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چ یده

اگرچه منشأ ﻧحﻮۀ ساخت و روش استفاده از ترازوی منسﻮب به ارﺷمیدس برای

حﻞ مسألﮥ تعیین اجزاء ی

جسﻢ مرکب ﻧامشخّص است ،دغدغﮥ داﻧشمندان

بعدی در بارۀ پیﭽیدگ ﻧحﻮۀ ساخت و خطای آزمایش اﻧجام ﺷده با آن واضح
است .منﻼئﻮس برای حﻞ این مش ﻞ روﺷ برای حﻞ مسأله مبن بر محاسبات
ریاض ﻋرضه کرده است .این روش به اطّﻼﻋات اولیهای احتیاج دارد که ﺷامﻞ
وزن قطعات ﻫﻢحجم از خﻮد فلزات و آلیاژﻫای تش یﻞ دﻫندۀ آن جسﻢ است،
البته پیﭽیدگ ﻫای ساخت چنین قطعات ﻧیز از دید داﻧشمندان دور ﻧبﻮده است.

احمد بن فضﻞ بخاری برای ساخت این قطعات روﺷ ﻋرضه کرده که بیروﻧ

آن را دقیق ﻧم داﻧد .تﻼش بیروﻧ برای یافتن روﺷ دقیق برای ساخت قطعات

ﻫﻢحجﻢ منجر به ساختن ابزاری ﺷد که به آن آلت مخروط م گﻮید .تﻮسط این
ابزار بیروﻧ تﻮاﻧست اطّﻼﻋات اولیﮥ دقیقتری برای حﻞ مسأله به روش منﻼئﻮس

پیدا کند .بعد از آن بیروﻧ بر آن ﺷد تا از ابزار جدید برای تشخیص جﻮاﻫر اصﻞ

از بدل استفاده کند .روش و ﻧتایج آزمایشﻫای او در رسالﮥ ف النسب الت بین
الفلزات والجواهر ف الحجم آمده است .در این مقاله روش بیروﻧ برای بهبﻮد
روش احمد بن فضﻞ و تأثیر استفاده از ﻧتایج آزمایش با ابزار بهبﻮدیافته در کاﻧ
ﺷناس بیروﻧ ﺷرح داده م ﺷﻮد.

کلیدواژهها :آلت مخروط  ،احمد بن فضﻞ بخاری ،بیروﻧ  ،کاﻧ ﺷناس ،
منﻼئﻮس.
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مقدمه
مسألﮥ تعیین مقدار ی

فلز در جسﻢ مرکب در ریختهگری و ساخت اجسام که از آلیاژ

فلزات ساخته م ﺷﻮﻧد و تعیین مقدار خلﻮص اجسام ساخته ﺷده ،مخصﻮص ًا وقت آلیاژی
از فلزات گرانبها ساخته م ده است ،اﻫمیت داﺷته است .روشﻫایی که برای تعیین
مقدار خلﻮص اجسام تﻮسط داﻧشمندان یﻮﻧاﻧ و مسلمان ﻋرضه ﺷده مبتن بر تفاوت
وزن اجسام در ﻫﻮا و مایعات است .خازﻧ ﺷاخهای از ﻋلﻢ را که به این مسأله م پردازد
میزان الح مه م ﻧامد و ﻫمﮥ منابع را که در بارۀ این مﻮضﻮع یافته است در کتاب خﻮد
با ﻧام میزان الح مة گرد آورده است .مﻮضﻮع این ﻋلﻢ ساخت ابزارﻫا و ابداع روش
ﻫایی است که به کم

آﻧها م تﻮان خالص بﻮدن ی

جسﻢ را امتحان و ترکیب ی

جسﻢ مرکب را تعیین کرد .خازﻧ به جز ﻋرضﮥ روش خﻮد برای حﻞ این مسأله در کتابش
از روشﻫای ارﺷمیدس ،منﻼئﻮس ،رازی ،بیروﻧ  ،خیام و اسفزاری یاد م کند .این
راهحﻞﻫا را به دو دسته م تﻮان تقسیﻢ کرد :راهحﻞﻫایی که مبتن بر استفاده از ترازوﻫای
آبی ﻫستند و آﻧها که بر پایﮥ محاسبات ریاض ﻫستند .روش بیروﻧ در این دستهبندی
ﻧم گنجد .این روش صرف ًا به ﻋنﻮان روﺷ که با آن م تﻮان به خلﻮص اجسام پی برد
ﺷناخته م ﺷﻮد و بر اساس آن ﻧم تﻮان مقدار مﻮاد ترکیب ﺷده در ی

جسﻢ مرکب را

بهدست آورد .این در حال است که ﻫر چند با مقایسﮥ وزن و حجﻢ اجسام با اﻋداد
مﻮجﻮد در جدولﻫای ﻋرضه ﺷده تﻮسط بیروﻧ م تﻮان به خلﻮص آﻧها پی برد ،ﻫدف
بیروﻧ از ﻋرضﮥ این جدولﻫا صرفاً چنین مقایسهای ﻧبﻮده است بل ه او در پی بهدست
آوردن اطﻼﻋات اولیﮥ ﻻزم برای حﻞ مسأله به روش منﻼئﻮس بﻮده است.

بیروﻧ روش خﻮد را در مقالﮥ ف النسب الت بین الفلزات والجواهر ف الحجم آورده
است .او ﻫمﭽنین از ﻧتایج حاصﻞ از این روش در الجماهر ف معرفة الجواهر ﻧیز استفاده
کرده است و وزن واحد حجﻢ مﻮاد را ﺷاخص برای تشخیص جﻮاﻫر اصﻞ از بدل م
داﻧد .ظاﻫر ًا این روش او در جﻮاﻫرﻧامهﻫای دی ر استفاده ﻧشده است زیرا برای مﺜال در
جواهرنامﮥ نظام که ﻧزدی

ترین جﻮاﻫرﻧامه به الجماهر ف معرفة الجواهر از ﻧظر زماﻧ

است و ﻧﻮیسندۀ آن از این کتاب بیروﻧ بسیار استفاده کرده است ،به غیر از اﺷاره به
اینکه طﻼ سنگینترین فلزات است و در وزن برابر حجﻢ کمتری از دی ر فلزات دارد
)جﻮﻫری ﻧیشابﻮری ،ص  ،(٣٠۶در جای دی ری در مﻮرد آزمایش بیروﻧ و وزن واحد
حجﻢ مﻮاد به ﻋنﻮان ﺷاخص برای تشخیص مﻮاد تﻮضیح داده ﻧشده است .در این
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مقاله برای تﻮضیح روش بیروﻧ از میان روشﻫای مبتن بر محاسبات ریاض که در
میزان الح مة ﻧقﻞ ﺷده اﻧد ،روش منسﻮب به منﻼئﻮس و آﻧﭽه را خازﻧ از بیروﻧ ﻧقﻞ
کرده است بررس خﻮاﻫیﻢ کرد .آﻧﭽه خازﻧ در میزان الح مة به ﻧقﻞ از بیروﻧ آورده
است در واقع بخشﻫایی از ﻫمان ریالﮥ ف النسب الت بین الفلزات والجواهر ف الحجم
است.
روش منﻼئوس
در میزان الح مة دو متن با ﻧامﻫای »ف طرق ماﻧاﻻوس« و »ف تفسیر قﻮل ماﻧاﻻوس
الح یﻢ ف أوزان الفلزات بالمیزان المطلق الهﻮائ والمائ « در بارۀ روش منﻼئﻮس
برای تعیین مقدار ی

فلز در جسﻢ مرکب آمده است .ﺷاید متن اول بخش از رسالهای

باﺷد که خﻼصﮥ آن با ﻧام تلخیص مقالة ماناﻻوس ف تعرف الجواهر المختلفة از محمد
بن ﻫیﺜﻢ باق ماﻧده است .بیروﻧ به اصﻞ این رساله دسترس داﺷته و داستان کشف راه
حﻞ ارﺷمیدس برای پیبردن به خالص یا مرکب بﻮدن تاج را به ﻧقﻞ از این رساله آورده
است )بیروﻧ  ،ف النسب ،...برگ  ١پشت  ٢رو(» .ف طرق ماﻧاﻻوس« ﺷامﻞ سه روش
ریاض برای حﻞ مسأله است .روش اول به این صﻮرت است:
اگر دو قطعﮥ ﻫﻢحجﻢ از طﻼ و ﻧقره داﺷته باﺷیﻢ و قطعﮥ ساخته ﺷدۀ دی ری از
ﻧقره را که حجﻢ آن برابر با قطعﮥ ساخته ﺷده از مخلﻮط طﻼ و ﻧقره باﺷد ،و

بخﻮاﻫیﻢ مقدار طﻼ و ﻧقرۀ آن را محاسبه کنیﻢ ،این مقدار از تناسب زیر به دست

م آید:

وزن ﻧقره  −وزن طﻼ
وزن ﻧقره ﻫﻢ حجﻢ با مخلﻮط  −وزن جسﻢ مخلﻮط
اگر جسﻢ ﻧقرهای ﻫﻢحجﻢ با جسﻢ مخلﻮط ﻧداﺷتیﻢ ،م تﻮان وزن این جسﻢ ﻧقره
ای را بدون ساختن آن محاسبه کرد .دو قطعه از جنس مﻮم ی

ﻫﻢحجﻢ با جسﻢ

مخلﻮط و دی ری ﻫﻢحجﻢ با جسﻢ ﻧقرهای م سازیﻢ ،وزن جسﻢ ﻧقرهای ﻫﻢحجﻢ
با جسﻢ مخلﻮط از ﻧسبت وزن جسﻢ مﻮم ﻫﻢحجﻢ با جسﻢ ﻧقرهای به وزن جسﻢ

ﻧقرهای و ﻧسبت وزن جسﻢ مخلﻮط به وزن جسﻢ مﻮم ﻫﻢحجﻢ با آن به دست
م آید )خازﻧ  ،میزان الح مة ،ص.(٨٠
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در این روش از ساخت قطعهای ﻫﻢحجﻢ با جسﻢ ساخته ﺷده که مخلﻮط دو فلز در آن
بهکار رفته ،استفاده ﺷده است؛ از این رو ﻧخست باید روﺷ برای ساخت این قطعﮥ
ﻫﻢحجﻢ ﻋرضه کرد.
روش بیﺮون
در سیاﻫﮥ آثار بیروﻧ رسالهای با ﻋنﻮان ف النسب الت بین الفلزات والجواهر ف الحجم
در ﻫمین مﻮضﻮع گزارش ﺷده است که تنها ی

ﻧسخه از آن باق ماﻧده است و در

کتابخاﻧﮥ مدرسﮥ ارتﻮدوکس یﻮﻧاﻧ بیروت به ﺷمارۀ  ٣۶۴/۶مﻮجﻮد است و خﻼصهای
از آن را خازﻧ در فصل با ﻋنﻮان »ف النّسب بین الفلزات والجﻮاﻫر« در میزانالح مة
آورده است )در بارۀ این رساله ﻧک  :فرضپﻮر ،ص .(٢١در این خﻼصه برخ از
جدولﻫای متن اصل رساله مﻮجﻮد ﻧیست و در ﻋﻮض دو جدول که حاصﻞ محاسبات
ریاض است به اصﻞ متن افزوده ﺷده است.
این مقالﮥ بیروﻧ که در اینجا به آن خﻮاﻫیﻢ پرداخت پیش از ۴٠٨ق ،که سال فتح
خﻮارزم تﻮسط محمﻮد غزﻧﻮی است ،ﻧﻮﺷته ﺷده است یا آزمایشﻫای آن پیش از این
تاریخ اﻧجام ﺷدهاﻧد زیرا بیروﻧ به استفاده از آب خﻮارزم برای آزمایشﻫای خﻮد در
این مقاله اﺷاره کرده است .در این مقاله بعد از ﻧقﻞ داستان کشف راه حﻞ مسأله تﻮسط
ارﺷمیدس از قﻮل منﻼئﻮس ،بیروﻧ اﺷاره کرده که یﻮﻧاﻧیان دی ری ﻧیز روشﻫایی برای
حﻞ این مسأله داﺷتهاﻧد که او از آﻧها اطﻼﻋ ﻧدارد .سپس م ﻧﻮیسد که سند بن ﻋل ،
یﻮحنا بن یﻮسف ،احمد بن فضﻞ بخاری و محمد بن زکریا رازی رسالهﻫایی در بارۀ

این مﻮضﻮع ﻧﻮﺷتهاﻧد اما ﻧکتهای وجﻮد دارد که به غیر از احمد بن فضﻞ بقیه به آن دقّت

ﻧکردهاﻧد و آن چ ﻮﻧگ ساخت جسﻢ خالص ﻫﻢحجﻢ با جسﻢ مرکب است ،البته
منﻼئﻮس به سخت ساخت چنین قطعهای آگاه بﻮده است.
با تﻮجه به اینکه روش ارﺷمیدس به ساخت چنین جسم احتیاج ﻧدارد ،سؤال
اینجاست که دلیﻞ ساخت چنین قطعهای چیست؟ جﻮاب در روش منﻼئﻮس است زیرا
او برای حﻞ مسأله از اجسام ﻫﻢحجﻢ استفاده کرده بﻮد .بنا بر این بیروﻧ تصمیﻢ گرفته
که مسأله را از روش منﻼئﻮس حﻞ کند و برای این کار احتیاج به ساختن قطعات ﻫﻢ
حجﻢ دارد که وزن آﻧها به ﻋنﻮان اطﻼﻋات اولیه در اختیار باﺷد .بیروﻧ در این مقاله
اﺷاره کرده است که ساخت قطعهای ﻫﻢحجﻢ با قطعﮥ دی ر کار سادهای ﻧیست و راهحﻞ
منﻼئﻮس برای به دست آوردن وزن چنین قطعهای با استفاده از مﻮم ﻧیز پیﭽیدگ ﻫای
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خاص خﻮد را دارد و وزﻧ که به این طریق محاسبه م ﺷﻮد دقت ﻻزم را ﻧدارد )برگ ٢
پشت(.
او سپس روش احمد بن فضﻞ را برای ساخت این قطعات آورده است و وزن ﻫفت
فلز ﻫﻢحجﻢ با  ٢۴٠٠تسﻮ طﻼ را در جدول آورده است .او این روش را ﻧیز دقیق ﻧم
داﻧد و تﻼش او برای ابداع روﺷ دقیقتر منجر به ساخت ابزاری م ﺷﻮد که آن را آلت
مخروط ﺷ ﻞ م ﻧامد.
روش احمد بن ﻓضل بﺮای ﺳاخﺖ اجسام همحﺠم
بیروﻧ در این رساله روش احمد بن فضﻞ را تﻮضیح داده است و از آن استفاده م کند.
بیروﻧ تﻮضیح روش را ی

جا ﻧیاورده است و ﻫمین باﻋث م ﺷﻮد که این روش و

آزمایشﻫای اﻧجام ﺷده و ﻧتایج حاصﻞ از آن که احمد بن فضﻞ گزارش کرده بﻮد به
راحت در این رساله قابﻞ ردیابی و درک ﻧباﺷد .ﻫمﭽنین این به ﻫﻢ ریختگ باﻋث
ابهامﻫایی در ابتدای رسالﮥ بیروﻧ ﺷده که ﻫدف از بیان مطالب و اﻧجام آزمایشﻫا در
این ابهامﻫا مخف ماﻧده است .در اینجا این ﻧقﻞقﻮلﻫا را در کنار ی دی ر آوردهایﻢ:
از ﺷش فلز طﻼ ،ﻧقره ،رصاص ،مس ،آﻫن و سرب مقداری برداﺷته و از کﺜیف
و غیر آن پاک م کنیﻢ به صﻮرت که برای کس در پاک و ی نﻮاخت آن ﺷ
ﻧماﻧد )برگ  ٢پشت(.
آزمایش را برای برﻧج ﻧیز اﻧجام دادم زیرا مردم از آن استفاده م کنند )برگ ۶
رو(

از بین این فلزات آﻫن از ﻫمه دیرگدازتر است و م تﻮان آن را به ﻋنﻮان قالب

اﻧتخاب کرد .آن را اصﻞ قرار داده و از آن جسم به ﺷ ﻞ ﻋدس که وزن آن
چهﻞ مﺜقال باﺷد م سازیﻢ و از آن قالب م سازیﻢ .فضای داخل قالب را از
سایر فلزات ذوب ﺷﻮﻧده پر م کنیﻢ )برگ  ٢پشت تا برگ  ٣رو(.

از صنعت ریختهگری بر ما پﻮﺷیده ﻧیست که اگر فشار ماسﮥ قالب ی نﻮاخت
ﻧباﺷد ،دو جسم که تﻮسط آن ساخته م ﺷﻮﻧد ی سان ﻧیستند .ﻫمﭽنین پاﺷیدن
آب روی سطح ماسه ،مقدار خش کردن و دود دادن آن ﻧیز در حجﻢ جسﻢ
ساخته ﺷده تأثیر م گذارد .برای قالب دو مجرا م گذاریﻢ که از ی مذاب
وارد ﺷده و از دی ری ﻫﻮا خارج م ﺷﻮد )برگ  ۴پشت تا برگ  ۵رو(.
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اما مش ل پیش م آید که جلﻮی ادامﮥ کار را م گیرد؛ طﻼ وقت گرم است
قالب را پر م کند ول وقت سرد ﺷد از باﻻ منقبض ﺷده و ماسﮥ قالب را جذب
کرده و به قالب صدمه م زﻧد .اگر قطعﮥ طﻼ را به ﻫمین صﻮرت استفاده کنیﻢ

جﻮاب آزمایش تخمین است ﻧه دقیق و اگر فرورفتگ ﻫا را با جنس خﻮد فلز
پر کنیﻢ باز ﻫﻢ اطمیناﻧ به ﻧتایج آزمایش وجﻮد ﻧدارد زیرا این کار را اﻧجام
دادم ،در حفرات مذاب ریختﻢ و برجستگ ﻫا را تراﺷیدم) .برگ  ٣رو(.

این تﻮضیحات ﻧقﻞ روش احمد بن فضﻞ برای ساخت قطعات ﻫﻢحجﻢ از زبان
بیروﻧ است .چنان که پیداست او برای ساخت این قطعات به تهیﮥ ی

ﻧﻮع قالب و

رفتار فلزات مذاب در قالب تﻮجه کرده است .در ادامه بیروﻧ جدولﻫایی را ﻋرضه کرده
)جدولﻫای ١و  (٢که در آﻧها وزن فلزات ﻫﻢحجﻢ با چهﻞ مﺜقال آﻫن و صد مﺜقال طﻼ
آمده است )برگ  ۵پشت(.
جدول ١

وزن فلزات وقت وزن قالب آﻫن چهﻞ مﺜقال است
ﻧام فلزات

مﺜقالﻫا

داﻧﮓﻫا

تسﻮﻫا

زر

٩٠

٢

٠

سرب

۵٨

٢

٢

ﻧقره

۴٨

۴

٠

مس

۴٢

٠

٠

برﻧج

۴١

٣

٠

آﻫن

۴٠

٠

٠

رصاص

٣٧

٢

٢

و در خاتمه ﻧقل که ﻧشان م دﻫد ﻫنﻮز به این مقدارﻫا اﻋتماد ﻧدارد:
این اﻋداد برای مﺜال و آمﻮزش و آﺷ ار کردن سب

و سنگین به صﻮرت تقریبی

است .برای استفاده به آﻧها اﻋتماد ﻧشﻮد .به خدا سﻮگند فقط ﺷرح کار با آﻧها را
گفتهام )برگ  ۶رو(.

تأثیر روش احمد بن فضﻞ بخاری١٨١/ ...
جدول ٢

وزن فلزات ﻫﻢ حجﻢ با صد مﺜقال طﻼ
ﻧام فلزات

مﺜقالﻫا

داﻧﮓﻫا

تسﻮﻫا

زر

١٠٠

٠

٠

سرب

۶۴

۴

٠

ﻧقره

۵٣

۵

١

مس

۴۶

٣

٠

برﻧج

۴۵

۵

٣

آﻫن

۴۴

١

٣

رصاص

۴٣

٣

٣

روش بیﺮون بﺮای ﺳاخﺖ قﻄعات همحﺠم
با استناد به مطالب گفته ﺷده در بند قبﻞ به ﻧظر م رسد بیروﻧ روش احمد بن فضﻞ را
برای ساخت قطعات ﻫﻢحجﻢ دقیق ﻧم داﻧد .او سع م کند تا روﺷ دقیق برای ساخت
چنین قطعات ﻋرضه کند .او تﻼشﻫای خﻮد را در این رساله ﺷرح داده است:
»از این روش صرفﻧظر کردم .قالب دی ری به این صﻮرت ساختﻢ که دو صفحﮥ
فﻮﻻدی را به فاصلﮥ قطر ی اﻧگشت از ﻫﻢ تﻮسط دو استﻮاﻧﮥ فﻮﻻدی ﻧگهداﺷته
و با رﺷتهﻫای باری فلزی به ﻫﻢ سفت کردم تا مذاب را داخﻞ آن بریزم .این
روش ﻫﻢ خﻮب ﻧبﻮد.
سپس دستﻮر دادم روی سطح سندان فﻮﻻدی را به ﺷ ﻞ ﻧیﻢکره کندﻧد و ﻫرکدام

از مذابﻫا را کم بیشتر در آن ریخته و کﻮبیدم .با سﻮﻫان اضافﮥ آن را ساییدم
و سطح آن را با خطکش وارس کردم .سع من این بﻮد که روﺷ بیابﻢ که ﻧتیجﮥ

آن با تکرار مشابه ﻧتیجه قبﻞ باﺷد .سپس به آب و ترازوی دقیق با دو کفﮥ مقعر
که با سه زﻧجیر که در ی

ﻧقطه با رﺷتهای در محﻞ آویزان ﺷدن جمع ﺷدهاﻧد

روی آوردم .برای دقت تعادل این ترازو و مﻮازی ماﻧدن آن در ﻫﻮا و آب در
حالت که خال یا با ثقﻞﻫای برابر و از ی جنس پر بﻮد تﻼش کردم .سع
کردم که با آن مقدار تفاوت وزن ﻫر فلز در ﻫﻮا و آب را بفهمﻢ .اما دلﻢ با این
ترازو آرام ﻧگرفت زیرا ﻧتایج آن دقیق ﻧبﻮد .ابزارﻫایی ی

پس از دی ری

ساختﻢ و آﻧﭽه در ابتدا مزاحﻢ من بﻮد رفع کردم )برگ  ٣رو تا برگ  ٣پشت(.
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ﻫمان طﻮر که مشخص است بیروﻧ از ﻧتایج حاصﻞ از ساخت قطعات با قالبﻫای
ابداﻋ خﻮد ﻧیز راض ﻧبﻮده است .ﻫمﭽنین روﺷن است که او ترازوی ارﺷمیدس را ﻧیز
امتحان کرده است و آن را دقیق ﻧم داﻧد.
پس از این مراحﻞ بیروﻧ در بارۀ آلت مخروط ﺷ ﻞ و ﻧحﻮۀ اﻧجام آزمایش با آن
تﻮضیح م دﻫد .روش کار با این ابزار به این صﻮرت است که قطعات کﻮچ

طﻼ را

که وزن آﻧها روی ﻫﻢ  ٢۴٠٠تسﻮ است در داخﻞ ظرف مخروط ﺷ ل که پر از آب
است اﻧداخته و وزن آب خارج ﺷده از ظرف را اﻧدازه م گیرد .سپس قطعات کﻮچ
از فلزات دی ر را به مقداری در ظرف م اﻧدازد که وزن آب خروج از ظرف برابر با
وزن آب خارج ﺷده از ظرف برای  ٢۴٠٠تسﻮ طﻼ باﺷد .به این صﻮرت از برابر بﻮدن
حجﻢ فلزات با ﻫﻢ مطمﺌن م ﺷﻮد .سپس قطعات فلز را از ظرف بیرون آورده ،خش
کرده و وزن م کند .در جدول  ٣ﻧتایج آزمایشﻫای او برای ﻧُه فلز آمده است.
جدول ٣

ﻧام فلزات

تسﻮﻫای وزن فلزات

زر

٢۴٠٠

زیبق

١٧٠۴

سرب

١۴۴٣

ﻧقره

١٣٠٨

سپیدرو

١١١٩

مس

١٠٨٢

برﻧج

١٠٧٧

آﻫن

٩٩٣

رصاص

٩٢١

برای مشاﻫدۀ تفاوت ﻧتایج آزمایش وزن فلزات ﻫﻢحجﻢ با صد مﺜقال طﻼ را که با ﻫر
دو روش اﻧدازهگیری ﺷدهاﻧد در جدول  ۴آوردهایﻢ:

تأثیر روش احمد بن فضﻞ بخاری١٨٣/ ...
جدول ۴

تسﻮﻫای وزن فلزات به

تسﻮﻫای وزن فلزات به

زر

٢۴٠٠

٢۴٠٠

زیبق

١٧٠۴

سرب

١۴۴٣

١۵۵٢

ﻧقره

١٣٠٨

١٢٩٣

سپیدرو

١١١٩

مس

١٠٨٢

١١١۶

برﻧج

١٠٧٧

١١٠٣

آﻫن

٩٩٣

١٠۶٣

رصاص

٩٢١

١٠۴٧

ﻧام فلزات

روش بیروﻧ

روش احمد بن فضﻞ

بیروﻧ آزمایش فﻮق را برای جﻮاﻫر ﻫﻢ اﻧجام م دﻫد و آن را این طﻮر گزارش م کند:
ﻋلم که ما ﺷروع به بررس پایهﻫای آن کردیﻢ و ﻫﻢ خﻮد را برای ساختن ابزار
به منظﻮر آماده کردن مقدمات آن گذاﺷتیﻢ ،برای ﺷناخت ﻧاخالص ﻫای زیانآور
در س هﻫا و اجسام ریختهگری ﺷده است ،ﻫمان طﻮر که در ابتدای کتاب
منﻼئﻮس تﻮضیح داده ﺷده ،است .ﻫمان طﻮر که دست جعﻞ و تقلب به فلزات
رسیده ،به سنﮓﻫای قیمت ﻫﻢ رسیده است و حت بیشتر از فلزات .زیرا چشﻢ
مردم به سنﮓﻫای قیمت کمتر ﻋادت کرده و از اﻧتخاب درست آﻧها ﻧاتﻮان

است .زیرا ﻫیچ کس در ﻫیچ کشﻮری ﻧیست که درﻫﻢ ﻧدیده باﺷد و بدون استفاده

از آن داد و ستد کند .به ﻫمین دلیﻞ وظیفﮥ خﻮد م داﻧیﻢ که راه ﺷناخت سنﮓ
ﻫای قیمت را ﻫمان طﻮر که برای فلزات اﻧجام دادیﻢ ﻫمﻮار کنیﻢ .ﺷاید تاج

باﺷد که با چیزﻫایی تزیین ﺷده که معلﻮم ﻧیست قیمت ﻫستند یا چیز دی ری

مﺜﻼ ﺷیشه .یا تاج از مروارید باﺷد که باید از مروارید بﻮدن آن مطمﺌن ﺷد.
من تا حد ام ان در این خصﻮص صحبت خﻮاﻫﻢ کرد )برگ  ١٣پشت تا برگ
 ١۴رو(.

تأثیﺮ روش احمد بن ﻓضل در کان شناﺳ بیﺮون
ﻫمان طﻮر که از تﻮضیح بیروﻧ مشخص است او پس از به دست آوردن اطﻼﻋات که
برای حﻞ مسأله به روش منﻼئﻮس ﻻزم داﺷت به وسیلﮥ ابزاری که ابداع کرده ،به این
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ﻧتیجه رسیده که از این ابزار و ﻧتایج حاصﻞ از آزمایش با آن م تﻮان برای پی بردن به
اصالت جﻮاﻫر و فلزات ﻧیز استفاده کرد و به ﻫمین دلیﻞ آزمایشﻫا و محاسبات خﻮد را
برای جﻮاﻫر ﻧیز اﻧجام داده است .این اقدام بیروﻧ به ﻫمراه تﻮضیح بسیار مختصری که
در بارۀ ﻫدف اصل خﻮد از اﻧجام آزمایشﻫا ﻧﻮﺷته منجر به این ﺷده که ﻫدف او از
ﻧﻮﺷتن این رساله صرف ًا ﻋرضﮥ روﺷ برای پی بردن به اصالت فلزات و جﻮاﻫر یا خلﻮص
آﻧها داﻧسته ﺷﻮد اما م تﻮان ﻧتایج مشابه را در کتاب دی ر بیروﻧ که صرف ًا به
جﻮﻫرﺷناس ربط دارد ،یعن الجماهر ف معرفة الجواهر،دید .در این کتاب که بعد از
۴٣٢ق و کشته ﺷدن مسعﻮد غزﻧﻮی ﻧﻮﺷته ﺷده است ،بیروﻧ به کتابﻫای سند بن ﻋل ،
یﻮحنا بن یﻮسف و احمد بن فضﻞ بخاری اﺷارهای ﻧکرده ول اسﻢ کتاب منﻼئﻮس را
آورده و در بارۀ داستان کشف روش حﻞ مسﺌله تﻮسط ارﺷمیدس ﻧیز تﻮضیح کﻮتاﻫ
داده است .جدولﻫایی که در ف النسب آمدهاﻧد در این کتاب وجﻮد ﻧدارﻧد اما در ضمن
تﻮضیحات که در بارۀ بعض فلزات )جدول  (۵و جﻮاﻫر )جدول  (۶و مﻮاد دی ر در
این کتاب آمده ،وزن این مﻮاد وقت حجﻢ آﻧها برابر با حجﻢ صد مﺜقال از مادۀ قطب،
که برای فلزات طﻼ و برای مﻮاد دی ر یاقﻮت آسماﻧگﻮن است ،آورده ﺷده است .م تﻮان
گفت روش استفاده ﺷده در ف النسب که بیروﻧ آن را برای جﻮاﻫر ﻫﻢ امتحان کرده،
در کتاب جماهر که در بارۀ ﺷناخت جﻮاﻫر و فلزات است به ﻋنﻮان راﻫ برای تشخیص
مﻮاد اصﻞ از بدل به کار رفته است .این وزنﻫا جز در مﻮرد ﻧقره و مس با وزﻧ که در
مقالﮥ ف النسب آورده ﺷده تفاوت ﻧدارﻧد .ﺷاید این مقدارﻫای جدید حاصﻞ تجربهﻫای

جدید بیروﻧ بﻮده اﻧد.

جدول ۵

تسﻮﻫای وزن فلزات در

تسﻮﻫای وزن فلزات در

ف النسب

جماهر ف الجواهر

زر

٢۴٠٠

٢۴٠٠

زیبق

١٧٠۴

١٧٠۴

سرب

١۴۴٣

١۴۴٣

ﻧقره

١٣٠٨

١٣١١

سپیدرو

١١١٩

١١١٩

مس

١٠٨٢

١٠٩۶

برﻧج

١٠٧٧

١٠٧٧

ﻧام فلزات

تأثیر روش احمد بن فضﻞ بخاری١٨۵/ ...

آﻫن

٩٩٣

رصاص

٩٢١

٩٢١

جدول ۶

ﻧام جﻮاﻫر

مجمﻮع تسﻮﻫای ﻫر وزﻧ

مجمﻮع تسﻮﻫای ﻫر وزﻧ

در ف النسب

در جماهر ف الجواهر

یاقﻮت آسمانگﻮن

٢۴٠٠

یاقﻮت سرخ

٢٣٣١

لعﻞ بدخش

٢١٧١

زمرد

١۶۶٨

١۶۶٨

ﻻژورد

١۶٣٠

١۶٣٠

لؤلؤ

١۵٧۴

ﻋقیق

١۵۵۴

١۵۵۴

بسد

١۵۴٩

١۵۴٩

جزع و بلﻮر

١۵١۵

١۵١۵

آب ینﮥ فرﻋﻮﻧ

١۵٠٩

ﻫمﭽنین وزن ﺷش مادۀ دی ر به غیر از فلزات و جﻮاﻫری که در ف النسب در بارۀ آﻧها
تﻮضیح داده ﺷده ﻧیز در جماهر آورده ﺷده است .خازﻧ ﻧیز وزن سیزده ماده که در ف
النسب بررس ﻧشدهاﻧد در میزان الح مة آورده است که سه ماده از آﻧها جزو ﺷش مادۀ
تﻮضیح داده ﺷده در الجماهر ﻫستند )جدول .(٧
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جدول ٧

مجمﻮع تسﻮﻫای ﻫر

ﻧام ماده

وزﻧ در جماهر ف

حجرالعﻮز

٢۴٩٠

مینا

٢٣٨۴

زجاج ﺷام

١۴٩٩

سبج

۶٧٢

قیرالمجلﻮب

۶٣٠

الجواهر

وزن آب صد مﺜقال از
ماده در میزانالح مة

۶١٠
٢١۶۴

مجمﻮع تسﻮﻫای ﻫر

وزﻧ در میزانالح مة

٢٣٨۴٫٣
۶٧٢

من سمرقند
کهربا

۵١۴

٢٨٣٢

۵١٣٫۵

نتیﺠه
در این پژوﻫش ﻫدف بیروﻧ از تحقیقات ﻋرضه ﺷده در مقالﮥ ف النسب الت بین
الفلزات والجواهر ف الحجم بررس ﺷد .به دست آوردن اطّﻼﻋات ورودی ﻻزم برای
حﻞ مسألﮥ تعیین اجزای جسﻢ مرکب به روش منﻼئﻮس ﻫدف بیروﻧ از اﻧجام آزمایش
ﻫای تﻮضیح داده ﺷده در این مقاله است .استفاده از این ﻧتایج در کاﻧ ﺷناس تﻮسط
بیروﻧ که در بخش از این مقاله به آن پرداخته و ﻫمﭽنین وارد کردن اطّﻼﻋات به دست
آمده در این تحقیق تﻮسط او به کتاب جماهر ف الجواهر و ﻫمﭽنین استفاده از روش
بیروﻧ تﻮسط ﻧﻮیسندگان بعدی باﻋث ﺷده تا محققان ﻫدف بیروﻧ از ﻧﻮﺷتن این مقاله
را صرفاً ﻋرضﮥ روﺷ برای ﺷناخت کاﻧ ﻫا بداﻧند در حال که استفادۀ بیروﻧ از ﻧتایج
این آزمایشﻫا در کاﻧ ﺷناس ﻧتیجهای بﻮده که ﻋﻼوه بر ﻫدف اصل او حاصﻞ ﺷده
است.

تش ﺮ و قدردان  :ﻧﻮیسنده از پروفسﻮر یان ﻫﻮخندای

و دکتر محمد باقری بابت در اختیار

گذاﺷتن ﻧسخﮥ رسالﮥ ف النسب الت بین الفلزات و الجواهر ف الحجم و راﻫنماییﻫایشان برای

مطالعﮥ این رساله تش ر م کند.
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