانۀ بعدی پر شده است. حاال  عدد دنبال کنید. از این پس دیگر
n  محل شروع هر چه باشد در همان ستون چهار خانه پایین بروید: اینn  عدد بعــدی اســت. ایــن

روش منجر به ساخت مربع وفقــی از هــر مرتبــۀ فــرد مراحل را تا کامل شدن مربع ادامه دهید. این 
  ).۱۲تا  ۹های  شود (شکل دلخواه می

  
  
 

۶  ۱  ۸  
۷  ۵  ۳  

۲  ۹  ۴  

  ۹شکل 

۲۲  ۱۴  ۱  ۱۸  ۱۰  

۱۶  ۸  ۲۵  ۱۲  ۴  

۱۵  ۲  ۱۹  ۶  ۲۳  

۹  ۲۱  ۱۳  ۵  ۱۷  

۳  ۲۰  ۷  ۲۴  ۱۱  

  ۱۰شکل 

 روش دوم ·
 تر نییپــا، تنهــا یــک خانــه »حرکت جهشــی«عدد را مانند روش قبل بگذارید ولی برای  nنخستین 

  ). ۱۵تا  ۱۳و  ۹ های شکل( آورد میبروید. این کار هم مربعی وفقی از مرتبۀ دلخواه پدید 



 

  

۵٨ 

۲۰  ۴۴  ۲۶  ۱  ۳۲  ۱۴  ۳۸  

۲۹  ۱۱  ۴۲  ۱۷  ۴۸  ۲۳  ۵  

۴۵  ۲۷  ۲  ۳۳  ۸  ۳۹  ۲۱  

۱۲  ۳۶  ۱۸  ۴۹  ۲۴  ۶  ۳۰  

۲۸  ۳  ۳۴  ۹  ۴۰  ۱۵  ۴۶  

۳۷  ۱۹  ۴۳  ۲۵  ۷  ۳۱  ۱۳  

۴  ۳۵  ۱۰  ۴۱  ۱۶  ۴۷  ۲۲  

  ۱۱شکل 

۶۶  ۳۴  ۷۴  ۴۲  ۱  ۵۰  ۱۸  ۵۸  ۲۶  

۴۶  ۱۴  ۶۳  ۲۲  ۷۱  ۳۰  ۷۹  ۳۸  ۶  

۳۵  ۷۵  ۴۳  ۲  ۵۱  ۱۰  ۵۹  ۲۷  ۶۷  

۱۵  ۵۵  ۲۳  ۷۲  ۳۱  ۸۰  ۳۹  ۷  ۴۷  

۷۶  ۴۴  ۳  ۵۲  ۱۱  ۶۰  ۱۹  ۶۸  ۳۶  

۵۶  ۲۴  ۶۴  ۳۲  ۸۱  ۴۰  ۸  ۴۸  ۱۶  

۴۵  ۴  ۵۳  ۱۲  ۶۱  ۲۰  ۶۹  ۲۸  ۷۷  

۲۵  ۶۵  ۳۳  ۷۳  ۴۱  ۹  ۴۹  ۱۷  ۵۷  

۵  ۵۴  ۱۳  ۶۲  ۲۱  ۷۰  ۲۹  ۷۸  ۳۷  

  ۱۲شکل 

  وجهت

که  میدان یمشود.  ی مختلف دیده میها دورهی عربی ها نوشته دستاین دو روش در بسیاری از ) ۱(
  وری بیزانس رسید زیرا در رسالۀ مانوئل موسکوپولس که ذکرش رفت، آمده است.تروش اول به امپرا

 خانــۀ  دیــده می ها نوشته دستی گوناگون دیگری از این دو روش هم در ها صورت) ۲(
ً
شــود. مــثال

عددی یک خانه به عقب یا به فاصــلۀ  nشروع اغلب در گوشه است و حرکت جهشی بین دو سری 
چهار خانه در جهت عمودی یا افقی است. البته مؤلفان در این مورد به ساخت دو مربــع نخســتین 

)۵n=  ۷وn=ند، اما مربع بعدی که از مرتبۀ قطر هموفقی و حتی  ها اینکردند؛ هر دوی  ) بسنده می
 هر مربعی که به روش اخیر ساخته شود، اگر  ۹

ً
پــذیر باشــد  بخش ۳بــه  nاست وفقی نیست و کال

  وفقی نخواهد بود.



 

 

۵٩ 

فق
 و
بع
مر

ت 
اخ
س

 ی
 ر
در

ج 
طرن
 ش
ب
اس

ت 
رک
 ح
ک
کم

ه 
ب

ی
ض
ا
ی
ت
ا

 
ور 
د
 ۀ

الم
اس

ی
 

  
 

۹  ۲۰  ۱  ۱۲  ۲۳  

۱۵  ۲۱  ۷  ۱۸  ۴  

۱۶  ۲  ۱۳  ۲۴  ۱۰  

۲۲  ۸  ۱۹  ۵  ۱۱  

۳  ۱۴  ۲۵  ۶  ۱۷  

  ۱۳شکل 

۱۲  ۲۷  ۴۲  ۱  ۱۶  ۳۱  ۴۶  

۲۰  ۳۵  ۴۳  ۹  ۲۴  ۳۹  ۵  

۲۸  ۳۶  ۲  ۱۷  ۳۲  ۴۷  ۱۳  

۲۹  ۴۴  ۱۰  ۲۵  ۴۰  ۶  ۲۱  

۳۷  ۳  ۱۸  ۳۳  ۴۸  ۱۴  ۲۲  

۴۵  ۱۱  ۲۶  ۴۱  ۷  ۱۵  ۳۰  

۴  ۱۹  ۳۴  ۴۹  ۸  ۲۳  ۳۸  

  ۱۴شکل 

  های زوج الزوج مربع
 روش اول ·

ند) در نظــر بگیریــد. روش اصــلی قطر همرا (که هر دو  ۱۷و  ۱۶ های شکلدو مربع مرتبۀ چهار در 
را با حرکت اسب در  ۲در وسط یا گوشۀ سطر باال شروع کنید؛ عدد  ۱ساخت همان است: با عدد 

دوباره بــا حرکــت اســب در را  ۴را با حرکت وزیر در سطر سوم بگذارید؛  ۳سطر بعدی بگذارید؛ 
با شروع از خانۀ قرینۀ محل شــروع در  ۵تا  ۸سطر آخر بگذارید. حاال همین کار را برای عددهای 

شود نسبت به محور عمودی متقارن  هایی که به این صورت پر می سطر باال تکرار کنید. ترکیب خانه
بــه انــدازۀ حرکــت فیــل از آن  است و به ازای هر خانۀ پر شده، یک و تنها یک خانۀ خالی است که

). برای تعیین عدد مناسب هر خانۀ خالی باید عدد موجود در خانۀ ۱۹و  ۱۸ های شکلفاصله دارد (

n متناظرش را از + =2 1  ۱۵، خانــۀ ۲و متنــاظر خانــۀ  ۱۶، خانــۀ ۱کم کنیم. پس متناظر خانۀ  17
  است، الی آخر.
n تعمیم داد. مربع خالی مرتبۀ توان یماین روش را  k= تقســیم  ۴هــای مرتبــۀ  مربعبه زیررا  4

کنیم، که روی  مربع دو خانه را انتخاب میکنیم و در هر زیر ر باال شروع میکنیم. مانند قبل، از سط می

n هم
). نصف ۲۱و  ۲۰ های شکلباید خانۀ میانی یا در گوشه باشند ( ها آنشود؛ البته همۀ  خانه می 2

نصــف دیگــر بــرای و ۱دد متوالی فزاینده با شــروع از ع nهای  محل شروع برای نوشتن دنباله ها این

n2 های اعداد متوالی کاهنده با شروع از دنباله

ین ی. جهت اولین حرکت اسب به آسانی تعخواهند بود 2
، با ۴مربعی که خانۀ شروع در آن است بیفتد. اکنون، مانند مربع مرتبۀ شود: همیشه باید درون زیر می

 آنجارویم، مگر وقتی که به ضلع مربع اصلی برسیم، که در  هر سطر به سطر بعدی میاز حرکت اسب 
دهیم (یعنی به ستون قبلی، اگر از خانۀ در گوشه شروع کرده باشیم، و در  یک حرکت وزیر انجام می

  . میریگ یمهای اسب را از سر  غیر این صورت به ستون بعدی) و دوباره حرکت



 

  

۶٠ 

۱۵  ۳۴  ۵۳  ۷۲  ۱  ۲۰  ۳۹  ۵۸  ۷۷  

۲۵  ۴۴  ۶۳  ۷۳  ۱۱  ۳۰  ۴۹  ۶۸  ۶  

۳۵  ۵۴  ۶۴  ۲  ۲۱  ۴۰  ۵۹  ۷۸  ۱۶  

۴۵  ۵۵  ۷۴  ۱۲  ۳۱  ۵۰  ۶۹  ۷  ۲۶  

۴۶  ۶۵  ۳  ۲۲  ۴۱  ۶۰  ۷۹  ۱۷  ۳۶  

۵۶  ۷۵  ۱۳  ۳۲  ۵۱  ۷۰  ۸  ۲۷  ۳۷  

۶۶  ۴  ۲۳  ۴۲  ۶۱  ۸۰  ۱۸  ۲۸  ۴۷  

۷۶  ۱۴  ۳۳  ۵۲  ۷۱  ۹  ۱۹  ۳۸  ۵۷  

۵  ۲۴  ۴۳  ۶۲  ۸۱  ۱۰  ۲۹  ۴۸  ۶۷  

  ۱۵شکل 

  
  
  
  
  

 

۱۱  ۸  ۱  ۱۴  

۲  ۱۳  ۱۲  ۷  

۱۶  ۳  ۶  ۹  

۵  ۱۰  ۱۵  ۴  

  ۱۶شکل 
 

۸  ۱۱  ۱۴  ۱  

۱۳  ۲  ۷  ۱۲  

۳  ۱۶  ۹  ۶  

۱۰  ۵  ۴  ۱۵  

  ۱۷شکل 

  · ·   

·     · 

  · ·   

·     · 

  ۱۸شکل 

  
  
  

 
·     · 

· · 

·     · 

  · · 

  ۱۹شکل 

  ۳۲  ۲۴      ۹  ۱    

۲۳      ۳۱  ۲      ۱۰  

  ۲۲  ۳      ۳۰  ۱۱    

۴      ۲۱  ۱۲      ۲۹  

  ۵  ۱۳      ۲۰  ۲۸    

۱۴      ۶  ۲۷      ۱۹  

  ۱۵  ۲۶      ۷  ۱۸    

۲۵      ۱۶  ۱۷      ۸  

  ۲۰شکل 

 مکمل هر عدد نوشته شــده را نســبت بــه ها خانهپر شد، برای پر کردن بقیۀ  ها خانهوقتی نصف 

n +2 یسیم. (شکل و در خانۀ متناظر آن با حرکت فیل در همان زیر مربع می میریگ یم 1  ۲۲های  نو
شــود ببینیــد). محــل شــروع  گرفتــه می ۱۴۵و  ۶۵مکمل به ترتیب نســبت بــه  ها آنرا که در  ۲۳و 

n ی اولشانها جملههای فزاینده و کاهنده (یعنی دو دنباله که مجموع  مزدوج دنباله های جفت +
2

2 1 
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؛ و ۲۰در شکل  ۲۴و  ۹یا  ۳۲و  ۱های  های متقارن اختیار کنیم (مثل خانه خانه میتوان یماست) را 
، چنــان کــه در تالزامی نیســ کار ). اما این۲۱در شکل  ۴۸و  ۲۵یا  ۶۰و  ۱۳یا  ۷۲و  ۱های  خانه

  ۲۵و  ۷۲، ۱۳و  ۴۸، ۶۰و  ۱های متقارن سطر باال با عددهای  ، خانه۲۴شکل 
ً
پر شده است. ضمنا

از هــر جــا کــه ۲۵از هر سطری شروع کنیم (شکل  میتوان یمساخت مربع وفقی به این روش را   .(
  شروع کنیم، از آنجا به بعد همان دستورهای پیشین معتبر است. 

۷۲      ۶۰  ۴۸      ۲۵  ۱۳      ۱  

  ۵۹  ۷۱      ۲۶  ۴۷      ۲  ۱۴    

۵۸      ۲۷  ۷۰      ۳  ۴۶      ۱۵  

  ۲۸  ۵۷      ۴  ۶۹      ۱۶  ۴۵    

۲۹      ۵  ۵۶      ۱۷  ۶۸      ۴۴  

  ۶  ۳۰      ۱۸  ۵۵      ۴۳  ۶۷    

۷      ۱۹  ۳۱      ۴۲  ۵۴      ۶۶  

  ۲۰  ۸      ۴۱  ۳۲      ۶۵  ۵۳    

۲۱      ۴۰  ۹      ۶۴  ۳۳      ۵۲  

  ۳۹  ۲۲      ۶۳  ۱۰      ۵۱  ۳۴    

۳۸      ۶۲  ۲۳      ۵۰  ۱۱      ۳۵  

  ۶۱  ۳۷      ۴۹  ۲۴      ۳۶  ۱۲    

  ۲۱شکل 

مؤلفان ناشــناخته بیــان  ازبین دو رسالۀ مربوط به قرن پنجم هجری  تر کوتاهاین روش در رسالۀ 
در جای درســت  ها دنباله). مؤلف رساله روشی هم برای امتحان اینکه a۱۹۹۶ شده است (سزیانو

ی موجود در همۀ سطرها باید ها مجموعکند: نخست،  اند، پیش از نوشتن اعداد، ذکر می قرار گرفته
مساوی باشند؛ دوم، هر ستون باید مجموعی مساوی مجموع ستون بعدی با یک ســتون فاصــله در 

  شود). دیده می ۲۱و  ۲۰ های شکل(چنان که در  ١ها داشته باشد همان ستون زیر مربع
ً
 این کار ضمنا

در هر ســطر مســاوی بقیــۀ  ها مکملکند چرا مربع کامل شده وفقی خواهد بود: مجموع  معلوم می
برای هر ستون از هر جفت ستون مزدوج مساوی بــا هــر جفــت  ها مکمل، ولی مجموع سطرهاست

کند. در  میهای فیل مقدار الزم برای رسیدن به عدد وفق را تأمین  دیگر است؛ بنابراین پر کردن خانه

                                                    
یا مجموع  ،های شمارۀ زوج با هم مساوی باشد ستونمجموع های شمارۀ فرد با هم و  ها باید مجموع ستون یعنی در هر ستون از زیر مربع .١

  ها یکی در میان یکسان باشد. _ م ستون



 

  

۶٢ 

n واقع، اگر در یک سطر یا ستون ابتدا
بشود، سطر  iaå گذاشته باشیم که مجموعشان ia عدد 2

i(n را که ها آنهای  یا ستون مزدوج مکمل )+ -a2   خانهکند. چون  است دریافت می 1
ً
هایی که قبال

n پر شده شامل
i با مجموع ib عدد 2 ia = bå å  است، مجموع در سطر یا ســتون مــزدوج برابــر

  خواهد بود با:

i i
n n(n ) (n )b + + - a = +å å2 21 1
2 2

  

اســت: چــون مرکــب از که ســاده که حاصل همان عدد وفق است. سوم، مورد مربوط به قطرها 

n های مکملند، مجموعشان باید زوج
n ضرب در مقدار 2 +2   بشود. 1

۶۲  ۳۲  ۲۴  ۴۳  ۵۴  ۹  ۱  ۳۵  

۲۳  ۴۴  ۶۱  ۳۱  ۲  ۳۶  ۵۳  ۱۰  

۴۱  ۲۲  ۳  ۳۳  ۶۴  ۳۰  ۱۱  ۵۶  

۴  ۳۴  ۴۲  ۲۱  ۱۲  ۵۵  ۶۳  ۲۹  

۳۹  ۵  ۱۳  ۵۰  ۴۷  ۲۰  ۲۸  ۵۸  

۱۴  ۴۹  ۴۰  ۶  ۲۷  ۵۷  ۴۸  ۱۹  

۵۲  ۱۵  ۲۶  ۶۰  ۳۷  ۷  ۱۸  ۴۵  

۲۵  ۵۹  ۵۱  ۱۶  ۱۷  ۴۶  ۳۸  ۸  

  ۲۲شکل 

 روش دوم ·
n و ۱هایی که از  با دنباله

توسط حرکت اسب تا پایان  اند کاهندهترتیب فزاینده و  شوند و به شروع می 2
رویم و در جهــت عکــس  رویم، سپس با یک حرکت وزیر به دو ســطر بعــدی مــی دو سطر اول می

های  کنیم، ســپس خانــه عــددها را وارد مــی ل). با ادامۀ این کار، نیمۀ او۲۶کنیم (شکل  حرکت می
  ).۲۷م (شکل کنی پر می مکملشانبا اعداد  ۴مربع مرتبۀ خالی را با حرکت فیل درون هر زیر

 انبین دو رســالۀ از مؤلفــ تر بزرگراملسی ذکر شده، پیشتر در رسالۀ بشه در رسالۀ این روش، ک
). ۱۹۶-۱۹۵و  ۴۴-۴۵، ص b۱۹۹۶(ســزیانو  هجری نیز آمــده اســت ۵ناشناخته مربوط به قرن 

  ی گوناگون ممکن برای خانۀ اول را به تفصیل بررسی کرده است.ها تیوضعمؤلف رساله 
 سومروش  ·
راملسی به این روش داده است؛ زیرا در بشعنوانی است که محمد » چهار چرخه حرکت اسب در«

n2 اینجا هر چهار دنبالۀ شامل

n2کنیم. ابتدا  عدد را با حرکت اسب جایگزین می 4

عدد نخست را  4
یسیم، یعنی از  می . در این ۳۰در شکل  ۳۶تا  ۱از  و ۲۹در شکل  ۱۶تا  ۱از ، ۲۸در شکل  ۴تا  ۱نو
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n کار، با حرکت اسب
 بعــدنویسیم؛ سپس این حرکــت را در دو ســطر  عدد را در دو سطر اول می 2

  کنیم. وقتی این کار برای تمام مربع  می وعکنیم ولی این بار با یک خانه جلوتر از ضلع شر تکرار می
  

۷۲  ۱۱۸  ۸۷  ۶۰  ۴۸  ۱۴۲  ۷۵  ۲۵  ۱۳  ۱۳۰  ۹۹  ۱  

۸۸  ۵۹  ۷۱  ۱۱۷  ۷۶  ۲۶  ۴۷  ۱۴۱  ۱۰۰  ۲  ۱۴  ۱۲۹  

۵۸  ۸۵  ۷۳  ۲۷  ۷۰  ۱۲۰  ۹۷  ۳  ۴۶  ۱۴۴  ۱۳۲  ۱۵  

۷۴  ۲۸  ۵۷  ۸۶  ۹۸  ۴  ۶۹  ۱۱۹  ۱۳۱  ۱۶  ۴۵  ۱۴۳  

۲۹  ۱۲۶  ۱۳۸  ۵  ۵۶  ۱۰۳  ۱۱۴  ۱۷  ۶۸  ۷۹  ۹۱  ۴۴  

۱۳۷  ۶  ۳۰  ۱۲۵  ۱۱۳  ۱۸  ۵۵  ۱۰۴  ۹۲  ۴۳  ۶۷  ۸۰  

۷  ۱۴۰  ۱۱۶  ۱۹  ۳۱  ۱۲۸  ۸۹  ۴۲  ۵۴  ۱۰۱  ۷۷  ۶۶  

۱۱۵  ۲۰  ۸  ۱۳۹  ۹۰  ۴۱  ۳۲  ۱۲۷  ۷۸  ۶۵  ۵۳  ۱۰۲  

۲۱  ۸۳  ۱۰۷  ۴۰  ۹  ۹۵  ۱۲۲  ۶۴  ۳۳  ۱۱۰  ۱۳۴  ۵۲  

۱۰۸  ۳۹  ۲۲  ۸۴  ۱۲۱  ۶۳  ۱۰  ۹۶  ۱۳۳  ۵۱  ۳۴  ۱۰۹  

۳۸  ۱۰۵  ۱۲۴  ۶۲  ۲۳  ۸۱  ۱۳۶  ۵۰  ۱۱  ۹۳  ۱۱۲  ۳۵  

۱۲۳  ۶۱  ۳۷  ۱۰۶  ۱۳۵  ۴۹  ۲۴  ۸۲  ۱۱۱  ۳۶  ۱۲  ۹۴  

  ۲۳شکل 

رویم و با حرکت  از آخرین خانۀ پر شده یکی به عقب می دهیم: میشد، چرخۀ دوم را انجام انجام 
از ضلع در  تر عقبها از یک خانه  گردیم؛ و چون شروع حرکت اسب در امتداد همان دو سطر باز می

  کنیم. سطر آخر است، در دو سطر بعدی، از خانۀ نخست آغاز می

n2 اکنون چرخۀ دوم را همانند روند

عدد اول ولی این بار بــرعکس دو جهــت اول انجــام  4
. وقتی به خانۀ مجاور خانۀ اول رسیدیم، عدد بعدی را، که اولین عــدد چرخــۀ ســوم میده یم

، ۲۸در شــکل  ۹(عــدد  میگذار یماست، در سر دیگر قطر شکسته، یعنی باالی آخرین خانه 
و  میرو یم)؛ سپس مثل قبل با حرکت اسب پیش ۳۰در شکل  ۷۳عدد  و ۲۹در شکل  ۳۳عدد 

. وقتی به خانۀ زیر خانه اول رسیدیم، دوباره بــرای انجــام میکن یمبه سمت چپ و باال حرکت 
دهیم تا آخرین  را به راست و پایین ادامه می ها حرکتو  میرو یمچرخۀ چهارم، به خانۀ مجاور 

  عدد وارد شود. 

  



 

  

۶۴ 

۷۵  ۶۰  ۱۳  ۱۳۰  ۱۴۲  ۲۵  ۷۲  ۸۷  ۹۹  ۴۸  ۱  ۱۱۸  

۱۴  ۱۲۹  ۷۶  ۵۹  ۷۱  ۸۸  ۱۴۱  ۲۶  ۲  ۱۱۷  ۱۰۰  ۴۷  

۱۳۲  ۱۵  ۷۰  ۸۵  ۷۳  ۵۸  ۳  ۱۲۰  ۱۴۴  ۲۷  ۴۶  ۹۷  

۶۹  ۸۶  ۱۳۱  ۱۶  ۴  ۱۱۹  ۷۴  ۵۷  ۴۵  ۹۸  ۱۴۳  ۲۸  

۱۰۳  ۶۸  ۵  ۱۳۸  ۱۱۴  ۱۷  ۴۴  ۷۹  ۹۱  ۵۶  ۲۹  ۱۲۶  

۶  ۱۳۷  ۱۰۴  ۶۷  ۴۳  ۸۰  ۱۱۳  ۱۸  ۳۰  ۱۲۵  ۹۲  ۵۵  

۱۴۰  ۷  ۴۲  ۷۷  ۱۰۱  ۶۶  ۳۱  ۱۲۸  ۱۱۶  ۱۹  ۵۴  ۸۹  

۴۱  ۷۸  ۱۳۹  ۸  ۳۲  ۱۲۷  ۱۰۲  ۶۵  ۵۳  ۹۰  ۱۱۵  ۲۰  

۹۵  ۴۰  ۳۳  ۱۱۰  ۱۲۲  ۹  ۵۲  ۱۰۷  ۸۳  ۶۴  ۲۱  ۱۳۴  

۳۴  ۱۰۹  ۹۶  ۳۹  ۵۱  ۱۰۸  ۱۲۱  ۱۰  ۲۲  ۱۳۳  ۸۴  ۶۳  

۱۱۲  ۳۵  ۵۰  ۱۰۵  ۹۳  ۳۸  ۲۳  ۱۳۶  ۱۲۴  ۱۱  ۶۲  ۸۱  

۴۹  ۱۰۶  ۱۱۱  ۳۶  ۲۴  ۱۳۵  ۹۴  ۳۷  ۶۱  ۸۲  ۱۲۳  ۱۲  

  ۲۴شکل 

۱۴۰  ۱۵  ۷۰  ۷۷  ۱۰۱  ۵۸  ۳  ۱۲۸  ۱۱۶  ۲۷  ۴۶  ۸۹  

۶۹  ۷۸  ۱۳۹  ۱۶  ۴  ۱۲۷  ۱۰۲  ۵۷  ۴۵  ۹۰  ۱۱۵  ۲۸  

۷۵  ۶۸  ۵  ۱۳۰  ۱۴۲  ۱۷  ۴۴  ۸۷  ۹۹  ۵۶  ۲۹  ۱۱۸  

۶  ۱۲۹  ۷۶  ۶۷  ۴۳  ۸۸  ۱۴۱  ۱۸  ۳۰  ۱۱۷  ۱۰۰  ۵۵  

۱۱۲  ۷  ۴۲  ۱۰۵  ۹۳  ۶۶  ۳۱  ۱۳۶  ۱۲۴  ۱۹  ۵۴  ۸۱  

۴۱  ۱۰۶  ۱۱۱  ۸  ۳۲  ۱۳۵  ۹۴  ۶۵  ۵۳  ۸۲  ۱۲۳  ۲۰  

۱۰۳  ۴۰  ۳۳  ۱۳۸  ۱۱۴  ۹  ۵۲  ۷۹  ۹۱  ۶۴  ۲۱  ۱۲۶  

۳۴  ۱۳۷  ۱۰۴  ۳۹  ۵۱  ۸۰  ۱۱۳  ۱۰  ۲۲  ۱۲۵  ۹۲  ۶۳  

۱۳۲  ۳۵  ۵۰  ۸۵  ۷۳  ۳۸  ۲۳  ۱۲۰  ۱۴۴  ۱۱  ۶۲  ۹۷  

۴۹  ۸۶  ۱۳۱  ۳۶  ۲۴  ۱۱۹  ۷۴  ۳۷  ۶۱  ۹۸  ۱۴۳  ۱۲  

۹۵  ۶۰  ۱۳  ۱۱۰  ۱۲۲  ۲۵  ۷۲  ۱۰۷  ۸۳  ۴۸  ۱  ۱۳۴  

۱۴  ۱۰۹  ۹۶  ۵۹  ۷۱  ۱۰۸  ۱۲۱  ۲۶  ۲  ۱۳۳  ۸۴  ۴۷  

  ۲۵شکل 
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 عدد وفق را ایجاد می دلیل اینکه سطرها و ستون
ً
کنند مانند روش قبلی است. در واقع  ها مجموعا

n2

شوند با حالت قبلی تنها در وضع قرارگیری فرق دارند:  عددی که در دو چرخۀ نخست نوشته می 4
 شمارۀ فرد داشتند، به همان صورت می ها آنها، یعنی  نیمی از ستون

ً
های بــه  ستون ومانند،  که قبال

n حاال به شمارۀ i2شمارۀ زوج  i- +2 ســطرها همــان خواهنــد بــود ولــی  اعــدادهستند؛ پــس  2
مانند. به عبارت دیگر، اعداد دو قطر تغییر خواهند کرد، امــا در  ها می های مزدوج همان قبلی ستون

  ی مکمل خواهند بود.ها جفتنهایت همچنان حاوی 

۷۲      ۵  ۷۰      ۳  ۶۸      ۱  

  ۶  ۷۱      ۴  ۶۹      ۲  ۶۷    

۷      ۶۲  ۹      ۶۴  ۱۱      ۶۶  

  ۶۱  ۸      ۶۳  ۱۰      ۶۵  ۱۲    

۶۰      ۱۷  ۵۸      ۱۵  ۵۶      ۱۳  

  ۱۸  ۵۹      ۱۶  ۵۷      ۱۴  ۵۵    

۱۹      ۵۰  ۲۱      ۵۲  ۲۳      ۵۴  

  ۴۹  ۲۰      ۵۱  ۲۲      ۵۳  ۲۴    

۴۸      ۲۹  ۴۶      ۲۷  ۴۴      ۲۵  

  ۳۰  ۴۷      ۲۸  ۴۵      ۲۶  ۴۳    

۳۱      ۳۸  ۳۳      ۴۰  ۳۵      ۴۲  

  ۳۷  ۳۲      ۳۹  ۳۴      ۴۱  ۳۶    

  ۲۶شکل 

 روش چهارم ·
نامیده است. مانند قبــل » حرکت اسب در دو چرخه«همان مؤلف روش دیگری بیان کرده که آن را 

ولی به جای رفتن به جفت سطر بعدی، پس از رسیدن به خانۀ آخر، به خانۀ مجاور  میکن یمشروع 
گردیم. جهش به سطر بعدی مانند روش قبلی است. با  و در امتداد همان دو سطر اول برمی میرو یم

n2 ین کار در جفت سطر پایانی به عددا

). ۳۲در شکل  ۷۲عدد  و ۳۱در شکل  ۸رسیم (عدد  می 2
دهیم. در پایان  ها را در جهت عکس ادامه می رویم و حرکت ازآنجا با حرکت وزیر به خانۀ پایینی می

  مربوط است. ۱رسیم که با حرکت وزیر به خانۀ  ای می به خانه

  



 

  

۶۶ 

۷۲  ۸۳  ۱۳۸  ۵  ۷۰  ۸۱  ۱۳۶  ۳  ۶۸  ۷۹  ۱۳۴  ۱  

۱۳۷  ۶  ۷۱  ۸۴  ۱۳۵  ۴  ۶۹  ۸۲  ۱۳۳  ۲  ۶۷  ۸۰  

۷  ۱۴۰  ۷۳  ۶۲  ۹  ۱۴۲  ۷۵  ۶۴  ۱۱  ۱۴۴  ۷۷  ۶۶  

۷۴  ۶۱  ۸  ۱۳۹  ۷۶  ۶۳  ۱۰  ۱۴۱  ۷۸  ۶۵  ۱۲  ۱۴۳  

۶۰  ۹۵  ۱۲۶  ۱۷  ۵۸  ۹۳  ۱۲۴  ۱۵  ۵۶  ۹۱  ۱۲۲  ۱۳  

۱۲۵  ۱۸  ۵۹  ۹۶  ۱۲۳  ۱۶  ۵۷  ۹۴  ۱۲۱  ۱۴  ۵۵  ۹۲  

۱۹  ۱۲۸  ۸۵  ۵۰  ۲۱  ۱۳۰  ۸۷  ۵۲  ۲۳  ۱۳۲  ۸۹  ۵۴  

۸۶  ۴۹  ۲۰  ۱۲۷  ۸۸  ۵۱  ۲۲  ۱۲۹  ۹۰  ۵۳  ۲۴  ۱۳۱  

۴۸  ۱۰۷  ۱۱۴  ۲۹  ۴۶  ۱۰۵  ۱۱۲  ۲۷  ۴۴  ۱۰۳  ۱۱۰  ۲۵  

۱۱۳  ۳۰  ۴۷  ۱۰۸  ۱۱۱  ۲۸  ۴۵  ۱۰۶  ۱۰۹  ۲۶  ۴۳  ۱۰۴  

۳۱  ۱۱۶  ۹۷  ۳۸  ۳۳  ۱۱۸  ۹۹  ۴۰  ۳۵  ۱۲۰  ۱۰۱  ۴۲  

۹۸  ۳۷  ۳۲  ۱۱۵  ۱۰۰  ۳۹  ۳۴  ۱۱۷  ۱۰۲  ۴۱  ۳۶  ۱۱۹  

  ۲۷شکل 

۱۴  ۱۱  ۸  ۱  

۷  ۲  ۱۳  ۱۲  

۹  ۱۶  ۳  ۶  

۴  ۵  ۱۰  ۱۵  

  ۲۸شکل 

۵۲  ۴۵  ۳۰  ۳  ۵۰  ۴۷  ۳۲  ۱  

۲۹  ۴  ۵۱  ۴۶  ۳۱  ۲  ۴۹  ۴۸  

۴۱  ۵۶  ۷  ۲۶  ۴۳  ۵۴  ۵  ۲۸  

۸  ۲۵  ۴۲  ۵۵  ۶  ۲۷  ۴۴  ۵۳  

۶۰  ۳۷  ۲۲  ۱۱  ۵۸  ۳۹  ۲۴  ۹  

۲۱  ۱۲  ۵۹  ۳۸  ۲۳  ۱۰  ۵۷  ۴۰  

۳۳  ۶۴  ۱۵  ۱۸  ۳۵  ۶۲  ۱۳  ۲۰  

۱۶  ۱۷  ۳۴  ۶۳  ۱۴  ۱۹  ۳۶  ۶۱  

  ۲۹شکل 
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یکســان دارنــد و اگــر جفــت  یها مجمــوع همــۀ ســتونپس از آنکه نیمی از عددها نوشته شد، 
های مزدوج متوالی را در نظر بگیریم، هر کدام حاوی مکمل ســتون مجــاور خودنــد. جفــت  ستون

هــای موجــود در دیگــری کامــل  دارند که هر کــدام بــا مکمل یسطرهای مجاور هم مجموع یکسان
های  ند بود که این بار در خانههای مکمل خواه شود. سرانجام، قطرها هم در نهایت شامل جفت می

  مجاور واقعند. 

 پنجمروش  ·
هجری توصیف شده  ۵بین دو رساله از مؤلفان ناشناخته مربوط به قرن  تر بزرگاین روش در رسالۀ 

)  n2 و ۱). با شروع از ۱۷۹-۱۷۷و  ۶۷-۶۶، ص b ۱۹۹۶سزیانو است (
ً
در دو ســر ســطر (مــثال

n باالیی، با حرکت اسب دو دنبالۀ (فزاینده و کاهنده) از
2

دهیم.  عــدد را در دو ســطر اول قــرار مــی 
و در این مرحله، مثل روش سوم، محل آغاز به  میکن یمسپس این کار را در جفت سطر بعدی تکرار 
عددها را به همین ترتیب برای هر دستۀ چهار سطری تا  فاصلۀ یک خانه از ضلع است. جایگذاری

n2 آخرینو  دهیم تا اولین پایین ادامه می

در شــکل  ۱۳تــا  ۱۶و  ۴تا  ۱عددهای عدد نوشته شود ( 4
  ). ۳۴در شکل  ۱۰۹تا  ۱۴۴و  ۳۶تا  ۱؛ عددهای ۳۳

۱۱۴  ۱۰۳  ۶۸  ۵  ۱۱۲  ۱۰۵  ۷۰  ۳  ۱۱۰  ۱۰۷  ۷۲  ۱  

۶۷  ۶  ۱۱۳  ۱۰۴  ۶۹  ۴  ۱۱۱  ۱۰۶  ۷۱  ۲  ۱۰۹  ۱۰۸  

۹۷  ۱۲۰  ۱۱  ۶۲  ۹۹  ۱۱۸  ۹  ۶۴  ۱۰۱  ۱۱۶  ۷  ۶۶  

۱۲  ۶۱  ۹۸  ۱۱۹  ۱۰  ۶۳  ۱۰۰  ۱۱۷  ۸  ۶۵  ۱۰۲  ۱۱۵  

۱۲۶  ۹۱  ۵۶  ۱۷  ۱۲۴  ۹۳  ۵۸  ۱۵  ۱۲۲  ۹۵  ۶۰  ۱۳  

۵۵  ۱۸  ۱۲۵  ۹۲  ۵۷  ۱۶  ۱۲۳  ۹۴  ۵۹  ۱۴  ۱۲۱  ۹۶  

۸۵  ۱۳۲  ۲۳  ۵۰  ۸۷  ۱۳۰  ۲۱  ۵۲  ۸۹  ۱۲۸  ۱۹  ۵۴  

۲۴  ۴۹  ۸۶  ۱۳۱  ۲۲  ۵۱  ۸۸  ۱۲۹  ۲۰  ۵۳  ۹۰  ۱۲۷  

۱۳۸  ۷۹  ۴۴  ۲۹  ۱۳۶  ۸۱  ۴۶  ۲۷  ۱۳۴  ۸۳  ۴۸  ۲۵  

۴۳  ۳۰  ۱۳۷  ۸۰  ۴۵  ۲۸  ۱۳۵  ۸۲  ۴۷  ۲۶  ۱۳۳  ۸۴  

۷۳  ۱۴۴  ۳۵  ۳۸  ۷۵  ۱۴۲  ۳۳  ۴۰  ۷۷  ۱۴۰  ۳۱  ۴۲  

۳۶  ۳۷  ۷۴  ۱۴۳  ۳۴  ۳۹  ۷۶  ۱۴۱  ۳۲  ۴۱  ۷۸  ۱۳۹  

   ۳۰شکل 



 

  

۶٨ 

۱۵  ۱۴  ۴  ۱  

۳  ۲  ۱۶  ۱۳  

۱۰  ۱۱  ۵  ۸  

۶  ۷  ۹  ۱۲  

  ۳۱شکل 

۱۳۹  ۱۳۸  ۸  ۵  ۱۴۱  ۱۳۶  ۱۰  ۳  ۱۴۳  ۱۳۴  ۱۲  ۱  

۷  ۶  ۱۴۰  ۱۳۷  ۹  ۴  ۱۴۲  ۱۳۵  ۱۱  ۲  ۱۴۴  ۱۳۳  

۱۲۶  ۱۲۷  ۱۷  ۲۰  ۱۲۴  ۱۲۹  ۱۵  ۲۲  ۱۲۲  ۱۳۱  ۱۳  ۲۴  

۱۸  ۱۹  ۱۲۵  ۱۲۸  ۱۶  ۲۱  ۱۲۳  ۱۳۰  ۱۴  ۲۳  ۱۲۱  ۱۳۲  

۱۱۵  ۱۱۴  ۳۲  ۲۹  ۱۱۷  ۱۱۲  ۳۴  ۲۷  ۱۱۹  ۱۱۰  ۳۶  ۲۵  

۳۱  ۳۰  ۱۱۶  ۱۱۳  ۳۳  ۲۸  ۱۱۸  ۱۱۱  ۳۵  ۲۶  ۱۲۰  ۱۰۹  

۱۰۲  ۱۰۳  ۴۱  ۴۴  ۱۰۰  ۱۰۵  ۳۹  ۴۶  ۹۸  ۱۰۷  ۳۷  ۴۸  

۴۲  ۴۳  ۱۰۱  ۱۰۴  ۴۰  ۴۵  ۹۹  ۱۰۶  ۳۸  ۴۷  ۹۷  ۱۰۸  

۹۱  ۹۰  ۵۶  ۵۳  ۹۳  ۸۸  ۵۸  ۵۱  ۹۵  ۸۶  ۶۰  ۴۹  

۵۵  ۵۴  ۹۲  ۸۹  ۵۷  ۵۲  ۹۴  ۸۷  ۵۹  ۵۰  ۹۶  ۸۵  

۷۸  ۷۹  ۶۵  ۶۸  ۷۶  ۸۱  ۶۳  ۷۰  ۷۴  ۸۳  ۶۱  ۷۲  

۶۶  ۶۷  ۷۷  ۸۰  ۶۴  ۶۹  ۷۵  ۸۲  ۶۲  ۷۱  ۷۳  ۸۴  

  ۳۲شکل 

۱۶      ۱  

  ۲  ۱۵    

  ۱۴  ۳    

۴      ۱۳  

  ۳۳شکل 

 های شکل یها کانیپسپس بقیۀ عددها را، نه با حرکت اسب، بلکه در امتداد هر قطر شکسته مطابق 
گردیم (به ترتیب  کنیم. ابتدا در ستونی که متوقف شده بودیم به دنبالۀ فزاینده برمی وارد می ۳۶و  ۳۵

های خــالی قطــر  در دو مثال اخیر)، ولی حاال محل شروع خانۀ ســوم از باالســت و خانــه ۳۷و  ۵
هر بــار از دو کنیم و  این کار را برای قطرهای شکستۀ بعدی تکرار میکنیم.  شکستۀ متناظر را پر می

 در ستون اول و دوم است. این کنیم.  تر آغاز می خانۀ پایین
ً
با به این ترتیب نخستین خانۀ پر شده متناو

تا  ۳۷، و ۳۵در شکل  ۸، ۷و  ۶، ۵های  . در این روند، دنبالهگرداند یبرمکار ما را به باالی جدول 
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کنیم. در  را وارد مــی ۳۶ر شــکل د ۷۲تــا  ۶۷و  ۶۶تــا  ۶۱، ۶۰تا  ۵۵، ۵۴تا  ۴۹، ۴۸تا  ۴۳، ۴۲

n2 پایان، بقیۀ

 و ۳۵در شکل  ۱۲نویسیم (با شروع از  ی متناظر میصعودعدد را در امتداد قطرهای  4
  ).۳۶در شکل  ۱۰۸ از

شود. مجموع اعداد سطرها  آید منجر به ساخت مربع وفقی می این روش به دالیلی که در پی می
های قرینــۀ یکــدیگر)  های مکمل (در خانــه زیرا هر سطر شامل جفت ،ظر خواهد بودمقدار مورد ن

n ها شامل است. ستون
4

n تصاعد حسابی، هر یک دارای 
4

نشانۀ هــر یــک از  iاند، یعنی اگر  جمله 

n تا ۱مساوی اعداد طبیعی  tباشد و  nتا  ۱عددهای 
4

  باشد،  

i (t ) n+ -1  
n( i ) (t ) n- + - -

2
1 1

2
  

n( n i ) (t )n+ - + + -
2

1 1
2

  

(n n i) (t )n- + - -2 1  
شود. سرانجام، قطر اصلی نزولــی را در نظــر  ثابت منجر به عدد وفق می iکه مجموع هر یک برای 

  بگیرید. این قطر با عددهای متعلق به تصاعدهای حسابی زیر پر شده است:
ns( )+ +1 1
2

   

nn s'( )- -2 1
2

   

ns که در اینجا , ,...,= -01 1
2

'nsو   , ,...,=1 2
2

عدد متعلق بــه ایــن دو تصــاعد  n. پس مجموع 

  برابر خواهد بود با :
n n n n n n n n n( )( ) n ( )( ) (n )´ + - + + ´ - + - = +2 21 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2

   

به  ۳۷کند. شکل  می ، همان عدد وفق را حاصلهاست مکملقطر اصلی دیگر هم، چون حاوی 
  کند که با روش اخیر بهتر آشنا شود. خواننده کمک می

ی عربــی توضــیح هــا متنرا با تبیین خاصیت وفقی عرضه کردیم. امــا بیشــتر  ها روشهمۀ این 
دهند چرا مربــع حاصــل از هــر روش خاصــیت وفقــی خواهــد داشــت (اســتثناهایی در آثــار  نمی

 ابوالوفا و  ،دانان ریاضی
ً
بســیاری از ایــن  کشــفوجود دارد). پس روشن اســت کــه  ،ثمیه ابنمثال

کلی تصور شده است (بنگرید به آنچه زیر عنوان توجه به شمارۀ  تجربی بوده که در آن زمان ها روش
های وفقی مرتبۀ فرد آمده است). با این حال در جای دیگر، شواهد  در پایان فصل مربوط به مربع ۲
های وفقی، مانند روش اولی که  ساخت مربع های روششخصی وجود دارد حاکی از مبنای نظری م
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شده است (ولو آنکه خاصیت وفقی بعــد از کشــف روش اثبــات  های زوج الزوج عرضه برای مربع
چــه نظــری و چــه تجربــی باشــند، حاصــل میــزان  ها کشــفشــده باشــد). در هــر صــورت ایــن 

  تحسین ما را برانگیزد. تواند میی از پژوهش هستند که تنها زیانگ شگفت
  
  
  
  
  

۱۴۴      ۵  ۱۴۲      ۳  ۱۴۰      ۱  

  ۶  ۱۴۳      ۴  ۱۴۱      ۲  ۱۳۹    

  ۱۳۸  ۱۱      ۱۳۶  ۹      ۱۳۴  ۷    

۱۲      ۱۳۷  ۱۰      ۱۳۵  ۸      ۱۳۳  

۱۳۲      ۱۷  ۱۳۰      ۱۵  ۱۲۸      ۱۳  

  ۱۸  ۱۳۱      ۱۶  ۱۲۹      ۱۴  ۱۲۷    

  ۱۲۶  ۲۳      ۱۲۴  ۲۱      ۱۲۲  ۱۹    

۲۴      ۱۲۵  ۲۲      ۱۲۳  ۲۰      ۱۲۱  

۱۲۰      ۲۹  ۱۱۸      ۲۷  ۱۱۶      ۲۵  

  ۳۰  ۱۱۹      ۲۸  ۱۱۷      ۲۶  ۱۱۵    

  ۱۱۴  ۳۵      ۱۱۲  ۳۳      ۱۱۰  ۳۱    

۳۶      ۱۱۳  ۳۴      ۱۱۱  ۳۲      ۱۰۹  

  ۳۴شکل 

  

  

۱۶  ۱۱  ۶  ۱  

۹  ۲  ۱۵  ۸  

۵  ۱۴  ۳  ۱۲  

۴  ۷  ۱۰  ۱۳  

  ۳۵شکل 
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۱۴۴  ۷۹  ۳۸  ۵  ۱۴۲  ۹۳  ۵۲  ۳  ۱۴۰  ۱۰۷  ۶۶  ۱  

۷۳  ۶  ۱۴۳  ۴۴  ۸۷  ۴  ۱۴۱  ۵۸  ۱۰۱  ۲  ۱۳۹  ۷۲  

۳۷  ۱۳۸  ۱۱  ۸۰  ۵۱  ۱۳۶  ۹  ۹۴  ۶۵  ۱۳۴  ۷  ۱۰۸  

۱۲  ۴۳  ۷۴  ۱۳۷  ۱۰  ۵۷  ۸۸  ۱۳۵  ۸  ۷۱  ۱۰۲  ۱۳۳  

۱۳۲  ۱۰۳  ۵۰  ۱۷  ۱۳۰  ۸۱  ۶۴  ۱۵  ۱۲۸  ۹۵  ۴۲  ۱۳  

۹۷  ۱۸  ۱۳۱  ۵۶  ۷۵  ۱۶  ۱۲۹  ۷۰  ۸۹  ۱۴  ۱۲۷  ۴۸  

۴۹  ۱۲۶  ۲۳  ۱۰۴  ۶۳  ۱۲۴  ۲۱  ۸۲  ۴۱  ۱۲۲  ۱۹  ۹۶  

۲۴  ۵۵  ۹۸  ۱۲۵  ۲۲  ۶۹  ۷۶  ۱۲۳  ۲۰  ۴۷  ۹۰  ۱۲۱  

۱۲۰  ۹۱  ۶۲  ۲۹  ۱۱۸  ۱۰۵  ۴۰  ۲۷  ۱۱۶  ۸۳  ۵۴  ۲۵  

۸۵  ۳۰  ۱۱۹  ۶۸  ۹۹  ۲۸  ۱۱۷  ۴۶  ۷۷  ۲۶  ۱۱۵  ۶۰  

۶۱  ۱۱۴  ۳۵  ۹۲  ۳۹  ۱۱۲  ۳۳  ۱۰۶  ۵۳  ۱۱۰  ۳۱  ۸۴  

۳۶  ۶۷  ۸۶  ۱۱۳  ۳۴  ۴۵  ۱۰۰  ۱۱۱  ۳۲  ۵۹  ۷۸  ۱۰۹  

   ۳۶شکل 

۲۵۶  ۱۳۷  ۶۶  ۷  ۲۵۴  ۱۵۵  ۸۴  ۵  ۲۵۲  ۱۷۳  ۱۰۲  ۳  ۲۵۰  ۱۹۱  ۱۲۰  ۱  

۱۲۹  ۸  ۲۵۵  ۷۴  ۱۴۷  ۶  ۲۵۳  ۹۲  ۱۶۵  ۴  ۲۵۱  ۱۱۰  ۱۸۳  ۲  ۲۴۹  ۱۲۸  

۶۵  ۲۴۸  ۱۵  ۱۳۸  ۸۳  ۲۴۶  ۱۳  ۱۵۶  ۱۰۱  ۲۴۴  ۱۱  ۱۷۴  ۱۱۹  ۲۴۲  ۹  ۱۹۲  

۱۶  ۷۳  ۱۳۰  ۲۴۷  ۱۴  ۹۱  ۱۴۸  ۲۴۵  ۱۲  ۱۰۹  ۱۶۶  ۲۴۳  ۱۰  ۱۲۷  ۱۸۴  ۲۴۱  

۲۴۰  ۱۸۵  ۸۲  ۲۳  ۲۳۸  ۱۳۹  ۱۰۰  ۲۱  ۲۳۶  ۱۵۷  ۱۱۸  ۱۹  ۲۳۴  ۱۷۵  ۷۲  ۱۷  

۱۷۷  ۲۴  ۲۳۹  ۹۰  ۱۳۱  ۲۲  ۲۳۷  ۱۰۸  ۱۴۹  ۲۰  ۲۳۵  ۱۲۶  ۱۶۷  ۱۸  ۲۳۳  ۸۰  

۸۱  ۲۳۲  ۳۱  ۱۸۶  ۹۹  ۲۳۰  ۲۹  ۱۴۰  ۱۱۷  ۲۲۸  ۲۷  ۱۵۸  ۷۱  ۲۲۶  ۲۵  ۱۷۶  

۳۲  ۸۹  ۱۷۸  ۲۳۱  ۳۰  ۱۰۷  ۱۳۲  ۲۲۹  ۲۸  ۱۲۵  ۱۵۰  ۲۲۷  ۲۶  ۷۹  ۱۶۸  ۲۲۵  

۲۲۴  ۱۶۹  ۹۸  ۳۹  ۲۲۲  ۱۸۷  ۱۱۶  ۳۷  ۲۲۰  ۱۴۱  ۷۰  ۳۵  ۲۱۸  ۱۵۹  ۸۸  ۳۳  

۱۶۱  ۴۰  ۲۲۳  ۱۰۶  ۱۷۹  ۳۸  ۲۲۱  ۱۲۴  ۱۳۳  ۳۶  ۲۱۹  ۷۸  ۱۵۱  ۳۴  ۲۱۷  ۹۶  

۹۷  ۲۱۶  ۴۷  ۱۷۰  ۱۱۵  ۲۱۴  ۴۵  ۱۸۸  ۶۹  ۲۱۲  ۴۳  ۱۴۲  ۸۷  ۲۱۰  ۴۱  ۱۶۰  

۴۸  ۱۰۵  ۱۶۲  ۲۱۵  ۴۶  ۱۲۳  ۱۸۰  ۲۱۳  ۴۴  ۷۷  ۱۳۴  ۲۱۱  ۴۲  ۹۵  ۱۵۲  ۲۰۹  

۲۰۸  ۱۵۳  ۱۱۴  ۵۵  ۲۰۶  ۱۷۱  ۶۸  ۵۳  ۲۰۴  ۱۸۹  ۸۶  ۵۱  ۲۰۲  ۱۴۳  ۱۰۴  ۴۹  

۱۴۵  ۵۶  ۲۰۷  ۱۲۲  ۱۶۳  ۵۴  ۲۰۵  ۷۶  ۱۸۱  ۵۲  ۲۰۳  ۹۴  ۱۳۵  ۵۰  ۲۰۱  ۱۱۲  

۱۱۳  ۲۰۰  ۶۳  ۱۵۴  ۶۷  ۱۹۸  ۶۱  ۱۷۲  ۸۵  ۱۹۶  ۵۹  ۱۹۰  ۱۰۳  ۱۹۴  ۵۷  ۱۴۴  

۶۴  ۱۲۱  ۱۴۶  ۱۹۹  ۶۲  ۷۵  ۱۶۴  ۱۹۷  ۶۰  ۹۳  ۱۸۲  ۱۹۵  ۵۸  ۱۱۱  ۱۳۶  ۱۹۳  

  ۳۷شکل 
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  تصحیح و تحقیق میراث اسالمی
  ١چرا؟ و چگونه؟

  ٢احمد سلیم سعیدان
  ٣ترجمۀ محمد باهر

میـــراث خطـــی اســـالمی 
گون اســت و گسترده و گونه

با توجه به انواع آن، و نیز بــا 
توجه بــه اهــداف گونــاگون 

های مختلفی  تحقیقی، شیوه
 ها آنبرای تصحیح و تحقیق 

وجود دارد، و در این نوشتار 
کوشش شــده اســت ارکــان 
اصلی تحقیق میراث علمی 
  ـ به طور خاص ـ بیان شود.

نیازی نیست که گفتــه 
شود مجمــوع میراثــی کــه 

گوییم،  دربارۀ آن سخن می
در  هــا آنچند میلیون نسخۀ خطی اســت کــه در شــرق و غــرب جهــان پراکنــده اســت؛ برخــی از 

                                                    
   .۱۹ـ۷)، ص م۱۹۸۴(۷ال ، س۲۴ـ ۲۳، ش مجمع اللغة العربیة األردنی، مجلۀ »التراث العربی، لماذا نحققه، وکیف؟« .١
، محمد »ادای دین به پروفسور احمد سلیم سعیدان«: بنگرید بهم). دربارۀ او ۱۹۹۱ـ۱۹۱۴پژوهشگر تاریخ ریاضیات دورۀ اسالمی ( .٢

-۱۹۱۴یادی از پروفسور احمد سلیم سعیدان («؛ ۳۰)، ص ۱۵(شمارۀ پیاپی  ۱۳۷۲بان و آذر آ، ۳، شمارۀ ۲،. سال وا گیلهباقری، نشریۀ 
در منبع اخیر، فهرستی  .۱۷۳- ۱۶۵، ص ۱ش )،۱۳۷۱(۷سال  ،تحقیقات اسالمی)، بوریس روزنفلد، ترجمۀ محّمد باقری، مجلۀ ۱۹۹۱

های عربی دورۀ اسالمی که به همت  از کتابشناسی آثار احمد سلیم سعیدان دربارۀ تاریخ ریاضیات و نجوم دورۀ اسالمی و فهرست متن
  وی انتشار یافته، آمده است.

  . m.baher1491@gmail.com مدیر تولید مرکز پژوهشی میراث مکتوب .٣

ــد ــت، احم ــر داناسرش ــت): اکب ــه راس ــپ ب ــف اول (از چ ــعیدان،  ردی ــلیم س س
المللـی بزرگداشـت کنگرۀ بین -پژوهتبریزی، مهدی محقق، محمدتقی دانشصبری

یحان بیرونی   .آباد (پاکستان)اسالم -الهور ۱۹۷۳دسامبر  ۱۲نوامبر تا  ۲۶ابور
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که شود  ای نگهداری می شده های شناخته کتابخانه
، و برخی دیگر در انتشار یافته است ها آنفهرست 
نمایند.  های خصوصی گاه و بیگاه رخ می کتابخانه

ها دربارۀ مســائل دینــی، لغــوی، این نسخه بیشتر
هزار نسخه نیز دربارۀ  ادبی و تاریخی است، و چند

علوم؛ یعنی پزشکی، داروشناسی، اخترشناســی، 
ــک،  ــیات، فیزی ــا، ریاض ــیمی، جغرافی ــهش ، ابنی

های  شناسی، و... است که نسخه کشاورزی، معدن
نجوم، شعبده، سحر و جادو نیــز بــه ایــن احکام 

ند، مهمها شود. همۀ این نسخهها افزوده مینسخه
 ،که همچون شعبده و سحر و جادو هایی آنحتی 

د؛ زیــرا گــاهی از نکنها را بیان میخرافات و یاوه
  دارند. جانبی پرده برمی حقایِق 

بسیاری از میراث فکری ما دســتخوش تعصــب 
که از این گزند در امان مانده  بخشی از آنچه راشده، 

نهضــت  هــم پیشــگامان را ای از آنموریانه خورده، و بخشی دیگر را  گذر زمان از میان برده اســت. پــاره
؛ حتــی بایــد است و مهم ارزشمند. این است که همۀ آنچه که باقی مانده از نظر ما اند بردهاروپا به تاراج 

های التینی، فارسی، های عربی نیستند که برای ما اهمیت دارند، بلکه در این میان نسخهگفت تنها نسخه
اســالمی نقــل یــا  - هایی که در اواخر دورۀ اسالمی، از اندیشــۀ عربــی ند؛ نسخهمهم نو ترکی هم برایما

آن، و گوش چشم زیر سرقت شده، یا از آن تأثیر و الهام گرفته است. این اندیشه در آغاز بیداری تاریخ، و 
گــاهی شــگر شود پژوهبه اوج خود رسید، اما با وجود این، بخشی از آن که باعث میرشد کرد و بالید و 

رفتار گر این کاخ بزرگ تواند چونان مرمتجا میاحساس کند با تکیه به دستاوردهای پراکنده در اینجا و آن
، از دست رفته است. همۀ میراث علمی برجای ماندۀ ما در عملیات بازسازی اندیشۀ علمی اسالمی کند

، اما از چندهزار نسخۀ بر جای مانده از این اندیشه، تنها اندکی از آن بــه صــورت علمــی مند استارزش
ـ  اقتضا دارد متنی قابل اعتمــاد و علمی هر نسخهاند، و تحقیق تصحیح و تحقیق شده ای ـ علمی یا ادبی

  ه شود.عرضغلط، همراه با شرح و توضیحات الزم در موضوع خود بی
در اینجا و پیش از آغاز سخن دربارۀ جزئیات تحقیق علمی، بایسته است به پرسشی که بیشــتر 

یم، و آن میشرمسارانه آغازگران این راه  پرسش این است: چرا در کتاب مهمی کــه پرسند پاسخ گو
  ها و خطاهایی راه یافته است؟ دانشمندی بزرگ آن را نگاشته، لغزش
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ای خطی است، یعنی کاتبی پاسخ داد که آن کتاب نسخه چنینسادگی توان بهاین پرسش را می
 یددانشــمن -کرده، و یــا شــاگردی ســخنانی را کــه اســتادش یای دیگر رونویسآن را از روی نسخه

به او گفته کتابت کرده است، و در این میان، کاتبان از جهت حفظ امانت در نقل مطالب، و  -بزرگ
گذاری، و نیز از نظر خوانایی یا ناخوانا بودن خط بــا یکــدیگر فــرق حروف و نقطه دقت در نگارِش 

افزون بر اینکه کاتب نیز گاهی اشتباه می اندازد یا آن را میکند، یا از روی خستگی عباراتی را دارند. 
همچنین ممکن است اشتباهی در متن ببیند و تالش کند با شرح و توضیح خــود  .نویسدآشفته می

های خطِی علمی و تخصصی رسد که بیشتر کاتبان نسخهبه تصحیح آن بپردازد، و چنین به نظر می
کننــد ه را کتابــت مــی: اگــر آنچــنگارنــد میخــود را یابند و تنها برداشت  درنمینویسند آنچه را می
هندسی به کار رفته باشد، این نمادها از نظر  های شکلکه در آن نمادهای حرفی یا  استموضوعی 

 ای متفاوت وهندسی نیز به گونه های شکلشوند، و با هم فرقی ندارند، پس در هم آمیخته میایشان 
شود، فراموشی سپرده می به دست ها آنترسیم گاهی هم شوند؛  می شکل اصلی ترسیم ناهمسان با

گاهانــه یــا  ها اینگیرند. گذشته از همۀ یا در جایی غیر از جای اصلی خود قرار می کاتــب گــاهی آ
گاهانه کتابی را به غیر نویسنده دهد، و گاهی هم از کتــابی بــا نــامی غیــر از آنچــه اش نسبت میناآ

  برد.نویسنده برای آن برگزیده نام می
شود، و این  ای را مرتکب میاهی خطاهای گفته شده و یا گفته نشدهخالصۀ سخن آنکه کاتب گ

یابد. رطوبت و موریانه  کند، افزایش میمی یخطاها هنگامی که کاتبی از روی کاتبی دیگر رونویس
بــرد، و دســت بــه دســت شــدن از آن را از میان مــی هایی بخشزند و نیز گاهی به نسخه آسیب می

آورد  فراهمشود، و در این میان پژوهشگر باید متنی آمیختگی می های خطی هم موجب درهم نسخه
ممکن قابل اعتماد باشد، و آن را با شرح و توضیح  حدکه از تمامی این لغزشها و خطاها پیراسته و تا 

برخاسته اســت. وی در مرحلــۀ نخســت بــه مقابلــۀ دقیق الزمی همراه کند که از بررسی و واکاوی 
پردازد، و نخستین اصل پیش روی او این است که هــر لغــزش و یک اثر میهای گوناگون  هدستنوشت

بیند، لغزش و اشتباه کاتب است و نویسنده از آن مبّراست، مگــر آنکــه خــالف آن اشتباهی که می
شوند، یکسانند، ولی در جزئیــات که تصحیح و تحقیق می هایی کتابثابت شود. تا بدین جا همۀ 

خورد: هدف اصلی در تصحیح اثری دینی یــا لغــوی یــا سی به چشم میاسا های تفاوت ها آنمیان 
مند شود و دانش او نسبت به دین و لغت و تــاریخ ۀ متنی است که خواننده از آن بهرهعرضتاریخی 

یسنده را پدیدآوری به دور از لغزش و اشتباه می داند، و اگر میان افزایش یابد. در این میان محقق، نو
ای تردید گزیند، و چنانچه دربارۀ واژهدر عبارات ببیند، آنچه را ترجیح دارد برمیدو نسخه اختالفی 

تر، تصحیف و تحریف کاتب را  تر و درستای دقیقبرد و با گزینش واژهکرد، به فرهنگ لغت پناه می
ویژه در مصر و عراق و سوریه فراوان است و به ها کتابکند. تصحیح و تحقیق این گونه می اصالح
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 های روشو  ها راهآیند و برای ما از آن بر می ای بدان اشتغال دارند و به نیکی از پِس شدهافراد شناخته
  اند.تحقیق خود بسیار نوشته

علمی؛ یعنی پزشــکی، ریاضــیات،  های کتاباما این مسئله به طور کامل در تصحیح و تحقیق 
دینی، لغــوی، تــاریخی و... همــواره  های بکتاقابل انطباق نیست؛ زیرا  ها آناخترشناسی، و مانند 

گاهی خود را نسبت به مســائل دینــی، را فرا می ها آنارزشی ذاتی دارند. بدین معنا که ما  گیریم تا آ
علمی دارای ارزشی تاریخی هســتند: بــا  های کتابلغوی، تاریخی و... افزایش دهیم، در حالی که 

افــزایش  .کی، ریاضــیات، اخترشناســی، و..آگاهی خــود را نســبت بــه دانــش پزشــ ها آنخواندن 
  اند.در دوراِن پیش از ما چگونه بوده ها دانشیابیم که این دهیم، بلکه با این کار درمی نمی

در گذشته پزشکی مبتنی بر  .گفتنی است علوم در روزگار ما چیزی غیر از علوم در گذشته است
لمس بود، اما امروزه این دانش از میکروسکوپ الکترونیکی، تشخیص به وسیلۀ پرتونگاری، و نیز 

پــذیر اســت، بهــره اعضای بدن امکــاندیگر پیوند قلب و  ها آنای که به کمک های پیشرفته فناوری
پذیر بود، اما امروزه آفتابی امکانگیری از اسطرالب و ساعت گیرد. در گذشته اخترشناسی با بهره می

در گذشته دیدگاه اخترشناسی در مورد هستی بر پایۀ نظام  .فضایی داریم های ایستگاهما رصدخانه و 
شد که خورشید، ســّیارات و مــاه بــه ِگــرد زمــین استوار بود که در آن چنین انگاشته می یبطلمیوس

مسی بر این پایه بنــا نهــاده شــده اســت کــه زمــین گردند، اما امروزه دیدگاه ما دربارۀ منظومۀ ش می
چرخد، و این نظامی است کــه کپرنیــک می خورشیدای است که همراه دیگر سّیارات به ِگرد  سّیاره

در گذشته  .شاطر دمشقی زمینۀ آن را فراهم کردالبته پس از آنکه ابن ،لهستانی آن را وضع کرده است
هــای حســاب انتگــرال ن اسالم پیشرفت کرد و بــه دروازهدانان و فیلسوفاریاضیات به دست ریاضی

  شود.دورۀ دبیرستان تدریس میاواخر رسید، و امروزه حساب انتگرال و کاربردهای آن در 
خــوانیم، بلکــه علوم در گذشته غیر از علوم در روزگار ما بود. ما علوم گذشــته را بــرای یــادگیری نمــی

انگاری در حفظ امانِت نقل نیست، بلکــه بــدان را ارزیابی کنیم، و این به معنای سهل ها آنخوانیم تا  می
مندیم هر حقی به صاحب حق برسد: نــه نویســنده را در جایگــاهی فراتــر از معنی است که بسیار عالقه

بــه نکوهیم. ما از ایــن نقطــه  نشانیم، و نه کاتب را بیش از آنچه سزاوار است می اش میعلمی شایستگی
وران و دانــیم کــه ایــن آثــار در اصــل بــرای پیشــهپردازیم. همچنین میتحقیق و تصحیح متون علمی می
نویسان و داروفروشان و طبیبان نوشــته شــده اســت، و از گران و تقویمصاحبان مشاغل، از قبیل محاسبه

ناچــار از  هبــاز بــ همین رو حتی اگر فرض کنیم که نویسنده از دانش لغوی بسیار خوبی هم بهــره داشــته،
لغت  های فرهنگکرده که در میان مردم رایج بوده است. برخی از این واژگان حتی در واژگانی استفاده می

ی بوده که در منطقه
ّ
ای دیگر نه؛ یا اینکــه در یــک  رفته و در منطقهای به کار مینیز نیامده، یا واژگانی محل

ق با واژهای دیگر معنامنطقه معنایی داشته و در منطقه
ّ

ای از این دست روبرو شد و یی دیگر. پس اگر محق
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ۀ دلیلــی آشــکار، احتمــال عرضتواند بدون لغت برای آن نیافت، نمی های فرهنگاز  یهیچ سند و مدرک
ای دور در ایــن بــاره چنــین گفتــه . بیرونی در گذشتهکندوجود تصحیف یا تحریف را در مورد آن مطرح 

علمی گاهی در  های کتابعلمی جایی ندارد؛ حتی واژگان لغوی در  های کتاباست که کالم فصیح در 
  لغت یادی نشده است. های فرهنگرود که از آن معانی در به کار می قراردادیمعانی 

ویژه در کنار عدد و علمی همواره از قواعد خشک لغوی، به های کتابافزون بر این گفتنی است 
تحقیقی، همچون دیگران، امانت در نقــل را رعایــت  های فعالیتد. من در آغاز نکنرقم پیروی نمی

شــد.  میایجاد که تغییری در معنا آنگذاشتم، مگر  کردم و خطای دستوری را به حال خود وا می می
ف و کالم را به صورت مّتصل رها می

ّ
کــردم، ولــی بــا ممارســت و همچنین همزه را به صورت مخف

های متعدد یک مــتن دریــافتم بیشــتر خطاهــای صــرفی و نسخهکسب تجربۀ بیشتر و در پی مقابلۀ 
یسندگان.  نحوی از سوی کاتبان بوده، و حفظ این خطاها در واقع حفظ خطاهای کاتبان است، نه نو

ت بیشتری یافتم. البته ناگفتــه نمانــد کــه ئها با کمترین تغییر در واژگان جراین بر تصحیح خطابنابر
شناسان همخوانی نــدارد. بــرای لغتنظر بینیم که با مطالبی می دانانریاضی های عبارتگاهی در 

ك ذلــ«یــا » هذا االثنــین«گویند: می ۲دانان به هنگام سخن گفتن از کسری با مخرج مثال ریاضی
یسنده »السبعة ؛ زیــرا در »اثنینــی«گوید: برد و میرا با یاء نسبت به کار می» اثنین«، و گاهی هم نو

یسنده  برد، ، و با این منطق آن را به کار می۱۰۰۰۰۰۰، و ۲۰، ۷ست همانند عدد عددی ا ۲ذهن نو
گیــرد. در چنــین حــالتی گمــان خاص نام مشخص و ثابتی در نظر می های اسمو برای آن همچون 

ق به تغییر لغوی دست زند. مگر نه این است که ما  نمی
ّ

گوییم: بحــرین مانعی می چیه یبکنم محق
نیست، بلکــه منظــور منطقــه و » دو دریا«. در اینجا منظور ما از بحرین  کشور عربی دوست و برادر

 وقتی می
ً
بکر«گوییم: سرزمینی واحد و مشخص است؛ یا مثال منظورمان یک نفــر اســت کــه » ابو

» بکر«ای داشته باشد به اینکه پسر او   ترین اشاره شود، نه اینکه این نام کوچک بدین نام شناخته می
  دیشه است، و هر گاه اندیشه فراخ گردد ظرف نیز ناگزیر باید فراخ شود.است. زبان ظرف ان

لغت، نه از نظر قواعد دستوری و نه از نظــر معنــا، همیشــه بــا  های فرهنگخالصۀ سخن اینکه 
تنگ  های قالبشود که واژگان در  های خطی علمی هماهنگ نیست و قواعد لغوی موجب می نسخه

 ها قالباندیشه در سیر تکامل خود به وسعت بخشیدن به این  و مشخص جای گیرند، در حالی که
  تمایل دارد.

های خطی علمی با تصحیح و تحقیق متون غیر علمی از جنبۀ دیگــری  تصحیح و تحقیق نسخه
نیز متفاوت است، و این از آن روست که علوم گذشته بــا علــوم امــروز فــرق دارد. خواننــدۀ کتــاب 
علمی کهن هرچند که به زبان عربی تسلط دارد، با زبان کتاب مــأنوس نیســت، و بــه همــین دلیــل 

ــق بایــد چک
ّ

ــه یــدهمحق بی بیــان کنــد، و جایگــاه آن را نســبت بــه  ای از آن را بــرای خواننــده ب خو
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پیشین و پسین آشکار سازد؛ اما اینکه این کار چگونه صورت پذیرد، مطلبی است کــه  های نگارش
  شود: از نکات زیر دانسته می

را  عربــی های کتابهمکاران تاریخ علوم اسالمی ما در روسیه، در گذشته و حال برخی از  .۱
و به خط  نسخه برگردانمتن را به صورت  ها آنکنند.  اند و می ای علمی تحقیق کرده به شیوه

آورنــد و در آن بــرای  کنند و پیش از آن شــرح کــاملی بــه زبــان روســی می کاتب چاپ می
داند گزیدۀ محتوا و جایگاه کتــاب را در ســیر تطــّور علمــی بیــان  ای که عربی نمی خواننده

بینیم که یک آمریکایی دو نسخۀ خطی در حساب را  یی دیگر برای مثال میکنند. از سو می
 نســخه برگــردانمنتشر کرده، و شرحی به زبان انگلیسی بر آن نوشته و افزون بر آن همراه با 

، یاللفظ تحتبندی به ترجمۀ  متن، آن را به انگلیسی ترجمه کرده، و در این میان گاه با پای
گ  موجب داهی از زباو گاه با ناآ

ً
 لزدگی خواننده شده است.ن عربی تقریبا

 هــای کتابو دیگر کشورهای غربی همکاران محترم عرب به تصحیح و تحقیــق  فرانسهدر  .۲
گاه متن را همراه با پژوهشی به زبان فرانســوی یــا انگلیســی منتشــر  پردازند، و آن علمی می

سازند،  ّور علمی آشکار میدهند و جایگاهش را در سیر تط کنند، محتوای آن را شرح می می
 نویسند. چنان که گویی اینان نیز این مطالب را برای خوانندۀ عرب می

ق در راستای توجیه گزینش نسخۀ خطی مورد نظر خود، به سمت پررنگ 
ّ

در این دو حالت محق
قــان همچــون پیشــگامان  کردن اهمیــت اثــر، بــیش از آنچــه ســزاوار اســت، می

ّ
گرایــد. ایــن محق

ند که با کوششی درخور تقدیر بــه تحقیــق و تصــحیح آثــار علمــی عربــی موجــود در ا خاورشناسی
اند که  را چنان بررسی کرده ها آناند، و به طور مستقل  پرداخته  های پاریس و لیدن و برلین  کتابخانه

  رود. اسالمی به شمار می -گویی این اثر اولین و آخرین دستاورد اندیشۀ عربی

تصحیح و تحقیقی سودمندتر است کــه حاصــل آن  -خوانندۀ عربی ویژه برای به -به نظرم .۳
یســنده در میــان  شده و پاکیزه از اغالط، همراه با مقّدمه متنی چاپ ای در تبیین جایگــاه نو

و  هــا ویژگیمشابه، و نیز پــرداختن بــه  های کتابهمتایانش، و جایگاه کتاب در میان سایر 
دشوار موجود در مــتن  های عبارتن اصطالحی و نکات تازۀ آن باشد. افزون بر این، واژگا

ای به زبان بیگانه بیاید کــه در آن محتــوای کتــاب و  هم شرح داده شود، و در پایان چکیده
ای کــه اگــر ایشــان بــه  منــد بــازگو شــود، بــه گونــه آن برای خاورشناسان عالقه های ویژگی
ز آن اقدام کنند. این مقّدمه ا هایی بخشبه ترجمۀ کتاب یا  ،بیشتری نیاز داشتند های آگاهی

 و شرح باید پژوهشی استوار و به دور از شتابزدگی باشد.
ای خطی در زمینۀ ریاضیات را تصحیح و چاپ کردم و آن را به یکی از همکــاران  یک بار نسخه

ام سپردم و از او خواستم به بازنگری و مأخذنگاری آن بپــردازد، امــا او پــس از  دان فرهیخته ریاضی
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خواست؛ زیرا به این نتیجه رسیده بود که برای فهــم مــتن کهــن  عۀ دقیق کتاب از این کار عذرمطال
، از معــانی دقیــق دنرســ در نگاه نخست آشنا بــه نظــر میقراردادی که باید با تمرکز بر روی واژگان 

از همین رو بر نگارش مقدمه و شرح بر کتــاب علمــی کــه تحقیــق و تصــحیح آگاهی یافت ها آن  .
گوییم: همچنان که تصحیح و تحقیق کتابی لغوی تنها به دســت  می نیبنابراشود، اصرار داریم.  می

شود، کتاب نجومی نیز شایسته است که تنهــا از ســوی یــک اخترشــناس  شناس کامل می یک لغت
زشکی هم تنها از سوی کسی تصحیح و تحقیق شود که با تــاریخ تصحیح و تحقیق شود، و کتاب پ

علمی نیــز  های کتابتوان دربارۀ سایر  کند، آشنا باشد. همین سخن را می و معنای آنچه تحقیق می
  تکرار کرد.

ویژه  علمی را ندارنــد؛ بــه های کتابرسد برخی افراد توانایی تحقیق و تصحیح  چنین به نظر می
  اند همان نی که گرد ما جمع آمدهآنکه بسیاری از کسا

ً
گونه که با خود علم آشــنایی ندارنــد، اساســا

کنند با آن آشنایی دارند.از همــین رو  شناسند، یا مّدعیانی هستند که تظاهر می علمی را نمی راثیم
آنچه را که از خاورشناسان ـ که علم و دانــش در رونــد تحــوِل پیــاپی خــود از آنــان پیشــی گرفتــه ـ 

کنند. این افراد گاهی بــه اظهــار فخــر و مباهــات تمایــل  وار نقل می شنوند طوطی ند یا میخوان می
اند، و گــاهی هــم در  پندارند که عربان مسلمان از پشت شتر به کرۀ ماه رسیده یابند، و چنان می می

گیرنــد کــه حتــی تــوان حمایــت از خــود را نیــز  مرحلۀ کنونِی سرخوردگی در جایگاه کسی قرار می
ری  ند،همۀ این اّدعاها را به سخره میندار

َ
های عرب)  (اهل یکی از قبیلهگیرند؛ چونان خشم زن ُمض

شود تصحیح و  و این موضوعی است که باعث می ١درد، که پردۀ خورشید را با شمشیری چوبین می
  به وجود آورد. هایی پرسشتحقیق میراث 

گردانی از حال به گذشته نیســت؟ آیــا  این است: آیا بحث از میراث روی ها پرسشاز جملۀ این 
ور مشــارکت در بهتر نیست به جای گذشته به حال و آینده بنگریم، و به واکاوی علوم امروز به منظــ

  علوم فردا بپردازیم؟
ییم: آری، حال و آینده بیش از گذشته سزاوار توجه در پاسخ می است و واکــاوی علــوم   گو

زویی است که نه تنها بررسی علوم گذشته نباید مانعی امروز و مشارکت در ساختن علوم فردا آر
بر سر راه آن باشد، بلکه واکاوی گذشته باید تنها برای حال و آینده باشد.ما گذشته را بررســی 

کند تا بیمــاری را تشــخیص  پزشکی بیمارش را بررسی می  که پزشک سابقۀ کنیم، همچنان می
یز کند.   دهد و دارویی مناسب تجو

                                                    
١.  

ّ
  ار بن ُبرد:اشاره است به این بیت بش

                                                   
ً
  إذا ما غضبنا غضبة مضریة     هتکنا حجاَب الشمس أو أمطرت دما
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یت است، اما این تنها حال و آینده نیست که مهــم اســت؛ پــژوهش  حال و آینده مهم و در اولو
دربارۀ میراث همچون کاوش آثار  باستانی اهمیت خود را داراســت و افــرادی بــدان مشــغولند کــه 

ییم: بــه هنــرت  استعدادهایشان در هر کسی دیده نمی شود. پس اگر سزاوار باشد که به هنرمند بگو
ییم: ته شود: احساست را فرو نشان، رور گفپشت کن، یا به شاع است که به دوستدار تاریخ نیز بگو

  یا به کاوشگر میراث بگوییم: از کاوش دست بکش. ،تاریخ را دوست نداشته باش
افزون بر این، پژوهش به طور خاص در زمینۀ میراث علمی عربی [اسالمی]، هم دارای اهمیت 

کمتــر دیــده  هــا پژوهشفرد دارد و این دو ویژگی در دیگر  ای منحصر به ای است و هم وظیفه یگانه
گون فرهنگــی آن  گونــه هــای میراثشود. اهمیت آن در این است که میراث علمی در میان انواع  می

اسالمی به تمام بشریت داده است؛ چرا که میراث دینــی،  -کند که اندیشۀ عربی چیزی را تبیین می
؛ برای ما و برای هاست انسانلغوی و ادبی تنها برای ماست، و این میراث علمی است که برای همۀ 

راث علمی است که ما را در ساختن ، و این میها نسلها و در میان تمامی  در همۀ دوران ها انسانهمۀ 
 بلند اندیشۀ ناب انسانی یاری می

ِ
دانست تــا چــه انــدازه مــدیون  ای که بشر نمی دهد. در زمانه کاخ

آید تا با  زد، سخن از میراث علمی به میان می اسالمی است، یا خود را به نادانی می -اندیشۀ عربی
  شود.پژوهشی ژرف و دالیلی قاطع میزان این دین آشکار 

اما وظیفۀ منحصر به فرِد پژوهش در زمینۀ میراث، این است که بنیان نهادن معرفت علمی را در 
نگاری بــر  سازد، و این با فراخواندن به تاریخ پذیر  آینده بر پایۀ دستاوردهایمان امکان های نسلمیان 

و رویدادهای کاخ پادشاهان نیست، بلکه  ها جنگاساس رویکرد ما همگام است. تاریخ، برشمردن 
بررسی دقیق سیر اندیشه و تمّدن است، و راه این بررسِی دقیق همانا تحقیق و تصحیح میراث فکری 

مختلــف و بــرای هرگونــه  هــای دورانو تمّدنی است، و این میراث همان چیزی است کــه در طــول 
منشأ الهــام بــاقی مانــده اســت. هــیچ چیــز  سلیقه، و با هر معیار و مالکی مایۀ مباهات و افتخار و

همچون آشکار ساختن سیر تحّول علم از طریق شناســاندن دســتاوردها، اختراعــات و اکتشــافات 
آینــدۀ مــا  های نســلتواند در روحیۀ  پیشینیان ـ که همواره به دستاوردهای غربی محدود بوده ـ نمی

یند. در این میان باید دانست که محدود بودن تأثیرگذار باشد و در اذهان ایشان ارزش و اعتبار بیافر
به بررسی دستاوردهای دور از محیط زندگی این افراد ممکن است موجب شود آنان احساس کمبود 
و ناتوانی کنند، و این احساس بدون تردید مانعی بر سر راه استقالل فکری و اصالت و نــوآوری بــه 

  رود. شمار می
یم فراخواندن به ا آنچه من می ّدعایی توخالی، و یا متهم کردن تاریخ به اتهامی دروغــین، یــا گو

اســت کــه بــه  هایی نســلگرایی نیست، بلکه فراخواندن به تالش برای پــرورش  گردانی از واقع روی
  خود را باور داشته باشند. های قابلیتها و خاستگاه خود افتخار کنند و توانایی و  ریشه
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کشاند که ناگزیر باید بدان اشاره کنم، و امیدوارم  تیاطی میگرایی ما را به سمت اح سخن از واقع
ای  گرایی در هر مسئله تربیتی ما در پرتو این احتیاط بازنگری شود. تردیدی نیست که واقع های روش

بندی به این اصل امری  شرط الزم و ضروری برای رسیدن به نتایج درست است، و از همین رو پای
گرایی در اسالم امانت است؛ امانتی که بر  شمارند. واقع را محترم می است که همۀ پژوهشگران آن

از پذیرفتنش خودداری کردند و از آن ترسیدند، و آدمی آن  ها آنعرضه شد و  ها کوهآسمان و زمین و 
  برای رسیدن به حق و حقیقت است. ضمانت شدهرا پذیرفت. این امانت همانا راه 

چیــزی دیگــر. پژوهشــگران  ها نســلچیزی اســت و تربیــت  ها البته پژوهش و کشف ناشناخته
ورزی این فرزنــدان بــه  نویسند پیش از هر چیز، به تقویت مباهات هنگامی که برای فرزندانشان می

یت گرایش آنان به محیط زندگیشان، و دوست داشتن  و الگوهای آن، و باور  ها ارزشامت خود و تقو
د. حتــی برخــی از مرّبیــان تــاریخ دنیــا را چنــان بــرای اندیشــن آن می های رســالتداشتن مسائل و 

 ها چینیپــذیرد. کشند که گویی دنیا با آنان آغاز شده و بدیشــان پایــان می فرزندانشان به تصویر می
نی از آِن ایشان است، و در مورد 

ّ
 بر این باورند که هر دستاورد علمی یا تمد

ً
کــار بــه  ها هنــدیتقریبا

 هــا آنبه دست بیگانگان بیفتد؛ چرا که بیم آن دارند کــه  شانیها کتابگذارند  جایی رسیده که نمی
و تعلیقاتی بدان بیفزایند که اعتماد جوان هندی را به مردان این سرزمین سست گرداند.  ها یادداشت

دانند.  نیز در این میان کم و بیش سخن گفتن به غیر از زبان ژاپنی را بر مردمان خود ناروا می ها ژاپنی
ییم که زبان انگلیسی  غیر انگلیسی زبانانای است که ما  به گونه ها غربیاوضاع در مورد اما  باید بگو

کرد، و  توصیف می  آموختیم که در آن انگلستان را فرشته را از کتابی دربارۀ بریتانیا و همسایگانش می
ن قّدیســانی یــاد بــه عنــوا ها انگلیسیدرسی برخی از کشورهای آفریقایی از  های کتابهنوز هم در 

  شود که  آفریقا را فتح کردند تا مردم این سرزمین را از بردگی نجات دهند. می
کید می پرورش روحیۀ افتخــار بــه گذشــته و گــرایش بــه  کهکنم  از آنچه گفته شد بر این نکته تأ

حــد نمــایی و رســاندن آن بــه  بــدون بزرگبایــد در میان هموطنان،  ها تواناییها و باور داشتن  ریشه
  سازگار باشد.گرایی پژوهش  با واقعو یا دروغیِن زیانبار،  ،اّدعاهای توخالی

شود این اســت  دربارۀ میراث مطرح می ها نشستو  ها همایشکه در همۀ  هایی پرسشاز جمله 
گوییم: عربی است. برخی در برابر این  که آیا این میراث، عربی است یا اسالمی؟ و ما در پاسخ می

گویند: پس سازندگان هندی، ایرانی، ترک، و بربِر این میراث در ایــن  کنند و می پاسخ ایستادگی می
برای ما  ها آنکنند که  دانند و افتخار می ا روسی میامام بخاری ر ها روسمیان چه نقشی دارند؟ حتی 

پرسیم: اینان برای خود چه  اند. پس چون از ایشان می اند، و دین ما را حفظ کرده این تمّدن را ساخته
میلــی  اند، و چرا برای خود تمّدنی نساختند که خودشان را تا سطح انسانی باال بیاورند، بــا بی کرده

  شوند. ساکت می
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و دیگر نژادهــایی کــه در  ها ایرانی، ها هندیگوییم تمّدن، عربی بودن زبان است، نه نژاد.  ما می
  اند. ساختن میراث عربی مشارکت داشتند، به عربی نوشته

یند: آیا  می ها آن شوند؟ آیا تمّدِن فناورانۀ کنونی را  بر پایۀ تفاوت زبان از هم جدا می ها تمّدنگو
گاه هویت اندیشــه و علــم نبــوده اســت.  نامیم؟ زبان هیچ یا روسی میتمّدن انگلیسی یا آمریکایی 

  ولی اندیشه و علم، جهانی است. ،ای زبان، منطقه
  گوییم: پس میراث ما اسالمی است. ما می

گویند: گناه غیر مسلمانانی که به اندیشۀ اسالمی یاری رســاندند، چیســت؟ اینــان در  می ها آن
اندیشۀ اسالمی، و در پایان با انتقال آن به غرب به اندیشۀ اســالمی  آغاز با انتقال اندیشۀ جهانی به

  اند. خدمت کرده
شود، و در میان ما همکارانی  است که طرح شده و همچنان نیز طرح می هایی پرسشهمه  ها این

یا مشکلی هیاهو برای هیچ،  ها اینکنند.به نظر من همۀ  که از تجزیۀ میراث بیمناکند،آن را تکرار می
  اختگی است.س

، بلکه از آِن تنها برای ما نیست ها اینکنیم، و  ما دربارۀ میراث، اندیشه و تمّدن خود پژوهش می
همۀ بشریت است، و هیچ اشکالی ندارد که دیگران نیز دربارۀ آن به پژوهش بپردازند، البته مشروط 

کنار گذاشته شود هر کــس  گرایانه و غیر مغرضانه باشد. پس اگر واقعیت به اینکه این پژوهش واقع
سنگ میراث را به سینه خواهد زد و در چنین حالتی میان همگان رقابــت و مبالغــه و اغــراق شــکل 

 -و حتی همۀ مردم روی کرۀ زمین، مردان اندیشۀ عربــی ها هندیو ایرانیان و  ها ترکگیرد. اینکه  می
بختی اســت. فــارابی در ترکســتان زاده  شمارند نه تنها زیانی ندارد، بلکه مایۀ نیک اسالمی را بزرگ 

زبــان  نوشــت و مســلمانی عربی اسالمی است. او به عربی می -شده، ولی رشد و بالندگی او عربی
شود. خوارزمی در سرزمینی زاده  شود به ما هم مربوط می مربوط می ها ترکبود، و همان قدر که به 

اش اســالمی و دارای  د و بالنــدگیشد که امروزه بخشی از اتحاد جماهیر شوروی اســت، امــا رشــ
نوشــت، و  فرهنگی عربی بوده است. او پیش از آنکه زبان عربی زبان علم باشد، بــه ایــن زبــان می

. زمینی غیر از ســرزمین اســالم نداشــتمسلمانی عربی زیست و از دنیا رفت، و هیچ نسبتی با سر
گون شده است، امــا در دوران  نهآن گو های گرایشو  ها نسبتسرزمین اسالم گرچه امروزه تجزیه و 

ای  جغرافیایی، دارای فرهنگ و گرایشی یکسان بود، و عقیده های تفاوتشکوفایی اسالمی با تمامی 
  اسالمی، و زبانی عربی داشت.

دانیم که برخی از مردانش  اسالمی می -کنیم، و آن را میراثی عربی ما به همۀ میراثمان افتخار می
تواند به این میراث یا به این مردان مباهات ورزد،  ان. پس هر که بخواهد مینه عرب بودند و نه مسلم

باشد. برای نمونه، ما مسلمانان عرب به تمامی افرادی که تمّدن  میانعربیت یا اسالم در پای آنکه  بی
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ر این کنیم، و د اند افتخار می های آشکاری را برایمان باقی گذارده اسالمی را به وجود آورده، یا نشانه
  کند که زبان یا اعتقاد آنان چه بوده است. میان فرقی نمی

گــاه از  کردنــد، آن شد یا زمینی بود که آن را غــارت می اگر میراث تکه گوشتی بود که خورده می
نابود شدن یا از میان رفتــنش نگــران و بیمنــاک بــودیم.این میــراِث ماســت و میــراِث مــا نیــز بــاقی 

تماند، و اگر  خواهد 
ّ
گوناگون هم آن را اّدعا کنند، بحث و بررســی و پــژوهش غیــر عربــان  ایه مل

رسد، خواه  دربارۀ آن زیانی برای ما ندارد. اگر هم غیر مسلمانان بدان افتخار کنند، به ما آسیبی نمی
کنند، مانعی  آن را اسالمی توصیف کنند، خواه عربی. از همین روست که برای اینان و اّدعایی که می

نخواهد بود. در این میان سزاوارتر است که ما و آنان تمام تــالش خــود را بــرای تصــحیح و نبوده و 
کرد که عربان مسلمان  عبری اّدعا می  تحقیق این میراث و ارزیابی آن صرف کنیم. در گذشته نیز ابن

ایــن  نگاران انگلیســی کتابخانۀ اسکندریه را به آتش کشیدند، اما در آغاز سدۀ کنونی یکی از تاریخ
پاتیا، وپندار را رد کرد؛ زیرا نشان داد که این کتابخانه در پی شورشی به آتش کشیده شد که در آن ه

یی ریاضی   دان و فرزانه بود، به دست شورشیان به طرز فجیعی کشته شد. سرپرست کتابخانه که بانو
مــت را از عربــان پرسند: چرا تــو ایــن ته نگار انگلیسی می در این میان کسانی نیز از این تاریخ

  مسلمان زدودی؟ آنان اگر بخواهند یا بتوانند باید خود این کار را بکنند.
  



 

 

ل 
سا

ن، 
یرا
و ا

م 
سال
ی ا
لم
 ع
ث
یرا
م

جم
پن

رۀ 
 ش
،

ول
ا

(پ 
ی 
یاپ

۹(، 
ار
به

 و 
ان
ست
تاب

 
۱۳
۹۵

 

٨۴ 

توصیف تاریخی و وضعیت امروزی درختان 

  ایران سال کهنرسو، اُرس و نوش 
  ١فر محمدی هشمام

است. این گیاهــان از  ٢های تاریخی ایران، نام سرو شامل گیاهان مختلفی از تیرۀ سرویاندر کتاب
  این قرارند:

سرو معمولی/ َزربین، سرو ناز و ســرو  ٣با داشتن سه جور C. sempervirensسرو: گونۀ  -الف
هــای شامل درختــانی بســیار بلنــد و دارای شــاخه ٤،روید. سرو معمولی/ زربینشیراز در ایران می

 افقی است و در ارتفاعات دره
ً
گــل) و ســفیدرود آبــاد، دیلمــان و زریــنهای چــالوس (مــرزنتقریبا

بی کوه تفتــان مــی هــا و بــه علــت داشــتن شــاخه ٥روینــد. ســرو نــاز(منجیل، رودبار) و دامنۀ جنو
 
ً
باریک و کشیده دارد. میــوۀ آن نیــز از زربــین کــوچکتر اســت. ســرو  انشعابات کوتاه، تاجی کامال

 گونــۀ دارای شــاخه ٦شیراز/ کاشــی/ کاشــمری
ً
از  C. sempervirensهــای ایســتاده اســت. ظــاهرا

  شرقی منشأ گرفته است.مدیترانۀ 
رس: درختانی از جنس  -ب

ُ
هــای فارســی و هایی از آن با نامکه گونه Juniperusسرو کوهی/ ا

رَبسمحلی گوناگون در ایران می
َ
هــای شــمال و شــمال غــرب)، (در جنگل ٧روید از جمله: پیرو/ ا

رس
ُ
رس معطر ٨ا

ُ
(در  ١٠(در گلستان و شمال غرب)، َچَتَنه ٩(در نقاط مختلف ایران)، چاتانا/ َچَتَنه/ ا

  (در گرگان، مازندران و سمنان). ١١شمال غرب)، مایمرز/ ابهل

                                                    
  sh.mohammadifar@yahoo.com؛ میراث علمیالمعارف اسالمی، همکار علمی مجلۀ عضو هیئت علمی گروه تاریخ علم بنیاد دائرة .١

2. Cupressaceae 
3. variety 

 C. sempervirens L. var. horizontalisبا نام علمی  .٤
   C. sempervirens L. var. ceriformisبا نام علمی  .٥
 C. sempervirens L. var. strictaبا نام علمی  .٦

7. J. communis 
8. J. excels 
9. J. foetidissima 
10. J. oblonga 
11. J. sabina 
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. ایــن درخــت در زیــارت Thuja orientalis/ نوش، با نام علمی یطبر سروای/ سرو خمره -ج
 ای طبیعــی و کهــن از آن در درۀ کتــولروید و بیشــهگرگان و سنگده مازندران به صورت خودرو می

؛ لــو و ۲۳۳ -۲۱۳ش، ص۱۳۸۳؛ مظفریان، ۱۷۵ -۱۷۲، ص۱ش، ج۱۳۷۳وجود دارد (قهرمان، 
  ).۳۹۶عمار، ص

های وارداتی و تزیینــی معــروف نیــز در ایــران گفته، برخی گونههای خودروی پیشبه جز نمونه
انی قابل ذکر است. جورهای فراو ١ای، گونۀ سرو سیمین/ نقرهها آن نیتر مهمکاشته شده است که از 

ویژه تهران، کاشته شده است. تکثیر گســتردۀ ایــن گونــه در از این درخت در نقاط مختلف ایران، به
ش و از بذر نمونۀ والد در دانشکدۀ کشاورزی کرج، به دست محمــد طباطبــایی، رضــا ۱۳۳۱سال 

  ).۲۹۶؛ ثابتی، ص۱۶ -۱۲حجازی و همکارانشان آغاز شد (طباطبایی، ص
بردند که دارای نیرویی اســت ن، نماد مرگ و جنازه است. گمان میکه یها تمدنسرو در برخی 

ها، سرو شد. در میان چینیها کاشته میدارد و به همین دلیل در گورستانکه بدن را از فساد نگه می
 یبــانو زدیــاها آن را درخت حیات و بــرای َعشــَتروت/ آســتارته (نماد لطافت و شادی است. فنیقی

پنداشتند. مسیحیان آن را نماد سوگواری زیبایی و باروری) و ِملکارت (پادشاه خدایان) مقدسش می
و مرگ و همچنین نشان پایداری در فضیلت و نیز تداوم و به همین دلیل آن را به معنی فرد مســیحی 

مس و نیــز شماردند. در نزد یونانیان و رومیان، سرو عالمت ویژۀ زئوس، آپولون، ونوس و هــربرمی
مظهر زندگی بود و چون نزد اینان نشانۀ ایزدان زیرزمین و سرنوشت بــود و از آن در مراســم تــدفین 

رفت. سرو شد و نشان مرگ بود. همچنین سرو برای هادس (پلوتون) مقدس به شمار میاستفاده می
ی هرمس (مرکوری) کوهی نیز در میان یونانیان و رومیان، نماد حفاظت، اطمینان و ابتکار بود و برا

ترین درخت بوده ). در میان ایرانیان، سرو نماد اهورامزدا و مقدس۲۰۰، ۱۶مقدس بود (کوپر، ص
است و حتی این باور وجود دارد که زرتشت با دستان خود، دو سرو سه هزارسالۀ کاشمر را کاشــته 

بالیدند و در  خود میاست. به دلیل این باورهای مذهبی، شاهان هخامنشی به کاشتن سرو با دستان 
های مذهبی ایرانیان، درخت سرو وجود داشته است. مزدک و پیروانش به درخــت بسیاری از مکان

سرو به عنوان نشان آزادی باور داشتند و به همین دلیل پس از کشته شدن مزدک، پیــروانش او را بــه 
 این پایه

ً
جقه شده است (عطروش، بته یۀما نقشگذار حالت خمیده و سوگوار نقش کردند و احتماال

). در نقــوش مهرپرســتی، نقــش درخــت ۱۴؛ تمیــزی، ص۱۶؛ جواهریــان، ص۱۲۷، ۶۰ -۵۸ص

هایش، میترا و  سبز و باطرواتی وجود دارد که به باور برخی سرو یا کاج است و از میان شاخههمیشه 
هفــت ســیاره کــه در طرفینش دو شبان، روییده است. در دیگر نقوش این آیین، هفت سرو به نشانۀ 

                                                    
1. C. arizonica 
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گذرد وجود دارد. در این آیین، سرو وقف خورشید است و از می ها آنروح در سفر خود به آسمان از 
آنجا که با ناهید در ارتباط است و ناهید خود رمز آزادی و آزادگــی اســت، ســرو را نیــز آزاد و آزاده 

و هرمی در ایــران ؛ برای نماد سر۴۳، ۳۲، ۱۴ -۱۳؛ تمیزی، ص۵۲۵، ص۲دانستند (رضی، ج می

ــتان ــارد ←باس ــه۲۸۲ -۲۷۲، ۱۴۱، ۱۴۱ -۱۳۸، ۲۱، ص١الی ــانری ماس ــتۀ ه ــه نوش ، ۱(ج ٢). ب
) ایرانیان اعتقاد داشتند که درختان سرو و زیتــون کــه همیشــه سرســبزند از بهشــت ۲۱۳، ۲۰۹ص

  اند و درخت سرو مظهر موفقیت و ترقی است.  آمده

  سروهای کهن ایران

  سرو کاشمر. ١
 -۲۷دبیرســیاقی، ص ←دقیقی آمده اســت ( شاهنامۀتوصیف مربوط به این درخت در  ترین کهن

ای بســیار انگیزی را که سرشتی مینوی و انــدازه) و بنا به آن زرتشت پیامبر، درخت سرو شگفت۳۱
گــرد ایــن ســرو، ر خراسان نشــاند و گشتاســب بــر گردامهر کاشمبزرگ داشت بر در آتشکدۀ ُبرزین

تا زرتشت، دیو را در آنجا به بند بکشد. معروف اســت کــه بــر هــر یــک از  سرسرای بزرگی ساخت

  های سرو کاشمر، نام گشتاسپ و اندرزی برای راهنمایی او به پشتیبانی از دین نگاشته شده بود. برگ
  به کشور نگر تا چه آیین نهاد        نخست آذر مهر ُبرزین نهاد
  بکشتبپیش در آذر اندر        یکی سرو آزاده را زردهشت
  که پذرفت گشتاسب دین بهی...       نبشتش بر آن زاد سرو سهی
  بکرد از بر او یکی خوب کاخ...       چو باال برآورد و بسیار شاخ

  ببست اندرو دیو را زردهشت     کده گشت ازیشان بهشت پرستش
  چرا سرو کشمرش خوانی همی...       بهشتیش خوان ار ندانی همی

) نیز به تفصیل به این درخت پرداخته است. ۵۹۱ -۵۹۰(ص در ثمارالقلوبثعالبی نیشابوری 
ــه مســتوفی تکــرار  نزهت القلوب بیهقی و تاریخ بیهقاین توصیف در آثار سپسین از جمله 

ّ
حمدالل

شده است. به نوشتۀ او گشتاسب این درخت را کاشته بــود. ثعــالبی ایــن درخــت را از نظــر طــول، 
زدند. است و به گواه او در زیبایی و شگفتی به آن مثال میمانند دانسته عرض، استواری و زیبایی بی

های این درخت را در حضور متوکل عباسی برشمردند و او تصمیم گرفت که آن به نوشتۀ او، ویژگی
ــه، حــاکم وقــت 

ّ
را ببیند و در عمارت جعفریه در سامرا به کار برد. به همین دلیل به طاهربن عبدالل

خته، بار شتران کرده و به حضور در نمد دو را بریده و کل اجزای آن را خراسان، نامه نوشت تا درخت

                                                    
1. Lajard 
2. Massé 
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اش دســت او بفرستد. اطرافیان متوکل او را از عاقبت شوم این کار بازداشتند اما متوکل از خواســته
اهالی کاشمر حتی حاضر شدند مبلغ هنگفتی به حاکم وقت دهند اما این نیز مؤثر نشد.  برنداشت. 

درخت بر سیصد شتر حمل و فرستاده شد اما پیش از رسیدن کــاروان بــه مقصــد، سرانجام اجزای 

به نوشتۀ بیهقی ۲۶۷ -۲۶۶، ۱۵۹، پانویس ۷۸، ص۱۰زاده، جتقی ←متوکل به قتل رسید (نیز  .(
) دیگر کسانی که در قطع آن درخت مؤثر بودند، از خواجه ابوالطیب که کارگزار نیشابور ۲۸۳(ص

  ن درخت به مرکز خالفت، همه در آن سال ُمردند. بود تا درودگران و حامال
گرفتند و در نبود آدمیان و چهارپایان، سار این درخت بیش از ده هزار گوسفند جای میدر سایه

گرفتند و پس از افتادنش، زمین های این درخت آرام میوحوش و سباع فراوانی در کنار و میان شاخه
ها و کاریزها افتاد و پرندگان و چهارپایان در سوگ او ناله و فغان کردند (بیهقی، لرزید و خلل در خانه

ه مستوفی (ص ۲۸۲ص
ّ
[در کشــمر/ «) نیز دربارۀ این درخت چنین نوشــته اســت: ۱۴۳). حمدالل

کشمیر]، در قدیم درختی سرو بوده است چنانچه در عالم هیچ درختی از آن بلندتر نبود. چنین گویند 
) دربارۀ ۲۸۱. اگر نوشتۀ بیهقی (ص»(داماد زرتشت و وزیر گشتاسپ) نشانده بود جاماسب حکیم

سال، درست باشد و اگر زمان بریدن آن را زمان قتل متوکل،  ۱۴۰۵عمر درخت در زمان بریدن، یعنی 
  ۲۳۲ق، در نظر بگیریم (و نه ۲۴۷

ً
م کاشته  ق۵۸۹ -۵۸۸این درخت در  مورد نظر بیهقی)، احتماال

ه مستوفی، ص ←؛ نیز۲۶۷، ص۱۰زاده، جتقی ←شده است (
ّ
که به شهرت جهانی آن  ۱۲۲حمدالل

؛ ۶۸ -۶۷هــای دوســتخواه، ص نوشــت در ایران باستان اشاره کرده است؛ کویاجی، بازُبردها و پــی
  ).۹ -۳ش، ص۱۳۳۵؛ نیلوفری، ۲۵۵باستانی پاریزی، ص

با برخی باورهای کهــن  باور به کاشت این درخت به دست زرتشت و یا گشتاسب و تقّدس آن،
چینیان، تّبتیان، بازماندگان سکاهای باستانی و نیز جایی در مصر همانندی نمایانی دارد. دوگروت از 

ه هونگکتاب 
ُ
در میان درختان بزرگ کوهستانی، سروهایی «برد که در آن چنین آمده است: نام می گ

یند. اما این خود درختهستند که می تند که از چنین موهبتی برخوردارنــد ها نیستوانند سخن بگو
ها در باور . او سپس از خواص درمانی جادویی این درخت»گویدهاست که سخن میبلکه روان آن

بام در کومبــون، انگیزی در تّبت، در پرستشگاه زرینچینیان مطالبی را آورده است. درختان شگفت
های آن نگاشته شده است. در سرزمین بر برگ وجود دارند که به باور مردم، نام برخی از بزرگان تّبت

هایی از باورهای دیرینۀ مردم به درخت سرو وجود دارد (کویاجی، سکاها (سیستان امروز) نیز نشانه
) چنین آمده است: هنوز در سیستان سه یادگار که ۱۸۸(ص ١تیت سیستان). در کتاب ۵۶ -۵۰ص

  ها آنبودگی کهن
ً
ادامۀ مقاله).  ←رسد بر جای مانده است (ت میبه روزگار رواج دین زرتش حتما

                                                    
1. Tate 
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انگیز است که شرح سرسرا یا نیایشگاه گرداگرد سرو کاشمر و خود ایــن ســرو بــا توصــیف شگفت
پرستشگاه آفتاب در هلیوپولیس مصر و درختی که در آن بوده اســت نیــز همخــوانی بســیاری دارد. 

هنــدواروپایی، در ســفری کــه در هــای )، متخصص معروف زبان۱۹۳۷ -۱۸۶۲( ١ویلیام جکسون
م به ایران داشته، اطالعات تفصیلی سرو کاشمر در منابع مختلــف را گــرد آورده اســت ۱۹۰۳سال 

  ).۲۶۶ -۲۵۵ص ←(

  سرو فریومد. ٢
این درخت را نیز زرتشت و یا به نقلش از ثعالبی، گشتاسب کاشته ۲۸۳، ۲۸۱به نوشتۀ بیهقی (ص  (

سال  ۱۶۹۱سال پس از بریده شدن سرو کاشمر، برجا بوده و  ۲۹۱ه. ق.، یعنی ۵۳۷است و تا سال 
عمر کرده است. باور بر این بود که هر پادشاهی که چشمش به این درخت بیفتد در آن سال نکبتی 

الدین محمد خوارزمشــاه، بــه غــرور ق، َینالِتکین، پسر قطب۵۳۷رسد. سرانجام در سال به او می
دستور داد که آن را از بین ببرند امــا بــرای آنکــه آســیبی از شاهزادگی و طبع خشن و خودخواهش، 

پرست بدشگونی این کار به او نرسد، دستور داد تا به جای بریدن درخت، از آنجا که زرتشت آتش

؛ باســتانی پــاریزی، ۱۷۲، ۱۷۰؛ مولــوی، ص۳۴تمیزی، ص ←آن را کاشته بود، آن را بسوزانند (
ظاهرا نکبتی هم به ینالتکین نرسید و تا ۲۹، ص؛ اکبر اسکندری و نسرین اسکندری۲۵۶ص  .(۱۴ 

  سال بعد به فرمانروایی مشغول بود!

  سرو بل. ٣
ه مستوفی (ص

ّ
) به شهرت جهانی این سرو در ایران باستان اشاره کرده اســت. اطــالع ۱۲۲حمدالل

 
ً
  است.شهرتی همپای سرو کاشمر داشته  چندانی دربارۀ این سرو در منابع نیست، جز آنکه ظاهرا

  سرو ابرکوه/ ابرقو/ زرتشت. ۴
). ایــن ســرو در محلــۀ پشــت ۱۴بن نوح (ع) آن را کاشته است (تمیــزی، صبه باور برخی، یافث 

 در جنوب شهر قرار دارد. ارتفاع آن حدود 
ً
متر  ۵/۴ اش حدودمتر و قطر تنه ۲۸آسیاب ابرکوه و تقریبا

انــد. البتــه گاه حتی بیشتر تخمین زده سال و ۴۰۰۰است. دانشمندان مختلف، عمر این درخت را 
 ۲۵۰۰ایران، عمر این درخت را بــیش از  ها و مراتع تحقیقات جنگل ۀمؤسسبرخی از پژوهشگران 

رسسال نمی
ُ
دانند. اگر ایران را از عمر این درخت بیشتر می سال کهنهای دانند و عمر سه اصله از ا

دنیا  سال کهنت از لحاظ قدمت، سومین درخت سالۀ درخت ابرقو را بپذیریم، این درخ ۴۰۰۰عمر 
به ش، سرو ابرقو جزو میراث ملی و طبیعی ایران به ثبت رسید. ۱۳۸۲ای در سال است. مطابق مصو

                                                    
1. A. V. William Jackson 
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این درخت برای برخی از اهالی منطقه مقدس است و برای برآورده شدن آرزوهایشان به آن دخیــل 

اکبــر اســکندری و  ←؛ نیــز۳۶ -۳۵، ۱۴؛ تمیزی، ص۶۰۷، ص۱ش، ج۱۳۴۸بندند (افشار، می
  ).۱؛ ادامۀ مقاله؛ شکل ۲۰نسرین اسکندری، ص

ه مستوفی (ص
ّ
در دیــه مراغــه «[) نیز دربارۀ سروی در ابرقــو چنــین نوشــته اســت: ۱۲۲حمدالل

ابرقوه]، سروی است که در جهان شهرتی عظیم دارد چنانکه در عهد کیانیــان ســرو کشــمیر و بلــخ 
». زمین مثل آن نیستز آن بلندتر و بزرگتر است و درخت سرو در ایرانشهرتی داشته و اکنون این ا

ه مســتوفی همــان ســرو معــروف ابرقــو ۳۶البته به نوشتۀ تمیزی(ص
ّ
) این درخت مورد نظر حمدالل

  شمارند. نیست و از بین رفته است اما مردم همچنان جای آن را مقدس می

 
  : سرو ابرقو۱شکل 

  سروهای سیستان. ۵
به زمان دین  ها آن) به تفصیل دربارۀ سروهای باستانی سیستان و اینکه روزگار ۱۹۰ -۱۸۸تیت (ص

 دو اصله از این سروها در جایی نزدیک به سه کیلومتری شمال زرتشت می
ً
رسد نوشته است. ظاهرا

ت/ هوکات و 
َ
بنیاد َدرگ در ناحیۀ ُهک  بــرد. انکیلومتری جنوب شهر ُجوین قرار داشته ۵۰دهکدۀ نو

های سّنتی، این سروها در روزگار شهریاری انوشیروان، خسرو یکــم، شــهریار ای از روایتپاره یۀپا
بالــد و بنــابراین، ســروهای یادشــده، بــرای دانیم که سرو به کندی میاند. میساسانی، کاشته شده

ی، نباید کمتــر از رسیدن به تنومندی و ستبری کنونی و بنا بر روایت
ّ
هــزار و پانصــد ســال های محل

بنا به محاسبۀ تیت در آن زمان که خود آن را دقیق دانسته است، یکی از سروها حدود  داشته باشند. 
ترین ایــن ســروها بــا ظــاهری شکســته و متری این سرو بلند، کهن ۱۸۰متر ارتفاع داشته و در  ۲۰



 

  

٩٠ 

رده اســت. آن زمــان ســرو کمتر در کنار بازماندۀ یک آبراهۀ قدیمی خودنمایی می ۸ارتفاعی حدود 
رود از سرو َدرگ تری نیز در سوی باختری پریان/ َپریون سیستان برجای بوده است که گمان میکوتاه

یاجی، ص ←قلمه زده شده باشد (نیز ). یکی از ۱۹۰ش، ص۱۳۹۰؛ افشار سیستانی،۵۴ -۵۲کو
با ارتفاع حدود  درختان درگ، چند سال پیش به دست یکی از اهالی، طعمۀ آتش شد. درخت دیگر،

متر و قطر حدود سه متر، و در کنار جوی آبی در این روستا هنوز پابرجاست که نیازمنــد توجــه  ۳۵
های بزرگ این درخت را مسئوالن است. حدود هفت سال پیش، یکی از اهالی محل، یکی از شاخه

در حــدود ســه سازی برید. بنــابر اظهــارات یکــی از پژوهشــگرانی جــوینی، برای استفاده در خانه
ســال پــیش بــا  ۶۰دیگری نیز وجود داشته کــه حــدود  سال کهنکیلومتری غرب این درختان، سرو 

  ها از بین رفته است.هجوم ملخ
در روســتای  ســالی کهن) دربــارۀ ســرو ۳۵۴ش، ص۱۳۲۴ -۱۲۴۶( ١ســر پرســی م. ســایکس

از بزرگتــرین  در ایــن روســتا] یکــی«[نویســد:  م چنــین می۱۸۹۹سنگان/ َسنِگن زاهــدان در ســال 
متر بود ... سرکشی به این درخــت ارزش  ۸حدود  ...سروهای دنیا وجود دارد. دور تنۀ این درخت 

کیلومتری خاش، قرار  ۴۵این درخت در صحن مسجد روستای سنگان، در ». این راه دور را داشت
 ۲۰۰۰رخت را متر است. عمر این د ۳متر و قطر تنۀ آن حدود  ۳۰اکنون حدود دارد. ارتفاع آن هم

ها پیشتر به این درخت نام میرعمر و ســپس نــام ُســل اند. محلیسال تخمین زده ۳۰۰۰تا بیش از 
  ).۲دادند. خوشبختانه این درخت به ثبت ملی رسیده است ( شکل 

  
  سنگان زاهدان سال کهنتصاویری از سرو  -۲شکل 

                                                    
1. Sir Percy Molesworth Sykes 
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متــری وجــود دارد (ثــابتی،  ۲۰۰۰نیــز در قریــۀ کوشــۀ خــاش و در ارتفــاع  ســالی کهنزربــین 
در روستای سوالن بخش سیب و سوران نیز درخت سروی با نام سرجو وجــود دارد کــه ۲۹۷ص  .(

شده اعالم کرده است (افشــار رسد و میراث فرهنگی استان، آن را حفاظتعمرش به چند سده می
) در نزدیکی ۳۰کبر اسکندری و نسرین اسکندری (ص). به نوشتۀ ا۲۵۷ش، ص۱۳۹۰سیستانی، 

وجود داشته کــه  سالی کهنکیلومتری شهرستان سیب و سوران، درخت سرو  ۱۲دهستان سیب، در 

ادامۀ مقاله)، از بین رفته است. در ده پابید،  ←چند سال پیشتر از بر خاک افتادن سرو دریمی فسا (
  ).۲۸وجود دارد (همان، ص سالی کهندر مسیر خاش به سراوان، نیز سرو 

  سروهای استان فارس. ۶
ویــژه شــهر شــیراز، اشــاره استان فارس، به سال کهنها و منابع تاریخی فراوانی به سروهای سفرنامه

) به سه سرو بزرگ، قطــور و ۱۴۹، ۱۲۰؛ صم۱۶۲۴ -۱۵۵۰اند. دن گارسیا دسیلوا فیگوئروا ( کرده
یه زیبا در مسجد محلی به نام کفرا، در  نزدیکی سیوند و سروی کهن و بزرگ در نزدیکی آرامگاه باکو

انگیــزی در ) نیز به ســرو شــگفت۳۰۸؛ ص۱۶۸۹ -۱۶۰۵(باباکوهی) اشاره کرده است. تاورنیه (
شمال شیراز و نزدیک آرامگاه یکی از بزرگان اشاره کرده است که بیشــتر کســانی کــه بــه آن منطقــه 

 مــیروند در حقیقت برای دیدن آن سرو  می
ً
منظــور تاورنیــه، همــان ســرو آرامگــاه  رونــد. احتمــاال

کند که ) همچنین به سرو تنومندی در همان نزدیکی اشاره می۶۶۵باباکوهی امروزی است. او (ص
توانســتند آن را در شده است و چهار نفر به زحمــت مــیدر آن زمان بهترین سرو ایران برشمرده می

ه درختان سرو بلنــد و قطــوری در آرامگــاه حــافظ اشــاره ) ب۳۰۹میان گیرند. همچنین تاورنیه (ص

  می
ً
اند، بزرگتر که از بقیه، حتی از درختانی که بیش از صد سال عمر داشته ها آنیکی از  کند و ظاهرا

؛ م۱۸۵۸ -۱۷۸۳( ١کاشــته شــده اســت. الژار م۱۶۰۷و بلندتر بوده به دست شاه عبــاس در ســال 
؛ م۱۹۲۳ -۱۸۷۸شــیراز نوشــته اســت. فــرد ریچــاردز ( تنانبقعۀ هفت سال کهن) از سرو ۳۰۰ص
ها عمر دارند اشاره کرده اســت. او همچنــین در جــایی های شیراز که قرن) به سروهای باغ۱۳۱ص

در هیچ جای دیگر در ایران این همــه «کند: فراوانی سروهای شیراز ذکر می ۀدربار) ۱۴۸دیگر (ص
شــیراز، متعلــق بــه نیمــۀ نخســت ســدۀ ســیزدهم،  . در باغ آقاباباخــانی»توان دیددرخت سرو نمی

  سالی کهنسروهای تنومند و 
ً
را آقاباباخــان  ها آن به نام سروهای آقاباباخان، وجود دارد که احتماال

ته است. خوشبختانه چون مخالفان شباشی حسینعلی میرزا فرمانفرما، کابارفروش مازندرانی، فراش
دانستند این درختان را برخالف دیگر درختان بــاغ میاین شخص، بریدن درختان سرو را بدشگون 

؛ اکبر ۱۶۶پور، صرسد (آریانمی ۳۰اند و آن سروها هنوز برجا هستند. تعداد این درختان به  نبریده

                                                    
1. Felix Lajard 
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خانی شیراز بیش ). همچنین درختان سرو باغ ابوالفتح۲۵ -۲۴اسکندری و نسرین اسکندری، ص
  ). ۱۶۸ر، صپواز دو سده و نیم عمر دارند (آریان

اســت.  تر کننــده رهیخ هــا آنهای شیراز، سرو نازهای باغ ارم زیباتر و جلوۀ در میان سروهای باغ
متر بلندی دارد، بلندترین سرو نــاز شــیراز اســت. ایــن  ۳۵بلندترین سرو ناز این باغ که نزدیک به 

انــد. توصیف کرده درخت، کشیده، استوار و موزون است و نویسندگان و جهانگردان فراوانی آن را
) پس از توصیف باغ ارم شیراز، دربارۀ سرو ناز مشهور آن چنین ۷۶مصطفوی (ص یمحمدتق دیس

 «نوشته است: 
ً
بسیار جلب توجه  در میان درختان سرو آن، سرو بلندقامت بسیار موزونی مخصوصا

  . »رودخوانند و نظیر آن در کشور ایران سراغ نمیسرو ناز می را آنکند که می
) از رویش سروی عجیب در فسا یاد کرده است که شاید همان سرو دریمــی ۴۴۳مقدسی (ص

) از روســتایی بــه نــام ۱۱۱۸ -۱۱۱۷، ۱۱۱۵، ص۲؛ جم۱۶۵۲ -۱۵۸۶فســا باشــد. پیتــرو دالوالــه (
در گذشته بیش از آن  ها آنکند که دارای درختان سرو بسیاری است و تعداد سروستان در فسا یاد می

هــای ای در اطــراف خرابــهزمان بوده که این جهانگرد از آنجا دیدن کرده است. همچنین او در تپــه
پاسارگاد، به سروی بسیار بزرگ برخورده که به اعتراف خود او، زیباترین و بزرگترین سروی بوده کــه 

تنۀ درخت در بــاال بــه «کند: او در همۀ عمرش دیده است. دالواله این درخت را چنین توصیف می
العادۀ آن به حدی است که اگر پنج نفر دست شود و قطر فوقهای بزرگ و قطوری تقسیم میشاخه

و  ترین قسمت به بیستتوانند آن را بغل کنند. محیط درخت در پایینبه دست یکدیگر بدهند نمی
د شــبیه ســروهای معمــولی شود و ارتفاعش متناسب با ضخامتش است هرچنپنج قدم من بالغ می

دهندۀ قدمت آن و علتــی اســت تــا شود. بزرگی درخت نشاننیست و در باال به یک نقطه ختم نمی
ای که از یکی از شعبات تنه، در قسمت پایین، تــراوش مورد احترام و ستایش مسلمانان باشد. شیره

کننــد. آســا تلقــی مــیجــزهویژه مردم نادان آن را خــون معشود نوعی صمغ است ولی ایرانیان بهمی
گیرند ... شــمع روزهای جمعه... مردم در سوراخ بزرگ میان تنۀ درخت که دو نفر آدم در آن جا می

  ».کنند.... در سایۀ همین سرو بزرگ که با دیوارۀ کوتاهی محصور بود اقامت کردیمروشن می
جدی در فسا اشاره ) به سرو بزرگی در کنار مس۹۴، ص۲؛ جم۱۸۴۲ -۱۷۶۷( ١سر ویلیام اوزلی
های ظاهری ســرو دریمــی ) شرح مفصلی دربارۀ ویژگی۸۴الدوله شیرازی (صکرده است. فرصت

بنا بر مشاهدۀ او، قافلهفسا که بین روستاهای دریمی و شیخ ای با حدود آباد قرار داشته، نوشته است. 
د این قافلــه از ایشــان سار این درخت استراحت کرده بودند. برخی از افرانفر جمعیت در سایه ۶۰

کردن ادوات مهندسی از میان بار برایش سخت خواستند تا ارتفاع سرو را محاسبه کند. چون خارج

                                                    
1. Sir William Ouseley 
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ذرع تخمین زد اما پیرمرد رهگذری  ۲۸بود با نصب شاخص در برابر آفتاب، ارتفاع درخت را حدود 
ین درخــت، شخصــی را بــاالیش به ایشان خبر داد که در زمانی پیشتر، فرهاد میرزا به هنگام دیدن ا

ذرع رســید. بــه  ۳۰فرستاد تا با ریسمان ارتفاع درخت را بسنجد و با آن روش، ارتفــاع درخــت بــه 
بستند. با دانستند و به آن دخیل می) مردم فسا این درخت را نظرکرده می۳۸ -۳۵نوشتۀ رضایی (ص

گذرانــدن چنــد ســال  اهمال شهرداری فسا، این درخت پس از حدود هشت سده عمــر، و پــس از
ش بر زمــین ۱۳۶۹ش و یا به قولی در ۱۳۶۷مقاومت در برابر شرایط بد محیطی، سرانجام در سال 

) نیز به ۲۲۴۵، ص۴). اعتمادالسلطنه (ج۲۹اکبر اسکندری و نسرین اسکندری، ص ←افتاد (نیز
سروی در روستای جلیان فسا اشاره کرده است که در آن روزگــار، ســی ذرع ارتفــاع و دو ذرع قطــر 

وجــود  ســالی کهنریز، سرو تنومنــد جمالی بخش آباده طشک نیداشته است. در روستای خواجه
 دیسحاج  متر وجود دارد. در باغ ۲۰با ارتفاع بیش از  سالی کهننیز سرو  دارد. در فیجان ارسنجان

متــر وجــود دارد کــه بــه ســرو آســید  ۲۰حسینی ارسنجان نیز سروی با ارتفاع حدود  محمدحسن
متــر وجــود دارد.  ۸آباد ارسنجان نیــز ســروی بــا ارتفــاع بــیش از معروف است. در روستای جمال

هایش برای تســهیل عبــور شــبکۀ بــرق بریــده شــد (اکبــر از شاخهسفانه چند سال پیش، برخی أمت
  ). ۲۷ -۲۶، ۲۴، ۲۱ -۲۰اسکندری و نسرین اسکندری، ص

 سروهای شمال ایران. ٧
اند، تنها حــدود ها از آن یاد کردهدر باغ شاه/ اشرف بهشهر، از درختان سرو بسیاری که در سفرنامه

اصــله از ایــن  ۱۵یش از سیصد سال است. ارتفــاع ب ها آناصله بر جای مانده و عمر برخی از  ۳۰
  ۳۰اصلۀ دیگر، حــدود  ۱۵متر و ارتفاع  ۲۵درختان، حدود 

ً
اصــله از ایــن  ۱۳متــر اســت. ظــاهرا

؛ ســتوده، cypress"، ذیــل "١المعارف ایرانیکــادائرة ←اند (گذاری و محافظت شدهدرختان شماره
 ۳۰ -۲۰سروها را در روزگار خــودش،  ) ارتفاع آن۱۰۲۱، ص۲). اعتمادالسلطنه (ج۶۵۳، ص۵ج

) به شش اصله سرو بسیار بلند در باغ تپۀ بهشــهر اشــاره ۶۳۴ذرع دانسته است. ستوده (همان، ص
با محیط تنۀ چهــار متــر وجــود  سالی کهنکالی بهشهر نیز سرو بسیار کرده است. در اراضی رستم

کال وجود داشته است که ن (ع) رستمالعابدینیز روبروی امامزاده زین سال کهنداشته است. سروی 
، ص سی و سه) همچنین از چهار سرو ۴). ستوده (ج۶۹۱پس از انقالب، آن را بریدند (همان، ص

رضا (ع) در روستای رباط دیگر در نزدیکی بقاع زیارتی، شامل زیارتگاه امامزادگان حسن سال کهن
هستان رودپی ساری، کریم و رحــیم (ع) در روستای کردخیل د قاسم دیسدهستان پنجهزارۀ بهشر، 

(ع) در دهکدۀ مله در قائمشهر یاد کرده است. همچنین به  صالح دیسکالی بابلسر، و (ع) در مقری

                                                    
1. Encyclopaedia Iranica 
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سال، در گورستان بقعــۀ امــامزاده  ۱۰۰۰با عمر احتمالی بیش از  سال کهندرخت سروی عجیب و 
دیگری در محوطۀ امامزاده نوح  الس کهنسیدالوافی (ع) در کالرآباد تنکابن و سور (سرو جنگلی) 

، ص چهل) درخــت ۲). نامبرده (ج۴۳، ص۳(ع) در اندرور کجور در نوشهر اشاره کرده است (ج
  را در بقعۀ سید مرتضی (ع) در ماچیان نیز گزارش داده است.  سالی کهنسرو 

بیش از چند صد سال اســت،  ها آنهای بسیار کهنی از جور سرو معمولی/ زربین، که عمر پایه
زربــین  هــا آنای در آنجــا، بــه در ارتفاعات رودبار دیده شده و اهالی محل بــه دلیــل وجــود مقبــره

سرو شیرازی ایران در هرزویــل وجــود  نیتر سال کهن). ۱۷۳ -۱۷۲ص گویند (قهرمان، بزرگوار می
. اعتمادالســلطنه )۱۷۳ســال باشــد (ثــابتی، ص ۲۵۰۰ -۲۰۰۰رود عمر آن بــین دارد و گمان می

ذرع پنداشــته  ۷و  ۲۱) ارتفاع و قطر این درخت را در روزگار خــودش، بــه ترتیــب ۱۶۰۵، ص۴(ج

متر ارتفــاع  ۲۴شده که به ثبت ملی نیز رسیده است، بیش از اکنون این درخت حفاظت است. هم
ســکندری، ، همانجــا؛ اکبــر اســکندری و نســرین االمعارف ایرانیکــادائرة؛ ۸۲پور، صدارد (آریان

آباد چالوس وجود دارد (ثابتی، تصویر نخســت دیگری نیز در حسن سال کهن). سرو زربین ۲۴ص
  ).  ۲۹۸پس از ص

  یزد سال کهنسروهای . ٨
ارزش دیدن دارد اشــاره کــرده  ) به سروی زیبا و کهن در روستای مانج که۹۲ش، ص۱۳۴۷افشار (

او همچنین نوشته است که در آبادی ُدربید، چهار درخت سرو وجود دارد که محیط است  نیتر کهن. 
 ۵آبــاد مهریــز و آبــادی حســینی (رسد. سروهای کهن دیگری نیز در ُمنگمتر می ۳/۶آن به بیش از 

گفته به باور اهالی نظرکرده است. در مجموعۀ شهدای فهرج کیلومتری تفت) وجود دارند. سرو پیش
؛ ۶۴۰، ۵۴۲، ۵۲۴، ۴۲۹، ۲۲۷، ۱۶۵، ص۱ش، ج۱۳۴۸وجود دارد (افشار،  سالی کهننیز سرو 

انــد. ســرو  ). خوشبختانه دو سرو از سروهای دربید به جا مانــده۷۵ -۷۴ش، ص۱۳۶۳نیلوفری، 
منگاباد نیز هنوز برجاست و با عمر حدود دو هزار سال و پس از سرو ابرقو، دومین جاندار قــدیمی 

  ست. سرو اخیر در فهرست میراث طبیعی ایران ثبت شده است. این استان ا

 سروهای خراسان. ٩
رو علیا، در 

َ
و قطور وجــود دارد.  سال کهنکیلومتری شمال شرقی طبس، دو سرو  ۲۵در روستای خ

ی امیرحسن خان که در سال »باغ دلگشا«متر است. سرو کوچکتر در  ۲۵ارتفاع سرو بلندتر حدود 
مزار ). در باغ۲۱رده است وجود دارد (اکبر اسکندری و نسرین اسکندری، صآن را وقف ک ق۱۲۱۸

وجــود دارد. در  ســالی کهنبن موسی کاظم (ع) است، نیز ســروهای  شهر کاشمر که آرامگاه حمزة
بی نیز ســرو  بــه ارتفــاع  ســالی کهنروستای نصرآباد جوزان از توابع شهرستان درمیان خراسان جنو

  ).۳۰، ۲۷متر وجود دارد (اکبر اسکندری و نسرین اسکندری، ص ۱۵حدود 
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  سروهای اصفهان. ١٠
) به درختان بلند سرو در کاخ شاه اصفهان اشاره کــرده اســت. درختــان ســرو ۱۹۲اولئاریوس (ص

ر متــر، در نزدیکــی امــامزاده ســلطان میــ ۱۵سال و ارتفاع بیش از  ۱۲۰۰با عمر بیش از  سالی کهن
در  ســال کهن، همانجا). دو سرو المعارف ایرانیکادائرةاحمد در روستای جاریان نطنز وجود دارد (

متــر، در بــاغ شخصــی دو بــرادر بــه  ۷/۲و  ۵/۴روستای اردیب خور و بیابانک، بــه محــیط حــدود 

 ۀدربــار) ۴۱های جالل و فرهنگ ثابت وجود دارد. به نوشتۀ ابراهیم دســتان (یغمــای ثــانی؛ ص نام
انــد این روستا، دو تنۀ مجزا از هم که سه چهار قدم از هم فاصله داشــته سال کهنیکی از سروهای 

اند. او به روزگــار خــودش، در ارتفاع پنج ذرعی به هم مایل شده، بر هم پیچیده و سپس یکی شده
 
ً
ا در ، ســروهایی رق۱۲۶۰ذرع دانسته است. خود این مؤلف در سال  ۲۰ ارتفاع آن درخت را تقریبا

بیابانک کاشته است که دو اصله از  متــر، برجــا  ۵/۲، با محیط بــیش از ها آنروستای دادکین خورو
های اخیر، مــورد توجــه مــردم و ایراج خوروبیابانک نیز خوشبختانه در سال سال کهنهستند. سرو 

). ۲۷، ۲۵؛ اکبر اسکندری و نســرین اســکندری، ص۴۵همو، ص ←مسئوالن قرار گرفته است (
ها، از جمله یکــی از زوج مشــهور ای باغ فین کاشان نیز بسیار مورد توجهند. عمر برخی پایهسروه

رسد. افرادی مانند کنت دو سرسی (سفیر فرانسه که در سال می ۳۸۰به لیلی و مجنون، به بیش از 
در ایران بوده است)، اوژن فالندن (هنرمنــد، خاورشــناس و سیاســتمدار  ۱۸۴۰ -۱۸۳۹های سال

در ایران بوده است)، بارون دوُبد (نایب اول ســفارت روس در ایــران کــه در  ۱۸۴۰وی که در فرانس
در ایــران ســفر کــرده اســت)، ادوراد پــوالک (پزشــک اتریشــی و معلــم پزشــکی در  م۱۸۴۰ســال 

در  م۱۸۹۵ه. ق. به بعد) و سر پرسی سایکس (جهانگرد انگلیسی که در ســال  ۱۳۳۰دارالفنون از 
انــد (جیحــانی و عمرانــی، در آثار خود بــه درختــان ســرو ایــن بــاغ توجــه داشــته ایران بوده است)

  ).۷۶ -۶۵یار، ص؛ فّرخ۲۷۵ -۲۶۶ص

  سروهای کرمان. ١١
ستو«و در روستای » حاج عزیز«در نزدیکی باغ 

ُ
وجــود دارد. زمــانی  سال کهندر پاریز، دو سرو » گ

چادر  ها آنرفت، در زیر سایۀ یکی از ق از آباده به سوی کرمان می۱۱۵۹که نادرشاه افشار در سال 

وزیــری کرمــانی،  ←او پرداخــت (از گفتگــو کــرد و بــه دادخــواهی با وی زد و کشاورزی از پاریز 
درخــت ســرو آباد بخــش رایــن کرمــان، ). در نوش۲۵۷؛ باستانی پاریزی، ص۱، پانویس۵۲۰ص

 نیتــر مهمســیرچ کرمــان نیــز از  ســال کهنمتــر وجــود دارد. ســرو  ۲۰با ارتفاع بیش از  سالی کهن
کرمان و به ثبت ملی رسیده است. در روستای طرز شهرستان راور کرمان ســرو  سال کهنسروهای 

ن قاجاریه ، باغی از دوراسال کهنمتر وجود دارد. در حوالی این سرو  ۲۰با ارتفاع بیش از  سالی کهن
این زیارتگاه،  سال کهنهست که هفت سرو در آن هست. در ده مزار بافت و در چند متری چنارهای 



 

  

٩۶ 

). در کنار زیارتگــاه ۲۵ -۲۳وجود دارد (اکبر اسکندری و نسرین اسکندری، ص سال کهنسروی 
 امامزاده احمد سیرجان، درخت سرو تناوری وجود دارد که برایش عمری 

ً
هزار ســاله تعیــین  حدودا

). در نزدیکــی امــامزاده نــور ١ش۱۳۹۲تیــر  ۶تحلیل نسیم صبا،  -؛ پایگاه خبری۳اند (شکل کرده
  ).۳۰، صها همانوجود دارد ( سالی کهنروستای امامۀ پایین در تهران نیز سرو 

 
  سرو امامزاده احمد سیرجان -۳شکل 

  سال کهناُرس/ سروهای کوه 
های فراوان شمیران منحصر به فردی از انواع سرو کوهی که از سرو کوهی) به پایۀ ۳۷۱پوالک (ص

هــایی از ســرو کــوهی در حــد فاصــل ) نیز به پایــه۵۹کو (صمانده، اشاره کرده است. خوچبه جا 

رسد. در ارتفاعات مشرف به دامنــۀ متر می ۲ – ۵/۱به  ها آنکوه و درفک اشاره کرده که قطر تنۀ  زرین
رس مادۀ  درۀ شهرستانکبسال

ُ
متر وجــود دارد  ۲متر و قطر بیش از  ۱۲با ارتفاع بیش از  سالی کهنا

ــاران،  ←( ــین ۶۱ -۶۰ش، ص۱۳۸۴خوشــنویس و همک ــر آن را ب ــال  ۲۸۵۰ -۲۷۰۰) و عم س

اند. با این حساب و اگر عمر سرو ابرقو را، مطابق نظــر برخــی از پژوهشــگران مؤسســۀ  تخمین زده
رس شهرســتانک،  ۲۵۰۰حــدود  هــا و مراتــع کشــور،تحقیقــات جنگــل

ُ
ســال در نظــر بگیــریم، ا

  ).۴شکل  ←درخت ایران است ( نیتر سال کهن

                                                    
1. http://www.nasimsaba.ir/news/8087.ashx 



 

 

٩٧ 

ص
تو
ی
 ف

ار
ت
ی
خ
 ی

ضع
و و

ی
 ت

وز 
مر
ا

 ی
هن
 ک
ش
نو

و 
س 
اُر

و، 
رس

ن 
ختا
در

ل ا
سا

ی
ان
ر

 

        
رس شهرستانک -۴شکل 

ُ
  تصاویری از ا

رس 
ُ
متر در ارتفاعات مشرف به روستای  ۵/۱نیز به ارتفاع حدود ده متر و قطر حدود  سالی کهنا

رس 
ُ
دیگری هم در روستای خور، مسیر  سال کهنکرچان در مسیر جادۀ کرج به چالوس وجود دارد. ا

یس، ص ۹کرج به چالوس، و به ارتفاع حدود   -۵۹متر و قطر بیش از یک متر وجود دارد (خوشــنو
رس ۶۲، ۶۰

ُ
جا در برادر در ارتفاعات روستای ِهِمه به نام آقادار یا درختان خواهر و سال کهن). دو ا

اند که متأسفانه درخت برادر به دلیل کندوکاوهای سودجویان و از مسیر کرج به چالوس وجود داشته
 ۷۰متر، قطر بیش از  ۵/۴بین رفتن ریشه خشک شده است اما درخت خواهر که ماده است، با ارتفاع 

 ضعیف و تولید سانتی
ً
مختصر میوه، همچنان پابرجاست (خوشنویس و همکاران، متر، شادابی نسبتا

اهالی برای این درخت احترام قائلند و بر آن دخیل می۶۵ -۶۴ش، ص۱۳۸۴   بندند. ). 
در سمت شمال شرقی جادۀ چهار طاق اردل استان چهارمحال و بختیــاری نیــز رویشــگاهی از 

رس
ُ
یس و ←رســد (متــر مــی ۵/۱هــا بــه وجود دارد که قطر برخــی از پایــه سال کهنهای ا خوشــنو

  ). ۵۷ -۵۶ش، ص۱۳۸۵همکاران، 
رس 

ُ
دل و همکــاران، وجــود دارد (زنــده ســالی کهندر شمال روستای کشتان اسفراین سرو یــا ا

رس در ارتفاعات هزار مسجد در خراسان رضوی نیز درختان ۱۷۷ص
ُ
 سال کهن). رویشگاه معروف ا

ش). در نزدیکی باجگیران در خراسان ۱۳۹۱آبان  ۲، ۴، صخراسان رضویفراوانی را در خود دارد (
رس 

ُ
ســال نوشــته اســت.  ۷۰۰وجود دارد که تابلویی در آن نزدیکی، عمر آن را  سالی کهنرضوی ا

رس 
ُ
ســفانه درون تنــۀ ایــن أدیباج در سمنان، نیز از اهمیت خاصی برخــوردار اســت. مت سال کهنا

اند. خوشبختانه این درخت به ثبت ملی رسیده بین بردهدرخت نیز آتش افروخته و بخشی از آن را از 
رس 

ُ
 این استان در روستای ابرسیج عمری  سال کهناست. برای دیگر ا

ً
سه هزار ساله در نظر  حدودا

رس گرفته
ُ
ــم ارســنجان فــارس  سال کهناند. در کنار این درخت، ا

ُ
دیگری نیز وجود دارد. در کوه خ

رس 
ُ
  ییده است. ها رودر میان صخره سالی کهنا



 

  

٩٨ 

 سرو ابرقو را کهن با آن
ً
رس ترین درخت زندۀ ایران مــیکه عموما

ُ
داننــد امــا کارشناســان، ســه ا

 ســه  شاهرود در استان شهرستانک، سرانی شیروان و ابرسیج سال کهن
ً
سمنان را بــا عمــری حــدودا

  ، همانجا).کیهانشمارند (ترین درختان ایران برمیهزارساله، کهن

  ایران سال کهندرختان نوش 
ای طبیعی از درختان قطور نوش وجود دارد و چنانکه ای به نام سورکش، بیشهدر درۀ کتول، در ناحیه

 ۱۵۰۰این درخت را بومی ایران ندانیم، با توجه به عمر این درختان، پیشینۀ ورودش به ایران بیش از 
ســال، در  ۱۳۰۰شدۀ این درخت، با ســنی حــدود های شناختهترین پایهسال است. یکی از قدیمی

از نــوش نیــز در ســبزوار  سالی کهنحیدرآباد کرج، نزدیک مؤسسۀ دامپروری، وجود دارد. درختان 
نیــز در حاشــیۀ جــادۀ  ســالی کهن). نــوش ۱۷۵ -۱۷۴؛ قهرمــان، ص۵۲۳وجود دارد (ثــابتی، ص

ســال عمــر و حــدود دو متــر  ۱۵۰۰آباد، با حدود روستای کاهو (چهل کیلومتری مشهد) به هاشم
  ، همانجا).المعارف ایرانیکادائرةمحیط در نزدیکی زمین، وجود دارد (

)م   نابع (عالوه بر منابع درون متن

، تهــران: فرهنگســرا، پژوهشی در شناخت باغهای ایران و باغهای تاریخی شیرازپور، علیرضا آریان
 ش؛ ۱۳۶۵

 ش؛۱۳۹۱، شیراز: نوید شیراز، ایران سال کهندرختان اکبر اسکندری و نسرین اسکندری، 
، به کوشش عبدالحسین نوائی و میرهاشــم محــدث، تهــران: دانشــگاه مرآة البلداناعتمادالسلطنه، 

 ش؛ ۱۳۶۸ -۱۳۶۷تهران، 
، اردیبهشــت ۲۳۵، شــمارۀ مسلســل ۲، ش۲۱، ســال یغمــا، »گشــتی در خــاک یــزد«ایرج افشار، 

 ش؛۱۳۴۷
ابنیۀ تاریخی و آثار باستانی خاک یــزد، تهــران: چاپخانــۀ بهمــن، : معرفی ۱، جیادگارهای یزدهمو، 

 ش؛۱۳۴۸
 ش؛ ۱۳۹۰، تهران: کتابدار، نامهسیستان و بلوچستانایرج افشار سیستانی، 

، ترجمۀ احمد بهپور، تهران: ســازمان انتشــاراتی و سفرنامۀ آدام الئاریوس: بخش ایراناولئاریوس، 
 ش؛۱۳۶۳فرهنگی ابتکار، 

 ش؛ ۱۳۵۷، تهران: انتشارات امیرکبیر، َحماَسۀ کویرباستانی پاریزی، محمدابراهیم 

، با تصحیح و تعلیقات احمــد بهمنیــار و مقدمــۀ میــرزا تاریخ بیهقابوالحسن علی بن زید بیهقی، 
 ش؛ ۱۳۶۱عبدالوهاب قزوینی، چاپ سوم، تهران: چاپ افست مروی،  بن محمد
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، ترجمۀ کیکاووس جهانداری، تهران: شرکت ایرانیان سفرنامۀ پوالک: ایران ویاکوب ادوارد پوالک، 
 ش؛۱۳۶۱سهامی انتشارات خوارزمی، 

، تجدیــد چــاپ از روی چــاپ شماری در ایــران قــدیم: گاه۱۰زاده، جمقاالت تقیزاده، حسن تقی
ش، به انضمام اصالحات به خط مؤلف، زیــر نظــر ایــرج افشــار، تهــران: انتشــارات ۱۳۱۶

 ش؛ ۱۳۵۷شکوفان، 

، تهــران: رســم، هــای مــردم اصــفهان)های ســنگ آرامگــاهسرو (سرونگاره ۀدر ساییزی، مهدی تم
 ش؛۱۳۹۲

ه ثابتی، حبیب
ّ
، تهران: سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع های ایرانجنگلها، درختان و درختچهالل

 ش؛۱۳۵۵طبیعی، 

محمد ابوالفضل ، چاپ ثمار القلوباسماعیل ثعالبی نیشابوری،  بن محمدبن ابومنصور عبدالملک
 ؛۱۹۸۵/ ۱۳۸۴ابراهیم، قاهره: دارالمعارف، 

، باغ ایرانی: حکمت کهن، منظر جدید، »الگوی شده: بازدیدی از باغ ایرانیکهن«فریاد جواهریان، 
 ش؛۱۳۸۳تهران: انتشارات موزه هنرهای معاصر تهران و مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی، 

، تهــران: پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی، اغ فــینبــعمرانــی،  یمحمــدعل دیسحمیدرضا جیحانی و 
 ش؛۱۳۸۶و گردشگری،  یدست عیصنا

ه مستوفی، 
ّ
، چــاپ گــای نزهت القلوب: المقولة الثالثة: در صفت بلدان و والیــات و بقــاعحمدالل

 ش؛۱۳۶۲لیسترانج، چاپ افست تهران: دنیای کتاب، 

رس  یها جنگل«، خراسان رضوی
ُ
المللــي بــه دنیــا معرفــي باید به عنوان منطقــه بــین مسجد هزارا

 ؛۴ص ،ش۱۳۹۱آبان  ۲، »شود

 ش؛ ۱۳۵۴، ترجمۀ سیروس سهامی، تهران: پیام، سرزمین گیالن، [خوچکو] آلکساندر خودزکو

زاده، میــرم تیمــوری، انوشــیروان کــروری، محمــد متینــی احمد یعلمصطفی خوشنویس، سودابه 
درختــان  -اســتان تهــران، قســمت نخســت ســال کهندرختان «پور، شیروانی و بابک جلیل

 ؛ ۶۵ -۵۸، ص ش۱۳۸۴، ۶۷، شجنگل و مرتع، »کرج سال کهن

زاده، میــرم تیمــوری و انوشــیروان کروری، محمــد متینــی احمد یعلمصطفی خوشنویس، سودابه 
 سال کهناستان چهارمحال و بختیاری، قسمت سوم: درختان  سال کهندرختان «شیروانی، 

 ؛۵۲ -۴۷، صش۱۳۸۵، ۷۰، شجنگل و مرتع، »و اردل بازفت

 ش؛ ۱۳۴۲، تهران: مؤسسۀ مطبوعاتی علمی، دقیقی و اشعار اومحمد دبیرسیاقی، 



 

  

١٠٠ 

، بــا مقدمــه و ۶، ضــمیمه آینۀ میراث، در جغرافیای جندق و بیابانکابراهیم دستان (یغمای ثانی)، 
 ش؛۱۳۸۵آل داود، تهران: میراث مکتوب،  یعل دیستصحیح 

 ش؛ ۱۳۸۰، تهران: نشر قطره، یبهروز، ترجمۀ محمود سفرنامهپیترو دالواله، 

ای پیرامون شــهر باســتانی شهر من فسا از نگاهی دیگر، حاوی اطالعات ارزندهغالمرضا رضایی، 
 ش؛۱۳۸۷، شیراز: نوید شیراز فسا...

، تهــران: غــربهایی در تــاریخ آیــین رازآمیــز میترایــی در شــرق و آیین مهر: پژوهشهاشم رضی، 
 ش؛ ۱۳۸۱انتشارات بهجت، 

 ش؛۱۳۴۳دخت صبا، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ، ترجمۀ مهینسفرنامهفرد ریچاردز، 

، تهران: نشر ایرانگردان، استان خراسان: ۹، شمجموعۀ جامع ایرانگردیدل و همکاران، حسن زنده
 ش؛۱۳۷۷

 ش؛۱۳۸۰ -۱۳۴۹، ، تهران، از آستارا تا ِاستاربادمنوچهر ستوده، 

 ش؛۱۳۶۵، ۲، شمجلۀ جنگل و مرتع، »ای)سرو سیمین (سرو نقره«محمد طباطبایی، 

 ش؛ ۱۳۸۵، تهران: سی بال هنر، جقه چیست؟بتهطاهره عطروش، 

 ش؛ ۱۳۷۵، کاشان: هیئت امنای شاهزاده هادی (ع) فین، بهشتی در حاشیه کویریار، حسین فّرخ

آثار العجم: در تاریخ و جغرافیای مشــروح بــالد و امــاکن الدوله، سیدمحمدنصیر حسینی فرصت
 ش؛ ۱۳۶۲، به کوشش علی دهباشی، تهران: چاپخانۀ هنر، فرهنگسرا، فارس، شامل:...

 ش؛ ۱۳۶۳، ترجمۀ غالمرضا سمیعی، تهران: نشر نو، سفرنامۀ دن گارسیا دسیلوا فیگوئروآفیگوئروا، 

، تهــران: مرکــز نشــر دانشــگاهی، ۱، جگیــاهی) های ایران (سیستماتیککورموفیتاحمد قهرمان، 
 ش؛۱۳۷۳

پر،   ش؛۱۳۷۹تهران: فرشاد، ترجمۀ ملیحه کرباسیان، ، فرهنگ مصور نمادهای سنتیجین سی. کو

شناســی و بنیادهای اسطوره و حماسۀ ایران: شانزده گفتار در اســطورهجهانگیر کوورجی کویاجی، 
شناختی خواه، به پیوست دو نقد روشترجمه و ویرایش جلیل دوستپژوهی سنجشی، حماسه

آگاه   ش؛۱۳۸۰از مهرداد بهار، تهران: 

 ۲، »درخت کهنســال کشــور ۹۰ یها و مراتع اعالم کرد: ثبت ملسسه تحقیقات جنگلمؤ«، کیهان
 ؛ ۴ص ،ش۱۳۹۲مرداد 

 ش؛۱۳۹۲، تهران: فرهامه، گیاه: گیاهان آیینی در فرهنگ و فولکلور ایرانمردمپیمان متین، 
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 ش؛ ۱۳۴۳، تهران: تابان، اقلیم پارسمصطفوی،  یمحمدتق دیس

 ش؛ ۱۳۸۳، تهران های ایراندرختان و درختچهمظفریان،  الله یول

، ۱۸۷۷، چاپ دخویــه، لیــدن کتاب احسن التقاسیم فی معرفة االقالیماحمد مقدسی،  بن محمد
 ؛ ۱۹۶۷چاپ افست 

 ش؛ ۱۳۵۵، خرداد ۳۰۹، ش مسلسل ۳، ش۲۷، سال یغما، »سرو فریومد«عبدالحمید مولوی، 

 ش؛۱۳۳۵، آبان و آذر ۸۹، سال هفتم، شنشریۀ بنگاه جنگلها، »سرو کاشمر«پرویز نیلوفری، 

، تهــران: جهــاد دانشــگاهی، زمــینها و باغهای بــزرگ و زیبــای ایــرانباغهای ایرانی، پردیسهمو، 
 ش؛۱۳۶۳

، با تصحیح و تحشیه و مقدمۀ محمدابراهیم الرّیه)تاریخ کرمان (ساوزیری کرمانی،  خاناحمدعلی
 ش؛۱۳۵۲باستانی پاریزی، تهران: انتشارات ابن سینا، چاپ دوم، 

Encyclopaedia Iranica,  s.v.  "CYPRESS",  by  Hūšang  'Alam,  vol.  VI,  California:  
Mazda Publishers, 1993; 

A. V. William Jackson, Zoroastrian studies: the Iranian religion and various 
monographs, New York: Columbia University Press, 1965; 

Felix Lajard, Recherches sue le culte de cyprès pyramidal chez les peoples civilisès 
de l'antiquitè, Paris: Imprimerie Impériale, 1854; 

Efraim Lev & Zohar Amar, Practical materia medica of the medieval eastern 
Mediterranean according to the Cairo Genizeh, Leiden: Brill 2008; 

Henri Massé, Croyances et Coutumes Persanes, Paris: Librairie orientale et 
américaine 1938; 

Sir William Ouseley, Travels in various countries of the east: more particularly 
Persia, vol. 2, London 1821; 

Percy Molesworth Sykes, Ten thousands miles in Persia or eight years in Iran, 
New York: Charles Scribner's Sons, 1902; 

G. P. Tate, Seistan: a memoir on the history, topography, ruins, and people of the 
country, Quetta: Gosha-e-Adāb 1977;  

Jean- Baptiste Tavernier, Voyages en Perse et description de ce Royaume, Paris: 
Voyages et D'ecouvertes aux editions 1930; 
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نجومی و ریاضی کتاب  های نقد و بررسی فصل

  ١نرص نیحس دیس علم در اسالم
  ٢دیوید کینگ
  ٣ترجمۀ امیرمحمد گمین

برای که حاوی تصویرهای فراوانی است،  ٤علم در اسالمکتاب 
کــه مــوزۀ علــم » وری در اسالماعلم و فن«نمایشگاهی با عنوان 

جهــان اســالم برگــزار  جشنوارۀبه مناسبت  ۱۹۷۶ سال لندن در
ای  شده است. نویسنده که یکــی از مورخــان حرفــه نوشته ،کرد

 رئــیسم اسالمی است، در حــال حاضــر وعلم و متخصص عل
است. هدف  در تهران ٥)شریف کنونی(دانشگاه صنعتی آریامهر 

 یها تیفعالکه تمامی  بودنمایشگاه لندن و کتاب استاد نصر آن 
معنای آن پوشش دهد و عمق و  نیتر عیوسعلمی مسلمانان را به 

اولین اثری است «که  کند میاهمیت دستاوردهای علمی مسلمانان را نمایان سازد. این کتاب ادعا 
و تحلیل متون را با تصاویری برگرفته از منــابع سراســر  یبررس وم اسالمی نوشته شده وکه دربارۀ عل

  ).xiii b» (جهان اسالم ترکیب کرده است
                                                    

1. David King, “Islamic Mathematics and Astronomy. An essay review of the chapters on mathematics and 
astronomy in S. H. Nasr, Islamic Science: An Illustrated Study”, Journal for the History of Astronomy, 9, 
1978, pp. 212-219. 

داستان «پروفسور دیوید کینگ از پژوهشگران برجستۀ تاریخ نجوم دورۀ اسالمی است. برای آشنایی با آرا و آثار وی بنگرید به کینگ، د.،  .٢
؛ همو، ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۳، شمارۀ پیاپی میراث علمی، ترجمۀ پویان رضوانی، »دل سپردنم به تاریخ نجوم دورۀ اسالمی

  . ۵۴- ۲۰، ص ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۷، شمارۀ پیاپی میراث علمی، ترجمۀ راضیه سادات موسوی، »اسالمیانداز نجوم دورۀ  چشم«
  gaminiamir@gmail.comاستادیار پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران،  .٣

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

، به اهتمام احمد آرام، تهران: سروش، علم در اسالمبا این مشخصات به زبان فارسی منتشر شده است:  بدون ذکر نام نویسندهاین کتاب 
و ه ترجم همین فارسی به یها صفحه ۀشماراضر است. در متن ح مصور پژوهش یک: اسالمی علمترجمۀ صحیح عنوان کتاب،  .۱۳۶۶
 همه از مترجم مقاله است. ها پانوشتبه اصل انگلیسی کتاب ارجاع دارد. ضمنًا  ،های انگلیسی صفحه ۀشمار

 انقالب اسالمی است. پیروزی پیش از  چند ماهاین مقاله  نشرتاریخ  .٥
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تجربۀ کاری خودم در مواد علمــی  های محدودیتو  )تاریخ نجوم(ه مجلاین با توجه به ماهیت 
کــه حــدود یــک  کنم میاسالمی، توجه خود را فقط به فصول ریاضی و نجومی کتاب نصر محدود 

نصر در فیزیک، پزشــکی، تــاریخ طبیعــی و  های نوشتهو متأسفانه به  شود میچهارم کتاب را شامل 
 ســازد میم اسالمی نصر کــه وی را قــادر ودربارۀ فلسفۀ عل چنین. همپردازم نمی» انسان در کیهان«

» شــود میبافت معرفتــی وحــی قرآنــی منشــعب  ازیکپارچگی علوم کیهانی [در اسالم] «ادعا کند 
غربی و تحقیر علم و تمدن  ییگرا عقلاین طرز فکر در کنار اهانت به  .گویم نمی(روی جلد) چیزی 

که این کتاب را بیشتر یک تفسیر  شود میربی به طور کل، که در هر فصل شاهد آن هستیم، باعث غ
م اســالمی را وو برداشت شخصی بدانیم تا یک پژوهش تاریخی. طرز برداشت شخصی نصر از عل

 می
ً
، مسلمانان تمام دانش فنی الزم را برای برانداختن نظام بطلمیوسی«توان در این عبارت دید:  مثال

زیرا نه اهمیت نمادین  ،داشتند، اما چنین نکردند اختیاراز جمله شناخت نظام خورشید مرکزی در 
نجوم سنتی را فراموش کرده بودند و نه این واقعیت را که بهترین راه برای یادآوری حضور الهــی بــه 

م مخلوق را به ایشان تذکر دهیم  ها انساناغلب 
َ
  ).۱۴۳/133a (ص[!]» آن است که محدودیت عال

اســت، مملــو از  دســت نــزدههــیچ متنــی » پــژوهش و تحلیــل«به [بر خالف ادعا] این اثر که 
ادعاهایی بدون سند کافی و اشتباهات آشکار است. بیشتر عبارات نصر که به یک فرد یا اثر یا کشف 

صلی یا ، دارای نوعی تحریف یا اغراق است که نشان از ناآشنایی وی با منابع اکند میخاصی اشاره 
تمــامی اشــتباهات از آن نصــر نیســت؛ بلکــه بســیاری از منــابع او البته علوم ریاضی و نجوم دارد. 

. ولی این کتابی نیست که یک آماتور نوشته باشد؛ نویسنده اســتاد تــاریخ علــم گیرند میسرچشمه 
که است ( ١مشروح علم اسالمی ۀنام کتاباست. علی رغم این که وی در حال حاضر مشغول تهیۀ 

در  روزکه ارتباط وی بــا حــوزۀ پژوهشــی  رسد میمنتشر شده)، به نظر  ۱۹۷۵ سال جلد اول آن در
  رشتۀ تاریخ علم به کلی قطع است.

 به پژوهشگران برجستۀ عل
ً
اس. کندی  م اسالمی مثل د. پینگری و ای.والبته وقتی نصر مستقیما

یر ،، کارش خوب استدهد میارجاع   کنــد میم اسالمی عرضــه وعل عمومی که وی از یولی تصو
آثاری مثل  ؛در واقع ندیده است دادهارجاع  ها بدانمنابعی را که  ترین مهمکه بعضی از  دهد مینشان 

مقاالتی در تــاریخ صاییلی، نوشتۀ  رصدخانه در اسالمکندی، نوشتۀ  اسالمی های زیجپژوهشی در 
وی حتی از هیچ کدام  ٢ویچ.ییوشکشتۀ نو میانه های سدهریاضیات در ویدمان و نوشتۀ  علوم طبیعی

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

توسط انتشارات علمی فرهنگی منتشر شده  ۱۳۷۴در سال  دورۀ اسالمی یها جیزپژوهشی در کتاب یاد شده با ترجمۀ محمد باقری با عنوان 
  است.

Sayili’s Observatory in Islam, Wiedemann’s Aufsatze zur Geschichte der Naturwissenschaften, and 
Juschkewitsch’s Mathematik im Mittelalter. 
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(از دایرةالمعــارف اســالم از مقاالت مهم و مــرتبط در 
اول و دوم) یــا  یهــا چاپبــرای  EI2و  EI1اینجا به بعد 

) DSB(از ایــن بــه بعــد  زندگینامــۀ علمــی دانشــمندان
استفاده نکرده است. کتاب نصر در نگاه اول به دقت با 

ت پژوهشــی متعــدد و ارجاعات بــه مقــاال ها سیرنویز
یک وارسی کوتاه در منــابع و  با مستند شده است، ولی

که کتاب از سر عجله نوشته  شود میارجاعات احساس 
  شده است.

[بر خالف توقع] هیچ گونه بحث جدی دربارۀ ابعاد 
به طور خاص اسالمِی نجوم و ریاضــیات اســالمی در 
ــم  ــه چش ــر ب ــاب نص ــومی کت ــی و نج ــول ریاض فص

 های جنبــهیکی از  [یا فرائض] ب ارث. حساخورد نمی
اسالمی دورۀ مهم ریاضیات اسالمی است که نصر حتی ذکرش نکرده است. سه وجه اسالمِی نجوم 

هستند: تعیین رؤیت پذیری  ها ایناسالمی است، دورۀ که تنها عناصر باقی مانده از هزار سال نجوم 
نجومی و تعیین جهت قبلــه. نصــر بــه  قمری اسالمی، تعیین اوقات شرعی با تعریف های ماههالل 

 توجه ن
ً
و  گویــد میدوم و ســوم  های جنبهو سه یا چهار جملۀ مبهم دربارۀ  کند میجنبۀ اول که اصال

. منجمان مسلمان حدود هزار ســال مشــغول تعیــین نامد می» ابعاد کیهانی آداب اسالمی«را  ها آن
و ادبیات گستردۀ مرتبط بــا آن  ها فعالیتاین  .اند بودهرؤیت پذیری هالل ماه و اوقات شرعی و قبله 

. ســؤاالت زیبــایی دارد علم اســالمیارزشی بیشتر از چند جمله داشت، آن هم در کتابی که عنوان 
 د ابعاد جدیدی به شناخت علم اسالمی اضافه کند: توان میپرسید و پاسخ به هر یک  توان می

ً
مــثال

؟ کردند میتنظیم میانه چگونه  های سدهرا در  ها آنچرا اوقات شرعی به طور نجومی تعریف شدند؟ 
 به سمت صــحیح قبلــه  مسجدهای دورۀ اسالمی؟ چرا کنند میتنظیم را چگونه  ها آنامروز 

ً
معموال

نبودند؟ چرا هالل ماه باید پیش از آغاز ماه جدید دیده شود؟ چرا امروزه جهان اسالم تــا ایــن حــد 
  ارد؟ اسالمی ابهام د های ماهدربارۀ آغاز 

بلکــه  ،کــه اگــر نــه همــه دهــد میموارد ذیل برگرفته از چند صفحه از کتاب نصر است و نشان 
  چه اشتباهات بزرگی است. حاویکه دربارۀ ریاضی و نجوم است،  هایی بخشحداقل 

با بعضی از اظهار نظرهای نصر دربــارۀ دســتاوردهای دانشــمندان مســلمان در نظریــۀ اعــداد و 
یســد می) 80a-b( ۹۱). در صــفحۀ 81-۹۳/79-۹۰م (صکنــی مــیمحاسبات شروع  کاشــانی : «نو

یس  بالفاصــلهو ...» ریاضیدان برجستۀ ایرانی، ... کاشف کسرهای اعشاری است  در یــک زیرنــو
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 اقلیدســی « کنــد مینقض این حرف را 
ً
را  هــا آنظــاهرا

، دانیم مــیدر واقع تا جایی کــه ...». اختراع کرده است 
پیش از کاشانی اثری دربــارۀ  اقلیدسِی دمشقی پنج قرن

طی قرون بعــدی  این مفهومکسرهای اعشاری نوشت و 
. در جای دیگــری از همــین فصــل چنــین تکامل یافت

کاشانی را باید اولین کسی دانســت «نوشته شده است: 
طبــق «، امــا »که یک ماشین حساب اختراع کرده است

 ماشین حســاب نیســت، بلکــه » المناطق
ً
کاشانی اصال

  .ما استن یک سیاره
) دربارۀ نویسندۀ پرکار قرن 81a( ۹۲نصر در صفحۀ 

یســد میهفدهم یعنی بهاءالدین عــاملی دهم/ وی : «نو
یک نابغۀ جامع االطراف واقعی  وبسیار تأثیرگذار  دیفر

خود دربــارۀ  مرجعبود ... اتفاقی نیست که سوتر کتاب 
 اثر پژوهشی خــود را ۱۹۰۰وتر (س...» ریاضیات اسالمی را با نام وی به پایان رسانده است 

ً
) واقعا

یسد میبا نام عاملی به پایان رسانده، ولی دربارۀ وی  نه تنها هــیچ پیشــرفتی در کــار وی دیــده : «نو
ایــن .» شــود میداشته است و هیچ نوآوری در کــار او و پیــروانش دیــده ن گرد عقب، بلکه شود مین

فرد تأثیرگذاری بوده یی نداشته] در آن زمان [که دستاورد نوکه شخصی چون شیخ بهایی را واقعیت 
تا به جامعیت  دانستمرتبط  دورۀ اسالمیاست، بیشتر باید با رکود حیات فکری اسالمی در اواخر 

  نبوغ وی.
یسد می) ۹۵نصر در بخش مثلثات (ص  دانشمندان مسلمان بودند که نخستین بــار توابــع : «نو

 یهــا معادلش دادند. در واقع کلمۀ سینوس اروپایی و مثلثاتی را به صورت صریح با معادالت نمای
» جیوا«از کلمۀ سانسکریت » جیب«کلمۀ عربی  اما» است. "جیب"آن ترجمۀ مستقیم کلمۀ عربی 

/  ۹۶. بحث نصر دربارۀ جبر (ص دهد میهم معنا » سینوس«مشتق شده است که در متون نجومی 
چرا  ،مثلثات مسلمانان را باید مؤسس دانست در جبر نیز همچون در: «شود می) چنین آغاز 84-86

نشان دهندۀ همین منشــأ اســت ... خــوارزمی ... ایــن شــاخه از  ]algebra[در انگلیسی  که نام آن
آثــار  جبــر یونــانی و هنــدی از مرحلــۀ ابتــدایِی کــه  دانیم میدر واقع ...» ریاضیات را تأسیس کرد 

جبر] به اصول مابعدالطبیعی کــه بــرای : «[دهد می بودند. نصر چنین ادامه تر شرفتهیپنیز خوارزمی 
تــا  زند نمیولی متأسفانه هیچ مثالی » اسالمی جنبۀ مرکزیت دارند، بسیار نزدیک است، یها آموزه

یسد میروشن شود. در ادامه  »اصول مابعدالطبیعی اسالمی«از  منظورش پس از خیام تحقیق : «نو
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 در میان مسلمانان رو به ا
ً
، و نتایج کارهای متأخرتر جبر اسالمی را ...»نحطاط رفت در جبر تدریجا

  گیرد.  رشدی راشد بهبود بخشید، نادیده می های پژوهشکه فهم ما را از جبر اسالمی به واسطۀ 
) بــا ایــن 98b( ۱۱۰در یک اظهار نظر دربارۀ نقش مسلمانان در جغرافیای ریاضــی در صــفحۀ 

 نیتر برجســتههای مستقلی انجام دادند کــه یکــی از منجماِن مأمون رصد: «شویم میجمله روبرو 
و در  ١»متر به دست آوردند ۱۱۱۸۱۴را  نزدیک موصل بود که مقدار آن النهار نصف گیری اندازه ها آن

که نویسنده به طور  شود میمعلوم  اینجااز » متر است. ۱۱۰۹۳۸مقدار واقعی : «افزاید میپانوشت 
) از بخــش 48( ۵۶در صــفحۀ  اما به چه منظور بوده است.است که این رصدها  متوجه نشدهکلی 

ایشان در حدود قرن سوم/نهم اندازۀ مســافت یــک درجــۀ عــرض را در : «خوانیم میچنین  اجغرافی
که با مقدار قبلی » پا [!] به دست آوردند ۲۸۷۷درجۀ شمالی تعیین کردند و مقدار آن را  ۳۶حدود 

  ٢تفاوت دارد.
یســنده ) 98-۱۰۹/95-۱۰۷اســالمی (ص  دورۀ در بخش منــابع نجــوم معنــای اصــطالحات نو

با هم  ،اند بودهرا که مفاهیم ابتدایی نجوم سنتی اعراب پیش از اسالم شبه جزیره  »نسیء«و » انواء«
ببینید). هنگامی که نصر از منابع  EI1و  EI2را به ترتیب در  ’Nasīو  ’Anwā(مقاالت  ردیگ یماشتباه 

 ۱۰۹و آنگاه در صفحۀ  کند میعبارتی از د. پینگری نقل  دیگو یممی سخن نجوم اسال یاسالم ریغ
)97b با روایات هندی و ایرانی: «... نویسد میچنین  جرئت) با 

ً
و  در قرن سوم/نهم مسلمانان کامال

در واقع مسلمانان چیزی از » با روایات بابلی و مصری آشنا شدند. ها آنیونانی و البته به میانجیگری 
از  یا افتــاده جــدا یها نمونــه: چنان کــه وقتــی دانستند ینمنجومی بابلی و مصر باستان  یاه سنت
  ها آن، منشأ شود میالمی مطرح سبابلی و مصری در منابع ا یها روش

ً
است. نصر  ناشناختهمعموال

هنــدی و  یا ارهیس یها مدلتا قرن چهارم/دهم مسلمانان از : «کند می) ادعا 106a( ۱۱۷در صفحۀ 
 غالب شدکردند میرانی پیروی ای

ً
، ولــی ســه تــا از »، تا اینکه از زمان بّتانی نظریۀ بطلمیوس کامال

  بطلمیوس هستند. ای سیارهنهم عراق مبتنی بر نظریۀ سوم/چهار زیج باقی مانده از قرن 
) نشــان از 98a( ۱۰۹اسالمی در صفحۀ  ی دورۀنجوم آثارخالصه شدۀ نصر از  یبند طبقهتمام 
 نجوم اسالمی دارد.  بنیادیایی با بیشتر آثار عدم آشن

ً
ة تذکرو شیرازی  نیالد قطب نهایة اإلدراک مثال

 نصیرالدین طوسی  فی علم الهیئة
ً
، در دورۀ اســالمی تعلــق دارنــدنجــومی آثار از به یک گروه دقیقا

یــا  ها جیزدر «که  دهد مینصر توضیح  ٣ابوریحان بیرونی یک زیج است. قانون مسعودی حالی که

                                                    
در  النهار نصفاندازۀ مسافت قوس یک درجه بر «ست: و افزوده امترجم فارسی کتاب (مرحوم احمد آرام) این قسمت را تصحیح کرده  .١

  .»نزدیکی موصل
 متر است. ۸۷۷پا برابر با حدود  ۲۸۷۷در حالی  ؛مترجم فارسی همان مقدار قبلی به متر را گذاشته است .٢
بر خالف ظن وی  هایةاالدراکن. عالوه بر این کتاب داند یمنجومی  آثار نوعرا از یک  نهایة اإلدراکو  قانون مسعودیدر حالی که نصر  .٣

← 
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 نتایج رصدها به صورت 
ً
ریاضی و گاه با خــود  یها لیتحلآمده و با  ییها جدولجداول ... معموال

 نه  ها جیزاین در حالی است که » ریاضی نیز همراه است. یها بحث
ً
جدولند و نه شامل نتایج صرفا

ساب ریاضیاتی جز حشامل یافت که  توان مین یرصدها به صورت جدول. عالوه بر این هیچ زیج
 تــوان می یکنــد یاســالم هــای زیجپژوهشــی در . در واقع همانطور کــه از کتــاب باشدشصتگانی 

دستی نجومی هســتند کــه  یها کتاب ها جیزآموخت (و نصر در پانوشت به آن ارجاع داده است)، 
 شامل 

ً
از  دورۀ اســالمیمختلــف نجــوم  مباحــثگاهی صدها صفحه متن و جدول دارند و معموال

  ١.هستندحرکات خورشید، ماه و سیارات و اختربینی  تا یشمار گاه
نیــز بــی ) 105-98/ ۱۱۷ – ۱۱۰نصر دربارۀ جایگاه تک تک منجمان مســلمان ( ص  یریگ جهینت

یسد می) 105a( ۱۱۷: در صفحۀ اشکال نیست  نیتر شــرفتهیپ...  طــرح کننــدۀبطروجــی ... «که  نو
و در همــان صــفحه » ســالم نمایــان شــدانتقادات علیه نجوم بطلمیوسی بود کــه در غــرب جهــان ا

)106b دار ااز لحاظ نجومی معنــ هایی مدلبطروجی اوج این نهضت... در ایجاد « کند می) اضافه
معنــادار بــر  هایی مــدل توان میکه ناست  دانسته ینمآیا مؤلف » بر اساس نظام ارسطویی است...

 تکــرار کــردهبدفهمی قدیمی را ) این 105a( ۱۱۱اساس نظام ارسطویی ایجاد کرد؟ نصر در صفحۀ 
در پژوهش عمیــق خــود بــر  ٣ج. تومر ٢»تصحیح کرده است. رازیج طلیطله زرقالی ... «است که 

نشان داده است که تنها بخشی از این مجموعه کــه شــاید بــه زرقــالی متعلــق باشــد، زیج طلیطله 
. اند شدهتانی سرقت خوارزمی و ب یها جیزسیارات است و بقیه از  )اوسا(میانگین جداول حرکت 

زرقالی ... حرکت نقطۀ اوج خورشید نسبت بــه ســتارگان ثابــت را «که  خوانیم میدر همین صفحه 
رصــد «) یکــی از دســتاوردهای منجمــان مســلمان را 123a( ۱۴۲ولــی در صــفحۀ » اثبات کرد...

 دانســته اســت.» )یعنــی تقــدیم اعتــدالین(خورشید همراه با حرکــت ســتارگان ثابــت  حرکت اوج
) نصــر 99( ۱۱۰در صــفحۀ  ؟خیــرباالخره حرکت اوج خورشید نسبت به ستارگان ثابت اســت یــا 

بتانی رصدگر دقیقی بود که کشف کرد اوج خورشید از زمان بطلمیــوس چقــدر جابجــا « دیگو یم
مقادیر مختلفــی بــرای موقعیــت  توان میولی در منابع اسالمی از اوایل قرن سوم/نهم » شده است.

                                                    →  
و آثار تقویمی را دو  ها جیز. وی حتی شود یممحسوب » هیئت« سنت آثارنیست بلکه یک اثر جامع در » کتاب خالصۀ نجومی«یک 

یم  برشمردهنجومی  یها کتابنوع متفاوت از   بخشی از  یشمار گاهیا است، در حالی که مبحث تقو
ً
زیج است نه یک  یها کتابمعموال

 نامی نبرده است. همابزارشناسی نجومی  یها کتابخود از  یبند طبقهمستقل. وی در  نوع
. جداول موجود در اند نکردهذکر » ولاجد«را در  ها آنیا اگر هستند،  ،مبتنی بر هیچ رصد جدیدی نیستند ها جیزدر واقع بسیاری از  .١

 شامل  ها جیز
ً
مختلف محاسبه  یها مکانو  ها زمانموقعیت سیارات در  ینیب شیپمقادیر متغیرهای نجومی هستند که برای معموال

 اند. شده
  ».تدوین کرده است«در ترجمه آمده:  .٢

3. G. Toomer 
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» al-Battānī« ١پیش از بتانی بنگرید به مقالۀ و. هــارتنر یها یریگ اندازهافت (برای اوج خورشید ی
  .)DSBدر 

بخش نظریۀ اعداد و محاسبات با عبارتی دربارۀ دستاوردهای منجمان ایرانی در مراغه به پایــان 
یسد می) 81a( ۹۳. در صفحۀ رسد می سبه برای محا ییها روشباالخره باید گفت که مسلمانان : «نو

 در بسیار بهتر فراهم آوردند که از آنچه پیش از آن وجود داشت 
ً
 مــوردبــود. و ایــن امــر مخصوصــا

زاویه با تقریب  ظل (تانژانت) گیری اندازهنصیرالدین طوسی در مراغه جالب توجه است که جداول 
 با یکدیگر کار کنند  دانان ریاضیاینکه گروهی از  .شد یمیک در میلیون تهیه 

ً
و محاســبات مشترکا

خود را با یکدیگر هماهنگ سازند و سرانجام راهی برای رسیدگی به اشتباهات در ضــمن پیشــرفت 
محاسبات به دست آوردند، کار آسانی نیست. ولی این کاری است کــه در قــرن هفتم/ســیزدهم در 

، هرچند هنوز به درستی دانسته نیســت کــه بــا چــه وســایلی بــه ایــن گونــه گرفت یمایران صورت 
اســالمی دورۀ بزرگ ریاضیات  یها شرفتیپ. و این خود یکی از پرداختند یمها  اسبات و وارسیمح

که منجمــان مراغــه چگونــه جــداول گســتردۀ  دانیم میبر خالف این گفته، ما به دقت » بوده است.
ابن یونس، مــنجم قــرن  زیج حاکمیتانژانت (و همچنین سینوس) را تهیه کردند: به راحتی آن را از 

چنین ادعاهــای  توان میممکن هم ن یانگار سهلرم/دهم ساکن قاهره، گرفته بودند. با بیشترین چها
بــه  تــوان میرا دربارۀ دستاوردهای منجمان مراغه در تهیۀ آن جداول روا دانســت. امــا  یزیآم اغراق

 تا پنج رقم اعشار دقیق  گیب الغ زیج سلطانیدرستی دربارۀ جداول مثلثاتی 
ً
هستند؛ گفت که معموال

  .کند مین یا اشارهالبته نصر به این جداول 
 ۱۱۷، ۱۱۳مراغه و ســمرقند در صــفحات  یها رصدخانهنصر در ارزیابی دستاوردهای منجمان 

 متوجه شده است که دربارۀ 109a, 111a ,105( ۱۲۱و 
ً
نصیرالدین طوســی و  زیج ایلخانی) احتماال

تهیه شده در مراغه و ســمرقند هــیچ پــژوهش تحلیلــی یــا  های زیجالغ بیگ، یا دیگر  زیج سلطانی
برگرفتــه از ی ایلخــان زیــج ای ســیارهکه جــداول مثلثــاتی و  دانیم میتطبیقی انجام نشده است. اما 

 ای سیارهکه زیج الغ بیگ بر اساس نظریۀ  دانیم میاست، و همچنین  اعلم یونس و ابن ابن های زیج
 بطلمیوسی تهیه شده است. بن

ً
ابراین منجمان الغ بیگ در سمرقند از تنهــا دســتاورد منجمــان دقیقا

از طــرف دیگــر در بخــش  ٢.اند کردهبطلمیوس، به کلی غفلت  ای سیارهمراغه، یعنی اصالح نظریۀ 

                                                    
1. W. Hartner 

شیرازی و مؤیدالدین ُعرضی)  نیالد قطبمراغه (نصیرالدین طوسی، مکتب  یا ارهیس یها مدلاصالح  ،دیگو یمکه کینگ در ادامه  چنان .٢
زیج الغ بیگ  بر توانست ینم ، بر خالف نظر کینگ،و در نتیجه نداشت رصدی و محاسباتی یها جنبه ربطی بهش از ابن شاطر، تا پی

 در  بطلمیوسی مطرح شده بود یها مدلطبیعیاتی  ۀجدید مراغه تنها برای اصالح جنب یها مدل. بگذاردتأثیری 
ً
اهمیتی  ها جیزکه معموال

، تهران: حکمت در تمدن اسالمی یشناس هانیکمینایی: پژوهشی در تاریخ  یها رهیداگمینی، ا.م.،  بنگرید بهر . برای اطالعات بیشتندارد
  ، فصل دوم.۱۳۹۵سینا، 
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ست اشاره کند که ابن شاطر دمشقی تنها منجم مسلمان شناخته شــده توان می، نصر ای سیارهنظریۀ 
جدید را در جداول نجومی خود به کار برده است (بنگریــد  ای رهسیادر دورۀ اسالمی بود که نظریۀ 

کیــد شــود کــه اصــالحات منجمــان DSBدر » Ibn-Shāṭir«به مقالۀ من با عنوان  ). الزم اســت تأ
) یکسره به خاطر مالحظات فلسفۀ [طبیعی] بــود، نــه 111a/ ۱۱۳مسلمان در نظام بطلمیوسی (ص 

  مالحظات رصدی.
می بپردازیم. بخش مربوط به اسطرالب را گویی یک دانشجوی سال حال به بخش ابزارهای نجو

 در صفحۀ 
ً
د توان میاین ابزار چندکاره : «خوانیم می) 118a( ۱۲۷اول هنر اسالمی نوشته است. مثال

وقــت را  توان میارتفاع ستارگان، خورشید و ماه و سیارات [!] را تعیین کند ... با این ابزار همچنین 
آنــالوگ  گر محاســبهتوصــیفی نارســا از یــک » را ســنجید. ها چاهو عمق  ها کوهفاع تعیین کرد و ارت

روی صفحات  یها یمنحنست تمامی مسائل متعارف نجوم کروی را حل کند! توان می(قیاسی) که 
توصیف شده است، در » دایرۀ میل و مختصات سمتی ـ ارتفاعی«اسطرالب در این کتاب به عنوان 

کــه  نویسد می) نصر 120( ۱۳۰هستند. در صفحۀ » ر ارتفاع و دوایر سمتدوای« حالی که در واقع
 دانیم می، اما »رسالۀ عربی دربارۀ اسطرالب را ماشاءالله در قرن سوم/نهم نوشته است نیتر متقدم«

دربارۀ اسطرالب نوشته بود (البته هیچ کدام از این دو رســاله  یا رسالهفزاری در قرن دوم/هشتم که 
[اسطرالب] باقی مانده مال  نیتر یمیقد: «گوید می). نصر همچنین اند نماندهربی باقی امروزه به ع

در همان نمایشگاه لنــدن  تر یمیقد، ولی شش اسطرالب عراقی »قرن چهارم/دهم از اصفهان است
  در معرض نمایش بود. 

 نیمدا می) نیز مغشوش است. تاجایی که ۱۳۴/123a-bگر (ص بحث نصر دربارۀ صفیحۀ تعدیل
اسطرالب مکانیکی که موقعیت سیارات و ســتارگان را بــا اســتفاده از «ابوریحان بیرونی دارای یک 

را توصــیف کــرده  هــا یگرفتگــ گر محاسبهنبود. وی تنها یک » داد یمنشان  یا دهندهسازوکار چرخ 
های  ابزار بیرونی] بعدها توسط ابن سمح، منجم اندلسی، با "صفیحه: «[دهد میاست. نصر ادامه 

گــر ابــن ســمح گرفتگی بیرونی ربطی به صفیحۀ تعدیل گر محاسبهولی » هفت سیاره" تکمیل شد.
هســتند؛  معنــا یبــ) بــدون شــرح و ۱۳۳/122(ص » آلت جامع جابر بــن افلــح«ندارد. نمودارهای 

  جا داد. ها اسطرالبدر بخش  توان میهمچنین این ابزار را به راحتی ن
داشتند ساعت آفتــابی و ربــع بــود.  ها آنبه واقع نقشی در تحول دو ابزاری که منجمان مسلمان 

، ردیــگ یمو دومی را به کلی نادیده  دهد می) اختصاص ۱۲۸/114(ص  نصر فقط یک جمله به اولی
. در کنــار یکــی از تصــاویر آورد یمدر کتاب  ها ربعآفتابی و  یها ساعتهر چند تصاویر زیبایی از 

، ولی ساعتی در »ساعتی آفتابی از ایران«) نوشته شده است: pl. 72, p. 119/۱۳۰ص  ۷۲(تصویر 
  .شود میآن دیده ن
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دربارۀ ارتباط بــین ابزارهــای رصــدی قــدیمی اروپــایی و  ١یلکتنصر به درستی به کارهای س. 
تقی الدین [منجم » دستاورد«)، ولی این ارتباط را تا ۱۳۵/126a(ص  دهد میاسالمی متأخر ارجاع 

یسد می. وی برد یما حتی پیشینیان ایرانی او در مراغه عقب دربار عثمانی] ی ربــع جــداری کــه : «نو
، نیز توسط تقی الدین ساخته شده خواند یمبه نام خود تیکونیکوس  را آنو  دیبال یمبسیار به آن  کویت

 را هــا آن. همین مطلب در مورد بسیاری از آالت دیگر کــه تقــی الــدین دینام یم» ِلبنة« را آنبود و 
اما بسیار دیده شده که در » نیز صادق است. گردد میسرانجام به مراغه باز  ها آنف کرده و اصل وص

نیز به کــار  مجسطیبرای اشاره به ربع جداری بطلمیوس در » لبنة«میانه واژۀ  های سدهمتون عربی 
(ص  شــوند میاز واقعیت تاریخی دیــده  یتر یجد یها فیتحراست. ولی در این عبارت  رفته می

بر این عقیده است که تورکتوم که در مغــرب زمــین بســیار رایــج  یلکت): «۳۱/126a، پانویس ۱۳۵
دائــرة «) به معنی ترکیــه گرفتــه نشــده اســت، بلکــه از واژۀ Turkeyتورکی ( یاست از لفظ انگلیس

 »اسالمی رواج فراوان داشــت. یها نیسرزماقتباس شده است که تا قرن نهم/پانزدهم در » المعّدل
دائــرة «. در واقــع ابــزاری کــه شــود میحرف تکلی در اینجا به اشتباه نقل شده و این ارجاع یافــت ن

) که 44( ۵۶آ در صفحۀ ۲۰نام دارد در قرن نهم/پانزدهم در مصر اختراع شده است. نقش » المعدل
  ٢نام گرفته، در واقع یک دائرة المعدل است!» یک قطب نمای ساخت عثمانی«

 . کند می، منجم ممتاز مصری نیز اشاره نصر به ابن یونس
ً
به این عبــارت توجــه کنیــد (ص  مثال

۱۲۳/112a» :( 
ً
، همچــون شــد یمــهــم بــرای افــرادی از منجمــان ســاخته  ییها رصــدخانهاحیانــا

م در حومۀ قاهره ساخته شده بود. یا رصدخانه
ّ

آیدین صایلی در اثر » که برای ابن یونس در تپۀ ُمقط
، که نصر بدان ارجاع هم داده است، در نهایت نتیجه گرفته است در اسالمرصدخانه برجستۀ خود، 

 
ً
یسد می) 101( ۱۱۱نداشته است. نصر باز در صفحۀ  یا رصدخانهکه ابن یونس اصال ابن یونس : «نو

همچنین نخستین کسی است که عالمانه حرکت نوسانی آونگ را مطالعه کرد که سرانجام به اختراع 
 یا ذرهجالب است که هیچ ارجاعی برای این جمله وجود ندارد، زیــرا » ید.ساعت مکانیکی انجام

) آمده اســت: 84( ۹۶باز در صفحۀ  ٣وجود ندارد. شناخت یممدرک برای آنکه ابن یونس آونگ را 

                                                    
1. S. Tekeli 

از ابزارهای مشابه منجمان اسالمی به با وجود استفاده آنکه منجمان قرون شانزدهم و هفدهم اروپا  علتنویسندۀ کتاب در همین صفحه  .٢
که پیش از آن رنگ دینی خود را  ستندیز یمبه جهت آن که منجمان اروپایی در کیهانی : «... سدینو یم ،رسیدند نظریۀ خورشید مرکزی

و هم از  گرفتند یمخود بهره  یها شهیاندباخته و رنگ دنیوی و غیردینی پیدا کرده بود، به نتایجی رسیدند که با نتایج مسلمانان که هم از 
تنها به این دلیل به کشف  ها یغربدر برداشت به شدت شخصی و ایدئولوژیک نویسنده، » .ی، اختالف فراوان داشتآالت نجوم

. اما نه تیکو براهه و کپلر عقاید مذهبی حقیقت خورشید مرکز بودن عالم دست پیدا کردند که عقاید دینی خود را کنار گذاشته بودند
 .اند کردهبه ادلۀ دینی برای نظریۀ زمین مرکزی  یا اشاره نیتر کوچکثار نجومی خود ُسستی داشتند و نه بیرونی و طوسی در آ

3. David A. King, “Ibn Yūnus and the Pendulum: A History of Errors”, Archives Internationales d'Histoire des 
Sciences, vol. 29, no. 104 (1979). 
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cosa ابن یونس رابطۀ« cosb [cos(a b) cos(a b)]= + + -1
2

در واقع این اتحاد در دو » را کشف کرد. 
از روی ارتفاع خورشید یا ستارگان در زیج ابــن یــونس بــه کــار رفتــه روش معادل برای تعیین زمان 
م) بود که کشف کــرد دو روش ۱۸۲۰نکرد: این داالمبر (و » کشف«است. وی این رابطۀ قیاسی را 

ابــن  زیج حــاکمِی : «خوانیم می) 101a( ۱۱۱ابن یونس با این فرمول به هم مربوطند. باز در صفحۀ 
برای » شده... گیری اندازهاست که در آن چندین مقدار ثابت از نو یونس شاهکاری از نجوم رصدی 

بیش از صد رصد از پیشینیانش در قــرون ســوم و  زیج حاکمیاطمینان باید گفت که ابن یونس در 
. ولی باید توجه داشت که وی هــیچ کند میچهارم (نهم و دهم میالدی) و همچنین از خودش ذکر 

خود را نتیجه گرفتــه باشــد. البتــه  ای سیارهد که از آن پارامترهای در زیجش ندار یا محاسبهرصد یا 
نداشــته یــا اصــل  یا رصــدخانهاهمیت دستاوردهای واقعی ابن یونس به خاطر این واقعیت کــه او 

  .شود میو فرمول قیاسی مثلثاتی را کشف نکرده است، کم ن دانسته ینمحرکت آونگ را 
 دورۀ  ی نجومنصر دربارۀ دستاوردها یریگ جهینتقسمت 

ً
ستایش از  نیتر هیما یباسالمی احتماال

) به عنوان 133a( ۱۴۳اسالمی است. یکی از آخرین اظهار نظرهایش در صفحۀ دورۀ سنت نجومی 
ترین سهم مسلمانان در تاریخ نجوم آن بوده است که افالک  ولی شاید بادوام: «کند میمثال کفایت 

» واقعیت فیزیکی قائل شدند. ها آنیرون آوردند و برای ریاضی بهای  مدلبطلمیوسی را از صورت 
مسلمانان در نجوم نظری بود،  های پژوهشبطلمیوس، که نقطۀ آغاز  کتاب االقتصاصکه  دانیم می

بــود. همچنــین، از  ای سیارهحرکات  های مدلتوصیفی از الگوی افالک بر اساس واقعیات فیزیکی 
ترین  بادوام«این  ندارند، ای سیارهه واقعیت فیزیکی افالک آنجا که منجمان جدید امروزه اعتقادی ب

  مسلمانان (و یونانیان) چه معنایی دارد؟» سهم
نادرست این کتــاب را حتــی در  یها برداشتباال به هیچ وجه تمامی اشتباهات و  یها قولنقل 

نســته از ندا هــا یدقتــ یبــ. نصر با این دهد میکه در این بررسی بحث شد، پوشش ن یا صفحهچند 
 قــرن 

ً
عهدۀ قضاوت عادالنه دربارۀ یک سنت علمی که هیچ همتایی از قرن دوم/هشــتم تــا احتمــاال

کتاب محاسنی هم دارد، از جملــه تصــویرهای  ،ایننهم/پانزدهم نداشت، برنیامده است. با وجود 
اثــری  متعدد و انتشار در حاشیۀ نمایشگاه مذکور که باعث شد دارای این بخت باشد که بــه عنــوان

  معتبر در این زمینه شناخته شود. 
) 98b( ۱۱۰نویسندۀ حاضر در هیچ قسمت دیگری از کتاب بیشتر از آنجایی که نصر در صفحۀ 

تألیفــات ... تنهــا بــه  نیتــر یاساســمتأسفانه تا امروز حتی «، با وی موافق نیست: نویسد میچنین 
به صورت  ها کتابر از اینکه بسیاری از اند، صرف نظ صورت جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

. و به همین جهــت اســت شود مین ها آنو هیچ توجهی به  قرار دارد ها کتابخانهخطی در  یها نسخه
 هر روز اکتشافات مهم و گاه بزرگی در این زمینه صورت 

ً
 نیاز .» ردیگ یمکه تقریبا

ً
عالوه بر این حتما
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پژوهشــگری امــروزه  مطمئن بود که هیچ توان میدارد. ن به تحلیل ادبیات ثانویۀ پژوهشی نیز وجود
از  تر آموختــهبتواند حق مطلب را دربارۀ تمامی طیف علم اسالمی ادا کند، و افرادی بســیار دانــش 

 یها شــاخهمســلمانان در  یهــا تیفعالخود من باید قضاوت کنند که آیا نصر توانسته است دربارۀ 
کافی منصف باشد یا نه. به هر حــال دســتاوردهای بــزرگ  ۀازانددیگر، به جز ریاضیات و نجوم، به 

دانشمندان مسلمان حداقل در این دو زمینه ماهیت فنی بسیار باالیی دارند و با یک بررسی سطحی 
 وقف موضوع کرده باشد.شوند ینمحاصل 

ً
  ، مگر آن که مؤلف خود را تماما

  



 

 

١١٣ 

ل 
سا

ن، 
یرا
و ا

م 
سال
ی ا
لم
 ع
ث
یرا
م

جم
پن

رۀ 
 ش
،

ل 
او

ی 
یاپ
(پ

۹،( 
ن 
ستا
تاب

و 
ر 
ها
ب

۱۳
۹۵

 

  
در ماتناداران  یفارس یعلم یخط یها نسخه

  روان، ارمنستان) ی(ا
  ١انییستوکنه یستیرک

  ٢یمحمدباقرترجمۀ 

ی ها کتابی ها نهیگنج نیتر بزرگی از کماتناداران ایروان ی
نسخه به ارمنــی و  ۲۰۰۰۰خطی، محل نگهداری حدود 

های خطی  های دیگر است. آثار فارسی شامل نسخه زبان
 ۲۰۰۰نســخه) و اســناد تــاریخی (حــدود  ۴۵۰(حــدود 

ها و غیره) در ماتناداران به صورت  فرمان، اسناد شرعی، نامه
 های خطــی فارســی در شود. نسخه نگهداری می جداگانه

های به خط عربی ثبت شــده اســت. ایــن  مجموعۀ نسخه
 از طریق کمجموعۀ نسخ خطی فارسی، عربی و تر

ً
ی عمدتا

گردآوری و همچنین اهدا توسط افراد و مؤسســات فــراهم 
نسخه،  ۲۰۱ل از کشده است. هستۀ اصلی بخش نسخ متش

 کز دینی اچمیادزین (نزدیکتابخانۀ مرکمجموعۀ موجود در 
میالدی،  ۱۹۰۳میالدی بود. در سال  ۱۸۸۰دهۀ  درایروان) 

یک وارتاپت دادیــان چای به نام خا روحانی ارمنی برجسته
گرد آورده  باغ و آذربایجان ایران نشین قره ها را از روستاهای ارمنی ه آنکنسخه به این مجموعه افزود  ۳۰

از منــاطق  ۱۹۱۵کشــی ارمنیــان در ســال  ها پــس از نسل نوشــته بود. بخش عمدۀ دیگــری از دست
  نسخه به خط عربی بود. ۳۵ها  ه بین آنکز دینی اچمیادزین آورده شد کنشین ویران شده به مر ارمنی

                                                    
  kkostikyan@yahoo.comکارشناس نسخ خطی فارسی کتابخانۀ ماتناداران،  .١
 mohammad.bagheri2006@gmail.comسردبیر مجلۀ میراث علمی  .٢

 کریستینه کوستیکیان
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، »سروپ ماشتوتسمهن ک یخط های نسخه ۀمؤسس« به عنوان ۱۹۵۹با افتتاح ماتناداران در سال 
 ۀتابخانــکموجــود در  ینســخ خطــ های مجموعــهبا افزوده شــدن  یشرق یخط های نسخه مجموعۀ

روان یــا یو و دانشــگاه دولتــکدر مســ ١الزارف یشرق های زبان ۀان، مؤسسیکیاسنیم یدولت یعموم
  تر شد. یغن

ان، یــادگار . ان، هیســاموئل ان، و.یــوازیآ ان، آ.یســاالت ان، و.یــ. هازار ه ییاهــدا های نســخهبــا 
بــه  یالدیمــ ۱۹۵۸نســخه در  ۴۴۶مجموعــه از  یمــکو  یفیکت یره موجب تقویان و غیآ.هوهانس

  شد. ۲۰۰۶نسخه در سال  ۲۲۱۴
 م. میاخ

ً
ن یــرد و بــه اکــرا سخاوتمندانه اهدا  یبه خط عرب یخط ۀنسخ ۴۰۰ش از یان بیناسیرا

آن بــه زبــان  ۀنســخ ۴۵۰ه کشود  ینسخه م ۲۷۱۵نون شامل کا یشرق ینسخ خط مجموعۀب یترت
 ک هایی نسخه ییو شناسا یان دارد با بررسکاست. البته ام یفارس

ً
بــه شــمار  یکــا تریــ یعربــه قبال

  شتر شود. ین تعداد بی، ااند آمده
 در تمل یفارس های نسخه ۀبخش عمد

ً
روان، ســلماس، یــز، اصــفهان، ایــاز تبر یانیارمن کقبال

ن ای از یبود. صفحات پترزبورگ سنس و یروان، آستراخان، تفلیو، شک، مراغه، دربند، بایمرند، خو
خ و یبــه تــار هــا آنصــاحبان  ۀه از عالقــکــاست  یبه ارمن یحاتیو توض ها یادداشتشامل  ها نسخه

 ند.ک یت میاکران حیفرهنگ ا
 
ً
اصفهان،  یاهل جلفا یالدیم هفدهمقرن  یارمن کناس، پزشیاز تساتور پسر م یادداشتیمثال

نــد. ک ید میی) را تأ۱۱۴۹ ۀشمار ۀ(نسخ یانجرجل یاسماعسید اثر  ذخیرۀ خوارزمشاهیات یمحتو
م ۱۷۴۷شــده، در ســال  یســیونورق)  ۸۸۰تا  ۸۷۷م (۱۴۷۵تا  ۱۴۷۲ های ساله در کن نسخه یا
 صحاف یصحاف ارمن کیاصفهان به دست  یق) در جلفا۱۱۶۱(

ً
 یا نوشــتهشــده اســت.  یمجددا

افتــه اســت. یور انجــام کناس مذیاد بود تساتور پسر میاثر به  یه صحافکاز آن است  یکحا یارمن
رزا یــتبــار مثــل م یارمنــ یاتبــانکدر وجــود  یرانــیتابت اکن فه ب یارمن یاز توجه فرد یگرید ۀنمون

م در اهــر ۱۸۱۹ه در کــشــود  یده میــد ،)۲۲ ۀ(شــمار اتب درۀ نادرهکرزا طاطوس، یزدانبخش بن می
رزا طــاطوس، یــآستواساتور، پسر م ینام ارمن یزدانبخش معادل فارسیرزا یشده است. م یسیرونو

  شود. یده مید یوان متعددیامضا و مهرش بر اسناد د هکبود  یالدیم ۱۹ل قرن یاز اوا یاتبک
با  باغ قرهخ ین مؤلف تاریه همچنکاتب بلکه نه تنها کوف است سوسف نرسیرزا یگر، میاتب دک

پ متولــد ِســْو با نام ُه  یارمن کیاو  ٢خودش در آغاز اثر بود. ۀنامیهمراه با زندگ تاریخ صافیعنوان 

                                                    
  س شد.یاصفهان تأس یخواجه قازار (الزار) اهل جلفا ۀم، نویواکی ۀلیم به وس ۱۸۱۵ن مؤسسه در سال یا .١
  منتشر شد. یسیو انگل یروان به ارمنیم در ا ۲۰۰۰ن اثر در سال یا .٢
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ران بردند. یاو را ربودند و به ا یرانیراهزنان ا یسالگ ۹-۸بود. در سن  باغ قرهدر  ییهادروت، روستا
اتب کرا فراگرفت. سپس  یو عرب یک، تریدن به اسالم به خدمت شاه درآمد و فارسیاو پس از گرو

ران و روس در یــرزا شــد. پــس از جنــگ دوم ایعهد قاجار عباس میول یرخان سردار، عمویوان امید
برگشت و سر اسقف  باغ قرهوسف به زادگاهش یرزا یق)، م۱۲۴۴-۱۲۴۲م (۱۸۲۸-۱۸۲۶ های سال

م عــازم ۱۸۵۳وســف در ســال یرزا یــت برگردانــد. میحیان دوباره او را به مســیباغداسارحسن جالل
  یگوریداغستان شد و به عنوان مترجم به خدمت گر

ُ
در  یل ارتش داغستان شمالک ، فرماندۀیانیربلا

 ی) را بــرا۲۳۹ ۀخ دربند) (شماری(تار دربند نامهاز  یدیراست جدیم در آنجا و۱۸۵۶آمد. در سال 
شــامل  دربنــد نامــهن یــرد. اکــدر داغســتان بــود فــراهم  هیروسارتش ه افسر کانتس یوب الزارکها

سپاه اعراب و گسترش اسالم در داغستان تــا ســال  های جنگ، یشاهان ساسان ۀاز دور ینگار عیوقا
  بود. یالدیم ۱۶۰۴

  
  ماتنادارانکتابخانۀ 

 تصوکموجود در ماتناداران،  یفارس یخط های نسخه  مجموعۀ
ً
از فرهنگ، دانش و  یر جامعیال

  دهد. یران به دست میتوب مردم اکخ میتار
م یکــح همایون نامۀ، مانند جلد اول اند نگاری وقایعو  یخینسخه شامل مطالب تار ۳۰حدود 

، پنج جلد یسین بدلیم الدیکح هشت بهشت، یشام نیالد نظام ظفرنامۀ، تاریخ وصاف، یزجاج
ندر کاســ یعباســ یآرا عالمتاریخ ، یسیشرف خان بدل شرف نامۀر، یخواندم حبیب السیرنخست 

  .یعبدالرزاق دنبل تاریخ دنابلۀو  یاسترآبادخان  یرزا مهدیاثر م تاریخ نادرشاهمان، کگ تریب
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ــ ــوز های نســخهن یب ــاداران در ح  ۀموجــود در ماتن
م. ینــکاد یــازده نســخه یــد از یخصوص با، به یکپزش

 ذکــ اند یخوارزمشاهذخیرۀ عالوه بر  ها نیا
ً
ر کــه قــبال

 آن به نام  ۀاز خالص ای نسخهشد: 
ُ

 خ
ّ
 ۀ(شمار ی عالییف

 اختیــارات بــدیعیاز   ه۱۱م / ۱۷از قرن  ای نسخه)، ۱۳
دستور از  هایی نسخه)، ۳۰ ۀن العطار (شماریز یحاج

،   ه۱۳م/۱۹مربوط به قرن  یگناباد یسلطان عل العالج
) و ۱۱۴۶ ۀ(شــمار یمظفر شفائ قرابادین)، ۲۸ ۀ(شمار

)، چهار ۹۷ ۀ(شمار ینیقزو یافضل یعل منافع افضلیۀ
 های شــماره( یابنکــتن مدمح المؤمنین ةتحفنسخه از 

شامل آثــار  ای مجموعه) و ۲۱۷۱و  ۱۸۹۳، ۴۶۴، ۱۹
بن  یو محمد مهد یوسفیوسف بن محمد مشهور به ی

  ).۲۱۶۶ ۀ(شمار ینقیعل
ــوم از  ــبرگز های نمونــهدو آلب و  یســیخوشنو ۀدی

ان (بــه یــاتلکآرمــن تو ۀلیه به وسکاتور ینیم های نقاشی
مجموعه را  یآثار هنر ترین جالب اند شده) منتشر ٢و فرانسه یان (به روسیکربیسه امی) و رئ١یسیانگل

  م.یپرداز ینم ها آننجا به یو در ا اند کردهبه خوانندگان عرضه 
نــون که اک ایم کردهه یته یفارس ۀنسخ ۴۵۰از  ین مجموعه فهرستیا یار بر روکسال  ۱۰ یدر پ

، یک(پزشــ یگونــاگون علمــ هــای حوزهف آثار عمده در یحاضر شامل توص ۀنشر است. مقال ۀآماد
  م) است.ینجوم و تقو، جانورشناسیات، یاضیر
خ ی، بــه تــاریانجــرجل یاســماعســید ، اثر ۱، جلد یخوارزمشاه ۀریذخ: ۱۱۴۹ ۀشمار ۀنسخ ·

بــن عبداللــه  الــدین کمالاتب نصرالله بــن کق،  ۱۱۶۱ یخ صحافیق، تار ۸۷۹-۸۷۷تابت ک
نخست   ۀ. صفحیو فارس یفراوان به ارمن های یادداشتو  یحواش یبرگ، دارا ۳۷۰، ینیحس

 یکدر نسخه حا یکادداشت تملینخست اثر است.  مقالۀپنج  یاست. نسخه حاو دهیب دیآس
 ان است.یاز تعلق آن به هاروتون هازار

 ر،یبرگ، شامل موارد ز ۱۰۵خ، ی، بدون تاریشامل متون فارس ای مجموعه: ۲۱۳ ۀشمار  ۀنسخ ·

                                                    
  .۲۰۱۳س، یماتناداران)، پار ۀمجموع یها نسخهاز  یا دهیبرگزروان (یدر ا یپارس یها گنجبا عنوان  .١
  .۲۰۱۲روان، یماتناداران)، ا ۀشرق (مجموع اتورینیمو  یسیبا عنوان خوشنو .٢

 ۴۹۳شمارۀ به  تقویمای از نسخۀ  صفحه



 

 

١١٧ 

خه
س
ن

ها
 ی

خط
 ی

لم
ع

 ی
رس
فا

 ی
 (ا
ان
دار
تنا
ما

ر 
د

ی
ن،
روا

 
ن)
ستا
من
ار

 

. بخش یانجرجل یاسماعسید : خفی عالیی .۱
 ۀدر دو مقالــه دربــار یاول شامل طــب نظــر

ص. بخــش دوم در هفــت یبهداشت و تشــخ
و شــامل  یتجربــ یکپزشــ ۀمقالــه دربــار

 یهــا یمــاریب ۀان دربــارکبه پزشــ ییاندرزها
 ره.ی، تب، سرخجه، تومور و غیموضع

. یکاربرد پزشک یاهان دارایگ یف برخیتوص .۲
ل یره صد درم، زنجبیز یمونکمعجون « آغاز:

ــانخواه بیب ــل ده درم، ن ــت درم، فلف ــت یس س
بــه  یاریآهسته آهسته از بس: «انی، پا»درم...

ون باز یج از عادت افیباز آرند تا به تدر یمک
 »ستند.یا

ســید  ذخیرۀ خوارزمشاهیبرگرفته از  یمطلب .۳
 .یانجرجل یاسماع

ر ییــتغ یمعنــ« تــب. آغــاز: و درمــان وبــا ۀ، درباریکناشناخته در پزش یبرگرفته از اثر یمطلب .۴
و تن : «انی، پا»عت او بگردد...یر بماند طبیآب اندر آبدان د همچنان کههواست و برگشتن او 

 .»برند میبدن او  کنند و به نفس هوا خنکمار به خانه گرم بپوشانند تا حرارت به ظاهر تن یب
 نیز یجمشهور به حا ین انصاریبن حس ی) اثر عل۱(جلد  اختیارات بدیعی: ۳۰ ۀشمار ۀنسخ ·

را در  اختیارات بــدیعیق در گذشته و  ۸۰۶برگ. مؤلف در  ۳۹۴ق،  ۱۰۶۵خ یالعطار، به تار
 ین جلــد حــاویــاســت. ا ینیمهر احمد الحس یحاو ۀرده است. نسخکف یق تأل ۷۷۰سال 
 از الف تا پ است. ییب الفبایف داروها به ترتیتوص

برگ.  ۱۷۲اثر مظفر بن محمد حسین شفایی، بدون تاریخ،  قرابادین: ۱۱۴۶نسخۀ شمارۀ  ·
 ق درگذشت. ۹۶۳اشان بود و در سال کرساله دارای ترتیب الفبایی است. مؤلف آن اهل 

خ ی، بــه تــارینــیقــاطع قزو نیمحمــدامافضــل بــن  یاثر علــ هع افضلیفمنا: ۹۷ ۀشمار ۀنسخ ·
ف شــده و یق تــأل ۱۰۵۱برگ. رساله در  ۱۲۶تابت عبد الصمد بن محمد حسن، کق، ۱۲۸۰

 باب (منفعت) و پسگفتار (خاتمه) است. یشگفتار (فاتحه)، سیشامل پ
خ ی، به تاریابنکتن ینیبن محمد زمان حس مؤمناثر محمد  المؤمنین ةتحف: ۱۹ ۀشمار ۀنسخ ·

 است.» رکعس یعبده عل« مهر یدارد و دارا یبرگ. آغاز نسخه افتادگ ۴۲۰ق،  ۱۱۲۷-۱۱۲۸
 برگ. ۲۳۸ق،  ۱۱۵۲خ یهمان اثر، به تار: ۴۶۴ ۀشمار ۀنسخ ·

 ۱۷۴۶شمارۀ به  عجایب المخلوقاتتصویری از نسخۀ 
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کتابت راجی بن محمد حســن در کرمــان، ۱۱۸۲: همان اثر، به تاریخ ۱۸۹۳نسخۀ شمارۀ  · ق. 
 ».لله ]نصرا الراجی [ب«برگ، حاوی مهر  ۴۰۸

 ۀحات دربــاریو توضــ یحواشــ یبرگ، دارا ۳۷۲خ، یهمان اثر، بدون تار: ۲۱۷۱ ۀشمار ۀسخن ·
 دارد. یان آن افتادگیو معالجات. آغاز و پا یکپزش

 ر:برگ، در پایان افتادگی دارد. شامل موارد زی ۱۲۶مجموعه، بدون تاریخ، : ۲۱۶۶نسخۀ شمارۀ  ·
ست و یز یم جریه۱۰ه در قرن ک یوسفیب، مشهور به یوسف بن محمد طبیاثر  جامع الفواید .۱

 نگاشته است.  عالج االمراضن خود به نام یشیار پکدشوار  یها بخشح ین اثر را در توضیا
 ۀدربــار ییق، شــامل انــدرزها ۹۱۳ف یخ تــألی، تــاریکاز همان مؤلف در پزش فواید االخیار .۲

 اهان و جانوران سودمند و مضر.یگ
است و در  تدبیر مسافرینگر رساله یف. نام دیشر ینق یعلبن  یاثر محمد مهد المسافرین زاد .۳

حفظ بهداشت  ۀدربار ییدستورها و ها هیتوص ین رساله حاوینوشته شده است. ا ق۱۱۴۰سال 
 ن است در راه عارض شود.که ممکاست  ییها یماریبدر سفر و درمان 

ان آن یــبــرگ، پا ۱۲۴خ، ی، بدون تاریزیتبر یاثر محمدتق خواص الحیوان: ۳۸ ۀشمار ۀنسخ ·
محمــد  الــدین کمال حیــات الحیــوان یعرب ۀاز رسال ای خالصه ۀن اثر ترجمیدارد. ا یافتادگ

شامل چند فصل است و بــه دســتور  کیهر  ،باب ۲۸جانوران در  یخواص طب ۀدربار یریدم
ر ینماز، روزه، حج و سا ۀدربار ییدستورها یحاو یانیشاه عباس دوم ترجمه شده است. برگ پا

 ف مسلمانان است.یالکت
  ۀق) دربــار ۸۷۹( یبن محمــد قوشــچ یاثر عل یفارس الحساب ةخالص: ۱۶۷ ۀشمار ۀنسخ ·

 برگ. ۴۷خ، یهندسه، بدون تارحساب و 
 یاوراق آن هنگام صــحاف یبرگ، برخ ۱۰۵ق،  ۱۰۹۲خ یمجموعه، به تار: ۱۸۳  ۀشمار ۀنسخ ·

 رند.یمجموعه به قرار ز های بخشدارد.  یان آن افتادگیمجدد جا به جا شده و آغاز و پا
بیابان رود در «از: کردنشان. آغ مطالبی برگرفته از رسالۀ مؤلفی ناشناخته دربارۀ پرندگان و اهلی .۱

را  ه او را به فارسی شاه به مرغان خوانند. اوک: «پایان» ند به تمامی... کطلب موش و مانند آن نیز 
ه بــه کــبگیرد به منقار بــر خــالف جــانوران دیگــر  کبه جهت تفریح بیاموزند و او نیز گنجش

 .»و الله اعلم بالصواب ده است.گیرند. این است آنچه ما دانستیم و از استادان به ما رسی یپا
 ۀسلســل گذار انیبنر بابر، یه وزکق)  ۹۸۹فه (و یخل یعل نیالد نظامبن  یاثر محب عل بازنامه .۲

  ۀم، خطبــیقد یحۀ ر فرخندی: طابسمله«باب است. آغاز:  ۶۱ ین اثر دارایمغوالن هند بود. ا
: انیپا». ت جانورانیدر ترب«ن باب: یعنوان آخر...».  ام نقطهون خطاب خال و خط یبال ه یذ
ه باشد او را کجانور در وقت بشناسد و هر جانور  ۀه مقدار طعمکآن  یلکبرخالف آن غرض «
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  ل است.یو محمد جل یمحمدعلمهر به نام  ینسخه دارا» گوشت فربه.
خ ی، به تاریاثر ابومحمد بن ابوالحسن الخاوراناالحجار  ةشف االسرار فی معرفک: ۱۹۲ ۀنسخ ·

. مؤلــف در مقدمــه هاســت سنگو خواص  یشناس یناک ۀن رساله درباریا برگ. ۶۷ق،  ۹۰۷
ر یــرا به دستور عروس خــاتون دختــر ام یشناس یناکابن اسحاق در  یعرب ۀه رسالکد یگو یم

ن اثر شامل سه یرده است. اکترجمه  یق) به فارس ۵۶۴ – ۵۴۰ن قرا ارسالن (یفخرالد یارتق
را  یر و سپاس خداکبسمله. ش: «ده است. آغازآم» جوهرنامه«جلد  یفصل است. عنوان رو

مان (ع) یه ســلکــوقــت : «انیپا» ه قهار است...ک هاست کام ۀنندکز و جبار است. شیه عزک
 یاللــه علــ یرا وصــل تیــواقیدن یرا بنا فرموده بود جهت سودن و سنج المقدس تیبمسجد 

 ».نین الطاهریبین الطیدنا محمد و آله اجمعیس
خ یق) بــه تــار ۹۲۵( و  یانیــرو عبدالقادراثر  مختصر در معرفت تقویم: ۲۰۲ ۀشمار ۀنسخ ·

 ةوالصــال یالــول یبسمله. الحمد الله تعال: «دارد. آغاز یان رساله افتادگیبرگ. پا ۱۸، ۱۱۸۷
از اطناب، مشتمل بر دو باب و  یم خالیاست در معرفت تقو ین مختصری. ایاالم یالنب یعل

را  یارکچ یه از نخست منصرف بود هکر یالس یو خال یۀحمودم  ۀقیو طر: «انیپا». خاتمه...
 است.» عبده عباس« و» یا امام محمد تقی« مهر ینسخه دارا» د.ینشا

 ۀبــرگ. رســال ۳۷خ، یمان خــان، بــدون تــاریاثر سل مختصر علم حساب: ۲۰۸ ۀشمار ۀنسخ ·
ند ینوع باشند عدد گو کیه از کاء متشابه را یاجتماع اش«ست در حساب و جبر. آغاز: یوتاهک

 در 
ً
رگ نخست رساله نوشــته شــده اســت: بر ب.» اند نشاندهاز اشجار  یابان عددینار خکمثال

به جهــت شــاگردان  یمان خان سرهنگ گرجیار سلکه سرکات الحساب کمختصر ن ۀتابچک«
 .»شود یر آن میه تقرکمبار ۀمدرس

ان نوشــته شــده یــسوم تــا پا یها برگ یبرگ، باال ۱۷خ، ی، بدون تارتقویم: ۹۹۹ ۀشمار ۀنسخ ·
شــامل  یمیتقو  ۀن رسالیا». قاجار السلطان بن السلطان بن السلطان نیناصرالدشاه : «است

بــه هــاروتون  هــا آناز تعلق  یادداشتیجلد آن  یق است. رو ۱۲۷۲ال س یبرا یام نجومکاح
 ان چسبانده شده است.یهازار

 ۶۰۰ریای قزوینی (ک) اثر زک(جلد ی الموجوداترایب عجایب المخلوقات وغ: ۱۷۴۶نسخۀ شمارۀ  ·
جانوران، پرندگان، آدمیان، گیاهان و غیــره در  های شکلبرگ، شامل  ۴۳۵ق) بدون تاریخ،  ۶۸۲ –

لمۀ آغازین برگ بعدی) است. آغازش افتادگی کابه (کبیشتر صفحات. در پایین پشت هر برگ دارای ر
 کی زعرب نامۀ عجایب  دارد. این اثر ترجمۀ فارسی

ً
ریای قزوینی به همین نام است. ترجمه احتمــاال

 یشناس نیزمام نجوم، کپیش از قرن دهم هجری انجام شده است. بخش اول اثر مربوط به نجوم و اح
از : «و جانورشناسی، و بخش دوم دربارۀ جغرافیاست. این نسخه تنها شامل بخش اول است. آغاز
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و ابــو : «، پایــان» طفی از الطاف باری جل و علی...م عدل و لکه این حکند کآتش دوزخ اعتراف 
این  کشمردندی و بر لفظ مبار کیانیان روباه طیاره بود و آن را مبارکه در عهد کالریحان گفت شنیدم 

ل علی مواله احمــد کالعبد الفقیر المتو کلمتاب کهذا ال«ک: یادداشت تمل» ردم.کتاب را ختم ک
.» ]۱[۹۴۳لسیوط هدیه مرا شد فی یوم االثنین الموافق دیسمبر اوی وصل لیده هدیه من اکسرجان مر

والطیــور  کهو یحتوی علــی علــم الفلــو کعلم الفل: «رساله یها برگیادداشت دربارۀ موضوع و 
قدری  کرقننتاب وکبو « ،»و الوحوش و الجن کواالشجار وفواید شتی فی مخلوقات الله من االسما

 است).  ۴۱۸های این کتاب  (یعنی تعداد برگ» اون سکز یوز تورد
یم: ۲۲۵نسخۀ شمارۀ  · الدین عبدالعلی بیرجندی، بدون تاریخ،  از نظام مختصر در معرفت تقو

یم تام مشتمل بر بیست باب «برگ. آغاز:  ۱۱۲ ...». اما بعد، این مختصریست در معرفت تقو
 ». رات به کار آیدباب بیستم در معرفت اصولی که در اختیا«پایان: 

بــرگ.  ۱۷ق در الهیجان، شامل ۱۱۶۹لم، به تاریخ ااز عبدالله الع تقویم: ۴۹۳نسخۀ شمارۀ  ·
. آغــاز: بیــگ زیــج الغق با مطــالبی برگرفتــه از ۱۱۷۰تقویم نجومی و احکامی با زایچۀ سال 

...».  بالیمن والسعادة واالقبال تجدید سال فرخنده فال عالم و قدوم مسرت لزوم بهار خــرم«
 ». در عمارت عالی مالحظه فرمایند در آب روان بنگرند«پایان: 

ق به خط محمد حاجی سعدالدین ماتمی، ۹۹۲: مجموعۀ فارسی به تاریخ ۱۱۹نسخۀ شمارۀ  ·
 برگ.  ۴۰در 

های گونــاگون  ای برای کاتبان برای نگارش فرمان اثر موالنا ریاضی. دستورنامه روضۀ ریاضی .۱
 ها. آغاز:  خطاب و غیره) و نامه(یرلیغ، مثال، منشور، 

  »که گردی سرافراز در انجمن      دبیری بیاموز ای جان من «
  ». وصلی الله علی النبی المختار واالخیار االطهار وسلمنا تسلیما«پایان: 

ای چنــد در بــاب حســاب هندســه و ســیاق،  کلمه«در دانستن حساب هندسه و سیاق. آغاز:  .۲
عفــی «... پایان: ...». به است: آحاد، عشرات، مآت و الوف بدانکه هندسه و سیاق چهار مرت

 ». یا رحیم«دارای مهر ». حساب هندسه ۱۰۰۰، ...،۳، ۲، ۱عنها. 
ســینا (بــه عربــی) اســت.  ابن نجــات(از مجموعۀ هاکوپ پاپازیان): رسالۀ  ۴۵نسخۀ شمارۀ  ·

ق اســت. ۱۰۳۶الدین سپهری، مفتی کرمــان، در ســال  کاقل رشید بن صفی کاتب نسخه الغ
ق درگذشته و سنگ گور او در شبستان مسجد خواجه خضر کرمان است ۱۰۷۶کاتب در سال 

). بخش ریاضی آن شامل هندسه و حساب که افزودۀ ابوعبید ۶۱۸، ص۹، شمارۀ آینده(مجلۀ 
م به دست حسین احمد تربیت به فارسی ترجمه ۱۹۸۰سیناست، در سال  جوزجانی شاگرد ابن

  تان) زیر نظر محمد ص. عاصمی و کمال ص. عینی چاپ شده است. و در دوشنبه (تاجیکس
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  ١اسمیت -جوِ مصاحبه با امیلی سَ 

  ٢اسالمی پزشکی دورۀ دربارۀ

  : کلیم حسینگر مصاحبه
  ٣ترجمۀ غالمحسین صدری افشار

ای تصمیم گرفتید زبان  کنم که چرا و در چه مرحله با نهایت خوشوقت با این پرسش آغاز م
ونه به علوم    مند شدید؟ اسالم عالقهدورۀ عربی بخوانید و چ

مورخ علوم پزشکی آغاز  عنوان بهمن کارم را اول 
های میانــه در  کردم و به طب یونان قدیم و ســده

ـــی در  ـــی وقت ـــرداختم. ول ـــا پ ـــگاه اروپ دانش
یسکانسین آمریکا بر روی پایان ام  نامــۀ دکتــری و

ای دیدم که دانشــگاه بــرای  کردم اطالعیه کار می
نخستین بار یک دورۀ آموزش زبــان عربــی دایــر 
کرده است و البته از طریق زبان عربی بــوده کــه 

 نیبنابرابسیاری از افکار به اروپا راه یافته است. 
زبان عربی را  زود خیلیدر این دوره نام نوشتم و 

عربی  توانستم متون در آن کسب کردم،  بیشتری سلطتاز آن که  بعدبسیار جالب یافتم و 
تحصیلی معتبری به  کمک هزینۀدر آن هنگام  .مدش ها آنپزشکی را مطالعه کنم و شیفتۀ 

یسم و مــن بــا خوشــحالی  نامه من پیشنهاد شد، به شرطی که پایان ام را به زبان عربی بنو
و علــم دورۀ پزشــکی متــون صــرف مطالعــۀ  را ام بیشــتر دورۀ کــاریپــس از آن یرفتم. پذ

  . کردم ، و گاهی اوایل عصر جدیداسالمی

                                                    
١. Emilie Savage Smith کسفورد  .استاد تاریخ علوم پزشکی در دانشکدٔه مطالعات شرقی دانشگاه آ
  منتشر شده است.  http://www.muslimheritage.comسایت  این مصاحبه در وب .٢
  gh_sadriafshar@yahoo.com سینو فرهنگعلم، مترجم و  نگار خیتار .٣



 

  

١٢٢ 

 ۀشما در تــاریخ پزشــ قــدیم، آیــا کــار دانشــمندان اســالم در زمینــ های پژوهشبر اساس 
ری در پیش گرفتند؟  ۀپزش و بهداشت صرفاً ترجم   آثار یونان بود، یا آنان راه دی

مجاور  های فرهنگیری گالبته در آغاز گسترش دولت اسالمی، دانشمندان ابتدا مشتاق فرا
گیری  برای کسب اطالعات جدید و بهره های دوم و سوم هجری، آنان بودند. در طی سده

گــی از آثــار پزشــکی یونــانی بزر ۀمجموعــ ۀجدید اسالمی بــه ترجمــ ۀدر جامع ها آناز 
لیف شده بود، همچنــین أکنونی ت ۀهای پیشین در مصر، شام و ترکی پرداختند که در سده

ویژه آثــار یونــانی، همچنــین  ، بــههــا این ۀبرخی آثار هندی و پهلوی را ترجمه کردند. هم
های پزشکان اسالمی را شکل داد. ولی  یتلهندی و ایرانی چارچوبی را پدید آورد که فعا

 نگهداری این فرهنــگ و انتقــال آن بــه 
ً
باید توجه داشته باشیم کار فرهنگ اسالمی صرفا

اسالمی آن مطالب را گرفتند و بر اساس آن آثــار پزشــکی دورۀ اروپا نبود، بلکه پزشکان 
 آثارت. سپس این های فراوانی داش ها و دگرگونی وسیع خودشان را پدید آوردند که نوآوری

لیف شده بود، به التینی ترجمه شد و اســاس أدوم تا ششم ت ۀعربی، که بیشترشان از سد
  ای میانه را به وجود آورد. ه هعقاید و اعمال پزشکی در اروپای اواخر سد

ن است دربارۀ برخ دانشمندان اسالم که در زمینۀ پزشــ در زمــان حیــات خــود  آیا مم
ام بودند و دست   اوردهایی داشتند، مختصری توضیح دهید؟پیش

تعداد این دانشمندان بسیار زیاد است و انتخاب کسانی از میانشان کار آسانی نیست. از 
آنان پزشکی بالینی به نام ابوبکر محمد بن زکریا رازی از مردم ری در  ترین مهمنخستین و 

اقتصــادی و مرکز  درگذشت. ری در آن زمانقمری  ۳۱۲نزدیکی تهران است که در سال 
داشت و بعدها بــه  بر عهدهرازی در آن شهر ریاست بیمارستانی را  .فرهنگی معتبری بود

زیادی را در آنجا گذراند. آنچه  های سالرئیس بیمارستانی در آن شهر شد و  ،بغداد رفت
مورد مالحظــات پزشــکی اســت کــه شــاگردان او از  ۹۰۰برای ما جالب است، بیش از 

 ۀبرای تاریخ پزشکی اهمیت زیادی دارد. او خود مجموعــ ها ایناند.  کردهبیمارانش ثبت 
 ها یادداشــتایــن  ١جلد منتشر شــده اســت. ۲۳که در  کردمفصلی فراهم  های یادداشت

او در طی زندگی شغلی خود ثبت کرده، مطالبی که در آثار پزشکان مشتمل است بر آنچه 
  کار برده است.  که خود به ییها درماندیگر خوانده، همچنین مشاهدات خودش و 

                                                    
(شمارۀ پیاپی  ۲، شمارۀ ۳، سال میراث علمیفر در  ، نوشتۀ شمامۀ محمدی»رازی الحاوی فی الطبهای فارسی  ترجمه«بنگرید به مقالۀ  .١

  . ۱۸۴- ۱۸۱)، ص ۶
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نمونه، او یک مورد آزمایش درمانی را ثبت کرده که در تاریخ پزشکی مشهور  عنوان به
مننژیت (ورم مغز) روبرو شد، ۀ های اولی است. او وقتی با گروهی از بیماران دارای نشانه

رایــج  ۀرا به شیوآنان را به دو گروه قسمت کرد. به گروهی هیچ دارویی نداد و گروه دیگر 
آن روز، یعنی فصد (خون گرفتن) درمان کرد. بعد از مدتی متوجه شــد بیمــارانی کــه در 
معرض درمان قرار گرفتند بهبودی یافتند و گروه دیگر همگی مردند. البته امروز دیگر مــا 

کنیم، ولی فکر تعیین نوع درمانی که باید  یک روش درمانی استفاده نمی عنوان بهاز فصد 
بالینی بسیار مهم است. از طریــق ایــن  های آزمایشکار برده شود از طریق یک چنین  به

معالجاتشــان بــه  ۀود را در مورد نحوخهای پیشینیان  توان دید که او گفته می ها یادداشت
  تر و بهتری بیابد. تازه های درمانکوشیده است  کشیده و می چالش می

را به نام فرمانروای وقت ری نوشت که  کتاب المنصوری فی الطب ق۲۹۰او در سال 
 ۀدســتنام نیتــر جیراو  تــرین مهممیالدی به التینی ترجمه شد و بــه صــورت  ۱۲ ۀدر سد

زاده شــد و در ســال ق ۳۷۰ست که در سال سینا ابندیگر  ۀپزشکی در اروپا درآمد. نمون
 یکــی از عنوان بــهدرگذشت. او در قلمرو شرقی اســالم ســفرهای زیــادی کــرد و  ق۴۲۴
 ســینا ابنهای میانــه معــروف اســت.  فیلسوفان و پزشــکان اســالمی در ســده نیتر بزرگ

اطالعات پزشکی  ۀو همقانون فی الطب لیف کرد به نام أدایرةالمعارف پزشکی مفصلی ت
در آن گرد آورد. این کتاب هم بــه التینــی ترجمــه  ها بیماریدرمان  ۀزمان خود را در زمین

رفــت و هنــوز هــم در  درسنامه در اروپا به کــار می عنوان بهمیالدی هفدهم  ۀشد و تا سد
  طب جالینوسی کاربرد دارد.

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

 نونشرح قادر دمشق و قاهره فعالیت داشت. آنچه او در هجری هفتم  ۀبن نفیس در سدا
 تنکردشــناختیســینا مطــرح کــرد چالشــی بــود در برابــر باورهــای کالبدشــناختی و  ابن

نفیس چیزی را توصیف کرد که در اصطالح پزشکی  رایج تا روزگار او. ابن )ژیکیوفیزیول(
نامند. این تجدیــد  شود و برخی آن را گردش خون ریوی می انتقال خون ریوی نامیده می

 ها شــشگوید، خون از بطن راست اول وارد  ن. او مینظری است در شناخت گردش خو
کردند خون از بطن  حال آنکه پیش از او گمان می ؛رود ا به بطن چپ میجشود و از آن می

ای مهم و چالشی نــو در برابــر عقایــد  راست یکسره به بطن چپ جریان دارد. این عقیده
 سال پیش از آن بود ۳۰۰ کالبدشناسان معتبر بود که او در کتابش به ارث گذاشت و این
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التینی کتاب  ۀکه چنین فکری در اروپا مطرح شود و در واقع احتمال دارد از طریق ترجم
  او این نظریه شناخته شده باشد.

آید: در زمینۀ ابزارهــای پزشــ کــه  ل پیش مؤابا اشاره به دانشمندان که نام بردید، این س
  اند؟ داشته ییها شرفتیپرود، این دانشمندان چه  امروزه برای درمان بیماران به کار م

بــریم در اوایــل عصــر اســالمی بــه وجــود  زیادی از ابزارهایی که اینک به کــار می تعداد
 انــدلسچهارم هجــری در  ۀخوریم که در اواخر سد ای برمی ویژه به نویسنده اند. به آمده
جراحــی نوشــت کــه  ۀمصوری دربار ۀزیست و ابوالقاسم زهراوی نام داشت. او رسال می

ابزارهای جراحی است و در آن صدها تصــویر از ابزارهــای  ۀمصور دربار ۀنخستین رسال
 او چنگکی بــرای  ها آنشود که بسیاری از  جراحی دیده می

ً
از ابداعات خود اوست. مثال

دن جنین مرده از زهدان اختــراع کــرد کــه مــا امــروز از آن در زایمــان اســتفاده بیرون آور
  کنیم. می

ترین ابزاری که ابداع کرد برای درآوردن لوزه بود، ابزاری شبیه  کنم هوشمندانه گمان می
آورد. ســپس  اینکه بیمار بتواند آن را گاز بزند، بیرون می بیگرفت و  قیچی که لوزه را می

راحی نترساند. جحال توجه داشت بیمار را از عمل  کرد. او در عین رغره میبیمار با آب غ
به این منظور ابزاری برای کاستن از ترس بیمار نسبت به عمل جراحی ابداع کرد که آن را 

خمیــده قــرار داشــت.  ۀای بود که میان دو صفح نامید. این چاقو تیغه چاقوی مخفی می
باره به سرجایش برگردانــد. در ودلخواه بیرون آورد و د ۀتوانست تیغه را به انداز جراح می

چاقو را ببیند عضو آسیب دیده بریده  ۀدید و پیش از اینکه بیمار تیغ نتیجه بیمار آن را نمی
کیــد أت شــدت بههای مختلف ســاخته بــود و  او این چاقو را در اندازه شد. و کار تمام می

بســیار بــا ارزشــی اســت. زهــراوی  ۀم عقیــدکرد بیمار را نباید ترساند و این بــه نظــر می
رود  بندی بازو ابداع کرد، شبیه آنچه امروز به کار می گوناگونی هم برای شکسته یها روش

که نوآوری بسیار  مرغ و نوعی گچ تخم ۀغشته به سفیدآۀ دیده با پارچ بستن عضو آسیب –
  رفت. مهمی به شمار می

ویژه آب  چشــم، بــه هــای بیماری ۀابزارهای جدید بــرای معالجــ ،تر جالبمورد بسیار 
ای  پزشک عراقی که در مصــر فعالیــت داشــت، رســاله مروارید بود. عمار موصلی چشم

چشمی، از جمله آب مروارید. در آن زمان هــم مثــل  ۀعارض ۴۳نوشت شامل توصیف 
ســنتی،  طور بــها کوری بود و از صدها سال پیش آن ر ۀامروز آب مروارید از عوامل عمد

میــدان  یابتدا در هند، با فروکردن سوزن ریزی به سفیدی چشم و کنار زدن لکه از جلو
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کرد.  ولی تا حدی به بیمار کمک می ؛کردند که چندان روش خوبی نبود دید معالجه می
 تر نرمآن عدسیه را که  ۀلیوس بهتوخالی استفاده شود و  تر بزرگعمار پیشنهاد کرد از سوزن 

اســت. ولــی  زیآم تیــموفقبمکند تا لکه برطرف شــود. او مــدعی بــود ایــن روش  است
ابــزار قمــری  ۷۲۰کــرد، در ســال  هشتم در قاهره کار می ۀپزشکی که در اوایل سد چشم

خورد. گرچه قضاوت در این مورد دشــوار  و گفت به درد نمی کاربردپیشنهادی عمار را به 
کردند، در ذات خود بسیار با  اش داوری می بارهاست، اینکه آن را آزمایش و پس از آن در

  ارزش است. 

رســیم.  م هــا بیماریبــا توضــیح کــه دربــارۀ ابزارهــای پزشــ دادیــد، اینــک بــه موضــوع 
دســت یافتنــد؟ برخــ از  ییهــا یمــاریبدانشمندان اسالم در ط زندگ خود به درمان چــه 

 بــاره نیدراکوبی (واکسیناســیون) اســت. آیــا  آوریم آبله، ســرخ و مایــه را که به یاد م ها آن
نند؟   توانسته بودند کاری ب

از رازی در هجری چهارم  ۀبلی، ما نخستین توصیف دقیق آبله و سرخک را در اوایل سد
دست داریم. او نخستین کتاب را در این بــار ه نوشــت و حالــت بیمــاری و درمــان آن را 
توضیح داد. او در آن زمان قادر به پیشگیری از ابتال به آبله و سرخک نبود، ولی مراقبتــی 

که بسیار جدی است، در بیمــاری ســرخک  ها چشمویژه در مورد  کند، به که پیشنهاد می
 بسیار مؤثر بــود.  یها مراقبتدارد. نوع بسیار اهمیت 

ً
او از چشم بسیار منطقی و احتماال

 یها راهتب یونجه نوشت و برخی  ۀدر ضمن، او نخستین کتاب را در تاریخ پزشکی دربار
توان گفت این کتــاب شــامل بیــان  منطقی برای کنار آمدن با این عارضه را شرح داد. می

ولی  ،شناسیم ز هم هنوز برای تب یونجه درمانی نمیالبته امرو ؛چگونگی درمان آن نبود
  د.اد جدید را نشان می ۀروشی منطقی برای رویارویی با این عارض

 
ً
ــان  نیتر جالــباحتمــاال ــوآوری در درم ــواهد ن ــه  هــا بیماریش ــوط ب ــار مرب را در آث

در مصــر و شــام هجــری های ششم و هفتم  یابیم. در سده می فیزیولوژی)( تنکردشناسی
ویژه درمــان  ، بــهها آنو درمان   چشم های بیماری دربارۀجامعی  یاه هلیف رسالأشاهد ت

 ذکر شد ،آب مروارید
ً
همچنین تراخم کــه یکــی دیگــر از عوامــل شــایع  ؛هستیم که قبال

مؤثر جراحی و دارویی بــرای معالجــه  یها روشکوری بود. در آن زمان در خاور نزدیک 
ه بود. در مورد نــوعی تــراخم پیشــرفته روشــی بــرای به وجود آمد ها بیمارییا کنترل این 

جراحی داشتند. این بسیار مهم است و جراحی تــراخم بــه همــان روش تــا آغــاز جنــگ 
کنیم، ولــی آن  فت. امروز ما از روش دیگری استفاده میر جهانی اول در اروپا به کار می

 در خور توجه بود. در مورد مایه
ً
در اروپــا  مــیالدیکوبی که تا سدۀ هجدهم  روش کامال
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در کشــور عثمــانی (ترکیــۀ  ق۱۱۳۲/م۱۷۲۰رســید، در حــوالی ســال  به فکر کســی نمی
کوبی ساده را برای پیشگیری از ابتال بــه آبلــه  ویژه در نقاط روستایی، نوعی مایه امروز) به

بردنــد. در آن زمــان خــانم مــری مونتــاگو، همســر وزیــر مختــار انگلــیس در  به کار می
هایی به دوســتانش در انگلســتان ایــن روش را شــرح  آن را دیده بود. او در نامه ،استانبول

داد و در معرفی آن به انگلیسیان نقشی کلیدی داشــت. ایــن روش در آن کشــور تکمیــل 
  کوبی امروزی درآمد. شد و به صورت مایه

ن است دربارۀ دستاوردهای دانشمندان اسالم در زمینــۀ گیاه  توضــیح دهیــد؟ پزشــ مم
زین برای داروهایی  ،عموم قابل دسترس های درمانشناس و  مانند گیاه ییها نهیزم جای

بینید کــه  متفاوت را م های درماناست که اینک در بازار وجود دارد. در جاهایی مانند هند 
ری است،  مل یا سنت که در جریــان رایــج  ییها روشحاصل روش درمان دی جز روش م

  کنیم. م در اروپا مشاهده

کنیم، جالــب اســت کــه تمــایزی میــان  وقتی به پزشکی اوایل عصر اســالمی نگــاه مــی
هجــدهم  ۀآثــاری کــه تــا اواخــر ســد ۀچون هم ،شناسی وجود ندارد داروپزشکی و گیاه

اســت.  بســیار مهــم مــواد گیــاهی و معــدنی ۀهمــ ۀدربار هایی هوجود دارد رسالمیالدی 
در  مواداین پزشکان مسلمان در اوایل دورۀ اسالمی مواد دارویی را بسیار تنوع بخشیدند. 

شد که امــروز هــم  را شامل می ،دسترس جوامع بود و برخی مواد جدید، از جمله کافور
همچنین مشک و سنا، که داروی گیاهی رفع یبوســت اســت و اللــه  ؛کاربرد زیادی دارد

اقالم جدیــدی  ها این ۀتوان گفت هم د کاربرد دارد. میعباسی که در طب جالینوسی هن
شناخته شده بودنــد بــه  تر شیپبود که وارد مواد دارویی شد. آنان اقالم دارویی را هم که 

ای درمنــه اســت. ایــن بــرای  دیگری به کار گرفتنــد، مثــل افســنطین کــه گونــه یها روش
ع اصــلی درمــان دارویــی بســیار جالــب اســت، چــون اینــک یکــی از منــاب یها شرکت

بردنــد.  اسالمی آن را برای درمان کبــد و طحــال بــه کــار میدورۀ ماالریاست و پزشکان 
هــم  از قبیل پادزهر تریاکوارد دیگری کند. از آن در م شک طحال را درگیر می ماالریا بی

  .کردند استفاده می
 ها آناز استفاده  ۀعظیمی از اسامی داروهای گیاهی موجود و شیو ۀبدین ترتیب مجموع

 تــرین مهمتــوان گفــت یکــی از  مختلــف در دســت اســت. می هــای بیماریدر درمــان 
 بسیار مهم در زمین

ً
داروســازی، معرفــی پنبــه از ســوی  ۀدستاوردها، یا دستاوردی مسلما

بنــدی،  پزشکان اسالمی بود که کمتر بدان توجه شده است. در حالی که پنبه بــرای زخم
سی دارد. تا وقتی کــه پزشــکان اســالمی اول بــار آن را پوشاک اهمیتی اسا ۀهمچنین تهی
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های جراحی معرفی نکرده بودند، در اروپا  پوشش زخم عنوان بهگیاه و پس از آن  عنوان به
  نشده بود.  شناخته

  آیا در کشورهای اسالم زنان در زمینۀ پزش و پیشرفت کل آن نقش داشتند؟

 ت ،ۀ اجتماعیبلی، از جنب
ً
بهداشــتی جامعــه  یها مراقبتکنندگان اصلی  مینأزنان عموما

چون به نیازهای درمانی کودکان، همچنین شــوهران و ســایر اعضــای  ،رفتند شمار می به
پزشکی  ۀخانوادگی به حرف ۀدانیم زنانی بودند که بیرون از حلق خانواده توجه داشتند. می

نــامی کــه  نیتر کیــنزداند.  سفانه منابع تاریخی نامشان را ذکر نکردهأاشتغال داشتند. مت
 پزشک در اســپانیا ۀیک خانواد یابیم از دو زن است که عضو پنج نسل از بدان دست می

قمری  ۶۸۰یا  ۶۷۰ های سالدانیم این دو زن در حوالی  هر. مییعنی خاندان ابن ُز  ،بودند
نــابع دانیم. از ســایر م کردنــد، ولــی نامشــان را نمــی حاکم اسپانیا طبابت می خانوادهٔ در 
 رازی شکایت می بودههم دانیم پزشکان زن دیگری  می

ً
کنــد وقتــی معالجــاتش  اند. مثال

کننــد. بــه همــین ترتیــب  دهد، بیماران به پزشــکان زن مراجعــه می مطلوب را نمی ۀنتیج
از  از پزشکان مــرد وجــود دارد در مــورد اینکــه پزشــکان زن بیمارانشــان را ییها تیشکا

عوا بر سر داریم در مورد دهجری چهارم  ۀهمچنین مدرکی از سد. آوردند چنگشان درمی
  نام او هم ذکر نشده است. که  دستمزد یک پزشک زن

  دانید چرا نام این زنان ذکر نشده است؟ آیا این ربط به جامعه و معتقداتش در آن زمان دارد؟  آیا م

دانیم. به  ین است که نمیتوان فرضیاتی داشت. ولی واقعیت ا نام نبردن از زنان می ۀدربار
خواستند نام  نوشتند و نمی شد. چرا؟ چون اسناد را مردان می نمی رطور کلی نام زنان ذک

اســت کــه نــام زنــان را  خوشایندزنان ذکر شود. امروز این مطلب برای مورخان بسیار نا
 کــار می نمی

ً
دانیم تعــدادی زنــان درمــانگر بــرای  کردنــد و مــی داننــد. ولــی آنــان عمــال

و باز پزشکان مــرد از اینکــه زنــان در کارشــان دخالــت  ندچشم وجود داشت های بیماری
  د.نبرآشفته بود، کنند می

ری که مطرح م . آیا دانشــمندان اســالم در آن هاست مارستانیبشود در مورد  موضوع دی
   نقش داشتند؟ ها بیمارستاندوران در ایجاد و توسعۀ 

. به گمان من، ایجاد 
ً
اســالمی  ۀیکی از دستاوردهای مهم جامع ها بیمارستانبلی، مسلما

 برخی صومعهسده در
ً
ای داشتند که تسهیالتی بــرای فقــرا  ها نوانخانه های میانه بود. قبال

هــای میانــه وضــعی داشــتند کــه در اسالمی در ســده های بیمارستانکرد. ولی  فراهم می
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 دستاورد بزرگی بود. نخستین بیمارستان  دیده می امروزی های بیمارستان
ً
شود و این واقعا

در بغداد ساخته شد و در اواخر همان سده تنها در بغداد پنج هجری سوم  ۀدر اوایل سد
دایر شد که امروزه قمری  ۲۵۸بیمارستان وجود داشت. نخستین بیمارستان قاهره در سال 

شــاهد پیــدایش هجــری م و هفــتم های ششــ به ابن طولون معــروف اســت. ولــی ســده
اطالعات بیشتری، گاه در مورد  ها این دربارۀمجهزتری بود که خوشبختانه  های بیمارستان

شــان چیــز  اولیــه کــه درباره های بیمارســتاننقشه و مدارکشان در دست داریم، برخالف 
در شــمار نهادهــای  ها بیمارســتانهجــری های ششــم و هفــتم دانیم. در سده زیادی نمی

هری و دارای ساختاری مدور بودند و درهای بیشترشان به روی همگان، از زن و مــرد، ش
 یهــا بخشمثل امــروز  ها آنبزرگ و کوچک، کشوری و لشکری، فقیر و غنی باز بود. در 
 ها اینچشم، که  های بیماریتخصصی وجود داشت، بخشی برای جراحی، بخشی برای 

معده و روده. بیماران مرد  های بیماریبرای همیشه در قسمت دیگری بودند و بخشی هم 
  جداگانه با پرستاران مرد یا زن بودند. یها بخشو زن دارای 

آموزشی بودند که  های بیمارستاننخستین  ها ایندیگری که بسیار مهم است اینکه  ۀنکت
اینکــه چنــد بــار در روز بــه بیمــاران  دربــارۀ. اطالعاتی داریــم ستا  در تاریخ ثبت شده

یان آموزش می سرکشی می  در کنار بستر بیمار به دانشجو
ً
دادند که این هم در  شد و عمال

  نوآوری مهمی بود. ،تاریخ پزشکی

ونــه عمــل م کــرد؟ آیــا بیمــاران بــه محــض ورود بــه  آن دســتگاه در مواجهــه بــا بیمــاران چ
ماندند و در آن وقت برای مداوا  ر رسیدن نوبتشان مشدند، یا باید منتظ بیمارستان مداوا م

 کردند؟ به بیمارستان مراجعه م

دانیم چند نفر در روز  اطالعی نداریم. ما نمی باره دراین متأسفانهل جالبی کردید، ولی ؤاس
ماندند و میزان بهبودی چقدر بود. در  کردند، چه مدت منتظر می به بیمارستان مراجعه می

کردند، چند  دانیم چند پزشک در آنجا کار می ایم. می العات را از دست دادهواقع این اط
دانیم این  تختخواب، چند بخش تخصصی، کتابخانه و داروخانه وجود داشت. آنچه نمی

شدند، آیا پزشکان آنان را به بیمارستان معرفی  است که بیماران چگونه از آن برخوردار می
 گفتــه می کردند یا خودشان به آنجا می می

ً
 ،اشــخاص ثروتمنــد کــه شــود رفتند؟ عمومــا

 جز
ً
 زمــانی کــه در ســفر بودنــد در موارد خــاص احتماال

ً
، بــه بیمارســتان مراجعــه مــثال

  آمد.  کردند و پزشک مخصوص خود را داشتند که به عیادتشان می نمی
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ن ا آن چیزی خوانده دربارۀبیمارستان معروف که  ست ام بیمارستان نوری دمشق است. مم
  صحبت کنید؟ باره دراین

بلی، این بیمارستان مهمی بود، همچون بیمارستان منصــوری قــاهره. بیمارســتان نــوری 
) به صورت بیمارستان بــزرگ مفصــلی بــا ق۵۶۷ ونورالدین محمود ابن زنگی ( فرمان به

تخصصی و فضای آموزشی و جز آن ساخته شد. علت  یها بخشتجهیزات، از قبیل  ۀهم
آن اســت و در  دربــارۀاول به خاطر وجود اسنادی  ۀشهرت فراوان این بیمارستان در وهل

دوازدهم هجری همچنان دایر بود. ما نمودارهای کاربری آن  ۀدوم اینکه تا اواخر سد ۀوهل
پزشکی و علم  ۀرت موزرا در دست داریم و بخشی از آن هنوز پابرجاست و اینک به صو

   درآمده و خوب است آن را ببینید.

ر در مورد  هاســت. دانشــمندان اســالم در زمینــۀ  موضوع داروخانه ها بیمارستانمطلب دی
بــر طبــق  وتوانیم به داروخانــه بــرویم  داروخانه به مفهوم امروزی چه نقش داشتند؟ اینک م

ــه ــر عارض ــرای ه ــدادی دارو ب ــان ای کــه د نســخۀ پزشــ تع ــا در آن زم ــیم. آی ــه کن ــم تهی اری
ای وجود داشت که دانشمندان اسالم ایجاد کرده باشند تا مردم داروهــایی را کــه  داروخانه

  نیاز داشتند از آنجا تهیه کنند؟ 

. باز می
ً
تــوان  هایی وجود داشــت کــه می داروخانههجری سوم  ۀدانیم در سد بلی، کامال

بــازار قــرار داشــتند و هــر کــس  ۀهای عمومی نامیــد و اغلــب در ناحیــ را داروخانه ها آن
توانست برود و داروهای مورد نیازش را از قبیل ترکیبات دارویی از آنجــا تهیــه کنــد و  می

های بیمارستانی هم وجــود داشــت و  ها مانند امروز پر مشتری بودند. داروخانه داروخانه
در عــین حــال کــه  ها بیمارســتانهای  داروخانــههجــری سوم  ۀدانیم از اواخر سد باز می

 یمارستانیب ریغکردند، بخشی هم برای مشتریان  داروهای بیماران بیمارستان را آماده می
  بیمارستان تهیه کنند. ۀتوانستند بروند و دارویشان را از داروخان داشتند که می

 ۀداروها که باز در اوایــل ســد ۀهایی در دست داریم شامل نسخ دستورالعملما امروز 
. آثار دیگری بیشتر برای ستا  هدتدوین ش ها بیمارستانبرای استفاده در این هجری سوم 

ای  رسالههجری هفتم  ۀ. از اواسط سدوجود دارد ،شد            عمومی نامیده می ۀآنچه داروخان
ایــن داروهــا،  ۀهم ۀیچگونگی ته دربارۀدر قاهره،  »کهن«داریم از پزشکی یهودی به نام 

های مورد نیاز، همچنین چگونگی رفتار با مشتری، نوع کارمنــد مــورد  آماده کردن نسخه
  نیاز برای داروخانه و امثال آن.
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ام عبارت است از کنــدی در ســدۀ ســوم و  برخورد کرده ها آنبرخ اسام که در این زمینه با 
ــن اســت در ایــن مــورد  هجری بیرون در سدۀ پنجم که در کار داروسازی سهم داشتند. مم

 اطالعات بیشتری بدهید؟ 

توان آن را مبانی داروها نامید  بلی. دو شخصی که نام بردید، کندی و بیرونی در آنچه می
بندی داروها بر اساس کارکردشان، اینکه دارای خاصیت ســرد،  نقش داشتند، یعنی دسته

  درجــه ۶تا  ۱، یا ۴تا ۱ثیرشان به أرا بر طبق شدت ت ها آنآنگاه گرم، خشک یا تر هستند. 
بنــدی داروهــا بــه وجــود  مختلفــی بــرای رده یها راهکردند. بدین ترتیب  می بندی تقسیم

بیماری  ستخوا یا اگر می ،ای نیاز داشت بتواند آن را تهیه کند آوردند، تا هرکس به نسخه
کار  گشــت و آن را بــه با اثــر و قــوت خاصــی میخاصی را درمان کند ، به دنبال دارویی 

 هــا آنکندی و بیرونی هیچ کدام داروخانه نداشتند و اهل کار عملی نبودند. کار برد.  می
  شد.  بررسی نظری داروهایی بود که باید در داروخانه مصرف می

ونه و از چه طریق این اطالعات وسیع به  ر ترجمه و در کشــورهای مختلــف  یها زبانچ دی
  ها در چه مراحل صورت گرفت؟  اروپایی معرف شد؟ منظورم این است که این ترجمه

مشتقاتش در آغاز از دو نقطه به اروپا رسید و بــر آن اثــر گذاشــت،  ۀطب اسالمی و هم
های چند  پیش در این دو نقطه جامعه ها قرنجنوب ایتالیا و دیگری اسپانیا. از  ۀیکی ناحی

کرد و  مسلمان را فراهم می ۀکه تماس میان اروپا و خاورمیان یطور بهزبانی وجود داشت، 
بان دیگر ترجمه کنند و در جاهایی بودنــد کــه زتوانستند از زبانی به  کسانی بودند که می

ینو بود زمونته کا ۀصومع ها آنشد. یکی از  پزشکی در آنجاها ترجمه می یها متنویژه  به
میالدی قســطنطین افریقــی در  ۱۰۸۰یازدهم، یعنی در حوالی سال  ۀدوم سد ۀکه در نیم

او در واقع اهل قیروان در تونس امــروزی بــود و می توانســت از  آنجا به ترجمه پرداخت. 
وسیعی بود برای ترجمــه،  ۀعربی به التینی و از التینی به عربی ترجمه کند. دیگری برنام

 در حوالی سال  ۀکه در سد
ً
میالدی به توسط چند دانشمند در طلیطله  ۱۱۸۰بعدی، تقریبا

مونایی بود که در طی زندگی . یکی از این دانشمندان گرارد کر( تولدو) در اسپانیا اجرا شد
هــم  اثر پزشکی و علمی را از عربی به التینی ترجمه کرد. بعدها در نقاط دیگــر ۶۸خود 

ل کــار یلسی که در سیسبودند، مانند اصطفن انطاکی که در شام و فیلدرس طرابکسانی 
 یهــا جنگجاهــای دیگــر. در زمــان  ۀکرد. آنان آثاری ترجمه کردند، ولی نه به انداز می

نقــاط اصــلی بودنــد، ولــی در  هــا اینهایی صــورت گرفــت.  هم در شام ترجمــه یصلیب
ادامه یافــت و برخــی پزشــکان همچنان کار ترجمه  میالدیهای هفدهم و هجدهم  سده
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ردند تا کتابی را که به مطالب آن دسترســی نداشــتند برایشــان از ک مترجمی استخدام می
  عربی به التینی ترجمه کند.

ل بعدی من در این زمینه باشد که برخ اندیشمندان و علمای ؤاکنم این پاسخ به س فکر م
ونــه بــه ترجمــه از عربــی بــه زبــان خودشــان  نیبنــابرادانســتند.  اروپایی خوب عربــی نم چ

که اشاره کردید، کسان را بــرای ایــن کــار اســتخدام  طور همان، کنم مگمان پرداختند؛  م
 .کردند م

اند. برخی  برند که آنان را در ترجمه یاری کرده دانیم گاهی از دو یا سه نفر نام می بلی، می
کرد، هر دو زبان عربی  مترجمان بزرگ، مانند گرارد که از او نام بردم و در طلیطله کار می

 گرفت یم. ولی او هم در مواردی از شخص دیگری کمک نددانست می یخوب بهو التینی را 
که امــروز  طور همانکرد.  مقدماتی را انجام دهد و او دوباره بر روی آن کار می ۀتا ترجم

هایی  چنین ترجمــه توانستند یمکسانی بودند و  نیچن هماند، در آن زمان  کسانی دو زبانه
  بکنند.

ری که به آن برخوردم   شود در این مورد اطالعات بدهید؟ است. م کتاب الماءکتاب دی

های پزشکی است  واژهۀ هایی است که بر خالف نامش کتابی دربار از رساله یا نمونهاین 
که خیلی زود از عربی به التینی ترجمه شد، ولی بر خالف آثار دیگری که اندکی بعد از 

   ثیری بر جای نگذاشت.أآن ترجمه شدند، در طب اروپا چندان ت

 ؟١کالبدشناس گری دربارۀ

 مرجع مهم گری یکالبدشناس
ً
پزشکان آن  ۀی برای کالبدشناسی است و امروز هممسلما

تــوان  کنند. به گمانم درست نیســت بگــوییم در آن می شناسند و از آن استفاده می را می
های میانه را یافت، بلکــه ایــن کتــاب معــرف اوج معلومــات  کالبدشناسی اسالمی سده

د گونــاگون از شــک در مــوار و بی هاســت قرنکالبدشناسی انسان در طــی  ۀفزاینده دربار
 گردش خون ابــن ها آناست. یکی از  بهره گرفتهمعلومات کالبدشناسی  ۀدر زمین منابعی

نامند.  شود، ولی آن را دیگر گردش ریوی نمی این موضوع انکار نمی امروزه فیس است.ن
خوریم که نگاه دقیقــی بــه  اسالمی برمی یپزشکبه جنبۀ دیگری از  کالبدشناسی گریدر 

ها و ساختار استخوان آرواره  داشت، به استخوان خاجی در پایین ستون مهره ها استخوان
  .راه یافته است کالبدشناسی گریکه اینک بخشی از مطالب کالبدشناسی شده و به 

                                                    
1. Gray  
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وجــود دارد کــه دانشــمندان  ییهــا روشبا توجه بــه معلومــات وســیع شــما در ایــن زمینــه آیــا 
 هــا آنکنیــد اگــر از  رود، ولــ فکــر م وز به کار نمو امراند  اسالم در آن زمان معرف کرده

ن است موجب بهتر شدن کار شود، یا تجهیــزات و  پزشــ از  یهــا روشاستفاده شود مم
ل بتــوان  یا شرفتهیپچنان  ر مش آن زمــان را اینــک  یهــا روشعظیم برخوردار شده که دی

  دوباره به کار گرفت؟  

 ایــن  یها روشکنم عالقۀ روزافزونی به برخی  فکر می
ً
طب اسالمی وجود دارد و مسلما

کــار  تهــاجمی غیــر یهــا روشکار عملی اســت. پزشــکان اســالمی در اوایــل بــر روی 
هجــومی متوســل  یهــا روشکردند. یعنی پزشک به دارو و تنها در صورت لــزوم بــه  می
ردی تنظــیم برنامــۀ غــذایی، ورزش و شد. نخستین رویکرد آنان برای درمان هــر مــو می

دادنــد و بــرای  تغییر کیفیت هوا بود. آنان به پاکی هوا و کیفیت مسکن بسیار اهمیت می
 هــا ایننامیدنــد. البتــه  می» اساسیشش مورد «را  ها آناین کار قواعد عجیبی داشتند و 

بخشی  ها آنرا تنظیم و مراقبت کرد.  ها آنشد  چیزهایی در پیرامون شخص بودند که می
  تنکردشناسی (فیزیولوژی)اساسی از 

ً
نــوع و  توان یمنبودند که نشود تغییرشان داد. مثال

روش تغذیه را تغییر داد، کیفیت هوا را تنظیم کرد، ساعات خــواب را نظــم بخشــید، بــه 
ای مرتب ورزش کرد. حمام کردن یکی از شرایط اصلی درمان بود و معالجۀ بیمــار  شیوه

شــدید، اول زخمتــان را  شد. حال اگــر شــما در جنــگ مجــروح می آغاز میاز این نقطه 
، نخستین رویکــرد توجــه دیکرد یمکردند. ولی اگر با بیماری خاصی مراجعه  معاینه می

شــد. بعــد، اگــر ایــن  آغــاز می هــا اینبه این عناصر در اطــراف شــما بــود و معالجــه بــا 
اول بــا «کالمشــان ایــن بــود:  یهشــدند و تک معالجات نتیجه نداشت به دارو متوســل می

، نه مثل امروز با انبوهی از داروهای عجیب و غریب، بلکــه »داروهای ساده شروع کنید
 گیــاهی باشــد، می

ً
شــود چیزهــای  با یک داروی اصــلی. اینــک الزم نیســت دارو حتمــا

شود با آن شروع کنید و اگر نتیجه نــداد بــه ســراغ داروی ترکیبــی  دیگری تجویز کرد. می
کردنــد  آخرین مرحله جراحی است. پس در اصل کاری کــه آنــان می ،ید و سرانجامبرو

کنم مــا  االطراف) نامیــد. فکــر مــی (جامع نگر کلتوان آن را رویکرد  چیزی است که می
توانیم به آن رویکرد توجه داشته باشــیم. بــه گمــانم از  کنیم می کاری که اینک می یجا به

تــوان  های متعددی از پزشکی امــروز وجــود دارد کــه می ایم. جنبه آن بسیار فاصله گرفته
  را تصحیح کرد. ها آن
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ارلز (ولیعهد بریتانیا) به مطالبی در این زمینه اشاره کــرد کــه چکنم پارسال شاهزاده  فکر م
ــرد کــل نگر توجــه داشــته باشــند، حتــ بــه  کارکنــان امــور پزشــ امــروز هــم بایــد بــه روی

  را با کارهای امروزی تکمیل کنند.   ها آنهایی مانند طب سنت و  جانشین

 ت
ً
البته اصطالح طب جانشین را خیلی دوست نــدارم،  یید میأبلی، کامال چــون بــه کنم. 

نگر بنامیم که باید به جریان اصلی کار پزشکی وارد شود، نــه  کل باید آن را رویکرد نظرم
پزشــکی ایــن نــوع  ۀایلم شاهد آن باشم که حرفــجانشین آن تلقی گردد. م عنوان بهاینکه 

  . کندجریان اصلی پزشکی  واردرویکرد را 

ری که به نظرم م حرفــۀ  فعــاالنبهداشت روان است. امــروز بســیاری از  ،رسد موضوع دی
ــائل م ــراد در جامعــه پزشــ آن را از مس ــد کــه برخــ اف ــا  دانن ــد. آی ــر آنن ــی درگی های غرب

اند؟ آیا در آن زمان چیزی به نام  داشته ییها ینوآوراخت عالیم آن دانشمندان اسالم در شن
  بهداشت روان مطرح بوده است؟ 

گــاهی  آنــانالبتــه ذهنی و عاطفی توجه زیــادی داشــتند.  های بیماریبلی، آنان به انواع 
یی های عجیبی در مواجهه با  روش افسردگی، مالیخولیــا، تــرس، وحشــت و پرخاشــجو

تــا حــدی هماننــد  هــا آنشد و رویکردشان بــه  توجه زیادی می ها بیماری. به این داشتند
روانی بود. آنان بر آن بودند نخستین چیزی را که باید در نظر بگیرند، شرایط  های بیماری

زندگی بیمار است. باید فضای عاطفی و محیط زندگی بیمــار تغییــر کنــد. از جملــه بــه 
 طور به ها بیمارستاندست است که حتی در  موسیقی اعتقاد زیادی داشتند. شواهدی در

  گرفتند. ویژه در بخش روانی کمک می مرتب از موسیقیدانان، به

ل آنان داشت؟    آیا این کار نتیجۀ مثبت در حل مش

 ها بیمارســتانبیمــاران  دربــارۀمایلم تصور کنم داشت. بازهم باید بگویم مــا اطالعــاتی 
ایم  گذشت. ولی بسیاری رویکردها که اینــک توانســته چه می ها آندانیم بر  نداریم و نمی

 عاقالنه بــه نظــر می
ً
رســند. موســیقی درمــان خــوبی اســت. آنــان شــعر  بشناسیم کامال

های گوناگونی برای مشغول کــردن ذهــن یــا آرام  کردند، راه خواندند، قرآن تالوت می             می
خاطر به روی آوردن به قرآن و در مواردی . برای تسلی کردند عرضه میکردن آن به بیمار 

های گوناگونی برای رهایی از غــم و  به آثار برخی نویسندگان توجه زیادی داشتند. توصیه
کردند بســیار  هایی که می توجه خاص به این مسئله و توصیه نیبنابراغصه وجود داشت. 

  عاقالنه و منطقی بود.
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بین شــده کــه اگــر کســ بــرای جامعــه  ردی پیشمثال در قانون بهداشت روان انگلستان موا
توان او را بازداشت کرد. آیا در آنجا چنین تمهیدات وجود داشت تا  احتمال خطر داشت م

ای در بیمارســتان نگهــداری  در بخــش ویــژه کردنــد مــافرادی را که برای جامعه ایجاد خطر 
 رفتــاریکننــد؟ اگــر کســ واقعــاً دچــار بیمــاری روانــ بــود، دانشــمندان اســالم بــا او چــه 

  ؟  کردند م

بخش روانی وجود داشت و این در واقــع یکــی از ابــداعات مســلمانان  ها بیمارستاندر 
شد و ممکن بود فرد بیمار  می دنبال ها بیمارستاندانیم که این کار در بسیاری از  است. می

بیمــار، اگــر او را بــرای خودشــان یــا  ۀرا برخالف میلش در آنجا نگهداری کنند. خانواد
یید قاضی، بیمار أکردند و در صورت ت دیدند، به قاضی شکایت می دیگران خطرناک می

  شد. در بخش روانی بستری می

م در زمینــۀ پزشــ داریــد کــه آیا هیچ مشاهدات تجربی از دستاوردهای دانشــمندان اســال
  بخواهید ذکر کنید؟

کید کنم. مطالبی که ما از جهان اسالم پــیش از عصــر أبلی، موضوعی هست که مایلم ت
پزشــکی در اختیــار داریــم حــاکی از وجــود ذهنــی بــاز و  یهــا مراقبت ۀجدید در زمینــ

گذاشتند که  روشنفکرانه در اوایل عصر اسالمی است. پزشکان به افکار جدید احترام می
کردند. همچنین  را مطالعه می ها آنمیراث جهان پیش از اسالم بود و آنان با توجه کامل 

ویژه مسیحیان، یهودیان و دیگران نقش بزرگــی در  پزشکان و دانشمندان غیر مسلمان، به
 وقتی موضوع پزشــکی پــیش می میجوامع علمی و پزشکی ایفا 

ً
آمــد،  کردند. مخصوصا

و پزشکان یهودی و مسیحی اغلب  کردند یمبه مسیحیان و یهودیان فکر مسلمانان اغلب 
کرد دارای چه  کسی که کتابی نوشته بود، برایشان فرق نمی ١معلم پزشکان مسلمان بودند.

خوانــد، یــا  مسلمانی کتابی را که مســیحی یــا یهــودی نوشــته بــود می نیبنابرادینی بود. 
برعکس. این فضایی باز، دور از جزمیت و پرشور بود که مردم را به بحث، تبادل افکار و 

گیری از آن برای ایجاد  کسب معلومات از طریق پرسش و آزمایش شواهد و سرانجام بهره
  ساخت، که اهمیت بسیار داشت. آماده می ها بیمارستانپزشکی برای  یها مراقبتنظام 

                                                    
پزشکان مورد قبول عامه، میرزا عبدالله یهودی و حکیم پیره آشوری  نیتر معروفکه در زمان کودکی او در ارومیه  آورد یممترجم به یاد  .١

  .ندبود
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ــر  ــه ب ــار ک ــ آث ــه برخ ــو ب ــاز گفتگ در آغ
ای شــد. آیــا  کنید اشــاره رویشان کار م

خودتــان  یها کتابآثاری از نشریات یا 
ران وجود دارد تا برای مطالعه در  یا دی

  این زمینه پیشنهاد شود؟ 

 ۀبلی، برای افرادی کــه بــه ایــن مقولــ
پزشکی کتاب  خاص عالقه دارند باید

را توصــیه کــنم میانه  دورۀاسالمی در 
کــه مــدتی پــیش دانشــگاه ادینبــورگ 
منتشر کرد. در آن مطالب زیادی را که 

اشاره شــد  ها آندر اینجا به برخی از 
توان  به تفصیل و به صورت مصور می

یافت. امیدواریم مخاطب این کتاب 
آن را پیشنهاد  نیبنابرا ؛همگان باشند

کنم. این کتاب را با کمک یکی از  می
دانشجویان سابقم نوشــتم کــه اینــک 

 منتشــر یــا  ای است. فکر می خودش محقق شناخته شده
ً
کنم برخی مطالــب را کــه قــبال

  ایم در این کتاب عرضه کنیم. شناخته نشده بود توانسته
  



 

 

١٣۶ 

ل 
سا

ن، 
یرا
و ا

م 
سال
ی ا
لم
 ع
ث
یرا
م

جم
پن

رۀ 
 ش
،

ول
ا

(پ 
ی 
یاپ

۹(، 
ان
ست
تاب

و 
ر 
ها
ب

 
۱۳
۹۵

 

  
  رضا رسهنگی یادی از

  پژوهشگر نقوش هندسی در ه اسالمی

 ١بهروز ذبیحیان
  

  ها سالدکتر رضا سرهنگی در پی 
ً
بعد  نارسایی قلبی و نهایتا

یض قلب در اول   ۱۱( ۲۰۱۶ ۀژوئیاز یک عمل جراحی تعو
سالگی درگذشت. او استاد ریاضی  ۶۴) در سن ۱۳۹۵تیر 

وافر او  ۀدانشگاه تاوسون در ایالت مریلند امریکا بود. عالق
 شناسانه بین ریاضی و ییبه آموزش ریاضی و ارتباطات زیبا

یکی از هنر اسالمی به عموم مردم  خصوص به هنر و
  های فعالیت علمی او بود.  جنبه نیتر مهم

ریاضیات  ۀمدرک دکتری در رشت ۱۹۹۴او در سال 
کنترل  ۀنظری ۀکاربردی را از دانشگاه ایالتی ویشیتا در زمین

مشغول به کار در دانشگاه  ۲۰۰۱دریافت کرد و از سال 
مبانی  تاب درسیلف کؤعالی آموزش ریاضیات در دانشگاه تاوسون و م ۀیس دورئتاوسون شد. او ر

 ۀشمار ٢نکسوس شبکۀ ۀمجلبود. دکتر رضا سرهنگی دو دوره سردبیر مهمان  نهندسه برای معلما
( ۲۰۱۲در سال  ۱۴)۲( بود. رضا  »ت و معماری ایرانیاریاضی«با عنوان  ۲۰۱۶در سال  ۱۸)۱و 

آثار هنری با لیف کرده بود و أتمبانی هندسه در هنر و معماری اسالمی  ۀنگی مقاالتی در زمینسره
گذاشته است. اما شاید بتوان  یجا بهایرانی از خود -خصوص کاشیکاری اسالمی و به الهام از هنر

ها، همایشی ساالنه است که  همایش پلدانست.  ٣»ها همایش پل«مانده از او را  جا به کارترین  ممه
را  ها آنبین  پیوندهای هنر، موسیقی، ریاضی و  در زمینه کنندگان شرکتهمکاری و تبادل نظر  ۀزمین

                                                    
  behrooz.zabihian@gmail.com، دانشجوی دکتری فیزیک پزشکی، دانشگاه پزشکی وین .١

2. Nexus Network Journal 
3. Bridges Conference 
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ها را  همایش پل ۀاولین دور ،خود دستی در موسیقی و تئاتر داشت. دکتر سرهنگی که کند یمفراهم 
سال گذشته،  ۱۹در دانشگاه ساوت وسترن کالج در امریکا برگزار کرد. در طول  ۱۹۹۸ یها سالدر 

جنوبی، مجارستان، هلند و غیره برگزار شد  ۀاسپانیا، کرورهای مختلف از جمله این همایش در کش
نار این ن هنر و ریاضیات را از اقصی نقاط جهان گرد هم آورد. هر سال در کاو توانست دوستدار

اه آثار هنری گند، نمایشکن میعرضه خود را  هنر و علوم مقاالتگران همایش چند روزه که پژوهش
الب آثار هنری اعم از ق ارتباط بین ریاضیات و هنر را در گانکنند شرکتکه در آن  شود یمبرگزار 

یس آن بود، یکی ئسس و رؤکه دکتر سرهنگی م ،این همایش. کنند یمسازی و نقاشی عرضه  سمهمج
یات است. در کنار بسترها برای ارتباط هنرمندان و محققان علوم مرتبط با ریاض نیتر موفقاز 

و  ها دانشگاهاست در  تر کوچک مراتب بههمایش دیگری را که  ،آن برگزارکنندگانها،  همایش پل
 مندان عالقهو هدف آن آشنا کردن  ١»موزاییک«. نام این همایش کنند یمامریکا برگزار  یها دانشکده

  بین ریاضیات، علم، هنر، صنعت و فرهنگ است.  پیوندجوان و دانشجویان با 
دکتر رضا سرهنگی با بعضی متون تاریخی و نسخ خطی هندسه و ریاضیات دوران اسالمی هم 

، کرد یمآموزش ریاضی فعالیت  ۀنیزم درنبود و بیشتر  دان خیتارآشنایی داشت. او هرچند 
 ابعضی آثار ابو بارۀهای مختصری در پژوهش

ً
 لوفا بوزجانی انجام داده بود. در این بین مخصوصا

داری گهنملی در پاریس  ۀکه در کتابخان فی تداخل االشکال متشابه او المتوافقهالۀ رسخطی  ۀنسخ
در این  ها گرهترسیم  یها دستورالعملتوجه او را جلب کرده بود. او چند اثر هنری با الهام از  شود یم

که دکتر  را» سردبیر ۀمقدم«ی از یها قسمت ۀترجم ،گذاشت. در زیر یجا بهخطی، از خود  ۀنسخ
  د:خوانی نوشته بود می ۱۴)۲( ۀشمار نکسوس شبکۀ ۀمجلسرهنگی برای 

دانشی الزم برای اندیشــیدن و  عنوان بهاز دوران گذشته، ایرانیان ریاضیات را 
هندسی مدور در معمــاری، بــه  یها فرم. استفاده از اند دانستهمسائل عملی 

در دوران خالفــت . کننــد یمــو فکــری هندســه اشــاره  یکیزیففرا یها جنبه
عباســیان در بغــداد (مرکــز فرهنگــی و علمــی جهــان اســالم در آن زمــان) 
ریاضیات در کنار مکاتب فلسفی اسکندرانی و ایرانی در مرکز توجه بود. این 

 یشــدفکری، هنــر و معمــاری اســالمی را  ۀدو شاخ
ً
قــرار داد.  ریتــأثمــورد  دا

علــوم، الهیــات و مطالعــات فلســفی،  برای گندیشاپور مرکز علمی ساسانی
اســالمی بودنــد. بــا  دورۀ، همراه با مکتب اسکندریه، منــابع دانــش پزشکی

 ۀسسؤیک م عنوان بهدر دوران عباسیان در بغداد  ها»بیت الحکمه« یانداز راه

                                                    
1. MoSAIC: Mathematics of Science, Art, Industry, Culture 
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ن توانســتند امنابع ایرانــی و یونــانی، محققــ ۀعلمی و همچنین جنبش ترجم
را در اقصی نقاط جهان اسالم  دانش دوران قبل از خود را بازنگاری کنند و آن

صــابئین  یشناســ ستارهبسط دهند. در اوایل حکومت عباسیان، ریاضیات و 
شــد.  ها گسترش دانش ریاضی و کاربردهــای آن در بســیاری از زمینــه أمنش

وســط ریاضــیدان اقلیــدس ت اصــولکتــاب  ۀتوان به ترجمــ مثال می عنوان به
دورۀ  ۀاشاره کرد. این ترجمه در قرون اولیــ یو بنو موس ه، ثابت بن قرصابئی
تا اینکه در  بود ن ایرانی و اسالمیامحقق ۀمورد استفادگسترده  طور به یاسالم
مرجــع اثــر  نیتــر مهم ،از آنطوســی  نیرالدینصــ حریرت هجری مهشتقرن 

  . شد ریاضی
گــران و هنرمنــدان  ریاضیات به صنعت ۀانتقال و اشاع عاملریاضیدانان 

سان ابزار کار معماران و مهند ،عملی ۀهندس ۀنیزم در ها آن یها رسالهبودند. 
هندسی را بــرای  های شکلدانش کار با  ،عملی ۀها بود. هندسدر ساخت بنا

ای از  ساده شــده صورتها،  رسالهاین معماران و صنعتگران به ارمغان آورد. 
نظری در قالب عملی برای استفاده در جهان واقعی بودند. یکی  ۀهندسآثار 

فیمــا یحتــاج الیــه الصــانع مــن مانده از این دست کتــاب  جا بههای  از مثال
) دانشــمند، ق۳۸۸-۳۲۸اثر ابوالوفــا محمــد بوزجــانی ( االعمال الهندسه

ریاضیدان و منجم ایرانی است که بیشتر عمر خــود را در دوران عباســیان در 
 د گذراند. بغدا

 ۀهای این رسال به یکی از نسخه ای از مؤلف ناشناخته پیوست شده رساله
نقوش هندسی در طول  ۀدر زمین ها پژوهشبوزجانی تصویری کلی از میزان 

فی تداخل با عنوان پیوست این در . کند هجری عرضه میم هفتم تا پنجقرون 
نوشته  هجریم ششر قرن قوی د احتمال بهکه  االشکال المتشابهه او المتوافقه

د. بیهقــی شــو گره هندسی مختلف به خواننــده عرضــه می ۱۱۰شده است، 
 ومظفــر اســفزاری (نــویس ایرانــی از  نامه یزندگ)، مورخ و ق۵۶۵ـ ۴۹۰(

دانــش هندســه «)، ریاضیدان و مــنجم نقــل کــرده اســت کــه ق۵۱۵حدود 
بیهقی در نقــل  .»ای است که معماران و بّنایان باید از آن پیروی کنند شالوده

کند که بر اساس میزان دانش  قولی دیگر در مورد سلسله مراتبی صحبت می
معمــار بــا دانــش «کنــد:  را اجرا مــی که طرح اواست معمار و بّنایی  ۀهندس

دان نظری است و بّنای آجرکــار در انتهــای  خود بعد از هندسه ۀعملی هندس
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 ۀارتباطی بین مرحل . بدین ترتیب ریاضیات و هندسه،»سلسله مراتب است
 
ً
کــرد.  های مفهومی و متعالی برقرار می عملی ساخت بناها و پنداشت کامال

ریاضیات نه تنها به عنوان ابزاری فکری برای حل مسائل انتزاعی ریاضــیات 
 ۀابزار روزمر همچنین بود، بلکه در قلمرو عرفان هم نفوذ کرده بود. ریاضیات

  و اشیاء بود.  هاها، ابزارمهندسان و صنعتگران برای ساخت بنا

سال، در یک  گردد. در آن برمیمیالدی  ۲۰۰۶آشنایی من با دکتر رضا سرهنگی به سال  ۀسابق
هلند شرکت کردم. در  یدن کشوردر دانشگاه ل »نقوش هندسی در هنر اسالمی«کارگاه علمی به نام 

هنر و  ۀهنرمند و معمار مشهور که کارهایش بر پای ١به نام جی بانر ها سخنرانآنجا از یکی از 
نقوش ها در  بروز آنو  ٢تقارن مسطح ۀگان ۱۷ یها گروهدر مورد  یسؤالمعماری اسالمی است 

سفارش کرد تا با رضا سرهنگی که از  سیدم. بعد از یک راهنمایی مختصر،هندسی اسالمی پر
های علمی این مسئله را از او جویا شوم. با اولین تماس از  جنبه ودوستان وی است تماس بگیرم 
های بعد  پرداخت. در سال ام و اشتیاق تمام به راهنمایی ییرو گشادهطریق پست الکترونیکی، او با 

م آشنا شوها، توانستم با هنرمندان و پژوهشگران متعددی  همایش پل ره ازبا شرکت در چند دو ،از آن
بیاموزم. یکی از  مربوط به هندسه در نقوش اسالمی مطالب بسیاری های مختلف و در زمینه

و خوش برخوردی با آشنا و غیر آشنا بود. او همواره  ییرو خوشترین خلقیات دکتر سرهنگی بارز
ارتباط بین  ۀهنرمندان و دانشجویان جوان را به پژوهش و فعالیت بیشتر در زمین کرد یمسعی 

ای تشویق کند. بارها دیده بودم در طول همایش با  رشته یاضیات و هنر و مطالعات بینر
پرداخت،  می نظر تبادلآشنایی نداشت، با صمیمیت به صحبت و  ها آنکه با  یکنندگان شرکت

های ریاضیات  او به نشان دادن زیبایی ۀانداز بی ۀشناختند. عالق ها می ویی همدیگر را سالگ که چنان
  و محبتش همیشه در یاد ما خواهد ماند.  یدوست نوع چنینهمبه دیگران و آموزش به عموم و 

  روحش شاد.
  

                                                    
1. Jay Bonner  
2. plane symmetry groups   یا plance crystallographic groups 
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  استادی در هندسه: حسین غیور

  ١جعفر ربان

  اشاره
در این قرن شمسی کــه 
انــدک انــدک بــه پایــان 

شود در  خود نزدیک می
ـــان  ـــا معلم ـــور م کش

ای، از جمله در  برجسته
رشتۀ ریاضی، به ظهور 

ای از  اند که پــاره رسیده
بــدیل در  آنان نقشی بی

رشد و ارتقای این علم 
اند به طــوری  ایفا کرده

کــه گــزاف نیســت اگــر 
بگوییم درخشش دانش 

های آن معلمــان دارد. شــمار معلمــان  لمپیادهای ریاضی جهانی، ریشه در تالشآموزان ایرانی در ا
ریاضی مذکور، به ویژه در نیمۀ اول قرن، به حدی است که چه بسا بتوان برای شناخت آنان نوشتن 

میــراث ای را پیشنهاد داد. نگارنده تاکنون دو تن از معلمان ریاضــی برجســته را در نشــریۀ  دانشنامه
پرویز شهریاری و عبدالحسین مصحفی. اینک نیز به شرح زندگی حسین  کرده است:معرفی  علمی

برجسته بود و معلمان و دبیران بسیاری در محضر او بالیده و به عرصۀ  یدان پردازد که هندسه غیور می
   اند. آموزش رسیده

متولد شد. پدرش حاج شیخ صادق نام داشت و  همدانشمسی در  ۱۲۹۷حسین غیور در سال 

                                                    
  .رشد معلمسردبیر پیشین مجلۀ  .١

بـه راســت(ردیـف اول  خالصــه،  حسـین غیــور، رضـا منصــوری، بهـرام: )از چــپ 
 ۀسمینار نجـوم و فیزیـک، خانـ -محمدتقی عدالتی، توفیق حیدرزاده، محمد باقری

 .۱۳۷۱آبان  ۲۸-۲۶مان همدان، معل
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مردی ادیب، عربی دان و منشی بود. این ادبیت به فرزندش حسین هــم ســرایت کــرد کــه در پایــان 
  ای به آن خواهیم داشت. اشاره

که خود گفته است، دورۀ ابتدایی را در مدرسۀ شاهپور و نصــرت گذرانــد و  چنانحسین غیور، 
بــرد کــه در  ریور نام میتصدیق ششم را از مدرسۀ نصرت گرفت. او از یکی از معلمان خود به نام ف

زمستان سرد همدان یک ساعت قبل از زنــگ کــالس صــبحگاهی در کالس ششم دبستان نصرت، 
ها حساب و هندسه یاد بدهد بدون اینکــه کســی از او خواســته  آورد تا به آن ها را به مدرسه می بچه

ش در امتحــان نهــایی شاگردان«باشد یا در ازای آن حقوقی دریافت کند؛ البته تنها به این خاطر که 
برد،  . وی از دو معلم دیگر هم به خوبی نام می»نمرۀ خوب بیاورند و نفر اول از دبستان نصرت باشد

 –یکی مهدی نثری مدیر دبستان نصرت و معلــم عربــی دبیرســتان پهلــوی و دیگــری موســی نثــری 
 پدر مهدی نثری 

ً
در  قــوانین نثــریه نــام دان و نویسندۀ توانایی بــود و کتــابی بــ که ریاضی –احتماال

مورد تعریف و توجــه غالمحســین رهنمــا، معــاون دانشــمند  ۱۳۱۱ریاضیات نوشته بود که در سال 
  ١وزارت معارف قرار گرفت.

  رستاندبی
آمــوز ایــن  غیور دورۀ دبیرستان را در دو دبیرســتان دانــش و شــریعت گذرانــد و در حــالی کــه دانش

داد و  بود عصرها در دبستان کمال به دانش آموزان ششم ابتدایی حساب و هندسه یاد مــی ها مدرسه
آموخت. در واقع معلمــی او از  ریاضی و فیزیک می ،در مدرسۀ شرافت به دانش آموزان سیکل اول

جا شروع شد. وی به دلیلی که برای ما روشن نیست، دیپلم کامل متوسطه را در تهران، به طور  همین
ی شرکت کرد که با رتبــۀ اول سرای عال) در کنکور دانش۱۳۲۵لب آزاد گرفت و در همان سال (داوط

در رشتۀ ریاضی پذیرفته شد و دورۀ لیسانس را آغاز کرد. در این دوره از محضر استادانی مثل دکتــر 
 ۀمحسن هشترودی، دکتر منوچهر وصال و پروفسور تقی فاطمی، کــه هــر ســه از اســتادان برجســت

ویژه مورد توجه پروفسور هشترودی و دکتر وصال قرار گرفت. دکتر  بودند درس آموخت و بهریاضی 
هشترودی خیلی تالش کرد وی را در تهران نگه دارد تا با استفاده از بورس تحصیلی، به خارج اعزام 

های بعد از جنگ جهــانی دوم  ای نگرفت، زیرا سال شود و به تحصیالت خود ادامه دهد؛ اما نتیجه
یران از چنان قوت و قدرتی برخوردار نبود که بتواند چنین اقداماتی انجام دهد. غیــور ابود و دولت 

                                                    
های فرهنگی اثرگذار بود. او یک شاخص ظهر در مسجد جامع همدان نصب کرد و در  ش) از شخصیت۱۳۳۲- ۱۲۶۰موسی نثری ( .١

های درجۀ سوم و  هایی دربارۀ حل معادله او پژوهشمقام رئیس فرهنگ (آموزش و پرورش) همدان و کرامانشاه بانی چندین مدرسه شد. 
). ۵۶۴و  ۵۱۸ص ، ۱۳۸۰چاپ سوم ، بیست مقالههای نجومی او را نقل کرده است ( یادداشتزاده برخی از  ترسیم بیضی داشته و تقی

، ص ۱۳۵۹، شهریور ۱۴، شمارۀ آشتی با ریاضیاتبرای اطالع بیشتر دربارۀ موسی نثری بنگرید به مقالۀ پرویز اذکایی دربارۀ او در نشریۀ 
  . ۱۳۸۳نشر نازلی، همدان، ، پرویز اذکایی، مشاهیر همدان: غمام و نثریو کتاب  ۹۰-۹۶
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ها منصوب شد و کار خود را آغاز کرد. او در همدان به  ناچار به همدان برگشت و به دبیری دبیرستان
فتیم بــه ) تدریس کرد تا اینکه استادش دکتر منوچهر وصال که گ۱۳۴۱-۱۳۲۷مدت چهارده سال (

وی عالقه داشت او را به دانشسرای عالی برای تدریس ریاضی معرفی کرد. شورای دانشسرای عالی 
های الزم صالحیت غیور را برای تدریس تأیید کرد و بدین ترتیب غیور از همدان بــه  پس از بررسی

  تهران انتقال یافت و معلم دانشسرای عالی شد.

  در دانشسرای عال
های مختلف  توانایی بود و این توانایی او بیش از هر چیز در تدریس هندسه و شاخهدان  غیور ریاضی

های حل مسئله و هم استادی هندسۀ تحلیلی را  کالس هم ،رو در دانشسرا آن متبلور شده بود. از این
 ای از شــاخه ،انــد گذاران آن دکــارت و فرمــا بوده تحلیلی، که بنیان ۀدانیم که هندس به او دادند. می

های  در این رشــته شــکل .ریاضیات است که از ترکیب هندسه و جبر مقدماتی به وجود آمده است
  کنند. ها را با مقادیر و معادالت عددی و جبری بیان می هندسی و روابط بین آن

تحلیلی را در  ۀهندس های که بازنشسته شد کار تدریس و حل مسئله ۱۳۵۸حسین غیور تا سال 
ها  دانشــگاه ،ویژه وقتی در پی وقــایع انقــالب فرهنگــی داد و پس از آن هم به دانشسرای عالی ادامه

رداری کارکرد و تمــام تعطیل شد و امکان تدریس برایش فراهم نبود سه سال به طور مداوم در جبر بُ 
د. غیور بر آن بود که در جبر برداری به ابداعاتی دســت کرقضایای هندسه را به روش برداری اثبات 

که سراغ ندارد در کشور دیگری به آن دست یافته باشند. وی آرزو داشت روزی برسد که ت اسیافته 
نتیجۀ یک عمر پیگیری و کار و کوشش مستمر و مــداوم اســت و ممکــن «بتواند این ابداعات را که 

  قرار دهد.  »است در دنیای مترقی و پیشرفته امروز راهی به دهی باشد در اختیار همگان

  یا حل؟ حل مسئله! روش

 غیور در کالس
ً
 رویکــردهای حل مسئلۀ دانشسرا موفق به انجام آن شد، تغییــر  کار مهمی که ظاهرا

: در عبور از "حل مسئله" به "روش" بود. گفته اســت کــه –هم به خودش و هم به دانشجویان  –دادن 
دانشــجویان در دانشسرا حل مسائل مکانیک به عهدۀ من گذاشته شد، به  ۴۲یا  ۴۱وقتی در سال «

خواهم به شما روش حل مسئله را بیاموزم و مطمئن باشید که این کار مفیدتر از آن اســت  گفتم می
م غر . وی علی»ها را در خارج حل کنم یا از جایی نقل کنم و روی تابلو برای شما بنویسم که مسئله

ای در حــل  عدهکم کم کالس جان گرفت و «شود:  مخالفت یا مقاومت اولیۀ دانشجویان موفق می
شدند نه من؛ و این بهترین خاطره ایســت کــه از  کردند. نه دانشجویان خسته می مسائل شرکت می

  ». تدریس در دانشسرای عالی دارم
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  رشد ریاضغیور در 
ریزی آموزشــی بــه پیشــنهاد رئــیس وقــت  ، هنگامی که در سازمان پژوهش و برنامــه۱۳۶۴در سال 
کسانی که به  ۀاز جمل ،منتشر شد رشد ریاضیمجلۀ تخصصی  دکتر غالمعلی حداد عادل ،سازمان

عضویت در هیئت تحریریه دعوت شدند، حسین غیور بود. وی با عالقه این دعــوت را پــذیرفت و 
های اول دهۀ هفتاد شاهد حضور او در جلســات هیئــت تحریریــه، در دفتــر گــروه  نگارنده در سال

 در زمینۀ هندسه در  مجله بود و دهاعضای فعال  ۀریاضی سازمان بودم. وی از جمل
ً
ها مقاله و عمدتا

 ه چنــینای از مقاالت او همــراه بــا شــمارۀ مجلــ نشر کرد. برای نمونه عنوان پاره رشد ریاضیمجلۀ 
هــایی از  )، درس۶-۵)، حل مسئلۀ نقشــه (۴های هندسی ( )، مکان۳مورلی ( ۀاست: تعمیم قضی

)، عدد طالیی و نســبت زیبــایی ۱۷ل دو مسئله ()، ح۱۶های ناهمساز ( )، بخش۱۱-۹-۷هندسه (
  ).۲۰-۱۹)، نگاهی به بعضی از مسائل (۱۸(

  های شخصیت ویژگ
شادروان حسین غیور معلمی واقعی بود. ســالمت نفــس داشــت. جــز بــه کــار و وظیفــۀ معلمــی خــود 

عضــویت  رشد ریاضــیعالوه بر حضور مستمر در مجلۀ  شا اندیشید. اهل کار جمعی بود که نشانه نمی
کــار و بــدون ادعــا ها  سالاو او در گروه فرهنگی خوارزمی، با همکاری کسانی مثل پرویز شهریاری بود. 

ها و  های درسی رشتۀ ریاضی دبیرســتان تالش کرد. نقش مؤثری در آموزش ریاضی، اعم از تألیف کتاب
همکارانش از  قتیداشت. و دید و از مطرح نمودن خود ابا دانشگاهی داشت. او خود را نمی ۀنیز در هندس

ها  مدت ،منتشر کنند رشد ریاضیحال او و خدماتش را در مجلۀ  کنند و شرح مصاحبهاو خواستند با وی 
وقتی این امر و درخواست دوستان به حدی رسید کــه تصــور کــردم نپــذیرفتن آن «کرد تا باالخره:  ابا می

 تنهــا ». دت دارم نــاگزیر از آن قبــول شــدمهــا ارا شود که به آن اعتنایی به عزیزان می حمل بر بی
ً
احتمــاال

  جا مانده است. کوش به مصاحبۀ مکتوبی است که از این معلم ریاضی سخت
چاپ شده و همان دستمایۀ اینجانــب در  رشد ریاضی )۱۳۶۸(تابستان  ۲۲مصاحبه در شمارۀ 

  نگارش متن حاضر قرار گرفت.

  دان و شاعر غیور ریاض
 شاعر بود. بــه تأســی از  واشاره کردیم که پدر غیور ادیب و عربی دان و منشی  در ابتدای این نوشتار

ً
طبعا

یز در جوانی به شعر مایل شد و دفتری از شعر برای خود ترتیب داد. اما پدر و برادر بزرگ نپدر، این فرزند 
های ریاضی  ساو (محسن) با شعر گفتن او مخالف بودند. شاید همین امر و البته تعلق خاطر غیور به در

که گفته است دفتر شعرش را آتش بزند!  و فیزیک سبب شد خودش هم از شعر فاصله بگیرد و حتی چنان
زیســت  که در تهــران می –همان محسن  –های همدان شد، برادرش  با این حال هنگامی که دبیر دبیرستان
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غیــور ایــن مجموعــه را بــه چاپ کرد. حســین  »رؤیا«ای به نام  قطعه از اشعار حسین را در مجموعه ۳۳
مجلــۀ  . غیــور در گفتگــو بــااستده کر، تقدیم بود دان دانشمند که ریاضی ،استادش پروفسور هشترودی

   .ریاضی یک قطعه از اشعارش را که در خاطر داشته آورده است رشد
 طوالنی (

ً
با ایــن حــال  .) و با برکت را از سر گذراندسال ۸۷شادروان حسین غیور عمری نسبتا

تری دست یابم این برایم خوشایندتر از  اگر توانسته بودم به خارج بروم و به مدارج عالی« :گفت می
هندســۀ چند کتاب نیز باقی مانده اســت از جملــه:  ،جز مقاالت بسیار . از غیور به»وضع فعلی بود
محســن غیــور) و  (به پیشنهاد دکتر مصاحب و با همکاری برادرش هندسۀ تحلیلی، چهارم ریاضی

  الله علیه. ةدر گذشت. رحم ۱۳۸۴. غیور در آذر ماه سال هندسه برای مراکز تربیت معلم

  
  )۱ای از حسین غیور در پاسخ به سؤالی دربارۀ موسی نثری همدانی (ص تصویر نامه
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  )۲ای از حسین غیور (ص تصویر نامه

  جناب آقای مهندس محمد باقری،
  با عرض سالم،

قــوانین صفحۀ پنج، ستون سوم: نقــل از کتــاب  ۲۲، شمارۀ مسلسل آموزش ریاضیرشد در مجلۀ 
  ،۲صفحۀ  نثری

ایست که دانشمند معظم حضرت آقای میرزا غالمحسین خان رهنما معلم و  صورت تقریظ و نظریه«
  »اند. ممتحن ریاضیات عالی و معاون وزارت جلیلۀ معارف راجع به این کتاب مرسوم داشته

را من البدو الی الختم با کمال دقت مرور نمودم. اگرچــه بعضــی مطالــب  لۀ نثریهرسااین جانب «
مندرجه سابقه دارد، ولی تا آنجا که این بنده مطلع است بسیاری از موضوعات جدید که افتخار ابداع 
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آن به مصنف محترم راجع است در این رساله به نظر رسید. در هر حال، یعنی اعم از این که مطالب 
کنم کشف آقای موسی نثری باشد باید به قریحۀ  کتاب سابقه داشته باشد یا چنان که این بنده تصور می

 الزم می
ً
ظهار کنم کــه از دانم ا سرشار معزی الیه آفرین گفت و زحمات ایشان را تقدیر کرد. عجالتا

چه  ،در من حس اعجاب و تحسین فوق العاده دربارۀ آقای نثری ایجاد شد قوانین نثریهمطالعۀ رسالۀ 
  ». عالوه بر حدت قریحه حسن انتخاب اصطالحات را باید به معزی الیه تبریک گفت

 ۱۳۱۱فروردین  ۷تهران -غالمحسین رهنما
 در  ام و را من دیده و خوانده قوانین نثریهکتاب 

ً
این مطالب را از آنجا برداشــتم. متأســفانه فعــال

  ها افتاده.  ام یا به دست بچه ام و پس داده دست من نیست یا از دیگران گرفته
اند که شامل  آنچه بنده از آقای موسی نثری اطالع دارم ایشان مدیر دبیرستان نصرت همدان بوده

رت بوده است. بنده در دبستان نصرت سه کالس متوسطۀ سیکل اول و یک دبستان شش کالسۀ نص
ام که مدیر آن مرحوم مهدی نثری پســر خوانــدۀ شــیخ موســی  کالس پنجم و ششم را تحصیل کرده

  نثری بوده است. 
ام و نه اسمش را  مرحوم موسی نثری کتاب رمانی تألیف کرده است که متأسفانه نه آن را خوانده

های  ی قرآن مجید را به نثر فارسی درآورده است. در سالها یادم مانده. به عالوه بعضی از آیات سوره
آخری که در همدان بوده ریاست فرهنگ همدان به عهدۀ او بوده است و بعد به تهران منتقل شــده. 
آقای مهدی نثری مدیر دبستان نصرت بود و مــن کــالس پــنجم و ششــم ابتــدایی را در آن مدرســه 

هــای  بااطالع و مسلط به هندسه و حساب و سایر درس گذراندم. آقای مهدی نثری چه مدیر قابل و
معلم  ۲۸و  ۲۷های  کالس ششم بود و چه بعدها که من لیسانس گرفتم و به همدان رفتم یعنی سال

کل اول بود که عربی سیکل دوم را مرحوم آزاد که مردی ادیب و شاعر و یعربی دبیرستان پهلوی در س
  داد.  دان بود درس می عربی

ان غمــام دیــ[ند] همــه از مروسی نثری و آقای آزاد و معلمین الیقی که در همدان بودچه آقای م
همدانی بودند که شاعری بزرگ و مردی دانشمند و مدبر بود. در زمان ما فرهنگ همدان دم برابری با 

  زد.  فرهنگ تهران می
حسین غیور، ارادتمند  
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  در بارۀ اعداد متحاب سیّد مسیح حسینیرسالۀ 
  ١محمود شهیدی

  سرآغاز
  اعداد متحاب

یژگی مقسوٌم علیه مورد بررسی ذهن های اعداد همواره های اعداد طبیعی از دوران باستان در تحلیل و
های بشر در این حــوزه زا، اسرارآمیز و خرافی، انگیزۀ پژوهشو شاید با ماهّیتی سرگرمی  انسان بوده

ها در چند گونه، در ریاضیات  بندی آنهای اعداد و طبقهجمع مقسوٌم علیه اند. توّجه به حاصل بوده
   یونان و دورۀ اسالمی جزو مباحث جاری نظریۀ اعداد بوده است.

nبــه صــورت  n اگر عــدد a .b .ca b g= دســتور محاســبۀ  ،بــه عوامــل اّول تجزیــه شــده باشــد
 هایش، چنین است: جمع تمام مقسوٌم علیه حاصل

a b c(n)
a b c

a+ b+ g+- - -
s = ´ ´

- - -

1 1 11 1 1
1 1 1

  

 تنهــا مقســوٌم  هم به n جا خود در این
ً
عنوان مقسوٌم علیه (ناســره) منظــور شــده اســت. معمــوال

 شود: خوانده می S(n)شوند که در این صورت مجموعشان  های حقیقی (سره) منظور می علیه
S(n) (n) n= s -  

وع باشد: عــددی کــه مجمــ» تام«ترین و نخستین یافتۀ یونانیان در این زمینه، اعداد شاید ساده
 هایش با خوِد آن عدد برابر است، یعنی  مقسوٌم علیه

(n) n
S(n) n
s =

=
2

  

تر از خــوِد هایشان کمهستند که مجموع مقسوٌم علیه» ناقص«؛ گونۀ دیگر اعداد، ۲۸و  ۶مانند 
ترند های خود کوچکهستند که از مجموع مقسوٌم علیه» زاید«؛ دستۀ دیگر اعداد ۸عدد است مانند 

                                                    
 mahmoudshahidy@gmail.comگر تاریخ علم؛  پژوهش .١
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n. اقلیدس، دستوری برای استخراج اعداد تام، عرضه کرده است. اگــر ۱۲مانند  -2 اّول باشــد،  1
  گاه عدد زیر تام خواهد بود: آن

n n( )- -12 2 1  
؛ ایــن گونــه شــامل »متحاب«اند، یعنی اعداد ای دیگر از اعداد را نیز معّرفی کردهیونانیان گونه

 عکس. ست و بهشان برابر دیگریهای یکیهایی از اعداد است که مجموع مقسوٌم علیهزوج
S(n) m
S(m) n

=
=

  

است. در ریاضیات  ۲۸۴و  ۲۲۰تنها یک زوج از این گونه در ریاضیات یونانی گزارش شده که  
ۀ حّرانی عرضه شد و دورۀ اسالمی، نخستین بار دستوری برای استخراج این اعداد توّسط ثابت بن قّر 

الــدین فارســی و محّمــدباقر  رقمی متحاب توّسط کمال رقمی و هفت م، دو زوج پنج۱۷ق/۱۱تا قرن 
دانان اروپایی کشف شد. پرداختن به ایــن  های دیگری توّسط ریاضی یزدی پیدا شد؛ همچنین زوج

معّرفــی شــدند (نکـــ: گانه و چندگانه  ویژگی بعدها در قرن بیستم توسعه یافت و اعداد متحاّب سه
 گاه: گانه باشند، آن اعداد متحاب سه lو  m ،nدیکسون). اگر 

(l) (m) (n) l m ns = s = s = + +  
در نظریــۀ  ١»اعداد اجتماعی«ای دیگر نیز گسترش یافت و همچنین دایرۀ اعداد متحاب به گونه

 را در نظر بگیرید، اگر kn تا n1 ، n2اعداد معّرفی شدند: اعداد 

k

S(n ) n
S(n ) n
...
S(n ) n

=

=

=

1 2

2 3

1

  

  هستند.  kدهند یعنی آنها اعداد اجتماعی با رتبۀ  می kاین چند عدد تشکیل یک حلقۀ اجتماعی به طول 
ی کرد.  ۲اجتماعی با رتبۀ توان حالتی خاص از یک حلقۀ اعداد  اعداد متحاب را در واقع می

ّ
تلق

(ج.  المعارف تــاریخ علــوم عربــی دایرةو  نامه فارسیمطالب مفّصل در بارۀ اعداد متحاب در کتاب 
  مطرح شده است. ٢)۲

دانــان حــوزۀ نظریــۀ ای در میان ریاضــیهای گوناگون به طور فزایندهبندی اعداد با ویژگیدسته
اند. برای ها و اصطالحات بسیاری از هم متمایز شدهگونه اعداد در یک قرن اخیر در جریان بوده و

  مراجعه شود. ٣نشده در نظریۀ اعداد مسائل حل های گوناگون به کتاب نمونه

                                                    
1. sociable numbers 
2. Encyclopedia of the history of Arabic science 
3. Unsolved problems in number theory 
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  ۵ای از حلقۀ اعداد اجتماعی با رتبۀ  نمونه

  دستور یافتن اعداد متحاب
 می

ً
ده شــای از اعــداد متحــاب عرضــه  آید، توّسط ثابت بن قّره برای محاسبۀ دسته دستوری که ذیال

  دست نمی های متحاب از این قاعده به است؛ این دستور جامع نیست و برخی زوج
ً
 ۱۱۸۴آیند. مثال

  دست آمد.  به» نینیکولو پاگانی«یتالیایی توّسط جوان شانزده سالۀ ا ۱۸۸۶که در  ۱۲۱۰و 
  که  هر سه، عدد اّول باشند، چنان rو  qو  pاگر 

 np -= ´ -13 2 1, nq = ´ -3 2 1  
r p q pq= + +  

 گاه دو عدد زیر متحاب خواهند بود: آن
nM pq= ´2  
nN r= ´2 

که در متن رساله هم دیــده خواهــد شــد  بسیار مهم است. چنانr و p ، q شرط اّول بودن اعداد
  اند. دانان با نادیده گرفتن این شرط در محاسبۀ اعداد متحاب به خطا افتاده برخی ریاضی

  دربارۀ رساله
هایی به زبان عربی و نیز به عنوان بخشی در ریاضیات دورۀ اسالمی، مبحث اعداد متحاب در رساله

های حساب فارسی مطرح شده است. در میان آثار به جا ماندۀ این مبحث، رســالۀ  از برخی کتاب

ان فارسی است. اثری مستقل و مفّصل در زب -که در ادامه معّرفی خواهد شد  -سّید مسیح حسینی 
ی ملک نگه در کتاب ۱/۶۳۷۹نسخۀ یگانۀ این رساله به شمارۀ 

ّ
  داری می خانه و موزۀ مل

ً
شود و تقریبا

فاقد مطلب جدیدی در بارۀ اعداد متحاب و در واقع شبیه گزارش کوتاهی از کار پیشینیانش است. 
انــد:  فزوده است کــه از آن جملهها اهایی آورده و نکاتی بر آنحسینی از آثار افراد بسیاری نقل قول
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بیرونی، ابن سینا، مجریطی، قطب الدین شیرازی، غیــاث الــدین اصــفهانی، محّمــد بــاقر یــزدی، 
ق دوانی، حسین کاشفی،  دهدار شیرازی، بــونی، غیــاث الــدین جمشــید  شمس

ّ
الدین آملی، محق

ثــار در حــوزۀ علــم الدین علی یزدی ...؛ رسالۀ وی مانند برخــی آ کاشانی، دشتکی شیرازی، شرف
اعداد، پیوندی هم با مسائل شبه علم نظیر طلسمات دارد. در پایان، حسینی اشــارۀ مختصــری بــه 

کند. اثر مورد بررسی، رسالۀ نخست های وفقی) میچگونگی توزیع اعداد متحاب در الواح (مرّبع
  ای است. موضوع دو رسالۀ دیگر جفر و رمل است. از یک مجموعۀ سه رساله

اند این است که در این رساله،  مهم در مورد نام افرادی که در زمینۀ اعداد متحاب کار کردهنکتۀ 
تــذکرة األحبــاب فــي بیــان ای مهم با عنــوان  آید. وی رساله الدین فارسی به میان نمی نامی از کمال

  رود. دارد که اثری مهم در زمینۀ نظریۀ اعداد به شمار می التحاب
و   بنــدی سطری نوشته شده است. تمامی مــتن پاراگراف۱۲صفحات  نویس رساله در متن دست

ی با // نشان داده شــده 
ّ

شیوۀ نگارش امروزی به متن ِاعمال شده است. گذار از صفحات نسخۀ خط
ب آمده و پانویس است. مطالب افزوده

ّ
ص » م«های مصّحح با  شده توّسط مصّحح درون قال

ّ
مشخ

  شده است.

  مؤلّف رساله
ق زنده بوده است. همچنین در دو نسخۀ ۱۰۸۷آید حسینی در سال  غاز این رساله بر میکه از آ چنان

  شود:  به عنوان کاتب دیده می» سّید مسیح حسینی«خانۀ مجلس شورای اسالمی نام محفوظ در کتاب
، از حسین بــن شــهاب الــدین هدایة األبرار إلی طریقة األئمة األطهارشامل  ۱۴۱۲۸مجموعۀ  ·

ثبــت و در پایــان نــام  ۱۰۹۵رمضــان  ۲۲. تاریخ فراغت از کتابــت ١شواهد الملکیةالعاملی و 

 استنساخ، شهر اورنگ
ّ

در ایالت ماهاراشترا، شمال شــرقی  -آباد  کاتب آورده شده است. محل

 نوشته شده است. -بمبئی 
 چندین نفر در  ۱۸۳۹۲در جُـنگ  خالصة المناقب في فضل موالنا علّی بن أبی طالب ·

ّ
که خط

بعــد از  ۱۰۹۸شود. تاریخ کتابت: نیمۀ نخسِت روِز نخسِت هفتۀ دوِم ماه یــازدهم  ن دیده میآ

 استنساخ بنــدر ســوَرت  هجرت است، که باید شنبه ششم ذی
ّ

در ایالــت  -القعده باشد. محل

 ثبت و رساله به سّید امیر غازی تقدیم شده است. -گجرات، نوار ساحل غربی هندوستان 
خــوان بــه نظــر  الــذکر هم های فوق الۀ اعداد متحاب با سال کتابت رسالهحدود سال تألیف رس

ف و آن کاتب، اظهار نظر قطعی نمی می
ّ
  توان کرد.  رسد، اّما در این باب یکی بودن این مؤل

                                                    
  محّمد امین استرآبادی فواید مدنیةاز سّید نور الدین العاملی در رّد  .١
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ســّید «نیز به نام  رسالة في إمکان تثلیث الزوایاچنین بنا به گزارش روزنفلد / احسان اوغلو،  هم
؛ پس از بررسی مقّدمۀ اثر ١) موجود است۲۷۳۲لی، ش: یه (سلیمانیه، اللهدر ترک» مسیح حسینی

ست که توّسط شخصی به نام سّید  یادشده معلوم شد که آن رساله اثری چاپی و به زبان ترکی عثمانی
ف رسالۀ مورد نظر در این مقاله باشد.  ق تألیف شده است و نمی۱۲۳۷حسین در 

ّ
  تواند مؤل

  
یس فارسی سّید مسیح حسینی در بارۀ اعداد متحاب الۀ دستتصویر صفحۀ آغاز رس   (نسخۀ کتابخانۀ ملک) نو

  متن رساله
ه الّرحمن الرحیم وبه نستعین

ّ
  بسم الل

ه رّب 
ّ
ه الغنی إوبعد فیقول المفقر  .جمعینأالعالمین والصلوة علی نبّیه محمد وآله  الحمد لل

ّ
لی الل

یکــی از  ٢سبع وثمــانین والــف هجــری ۀشهور سنسّید مسیح الحسینی که در اوایل شهر رجب از 
هأ - دوستان

ّ
ال کرد که آیا عددین متحابین منحصر است در همین دو ؤمقدار س بی ۀازین ذّر  – عزه الل

هم رسند و فقیر ه است یا ممکن است که عدد دیگر نیز برین نسبت ب ۲۸۴و  ۲۲۰عدد مشهور که 
یست و حکماء اعداد دیگــر نیــز بــرین نســبت در جواب گفت که متحابین منحصر درین دو عدد ن

گونــه اعــداد  هــا بســیاری ازیــن آن ۀامرؤمــه اند که بــاند و قاعده بل قواعد ذکر کردهاستخراج نموده

                                                    
  ۳۷۰صفحۀ  .١
  زار و هشتاد و هفت قمریه .٢
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اســتخراج اعــداد  ۀرساله و برهان بــر طریقــ »ره«توان نمود و موالنا محّمد باقر یزدی  استخراج می
سبب چیست که مشهور بین االنام همین دو عــدد  آن عزیز گفت که پس .اندمتحابه تصنیف نموده

ســبب  کــهو پس فقیــر گفــت  ؛است در اکثر کتب که ذکر این مطلب شده همین دو عدد ذکر شده
قبل از ایــن دو عــدد  ،ست از اعداد متحابه ل عددیست که این اّو ا خاص آن /شهرت این دو عدد /

اعداد ماتحت این دو عدد  ءاستقراه ب که یافت شود چنان نسبت ممکن نیست که دو عدد دیگر برین
انــد کــه اند چــون دیــدهشود و بعضی از حکماء که این مطلب را در کتب خود ذکر نموده ظاهر می

در استخراج اخــوات  ١ءشود به ذکر این دو اکتفا نموده استقصا مقصود از همین دو عدد حاصل می
انــد گمــان نــد و همــین دو عــدد را دیــدهاچون در آن کتب نظر کــرده [م]اند و بعضی مرد آن ننموده

  .که متحابین منحصر است درین دو [اند]کرده
چه به نظر تو رسیده باشد از کــالم  آن ۀست که خالصا پس آن عزیز گفت که درخواست من آن

نحوی کــه ه این مطلب به عداد و غیر آن از امور متعلقه ب]ا[حکماء و اکابر در قواعد استخراج این 
کــه  آن ه [ســبب]فقیر گفــت کــه بــ .درج کنی [ای]طمئن شود به جهت  من در رسالهخاطر به آن م

ست محتاج به وسعت وقت و مساعدت زمان و  نحو این امور فوق طاقت نیست این امریه ض بتعّر 
مراجعت به کتب حکماء و غیر آن و فقیر درین هنگام بر جناح سفر است و بر هیچ یک از این امور 

 
ّ
الحاصل فقیر هر چند عذر گفتم  .د نمودیز باز سؤال را تکرار کرد و ایمان مؤکّ آن عز .ن نیستمتمک

المأمور معذور و بــه  ۀآخراالمر به فرمود .تر نمود نمود قبول نکرد و اقتراح بیش ٢استفاءو مبالغه در 
ه کالم حکما و مشــّید بــه مستشهد ب/ چند در این مطلب/ [ای]حسب مساعدت وقت و زمان کلمه

نظر ارباب نظر رسد فمن عفی وأصلح فأجره علی ه اّمید که چون ب .علما درین اوراق ثبت نمودبیان 
ه

ّ
نظر لطف اصالح نمایند وهــا أنــا أشــرح فــي ه یل عفو بر معایب آن بنویسند و بذعمل نموده  ٣الل

  :٤المقصود بعون الملک المعبود

  مقّدمه
ز آن عدد اســقاط کننــد ایــن را عــّد کنــد و را مرة بعد اخری ا را گویند که چون آن جزء عدد عددی

  چیزی باقی نماند مثل یک نسبت به یازده.
  .۶عدد تام آن است که اجزای آن مساوی آن باشد مثل 

                                                    
  در نسخه: استقصار .١
  روی برگرداندن .٢
م .٣   هر که [از کاستی] درگذرد و نکو سازد، پاداشش بر یزدان بایسته است. 
  پردازم. م و اکنون به یاری خداوندگار به شرح مقصود می .٤
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  عدد زاید آن است که اجزای آن بیش از آن باشد مثل دوازده.
  .۴عدد ناقص آن است که اجزای آن کمتر از آن باشد مثل 

  .۳نشود به متساویین مثل عدد فرد آن است که منقسم 
  .۵ست که جز واحد آن را عّد نکند مثل  فرد اّول و آن را عدد اّول نیز گویند عددی

و این عدد عاّد همیشه  ۹ست که عددی دیگر غیر واحد آن را عّد بکند مثل  فرد مرّکب و آن فردی
  باشد فرد.می

  .۲عدد زوج آن است که منقسم شود به متساویین مثل 
ســت کــه گفته عــددی تفهیمالزوج نزد حکماء همچنان که اوستاد ابوریحان در کتاب  عدد زوج

چون آن را تنصیف کنند و نصف آن را تنصیف کنند و همچنین مّرة بعد اخری قبول تنصیف کند تــا 
 هکه اقوال علما را در تعریف زوج الزوج نقل نمود بعد از آن شفاواحد و شیخ ابو علی در ارثماطیقی 

الزوج به حقیقت عددی بود که نصف آن زوج باشــد و نصــف هــر  نزد من آن است که زوج گفته/ /
  .۱۶نصف از آن که غیر واحد است زوج بود مثل 

ست که در سلسلۀ تضاعیف أقول اولی و اخصر در عبارت آن است که گویند زوج الزوج عددی
  ضاعیف واقع نیست. که در سلسلۀ ت آن تجه هنیست ب ضاثنین واقع شود و این تعریف منقو

که مذکور شــد و دیگــر  اصطالح است یکی اصطالح حکما چنان والزوج د بدان که زوج :فایده
الدین علی  که موالنا شرف دانند چنانایشان قبول تنصیف را تا واحد شرط نمی ؛اصطالح ارباب وفق

تصریح به آن نمود گفته که زوج که آن را نصف صحیح باشد اگر نصف  غایة المرادیزدی در رسالۀ 
خــواه انقســام  در عرف این فنشود آن را نیز نصف صحیح باشد تعبیر از آن به زوج الّزوج کرده می

و یکی از علمای این فّن در تعریف آن چنــین گفتــه کــه  ۱۲و خواه نه مانند  ۱۶پذیرد تا واحد مانند 
ها زوج باشد و این تعریف نیز  که عدد زوج آن را عّد کند به مّراتی که عدد آن ست زوج الزوج عددی

است کما الیخفی و جمعی که از این معنی اطالع ندارند این تعریفات را  ۱۲و  ۱۶شامل هر یک از 
الّزوج بودن شــرط  که در زوج دانند فال تغفل و بدان که کالم فریقین صریح است بر آن متناقض می

در کتــاب  »ره/ «تر از یک مرتبه قبول تنصیف کند و موالنا محّمد باقر یزدی / آن عدد بیشاست که 
و گفته الــزوج ان قبــل التنصــیف اکثــر مــن مــرة الــی الواحــد  هتصریح به این نمود عیون الحساب

الزوج پس بنا بر این اثنین داخل در تعریف زوج الــزوج نخواهــد بــود و جمعــی کــه آن را در  فزوج
واحد منتهــی شــود و  [به] الزوج آن است که در تنصیف اند که زوج دانند گفتهوج داخل میالز زوج

که بر تقدیر داخل  آن تجه هتر است ب گفته که این تعریف نزد من به صواب نزدیک ة التاجدرّ صاحب 
و الزوج از واحد منتظم بود احکام تناسب آن را شامل کرد  بودن اثنین در تعریف سلسله اعداد زوج

قین قول اّول را راجح مینفایس الفنون صاحب 
ّ

  دانند.نیز درین قول تابع او شده؛ محق



 

  

١۵۴ 

  عددین متحابین
؛ چه اجــزای دو صــد و ۲۱۴و  ۲۲۰دو عددند که اجزای هر یک مساوی عین آن دیگری باشد مثل 

کنیم ست و چون این اعداد را جمع  ۱۱۰و  ۵۵و  ۴۴و  ۲۲و  ۲۰و  ۱۱و  ۱۰و  ۵و  ۴و  ۲و  ۱بیست 
ست  ۱۴۲و  ۷۱و  ۴و  ۲و  ۱شود که اعظم متحابین است و اجزای دو صد و هشتاد [و] چهار  ۲۸۴

شود که اصغر متحابین است و این دو عدد البته یکی از اعداد  ۲۲۰و چون این اعداد را جمع کنیم 
د متحابــه استخراج اجزای عــد تجهه از این ضابطه ب/ ناقصه بود و دیگری از اعداد زایده و ما بعد/

ه تذکر نماییم که به منزلۀ میزانی باشد از جه
ّ
  .تصحیح آن ان شاء الل

  تنبیه
در تعریف هر یک از عدد تام و ناقص و زاید و متحابه به جای  ج العلومذانمومحقق دوانی در رسالۀ 

کــه عــددین متحــابین دو عــدد  اند پس در تعریف اعداد متحابه چنین گفته اجزای کسور ذکر نموده
که کسر اخص است از  آن تجه ست که کسور احدهما مساوی دیگری باشد و این سدید نیست بها

چه جزء عدد چنان که مذکور شد عبارت است از هر عددی که عّد کند آن را اعــم از آن کــه  ،جزء
 واحد صحیح  .آن عدد ۀیکی از کسور تسعه آن باشد یا نه و کسر عبارت است از اجزای خاص

ً
مثال

هست و از کسور آن نیست و بیان این سخن علی االجمال آن است که کسر بــر دو  ۲۲۰ از اجزای
ست که تعبیر از قسم است یکی منطق و آن کسور تسعه است و دیگری اصم و آن عبارت از کسوری

آنها به لفظ واحد نتوان کرد مثل یک جزو از یازده جزو لیکن محاسبین هر گاه کسر مطلق استعمال 
یشان یکی از کسور تسعه باشد و اگر مراد یکی از کسور اصمه یا اعــم از منطــق و اصــم کنند مراد ا

 در باشد تعبیر از آن به جزء کنند نه کسر چنان که به تتبع موارد استعماالت ایشان ظاهر می
ً
شود مثال

از آن به جزء کنند نه به کسر/  ا الکم/ عمل قسمت چون قدر باقی از مقسوٌم علیه نسبت دهند تعبیر 
نطقه و اصمه باشد موهم خالف پس استعمال لفظ کسر در موضعی که مراد اعم از کسور مُ  یخفی.

خطاست خصوص در حدود اشیاء و حضرت عقل حادی عشر  ۀمقصود است و این نزد علماء در قو
مذکوره نوشــته  ۀتعلیقی که بر رسال ۀدر رسال »ره«الدین منصور شیرازی  غیاث الحکماء امیر غیاث

  .١ن معنی را تصریح نموده فمن أراده فلیطلبه من هناکای

  فصل
دققین موالنــا مــقــدوة ال در ذکر جمله از اسرار و احکام اعداد متحابه حضرت زبــدة المحققــین و

اند که مزاج هر نوعی از مرکبات را از دیوان فرموده حلل مطرزدر کتاب  »ره« الدین علی یزدی شرف

                                                    
یدش. ترجمه: و هر که آن را بخواهد از آن .١   جا بازجو
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مفروض از اجزای ارکان چهارگانه معین شده و عرض محدود در افاضل احسن کل شئ خلقه نصبی 
کّمیت هر یک از تألیفیات مقرر گشته که از چه افراد آن نوع اگر در افراط از حد اعــالی آن تجــاوز 
نماید یا در تفریط از حد أدنی آن قاصر آید فساد پذیرد و هر آینه مقادیر حضیض امزجه مرّکبــات را 

تلفه در مالیمت و منافرت باشد و تقارب و تباعد انــواع مرّکبــه و تماثــل و های مخبا یکدیگر نسبت
گاه باشد اگــر  تضاد آثار و خواص متفرع بر آن است و ذکی خبیر که خواص اعداد و احکام نسب آ

که به کشف بســی از / درین نکته از سر امعان تدّبر نماید و عون هدایت و توفیق دستگیر آید شاید/
 واقف بر اعداد متحابه و خاصّیت آن چون اصل مذکور اینک  گردد.ز یار فاغوامض حکم و اسر

ً
مثال

گواهی دهد که اگر حقیقی مزاج دو نوع به نسبت  بعضی از آن اعداد واقع شود  سیدریابد بهمانا حد
میان ایشان میل و مالیمتی مخصوص باشد و چون دو فرد از آن دو نوع را مقــاربتی مکــانی افتــد و 

بیجــاده شد شاید که یکی منجذب گردد به آن دیگری چنانچه مقناطیس  و حدید و کاه و مانعی نبا
و چون تذکر نماید که یکی از عددین متحابین البته از اعداد زایده بــوده و یکــی از  .رودمی مشاهد

ذب اعداد ناقصه و زایده را غلبه و تأثیر الزم است و ناقص را استعداد و تأثیر حاصل  گردد که چرا ج
و از میامن حسنات این زمان کثیر البرکات است  .مذکور از یک طرف است و انجذاب از یک طرف

هاست تا از نظر عقول فحول فضال و اذکیا از ائمه حکمــت  و که ازین گونه حقایق و اسرار که سال
گــردد وأشــکر معقول پوشیده و محجوب است در مثال این مجال به این منوال روشن و مبــّین مــی

  لواهب الفیض.
مین السید الداماد در کتاب 

ّ
اند که اعداد متحابه  فرموده جذوات طور سیناو حضرت ثالث المعل

ها  بالغ کرده است نسبت به یکدیگر متجاذب که امام الحکماء افالطون الهی در استقراء خواص آن
و عدد ناقص و زاید از هر د/ کند و آن عبارت است / و متعاشق و به سمت یکدیگر متواجه و متحاد

 ۲۸۴و  ۲۲۰که مبلغ اجزای زاید مساوی ناقص و مبلغ اجزای ناقص مساوی زاید بوده باشد ماننــد 
که ابتدای عددین متحابین از ایشان است و در اقل از آن استخراج اعداد متحابه صورت امکان ندارد 

  .که مرتبۀ دوم اعداد متحابه است ۱۸۴۱۶و  ۱۷۲۹۶و مانند 
ق دو

ّ
هذان العددان الیوجــدان فــي مرتبــة العشــرات «گفته:  ج العلومذانموانی در رسالۀ و محق

 مرتبــة اال متحابــان
ّ

. و ١»وابتدائه من مرتبة المآت ثم یوجد في غیرها من المراتب والیوجد في کــل
غایــة ثانیه از کتــاب  ۀدر اواخر مقال ٢حکیم فاضل ابوالقاسم مسلمة ابن احمد المجریطی اندلسی

                                                    
ســت، ســپس در مراتــب دیگــر یافــت  رقمی شوند و آغازشــان از اعــداد سه (متحاب) در بین اعداد دو رقمی یافت نمیترجمه: این اعداد  .١

  شود. شوند و در هر مرتبه فقط یک زوج متحاب دیده می می
  )۳۹۸دانشمند اندلسی (د. حدود  .٢



 

  

١۵۶ 

هندیست که از اعاظم  ٢ۀفرموده که مستنبط عددین متحابین کهن ١وأحق النتیجتین بالتقدیم یمالحک
اند که او اقسام اعداد را ذکر حکمای هند است و متأخرین بر حکم اقلیدس صوری استدراک نموده

 کرده و بسیار از احکام آن
ً
غافل  ها بیان نموده و از ذکر این اعداد و طریق استخراج و احکام آن مطلقا

فانه قال واستدرکوا ذلک علــی اقلیــدس  العجم یةشرح المنشده کما نقل ابو الصالح الصفدی فی 
  ٣.ما قیل کم ترک االول لآلخربه ذالک ولم یذکره قلت واالعتذار توقالوا فا

  فصل
که عدد زوج الّزوج از سلسلۀ تضاعیف اثنــین / بدان که قاعده در استخراج اعداد متحابه آن است/

 همان زوج الزوج مفروض را مع ینمااخذ 
ً
 واحدی بر آن افزاییم و ایضا

ّ
یم و زوج الزوج قبل آن را اال

واحدی از زوج الزوج بعد ما بعد آن نقصان کنیم اگر دو عدد ازین عمل حاصل آید هر دو  فرد اّول 
ثه را اگر پس جمع کنیم افراد ثال .باشند ضرب کنیم إحداهما را در دیگری و حاصل فرد ثالث باشد

ضرب کنیم زوج الزوج مفروض را در فرد ثالث که حاصــل  .چه حاصل آید آن نیز فرد اّول باشد آن
اصغر متحابین است و دیگر یکی مرتبه ضرب کنیم همان زوج الزوج را در مجموع افراد ثالثــه کــه 

ه وارقاه الی م
ّ
راقی الکمال. مثال حاصل اکبر متحابین باشد و هذه القاعدة من فوائد اصحابنا اید الل

 واحدی حاصل آمد  ۲را و بر آن افزودیم  ۴آن اخذ نمودیم 
ّ

و این فرد اّول است بــاز همــان  ۵را اال
و این نیز فــرد  ۱۱که زوج الزوج بعد بعد آن است نقصان کردیم باقی ماند  ۱۶چهار را مع واحد از 

و چــون ایــن  .د ثالث اســتو این فر ۵۵اّول است ضرب کردیم احداهما را در دیگری حاصل آمد 
و این نیز فرد اّول است آن گاه ضرب کردیم زوج الــزوج  ۷۱افراد ثالثه را جمع نمودیم حاصل آمد 

مرتبــه ضــرب  که اصغر متحابین است و دیگــر ۲۲۰حاصل آمد / را در فرد ثالث/ ۴مفروض یعنی 
  که اکبر متحابین است. ۲۸۴کردیم آن را در مجموع افراد ثالثه حاصل آمد 

 واحدی بر آن افزودیم حاصل شد  ۸و  ۱۶مثالی دیگر اخذ نمودیم 
ّ

و این فرد اّول است و  ۲۳اال
 اسقاط نمودیم 

ً
ضــرب کــردیم  .و این نیز فــرد اّول اســت ۴۷باقی ماند  ۶۴مع واحد را از  ۱۶ایضا

د و این فرد ثالث است جمع نمودیم افراد ثالثه را حاصل آم ۱۰۸۱احداهما در دیگری حاصل آمد 
که اصــغر  ۱۷۲۹۶حاصل آید  ۱۰۸۱را در  ۱۶پس اگر ضرب نماییم  .و این نیز فرد اّول است ۱۱۵۱

  که اعظم متحابین است. ۱۸۴۱۶حاصل آید  ۱۱۵۱متحابین است و اگر ضرب نماییم آن را در 
 واحد را حاصل آمــد  ۶۴را و افزودیم بر  ۱۲۸مثالی دیگر اخذ نمودیم 

ّ
و ایــن فــرد اّول  ۱۹۱اال

                                                    
 شود. شناخته می The Picatrixاین کتاب در غرب، با نام  .١
  به معنای پیشوای دینی که در اینجا به صورت اسم خاص آمده است.» کاهن«جمع مکّسر  .٢
تش شاید ترک این مطلب به خاطر مطلبی دیگر باشد. .٣

ّ
  ترجمه: این را به نوشتۀ اقلیدس افزودند و گفتند که او این را نیافته است و عل
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 اسقاط نمودیم  است و
ً
و این نیــز  ۳۸۳باقی ماند  ۵۱۲که زوج الزوج بعد ما بعد است از  ۱۲ایضا
و این فرد ثالث است جمع  ۷۳۱۵۳ضرب نمودیم احداهما را در دیگری حاصل آمد  .فرد اّول است

را در فرد  ۱۲۸پس ضرب نماییم  .فرد اّول است/ و این نیز/ ۷۳۷۲۷نمودیم افراد ثالثه را حاصل آمد 
که اصغر متحابین است و اگر ضرب نمــاییم آن را در مجمــوع افــراد  ۹۳۶۳۵۸۴ثالث حاصل آید 
و حضرت اوســتاد المحققــین قطــب  .که اکبر است و قس علی هذا ۹۴۳۷۰۵۶ثالثه حاصل آید 

انــد کــه ضــابطه در فرمــوده دّرة التــاجالملة والدین العالمة الشیرازي در فن ارثمــاطیقی از کتــاب 
ن متحابین آن است که از عددی زوج الزوج یکی بیفکنیم و زوج الــزوج قبــل را بــر استخراج عددی

اگر سه عدد که ازین عمل حاصــل  .مابقی افزاییم و زوج الزوج قبل ماقبل را هم از آن باقی بکاهیم
آید همه اّول باشند مضروب ثانی در ثالث را در زوج ماقبل ضرب کنیم تا اصغر متحــابین حاصــل 

آن مضروب ثانی در ثالث را با ثانی و ثالث جمع کنیم که آن نیز اّول باشد آن را در زوج  بعد از .آید
 از  .الزوج ماقبل ضرب کنیم تا اعظم متحابین حاصل آید

ً
بــر مــابقی  ۴یکــی کــم کــردیم و  ۸مثال

 ۵در  ۱۱حاصل شد هر سه اّول باشــد پــس مضــروب  ۵و  ۱۱و  ۷از مابقی کم کردیم  ۲افزودیم و 
حاصل آمــد کــه اصــغر متحــابین  ۲۲۰اعنی چهار ضرب کردیم  ۸را در زوج الزوج قبل  ۵۵اعنی 

ضــرب کــردیم / / ۴شد و چون آن نیز اّول بود در  ۷۱افزودیم  ۵را بر مجموع یازده و  ۵۵است پس 
  .حاصل آمد که اعظم متحابین است ۲۸۴

مین در کتاب 
ّ
عــدد را بــه همــین  بعد از آن که ایــن دو جذوات طور سیناو حضرت ثالث المعل

افــزودیم  ۳۱بر  ۱۶یکی اسقاط کردیم و  ۳۲اند که بر این قیاس از اند فرمودهقاعده استخراج نموده
 ۱۰۸۱ که سطح رامچون هر سه اّول بود ثانی را در ثالث زدیم و  .ماند ۲۳از آن کاستیم  ۸شد و  ۴۷

دد محبــوب و طلســم مــزاج حاصل آمد که زاید و اعظم متحابین و عــ ۱۷۲۹۶ ١[زدیم] ۱۶بود در 
حاصل آمد چون این نیز اّول بود  ۱۱۵۱افزودیم  ٢۱۰۸۱را بر  ۲۳و  ۴۷باز  .محبوب معشوقی است
به حصول پیوست که ناقص و اصغر المتحابین است و عدد محب  ۱۸۴۸۱در شانزده ضرب کردیم 

  .و طلسم عاشقی است وعلی هذا السبیل في سائر المراتب انتهی
شود و شرط است که هر یک از فرد اّول و ثانی و ین قاعده پنج فرد تحصیل میاقول بدان که در

در  .ست مرّکب و ممکن نیست که فرد اّول باشد ثالث و خامس فرد اّول باشد و فرد رابع البته فردی
شود سه از آن که اّول و ثانی و رابع باشد فرد اّول است و فــرد  قواعد دیگر که چهار فرد تحصیل می

اند که چون از زوج الزوج مفروض یکی بیفکندنــد آن چــه و درین قاعده شرط نموده .مرّکبثالث 
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  .نیست فتأمل فیه حّتی یظهر لک الحق/ باقی ماند فرد اّول باشد و وجه ضرورت این شرطی معلوم /
اند و خالصۀ آن وجه جهت استخراج متحابین نقل نموده وجه دیگری بهقبس األنوار و صاحب 

 سلسلۀ تضاعیف اثنــین را مبتــد که بهآن است 
ً
 جهت تحصیل اصغر متحابین فرض کنیم اّوال

ً
مــن  ئا

بعد از آن جمع کنیم این اعداد را بدون عدد اخیــر و ایــن محفــوظ اّول . ۸، ۴ ،۲ ،۱الواحد هکذا 
آن چــه حاصــل آیــد محفــوظ ثــانی  ۴بعد از آن بیفزاییم بر آن مجموع عدد ماقبل اخیر را . ۷باشد 
و آن چــه بــاقی مانــد  ۲و عدد ماقبل قبل عدد اخیر را  ۷پس نقصان کنیم از محفوظ اّول  .۱۱باشد 

پس اگر هر یک ازین محفوظات ثالثه  عدد اّول باشد ضرب کنــیم محفــوظ  ۵محفوظ ثالث باشد 
آن چــه  ۴در ماقبــل عــدد اخیــر  ۵۵پس ضرب کنیم حاصــل آیــد . ۵در محفوظ ثالث  ۱۱ثانی را 

جهت تحصیل اعظمهما جمع کنــیم زوج الــزوج اخیــر  و به .متحابین باشد اصغر ۲۲۰حاصل آید 
  ۸را 

ً
و  ۸در نفس همان زوج الــزوج بعینــه  ۹پس ضرب کنیم این مجموع را  .با عدد رابع آن متنازال

ضــرب کنــیم آن  ۷۱چه باقی ماند عدد اّول باشد  اگر آن .واحدی را نقصان کنیم ابدا ۷۲از حاصل 
 جمــع نمــودیم  ۴ر را در ماقبل عدد اخی

ً
 ۸و  ۴و  ۲و  ۱آن چه حاصل آید اعظم متحابین باشد مثال

 ۲و نقصــان کــردیم  ۱۱محفوظ ثانی / را حاصل آمد/ ۴افزودیم بر آن  ۷را حاصل آمد محفوظ اّول 
فــرد اّول باشــند ضــرب  هو چون هر یک ازین محفوظات ثالثــ ۵حاصل آمد محفوظ ثالث  ۷را از 

و  .کــه اصــغر متحــابین اســت ۲۲۰حاصل آمــد  ۴است در  ۵۵را که  و حاصل ۱۱را در  ۵کردیم 
 و از حاصــل ۸در  ۹را بــا واحــد و ضــرب کــردیم  ۸جهت تحصیل اعظم متحابین جمع نمودیم  به

ضــرب کــردیم آن را  .و این نیز فرد اّول اســت ۷۱است واحدی نقصان کردیم باقی ماند  ۷۲١ [که]
  ست.که اعظم متحابین ا ۲۸۴در چهار حاصل آمد 

 اقول بر این قیاس رسم نمودیم اعداد مذکوره را مبتد
ً
 ،۱۶ ،۸ ۴، ۲، ۱هکذا  ۳۲من الواحد الی  ئا

افزودیم بر آن عدد ماقبل  .و این محفوظ اّول باشد ۳۱حاصل آمد  ۱۶و جمع نمودیم از واحد تا  ۳۲
پس نقصان کــردیم از محفــوظ اّول عــدد  .و این محفوظ ثانی باشد ۴۷حاصل آمد  ۱۶اخیر یعنی 

چــون هــر یــک ازیــن  .و این محفوظ ثالــث باشــد ۲۳باقی ماند  ۸ماقبل ماقبل عدد اخیر را یعنی 
پــس  .۱۰۸۱اند ضرب کردیم محفوظ ثانی را در ثالث حاصل آمــد محفوظات ثالثه عدد اّول بوده

و ایــن اصــغر  ۱۷۲۹۶آمد  حاصل ۱۶ضرب کردیم این حاصل را در ماقبل زوج الزوج اخیر یعنی 
با عــدد رابــع  ۳۲تحصیل اعظمها جمع نمودیم زوج الزوج اخیر را یعنی  تجه همتحابین است و ب

 یعنی و ضرب نمودیم حاصل را یعنــی / آن/
ً
و کــم کــردیم از  ۱۱۵۲حاصــل آمــد  ۳۲در  ۳۶متنازال

                                                    
  ۸۲در متن:  .١



 

 

١۵٩ 

سال
ر

 دیّ س ۀ
س
م
 حی

س
ح
نی
 ی

ار 
ر ب
د

 ۀ
ب
حا
مت

د 
دا
اع

 

ن را در ماقبل زوج چون این نیز فرد اّول است ضرب کردیم آ. ۱۱۵۱واحدی را و باقی ماند  ١حاصل
  .و این اعظم متحابین است ۱۸۴۱۶و حاصل آمد  ۱۶الزوج اخیر یعنی 

انــد کــه  فرمــوده عیون الحســابو حضرت خاتم المهندسین موالنا محّمد باقر یزدی در کتاب 
قاعده در استخراج عددین متحابین آن است که اخذ کنیم از سلسلۀ تضاعیف عــددی را کــه چــون 

بار در یک و نیم و یک بار در سه و به عبارتی دیگر هر گاه جمع کنیم آن را یک ضرب کنیم آن را یک 
بار با سابقش و یک بار با تالیش و از آن سلسله نقصان کنیم و در هر یک از صورتین از هر یــک از 

بعد از آن ضرب کنیم احد فردین اّولین را در دیگری تا  .حاصلین واحدی را مابقی ماند دو فرد اّول
ضرب کنیم عدد مفــروض را  ،پس اگر بوده باشد مجموع افراد ثالثه فرد اّول .ل شود فرد ثالثحاص

یک بار در فرد ثالث تا اصغر متحابین حاصل آید و دیگر بار در مجموع افراد ثالثه  تا اعظم متحابین 
/ در/را از این سلسله که صالحیت این امر داشت و بود مضــروب آن  ۴مثال آن دیدیم  .حاصل آید

دو فرد هر و این  ۱۱و  ۵و بعد از آن نقصان واحد از هر یکی باقی ماند  ۱۲و در سه  ۶واحد و نصف 
و این فرد سوم است و مجموع ایــن افــراد  ۵۵را یکی حاصل شد  ۲ضرب کردیم یکی ازین  .اّولند

آمــد  که فرد ثالــث اســت حاصــل ۵۵را در  ۴پس ضرب کردیم  .آن نیز فرد اّول است ۷۱ثالثه  که 
حاصــل  ۷۱که اصغر متحابین است دیگر بار آن را ضرب کردیم در مجموع افراد ثالثه  یعنی  ۲۲۰
  ٢اند:که اعظم متحابین است و این ضابطه را بر این وجه نظم نموده ۲۸۴آمد 

  دو فکن ٣یک اگر اولند یک زآنبی    ف سه زنزوج الزوجی در سه و [در] نص
  ل فرد بزنـحاص [و] ه فردـل سـدر ک    ن زوجآ ،د اّولـه گر شـجمل و در هم زن

و اگر ضرب کنیم زوج مفروض را در مجموع فرد اّولین و حاصل را از عدد اعظم نقصــان کنــیم 
کم کردیم  ۲۸۴از  ۶۴ضرب کردیم و حاصل که  ۱۶را در  ۴پس در مثال  .باقی اصغر متحابین باشد

را از این سلسله که صالحیت این  ۱۶باقی ماند و علی هذا فقس. اقول و بر این قیاس دیدیم  ۲۲۰
و بعد از نقصان واحد از هر یک  ۴۸و در ثالثه   ۲۴امر داشت و بود مضروب آن در واحد و نصف 

ضرب کــردیم احــداهما را در دیگــری حاصــل شــد  .ن هر دو فردند از اّولو ای ۴۷و  ۲۳باقی ماند 
پس ضــرب کــردیم  .نیز فرد اول است ۱۱۵۱فرد سّوم است و مجموع این افراد ثالثه  / و این/ ۱۰۸۱

که اصغر متحابین است دیگر بار ضرب کردیم آن را در مجموع افراد  ۱۷۲۹۶در آن حاصل آمد  ۱۶
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و یکی از متأخرین این قاعده را بــر  .که اعظم متحابین است ۱۸۴۱۶حاصل آمد  ۱۱۵۱ثالثه یعنی 
  این وجه نظم نموده:

  زاـآن بیف واحدِ  بدان نصف بی      اعیف دو راـن یکی از تضـر کـنظ
  د نام آنـــرد اول نهــرد فـخ      گمان لت بیـهر آن چه شود حاص

  کیــش ود بیـرد دّوم بـکه تا ف      ه مثل آن ضعف کم کن یکیـز س
  رد ای معتبرـوم فـول ســحص      رـیکدگ ١ررد است دـز ضرب دو ف

  رد چارم بودـلت فـکه تا حاص      ع این هر سه فرد از خرد ـبکن جم
  ل آمد ترا ای زکیـمحب حاص      یـوم زنـرد سـف در فـعـر ضــاگ
  اـمـنـردد ترا رهـبوب گـبه مح      ر وراـی مَـــارم زنــهــر در چـوگ

  رنج بدانی محب هم ز محبوب بی      ز اضعاف شطرنجپس از ضعف هر یک 

  ظاهر عبارت ناظم آن است به قرینۀ فرد دوم و سوم و چهارم کــه مصــطلح او از فــرد اول فــردی
شود نه فرد اول مصطلح محاسبین است وحینئذ غافل شده از این  است که در مرتبۀ اول حاصل می

ع فرد اول مصطلح باشد با آن که گمان کرده کــه از که شرط نماید که هر یک از فرد اول و ثانی و راب
اضافۀ نصف هر یک از اعداد واقعه در سلسلۀ تضاعیف بــر آن اســقاط واحــدی فــرد اول حاصــل 

شود چنان کــه در بیــت آخــر  شود و متحابین از هر یک از اعداد واقعه درین سلسله حاصل می می
 ۹۵و اسقاط واحدی  ۶۴به  ۳۲ ۀه از اضافآن ک/ تصریح به آن نموده و آن نیز سهو است به جهت /

 شرط نکرده  .باقی ماند و این فرد اّول نیست
ً
ه فرد ثانی و مجموع افراد ثالثه کــه فــرد رابــع کو ایضا

 فرض کردیم آن ضعف را  .فرض نمودیم ٢هاست فرد اول باشد و ما مثال آن را مطابق اصل قاعد
ً
مثال

را و  هآن فرد اّول بود پس اخذ نمودیم ثالثه  امثال اربع و ۵و افزودیم بر آن واحدی را حاصل شد  ۴
و این نیز فرد اول است ضرب کردیم این دو فرد را در دیگری  ۱۱کم کردیم از آن واحدی را باقی ماند 

چون این نیــز فــرد اول بــود ضــرب . ۷۱جمع کردیم این افراد ثالثه را حاصل شد . ۵۵حاصل شد 
حاصــل  ۷۱را در  ۴پس ضرب کــردیم  .ه اصغر متحابین استک ۲۲۰حاصل آمد  ۵۵در  ۴کردیم 

شود متحابین از معاملۀ اعمال مذکوره با  که اعظم متحابین است و برین قیاس حاصل می ۲۸۴آمد 
۱۶  

َ
را یک بار با سابقش از سلســلۀ تضــاعیف  ۴و بنا بر عبارت اخیر جمع کردیم  .سقِ وعلی هذا ف

نقصان کردیم  .۱۲حاصل آمد  ۸لیش از همین سلسله یعنی و دیگر بار با تا ۶یعنی دو حاصل آمد 
ضرب کردیم احد(ا)هما را  .و این هر دو فرد اولند ۱۱و  ۵از هر یک از حاصلین واحدی باقی ماند 
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و این نیز  ۷۱جمع کردیم افراد ثالثه را حاصل آمد  .و این فرد ثالث است ۵۵در دیگری حاصل آمد 
، ۷۱حاصل آید و اگر  ضرب کنیم آن را در  ۲۲۰، ۵۵را در  ۴کنیم پس اگر ضرب / / .فرد اول است

و اگر . ۱۶اعمال مذکوره با  ۀشود متحابین دوم از معامل حاصل آید و بر این قیاس حاصل می ۲۸۴
 فــرض کنــیم آن عــدد را  .فرد اول مطلوب حاصل نشــود ۀنبوده باشد مجموع افراد ثالث

ً
و  ۸و مــثال

و بعد از آن نقصان واحد از هر یک باقی ماند . ۲۴، ۳ر است و د ١۱۲مضروب آن در واحد و نصف 
است فرد ثالث است لــیکن مجمــوع  ۲۵۳ح این دو که سطو هر یک این دو فرد اّولند و م ۲۳و  ۱۱

پس  .هفت مرتبه ۴۱کند آن را  است اول نیست بلکه عددیست مرکب که عّد می ۲۸۷افراد ثالثه که 
عددین  ۲۲۹۶و  ۲۰۲۴در فرد سوم و در مجموع افراد ثالثه یعنی  ۸شود از ضرب چه حاصل می آن

و آن حاصــل اســت از  ۷۲۰متحابین نباشند به جهت آن که اجزای اعظم زاید است بــر اصــغر بــه 
چــه هــر یــک ازیــن اعــداد  .و ضعف و اربعة امثال وثمانیة امثال هر یک ازیــن دو ۴۱و  ۷مجموع 

موضع خطا کرده است موالنا غیاث الدین جمشید کاشانی کند اعظم آن را و درین هشتگانه عّد می
و غیر ایشان از ماهرین این فن در  کنه المرادو موالنا شرف الدین علی در  مفتاح الحسابدر کتاب 

و  .اند که عدد حاصل از مجموع افراد ثالثــه فــرد اّول باشــدکتاب خود به جهت آن که شرط نکرده
و اجزای اعظم همین  /اند /از هشت تحصیل شده عددین متحابین عد[د] که ۲اند که این گمان کرده

یک و دو و چهار و هشت و نصف و ربع و ثمن آن است که مساوی عدد اقل است و عدد دیگر آن را 
از سلسلۀ تضاعیف اثنــین حاصــل  ۱۷که مرتبۀ  ۲۵۶از  کنه المرادکند و همچنین صاحب عد نمی

اند و غافل قی درج کرده و گمان کرده که آن دو عد[د] متحابهشده دو عدد استخراج کرده در لوح وف
حاصل آید و بعــد از نقصــان واحــد از آن  ۷۶۸ضرب کنی  ۳شده از آن که چون این عدد را در سه

 ۱۳کند و این مقتضی است که عّد کند اصغر را سیزده مرتبه آن را عّد می ۵۹باقی ماند و عدد  ۷۶۷
  .عاف آن و این غیر اجزاء اوست که مساوی با اعظم استو اض ۵۹و اضعاف آن و همچنین 

اند که ما را طریق دیگر در استخراج عددین متحابین به خاطر بعده حضرت خاتم المهندسین فرموده
دو عدد متوالی را به حیثیتی که هر گاه نقصان  هرسیده و آن این است که اخذ کنیم از سلسلۀ تضاعیف ست

پس ضرب کنیم یکی از آن دو فرد را در دیگــری  .احدی را باقی ماند دو فرد اولکنیم از هر یک از آن دو و
پس اگر مجموع این افراد ثالثه  فرد اّول شد ثلث عدد این دو عــدد را یــا ثلــث  .تا حاصل شود فرد ثالث

بعده ضرب کنیم همان ثلث اعظم یا دو ثلث  .اصغر این دو عدد را در فرد ثالث تا حاصل اصغر متحابین
اصغر را در فردین اولین و زیاده کنیم حاصل را بر اصغر تا حاصل شود اعظم متحــابین. مثــال آن دیــدیم 

هم رسیده و صالحّیت این ه ب هپنجم و ششم از سلسلۀ تضاعیف ست/ متوالی را که در مرتبۀ / ۳۸۴و  ۱۹۲
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و هر یک ازین هر دو فرد اّولند و  ۳۸۳و  ۱۹۱ا از هر یک باقی ماند امر دارد و چون نقصان کردیم واحد ر
است نیز  ۷۳۷۲۷است فرد ثالث است و مجموع افراد ثالثه  که  ۷۳۱۵۳مسطح احداهما في اآلخر که 

ضرب کــردیم آن را  .است ۱۲۸فرد اّول است و ثلث اعظم این دو عدد و همچنین دو ثلث اصغر این دو 
بعد از آن ضرب کردیم همان ثلــث را  .و این اصغر متحابین است ۹۳۶۳۵۸۴١در فرد سوم حاصل شد 

و زیــاده کــردیم آن را بــر اصــغر متحــابین  ۷۳۴۷۲است حاصل شد  ۵۷۴در مجموع فردین اولین و آن 
  اند:و این قاعده را بر این وجه نظم نموده .و این اعظم متحابین است ۹۴۳۷۰۵۶حاصل شد 

  یک اول گر بود مضروب دو چار بی      صعودز شش به نسبت ضعف  ٢کردی چو
  ودـکه یابی مقص ٤ث او بزنـثال ٣در      رـیـث اخــلـزن ثـل با اَو ـهــلبا اّو 

را و نقصان کردیم از هر یک واحدی باقی  ۱۲و  ۶بر این قیاس اخذ نمودیم از این سلسلۀ  :اقول
و این  ۵۵و هر یک از این دو فرد اولند ضرب کردیم احداهما را در دیگری حاصل آ[مد]  ۱۱و  ۵ماند 

کردیم  بعده ضرب .و این نیز فرد اّول است ۷۱فرد ثالث است و جمع نمودیم افراد ثالثه را حاصل آمد 
را در  ۴پس ضرب کردیم  .که اصغر متحابین است ۲۲۰را در فرد سوم حاصل آمد  ۴را یعنی  ۱۲ثلث 

 ۲۸۴اضافه نمودیم آن را بر اصغر متحابین حاصل آمد  ۶۴حاصل آمد  ۱۶مجموع فردین اولین یعنی 
ردیم از هر یک را و کم ک ۴۸و  ۲۴اخذ نمودیم از این سلسله  :که اعظم متحابین است. مثالی دیگر //

و هر یک ازین دو فرد اولند ضرب کردیم احدهما را در دیگری حاصل  ۴۷و  ۲۳واحدی باقی ماند 
 .و این نیز فرد اّول است ۱۱۵۱جمع نمودیم افراد ثالثه  را حاصل آمد  .و این فرد ثالث است ۱۰۸۱شد 

و این اصغر متحابین  ۱۷۲۹۶را در فرد سوم حاصل آمد  ۱۶ پس ضرب کردیم ثلث اعظم عددین یعنی
اضــافت  .۱۱۲۰حاصل شد  ۷۰را در مجموع فردین اّولین یعنی  ۱۶بعد از آن ضرب کردیم  .است

  و این اعظم متحابین است.  ۱۸۴۱۶نمودیم آن را بر اصغر متحابین حاصل آمد 
بدان که چون اثنین ثلث ستة است پس هر یک از مراتب سلسله تضاعیف اثنین ثلث نظیر  ه:فائد

صاف استآن م
ّ
جهت تحصــیل  هپس بنابرین ب .رتبه باشد از سلسله تضاعیف ستة بجهت نسبت ات

تضاعیف اثنــین  ۀاعمال قسمت نخواهیم بود بلکه نظر مرتبۀ آن را در سلسل ثلث عدد اعظم محتاج
 ۀیــک از اعــداد واقعــه در سلســل ۴اخذ کردیم که آن بینه ثلث آن عدد مفروض است و بنابرین هر 

  .فال تغفل ،ضرب کنی نظیر آن مرتبه باشد از سلسلۀ تضاعیف ۳ه در تضاعیف را ک
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بر  ارثماطیقیقاعدۀ استخراج عددین متحابین را از کتاب  ج العلوموذانممحقق دوانی در رسالۀ 
کنند بر آن  هرا و اضاف/ اند و حاصل آن وجه آن است که بگیرند زوج الزوجی /وجه دیگر نقل نموده

پــس زیــاده  .ل باشد ضرب کنند آن را در زوج الزوج سابقحاصل شود فرد اّو  چه اگر آن .واحدی را
ل باشد ضرب کنند این دو فرد را در چه حاصل شود آن نیز فرد اّو  اگر آن .کنند بر حاصل واحدی را

پس ضرب کنند آن را در همان زوج الزوج مفروض تــا  .چه حاصل شود فرد سوم است آن ،یکدیگر
بعد از آن جمع کنند دو فرد اول را با یکدیگر و ضرب کنند حاصل را نیز  .یداصغر متحابین حاصل آ

کنند آن را بر اصــغر متحــابین تــا اعظــم متحــابین  هچه حاصل آید اضاف در زوج الزوج مفروض آن
 اخذ نمودیم . حاصل شود

ً
ل بود ضرب کردیم چون فرد اّو . ۵و افزودیم بر آن واحدی را شد  ۴مثال

چون . ۱۱ه زوج الزوج سابق است و اضافه کردیم بر حاصل واحدی را حاصل شد آن را در اثنین ک
ضــرب  .و این فرد سوم است ۵۵آن نیز فرد اّول بود ضرب کردیم احدهما را در دیگری حاصل آمد 

را و  ۱۱و  ۵بعــد از آن جمــع کــردیم  .که اصغر متحابین اســت ۲۲۰حاصل آمد  ۴کردیم آن را در 
که اصغر  ۲۲۰است بر  ۶۴ [که] است در اربعه و افزودیم حاصل را ۱۶ضرب کردیم حاصل را که 

  که اعظم متحابین است.  ۲۸۴حاصل آمد  ،متحابین است
شود از جمع فردین اولین و ضرب بدان که مذکور چون دیده که درین قاعده عدد اگر حاصل می اقول

به تحصیل // فرد چهارم کــه  حاصل در زوج مفروض و اضافته حاصل بر اصغر متحابین بدون احتیاجی
عبارت از مجموع افراد ثالثه است گمان برده که احتیاجی به بود آن فرد اول نیست و آن را اسقاط نمــوده 

آن که از ضرورت این شرط غافل بوده و ندانسته که مدار عمل بر آن است چنان که قبل ازین مــذکور  ١یا
بر وجهی که محقق نقل نموده این دو عدد  ۱۶ل مذکوره با شد و اشارتی بدان شد و ما بعد از معامله اعما

 ۳۷۲۶۴اصــغر متحــابین اســت  ۲۳۲۹فرد ثالث  ۱۳۷و ثانی  ۱۷را تحصیل نمودیم برین وجه فرد اول 
 ۲۴۸۳جهت آن که مجموع افــراد ثالثــه کــه  . لیکن این دو عدد متحابه نیستند به۳۹۷۲۸اکبر متحابین 

کند و این مستلزم آن است کــه اجــزای اعظــم  آن را عد می ۱۹و  ۱۳است فرد اول نیست بلکه هر یک از 
 مذکور شد. و مثالی را که خود فرض نموده

ً
 مجموع افراد  زاید باشد بر اصغر چنان که سابقا

ً
اند چون اتفاقا

ثالثه آن فرد اّول است مطابق واقع آمد و تخلف نکرده. و عجب آن است که حضــرت ســید منصــور در 
اند و ازین گونه اعتراض  اند انواع مؤاخذات و مناقشات با محقق مذکور نموده نوشته نموذجاتعلیقی که بر 

  اند ظاهر آن است که خود سید نیز از اعتبار این شرط غافل بوده فال تغفل؛  غافل شده
اند که  فرموده جامع الفوائدو رسالۀ  مفاتیح المغالیقو حضرت مولوی دهدار شیرازی در کتاب 

روزی است در اّول مرّبع وضع نماییم و به تزاید تــا خانــۀ آخــر  که عدد ساعات شبان ۲۴چون عدد 
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مرّبع به ترتیب سطور اعداد را وضع نماییم پس چون اعداد موضوعه در دو سطر اّول را جمع نماییم 
حاصل آید و چون اعداد موضوعه در دو سطر اخیر را جمع نماییم، عدد  ۲۲۰عدد زاید است// که 

  است حاصل آید بدین صورت: ۲۸۴ست که ناقص ا

۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  

۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  

۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  

۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹١  

قال افالطون اذا کتب في ورق اربعة في شرف الشمس ویکون النقش في   قبس األنوارو قال فی 
وتمشي بزیادة واحد إلی البیت السادس عشر فإذا أردت أن  ۲۴خاتم اإلبتداء في اّول بیت في المرّبع 

کل منه وتطبع ما تریــد  تبتلی احدا بحبک فتطبع بالخاتم الذي فیه الوفق علی شئ من المأکول وتأ
ه المؤلــف ثــّم قــال وکذالک إذا إغت

ّ
 والیفترقان والل

ً
سلته في ماء وشرب متباغضین تحابا حّبا شدیدا

واعلم اّیها الناظر في هذا الورق انَّ السطر بین االولین عرض وهما نصف الوفق تضمن مــن العــدد 
ایــن مطلــب را در  ٢محّصل بذالک الوضع االلف بین المتحابین وحضرت ثالث المعلمــین. ۲۸۴

اند و ما نقل نمودیم کالم ایشان را بعبارته اللطیف  عباراتی ادا نموده ٣جزو ور سیناجذوات طکتاب 
بــر  ۳۹تــا  ۲۴وتبرکا بیاناته الشریف و آن این است و جمع شانزده مرتبه بر تتالی و توالی طبیعی از 

که زائد است و منسوب بر محبوب است و  ۲۲۰باشد بر  ۳۱مجموع هر دو مشتمل است اّول که تا 
که عدد ناقص و منسوب به محّب است نه بر عکس چنان که بعضی  ۲۸۴باشد بر  ۳۹اخیر که تا  ۸

  توّهم کرده است؛ انتهی. انموذج العلوماز افاضل مقلدین// در رسالۀ 

انمــوذج اقول محقق دوانی را گمان آن است که درین انتساب امر بر عکس است چه در رسالۀ 
است  ۲۸۴نامند آن را عدد محّب و عدد ناقص که و برین مثال می ۲۲۰که عدد زائد  فرموده  العلوم

  نامند آن را عدد محبوب.درین مثال می
اند که فرموده نامۀ جهاندانشو حکیم فاضل امیر غیاث الدین منصوری اصفهانی نیز در کتاب 

در خواص عددان متحابان ظاهر شده که جذب از جانب عدد اکبر است و حضرت قطب العارفین 
اند که ان العلوم علی اختالفها فهي اربعة عشــر علمــا فرموده تعلیقةشیخ ابوالعباس بونی در کتاب 

                                                    
  در بیرون جدول آمده است. »۳۹«در نسخه،  .١
ی ترجمۀ این بخش عربی در ادامۀ جمالت فارسی آورده شده است؛ م. .٢

ّ
  مفهوم کل
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یة الغالب منها علم الطالسم واکبر منه علم مساحة متناسبة وهي اتفاق االعداد کمثل عددي رک وکیف
من المغلوب فیها فان عدد المکعب اغلب وهذا من کیفیة توازن األعــداد واخــتالف أعــدادها فــي 
المقادیر واألوزان وهو الفالیة بالفعل اقول بسط کالم و تحقیق مرام درین مقام آن است جمعــی کــه 

عــدد اعظــم  اند کــه کمیــتاند و اصغر را بطالب نقل برین کرده عدد اعظم را بمطلوب نسبت داده
بیشتر است از کمیت عدد اصغر و ظاهر که زیادتی به شأن مطلــوب اســت و نقصــان طالــب قــال 

والسّر في تعیین عدد األقل للمحّب ان المحب من حیث انــه محــب انموذجه العالمة الدوانی في 
 المحبوب العدد األک

ّ
ثر انقص من المحبوب من حیث انه محتاج الیه مشتاق المحّب// العدد االقل

اند و اند این زیاده و نقصان من حیث األجزاء اعتبار کرده انتهی و جمعی که عکس این اختیار نموده
و چون  الحلل المطرزدانند قال موالنا شرف الدین علی یزدی في اکثر متأخرین این اعتبار را حج می

د ناقصه و زائد را غلبــه و تذکر نماید یکی از عددین متحابین البته از اعداد زایده بود و یکی از اعدا
تأثیر الزم است و ناقص را استعداد تأثر حاصل گردد که چرا جذب مذکور از یــک طــرف اســت و 

و تجاذبی که باین دو عدد  ١انجذاب از دیگر طرف انتهی و من میگویم که ظاهر آن است که تحاّب 
تجربه پس تجربه هــر  و تجاذب مقناطیس و حدید که ظاهر شده به ٢نسبت میدهند از قبیل تحاّب 

ه أعلم و حضرت مولوی دهــدار در کتــاب 
ّ
یک از قولین را مساعدت نماید آن احق باتباع است والل

نماینــد عــدد  ٣اند که اگر اعداد حروف محب و محبــوب را بــا ُزُبــر و بّینــهفرموده مفاتیح المغالیق
  : ٤مطلوب حاصل آید بدین صورت

ـــر     ب    ح      م  ٭    ب      و    ب    ح      م (حـــروف ُزُب
ـــوب  اّوِل محب

  ٭ محب)
  بّینات  ا    ا    م  ی    ٭  ا    و  ا    ا    ا    م  ی  

ارزش ابجدی   ۱  ۲  ۱  ۸  ٤۰  ۱۰  ٤۰    ۱  ۲  ٦  ۱  ٦  ۱  ۲  ۱  ۸  ٤۰  ۱۰  ٤۰
  حروف

۲۲۰٥  
 ۳با عدد مرتبۀ آن در وضع افــالک کــه  ۲۱۷نکته لطیفه از متأخرین که چون عدد زهره را یعنی 

 چون حاصل جمع اعداد تسعه را که 
ً
 ۴۰است جمع نمایند عدد اصغر متحابین حاصل آید و ایضا

                                                    
  آمده است.» تحابب«در نسخه  .١
  آمده است.» تحابب«در نسخه  .٢
یند و مــابقی حــروف اســم حرفــی را » ُزُبر« .٣ ظ هر یک از حروف الفبا) را گو

ّ
نامنــد. مــثًال اّول » بّینــات«اّول حروف اسم حرفی الفبا (تلف

  شوند. نامیده می  اش بّینه»ی، م«آن ُزبر و  »م«است، » میم«، که »محّمد«حروف 
  مت چپ برای توضیح از طرف مصّحح آورده شده است.چنین ستون س این حروف در نسخه در قالب جدول نیامده است؛ هم .٤
  جمع اعداد سطر آخر (محبوب ٭ محب). حاصل .٥



 

  

١۶۶ 

است و موافق با عدد آدم در وسط این اعداد یعنی خمسه که عــدد منســوب بــه حواســت و بیســت 
گانه را بدون واحــد  ۹رب نمایند اصغر متحابین حاصل آید و چون مرکبات اعداد مطلوب است ض

  جمع نمایند اعظم متحابین//حاصل آید.

  فصل
اند که ضابطه در استخراج اجــزای هــر  فرموده عیون الحسابدر کتاب  ١ضرت خاتم المهندسینح

جهت تحصیل اجزاء اصغر بگیریم و هر یک از افراد ثالثــه و  یک از عددین متحابین آن است که به
اضعاف آنها را با آن عّده که حاصل شود از تضــاعیف واحــد آن زوج کــه بنــای عمــل بــر آن بــوده 

بعینه. پس اسقاط کنیم آن را و جمع کنیم والمحاله خواهد بود ضعف آخر فرد سوم نفس عدد اقل 
و  ۵بواقی را که عدد اعظم است. پس در مثال اّول اخذ کردیم واحد را با هر یک از افراد ثالثه  یعنی 

و هر یک را دو مرتبه تضعیف نمودیم در مرتبۀ دوم از تضاعیف واحد اربعه حاصل شد که  ۵۵و  ۱۱
حاصل شد کــه عــدد اقــل اســت  ۲۲۰عیف فرد ثالث زوجی است که بنای عمل بر آن بوده از تضا

  بدین صورت:

۵۵  ۱۱  ۵  ۱  

۱۱۰  ۲۲  ۱۰  ۲  

۲۲۰  ۴۴  ۲۰  ۴  

که عدد اعظــم اســت و  ۲۸۴پس اسقاط کردیم عدد اقل را و جمع نمودیم بواقی را حاصل شد 
  اند این مطلب را درین رباعی نظم نموده
  ای شیخ اجل بر نسبت ضعف رانی    گر واحد و افراد ثالثه  و اقل       

  لـمـع که اکثر بدر آید ز عـن جمـک    زا را ـتا عین اقل بر آید آن اج
جهت تحصیل اعظم بگیریم واحد و مجموع افراد ثالثه را و اضعاف هر یک از اینها را اّما آن  و به

زوج که بنای عمل بر آن است و ال محاله خواهد بود ضعف نفس عدد اعظم بعینه. پس اسقاط کنیم 
و جمع کنیم بواقی را و آن چه حاصل آید اجزاء عدد اکبر باشد.// پس درین مثال گرفتیم واحد  آن را

  و ضعف هر یک را دو مرتبه بدین صورت  ۷۱و 
۱  ۷۱  
۲  ۱۴۲  
۴  ۲۸۴  

                                                    
  ست. منظور، محّمد باقر یزدی .١
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که اعداد اصغر است وهو المطلوب. و برین در تحصیل اجزای هر یک از متحابین که از سلسلۀ 
  که درین جدول است چنانهم رسیده  تضاعیف سته به

الواحـــــــد   الفرد الثالث  الفرد الثاني  الفرد االّول  الواحد
  وأضعافه

ــــــــوعم  ١جم
  األفراد الثالثه 

۱  ۱۹۱  ۳۸۳  ۷۳۱۵۳  ۱  ۷۳۷۲۷  

۲  ۳۸۲  ۷۶۶  ۱۴۶۳۰۶  ۲  ۱۴۷۴۵۴  

۴  ۷۶۴  ۱۵۳۲  ۲۹۲۶۱۲  ۴  ۲۹۴۹۰۸  

۸  ۱۵۲۸  ۳۰۶۴  ۵۸۵۲۲۴  ۸  ۵۸۹۸۱۶  

۱۶  ۳۰۵۶  ۶۱۲۸  ۱۱۷۰۴۴۸  ۱۶  ۱۱۷۹۶۳۲  

۳۲  ۶۱۱۲  ۱۲۲۵۶  ۲۳۴۰۸۹۶  ۳۲  ۲۳۵۹۲۶۴  

۶۴  ۱۲۲۲۴٢  ۲۴۵۱۲  ۴۶۸۱۷۹۲  ۶۴  ۴۷۱۸۵۲۸  

۱۲۸  ۲۴۴۴۸  ۴۹۰۲۴  ۹۳۶۳۵۸۴  ۱۲۸  ۹۴۳۷۰۵۶  

اما اگر افراد ثالثه معلوم نبوده باشد قاعده آن است که تنصیف نماییم هر یک از متحابین را مرة 
آن در عدد اکبر مجموع افراد بعد اخری تا آن که منتهی شود به عددی که دیگر قبول تنصیف نکند و 

ثالثه خواهد بود و در عدد اصغر فرد ثالث. و رسم کنیم نصف هر عــددی را در تحــت منصــف آن 
پس وضع کنیم واحد را به ازاء آن عدد و را به ازاء نصف نصف آن هکذا تا آن کــه رســم شــود زوج 

واهد بود این زوج اخیر البتــه اخیر به ازاء فرد اخیر یعنی آن فردی که تنصیف به آن منتهی شده و خ
همان زوجی که بنای عمل بر آن بود. پس اگر عمل بر اکثر بود اسقاط کنیم آن را یعنی اکثر را و باقی 

  مرسومات// اجزاء عدد اکبر باشد بدین صورت:
۱  ۴  ۲۸  
۲  ۲  ۱۴  
۴  ۱  ۷  
  اند بدین صورت: و این مطلب را درین رباعی نظم نموده

  زین گونه بگیر تا بود نصف پذیر    یرـر برگـثـاز اک ٣ارـف دو و ربع چـنص
  رـیـرد دلـر مـل بـدد اقـل عـثـم     به واحد شده جمع ١این جملۀ اجزاست

                                                    
  آمده است.» مخرج«در نسخه  .١
  خوردگی دارد. در نسخه، خط .٢
  آمده است.» چهار«در نسخه  .٣
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و اما در تحصیل اجزای اول باید که ضرب کنیم زوج معمول علیه را یک مرتبه در واحد و نصف 
واحدی را تا آن که باقی مانــد دو فــرد. و و یک مرتبه در ثالثه  و نقصان کنیم از هر یک از حاصلین 

رسم نماییم آن دو فرد را محاذی واحد که اوال رسم نمودیم به ازاء اصغر متحابین و هر یک ازین دو 
فرد را تضعیف نماییم مرة بعد اخری و رسم نماییم آن اضعاف را به ترتیب به ازاء زوج معمول عیله و 

منتهی شده. پس اسقاط نماییم عدد اقــل را و بــاقی ایــن  فرد اخیر که فردی است که تنصیف به آن
  مرسومات اجزاء عدد اقل باشد و مجموع آنها عدد اکبر بدین صورت:

۵  ۱۱  ۲۲۰  
۱۰  ۲۲  ۱۱۰  
۲۰  ۴۴  ۵۵  

اقول و به عبارتی دیگر اوال تنصیف نماییم هر یک از متحابین را تا آنجا که قبول تنصیف کنــد و 
متحابین است قسمت کنیم آن را بر هر یک از افراد ثالثه  که  نصف صحیح پس اگر عمل بر اصغر

و هر یک از خارج قسمت را نیز تنصیف نماییم تا آنجــا کــه قبــول //  ۵۵و  ۱۱و  ۵در مثال مفروض 
آن چه ازین عمل حاصل آید اجزاء عدد اصغر باشد و چون مجموع این انصاف را بــا  تنصیف کند. 

متحابین حاصل آید و اگر بر اکبر متحابین است آن را بعد از  مجموع خارج قسمتش جمع کنیم اکبر
تنصیف تا آنجا که قبول تنصیف کند قسمت نماییم بر مجموع افراد ثالثه یعنی فرد اخیر کــه دریــن 

است آن چه حاصل آید آن را نیز تنصیف نماییم تا آنجا که قبول تنصیف کند. آن چه ازین  ۷۱مثال 
  کبر باشد.عمل حاصل آید اجزاء عدد ا

 
ً
آن گاه آن را قسمت نمودیم بر  ۵۵و  ۱۱۰را که اصغر متحابین است تنصیف نمودیم به  ۲۲۰مثال

و دیگر مرتبه آن را قسمت بر فــرد  ۱۱و  ۲۲آن را تنصیف نمودیم به  ۴۴حاصل شد  ۵فرد اّول یعنی 
نمــودیم بــدین و جمیع اعداد را رســم  ۱و  ۲آن را تنصیف نمودیم به  ۴حاصل آمد  ۵۵ثالث یعنی 

و این اجزاء عدد اصغر است. و چون ایــن  ۱،  ۲،  ۴،  ۵،  ۱۰،  ۱۱،  ۲۲،  ۴۴،  ۵۵،  ۱۱۰صورت 
جهت تحصــیل اکبــر متحــابین  که اکبر متحابین است و به ۲۸۴اعداد را جمع نمودیم حاصل آمد 

ین اجزاء عدد و ا ۱۴۲٢،  ۷۱،  ۱۴،  ۲و رسم نمودیم جمیع اعداد را بدین صورت  ۲تنصیف نمودیم به 
  که اصغر متحابین است وهو المطلوب. ۲۲۰اکبر است و چون این اعداد را جمع نمودیم حاصل آمد 

تنبیه: بدان که عمده در معرفت صحت و خطای عمل مالحظۀ هر یک از افراد// ثالثه است که 
البته که باید که هر یک از آنها فرد اّول باشد و همین موافقت اجزای حاصــله از احــد العــددین بــا 

                                                    →  
  آمده است.» اجزاء«در نسخه  .١
  آمده است.» ۱۲۴«در نسخه  .٢
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که في الحقیقة تحصیل این اجزاء راجع به تحلیل اعمالی است کــه  جهت آن دیگری کافی نیست به
کند. پس اگر افراد ثالثه همه فرد اّول باشــند اجــزاء  تحصیل متحابین یا هر یک از افراد ثالثه می در

 فال. و سّر این سخن بر ذکی پوشیده نیست و بیان آن علی سبیل 
ّ

منحصر در همین خواهد بود وإال
و فرد  شود و از ضرب زوج معمول علیه در فرد ثالث االجمال آن است که اصغر متحابین حاصل می

  ثالث حاصل شده از ضرب فرد اّول در ثانی و اکبر متحابین حاصل می
ٌ

شود از ضرب زوج معمــول
علیه و مجموع افراد ثالثه. و زوج معمول قابل تنصیفات تا واحد است پس هر یک از فــرد ثالــث و 

عــده الــی فرد اّول و فرد ثانی و زوج معمول علیه و انصاف آن و تضاعیف هر یــک از افــراد ثالثــه  ب
 علیــه و انصــاف آن و 

ٌ
تنصیفات اجزاء اصغر متحابین باشند. و مجموع افــراد ثالثــه و زوج معمــول

ضعاف مجموع افراد ثالثه  بعده الی تنصیفات اجزاء اکبر متحابین. و چون ضعف اخیر فرد ثالــث 
 عین اصغر متحابین است و ضعف اخیر مجموع افراد ثالثه عین اکبر متحــابین و غــرض تحصــیل

اجزاء است پس ضعف اخیر هر یک از این دو فرد اسقاط باید نمود و باقی را اخــذ نمــود. و چــون 
مفروض// آن است که هر یک از فرد اول و ثانی و مجموع افراد ثالثــه  فــرد اول نباشــد متحــابین را 

 آن دو عدد 
ً
اجزاء  اند چون آن را متحابه پنداشته ٢که قومی ١۲۲۹۶و  ۲۰۲۴اجزاء دیگر باشد. مثال

نماییم عین دیگری باشد بدون تفاوتی بدین صــورت لــیکن چــون  ٣احداهما را با این قواعد احصا
و این مستلزم آن است که اکبر متحابین  مجموع افراد ثالثۀ آن فرد اول نیست پس آن را اجزاء باشد. 

سلســۀ تضــاعیف را نیز اجزاء دیگر باشد فالتغفل. و ما دو عدد موضوع در مرتبۀ دهم و یــازدهم از 
را اخذ نمودیم و بعد از معاملۀ اعمال مذکوره اعداد حاصله را در جدول  ۶۱۴۴و  ۳۰۷۲سته یعنی 

وضع نمودیم تا مبتدی را دستور العملی باشد هر چند که دو عدد حاصل از آنها متحابه نیستند چنان 
  که بعد از این مذکور خواهد شد.

ــــــــوع   الواحد  د الثالثالفر  الفرد الثاني  الفرد االّول  الواحد مجم
  األفراد الثالثة

۱  ۱۱  ۲۳  ۲۵۳  ۱  ۲۸۷  

۲  ۲۲  ۴۶  ۵۰۶  ۲  ۵۷۴  

۴  ۴۴  ۹۲  ۱۰۱۲  ۴  ۱۱۴۸  

۸  ۸۸  ۲۰۲۴  ۲۰۲۴  ۸  ۲۲۹۶  

                                                    
  آمده است. ۱۲۲۹۶در نسخه  .١
  آمده است.» قوم«در نسخه  .٢
  آمده است.» اخفا«در نسخه  .٣
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باشد  اند که آحاد سلسلۀ تضاعیف اثنین همیشه می فائده: حضرت خاتم المهندسین فرموده
رسد// متحابان از آن مرتبه که  هم نمی و به ۶و  ۸و  ۴و  ۲یکی از ازواج چهارگانه برین ترتیب 

 ۶در واحد و نصف همیشه  ۴و  ۳در  ۲ضرب  که آحاد حاصل جهت آن باشد به ۴یا  ۲آحاد آن 
باشد ممکن نیســت کــه عــدد اول باشــد  ۵و بعد از نقصان واحد از آن باقی ماند که آحاد آن 

کند. اقول بدان که ایــن  و سایر مراتب و عشرات و مآت و الوف را نیز عد می ۵ن که جهت آ به
درة [ای] که از  که بنا بر قاعده جهت آن حکم در جمیع این قواعد سته مذکوره جاری نیست به

است. پس اولی آن  ۲و آحاد آن  ۳۲شود از  منقول شد مرتبۀ دوم اعداد متحابه حاصل می التاج
اند  اند. بعد از آن فرموده کم را تخصیص دهند به همان قاعده که خود بیان کردهاست که این ح

باشــد اگــر از آن اعــداد دو فــرد اول حاصــل نشــود  ۶یا  ۸که و همچنین هر مرتبه که آحاد آن 
  متحابین از آن حاصل نشود.

ل حاصل اقول بدان که این حکم خصوصیت به این دو عدد ندارد و با هر عددی که از آن فرد او
و قــال و مــا  ١نشود یا از مجموع افراد ثالثه فرد اول حاصل نشود متحابین از آن اعداد صورت نبندد

و مرتبــۀ  ٢۲۰۴۸استقراء و تتبع کردیم پس ندیدیم مرتبۀ دهم از سلســلۀ تضــاعیف اثنــین را یعنــی 
که  ۳۰۷۱یعنی  که فرد اّول جهت آن که صالحیت این امر داشته باشد به ۴۰۹۶٣یازدهم آن را یعنی 

شود از  که متولد می ۱۲۲۸۷است و فرد ثانی یعنی  ۸۳و  ۳۷شود از مرتبۀ دهم مسطح//  حاصل می
   ٤فتأمل. ۷است و آحاد دوم  ۶است و آحاد او  ۱۲۲۸۷، ۱۱۱۷و  ۱۱مرتبۀ یازدهم مسطح 

ــــد  الواح
  اضعافهو

الواحد و   الفرد الثالث  الفرد الثاني  الفرد االول
  اضعافه

مجمــوع االفــراد 
  الثالثه 

۱  ۳۰۷۱  ۶۱۴۳  ۱۸۸۶۵۱۵۳  ۱  ۱۸۸۷۴۳۶۷  

۲  ۶۱۴۳  ۱۲۲۸۷  ۷۵۴۷۹۰۴۱  ۲  ۷۵۴۹۷۴۷۱  

۴  ۱۲۲۸۷  ۲۴۵۷۵  ۳۰۱۹۵۳۰۲۵  ۴  ۳۰۱۹۸۹۸۸۷  

۸  ۲۴۵۷۵  ۴۹۱۵۱  ۱۲۰۷۸۸۵۸۲۵  ۸  ۱۲۰۷۹۵۹۵۵۱  

۱۶  ۴۹۱۵۱  ۹۸۳۰۳  ۴۸۳۱۶۹۰۷۵۳  ۱۶  ۴۸۳۱۸۳۸۲۰۷  

۳۲  ۹۸۳۰۳  ۱۹۶۶۰۷  ۱۹۳۲۷۰۵۷۹۲۱  ۳۲  ۱۹۳۲۷۳۵۲۸۳۱  

                                                    
  آمده است.» نه بندد«در نسخه  .١
  آمده است.» ۲۴۸«در نسخه  .٢
  آمده است.» ۴۰۹۴«در نسخه  .٣
  .مغشوش و بیشتر اعداد آن نادرست بود که در اینجا دوباره محاسبه و اصالح شده است جدول کالً  .٤
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 ۴۹۱۵۱جهت آن که فرد اول یعنی  قیل و همچنین مرتبۀ چهارم هم صالحیت این امر ندارد و به
ه أعلم. اگر چه از ائمۀ اسرار کشف اســتار و  ۲۱۳۷و  ۲۳شود از آن مسطح  که متولد می

ّ
است والل

اند نزد اصحاب اسرار حــرام و صــاحب// او ملــوم  جمیع آن چه حکما در کتب خود متفّرق ساخته
واثق است که ایــن رســاله را از نظــر اغیــار مخفــی و  کن رجا به کرم حضرت عالم االسرارلیاست 

  مستور دارد و حال وقت آن شد که قدری از خاصیت این عدد مذکور شود.

  خاتمه
انــد و تصــّرفات بدیعــه در آن  بدان که حکما این اعداد را به طریق مختلــف در الــواح وضــع نموده

  ایم درین رساله ایراد کنیم.ه چند وجه که از مشایخ این فن اخذ نمودهاند و ما از آن جمل کرده
که درین طریق سّری هست که در غیر این نیست  جهت آن طریقۀ اّول و آن بهترین طرق است به

شود لوح مطلــوب بــه همــان عــدد و آن آن است که درین مثال عددی که لوح طالب با آن ابتدا می
طالب در اّول قدم طلب به مثل کوی مطلب رسیده و با آن متحد شده  شود. پس همانا کهمنتهی می

و منتهی حال مطلوب به اّول امر طالب را جمع شده و به آن متصل و متحد شــده وهوالمطلــوب. و 
طریق مؤامرۀ وضع اعداد در الواح مرّبع آن است که از عدد مفروض سی طرح کننــد و بــاقی را بــه 

های مربع وضــع نمــوده بــه ترتیــب ج قسمت باشد در یکی از خانهچه خار چهار قسمت نمایند آن
و اگر  ۱۳طبیعی شکل را تمام نمایند و اگر کسری باقی ماند اگر آن کسر یک باشد واحدی در خانۀ 

  بیفزایند.  ۵باشد در خانۀ  ۳و اگر  ۹دو باشد در خانۀ 

۴۷  ۶۱  ۵۸  ۵۴  

۵۹  ۵۳  ۴۸  ۶۰  

۵۲  ۵۶  ۶۳١  ۴۹  

۶۲  ۵۰  ۵۱  ۵۷  

  مطلوبلوح 

 از 
ً
// قسمت  ۱۹۰سی طرح کردیم  ۲۲۰مثال

ِ
 ۴۸باقی ماند آن را بر چهار قسمت کردیم، خارج

هــای را در خانۀ اّول از مرّبع وضع کردیم و اعداد را به ترتیــب در خانــه ۴۷باقی ماند  ۲شد و کسر 
ترتیب طبیعی  جهت کسر، یکی در خانۀ نهم افزودیم و به [مرّبع] وضع نمودیم تا به خانۀ هشتم و به

مراعی داشته لوح آن را تمــام نمــودیم  ۲۸۴شکل را تمام نمودیم. بدین صورت و همین قاعده را در 
  بدین صورت:

                                                    
  ین عدد در نسخه، در بیرون جدول آمده است. .١
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۶۳  ۷۷  ۷۴  ۷۰  

۷۵  ۶۹  ۶۴  ۷۶  

۶۸  ۷۲  ۷۹١  ۶۵  

۷۸  ۶۶  ۶۷  ۷۳  

  لوح طالب

جمع نمایند و  ۲۲۰دیگر آن است که بگیرند اسم طالب را و آن را با عدد مطلوب یعنی  قاعدۀو 
مجموع را تنصیف نمایند و از یک نصف سه عدد طرح نمایند و باقی را در خانۀ اّول از مرّبع وضــع 
نموده به دستور تا خانۀ هشت ثبت نمایند. پس بگیرند عدد اسم مطلوب را و آن را بــا عــدد طالــب 

جمع نمایند و مجموع را تنصیف نمایند و از یک نصف چهار عدد طرح نمایند و مابقی  ۲۸۴ یعنی
را در خانۀ نهم گذارند و شکل را به ترتیب نظم طبیعی تمام نمایند و باید که این دو عمــل در روز و 

ارد که عدد زوج است و مناسبت تمام به مؤالفت د ۲ساعت زهره باشد و اگر خواهند که در هر خانه 
، علـی هذه الصورة: مثالــه ۸طرح نمایند و از نصف عدد ثانی  ۶اضافت نمایند از نصف عدد اّول 

بعــد طــرح الســتة منــه بقــی  ۱۶۵// نصــفه  ۳۳۰صــار  ۲۲۰جمعناه  ۱۱۰طالب علي عدد   ۱۵۹و
وبعد طرح الثمانیــة منــه بقــی  ۱۸۸نصفه  ۳۷۶صار  ۲۸۴جمعناه مع  ۹۲والمطلوب محمد عدده 

  ٢في الشکل هکذا: رسمناهما ۱۸۰

۱۵۹  ۱۹۰  ۱۸۴  ۱۷۳  

۱۸۶  ۱۷۱  ۱۶۱  ۱۸۸  

۱۶۹  ۱۸۰  ۱۹۴٣  ۱۶۳  

۱۹۲  ۱۶۵  ۱۶۷  ۱۸۲  

کنند که واحد را در خانۀ آخر از دور اول از شــکل  بعضی چنینو شکل را طالب حمل نماید و 
را در خانۀ آخــر دور چهــارم یعنــی  ۵ثبت و به تزاید واحدی به قهقری دور را تمام نمایند. پس رقم 

. از ۱۳۲خانۀ آخر شکل رسم نموده به تزاید واحد به قهقری سیر نموده شکل را تمام سازند، آن گاه 

                                                    
  این عدد در نسخه، در بیرون جدول آمده است. .١
است و بعــد از کاســتن شــش،  ۱۶۵، نیمۀ آن ۳۳۰افزودیم، شد  ۲۲۰است، آن را به  ۱۱۰ست که معادل ابجد آن  اش: طالب، علی نمونه .٢

اســت و پــس از  ۱۸۸، نیمــۀ آن ۳۷۶افــزودیم، شــد  ۲۸۴است، آن را بــه  ۹۲باقی ماند؛ مطلوب، محّمد است که معادل ابجد آن  ۱۵۹
  م. - چنین رسمش کردیم. باقی ماند؛ در شکل این ۱۸۰کاستن هشت، 

  این عدد در نسخه، در بیرون جدول آمده است. .٣
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مابقی را در خانۀ اّول از مرّبع گذارند و به تزاید واحد به نظــم  طرح نمایند و ۲۸۴عدد طالب یعنی 
طبیعی دور را تمام نمایند، پس رقم واحد در خانۀ اّول از دور ثانی وضع نموده به ترتیب نظم طبیعی 

را در خانۀ اّول از دور آخر ثبت نموده شــکل را تمــام  ۲۰گاه رقم  در ثانی و ثالث را تمام نمایند، آن
اند که در وقت رسم اعداد باید که یک خانه از شکل طالب رسم شود و یک خانــه از گفته نمایند و

گاه رسم طالب را به همین قاعده در مرّبع در  شکل مطلوب تا هر دو شکل به یک مرتبه تمام شود آن
ظهر شکل مطلوب درج کنند و رسم مطلوب را نیز به همین قاعده در مرّبعی در ظهر شکل طالب و 

  اء عمل باید که از صفحۀ مطلوب باشد والشکلین هکذا:ابتد

  مطلوب  طالب

۴  ۷  ۲۱  ۱۸۸  

۲۰  ۱۸۹  ۳  ۸  

۱۹۰  ۲۳  ۵  ۲  

۶  ۱  ۱۹۱  ۲۲  
  

۲۵۲  ۲۱  ۷  ۴  

۸  ۳  ۲۵۳  ۲۰  

۲  ۵  ۲۳  ۲۵۴  

۲۲  ۲۵۵  ۱  ۶  
  

// و شکل طالب را مطلوب با خود نگاه دار[د] و شکل مطلوب را طالب حمل نماید و بعضــی 
یند که باید اسم طالب و مطلوب و متحابین را در سطر اول از لوحی به عنــوان ذو الکتابــة  دیگر گو

که باید اسم طالب و عدد  دیگر گوینددرج نمایند و لوح را تمام نموده طالب حمل نماید و بعضی 
ه مناسب محّبت یا عدد مط

ّ
یا امثــال آن در » ودود«یا » حب«لوب از متحابین و اسمی از اسماء الل

لوحی به عنوان ذو الکتابة درج نمایند و لوح را طالب حمل نماید و برین قیاس اسم مطلــوب را در 
تــوان نمــود  لوحی درج نمایند و مطلوب حمل نماید و درین قاعده بــه انحــاء مختلفــه تصــّرف می

  واالشکال هکذا:

  متحابْین  مطلوب  طالب

  ۲۸۴  ۲۲۰  محمد  علی

۲۲۱  ۲۸۳  ۱۱۱  ۹۱  

۲۸۲  ۲۱۸  ۹۴  ۱۱۲  

۹۳  ۱۱۳  ۲۸۱  ۲۱۹  
  

ه  متحابه  طالب
ّ
  اسم عرض  اسم الل

  حّب   ودود  ۲۲۰  علی

۲۱  ۹  ۱۱۱  ۲۱۹  

۸  ۱۸  ۱۲۲  ۱۱۲  

۲۲۱  ۱۱۳  ۷  ۱۹  
  

بعــد از آن کــه جملــه[ای] از احکــام شرح المیة طغرایــی شیخ جلیل ابو الصالح الصفدی در 
عددین متحابین را نقل نموده گفته واصحاب الخواص یزعمون اّن لذالک خاصیة عجیبة في المحّبة 
کوالت وأکل المحب األکثر واطعم االقل لمــن  إذا جعل هذا العدد واالقل االکثر في شئ من المأ
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 اخالف جاللــیو در  ١في هذا الکتاب یرید محبته ثم قال وقد کنت بخلت بهذه الفائدة وان اودعها
کوالت یا غیــر آن//  گفته که حکما گفته اند اگر دو شخص را اتفاق افتد در امری به این دو عدد از مأ

هر یک وفق یکی ازین دو عدد در لوحی نهاده با خود دارند البته در میــان ایشــان محّبــت و التیــام 
اند وهذه األعداد إذا وضعت علی طعام فرموده غایة الحکیمحاصل شود و حکیم مجریطی در کتاب 

کوال  او شراب او غیر ذالک مما یستعمله شخصان الف بینهما وان رسمت في عود وطبع بها خبزا ومأ
واکلته مع من شئت ظهر محبة عظیمة بینهما وان رسمت في ثوبک لم یفارقک وکذ[ا] المتــاع فــي 

والعدد االصغر یرسم الغبار وتعطی من شئت العدد  السفر ثم قال والعمل بها ان ترسم العدد االکبر
الصغر وتأخذ انت العدد االکبر فاّن الصغر تطیع االکبر بخاصیة ظریفة ویستعمل فی الزبیب وحّب 

   ٢الرمان واشباهما من الفاکهة عددا ال رسما وانا امتحنت ذالک ووقفت علی صحته.
 
ً
طلسم للحب الدائم یضع طلسمان بطــالع  وقال في اوائل المقالة االولی من هذا الکتاب ایضا

سعد والقمر في الثور وکذا الزهرة فیه ایضا وترسم في الصورة االولی ماتین وعشرین عدد الفات وفی 
الثانیة ماتین واربعة وثمانین کذلک الفات او اصفار ثم تجعلها متعانقین فیکون الحب الدائم ویقف 

  ٣العداد المتحابة.المودة بینهما ویعرف هذا الطلسم بطلسم ا
قال افالطون هذه االعداد المتحابة مقناطیس القلوب ثم قال واعلم انه اذا  قبس االنواروقال في 

کتبت فی طالع الزهرة فی قلب نوره ویکون ذالک القلب مزدوجا فیکتب فی الواحد العدد الزائد وهو 
کل الطالب العد ۲۸۴وفی القلب اآلخر// العدد الناقص وهو  ۲۲۰ د الزاید والمطلــوب العــدد فیأ

متفق علیه ونقل المحقق الدوانی عن االفالطون انه قال اذا اتفق  الناقص فیکون حبا شدیدا وهذ[ا] 
ان یکون عند احد العدد االقل من اّی جنس کان وعند اآلخر االکثر من ذالک الجنس یقع المحبة 

  ٤بینهما فان من عنده العدد االکثر یحب من عنده العدد االقل.
                                                    

در چیزی  چه این عدد کمینه و بیشینه ست، چنان را باور این است که این اعداد را خاصّیتی شگفت در ِمهرورزی اصحاب خواصترجمه:  .١
گویــد: از ایــن  که ِمهرورزی او را خواستار است بخوراند. سپس می دار بیشینه را بخورد و کمینه را به آن ها نهاده شود و دوست از خوردنی

  ه است دریغ شده بود [پس درج آن را الزم دیدم].فایده که این کتاب را بنا نهاد
و اگــر بــر   گردد. کنند، نهاده شود، بینشان ُالفت ایجاد می ترجمه: اگر این اعداد بر خوراک و نوشیدنی یا هر چیزی که دو نفر استفاده می .٢

ات  شــود؛ و اگــر بــر جامــه چوبی نوشته شوند و نان و خوراکی با آن پخته شود، و با کسی خورده شود محّبتی عظیم بین آن دو پدیــدار می
تر را با غبار رســم  تر و کوچک شود و همچنین است بار و بنه در سفر طریق استفادۀ آن چنین است: عدد بزرگ منقوش گردد از تو جدا نمی

تر را مطیــع خواهــد بــود بــه  تر، عدد بزرگ تر را برگیری. عدد کوچک خواهی بدهی، و خود عدد بزرگ که می تر را به آن و عدد کوچککنی 
یز و دانۀ انار ومیوه   های دیگر به کار آید و من آزمودم آن را و بر صحت آن وقوف یافتم. خاصیتی ظریف که در مو

در اوایل مقالۀ نخست از این  .٣ کتاب گفته است: همچنین طلسم برای محّبت پایدار، دو طلسم بــه طــالع ســعد و قمــر در ثــور، و ترجمه: 
الف یا صفر نوشته شود و آن دو طلسم را بر هم گذارند، پس  ۲۸۴الف و در دومی  ۲۲۰همچنین در زهره گذاشته شود و دراّولی به تعداد 

  نامند. این طلسم را طلسم اعداد متحاب میماند و  شود و دوستی بین آنها می محّبت پایدار ایجاد می
گوید: بدان که اگر  ها هستند. سپس می ترجمه: در قبس األنوار آمده است که افالطون گفته است این اعداد متحاب، مانند مغناطیس دل .٤

شته شود و در قلب دیگر کــه است نو ۲۲۰در طالع زهره در قلب نورش نوشته شود و این قلب مزدوج باشد، در یکی از آنها عدد زاید که 

← 
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ی و عمدۀ شروط الزمه درین عمل رعایت حال زهره است وکونها في درجة اشرف احسن 
ّ
امر کل

من سائر اوضاعها واحوالها فأفهم. مشهور است که افالطون اختیار وضعی از اوضاع فلکی نمــوده 
نزد طلوع زهره این دو عدد را بر دو قطعه مقراض رسم نموده و بر موضع مرتفع مقابــل زهــره نصــب 

ده چون زهره شروع در ارتفاع نموده احد القطعتین میل به جانب دیگری کرد و حرکت به سمت نمو
اعلم ان احد العلماء من اهل هذ[ا] الفــن  قبس األنوارآن نمود و منجذب به طرف آن شد. قال في 

رصد فی وقت طالع الزهرة وهي في شرفها وکتب االعداد المتحابــة علــی فخــذی مقــص ووضــعه 
  تقی المقص من غیر واسطة وهذ[ا] من قوة االعداد.مفتوحا فال

جمــع  ٢رکو محبــوب بــا  ١رفدگفته که عدد محب بــا  رموز األسرارو موالنا حسین کاشفی در 
نموده در مربعی به همین وضع بنویسد و هر دو نوشته را منطبق بر یکدیگر کرده حمل نماید و طریق 

را از یک تا هشت در بیوت ثبت نمایند و بعده از عدد وضع اعداد درین وفق آن است که اّوال آن عدد 
عدد کم کرده مابقی را در سه حّصه نموده// واحدی را از دو ثلث بر ثلث افزوده، ثلــث  ۱۴مفروض 

رسم نموده، پس به هر یک از ثلث و واحــد و  ۷و دو ثلث الواحد را محاذی  ۸مع واحد را محاذی 
ها  رسم نماید، پس به هر یک از آن ۵و  ۶را به ترتیب محاذی  ها دو ثلث اال واحد، واحدی افزوده آن

رسم نماید، پس [بــه] هــر یــک واحــدی افــزوده در  ۳و  ۴عدد افزوده به ترتیب در محاذات  ۳سه 
رسم نماید و اگر قدر باقی را ثلث صحیح نباشد ثلث را صحیح اعتبار نموده نقصان  ۲و  ۱محاذات 

که در عدد اقل و به خــط دیگــر از  و همان قاعده را منظور دارد چنانرا در جانب ثلثین اعتبار نماید 
  فضالء چنین به نظر آمد که اعداد را در دو شکل برین وضع درج نموده 

۲۸۴            ۲۲۰٣  

۱  ۹۲  ۷  ۱۸۴  

۸  ۱۸۳  ۲  ۹۱  

۱۸۰  ۳  ۹۶  ۵  

۹۵  ۶  ۱۷۹  ۴  
  

۱  ۷۱  ۷  ۱۴۱  

۸  ۱۴۰  ۲  ۷۰  

۱۳۷  ۳  ۷۵٤  ۵  

۷۴  ۶  ۱۳۶  ۴  
  

                                                    →  
ق دوانی هم بر همین عقیده است  است و طالب عدد زاید را بخورد و مطلوب عدد ناقص را، محّبت شدید ایجاد می ۲۸۴عدد 

ّ
شود. محق

د تر از همان جنس باشــ تر از هر جنس باشد و نزد دیگری عدد بزرگ و از افالطون نقل کرده است که گفت: هر گاه نزد یکی عدد کوچک
  تر را دوست خواهد داشت. تر را دارد، دارندۀ عدد کوچک که عدد بزرگ شود و آن بین آنها محّبت ایجاد می

  ۲۸۴معادل ابجِد  .١
  ۲۲۰معادل ابجِد  .٢
 در نسخه نیامده است.  ۲۲۰عدد  .٣
  این عدد در نسخه، در بیرون جدول آمده است. .٤
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به خانۀ  رفدرا به کبوترخانۀ دیگر گذارند، کبوتران  رفدرا به کبوترخانه[ای] و  رکو گفته اگر مرّبع 
میل  رفدرا در لشکر دیگر، لشکر مرّبع  رکرا در یک لشکر بدارند و مرّبع  رفدروند و اگر مرّبع  رک

دار حامل  باشد دوست رفدآیند و اگر کسی حامل کتابت مرّبع  رکو به لشکر  رککند به طرف مرّبع 
و باید اسم طالب و مطلوب را  رککند به طرف را و میل می رفدکند جذب می رکگردد و  رکمرّبع 

در میان مرّبعْین نوشته بر یکدیگر منطبق کند و با خود دارد. این بود آن چه وقت اقتضــاء و زمــان// 
ه اوال و آ

ّ
  خرا والسالم علی خاتم الرسالة وآله.مساعدت نموده ایراد آن را درین رساله؛ والحمد لل

  رفد  رک

    

  منابع
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یس شمارۀ  مجموعۀ دست   کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، تهران. ۱۸۳۹۲نو
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Rashed, Roshdi (Ed.), Encyclopedia of the history of Arabic science, vol. II 

(Mathematics and the physical sciences), Routledge, London and New York, 1996. 
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  )چهارمو  سوم(سال  ٨تا  ۵های  فهرست مطالب شماره
  پنجم شمارۀ

  ۱  .................................................................................................................................................  سردبیر سخن

  

   مقاله
 ۀترجمـ/ جان لنارت برگـرن، م۱۹۹٥تا  ۱۹۸٥دورۀ اسالمی از سال  های منتشرشده در تاریخ ریاضیات ای از پژوهش بررسی گزیده

  ٤  ............................... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   حمید بهلول

  ٤۹.. ................................ ................................ ................................ ................................   محمد باقری/ های آفتابی ایران فهرست ساعت

  ۷۳.................. ................................ ................................ ................................   یونس کرامتی/ شده ابن سرابّیون، پزشک نامدار فراموش

ت
ّ
  ۸۸................................ ................................   ریوس، ترجمۀ پویان رضوانیمونیکا / های نامدار در غرب جهان اسالم علم میقات و موق

  ۹۸.... ................................ ................................ ................................ ................................   محمدجواد ناطق/ آبی برج بادها در آتن  ساعت

  ۱۰۷  .............. ................................ ................................   پل کونیچ، ترجمۀ مریم زمانی /ستارگان چگونه به غرب رسیدند؟های عربی  نام

  نس خط معرف

  ۱۱٥  ............................... ................................ ................................ ................................   آ. ب. ویلدانووا، ترجمۀ پروین منزوی/ مجمع االرقام

  ۱۳۱  ................ ................................ اولریخ ربستاک، ترجمۀ محمد باقری/ حهایکتاب التذکرة بأصول الحساب والفرائض وَعولها وتصح

  ۸٦..................... ................................ ................................   فر ی/ شمامه محمد  بهارستان امیپ ۀو اسالم در فصلنام رانیا یپزشک خیتار 

  ها یادنامه
  ۱۳۸  ........................... ................................ ................................ ................................   افشار غالمحسین صدری/ الدین طهرانی سید جالل

  ۱٤٦  ............................ ................................ ................................   یان پ. هوخندایک، ترجمۀ پویان رضوانی/ به یاد ایوونه دولد سمپلونیوس

  ۱٥۲  .......... ................................ ................................ افشار آدام صبره و ف. جمیل رجب، ترجمۀ غالمحسین صدری/ یادبود عبدالحمید صبره

  ۱٥٦  .............................. ................................ ................................ احمد جبار و عبدالمالک بوزاری، ترجمۀ محمد باهر/ یادی از یوسف گرگور

  رسائل

  ۱٥۹  ................. ................................   رمزی دمیر، ترجمۀ حجت فخری/ های رؤیت هالل ماه الدین بن معروف دربارۀ جدول رسالۀ نجم

  ۱۷۳  .............. ................................ ................................   یزدی کاوه ی/ محمدمهد الزاویه منسوب به ارشمیدس رسالۀ خواص مثلث قائم
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   ششمشمارۀ 

  ۱  ........................................................................................................................................   سرسخن

  
  مقاله

گلن وان بروملن، ترجمـۀ  /میالدی ۲۰۱۱تا  ۱۹۹٦های انجام شده در تاریخ ریاضیات دورۀ اسالمی از مروری بر پژوهش
  ۳  ....................... ................................ ................................ ................................   پویان رضوانی

  ٦۱.......................................................................................  میکل فورکادا، ترجمۀ زینب پیری /اننوزاد یمالنمک

  ۷۷.........................................................................  فر یشمامه محمد  /کشی زیتون در شمال ایران تاریخچۀ روغن

  ۸٦....................................................................مریم زمانی /دربارۀ ورود ریاضیات و نجوم جدید به ایرانیادداشتی 

  ۹٤..........................................................................................  امیرمحمد گمینی /علم یخیتار  ریغ ینگار  خیتار 

  ۱۰۹  ...................................................................رشدی راشد، ترجمۀ حسن امینی /بررسی انتقال علوم یونانی به عربی

  ۱۲۰  ..... ................................ ................................ ................................   محمد باقری /(پیوست اول)های آفتابی ایران  فهرست ساعت

  
  نس خط معرف

  ۱۲٥  ............................................................................................................  قلعه صفری آقعلی  /زیج یمینی

  ۱٤۰  ....................................  ایرینا لوتر، ترجمۀ پروین منزوی /اثیرالدین ابهری اصالح اصول اقلیدسبررسی مقدماتی رسالۀ 

  
  کتاب معرف

  ۱٦۲  .....................................................................................................  محمدرضا توکلی صابری/ الغرائب ةتحف

  ۱۸۱  .......................................................................  فر شمامه محمدی /رازی الحاوی فی الطبهای فارسی ترجمه

  
  ها یادنامه

  ۱۸٥  ..............................................  ترجمۀ مریم زمانی دمیدوف، ایرینا لوتر و والدیمیر کرسانوف،سرگی  /یادی از مریم روژانسکایا

  
  رسائل

  ۱۹۰  ............................................................................................... رضا عرشیمحمد /بدر طبری مرآتیۀرسالۀ 
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  هفتمشمارۀ 
  ۱  . ................................ ................................ ................................   / غالمحسین صدری افشارتاریخ علم، ضرورت و سودهای آن سرسخن:

  

  مقاله

  ۱۰..................................................................................  حسین معصومی همدانی /تراشد و تاریخ ریاضیا رشدی

  ۲۰................................................................دیوید کینگ، ترجمۀ راضیه سادات موسوی/ نجوم دورۀ اسالمی انداز چشم

  ٥٥................................  احمد جبار و یوسف گرگور، ترجمۀ محمد باهر/ رومی در آثار نویسندگان اندلسی و مراکشی عددنویسی

  ٦۹........................................................................................... ُمنٰی اباظه، ترجمۀ امیرمحمد گمینی/ و علم ایمان

  ۷٦.......................  و محمد باقری ترجمۀ مرضیه شمس یوسفی، هوخندایک .یان پ/ گیالنی کوشیار کارهای دربارۀ غربی مطالعات
  

  های تاریخ یادداشت

  ۹۲...............................................  قلعه علی صفری آق/ بازیافته از اصل عربی کتاب الّصیدنۀ ابوریحان بیرونی بخشدو 

  ۹۸....................................................  مریم روژانسکایا، ترجمۀ حسین گل مژده/ دربارۀ پیدایش جبر در دورۀ اسالمی بحثی

  ۱۰۲  ..........................................  محمدحسین عزیزی/ مرکز پزشکی دوران باستان نیتر  مهمپزشکی گندیشاپور،  مدرسۀ

  ۱۰٥  ...............................................  اکبرپور برتران تیری دو کروسول ِدِزپس، ترجمۀ رضا علی/ در پزشکی سنتی ایران خستگی

  ۱۱۲  ......................................................................................................  عبدالحسین مصحفی/ آفتابی ساعت

  ۱۱٦  ...............................................................................................از مرحوم عبدالحسین مصحفی نامهدو 

  کتاب معرف

  ۱۲٦  .......................................................................................  حنیف قلندری/ األنباء فی طبقات األطباء عیون

  ۱۳۳  ....................................  غالمحسین صدری افشار/ های مختصر پزشکی ، یکی از نخستین دانشنامهالحکمه فردوس

  ۱٤۳  ............................................................................................................ امیرمحمد گمینی /رادکانبرج 

  ۱٤۹  .........................................../ حنیف قلندریشناسی در تمدن اسالمی مینایی: پژوهشی در تاریخ کیهان های دایره

  ها ادنامهی
  ۱٥٤  .............................................................. مصحفیعبدالحسین / مدار استاد ابوالقاسم قربانی و دقت همتیارطبع 

  ۱٦۲  ............................................................................................ حمید بهلول/ عبدالحسین حائری درگذشت

  رسائل

  ۱٦٥  ......................... ................................ ................................   / محمد مهدی کاوه یزدیجبر و مقابلۀ نصیرالدین طوسی رسالۀۀ ترجم
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  هشتمشمارۀ 
  ۱ ......................... ................................ ................................ ................................   سیمای اخالقی و اجتماعی دانشمند سخن سردبیر:

  
  مقاله

  ٥ ......... ................................ ................................   سادات موسوی / یان پ. هوخندایک، ترجمۀ راضیهریاضیات محض در تمدن اسالمی

  ۱٦  .. ................................ ................................   فر شمامه محمدی/ شناسی و پزشکی دورۀ اسالمی بندی گیاهان در آثار گیاه طبقه

گرت، پ. کونیچ، ترجمۀ پویان رضوانی - ر. نویهویزر، ک. اریگ /میالدی ۱۰۰٦سینا از ابرنواختر  گزارش ابن   ۳٥  ... ................................   ا

  ٤۸  ................................   آریان موالئیان زاده، ترجمۀ جواد همدانی /یابی برای محاسبۀ مطالع مایل در دورۀ اسالمی یک روش درون

  ٥٥  ...... ................................   مرضیه شمس یوسفیمحمد باقری و ترجمۀ ، لنارت برگرن انج/ کوشیار گیالنی زیج جامعمثلثات کروی در 
  

  های تاریخ یادداشت

  ۷۱  ..... ................................ ................................ ................................   ترجمۀ فاطمه کیقبادی/ های خطی نجومی در گرجستان نسخه

  ۷٥  .............. ................................ ................................ ................................ ................................   محمود شهیدی/ نظریاتفی مجلۀ معر 

  ۸۲  ................... ................................ ................................ ................................  محمد باهر/ مؤسسۀ تاریخ علوم عربی دانشگاه حلب

  ۸٦  ................ ................................ ................................ ................................   محمد باقری/ گزیدۀ کارنامۀ علمی دکتر مصطفی موالدی
  
  ها ادنامهی

  ۹٥  .......................... ................................ ................................ ................................   موسوی سید امیر سادات/ الدوله میرزا عبدالغفار نجم

  ۱۱۸  .............................. ................................ ................................   افشار غالمحسین صدری/ یادی از استاد محمدتقی مدرس رضوی
    

  رسائل

له فشار صدریغالمحسین  /ای فارسی از مؤلفی ناشناس در اختصارات نجوم رسا   ۱۲۲  ... ................................ ................................   ا

  ۱۲۹  ......................................................................  / محمدرضا عرشیمیرزا محمد علی قائنی نهایة االیضاحرسالۀ 



راک ساالنۀ  رانفرم اش   میراث علمی اسالم و ا

  توانند با توجه به شرایط زیر و تکمیل فرم، برای اشتراک اقدام کنند: مندان می عالقه
تومـان  ۰۰۰,۲۰(با احتساب دو شماره)  میراث علمی اسالم و ایرانسالۀ دو فصلنامۀ  اشتراک یک -

  (بیست هزار تومان).
  هزینۀ ارسال بر عهدۀ متقاضی است.  -

  شمارۀ حساب برای پرداخت در ایران: 
، به نام مرکـز ۵۵۷شناسۀ  -بانک صادرات شعبۀ غرب انقالب ۰۳۰۹۶۷۹۰۷۴۰۰۳حساب سپهر 

  نشر میراث مکتوب
 فرم پر شده و اصل رسید واریز وجه را به نشانی زیر ارسال فرمایید:  -

ً
  لطفا

، طبقـۀ ۱۱۸۲ین خیابان ابوریحان و دانشگاه، سـاختمان فـروردین، شـمارۀ تهران، خیابان انقالب، ب
  ۱۳۱۵۶۹۳۵۱۹دوم، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، شناسۀ پستی: 

  ۰۰۹۸-۲۱-۶۶۴۹۰۶۱۲تلفن: 
  ۰۰۹۸-۲۱-۶۶۴۰۶۲۵۸دورنگار: 

  miraselmi@mirasmaktoob.irپست الکترونیکی: 
  http://www.mirasmaktoob.irپایگاه اینترنتی: 

  در صورت بروز هرگونه مشکل در زمینۀ اشتراک، با مرکز تماس بگیرید.  -
  رونوشت رسید بانکی را تا پایان اشتراک نزد خود نگه دارید.  -

........................................................................................................"  

  ....................... نام خانوادگی ..........................................نام .............

  ........................................عنوان .................نام سازمان ......................

  ..............................................................نشانی ............................

.................................................................................................  

  .............................................. تلفن .............کدپستی ......................

  ...پست الکترونیک ................................................................دورنگار ..
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A	treatise	on	amicable	numbers	by	Sayyid	Masīḥ	
Ḥussainī	

Mahmoud	Shahidy	

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

Confrontations	against	Darwinism	in	Iran	
Kamran	Amir	Arjomand	

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

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

Shamameh	Mohammadifar		

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

Like	 any	 other	 scientific	 discipline,	 history	 of	 science	 as	 an	
interdisciplinary	 field	 needs	 to	 be	 supported	 and	 will	 develop	
better	in	a	peaceful	situation.	The	economic	and	political	conditions	
in	 our	 age	 have	 resulted	 in	 a	 decreasing	 trend	 in	 this	 field,	
compared	to,	say,	some	decades	ago.	Many	institutions	which	were	
very	active	 in	 this	 field	are	now	 stopped	or	have	decreased	 their	
activities	due	to	destructing	wars	or	difficult	economic	conditions.	
Nevertheless,	 in	 spite	 of	 existing	 obstacles,	 we	 observe	 an	
increasing	trend	in	the	history	of	science	studies	and	publications	
in	Iran.	Our	semiannual	journal	Miras-e	Elmi	(Scientific	Heritage)	is	
one	of	 the	manifestations	of	 such	 a	development.	Miras-e	Elmi	 is	
spiritually	supported	by	a	group	of	eminent	historians	of	science	in	
its	Advisory	Board	who	have	confirmed	our	goals	and	methods,	and	
in	 many	 cases	 have	 enhanced	 the	 quality	 of	 our	 work	 by	 their	
precious	comments.	The	journal	also	benefits	from	contributions	of	
a	group	of	young	promising	scholars	who	make	the	publication	of	
the	journal	possible	and	at	the	same	time,	they	become	trained	and	
prepared	for	keeping	the	torch	burning	in	future.		
Miras-e	 Elmi	 publishes	 original	 papers,	 translations,	 historical	
notes,	 text	 editions,	 etc.	both	 for	enriching	 the	 existing	 literature	
and	 for	 preparing	 suitable	 materials	 in	 the	 field,	 not	 only	 for	
specialists	in	history	of	science,	but	 for	a	wider	range	of	audience	
including	educated	people	in	different	fields,	students,	high	school	
teachers	and	those	with	some	 interest	 in	history	and	science.	We	
hope	that	our	efforts	as	a	member	of	the	whole	historians	of	science	
society	 in	 the	 world	 will	 be	 efficient	 in	 the	 propagation	 of	 the	
relevant	subjects	and	in	the	promotion	of	the	global	understanding	
on	 the	 basis	 of	 the	 shared	 heritage	 of	 all	 human	 beings	 with	
different	 nationalities,	 languages,	 religions,	 social	 systems,	 etc.	
Although	our	journal	is	in	Persian,	the	English	list	of	contents	and	
abstracts	of	the	original	Persian	papers	may	help	the	non-Persian	
readers	to	have	an	idea	of	the	subjects	and	if	necessary,	find	a	way	
to	 the	 content	 of	 the	Persian	paper	which	 is	of	 interest	 to	 them.	
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