
  
  
  

  
 
 

  
  آثار او در هيئتعبدالجبار الخرقي و 

 *حنيف قلندري

 

  چكيده
مشابهت . ترين آثار نجومي نوشته شده در دوران اسالمي هستند آثار هيئت از مهم

كه بتوان آنها را در قالب يك سنت نگارشي از ديگر  شود اين آثار سبب مي موضوعات
ماني نزد دانشمندان زنويسي از چه  بارة اينكه هيئت هر چند در. آثار نجوم متمايز كرد

با تكيه بر دو اثر  ،توان به طور قطع سخن گفت نمي ،اسالمي آغاز شده است
و ــ ق نوشته شده است 498كه احتماالً در ــ نوشتة قطان مروزي  شناخت گيهان
هاي كه در سالــ عبدالجبار خرقي نوشتة  فالكاإلدراك في تقاسيم األ منتهي
هاي جامع هيئت از همين توان گفت آغاز نگارش كتاب ميــ است شده  ح ق527ـ526

اي از يك كتاب جامع در هيئت است  اثر خرقي نمونه ،از ميان اين دو كتاب. دوران است
                                                

  آموختة دورة دكتري تاريخ علم دورة اسالمي، پژوهشگاه علوم انساني دانش *
hanif.ghalandari@gmail.com 

بررسي سنت نگارش هيئت در دوران «اين مقاله برگرفته از رسالة دكتري مؤلف با عنوان 
اإلدراك في تقاسيم  تهينماسالمي به همراه تصحيح، ترجمه، شرح و پژوهش تطبيقي كتاب 

به راهنمايي دكتر حسين معصومي همداني و مشاورة » ، نوشتة عبدالجبار خرقياألفالك
  .گاه علوم انساني استدكتر محمد باقري در پژوهش
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نام و نسب در بارة كه تا كنون تحقيق جامعي در بارة آن انجام نشده است و محققان 
شرح حال مدوني از  در اين مقاله تالش بر آن است كه .اند رفته خطابه نيز نويسندة آن 

نزديك به او عرضه شود همچين آثار عصر يا بسيار  بر پاية منابع همنويسندة اين كتاب 
  .بررسي شوندهيئت  در بارةاو 
  

في  ةالتبصر، منتهي اإلدراك في تقاسيم األفالكخرقي، عبدالجبار هيئت،  :هاي كليدي واژه
  الهيئة علم
  

  عبدالجبار خرقي كيست؟
بن احمد الثابتي  ابتبن ثمحمد عبدالجباربن عبدالجباربن محمدابونام كامل او 

در (اي در سه فرسخي مرو، است  نسبت او به قرية خَرَق، قريهو  استالخرقي 
 ، ص2ج البلدان، معجم ؛ ياقوت حموي،349، ص2سمعاني، األنساب، ج:  بارة خرق نك

نام » هاي اطراف آنشهر مرو و آبادي«، كه در بخش 426: 1383 لسترنج:  ؛ نيز نك425
. )ه استآن توضيح بيشتري نداد آورده اما در بارة» خره«و » خرق«آن را به صورت 

در سال  ،هاي موجودبنا بر گزارشو متولد شده است م 1084/ق477در سال  او
دو اثر مشهور در هيئت به او منسوب است كه  .گذشته استدرم 1158/ق553

آيد و در  از اين آثار برميهاي موجود  اين انتساب تنها از صفحة نخست نسخه
اي  به اين آثار اشاره ،ندگي خرقي موجود استهاي كهني كه در بارة زگزارش

او را با يك خرقي  ،نويسان بيشتر محققان معاصر و برخي فهرست. نشده است
تر  ، معاصر مسنبن الحسين ابي بشر الخرقيابوبكر محمدبن احمدديگر به نام 

  . اند عبدالجبار خرقي، اشتباه گرفته
نالينو نخستين كسي است كه از خرقي  كارل آلفونسو در ميان محققان معاصر،
منتهي بتاني، باب دوم از مقالة دوم كتاب  زيج در بارةنام برده و در تحقيق خود 

را، كه خرقي در آن به درياها پرداخته، به التيني ترجمه كرده است  اإلدراك
او در مقدمة كتاب خود و در معرفي برخي دانشمندان . )175ـ167، صص1ج(
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شصت / 1: 1903نالينو (در بارة خرقي و آثار او آورده است  مسلمان، مختصري
به عنوان يكي از آثار  منتهي اإلدراكو با برشمردن  )و شش ـ شصت و هفت

بوني  شمس المعارفاي از  اشاره به جملهدر بارة نام او شك كرده و با  ،خرقي
ذكرها ابو محمد عبدالجبار «با اين مضمون ) م1230/ق627 در حدود هدرگذشت(

 المعارف، شمس بوني،(» ...بتةفي الكواكب الثا ةالمعروف في كتابه المسمي بالبصر
نام ابومحمد عبدالجبار را براي خرقي ذكر كرده و سپس با اشاره به ، )31ص

ل مرگ خرقي را وي سا. نام دوم را نيز آورده است )ة مقالهادام:  نك(حاجي خليفه 
ابوبكر  )116: 1900زوتر ( ...دانان رياضيزوتر در كتاب  .ق دانسته است533

بن ابي بشر را نام صحيح خرقي دانسته و سال مرگ او را نيز محمدبن احمد
م او به صورت نا ،هاي آثار خرقي ق ذكر كرده و آورده است كه در نسخه533

بروكلمان با توجه به كارل . بن عبدالجبار الخرقي آمده استابو محمد عبدالجبار
هاي آثار خرقي آمده نام عبدالجبار را براي او  نامي كه در صفحة آغازين نسخه

اما در بارة سال مرگ وي اظهار نظري نكرده و تنها بدون  است، صحيح دانسته
بوده است م زنده 1132/ق527ذكر منبعي به اين نكته اشاره كرده كه خرقي در 

  ). 1/863: 1937همو ؛ 1/624: 1943بروكلمان (
: 1978ويدمان ( المعارف اسالمةدايركه در » الخرقي«ويدمان در مقالة 

ق را سال 533منتشر كرده هر دو نام را به طور كامل آورده و سال  )4/1059
او همچنين به شرح حالي كه بيهقي در بارة خرقي . مرگ خرقي دانسته است

ويدمان (اش  هاو همين عبارات را در مقال ).ة مقالهادام:  نك(اره كرده است اش آورده
با ) 205ـ2/204: 1947(سارتن جرج . نيز تكرار كرده است )629ـ628 :1970

ق را سال 533هاي محققان پيشين تنها نام ابوبكر خرقي را آورده و  تكيه بر گفته
در » بهاءالدين خرقي«پينگري در مقالة ديويد . مرگ او دانسته است

المعارف ةدايردر  »خرقي«و النگرمن در مقالة ) 431ص( المعارف ايرانيكاةداير
اين (اند  نيز همين اشتباه را تكرار كرده )627: 2007النگرمن ( نامة منجمان زندگي

، 1ج ؛ رجب،264، ص4جاالعالم، زركلي، : اشتباه در اين آثار هم تكرار شده است
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در اين ميان روزنفلد در كتاب . )157ـ155: 1425؛ العزاوي 25؛ پانوشت 33ص
كه در » الخرقي«مقالة  و در )180: 2003روزنفلد و احسان اوغلو ... (دانان رياضي
نام و سال مرگ خرقي را درست  نوشته، )135ـ134( ...المعارف تاريخ علمدايرة

، 5كحاله، ج: ـ نك :نيز(نكرده است ذكر كرده اما به منبع خود در اين باره اشاره 
  ).238، ص8همو، ج: ؛ قس80ص

رسد كه منبع اشتباه همة ايشان به  به نظر مي ،با بررسي منابع اين محققان
احتمال بسيار بايد گزارش حاجي خليفه و بغدادي باشد كه همة ايشان از آنها 

و هم ) اإلدراكمنتهي هم كتاب  ،كشف الظنونحاجي خليفه در . اند كردهاستفاده 
، ج الظنون كشفخليفه،  حاجي(. را به ابوبكر خرقي نسبت داده است ةالتبصركتاب 

در  ةالتبصركتاب  همين مؤلف هنگام پرداختن به. )180، ص 2؛ ج 170، ص 6
اما  ،بارة ذكر نام خَرَق نيز به خطا رفته و گر چه آن را از شهرهاي مرو دانسته

بغدادي نيز اگر چه شرح حال مختصري از هر . تلفظ آن را خرَق ذكر كرده است
اما دو اثر نجومي مذكور را به ابوبكر خرقي آورده؛ العارفين يةهددو خرقي را در 

  :چنين نوشته استاو در بارة عبدالجبار خرقي . است نسبت داده
مد الشاشي الخرقي بن ثابت، ابو محخرقي، عبدالجباربن عبدالجباربن محمد
 553متولد شد و در  479در سال . الشافعي نزد ابوبكر السمعاني علم آموخت

، العارفينيةهدبغدادي، (. از آثار اوست فضائل االوقاتو  تاريخ مرو. درگذشت
  ).299، 1ج 

  :چنين است و عبارات او در بارة ابوبكر خرقي
بن بشر المروزي، شمس الدين ابوبكر المعروف خرقي، محمدبن احمد

 533متولد شد و در سال  469در سال . بالخرقي، امام حنفيان در نيشابور
ثار از آ منتهي اإلدراك في تقاسيم األفالكو  لهيئةفي ا ةتبصر. درگذشت

  ).88، ص 2همان، ج (. اوست
 ،يكديگر متمايز كرد ر را ازتوان اين دو نف اما تنها منبعي كه با استناد به آن مي
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التحبير في در كتاب ) م1167/ق562 رگذشتةد(هايي است كه سمعاني گزارش
اين گزارش از آن رو بسيار قابل . از هر دوي آنها آورده است المعجم الكبير

او . رسد سمعاني اين هر دو خرقي را درك كرده است اعتماد است كه به نظر مي
  :گويد در بارة عبدالجبار خرقي چنين مي

بن احمد الثابتي الخرقي از  ابو محمد عبدالجباربن عبدالجباربن محمدبن ثابت
  .اهالي مرو است

، و مالزم او بودنزد پدرم فقه آموخت و . فقيه فاضلي از شهر خرق بود] او[
بن احمد المروروذي خواند، سپس به حساب و  دين را نزد شيخ ابراهيم] اصول[

مشغول شد و در آن مقامي نيكو يافت و به  ]؟گيري مساحت اندازه[مقدرات 
جامة پاكيزه خواند و  نيكو نماز مي. فلسفه و جز آن روي آورد از ،علوم مهجور

بسياري از او شنيده شده ] احاديث[مدتي به حديث مشغول بود و . پوشيد مي
براي مرو گرد آورده است كه در آن شرح حال  1و تاريخي غير مسند. است

قبل از آنكه به مسافرت ... ين و دانشمندان را ذكر كرده استپيشوايان و محدث
 10[ 477االول سال  ربيع 28و تولد او در . حديث فراگرفتم اندكي بروم از او

 2[ 553بود و در صبح عيد فطر سال ] ش463مرداد  20 م برابر1084ت او
كه يكشنبه بود در مرو درگذشت و در ] ش537آبان  11 برابر م1158نوامبر 
، 1ج، التحبير سمعاني،( العامري به خاك سپرده شد محلةاش در  خانه
  .)422ـ421ص

  :و گزارش او در بارة ابوبكر خرقي چنين است
 قريةابوري از اهالي بن الحسين ابي بشر الخرقي النيشدبن احمابوبكر محمد

به نيشابور رفت و مدتي ] او]. [بود[فاضل  يو متكلممرو، فقيه  قُراءخرق، از 
به . كالم مشهور شد] دانستن[در آنجا ساكن بود و فقه و اصول آموخت و به 

در . كرد مختلف موعظه مي قُراءخود ساكن شد و در  قريةمرو بازگشت و در 
بن  حمدبن علي شيرازي، ابوالحسن عليابوبكر ا] استاداني مانند[نيشابور از 

لصمد التاجر و ديگران بن عبدالواحدبن عبدا و ابوالعباس فضل احمد المديني
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ق بوده و در شهر خودش، در شوال 460و والدت او بعد از ... درس آموخت
، همان( .ت و من در اين وقت در بصره بودمق درگذش533القعده سال  يا ذي

  .)62ـ61ص، 2ج
از ابوبكر نيز در ذكر خرق و علماي آن ) 349، ص2ج( األنسابسمعاني در 

بكي در س. خرقي ياد كرده و همين عبارات را در ذكر احوال او آورده است
) 605ص( طبقات الشافعيينو ابوالفداء در  )79، ص6ج( الكبري فعيةطبقات الشا

معجم ياقوت نيز در . اند نيز با استناد به سمعاني همين گزارش را تكرار كرده
رخي دانشمندان آن عبارات سمعاني و در ذكر خرق و ب )425، ص 2ج ( البلدان

در بارة عبدالجبار خرقي نيز ديگر شرح حال نويسان پس  .را تكرار كرده است
 فعيةطبقات الشا، اسنوي در )143، ص7ج( طبقاتاز سمعاني، مانند سبكي در 

و صفدي در  )646ـ645ص ( الشافعيين طبقات، ابوالفداء در )332ـ331، ص1ج(
رسد منبع  اند و به نظر مي عباراتي مشابه را آورده )39ص ،18ج( الوافي بالوفيات

  ). 439ـ437: 1382حائري :  نيز در اين باره نك(همة اينها سمعاني باشد 
يكي ديگر از معاصران عبدالجبار خرقي كه شرح حالي از او نقل كرده 

تتمة صوان عبارات او در . است) م1170/ق565 رگذشتةد(ظهيرالدين بيهقي 
با عبارات سمعاني  ،در بيان شرح حال عبدالجبار خرقي )154ـ153ص( الحكمة

متفاوت است و در آن جزئياتي مانند آنچه در گزارش سمعاني است، ديده 
اي در آن موجود است كه با تكيه بر آن تمايز عبدالجبار خرقي  اما نكته ؛شود نمي

  :گويد او چنين مي. شود تر مي از ابوبكر خرقي روشن
از دانشمندان مرو بود و آثاري در علم  بهاءالدين ابومحمد الخرقيفيلسوف 

عادل خوارزمشاه او را با خود به خوارزم عالمِ ملك . هيئت و علوم عقلي دارد
اخالق نيكو داشت ] او. [، همچنين آثاري در تاريخ دارداو را به كار گيردبرد تا 

: دم كه گفته استهاي ارزشمند او كه به شاگردانش نوشته دي و از نكته
نامند و اين از آن روست كه موضوع آن كميت  رياضيات را تعاليم چهارگانه مي

متصل يا متحرك است يا غير ] كميت[است و آن يا متصل است يا منفصل، و 
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] كميت[هندسه است و ] علم[هيئت و غير متحرك ] علم[متحرك، و متحرك 
] علم[ي است يا ندارد و آن موسيق] علم[منفصل يا نسبت تأليفي دارد و آن 

  .اعداد است
معقوالت است و جمال نفس، هندسه و هيئت  ادراككمال نفس، : و گفته است

همان طور كه صيقل  ،دهد و عدد و موسيقي است و هندسه نفس را جال مي
دهد و  شود هندسه نيز نفس را صيقل مي دادن تيغ موجب لذت حيواني مي

  2.شود موجب لذت روحاني مي
:  حك(حتمال بسيار خوارزمشاه اتسز به ا ،كه بيهقي از او ياد كرده ،رزمشاهيخوا
م، پس از 1141/ق536االول  است كه در ربيع) م1156ـ1127/ق551ـ521

، سلجوقنامهنيشابوري، :  نك(شكست سلطان سنجر از قراختائيان و رفتن او به بلخ 
را تصرف كرد و ، مرو و نيشابور )61ـ60ص، التواريخ جامع؛ همداني، 59ص

محمد شمندان آن ديار و از آن جمله ابوبسياري را در آنجا كشت و برخي دان
با خود به خوارزم  ،كه به احتمال بسيار همين عبدالجبار خرقي است ،الخرقي را

توان گفت كه  اين گزارش مي براساس. )88ـ87ص، 11، جالكاملابن اثير، (برد 
حال آنكه ابوبكر خرقي سه سال پيش از  ،ق زنده بوده536عبدالجبار خرقي در 

  .اين واقعه از دنيا رفته بوده است
توان عبدالجبار خرقي را از ابوبكر خرقي متمايز كرد  ميها با تكيه بر اين گزارش

توان ادعا كرد كه آثار نجومي كه به ابوبكر خرقي نسبت داده  با ذكر دو دليل ميو 
يكي آنكه كاتبان آثار  :لجبار خرقي هستنديار از آنِ عبدابه احتمال بس ،اند شده

هفتم هجري نوشته  هاي ششم و ههاي موجود آنها در سد خرقي، كه بيشتر نسخه
كه ديگر آن .اند به انتساب اين آثار به عبدالجبار خرقي گواهي داده 3اند، شده
اند كه عبدالجبار خرقي به علوم عقلي پرداخته و در آن كار  نويسان نوشته حال شرح

در حالي كه ابوبكر خرقي بر پاية شرح حالي كه از او در دست  ؛مرتبتي يافته است
هيچ گاه به علوم عقلي نپرداخته و همچنين پس از اتمام تحصيل به خرق  ،است

توان گفت  از اين رو مي. كرده است رفته و در آنجا و در ديگر شهرها موعظه مي



 144 / آينة ميراث، شمارة 51
  

كه در اين حوزه تحصيل نكرده است  تواند از آنِ كسي باشد چنين آثار نجومي نمي
  .و بايد بپذيريم كه اين دو رسالة نجومي از آثار عبدالجبار خرقي هستند

  
  خرقي آثار
 ،هاي كهني كه در بارة عبدالجبار خرقي در دست استدر گزارش ،كه آمد چنان

سمعاني و ديگر كساني كه با . اشارة مشخصي به آثار نجومي او نشده است
اند كه او كتابي در تاريخ مرو  گفته ،اند خرقي را ذكر كرده شرح حالاقتباس از او 

: قس( گرد آورده بوده كه در آن شرح حال دانشمندان و محدثان مرو آمده است
، 2، جكشف الظنون(خليفه  حاجي. )همانجا، كه به هيچ اثري اشاره نكرده است بيهقي
، العارفينيةهد(از اين كتاب نام برده و بغدادي » تواريخ مرو«در ذكر ) 145ص
اما اطالعي از آن را در زمرة آثار عبدالجبار خرقي  آورده است، )499، ص1ج

نويسان بعدي نيز، اگر هم از آن  ن و تذكرهااين كتاب در دست نيست و مورخ
  .اند اي به آن نكرده استفاده كرده باشند، اشاره

را به  فضائل االوقاتكتابي با عنوان  )447، ص4ج، الظنون كشف(فه خلي حاجي
، ص 1، ج العارفينيةهد(بن محمد البيهقي نسبت داده است و بغدادي عبدالجبار

، 5كحاله، ج:  نيز نك(آن را در زمرة آثار عبدالجبار خرقي آورده است  )499
» الخرقي« ويدمان در مقالة. كه از آن هم اطالعي در دست نيست )80ص

را به خرقي  بيةالمغر لةالرساو  ملةالرسالة الشاهاي دو اثر با نام) 1059ص(
اند، اما منبعي در بارة اين  نسبت داده و گفته است كه اين هر دو اثر مفقود شده

: 1947؛ سارتن، 629: 1970ويدمان و كُهل :  همچنين نك(انتساب ذكر نكرده است 
همه بر  ،كه نام اين آثار آمده و به احتمال بسيار 135: 2008؛ روزنفلد 205ـ2/204

  .)پاية همان منبع نخست است
كند كه در حال  اشاره مي )پ1برگ ( ةالتبصرهمچنين خرقي خود در مقدمة 

  .نوشتن كتابي در منطق بوده كه چنين اثري نيز تا امروز به دست نيامده است
نخستين آنها كتابي است  :اما مشهورترين آثار خرقي دو كتاب در هيئت است
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كه به تصريح مؤلف ــ و دومي منتهي اإلدراك في تقاسيم األفالك مفصل با عنوان 
  .است لهيئةفي علم ا ةالتبصركتابي با عنوان ــ اي از كتاب نخستين است  خالصه

توان گفت كه احتماالً اين هر دو كتاب در يك زمان  بر پاية برخي شواهد مي
موضع اوج خورشيد، محل قطب  اإلدراك منتهيمقالة نخست از در . اند نوشته شده

اند كه نخستين روز  اسكندري محاسبه شده 1444شمال و اوج سيارات در سال 
اين . بوده است) يزدگردي 501آبان  23( 526ة القعد ذي 20برابر از اين سال 

همچنين او در باب هشتم از . اند نيز براي همين سال ذكر شده ةالتبصرارقام در 
هاي مشتري و زحل، از قران آنها در در ذكر قران منتهي اإلدراكمقالة سوم 

و اين «: يزدگردي ياد كرده و در ادامه آورده است 496ق برابر با سال 521
و در باب هفتم از همين مقاله با عنوان » بريم قراني است كه ما در آن به سر مي

، كه به تبديل »يكي از يكي ديگر ها، هراين تاريخ در بارة به دست آوردن«
هايي آورده كه در آنها از سال تلف به يكديگر اختصاص دارد، مثالهاي مختاريخ
توان  پس با توجه به مورد نخست مي .يزدگردي ياد شده است 501ق و 526

توان  شاهد دوم مي ق نوشته شده و با اشاره به521گفت كه اين كتاب پس از 
  . هاي ياد شده، همان سال نگارش كتاب هستندحدس زد كه سال
اي آمده كه طبق آن خرقي  نامه متن تقديم ةالتبصردر ابتداي  ،عالوه بر اين

خواندمير . بن نصيرالدين نوشته است الدين ابوالحسين علي كتاب را براي شمس
الدين،  پدر شمس )246، ص تاريخ(و بنداري ) 204ـ199ص، دستورالوزرا(

: 1338اقبال :  نك(اند  لطان سنجر سلجوقي آوردهنصيرالدين را در زمرة وزيران س
كه در  70ص، التواريخ جامع، همداني، 69ص، سلجوقنامهنيشابوري، : ؛ قس264ـ263

گويد كه نصيرالدين در  بنداري مي 4.)اند ميان وزراي سنجر از نصيرالدين نام نبرده
به وزارت منصوب شده الدين كاشي  م، پس از مرگ معين1127/ ق521سال 
نقل  )199، ص دستورالوزرا(مير خواند ).258ـ254: 1338اقبال :  نيز نك(است 
جبن و طبيعت طالبِ «كند كه او پس از رسيدن به منصب وزارت به سبب  مي

از وزارت كناره گرفت و سلطان او را متولي » ودعلمانه كه در طبيعتش مركوز ب
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 بنداري .الدين، پسر خود، سپرد كرد و او اين كار را نيز به شمس 5اشراف ممالك
ق آورده است 526انصراف نصيرالدين از وزارت را در سال  )247، ص تاريخ(
، ص 7ج ( الكبري فعيةطبقات الشاسبكي نيز در  ).263: 1338اقبال :  نيز نك(

قدري مختصرتر به اين روايت اشاره كرده است و بي آنكه از زماني  )294ـ293
گويد كه نصيرالدين از وزارت عزل شد و پس از مدتي مسؤوليت  ياد كند مي

: 1970ويدمان و كهل :  نيز نك(استيفا و سپس اشراف را بر عهده داشته است 
زارش مشروحي همچنين گ )202ـ200، ص دستورالوزرا(خواندمير . )643ـ637

اين پدر و . دار سلطان سنجر نقل كرده است در بارة نزاع ميان نصيرالدين و خزانه
به زندان  ،زند دار به آنها مي به سبب اتهامي كه خزانه ،پس از اين ماجرا ،پسر
، 7ج، طبقات(بكي س. )203، صخواندمير( روند افتند و در زندان از دنيا مي مي
دهد در بارة مرگ طبيعي يا كشته شدن  با عبارتي كه نشان مي) 294ص

در اين باره (رده است م آو1136/ق530است، سال مرگ او را  ظنيننصيرالدين 
   6.)309، 77ـ75ص، 1، جااللباب لباب عوفي،:  نك ،همچنين

و از آنجا كه زمان دقيق  ،ها و مقايسة آنها با يكديگربا توجه به اين گزارش
به او تقديم شده مشخص نيست،  ةالتبصركه كتاب ــ دستگيري نصيرالدين و پسرش 

وشته شده است و با ق ن530توان نتيجه گرفت كه اين كتاب حتماً پيش از  تنها مي
 ،توان حدس زد كه به احتمال بسيار هاي مندرج در هر دو كتاب ميتوجه به تاريخ

هاي به يكديگر در سال زمان يا با اختالف كمي نسبتخرقي هر دو را هم
  .سال داشته نوشته است پنجاهتا  چهلم و در زماني كه 1133ـ1132/ق527ـ526
  

  نويسي آثار خرقي در هيئت و جايگاه آنها در سنت هيئت
  منتهي اإلدراك في تقاسيم األفالك .الف
 ،رود اين كتاب كه اثر جامع خرقي در هيئت به شمار مي ،توان ادعا كرد مي

. نخستين اثر جامع هيئت نوشته شده به دست دانشمندان اسالمي نيز هست
بررسي آثاري كه در اواخر سدة پنجم و اوايل سدة ششم هجري در قالب آثار 
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 توان اين آثار را به عنوان آثار مستقل دهد كه مي نشان مي ،اند هيئت نوشته شده
: 1390 قلندري: نويسي نكـ بارة سير هيئتدر ( دانش هيئت معرفي كرد

در اين زمان حداقل دو رسالة هيئت، يكي به زبان عربي و . )250ـ245ص
اند كه مطالب ياد شده در آنها بر آنچه در  نوشته شده ،ديگري به زبان فارسي

از مقدمات علمي توصيفي كه در آن به بخشي  يعني( آيد مي تعريف دانش هيئت
در آن برهانهاي  شود و و مطالب علم نجوم و جغرافي رياضي پرداخته مي

هاي مختلف  هايي كه مؤلفهبارة چگونگي گردش افالك يا جدول درهندسي 
كتاب فارسي . منطبق است )شود آيد عرضه نمي حركت اجرام آسماني در آنها مي

و كتاب ) م1153/ق548ة درگذشت(از قطان مروزي  شناخت گيهانبا عنوان 
ة درگذشت(از عبدالجبار خرقي  منتهي اإلدراك في تقاسيم األفالكعربي با عنوان 

هاي رسم شده در با توجه به تاريخي كه براي جدول ).م1158/ق553
قطان : نكـ(م 1104مبر سپتا 30/ق498اول محرم يعني آمده،  شناخت گيهان

منتهي سال احتمالي نگارش و مقايسة آن با  ،)97ص، شناخت گيهانمروزي، 
پيشتر از كتاب  شناخت گيهانتوان با يقين بيشتري گفت كه  مي) ق526( اإلدراك

آيد و آنها را از  هاي اين دو كتاب برميآنچه از سرفصل 7.ديگر نوشته شده است
كند پرداختن به اوضاع آسمان و جغرافياي رياضي در كنار  آثار پيشين متمايز مي

. هم است و اين دو موضوع كلي است كه در تعريف علم هيئت به آنها اشاره شد
  :گويد كند و مي بر اين نكته تأكيد مي) 82ـ81ص ( شناخت گيهانقطان در مقدمة 

ست كه صفت هر دو جهان در او ياد كنيم، نخست ا اد اين كتاب چنانو نه
آسمان و آنچه در اوست از اجرام حامل و محمول و اين را عالم علوي 

  .ونگي او و اين را عالم سفل گويندپس زمين و چگ... گويند
كه نگرش به دانش هيئت در اين توان اين ادعا را عنوان كرد  ميبر اين اساس 

رسد كه  به نظر مي ،ورت پيشين آن قدري متفاوت است، به بيان ديگردوران با ص
هاي نجوم روشن شده و  شاخه تعريف مشخص اين دانش و تمايز آن با ديگر

اند، به همين سبب نگارش آثار  هاي كلي مربوط به آن مشخص شدهسرفصل
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، »شناسي مسلمانان كيهان«النگرمن، : قس(مستقل در اين باره آغاز شده است 
  ).197ـ194صص

منتهي  بر شناخت گيهانبه رغم آنكه كتاب فارسي  ،از ميان اين دو كتاب
مطرح  منتهي اإلدراكاما گستردگي موضوعاتي كه در  ،تقدم زماني دارد اإلدراك

اند و همچنين آشنايي بيشتر خرقي با منابع موجود آن زمان، كه از مطالب  شده
ارزشمندتر  شناخت گيهانقايسه با آيد، جايگاه اين اثر را در م كتاب برمي

 منتهي اإلدراكتوان ادعا كرد كه  مي ،همچنين با تكيه بر برخي شواهد .سازد مي
: نيز در اين باره نكـ(نخستين نمونة نگارش يك اثر مفصل در هيئت دانست 

   ).، همانجا»شناسي مسلمانان كيهان«النگرمن، 
ديباچة كوتاهي كه بر اين كتاب نوشته به اين نكته عبدالجبار خرقي، خود در 

كه چون پيش از آنكه او دست به كار نوشتن اين كتاب شود، است تصريح كرده 
كتابِ كاملي در هيئت نوشته نشده و نويسندگان اين آثار مسائل بسياري را مغفول 

خرقي در . اند، او در پي آن است كه كتابِ كاملي در اين دانش فراهم آورد گذاشته
آموزي به اين نكته  اين ديباچه پس از آوردن توصيفي در بارة علوم و اهميت علم

كند كه گذشتگان در نگارش آثار نجومي خود براي بيان مدل حركت  اشاره مي
اند كه  اند و به اين امر توجه نكرده هاي فرضي بسنده كرده ها و نقطه افالك به دايره

گردند و از  هايشان ميلكه به سبب حركت فلكحركت خود، ب سيارات نه به سبب
حدود ة در گذشت( جعفر خازنابواند و در ميان ايشان تنها  اين رو دچار اشتباه شده

. اند به اين نكته توجه كرده) م1039/ق430ة درگذشت( و ابن هيثم) م971/ق360
اما در تدوين كتاب خود به ديگر  ،گويد كه ابن هيثم بسيار به اين امر پرداخته او مي

موضوعات هيئت توجه نكرده است و او در اينجا در پي آن است كه كتاب هيئت 
  :گويد او در اين باره مي. كاملي فراهم آورد

اما او بسياري از موضوعات علم  ؛ابن هيثم بسيار به اين بحث پرداخته است
نياز  لم هيئت از آن بيهيئت و نيز مطالبي را كه تابع آنهاست و پژوهندة ع

توضيح گذاشته و برهاني براي هيچ  ناگفته گذاشته و سخن خود را بي ،نيست
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هاي خود نياورده و به ذكر چگونگي وضع افالك و گردش آنها كه  يك از گفته
 ،هايشان آمدهه همان نظام و ترتيبي كه در كتابشود ب سبب گردش ستارگان مي

ين باره گردآوردم براي دوستانم كتابي در ا پس انديشيدم كه. بسنده كرده است
ب افالك و تقسيم هاي مورد نياز را شامل شود و در بيان تركيكه بيشتر موضوع
بن هيثم پيروي كردم و آنچه را او ناديده گرفته است، آوردم  عليآنها از شيخ ابو

  .و داليلي مناسب اين كتاب افزودم مطالب ،ام و در بخشي از آنچه آورده
با آثار كوچك پيشين و همچنين كتاب ابن هيثم  منتهي اإلدراك مقايسةاز 
در اينجا به برخي از . چيست هادريافت كه منظور او از اين كاستيتوان  مي
اند  با آثاري كه پيش از او در اين حوزه نوشته شده اإلدراك منتهيهاي عمدة تفاوت

  :اشاره خواهيم كرد
نخستين اثري  منتهيآمده است و  اضي نميتر مقدمات ري در آثار قديم ـ الف

است كه اين نوع از مقدمات در قالبي خاص شامل تعاريف و برخي قضاياي 
البته در آثار بعدي هيئت به فراخور تلخيص يا . اصلي در آن ذكر شده است

  . تر شده است تر يا طوالني تفصيل اثر اين بخش از مقدمات كوتاه
منتهي آنها را در زمرة آثار هيئت تا پيش از  توان در ميان آثاري كه مي ب ـ

مقدمات طبيعي دانش هيئت  جوامع علم النجومقرار داد تنها فرغاني در اإلدراك 
ند از آوردن استدالل براي كرويت ا اين مقدمات كه عبارت. را ذكر كرده است

آسمان، كرويت زمين، قرار گرفتن زمين در ميانة آسمان و خردي آن نسبت به 
ن و عدم تحرك زمين مواردي هستند كه بطلميوس نيز در بندهاي سوم تا آسما

بطلميوس، مجسطي، (به آنها اشاره كرده است  مجسطيهفتم از مقالة اول 
بطلميوس اثبات اين موارد را ملزم به ذكر براهين رصدي و طبيعي . )45ـ38صص

دانسته است اما براي مثال فرغاني در ذكر داليل خود تنها به ذكر داليل رصدي 
هاي هيئت است كه مؤلف از كتاب  نخستين نمونه اإلدراك منتهيپرداخته است اما 

 ، پژوهش»علم تعليمي« ها كه او آنها را از منظرنار بيان اين استداللآن در ك
از اين رو . هايي از منظر علم طبيعي پرداخته استداند به بيان استدالل رياضي، مي
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، اإلدراك منتهي(او پيش از بيان اين موارد كلياتي را از دانش طبيعيات آورده است 
با ذكر  العالم هيئةفي هر چند پيش از او ابن هيثم نيز در . )هاي دوم تا چهارمباب

از مقدمات طبيعي در هيئت نياز به طبيعيات را در اين دانش نشان داده برخي 
ارز قرار دادن استداللهاي رياضي و طبيعي براي اثبات  اما خرقي با هم ،بود

مقدمات دانش هيئت غناي استدالل را در اين دانش بيشتر كرده است و اين 
  .را ديد توان آن هاي مشروح بعد از خرقي نيز ميكه در كتاب امري است

بر خالف  ،است تاآن عنوان كرده بود كه به دنبال  العالمهيئةفي ابن هيثم در  ـ پ
افالك مجسم را كه صورت واقعي افالك در جهان خارج  ،اشتباه گذشتگان
 ،كرده استكه خرقي نيز در ديباچة كتاب خود اشاره  اما چنان .هستند تبيين كند

خرقي به هر كدام . رده استافالك متفاوت نياوهاي الزم را براي اتخاذ او استدالل
فصلي اختصاص داده و  .هايي كه در آنها از افالك سيارات سخن گفته استاز باب

از آنجا كه . در آن در بارة دليل اتخاذ اين افالك و صورت آنها توضيح داده است
از صورت عيني افالك را بيش  ،اند مطالب اين فصلها بر پاية مشاهده عنوان شده

  .توان دريافت ديگر آثار در كتاب خرقي مي
ياد . تابي در هيئتافزودن دو مقالة مشروح در بارة جغرافيا و تاريخ به ك ـ ت

مبادي تاريخ و ها و بيان برخي مطالب جغرافيايي همچنين ذكر كردن از اقليم
ه هاي نجوم نبودقوام مختلف امر معمولي در كتابها و اعياد اپرداختن به مناسبت

هاي تابكاست و اين دست اطالعات در كتابها مسالك و ممالك و يا زيجها و 
به اين مسائل  العالمهيئةفي ابن هيثم در  ،كه آمد چنان. شده است احكام نوشته مي

همين » آنچه را او ناديده گرفته«نپرداخته است و شايد منظور خرقي از بيان 
دانسته  زيرا او دانش هيئت را بدون ذكر اين موارد ناتمام مي ؛مسائل بوده باشد

فرغاني و قطان مروزي نيز در كار خود ابوابي در بارة اين  ،پيش از خرقي. است
هاي اول، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم و فرغاني در باب. سائل آورده بودندم

 )7ـ1صصفرغاني، (او در باب نخست . يازدهم به اين مطالب پرداخته است
به اجمال آورده است هاي اعراب، روميان، سريانيان، ايرانيان و مصريان را تاريخ
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به بيان مساحت زمين، تقسيم آن ) 45ـ19ص(هاي ششم تا يازدهم و سپس در باب
به اقاليم سبعه، نام بردن شهرهاي بزرگ در هر يكي از اين اقاليم و مطالع 

همچون ديگر  ،لبته مطالب فرغانيا .هاي مختلف پرداخته استرضستارگان در ع
  . بسيار خالصه است ،جوامعمطالب او در كتاب 

دو مقاله را به اين مهم  ،مانند خرقي ،اما قطان مروزي در كتاب خود
دهندة آن است كه  مقايسة ميان مطالب او و خرقي نشان. اختصاص داده است

پرداختن او به  ،سببو به اين است قطان يا مانند خرقي بر منابع اشراف نداشته 
البته با . خواسته خالصه بگويد مسائل مختلف چنين ناهمگون است يا آنكه مي

مروزي اندك است توجه به آنكه اطالعات موجود در بارة دانش نجومي قطان 
توان در  نمي )43ـ41ص، شناخت گيهان، در مروزي مرعشيمقدمة : در اين باره نكـ(

توان گفت مطالبي كه او آورده در مقايسه  اما مي ؛اين باره اظهار نظر روشني كرد
بسيار اندك و همچنين نامرتب  است، ذكر كرده اإلدراك منتهيبا آنچه خرقي در 

زيرا خرقي هر يك از مقاالت خود را در بارة جغرافيا و تاريخ به ابوابي  ؛است
الب مط ،تقسيم كرده و در هر باب به فراخور موضوعي كه براي آن در نظر گرفته

مقالة تاريخ در بسياري از آثار بعدي هيئت حذف شده و . مشروحي آورده است
تنها بيان اختالف روز و شب و چيستي ساعت از آن بر جا مانده كه ذيل مطالب 

در ) جغرافيا(هاي بخش هيئت زمين اما ترتيب فصل ،اند آمده زمين مي هيئت
همان ترتيبي است كه او  مشابه ،اند كتابهاي هيئت كه پس از خرقي نوشته شده

  .براي اين بخش از كتاب خود اتخاذ كرده است
اإلدراك في  منتهياهدي بر اين مدعا دانست كه وتوان ش را مي هموارد ياد شد
خرقي نخستين كتاب جامع هيئت در دوران اسالمي است كه به تقاسيم األفالك 
هيئت مرتب شده هاي مربوط به دانش تمامي فصل ،و در آناست دست ما رسيده 

يب اند و شايد به همين دليل است كه ترت و مطالب به جا و مشروح ذكر شده
مشابه ترتيبي است كه  ،اند هاي بعد نوشته شدهعناوين بيشتر آثاري كه در سال

  .خرقي براي كتاب خود در نظر گرفته است
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باب  بيستمقالة اول كه شامل  :در سه مقاله تنظيم شده است اإلدراك منتهي
از نكات قابل توجه در . است به مقدمات هيئت و اوضاع آسمان اختصاص دارد

ا آن ر مشابه تري ندارد ودمات طوالني آن است كه نمونة پيشمق ،بارة اين كتاب
او در . ديدتوان  الدين شيرازي مي هاي هيئت قطبدر آثار بعدي نيز تنها در كتاب

بر پاية اصلي كه مدعي آن شده  ،هايي كه به حركت سيارات اختصاص دادهباب
در انتهاي باب . است، يعني در نظر داشتن افالك مجسم، سخن گفته است

ستارة مشهورتر  84نام و محل او جدولي تنظيم كرده كه در آن  ،ستارگان ثابت
كه بر پاية اينكه حركت تقديمي را  گفته استهاي فلكي را در آن آورده و صورت

دقيقه به پانزده درجه و  دوال در نظر گرفته مقدار س 66يك درجه به ازاي هر 
با  ،شده استباب تنظيم  هفدهمقالة دوم كه در  .مقدارهاي صوفي افزوده است

بحث در بارة وضعيت  سپس به. شود هاي زمين آغاز ميمعرفي درياها و اقليم
هاي مختلف زمين پرداخته شده و در پايان آن نيز فصل ابعاد و آسمان در عرض

البته در . به تاريخ اختصاص دارد ،باب يازدهشامل ، مقالة سوم. ام آمده استاجر
آن پس از تعريف تاريخ و ساعت و سال و ماه آغاز و معرفي تواريخ مشهور 

، ادوار عالم، منازل قمر و مراسم و اعياد  مورد استفاده، مباحث ديگري نظير قران
  .مده استمسلمانان، يهوديان، مسيحيان و ايرانيان نيز آ

  
  لهيئةفي علم ا ةالتبصر .ب

در ــ اي از كتاب نخست به حساب آورد  توان آن را خالصه كه ميــ  ةالتبصر
بخش نخستين آن به تركيب افالك و وضعيت آنها  :استدو بخش تنظيم شده 

نسبت به يكديگر اختصاص دارد و در بخش دوم به هيئت زمين و چگونگي 
. تقسيم آن به مسكون و غير مسكون و مطالب وابسته به آن پرداخته شده است

ها تفاوتهايي در تنظيم بخش. بابچهارده  و بخش دومدارد باب  22بخش نخست 
توان به حذف مقالة  شود كه از آن جمله مي ديده ميره تبصو  االدراك منتهيميان 

، قرار هتبصراز مقالة دوم  و خالصه كردن آن به حد تعاريف در يك فصل» تاريخ«
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 اشاره كرد؛ اين در حالي است كهدر بخش نخست كتاب » منازل قمر«دادن فصل 
به عالوه . است» تاريخ«الة هاي پاياني مقاين فصل جزء فصل اإلدراك منتهيدر 

اما در مفاهيم كلي كتاب . اند در اينجا حذف شده اإلدراك منتهيبرخي جدولهاي 
   .نيز ترتيبي چون ديگر آثار حوزة هيئت داردتبصره تغييري رخ نداده و 

هاي بسياري دارد كه نشانة توجه  نسخه االدراك منتهيدر مقايسه با  هتبصر
بر . بسيار به آن است شايد مختصر بودن آن را بتوان دليلي بر اين امر دانست

بن توان به شرح محمد كه از آنها مي هايي نيز نوشته شده استشرح هتبصر
؛ 161 ،1900 زوتر(ق نوشته شده 733كه در ) ميرك بخاري(مباركشاه بخاري 

بن عثمان جوزجاني ، شرح احمد)6/57: 1978 ؛ سزگين3/699: 1947 سارتن
اي  ؛ براي سياهه3/700: 1947؛ سارتن 164: 1900م؛ زوتر 1282/ق744رگذشتة د(

:  ؛ نيز نك180: 2003احسان اوغلو  و روزنفلد: ، نكـوجود از اين اثرهاي م از نسخه
  ). 157: 1425؛ العزاوي 263: 1387اللهي  روح

  
  نويسان با آثار خرقي آشنايي ديگر هيئت

نزد  ،اإلدراك في تقاسيم األفالك منتهيويژه  براي اين ادعا كه آثار خرقي و به
 :توان ذكر كرد دو دليل مي ،نويسندگان هيئت پس از او شناخته شده بوده است

و هفتم  هاي ششم هاي موجود اين كتاب در سده يكي آنكه بسياري از نسخه
اي بر آشنايي  توان نشانه اين مطلب را ميو  )پيوست: نكـ(اند  هجري نوشته شده

اما . جامعة علمي آن عصر با اين اثر و تقاضا براي تكثير و استنساخ آن دانست
و به  ،شهور هيئت در سدة هفتمآن است كه در بيشتر آثار م ،تر و مهم ،دليل دوم

از خرقي و  ،شود ويژه نزد كساني كه از آنها به عنوان اعضاي مكتب مراغه ياد مي
 اإلدراك منتهيتوان نشانة در دست بودن  كتابش ياد شده است كه اين را نيز مي

 اإلدراك منتهيكه گفتيم پيش از اين  ،همچنين. در آن زمان و مطالعة آن دانست
خرقي نخستين كتاب جامع در هيئت است كه تا كنون به دست ما رسيده است، 

و همچنين مواردي كه در هر  ،از اين رو مشابهت ترتيب فصول آثار هيئت بعدي



 154 / آينة ميراث، شمارة 51
  

توان ابداع  شود، به ويژه در بارة مقدمات علم هيئت كه آن را مي فصل ذكر مي
اي بعدي نوشته ه خرقي دانست، در آثار هيئت بزرگ و كوچكي كه در سده

البته بايد اشاره كرد كه احتماالً مرجعيت علمي نصيرالدين . مشهود است ،اند شده
ويژه  و به ،طوسي سبب شده است كه از اواخر قرن هفتم هجري آثار هيئت او

د توجه دانشمندان قرار گيرد بيشتر از آثار ديگر هيئت مور ،الهيئةفي علم  ةالتذكر
هاي ن طور كه در مواضع مختلفي در بحثاما هما .)58ـ1/55: 1993 رجب: نكـ(

توان ادعا كرد كه طوسي نيز در نگارش آثار هيئت  مي ،پيشين نشان داده شد
در اين بخش برخي از ارجاعات . خود متأثر از آثار خرقي در هيئت بوده است

هاي هيئت سدة هفتم قي را در برخي از مشهورترين كتاببه نام يا عنوان آثار خر
همچنين بايد به اين نكته نيز اشاره كنيم كه به سبب شباهت . گيريم جري پي ميه

توان در بارة  نمي ،آيد بسيار ساختار و همچنين مطالبي كه در آثار هيئت مي
از اين رو در اينجا به مطالبي اشاره  .شباهت متن اين آثار اظهار نظر دقيقي كرد
  .آثار او نام برده شده باشد خواهد شد كه در آنها مستقيماً از خرقي يا

ند كه برخي از عبارات نصيرالدين طوسي در ا اگر چه برخي محققان برآن
 )2/467: 1993رجب : براي نمونه نكـ(ز آثار خرقي است مأخوذ يا متأثر ا ةتذكر

 )16، صحل مشكالت معينيه(و حل مشكالت آن ) 45 ص( معينيهاما طوسي در 
رضي متعدد تدوير براي توجيه حركات ع هايبارة فلك اي در در ذكر مسأله

عبارت او . ياد كرده است» اإلدراك صاحب منتهي«از خرقي با عنوان سيارات 
  :چنين است حل مشكالتدر 

اإلدراك در اثناي اثبات اجسامي  و اين دو دايره خود آن است كه صاحب منتهي
  .)16ص( ...اين او كرده استكي مبادي حركات باشند 

از خرقي با عنوان  )96و  81ص( لهيئةكتاب امؤيدالدين عرضي در دو موضع از 
ع بر تعاريف او اشكال كرده هر دو موض ياد كرده است و در» ةصاحب التبصر«

ر و 50هاي برگ( اختيارات مظفريالدين شيرازي نيز در مواضعي مشابه در  قطب. است
او در دو اثر ديگر خود . نام برده است، به نام اثري از او اشارهبدون  ،از خرقي )ر57
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دهد كه  نشان مي» اند تهبرخي گف«اما با عبارت  ،برد در اين مباحث از خرقي نام نمي
دهد كه به  مشابهت موارد و محل ذكر آنها نشان مي .اند ه، نقل قولدش مطالب عنوان 

الدين  قطب: براي نمونه نكـ( احتمال بسيار منظور او در اين مواضع نيز خرقي باشد
هاي در بخش. )پ40ـر40  هاي، برگهيةالشاالتحفةر؛ همو، 59، برگ اإلدراك يةنهاشيرازي، 

اي براي حركات  هاي سيارهترتيب افالك و مدلگذشته اين مسائل در بيان موضوع 
اشاره كرد آن است كه اين  ؛ اما آنچه در اينجا بايداند طولي و عرضي در بررسي شده

دهد كه اين دو با آثار خرقي آشنا  در بارة آنها به خوبي نشان ميو بحث ها نقل قول
  .اند اند و به احتمال بسيار آنها را مطالعه كرده بوده

  
  تحقيقات معاصر در بارة خرقي

هايي از متن آثار في كارهايي خواهيم پرداخت كه بخشدر اين قسمت تنها به معر
 ازنخستين نمونه از اين تحقيقات ترجمة التيني نالينو . اند خرقي را منتشر كرده

او اين ترجمه . استدرياها  در بارة منتهي اإلدراكباب دوم از مقالة دوم كتاب 
: 1903نالينو (كرده است  بتاني منتشر زيج ةرابدر را در تحقيق خود 

ترجمه مقدارهاي ذكر شده توسط خرقي را با او عالوه بر اين  ).175ـ167/ج
پس از . )169ـ1/167: همان( بتاني در اين باره مقايسه كرده استمقدارهاي 

در برخي » األرضقبة«اي در بررسي موضع خط استوا و  در مقاله فراننالينو، 
را در اين باره  اإلدراك منتهيهايي از باب پنجمِ مقالة دوم بخشآثار دورة اسالمي 

. )20ـ17، 6ـ4: 1923فران : نكـ(به فرانسوي ترجمه كرده و منتشر كرده است 
 )643ـ630: 1970ويدمان و كهل (» ...آثار اي بر همقدم« ةدر مقال و كهل ويدمان
هر يك از اين . اند كردهرا به آلماني ترجمه  ةالتبصر مةمقدو  دراكاإل منتهيمقدمة 

نالينو از نسخة  :اند ة واحدي استفاده نكردهپژوهش خود از نسخمحققان در انجام 
فران  ؛كتابخانة پاالتيني فلورانس به عنوان منبع استفاده كرده است 110شمارة 

از  و كهل كتابخانة پاريس را در اختيار داشته و ويدمان 2499نسخة شمارة 
  .اند كتابخانة برلين استفاده كرده هاي موجود از دو اثر خرقي در نسخه
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 پيوست
براي . در اينجا مقدمة هر دو اثر خرقي به همراه ترجمة فارسي آنها خواهند آمد

اند از  از پنج نسخه استفاده شده است كه عبارت اإلدراك منتهيتصحيح مقدمة 
كتابخانة برلين، نسخة  5669كتابخانة مجلس، نسخة شمارة  6413شمارة  نسخة
و نسخة  ،كتابخانة قاهره 111كتابخانة پاريس، نسخة شمارة  2499 شمارة

هاي پاالتيني فلورانس كه در زيرنويسها به ترتيب با عالمت كتابخانة 110شمارة 
نيز  تبصرهبراي تصحيح مقدمة . اند مشخص شده» ف«و » ق«، »پ«، »ب«، »م«

كتابخانة مجلس و  3936يكي نسخة شمارة  :از دو نسخه استفاده شده است
ا كه اين دو نسخه نيز در آمريك كتابخانة هاروارد 4886ة شمارة ديگري نسخ

   .اند مشخص شده» هـ«و » م«هاي زيرنويسها به ترتيب با عالمت
  

  ]األفالك اإلدراك في تقاسيم منتهيمقدمة [
  بسم اللّه الرحمن الرحيم

لحمد للّه المتفرد بالخلق أ 8/پ1پ؛ ف، 1پ؛ ق، 1پ؛ پ، 1پ؛ ب، 1م، ] /1[
عجز عن وصف ذاته كل واصف،  الذيصطناع، ع، المتوحد بالجود واالبداواإل

ه، واشكره علي جزيل نعمائه، ئحمده علي حسن بالأوسعد بعرفانه كل عارف، 
نبيائه وعلي اله أصفيائه وخاتم أعلي خير خلقه محمد، سيد  يأن يصل 9سألهأو
  .صحابهأو
إذ العالم به يكتسب لنفسه  ،شرف ومدح صفةعد فأنّ العلم بأي معلوم هو وب] 2[

وما هو بالقوة للنفس  .لكن كان بالقوة حتي خرج إلي الفعل ،لم يكن قبل كماالً
حاصل موجود وما هو  10إذ ما هو بالفعل ،نقصان لها بالقياس إلي ما هو لها بالفعل

العلم بأي معلوم هو كمال للنفس وكل كمال النفس  أنّ 12بينف 11بعد. معدوم ةبالقو
 ،لكن بعض ما هو علم يزيد شرفاً علي غيره لشرف معلومه. شرف ومدح صفةفهو 
 ال 13جلّ من الصانع القديم الواحد الحق الواجب الوجود بذاته، فإذاأمعلوم  وال

لصانع العلم بوجود ا 14الذي تضمن ي،شرف من العلم الموسوم بااللهاجلّ وأعلم 
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  .له والكروبيين من مالئكته 15جبةووحدانيته وصفاته الوا
أحوال األفالك  فةأعني معر لهيئةعلم ا 16،تبةتلوا هذا العلم، في الشرف والريو] 3[

حركاتها وكميتها وأحوال الكواكب فيها وما  كيفيةواوضاع بعضها عند بعض و
اسباب لنشو / ر2م، /وهذه الحركات  ،لحركات أفالكها بعةيلزمها من الحركات التا

حكمة  يوغيرهما من الحوادث في العالم السفلي علي مقتض 17الحيوان والنبات
تلواً للعلم االلهي في الشرف  لهيئةفمن هذا الوجه صار علم ا ،الصانع القديم

انعموا النظر  18نممالتعاليم  أهلوقد خاض في هذا العلم خلق كثير من . تبةوالر
األفالك ووضع بعضها عند  هيئةر من وصتَالغوا في البحث عن تحقيق ما يفيه وب

 ةإلي الكواكب مع شد بةالمنسو ةبعض علي مقتضي وجود الحركات المرصود
بعد  19منه عثروا /ر2، ق/حتي . عنايتهم في طلب الحق ووفور حرصهم في دركه

الكواكب علي الوضع الذي  أحوالوفكر فيما رصدوه من / ر2پ، /طول تأمل 
ور واألزمان واودعوا هالحركات ويستمرّ ذلك علي مرّ الد 20يتصور معه افتنان

كتبهم عرياً عن البرهان، مجرداً عن بيان الجهات التي منها توصلوا إلي  21ذلك في
من / ر2ف، /وما يختلف فيها  ما تصوروه من وضع األفالك بعضها عند بعض

 22نّه بالغ جداً فيما هو المقصود منه،إف ، كتاب المجسطيما خال ؛حركات الكواكب
غير . ةح معه الحركات الموجودصإلي الوضع الذي ي صلةتام في بيان الجهات المو

بهذا الشأن مقصور علي  يأنّ ما اشتمل عليه كتاب المجسطي ومعظم كتب من عن
 24ريداوتلحوامل للروا عن األكر ان يعبأإذ قصدهم  همةالمتو 23ذكر الدوائر والنقط

والكواكب  25ريداوتعن مراكز ال تسمةنفسها بالدوائر المرأوعن التداوير / ر2ب، /
علي محيطات / پ2م، /وعن حركات األفالك بالكواكب بحركات مراكز الكواكب 

بالكواكب  ةدوران األجسام المستدير لكيفيةمن غير تعرض  همةتلك الدوائر المتو
ر من وضع تلك األجسام بعضها فوق بعض وصتَما ينتظام حركاتها علي امع 
يثاراً منهم للتقريب إالحركات  اختالفنضبط من اما  ةبقطامبعضها بعضاً و  ةدارإو

ن أمر عليهم إذ ليس يختلف الحكم في الحساب بفهام المتعلمين وتسهيالً لألأعلي 
يختلف  ا الو بحركة الفلك إليها كمأبنفسه  نقطةإلي قطة يتحرك الكوكب من ن
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لكن هذه . و راكباًأالً جمسير واحد منا من موضع إلي موضع في الحساب را
الكواكب في األفالك هي  المسامحة اوقعت اقواماً في غلط عظيم حيث ظنوا أنّ

 ،علي سبيل العرض بحركات األفالك كةها متحرأنّ 26التي تتحرك بذواتها ال
انخراق األفالك بمسير الكواكب فيها مراً محاالً وهو ما اعتقدوه من أوالتزموا 

السمك فيها وذلك لجهلهم بامتناع  جريانالمياه ب 27حسب ما شاهدوه من انخراق
 مستقيمة كةبحر جهةتها عن الميل إلي ئعن قبول الخرق وبرا يةاألجرام العلو

 عةجما /پ2، ق/ ا أنّلّإ. »مفعوالً/ پ2پ، /كان  29أن يقضي اللّه امراً« 28إلي
وجه  30نواعلي بن الهيثم وغيرهما بي يبأجعفر الخازن و يبأمن المتأخرين مثل 

 تبةالمر لمجسمةدوران األكر ا كيفيةتركيب األفالك علي حسب ما تصوروه من 
  .ح معه نظام الحركاتصبعضها فوق بعض بالكواكب وي

هو  31اممعرض عن كثير أه هيثم في هذا البيان غير أنّالوقد بالغ ابو علي بن ] 4[
يستغني عنه الناظر في علم  وما هو كالتابع له مما ال لهيئةمن علم ا/ ر3م، /
ا اورده بل مميء وجرّد ما ذكره عن الكشف والبيان ولم يبرهن علي ش 32لهيئةا

وضع األفالك ودورانها بالكواكب علي النظام والترتيب  كيفيةاقتصر علي ذكر 
في هذا الشأن كتاباً مشتمالً  يصحابجمع ألأأن  يفوقع ل مفي كتبه 33ينالمذكور

 يبأفي بيان تركيب األفالك وتقسيمها بالشيخ  علي أكثر ما يحتاج إليه منه مقتدياً
 36بيانات وحججبزيد عليه أهو عن ذكره و 35ضربأما  34ذكراعلي بن الهيثم و

محض كره ليخرج الناظر فيه عن التقليد الاذلهذا الكتاب في بعض ما  سبةمنا
دراكه من إالمتوسطين ويتشوق إلي كنه ما يمكن  جةإلي در هبما يتصور يرتقيو

ا طعن الخ /پ2ف، / لعصمةسألت اللّه التوفيق وا يوحين صح عزم .هذا الفن
  .ه قريب مجيبوالزلل فيه إنّ
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  ترجمه
  ه نام خداوند بخشندة مهربانب

بخشش و برساختن در سپاس خداي را كه در خلق و آفرينش يكتاست و ] 1[
اي از وصف صفت او عاجز است و شناختش  كننده كه هر توصيفآن. يگانه است

تايم و شكرگزار س هايش مياو را براي بركت. ي هر عارفي استكامرواي] موجب[
هايش هستم و درود و سالم او را بر بهترين بندگانش، سرور برگزيدگانش و نعمت

  .اصحاب او خواستارمآخرينِ پيامبرانش، محمد، و خاندان و 
ستايش است زيرا عالم به سبب آن ] قابل[علم به هر معلومي صفت برتري و ] 2[

قوه بوده و ] به صورت[آورد كه تا پيش از آن  كمالي براي نفس خود به دست مي
تا آن هنگام كه قوه است، نقص است ] كمال نفساني[است و حال فعليت يافته 

و . و آنچه به حالت قوه مانده، معدوم است است زيرا آنچه فعليت يافته، موجود
پيداست كه علم به هر معلومي كمال نفس است و هر كمالي براي نفس صفت 

اما برخي علوم به سبب برتري معلومشان بر ديگر . ستايش است] قابل[برتري و 
الوجود يكتا  واجب] و[علوم برتري دارند و هيچ معلومي برتر از صانع قديم 

تر از علم الهي نيست كه شامل علم به  هيچ علمي برتر و شايستهنيست، پس 
  .وجود خداوند و يكتاييش و صفات موجبية او و فرشتگان او است

به معناي ] و آن[و پس از اين علم در برتري و رتبه، علم هيئت است ] 3[
شناخت احوال افالك، وضعيت آنها نسبت به يكديگر، چگونگي و مقدار حركت 

دهد است  يت ستارگان در آنها و آنچه به سبب حركات افالك رخ ميآنها، وضع
و اين حركات بنا بر حكمت خداوند سبب رشد حيوانات و گياهان و ديگر 
اتفاقات عالم سفلي هستند، از اين رو علم هيئت در برتري و رتبه پس از علم 

سبب توجه اند و به  و بسياري از علما به اين علم پرداخته. گيرد الهي قرار مي
شود، بر  كه ديده مي بسيار به درك حقيقت گردش افالك و وضع آنها، آن چنان

تا بعد از تأمل بسيار و فكر در آنچه از . اند پاية رصد كوشش فراوان كرده
ستارگان رصد كرده بودند وضعي را دريافتند كه با آن گردش افالك و استمرار 
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آوردند، بدون آنكه هاي خود ر كتابشود و آن را د ان توجيه ميآن در گذشت زم
هاي خود را در تحصيل اين وضع و اختالف حركات ستارگان بيان داليل و برهان

هايي كه اين بيان برهان] يعني[در هدفش،  كه به راستي مجسطيكنند؛ جز كتاب 
هايي كه ديگر كتابو  مجسطيجز آنكه كتاب . كنند، كامل است وضع را ايجاب مي

ر آن بودند كه اند زيرا ب هستند بر دواير و نقاط فرضي بسنده كردهدر اين باره 
هايي در  تدوير را به صورت دايره] هايفلك[تدوير و خود ] فلكهاي[هاي حامل  كره

اند و حركات افالك به همراه  نظر بگيرند كه به مركز تدوير و سيارات رسم شده
هاي فرضي تعبير كنند و به  رهستارگان را به حركت مركز ستارگان بر محيط اين داي

كه  چنان چگونگي دوران اجسام مستدير به همراه ستارگان و نظم حركات آنها آن
] افالك[شود كه بعضي باالي بعضي ديگر هستند و چرخش بعضي، ديگر  ديده مي

تر و  آموزان نزديك دارد نپردازند تا مطلب به فهم دانش را به چرخش وامي
تر باشد و سبب آن است كه در محاسبه فرقي  آسان يادگيري آن براي ايشان

اي به نقطة ديگر به حركت خود رود يا به سبب حركت  كند كه ستاره از نقطه نمي
كه براي ما پيمودن مسير يكسان چه پياده وچه سواره در محاسبه  فلك، چنان
كه  اما اين سهل گرفتن بسياري را دچار خطايي بزرگ كرد چنان. يكسان است

كنند و حركت  ن گمان كردند كه ستارگان در افالك به نفس خود حركت ميايشا
آنها به صورت عرَضي و به سبب حركات افالك نيست، و اين امرِ محالي را 

كه آب به  كند و آن خرق فلك به سبب گذشتن ستارگان است چنان ايجاب مي
ستند كه دان شود و اين بدان سبب بود كه نمي سبب حركت ماهي در آن خرق مي

روند  اجرام علوي پذيراي خرق نيستند و نيز به حركت مستقيم به سوي جايي نمي
ند اال جماعتي از متأخران مان. »قضاي خدا البته واقع شدني است«هر چند كه 

بن هيثم و ديگران تركيب افالك را بر حسب آنچه به نظر  عليابوجعفر خازن و ابو
اند  ب كه بعضي روي بعضي ديگر قرار گرفتههاي مجسمِ مرت ه آيد با دوران كر مي

  .تبيين كردند و نظام حركات را با آن اصالح كردند
ابن هيثم بسيار به اين بحث پرداخته است اما او بسياري از موضوعات علم ] 4[
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نياز نيست  هيئت و نيز مطالبي را كه تابع آنهاست و پژوهندة علم هيئت از آن بي
توضيح گذاشته و برهاني براي هيچ يك از  ا بيناگفته گذاشته و سخن خود ر

هاي خود نياورده و به ذكر چگونگي وضع افالك و گردش آنها كه سبب  گفته
هايشان آمده بسنده مان نظام و ترتيبي كه در كتابشود به ه گردش ستارگان مي

ين باره گردآوردم كه بيشتر پس انديشيدم كه براي دوستانم كتابي در ا. كرده است
ب افالك و تقسيم آنها از هاي مورد نياز را شامل شود و در بيان تركيعموضو

بن هيثم پيروي كردم و آنچه را او ناديده گرفته است، آوردم و در  عليشيخ ابو
ام مطالب و داليلي مناسب اين كتاب افزودم تا پژوهنده از  بخشي از آنچه آورده

به درجة متوسطين برسد و كند  تقليد محض بپرهيزد و به واسطة آنچه تصور مي
و چون عزم . به رسيدن به كنه آنچه در اين فن دركش ممكن است مشتاق گردد

كردم از خدا توفيق و عصمت از خطا و لغزش خواستم كه او نزديك و ] اين كار[
  .اجابت كننده است
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  ]لهيئةفي علم ا ةالتبصر ةممقد[
  

  بسم اللّه الرحمن الرحيم
للّه رب العالمين حمد الشاكرين وصلواته علي محمد  الحمد/ پ1،  ؛ هـپ1 م،/

توفرين علي وبعد فإنّ العلماء والحكماء كانوا قبل زماننا هذا م 37.وآله الطاهرين
عن الشوائب  فيةجمع العلوم وتأليفها وايضاحها وتلخيصها إذ كانت أوقاتهم صا

ملوك واألكابر بالمنائح والرغائب وكانت رغبات ال فةوأكنافهم محفو 38والشواغل
واآلن فقد نامت  .في تشييد مباني العلوم وتمهيد مصالح العلماء قةإذ ذاك صاد
اء الزمان من له بضايع اهلها وال نجد في أبن 40دبارت 39لحكمةسوق العلم وا

 ةيفبنفس شر 43خصه اللّه 42في اقتناء الحمد إلّا من ةفي إحياء العلوم وهز 41همة
وقد نطقت  ملةألهل الفضل شا نعمةو قةفي فنون العلم صاد غبةور ةنفيسوأخالق 

وهو األمير األجل السيد  منةاألز نةوتشوقت إلي زما ةنسلبحمده ومدحه إلّا 
الملوك والسالطين  ةدم اختيار اإلمام افتخار األنام عمالدين قوام اإلسال شمس

نصيرالدين  44بن الصاحب ابوالحسن علي /ر2، هـ/ عالءالدوله فخر الملك
وقد ما كنت أحدث نفسي  46.ادام اللّه علوهما ،المظفر 45بةبن ابي تو محمود

 48وكانت العوايق لحكمةفي أن أجمع برسم خدمته كتاباً في ا 47وأراجع فكري
في علم المنطق  50واآلن فقد اشتغلت بتأليف كتاب مينةدون هذه األ 49يعترض

 هةالهادي غير أنّ ذلك الكتاب يقتضي بر الشادي والمنتهيبحيث ينتفع به المبتدي 
ولما قرب قدومه الميمون أردت أن أخدم مجلسه  .للتمام ةمن األيام ويستوفي مد

لةجابع فأخرت الكتاب الموعود المذكور وألفت هذا  ةلالواُتحفه من هذا النوع بع
اعني معرفة أحوال األفالك وحركاتها وأحوال  ،لهيئةفي علم ا/ ر2 م،/الكتاب 
ها من الحوامل فيها مقتدياً بأبي علي بن الهيثم في تقسيم األفالك كلّ ،الكواكب

تضمنها مع نظام حركاتها  يدورانها بالكواكب الت كيفيةو المجسمةوالتداوير باألكر 
ي محيطاتها التي عل همةعلي الترتيب الموجود ودون االقتصار علي الدواير المتو

 لحقيقةكب كما هو دأب أكثر المتقدمين إذ ذاك هو في اامراكز التداوير والكو
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دون البحث عن أوضاع / پ2هـ ، /حركات الكواكب وكميتها  كيفيةإشارة إلي 
علي النظم الموجود  ةالتي يتصور معها الحركات المرصودالهيئة األفالك علي 

غير  51تهدت في االختصار واالقتصارواج لهيئةفي علم ا ةوسميته كتاب التبصر
مقصر عن مي المراد ومن اراد التناهي في هذا الفن فليتأمل كتابي الموسوم د

هذا الفن من  52شيء في يشذ بمنتهي اإلدراك في تقاسيم األفالك فإنّه ال يكاد
  ه وطولهفي اتمام ما قصدت وتيسير اسباب ما اعتمدت بمنّ غبةوإلي اللّه الر .ذاك

  
  ترجمه

  به نام خداوند بخشندة مهربان
درگاه او ] واقعي[كه سپاسگزاران  چنان سپاس پروردگار جهانيان را، سپاسي آن

و بعد آنكه دانشمندان و . آورند و صلوات بر محمد و خاندان پاكش به جاي مي
حكيماني كه پيش از ما بودند بر گرد آوردن علوم و تأليف آنها و توضيح و 

بود تلخيص آن همت بيشتري داشتند زيرا زمانشان عاري از مشكالت و مشاغل 
پادشاهان و بزرگان به تأسيس ها و و اطرافشان سرشار از بخشندگيها و خواست

اما امروز . مباني علوم و فراهم آوردن مصالح دانشمندان رغبت بيشتري داشتند
ارزش دانش و حكمت به سبب كمي اهل آن ضايع شده است و در بزرگان زمان 

ها ياي دانش و تالشي براي كسب ستايشيابيم كه همتي براي اح كسي را نمي
كسي كه خداوند او را شايستة نفس شريف و  داشته باشد به جز] براي خود[

اخالق پاك و دوستداري دانش كرده و نعمتي براي اهل فضل قرار داده است و 
توانند از عهدة ستايش او برآيند و او امير اجل سيد  كسي جز سخنوران نمي

الدين، نگاهبان اسالم، برگزيدة امام، افتخار خلق، مورد اعتماد پادشاهان و  شمس
بن بن صاحب نصيرالدين محمود حسن علي، عالءالدوله فخرالملك ابوالسالطين

و بر آن شدم كه به . توبه المظفر، خداوند برتريشان را پايدار نگاه دارد، است ابي
رسم خدمت او كتابي در حكمت فراهم آورم و هم اكنون در حال نگارش كتابي 

اي از اين علم  كه بهره در علم منطق هستم كه هم براي مبتديان و هم براي آنان
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دارند مفيد باشد جز آنكه نگارش اين كتاب نيازمند زماني است تا به پايان 
نزديك شد بر آن شدم كه ] بن نصيرالدين علي[و چون رسيدن مبارك او . برسد

اي به او خدمت كنم پس نوشتن آن كتاب را به تأخير انداختم و اين  با تحفه
اي دانستن احوال افالك و حركات آنها و اوضاع كتاب را در دانش هيئت، به معن

دا كردم كه همة بن هيثم اقت عليم و در آن در تقسيم افالك به ابوستارگان، نوشت
هاي مجسم در نظر گرفته است و  هاي حامل و تدوير را كرهافالك اعم از فلك

كه بيشتر متقدمان  كه هست آورده و چنان چنان گردش آنها را با ستارگان آن
هاي متوهمي كه مركز تدويرها و ستارگان بر محيط آنها  اند بر دايره تهگف
ام و در  ناميده الهيئةفي علم  ةالتبصرگردند اقتصار نكرده است و آن را كتاب  مي

ام و هر  است نكاسته] اين دانش[ام اما از آنچه غايت  آن به اختصار روي آورده
اإلدراك  منتهيمرا به نام ] ديگر[كس در اين فن به دنبال كمال است بايد كتاب 

و از . بخواند كه در آن مطلبي از اين فن ناگفته نمانده است في تقاسيم األفالك
خدا خواستارم كه در اتمام آنچه قصد آن دارم و راحتي اسباب آن با لطف و 

 .قدرتش مرا ياري كند
 
  
  نوشتها پي

دن تاريخ و منظور از آن گرد آور«در توضيح اين واژه گفته است كه  التحبيرمصحح نسخة . 1
نشمندان و محدثين آن عصر باشد ست كه شامل شرح حال دامخصوصاً تاريخ شهرها

است و در ديگر  التحبيراين عبارت تنها در . »آنكه به سندي در بارة آنها اشاره شود بي
، 1ناجي سالم، ج:  نك(اند اين عبارت نيامده است  كتابهايي كه شرح حال خرقي را ذكر كرده

  ).229، پانوشت 421ص
از  منتهي اإلدراكاين مطلب را كه » بيهقي] كتاب[ها از  نامه برخي زندگي«ويدمان در مقالة . 2

  ).655ـ654ص: 1970ويدمان (آثار خرقي است با ارجاع با نالينو به متن افزوده است 
؛ نسخة پاريس )ر166برگ (ق استنساخ شده است 580براي نمونه نسخة قاهره در سال . 3

و در صفحة بياض نسخة مجلس آمده ) پ156برگ (ق استساخ شده است 633در سال 
  ).439ـ437: 1382حائري : كـن(است كه مربوط به زمان حيات مؤلف است 
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نقل كرده  جامع التواريخآورده كه اين روايت را از ) 199ص( راءدستورالوزميرخواند در . 4
  .در ذكر وزراي سلطان سنجر نام نصيرالدين نيامده است التواريخ جامعاست، با اين حال در 

جمع در دورة سلجوقي به معناي ادارة اموال ديواني و ضبط محاسبات و » ديوان اشراف«. 5
ديوان «، اين ديوان مكمل ديوان ديگري به نام )31: 1338اقبال (دخل و خرج بوده است 

ر آن زمان به حساب آورد د) داري يا خزانه(توان آن را وزارت ماليه  بوده كه مي» استيفا
  ).28: همان(

اي از سبكي كه در اختيار ويدمان و اقبال بوده در اين قسمت مشكل  رسد نسخه به نظر مي. 6
ق ذكر شده و ايشان از اين رو در اين باره 503 و در آن سال مرگ نصيرالديناست داشته 

اند؛ اما در نسخة چاپ شدة سبكي كه هم اكنون  بحث كرده و اطالع سبكي را اشتباه دانسته
ق به عنوان سال مرگ نصيرالدين آمده است و به همين سبب 530در دست است سال 

  .ستتوان گفت احتماالً اشتباه از نسخة مورد استفادة ايشان بوده ا مي
آيد، آن است كه با وجود آنكه هر دو شخصيت از  آنچه از مقايسة اين دو اثر به دست مي. 7

البته اگر سال . اند هيچ يك نامي از ديگري نبرده است اهالي مرو و معاصر يكديگر بوده
بپذيريم، خرقي در آن سال هنوز جوان  شناخت گيهانق را به عنوان سال نوشته شدن 498

شايد هنوز به نجوم نپرداخته بوده  ،اي كه از او در دست است نامهگية زندبوده و بر پاي
اما نكتة قابل توجه  .توان گرفت است، از اين رو بر اينكه قطان از او ياد نكرده خرده نمي

شمندان ديگر ياد كرده، نه از قطان كه در نآن است كه خرقي نيز به رغم آنكه از بسياري دا
  .ياد كرده است شناخت گيهانه بوده ياد كرده و نه از زمان نگارش اثر او زند

رب سهل وال : + سهل وال تُعسر؛ پ، ق رب وفّق ويسر و: + اللّه توكلي؛ ب علي: + م. 8
  رب يسر بعونك: + تُعسر؛ ف

  أسله: ب، پ، ق. 9
  إذ ما هو بالفعل -: ف. 10
  بعد -: ف. 11
  فقد تبين: م. 12
  فاذن: ف. 13
  يتضمن :ف. 14
  الموجبة: ف. 15
  والرتبة - : پ، ف. 16
  والمعدن: + م. 17
  فمن: م. 18
  منه -: م. 19
  اختالف: پ. 20
  في -: م .21
  منه -: ف. 22
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  النقطة: ف. 23
  للداوئر: م. 24
  الداوئر: م. 25
  اال: پ. 26
  من انخراق... األفالك  -: ف. 27
  إلّا: ف. 28
  امراً -: ف. 29
  ثبتوا: پ. 30
  فيما: م. 31
  علم الهيئة... وما هو كالتابع  -: ف. 32
  المذكور: م. 33
  فيه: + ف. 34
  أعرض: ب. 35
  بيانات حججاً: ف. 36
والسالم علي خير خلقه محمد و علي آله  ةرب يسر، الحمدللّه رب العالمين والصلو: هـ. 37

  القفر بĤله وعلي أصحابه ما رشح وبلّ من سحابه ةوما نسلسل طرّ
  عن الشواغل والشوائب: هـ. 38
  لحكمةوا - : هـ. 39
  وبارت: هـ. 40
  همةذي : هـ. 41
  من: + هـ. 42
  تعالي: + هـ. 43
  الصاحب - : هـ. 44
  بةابي تو - : هـ. 45
  رحمهما اللّه: هـ. 46
  فكرتي: هـ. 47
  العرارين: هـ. 48
  تعترض: هـ. 49
  كالم: هـ. 50
  االقتصار واالختصار: هـ. 51
 من: هـ. 52
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