ﺟﺴﺘﺠﻮﻳﯽ ﺑﺮاﯼ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﻳﻪ هﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻈﺎم ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﺷﻴﻮﻩ اﺣﺪاث ﻗﻨﺎت در اﻳﺮان
ﺗﺎرﻳﺦ و ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮان
ﭘﻮﺷﻴﻨﻪ  ٢ﺑﺮگ ١٢١
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﯼ ﻣﻼﻳﺮﯼ

» ﭘﺲ از ﺁﻧﭽﻪ درﺑﺎرﻩ ﻧﻈﺎم ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺁن در اﻳﺮان و ﺷﻴﻮﻩ اﺣﺪاث ﻗﻨﺎت ،ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺎرﻳﺦ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان در
اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ و ﻓﻦ ﺁن را ﺷﻴﻮﻩ اﯼ دﻗﻴﻖ و هﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻩ اﻧﺪ ،ﮔﺬﺷﺖ ﻃﺒﻊ ﮐﻨﺠﮑﺎوﻩ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد در ﭘﯽ ﺁن ﺧﻮاهﺪ رﻓﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺑﺤﺚ و ﺟﺴﺘﺠﻮ هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل هﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ و روﺷﻬﺎﯼ هﻨﺮﯼ ﮐﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن در دوراﻧﻬﺎﯼ ﻗﺪﻳﻢ
ﺑﺮاﯼ راﻩ ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﺷﻴﻮﻩ ﻳﺎ ﺷﻴﻮﻩ هﺎﻳﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﺧﺮدﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ دﻗﻴﻖ در
ﭼﻨﺎن دوراﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﭼﻨﺎن ﻗﻠﻤﺮوﯼ ﮔﺴﺘﺮدﻩ هﻤﭽﻨﺎن ﻓﻌﺎل و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺻﺤﻴﺢ و اﺻﻮل و
ﻗﻮاﻋﺪﯼ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻮار ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺎزﺗﺎﺑﻬﺎﻳﯽ هﻢ ﮐﻪ از ﺁن ﻧﻈﺎم در ﺗﺎرﻳﺦ هﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻗﺪﻳﻢ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪﻩ و ﺁﺛﺎرﯼ ﮐﻪ از ان
ﺑﺮﺟﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺟﺰ اﻳﻦ را ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ .و ﻣﺮاد از ﭘﺎﻳﻪ هﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻈﺎم اﺑﻴﺎرﯼ هﻢ در اﻳﻦ ﺟﺎ هﻤﻴﻦ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻘﻨﻴﺎن در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
و از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﻨﻴﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺎ ﺁب و ﺁﺑﻴﺎرﯼ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯼ ﻻزم را در
ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد از راﻩ ﺗﺠﺮﺑﻪ هﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح زﺑﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺁوردﻧﺪ ﻧﻪ از راﻩ درس و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻪ
ﺧﻮد ﺑﺎ ﺁن ﺁﺷﻨﺎ هﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎﻳﯽ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ .و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﻮهﻢ را ﭘﺪﻳﺪ ﺁورد ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد اﻣﺘﺪاد ﻃﺒﻴﻌﯽ وﺿﻊ ﻗﺪﻳﻢ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﻮارﻩ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت و از ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻠﻢ و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .و دﻻﺋﻞ
ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺑﺪاﻧﻬﺎ اﺷﺎرﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮهﻤﯽ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻼف ﺁن را ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،از اﻳﻦ
رو ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺁن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﭘﺮهﻴﺰ از ﺷﺘﺎب در داورﯼ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﻪ هﻤﭽﻮن ﻳﮏ اﻣﺘﺪاد ﻃﺒﻴﻌﯽ از وﺿﻊ ﻗﺪﻳﻢ
ﺁن ﺑﻠﮑﻪ هﻤﭽﻮن ﻋﺎرﺿﻪ اﯼ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪﻩ از ﻳﮏ دوران ﺟﻬﻞ و ﺑﻴﺨﺒﺮﯼ ﮐﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﺳﺎﻳﻪ اﻓﮑﻨﺪﻩ و هﻨﻮز
هﻢ از ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﺟﺎهﺎ ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺮﻧﭽﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺁورد و ﺑﺮاﯼ وﺻﻮل ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﯼ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ هﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺁن ﭘﺮداﺧﺖ.

ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺑﻮرﻳﺤﺎن
اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﯽ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ زﻳﺎن ﮐﺎر و وﻳﺮان ﮔﺮ از دوران ﻋﻠﻢ و ﺁﮔﺎهﯽ و ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﻨﺪﯼ ﻳﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ دوران
ﺟﻬﻞ و ﺑﯽ ﺳﻮادﯼ ﺑﻴﻔﺘﺪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻪ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﮐﻢ ﻧﻈﻴﺮ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و روﺷﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁن را در ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺑﻮرﻳﺤﺎن ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﺑﺘﻮان ﻳﺎﻓﺖ و ﺁن هﻢ در ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺁن داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺧﻮارزﻣﯽ وﻳﺮاﻧﮕﺮاﻳﻬﺎﯼ ُﻗﺘﺒﻴﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎهﻠﯽ را در ﺧﻮارزم
ﻳﻌﻨﯽ زادﮔﺎﻩ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮدش ﺷﺮح دادﻩ و ﺁﺛﺎر ﻧﺎﮔﻮار ﺁن را ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦ و ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﻮﻃﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﺎز ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ.
وﯼ درﮐﺘﺎب اﻻﺛﺎراﻟﺒﺎﻗﻴﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ﺷﺮﺣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد):(١
» ﭼﻮن ﻗﺘﺒﻴﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎهﻠﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اهﻞ ﺧﻮارزم را هﻼﮎ ﮐﺮدﻩ و هﻴﺮﺑﺪان ﺁﻧﻬﺎ را ﮐﺸﺘﻪ و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ را
ﺳﻮزاﻧﻴﺪﻩ ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﺧﻮارزم هﻢ اﻣﯽ و ﻧﺎﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻂ و ﺳﻮاد ﺑﺎر ﺁﻣﺪﻧﺪ و هﺮﭼﻪ را هﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ هﻤﻪ از
روﯼ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ«.
و در ﺟﺎﯼ دﻳﮕﺮ از هﻤﻴﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ دوم ﻗﺘﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﻮارزم اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ):(٢
» هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺘﺒﻴﻪ ﺑﺎر دوم ﺧﻮارزم را ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺶ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺸﻮد اﺳﮑﺠﻤﻮﮎ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﻤﺎرد و
ﺗﺎرﻳﺦ ﺁﻧﺠﺎ هﻢ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ هﺠﺮﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ و ﭼﻮن ﻗﺘﺒﻴﻪ ﭘﻴﺶ از ﺁن ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﻂ ﺧﻮارزﻣﯽ ﻧﻴﮑﻮ ﻣﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ و از اﺧﺒﺎر ﺧﻮارزﻣﻴﺎن ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﯽ ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺁﺛﺎر ﺁﻧﻬﺎ را هﻢ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از
ﻣﻴﺎن ﺑﺮدﻩ ﺑﻮد ،از اﻳﻦ رو اﺧﺒﺎر ﺁﻧﺠﺎ ﺁن ﭼﻨﺎن ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ هﻴﭻ روﯼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﻌﺪ)؟() (٣از اﺳﻼم
ﺁﻧﺠﺎ راهﯽ ﻳﺎﻓﺖ«.

ﭘﺲ از اﻳﻦ دوران دورﻩ هﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ هﻢ ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﺛﺎر زﻳﺎﻧﺒﺎرﯼ ﺑﺮ ﻓﮑﺮ و ﻓﺮهﻨﮓ هﻤﻪ
ﻳﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﺁن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ دوران ﻣﻐﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرﻩ ﺁن زﻳﺎد ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ وﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ
دورﻩ هﺎﯼ ﭘﻴﺶ از ﺁن ﻳﻌﻨﯽ دورﻩ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از دورﻩ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﻋﻠﻢ و اﻧﺪﻳﺸﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﮔﺬﺷﺖ و
ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻧﺤﻄﺎط ﻓﮑﺮﯼ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ را در ﺁن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﻴﺶ درﺁﻣﺪﯼ ﺑﺮاﯼ دوران ﻣﻐﻮل ﺑﻮد ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎ
ﺁن ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁن دورﻩ هﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن اﺛﺮﯼ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎﯼ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮاﯼ راﻩ ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﻳﺸﻪ هﺎﯼ
ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺁن اﻧﺤﻄﺎط ﻋﺎم و ﺷﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ در دوران ﻣﻐﻮل هﻤﻪ ﮔﻴﺮ ﺷﺪ و ﺁﺛﺎر ﺁن ﺗﺎ اﻣﺮوز هﻢ هﻨﻮز در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻤﺎل ﺿﺮورت را دارد .و ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ﭼﻮن در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ هﻢ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ درﺟﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ
اﺟﻤﺎل ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﺎدﺁورﯼ ﺁن اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد(۴).
اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺎ ﺁن ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﮔﺮاﺋﻴﺪ از ﺁن رو ﻻزم ﺁﻣﺪ ﺗﺎ هﻢ دروﻩ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم
ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﺛﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺁن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و هﻢ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺁن ﻳﺎدﺁورﯼ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ در اﻳﻦ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﻳﻪ هﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻈﻠﻢ ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﺷﻴﻮﻩ اﺣﺪاث ﻗﻨﺎت ﻣﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻮدﻩ ﻃﺒﻌﺎ ﺁن دﺳﺘﻪ از ﻣﺎﺧﺬ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﺣﮑﺎﻳﺖ از وﺿﻊ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ و ﻓﻦ در اﻳﺮان ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ دوران ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
ﻋﻠﻢ و اﻧﺪﻳﺸﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎز ﻣﻴﮕﺮدد و در هﺮ دو ﺣﺎل ﭘﻴﺶ از دورﻩ هﺎﯼ اﻧﺤﻄﺎط اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻋﻠﻢ در اﻳﻦ دﻳﺎر اﺳﺖ .و ﺑﻪ
هﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ در ﺁﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺎم ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﺷﻴﻮﻩ اﺣﺪاث ﻗﻨﺎت هﻤﭽﻮن ﺣﺮﻓﻪ و ﻓﻨﯽ داراﯼ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
درس ﺁﻣﻮﺧﺖ و داﻧﺶ و هﻨﺮﯼ ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﻳﺎدﮔﺎر ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻈﺎم ﺁﺑﻴﺎرﯼ اﻳﺮاﻧﯽ هﻤﭽﻮن زادﮔﺎﻩ هﻨﺪﺳﻪ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ
ﺧﻮارزﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ هﻢ درﺑﺎرﻩ دﻳﻮان ﮐﺴﺘﺒﺰود از ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻌﻠﻮم او ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﻔﻴﺪ و راﻩ ﮔﺸﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ در هﻤﺎن
ﮐﺘﺎب درﺑﺎرﻩ ﺻﻨﺎﻋﺖ ﺁﺑﻴﺎرﯼ هﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ هﻤﭽﻨﺎن ﻣﻔﻴﺪ و راﻩ ﮔﺸﺎ ﺁوردﻩ ﮐﻪ ﭼﻮن هﻢ ﺧﻮد او در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از ﺁﮔﺎهﺎن ﺻﺎﺣﺐ
ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻩ و هﻢ ﺁﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﺟﺎﻣﻊ و ﮔﻮﻳﺎ اﺳﺖ از اﻳﻦ رو اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ او و ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ
ﮐﻮﺗﺎﻩ و ﻣﺨﺘﺼﺮ درﺑﺎرﻩ ﮐﺘﺎب او ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ:
ﺧﻮارزﻣﯽ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻓﺮهﻨﮕﻨﺎﻣﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮﯼ از ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف ﻋﺼﺮ ﺧﻮد او اﺳﺖ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﮐﺮدﻩ و هﺮ ﺑﺨﺸﯽ را
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ .ﻣﻘﺎﻟﻪ اول را ﻋﻠﻮم ﺷﺮﻋﯽ و ﻣﻌﺎرﻓﯽ ﮐﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ دارﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ و ﻣﻘﺎﻟﻪ دوم را ﺑﻪ
داﻧﺸﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﻋﻠﻮم اﻟﻌﺠﻢ ﺧﻮاﻧﺪﻩ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ داﻧﺸﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ از اﻳﺮان و ﻳﻮﻧﺎن و هﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ راﻩ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ
اﻳﻦ هﺎ را ﺑﺮ ﺷﻤﺮدﻩ اﺳﺖ :ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻣﻨﻄﻖ ،ﻃﺐ ،ﺣﺴﺎب ،هﻨﺪﺳﻪ ،ﻧﺠﻮم ،ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ،ﺣﻴَﻞ )ﻓﻴﺰﻳﮏ( ،ﮐﻴﻤﻴﺎ)ﺷﻴﻤﯽ( .و از
ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ داﻧﺸﻬﺎ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﻳﮑﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﻳﻌﻨﯽ هﻨﺪﺳﻪ ﮐﻪ زادﮔﺎﻩ ﺁن هﻤﺎن داﻧﺶ ﺁﺑﻴﺎرﯼ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
رود.
در ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻌﻠﻮم هﻨﺪﺳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ  :اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻋﺖ را در ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﺟﻮﻣﻄﺮﻳﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺁن ﺻﻨﺎﻋﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﺮدن
اﺳﺖ .وﻟﯽ هﻨﺪﺳﻪ ﮐﻠﻤﻪ اﯼ اﺳﺖ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺮب ،و ﻓﺎرﺳﯽ ﺁن اﻧﺪازﻩ اﺳﺖ .ﺧﻮارزﻣﯽ اﻧﺪازﻩ را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮدﻩ و
از ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻠﻴﻞ) ﻳﮑﯽ از اﺋﻤﻪ ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺑﯽ( ﺁوردﻩ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺴﯽ را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮاﯼ ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ و ﺟﺎهﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻨﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ
اﻧﺪازﻩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد) ُﻳ ّﻘﺪِر( و اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ از َهﻨ َﺪزﻩ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪﻩ و ﺁن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ و زاﯼ ﺁن ﺑﻪ ﺳﻴﻦ ﺑﺪل ﺷﺪﻩ زﻳﺮا در ﮐﻼم ﻋﺮب
زاء ﭘﺲ از دال ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد .ﺧﻮارزﻣﯽ اﻳﻦ را هﻢ ﺁوردﻩ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ هﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ :هﻨﺪﺳﻪ ﻣﻌﺮب اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻳﻌﻨﯽ ﻓﮑﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ
اﻳﻦ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ  » :اﻧﺪازﻩ ﺑﺎ اﺧﺘﺮ ﻣﺎرﯼ ﺑﺎﻳﺪ« در ﻧﺰد اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ  ....ﮔﻮﻳﺪ ﮔﺎهﯽ اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ
)ﻳﻌﻨﯽ اﻧﺪازﻩ ﻳﺎ هﻨﺪﺳﺔ( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺪازﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁب هﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .زﻳﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻠﻴﻞ ﮔﻔﺘﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر هﻢ رﺷﺘﻪ اﯼ از اﻳﻦ
ﺻﻨﺎﻋﺖ و ﺟﺰﺋﯽ از ﺁن اﺳﺖ(۵) «.
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮاﯼ هﻨﺪﺳﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ اﺧﺘﻼف در ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻳﺎ اﺟﻤﺎل ،در هﻤﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺑﯽ ،از ﻗﺪﻳﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺁن ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺤﺎح اﻟﻠﻐﺔ ﺟﻮهﺮﯼ ﺗﺎ
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻐﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻤﻨﺠﺪ در ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻨﯽ هﻨﺪﺳﻪ و ﻣﻬﻨﺪس ﺁﻣﺪﻩ) (۶و اﺻﻮل ﺁن در هﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪﻩ و از هﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺟﺰ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ داﻧﺶ و ﺣﺮﻓﻪ اﯼ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮد ﻋﺮﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺁن هﻨﺪﺳﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد در اﺻﻞ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از
داﻧﺶ و ﻓﻨﯽ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن در اﻳﺮان ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺗﺮﻳﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺁن در اﻣﺮ ﺁب ﻳﺎرﯼ و ﮐﻨﺪن ﻗﻨﺎت ﺑﻮدﻩ از اﻳﻦ رو رﻓﺘﻪ
رﻓﺘﻪ از اﻳﻦ ﻧﺎم ﻳﻌﻨﯽ اﻧﺪازﻩ هﻤﻴﻦ داﻧﺶ ﺁب و ﺁﺑﻴﺎرﯼ ﺑﻪ ذهﻦ ﻣﯽ رﺳﻴﺪﻩ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁن اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ و هﻤﻪ رﺷﺘﻪ
هﺎﯼ ﺁن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁن از ﺁب ﻳﺎﺑﯽ ﺗﺎ ﺁب رﺳﺎﻧﯽ و ﺁب ﻳﺎرﯼ و هﻤﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯼ ﻻزم را ﺑﺮاﯼ هﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
و از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺁورد ﻣﻘﺪار ﺁب دِﻩ هﺮ ﻗﻨﺎت ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺁن هﻢ اﻣﺮﯼ دﻗﻴﻖ و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻬﺎرت ﻓﺮاوان ﺑﻮدﻩ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ هﻢ
ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﻮل ﺧﻠﻴﻞ ﻻزم دﻳﺪﻩ ﮐﻪ ﺁن را رﺷﺘﻪ اﯼ از هﻤﻴﻦ ﺻﻨﺎﻋﺖ ﺑﺸﻤﺮد.

ﻣﻬﻨﺪس را در ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ؟
هﻤﻪ اﻳﻦ هﺎ هﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل و اﺧﺘﺼﺎر هﻢ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮارزﻧﯽ و دﻳﮕﺮ ﻟﻐﺖ ﻧﻮﻳﺴﺎن ﺑﺮﻣﯽ ﺁﻳﺪ ،وﻟﯽ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﻤﯽ
ﺁﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دارﻧﺪﻩ اﻳﻦ داﻧﺶ و ﻓﻦ را در ﻓﺎرﺳﯽ ،ﭘﻴﺶ از ﺁن ﮐﻪ اﻧﺪازﻩ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺮﺑﯽ هﻨﺪﺳﻪ درﺁﻳﺪ و دارﻧﺪﻩ ﺁن ﺑﻨﺎم
ﻣﻬﻨﺪس ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻩ اﻧﺪ .ﭼﻮن در هﻤﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎ هﺮ ﺟﺎ ﺳﺨﻦ از ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ از ﺁن
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻨﺪس )اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ از هﻨﺪﺳﻪ ﻣﻌﺮب( ﻳﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ از اﻧﺪازﻩ .ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺘﻮان اﻧﮕﺎﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﺎس ﺁﻣﺎرﮐﺎر ﮐﻪ در اﻳﺮان
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاران را در ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻩ اﻧﺪ ،و هﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ اﻳﺮان ﺁﻣﺎرﮐﺎر ،ﮐﻪ ﻣﻨﺼﺒﯽ
ﺑﺰرگ در درﺑﺎر ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻩ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ) (٧ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن را هﻢ اﻧﺪازﻩ ﮐﺎر ﻳﺎ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ؟ در
ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ ﻓﻴﺮوزﺁﺑﺎدﯼ در ﺗﻌﺮﻳﻒ هﻨﺪﺳﻪ و ﻣﻬﻨﺪس واژﻩ اﯼ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺁن
را اﺻﻄﻼح ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪس ﭘﻨﺪاﺷﺖ وﻟﯽ ﭼﻮن ﻋﺒﺎرات ﺁن دو ﮐﺘﺎب و واژﻩ اﯼ ﮐﻪ در ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﺼﻮن از ﺗﺤﺮﻳﻒ و
اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ اﺑﻬﺎﻣﯽ هﻢ ﺁن ﻋﺒﺎرات را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از اﻳﻦ رو ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ ﺁن ﻋﺒﺎرات ﺑﻪ
هﻤﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ و ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮد(٨) .
از اﻳﻦ ﮐﻪ ﺧﻮارزﻣﯽ ﻋﺒﺎرت ﻓﺎرﺳﯽ » :اﻧﺪازﻩ ﺑﺎ اﺧﺘﺮ ﻣﺎرﯼ ﺑﺎﻳﺪ « را ﻋﻴﻨﺎ در ﮐﻼم ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻮد ﺁوردﻩ و ﺁن را در ﻋﺮﺑﯽ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮدﻩ » اﯼ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻳُﺤﺘﺎج اﻟﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﺣﮑﺎم اﻟﻨﺠﻮم« ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ هﻨﺪﺳﻪ )اﻧﺪازﻩ( ﺑﺎ
ﻧﺠﻮم)اﺧﺘﺮ ﻣﺎرﯼ( در ﻓﺮهﻨﮓ ﻗﺪﻳﻢ اﻳﺮان ﺁﻧﭽﻨﺎن واﺿﺢ و ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺧﻮارزﻣﯽ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻓﺎرﺳﯽ را هﻤﭽﻮن ﻣﺜﻠﯽ
ﻣﻌﺮوف و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﻴﻞ ﺑﺮاﯼ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد ﺁوردﻩ اﺳﺖ .ﻏﺮض از اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ اﻳﻦ دو داﻧﺶ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﮐﻪ هﺮ دو هﻢ رﻳﺸﻪ اﻳﺮاﻧﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ دارﻧﺪ.

ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪ
و ﺁن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺑﻦ ﻗﺘﺒﻴﻪ در ﮐﺘﺎب ﻋﻴﻮن اﻻﺧﺒﺎر در ﺟﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮهﻨﮓ دﺑﻴﺮان و داﻧﺶ هﺎ و ﻣﻬﺎرت هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ
ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﺪ ،و از ﺟﻤﻠﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎرﻓﯽ را در هﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺁب و ﺁﺑﻴﺎرﯼ و ﭘﻞ و ﺳﺪﺳﺎزﯼ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ هﺎ را
ﺑﺮﺷﻤﺮد .اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را از ﺁن رو ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺑﻦ ﻗﺘﺒﻴﻪ ﺁﻧﺮا از ﮔﻔﺘﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن و ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت » ﮐﺎﻧﺖ اﻟﻌﺠﻢ
ﺗﻘﻮل« ﺁوردﻩ) (٩ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺁن را در ﺟﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ﻣﺎﺧﺬﯼ اﻳﺮاﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ از
رواﻳﺖ راوﻳﺎن ،و ﻣﺮاد از اﻳﺮاﻧﻴﺎن هﻢ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ »اﻟﻌﺠﻢ « ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﻩ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻗﺪﻳﻢ اﻧﺪ ﻳﻌﻨﯽ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﭘﻴﺶ از
اﺳﻼم و ﭘﻴﺶ از دوراﻧﯽ ﮐﻪ اﻳﺮان هﻢ در ﻗﻠﻤﺮو درﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻗﺘﺒﻴﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﺎن دوران اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﻳﺶ هﻤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ
او از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻳﺮاﻧﯽ ،ﮐﻪ در ﺁن دوران هﻨﻮز در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ،داﺷﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ از ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻩ در ﻧﻮﺷﺘﻪ
هﺎﯼ او ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ از ﺁﺛﺎر ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم اﻳﺮان ﻣﯽ ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ و ﮐﺘﺎب » ﻋﻴﻮن اﻻﺧﺒﺎر« او ﺑﺮاﯼ راﻩ ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از ﺁن ﺁﺛﺎر و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﻳﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ و ﭘﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .و ﭼﻮن ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻗﺮن ﭘﻴﺶ از
ﺧﻮارزﻣﯽ ﻣﯽ زﻳﺴﺘﻪ و ﺑﻪ زﻣﺎن اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﺰدﻳﮑﺘﺮ و ﺑﻪ ﺁﺛﺎر ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺷﻨﺎﺗﺮ ﺑﻮدﻩ) (١٠از اﻳﻦ رو ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ هﻢ ﮐﻪ او در هﻤﻴﻦ
زﻣﻴﻨﻪ از اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎ هﻤﻪ اﺧﺘﺼﺎر و ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮ ﺁﻧﭽﻪ از ﺧﻮارزﻣﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ و ﺑﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻳﮕﺮﯼ ﻣﯽ اﻓﺰاﻳﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺁﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻦ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﯽ
ﺁب و ﺁﺑﻴﺎرﯼ در اﻳﺮان ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺴﯽ ﻣﻐﺘﻨﻢ اﺳﺖ.
ﺁﻧﭽﻪ اﺑﻦ ﻗﺘﺒﻴﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻩ از دو ﺟﻬﺖ درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻳﮑﯽ از ﺁن رو ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪﻩ وﺿﻊ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم در دوران ﭘﻴﺶ از
اﺳﻼم اﻳﺮان اﺳﺖ ،و دﻳﮕﺮ از ﺁن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ در ﺁن ﻓﻦ ﺁﺑﻴﺎرﯼ و رﺷﺘﻪ هﺎﯼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁن ﭼﻮن ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎﻣﯽ و اﻣﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ
هﻤﭽﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ دﺑﻴﺮان دﻳﻮان ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻤﺎل در ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ان را ﻓﺮا ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻳﺎد ﺷﺪﻩ و ﻃﺒﻘﻪ
دﺑﻴﺮان در دﻳﻮان ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،هﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ادارﯼ ﺁن زﻣﺎن ﭘﺲ از وزﻳﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و
هﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻴﺘﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻤﺘﺎز و ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺳﺒﺐ اهﻤﻴﺘﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻦ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ هﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ دارد در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻋﻴﻦ ﻋﺒﺎرت اﺑﻦ ﻗﺘﺒﻴﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻴﺸﻮد و
ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺁن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺮاط در اﺧﺘﺼﺎر ﮐﻤﯽ دور از ذهﻦ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ روﺷﻦ و ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﮔﺮدد
ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ ﻣﺘﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ هﻢ ﺑﺮ ﺁن اﻓﺰودﻩ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻔﺮط ﺁن را ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
)ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﺮﺑﯽ( )(١١
در ﺁﻏﺎز ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻗﺘﺒﻴﻪ از ﭼﻴﺰهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن دﺑﻴﺮان دﻳﻮان ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﺪان ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﻩ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ
روان ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺁﺑﻬﺎ اﺳﺖ .اﻳﻦ هﻤﺎن ﻣﻌﻨﯽ اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﺮاﯼ هﻨﺪﺳﻪ و ﻣﻬﻨﺪس ﺁﻣﺪﻩ و دﻳﺪﻳﻢ
ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺁن اﻧﺪازﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﺮاﯼ ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ و ﺁب راهﺎﻳﯽ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از ﮐﻨﺪن ﻗﻨﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ،و ﻣﺮاد از ﺁن هﻢ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردن ﺗﺮاز زﻣﻴﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻬﺮ و ﺷﻴﺐ ﻣﺠﺮاﻳﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ از زﻣﻴﻨﻬﺎﯼ ﻧﺎهﻢ ﺳﻄﺢ

ﺑﮕﺬرد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ اﻧﺸﻌﺎب ﺁب از رودهﺎ و روان ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺁن در ﺁب راهﻬﺎﯼ ﺟﺪﻳﺪ
ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد از ﺁن ﻳﮑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ در رود ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪﻩ و
دﻳﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﻴﺢ وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ و روان ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺁن در ﻣﺠﺮاﯼ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯽ
ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،از ﺁن ﻧﻮع ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﺎرﯼ از هﻤﻴﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎرﻩ ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ ﺑﺰرگ ﺁﺑﻴﺎرﯼ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﺷﺮق دﺟﻠﻪ
ﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ .و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ دوﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮﺟﺰ » ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﺟﺮاء اﻟﻤﻴﺎﻩ و ﺑﺤﻔﺮ ُﻓﺮض اﻟﻤﺎء« )(١٢
ﺑﻴﺎن ﺷﺪﻩ از ﺁن رو در ﺻﺪر اﻳﻦ ﺟﺪول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﺳﺎس هﻤﻪ ﮐﺎرهﺎﻳﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﮐﻪ در ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ ﺑﺰرگ ﺁﺑﻴﺎرﯼ ﺑﻪ
اﺟﺮا در ﻣﯽ ﺁوردﻩ اﻧﺪ ،و ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﯽ اﻳﻨﻬﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁن ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻮدﻩ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺒﻮدن ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻗﺎﻳﻖ اﻳﻦ اﻣﻮر و اﺷﺘﺒﺎرﻩ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ
اﻧﺠﺎﻣﻴﺪﻩ در ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻧﻬﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺮاﯼ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد)ﻣﺘﻮﮐﻠﻴﻪ( از
دﺟﻠﻪ ﺑﺮﻳﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻬﺮ ﺟﻌﻔﺮﯼ ﻣﻌﺮوف ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد .اﻳﻦ ﻧﻬﺮ از ﭼﻬﻞ ﮐﻠﻴﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﯼ ﺗﮑﺮﻳﺖ از دﺟﻠﻪ ﺟﺪا ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و در
اﻣﺘﺪاد دﺟﻠﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺁن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﺼﺖ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺟﻨﻮب روان ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﮐﻠﻴﻪ ﻣﯽ رﺳﻴﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻳﻌﻘﻮﺑﯽ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر در ﺁن هﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺒﺮﯼ  ١٢هﺰار ﺗﻦ در ﺁن ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﺁن اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽ رﻓﺖ ﻧﺸﺪ و ﺁب ﮐﺎﻓﯽ در ﺁن ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻴﺎﻓﺖ .و ﺷﺎﻳﺪ هﻤﻴﻦ هﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺼﻢ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺁﻧﺠﺎ را ﺗﺮﮎ ﮔﻔﺖ و
ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ(١٣).
و دﻳﮕﺮ از اﻣﻮرﯼ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺁن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﻤﺎل دﺑﻴﺮان دﻳﻮان در اﻣﺮ دﺑﻴﺮﯼ ﺑﻮدﻩ ﮐﻨﺪن ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ و ﺁب راهﻬﺎﯼ زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺑﻮدﻩ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ »اﻟﻤﺴﺎرب« ﺑﻴﺎن ﺷﺪﻩ ،ﮐﻪ هﺪف از ﺁن اﺳﺘﺨﺮاج ﺁﺑﻬﺎﯼ دورﻧﯽ زﻣﻴﻦ و ﺑﺮدن ﺁن از راﻩ هﺎﯼ
زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ و رﺳﺎﻧﺪن ﺁن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
و دﻳﮕﺮ از اﻣﻮرﯼ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺪاﻧﻬﺎ از ﻓﻀﺎﻳﻞ دﺑﻴﺮان دﻳﻮان ﺷﻤﺮدﻩ ﻣﯽ ﺷﺪﻩ ،ﺑﻪ هﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﭘﺮﺗﮕﺎهﻬﺎ و ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺪهﺎﯼ ﻣﺤﮑﻢ و
اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ،ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ردم اﻟﻤﻬﺎوﯼ ﺑﻴﺎن ﺷﺪﻩ .ﺑﺮاﯼ درﮎ اﻳﻦ اﺟﻤﺎل ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ
درﺑﺎرﻩ ﺁب راهﻬﺎﯼ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ از رودهﺎﯼ ﺑﺰرﮔﯽ هﻤﭽﻮن دﺟﻠﻪ در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﺁﺑﻴﺎرﯼ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎﯼ در ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﺪﻩ
و ﮐﺎرهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﮔﺬراﻧﺪن ﺁﻧﻬﺎ از ﭘﺮﺗﮕﺎهﻬﺎ و ﻳﺎ ﻋﺒﻮر دادن ﺁﻧﻬﺎ از روﯼ رودهﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺪهﺎﯼ اﺳﺘﻮار و
ﭘﻠﻬﺎﯼ ﺁب ﮔﺬارﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ روﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ و دﻗﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮدﻩ اﻧﺪ و در ﺟﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ از اﻳﻦ
ﮐﺘﺎب ﺁﻣﺪﻩ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .و ﺑﺮاﯼ ﺑﻴﺎن هﻤﻴﻦ دﻗﺖ و اﺳﺘﺤﮑﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁن ﮐﻪ ﺁن را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻌﺮوف ﺳﺪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ،
ﮐﻠﻤﻪ ردم را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮﯼ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺮ از ﺳﺪ اﺳﺖ) (١۴و هﻤﺎن ﮐﻠﻤﻪ اﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮﺁن ﮐﺮﻳﻢ ﺑﺮاﯼ ﺑﻴﺎن
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳﺪ ﻳﺎﺟﻮج و ﻣﺎﺟﻮج ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺳﺪ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ.
ﺁﻧﭽﻪ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮدش اﻳﺎم از ﻟﺤﺎظ ﮐﻢ زﻳﺎد ﺷﺪن ﺁﻧﻬﺎ و ﮔﺮدش ﻣﺎﻩ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻴﻬﺎ و ﺁﺛﺎر ﺁن در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺁﻣﺪﻩ ﺗﺎﻳﻴﺪﯼ
اﺳﺖ ﺑﺮ ﺁﻧﭽﻪ از ﺧﻮارزﻣﯽ درﺑﺎرﻩ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ اﻳﻦ دو ﻋﻠﻢ اﻧﺪازﻩ)هﻨﺪﺳﻪ( و اﺧﺘﺮ ﻣﺎرﯼ )ﻧﺠﻮم( ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ،و از ﺁﻧﭽﻪ درﺑﺎرﻩ
ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ دﺑﻴﺮان ﺑﺎ اوزان و ﻣﻘﺎدﻳﺮ و ﺗﺮازوهﺎ و اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ هﻨﺪﺳﯽ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺁﻣﺪﻩ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ در
ﺁن ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ هﻤﭽﻮن ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن ﭘﻠﻬﺎ و ﺟﺴﺮهﺎ ﺑﺮ روﯼ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ،و ﻧﺼﺐ ﺁﻻﺗﯽ ﺑﺮاﯼ ﮐﺸﻴﺪن ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺮدن
ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻻﺑﻬﺎ) (١۵و ﻧﺎﻋﻮرﻩ هﺎ ﮐﻪ از ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو
ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ راﻩ ﻳﺎﻓﺖ.
ﺻﺎﺣﺐ اﺑﻦ ﻋﺒﺎد در ﻧﺎﻣﻪ اﯼ ﮐﻪ درﺑﺎرﻩ ﭘﻞ ﻧﻮﺑﻬﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ هﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺁن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎﯼ ،اﻟﻘﻴﺎﺳﻦ و اﻟﺠﺼﺎﺻﻴﻦ و اﻟﻤُﺼﻬﺮﺟﻴﻦ ﻧﺎم ﺑﺮدﻩ) (١۶اﻳﻦ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد در ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻮد
ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﮑﻞ درﺁوردﻩ ،ﻗﻴﺎﺳﻴﻦ ،هﻤﺎن اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮان ﻳﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرهﺎﯼ ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺟﺺ ﻣﻌﺮب ﮔﭻ ،و ﺳﺎروج ﮐﺎران را هﻢ ﻣُﺼﻬﺮﺟﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ از ِﺻﻬﺮﻳﺞ ﮐﻪ ان هﻢ
وﯼ ﮔﭻ ﮐﺎران را هﻢ ﺟﺼﺎﺻﻴﻦ ﺧﻮاﻧﺪﻩ .از َ
ﻣﻌﺮب ﺳﺎروج اﺳﺖ.

ﺑﻦ ﻣﺎﻳﻪ هﺎ:
) (١اﻻﺛﺎراﻟﺒﺎﻗﻴﻪ ص ۴٨
) (٢اﻻﺛﺎراﻟﺒﺎﻗﻴﻪ ص  ٣۵و ٣۶

) (٣ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮال ﺑﺮاﯼ ﺑﻴﺎن ﺗﺮدﻳﺪﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻣﻦ در ﺻﺤﺖ اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ)ﺑﻌﺪ( ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ .هﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن هﻴﭻ ﻳﮏ از
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﯼ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮدﻩ اﻧﺪ وﻟﯽ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ در اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻴﺮوﻧﯽ
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ دارد ﮐﻪ در اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺤﺮﻳﻔﯽ روﯼ دادﻩ و اﺻﻞ ﺁن ﻗﺒﻞ ﺑﻮدﻩ و ﻧﻪ ﺑﻌﺪ .زﻳﺮا ﺑﻴﺮوﻧﯽ در اﻳﻦ ﺟﺎ در ﺑﻴﺎن اﻳﻦ
ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺁن ﮐﻪ ﻗﺘﺒﻴﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان و هﻴﺮﺑﺪان ﺧﻮارزم را ﮐﺸﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را هﻢ ﮐﻪ ﺧﻂ ﺧﺎرزﻣﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و
ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ را هﻢ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺁﻧﺠﺎ را ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ را هﻢ ﮐﻪ ﺁن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﯽ ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﺪ هﻤﻪ را ﻧﺎﺑﻮد
ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺪﻳﻢ ﺁﻧﻬﺎ هﻢ ﺑﻪ هﺠﺮﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ،اﺧﺒﺎر ﺁﻧﺠﺎ هﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪ .و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁن اﺧﺒﺎرﯼ ﮐﻪ
ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ هﻤﺎن اﺧﺒﺎرﯼ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ هﻤﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان و هﻴﺮﺑﺪان و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻗﺪﻳﻢ ﺧﻮارزم
ﮐﻪ ﻗﺘﺒﻴﻪ هﻤﻪ را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﻳﻌﻨﯽ اﺧﺒﺎر ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم ﺁﻧﺠﺎ ﻧﻪ اﺧﺒﺎر ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﺁﻧﺠﺎ را ﻗﺘﺒﻴﻪ و ﻳﺎران
او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ هﻤﻪ هﻢ ﺳﺮزﻧﺪﻩ و ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮاﯼ داﻧﺴﺘﻦ اﺧﺒﺎر ﺁﻧﻬﺎ و اﻋﻘﺎب ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎزﯼ ﺑﻪ ﺁن ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ﻗﺪﻳﻢ
ﻧﺒﻮد...... .
) (۴و در ﺁن ﮔﻔﺘﺎرﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ اﻳﻦ ﺳﻄﻮر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺳﻴﺮ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻋﻠﻢ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺗﺎ زﻣﺎن اﺑﻮرﻳﺤﺎن و ﭘﺲ
از ﺁن « ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻳﺎدﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯼ اﺳﺖ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻴﻬﺎﯼ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣۵٢ﻩ .ش ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
هﺰارﻣﻴﻦ ﺳﺎل وﻻدت اﺑﻮرﻳﺤﺎن ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺮهﻨﮓ و هﻨﺮ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎن  ١٣۵٣در ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺸﺎر
ﻳﺎﻓﺖ ،از ﺻﻔﺤﻪ  ٢۵-١ﺁن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ.
) (۵ﺧﻮارزﻣﯽ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺮگ ٢٠٢
) (۶ﺟﻮهﺮﯼ ) = اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد ﻣﮑﻨﯽ ﺑﻪ اﺑﻮﻧﺼﺮ  ۴٠٠ – ٣٣٣هﺠﺮﯼ( در ﺻﺤﺎح اﻟﻠﻐﺔ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ » :هﻨﺪاز ﻣﻌﺮب
اﻧﺪازﻩ اﺳﺖ ﮔﻮﻳﻨﺪ » اﻋﻄﺎﻩ ﺑﻼﺣﺴﺎب وﻻهﻨﺪز از« ﻳﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﺣﺴﺎب و اﻧﺪازﻩ ﺑﻪ او ﻣﺎل ﺑﺨﺸﻴﺪ و از هﻤﻴﻦ هﻨﺪاز ﻣﻬﻨﺪز ﺑﻪ
ﺻﻴﻐﻪ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺸﺘﻖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﻬﺪز ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺮاﯼ ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ ،و ﺟﺎهﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺪازﻩ
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد....... .
)Christensen, L’ Iran sous les Sassanides, P 188 (٧
) (٨ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺑﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻋﺒﺎرات وﺟﻮد دارد و ﺁن هﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺤﺮﻳﻒ و اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯽ رود ﺑﺮاﯼ ﺻﺎﺣﺐ
ﻧﻈﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻋﺒﺎرات ﺁن دو ﮐﺘﺎب درﺑﺎرﻩ ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻴﻨﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب )ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﺮﺑﯽ( ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺮاﯼ ﺁﺑﻬﺎ و ﻣﺤﻞ ﮐﻨﺪن ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ را ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﮐﻨﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺪازﻩ ﻣﯽ ﻳﮕﺮد و اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺸﺘﻖ از هﻨﺪاز اﺳﺖ و ﺁن
ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ و اﺻﻞ ﺁن ﺁوﻧﺪاز اﺳﺖ .و ﻋﺒﺎرت ﻗﺎﻣﻮس ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ) :ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﺮﺑﯽ( ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺮاﯼ
ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ را در ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻨﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺪازﻩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،اﺳﻢ)ﻣﺼﺪر( ﺁن هﻨﺪﺳﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از هﻨﺪاز ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪﻩ و ﺁن هﻢ ﻣﻌﺮب
در ﺁﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن درﺑﺎرﻩ اﻧﺪازﻩ و ﻣﻌﺮب ﺁن هﻨﺪﺳﻪ از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎرﯼ ات ﮐﻪ در
ﺁب اﻧﺪاز اﺳﺖ.
اﻳﻦ دو ﮐﺘﺎب واژﻩ ﺁب را هﻢ ﺑﺮ ﺁن اﻓﺰودﻩ و ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ هﻤﭽﻮن ﺁواﻧﺪاز و ﺁب اﻧﺪاز ﭘﺪﻳﺪ ﺁوردﻩ اﻧﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﮕﺎﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻳﻦ دو ﮐﺘﺎب هﻢ در ذﻳﻞ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻬﻨﺪس ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ وﻟﯽ از ﻇﺎهﺮ
ﮐﻼم ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﯽ اﻳﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﺮا هﻨ َﺪﺳَﺔ ﮔﺬاردﻩ اﻧﺪ .و در هﺮ ﺣﺎل ﭼﻮن ﻋﺒﺎرت هﺮ دو ﮐﺘﺎب در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﮐﻤﯽ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﻓﺤﺺ و ﺑﺤﺚ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﻣﺮز ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻬﺎد.
) (٩ﻋﻴﻮن اﻻﺧﺒﺎر ،ج  ١ص ۴۵ -۴۴
) (١٠ﺁﮔﺎهﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ را در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ در ﺟﻠﺪ اول از ﮐﺘﺎب » اﻟﺘﺮﺟﻤﻪ و اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ﻓﯽ اﻟﻘﺮون اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻻوﻟﯽ« از
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ اﻳﻦ ﺳﻄﻮر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﮐﺘﺐ اﻟﺘﺎج واﻻﻳﻴﻦ« ﻣﻨﺸﺮ ﺷﺪﻩ )اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،(١٩۶۴ ،ﭼﺎپ دوم،
ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﻮﺳﻒ  ١٣٧۴و اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺖ اوﻟﯽ ﮐﻪ در ﺁن ﮐﺘﺎب درﺑﺎرﻩ ﺗﺎج ﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،از ﮐﺘﺎب ﻋﻴﻮن اﻻﺧﺒﺎ
اﺑﻦ ﻗﺘﺒﻴﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ،ﺧﻮاهﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
) (١١ﻋﻴﻮن اﻻﺧﺒﺎر ج  ١ص ۴۴
)ُ (١٢ﻓﺮض ،ﺟﻤﻊ ُﻓﺮﺿﻪ اﺳﺖ و ﺁن ﺷﮑﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮدن ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎهﺎﯼ دور در ﺟﺎﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺁن اﻳﺠﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
) (١٣ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ را در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ در ﮐﺘﺎب رﯼ ﺳﺎﻣﺮا؛ ج ١؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ ص  ٢٧ﺧﻮاهﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
) (١۴ﻗﻴﻞ اﻟﺮدم اﮐﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺪ ﻻن اﻟﺮدم ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺾ)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب(

) (١۵ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ دواﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺷﺪﻩ دواﻟﻴﺐ ﺟﻤﻊ دوﻻب اﺳﺖ.
دوﻻب و ﻧﺎﻋﻮرﻩ ﺑﻪ اﺑﺰارهﺎﻳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﻴﺪن ﺁب از ﭼﺎهﻬﺎ ﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﮔﻮد و روان ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺁن در ﮐﺸﺘﺰارهﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻩ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺮخ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﮔﺮدش ﺁن از ﺳﻄﺢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ را
در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ دﻟﻮهﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ دور ﺁن ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺮدش ﺁن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺁب رود ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ دﻟﻮهﺎ
از ﺁب ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻩ و در ﺟﻮﻳﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﻮدﻩ ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ.
) (١۶رﺳﺎﺋﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎد ،ص ٧٢
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