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  دان دان، ابن هیثم فلسفه ابن هیثم ریاضی

ایز میان دو ابن هیثم ١رشدی راشد ۀنگاهی به ادل   بر 

  ٢حامد آرضائ

ابن هیــثم و آثــار وی در  ۀهای اروپایی درباربه زبان هایی پژوهش میالدی، نوزدهم ۀدوم سد ۀاز نیم
 ۀدور ۀبسیاری از آثــاری کــه بــه تــاریخ علــم و فلســف پسنورشناسی و ریاضیات منتشر شد. از آن 

پردازند، بخشی از صفحات خــود را بــه زنــدگی و آثــار و آراء ایــن دانشــمند مســلمان اسالمی می
جملــۀ فــؤاد ســزگین از  و فلــد، روزنتــالزنواند. سدیو، ویِدمان، بروکلمان، سوتر، راختصاص داده

هــایی از اند. ترجمــه های اروپایی پدید آوردهابن هیثم به زبان ۀپژوهشگرانی هستند که آثاری دربار
در جهان عرب نیز آثار ابن هیثم نیز توسط هایبرگ، ویدمان و شوی به زبان آلمانی صورت پذیرفت. 

در ایــن ، ٤و عبدالحمیــد صــبره ٣آثار مصطفی نظیفکه آثار متعددی دربارۀ ابن هیثم نگاشته شده 
  است. ذکرراستا قابل 

دانش وسیع و آثــار  وی بینیم می ،اندکنیم که به ابن هیثم پرداختهبه آثار محققانی نگاه می وقتی
  داشت.طبیعی و ریاضی  ،های گوناگون فلسفیای در زمینهگسترده

سازی آن تر کرده و با برجستهرنگرا پر او فلسفی اسالمی بعد ۀآثار نگاشته شده در تاریخ فلسف
هایی کند که در نورشناسی و ریاضیات نیز مساهمتاألطراف معرفی میابن هیثم را فیلسوفی جامع

                                                    
، به تاریخ و فلسفۀ علم: مقاالتی از رشدی راشد و دربارۀ اومورخ و فیلسوف علم دورۀ اسالمی؛ دربارۀ زندگی و آثار راشد بنگرید به:  .١

میراث ، »رشدی راشد و تاریخ ریاضیات«؛ ۱۳۹۷کوشش حسین معصومی همدانی با همکاری حسن امینی، تهران، انتشارات هرمس، 
  .۱۹-۱۰، ص ۱۳۹۴)، بهار و تابستان ۷(شمارۀ پیاپی  ۱، شمارۀ ۴، سال علمی

  hamedarezaei2012@gmail.com، استادیار دانشگاه امام صادق .٢
است. های مرتبط با ابن هیثم  عطفی در پژوهش ۀنقط الحسن بن الهیثم، بحوثه وکشوفه البصریةی نظیف با عنوان اثر مفّصل مصطف .3

 .رشدی راشد در بیروت منتشر شد ۀبا مقدم ۲۰۰۸ای از این اثر در سال  بازچاپ ویراسته
ابن هیثم  ۀگ و هاروارد، آثار متعددی دربارروهای اسکندریه، وارباستاد مصری تاریخ علم دانشگاه )۲۰۱۳- ۱۹۲۴( عبدالحمید صبره .4

یرایش متن عربی (مقالهکه مهمترین آنها  تألیف کرد یت، ۵تا  ۱های  و های  (مقاله ابن هیثم المناظرتفسیر کتاب  ترجمه وم) و ۱۹۸۳، کو
الشکوک علی کتاب مهم شهابی یل نب همکاری باهمچنین صبره به زبان انگلیسی است.  م)۱۹۸۹لندن، مؤسسۀ واربورگ،  ،۳تا  ۱

، شمارۀ ۳، سال میراث علمی، »یادبود عبدالحمید صبره: « )؛ دربارۀ زندگی و آثار صبره بنگرید به۱۹۷۱قاهره، کرد (را منتشر  وسیمبطل
  .۱۵۵- ۱۵۲، ص ۱۳۹۳)، بهار و تابستان ۵(شمارۀ پیاپی  ۱



 

  

۶ 

اشاره کرد که بخشــی را  ١های اسالمی دبور و کربنتوان به تاریخ فلسفه می داشته است. برای نمونه
محمــد  تاریخ فالســفة اإلســالمتوان به کتاب  می نیزان اسالم جه در به ابن هیثم اختصاص دادند.

. در ایران نیــز دکتــر کردمصطفی عبدالرازق اشاره  فیلسوف العرب والمعلم الثانيلطفی جمعه و یا 
  وی پرداخته است. ۀبه ابن هیثم و اندیشتاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی ذبیح الله صفا در کتاب 

انــدازیم بــا فهرســتی بلنــدباال از زمانی که به آثار ابن هیــثم نگــاهی مــیدر تمامی آثار یادشده 
هایی تفسیرگونه در شویم. فهرستی که از طرفی شامل کتابهای فلسفی و ریاضی مواجه مینگاشته

در  یارســطویی بــرای نوآمــوزان اســت و از طــرف دیگــر آثــار دقیقــ ۀفلسف ۀراستای تسهیل مطالع
جــوی منبــع در بر دارد. زمــانی کــه بــا نگرشــی مجــدد در جســت وریاضیات  گوناگون های شاخه

عیــون آییم، تنها منبع مورد استناد این آثار را کتاب های ارائه شده از تألیفات ابن هیثم بر می گزارش
طبیعیات و  ش دریابیم. که وی را با توجه به آثارابن ابی اصیبعه می تألیف طبقات األطباء ياألنباء ف

  داند.نظری و نه بالینی می یطبیب ه،فلسف
بینیم که او چند فهرست کتاب را در پی هم آورده اســت؛ اصیبعه می با مراجعه به کتاب ابن ابی

د. از طرفی در میان نریاضیاتی بارزتری دار ۀفلسفی بیشتر و برخی جنب ۀهایی که برخی جنبفهرست
تتمــه  ،ابن صاعد اندلسی طَبقاُت األَمم اند مانندنویسان کهنی که از ابن هیثم یادکردهآثار فهرست

یابیم. ایــن گــزارش ی قفطی چنین فهرست آثار تفصیلی نمیتاریخ الحکمابیهقی و  صوان الحکمة
اصیبعه از آثار فلسفی و ریاضی ابن هیثم و منابع احتمالی آن و همچنین تردیدی که مفصل ابن ابی

این  ۀن داشت که به پژوهشی در زمینآراشد را بر رشدی  ،شوددر بیان نام او در این گزارش دیده می
اش این شد: ما با دو ابن هیثم مواجه هســتیم نــه یــک ابــن . پژوهشی که نتیجهبپردازدفهرست آثار 

و محمد  ،ریاضیات گوناگون های در شاخه یدان، با آثار مشهور و دقیقهیثم. حسن بن هیثم ریاضی
نت فلسفی مرسوم اســکندرانی و بیشــتر بــا هــدف تســهیل با آثاری در تفسیر س دان فلسفهبن هیثم 

آموزش این آثار برای عالقمندان مطالعات فلسفی. تمایز ایــن دو ابــن هیــثم و بازشناســی آن دو از 
های استاد راشد در دارد که به استداللتاریخ علم دارد که ما را بر این می عۀیکدیگر ثمراتی در مطال

  این زمینه بپردازیم. 

  دو ابن هیثم در نظر رشدی راشدتمایز 
به آثار ابن هیثم پرداخته است. وی در چندین کتاب خود به  پژوهشگران دیگررشدی راشد بیش از 

از قرن نهم تا ها نهایت کوچکریاضیات بیبا عنوان  شهایابن هیثم پرداخته و فقط در یکی از کتاب

                                                    
تاریخ فلسفۀ ؛ کربن، هانری، ۱۳۶۲تهران، مؤسسۀ مطبوعاتی عطائی،  ، ترجمۀ عباس شوقی،تاریخ فلسفه در اسالمدبور، ت. ج.،  .١

  .۱۳۹۶، ترجمۀ جواد طباطبایی، تهران، انتشارات مینوی خرد، اسالمی
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که در پنج جلد منتشــر شــده،  )١یازدهم (میالدی
وم تــا پــنجم را بــه بررســی و تحلیــل د هایجلــد

هــای ریاضــی ابــن هیــثم اختصــاص داده  دیدگاه
 است. اتفاق
ً
در همین اثر است که وی برای اینکه  ا

بتواند آثار صحیح االنتساب ابن هیــثم را از آثــار 
هــا مشکوک و مــورد تردیــد جــدا نمــوده و بــدان

بخشــی را بــه تمــایز میــان دو ابــن هیــثم  ،بپردازد
 رشــدی از دیگــر آثــاری کــه .دهــد اختصاص می

در آن به تفصیل به ابن هیثم پرداخته اســت راشد 
و  ٢چهــارم هجــری ۀعلم هندسه و مناظر در ســد

نورشناسی و و  ٣اسالمی ۀتاریخ علم دور ۀدانشنام
علمــی  ۀهایی در تاریخ اندیشریاضیات: پژوهش

  است. ٤اسالمی ۀدور
دان و بحثی که در تمایز میان ابن هیثم ریاضی

 ها نهایت کوچک ریاضیات بیدان در کتاب فلسفه
های کتاب صورتی بسیار دقیق و جزئی نوشتشده در مجلدات کتاب پراکنده است و در برخی پی

مــا در اینجــا بــه بیــان  .اســتشناسی همــراه که گاه با تحلیل ریاضی و گاه با مالحظات نسخه دارد
  ٥.کردشده بسنده خواهیم  مهمترین دالیل یاد

  های ریاضی و نجومی حسن بن هیثم اختصاص دارد.جلدهای دوم تا پنجم این اثر به آثار و اندیشه

  عیون األنباءهای ابن هیثم در منابع فهرست لۀنویس نویافته و مسئدو دست
هــای ابــن اش در نقــد منــابع فهرســتگیــری نظریــهلراشد در شــکرشدی ای که به مهمترین یافته

  است. عیون األنباءنویس به عنوان منابع احتمالی گزارش  دو دست ،اصیبعه کمک کرده ابی

                                                    
1. Rashed, Roshdi, Les mathématiques infinitésimales du IXe au XIe siècle, London, Al-Furqān Islamic Heritage 

Foundation. 
2. Rashed, Roshdi, Géométrie et Dioptrique au Xe siècle : Ibn Sahl, al-Qūhī et Ibn al-Haytham, Paris : Les Belles 

Lettres, 1993. 
3. Rashed, Roshdi, Encyclopedia of the History of Arabic Science, London & New York: Routledge, 1996, 3 

volumes. 
  شش حسین معصومی همدانی در دست انتشار است.ترجمۀ فارسی این اثر به کو

4. Rashed, Roshdi, Optique et Mathématiques : Recherches sur l’histoire de la pensée scientifique en arabe, 
Variorum reprints, Aldershot, 1992. 

  د.کرهایش در این خصوص منتشر آخرین یافتهشده را به همراه  شواهد یاد مقالۀ زیرراشد در  رشدی ،اثر این عالوه بر .5
“The Configuration of the Universe: a Book by al-Ḥasan ibn al-Haytham?”, Revue d’Histoire des Sciences, tome 

60, no. 1, janvier-juin 2007, pp. 47-63. 
  گذاشت، سپاسگزارم. ماز رشدی راشد که این مقاله را در اختیار

از قرن  هانهایت کوچکریاضیات بیجلد دوم 
 نهم تا یازدهم (میالدی)
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خان یافت شده شخصی خاندان نبی ۀنخست در الهور پاکستان و در کتابخان نویسالف. دست
. آنتون هاینن در پی استای از محمد بن هیثم و فهرستی از آثار حسن بن هیثم نامه و حاوی زندگی

دو ابــن هیــثم (محمــد و حســن) را بــر اســاس ایــن  آثــار نامــه و فهرســتیافتن این نسخه زنــدگی
. اثر هاینن در کندهویت آن دو را مشخص  کرد نویس تصحیح و منتشر و در همانجا کوشش دست
هجری برابر  ۵۵۶نویس سال  خودنوشت ابن هیثم بر اساس دست نامۀ زندگی«با عنوان  ۱۹۷۹سال 

ای ای در یادنامــهاین نگاشته در واقع مقاله ١به زبان آلمانی در بیروت منتشر شد.» میالدی ۱۱۶۱با 
 اش فراهم آمده بود.سالگی ۶۵بزرگداشت هانز رابرت رومر در تولد  مناسبتاست که به 

یس شامل  چف سیبری روسیه یافت شده است. این دستنویس دوم در شهر کوبی دستب.  نو
. بوریس آبرامویچ روزنفلد پژوهشــگر روس تــاریخ ریاضــیات استفهرستی از آثار حسن بن هیثم 

  ٢.کرده استنویس منتشر  ابن هیثم را بر اساس این دست حسن آثار فهرستاسالمی،  ۀدور
یس در کنار هم اطالعاتی به ما می این دو دست عیــون توان بــه منــابع که در پرتو آن می دهندنو

شوند دیگر بدین نتیجه رهنمون می جانبیاصیبعه دست یافت و به همراه برخی شواهد  ابن ابی االنباء
یکی فهرست آثار محمد بن هیثم و دیگری فهرست آثــار حســن  :که ما با دو فهرست مواجه هستیم
شده بر این مدعا بپــردازیم نخســت گــزارش ابــن  ادتر به شواهد ی بن هیثم. برای اینکه بتوانیم دقیق

  .کنیم میرا بررسی  عیون األنباءاصیبعه در  ابی

  عیون األنباءاصیبعه از ابن هیثم در  گزارش ابن ابی
های پراکنده به این قطعه یاصیبعه ترکیبی از چند قطعه است که نویسنده ساختار یکسان ابن ابی ۀنگاشت
در این رابطه را  قیصر الدیندان معاصرش علمکند و اقوال هندسهاو با یک درآمد آغاز می ٣است.نداده 

کند. سپس زندگی خودنوشت و بیان می ٤،که قفطی آورده است را سرگذشتیکل نقل کرده و در پی آن 
ا برداری از فهرست آثار حسن بن حسن تآثار محمد بن حسن را نقل کرده و این بخش را با رونوشت

های ناهمگون اصیبعه انجام داده چسباندن این قطعه برد. کاری که ابن ابیق به پایان می۴۲۹سال 
 های او خود به تناقض پیداست کهآن نکاسته است.  بودن منسجمنااست که درآمد مختصر وی، از 

  های پراکنده و از جمله تفاوت در نام ابن هیثم توجه نکرده است.موجود در این قطعه
بــن  بــن الحَســِن  عليٍّ الحَسُن أبو«ای که از قفطی اقتباس شده دانشمند مورد بحث در قطعه نام

                                                    
1. Heinen, Anton, “Ibn al–Haitams Autobiographie In Einer Handschrift Aus Dem Jahr 556 H /1161 A.D.”, In: 

Die Islamische Welt Zwischen Mittelalter Und Neuzeit. Festschrift Für Hans Robert Roemer Zum 65. 
Geburtstag, eds. U. Haarman and Bachmann, Beirut, Wiesbaden, 1979, pp. 254-277. 

2. B. A. Rozenfeld, “The List of Physico-Mathematical Works of Ibn al-Haytham Written by Himself”, Historia 
Mathematica, 3 (1976). 

  .۵۶۰- ۵۵۰مکتبة الحیاة، ص ، شرح و تحقیق دکتور نزار رضا، بیروت، دار عیون األنباء في طبقات األطباءبنگرید به: ابن أبي أصیبعه،  .٣
  .۲۳۱- ۲۲۸، ص ۱۳۴۷، به کوشش بهین دارائی، انتشارات دانشگاه تهران، تاریخ الحکماءقفطی،  .٤
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َ
کنــد نیــز همــین نــام تکــرار اصیبعه نقل مــی یاد شده است و در فهرست پایانی که ابن ابی »مالَهْیث
و دو فهرســت  »محّمــد بــن الحســن بــن الهیــثم«شود. اما در این میــان، زنــدگی خودنوشــِت  می

اصــیبعه در ابتــدای  اشت از تألیفات وی یاد شده است. شاید همین امر باعث شده ابن ابیخودنگ
ُد ا«کالم خود نام او را    .کندذکر  »بُن الحَسن بن الَهْیثم بوعليٍّ ُمَحمَّ

های گونه از نوشته، به نوشتن آثاری تلخیصعیون األنباءدر بخش ابتدایی یادکرد از ابن هیثم در 
ابــن  .بــوده اســت و گفته شــده کــه وی پزشــکی نظــری و نــه بــالینیاشاره شده  ارسطو و جالینوس

کند. این تصویر چنانکه  میدر کتاب خود در طبقات پزشکان نام وی را یاد  بر این اساساصیبعه  ابی
کند نه بــا یــک دان نظری مطابقت میدر ادامه اشاره خواهد شد بیشتر با محمد به عنوان یک فلسفه

  جم و نورشناس.من ،دانریاضی
الدین بن دان معاصرش علمای به نقل سخنان هندسهاصیبعه در پی آن، بدون هیچ مقدمه ابن ابی

  ،پردازد. این معاصر نویسندهق) می۶۴۹-۵۷۴( القاسم حنفیابی
ً
به نقــل آنچــه از قفطــی  عمدتا

اصیبعه بدون توجه به  ابی. سپس ابن دارددر یادکرد بیانات قفطی  ،پردازد و گاه اشتباهاتیخوانده می
 ،پــردازد. در ادامــهمتن قفطــی مــی ۀالدین در یادآوری، به عرضتکرار و تناقض میان اشتباهات علم

 نقلجالینوسی پدید آمده نویسی  سرگذشتزندگی خودنوشت محمد بن حسن را که به سان سنت 
هــایش را تــا ســال  اشــتهمحمد سیر زندگی و اندیشه و نگ ،خودنگاشْت  ۀنام کند. در این زندگیمی

این است که محمد بن هیثم در  ۀدهندنگارد. این امر نشانسالگی مؤلف است، می ۶۳که  ق،۴۱۷
  .زاده شده استق ۳۵۴حدود سال 

  -سالگی تعداد زیادی کتاب ۶۳کند که تا  فیلسوفی را نمایان می ،این زندگی خودنگاشت
ً
 عمدتا

اثر در  ۴۴پدید آورده است. این آثار حاوی  -اسکندرانی در شرح و تفسیر آثار یونانی موافق با سنت
های فلسفی در امور در تأثیر نظام ای رسالهدر ریاضیات و نجوم و  رساله ۲۵منطق و علوم فلسفی و 

شود که نشان از حضور این محمد بن هیثم رسائلی یافت می ،. در این مجموعهاستدینی و دنیوی 
فاصله به فهرست جدیدی از آثار محمد بن حسن بالاین فهرست آثار پس از  ١.دارددر بغداد و بصره 

مقالــه در  ۶رســاله در فلســفه و  ۱۴نگاشته شده است و  ق۴۱۹تا  ۴۱۷شود که میان سال  اشاره می
گیرد. در اینجا هم  علوم ریاضی (نجوم و هندسه و مناظر) و یک مقاله در مبانی پزشکی را در بر می

  ٢بغداد دارد. فکریحضور او در فضای  برخی از مقاالت نشان از

                                                    
ةِ  المسائل َعلی الردّ  شامل عناوین .1 تي السبع الریاِضیَّ

ّ
لةٍ  َعلی الردِّ  ،بغداد في علّي  طرحوها ال

َ
ةو  البغدادي السمح ابن إَلی َتعودُ  َمْسأ

ً
 رسال

  .الَبْصَرةِ  في المعتزلةِ  َعلی الردِّ  في
ة ُسئل عنها في بغداَد في شهور سنة ثمانيمتوان به می به صورت خاص .٢ لة َهْنَدِسیَّ

َ
عّدة معاٍن من العلوم الطبیعّیة  و عشرة وأربعمائةْسأ

  .کرد، اشاره است ای که بر فهم نادرست ابوالفرج بن طیب از مبحث قوای طبیعی ارسطو نگاشته و رّدیه واإللهّیة
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گویم این آخرین چیزی است که به خط محمد بن حســن می«نگارد: میسپس اصیبعه  ابن ابی
های ابن هیثم تا پایان سال این نیز فهرستی است که از کتاب«افزاید و بالفاصله می» امبن هیثم یافته

. کنیم میبررسی  آن راکه در ادامه  آورد م را میو فهرستی مفصل از آثار حسن بن هیث» ام.یافته ۴۲۹
یس الهور  در اینجا با بررسی دست اصــیبعه در ایــن  منابع اختصاصی که ابن ابی ۀرا دربار نکاتینو

  . کنیم میروشن  ،بهره برده است ها از آن -ی قفطیتاریخ الحکماعالوه بر  -نگاشته 

  نویس الهور دستفهرست آثار محمد بن هیثم و حسن بن هیثم در 
های گوناگون ریاضیات است و در این میــان نویس الهور عبارت از ُجنگی حاوی آثاری در شاخه دست

یابیم که این اثــر در میدر نویس  دانان را نیز در بر دارد. با مراجعه به این دستفهرست آثار برخی ریاضی
شــده از به همراه دو فهرست یــاد نگاشت محمد بن حسنزندگی خود ،۱۸۲ ۀصفح ۀتا میان ۱۷۴ ۀصفح

 
ً
  نقل کرده است.  عیون األنباءاصیبعه در  همان متنی است که ابن ابی آثار وی را در بر دارد. این دقیقا

تنهــا  ١.کند را عرضه میفهرست آثار ابونصر فارابی  ۱۸۲ ۀنویس الهور در ادامه از وسط صفح دست
». های حسن بن حسن بن هیثمفهرست کتاب« خوانیم:نویس الهور است که می دست ۱۸۴ ۀدر صفح

اصــیبعه  جزئی که به دســت مــا رســیده اســت و گــزارش ابــن ابی ۀتمام است و با مقایسفهرستی که نیمه
  اند. در گزارش خود از منبع واحدی بهره برده عیون األنباءنویس و  که این دست فهمیدتوان  می

دانســته و هور، محمد و حسن را یک شخص نمینویس ال دست نویسندۀشایان توجه است که 
 
ً
ها و آمدن فهرست آثــار فــارابی در اصیبعه است. ترتیب فهرست ابن ابی برداشتخالف  این دقیقا

تمایز این دو ابن هیثم است. تمایز فهرســت آثــار محمــد بــن  ۀدهندها خود نشانمیان این فهرست
چنانکه در ادامه خواهیم دید آشکار است و خلط میان ایــن دو فهرســت و  ٣و حسن بن هیثم ٢هیثم

  اصیبعه نشأت گرفته است. صاحبان آنها از اشتباه ابن ابی
ق به مصر ۴۱۱حسن بن هیثم پیش از سال بر اساس آثار فهرست شده، دیگر این است که  ۀنکت

وی دست کم تا سال  ،بن هیثم فهرست آثار محمد طبق آن کهحال  ٤،مقیم شدهسفر کرده و در آنجا 
  است.  بودهق در بغداد و جنوب عراق ۴۱۸

                                                    
یس الهور چنین است: آثار در دست ۀعنوان این سیاه .1 فاِت  فهرست« نو

ّ
ٍد  نصرٍ أبي مؤل دٍ  بن ُمَحمَّ ، طرخانيِّ  بن ُمَحمَّ  ُنِسَخ  کما الفارابيِّ

  .»ابن المرّخم بَیِد 
نیز همان را از منبع مشابهی نقل کرده  اصیبعهنویس الهور در قالب دو سیاهه آورده شده و ابن ابیفهرست محمد بن هیثم در دست .2

  است.
اصیبعه و نویس الهور که ناقص است، هم ابن ابیزیرا عالوه بر دست ،تر استروشن بسیارشویم فهرست آثار حسن بن هیثم یادآور می .3

بیچف سیبری آن را نقل کرده هم دست   اند.نویس کو
وبین ابن  بینهمسائل جرت  يکتاب فدر  علی بن رضوان از جمله دان معاصر وینبرخی دانشم ،نویسانهای فهرستعالوه بر گزارش .4

  اند.ها سخن گفتهمصر در آن سال علمی با او در ۀاز دیدار و مباحث الهیثم في المجرة والمکان
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  های رشدی راشد بر تمایز میان محمد بن هیثم و حسن بن هیثمشواهد و استدالل
ما با دو ابن هیثم مواجه  دهند نشان می، فهرستی از شواهدی را که پیشیندر ادامه بر اساس مطالب 

  :کنیم مطرح میهستیم، 

ه است. خوشبختانه نوشتمی »الحسن بن الحسن بن الهیثم«م همواره نام خود را حسن بن هیث - ۱
وی نیز در دسترس اســت.  تۀنگاش یهانویس امروزه عالوه بر آثار حسن بن هیثم برخی دست

 :کنیم حسن بن هیثم را در بردارد اشاره می ۀنوشتبرای نمونه به سه نسخه که گزارشی از دست
در  ،آپولونیوس به دستخط ابن هیــثم موجــود اســت مخروطاتاز نویسی که  در دست -الف

له الحَســُن بــن الحَســن بــن  جزءُ کَتب هذا ال«است:  شده نوشته پایان مقالۀ سوم
َّ
و شک

َحُه من أّوله إلی آِخرِه، وفرغ من تصحیِحِه في َصفر من ســنِة خمــسالَه  عشــرة ْیثم وَصحَّ
لْون من الشهر المذکوریوم السبِت  ياألسطر ف مائة. وکتب هذهوأربع

َ
چنانکه  .»لِستٍّ خ

ق توسط ابــن هیــثم ۴۱۵گذاری و بازبینی این نسخه در سال بینیم نگارش و حرکتمی
  ١صورت پذیرفته است.

  
آپولونیوس به خط ابن هیثم که در  مخروطاتبخشی از صفحۀ پایانی مقالۀ سوم 

 ٢آن نام خود را نگاشته است.

                                                    
یری از غناظم ترزي اوشود. نگهداری می )٢٧٦٢ ۀشمار هبه استانبول (سلیمانی ۀدر کتابخان أیاصوفیا ۀمجموع نویس دراین دست .1 لو تصو

  منتشر کرده است: زیر ۀدر مجموع ۱۹۸۱خطی را در سال  ۀسخاین ن
Publications of the Mathematical Research Institute, Istanbul, n. 4. 

های وی  هاز آنجا که نسخپرداخته و می یآثار ریاض کتابتق برای گذران زندگی به ۴۱۱که ابن هیثم پس از سال  اند کردهذکر منابع بسیاری 
نویسد: های هندسی بوده، مشتریان حاضر بودند مبالغ خوبی برای آن بپردازند. قفطی میدقیق شکل ترسیمبا خطی خوانا و بازبینی و 

 قاعد في غایة الصحة کتب به الکثیر من علوم الریاضة«
ّ

یس معرفی شده مطابقت دارد.با دست این اوصاف کامالً ». کان له خط  نو
  رسید. منویِس ارزشمند به لطف ایشان به دستنژاد که تصویر این دست ایرانبا تشکر از خانم  .2
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برداری رونوشتای به دستخط ابن هیثم دسترس است که از نسخهنویس دیگری در  دستب. 
یس که در سن پترزبورگ نگهداری می شده است. این دست ای از شود حاوی مجموعه نو

های ریاضیات و یک رساله از ابن سهل است. در جــای  های ابن هیثم در شاخهنگارش
الحســن بــن «ه اســت: نویس ابن هیثم نام خود را چنین نگاشت جای مقاالت این دست

 ١».الحسن بن الهیثم
رنگین کمان و  ۀای از اثر حسن بن هیثم دربارکند که نسخهکمال الدین فارسی گزارش میج. 

شده است. در آنجا نیز این عبــارات  نویسیرسیده که از دستخط وی رو شهاله به دست
لُه الحَسُن بن الحَسن ب«قید شده است: 

َّ
ک

َ
َحه من کَتَب هذا الِکتاَب و ش ن الَهْیثم، وصحَّ

 بــر بنا» مائةعشرة وأربعب سنة تسعبالقراءة، وکتب هذه الکلمات في َرَج  أّوِله إلی آِخره
 ٢ق به خط حسن بن حسن بن هیثم نگاشته شده است.٤١٩این، کتاب در سال 

احمد بن  -به دستخط داماد وی  ق)۴۷۶(به تاریخ کتابت  ابن هیثم المناظرای از کتاب  نسخه -۲
موجود است (در کتابخانۀ ســلطان محمــد فــاتح اســتانبول و بــه  - محمد بن جعفر عسکری

 .نگارد. وی نیز نام پدرزن خود را الحسن بن الحسن بن الهیثم می)۳۲۱۶-۳۲۱۲های  شماره
 .نیستدر اینجا نیز خبری از نام محمد 

بســیاری دیگــر از الــدین فارســی و ل، عرضي، کمالأدانان بعدی همچون خیام، سموریاضی -۳
اند یاد نمودهالحسن بن الهیثم و یا ابوعلی بن الهیثم  را اسالمی همواره نام او ۀدانان دور ریاضی

رشدی راشد فهرستی از آثاری  .یابیمبن هیثم را در آثار ریاضی دورۀ اسالمی نمی محمدو نام 
 همه با نام الحسن بن الحسن بن الهیثم) ارجاع داده

ً
انــد در  که به ابن هیثم ریاضیدان (تقریبا

 ).۵۳۳-۵۱۲، ص ۲آورده است (جلد  ها نهایت کوچک ریاضیات بیانتهای جلد دوم 

فهرست حسن تمامی تألیفاتی که در  ،یک نفر هستند حسناگر بر این باور باشیم که محمد و  -۴
تا  ق۴۱۹ های سال ۀدر فاصل دبای -در فهرست محمد بن هیثم نیست  و -بن هیثم درج شده 

یس  کنم که دو فهرست آثار محمد بن هیثم در دستنگاشته شده باشد. یادآوری می ق۴۲۹ نو
شود. فهرست آثار حسن بــن  میختم  ق۴۱۹اصیبعه به سال  الهور و همچنین گزارش ابن ابی

بیچف سیبری و گزارش ابن ابی ر دستهیثم نیز د  را دارد. ق۴۲۹اصیبعه تاریخ  نویس کو
هایی در باالترین شود این همه آثار ریاضی که بحث حال سؤال اینجا است که چطور می

                                                    
  آید. مقاله می ۀگزارشی از این دست نویس در ادامپترزبورگ (لنینگراد) نگهداری می شود.  در سن ۱۰۳۰B ۀنویس به شمار این دست .1
 ،٢ جلد، ١٩٢٨ ،٣٠ ،دکن) بادآ(حیدرالعثمانیة  لمعارفاةرئدا شوراتمن ،والبصائر راألبصا لذوي المناظر تنقیح ،الفارسي الدین کمال .2

  .٢٧٩ ص
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؟ بــا نگــاهی ه باشــددمــدر بر دارد، فقط در ده سال پدید آ را خود ۀسطح دقت علمی در زمان
  با چند اجمالی به فهرست آثار حسن بن هیثم

ً
در  هزار صفحه مطلب مواجه هستیم که عمدتا

ریاضیات و نورشناسی و هیئت و نجوم نگاشته شده است. نگارش چنین حجم از این آثار در 
  رسد.به نظر می دور از ذهنعلوم دقیقه، آن هم با این دقت علمی در طول فقط ده سال بسیار 

 بــههای یادشده در فهرست ابــن هیــثم رساله ها وتاریخ برخی نگاشته می دانیمعالوه بر این،  -۵
، حال اینکه در فهرست محمد بن هیثم خبــری از ایــن آثــار گرددباز می ق۴۱۹پیش از تاریخ 

  نیست.

یسند -۶ آید تعداد زیــادی از الزم می ،دو فهرست نخست و فهرست پسین یک نفر باشند ۀاگر نو
در فهرست اخیر قید نشده است که  شویم کهآثار در هر دو فهرست ذکر شده باشد. یادآور می

نادرســتی آن را پیشــتر (احتمالی که  گیردبه بعد را در بر می ق۴۱۹های فهرست از سال کتاب
عنــوان  ۹۲فقــط دو عنــوان از میــان  یابیم کــهها درمینشان دادیم). با مراجعه به این فهرست

هــا این فهرست پس روشن است کهفهرست حسن با عناوین دو فهرست محمد مشابه است. 
 متعلق به دو شخص مختلف است. ضمن
ً
  عنوانآن دو  ا

ً
تصور توان مشابه نیستند و می نیز عینا

 با نام را اثراین دو  حسن و محمدکه  کرد
ً
 اند. شبیه به هم نگاشته هایی تقریبا

ای به اثری دربــاره قــوس قــزح و در دو فهرست نگاشته شده توسط محمد بن هیثم هیچ اشاره -۷
کــم در الدین فارسی دیدیم حسن بن هیثم دسِت چنانکه در گزارش کمال ولییابیم. نمی هاله

 نسخهق ۴۱۹سال 
ً
فهرست دوم محمد بن هیثم در  ای از این اثر خود فراهم آورده است. اتفاقا

قــوس  ۀتوان گفت در زمان نگارش فهرست، همــین رســال همین زمان نگاشته شده است. می
بــر  اســت. ذهن او را به خود مشغول داشته و بالطبعبن هیثم بوده  قزح آخرین دستاورد حسن

محمــد بــن در پایان فهرست آثــار  باید نام این اثر بودنداین اساس، اگر این دو شخص یکی 
 است. نشدهای بدان حال اینکه هیچ اشارهآمد؛  هیثم می

در دو فهرســت  ،نام هیچ یک از تألیفات پرشماری که از حسن بن هیثم به دســت مــا رســیده -۸
محمد بن هیثم نیامده است. برخی از آثار از فهرست محمد نیز یافت شده و در آنجا نیز نــام 

یس حسن ذکر نشده است. تمامی دست های حسن بن هیثم که در دسترس است نام وی را نو
اند و هیچ یک نام محمد را بر خود ندارد. تنها گاه تصحیف مختصری صورت حسن ذکر کرده

 شود. نام وی یا پدرش حسین خوانده می گرفته و

گردد که در فهرست دهد به تألیفاتی باز میتمامی ارجاعاتی که حسن بن هیثم به آثار خود می -۹
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اند و در هیچ کدام نویس الهور بدان اشاره کرده اصیبعه و دست آثاری است که قفطی و ابن ابی
یــابیم. ام محمد بن هیــثم درج شــده نمــیای به اثری از فهرستی که با ن از این ارجاعات اشاره

های پس از ابن هیثم نیز همواره به آثاری که در فهرست حسن بن هیثم است ارجاع دانریاضی
بــه آثــاری از آن  بایدبود  داگر این دو فهرست متعلق به یک فر ١.دهند و نه فهرست محمدمی

 .شد میفهرست نیز ارجاع داده 

هم از جهت شکل و هم از جهت  ،ت حسن تمایز آشکاریبررسی دو فهرست محمد و فهرس  - ۱۰
از یک طرف با نشان می ،مضمون عنوان اثر در دو فهرست محمد و از طرف دیگــر  ۹۰دهد. 

ق مواجــه هســتیم. در میــان ایــن تعــداد ۴۲۹عنوان اثر در فهرست حسن تا پایان سال  ۹۲با 
خوشــبختانه بــه جــا ن دو اثــر کــه یابیم. اما ایفقط دو عنوان را مشابه می -کتاب ۱۸۲ -بسیار
 همراه دارند.به یابی و چگونگی انتقال مشکالت پیرامونی زیادی در اصالت اند، مانده

نام دارد. در این اثر کوشش شــده حرکــات فلکــی بنــا بــر  في هیئة العالمکتاب نخست الف. 
نظریات بطلمیوسی و به نحوی ساده تقریر شوند. مؤلف این اثر به هیچ وجــه متعــرض 

در پی حل اشکاالت  در نتیجهشود و  بطلمیوس در حرکات افالک نمی الگویاشکاالت 
در دست بطلمیوس  شکوک براثر مشهوری از حسن بن هیثم با نام  اما. نیستوارد بر آن 

بطلمیوسی در حرکــت افــالک را بــه چــالش  الگوی روشنی است که نویسنده در آن به
در  ولــیکرات فلکی مجسم اصــل قــرار گرفتــه  ۀنظری هیئة العالمکشد. از طرفی در  می

های هندسی نجومی با وصــف فیزیکــی در موافقت نمونه ،با بیانی دقیق و فنی ،شکوک
های هندسی در ایــن طرف دیگر سطح دانش ریاضی و دقتجهان تردید شده است. از 

بسیار  في هیئة العالم در ریاضیمباحث دو کتاب به هیچ وجه با هم قابل مقایسه نیست. 
ما را بــر  ٢تفصیلی دیگر ۀ. این مالحظات و ادلاستبسیار پیشرفته شکوک ابتدایی و در 

بــه  ،ن بن هیثم نسبت داده شــدهاز دیرباز به حس في هیئة العالمهر چند  دارد کهاین می
 . است اثر محمد بن هیثم احتمال زیاد

                                                    
یک مورد  که تنها راشد همین به نظراست.  في هیئة العالماند و آن دانان پس از ابن هیثم بدان ارجاع دادهفقط یک مورد است که ریاضی .1

اسالمی به حسن بن هیثم نسبت داده شده، خود امری معنادار  ۀدانان دوردر فهرست محمد در آثار ریاضی شده د یاداز میان آثار متعد
تا پیش از رواج صنعت چاپ که  توجه داشت د. همچنین بایاست حسن یاد شده د ون یک مورد هم در هر دو فهرست محماست. آ

   د آمد.خواه ۀ مقالهدر ادام هیئة العالمفي کتاب  ۀراشد دربار نظربود.  تثبیت نشدهعناوین آثار تا حدودی 
یدمی رسد، به دستاورد جدیدی می وقتیآثار خود  ابن هیثم در بسیاری از .2 و است ام این مطالب نیامده در کتابی که پیشتر نگاشته: «گو

هم در  ،ونه بحث های وی درباره هاللیات)مرا هم در آثار ریاضی ابن هیثم می بینیم (برای ن . این امر»امرسیده اکنون بدین دستاورد
). اما در اینجا المناظر) و هم در آثار نورشناسی (در کتاب في هیئة حرکات کُلِّ واحٍد من الکواکب السبعةآثارنجومی وی (برای نمونه در 

 .بینیم چ اشاره ای از وی بدین منظور نمیهی
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نام دارد.  في حساب المعامالت شود،ی که عنوانش در هر دو فهرست دیده میکتاب دومب. 
کشــد، های به دست آمده نام حســن بــن هیــثم را یــدک مــیاین اثر که در نسخه ۀدربار

یــابی مشکالتی در اعتبارسنجی و اصــالت تردیدهای مشابهی وجود دارد که آن را نیز با
  ١مواجه کرده است.

فهرست حسن تفاوت آشــکاری وجــود دارد.  رمیان الگوی نگارشی آثار فهرست محمد و آثا  -۱۱
 
ً
 هــایشاخه زشآمو پیسنت اسکندرانی پدید آمده و در  درآثاری است که  آثار محمد عمدتا

هــای به نوآموزان است و در این ســیاق بــه شــرح و تفســیر دیــدگاه یفلسف هایگوناگون دانش
آثاری که در فهرست حسن بن هیثم است و یا آثاری که از وی  ولیپردازد. فیلسوفان پیشین می

رفع اشکاالت دیــدگاه پیشــینیان  در پیو  ردبه دست ما رسیده، ماهیت پژوهشی و تحقیقی دا
ح آثار قدما پرداختــه بــا هــدف نشــان دادن نقــاط است. حتی زمانی که حسن بن هیثم به شر

 هایی برای معضالت است.حلراه عرضۀمشکل و 
 حــل فيیا  قلیدسا کتابشرح مصادرة های برای اطمینان کافی است نگاهی به کتاب

چنانکه از عناوین  .بیندازیمبطلمیوس  علی الشکوك یا معانیه وشرح األصول في قلیدسا شکوك
یم که در  انه روبرو مینقادها نیز پیداست با مراجعه به متون یادشده با نگرشی کتاب ۀنقادان شو

  ٢از مشکالت علمی پیشینیان است. رفعریاضی برای  بدیعهای حلراه عرضۀصدد 

دو فهرست محمد و حسن را متمــایز  - غیر از سبک نگارش و عمق تحقیقات  - ویژگی دیگری که   - ۱۲
این آثار  که یابیمآثار حسن بن هیثم به روشنی در می ۀهی به سیاهکند موضوع آثار است. با نگامی

 ،هیئــت ،نورشناسی ،مثلثات ،های گوناگون ریاضیات هستند و مواردی مانند هندسه همه در شاخه
 ریاضیات را در بر می ۀهای مهندسی بر پاینجوم و ابزارسازی

ً
 گیرد. اما آثار محمد بن هیــثم عمــدتا

از آثار طبیعیات ارسطو تــا آثــار ای که . حوزۀ گستردهاست آثار یونانیان باستانشرح یا  تلخیصدر 
در بــر را  نجومی بطلمیوس و از آثار ریاضی اقلیدس و هندسی آپولونیوس تا آثــار طبــی جــالینوس

را بــه عناوین سوم کمتر از یک نیز به چشم می خورد که البته آثار ریاضی یدارد. در این میان تعداد
 ٣.بارزتر است تصاص داده و رویکرد فلسفی و طبیعیاتی در عناوین آثار محمدخود اخ

                                                    
بیان کرده است. هر  )۴۹۰-۴۸۹(ص ها  کوچک نهایتریاضیات بیهای جلد دوم از کتاب نوشتها را در پیراشد این تردید رشدی .1

ای را که در سر راه انتساب اثر وجود هایی مشکالت عمدهدر این مورد ادعای حل نهایی مسئله را ندارد ولی با طرح سؤال نگارندهچند 
  کند.دارد بیان می

ای از مهمترین دستاوردهای  نام دارد. آن هم در واقع خالصه في الضوء ةمقالمطالب را دارد  ۀعرض ۀنها کتابی از حسن بن هیثم که جنبت .2
  .است المناظرنظری بدیع خود ابن هیثم در کتاب مهم و دوران ساز وی در نورشناسی یعنی 

ه د ککراشاره  المختِلفة الجواهر أقدار علی التعّرف في منالوس لکتاب الَهْیثم بن الحسن بن محمد تلخیصتوان به کتاب برای نمونه می .3
یسنده صرفاً این اثر در می ۀامروزه در دسترس است. با مطالع سازی اثر با اهداف آموزشی بوده است نه در صدد خالصه یابیم که نو

← 
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شده به نام محمد بن هیثم تا کنون دو اثر به دست ما رســیده اســت.  فهرست یاد ۀاز مجموع  -١٣
ای دارد؛ چــرا کــه . اثر دوم اهمیــت ویــژهشرح مجسطیو دیگری  ١منالئوس کتاب شرحیکی 

شده در زندگی خودنوشــت محمــد بــن هیــثم را یادکه موارد است اطالعاتی در آن ذکر شده 
هم در ابتدای اثر و هــم در مــتن تکــرار شــده  ،نام محمد بن حسن بن هیثم ٢کند.تداعی می

این یادکرد واضح نام محمد و این نکته که این عنوان فقط در سیاه آثار محمد بن هیثم  ۀاست. 
 ۀشده، نشانگر این است که کتاب نوشت یاد ور)نویس اله اصیبعه و دست (بنابر گزارش ابن ابی

اثر موافقــت تــام  ۀآثار از این کتاب با مقدم ۀمحمد است نه حسن. ضمن اینکه گزارش سیاه
شــود و ارجاعــاتی کــه  نیــز دیــده می مؤلف در این کتاب ارجاع به خود جالب است کهدارد. 

یسند   آثار محمد همخوانی دارد ۀدهد، تنها با سیاهاین کتاب به دیگر آثار خود می ۀنو
ً
(مــثال

 . که تلخیصی از کتاب ابراهیم بن سنان در این زمینه است) آالت الظل فيکتاب 
صــفحه از اثــر را در خــود  ۱۲۴ ،رغم افتادگیعلی ،با مطالعه و بررسی دقیق این اثر که

مختصــر و بــا اهــداف و گونــه گنجانده، به روشنی سبک نگارش محمد بن هیثم را کــه شــرح
وی نیــز بــه  منالئــوسکتاب شرح . همین سبک نگارش در یابیم آموزشی است، می مشخص

هم در مقدمه اهداف آموزشی خود را ذکر نمــوده و هــم در جــای  ،شود. وی وضوح دیده می
. گــرایش وی بــه نگــاردرا مــی »(بدان ای نوآموز) المبتدئ أّیها علما«جای اثر عباراتی مانند 

شــود؛ هــم در ســبک نگــارش و هــم در  دیــده می ایاضی نیز آشــکارفلسفه حتی در این آثار ر
 –گیری از استدالل فلسفی برای استنتاج ریاضی. نام بسیاری از پیشینیان یونانی و اسالمی بهره

شود. یادکرد نــام  نیز در این اثر دیده می -از اقلیدس و اطولوقوس گرفته تا نیریزی و ابن سنان
و  ٣(هوپســیکلس) وسهــای دیگــری همچــون ابســقالر نــامجالینوس هم در این اثر در کنــا

  ارشمیدس جالب است.
حال ببینیم اگر حسن و محمد را یک نفر در نظر بگیریم چه توابعی بر این امر بار خواهد 

نداشته است. نه تنها  شرح مجسطیدانیم حسن بن هیثم اثری به نام گشت. نخست اینکه می
آثار وی یاد نشده بلکه در هیچ یک از آثار ریاضی و نجــومی وی نیــز  ۀچنین عنوانی در سیاه

                                                    →  
در همان  ز آن نیزا یدیگر ۀنسخدرج شده است.  ۵۱تا  ۴۴نویس الهور میان صفحات چیزی بیش از آن. این اثر کوتاه در دست

  د بن حسن بن هیثم موجود است.خان در الهور ذیل نام محمنبی ۀکتابخان ۀمجموع
 های کتاب که اثری مهم در سنت نگارش ،نخست میالدی ۀدان یونانی سدهندسه، منالئوس األشکال الکریةبر کتاب  است شرحی ظاهراً  .١

  .رود به شمار می َکراُ 
یس این اثر که  دست .2 ق نگاشته ۶۵۵در سال  شود کاخ توپقاپی استانبول نگهداری می ۀموزدر مجموعۀ احمد ثالث  ۲/۳۳۲۹به شمارۀ نو

  شده است.
3. Hypsicles 
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که در دیگــر آثــار  جا استی منطقی و بهیابیم. حال اینکه توقعای بدین اثر نمیکمترین اشاره
  ۀکه عمد وی ریاضی

ً
نگاشته شده، نام این اثر  شرح مجسطیپس از تاریخ نگارش  آنها مسلما

شرح بــر آثــار  نگارش حسن رویۀدانیم پذیرد. از طرفی می برده شود و ارجاعی بدان صورت
صــدد مگــر مــوارد محــدودی کــه در آنهــا نیــز نــه در صــدد شــرح بلکــه در بــوده،پیشینیان ن

هــای علمــی حل برای آن دشواریراه ۀسازی نقاط مبهم و مشکل و پاسخگویی و ارائ برجسته
  بوده است.

 تاب محمد بن هیثم مــیکه در این دو ک یدیگر اینکه سبک نگارش ۀنکت
ً
بــا  یــابیم کــامال

گونــه و آموزشــی محمــد بــا آوردن سبک نگارش حسن بن هیثم متفاوت است. ســبک شــرح
فلسفی با سبک ریاضی و بیان فنی و دقیق حسن بــن هیــثم تمــایز  های و استدالل توضیحات

  آشکار دارد.

حسن بن هیــثم  هاینگاشته محمد بن هیثم و شرح مجسطی ۀمقایس نیز دردیگری  ۀ مهمنکت  -١٤
مغایر و بلکه در عکس  به وضوح هاییدیدگاهدر مواردی  شرح مجسطی. کتاب شودنمایان می

شــرح بــرای نمونــه در  .را در بــر داردجهت دستاوردهای محاسباتی نجومی حسن بــن هیــثم 
آمده  ١ماه خطای بصری ۀدر آب و یا پدید ءنمایی تصویر اشیابزرگ ۀتفسیری از پدید مجسطی

در آب و  ءنمایی اشــیااست. توضیح اینکه بزرگمتناقض های ابن هیثم نورشناس دیدگاهبا  که
از متنی از کندی اقتباس  شرح مجسطیماه در کتاب  پدیدۀ رصدی مربوط به رؤیتهمچنین 

 
ً
گاهینمایانگر  شده و کامال حسن بن هیثم از  دانیممی. است انکسار نور ۀمؤلف آن از پدید ناآ

و این سنت حتی  ودرمی رآن به شما ۀکرده که ابن سهل نمایند شناسی پیروی میدر نور یسنت
حسن  رؤیة الکواکب فيخیلی پیش از ابن هیثم با قواعد انکسار نور آشنا بوده است. در کتاب 

جوانی  ۀبن هیثم، به وضوح قواعد انکسار نور به کار گرفته شده است. در این اثر که یادگار دور
 مــاه نیــز بررســی و در آن رویکــردی متفــاوت بــا خطای بصــری ۀست، مسئلبن هیثم احسن 

 گیری از قواعد انکسار نور است.اتخاذ شده که بر اساس بهره شرح مجسطی مباحث
های فضــایی کــه ســطح  میــان شــکلمسئله اســت کــه این یک مورد قابل بررسی دیگر 

. در این مسئله نیز تمایز آشکاری میــان جانبی مساوی دارند، کدام یک بیشترین حجم را دارد
ی از دیگــر شــماریابیم. این موارد و با آثار حسن بن هیثم می شرح مجسطیدیدگاه محمد در 

توانــد مؤلــف دان و نورشناس، نمیکه حسن بن هیثم ریاضی هستند این ۀدهند نشان هانمونه
  اثر یاد شده باشد. 

                                                    
  آید تا در وسط آسمان. این است که ماه در نزدیکی افق بزرگتر به نظر می» the moon illusion«یا » خطای بصری ماه«منظور از   .١
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دست داده و چه آثاری که به دســت مــا رســیده،  چه فهرستی که خود به آثار حسن بن هیثم،  - ۱۵
افالک بطلمیوس  ۀاین آثار نه تنها در دانش نورشناسی و نقد نظری ۀنشانگر این است که نگارند

های گوناگون ریاضــیات داشــته اســت. های بسیاری نیز در شاخهبلکه مساهمت ،نقش داشته
کاربرد مخروطــات در ات، مخروط ۀریاضیات ارشمیدسی، نظری ۀهای وی در زمینمساهمت

 ۀهندسی و مسائل بســیار دیگــری در زمینــ هایاعداد، ساخت ابزار ۀ، نظریترسیمات هندسی
در این میــان، گرایشــی بــه طبیعیــات فلســفی و طــب  ١ریاضیات چشمگیر و یادکردنی است.

 .بارۀ اخالقدر ای مگر رساله، یابیمنمی یونانیجالینوسی و فلسفه به سبک 
 در مورد محمد ب

ً
 وو طبیب نظری اســت  ٢دانبرعکس است. او فلسفه ن هیثم امر کامال

گاهی دارد. ایــن  هیئت و نجــومدر دانش ریاضیات و به ویژه  همهایی مانند فیلسوفان سنتی آ
در جهان اسالم با فیلسوفانی چون کندی و فارابی و ابــن ســینا  یونان باستانالگوی فیلسوفان 

عصــرانش بــه و هــم اوهــای نگــاریوی و مراسالت و ردیــههای یافت. همچنین نگارش ادامه
بی نمایانگر این است که وی در فضای فلسفی بغداد و جنــوب عــراق مــی زیســته اســت. خو

هرچند تاکنون آثار منطقی و فلسفی پرشمار محمد بن هیثم به دست نیامده ولی عناوین آثار 
ابن سمح و  ،هایی با معاصرانشبحث در برخی از این آثار اووی دارد.  مآبی یونانیداللت بر 

بی در شناخت مسائل فلسفی در بغداد  تواندن این آثار مییافت است. ابن طیب داشته تأثیر خو
  .ه باشدهمزمان با ظهور ابن سینا در شرق جهان اسالم داشت

استدالل و شاهد مهم دیگر این است که دانشمندان بزرگ پیشین چنین خلطی میان محمد بن   - ۱۶
  .اند و حسن بن هیثم انجام ندادههیثم 

ً
هم به حسن بن هیثم  ،ق)۶۰۶د فخرالدین رازی (مثال

در دو سیاق مختلف و با بازشناسی روشــن  عبارات وی اشاراتی دارد. و هم به محمد بن هیثم
. هر زمان نام حســن بــن هیــثم را در آثــار فخرالــدین رازی بیان شده است میان دو شخصیت

انتظار داشته باشیم که بحثی ریاضی مورد توجه وی است. ولی نام محمد  توانیم یابیم، می می

                                                    
  هر چند پیشتر ابن .1

ً
به عنوان یک نورشناس شناخته شده بود که نقدی نیز بر نظریات فلکی بطلمیوسی دارد، اما امروزه با تحقیقات  هیثم صرفا

اسالمی، و به  ۀآفرینی ابن هیثم در تاریخ ریاضیات دورنقش ۀمفصل رشدی راشد و برخی معاصران، حجم زیادی از ادبیات علمی در زمین
های گذشته توجه  ریاضیات ابن هیثم، در دهه ۀراشد در زمین رشدیدار ی در دسترس است. عالوه بر آثار دامنهتبع در تاریخ ریاضیات جهان

 في تمام کتاب المخروطاتۀ ) رسالJ. P. Hogendijk( برخی محققان تاریخ ریاضیات به ابن هیثم جلب شده است. برای نمونه هوخندایک
از  Sources in the History of Mathematics and Physical Sciences ۀو تحلیل در مجموع را که در فهارس پیشین یاد نشده، با مقدمه

 نورشناسی و فیزیک سماوینامۀ دکتری با عنوان  حسین معصومی همدانی نیز در پایان است. کردهمنتشر ) ۱۹۸۵انتشارات اشپرینگر (
)L'optique et la physique celeste ، في ) تعدادی از آثار ابن هیثم در نورشناسی، همچون ۷به راهنمایی رشدی راشد در دانشگاه پاریس

 را تصحیح، ترجمه و شرح کردند. ةفي المجرّ و  في أنواع الکواکب، في األثر الظاهر في وجه القمر، ضوء القمر
فیلسوفان  ۀوی با نگاه انتقادی و نوآوران آثار ۀگونمیان رویکرد شرحره بردیم تا دان به جای فیلسوف بهدر این مقاله همواره از لفظ فلسفه .2

یم.   مؤسس تمایز قائل شو
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کالمی و فلسفی آورده شده است. وی در میان آثار پرشمار خود برخی از  مناقشاتبن هیثم در 
دهد. این عنــاوین  تألیفات ریاضی را یاد نموده و به وضوح آنها را به حسن بن هیثم نسبت می

 شناسیم مطابقت دارد. ثم میبا آثاری که از حسن بن هی
ــصهای کالمی مختصر و مفصل خود یعنــی فخرالدین رازی در مهمترین کتاب

ّ
 الملخ

وی نــام  حّل شکوک اقلیدسبن هیثم و حسن ابوعلی في المکان  ۀاز رسال المطالب العالیةو
  .دکن در مورد این آثار عرضه می ،برد و توضیحاتیمی

 ابوعلی بن هیثم (حسن) و هم از محمد بن هیــثم یــاد هم از ،قرآن تفسیر کبیردر  رازی
فجر و شعاع نور در  ۀلئاز منظر یک مفسر قرآن به مساین اثر، کرده است. وی در جلد سیزدهم 

یســد:  خصوص میدر این فجر پرداخته و با بیان دیدگاه ابن هیثم  ایــن وجهــی اســت کــه «نو
وی  ،در جلــد چهــاردهم». خود بــدان تکیــه کــرده اســت المناظردر کتاب  ابوعلی بن هیثم

بــه بحــث » آیــا خداونــد، مکــان و جهــت دارد؟«اینکــه  ۀفلســفی را دربــار-ای کالمینظریه
های کالمی و منطقی دست به بیان استداللگذارد. در این رابطه وی به سان متکلمی چیره می

کند و طرح می» متناهی خدا و جهانتفاوت نا«و در این میان استداللی با عنوان  پرداخته است
شده  فع اشکال یادردر  محمد بن هیثماین استداللی است که «افزاید: در پی آن بالفاصله می

  ».بدان گرویده است
 مقالة في العالم من جهة مبدئــه وطبیعتــه وکمالــهعنوان با ای رساله هممحمد بن هیثم 

ز حسن بن هیثم و هم آثاری از محمد بــن هم آثاری ا ،که فخرالدین رازی آشکار است. دارد
  هیثم در دست داشته است. 

 ق) که خود گرایش به علوم نظری ماننــد فلســفه و طــب داشــته۶۲۹د عبداللطیف بغدادی (  - ۱۷
شمارد وی را دانشمندی در نورشناسی و نجوم بر می ،کنداز حسن بن هیثم یاد میوقتی  است،
ای که در تبیــین در مقاله ،. برای نمونهکند نمییب یاد گاه از وی به عنوان فیلسوف یا طبو هیچ

وی را مردی فاضل در علوم ریاضی و دارای  ،ماهیت مکان بنا به رأی ابن هیثم و نقد آن نگاشته
شمرد که در دو دانش هیئت و مناظر متبحــر و از اهــالی های آن بر میدانش گسترده در شاخه

دن برخی از دیگر آثار حسن بن کراین اثر با یاد  مصر و معاصر ابن رضوان است. بغدادی در
 خــود اثــر ۀدر مقدمــ اودهد که با آثار حسن بن هیثم بــه خــوبی آشــنا اســت. هیثم نشان می

صحت انتساب آن به داللت بر في المکان رسالۀ سبک نگارش  اگر چنین نبود که گوید که می
گاه و فاضلی مانند ا ،دارد ابن هیثم نمود. این جمله بعید می ونگارش چنین اثری از دانشمند آ

 .دارد و سبک نوشتاری او آثار حسن بن هیثم باعبداللطیف  شنایی عمیقآ از نشان
 او د آگاهی اندککنجالب اینکه از اشکاالتی که عبداللطیف به ابوعلی بن هیثم وارد می



 

  

٢٠ 

ة ریاضته في صناعة المنطق«هایی مانند با عبارت . ویدر دانش منطق است
ّ
إهماله «و یا » قل

بــه  ای کنایــهبه نحوی غیر مستقیم  در عباراتی دیگرکند. می بدین امر اشاره» لصناعة المنطق
  آشنایی اندک ابن هیثم با آثار ارسطویی دارد. 

یز به شناسد و سفرهایی نحال چگونه عبداللطیف بغدادی که آثار علمی ابن هیثم را می
های این مراکز علمی مهم را نیز دیده، آثــار فلســفی و منطقــی دمشق و مصر داشته و کتابخانه

مگر نه  ؟فراوان ابن هیثم (محمد) به ویژه در تلخیص و تفسیر سنت ارسطویی را ندیده باشد
شرح و ارسطو در منطق  ارغنوناصیبعه آثاری از جمله تلخیص و تفسیرهایی از  اینکه ابن ابی

ارسطو  نفسدربارۀ و  عالم و سماءو  سماع طبیعی هایارسطو و کتاب منطقیاتفوریوس بر فر
  اثر از جالینوس را بدو نسبت داده است. ۳۰و همچنین تلخیص 

بن هیــثم (محمد) ا چطور امکان دارد که بغدادِی آشنا با آثار فلسفی آن زمان، نداند که
ســنت  ،او را ناآشنا با دانش منطق و بــه تبــعو چندین اثر در منطق و فلسفه پدید آورده است؟ 

ارسطویی بپندارد؟ چه طور متصور است که بغدادِی طبیب که خود چنــدین اثــر طبــی دارد، 
  نداند که ابن هیثم سی اثر در سنت طب جالینوسی نگاشته و از وی با عنوان طبیب یاد نکند؟ 

گــاه بــوده و رسد که بغدادی به تمایز میان حسن بن هیثم و به نظر می محمد بن هیــثم آ
  شناخته است.حسن بن هیثم را در پرتو آثارش در ریاضیات و نورشناسی و نجوم می

دو کتاب به وضوح به محمد بن هیثم نسبت داده شــده اســت. یکــی  کشف الظنوندر کتاب   - ۱۸
هر دوی  ١».تفضیل أهواز علی بغداد من جهة األمور الطبیعیة«و دیگری » في إثبات النبّوات«

یس الهور در سیاه اصیبعه و دست این آثار در فهرست ابن ابی آثار محمد بن هیــثم دیــده  ۀنو
 شود.  می

ً
این بخش را نگاشته این دو اثر با نام محمد بن هیثم  حاجی خلیفهزمانی که  احتماال

امری که داللت بر تمایز دو ابن هیثم می  تواند داشته باشد. در دسترس وی بوده است. 

شــده، برخــی از کســانی کــه  ر کوششی نافرجام در پاسخ به یکــی از شــواهد پرشــمار یــادد  - ۱۹
آمده عادت قدیمی یکی پنداری دو ابن هیثم خود را کنار گذارنــد، مطلبــی  برایشان دشوار می

ابــن هیــثم اســت کــه  في المکــان ۀاین پاسخ دربار ٢یم.کن اند که در اینجا نقل و نقد میآورده
کتــاب فــي ین اثر همان اثری باشد که در فهرست محمــد بــن هیــثم بــا نــام اند ااحتمال داده

                                                    
  .۲۳، ص ۱۹۴۳، استانبول، کشف الظنون: حاجی خلیفه، به بنگرید .1
گیری موضوع را پیشده در تمایز دو ابن هیثم داده است. عالقمندان به  پاسخی است که عبدالحمید صبره به برخی شواهد یاد براین نقد  .2

  دهیم:راشد ارجاع میرشدی  نظراتبا  زیر ۀمطالب مقال ۀبه مقایس
A. Sabra, “One Ibn al-Haytham or Two? An Exercise in Reading the Bio-Bibliographical Sources”, Zeitschrift für 

Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften, Band 12 (1998), pp. 1-50. 
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روشــمند  زنی غیراین گمانه. باشدالمکان والزمان علی ما وجدته یلزم رأي أرسطوطالیس فیه 
محمــد بــن  ۀنگاشتبا توجه به اینکه شناختی طرح شده است. بدون هیچ دلیل تاریخی یا متن

چطــور چنــین  اینکــه ،آثار یاد شــده ۀقط عنوان آن در سیاهاست و ف بوده مفقودتا کنون هیثم 
 ضــمن ای از ابهام مانده است. در پرده ای گرفته شدهنتیجه

ً
ایــن احتمــال از جهــات متعــددی  ا

 :نماییمفقط چند جهت را یاد می کهاست  بعید
اصیبعه به کتابی متأخر و نگاشته شده  ابن ابی بنا به نقلعنوان کتاب محمد بن هیثم الف. 

اصیبعه در این  اشاره دارد. بنا بر یادکرد ابن ابی ق۴۱۹الی  ۴۱۷های سال ۀدر فاصل
بنابراین ایــن  ۶۵الی  ۶۳زمان صاحب این اثر (محمد بن هیثم)  سال داشته است. 

مؤلــف جــوانی  ۀدور ۀثمــر ،ابــن هیــثم ذکــر شــده في المکاناثر برخالف آنچه در 
 تواند باشد. نمی

ارســطو  طبیعیــاتهــای ها محمد بن هیثم آثاری در شرح و تلخیص کتابدر همان سالب. 
) و برخی آثار فلسفی دیگر نگاشــته اســت. از ایــن الحیوان، آثار علوی، سماع طبیعی(

را فردی مــدافع دیــدگاه ارســطویی در  في المکان والزمان ۀرو، پر واضح است که رسال
عناوین آثار پرشمار دیگر محمــد بــن هیــثم نیــز آشــکارا شرح آن دید گاه نگاشته است. 

زنــد. التــزام عمیــق  نشان از این دارد که وی فردی است که در سنت ارسطویی قلم مــی
هــایی بــر افــرادی نگاشــته کــه در شود که ردیه وی به سنت ارسطوئی از اینجا نمایان می

 ١.اندمقام نقد ارسطو برآمده
شــناس باشــیم تــا نیاز نیست زبــانعنوان اثر خود چنان نشانگر هدف تألیف آن است که ج. 

فــی چنانکــه در  ،و نه نقــد و رد آن -های ارسطو دیدگاه ۀاین کتاب با هدف ارائ یابیمدر
نگاشته شده است. کنار هم قرار گرفتن مکان و زمــان  - بینیمحسن بن هیثم میالمکان 

این است که نویسنده در صدد بیان مفاهیم اصلی طبیعیات  نیز خود دلیلدر اثر محمد 
 ارسطوئی بوده است.

و روشن است که  شده استای به مفهوم زمان ندر اثری که از ابن هیثم در دست است اشارهد. 
 پردازد مواجه هستیم.دشوار چیستی مکان می ۀبا اثری که به صورت خاص به مسئل

 ۀارسطو دربار ۀتنافی با دیدگاه ارسطوئی و در صدد نقد نظری کتاب ابن هیثم به طور کامل دره. 
تصویری هندسی از مکــان اســت. امــری کــه  ۀرویکردی جایگزین در ارائ ۀمکان و ارائ

که ضمن دفاع از  شته استبرخی طرفداران طبیعیات ارسطوئی مانند بغدادی را بر آن دا
                                                    

و یا  »لموالعا السماءِ  في أقواِلهم وغْیرِه من أرسطوطالیس علی نَقَضهُ  وما یالنَحو َیْحَیی علی الَردِّ  في ِکتاٌب «مانند اثر وی با عنوان  .1
  ارسطو در باب قوای نفس حیوانی نگاشته است. شۀالفرج بن طیب در باب بدفهمی اندیای که بر ابو ردیه
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ن هیثم در با توجه به جایگاه علمی اارسطویی به نقد دیدگاه ابن هیثم بپردازند تا ب ۀنظری
یی است اســتقرار  علوم ریاضی این خطا که ناشی از آشنایی اندک وی با مفاهیم ارسطو

 ١پیدا نکند.
 «. نام این دو اثر است به دو اثر دیگر حسن بن هیثم نیز اشاره شده في المکان ۀدر رسالو. 

ٌ
ْول

َ
ق

تــي إحاطُتهــا ِللَحَسن بن الحَسن بن الهْیثم في أنَّ الُکــرَ 
َّ
ــَمِة ال لمَجسَّ

ُ
ــکال ا

ْ
ة أْوَســع األش

 وأنَّ الداِئَرة أْوَسُع األ
ٌ
َیة  ُمَتساو

ٌ
َیة تي إحاطُتها ُمَتساِو

َّ
َحِة ال کال الُمَسطَّ

ْ
في َحلِّ شکوك «و  »ش

های الهور نویس و دست عیون األنباءاست. این دو اثر بنا به گزارش  »سطيلمجکتاب ا
بن هیثم قرار دارند. در این اثر به هیچ یک از آثار فهرست  آثار حسن ۀو سیبری در سیاه

 ای نشده است.محمد اشاره
آید که اگر حسن و محمد را یک شخص بدانیم اشکاالت متعددی پدید میز. خالصه اینکه 

 ۀجوانی و پیری نویسند ۀکنیم که مسئلمی بسنده انجامد. به این مقدارذکر آن به طول می
و چرایی تغییر دیدگاه نویسنده از مهمترین تناقضاتی است که پاسخی بــرای  في المکان

ریاضی و  ادانهنقشیوۀ و  ،گونه و ارسطویی محمدشود. تفاوت سبک شرح آن یافت نمی
حسن نیز به هیچ تغییــر  دیگر است. بغدادی و ناقدان یدیگر پاسخبی ۀحسن نیز مسئل

 اند. اشاره نکرده دیدگاهی
دهد به احتمال بسیار زیاد نخستین بار بــا شویم که شواهد یادشده نشان میدآور میدر پایان یا
دان یکــی پنداشــته دان و ریاضــیدو ابن هیــثم فلســفه ،اصیبعه به خاطر تشابه اسمی اشتباه ابن ابی

 ،نگارشی ۀنویسان بعدی نیز بدون توجه به تمایز سبک و زمینشدند. همین امر سبب شد تا فهرست
(از جملــه مصــطفی نظیــف و  امر در میان ابن هیــثم پژوهــاناین را یک شخص تلقی کنند. آن دو 

باعث برخی اشکاالت و تناقضات در پرداختن به تاریخ علم  که نیز ادامه پیدا کرد عبدالحمید صبره)
  چهارم و پنجم هجری شده است. های اسالمی و به ویژه تاریخ فلسفه و ریاضیات سده ۀدور

                                                    
. این رساله را رشدی راشد در جلد چهارم کتاب علی ابن هیثم في المکان ردفي الۀ کتاب عبداللطیف بغدادی در رسال ۀبنگرید به مقدم .1

  است. کردهتصحیح و منتشر  )از قرن نهم تا یازدهم (میالدی هانهایت کوچک ریاضیات بی


