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مدار  طبع همتیار و دقت

  استاد ابوالقاسم قربانی
  ١عبدالحسین مصحف

  های رخشان ورد کوکبآپدید     خت بنیادـر سـردون سپهـچو این گ
  انـفاتی مقتضای طبع ایشـص    دان دادـودی از این خاکـبه هر موج

و مقتضای طبع بلند همت استاد ابوالقاسم قربانی این بوده است که او شخصیتی باشد: در فراگیـری 
هـای روان و دقیـق ریاضـی  و شمع انجمن دوستان، در نوشتن متن انیب خوشعلم فراتر از همگنان، 

؛ در کارهـای ریناپـذ یخستگیگیر و های در زمینۀ تاریخ ریاضیات پ و توانا، و در پژوهش دست رهیچ
های گمراه کننده را بـاز شناسـد، و رعایـت  هایش با برنامه معین پیش برود، نکته علمی و در پژوهش

گاه از یاد نبرد؛ کاری تحقیقی را پیش گیرد که در همۀ دنیا کسانی که بـه ایـن کـار  دقت کامل را هیچ
ن ماندۀ تاریخ ریاضـیات پوینـده ها پنها اند انگشت شمار باشند؛ در بازیابی رازهای از دیده دل بسته

  ها از این رازها بالنده.  باشد و به برکنار زدن پرده
  ور گشتن وار دیده تا فلک      سر گشتنه ها چون فلک ب سال

بنابر آنچه من به خاطر دارم، در دو مورد و در دو جهـِت احتـرام برانگیـز، نـام اسـتاد قربـانی در 
اش دکتـر  ها افتاد. مورد نخست زمانی بود که بـا همکـاری یـار فرزانـه های ریاضی بر سر زبان زمینه

هـای درسـی ریاضـی را فـراهم آوردنـد.  حسن صفاری، یک دورۀ کامل و از هر جهـت پربـار کتاب
  دانستند.  ها را بیان یک حقیقت می هایی که رقیبان هم تأیید همه جانبۀ آن کتاب

                                                    
نگاه ) ۱۳۹۱- ۱۳۰۳(. برای اطالع از زندگی و آثار مرحوم مصحفی یکانار نشریۀ ریاضی ذگ دبیر، پژوهشگر و مؤلف ریاضیات و بنیان .١

 ،۲ ش، میراث علمی در» شکوه ریاضت، درنگی بر زندگی و کارنامۀ استاد عبدالحسین مصحفی«جعفر ربانی با عنوان کنید به مقالۀ 
قرار  میراث علمیاین نوشته که به لطف همسر استاد، سرکار خانم نصرت ملک یزدی در اختیار  .۱۷۴-۱۷۰ ص، ۱۳۹۱پاییز و زمستان 

  ) است. ۱۳۷۹گرفت، متن سخنرانی ایراد شده در مجلس یادبود مرحوم ابوالقاسم قربانی در دانشگاه تهران (آذر 
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توان ابتدای پنجمین دهۀ عمر پربار استاد دانسـت،  ای است که سرآغازش را می مورد دوم مرحله
گیرد و در آن، همه وقت او صرف تحقیق و تفحص در  های زندگی او را دربر می بیش از نیمی از سال

دانان دورۀ اسـالمی و تـدوین و تـألیف تـاریخ ریاضـی  های ریاضـی نامـه م آوردن زندگیجهت فراه
  شود.  هایی از این دوره می مربوط به مقطع

من در آن مقام نیستم که در این زمینه از کارهای تحقیقی استاد اظهار نظر کنم. در این باره، اهل 
اند و خواهند گفـت. اگرچـه، آنچـه را  را گفته ها اند و خواهند کرد، گفتنی فن و فضل اظهار نظر کرده

  عیان باشد حاجت به بیان نیست. 
  حاجت مشاطه نیست روی دالرام را    کند ور نکند اهل فضلوصف تو را گر 

مـــن، ماننـــد هـــزاران کســـان دیگـــر، از راه 
یشـان آشـنا های درسی تألیف استاد با نـام ا کتاب

هایی کـه بـه ویـژه بـرای کسـانی کـه  شدم. کتاب
 یخودآمـوزریاضیات دورۀ دوم متوسـطه را از راه 

ها  اند. سـال اند دستیارهایی ارزنده بوده آموخته می
ها هـم  ام. مـدت ها را تدریس کـرده هم این کتاب
های درسی  ام سروکار داشتن با کتاب شغل رسمی

دۀ صـحبتم در ریاضی بوده است. از این رو، عمـ
های درسی ریاضـی اسـت و ایـن کـه  زمینۀ کتاب

های درسـی و از جملـه  مقبولیت بعضی از تألیف
قربـانی معلـول چـه  -های درسی صـفاری تألیف
های تحقیقـی اسـتاد رهایی بوده است. با کا علت

در زمینۀ تاریخ ریاضیات هـم نخسـتین بـار از راه 
کردنـد  چـاپ می سـخنهایی که در مجلـۀ  مقاله

کـردم، بـا اسـتاد  را منتشـر می یکانای که مجلۀ ریاضی  هایی هم به ویژه در دوره شنا شدم. مالقاتآ
  ها را هم بازگو خواهم کرد.  هایی از این مالقات ام. فرصت باشد خاطره قربانی داشته

خالصـة های میانی فرمانروایی صـفویان، کتـاب  در یک دورۀ دویست و پنجاه سالۀ ابتدا از سال
های کشور مـا بـوده اسـت.  شیخ بهایی تنها کتاب درسی ریاضی در سطح متوسط مدرسه بالحسا

هـا چـاپ هـم  ها شرح بر آن نوشته شده که پس از دایـر شـدن چاپخانـه در ایـران، تعـدادی از آن ده
کـار  کنـز الحسـابها بـه نـام  که معروفترین آنشده هایی به فارسی هم از آن فراهم  اند. ترجمه شده

و لرستان و در واقع ویراسته و بازنویسی شـدۀ عبـدالوهاب نجـم الملـک  فرهاد میرزا والی خوزستان

 در کنار محمدتقی بهار )ایستاده(ابوالقاسم قربانی 
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است. محتوای این کتاب، که در همۀ آن مدت دویسـت و پنجـاه سـال نیـاز عمـومی جامعـۀ مـا از 
ندسه ریاضیات را پاسخگو بوده است، با چند مورد استثنا، از همۀ آنچه اکنون زیر عنوان حساب و ه

هـای ایـران و روس  آموزیم فراتـر نیسـت. جنگ در دورۀ دبستان و دو سال نخست دورۀ راهنمایی می
آشکار ساخت و در پی آن چند نفری برای تحصـیل بـه  روزآمدنیاز جامعۀ ما را به ریاضیاتی باالتر و 

های  نظامی دارالفنـون بنیـان یافـت و دیـری نگذشـت کـه مدرسـه -خارج اعزام شدند، مدرسۀ فنی
  ابتدایی و متوسطۀ دولتی و ملی یکی پس از دیگری تأسیس شدند. 

هایی  های تاریخی، ریاضیات روز را در دارالفنـون و در بعضـی از مدرسـه ها و روایت بنابر نوشته
کردند و  های مذهبی خارجی تأسیس کرده بودند در ابتدا معلمان فرانسه زبان تدریس می که میسیون

ــم ب کتاب ــای درســی ه ــده از کتابه ــاپ فرا رگزی ــی چ ــای درس ــد کــه از ه ــری نپایی ــود. دی ــه ب نس
های  ای تـدریس در مدرسـه ای جای معلمان خارجی را گرفتند و عده التحصیالن دارالفنون، عده فارغ

های درسی ریاضـی بـه زبـان فارسـی پـیش آمـد. در  دار شدند. لزوم تهیۀ کتاب تازه تأسیس را عهده
هـای درسـی از فرانسـه بـه  ست دارالفنون، کسـانی بـه ترجمـۀ کتابمرحلۀ نخست به انتخاب سرپر

هایی از  ها دایر شد. نسـخه ای هم برای چاپ این ترجمه فارسی مأمور شدند و در دارالفنون چاپخانه
 .خورشـیدی اسـت ۱۲۳۶قمری برابر با  ۱۲۷۴ها  ها را در اختیار داریم که تاریخ چاپ آن این کتاب

 به زبـان فرانسـه بـا امـالی  فارسی متن روان نیست و اصطالح ،اند ها تحت اللفظی ترجمه
ً
ها عموما

یـار معلمـان باشـند.  آمـوزان و کمک توانستند پاسخگوی نیازهای دانش ها نمی اند. این کتاب فارسی
مهندس الممالک که در فرانسه تحصـیل کـرده بـود یکـی دو جلـد کتـاب درسـی ریاضـی را بـرای 

هـای ریاضـی فرانسـه و بـر پایـۀ  گیری از کتاب لغفار نجم الدوله، با بهرهدارالفنون تألیف کرد و عبدا
هایی دیگر، کار تـازۀ تـألیف یـک دورۀ کامـل  ها تدریسش در دارالفنون و در مدرسه های سال تجربه
های درسی ریاضی را آغاز کرد و برای هر شاخه از ریاضیات و هیئت سه جلـد کتـاب را بـرای  کتاب

ها مورد اسـتقبال خـوب معلمـان و  متوسطه و فوق متوسطه فراهم آورد. این کتابهای ابتدایی،  دوره
هـای درسـی ریاضـی و  ای بودند تا کسانی دیگر هم به تألیف کتاب آموزان واقع شدند و انگیزه دانش

هـای درسـی ریاضـی  الدین همایی، کتاب ها روی آوردند. اگرچه به گفتۀ استاد سید جالل سایر رشته
 برگرفته از تألیف تألیف شده که پس از آن

ً
  اند.  الدوله بوده های نجم اند عموما

هـای درسـی آزاد بـود. هـر  ترجمه و چاپ کتابو خورشیدی، تألیف  ۱۳۱۷از آن تاریخ تا سال 
یافت. در همۀ  رسید اجازۀ چاپ و پخش را می کتاب درسی تازه تألیف که به تأیید وزارت معارف می

ی در هر زمان که تـألیف و چـاپ کتـاب درسـی آزاد بـوده اسـت، ناشـران ها، و به طور کل این سال
اند. یک ناشر، اگـر در برابـر چـاپ هـر کتـاب  ها بوده های خوبی برای مؤلفان این گونه کتاب مشوق

اش را تا مـدت کمتـر از پـنج سـال انتظـار نداشـته  علمی غیر درسی، برگشت سرمایۀ به کار انداخته
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اش و  تاب درسی با شمارگان به نسبت باال، تنها پس از چند ماه به سـرمایهباشد، در برابر چاپ هر ک
هـای درسـی  های درسی خوب و شایسـته، کتاب کنار کتاب یابد. از این رو، در به سود آن دست می

  اند.  شده آمده و چاپ می های متنوع فراهم می نیز به گونه غیر دقیق و سطحی
در انحصار وزارت فرهنگ درآمد. این وزارت امر آموزش های درسی  ، تألیف کتاب۱۳۱۷در سال 

از ابتدایی تا سطح عالی را زیر نظر داشت. نخبگان استادان دانشگاه تهران، که آن موقع تنها دانشگاه 
هایی پر محتوا و در موردهایی بسیار  کتاب .های درسی دبیرستان مأمور شدند ایران بود، به تألیف کتاب

های فارسـی نـاب و  های متداول و مأنوس، اصـطالح ها به جای اصطالح در آنفشرده فراهم آمد که 
هرچند  ،خورد ها به چشم می کتاب این گیری و مقاومت معلمان در برابر نامأنوس به کار رفته بود. جبهه

هـا  داد. من دو سال آخر سیکل یکم متوسطه را با ایـن کتاب شرایط روز امکان ابراز آن را به آنان نمی
  ها را معلمان نتوانستند به طور کامل بیاموزند.  اندم . به یاد دارم که در آن دو سال خیلی از این کتابگذر

های درسی در درجۀ اول با مخالفت  تابها و در ک نظام آموزشی، در برنامههر تغییر و نوآوری در 
 در جریان کار قرار گرفته  ضمنی معلمان مواجه می

ً
و بـا آن بـه خـوبی آشـنا شود مگر آن که آنان قبال

  شده باشند. 
برای مؤلف کتاب درسی، داشتن اطالعات و معلومات سطح باال الزم هست اما کـافی نیسـت. 

آموزان با خبـر باشـد و  ها و از سطح متوسط استعدادهای دانش او باید از جو حاکم بر محیط کالس
گذشـته ه بـ[مربوط] خودش را  مهمتر این که بداند کارآمدی معلمان تا چه حد است. زمان تحصیل

ها را چنـد مدرسـۀ  بداند و زمان حال را پیش چشم داشته باشد، همۀ کشور را تهـران و همـۀ مدرسـه
  شناسد نداند، و باید و نبایدهای دیگر.  مجهزی که می

ای کـه بـر کشـور حـاکم  تا حدود یک دهه، تحت تأثیر جو سیاسی آشفته ۱۳۲۰پس از شهریور 
های درسـی هـم وضـعی کمـابیش ناپایـدار را داشـت؛ چـاپ  ها و کتاب ، برنامهبود، نظام آموزشی

هـای  های درسی وزارتی مختل شد، یک دورۀ تازۀ رقابـت بـرای تـألیف و چـاپ و نشـر کتاب کتاب
هـایی  های فرهنگی به وجود آمدند و کار تألیف گروهی کتاب ها و تشکل درسی جدید پاگرفت، گروه

هـای جدیـدی یـا از  های درسی که به بازار آمدند بیشترشـان ویرایش کتابدرسی را آغاز کردند. اما 
  های رایج پیش از آن بود.  های وزارتی یا از کتاب کتاب

های پایانی این دهه فراهم آمدند و آنگاه که روانۀ بازار  قربانی در سال - های درسی تألیف صفاری کتاب
های  ، در بیشـترین دبیرسـتان۳۰ای نیمه نخسـت دهـۀ ه ها چنان استقبال شد که در همۀ سال شدند از آن

های  ها همۀ ریاضیات دورۀ متوسطه را شامل بـود. مجموعـه شدند. مجموعۀ این کتاب کشور تدریس می
ها با تقسیم کار، هر کدام جدا از دیگران کتاب  دیگری هم از این گونه در دسترس بودند اما گروه مؤلفان آن

 - های صـفاری فراهم آورده بود. در صورتی که سبک به کار رفته در همه کتاب هایی از مجموعه را یا کتاب
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انندۀ اند. خو های مجموعه همکاری کامل و پیوسته داشته قربانی نمایانگر آن بود که آن دو برای همۀ کتاب
کند. مـتن  عمل با او صحبت می ۀهمواره یک نفر با یک زبان و با یک شیوکرد  ها احساس می سری کتاب

گسسـت.  و وضوح دارای انسجام منطقی بود و این انسجام در هیچ جا از هـم نمی ها با وجود روانی کتاب
مشکل به خوبی تنظیم شـده  هها از ساده ب کرد. تمرین شزد میوای را گ ها متعدد بودند و هر کدام نکته مثال

ای وجود نداشت که معلم را سردرگم کند. در هر  ها مسئله بین آنبودند و هیچ کدام خارج از فصل نبود و در 
هـا نـه  چند جلد مربوط به هر شاخه از ریاضیات نیـز پیوسـتگی منطقـی وجـود داشـت. در بیـان مطلب

خـورد.  گویی به کار رفته بود و نه زیادگویی و چنـدباره گـویی و نـه از قلـم افتـادگی بـه چشـم می خالصه
  شد.  ها استنباط نمی هایی دوگانه یا چندگانه از آن بودند و برداشتها جامع و مانع  تعریف

اند. باید گفـت کـه از  ها برگرفته از یک دورۀ کتاب درسی کشور فرانسه بوده شود که این کتاب گفته می
 مستقیم یا غیر  ها و کتاب ، برنامه۱۳۴۰آغاز تأسیس دارالفنون تا حدود نیمۀ دوم دهۀ 

ً
های درسی ما عموما

هـای  اند. در فرانسه تألیف و چـاپ کتاب های درسی کشور فرانسه بوده ها و کتاب ستقیم اقتباس از برنامهم
هـای درسـی متنـوع چـاپ و  درسی آزاد است و مؤلفان و ناشران در این زمینه با هم رقابت دارنـد و کتاب

ـین آقـای صـفاری  هک بـشوند. مرحوم قربانی، آن گونه که از ایشان شنیدم، و به احتمال نزدی پخش می یق
هم، تحصیالت پیش از دانشگاه را در دبیرستانی فرانسه زبان و وابسته بـه فرانسـه گذرانـده بودنـد، در دورۀ 

هایی فرانسـه زبـان  اند، و پس از آن هـم در دبیرسـتان تحصیل در دانشسرای عالی از دانشجویان نخبه بوده
هـا  های درسی فرانسه به ویژه انتخاب احسـن آن نواع کتاباند. برای آنان امکان دسترسی به ا تدریس داشته

 ترجم وجود داشته است. اما آنچه را تألیف کردند نمی
ً
ه بـوده اسـت. در یـک مـورد توان پذیرفت که صرفا

در حـد وسـواس را  ای هم که آقای قربانی در آنچه از ایشان قرار بود چاپ شود دقـت فـوق العـادشاهد بود
اند بر پایۀ اطالعات علمی و بر پایۀ تجربـۀ  اند اما آنچه را پدید آورده را مأخذ گرفته هایی داشت. آنان کتاب

های چنـد بـاره و  ها تدریسشان و با وقوف بر جایگاه ریاضیات در کشور و بدون تردیـد بـا بازنویسـی سال
  اند.  کردهها را آزمایشی تدریس  زدگی بوده است و البد پیش از چاپ هم آن مهمتر این که بدون شتاب

های درسی هم در حال اوج گرفتن بود، یکی از ناشران مرحوم  ها رقابت بین ناشران کتاب در همین سال
محمد رمضانی صاحب کاللۀ خاور، شیوۀ جدیدی را به کار برد؛ آقای پرویز شهریاری را برای تألیف یک 

حق التألیف نخواهند و خـودش  های درسی ریاضی به همکاری فراخواند با این شرط که ایشان دوره کتاب
ها را با بهـای ارزان ثابـت در  هایی تألیف و چاپ کنند و همۀ آن پوشی کند، کتاب هم از هرگونه سود چشم

خواستند در  ای را که می آموزان بگذارند. این نیت خیر را از قوه به فعل هم درآوردند اما نتیجه دسترس دانش
  کتاب درسی بر عهدۀ معلم است نه به اختیار محصل.پی نداشت؛ در هر کالس درس، انتخاب 

های ریاضی سال چهارم  ها، تألیف یک دورۀ چهار جلدی کتاب فرایند دیگر مربوط به همان سال
متوسطه از طرف آقایان دکتر غالمحسین مصاحب و احمد ارشمید بود که هیچ کدام در زمرۀ دبیـران 
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های بـه نسـبت  هـا و مسـئله پرمحتـوا، سرشـار از تمرینها  های تألیف آن ها نبودند. کتاب دبیرستان
هایی از تـاریخ  ها و نکتـه هـای دکتـر مصـاحب، دربـر دارنـدۀ یادداشـت مشکل و مانند همۀ تألیف

آوردنـد  ها را بـه دسـت می یافتند آن ها اطالع می ریاضیات ایران بود. معلمانی که از وجود این کتاب
 تبرای تقویت بنیۀ علمی خود و برای خودآموزی ضمن خدماما نه برای انتخاب کتاب درسی بلکه 

  ها.  گیری از آن آموزان نخبه در بهره و گاهی برای سفارش به دانش
های دورۀ دوم متوسـطه اعـالم شـد و  ، تغییـر نظـام آموزشـی و برنامـه۱۳۳۵در بهار یا اوایل تابستان 

های درسی جدید بـه  ها برای تألیف کتاب آن های درسی را غافلگیر کرد. رقابت بین مؤلفان و ناشران کتاب
زدگی  هـا بـا شـتاب هایی از کتاب های مؤلفان شکل گرفت. مجموعه هایی از گروه اوج خود رسید. ائتالف

ها هم پیوسـتگی منطقـی  های بعضی از کتاب های دنبال هم بلکه بین فصل فراهم آمدند. نه تنها بین کتاب
ها شـدند.  هـایی روانـۀ شهرسـتان هـا بازاریاب ای هر مجموعه از کتابدر کار نبود. در شهریور آن سال بر

قربانی، تعـدادی بـا برنامـۀ جدیـد  - های صفاری دبیران برای انتخاب کتاب سردرگم مانده بودند. از کتاب
هـای در زمینـۀ  ها بازنویسی شوند. آقای صـفاری بـه ترجمـۀ کتاب سازگاری داشتند و الزم بود که بقیۀ آن

هایش در تاریخ ریاضـیات دورۀ اسـالمی دل  و صنعت روی آورده بود و آقای قربانی به پژوهش تاریخ علم
  های درسی کنار کشیدند.  پسندیدند و از کار تألیف کتاب بسته بود. آنان تألیف شتابزده را هم نمی

خـاب هـایی کـه انت دانم؛ در تدریس یکی از کتاب مورد نمی ای دارم و بازگو کردن آن را بی خاطره
کرده بودم در موردهایی زیاد برایم مشکل پیش آمد. تابستان که تهـران آمـدم موضـوع را بـا یکـی از 

هایی با شرکت چند نفر از مؤلفان کتاب، آن  مؤلفان آن کتاب در میان گذاشتم. به دنبال آن، در جلسه
 به جابـه ها بحث می کردم، روی آن موردها را مطرح می

ً
یـا اصـالح یـک  جایی، حـذف و شد و غالبا

 آقای آذرنـوش ،انجامید. در آخرین جلسه که بحث هم طوالنی بود مطلب با یک مسئله از کتاب می
 ،اگرچه باید کتاب تـألیف خودمـان را درس بـدهم«ایه چنین گفت: در پایان جلسه به جّد و نه به کن

  ». دادم می قربانی را درس -های صفاری هم کتاب اما ای کاش باز
علمی، به ویژه اگر کتاب درسی باشد، از جمله کارهای ظریفی است که بایـد بـا صـبر و تألیف کتاب 

های همه جانبه و مراجعۀ مکرر به مأخذهای معتبر و با احاطۀ کامل به موضوع و  حوصله و دقت و با بررسی
بسا اثری  شود انجام گیرد وگر نه چه با داشتن توانایی اجتهاد در تشخیص صحت آنچه از جای دیگر نقل می

  حاصل شود بدون اعتبار الزم. مضمونی که سعدی آن را در لباس شعر چنین بیان کرده است:

  ای چینی هـبه چهل سال کاس    ام که کنند خاک مشرق شنیده
  ینیـمی بـتش هـمـرم قیـالج    ١مردشتصـد به روزی کنند در 

                                                    
 منظور همان مرودشت است. ـ م.ع. .١
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دبیـران در  یتشـتت آرا های درسـی مربـوط بـه هـر درس و ، تعدد کتاب۱۳۳۰در نیمۀ دوم دهۀ 
آموز نه تنها با تغییر دبیرستان بلکه گاهی با تغییـر کـالس در  ها به حدی بود که یک دانش انتخاب آن

های درسـی بـه انحصـار  شد. سرانجام تألیف کتاب هایی دیگر می یک دبیرستان ناچار از تهیۀ کتاب
ناشران درآمد. دربارۀ آنچه هـم  ها به انحصار شرکتی از وزارت آموزش و پرورش و چاپ و پخش آن

  ها زیاد است و در اینجا مجال آن نیست.  های درسی پیش آمد. گفتنی از آن پس در زمینۀ کتاب
شـهریور در یاد شادروان استاد ابوالقاسم قربانی گرامی باد. نخسـتین دیـدار مـن از ایشـان 

دانشسـرای عـالی بـرای  التحصیالن رشتۀ ریاضـی آن سـال روی داد. همراه با سایر فارغ ۱۳۳۳
هایی به عنوان اشانتیون نزدش رفتیم. آن موقع ایشان در دانشسرای تهـران تـدریس  گرفتن کتاب

های درسی که به میان آمد ایشـان را آشـفته سـاخت؛ در یـک کتـاب  کرد. صحبت از کتاب می
بانی هم با درسی هندسۀ تازه تألیف، اصل توازی اقلیدس به عنوان قضیۀ ثابت شده بود. آقای قر

ش بیشتر از این جهت بـود ا ای سرگشاده عکس العمل شدید نشان داده بود. ناراحتی انتشار نامه
خورد. با این همه، خواسـت  که نام پروفسور فاطمی هم در ردیف مؤلفان آن کتاب به چشم می

بـین ایـن هایش را هدیـه داد. در  ما را برآورده کرد و به هر یک از ما یک دورۀ کامل همۀ تألیف
ها، نخستین اثر چاپ شدۀ آقای قربانی هم وجود داشـت؛ کتـابی در زمینـۀ مکانیـک بـا  کتاب

  تقریظی نوشتۀ پروفسور فاطمی. 
چهار سال پس از آن تاریخ، در کنگرۀ دبیران ریاضی که در تهران برگزار شد. آقای قربانی در ایـن 

 خـم زمینه که یک کتاب درسی باید ابزار پیشرفت علم باشـد نـه
ّ

آن، سـخنرانی کوتـاهی داشـت و  ل
  دومین دیدار من از او بود. [این] 

اه بـا ربنابر دستخطی از دکتر هشترودی، مبنی بر اقدام برای تأسیس انجمن ریاضی ایران کـه همـ
چاپ شد آقای قربانی هم از کسانی بود که دعوت را پـذیرفت  ۱۳۴۷دی  یکاندعوت عام در مجلۀ 

  کرد.  شد شرکت می هایی که پیرامون تشکیل انجمن برگزار می و در جلسه
مالقات دیگری با آقای قربانی در نخستین کنگرۀ ریاضی ایران در شـیراز روی داد. در آنجـا 

دیگـر بـه حافظیـه و بـه آرامگـاه سـعدی  فرصتی پیش آمد تا همراه با آقای قربـانی و چنـد نفـر
نمای زیرزمینی آنجا هم رفتـیم و در محـیط شـاعرانۀ آنجـا، آقـای  برویم. در این آرامگاه به آب

داشـت بعضـی را  قربانی ساعتی را دربارۀ شعر و شاعری سخن گفـت و از اشـعاری کـه حفـظ
  برای ما بازخواند.

کارهای جـالبی در معرفـی یکـی از شـاهنرانی در کنفرانس ریاضی شیراز، آقای قربانی سخ
الدین جمشید کاشانی ایراد کرد. روش ابداعی کاشانی را برای حل معادلۀ درجۀ سـوم بـه  غیاث

زبان ریاضیات امروزی به طور مبسوط شرح داد. روشی که پایۀ روش معروف به روش تکرار به 
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یتمی که دویست سال پس آید و حق آن است که الگوریتم کاشانی نامیده شود. الگور شمار می
  دان آلمانی به نام کونیکس آن را برای حل معادلۀ کپلر به کار برد.  از کاشانی، ریاضی

چاپ شود و در جریـان چـاپ ایـن  یکاناستاد قربانی پذیرفت که متن سخنرانی ایشان در مجلۀ 
هایی  قربانی دورهآقای  ها، هایی مکرر با ایشان را داشتم. در یکی از این مالقات مقاله بود که مالقات

بـه مـن  یکـانها فراهم آورده بود برای استفادۀ در مجلـۀ  ضی چاپ فرانسه را که سالاز سه مجلۀ ریا
  واگذار کرد. 

آقای قربانی چند بار برندۀ جایزۀ کتاب سال شناخته شد و هر بار به افتخار ایشان مجلس جشنی 
ایشان و با جمع زیادی از بزرگان اهل علم دیدار باشد ها، فرصتی بود که با  شد. در این جشن برگزار می

  ها بود که برای نخستین بار با استاد فرزانه آقای دکتر حسن صفاری نیز دیدار داشتم. و در یکی از آن
آخرین مالقات من با استاد قربانی در منزل ایشان بـود. بـرای گفتگـو در مـورد چـاپ مجموعـۀ 

ه بـود. در اتـاق کـارش مـرا پـذیرفت. اتـاقی متوسـط و دور از اش مـرا فراخوانـد های تحقیقی کتاب
هـای  ای گردان در کنار میز کـه در طبقـه هیاهوهای کوچه و خیابان، با یک میز تحریر کوچک، قفسه

هایی پر از کتـاب دور تـا دور اتـاق. در  دستی جای داشتند و قفسه های مرجع دم چهار وجه آن کتاب
دانان دورۀ اسـالمی و در  های ریاضـی نامـه های جلـد شـدۀ زندگی نوشـته ها دست یکی از این قفسـه

مربوط به تاریخ ریاضیات، به طور مرتب کنار هـم چیـده  ۀجلد شد یها نوشته دستای دیگر،  قفسه
  شده بودند. 

فـروش  های علمی و مرجع کم ای برای چاپ کتاب در بیشتر کشورهای پیشرفته، بنیادهای خیریه
ها شـده اسـت. در ایـران چنـین بنیادهـایی پدیـد  هایی کالن وقف آن و سرمایه اما ارزنده وجود دارد

های علمی خوب باشد، آن جرئـت  نیامده است و ناشران خصوصی هم، اگرچه کارشان چاپ کتاب
هـایی  و برنامۀ کار را ندارند که بخش عمدۀ سرمایۀ خـود را یکسـره روی چـاپ مرتـب سـری کتاب

  ها در کوتاه مدت اطمینان زیاد نداشته باشند.  نمتوقف کنند که به فروش خوب آ
ایش با چنین مشکلی دست به گریبان ه ها پژوهش استاد قربانی در مورد چاپ دستاوردهای سال

هایی  ای شکننده و جانفرسـا بـود کـه گسسـتگی بود. پیشامد ناگوار عمل ناموفق چشم او هم، ضربه
  ها و در روند کار او در پی داشت.  را در طرح ریناپذ جبران

  ندیده بدیـوال فلک جمله پسـاح      گر کار فلک به عدل سنجیده بدی
  کی خاطر اهل فضل رنجیده بدی      ردونـا در گـدل بدی به کارهـور ع

ایـن همـایش کـه ارج  برگزارکننـدگانشان کردم و بـا تشـکر از  با پوزش از اهل مجلس که خسته
کی از خادمان علم، و در واقع ارج نهادن به علم برنامـۀ کارشـان بـوده اسـت و بـا طلـب نهادن به ی

  آمرزش برای مرحوم ابوالقاسم قربانی. با تشکر




