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  نصیرالدین طوس  الهیئة زبدةترجمۀ عربی 

1روان فهم خوب سجاد نی   

 در و که هنوز فهرسـت نشـده کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران 6926-5نسخۀ شمارۀ 
 الهیئـة زبدةتنها نسخۀ ترجمۀ عربی  معرفی شده »رسالة في الهیئة«کتابخانه با عنوان  وبگاه

چند برگ افتاده است و به همین دلیـل تـا پـیش از ایـن آن . از آغاز و انجام 2است در ایران
است که قدمت آن نباید بیشتر از قـرن یـازده  نسخ نوشته شده خط شناسایی نشده است. به

دیگر با مرکب  ایه عبارتها و برخی  هجری باشد. عناوین ابواب، خطوط باالی سطر، شکل
و در چنـد صـفحۀ دیگـر نیـز » بلغت المقابلـة«قرمز نوشته شده است. در حاشیۀ صفحۀ اول 

وجود دارد کـه » ز«و » خ ل«، »خ«، »نخ«آمده است. عالوه بر این چند حاشیه با عالئم » بلغ«
 تصـحیح هـای عبارتهای دیگر باشد.  رسد مربوط به عبارات مقابله شده با نسخه به نظر می

اند. صفحات پشت هـر بـرگ رکابـه دارد.  در حاشیه مشخص شده» صح«شده نیز با عالمت 
 بـرگ 58 شـامل و متر سانتی 8/20 در 7/14آن  ابعاد .است هندسی شکل 26 دارای نسخه

  .3است سطر 15 در یک هر

                                                      
 .snikfahm@ut.ac.irپژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران،  1
  مشخصات این نسخه را در آدرس زیر در وبگاه کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران ببینید: 2

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1045221 
  این نسخه در آدرس زیر در وبگاه کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران قابل دسترسی است: 3

http://dl.nlai.ir/UI/23bb1ae7-412a-4245-9878-b13fdd451842/LRRView.aspx 
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 ق) است. طوسی به جـز ایـن رسـاله چهـار 672 ت از نصیرالدین طوسی (دئاثری در هی 4زبدة الهیئة
(تألیف  ذیل رسالۀ معینیه) 2ق)؛  632(تألیف  5رسالۀ معینیه) 1ت تألیف کرده است: ئرسالۀ دیگر نیز در هی

 7زبـدة االدراک فـي هیئـة األفـالک) 4ق)؛  672 بازبینی ق، 659 (تألیف 6التذکرة في الهیئة) 3ق)؛ 633
  (زمان تألیف نامعلوم).

  
محققان در پی پاسخ دادن به آن  است که آثار و انگیزۀ خواجه در نگارش آنها سؤالینسبت میان این 
کند.  دلیل این تعدد آثار را در مخاطبانی با سطح دانش مختلف در هیئت جستجو می 8هستند. جمیل رجب

ر را کند. به عقیدۀ رجب، طوسی این آثا می معرفی شاگردانش را خود مخاطب زبدة الهیئة خواجه در مقدمۀ
                                                      

و شـرح کـرده حنیف قلندری در رسالۀ کارشناسی ارشد خود در پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران متن فارسـی ایـن اثـر را تصـحیح  4
 .است

 .حسن امینی در رسالۀ کارشناسی ارشد خود در پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران متن فارسی این اثر را تصحیح و شرح کرده است 5
همـراه  تـذکرهجمیل رجب متن این اثر را تصحیح و به انگلیسی ترجمه و همراه شرح آن در انتشارات اشپرینگر منتشر کرده است. متن  6

 .سازی برای انتشار است ترجمۀ مقدمۀ رجب به فارسی در میراث مکتوب در حال آمادهبا 
 .: مآخذ)  متن عربی این اثر در قاهره منتشر شده است (نک 7

8 Ragep, F. Jamil 

 ، صفحۀ اولزبدة الهیئة



 

 

138 

که در تعدادی از آنها اختالفات فنی قابل توجهی وجود دارد برای دانشجویان مختلفی نوشته است. در این 
 بیشـتری توفیق وضوح به زبدة االدراکدر قیاس با  زبدة الهیئة فارسی میان برخی از این آثار چون رسالۀ

  .باقیماندۀ این آثار روشن است های اند و این با در نظر آوردن تعداد نسخه در جلب مخاطبان داشته
الدین علی بـن  را از نصیر زبدة الهیئة) ترجمۀ عربی 35، 12/17، 4/106( الذریعةهرانی در طآقا بزرگ 

را همان  زبدة الهیئة) به اشتباه ترجمۀ عربی 4/106ق) دانسته است. اما او (755محمد بن علی کاشانی (د 
گویـد  دانسته است. در حالی که این دو، آثاری کامالً مستقل هستند. آقابزرگ (همانجـا) می زبدة االدراک

را  زبـدهعتایقى شاگرد کاشانی مذکور ترجمـۀ عربـی  بن ابراهیم بن محمد بن عبدالرحمن الدین که کمال
  .9ه استنامید» الزبدة معرب شرح في الشهدة«شرح کرده و آن را 
ای  . نسخه10دهد را به موفق قیصری نسبت می الزبدة في الهیئةبا عنوان ) اثری 2/953حاجی خلیفه (

در  11اند. دیویـد کینـگ ای آن را همان اثر مورد نظـر حـاجی خلیفـه دانسـته در قاهره وجود دارد که عده
) قسمتی از مقدمه و ابواب این اثر را ذکر کـرده اسـت. 1058-2/1057های علمی قاهره ( فهرست نسخه
که پـیش از  نصیرالدین طوسی است؛ غیر از این زبدةدهد که این اثر همان  ها نشان می شبررسی این بخ

ایـن » این کتاب زبدة الهیئة است که موالنا موفق قیصری نوشته است رحمه اللّـه«آغاز رساله نوشته شده 
بـا اثـر  احتمال وجود دارد که کاتب (یا هر شخص دیگری) بر اساس گفتۀ حاجی خلیفه و به این دلیل که

قیصـری کاتـب  کـه تـوان چنـین احتمـال داد خواجه نصیر آشنا نبوده عبارت باال را نوشته باشـد. یـا می
طوسی بوده و از این طریق به اشتباه مؤلف این اثـر شـمرده شـده اسـت. نظیـر چنـین  زبدةای از  نسخه

سـت. قاضـی زادۀ رومـی ابن صالح همدانی اتفاق افتاده ا الکری البسیط تسطیحاشتباهی در مورد رسالۀ 
آن را تکرار کردند  ۀای از این اثر را کتابت کرد. برخی کاتبان هنگام کتابت از  روی نسخۀ او انجام نسخه

: فهرست ملـک،   اند (نک زاده معرفی کرده نگاران آن را به عنوان اثر قاضی و بدین ترتیب برخی از فهرست
» زبـدة الهیئـة«گرجستان با عنوان  12»کادمی علومهای خطی آ مؤسسۀ نسخه«). نسخۀ دیگری در 5/103

اند.  ) آن را در کنـار نسـخۀ قـاهره نوشـتۀ قیصـری دانسـته240(ص  اوغلو وجود دارد که رزنفلد و احسان
اوغلو  کـه رزنفلـد و احسـان مشخص نیست آیا واقعاً در این نسخه نیز نام موفق قیصری آمده است یا این

  اند. ذیل آثار قیصری معرفی کرده تنها به قرینۀ نام رساله آن را
) 2/215ق؛ نشـریه، 906ایران (تاریخ کتابت  ملی موزه کتابخانۀ 4/4330نگاران نسخۀ شمارۀ  فهرست

 الثلثون«) که هر دو با عنوان 4/308؛ نشریه، 1209کتابخانۀ وزیری یزد (تاریخ کتابت  35و نسخۀ شمارۀ 
 سی فصلاند. خواجه نصیر اثری با عنوان  خواجه دانسته» سی فصل«اند را احتماالً ترجمۀ  ثبت شده» فصًال

نیز در سی باب تنظیم شده است. متأسفانه هیچ اطالعی از محتوای دو نسخۀ  زبدةدر تقویم داشته است. 
                                                      

 .معرفی کرده است زبدة الهیئة) به اشتباه این شرح را با عنوان ترجمۀ 2942-4/2941منزوی ( 9
 .نیامده است کشف الظنوناین مطلب در چاپ فلوگل  10

11 David King 
12 Institute of Manuscripts of the Academy of Sciences 
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زبدة ) آنها را ذیل ترجمۀ 5/1232مذکور در دست نیست تا بتوان ماهیت آنها را تشخیص داد؛ اما درایتی (
کتابخانـۀ ملـی تبریـز را کـه در فهرسـت  زبـدة) به اشتباه، نسـخۀ 4/2942. منزوی (13آورده است الهیئة

معرفی  زبدة)، به عنوان ترجمۀ عربی 2/801: یونسی،   کتابخانه بر فارسی بودن آن تصریح شده است (نک
  کرده است.

دو نســخه از یــران در خــارج از ا
تــا کنــون  زبــدةترجمــۀ عربــی 

شناخته شده است: نسخۀ شمارۀ 
مجموعۀ یهودای دانشگاه  4066

؛ رجـب، 421، 14پرینستون (ماخ
I/66(15  2/763و نسخۀ شمارۀ 

، 16کتابخانۀ مـوزۀ بریتانیـا (ریـو
ـــــــتوری512 ). II/60، 17؛ اس

ابتـدای ایـن دو نسـخه کـه بـر 
اند  چه ریو و ماخ آورده اساس آن

ــدی  ــه ترجمــۀ واح ــوط ب مرب
  باشد، چنین است: می

ــموات  ــاطر الس ــه ف ــد للّ الحم
ومــدورها ومبــدع الکواکــب 
ومنورها ... وبعد فـإن األسـتاذ 
المحقق ... نصیر الملة والحـق 
ــه  والــدین الطوســي قــدس الّل
ــال  ــه ام ــب رمس ــه وطی نفس
مختصرًا في علم الهیئة سـماه 

  الزبدة ...

ریو در ادامه عنوان پنج باب 
این اثر و ماخ باب اول و  نخست

                                                      
 .)2/904: درایتی،   گرفته است (نک سی فصل در معرفت تقویمرا معادل  زبدة الهیئةرسد درایتی در همه جا  به نظر می 13

14 Mach, Rudolf. 
 اند. این نسخه را به عنوان ترجمۀ عربی رسالۀ موفق قیصری معرفی کرده) به اشتباه 240(ص اغلو  روزنفلد و احسان 15

16 Rieu, Charles. 
17 Storey, C. A. 
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کند. بنابراین بـه نظـر  اند که کامالً با نسخۀ کتابخانۀ ملی، مورد بررسی ما تطبیق می آخر آن را نقل کرده
جـا کـه تنهـا  خواجه نصیر طوسی هستند و از آن زبدة الهیئةای واحد از  رسد که این سه نسخه ترجمه می

ترجمۀ نصیرالدین کاشانی است، شاید بتوان ایـن اثـر را همـان در منابع همان  زبدةای از  اشاره به ترجمه
را به عربی ترجمه کـرده باشـد قابـل رد یـا  زبدةکه خواجه نصیر خود  ترجمۀ کاشانی دانست. احتمال این

  ست. شاید بررسی کامل این ترجمه پرده از این راز بردارد.یتأیید ن
  در توضیح نسخۀ کتابخانۀ ملی آمده است:

بـه  آن ابـواب از تعدادی که باب سی حدودًا بر مشتمل هیئت علم در است ریمختص رسالۀ
 فـي الثـاني العلـم؛ هـذا في الشروع قبل معرفته یجب فیما األول الباب: باشد می ذیل شرح

 فـي الثلثـون الباب الحادیة؛ والدوایر والثانیة األولی الحرکه بیان في الثالث عالم؛ أجرام هیئت
 به آن مؤلف و کتاب نام انجام و آغاز از افتادگی علت به. وسقوطها وطلوعها القمر منازل ذکر

  .نیامد دست

  ر) آمده است:38در حاشیۀ تصویر مربوط به تقسیم اقالیم (گ

هذا الشکل لم أخذه في نسخ موالنا األعظم نصیر الملة والدین بل وجدته في نسـخ األصـل 
  موالنا.

  نیز وجود ندارد.  زبدةاین تصویر در اصل فارسی 

ت دورۀ اسالمی از ویژگی خاصی برخوردار نیسـت. ایـن اثـر بـرخالف ئدر قیاس با دیگر آثار هی زبدة
باب تنظیم شده اسـت. در  30اند در  ای نوشته شده بیشتر آثار رایج عصر خواجه نصیر که در قالب دو مقاله

ده است. این اثر به صورت چاپ سـنگی و نش» غیر بطلمیوسی«های معروف  ای به مدل این اثر هیچ اشاره
: مآخـذ). حنیـف قلنـدری در   به شکل تصویری منتشر شده است (نـک سفینۀ تبریزهمچنین در مجموعۀ 

پرداختـه اسـت و مـا  زبـدة الهیئـةبـه بررسـی » ای در هیئت از خواجه نصـیر درسنامه«ای با عنوان  مقاله
دهیم. در پایـان، قسـمتی از  اثر به مقالۀ مذکور ارجاع می مندان را برای اطالع بیشتر از مطالب این عالقه

ایم. در مقایسۀ زیر موارد اختالف میـان کروشـه  را در کنار ترجمۀ عربی آن در زیر آورده زبدةمتن فارسی 
نیامده  زبدهاند. تشبیه حرکت زمین از نگاه ناظر روی ماه به حرکت کشتی در متن فارسی  نشان داده شده
) نیـز کـه اختیارات مظفریو  نهایة االدراک، التحفة الشاهیةالدین شیرازی ( یه در آثار قطباست. این تشب

از منابع دیگری نیز برای این کار بهره برده باشـد؛  زبدةبه این موضوع پرداخته نیامده است. شاید مترجم 
  فزودۀ او در ترجمه باشد.اها  عبارترا به عربی ترجمه کرده باشد، این  زبدةکه خواجه خود،  یا با فرض این
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 ر38، برگ زبدة الهیئة
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  18زبدة الهیئةوسوم  متن بخش پایانی باب بیست
  20متن ترجمۀ عربی  19متن فارسی

ماه جرمی کثیف صـقیل اسـت و [چون  سیم ۀنکت
زمـین را آب  ۀاکثـر کـر ]شود و نور از او منعکس می

محیط است و آن کره هم کثیف اسـت و از آب نـور 
  شود منعکس می

لما کان المـاء محیطـًا بـأکثر کـرة األرض وهـي  الثالثة
کثیفة فتضیء بنور الشمس لکثافتها وینعکس عنهـا فـإن 
الماء ینعکس عنه األضواء [فیکـون حـال األرض کحـال 

ألوضاء القمر في االستضاء بنور الشمس لکثافته وانعکاس ا
  عنه لصقالته]

اگر تقدیر کنیم که بر سطح ماه شخصـی باشـد، بـه 
قیاس او زمین مانند ماه باشد به قیاس بـا مـا و از او 

  نور منعکس شود

فلو قدر شخص جـالس علـی کـرة القمـر کانـت األرض 
بالقیاس إلیه کالقمر بالقیاس إلینا فإنها تنعکس عنها إلیـه 

  األنوار
و به سبب حرکت ماه گرد زمین او را چنان نماید کـه 

  زمین گرد او متحرک باشد 
وتتخیل حرکة األرض حوله [وهو ساکن وإن کان الوجـود 
بخالف ذلک کما شاهد ساکن السفینة من حرکـة الشـط 

  وبسکون السفینة مع ان الحال بالخالف]
و اشکال مختلف هالل و بدری و غیر آن در یک ماه 

که به وقـت آنکـه مـاه را  مشاهده کند اال آناز زمین 
بدر است او را محاق بود و بـرعکس و چـون مـاه را 

کـه  خسوف بود او را کسـوف بـود و بـرعکس اال آن
  خسوف او را مکث نبود و کسوف را مکث بسیار باشد

وشاهد له جمیع األوضاع المختلفة التي شاهدها للقمر في 
مدة شهر إال أنه إذا  الهالل والبدر والمحاق وغیر ذلک في

کان لنا بدر کـان لـه محـاق وبـالعکس وإذا کـان عنـدنا 
خسوف کان عنده کسوف وبالعکس إال أن خسوفه یکون 
بال مکث وکسوفه ذا مکثٍ کثیٍر [وأیضاً یشاهد لها المحـو 

  الذي شاهده للقمر]
و چون روی زمین بعضی آب است و بعضی خشـک، 

ــور از روی زمــین مســاوی نبا پــس [شــد انعکــاس ن
بینیم آن کـس از  که ما بر روی مـاه محـو مـی چنان

  ]زمین همچنین یابد

وذلک ألن بعض أجزاء األرض مغمور بالماء وبعضها غیـر 
مغمور فال یکون انعکاس الضوء عن جمیع سطحها علـی 

  السویة 

و هرچند این معنی محال است اما تصور امثـال ایـن 
ضـع کـه اوضاع ذهن را مفید باشد که بر تخیل هر و

  خواهد قادر شود و احکام آن وضع به سهولت دریابد

وهذه األحکام المذکورة في هذه النکـت وإن کانـت ممـا 
یســتحیل وجودهــا خــارج الــذهن لکــن تخیلهــا وتصــور 
أوضاعها یفید الذهن دربًة واقتدارًا علی تصور أي األوضاع 

  أرید تصوره وإدراک أحکامه بسهولة فلذلک ذکرناها

                                                      
ای  که در آثار دیگری نیز انعکاس پیدا کرده اسـت مقالـه زبدةدکتر حسین معصومی همدانی در مورد موضوع جالب توجه این بخش از  18
 نصـیرالدین خواجـه فلسـفی و علمـی میراث در همایش» طوسی نصیرالدین تا هیثم ابن از ماه های لکه مسئله ماه، روي انسان«ا عنوان ب

 .مقاالت همایش منتشر خواهد شد ۀاند که در مجموع طوسی ارائه کرده
 .118-117برگرفته از تصحیح آقای حنیف قلندری، ص 19
 .ر95گ 20
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