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

١١۶

دو ﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺤﻔﯽ
درﺑﺎرۀ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ در اﯾﺮان

ﯾﺰد ۲۹ ،دی ۱۳۷۱
دوﺳﺖ ﮔﺮاﻣﯽ ،آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎﻗﺮی،
ﺑﺎ درود ﻓﺮاوان و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آن ﮐﻪ ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺮ
ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﻨﺪرﺳﺖ و ﺑﻬـﺮوز و ﺷـﺎد و ﮐﺎﻣﯿـﺎب
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻧﺎﻣـﻪای ﮐـﻪ در ﺗـﺎرﯾﺦ  ۹/۱۶ﻧﻮﺷـﺘﻪ
ﺑﻮدﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ.
در زﻣــﺎن داﻧﺸــﺠﻮﯾﯽ در ﮐــﻮی داﻧﺸــﮕﺎه،
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ از رﺷﺘﮥ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ
ﻋﺎدت داﺷﺖ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ را ﻧﻪ ﭼﺎی ﺑﺨﻮرد ﻧـﻪ
ﺳﯿﮕﺎر ﺑﮑﺸﺪ و ﻧﻪ از آن ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﺣـﺮام
ﺑﻨﻮﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺼﻒ روز از ﻫﻔﺘﻪ را ﺑـﺮای اﯾـﻦ
ﮐﺎرﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .از ﻇﻬﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﺮد ﺗـﺎ
ﻧﯿﻤﮥ ﺷﺐ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر روﺷﻦ ﻣﯽﮐـﺮد و
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﻄﺮی ﻋﺮق ﮐﺸﻤﺶ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫـﻢ
ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺤﻔﯽ
اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﯽﮔﺬارد در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻪ روی دﻫـﺪ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ را ﯾﮑﺴﺮه ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻢ .ﯾﮏ ﺣﺴﻦ ﺧﻮﺑﯽ )!( اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دوﺳﺘﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﻓـﯿﺾ دوﺑـﺎره ﺑـﺮده ﺑﺎﺷـﻢ .درﺑـﺎرۀ ﻗﯿﻤﺖ ﻫـﺎی
آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی اﮐﺒﺎﺗﺎن ﮐﻪ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ روزی را در ﺗﻬﺮان ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ و ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی دوﺳـﺘﺎن ﻣﻮردﻫـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ را از
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﯾﮑﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﻢ .در اﻧﺘﻈﺎرﯾﻢ ﺣﺪت ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐـﺎر ﭘـﯿﺶ
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آﯾﺪ .در ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺮﻣﯽ آﯾـﺪ
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻓﻘـﻂ ﮔـﺎه ﭼﻨـﺪ ﺳـﻄﺮی را ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ اش
ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺖ درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﮐﺘﺎب روش ﻫﺎی ﺗﺮاﺧﺘﻨﺒﺮگ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﺮح ﺣﺎل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب وﺻـﻒ ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺟـﺬاﺑﯿﺖ و
ﮐﺸﺶ ﺧﺎﺻﯽ دارد.
ﺳﺆال ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﯾﺰد ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ وﺟﻮد دارد؟ در ﯾﺰد ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪهام .اوﻟـﯿﻦ
ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ دﯾﺪهام در ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﺪرﺳﮥ اﺣﻤﺪﯾﮥ اﺳﺒﻖ ،دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن ﭘﻬﻠـﻮی ﺳـﺎﺑﻖ و
ﻣﺤﻞ ادارۀ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﻧﺼﺐ ﺑﻮد .از ﻧﻮع ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻗﺎﺋﻢ اﻟﺴﻄﺢ ﺑـﻮد ﺑﻌـﺪﻫﺎ
ً
ﮐﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪم در ﮐﻨﺎر ﺣﻮض ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎه ﺳﺎﺑﻖ )ﻓﻌﻼ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم( دوﻣﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ را دﯾﺪم ﮐـﻪ
ﺻﻔﺤﻪاش اﻓﻘﯽ ﺑﻮد و ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻐﺎﯾﺮی آن را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑـﻮد .ﺑﻌـﺪﻫﺎ در داﻧﺸـﮑﺪه در درس ﻧﺠـﻮم ،دﮐﺘـﺮ
رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﺘﺎﺑﯽ را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺷﺮح داد و از ﻣﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ
ﮐﺪام ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﮥ اﻓﻘﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺴﺎزﯾﻢ .آن ﻣﻮﻗﻊ اﯾﻦ درس ﮐﺘﺎب ﭼـﺎﭘﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﺘﺎب آن ﮔﻤﺎن ﮐـﻨﻢ زﯾـﺮ ﻋﻨـﻮان درسﻫـﺎﯾﯽ از ﻧﺠـﻮم در
ﺳﺮی اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻢ آﻗـﺎی ﻣﻬﻨـﺪس ﻣﺎﺷـﺎءاﻟﻠﻪ ﻋﻠـﯽ
اﺣﯿﺎﺋﯽ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب درﺑﺎرۀ ﺟﻬﺖﯾﺎﺑﯽ و ﻗﺒﻠﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮف اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﭼـﺎپ و
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ را ﻫﻢ درﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﺠﻮم ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و در داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرفﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻮل ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﺻﻞ ﮐـﺎر از
اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ روزاﻧﮥ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺴﺘﺪﯾﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و در ﺻﻔﺤﮥ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻋـﺎﻟﻢ ﻓـﺮض
ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ در ﺻﻔﺤﻪای ﮐﻪ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﻗـﺮار داده ﺷـﻮد داﯾـﺮهای رﺳـﻢ ﺷـﻮد و در
وﺳﻂ آن ﻣﯿﻠﻪای ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮازی ﻣﺤﻮر ﻋﺎﻟﻢ( ﻧﺼﺐ ﺷﻮد .ﺳﺎﯾﮥ ﻣﯿﻠﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎﻧﺰده درﺟﻪ از آن داﯾﺮه را ﻃﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﻇﻬﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﺎﯾﮥ ﻣﯿﻠﻪ ﻓﺼـﻞ ﻣﺸـﺘﺮک
ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﮥ داﯾﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ داﯾـﺮه ﺑـﺮ ﺻـﻔﺤﮥ اﻓـﻖ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺷـﻮد
ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﮥ اﻓﻘﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد و از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﮥ داﯾﺮه ﺑﺮ ﺻﻔﺤﮥ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮ اﻓـﻖ و
ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﮥ ﻗﺎﺋﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .زاوﯾـﮥ ﻣﯿﻠـﮥ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﺎ
ﺻﻔﺤﮥ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ در ﺣﺎﻟﺖ اﻓﻘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ و در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﻣـﺘﻤﻢ
ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ اﺳﺖ.
در ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﮥ اﻓﻘﯽ اﮔﺮ  αزاوﯾﮥ ﺳﺎﯾﮥ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﺎ ﺧـﻂ ﺷـﻤﺎل و ﺟﻨـﻮب λ ،ﻋـﺮض
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ و  Hزاوﯾﮥ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ راﺑﻄﮥ  tg a = sin l × tg Hﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ روش درﺟﻪﺑﻨﺪی ﺻﻔﺤﮥ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ:
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ﻧﯿﻢ داﯾﺮۀ ﺑﻪ ﻣﺮﮐـﺰ O

و ﺑﻪ ﺷـﻌﺎع  ONرﺳـﻢ و
ﺑﻪ  ۱۲ﮐﻤﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮد .در اﻣﺘﺪاد ،ON
ﻧﻘﻄﮥ  Cﭼﻨـﺎن اﻧﺘﺨـﺎب
ﻣﯽﺷـــــــﻮد ﮐـــــــﻪ
ON
sin l

=  CNﺧﻂ

T¢T

ﻣﻤــﺎس ﺑــﺮ داﯾــﺮۀ  Oدر
ﻧﻘﻄﮥ  Nرﺳﻢ و از  Oﺑـﻪ
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ داﯾﺮۀ  Oوﺻﻞ و اﻣﺘﺪاد داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ

T¢T

را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ و از ﻧﻘﻄﮥ ﺗﻘـﺎﻃﻊ

ﺑﻪ  Cوﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﻂﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ را در ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘـﺎﺑﯽ ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ C .ﻣﺮﮐـﺰ ﺻـﻔﺤﮥ
١١٨

ﺳﺎﻋﺖ و ﺧﻂ  CNاﻣﺘﺪاد ﺷﻤﺎل ﻣﺤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﯾﺰد ﻣﺤﻠﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم وﻗﺖ ﺳﺎﻋﺖ وﺟﻮد دارد .در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺰد ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠـﺮی ﭼﻨـﺪ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ در ﻣﺪرﺳﻪای در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﮐﺪام وﻗﺖ ﯾـﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادهاﻧﺪ .ﻣﺮﻏﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﺮ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻬﺮهای را ﺑـﻪ درون ﯾـﮏ ﻇـﺮف ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘـﻪ،
داﯾﺮهای ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﻗﻄﺎع  15oاز آن ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺷﺪه ،داﯾﺮۀ دﯾﮕﺮی ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ
ﻫﺮ ﯾﮏ روز ﯾﮏ ﺳﯽام آن ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺷﺪه و ﺗﺎرﯾﺦ روز را ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽداده و داﯾـﺮۀ دﯾﮕـﺮی ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣـﺎه را
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ً
ﻣﯽﻧﻤﻮده اﺳﺖ ١.ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ .ﻓﻌﻼ ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه
اﺳﺖ .آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻌﻠﻤﯽ ،ﮐﺎﻇﻤﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺷﻔﯿﻌﯿﻬﺎ را ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ .در ﮐﺘﺎب آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت
ﺗﺮﺟﻤﮥ دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪی وﯾﺮاﺳﺘﮥ دﮐﺘﺮ ﺷﻔﯿﻌﯿﻬﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﻟﺤﺴﻦ )= ﺣﺴﻦ ﺑـﻦ ﻫﯿـﺜﻢ( را
ﻣﺴﺌﻠﮥ اﻟﻬﺎزن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم .ﺷﺎدروان دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی در ﮐﻼس درس ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ را
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .در آﺛﺎر دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ و آﻗﺎی ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﻧـﺎم
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .اﮔﺮ دﮐﺘﺮ ﺷﻔﯿﻌﯿﻬﺎ را دﯾﺪﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ارادﺗﻤﻨﺪ
ﻣﺼﺤﻔﯽ

١١٩

 .١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ« از ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺤﻔﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ.

١٢٠

دو ﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺤﻔﯽ

١٢١

ﯾﺰد۱۳۸۷/۸/۲۵ ،
اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی
ﭘﺲ از ﻋﺮض ﺳﻼم
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮدﯾـﺪ ﺑـﻪ آﮔـﺎﻫﯽ ﻣﯽرﺳـﺎﻧﻢ :اﺳـﺘﺎد ﻓﻘﯿـﺪ دﮐﺘـﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ
ﻣﺼﺎﺣﺐ در ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺿﻤﯿﻤﮥ ﺟﺒﺮ ﺧﯿـﺎم )ﭼـﺎپ  (۱۳۱۷در ﺻـﻔﺤﮥ ۱۶۰
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻼﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺮح اﻋﻤـﺎل ﺑـﻪ
وﺳﯿﻠﮥ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐـﺮده و در  ۱۲۵۳ﺧﻮرﺷـﯿﺪی ﺑـﻪ ﻃﺒـﻊ رﺳـﯿﺪه ﺑﻌـﺪ از اﯾـﺮاد ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﺨﺘﺼـﺮ
ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

١٢٢

در اﯾﺮان ﮐﺘﺎب ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴـﺎب ﻣﺮﺣـﻮم ﻣـﻼ ﻣﺤﻤـﺪﺑﺎﻗﺮ ﯾـﺰدی )ﭘـﺪر ﯾـﺎ ﻧـﻮه؟( ١در ﺑـﺎب
اﺳﺘﺨﺮاج ﺿﻠﻊ اول ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وإذا أردﻧﺎ أن ﻧﻌﻠـﻢ ﺳـﻬﻢ ﻗـﻮس ﻣﻌﻠﻮﻣـﻪ ،ﻧﻀـﺮب ﺟﯿـﺐ
ﻧﺼﻒ ﺗﻠﮏ اﻟﻘﻮس ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ و ّ
ﻧﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠـﯽ ﺟﯿـﺐ ﺛﻼﺛـﯿﻦ درﺟـﺔ ،أﻋﻨـﯽ ﻧﺼـﻒ
ﻧﺼﻒ اﻟﻘﻄﺮ ،ﻓﺎﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺳﻬﻢ ﺗﻠﮏ اﻟﻘـﻮس .ﻣﺜﺎﻟـﻪ ،أردﻧـﺎ أن ﻧﻌـﺮف ﺳـﻬﻢ ۵۰
درﺟﺔ .أﺧﺬﻧﺎ ﺟﯿﺐ  ۲۵درﺟـﺔ ﻓﮑـﺎن  ،۹۶۲۵۹۴۸۲ﺿـﻌﻔﻨﺎه ﻓﺼـﺎر  ۱۹۲۵۱۸۹۶۴ﻓﻬـﻮ
ﺑﻤﻨﺰﻟــﺔ ﻣﺮﺑــﻊ ﺟﯿــﺐ  ۲۵درﺟــﺔ ،ﻧﻘﺼــﻨﺎ ﻣﻨــﻪ ﺟﯿــﺐ  ۳۰درﺟــﺔ ﻓﻬــﻮ  ۹۶۹۸۹۷۰۰ﺑﻘــﯽ
 ۹۵۵۲۹۲۶۴وﻫﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ ﻗﺴﻤﺔ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﯿﺐ  ۲۵درﺟﺔ ﻋﻠﯽ ﺟﯿـﺐ  ۳۰درﺟـﺔ
ﻓﻬﻮ ﺳﻬﻢ  ۵۰درﺟﺔ« .از روی اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻇـﺎﻫﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻣﺜـﺎل ﻋـﻮض ﺟﯿـﺐ،
ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ آن را اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮده و ﻋﻮض ﺗﺮﺑﯿﻊ ﺟﯿﺐ ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻢ آن را ﻣﻀـﺎﻋﻒ ﻧﻤـﻮده و ﻋـﻮض
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻧﻤﻮده؛ ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ و ﺧﻮاص آن در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺟﺎری ﺷـﺪه و
در ﻣﻮاﺿﻊ دﯾﮕﺮ از ﮐﺘﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺜﺎﻟﯽ و ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤـﺎﻟﯽ ذﮐـﺮ ﻧﺸـﺪه و ﻧﻤـﯽداﻧﯿﻢ در ﺗـﺎرﯾﺦ
 ۱۵۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ آﯾﺎ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮاص ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻣﻠﻬﻢ ﺷﺪه ﯾﺎ از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده و ﺣـﺎل آن
ﮐﻪ آن وﻗﺖ ﻣﺮاودۀ ﺑﺎ ﺧﺎرج در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮده و ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا ﻧﺼﯿﺮ ﻃﺒﯿﺐ ]ﭘﺰﺷﮏ درﺑﺎر ﮐـﺮﯾﻢ
ﺧﺎن زﻧﺪ[ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻮم ﻣﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮده و ﺣﻮاﺷﯽ ﺑﺮ ﻋﯿـﻮن اﻟﺤﺴـﺎب ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﭼـﻮن ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻋﺒﺎرت رﺳﯿﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ .اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻮده ﺗﺎ ﻋﻠـﯽ ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﻬﻨـﺪس
اﺑﻮی ﺣﻘﯿﺮ در اوﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺮاودۀ ﺑﺎ ﻓﺮﻧﮕﯿـﺎن ﻣﻔﺘـﻮح ﻧﺸـﺪه و ﮐﺘـﺐ اﯾﺸـﺎن ﺑـﻪ دﺳـﺖ
ﻧﻤﯽآﻣﺪ در آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﻓﻮاﯾﺪ ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻢ ﻣﻠﻬـﻢ ﮔﺸـﺘﻨﺪ و ﮐﺘـﺎﺑﯽ در ﻫﻤـﺎن اوﻗـﺎت ﺗـﺄﻟﯿﻒ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻗﻮاﻋﺪی وﺿﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻬﻞ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ اﻋﺪاد.

دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ در ﭘﺎورﻗﯽ ﺻﻔﺤﮥ  ۱۶۸از ﮐﺘﺎب ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم رﯾﺎﺿﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ
و در  ۱۳۳۱ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﭼﺎپ ﮐﺮده اﺳﺖ از ﻗﻮل ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﻐﺎﯾﺮی )از ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟـﻪ(
 .١ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺼﺤﻔﯽ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺳﺮآﻏﺎز آﺷﻨﺎﯾﯽ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ« )داﻧﺶ و ﻣﺮدم ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎرۀ  ۸و  ،۹دی و
ﺑﻬﻤﻦ  ،۱۳۸۰ص  (۵۳۷- ۵۳۰ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮۀ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی ﻣﻌﺮوف )ﭘﺪرﺑﺰرگ( در
ﻋﺼﺮ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول و دوم ﻣﯽزﯾﺴﺖ و ﻧﻮهاش ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺻﻔﻮی ﺑﻮد- .م .ع.
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ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪون اﻃﻼع از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﭙﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪه و
ﺟﺪول ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﮥ آن ﻧﺰد ﻣﺮﺣﻮم ﻧﻮهاش ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ در ﺗﻘﺮﯾﺮات ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﺷـﺎره
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی )ﻧﻮه( ﺑﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻟﻠﺒﺎب ﻓـﯽ
ﺷﺮح ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب ﮐﺎر ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﺎدآوری ﮐﻪ ﻧﺴﺨﮥ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﻂ ﺧﻮد ﯾﺰدی را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﻐﺎﯾﺮی واﮔـﺬارده ﺗﻮﺿـﯿﺢ داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی در اﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎ و ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ از اﻓﺮﻧﺞﻫﺎ )= ﻓﺮﻧﮕﯽﻫﺎ( اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﺘـﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴـﯿﻦ ﻧـﻮاﯾﯽ آﻣـﺪه
اﺳﺖ ،در دوران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺻﻔﻮﯾﺎن ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﺴﻠﻂ داﺷـﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯽدانﻫﺎی اﯾﺮاﻧـﯽ ﻣـﺮاوده داﺷـﺘﻪ و ﮐﻮﺷـﺶ داﺷـﺘﻪاﻧﺪ رﯾﺎﺿـﯿﺎت ﺧـﻮد را ﺑـﺮای
اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎﺿـﺮم .ﺧـﺪﻣﺖ ﺳـﺮﮐﺎر ﻫﻤﺴـﺮ ﮔﺮاﻣـﯽ و دﺧﺘﺮﺧﺎﻧﻢﻫـﺎ و ﻧـﻮۀ
ﻋﺰﯾﺰﺗﺎن ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ .ﻫﻤﺴﺮم ﻧﯿﺰ ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ارادﺗﻤﻨﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺤﻔﯽ

١٢٣

١٢۴

دو ﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺤﻔﯽ
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