ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۷ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

ﻃﺒﻊ ﻫﻤﺘﯿﺎر و دﻗﺖﻣﺪار
اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺤﻔ

ﭼﻮ اﯾﻦ ﮔـﺮدون ﺳﭙﻬـﺮ ﺳـﺨﺖ ﺑﻨﯿﺎد
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟـﻮدی از اﯾﻦ ﺧﺎﮐـﺪان داد
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ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻮﮐﺐﻫﺎی رﺧﺸﺎن
ﺻـﻔﺎﺗﯽ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻃﺒﻊ اﯾﺸـﺎن

و ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻃﺒﻊ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻤﺖ اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ :در ﻓﺮاﮔﯿـﺮی
ﻋﻠﻢ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻫﻤﮕﻨﺎن ،ﺧﻮشﺑﯿﺎن و ﺷﻤﻊ اﻧﺠﻤﻦ دوﺳﺘﺎن ،در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦﻫـﺎی روان و دﻗﯿـﻖ رﯾﺎﺿـﯽ
ﭼﯿﺮهدﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎ ،و در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ؛ در ﮐﺎرﻫـﺎی
ﻋﻠﻤﯽ و در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ،ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه را ﺑـﺎز ﺷﻨﺎﺳـﺪ ،و رﻋﺎﯾـﺖ
دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ را ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﯾﺎد ﻧﺒﺮد؛ ﮐﺎری ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻫﻤﮥ دﻧﯿﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮐـﺎر
دل ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ در ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ رازﻫﺎی از دﯾﺪهﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿـﯿﺎت ﭘﻮﯾﻨـﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎر زدن ﭘﺮدهﻫﺎ از اﯾﻦ رازﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﺪه.
ﺗﺎ ﻓﻠﮏوار دﯾﺪهور ﮔﺸﺘﻦ
ﺳﺎلﻫﺎ ﭼﻮن ﻓﻠﮏ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮔﺸﺘﻦ
ﺟﻬـﺖ اﺣﺘـﺮام ﺑﺮاﻧﮕﯿـﺰ ،ﻧـﺎم اﺳـﺘﺎد ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ در
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم ،در دو ﻣﻮرد و در دو
ِ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻓﺘﺎد .ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﯾـﺎر ﻓﺮزاﻧـﻪاش دﮐﺘـﺮ
ﺣﺴﻦ ﺻﻔﺎری ،ﯾﮏ دورۀ ﮐﺎﻣﻞ و از ﻫﺮ ﺟﻬـﺖ ﭘﺮﺑـﺎر ﮐﺘﺎبﻫـﺎی درﺳـﯽ رﯾﺎﺿـﯽ را ﻓـﺮاﻫﻢ آوردﻧـﺪ.
ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻗﯿﺒﺎن ﻫﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ آنﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
 .١دﺑﯿﺮ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﻣﺆﻟﻒ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﻧﺸﺮﯾﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﮑﺎن .ﺑﺮای اﻃﻼع از زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺼﺤﻔﯽ ) (۱۳۹۱- ۱۳۰۳ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺟﻌﻔﺮ رﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺷﮑﻮه رﯾﺎﺿﺖ ،درﻧﮕﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺤﻔﯽ« در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ش ،۲
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۱ص  .۱۷۴- ۱۷۰اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻫﻤﺴﺮ اﺳﺘﺎد ،ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺼﺮت ﻣﻠﮏ ﯾﺰدی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺮاد ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎدﺑﻮد ﻣﺮﺣﻮم اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )آذر  (۱۳۷۹اﺳﺖ.

ﻃﺒﻊ ﻫﻤﺘﯿﺎر و دﻗﺖﻣﺪار اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

ﻣﻮرد دوم ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮآﻏﺎزش را ﻣﯽﺗﻮان اﺑﺘﺪای ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ دﻫﮥ ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺑﺎر اﺳﺘﺎد داﻧﺴـﺖ،
ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﺎلﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ او را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و در آن ،ﻫﻤﻪ وﻗﺖ او ﺻﺮف ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ در
ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣـﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿـﯽداﻧﺎن دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ و ﺗـﺪوﯾﻦ و ﺗـﺄﻟﯿﻒ ﺗـﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿـﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دوره ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻦ در آن ﻣﻘﺎم ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﺳﺘﺎد اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻢ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ،اﻫﻞ
ﻓﻦ و ﻓﻀﻞ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺘﻨﯽﻫﺎ را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔـﺖ .اﮔﺮﭼـﻪ ،آﻧﭽـﻪ را
ﻋﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺎﺟﺖ ﻣﺸﺎﻃﻪ ﻧﯿﺴﺖ روی دﻻرام را
وﺻﻒ ﺗﻮ را ﮔﺮ ﮐﻨﺪ ور ﻧﮑﻨﺪ اﻫﻞ ﻓﻀﻞ
ﻣـــﻦ ،ﻣﺎﻧﻨـــﺪ ﻫـــﺰاران ﮐﺴـــﺎن دﯾﮕـــﺮ ،از راه
ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﻧـﺎم اﯾﺸـﺎن آﺷـﻨﺎ
ﺷﺪم .ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﺑـﺮای ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ را از راه ﺧﻮدآﻣـﻮزی
ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ارزﻧﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺳـﺎلﻫﺎ
ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﺗﺪرﯾﺲ ﮐـﺮدهام .ﻣـﺪتﻫﺎ ﻫـﻢ
ﺷﻐﻞ رﺳﻤﯽام ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ
رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﻋﻤـﺪۀ ﺻـﺤﺒﺘﻢ در
زﻣﯿﻨﮥ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ رﯾﺎﺿـﯽ اﺳـﺖ و اﯾـﻦ ﮐـﻪ
ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺄﻟﯿﻒﻫﺎی درﺳـﯽ و از ﺟﻤﻠـﻪ
ﺗﺄﻟﯿﻒﻫﺎی درﺳﯽ ﺻـﻔﺎری -ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠـﻮل ﭼـﻪ
ﻋﻠﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ اﺳـﺘﺎد
در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻫـﻢ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺑـﺎر از راه
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ )اﯾﺴﺘﺎده( در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺑﻬﺎر
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠـﮥ ﺳـﺨﻦ ﭼـﺎپ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ
آﺷﻨﺎ ﺷﺪم .ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ وﯾﮋه در دورهای ﮐﻪ ﻣﺠﻠﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﮑﺎن را ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻣﯽﮐـﺮدم ،ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎد
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪام .ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺎزﮔﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
در ﯾﮏ دورۀ دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮥ اﺑﺘﺪا از ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺻـﻔﻮﯾﺎن ،ﮐﺘـﺎب ﺧﻼﺻـﺔ
اﻟﺤﺴﺎب ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣـﺎ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.
دهﻫﺎ ﺷﺮح ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺲ از داﯾـﺮ ﺷـﺪن ﭼﺎﭘﺨﺎﻧـﻪ در اﯾـﺮان ،ﺗﻌـﺪادی از آنﻫـﺎ ﭼـﺎپ ﻫـﻢ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ از آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﮐﻨـﺰ اﻟﺤﺴـﺎب ﮐـﺎر
ﻓﺮﻫﺎد ﻣﯿﺮزا واﻟﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻟﺮﺳﺘﺎن و در واﻗﻊ وﯾﺮاﺳﺘﻪ و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷـﺪۀ ﻋﺒـﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻧﺠـﻢ اﻟﻤﻠـﮏ
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اﺳﺖ .ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﮐﻪ در ﻫﻤﮥ آن ﻣﺪت دوﯾﺴـﺖ و ﭘﻨﺠـﺎه ﺳـﺎل ﻧﯿـﺎز ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﻣـﺎ از
رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ،از ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎب و ﻫﻨﺪﺳﻪ
در دورۀ دﺑﺴﺘﺎن و دو ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ دورۀ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ ﻓﺮاﺗـﺮ ﻧﯿﺴـﺖ .ﺟﻨﮓﻫـﺎی اﯾـﺮان و روس
ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ را ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ و روزآﻣﺪ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ و در ﭘﯽ آن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﺑﺮای ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﺑـﻪ
ﺧﺎرج اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺪرﺳﮥ ﻓﻨﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ داراﻟﻔﻨـﻮن ﺑﻨﯿـﺎن ﯾﺎﻓـﺖ و دﯾـﺮی ﻧﮕﺬﺷـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺪرﺳـﻪﻫﺎی
اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﮥ دوﻟﺘﯽ و ﻣﻠﯽ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و رواﯾﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت روز را در داراﻟﻔﻨـﻮن و در ﺑﻌﻀـﯽ از ﻣﺪرﺳـﻪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در اﺑﺘﺪا ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﮐﺘﺎبﻫــﺎی درﺳــﯽ ﻫــﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾــﺪه از ﮐﺘﺎبﻫــﺎی درﺳــﯽ ﭼــﺎپ ﻓﺮاﻧﺴــﻪ ﺑــﻮد .دﯾــﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿــﺪ ﮐــﻪ از
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داراﻟﻔﻨﻮن ،ﻋﺪهای ﺟﺎی ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻋﺪهای ﺗـﺪرﯾﺲ در ﻣﺪرﺳـﻪﻫﺎی
ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ را ﻋﻬﺪهدار ﺷﺪﻧﺪ .ﻟﺰوم ﺗﻬﯿﮥ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ رﯾﺎﺿـﯽ ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ ﭘـﯿﺶ آﻣـﺪ .در
ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ داراﻟﻔﻨﻮن ،ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﮐﺘﺎبﻫـﺎی درﺳـﯽ از ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﺑـﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ و در داراﻟﻔﻨﻮن ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪای ﻫﻢ ﺑﺮای ﭼﺎپ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ داﯾﺮ ﺷﺪ .ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎﯾﯽ از
اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ آنﻫﺎ  ۱۲۷۴ﻗﻤﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۲۳۶ﺧﻮرﺷـﯿﺪی اﺳـﺖ.
ً
ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﯽاﻧﺪ ،ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺘﻦ روان ﻧﯿﺴﺖ و اﺻﻄﻼحﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ زﺑـﺎن ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﺑـﺎ اﻣـﻼی
ﻓﺎرﺳﯽاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺶآﻣـﻮزان و ﮐﻤﮏﯾـﺎر ﻣﻌﻠﻤـﺎن ﺑﺎﺷـﻨﺪ.
ﻣﻬﻨﺪس اﻟﻤﻤﺎﻟﮏ ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﮐـﺮده ﺑـﻮد ﯾﮑـﯽ دو ﺟﻠـﺪ ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ رﯾﺎﺿـﯽ را ﺑـﺮای
داراﻟﻔﻨﻮن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد و ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻧﺠﻢ اﻟﺪوﻟﻪ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﮐﺘﺎبﻫـﺎی رﯾﺎﺿـﯽ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ و ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﮥ
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺪرﯾﺴﺶ در داراﻟﻔﻨﻮن و در ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎر ﺗـﺎزۀ ﺗـﺄﻟﯿﻒ ﯾـﮏ دورۀ ﮐﺎﻣـﻞ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ از رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻫﯿﺌﺖ ﺳﻪ ﺟﻠـﺪ ﮐﺘـﺎب را ﺑـﺮای
دورهﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﻓﻮق ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﺧـﻮب ﻣﻌﻠﻤـﺎن و
داﻧﺶآﻣﻮزان واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ و اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎبﻫـﺎی درﺳـﯽ رﯾﺎﺿـﯽ و
ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ روی آوردﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﯽ ،ﮐﺘﺎبﻫـﺎی درﺳـﯽ رﯾﺎﺿـﯽ
ً
ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺄﻟﯿﻒﻫﺎی ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۱۷ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﭼﺎپ ﮐﺘﺎبﻫـﺎی درﺳـﯽ آزاد ﺑـﻮد .ﻫـﺮ
ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺗﺎزه ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﻣﻌﺎرف ﻣﯽرﺳﯿﺪ اﺟﺎزۀ ﭼﺎپ و ﭘﺨﺶ را ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .در ﻫﻤﮥ
اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺗـﺄﻟﯿﻒ و ﭼـﺎپ ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ آزاد ﺑـﻮده اﺳـﺖ ،ﻧﺎﺷـﺮان
ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺆﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﯾﮏ ﻧﺎﺷﺮ ،اﮔـﺮ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﭼـﺎپ ﻫـﺮ ﮐﺘـﺎب
ﻋﻠﻤﯽ ﻏﯿﺮ درﺳﯽ ،ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪاش را ﺗﺎ ﻣـﺪت ﮐﻤﺘـﺮ از ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل اﻧﺘﻈـﺎر ﻧﺪاﺷـﺘﻪ

ﻃﺒﻊ ﻫﻤﺘﯿﺎر و دﻗﺖﻣﺪار اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺎپ ﻫﺮ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪاش و
ﺑﻪ ﺳﻮد آن دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .از اﯾﻦ رو ،در ﮐﻨﺎر ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﺧﻮب و ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ،ﮐﺘﺎبﻫـﺎی درﺳـﯽ
ﻏﯿﺮ دﻗﯿﻖ و ﺳﻄﺤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآﻣﺪه و ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ،۱۳۱۷ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ در اﻧﺤﺼﺎر وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ درآﻣﺪ .اﯾﻦ وزارت اﻣﺮ آﻣﻮزش
از اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .ﻧﺨﺒﮕﺎن اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﮐﻪ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﮕﺎه
اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮ ﻣﺤﺘﻮا و در ﻣﻮردﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻓﺸﺮده ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺻﻄﻼحﻫﺎی ﻣﺘﺪاول و ﻣﺄﻧﻮس ،اﺻـﻄﻼحﻫﺎی ﻓﺎرﺳـﯽ ﻧـﺎب و
ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺟﺒﻬﻪﮔﯿﺮی و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ روز اﻣﮑﺎن اﺑﺮاز آن را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﯽداد .ﻣﻦ دو ﺳﺎل آﺧﺮ ﺳﯿﮑﻞ ﯾﮑﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را ﺑﺎ اﯾـﻦ ﮐﺘﺎبﻫـﺎ
ﮔﺬراﻧﺪم  .ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﮐﻪ در آن دو ﺳﺎل ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻧﻮآوری در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و در ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ در درﺟﮥ اول ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ً
ﺿﻤﻨﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ آﻧﺎن ﻗﺒﻼ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑـﺎ آن ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ آﺷـﻨﺎ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ،داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻻزم ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﮐـﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴـﺖ.
او ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻼسﻫﺎ و از ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﺧﺒـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﺳﺖ .زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮدش را ]ﻣﺮﺑﻮط[ ﺑـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ
ﺑﺪاﻧﺪ و زﻣﺎن ﺣﺎل را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮر را ﺗﻬـﺮان و ﻫﻤـﮥ ﻣﺪرﺳـﻪﻫﺎ را ﭼﻨـﺪ ﻣﺪرﺳـﮥ
ﻣﺠﻬﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﻧﺪاﻧﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ.
ﭘﺲ از ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۲۰ﺗﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻪ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﺷﻔﺘﻪای ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﮐﺸـﻮر ﺣـﺎﮐﻢ
ﺑﻮد ،ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳـﯽ ﻫـﻢ وﺿـﻌﯽ ﮐﻤـﺎﺑﯿﺶ ﻧﺎﭘﺎﯾـﺪار را داﺷـﺖ؛ ﭼـﺎپ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ وزارﺗﯽ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪ ،ﯾﮏ دورۀ ﺗﺎزۀ رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﺮای ﺗـﺄﻟﯿﻒ و ﭼـﺎپ و ﻧﺸـﺮ ﮐﺘﺎبﻫـﺎی
درﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ و ﮐﺎر ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺘﺎبﻫـﺎﯾﯽ
درﺳﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷـﺎن وﯾﺮاﯾﺶﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪی ﯾـﺎ از
ﮐﺘﺎبﻫﺎی وزارﺗﯽ ﯾﺎ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی راﯾﺞ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻮد.
ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺻﻔﺎری -ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ دﻫﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ رواﻧﮥ ﺑﺎزار
ﺷﺪﻧﺪ از آنﻫﺎ ﭼﻨﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﮥ ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴـﺖ دﻫـﮥ  ،۳۰در ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎنﻫﺎی
ﮐﺸﻮر ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻫﻤﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺑـﻮد .ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﻫﻢ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﮔﺮوه ﻣﺆﻟﻔﺎن آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺟﺪا از دﯾﮕﺮان ﮐﺘﺎب
ﯾﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺻـﻔﺎری-
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ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ آن دو ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎﻣﻞ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ
ﺳﺮی ﮐﺘﺎبﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ زﺑﺎن و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﯿﻮۀ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣـﺘﻦ
ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد رواﻧﯽ و وﺿﻮح دارای اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮد و اﯾﻦ اﻧﺴﺠﺎم در ﻫﯿﭻ ﺟﺎ از ﻫـﻢ ﻧﻤﯽﮔﺴﺴـﺖ.
ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﻧﮑﺘﻪای را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ از ﺳﺎده ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷـﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ﻧﺒﻮد و در ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ را ﺳﺮدرﮔﻢ ﮐﻨﺪ .در ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﯿـﺰ ﭘﯿﻮﺳـﺘﮕﯽ ﻣﻨﻄﻘـﯽ وﺟـﻮد داﺷـﺖ .در ﺑﯿـﺎن ﻣﻄﻠﺐﻫـﺎ ﻧـﻪ
ﺧﻼﺻﻪﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻧﻪ زﯾﺎدﮔﻮﯾﯽ و ﭼﻨـﺪﺑﺎره ﮔـﻮﯾﯽ و ﻧـﻪ از ﻗﻠـﻢ اﻓﺘـﺎدﮔﯽ ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣﯽﺧـﻮرد.
ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﯽﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﯾﮏ دورۀ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ از
ً
آﻏﺎز ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﻔﻨﻮن ﺗﺎ ﺣﺪود ﻧﯿﻤﮥ دوم دﻫﮥ  ،۱۳۴۰ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻗﺘﺒﺎس از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﭼـﺎپ ﮐﺘﺎبﻫـﺎی
درﺳﯽ آزاد اﺳﺖ و ﻣﺆﻟﻔﺎن و ﻧﺎﺷﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ رﻗﺎﺑﺖ دارﻧـﺪ و ﮐﺘﺎبﻫـﺎی درﺳـﯽ ﻣﺘﻨـﻮع ﭼـﺎپ و
ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺮﺣﻮم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪم ،و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ ﯾﻘـﯿﻦ آﻗـﺎی ﺻـﻔﺎری
ﻫﻢ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﯿﺶ از داﻧﺸﮕﺎه را در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﺑﺎن و واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﮔﺬراﻧـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ،در دورۀ
ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺨﺒﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﭘﺲ از آن ﻫـﻢ در دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ زﺑـﺎن
ﺗﺪرﯾﺲ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮای آﻧﺎن اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﺘﺨﺎب اﺣﺴـﻦ آنﻫـﺎ
ً
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .در ﯾـﮏ ﻣـﻮرد
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ آﻗﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در آﻧﭽﻪ از اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﺑﻮد ﭼﺎپ ﺷﻮد دﻗـﺖ ﻓـﻮق اﻟﻌـﺎدهای در ﺣـﺪ وﺳـﻮاس را
داﺷﺖ .آﻧﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺄﺧﺬ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﭘﺪﯾﺪ آوردهاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﺠﺮﺑـﮥ
ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺪرﯾﺴﺸﺎن و ﺑﺎ وﻗﻮف ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﮐﺸﻮر و ﺑﺪون ﺗﺮدﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴـﯽﻫﺎی ﭼﻨـﺪ ﺑـﺎره و
ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﺘﺎبزدﮔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻻﺑﺪ ﭘﯿﺶ از ﭼﺎپ ﻫﻢ آنﻫﺎ را آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺷﺮان ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﻫﻢ در ﺣﺎل اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﺷﺮان ﻣﺮﺣﻮم
ﻣﺤﻤﺪ رﻣﻀﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻼﻟﮥ ﺧﺎور ،ﺷﯿﻮۀ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد؛ آﻗﺎی ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﻬﺮﯾﺎری را ﺑﺮای ﺗﺄﻟﯿﻒ ﯾﮏ
دوره ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﺧـﻮدش
ﻫﻢ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮد ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﭼﺎپ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺑﻬـﺎی ارزان ﺛﺎﺑـﺖ در
دﺳﺘﺮس داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺖ ﺧﯿﺮ را از ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻫﻢ درآوردﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪای را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در
ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ؛ در ﻫﺮ ﮐﻼس درس ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤﺼﻞ.
ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﯾﮏ دورۀ ﭼﻬﺎر ﺟﻠﺪی ﮐﺘﺎبﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ از ﻃﺮف آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ و اﺣﻤﺪ ارﺷﻤﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام در زﻣﺮۀ دﺑﯿـﺮان

ﺧﺎک ﻣﺸﺮق ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﮐﻨﻨﺪ
ﺻـﺪ ﺑﻪ روزی ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﺮدﺷﺖ
 .١ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎن ﻣﺮودﺷﺖ اﺳﺖ .ـ م.ع.
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ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﮐﺎﺳـﻪای ﭼﯿﻨﯽ
ﻻﺟـﺮم ﻗﯿـﻤـﺘﺶ ﻫـﻤﯽ ﺑـﯿﻨﯽ

ﻃﺒﻊ ﻫﻤﺘﯿﺎر و دﻗﺖﻣﺪار اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺄﻟﯿﻒ آنﻫﺎ ﭘﺮﻣﺤﺘـﻮا ،ﺳﺮﺷـﺎر از ﺗﻤﺮﯾﻦﻫـﺎ و ﻣﺴـﺌﻠﻪﻫﺎی ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ
ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﮥ ﺗﺄﻟﯿﻒﻫـﺎی دﮐﺘـﺮ ﻣﺼـﺎﺣﺐ ،درﺑـﺮ دارﻧـﺪۀ ﯾﺎدداﺷـﺖﻫﺎ و ﻧﮑﺘـﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗـﺎرﯾﺦ
رﯾﺎﺿﯿﺎت اﯾﺮان ﺑﻮد .ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ اﻃﻼع ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ آنﻫﺎ را ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣﯽآوردﻧـﺪ
اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮدآﻣﻮزی ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ
و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺨﺒﻪ در ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آنﻫﺎ.
در ﺑﻬﺎر ﯾﺎ اواﯾﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۳۵ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎی دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ اﻋـﻼم ﺷـﺪ و
ﻣﺆﻟﻔﺎن و ﻧﺎﺷﺮان ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮد .رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑـﻪ
اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ .اﺋﺘﻼفﻫﺎﯾﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎبﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺷـﺘﺎبزدﮔﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﻧﺒﺎل ﻫﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳـﺘﮕﯽ ﻣﻨﻄﻘـﯽ
در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد .در ﺷﻬﺮﯾﻮر آن ﺳﺎل ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﮐﺘﺎبﻫـﺎ ﺑﺎزارﯾﺎبﻫـﺎﯾﯽ رواﻧـﮥ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎنﻫﺎ ﺷـﺪﻧﺪ.
دﺑﯿﺮان ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺘﺎب ﺳﺮدرﮔﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺻﻔﺎری -ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺗﻌـﺪادی ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ ﺟﺪﯾـﺪ
ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻨﺪ و ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻘﯿﮥ آنﻫﺎ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آﻗﺎی ﺻـﻔﺎری ﺑـﻪ ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﮐﺘﺎبﻫـﺎی در زﻣﯿﻨـﮥ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ روی آورده ﺑﻮد و آﻗﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿـﯿﺎت دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ دل
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .آﻧﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺘﺎﺑﺰده را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و از ﮐﺎر ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
ﺧﺎﻃﺮهای دارم و ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن آن را ﺑﯽﻣﻮرد ﻧﻤﯽداﻧﻢ؛ در ﺗﺪرﯾﺲ ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎبﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب
ﮐﺮده ﺑﻮدم در ﻣﻮردﻫﺎﯾﯽ زﯾﺎد ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﻬـﺮان آﻣـﺪم ﻣﻮﺿـﻮع را ﺑـﺎ ﯾﮑـﯽ از
ﻣﺆﻟﻔﺎن آن ﮐﺘﺎب در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،در ﺟﻠﺴﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺆﻟﻔﺎن ﮐﺘﺎب ،آن
ً
ﻣﻮردﻫﺎ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدم ،روی آنﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺑـﻪﺟﺎﯾﯽ ،ﺣـﺬف و ﯾـﺎ اﺻـﻼح ﯾـﮏ
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﮐﺘﺎب ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﻢ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮد ،آﻗﺎی آذرﻧـﻮش
ّ
در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺟﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﺗـﺄﻟﯿﻒ ﺧﻮدﻣـﺎن را درس ﺑـﺪﻫﻢ،
اﻣﺎ ای ﮐﺎش ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺻﻔﺎری -ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را درس ﻣﯽدادم«.
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻇﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺻـﺒﺮ و
ﺣﻮﺻﻠﻪ و دﻗﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻣﺮاﺟﻌﮥ ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ اﺣﺎﻃﮥ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع و
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺘﻬﺎد در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﺖ آﻧﭽﻪ از ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد وﮔﺮ ﻧﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺛﺮی
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺑﺪون اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم .ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﺪی آن را در ﻟﺒﺎس ﺷﻌﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ:

١۵٩

١۶٠

در ﻧﯿﻤﮥ دوم دﻫﮥ  ،۱۳۳۰ﺗﻌﺪد ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳـﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺮ درس و ﺗﺸـﺘﺖ آرای دﺑﯿـﺮان در
اﻧﺘﺨﺎب آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ داﻧﺶآﻣﻮز ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮐـﻼس در
ﯾﮏ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎﭼﺎر از ﺗﻬﯿﮥ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳـﯽ ﺑـﻪ اﻧﺤﺼـﺎر
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﭼﺎپ و ﭘﺨﺶ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺷﺮﮐﺘﯽ از ﻧﺎﺷﺮان درآﻣﺪ .درﺑﺎرۀ آﻧﭽﻪ ﻫـﻢ
از آن ﭘﺲ در زﻣﯿﻨﮥ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽﻫﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ و در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎل آن ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﺎد ﺷﺎدروان اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد .ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ دﯾـﺪار ﻣـﻦ از اﯾﺸـﺎن در ﺷـﻬﺮﯾﻮر
 ۱۳۳۳روی داد .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿـﯽ آن ﺳـﺎل داﻧﺸﺴـﺮای ﻋـﺎﻟﯽ ﺑـﺮای
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﺎﻧﺘﯿﻮن ﻧﺰدش رﻓﺘﯿﻢ .آن ﻣﻮﻗﻊ اﯾﺸﺎن در داﻧﺸﺴﺮای ﺗﻬـﺮان ﺗـﺪرﯾﺲ
ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺻﺤﺒﺖ از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ اﯾﺸـﺎن را آﺷـﻔﺘﻪ ﺳـﺎﺧﺖ؛ در ﯾـﮏ ﮐﺘـﺎب
درﺳﯽ ﻫﻨﺪﺳﮥ ﺗﺎزه ﺗﺄﻟﯿﻒ ،اﺻﻞ ﺗﻮازی اﻗﻠﯿﺪس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻀﯿﮥ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .آﻗﺎی ﻗﺮ ﺑﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ
اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪ ای ﺳﺮﮔﺸﺎده ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد .ﻧﺎراﺣﺘﯽ اش ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑـﻮد
ﮐﻪ ﻧﺎم ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻫﻢ در ردﯾﻒ ﻣﺆﻟﻔﺎن آن ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺧﻮاﺳـﺖ
ﻣﺎ را ﺑﺮآورده ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﯾﮏ دورۀ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﮥ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻫﺎﯾﺶ را ﻫﺪﯾـﻪ داد .در ﺑـﯿﻦ اﯾـﻦ
ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺛﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪۀ آﻗﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷـﺖ؛ ﮐﺘـﺎﺑﯽ در زﻣﯿﻨـﮥ ﻣﮑﺎﻧﯿـﮏ ﺑـﺎ
ﺗﻘﺮﯾﻈﯽ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﺎﻃﻤﯽ.
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﺲ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ،در ﮐﻨﮕﺮۀ دﺑﯿﺮان رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .آﻗﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در اﯾـﻦ
ّ
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺰار ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧـﻪ ﻣﺨـﻞ آن ،ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ داﺷـﺖ و
]اﯾﻦ[ دوﻣﯿﻦ دﯾﺪار ﻣﻦ از او ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ دﺳﺘﺨﻄﯽ از دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﺪام ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان ﮐـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ
دﻋﻮت ﻋﺎم در ﻣﺠﻠﮥ ﯾﮑﺎن دی  ۱۳۴۷ﭼﺎپ ﺷﺪ آﻗﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻢ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻋﻮت را ﭘـﺬﯾﺮﻓﺖ
و در ﺟﻠﺴﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﻼﻗﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﺎ آﻗﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان در ﺷـﯿﺮاز روی داد .در آﻧﺠـﺎ
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻗﺎی ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ و ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ ﺣﺎﻓﻈﯿـﻪ و ﺑـﻪ آراﻣﮕـﺎه ﺳـﻌﺪی
ﺑﺮوﯾﻢ .در اﯾﻦ آراﻣﮕﺎه ﺑﻪ آب ﻧﻤﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ آﻧﺠﺎ ﻫﻢ رﻓﺘـﯿﻢ و در ﻣﺤـﯿﻂ ﺷـﺎﻋﺮاﻧﮥ آﻧﺠـﺎ ،آﻗـﺎی
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﻋﺘﯽ را درﺑﺎرۀ ﺷﻌﺮ و ﺷﺎﻋﺮی ﺳﺨﻦ ﮔﻔـﺖ و از اﺷـﻌﺎری ﮐـﻪ ﺣﻔـﻆ داﺷـﺖ ﺑﻌﻀـﯽ را
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﺪ.
در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ رﯾﺎﺿﯽ ﺷﯿﺮاز ،آﻗﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺟـﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﯾﮑـﯽ از ﺷـﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﻏﯿﺎث اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﯾﺮاد ﮐﺮد .روش اﺑﺪاﻋﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﮥ درﺟﮥ ﺳـﻮم ﺑـﻪ
زﺑﺎن رﯾﺎﺿﯿﺎت اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺒﺴﻮط ﺷﺮح داد .روﺷﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮥ روش ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ روش ﺗﮑﺮار ﺑﻪ

ﻃﺒﻊ ﻫﻤﺘﯿﺎر و دﻗﺖﻣﺪار اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺣﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد .اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻤﯽ ﮐﻪ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﺲ
از ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ دان آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮﻧﯿﮑﺲ آن را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﮐﭙﻠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.
اﺳﺘﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺸﺎن در ﻣﺠﻠﮥ ﯾﮑﺎن ﭼﺎپ ﺷﻮد و در ﺟﺮﯾـﺎن ﭼـﺎپ اﯾـﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎﯾﯽ ﻣﮑﺮر ﺑﺎ اﯾﺸﺎن را داﺷﺘﻢ .در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ ،آﻗﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دورهﻫﺎﯾﯽ
از ﺳﻪ ﻣﺠﻠﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﭼﺎپ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﻮد ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ در ﻣﺠﻠـﮥ ﯾﮑـﺎن ﺑـﻪ ﻣـﻦ
واﮔﺬار ﮐﺮد.
آﻗﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺮﻧﺪۀ ﺟﺎﯾﺰۀ ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر اﯾﺸﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺸﻨﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺸﻦﻫﺎ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن و ﺑﺎ ﺟﻤﻊ زﯾﺎدی از ﺑﺰرﮔﺎن اﻫﻞ ﻋﻠﻢ دﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ
و در ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻓﺮزاﻧﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺻﻔﺎری ﻧﯿﺰ دﯾﺪار داﺷﺘﻢ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن ﺑـﻮد .ﺑـﺮای ﮔﻔﺘﮕـﻮ در ﻣـﻮرد ﭼـﺎپ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽاش ﻣـﺮا ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﺑـﻮد .در اﺗـﺎق ﮐـﺎرش ﻣـﺮا ﭘـﺬﯾﺮﻓﺖ .اﺗـﺎﻗﯽ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و دور از
ﻫﯿﺎﻫﻮﻫﺎی ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﻮﭼﮏ ،ﻗﻔﺴﻪای ﮔﺮدان در ﮐﻨﺎر ﻣﯿﺰ ﮐـﻪ در ﻃﺒﻘـﻪﻫـﺎی
ﭼﻬﺎر وﺟﻪ آن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ دمدﺳﺘﯽ ﺟﺎی داﺷﺘﻨﺪ و ﻗﻔﺴﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮ از ﮐﺘـﺎب دور ﺗـﺎ دور اﺗـﺎق .در
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻗﻔﺴـﻪﻫﺎ دﺳﺖﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎی ﺟﻠـﺪ ﺷـﺪۀ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣـﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿـﯽداﻧﺎن دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ و در
ﻗﻔﺴﻪای دﯾﮕﺮ ،دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺟﻠﺪ ﺷﺪۀ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﺎر ﻫـﻢ ﭼﯿـﺪه
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪای ﺑﺮای ﭼﺎپ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺮﺟﻊ ﮐﻢﻓـﺮوش
اﻣﺎ ارزﻧﺪه وﺟﻮد دارد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻼن وﻗﻒ آنﻫﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در اﯾـﺮان ﭼﻨـﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎدﻫـﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾـﺪ
ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ﻧﺎﺷﺮان ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻢ ،اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﭼﺎپ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺟﺮﺋـﺖ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎر را ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺧـﻮد را ﯾﮑﺴـﺮه روی ﭼـﺎپ ﻣﺮﺗـﺐ ﺳـﺮی ﮐﺘﺎبﻫـﺎﯾﯽ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮب آنﻫﺎ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﻃﻤﯿﻨﺎن زﯾﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺳﺘﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﭼﺎپ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن
ﺑﻮد .ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﻧﺎﮔﻮار ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﭼﺸﻢ او ﻫﻢ ،ﺿﺮﺑﻪای ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﺟﺎﻧﻔﺮﺳـﺎ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﮔﺴﺴـﺘﮕﯽﻫﺎﯾﯽ
ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ را در ﻃﺮحﻫﺎ و در روﻧﺪ ﮐﺎر او در ﭘﯽ داﺷﺖ.
اﺣـﻮال ﻓﻠﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪه ﺑﺪی
ﮔﺮ ﮐﺎر ﻓﻠﮏ ﺑﻪ ﻋﺪل ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺑﺪی
ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ اﻫﻞ ﻓﻀﻞ رﻧﺠﯿﺪه ﺑﺪی
ور ﻋـﺪل ﺑﺪی ﺑﻪ ﮐﺎرﻫـﺎ در ﮔـﺮدون
ﺑﺎ ﭘﻮزش از اﻫﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪﺷﺎن ﮐﺮدم و ﺑـﺎ ﺗﺸـﮑﺮ از ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﯾـﻦ ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﮐـﻪ ارج
ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎدﻣﺎن ﻋﻠﻢ ،و در واﻗﻊ ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ ﮐﺎرﺷـﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﻃﻠـﺐ
آﻣﺮزش ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻮم اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ .ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ
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