ﺳﺒﮏ ﻧﮕﺎرﺷﯽ در ﻋﴫ ﻗﺎﺟﺎر
ﻣﺮﯾﻢ ﺛﻘﻔ

١

در ﭘﯽ ارﺗﺒﺎط ﮔﺴ ﺮدۀ ا ﺮان ﺑﺎ ﻏﺮب در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ،ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن اروﭘﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ا ﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺮﺟﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

»ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ«

و اﻧﺪ ﺸﮥ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ا ﺮان ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،روش ﻧﮕﺎرش اروﭘﺎﯾﯿﺎن ،در ﻗﺎﻟﺐ ﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻮن ﺑﻪ

ا ﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .روش ﮔﻔﺘﮕﻮی ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﻩ ﯾﺎ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ،ﺳ ﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ و ﻣﺪل ﻧﮕﺎرش

ﻣﻮرد اﺳ ﻔﺎد ۀ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺴ ﺎری در آن دورﻩ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ،ﮐﺘﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳ ﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷ ﺦ و
ﺷﻮخ ٢و رﺳﺎﻟﮥ رﻓﯿﻖ و وز ﺮ ٣ﻧﮕﺎﺷ ﻪ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ،ﻧﻮ ﺴ ﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩﮔﯿﺮی از ﻗﺎﻟﺐ ﺮﺳﺶ و

ﭘﺎﺳﺦ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳ ﺎﺳﯽ و اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮ ﺶ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻣﺘﻮن آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ اﺳ ﻔﺎدۀ ﮔﺴ ﺮدﻩای

از اﯾﻦ ﺳ ﮏ ﻧﮕﺎرش ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎد ۀ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن

ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدادﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳ ﮏ ﺗﺄﻟﯿﻒ ،در ﻣﺘﻮن درﺳﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و ﺮﺧﯽ از روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر،

ﺑﻪو ﮋﻩ در دورۀ ﻧﺎﺻﺮی ،ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ﮐﺘﺎب ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺎد ۀ ﺣﮑﻤﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﯿ ﺖ ﯾﺎ ﭼﺮا ،ﺑﻪ

اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ،ﺮﺟﻤﻪای از ﮐﺘﺎب ﻓﺮا ﺴﻮی ) Pourquoiﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ » ﺮای ﭼﻪ«( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺮﺳﺶ و

ﭘﺎﺳﺦ و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎدﻩ و روان ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﻓﻮق ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺮزاﮐﺎﻇﻢ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﻣﻌﻠﻢ ﺣﮑﻤﺖ
ﻃﺒﯿﻌﯽ داراﻟﻔﻨﻮن ﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ،ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺎد ۀ ﺣﮑﻤﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﯿ ﺖ ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی دﻧﺒﺎﻟﻪدار در روزﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ )۱۲۹۷-۱۲۹۳ق( ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ،ﺷﺶ ﺳﺎل ﺲ از
 .١دا ﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ا ﺮان اﺳﻼﻣﯽ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮانmarysaghafi@yahoo.com ،
 .2رﺳﺎﻟﮥ اﻧﺘﻘﺎدی ﺷ ﺦ و ﺷﻮخ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺎم ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ اﯾﻦ ا ﺮ در ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ  ۱۱۱۳س س(۱۳۲۵ ،ق ﻋﻨﻮان ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑ ﺸ ﺮ در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ:
ﺷ ﺦ و ﺷﻮخ ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم اﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﺗﻬﺮان ،روزﻧﻪ.۱۳۷۳ ،
 .3ﻣﯿﺮزا ﻣﻠﮑﻢ ،رﺳﺎﻟﮥ رﻓﯿﻖ و وز ﺮ را ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از رﺳﺎﻟﮥ ﻏﯿﺒﯽ ) (۱۲۷۷-۱۲۷۵ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﯿﺮزا ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ﻧﺎﻇﻢ
اﻟﺪوﻟﻪ ،ﮔﺮدآوری ﺣﺠﺖﷲ اﺻﯿﻞ ،ﺗﻬﺮان ،ﺸﺮ ﻧﯽ ،۱۳۸۱ ،ص .۱۰

۵۵

وﻓﺎت ﻣﯿﺮزاﮐﺎﻇﻢ ،در ﺳﺎل ۱۳۱۹ق ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺎپ ﺳ ﮕﯽ ،اﻧ ﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.

1

در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ زﻣﯿﻦ ،ﺷﺮح آﻓﺘﺎب و ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن روز و ﺷﺐ،

ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺟﺴﺎم ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻫﻮا و ﺑﺎد ،ﭘﺪﯾﺪ ۀ ﺧﺴﻮف و ﮐﺴﻮف ،ﺟﻬﺎت ارﺑﻌﻪ ،ﺟﺰر و ﻣﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ارﺷﻤﯿﺪس،

وﺿﻊ آبﻫﺎی ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ ،ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ،ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻟﮑﺘﺮ ﺴ ﺘﻪ ،رﻋﺪ و ﺮق ،ﻣﻐﻨﺎﻃ ﺲ ،ﺗﻠﮕﺮاف ،ﺣﺮارت و ﻧﻮر

در ﻗﺎﻟﺐ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎدﻩ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ

ﺷﺮﺣﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺮﺟﻤﮥ آن آﻣﺪﻩ اﺳﺖ:

۵۶

ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺎد ۀ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﯿ ﺖ از ﻣﺼﻨﻔﺎت ﺟﻠﯿﻠﮥ ﯾﮑﯽ از ﺴﻮان ﺑﺎﻓﻀﻞ
ﻓﺮا ﺴﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدی دو ﻋﻠﻢ )ﺣﮑﻤﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﯿ ﺖ( را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
وﺿﻌﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺮﺗ ﺐ ﮐﺘﺎب ﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﮐﻮدک از
دﺧﺘﺮی دا ﺸﻤﻨﺪ و ﺟﻮان ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺮﺳﺶﻫﺎ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ
ﻋﻠﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﯿ ﺖ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﻌﻠﻤﮥ داﻧﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎدﻩ و آﺳﺎن
ﭘﺎﺳﺦ دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻃﻮری ﮐﻪ اﻃﻔﺎل ﺑﯽزﺣﻤﺖ ،آن ﻣﻄﺎﻟﺐ را درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ
ﻓﻬﻤﻨﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ،ﺮﺧﯽ ﺰرﮔﺎن ،از ﻣﯿﺮزا ﮐﺎﻇﻢﺧﺎن ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب را از ﻓﺮا ﺴﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در روزﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ درج ﺷﻮد و اﺳ ﺎب
ﻓﺎﯾﺪ ۀ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﮔﺮدد .ﻣﯿﺮزا ﮐﺎﻇﻢ ،ﻗﺒﻮل درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد و ﻣﺸﻐﻮل ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و
ﺳﺆاﻻ ت را از ﻗﻮل ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ و ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺮار داد و ﺟﻮاب را ﺑﻪ
2
ﻧﺎم ﺧﻮ ﺶ ﮐﻪ ﮐﺎﻇﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻮﺷﺖ.

ﻫﺪف ﻣﺆﻟﻔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮ ﺶ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﻮدﮐﺎن و در

ﺳﻄﺤﯽ وﺳ ﻊ ﺮ ،آﻣﻮزش ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻮد ،ﺑﻪو ﮋﻩ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎﯾﯽ ،در ا ﺮان ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ،رواج

ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن ا ﺮاﻧﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻋﻠﻮم ﻧﻮﯾﻦ اروﭘﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ

ﺳﺎدﻩ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮ ﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن روش ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺲ از ﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻮن ﻏﺮﺑﯽ و در دورۀ

ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ در ا ﺮان رواج ﯾﺎﻓﺖ ،ﺮﺧﯽ ﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ روش ﻧﮕﺎرش ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ،ﻣ ﺸﺄ
3

اروﭘﺎﯾﯽ دارد؛ ﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽ در ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم روزﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد:

 .1ﻧﯿﻤﮥ اول ﮐﺘﺎب ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺮزا ﮐﺎﻇﻢ ﻣﺤﻼﺗﯽ و ﻧﯿﻤﮥ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻮت ﻣﯿﺮزا ﮐﺎﻇﻢ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﻓﺮوﻏﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ و در ﺳﺎل ۱۳۱۹ق ،ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ،ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺎپ ﺳ ﮕﯽ ،اﻧ ﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺎد ۀ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﯿ ﺖ ،ﺮﺟﻤﮥ ﻣﯿﺮزاﮐﺎﻇﻢ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﺑﯽﻧﺎ۱۳۱۹ ،ق ،ﻧﯿﻤﮥ اول ،ص.۴
 .2ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺎدۀ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﯿ ﺖ ،ص .۳-۲
 .3ﻣﻠﮏ اﻟﺸﻌﺮاء ﺑﻬﺎر ،اﯾﻦ روش را ﺳ ﮏ ﺧﺎﺻﯽ در ﻧﺜﺮ ﺑﻪ ﺷ ﻮۀ ﺳﻮال و ﺟﻮاب در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﻣﯽداﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺑﻬﺎر،
ﺳ ﮏﺷ ﺎﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،۱۳۸۶ ،ص  .۳۷۴ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴ ﻦ ﻓﺮوﻏﯽ در دﯾﺒﺎﭼﮥ ﮐﺘﺎب » ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ« در ﻣﻮرد
ﺳ ﮏ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ،ﻣﯽﻧﻮ ﺴﺪ » :ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت)ﺳ ﮏ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ و ﺳﺎدﻩ( ﭼﺎپ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳ ﺎب ﮐﺎر

←
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۵٧
ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ )ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺎدۀ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﯿ ﺖ(

اﯾﻦ ﺳ ﮏ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ ) ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ( را ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻓﺮﻧﮓ ،ﻣﺤﺾ ﺴﻬﯿﻞ ﻋﻤﻞ و
رﻏﺒﺖ اﻃﻔﺎل ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﮐﺸﻒ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺧﺘﺮاع ﮐﺮدﻩاﻧﺪ و اﺑﺘﺪا از ﺑﯿﺎن
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮدﻩ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن ﻣﺸﻮش ﺸﻮد و روﺷﯽ را ﭘ ﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﻔﺎل را ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺆال ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ا ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﺼﯿﺮت ا ﺸﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺲ از آنﮐﻪ ا ﺴﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و وﺳﻌﺘﯽ در
ﺧﯿﺎل ا ﺸﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪ آن وﻗﺖ ﺑﻪ ا ﺮاد اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﯽ ﺮدازﻧﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ را ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در ﻋﻠﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ]را[ ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﮑﻤﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﻫﯿ ﺖ ﺿﻤﯿﻤﮥ آن اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺮزا ﮐﺎﻇﻢ از ﻓﺮا ﺴﻪ ﺮﺟﻤﻪ و در اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ
ً
ً
ﻣﯽﻧﮕﺎرد ﮐﻪ اوﻻ اﻃﻔﺎل ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻋﻮام اﻫﻞ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم
1
اﻃﻼع ﺑﺎ اﻃﻔﺎل ﻫﻢ ﺣﺎل ﻫﺴ ﻨﺪ ،از آن ﺗﻤﺘﻌﯽ ﻧﯿﮑﻮ و ﺣﻈﯽ درﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

→

و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﮑﺎﺗﺐ و ﻣﺪارس ﻗﺪﯾﻤﻪ و ﺟﺪﯾﺪﻩ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺳ ﮏ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﻫﻢ ﮐﻪ ﺮای ﻣﺎ ﺗﺎزﮔﯽ دارد ،ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﺪاول
ﺷﻮد«.
 .1روزﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۳دوﺷ ﺒﻪ  ۱۴ﻣﺤﺮم ۱۲۹۴ق.

ﺮای ﺴﻬﯿﻞ آﻣﻮزش ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،ﺗﺼﺎو ﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب ،در ﻣﺘﻦ ﻓﻮق ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ

اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺗﺼﺎو ﺮ ،ﻓﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﺳﺎن ﺮ ﮔﺮدد .در ذﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ

ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮح ﺣﺮﮐﺖ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد:

 ﮐﺎﻇﻢ :ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ،اﻣﺮوز ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽﺗﻌﺠﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺸﺴ ﻪاﯾﻢ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻓﺖ زﯾﺎدی ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺣﺮﮐﺘﯿﻢ .زﻣﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻟﻦ ﮔﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ روی آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ.
زﻣﯿﻦ ﻋﻠﯽاﻻﺗﺼﺎل در ﻓﻀﺎ ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎ و ﻫﺮ ﭼﻪ در روی آن اﺳﺖ ،ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ
آن در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
 اﺣﻤﺪ :آﻗﺎﺟﺎن اﮔﺮ زﻣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮑﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺎ در روی آن ﻫﺴ ﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦﺣﺮﮐﺖ را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﺒ ﻨﯿﻢ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻧﻪ ﭼﯿﺰی اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺑﯿ ﯿﻢ!
 ﮐﺎﻇﻢ :اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ در ز ﺮ ﻗﺪم ﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺑﺎﺑﺖ آناﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدش زﻣﯿﻦ در ﻫﻮا اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﮐﻪ ﻋﺮادﻩاش در روی ﺴ ﯽ و
1
ﺑﻠﻨﺪیﻫﺎ ،ﺳﮑﻨﺪری ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﺎ را ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧ ﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻟﺴﮑﮥ
ﻗﻄﺎر ﻣﯽ ﺸ ﻨﯿﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺮﻋﺖ ﺳ ﺮان ،ﺗﮑﺎن و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ از ﮐﺎﻟﺴﮑﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ و ﺳ ﺐ ﺗﮑﺎن ﻣﻼﯾﻢ ،آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺎر در روی آﻫﻦ ﺻﯿﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻟﻬﺬا از ﻣﺎﻟﺶ ﺮم آنﻫﺎ
ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺎﻟﺴﮑﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف اﺣﺴﺎس ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻦ ﺑﻪ
ﻫﻮا رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻟﻦ ،را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
اﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑ ﻨﺪﻧﺪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴ ﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺎﻩ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﯿ ﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ زﻣﯿﻦ را
ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻟﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﺣﺴﺎس ﮐﺮد وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ.
 اﺣﻤﺪ :آﻗﺎﺟﺎن ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻄﻮر ﺣﺮﮐﺖ زﻣﯿﻦ را ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ؟ ﮐﺎﻇﻢ :ﻫﻤﺎنﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻟﻦ را ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮدن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﯿ ﻨﺪ،ﺣﺮﮐﺖ زﻣﯿﻦ را ﻫﻢ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺳ ﺎرﻩﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ از آنﻫﺎ
دور و ﯾﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ.
 ﻣﺤﻤﻮد :ﻣﺎ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺠﺎ ﻣﯽروﯾﻢ؟ ﮐﺎﻇﻢ :ﻣﺎ دور ﻣﯽزﻧﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻦﮐﻪ در روی زﻣﯿﻦ ﻫﺴ ﯿﻢ و زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﯾﯽدر ﺟﻠﻮی آﻓﺘﺎب ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ.

۵٨

 .1ﮐﻮﭘﻪ.

»ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ« ،ﺳﺒﮏ ﻧﮕﺎرﺷﯽ در ﻋﴫ ﻗﺎﺟﺎر

 اﺣﻤﺪ :زﻣﯿﻦ ﭼﻄﻮر ﺟﻠﻮی آﻓﺘﺎب ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ؟ ﮐﺎﻇﻢ :اﺣﻤﺪآﻗﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ .زﻣﯿﻦ ﺟﻠﻮی آﻓﺘﺎب ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﮔﺮدش آنﺷﺐ و روز اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
 اﺣﻤﺪ :ﻣﻦ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ! ﮐﺎﻇﻢ :ﯾﮏ ﻧﺎرﻧﺞ و ﯾﮏ ﺷﻤﻊ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﺎرﻧﺞ ،زﻣﯿﻦاﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﻤﻊ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ،آﻓﺘﺎب .ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎرﻧﺞ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ،
ﯾﮏ ﺳﻮزن از وﺳﻂ آن ﻣﯽﮔﺬراﻧﻢ .اﮐﻨﻮن ﻧﺎرﻧﺞ را در ﺮا ﺮ ﺷﻤﻊ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽدارم،
ﻧﺼﻒ آن روﺷﻦ و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ آن در ﺳﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﻧﺼﻒ ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ
از آﻓﺘﺎب روﺷﻦ و روز اﺳﺖ و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ آن در ﺳﺎﯾﻪ اﺳﺖ و ﺷﺐ اﺳﺖ .ﻫﺮ
ﻗﺪر ﮐﻪ ﻧﺎرﻧﺞ را ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﻢ ،ﻧﺼﻔﯽ ﮐﻪ روﺷﻦ ﺑﻮد رو ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽرود و ﻧﺼﻔﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻮد ،روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،زﻣﯿﻦ در ﺟﻠﻮی آﻓﺘﺎب ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و
ﭼﻮن ﻣﺎ روی زﻣﯿ ﻦ ﻗﺮار دارﯾﻢ ،ﻫﺮ وﻗﺖ در ﺮا ﺮ آﻓﺘﺎب واﻗﻊ ﺑﺎﺷ ﻢ ،روز اﺳﺖ و
1
ﻫﺮ وﻗﺖ در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷ ﻢ ،ﺷﺐ اﺳﺖ.

از ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳ ﮏ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﺣﻤﺪ ﻃﺎﻟﺒﻮف

اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﺮداری از ﮐﺘﺎب اﻣﯿﻞ ژان ژاک روﺳﻮ )۱۷۷۸-۱۷۱۲م( ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٢.ﮐﺘﺎب
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺰﺷﮑﯽ و اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻓﯿﺰﯾﮏ

و ﺷ ﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ،ﮐﺘﺎب اﺣﻤﺪ ،ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ،ﺗﺪر ﺲ ﻣﯽﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

٣

ﮐﺘﺎب اﺣﻤﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺣﻤﺪ و ﭘﺪرش ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ﺴﺮی

ﮐﻨﺠﮑﺎو و ﺟﺴ ﺠﻮ ﮔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺪر ﻣﺒ ﻨﯽ
اﺳﺖ ﺮ دا ﺶ ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ،ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎدﻩ ﮐﻪ ﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺎﻟﺒﻮف در ﺑﺨﺶ

ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻮ ﺴﺪ:

ﺴﺮ ﻣﻦ اﺣﻤﺪ ،ﻫﻔﺖ ﺳﺎل دارد و ﻃﻔﻠﯽ ﺑﺎ ادب و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺻﻐﺮ ﺳﻦ،
ﻫﻤ ﺸﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺰرﮔﺎن را ﻃﺎﻟﺐ اﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن ﺮادرا ﺶ اﺳﺪ و ﻣﺤﻤﻮد و از
ﺧﻮاﻫﺮا ﺶ ،زﯾ ﺐ و ﻣﺎﻫﺮخ ،اﺳﺪ و ﻣﺎﻫﺮخ را ﮐﻪ ﻫﺮ دو از وی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻧﺪ ،زﯾﺎدﻩ
دوﺳﺖ ﻣﯽدارد .اﺳ ﻌﺪاد و ﻫﻮش ﻏﺮﯾﺒﯽ از وی ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﭙﺮﺳﯽ،
ﺳ ﺠﯿﺪﻩ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ و آﻧﭽﻪ ﻧﻔﻬﻤﺪ ،ﻣﮑﺮر ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .1ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺎدﻩ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﯿ ﺖ ،ص ۱۷-۱۵
 .2ﻃﺎﻟﺒﻮف ،ﮐﺘﺎب اﺣﻤﺪ ،اﺳﻼﻣﺒﻮل ،ﻣﻄﺒﻌﮥ ﺧﻮرﺷ ﺪ۱۳۱۹ ،ق ،ص .۸۱
 .3ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ .ام رﯾﻨﮕﺮ ،آﻣﻮزش دﯾﻦ و ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺻﻼح ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در دوران ﻗﺎﺟﺎر ،ﺗﻬﺮان ،ﻗﻘﻨﻮس ،۱۳۸۵ ،ص .۲۵۰

۵٩

۶٠

ﮐﺘﺎب اﺣﻤﺪ

ً
ﮔﺮﭼﻪ ﮐﺘﺎب اﺣﻤﺪ ﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب اﻣﯿﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ ،ﻃﺎﻟﺒﻮف اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ

ﮐﺘﺎب ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﮐﺘﺎب اﺣﻤﺪ ﺮﺟﻤﻪ و در روزﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨ ﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪﻩ

آﮔﺎﻫﯽ داﺷ ﻪ و ﺷﺎﯾﺪ از ﻃﺮز ﻧﮕﺎرش آن ﻣﺘﺄ ﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ١.ﮐﺘﺎب ﻃﺎﻟﺒﻮف ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺘﺎب ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺟﻬﺖ ،دارای ﺗﺼﺎو ﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﺗﺎ درک ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺒ ﻨﯽ ﺮ دا ﺶ

ﻧﻮﯾﻦ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،ﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮدد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽآورﯾﻢ:
اﻣﺮوز اﺣﻤﺪ و ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺮ دو ﺻﺒﺢ زود ﭘ ﺶ ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ.

 اﺣﻤﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﭘ ﺒﮥ ﮐﻮﻫﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از آن ﻧﺦ ﻣﯽر ﺴ ﺪ و ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﻨﺪ و آن ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﭼﺮک ﺷﺪ ،آن را در آ ﺶ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ،
ﭼﺮﮐﺶ ﻣﯽﺳﻮزد و ﺧﻮدش ﻧﻤﯽﺳﻮزد .ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﯽاﺻﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺷﺪ؟
 ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻌﺠﺐ و اﻧﮑﺎر ﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺮ ﭼﻪ اﺳﺎس اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﺎدن ﻋﺎﻟﻢ راﻣﯽﺷ ﺎﺳﯽ! در ﻣﻌﺎدن ﻋﺎﻟﻢ ،ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳ ﮓ ﻣﻌﺪﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن را ﭘ ﺒﮥ ﮐﻮﻫﯽ
 .1ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ ،اﻧﺪ ﺸﻪﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﻮف ﺗﺒﺮ ﺰی ،ﺗﻬﺮان ،دﻣﺎوﻧﺪ ،۱۳۶۳ ،ص .۶

»ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ« ،ﺳﺒﮏ ﻧﮕﺎرﺷﯽ در ﻋﴫ ﻗﺎﺟﺎر

ﯾﺎ ا ﺮ ﺸﻢ ﮐﻮﻫﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاص ا ﺮ ﺸﻢ ،از ﻧﺎزﮐﯽ و ﻧﺎﺷﮑﻨﯽ را
داراﺳﺖ .رﻧﮕﺶ ﺳﻔﯿﺪ و ﺧﺎﮐﺴ ﺮی و ﺳ ﺰ اﺳﺖ .او را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎدن،
آز ﺴﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 اﺣﻤﺪ ﮔﻔﺖ :آﻗﺎ اﻻن ﻫﻢ از اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺘﻢ :زﯾﺎد .از اﯾﻦ ﮐﺘﺎن ﺮای ﻋﻤﻠﮥ اﻃﻔﺎﺋﯿﻪ ،ﺑﺎﻻﭘﻮش و دﺳ ﮑﺶ و ﮐﻼﻩ درﺳﺖﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺣﺮﯾﻖ ،ﻣﯿﺎن آ ﺶ رﻓﺘﻪ ،اﻣﻮال و اﻃﻔﺎل را از آ ﺶ ،ﻧﺠﺎت
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از اﯾﻦ ﮐﺘﺎن ،ﺣﺎﻻ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳ ﺪﻫﺎی ﻣﻬﻤﻪ را ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺐ
ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺳﻮزد در آن ﺟﻮر ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽﻧﻮ ﺴ ﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﺤﻔﻮظ
1
ﺑﺎﺷﺪ.

۶١

ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ دا ﺶ

از ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳ ﮏ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪﻩ ،ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ دا ﺶ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺴ ﺸﺎر

اﻟﺪوﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺮای آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ ٢.در دﯾﺒﺎﭼﮥ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ دا ﺶ ،ﺑﻪ ﺳ ﮏ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ

ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﮐﺘﺎب ،اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ:

 .1ﻃﺎﻟﺒﻮف ،ﻫﻤﺎن ،ص .۲۱۹-۲۱۷
 .2ﻣﻨﺼﻮر ﺻﻔﺖﮔﻞ» ،ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮ ﺴﯽ درﺳﯽ در ا ﺮان از داراﻟﻔﻨﻮن ﺗﺎ ﺮاﻓﺘﺎدن ﻓﺮﻣﺎ ﺮواﯾﯽ ﻗﺎﺟﺎران« ،ﻣﺠﻠﮥ دا ﺸﮕﺎﻩ اﻧﻘﻼب،۱۳۷۸ ،
ش  ،۱۱۲ص .۱۵۹

در ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ،ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﺮزا ﺑﻬﺮام ،ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از
ﺰرگزادﮔﺎن در ﺰد او درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .اﺳﺎﻣﯽ آنﻫﺎ ﺑﻬﻤﻦ ،ﺮو ﺰ ،ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ،ﺧﺎور،
ﻃﻮﻃﯽ و ﺷ ﺮﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﯿﺮزا ﺑﻬﺮام ﺲ از ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ ،ا ﺸﺎن را اﻣﺘﺤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آنﻫﺎ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻣﯽ ﺮﺳﺪ.

۶٢

روزﻧﺎﻣﮥ رﺳﻤﯽ

ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ و ﺷﺎﮔﺮدان و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﺪاﺷ ﺎﺳﯽ ،ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ،

اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ،زﻣﺎن و ﺳﺎل ،ﻓﺼﻮل ارﺑﻌﻪ ،روز و ﺷﺐ ،ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺑﯿﺎن ﺳ ﺎرﻩﻫﺎ و ﻣﺎﻩ ،در

ﺷﺮح زﻣﯿﻦ و در ﺑﯿﺎن ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﺛﻼﺛﻪ ١اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺤﺚ »در ﺑﯿﺎن ﻣﺎﻩ« را ﻣﯽآورﯾﻢ:
 ﻣﯿﺮزا ﺑﻬﺮام :ﻣﺎﻩ ﭼ ﺴﺖ؟ ﻃﻮﻃﯽ :ﻣﺎﻩ ،ﻣﺜﻞ زﻣﯿﻦ ﮐﺮوی اﺳﺖ. ﻣﯿﺮزا ﺑﻬﺮام :ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻩ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟ .١ﻣﺮاد از »ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﺛﻼث« ،ﺟﻤﺎدات ،ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺖ.

»ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ« ،ﺳﺒﮏ ﻧﮕﺎرﺷﯽ در ﻋﴫ ﻗﺎﺟﺎر

 ﻃﻮﻃﯽ :در ﺑ ﺴﺖ و ﻫﻔﺖ روز و ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻋﺖ و ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ دﻓﻌﻪدور زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
 ﻣﯿﺮزا ﺑﻬﺮام :ﺧﺴﻮف ﻣﺎﻩ و ﮐﺴﻮف آﻓﺘﺎب ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ؟ً
ً
 ﻃﻮﻃﯽ :ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺎﻩ و آﻓﺘﺎب ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺼﺎ ،ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎﻗﺴﻤﺘﯽ از آنﻫﺎ وﻗﺖ ﮐﻤﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺸﻮد.
 ﻣﯿﺮزا ﺑﻬﺮام :ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺎﻩ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻃﻮﻃﯽ :زﻣﯿﻦ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻗﻤﺮ و آﻓﺘﺎب واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﻤﺮ در ﻇﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﯾﮥزﻣﯿﻦ داﺧﻞ ﺷﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﻮر از آﻓﺘﺎب ﺑﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻫﻤﮥ
ﻣﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ را ﺧﺴﻮف ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﻗﻤﺮ ،در
ﻇﻞ زﻣﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﻮد ،آن ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻇﻞ زﻣﯿﻦ ﺷﺪﻩ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و
1
اﯾﻦ را ﺧﺴﻮف ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﺳ ﮏ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ و ﯾﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﻩ در ﻣﺘﻮن ﺴ ﺎری در ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ

ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮐﺘﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻓﻮق ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﮥ ﺣﺎ ﺰ
اﻫﻤﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳ ﮏ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ را ﻧﻤﯽﺗﻮان روش ﻧﻮﯾﻦ اروﭘﺎﯾﯽ دا ﺴﺖ ز ﺮا ﻗﺮنﻫﺎ ﭘ ﺶ ،اﯾﻦ

روش در ا ﺮان ﮐﺎر ﺮد آﻣﻮزﺷﯽ داﺷ ﻪ اﺳﺖ و ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﯾﻦ ﺳ ﮏ ﻧﮕﺎرش ﺷﺪﻩ

اﺳﺖ ،ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ،ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ ﻻواﺋﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﺠﯿﻢ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮی
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺸﺪﻩ اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ .اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ در

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳ ﮏ ﻧﮕﺎرش ﻣﯽﻧﻮ ﺴﺪ:

اﯾﻦ ﯾﺎدﮔﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮدم ﻣﺮ رﯾﺤﺎﻧﻪ ﺑ ﺖ اﻟﺤﺴ ﻦ اﻟﺨﻮارزﻣﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ۀ آن ﺑﻮد،
ﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﺮﺳ ﺪن و ﺟﻮاب دادن ،ﺮ روﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮب ﺮ ﺑﻮد و ﺻﻮرت ﺴ ﻦ آن،
آﺳﺎن ﺮ ﺑﻮد و اﺑﺘﺪا ﮐﺮدم ﺑﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ،ﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎﻟﻢ ،ﺲ ﺑﻪ
٢
اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم.

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ،ﺮای آﻣﻮزش ﺳﺎد ۀ ﻧﺠﻮم و ﺑﻪ روش ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪﻩ

اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ﺳ ﮏ ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ،ﭘ ﺸ ﻨﻪ در ادﺑﯿﺎت ﮐﻬﻦ ا ﺮاﻧﯽ دارد و ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ
ﻗﺎﺟﺎر و ﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از روش اروﭘﺎﯾﯽ دا ﺴﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ ﻻواﺋﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﺠﯿﻢ ﻧﻘﻞ

ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺘﺎب ،ﻣﺼﻮر اﺳﺖ و در ﺴﺨﻪﻫﺎی آن ﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳ ﺎﻩ درج
ً
ﮔﺮدﯾﺪﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺆاﻻت و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ )روﺷﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا در ﻣﺘﻮن دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ

ﻧﻤﯽﺧﻮرد(:

 .1ﻣﺴ ﺸﺎراﻟﺪوﻟﻪ ،ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ دا ﺶ ،ﺑﻤﺒﺌﯽ۱۳۰۲ ،ق ،ص .۲۱-۲۰
 .2اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ ﻷواﺋﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﺠﯿﻢ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﻼل ﻫﻤﺎﯾﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ،۱۳۱۸ ،ص.۲

۶٣

اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ ﻷواﺋﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﺠﯿﻢ ،ﺮگ ۱۱۲پ۱۱۳-ر.

۶۴

ُ
ﮐﺮﻩ ﭼ ﺴﺖ؟
ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﮔﺮد و اﻧﺪرون اﯾﻦ ﺟﺴﻢ ،ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺮﻩ اﺳﺖ و ﻫﻤﮥ
ﺧﻂ ﻫﺎی ﻣﺴ ﻘﯿﻢ ﮐﻪ ازﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ رﺳ ﺪ ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
١
ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷ ﺪ.
ﭼ ﺴﺖ ﮐﺴﻮف ﺷﻤﺲ؟
ﻗﻤﺮ ﺗﺎ از ﻣﻐﺮب آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺸﺮق ﺷﻮد ،ﻧﺎﭼﺎر ﺮ وی ﺑﮕﺬرد ،اﯾﻦ ﮔﺬﺷ ﻦ اﮔﺮ ﺮ آن
ﻧﻬﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﻓﺘﺎب و ﻣﯿﺎن ﺑﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،او را از ﻣﺎ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﭘﺎرﻩای.
ﺲ آن ﺳ ﺎﻫﯽ ﮐﺴﻮف ﮐﻪ ﺮ آﻓﺘﺎب دﯾﺪﻩ آﯾﺪ ،آن ﺗﻦ ﻗﻤﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻟﻮن ﺧﻮ ﺶ ﮐﻪ
٢
آﻓﺘﺎب را از ﻣﺎ ﺑﭙﻮﺷﺪ.
اﺳﻄﺮﻻب ﭼ ﺴﺖ؟
اﯾﻦ آﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن را و ﺑﺪﯾﻦ آﻟﺖ دا ﺴ ﻪ آﯾﺪ وﻗﺘﻬﺎ ،آﻧﭽﻪ از روز و ﺷﺐ
ﮔﺬﺷ ﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ و درﺳ ﯽ و ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻪ از ﺴ ﺎری ﻧﺘﻮان ﺷﻤﺮدن و
اﯾﻦ آﻟﺖ را ﺸﺖ اﺳﺖ و ﺷﮑﻢ و روی و اﻧﺪامﻫﺎی ﺮاﮐﻨﺪﻩ و ﻗﻄﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
اوﺳﺖ ،ا ﺸﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ آرد و ﺮ اﯾﻦ آﻟﺖ ،ﺻﻮرت ﻫﺎ و ﺧﻂﻫﺎﺳﺖ و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ را
٣
ﻧﺎﻣﯽ و ﻟﻘﺒﯽ اﺳﺖ.
 .١اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ ،ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ،گ۱۷ر.
 .٢ﻫﻤﺎن ،گ۱۱۳ر.
 .3ﻫﻤﺎن ،گ۱۴۲ر.

»ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ« ،ﺳﺒﮏ ﻧﮕﺎرﺷﯽ در ﻋﴫ ﻗﺎﺟﺎر

ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ ﻷواﺋﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﺠﯿﻢ ،ﺮگ ۱۴۲پ۱۴۳-ر.

آدﻣﯿﺖ ،ﻓﺮﯾﺪون ،اﻧﺪ ﺸﻪﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﻮف ﺗﺒﺮ ﺰی ،ﺗﻬﺮان ،دﻣﺎوﻧﺪ.۱۳۶۳ ،
اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ ﻻواﺋﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﺠﯿﻢ ،ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ا ﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ .۲۱۳۲
ﻫﻤﻮ ،اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ ﻻواﺋﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﺠﯿﻢ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﻼل ﻫﻤﺎﯾﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ.۱۳۱۸ ،
ﺑﻬﺎر ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ،ﺳ ﮏﺷ ﺎﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.۱۳۸۶ ،
ﭼﺮا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺎدۀ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﯿ ﺖ ،ﻧﯿﻤﮥ اول ﺮﺟﻤﮥ ﻣﯿﺮزاﮐﺎﻇﻢ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﺑﯽﻧﺎ،
۱۳۱۹ق.
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﯿﺮزا ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ﻧﺎﻇﻢاﻟﺪوﻟﻪ ،ﮔﺮدآوری ﺣﺠﺖﷲ اﺻﯿﻞ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﯽ.۱۳۸۱ ،
روزﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۳دوﺷ ﺒﻪ  ۱۴ﻣﺤﺮم ۱۲۹۴ق.
رﯾﻨﮕﺮ ،ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ .ام ،آﻣﻮزش دﯾﻦ و ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺻﻼح ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در دوران ﻗﺎﺟﺎر ،ﺗﻬﺮان ،ﻗﻘﻨﻮس.۱۳۸۵ ،
ﺷ ﺦ و ﺷﻮخ۱۳۲۵ ،ق ،ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ا ﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
۱۱۱۳سس.
ﺷ ﺦ و ﺷﻮخ ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم اﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﺗﻬﺮان ،روزﻧﻪ.۱۳۷۳ ،
ﺻﻔﺖﮔﻞ ،ﻣﻨﺼﻮر» ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮ ﺴﯽ درﺳﯽ در ا ﺮان از داراﻟﻔﻨﻮن ﺗﺎ ﺮ اﻓﺘﺎدن ﻓﺮﻣﺎ ﺮواﯾﯽ ﻗﺎﺟﺎران« ،ﻣﺠﻠﮥ
دا ﺸﮕﺎﻩ اﻧﻘﻼب ،۱۳۷۸ ،ﺷﻤﺎرﻩ .۱۱۲
ﻃﺎﻟﺒﻮف ،ﮐﺘﺎب اﺣﻤﺪ ،اﺳﻼﻣﺒﻮل ،ﻣﻄﺒﻌﮥ ﺧﻮرﺷ ﺪ۱۳۱۹ ،ق.
ﻣﺴ ﺸﺎراﻟﺪوﻟﻪ ،ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ دا ﺶ ،ﺑﻤﺒﺌﯽ۱۳۰۲ ،ق.

۶۵

