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 (13/09/1395، پذیرش: 01/06/1395)دریافت: 
 چکیده

شود تا های جرثقیل فارسی بررسی میدر این مقاله مطالب رسالۀ هرون و نسخه
های فارسی با یکدیگر و با رسالۀ هرون فراهم آید و بتوان زمینۀ مقایسۀ نسخه

های فارسی که به های فارسی را سنجید. نسخهاز این طریق میزان اصالت نسخه
شوند در بازۀ زمانی یران نگهداری میهای اخانهدر کتاب عدد 22تعداد 

اند. برخی از این اند و تاکنون بررسی نشدهق نوشته شده13تا  9های سده
منسوب به ابن سینا هستند و تعدادی از آنها هم به  معیار العقولها به نام نسخه

الجلیل اند. همچنین نام ابوعلی بن عبدنسبت داده شدهحزین الهیجی 
وان نویسنده مطرح شده است. در این مقاله نشان داده هم به عنخوارزمی 

توان ها را مستقل از یکدیگر دانست و نه میتوان این نسخهشود که نه میمی
با شواهد موجود آنها را به ابن سینا یا حزین الهیجی نسبت داد. مطالب این 

  ها قابل مقایسه با مقالۀ دوم رسالۀ هرون ولی مستقل از آن هستند.نسخه

ابن سینا، ابوعلی بن عبدالجلیل خوارزمی، جرّثقیل، حزین  ها:کلیدواژه
 .معیار العقولالهیجی، 
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 مقدمه
( هرون اسکندرانی 328ص، ابن ندیم، شیل االثقال)یا  جر اثقالاز رسالۀ 

میالدی( تنها یک ترجمه به زبان عربی باقی مانده و اصل  62)شکوفایی: حدود 
از دیدگاه امروزی، حجم زیادی از رسالۀ جرثقیل هرون، یونانی آن از میان رفته است. 

 کند،مینیز اشاره  (12ص) 1گونه که هیلشود و همانمکانیک تحلیلی محسوب می
نسخههمچنین ها استفاده شده باشد. عمالً در ساخت دستگاه آن بعید است از مطالب

 اهمستقیماً به سازوکار پنج دستگوجود دارد که فارسی  ی در بارۀ جر اثقال به زبانهای
شود های باالبر مربوط میجا که به ماشیننتیجه تا آندر  اندساده و ترکیب آنها پرداخته

ای جامع د. چون از دورۀ باستان رسالهنی دارقابلیت کاربردی بیشتر این آثارمطالب 
نظیر  ،در این زمینه باقی نمانده و رسالۀ هرون نیز دربردارندۀ دستاوردهای پیشینینانش

های ارشمیدس و ارسطو است، این رساله بهترین مرجع برای مقایسۀ مطالب نسخه
ررسی اول چنین عالوه در همان ببه رود.شمار میفارسی با مکانیک دوران باستان به

سالۀ هرون قابل مقایسه باشد های فارسی با مقالۀ دوم ررسد که مطالب نسخهنظر میبه 
داند. داوری در این مقاله می های فارسی را ملهم از( نسخه327ص) 2وچنانکه فِرّیِلّ

رسالۀ هرون بر نسخه هایی که حکایت از تأثیربارۀ درستی یا نادرستی چنین برداشت
های و ارزیابی اصالت نسخه جر اثقال دارد، مشخص شدن دامنۀ این تأثیرهای فارسی 

های جرثقیل فارسی فارسی نسبت به رسالۀ هرون نیاز به مقایسۀ دقیق بین مطالب نسخه
 با این رساله هرون دارد که از اهداف این مقاله است.

ق( 428-372)بن سینا به ا معیار القول با عنوانبعضی  ۀای فارسی،نسخهاز میان 
 منسوب شده و این انتساب شهرت زیادی یافته است ولی چنین شهرتی نتوانسته بر

الدین تردیدهایی جدی که در این مورد وجود دارد چیره شود، چنین وضعیتی را جالل
)ابو علی سینا،  منعکس کرده است خوبی به معیار العقولدر مقدمۀ خود بر همایی 

ق( 1181-1103)به حزین الهیجی  نیزها ز این نسخه. بعضی دیگر ا(4-3ص
 ،ها هست(. تردیدهایی که در این انتساب261-247اوجبی، ص) اندمنتسب شده

هدف دیگر این مقاله  و اینسازد ها را ضروری میواکاوی نام نویسندگان این نسخه
 است.

                                              
1. Hill 

2. Ferriello 



 97های فارسی جرثقیل /بررسی اصالت نسخه

 شیوۀ بررسی
تا امکان مقایسۀ  ایمکردهاجماالً بررسی را در این مقاله ابتدا مطالب رسالۀ هرون 

بر فراهم شود و  آنبا  ،منسوب به ابن سینا معیار العقولاز جمله  ،های فارسینسخه
 2025را ارزیابی کرد. در این بررسی نسخۀ  ی فارسیهابتوان اصالت نسخهاین اساس 

سایر  ازگرفت و عنوان مرجع اصلی مالک قرار  بهاز کتاب هرون مسجد اعظم قم 
مباحث ، برای آسان شدن مقایسه. ه استها و کارهای دیگران کمک گرفته شدهنسخ

پس مطالب اند، سشکل آمدهبا توضیحاتی مختصر و در صورت لزوم همراهِ کتاب 
با یکدیگر و با رسالۀ هرون مقایسه از حیث محتوا اند و بررسی شدههای فارسی نسخه

و ارتباط آنها را با رسالۀ ها اصالت این نسخهم ایاند. در این بررسی تالش کردهشده
بررسی های فارسی در قسمت پایانی این مقاله، نام نویسندگان نسخه هرون بررسی کنیم.

 شده است.

 ی رسالۀ هرونابررسی اجمالی محتو
در بارۀ بلند کردن »اول  ۀمقالمشتمل بر سه مقاله است. عنوان  ۀ جرثقیل هرونرسال

 1بارولکوزاست. نخستین دستگاهی که در این مقاله معرفی شده است  «اجسام سنگین
یا همان باالبر وینچی است، این دستگاه در مقالۀ دوم دوباره بررسی شده است. 

خواهیم وزن مشخصی را با نیرویی معلوم به میچنین است: توصیف این دستگاه 
 شبیه صندوق دنده به حرکت درآوریم. دستگاهی صلب کمک ترکیب تعدادی چرخ

شوند، های طولی متوازی آن محورهایی موازی هم نصب میسازیم، در دیوارهمی
ها، دندانهای باشد که با سوار کردن چرخ دندهفاصلۀ این محورها باید به اندازه

ها و هایشان با هم درگیر شود. پس از این توصیف مقدماتی تعداد چرخ دنده
 ای به سنگینی هزار قنطار را با نیروی پنج قنطاروزنهمحورهای درگیر برای آنکه بتوان 
محاسبه به حرکت واداشت،  تواند آن را وارد کند()نیرویی که حتی یک کودک می

که این محاسبات بر اساس براهین مربوط به پنج ماشین کند است. هرون اشاره می هشد
ساده در مقالۀ دوم )تفصیل این پنج ماشین  بنا نهاده شده است (یالخمس القو)ساده 

ها و اندازۀ قطرهایشان، ترتیب . سپس شرحی از محورها، چرخ دندهکتاب آمده است(
ریاضی از  همچنین یک مدل ،است هایشان آمدهدرگیری و جهات حرکت و نسبت
 های هندسی همراه با توضیحات تفصیلی ارائه شدهدستگاه و اجزای آن با رسم شکل

                                              
1. Barulkos 
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و به چگونگی ساخت اجزا و ترکیب آنها و همچنین به چگونگی ساخت پیچ  است
رابطۀ نیروی محرکه و در بارۀ های هندسی سازیپرداخته شده است. پس از مدل

های ساده مثل اهرم و قرقره ای که باید حمل شود و نسبت ابعاد ماشینسنگینی وزنه
پندارند اجسامی بعضی مید گویهرون در مقدمۀ این بخش می. سخن گفته شده است
آیند در حالی اند با نیرویی معادل وزن خودشان به حرکت در میکه بر زمین قرار گرفته

ذبی است و اگر به ترتیبی که گفته شد به حرکت درآیند نیرویی کمتر که این اندیشۀ ک
فصل  در ادامۀ اینآورد. دار میمثالی از سطح شیب مسألهبرای تبیین این و  الزم است

هرون مطالبی در بارۀ نیروی محرک الزم برای کشیدن اجسام با استفاده از قرقره و 
 محاسبۀ مرکز ثقل اجسام آورده است.

و چگونگی آورده است نگهداری و حمل اشیاء مطالبی را در بارۀ هرون سپس 
 ،ندنکخود حمل می هایی که تیرهایی عرضی یا دیواری را برتوزیع بار بین ستون

مثال او به عنوان داند. و آن را برای دانشجویان یا متعلمین مفید میکند میی بررس
کند، یعنی محاسبه شود بررسی میتوزیع نیرو را در تیری که به وسلۀ چند نفر حمل می

کنند. او این مسأله را کند که هر کدام از ایشان چه مقدار از وزن تیر را تحمل میمی
  کند.به تیر آویخته باشند نیز حل میهایی برای حالتی که وزنه

که  گویددر ادامۀ این مقاله هرون در بارۀ تعادل در ترازوها سخن گفته است و می
معکوس نسبت  اندی اوزانی که به ترازو آویخته شدهنسبت سنگیندر حالت تعادل 

ها هرون بر این اساس تعمیمی از قانون اهرمهایشان از نقطۀ تعلیق ترازوست. فاصله
 دهد.دست میبه

ای معلوم با نیروی وزنه هاکه با آن )القوی(های ساده بندی ماشیندستهبا مقالۀ دوم 
اند ها به پنج دستگاه تقسیم شدهشود. این ماشینآغاز میآید حرکت درمی مشخصی به

شرح داده شکل و کاربرد آنها که عبارتند از چرخ و محور، اهرم، قرقره، گوه و پیچ و 
هرون در ادامه علت عملکرد خاص هر یک از این ابزارها را توضیح . است شده
هرون از برای این کار  پردازد.ها میدر ضمن آن بار دیگر به مبانی نظری آن دهد ومی

با ارائۀ تصاویر و تفصیل کند و به استفاده میدایرۀ تعادلی که در مقالۀ اول آمده بود 
  .دهدرا شرح میهای ساده دل بر هر یک از دستگاهجداگانه چگونگی تطبیق دایرۀ تعا
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قیاسِ دایرۀ تعادل کند تا نشان دهد یاد میلکوز وبارباالبر  ادامه هرون مجدداً ازدر 
هرون مسألۀ بلند کردن سپس . ممکن استها در بارۀ بارولکوز همچون سایر دستگاه

اهرم رم نیز حل کرده است. وزنۀ هزار قنطاری را با نیروی پنج قنطاری برای قرقره و اه
 میانرابطۀ  تواند این کار را ممکن کند.نمایی از اهرمی است که می (1)شکل مرکب

 : چنین استجا کند تواند جابهدر این اهرم و وزن باری که مینیروی کارگر 

 وزن بار

 نیروی کارگر
=

𝑙1

𝑙2
×

𝑙3

𝑙4
×

𝑙5

𝑙6
  

حال اگر مسأله را برای آنچه در رساله آمده است حل کنیم و نسبت بازوها را برابر 
 : در نظر بگیریم داریم 𝑚مقدار 

 وزن بار

 نیروی کارگر
=

1000
5

= 𝑚3;     𝑚 = 5.85 

 

  
 اهرم مرکب )نسخۀ کتابخانۀ مسجد اعظم قم( . 1تصویر

  ورین
ر را 

l1l2l3l4l5l6

را  

 
 . اهرم مرکب1شکل
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 کند اشاره میبه زاویۀ گوه  او، چند نکتۀ تکمیلی آورده است ادامههرون در 
توان بار تر باشد با نیروی کمتری میگوید هرچند هرچه زاویۀ رأس گوه کوچکمیو 

و الزم نیست  از این ویژگی استفاده نکردتوان ولی می دحرکت درآورمشخصی را به
 عداد بیشتری از ضربه بر گوه چون با وارد کردن ت ،زوایای گوه کوچک ساخته شود

 که پیچ خود گوه است نظر رسید. وی سپس با توجه به اینتوان به ظرفیت مورد می
ه با اصطالحات گوید این کار، یعنی وارد کردن ضربه بر پیچ عملی نیست، آنگامی

اشارۀ نسبتاً شود. وی های پیچ و مهره را یادآور میبودن گامخودش لزوم یکسان 
 :گویدو جود اصطکاک و لزوم غلبه بر آن دارد و میصریحی به 

ر کامل عمل طوز حیث صافی سطح و یکنواختی آن به امکان ندارد که افراد ا
علت زبری یا اصطکاکِ )خشونه( اجزاء به توان افزوده کنند پس باید به 

)نسخۀ افزاییم ... هایی که ارائه کردیم مقداری میشود، در نتیجه به نسبت
 (38ۀ مسجد اعظم قم، برگ کتابخان

  رسد.در این مسائل به پایان میسؤال و جواب مقالۀ دوم با عرضۀ چند 

 
 )نسخۀ کتابخانۀ مسجد اعظم قم( ها در مقالۀ دوم ها و جوابشروع سؤال. 2تصویر

های سادۀ پنجپیش از این در بارۀ دستگاهگوید که هرون در ابتدای مقالۀ سوم می
حرکت  بهبا نیرویی کم اجسام سنگین  به چه علت گفته شد کهو گفته شد  سخن گانه

د و در این زمینه نظر پیشینیان بیان گردید و روشن شد چرا اجسام سنگین نآیدرمی
پژوهان در میل نین چیزهای دیگری که برای دانشند و همچدهکُندتر به نیرو پاسخ می

هایی برای تسهیل آنچه پیشتبیین روش در این مقاله بهاست بیان شد. مفید  1و کبس

                                              
نوشته شده است و چون در اینجا از اعمال نیرو و « الحیل و الکبس»های دیگر این عبارت در نسخه .1

تر است. ضبط عبارت در نسخۀ کتابخانۀ مسجد صحیح« المیل و الکبس»العمل صحبت شده است عبارت عکس
 اعظم قم این چنین است.
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به حرکت اجسام سنگین و های توصیف شده و همچنین تر گفته شد و کاربرد دستگاه
ای کوتاه در مقدمه او شود.پرداخته می هستندگیری مفید هایی که برای عصارهدستگاه
ها روی برای این کار وزنهنویسد گوید و میسخن میروی زمین کشیدن اجسام  در بارۀ

با دست یا به  اندشدههایی که به آن بسته د و با ریسماننشوچوبی گذاشته می تکه
 ،د. برای سهولت حرکت، اگر وزنه بزرگ نباشدنشوکمک وسایل دیگر کشیده می

چوِب حمّال  الواح متحرکی زیر تکه ،های مدور باریک و اگر وزنه بزرگ باشدچوب
های محکمی زیر چوب چوب مدور یا لوح، چرخجای  شود. بعضی بهقرار داده می

 کنند.حمال نصب می

را برای انجام کارهای مختلف مانند باال  ابزارهاییهرون در ادامه روش ساخت 
های بزرگ از کوه، کشیدن اجسام بزرگ در بردن اجسام سنگین، پایین آوردن سنگ

عصاری آورده های اهدستگو  شده باشدکردن دیواری که بر اثر زلزله کج دریا، راست 
 است.

توان گفت که در سه مقالۀ رسالۀ هرون به ترتیب این مطالب به طور خالصه می
های ساده اند: در مقالۀ اول مبانی نظری جرثقیل آمده است، در مقالۀ دوم ماشینآمده

های پیشین هایی که با مکانیسماند و در مقالۀ سوم روش ساخت دستگاهمعرفی شده
  آمده است. ،ندکنکار می

 های فارسیی نسخهابررسی اجمالی محتو
 عدد 22 شوندهای ایران نگهداری میکه در کتابخانه جرثقیل فارسی هاینسخهتعداد 

به ابن سینا، حزین الهیجی و ابو علی بن ها را نویسان برخی از این نسخهاست. فهرست
نیز  اند،مؤلفی منتسب نشدهبه که نیز اند و آنها منتسب کردهالجلیل خوارزمی عبد

باب هستند. باب  پنجها مشتمل بر عمدۀ این نسخه .محتوایی مشابه آثار منتسب دارند
از که است هایی و باب دوم در بارۀ دستگاه( 3)شکلهای ساده نخست در بارۀ ماشین

شوند. در باب سوم چگونگی کاربرد سه دستگاه از ها ساخته میترکیب این ماشین
های ساده شامل محور، قرقره و اهرم آمده است. سخن گفتن در بارۀ کاربردها دستگاه

توان با نیروی یک من هایی همراه است، مثالً اینکه چگونه میمعمواًل با عرضۀ مثال
 کشید. بار هزار منی را باال 
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 اهرم
 
 

 چرخ و محور

 پیچ     های مرکبقرقره
 

 
 گوه

 گانههای سادۀ پنجهای سه بعدی ماشینهایی از شکل. نمونه3شکل
 کتابخانۀ دانشگاه تهران( 2/892)برگرفته از نسخۀ 

دویِ محور و قرقره، محور و اهرم، محور و پیچ و سپس در باب چهارم ترکیب دوبه
شود. در اینجا نیز توضیح های جداگانه بررسی میدر فصلترکیب همۀ آنها باهم 

 و چرختوان با ترکیب هایی است، مثالً اینکه چطور میها همراه با ذکر مثالدستگاه
  باری به وزن ده هزار من را با نیرویی معادل یک من باال کشید.محور با قرقره 
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درست ساخته شوند و  هاکه دستگاه در باب پنجم چند نکتۀ فنی و عملی برای آن
یکسان بودن قطر دو انتهای محور، توجه به شده است.  عرضهصحیح کار کنند 

ای از این نکات درت بیشتر نمونهتر پیچ برای قیکنواختی وزن و جرم، گام کوچک
 هستند.

 ها و درستی نام نویسندگانبررسی اصالت نسخه
در درستی الدین همایی و دیگران جاللکه  تشکیکی استاز  پرداختن به این موضوع

با دیگر آثار ابن  معیار العقولقیاس  اند.کردهن سینا به اب معیار العقولانتساب رسالۀ 
. خوانندۀ آشنا به آثار ابن سینا ایجاد کند برای هررا چنین تردیدی سینا ممکن است 

ت. علت چنین وضعیت چنین اسنیز در مورد انتساب رسالۀ جرثقیل به حزین الهیجی 
به مسایل نظری و عدم اشتغالشان به های دیگر در رساله پرداختن ایشان ،تردیدی

های العمل ساخت دستگاهعرضۀ دستورعلوم کاربردی مثل طراحی و محاسبه و 
 مکانیکی است. 

پیش می تری راهای جرثقیل فارسی تردید جدیبررسی رسالۀ هرون و انبوهِ نسخه
های منسوب به ابن سینا و حزین از جمله نسخه ،های فارسیکشد و آن اصالت نسخه

که  توان طرح کرد عبارتند از اینباره میکه در این  ترمهم هایپرسش الهیجی است.
اند؟ آیا همۀ آنان از یک رسالۀ فارسی های فارسی چقدر به یکدیگر شبیهنسخه

رسالۀ هرون است؟  ها تا چه حد متأثر ازی این نسخهاگیرند؟ محتوسرچشمه نمی
این اند و نکرده های فارسی آشکارا به نام ابن سینا اشارهیک از نسخههیچ کاتبان

برای پاسخ دادن به  زند.ن سینا دامن میبه اب ولقمعیارالعمطلب به تردید در انتساب 
یکدیگر و سپس با رسالۀ هرون را با های فارسی نسخهها در این بخش این پرسش

 .ایمکردهمقایسه 

آنها است ارزیابی علمی مطالب ها باشد، تواند معیار بررسی اصالت نسخهآنچه می
های ساده و مرکب ها را با روابط حاکم بر ماشینو برای این کار باید منقوالت نسخه

از حداقل  هامربوط به این ماشیندانش های مکانیکی آنها سنجید. از آنجا که و مزیت
آشکار است کسی انتظار  شناخته شده بوده است،رون به بعد کامالً دورۀ ارشمیدس و ه

افتادۀ حاکم بر اجزای  ندارد اندیشمندانی چون ابن سینا و حزین الهیجی اصول جا
از همان ابتدا  ،جرثقیل و ترکیب آنها را نادرست بیان کرده باشند که اگر چنین باشد

. ن تردید جدی وجود خواهد داشتها و انتساب آنها به این متفکرادر اصالت نسخه
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کاری است که پیش از این رحیمی  معیار العقولتحقیق درستیِ مسائل گفته شده در 
ما در اینجا مستدل به این تحقیق به و ، سراسر کتاب( انجام داده است 1391)

 . موضوع مقایسه خواهیم پرداخت

 های فارسی مقایسۀ نسخه
دهد که تقریباً همۀ آنها از همان الگوی ه نشان میهای فارسی به جا ماندمقایسۀ نسخه

بررسی اجمالی محتوای »: همین مقاله، بخش  اند )نکپنج باب پیروی کرده
ها منشأ توان حدس زد که احتماالً همۀ این نسخهبنا بر این می«(. های فارسینسخه

کدیگر ها از یک اصل یا از روی یدیگر همۀ این نسخه عبارتواحدی دارند، به 
های متفاوت، شود نظیر مقدمهکه در بین آنها دیده می نیز اختالفاتی اند.نوشته شده

درستی مخل گفته و در دیگری به اشتباه مثالً در یکی اهرم را به)اصطالحات مختلف 
تر از از این دست جزیی دیگری هایبندی و تفاوت، اغتشاش در فصل(محل یا منجل

توان آنها را از روی میها دانست و مستقل بودن نسخه را دلیلِ هستند که بتوان آنها آن
 سهو ناسخان در کتابت یا دخل و تصرف ایشان دانست.

 های فارسی با رسالۀ هرونمقایسۀ نسخه

زمینۀ های جرثقیل فارسی بررسی نتایج پیش گفته در بارۀ محتوای رسالۀ هرون و رساله
شامل - مقالۀ اول رسالۀ هرون آورد.له پیش میالزم را برای مقایسۀ این دو دسته رسا

ها که پایۀ تحلیل باالبرِ وینچیِ بارولکوز، استنتاج دایرۀ تعادل، تعمیم نظریۀ اهرم
های جرثقیل بههایی که برای برپایی مجموعه، سازهاستهای سادۀ پنجگانه دستگاه
های جرثقیل خهدر نس -هاد و چگونگی توزیع بار بر اجزای این سازهنروکار می
تفصیل در  که به ،هاهمچنین تطبیق نظریۀ کلی تعادل بر دستگاه .نیامده استفارسی 

هایی که در پایان دستگاه های جرثقیل فارسی نیست.در نسخه ،مقالۀ سوم هرون آمده
های بزرگ از شیب کوه، های پایین آوردن سنگشامل دستگاه ،مقالۀ سوم هرون آمده

های عظیم، کشیدن اجسام سنگین در دریا، راست ستون کردنستقر جا کردن و مهجاب
های جرثقیل فارسی در نسخهنیز های عصاری و دستگاه شده کردن دیوارهای کج

های جرثقیل رسد کافی است مطالب نسخهبر این اساس به نظر مینیامده است. 
های های جرثقیل فارسی بابفارسی را با مقالۀ دوم رسالۀ هرون مقایسه کنیم. نسخه
کنند در حالی که ها پیروی میمشخصی دارند و از نظم مشابهی در ترتیب فصول باب

ب ارائۀ مطالب در آن وجود بندی مشخصی ندارد، اما نظمی در ترتیرسالۀ هرون فصل
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های در جدول زیر باب .بندی عرضه کردتوان بر پایۀ آن نوعی فصلدارد که می
)در ایم های جرثقیل فارسی را با مطالب مقالۀ دوم از رسالۀ هرون مقایسه کردهرساله

 بندی مقالۀ دوم رسالۀ هرون توسط مؤلفان انجام شده است(.جدول زیر فصل

 رسالۀ هرون )مقالۀ دوم( یل فارسیهای جرثقرساله
اسامی آالت جرثقیل شامل پنج دستگاه باب اول: 

 ساده
 شامل پنج دستگاه ساده اسامی آالت جرثقیل. 1

 شرح آالت جرثقیل  باب دوم:
 شرح محور فصل اول:
 شرح اهرم فصل دوم:

 شرح قرقره فصل سوم:
 شرح پیچ  فصل چهارم:
  شرح گوه فصل پنجم:

 های سادهاز دستگاه شرح هر یک. 2
 محور
 اهرم
 قرقره
 پیچ 
  گوه

  کاربرد آالت جرثقیلباب سوم: 
 *ممحورهای مرکب، م و چرخ فصل اول:

  هزار
 م دویستهای مرکب، مقرقره فصل دوم:

 م هزارهای مرکب، ماهرم فصل سوم:

 های سادهتطبیق دایرۀ تعادل بر دستگاه.3
 اهرم
 محور و چرخ
 قرقره
 گوه
  ترکیب آالت جرثقیلباب چهارم:  (با شرح تفصیلیِ ساخت همراه)پیچ 

 هزارم دهترکیب محور و قرقره، م فصل اول:
 م دوهزارترکیب محور و اهرم، م فصل دوم:

 هزارم پنجترکیب محور و پیچ، م فصل سوم:
 هزارم دهترکیب چهارگانه، م فصل چهارم:

 دویست مهای مرکب با متحلیل دستگاه. 4
 باالبر وینچی 

 ای مرکب باالبر قرقره
 اهرم مرکب 

محور و  و ترکیب چهار دستگاهِ اهرم، قرقره، چرخ
 پیچ

 نکات تکمیلی
 نکات متفرقهباب پنجم: 

 چند سؤال و جواب
 م: مزیت مکانیکی )برابر با نسبت سنگینی وزنه به نیروی باالبرنده(م*

فارسی بسیار شبیه معادلشان در مقالۀ دوم رسالۀ  هایهای اول و دوم رسالهابب
دیباچۀ کوتاهِ چند سطری  و در واقعهیچ فصلی تنظیم شده . باب اول بیهستندهرون 

و از این حیث بسیار  گانه نام برده شده استهای سادۀ پنجاست و در آن از دستگاه
ت که انتخاب موضوع . در واقع باید گفشبیه به مقدمۀ هرون در ابتدای این مقاله است
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ر طفارسی از چند س هاین گواه اقتباس کامل باب اول رسالهرساله و چگونگی ارائۀ آ
آید این است که اصاًل جا پیش میرسالۀ هرون است. پرسشی که در ایناول مقالۀ دوم 

ه ب ؟توانست در این قسمت اصالتاً با رسالۀ هرون متفاوت باشدآیا رسالۀ فارسی می
جزییات موضوع و دیباچه  موضوع هر دو جرثقیل است. پاسخ مثبت است،رغم اینکه 

دار جایگزین یکی از مثالً سطح شیب ،توانست متفاوت باشددر دو رساله می
 شود.شود یا به آنها افزوده  ،مثل پیچ ها،دستگاه

که شباهت آن با رسالۀ هرون در حد اقتباس  نیزفارسی  هایم رسالهدر بارۀ باب دو
و رسالۀ هرون در این باب یکسان فارسی  هایهموضوع رسال چون اید گفتاست ب

دور از انتظار نیست که  ،های باالبر ساده و مرکب استدستگاهاست، یعنی معرفی 
توان ادعا مطالب بسیار شبیه به یکدیگر باشند. در بارۀ شباهت تصاویر نیز چنین می

هت بسیار دو دستگاه شاهد دیگری بر کرد به جز شباهت دو سازۀ باالبر پیچ، که شبا
های فارسی تواند باشد که مقالۀ دوم رسالۀ هرون منبع اصلی نگارش رسالهاین ادعا می

آشکاری  فارسی تفاوت هایمجموع باید گفت دو باب اول رساله در جرثقیل است.
 با دو بخش نخست رسالۀ هرون ندارند و به عبارت دیگر بی کم و کاست از آن اقتباس

 اند.شده

های سوم و های فارسی ندارد و باببخش سوم رسالۀ هرون مشابهی در رساله
. در این توان با بخش چهارم رسالۀ هرون سنجیدهای فارسی را میچهارم رساله

هایی با مزیت های ساده برای به دست آوردن ماشینها چگونگی ترکیب ماشینفصل
های دستگاه فاوت که مزایای مکانیکیبا این تمکانیکی باالتر عرضه شده است 

یابی به مزیت دستهای فارسی متفاوت است. معرفی شده در رسالۀ هرون با رساله
نویسندۀ رسالۀ فارسی در واقع نیاز دارد،  یترتر و پیچیدهکار مفصل و مکانیکی به ساز

رسالۀ هرون متفاوت  و متفاوت با یکدیگر با برگزیدن مزایای مکانیکی متفاوت با
ها و قوانین حاکم بر آنها و ابتکار در کار این دستگاه و توانایی خود را در درک ساز

سه دستگاه دیگر در رسالۀ فارسی  عالوههای گوناگون نشان داده است. بهارائۀ طرح
، دستگاه محورهای مرکب و چرخنبوده است که عبارتند از: آمده که در رسالۀ هرون 

. دستگاه محور با اهرم و محور با قرقره و دستگاه مرکب از چرخ و چرخ مرکب از
آمده است، رسالۀ هرون  ذیل بخش چهارم ازکه نیز دستگاه جرثقیل وینچیِ بارولکوز 

 در رسالۀ فارسی نیامده است.
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هرون پس از ارائۀ آن است که محتوای رسالۀ فارسی با رسالۀ هرون تفاوت دیگر 
کند که آن را با بحث تحلیلی همراه کند. فراموش نمی جرثقیلکار برای  و هر ساز

به جزییات ساخت  به طرح مباحث تحلیلی بپردازدکه  نویسندۀ رسالۀ فارسی بدون این
تعیین مواد اجزایی مثل  :بخشی از این جزییات عبارتند از .پردازدکارها می و ساز

ها مثل قطر خص کردن اندازهمش شود،محور که گفته شده از آهن یا پوالد ساخته می
ی هاهای نسبی است و اندازهکار وابسته به اندازه و که طرح سازاین  محور با وجود

رسن که بتواند بارها را تأکید بر توانایی رشته یا  واقعی تنها برای ساخت الزم است،
های ساخت مثل یکنواختی قطر دو انتهای تأکید بر لزوم رعایت دقت تحمل کند،

  .محور

به چند در آن هیچ فصلی در حد یک صفحه است و باب پنجم رسالۀ فارسی بی
است. بعضی از شده کند اشاره نکته که رعایت آن به بهبود فرآیند ساخت کمک می

تکرار شده است  نیزهای دیگر رساله گفته شده بود در اینجا تر در بابنکات که پیش
تر در مقالۀ حاضر توضیح این باب پیشدر بارۀ های ساخت. ل لزوم رعایت دقتمث

از رسالۀ چهارم  بخشدر  «نکات تکمیلی». این باب قابل مقایسه با داده شده بود
 بودن علت اختصار و فرعی به ،رساله نتیجۀ مقایسۀ این دو قسمت در دو هرون است.
جی نستأثیری در داوری نهایِی اصالت ها،مقایسه با مواد اصلی رسالهدر  ،مطلب آنها

دهد که این دو بخش از این دو که بررسی این دو عنوان نشان میندارد ولی باید گفت 
 دسته رساله هیچ مشابهتی با یکدیگر ندارند. 

براهین طبیعی است ها آورده هر مطلبی که در بارۀ دستگاهکند برای تالش میهرون 
پارچه دست یابد یکای با توسل به تعمیم و قیاس به نظریهعرضه کند و علل اصلی  و

مرکب از پنج دستگاه ساده را تحلیل کرد. این همان  طوری که بتوان با آن هر دستگاه
د. نوشتن رسالهورنشمار آدر زمرۀ مشاییان بهرا سیاق مشایی است که باعث شده هرون 

ای در گذشته قاعدتاً مستلزم پیروی از چنین ای در بارۀ جرثقیل از طرف هر نویسنده
که درگیر بحث نظری تعمیم و قیاس شود توانست بدون آن بود و نویسنده میسیاقی ن

 و و با استفاده از آنها ساز ها را بشناسد، آنها را تبیین کنداصول حاکم بر جرثقیل
جایی بارهای هبرای بلند کردن و جاب کارهای گوناگونی را با مزایای مکانیکی دلخواه

این کاری است که نویسندۀ رسالۀ فارسی انجام سنگین با نیروی اندک طراحی کند، 
  خوبی از پسِ آن برآمده است.به و داده
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 نویسندۀ رسالۀ فارسی تنها رسالۀ هرون را خالصهکه توان گفت آیا میبر این اساس 
های آن های کامالً نظری و همچنین بعضی از دستگاهکرده است، به این معنی که جنبه

سامان بخشیده  و ای سربندی تازهب را در چارچوب فصلبقیۀ مطال و را حذف کرده
توان این پاسخ را از مطالبی که در همین بخش آسانی میاست؟ پاسخ منفی است و به

کارهایی ارائه شده که از  و در بخش اعظم رسالۀ فارسی ساززیرا  ،گفته شده دریافت
و بعضاً در این  هستندحیث طرح یا مزیت مکانیکی و یا هردو با رسالۀ هرون متفاوت 

یک رساله  د. هرچند اگر نویسنده چنین هم کرده باشد تحریرنرساله مشابهی ندار
تحریر رسالۀ جرثقیل هرون که پیچیدگی .شمار رفته استهمیشه کار ارزشمندی به 

های ویژه خود را دارد و درک مطالب آن تنها در توان اهل فن است قابل مقایسه با 
که بسط و گسترشی که در  در حالی بود،می تحریر اقلیدسهور مثل سایر تحریرهای مش

 برد.رسالۀ فارسی است آن را از سطح تحریر باالتر می

 نویسندۀ رسالۀ جرثقیل فارسی
به ابن سینا و  ی فارسیهاصحت انتساب بعضی نسخهبررسی سؤال اصلی این بخش 

 تی چنین انتسابی را . درستی یا نادرسهای دیگر استو برخی نام حزین الهیجی
توان این ابن سینا و حزین استنتاج کرد و تنها میتوان از منابع موجود در بارۀ نمی

توانسته موضوع کار یکی از این دو پرسش را طرح کرد که آیا نوشتن چنین اثری می
ن تر آیا این دو تن اهلیت ورود به این موضوع را داشتند؟ از ایعبارت روشنباشد؟ به 

گنجد که هر ثقیل در چارچوب حکمت طبیعی میدیدگاه باید گفت مسایل نظری جر
شهرت پرداختن ابن سینا به حکمت طبیعی که محل ند. اهدو در آن صاحب نظر بود

استنتاج یا پروراندن اصول حاکم بر ارتباط نیرو و حرکت در بحث نیست و از این رو 
در مورد حزین الهیجی  باشد.ای ع پیچیدهبرای این سینا موضوتوانسته نمیها جرثقیل

که ادیب و شاعر بود در زمینۀ حکمت طبیعی و علوم  هم باید گفت وی عالوه بر این
های منتسب به وی پدیدار کاربردی هم دست باالیی داشت که این مطلب از رساله

خواص و رسالۀ  در چگونگی صید مروارید، رساله اوزان و مقادیرمثل رسالۀ  ،است
در اینجا اشاره به این مورد ضروری است که تفاوت زمان زندگی این دو تن  .یواناتح

که نوشتن رسالۀ فارسی جرثقیل به آنها منسوب است، یعنی ابن سینا که شهرتش در 
زیسته هجری می مسدۀ پنجم هجری بوده است و حزین الهیجی که در سدۀ دوازده

 کند.ا دشوارتر میاست، قابل تأمل است و بررسی صحت انتساب ر
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دهد های فارسی و رسالۀ هرون نشان مینتایج به دست آمده از مقایسۀ مطالب رساله
های فارسی خبری که در رسالۀ هرون آمده در نسخه آن طورگرچه از تفصیل نظری  که

گنجد تا نیست ولی موضوع همچنان بیشتر در چارچوب مسایل نظریِ جرثقیل می
هرچند موضوع جرثقیل کاربردی  دیگر عبارتبه اخت آن. موارد عملیِ طراحی و س

های دارد، در رسالۀ هرون و در همۀ نسخه های نظریاست ولی هر علم کاربردی جنبه
ها این است که های نظری آن پرداخته شده است. موضوع اصلی نسخهفارسی به جنبه

ان با نیروی اندک توگانه و ترکیب آنها میبا کدام یک از آالت سادۀ پنجو چگونه 
ها، جنس مواد مشخصی بار سنگینی را که وزن معینی دارد باال برد. ابعاد و اندازه

کاری، برش ورق، خمثل ماشیندهندۀ اجزای جرثقیل، فرآیند ساخت آنها متشکیل
ابزار  و نیز که برای ساخت اجزای جرثقیل الزم بوده استگری و احیاناً ریختهکاری 

های پرداخت سطح و بسیاری از ، روشالزم برای انجام این فرآیندهاآالت و ماشین
« حیل»های آن طور که در برخی رساله ،نکات عملی دیگر که برای ساخت الزم است

عضی نکات عملی که ب موجود نیست.ها در این نسخه مانند کتاب جزری آمده است،
اند. به انتهایی رساله آمدهصفحات  و درهستند ها آمده پراکنده و جزیی در این نسخه

های دهند که ساخت و استفاده از دستگاهبرخی شواهد تاریخی نشان میعالوه هرچند 
های ولی نسخهاست های عصاری در جوامع اسالمی رایج بوده ثقیل و دستگاهجر

خود به ساخت آنها  ،مورد بحث نشانگر این نیستند که نویسنده یا نویسندگان رساله
ند. در نتیجه به اهها پرداخته باشند، آنان تنها به تبیین مبانی نظری جرثقیلمبادرت کرد

شود و آن تردید این است یکی از تردیدهایی که ممکن است پیش آید پاسخ داده می
علوم نظری بیشتر به که بعید است دانشمندانی مثل ابن سینا و حزین الهیجی که 

 جرثقیل پرداخته باشند. کاربردی مثل یبه موضوعاند، پرداختهمی

( که تاریخ 1/715نسخۀ کامل و زیبای کتابخانۀ مدرسۀ عالی شهید مطهری )نسخۀ 
زمان با دورۀ زندگی حزین الهیجی است به وی نسبت داده و هم ق12نگارش آن سدۀ 

کتابخانۀ ملی هم شبیه این نسخه  5/14834و  5/4871های شده است. البته نسخه
ای که بر صفحۀ دوم از نسخۀ . شاید حاشیهاندق استنساخ شده13در سدۀ ولی هستند 

شاهدی بر تصدیق  «منجل و آن را در اصفهان اهرام گویند»نوشته شده که  1/715
مدعای انتساب رساله به حزین باشد زیرا حزین در اصفهان زاده شده و تا پیش از 

ثقیل را در الۀ جراگر وی رسکرده است، پس رفتن به هند در همان جا زندگی می
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 ق12برداران آن در همان سدۀ اصفهان نوشته باشد دور از انتظار نیست که اولین بهره
افرادی از همان خطه بوده باشند که اصطالح اهرم را منسوب به اصفهان تلقی کرده و

از آن خودداری آید باید به علتی که در پی می هرچند این استنباط جالب است، امااند. 
 کرد. 

جرثقیل رسالۀ فارسی هایی از نسخهامکان انتساب های ایجابی که پس از این جنبه
این انتساب های سلبی هکنند اکنون به جنبتأیید میبه ابن سینا و حزین الهیجی را 

خواهیم پرداخت. شاید با اشارۀ باال تکلیف انتساب این رساله به حزین روشن شده 
 ،است و منبع کتابت همه ی بودهها یکاما اگر بپذیریم که اصل همۀ این نسخه ،باشد

هایی که تاریخ کتابت آنها پیش از زمان حیات حزین با نسخهآنگاه رسالۀ حزین باشد 
است چه باید کرد؟ ضمناً اگر بپذیریم که انتساب به هر دو صحیح است و منشأیکی 

کاتب  نقشنا بدانیم و از این رو باید برای حزین است، باید فضل تقدم را از آِن ابن سی
های از سطح کار برداری از کار دیگراناستنباط نقش کتابتِ صِرف و نسخه بذیریم.را 

 ت!حزین دور از ذهن اس

ها آمده است نام نویسندۀ کتاب حال اگر در نظر بگیریم نامی که در بعضی از نسخه
 715و  714های شود و تنها نسخهه نمیباشد در جایی اشاره به حزین الهیجی دید

های اند. در نسخهکتابخانۀ مدرسۀ عالی شهید مطهری در فهرست به او منتسب شده
علی بن  ابوگلپایگان، کاتبان نام نویسنده را به صورت  2/25مجلس و  6803

ت دسای مطلبی بهنامهاند که در بارۀ او از منابع زندگیضبط کردهعبدالجلیل خوارزمی 
کتابخانۀ  3/1674و  دانشگاه تهران 2/892های نیامد. در دو نسخۀ دیگر، نسخه

علی توسط کاتب های ابوعناوین نسخهنام نویسنده ابوعلی آمده است و  ملک
 ست. ا نامی از نویسنده نبردهکاتب های دیگر نسخهنوشته شده است. در  معیارالعقول

توان شک کرد، به جز اینکه در بارۀ انتساب رساله به ابن سینا مستند به دو مدعا می
های فارسی موجود مربوط به پس از سدۀ نهم هجری است یعنی حداقل کتابت رساله

ری جرثقیل اشاره شد که جنبۀ نظتر پیشچهار قرن پس از مرگ ابن سینا. یکی آنکه 
توان به دو موضوع ا بر اساس رسالۀ هرون میخود موضوعات مختلفی دارد که آنها ر

ها در بلند کردن وزنیابی به علل اصلِی خاصیت جرثقیلاصلی تقسیم کرد: یکی دست
کارهای  و دیگری طراحی سازو های سنگین با نیروی اندک از طریق براهین طبیعی 

اول ع موضو بههای فارسی الزم برای جرثقیل با مزایای مکانیکیِ معلوم. در نسخه
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پرداخته نشده است و تنها در بارۀ موضوع دوم سخن گفته شده است. اگر بپذیریم که 
اگر قرار توان ادعا کرد که های فارسی جرثقیل است میرسالۀ هرون منبع نگارش نسخه

به حسب ذائقۀ مشایی خود قاعدتاً  ،ای در بارۀ جرثقیل بنویسدبود ابن سینا رساله
ای در کارهای ابن سینا موضوع دوم که سابقه مقایسه با درپرداخت موضوع اول می

ابن سینا موضوع جرثقیل و  مدعای دیگر شک در این انتساب آن است که ندارد.
معمول که روال هیچ اثر دیگری نیاورده است در حالی در را کارهای آن  و طراحی ساز

 عباراتارها با ابن سینا این بوده که هر موضوعی را در حکمت و فلسفه و پزشکی ب
 پرداخته است.کرده و به آن میطرح میهای مختلف متفاوت در رساله

 گیرینتیجه
های جرثقیل فارسی با یکدیگر و با رسالۀ هرون در از مقایسۀ نسخه برآمدهنتایج اصلی 

  شرح زیر است: ها و نام نویسندگان آنها بهبارۀ اصالت این نسخه

طور کامل یا جزیی از  به اند،که به فارسی نوشته شده های جرثقیلهمۀ نسخه -
توان آنها را میند، یعنی غیر از اختالفاتی که نکی مییک نمونۀ مشخص پیرو

های کامل از آن نمونه پیروی ها مربوط دانست، همۀ نسخهبه کاتبان نسخه
باید در نتیجه  اند.ها جا افتادهعنوانهای ناقص بعضی از نسخهدر و کنند می

عبارت دیگر همۀ این نبوده است، به ها یکی بیشتر گفت اصل همۀ این نسخه
 . انداز روی یکدیگر نوشته شده وها از یک اصل نسخه

ساز و  آن بهرسالۀ فارسی جرثقیل را باید کتاب موجز و اصیلی دانست که در  -
ده گانه و ترکیب آنها اشاره شهای سادۀ پنجشامل دستگاه ،جرثقیلکارهای 

در این رساله از  است. رسالۀ هرون بودهاست و مرجع احتمالی آن مقالۀ دوم 
های مطول نظری در مورد تعمیم نظریۀ تعادل و قیاس آن بر پیچیدگی

ها، شبیه آنچه در رسالۀ هرون آمده است، خبری نیست. از حیث تنوع دستگاه
کارهای ها، ساز و های مکانیکی بررسی شده برای دستگاهطرح و مزیت

مطرح شده در رسالۀ فارسی از ساز و کارهای متناظر آن در رسالۀ هرون 
 تر هستند.متنوع

نوشته  رسالۀ فارسی جرثقیلهای فراوانی از کم پنج سده نسخهدر طول دستِ -
نظیر است. به گواهی نظیر نباشد کمشد، این تعداد نسخه از یک رساله اگر بی
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ین مدت از رسالۀ هرون نوشته شده است هایی که در همتعداد اندکِ نسخه
توان گفت نیازِ رجوع به رسالۀ هرون با وجود رسالۀ فارسی کمتر احساس می
ای که پژوهشگران ایرانی را تا روزهای آغازین ورودشان به شد، رسالهمی

 دوران جدید علمی همراهی کرده بود. 

که منبع احتمالی تواند نویسندۀ رسالۀ فارسی جرثقیل را شواهد موجود نمی -
توان گفت که های بعدی در این موضوع بوده است، روشن کند. تنها میرساله

ای باید از توانایی علمی و فنی کافی برخوردار بوده باشد تا چنین نویسنده
  ای بنویسد!توانسته باشد چنین رساله
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