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ل   ١دان و نورشناس الدین فارسی ریاضی ک

  ٢مصطف موالدی
  ٣محمد باهر

  مقدّمه
ق در ایــران زاده شــد و چنــان کــه خــود در ۶۶۵در  ٤الدین حسن بن علی بن حســن فارســی کمال

ــه بــن محّمــد خــّوام  مقدّمۀ آثارش می
ّ
گوید برای فراگیری دانش از دانشمندان بزرگی چــون عبدالل

ق) سفرهای زیــادی کــرد. دانشــمندانی ۷۱۰-۶۳۳الدین شیرازی (  ق) و قطب۶۴۳بغدادی (زادۀ 
انــد.  اشاره کردهبه آنها و در آثار خود   رج نهادهاش را ا اند، دستاوردهای علمی هم که پس از او آمده

توان عمادالدین کاشانی (سدۀ هشــتم هجــری) و جمشــید کاشــانی (د  از جملۀ این دانشمندان می
ســالگی در  ۵۳ق در ۷۱۸قعــدۀ ســال  الدین فارسی در جمعه نوزدهم ذی . کمالنام بردرا ق) ۸۳۲

نوآوریهایی دارد و در این دو زمینه چنــدین اثــر در زمینۀ ریاضیات و نورشناسی  اوتبریز درگذشت. 
  ای نگاشته است. دانشنامه

  الف ـ ریاضیات: 
الفوائــد البهائیــة فــی القواعــد : این اثر شرح کتــاب ٥أساس القواعد في أصول الفوائد .۱

ه بن محّمد خّوام بغدادی است. الحسابیة
ّ
 نگاشتۀ عبدالل

                                                    
الدین  مقالۀ عرضه شده در سی و چهارمین همایش ساالنۀ تاریخ علوم عربی (به مناسبت بزرگداشت هفتصدمین سال درگذشت کمال .١

منتشر شده است. برای اطالع بیشتر دربارۀ  میراث علمیگزارشی از این همایش در همین شمارۀ  .۱۳۹۸فارسی)، حلب، اردیبهشت 
، مرکز زندگینامۀ ریاضیدانان دورۀ اسالمی؛ همو، ۱۳۶۳، نشر هما، تهران، نامه فارسیلقاسم قربانی، الدین فارسی بنگرید به: ابوا کمال

، تهران، زندگینامۀ علمی دانشمندان دورۀ اسالمیدر » الدین فارسی کمال«و مدخل  ۴۱۳-۴۰۱، ص ۱۳۷۵نشر دانشگاهی، چاپ دوم، 
(نوشتۀ  ۲۳۹ - ۲۲۷، ص ۱۳۹۵ المحسین صدری افشار و محمد باقری،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، جلد دوم، ویراستاران: غ

  فهم خوب روان). رشدی راشد، ترجمۀ سجاد نیک
  میراث علمی عربی ـ دانشگاه حلب. مؤسسۀرئیس . ٢
 m.baher1491@gmail.com. مدیر تولید مرکز پژوهشی میراث مکتوب،  ٣
تحقیق مصطفی موالــدی، معهــد المخطوطــات العربیــة،  أصول الفوائد،ساس القواعد فی أالدین،  به: فارسی، کمال بنگرید. ٤

  .۱۷ـ ۹م، ص ۱۹۹۴قاهره، 
  .۷ـ۵. همو، همان، ص ٥
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قــوانین  و حســاب، معــامالت دربــارۀدارای یک مقّدمه و پنج مقاله است  اساس القواعدکتاب 
مقالــۀ . ، و دو مقالۀ پایانی آن دربارۀ جبر استو انواع مساحتهای سطوح و حجمها خرید و فروش

دوم دربارۀ وزن زمین،  بابگیری حجم اجسام، و  : باب نخست پیرامون اندازهداردمساحتها دو باب 
  .و برخی موضوعات دیگر

گاهی دقیقی از ریاضیات در طی ســدۀ هفــتم هجــری بــه مــا  اساس القواعدکتاب  از آنجا که آ
اســاس الــدین فارســی  ای دارد. کمال دهد، در تاریخ ریاضیات عربی [اســالمی] اهمیــت ویــژه می

درستی حــل و اثبــات  نگاشته است. وی مسائل و قواعد ریاضی را به دقیق و روشنرا بسیار  القواعد
کنــد و  پــردازد، و بــرای آنهــا مثالهــای عــددی ذکــر می به توضیح و شرح و بسط آنهــا می کند و می

پــردازد و  خــوام بغــدادی می افزاید. گاه نیز بــه انتقــاد از ابن تحقیقات و بررسیهای مهّمی به آنها می
  کند. لغزشهای او را تصحیح می
  توان برخاسته از نکات زیر دانست: اهمیت این کتاب را می

این کتاب دربرگیرندۀ فصلها و مسائلی است که در آنها کاربردهای دانشهای ریاضی در یکدیگر 
مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی کاربرد دانشهای گونــاگون ریاضــی در یکــدیگر کــه از ســوی 

  تدریج آغاز شد، عبارتند از:  دانان پس از خوارزمی به ریاضی
  کاربرد حساب در جبر. -
  حساب. کاربرد جبر در -
  کاربرد حساب و جبر در مثلثات. -
  کاربرد جبر در نظریۀ اعداد اقلیدس. -
  کاربرد جبر در هندسه. -

 )توافقی( همساز ای، آنالیز عددی، آنالیز ها بود که جبر چندجمله از طریق همین کاربردشناسی
  و راه حلهای عددی معادالت، و... به وجود آمد.

مقســوم «تــوان آن را  گیــری از روشــهای جبــری کــه می هالدین فارسی در این کتاب بــا بهر کمال
ای را گنجانده است که از فصول نظریۀ جدید اعداد  نامید، فصل تازه» های عدد و اعداد مسطح علیه

  رفته مطرح شده است. ای است که از سدۀ چهارم هجری رفته رود، و این نظریه به شمار می
کاشانی و محّمدباقر یــزدی دانان، همچون عمادالدین یحیی کاشانی، جمشید  برخی از ریاضی

تــوان  دانان را می اند. این ریاضــی الدین فارسی تأثیر پذیرفته ) از نگارشهای کمالق۱۰۴۷زنده در (
ن روش فارسی به شمار آورد؛ روشــی کــه از الگــوی کرجــی و مکتــب جبــر حســابی او تــأثیر وارثا

  ه است.پذیرفت
های آن از اهمیت و گستردگی  نوشته الدین فارسی و فراوانی دست کمال اساس القواعِد محتوای 
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الــدین  کمال  دهد که دانش ریاضی انتشار آن در جهان عربی اسالمی حکایت دارد، و این نشان می
  فارسی دست کمی از دانش نورشناسی او ندارد.

نصــوص «د در پژوهش خود با عنــوان : رشدی راشتذکرة األحباب فی بیان التحاب .۲
تــاریخ این اثر را تصــحیح و در مجلــۀ » لتاریخ األعداد المتحاّبة وحساب التوافقات

) کــه از ســوی مؤسســۀ ۲۷۷- ۲۷۴ م، ص۱۹۸۲، ۲و  ۱ ، ش ۶ســال ( العلوم العربیة
الدین فارسی در  کمال ١است. کردهچاپ  شود، ربی دانشگاه حلب منتشر میعلمی ع

را از زوجهای عددی متحاّبه برشمرده است، و این  ۱۸۴۱۶و  ۱۷۲۹۶اعداد این رساله 
م/ ۱۷دان فرانسوی (سدۀ  ، ریاضی٢نگاران آن را به پیر دو فرما در حالی است که تاریخ

 ٣دهند. هـ) نسبت می۱۱
در موضــوع خــود از جملــه دستنویســهای  رسالة فی الزاویة: دستنویس رسالة فی الزاویة .۳

دانش تاریخ ریاضیات و فلسفۀ ریاضیات از یک سو، و بررسی ماهیــت  مانند در حوزۀ کم
الــدین  رود. کمال زاویه ـ که از مفاهیم فلسفی ریاضی است ـ از سوی دیگر به شــمار مــی

گوید: از آنجا که بررسی ماهیت مفاهیم ریاضی بــرای آشــنایی و  فارسی در این رساله می
و نیز با توجه به اینکه این موضوع پیشتر از آگاهی بیشتر با دانش ریاضیات ضرورت دارد، 

، پرداختن به این موضوع مهم است. طور مفّصل بررسی نشده یونانی به دانان سوی ریاضی
که دربارۀ زاویه دیدگاههای زیادی مطرح شده، ماهیت زاویه همچنــان  آنافزاید با  وی می

هیثم  ق)، ابن۴۲۸-۳۷۰ینا (س در ابهام است. او از همین رو به آرای دانشمندانی چون ابن
پردازد و آنها را شــرح و توضــیح  ق) دربارۀ زاویه می۵۷۰ق) و سموأل (د ح ۳۵۴-۴۳۰(

کشد، و دیــدگاههای مطــرح  دهد، و پس از آن نظراتی را دربارۀ موضوع زاویه پیش می می
کیــف. کند که زاویه یا از مقولۀ کّم است یا از مقولۀ  شده دربارۀ زاویه را چنین خالصه می

رساند که زاویه از  گاه رسالۀ خود را با این نتیجۀ نهایی در مورد ماهیت زاویه به پایان می آن
م اّول، هم

ّ
 ٤شود. آوا می مقولۀ کیف است، و در این باره با ارسطو، معل

                                                    
موســوعة تــاریخ التحلیل التوافقی والتحلیل العددی، التحلیل الدیوفنطسی ونظریة األعــداد، در «. بنگرید به: راشد، رشدی، ١

: الریاضیات والعلوم الفیزیائیة)، مرکز دراسات الوحدة العربیة ومؤسســة عبدالحمیــد شــومان، بیــروت، ۲ (ج العلوم العربیة
  .۵، ص ۱۹۹۷

2. Pierre de Fermat 
بیــة«. موالدی، مصطفی، ٣ ،  ســی و یکمــین »من انجازات العلماء العرب فی الریاضیات وأثرها علی علماء عصر النهضة األرو

  .۲۳م، مؤسسۀ میراث علمی عربی دانشگاه حلب، ص ۲۰۱۶مه  ۱۲ – ۱۰، عربیوم همایش ساالنۀ تاریخ عل
یةالدین،  فارسی، کمال. ٤ مــۀ ۲۰۱۶، تحقیق مصطفی موالدی، مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمی، لندن، رسالة فی الزاو

ّ
م، مقد

  تصحیح.
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یــات .۴ یر برهان األبهری للمصادرة الخامسة فــی المتواز الــدین  : در ایــن اثــر کمال١تحر
رش اثبات اصل موضوع (مصادرۀ) پنجم در خطوط متــوازی کــه از فارسی به تحریر و نگا

ل بن عمر ابهری (د 
ّ

دانان  ق) مطرح شده، پرداخته است. ریاضی۶۶۳سوی اثیرالدین مفض
انــد درســتی  یونانی، روم شرقی، اروپایی، عرب و مسلمان در طی چند سده درصدد بوده

این تالشها گرچه تمام  به ناکامی انجامید، ولی به هیچ اصل موضوع پنجم را اثبات کنند. 
ً
ا

روی بیهوده نبود، و برهانهایی که از سوی دانشمندان مسلمان مطرح شد نتایج مهّمــی در 
گیری ریاضیات جدید نااقلیدسی  زمینۀ ریاضیات به دنبال داشت، و سرانجام اندیشۀ شکل

 استوار نیست.اقلیدس  اصوِل را پدید آورد که بر پایۀ نظریۀ توازی مطرح شده در کتاب 
  :٢الدین فارسی از این قرارند سایر نگارشهای ریاضی کمال

 .رسالة فی الحساب .۵
 .لنصیرالدین الطوسی ۱۳مالحظات حول الفرضیة رقم  .۶
 .رسالة فی الهندسة .۷

:(   ب ـ فیزی (نورشناس
های ارزشمند میراث علمــی  این اثر از گنجینه: ٣تنقیح المناظر لذوی األبصار والبصائر .۱

ای اســت بــر کتــاب  به جا مانده از دانشمندان مسلمان است، و شرح و توضیح و افــزوده
الدین فارسی از موضوعات کتاب خود  ق). کمال۴۳۰-۳۵۴اثر حسن بن هیثم ( المناظر

ید: گونه سخن می این  گو
هیثم ـ که رحمت خدا بــر او  آغازیم. ابن  ما با تلخیص مقاصد کتاب که مورد نظر ماست، می«

ید که کتابش را در هفت مقاله ترتیب داده است: باد ـ می   گو
  طور اجمال. نخست: در چگونگی دیدن به

  کند، و علل و چگونگی دریافت آنها. دوم: در شرح و توضیح مفاهیمی که چشم آن را دریافت می
در خطاهای دید در آنچه به صورت مستقیم آن را دریافت می   کند، و علل آن.  سوم: 

  چهارم: در چگونگی دیدن از طریق بازتاب (انعکاس) از اجسام صاف و صیقلی.

                                                    
، هجــدهمین همــایش »الدین الفارسی لبرهان األبهری للمصادرة الخامسة فی المتوازیات تحریر کمال«. موالدی، مصطفی، ١

مقاالت هجدهمین همایش ساالنۀ تــاریخ علــوم مجموعۀ م. این اثر در ۱۹۹۵اکتبر  ۱۲ـ ۱۰، حلب عربیساالنۀ تاریخ علوم 
، م منتشــر شــد۲۰۰۸میراث علمی عربــی دانشــگاه حلــب در ســال  از سوی مؤسسۀکه )، ۹۴ـ  ۸۱(به زبان عربی ص  عربی
  است. آمده

  .۱۶ـ ۱۵، همان، مقدمۀ تصحیح، ص اساس القواعد. فارسی، ٢
م، معهــد التــراث العلمــی العربــی، دانشــگاه ۱۹۹۶، ژوئیۀ ۶۷. موالدی، مصطفی، خبرنامۀ مؤسسۀ میراث علمی عربی، ش ٣

  .  ۲۰ـ۱۹حلب، سوریه، 
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  شود. پنجم: در جایگاه تصاویر و آن صوری است که در اجسام صیقلی و صاف دیده می
کند، و  بازتاب نور (انعکاس) دریافت میدر آنچه چشم از طریق  ،ششم: در خطاهای دید

  علل آن.
هفتم: در چگونگی دریافت حّس بینایی از طریق شکست نور (انعطاف) از پِس اجسام شفافی 

  ».که شفافیت آنها با شفافیت هوا یکسان نیست
گانه، یک خاتمه، یک ذیل، و ملحقاتی افــزوده اســت.  الدین فارسی به این مقاالت هفت کمال
هیثم  ای است بر آنچه که ابن شود و در واقع تکمله طور کلی به مباحث انعطاف مربوط می خاتمه به

کمان)  دالیل ایجاد قوس و قزح (رنگینبیان در مقالۀ هفتم ذکر کرده است. ذیل نیز عبارت است از 
خالصۀ هیثم پیرامون آن دو و اشکاالتی که بر آن مقاله وارد است، و نیز  و هاله، و خالصۀ مقالۀ ابن

پیرامون این دو موضوع آمده است. ملحقات هم دربرگیرندۀ خالصۀ سه مقاله است:  شفاءآنچه در 
هیــثم و فارســی دربــارۀ نــور تــأثیر  مقالۀ سایه افکندن، مقالۀ صورت کسوف، و مقالۀ نور. آرای ابن

ت خــود آشکاری بر دانشمندان عرب و مسلمانی داشته است که از ایــن آرا در پژوهشــها و تحقیقــا
  اند. دربارۀ نورشناسی بهره گرفته

الدین فارسی این اثر را در دو بخش اصلی و یک  : کمال١کتاب البصائر فی علم المناظر .۲
خاتمه نگاشته است. در بخش نخست به مبادی پرداخته است، و آن شامل مصــادرات و 

 سه فصل است:
م مربوط بــه دانــش منــاظر (اپتیــک)؛ یعنــی: 

ّ
مصادرات عبارت است از تعریفات و اصول مسل

  روشنایی، نور، نورانی، شفاف، سایه، اجسام، ورود، نفوذ، روشن کردن، انعکاس، انعطاف و... 
  فصل نخست: در ویژگیهای نور مستقیم، که دارای سه مبحث است.

  ن فصل نیز سه مبحث دارد.فصل دوم: در انعکاس و ویژگیهای آن که ای
  فصل سوم: در انعطاف و ویژگیهای آن که شامل چهار مبحث است.

نامیده و آن دربرگیرندۀ یک مقّدمه، چهار مقصــد، و » مطالب«الدین فارسی بخش دوم را  کمال
یک خاتمه است. مقّدمه دارای سه فصل است: فصلی دربارۀ ساختار حّس بینایی، فصــلی دربــارۀ 

  شود. بینایی از جهت دیدن، و فصلی دربارۀ آنچه میان حّس بینایی و نور عارض میچگونگی حّس 

                                                    
یــت، کتاب البصائر فی علم المناظرین، الد . فارسی، کمال١ ، تحقیق مصطفی موالدی، مؤسسة الکویــت للتقــدم العلمــی، کو

  .۵۷ـ  ۴۲م، ص ۲۰۰۹
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ــدگاهها  ــمردن دی ــت: در برش ــد نخس مقص
  پیرامون دیدن.

مقصد دوم: در چگــونگی دیــد مســتقیم، در 
  چهار فصل.

مقصد سوم: در چگــونگی دیــدن از طریــق 
  بازتاب، در سه فصل.

مقصد چهارم: در چگونگی دیدن از طریــق 
  ، در چهار فصل.شکست

های وهمــی  در بخــش خاتمــه نیــز از نشــانه
شکل در فضا سخن گفته شده اســت، و آن  دایره

دارای یک مقّدمه و سه فصل است: دربارۀ پدید 
کمان)، هالۀ سفید، و  آمدن قوس و قزح (رنگین

  پدید آمدن هالۀ دارای تجزیۀ نور.
از کتابهــای  ١کتاب البصائر فی علم المناظر

تخصصی در زمینۀ نورشناسی است، و اهمیت آن از فراوانی موضوعات اصــلی در ایــن  مانند و کم
دانش، ژرفایی و پختگی مطالب آن و نیز ارتباط منطقی میان موضوعات کتاب برخاسته و مباحــث 

  توان به موارد زیر اشاره کرد: جدیدی را پیش کشیده است که از آن جمله می

  الف ـ آبی بودن آسمان
دهــد ســخن  الدین فارسی آنجا که از جزئیات خطاهایی کــه در تشــخیص و مقایســه رخ می کمال

همچنــین «گویــد:  در تــاریکی) می –گوید، در بند پنجم (آنچه برای بیرون شدن تــراکم اســت  می
شود؛ پس اگر به دلیل افــزایش عمــق آب  ای نازک نمایان می ای که در آب به صورت الیه است سایه

شود. این پدیده در حقیقــت همچــون پدیــدۀ آبــی بــودن آســمان  فزونی یابد، تاریکی آن بیشتر می
. اســتاد ٢»شــوند تر دیــده می تاریــکتــر و  گاه که نور از میــان رود، تیره است؛ چرا که در هر دو، آن

الــدین بــدون  کمال«گویــد:  می البصــائرو  التنقیحمصطفی نظیف در شرح سخن فارسی در کتاب 
دانــد، و از ایــن  تردید آبی بودن آسمان را ناشی از روشنایی جو در اثر تابش نور خورشید بــر آن می

را بــه پدیــدۀ نورپاشــی نســبت  رو دیدگاه وی به نظریۀ جدیدی نزدیک است که آبــی بــودن آســمان

                                                    
  .۵۷ـ  ۴۵. همو، همان، ص ١
  .۳۲۱. همو، همان، ص ٢
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دهد. نظر فارسی در این باره ابهامی ندارد،  می
ای دربــارۀ پدیــد آمــدن  جز آنکــه او بــه نظریــه

ــر  ــی ب ــه مبتن ــت ک ــرده اس ــتناد ک ــا اس رنگه
آمیختگی نور و تاریکی اســت. پــس وی  درهم

بر اساس این نظریه بر این باور اســت کــه آبــی 
ـ رنــِگ  بودن آسمان از آمیختگی نور با سیاهی

 ـــ آن سوی فضایی که به آن نــور تابیــده اســت
 ».آید پدید می

پــذیر  ب ـ حرکت نــور تنهــا در زمــان امکان
  ١است.

 –الدین فارسی در مبحث دوم (در مقاصد  کمال
در مفاهیم جزئــی ـ نــور و رنــگ) بــه موضــوع 

ــاره می ــان اش ــی زم ــور در ط ــال ن ــد و  انتق کن
شود، تنها ماهیت نــور و ماهیــت رنــگ اســت، و ادراک  پس آنچه با حّس ادراک می«... گوید:  می

پذیر است، و آن زماِن درنگ آن دو است، حتی ادراک ماهیت آن  ماهیت آن دو همانا در زمان امکان
پذیر است؛ زیرا آن ادراک تنها از طریق وارد شدن تصویر از سطح چشم  ا در زمان امکاندو نیز تنه

گیرد، و این تنها در زمان حرکت آن است، و همچنین از آن روست که تنها پس  به عصب صورت می
رسد، و تأثیرپذیری دگرگــونی و  کند، به انجام می می  از تأثیرپذیری عضوی که تصویر آن دو را حّس 

  ».یری است که جز در زمان صورت نپذیردتغی
ین و وضــع) نیــز  کمال

َ
الدین در مبحث دوم (در مقاصد ـ در مفاهیم جزئی ـ حرکت در مقولۀ ا

کید می هیثم است و  کند. اندیشۀ نخستین در این باره از آِن ابن آشکارا بر حرکت نور در طی زمان تأ
الدین فارسی نیز به  به مکان دیگر را مطرح کرد و کمالاو بود که نیاز به زمان در انتقال نور از مکانی 

کید این اندیشه پرداخت.   ٢توضیح و تأ

                                                    
  .۴۷. همو، همان، ص ١
  .۴۹. همو، همان، ص ٢
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یۀ پدید آمدن رنگین کمان   ج ـ نظر
خود بدین نتیجه رسیده است که پیشگامی در زمینۀ توضیح پدیدۀ  ١استاد مصطفی نظیف در مقالۀ

ی. نظریۀ فارسی در مــورد رنگــین الدین شیراز رنگین کمان از آِن فارسی است، و نه استادش قطب
دهد نیز  کمان از آنجا که هماهنگیهای انکسار و انعکاس نور خورشید را در یک قطرۀ باران شرح می

گیری رنگین کمان اولیــه و ثــانوی را  ، و این امر موجب شده است که او شکل٢ای دارد اهمیت ویژه
اســت؛ زیــرا  و دقیــق علمی م المناظرکتاب البصائر فی علالدین فارسی در  کمالروش شرح دهد. 

  ٣برای رسیدن به نتیجه از روش بررسی، استقراء، قیاس و آزمایش بهره گرفته است.
و  تنقیح المناظر لذوی األبصار والبصــائرالدین فارسی از طریق دو کتاب  سخن آخر آنکه کمال

نورشناسی این دانش را  توانست با افزودن نکات ارزشمندی به دانش کتاب البصائر فی علم المناظر
  ٤زنده کند و موجب پیشرفت و گسترش آن شود.

الدین فارسی از دانشمندان برجسته در زمینۀ علوم دقیقه است و آثار او در دانش ریاضیات  کمال
و نورشناسی از جایگاه واالی علمی او در میان دانشمندان همروزگــارش حکایــت دارد. او یکــی از 

طراف روزگار خود بود که در پیشــبرد دانــش ریاضــیات و نورشناســی در دانشمندان بزرگ جامع اال
  سزایی داشت. اسالمی نقش به -تمّدن عربی

                                                    
، قاهره ۲، ش الجمعیة المصریة لتاریخ العلوم ةمجل، »الدین الفارسی وبعض بحوثه فی علم الضوء کمال«. نظیف، مصطفی، ١

  .۹۷، ص ۱۰۰ـ  ۶۵م، ص ۱۹۵۸
مۀ تصحیح، ص اساس القواعدالدین،  . فارسی، کمال٢

ّ
  .۱۷، مقد

  .۴۰، ص ، کتاب البصائرالدین . فارسی، کمال٣
  .۵۷. همو، همان، ص ٤




