
 172-141، ص1397، پاییز و زمستان 2شمارۀ ، 16، دورۀ تاریخ علم

 
 

 1ةالحواشی الباقریّتئودوسویس:  اکرسنت شرح نویسی بر  معنای تاریخی اهمیت
 ٭حسن امینی
 گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی )پژوهشکدۀ تاریخ علم(، استادیار

 دانشگاه تهران دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی،
hasanamini@ut.ac.ir 

 زینب سیار
 کارشناس ارشد تاریخ علم، پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران

z.sayyar70@gmail.com 
 (02/05/1398، پذیرش: 31/02/1398)دریافت: 

 چکیده
که به سبب نگارش رساالت، شروح و حواشی  ای از ریاضی استعلم اکر شاخه

ه اگر چ مهم در آن به شکل سنتی علمی در تمدن اسالمی درآمده بود. این سنت
که چنان اماعمدتاً شامل قضایایی در مثلثات کروی است به عنوان دانشی ریاضی 

به عنوان دانشی غالباً  توان دریافت، این قضایابا مراجعه به دیگر آثار می
ز ا االکرشدند. کتاب مقدماتی برای حل مسائل نجومی به کار گرفته می

شاخص در این زمینه در علم  از منالئوس دو اثر اشکال الکریهتئودوسیوس و 
ریر و شروح و اسالمی این دو اثر به عربی ترجمه و تحعلم ۀ ردر دو .اندیونانی

 تحریر کتاب االکر لثاوذوسیوسها نوشته شد. در این میان حواشی متعددی بر آن
 از محمدباقر یزدی بر تعلیقات علی اکر ثاوذوسیوساز نصیرالدین طوسی و 

له ضمن معرفی در این مقا .ندخاصی برخوردار از اهمیتمذکور تحریر 
شود تا پاسخی به سعی میهای این رساله و عرضۀ متن تصحیح شدۀ آن نسخه

 ای بر کتابی ریاضی اهمیتی خاص بیابد.این سؤال داده شود که چرا باید حاشیه

ر مثلثات کروی، محمد باق ،علم اکر ،تعلیقات ،تئودوسیوس اکر ها:کلیدواژه
 .یزدی

  

                                              
، با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه تهران انجام 01/01/30756. این تحقیق در قالب طرح پژوهشی شمارۀ 1

 شده است.
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 تئودوسیوس اکر
که احتماالً در نیمۀ دوم سدۀ دوم یا اوایل سدۀ اول قبل از میالد  1اهل بیثینی تئودوسیوس

( و نام او در منابع دورۀ اسالمی به شکل ثاوذوسیوس، 722-720صزیسته )بهلول، می
نویسندۀ یکی از دو اثر شاخص در علم اکر  است، ثاذوسیوس و تادوسیوس هم آمده

با عنوان که  قرار دارداز علم یونانی  یبخش در چهارچوبسه اثر از او یونانی است. 
د که شوبه این آثار از این لحاظ نجوم صغیر گفته می شود.از آن یاد می« نجوم صغیر»

ه ب ترین اثر نجومی دورۀ باستان،، مهمبطلمیوس مجسطیتوان مقدمۀ مطالعۀ آنها را می
ند ه شدو ریاضی، در دورۀ اسالمی به عربی ترجم آثار نجومی این دسته از. حساب آورد

. متوسطات در (1مقدمه، ص 2،د )کونیچ و لورچها نهاده شبر آن« متوسطات»و عنوان 
بطلمیوس  جسطیماز اقلیدس و پیش  اصولترتیب آموزش در دورۀ اسالمی بعد از 

 (.38)معصومی همدانی، ص اندشدهمطالعه می

فی و 3نالمساکو اثر دیگر از تئودوسیوس با عنوان ، داکرعالوه بر که گفتیم چنان
توان گفت که می 5.دنگیردر این مجموعه قرار می فی النهار و اللیل یا 4اللیالی األیام و

 بیشتره را ک کروی ۀقضایای هندساین بوده است که آن دسته از  تئودوسیوس کار اصلی
قضیه گردآوری  پنجاه و هشتمقاله و  سهمورد توجه منجمان بوده در مجموعه ای شامل 

 معروف االکرکتاب اسالمی به  اندوره است. این اثر در نامید 6اسفائریکا و آن راه کرد
 (.245ص 7،هیث)ه بود شد

اثر اول که  .اندمثلثات کروی تألیف شده زمینۀیونانی دو اثر مهم دیگر در  ۀدر دور
است که  8اهل پیتان لوقوسواطنوشتۀ  هالکرة المتحرک تئودوسیوس است اکرتر از ساده

 اکرست تئودوسیوس ا اکرتر از که پیشرفته . دیگریموضوع اصلی آن کرۀ سماوی است

                                              
1. Theodosius of Bithynia 

2. Kunitzsch and Lorch 

3. On Habitations 

4. On Days and Night 

م توسط 2011م و 2010های به همراه خالصۀ ریاضی آنها به ترتیب در سال المساکنو  کرعربی و التینی ا. ترجمۀ 5
وسط به همراه ترجمۀ عربی آن نیز ت یاللیال فی األیام وکونیچ و لورچ تصحیح و منتشر شد. ترجمۀ عربی بخشی از 

 مجلۀ سهیل به چاپ رسید. 10در شمارۀ  2011همین دو نفر در سال 
6. Sphaerica 

7. Heath 

8. Autolycus of Pitane 
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به عربی  توسط اسحاق بن حنیندر قرن سوم هجری  . این اثر اخیرنام دارد 1منالئوس
این رساله عالوه بر ترجمۀ قسطا بن لوقا ترجمۀ  براین پایه که ایفرضیه ترجمه شد.

، 2014شناختی است )لورچ، دیگری نیز دارد ارائه شده است که مبتنی بر شواهد نسخه
 2بطلمیوس مجسطیاول کتاب  ۀاز مقال دوازدهمعالوه بر این سه اثر، فصل  (.255ص

ثبات ا نالئوسمقضیۀ  ای معروف بهدر آن، قضیه کروی اختصاص دارد و ۀنیز به هندس
پایۀ  تواندکه می استمنالئوس  اکرسوم  ۀاول از مقال ۀقضیشده است. این قضیه، همان 

 .(64ص 3)تومر، حل بسیاری از مسائل نجومی باشد

یست و ب اول، ۀقضیه در مقال بیست و چهاریونانی دارای  ۀدر نسخ تئودوسیوس اکر
 از آثاری مانند بسیار اکرسوم است.  ۀدر مقال قضیه و چهاردهدوم  ۀدر مقال دو قضیه

قسطا بن  توسطترین آنها که مهم ترجمه شده است به عربی یونانی در قرن سوم هجری
به التینی  م12در قرن  این اثر (.362، ص1996لورچ،)به انجام رسیده است لوقا 

ه، است )کونیچ و لورچ، مقدم 4ترین ترجمۀ آن از جرارد اهل کرموناکه مهم ترجمه شد
ای برخوردار بود تا حدی که (. در دوران اسالمی اکر تئودوسیوس از جایگاه ویژه7ص

 .(99، ص1390)امیری مقدم،  خوانندنیز می« صاحب اکر»برخی تئودوسیوس را 

 تئودوسیوس اکرتحریرها و تعلیقات 
ترین شدهشناختهتئودوسیوس از دوران اسالمی به جا مانده است که  اکرسه تحریر از 

ی الدین مغرب. تحریر دیگر به محیاست نوشتهتحریر را خواجه نصیرالدین طوسی 
های معدودی است )سزگین، ق( تعلق دارد، این تحریر دارای نسخه682)درگذشت 

ترین نسخه در زمان حیات وی کتابت شده است و به شمارۀ ( که مهم155، ص5ج
، 1ج 5،شود )آربرینگهداری میدر کتابخانۀ چستربیتی دوبلین در ایرلند  3035

ق( است که از این 939الدین راصد )درگذشت سومین تحریر متعلق به تقی 6(.13ص
 (.64صاللهی، ای باقی نمانده است )روحتحریر نسخه

                                              
1. Menelaus 

2. Ptolemy 

3. Toomer 

4. Gerard of Cremona 

5. Arberry 

 .1392، امیری مقدم ـ :. برای مقایسۀ این تحریر با تحریر طوسی، نک6
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از  در دست است که یکی نیز فارسیۀ ترجم سه خواجه نصیرالدین طوسی از تحریر
و دیگری از  (2607-2606، ص4)منزوی، فهرستواره، ج  مال مهدی نراقی
 )که در کتابخانۀ آصفیۀ هند نگهداری رایض النفوسبا عنوان  غالمحسین طوسی

 .(2، بخش اول، ص2ج 1،)استوری است و دیگری از فردی ناشناس شود(می

و افرادی چون مال  داشتقرار  پس از ویدانان مورد توجه ریاضی طوسی تحریر
ها و شرحق( 1128-1209) مهدی نراقی مال ادامۀ مقاله( و ـ :)نک قر یزدیمحمد با

با مطالعۀ . (2607-2606، ص4، ج...فهرستواره)منزوی،  اندتعلیقاتی بر این اثر نوشته
ه نویسی فراگیر بوده و افراد دیگری کتوان دریافت که این سنت حاشیهنسخ خطی می

توان به اند که از آن جمله میزده اکرنویسی بر شناخته شده نیستند نیز دست به حاشیه
 ،کتابخانۀ ملک( 3122)نسخۀ شمارۀ  مال محمد حسین فرزند مال محمد باقر یزدی

)نسخۀ  ، محمد رفیعکتابخانۀ مجلس شورای اسالمی( 1/767)نسخۀ شمارۀ  عبدالنبی
ر )ه حکیم حسینی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی(، مظفر منجم و 1/6538شمارۀ 

اشاره کرد. برخی دیگر از  کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران( 4569دو در نسخۀ شمارۀ 
وجود دارد که گاهی با ذکر نام  اکر تحریرهای متعدد حواشی نیز در کنار متن نسخه

 اختصاری و گاهی بدون هچ ذکر نام مشخصی نوشته شده است. 

 مال محمد باقر یزدی: زندگی و آثار
در  چندانیاطالعات  ،ق11دان ایرانی قرن ، ریاضیمحمد باقر یزدی مال زندگی ۀبار در

صفویه بوده که  ۀدانان و منجمان دوراز ریاضی دانیم کههمین قدر می ودست نیست، 
درگذشته است. محمد باقر در علوم متداول روزگار از جمله  ق1069کمی پیش از سال 

خصوص در علم ریاضی قواعد جبر، هندسه و ساخت اسطرالب مهارت داشت، به 
 .(436)قربانی، ص جدیدی را ابداع کرد

 لهاین مقاای است که در نسخههمین است  آمدهیکی از منابعی که آثار یزدی در آن 
در  .علی اکر ثاوذوسیوس و علی اکر ماناالئوس ةالتعلیقییعنی  از آن استفاده شده است

والنا الفیلسوف الیزدی یاد شده است صفحۀ اول این نسخه از مال محمد باقر با لقب م
 ( و آمده است:2، ص15677)نسخۀ خطی شمارۀ 

 ةموالنا الفاضل الحکیم الحاسب الماهر فی الفنون الرّیاضی

                                              
1. Story 
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من ء المشهورین المبرزین ومحمد باقر بن زین العابدین الیزدی من الحکما
انیف مجد بهاءالدین محمد عاملی قدس سره له تصجل األمشایخنا شیخنا األ

معرفة  [فی] مرآة األنوارله و  ة، رسالعیون الحساب فی الحسابمنها  ةعزیز ةلطیف
الب عندی فی شرح آلة اخترعها اکمل من االسطر مطلع االنوارو ساعات النهار

 کراتماناالوس و کتاب التعلیقات علی شرح کریاتاصل نسخته التی بخطّه و
ثة الهذه الث - فی شکل هندسیّ مقالةو مقالة فی اختالف المناظرثاوذوسیوس و
 عزیزة الوجود. 

اش بر تحریر اکر از تئودوسیوس و منالئوس، آثار دیگری از یزدی عالوه بر حاشیه
عیون -1ها به این قرار است: ات به جا مانده است که عناوین آننیز در نجوم و ریاضی

اشیه بر تحریر ح-3 1؛اصول اقلیدس [تحریر]من  ةالعاشر ةشرح المقال -2 ؛الحساب
-6 ؛الحساب ةشرح خالص-5 ؛)به فارسی( فتوحات غیبیه- 4 ؛ةالکرة و االسطوان

 ؛تحصیل العددین المتحابین-8 ؛الخطوط الهندسیة-7 ؛حاشیه تحریر اکر اطولوقس
مربعات -12 ؛فوائدی در نجوم-11 ؛قبله-10 ؛مرآة االنوار فی معرفة الساعات النهار-9

-17 ؛هندسه-16 ؛نجوم-15 ؛مقالة الریاضیة-14 ؛الکرةمساحة سطح -13 ؛االعداد
-20 ؛مربعات االعداد انیس النفوس و مطلع الشموس-19 ؛مطلع االنوار-18 ؛المناظر

 (.1021)درایتی، ص تعدیل القمر-21 ؛تسهیل شمس

 تئودوسیوس اکربر یزدی تعلیقات 

 ای مجزاتعیلقات در رساله
اند اکر با عناوین و اشکال مختلفی به جا مانده شروح و تعلیقات یزدی بر این دو کتاب

 ،وسحاشیه بر اکر ماناال ،منالئوس ةشکال الکریشرح کتاب األ که از جملۀ این عناوین
 .است علی اکر ماناالوس و علی کرات ةالحواشی الباقری

رسد ابتدا در حاشیۀ تحریر طوسی از این دو اثر نوشته شده این تعلیقات که به نظر می
آوری شدند. در مورد اکر ای مجزا جمعتوسط خود یزدی در نسخه بودند بعداً

ا نیز بر ها رکرده و برخی از آنافزاید که دیگر حواشی را نیز بررسی تئودوسیوس او می
اکر  قته علیلَّعَ أذکرنا مقاله: االن همینابتدای متن در  ـ :حواشی خود افزوده است )نک

ي(. در ابتدای تعلیقات بر اکر منالئوس، مال ض الحواشبع يو رأیته فأثاوذوسیوس 
                                              

تاریخ علم دانشگاه تهران نامۀ کارشناسی ارشد در پژوهشکدۀ این رساله توسط زهرا پورنجف در قالب پایان. 1
 .تصحیح و شرح شده است
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شود که این تعلیقات را به سبب درخواست پسرش محمد محمد باقر یزدی متذکر می
 تئودوسیوس را نیز بر آن افزوده است: اکرآوری کرده و تعلیقات مربوط به حسین جمع

حواشی أن تلک البدی محمد باقر بن زین العابدین لی رحمة ربه األإیقول الفقیر 
 همحمد حسین وفقه اللّ يفلذة کبدي وحین اشتغال ولد يا سمح به خلدبه ممّ

 هفی الدارین بقرائت شرح کریات ماناالوس للحکیم المحقق الطوسی قدس اللّ
سهیل ت ألحقت بها ما علقته علی کرات ثاوذوسیوس رائماًسره القدوسی جمعتها و

 من ملهم الصواب. ةاالستعانالصعاب و

لکه شود بر اکر تئودوسیوس همۀ قضایا را شامل نمیتعلیقات محمدباقر یزدی ب
، پنجم، چهارم اول، دوم، سوم، مربوط به قضیۀ چهارم و پنجم از مقالۀ اول، قضایای

از بیست و دوم و  بیستم، نوزدهم، هجدهم، شانزدهم، پانزدهم، چهاردهم، یازدهم، نهم
. در استمقالۀ سوم از  و نهم به جز قضیه چهارمسیزدهم مقاله دوم و قضایای اول تا 

وسی طآغاز شده است.  «قوله»و نظرات خواجه نصیر با  «اقول»این تعلیقیه نظر یزدی با 
ولی  بوده استقضیه  پنجاه و هشت لشامتئودوسیوس  اکرعربی  نویسد که ترجمۀمی

دلیل اینکه در به (، 33، صتحریر اکراست )طوسی، قضیه ل پنجاه و نه شام تحریر او
ک تحت یعکس یکدیگر هستند با هم که  دوازدهمو  یازدهممقاله دوم قضایای ترجمه 

در تعلیقات یزدی و تحریر خواجه  چهاردهم مقالۀ دوم ۀاین قضی بر بنااند. قضیه آمده
 به همیناز آن پس است و سایر قضایا نیز  اکر ترجمۀ عربیدر  سیزدهمهمان قضیه 

 .دنترتیب پیش می رو

بالۀ )نکـ : دن شوندافزون بر نسخی که شامل تعلیقات یزدی در حاشیۀ تحریر می
 زیر باقی هایهآوری کرده است نسخ، از این رسالۀ مجزا نیز که خود یزدی جمعمقاله(

 :مانده است
 یاسالم یمجلس شورا ۀکتابخانه و موز 1/15677 ۀشمار ۀنسخ -1

 کرات یاکر ماالناوس و عل یعل ةیالباقر یالحواش نیرساله در برگ آغاز نیا عنوان
سخ نوشته شده و بخش است. رساله به خط نَ اتیالهندس یو رسالتان ف وسیثاوذوس

 یخه شخصنس نیا نیشی. مالک پستشامل هشت برگ ا «وسیاکر ثاوذوس یعل هیقیتعل»
نسخه به  نی(. ا235ص ،یاشکور ینیصدر افاضل بوده است. )حس یبه نام لطفعل

شده است که  کتابت یقمر یقرن دوازدهم هجر دانانیاضیدرخواست محمد جعفر از ر
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مد از مح یادداشتیاست.  افزوده یگرید یحواش ،یزدی قاتیخود بر متن تعل زیاو ن
 وجود دارد: نسخه یجعفر در ابتدا

ر اک یه مضجعه علاللّ برد یزدیالفاضل المحقق موالنا محمد باقر ال ةیحاش
 جیمن نتا ةثم فوائد متفرق وسیاکر ثاوذوس یعل ةیحواش لحقهیماناالوس و

عنه  ید صادق عفممحمد جعفر بن مح قیحوج الخالأافکاره استکسبه لنفسه 
 ه.للّ والحمد 1116سنة  یالضح لةیکتب لو

ق اختصاص 1116از سال  شینسخه به پ نیکه ا افتیدر توانیم ادداشتی نیاساس ا بر
 دارد.

 یاسالم یمجلس شورا ۀکتابخانه و موز 171 ۀشمار ۀنسخ -2
 آمده است یخط ۀنسخ نیا 64تا  59 یهادر برگ وسیتئودوس اکربر  یزدی یۀحاش

 ه،یحاش نیمذکور عالوه بر ا ۀنسخ. دارد یافتادگ نسخه ی(. انتها93ص ،ی)اعتصام
 یابتدا از او در زین یگرید یارساله زیو نمنالئوس است  اکربر  یزدی ۀیمشتمل بر حاش

ه آمده است ک وسیتئودوس اکر یۀآغاز حاش در است که آغاز آن افتاده است.آمده نسخه 
 ،«يلحواشبعض ا يف تهیأو رأ وسیکتاب ثاوذوس یبما علقته عل لهیذأن أجبت أ ینإثم »

لحق بها ما أو»هم در کنار صفحه آمده است که  5اکر منالئوس در برگ  یۀدر آغاز حاش
نسخه دست نیباشد که ا نیاز ا یحاک تواندیکه م «سوسیثاوذوس اتیکر یعلقته عل

 است. یزدیخط خود محمد باقر 
 یآستان قدس رضو ۀکتابخان 12061شماره  ۀنسخ -3
رساله با عبارت  یاست. ابتدا 49تا  47 ۀشمار یهادر برگ اکر یۀنسخه حاش نیا در
 «يلحواشبعض ا يف تهیأو رأ وسیکتاب ثاوذوس یذنبه بما علقته علأن أجبت أ ینّإثم »

سوم رجب شنبه سهدر  ی الفاشفجائیبن عبدالغن کینسخه را محمد ب نی. اشودیآغاز م
سوم  ۀدهم از مقال یۀقض یۀحاش یدر انتها 1.در اصفهان کتابت کرده است 1101سال 
 گذاشته است. یرسم شکل خال یبرا یجا

  

                                              
اثر محمد بن احمد خفری را در مدرسۀ محرمیۀ  التکملة فی شرح التذکرة النصیریة ق1102همین کاتب در سال . 1

 .شوداصفهان کتابت کرده است که نسخۀ آن در کتابخانۀ ملی ایران نگهداری می
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 یالمعارف بزرگ اسالم رةیمرکز دا ۀکتابخان 3 ۀشمار ۀنسخ -4
 1061رجب  22کتابت آن  خیاست و تار نیبن فخرالد دینسخه محمد سع نیا کاتب
 .(83، صهای خطیفهرست نسخه)منزوی،  است آمده

 ینوربخش خانقاه نعمت الله ۀکتابخان 267 ۀشمار ۀنسخ -5
رمضان  20نگارش آن  خیو تار یبدیع نیالدبن شمس رینسخه محمد نص نیا کاتب
 است. 1086

 فرهاد معتمد یکتابخانه شخص 17/117 ۀنسخ -6
و ماناالوس به  وسیثاوذوس اکربر  یزدیاز شرح  یگرید یخط ۀها از نسخفهرست در

، 6ج ،یتیشده است )درا ادیفرهاد معتمد  یدر کتابخانه شخص 17/117 ۀنسخ ۀشمار
(. مجموعۀ 227، ص3پژوه، ج)دانشق نوشته شده است 1254که در سال ( 446ص

 این کتابخانه شامل آثار دیگری نیز از محمد باقر یزدی است. 117شمارۀ 

د آرشيو سميونوف در بنياای از حاشیۀ طوسی بر اکر منالئوس در کتابخانۀ نسخه
نیست  شود که مشخصنگهداری می دوشنبه شهردر تاريخ فرهنگستان علوم تاجيکستان 

 (.325، ص10پژوه، جشامل حاشیۀ او بر اکر تئودوسیوس نیز باشد )دانش

 اکره متن یتعلیقات در حاش
در برخی از نسخه های تحریر اکر خواجه نصیرالدین که گفتیم عالوه بر این رساله چنان

به آنها اشاره  زیرجدول طوسی حواشی با امضای محمد باقر یزدی وجود دارد که در 
 .شده است

 1جدول

 توضیحات سال کتابت شمارۀ نسخه محل نگهداری

 ،«محمد باقر مد ظلله عالی»محشی از  8قرن  1/3495 مسجد اعظم ،قم
 «م ح ق»

 هاللّ مؤسسۀ آیت قم؛
 ه نوریاللّبه خط شیخ فضل 1285 339 بروجردی

 11قرن  3122 تهران؛ ملک
 محمدمحشی از مال محمدباقر و مال 

حسین که باید همان پدر و پسر یزدی 
 دان باشندریاضی
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 توضیحات سال کتابت شمارۀ نسخه محل نگهداری

 محشی از عبدالنبی و محمدباقر 1047 1/767 تهران؛ مجلس

محمد باقر رحمه »محشی با نشان  1061 1/12721 قم؛ مرعشی
 «هاللّ

محمد باقر ره، مظفر » محشی با نشان 1073 4569 تهران؛ دانشگاه
 «منجم، حکیم حسینی، ح م

 1087 9/56 الهیاتمشهد؛ 

محشی از مال محمد باقر یزدی، در 
قد نقلت حواشی »آخر نسخه دارد: 

قق موالنا محمد باقر التحریر المح
راه عن خط من خطه ثالیزدی طاب 

 «الشریف

 «غ ن»، «محمد باقر»محشی با نشان  12قرن  1/697 هران؛ سپهساالرت
 «ع ب ق»و 

 موالنا محمد باقر یزدیمحشی از  13قرن  2/1189 تهران؛ مجلس

محشی از محمد باقر که مالک قبلی  13قرن  1/11521 مشهد؛ رضوی
 نسخه بوده است

حواشی با یک واسطه منقول از خط  1237 2/12169 مشهد؛ رضوی
 مال محمد باقر یزدی

 با نقل حواشی باقر یزدی 1237 2/393 تهران؛ مفتاح

موالنا محمد باقر »محشی با نشان  بی تا 1/3203 تهران ؛ ملک
 «لمحرره عفی عنه

، «محمد باقر یزدی»محشی با نشان  بی تا 1/3624 تهران؛ ملی
 «نیحمد حسم»و  «محمد باقر»

 نویسی اکر: پلی میان دو سنت ریاضی و نجومیحاشیه
های ریاضی، و حتی آثار های نوشته شده بر رسالهتوان ادعا کرد که در میان حاشیهمی

تئودوسیوس و منالئوس از جایگاه متمایزی برخوردارند.  اکرهای یزدی بر علمی، حاشیه
که خصوص یکی تواتر نسخ این حاشیه است و دیگری همینهای این جایگاه بهنشانه
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جامانده های مستقل با هفت نسخۀ ببه رساله اکرهای ر رسالهاین دو حاشیه خود را از کنا
 اند.رسانده

ان ٓآن را توکه می ای نوشته شده استتوان در نظر نگرفت که این حاشیه در دورهنمی
ای است که از قرن نویسی در دورۀ اسالمی نامید. قرن یازدهم نقطۀ اوج دورهاوج حاشیه

های مختلف برای دانشمندان به ای کار علمی در حوزهنهم آغاز شده بود و ضمن آن معن
ن یهایی بر آثار کالسیک تبدیل شده بود. برای نمونه منصور بن صدرالدنگارش حاشیه

را نوشته که  حاشیة حاشیة حاشیة شرح المطالع(، ق948محمد دشتکی شیرازی )تولد 
ر از می نواراأل حاشیة الجدید علی حاشیة جرجانی علی شرح مطالعای است بر حاشیه
ای است که ( که خود حاشیهق903-828لدین محمد دشتکی شیرازی )صدرا

 فیشر دیس ریمشهور به م یرازیش یجرجان ینیبن محمد حس یعل نیابوالحسن فخرالد
ی سرار فلوامع األنوشته است.  نوارسرار فی شرح مطالع األلوامع األ( بر ق740-816)

 نیالدسراج یقاض که منطق و فلسفه در یبه عرب ای استرسالهنوار شرح مطالع األ
با این همه مطرح کردن این سؤال  نوشته بود. (ق689 ی)متوفی محمود بن ابوبکر ارمو

ای برخوردار شود، واجد اهمیتی مجزاست ای خاص باید از اهمیت ویژهکه چرا حاشیه
 بخش باشد.تواند در مورد شرایط علمی آن دوران آگاهیو می

مه تئودوسیوس پس از ترجمه وجود دارد که تقریباً اکرکه گفتیم سه تحریر از چنان
اند و در این میان تحریر طوسی، به دالیلی از جمله تنظیم بهتر مطالب زمان نوشته شده

ها و افزودن حواشی مفید مورد توجه دانشمندان و تبیین بهتر ریاضیاتی برخی اثبات
که سه بار به فارسی ترجمه (. چنان28، ص1392ری مقدم، بعدی قرار گرفته است )امی

باقر  ها، تعلیقۀ محمدشده و شش تعلیقه بر آن نوشته شده است که از میان این تعلیقه
که در حاشیه چهارده که عالوه بر اینیزدی بیش از همه مورد اقبال بوده است، چنان

ای مجزا هم توسط او الهحضور دارد، در رس اکرنسخه از نسخ باقی ماندۀ تحریر 
گردآوری شده است که از آن هفت نسخه باقی است. در تألیف این رساله خود یزدی 

ها نیز فراهم نیز به گفتۀ خود به دیگر حواشی بر اکر نیز نظر داشته است و منتخبی از آن
کتابخانۀ مسجد اعظم قم  1/3495آورده است. درخور توجه این که در نسخۀ شمارۀ 

که اشی چند قرن پس از کتابت نسخه در قرن هشتم به آن اضافه شده است. ایناین حو
حواشی مال محمد باقر در بیشتر این رسائل با ذکر نام او به صورت اختصاری در انتهای 
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دهد که این حواشی برای خوانندۀ احتمالی این حاشیه اضافه شده است هم نشان می
 ی اعتباری شناخته شده بوده است.ها متفاوت از دیگر حواشی و دارانسخه

 هایتواند کمک شایانی به درک جایگاه آن در فعالیتمحتوای این حواشی می
تۀ یابیم که حواشی شامل ده نکعلمی آن دوره بکند. با بررسی دقیق محتوای رساله درمی

( و چهارده توضیح I. 4,5; II. 11, 15,16; III. 2,3,7,10,12ساده ) ریاضیاتی عمدتاً
 (.II. 4,5,9,14,18,19,20,22; III. 1,5,6,8,11,13باشد )نجومی مفصل می

دانیم که مقالۀ اول بیشتر جنبۀ ریاضیاتی دارد در مورد ساختار اکر تئودوسیوس می
های دوم و سوم تبیین ریاضیاتی مسائل نجومی و جغرافیای ریاضی ولی قضایای مقاله

توان دوایر عظیمه را به دوایر سماوی یا دوایر هستند. به این صورت که در این قضایا می
جغرافیایی تعبیر کرد. در حواشی یزدی نیز مهمترین حاشیۀ ریاضی، برهان خلفی است 
که او برای قضیۀ چهارم از مقالۀ اول فراهم آورده است که اثبات این قضیه در اکر و 

وسیوس ی اکر تئودهای التینتحریر آن به صورت مستقیم بوده است. در یکی از ترجمه
میالدی به چاپ رسیده است  1529انجام شده است و در  1که توسط یوهانس وگلین

 اند.نیز در قضایای بعد از قضیۀ شانزدهم مقالۀ دوم تعابیر نجومی قضایا اضافه شده

من »و  «ومن فی الهیئة»، «وفی الهیئة»یزدی حواشی نجومی را غالباً با عباراتی مثل 
دهد که یزدی در نظر دارد که خوانندۀ این کند. این نشان میشروع می« ئةامثلته فی الهی

حواشی به تعابیر این قضایا در هیئت آشنایی دارد و اینجا با دالیل ریاضی آن احکام 
رسد که مراد یزدی از هیئت به طور کلی دانش هیئت و شود. به نظر مینجومی آشنا می

دانیم که از حدود قرن ششم هجری نوعی سنت های هیئت است. میبه طور خاص کتاب
های نجومی شکل گرفته بود که هیئت نام داشتند. نمونۀ بارز این سنت در نگارش کتاب
ز آثار به فارسی از خود طوسی است. این دسته ا رسالۀ معینیهبه عربی و  التذکرة فی الهیئة
ببینی د، شامل ارائۀ تهای نجومی مجسطی بطلمیوس بودنها و دشواریکه فاقد پیچیدگی

های رصدی های ریاضی یا دادهکه به اثبات از اوضاع افالک و زمین بودند بدون آن
ترین کتاب های خطی به جا مانده را معیار قرار دهیم، رایجمتوسل شوند. اگر نسخه

 یبن محمد سمرقند یعل نیعالءالدنوشتۀ  فارسی هیئتهیئت در دورۀ حیات یزدی، 
رساله  نیا بر یشرح قمری( بوده است. 879 درگذشتی )قوشچ یعل معروف به مال

                                              
1. Johannes Voegelin 
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از فارسی  است.ق( نگاشته شده979درگذشت ) یالر نیالدمصلح خیتوسط شنیز 
جا مانده است که بیش از پنجاه نسخه دارای تاریخ هیئت دویست و شصت نسخه به

 (.842-833، ص7قرن یازدهم است )درایتی، ج

شامل شرایط مربوط به تشابه دو در حواشی یزدی ترین قضایای بررسی شده مهم
ییرات میل تغ ،قوس، نحوۀ تغییر طول شبانه روز بر اساس حرکت خورشید، تقسیم اوتار

ار گرفته البروج قر ةالبروج، بزرگی و کوچکی دو قوس نسبت به محلی که در دایرة دایر
بر این اساس  در یک کره می باشند. و خواص دوایر عظیمه در شرایط مختلف اند
توان در نظر گرفت که کسی که کتاب هیئت را مطالعه کرده است و احکامی را که در می

 آن برای دوایر سماوی و تغییرات زمان طلوع و غروب در نواحی مختلف زمین بیان شده
ورت صآموخته است، برای درک ریاضی این تغییرات به کتاب اکر رجوع کند و در این

 حواشی یزدی برای او بسیار کارساز خواهند بود.

عضی تئودوسیوس با بررسی ب اکرهای هیئت و ارتباط ساختاری و معنایی میان کتاب
شود. نویسندگان هیئت معموالً در آوردن های هیئت روشن میاز مقدمات ریاضی کتاب

فاده یوس استقضایای مربوط به کره در مقدمات ریاضی آثار هیئت از کتاب تئودوس
 (.62اند )قلندری، صکردهمی

ا به های هیئت که بار دانش نجومی رتوان گفت که با رونق گرفتن کتابدر انتها می
های اکر و به خصوص اکر تئودوسیوس که بیشتر به نجوم کشیدند، کتابدوش می

ه کنزدیک است، از اهمیت خاصی برخوردار شدند. اما از طرف دیگر نیاز به پلی بود 
این دو سنت مختلف را به هم وصل کند. به این معنا که نوعی نجوم غیر ریاضیاتی 

های اکر را های هیئت و نوعی ریاضیات فاقد نجوم مندرج در کتابمندرج در کتاب
اند و رسد حواشی یزدی این وظیفه را به عهده داشتهبه یکدیگر پیوند دهد. به نظر می
 گردد.حواشی نیز به همین مسأله بازمیدلیلی تواتر نسخ و اهمیت این 

 رساله 

 روش تصحیح
 ها: اختصارات نسخه

 2/1189 ۀبه شمار شورای اسالمی مجلسۀ انخکتاب: نسخۀ ش -
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 171: نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی به شمارۀ م-

 12061: نسخۀ کتابخانه و موزۀ آستان قدس رضوی به شماره ق-

 1389امیری مقدم،  ـ :: متن تحریرخواجه نکمت-

ه اگر چ «م»زیرا نسخۀ  انجام شده استتصحیح به شکل انتقادی  روش تصحیح:
ود که تاحدی مغلوط ب «ش»صحیح بود در انتها افتادگی داشت، از طرف دیگر نسخۀ 

های مربوط به تعابیر خصوص در بخشنیز به «ق»شامل مطالب بیشتری بود و نسخۀ 
ترین این سعی شد با کمک گرفتن از تحریر طوسی کامل بر بنانجومی دارای افتادگی بود. 

ها در پانویس ذکر شود. در متن شمارۀ هر صفحۀ ترین متن ارائه گردد و تفاوتو صحیح
 برای« و»مشخص شده و عالمت اختصاری »/« در بین دو عالمت  «ش»مطابق با نسخۀ 

اند و روی اختصارات هبرای پشت برگ است. اعداد ابجد بولد نوشته شد« ظ»رو و 
/+ برای کم و اضافه بودن نسبت به -عالمت  مربوط به خطوط خط گذاشته شده است.

 متن انتخاب شده است.

افتادگی دارد که در پانویس هم به آن  8-3 یۀقض یۀاواخر حاش «م»نسخۀ ها: افتادگی
این  رسد کهمیاشاره شده است، با توجه به افتادگی در آغاز رسالۀ اول مجموعه به نظر 

این نسخه ابتدای  60ها نوشته شده ولی اول و آخر کتاب افتاده است. در صفحۀ بخش
برخی از تعلیقات مقالۀ دوم آمده است که در صفحۀ بعد دوباره و به شکل کامل و با 

ومی رسد که کاتب تعمداً تعابیر نجبه نظر می «ق»توضیحات تکرار شده است. در نسخۀ 
ها را از روی نسخۀ اصلی کتابت نکرده است زیرا در یک مورد و آن هم آمده در حاشیه

به معنای نجومی اشاره شده است. با توجه به  13-3آخرین حاشیۀ قضایا یعنی قضیۀ 
ا ها اشاره شده و باقی مطلب ببود، رد پانویس به اول و آخر آن ها زیادکه این افتادگیاین

 سه نقطه مشخص شده است.

، کلمۀ قوله که نشانگر آغاز حاشیه است با شنگرف «ش»در نسخۀ  شمارۀ قضایا:
ه شود در حاشیکه مطلب به کدام قضیه مربوط میها و ایننوشته شده است آغاز مقاله

، کلمۀ قوله، «م»و کذا نوشته شده است. در نسخۀ « الشکل الخامس»متن به صورت 
ای ، ج«ق»است. در نسخۀ ه شدهها و شمارۀ قضایا به ابجد به شنگرف نوشتآغاز مقاله

ها و شمارۀ قضایا خالی گذاشته شده است که دیگر به از مقالهچنین آغکلمۀ قوله و هم
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ها در پانویس اشاره نشده است. در متن نهایی همۀ این شمارۀ قضایا به این افتادگی
 در ابتدا نشان داده شده است.« شمارۀ قضیه-شمارۀ مقاله»صورت 

به معنی « مط»؛ «الی آخر»به معنی « ألخ» :کار رفته در متن نسخهبهاختصارات 
؛ «یقال»به معنی « یق»؛ «ظاهر»به معنی « ظا»؛ «خلفهذا »به معنی « هف»؛ «مطلوب»
 «.صحیح»به معنی « صح»و « أیضاً»به معنی « أیض»

دارای دو شکل است که به حاشیۀ قضیۀ  «ش»ها، فقط نسخۀ در مورد شکل ها:شکل
به این  «بیاض فی نسخة المحشی»ها نوشته شده است شوند و در کنار آنمربوط می 2-15

ر شکل د ت شده است خالی بوده، جای این دوای که از روی آن کتابمعنا که در نسخه
ها در نظر گرفته نشده است اما در است اما در نسخۀ ق جایی برای آن خالی «م»نسخۀ 

سم شکل اشاره کرده است و هم جایی برای آن در هم در متن به ر 12-3حاشیۀ قضیۀ 
نظر گرفته است، که در نسخۀ ش نه جملۀ مربوط به رسم در متن آمده و نه شکلی رسم 

 شده است.
 

 متن
 ه تعالیرحمة اللّ يثاوذوسیوس لموالنا محمد باقر الیزد اکر 1تعلیقات

 .يبعض الحواش يو رأیته فأاکر ثاوذوسیوس  کتاب علی هقتُعلّ 2أذکر ما النأ

 المقالة االولی

ل ن یقاأولی األقول أ .طة التماسقلی نإیخرج من مرکز الکرة  خطّ کلّ 3قوله[ 1-4]
ر لو لم خَآیخفی وبوجه  کما ال ،لخأ 5نقطة التماس إلی 4الخط الخارج من مرکز الکرة

و  هطقَسیکن عموداً علی ذلک السطح فلیخرج من مرکز الکرة علیه عموداً ونصل بین مَ
 مثلث هف.  ينقطة التماس فیلزم اجتماع قائمة ومنفرجة ف

                                              
 های ش و ق در حاشیه آمده و نسخۀ م در حاشیه فاقد عنوان است.ق: حواشی بر؛ عناوین در این نسخه .1
 ق: ثم انی اجبت ان اذنبه بما؛ م: ثم انی اجبت ان اذیله بما .2
 قوله -ش:  .3
 ق: + علیه .4
 الی نقطة التماس - ش: .5
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العمود الخارج علی سطح مستوٍ  2لون یقأولی قول األألخ. أعمود  کل 1قوله[ 1-5]
إذا ماست کرة سطحاً وأخرج  3یقول وأ نقطة التماس یمرّ بمرکز الکرة من مماس للکرة

شکال أ يظ/ ما ذکره ف86علیه / 4قسومن نقطة التماس عمود علیه فهو یمرّ بمرکز الکرة 
 5.ای، ی، ط، ح تیةاأل

مرکز  يه ،ربع نقطأین من تنّ الخط الواصل بین ثنإشکال هذه األ منقول قد تبیّن أ
 الباقیتین ویکون عموداً علی سطح الدائرة والعمودبالکرة ومرکز دائرة فیها وقطباها یمرّ 

 زهکن ن لم یإا م ر فیخَآالباقیة وبوجه  ثلُبالثُها علی سطح الدائرة یمرّ تیّأالخارج من 
الدایرة والکرة فلیخرج من مرکز الکرة عموداً علی  يمارّاً بمرکزعموداً علی سطح الدائرة 

 7قیمانط خطان مستیحیبالثامن ف ز ه يالجهتین فیمرّ بنقطت يف هویخرج 6سطح الدایرة
 بسطح هف.

نطباق علی ن الدلیل ظاهر االن کاإو صغیرة وأقول عظیمة کانت أقوله کل دائرة 
 .خیراأل

قول أثم  .قول غیر متقاطرتینأا تفقاتنقطتین کیف  علی سطح الکرة 8علمنقوله ول
کرة خرج الأکان علی خط مستقیم ثم سطح مستوٍ عمودین یتحرّ يخرج فأوالعامل لو 
لعمودین فما یقع من ذلک الخط المستقیم بین للذلک السطح و مماسةمن بینهما 

  القطر الکرة. يالعمودین یساو

                                              
 قوله -ش:  .1
 قالی: ش .2
 نقول: م .3
 + و بمرکز الکرة وقس مرّیفهو  هیماست کرة سطحاً وأخرج من نقطة التماس عمود علإذا  قولیاو  -: ش .4
 ای ،ی ح، ط، -: ش، ق .5
 رةیسطح الدا یمن مرکز الکرة عموداً عل خرجیوالکرة فل رةیالدا یمارّاً بمرکز -: ش .6
 مستقیمان -: ق، م .7
 ولیعلم: ش .8
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 مقالة الثانیة

المشترک  2لصل الدائرتان المتماستان هما اللتان یلقی محیطاهما الفیق 1[2-1]
 ة.سطحیهما علی نقطة واحدب

مدارات الفرضیة ي الالمدارات الیومیة وتواز يقول مما یظهر منه تواز[ أ2-2]
 3.طراتنالمق يوتواز

ق مع فتماس األ يوجوب مرور دائرة نصف النهار بنقطتن منه قول مما یتبیّأ [2-3]
 رتفاعاال يمع مقنطرت تماس المعدل يوبنقطت 5االخف 4بدیةأعظم أبدیة الظّهور وأعظم أ

 يتماس دائرة البروج ومدار يربعة بنقطتقطاب األو/ باأل87ومرور المارة / ،نحطاطواال
 6.المنقلبین

ث لُمن ثُ 8بنقطتیننّ العظیمة المارّة إ 7،شکالقد تبین من هذه األ قولأ [2-4،5]
 ا.مویکون عموداً علیه ،تمر بالثالثة ،قطبا المتماستین ونقطة التماس ينقط ه

لدائرة البروج  9المنقلبین المماسین يمدار يقول ممّا یعلم منه تساو[ أ2-6]
 يفق مائل وتساوأکّل  يبدیّة الخفاء فعظم األأبدیة الظّهور وعظم األاأل يوتساو

 المقنطرتین المتماستین للمعدل . 

منه تنصیف دائرة نصف النهار لکل قوس نهار وقوس لیل  عرفما یومِ قولأ [2-9]
ویظهر  ،و الجنوبأالشّمال  تيبنقط يفقیّة المحدودة بمدار یوماأل يکل واحدة من القسلو

                                              
 ش: مقالة الثانیة صدر الشکالن االوالن قوله؛ م: صدر المقاله الثانیه .1
 الفضل: ش .2
 مقطرات: ش .3
 واعظم ابدیة -: م .4
 + و من المدارات الیومیه: ش .5
 نیبنقطتي تماس دائرة البروج ومداري المنقلب ... ةیومیمنه توازي المدارات ال ظهریأقول مما  -: ق .6
 + الثلثه: ش، ق .7
 باثنتین: ق .8
 مماستین: ش، ق .9
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ة الرؤی 1ف دائرة وسط سماءیوتنص .مغربه عةمشرق کل مدارٍ وس عةس يمن هذا تساو
 2.رضیةعالالمدارات من  يمن دائرة البروج والظاهر والخف يللنّصف الظاهر والخف

قل من نصف أیعمم ویقول  4نأ يقول ینبغأقل من نصف القطع أ 3قوله [2-11]
نّ إهذا الشکل اختالف وقوع فلو 6زمینتالکه لکونهما مترنه ار منه وکثو اکأ 5القطع

ن یقعا أیمکن  کح لط 7ين عمودإالدائرة فعظم من نصف أذا کانت إالقطع المعمولة 
 .کلّ واحدال يوالبیان ف 10تینن یقعا خارجین عن الدائرأو 9ا د 8يعلی نقطت

لموازیة ا یولالمعدل ومدارات الم يّقس هالهیئة تشاب يتبین منه فیوممّا  قولأ [2-14]
بدیّة رات األعظم المداالعظام المماسة أل 11صافنوا ي،فق الشرقله الواقعة بین نصف األ

ین وکذا الواقعة ب ،فق بحرکة المعدلمن األ يینطبق علی النصف الشرق يالظّهور الّت
کذا ، ومنه يینطبق علی النصف الغرب تيتلک العظام الّ 12صافنوا ي،فق الغربنصف األ

 ةفق والمقنطرات الواقعة بین المعدل والعظام المماسظ/ الواقعة من األ87/ يّالقس هتشاب
 للمعدل علی قیاس ما ذکر. 13ةللمقنطرة المماس

ة ونهای قجسول علی قوس ن یقال نهایة األأولی قول األأ الخ. سجقوله فیما بین 
 یخفی. کما ال قبسخر علی قوس اآل

                                              
 السماء: ش .1
 ةیوالظاهر والخفي من المدارات العرض ...نیمنه تساوي مداري المنقلب علمیز أقول ممّا  -: ق .2
 قوله -: م .3
 أقول االولی ان: ق .4
 أقل من نصف القطع -: ق .5
 + ثم أقول: ق .6
 الدائرة فعمودا: ق .7
 نقطتی -: ق .8
 د ا: ش .9
 دایرة: ش .10
 اتّصاف: ش .11
 اتّصاف: ش .12
 للمقنطرة المماسه -: ش .13
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 يبق مع ما لم مک ين قطعتإقول لمّا تبین أ .لخأوقد ظهر من هذا البیان  1قولأقوله 
فصل و سلد سکا يدائرت يا علی قطرتتمام نصف الدّور المتساویتین عمل إلی 2منهما

وهما قائمتان علی  ،ینتالقطع يصغر من نصفأ ،المتساویتان لم مکمنهما قوسا 
 قل قکفقوسا  ،متساویان بل خط واحد قالی  ممن  3ینالخارجین والخط ،همایسطح

واقعتان ال قل قکقوسا کان دائرة  قد ببع مخر لو رسمنا علی قطب آوبوجه متساویتان. 
لواقعتان بین تلک الدائرة ا بق قجا وکذا قوس ،وتلک الدائرة لک 4يتیبین متواز
 5.تینیالمتوازیتین المتساو دجباودائرة 

 نن نرسم عظیمتیأ 8لنافن نقول أولی قول األألخ. أن نرسم إ 7لناف 6قوله [2-15]
 طب 9لصو ف طبدر بعد رسم عظیمة خَآتلک النقطة وتماسان الدائرتین وبوجه بتمرّان 

قطبا ونرسم  جو نجعل  کطح 12ةموازی 11هبل علی نظیر دنرسم علی قطب  10بقدر الرّبع
 ک ح يعلی نقطت کطح ةصغیر 13قطعی يفه کیحعلیه ببعد ضلع المرّبع عظیمة 

نرسم  14ألنّا و/88/ وذلک بافهما یماسان  مج لج يعظیمت ک ح يونرسم علی قطب
متان فالعظی ربع کم حلفکّل من  ملعلی  بامقاطعتین لصغیرة  کمد حلد يعظیمت

ان و تماسّ جربعاً تمرّان بنقطة  جک مک جح لحلکون کل من  ک حالمرسومتان علی 
 وقطباهما علیها ودائرتی لعلی نقطة  جلدقطعتا محیط  لج باي ألنّ دائرت باصغیرة 

  .علیها 15هماقطباو معلی  کمدقطعتا محیط  مج اب

                                              
 ر الشکل+ و فی آخ . قوله أقولیخفیکما ال قبسقوس  یعل... تشابه قسيّ ئةیمنه في اله نیتبیأقول وممّا  -: ق .1
 مع باقیتهما: ق .2
 الخطان الخارجان: ق .3
 متوازتی: ش .4
 متساویتین: ق .5
 قوله -: م .6
 قلنا: ش، ق .7
 قلنا: ش .8
 فضل: ش .9
 طبو فصل ربع : ق .10
 بل علی نظیره در حاشیه نوشته شده است: م .11
 موازیتین: ش .12
 بقطع: ش .13
 وذلک ألنّا ب ا ماسانیفهما  مج لج متيیعظ ک حقطبي  ینرسم عل -: ق .14
 وهما: ش .15
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زیة موا دعلی قطب  محمد حسین وفق لتحصیل الکماالت نرسم يخر لولدآبوجه و
 باـِ ل مقاطعتین زد هد يثم عظیمت بعلی  بامماسة لموازیة  زبهونرسم عظیمة  زجه

یان بین ولة واالهمتشاب زج بح جه بطقسيّ فألنّ  طج حج يثم عظیمت ط حعلی 
ایضاً  حجیضاً مماسة لها وبمثله یتبین کون أ طجـ فَ باـِ مماسة ل هبو  هب جط يعظیمت
  1.فیتمّ المطلوب جـ ب وهما مارّتان با ـمماسة لِ

 

                                              
 المطلوب تمّیف وهما مارّتان بج ... نیوبوجه آخر لولدي محمد حس -: ق .1
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 1لخ. أقول األولیأ حز جبوقوسا  زه باقوسا  يه قوله قسیّاً متشابهة [2-16]
 قول حاصلألئلّا یتوهّم ما هو اخصّ من المطلوب ثم  زه باکتفاء بقوله وهي قوسا اال

 2،زه ـب شبیهة باـ مغایرة لِ قوسا حصلنبحالها و زهنّا نترک قوس إ برهان هذا الشکل
 من الدائرة الواحدة وهو الخلف. المختلفین 4نا با يقوسه فیلزم تشاب 3،ناقوس  يوه

 المشرق والمغرب يتعس يالشکلین تساو ینا یظهر من هذمّمِ 5و قولأ [1718،-2]
 يظ/ للمدار الیوم88/ المشرق والمغرب يتعلکل من المدارات الیومیة ومساوتهما لس

 خری من المعدل وبالعکس.الجهة االُي له ف يالمساو

 ةجه يالهیئة کون قوس النهار للنّقط الواقعة ف يومما یتبیّن منه ف قولأ [2-19]
عظم من نصف مدارها وقوس النهار للنّقط الواقعة منه في جهة القطب أالظاهر  القطب
 يصغر من نصف مدارها ومساواة قوس نهار کلّ مدار لقوس لیل المدار المساوأ يالخفّ

 خری من المعدل وبالعکس.الجهت االُ يف 6له الواقع

هر الن زدیادإذه المقالة من ه ید یالهیئة بمعونة شکل  يقول ویعلم منه فأ [2-20]
لی إثمّ انتقاصها  ،المنقلب الظّاهرإلی وصولها إلی  يمن حلول الشّمس المنقلب الخف

یضاً أ ویظهر ،خیراأل يوّل وازدیادها فاأل يف يوانتقاص اللّیال، يّحلولها المنقلب الخف
 ،لجزء الغروب يلجزء الطّلوع وقوس اللّیل المشهور يکون مجموع قوس النّهار المشهور

لة فاق المائاآل يف يالسّرطان ورأس الجد ازید من الدّورة التامة مادامت الشّمس بین رأس
فاق المائلة اآل يوبالعکس ف ،خرالنّصف اآل يوانقص منها مادامت ف ،7الشّمالیة
النّهار و  يقطعتها الشّمس ف يالّت 9لقوسال النّهار تعدی ةبمقدار ضعف حصّ ،8الجنوبیّة

                                              
 أقول واالحسن: ق .1
 شبیهة به: ش .2
 ما: ش .3
 ما: ش .4
 و -: ش .5
 الواقعة: ش .6
 النهر هم آمده است. النهار؛ در حاشیه: ش .7
 فی اآلفاق الجنوبیة المائلة: ش .8
 حصة معدل النهار للقوس: ش .9
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 يار فالنّهي قطعتها الشّمس ف يالمطالع والمغارب للقوس الّت يتساو ةتنحل شبهمنه 
 1.فاق المائلةاأل

کما  3ةائرة بعینها یکون علی دائرة واحدالدوائر المماسّة لد 2بقطاأقول أ [2-22]
کان قطب العظیمة علی محیط  4ذاإمّا أ قولأهذا الشکل  يیظهر للمتدرّب بالتّأمل ف

 زمنطبقة علی  ک 6الشّکل المرسوم نقطة يذا کان فإکما  5المتوازیةعظم أو/ 89/
ولی لمرورها یکون عموداً علی العظیمة األ زحه ـالمماسّة لِ جزبفالعظیمة المارّة به وهو 

قطب العظیمة  ذا کانإ7ود زح کلّها علی دائرة اهـ ها ویکون اقطاب العظام المماسّة لِیبقطب
 ةقائمتان علی العظیم زحهـ به المماسّتان لِ بینهما فالعظیمتان المارّتان ولی خارجاً عمّااأل
 کلّها ظاهر.و  علی قوایم وسایر المماسة مائلة علیها ولیاأل

 8.رثر فمیله اکبن یقال من وسط القطعة العظمی اکأصوب حد الوسطین األأقوله من 
 فق علی قطباأل جباذا فرضنا عظیمة إنّا إالهیئة  يممّا یظهر من هذا الشّکل فو قولأ

منه  لانصف النّهار و  کلطقطب المعدل و  لمدار المنقلب الظّاهر و  حزهطو  ک
 ثالمختلفة وموازیة  وضاعاأل يالبروج ف 9منطقة زحهـ عرض البلد والعظام الممّاسة لِ
بدیة ألعظم اأ اد زیةوضاع ومواتلک األ يعلیها قطبها ف يومدار قطب البروج والنّقط الّت

 يالبالد الّت يف نامن قلّ من ثُأ لابع و صغر من رُأمن نصف النّهار  ادالظّهور وقوس 
کبر ارتفاعات أربعین درجة یکون أو 10ةقلّ من خمسأو يکثر من المیل الکلّأعروضها 

مع العظیمة المماس لها  حزهنقطة تماس  يدائرة البروج عند وصول المنقلب الظّاهر وه

                                              
 األفاق المائلةقطعتها الشّمس في النّهار في ...  نیمن هذ ظهری: أقول و مما ق .1
 اما وجب ان یکون اقطار: ق .2
 + موازیة لتلک الدائرة: ق .3
 مل فی شکل یه و هذا الشکل فاذاأمل و لغیره بالتأدنی تأللمتدرب ب: ق .4
 المتوازیتین: ق .5
 نقط: ش .6
 + اما: ش .7
ط ن یقال من وسأینبغی قول أالعظمی اکثر فمیله اکبر؛ ق: و ماکان بعد موضع مماسته من احد الوسطین : ش .8

 القطعة اکثر فمیله اکثر
 منطبقة: ش .9
 خمس: ش .10
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ن یصل أإلی فق ثمّ ینتقض ارتفاعها شیئاً فشیئاً من نصف النّهار فوق األ ز 1ةنّقطإلی 
ارتفاعها شیئاً فشیئاً  2زدادیثمّ  هاصغر ارتفاعاتأهناک ففق منه تحت األ طإلی المنقلب 

منقلب ین بین العتالواق حزهمدار  يظ/ قوس89/ يوعند تساو زنقطة إلی ه وصولإلی 
 زعلی  کن وقع نقطة إقول فأثمّ  .هااارتفاع 3يتساومالجهتین  يوبین نصف النهار ف

ر بدیّة الظّهور مداعظم األأ داوموازیة  يعرض البلد مساویاً للمیل الکلّ لا ربعاً و زاکان 
ایرة نّ دأویظهر  داعلی موازیة و ثالشّکل علی موازیة  يف يالنقط الّت 4قعتقطب البروج و

حکام وسایر األ زنقطة إلی  5فق علی قوایم عند وصول المنقلبالبروج تقوم علی ذلک األ
یظهر  7جزءاً ربعین أو 6ةخمس البعاً و رُ داکان  دلی ع کن وقعت إیتبیّن بالبرهان و
عظم أ ادکان  وث دا يتبین موازی 8تقعن وإفق بعین بیانه وذلک األ ياحکام الکتاب ف

حکام کلّها ویظهر األ يالکل تمام المیل طلصغر من أدرجة و مهعظم من أ البع و من رُ
 10يالکل لتمام المیل مساویاً البعاً و رُ واکان  وعلی  9کن وقع إبالبرهان المذکور و

 فق عند وصولالبروج ینطبق علی األ نّ أیضاً الّا أتلک اآلفاق  يحکام فویظهر األ
اشتراط وقوع ي ما ف 11تلمذا عرفت هذا عإهذا الشّکل و يکما ف انقطة إلی المنقلب 

 عفقدائرتا  13رسمنن أالتّشکیل  يثّم اقول الصّواب ف 12،اد زحه يتیبین مواز ک
 سبم يوذلک ألنّ کلّا من قوس جباالعظیمتان متقاطعتین داخل عظیمة  14سنم
 يالشّکل اآلت يالنسخ لیس کذلک وکذلک ف يوالمرسوم ف .نصف عجق

                                              
 نقط: ش .1
 تزداد: ش .2
 یتساوی: ش .3
 یقع: ش .4
 + الظاهر: ش .5
 خمساً: ش .6
 درجةً: ش، ق .7
 وفقت: ش .8
 و : کش .9
 الکلی -: م .10
 فعملت: ش .11
 ، ثمّ دا حزه يتیمواز نیب کاشتراط وقوع ... إنّا ئةیمن هذا الشّکل في اله ظهریأقول وممّا  -: ق .12
 ترسم: م .13
 سقم: ش .14
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 المقالة الثّالثة

طول خطّ یخرج من أعظم قسمیها هو أقول ووتر أ .ألخصغر قسمیها أفوتر  [3-1]
و/ القطعة معمولة علی 90/ کانت اذإقول وأثمّ  ،الدائرة يصغر قسمأإلی موضع القسمة 

المحیط مختلفة إلی  هوالخارجة من  ،دجابمحیط إلی  هاعظم خط یخرج من  دهف قطر
 .بعدأقصر ممّا هو أیکون  بهإلی قرب أما کان منها 

قول أ .عظم من نصف دائرةأن یشترط کون القطعة لیست بأ 2لیإفالیحتاج  1قوله
لبروج جزاء اأو ممّا یظهر منه فی الهیئة تعاظم میول  .لیه فی الشّکل الخامسإوسیحتاج 

دائرة  3فرضناذا إخر و ذلک االعتدال اآلإلی االنقالب ثمّ تصاغرها إلی من االعتدال 
 بهقطب المعدّل و خطوط  هربعة و المارّة باالقطاب األ بهدمنطقة البروج و  4 دجاب

جزاء کّل مدار أو کذلک تعاظم ارتفاعات  ج ل بتمامات میول نقط ال 5رتاوا جه له
التقاطع ی إلمعه ثمّ تصاغرها  يقانوالف هتقاطعإلی مع نصف النّهار  يالتّحتان همن تقاطع

ذا فرضنا القطعة الّتی فیها سمت الرّأس من نصف النّهار معمولة علی قطر إ ي.تانحتّال
قصر أتقاطع نصف النّهار و المدار إلی المدار فانّ الخطّ الخارج من سمت الرّأس 

التّقاطع إلی الخّط الخارج منه إلی جزاء المدار المتعاظمة أإلی  6ة منهالخطوط الخارج
 7يّلقساوتار أوتار تمامات االرتفاعات کما انّها أ يللمدار و نصف النّهار وه يالتّحتان

طها مع نصف النّهار و غایة انحطا يالفوقان هلمدار فغایة ارتفاع نقاط کلّ مدار عند تقاطعا
الفوقانی مع  هقاطعتالرّأس فارتفاع  8سمتبمّا المدار المارّ أو .معه يالتّحتان هعند تقاطع

 ةمتعاظم 9ئهجزاأإلی یکون فی الغایة و الخطوط الخارجة من سمت الّرأس  نصف النّهار
ذلک المدار  10لقسیاوتار أنّها أکما  يقطر المدار وه يالتحتان هصیر عند تقاطعین أإلی 

                                              
 قصر ممّا هو ابعد، قولهأ کونی ...قول واذا کانت القطعة أثمّ  -قوله؛ ق:  -: ش .1
 الّا: ش .2
 فرضتنا: م .3
 + و: ش .4
 اوتارة: ش .5
 منه -: ش .6
 لقسی: م .7
 فسمت: ش .8
 جزاءأ: ش .9
 لقسی: ش .10
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إلی ظ/ ارتفاعات نقاط محیط المدار فاالرتفاعات متناقصة 90وتار لتمامات/أفهی 
رة نقط المدار من دائنا ما بین سّمت الرّجل وهاع هیٰومرادنا باالرتف ،التّقاطع التّحتانی

و بتمام االرتفاع ما بین سمت الرّأس  ،و تحتهاأرض م من أن یکون فوق األعأ ،االرتفاع
صغر من الطّوالع مادام القوس المبتدئة من أوکذلک یظهر کون المطالع  ،و بینها

یة االستوائ عظم من اآلفاقأبع و بالعکس مادامت صغر من رُأاالعتدال من دایرة البروج 
 1فق.ذا فرضت القطعة المعمولة النّصف الظّاهر من المعدل علی قطر األإ

صغر من نصف الدائرة أقطعة لیست ب 3فصلیدائرة  يف 2ذا رسمت علی وترإ [3-2]
 .ألخ 4قوله و یفصلإلی قول الحاجة أ

عة القط جهاو  جاوالوتر  دجبان الدّائرة لو قال لیکو قولأ .ألخکن الدّائرة یقوله ول
عظم من نصف دائرتها أب 5یضاً أ لیست هی يالّت جداالمائلة علی قطعة  جاالمرسومة علی 

 ظهر.أخصر و ألکان 

 بعض يألنّ کونهما قائمتین ف ،فیه نظر 7،قائمتان 6 زکب زلاقوله وزاویتا  [3-3]
ز بعدیهما عن المرک يوتساو کج لدي عمود يتساو ن یتبیّنأوالصّواب  ،الصّور ممتنع

معمولة علی  8حهط خر قطعةآقول وبوجه أ. زکب زلا يمثلّث يثمّ تساو کز زلوهما 
 جح طدالقطر قوساً  يائم وفصلت من طرفیها ممّا یلوعلی ق حبطاقطر دائرة  حط

 10بج ادمتساویتین فخطا  9بح اطیضاً ممّا یلی القطر قوسا أمتساویتین ومن الدّائرة 
و/ 91/ ده جه يقوس يبعض النّسخ فلتساو يوف .من هذه المقالة 11یببالشکل متساویان 

قی ویب لط کحو خطا  لد کجالباقیتان وعمودا  دط جحقوسا  يیتساو طه حه يوقوس

                                              
 قطر االفق یالمعمولة الّنصف الظّاهر من المعدل عل ... ولیتعاظم م ئةیاله یمنه ف ظهریو ممّا  -ق:  .1
 علی وتر -: ق .2
 بفصل، ق: نفصل: ش .3
 قوله نفصل: ق .4
 ایضا -: ق .5
  زجب :ش .6
  + قیل :ق .7
 هطقطعة  :ق .8
  حب :ش .9
 جب :ش .10
 عشر، ق: متساویان بشکل یب يمتساویان بالثان :ش .11
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 بز از يمتساویتان وخطّ ز يزاویت کزب لزا يمثلّث يوألنّ ف ،متساویتین 1لز زک
 2.متساویتین و هذه مستقیمة کب لایکون قاعدتا  ،زل زک متساویان وکذلک خطا

 طص قول قطعةأ. ألخوما یتّصل بها  طص ن تتوهّم قطعةأقوله وذلک ب [3-5]
 ولالشّکل االخر آ يف 3قدس سره العزیزعظم من النّصف وقد قال المحرّر أومایتّصل بها 

یشترط کون القطعة  4کانت القطعة معمولة علی القطر فال اذإقول وأ .من هذه المقالة
 .عظم من نصف دائرةألیست ب

تین ن کل قوسین متساویتین متتالیتین من البروج واقعأالهیئة  يمثلته فأقول ومن أثمّ 
ظم من عأاالعتدال إلی قرب أاالعتدال واالنقالب فانّ حصّة میل ما هو  يفیما بین نقطت

 5یة.فاق االستوائاآل يمشرقهما ومغربهما ف يتعبعد عنه وکذا حصّتا سأحصّة میل ما هو 

ن إو 6محمد حسین طول عمره يقال ولد .نمقوس من عظم أ ملقوله فقوس  [3-6]
طول من أهو  يالّذ ذخطول من أ 7تح و قلنا ضنقطة  عحس نکا يجعلنا تقاطع دائرت

عظم من أ مل8ـِالشّبیهة ب تحفیکون قوس  ضتثیراً من عظم کأ تحفیکون  ضت
 .حسنألکان  نمالشّبیهة بقوس  ضتقوس 

ع محدود بنّ کلّ قوسین متساویتین متتالیتین من البروج من رُإ 9مثلته فی الهیئةأومن 
بعدهما عنه فی أعظم من مطالع أاالنقالب إلی قربهما أباعتدال وانقالب فانّ مطالع 

 10ظ/.91االستوائیة /فاق اآل

                                              
  ل ز کیبقی  :ش .1
  مةیو هذه مستق نیتیتساوم...  وفي بعض النّسخ فلتساوي قوسي - :ق .2
 قدس سره العزیز -المحرر طاب ثراه؛ ق:  :ش .3
 + یحتاج الی ان :ق .4
  ةیفاق االستوائومغربهما في اآل...  نیان کل قوس ئةیمثلته في الهأقول ومن أثّم  - :ق .5
 طال بقاهأولدی وقفه؛ ق: ولدی محمد حسین  :م .6
 طح :م .7
 + قوس :ق .8
 فی الهیئة - :م .9
 ةیفاق االستوائاآل یبعدهما عنه فأ...  نیتیمتساو نینّ کّل قوسإ ئةیاله یمثلته فأومن  - :ق .10
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قول أ ،کجانب  يقوله ویکون فإلی  امن  1ئبتدی يقوله فنصف الدّائرة الّت [3-7]
 .فس رکمتساویتان وکذلک قوسا  سم کذفقوسا 

یخفی اّن  ال 2قولأ نّقوله وألإلی  ع ص يقوله ونرسم عظیمة تمرّ بنقطت [3-8]
 بزدائرة  4لیمائلة ع 3ماسهاین أیمکن  داالمماسة لدّائرة  ک ط حالعظام المارّة بنقاط 

نّ کلّ نقطة نفرض بین إف بجاالمخالفة لها وهی ناحیة  الناحیةإلی و  بها ناحیةإلی 
ن الّصغیرتیتینک ن تمرّ بها عظیمتان تماسّان أیمکن  5متساویتین صغیرتین متوازیتین

احیة نإلی  بزعلی دائرة  دافمیل تلک العظام المماسّة لدّائرة  ینتخالفتم 6في ناحیتین
 عسو تفریع میل  عصلرسم عظیمة  8نّما یکون بحسب الفرض وحینئذٍ فال وجهإ 7بها

 .زبقائمة علی  عصعلی کون عظیمة  بهاناحیة إلی  برهعلی دائرة 

لبروج کلّ قوسین متساویتین متتالیتین من دائرة ا نّإیضاً أالهیئة في  همثلأ نقول ومأثمّ 
 10حصة عظم منأاالعتدال إلی قربهما أ 9ة مشرقعبع محدود باعتدال فان حصّة سمن رُ
 11.قلّ من تمام المیل کلّهأعروضها  يفاق المائلة الّتبعدهما عنه فی اآلأة مشرق عس

ذ ثوجوب کون قوس ي ل قول لم یظهرأ .صغر من نصف القطعةأ ذثقوله و قوس 
ن یقول نرسم عظیمة أخر وهو آصغر من نصف القطعة ویمکن اثبات المطلوب بوجه أ
 14شهاناحیة إلی  نتمعلی  مائلة 13تشکفانّ  نتموبقطب عظیمة  کبنقطة  12ارةم

                                              
 ئتبتد :ش .1
 هطاهر رحمه اللّ ن قال میرزا محمدأل :ق .2
 تماسّها :ش .3
 عن :ش .4
 متساویین - :ش .5
 فی ناحیتین - :ش .6
 بها - :م، ق .7
 فال معنی :ق .8
 مشرقی :ش .9
 حصة - :ش .10
 کلّه لیقلّ من تمام المأعروضها ...  نین کلّ قوسإ ضاًیأ ئةیمثله في الهأقول ومن أثّم  - :ق .11
 تارة :ش .12
 شتک :ش .13
 + فهی :ق .14
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قصر أ ضکفوتر  ضعلی نقطة  1ولیکن نتن فیما بی نتمیقطع تلک العظیمة قوس 
مع ما  3ضککون قطعة ل قحمن وتر  يعنأ ثکمن وتر  2تکو وتر  تکمن وتر 

ائم وقسم علی وعلی ق ضبنقطة  4و/المار92ّ/ نتمیتّصل بها معمولة علی قطر دائرة 
یثبت  حقصغر من وتر أ تکذا ثبت کون وتر او  5کضهما  صغرأبمختلفین  ک

  .دثفی وتر  6بمثل ما ذکره المطلوب

بع ن رُن متتالیتین من دائرة البروج منّ کلّ قوسین متساویتیإمثلته فی الهیئة أومن 
قلّ من تمام أعروضها  7یلإاالنقالب فی المائلة إلی قربهما أنّ مطالع إمحدود باالعتدال ف

 .بعدهما عنهأعظم من مطالع أ يالمیل الکلّ

 ّن کلّ قوسین متساویتین غیر متّصلتین من دائرة البروجإمثلته فی الهیئة أ 8منقول وأ
قلّ أوائیة فاق االستاالعتدال فی اآلإلی قربهما أنّ مطالع إمحدود باعتدال فعتا فی ربع وق

 .بعدهما عنهأمن مطالع 

د باعتدال بع محدورُ يعتا فوقنّ کلّ قوسین من دائرة البروج إمثلة فی الهیئة أن مقول وأ
عدهما بأعظم من نسبة مطالع أقرب ذلک األإلی االنقالب إلی قربهما أمطالع نسبة نّ إف

عظم أبعد ألمطالع اإلی قرب االستواء و بالتبدیل نسبة مطالع األ يال بعد فإذلک إلی عنه 
 9بعد.األإلی قرب من نسبة األ

عظم من نسبة بعض ألی االتّو جمیعإلی قوله ونسبة جمیع المعدومات [ 3-10]
من  ونسبة کل واحدن یقال أ قول العبارة الّصحیحةأ .10ينظیره من التوالإلی المقدمات 

                                              
 کنیول نتمن  مایف نتمقوس  مةیتلک العظ قطعی شها ةیناح یلإ نتم یمائلة عل - :ش .1
 و هو تکاصغر؛ ق: من وتر  ضکو وتر  :ش .2
 کض :ق .3
 المارة :ق .4
 ضک :ش .5
 ذکر :ق .6
 التی :ش .7
 نسخه از اینجا به بعد افتاده است. :م .8
 عدباأل یقرب النسبة األعظم من أ ... نیتیمتتال نیتیمتساو نینّ کّل قوسإ ئةیاله یمثلته فأومن  - :ق .9
 لخأی التّوال یلإالمعدومات  عیو نسبة جم :ش .10
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 کف فطب سعظم من کلّ واحدة من نأ زم مل لدو هی  1نظائرهاإلی  طع عس سب
 3ما عبارة الکتاب فما افادنیأو .ألخ زدإلی  طبذن نسبة إف 2حن نز ينظائرها وهإلی 

 عظم من نسبة بعضأذا کانت إجمیع المتوالی إلی نّ نسبة جمیع المقدّمات إشیئاً ف
 .تأمّل 4یستلزم شیئاً ممّا قصده من التّوالی النظیره إلی المقدّمات 

 يف يقول یکفأ/ ظ92/ 6.ملعلی  حز زد يقوس فی الصّورة الثّالثة 5نصفنقوله و 
قول ن یأوذلک ب االمارّة بقطب  مسو خراج عظیمة  معلی  حزة تنصیف ثالصّورة الثّال

 سطة یکون کنسب حزإلی  کطکنسبة  يه يالّت زدإلی  طبفنسبة  کسعظم من أ سط
وذلک  .حزنصف  يه يالت زمعظم من أقوس إلی  کط عظم من نصفأ يه يالّت

 8.وبه یتبین المطلوب فی الصّورة الثّانیة تبین 7ابممستحیل 

مراد المحرّر  يقول لم یظهر لأ .ألخ 9صغر منأ زدإلی ط بکانت نسبة  ذا جمعناإقوله و
 .هذه العبارة من 10التّحریر

 13قولین أ 12ولیقول واألأ .جبوبقدر  زجصغر من أهو  يالّذ هدجزء  حد 11ولیکن
 .لیکون البرهان عاماً جبعظم من أوالیکون  زجصغر من أهو 

                                              
 نظائرهما :ش .1
 حن نز ينظائرهما وه ...و نسبة کل واحد  قالین أ حةیقول العبارة الصّحأ - :ق .2
 وفیدیامّا قول المحرّر الّتحریر فالظّاهر اّنه ال و :ش .3
 نقصد :ق .4
 تنصف :ش .5
 مل یعل حز زد یقوس - :ش .6
 لما :ش .7
 و به یتبین المطلوب - :ش .8
 صغر منأ زد یلإ طبکانت نسبة  - :ش .9
 المحرر قدس سره :ق .10
 فلیکن :ش .11
 لتکون االولی :ق .12
 تقول :ش .13
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عظم من نسبة أالمنقلب  1مدارقطر إلی نّ نسبة قطر الکرة أقوله یتبیّن منه [ 3-11]
 2.تلک القوس فی االستواءإلی مطالع القوس المحدودة باالنقالب من دائرة البروج 

مماسة  طالمارّة بنقطة  فطعو عظیمة  ک ـِتمرّ ب 3کعقوله و نرسم موازیة [ 3-12]
قول رسم عظیمة تمرّ بنقطتین معیّنتین و تماسّ دائرة معیّنة ممّا أ 5.فعلی  4حهلدایرة 

المارّة  6فطعو عظیمة  ک ِـ تمرّ ب کعلم یتبیّن بل قد یستحیل فقوله ونرسم موازیة 
 دایرة و تماس طنّا نرسم عظیمة تمّر بنقطة أ 8یراد به فعلی  7حهمماسّة لدّائرة  طبنقطة 

علی عظیمة  عن یکون نقطة أ 11یجب الفهذا علی و 10فطععظیمة  يوه فعلی  9حه
 ةدّیالعبارة الجعبارة الکتاب و اهرمفاد ظشکال المرسومة فی النّسخ وکما هو األ حمهل
مقاطعة للموازیة المارّة  فعلی  حه 13لدّائرةسة مما طارة بنقطة معظیمة و 12قولین أ

 .15هذا الشکل الذی رسمناه يف کما 14،ععلی  کبنقطة 

قول أ .قکصغر من ضعف أ کرو قوس  16قکو/93/ من صغرأ قرقوس فقوله 
صغر من أ کرفیکون  قکضعف  عکّن أیظهر  قکـِ مساویة ل قعبعد ثبوت کون 

 17.قکمن  کرصغریّة أاجة لبیان حا ول قکضعف 

                                              
 رسد که مدار درست باشد.م و ق نیز این بخش را ندارند ولی به نظر می ؛مقدار :ش .1
 االستواء یالقوس ف...  یلإمنه انّ نسبة قطر الکرة  نیّتبیقوله  - :ق .2
 جع :ش .3
 حلدائرة  :ق .4
 + الخ ف یعل ح رةیمماسة لدا طالمارّة بنقطة  - :ش .5
 فطع؛ مت: فطش:  .6
 حه :؛ متحش:  .7
 + فمراده به رادی ف یعل حمماسّة لدّائرة  طالمارّة بنقطة  فط مةیعظو کبتمرّ  حع ةینرسم موازفقوله و - :ق .8
 ح؛ ق: تماس دایرة حهتماس  :ش .9
 فط :ش .10
 یجب علی هذا ال :ش .11
 تقول :ش .12
 الدائرة تمما  ظعظیمة تارة بنقطة  :ش .13
 ع کبنقطة  :ش .14
 من العظام دجبکه طارحالمحاذته دوائر  ک ه ارسمناه؛ ق: تکن ولیمر  يکما فی هذا الشکل الذ - :ش .15
 قکصغر من أ قرفقوس  - :ق .16
 عکهو  قکضعف  نّأل قکمن  قرصغریه ألی بیان إیحتاج  صغریة القول اثبات تلک األأ :ق .17
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و أالمتوازیة  يحدمماسّة أل کهطدائرة  2رسمنن أ 1قول والّذی یظهر لیأ[ 3-13]
ولی فی المدّعی فاأل 4مدخل له جل البیان والأل دحب جزابقطبیها موافقة لعظیمتی  3ارّةم
و المماسّة أالمتوازیة  5يالمارّتان بقطب دحب جزاعظیمتا  د ا يفلیمرّ بنقطتیقال  نأ
ارّة الم کهطنّا نرسم عظیمة ذلک ألمتساویتان و حه هزبعینها فنقول قوسا  6حدهماأل

ماستها االولیان فی الجهة الّتی  يمماسّة للموازیة الّت 7وأمّا مارّة بقطبی الموازیة أ هبنقطة 
 .ثمّ یتمّ البرهان 8هااماست

کّل قوسین متساویتین  يمطالع نّإفی الهیئة  9بت بهذا الشّکلممّا یثقول وأثمّ 
قة منط دهاذا فرضنا إفاق متساویة و ذلک حد االعتدالین فی جمیع اآلأمحدودتین ب
تمّت  .دهمطالع  حهو  اه 11مطالع زهاالعتدال لیکون  ه 10المعدل و نقطة هزالبروج و 

 12.ظ/93الحاشیة بعونه/

 

  

                                              
 یظهرها :ق .1
 رسم :ش .2
 تارة :ش .3
 ماأ :ق .4
 قطبتی :ش .5
 حدیهاأل :ق .6
 ماأو :ش .7
 ماستها :ق .8
 مثلة هذا الشکلأمن أقول و :ق .9
 المعدل و نقطة زه - :ق .10
 مطالعا :ش .11
ب ثالث شهر رجب المرج يف يالفاشفجائ يه محمد بیک بن عبد الغنقل خلق اللّ أعلی ید  يتمت الحواش :ق .12

 ه الملک المنان تمفی بلد االصفهان بعون اللّ 1101ثاء سنه الیوم الثال
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