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در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌــﮥ اﯾــﺮان و ﻫﻤﮕــﺎم ﺑــﺎ آن ،ﭘــﺮورش ﺟﻮاﻧــﺎﻧﯽ ﺑــﺎ
ﮐﺎراﯾﯽﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﯿﺮزا ﺗﻘﯽ ﺧﺎن اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ،ﺳــﺎزﻣﺎن ﻓﻨــﯽ-
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم داراﻟﻔﻨﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .در آﻏﺎز ﮐﺎر ،ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪای ﻓﻨﯽ-
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ در رﺷﺘﻪای از داﻧﺶﻫﺎی روز را در ﮐﺸﻮری از اروﭘــﺎ ﮔﺬراﻧــﺪه ﺑﻮدﻧــﺪ ،و ﺑﺮﮔﺰﯾــﺪهﻫــﺎﯾﯽ از
ﻣﻌﻠﻤﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﭘﺎ ﮔﻤﺎرده ﺷﺪﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﮐﺎرﻫــﺎی آﻏــﺎزی روﺑــﻪراه
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۲۶۸ق )= ۱۲۳۰ش( ،داراﻟﻔﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﺸــﺮﯾﻔﺎت رﺳــﻤﯽ در ﺣﻀــﻮر ﻧﺎﺻــﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷــﺎه
ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ )و در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ،اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﮐﻪ در ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑــﻪ ﺳــﺮ ﻣﯽﺑــﺮد ﺑــﻪ دﺳــﺘﻮر ﻫﻤــﺎن
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ(.
َ
دارا ﻟﻔﻨﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻮﭼﮏ را داﺷﺖ و اﻓﺰون ﺑﺮ رﺳﺘﮥ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ دارای ﻫﻔﺖ
رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻮد .از آن رو ﮐﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ َرﺳﺘﮥ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺳﺮ و ﮐــﺎر زﯾــﺎد ﺑــﺎ رﯾﺎﺿــﯿﺎت
داﺷﺖ ،اﯾﻦ رﺷﺘﻪ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﻣﻌﻠﻤﺎن رﯾﺎﺿﯽ آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷــﺎن درﺟــﮥ ﻧﻈــﺎﻣﯽ
)ﺳﺮﺗﯿﭗ( داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ از رﺿﺎ ﻗﻠﯽ ﺧﺎن ﻧﺎﻇﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ،داراﻟﻔﻨﻮن ﺑﻪ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪای ﺳــﻨﮕﯽ ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان
»داراﻟﻄﺒﺎﻋﮥ ﺧﺎﺻﻪ« ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮد و درسﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن اﺳﺘﺎدان ﺑﯿﺎن ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﺘﺎﺑﺖ و
ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪه و از اﯾﻦ راه ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآﻣﺪهاﻧﺪ .در اﯾــﻦ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ،
ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ و ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ )ﮐﻪ از ﭼــﭗ ﺑــﻪ راﺳــﺖ
ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ( ﺑﺮای ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﻔﺒﺎی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻟﻔﺒﺎی زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ و از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﯽﺷ ﻮد اﻣﺎ از آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﻋﺪد ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﻨﺪی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ راه ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﺎن ﺷﯿﻮۀ
 .١ﺑ ﺮای اﻃﻼع از زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺤﻔﯽ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺷﮑﻮه رﯾﺎﺿﺖ« ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺟﻌﻔﺮ رﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ  ،ﺷﻤﺎرۀ
 ،۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۱ص .۱۷۴ - ۱۷۰
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ﻧﻮﺷــﺘﻦ از ﭼــﭗ ﺑــﻪ راﺳــﺖ رﻗــﻢﻫــﺎی ﻋــﺪدی را داﺧــﻞ
ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪۀ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ و ﮐﺎﺗﺒــﺎن
ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺑﺎ روﻧﺪی از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ روﺑﻪرو ﺑﻮدﻧﺪ؛
ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺴــﺮ ﻣﻮﺳــﯽ ﺧــﻮارزﻣﯽ )درﮔﺬﺷــﺖ در ۲۳۲ق(
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی وﺻﯿﺖ و وراﺛﺖ ﻗﺎﻧﻮنﻫــﺎی ﺟﺒــﺮ و
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ را ﭘﯽرﯾﺰی ﮐﺮد و اﺻﻄﻼحﻫﺎی »ﻋﺪد ،ﺷﺊ ،ﻣﺎل،
ﮐﻌﺐ ،ﻣﺎل ﻣﺎل ،ﻣﺎل ﮐﻌﺐ «... ،را ،ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﻤﺎدﻫﺎی
ﺟﺎ ﻧﮕﻬﺪار دادهﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪﻫــﺎ ﺑﻮدﻧــﺪ ،ﺑﺮﮔﺰﯾــﺪ و آﻧﻬــﺎ را
اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آن ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎ روی آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺎده ﺷــﻮﻧﺪ.
او در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﺷــﺶ ﻣﺴــﺌﻠﻪ را
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را درﺑﺎرۀ ارث و وﺻﯿﺖ
دروازۀ ورودی ﻣﺪرﺳﮥ داراﻟﻔﻨﻮن
ﻃﺮح و ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﯿﻮۀ ﮐــﺎر او و ﻣﺪرﺳــﺎن ﺑﻌــﺪی
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﯿﺎﻧﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮ ﺑﯽ ﺑﻮده و ﺗﺮﺟﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن
ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﺧﻮارزﻣﯽ و ﺑﺎ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن ،ﻧﺎم اﻟﺨﻮارزﻣﯽ را ﺑﻪ
زﺑﺎن ﺧﻮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﻠﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺷﻨﺎﺳﮥ ﻫﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر از آن ﮔﻮﻧﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻫﻢ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﺳﺖ )اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ دو ﻣﻔﻬﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮﻧﺪ(.
ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﺧﻮارزﻣﯽ در اروﭘﺎ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ]اﻟﺠﺒﺮا[ و در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳــﯽ ﻓﻘــﻂ ﺟﺒــﺮ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .اﺻﻄﻼحﻫﺎی ﺷﺊ ،ﻣﺎل ،و  ...ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ واژهﻫﺎی ﻣﻌﺎدل )ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯽء ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ
ﺑﻪ  (xeïﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺣﺮﻓﯽ  ... ، x 3 ، x2 ،xﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮔﻮﻧﮥ
ax n + bx n -1 + ... + mx + n = 0

ﻧﻤﻮده ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﯿﺨﺘﻪای ،ﮔﺎه دوزﺑﺎﻧﻪ ،از ﺣﺮفﻫﺎ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻧﻤﺎدﻫﺎ ،ﻋﺪدﻫﺎ و ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در راﺳﺘﺎی ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ وﯾﮋۀ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داراﻟﻔﻨﻮن ،ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺎﻇﻢ داراﻟﻔﻨﻮن ،ﮐﺘﺎب ﺣﺴﺎب )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪﻫﺎ و
ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ( و ﮐﺘﺎب ﺟﺒﺮ را ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮده ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﺧﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﮐﺎﺗﺒﺎﻧﯽ آن ﻫﺎ را ﮐﺘﺎﺑﺖ ﮐﺮده و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎب در ۱۲۷۴ق و ﺟﺒﺮ ﭘﺲ از آن ﭼﺎپ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب را دارم .ﮐﺘﺎﺑﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﻪ ﮐﺎﺗﺐ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﻂ

ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﻔﻨﻮن و راهاﻧﺪازی ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ

ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﮐﺎر دو ﮐﺎﺗﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ،ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ و
ِ
ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺑﺪ و درﻫﻢوﺑﺮﻫﻢ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺑﻮدن ﮐﺎﺗﺒﺎن آﻧﻬﺎ را
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﻢ ﺑﺮای اﺻﻄﻼحﻫﺎ ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت و ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻆ
ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﺎر ﺗﺎزه ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ!
)در ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻋﺮبزﺑﺎن ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻋﺪدﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ
و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻋﺮﺑﯽ از راﺳﺖ ﺑﻪ
ﭼﭗ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ(.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ و
ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﯽ
از اﯾﻨﺎن و از داﻧﺸﻮراﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ
داراﻟﻔﻨﻮن ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای را در روشﻫﺎی
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ و در ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﮐﺘﺎﺑﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪاش اﺻﻮل ﻋﻠﻢ
ﺣﺴﺎب ﭼﺎپ ۱۲۹۷ق )=۱۲۵۸ش( ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻋﻠﯽﺧﺎن ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﭘﻠﯽﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﺎرﯾﺲ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان داراﻟﻔﻨﻮن ﻫﻢ ﭘﺲ از ﻓﺮاغ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ در آﻧﺠﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ از اﯾﻨﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ و ﮐﻤﮏدرﺳﯽ آﻧﺠﺎ روی ﻣﯽ آوردهاﻧﺪ .دو
ﻧﻤﻮﻧﻪاش ﯾﮑﯽ ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ آﻗﺎ ﺧﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﭼﺎپ ۱۳۰۵ق )=۱۲۶۶ش( و دﯾﮕﺮی
ﺣﻞاﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺟﺒﺮ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﭼﺎپ ۱۳۲۳ق )= ۱۲۸۳ﻫـ ش( اﺳﺖ .ﺷﮕﻔﺖ اﯾﻨﮑﻪ
روی ﺟﻠﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻓﺘﺨﺎر ،در ﮐﻨﺎر ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻒ ﯾﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺟﻤﻠﮥ »از ﺷﺎﮔﺮدان
ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ« ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ داﻧﺶ ﭘﯿﺸﻪای ﺑﻠﻨﺪ آوازه و از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ داراﻟﻔﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺪرش
ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻮرﺗﺮﯾﻦ رﯾﺎﺿﯿﺪان دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪه و رﯾﺎﺳﺖ دو ادارۀ آﻣﻮزش و
اﻣﺘﺤﺎنﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ داراﻟﻔﻨﻮن ﺑﺎ او ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮادرش ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻧﺠﻢاﻟﻤﻠﮏ ﻣﻨﺠﻢ وﯾﮋۀ ﻣﻠﮑﻪﻣﺎدر
و ﺧﻮدش )ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ( ﻣﻨﺠﻢ وﯾﮋۀ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﻮده ،ﺑﺮ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ داﻧﺶﻫﺎی
ﻫﯿﺄت و ﻧﺠﻮم ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻬﺮان ،و ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺟﺎدهﻫﺎ ،آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از دوﻣﯿﻦ ﺳﻔﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ﺧﻮد ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻔﺼﻞ در زﻣﯿﻨﮥ ﻫﯿﺌﺖ

٣٩

۴٠

و ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ را ﻫﻤﺮاه آورد و از ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ ﺧﻮاﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ ،روزاﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن
را ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﺮح دﻫﺪ ،و ﭼﻮن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ دﺳﺘﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داد آن را ﭼﺎپ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪن ﺷﺎه ﻫﻢ ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ آن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺪ؛ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از
درﺑﺎرﯾﺎن ﻧﺴﺨﻪای از آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ و ﮐﺘﺎب و ﺗﺮﺟﻤﻪ اش ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺳﭙﺮده
ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ آورد ﺗﺎ ﺗﺪرﯾﺲ در داراﻟﻔﻨﻮن و در ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎی ﺗﺎزهﺗﺄﺳﯿﺲ را ﺑﺎ
ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب ﻧﺠﻮم را ﻫﻢ در ﺧﻮر ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺎﮔﺮدان
ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻨﺠﻮم در ۱۳۱۹ق )=۱۲۸۰ش( ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن و
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻠﮑﻪ داﻧﺶ دوﺳﺘﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرﻓﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ ﻫﻢ اﻧﮕﯿﺰهای ﺷﺪ ﺗﺎ دورهای ﮐﺎﻣﻞ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ را ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺗﺄﻟﯿﻒ او ﺑﺮای اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﻓﻮق ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﯿﺶ ﻋﻨﻮانﻫﺎی ﺑﺪاﯾﺔ ،ﮐﻔﺎﯾﺔ،
و ﻧﻬﺎﯾﺔ را داﺷﺘﻨﺪ .از ﮔﻮﻧﮥ :ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺤﺴﺎب ،ﮐﻔﺎﯾﺔ اﻟﺤﺴﺎب ،ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺤﺴﺎب .ﻋﻼﻣﮥ ﻓﻘﯿﺪ ﺳﯿﺪ
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﯽ در ﺗﻘﺮﯾﺮﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪهاش در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺄﻟﯿﻒﻫﺎی ﭼﺎپ
ﺷﺪۀ او را ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﺟﻠﺪ ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪۀ ﭘﺲ از او
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺄﻟﯿﻒﻫﺎی ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ و روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ از ﺷﯿﻮۀ ﻧﮕﺎرش آﻧﻬﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻨﺠﻮم را دارم .ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ آن را ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎی ﺗﺎزهﺗﺄﺳﯿﺲ دورۀ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده
اﻣﺎ ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻧﺸﺎءﭘﺮدازیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده و ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻧﺪازهﻫﺎﯾﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﻮده و اﻣﺮوزه ﻋﺪدﻫﺎﯾﯽ دﻗﯿﻘﺘﺮ و در ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﺪ ،ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺮوﺣﺘﺮ و آﻣﻮزﻧﺪهﺗﺮ از ﮐﺘﺎب
درﺳﯽ ﻫﯿﺌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﯿﻢ و در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن آﻣﻮزش ﻣﯽدادﯾﻢ؛ در داﻧﺸﮕﺎه ،ﻫﯿﺌﺖ
درس ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﺑﺎزآﻣﻮزی آن ،درس ﻧﺠﻮم را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و
در آن ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﯿﻢ.
ﻫﯿﺌﺖ و ﻧﺠﻮم )=ﮔﯿﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ( دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺮادف ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽروﻧﺪ ،از ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ داﻧﺶﻫﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻪﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺮﺣﻠﮥ
روﮔﺮداﻧﯽ از ﻧﻈﺮﯾﮥ زﻣﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰی و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺮﮐﺰی را آﻏﺎزﮔﺎه ﻫﯿﺌﺖ و ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .آﻣﻮزش ا ﯾﻦ دوره در اﯾﺮان ،ﻧﺨﺴﺖ در داراﻟﻔﻨﻮن و ﭘﺲ از آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر
ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ و ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮥ ﻫﻤﮕﺎن ﺷﺪ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﺷﺘﺎب اﻓﺰوﻧﺘﺮ و
ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و اﻣﺮوزه ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﮔﺴﺘﺮه ای از ﻓﻀﺎ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺳﺘﺎرهﻫﺎی دوردﺳﺖ ،ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎ و ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪﻫﺎ را ﭘﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﯿﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ و آﻣﻮزﻧﺪه دارﻧﺪ .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﻮد.

داراﻟﻔﻨﻮن از دﯾﺪﮔﺎﻫ دﯾ ﺮ

راهاﻧﺪازی ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ

در اﯾﺮان ،ﺗﺎ ﮔﺬﺷﺘﮥ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﺑﺎوﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ در
ّ
اﻫﯽ ﻣﮑﺘﺐ )ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻢ
آﻧﺠﺎ ﻧﺰد ﻣﻼ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ر ِ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ( ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ را
ﻓﺮا ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺪت آﻣﻮزش در ﻣﮑﺘﺐﻫﺎ و درسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در آﻧﻬﺎ داده ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ذوق ﻧﻮآﻣﻮز ،ﺑﻪ
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺧﺎﻧﻮاده از آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی او ،و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ .ﺧﻮاﻧﺪن
ﻣﺘﻦﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﮔﺰﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ از
ﺳﺮودهﻫﺎی ﺷﺎﻋﺮان ،ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﻂ
درﺷﺖ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ و ﺧﻂ رﯾﺰ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﭼﻬﺎر ﻋﻤﻞ اﺻﻠﯽ ﺣﺴﺎب ،ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺼﺎب
اﻟﺼﺒﯿﺎن و ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم واژهﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و
ﻓﺎرﺳﯽ آن ،و اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﯿﺎق ،از ﺟﻤﻠﻪ درسﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺐﻫﺎ ،و ﻧﻪ در ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ،آﻣﻮﺧﺘﻪ

ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﻔﻨﻮن و راهاﻧﺪازی ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ

در آزﻣﻮن ورودی آﻧﺠﺎ دﻗﺖ و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺨﺒﻪﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﺑﺮای دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن
ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ راه ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم
داراﻟﻔﻨﻮن در اﯾﺮان ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن درﺑﺎری زاده ،ﺷﺎﮔﺮدان آﻧﺠﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد
در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪای و ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﮐﺠﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ وﯾﮋه ﻫﻢ ﺑﺮای آﻧﺠﺎ ﭘﺮورش ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ آﻣﻮزش آﻧﻬﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻫﻢ در
ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽاش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ،و ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻧﺠﺎ ،ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎلﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ
و آن ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن وﺿﻊ و ﺑﺪون ﺷﺎﮔﺮدان ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺴﺘﺎ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ،ﺑﯽﺣﺎﻟﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ،و رو ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﻬﺎدن اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ ،داراﻟﻔﻨﻮن ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ ای ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دو دوره از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن آن ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮔﻤﺎرده ﺷﺪﻧﺪ و از آن
ﭘﺲ ﯾﮏ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮ ﺟﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
داراﻟﻔﻨﻮن اﻓﺰون ﺑﺮ اﺛﺮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ :اﻓﺰون ﺑﺮ
رواج زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺟﺎ ﺧﻮش ﮐﺮدن ﺑﺴﯿﺎری از واژهﻫﺎی زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﯿﻦ واژهﻫﺎی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﻼس ،دﯾﭙﻠﻢ ،ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ،... ،و ﺳﺮﺷﻨﺎس آﻧﻬﺎ ،ﻣﺮﺳﯽ.

۴١

ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺼﺎب اﻟﺼﺒﯿﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﺑﺮ دارﻧﺪۀ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﻓﺎرﺳﯽ و ﮔﻮﻧﻪای اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﻮد و ﮔﺎه ﭘﺪرﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺪرﺑﺰرگﻫﺎ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ آن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮥ دو ﺳﻄﺮ از آن:

۴٢

ﺣﺴﺎب اﻧﮕﺸﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺪدﻫﺎ ﺑﻮد و در آن رﻗﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻧﻤﻮده
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻓﺮدوﺳﯽ در ﯾﮏ ﺑﯿﺖ از ﻫﺠﻮﻧﺎﻣﮥ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮوده اﺳﺖ:
ُ
ُ
ﻧﻪ اﻧﺪر ﻧﻪ آﻣﺪ ﺳﻪ اﻧﺪر ﭼﻬﺎر
ﮐﺸﻒ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد واﻻ ﺗﺒﺎر
در ﺣﺴﺎب اﻧﮕﺸﺘﯽ] ،ﻣﺠﻤﻮع[ دو ﻋﺪد  ۸۱و ] ۱۲ﯾﻌﻨﯽ  [۹۳را ﺑﺎ » دﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﺴـﺘﻪ«
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻣﮑﺘﺐﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﮑﺘﺐﻫﺎ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺸﺎن درس را ﻧﯿﻤﻪﮐﺎره رﻫﺎ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﭘﺴﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﭘﺪر را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺪهای از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ،ﺷﻬﺮی ﯾﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ و از ﻫﺮ
ﻃﺒﻘﻪای ،ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ روی ﻣﯽآوردﻧﺪ و ﺗﺤﺼﯿﻞ در آن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ را ﭘﯽ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ﺷﯿﻮۀ آﻣﻮزش و ﺷﯿﻮۀ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﯽﭘﯿﺮاﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺪرس در
ﺟﻤﻊ ﺷﺎﮔﺮدان ﯾﺎ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ درس را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻃﻠﺒﻪ )= ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ= داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن( ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﺶ و ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در وﻗﺖ آزاد ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮐﺘﺎب در زﻣﯿﻨﮥ درس ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .آزﻣﻮن ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺎﮔﺮد ،ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﺎد و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ اﻧﻔﺮادی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،اﮔﺮ اﺳﺘﺎد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﻪ درس ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﭘﺮدازد و
در ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺑﺠﺪ ،ﮐﺎف و اﻟﻒ ،رﺣﻤﺖ ﺣﻖ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۱و  ۷۵۶ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗـﺎرﯾﺦ ﺳـﺎل
ﻓﻮت ﻣﯽﺷﻮد :ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﻣﺎه رﺟﺐ ﺳﺎل  .۷۵۶در ﻣﻮردﻫﺎﯾﯽ از ﮔﻮﻧﮥ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﺗـﺎرﯾﺦ ،ارزش
ﻋﺪدی ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ارزشﻫﺎی ﻋﺪدی ﺣﺮفﻫﺎی آن ﺟﻤﻠﻪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ
ﻧﺪارد؛ ارزش ﻋﺪدی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﻠﻤﻪﻫﺎی رﺣﻤﺖ ،ﺗﺮﺣﻢ ،ﻣﺤﺘﺮ ،ﺣﻤﺘﺮ ... ،ﺑ ﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۷۵۶اﺳﺖ .اﻣﺎ در
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ رﯾﺎﺿﯽ ،ارزش ﻋﺪدی ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮفﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و اﻓﺰون ﺑـﺮ
آن،ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ارزشﻫﺎی ﻋﺪدی ﺣﺮفﻫﺎﯾﺸﺎن از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﻤـﮥ
»ﻏﺮﻓﻪ« ﺑﻪ ارزش ﻋﺪدی  .۱۲۸۵ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫﺎ در ﭘﺎﯾﮥ ﺷﺼﺖﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻋﺪد
ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﺎ درﺟﻪ و ﮐﺴﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ دﻗﯿﻘﻪ ،ﺛﺎﻧﯿﻪ ،ﺛﺎﻟﺜﻪ ،راﺑﻌﻪ ... ،ﻣﯽﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﻏﯿﺎث اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﯿﻂ داﯾﺮه ﺑﻪ ﻗﻄﺮ آن را در ﭘﺎﯾﮥ
ﺷﺼﺖﮔﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻧﻪ رﻗﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺣﺎﺻﻞ را ﺗﺎ ﻧﻪ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ودرﺟﻪ؛ ﯾﻮدﻗﯿﻘﻪ ،ﻧﻂﺛﺎﻧﯿـﻪ ،ﮐﺢ ،ا ،ﻟﺪ ،ﻧـﺎ،
ﻣﻮ ،ﯾﺪ ،ن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﮥ دﻫﮕﺎﻧﯽ ﺗﺎ  ۱۶رﻗﻢ ﻣﯽﺷﻮد.۶/۲۸۳۱۸۵۳۰۷۱۷۹۵۸۶۵ :
و ﭘﺲ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ  ۲ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.[π=۳/۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵۵۸۹۷۹۳۲ :
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ﺣﺴﺎب اﺑﺠﺪ )=ﺣﺴﺎب ﺟﻤﻞ( ﮔﻮﻧﻪای ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ و
ﻧﺰد اﻫﻞ ﻧﺠﻮم و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .در ﺑﺎرۀ ﺑـﻮﻋﻠﯽ ﺳـﯿﻨﺎ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
در ﺷﻌﺞ آﻣﺪ از ﻋﺪم ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺣﺠﺖ اﻟﺤـﻖ اﺑﻮ ﻋـﻠﯽ ﺳـﯿﻨﺎ
در ﺗﮑـﺰ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺟــﻬﺎن ﺑﺪرود
در ﺷﺼﺎ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ﮐﻞ ﻋﻠﻮم
ﺷﻌﺞ = ،۳۷۴ﺷﺼﺎ =  ،۳۹۱ﺗﮑﺰ = ۴۲۷
و ﺣﺎﻓﻆ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮت ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺳﺮوده اﺳﺖ:
ﮐﻪ زدی ﮐﻠﮏ زﺑﺎن آورش از ﺷﺮع ﻧﻄﻖ
ﻣﺠﺪ دﯾﻦ ﺳﺮور و ﺳﻠﻄﺎن ﻗﻀﺎت اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﮐﻪ ﺑﺮون رﻓﺖ ازﯾﻦ ﺧﺎﻧﮥ ﺑﯽﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ
ﻧﺎف ﻫﻔـﺘﻪ ﺑﺪ و از ﻣﺎه رﺟﺐ ﮐـﺎف و اﻟﻒ
ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎﺗﺶ ﻃﻠﺐ از رﺣﻤﺖ ﺣﻖ
ﮐﻨﻒ رﺣـﻤﺖ ﺣــﻖ ﻣﻨـــﺰل او دان وآﻧــﮕﻪ

۴٣

۴۴

ﻣﻌﻠﻢ
دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد
ِ
ﺳﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ
ِ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﺎﻧﻮاده آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﮐﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻏﯿﺮ را ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ درس آﻧﺎن راه دﻫﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎﯾﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻣﺸﻬﺪی ﻗﺮﺑﺎن در ﺧﺎﻧﮥ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم آﺷﭙﺰ ﺑﻮد
و ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻘﯽ داﺷﺖ .ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ١ﺷﯿﻔﺘﮥ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺷﺪ ،ﻫﻤﺮدﯾﻒ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد
او را ﺑﭙﺮوراﻧﺪ و ﻋﻠﻢ و ادب و ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﻮﺧﺖ .ﺗﻘﯽ
ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﻋﺎﻟﯿﺘﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺮزا ﺗﻘﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﺗﻘﯽ ﺧﺎن ،ﻣﯿﺮزا
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺧﺎن ،اﻣﯿﺮ ﻧﻈﺎم ،و اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ و
درﮔﯿﺮ دﺳﯿﺴﻪﻫﺎی ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم،
ﻫﻤﺰﻣﺎنِ ،
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺗﺒﻌﯿﺪ و از ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺎمﻫﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎر
ﺷﺪ و در ﺑﺎﻣﺪاد ﯾﮏ روز ،در ﺣﻤﺎم ﻓﯿﻦ ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻪ
ﺳﺮاﻏﺶ رﻓﺘﻨﺪ ،دﺳﺘﺶ را رگ زدﻧﺪ و ﺧﻮدش را ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺟﺎن دادﻧﺶ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و در داﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ
ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
در ﮐﻨﺎر آﻣﻮزشﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺳﻬﻢ ﻣﮑﺘﺐداران را
در ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری و در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه
اﻧﮕﺎﺷﺖ .آﻧﺎن در ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮش ﻧﻮﯾﺴﯽ و در آﺷﻨﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ )ﮔﺎه
ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ( ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﮥ آن

ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ )ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم(
)۱۲۱۴-۱۱۵۸ش(

ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ )اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ(
)۱۲۳۰ -۱۱۸۶ش(

 .١ﻣﯿﺰرا اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ )۱۲۱۴ - ۱۱۵۸ش( دوﻟﺘﻤﺮد و ﺷﺎﻋﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺮزا ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ )ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻟﻘﺐ داﺷﺖ( .ﭘﺪر و
ﭘﺴﺮ ﻫﺮ دو وزﯾﺮ ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا ﻧﺎﯾﺐاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
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روزی اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را اﺻﻠﯽ از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪی ،در ﺳﺮودهﻫﺎﯾﯽ از
ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،و در ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻫﺎی در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻮآﻣﻮزان ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﻮده و ﻣﮑﺘﺐداران ﻫﻢ از آن
ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
از دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ ،روش آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﮑﺘﺐدارﻫﺎ ﺷﯿﻮهای آرﻣﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮده و آﻧﺎن ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﺪان
ﺑﻬﻨﺠﺎر را ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓدوﺳﺘﺎﻧﯽ در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎرورﺗﺮ در ﺗﮑﺎﭘﻮ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﻣﮑﺘﺐدار )=ﻣﻌﻠﻢ( ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد.
ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ رﺷﺪﯾﻪ )۱۳۶۳-۱۲۶۷ق( روﺣﺎﻧﯽ
روﺷﻦﻓﮑﺮ اﻫﻞ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﻮق و ذوق ﺑﻪ
ﻣﻌﻠﻤﯽ ،در راﺳﺘﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﯿﻮۀ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﺗﺮ از
ﻣﮑﺘﺐداری ،ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ،ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ
ﻧﻮﯾﻦ را ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮای
ﻋﺮﺑﯽزﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺴﺎز ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺖ و آﻧﮕﺎه ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ در ﺑﯿﺮوت ﺧﻮاﺳﺘﺎران
ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤﯽ را ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ و ﭘﺲ از
آن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﻮﻧﺪ] .او[ ﻣﺪت دو
ﺳﺎل در داراﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﯿﺮوت ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم
ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ رﺷﺪﯾﻪ )۱۳۲۳ -۱۲۳۰ش(
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﭘﺲ از آن راﻫﯽ اﯾﺮوان ﺷﺪ و
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪرﺳﮥ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺟﺪﯾﺪ )ﺑﺎ روش اﻟﻔﺒﺎی ﺻﻮﺗﯽ( را ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن آﻧﺠﺎ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﻔﺮ اروﭘﺎﯾﯽ از اﯾﺮوان ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .رﺷﺪﯾﻪ او را ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از
ﻣﺪرﺳﮥ ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .او ﺷﯿﻮۀ آﻣﻮزﺷﯽ آن را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ،وﻋﺪۀ ﮐﻤﮏ داد و ﺧﻮاﺳﺖ آن ﻣﺪرﺳﻪ در ﺗﺒﺮﯾﺰ
راه اﻓﺘﺪ .اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎﯾﺶ وﻓﺎ ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺘﻮر داد ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﻮد و رﺷﺪﯾﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .رﺷﺪﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۰۵ﻗﻤﺮی ﻣﺪرﺳﮥ ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ راه اﻧﺪاﺧﺖ .اﻣﺎ
ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺘﺐداران ،روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ راهاﻧﺪازی آن ﻣﺪرﺳﻪ را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و آن را
ﺑﺴﺘﻨﺪ .رﺷﺪﯾﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ را در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﺸﻮد .اﻣﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر و در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ آن را راه
ّ
ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ﺳﺪ راﻫﺶ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ روﯾﺶ ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﺷﺐ ﻫﻢ ﮐﻪ راﻫﯽ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻮد،
ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺶ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ ،از ﻧﻮﮔﺮاﯾﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓدوﺳﺘﺎن ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺗﺒﺮﯾﺰ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ رﺷﺪﯾﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و او ﻣﺪرﺳﻪ اش را ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﺮد .آﻧﮕﺎه ﻫﻢ ﮐﻪ
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اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ رﺷﺪﯾﻪ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻘﯿﻢ ﺗﻬﺮان ﺷﻮد و ﻣﺪرﺳﻪ را در آﻧﺠﺎ راه
اﻧﺪازد .رﺷﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﮐﻮچ ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ و ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﺎن او،
ﻣﺪرﺳﻪ اش را ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۱۵ﻗﻤﺮی در دروازه ﻗﺰوﯾﻦ ﺗﻬﺮان ،ﺳﭙﺲ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو
راه اﻧﺪاﺧﺖ .رﺷﺪﯾﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻤﯿﺎری ﻧﻮﮔﺮاﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﺨﺶ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی
آزادیﺧﻮاﻫﯽ روی آورد و در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﺷﺒﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ﺷﺐﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮد .او ﺑﺎ
ﯾﺎری ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺷﺒﻨﺎﻣﻪای ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﺴﺎن اﻟﻐﯿﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎد
داﺷﺖ .اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻓﮑﺎر را ﻫﻢ راه اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ دردﺳﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد.
ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۲۵ﻗﻤﺮی ،ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻋﻼم رﺳﻤﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از
ﻓﺮﻫﻨﮓدوﺳﺘﺎن ،ﻣﺪرﺳﮥ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺣﯿﺎت ﺟﺎوﯾﺪ« را در ﮐﻮﭼﮥ ﻣﺮوی ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .در آن ﻣﻮﻗﻊ
ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .او ﺳﻪ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﮐﻔﺎﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،و ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ را
ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﭼﺎپ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از درسﻫﺎ را ﺑﺮای ﻧﻮآﻣﻮزان درﺑﺮداﺷﺖ .دو روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﮑﺘﺐ و ﻃﻬﺮان را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
رﺷﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۲۹۳ﺧﻮرﺷﯿﺪی ) ۱۳۳۳ﻗﻤﺮی( ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام وزارت ﻣﻌﺎرف درآﻣﺪ ،رﯾﺎﺳﺖ
اوﻗﺎف ﻗﺰوﯾﻦ و ﭘﺲ از آن رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻌﺎرف ﮔﯿﻼن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ و در ﻫﺮ دو ﺟﺎ ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎﯾﯽ راه
اﻧﺪاﺧﺖ .در  ۱۳۰۲ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و در  ۱۳۰۵ﺳﺎﮐﻦ ﻗﻢ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۱۳۲۳ﺧﻮرﺷﯿﺪی در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ درﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﻤﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۹۷ﺳﺎل و ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ ﺳﺎلﻫﺎی
١
ﺧﻮرﺷﯿﺪی  ۹۴ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﮐﺮد .او را »ﭘﯿﺮ ﻣﻌﺎرف« ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .رواﻧﺶ ﺷﺎد ﺑﺎد.
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