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دو دستنوشتۀ کوتاه فارسی دربارۀ ماشین کار دائم

  ١زاده مائده حسین

هــای مختلــف تــاریخ  ساختن ماشین کــار دائــم از دیربــاز آرزوی دانشــمندان و مهندســان در دوره
 نیروی خارجی یا سوخت، به حرکت دائمی خود ادامه دهد.است؛ ماشینی که بدون نیاز به هیچ  بوده

این اندیشه نخستین بار در چین باستان مطرح شد و از آنجا به هند راه یافــت، ســپس در قــرن اول 
کــه  هجری از طریق آثار علمی دانشمندی هندی به نام برهما گوپتا وارد جهان اســالم شــد. بــا این

ها و  انــد، در برخــی دستنوشــته ودن دور دائــم تاکیــد کردهدانشمندانی چون ابن سینا، بــر محــال بــ
هایی برای ساخت چنــین ماشــینی بــا  های مرتبط با علم حیل (مکانیک) دورۀ اسالمی، طرح رساله

شود. بعدها این فکر از طریق آثار علمی دورۀ اسالمی به اروپا راه یافت و   عنوان "دور دائم" دیده می
  های متفاوت برای ساخت آن پیشنهاد شد. های گوناگونی با سازوکار طرح

میالدی که ناممکن بودن ساخت ماشــین کــار دائــم آشــکار شــد،  ۱۸و  ۱۷های  تا حوالی سده
بسیاری عمر و مال و زندگی خود را در سودای ساخت آن صرف کردند. در زمان حال نیز کسانی در 

دائم چون کیمیای علــم شــیمی، که ماشین کار  تالش برای ساخت ماشین کار دائم هستند، حال آن
رویایی محال است. بدیهی است که ســاخت آن، نــه تنهــا بــا تجربــه بلکــه بــا قــوانین مکانیــک و 

  ترمودینامیک نیز در تضاد است.
با توجه به قانون اول ترمودینامیک که همان قانون بقای انرژی است، و قانون دوم ترمودینامیک 

یابد، ساخت ماشین کار دائم حتی بــا  الف انرژی افزایش میکند با گذشت زمان نرخ ات که بیان می
  حذف نیروهای اتالفی چون اصطکاک نیز غیر ممکن است.

های رایگان و تجدیدپــذیر (نــور  ال نیاکان خود را به تولید انرژیبشر امروز این رویای مح
وری به این سو وری و پیشرفت فنا است و با افزایش بهره  خورشید، انرژی باد، ...) تبدیل کرده

  رود. پیش می
  است: در این یادداشت دو نوشتۀ کوتاه فارسی دربارۀ ماشین کار دائم آمده

msh.hosseinzadeh@gmail.comآموختۀ کارشناسی مکانیک، پژوهشگر آزاد تاریخ علم،  دانش .١
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و  ۱۰، کتابــت ســدۀ ۲۵۷۳در دو نسخۀ موجود در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران (شمارۀ  )۱(
ر) طرحــی بــرای ۸۳-پ۸۲، گ۳۵۱منچستر (شمارۀ  ١) و کتابخانۀ جان ریلندز۲۷و  ۲۶، ص ۱۱

ها وخطاهایی دارد. بازسازی متن اصلی به کمک هر  ن کار دائم آمده است که هر کدام افتادگیماشی
 دو نسخه چنین است:

بــود  ٢چرخی کنیم از چوب صلب چنانکه قطرش دو گــز :صفت دور دائمی چنان است
بود به یــک  ابزنیم که قطرش کم از قطر چرخ  ای و بر یک روی او دایره اب چون چرخ

آنگاه این دایره را به دوازده بخش متساوی قسمت کنیم، چون  .ک ده، چون دایرۀ ٣بدست
و بر طرف هــر قســمی ســوراخی  ف، ع، س، ن، م، ل، ک، ی، ط، ح، و، ههای  بخش

های متساوی و متوازی سازیم. پس بیست و  کنیم چنانکه به دیگر سو بیرون رود و سوراخ
ی کوچک که طول هر یک، یک گز و نیم و بــه ها چهار پاره چوب بیاریم به شکل استوانه

ها را بر ابعاد متساوی سوراخ کنیم. پس دوازده  چند یکدیگر. آنگاه سر این استوانه وزن هم
های دایره در سازیم،  های اطراف قسم بیاوریم و هریکی به سوراخی از آن سوراخ ٤مسمار

های  اســتوانهیــن توانه ازچنانچه آسان در وی بگردد و دو سر مسمار در دو سوراخ دو اســ
بیست و چهارگانه محکم کنیم چنانکه در وی بگردد و کنار چرخ میان هر دو باشد. و در 

دوازده استوانه  ،پیش هر دو استوانه سدی بسازیم چنانکه چون قطر چرخ موازی آن باشد
 ،د، ج، ب، اقطر باشند و دوازده دیگر از دو طرف آویخته بود چون سدهای  بر استقامت

آویــزیم  ٥. پس به هر دو سوی خارج از چــرخ ازیــن مثقلــههو  ن، م، ل، ک، ط، س، و
، ل، ک، ز، و، ه، د، ج، ب، اهای  چنانچه هر دوازده متساوی االوزان باشند چون مثقلــه

نهیم تــا از  ٦. آنگاه محوری بر مرکز چرخ بگذرانیم و محکم کنیم و بر دو قائمهس، ن، م
  کنند. ذات خود دور همی

به مرکز چرخ و ه  از مرکز چرخ بیشتر است از بعد مثقلۀ سبرهانش: چون بعد مثقلۀ 
 جانب ٧تکافی نسبت ثقل به ثقل چون نسبت بعد به بعد بود به

ً
تر  گران س، پس دایما

دور همی کند،  اب کشد و چرخ را باال می هبود و به گرانی به زیر همی آید و جانب 
  اند. چنانکه نموده

                                                    
1. John Rylands 

  هر گز تقریبا مساوی نیم متر است. .٢
  بدست= وجب .٣
  مسمار= میخ، میله .٤
 وزنه . مثقله=٥
 قائمه= پایۀ عمودی .٦
 برابر است (معادل بیان امروزی قانون اهرم یا تساوی گشتارها). . یعنی نسبت وزن به وزن با عکس نسبت فاصله به فاصله٧
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 بیان دور دائم در نسخۀ دانشگاه تهران:۱شکل 

ۀ امروزی ساخته شده نمون: ۳شکل  سازوکار مشابه طرح اول: ۲شکل 
 مطابق طرح اول
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وزن و هم اندازه به محیط یک صــفحۀ   جفت میلۀ صلب هم ۱۲توضیح طرح اول: در این متن 
ی قرار دارد که آویخته شــدن های اند. در کنار هر جفت میله مانع ای از جنس چوب متصل شده دایره

هــا  کند. تصور طراح این بود که در هنگام چــرخش، نیمــی از پره ها را در یک جهت محدود می پره
شود. با کاهش  تر می های آویخته شده به مرکز چرخ نزدیک شوند و در نتیجه مرکز ثقل پره آویخته می

های آویخته کمتــر از طــرف دیگــر  ر پرههای آویخته شده از مرکز دوران، گشتاو فاصلۀ مرکز ثقل پره
ای از  شــود. در دستنوشــته خورد و این امر باعث چرخیدن دائم چــرخ می هم می شود و تعادل به می

مانــد و  دو طرف با هم برابــر مــی کلی لئوناردو داوینچی اثبات شده است که در هر حالت گشتاور
  چرخش دائمی نخواهد بود.

  
  در دستنوشتۀ لئوناردو داوینچی: طرح ماشین کار دائم ۴شکل 

اثــر الجامع بــین العلــم والعمــل النــافع فــی صــناعة الحیــل  ) این طرح در ترجمۀ فارسی رسالۀ۲(
کتابخانۀ سپهساالر، ترجمۀ محمــد  ۷۰۸است (نسخۀ خطی شمارۀ  ق) آمده۶۰۲الزمان جزری (د  بدیع

ر اصل عربــی و ر). این بند د۲۵۷هـ،گ ۱۱، کتابت سدۀ ]دنه ،ق۹۰۰ ح[ بن داوود علوی شادی آبادی
م به تصــحیح احمــد ۱۹۷۹های ترجمۀ فارسی موجود نیست. متن عربی این اثر در سال  در سایر نسخه

 ١م بــه وســیلۀ دانلــد هیــل۱۹۷۴است. ترجمۀ انگلیسی آن در سال   یوسف الحسن در حلب چاپ شده
نظــری و  مبــانیبــا عنــوان محمد جواد ناطق و حمیدرضا نفیســی  از منتشر شد. ترجمۀ فارسی امروزی

  توسط مرکز نشر دانشگاهی چاپ شد. ۱۳۸۰در سال عملی مهندسی مکانیک در تمدن اسالمی 

                                                    
1. Donald Hill 
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یسی شدۀ طرح دوم:   متن بازنو
م و عمل وی چنانست که دو صــفحه از آهــن بســازند و در میــان هــر دو صفت دور دائ

سازند و فراخی هر خانه آن مقدار باشــد کــه درو پنجــاه مــن  ١های منحرف صفحه خانه
های  آرند و هر دو صفحه بر روی خانهجد. و در هر خانه سی من سیماب درماب بگنسی

و محکم به لجام بپیوندد و در وسط وی سوراخ بدارند و درو محور ثابت پیوندد  ٢مهندم
و بر قطب ترکیب کنند و یک بار یک درو محکم به قوة تمام آن را بگرداننــد، بعــد از آن 

  نباشد از گشتن باز نماند. همیشه بگردد و تا آن را مانع
اســت،  توضیح طرح دوم: ماشین کار دائم پیشنهاد شده در این نسخه که با عنوان دور دائم آمده

هایی بــا قاعــدۀ  اول دارد، بــا ایــن تفــاوت کــه در ایــن طــرح محفظــه طــرحاســاس کــاری مشــابه 
چــوبی صــلب  های اســت، جــایگزین میلــه االضالع که بخشی از آن ها بــا جیــوه پــر شده متوازی

شــود و ماننــد  جا می بــه کند و مرکز ثقل جا درون لوله حرکت می جیوهاست. با چرخش چرخ،  شده
 همیشه شد که گشتاور یک طرف  نمونۀ اول، تصور می

ً
بیشتر از طــرف دیگــر اســت و چــرخ دائمــا

  چرخد. با توجه به دالیل ذکر شده، این چرخش دائمی هم غیر ممکن است. می

  

                                                    
 متوازی االضالع، [مستطیل] کج شدهمنحرف= . ١
 اندام، منظم . مهندم= به٢

: ســازوکار مشــابه طــرح دوم ٦ شــکل سپهساالر ۀکتابخاننسخۀ بیان دور دائم در : ٥ شکل


