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چکیده
. ترین کتـاب هیئـت بـه زبـان فارسـی دانسـتتـوان جـامعرا میاختیارات مظفری

در نهایـة اإلدراکماه پس از اتمـام تـألیف چهارالدین شیرازی این اثر را تنها قطب
کـرده یمتقـد) کاسـتامونی(ن قسـطمونی ق تألیف و به یکـی از حاکمـا٦٨٠سال 
یبـه فارسـیاز زبان عربـاإلدراکیةنهاۀکتاب ترجمیناز ایکه بخشینبا ا. است

بـا یربطلمیوسی،غهاییئتهیژهوبه،مطالبۀو عرضیبتبواز لحاظیاست، ول
سـاختار یرتحت تـأثعبارات خاصاز یاریدر بسیاراتاختمتن. آن متفاوت است

بـر . خود را حفظ کرده اسـتیفارسیتهویگرداز جهاتیاست، ولیزبان عرب
کتـب یکتاب برگرفته از اسـامیندر نام ا»یاراتاخت«کتاب، عبارت ۀاساس مقدم

حـل یبـرایسـندهنویـدجدیهـاانتخابیایارهابلکه منظور اختیست،نیمیتنج
ینالـدقطبۀنـوع رابطـۀدربـار. اسـتیاراتسـیوسـیبطلمهاییئتاشکاالت ه

کـه یافتتوانیمیدیشواهد جدیاراتاختو یهنهادر یطوسیرالدینو نصیرازیش
. دهدیبه دست مبارهیندر اترییقدرک دق

ی،فارسـیآثـار نجـومی،طوسیرالدیننصیربطلمیوسی،غیهامدلیئت،کتاب جامع ه:یدواژهکل
یرازیشینالداألفالک، قطبیةدرایاإلدراک فیةنهای،مظفریاراتاخت
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مقدمه

البته . تمدن اسالمی استیترین کتاب هیئت به زبان فارسی در تماممفصلاختیارات مظفری

آثاری هم که . ستانوشته شدهآثاری با این حجم و تخصص به زبان عربی،پیش و پس از آن

یا آثار نجومی دیگری هستند،های مختصر هیئتکتابۀ، یا از جملتألیف شدهبه زبان فارسی

نجوم اسالمی . شوندهای هیئت محسوب نمیکتابجزوکه در نجوم اسالمی ـهامانند زیجـ

کـهدلیلـدلیل آنبهبـه،های اخیـرخصوص در دهههای گوناگونی دارد که علم هیئت، بهجنبه

، توجه مورخان علم را به خود جلـب کـرده استبعضی از دستاوردهای علم اسالمی حاوِی

ای امروزه در کتب تاریخ نجوم، اگر بخشی را به نجوم اسالمی اختصاص دهند، اشاره. است

نبه این جزیرا منجمان اسالمی در قرن هفتم دارند، » ای غیربطلمیوسیهای سیارهمدل«نیز به 

اوایل قرن بیستم را که علم اسالمی را بعـد از  از تاریخ نجوم اسالمی روایت سنتی مستشرقاِن

اما باید توجه داشت که مبحث . کشددانستند، به چالش مییافته میغزالی و حملۀ مغول پایان

بـه یایـن علـم از جهـات؛های غیربطلمیوسی تنها یک جنبه از تاریخ علم هیئت اسـتمدل

خورد که اهل علم آن روزگار برای ایجاد علمی روشمند و سازگار با نیز گره مییدیگرمباحث 

ها و براهینی که مدام نقـد و بررسـی استدالل: دیگر علوم طبیعی و ریاضی در آن درگیر بودند

بنابراین برای آشنایی با این مباحث . ای بودندشدند و اختالف نظرهایی که گاه بسیار ریشهمی

به شیوۀ علمی تصـحیح و را ها را شناخت و سپس این آثار ها و نقدها باید زبان آنلو استدال

.منتشر کرد تا بتوان به عمق این آثار رفت

تأثیرگـذارترین آثـار . قرن هفتم هجری را باید اوج شکوفایی علم هیئت در دورۀ اسـالمی دانسـت

ی نصـیرالدین طوسـی، مؤیدالـدین یعنـ،هیئت در این قرن به دست سه تن از اهل علم آن روزگار

التذکرة فی علم الهیئـةبعضی از این آثار مثل . الدین شیرازی به رشتۀ تحریر درآمدُعرضی، و قطب

عمیـق و جـدی اند بلکه به انگلیسی ترجمه شده و پژوهشیتنها تصحیح انتقادی شدهنه،طوسی

ُعرضـی نیـز الهیئةکتاب ؛)Ragep, 1993(شکل شرحی تاریخی بر آنها عرضه شده است به

١).Saliba, 1990(ای از مطالب آن معرفی و تحلیل شده استو خالصه، تصحیح

الدین ـ دو اثر دیگر قطب. زودی منتشر خواهد شدرا تصحیح کرده است که بهاختیارات مظفرینگارندۀ این سطور . ١

.استـ هنوز تصحیح و منتشر نشدهالتحفة الشاهیةو نهایة اإلدراک فی درایة األفالکیعنی 
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یخ تألیف و حامِی اختیارات مظفریتعیین تار

نـام دارد کـه نهایـة اإلدراک فـی درایـة األفـالکالدین شیرازی در علم هیئت اولین اثر قطب
ً
. آن را در آناتولی نوشته و به بهاءالدین جوینی، حاکم اصـفهان، تقـدیم کـرده اسـتاحتماال

اسـت ق٦٨٠قـدیمی آن، نیمـۀ شـعبان هایهتاریخ نگارش این اثر بر اساس بعضـی نسـخ

)Niazi, 2014: 96; Ragep, 2013: 45-46 .(بعـد از اختیـاراتدانـیم که به یقین میبا آن

اختیاراتبه ،عویک موضدرکم دست، نهایههایهبعضی نسخنوشته شده است، اما در نهایه 

،ضمن بحـث دربـارۀ اشـکاالت مـدل افـالک مـاهها،هدر این نسخ. ارجاع داده شده است

في ... «:خوانیممی
ً
لتفـات علیـه ان أردت فعلیـک االاالختیارات المظفریةوقد بینُته مفصال

کـه داردهـایی معتقدند که این نشان از ویـرایشدرستی رجب و نیازی به١.»...طالع علیهاال

). Niazi, 2014: 110-111; Ragep, 2013: 45(اعمال کرده استنهایه بعدها شیرازی در 

مربوط به تغییراتی است کـه آنهاترین مهمکه ها وجود داردشواهد دیگری نیز از این ویرایش

٢.رخ داداش ایهای سیارهدر نظرات شیرازی دربارۀ مدل

انـددانسـتهتحفـه و نهایـه را در فاصـلۀ زمـانی بـین اختیـارات مظفـریتاریخ نگـارش 

)Niazi 2014: 111( ای از کتابخانـۀ ملـی نگارش آن تنها در ترقیمۀ نسخهدقیق ، اما تاریخ

:آمده است)٣١٤٠٢شمارۀ به(

والحـق مالک القضاة والحکماء، قدوة العلماء والمحققین قطـب الملـة ... فرغ المصنف 

ببلـدة ةقبل الصبح من لیلة العرفـة، سـنة ثمـانین وسـتمائ... والدین ادام الله ظالل جالله 

).پ٢٠١گ(سیواس 

این عبارت در زمان حیات شیرازی نوشته شده و تاریخ اتمـام تـألیف کتـاب را در 
ً
ظاهرا

. تدر شهر سیواس در آناتولی معرفی کرده اسـق٦٨٠سال ه ـالحجذی٩یعنی ـ شب عرفه 

ــۀنســخ؛پ٧٩-ر٧٩گ): ٣٥٠٦ش(ملــککتابخانــۀنســخۀ. ١ ۀنســخ؛پ٦٠گ): ٧٤٨٢ش(یتانیــابرۀکتابخان

یـناما ا. پ٥٨گ): ٩٥٦ش(کوپرولو ۀکتابخانۀو نسخ؛پ٤٠گ): ٢٦٩٦ش(مرکزی دانشگاه تهرانۀکتابخان

ۀکتابخانۀآمده است و در نسخیهپ در حاش٨٣گ): ٧٠٧٠ش(تهرانمرکزی دانشگاهۀکتابخانۀعبارت در نسخ

.شودینمیدهپ د٨٤گ): ٦٧٤ش(پترمان 

.١٩٠نوشتی، پ٢٨٠: ١٣٩٥ینی،گم. نک. ٢
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ایـن . شـودمـاه میچهـارکمتـر از اختیاراتو نهایه اتمام نگارش بینبنابراین فاصلۀ زمانی

.نیز در آناتولی نوشته شده استنهایه کهباشد بر اینتأییدی تواندمی

تقـدیم » الدین البیورکارسالن حساممظفرالدین یولق«را به اختیارات مظفریالدینقطب

امیری از ملوک ارتقیه یـا ،مظفرالدیناین مرحوم قزوینی احتمال دارد که گفتۀبه . کرده است

در ق٨١١تـا ٤٩٥های ای از امرای ترک بودنـد کـه بـین سـالآل ارتق سلسله. آل ارتق باشد

اما در میـان حکمرانـان ایشـان در . کردندشرق آناتولی و شمال سوریه و حلب حکمرانی می

ارسـالنی کـه در شـود و تنهـا یولـقارسالن دیـده نمییولققرن هفتم کسی به نام مظفرالدین

،سـجادی(حکومـت کـرده اسـت ق٥٩٧تـا ٥٨٠شـود از فهرست امرای ارتقیـه دیـده می

بی نشـان داده اسـت کـه مظفرالـدین بیابناخبار سالجقۀکاوه نیازی با مراجعه به ).١٣٧٤

قسطارسالن یکی از حکمرانانیولق
ْ

سیواس و ملطیه را به او ارزانـی مونی بوده و حاکم مغول

الـدین پـس از قطب،بنـابراین). Niazi, 2014: 81؛ ٣٣٧: ١٣٥٠، بـیبیابـن(داشته است 

دو اثـر فارسـی هـر . ه استو به او تقدیم داشته را آماده کرداختیاراتبه سرعت نهایهتألیف

. انـدتقـدیم شـده، به افرادی خـارج از حکومـت مغـول درة التاجو اختیاراتشیرازی، یعنی 

این،شدهبه آثار فارسی کمتر توجه میهای اسالمیچون در سرزمینکه توان احتمال داد می

.شدندتقدیم به ایشان نوشته میمنظوربهآثار فقط به درخواست حاکمان محلی یا قبیل 

اختیاراتهای تألیفانگیزه

مؤیدالـدین کتـاب الهیئـة: الدین جوان در مراغه با دو کتاب بزرگ هیئت آشنا شده بودقطب

عرضی کتاب خود را پیش از ورود به مراغه . نصیرالدین طوسیالتذکرة فی علم الهیئةرضی و ُع

نوشته بود و خواجه بسیاری از نظرات بدیع خود را پیش از استقرار در مراغه، در زمان حضور 

بخش مهمی از این دو کتاب شامل مباحثی دربارۀ اشکاالت . تدوین کرده بود،ماعیلیهمیان اس

های نوین غیربطلمیوسی برای حـل آن اشـکاالت اسـتهای بطلمیوسی و ارائۀ هیئتهیئت

)Kennedy, 1966: 371-377 .(منتظر توان گفت جامعۀ متخصصان هیئت در آن زمان می

و صحت و سـقم ایدداوری نملمیوسی طوسی و ُعرضی های غیربطکسی بود که دربارۀ مدل
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شـیرازی کـه خـود شـاگرد . تر ارائه کنـدهایی بهتر و صحیحها را بررسی کند، یا خود مدلآن

.ده بود، دست به این کار زدشعرضی و طوسی بود و از نزدیک با نظرات ایشان آشنا 

سـازی بطلمیوسـی بـر مدل، ابتـدا بـه هنهایهای ششم تا دهم مقالۀ دوم شیرازی در باب

هـای غیربطلمیوسـی عرضـی و حلها، راهز ذکر اشکاالت آنپردازد و پس ااساس رصدها می

های بسـیطی کـه خـود شیرازی به مدل،در این ابواب. کندنقد و بررسی میشرح، طوسی را

در اشاره دارد، ولی کاربرد آنها را )»اصل ابداعی«و » اصل حدسی«مانند(است ابداع کرده

نه در باب مربوط به ، نوآورانۀ خود راهایدهد و هیئتهای جدید توضیح نمیساختن هیئت

همین موضوع باعث شـده اسـت کـه . در انتهای باب دهم آورده است،هر کدام از آنها بلکه

دچار اشتباه شود و مـدل یخارجکندی در یافتن مدل ابداعی شیرازی برای سیارات . اس.ای

یمـدت). Kennedy, 1966: 395(کنـد یمعرفـیادر مقالهیرازیمدل شیجارا بهیعرض

اسـت یُعرضـمـدل در واقـع از آِنیـناکهکرد و نشان دادیحاشتباه را تصحینایبابعد صل

)Saliba, 1979(.
ً
اختیـارات از تبویب آن راضی نبود و در هنهایپس از اتمام شیرازیظاهرا

شاید اگـر . داداهای نوآورانۀ خود را در فصول مربوط به هر کدام از سیارات جهیئتمظفری

اختیـاراتهـا در کـه ایـن هیئتچراشـد،َآشنا بـود دچـار آن اشـتباه نمیاختیاراتکندی با 

.اندتر معرفی شده و در فصول مربوط به خود قرار گرفتهواضح

به هم باشند، زیرا زمان زیادی بین شبیه بسیار اختیاراتو هنهایطبیعی است که محتوای 

نهایـه ای از در واقـع ترجمـهاختیـاراتتوان گفت بخـش اعظـم می. ه بوداین دو اثر نگذشت

ست کـه بازچینشی انهایه ترین تفاوت این کتاب با مهم. جا صادق نیستهمهاست، اما این

شـیرازی . اسـتاختیاراتنگارش های ، که خود یکی از انگیزهدر مطالب کتاب انجام گرفته

به انتهـای بـاب عـروض منتقـل نهایه که در کتاب ـ های ابداعی خود را در این کتاب هیئت

کنـد و های هر کدام از سیارات منتقـل مـیبه بابـشده و از دید خوانندگان پنهان مانده بود

ۀدر مقدمـاو . نـدکمبـادرت میهای ُعرضی و طوسی معرفی و نقد مدلبهپس از ارائۀ آنها، 

:نویسدمیاختیارات
تقریـر کـرده اسـت، از مجسـطیو چون آن علم بر وجهی که استاد صناعت صـاحب ... 

اشکاالت عظیم خالی نبود، مبرزان متأخران که حرمان طالب خیر ضـد مقتضـای طبـایع 
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انـد و ایشان بوده است، در حل آن مشکالت و کشف آن معضالت ُجهد الُمِقل بذل کـرده
بعضـی جهـات حرکـات را از وضـع . به انواع حیل لطیف و قـوانین بـدیع تمسـک نمـوده

بگردانیده و بعضی بر همان قرار گذاشته و تـوّهم افـالک زائـد کـرده، و مجسطیصاحب 
ی نکرده و از آن مضایق بیـرون نیامـده، ّصالجمله به حقیقت از عهدۀ آن مشکالت تفعلی

و چون ساعد توفیق به زیور . ه اطالع ما بر فساد آن قوانینبعضی به اعتراف ایشان بعضی ب
تأیید رّبانی زینتی گرفت و  و حجاب انتظار و نقاب استتار از پیش چهـرۀ مـراد ... سعادِت

چـه بـه ـ محّرر این سواد برداشته شد، تا حل آن مشکالت کماینبغی بـر او آسـان گشـت 
اسـطۀ اسـتنباط و اسـتعمال فکـر و وسیلت استفادت از کتب استادان صناعت و چـه بـه و

آنـرا در معـرض انتشـار و اشـتهار آرد و از آفـت انـدراس و تبـدد ... خواست که ـَروّیت
صیانت کند، و بر مسترشدان و مستفیدانی که همـت بـر تحقیـق حـق مقصـور گردانیـده 

نهایـة اإلدراک فـی درایـة األفـالکپس به حکـم ایـن تشـبیب کتـاب . باشند، عرضه کند
و به سبب آنکه آن کتاب مشتمل بود بر نهایات افکـار متقـدمان و غایـات انظـار . بساخت

متأخران، و نقد و تزییف هر یکی، بر مبتدی تمییز آنچه مـذهب مختـار اسـت از غیـر آن 
اسـت و مـذهب مختـاربـود کـه آنچـه بنابراین مقدمه، تردد خاطری می. نموددشوار می

).٢ص : اختیارات(کرد خالصۀ آن اسرار در مختصری ثبت باید 

و بررسـی » ابـداعی«ای های سیارهشود که معرفی مدلروشنی دیده میدر این عبارات به

معرفـی شـده اسـت، ولـی نهایـه عنوان هدف نگارش ای دیگران بههای سیارهاشکاالت مدل

بیندهای ابداعی نویسنده برای مبتدیان قابل تشخیص نبوده است، شیرازی نیاز میچون مدل

را در جایگاه اصلی ـ»مذهب مختار«یا ـ های ابداعی که کتاب دیگری تصنیف کند و آن مدل

ارسالن از وی خواسته بود دهد که مظفرالدین یولقشیرازی در ادامه توضیح می. خود قرار دهد

شیرازی نیز این فرصت را غنیمت شمرد و به نگارش کتابی که . افالک بنگاردکتابی در اوضاع 

های سیارات عباراتی به چشم در متن کتاب نیز در خالل شرح هیئت. نظر داشت، دست زدمّد

شود ابداعات خـود را پررنـگ تا جایی که میهدهد شیرازی قصد داشتخورد که نشان میمی

این از لطایف تخیالتـی اسـت کـه مـا بـدان «، »این از مبدعات ماست«مانند عباراتی ؛کند

در «، »مخصوصیم
ً
فقط دربارۀ نهاین عبارات... . ، و»این تصویر و تقریر مسبوق نیستیمظاهرا

.شودهای سیارات، بلکه در مباحث دیگر هیئت نیز دیده میهیئت

تروسـیعبسیار اختیاراتآن است که بخش جغرافیای نهایهبر اختیاراتبرتری مهم دیگر 

ا و نهرهایی که در این بخش در واقع حجم جغرافیای توصیفی و تعداد شهرها و دریاه. است
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بـدون تحقیـق و تقلیـدی از روی آثـار دیگـران ، نهایهخالف تر است و برآمده بسیار گسترده

الدین، مبتنی بر تحقیقات شخصی او و رفـع طبق ادعای قطب،این بخش. نوشته نشده است

. اسـتتناقضات میان منابع جغرافیای توصیفی و حتی مصاحبه بـا دریـانوردان و بازرگانـان

آمـده اختیـاراتای دقیق از اروپا و سواحل دریای مدیترانه تا جزایر انگسـتان در ویژه نقشهبه

ها و دریاهـا صورت جدولی از مختصات خشکیاین نقشه به. وجود نداردنهایهاست که در 

تواند نقشۀ خود را با دقت رسم کند، و اشـتباهات کاتبـان در بازرسـم بآمده است تا خواننده 

.اش خارج نکندشه آن را از شکل اصلینق

وجه تسمیه

بـه معنـای اختیارهـا یـا » اختیـارات«. شودوجه تسمیۀ کتاب روشن میاختیاراتۀاز مقدم

. اصطالح اهل تنجیم به معنای فنی بوده است برای شناخت سعد و نحس ایامها، در انتخاب

داشـت، مـنجم بـر اسـاس ... زمانی که بزرگی قصد انجام کاری مهم، مثل جنگ و جماع و 

کرد که آیا اکنون زمان مناسـبی بـرای تعیین می... اوضاع سیارات و ماه و خورشید و بروج و 

بنابراین. نهاقدام بدان کار هست یا 
ً
آثاری که این کلمه در عنوان آنها اسـتفاده شـده معمـوال

نیازی ). Saliba 1995: 71؛ ١/٣٤: تا، بیخلیفهحاجی. نک(ند اهآثاری در احکام نجوم بود

را تحـت تـأثیر نـام کتـب احکـام نجـوم اختیـارات مظفـریگذاری بر اساس همین معنا نام

داند این کتاب شامل هیچ مبحثی در احکام نجوم و اختیارات به آن داند، در حالی که میمی

وجـه نقل شد،اختیارات اما از عبارات باال که از مقدمۀ ). Niazi, 2014: 124(معنا نیست 

یـد،طور که شیرازی همان. شودتسمیۀ کتاب نیز روشن می در نـام ایـن » اختیـارات«می گو

هـایی کـه وی چنـد مـدل:دارداشارههای ابداعی شیرازی برای افالک سیاراتکتاب به مدل

، از در این عنـوان،بنابراین وی. ه استنام برد» مذهب مختار«عنوان تحت سطر باالتر از آن 

.را ساخته است» مظفریاختیاراِت«نام مظفرالدینبا» اختیاراِت«یا » هاانتخاب«ترکیب

کند که های نوین نجومی وضع میهایی برای مدلناماختیاراتویژه در و بهنهایةشیرازی در 

ای طوسـی و ُعرضـی را بـه های سـیارهوی مدل.نبرده بودندکاربهها، خود صاحبان آن مدل
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کاهد و برای هر یک نامی انتخـاب فرو میـگویدمی» اصل«که به آنها ـتریهای سادهمدل

خوانـد و مـدل مـی» اصل میل«و » اصل صغیره و کبیره«های طوسی را مدل ابداعی: کندمی

هـای جدیـد خـود نیـز اسـامی مشـابهی وضـع برای مـدل. »اصل مدیر و حافظه«عرضی را 

، و »اصـل اسـتنباطی فوقـانی«، »تحتـانیاصـل حدسـی «، »اصل حدسی فوقانی«: کندمی

.شـدندها بعد در آثـار هیئـت دورۀ اسـالمی اسـتفاده مـیاین اسامی تا قرن. »اصل ممیله«

دربـارۀ معنـای ایـن (اختیـاراتاند و بعضـی در آمدههنهایبعضی از این اسامی اولین بار در 

).٢١٠و ٢٠٩، ١٦٩: ١٣٩٥،گمینی. ، نکاصطالحات

توان تفاوت جالب دیگری را نیز افزود؛ شیرازی دربارۀ ترتیـب فاصـلۀ بر این فهرست می

معتقـد اسـت کـه سـیارۀ زهـره در کتاب الهیئـةسیارات از زمین به پیروی از رأی ُعرضی در 

این نظر برخالف نظر بطلمیوسی مشهور اسـت . گرددمداری باالی خورشید به دور زمین می

ین طبق نظـر بطلمیـوس، زهـره جـزء سـیارات سـفلی بنابرا. داندکه زهره را زیر خورشید می

شود، ولی طبق نظر عرضی و شیرازی این سیاره از جمله سیارات علـوی شمرده می) داخلی(

دلیل شـباهت مـدل افـالک سـیارۀ بهنیز شیرازی به همین دلیل و در نهایه ١.است) خارجی(

کـه زهـره ترجیح دادیاراتاختولی در . زهره، آن را در باب سیارات خارجی معرفی کرده بود

دلیل شباهت الگوهای رصدی آن با الگوهای رصدی عطارد، در بابی همراه بـا عطـارد به، را

.معرفی کند

ین کتاب هیئت در زبان فارسیجامع تر

تـرین کتـاب هیئـت بـه زبـان که مفصـلفرد است و آن ایناز یک جهت منحصربهاختیارات

انـد یـا آثار دیگری که در هیئت به فارسی نوشـته شـده). ١٨٥: ١٣٤٨،مینوی(فارسی است 

مـروزی اثـر اولیـۀ شـناختگیهـانابوریحان بیرونـی و ألوائل الصناعة التنجیمالتفهیممثل 

لباب مسعودی، جهان دانشطوسی، ۀرسالۀ معینیطوسی، زبدة الهیئةهیئت هستند یا مانند 

تنهـا . شوند، آثار مختصر هیئت محسوب می...قوشچی وفارسی هیئتکاشانی، اسکندری

.١٢٤-١١٦و ٤٩-٤٤: ١٣٩٥گمینی،. نک. ١
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کتـابی اسـت از ، در هیئت به زبـان فارسـی نوشـته شـدهاختیاراتکتاب جامعی که پیش از 

، کـه الهـیبـدایعبیـاندرخوارزمشـاهیعمـدۀبا عنوان ) ق٥٥٤-٤٧٧(عبدالجبار خرقی 

امـا ). ١٣٩٩:٤٢،دریقلنـ(خرقـی دانسـت اإلدراکهـینتمتوان آن را ترجمۀ کهنـی از می

های غیربطلمیوسی افالک ویژه که مبحث هیئتتر است، بهمفصلعمدهنسبت به اختیارات

عمـدهغیر از . ب استیکامال غاعمدهاست، در اختیاراتسیارات که انگیزۀ اصلی نگارش 

تمـدن اسـالمی درتا کنون هیچ کتاب جامع دیگری در هیئت بـه زبـان فارسـی اختیاراتو 

.شناسایی نشده است

کـه در آن عصـر ؛ یکـی ایـنتوان زدهایی میحدساختیاراتدربارۀ علت فارسی نوشتن 

آخـرین تحـوالت در هیئـت عالقه داشتند با کهودندبان بزکردگان فارسیگروهی از تحصیل

ثـار فنـی مثال نقضی برای این تفکر خام است کـه آاختیاراتنیازی معتقد است . شوندآشنا

امـا ). Niazi, 2014: 154-184(شـدند پیچیده به عربی و آثار فرعی به فارسـی نوشـته مـی

از مخاطبـان ایشیرازی دسته،شوددیده میاختیاراتقول باال از مقدمۀ طور که در نقلهمان

. خواندرا مبتدیان میاختیارات
ً
این مبتدیان احتماال

ّ
کـه مقـدمات ریاضـی و نـدبـی بودطال

مطالعۀ متـون علمـی عربـی را پیـدا نکـرده برایهای الزم علمی الزم را داشتند، ولی توانایی

:نویسددر جای دیگری از مقدمه می. بودند

حبیر تعبیر آن ابکار معانی را به الفاظ پارسی طرازد تا عوائد فوائد او خاص و عام را شامل 

.)٢ص(کاملکامل را بود، و فوائد عوائد او ناقص و 

بنابراین فارسی نوشتن برای شیرازی راهی بوده که عالوه بر متخصصان، مخاطبـان کمتـر 

.کرده را نیز به جمع مخاطبان خود بیفزایدتحصیل

بیشتر عبارات ایـن . دانستیشیوا و دلنشینفارسِیتواننمیرااختیاراتزبانبا این همه 

هـای زبـان فارسـی در آن ای که ظرافتترجمه:استنهایه از روانچندان ای نهکتاب ترجمه

ایـن ؛تر از متن عربی نیستآسانزبانانخورد و فهم آن برای فارسیبه چشم نمیچندان 
ً
مثال

:دو عبارت را با هم مقایسه کنید

واما کمیة الحرکتین فإنما عرفت بتحصیل 

المدة المشتملة علی عودات االختالفیة تامة 

مدتی  و اما کمیت این دو حرکت به تحصیِل

تام معلوم کردند، به آن  مشتمل بر عوداتی اختالفِی
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محیطة بأزمنة متساویة ودوایر برصد خسوفات 

. طولیة متساویة، إما تامة أو مع قسی متساویة

ثم جعلت العودات والدوایر الطولیة اجزاء 

فخرجت من . وقسمت علی ایام تلک األزمنة

االول حرکة الخاصة لیوم و من الثانی حرکة 

الوسط لیوم ثم علمت منها حرکة مرکز القمر 

، کما تقدم لتوسط الشمس بین المرکز واالوج

).ر٤٦گ: هنهای(

وجه که رصد کردند خسوفاتی که محیط بودند بر 

متساوی یا تام یا با  ازمنۀ متساوی و دوایری طولِی

متساوی آنگاه عودات و دوایر طولی را اجزا . ِقسّی

بیرون آمد از . و بر ایام آن ازمنه قسمت کردندکردند 

اول حرکت خاصۀ یک روزه و از دوم حرکت وسط 

و از اینجا حرکت مرکز معلوم کردند به . یک روزه

سبب توسط آفتاب میان مرکز و اوج چنان که رفت 

).١٢٠ص : اختیارات(

ای ترجمه. شودمیدیده اختیاراتدر بعضی مواضع نهایه کلمۀ شیرازی از بهترجمۀ کلمه

طور که گفته شد فاصلۀ زمانی بین اتمـام نباید باعث تعجب شود، زیرا هماناختیاراتبودن 

اختیـاراتوی خود در سه موضـع از . اه بوده استچهار مکمتر از نهایه و اختیاراتنگارش 

. کند که این اثر را با عجله و شتاب آماده کرده استمیتصریح
ً
در صـفحۀ آخـر کتـاب مثال

تراکم اشغال و اختالل احوال از سر استعجال و ارتجـال سبببهبا انقسام ضمیر «: نویسدمی

شیرازی در بعضی موارد اسامی ). ٣٨٠ص : اختیارات(» یت و فکرت تحریر افتادوتتبع ربی

ـرا نیـز بـه... های طبیعی مثل باد و باران وپدیده
َ

ده و در آور... ر وصـورت عربـی ریـح و مط

، تالش شیرازی برای رعایت اسلوب نگـارش فارسـی در حالبا این . مواردی دیگر به فارسی

:ن بندی که در باال آمد مشخص استاهم

ها شده از عربی، تای تأنیث را در صفتترجمهخالف بعضی از نثرهای قدیمِیبر.١

. حذف کرده است
ً
دایرۀ «،»زاویۀ مذکوره«آمده نه » زاویۀ مذکور«جا همه،مثال

متساوی«،»دایرۀ عرضیه«نه » عرض ،»دوایر طولیۀ متساویه«نه » دوایری طولِی

جا الدین در همهتوان گفت قطبالبته نمی. »ازمنۀ متساویه«نه و»ازمنۀ متساوی«

.را رعایت کرده استروال این 

م. در موارد الزم برای ترجمۀ نکرۀ عربی» یک«استفاده از یای نکره یا افزودن .٢
ً
ثال

طولِییبر دوایر«جای آن آمده، شیرازی به» بدوایر طولیة متساویة«اگر در عربی 

» روزهیکحرکت خاصۀ «صورت را به» حرکة الخاصة لیوم«گذاشته، یا »متساوی

.ترجمه کرده است
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خسـوفات محیطـة بأزمنـة «مـثال عبـارت . تغییر عبارت وصفی به جملۀ معترضـه.٣

ترجمـه کـرده » خسوفاتی که محیط بودند بر ازمنۀ متسـاوی«شکل را به» متساویة

. است

. تبدیل جمالت مجهول به معلوم.٤
ً
شود، طور که در دو ستون باال دیده میهمانمثال

سمت«، و »ُجعلت«، »ُعرفت«افعال مجهول 
ُ
معلـوم «صـورت جمـع غایـب به» ق

.ترجمه شده است» قسمت کردند«، و »اجزا کردند«، »کردند

توان میزان و ها هم مینمونهاما از همین،توان افزودفهرست موارد بسیاری را میبه این 

طور که البته همان. به فارسی مشاهد کردهنهایشکل حساسیت شیرازی را در ترجمۀ متن 

ترجمۀ اختیاراتنباید ،گفته شد
ً
این دو میان های بسیاری تفاوتزیرادانست،نهایه را صرفا

را با اختیارات الدین قطب. ذکر شدترپیشجود دارد که بعضی از آنهامحتوا واز نظر فرم و 

در همان با این حال،.ای جز ترجمۀ بسیاری عبارات نداشته استزدگی نوشته و چارهشتاب

مدلهنهایچهار ماه بعد از اتمام ،مدت
ً
های جدیدی به ذهنش رسیده که بعضی را در ، ظاهرا

:ی دیگر را نیازمند تأمل بیشتری دانسته استآورده و بعضاختیارات
تغییر جهات و قدر حرکات وجهی روی نموده و دیگر بدان که در دفع اشکاالت عطارد بی

یافـت اما چون تمام مخّمر نشده بود و این کتاب از سر استعجال صورت تحریر مـی. بود
تمام شود، ان شاء الله الحال چون آن وجه در ثانی. عجالة الوقت را این وجه تقدیم داشت

.)١٧٨ص : اختیارات(به این موضع الحاق کرده آید 

سال بعد، چهار جای آن، تنها و به» الحاق نکرد«اختیاراتگاه چیزی به اما شیرازی هیچ

بزند که هم اشکاالت دو اثر قبلی را نداشـته التحفة الشاهیةالزم دید دست به تصنیف کتاب 

.های جدیدش را در بر گیردباشد و هم مدل

یخی دربارۀ رابطۀ قطب اختیاراتو هنهایالدین و خواجه نصیر از چند فایدۀ تار

ویـژه را در علوم مختلف، بهتادانشنام بعضی از اسخود،نامۀ خودنوشتشیرازی در زندگی

اصـلی او تادانطوسی و عرضی دو تن از اسـ). ٤٢-٣٨: ١٣٨٥،مشکوة(کند طب، ذکر می

او در . شـوددیـده مـیبیشتردر هیئت در آثار شیرازیآنانتأثیر کهدر ریاضی و هیئت بودند
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بعـض افاضـل «خواند، بلکه با عناوینی چون گاه ایشان را به نام نمینجومی خود هیچکتِب

و طوسـی » صاحب اصل مـدیر«ُعرضی را ،ترطور دقیقا بهی؛کندیاد میآنهااز » المتأخرین

دربـارۀ روابـط شـیرازی بـا . خوانـدمی» تذکرهصاحب «یا » صاحب اصل صغیره و کبیره«را 

دانیم، اما دربارۀ روابط شیرازی با طوسی مطالـب بسـیاری از طریـق ُعرضی چیز زیادی نمی

.کتب تاریخ یا حکایات و امثال نقل شده است

چندان دوسـتانه بـین ایـن دو نقـل باب روابط نههایی درآثار تاریخی حکایتدر بعضی 

برای کسـب دانـش بـه مراغـه رفتـه و در آنجـا در علـوم ق٦٥٨شیرازی در سال . شده است

سـال بعـد، ٩یعنـی ق،٦٦٧این روابط تا حـدود . ریاضی شاگرد و همکار خواجه شده بود

از جمله حکایات تاریخی که دربارۀ روابـط ایـن دو بـه دسـت مـا رسـیده از . ادامه پیدا کرد

:استحبیب السیرخواندمیر در کتاب 
ایلخان چـون در آن . الدین در خدمت خواجه طوسی به مجلس هالکو درآمدروزی قطب

ا بـه آن جنـاب التفـاتی اوقات از خواجه رنجیده و بر خاطرش از وی کـدورتی بـود، ابتـد
ننموده و پس از مدتی به خواجه روی کرد و خشونت و عتابی نمود و در اثناء آن بر زبـانش 

الدین پیش رفته و عرض کرد کـه قطب! کشتمماند ترا میرفت که اگر کار رصد ناتمام نمی
ه ولی هالکـو بـه سـخن او توجـ. کار رصد را من به انجام می رسانم و از من ساخته است

الدین از بارگاه هالکو بیرون آمدنـد، خواجـه چون خواجه و قطب. نکرد و نشنیده انگاشت
الدین فرمود که نزد چنین مغول نابکاری چه جای هزل و شوخی اسـت؟ شـاید او به قطب

الدین گفت که قصد هزل نداشتم و جز بـه قطب. کشتکنی و مرا میندانستی که مزاح می
الـدین بـر دشـمنی و عـداوت او بـا ضی این حرف را از قطـببع. جد این حرف را نگفتم

).٣/٦٦: ١٣٣٣خواندمیر، (کنند خواجه حمل می

از جملـه داسـتانی کـه طوسـی و . عالوه بر این حکایت، روایات دیگری نیز وجـود دارد

، داستان احتضار خواجه در بغـداد در )١٧٩: ١٣٤٦صفی، (شیرازی در حال سواری هستند 

ــان  ــر آباقاخ ــر(محض ــخۀ ،)٥١: ]٢٥٣٦[=١٣٥٦، می ــت نس ــر در پش ــعر بق ــاتش محاک

... .و) ١٣٨٥:٤٣، مشکوة(الدین رازی قطب

شده باشد، ها دربارۀ روابط غیرصمیمی این دو غلّوکه ممکن است در این حکایتبا این
ً
ها غفلـت خواجـه در ذکـر نـام ریشۀ این خصـومتمدرس رضوی معتقد است که احتماال
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الدین، فرزنـد خواجـه، به همین دلیل زمانی که اصیل. باشدزیج ایلخانیدر ابتدای شیرازی

از او مسـاعدت زیـج ایلخـانیبه سراغ شیرازی رفت تا در تصحیح اغـالط ،طبق وصیت او

اما میر معتقد است که روابط شیرازی ). ١٣٣٤:٣٢، مدرس رضوی(طلبد، شیرازی نپذیرفت 

طبعـی شـوخدلیلها جز شایعه نیسـت و بـهو این حکایتو خواجه در صمیمیت کامل بوده

او بـرای ). ٥١: ]٢٥٣٦[=١٣٥٦، میـر(شیرازی در میان مردم ساخته و پرداخته شـده اسـت 

ۀکنـد کـه در آنجـا از خواجـنامۀ خودنوشت شـیرازی اشـاره مـیتأیید سخن خود به زندگی

:طوسی با احترام بسیار یاد شده است
یعنی حضرت علیـۀ بهیـۀ قدسـیه و . و جهت کعبۀ حکمت شدممتوجه مالقات شهر علم

خداوند روحش را مقدس گرداناد و مـدفنش را . درگاه بلند پاک فیلسوفانۀ استادانۀ نصیریه
١).١٣٨٥:٣٩، مشکوة(گرداناد روحانی

:نویسدکند که شیرازی در ادامۀ همین عبارت میاما میر فراموش می
حل شـد و بعضـی بـاقی مانـد، ] سیناابنقانونکتاب [الت بعضی از اشکا] با مالقات او[

بلکه عـالوه بـر ایـن . چراکه احاطه به قواعد حکمت برای فهمیدن این کتاب کافی نیست
های معالجه برای اعتدال مزاج تمـرین کسی الزم است که روحیۀ طبابت داشته و در روش

٢.و ممارست کرده باشد

نوعی تخفیف او نیـز شاید ی گفته شده، ولی در ادامه که مدح طوسدر عبارات باال با این

تـوان گفـت ایـن البتـه می. دانـدخورد، زیرا او را دارای ممارسـت و احاطـه نمیبه چشم می

اگـر . آمیـز نیسـتعبارت چندان در حق خواجه که به هر حال طبیب متطبب نبوده، تخفیف

قطب
ً
ن آدربارۀ عدم ممارست خواجه در فلسفه یا نجوم گفتـه بـود الدین چنین چیزی را مثال

بخصوص که در همین عبارت او از احاطـۀ ،تحقیر دانستشد آن را متضمن نوعیوقت می

ــانی نظــری طــب(» قواعــد حکمیــه«خواجــه بــه  مشــکوة و ٣.گویــدســخن می) یعنــی مب

یالعلم وشطر کعبة الحکمة وهینةتوجهت تلقاء مد. ١
ّ
یلسوفیةالفیةالزکیةوالسّدة السنیة،القدسیةالبهیةالحضرة العل

.قدس الله نفسه ورّوح رمسهیریة،النصیةاالستاذ

یکونان یجببل یةمعرفة هذا الکتاب االحاطة بالقواعد الحکمیفیکفیاذ ال. البعضیانحل بعض المنغلق وبق. ٢

.المزاجیلتعدیالنفس ذا دربة وممارسة بقانون العالج فیبالشخص مع ذلک طب

.سپاسگزارممعصومی همدانی بابت تذکر این نکتهحسین از دکتر . ٣
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مـال دوسـتی و و خواجـه را در کالـدینقطبتـوان روابـط رضوی معتقدند کـه نمـیمدرس

توان به نفع نظر شاهدی که می. خوب نبوده استچندانصمیمیت دانست و روابط باطنی آنها 

با طوسی مصداق ندارد، بلکه هطبعی شیرازی فقط در رابطمیر پیدا کرد آن است که این شوخ

در الله وزیرهای شیرازی با افراد دیگری از جمله رشیدالدین فضلحکایاتی نیز دربارۀ شوخی

چون رشید الدین از یک خانوادۀ یهودی بود و پس از مسلمان شدن دست به . تاریخ آمده است

خواهم تفسیری بر من هم می«: گفتنگارش تفسیر قرآن زده بود، شیرازی همیشه به طنز می

و ٧٠٦امـا شـیرازی در تقـریظ سـال ! یعنی مسلمان شدن او را قبول ندارم؛»!تورات بنویسم

).٣٩١: ١٣٥١مینوی، (به وی اجازۀ نوشتن تفسیر قرآن داده است ق٧٠٧

شیرازی شواهدی یافت مـی توانـد در شـناخت روابـط او و شـود کـه مـیدر آثار نجومِی

از ،کندچند بار به طوسی اشاره مینهایه شیرازی در ضمن نگارش کتاب . طوسی مؤثر باشد

:جمله

عصران طوسی بر یکی از نقدهایی را که همپس از معرفی مدل صغیره و کبیرۀ طوسی،. ١

. نشان می دهد که ایـن نقـد بـر ایـن مـدل وارد نیسـت،اند مطرح کرده واین مدل وارد کرده

:دهدسپس چنین ادامه می
تـر بـود بـرد، او آن را را نزد کسی کـه از نظـر فکـری از او ضـعیف] انتقاد[آنگاه چون آن 

گمان کرد این شکی قوی است و از پاسخ بـدان پس چون . پذیرفت و نتوانست پاسخ دهد
عرضه شده و او پذیرفته و فرمـان ] طوسی[این شک بر صاحب این اصل «: درماند، گفت

غافل بودنـد یـا ) نفر اول(ولی وی و مشکک .»را از کتابش حذف کنند] اصل[داده که آن 
١).ر٨٠گ: نهایه... (چراکه منظور . خود را به غفلت زده بودند

و مسـئولیت کنـدرسد شیرازی در این عبارت خواجه را از این تهمت مبرا مـیمیبه نظر

این عبارت در آثار نجومی بعـدی شـیرازی، یعنـی . اندازدقول را به عهدۀ نفر دوم میاین نقل

.، نیامده که خود نشان از حساسیت موضوع داردالتحفة الشاهیةو اختیارات مظفری

یفـّیـهعنه وقال لظنه بقوة هذا الشک واعتذارا عن عُیِجبمن هو اضعف تصورا منه، التزم ولم یثم لما أورده عل. ١

ـیصاحب هذا االصل فالتزم وامر بان یان هذا الشک قد اورد عل«: الجواب وغفـل هـو » .ذلـک مـن کتابـهُینحَّ

... .بأن المراد یةوالمشکک او تغافال عن سبق العنا
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اختیاراتو نهایةشیرازی در . ٢
ً
ای های سـیارهپس از معرفی هـر کـدام از مـدل، معموال

های خواجـه و مؤیدالـدین ُعرضـی بهتـر های او از مـدلاش، نشان می دهد که مدلابداعی

پس از معرفی مدل. است
ً
:کندعبارتی را از او نقل میهنهایای خواجه در های سیارهمثال

مید نکرد، هنگامی که گفتر] طوسی[تذکرهسپاس خداوندی را که صاحب 
ُ
شاید و«: ا ناا

که خداوند خواننده را در این کتاب موفق بدارد که بتواند وجهی کامل بـرای حـل تمـامی 
همانا او درستی . که خلل باقی مانده در نظریات مذکور را زائل سازداشکاالت بیابد یا این

و دعای او را .]Ragep, 1993: 223. کن[» کندکند و به راه راست هدایت میرا الهام می
چراکه درستی را به ما الهـام کـرد و مـا را بـه راه ؛طور خاص، مستجاب کرددر حق ما، به

تـر از آنچـه که در حل بعضی مشکالت توانستیم وجهـی کامـلراست هدایت کرد تا این
را های مربوط به موضـوع گفتـه شـده اند، بیابیم و بعضی خللبزرگان متقدم و متأخر گفته

١).ر١١٥گ: نهایه(زائل سازیم 

کند و مدعی است خداوند نقل میهتذکرشیرازی در این عبارت جملۀ دعایی طوسی را از 

کـه شـیرازی خـود را موضـوع رسد اینبه نظر می. این دعا را در حق او مستجاب کرده است

خـود را خواهـدتواند بدان معنا باشـد کـه شـیرازی مـیداند، میاستجابت دعای خواجه می

تنها چیزی دهندۀ واقعی دستاوردهای علمی خواجه معرفی کند که نهجانشین حقیقی و ادامه

یکی . از او کم ندارد، بلکه نواقص کار او را هم تصحیح کرده است
ً
نیازی معتقد است اساسا

).Niazi, 2011: 19(را بگیرد تذکرهآن بوده که جای نهایهاز اهداف شیرازی از نگارش 

یهای طوسی و ُعرض، تمام تالشآن رفتذکر تر پیشکهاختیاراتشیرازی در مقدمۀ . ٣

یعنـی تـالش جهـد المقـل ؛دانسته است» هد المقلُج«را برای عرضۀ هیئت غیربطلمیوسی 

شیرازی خود را در زمینۀ نجـوم که دهد نشان میمایه یا بضاعت مزجات، و همین نکته اندک

.استدانسته داناتر از طوسی می

هـذا الکتـاب ان یالنـاظر فـیوفـقولعل الله «: قالیثرجائه حیصاحب التذکرة فیخّیبلم یوالحمد لله الذ. ١

سواء یالیاب والهادانه ملهم الصو. ذکرناهیمافیالخلل الباقیزیلاالشکاالت او یعوجها تاما لحل جمیستنبط

یاسـتنبطنا فـیسواء الصراط حتـیالهمنا الصواب وهدانا الیثحقنا خاصة، حیواستجاب دعوته ف» الصراط

وازلنا بعض الخلـل ینومن افاضل المتأخرینحل بعض المشکالت وجها اتم مما ذکره من تقّدمنا من المتقدم

.عما ذکر



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٤٦

اقلیـدس اصـولیکـی ترجمـۀ ،شاهد دیگری که به رابطۀ شیرازی با خواجه مربوط است

یـونس . اسـتاختیـارات خواجه به فارسی و دیگری استفاده از عبـارات خواجـه در مقدمـۀ 

طوسی، متوجه شد که عباراتی کشف القناعکتاب در بابدر ضمن تحقیقات خود ،مهدوی

کشـف القنـاعنسـخۀ فارسـی و اختیارات مظفـریهای از مقدمه
ً
مشـابهکـامال

ً
ند و ظـاهرا

خواجه را کشف القناعهایی از مقدمۀ شیرازی قسمت
ً
(رونویسی کرده است عینا

ً
. نـکمـثال

طوسی جامع نظرات متقدمان و متأخران در کشف القناعکه اگر رساندمیاین ١).جدول زیر

ای جدید ایفا های سیارهنیز همین نقش را دربارۀ مدلاختیارات مظفریمثلثات کروی است، 

فقط چند حقیقت این است که شیرازی . الدین نیستالبته این عذری برای کار قطب. کندمی

که بگوید نیتش از ایـنآن، بدونبه اسم خود جا زدهآن را تغییر داده و را مقّدمۀ طوسیجای

در دسـت کسـی کشـف القنـاعحریـر فارسـی که تکردهمیتصورشاید . چه بوده استکار 

٢).امروز هم فقط یک نسخۀ متأخر از این تحریر وجود دارد(نیست 

کشف القناعمقدمۀ مقدمۀ اختیارات مظفری

چنین گوید محرر این رسالت و مقـرر ایـن مقالـت 

احوج خلق الله الیه محمود بـن مسـعود الشـیرازی 

ختم الله له بالحسنی، که

نعمائـه والّصـلٰوة هللا الحمُد علٰی کُر
ّ

الئه والش آ علٰی

خاتم أنبیائه وآله خیرة أولیائه اما بعد،. علی ُمحّمٍد

ین نـوعی از انـواع علـم  یفتر به حکم آن که شـر

یاضــی کــه جــزوی اســت از اجــزای حکمــت  ر

نظری، علمی است که نفس انسـانی را از اقتنـاء 

آن شرف اطالع بر هیئت آسمان و زمـین و عـدد 

افالک و مقادیر حرکات و کمیت ابعـاد و اجـرام 

کـه اجـزای ایـن بسـائط اجسـام و کیفیت اوضاع 

ین نـوعی از انـواع علـم  یفتر به حکم آنکـه شـر

یاضــی، کــه جــزوی اســت از اجــزاء حکمــت  ر

اقتنـاء نظری، علمی است که نفس انسـانی را از

اطالع بر هیأت آسمان و زمـین و عـدد  آن شرِف

افالک و مقادیر حرکات و کمّیت ابعـاد و اجـرام 

ایـن کـه اجـزاءاجسـام بسـیطو کیفیت اوضـاع 

سازی این جدول، از جناب آقای یونس مهدوی، بابت یادآوری این نکته و آماده).٣١ـ ٣٠، ١٣٨٦(مهدوی. نک. ١

.سپاسگزارم

که در مسیر این تحقیق راهگشای شان ههای ارزندراهنماییدیگر نکته و بابت تذکر این،از دکتر معصومی همدانی. ٢

. کنم، تشکر میبوده استاینجانب
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االطالق حاصلاند، علیعالمحاصلاالطالقاند، علیعالم

اع است.. گردد، و چون آن علم بر وجهی. ... شود
ّ

و آن شکل قط

،مجسطیکه استاد صناعت، صاحب مجسطیکه استاد صناعت صاحب 

بناء اکثر مطالب بر این شکل نهـاده اسـت، اهتمـام تقریر کرده است، از اشکاالت عظیم خالی نبود،

توانـد نمودن به وقوف بر این شکل از مهمات عظام 

بودن؛ و چون کثرت نسب و فروع و تفـنن اخـتالف 

وقوع این شکل، اوهام و خواطر بیشـتر طالبـان را از 

ضبط آن عاجز گردانیده است،

طـالب خّیـر ضـد مبرزان متـأخران کـه حرمـان

مقتضای طبایع ایشـان بـوده اسـت، در حـل آن 

بـذل کشف آن معضالت ُجهد الُمِقـلومشکالت 

حیـل لطیـف و قـوانین بـدیع به انـواعواندکرده

جهات حرکـات را از وضـع بعضی . نمودهتمسک 

بر همان قـرار و بعضی صاحب مجسطی بگردانیده

گذاشته و توّهم افالک زائد کرده،

خیـر، ضـد  ِب
ّ

مبرزان متأخران کـه حرمـان طـال

تسـهیل آن طبایع ایشان بـوده اسـت، در مقتضاء

و حل آن مشکل بـه انـواع حیـل لطیـف و طریق

در ضـبط بعضـی . انـدکردهانین بدیع تمسـک قو 

اختالفات و تنظیم نسب و ترتیب دعـاوی آن شـکل 

ــکور نموده ــاعی مش ــدمس ــومی ان ــتنباط و ق در اس

آن شـکل را شکل هایی کـه در نیـل مقصـود نیابـِت

شایسته باشد،

و علی الجملـه بـه حقیقـت از عهـدۀ آن مشـکالت

ی
ّ

بعضی به نکرده و از آن مضایق بیرون نیامده، تفض

. اعتراف ایشان بعضی به اطالع ما بر فساد آن قوانین

ــر او آســان ... ــا حــل آن مشــکالت کمــاینبغی ب ، ت

گشت،

و از صعوبتی که به سـبب تـألیف نسـب و اخـتالف 

آن شکل است خالی بود، غایـت جهـد  اوضاع الزِم

ْرفـی از . مبذول داشته
َ

و چون محّرر این اوراق بـر ط

ضبط فواید این شکل،

ــه ــتادان چ ــب اس ــتفادت از کت ــیلت اس ــه وس ب

صناعت و چه به واسطۀ استنباط و استعمال فکر 

خواست که از جهـت احـراز فضـیلت و َروّیت،

علم،  دیگر طالِب ...مساهمِت

ــتادان  ــب اس ــتفادت از کت ــیلت اس ــه وس ــه ب چ

صناعت و چه بـه واسـطۀ اسـتنباط از اسـتعمال 

خواسـت کـه ازوقـوف یافتـه بـود، فکر و َروّیت،

دیگـر طـالب  مسـاهمِت جهت احراز فضـیلِت

علم،

در معـرض انتشـار و اشـتهار به طریق تعلق آن راآنرا در معرض انتشـار و اشـتهار آرد و از آفـت و 
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صیانت کند، و بـر مسترشـدان و اندراس و تبدد

مستفیدانی که همـت بـر تحقیـق حـق مقصـور 

پس بـه حکـم ایـن . گردانیده باشند، عرضه کند

کتـاب نهایـة اإلدراک فـی درایـة األفـالک تشبیب

.بساخت

د صـیانت کنـد و بـر
ُّ

آرد و از آفت اندراس و تبد

مسترشـدان و مسـتفیدانی کـه ابناء جنس خود از 

تحقیق حق مقصـور گردانیـده باشـند، همت بر

بــه حکــم ایــن پــس ایــن فوایــد را، .عرضــه کنــد

و مجمـوع را ... بعـد از تمهیـد مقـدماتی تشبیب،

اعکشف الِقناع عن
ّ

.نام نهاداسرار القط

شـیرازی : تر از روابط شیرازی و طوسـی پیـدا کـردتوان درکی عمیقمیمذکور از شواهد

اما از نظر علمـی خـود را ،خواسته تهمتی متوجه او شودبرای طوسی احترام قائل بوده و نمی

اشـتباهات پیشـینیان را ،ماننـد او،تنهـادانسته است که نهحتی باالتر از او میدار او ومیراث

. کرده استاصالحبرطرف کرده، بلکه اشتباهات خود او را هم 

گیرینتیجه

ترین کتـاب ، جامعمظفریاختیاراتو وجه تسمیۀ کتاب ،مکان تألیفودر این مقاله تاریخ

تـر،پیش. ه اسـتبار معرفی شـدفارسی در هیئت بطلمیوسی و غیربطلمیوسی برای نخستین

ــارات ــهاختی ترجم
ً
ــرفا ــاب را ص ــةای از کت ــیاالدراکنهای ــةف ــالکدرای ــدین قطباالف ال

. داردهنهایـهایی بـا هـا و شـباهتچـه تفاوتاختیاراتکه دهدمینشان مقاله. دانستندمی

حکایاتی در بعضی متون ذکر شده اسـت،خواجه نصیر،الدین با استادشدربارۀ رابطۀ قطب

الـدین در های علمی قطبتوان از خالل نوشتهتاریخی که میهایدر اینجا بعضی استفادهو

.یافت، استخراج شد تا به فهم بعضی ابهامات تاریخی کمک کندباره این در اختیارات
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