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کرتحریر  منالئوس اُ  
ای در مثلثات و هندسۀ کره رساله  

  ١یونس مهدوی

مقدمۀ جعفر آقایانی چاوشی، مرکز نجوم اثر خواجه نصیرالدین طوسی، تصحیح الهام افشار با 
  ص، قطع رحلی.296ش، 1390، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

یکی از آثار به جای مانده از ریاضیات یونـان 
باستان در زمینۀ هندسـه و مثلثـات کـروی، 

ــاب  ــکلکت ــروی ش ــر  های ک ــوساث  منالئ
های  شـکلم) اسـت. 100اسکندرانی (حدود 

نـام  Sphaericaی که در زبان التینـ کروی
األشکال دارد و در ریاضیات دورۀ اسالمی به 

سه مقالـه اسـت.  دارای معروف است الکریة
های عربی، التینـی  به زبان های کروی شکل

و عبری ترجمـه شـده امـا مـتن یونـانی آن 
. اسحاق بـن حُنَـین تاکنون یافت نشده است

ق) برای نخسـتین بـار آن را بـه 215-298(
ی و گِـراردوس کِرمونـایعربی ترجمـه کـرد 

م) ایـن ترجمـه را بـه التینـی 1114-1187(
هم  کروی  های شکلبرگرداند. ترجمۀ عبری 

به دست یعقوب بن مـاهر بـن ِتبّـون (سـدۀ 
  2ق) صورت گرفت.7

                                                      
 ymahdavi@ut.ac.irپژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، کارشناس ارشد تاریخ علم،  1

2 Heath [1921, vol. 2, pp. 261-262]. 
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توان بیشتر به دلیل محتویات مقالۀ سوم آن دانسـت. قضـیۀ  را می منالئوس های کروی شکلاهمیت 
قبـل از ابـداع  ،معروف است، در یونان باسـتان و دورۀ اسـالمی منالئوساول از این مقاله که به نام خود 

ای بود  ، تنها رابطهدر قرن چهارم هجری ها به دست ریاضیدانان مسلمان تانژانتقضیۀ ها و  قضیۀ سینوس
شـکل «در متـون دورۀ اسـالمی بـه  قضـیۀ منالئـوس. شد مینجوم کروی به کمک آن حل که مسائل 

  معروف است. 3»قَطّاع
صورت گرفت کـه یکـی از مهمتـرین آنهـا  های کروی شکلهای مختلفی از  در دورۀ اسالمی تحریر

را، کـه یکـی از  منالئوس های کروی شکلکتاب  ق) است. طوسی 672-597( نصیرالدین طوسیتحریر 
تحریـر کتـاب مانـاالؤوس فـي األشـکال عنـوان  باق  663بود، در سال  4متوسطاتهای مجموعۀ  تابک

را داشـته و هنگـامی  متوسـطاتطبق گفتۀ طوسی در مقدمۀ این اثر، وی قصد تحریر  تحریر کرد. الکریة
مـۀ های متعددی از آن در دست داشته است کـه ه ها و اصالح آمده، نسخه های کروی شکلسراغ به که 

نشده اسـت  های کروی شکلاند؛ به همین دلیل، طی چند سال، موفق به تحریر  آنها ناقص و مغلوط بوده
ق) یافته و مشکالتی که 427و  408ای از اصالح ابونصر علی بن منصور بن عراق (د، بین  تا اینکه نسخه

م 1936در سـال  ویهای کـر شـکلدر تحریر این کتاب داشته مرتفع شده است. اصالح ابونصر عراق از 
  تصحیح و به همراه ترجمۀ آلمانی آن در برلین منتشر شد. 5توسط ماکس کراوزه

کند کـه ایـن کتـاب در بعضـی از  ذکر می های کروی شکلهای  ها و قضیه طوسی دربارۀ شمار مقاله
قضیه آمده است و نسخۀ ابن عـراق  88قضیه و در بعضی دیگر در سه مقاله و  91ها در دو مقاله و  نسخه

دانـد کـه بعضـی دو  ها را آن می قضیه است. همچنین دلیل تفاوت در شمار قضـیه 85شامل سه مقاله و 
انـد. وی در ادامـه تصـریح  در قالب دو قضیه بیان کرده قضیه را در قالب یک قضیه و برخی یک قضیه را

  ها در حواشی و متن نوشتۀ خود با رنگ قرمز و سیاه اشاره کرده است. کند که به تفاوت قضیه می
. پردازد میها و مسائلی از این دست  تساوی مثلث ،تعریف مثلث کروی به های کروی شکلمقالۀ اول 

إقلیدس  اصولهای مسطح در  هایی است که برای مثلث ل کروی قضیهبسیاری از قضایای این مقاله معاد
 ق.م)100( تئودوسـیوس 6کَـرأُهای مقالـۀ سـوم  مقالۀ دوم به بسط و تعمیم بعضـی از قضـیهآمده است. 

 تر های تئودوسیوس و در بعضی موارد هم طـوالنی برهان بامتفاوت  منالئوسهای  . برهاناختصاص دارد
قضـیۀ  ،دهـد. قضـیۀ اول ایـن مقالـه بخش مثلثاتی آن را تشکیل می ای کرویه شکلمقالۀ سوم  است.

عظیمـه روی سـطح کـره بیـان  هـای دایرهاست که در مورد چهار کمان متقـاطع از  »منالئوس«معروف 

                                                      
برای قضـیۀ  transversal Figureو  Menelaus theorem ،Menelaus figure ،transversal theoremدر متون اروپایی اصطالحات  3

  منالئوس استعمال شده است.
که شامل ترجمۀ عربی چند کتاب از ریاضیات و نجوم یونان باستان و چند رساله از تألیفـات دورۀ اسـالمی بـود، در آمـوزش  متوسطات 4

 شد. میوس مطالعه میبطل مجسطیإقلیدس و قبل از اصول ریاضیات بعد از 
5 Max Krause [1936]. 
6 Sphaerica 
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  7شود. می
با مقدمۀ دکتر جعفـر و خانم الهام افشار تصحیح شده  توسطق)  672-597تحریر نصیرالدین طوسی (

بوستان قرآن منتشـر شـده و با همکاری  )عحضرت عبدالعظیم ( مرکز نجوم آستانآقایانی چاوشی توسط 
خطی کتابخانۀ  مجموعۀاست. در تصحیح کتاب از دو نسخۀ خطی و یک چاپ سنگی استفاده شده است: 

و چـاپ  3484یز به شمارۀ کتابخانۀ ملی تبر مجموعۀ خطی، 4727مدرسۀ عالی شهید مطهری به شمارۀ 
 مجموعـۀهـر دو  8ق در حیدرآباد دکن در هند منتشر شـده اسـت.1359طوسی که در سال  رسالۀ سربی

، نسـخۀ کتابخانـۀ طبق آنچه در مقدمـۀ مصـحح آمـده 9اند. خطی در تهران به صورت عکسی چاپ شده
در حاشیۀ مـتن،  شده است. مدرسۀ عالی شهید مطهری نسخۀ اساس قرار گرفته و با دو متن دیگر مقابله

» ح«و چاپ حیدرآباد بـا حـرف » ت«، نسخۀ تبریز با حرف »م«نسخۀ مدرسۀ عالی شهید مطهری با حرف 
  کنیم.  ها در این نوشته از این نامگذاری پیروی می ذکر شده است. برای اشاره به نسخه

وع آن (صـفحات ای از آقـای چاوشـی در بیـان اهمیـت کتـاب و شـرح موضـ اثر حاضر شامل مقدمه
است. مصحح در مقدمۀ خود به معرفی مختصـر مؤلـف  د) خ، ح، ) و مقدمۀ مصحح (صفحات ج،10ا،ب،ت

های خطی مورد استفاده و روش تصحیح پرداخته و در صفحۀ آخر، قبل از تصاویر دو نسخۀ  تحریر، نسخه
  . ای از مقدمۀ را به عربی ترجمه کرده است (صفحۀ د) خطی مورد استفاده، خالصه

همـانطور کـه در بـاال گفتـیم،  11شـمارم. اختصار برخی از اشکاالت عمدۀ این کتاب را برمی اکنون به
ها را  قضیه ذکر کرده اما آقای چاوشی تعداد قضیه 91تا  85ها را بین  شمار قضیه تحریرطوسی در مقدمۀ 

شـکل  132آنهـا را  ذکر کرده است (صفحۀ ب) و مصحح هم در مقدمۀ فارسی خود تعداد 91تا   63بین 
ها در مقدمۀ آقای چاوشی معلوم نیست امـا مصـحح تعـداد  شمرده است (صفحۀ ج). روش شمارش قضیه

ها شمرده است و به این توجه نکـرده اسـت کـه بـرای برخـی از قضـایا  ها را به جای تعداد قضیه ترسیم
؛ بعالوه، چون در دو است های مختلفی ذکر شده است که هر کدام دارای یک یا چند ترسیم مستقل حالت

آنها نشده و  متوجهها آمده است، مصحح  ها به روش جُمل در حاشیۀ برگ شمارۀ قضیه» ت«و » م«نسخۀ 
  ها را در متن نیاورده است. ) شمارۀ قضیه30(قضیۀ ط، ص  نهمتا قضیۀ 

ق  7طوسـی را سـدۀ  تحریـرشود؛ آقای چاوشی زمان تألیف  تناقض بین دو مقدمه به اینجا ختم نمی
ق (صفحۀ ج) دانسته اسـت.  6و خانم افشار طوسی را زنده در سال  -که البته صحیح است  -ذکر کرده 

آید، اما با توجه به ترجمۀ عربـی مقدمـه  در برخورد اول، اشتباه مصحح یک اشتباه حروفچینی به نظر می
                                                      

 .Heath [1921, vol. 2, pp. 262-273] نگاه کنید به:  های کروی شکلای از  خالصه برای مطالعۀ 7
 ].1359طوسی [ 8
 ].1389طوسی [ 9

گذاری شـده  شـماره 15عددی، از شمارۀ گذاری مقدمۀ کتاب ابهام دارد و متن اصلی با احتساب تعداد صفحات مقدمه به صورت  شماره 10
 است.

های جزئی در متن، بـه مهمتـرین  های امالیی و خلط در این نوشته به دلیل محدودیت و اقتضای مطلب، با صرف نظر از اشاره به غلط 11
 کنیم. خطاها اشاره می
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شـود کـه کـار را  آمده است، معلوم می» الذي عاش في السنة السادسة الهجریة القمریة«که در آن عبارت 
  باید از منظر دیگری مورد بررسی قرار داد.

های بسیاری در ایران و سراسر جهان موجود است که بعضـی از آنهـا کهـن و  طوسی نسخه تحریراز 
های موجود  ترین نسخه ای که در تصحیح این اثر استفاده شده است از کهن . دو نسخه12قابل اعتماد است

اسـت. بعـالوه چـاپ  محدود شـدهدو نسخۀ مذکور  تصحیح بهاما معلوم نیست چرا  طوسی است، تحریر
و بـه دلیـل  داشـتاهمیت  پذیر نبود در زمان خود که دسترسی به متون کهن به سادگی امکان حیدر آباد

  های فراوان آن، دیگر برای تصحیح و حتی در برخی موارد برای ارجاع هم قابل اعتماد نیست. غلط
اشـتباه  به -با وجود اینکه تصویرش را از چاپ عکسی آورده (صـفحات ذ، ر)  -را » م«مصحح نسخۀ 

(صفحۀ ج). در کتابشناسی اثر (صـفحۀ خ)،  13متعلق به کتابخانۀ آیة اهللا مرعشی نجفی معرفی کرده است
) بـا 4727(شـمارۀ صـحیح: » م«به ذکر سه متن مورد استفاده در تصحیح  اشاره شده اسـت، امـا نسـخۀ 

 نُه رسالۀذکر شده است. همچنین  3848) با شمارۀ 3484(شمارۀ صحیح: » ت«و نسخۀ  2033368شمارۀ 
ق توسـط دائرةالمعـارف 1358که آن هم در سـال  الرسائل السبع(رسالۀ اول از  معطیاتطوسی هم با نام 

  عثمانیه چاپ شده است) آمده است.
هد که مصحح تصـور درسـتی از نسـخۀ خطـی و یـا د شواهد بسیاری در متن تصحیح شده نشان می

سته است ضبط صحیح را دریابد. در اینجـا چنـد ننتوا بسیاریتصحیح متن نداشته است. مصحح در موارد 
  کنیم: عبارت از متن مصحح را با متن نسخۀ اساس مقایسه می

  متن نسخۀ اساس  متن مصحح
الکتب الموسومة بالمتوسطات  ارید احررأنی کنت 

أعنی الکتـب التـی مـن شـانها ان یتوسـط فـی 
و  االقلیدسی الصولکتاب  منالترتیب التعلیمی 

   )16(ص  بین الکتاب المجسطی

الکتــب الموســومة  احــرر أن اریــدأنــی کنــت 
بالمتوسطات أعنـی الکتـب التـی مـن شـأنها ان 

 األصـولکتاب  بینیتوسط فی الترتیب التعلیمی 
  وبین الکتاب المجسطی  دساإلقلی

... فبقیت متحیراً فی ایضاح بعض مسائل الکتـاب 
إلی ان عثرت علی إصـالح االمیـر أبـی  سنبین

ــراق  ــن ع ــةنصــر منصــور ب اهللا فاتضــح  رحم
  )16(ص  لی...

... فبقیت متحیراً فی ایضاح بعض مسائل الکتـاب 
إلی أن عثرت علی إصالح األمیر أبی نصر  سنین

   اهللا فاتضح لی... رحمهمنصور بن عراق 

 المصـنفإن هـذا  االذیإنی رأیت یاباسیلیذس 
اضـعه لـک مـن  إنالذی تفکـرت فیـه و أردت 

یعـرض  إنهالبراهین صنف حسن عجیب و ذلک 

 الصـنفإن هـذا  الالذیإنی رأیت یاباسـیلیذس 
اضــعه لــک مــن  أنالــذی تفکــرت فیــه وأردت 

یعـرض  أنهالبراهین صنف حسن عجیب وذلـک 

                                                      
  بنگرید به: 12

 .Sezgin, p. 163] و 502، ص 1375قربانی [
 .5، ش 333، ص 3ج ،فهرست کتابخانۀ سپهساالر 13
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  متن نسخۀ اساس  متن مصحح
 إنهـا البطـنفی البسیط الکـری أشـیاء کثیـرة 

  )17ص ( ...
  ... أنها الیظّنفی البسیط الکری أشیاء کثیرة 

اش تـذکر داده  الخط امروزی که مصحح آن را در مقدمـه الخط نسخه به رسم یکی از موارد تغییر رسم
تبـدیل » ةـ «و » ة«بـه  »ه «و » ه«است. تقریبًا در همه جای متن » رأسة«به » راسه«(صفحۀ ح) تغییر واژۀ 

کنـد. در بعضـی  و خواننـده را دچـار اشـتباه می شـود معنی می شده است که در بسیاری از موارد جمله بی
  آمده است.» ه «بیاید » ة «بایست  مواضع هم که می

  متن نسخۀ اساس  متن مصحح
یجعل  إنوقد یقدر االنسان إذا کان محبًا للتعلیم 

علیها و یسـتخرج منهـا  بینیثم  آلههذه األشیاء 
   )17(ص   األشکال و المسایل المتشاکلة

یجعل  أنوقد یقدر االنسان إذا کان محبًا للتعلیم 
علیهـا ویسـتخرج منهـا  یبنیثم  آلةهذه األشیاء 

  األشکال والمسایل المتشاکلة

 ها هـا و رأس زاویـه های هندسـی، تقاطع های خطی برای نامگذاری شـکل حروفی که در متن نسخه
، ااستفاده شده، به همراه خطی افقی در باالی هر حرف از دیگر کلمات متن متمایز شده است. مثالً رأس 

. این موارد در متن چاپی حیدرآباد، شاید به دلیل کمبود امکانات حروفچینـی در   ج ب، ضلع   ج اب مثلث
ایـن مطلـب در مقدمـه  آمده است. مصحح با اشاره به - ج ب-و  - ج اب-،  -ا-آن زمان، به صورت 

کند که  از سبک قدیمی حیدرآباد پیروی می» برای سرعت بخشیدن به کار«کند که  (صفحۀ ح) تصریح می
های مصـحح  با وجود امکانات سهل الوصول امروزی برای حروفچینی جای تأمل دارد. بسیاری از پانوشت

به صورت صحیح درج نشـده اسـت. در متن حیدرآباد  »-«شود به مواردی که عالمت  در متن مربوط می
، 173کنـد (ص  ها نیز از یک سـبک پیـروی نمی ها نیز با دقت صورت نگرفته و حروفگذاری رأس ترسیم
  ).99-3، شکل 205و ص  85-3شکل 

ها تفاوت دارد. مـثالً  در برخی مواضع با دیگر نسخه »ت«طوسی نسخۀ  تحریرهای موجود  نسخه بین
شود که در دیگر نسخ نیسـت و  دیده می »ت«های ریاضی تعمیم یا تخصیصی در نسخۀ  در بعضی تعریف

تر آمـده اسـت.  طـوالنی »ت«وجود دارد که در نسـخه ی های موجز های دیگر عبارت همچنین در نسخه
را با نسخۀ اساس دریابد، بعضـی از  »ت«نسخۀ متأسفانه به دلیل آنکه مصحح نتوانسته به درستی تفاوت 

همچنـین یکـی از معنـی آورده اسـت.  یجمالت را با تلفیق از هر دو نسخه و متن حیدرآباد به صورتی بـ
هایی را کـه در نسـخۀ  ت که وی عبارتقراردادهای مصحح در تصحیح، که منشأ آن معلوم نیست، آن اس

های دو مـتن دیگـر را  قرار داده و عبارت [ ]های  اساس آمده و در دو متن دیگر نیامده است بین عالمت
در مقالـۀ اول » میـل«آورده است. مثالی از ایـن مـوارد، تعریـف  < >که در اساس نیست بین دو عالمت 

  است:
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  متن مصحح
ری> قوس [غیر النصف] یکون بقدر القوس فان میل کل <نصف عن نصف األخ

التی تخرج من طرفها و یقع علی الدائرة االخری <من متنصف أحدی النصفین و 
  )18یقع علی متنصف اآلخر فتکون> علی قوائم (ص 

  » م«نسخۀ 
فأن میل قوس غیر النصف یکون بقدر القوس الذی یُخرج من طرفها ویقع علـی 

  )پ69دایرة األخری علی قوایم. (گ

  »ت«نسخۀ 
فأن میل کل نصف عن نصف األخـری یکـون بقـدر القـوس الـذی یُخـرج مـن 

  ر)111منتصف إحدی النصفین ویقع علی منتصف األخر فتکون علی قوایم. (گ

  حیدرآباد
فان میل قوس غیر النصف یکون بقدر القوس الذی یخرج من طرفها ویقع علـی 

  )4، ص 7دائرة اآلخری علی قوائم. (بخش 

توان دید. بخشی از خاتمۀ رساله در نسـخۀ  های ناروا را در انجامۀ رساله می دیگری از این تلفیقمورد 
نیامده است و همچنین تاریخ تألیف یا کتابت در انجامـۀ نسـخۀ » ت«شود که در  دیده می» ح«و متن » م«
را بـه » ح«و » م«دارای تاریخ هستند. مصـحح انجامـۀ دو نسـخۀ » ح«و » م«ذکر نشده در حالی که » ت«

  شکل زیر تلفیق کرده است:

  متن مصحح

فی  مطالبةو تحریر  مسایلة ایضاًحاهللا ظالله] من  اسبع... و قد فرغ [مصنف االمام 
 مسـهلو فرغ الکاتـب منـه  انه والحادی و العشرین من شعبان سنة ثلث و ستین و [

و سبعین و ستمائة هجریة] ستمائة هجریة نبویة (ص  أحدی ستهشهر ربیع اآلخر من 
295(  

  » م«نسخۀ 
فـی  مطالبـهوتحریـر  مسـائله ایضاحاهللا ظالله من  اسبغ... وفرغ المصنف اإلمام 

 مُسـتَهَلوفرغ الکاتـب منـه  وستمائةالحادی والعشرین من شعبان سنة ثلث وستین 
  ر)94وسبعین وستمائة الهجریة (گ إحدی سنةشهر ربیع اآلخر 

  حیدرآباد
... و قد فرغت من ایضاح مسائله و تحریر مطالبه فی الحـادی و العشـرین مـن شـعبان 

  )147، ص 7سنة ثالث و ستین و ستمائة هجریة نبویة (بخش 

ن ریاضی به زبـان عربـی در ایـران، وهای فراوان این متن و اندک بودن مخاطبان مت با توجه به غلط
معنی بـودن بعضـی از  شد و با این کار حد اقل مصحح به بی شاید بهتر بود ترجمۀ فارسی متن منتشر می

  برد. می خود پی» منقح«های متن  ها و جمله عبارت
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