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 آثار تئودوسیوس
  ١مقدم معصومه امیری

سه اثـر  .4زیست میقبل از میالد سال  100در حدود  3بیتینیااهل  ، ریاضیدان و منجم یونانی2تئودوسیوس
در قرن سوم هجـری از  On Days and Nightsو  Sphaerica  ،On Habitationsاو، ۀ شناخته شد

نام  في النهار واللیلیا  في األیام واللیاليو  المساکن، )رکَاُ( کراألیونانی به عربی ترجمه شدند و به ترتیب 
است؛ از جملـه ثیـودوروس،  آمدههای گوناگون  . نام تئودوسیوس در منابع دورۀ اسالمی به صورتگرفتند

ق از عربـی بـه  6در قـرن  المساکنو  کراُدو کتاب  5ثاذوسیوس، ثیوذوفروس، تاودسیوس و ثاوذوسیوس.
سه اثـر تئودوسـیوس  هرترجمه شد (بنگرید به ادامۀ مقاله).  ق از عربی به عبری 7در قرن  اُکرالتینی و 

شـهرت  6»صـغیرنجوم « دادند که به ی را تشکیل میا مجموعهدر یونان باستان به همراه چند رسالۀ دیگر 
های این مجموعـه بـه انضـمام چنـد اثـر ریاضـی از دانشـمندان  در دورۀ اسالمی برخی از رساله 7داشت.

   9نامیده شد. 8»متوسطات«مسلمان 
ق  663ق و  644های  را بـین سـال متوسـطاتق) مجموعـۀ  672-598( نصیرالدین طوسـیخواجه 

را از  هـا کتاباو ایـن مورد توجه زیادی قرار گرفت.  متوسطاتهای  کرد که در میان دیگر تحریر 10تحریر
ای که برای تدریس مناسـب  به شیوه عددی که تا آن زمان در دسترس بودهای مت ها و ترجمه میان نسخه

                                                      
  masumeamiri@ut.ac.irکارشناس ارشد تاریخ علم، پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران،  1

2 Theodosius. 
3 Bithynia. ،.شهر باستانی آسیای صغیر در ساحل دریای سیاه و مرمره 
  ست. برای کسب اطالع بیشتر از زندگی و آثار او بنگرید به:از زندگی تئودوسیوس اطالعات کمی در دست ا 4

Heath [1921, pp. 245-252]; Ivor Bulmer [1981, pp. 319-321]. 
  .720 ص ،»تئودوسیوس«بهلول، حمید،  5
6 The Little Astronomy )astronomnmenoVmikroV ( در مقابلThe Great Astronomy )topoV

astronomnmenoV ( قرن  مجسطییعنی) م).2بطلمیوس 
الطلوع والغـروب آوتولوکوس، الکرة المتحرکة تئودوسیوس، األیام واللیالی تئودوسیوس،  المساکنتئودوسیوس، ألکر این مجموعه شامل ا 7

  منالئوس است. بنگرید به:في األشکال الکریة آراتوس و  المناظراقلیدس،  المناظرآوتولوکوس، 
Lorch [1996, p. 159]. 
8 Middle Books. 

شد. بـرای کسـب  بطلمیوس خوانده می مجسطی) اقلیدس و پیش از Elements( اصولمشتمل بر آثاری بود که باید پس از  متوسطات 9
  .22-17صص  ،دانشمند طوس (مجموعه مقاالت)، »استاد بشر« ین،حس ی،همدان یمعصومبنگرید به:  متوسطاتاطالع بیشتر راجع به 

های ریاضی و نجومی در دورۀ اسالمی است. از جمله کارهایی در تحریـر صـورت  تحریر اصطالحی برای متون بازنویسی شده از کتاب 10
 شدن فهم مسائل بود.  گرفت، اصالح، افزودن و تغییر بیان مطالب به منظور ساده می
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برخی از  های متعددی از مجموعۀ تحریرهای طوسی کتابت شد و حتی توسط . نسخهبازنویسی کرد ،باشد
 اُکـرنویسی شد. طوسی  ق) حاشیه11ریاضیدانان بعد از طوسی از جمله محمد باقر یزدی (ریاضیدان قرن 

 تحریـرسه ترجمۀ فارسی از  11ق تحریر کرد. 653سال  را در لیالیالایام وو  المساکنو  ق 651سال  در را
)، دیگـری از ق 1209(مـرگ در  12مهـدی نراقـیه جـا مانـده اسـت؛ یـک ترجمـه از مالبـ طوسـی اُکر

طوسی نیـز  المساکن تحریر .14و ترجمۀ سوم از فردی ناشناس رایض النفوسبا نام  13غالمحسین طوسی
ی از ) تحریـرق 682 -محیی الدین مغربی (؟ 15توسط تفضل حسین خان به فارسی برگردانده شده است.

را تحریـر  اُکـر) هـم ق 939راصـد (و. تقی الـدین  16.های معدودی است دارای نسخه فراهم آورد که اُکر
  18.تا کنون یافت نشده استای از این تحریر  اما نسخه 17کرد

 1927یـک بـار در سـال  Sphaericaمتن یونانی سه اثر تئودوسیوس تصحیح و منتشر شده اسـت. 
و تصحیح و به فرانسوی ترجمه شد  20توسط خانم کِلِر چینچنهایم 2000و اخیراً در سال  19توسط هایبرگ

On Habitations وOn Days and Nights منتشر شده است. 1927در سال  21توسط فِچ  
به همراه خالصۀ ریاضی آنها به ترتیب در  On Habitationsو  Sphaericaترجمۀ عربی و التینی 

م توسط پاول کونیچ و ریچارد لُرچ تصحیح و منتشر شد. ترجمۀ عربی بخشی  2011م و  2010های  سال
هم به همراه ترجمـۀ انگلیسـی آن بخـش توسـط همـین مؤلفـان در سـال  On Days and Nightsاز 

به یک روش و با یـک سـاختار تصـحیح شـده  اثرهر سه منتشر شد.  سهیلمجلۀ  10م در شمارۀ  2011
  دهیم.  است که آن را در بررسی نخستین اثر توضیح می

Theodosius, Theodosius Sphaerica: Arabic and Medieval Latin translations, ed. by 
Paul Kunitzsch and Richard Lorch, Stuttgart 2010, 431p. 

است که به شیوۀ ریاضی و بدون استفاده از مفـاهیم نجـومی بـه  22کتابی مرجع در هندسۀ کروی اُکر
و  وتولوکـوساثـر آ  الکرة المتحرکةتر مانند  های قدیمی در کتاب .پردازد های هندسۀ کره می اثبات قضیه

                                                      
  :  طوسی نک اکرۀ متن تصحیح شده و شرح تحریر برای مطالع 11

نامـۀ کارشناسـی ارشـد،  ، پایانتئودوسیوس تـألیف خواجـه نصـیرالدین طوسـی اکرترجمه و شرح تحریر  ویرایش،امیری مقدم، معصومه، 
 .1389پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران 

 ].2607-2606، صص 1378منزوی [ 12
13 Storey [1958, vol. II, part 1, p 2]. 

 همان. 14
 ].363، ص 1354مدرس رضوی [ 15

16 GAS, vol. 5, p.155. 
 ].383، ص 3ق، ج 1403آقا بزرگ طهرانی [ 17
 .64، ص »تقی الدین راصد«روح اللهی، حسین،  18

19 Theodosius Tripolites [1927]. 
20 Czinczenheim [2000]. 
21 Theodosii de habitationibus liber [1970]. 
22 Spherics. 
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 اُکر 23اند. های سماوی مثل دایرةالبروج و افق اثبات شده  ها با اشاره به دایره اقلیدس قضیه ظاهرات الفلک
ــاز  پــیش ــهــایی چــون  مطالعــۀ کتابنی  يف

ــکال الکُألا ــش ــوسم ةری ــطیو  نالئ  مجس
بطلمیوس است کـه بـه موضـوع مثلثـات و 

ــروی پرداخته ــوم ک ــد. در نج ــان  ان ــار می آث
توجـه  بیش از همه مـورد اُکر، سیوستئودو

سایر  و از اسالمی واقع شد ۀریاضیدانان دور
 24شــده اســت تــر شــمرده  مهــم متوســطات

صاحب «تئودوسیوس را  ای که برخی گونه به
  25.اند نیز خوانده» اُکر

از برخــی  اُکــرهای  در اثبــات قضــیه
های مقاالت  ویژه قضیه به ،اصولهای  قضیه

ـــت.  11و  6، 5، 3، 1 ـــده اس ـــتفاده ش اس
ایـن ابتـدایی ی ها همچنین برخی از قضـیه

هسـتند (از  اصـولهای  شـبیه قضـیه کتاب
و قضـیۀ  اُکرجمله قضیۀ چهارم از مقالۀ اول 

)، با این تفـاوت اصولهجدهم از مقالۀ سوم 
  مسائل نجومی است.فراهم کردن مقدمات هندسی برای مطالعۀ  اُکرکه هدف 

مقالـۀ  درقضیه  14و  قضیه در مقالۀ دوم 22، مقالۀ اولقضیه در  24در نسخۀ یونانی خود شامل  اُکر
شود: کره، مرکز کره، محور کـره، قطـب کـره، قطـب  با تعریف این مفاهیم آغاز می مقالۀ اولاست. سوم 
های مقالۀ اول و چند قضیۀ  یکدیگر. قضیهای که روی سطح کره واقع است و میل سطوح نسبت به  دایره

نسبت  ،بر کره صفحات مماس اند و به بررسی مقدماتی در زمینۀ هندسۀ کرهیی ها ابتدایی مقالۀ دوم قضیه
هـای عظیمـه و  خـواص دایره ،کـره های آنها از مرکز های مقاطع مستدیر کره و فاصله موجود میان اندازه

متقـاطع  های ای دیگر مماسند، دایره که با دایره  های مرسوم بر کره ها، دایره کره، وضع قطب رویصغیره 
در  اُکرکاربرد بخش اعظمی از مقالۀ دوم  .پردازند می چند قضیۀ ترسیمیوازی و های م بر سطح کره، دایره

هـای مـوازی کـه  ای از دایره هـای ممـاس و خـانواده مقالۀ سوم مشهود است؛ موضوعاتی از قبیـل دایره
گذرد یا بر دو تا از آنها (دو دایرۀ نظیر هم) مماس است در قسمتی از  ای از قطب آنها می ی عظیمهها دایره

                                                      
  بنگرید به: اکربرای کسب اطالع بیشتر دربارۀ پیشینۀ قضایای  23

Heath [1921, pp. 245-252]; Ivor Bulmer [1981, pp. 319-321]. 
  ].142، ص 1ق، ج1387]؛ حاجی خلیفه [77م، ص 1983[ ابن عبری 24
 ].180، ص 1376[صاعد اندلسی  25
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در برخـی از  26هـای میـل و مطـالع پرداختـه اسـت، کـاربرد دارد. مقالۀ سوم که به طور ضمنی به ویژگی
و » اعارتفـ«، »قطـب خفـی«، 27»قطـب ظـاهر«هایی نجومی همچـون  های مقالۀ دوم و سوم عبارت قضیه

  شود. دیده می 28(انحطاط)» انخفاض«
 29و دو ترجمۀ عبری از آن موجـود اسـت. اُکردو ترجمۀ عربی و دو ترجمۀ التینی در قرون وسطٰی از 

 30های عربی متعلق به قسطا بن لوقا و دیگری به دست شخصی ناشناس انجام شده است. یکی از ترجمه
ی ترجمۀ عربی شخص ناشناس به التینی ترجمه کرد و را از رو اُکرم) 1187-1114گراردوس کرمونایی (

و  )ق 7سـدۀ یعقـوب بـن مـاهر ( 32م) اسـت.1296-1220( 31کامپانوسترجمۀ التینی دیگر منسوب به 
ها  به عبری برگرداندنـد. از ایـن ترجمـه ترجمۀ عربی قسطا بن لوقا را ق) 682تبون (مرگ در بن  موسی
  33های متعددی موجود است. نسخه

کنـد  عرضـه می اُکـرکه متنی ویراسته از ترجمۀ عربـی و التینـی  Theodosius Sphaericaکتاب 
دارد.  اُکـرهای عربی و التینی  ها و نسخه ، معرفی ترجمهاُکرای شامل معرفی اجمالی  صفحه 10ای  مقدمه

ظـاتی های استفاده شده در تصحیح متن عربـی و التینـی و مالح در پایان کتاب توضیحاتی دربارۀ نسخه
کلی در مورد این کتاب عرضه شده است. طبق آنچه در مقدمه آمده است برای تصحیح ترجمـۀ عربـی از  

نسخۀ زیر که متعلق بـه متـرجم  3نسخه که شامل ترجمۀ قسطا بن لوقا و مترجم ناشناس است،  7میان 
  ناشناس بوده انتخاب شده است:

A: Istanbul, Seray, Ahmet III 3464, ff. 20v-53v, 625 H.; 
H: Paris, BN heb 1101, ff. 1r-53r, 86r-87r; 
N: Lahore, private library, Nabî Khân, 6c. H. 

 34 اُکـردر تصحیح متن عربی با یکدیگر مقابله شده و در موارد اختالف بـه مـتن یونـانی  Nو  Aنسخۀ 
 ) مراجعه شده است.H(نسخۀ 

نسـخۀ  11رجمۀ گراردوس کرمونـایی نسخۀ ت 17از میان  اُکرکونیچ و لُرچ در تصحیح ترجمۀ التینی 
  اند): اند (البته دلیل این گزینش را بیان نکرده زیر را برگزیده

                                                      
26 Lorch [1996, p. 159]. 

 »).قطب خفی«قطبی است که واقع در نیم کرۀ قابل رؤیت است (در مقابلِ » ظاهرقطب «منظور از  27
ای از دایرۀ افق را ارتفاع آن ستاره گویند و اگر ستاره زیر دایـرۀ افـق  مقابل ارتفاع است، قوس میان نقطۀ مفروض بر ستاره و بر نقطه« 28

  ].59، ص 1381مصفیٰ، [»: باشد، آن را انحطاط آن ستاره گویند
 .p. 164-169همان،  29
ق.) است، این موضـوع بعیـد 260-193ای از حنین بن اسحاق ( ) ذکر شده که این نسخه ترجمهLهای عربی ( در ابتدای یکی از نسخه 30

 ).p. 2رسد زیرا حنین بن اسحاق بیشتر به دلیل ترجمه کردن آثار پزشکی و فلسفی مشهور است. ( به نظر می
31 Campanus. 

 .pp. 169-171همان، 32
 .p. 164 همان،  33

34 Czinczenheim [2000]. 
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P: Paris, BnF, lat. 9335, ff. 1r-19v, ca. 1200; 
R: Vatican, lat. 1548, ff. 25r-50v, 14c; 
V: Vatican, Ottob. lat. 2234, ff. 54ra-64rb, 14c; 
M: Madrid, Biblioteca Nacional, lat. 10010, ff. 1v-13r, 14c; 
Kg: Carcow, Jagiellonian Univ. Library, 1924, pp. 223-257, 13-14c; 
O: Oxford, Bodleian Library, Auct. F.5.28, ff. 29v-51v, 13c; 
Fi: Florence, Bibl. Nazionale Centrale, c.s J.I.32, ff. 135v-165v, 13c; 
Z: Venice, Bibl. Nazionale Marciana, 1647 (f.a. 332), ff. 261r-289r, 13c; 
B: Berlin, Staatsbibliothek, lat. qu. 510, ff. 94v-112, 13c; 
Ps: Paris, BnF, lat. 7399, ff. 139v-173v, 14c; 
Va: Vatican, Reg. lat. 1069, ff.1r-44r. 

اساس قرار گرفته و  دارد اُکررا با ترجمۀ عربی  که بیشترین شباهت Pمتن التینی، نسخۀ در تصحیح 
نسخۀ دیگر با آن مقابله شده است. صورت نهایی متن التینی پس از مقایسه با متن عربی و در نظـر  10

 316در  اُکـرگرفتن سبک گراردوس در تألیف به دست آمده است. بعد از مقدمه، مـتن عربـی و التینـی 
مقـابلش فـرد آن در صـفحۀ  متن عربی در صفحات زوج و متن ترجمۀ التینـیِاست. صفحه عرضه شده 

متن عربی با حروف ابجد و در متن التینی با عـدد در حاشـیۀ صـفحه و در  ها در آمده است. شمارۀ قضیه
درج هر قضیه به طور جداگانه در حاشـیه  است. در هر دو متن شمارۀ خطوط درج شدهکنار صورت قضیه 

آمده اسـت. در  ،به صورت پاراگرافی ،ها بر اساس همین شمارۀ خطوط در پایین هر صفحه نویسپا و شده
رسد ایـن  به نظر می کهبخش دیگری ایجاد شده است  ،زیر قسمت پانویس ،برخی از صفحاتِ متن عربی

ای   کـه در مـتن نسـخه اسـتو در برخی موارد شامل جمالتـی  ی موجود در نسخها قسمت شامل حاشیه
اند؛ ایـن  عربی از چپ به راسـت نوشـته شـدهی متن ها . پانویسنیستندمتن اصلی  جزواند اما   آمده خاص

  . کند خواننده را دچار اشتباه میبیشتر باشد  سطراز یک   موضوع وقتی پانویس
مشـخص نشـده  ها نسـخه برگمحل شروع یکی از مشکالت متن تصحیح شده این است که در آن 

استفاده شـده اسـت به زبان انگلیسی از اختصاراتی ها هم  و ارجاع به نسخه بدل  در قسمت پانویس است.
شـد و همچنـین بهتـر بـود کـه در ویـرایش عربـی از  که باید در مقدمه توضیحی راجع به آنهـا داده می

  .شد میعربی استفاده به زبان اختصارات 
از حسن بن سعید (از نوادگان ثابت بن قره) بـه نقـل از یادداشت  4، اُکربعد از پایان یافتن متن اصلی 

). سـپس بخـش pp. 313-315اسـت (  ها ذکر شده آمده و سپس ترجمۀ انگلیسی این یادداشت Nنسخۀ 
هـا و  اسـت؛ عنـاوین ایـن لِم  ذکر شده  های عربی و التینی آمده هایی که در دیگر نسخه ها و یادداشت لِم

و یادداشـتی بـر قضـیۀ  Pو  A ،Hلِم قضیۀ یازدهم مقالۀ سـوم در نسـخۀ  ها از این قرار است: یادداشت
  ).M )pp. 316-327و  Kgیازدهم مقالۀ دوم در نسخۀ 

های مربوط به آنها، به توضیح دربارۀ  های عربی و التینی و یادداشت مصححان کتاب پس از ویرایش
های  ها بسیار شبیه به ترسیم اند ترسیم ردهکه سعی ک گویند می). آنها pp. 328-341اند ( ها پرداخته ترسیم
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اند با این تفاوت که نامگذاری آنها  های متن التینی از متن عربی آورده شده های عربی باشد. ترسیم نسخه
سـازی در صـفحۀ هشـتم  سازی گراردوس برای حروف عربی و التینی است (ایـن معادل بر مبنای معادل

های استفاده شده برای هر ترسـیم ذکـر شـده و بـه تفـاوت  سخهمقدمه ذکر شده است). در این قسمت ن
  های سایر نسخ اشاره شده است. های مصححان با ترسیم ترسیم

ها فراهم شده اسـت کـه  ای ریاضی به زبان انگلیسی از محتوای قضیه در بخش پایانی کتاب خالصه
اند،  ها عیناً ترجمه شده قضیهها و صورت  دهد و فاقد شکل است. تعریف صفحه از کتاب را تشکیل می 84

آنها ذکر شده است. عالئـم   ای ریاضی برای برهان سپس با استفاده از عالئم و اختصارات امروزی خالصه
  اند. و اختصارات به کار رفته در ابتدای این بخش قرارداد شده

Theodosius, Theodosius, De 
habitationibus: Arabic and 
Medieval Latin, ed. by Paul 
Kunitzsch and Richard Lorch, 
Munich 2011, 95p. 

ای هندسی به تفاوت مناظر  به شیوه المساکن
هــای مختلــف جغرافیــایی  آســمان در عرض

قضیه است. این کتاب  12پردازد و شامل  می
(قضیۀ  90oهای بیشینه مانند بیشتر به عرض

ــک10و  1 ــیۀ  90o)، نزدی ــفر 11(قض )، ص
) و مـــتمم میـــل 6و  5، 2درجـــه (قضـــیۀ 

)، 12و  4(قضــیۀ  66oدایرةالبروجــی، یعنــی
توسـط قسـطا بـن لوقـا  المساکنپردازد.  می

بعلبکی از یونانی به عربی و توسط گراردوس 
کرمونایی از عربی بـه التینـی ترجمـه شـده 

  است.
ــاب ــه کت ــامل مقدم ــر ش  7ای در  حاض

صفحه به همراه متن تصحیح شدۀ عربـی و 
یسـی همـراه بـا لصـفحه اسـت. پـس از پایـان مـتن اصـلی، ترجمـۀ آزادی بـه زبـان انگ 57التینی در 

آمده و در مورد متن  المساکن). در مقدمۀ کتاب، معرفی کوتاهی از pp. 75-91هایی آمده است ( یادداشت
آن صحبت شده است. برای تصحیح متن عربی از سه نسخۀ موجود زیـر اسـتفاده  یونانی، عربی و التینی
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  ):pp. 9-11مراجعه شده است. (35 المساکنشده است و به چاپ یونانی 

A: Istanbul, Seray, Ahmet III 3464, ff. 117v-123v, 625 H.; 
N: Lahore, private library, Nabî Khân, pp. 282-297,  6c. H.; 
K: Private library, formerly in the possession of H. P. Kraus, ff. 102v-108r, 7c. H.; 

از یونـانی بـه عربـی  المساکنو همچنین در تحریر نصیرالدین طوسی، قسطا بن لوقا مترجم  Kو  Aدر 
نام مترجم نیامده اما اصالح متن در انجامه به ثابت بـن قـره نسـبت داده  Nمعرفی شده است. در نسخۀ 

  شده است. 
  استفاده شده است: المساکندو نسخۀ زیر برای تصحیح ترجمۀ التینی 

P: Paris, BnF, lat. 9335, ff. 25rb-28va, 13c; 
B: Berlin, Staatsbibliothek, lat. fol. 633, ff. 47v-55r, 15c; 

با وجود این که  Bبه گفتۀ مصححان، نسخۀ 
اسـت در مواضـعی ضـبط  Pمتأخر از نسخۀ 

رسد که بـا ترجمـۀ  بهتری دارد و به نظر می
  .)p. 11( عربی مقابله شده است

Kunitzsch P. and Lorch R., 
“Theodosius, De diebus et 
noctibus”, Suhayl, Barcelona 2011, 
vol. 10, pp. 9-46. 

قضیه  33شامل دو مقاله و  يواللیال االیامفي 
بر   است. این اثر به محاسبۀ طول روز و شب

البــروج  خورشــید روی دایرة  مبنــای موقعیــت
پردازد. قسطا بن لوقا در قرن دوم هجری  می

این کتاب را از یونانی به عربی ترجمـه کـرد 
هایی از ایـن  (بنگرید به ادامۀ مقاله). قسـمت

که در ایـن بخـش  ای ترجمۀ عربی در مقاله
شود تصحیح شده اسـت. مؤلفـان  معرفی می

کنند که بـه دلیـل برخـی  این مقاله بیان می
شرایط و کمبود وقت تصـمیم گرفتنـد فقـط 

ها را بیـان نکردنـد.  ) و البته دلیل انتخاب ایـن قسـمتp. 10قسمتی از متن این رساله را تصحیح کنند (
                                                      

35 Theodosii de habitationibus liber [1927]. 
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های ایـن رسـاله اسـت  و صورت سـایر قضـیه 21-2و  20-2، 1-1بخش تصحیح شده شامل سه قضیۀ 
)p. 9توانـد مسـئلۀ  ها از نظر مؤلفان این است کـه خواننـده می ). فایدۀ به دست دادن صورت همۀ قضیه

). چون p. 10مطرح شده در هر قضیه را ببیند و در نتیجه برداشتی کلی از محتوای این کتاب کسب کند (
های انتخاب شـده  ه التینی ترجمه نشده است، ترجمۀ انگلیسی بخشدر قرون وسطی بي االیام واللیالفي 

  ای توضیحات بعد از متن عربی عرضه شده است. به همراه پاره
از نظر مطابقت با متن یونانی متفاوت اسـت.  المساکنبا ترجمۀ عربی  ياالیام واللیالفي ترجمۀ عربی 

ارتباط تنگاتنگی با مـتن یونـانی  المساکنها و حروف آنها در ترجمۀ عربی  شیوۀ بیان و استفاده از ترسیم
های ریاضی  ها به متن یونانی نزدیک است و اثبات فقط ترجمۀ صورت قضیهي االیام واللیالفي دارد اما در 

های چنـد قضـیۀ  توان به تفاوت ترسیم تن یونانی متفاوت است. به عنوان مثال میها معموالً با م و ترسیم
  ).p. 11های دو متن اشاره کرد ( گذاری قضیه اول در متن یونانی و عربی و تفاوت در شماره

  از دو نسخۀ زیر استفاده شده است: ياالیام واللیالفي برای تصحیح ترجمۀ عربی 

A: Istanbul, Seray, Ahmet III 3464, ff. 124v-151v. 
K: Private library (formerly in the possession of H. P. Kraus), ff. 135v-157r. 
قسطا بن لوقا در این دو نسخه به عنوان مترجم معرفی شده است اما ابن ندیم، قفطی و طوسی از مترجم 
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