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ﭼﮑﯿﺪه
رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻣﺮاﯾﺎی ﻗﺎﺳﻢﻋﻠﯽ ﻗﺎﯾﻨﯽ از آﺛﺎر ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺳﻨﺖ ﻧﮕﺎرش آﺛﺎر ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺳﺪۀ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﯾﻨﯽ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﻋﺮﺿﮥ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮ
و آوردن آرای ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﻠﯿﺪس و ﮐِﻨﺪی ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﺪۀ آﺛﺎر ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزﺗﺎب،
ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻮر ،اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻮزاﻧﻨﺪه ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ رﻧﮕﯿﻦﮐﻤﺎن و ﻫﺎﻟﻪ ،اﺗﺎق ﺗﺎرﯾﮏ و ﻣﯿﺪان دﯾﺪ
آﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﻄﺢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﺮ رؤﯾﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺴﺄﻟﮥ آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻮزان ﮐﻪ آﺛﺎری در اﯾﻦ
ﺑﺎره وﺟﻮد دارد )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺛﺮ دﯾﻮﮐﻠﺲ( ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﺮ رؤﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭼﺮا اﺟﺴﺎم آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص دارﻧﺪ
)راﺷﺪ ،ص .(٢٦ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﮑﺘﻮب در ﺑﺎرۀ ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ
اﻗﻠﯿﺪس اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب اﻗﻠﯿﺪس ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دارد و ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ
در اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .٢اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺰو آﺛﺎر ﺳﻨﺘﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آن را

 .1ﻧﮕﺎرﻧﺪه از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﮐﻤﮏﻫﺎی دﮐﺘﺮ اﯾﺮج ﻧﯿﮏﺳﺮﺷﺖ ،دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺟﻤﺸﯿﺪﻧﮋاد اول و دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﯾﺰدی در ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ
اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ و از آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و وﯾﺮاﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .٢ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ اﻟﻬﻪ ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻧﮑ  :ﻣﻨﺎﺑﻊ(.
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»ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻨﺪﺳﯽ« ١ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻪ اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ )ص (٦١-٦٠آﻧﺎن را ،اﺻﺤﺎب ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ،
ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎﯾﯽ از ﭼﺸﻢ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺗﻼﻗﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ ﺑﺎ اﺟﺴﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد ،ﻣﻮﺟﺐ دﯾﺪن اﺟﺴﺎم ﻣﯽﺷﻮد )ﻧﮑ  :ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ
ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،ص .(٤٨٢ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،دو ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎرۀ اﻣﺮ رؤﯾﺖ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ ﻧﻈﺮ اﺗﻤﯿﺴﺖﻫﺎ
ﮐﻪ ﺳﯿﻞ اﺗﻢﻫﺎی ﺟﺎری از ﺟﺴﻢ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ را ﻋﺎﻣﻞ دﯾﺪن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮ ﻓﻼﺳﻔﮥ ﻣﺸﺎء ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ اﯾﺸﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻮرت ٢ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﺪن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻔﺎفِ
ﺣﺎﯾﻞ ﻣﯿﺎن ﺟﺴﻢ و ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪۀ ﺻﻮرت ﺟﺴﻢ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭼﺸﻢ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﺻﻮرت را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻫﻤﻮ ،ص .(٤٨٦-٤٨٥در اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻧﻮر ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮط ﻻزم دﯾﺪن
اﺳﺖ و ﺧﻮاص آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺟﺪا ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ در ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﺎزﺗﺎب ﮐﻪ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎزﺗﺎب ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻮر و ﺧﻮاص ﭘﺪﯾﺪهای
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد )ﻧﮑ  :راﺷﺪ ،ص  .(٢٦-٢٥ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺛﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اِﺑﺼﺎر و ﻧﻮر ﺟﺪا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﮥ آﺛﺎر ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﺤﺚﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮد.
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ )د .ﺣﺪود٢٥٦ق( و ﻋﻼء ﺑﻦ ﺳﻬﻞ )ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم( در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ )٤٣٠-٣٥٤ق( ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﻠﻔﯿﻖ را از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی
ﭘﺮاﮐﻨﺪۀ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد )ﻟﯿﻨﺪﺑﺮگ ،ﺳﺮآﻏﺎزﻫﺎی ،...ص .(٤١٤او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮐﻨﺪی در
ﺑﺎرۀ ﺗﺸﻌﺸﻊ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻧﺎﻫﻤﺪوس و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺨﺮوط ﺑﺼﺮی اﻗﻠﯿﺪس و ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺤﺴﻮس
ارﺳﻄﻮ ،ﻧﻈﺮﯾﻪای واﺣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ داد )ﻫﻤﺎن ،ص .(٤١٦اﺛﺮ اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻨﺪان
ﻣﻌﺮوف ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی و ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ )د.
٧١٨ق( ﮐﻪ در آﺛﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ا واﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎدهای
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ در ﻣﯿﺎن اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺷﻬﺮت ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺛﺎر ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﮥ اروﭘﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ )ﻫﻤﺎن ،ص .(٤١٩در اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ١٢م اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ
ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و راﺑﺮت ﮔﺮوسﺗﺴﺖ١٢٥٣ -١١٦٨) ٣م( ،راﺟﺮ ﺑﯿﮑﻦ١٢٩٢ -١٢٢٠) ١م( و
1. Geometrical optics.
 .٢اﯾﻦ »ﺻﻮرت« ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ارﺳﻄﻮ در ﻓﻠﺴﻔﮥ اوﻟﯽ در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺻﻮرت را ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺴﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
3. Robert Grosseteste.
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وﯾﺘﻠﻮ١٢٧٥-١٢٣٠) ٢م( از ﻧﺎمآورﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ
اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺳﺆال ﻣﻬﻢ در اﯾﻨﺠﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﻨﺖ ﻧﮕﺎرش آﺛﺎر ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ؟ اﺛﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ رﺳﺎﻟﻪای در ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺳﺪۀ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﻫﺠﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺪاوم ﺳﻨﺖ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ آﺛﺎر را در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻧﺸﺎن
دﻫﺪ.
ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﺎﻟﻪ
رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻣﺮاﯾﺎی ﻗﺎﺳﻢﻋﻠﯽ ﻗﺎﯾﻨﯽ در ﺳﺪۀ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی و ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﻬﻪ
ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ در ﺳﯿﺎﻫﻪای ﮐﻪ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ آورده ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ ،٣...ج ،١ص .(LIاو در »ﺳﻨﺖ ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ) ٤«...ص (١٣٣ﻗﺎﯾﻨﯽ را
ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺳﻨﺖ ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮ ،رﺳﺎﻟﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻣﺮاﯾﺎ از ﻗﺎﺳﻢﻋﻠﯽ ﻗﺎﯾﻨﯽ
در ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد؛ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از او ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽاﻧﺪ .اﯾﻦ
رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺠﻮم ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ دارد... .اﯾﻦ اﺛﺮ ﻗﺎﯾﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ارﺟﺎعﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد«.

ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻣﺮاﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ  ٣٥٣٠ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺷﺎﻣﻞ  ٥رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺤﻤّﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤّﺪ ﺟﻌﻔﺮ اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺷﺎرهﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎرۀ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺧﻮد ﻧﺴﺨﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺴﺨﻪ ،آﻗﺎی
ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ راد ،آﻧﻬﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﺎﯾﻨﯽ را از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی ﻣﯽداﻧﺪ )اﻓﺸﺎر ،ﺷﻤﺎرۀ  ،١٨٢ص .(٤٨٨از ﻣﻬﺮ ﻗﺎﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺠﻊ
1. Roger Bacon.
2. Witelo.
…3. The Arabic Version of
…4. Manāzir tradition

 /٤ﻣﺠﻠّﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ ١٣٨٧ ،٧

»ﯾﺎ ﻗﺎﺳﻢ اﻻرزاق ﺑﺎﻟﺴﻨﻪ  «١٠٧٢در ﺻﻔﺤﮥ اوّل رﺳﺎﻟﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد ﻗﺎﯾﻨﯽ در اﯾﻦ
ﺳﺎل زﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﺎﻃﻘﯽ ،ص .(١٩٧ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﮥ اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﻪ در ﺻﻔﺮ
١٠٩٧ق در ﻣﺸﻬﺪ روﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ )ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ ،ﻫﻤﺎن ،ص١٣٣؛ ﻫﻤﻮ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﻋﺮﺑﯽ ،...ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.
ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ
ﻗﺎﯾﻨﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻄﻠﺐ« از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻄﻠﺐﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺷﺸﻢ،
ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺧﺘﺼﺎص دارد و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﻣﻮاردی از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ١و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل اوﻟﯿﮥ آﻏﺎزی ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﻄﻠﺐ اوّل )گ ٧٤پ-گ ٧٥پ( ،ﻗﺎﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮ ،ﻣﺒﺼﺮات را ﺑﻪ دو
ﻧﻮع ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻧﻮع اول را ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﯾﻨﯽ از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻇﺎﻫﺮی ﻫﻤﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸﻢ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﮑﺴﺖ و ﯾﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻮر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣُﺜﻞ
اﻓﻼﻃﻮن دارد ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣِﺜﺎل دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن در ﻃﺒﯿﻌﺖ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﻗﺎﯾﻨﯽ آﻧﻬﺎ را ﺟﺰو
ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
از ﻣﻄﻠﺐ دوم )گ ٧٥پ-گ ٧٦ر( ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻨﯽ در اﻣﺮ رؤﯾﺖ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺨﺮوط ﺑﺼﺮی
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .او در اداﻣﮥ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﺎﯾﻪ ،روز و ﺷﺐ را
ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻮم )گ ٧٦ر-گ ٧٩ر( ،ﻗﺎﯾﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢاﻟﺨﻂ ﻧﻮر
زاوﯾﮥ ﺳﻬﻢ )زاوﯾﮥ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺎع ﻓﺮودی و ﺳﻄﺢ آﯾﻨﻪ( و زاوﯾﮥ اﻧﻌﮑﺎس )زاوﯾﮥ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺎع اﻧﻌﮑﺎس و ﺳﻄﺢ
آﯾﻨﻪ( را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ  ،١ﺷﻌﺎع ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻮری ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮک آب ﺳﺎﮐﻦ و ﻫﻮا ﻓﺮود
آﻣﺪه و در ﻧﻘﻄﮥ »ه« ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﯾﻨﯽ زاوﯾﮥ ﻣﯿﺎن ﺷﻌﺎع اﻧﻌﮑﺎس و ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮک را »زاوﯾﮥ
اﻧﻌﮑﺎس« و زاوﯾﮥ ﻣﯿﺎن ﺷﻌﺎع ﺷﮑﺴﺖ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک را »زاوﯾﮥ اﻧﻌﻄﺎف« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.

 .1در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ،آزﻣﺎﯾﺶ روﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن رواﺑﻂ ﻋﻠّﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از روش ﻋﻠﻤﯽ .ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻗﺎﯾﻨﯽ در رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ دارﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺷﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻔﻆ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ درﺳﺖ
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﺷﮑﻞ ١

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ »زاوﯾﮥ ﻧﻔﻮذ« ،زاوﯾﮥ ﻣﯿﺎن ﺧﻂ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک و ﺷﻌﺎع ﻧﻔﻮذی اﺳﺖ .او زاوﯾﮥ ﺳﻬﻢ
را ﺑﻪ ﺟﺎی زاوﯾﮥ ﺗﺎﺑﺶ آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ در دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت آﻣﺪه اﺳﺖ
)ﻧﮑ  :ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ،ص٤٤؛ ﻧﻈﯿﻒﺑﮓ ،ص .(٤٤٣ﻗﺎﯾﻨﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ و ﻫﻤﮕﻦ
ﺑﻮدن ﻣﺨﺮوط ﺑﺼﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻌﺎعﻫﺎی ﻧﻮر اﺷﺎره ﮐﺮده و وﺟﻮد ﻣﺤﯿﻂ واﺳﻄﻪ را ﺑﺮای
رؤﯾﺖ اﻟﺰاﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .او از آب ،ﻫﻮا و ﺣﺘﯽ ﺑﻠﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﯿﻂ واﺳﻄﻪ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد.
در ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻬﺎرم )گ ٧٩ر-گ ٨٢ر( ،ﻗﺎﯾﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در رؤﯾﺖ را ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد .از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای رؤﯾﺖ ﯾﮏ ﺷﯽء ،آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر روﺷﻦ ﺷﻮد ﯾﺎ ذاﺗﺎً از ﺧﻮد ﻧﻮر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺸﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﯽء دارای اﻧﺪازۀ ﺧﻄﯽ ،ﺳﻄﺤﯽ و ﺣﺠﻤﯽ را ادراک ﮐﻨﺪ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ
دﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ )ص (٧١-٦٣ﺑﺮای رؤﯾﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن اﻧﺪازۀ ﻣﻀﯽء و ﻣﺴﺘﻀﯽء و ﺷﯽء اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه
ﺳﺎﯾﻪ )ﻣﻈﻠّﻞ( ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﮔﺮ »باج« ﺷﯽء ﻣﻀﯽء ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﯽء ﻣﺴﺘﻀﯽء »ده« را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺷﯽء ﻣﻈﻠّﻞ »مل« در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﯽء ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﮔﺮ ﻃﻮل »مل« ﺑﺰرﮔﺘﺮ از
»بج« ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﻮل »ده« ﻧﯿﺰ از »مل« ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺧﻄﻮط رﺳﻢ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ
»بی«» ،بط«» ،جن« و دﯾﮕﺮ ﺧﻂﻫﺎ ﺷﻌﺎعﻫﺎی ﻧﻮر ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻀﯽء ﺑﺮ روی ﻣﺴﺘﻀﯽء اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
در درون ﺷﯽء ﻣﮑﺪر »مل« ﺳﻄﻮح ﺷﻔﺎف »زح« و »کس« ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻮر ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی ﻣﺴﺘﻀﯽء
ﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎی روﺷﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ و اﺟﺴﺎم
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
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ﺷﮑﻞ ٢

ﻣﻄﻠﺐﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ )گ ٨٢ر-گ ٨٨ر( ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﺠﺪد ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻀﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺪس در
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد آورده اﺳﺖ ،اﺧﺘﺼﺎص دارﻧﺪ .ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی دوم ،ﺳﻮم ،ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ و
ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺸﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﻫﺸﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .روش اﺛﺒﺎت او ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎب اﻗﻠﯿﺪس
آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد .ﻗﻀﯿﮥ ﻫﺸﺘﻢ ﮐﺘﺎب اﻗﻠﯿﺪس آن اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺴﺎوی ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در
ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ در اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎوی »دج«،
»جب« و »با« از ﻧﻘﻄﮥ »ه« دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻗﺎﯾﻨﯽ ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن روش
اﻗﻠﯿﺪس اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﺮای ﻧﻘﻄﮥ دﻟﺨﻮاه
دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ »س« ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻧﮑ  :ﺷﮑﻞﻫﺎی  ٣و .(٤
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در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ )گ ٨٨ر-گ ٩٤ر( ،ﻗﺎﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ
ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ )ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﯾﮥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن( و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻮرﻫﺎ )ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن( ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺎﯾﻨﯽ
از دو ﭼﺮاغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮرﻫﺎ و ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺮ
ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻧﻮر ﺧﺎﻟﺺ ﯾﮏ ﻧﻮر ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
ﺷﺪت آن از دو ﻧﻮر ﺧﺎﻟﺺ اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ
اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺳﺎﯾﮥ ﺣﺎﺻﻞ را دارای ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽداﻧﺪ .در ﺷﮑﻞ  ٥دو ﻣﺜﻠﺚ »ابج« دو ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺤﻨﯽ »حزم« در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻮر ﻫﺮ دو ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮ
روی اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ روی ﻫﻢ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی ﻫﺮ دو ﻣﻨﺒﻊ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﺳﺎﯾﮥ ﺗﯿﺮهﺗﺮ »زحط« اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺳﺎﯾﻪ ،ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ
ﻣﻨﺒﻊ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﺳﺎﯾﮥ »حطی« و »زطد« .ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﯾﻨﯽ ،اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ )ص (٧٧و ﻓﺎرﺳﯽ
)ص (٦٩ﻧﯿﺰ در آﺛﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ و ﻓﺎرﺳﯽ از
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﻧﻮری ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و آزﻣﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎرۀ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢاﻟﺨﻂ ﻧﻮر اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ .در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ.

ﺷﮑﻞ ٥
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ﭘﺲ از آن ﻗﺎﯾﻨﯽ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻓﺠﺮ و ﺷﻔﻖ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺮۀ ﺑﺨﺎر و ﻣﺨﺮوط
ﻧﻮری ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ وﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف در رؤﯾﺖ ﮐﻮاﮐﺐ را در ارﺗﻔﺎعﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﻓﻖ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺎﯾﻨﯽ ذرات ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻓﻖ را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﮐﻮاﮐﺐ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻮر ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ذرات ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه و در ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﺨﺮوط ﻧﻮری ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از ﻣﯿﺎن ذرات ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﺎﯾﻨﯽ ﺳﭙﺲ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
رﺻﺪ ﮐﺴﻮف را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺎق ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺮح داده اﺳﺖ.
ﻗﺎﯾﻨﯽ در ﻣﻄﻠﺐ ﻫﺸﺘﻢ )گ ٩٤ر-گ ٩٦پ( روﺷﯽ را ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﻘﺪار زاوﯾﮥ ﺷﮑﺴﺖ در آب ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ارﺗﻔﺎع ﺧﻮرﺷﯿﺪ در آن ﻣﺤﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ داﯾﺮۀ »بدج« ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺧﻂ »اهب« ﺳﻄﺢ آب را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ» .زط« ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﯿﻂ آب اﺳﺖ و ﺧﻂ »حه« ﺷﻌﺎع
ﻧﻔﻮذی ﺧﻮرﺷﯿﺪ را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن در ﻧﻘﻄﮥ »ج« ﻗﺮار دارد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺧﻄﻮط زﯾﺮ »به« ،ﺧﻄﻮط
ﺷﮑﺴﺖ را در آب ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺧﻄﻮط ﺑﺎﻻی »ها« ،ﺷﻌﺎعﻫﺎی ﻓﺮودی ﺑﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک دو ﻣﺤﯿﻂ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺷﮑﻞ ٦

در ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻬﻢ )گ ٩٦پ-گ ١٠٤پ( ﻗﺎﯾﻨﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ،اﺧﺘﻼف
ﺣﺮارت ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ و ﻋﻠﻮی ﻻزم اﺳﺖ و ﻧﻮر را ﺣﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺣﺮارت ﻣﯽداﻧﺪ .او ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢاﻟﺨﻂ را ﻧﯿﺰ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﻮر در ﺳﻄﻮح ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﻄﺢ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﺪﯾﺪۀ اﻧﻌﮑﺎس داﺧﻠﯽ در
آﯾﻨﻪ و اﺧﺘﻼف ﻣﻨﻈﺮ ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ و ﮐﻠﯽ ﻣﺎه را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﻣﻄﻠﺐ دﻫﻢ )گ ١٠٤پ-گ ١٠٧ر( ﺑﻪ آﻻت ﺳﻮزاﻧﻨﺪه اﺧﺘﺼﺎص دارد .در ﻣﻄﻠﺐ ﯾﺎزدﻫﻢ )گ
١٠٧ر-گ ١١٠ر( ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻇﻬﻮر ﻗﻮس و ﻗﺰح و ﻫﺎﻟﮥ ﻣﺎه ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن دارد .دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ )گ ١١٠ر-گ ١١١پ( ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾﮏ اﺗﺎق ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از
آﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﻄﺢ اﯾﻦ اﻃﺎق را در ﺗﻤﺎم روزﻫﺎی ﺳﺎل ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ روﺷﻦ ﮐﺮد.
ﻣﻄﻠﺐ ﺳﯿﺰدﻫﻢ )گ ١١١پ-گ ١١٣پ( در ﺑﺎرۀ اﺗﺎق ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ و در ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻬﺎردﻫﻢ )گ
١١٤ر-گ ١١٥پ( ﻣﯿﺪان دﯾﺪ در آﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ )گ
١١٥پ-گ ١١٦ر( اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺐ آﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺮای دﯾﺪن از ورای ﻣﺎﻧﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪن اﺟﺴﺎم درون آب ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻨﯽ در
اﯾﻨﺠﺎ آورده اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﺮوج ﺷﻌﺎع از ﭼﺸﻢ ﺳﻌﯽ دارد اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﮑﻞ
رﺳﻢ ﺷﺪه دارای اﺷﮑﺎل اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﯾﻨﯽ رؤﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺮ اﺛﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ اﻧﻌﮑﺎس و ﺷﮑﺴﺖ
در آب ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺠﺎزی را در زﯾﺮ آب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﺎﺻﯽ
ﻣﺨﺮوط ﻧﻮری ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ زاوﯾﮥ ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺮوط اوﻟﯿﻪ دارد و ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺗﺤﺖ آن ﺑﺰرﮔﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ ٧

در ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ )گ ١١٦ر-گ ١١٧ر( ﻧﯿﺰ ﻗﻀﯿﮥ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﮐﺘﺎب اﻗﻠﯿﺪس آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﯽ
ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻘﺪار ارﺗﻔﺎع ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﻨﮥ ﻣﺴﻄﺢ اﺳﺖ.
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ﻧﺘﯿﺠﻪ
از آن ﭼﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻨﯽ از ﭘﯿﺮوان ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺨﺮوط ﺑﺼﺮی اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ دارد
ﻏﺎﻟﺐ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﻧﻮری را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ و در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻀﺎﯾﺎی
اﻗﻠﯿﺪس ﻧﯿﺰ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ .او را ﻣﯽﺗﻮان از ﭘﯿﺮوان ﺳﻨﺖ ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻨﺪﺳﯽ داﻧﺴﺖ زﯾﺮا در ﺑﯿﺎن
ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎﺗﻬﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده و ﻇﺎﻫﺮاً آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ ذﻫﻨﯽ )و ﻧﻪ
ﻋﻤﻠﯽ( ﻫﺴﺘﻨﺪ .آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ در ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻔﺘﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎﻧﮓ دارد.١
از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرز اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﻮر
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آن ،آب ﮐﺮ را ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﻄﯽ ﻧﻮر در
آن ﺻﺎدق اﺳﺖ و در ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار از آب ﻧﻮر ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
رﺳﺎﯾﻞ ﻗﺎﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻃﻘﯽ )ص (١٩٨ﺣﺪود  ١٢ﻣﻮرد آن را ﺑﺮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻫﻤﯿﻦ رﺳﺎﻟﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺮاف اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ او در دﯾﮕﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ
ﻋﺮﻓﺎن و ﻓﻘﺎﻫﺖ ،ﻣﺜﺎﻟﯽ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ از او دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻨﯽ از
ﻓﻘﻬﺎء و ﻓﻀﻼء اﻟﻬﯿﺎت و ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺷﺮاق ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در اﺛﺒﺎت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻮر
اﻟﻬﯽ و ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ داﺷﺘﻪ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در
دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ:
اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ،اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺻﺒﺮه ،ﮐﻮﯾﺖ١٩٨٣ ،م.
اﻓﺸﺎر ،اﯾﺮج ،ﻧﺎدره ﮐﺎران ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﯿﮑﻮﯾﻪ ،ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮه ،ﺗﻬﺮان١٣٨٣ ،ش.
راﺷﺪ ،رﺷﺪی» ،از ﻫﻨﺪﺳﮥ دﯾﺪ ﺗﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮری« ،ﺗﺮﺟﻤﮥ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی ﺷﻔﯿﻌﯿﻬﺎ ،ﻣﺠﻠﮥ ﻣﯿﺮاث ﺟﺎوﯾﺪان،
ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  ٣و ،٤زﻣﺴﺘﺎن ١٣٧٢ش.
ﻧﺎﻃﻘﯽ ،ﻋﻠﯽ اوﺳﻂ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻼﺻﺔاﻻﺧﻼص ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرة اﻻﺧﻼص ﻗﺎﺳﻢﻋﻠﯽ ﻗﺎﯾﻨﯽ  ،آﻓﺎق ﻧﻮر ،ﺷﻤﺎرۀ ،٤
١٣٨٥ش.
ﻓﺎرﺳﯽ ،ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ،ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺨﺘﺎر ،ﻗﺎﻫﺮه١٩٨٤ ،م.

 .1آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎﻧﮓ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻮج اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ دﻟﯿﻞ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻈﻮر واﺣﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎﺷﺪ.
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