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 منتهی اإلدراک فی تقاسیم األفالک
مؤسسۀ تهران:  ،تصحیح و تحقیق: حنیف قلندری ،عبدالجبار خرقی :تألیف

  ۱۳۹۹ ،میراث مکتوبپژوهشی 

  ١امیرمحمد گمین

َرقی (
َ

بر تاریخ علم هیئت و ایجاد سنت  یساز سرنوشت ق) تأثیر۵۵۳- ۴۷۷ابومحمد عبدالجبار خ

هــای هندســی افــالک  نگارش آثار هیئت از خود به جا گذاشت. این آثــار تعبیــری فیزیکــی از الگو

های فیزیکی و  شناسی هندسی در این آثار با جنبه کردند. در واقع کیهان سیارات بطلمیوس عرضه می

کردنــد. شــاید  یزیک ارسطویی رایج در آن روزگار برقــرار واقعی همراه شدند و از این رو، پیوندی با ف

نوشتۀ ابن هیثم دانست، زیــرا ایــن کتــاب بیشــترین  فی هیئة العالمبتوان نخستین نمونه از این آثار را 

کید را بر جنبه منتهــی اإلدراک فــی های طبیعی و واقعی افالک داشــت. پــس از او، خرقــی کتــاب  تأ

ق نوشت. کتــاب او شــامل چهــار بخــش اصــلی اســت: مقــدمات ۵۲۶خود را در  تقاسیم األفالک

های مــاه،  هندسی و طبیعی، الگوهای هندسی افالک سیارات، جغرافیای ریاضی، و فواصل و اندازه

خورشید، سیارات و ستارگان از زمین. آثار هیئت پس از خرقی کم و بیش از این ساختار پیروی و آن 

ر تبدیل کردند. اما تأثیر خرقی بیش از اینهــا اســت. او دربــارۀ را به ساختار عمومی و متعارف این آثا

  آثار هیئت پیش از خود چنین نوشت:

[نویسندگان آثار هیئت تا پیش از من آن چه از رصــد و تأمــل یافتــه بودنــد را] در 

های خود آوردند، بدون آن که دالیل و بــراهین خــود را در دســت یــافتن بــه  کتاب

 ۳۷۸: منتهیبب اختالف حرکات ستارگان بیان کنند (وضع آنها نسبت به هم و س

]) ... ابوعلی ابن هیثم بسیاری از  موضوعات علم هیئت ... را ناگفته و سخن ۳[

های خود نیــاورده و بــه  توضیح گذاشته و برهانی برای هیچ یک از گفته خود را بی

شــود بــه  ها که سبب گردش ســتارگان می ذکر چگونگی وضع افالک و گردش آن

                                                       
  aimrgamini@ut.ac.irپژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران،  .١
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هایشان آمده بسنده کرده اســت. پــس اندیشــیدم  همان نظام و ترتیبی که در کتاب

که برای دوستانم کتــابی در ایــن بــاره گــردآورم ... تــا پژوهنــده از تقلیــد محــض 

  ]).۴[ ۳۷۹: منتهیبپرهیزد (خرقی، 

هــا  خوبی نه تنها این جای خالی را پر کند، بلکه جریانی را موجب شد که تــا قرن خرقی توانست به

ادامه یافت، و آن سنت نگارش آثاِر جامع هیئت بود. البته آثار هیئت به شکل مختصر بــه حیــات خــود 

دادند، ولی آثار جــامع هیئــت پــس از خرقــی بســتری  ادامه دادند، زیرا نیاز آموزشی عموم را پوشش می

 انواع مباحث کوچک و بزرگ نجومی. های تخصصی دربارۀ شدند برای بحث و بررسی
تــوان از نصــیرالدین  های شاخص در سنت نگارش آثار جامع هیئت، پس از خرقــی، می از چهره

الــدین شــیرازی نــام بــرد، کــه مــدتی از حیــات علمــی خــود را در رصــدخانۀ مراغــه  طوسی و قطب

های نابطلمیوسی ایجــاد  گذراندند. به همین دلیل آراء ونظراتی که ایشان در علم هیئت و به ویژه الگو

ای  گانه الدین شیرازی در ســه شود. قطب َشناخته می» مکتب مراغه«نزد مورخان علم به عنوان کردند 

 تمام مباحث و مسائل علم هیئت آن روزگار را به مباحثه و نقــد و بررســی 
ً
که در هیئت نوشت، تقریبا

کشید: مباحثی چون الگوهای هندسی بطلمیوسی و نابطلمیوسی افالک سیارات، مرکزیت و ســکون 

های اجرام سماوی، جغرافیای ریاضی و نقشۀ اروپا، و... . همین آثار الگــویی  مین، فواصل و اندازهز

شد برای آثار جامع هیئت بعــدی کــه بــه نقــد و 

  بررسی آراء متخصصان در هر مبحثی بپردازند. 

خرقی  منتهی اإلدراکبنابراین اهمیت کتاب 

و لزوم تصحیح و انتشار آن روشن است. صــد و 

ــ ــت س ــش شص ــدی بخ ــود افن ــیش، محم ال پ

گاهشماری عربی پیش از اســالم ایــن کتــاب را 

تصحیح و به زبان فرانسه ترجمه کرد. همچنــین 

نلینو، فراند، ویدمان، و کوهــل قســمتهایی از آن 

های اروپایی ترجمه کردند، ولی هــیچ  را به زبان

یک دست به تصحیح کل آن نزده بود. قلنــدری 

ــن ک ــخه از ای ــنج نس ــاس پ ــر اس ــه در ب ــاب ک ت

های برلین، پــاریس، تهــران، قــاهره، و  کتابخانه

شوند، تصحیحی دقیق و  فلورانس نگهداری می

پاکیزه عرضــه کــرده اســت. او مــتن مصــّحح را 

گذاری کرده و در صورت لزوم توضیح داده  نقطه
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در  اند و سازوارۀ انتقادی به صورت سه ستون گذاری شده است. بر اساس محتوای متن، بندها شماره

های داخل نسخ و توصیف آنها درون  ها بر اساس شکل پایین هر صفحه قرار گرفته است. تمام شکل

  ها، و جاها در انتهای کتاب آمده است. های نام کسان، نام کتاب اند. نمایه دقت بازسازی شده متن به

محمد بــن احمــد پیش از این، پژوهشگران نام مؤلف این کتاب را با مؤلف دیگری به نام ابوبکر 

منتهــی اشــتباه ایــن شــخص را مؤلــف  ها بــه ق) اشتباه کرده بودند. هنوز هــم بعضــی۵۳۳د خرقی (

ای به خوبی نشان داده است مؤلف این اثر  نامه دانند. ولی قلندری بر اساس منابع زندگی می اإلدراک

صــحح ضــمن عبدالجبار خرقی است. این یکی از دستاوردهای مهم تاریخی تحقیقاتی است کــه م

 تحقیقات خود در مقدمه آورده است. 
 خرقی در نگارش این کتاب پرداخته اســت. او ضــمن 

ِ
مصحح در مقدمه به طور مفصل به منابع

کنــد.  تئودوســیوس مقایســه می اکــراقلیــدس و  اصولجداولی تعاریف هندسی خرقی را با تعاریف 

انی، بیرونــی، و خــازنی بــا مقــادیر ای بطلمیوس، بت های سیاره جدول دیگری نیز به مقایسۀ مشخصه

های دایرةالبروجی ستارگان ثابت را در منابع مختلــف  پردازد. جدول مفید دیگری نیز طول خرقی می

هــایی را از چــه  دهد که خرقی چــه بخش کند. با استفاده از این جداول قلندری نشان می مقایسه می

 بندهایی را دربارۀ فواصل و ا
ً
نوشــتۀ  قــانون مســعودیهای افــالک را از  نــدازهآثاری گرفته است؛ مثال

او جمــع  آثــار الباقیــۀابوریحان بیرونی گرفته، و بیشتر اطالعاتش دربارۀ گاهشــماری و تقــاویم را از 

 کرده است.
رشد پژوهشــگران تــاریخ علــم در ایــران و دانشــجویان ایــن  ترجمۀ فارسِی متن برای جامعۀ روبه

سی نیز برای مخاطبان بین المللی قابــل اســتفاده اســت تــا بــا شک مفید است. مقدمۀ انگلی رشته بی

  روش تصحیح و همچنین دالیل مصحح در شناسایی مؤلف کتاب آشنا شوند.




