ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۹ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۵
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اﺷﺎره

در اﯾﻦ ﻗﺮن ﺷﻤﺴﯽ ﮐــﻪ
اﻧــﺪک اﻧــﺪک ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن
ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد در
ﮐﺸـــﻮر ﻣـــﺎ ﻣﻌﻠﻤـــﺎن
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ،از ﺟﻤﻠﻪ در
رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿﯽ ،ﺑﻪ ﻇﻬﻮر
رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘــﺎرهای از
آﻧﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﺑﯽ ﺑــﺪﯾﻞ در
رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎی اﯾﻦ ﻋﻠﻢ
اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃــﻮری
ردﯾـﻒ اول ) از ﭼــﭗ ﺑـﻪ راﺳــﺖ(  :ﺣﺴـﯿﻦ ﻏﯿــﻮر ،رﺿـﺎ ﻣﻨﺼــﻮری ،ﺑﻬـﺮام ﺧﺎﻟﺼــﻪ،
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ،ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﯿﺪرزاده ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی -ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻧﺠـﻮم و ﻓﯿﺰﯾـﮏ ،ﺧﺎﻧـﮥ
ﮐــﻪ ﮔــﺰاف ﻧﯿﺴــﺖ اﮔــﺮ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﻤﺪان ۲۸-۲۶ ،آﺑﺎن .۱۳۷۱
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ درﺧﺸﺶ داﻧﺶ
آﻣﻮزان اﯾﺮاﻧﯽ در اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،رﯾﺸﻪ در ﺗﻼشﻫﺎی آن ﻣﻌﻠﻤــﺎن دارد .ﺷــﻤﺎر ﻣﻌﻠﻤــﺎن
رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﯿﻤﮥ اول ﻗﺮن ،ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ
داﻧﺸﻨﺎﻣﻪای را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن دو ﺗﻦ از ﻣﻌﻠﻤﺎن رﯾﺎﺿــﯽ ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ را در ﻧﺸــﺮﯾﮥ ﻣﯿـﺮاث
ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﻬﺮﯾﺎری و ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺤﻔﯽ .اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺴﯿﻦ
ﻏﯿﻮر ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪداﻧﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﻌﻠﻤﺎن و دﺑﯿﺮان ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﺤﻀﺮ او ﺑﺎﻟﯿﺪه و ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ
آﻣﻮزش رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ ﻏﯿﻮر در ﺳﺎل  ۱۲۹۷ﺷﻤﺴﯽ در ﻫﻤﺪان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﭘﺪرش ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺻﺎدق ﻧﺎم داﺷﺖ و
 .١ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺠﻠﮥ رﺷﺪ ﻣﻌﻠﻢ.

ﺣﺴﯿﻦ ﻏﯿﻮر :اﺳﺘﺎدی در ﻫﻨﺪﺳﻪ

ﻣﺮدی ادﯾﺐ ،ﻋﺮﺑﯽ دان و ﻣﻨﺸﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ادﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺣﺴﯿﻦ ﻫــﻢ ﺳـﺮاﯾﺖ ﮐــﺮد ﮐــﻪ در ﭘﺎﯾــﺎن
اﺷﺎرهای ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ ﻏﯿﻮر ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،دورۀ اﺑﺘﺪاﯾﯽ را در ﻣﺪرﺳﮥ ﺷﺎﻫﭙﻮر و ﻧﺼــﺮت ﮔﺬراﻧــﺪ و
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺸﻢ را از ﻣﺪرﺳﮥ ﻧﺼﺮت ﮔﺮﻓﺖ .او از ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮﯾﻮر ﻧﺎم ﻣﯽﺑــﺮد ﮐــﻪ در
ﮐﻼس ﺷﺸﻢ دﺑﺴﺘﺎن ﻧﺼﺮت ،در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮد ﻫﻤﺪان ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از زﻧــﮓ ﮐــﻼس ﺻــﺒﺤﮕﺎﻫﯽ
ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺣﺴﺎب و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﯾﺎد ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑــﻪ ﮐﺴــﯽ از او ﺧﻮاﺳــﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ازای آن ﺣﻘﻮﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ » ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در اﻣﺘﺤــﺎن ﻧﻬــﺎﯾﯽ
ﻧﻤﺮۀ ﺧﻮب ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻧﻔﺮ اول از دﺑﺴﺘﺎن ﻧﺼﺮت ﺑﺎﺷﺪ« .وی از دو ﻣﻌﻠﻢ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد،
ﯾﮑﯽ ﻣﻬﺪی ﻧﺜﺮی ﻣﺪﯾﺮ دﺑﺴﺘﺎن ﻧﺼﺮت و ﻣﻌﻠــﻢ ﻋﺮﺑــﯽ دﺑﯿﺮﺳــﺘﺎن ﭘﻬﻠــﻮی و دﯾﮕــﺮی ﻣﻮﺳــﯽ ﻧﺜــﺮی –
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺪر ﻣﻬﺪی ﻧﺜﺮی – ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯽدان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑــﻮد و ﮐﺘــﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻧــﺎم ﻗــﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺜــﺮی در
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۱۱ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺟــﻪ ﻏﻼﻣﺤﺴــﯿﻦ رﻫﻨﻤــﺎ ،ﻣﻌــﺎون داﻧﺸــﻤﻨﺪ
١
وزارت ﻣﻌﺎرف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن

ﻏﯿﻮر دورۀ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را در دو دﺑﯿﺮﺳــﺘﺎن داﻧــﺶ و ﺷــﺮﯾﻌﺖ ﮔﺬراﻧــﺪ و در ﺣــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ داﻧﺶآﻣــﻮز اﯾــﻦ
ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ﺑﻮد ﻋﺼﺮﻫﺎ در دﺑﺴﺘﺎن ﮐﻤﺎل ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺣﺴﺎب و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﯾﺎد ﻣــﯽداد و
در ﻣﺪرﺳﮥ ﺷﺮاﻓﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﯿﮑﻞ اول ،رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ .در واﻗﻊ ﻣﻌﻠﻤــﯽ او از
ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ .وی ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،دﯾﭙﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را در ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ ﻃﻮر
داوﻃﻠﺐ آزاد ﮔﺮﻓﺖ و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل )  (۱۳۲۵در ﮐﻨﮑﻮر داﻧﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ رﺗﺒــﮥ اول
در رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و دورۀ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ را آﻏﺎز ﮐﺮد .در اﯾﻦ دوره از ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﻣﺜﻞ دﮐﺘــﺮ
ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺸﺘﺮودی ،دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ وﺻﺎل و ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺗﻘﯽ ﻓﺎﻃﻤﯽ ،ﮐــﻪ ﻫــﺮ ﺳــﻪ از اﺳــﺘﺎدان ﺑﺮﺟﺴــﺘﮥ
رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ درس آﻣﻮﺧﺖ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻫﺸﺘﺮودی و دﮐﺘﺮ وﺻﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .دﮐﺘﺮ
ﻫﺸﺘﺮودی ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻼش ﮐﺮد وی را در ﺗﻬﺮان ﻧﮕﻪ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺎرج اﻋﺰام
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﮕﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬــﺎﻧﯽ دوم
ﺑﻮد و دوﻟﺖ اﯾﺮان از ﭼﻨﺎن ﻗﻮت و ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻏﯿــﻮر
 .١ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺜﺮی )۱۳۳۲- ۱۲۶۰ش( از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮد .او ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻇﻬﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﺪان ﻧﺼﺐ ﮐﺮد و در
ﻣﻘﺎم رﺋﯿﺲ ﻓﺮﻫﻨﮓ )آﻣﻮزش و ﭘﺮورش( ﻫﻤﺪان و ﮐﺮاﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪ .او ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی درﺟﮥ ﺳﻮم و
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺑﯿﻀﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﻘﯽزاده ﺑﺮﺧﯽ از ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ او را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺑﯿﺴﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم  ،۱۳۸۰ص  ۵۱۸و .(۵۶۴
ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺜﺮی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﺮوﯾﺰ اذﮐﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ او در ﻧﺸﺮﯾﮥ آﺷﺘﯽ ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۴ﺷﻬﺮﯾﻮر  ،۱۳۵۹ص
 ۹۶- ۹۰و ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻫﻤﺪان :ﻏﻤﺎم و ﻧﺜﺮی ،ﭘﺮوﯾﺰ اذﮐﺎﯾﯽ ،ﻧﺸﺮ ﻧﺎزﻟﯽ ،ﻫﻤﺪان.۱۳۸۳ ،
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ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺪان ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ دﺑﯿﺮی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد .او در ﻫﻤﺪان ﺑﻪ
ﻣﺪت ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل ) (۱۳۴۱-۱۳۲۷ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎدش دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ وﺻﺎل ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑــﻪ
وی ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ او را ﺑﻪ داﻧﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﺷﻮرای داﻧﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻏﯿﻮر را ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻏﯿﻮر از ﻫﻤﺪان ﺑــﻪ
ﺗﻬﺮان اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻌﻠﻢ داﻧﺸﺴ ﺮای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺪ.
در داﻧﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟ

ﻏﯿﻮر رﯾﺎﺿﯽدان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ او ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ در ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
آن ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد .از اﯾﻦرو در داﻧﺸﺴﺮا ،ﻫﻢﮐﻼسﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻫﻢ اﺳﺘﺎدی ﻫﻨﺪﺳﮥ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ را
ﺑﻪ او دادﻧﺪ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﺪﺳﮥ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران آن دﮐــﺎرت و ﻓﺮﻣــﺎ ﺑﻮدهاﻧــﺪ ،ﺷــﺎﺧﻪای از
رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺟﺒﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ رﺷــﺘﻪ ﺷــﮑﻞﻫﺎی
ﻫﻨﺪﺳﯽ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ و ﻣﻌﺎدﻻت ﻋﺪدی و ﺟﺒﺮی ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
١۴٢

ﺣﺴﯿﻦ ﻏﯿﻮر ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﺎر ﺗﺪرﯾﺲ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﮥ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ را در
داﻧﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ اداﻣﻪ داد و ﭘﺲ از آن ﻫﻢ ﺑﻪوﯾﮋه وﻗﺘﯽ در ﭘﯽ وﻗــﺎﯾﻊ اﻧﻘــﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ،داﻧﺸــﮕﺎهﻫﺎ
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ و اﻣﮑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺟﺒﺮ ُﺑﺮداری ﮐﺎرﮐﺮد و ﺗﻤــﺎم
ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻫﻨﺪﺳﻪ را ﺑﻪ روش ﺑﺮداری اﺛﺒﺎت ﮐﺮد .ﻏﯿﻮر ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺒﺮ ﺑﺮداری ﺑﻪ اﺑﺪاﻋﺎﺗﯽ دﺳــﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاغ ﻧﺪارد در ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وی آرزو داﺷﺖ روزی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﺑﺪاﻋﺎت را ﮐﻪ »ﻧﺘﯿﺠﮥ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣــﺪاوم اﺳــﺖ و ﻣﻤﮑــﻦ
اﺳﺖ در دﻧﯿﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻣﺮوز راﻫﯽ ﺑﻪ دﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮕﺎن« ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ! روش ﯾﺎ ﺣﻞ؟

ً
ﮐﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻏﯿﻮر در ﮐﻼسﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮥ داﻧﺸﺴﺮا ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺷﺪ ،ﺗﻐﯿﯿــﺮ روﯾﮑــﺮد
دادن – ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدش و ﻫﻢ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن – در ﻋﺒﻮر از "ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ" ﺑﻪ "روش" ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻪ اﺳــﺖ ﮐــﻪ:
»وﻗﺘﯽ در ﺳﺎل  ۴۱ﯾﺎ  ۴۲در داﻧﺸﺴﺮا ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻬﺪۀ ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ روش ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﯿﺎﻣﻮزم و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ از آن اﺳــﺖ
ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ را در ﺧﺎرج ﺣﻞ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ از ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ و روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ« .وی ﻋﻠﯽرﻏﻢ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اوﻟﯿﮥ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد» :ﮐﻢ ﮐﻢ ﮐﻼس ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﺪه ای در ﺣــﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﻦ؛ و اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه اﯾﺴــﺖ ﮐــﻪ از
ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ دارم«.

ﻏﯿﻮر در رﺷﺪ رﯾﺎﺿ
ﺣﺴﯿﻦ ﻏﯿﻮر :اﺳﺘﺎدی در ﻫﻨﺪﺳﻪ

در ﺳﺎل  ،۱۳۶۴ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی آﻣﻮزﺷــﯽ ﺑــﻪ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد رﺋــﯿﺲ وﻗــﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ،دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺣﺪاد ﻋﺎدل ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺪ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻏﯿﻮر ﺑﻮد .وی ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ اﯾﻦ دﻋــﻮت را ﭘــﺬﯾﺮﻓﺖ و
ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺳﺎلﻫﺎی اول دﻫﮥ ﻫﻔﺘﺎد ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر او در ﺟﻠﺴــﺎت ﻫﯿﺌــﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾــﻪ ،در دﻓﺘــﺮ ﮔــﺮوه
ً
رﯾﺎﺿﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدم .وی از ﺟﻤﻠﮥ اﻋﻀﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻮد و دهﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ در زﻣﯿﻨﮥ ﻫﻨﺪﺳﻪ در
ﻣﺠﻠﮥ رﺷﺪ رﯾﺎﺿﯽ ﻧﺸﺮ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎرهای از ﻣﻘﺎﻻت او ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ ﺷــﻤﺎرۀ ﻣﺠﻠـﻪ ﭼﻨــﯿﻦ
اﺳﺖ :ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻗﻀﯿﮥ ﻣﻮرﻟﯽ ) ،(۳ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ) ،(۴ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻧﻘﺸــﻪ ) ،(۶-۵درسﻫــﺎﯾﯽ از
ﻫﻨﺪﺳﻪ ) ،(۱۱-۹-۷ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﺴﺎز ) ،(۱۶ﺣﻞ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ) ،(۱۷ﻋﺪد ﻃﻼﯾﯽ و ﻧﺴــﺒﺖ زﯾﺒــﺎﯾﯽ
) ،(۱۸ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ).(۲۰-۱۹
وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘ

ﺷﺎدروان ﺣﺴﯿﻦ ﻏﯿﻮر ﻣﻌﻠﻤﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﻮد .ﺳــﻼﻣﺖ ﻧﻔــﺲ داﺷــﺖ .ﺟــﺰ ﺑــﻪ ﮐــﺎر و وﻇﯿﻔــﮥ ﻣﻌﻠﻤــﯽ ﺧــﻮد
ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .اﻫﻞ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪاش ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻣﺠﻠﮥ رﺷﺪ رﯾﺎﺿــﯽ ﻋﻀــﻮﯾﺖ
او در ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﻬﺮﯾﺎری ﺑﻮد .او ﺳﺎلﻫﺎ ﺑــﺪون ادﻋــﺎ ﮐــﺎر و
ﺗﻼش ﮐﺮد .ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ،اﻋﻢ از ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿﯽ دﺑﯿﺮﺳــﺘﺎنﻫﺎ و
ﻧﯿﺰ در ﻫﻨﺪﺳﮥ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺖ .او ﺧﻮد را ﻧﻤﯽدﯾﺪ و از ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدن ﺧﻮد اﺑﺎ داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ از
او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ وی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮحﺣﺎل او و ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ را در ﻣﺠﻠﮥ رﺷﺪ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺪتﻫﺎ
اﺑﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه» :وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ و درﺧﻮاﺳﺖ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪ ﮐــﻪ ﺗﺼــﻮر ﮐــﺮدم ﻧﭙــﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آن
ً
ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫــﺎ ارادت دارم ﻧــﺎﮔﺰﯾﺮ از آن ﻗﺒــﻮل ﺷــﺪم« .اﺣﺘﻤــﺎﻻ ﺗﻨﻬــﺎ
ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﺳﺨﺖﮐﻮش ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﺷﻤﺎرۀ ) ۲۲ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  (۱۳۶۸رﺷﺪ رﯾﺎﺿﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻤﺎﯾﮥ اﯾﻨﺠﺎﻧــﺐ در
ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻏﯿﻮر رﯾﺎﺿ دان و ﺷﺎﻋﺮ

ً
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻏﯿﻮر ادﯾﺐ و ﻋﺮﺑﯽ دان و ﻣﻨﺸﯽ و ﻃﺒﻌﺎ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮد .ﺑــﻪ ﺗﺄﺳــﯽ از
ﭘﺪر ،اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺷﺪ و دﻓﺘﺮی از ﺷﻌﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺮﺗﯿﺐ داد .اﻣﺎ ﭘﺪر و ﺑﺮادر ﺑﺰرگ
او )ﻣﺤﺴﻦ( ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﮔﻔﺘﻦ او ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﯿﻮر ﺑﻪ درسﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ
و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺧﻮدش ﻫﻢ از ﺷﻌﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد و ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮش را آﺗﺶ ﺑﺰﻧﺪ!
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﺑﯿﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻤﺪان ﺷﺪ ،ﺑﺮادرش – ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺴﻦ – ﮐﻪ در ﺗﻬـﺮان ﻣﯽزﯾﺴــﺖ

١۴٣

 ۳۳ﻗﻄﻌﻪ از اﺷﻌﺎر ﺣﺴﯿﻦ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم »رؤﯾﺎ« ﭼﺎپ ﮐﺮد .ﺣﺴــﯿﻦ ﻏﯿــﻮر اﯾــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ را ﺑــﻪ
اﺳﺘﺎدش ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻫﺸﺘﺮودی ،ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯽدان داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻏﯿــﻮر در ﮔﻔﺘﮕــﻮ ﺑــﺎ ﻣﺠﻠــﮥ
رﺷﺪ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ از اﺷﻌﺎرش را ﮐﻪ در ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ آورده اﺳﺖ.
ً
ﺷﺎدروان ﺣﺴﯿﻦ ﻏﯿﻮر ﻋﻤﺮی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ) ۸۷ﺳﺎل( و ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾــﻦ ﺣــﺎل
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﺮوم و ﺑﻪ ﻣﺪارج ﻋﺎﻟﯽﺗﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻢ اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮ از
وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻮد« .از ﻏﯿﻮر ﺑﻪﺟﺰ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺴﯿﺎر ،ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳــﺖ از ﺟﻤﻠــﻪ :ﻫﻨﺪﺳــﮥ
ﭼﻬﺎرم رﯾﺎﺿﯽ ،ﻫﻨﺪﺳﮥ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ )ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮادرش ﻣﺤﺴــﻦ ﻏﯿــﻮر( و
ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ .ﻏﯿﻮر در آذر ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۸۴در ﮔﺬﺷﺖ .رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ.

١۴۴

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪای از ﺣﺴﯿﻦ ﻏﯿﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻟﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺜﺮی ﻫﻤﺪاﻧﯽ )ص(۱

ﺣﺴﯿﻦ ﻏﯿﻮر :اﺳﺘﺎدی در ﻫﻨﺪﺳﻪ

١۴۵

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ای از ﺣﺴﯿﻦ ﻏﯿﻮر )ص(۲

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی،
ﺑﺎ ﻋﺮض ﺳﻼم،
در ﻣﺠﻠﮥ رﺷﺪ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ ﻣﺴﻠﺴﻞ  ۲۲ﺻﻔﺤﮥ ﭘﻨﺞ ،ﺳﺘﻮن ﺳﻮم :ﻧﻘــﻞ از ﮐﺘــﺎب ﻗــﻮاﻧﯿﻦ
ﻧﺜﺮی ﺻﻔﺤﮥ ،۲
»ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﯾﻆ و ﻧﻈﺮﯾﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﯿﺮزا ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺧﺎن رﻫﻨﻤﺎ ﻣﻌﻠﻢ و
ﻣﻤﺘﺤﻦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎون وزارت ﺟﻠﯿﻠﮥ ﻣﻌﺎرف راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺳﻮم داﺷﺘﻪاﻧﺪ«.
» اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ رﺳﺎ ﻟﮥ ﻧﺜﺮﯾﻪ را ﻣﻦ اﻟﺒﺪو اﻟﯽ اﻟﺨﺘﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل دﻗﺖ ﻣﺮور ﻧﻤﻮدم .اﮔﺮﭼــﻪ ﺑﻌﻀــﯽ ﻣﻄﺎﻟــﺐ
ﻣﻨﺪرﺟﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد ،وﻟﯽ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر اﺑﺪاع

١۴۶

آن ﺑﻪ ﻣﺼﻨﻒ ﻣﺤﺘﺮم راﺟﻊ اﺳﺖ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﮐﺘﺎب ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺸﻒ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺜﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﺤﮥ
ً
ﺳﺮﺷﺎر ﻣﻌﺰی اﻟﯿﻪ آﻓﺮﯾﻦ ﮔﻔﺖ و زﺣﻤﺎت اﯾﺸﺎن را ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد .ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ ا ﻇﻬﺎر ﮐﻨﻢ ﮐــﻪ از
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺜﺮﯾﻪ در ﻣﻦ ﺣﺲ اﻋﺠﺎب و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده درﺑﺎرۀ آﻗﺎی ﻧﺜﺮی اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،ﭼﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺪت ﻗﺮﯾﺤﻪ ﺣﺴﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻄﻼﺣﺎت را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺰی اﻟﯿﻪ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ«.
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ رﻫﻨﻤﺎ-ﺗﻬﺮان  ۷ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۱۱
ً
ﮐﺘﺎب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺜﺮﯾﻪ را ﻣﻦ دﯾﺪه و ﺧﻮاﻧﺪهام و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را از آﻧﺠﺎ ﺑﺮداﺷــﺘﻢ .ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻓﻌــﻼ در
دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ از دﯾﮕﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪام و ﭘﺲ دادهام ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ اﻓﺘﺎده.
آﻧﭽﻪ ﺑﻨﺪه از آﻗﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺜﺮی اﻃﻼع دارم اﯾﺸﺎن ﻣﺪﯾﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻧﺼﺮت ﻫﻤﺪان ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﻪ ﮐﻼس ﻣﺘﻮﺳﻄﮥ ﺳﯿﮑﻞ اول و ﯾﮏ دﺑﺴﺘﺎن ﺷﺶ ﮐﻼﺳﮥ ﻧﺼﺮت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺪه در دﺑﺴﺘﺎن ﻧﺼﺮت
ﮐﻼس ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ آن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻬﺪی ﻧﺜﺮی ﭘﺴــﺮ ﺧﻮاﻧــﺪۀ ﺷــﯿﺦ ﻣﻮﺳــﯽ
ﻧﺜﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺜﺮی ﮐﺘﺎب رﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻪ آن را ﺧﻮاﻧﺪه ام و ﻧﻪ اﺳﻤﺶ را
ﯾﺎدم ﻣﺎﻧﺪه .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻌﻀﯽ از آﯾﺎت ﺳﻮرهﻫﺎی ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ را ﺑﻪ ﻧﺜﺮ ﻓﺎرﺳﯽ درآورده اﺳﺖ .در ﺳﺎلﻫﺎی
آﺧﺮی ﮐﻪ در ﻫﻤﺪان ﺑﻮده رﯾﺎﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﻋﻬﺪۀ او ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷــﺪه.
آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﻧﺜﺮی ﻣﺪﯾﺮ دﺑﺴﺘﺎن ﻧﺼﺮت ﺑﻮد و ﻣــﻦ ﮐــﻼس ﭘــﻨﺠﻢ و ﺷﺸــﻢ اﺑﺘــﺪاﯾﯽ را در آن ﻣﺪرﺳــﻪ
ﮔﺬراﻧﺪم .آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﻧﺜﺮی ﭼﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ و ﺑﺎاﻃﻼع و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺣﺴﺎب و ﺳﺎﯾﺮ درسﻫــﺎی
ﮐﻼس ﺷﺸﻢ ﺑﻮد و ﭼﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﺪان رﻓﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۷و  ۲۸ﻣﻌﻠﻢ
ﻋﺮﺑﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﻬﻠﻮی در ﺳﯿ ﮑﻞ اول ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺳﯿﮑﻞ دوم را ﻣﺮﺣﻮم آزاد ﮐﻪ ﻣﺮدی ادﯾﺐ و ﺷﺎﻋﺮ و
ﻋﺮﺑﯽدان ﺑﻮد درس ﻣﯽداد.
ﭼﻪ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺜﺮی و آﻗﺎی آزاد و ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻻﯾﻘﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺪان ﺑﻮد]ﻧﺪ[ ﻫﻤــﻪ از ﻣﺮﯾـ ﺪان ﻏﻤــﺎم
ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮی ﺑﺰرگ و ﻣﺮدی داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻣﺪﺑﺮ ﺑﻮد .در زﻣﺎن ﻣﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﺪان دم ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻬﺮان ﻣﯽزد.
ارادﺗﻤﻨﺪ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻏﯿﻮر

