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مجموعه دبیر یادداشت

است شده پیدا اسالم در علم تاریخ در تحقیق زمینۀ در جدیدی جنبش اخیر نیم قرن در

علم تاریخ در اروپامحور دید شدن ضعیف دانست: مؤثر آن در م توان را عامل چند که

تاریخ به اسالم کشورهای مردم توجه غربی؛ غیر تمدن های در علم تاریخ به عنایت و

و وسطا قرون دوران علم تاریخ در تحقیق گسترش علم؛ تاریخ به جمله از و خود گذشتۀ

ی عنوان به را اسالم دوران در علم تاریخ به عنایت که غرب در جدید دوران اوایل

از گروه میان در نگرش رواج به ویژه است، کرده ایجاب دوران ها این علم منابع از

میان ری دی جنبه های از جدید، علم انۀ ی جنبه های به توجه عین در که علم مورخان

م بیند. پیوستگ باستان، دوران علم نیز و ، وسط قرون دوران علم و آن

به خالف که است این اسالم دوران علم تاریخ در جدید جنبش این ویژگ غرب، در

م گرفت صورت خاورشناسان دست به زمینه این در پژوهش ها بیشتر که پیشین دوران

جوام فرهنگ و اجتماع تحوالت به راه این از که بود این عمدتاً نیز ایشان هدف و

و اجتماع تاریخ از شاخه ای چشم به علم تاریخ به دلیل این به و ببرند، پی اسالم
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صورت به اسالم دوران علم تاریخ رشتۀ جدید دوران این در م کردند، نگاه فرهنگ

م خواهند که علم اند مورخان نیز آن شاغالن بیشتر و است درآمده علم تاریخ از شاخه ای

کردن روشن جمله از کار، این ر دی فواید و کنند روشن را علم تاریخ از بخش راه این از

م دانند. خود اصل کار فرع را ، فرهنگ و اجتماع تاریخ از وجوه

کشف است جمله آن از که است آورده بار به مهم ثمرات کنون تا جنبش این

ویرایش های دادن دست به است، بازمانده اسالم دورۀ از که علم ناشناختۀ مخطوطات

تاریخ در آن ها اه جای کردن مشخص و آن ها تاریخ و مفهوم تحلیل آن ها، از انتقادی

حفظ در آن نقش لحاظ به تنها اسالم دوران در علم تاریخ به اکنون محققان علم.

تاریخ از مهم بخش را تمدن این علم دستاوردهای ه بل نم کنند نگاه یونان میراث

است. ن نامم نیز بعدی قرون در علم تحوالت فهم آن در تحقیق بدون که م بینند علم

م گیرد، و است گرفته صورت غربی کشورهای در فعالیت ها این از بسیاری هرچند

در علم تاریخ در تحقیق این از پیش است. شده ظاهر اندازه ای تا آن آثار نیز ما کشور در

حرفۀ م پرداختند کار این به که کسان و م شد انجام پراکنده صورت به عمدتاً ایران

تحقیق به خود اصل کار کنار در شخص عالقۀ روی از و بود ری دی چیز اصل شان

از برخ بلند اه جای دلیل به که گفت باید حال، این با م آوردند. روی علم تاریخ در

ی یا تاریخ، عربی، یا فارس ادب و زبان خود اصل کار حوز ۀ در ران پژوهش این

بعدی ران پژوهش که است آورده فراهم م مح پایۀ ایشان کار نتایج علم رشتۀ

بوده یار ایران در علم تاریخ با بخت ببرند. پیش را خود کار آن به اتکا با م توانند

افشار ایرج همایی، جالل مصاحب، غالمحسین چون کسان را آن در پژوهش که است

شیوه ای همان به را کار که ران پژوهش هستند هنوز و کرده اند آغاز قربان ابوالقاسم و

است. ارجمند بسیار نیز ایشان کوشش های و م دهند ادامه کرده اند آغاز بزرگان این که

، اه دانش رشتۀ ی صورت به اسالم و ایران در علم تاریخ تأسیس با حال، این با

هرچند که شده اند میدان وارد ران پژوهش از جدیدی نسل و آمده پدید جدیدی شرایط

صورت به علم تاریخ به م برند، بهره پیشین نسل های پژوهش های ارزشمند نتایج از
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بیشتری آشنایی کار این ضوابط و قواعد و اصول با و م کنند نگاه حرفه ای تر و یرتر پی

دارند.

از دسته این پژوهش های نتایج که است این مجموعه این انتشار از اصل هدف

پژوهش نشریات در مقاالت یا اه دانش پایان نامه های قالب در بیشتر که علم، مورخان

غیر چه و ایران چه ر، دی مورخان اختیار در پیراسته و منظّم  صورت به شده، عرضه

عربی و فارس علم متون تصحیح بر اصل تکیۀ مجموعه این در گیرد. قرار ، ایران

اساس بر کم دست یا موجود، نس همۀ اساس بر متن هر که م شود کوشش است،

روش های اساس بر و انتقادی صورت به است، ن مم آن ها به دسترس که نسخه هایی

متن هر م شود سع گذشته، این از شود. تصحیح علم متون تصحیح در شده پذیرفته

آن پیوندهای متن، آن نگارش تاریخ زمینۀ که باشد جام و مشروح مقدمه ای بر مشتمل

در همچنین، کند. روشن شده نوشته آن درون در متن که را سنت و پیشین متن های با

را آن ها علم محتوای که بود خواهند همراه شرح هایی با متون باشد، الزم که مورد هر

م کند. روشن امروزی مورخان و خوانندگان برای به ویژه

همراه متن هر ببرند، بهره متون این از بتوانند هم ایران غیر خوانندگان که آن برای

مقدّمۀ مهم مطالب که بود خواهد انگلیس زبان به مقدمه ای بر مشتمل یا انگلیس ترجمۀ

کاف آشنایی عربی زبان به که کسان بهره مندی برای همچنین و م شود شامل را فارس

این به بود. خواهند همراه فارس ترجمۀ با است عربی به آن ها اصل که متون ندارند،

دانشجویان ه بل شوند، بهره مند متون این از م توانند بیشتری خوانندگان تنها نه صورت

یرند. ب بهره خود پژوهش های در آن ها از م توانند نیز علم تاریخ ران پژوهش و

در علم تاریخ از متعادل تصویری دادن دست به در بتواند مجموعه این است امید

باشد. موفق علم، جهان تاریخ از جدایی ناپذیر بخش عنوان به اسالم، و ایران

همدان معصوم حسین
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الت مش حل آن، ذیل و معینیه رسالۀ عکس چاپ ۱۳۳۵ سال در دانش پژوه محمدتق

من که جایی تا کرد.۱ منتشر را ق) ۶۷۲–۵۹۷) طوس نصیرالدین خواجه اثر معینیه،
از پس قرن ربع ی حدود تا اثر دو این م آید، ادامه در که دالیل به و دارم، اطالع

ادبی گونه ای به اثر دو هر که این نخست دلیل ماند. مهجور دانش پژوه مرحوم چاپ

دلیل داشت. قرار عمل نجوم متون تحت الشعاع کل طور به که هیأت نام به دارند تعلق

چون برخوردارند کم تری اهمیت از فارس علم آثار که شده ادعا اغلب که این دوم

که م رسید نظر به منتظره غیر بنابراین هستند. عربی آثار از تحریری یا ترجمه صرفاً

شوند دیده عربی اش آثار در آن که از پیش تر بسیار خواجه نجوم نظریات خالقانه ترین

شده اند. ظاهر فارس رسالۀ دو این در

تهران، اه دانش تهران: دانش پژوه، محمدتق کوشش به المعينية، الرسالة ، طوس نصیرالدین .۱

۱۳۳۵ش. تهران، اه دانش تهران: دانش پژوه، محمدتق کوشش به معینیه، الت مش حل همو، ۱۳۳۵ش؛
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هیئت در عربی اثری مبنای واق در دو این که این ویژه به اثر، دو این اهمیت کشف

ی هستند، ۶۵۹ق) در ویراست اولین (اتمام خواجه از الهيئة علم ف التذكرة عنوان با

آن برجسته محققان از کندی، اس ادوارد میالدی، ۷۰ دهۀ دوم نیمۀ در بود. اتفاق حسن

بیروت ایی آمری اه دانش در خود سمت از به تازگ که اسالم دورۀ در علوم تاریخ زمان

نسخه های فهرست تهیۀ برای کینگ دیوید با و داشت اقامت قاهره در بود، شده بازنشسته

کرده، زندگ ایران در سال ها کندی م کرد. اری هم مصری تب دارال فارس خط

او م کرد. کار فارس متون روی که بود اسالم دورۀ علوم غربی محققان معدود از

همان در است. شده نوشته تذکره از قبل که شد متوجه و کرد پیدا معینیه از نسخه ای
شد.۱ چاپ عثمانف یو. ای. توسط معینیه مورد در روس زبان به هم مقاله ای زمان،

اغلب بودم، تحقیق مشغول قاهره در دکتری دانشجوی عنوان به دوران آن در که من

کندی کار م کردم، کار تذکره روی داشتم خودم چون و م دیدم، را کینگ و کندی

قاهره در معینیه الت مش حل از نسخه ای چون البته بود. جالب خیل برایم معینیه روی

(که طوس ابداع ابزار ویراست اولین دربرگیرندۀ اثر اين که نم دانستیم هنوز نبود،

او سیاره ای مدل های در ابزار این کاربرد شرح و م شود) نامیده « طوس «جفت امروز

چاپ به اتفاق طور به من تا م گذشت ر دی سال دو ی باید کشف این برای است.

اهمیت من نتیجه در یابد. دست آن به بتواند نیز کندی و بربخورم دانش پژوه عکس

در مقاله ای در نیز کندی و کردم۲ مطرح دکتریم پایان نامۀ در ۱۹۸۲م در را حل و معینیه
کرد.۳ ارائه اثر دو هر مطالب از خالصه ای ۱۹۸۴م

1. A. U. Usmanov, “Astronomicheskií traktat Muʿiníía Nasir ad-Dina Tusi,” Matem-
atika na crednebekovom Bostoke (Tashkent), (1978): 113-26

2. Faiz Jamil Ragep, “Cosmography in the Tadhkira of Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī,” PhD
dissertation, Harvard University, 2 vols., 1982, 1: 16, 23, 42-3, 47-50.

3. E.S. Kennedy, “Two Persian Astronomical Treatises by Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī,” Cen-
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توسط ی کرد، اشاره حل از ابتدایی انگلیس ترجمۀ دو به مقاله اش در کندی

از ثکستون ویلر توسط ری دی و تهران در شریف صنعت اه دانش از همدان زاده جواد

اطالع همدان زاده ترجمۀ سرنوشت از من ماساچوست. کمبریج، در هاروارد اه دانش

اتمام به ۱۹۹۰م سال حدود سطور) این نویسندۀ اری هم (با ثکستون ترجمۀ اما ندارم،

در را حل و معینیه انگلیس ترجمۀ و فارس متن پیش نویس تهیۀ کار ثکستون رسید.

برایم شود فراهم آن سریع چاپ مقدمات که آن امید به و رساند پایان به ۱۹۹۲م سال

نرسید. سرانجام به کار این که افسوس اما کنم، بازبین تا فرستاد

من مدت، این در شدند. کار این راه سد ر دی تعهدات و پروژه ها سال س حدود

آن از فصل ی و حل از گزیده هایی حت و م کردم، کار ترجمه و متن روی اه بی و گاه

به خصوص خواستم، کم ارانم هم از داد دست مجال وقت هر و کردم.۱ چاپ را

اسالم» در عقل «علوم عنوان با گیل م اه دانش در ما پروژۀ در که تورکین سرگ از

ند تاش نسخۀ به مرا توجه که بود تورکین م کرد. اری هم ۲۰۱۳م تا ۲۰۰۹م سال از

است شاهدی آمده، آن در حل تألیف دست نیافتن تاریخ که نسخه این کرد. جلب حل
بوده شده مطرح تذکره در نه و حل در بار اولین اصل در طوس جفت که مدعا این بر

پایان نامۀ برای را معینیه متن که شدم مطل امین حسن کار از اثنا، همین در است.۲

taurus 27 (1984): 109-120.
1. F. Jamil Ragep, “The Persian Context of the Ṭūsī Couple,” in Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī:

Philosophe et Savant du XIIIe Siècle, ed. N. Pourjavady and Ž. Vesel, 113-30 (Tehran:
Institut français de recherche en Iran/Presses universitaires d’Iran, 2000) and id.,
“Ibn al-Haytham and Eudoxus: The Revival of Homocentric Modeling in Islam,” in
Studies in the History of the Exact Sciences in Honour of David Pingree, ed. Charles Burnett,
Jan P. Hogendijk, Kim Plofker, and Michio Yano, 786-809 (Leiden: E. J. Brill, 2004).

2. F. Jamil Ragep, “The Origins of the Ṭūsī-Couple Revisited,” in Instruments – Obser-
vations – Theories: Studies in the History of Astronomy in Honor of James Evans, ed. Alexan-



المعینیة الرسالة ̸ دو و بیست

خورد رقم گونه ای به شرایط بود.۱ کرده تصحیح تهران اه دانش در ارشدش کارشناس

نی فهم سجاد و سوادی فاطمه یعن تهران، اه دانش در امین اران هم از نفر دو که

هستند مایل آیا که پرسیدم نفر دو این از وقت شدند. من دکتری دانشجوی خوب روان،

شد معلوم زود خیل کردند. موافقت دهند، قرار بازبین مورد را ثکستون ترجمۀ و متن

با عمده ای تفاوت های امین ارشد کارشناس پایان نامۀ اساس بر نفر دو این تصحیح که

است. مستقل کامال تصحیح واق در و دارد ثکستون متن

شمارۀ نسخۀ که بود این آمده، حاضر کتاب در آن شرح که آن ها یافته های از ی

بر طوس اصالحات دربردارندۀ «ج ») (نسخه تهران اه دانش مرکزی کتابخانۀ ۱۳۴۶

بدیه گزینۀ را «ج » نسخۀ کشف این است. او خود خط به حل و معینیه اول ویراست

کتابخانۀ ۳۵۰۳ شمارۀ نسخۀ و کرد حل و معینیه متن تصحیح در گرفتن قرار مبنا برای

از بود، کرده انتخاب عکس اش چاپ برای دانش پژوه که را «م») (نسخۀ مل مل

انتقادی تصحیح این عهده دار متخصص دو که است خوشوقت مایۀ کرد. در به میدان

ه بل هستند، متن دو این از عمیق درک با ممتاز، علم مورخان تنها نه آن ها شدند.

تا داده ان ام آن ها به دانش این دارند. خط شناس و نسخه شناس زمینۀ در عمیق دانش

مختلف دسته های و روایت ها ارتباط آن در که کنند ترسیم پیچیده ای نسب شناس نمودار

است. شده کشیده تصویر به معینیه نسخه های

پیچیدگ هایش م یابد، ارتقا اسالم دورۀ علم متون تاریخ از ما درک که به تدریج

در نویسندگان چندبارۀ اصالحات و بازبین به اغلب متون تاریخ م کنیم. حس بیشتر را

و معینیه هم طوس که بوده این گونه م شود. مربوط طوالن زمان بازه های در آثارشان

der Jones and Christián Carman, 2020, pp. 229–237. https://archive.nyu.edu/

bitstream/2451/61288/59/14.Ragep.pdf

دریافت برای پایان  نامه تحقیق»، و تصحیح : طوس نصیرالدین خواجه المعينية «الرسالة ، امین حسن .۱

۱۳۸۷ش. ماه شهریور تهران، اه دانش علم، تاریخ در ارشد کارشناس درجۀ

https://archive.nyu.edu/bitstream/2451/61288/59/14. Ragep.pdf
https://archive.nyu.edu/bitstream/2451/61288/59/14. Ragep.pdf
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در داد. انجام نیز تذکره دربارۀ را کار این که هم چنان داد، قرار بازبین مورد را حل هم

اولیه روایت اشتباهات تصحیح برای و آموزش مالحظات با اصالحات این تذکره مورد

حامیان نشان بردن بین از برای عمدتاً طوس اصالحات حل، و معینیه در اما شد، انجام

تذکره، برخالف بنابراین، بود. مغوالن دست به سرکوبشان از پس اسماعیل اش پیشین

تا کنند بازسازی را اسماعیل اصل نسخۀ متن گرفتند تصمیم حل و معینیه مصححان

نسبتاً دانشمندی هنوز که زمان به برم گردد تألیفش که باشد طوس اولیۀ اثر نمایانگر

است. جلدی دو مجموعه ای از اول مجلد حاضر تصحیح است. بوده بلندپرواز و جوان

و انگلیس ترجمۀ برگیرندۀ در شد، خواهد منتشر زودی به که مجموعه، این دوم مجلد

بود. خواهد حل و معینیه شرح

رجب جمیل

۲۰۲۰م اوت





دوم پیش گفتار

ی است، طوس خواجۀ از فارس مهم رسالۀ دو انتقادی تصحیح نخستین کتاب این

این از پیش که معینیه، الت مش حل ری دی و المغنیة) الرسالة (یا المعینیة الرسالة
نکات تصحیح این داستان دربارۀ بود. دست در آن ها از عکس برگردان چاپ ی تنها

نیازی اینجا در من و است گفته حاضر کتاب اول پیش گفتار در رجب جمیل را الزم

اسماعیلیان قلعه های در اقامت دوران در را رساله دو این خواجه نم بینم. آن تکرار به

که همان قهستان، محتشم منصور ابی بن عبدالرحیم ناصرالدین فرزند معین الدین برای

است. کرده تألیف نوشته، او نام به را محتشم اخالق و ناصری اخالق
سلوک و سیر آن ها مهم ترین (و نوشته اسماعیل مذهب بر خواجه که آثاری از اگر

تسلیم)، روضۀ (مثل شده تحریر مذهب این موافق او تقریر به یا نظر زیر احتماال یا است)

از نیست معلوم آن ها از بعض و داده اند نسبت او به که کوچ فارس رساله های نیز و

اخالق در اثر دو همان جمله از و خواجه، فارس مهم آثار از بسیاری ذریم، ب باشد، او

متون مهم ترین از ی و او فارس اثر پربرگ ترین که االقتباس اساس نیز و بردیم نام که
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و ۶۳۲ق سال های میان در یعن دوران، این اول بخش در است، اسالم دوران منطق

او احتمال انتقال زمان از اما است، شده نوشته م برد، سر به قهستان در او که ۶۴۴ق

م شود، عربی او آثار بیشتر زبان ۶۵۴ق در الموت سقوط تا ۶۴۴ق، حدود الموت، به

آثار از او تحریرهای غالب م دهد. ادامه را شیوه این نیز الموت سقوط از پس وی و

اشارات بر او شرح نیز و او شخص فلسف و کالم و علم نوشته های نیز و یونان ریاض

در او درگذشت تا ۶۴۴ق سال از یعن دوران، این به است، عربی به همه که ابن سینا،

دارند. تعلق ۶۷۲ق،

حدود در هرچند که است ایلخان زیج ی هست، مهم استثنای دو میان این در

تحریر ری دی و است فارس به ، زیج نویس در مرسوم سنّت طبق اما، شده تدوین ۶۷۲ق

در اقامت دوران در شاید که است القَطّاع ل الش اسرار عن القناع کشف رسالۀ فارس

نوشته فارس به بار نخستین خواجه را رساله این قهستان. در نه و باشد شده نوشته الموت

سقوط از پس بعدها، و کرده تقدیم حسین بن مؤید نام به اسماعیل بزرگان از ی به و

که حسین، بن مؤید این است. آورده فراهم آن از عربی تحریری ۶۵۸ق، در و الموت

و م کند، یاد المقدسه» الحضرت «مختار وصف با القناع کشف مقدمۀ در او از خواجه

که باشد مؤیدالدین همان نیست بعید است، داشته بلندی مقام اسماعیل امام نزد این بر بنا

سال ذیقعدۀ اول یا شوال آخر در خواجه، خود مثل که آورده اند کسان میان در را نامش

هالکو تسلیم میمون دژ در الموت، اسماعیل امام آخرین خورشاه، رکن الدین با ۶۵۴ق

او دائم مقر که یریم ب معن این به را الموت در حسین مؤیدالدین بودن اگر شدند.

هم اسماعیل قلعه های در اقامت اخیر دوران در خواجه که گفت باید پس بوده، الموت

این یا که وییم ب که این ر م است. بوده نکشیده دست فارس به علم آثار نوشتن از

دوران در خواجه مثل نیز حسین بن مؤید یا و دارد داللت مختلف شخص دو بر نام دو

ناحیۀ قلعه های از ی در احتماال ری، دی قلعۀ در آن از پیش و آمده الموت به متأخری

است. نوشته او نام به آن جا در را کتاب این خواجه و بوده قهستان،

مسلّم که الهیئة زبدة ی هست. هیئت در رساله سه خواجه فارس آثار میان در
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هر از آن متن و مقدّمه و ندارد تألیف تاریخ زیرا باشد، شده نوشته دوران این در نیست

شباهت آن مختصر مقدّمۀ حال این با است. خال اسماعیل شخصیت های به اشاره گونه

زین جای خود علم فعالیت و عمر اخیر دوران در خواجه که دارد مقدّمه هایی به بسیار

است. نوشته م زیسته، اسماعیلیان نزد که زمان در آن، از پیش که است کرده مقدمه هایی

دانست آثاری جزو احتیاط، قید با نیز، را کتاب این م توان من نظر به دلیل، همین به

هر که معینیه الت مش حل و معینیه همین ر دی است. شده نوشته دوران این در که

اسماعیل مقدمه ای است، آمده تصحیح مقدمۀ در که شرح به نسخه ها، بعض در دو،

در و است، شده نوشته او نام به رساله که کس و اسماعیل امام نعت بر مشتمل دارند

است. گرفته را اسماعیل مقدّمۀ جای و شده نوشته بعداً که مقدمه ای نسخه ها از برخ

عبارت های مقدمه گونه دو این میان دید، خواهد رساله دو این متن در خواننده که چنان

اسماعیلیان کار گرفتن پایان از بعد خواجه، که است این رایج اعتقاد هست. مشترک

و داشته نگاه را بی آزار عبارت های و کرده حذف مقدّمه ها این از را بودار عبارت های

این از ی آن نام نسخه ها، از برخ گواه به ، حت و است افزوده آن بر عبارت هایی

هر رایج، نظر طبق تا، برگردانده المغنیه» «الرسالة به المعینیة» «الرسالة از هم را رساله دو

از طوالن تر اثر دو هر اسماعیل مقدمۀ البته بزداید. آن از را خود گذشتۀ زندگ رد گونه

است. بعدی مقدمۀ

هیئت در عربی به اثری بود، پیوسته هالکو به که دوران در یعن بعدها، خواجه

معروف بسیار تألیف زمان همان از تقریباً که الهیئة علم ف التذکرة نام به کرد تألیف

بر پیداست. است شده نوشته آن بر که فراوان شرح های از آن شهرت و اهمیت و شد

به را تذکره گفتیم، القناع کشف فارس و عربی تحریرهای نسبت دربارۀ آن چه خالف

موضوع اشتراک دلیل به هم حال این با دانست، معینیه عربی ترجمۀ نم توان روی هیچ

با است. مشترک دو این میان مطالب از بسیاری رساله دو حجم نزدی سبب به هم و

رساله متن در گرفته نام بطلمیوس غیر مدل های امروزه آنچه تذکره در مهم: تفاوت ی

به آن حل و شده اشاره بطلمیوس مدل الت مش به تنها رساله متن در معینیه در و آمده
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است. شده موکول نوشت خواهد معین الدین درخواست صورت در مؤلف که ر دی اثری

درخواست به بعدتر خواجه که است معینیه الت مش حل همان ر دی اثر این

الت مش حل اهمیت است، آمده رجب مقدمۀ در چنان که است. نوشته معین الدین

سازوکاری بار نخستین آن در خواجه که است این در بیشتر نجوم تاریخ لحاظ از معینیه
آن کار و است معروف « طوس «جفت به علم مورخان میان در امروزه که داده شرح را

م آورد وجود به خط حرکت ی نواخت ی دوران حرکت دو ترکیب از که است این

م کند. حل را سیارات بطلمیوس مدل های از برخ الت مش از ی طریق این به و

دوران منجمان که است کوشش هایی مراحل از ی معینیه الت مش حل اعتبار این به

پذیرفتن طبیع لحاظ از که کردند سیارات حرکات برای مدل هایی ارائۀ برای اسالم

را، معینیه الت مش حل م شناسند. مراغه» تب «م به امروزه را آن ها مجموع و باشد

این از که دانست اثری نخستین م توان مراغه، در نه و شده نوشته قهستان در که این با

مهم خواجه آثار تکوین لحاظ به هم آن در تحقیق نظر این از و است، مانده باق تب م

صورت اخیر قرن نیم در که پژوهش هایی که مراغه، تب م تاریخ لحاظ به هم و است

خورشیدمرکزی نظریۀ در نه البته (و کوپرنی مدل های پیدایش در را آن تأثیر گرفته

بیشتر گفتیم، که چنان اثر، دو این به علم مورخان توجه است. کرده ثابت ( کوپرنی

به جا این در من که توجه اند خور در هم ری دی جهات به اما است، بوده بابت همین از

م کنم. اشاره آن ها از برخ

تعیین که بوده او مخاطبان نوع آیا است. خواجه نویس فارس مسألۀ همین ی

ترکیبی که م آید نظر به اثر؟ موضوع یا بنویسد عربی به یا فارس به است م کرده

و داعیان با او سروکار قهستان در ظاهراً است. بوده مؤثر زبان انتخاب در دو این از

عربی نبوده اند بی بهره فضل از ایشان از برخ هرچند که است بوده اسماعیل مستجیبان

نخست سال های در به خصوص که خواجه بنابراین نم دانسته اند. خوب یا نم دانسته اند

بوده ایشان میان در استوار جایی یافتن و طایفه آن بزرگان نظر جلب صدد در خود اقامت

م نویسد ایشان استفادۀ قصد به گاه و ایشان نام به که آثاری است م داده ترجیح است،
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که ناصری اخالق جدید و قدیم مقدّمه های در تعمق از موضوع این باشد. فارس به

زیرا م شود. معلوم است سان ی تقریباً کتاب آن تألیف سبب مورد در عباراتشان

را رازی ویه مس االعراق طهارة که م خواهد او از شخصاً قهستان محتشم ناصرالدین

و م افتد ناصرالدین نظر مقبول که م کند ر دی پیشنهادی خواجه و درآورد فارس به

دالیل به و، نوشته ناصرالدین پسر نام به هم را معینیه م شود. ناصری اخالق آن حاصل

به یا خود پیش را، کتاب پسر این که گفت م توان نیست، جا این در آن بحث جای که

در معینیه الت مش حل فصل های از برخ کم دست و م خوانده خواجه، پیش درس

است. شده نوشته او پرسش های به پاس

توضیح در که آثاری یعن خواجه، فارس آثار بیشتر که باشد دلیل همین به شاید

اقامت نخست سال های در دارد، فلسف یا علم موضوع و نیست اسماعیل مذهب

الت مش حل و معینیه آثار این از برخ قدیم مقدّمۀ شده اند. نوشته قهستان در او

که بعدها اما دارد. اسماعیل تند رنگ مانده، باق خوشبختانه که ناصری اخالق و

او الموت، به رفتن از پس به ویژه و م شود، استوارتر اسماعیلیان میان در او اه جای

آثار از «تحریر»هایی نوشتن آن ها مهم ترین از ی که م گیرد پیش در ری دی کارهای

به معروف کتاب های اقلیدس، اصول یعن آثار، این است. یونان نجوم و ریاض

محسوب درس کتاب های آپولونیوس، مخروطات و بطلمیوس مجسط «متوسطات»،

بخوانند. ریاض م خواستند که بودند علم ب ّ ط از کسان آن ها خوانندگان و م شدند

از آن ها نجات ی دانست. م توان چیز دو را تحریرها این نوشتن از خواجه هدف

را کار این خواجه . ریاض ب ّ ط برای دستیاب تر متون آوردن فراهم ری دی و نابودی

دشواری هایی از تحریرها از برخ مقدّمۀ در است. داده ادامه هم الموت سقوط از پس

در که زد م توان حدس و م گوید سخن است داشته اعتماد قابل نسخه های یافتن در که

م کرده آسان تر او برای را کار الموت و قهستان کتاب خانه های روزگار آن آشفتۀ اوضاع

شده نوشته اسماعیل بزرگان نام به که ندارد مقدّمه ای آثار این از هیچ ی اگر است.

آن نه و است داشته کار این به نیازی ر دی خواجه نه که باشد این دلیلش شاید باشد،
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بوده اند. تحریرها این واقع مخاطبان بزرگان

که باشد این شاید او، علم آثار در کم دست خواجه، عربی نویس ر دی دلیل ی

است نداشته فارس زبان در چندان سابقۀ سط این در نجوم و ریاض آثار نوشتن

از م توان را امر این م شده اند. نوشته عربی به روزگار آن در معموال آثار گونه این و

همین دریافت. القناع کشف فارس تحریر با آن الت مش حل و معینیه همین مقایسۀ

شدن عام تر که م دهد نشان درآورده عربی به فارس از را کتاب این خود خواجه که

القناع کشف عربی تحریر که این با اما است. م دانسته کار این گرو در را آن فایدۀ

این کس اگر است، آن ترجمۀ خواجه صریح نص به و شده نوشته فارس تحریر از بعد

فارس تحریر که کرد خواهد گمان کند، مقایسه هم با را اثر دو این و نداند را موضوع

کشف موضوع که کروی، مثلثات چون موضوع در انگار است. عربی تحریر ترجمۀ

که روست این از است. م نوشته فارس به و م اندیشیده عربی به خواجه است، القناع
این دلیلش من نظر به است. عربی نحو تأثیر تحت بسیار اثر این در هم او فارس عبارات

، بیرون الهیئۀ علم (مقالید داشته دست در موضوع این در خواجه که منابع همۀ که است

در سجزی و قره بن ثابت رساله های احتماال و ساالر، حسام الدین الهیئۀ علم قوانین جامع
شسته رفته الت مش حل و معینیه فارس که حال در است. بوده  عربی به موضوع) این

در آثاری نوشتن خواجه زمان در زیرا است، کم بسیار آن در عربی نحو تأثیر و روان و

گام جاده ای بر او و است داشته قرن سه دو سابقه ای فارس به ان هم نجوم و هیئت

عبدالجبار مروزی، قطّان حسن ، بیرون چون کسان همت به آن از پیش که برم داشته

لحاظ به که است مسأله ای این و است. بوده شده هموار مسعودی شرف الدین و ، خرق

است. توجه درخور فارس علم زبان تکوین در پژوهش

تاریخ به یا سیاس تاریخ به که کسان از اعم مورخان، به ویژه که ری دی فایدۀ

به کنون تا آن هاست. مقدّمه های ببرند، م توانند خواجه فارس آثار از م پردازند، فکری

لحاظ از شده که هم مقدار آن و نشده چندان توجه خواجه فارس آثار قدیم مقدّمه های

ناصری اخالق قدیم مقدمۀ به هم توجه عمدۀ است، بوده خواجه مذهب بی سرانجام بحث
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هر است م خواسته خواجه که دانسته اند این نشانۀ هم را مقدمه این تغییر و است بوده

هم آن و اثر، این به توجه حصر کند. پاک آثارش از را خود اسماعیل دوران رد گونه

قدیمش مقدمه های در خواجه عبارات به محقّقان که است شده سبب منظر، ی این از

که کس یا وقت حاکم حق در گذشته مؤلّفان که کنند نگاه مرسوم تعارفات چشم به

ی در که مقدّمه ها، این من نظر به که حال در م کرده اند. م شده تقدیم او به کتاب

حساس دوران در و اسماعیلیان) به او پیوستن (اوایل خواجه زندگ در حساس مرحلۀ

جملۀ و عبارت هر که شده اند حساب نوشته هایی شده اند، نوشته الموت نزاریان تاریخ از

خواجه زندگ دوران این از که هم ری دی سند هر نظر، این از و است تأمل شایستۀ آن ها

داریم او روزگار و زندگ از ما که تصویری و تصور اصالح و تکمیل در بیاید، دست به

است. مؤثر

که آمده ضمیمه صورت به خواجه از ر دی فارس نوشتۀ دو دیباچۀ کتاب این در

زایچه ای مقدمۀ سند دو این از ی م شود. اسماعیلیان نزد اقامتش دوران به مربوط

الموت، فرمانروای (هفتمین محمد عالءالدین پسران از ی تولّد برای خواجه که است

نوشته همو نام به که است تقویم دیباچۀ ری دی و کرده ۶۵۳ق)،استخراج تا ۶۱۸ق از

الت مش حل و معینیه نگارش دورۀ همان به که است این در نوشته ها این اهمیت است.

اعتقاد به . اسماعیل دستگاه به خواجه پیوستن اوایل یعن دارند، تعلّق ناصری اخالق و

این و ناصری اخالق و الت مش حل و معینیه مقدّمه های در تحقیق از که فوایدی من،

در نزاری اسماعیلیان سیاس و فکری تحوالت مورد در آن ها عبارات تحلیل و سند دو

به محمد، عالءالدین فرمانروایی طوالن سال های اول نیمۀ با است مقارن که دوران، این

خواجه شخص فکری و عقیدت تحوالت بر که است پرتوی از بیش بسیار م آید دست

م افکند.

نزاری سنّت در که را، دوران این مورد در رایج تصور که است این فواید این از ی

تردید معرض در پذیرفته اند، را آن بیش و کم هم معاصر مورخان از برخ و شده پرورده

ی از بخش محمد عالءالدین فرمانروایی دوران تصور، این اساس بر م دهد. قرار



المعینیة الرسالة ̸ دو و س

السالم، ذکره عل به (معروف حسن بن محمد مرگ با که بوده «ستر» طوالن دوران

نوسانات همۀ رغم به  و م شود آغاز ۵۶۱ق) تا ۵۵۷ق از الموت فرمانروای چهارمین

در سنّ اسالم به ایشان رسم بازگشت به ویژه و داشته، سال ها این در نزاری سیاست که

تا ۶۰۷ق از الموت فرمانروای ششمین نومسلمان، به (معروف حسن جالل الدین دوران

نظری بیان که هست آن در تداوم و م یابد، ادامه ۶۵۴ق در الموت سقوط تا ۶۱۸ق)،

م توان نوشته اسماعیل مذهب بر الموت در اقامت دوران در خواجه که آثاری در را آن

دید.

یاد آن ها از که سندی دو نیز و قهستان، دوران فارس آثار بر خواجه مقدّمه های

در خواجه اقامت دوران از بخش در و است ی جانبه تصور این م دهد نشان کردیم،

را خود نزاریان از برخ دست کم ه بل است، بوده زنده قیامت قیام اندیشۀ تنها نه قهستان

فضل اللّه رشیدالدین مثل کهن مورخ جانب به را حق باید و م دیده اند، دوران این در

سخن السالم ذکره عل تعالیم به حسن جالل الدین تعالیم از نزاریان بازگشت از که داد

الحاد سر «با ... گروه محمد عالءالدین رسیدن ومت ح به با که م نویسد و م گوید

شد». شایع قوم آن میان در ثانیه [مرة] الحاد و گرفتند قوت و غلبه زمان اندک در و رفتند

که است بعدی برساخته ای م گوید سخن آن از اسماعیل سنّت که تداوم حال، هر به

نزاری سیاست متناوب تغییر امر واق در اما نیست، انکار قابل آن در خواجه نقش البته

خواجه، آثار و است بوده همراه اسماعیل جامعۀ بیرون و درون در واکنش هایی با بار هر

دریچه ای است، مانده باق اسماعیل مذهب بر او از که رسائل چه و مقدّمه ها این چه

م گشاید. م زیسته ایشان میان در که عالم آثار و کار بر دگرگون ها این تأثیر بر

الت مش حل و معینیه کند. غافل اثر دو این اصل سرشت از را ما نباید این ها همۀ

تکوین دوران در که تأثیری دلیل به ه بل اسالم، و ایران در علم تاریخ به تنها نه معینیه
تصحیح کار خوشبختانه و دارند تعلّق کلّ طور به علم تاریخ به داشته اند، جدید نجوم

کتاب این است. گرفته صورت علم تاریخ دقیق و فاضل و جوان محقق دو دست به آن ها

مقدمه ای با است، رساله دو متن آن اول جلد که است دوجلدی مجموعه ای از اول جلد
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که ضمایم و بوده تصحیح مبنای که نسخه هایی توصیف نیز و خواجه دربارۀ مختصر

جمیل نظر زیر که است رساله دو انگلیس ترجمۀ دوم جلد نمایه؛ و گفتیم سخن آن از

ران پژوهش کار به و م کند یاری آن فهم به که توضیحات همراه به آمده، فراهم رجب

بوده مغتنم بسیار متن این تهیۀ مختلف مراحل در رجب اری هم م آید. نجوم تاریخ

توب م میراث پژوهش مؤسسۀ و مصححان و خودم جانب از ایشان از زاری سپاس و

شده، گذاشته مجموعه» دبیر «یادداشت در که قراری طبق من، سهم است. فرض من بر

تواناییم حدّ در و بخوانم را مصححان نوشته های ر دی و شده تصحیح متن که بود این

دیدم اری هم این در آنچه وشم. ب م دیدم که جزئ ای لغزش های رف و آن بهبود در

به جرأت و نبود من انتظار خالف البته که است مصححان پی گیری و جویایی و جدیت

مدّت ها تا معینیه الت مش حل و معینیه انتقادی تصحیح نخستین این که ویم ب م توانم

مقتضای که لغزش هایی از طبعاً کار این حال، این با بود. خواهد اثر دو این معیار متن

کارهای در و اثر این بیشتر اصالح در را ما آن ها تذکر و نیست خال است بشری طبیعت

الحمد. وللّه کرد. خواهد یاری بعدی

همدان معصوم حسین

۱۳۹۹ش ماه مرداد





سپاس گزاری

محققان از تعدادی توسط پیش سال ها معینیه الت مش حل و المعينية الرسالة اهمیت

اسالم دورۀ علم تاریخ حوزۀ در ماندگار چهره ای ی هر که گرفت قرار توجه مورد

۱۳۳۵ش، در اثر دو این از نسخه ای عکس چاپ انتشار با دانش پژوه مرحوم بوده اند.

به آن ترجمۀ و انتقادی تصحیح لزوم ابتدا همان از برداشت. راستا این در مهم گام

در گرفت. قرار توجه مورد است بوده حوزه این تحقیقات عمدۀ زبان که انگلیس زبان

معینیه ترجمۀ و تصحیح منظور به بسیاری انفرادی و گروه تالش های سالیان، این طول

که افرادی همۀ از تا م دانند فرض خود بر حاضر مصححان است. شده انجام حل و

در مهم بسیار نقش رجب جمیل پرفسور کنند. قدردان داشته اند نقش تالش ها این در

معصوم حسین دکتر بوده اند. دخیل تالش ها این همۀ در نوع به و داشته اند زمینه این

معینیه کامل متن اولیۀ تصحیح آن در که را پایان نامه ای هدایت این که بر عالوه همدان

و بازبین مورد مثال زدن نظری دقت با را حاضر تصحیح داشتند، عهده بر آمد فراهم

آقای از باید همچنین هستند. بزرگوار دو این سپاس گزار مصححان داده اند. قرار اصالح
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ر تش گردید، آغاز ایشان مشارکت با معینیه کتاب تصحیح طرح که امین حسن دکتر

قرار مصححان اختیار در را معینیه متن بر تحقیقاتشان نتایج سخاوتمندانه ایشان کنیم.

داشته اند. مشارکت حاضر تصحیح در زیادی حد تا و دادند

کتابخانۀ بیست ودو در که است شده استفاده نسخه هایی از حاضر تصحیح در

فراهم برای ابزار مهم ترین که نسخه ها این تصاویر تهیۀ م شود. نگهداری مختلف

کتابخانه ها این کارکنان و مسئوالن توجه حسن بدون بوده اند، حاضر تصحیح آوردن

زاریم. سپاس بسیار بزرگواران این همۀ از نم شد. ن مم

اران هم و ، ایران اکبر دکتر آقای توب، م میراث پژوهش مؤسسۀ محترم مدیریت از

را حاضر کتاب انتشار ان ام خود حمایت و نیت حسن یری، پی با که مرکز در ایشان

زاریم. سپاس کرده اند فراهم

عشرة، اسامه آقای فاضل، و بزرگوار دوست اری هم بدون حاضر کتاب انتشار

جنبه های در را ما صمیمانه داشته اند، که مشغله هایی تمام با ایشان نبود. ان پذیر ام

تالش های از بسیار دادند. یاری انگلیس بخش های ویرایش و کتاب آماده سازی فن

و انگلیس بخش دقیق بازخوان برای رجب سال دکتر از همچنین زاریم. سپاس ایشان

داریم. را قدردان و ر تش کمال دقیقشان اصالح پیشنهادات

عبارت در خلل یا قلم طغیان «اگر م فرماید معینیه در خواجه چنان که پایان، در

استعجال حال در ارتجال سبیل بر که داشت باید معذور آید نظر در سهوی یا مفهوم در یا

اصالح گردانند مشرف مطالعه شرف به را آن که بزرگان «اگر و افتاد» تحریر اتفاق

نباشد». بدیع ایشان کرم از دارند ارزان یابند که خلل



مراغه تا قهستان از طوس نصیرالدین

در (۵۹۷⁃ ۶۷۲ق) طوس حسن بن محمد بن محمد ابوجعفر نصیرالدین خواجه زندگ

و گاه یورش های با دوران این اعظم بخش گذشت. ایران تاریخ از تالطم پر عصری

ایران شرق نواح از دانشمندان از بسیاری مهاجرات سبب و بود همراه مغوالن اه بی

کرد ایجاد طوس چون کس برای ویژه ای شرایط اوضاع این گردید. غرب سمت به

از اندک بسیار اطالعات چند هر پیداست. آثارش از دانش آموزی برای اشتیاقش که

به دید ، کودک سنین در که آموزش هایی از پس ظاهراً است، دست در طوس اساتید

عل بن بدران بن سالم اجازۀ رسید. خویش هم عصر شدۀ شناخته دانشمندان حضور

در طوس است.۱ دست در ۶۱۹ق جمادی الثان هشتم تاریخ با خواجه به مصری مازن

، اسالم شواری مجلس کتابخانۀ ۱۰۵۶۴ شمارۀ نسخۀ در امروز سالم بن بدران خط به اجازه این .۱

ص۳۱⁃ ۳۲، (ج۱۰۴، مجلس عالمه االنوار بحار اجازات کتاب در آن متن است. موجود گ۱۱۶ر

است. آمده نیز ۱۹۸۳م) بیروت، چاپ
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الرسالة تألیف تاریخ ۶۳۲ق، رجب دوم تا تاریخ این از است. بوده ساله ۲۲ زمان این

کرده ارائه گذرا صورت به سلوک و سیر رسالۀ در خواجه که اطالعات از غیر المعينية،۱
در خواجه زندگ تحوالت از ری دی اطالع باشد، مربوط دوران بدین م تواند و است

نیست. دست

و دانش آموزی به خود اشتیاق دربارۀ اطالعات سلوک و سیر رسالۀ در خواجه

نام به فردی با خود دیدار و اتبات م از او است. کرده ارائه اسماعیلیان به تمایلش

شهاب الدین این که شده تصور چنین است.۲ کرده یاد اسماعیل امرای از شهاب الدین

طبقات مؤلف جوزجان که بوده قهستان فرماندۀ ، ابوالفت منصور شهاب محتشم همان

جوزجان است.۳ کرده مالقات قهستان در را او ۶۲۱ق در و کرده یاد او از ناصری
شهاب الدین که دریافت رفت، قهستان به دوم بار برای ۶۲۲ق در که هنگام که م گوید

فرماندۀ عنوان به را او جای شمس الدین محتشم و شده فراخوانده الموت به مذکور

شهابی محتشم همان سلوک و سیر در مذکور شهاب الدین اگر است. گرفته قهستان

احتماال ۶۲۲ق، از پیش م بایست خواجه کرده، مالقات ۶۲۱ق در جوزجان که باشد

نزدی تکاپوی در آن، از بعد اندک یا م کرده تلمذ سالم بن بدران نزد که اوان همان در

معینیه، تألیف زمان یعن ۶۳۲ق، از پیش تا قطعاً تالش ها این باشد. بوده اسماعیلیان به

یاد بزرگداشت با را معینیه اصل دیباچۀ خواجه که چرا است. بوده رسیده نتیجه به

ذکره عل بن محمد بن حسن بن محمد ابوالمظفر عالءالدین اسماعیلیان امام هفتمین

مرکزی کتابخانۀ ۱۳۴۶ شمارۀ نسخۀ ترقیمۀ در معینیه تألیف تاریخ دید خواهیم که همان طور .۱

است. شده نوشته او خود خط به تهران اه دانش

۱۹۹۸م، تائوریس، نیویورک: و لندن ، بدخشان حسین سیدجالل کوشش به سلوک، و سیر : نک  .۲

.۱۱ ⁃۹ ص ۱۳۹۶ش، توب، م میراث تهران: در چاپ تجدید ص۳۰؛

ص۴۱۵. ۱۸۶۴م، ته، کل ناصری، طبقات ، جوزجان سراج منهاج الدین .۳



نه و س ̸ مراغه تا قهستان از طوس نصیرالدین

است.۱ کرده آغاز (د۶۵۳ق) السالم

مجاورت» «شرف اثر این نگارش زمان در خواجه که م آید دست به دیباچه این از

«شهریار جمله از بسیاری القاب با را او و داشته را ابی منصور بن عبدالرحیم ناصرالدین

غالب در نیست. دست در ناصرالدین این از چندان اطالع است.۲ ستوده ایران»

او است ن مم آورده اند.۳ حساب به قهستان حاکم و فرمانده را او جدید، مطالعات

کرده یاد مذکور شهاب جانشین عنوان به او از جوزجان که باشد شمس الدین همان

اسماعیل متعدد قالع از ی فرماندۀ تنها ناصرالدین که است ن مم همچنین بود.

او خواجه چنان که یا بودند؛ شده گسترده ایران شرق نیمۀ و مرکز جای جای در که بوده

نم رسد نظر به بوده هرچه است. داشته این از باالتر مقام داده لقب ایران» «شهریار را

زمان در چراکه باشد، بوده برخوردار باالیی رتبۀ از ناصرالدین دستگاه در خواجه که

ابوالشمس معین الدین حضرت» در اخالص اظهار باب «فت اندیشۀ در معینیه نگارش

البته شد.۴ محقق معینیه نگارش با نوع به که بوده مذکور ناصرالدین پسر عبدالرحیم بن

آن «از اجرام»، اوضاع شرح در چند فصل تحریر به «اشارت خواجه، گفتۀ طبق این که، از

نجوم دان به خواجه که شود تعبیر امر بدین م تواند خود بوده، رسیده خواجه به خاندان»

پرداخته معینیه نگارش به استعجال» روی «از خواجه این که است.۵ بوده شده شناخته

دوم. بند حاضر، کتاب در معینیه اسماعیل دیباچۀ : نک  .۱

سوم. بند حاضر، کتاب در معینیه اسماعیل دیباچۀ : نک  .۲

دیباچۀ در دارد اسماعیل دستگاه در ناصرالدین اه جای و مقام به اشاره ای خواجه که جایی تنها .۳

بقعه، آن حاکم خدمت در قهستان مقام وقت «به م گوید: آن در که است ناصری اخالق شدۀ اصالح

کوشش به ناصری، اخالق : نک  برحمته». اللّه تغمده ابن ابی منصور، عبدالرحیم ناصرالدین عال مجلس

ص۳۵. ۱۳۵۶ش، ، خوارزم تهران: حیدری، علیرضا و مینوی مجتبی

سوم. بند حاضر، کتاب در معینیه اسماعیل دیباچۀ : نک  .۴

چهارم. بند همان جا، : نک  .۵
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موفقیت آمیز نظر به که تالش است. اسماعیل دستگاه به نزدی برای او اشتیاق مؤید

است. بوده
رساند،۱ پایان به را ناصری اخالق خواجه که زمان ۶۳۳ق، جمادی االول در

چه بود، کرده پیدا ابی منصور بن عبدالرحیم ناصرالدین دستگاه در رفیع تری اه جای

م گوید: آن اصل دیباچۀ در

... عل ابو ... استاد که الطهارة کتاب از م رفت که  ذکـری  اثنای  در

بندۀ  این  با گـهربار لفـظ بر ... است ساخته  اخالق  تهذیب  در ویه... مس

زبان با تازی زبان از  نقل  ... را نفیس کتاب این که رفت خطاب هوادار

کرد. باید  ذکری  تجدید پارس

در مستقل کتابی نوشتن عوض در و نیست شایسته کاری چنین که م گوید خواجه سپس

گفتگویی ناصری اخالق تألیف انگیزۀ که مطلب این م دهد.۲ پیشنهاد را موضوع آن

ترجمۀ بر مبن ناصرالدین پیشنهاد از اطاعت جای به خواجه و است بوده ناصرالدین با

بابی» «فت معینیه حال که در م دهد، جدید تألیف پیشنهاد ویه ابن مس األعراق طهارة

شده تعیین ۶۳۳ق (ص۱۸) همایی استاد تخمین با این از پیش تا ناصری اخالق نگارش تاریخ .۱

مل کتابخانۀ در پاشا احمد گدی افیون مجموعۀ ۱۸۳۲۵ شمارۀ نسخۀ ترقیمۀ طریق از ما امروز بود.

شد «تمام رسید: پایان به ۶۳۳ق جمادی االول در ناصری اخالق تألیف که م دانیم (گ۱۱۲پ) آنکارا

جمادي ف تسویده من مسوده وفرغ وآخراً ّ أو الحمد وله توفیقه وحسن اللّه بعون ناصری اخالق کتاب

من انتساخه تم وقد المصنّف خطّ هاهنا إل األصل سواد وهذا هجرية وستّمائة وثلثين ثلث سنة األول

عل بن سهيل بن محمد امال القوي ... الضعيف العبد يدي عل أيامه اللّه أدام المصنّف بخطّ نسخة

سنة شهور من شعبان آخر ف اللّه حماها النظامية المباركة مدرسة ف بغداد السالم مدينة ف الطبري الحافظ

األبرار». وآله محمد بحق النار عل كاتبه يدي الله حرم وستّمائة وستّين اثن

انسان علوم و ادبیات دۀ دانش مجلۀ ناصری»، اخالق قدیم «مقدمۀ ، همائ جالل الدین : نک  .۲

ص۲۴⁃ ۲۵. ،۳ شمارۀ ۱۳۳۵ش، فروردین سوم، سال تهران، اه دانش



ی و چهل ̸ مراغه تا قهستان از طوس نصیرالدین

فاصلۀ در که کرد تعبیر این گونه م توان را بوده ناصرالدین فرزند به اخالص اظهار برای

یافته بیشتری ام استح ناصرالدین دستگاه در خواجه موقعیت اثر دو این تألیف میان

بود.

کرده تقدیم ناصرالدین و معین الدین به را ناصری اخالق و معینیه کتاب دو خواجه

عالءالدین خود برای و ۶۳۴ق سال در که است دست در خواجه از ر دی اثر دو اما است.

است. عالءالدین بن کیخسرو طالع استخراج اول رسالۀ است. شده نوشته اسماعیل امام

از چرش دره به ... معروف ... «بقعۀ در ۶۳۲ق رجب نهم در عالءالدین فرزند کیخسرو

متولد اَلَموت» االقبال بلدة مقدسۀ محروسۀ ممال از ... لَمسر معظمۀ محروسۀ حوال

است نوشته عالءالدین درخواست به و ۶۳۴ق در ظاهراً را رساله این خواجه است.۱ شده

مبارک طال استخراج جهانگشای... مقدّس فرمان م ح «به م گوید آن دیباچۀ در چه

احوال از رساله در خواجه که م شود تعیین آن جا از نیز رساله تألیف سال آمد». کرده

این است.۲ کرده یاد ۶۳۴ق ربیع اآلخر تاریخ ذکر با مواردی سال دو در کیخسرو

از که بود شده شناخته نیز اسماعیل امام نزد دوران این در خواجه که است معن بدان

است. گرفته طال استخراج فرمان او جانب

در را اسماعیل امام حلقۀ به نزدی سودای همچنان که خواجه ۶۳۴ق رجب در

کرد. تقدیم عالءالدین به را آن و نوشت نوروز مناسبت به رساله ای قهستان در داشت، سر

م نویسد: رساله این دیباچۀ در او م شود.۳ یاد عالئ تقویم عنوان با رساله این از

افتاد تقویم این وراقت اندیشۀ افتاد تقدیم که سیاقت این اقتضاء حسب بر

حاضر. کتاب در عالءالدین بن کیخسرو طال استخراج دیباچۀ : نک  .۱

حاضر. کتاب این پیوست در طال استخراج دیباچۀ تصحیح مقدمۀ : نک  .۲

قدس آستان نسخۀ در رساله این تألیف ان م و تاریخ حاضر. کتاب در عالئ تقویم دیباچۀ : نک  .۳

است. شده شناسانده اثر این از



المعینیة الرسالة ̸ دو و چهل

گردد ملحوظ آسمان پناه آستان آن مجاوران از ی ارتضاء نظر به اگر تا

جاودان سعادات و جهان دو مرادات به طوس محمد بندگان کم ترین

گردد. محظوظ

داشته را الموت نشین اسماعیلیان نظر جلب امید هنوز خواجه ۶۳۴ق در ترتیب بدین

الت مش حل تألیف زمان ۶۴۳ق، جمادی اآلخر تا حداقل وضعیت این گویا است.
بود.۱ ناصرالدین پسر معین الدین همنشین هنوز او چه بود، نکرده محسوس تغییر معینیه،
۶۶۳ق)، (د هوالکو ایلخان دست به اسماعیلیان برافتادن زمان تا تاریخ این از

ول نیست، تردیدی او به آن ها انتساب در که است کرده تألیف بسیاری آثار خواجه

نیست. اسماعیلیان از نشان هیچ ی در است داده نشان آثار این متعدد نسخه های بررس

به هوالکو رسیدن زمان تا و است کرده ان م نقل الموت به بازه این در زمان خواجه

برآمدن با است. برده بهره تحقیق و تألیف برای فرصت این از و بوده آن جا الموت

ر دی گونه ای به اوضاع عباس خالفت و اسماعیلیان افتادن بر و ایران در ایلخانان

ظاهراً و بود اسماعیلیان برانداختن ایران در هوالکو ایلخان اهداف از ی خورد. رقم

کار روی از پس که شود تصور نباید اما نبود. جدید زمام داران پسند مورد آنان هواخواه

ابن فوط م کرد. من را اسماعیلیان یادکرد که آمد پدید خفقان فضای ایلخانان آمدن

گفته آنان از برخ مورد در و کرده یاد نی به بسیاری اسماعیلیانِ از اآلداب مجمع در

خود آثار از تعدادی در خواجه بود دلیل هر به اما آمدند.۲ مراغه به طوس همراه که است

تا برد دست حل و معینیه، ناصری، اخالق در جمله از بود نوشته اسماعیل دوران در که

معینیه الت مش حل تألیف تاریخ حاضر. کتاب در معینیه الت مش حل اسماعیل دیباچۀ : نک  .۱

یافت. روس، ر پژوهش تورکین، سرگ پیش سال چند آمده، اثر این ند تاش نسخۀ در تنها که را

فرهنگ وزارت تهران: اظم، ال محمد کوشش به األلقاب، معجم ف اآلداب مجمع ، ابن فوط : نک  .۲

ص۲۹؛ ج۴، ص۹⁃ ۱۰؛ ج۳، ۳۵۹؛ ص۳۵۱⁃ ۳۵۲، ج۲، ص۴۲۱؛ ج۱، ۱۴۱۶ق، ، اسالم ارشاد و

ص۴۰۸. ج۵،



سه و چهل ̸ مراغه تا قهستان از طوس نصیرالدین

گذشتۀ از ناصری، اخالق شدۀ اصالح دیباچۀ در خواجه بزداید. آن از را اسماعیل رنگ

برگرداند. روی بود گفته اسماعیل امام هواخواه در آن اصل دیباچۀ در آن چه و خود

آن به مربوط مسائل به که است نشده انجام متن این بر جامع تحقیق هنوز متأسفانه

توسط که ناصری اخالق اسماعیل اصل دیباچۀ میان مقایسه ای مبنای بر دهد. پاس

انتشار حیدری و مینوی کوشش به که شده  اصالح دیباچۀ و شده منتشر همائ مرحوم

از ، اصل دیباچۀ از اسماعیل امام یادکرد حذف ضمن خواجه که گفت م توان یافته،

او است. خواسته عذر بود گرفته پیش نفس» استخالص «جهت به که آن در خود شیوۀ

م کند: اضافه سپس

... گرداند بدل بود مرض غیر برسیاقت که را کتاب دیباچه که خواست

طرز این با را کتاب مفتت شوند واقف کلمات این بر که نس ارباب اگر
۱ باشد. تر نزدی صواب به کنند

اخالق اصل دیباچۀ در ناصرالدین ستایش در که را اشعاری و عبارات خواجه هرچند

داشت: نگاه کتاب خود بر و دیباچه در را او نام اما کرد، حذف بود آورده ناصری

ناصرالدین عال مجلس بقعه، آن حاکم خدمت در قهستان مقام وقت به

که ذکری اثنای در برحمته  اللّه ابی منصور تغمده ابن عبدالرحیم

. ... م رفت

را کتاب مفتت شوند واقف کلمات این بر که نس ارباب «اگر م گوید خود خواجه که نکته این .۱

خواجه است. مهم بسیار خواجه آثار خط نسخه های بررس در باشد» تر نزدی صواب به کنند طرز این با

دیباچۀ و حذف را کتاب اسماعیل اصل دیباچۀ که م دهد اجازه آثارش کاتبان به عمال عبارت این با

معینیه، خط نسخه های از تعدادی مورد در مطلب این دید، خواهیم چنان که کنند. آن زین جای را جدید

اصالح دیباچۀ و شده حذف اصل دیباچۀ اثر، این خط نسخه های از زیادی تعداد در است. افتاده اتفاق

است. شده زین جای شده



المعینیة الرسالة ̸ چهار و چهل

هیچ که کرده بازنویس گونه ای به را حل و معینیه دیباچۀ خواجه که است درحال این

«الرسالة به المعینیة» «الرسالة از را رساله نام حت و نماند باق آن در اسماعیل نشان

معینیه دوم مقالۀ پنجم باب ۲۴ بند در حت او دید، خواهیم چنان که داد. تغییر المغنیة»

آن از را ناصرالدین پسر معین الدین همان یعن ایران» «پادشه زادۀ یادکرد تا برده دست

تعبیرهای م توان معینیه و ناصری اخالق مورد در دوگانه رد روی این از کند. حذف

امامان از م بایست هم خواجه که ندارد وجود تردیدی چیز هر از پیش داشت. مختلف

به این آیا اما م کرد. انکار را اسماعیلیان به خود تمایل هم و م جسته برائت اسماعیل

م جست؟ برائت اسماعیل مای ح و امرا همۀ از م بایست خواجه که است معن این

به مورد چندین در ابن فوط نم دهد. نشان چیزی چنین ابن فوط ایت های ح حداقل

اسماعیل قالع فت از پس دوران در اسماعیل امرای فرزندان و امرا با خواجه مراودات

برائت بر عالوه که باشد چنین م تواند ر دی برداشت است.۱ کرده اشاره هوالکو توسط

آن نتیجۀ که بوده آمده پیش معین الدین و خواجه میان کدورت اسماعیلیان، از عموم

و او میان کدورت چنین حال که در است. بوده معینیه در او نام ذکر در خواجه تمایل عدم

سوم احتمال کند. حذف ناصری اخالق از را او نام بخواهد که نداشته وجود ناصرالدین

رد روی با متفاوت افرادی درخواست به معینیه و ناصری اخالق اصالح که است این

است. بوده شده انجام متفاوت زمان های در و اسماعیلیان برابر در متفاوت

روایت نسخه های که م دهد نشان ناصری اخالق و معینیه خط نسخه های بررس

اخالق مورد در است. م شده دست به دست متفاوت میزان به متن دو این شدۀ اصالح

است بوده شده واق اقبال مورد بیشتر شده اصالح روایت دیباچۀ وضوح به ناصری
رسیده نگارنده بنظر تاکنون که قدیم خط نسخۀ صدها «مابین م گوید همائ چنان که

فرهنگ وزارت تهران: اظم، ال محمد کوشش به األلقاب، معجم ف اآلداب مجمع ، ابن فوط : نک  .۱

ص۹⁃ ۱۰. ج۳، ص۴۲۱؛ ج۱، ۱۴۱۶ق، ، اسالم ارشاد و



پن و چهل ̸ مراغه تا قهستان از طوس نصیرالدین

بدست نسخه چهار تاکنون است، درآمده بنده شخص بتمل که نسخه پنجاه حدود و

در که معینیه از نسخه ۴۷ میان از حال که در است».۱ داشته قدیمرا مقدمۀ که آورده ام

معینیه اسماعیل دیباچۀ دارای ۱۳نسخه است گرفته قرار دقیق بررس مورد تحقیق این

دست به دست ونگ چ در اختالفشان رساله، دو این محتوایی تفاوت از فارغ هستند.۲

متن دو این بر خواجه اصالح که باشد معن این به م تواند خط اشان نسخه های شدن

باشد. شده انجام متفاوت بستر در و مختلف زمان های در

نیشابوری جعفر بن عبدالعزیز عزالدین درخواست به ۶۶۳ق در خواجه که م دانیم

است. کرده الحاق ناصری اخالق دوم مقالۀ از چهارم فصل ذیل را فصل ۶۷۲ق) (د

صاحب و عطامل عالءالدین به مذکور نیشابوری عراق فت از پس ابن فوط نقل طبق

نیشابوری این آیا شد.۳ سپرده او به بصره ومت ح و پیوست جوین شمس  الدین دیوان

انسان علوم و ادبیات دۀ دانش مجلۀ ناصری»، اخالق قدیم «مقدمۀ جالل الدین، ، همائ : نک  .۱

ص۲۱. ،۳ شمارۀ ۱۳۳۵ش، فروردین سوم، سال تهران، اه دانش

بسیار تاریخ اثر این نسخه های گسترش که است کرده مشخص معینیه خط نسخه های بررس .۲

در شد اشاره بدان که همان طور نیست. صحیح نسخه در موجود دیباچۀ بر اتکا فقط و دارد پیچیده ای

را نسخه ها متن و دیباچه میان رابطۀ بتوان تا نشده انجام افانه ای موش مطالعۀ هنوز ناصری اخالق مورد

توصیف و تصحیح روش بخش : نک  معینیه نسخه های گسترش تاریخ مورد در بیشتر تفصیل برای سنجید.

نسخه ها.

وزارت تهران: اظم، ال محمد کوشش به ج۱، األلقاب، معجم ف اآلداب مجمع ، ابن فوط : نک  .۳

الحسين بن جعفر بن العزيز عبد المظفر أبو الدين «عز ص۲۲۶⁃ ۲۲۷: ۱۴۱۶ق، ، اسالم ارشاد و فرهنگ

المهنا بن الفضل أبو شيخنا ل ذكره ، النخع األشتر آل ف نسب له البصرة صاحب الملك النيسابوري

الرجال من عدّ حت وسافر وستمائة وعشرين ست سنة المذكور «ولد قال: بخطه ل كتب و الحسين

الدين عالء الصاحبين إل لجأ العراق فتحت ولما ، ج بتي ابن سنقر ام األوشادي ببيت فتعلق الصدور

وصنف العلويين» ال االحسان كثير وكان ونواحيها البصرة اليه وفوضت بواسط شحنة ورتب الدين وشمس

اثنتين سنة القعدة ذي ف وتوف ورأيته مراغة علينا وقدم الغريزية والمنائح العزيزية المدائح كتاب شيخنا له

وستمائة. وسبعين



المعینیة الرسالة ̸ شش و چهل

خواهیم چنان که است؟ کرده ترغیب ناصری اخالق دیباچۀ تجدید به را خواجه که بوده

(نسخۀ است کرده اصالح را متن و دیباچه آن در خواجه که حل و معینیه از نسخه ای دید

دیوان صاحب آیا است. بوده جوین شمس الدین دیوان صاحب یت مال در زمان «ج »)،

معینیه و ناصری اخالق در خواجه بازبین در نقش جوین عطامل و شمس الدین

نگارش زمان در او که نم گذارد باق تردیدی ایلخان زیج در خواجه کالم داشته اند؟

«و است: داشته اسماعيلیان مورد در تند ردی روی عمر اواخر در یعن اثر این نهایی

از که را نصیر کم ترین بندۀ من، رفت، ب ملحدان والیت های [هوالکو] که وقت آن در

سؤاالت هنوز متأسفانه آورد».۱ بیرون آن جا از بودم، افتاده ملحدان والیت به و طوسم

پژوهش های در باید که مانده باق او زندگ اسماعیل دوران و خواجه مورد در بسیاری

برآمد. آن ها پاس پی در آت

خوب روان نی فهم سجاد

۱۳۹۹ش ماه مرداد

نقدهای و ایلخان زیج در کواکب وسط «حرکت خوب روان، نی فهم سجاد و سوادی فاطمه : نک  .۱

گزینش طوس ، نصیرالدین خواجه علم و فلسفه روزگار، ، زندگ در هایی پژوهش بشر، استاد آن»، بر وارد

ص۳۶۳⁃ ۱۳۹۱ش، توب، م میراث تهران: انواری، محمدجواد و همدان معصوم حسین ویرایش و

ص۴۰۹. در ،۴۷۰ 



تصحیح مقدمۀ

متن تاریخچۀ

اشاره برای شده» اصالح «روایت و « اسماعیل اصل «روایت ترکیب دو از مقدمه این در

حل و معینیه از روایت به اول ترکیب است. شده استفاده حل و معینیه نسخه های به

اول نیمۀ در دوم و شده تألیف ۶۳۲ق رجب دوم پنجشنبه تاریخ در اول که دارد اشاره

بود. اسماعیلیان حمایت تحت خواجه اثر دو این نوشتن زمان در ۶۴۳ق. االول جمادی

در اصالحات اعمال با که دارد متن دو این از روایت به اشاره شده» اصالح «روایت

است. آمده پدید بود ایلخانان خدمت در زمان که ۶۶۰ق سال حدود در احتماال آن ها،

(نسخۀ کرده انتخاب را اثر دو این شامل نسخه ای خواجه اصالحات این انجام برای

به المعينية» «الرسالة از را آن عنوان و نوشته آن برای جدیدی خاتمۀ و دیباچه و «ج »)

معینیه متن در ری دی اصالحات خواجه این بر عالوه است. داده تغییر المغنية» «الرسالة

روایت در که است دوم مقالۀ پنجم باب ۲۴ بند از عبارت آن ها مهم ترین که داده انجام
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است: آمده صورت این به اسماعیل

نشاط جالله اللّه ضاعف ایران پادشه زادۀ مبارک طبع ثان الحال در اگر
ه. ال شاء إن شود داده تقریری باب آن در فرماید مسأله آن از بحث

است: یافته تغییر صورت این به شده اصالح روایت در و

الت مش حل در مفرد مختصری نماید مساعدت روزگار ثان الحال در اگر
ه. ال شاء إن شود داده تقریری باب آن در آن جا در و شود ساخته علم این

آن جا از است. شده انجام معینیه متن از اسماعیل نشان زدودن هدف با بند این اصالح

اسماعیل حامیان از مؤلف که بوده معینیه متن از جایی تنها باال بند و خاتمه دیباچه، که

گفته چنان که کند. اصالح را مورد سه هر خواجه که بوده طبیع است، کرده یاد خود

باید اما است. شده معینیه متن از متفاوت روایت دو پیدایش سبب تغییرات این شد،

اثر این نسخه های از برخ در دارد. پیچیده ای بسیار تاریخ معینیه متن که شد متذکر

بدون است، شده  زین جای شده اصالح خاتمۀ و دیباچه با اسماعیل خاتمۀ و دیباچه

روایت های از نسخه هایی این، بر عالوه شود. متن وارد خواجه اصالحات سایر این که

اسماعیل اصل نسخۀ ی مقابلۀ طریق از مشخصاً که دارد وجود معینیه اصالح شدۀ

دارد. روایت دو هر به شباهت هایی سبب بدین و آمده اند پدید شده اصالح روایت با

بررس مورد تحقیق این در که است معینیه خط نسخۀ ۴۷ اطالعات شامل ۵ جدول

قرار بحث مورد نسخه ها توصیف قسمت در نسخه ها این از تعدادی گرفته اند. قرار دقیق

۱۲ نسخه، ۴۷ این میان از شده اند. مشخص جدول در ستاره عالمت با که گرفته اند

صورت به نسخه ۷ و ، اسماعیل خاتمۀ و متن، دیباچه، شامل ی دست صورت به نسخه

۴ تنها نسخه ها، بقیۀ میان در شده اند. اصالح خاتمۀ و متن، دیباچه، شامل ی دست

ترکیبی ر دی نسخۀ ۲۴ خاتمه). و دیباچه از (جدای است شده اصالح متن دارای نسخه

یا دیباچه فاقد آن ها از برخ (البته هستند متنوع خاتمه های و دیباچه با اسماعیل متن از
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دیباچۀ روی از شده کوتاه دیباچه ای با نسخه ۸ نسخه، ۲۴ این میان از هستند). خاتمه

بند این از بعد م شود. شامل را اسماعیل دیباچۀ اول بند تنها که م شود آغاز اسماعیل

است: صورت این به اصل در که ابواب فهرست آغازین عبارت

افتاد. الیق مقالت چهار بر رسالت این ابواب فهرست

است: شده داده تغییر زیر صورت به

الیق مقاله چهار بر المعينية بالرسالة الموسومة رساله این ابواب فهرست

افتاد.

نیست مشخص م یابد. پایان اسماعیل خاتمۀ با نسخه ها این هم مورد، ی از غیر

پیش نسخه ها این از ی هیچ کتابت تاریخ است. بوده تغییر این مسئول کس چه که

یا باشد گاهانه آ م توانسته اسماعیل دیباچۀ از بخش حذف نیست. هجری نهم سدۀ از

شده کوتاه دیباچۀ این پیدایش منشأ که باشد بوده نسخه ای دیباچۀ در افتادگ دلیل به

۲ این، بر عالوه ندارند. دیباچه ای که دارد وجود معینیه از متعددی نسخه های است.

خاتمۀ این در م یابد. پایان اسماعیل خاتمۀ از خالصه ای با نسخه ۴۷ این از نسخه

عبارات ترکیب که آن جا از نیست. خواجه اسماعیل حامیان از یادی نیز شده کوتاه

تصحیح در که «ل» نسخۀ و است شده داده تغییر کم اصل خاتمۀ به نسبت خاتمه این

صورت به خاتمه این م یابد، پایان خاتمه این با است گرفته قرار استفاده مورد حاضر

معینیه خط نسخه های از برخ در است گفتن است. شده تصحیح کتاب این در مجزا

زدودن منظور به م توانسته که است شده داده تغییری اسماعیل خاتمۀ در نسخه) ۱۴)

پادشاه زادۀ مبارک رای «و عبارات نسخه ها این در باشد. شده انجام اسماعیل نشان

است. شده زین جای «فالن» کلمۀ با خاتمه در ایران»

آن نسخه های دسته بندی و معینیه مختلف روایت های تشخیص برای ترتیب بدین

مورد باید نسخه ها مهم اختالفات و کرد تکیه نسخه ها خاتمۀ و دیباچه بر تنها نم توان
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خاتمه و متن دیباچه، معینیه متن از حاضر تصحیح در دلیل همین به گیرد. قرار توجه

کار به مشابه رد روی نیز حل مورد در گرفته اند. قرار بررس مورد مجزا صورت به

است. گرفته قرار تحقیق و تصحیح مورد مجزا صورت به آن متن و دیباچه و شده گرفته

نشان را بخش ها این از ی هر تصحیح برای شده گرفته کار به نسخه های ۱ جدول

م دهد:

نسخه بخش اثر

ک ع، ط، س، ر، اسماعیل دیباچۀ

معینیه

ن ف، ج ، شده اصالح دیباچۀ
ن م، ل، ق، ف، ط، ر، ج ، آ، متن

ھ م، ق، ش، س، ز، ر، ح، اسماعیل خاتمۀ
ن ف، ص، ج ، شده اصالح خاتمۀ

ل ژ، مختصر خاتمۀ

ی ل، ک، ش، س، ر، اسماعیل دیباچۀ
نحل ف، ج ، ب، شده اصالح دیباچۀ

ن م، ل، ف، ر، ج ، ب، متن

حل. و معینیه مختلف بخش های تصحیح برای استفاده مورد ۱. نسخه های جدول

متن نسخه های گردش وی ال تا توانسته ایم معینیه متن بر تمرکز با ردی روی چنین با

کنیم. ترسیم معینیه نسخه های نسب شناس برای را زیر نمودار و دهیم قرار بررس مورد را

مورد نهایی تصحیح در نهایتاً که نسخه هایی مختلف بخش های نمودار، این ترسیم برای

است. شده مقابله شده تصحیح متن با نگرفته اند قرار استفاده

اختصاری نشان و شده اند داده نشان دایره با مطالعه مورد نسخه های نمودار، این در

پایین به باال از نمودار در عمودی راستای است. شده نوشته دایره ها روی بر نسخه ها

۹۳۲ق تا و آغاز ۶۳۲ق در معینیه تألیف تاریخ از که است تاریخ ترتیب نشان دهندۀ

هرچند گرفت، قرار مطالعه مورد ۵ جدول نسخه ۴۷ همۀ ما بررس در م یابد. ادامه
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است. شده نظر صرف ۹۳۲ق از پس شده کتابت نسخه های نمایش از حاضر نمودار در

بوده اند، موجود نسخه های یا شاخه ها ارتباط واسطۀ ما بررس اساس بر که نسخه هایی

نس این تعداد طبعاً شده اند. داده نشان نمودار در مربع با نبوده اند ما دسترس در ول

ی هر است. شده داده نشان نمودار در که باشد آن چه از بیشتر بسیار م توانسته فرض

ان پی با نسخه ها میان ارتباط باشد. نس از سلسله ای م توانسته فرض نسخه های این از

گروه ی در و دارند هم با نزدی ارتباط که را نسخه هایی قاب ی و شده داده نشان

داده نشان لوزی با نمودار این در حل فرض نسخه های است. برگرفته در م گیرند، قرار

به تدریج به م رسد نظر به است، شده تألیف معینیه از پس حل که آن جا از شده اند.

در م توانسته الحاق این باشد. شده الحاق داشته وجود قبل از که معینیه از نسخه هایی

خاکستری ان های پی با الحاق ها این نمودار این در باشد. شده انجام مختلف زمان های

خاکستری ان های پی با نیز مقابله و اصالح عمل این، بر عالوه است. شده داده نشان

«ف» و «ن»، «ج »، نسخه های که است همان مقابله و اصالح این است. شده داده نشان

است. آورده در ماست دست در امروز که صورت به را

نسخه های است. یافته گسترش اصل شاخۀ سه در معینیه متن نمودار، این اساس بر

اول: شاخۀ شده اند: انتخاب شاخه سه این اساس بر معینیه متن تصحیح برای شده استفاده

مهم ترین «ل». و «ق» «ط»، سوم: شاخۀ و «م»؛ و «ر» دوم: شاخۀ «ن»؛ و «ف»، «ج »، «آ»،

دیده آن ها در خواجه دست خط که هستند «ج » و «آ» نسخۀ دو اول، شاخۀ در نسخه ها

است. برخوردار حاضر تصحیح در زیادی اهمیت از شاخه این دلیل همین به م شود.

کم مسأله حل مورد در است. یافته گسترش ر دی شاخۀ دو از بیش سوم شاخۀ ظاهراً

است. یافته گسترش اصل شاخۀ دو در حل متن که م رسد نظر به است. بوده ساده تر

دسته ای دوم دستۀ است؛ گرفته قرار آن در «م» و «ل»، «ر»، نسخه های که دسته ای ی

م گیرد. بر در را «ن» «ف»، «ج »، «ب»، نسخه های که
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. نس نسب شناس نمودار .۲ جدول
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تصحیح روش

است: گرفته قرار توجه مورد مؤلفه چند حاضر تصحیح برای نسخه ها انتخاب در

(تاریخ «م» نسخۀ و ۶۶۵ق) کتابت: (تاریخ «ق» نسخه های نسخه. قدمت .۱

هستند معینیه متن از موجود تاریخ دار نسخه های قدیم ترین ۶۵۸ق) کتابت:

نسخه ها). این توصیف به بنگرید نسخه ها مورد در بیشتر تفصیل (برای

سدۀ از پیش به مربوط که است دست در معینیه از نسخه هایی نسخه. بودن کامل .۲

قرار تصحیح سازوارۀ در نبوده اند کامل که این دلیل به ول م شود هجری هشتم

است ۶۷۴ق آن کتابت تاریخ که براون مجموعۀ نسخۀ نمونه عنوان به نگرفته اند.

است. نگرفته قرار استفاده مورد تصحیح در دلیل بدین و است ناقص

بوده نسخه ها نسب شناس در فرع شاخه های نشان دهندۀ چقدر نسخه ها این که .۳

در متأخر نسخۀ شده، نوشته ری دی نسخۀ روی از مستقیماً نسخه ای اگر و است

به خصوص به «ن» و «ف» نسخه های است. نگرفته قرار استفاده مورد تصحیح

یعن خواجه شدۀ اصالح نسخۀ روی از مستقیماً که شده اند انتخاب دلیل این

با نسخه ای مقابلۀ نتیجۀ اختالفات، بررس اساس بر ه بل نشده اند کتابت «ج »
بوده اند.۱ خواجه نسخۀ

نظر به این که با پنسیلوانیا اه دانش نسخۀ مانند نسخه ای نسخه. نبودن مغلوط .۴

پیدا راه آن در بسیاری اغالط که دلیل این به است شده کتابت نهم سدۀ از پیش

است. نشده منظور متن تصحیح در بود کرده

آن ها بیشتر منشأ و م شود دیده نسخه این در فقط که دارد زیادی کم اهمیت اختالفات «ن» نسخۀ .۱

در آن از ، نسب شناس نظر از نسخه این اهمیت دلیل به حال، این با است. بوده کتابت رویۀ احتماال

است. نیامده انتقادی سازواره در کم اهمیت اختالفات این از برخ ول شده استفاده انتقادی تصحیح
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نسخۀ معتبرترین اوست، خود خط به طوس اصالحات حاوی «ج » نسخۀ که آن جا از

به نسخه این اصل چون ر دی طرف از است. حل و معینیه شدۀ اصالح روایت نمایندۀ

در را شده اصالح موارد م توان به راحت است، شده نوشته خواجه خط از غیر خط

نسخه های از استفاده با را اسماعیل اصل روایت آن اساس بر و داد تشخیص نسخه

آن جا از کرد. بازسازی «م») «ل»، «ق»، «ط»، «ر»، (نسخه های شده انتخاب اسماعیل

در است، آمده در گردش به شده اصالح روایت از بیش تر اسماعیل اصل روایت که

دستۀ در خواجه اصالحات و شود بازسازی روایت این تا است شده سع حاضر تصحیح

داخل در اختالفات از دسته این نمایانگر (اعداد شود داده نشان انتقادی سازوارۀ اول

گرفته اند). قرار صفحه هر پای پرانتز

یا نقص رف منظور به خواجه اصالحات موارد از برخ در که داشت توجه باید

قصد است. گرفته صورت متن در نامأنوس موارد کردن برطرف یا اصل متن در ال اش

صورت به و کنیم بازسازی را حل و معینیه اسماعیل اصل روایت که است بوده این ما

به نیاز و بوده ال اش دارای خواجه خود نظر از متن از بخش هایی چه دهیم نشان مشخص

خودداری متن تصحیح در شخص اجتهاد از ان ام حد تا این بر بنا است. داشته اصالح

بر را نسخه ها ر دی ضبط ما که مواردی پاورق ها از دسته این در همچنین است. شده

شاخه های و نسخه ها دسته بندی تعیین در که مواردی یا داده ایم، ترجیح «ج » اساس نسخۀ

انتقادی سازوارۀ دوم دستۀ است. شده ذکر داشته، اهمیت نسخه ها نسب شناس مختلف

دارد. اختصاص نسخه های میان معمول اختالف های به

است، شده حذف «ج » نسخۀ از خواجه توسط که متن از بندهایی تصحیح برای

واجد نسخه ها از ی هیچ آن جاکه از حل، و معینیه اسماعیل خاتمۀ و دیباچه مانند

برده بهره مختلف نسخه های از التقاط شیوۀ به است، نبوده گرفتن قرار مبنا برای شرایط

نسخه های همۀ ضبط از متفاوت «ج » نسخۀ ضبط شمار انگشت مواردی در است. شده

چنین ما آورد. شمار به خواجه تصحیح را اختالف این نم توان ول است بوده ر دی
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دستۀ پاورق در را «ج » نسخۀ ضبط و گرفته نظر در کتابت خطای عنوان به را مواردی

نشان ۴ جدول در انتقادی سازوارۀ در رفته کار به نشان های و عالئم کرده ایم. ذکر اول

است. شده داده

استفاده فارس زبان امروزی رسم الخط از حل، و معینیه متن از حاضر تصحیح در

مشترک نسخه ها میان در که رسم الخط مشخصه های برخ ۳ جدول در است. شده

آمده یافته تغییر امروزی ل ش به ی دست صورت به حاضر تصحیح در و است بوده

از ناش معموال که دسته بندی ی متعدد اقالم شماره گذاری به مربوط اختالفات است.

است. نیامده انتقادی سازوارۀ در است، کاتبان سلیقۀ اختالف

و ی دست صورت به لزوماَ ۳ جدول در مذکور مشخصات که شویم متذکر باید

تنها ۳ جدول موارد این، بر عالوه است. نیامده نسخه ها در ل ش ی به جا همه در

رسم الخط مشخصات و م گیرد بر در را نسخه ها رسم الخط مشخصه های از نمونه هایی

قرار بحث مورد نسخه ها معرف بخش در اختصار به لزوم صورت در نسخه هر مخصوص

است. گرفته

تالش است. شده اعراب گذاری نامأنوس یا ل مش کلمات شده، تصحیح متن در

به موارد از برخ در هرچند شود، نشان گذاری ی دست صورت به متن تا است شده

مراجعه، در سهولت برای است. نبوده بلند جمالت از گزیری خواجه زبان طبیعت دلیل

ترسیم است. گرفته قرار شده تصحیح متن حاشیۀ در «ج » اساس نسخۀ برگ های شمارۀ

ر دی نسخه های از نیاز صورت در و است شده انجام «ج » نسخۀ اساس بر نیز ل ها ش

موارد در است. نشده گزارش ل ها ش در نسخه ها اختالف ول است، شده استفاده نیز

گرفت. خواهد قرار بحث مورد دوم) جلد (در متن شرح در اختالف ها این ضروری



المعینیة الرسالة ̸ شش و پنجاه

نسخه ها شده تصحیح متن در نسخه در رسم الخط

«م۱» «ل»، «ق»، «ج »، به ب 
«م۱» «ل»، «ق»، «ج »، آن چه آن

«ل» آن چه ان
«م۱» «ج »، آن که آنک

«ق» آن که انک
«ل» «ق»، را آن انرا

«ق» را آن آنرا
«ق» «ج »، چنان که چنانک

«م۱» چنان که چنانکه
«م۱» «ق»، چندان که چندانک

«ق» چندان چه چندان
«ل» «ق»، «ج »، سوم سیم

«م۱» سوم سه ام
«ل» «ق»، «ج »، که ک

«م۱» «ل»، «ق»، «ج »، ها  ها
«ج » ه بل بل ک

«م۱» «ل»، «ق»، ه بل بل که
«م۱» «ل»، «ق»، «ج »، ترین ̸ تر ̸ ترین  تر

«م۱» «ق»، «ج »، شصت شست
«م۱» «ل»، «ق»، «ج »، است  ست
«م۱» «ل»، «ق»، «ج »، ای ء
«م۱» «ل»، «ق»، «ج »، ی ء
«م۱» «ق»، «ج »، «آ»، خورشید خرشید

«ج » بطؤ بطوء
«م۱» «ق»، بطؤ بطو

«م۱» «ق»، «ج »، ء بط بط
«م۱» «ل»، «ق»، «ج »، اعالی اعل

«م۱» «ق»، «ج »، ء مض مض
«م۱» «ق»، نقطه ها نقطها

«م۱» «ل»، «ق»، «ج »، این در درین
«م۱» «ل»، «ق»، «ج »، این از ازین

«ل» دوازده̸دوازدهم دوانزده̸دوانزدهم

نسخه ها. رسم الخط مشخصه های .۳ جدول



هفت و پنجاه ̸ تصحیح مقدمۀ

توضیح عالمت

صلوات] مثال: ؛ مصح متن ضبط از بدل ها نسخه جداکنندۀ
ر. دعوات: [

است. آمده «دعوات» «ر» در «صلوات» به جای

بدل. نسخه و نسخه اختصار جداکنندۀ :

بار. بسیار] مثال: نانوشته؛ متن ، سفیدماندگ بیاض، است.با مانده سفید «ر» در «بسیار» جای

تاج . کوکب] مثال: سطر؛ تحت سطر، زیر است.تا شده نوشته سطر زیر «ج » در «کوکب»

شال. را] مثال: ؛ خط خوردگ است.شا خط خورده «ل» در «را»

طان. بماند] منطبق مدیر مثال: ناخوانایی؛ است.طا ناخوانا «ن» در بماند» منطبق «مدیر

فاج . کوکب] مثال: سطر؛ فوق سطر، باالی است.فا شده نوشته سطر باالی «ج » در «کوکب»

هام. باشد] مثال: هامش؛ در ها
است. شده نوشته هامش در «م» در «باشد»

ع. عالم: + کاینات] مثال: بدل؛ نسخه در افزودگ +
است. شده اضافه «عالم» «کاینات»، از پس «ع» در

⁃ن. نبود] قسمت پذیر عمق در و مثال: ؛ افتادگ است.⁃ افتاده «ن» در نبود» قسمت پذیر عمق در «و

= ط : شاهنشاه = ع ر، شهنشاه] مثال: نسخه بدل ها؛ جداکنندۀ
م. شاهنشاه: =

و «ط» در « «شاهنشاه صورت به «ع»، و «ر» در «شهنشاه»
است. آمده «م» در «شاهنشاه»

(قرآن العالمين] رب اللّه تبارک مثال: مصححان؛ توضیحات
.(۷:۵۴

(...)

انتقادی. سازوارۀ در رفته به کار اختصارات و عالئم توضیح .۴ جدول
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تار

نسخه

X X X ق ۶۶۵ *۵۳۲۰ آستان

X X X X ۱۲ ۵۶۰۱ آستان

X X X ۱۲۳۲ ۱۰۸۳۱ آستان

X X ۱۱۰۲ ۱۲۱۲۷ آستان

X × × × X X ۱۲۱۵ *۱۲۲۳۶ آستان

X X ۱۲ ۳۱۶۵۸ آستان

X X X ض ۱۲۳۳ ۵۸۹ آصفیه

X X X X ۸۹۲ ۳۷۸۵ احیا

X × × × X X ی ۹ ۲۵۹۲ ایاصوفیه

X X X X ص ۸۶۳ *۲۶۷۰ ایاصوفیه

X X X ھ ۹ ۴۸۴۴ ایاصوفیه

X X X X ۱۱ *۱۸۴۲ برلین

× × × X × × × ⅬJS ۸ *۴۰۷ پنسیلوانیا

X × × × X X ک ۸۱۱ *۸۹۹۰ ند تاش

X X X ح ۱۰ ۶۵۸ حاج بشیر آغا

X X X X ش ۸۸۹ ۱۰۱۴ اه دانش

⁃ X X ط ۸ *۱۰۹۴ اه دانش

X X X X ۱۰۹۹ ۱۲۷۸ اه دانش

X X X X ج  ۶۶۰ ح *۱۳۴۶ اه دانش

X X X ۹۷۸ ۶۴۹۷ اه دانش

X X X X ۹۸۰ ۲۶۹ هند دیوان

X X X X ف ۷۲۲ *۵۳۰۲ فات

X X X Fe ۱۰ ۱۳۳۷ فیض اللّه

X X X X ۱۰ ۴۶۲ کلمبیا

تحقیق. این در المعينية الرسالة بررس  شده نس .۵ جدول
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تار

نسخه

X X × × × × × ۶۷۳ *۳ کمبریج

X X X X س ۱۰۶۸ ۲۸ سنا مجلس

X × × × X × × × ۱۲ ۶۸۵ سنا مجلس

X X X Ⅿa ۸ ۱۷۸ مجلس شورا

X X X ⅯS ۱۰ ۲۱۲ مجلس شورا

× × × X X ۱۰۵۳ ۳۳۵۴ مجلس شورا

X X X ۱۱ ۳۷۴۵ مجلس شورا

X X X Ⅿj ۹ *۵۲۴۶ مجلس شورا

X X X X ر ۷۶۳ *۶۳۴۶ مجلس شورا

X X X ژ ۱۰ *۶۳۴۷ مجلس شورا

× × × X X ع ۸ ۵۹۴۹ مرعش

X X X ۱۳۰۰ ۵۲۳ مشهد

X X X X ۹۹۷ ۳۱۹۰ مل

X X X X ۱۰۴۴ ۳۲۵۶ مل

X X X X م ۸ *۳۵۰۳ مل

X X X × × × ل ۸ *۳۵۷۷ مل

X X X ز ۱۰ ۵۷۴۹ مل

X X X ۱۰۲۸ ۱۰۴۸ مل

X X X X ۱۰۱۲ ۲۱۳۰۳ مل

X X X X ۱۰۴۷ *۴۵۴۸ مل

X X X ۱۱ ۵۵۳۵ مل

× × × × × × آ ۶۳۲ *۸۲۳ ان میشی

X X X X ن ۷۰۰ *۱۳۹۸ ان واتی

(ادامه). تحقیق این در المعينية الرسالة بررس  شده نس



المعینیة الرسالة ̸ شصت

کتابخانه ها اختصارات

آصفیه. کتابخانه حیدرآباد، هند، آصفیه
رضوی. قدس آستان مرکزی کتابخانۀ مشهد، ایران، آستان

. اسالم تراث احیاء مرکز کتابخانۀ قم، ایران، احیا
کتابخانۀ مجموعۀ سلیمانیه، کتابخانۀ استانبول، ترکیه،

ایاصوفیه.
ایاصوفیه

اشپرنگر. مجموعۀ برلین، دولت کتابخانۀ برلین، آلمان، برلین
مجموعۀ پنسیلوانیا، اه دانش کتابخانۀ فیالدلفیا، ا، آمری

شونبرگ.
پنسیلوانیا

. بیرون شرق مطالعات مؤسسۀ ند، تاش ستان، ازب ند تاش
حاج بشیر آغا. مجموعۀ سلیمانیه، کتابخانۀ استانبول، حاج بشیر آغا

تهران. اه دانش مرکزی کتابخانۀ تهران، اه دانش
هند. دیوان مجموعۀ بریتانیا، کتابخانۀ لندن، انگلستان، هند دیوان

. فات کتابخانۀ مجموعۀ سلیمانیه، کتابخانۀ استانبول، ترکیه، فات
افندی. فیض اللّه مجموعۀ ملت، کتابخانۀ استانبول، ترکیه، فیض اللّه

مجموعۀ کلمبیا، اه دانش کتابخانه نیویورک، ا، آمری
اسمیث̸پلیمپتون.

کلمبیا

مجموعۀ کمبریج، اه دانش کتابخانۀ کمبریج، انگلستان،
براون.

کمبریج

شورای مجلس اسناد مرکز و موزه کتابخانه، تهران، ایران،
سنا. مجلس کتابخانۀ مجموعۀ ، اسالم

سنا مجلس

شورای مجلس اسناد مرکز و موزه کتابخانه، تهران، ایران،
مجلس. کتابخانه اصل مجموعۀ ، اسالم

شورا مجلس

. نجف مرعش آیت اللّه کتابخانۀ قم، ایران، مرعش
مولوی. مجموعۀ الهیات، دۀ دانش کتابخانۀ مشهد، ایران، مشهد

. مل مل موزۀ و کتابخانه تهران، ایران، مل
ايران. اسالم جمهوری مل كتابخانۀ تهران، ایران، مل

ویژه، مجموعه های کتابخانۀ ان، میشی اه دانش آن آربور
. اسالم نسخه های مجموعۀ

ان میشی

عربی. نسخه های مجموعۀ ان، واتی کتابخانۀ ان، واتی ان واتی

کتابخانه ها. مشخصات .۶ جدول



ی و شصت ̸ تصحیح مقدمۀ

 

خط نسخه های توصیف

تهران اه دانش مرکزی کتابخانۀ ۱۳۴۶ شمارۀ خط نسخۀ «ج »

برم آید، معینیه مختلف نسخه های معرف در رضوی مدرس مرحوم کالم از چنان که

شخص یت مال در تهران اه دانش مرکزی کتابخانۀ توسط خریداری از قبل نسخه این

مدت نسخه ظاهراً است.۱ بوده کتابفروش آخوندی محمد] شیخ [احتماال آقای نام به

شده، خریداری تهران اه دانش توسط رضوی مدرس مرحوم مالحظۀ از پس کوتاه

(نسخۀ معینیه از ر دی نسخه ای عکس چاپ بر خود مقدمۀ در دانش پژوه مرحوم چراکه

«نسخۀ عنوان به «ج » نسخۀ از شد، منتشر رضوی مدرس کتاب از پس سال ی که «م»)،

شماره ای دانش پژوه مقدمه این در م کند.۲ یاد تهران» اه دانش مرکزی کتابخانۀ کهن

خریداری تازگ به «ج » نسخۀ که دلیل این به شاید است، نکرده ذکر نسخه این برای

مقدمۀ انتشار از پس سال چهار نسخه این نهایتاً است. بوده نشده فهرست هنوز و شده،

۱۳۴۶ شمارۀ تحت اه دانش فهرست هشتم جلد در «م»، نسخۀ عکس چاپ بر دانش پژوه

تهران، اه دانش تهران: اول، ویراست نصیر، خواجه آثار و احوال رضوی، مدرس محمدتق : نک  .۱

در رضوی مدرس ص۳۸۸. ۱۳۵۴ش، ایران، فرهنگ بنیاد تهران: دوم، ویراست ص۲۲۳؛ ۱۳۳۴ش،

که شد مالحظه کتابفروش آخوندی آقای نزد اواخر این در ری دی نسخۀ «و م نویسد: نسخه این مورد

اثنتین سنة رجب شهر من الثان الخمیس یوم تحریره من الفراغ «واتفق بود شده نوشته چنین آن آخر در

بود». هویدا آن در دستخوردگ آثار و شده الحاق بدان مسلماً تاریخ این و وستمائه» وثلثین

تهران، اه دانش تهران: دانش پژوه، محمدتق کوشش به المعينية، الرسالة ، طوس نصیرالدین : نک  .۲

ز. ح، ج، صفحات ۱۳۳۵ش،



المعینیة الرسالة ̸ دو و شصت

شد.۱ معرف

خود خط به طوس خواجۀ اصالحات که است جهت این از «ج » نسخۀ اهمیت

حل و (گ۱ر⁃ ۸۳پ) المعينية الرسالة متن نسخه این است.۲ موجود نسخه این در او

، طوس اصالحات جز متن، دو هر م گیرد. بر در را (گ۸۴ر⁃ ۱۰۳ر) معینیه الت مش
نشده ذکر جا هیچ کاتب نام متأسفانه است. شده کتابت خط ی به پایان تا آغاز از

در باشد) آخوندی یا رضوی مدرس مرحوم خط (شاید امروزی خط به یادداشت است.

است: خواجه خط به نسخه گوید م که دارد وجود نسخه برگ اولین پشت

در بزرگوارست آن خط و ره طوس نصیرالدین خواجه تصنیف رساله این

هیئة.

خط به تصرف و دخل از مواردی شامل تنها نسخه این و نیست صحیح مطلب این اما

خود خط به که است معینیه تألیف تاریخ کردن اضافه موارد این از ی است. خواجه

تنها نسخه این حساب این با است. شده نوشته رساله خاتمۀ در گ۸۳پ در خواجه

خاتمۀ خواجه است. شده ذکر آن در رساله تألیف تاریخ که است معینیه از نسخه ای

جدیدی خاتمۀ و کرده پاک بود شده اسماعیل پادشه زادۀ از یادی آن در که را معینیه
ترقیمه این متن است. کرده ذکر را رساله تألیف تاریخ آن انتهای در و نوشته آن جای

است: چنین

اثنتین سنة رجب شهر من الثان الخمیس یوم تحریره من الفراغ واتفق

تهران، اه دانش تهران: هشتم، جلد تهران، اه دانش مرکزی کتابخانۀ فهرست دانش پژوه، محمدتق .۱

ص۳۴⁃ ۳۵. ۱۳۳۹ش،

نسخه ای معینیه متن از بخش هایی و دیباچه اصالح منظور به خواجه شد، گفته باال در که همان طور .۲

کرده پاک را عبارات کنده، را آن از برگ هایی بوده، ما بحث مورد «ج » نسخۀ همین که کرده، اختیار را

است. نوشته آن بر را خود اصالحات و



سه و شصت ̸ تصحیح مقدمۀ

وستّمائه. وثلثین

اصالحات با همراه حل، و معینیه متن نخست روایت دربرگیرندۀ «ج » نسخۀ که آن جا از

به حاضر تصحیح در شده، متن دو این دوم روایت پیدایش به منجر که است مؤلف

متن از قسمت هایی تصحیح برای است. گرفته قرار متن انتقادی تصحیح مبنای عنوان

معینیه اسماعیل خاتمۀ و دیباچه مانند است، شده حذف «ج » نسخۀ از خواجه توسط که

شیوۀ به است، نبوده گرفتن قرار مبنا برای شرایط واجد نسخه ای هیچ که آن جا از حل، و

همه با «ج » نسخۀ معدودی موارد در است. شده برده بهره مختلف نسخه های از التقاط

و تصرفات از ناش ظاهراً تفاوت ها این که آن جا از است. متفاوت ر دی نسخه های

ذکر اول) (دستۀ پاورق در موارد این شده تصحیح متن در بوده، نسخه کاتب اشتباهات

است. شده

نوشته قرمز جوهر با صفحه، میان و باال برگ ها، پشت بر نسخه کهن برگ های شمارۀ

۸۳ تا معینیه برای و شده آغاز ی رقم از متن هر ابتدای در برگ ها شمارۀ است. شده

در برگ ها شماره این م دهد نشان کراسه ها و برگ ها بررس م رسد. ۲۰ تا حل برای و

است. شده نوشته آن از پس کوتاه زمان یا م کرده اصالح را نسخه خواجه که زمان

است. شده داده تغییر بعدها حل برگ های شماره دید خواهیم چنان چه ول

شده کنده نسخه از برگ هایی و نیست سان ی کراسه هر در موجود برگ های تعداد

برگ ۳ تنها اول کراسۀ از است. بوده شده یل تش برگ ۱۰ از ابتدا در کراسه هر است.

اسماعیل دیباچۀ تغییر قصد خواجه هنگام که است. مانده باق اولیه برگ های ۱۰ از

آن زین جای جدید برگ ی کنده، را اول کراسۀ از برگ ۲ حداقل داشته، را معینیه
نوشته را خود شده اصالح دیباچۀ خواجه شده، اضافه جدیدِ برگ این روی است. کرده

نسخه در باال شدۀ اضافه برگ از پیش بدرقه عنوان به برگ سه این، بر عالوه است.

م شود. دیده آن ها روی بر یت مال گواه تعدادی که هست

خاتمۀ است. کامل متن و کراسه ها معینیه پایان تا مذکور شدۀ اصالح دیباچۀ از
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کراسۀ برگ آخرین که بعدی برگ در و آغاز ۸۳پ برگ نیمۀ از معینیه اسماعیل اولیۀ

قسمت و کنده را برگ این خواجه است. م شده تمام نیست، نسخه در اکنون و بوده نهم

روی بر را جدید خاتمۀ متن و تراشیده گ۸۳پ روی از را اسماعیل خاتمۀ متن آغازین

است. نوشته پاک شده ناحیۀ

دیباچۀ است. کرده اصالح ترتیب همین به نیز را حل اسماعیل دیباچۀ خواجه

همان احتماال و نیست نسخه در اکنون برگ که ی پشت از ظاهراَ حل اسماعیل

بخش خواجه است. بوده شده تمام ۸۴ برگ روی و آغاز بوده قبل کراسۀ برگ آخرین

باالیی نیمۀ بر را حل شدۀ اصالح دیباچۀ و کرده پاک و تراشیده را دیباچه این پایان

اولیۀ دیباچۀ از کوتاه تر شده اصالح دیباچۀ این که به توجه با است. نوشته ۸۴ برگ

این از است. داشته وجود جدید متن برای ۸۴ برگ روی کاف فضای است اسماعیل

توسط افتاده برگ دو این متن است. افتاده برگ دو حل پایان تا شده اصالح دیباچۀ

متن در است. شده نوشته ۹۸ر و ۹۲ر برگ های حاشیۀ در هشتم قرن در احتماال کس

به اشاره برای است، شده اضافه حاشیه در بعداً آنچه از اصل متن تفکی برای مصح

جابه جا نیز ر دی برگ دو این بر عالوه کرده ایم. استفاده «جه » نشان از هامش در متن

داشته اند. قرار ۹۵ و ۹۴ برگ های میان فاصلۀ در اصل در ۹۱ و ۹۰ برگ های است. شده

است: بوده زیر قرار به نسخه برگ های صحیح ترتیب بنابراین،

است]، شده نوشته ۹۲ر برگ روی بعدها آن متن که افتاده برگ [ی گ۸۴⁃ ۸۹،

نوشته ۹۸ر برگ روی بعدها آن متن که افتاده برگ [ی ،۹۵ ⁃۹۷ ،۹۱ ⁃۹۰ ،۹۴ ⁃۹۲

۱۰۳ ⁃۹۸ است]، شده

تطابق کنون ترتیب با برگ ها پشت بر شده نوشته کهن برگ های شمارۀ که آن جا از

قرمز رنگ همان با و کرده پاک را آن ها از برخ هشتم قرن در احتماال کس ندارد،

کند. پیدا تطابق کنون ترتیب با تا است نوشته جدیدی شمارۀ

دیده نسخه بدرقۀ برگ های روی بر یت مال گواه چندین شد، گفته که همان طور
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جوین شمس الدین یت مال در زمان «ج » نسخۀ یادداشت ها این اساس بر م شود.

۶۶۳⁃ ۶۸۱ق)، (ح  اباقا ۶۵۴⁃ ۶۶۳ق)، (ح  هوالکو دیوان صاحب ۶۸۳ق) (د

با نزدی رابطۀ جوین که م دانیم است. بوده ۶۸۱⁃ ۶۸۳ق) (ح  تگودار احمد و

شده نوشته بار چهار دیوان صاحب نام سوم بدرقۀ برگ باالی در است. داشته خواجه

«لصاحب صورت به ر دی بار الدین»، شمس الدیوان «لصاحب صورت به بار ی است:

منسوب رباع ی خط همان به آن ها ذیل در «لصاحب». صورت به بار دو و الدیوان»،

چند در رباع این است.۱ نشده ذکر آن در شاعر نام البته است؛ شده نوشته خیام به

پیش منابع این از ی هیچ چون اما م شود. یافت خیام رباعیات از کهن مجموعۀ

به رباع این برای منبع قدیم ترین «ج » نسخۀ بنابراین نشده اند، گردآوری نهم قرن از

است: خصوص

خوری نابوذ و بوذ غمان چند تا خوری دود همه چو دنیا مطبخ از

خوری سود همه تو چون خورد ک مایه گردد کم جوی ک نخواه مایه از

طربخانۀ در است. شده گزارش مختلف صورت های به مذکور منابع در رباع این

صورت بدین رباع این قمری) نهم سدۀ در (زنده تبریزی رشیدی حسین بن یاراحمد
است:۲ شده ذکر

خوری نابود و بود غمان چند تا خوری دود همه تو دنیا مطبخ از

خوری سود همه تو چون خورد که مایه گردد کم جوی که نخواه سرمایه

همان طور اما دارد. آن زیر رباع به اشاره «لصاحب» که است کرده تصور اشتباه به بشری جواد .۱

جواد : نک  است. شده داده نسبت خیام به کهن مجموعۀ چند در رباع این پرداخته ایم آن به اینجا در که

سال دوم، دورۀ بهارستان، پیام ،« منش شمس فرزندش و نخجوان هندوشاه دربارۀ تازه «نکته هایی بشری،

ص۱۹۳. در ص۱۸۷⁃ ۱۹۸، ۱۳۸۷ش، زمستان و پاییز ،۲ و ۱ شمارۀ اول،

، همائ جالل الدین کوشش به (طربخانه)، خیام رباعیات تبریزی، رشیدی حسین بن یاراحمد .۲

.۴۸۷ شمارۀ ص۲۵۹، ۱۳۶۷ش، ، مل آثار انجمن تهران:
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(۵۲۳ (شمارۀ نخجوان مجموعۀ و (۱۴۴ (شمارۀ بادلیان مجموعۀ در رباع این
است:۱ شده گزارش زیر صورت به نیز

خوری دود هم جهان مایدۀ وز خوری نابودی بود غمان پیوسته

خوری سود همه تو چون خورد که مایه گرد کم جوی که نخواه مایه از

که م شود دیده صفحه پایین چپ گوشۀ در قدمت نظر از بعدی یت مال گواه

است: شده نوشته ۷۵۶ق تاریخ در منش شمس به معروف هندوشاه بن محمد توسط

المنش بشمس المشتهر هندوشاه بن محمد الغن اللّه إل الفقير كتب من

وسبعمائة. وخمسين ست سنة رمضان ف ه تمل

عالوه بود. ۷۷۶ق) (د جالیری اویس شیخ دربار در برجسته چهره ای منش شمس

و صفحه این در یازدهم تا سده های هشتم به مربوط ر دی یت مال گواه پن این، بر

است: زیر شرح به گواه ها این متن م شود. دیده نسخه ر دی صفحات

ف (؟) ب  المشتهر النوری اسماعیل بن محمد الراج المذنب العبد نوبة ف دخل –

وسبعمائة. وخمسین تس سنة شهور

عنه. عف المؤيدي الفتاح عبد اللّه إل الفقير نوبة ف کان قد –

الطبيب. [؟] بن عمر بن ر ب أبو الرقيب ربه عفو الراج –

له غفّر محمد سيد بن الدين نجم الفقير وأنا تملّ تحت دخل تاب ال هذه –

.۹۵۰ سنة ف ولوالديه

. العامل الحل جعفر محمد بن سعيد محمد الزمان مالك مملوك ه مال هو –

،« خیام پژوه نویافته های و کهن» منابع در خیام «رباعیات کتاب بررس و «نقد بشری، جواد : نک  .۱

.۱۱۳ ص ۱۳۸۴ش، ،۹۳ و ۹۲ شمارۀ کلیات، ماه کتاب
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الدين شهاب الغن ربه إل المحتاج المذنب عبد نوبة ف دخل الزمان عواري من –

وألف. وعشرين اثنين سنة شوال ف الشولستان الطباطبايي الحسين الحسن عل

دلیل به که است شده نوشته بیت ی بدرقه صفحۀ باالی چپ سمت گوشۀ در

نیست. خواندن قابل آن از بخش جوهر شدن پخش و رطوبت دیدگ

اعتبار بمیزان پشّه پر وزن از کمست حق بنزدی هست هرچه و دنیا

کردگار نزد [؟] وزن و ترا ر ش شدی [؟] موی چو بستۀ [؟]

بودن خوانا بر گاه و م شود مشاهده نسخه برگ های همه در تقریباً رطوبت دیدگ

نیز برگ ها برخ در است. خواندن قابل کل در متن حال این با است. گذاشته تأثیر متن

مراجعۀ آخرین در که است داشته چرم جلد ی نسخه م شود. مشاهده خوردگ کرم

که است سرطبله ی دارای جلد این بود. شده جدا آن از مرمت برای کتابخانه به ما

دفۀ و نسخه آخر برگ فاصلۀ در که گونه ای به است بوده شده تا داخل سمت به مدت

پن در کاغذ خوردگ باعث سرطبله روی چرم ترتیب بدین بود. گرفته قرار جلد پشت

شده ترسیم قرمز و سیاه مرکب با ظرافت با نسخه تصاویر است. شده کتاب پایان برگ

همان طور است. شده استفاده نیز سبز رنگ از معینیه سوم مقالۀ اول باب نقشۀ در است.

جزئیات اسماعیل روایت نقشۀ با قیاس در نقشه این شد، خواهد بحث رساله شرح در که

حاشیه و اصالح سطور باالی و زیر در یا و هامش در نسخه جای جای در دارد. بیشتری

م شود. دیده

م گردد بر امر این اصل دلیل است. بوده مهجور کنون تا اهمیتش همه با نسخه این

در سپس و «م» نسخۀ عکس چاپ در ابتدا نسخه، این از دانش پژوه مرحوم توصیف به

در دانش پژوه کرده اند. عبارات از بعدی محققان که برداشت سوء و اه، دانش فهرست
م نویسد:۱ عکس چاپ مقدمۀ

تهران، اه دانش تهران: دانش پژوه، محمدتق کوشش به المعينية، الرسالة ، طوس نصیرالدین : نک  .۱
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قالب دو میان آنچه باال عبارت از ول است کهنه بسیار نسخه اگرچه

که معینیه» الت مش «حل آغاز از نیم و سطر پن همچنین و گذارده ام،

گویا اینجا در وکس است؛ ر دی بخط جا دو در است نسخه همین در آنهم

و شود، ستایش اسماعیل پادشاهزادۀ از کتاب ایندو در که نمیخواست

با را نوشته که بود این دهد؛ نشان کهنه تر را نسخه میخواست اینکه یا

آنچه مانند نوشت؛ را عبارتها همان و تراشید را کاغذ رویۀ و کند افزاری

گذارده ام. قالب میان در که

تا داده انجام معینیه دیباچۀ در خواجه که اصالحات به خود مقدمۀ در دانش پژوه این که با

نسخۀ در مذکور اصالحات این که احتمال است، پرداخته بزداید آن از را اسماعیل نشان

اه دانش فهرست در او نم گیرد. نظر در را باشد شده انجام خواجه خود دست به «ج »
م نویسد:۱ اختصار به نیز

معینیه پایان در ۶۳۳ رجب ۲ پنجشنبه روز ساختگ تاریخ که ۸ سدۀ نَس

گذارده اند.

آن تاریخ بودن ساختگ بر را بنا پرداخته اند نسخه این به که هم افرادی ترتیب بدین

وجود حاشیه هایی «ج » نسخۀ برگ سه در که است حال در این نرفته اند. فراتر گذاشته ،

گ۱ر هامش در است. مؤلف خط به نسخه این متن از پاره هایی که امر این بر دال دارد

است: آمده شرح بدین یادداشت

الملك [=اللّه] اه رحمة بحار ف الغريق العلماء سلطان خطّ الورقة هذه

ز. صفحۀ ۱۳۳۵ش،

تهران، اه دانش تهران: هشتم، جلد تهران، اه دانش مرکزی کتابخانۀ فهرست دانش پژوه، محمدتق .۱

ص۳۴. ۱۳۳۹ش،
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رحمه تاب ال لهذا المصنف الطوس محمد بن محمد الدين نصير األحد

اللّه.

اصالح دیباچۀ و معینیه شدۀ اصالح خاتمۀ که جایی نیز گ۸۴ر و گ۸۳پ هامش در

مؤلف به صفحات این متن کتابت انتساب در مشابه یادداشت دو شده، نوشته حل شده

دارد: وجود

«[ تعال [=اللّه ت اه رحمه [=المصنّف] المص خطّ األسطر هذه أن «أظن

[ تعال [=اللّه ت اه رحمه [=المصنّف] المص خطّ أيضاً السطور «هذه و

.« ف

خاتمۀ و دیباچه متن دستخط انتساب رد برای دلیل هیچ تنها نه اینکه سخن کوتاه

بر انکاری قابل غیر شواهد ندارد، وجود خواجه به «ج » نسخۀ در حل دیباچۀ و معینیه
به تنها اینجا در و ۱ پرداخته ایم موضوع این به ری دی مجال در ما دارد. وجود آن صحت

دیباچه متن خط مقایسه و خط شناس و شناس نسخه دقیق تحلیل که م کنیم اکتفا این

مداقه نهایت در و خواجه به منسوب ر دی مشابه موارد با حل دیباچۀ و معینیه خاتمۀ و

حل دیباچۀ و معینیه خاتمۀ و دیباچه متن که داد نشان آن اصالحات و متن محتوای در

ویژگ های از برخ است. خواجه خط به نسخه متن در تصرفات و دخل از بخش نیز و

است: آمده ۷ جدول در است شده نوشته خواجه خط به که صفحات در متن رسم الخط

1. Sajjad Nikfahm-Khubravan, “Three Persian Manuscripts copied by Naṣīr al-Dīn
al-Ṭūsī,” Journal of Islamic Manuscripts (in press).
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توضیح رسم الخط نمونه

به ب 
که است شده گذاشته معجم ذال نقطۀ اوقات گاه

است. شده نوشته دال صورت به مصح متن در
̸ ذ ذ

که ک
کوچ هفت عالمت «سین» روی بر اوقات گاه

است. شده نوشته
س

است  ست
ای  ۀ

مشدد حروف روی بر تشدید عالمت اوقات گاه
است. شده نوشته

تشدید عالمت

چنان که چنانک
کوچ «ح» عالمت اوقات گاه «ح» حرف زیر

است. شده نوشته
ح

«ج ». نسخۀ در خواجه دست خط رسم الخط ویژگ های .۷ جدول

مجموعه های کتابخانۀ ، اسالم نسخه های مجموعۀ ۸۲۳ شمارۀ خط نسخۀ «آ»
آن آربور ان، میشی اه دانش ویژه،

است. مانده جا به اصل نسخۀ از که است مجزا برگ پن برگیرندۀ در تنها نسخه این

دیجیتال کتابخانۀ در است. شده نگاشته مؤلف خط به که است این در نسخه این اهمیت

به آن آخر برگ چهار که برگ، «پن است:۱ شده نوشته نسخه این مورد در «هاث تراست»

متصل هم به دوبرگ ی تنها برگ] چهار این [از است؛ کراسه ی میان قسمت نظر

تصویربرداری هنگام در که است اروپایی اعداد با و مداد با صفحات شماره است؛

کاغذ قطعه ی میان در آن ها برگ ها، این از محافظت منظور [به است. شده نوشته

در برگ پن این است». شده شماره گذاری نیز آن که بودند] گفته قرار امروزی باطلۀ

است: دسترس در زیر آدرس در اطالعات این .۱

http://catalog.hathitrust.org/Record/006814104

http://catalog.hathitrust.org/Record/006814104


ی و هفتاد ̸ تصحیح مقدمۀ

بود. شده خریداری قاهره در مایرهوف ماکس توسط ۱۳۵۳ق

تا و شده آغاز یازدهم بند معینیه، دوم مقالۀ هشتم باب میانۀ از متن برگ ها این در

سوم، مقالۀ چهارم باب میانۀ از سپس و (۵ ⁃۱۲ (ص اول بند سوم، مقالۀ اول باب میانۀ

ترتیب م یابد. ادامه (۳ ⁃۴ (ص دهم بند سوم، مقالۀ پنجم باب میانۀ تا و آغاز اول بند

این صفحات شماره شود. منتقل انتها به باید اول برگ و نیست صحیح برگ ها کنون

نسخۀ متن با برگ پن این متن مقابلۀ است. آمده شده تصحیح متن حاشیۀ در نیز نسخه

که دارد وجود نسخه دو این میان جزئ اختالف مورد هفت تنها که م دهد نشان «ج »

نسخه دو این نزدی رابطۀ نشان گر اختالفات این کم تعداد م شود. دیده ۸ جدول در

نمونه های با آن مقایسۀ و نسخه این خط شناس بررس است. نسخه ها نسب سلسله نظر از

نوشته خواجه خود خط به «آ» نسخۀ که است داده نشان نصیر خواجه دست خط ر دی

و عبارات از برخ است. آمده حاضر کتاب انتهای در نسخه این تصویر است. شده

است. آمده ۹ جدول در است نسخه این رسم الخط ویژگ های نشان دهندۀ که کلمات



المعینیة الرسالة ̸ دو و هفتاد

«آ» نسخۀ «ج » نسخۀ ( (پاورق صفحه باب

حقیق کوکب کوکب حقیق (۱)۱۱۳ ۲،۱۱
شود باشد (۲)۱۱۴ ۲،۱۱

کثیف و صقیل صقیل و کثیف (۱)۱۱۶ ۲،۱۲
آینه و آب آب و آینه (۲)۱۱۶ ۲،۱۲

باشد بود (۱)۱۱۹ ۲،۱۳
در شخص اند اندر شخص (۱)۱۵۲ ۳،۵

ناقص زاید (۵)۱۵۲ ۳،۵

«آ». نسخۀ و «ج » نسخۀ اختالفات .۸ جدول

توضیح رسم الخط نمونه

به ب 
که است شده گذاشته معجم ذال نقطۀ اوقات گاه

است. شده نوشته دال صورت به مصح متن در
̸ ذ ذ

سوم سیم
کوچ هفت عالمت «سین» روی بر اوقات گاه

است. شده نوشته
س

متن در است. شده چسبانده کلمه به جم «ها»ی
است. شده نوشته فاصله نیم با مصح

 ها

ه بل بل ک
ترین ̸ تر ̸ ترین  تر

شصت شست
چه جه ، ج

است  ست
ای  ۀ

خورشید خرشید
مشدد حروف روی بر تشدید عالمت اوقات گاه

است. شده نوشته
تشدید عالمت

نقطه های نقطهای

«آ». نسخۀ رسم الخط ویژگ های .۹ جدول



سه و هفتاد ̸ تصحیح مقدمۀ

مل مل موزۀ و کتابخانه ۳۵۰۵ شمارۀ خط نسخۀ «م»

رونوشت های کهن ترین برگیرندۀ در آن، انتهای در شده ثبت تاریخ اساس بر نسخه این

دو برگیرندۀ در نسخه است. (گ۴۷پ⁃ ۶۰پ) حل و «گ۱پ⁃ ۴۶ر» معینیه تاریخ دار

بخش خود اصل در زیاد بسیار احتمال به که است ناشناس کاتب دو نوشتۀ مجزا بخش

انتهای در زیر ترقیمۀ شده اند. صحاف ر دی ی با بعدها که بوده اند مجزا نسخۀ دو از

م شود: دیده حل

روزگار یم ح و بزرگوار خواجه گفتار از معینیه رسالۀ ذیل شد سپری

ف وآله بمحمد للعالمین انفاسه برکة اللّه ابد الطوس والدین الحق نصیر

ومصلیاً للّه حامداً وستمائه وخمسین ثمان سنة شعبان المعظم اللّه شهر

کثیراً. تسلیماً وسلّم أجمعین وصحبه وآله لرسوله

است: ساختگ نظر به معینیه انتهای ترقیمۀ اما م رسد، نظر به صحیح ترقیمه این تاریخ

ثمان سنه الفرد رجب شهر ف ومسلماً ومصلیاً حامداً المعینیه الرسالة تمت

حمده. حق لله والحمد وستمائه وخمسین

انتهای تاریخ به که است شده ساخته چنان ترقیمه این در شده ذکر تاریخ م رسد نظر به

قبل ماه ی معینیه تاریخ که ترتیب بدین باشد. نزدی آن به و باشد داشته شباهت حل
هر از پیش که است این است صحیح حل تاریخ معتقدیم این که دلیل باشد. حل تاریخ از

براین، عالوه است. شده نوشته بدان حل متن که شده نوشته خط همان به ترقیمه چیز

از «ر» نسخۀ در حل رونوشت نسخه ها اختالف بررس اساس بر دید، خواهیم چنان چه

برم گیرد در را حل و معینیه متن دو هر که «ر» نسخۀ است. شده نوشته «م» نسخۀ روی

باید «م» نسخۀ در حل رونوشت بنابراین است. شده نوشته ۷۶۳ق رجب ۱۳ تاریخ به

به «م» نسخۀ در حل رونوشت دست خط که آن جا از باشد. شده نوشته ۷۶۳ق از پیش



المعینیة الرسالة ̸ چهار و هفتاد

از نم ماند. باق آن تاریخ اصالت در تردید برای دلیل دارد، شباهت هفتم قرن خطوط

بر و معینیه متن قلم از متفاوت قلم به «م» نسخۀ در معینیه انتهای ترقیمۀ ر، دی طرف

وجود نسخه ۶۱ر برگ بر که یادداشت اساس بر است. شده نوشته متفاوت کاغذی روی

صدراالفاضل یت مال در ، مل حسین آقا حاج توسط خریداری از پیش «م» نسخۀ دارد،
شود:۱ نسخه تاریخ اصالت در تردید سبب م تواند خود که است، بوده اصفهان

این گونه از و است االفاضل صدر مرحوم عملیات رساله این کوف خطوط

کاظم محمد بن حسين األقل وأنا بسیار، مرحوم آن از کتب در عملیات

هجری. شمس ۹̸۶̸۱۷ شد. خریداری پسرش از عنه، عف التجار ملك

دیباچۀ اگرچه است. متن دو این اسماعیل روایت نمایندۀ «م» نسخۀ در حل و معینیه متن

است. شده نوشته شده اصالح روایت روی از که است نونویس نسخه این در حل اصل

و باشد شده انجام متن از اسماعیل نشان حذف منظور به نونویس این نم رسد نظر به

م خواسته گویا کس و بود شده مفقود نسخه برگ های از تعدادی ناشناخته دلیل به ه بل

ر دی برگ ی حل ابتدای افتادۀ برگ های یا برگ بر عالوه نماید. برطرف را متن نقص

برگ است. شده زین جای (گ۵۵) نونویس برگ با بعدها و است افتاده حل میانۀ از نیز

م رسد نظر به محتمل کامال است. شده صحاف رو و پشت کنون وضعیت در نیز ۵۹

معینیه متن دربرگیرندۀ اصل در است حل برگیرندۀ در تنها امروز که نسخه دوم بخش که

مشخصه های از جدای است. بوده شده نوشته آن روی از «ر» نسخۀ که باشد بوده نیز

و «م۱» نشان با نسخه بخش (دو رفت آن ذکر این از پیش که نسخه این رسم الخط

که نسخه اول بخش در م شود. مطرح این جا در مورد دو است)، شده داده نشان «م۲»

نوشته کوچ کاف ی کاف حرف روی بر همه جا در تقریباً م شود، شامل را معینیه

۱۰۲ یغما ،« تزویرشناس فن در تمرین فرای «کاپوسنامۀ مینوی، مجتبی : نک  باره این در .۱

.۴۶۵ ⁃۴۴۹ (۱۳۳۵ش):



پن و هفتاد ̸ تصحیح مقدمۀ

است. آمده ویرگول شبیه عالمت همه جا تقریباً نیز سین حرف روی است. شده

قدس آستان مرکزی کتابخانۀ ۵۳۲۰ شمارۀ خط نسخۀ «ق»

این ترقیمه اساس بر است. (گ۱پ⁃گ۶۱پ) معینیه متن برگیرندۀ در تنها نسخه این

است: شده کتابت ۶۶۵ق در نسخه

محمد سیدنا عل والصلوة العالمین رب للّه والحمد مجیب لطيف إنّه

عباد أصغر بخط وکتب المعین ونعم وحده اللّه وحسبنا الطاهرین وآله

بردسیر ببلد الخواف الحاج ر ب أبي بن محمد بن عل بن محمد اللّه

تم وستمائه. وستّین خمس سنة شوال من الثالث الثلثا یوم ف کرمان

نصیر العصر ماء ح أفضل العالم االمام الصدر صنفه المعینیة الرسالة

. الطوس محمد بن محمد والدین الملة

و اول، مقالۀ کل معینیه، دیباچۀ شامل بخش این است. نونویس نسخه ابتدای برگ سه

اسماعیل روایت اساس بر نسخه اصل متن م شود. دوم مقالۀ ابتدای از سطری چند

دیباچۀ از بخش حذف با که شده ای کوتاه دیباچۀ نونویس متن اما است، شده نوشته

دارد. را آمده پدید اسماعیل

ذیحجۀ ۲۱ تاریخ در مشهد الهیات دۀ دانش مولوی مجموعۀ ۵۲۳ شمارۀ نسخۀ

است. شده نوشته «ق» نسخۀ روی از ۱۳۰۰ق

مل مل موزۀ و کتابخانه ۳۵۷۷ شمارۀ خط نسخۀ «ل»

(ص۱۰۴⁃ حل و (ص۱⁃ ۱۰۳) معینیه متن دو هر اسماعیل اولیۀ روایت نسخه این

کل شامل که نسخه ابتدای از برگ چند است. نشده ذکر کاتب نام دربرم گیرد. (۱۳۴ 

افتاده ۵۹ و ۵۸ صفحات فاصلۀ در برگ هایی این بر عالوه است. افتاده بوده، دیباچه



المعینیة الرسالة ̸ شش و هفتاد

کتابت تاریخ است. م شده معینیه دوم مقالۀ چهاردهم تا هشتم باب های شامل که است

م یابد: پایان زیر عبارات با حل و است نیامده نسخه در

محمد والسالم والصلوة حمده حق للّه والحمد مغنیه رسالۀ ذیل شد سپری

الطاهرین. وآله خلقه خیر

باشد. شده کتابت هجری هشتم قرن آغاز یا هفتم قرن پایان در نسخه که م رسد نظر به

م شود. دیده مختلف خطوط به اصالحات نسخه جای جای در

اسالم شورای مجلس کتابخانۀ ۶۳۴۶ شمارۀ خط نسخۀ «ر»

(ص۲۰۹⁃ ۲۵۴) حل و (ص۱⁃ ۲۰۸) معینیه متن دو هر اسماعیل روایت نسخه این

م شود: دیده زیر ترقیمۀ معینیه انتهای در است. نشده ذکر کاتب نام دربرم گیرد. را

وسبعمائه. وستّین ثالث سنة رجب عشر ثالث الخمیس یوم انتساخه من وفرغ

است: نشده ذکر کتابت تاریخ و کاتب نام آن در که است یافته پایان زیر عبارات با حل

نصیر روزگار یم ح و بزرگوار خواجۀ گفتۀ از معینیه رسالۀ ذیل شد سپری

اجمعین آله و بمحمد للعالمین انفاسه برکة اللّه ابد الطوس الدین و الحق

الطیبین.

۷۶۳ق تاریخ که دارد وجود قبله سمت مورد در کوتاه متن «ر» نسخۀ انتهای در اما

م دهد نشان «م» نسخۀ و «ر» نسخۀ میان اختالفات بررس است. نوشته آن انتهای در

«ر» نسخۀ کاتب اگرچه است. شده نوشته «م» نسخۀ روی از «ر» نسخۀ در حل متن که

کلمات که مواردی در خصوص به است، کرده کتابت «م» نسخۀ روی از را متن دقت با

نسخۀ است. انداخته قلم از را سطوری است، داشته وجود متن متوال سطرهای در مشابه

است. معینیه نسخه های نسب شناس در کهن انشعابی نمایندۀ «ر»



هفت و هفتاد ̸ تصحیح مقدمۀ

تهران اه دانش مرکزی کتابخانۀ ۱۰۹۴ شمارۀ خط نسخۀ «ط»

م شود. شامل را (گ۱پ⁃گ۴۲ر) معینیه اسماعیل روایت متن تنها نسخه این

در یا هفتم قرن انتهای در نسخه م رسد نظر به نم شود. دیده نسخه در ترقیمه ای

به است. نونویس نسخه پایان و آغازین برگ باشد. شده کتابت هجری هشتم قرن

دو نسخه تکمیل برای کس و افتاده نسخه انتهای و ابتدا برگ های دلیل به م رسد نظر

حامیان به تقدیمه شامل اصل دیباچۀ از باق ماندۀ بخش است. کرده اضافه بدان برگ

است. شده نوشته شده اصالح روایت روی از دیباچه نونویس بخش اما هست. اسماعیل

ند تاش بیرون شرق مطالعات مؤسسۀ ۸۹۹۰ شمارۀ خط نسخۀ «ک»

(۲۲پ⁃ حل و (گ۲پ⁃گ۱۸ر) معینیه متن جمله، از متن، چند دربرگیرندۀ نسخه این

روم بدرالدین توسط هرات در ۸۱۱ق در معینیه است. مختلف کاتب دو خط به  ۳۵ر)

است: شده کتابت

سنة اآلفات عن اللّه حماها هراة بلدة ف الروم الدين بدر الفقير سودها

الهجرية. وثمانمائة عشر أحد

م شود دیده مقابله ای یادداشت اما است نیامده (گ۳۵ر) حل انتهای در کتابت تاریخ

۸۲۵ق: تاریخ به کاتب خط از غیر خط به

ف ذلك وكان أعلم واللّه المصنف بخطّ نسخة م قوبلت بنسخة قابلت

هجرية. ۸۲۵ سنة رمضان من رابع

را معینیه که است شده نوشته مستوف بهرام اسعد بن اوحد توسط احتماال یادداشت این

است: کرده مقابله نیز



المعینیة الرسالة ̸ هشت و هفتاد

۸ ف المستوف بهرام أسعد بن أوحد العبد حرره أعلم واللّه المقابلة بلغت

هجرية. ۸۲۱ سنة الحجة ذي

آن در حل تألیف تاریخ که است نسخه ای تنها که است این حل رونوشت این اهمیت

نوشته است کرده مقابله را متن که شخص همان خط به حل انتهای در است. شده ذکر

است: شده

رف المصنف فراغ اتفق اتمامه عل للّه والحمد الرسالة تمت اعلم واللّه

۶۴۳ سنة اآلخرة جمادی أوايل تأليفه من القدس معارج ف مراتبه اللّه

بركه. بباغ المعروف بالبستان تون بلدة بمقام هجرية

نسخه در برگ شمارۀ سری دو است. افتاده نسخه این در معینیه از برگ یازده حدود

برگ ها روی باالی حاشیۀ میانۀ در که اروپایی ارقام به شماره هایی ی دارد. وجود

است برگ هایی شماره ری دی کرده ایم. استفاده ارجاع برای باال در و است شده نوشته

شماره ها، این اساس بر است. شده نوشته برگ ها روی باالی چپ سمت لبۀ در که کهن

است. افتاده ۲۸ ⁃۲۷ و ،۲۴ ،۱۹ ⁃۱۶ ،۷ ⁃۶ ،۴ ⁃۳ برگ های

استانبول سلیمانیه کتابخانۀ فاتح مجموعۀ ۵۳۰۲ شمارۀ خط نسخۀ «ف»

حل و گ۱۹۹ر) ⁃ (گ۱۶۵پ معینیه جمله از رساله پن برگیرنده در نسخه این

۷۲۲ق صفر در التستری محمد توسط متن دو هر است. گ۲۰۹پ) ⁃ (گ۱۹۹پ

است: چنین معینیه ترقیمۀ است. شده کتابت

اللّه أحسن التستري محمد اللّه إل الفقير يدي عل المغنية الرسالة تمت

الروم. أعمال من سليمانشهر بمحروسة ۷۲۲ سنة صفر ف خاتمته

است: چنین حل ترقیمۀ و



نه و هفتاد ̸ تصحیح مقدمۀ

وآله محمد خلقه خیر عل والصلوة وباطناً وظاهراً وآخراً أوال للّه والحمد

إليه اللّه أحسن التستري محمد اللّه إل الفقير تسويده من وفرغ أجمعین

الروم. أعمال من سليمانشهر بمحروسة ۷۲۲ سنة صفر ف

در معینیه متن م گیرد. بر در را خواجه رسالۀ دو هر شدۀ اصالح روایت نسخه این

نظر به آن ها میان اختالف بررس اساس بر هرچند است، نزدی «ج » متن به بسیار «ف»

خواجه اصالحات داستان از آن کاتب و است شده کتابت آن روی از مستقیماً نم رسد

دوم مقالۀ پنجم باب در خواجه که جایی خصوص به است. نبوده گاه آ دوم روایت در

شده اصالح روایت در سپس و کرده یاد خود اسماعیل حام از معینیه اسماعیل روایت

در سپس و کرده کتابت را شده اصالح متن ابتدا «ف» کاتب است، داده تغییر را آن

ن مم اگرچه است. نوشته ر دی نسخۀ از منقول معن به «خ» نشان با را اولیه متن هامش

آن روی از که نسخه ای روی از را حاشیه این «ف» نسخۀ کاتب حقیقت در که است

تردیدی طوس اصالحات به نسبت او گاه ناآ اصل در باشد، کرده نقل م کرده رونویس

نوشته نسخه ای روی از مستقیم غیر یا مستقیم طور به «ف» نسخۀ زیاد احتمال به نیست.

است. شده مقابله شده ای اصالح نسخۀ با و بوده اصل روایت از نسخه ای خود که بود

در زمان نسخه این بنابراین م شود دیده نسخه این در دوم بایزید عثمان سلطان مهر

است. م شده نگهداری دوم بایزید سلطنت کتابخانۀ

ان واتی کتابخانۀ عربی نسخه های مجموعۀ ۱۳۹۸ شمارۀ خط نسخۀ «ن»

(گ۱۸۹پ⁃ حل و (گ۱۴۹پ⁃گ۱۸۸پ) معینیه شدۀ اصالح روایت نسخه این

۷۰۰ق ذیقعدۀ ۱۵ در حل ترقیمه، اساس بر دارد. بر در را واحد خط به گ۲۰۰پ)

است: شده کتابت

خامس الخميس يوم نسخته من الفراغ وق توفيقه وحسن اللّه بعون تمت



المعینیة الرسالة ̸ هشتاد

اوران(؟) اللّه خلق أحوج [کذا] اليد عن سبعمائة سنة من قعدة ذي من عشر

اللّه حماها كسىار ببلدة خاتمته اللّه أحسن المحرر القيرشهری حاج بن

.۷۰۰ سنة تعال

با شباهت هایی اختالفات، بررس اساس بر «ن»، نسخۀ که آن جا از «ف»، نسخۀ مشابه

در طوس جزئ اصالحات همۀ و دارد معینیه شدۀ اصالح و اسماعیل روایت دو هر

است آمده فراهم نسخه ای روی از «ن» نسخۀ احتماال ندارد، وجود «ن» نسخۀ در «ج »

کتابت در جزئ بی دقت های است. بوده معینیه مختلف روایت های مقابلۀ حاصل که

م شود. مشاهده «ن» نسخۀ

استانبول سلیمانیه کتابخانۀ ایاصوفیه مجموعۀ ۴۸۵۳ شمارۀ خط نسخۀ «ب»

(گ۱۲۱پ⁃ حل و بطلمیوس ثمرۀ کنار در را ابن سینا آثار از تعدادی نسخه این

قرن انتهای در احتماال ول نم شود دیده نسخه در تاریخ برم گیرد. در گ۱۳۴ر)

و نیست صحیح نسخه برگ های ترتیب است. شده کتابت هشتم قرن ابتدای یا هفتم

⁃۱۲۱ است: چنین حل برگ های درست ترتیب است. افتاده حل از برگ دو حداقل

«ب» در حل رونوشت .۱۳۴ ⁃۱۳۳ ،۱۳۰ افتاده،] برگ [دو ،۱۲۹ ،۱۳۲ ⁃۱۳۱ ،۱۲۸ 

مهر م رسد. آن به واسطه چند با زیاد احتمال به و است «ج » نسخۀ به نزدی خیل

م شود. دیده نسخه این در دوم بایزید عثمان سلطان

پنسیلوانیا اه دانش کتابخانۀ شونبرگ مجموعۀ ۴۰۷ شمارۀ خط نسخۀ

حداقل و است ریخته هم به نسخه برگ های م گیرد. بر در را معینیه متن تنها نسخه این

نشده ذکر کتابخانه دیجیتال فهرست در آن عنوان دلیل همین به است. افتاده برگ چهار

،۳۲ ،۳۴ ⁃۳۳ ،۳۱ ⁃۲۷ افتاده،] برگ [سه است: چنین برگ ها صحیح ترتیب است.

افتاده]. برگ [ی ،۲۰ ،۲۶ ⁃۲۱ ،۱۹ ⁃۱ ،۷۷ ⁃۳۵



ی و هشتاد ̸ تصحیح مقدمۀ

هجری هشتم قرن در نسخه م رسد نظر به اما نم شود یافته نسخه در تاریخ هیچ

از است، یافته راه نسخه کتابت در زیادی اشتباهات که آن جا از باشد. شده کتابت

نسخه این اختالفات، بررس اساس بر است. نشده برده بهره متن تصحیح در نسخه این

در م گیرد. قرار گروه ی در «ل» نسخۀ با و است معینیه اسماعیل روایت دربرگیرندۀ

م شود. دیده هامش در همین طور و سطر زیر یا باال در اصالح نشان نسخه جای جای

اسالم شورای مجلس کتابخانۀ ۵۲۴۶ شمارۀ خط نسخۀ

نسخه در کتابت تاریخ دارد. بر در را (گ۱پ⁃گ۱۰۲ر) معینیه متن تنها نسخه این

است. شده دانسته هجری نهم قرن آن کتابت تاریخ مجلس فهرست در نم شود. دیده

دو هر بسا چه است. نشده کتابت آن روی از ول است «ق» نسخۀ متن نزدی آن متن

باشند. گرفته نشأت واحدی نسخۀ از

کمبریج اه دانش کتابخانۀ شرق نسخه های براون مجموعۀ ۳ شمارۀ خط نسخۀ

و شده گرفته مختلف نسخۀ دو از احتماال که است برگ دسته دو مجموعۀ نسخه این

م شده حل و معینیه شامل اوراق این از دسته ی است. شده صحاف هم با ترتیب بدون

،۹۳ ⁃۹۱ ،۱۰۱ ⁃۱۰۰ است: چنین معینیه این به مربوط اوراق صحیح ترتیب است.

،۶۴ ،۶۱ ⁃۶۰ ،۵۷ ⁃۵۴ ،۴۶ ⁃۴۰ ،۳۸ ⁃۳۷ ،۱۱۳ ⁃۱۰۹ ،۱۰۷ ⁃۱۰۶ ،۹۷ ⁃۹۵

.۱۲۶ ⁃۱۲۳ ،۸۹ ⁃۸۱ است: چنین حل صحیح ترتیب و .۷۹ ⁃۷۴ ،۷۲ ⁃۶۶

م شود: دیده زیر ترقیمۀ معینیه متن انتهای در

األول ربيع شهر من النصف ف بالمعينية الموسومة الرسالة هذه انتساخ تم

[؟]. الدستجردي اميركا ابن مودود اتب ال وستّمائة وسبعين أربع سنة



المعینیة الرسالة ̸ دو و هشتاد

اصیل تاریخ این ر، دی نسخه های و شده تصحیح متن با آن رابطۀ و نسخه این بررس با

نسخه های گروه در و است اسماعیل نسخه این در حل و معینیه متن م رسد. نظر به

م گیرد. قرار «ل» و «ق» «ط»،

اسالم شورای مجلس کتابخانۀ ۶۳۴۷ شمارۀ خط نسخۀ «ژ»

روایت از نمونه ای آن متن م گیرد. در را (ص۱⁃ ۱۶۶) معینیه متن تنها نسخه این

آن عنوان تغییر با ارتباط در یادداشت نسخه این دوم صفحۀ هامش در است. اسماعیل

است: آمده المغنية» «الرسالة به المعينية» «الرسالة از خواجه توسط

إل مقرؤة نسخة ف وجدت وقد محمد والدين الحق معين إل به النتسب

سواها. عما مغنية الرسالة هذه ألن بالمغنية يقيد أن مصنفه

ایران مل کتابخانۀ ۴۵۴۸ شمارۀ خط نسخۀ

را (گ۵۳ر⁃گ۶۷ر) حل و (گ۱پ⁃گ۵۲پ) معینیه شدۀ اصالح متن نسخه این

کتابت نسخه ای روی از نسخه این رساله، دو انتهای در ترقیمه دو اساس بر م گیرد. بر در

است: چنین معینیه ترقیمۀ بود. شده کتابت مراغه در ۶۸۱ق در که شده

األخری جمادی من عشر تاس الخميس ليلة تحريره من الفراغ اتّفق

الماردين أحمد بن عمر بن حسين يدي عل وستمائة وثمانيه احدی سنة

. تعال اللّه بمراغة

است: چنین حل ترقیمۀ و

صال محمد حسين الدين شریف ابن الطال العبد يد عل الرسالة تمت

نسخة من نقلها نسخة من نقلت ۱۰۴۷ سنة ذيقعدة شهر الثلثا يوم ف

هجرية. وستمائة وثمانين إحدي سنة اآلخر جمادی ف األصل



سه و هشتاد ̸ تصحیح مقدمۀ

قدس آستان مرکزی کتابخانۀ ۱۲۲۳۶ شمارۀ خط نسخۀ

در را (گ۸۰ر⁃گ۹۱ر) حل و (گ۴۰پ⁃ ۷۹پ) معینیه شدۀ اصالح متن نسخه این

است: شده کتابت حلّ عالمۀ خط به نسخه ای روی از که م گیرد بر

أهل أقدام تراب يحيی محمد ابن اللّه عباد أقل يد عل الرسالة هذه تم قد

شهر من عشر تاس األحد يوم تاريخ ف اللّه عبد اللّه بغفران الراج اللّه

هذه نقل هرات السلطنة بدار هجري ۱۲۱۵ سنة شهور من الحرام محرم

شيخ المدققين وبرهان المحققين سلطان المتبرك خطّ من الشريفة الرسالة

لخواجة تلميذ وهو مثواه الجنّة وجعل ثراه طاب الحلّ مطهر الدين جمال

الدين. نصير

برلین دولت کتابخانۀ اشپرنگر مجموعۀ ۱۸۴۲ شمارۀ خط نسخۀ

م گیرد. بر در را (گ۶۵ر⁃گ۸۹پ) حل و (گ۱ر⁃گ۶۴پ) معینیه متن نسخه این

حل است. اسماعیل اصل روایت آن متن اما م شود آغاز شده اصالح دیباچۀ با معینیه
اسماعیل دستۀ نسخه های با شباهت هایی م شود آغاز شده اصالح دیباچۀ با این که با نیز

حل به مطالبی آن در که است این نسخه این مورد در نکته مهم ترین اما م دهد. نشان

را تصور این صورت که به نشده اند تفکی متن از افزوده مطالب این است. شده افزوده

چهارم فصل در افزوده مطلب اولین هستند. کتاب اصل مؤلف نوشتۀ که م کند ایجاد

آن در و م پردازد ماه تدویر مرکز مدار کیفیت شرح به خواجه که جایی است آمده حل
هر افزوده مطلب م دهد. نشان موقعیت چهار در را ماه تدویر که م کند ارائه تصویری

اضاف مطلب م کند. ارائه آن برای تصویری و توصیف جداگانه را حاالت این از ی

اضافه متن به تصویر چندین مطلب توضیح برای که جایی آمده، حل هفتم فصل در بعدی

آمده نهم فصل از پس متن انتهای در که است فصل سه بعدی افزودۀ مطالب است. شده



المعینیة الرسالة ̸ چهار و هشتاد

است. چهارم مقالۀ ششم و پنجم، چهارم، باب بارۀ در فصول این محتوای است.

استانبول سلیمانیه کتابخانۀ ایاصوفیه مجموعۀ ۲۶۷۰ شمارۀ خط نسخۀ «ص»

(گ۱۷۴پ⁃ حل و (گ۱پ⁃ ۱۷۳ر) معینیه شدۀ اصالح متن بر عالوه نسخه این

(گ۲۱۱پ⁃گ۳۲۳ر) الهيئة زبدة هیئت در خواجه ر دی فارس رسالۀ متن گ۲۱۰ر)،

است: چنین معینیه انتهای ترقیمۀ م شود. شامل نیز را

اللطيف عبد النحيف يد عل اللطيف الملك بعناية الشريف تاب ال تمت

بايزيد. درويش شيخ بن

است: چنین نیز حل انتهای ترقیمۀ

النحيف الضعيف عبد يد عل الوهاب الملك اللّه بعون تاب ال تمت

شعبان شهر من والعشرين التاس ف اللطيف عبد بايزيدي درويش شيخ

وثمانمائة. وستّين ثالث سنة تاريخ ف المبارك

«ج » نسخۀ روی از نسخه این که داد نشان نسخه این متن با شده تصحیح متن مقایسۀ

نیز «ص» نسخۀ از «ج» نسخۀ از افتاده برگ های متن که گونه ای به است، شده کتابت

نسخۀ در عیناً بودند شده جابجا «ج » نسخۀ در که حل از برگ هایی متن است. افتاده

است. بوده دوم بایزید سلطان کتابخانۀ در زمان نسخه این شده اند. کتابت جابجا «ص»







المغنیة) (الرسالة المعینیة الرسالة



متن. تصحیح در شده استفاده اختصارات و عالئم

توضیح اختصار

بياض با
سطر زیر تا

خورده خط شا
ناخوانا طا

سطر باالی فا
حاشیه در ها

بدل نسخه و نسخه اختصار جداکننده :
حاشیه یا متن در اضافه +

افتادگ ⁃
ها بدل نسخه جداکننده =

مصححان توضیحات (...)



اسماعیل دیباچۀ





الرحیم۱ الرحمن ه ال بسم

هر از او مت ح دقایق انوار که را الجالل ذو۳ عزت۲ حضرت ستایش و سپاس [۱]

اجزای از جزوى هر در۵ او قدرت بدایع آثار و است تابان کاینات۴ ذرات از ذره ای
تصویر قالب از منیر اشخاص چندین تقدیر۷ دست به که قادرى درفشان.۶ موجودات
متحیر تدویر گرداب در را مستدیر اجرام چندین تسخیر روى از که قاهرى برآورد.۸
مدبرى گردانید.۱۰ علوى مدارات منطقهٴ مرکز۹ را سفل نقطهٴ ی که مقدِّرى کرد.
قواعد تنظیم براى از ساخت۱۲ افالک و۱۱ کواکب اوضاع اساس را خاک مشت ی که
منزلت به که جرم به مجازى عالم باالی و شیب هم۱۴ عالمین. نواقص تتمیم و کونین۱۳

صفوت که شخص به حقیق کون منتهاى و مبدأ هم و کرد روشن است آفرینش کل حدقهٴ

در افضال و فضل و اکمال و کمال معارج و مدارج تا کرد۱۵ مزین است بینش اهل طبقهٴ

.۲ م. : وکرم بفضل تمم رب + = ک التوفیق: وبالله + = ر بالخیر: وتمم یسر رب + الرحیم] .۱

= ع درفشانست: درفشان] .۶ ع. از: در] .۵ ع. عالم: + کاینات] .۴ طار. ذو] .۳ طار. عزت]

فاع. گردانید] .۱۰ ⁃م. مرکز] .۹ م. آورد: برآورد] .۸ م. قدرت: تقدیر] .۷ م. است: درافشان

خاک مشت ی که مدبرى کونین] قواعد … ی که مدبرى .۱۳ هاک. ساخت] .۱۲ ⁃ر. و] .۱۱

.۱۵ ⁃ع. هم] .۱۴ هاع. کونین: قواعد تنظیم براى از و ساخت افالک کواکب اوضاع اساس را

ک. گردانید: کرد]



المعینیة الرسالة ̸ ۶

است، شهادت و غیب عالم آن۲ از عبارت که۱ وحدت و کثرت کون منازل و مراتب

معید و مبدئ به توسل۵ اسباب که تجرید وسایل و توحید۴ دالیل و۳ شد، معین و مرتب

﴿أال گشت.۶ مبرهن و معلوم است، داخل آن ضمن در معاد و مبدأ به توصل ابواب و
العالمين﴾.۷ رب ه ال تبارك واألمر الخلق له

درگاه جز حقیقت به که حق ظهور منبع و مطلق نور معدن آن واال، حضرت جناب۸ و [۲]

رحمت مصدر ، ربان امر مظهر آدم،۹ بن فرمان ده عالم، خداوند ی ّ مع بارگاه و مقدس

وترجمان الزمان صاحب الوجود،۱۰ واجب معرفت شخص وجود، دایرهٴ نقطهٴ ، یزدان

وحجته العالمين ف اللّه ظل والمسلمين االسالم جالل والدين الدنيا عالء الرحمن،

انواع و صلوات۱۲ اصناف به نیست،۱۱ ذکره وقدّس أمره اللّه أعل أجمعين، الخلق عل

و وحدت اصحاب کعبهٴ آن صوب از صروف تصاریف عنان و باد محفوف تحیات۱۳
وصاحبه.۱۵ الحق بحق مصروف معرفت ارباب قبلۀ آن۱۴ سمت

شرف سواد این محرر تا که۱۷ است۱۶ آن دعا ترتیب و ثنا تشبیب این از غرض [۳]

فاضل مل، م کامل عادل، عالم شهنشاه۲۰ ۱۹ عال مجلس نصرت۱۸ با حضرت مجاورت

را علوی اجرام مرکز گردانید و] شد … مبدأ هم و کرد .۳ ⁃م. آن] .۲ م. آن: از + = فام : ک که] .۱

توسل] .۵ فاک. توحید] .۴ ع. تا: گردانید مزین اولیا و انبیا هدایت و ارشاد حقیق خلیق بانوار

+ = ک ر، الخالقین: احسن الله تبارک العالمین] رب اللّه تبارک .۷ ع. گشته: گشت] .۶ ⁃ع.

.۹ ر. و: اعل + جناب] .۸ .(۷:۵۴ (قرآن م. الخالقین: أحسن فتبارک = ع الخالقین: واحسن

الوجود] .۱۰ ر. : مصطف محمد آدم اوالد خالصۀ و عالم خواجۀ مزکّ آدم] بن ده فرمان عالم، خداوند

الحسن بن محمد نیست] ذکره، قدّس و أمره اللّه أعل .۱۱ ر. بعده: و نیست علیه الرحمن صلوات +

ر. رمات: م تحیات] .۱۳ ر. دعوات: صلوات] .۱۲ ر. که: ذکره قدّس و امره اللّه اعل محمد بن

است] آن .۱۶ ر. وآله: محمد النبی بحق وصاحبه] الحق بحق .۱۵ م. سمت: از و آن] سمت و .۱۴

نثار اله حضرة از تحیات تحف و صلوات صالت و که] است … واال حضرت جناب و .۱۷ ⁃ط.

با حضرت .۱۸ ع. باد: او احباب و عترت اصحاب و آل و مصطف محمد اصفیا خالصه آن روزگار

م. شاهنشاه: = ط : شاهنشاه = ع ر، شهنشاه] .۲۰ م. عال: [ عال .۱۹ ع. خدمت: نصرت]



۷ ̸ اسماعیل دیباچۀ

رم، م معظّم۳ مجتهد،۲ مجاهد منتصر،۱ منصور مظفر، مؤید منتصف، منصف مفضل،

اإلحسان ناشر والسالطین، الملوک أعدل والمسلمین، اإلسالم سعد والدین، الحق ناصر

صدور سلطان والقلم، السیف والة أفضل والعجم، العرب ملوک ۴ مل العالمین، ف

جهان، نظام ، گیت فرمان ده آفاق، خسرو المقدّسة،۶ الحضرة۵ عزیز والغرب، الشرق

یافته قدره  وضاعف ه مل اللّه منصور خلّد أبي ابن۸ الرحیم عبد ایران، شهریار۷

و مستسعد استفاضت کرامت و استفادت سعادت به پناه کیوان بارگاه آن در و است،
جهانیان،۱۰ و جهان مفخر ایران، ۹ پادشه زادهٴ خدمت دولت نیل بر او همت شده، مشرف

والمسلمين، االسالم ناصر والدين، الدولة معين والعجم، العرب صدور۱۱ قدوة معظّم، صدر

والشرف، رم ال عین انسان العالمين، ف واألفاضل األكابر ذخر والسالطين، الملوک تاج

أنسب اآلفاق،۱۴ أکارم صفوة األخالق،۱۳ ارم م ساللة السلف، فضایل رسوم۱۲ محیی

ضاعف الرحيم۱۶ عبد بن الشمس أبو ایران،۱۵ اشرف و اکرم جهان، افتخار العالم،

فضلش و۱۸ بزرگواری صیت۱۷ که ارتقاءه والشرف المجد أوج إل وأدام عالءه اللّه

او مبین جبین بر ظلم» فما أباه أشبه «من مثَل۲۰ حقیقت و است، سایر اقطار۱۹ و آفاق در

متضمن که سببی تیسر۲۲ ترصد به ایثارش۲۱ زمام و است بوده موقوف ظاهر، و واض

مقتضیات مساعدت۲۵ عدم و حرمان مدت۲۴ امتداد۲۳ با و مصروف، بود شرف آن ادراک
وسیلت۲۷ چه به او حضرت در اخالص اظهار باب۲۶ فت آن که اندیشهٴ به خاطر دوران،

حضرت: الحضرة] .۵ م. ظل: [ مل .۴ ⁃م. معظم] .۳ ⁃ع. مجتهد] مجاهد .۲ ⁃م. منتصر] .۱

ابن] .۸ ط. شهرایار: = م ع، ر، شهریار] .۷ ع. عالم: امور مدبر المقدّسة] الحضرة عزیز .۶ م.

ایران مفخر جهان جهانیان] و جهان مفخر ایران، .۱۰ ر. بادشاه زادۀ: پادشه زاده] .۹ ع. ط، ر، بن:

اآلفاق] .۱۴ ع. اخالق: و االخالق] .۱۳ ⁃م. رسوم] .۱۲ ع. الصدور: صدور] .۱۱ ع. جهانیان:

.۱۷ م. الرحیم: عبد بن + الرحیم] عبد بن .۱۶ فار. الدین: معین + ایران] .۱۵ ع. ط، آفاق:

ع. اسارتش: ایثارش] .۲۱ ⁃م. مثل] .۲۰ ر. عالم: + اقطار] .۱۹ ⁃ط. و] .۱۸ ط. و: + صیت]

فاع. مساعدت] .۲۵ ط. حرمت: مدت] .۲۴ ع. ط، بامتداد: امتداد] با .۲۳ ر. تیسیر: تیسر] .۲۲

ع. وسیلت: حضرت آن در وسیلت] چه به او حضرت در .۲۷ م. الباب: = ع ط، ر، باب] .۲۶



المعینیة الرسالة ̸ ۸

پیوسته۳ دهد،۲ دست حیلت۱ کدام به اخالص و هواداری از شمه ای عرض یا بندد صورت
۵ اشرفِ طالب با نسبت به که مطلوب این بر اُمنیت غایت و ارادت مقصد۴ و مشتغل،

مشتمل. است،۶ مطالب

خاندان آن از و بدرفشید۹ مراد صبح تباشیر تحیر۸ این بیدای و تفکر این اثنای در۷ [۴]

بیان و اجرام اوضاع شرح در چند فصل تحریر به اشارت شیم حسن دودمان و کرم و مجد

یافت. نفاذ متخصص هوادار و مخلص بندهٴ این۱۰ بر ام اح و نجوم علمیات از شمه ای
صناعت۱۲ به احاطت عدم و خود استطاعت قصور بر بضاعت کم بی مایۀ۱۱ این چند اگر

اما متراکم، اشتغال، موجبات و ضمیر انقسام چون اختالل،۱۴ اسباب ر دی و بود۱۳ واقف

عبودیت شرایط اقامت و خدمت بدین قیام در چندین گاهه اُمنیت و دیرینه بغیت۱۵ چون

. معن آن در شروع از نبود چاره م نمود،۱۶ روی اشارت حسب بر امتثال به

ساختن۱۷ ترتیب هیأت علم خالصهٴ بر بود مشتمل که عجاله ای استعجال روی از پس [۵]

اول پرداختن فنون بقیت ۱۸ تأنّ به آن از بعد و فرستادن خدمت به تقدمه ای سبیل بر و

الرسالة را آن و آمد کرده ابتدا مختصر این تحریر به ۱۹ معن این مقتضای بر نمود.

در و دارد ارزان توفیق که است آن عزت حضرت از اومید۲۱ شد. نهاده نام المعينية۲۰
چنان که۲۵ بزرگوار جناب۲۴ آن عواطف به انتظار و۲۳ باشد. راع و حارس۲۲ احوال همه

و: + اشرف] .۵ م. مقتصد: مقصد] .۴ ⁃ر. پیوسته] .۳ ⁃ط. دهد] .۲ ⁃ط. حیلت] کدام به .۱

بدرخشید: بدرفشید] .۹ م. ناگاه: بود + = ر ناگاه: + تحیر] .۸ ع. بر: در] .۷ ⁃ع. است] .۶ ط.

⁃ط. بود] .۱۳ ع. بضاعت: صناعت] به .۱۲ فام. بی مایۀ] .۱۱ ع. ر، بدین: این] بر .۱۰ ر.

ساختن] .۱۷ سطر). زیر « («م ع م نمود] .۱۶ ر. نعمت: بغیت] .۱۵ ع. اخالل: اختالل] .۱۴

= است) خورده خط «الحال» سطر؛ فوق («به» ر : الحال بیان به = ع ىىان: [ تأنّ به .۱۸ ط. ساخته:

ش ر، قضایا: این مقتضای بر = م س، [ معن این مقتضای بر .۱۹ م. : بیان = ش : ثباث = س : ینانّ

.۲۲ ع. ر، امید: اومید] .۲۱ ر. معینیه: رساله المعینیة] الرسالة .۲۰ ع. قضایا: این مقتضیات بر =

ع. که: چنانست چنان که] .۲۵ فاع. جناب] .۲۴ ⁃ع. و] .۲۳ ع. : حام و + حارس]



۹ ̸ اسماعیل دیباچۀ

تقدیم۳ که عذری تمهید به۲ اصالح تشریف از بعد افتد اطّالع زلل یا خلل بر۱ اگر

تجاوز به تجاسر این و فرمایند۷ استعمال بود۶ سیادت۵ عادت۴ از که را عفو یافت،

حشمت و جاه و داراد۹ تزاید در رفعت و دولت تعال و سبحانه ایزد گردانند.۸ مقرون

المجیب. إنّه تصاعد در

ع. ر، عادات: = م ط، عادت] .۴ ع. تقدم: تقدیم] .۳ ⁃ر. به] .۲ ⁃م. ⁃ط، = ع تار، بر] .۱

ع. ط، فرماید: فرمایند] .۷ ع. ر، است: = م ط، بود] .۶ م. سادات: = ع ر، کرام: = ط سیادت] .۵

ط. دارذ: داراد] .۹ ع. گرداند: گردانند: .۸





شده اصالح دیباچۀ





الرحیم۱ الرحمن ه ال ۱ربسم

از او۳ مت ح دقایق انوار که را ۲ ذوالجالل عزت حضرت ستایش و سپاس [۱]

اجزای از جزوى هر در او قدرت بدایع آثار و است تابان کاینات ذرات از ذره ای هر
تصویر قالب از۶ منیر۵ اشخاص چندین تقدیر دست به که قادرى درفشان.۴ موجودات
متحیر تدویر گرداب در را مستدیر اجرام چندین تسخیر روى از که قاهرى برآورد.۷
که مدبرى گردانید. علوی مدارات منطقهٴ مرکز را سفل نقطهٴ ی که مقدِّرى کرد.
قواعد تمهید براى۸ از ساخت، افالک و کواکب اوضاع اساس را خاک مشت ی
سماوی ۹ نیرهٴ اجرام به را مجازی عالم محیط همچنانکه عالمین. مراتب ترتیب و کونین

مزین اولیا و انبیا هدایت و ارشاد۱۰ حقیق انوار به را علوی اجرام مرکز گردانید روشن

ابواب و معید مبدئ۱۲ به توسل اسباب که تجرید۱۱ وسایل و توحید دالیل تا گردانید

الخلق له ﴿أال گشت. مبرهن و معلوم است، داخل آن ضمن در معاد و مبدأ به توصل
العالمین﴾.۱۳ رب ه ال تبارک واألمر

او] .۳ ن. ف، ذوالجالل: [ ذوالجالل .۲ ن. بالخیر: تمم رب + = ف نستعین: وبه + الرحیم] .۱

ف. در: را از] .۶ ن. منیر: در را مختلف = ف را: + منیر] .۵ ن. درافشانست: درفشان] .۴ ⁃ن.

.۱۱ ن. بارشاد: ارشاد] .۱۰ ن. نیری: نیرهٴ] .۹ ن. تنظیم: + برای] .۸ ف. آورد: برآورد] .۷

.(۷:۵۴ (قرآن .۱۳ ن. و: + مبدئ] .۱۲ ن. تمجید: تجرید]



المعینیة الرسالة ̸ ۱۴

خالصهٴ و انبیا خاتم روزگار نثار اله حضرت از تحیات۱ تحف و صلوات صالت و [۲] ۱پ

دهر و اآلبدين ابد باد او احباب و عترت و اصحاب و آل و مصطف محمد اصفیا

الداهرین.

در مختصر است رسالت کتاب۳ این که دانست بباید تشبیب این۲ ترتیب از بعد [۳]

التماس به که۴ ایجاز سبیل بر اجرام و ابعاد معرفت و سفل و علوی اجرام هیأت علم
شد.۶ نهاده نام المغنیة۵ الرسالة را آن و آمد کرده تحریر استعجال سر از دوستان بعض

دارند ارزان یابند که خلل اصالح گردانند مشرف مطالعه شرف به را آن که بزرگان اگر

و عصمت و تأیید و توفیق احوال همه در۱۰ سبحانه۹ ایزد نباشد.۸ بدیع ایشان۷ کرم از
ولطفه.۱۱ بمنّه داراد ارزان تسدید

.۳ ⁃ف. این] .۲ ن. تحیات: و درور صلوات و سالم هزاران تحیات] تحف و صلوات صالت و .۱

شد] .۶ ن. المعینیة: الرسالة = ف ج ، المغنیة] الرسالة .۵ ⁃ن. که] ایجاز سبیل بر .۴ ⁃ن. کتاب]

در] .۱۰ ن. ف، : وتعال + سبحانه] .۹ ن. که: + نباشد] .۸ ⁃ن. ایشان] کرم از .۷ ف. تا: +

⁃ن. = ف وفضله: بمنّه ولطفه] بمنّه .۱۱ ن. بر:



رسالت اين ابواب فهرست





رسالت۲ این ابواب فهرست۱
بدین۶ باب۵ چند بر مقالت هر وض و افتاد۴ الیق مقالت چهار بر رسالت این ۳ وض

تفصیل:

است: باب دو آن۸ و هیأت، علم مقدمات۷ در اول مقالت

دارد؛ هندسه علم به تعلق که مقدمات در ا۹

دارد. طبیع علم به تعلق که مقدمات در ب۱۰

است: باب چهارده آن و علوى، اجرام هیأت در دوم مقالت

بسیطه؛۱۲ اجرام جمل وض در ا۱۱

عظام؛ دوایر القاب و ثانیه و اول حرکات شرح۱۴ در ۲رب۱۳

ثابته؛ کواکب و هشتم فل احوال شرح در ج۱۵

اساس: + [ وض .۳ ن. ابواب: = م االبواب: رسالت] این ابواب .۲ ع. فهرست: فصل فهرست] .۱

هر باب] چند بر مقالت هر وض .۵ ن. دوبابست: هیأت علم مقدمات در افتاد] الیق .۴ ن. م، ع، ر،

اول: ا] .۹ ⁃ن. آن] و .۸ ع. : مقدمات مقدمات] .۷ ن. باین: = ف برین: بدین] .۶ ع. : مقالت

ن. اول: = ع اول: باب ا] .۱۱ ع. دوم: باب = ن ط، دوم: = ف :۲ ب] .۱۰ ع. اول: باب = ن ط،

ط. احوال: + شرح] .۱۴ ن. دوم: = ع دوم: باب = ف :۲ ب] .۱۳ ع. ط، بسیط: بسیطه] .۱۲

ن. سوم: = ع سیم: باب = ف :۳ ج ] .۱۵



المعینیة الرسالة ̸ ۱۸

آفتاب؛ حرکات و افالک شرح در د۱

طول؛ در ماه حرکات۳ و افالک شرح در ھ۲

طول؛ در زهره و علوى کواکب حرکات و افالک شرح در و۴

طول؛ در عطارد حرکات و افالک شرح در ز۵

شش گانه؛ کواکب عروض در ح۶

کواکب؛ نطاقات شرح در ط۷

تغریب؛ و تشریق و استقامت و رجوع شرح در ی۸

منظر؛ اختالف شرح در یا۹

ماه؛ نور نقصان و زیادت سبب در یب۱۰

کسوف دو یا۱۲ خسوف دو میان که زمان و کسوف و خسوف سبب در یج۱۱

افتد؛
کواکب.۱۴ خفای و ظهور و قرانات در ید۱۳

اوضاع اختالف۱۵ جهت از او بقاع احوال اختالف و زمین هیأت در سوم مقالت

است: باب دوازده۱۷ علویات،۱۶

او؛ حال شرح۱۹ از شمه ای و زمین هیأت در ا۱۸

و افالک .۳ ن. پنجم: = ع پنجم: باب = ف :۵ ھ] .۲ ن. چهارم: = ع چهارم: باب = ف :۴ د] .۱

هفتم: باب = ف :۷ ز] .۵ ن. ششم: = ع ششم: باب = ف :۶ و] .۴ ط. افالک: و حرکات حرکات]

ن. نهم: = ع نهم: باب = ف :۹ ط] .۷ ن. هشتم: = ع هشتم: باب = ف :۸ ح] .۶ ن. هفتم: = ع

.۱۰ ن. یازدهم: = ف :۱۱ = ع یازدهم: باب یا] .۹ ن. دهم: ف= :۱۰ = ع دهم: باب ی] .۸

ن. سیزدهم: = ف :۱۳ = ع سیزدهم: باب یج ] .۱۱ ن. دوانزدهم: = ف :۱۲ = ع دوازدهم: باب یب]

ر اعلم: والله + کواکب] .۱۴ ن. چهاردهم: = ف :۱۴ = ع چهاردهم: باب ید] .۱۳ ن. و: یا] .۱۲

دوازده] .۱۷ ف. ع، ط، آن: و + علویات] .۱۶ ⁃ف. اختالف] .۱۵ ط. بالصواب: اعلم والله + =

⁃م. شرح] .۱۹ ن. اول: = ع اول: باب ا] .۱۸ ن. ف، دوانزده:
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استوا؛ خط ۲ مواض خواص در ب۱

؛ کل میل مساوی یا۵ کم تر بود ۴ عرض را آن که مواضع خواص در ج۳

مساوی که آن جا تا بود بیش تر کل میل از عرضش که ۷ مواضع خواص در د۶

شود؛ کل میل تمام

عرض؛ نهایت به تا بود بیش تر میل۹ تمام از عرضش که مواضع خواص در ھ۸

بروج؛ مطال در ۲پو۱۰

مشرق؛ سعت و تعدیل النهار در ز۱۱

غروب؛ و طلوع۱۳ و ممر درجات در ح۱۲

ساعات؛ و شفق و صبح و شب و روز معرفت در ط۱۴

کبایس؛ و تاریخ و ماه و سال در ی۱۵

آن؛ احوال و اظالل در یا۱۶

بالد. سمت و نصف النهار خط در یب۱۷

است:۱۹ باب شش اجرام۱۸ و ابعاد معرفت در چهارم مقالت

زمین؛ کُرهٴ مساحت در ا۲۰

زمین؛ با ماه جرم نسبت۲۲ در ب۲۱

ف :۳ = ع سیم: باب ج ] .۳ ط. : مواضع [ مواض .۲ ن. دوم: = ف :۲ = ع دوم: باب ب] .۱

ن. چهارم: = ف :۴ = ع چهارم: باب د] .۶ ن. تا: یا] .۵ ط. : عرض عرض] .۴ ن. سوم: =

میل] .۹ ن. پنجم: = ف :۵ = ع پنجم: باب ھ] .۸ هاف. [ مواضع خواص در … عرض آنرا که .۷

ن. هفتم: = ف :۷ = ع هفتم: باب ز] .۱۱ ن. ششم: = ف :۶ = ع ششم: باب و] .۱۰ ع. : کل +

= ع نهم: باب ط] .۱۴ ط. بطلوع: طلوع] و .۱۳ ن. هشتم: = ف :۸ = ع هشتم: باب ح] .۱۲

ف :۱۱ = ع یازدهم: باب یا] .۱۶ ن. دهم: = ف :۱۰ = ع دهم: باب ی] .۱۵ ن. نهم: = ف :۹

ن. ع، آن: و + اجرام] .۱۸ ن. دوانزدهم: = ف :۱۲ = ع دوازدهم: باب یب] .۱۷ ن. یازدهم: =

دوم: باب ب] .۲۱ ع. اول: باب = ن ط، اول: ا] .۲۰ ط. بابست: سیزده ان و است] باب شش .۱۹

ف. تمشیت: نسبت] .۲۲ ن. ط، دوم: = ف :۲ = ع
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زمین؛ از ماه ابعاد معرفت در ج۱

آفتاب؛ ابعاد و جرم معرفت در د۲

متحیره؛ کواکب ابعاد۴ و اجرام معرفت در ھ۳

ثابته؛ کواکب اجرام و بعد معرفت در و۵

ابواب.۷ فهرست است این و۶

باب ھ] .۳ ن. چهارم: = ف :۴ = ع چهارم: باب د] .۲ ن. سوم: = ف :۳ = ع سیم: باب ج ] .۱

ع ششم: باب و] .۵ ن. و: + = ف اجرام: و ابعاد ابعاد] و اجرام .۴ ن. پنجم: = ف :۵ = ع پنجم:

ط ابواب: فهرست شد تمام ر ابواب] فهرست .۷ ⁃ن. ⁃ف، ⁃ع، ⁃ر، و] .۶ ن. ششم: = ف :۶ =

ن. اعلم: الله و + =



المعینیة الرسالة متن





اول مقالت
است۲ باب دو بر مشتمل آن و علم۱ این مقدمات در

اول۳ باب

دارد هندسه علم به تعلق که مقدمات در

اگر و خوانند. نقطه را او نبود قسمت پذیر اگر کرد توان حس اشارت بدو۴ چه هر [۱]
نبود۷ قسمت پذیر عمق و۶ عرض در و تنها، طول در مثال جهت، ی در بود۵ قسمت پذیر
در۱۰ و عرض، و۹ طول در مثال جهت، دو در بود قسمت پذیر اگر و خوانند.۸ خط را آن

بود، قسمت پذیر جهت سه هر۱۲ در اگر و خوانند. سط را آن نبود۱۱ قسمت پذیر ۳رعمق

خوانند. جسم را آن

ا: اول] .۳ ط. باب: دو بر مشتملست این است] باب دو بر مشتمل آن .۲ ط. هیأت: علم علم] این .۱

قسمت پذیر عمق و عرض در و .۷ فاط. ر، در: + و] .۶ ن. ن: لی + بود] .۵ ن. بوی: بدو] .۴ م.

قسمت پذیر عمق در و .۱۱ فام. در] .۱۰ ن. ل، در: + و] .۹ ن. گویند: خوانند] .۸ ⁃ن. نبود]

⁃ن. ⁃ر، هر] .۱۲ ⁃ن. نبود]
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محاذات بر۴ جمله کنند فرض او بر که نقطه هایی که بود۳ ۲ خط هر۱ مستقیم خط و [۲]

دایره. محیط چون بود۸ متناسب۷ انحدابی۶ را۵ او که بود آن مستدیر خط و بود. ر دی ی
بود(۱) مستقیم جمله کنند فرض او بر که خطوط که بود آن مستوی سط همچنین و

چون بود متناسب انحدابی را۹ او که بود آن مستدیر سط و عرض. در چه و طول در چه

کره. محیط۱۰

را متناه مستقیم خط و۱۳ بود. تواند۱۲ نقطه ای۱۱ به بدایتش و خط نهایت و [۳]

نبود نهایت و بدایت را او که بود گاه مستدیر۱۵ اما بود، ۱۴ نهایت و بدایت المحاله

متناه مستویِ سط و بود. تواند خطوط به ۱۷ سط نهایات۱۶ و دایره. محیط مانند

و کره. سط چون نبود طرف۱۹ را او که بود گاه مستدیر۱۸ اما بود، اطراف المحاله را

بود. ۲۱ سط به المحاله جسم۲۰ نهایت

میان اتصال(۲) و استقامت۲۳ بر نه رسد مستقیم خط به مستقیم خط چون و۲۲ [۴]

اگر پس آیند، هم با نقطه ی بر که۲۵ سط دو یعن شود، حادث۲۴ زاویه دو ایشان

را آن بود۲۸ مختلف اگر و خوانند،۲۷ قائمه زاویۀ را ی هر بود متساوی زاویه دو آن۲۶

برو مستقیم خطوط ک = ن م، ل، ع، ط، ر، بود] مستقیم جمله کنند فرض او بر که خطوط که (۱)

ل، ع، ر، اتصال: از و = ن ف، ج ، اتصال] و (۲) ف. از؟)، (متغیر ج  جهات: همه در کرد توان فرض

ط. اتصال: از = م

+ انحدابی] .۶ ل. ط، انرا: را] او .۵ ⁃ط. بر] .۴ فام. بود] .۳ فار. [ خط هر .۲ بام. هر] .۱

ن. فال، ط، انرا: را] او .۹ ن. متناسب: بود بود] متناسب .۸ ط. متساوی: متناسب] .۷ تال. حدب:

⁃ر. و] .۱۳ ف. توان: تواند] .۱۲ ل. نقطه: نقطه ای] به .۱۱ ف. : سط = هاف محیط] .۱۰

.۱۷ ن. م، نهایت: نهایات] .۱۶ ن. را: + مستدیر] .۱۵ ط. نهایت: و بدایت [ نهایت و بدایت .۱۴

ن. ف، نیز: + جسم] .۲۰ ن. م، اطراف: طرف] .۱۹ ن. را: + مستدیر] .۱۸ ن. م، سطوح: [ سط

ط. حاصل: حادث] .۲۴ ن. آن: + استقامت] .۲۳ ⁃ن. ⁃ل، و] .۲۲ ن. : سط [ سط به .۲۱

ن. بوند: بود] .۲۸ ر. گویند: عمود را خط آن و + خوانند] .۲۷ ⁃ط. آن] .۲۶ ⁃ن. ⁃ر، که] .۲۵



۲۵ ̸ ۱،۱[۵ − ۶]

صورت:۳ این بر خوانند،۲ منفرجه بود بزرگ تر که را آن و خوانند حاده بود خُردتر که۱

[۱ ل [ش

دو هر در اگر و نشوند متصل ر دی ی به۵ که سط ی بر باشند۴ خط دو چون و ۳پ[۵]

زاویۀ و خوانند. متوازی را خط دو آن نرسند، هم به شند۶ ب بی نهایت را دو هر جانب

بود. قیاس این۸ بر هم سطوح در توازی و منفرجه۷ و حاده و قائمه

میان در چنان که شود،۱۲ محیط بدو۱۱ مستدیر۱۰ خط ی که بود سطح دایره۹ [۶]

خط بدان نقطه آن از که مستقیم خط۱۵ هر که کرد توان۱۴ فرض نقطه ای ۱۳، سط آن

بعض و محیط؛۱۸ را خط آن و خوانند، دایره مرکز را نقطه آن و۱۷ بود. متساوی کشند۱۶

خط و وتر؛۲۲ پیوندد قوس طرف دو به که مستقیم خط و قوس؛۲۱ محیط،۲۰ از را۱۹

که سطح و سهم.۲۴ رسد محیط به۲۳ تا قائمه زوایای بر شود خارج وتر منتصف از که

قطر و خوانند. دایره قطعۀ را آن کند۲۶ جدا دایره از را۲۵ آن مستقیم خط و مقوس خط

اعظم او۳۰ و گذرد۲۹ مرکز به المحاله۲۸ و کند نیمه۲۷ دو به را دایره که بود خط دایره

م. ط، باشد: باشند] .۴ ⁃ط. = ر صورت: بدین صورت] این بر .۳ ⁃م. خوانند] .۲ فام. که] .۱

و منفرجه و قائمه زاویۀ و منفرجه] و حاده و قائمه زاویۀ و .۷ ط. شد: ب شند] ب .۶ ن. بر: به] .۵

بوی: بدو] .۱۱ ط. دایره: مستدیر] خط .۱۰ باط. دایره] .۹ ر. بدین: این] بر .۸ ⁃م. = ل حاده:

تواند: توان] .۱۴ ن. : سطح = ل خط: آن = ط وی: [ سط آن .۱۳ ن. ط، بود: شود] .۱۲ ن.

ط. خوانند: + محیط] .۱۸ ⁃ل. و] .۱۷ ط. کشد: کشند] .۱۶ ن. ف، : خط خط] .۱۵ ط.

ط. خوانند: + وتر] .۲۲ فام. ط، خوانند: + قوس] .۲۱ فال. را: + محیط] .۲۰ شال. را] .۱۹

ط. کنند: کند] .۲۶ فاط. را] آن .۲۵ م. گویند: + = ط خوانند: + سهم] .۲۴ ⁃ط. به] .۲۳

⁃ل. ⁃ط، او] .۳۰ ل. ط، ذرد: ب گذرد] .۲۹ شال. که: + محاله] ال .۲۸ ن. ل، نیم: نیمه] .۲۷
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است: این خطوط۴ و دایره صورت و بود.۳ قوس۲ ضعفِ وترِ نصفِ جیب۱ و بود. اوتار

[۲ ل [ش

که زاویه هایی۵ چنان که شود قائم سطح بر یا خط بر که گویند را خط عمود و [۷]
بود.۷ قائمه شود۶ حادث

نقطه ای او۹ اندرون در و شود۸ محیط بدو مستدیر سط ی که بود جسم کره [۸]
باشند،۱۱ متساوی کشند سط بدان۱۰ نقطه آن از که خطوط جمل که کرد توان توهم ۴ر

کره که کنند فرض چون و اقطار.۱۳ انصاف خطوط آن و بود کره مرکز نقطه آن و۱۲

بر کره مدار که نکند، حرکت جانب دو از کره ظاهر بر نقطه۱۴ دو کند، دوری حرکت

بود، نقطه دو آن۱۷ میان که قطری و خوانند. قطب دو۱۶ را نقطه دو آن بود، نقطه دو آن۱۵

کنند فرض کره سط بر۲۱ که نقطه ای هر و بود.۲۰ کره۱۹ محور نکند، حرکت نیز او۱۸ و

.۵ م. ط، او: + خطوط] .۴ تاط. بود] .۳ ط. : قوس هر قوس] .۲ م. مستوی: + جیب] .۱

بدو .۸ تاط. بود] .۷ هاج . شود] حادث که زاویه هایی .۶ ن. زوایاء: = ط زاویتهای: زاویه هایی]

م. ط، باشد: باشند] .۱۱ ن. بان: بدان] .۱۰ ن. وی: او] .۹ ن. بود: متصل بوی شود] محیط

ن. بذان: = م بدان: آن] بر .۱۵ ن. م، که: + نقطه] .۱۴ شام. بود: + اقطار] .۱۳ ⁃ل. و] .۱۲

+ کره] .۱۹ ن. وی: و = ل ط، او: او] و .۱۸ ⁃ن. ⁃م، = ل این: آن] .۱۷ ⁃ل. ⁃ط، دو] .۱۶

فام. بر] .۲۱ ط. خوانند: بود] .۲۰ شان. کره:



۲۷ ̸ ۱،۱[۸]

باشد،۱ شده حادث دایره ای او حرکت از رسد، خود جای(۱) با و شود تمام دوری چون
کند،۳ قسم۲ دو به را کره دوایر، آن از ی هر سط و خوانند. نقطه آن مدار را دایره آن

را کره آن که بود قطب دو منتصف بر که مدار ۵ ی ر م خُردتر،۴ ی و بزرگ تر ی

کره سط بر که دایره ای هر و خوانند. کره منطقۀ را مدار آن کند، متساوی نیمۀ۶ دو به

را دایره آن که نقطه دو و گویند۸ اعظم دایرۀ را آن کند نیمه۷ دو به را کره که کنند فرض

و بود، محور بر مدارات ۱۱ جمل مرکز و دایره.۱۰ آن قطب دو بود قطب۹ دو جای به

مداری بعد مساوی قطب از او۱۴ بعد که مدار۱۳ هر و بود،۱۲ متوازی ر دی ی با مدارات

اعظم دایرۀ دو هر و مقدار. در باشند متساوی مدار دو هر آن قطب،(۲) ر دی از ر دی

قط قائمه زوایای بر را ر دی ی ایشان۱۷ سط ذرد، ب ر۱۶ دی قطب دو به۱۵ ی ۴پکه
کند.۲۱ قط منفرجه و حاده زوایای۲۰ بر نگذرند۱۹ ر دی ی قطب دو به آن چه و کند،۱۸

کنند قط اه جای دو در را ر۲۲ دی ی کنند فرض کره بر که اعظم دایرۀ دو هر آینه هر و

دایره دو آن۲۵ میان بعد غایت و خوانند. تقاط نقطۀ۲۴ دو۲۳ را نقطه دو آن نقطه، دو بر

قطب. دو میان بود تواند۲۷ بعد۲۶ غایت مساویِ

ر دی قطب] ر دی از ر دی (۲) . ن بجای: باز = ف بجای: = ل ط، جای: باز = ع ج ، جای] با (۱)

م. بود: + = ن ف، ع، ط، قطب: ر دی از بود

ل. خوردتر: خردتر] .۴ ط. کنند: کند] .۳ ل. ط، قسمت: قسم] .۲ ن. ط، شود: باشد] شده .۱

قطب] .۹ م. خوانند: گویند] .۸ ط. نیم: نیمه] .۷ ن. ف، ط، نیم: نیمه] .۶ ل. : ی [ ی .۵

بود] .۱۲ ط. جمله: [ جمل .۱۱ ن. م، خوانند: آن + = فاط دایره] آن .۱۰ ن. م، دایره: آن +

.۱۷ فاط. ر: دی ی ر] دی .۱۶ ط. بر: به] .۱۵ ⁃م. او] .۱۴ ط. مداری: مدار] .۱۳ م. بوند:

نگذرند] .۱۹ ن. ط، کنند: کند] .۱۸ ط. و: ذرد ب وی قطب بر ر دی دایرۀ آن ناجار ایشان] سط

.۲۱ ط. بزوایا: را ر دى ی ذرند ب ر دی ی قطب بر نه اگر زوایای] بر … به آن چه .۲۰ ل. نگذرد:

⁃ف. = فاج  نقطۀ] .۲۴ ⁃ل. ⁃ط، دو] را .۲۳ م. دگر: ی ر] دی ی .۲۲ ن. ط، کنند: کند]

⁃ف. تواند] .۲۷ ط. بعدی: بعد] .۲۶ ⁃ل. آن] .۲۵
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اندرون۳ در ی باشد،۲ محیط بدو مستدیر سط دو که گویند۱ را جسم فل [۹]

ۀ فل به کرده اند تشبیه۵ را آن و بود نقطه ی سط دو هر مرکز که بیرون،۴ از ری دی

را دوایر استعارت به و مقعر. را ی و گویند محدب را ی سط دو آن از و دوک.

گویند. افالک نیز

و متساوی دایرۀ دو او باالی و او قاعدۀ که گویند را جسم مستدیر اسطوانۀ [۱۰]

دو هر بر بود محور جای به که خط و باشد.۶ محیط بدو مستدیر سطح و بود متوازی
خوانند.۷ او سهم را خط آن و قائمه، زوایای بر بود قائم دایره

و نقطه. ی او باالی و بود دایره ای او قاعدۀ که بود جسم مستدیر مخروط [۱۱]

را آن و دایره، سط بر بود عمود مخروط، سهم یعن رسد، مرکز به نقطه آن از که خط
بود.۹ حاجت آن تقدیم به باب۸ این در آن چه است این و خوانند. نیز صنوبری مخروط

دوم باب

دارد طبیع علم به تعلق که مقدمات در

مبادی سبیل بر علم این در و باشد۱۰ شده مبرهن طبیع علم در که مقدمات اما و [۱] ۵ر

م شود. برشمرده۱۱ که است این نگویند برهان آن بر و دارند کار به

مختلفةالطبایع۱۴ اجسام از که بود آن بسیط و۱۳ مرکب. یا بود بسیط یا جسم ا۱۲ [۲]

از مرکبات ترکیب المحاله و بود. این خالف به مرکب و باشد، نیامده فراهم والصور۱۵

بیران: از = ⁃ف بیرون] از .۴ ن. ج ، و: + اندرون] .۳ م. باشند: باشد] .۲ ل. خوانند: گویند] .۱

.۸ ط. و: + خوانند] .۷ ⁃ن. باشد] .۶ ط. تشبه: تشبیه] .۵ ن. بیرون: = م بیرون: در = هال

ف، است: = هاط باشد] .۱۰ ن. اعلم: والله + = ⁃ط بود] حاجت … است این و .۹ ن. علم: باب]

مختلفةالطبایع] .۱۴ ⁃ر. و] .۱۳ ⁃ن. ⁃م، = ط اول: ا] .۱۲ ط. شمرده: برشمرده] .۱۱ ن. ل،

ط. والطبایع: الصور مختلف والصور] مختلفةالطبایع .۱۵ ن. مختلف الطبایع:



۲۹ ̸ ۱،۲[۳]

کواکب و افالک یات فل عنصریات. و یات فل صنف اند: دو بسایط و بود، بسایط

فساد و کون عالم اصول۵ که بود۴ چهارگانه اُسطُقُسات این۳ عنصریات و بِأَسرها،۲ بود۱

ترکیب آن چه۸ ی بود،۷ صنف چهار مرکبات و خاک. و آب و هوا و آتش یعن است،۶

دوم و۱۲ خوانند. علوی آثار را آن و آن،۱۱ امثال و شُهب و باد۱۰ و ابر مانند نبود تام۹ آن

اما صورت حافظ بود قوت را او و ماند، باق مدت یعن بود، تام۱۴ آن ترکیب آن چه۱۳

ذل م و بود تام آن ترکیب آن چه۱۶ سوم و۱۵ خوانند. معدنیات را آن و نبود، نماپذیر

قوت با۲۱ را۲۰ آن۱۹ آن چه۱۸ چهارم و۱۷ خوانند. نباتیات را آن و بود، نما قوت را آن

سه این و خوانند. حیوانیات۲۶ را آن و۲۵ بود،۲۴ ارادی تحرک۲۳ و احساس قوت نما۲۲

و باشد،۲۸ موالید این امهات چهارگانه عناصر که گویند،۲۷ ثالثه موالید را آخر صنف

را کواکب و افالک و خوانند، سفل اجرام را مرکبات و عناصر و آبا. ۲۹ فل ۵پاجرام
علوی.۳۰ اجرام

بسیط۳۳ حرکات و مرکب. ر دی و بسیط ی نوع اند،۳۲ دو نیز(۱) حرکات ب۳۱ [۳]

ثقیل را حرکت آن صاحب که مرکز سوی به۳۶ بود محیط از آن چه۳۵ ی بود،۳۴ نوع سه

م. در: + = ج  بر: + نیز] (۱)

م. اوصول: اصول] .۵ م. بوند: = تاط بود] .۴ ⁃ط. این] .۳ ⁃ط. بأسرها] .۲ م. بوند: بود] .۱

ان که: = ط انک: = ر انکه: آن چه] .۸ م. بوند: بود] .۷ ن. ل، فساداند: = م فسادند: است] فساد .۶

⁃ف. و] .۱۲ ر. این: آن] .۱۱ ل. «باران»): به یافته (تغییر باد] .۱۰ ط. تمام: تام] .۹ م.

و] .۱۷ ل. ط، انک: آن چه] .۱۶ ⁃ف. و] .۱۵ ن. ط، تمام: تام] .۱۴ ل. ط، انک: آن چه] .۱۳

.۲۲ فام. با] .۲۱ ⁃ل. ⁃ط، را] آن .۲۰ م. ر، او: آن] .۱۹ ط. انک: آن چه] .۱۸ ⁃ف. ⁃ر،

حیوانیات] .۲۶ ⁃ر. و] .۲۵ ل. ط، دارد: بود] .۲۴ ف. ط، حرکت: تحرک] .۲۳ م. و: + نما]

را: + [ فل .۲۹ ن. ل، ف، ر، باشند: باشد] .۲۸ م. ل، ط، خوانند: گویند] .۲۷ م. حیوانات:

ن. نوعست: نوع اند] .۳۲ ⁃ن. = ف :۲ = ط دوم: ب] .۳۱ م. گویند: + علوی] .۳۰ ن. م،

⁃ن. به] .۳۶ ط. انک: آن چه] .۳۵ ن. نوعست: بود] نوع .۳۴ ن. بسیطه: بسیط] .۳۳



المعینیة الرسالة ̸ ۳۰

خفیف را۶ حرکت آن صاحب که۵ محیط سوی به بود مرکز از آن چه۴ دوم۳ و۲ گویند،۱

حرکت آن و بود، مرکز حوال بر آن چه سوم و۸ بود. مستقیم حرکت دو هر این و گویند.۷

است مقدم ذات به مستدیره حرکات که است شده۹ مبرهن طبیع علم در و بود. مستدیر

و بود. نتواند مستقیم حرکت هیچ نبود مستدیر ۱۰ حرکت تا یعن مستقیمه، حرکات بر

این از و بود.۱۲ نتواند مستقیم حرکت اما بود۱۱ تواند مستدیر حرکت را علوی اجرام

ه بل ثقیل، نه و۱۵ باشند۱۴ خفیف نه کواکب و افالک گویند۱۳ ما ح که بود سبب

دو عناصر این۱۶ از و است. فساد و کون عالم در بدان چه بود خاص مستقیم حرکت

و خفت و است. خاک و آب آن و ثقیل،۱۹ دو و است،۱۸ باد و آتش آن و خفیف اند،۱۷
بود۲۲ بیش تر او۲۱ در ثقیل اجزای آن چه یعن بود، تواند ترکیب حسب به مرکبات۲۰ ثقل

بود.۲۴ خفیف بود۲۳ بیش تر او در خفیف آن چه و بود ثقیل

خوانند. متحرک(۱) جسم آن محرک۲۷ را۲۶ او که باید مبدئ را حرکت هر ج  ۲۵ [۴] ۶ر

جسم آن۲۹ با حرکت آن حوالت نبود، خارج جسم ذات از جسم محرک۲۸ اگر پس

که نشاید و م کند. تحری ر دی جسم را جسم آن۳۱ گویند۳۰ بود خارج اگر و کنند،

«را» و («و» ج  متحرک: را جسم آن و محرک را = ن م، ل، ف، ط، ر، متحرک] جسم آن محرک را (۱)

ع. است)، شده اضافه سطر باالی

.۶ ⁃ط. که] .۵ ل. انک: آن چه] .۴ ⁃ط. دوم] .۳ ⁃ف. و] .۲ ل. ط، خوانند: گویند] .۱

.۱۰ ⁃ل. ⁃ط، شده] .۹ ⁃ف. و] .۸ ط. خوانند: گویند] .۷ هار. را] حرکت آن … گویند ثقیل

مستقیم حرکت اما .۱۲ هام. بود] تواند مستدیر حرکت را علوی اجرام و .۱۱ ط. حرکت: [ حرکت

ن. بوذ: تواند مستقیمه حرکت را سفل اجرام اما = ⁃م = ط بود: نتواند مستقیمه حرکات اما بود] نتواند

.۱۶ ⁃ر. و] .۱۵ ن. خفیف اند: = م باشد: خفیف باشند] خفیف .۱۴ ف. که: + گویند] .۱۳

ط، ثقیل اند: ثقیل] .۱۹ ل. باذاند: است] باد .۱۸ م. خفیف: خفیف اند] .۱۷ ط. جهت: + این]

.۲۴ ⁃ل. ⁃ر، بود] .۲۳ ⁃ر. بود] .۲۲ ط. دروا: او] در .۲۱ ن. حرکات: مرکبات] .۲۰ ل.

فاج . و: + محرک] .۲۷ ط. انرا: را] او .۲۶ ⁃ن. = ف :۳ = ط سیوم: ج ] .۲۵ ⁃ل. ⁃ط، بود]

ل. این: آن] .۳۱ ف. که: + گویند] .۳۰ تاط. آن] .۲۹ م. تحرک: محرک] .۲۸



۳۱ ̸ ۱،۲[۵ − ۶]

اثبات محرک حرکت هر حسب به پس بود. مختلف حرکت دو مبدأ بسیط جسم ی

که بود جسم هایی با۳ باشد۲ خارج از ایشان تحری که ۱ اجسام انتهای و کرد. باید

بود. خارج از نه ایشان تحری

که نشاید یات، فل چون بود، مستدیر ۶ حرکت مبدأ او در که بسیط جسم۵ هر د۴ [۵]

پس نبود. روا یات فل بر۹ التیام و خرق بود۸ چنین چون و باشد.۷ مستقیم حرکت قابل

هر ه۱۳ بل آب،۱۲ در بود ماه حرکت مانند۱۱ افالک در کواکب حرکت۱۰ که نشاید

خاصۀ به را۱۴ کوکب و بود. متحرک او حرکت به که کرد باید اثبات فل را کوکبی

خویش. نفس بر بود مستدیر هم بود، تواند حرکت اگر خویش

نبود،۱۶ جایز آن ضد و اشتداد و رجوع و انعطاف و وقوف مستدیره حرکات در ھ۱۵ [۶]

بود. جهت آن۱۹ سوی به میل۱۸ که جهت در باشد متصل نسق۱۷ ی بر همیشه ه بل

و طبیع علم۲۳ به تعلق۲۲ آن۲۱ تحقیق و است علم این مبادیِ که۲۰ مقدمات است این
اعلم.۲۵ واللّه دارد ۲۴ اله

.۵ ⁃ن. = ف :۴ = ط چهارم: د] .۴ ط. به: با] .۳ ن. بوذ: باشد] .۲ ن. اجسام: [ اجسام .۱

.۹ ط. باشد: بود] .۸ ن. م، ط، بود: باشد] .۷ ن. ل، حرکت: [ حرکت .۶ ط. : جسم جسم]

.۱۳ ر. بود: آب در آب] در بود .۱۲ ط. چون: مانند] .۱۱ ط. حرکات: حرکت] .۱۰ تاط. بر]

همیشه .۱۷ ن. نباشد: نبود] .۱۶ ⁃ن. = ف :۵ = ط پنجم: ھ] .۱۵ طام. را] .۱۴ م. بل: ه] بل

+ که] .۲۰ ط. بذان: آن] سوی به .۱۹ م. آن: + میل] .۱۸ م. همیشه: نسق ی بر نسق] ی بر

.(« «ن نشان (با هاط تعلق] آن تحقیق و است علم این مبادیِ که .۲۲ ل. این: آن] .۲۱ هاط. در:

⁃ن. ⁃م، ⁃ل، ⁃ف، ⁃ط، اعلم] واللّه .۲۵ ⁃ن. ⁃ط، [ اله و .۲۴ ⁃ن. علم] به .۲۳





دوم مقالت
است باب چهارده علوی۱ اجرام هیأت ۶پدر

اول۲ باب
بسیطه۴ اجرام جمل ۳ وض در

ر دی چه نبود، کری ل ش جز را بسیطه۶ اجسام۵ که گفته اند حجت طبیع علم اهل [۱]

احساس به را اجسام استدارت۸ علم این اهل اما و کند.۷ اجزا اختالف اقتضای ال اش

نیرین و کواکب در چون پس کنند. اثبات بود رصد بر مبن که دلیل هایی و رصد اعتبار و

تمام دوری شبانه روزی در چنان که مغرب به مشرق از یافتند متحرک را همه کردند نظر
۱۱ حوال بر کواکب حرکت که گویند قطب را او۱۰ که یافتند ظاهر نقطه ای و م کنند.۹
چندان چه۱۷ و۱۶ نبود غروبی۱۵ و طلوع را او باشد ۱۴ نزدی بدو آن چه۱۳ پس باشد۱۲ او

ق، ط، ر، بسیط: بسیطه] .۴ ⁃م. [ وض .۳ م. ا: = ط ول: اول] .۲ ل. ق، ط، آن: و + علوی] .۱

ط. کنند: کند] .۷ ل. ق، ط، بسیط: بسیطه] .۶ ط. اجرام: اجسام] .۵ م. آن: وض و + = م ل،

ل، ق، ط، آن: او] .۱۰ ل. ق، ط، م کند: م کنند] .۹ ل. استدرات: = ف استدارات: استدارت] .۸

ر. تر: نزدی [ نزدی .۱۴ ق. آن که: آن چه] .۱۳ م. بود: باشد] .۱۲ ط. جوانب: [ حوال .۱۱ ن.

ط. آنچه: = ن م، چندان که: چندان چه] .۱۷ ⁃ن. ⁃م، و] .۱۶ م. ل، ق، ط، غروب: غروبی] .۱۵



المعینیة الرسالة ̸ ۳۴

به تا باشند(۱) متوازی۳ مدارات همۀ و م شود۲ بزرگ تر او مدار م شود۱ دورتر او از

از است۹ دورتر آن۸ از آن چه و م باشد۷،۶ غروب و طلوع را آن۵ که م رسد۴ کوکبی(۲)

خفای مدت که کوکبی۱۱ به تا راست، نسبت بر م شود درازتر آن خفای مدت قطب،۱۰

خفای ر دی جانب در م باشد۱۳ دورتر او از آن چه و م باشد ظهور۱۲ مدت مساوی او

شبانه روز ی در او ظهور که م رسد۱۵ کوکبی به تا م شود۱۴ زیادت طلوع(۳) از او
نیست.۱۷ بیش لحظه ای۱۶

و م رسد نصف النهار خط به تا م باشد تدریج به کواکب۱۸ ارتفاع همچنین و [۲] ۷ر

حال همه در کوکب جرم و م شود.۲۰ غایب تا م کند انحطاط تدریج به آن جا۱۹ از

دلیل بزرگ و۲۴ خردی که نم شود،۲۳ بزرگ تر۲۲ گاه و خردتر۲۱ گاه م نماید، متساوی

جهت از وقت آن در که۲۶ است نزدی تر۲۵ افق به که وقت ر م بود، ابعاد اختالف
نماید،۲۸ بزرگ تر آب در که۲۷ انگور دانۀ چنان که م نماید، بزرگ تر بخارات تکاثف

م شود. متفاوت بزرگ و خردی آن۲۹ هوا کدورتِ و صفا به چه

«ا» (ظاهراً ج  کواکبی: کوکبی] (۲) ⁃م. ⁃ل، ⁃ف، ⁃ر، = ع باشد: = ن ق، ط، فاج ، باشند] (۱)

ر، مؤلف؟)، دست به ؟ «طلوع» از (متغیر ج  ظهور: = م ق، ع، ط، ش، طلوع] (۳) است). شده اضافه

ن. ل، ف،

آن] .۵ ⁃ل. م رسد] .۴ ق. ر: دی ی + متوازی] .۳ ط. بود: م شود] .۲ ط. بود: م شود] .۱

.۹ ط. او: آن] .۸ ⁃ق. م باشد] غروب … کوکبی به تا .۷ ف. م شود: م باشد] .۶ ط. او:

ط. او: + ظهور] .۱۲ ن. م، ل، ط، م رسد: + کوکبی] .۱۱ ⁃ل. قطب] از .۱۰ ر. : یعن + است]

ن. ق، ف، م باشد: م شود] .۱۴ ⁃ق. م باشد] دورتر او از آن چه و م. ل، ط، م شود: م باشد] .۱۳

نیست] .۱۷ ق. لحظه: ی شبانروزی لحظه ای] شبانه روز ی .۱۶ ل. ق، ط، رسد: م رسد] .۱۵

ف، شود: م شود] .۲۰ ج. ىجا: از آن جا] از .۱۹ ف. ط، کوکب: کواکب] .۱۸ ق. ط، نباشد:

.۲۴ م. م شود: نم شود] .۲۳ ن. ق، خردتر: بزرگ تر] .۲۲ ن. ق، بزرگتر: خردتر] .۲۱ ن. م،

⁃ق. که] .۲۷ ط. شود: که] است .۲۶ ل. ق، ط، : نزدی نزدی تر] .۲۵ شار. : درشت + و]

⁃ط. آن] .۲۹ ط. م نماید: نماید] .۲۸



۳۵ ̸ ۲،۱[۳ − ۵]

جز اوضاع و صور۳ این چه است کری۲ آسمان که شد معلوم اعتبارات۱ بدین پس [۳]

شمال جانب از چه۵ یافتند، کری۴ هم را زمین کردند تأمل چون و نبندد. صورت کره در

و م شود زیادت۹ ابدی الظهور۸ کواکب۷ ارتفاع م آید کرده مسافت قط چندانچه۶

بعض جنوب جانب از و م شود۱۱ ابدی الظهور است غارب و طال آن چه از۱۰ بعض
م آید(۱) کرده مسافت قط جنوب جانب در برعکس اگر و م شود، ابدی الخفا کواکب

خفایی.۱۲ را ابدی الظهور کواکب و م شود حادث ظهوری را ابدی الخفا کواکب

حادث غروب و طلوع تأخّر و تقدّم م آید کرده حرکت۱۳ مغرب و مشرق در اگر و [۴]

و غربی. بالد در آن چه۱۵ از م کنند۱۴ طلوع پیش تر شرق بالد در کواکب چه م شود،
شود۱۶ معلوم شهب و خسوفات و کسوفات مانند آسمان حوادث رصد به این ۷پحقیقت

پیش تر ۱۹ ساعات بر۱۸ شرق شهر در کنند رصد شخص دو مختلف شهر دو در چون۱۷ که

غربی. شهر در آن که از بینند

آسمان و است کری نیز۲۳ زمین که شد۲۲ معلوم آن۲۱ امثال و دالالت۲۰ این از پس [۵]

و کواکب ظهور و غیبت نبودی محیط آسمان۲۵ اگر چه محیط،۲۴ زمین به جوانب از

. نبست صورت مبدأ ی با رجوع۲۶

⁃ق. ⁃ل، ⁃ط، م آید] کرده … ابدی الخفا کواکب (۱)

ل. کویی: کری] .۴ ل. ق، صورت: صور] .۳ ق. کروی: کری] .۲ ق. ط، اعتبار: اعتبارات] .۱

ابدی الظهور] .۸ م. ف، ر، کوکب: کواکب] .۷ ن. م، ق، چندانکه: چندانچه] .۶ ⁃ن. چه] .۵

است غارب و طال آن چه از بعض و .۱۱ ⁃ط. ⁃ر، از] .۱۰ ق. متفاوت: زیادت] .۹ ⁃ق.

م کنند] .۱۴ م. : حرکت حرکت] .۱۳ ط. م گردد: پیدا + خفایی] .۱۲ ⁃ن. م شود] ابدی الظهور

ط، به: بر] .۱۸ ⁃ل. چون] .۱۷ ن. ف، م شود: شود] .۱۶ ر. انکه: آن چه] .۱۵ ن. ق، م کند:

داللت: = ط دالیل: دالالت] .۲۰ ن. ساعات: = ل ق، : ساعت [ ساعات .۱۹ ن. ف، در: = ل ق،

محیط] .۲۴ ⁃ن. ⁃م، نیز] .۲۳ ل. ق، شود: شد] .۲۲ ⁃ن. = م ق، ط، این: آن] .۲۱ ق.

⁃ق. رجوع] و .۲۶ ط. زمین: به جوانب از + آسمان] .۲۵ ف. محیطست:



المعینیة الرسالة ̸ ۳۶

نهاده آسمان میان در زمین که شد معلوم اعتبارات این امثال به هم آن۱ از بعد و [۶]

کواکب ظهور مدت بودی نزدی تر آسمان۲ به فوق جانب در اگر چه مرکز، جای به است

بودی نزدی تر تحت جهت به اگر و بودی کم تر خفا از باشد۴ حرکت۳ منطقۀ بر که

است قطب دو میان بر۶ که کوکب هر چه است. چنین نه و۵ بودی، کم تر خفا مدت

آن چه و بیش تر او ظهور است نزدی تر شمال به آن چه و است متساوی او خفای و ظهور

دو هر در متساوی البعدند کوکب دو چون و بیش تر، او خفای است نزدی تر جنوب به

بودی نزدی تر شمال به زمین اگر اما و است. ر۸ دی ظهور مساوی۷ ی خفای جهت،
بود،۱۱ قطب دو میان در۱۰ آفتاب و بود۹ سان ی شب و روز که وقت در جنوب به یا

غروب وقت۱۴ سایۀ و طلوع وقت سایۀ و نبودندی۱۳ ر دی ی مقابل۱۲ در مغرب و مشرق

که وض برین شمس کسوفات و قمری خسوفات و نشدندی منطبق مستقیم خط ی بر ۸ر

یا بودی نزدی تر مشرق به زمین اگر اما و بیاید. آن شرح چنان که نیامدی؛ الزم هست

کواکب و آفتاب ه بل نبودی دوم روز نیم مدت۱۵ مساوی اول روز نیم(۱) مدت مغرب به

متساوی جانب دو هر در کواکب و افتادی بیش تر درنگ۱۶ ظهور از نیمه ی در را

که شد معلوم دالیل این از پس نمودندی.۱۹ خردتر طرف ی در ه۱۸ بل ننمودندی۱۷

نیست. مایل تر(۲) طرف هیچ به و است۲۰ نهاده آسمان میان در زمین

ن. : مایل = فال «تر» + = ل ف، ط، مایل: = م ق، ع، ج ، مایل تر] (۲) ج . نیمه: نیم] (۱)

بر او حرکت = ل ف، ر، : اول + حرکت] منطقۀ بر .۳ ⁃ل. ⁃ق، آسمان] به .۲ ط. این: آن] .۱

کمتر … جهت به اگر .۵ ن. م کند: = ط کنند: = م ق، ر، باشند: = ل ف، باشد] .۴ ق. منطقه:

بود] .۹ ق. ر، ری: دی ر] دی .۸ ق. متساوی: مساوی] .۷ ن. م، ر، در: بر] .۶ ⁃م. و] بودی

نبودی: نبودندی] .۱۳ ⁃ق. مقابل] .۱۲ ر. بودی: بود] .۱۱ ن. ل، ر، بر: در] .۱۰ م. ر، بودی:

از ظهور درنگ] ظهور از .۱۶ ⁃ن. ⁃ف، مدت] .۱۵ هال. وقت] سایۀ و طلوع .۱۴ ن. م، ط،

ننمودی: = ط نبودندی: ننمودندی] .۱۷ کاتب). غیر قلم به درنگ» ظهور «از از (متغیر ل نیمه: ر دی

⁃ط. است] .۲۰ ن. ط، نمودی: نمودندی] .۱۹ ط. آفتاب: + ه] بل .۱۸ م.



۳۷ ̸ ۲،۱[۷]

شد، مضاف آن با۳ تجارب و کردند ترکیب۲ رصد آالت اوضاع این۱ بر چون و [۷]

به زمین چون و نماند.۶ ش هیچ و است جمله۵ این بر احوال این۴ که گشت یقین

میل را۷ خفیف اجسام و است مرکز به میل را ثقیل اجسام و را عالم است مرکز جای

و زمین. سوی قدم و باشد آسمان سوی سر را حیوانات جوانب۸ همۀ از پس محیط به

در سوراخ بالفرض اگر چنان که تحت. را زمین جهت و شمرند فوق را۹ آسمان جهت

تحت را ر۱۲ دی ی هر بایستند۱۱ سوراخ طرف دو بر شخص دو و۱۰ کنند توهم زمین

ر دی ی از مرتف اشخاص سرهای ابعاد که شود۱۴ معلوم اینجا۱۳ از و پندارند.(۱) خود

به شخص هر پس باشد،۱۵ نزدی تر مرکز به قواعد چه بود ایشان قواعد ابعاد از بیش تر
بایستد۱۷ زمین روی بر۱۶ که مایعات و آب همچنین و را. زمین بود قطری طرف ۸پمثابه

که است ظاهر۱۸ را دریا اهل معن این و کره، سط چنان که بود محدّب او ظاهر سط

مستوی آب سط اگر و آن قواعد آن از بعد بینند عالیه۲۱ اجرام رؤوس۲۰ اول ایشان۱۹
انحداب۲۳ بود کم تر مرکز از او بعد چندان چه۲۲ کره سط چون و دیدندی. سان ی بودی
انا۲۹ همان۲۸ و کوه سر بر کنند۲۷ آب پر انایی۲۶ اگر مثال که آید۲۵ الزم باشد۲۴ زیادت

که بود۳۲ آن از بیش تر۳۱ شود او در چاه قعر در که آبی ۳۰، چاه قعر در کنند آب پر

ف. ج ، پندارد: = ن م، ل، ق، ع، ط، پندارند] (۱)

موجب: جمله] .۵ ق. آن: این] .۴ ن. به: با] .۳ ق. ترتیب: ترکیب] .۲ ن. بدین: این] بر .۱

را] .۹ ط. جانب: جوانب] .۸ ⁃ل. را] .۷ ⁃ق. ⁃ط، نماند] ش هیچ و .۶ ق. جملت: = ط

م. ق، آن جا: اینجا] .۱۳ ق. ری: دی ر] دی .۱۲ ط. بنشینند: بایستند] .۱۱ ⁃ل. و] .۱۰ ⁃م.

بایستند: = ط ىاستىد: بایستد] .۱۷ ⁃ن. بر] .۱۶ ط. بود: باشد] .۱۵ ن. م، ق، شد: شود] .۱۴

عالیه] .۲۱ ن. : سط + رؤوس] .۲۰ ⁃ن. ایشان] .۱۹ ق. ظاهرتر: ظاهر] .۱۸ ن. م، ل، ق،

ط. بود: باشد] .۲۴ ط. او: + انحداب] .۲۳ ن. م، ط، که: چندان چندان چه] .۲۲ ف. را: +

انا] .۲۹ ط. هم: همان] .۲۸ ⁃ق. کنند] پرآب .۲۷ ل. آنای: انایی] .۲۶ ل. باشد: آید] .۲۵

ق. کنند: پرآب چاه بن در اناء همان و کنند پرآب [ چاه قعر در کنند پرآب انا هم و .۳۰ ط. را: +

ن. باشد: = ⁃ط بود] .۳۲ ط. +بود: بیش تر] .۳۱



المعینیة الرسالة ̸ ۳۸

پرسند. امتحان سبیل بر جماعت این از۳ که بود سؤاالت از این و کوه.۲ سر بر آن چه۱

با اضافت به که۵ نبرد بیرون استدارت از را زمین شیب ها۴ و باالها و کوه ها این و [۸]

کردم اعتبار مساحت طریق به۷ گوید ما ح از ی و نبود قدری را اشخاص۶ این زمین

با نسبت به است ارزن ۸ ی چهل زمین، با نسبت به م دهند نشان که کوه بزرگ تر
بود.(۱) گزی آن۹ قطر که کره ای

نظر به یافتند حرکت صنف نُه کواکب در کردند نظر چون اجرام: ترتیب اما و۱۰ [۹]

طلوع که است شبانه روزی حرکت آن۱۱ و است ظاهر بادی النظر در که حرکت ی اول

همۀ و خوانند اول حرکت را آن و است۱۴ حرکت این سبب۱۳ به کواکب غروب و۱۲

بسیار اعتبارِ و نظر به که ۱۶ حرکت دوم و۱۵ دارند. اشتراک حرکت این در کواکب ۹ر

از دوری که است حرکت آن۱۹ و نشناخته اند را آن قدما از۱۸ بعض و م شود معلوم۱۷
بر۲۵ و شود۲۴ تمام سال هزار شش و س در متقدمان۲۳ از۲۲ جماعت ۲۱ نزدی به۲۰ آن

ثوابت حرکت را آن و شود،۲۶ تمام سال هزار چهار و بیست در متأخران اَرصاد حسب

به اضافت آن جهت از اما است اشتراک آن در ایشان با را کواکب ر دی چند هر خوانند

کواکب حرکات ر۲۷ دی حرکت هفت و حرکت. بدین منفرداند ثوابت که کنند ثوابت

فرسنگ ثلث و فرسنگ دو او بلندی یافته اند زمین بر که کوه بزرگتر آنکه ر دی نقل + محیط] (۱)

هاج . باشد: گزی او قطر که رۀ ب بود شعیرۀ عرض سبع خمس نسبت زمین با او نسبت و باشد

.۵ ن. ل، ف، ط، نشیب ها: شیب ها] .۴ ⁃ق. از] .۳ ن. : کوه کوه] .۲ ⁃ن. ⁃ط، آن چه] .۱

از: ی چهل [ ی چهل .۸ ⁃ل. = ق ف، بر: به] .۷ ط. اینها: اشخاص] این .۶ ط. چه: که]

⁃ل. و] .۱۲ ل. ق، ط، این: آن] .۱۱ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، و] .۱۰ ط. او: آن] .۹ ن. چهل: = ط

.۱۷ ن. م، حرکت: [ حرکت .۱۶ ⁃ف. ⁃ط، و] .۱۵ ⁃م. است] .۱۴ ن. نسبت: سبب] .۱۳

به .۲۱ ⁃ق. به] .۲۰ ل. این: آن] .۱۹ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، از] .۱۸ ل. ق، ط، حاصل: معلوم]

م. ق، م شود: شود] .۲۴ ق. قدما: متقدمان] .۲۳ ⁃م. ⁃ف، از] .۲۲ ل. : بنزدی [ نزدی

م. از: + ر] دی .۲۷ م. ق، م شود: شود] .۲۶ ن. به: بر] .۲۵



۳۹ ̸ ۲،۱[۱۰ − ۱۱]

از پس حرکت. دو این۳ بیرون است ر دی حرکت ایشان از را ۲ ی هر که سیاره۱ سبعۀ

محیط. ر دی ی به فل نُه یعن کردند اثبات جسم۴ نُه جهت این

قران وقت در را کواکب ۶ جمل ماه دایماً کردند نگاه چون۵ ترتیب: اما و [۱۰]

مریخ و را مریخ زهره و را زهره عطارد و۹ نم پوشاند را او کوکب۸ هیچ و م پوشاند۷
۱۲ تفاوت ترتیب این در هرگز و را،۱۱ ثوابت از بهری زحل و را زحل مشتری و را۱۰ مشتری

نهادند. فرو۱۶ ترتیب(۱) برین۱۵ فل ها۱۴ این جهت این از پس نم افتد.۱۳ اختالف و

دیدم را زهره که م گویند باز ۱۸ علیه اللّه رحمة ابوعل شیخ۱۷ از آن چه و [۱۱]

آفتاب در قران اعتبار و باشد.(۲) ترتیب این مصداق نیز آفتاب، روی بر خال چون
در(۳) جز بود، نم توانست۲۱ ظهوری۲۰ او شعاع۱۹ در را کوکب هیچ چه بود، متَعذِّر

بعد است. ماه زبر آفتاب که دانستند پس کسوفات. در م پوشاند را او ماه۲۲ که ۹پماه

شد روشن ۲۳ شود معلوم این از بعد آن حقیقت که منظر اختالف اعتبار به آن از

از کم تر منظر اختالف را کوکب هیچ چه است.۲۶ مریخ زیر و زهره۲۵ زبر آفتاب۲۴ که

خال چون دیدم را زهره که م گویند باز ابوعل رئیس شیخ از آن چه و (۲) شاج  . : تفاوت + ترتیب] (۱)

م گوید سینا ابوعل رئیس شیخ و حاشیه + = ⁃ن ⁃ج ، باشد] ترتیب این مصداق نیز آفتاب، روی بر

بعد). صفحۀ (در هاج  باشد: ترتیب این مصداق نیز معن این و آفتاب روی بر خال چون دیدم را زهره

⁃م. ⁃ف، ⁃ط، = ن ل، ق، ع، ج ، در] (۳)

ل. ق، ط، ازین: این] .۳ ف. : ی [ ی .۲ ن. ل، ق، است: + = ط سبعه: سیارۀ سیاره] سبعۀ .۱

.۷ ط. همه: + [ جمل .۶ م. ترتیب: = ن ترتیب: به چون چون] ترتیب .۵ ط. +را: جسم] .۴

⁃ل. و] نم پوشاند را او کوکب هیچ .۹ ⁃ن. = ف کواکب: کوکب] .۸ ف. م موشاند: م پوشاند]

ن تفاوت: [ تفاوت .۱۲ ن. را: ثوابت بهری = ط ثابته: کواکب از را] ثوابت از .۱۱ ⁃م. را] .۱۰

⁃م. فرو] .۱۶ م. بدین: برین] .۱۵ ف. +را: فل ها] .۱۴ م. نم افتاد: نم افتد] .۱۳ ⁃م. =

شعاع] .۱۹ ل. ف، اللّه: رحمه علیه] اللّه رحمة .۱۸ ق. الرئیس: + = ن ط، ر، رئیس: + شیخ] .۱۷

⁃ل. ⁃ط، ⁃ر، ماه] .۲۲ ر. نمیتواند: نم توانست] .۲۱ ن. ف، ظهور: ظهوری] .۲۰ ط. شعاء:

⁃ن. ⁃ر، است] .۲۶ ن. ر، +است: زهره] .۲۵ ⁃م. آفتاب] .۲۴ م. و: + شود] .۲۳



المعینیة الرسالة ̸ ۴۰

چه هر برهان روی از و نیست. محسوس منظر اختالف هیچ خود را مریخ و نیست آفتاب

و مریخ میان آفتاب که شد معلوم پس بود. بیش تر او اختالف۲ بود، نزدی تر زمین به۱

مدار و۴ بود۳ دورتر زمین از هرچه که آمد مقرون طبیع نظام با ترتیب این و است. زهره

آفتاب بر سیارات ر۶ دی چون آن(۱) ر دی و بود. آهسته تر او حرکت بود۵ بزرگ تر او

است، ر دی نوع علوی کوکب سه ربط و شود معلوم این از بعد چنان که مربوط اند

این میان آفتاب جای پس ر، دی ۸ نوع ماه ربط و ر، دی ۷ نوع سفل کوکب دو ربط و

جرم شد، معلوم فل هشت این ترتیب چون و بود. نزدی تر طبیع سیاقت۹ به شش

م بایست، کل به محیط م کردند،۱۰ اثبات اول حرکت به کل تحری جهت از که

م نمود؛ مستشن بس بود او اضعاف۱۱ اضعاف ثخن در که را خارج داخل تحری چه

به اجرام ر دی چه۱۳ اجرام، ر دی از بود نزدی تر حرکت بساطت به جرم این چون و۱۲

که بود بسیط  تر ثوابت کرۀ او از بعد و دارند، حرکت زیادت۱۴ و متحرک اند او حرکت ۱۰ر

از کل به احاطت سبیل بر او وض پس را، او نیست ر دی ۱۵ حرکت حرکت دو این جز

است. اول فل کل محرک گفتند سبب ها بدین نمود.۱۷ اول نیز۱۶ جهت این

فل االفالک اول کردند: وض ترتیب برین۱۸ فل نه این اعتبارات بدین پس [۱۲]

را او و ثوابت۲۱ فل دوم و۲۰ خوانند؛ نیز اطلس فل و َوکَب م غیر۱۹ فل را او و

«ان»؟). از (متغیر ج  انک: آن] (۱)

+ بود] .۵ ⁃ن. ⁃ل، ⁃ط، و] .۴ ⁃ق. بود] .۳ ط. منظر: + اختالف] .۲ ق. بر: به] .۱

ط. سیاحت: سیاقت] .۹ ⁃ق. [ نوع .۸ ⁃ق. [ نوع .۷ ⁃ق. ⁃ف، فاج ، ر] دی .۶ ل. و:

م مشىشىى و] م نمود مستشن .۱۲ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ف، ⁃ر، اضعاف] .۱۱ م. م کردند] کردند: .۱۰

⁃ف. نیز] .۱۶ م. حرکت: [ حرکت .۱۵ ر. ان: از + زیادت] .۱۴ ط. که: چه] .۱۳ م. م نمود:

.۲۰ م. غمر: غیر] .۱۹ ن. این: به ل= ط، بذین: = ق بدین: برین] .۱۸ ق. ط، بود: نمود] .۱۷

ر. الثوابت: ثوابت] .۲۱ ⁃ن. و] خوانند نیز اطلس فل و َوکَب م غیر فل را او ⁃ق. ⁃ف، و]



۴۱ ̸ ۲،۱[۱۳]

فل پنجم و۳ مشتری؛ فل چهارم و۲ زحل؛ فل سوم و۱ خوانند؛ نیز فل البروج

فل نهم و۷ عطارد؛ فل هشتم و۶ زهره؛ فل هفتم و۵ آفتاب؛ فل ششم و۴ مریخ؛

فل اول یعن برعکس،۹ کنند جانب این از ابتدا اگر اما۸ کنند. باال از ابتدا چون قمر؛

فل االفالک. نهم و قمر۱۰

را طبیع اهل چنان که آن۱۲ ترتیب و است۱۱ قمر فل داخل فساد و کون عالم و [۱۳]

کرۀ سوم و۱۸ هوا کرۀ دوم و۱۷ آتش کرۀ اول است:۱۶ نسق این بر است۱۵ شده۱۴ معلوم۱۳

خاک به آب احاطت چه آمیخته اند هم در خاک۲۰ و آب و خاک؛ کرۀ چهارم و۱۹ آب

اجرام واسطۀ۲۴ و عالم۲۳ مرکز زمین و آید.۲۲ داده شرح این از بعد چنان که نیست تام۲۱

واللّه افتاد۲۷ اثبات که است وض برین۲۶ احاطت در اجرام۲۵ این صورت و است
۱۰پأعلم.۲۸

⁃ن. ⁃ق، ⁃ف، و] .۴ ⁃ن. ⁃ق، ⁃ف، و] .۳ ⁃ن. ⁃ق، ⁃ف، و] .۲ ⁃ن. ⁃ق، ⁃ف، و] .۱

.۹ ⁃ن. اما] .۸ ⁃ن. ⁃ق، ⁃ف، و] .۷ ⁃ن. ⁃ق، ⁃ف، و] .۶ ⁃ن. ⁃ق، ⁃ف، و] .۵

ق. ط، این: آن] .۱۲ فاط. است] .۱۱ ق. ماه: = تاط +بود: قمر] .۱۰ ل. ف، +بود: برعکس]

⁃ف، ⁃ط، ⁃ر، و] .۱۷ ⁃ق. است] .۱۶ ⁃م. است] .۱۵ ⁃ط. شده] .۱۴ ⁃ق. معلوم] .۱۳

خاک] .۲۰ ⁃ن. ⁃ق، ⁃ف، ⁃ط، ⁃ر، و] .۱۹ ⁃ن. ⁃ق، ⁃ف، ⁃ط، ⁃ر، و] .۱۸ ⁃ن. ⁃ق،

واسطۀ] .۲۴ ق. +است: عالم] .۲۳ ق. ط، شود: آید] .۲۲ ن. تمام: تام] .۲۱ ن. م، +را:

افتاد] اثبات که .۲۷ ف. بدین: برین] .۲۶ ⁃ق. اجرام] این صورت و است .۲۵ ق. صورت:

ن ل، م: واح اعلم واللّه = ط باالمور: اعلم واللّه ر دی صفحۀ آن در = ⁃م ⁃ر، أعلم] واللّه .۲۸ ⁃ق.

ق. التوفیق: وباللّه =
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[۱ ل [ش



۴۳ ̸ ۲،۲[۱]

دوم باب

عظام دوایر القاب و ثانیه۱ و اول حرکات شرح در

و قطب دو و منطقه ای را او کند دوری۲ حرکت کره چون که گفتیم مقدمه در ۱۱ر[۱]
دوری۳ حرکت دو م گوییم اکنون و بود. عظم دوایر از منطقه آن و شود حادث محوری
باشد،۶ مختلف مراکز بر۵ یا اقطاب بر که۴ اال کرد نتوان احساس کره ی در مختلف

بر محور با محور تا۸ بود ر دی ۷ حرکتِ قطبِ دو غیرِ حرکت ی قطبِ دو مثال چنان که

بود مرکزی حوال حرکت۱۱ ۱۰ ی یا و۹ اه؛ جای دو به منطقه با منطقه و کند تقاط مرکز
شود،۱۳ منقسم کره دو به کره آن که آید الزم این از و ر.(۱) دی مرکزی حوال ر۱۲ دی و
محور.(۲) موازی۱۵ محور و خارج مرکز از مرکز و ر۱۴ دی منطقۀ سط در ی منطقۀ

آن و نیفتد احساس حرکت ۱۶ ی جز بعینه، نقطه دو اقطاب و بود ی مرکز اگر اما

فضل قدر به یا باشند، جهت ی در دو هر اگر مفروض حرکت دو از مرکب بود حرکت
باشند.۱۸ مخالف۱۷ جهت دو در اگر ء تر بط بر سریع تر

متحدند دو هر قطبین و مرکزین انکه اول م باشد نوع سه از فل ی در مختلف حرکت دو + ر] دی (۱)

سیم جوزهر و قمر مایل همچو مختلف قطبین و باشند متحد مرکزین انکه دوم فل البروج و ممثل چون

گویند خط و سط در را موازات + محور] (۲) هاج . مختلف اند: قطبین در هم و مرکزین در هم انکه

هاج . نقطه: در را محاذات و

باشد] .۶ ⁃م. بر] .۵ ⁃ط. که] .۴ ن. در: + دوری] .۳ ⁃ق. دوری] .۲ ق. ثابته: ثانیه] .۱

.۹ ر. یا: = «یا»؟) از (متغیر ل تا] .۸ ⁃ن. ⁃ر، = ل : حرکت حرکت] .۷ ن. م، ل، ف، ر، باشند:

.۱۲ ن. بر: + حرکت] .۱۱ کاتب). غیر خط به « «ی از (متغیر ل : ی انک [ ی .۱۰ ⁃ق. و]

+ ر] دی .۱۴ ن. بود: حرکت ر دی محور موازی ی محور اگر پس + شود] .۱۳ ن. بر: + ر] دی

باشند] .۱۸ ن. م، مختلف: مخالف] .۱۷ ق. : ی [ ی .۱۶ ن. از: موازی] .۱۵ ن. باشد:

م. ق، باشد:
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نیست.۱ خال اختالف نوع دو این از ر دی ی با نسبت به سماوی حرکات جمل و [۲]

قبیل از حرکت دو هر میان اختالف اگر بود، او۳ داخل که را ۲ جسم جسم تحری و

کرۀ از بود معین نقطۀ دو الزم داخل کرۀ اقطاب که باشد۶ وجه آن۵ بر بود،۴ اول قسم

اقطاب زوال جهت از کره همۀ و شود زایل نقطه دو آن خارج کرۀ حرکت به پس خارج.
و۱۱ داخل کرۀ که وجه۱۰ آن۹ بر بود، دوم قسم۸ قبیل از اختالف اگر و۷ آید. حرکت در ۱۱پ

شود. متحرک او حرکت به پس خارج، کرۀ از بود جزئ جای به او مرکز

کواکب حرکت به آن و است  آتش کرۀ آن که را  اثیر کرۀ فل ِ تحری اما و۱۲ [۳]

نه م کنند  حرکت فل با م رسند موض بدان۱۳ چون که شود معلوم ذوات االذناب
او۱۵ ان م چون ۱۴ یعن را. خویش ان م بود مشایعت سبیل بر ه بل بود جنس دو این از

آن و بود متَشَبِث ان م به ِّن متَم و شود متحرک ۱۷ بود  ۱۶ فل مقعر سط که  

م شود دورتر چندان که۲۰ او حرکت و آید.۱۹ حرکت در مشایعت طریق بر مالزم،۱۸ را

شود. منعدم تا م شود ضعیف تر

حرکت ۲۲ اول حرکت به فل االفالک چون گوییم مقدمه این تقدیم۲۱ از بعد و [۴]

دو و گویند معدّل النهار را۲۴ او منطقۀ قطب. دو و بود منطقه ای را او آینه هر م کند،۲۳

جهت آن از را دایره این و معدّل النهار. قطب دو و ۲۶ اول حرکت قطب دو۲۵ را او قطب

و شود. سان ی شب و روز رسد دایره بدین۲۸ آفتاب چون که گویند۲۷ معدّل النهار دایرۀ

ق. بدان: آن] بر .۵ ⁃م. = فاق بود] .۴ ر. وی: او] .۳ فاق. [ جسم .۲ ن. نبود: نیست] .۱

+ وجه] .۱۰ ق. بدان: آن] بر .۹ ⁃م. قسم] .۸ م. اند: = ط و] آید .۷ ل. ق، بود: باشد] .۶

ف. ط، که: + [ یعن .۱۴ ن. آن: به = م آن: بر بدان] .۱۳ ⁃م. و] .۱۲ ⁃ف. و] .۱۱ ر. باشد:

ط، آرد: آید] .۱۹ ط. الزماً: مالزم] .۱۸ ⁃م. بود] .۱۷ فاج . قمر: + [ فل .۱۶ ⁃ن. او] .۱۵

.۲۳ ف. اول: [ اول .۲۲ م. ر، تقدم: تقدیم] .۲۱ م. چندان چه: چندانکه] .۲۰ ل. ارذ: = ق

ق. اول: [ اول .۲۶ ⁃ق. دو] .۲۵ ن. منطقۀ: را او قطب را] او منطقۀ .۲۴ ن. م، کند: م کند]

ق. بدان: بدین] .۲۸ ⁃ن. گویند] معدّل النهار … را او قطب دو و .۲۷



۴۵ ̸ ۲،۲[۵ − ۶]

شود. حادث۲ معدّل النهار موازی مداری حرکت این سبب به کره بسیط از را۱ نقطه ای هر

افالک ۷ جمل بر مدارات۶ و۵ دوایر این و خوانند.۴ یوم مدارات را۳ مدارات آن

است. شامل را همه اول حرکت چون کرد؛ باید توهم ۱۲رکواکب

شود حادث ر دی منطقه ای آید۸ کرده او حرکت و فل البروج اعتبار چون و [۵]

و خوانند فل البروج را منطقه آن . موض دو در بود متقاط معدّل النهار منطقۀ با که

بود، متبادل جهت دو در معدّل النهار قطب دو از که او۱۰ قطب دو و منطقة البروج.۹
۱۲ تقاط را ر دی ی فل البروج و معدّل النهار سط و خوانند. فل البروج قطب دو۱۱

دو میان بود بعد غایت منطقه دو میان بعد غایت و کنند.۱۴ منفرجه و حاده زوایای بر۱۳
گویند.(۲) کل میل و۱۵ اعظم میل را آن و قطب،(۱)

خوانند. عروض مدارات را آن منطقة البروج.۱۶ موازی بود مداری را کوکبی هر و [۶]

معدّل النهار قطب دو یعن ذرد  ب قطب چهار هر به که کنند تصور دایره ای چون و

این و ذرد، ب نیز۱۸ منطقه دو میان بعد غایت به آینه هر ۱۷ فل البروج  قطب دو و

میان بود تقاط نقطۀ دو دایره این قطب دو و خوانند. اربعه اقطاب به ماره را دایره۱۹

قائمه زوایای بر اول دایرۀ(۳) دو سط با دایره این سط و فل البروج. و معدّل النهار

به و شده پاک کلمه (ی ج  بود: قطب دو میان له کج  = ن م، ل، ق، ط، ر، قطب] دو میان بود (۱)

خوانند: = م ف، ع، ر، ج ، گویند] (۲) ف. بود: قطب دو میان = است) شده نوشته له» «کج  آن جای

ف ع، ر، ج ، دایرۀ] دو (۳) ق. اعظم: میل و خوانند کل میل گویند] کل میل و اعظم میل ن. ط،ل،

ن. م، ،(« «ص نشان با کاتب، غیر خط به سطر باالی «دو» +) ق دایره: = ل ک، ط، دوایر: =

و] .۵ ق. ط، گویند: خوانند] .۴ ⁃ط. را] .۳ ط. حاصل: حادث] .۲ ف. که: + را] .۱

آید] کرده .۸ ط. جمله: .۷ ط. دوایر: و مدارات مدارات] و دوایر .۶ ⁃م. = ل شده: اضافه بعداً

.۱۲ ⁃ق. دو] .۱۱ ف. را: + = ل ط، ج ، او] .۱۰ ⁃م. منطقة البروج] و .۹ م. ق، کرده اند:

منطقةالبروج ] .۱۶ ⁃ق. و] اعظم میل .۱۵ ⁃ن. کنند] .۱۴ ط. به: بر] .۱۳ ن. کنند: + [ تقاط

⁃ف. دایره] .۱۹ ⁃ق. نیز] .۱۸ ف. و: + فل البروج] .۱۷ ف. فل البروج:
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ربع شود: متساوی قسم چهار به دایره بدین۴ و۳ معدّل النهار به۲ فل البروج و بود.۱

و خریف ربع و بود  شمال معدّل النهار از ربع دو این و صیف  ربع و ربیع ۱۲پ

بود. جنوبی ربع دو این و شتوی  ربع

اعتدال نقطۀ دو را آن بود فل البروج و معدّل النهار۶ میان که۵ تقاط نقطۀ دو و [۷]
۹ ربیع اعتدال را آن شود، شمال۸ جانب در رسد بدو آفتاب که۷ آن ی خوانند:

فل البروج و ماره دایرۀ میان که۱۱ تقاط نقطۀ دو و . خریف اعتدال را ر دی و گویند،۱۰

شتوی. جنوبی و۱۳ صیف شمال گویند: انقالب نقطۀ دو بود۱۲

قوس مساوی و گویند کل میل را آن افتد منطقه دو میان ماره دایرۀ از که قوس و [۸]

تمام را آن منطقه ر دی قطب و افتد منطقه ی میان آن چه و افتد. قطب دو میان که بود

میل گیرند، جزء۱۶ شصت و سیصد دایره ای هر۱۵ اجزای چون و گویند.۱۴ کل میل

و که.۱۸ سو کل میل۱۷ تمام و باشد له کج  متأخران ر دی و بتان رصد حسب به کل

یافته نب کج  بطلمیوس و یافته اند. ۲۰ ل کج  کرده اند مأمون عهد در که اَرصادی۱۹ در
م گرفته اند.۲۳ ۲۲◦ کد او از پیش و است،۲۱

است زیادت از ۲۵ نسبت و قیاس بر تفاوت ها این چون گفتند۲۴ متأخران جماعت [۹]

بود، چنین اگر پس م شوند.۲۷ نزدی تر ر دی ی به منطقه دو این همانا۲۶ نقصان، به

با بدین] و .۴ ⁃م. ⁃ف، ⁃ر، و] .۳ ن. م، ف، ر، و: به] .۲ هار. بود] قائمه … فل البروج و .۱

غیر خط (به هال ف، چون: + که] .۷ ن. ماره: دایرۀ = ط معدّل النهار] .۶ ⁃ن. که] .۵ ن. این:

که] .۱۱ ن. ق، خوانند: گویند] .۱۰ ن. ربیع: [ ربیع .۹ ن. ف، : شمال شمال] .۸ کاتب).

⁃ط. هر] .۱۵ ن. م، ق، خوانند: گویند] .۱۴ ⁃م. ⁃ر، و] .۱۳ ف. انرا: + بود] .۱۲ ⁃ن.

[ ل کج  .۲۰ ق. ارصاد: اَرصادی] .۱۹ ق. له: سو که] سو .۱۸ ⁃ق. میل] .۱۷ ⁃ط. جزء] .۱۶

م گرفته اند] .۲۳ ل. :۵ کد [◦ کد .۲۲ ق. بطلمیوس: + = تار است] یافته .۲۱ ق. ف، لج : کج 

.۲۵ ⁃ن. گفتند] .۲۴ ق. و: است یافته = م ط، و: + = ر یافته اند: ل کج  خان زیج حسب به و +

ل. ق، ط، م شود: م شوند] .۲۷ م. ر، همان: همانا] .۲۶ ر. راستست: + [ نسبت
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منطبق ر۳ دی ی بر که رسد حدّی به ایشان۲ شدن نزدی یا نبود: خال نوع دو۱ از حال

نصف درگذرند، ر دی ی از آن از بعد باشد، متساوی عالم همه در شب و روز تا ۱۳رشوند

نهایت را ایشان شدن نزدی یا و ؛ شمال جنوبی نصف و شود جنوبی بروج از شمال
عل التقدیرین۷ و۶ ر. دی نهایت به تا گیرند۵ شدن دور آغازِ باز رسند۴ آن جا چون که بود

بود. حرکت این مبدأ که کرد باید فرض ر دی جسم

کنند، معلوم معدّل النهار از او بعد که خواهند و کنند فرض ۸ فل از جزئ چون و [۱۰]

او (۱) سط تا ذرد ب معدّل النهار قطب دو به۱۰ و جزء بدان که کرد باید۹ تصور دایره ای

میان آن چه پس خوانند. میل دایرۀ را دایره آن و بود، قائمه زوایای بر معدّل النهار۱۲ با۱۱

چون و معدّل النهار. از بود جزء آن بعد دایره، این از افتد معدّل النهار میان و جزء آن۱۳

معدّل النهار و فل البروج میان آن چه کنند فرض فل البروج اجزای جهت به دایره این

اشخاص به و بود ی نوع به دایره۱۴ این و خوانند. اول میل را آن دایره، این از افتد

به و عالم۱۵ همه در که اول دایرۀ سه خالف به جزء، ی ی فرض حسب به نامتناه
نشود.۱۷ مختلف اجزا همه۱۶ حسب

کنند۲۱ اضافت فل البروج با را آن که خواهند کنند۲۰ فرض که۱۹ ۱۸ جزئ اگر و [۱۱]

دو به و جزء بدان۲۳ که کنند فرض چنان کنند۲۲ فرض که دایره این بعد، و قرب ۱۳پبه

و جزء آن میان آن چه پس خوانند.۲۵ عرض دایرۀ را۲۴ آن و ذرد ب فل البروج قطب

م. : تقاط و = هاج  : قط تا [ سط تا (۱)

م. گیرد: گیرند] .۵ م. رسد: رسند] .۴ ر. دگر: ی ر] دی ی .۳ ⁃ف. ایشان] .۲ فاج . دو] .۱

.۱۰ ق. م باید: باید] .۹ ن. البروج: + [ فل .۸ ن. عل التقدیر: عل التقدیرین] .۷ ⁃ن. و] .۶

ن. این: آن] .۱۳ ⁃ق. معدّل النهار] با او سط تا ذرد ب .۱۲ م. : سط + با] .۱۱ ⁃ن. ⁃ف، به]

م. نشوند: نشود] .۱۷ ⁃ر. همه] .۱۶ ر. است: ی + عالم] .۱۵ ن. اول: دایرۀ آن دایره] این .۱۴

که خواهند .۲۲ ن. م، و: + کنند] .۲۱ ر. و: + کنند] .۲۰ ⁃ر. که] .۱۹ م. را: + [ جزئ .۱۸

ف. گویند: خوانند] .۲۵ ط. این: را] آن .۲۴ ن. دو: آن به بدان] .۲۳ ⁃ق. کنند] فرض که …
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و فل البروج میان آن چه و خوانند. جزء آن عرض را آن دایره این از افتد فل البروج

فل البروج با دایره این نسبت و خوانند.۱ ثان میل را آن دایره این از افتد معدّل النهار

بود میل دایرۀ ۲ حالِ مانندِ دایره این حالِ و معدّل النهار. با بود میل دایرۀ نسبت چون

این و شود. معلوم دایره این از کواکب۳ عرض و نوع. وحدت و اشخاص کثرت در

فل البروج از که بود قوس آن و خواهند تقویم طول به و گویند طول با نسبت به عرض

را کوکب۷ اگر۶ و۵ فل البروج،۴ با دایره این تقاط و ربیع اعتدال نقطۀ میان افتد

عرض ذو۱۲ کوکب۱۱ موض و کوکب. مرکز و ۱۰ ربیع ۹ تقاط نقطۀ میان نبود، عرض۸

او. عرض دایرۀ با بود فل البروج۱۳ تقاط نقطۀ فل البروج از

قسم دوازده به۱۶ بدان۱۵ فل البروج که کنند۱۴ توهم عرض دایرۀ شش چون و [۱۲]

قطب دو بر۱۷ المحاله را ر دی ی دوایر این تقاط و خربزه، پهلوهای مانند شود متساوی

دو به ۱۸ ی و بود اربعه اقطاب به ماره دایرۀ دوایر این از ی و بود، فل البروج

هر طول و خوانند. دوازده گانه بروج را اقسام این اعتبار بدین ذرد، ب اعتدال نقطۀ(۱) ۱۴ر

اعتبار بدین و قطب. تا۲۰ قطب از درجه هشتاد و صد عرضش و بود۱۹ درجه س برج

در گویند افتد،۲۲ اقسام این از قسم در چون بود، دور منطقة البروج از که را۲۱ کوکبی
است.۲۳ برج آن

کاتب). غیر خط (به فاج  نقطۀ] (۱)

تقویم: + فل البروج] .۴ ن. م، کوکب: کواکب] .۳ ⁃م. ⁃ر، حال] .۲ ن. خواند: خوانند] .۱

کواکب اگر و بود + عرض] .۸ ن. ر، کواکب: کوکب] .۷ ⁃ق. اگر] .۶ ⁃ق. ⁃ر، و] .۵ ن.

[ ربیع .۱۰ م. از؟)، (متغیر ط اعتدال: = ⁃ر [ تقاط .۹ کاتب). غیر خط (به هال ر، عرض: را

هاط. میان: واق + فل البروج] .۱۳ ق. ف، در: ذو] .۱۲ ⁃ق. کوکب] موض و .۱۱ ن. ربیع:

(به فاج  بر] .۱۷ ⁃م. = ن ر، ان: + به] .۱۶ ⁃ن. ⁃ق، ⁃ر، بدان] .۱۵ ن. کنیم: = ط کنند] .۱۴

«با»؟) از (متغیر ج  ىا: تا] .۲۰ ⁃ر. بود] .۱۹ ط. که: + [ ی .۱۸ ⁃ق. ⁃ر، = کاتب) غیر خط

ف. ج ، و: + است] .۲۳ م. باشد: افتد] .۲۲ ⁃م. ⁃ق، را] .۲۱ ن. ط، به: + =



۴۹ ̸ ۲،۲[۱۳]

نسبت حسب به نه کنند توهم فل بر که است آن عظم دوایر از دایره پن این [۱۳]

ظاهر نصف که را دایره ای دهند، نسبت زمین اوضاع با۴ چون اما و۳ زمین.۲ اوضاع با۱

بود باال بر که۵ ی او قطب دو و خوانند. افق دایرۀ کند جدا فل از خف نصف از

این موازی دوایر و رِجل.۸ سمت زمین زیر در۷ بود او مقابل آن چه و گویند رأس۶ سمت
خوانند۱۱ ارتفاع مقنطرات را آن بود باال بر آن چه ذرد،۱۰ ب ۹ فل اجزای به که دایره

دو به که کنند توهم ر دی دایره ای چون و انحطاط.۱۳ مقنطرات بود زیر۱۲ در آن چه و
هم(۱) و۱۵ معدّل النهار۱۴ با هم المحاله و افق دایرۀ قطب دو به و ذرد ب معدّل النهار قطب

شرق نیمۀ و گویند. نصف النهار دایرۀ را دایره آن۱۷ بود، قائمه زوایای بر افق دایرۀ با۱۶

ی و بود شرق۱۸ نقطۀ ی دایره این قطب دو و شود. منفصل دایره بدین غربی نیمۀ از

منتصف در ی رسند: دایره بدین۲۱ دوبار دوری هر در کواکب۲۰ و غرب.۱۹ ۱۴پنقطۀ

وقت در ی رسند: افق دایرۀ به بار دو و خفا. زمان منتصف در ی و ظهور زمان

دایرۀ قطب دو به که کنند توهم ر دی دایره ای چون و غروب. وقت در ی و طلوع

نصف النهار با هم و افق با۲۳ هم المحاله و۲۲ افق دایرۀ قطب دو به و ذرد ب نصف النهار

سموت اول دایرۀ و گویند،۲۵ مغرب و مشرق دایرۀ را دایره آن۲۴ بود، قائمه زوایای بر

جنوب. نقطۀ ی و بود شمال۲۷ نقطۀ ی دایره این۲۶ قطب دو و خوانند.(۲) نیز

ل. ک، ق، ع، ط، گویند: خوانند] (۲) ⁃ف. ⁃ج ، هم] (۱)

م : ی که که] ی .۵ ⁃م. = ن به: با] .۴ ⁃ن. ⁃م، ⁃ق، و] .۳ ⁃ن. زمین] .۲ ن. به: با] .۱

: فل [ فل .۹ ف. خوانند: + رِجل] .۸ ⁃ق. در] بود .۷ ر. الرأس: رأس] .۶ ق. ف، : ی =

+ انحطاط] .۱۳ ن. م، زمین: + زیر] .۱۲ ن. م، گویند: خوانند] .۱۱ ف. و: + ذرد] ب .۱۰ ط.

دایرۀ .۱۶ کاتب؟). غیر خط (به فاج  و] .۱۵ ق. افق: معدّل النهار] .۱۴ ق. بود: + = ط خوانند:

ق، ر، غربی: غرب] .۱۹ ن. م، ق، ر، : شرق شرق] .۱۸ ق. این: آن] .۱۷ ⁃ق. با] هم و … افق

ن. دایرۀ: + با] .۲۳ ⁃ن. ⁃ق، و] .۲۲ م. درین: بدین] .۲۱ ط. کوکب: کواکب] .۲۰ ن. م،

م. : شمال شمال] .۲۷ ن. آن: این] .۲۶ ن. خوانند: گویند] .۲۵ ق. این: آن] .۲۴



المعینیة الرسالة ̸ ۵۰

زیر؛۳ در چهار و باال بر۲ چهار شود: قسمت۱ هشت به دایره سه بدین فل و [۱۴]

مغرب میان سوم و۵ شمال، و مغرب میان دوم و شمال، و مشرق میان چهار۴ از(۱) ی

و بود ی نوع به دایره سه این از ی هر و جنوب. و مشرق میان چهارم۷ و۶ جنوب، و
۸ فل اجزای از جزئ چون و کنند. فرض زمین بر که بقاع حسب به بسیار اشخاص به
۱۰ اعن بدو که کنند۹ فرض دایره ای بدانند، افق از او بعد که خواهند و کنند فرض
و۱۵ ذرد. ب مقابلش  و رأس۱۴ سمت۱۳ ۱۲ یعن افق قطب دو به و ۱۱ جزء بدان

آن دایره، این از بود جزء آن و افق میان آن چه پس خوانند. ارتفاع دایرۀ را دایره آن۱۶

نصف النهار بر رسد نصف النهار به کوکب چون دایره این۱۹ و خوانند.۱۸ ارتفاع را۱۷ ۱۵ر

را آن افق، دایرۀ از بود سموت اول دایرۀ و۲۱ دایره این میان آن چه و۲۰ شود. منطبق

سموت اول دایرۀ او ارتفاع دایرۀ نبود، سمت را کوکب چون و گویند.۲۲ کوکب سمت

بود. بسیار فل اجزای حسب به نیز ارتفاع دایرۀ و باشد.

فل البروج؛۲۳ و معدّل النهار؛ شد: معلوم عظم دوایر از دایره نُه بحث این از پس [۱۵]

و نصف النهار؛ دایرۀ و افق؛ دایرۀ و عرض؛ دایرۀ و میل؛ دایرۀ و اربعه؛ اقطاب به ماره و
باب.۲۶ این از۲۵ غرض است این و۲۴ ارتفاع. دایرۀ و سموت؛ اول دایرۀ

ن. م، ازین: = ر ج ، هر: + = ل ک، ق، ف، ع، ط، از] (۱)

.۶ ⁃ف. و] .۵ م. اول: + چهار] .۴ م. و: + زیر] .۳ م. ط، در: بر] .۲ ل. قسم: قسمت] .۱

[ اعن .۱۰ ل. کرد: باید = ط کنند] .۹ ر. : فل [ فل .۸ م. در: + چهارم] .۷ ⁃ف. ⁃ر، و]

ف. بسمت: سمت] .۱۳ ق. : اعن [ یعن .۱۲ ⁃ر. = فاج  جزء] بدان اعن .۱۱ م. : یعن = ط

.۱۸ ن. م، ط، قوس: + را] .۱۷ ق. ط، این: آن] .۱۶ ⁃ق. و] .۱۵ ر. الرأس: رأس] .۱۴

⁃ف. و] دایره .۲۱ ⁃ق. ⁃ط، و] .۲۰ ر. آن: این] .۱۹ ⁃ل. خوانند] ارتفاع … میان آن چه پس

⁃م. از] .۲۵ ⁃ل. و] .۲۴ ن. م، ج : + = ج  :۳ + فل البروج] .۲۳ ن. م، خوانند: گویند] .۲۲

ق. ج ، أعلم: والله + = ⁃ق ⁃ط، باب] این از غرض است این و .۲۶



۵۱ ̸ ۲،۳[۱ − ۲]

سوم باب
ثابته۳ کواکب و هشتم ۲ فل احوال۱ شرح در

کواکب حساب از است، متحیره کوکب۵ پن این۴ و نیرین بیرون که کوکب هر [۱]

فل و ثوابت فل را آن که هشتم فل در مرکوزند کواکب۷ این جملۀ و باشد.۶ ثابته

نسبت به۱۰ یعن م خوانند، ایشان مسیر۹ بطؤ جهت از ثابته را ایشان و م خوانیم.۸ بروج

این چه ر؛ دی ی با ایشان نسبت تبدّل و اوضاع تغیر عدم جهت از یا و۱۱ ثابتند سیاره با
حرکات۱۳ و نکنند. حرکت طول در جز و باشند۱۲ خویش عروض حافظ پیوسته کواکب

ایشان از بعد و نهاده اند.(۱) ثابت را ایشان و نکرده اند احساس متقدمان ایشان۱۴ ۱۵پطول
و۱۸ دریافته اند۱۷ ایشان۱۶ حرکت بوده اند، ماناالئوس۱۵ و بطلمیوس عهد در که کسان

اَرصاد چون متأخران و م کنند.۲۰ انتقال درجه ی شمس سال صد هر به گفته اند۱۹

حرکت درجه ی شمس سال شش و شصت هر در کردند، مقابل ایشان اَرصاد با خویش

گرفت. قرار این بر طایفه این رأی های بودند، کرده

۲۲ ی آن و ، اول حرکت جهت از ی بود: مدار دو کواکب۲۱ این از را ی هر و [۲]

باشد. عروض مدارات از ی آن و ثانیه، حرکت جهت از ر دی و یوم باشد؛ مدارات از

ف. ع، ر، ج ، نهاده: = ن م، ل، ق، ط، نهاده اند] (۱)

این] .۴ ⁃ن. = م آن: احوال و + ثابته] کواکب و .۳ م. ر، افالک: [ فل .۲ ⁃م. ⁃ر، احوال] .۱

م خوانیم] .۸ ف. کوکب: کواکب] .۷ ل. باشند: باشد] .۶ ل. ف، کواکب: کوکب] .۵ ⁃ق.

م. اند: باشند] .۱۲ ⁃م. ⁃ف، و] .۱۱ ⁃ق. به] .۱۰ ن. ل، سیر: مسیر] .۹ ط. ر، م خوانند:

ایشان] .۱۶ م. مانالوس: ماناالئوس] .۱۵ ف. را: + ایشان] .۱۴ ل. ف، حرکت: حرکات] .۱۳

.۱۹ ق. بوده اند: و] دریافته اند … ماناالئوس و .۱۸ ل. یافته اند: دریافته اند] .۱۷ ف. ط، را: +

ر. : ی [ ی .۲۲ ل. را: + کواکب] .۲۱ م. م کند: م کنند] .۲۰ فاق. گفته اند]



المعینیة الرسالة ̸ ۵۲

متغیر کواکب این۴ عرض(۱) چه نشود خردتر۳ و بزرگ تر۲ هرگز۱ عرض مدار و

عرض را او که کوکب هر پس م شود.۵ خردتر و بزرگ تر یوم مدار اما نم شود

قرب و رسد معدّل النهار به بار دو دوری هر در بود، فل البروج۶ منطقۀ بر ه بل نبود،

و جنوب. جانب در سال هزار دوازده۸ قرب و بود۷ شمال جانب در سال هزار دوازده

مقام مدت اما رسد، معدّل النهار به بار دو همچنین بود، کل میل از کم تر او عرض آن چه

دوری هر در بود، کل میل مساوی او عرض آن چه و افتد. متفاوت جنوب۹ و شمال در او

میل از او عرض(۲) آن چه و نکند. انتقال جهت به جهت از و رسد معدّل النهار به بار ی ۱۶ر

بود، اعظم میل تمام مساوی او عرض(۳) آن چه و نرسد. معدّل النهار به بود، بیش تر کل

نبود. یوم مدار را او آن گاه۱۲ و۱۱ رسد معدّل النهار قطب به بار ی دوری هر در۱۰

م شود. متبدّل بقعه ای هر افق به۱۴ اوضاع را ثوابت که معلوم شود آن جا۱۳ از پس [۳]

بلد عرض فضل از او۱۶ عرض تمام آن که شرط به آید، پدید۱۵ ظهوری را ابدی الخفا گاه

و شرط.۱۸ بدین هم آید، پدید۱۷ خفایی را ابدی الظهور گاه و بود. زیادت کل میل بر

رأس سمت به۱۹ آن چه گاه و شود. زایل رأس سمت از گذرد، رأس سمت به آن چه گاه

رسند. اول وض با۲۳ تمام دورِ ی از بعد جمله۲۲ و کند.۲۱ گذر۲۰ رأس سمت بر نرسد،

ف، ع، ط، عرض] (۳) ج . عروض: عرض] (۲) ن. ف، ر، ج ، عروض: = ل ق، ع، ط، عرض] (۱)

. ن ر، ج ، عروض: = م ل، ق،

بزرگتر: خردتر] .۳ ل. ق، خردتر: بزرگ تر] .۲ ف. مرکز: عرض = ل مرکز: عرض هرگز] عرض .۱

ط، منطقة البروج: فل البروج] منطقۀ .۶ ⁃م. م شود] خردتر … عرض چه .۵ فار. این] .۴ ل. ق،

و جنوب جنوب] و شمال .۹ ط. دورازده: دوازده] .۸ ⁃ق. بود] شمال … دوازده قرب .۷ ل. ق،

ل. ق، ط، ر، اینجا: آن جا] .۱۳ ل. انکه: آنگاه] .۱۲ ⁃ط. و] .۱۱ ⁃ل. در] .۱۰ ف. شمال:

.۱۸ ن. م، ق، ر، بدید: پدید] .۱۷ ⁃ق. او] .۱۶ ن. م، ق، ر، بدید: پدید] .۱۵ ف. با: به] .۱۴

ق، ط، گذرد: کند] .۲۱ ⁃ل. ⁃ق، گذر] .۲۰ ط. بر: به] .۱۹ ⁃ل. شرط] … ابدی الظهور گاه و

ط. به: با] .۲۳ تاج . کوکب: + جمله] .۲۲ ل.



۵۳ ̸ ۲،۳[۴]

اعظم میل(۱) تمام به۲ او عرض و است صغری نعش۱ بناتِ از که جدَی کوکب و

این از بود سال هفتاد۴ و هشتصد از بعد آن و رسد  سرطان اول به چون ۳، نزدی

ارتفاعش که قطب رصد آن گاه و افتد. نزدی شمال قطب به آنیم در ما که تاریخ(۲)

شود. آسان است، بلدان۵ عروض مساوی

م افتد. احساس چنان که بسیاری، از است ن نامم ثابته کواکب حصر اما۷ و۶ [۴]

در را آن و آورده اند شمار در گیرد، قرار آن بر نظر و است بزرگ تر آن۹ از آن چه ن۸ ۱۶پولی

عظم در آن چه آن۱۲ از بعد و بود۱۱ اول عظم در۱۰ آن چه بزرگ ترین نهاده: عظم شش

عظم در آن چه از بود سدس بود،۱۴ ششم عظم در آن چه پس ششم. به۱۳ تا بود(۳) دوم

کواکب ۱۹ جمل و قیاس. برین۱۸ و۱۷ ۱۶، ثلث بود پنجم عظم در آن چه و بود،۱۵ اول

در و پانزده؛۲۰ اول عظم در است: کوکب دو و بیست و هزار ی مرصود، و محصور

در و کوکب؛۲۳ هشت و دویست سوم عظم در و کوکب؛۲۲ ۲۱ پن و چهل دوم عظم

هفده و دویست۲۶ پنجم عظم در و کوکب؛۲۵ چهار۲۴ و هفتاد و چهارصد چهارم عظم
را۲۹ آن بطلمیوس که پوشیده کواکب و کوکب؛۲۸ نه و چهل ششم عظم در و کوکب؛۲۷

= ن ل، ق، ف، ع، ر، بود] (۳) ن. یزجردی: ۶۳۲ اعن + تاریخ] (۲) از؟). (متغیر ج  میل] (۱)

⁃م. ⁃ط، ⁃ج ،

.۵ ل. پنجاه: هفتاد] .۴ ق. است: + [ نزدی .۳ ⁃م. به] .۲ ط. النعش: بنات نعش] بناتِ .۱

در] .۱۰ ل. ازین: آن] از .۹ ط. ن: ول ن] ولی .۸ م. ما: اما] .۷ ⁃م. و] .۶ ق. بلد: بلدان]

اول عظم در ان از + بود] .۱۴ ⁃ف. ⁃ر، به] .۱۳ ف. این: آن] .۱۲ ⁃ر. بود] .۱۱ ر. از:

⁃ق. و] .۱۷ ن. بود: خمس = هامش) در « «خمس +) شال [ ثلث .۱۶ ⁃ط. بود] .۱۵ ق. بود:

چهل .۲۱ ن. :۱۵ = ل ف، کوکب: + پانزده] .۲۰ ط. جمله: [ جمل .۱۹ ط. بدین: برین] .۱۸

چهارصد .۲۴ ⁃ط. ⁃ف، کوکب] .۲۳ ⁃ف. کوکب] .۲۲ ن. :۴۵ دوم = ط : پن و س [ پن و

در و ⁃ف. کوکب] .۲۷ ن. :۲۱۷ دویست] .۲۶ ⁃ف. کوکب] .۲۵ ن. :۱۷۴ چهار] و هفتاد و

ط. کواکب: + را] .۲۹ ⁃ن. ⁃ط، کوکب] .۲۸ هاق. کوکب] هفده … عظم



المعینیة الرسالة ̸ ۵۴

کوکب سه و کوکب. پن ابرند،۳ پارۀ ۲ مانندِ که۱ سحابیات و کوکب؛ نُه خواند، مظلَمه

این شمار از و خوانند ذوابه۷ و ضفیره را آن که مظلمه۶ کواکب۵ به ۴ نزدی است ر دی

نیست. ستارگان

تعریف تا کرده اند۹ تصور صورت کوکب چند هر از آن،۸ حصرِ آسان جهت از و [۵]

سر بر یا است صورت۱۱ فالن دست بر که کوکبی۱۰ گویند چنانکه شود؛ آسان کواکب

دوازده و است، شمال جانب۱۴ در ی و بیست صورت ها۱۳ این از پس صورت.۱۲ فالن

نفس از۱۵ کواکب این از بعض و جنوب. جانب در پانزده و فل البروج، منطقۀ بر

است: این صورت ها تفصیل و صورت. از خارج بعض و باشد۱۶ صورت ۱۷ر

شمال صورت های [۶]

؛ ی خارج است،۱۸ کوکب هفت او در و۱۷ اَصغر، دب ا

هفت؛ خارج و است، کوکب هفت و بیست او در و۱۹ اَکبر، دب ب

است؛ کوکب ی و س او در و تنّین، ج 
دو؛۲۱ او از خارج و۲۰ است، کوکب یازده(۲) او در و قیقاوس،(۱) د

؛ ی او از۲۵ خارج و است، کوکب دو و۲۴ بیست وی۲۳ در عوا،۲۲ ھ

وی در = ن ل، ق، ع، ر، یازده] او در (۲) ن. ط، ج ، فیقاوس: = م ل، ق، ف، ع، ر، قیقاوس] (۱)

م. پانزده: درو = ف ىاىزده: درو = ط ىاىرده: درو = ج  یازده:

کوکب: کواکب] .۵ ⁃ل. ⁃ق، [ نزدی .۴ م. ابر: ابرند] .۳ ن. ماننده: مانندِ] .۲ ⁃م. که] .۱

آن] حصرِ .۸ ل. ق، ط، ضفیره: و ذوابه ذوابه] و ضفیره .۷ ل. ق، : نزدی + مظلمه] .۶ ق. ط،

ط. کوکب: صورت] .۱۱ .(« «ص نشان (با هال کوکبی] .۱۰ ط. کردند: کرده اند] .۹ ⁃ط.

در .۱۴ ل. ق، ر، صورها: = «صورها»؟) از (متغیر ج  صورت ها] .۱۳ ط. است: + صورت] .۱۲

.۱۸ ⁃م. ⁃ل، ⁃ق، ⁃ط، [ و .۱۷ ر. باشند: باشد] .۱۶ ل. در: از] .۱۵ ف. درجات: جانب]

م. ط، و: + عوا] .۲۲ ن. م، +کوکب: دو] .۲۱ ⁃ر. و] .۲۰ ⁃ل. ⁃ق، و] .۱۹ ط. و: + است]

⁃ر. از] .۲۵ ⁃ن. ⁃ل، و] .۲۴ ⁃ف. = ق او: در وی] در .۲۳



۵۵ ̸ ۲،۳[۶]

است؛ کوکب هشت فَکّه، و

؛ ی او از خارج و است، کوکب نه و بیست رکْبتَیه،۱ عل الجاث ز

است؛ کوکب ده شَلْیاق، ح

دو؛ او از خارج و۳ است، کوکب هفده۲ دجاجه، ط
است؛۴ کوکب سیزده ، ُرس ال ذات ی

سه؛ او از خارج است،۵ کوکب شش و بیست الغول، رأس حامل یا

است(۱)؛ کوکب چهارده العنان، ممس یب

کوکب(۲)؛ پن او از خارج و۸ است،۷ کوکب چهار و۶ بیست حوا، یج 
کوکب؛۹ هجده حیه، ید

کوکب؛۱۰ پن سهم، یه
کوکب؛۱۱ شش او از خارج کوکب، نه عقاب، یو

کوکب؛۱۲ ده دلفین، یز
کوکب؛۱۳ چهار الفَرس، مقدّم یح

کوکب؛ بیست اعظم، فَرس یط
کوکب؛۱۴ دو و بیست المسلْسلة، المرأة ک

کوکب. چهار مثلث، کا

دو: ازو خارج + = ط دو: او از خارج + = فاج  کوکب: دو ازو خارج + = ن م، ل، ق، ع، ر، است] (۱)

⁃ن. ⁃ف، ⁃ع، =−ط، م ل، ق، ر، ج ، کوکب] (۲) ف.

… دجاجه ط .۴ ⁃ر. و] .۳ ن. م، هفت: هفده] .۲ ل. درو: + = م ف، ط، ر، رکبته: رکْبتَیه] .۱

.۹ ⁃ر. و] .۸ ⁃ر. ⁃ج ، است] .۷ ⁃ن. ⁃ل، و] .۶ ن. م، و: + است] .۵ هاط. است] کوکب

⁃ل. کوکب] .۱۲ ن. خارج: + کوکب] .۱۱ ط. کوکبست: کوکب] .۱۰ ل. ط، است: + کوکب]

ط. کوکبست: کوکب] .۱۴ ط. است: + کوکب] .۱۳



المعینیة الرسالة ̸ ۵۶

منطقة البروج۱ صورت های [۷]

کوکب؛۲ پن خارج کوکب، سیزده حمل، ا
کوکب؛۵ یازده خارج و۴ کوکب، سه۳ و س ثور، ب ۱۷پ

کوکب؛۸ هفت خارج کوکب،۷ هجده توأمان،۶ ج  

کوکب۱۰؛ چهار۹ خارج کوکب، هفت سرطان، د
کوکب؛۱۳ هشت۱۲ خارج کوکب، هفت و۱۱ بیست اَسد، ھ

کوکب؛۱۷ شش خارج کوکب،۱۶ شش و۱۵ بیست عذْرا،۱۴ و
کوکب؛۲۰ نه خارج کوکب،۱۹ هشت۱۸ میزان، ز

کوکب؛۲۴ سه صورت۲۳ از خارج و۲۲ کوکب، ی و۲۱ بیست عقرب، ح

کوکب۲۷؛ ی و س گویند،۲۶ قوس را او که ۲۵ رام ط
کوکب؛۲۸ هشت و بیست جدْی، ی

سه صورت۳۱ از خارج کوکب، دو و۳۰ چهل گویند، دلو را او۲۹ که الماء ساکب یا
کوکب؛۳۲

کوکب. چهار خارج کوکب، چهار و س حوت، یب

.۳ «نخ »). نشان (با هاط کوکب] پن خارج ⁃ف. کوکب] .۲ ⁃م. منطقة البروج] صورت های .۱

زیر «توامان» +) ط جوزا: توأمان] .۶ ⁃ر. کوکب] .۵ ⁃ن. ⁃م، ⁃ف، ⁃ط، و] .۴ فاق. سه] و

.۱۱ ⁃ف. ⁃ط، کوکب] .۱۰ م. چهارده: چهار] .۹ ⁃ف. کوکب] .۸ ⁃م. کوکب] .۷ سطر).

کوکبست: کوکب] هشت خارج کوکب ⁃ف. ⁃ط، کوکب] .۱۳ ل. هفت: هشت] .۱۲ ⁃ل. و]

⁃ل. ⁃ق، ⁃ف، کوکب] .۱۶ ⁃ن. ⁃ل، و] .۱۵ سطر). زیر «عذرا» +) ط سنبله: عذرا] .۱۴ ق.

.۲۱ ⁃ف. کوکب] .۲۰ ⁃ف. کوکب] .۱۹ ر. بیست: هشت] .۱۸ ⁃ف. ⁃ط، کوکب] .۱۷

= ط او: از صورت] از .۲۳ ⁃ن ⁃ل، ⁃ق، ⁃ف، ⁃ط، ⁃ر، و] .۲۲ ن. بیست: و] بیست عقرب

را او که .۲۶ ق. قوس: = سطر) زیر « «رام +) ط قوس: [ رام .۲۵ ⁃ط. کوکب] .۲۴ ⁃ن. ⁃ق،

ط. آن: او] .۲۹ ق. است: + کوکب] .۲۸ ق. ط، است: + کوکب] .۲۷ ⁃ق. ⁃ط، گویند] قوس

⁃ق. کوکب] سه صورت از خارج .۳۲ ⁃ن. = ط ازو: صورت] از .۳۱ ⁃ن. ⁃ق، و] .۳۰



۵۷ ̸ ۲،۳[۸ − ۹]

جنوبی صورت های [۸]
کوکب؛۱ دو و بیست قَیطس، ا

کوکب؛ هشت و س جبار، ب

کوکب؛ چهار و س نهر، ج  

کوکب؛ دوازده َارنَب، د
کوکب؛۲ یازده خارج کوکب، هجده اکبر، کَلْب ھ

کوکب؛ دو اصغر، کَلْب و

کوکب؛ پن و۴ چهل۳ سفینه، ز
کوکب؛۵ پن و بیست شُجاع، ح

کوکب؛ هفت کَأس، ط

کوکب؛ هفده۶ غُراب، ی

کوکب؛ هفت و۷ س قنْطَورس، یا

کوکب؛ نوزده سبع، یب

کوکب؛ هفت مجمره، یج 

کوکب؛ سیزده جنوبی،۸ اکلیل ید

کوکب. شش خارج کوکب، یازده جنوبی، حوت یه

ستارگان ۱۲ جمل و است؛۱۱ شصت و سیصد شمال ۱۰ صورِ ستارگانِ ۹ جمل پس [۹]

جنوبی صور ستارگان ۱۴ جمل و کوکب؛۱۳ شش و چهل و سیصد منطقةالبروج ۱۸رصور

کوکب. شانزده و سیصد

هاج . خارج: کوکب + چهل] .۳ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ف، ⁃ط، کوکب] .۲ ن. ط، است: + کوکب] .۱

.۸ ⁃ن. ⁃ج ، و] .۷ ر. هفت: هفده] .۶ ر. کوکب: دو خارج + کوکب] .۵ ⁃ن. ⁃ج ، و] .۴

.۱۲ ق. اند: است] .۱۱ ⁃م. صورِ] .۱۰ ط. جمله: [ جمل .۹ «نخ »). نشان (با هاط جنوبی]

ط. جمله: [ جمل .۱۴ ق. است: + = ⁃ل کوکب] شش … جمل و .۱۳ ط. جمله: [ جمل



المعینیة الرسالة ̸ ۵۸

بروج یعن دوازده گانه  اقسام۱ اسام است، منطقه بر که صورت ها این و [۱۰]

چون و افتاده اند. اقسام این۵ مطابق ۴ اتفاقاً آن که جهت از کرده اند،۳ ۲ دوازده گانه

م ح اما شدند، ثور به حمل ستارگان گویند ۶، مواض آن از کنند انتقال کواکب این

ربیع اعتدال نقطۀ به متصل که فل البروج اقسام از است اول قسمت۸ آن۷ که حمل 

تفاوت هیچ آن در کند۱۲ حوت با۱۱ حمل نام خواهد۱۰ کس اگر و۹ بود. برقرار است 

عرض دوایر از۱۴ که دوازده گانه بروج این و . اسام به نه است معان به اعتبار چه نبود،۱۳

به کواکب، افالک جمل بر آن از بعد و فل البروج بر اول آمده اند حاصل شش گانه

به است متحرک فل البروج اجزای جمل چون و ندارند.۱۶ تعلق کواکب۱۵ اجرام

به چون پس بود، متحرک معدّل النهار قطب دو حوال بر نیز او قطب دو ، اول حرکت

دایرۀ نصف النهار، دایرۀ به یعن ، ادن ارتفاع به و۱۷ خویش مدار از رسد اعل ارتفاع

باشد. شده منطبق نصف النهار دایرۀ بر اربعه اقطاب به ماره

از بود نزدی منطقه به آن چه و گیرند ر دی قیاس بر صورت ها۱۸ این عرب و [۱۱]
به۲۰ قمر دور چه خوانند، قمر منازل را آن که کنند تصور منزل هشت و بیست آن،۱۹ ۱۸پ

شَرطَین؛ ا است: این منازل آن۲۴ ۲۳ اسام و شود. تمام به تقریب۲۲ شب هشت و۲۱ بیست
جبهه؛۲۶ ی طَرف؛۲۵ ط نَثْره؛ ح ذِراع؛ ز هنْعه؛ و هقْعه؛ ھ دبران؛ د ثُریا؛ ج  بطَین؛ ب

شَولَه؛ یط قَلب؛ یح اکْلیل؛ یز زُبانا؛ یو غَفْر؛ یه سماک؛ ید عوا؛ یج   صرفَه؛ یب زُبره؛ یا

به اتفاقا] .۴ ق. است: کرده اند] … یعن .۳ ل. دوانزده: دوازده گانه] .۲ ق. بروج: اقسام] .۱

ل. ق، ط، قسم: قسمت] .۸ ف. ر، از: آن] .۷ ل. : موض [ مواض .۶ ل. آن: این] .۵ م. اتفاق:

ل ق، شاج ، و: + کند] .۱۲ ق. یا: با] .۱۱ ن. م، که: + خواهد] .۱۰ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، و] .۹

.۱۶ ف. کوکب: کواکب] .۱۵ م. را: آن از] .۱۴ ل. ق، ط، نکند: نبود] .۱۳ م. گوید: =

⁃ر. آن] از .۱۹ ف. ط، را: + صورت ها] .۱۸ فاج . یا: و] .۱۷ ن. ل، ق، ط، ندارد: ندارند]

⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، به تقریب] .۲۲ ⁃ل. و] .۲۱ ⁃م. به] قمر … و بیست ⁃ن. ⁃ل، ⁃ق، به] .۲۰

ل. جهه: جبهه] .۲۶ ل. ط، ر، طرفه: طَرف] .۲۵ ط. این: آن] .۲۴ ط. اسمآ: [ اسام .۲۳



۵۹ ̸ ۲،۳[۱۲]− ۲،۴[۱]

اَخْبِیه؛ سعد۴ که سعود؛ سعد۳ کد ؛ بل سعد۲ کج   ذابح؛ سعد۱ کب بلْدَه؛ کا نَعائم؛ ک

رشا. ک مؤخَّر؛ فَرغ کز مقدَّم؛ فَرغ کو

همان منازل با منازل کواکب۵ احوال و بود، برج منازل این از ثلث و منزل دو هر [۱۲]

ثوابت معرفت که خواهد کس اگر و صور. با صور کواکب احوال که حقیقت۷ در۶ بود

سر به است فن خود این۱۰ که کرد۹ باید رجوع علم این کتب با۸ کند، حاصل استقصا به

صوف عبدالرحمن واکب ال صور ساخته اند، فن این در که کتابی بهترین و خویش.۱۱
التوفیق.۱۳ وباللّه ثوابت احوال از دهیم شرح که خواستیم آن چه است این است.۱۲

چهارم باب

آفتاب حرکات و افالک شرح در

مغرب از یافتند متحرک را او کردند، نظر او حرکات و آفتاب احوال در چون [۱]
ن۱۸ ل و م کند.۱۷ دوری۱۶ شمس سال۱۵ هر۱۴ در که خویش خاص سیرِ به مشرق ۱۹ربه

فل از نصف در ه بل نم کند، قط متساوی زمان های در ۱۹ فل از متساوی قوس های

احوال تشابه با سیر در بطؤ و سرعت و ء السیرتر.۲۰ بط نصف در و است سریع السیرتر
بود.۲۲ تواند وجه دو از ۲۱ ی به است واجب فل امور در که

به: در] .۶ ق. و: + کواکب] .۵ ⁃ط. سعد] .۴ ⁃ط. سعد] .۳ ⁃ط. سعد] .۲ ⁃ط. سعد] .۱

شاج  خود: این ک + کرد] باید رجوع .۹ ط. به: با] .۸ ن. است: همچنان + حقیقت] در .۷ ط.

.۱۳ ⁃ف. است] .۱۲ ط. برأسه: خویش] سر به .۱۱ ن. ر، آن: این] .۱۰ ف. کند: رجوع =

ثوابت: احوال از دهیم خواستیم شرح ان است این = ط أعلم: واللّه ثوابت احوال بود این التوفیق] … این

آن چه است این = م ثوابت: احوال از دهیم شرح که خواستیم آن چه = ل التوفیق: وبالله اعلم الله و = ف

ق، ف، : سال سال] .۱۵ ⁃ل. ⁃ق، هر] .۱۴ ن. اعلم: الله و ثوابت احوال از کرد آن شرح خواستیم

تاط [ فل از .۱۹ ن. م، ق، ر، ن: لی ن] ل .۱۸ ر. کند: م کند] .۱۷ ق. دور: دوری] .۱۶ ل.

فام. بود] .۲۲ ⁃م. ⁃ل، ⁃ق، ⁃ط، به] .۲۱ م. السیرترست: السیرتر] .۲۰ .(« «ص (با



المعینیة الرسالة ̸ ۶۰

خارج عالم مرکز از او مرکز که باشد متحرک فل محیط بر آفتاب جرم آن که اول [۲]

آفتاب فل آن از نیمه۴ ۳ ی در چون تا بود؛ محیط زمین به۲ فل آن ن ولی بود،۱
۸ فل آن از متشابه قوس های دورتر، زمین۷ از نیمه ی در۶ و باشد نزدی تر زمین۵ به

و شود حادث۱۲ سرعت نیمه ی در پس۱۱ نماید. متشابه غیر۱۰ عالم مرکز با نسبت به۹

خوانند. مرکز خارج را فل چنین و بطؤ. نیمه۱۳ ی در

بود عالم مرکز نه آن مرکز که بود متحرک فل محیط بر آفتاب جرم آن که دوم و۱۴ [۳]

بود محیط که ۱۶ جرم ثخَن در بود خرد فل ه بل نبود، زمین متَضمِن۱۵ محیطش و

ِ فل آن محیط بر آفتاب حرکت المحاله پس بود. متشابه حرکت را جرم آن و زمین. به

ی در و زمین،۱۷ با نسبت به بود تواند محیط جرم حرکتِ موافق نیمه ی در خرد
حرکت۱۹ دو هر مجموع از مرکب آفتاب حرکت موافق، نصفِ در پس مخالف. نیمه۱۸

حرکتِ بر محیط جرم حرکتِ فضل از۲۱ مخالف، نصف در و۲۰ بود، سریع تر و نماید

خوانند. تدویر فل را فل چنین و نماید. ء تر بط و۲۳ خرد،۲۲ ِ فل

به فل این آن که جهت از را، آفتاب کرد اختیار مرکز خارج فل بطلمیوس و [۴] ۱۹پ

بر تدویر حرکت و۲۵ تدویر محیط بر آفتاب حرکت از۲۴ چه است؛ نزدی تر بساطت

عالم. مرکز از مرکز۲۶ خارج را آفتاب شود حادث مداری بود، او حامل که فل محیط
تنها۲۷ مرکزِ خارج اثبات از و است، الزم نیز مرکز خارج اثبات تدویر، اثبات از پس

⁃ل. زمین] به .۵ ن. م، نیمه ای: نیمه] .۴ ⁃ن. ⁃م، [ ی .۳ ل. بر: به] .۲ ل. ق، باشد: بود] .۱

… متشابه .۱۰ ⁃ن. به] .۹ ن. آن: از = ⁃ط [ فل آن از .۸ ⁃ط. زمین] از .۷ م. د: در] .۶

ر: دی + نیمه] .۱۳ م. ر، حاصل: حادث] .۱۲ ن. چون: + پس] .۱۱ .(« «ص نشان (با هال غیر]

… آن و .۱۷ ط. : فل جرم [ جرم .۱۶ ن. محیط: متَضمِن] محیطش .۱۵ ⁃ف. و] .۱۴ م.

.۱۹ .(« ن «ر نشان (با هاط ر: دی + = ق ط، نیمه: نیمه] ی .۱۸ .(« «ص نشان (با هاج  زمین]

⁃ل. از] .۲۴ ⁃ط. و] .۲۳ ن. بوذ: + خرد] .۲۲ ⁃ف. از] .۲۱ ⁃ق. و] .۲۰ فاق. حرکت]

⁃ط. تنها] .۲۷ ⁃ن. ⁃م، مرکز] .۲۶ ف. از: + و] .۲۵



۶۱ ̸ ۲،۴[۵ − ۷]

۱. اول اثبات به و بود بسیط تر مرکز خارج بود، چنین چون و نیست. الزم تدویر اثبات

موافق مرکزش آن که ی بود.۳ فل دو را آفتاب که است آن نظر این حاصل۲ پس [۵]

خوانند، محدّب را آن که اعل سط محیط:۵ بدو متوازی ۴ سط دو و بود عالم مرکز

فل مماس(۱) خوانند، مقعر را آن که ادن سط و مریخ؛ فل اَدنای سط مماس
البروج.۷ فل اقطاب۶ و منطقه موافق (۲) سط در فل این قطب دو و منطقه و زهره.

فل البروج. به۸ ممثّل یعن خوانند، ممثّل فل را فل این و

ثخَن در و عالم،۹ مرکز از خارج او مرکز و زمین، به محیط بود فل دوم فل و [۶]

و مشترک. نقطۀ ی بر بود ممثّل محدّب مماس او محدّب سط چنان که ممثّل فل

و اول. نقطۀ مقابل مشترک، نقطۀ ۱۲ ی بر هم ممثّل۱۱ مقعر مماس او۱۰ مقعر سط

فل این و محور. آن۱۴ موازی او محور و اول، ۱۳ فل منطقۀ سط در فل این منطقۀ

خوانند. مرکز خارج فل ۲۰ررا

چنان که مرکز خارج فل این ثخَن در مصمت، بود۱۶ کری ۱۵ جرم آفتاب و [۷]

وسط حرکت به مرکز خارج و بود. مرکز خارج فل سط دو هر مماس او محدّب

م برد. خود با را آفتاب و باشد متحرک ۱۸ بود ح۱۷ نط ◦ روز هر آن و آفتاب

از پس نماید، خردتر۲۱ قس مقادیر ۲۰ بود اعل نصف آن۱۹ و نیمه ی در پس

(۲) ن. محدب: خورده) (خط مقعر + = ل ف، ع، هاج ، : اعل سط + = م ق، ط، ر، مماس] (۱)

ن. : سطح = «ظ») نشان با سطر باالی «منطقه» +) ج  و: + [ سط

[ سط دو و … مرکزش آن که .۴ ل. باشذ: بود] .۳ ق. از: + حاصل] .۲ ن. م، ق، اول تر: [ اول .۱

منطقه سط دو موافق فل این قطب دو و منطقه اقطاب] و … دو و منطقه .۶ ⁃ل. محیط] .۵ ⁃ن.

.۱۱ ⁃م. او] .۱۰ ر. بود: + عالم] .۹ ⁃ق. به] .۸ ن. بود: + فل البروج] .۷ م. قطاب: و

ط. بود: + [ جرم .۱۵ ن. این: آن] .۱۴ ⁃ق. [ فل .۱۳ ⁃ف. [ ی .۱۲ ط. بود: + ممثّل]

+ بود] .۲۰ ن. در: + آن] .۱۹ ن. باشد: بود] .۱۸ م. بیاض: ح] نط ◦ .۱۷ ⁃ط. بود] .۱۶

ل. خرد: خردتر] .۲۱ ف. و:
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اسفل نصف در و بود،۲ ء بط حرکت و باشد کرده قط وسط قدر۱ از کم تر فل البروج

برعکس.

را۶ آن عالم،(۱) مرکز از باشد۵ نقطه ای دورترین۴ و۳ بود بطؤ ایام وسط که نقطه آن و [۸]

نزدی ترین بود،۸ سرعت ایام وسط بود، او مقابل که۷ نقطه آن و ابعد. بعد و خوانند اوج

و اوج بطلمیوس و حضیض. و خوانند اقرب بعد را آن و عالم، مرکز به بود نقطه ای
درجات:۱۰ بدین جوزاست در اوج است(۲) گفته ه بل است، نیافته ۹ حرکت را حضیض

این پس ثوابت. حرکت به یافتند  متحرک را او متأخران اما و است. ثابت او و ل،۱۱ ھ

جمل بود، متحرک حرکت بدین چون تا کردند۱۳ اضافت ممثّل فل با حرکت۱۲

متحرک حرکت بدین نیز حضیض و اوج پس م برد، خود با را مرکز خارج فل اجزای

بود.

بدو مرکز خارج مرکز و عالم مرکز از که۱۴ خط دو که بود آن جا آفتاب اوسط بعد و [۹] ۲۰پ

اوج. جانب دو از بود نقطه دو آن و باشد،۱۵ متساوی رسد(۳)

را آن او، از خارج۱۶ فل انفصال از بعد بماند ممثّل فل از که جسم دو و [۱۰]

خوانند. متممان۱۷

ف. (؟)، ج  رسند: رسد] (۳) ل. ق، ط، که: + است] (۲) م. ج ، که: + عالم] (۱)

بود: باشد] .۵ م. دروترین: دورترین] .۴ ⁃ق. ⁃ط، و] .۳ ف. نماید: بود] .۲ ⁃ل. قدر] .۱

ن. ل، ق، حرکت: [ حرکت .۹ ل. ف، و: + بود] .۸ ر. در: + که] .۷ م. انر: را] آن .۶ ن.

.۱۳ ⁃م. ⁃ط، ⁃ر، حرکت] .۱۲ ن. درجات: + = بام ل] ھ .۱۱ ن. این: با درجات] بدین .۱۰

.۱۶ ل. ف، باشند: = ن م، بود: باشد] .۱۵ فاق. = ⁃م ⁃ف، ⁃ر، که] .۱۴ ل. کنند: کردند]

ق. متممات: متممان] .۱۷ ف. مرکز: + خارج]



۶۳ ̸ ۲،۴[۱۱ − ۱۴]

سط در منطقه این و م کند حرکت مرکز خارج ۱ فل منطقۀ بر آفتاب چون و [۱۱]

در نبود ۴ عرض را او و بود فل البروج منطقۀ۳ مالزم آفتاب همیشه است،۲ فل البروج

جهت. هیچ

و است، عالم مرکز که ممثّل مرکز یعن مرکز دو از کنند اخراج خط دو چون و [۱۲]

آفتاب موض المحاله ممثّل، فل منطقۀ به۵ تا آن جا از و آفتاب جرم به خارج  مرکز

تفاوت این مرکز. خارج مرکز با اضافت به بود آفتاب موض غیر عالم، مرکز با اضافت به

شود، حادث خط دو این از آفتاب جرم بر که را زاویه ای و خوانند.۶ آفتاب تعدیل را

خوانند. تعدیل زاویۀ

اضافت به مقوم۱۰ موض و بود، خارج۹ مرکز۸ با اضافت به آفتاب وسط۷ موض و [۱۳]

طرف و ربیع اعتدال نقطۀ میان بود قوس ممثّل منطقۀ از آفتاب وسط و۱۱ عالم. مرکز با

را قوس این مبدأ چون و ذرد. ب آفتاب جرم مرکز به و رود خارج۱۲ مرکز از که خط

قوس ابعد۱۵ بعد یا۱۴ معدّل۱۳ اوج و بود. آفتاب مرکز قوس همین گیرند، ابعد بعد نقطۀ

که خط طرف و حمل اول میان بود قوس تقویم و ابعد. بعد نقطۀ و حمل اول میان ۲۱ربود

ممثّل. فل از ذرد ب آفتاب جرم مرکز به و۱۶ رود عالم مرکز از

م خیزد خط دو اختالف از تقویم، و وسط میان است تفاوت که تعدیل چون و [۱۴]
به۱۸ رود عالم مرکز از که خط(۱) طرف همیشه و م شود،۱۷ آفتاب جرم به مرکز دو از که

⁃ل. = ع ج ، : خط خط] (۱)

همیشه + = ⁃ل منطقۀ] مالزم … فل البروج .۳ ج . پس: + است] .۲ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، [ فل .۱

.۶ ⁃ق. به] .۵ ق. عرض: [ عرض .۴ «ص»). نشان (با هال بود: البروج فل منطقه مالزم افتاب

.۱۰ ن. مرکز: + خارج] .۹ ن. عالم: + مرکز] .۸ ف. اوسط: وسط] .۷ ف. گویند: خوانند]

ل. ق، ف، با: یا] .۱۴ ⁃ر. معدّل] .۱۳ ن. مرکز: + خارج] .۱۲ ⁃ف. و] .۱۱ ل. تقویم: مقوم]

⁃ل. به] .۱۸ ف. م رسذ: م شود] .۱۷ ⁃ل. و] .۱۶ ⁃ن. ابعد] بعد یا .۱۵
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بود ناقص تعدیل بود، حضیض و اوج میان آفتاب که مادام تا(۱) بود،۱ نزدی تر اوج

منطبق خط۲ دو هر چه نبود، تعدیل حضیض و اوج در و زايد. ر دی نیمۀ در و وسط، از

ر. دی ی بر شوند۳

مه۵ د ب گیرند، شصت خارج(۲) قطر نصف آن که قیاس به مرکزین،۴ مابین و [۱۵]

آن که قیاس به و دارند. کار به تعدیل معرفت باب در مقدار این و رصد.۶ به یافته اند

از آفتاب بعد معرفت۸ در مقدار این و یافته اند، ا۷ ب گیرند، شصت ممثّل قطر نصف

دارند. کار به زمین

دو بر هندسه اهل و است. حرکت(۳) دو و فل دو را آفتاب که شد درست پس [۱۶]

منطقۀ آن که شرط به ممثّل، منطقۀ ر دی و مرکز خارج منطقۀ ی کنند: قناعت دایره۹
بیان۱۳ است این و۱۲ بود. او مماس ممثّل منطقۀ و ذرد۱۱ ب آفتاب مرکز به خارج۱۰

است:۱۵ این صورتش و آفتاب، افالک۱۴ هیأت ۲۱پ

آن بر هندسه علم اهل که است آن آمد،۱۷ برکشیده سیاه به که دایره۱۶ دو این [۱۷]
خوانند.۱۸ مرکز خارج فل و ممثّل فل را آن و کنند قناعت

هاج ، مرکز: + خارج] (۲) ل. یا: = ⁃ف ⁃ط، ⁃ر، = سطر) باالی «خ» + از؟ (متغیر ج  تا] (۱)

و «مؤخر» معن به سطر باالی «ق» و «خ» +) ج  : فل دو و حرکت دو حرکت] دو و فل دو (۳) ل.

ف. «مقدم»)،

مه] د ب .۵ ن. ط، المرکزین: مرکزین] .۴ ط. شود: شوند] .۳ فاق. خط] .۲ ف. و: + بود] .۱

⁃ل. معرفت] .۸ بام. ا] ب .۷ هال. برصد: رصد] به .۶ بام. = ق مه: ج  ب = ط مه: کج  ب

و] .۱۲ کاتب). غیر خط (به فال ذرد] ب .۱۱ ف. مرکز: + خارج] .۱۰ ل. دوایر: دایره] .۹

است] این صورتش و .۱۵ فان. فام، افالک] .۱۴ ⁃ف. بیان] است این .۱۳ ⁃ن. ⁃ل، ⁃ط،

برکشیده .۱۷ ن. دوایر: از دایره دو ان و = ل ط، دوایر: این و دایره] دو این .۱۶ ⁃ن. ⁃م، ⁃ل،

خوانند] .۱۸ ق. است: آمده برکشیده = ن ل، ف، برکشیده اند: = م کشیده اند: = ط آمده: کشیده آمد]

ن. م: واح اعلم والله + = ل اینست: وصورتش + = ط الله: عند والعلم + = ر اعلم: والله +



۶۵ ̸ ۲،۴[۱۷]

[۱ ل [ش
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پنجم باب
طول۱ در ماه حرکات و افالک شرح در

و بعد و شود یافته بطؤی و سرعت نیز او مسیر۲ در رود، تأمل ماه احوال در چون [۱] ۲۲ر

این در او۵ حال اما شود. معلوم منظر اختالف به او قرب۴ و بعد و زمین. از قربی۳

ء السیر بط زمین از بعد حالت۶ در همیشه آفتاب چه است. آفتاب حال مخالف اوضاع

سریع السیر و۱۱ بود ابعد بعد در که بود گاه ماه سریع السیر.۱۰ قُرب۹ حالت۸ در و باشد۷

بعد در که۱۴ بود گاه و بود،۱۳ ء السیر بط و بود۱۲ ابعد بعد در هم که بود گاه و بود،

بود. ء السیر۱۶ بط و بود اقرب بعد۱۵ در هم که بود گاه و بود، سریع السیر و بود اقرب

دو حالت در او قرب۱۸ و بود، استقبال و اجتماع وقت در زمین از او بعد۱۷ همیشه و [۲]

از بود شمال اوقات بعض در ه۲۰ بل نبود، آفتاب مدار۱۹ موافق او مدار و آفتاب. تربیع

که تقاط نقطۀ دو و جنوبی. اوقات بعض در و منطقة البروج ۲۱ یعن آفتاب مدار

چهار اختالفات۲۳ این سبب۲۲ به پس مغرب. به مشرق از متحرک بود، مدار دو این میان

و اجرام این ترکیب به امور این تا متشابه، حرکت چهار و کردند۲۴ اثبات مجسم فل

شد. منظوم حرکات

ف قربی: بعد = ق ط، قرب: و بعد قربی] و بعد .۳ ن. م، سیر: مسیر] .۲ ⁃ق. = ر و: + طول] در .۱

ق. حال: حالت] .۶ ن. م، ماه: او] .۵ ق. بعد: و قرب و قرب] و بعد و .۴ ل. او: قرب و بعد =

از + = «ص») نشان با کاتب غیر خط (به فال قُرب] .۹ م. ط، حال: حالت] .۸ ف. بود: باشد] .۷

بود] … سریع السیر و .۱۳ ⁃ل. ⁃ق، بود] .۱۲ ⁃ق. و] .۱۱ ن. ف، و: + السیر] .۱۰ ف. زمین:

السیر] .۱۶ ق. قرب: بعد] .۱۵ شال. هم: + که] .۱۴ .(« «ص نشان با کاتب خط غیر (به هام

کاتب غیر خط (به تال بعد: + = ل اقرب: قرب] .۱۸ «ص»). نشان (با هال ابعد: + بعد] .۱۷ ⁃ل.

ق. ط، که: فاج = بل: + = ج  : ک ه] بل .۲۰ م. ر، موافق: مدار مدار] موافق .۱۹ «ص»). نشان با

⁃ل. کردند] .۲۴ ق. اختالف: اختالفات] .۲۳ ن. نسبت: سبب] به .۲۲ م. ق، از: + [ یعن .۲۱
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منطقۀ و قطب دو۲ و بود، عالم مرکز او مرکز که بود فل اول ۱ فل افالک: اما [۳]

مقعر مماس او۴ محدّب و ، سط آن در هم و موافق فل البروج منطقۀ و قطب دو با۳ ۲۲پاو

ممثّل فل را فل این و قمر. افالک از دوم فل مماس او۵ مقعر و عطارد، فل

خوانند.

سط در نه او۷ منطقۀ و بود، عالم مرکز هم او مرکز که بود فل دوم فل و۶ [۴]

جانب در نیمه ی و منطقه آن۹ از شمال جانب در نیمه ی ه بل فل البروج،۸

دو در او قطب دو۱۱ و گفتیم فل البروج و معدّل النهار در آن که مانند جنوب۱۰

مماس او مقعر و اول، فل مقعر مماس او محدّب و ممثّل، قطب دو از متبادل جانب

خوانند. مایل فل را فل این و فساد. و کون عالم

که صفت آن بر هم۱۴ مایل، فل ثخن در مرکز(۱) خارج ۱۳ فل سوم فل و۱۲ [۵]
محدّب۱۶ و مایل منطقۀ سط در او۱۵ منطقۀ یعن او، ممثّل ثخن در آفتاب مرکز خارج

نقطه.۱۷ ی بر مقعر مماس مقعر و نقطه ی بر محدّب مماس

در مرکوز ۱۹ دادیم شرح این از پیش چنان که تدویر۱۸ فل چهارم فل و [۶]

بر بود خارج۲۱ فل سط دو هر۲۰ مماس او محدّب چنان که مرکز، خارج فل ثخن

محدّب چنان که انگشتری، در نگین مانند نشانده، تدویر فل در ماه جرم و نقطه. دو

مشترک. نقطۀ ی بر بود تدویر فل محدّب مماس او۲۳ جرم۲۲ کرۀ

ف. ج ، و: + مرکز] (۱)

⁃ف. و] .۶ ⁃ل. او] .۵ ⁃ل. او] .۴ ⁃ل. با] … دو و .۳ ⁃ط. دو] .۲ م. : افل [ فل .۱

⁃ط، دو] .۱۱ ن. باشد: + جنوب] .۱۰ ⁃ط. آن] .۹ ف. بود: + فل البروج] .۸ ⁃ط. او] .۷

محدّب] .۱۶ ⁃ل. او] .۱۵ ⁃ل. هم] .۱۴ ⁃ن. = ل : فل [ فل .۱۳ ⁃ف. و] .۱۲ ⁃ل.

ف. گفتیم: دادیم] شرح .۱۹ م. ج ، تدویری: تدویر] .۱۸ ⁃ن. نقطه] … مقعر و .۱۷ ر. او: +

ن. م، ماه: او] .۲۳ ⁃ط. جرم] کرۀ .۲۲ ن. ل، ق، مرکز: + خارج] .۲۱ ل. بر: هر] .۲۰



المعینیة الرسالة ̸ ۶۸

روز هر بروج، توال خالف بر ممثّل، فل حرکت۳ اول۲ حرکت حرکات، اما۱ [۷] ۲۳ر

در حرکت این چون و م برد. خود با را باق افالک جمل حرکت بدین و ج .۴ ◦

آن آن که جهت از خوانند، جوزَهر حرکت را آن افتد، احساس مایل و ممثّل منطقۀ تقاط

دو این تقاط و خوانند.۶ جوزَهر فل را ممثّل فل و خوانند. جوزَهر را تقاط دو۵

گفتیم. فل البروج و معدّل النهار ۸ تقاط در کنند چنان که توهم مایل فل بر۷ منطقه

شود، شمال جانب در آفتاب مدار از رسد بدو ماه چون که۱۰ ی تقاط دو این۹ از و

و جنوبی مجاز بود، او مقابل در۱۳ که ر دی و گویند؛۱۲ رأس و ۱۱ شمال مجاز را آن

ماه عرض غایت این و ،◦ ھ جهت دو هر در منطقه۱۵ دو این میان میل غایت و ذَنَب.۱۴
بود.۱۶

از و۱۹ ط. یا روز هر بروج، توال خالف بر هم مایل ۱۸ فل حرکت دوم حرکت و۱۷ [۸]

را حرکت این افتد،۲۰ احساس او حضیض و مرکز خارج اوج در حرکت این آن که جهت
متحرک۲۱ حرکت بدین هم تدویر فل و خارج فل و خوانند. ابعد بعد و اوج حرکت

باشند.

از و کج .۲۳ کد روز هر بروج توال بر مرکز خارج فل حرکت۲۲ سوم حرکت و [۹]

خوانند. مرکز۲۴ حرکت را حرکت این افتد، احساس تدویر مرکز در حرکت این آن که جهت

⁃ط دو] .۵ ف. بتقریب: + ج ] ◦ .۴ ⁃ق. حرکت] .۳ ط. : اول اول] .۲ ف. اما: و اما] .۱

األقص كالفلك الغرب نحو الشرق من تحص إذا تدور أفالك ثلثة + خوانند] .۶ هاط. نقطه: دو + =

: فل + [ تقاط .۸ ف. و: بر] .۷ هاط. اختصا: له المدير الحبر اتب ولل مايل و جوزَهر منها فللبدر

ر. خوانند: گویند] .۱۲ ر. گویند: + [ شمال .۱۱ ⁃ق. که] .۱۰ ل. ف، ازین: این] از .۹ ف.

ق، باشد: بود] .۱۶ ن. ق، نقطه: منطقه] .۱۵ ر. گویند: + ذَنَب] .۱۴ ⁃ن. ⁃م، = طاط در] .۱۳

⁃ل. متحرک] .۲۱ ⁃م. افتد] .۲۰ ⁃ق. ⁃ط، و] .۱۹ ⁃ف. [ فل .۱۸ ⁃ف. و] .۱۷ ل.

(به هال تدویر: + مرکز] .۲۴ فاج . خاصه: + کج ] کد .۲۳ ⁃م. حرکت] سیوم … خارج فل .۲۲

«ص»). نشان با کاتب غیر خط



۶۹ ̸ ۲،۵[۱۰ − ۱۳]

بود.۲ متحرک حرکت بدین تدویر ۲۳پو۱

که وجه بر د،۵ یج  او۴ محیط از روز هر تدویر، فل حرکت چهارم حرکت و۳ [۱۰]

این چون و بروج. توال بر ادن نصف در و بود بروج۶ توال خالف بر اعل نصفِ در
گویند.(۱) خاصه حرکت۸ را حرکت این۷ افتد، احساس ماه جرم در حرکت

نزدی ترین و بود ذروه عالم، مرکز با اضافت به تدویر فل از موضع دورترین و [۱۱]

حضیض. ۹ موضع

منطقۀ و بود، مرکز خارج ۱۰ فل منطقۀ سط در تدویر فل منطقۀ همیشه و [۱۲]

فل را۱۴ مرکز۱۳ خارج فل و مایل.۱۲ ۱۱ فل منطقۀ سط در مرکز خارج فل

خوانند. نیز تدویر حامل

در بطو و سرعت او،۱۶ با ماه جرم انتقال و تدویر ۱۵ فل حرکت(۲) جهت از پس [۱۳]

توال حرکت مخالف تدویر حرکت که اعل نصف در چه شود. حادث ماه۱۷ حرکت

ادن نصف در و۲۰ او. از حرکت آن۱۹ نقصان قدر به بود۱۸ ء  تر بط توال حرکت بود،

جهت از و او. با حرکت این اضافت قدر به حرکت، دو هر اتفاق جهت به بود،۲۱ سریع تر

زمین از و م آید نزدی زمین به ماه۲۳ او، با تدویر انتقال و مرکز۲۲ خارج فل حرکت

قُرب. در هم و ء، بط و بود سریع زمین از بعد۲۴ در هم تا م شود دور

هاج . حرکت] (۲) ک. ف، ج ، خوانند: = ن م، ل، ق، ع، ط، ر، گویند] (۱)

د] یج  .۵ ⁃ق. = فال او] .۴ ⁃ف. و] .۳ م. باشد: بود] .۲ ل. : فل + = فاج  مرکز: + و] .۱

⁃ن. = فاج  حرکت] .۸ ⁃ق. این] افتد … در حرکت .۷ ⁃ط. [ توال .۶ ل. ند: یج  = ر ج : یج 

ط. بود: + مایل] .۱۲ ⁃ل. ⁃ف، [ فل .۱۱ ⁃ل. [ فل .۱۰ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، [ موضع .۹

او] با .۱۶ ⁃ف. [ فل .۱۵ کاتب). غیر خط (به هاق را: + = ⁃ق را] .۱۴ ⁃م. مرکز] .۱۳

⁃م. و] .۲۰ ⁃م. = ن ق، این: آن] .۱۹ ن. شود: بود] .۱۸ ⁃ن. ماه] .۱۷ ن. و: = ل باو:

ف. ابعد: + بعد] .۲۴ ⁃ن. ⁃م، ⁃ق، ⁃ر، ماه] .۲۳ ⁃ف. مرکز] .۲۲ ⁃ن. بود] .۲۱



المعینیة الرسالة ̸ ۷۰

دو(۱) م دهد، حـرکت تـوال خـالف بر را افـالک ر دیـ ممثّل۲ فل چون و۱ [۱۴] ۲۴ر

سط و بود، مایل فل سط در ماه چون و م کنند.(۲) حرکت توال خالف بر جوزَهر

جنوب. و۵ شمال در بود عرض فل البروج از را ماه منحرف،۴ ممثّل سط از مایل ۳ فل

مرکز همیشه و ۶. متقاط موض دو در آفتاب مدار با و بود آفتاب مدار غیر او مدار پس

ممثّل روز۸ هر۷ چون پس بود. حامل فل اوج بر استقبال و اجتماع وقت در ماه تدویر

موض از اوج ، توال خالف به هم ط یا مایل و ۱۱، توال خالف به۱۰ کند۹ حرکت ج  ◦

این کند حرکت توال بر تدویر مرکز چون و یب. یا افتد:۱۳ دور مبل دو هر بدین اول۱۲

اول موض از تدویر مرکز بعد پس افتد. دور تدویر مرکز از قدر بدین اوج کج ، کد قدر:

این بروج در ماه انتقال چه بود، ماه وسط حرکت این۱۶ و یا، یج  آید:۱۵ قدر این با۱۴

نماید. قدر

وسط حرکت از مقدار این نط.۱۷ ◦ کند حرکت توال بر اول موض از آفتاب و [۱۵]

از اوج بعد با قدر همین و آفتاب. از بود تدویر مرکز بعد این و۱۸ ی، یب بماند اهیم ب
مساوی۱۹ و آفتاب، از بود اوج بعد این و یب، یب شود: چندین کنیم اضافت اول موض

اوج بعد و بود. تدویر مرکز و اوج میان دایماً آفتاب پس آفتاب. از بود تدویر مرکز بعد

بعد را تدویر مرکز حرکت سبب بدین بود. آفتاب از ی هر بعد ضعفِ تدویر مرکز از ۲۴پ
خوانند.۲۰ مضاعف

ق، ف، ع، ج ، م کند: = م ل، ک، ط، ر، م کنند] (۲) م. ق، و: = طال ⁃ف، ⁃ع، ، طاج  دو] (۱)

ن.

است: + منحرف] .۴ ⁃ل. [ فل سط و بود مایل .۳ م. مایل: ممثّل] .۲ ⁃ن. ⁃م، ⁃ر، و] .۱

.۹ ج . هروز: روز] هر .۸ ⁃ل. هر] .۷ ن. ف، شود: + [ متقاط .۶ ط. یا: و] .۵ ن. و: + = ق

لیت افتد] دور .۱۳ ق. او: اول] .۱۲ ر. البروج: + [ توال .۱۱ ن. ف، بر: به] .۱۰ ⁃ل. کند]

ق ج: نط ◦ نط] ◦ .۱۷ ل. قدر: + این] .۱۶ ⁃ن. آید] .۱۵ ل. تا: = ⁃ف با] .۱۴ ن. قدر:

ن. م، گویند: خوانند] .۲۰ ن. م، متساوی: مساوی] .۱۹ ⁃ط. و] .۱۸ ل. ح: نط ◦ =



۷۱ ̸ ۲،۵[۱۶ − ۱۸]

تا م کند(۱) حرکت توال بر تدویر مرکز و توال خالف بر اوج نسق، این بر هم [۱۶]

استقبال در پس رسند. هم با آفتاب مقابلۀ بر کنند،۳ قط مدار۲ از ۱ نصف ی هر چون

هم با۷ که اجتماع در تا درگذرند۶ ر دی ی از باز و۵ بود، اوج در تدویر مرکز ر دی بار۴
تدویر۹ مرکز پس باشند. ر دی ی مقابل تدویر۸ مرکز و اوج تربیع ها حالت در و رسند.

حضیض. در تربیع ها در و بود، اوج در استقبال و اجتماع در دایماً

دو خروج از که تفاوت اول آید: الزم اختالف سه۱۰ را ماه اوضاع این جهت از و [۱۷]

این و۱۴ آید. الزم ماه جرم مرکز به ر دی و تدویر مرکز به ی عالم۱۳ مرکز۱۲ از خط۱۱

خاصه حسب به این و . ثان تعدیل۱۵ زیجات بعض در و خوانند مفرد تعدیل را تفاوت

فل قطر نصف قدر و بود. تواند۱۷ تدویر فل قطر نصف قدر۱۶ به غایتش و بود،

چون پس۱۹ یه. ھ باشد مبل این گیرند، شصت مایل قطر نصف آن که قیاس به۱۸ تدویر

پس باشند،۲۱ منطبق ر دی ی بر مذکور خط دو آن۲۰ بود، حضیض یا تدویر ذروۀ در ماه

میان ماه که مدت در است، توال خالف به ذروه از او۲۳ حرکت۲۲ چون و نبود. تعدیل

زايد. ر دی نیمۀ در و بود، ناقص تعدیل۲۴ بود، حضیض و ۲۵رذروه

این از و۲۷ عالم. مرکز به بود۲۶ تدویر فل بعد و قرب جهت از دوم اختالف و۲۵ [۱۸]

ل. ک، ق، ج ، م کنند: = ن م، ف، ع، ط، ر، م کند] (۱)

و] .۵ ق. باز: بار] .۴ ف. کند: کنند] .۳ ف. ل، خویش: + مدار] .۲ م. ل، نصف: [ نصف .۱

⁃ق، تدویر] .۹ م. بر: + تدویر] .۸ ف. باز: با] .۷ ل. درگذرد: درگذرند] .۶ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط،

.۱۳ هال. مرکز] .۱۲ ق. بود: + خط] .۱۱ ⁃ل. سه] .۱۰ ن. پس: تدویر] … ر دی ی ⁃ل.

«ص»). نشان با کاتب غیر خط (به هال تعدیل] .۱۵ ⁃م. و] .۱۴ ق. حامل: = ل ط، مایل: عالم]

ل. ق، ط، بر: به] .۱۸ ⁃ج . تواند] .۱۷ ل. آنک: قیاس بر تدویر فل قطر نصف + قدر] به .۱۶

⁃ر، حرکت] .۲۲ م. شوند: = ط بود: باشند] .۲۱ ق. از: آن] .۲۰ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، پس] .۱۹

⁃ن. ⁃م، و] .۲۷ ⁃م. بود] .۲۶ ⁃ف. و] .۲۵ م. وسط: از + تعدیل] .۲۴ ⁃ل. او] .۲۳ ⁃م.



المعینیة الرسالة ̸ ۷۲

آن چه از نماید۱ خردتر تدویر قطر نصف بود، حامل اوج در تدویر مرکز که هرگاه وجه

زیادت و خوانند. اقرب و ابعد بعد اختالف را تفاوت این و بود. حامل حضیض در
حقیقت۳ به این۲ چه بود، تواند مفرد تعدیل نقصان و زیادت تابع تفاوت این نقصان و

است. آن با راج

فل وسط حضیض و ذروه آن که سبب به آید، الزم خاصه در سوم اختالف و۴ [۱۹]

تدویر قطر یعن بود. عالم مرکز با اضافت۵ به که است مرئ حضیض و ذروه نه تدویر،

عالم، مرکز مسامتۀ بر نه و است خارج مرکز مسامتَۀ بر نه ذرد، ب حضیض و ذروه به۶ که

دایماً ه بل حامل،۱۰ فل از م باشد حضیض یا۹ اوج بر تدویر مرکز که وقت در۸ جز۷

بعد مساوی حضیض، جهت در عالم، مرکز از نقطه۱۱ آن بعد که است نقطه ای مسامتۀ بر

نصف آن که قیاس به مرکز، دو این میان بعد مقدار و عالم.۱۲ مرکز از است حامل مرکز

کار به اختالف این استخراج باب در این۱۴ و باشد، ل۱۳ یب گیرند، شصت حامل قطر

معرفت باب در این و یط،۱۵ ی گیرند، شصت مایل قطر نصف آن که قیاس به و دارند. ۲۵پ

دارند. کار به زمین از قمر بعد

نامحسوس ثالث تفاوت این حضیض، در یا بود اوج در۱۶ تدویر مرکز چون پس [۲۰]
هم.۱۸ به باشد۱۷ محاذات نقطۀ و خارج مرکز و عالم مرکز محاذات بر تدویر قطر چه بود،

مرکز به محاذات نقطۀ از که خط طرف و۲۱ بود،۲۰ حضیض و اوج میان چون۱۹ اما

⁃ل. ⁃ف، و] .۴ م. ىحفیف: = ط این: + حقیقت] .۳ ⁃ط. این] .۲ ن. باشد: نماید] .۱

.۱۰ ل. بر: + یا] .۹ ⁃م. در] .۸ م. چه: جز] .۷ ⁃م. به] .۶ ف. باضافت: اضافت] .۵

باشد حامل حضیض یا حامل اوج بر نه اگر اما بود عالم مرکز مسامته بر وسط حضیض و ذروه + حامل]

.۱۲ .(« «ص نشان با کاتب غیر خط (به هاط نقطه] ان بعد که است .۱۱ م. نبود: مرکز مسامتۀ بر

= ل باشد: کط ی یط] ی .۱۵ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ر، این] .۱۴ شام. ل] یب .۱۳ هاف. عالم] مرکز از

ط. مرکز: + چون] .۱۹ ⁃ن. = ق باشد: + هم] به .۱۸ ⁃ق. باشد] .۱۷ م. ط، بر: در] .۱۶ بام.

ر. دایما: + = ⁃ن ⁃م، ⁃ق، ⁃ط، و] .۲۱ هاف. بود] .۲۰



۷۳ ̸ ۲،۵[۲۱]

مرکز از که خط طرف از باشد نزدی تر اوج به مایل، منطقۀ به آن جا۳ از و شود۲ تدویر۱

خاصه حرکت با مابین الذروتین قدر به پس باشد. دورتر اوج از ۴ مرئ ذروۀ(۱) رود، عالم

و شود.۸ معدّله۷ خاصه تا کرد باید اضافت باشند،۶ گرفته وسط ذروۀ از۵ آن مبدأ که

و گویند. اول تعدیل و خاصه تعدیل را تفاوت این و کاست. بباید او از ر دی نیمۀ در

گویند. اول تعدیل زاویۀ را آن تدویر، مرکز بر شود حادث۹ خط دو این از که زاویه ای

شوند، ماه جرم به و۱۰ تدویر مرکز به عالم مرکز از که خط دو از که را(۲) زاویه ای چنان که

خط دو که بود آن جا اوج فل در ماه اوسط بعد و گویند. دوم تعدیل زاویۀ شود، حادث
گفتیم.۱۳ آفتاب در چنان که باشند۱۲ سان ی شوند، خارج(۳) مرکز و عالم مرکز از۱۱ که

مضبوط اختالف این کنند، اثبات حرکت۱۵ چهار و فل چهار چون۱۴ را ماه پس [۲۱]

اهل و تدویر. فل و حامل؛ فل و مایل؛ فل و۱۷ ممثّل؛ فل افالک: ۲۶رشود.۱۶
آن۲۰ و کنند وض بود افالک این۱۹ منطقه های که دوایر افالک، جای به صناعت۱۸

دایرۀ دو مایل و ممثّل پس فتیم.۲۲ ب آفتاب در چنان که بخوانند۲۱ القاب بدین را
مرکز۲۶ خارج دایره ای۲۵ حامل و بود.۲۴ متساوی ایشان قطر نصف که باشند۲۳ متقاط

دایره ای و تدویر.۲۹ فل منطقۀ تدویر دایرۀ و مایل.۲۸ مماس ذرد۲۷ ب تدویر مرکز به که

(۳) فاج . را] (۲) م. بدروۀ: = ن ک، ذروه: یعن = ل ف، ر، : ذروۀ و = ق ط، ج ، [ ذروۀ (۱)

ق. ماه: بجرم + = فال تاط، بدو: + = م هاج ، تدویر: بمرکز + = ک خارج: حامل = ن ف، ع، ر، خارج]

از] .۵ ⁃ن. [ مرئ .۴ ط. اینجا: آن جا] .۳ ف. برشود: شود] .۲ م. : وسط ذروه و + تدویر] .۱

ر. حاصل: حادث] .۹ ⁃ن. شود] … تا .۸ م. ل، معدل: معدّله] .۷ ط. باشد: باشند] .۶ ⁃ل.

م. ق، ج ، فتیم: ب گفتیم] .۱۳ ف. باشد: باشند] .۱۲ فال. = ⁃ف از] .۱۱ ⁃ل. ⁃ر، و] .۱۰

.۱۸ فال. و] .۱۷ فال. ط، اما: + شود] .۱۶ ⁃ق. حرکت] چهار و .۱۵ ف. چو: چون] .۱۴

فتیم] ب .۲۲ ط. خوانند: بخوانند] .۲۱ ق. این: آن] .۲۰ ⁃ف. این] .۱۹ م. که: + صناعت]

دایره دایره ای] .۲۵ ⁃م. = ل ق، باشد: بود] .۲۴ ن. باشد: باشند] .۲۳ ن. ل، ف، ط، گفتیم:

⁃ل. = ط ش، شود: + مایل] مماس .۲۸ ط. و: + ذرد] ب .۲۷ ن. م، بود: + مرکز] .۲۶ ف. بود:

ل. ف، باشد: + = م بود: + = فاط حامل: + = شاط تدویر] .۲۹
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۱ ِ فل مرکزِ حامل را آن که شود حادث عالم مرکز حوال بر خارج(۲) مرکز(۱) مدار از

خوانند. حامل۲

حرکت را آن که مرکز حرکت و ابعد؛ بعد حرکت و جوزَهر؛ حرکت حرکات:۳ اما [۲۲]

وسط حرکت آید الزم حرکات این از آن چه و خاصه. حرکت و خوانند؛ مضاعف بعد

تقویم. حرکت و بود۵ معدّله خاصه حرکت متشابه غیر مرکب حرکات۴ و بود.

را ماه است، الزم هشتم فل از که ثوابت حرکت که گفته اند صناعت اهل و [۲۳]

خواسته اند که عذر این و نباشد. محسوس او حرکات سرعت از اما۶ بود، حاصل نیز

پن قدر ثوابت است، نزدی تر ما به که بتان رصد۷ روزگار از چه است. واه سخت

باز بود. ونه چ که بنگر افتد۸ تفاوت ماه سیر در اگر مقدار این کرده اند. حرکت درجه

خسوفات کار در خلل چندان باشد، تفاوت ماه تقویم در مثال دقیقه بیست اگر آن که۹ ۲۶پ

حرکت آن که از عذر وجه و کرد. نتوان صفت که شود حادث آن غیر و کسوفات۱۰ و

کره ی در مختلف حرکت دو که گفتیم ما که۱۲ است آن۱۱ نیست، محسوس ثوابت

ی مجموعْ از۱۵ ه بل نشود، محسوس باشد۱۴ معین۱۳ قطب دو و منطقه(۳) ی بر چون

فل البروج منطقۀ بر ماه افالک در جوزَهر حرکت۱۷ چون و۱۶ افتد. احساس حرکت

حرکت پس نباشد.۱۹ محسوس هم به حرکت آن با ثوابت حرکت است، او اقطاب و۱۸

از تا ثوابت، حرکت قدر به باشد، بوده محسوس۲۰ مقدار این از زیادت اصل در جوزَهر

ق ع، ط، ج ، نقطه: = م ل، ک، ف، ر، منطقه] (۳) . ف ج ، مرکز: + خارج] (۲) فاج . مرکز] (۱)

ن. منطقه: نقطه =

بود] .۵ ن. م، حرکت: حرکات] .۴ ⁃ق. حرکات] اما .۳ ⁃ن. حامل] فل .۲ ⁃م. [ِ فل .۱

و خسوفات .۱۰ ⁃م. آن که] باز .۹ ط. باشد: افتد] .۸ ⁃ر. رصد] .۷ ⁃م. اما] .۶ ⁃ف.

⁃ط. معین] .۱۳ م. و: که] .۱۲ ن. م، ر، این: آن] .۱۱ ط. خسوفات: و کسوفات کسوفات]

ط. بر: و] .۱۸ ⁃م. حرکت] .۱۷ ⁃م. و] .۱۶ ط. آن: از] .۱۵ ن. ل، ف، باشند: باشد] .۱۴

⁃ن. محسوس] .۲۰ م. ط، نباشند: نباشد] .۱۹
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باشد. افتاده احساس یافته اند،۲ رصد۱ به که مقدار این حرکت، دو این اختالف جهت

شود. پن متشابه حرکات بود، چنین چون و

حرکت۵ از که است آن آن، و است وارد ش افتاد تقدیم که۴ تقریر۳ این بر و [۲۴]

مرکز با اضافت به عالم، مرکز از است خارج او مرکز که حامل فل بر۶ تدویر مرکز

آید الزم پس شود. حادث آمد گفته آفتاب در آن که بطؤی  مانند و سرعت عالم۷

حال و نکند. قط متساوی زمان های۹ در مایل از متساوی۸ قوس های تدویر مرکز که

جهت از زیجات. در نم کنند۱۰ تعدیل را(۱) مضاعف بعد چه است، این خالف ۲۷ربه

است، متحرک مرکز خارج فل محیط بر آن که باز۱۳ مرکز۱۲ که نم کنند تعدیل آن۱۱

مایل مرکز خارج محرک اگر و م برد. متساوی زمان های در مایل از متساوی قوس های

ی پس شود. باطل عالم مرکز از۱۶ قرب(۲) و بعد بود،۱۵ متشابه حرکت این تا۱۴ باشد

اختالف یا عالم،۲۰ مرکز از تدویر مرکز قرب و بعد عدم یا۱۹ بود:۱۸ الزم امر۱۷ دو از

عظیم ش این و است. ممنوع دو هر این و مرکز، حرکت در بطو و سرعت به۲۱ احوال

یا است،۲۵ نرسانیده آن تَعرض۲۴ صناعت اهل۲۳ از کس هیچ که تقریر۲۲ این بر است

ایراد که است لطیف وجه را ش این حل و است.۲۷ نرسیده ما به است۲۶ رسانیده اگر

ن. م، ل، ک، ف، تدویر: مرکز + = ق ع، ط، ر، ج ، قرب] (۲) ف. فاج ، که: + را] (۱)

ق. برین: + که] .۴ ن. ق، تقدیر: تقریر] .۳ ن. م، است: یافته یافته اند] .۲ ن. راصد: رصد] به .۱

است). شده اضافه کاتب غیر خط (به ⁃ق عالم] .۷ ⁃ل. ⁃ف، بر] .۶ ن. حرکات: حرکت] از .۵

تعدیل .۱۰ شاج . زمانهاء: در مایل از متساوی + زمان های] .۹ م. قوس ها: متساوی] قوس های .۸

⁃ل. باز] مرکز که ط. با: باز] .۱۳ ر. تدویر: + مرکز] .۱۲ ن. که: + آن] .۱۱ ⁃ل. نم کنند]

آید: بود] .۱۸ ⁃ل. امر] .۱۷ ر. او: از] .۱۶ م. فال، و: + = ط باشد: بود] .۱۵ ⁃ق. تا] .۱۴

ل. ق، ط، تقدیر: تقریر] .۲۲ ⁃ف. به] .۲۱ ⁃م. ⁃ر، عالم] .۲۰ ل. با: یا] .۱۹ ن. ق، ط،

ن. و: + = ق ل، نرسانیده اند: است] نرسانیده .۲۵ م. به: + تَعرض] .۲۴ ل. ق، ط، این: + اهل] .۲۳

م. نرسیدست: است] نرسیده .۲۷ ق. و: است] رسانیده اگر یا ل. رسانیده اند: است] رسانیده .۲۶
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ایران ضاعف زادۀ پادشه۱ مبارک طبع ثان الحال در اگر نباشد. مختصر این الیق آن

إن شود(۱) داده۶ تقریری۵ باب آن۴ در فرماید مسأله آن۳ از بحث نشاط ۲ جالله اللّه
اللّه.۷ شاء

که القابی شرح بماند و۹ طول. در او حرکات و قمر۸ افالک هیأت بیان است این [۲۵]

گوییم: پس باشد.۱۰ مستعمل طایفه این میان

عرض دایرۀ با ممثّل تقاط و حمل اول میان ممثّل فل از بود قوس ماه وسط [۲۶]

ممثّل سط به و باشد۱۳ گذشته تدویر مرکز به عالم مرکز از۱۲ که خط طرف به۱۱ که

تقاط و حمل اول میان ممثّل فل از بود۱۷ ۱۶ قوس ماه اوج۱۵ و ذرد. ب رسیده۱۴ ۲۷پ

به و باشد گذشته اوج به عالم مرکز از که۲۰ خط طرف به که عرض دایرۀ با۱۹ ممثّل۱۸

در فرماید مسأله آن از بحث نشاط جالله اللّه ضاعف ایران زادۀ پادشه مبارک طبع ثان الحال در اگر (۱)

الت مش حل در مفرد مختصری نماید مساعدت روزگار الحال ثان در اگر شود] داده تقریری باب آن

تقریری باب آن در است) شده نوشته شده پاک جمله ای روی بر جمله (این آنجا در و شود ساخته علم این

الت مش حل در مفرد مختصری نماید مساعدت روزگار الحال ثان در اگر = ج  اللّه: شا ان شود داده

الحال ثان در اگر «خ +) ف : تعال الله شا ان شود داده تقریری باب درین انجا در و شود ساخته علم این

خ» الله شاء إن شود داده تقریری باب این در فرماید مسئله آن از بحث نشاط ایران زادۀ پادشه مبارک طبع

در مفرد مختصری نماید مساعدت روزگار الحال ثان اگر = است) شده اضافه کاتب خط به هامش در

جالله اللّه ضاعف ایران زادۀ پادشه مبارک طبع باب آن در آن جا در و شود ساخته علم این الت مش حل

ن. شود: کرده تقدیری باب درین فرماید مسئله آن از نشاط

این: آن] .۴ ط. این: آن] .۳ ⁃ل. = ق ثراه: اللّه سقا جالله] اللّه ضاعف .۲ ط. پادشاه: پادشه] .۱

قمر] .۸ ⁃ن. = ف ش، : تعال + اللّه] شاء إن .۷ ن. کرده: داده] .۶ ق. تقریر: تقریری] .۵ ط.

است: مستعمل = م مشتملست: = ل باشىذ: مستعمل باشد] مستعمل .۱۰ ⁃ط. و] .۹ ن. ماه: = ⁃م

= است) شده اضافه بعداً («ه» ج  رسیده] .۱۴ ⁃م. باشد] .۱۳ ⁃م. از] .۱۲ ⁃م. به] .۱۱ ن.

اول میان .۱۸ ط. که: + بود] .۱۷ م. : قوس + [ قوس .۱۶ ن. معدل: + اوج] .۱۵ ن. رسد:

⁃م. که] .۲۰ م. تا: با] .۱۹ ⁃ق. ممثّل] تقاط و حمل
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که ممثّل فل از بود قوس او۳ مضاعف بعد و ماه مرکز و۲ ذرد.۱ ب رسیده ممثّل سط

ممثّل و تدویر مرکز عرض دایرۀ تقاط و باشد۴ ممثّل(۱) و اوج عرض دایرۀ تقاط میان

خاصۀ و ماه. جرم و۸ ۷ وسط ذروۀ میان تدویر منطقۀ از بود۶ قوس ماه خاصۀ و باشد.۵

از بود قوس ماه تقویم و ماه.۹ جرم و مرئ ذروۀ میان تدویر منطقۀ از بود قوس معدّله
که۱۳ خط طرف به که عرض۱۲ دایرۀ با ممثّل۱۱ تقاط و حمل اول میان ممثّل۱۰ فل

جوزَهر ذرد.و ب رسیده، ممثّل سط به و باشد گذشته ماه۱۴ جرم مرکز به عالم مرکز از

از افتد ممثّل منطقۀ و مایل منطقۀ۱۶ تقاط نقطۀ و حمل اول میان که۱۵ بود قوس ماه

است: این ماه۱۸ افالک۱۷ صورت و ممثّل. ۲۸رمنطقۀ

⁃ج . ممثّل] و (۱)

باشد] .۵ ⁃ن. ⁃ط، باشد] .۴ ⁃ن. = م ماه: او] .۳ ⁃ر. و] ذرد ب … اوج .۲ ⁃م. ذرد] ب .۱

وخاصۀ .۹ کاتب). غیر خط (به ق مرکز: + و] .۸ ل. : مرئ [ وسط .۷ ن. که: + بود] .۶ ⁃ف.

غیر خط (به هال ممثّل] تقاط و حمل اول میان .۱۱ م. که: ممثّل] فل از .۱۰ ⁃ل. ⁃م، ماه] …

.۱۵ ق. کواکب: ماه] .۱۴ ⁃ق. که] .۱۳ ل. ف، : عرض عرض] .۱۲ .(« «ص نشان با کاتب

⁃ل. ماه] .۱۸ ⁃م. افالک] .۱۷ ⁃ق. ⁃ل، ⁃ط، منطقۀ] .۱۶ ط. ممثّل: منطقۀ از + = ⁃ف که]
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[۱ ل [ش

این۶ از۵ و کرده اند. قناعت آن بر علم۴ این اهل که۳ است۲ آن سیاه دوایر۱ و [۲۷]

حضیض و اوج به بار دو او۸ رسیدنِ و مایل ۷ فل در تدویر مرکز(۱) مدار کیفیت صورت، ۲۸پ

شود: معلوم حامل فل

م. ف، ر، ج ، : فل + = ن ل، ک، ق، ع، ط، مرکز] (۱)

⁃ن. از] .۵ ن. ط، صناعت: علم] .۴ ق. اصل: + که] .۳ ⁃ر. است] آن .۲ ق. دایرۀ: دوایر] .۱

ن. وی: او] .۸ ⁃ف. [ فل .۷ ق. رست: دی صفحه بر که ر دی صورت این] .۶
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[۲ ل [ش

آن، غیر و منظر اختالف و خسوف و عرض چون افتد، را ماه که ۱ احوال ر دی و [۲۸]
۳. تعال اللّه شاء إن بیاید خویش۲ اه جای به این از بعد خود

ق اعلم: والله = ف اللّه: شاء ان [ تعال اللّه شاء ان .۳ ن. خود: خویش] .۲ ط. احوال: [ احوال .۱

م. : وتعال تبارک اللّه شاء إن + =
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ششم باب

طول در زهره و علوی کواکب حرکات و افالک شرح در

چهار، هر زهره، و مریخ و مشتری و زحل افتد، تأمل کواکب ر دی حال در(۱) چون [۱]

ایام میان در را علوی کواکب۲ و دارند. ۱ رجوع و استقامت آن که در دارند اشتراک

دو هر در زهره و رسند.۴ آفتاب مقابلۀ به رجوع۳ ایام میان در و بود، احتراق استقامت

و نباشد. بیش درجه هفت و چهل قرب آفتاب از او بعد غایت۵ و بود. احتراق در حال

زمین. به۹ قرب وقت۸ در رجعت و بود، زمین از بعد وقت در کواکب۷ این۶ استقامت
یابند.۱۱ متفاوت المدّه دهند، نسبت استقامت با ۱۰ استقامت و رجوع با رجوع چون و

جزو آن۱۴ مقابل در افتد، اقصر مدت در فل اجزای از جزوی در۱۳ که حالت۱۲ هر اما ۲۹ر

به شود معلوم اعتبار این۱۶ او در که فل اجزای۱۵ از جزو آن و باشد. اطول مدت در

گاه ه بل نبود، آفتاب مدار کواکب این مدار و ثوابت. مانند شود، منتقل مدید۱۷ مدت

جنوب. جانب به گاه و گرایند۱۸ شمال جانب به

اثبات متشابه حرکت سه و مجسم فل سه چون که شد معلوم بسیار تأمل به پس [۲]

سه کواکب۲۱ این از را۲۰ ی هر پس شود. منظوم مذکور اصول۱۹ بر احوال این کنند،

بود. حرکت سه و فل

⁃ن. ⁃م، ⁃ف، ⁃ج ، = ل ک، ق، ط، ر، در] (۱)

= م آفتاب: از بعد غایت رجوع] ایام میان .۳ ل. ف، کوکب: کواکب] .۲ ن. : رجعت [ رجوع .۱

ق. آن: این] .۶ ⁃م. غایت] و .۵ ⁃ل. رسند] .۴ ن. آفتاب: از او بعد غایت و رجوع ایام میان

.۱۱ م. استقامت: [ استقامت .۱۰ ⁃م. به] .۹ ف. بوقت: وقت] در .۸ ف. کوکب: کواکب] .۷

مدت در فل .۱۵ ر. دو: + آن] .۱۴ ⁃م. در] .۱۳ ن. : حالت حالت] .۱۲ ن. م، باشد: یابند]

ل. ق، ط، گراید: گرایند] .۱۸ ط. طویل: مدید] .۱۷ ⁃ق. این] .۱۶ هاق. اجزای] از جزو …

ق. را: + = ط کوکب: سه کواکب] .۲۱ ⁃ق. را] .۲۰ م. اوصول: اصول] .۱۹



۸۱ ̸ ۲،۶[۳ − ۵]

منطقة ۴ سط در او۳ منطقۀ و بود عالم۲ مرکز او مرکز که ۱ فل اول، فل اما [۳]

مماس مقعر و بود،۹ فل آن۸ زبر۷ بر که فل مقعر مماس محدّب۶ و  البروج،۵

مماس ۱۱ فل این محدّب زحل، در چنان که بود. فل آن زیر که فل محدّب۱۰
محدّب۱۵ مشتری، در و مشتری؛ ۱۴ فل محدّب مماس مقعرش۱۳ و بود ثوابت مقعر۱۲

زهره. و مریخ در۱۷ قیاس این بر هم و مریخ؛۱۶ محدّب مماس مقعر و زحل مقعر مماس

خوانند. ممثّل فل را فل این و

آفتاب در فل چنان که این ثخن در مرکز خارج بود فل دوم، فل اما۱۸ و [۴]

و باشد. مایل ممثّل منطقۀ سط از فل این منطقۀ سط آن که۲۰ اال۱۹ آمد گفته 

دایره آن۲۳ سط در منطقه این که۲۲ کنند توهم دایره ای ممثّل فل سط بر۲۱ چون
مایل۲۴ فل را دایره آن پس بود. تقاط موض دو به ممثّل منطقۀ با را دایره آن ۲۹پبود،

فل را فل این۲۷ و گفتیم. ماه در چنان که ذنب و رأس را۲۶ نقطه دو آن۲۵ و خوانند
خوانند.۲۹ حامل فل و مرکز۲۸ خارج

ماه در آن چه مانند بود حامل فل ثخن در که تدویری فل سوم، فل اما و۳۰ [۵]

گفتیم.

⁃م. [ سط در .۴ ⁃ل. او] .۳ ف. تواند: + عالم] .۲ ن. م، ل، ف، ط، ر، بود: + [ فل .۱

زبر] بر .۷ ن. ف، او: + محدّب] .۶ ن. ل، فل البروج: = ط فل  البروج: منطقه منطقة البروج] .۵

این .۱۱ فاق. = ⁃ل محدّب] .۱۰ ف. باشد: بود] .۹ ل. ف، این: آن] .۸ ل. زیر: = ن زیر: در

⁃ن. ⁃م، ⁃ر، [ فل .۱۴ ن. وی: مقعر مقعرش] .۱۳ ط. : فل + مقعر] .۱۲ ط. وی: [ فل

+ در] .۱۷ ⁃ن. مریخ] محدّب … مشتری در و .۱۶ ق. مشتری: محدب محدّب] مشتری در .۱۵

⁃ر، که] .۲۲ ⁃ن. بر] .۲۱ ⁃ط. آن که] .۲۰ م. اما: اال] .۱۹ ⁃ف. اما] و .۱۸ ن. و: مشتری

.۲۵ کاتب). غیر خط به «حامل» به «مایل» از (متغیر ل حامل: مایل] .۲۴ ط. این: آن] .۲۳ ⁃م.

⁃م. ⁃ر، مرکز] .۲۸ ل. آن: این] .۲۷ ⁃ل. ⁃ف، = کاتب) غیر خط (به ق را] .۲۶ ق. این: آن]

⁃م. و] .۳۰ ⁃ف. خوانند] حامل … فل این و .۲۹



المعینیة الرسالة ̸ ۸۲

در حرکت این۲ و ثوابت. حرکت به ممثّل فل حرکت اول حرکات: اما و۱ [۶]

و خوانند. اوجات حرکت۶ را آن سبب بدین۵ شود،۴ محسوس جوزهرات و۳ اوجات

جهت از جسم این اثبات به است، هشتم فل حرکت این محرک که گفته ایم۷ چون

دو آینه هر افتد، اثبات مرکزی۹ خارج۸ فل چون آن که اال نیست، احتیاج حرکت این
هیچ۱۱ عالم در چه باشد، فل مرکز خارج با متمم دو آن۱۰ مجموع پس شود، جدا متمم

است. مقرر طبیع علم اصول در چنان که نیست خال ۱۲ موض

ھ؛ ◦ مشتری در و ب؛ ◦ روزی هر زحل در آن و حامل، فل حرکت دوم و۱۳ [۷]

احساس تدویر مرکز در حرکت این چون و بود.۱۵ نط ◦ زهره۱۴ در و ال ◦ مریخ در و

مبدأ اگر و گیرند. ابعد بعد نقطۀ از حرکت مبدأ چون خوانند، مرکز حرکت را آن افتد،

خوانند. وسط حرکت نهند،۱۶ حمل اولِ حرکت

و ند؛ ◦ مشتری در و نز؛ ◦ روزی هر زحل در آن و تدویر، فل حرکت سوم و۱۷ [۸] ۳۰ر

احساس کواکب جرم در حرکت این چون و بود. لز۱۹ ◦ زهره در و ۱۸ ک ◦ مریخ در
خالف۲۱ به کواکب این در حرکات۲۰ این جهت و خوانند. خاصه حرکت را آن افتد،

در و بود، بروج توال بر ذروه نصف در کواکب این در چه گفتیم، ماه در که بود آن۲۲

از کواکب۲۵ قرب و بعد حرکت،۲۴ این جهت از۲۳ و . توال خالف بر حضیض نصف

و اوجات .۵ ل. ف، و: + شود] .۴ ل. در: + و] .۳ ل. ق، آن: این] .۲ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، و] .۱

ن. حرکات: حرکت] .۶ ن. این: به افتد احساس اوجات و جوزهرات بدین] شود محسوس جوزهرات

ل، ق، ط، مرکز: مرکزی] .۹ م. را: مرکز + خارج] .۸ ن. گفتیم: ما چون = م گفته ییم: گفته ایم] .۷

⁃ف. و] .۱۳ ن. ل، ق، ط، : موضع [ موض .۱۲ ⁃ن. هیچ] .۱۱ م. ف، ر، این: آن] .۱۰ ن.

و] .۱۷ ل. ق، گیرند: نهند] .۱۶ ل. ح: لط ه بود] نط ◦ .۱۵ ل. زهر: = شاج  بود: + زهره] .۱۴

ط. حرکت: حرکات] .۲۰ «خ»). نشان (با هان لز: + = ن کز: لز] .۱۹ ل. کج : [ ک .۱۸ ⁃ف.

این حرکت] این .۲۴ ل. ازین: = ق ط، این: + از] .۲۳ ⁃ل. آن] .۲۲ م. مختلف: خالف] .۲۱

ف. را: + = ⁃ل ⁃ق، ⁃ط، کواکب] .۲۵ ق. را: کوکب این حرکت = ل ط، را: کواکب



۸۳ ̸ ۲،۶[۹]

ی در چه۴ استقامت؛(۳) و رجوع و شود۳ حادث بطؤ۲ و سرعت(۲) و(۱) عالم۱ مرکز

که ر دی نیمۀ در و بود،۶ مستقیم کوکب۵ افتد، بروج والء(۴) موافق حرکت که نیمه

شاء إن آید گفته بشرح تر۷ رجوع حالِ این از بعد و بود. راج کوکب افتد مخالف
اللّه.۸

رجوع دو میان نسبت۱۰ اختالف حامل، فل حوال بر تدویر حرکت۹ جهت از و [۹]

که هرگاه۱۱ چه شود. حادث بطو دو میان یا سرعت دو میان یا استقامت دو میان یا

آفتاب در چنان که بود حامل مرکز خروج جهت از که تفاوت بود، اوج بر۱۲ تدویر

چون و شود. مضاف است،۱۵ الزم تدویر حسب به که۱۴ تفاوت با۱۳ بطؤ به گفتیم

به ممثّل حرکت۱۷ جهت از و آید. الزم سرعت به تفاوت آن بود، حضیض در تدویر۱۶

سرعت مدت وسط و بطو مدت۱۸ وسط موض که حضیض و اوج انتقال ثوابت، حرکت

مریخ و مشتری و زحل خاصۀ حرکت مقدار چون و آید. الزم ثوابت۱۹ حرکت به ۳۰پبود،

کنیم فرض چون ایشان، تداویر۲۱ مراکز سیر بر است آفتاب وسط سیر فضل مساوی۲۰

از خاصه سیر قدر۲۳ به روز۲۲ هر آن از بعد بود، احتراق در و باشد ذروه بر کوکب که

+ = ن ک، ل، ق، ط، استقامت] (۳) .(« «ص نشان (با هاج  سرعت] (۲) ⁃ق. ⁃ج ، و] (۱)

خط به «وال» از (متغير ل م، ط، : توال = ق ف، ر، : ول = ج  والء] (۴) م. ف، ر، شاج ، شود: حادث

ن. : بتوال = ک کاتب)، غیر

چون: چه] .۴ ⁃ف. شود] حادث .۳ م. سرعت: و بطوء بطؤ] و سرعت .۲ ف. شود: + عالم] .۱

کاتب). غیر خط به «بود» به (متغیر شاق افتد: بود] .۶ ل. کواکب: کوکب] .۵ «چه»). از (متغیر ق

+ = «مشروح تر») به (متغیر شال = م بشرحش: = ق مشروح تر: = ط بشرح: = ر بشرحه: بشرح تر] .۷

نسبت] .۱۰ ط. : فل + حرکت] .۹ ⁃ن. ⁃ط، = ف : تعال + الله] شاء إن .۸ هال). مشروح تر:

ر یا: ببطوء با] بطؤ به .۱۳ ق. شده: اضافه بعداً بر] .۱۲ ⁃م. چه] .۱۱ م. است: = ر سبب: به

.۱۷ ق. الزم: + تدویر] .۱۶ ط. آید: است] .۱۵ ⁃ن. که] .۱۴ م. را: بطوء = ف با: بطوء =

.۲۱ ق. متساوی: مساوی] .۲۰ ⁃ل. ثوابت] حرکت به بود .۱۹ ⁃ل. مدت] .۱۸ ⁃ل. حرکت]

ن. قد: قدر] .۲۳ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، روز] هر .۲۲ ن. تدویر: تداویر]



المعینیة الرسالة ̸ ۸۴

هر چون پس آفتاب. و تداویر مراکز میان بود۱ بعد قدر همین و م شود. دورتر ذروه

مقابل با۵ آفتاب و تدویر حضیض با کوکب۴ شود، دوری۳ نصف بعد دو این۲ از ی
احتراق۸ با رسد، ذروه با کوکب و شود تمام دور چون باز و باشد. رسیده تدویر۷ مراکز۶

پس رجوع. ایام منتصف حضیض و باشد،۹ استقامت ایام منتصف ذروه و باشد. رسیده

در آفتاب مقابلۀ و استقامت، منتصفِ در و بود ذروه بر احتراق را کوکب سه این دایماً

رجوع. منتصفِ در و۱۰ حضیض

مقابلۀ در چون(۱) مریخ که۱۳ چراست که صناعت اهل۱۲ از کنند سؤال این جا و۱۱ [۱۰]

چون که است آن جواب و۱۵ احتراق؟ وقت در آن که از بود نزدی تر بدو۱۴ بود، آفتاب

مریخ تدویر قطر آفتاب و مریخ میان احتراق۱۶ وقت در م باشد، ذروه در مریخ احتراق

آفتاب با۲۰ او مقابلۀ چون و آفتاب.۱۹ فل و او۱۸ فل متمم جهت از زیادت با۱۷ بود ۳۱ر
با۲۲ بود آفتاب فل قطر آفتاب و او میان۲۱ وقت آن در م باشد، او تدویر حضیض در

بیش تر آفتاب فل قطر از مریخ تدویر فل قطر و باشد.۲۳ متممان جهت از که زیادت
مقابله.۲۵ در آن که از بود دورتر آفتاب۲۴ از احتراق در مریخ پس است،

او تدویر مرکز دایماً است، آفتاب وسط سیر موافق او۲۶ مرکز سیر چون زهره اما و [۱۱]

در یعن رجوع، منتصف در۲۷ و استقامت منتصف در را او پس باشد. آفتاب محاذی

فاج . چون] م. مریخ: = ط مریخ: چون چون] مریخ (۱)

با] .۵ ر. کواکب: کوکب] .۴ ر. وی: در = م ذروی: دوری] .۳ ⁃ل. این] از .۲ ⁃م. بود] .۱

باشد] .۹ ل. باحتراق: احتراق] با .۸ ⁃ط. = ن ف، ر، تداویر: تدویر] .۷ ⁃ل. مراکز] .۶ ⁃ن.

بدو] .۱۴ ⁃ن. = ل این: + که] .۱۳ ن. این: + اهل] .۱۲ م. از: + و] .۱۱ ⁃ق. و] .۱۰ ⁃ق.

وقت در م باشد ذروه در مریخ احتراق چون که است آن جواب و .۱۶ ⁃ل. ⁃ف، و] .۱۵ ن. بوی:

اگر + آفتاب] .۱۹ ل. باشد: اوج بر تدویر مرکز اگر + او] .۱۸ ف. ط، یا: با] .۱۷ هاق. احتراق]

م باشد او تدویر حضیض در آفتاب با او .۲۱ ن. م، به: با] .۲۰ ل. باشد: حضیض در تدویر مرکز

بیشتر .۲۴ سطر). باالی «باشد» +) شاج  بود: باشد] .۲۳ ط. یا: با] .۲۲ ⁃ر. میان] وقت آن در

⁃م. ⁃ر، در] .۲۷ ⁃ل. او] .۲۶ ⁃ق. مقابله] در .۲۵ ⁃ق. آفتاب] از احتراق در مریخ پس است



۸۵ ̸ ۲،۶[۱۲ − ۱۳]

چهل۱ قرب که او تدویر قطر نصف از آفتاب از او بعد و افتد. احتراق حضیض، و ذروه

نشود. زیادت بود، درجه هفت۲ و

از که خط دو حسب به آن چه اول افتد: اختالف سه کواکب این از را ی هر و [۱۲]

مفرد تعدیل این۶ و شود.۵ حادث شوند، کوکب۴ جرم مرکز۳ و تدویر مرکز به عالم مرکز

زاید حضیض و ذروه مابین در آن که ر م گفتیم ماه در چنان که بود ثان تعدیل و

سیر مخالف۷ ایشان خاصۀ سیر آن که جهت از ماه، خالف به ناقص، ر دی نیمۀ در و بود

جهت. در است ماه خاصۀ

میان آید الزم کواکب تدویر قطر نصف حسب به که ۸ اختالف دوم اختالف و [۱۳]

و ابعد بعد اختالف را این و بود. اقرب بعد در آن چه میان و بود ابعد بعد در ۳۱پآن چه

نقصان و زیادت در اال آمد، گفته ماه در بدان چه   است نزدی حالش و گویند.۹ اقرب

است. کرده اختیار مجسط صاحب۱۲ که۱۱ حساب وض جهت از افتد ۱۰ اختالف که

اختالف سبب بدان است. نهاده ابعد بعد۱۳ در تدویر فرض حسب به ماه ثان تعدیل چه

نهاده اوسط بعد در کواکب ثان تعدیل و ناقص. او نقصان۱۴ با و بود زاید او زیادت با

بود، ناقص اختالف بود زاید ثان تعدیل چون۱۶ ابعد بعد طرف در سبب۱۵ بدان است.

عکس، بر اقرب بعد طرف در و بود.۱۷ زاید اختالف بود ناقص ثان تعدیل چون و

است هیأت حال اختالف جهت۲۰ از نه تفاوت۱۹ این و گفتیم. قمر در چنان که ۱۸ یعن

است. واض وض اختالف جهت۲۲ از بل۲۱

م. کواکب: کوکب] .۴ ل. بمرکز: مرکز] .۳ م. ق، ط، هشت: هفت] .۲ ف. چها: چهل] قرب .۱

.۹ ف. بود: + [ اختالف .۸ ف. بخالف: مخالف] .۷ ل. ق، آن: این] .۶ م. شوند: شود] .۵

⁃ل. صاحب] .۱۲ ⁃ل. = ن کز: که] .۱۱ ن. م، اختالف: [ اختالف .۱۰ ط. ر، خوانند: گویند]

ل. چون: + = ق ط، چون: که + سبب] .۱۵ ق. ناقص: نقصان] .۱۴ ق. در: بعد بعد] در .۱۳

⁃م. جهت] .۲۰ هاج . تفاوت] .۱۹ ⁃ط. [ یعن .۱۸ ⁃ن. ⁃ق، بود] .۱۷ ⁃ل. چون] .۱۶

⁃ق. جهت] .۲۲ ل. : بل ک ق= م، ر، ه: بل بل] .۲۱



المعینیة الرسالة ̸ ۸۶

الزم حضیض و ذروه محاذات جهت از که است۲ اختالف سوم اختالف و۱ [۱۴]

است حامل مرکز مسامت نه ذرد ب تدویر فل حضیض و ذروه به که قطری چه است.۳

اوج جهت در حامل مرکز از او بعد که است نقطه ای مسامت ه بل عالم مرکز مسامت نه و

فل به نقطه آن از که کنند توهم خط چون و عالم. مرکز از بود حامل مرکز بعد مساوی

از که خط از۵ و خط این از و خوانند. مدیر۴ خط را آن م گردد، او با و رسد تدویر ۳۲ر

تعدیل زاویۀ را آن که تدویر مرکز بر شود حادث زاویه ای شود،۷ تدویر مرکز۶ به عالم مرکز

و بود نقطه آن محاذی که ۹ وسط ذروۀ میان افتد تفاوت زاویه آن۸ قدر به و خوانند. اول
باشند،۱۰ گرفته وسط ذروه از خاصه مبدأ چون و بود. عالم مرکز محاذی که مرئ ذروۀ

و افزود باید خاصه بر بود، حضیض و اوج میان تدویر۱۱ مرکز که نیمه ای در تعدیل این

چند هر و شود. مرئ ذروۀ با او۱۲ مبدأ و شود معدّله خاصه تا کرد نقصان ر دی نیمۀ در

محاذات نقطۀ آن که جهت از اما قمر، در که است آن۱۳ مخالف کواکب در خاصه سیر

نقصانِ و زیادت اوج، جهت در کواکب در نقطه این و است حضیض جهت در قمر در

قمر. در ۱۴ که است آن موافق تعدیل این

نه و نیست، متشابه عالم مرکز حوال بر۱۷ کواکب این تدویر مرکز۱۶ حرکت و۱۵ [۱۵]

توهم دایره ای پس است. متشابه مذکور نقطۀ حوال ۱۸ بر ه بل حامل، مرکز حوال بر
معدّل۲۰ فل را دایره آن و بود،۱۹ مذکور نقطۀ او مرکز که حامل منطقۀ قدر به کنند

مرکز سیر تفاوت پس بود. متساوی ازمنۀ در او از متساوی۲۱ قس قط که خوانند مسیر

آفتاب در چنان که بعینه آید الزم اول تعدیل زاویۀ از۲۳ هم۲۲ عالم مرکز با اضافت به ۳۲پ

مرکز] به .۶ ⁃ف. از] .۵ م. مذیز: مدیر] .۴ ط. آید: است] .۳ ⁃ط. است] .۲ ⁃ف. و] .۱

ر، باشد: باشند] .۱۰ ل. باشند: گرفته + [ وسط .۹ ل. این: آن] .۸ ف. رسذ: شود] .۷ ⁃ق.

و] .۱۵ ⁃ل. که] .۱۴ ⁃ن. آن] .۱۳ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، او] .۱۲ ف. در: + تدویر] .۱۱ ن. م،

معدّل] .۲۰ ⁃م. بود] .۱۹ ق. در: بر] .۱۸ ن. در: بر] .۱۷ ⁃ف. مرکز] .۱۶ ف. چون: +

ل. آن: از] .۲۳ ن. همه: هم] .۲۲ م. مساوی: متساوی] .۲۱ م. معدّله:



۸۷ ̸ ۲،۶[۱۶ − ۱۷]

کاست، بباید مرکز از م افزاییم خاصه بر۳ که نیمه آن در را۲ تعدیل همان پس۱ آمد. گفته

حالت این۵ و شود. معدّل۴ مرکز تا افزود باید مرکز بر م کاهیم خاصه از که نیمه آن در و
است.۶ متشابه مایل مرکز حوال بر ماه مرکز حرکت چه نیست، الزم ماه در

عدم با حامل منطقۀ بر تدویر مرکز حرکت در بعینه بود وارد ماه در که ّ ش اما [۱۶]

و است، وارد او از خارج ر دی مرکزی۱۰ ۹ حوال بر تشابه و۸ او۷ مرکز حوال بر تشابه

نیمۀ با اول تعدیل تا۱۴ حامل مرکز حوال بر تشابه ۱۳ یا الزم: مذکور محال۱۲ دو از۱۱ ی

تدویر بعد(۱) تفاوت تا حامل مرکز حوال بر تشابه عدم یا است؛۱۵ مستعمل که آید این

کس هیچ که۱۸ ش این۱۷ حل و است. معلوم که شود چندین بار دو عالم۱۶ مرکز(۲) از

إن است(۳) هیأت علم اسرار از است، نرسانیده۲۱ آن۲۰ تَعرض۱۹ صناعت اصحاب از

آید. کرده ۲۲ بیان را آن ثان الحال در اللّه  شاء

پس گفتیم.۲۵ ماه در۲۴ چنان که(۴) کرده اند قناعت دوایر بر صناعت اهل۲۳ و [۱۷]

بسیط حرکت سه و دایره دو و مجسم فل سه کواکب این از را ی هر که شد معلوم

دوایر: اما و تدویر. فل و حامل؛۲۶ فل و ممثّل؛ فل افالک: اما است. متشابه

⁃ج ، = ن م، ل، ک، ق، هاف، تاط، مرکز] (۲) م. ل، ف، مرکز: + = ن ک، ق، ط، ر، ج ، بعد] (۱)

ر. : چنانچه = ف ج ، : چنان چنان که] (۴) ⁃ک. ⁃ق، ⁃ج ، است] (۳) ⁃ر.

ترتیب: را + این] .۵ ق. معدّله: معدّل] .۴ ن. م، ر، در: بر] .۳ ⁃م. ⁃ر، را] .۲ م. به: + پس] .۱

از ی و است وارد او از خارج ر دی مرکزی و] او مرکز .۸ ⁃ط. او] .۷ ف. و: + است] .۶ ن.

[ از ی .۱۱ ف. مرکز: مرکزی] .۱۰ ⁃ل. [ حوال … مرکز .۹ ق. یا: الزم مذکور مخالف دو

ن. تا: آید = ر تا: یا] .۱۳ .(« «ن نشان (با هاق محال: + = ق ط، مخالف: محال] .۱۲ م. آن: ن ل

ط. شود: است مستعمل آن که نیمۀ تا است] مستعمل که آید این نیمۀ با .۱۵ ن. تفاوت: + تا] .۱۴

⁃ن. = م ط، بعرض: تَعرض] .۱۹ ن. ال: اش که] ش .۱۸ ل. آن: این] .۱۷ ⁃ن. عالم] .۱۶

ن. این: + اهل] .۲۳ ل. یاذ: = ن بیان: [ بیان .۲۲ ن. نکرده: نرسانیده] آن .۲۱ ⁃ل. آن] .۲۰

ل. مرکز: خارج حامل] .۲۶ ل. آمذ: گفته گفتیم] .۲۵ ل. ف، و: آفتاب + در] .۲۴
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حرکت و مرکز؛ حرکت و اوج؛ حرکت حرکات: اما مسیر.(۱) معدّل  فل و مایل؛ فل ۳۳ر

اگر و باشد. وسط حرکت مرکز،۲ و۱ اوج حرکت از باشد مرکب که چهارم و خاصه؛

و معدّله۳ خاصۀ حرکت و معدّل مرکز حرکت کنیم، اعتبار متشابه غیر مرکب حرکات
درافزاید.۴ تقویم حرکت

مریخ در و مه۷ ب مشتری در و که۶ ج  زحل در عالم مرکز و خارج۵ مرکز مابین و [۱۸]

ضعف و گیرند. درجه شصت خارج قطر نصف۹ آن که قیاس به باشد، ب ا زهره در و ۸◦ و

اول تعدیل حساب در را آن که۱۱ بود۱۰ عالم مرکز و مسیر معدّل مرکز مابین مقادیر این

ل لط مریخ در و ل۱۳ یا مشتری در و ل و زحل در تدویر قطر نصف و دارند.۱۲ کار به
شصت۱۸ ممثّل قطر نصف که۱۷ باشد آن قیاس۱۶ به این۱۵ و بود، ی۱۴ مج  زهره در و

زحل جوزهر رأس۱۹ میان و دارند. کار به ثان تعدیل حساب در مقادیر این و گیرند.

و درجه، هفتاد مشتری اوج و رأس میان و بود، درجه چهل و صد همیشه او۲۰ اوج و

القاب و مقدار.۲۳ همین زهره اوج۲۲ و رأس میان و درجه،۲۱ نود مریخ اوج و رأس میان

و نینجامد.۲۵ تطویل به تا نم کنیم تکرار گفتیم، ماه در که بود نزدی بدان۲۴ مستعمل

است: این کواکب۲۶ این افالک صورت

ف. و: معدّل المسیر = ل ق، ط، معدّل المسیر: = ن م، ک، ر، ج ، مسیر] معدّل  (۱)

معدل: معدّله] .۳ م. ل، ف، که: + مرکز] .۲ م. کاتب)، خط غیر خط (به هاق ط، حرکت: + و] .۱

غیر خط به هامش در که» «ج  +) ق له: ◦ که] ج  .۶ ق. مرکز: + خارج] .۵ ⁃ل. درافزاید] .۴ ر.

.۱۰ کاتب). غیر خط (به فال نصف] .۹ ق. ید: و [◦ و .۸ ق. مه] ب .۷ ل. له: ج  = کاتب)

ی] م .۱۴ ف. با: یا] .۱۳ ن. برند: دارند] .۱۲ ل. و: = ⁃ن ⁃ق، ⁃ط، که] .۱۱ ⁃ن. بود]

+ شصت] .۱۸ م. آنکه: که] باشد آن .۱۷ ن. مقیاس: قیاس] به .۱۶ ⁃م. این] و .۱۵ ل. ل: مز

ل. زحل: اوج و راس جوزهر او] اوج و زحل جوزهر رأس .۲۰ ن. ق، و: + رأس] .۱۹ ف. درجه:

.۲۵ ن. آن: به بدان] .۲۴ ف. باشد: + مقدار] .۲۳ ⁃ل. اوج] و .۲۲ ط. بود: + درجه] .۲۱

⁃ف. کواکب] این .۲۶ ⁃ط. نینجامد] تطویل به تا نم کنیم تکرار
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[۱ ل [ش

را۲ کواکب عروض اما و۱ کنند. اثبات صناعت اهل که است آن سیاه دوایر و ۳۳پ[۱۹]
أعلم.۶ واللّه کواکب۵ این۴ افالک هیأت است این آید.۳ داده شرح این از بعد

⁃م. = ق شود: = ف ط، الله: شا ان + آید] .۳ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ف، را] .۲ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، و] .۱

⁃ن. ⁃م، ⁃ل، ⁃ف، ⁃ر، أعلم] واللّه .۶ ف. چهارگانه: کواکب کواکب] این .۵ ⁃ل. این] .۴

⁃ط. أعلم] واللّه کواکب، این افالک هیأت است این
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هفتم باب

طول در عطارد حرکات و افالک شرح در ۳۴ر

آن که ر م کرده آمد، ذکر زهره در که است هم چنان احوال اختالف در عطارد حال [۱]

اوج مقابل را زهره۵ و نیاید؛۴ بر۳ بیش درجه هفت۲ و بیست قرب۱ آفتاب از او بعد

اما است،۸ اوج هم ه بل نیست حضیض۷ اوج(۱) مقابل را عطارد و۶ است حضیض
اوج(۲) تثلیث دو بر او حضیض و اول؛۱۰ اوج که سیر بطؤ و بعد در غایت بدان۹ نه

ثوابت. سیر مانند اوج سیر و به تقریب؛

و دایره سه و مجسم فل چهار به اختالفات این ضبط جهت از را عطارد پس [۲]

بود عالم مرکز او مرکز که ۱۲ فل اول، فل اما افتاد.۱۱ احتیاج متشابه حرکت چهار

مماس او مقعر و زهره ۱۵ مقعرِ مماس او محدّب و منطقة البروج۱۴ سط در او۱۳ منطقۀ و

خوانند. ممثّل فل را فل این۱۷ و قمر. ۱۶ محدّبِ

فل ثخن در او و عالم. مرکز از بود خارج او۱۹ مرکز که ۱۸ فل دوم، فل اما و [۳]

ممثّل فل سط دو با او تماس۲۰ و کواکب. ر دی مرکز خارج که هم چنان بود ممثّل
او۲۳ منطقۀ سط و گفتیم.۲۲ چنان که حضیض ر۲۱ دی و اوج ی بود، نقطه دو به

خوانند. مدیر فل را فل این و ممثّل. منطقۀ سط از بود خارج

ق. است: + = م ل، ف، بود: + = ن ک، ط، ر، ج ، اوج] (۲) هاج . اوج] (۱)

زهره] .۵ م. نیامد: نیاید] .۴ ف. تر: بر] .۳ ل. دو: = ف هشت: هفت] .۲ ⁃ل. قرب] .۱

ل، آن: به نه بدان] نه .۹ ن. م، اوست] .۸ ⁃ق. حضیض] … است .۷ ⁃ف. و] .۶ ق. عطارد:

.۱۴ ⁃م. او] .۱۳ م. ف، بود: + [ فل .۱۲ ل. ق، افتد: افتاد] .۱۱ م. او: اول] .۱۰ ن.

.۱۶ ط. : فل + مقعرِ] .۱۵ ن. خوانند: ممثل فل البروج منطقه = ر ممثل: منطقۀ منطقة البروج]

تماس] .۲۰ ⁃ل. او] .۱۹ ن. م، بود: + [ فل .۱۸ ق. آن: این] .۱۷ ط. : فل + محدّبِ]

⁃ر. او] .۲۳ ⁃ق. گفتیم] چنان که .۲۲ م. ری: دی ر] دی .۲۱ ق. ط، مماس:



۹۱ ̸ ۲،۷[۴ − ۸]

و مدیر. مرکز از و ممثّل مرکز از بود خارج او مرکز که ر دی فل سوم، فل اما و [۴]
متقابل۳ نقطۀ دو بر مدیر فل سط دو با او تماس۲ هم و بود.۱ مدیر فل ثخن در ۳۴پاو

این نسبت و بود. مدیر فل منطقۀ سط در او منطقۀ و حضیض. ر دی و اوج ی بود،

کواکب. ر دی در ممثّل فل با بود مرکز خارج فل نسبت مانند۴ مدیر فل با فل

خوانند. حامل فل را فل این و

او سط چنان که۵ حامل فل ثخن در مرکوز بود، تدویر فل چهارم، فل اما و [۵]

عطارد کوکب و کواکب ر دی مانند۹ نقطه دو بر باشد۸ او۷ سط دو هر۶ مماس

کواکب. ر۱۱ دی مانند او۱۰ در مرکوز

در حرکت این۱۳ چون و ثوابت. سیر به ممثّل فل حرکت اول حرکات،۱۲ اما و [۶]

خوانند. اوج حرکت را آن شود، ظاهر اوج

حرکت بدین و . وسط آفتاب سیر مانند توال خالف بر مدیر فل حرکت دوم و [۷]

و افتد. احساس حامل مرکز۱۴ خارج حضیض و اوج در و بود. متحرک افالک باق

مرکز حرکت این سبب به آن که جهت از و۱۷ گویند.۱۶ حامل۱۵ اوج حرکت را حرکت این

حامل مرکز حامل فل را مدار آن مدیر، مرکز حوال بر شود حادث مداری را حامل
او.۱۸ حرکت را حرکت این و خوانند،

و آفتاب. وسط سیرِ ضعفِ مانند بروج توال بر حامل فل حرکت سوم، حرکت و [۸]

خوانند. مرکز حرکت را حرکت این۱۹ افتد، احساس تدویر مرکز در حرکت این ۳۵رچون

.۵ ⁃ل. مانند] .۴ ل. مقابل: متقابل] .۳ ن. ق، ط، مماس: تماس] .۲ ⁃م. ⁃ر، بود] .۱

مرکوز .۱۰ ⁃ق. مانند] .۹ ل. ف، بود: باشد] .۸ ⁃ل. او] .۷ ⁃ر. هر] .۶ ر. دو: + چنان که]

این] .۱۳ ل. حرکت: + حرکات] .۱۲ ⁃ط. ر] دی .۱۱ ط. مرکوز: درور = ف مرکوز: درو او] در

.۱۸ ⁃م. و] .۱۷ ن. م، ط، خوانند: گویند] .۱۶ فاط. حامل] .۱۵ م. و: + مرکز] .۱۴ ل. ان:

م. ر، واین: این] .۱۹ ⁃ل. ⁃ق، او] … این و م. اوج: او]
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تداویر افالک ر دی که۲ جهت آن در هم تدویر فل حرکت چهارم، حرکت و۱ [۹]

خوانند. خاصه حرکت را۴ این و و،۳ ج  روز هر کواکب،

او سط در حامل فل منطقۀ که کنند توهم دایره ای ممثّل فل ظاهر بر چون و [۱۰]

تقاط موض دو در ممثّل منطقۀ۵ با را او المحاله و خوانند. مایل فل را دایره آن بود،

افتد. احساس ایشان در نیز ثوابت حرکت و خوانند. ذنب و رأس را آن که افتد

مدیر اوج نقطۀ مماس حامل۸ اوج بود،۷ حامل اوج بر تدویر مرکز۶ چون پس [۱۱]

مرکز و ممثّل. فل اعالی سط مماس مشترک نقطۀ ی بر۱۱ اوج دو۱۰ هر و باشد۹

بر آفتاب وسط سیر قدر به حامل اوج آن از بعد عالم. مرکز از باشد ابعد بعد در تدویر

حرکت توال بر آفتاب وسط ضعف قدر به تدویر مرکز و م کند. حرکت توال خالف

آفتاب وسط قدر با۱۵ مدیر اوج از و۱۴ بود مقدار این حامل اوج از مرکز بعد۱۳ م کند.۱۲

مبدأ چون و دارند. کار به زیجات در که بود عطارد مرکز حرکت مقدار این و آید.(۱)

این و مذکور. حرکت این و مدیر اوج حرکت از شود مرکب گیرند، حمل اول۱۷ آن۱۶

اعتبار. بدین خوانند وسط حرکت را حرکت

ربع ی هر چون تا بود تدویر مرکز و حامل اوج میان مدیر اوج دایماً پس [۱۲] ۳۵پ

به تدویر مرکز باشند،۲۰ رسیده مدیر اوج تربیع به دو هر و۱۹ کنند۱۸ قط مدیر فل از
ر۲۲ دی ربع ی هر چون باز و بود.۲۱ رسیده باشد، اوج مقابل که حامل فل حضیض

ک. ف، ج ، نط: ◦ + آید] (۱)

.۶ ن. م، : فل + منطقۀ] .۵ ⁃ق. را] .۴ ق. و: ھ و] ج  .۳ ⁃م. که] .۲ ⁃ل. ⁃ف، و] .۱

ق. در: + دو] .۱۰ ط. بود: باشد] .۹ ⁃ط. حامل] اوج .۸ ل. ق، ف، و: + بود] .۷ ⁃م. مرکز]

.۱۵ ⁃ج . و] .۱۴ م. آنچه: + بعد] .۱۳ ⁃ق. م کند] … تدویر مرکز و .۱۲ ل. در: بر] .۱۱

ل. ف، ر، کند: کنند] .۱۸ ⁃ق. ⁃ط، اول] .۱۷ ن. از: + = م او: = ل از: آن] .۱۶ ل. تا: با]

⁃ن. ر] دی … مدیر فل از .۲۲ ر. باشد: بود] .۲۱ و. + = ق باشد: باشند] .۲۰ ⁃ق. و] .۱۹



۹۳ ̸ ۲،۷[۱۳]

پس رسند. هم با مدیر اوج مقابل در تدویر مرکز و حامل اوج کنند،۲ قط (۱) فل از۱
ابعدی۵ بعد بر عالم مرکز از تدویر فل و باشند.۴ آمده ۳ جم مدیر حضیض و حامل اوج

مرکز و شود، اول نصف در۹ حامل اوج شوند.۸ متفرق باز و اول. ابعد بعد۷ دون بود۶
تدویر۱۳ مرکز و کنند مقابله ر دی بار۱۲ مدیر اوج تربیع بر و۱۱ دوم. نصف در۱۰ تدویر

چون و آیند.۱۵ جم دو هر مدیر اوج بر و ذرد۱۴ ب آن جا از و رسد. حامل حضیض به

که اول۱۶ اوج از بود نزدی تر عالم مرکز به است مدیر اوج مقابل که دوم اوج

یعن ، حقیق حضیض مدیر، اوج تربیع دو در اوج  دو هر مجموع از است مرکب

از حقیق حضیض ه۱۷ بل آمد گفته ماه در چنان که نبود عالم، مرکز به قرب غایت

اوج مقابل۱۸ به حال همه به و حضیض. دو هر از شود مرکب که بود آن جا جانب دو هر

بود او مقابل۲۰ تسدیس و مدیر اوج۱۹ تثلیث بر(۲) حضیض دو پس بود. نزدی تر مدیر

به تقریب.

به و شود. حادث استقامت و رجوع۲۳ او حرکت و۲۲ تدویر فل سبب به پس۲۱ ۳۶ر[۱۳]

به استقامت و رجوع با۲۷ نسبت۲۶ به ۲۵ رجوع تفاوت او۲۴ حرکت و مرکز خارج سبب

تدویر مرکز رسیدن باز او، حرکت و۲۹ مدیر فل جهت از و ر. دی استقامت با۲۸ نسبت

ر، بر] حضیض دو پس (۲) م. ک، ،(« «ص نشان (با هاق «خ»؟)، نشان (با فاج  مدیر: + [ فل (۱)

«پس از (متغیر ج  دو: بر پس = ن م، سطر)، باالی «بر» +) ک ف، «بر»)، از بعد سطر زیر «دو» +) ط

ل. بر: حضیض در پس = بر») حضیض دو

ابعدی] .۵ ق. باشد: باشند] .۴ م. جمیع: [ جم .۳ ر. کند: کنند] .۲ ل. از: دگر از] ر دی .۱

ل. از: در] .۹ ق. شود: شوند] .۸ ل. بعدی: بر بعد] … بعد بر .۷ ⁃ف. بود] .۶ ق. ف، ابعد:

ذرد] ب .۱۴ ⁃م. تدویر] .۱۳ ق. باز: بار] .۱۲ ⁃ن. ⁃م، ⁃ر، و] .۱۱ م. ر، بر: در] .۱۰

بل: ه] بل .۱۷ ⁃ط. اول] .۱۶ ل. ق، ط، شوند: آیند] .۱۵ م. ر، ذرد»)، «ب از (متغیر ج  ذرند: ب

پس] .۲۱ ن. ق، مقابله: مقابل] .۲۰ ⁃ق. اوج] … مدیر .۱۹ ن. ق، مقابله: مقابل] .۱۸ ل.

ق. : استقامت و + [ رجوع .۲۵ ⁃ل. او] .۲۴ ف. برجوع: رجوع] .۲۳ ⁃ق. و] .۲۲ ⁃م.

⁃م. و] .۲۹ ⁃ق. با] … رجوع .۲۸ م. به: با] .۲۷ ل. نیست: نسبت] به .۲۶



المعینیة الرسالة ̸ ۹۴

در حضیض با۳ و بود؛ ر دی از بلندتر اوج ۲ ی آن که شرط به بار، دو دوری در اوج به۱

خالف به۴ حرکت اگر چه بود. متساوی حضیض دو(۱) هر آن که شرط به بار دو دوری

اگر و گفتیم. قمر در چنان که او مدار در نیامدی مرکز پیش با۶ اوج نبودی، ۵ توال

قمر. در چنان که بعد در۸ بودندی متساوی اوج دو هر نبودی، مرکز خارج فل این۷

اختالفات و شود. حادث توال بر ثوابت سیر به مدیر اوج حرکت ممثّل فل جهت از و
شود.۹ منظوم حرکات و افالک بدین مذکور

تدویر قطر نصف از که ۱۰ اختالف اول، شود. حادث اختالف سه نیز را عطارد و [۱۴]
کوکب۱۱ جرم و تدویر مرکز به عالم مرکز از که باشد خط دو آن و دوم. تعدیل یعن بود،

ل.۱۴ کب است: مقدار این آن و۱۳ بود، تدویر قطر نصف قدر به غایتش و رسد.۱۲

۱۷ یعن مختلف، ابعاد در بود تدویر بودن۱۶ جهت از که اختالف دوم، و۱۵ [۱۵]

اقرب. و ابعد بعد اختالف

غیر را نقطه ای بود۲۰ تدویر فل قطر محاذات۱۹ جهت از که اختالف سوم، و۱۸ [۱۶] ۳۶پ

بود. اول تعدیل این و مذکور. مراکز نقطۀ

و زیادت احوال که بود هم چنان بعینها اختالفات این نقصان و زیادت احوال و [۱۷]

کواکب. ر دی اختالفات نقصان(۲)

مانند نقصان] … اختالفات این (۲) ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، دو] … حضیض ⁃م. ⁃ک، ⁃ر، دو] هر (۱)

م. ر، احوال:

ق، ط، بر: به] .۴ فال. = «با») از (متغیر ط بار: دو با] .۳ فاط. [ ی .۲ ل. ق، ف، ط، با: به] .۱

«شود» +) ⁃ق = طاط شود] .۹ ل. بر: در] .۸ ⁃ط. این] .۷ ل. تا: با] .۶ ⁃م. [ توال .۵ ل.

ط، کواکب: کوکب] .۱۱ ر. افق: اختالف [ اختالف .۱۰ سطر). باالی «شود» +) ⁃ل هامش)، در

مقدارست این ان و و] ل کب .۱۵ ط. ر: ل] .۱۴ ⁃ق. و] .۱۳ ل. ف، رسند: رسد] .۱۲ ف.

⁃ف. و] .۱۸ ل. ق، بقدر: = ط قدر: به + [ یعن .۱۷ ل. ق، : توال بودن] .۱۶ ف. ل: کب

⁃م. بود] .۲۰ ن. م، ر، موازات: محاذات] .۱۹



۹۵ ̸ ۲،۷[۱۸ − ۱۹]

مرکز۲ میان کوکب، این در بود او محاذی وسط حضیض و ذروه که۱ نقطه ای و [۱۸]

مرکز چهار این باشد، منطبق مدیر اوج بر حامل اوج چون پس بود. عالم مرکز و مدیر

مسیر معدّل دایره مرکز که مذکور نقطۀ او۳ باالی و عالم؛ مرکز اول باشند: خط ی بر

این از مرکزی۶ دو هر میان بعد و حامل. مرکز او باالی و مدیر؛ مرکز او۵ باالی و باشد؛۴

معدّل دایرۀ و گیرند. شصت مرکز خارج قطر نصف آن که قیاس به بود،۸ ۷◦ ج  مراکز

از ۹ وض در اما بود، حامل منطقۀ قدر به کواکب ر دی قیاس به هم کوکب این در مسیر

مساوی مدیر مرکز از حامل مرکز بعد چون و کواکب.۱۰ خالف به باشد حضیض طرف

حامل یعن خرد، دایره ای محیط بر مرکز دو هر پس او، از است مسیر معدّل مرکز بعد

هر در۱۲ است، متحرک دایره این حوال بر حامل مرکز چون و باشند.۱۱ حامل، مرکز
ر۱۵ دی ی بر دو هر حامل و مسیر معدّل و رسد مسیر معدّل۱۴ مرکز به بار۱۳ ی دوری

که بود وقت آن در ر دی ی بر ایشان انطباق و درگذرند.۱۶ ر دی ی از باز و شوند ۳۷رمنطبق

به و کرده اند. قناعت دوایر ایراد بر صناعت این اهل و باشد. اقرب اوج بر تدویر مرکز

مذکور. سیاقت۱۹ بر دوایر۱۸ ر دی و بنهند.۱۷ حامل مرکز حامل فل مدیر فل جای

و مدیر؛ فل و ممثّل؛ فل شد: مقرر مجسم فل چهار بحث،۲۰ این از پس [۱۹]

حامل فل و مسیر؛ معدّل فل و مایل؛ فل دایره: سه و تدویر. فل و حامل؛ فل

مدیر؛ حرکت و مرکز؛ حرکت و اوج؛ حرکت بسیط: متشابه حرکت چهار و حامل. مرکز

⁃ن. ⁃ل، او] .۵ ط. ر، بود: باشد] .۴ ⁃ل. او] .۳ ق. : یعن مذکور + مرکز] .۲ ⁃ق. که] .۱

م. ج : ج  = ط فار، ی: ج  = ن ل، ق، ف، ج »)، «ج  از (متغیر ج  [◦ ج  .۷ ن. ل، ف، مرکز: مرکزی] .۶

ق. ر: دی + کواکب] .۱۰ ل. ف، : موض [ وض .۹ ن. :◦ ج  = ل ق، :◦ ج  بود چندین بود] ◦ ج  .۸

ر] دی ی .۱۵ ⁃ط. معدّل] .۱۴ ط. معدّل: + بار] .۱۳ ⁃ق. در] .۱۲ ل. باشذ: باشند] .۱۱

ل. ف، دایره: دو دوایر] .۱۸ م. ف، ط، نهند: بنهند] .۱۷ م. ذرند: ب درگذرند] .۱۶ ر. دگر: ی

ل. ق، ط، جهت: بحث] .۲۰ ر. سیاق: سیاقت] .۱۹



المعینیة الرسالة ̸ ۹۶

مستعمل.۴ مرکز حرکت و وسط؛۳ حرکت مرکب: متشابه۲ حرکت دو و خاصه.۱ حرکت و

و تقویم. حرکت و معدّله؛۷ خاصۀ حرکت و معدّل؛۶ مرکز حرکت مرکب:۵ حرکت سه و
رفت.۸ پیش در که بود همان معن را القاب

را کوکب۱۰ این چون و برآید.۹ درجه هفتاد و دویست عطارد اوج و رأس میان و [۲۰]

و ممثّل. فل از دو و مدیر فل از دو بماند:۱۱ متمم چهار است، مرکز خارج فل دو

است: این عالم مراکز۱۲ با نسبت به تدویر مرکز مدار صورت

[۱ ل [ش

معدل: مرکز حرکت وسط] حرکت مرکب .۳ ف. بود: + متشابه] .۲ م. گفتیم: چنان که + خاصه] .۱

⁃ر. معدّل] … مرکز حرکت و .۶ م. متشابه: غیر + مرکب] .۵ ن. م، معدل: با مستعمل] .۴ ر.

.۱۰ ن. م، باشد: برآید] .۹ ن. است: رفته = م ف، ج ، برفت: رفت] .۸ ط. معدل: معدّله] .۷

ل. ف، ر، مرکز: مراکز] .۱۲ ل. نماند: بماند] .۱۱ ل. ف، کواکب: کوکب]



۹۷ ̸ ۲،۸[۲۱ − ۲۲]

و است، وارد هم۱ افالک این در گفتیم مرکز خارج و مسیر معدّل در که ّ ش و ۳۷پ[۲۱]
است:۵ این عطارد افالک۴ صورت و ران.۳ دی در چنان که هم۲ آن حل

[۲ ل [ش

قناعت آن۸ بر صناعت اهل۷ که است آن شد،۶ کرده صورت سیاه به آن چه و [۲۲]
أعلم.۱۲ واللّه باب۱۱ این در بود کفایت قدر۱۰ این و ۳۸رنمایند.۹

افالک] .۴ ⁃ق. ران] دی … حل و م. کواکب: دگر در ران] دی در .۳ ⁃ط. هم] .۲ ⁃ر. هم] .۱

ن. م شود، = ف باشد: = ط اند: شد] .۶ ⁃ن. ⁃م، است] … صورت و .۵ ل. امال: صورت و +

⁃ل. قدر] .۱۰ م. کرده اند: = ط کنند: نمایند] .۹ ل. بدان: آن] بر .۸ ن. ل، این: + اهل] .۷

عنده: والعلم االمور بحقایق اعلم والله = ⁃م ⁃ل، ⁃ر، أعلم] واللّه .۱۲ ⁃ط. باب] … قدر این و .۱۱

ق. اَعلم: تَعال واللّه است شده کشیده صفحه ر دی بر که أعلم] … به آن چه و ن. م: واح اعلم والله = ط



المعینیة الرسالة ̸ ۹۸

هشتم باب

شش گانه کواکب عروض در

منطقۀ بر۴ آفتاب جرم مرکز که فتیم۳ ب پیش۲ از چون ستارگان:۱ عرض های اما و [۱]

او سط که ممثل منطقۀ سط در مرکز خارج فل منطقۀ و دایماً باشد مرکز خارج فل

سط در دایماً آفتاب که م شود۵ معلوم این جا از پس فل البروج، سط از بود جزوی

گویند آفتاب مدار نیز را فل البروج منطقۀ و نبود. عرض هیچ را او و بود فل البروج

جهت. این۶ از

سط در تدویر فل منطقۀ و است تدویر فل منطقۀ بر او۷ که گفتیم قمر، اما و [۲]

پس مایل.۹ ۸ فل منطقۀ سط در مرکز خارج منطقۀ و مرکز خارج (۲) فل منطقۀ(۱)

منطقۀ چون و بود. او مدار مایل منطقۀ و بود۱۰ مایل(۳) فل منطقۀ سط در دایماً قمر
چون۱۲ قمر پس ذنب، ۱۱ ی و رأس ی دارد، تقاط موض دو در ممثل منطقۀ با مایل

عرض را او احوال ر دی در و نبود، عرض را او و بود ممثل منطقۀ بر رسد، تقاط نقطۀ به

شمال مجاز رأس چه بود، شمال بود، ذنب و رأس میان که مادام تا۱۳ او عرض و بود.

است. جنوبی مجاز ذنب چه بود، جنوبی ر دی نصف در و است.۱۴

بود حرکت آن۱۵ و رأس، یعن نهند، تقاط نقطۀ مبدأ چون را ماه تقویم حرکت و [۳] ۳۸پ

پس (۳) ⁃ن. ⁃ف، ⁃ر، ⁃ج ، = م ل، ک، ق، ط، [ فل (۲) ⁃ل. ⁃ک، ⁃ق، ⁃ط، منطقۀ] (۱)

⁃م. ⁃ق، ⁃ط، = ن ل، ک، ف، ر، ج ، مایل] … قمر

ف. گفتیم: ازین پیش فتیم] ب پیش از .۳ ر. بیش: پیش] .۲ ⁃م. ستارگان] عرض های اما و .۱

[ فل .۸ فاق. او] .۷ ف. ازین: و این] از .۶ ل. شوذ: = ق ط، شود: م شود] .۵ ل. در: بر] .۴

ر: دی و رأس = ل را: ی و راس را [ ی و رأس .۱۱ ⁃م. بود] .۱۰ ل. بوذ: + مایل] .۹ ⁃ف.

= ف حرکت: این آن] .۱۵ ف. بود: است] .۱۴ ⁃ط. تا] .۱۳ م. قمر: چون چون] قمر .۱۲ م.

ل. حرکت: +



۹۹ ̸ ۲،۸[۴]

حرکت این۳ اعتبار به عرض باشد،۲ مرکب رأس سیر و ماه مقوم سیر مجموع از که۱

نیمۀ ی از کم چون عرض۶ حصۀ این۵ و خوانند. عرض حصۀ را۴ آن و شود. حادث

کرده توهم دایره ای چون و بود. جنوبی بود، بیش تر۷ چون و بود، شمال عرض بود، دور

نصف دو به باز مایل ۱۰ فل از نصف هر ذرد، ب ممثل و مایل قطب چهار۹ به که آید۸

بود صاعد عرض بود،۱۲ ربع آن در و ذرد ب رأس از ماه چون که۱۱ اول ربع پس شود:

به گذشتن از بعد آن و سوم، ربع در و ناقص؛ و هابط دوم ربع در و۱۳ زاید؛ و شمال در

هبوط و صعود این و ناقص. و صاعد چهارم ربع در و زاید؛ و جنوب در هابط بود، ذنب

است. جنوب از مرتف تر شمال مساکن اهل با نسبت به شمال که نهاده اند آن جهت از

پن آن و بود،۱۵ ممثل از مایل میل غایت قدر۱۴ به جهت دو هر در ماه عرض غایت و

نبود. ر۱۸ دی ۱۷ عرض این جز را قمر و است.۱۶ درجه

از ی بود: عرض دو را ۱۹ ی هر مریخ و مشتری و زحل یعن علوی کواکب اما [۴]

مرکز چون۲۳ و آمد.۲۲ گفته ماه در چنان که ممثل ۲۱ فل از۲۰ مایل فل میل جهت

عرض عرض این پس مایل، فل سط در خارج منطقۀ و بود خارج منطقۀ بر۲۴ ۳۹رتدویر

بود، مایل و ممثل(۱) تقاط نقطۀ دو از ی بر مرکز چون و بود. تدویر ۲۵ ِ فل مرکزِ

دو هر در عرض این غایت و باشد. (۲) عرض احوال ر۲۶ دی در و بود. صفر عرض این

ن. ل، ک، ق، ف، ط، عرض: = م ر، ج ، [ عرض (۲) طاج . کنند: ممثل] (۱)

حصۀ این .۶ ل. ان: این] .۵ ⁃م. را] .۴ ل. ان: این] .۳ ن. م، ل، و: + باشد] .۲ ⁃ط. که] .۱

حد: + چهار] .۹ ق. ف، ط، کرده اند: آید] کرده .۸ ل. بیش: بیش تر] .۷ ق. حصه: آن عرض]

⁃م. ⁃ر، و] .۱۳ م. ر، شود: بود] .۱۲ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، که] .۱۱ م. ر، اول: [ فل .۱۰ ن. ر،

ط، عرض: [ عرض .۱۷ ط. بود: است] .۱۶ ف. ممثل: از بود بود] ممثل از .۱۵ ⁃ق. قدر] .۱۴

⁃ط. [ فل .۲۱ ق. جهت: + از] .۲۰ ل. : ی [ ی .۱۹ ل. دگر: ر] دی .۱۸ ن. ل، ق،

باالی «در» +) ⁃ق = ل ط، در: بر] .۲۴ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، چون] .۲۳ ق. گفتیم: آمد] گفته .۲۲

ل. دگر: ر] دی .۲۶ ⁃ف. [ِ فل .۲۵ سطر).



المعینیة الرسالة ̸ ۱۰۰

بود همچنان عرض این احوال و بود. ◦ ا را مریخ و ل ا را مشتری و ل ب را زحل جهت

بعینه. آمد گفته قمر در که

حضیض و ذروه چه بود. تدویر فل حضیض و ذروه جهت از دوم عرض اما و [۵]

نباشد. ثابت مایل منطقۀ سط در ایشان، تداویر افالک منطقۀ سط ه بل کواکب این

میل همیشه و بود. ۲ متقاط مایل۱ سط با ذرد، ب حضیض و ذروه به که قطری ه بل

که گاه هر و ر. دی جانب به حضیض۴ میل و بود فل البروج۳ جانب به ذروه طرف

و شود باطل میل این رسد، کوکب۷ آن۶ ذنب یا رأس نقطۀ دو از۵ ی به تدویر مرکز

در تدویر مرکز که مادام تا(۱) پس۸ شود. ی مایل فل سط با تدویر منطقۀ سط

غایت و شمال. سوی به حضیض میل و بود جنوب سوی۹ به ذروه میل بود، شمال جانب

چون و هم. به انحطاط۱۰ با انحطاط و رسد غایت به اول عرض آن که وقت به ی هر

به حضیض میل و باشد۱۲ شمال سوی به ذروه میل شود،۱۱ جنوب سوی به تدویر مرکز ۳۹پ

ناقص. و زاید هم به عرض آن با و اول۱۳ عرض غایت مانند غایت و جنوب. سوی

شمال در تدویر۱۵ مرکز چون را حضیض و۱۴ ذروه از ی هر عرض این غایت و [۶]
کا؛۱۸ ج  نب، ◦ را مریخ لد؛۱۷ ◦ کج ، ◦ را مشتری لب؛۱۶ ◦ کو، ◦ را زحل بود،

شاج . = ن م، ل، ک، ق، ف، ط، ر، تا] (۱)

جانب به .۴ ط. : طرف فل البروج] جانب .۳ ق. متقابل: [ متقاط .۲ ف. حامل: مایل] .۱

.۸ ن. م، ر، کواکب: کوکب] .۷ ل. ف، این: آن] .۶ ق. این: + از] .۵ ⁃ل. حضیض] …

= ل بوذ: شود] .۱۱ ن. ق، بانحطاط: انحطاط] با .۱۰ م. ط، جانب: سوی] .۹ ⁃م. پس]

.۱۶ ⁃ق. تدویر] .۱۵ ⁃ف. و] .۱۴ م. بود: + اول] .۱۳ م. ف، ج ، بود: باشد] .۱۲ ⁃ن.

ن. لب: ، ک ◦ کو، ◦ = م : م ◦ کو، ◦ = ق لب: ◦ = ف و: + = ر : ل ◦ لب] ◦ کو، ◦

ن. لد: کد، ◦ کج ، ◦ = م لد: ◦ کد، ◦ = ق کج : ◦ = ف و: + ر= له: ◦ لد] ◦ کج ، ◦ .۱۷

کا، ج  نب، ◦ = م کا: ◦ یب، کا = ق یب: ◦ = ف کا: ج  یب، ◦ = ر کا: ◦ کا] ج  نب، ◦ .۱۸

ن. یب: ل ی، ◦



۱۰۱ ̸ ۲،۸[۷]

ز.۴ و نو، ◦ را مریخ ؛۳ ل ◦ که، ◦ را مشتری له؛۲ ◦ ، ک ◦ را۱ زحل جنوب در و
ب؛۷ ج  د، ب شمال در حضیض و زحل۶ ذروۀ میل شود،۵ مرکب عرض دو هر چون و

و د؛۱۱ ب ز، ا شمال در حضیض۱۰ و مشتری ذروۀ میل و۹ ھ؛۸ ج  ب، ب جنوب در و

و کا؛۱۶ د ح، ◦ شمال۱۵ در مریخ۱۴ حضیض و ذروه۱۳ میل و ح؛۱۲ ب ھ، ا جنوب در
ز.۱۷ ز د، ◦ جنوب در

همیشه کواکب این در ذرد، ب تدویر فل از اوسط بعد دو۱۸ به که قطری اما و [۷]

منطقۀ سط در است۲۱ حرکت سبب به عرض این چون و بود. مایل۲۰ فل ۱۹ سط در

ریاض علم بزرگان از ی که الهیثم۲۳ بن ابوعل و باید. محرک را او آینه هر تدویر،۲۲

این تداویر افالک از ۲۵ ی هر و۲۴ است ساخته رساله ای معن این در است، بوده

حرکت به بود متحرک ی که کرده ر۲۹ دی ی به۲۸ محیط فل سه به را۲۷ کواکب۲۶

به م شود۳۰ مایل حضیض و ذروه قطر که وجه بر او منطقۀ محرک ر دی و خاصه؛

که، ◦ .۳ ن. : ل له، ◦ ، ک ◦ = ف و: + = ق ر، له: ◦ له] ◦ ، ک ◦ .۲ ⁃ل. ⁃ف، را] .۱

یو: و نو، ◦ = ر ز: و = ج  یز: و نو، ◦ ز] و نو، ◦ .۴ ق. که: ◦ = ف و: + = ر : ل ◦ [ ل ◦

را مریخ ل ◦ که، ◦ را مشتری له؛ ◦ ، ک ◦ را زحل جنوب در و ن. ز: و یو، ◦ = ق نو: ◦ = ف

فان. زحل] .۶ ن. باشد: = ل ر)، دی خط (به هاق ف، دوم: و اول یعن + شود] .۵ ⁃م. ز] و نو، ◦

.۹ ن. ح: ◦ ح، ھ، د  ب، ب = ق ر، ھ: ج  ھ] ج  ب، ب .۸ ق. د: ب = ر ب: ج  ب] ج  د، ب .۷

حضیض: و مشتری ذروۀ میل و جنوب در و ب ج  د، ب شمال در حضیض] … شمال در .۱۰ ⁃ق. و]

ح: ب ،◦ ا = طام = ق ر، ح: ب ح] ب ھ، ا .۱۲ م. د: ب ج  ، ا = ق ر، د: ب د] ب ز، ا .۱۱ هاط.

ن. حضیض: و مریخ = م حضیض: و مریخ و مریخ] حضیض و .۱۴ ن. مریخ: + ذروه] .۱۳ ن.

ن. کا: و ی، ◦ = ق ی: د = م ف، کا: و ح، ◦ = ر کا: د کا] د ح، ◦ .۱۶ ⁃ف. شمال] در .۱۵

ن. دو: = ⁃ل [ سط در .۱۹ ن. م، ذروه: دو] .۱۸ م. و: و ط، ◦ = ق ر، ز: ز ز] ز د، ◦ .۱۷

الهیثم] بن .۲۳ ن. م، است: + تدویر] .۲۲ ن. م، که: + است] .۲۱ ف. حامل: مایل] .۲۰

ل. ق، ط، : فل کواکب] .۲۶ ف. را: + [ ی .۲۵ ⁃ل. ⁃ق، و] .۲۴ ق. الهیثم: = ط الحاسم:

ر. شود: م شود] .۳۰ م. اثبات: + ر] دی ی .۲۹ ⁃ف. به] .۲۸ ⁃م. ⁃ف، را] .۲۷
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خلل تا م کند(۱) فل دو آن تحری توال خالف بر۱ که فل سوم و جنوب؛ و شمال

م شود. مرتف شد، خواهد حادث اول فل وض در دوم ۲ فل حرکت سبب به که ۴۰ر

متوجه ر دی فساد چند آن بر و است نشده منظوم اختالف این۳ اثبات بدین هنوز و [۸]

گفته قدر همین اإلدراک منته صاحب و است. آن شرح جای نه موض این که شده

حرکت مرکز خارج خرد دایرۀ محیط بر حضیض و ذروه به مار۵ قطر۴ طرف که است

مرکز خارج که بود نسبت همان خرد۶ ر(۲) دی دایرۀ با مرکز خارج آن نسبت که م کند

رف آن چه از خلل هیچ است، گفته او که سخن این از و بود. او مایل با را کوکب

صواب به بسیار هیثم۱۰ ابوعل مقالت هنوز۹ و نشده.۸ مرتف است، بوده واجب آن۷

است. کرده نقل غیره۱۳ و ابوعل کتب۱۲ از بعینه سخن این آن که۱۱ باز است، نزدی تر

۱۴ عرض اول باشد: عرض سه کوکب دو این از را ی هر عطارد، و زهره اما و [۹]
بود،۱۶ شمال زهره در دایماً عرض این و باشد، ممثل ۱۵ فل با مایل ِ فل میل از که

ممثل فل سط با مایل فل سط گفته اند۱۹ صناعت اهل۱۸ جنوبی.۱۷ عطارد در و

به چون۲۰ ه بل نیست، ثابت سط آن از او میل اما گفتیم چنان که است متقاط

ی دو هر تا م آید و نهد.۲۲ ممثل سط با روی و بازگردد مایل سط رسد،۲۱ نهایت

نصف و شود جنوبی بود شمال که نصف و درگذرد،۲۳ ممثل از مایل پس شوند. سط ۴۰پ

⁃م. ⁃ل، ⁃ک، ⁃ق، ⁃ط، = ن ف، ر، ج ، ر] دی … خارج خرد (۲) از؟). (متغیر ج  م کند] (۱)

(متغیر ج  مار] .۵ ⁃ن. ⁃ر، قطر] .۴ ⁃ق. این] .۳ ل. دوم: [ فل .۲ ن. م، ق، ر، به: بر] .۱

ط. هنو: هنوز] .۹ م. است: + نشده] .۸ ⁃ط. آن] .۷ ⁃م. خرد] .۶ ن. م، ر، ماه: = «ماه»؟) از

= است) شده پاک «ز» (گویا ل آن که] باز .۱۱ م. هشم: = ق الهیثم: = ل ف، الهیثم: بن هیثم] .۱۰

غیره] و .۱۳ ن. م، ر، سخنان: = کاتب) غیر خط به «گفته» به (متغیر ل کتب] .۱۲ ن. آنک: با

ط. باشد: بود] .۱۶ ⁃ط. [ فل با .۱۵ م. ل، ق، عرض: [ عرض .۱۴ ف. ج ، او: غیر و = ⁃ر

⁃ق. چون] .۲۰ ن. ر، که: + گفته اند] .۱۹ م. ر، این: + اهل] .۱۸ ن. ط، و: + جنوبی] .۱۷

⁃ر. درگذرد] … با روی و .۲۳ ف. نهند: نهد] .۲۲ م. ر، برسد: رسد] .۲۱



۱۰۳ ̸ ۲،۸[۹]

قیاس. این۱ بر و بازگردد، پس برسد نهایت به تا همچنین و شود. شمال بود جنوبی که

منطبق ممثل سط بر مایل سط وقت آن در رسد، رأس نقطۀ به چون تدویر مرکز و۲

شود شمال جانب در زهره تدویر مرکز شود، حادث میل و برخیزد انطباق چون و بود.۳

میل، نهایت به مرکز دو این از ی هر چون و جنوب.۵ جانب در۴ عطارد تدویر مرکز و

رسیده نهایت به۱۰ سط دو۹ هر(۱) میان۸ میل برسد،۷ عقدتین، مابین منتصف به ۶ یعن

چون تا کند پس باز روی مایل سط و نهد ذنب به روی تدویر مرکز آن از بعد باشد.

از سط چون پس باشند.۱۱ شده منطبق ر دی ی بر سط دو هر رسد، ذنب به تدویر مرکز

بود جنوبی که نصف و شود، جنوبی بود، شمال دفعه۱۲ آن در که نصف برخیزد، سط

اکنون و بود۱۴ جنوبی اول در که باشد رسیده نصف به نوبت زهره۱۳ در و شود؛ شمال

است. جنوبی اکنون و بود شمال اول در۱۵ که نصف به نوبت عطارد در و است؛ شمال

تقاط نقطۀ دو با که وقت آن در ر م بود۱۶ ممثل شمال در دایماً زهره تدویر مرکز پس

در ر م بود، ممثل جنوب در ۱۷ دایماً عطارد تدویر مرکز و بود. ممثل بر آن گاه که ۴۱ربود

سط در مرکز خارج چون و بود.(۲) ممثل بر آنگاه که بود تقاط نقطۀ دو با که وقت آن

مدار صورت و جنوبی.۱۸ دوری نصف در و بود شمال دوری نصف در اوج است، مایل

است: این ممثل با اضافت به کوکب دو این تدویر مرکز

⁃م. ⁃ق، ⁃ط، بود] … تدویر مرکز و (۲) ⁃ف. ⁃ر، ⁃ج ، = م ن، ل، ک، ق، ط، هر] (۱)

.۵ م. به: در] .۴ ل. شوذ: = ن ف، شود: بود] .۳ ⁃م. ⁃ل، ⁃ف، و] .۲ ل. بدین: این] بر .۱

= ل برسند: عقدتین = ط رسد: العقدتین برسد] عقدتین .۷ ⁃ل. [ یعن .۶ ل. ف، جنوبی: جنوب]

باشد: باشند] .۱۱ ⁃ف. به] .۱۰ ⁃ف. دو] .۹ م. میل: میان میان] میل .۸ ن. رسد: عقدتین

هام. بود] جنوبی اول … نوبت زهره در و .۱۴ طام. زهره] در و .۱۳ م. ر، وقت: دفعه] .۱۲ ن. ق،

⁃ر. دایماً] .۱۷ م. ق، ط، بود: ممثّل جنوب در عطارد تدویر مرکز و + بود] .۱۶ ⁃ف. در] .۱۵

⁃ر. جنوبی] … خارج چون و .۱۸
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[۱ ل [ش

عطارد عرض غایت و بود، درجه ای سدس طرف دو هر در زهره عرض غایت و [۱۰]
متقدمان۲ که حرکت این جهت از کرد باید۱ اثبات ر دی فل و . ربع و نصف

این جا که بدان۵ است کرده اشارت هم۴ مذکور رسالۀ این در الهیثم۳ ابوعل و نکرده اند.

است. مقالت۶ آن شرح موض نه

چون و حضیض. و ذروه به بود مار که است۷ قطری عرض دوم، عرض اما و [۱۱]

صفر عرض این جانب دو هر از بود، ذنب و رأس یعن عقده دو منتصف بر کوکب مرکز

یا بود رأس با چون۱۰ و بود. مایل فل سط در۹ حضیض و ذروه به مار قطر۸ و باشد، آ۵

ط ر، الهیثم: بن ابوعل و الهیثم] ابوعل و .۳ م. ق، ط، احساس: + متقدمان] .۲ ر. بباید: باید] .۱

آن: شرح جای نه اینجا و مقالت] … که بدان .۶ ⁃ف. بدان] .۵ ⁃ر. هم] .۴ ف. الهیثم: ابن و =

م. کوکب: مرکز + چون] .۱۰ م. از: در] .۹ م. ر، قطری: قطر] .۸ ⁃ف. است] .۷ ط.



۱۰۵ ̸ ۲،۸[۱۲]

منتصف در تدویر مرکز چون که است آن۲ شرحش و بود. غایت در قطر میل ذنب،۱ با

میل آغاز ذروه بود،۴ عطارد اوج مقابل و زهره۳ اوج موض آن و بود، ذنب و رأس میان(۱)

ذروه رسد، ذنب نقطۀ به چون پس جنوب. به کند(۲) میل آغاز حضیض و شمال به ۴۱پکند

مابین منتصف به چون باز و جنوبی. میل نهایت در حضیض و بود شمال میل نهایت در

حضیض و جنوب سوی به ذروه آن از بعد و باشد. شده منعدم(۳) میل رسد، رأس و ذنب

میل غایت و باشد. رسیده نهایت به رسد رأس به چون تا کند آغاز میل(۴) شمال سوی به

ک؛ و جهت۷ دو هر به حضیض(۵) میل غایت و ب؛ ا جنوب و شمال۶ به۵ زهره ذروۀ

هر به حضیضش۱۱ میل غایت و بود؛۱۰ مه ا جهت۹ دو هر به عطارد ذروۀ۸ میل غایت و
د.۱۲ د جهت دو

بود قطری میل آن و خوانند، وراب۱۳ و التفاف و انحراف را آن که سوم عرض اما [۱۲]
کوکب۱۵ چون و۱۴ بود شرق که قطر این از را نیمه ی و ذرد. ب اوسط بعد دو به که

غربی که را ر دی نیمۀ و خوانند. صباح بعد شود، ظاهر آفتاب طلوع از پیش بود آن جا

خوانند. مسایی بعد شود،۱۸ ظاهر آفتاب غروب از بعد بود آن جا کوکب۱۷ چون و۱۶ بود

یا ذنب۱۹ و رأس(۶) میان و ذرد ب رأس از تدویر مرکز که بود آن گاه نهایت را میل این و

بود، تقاط نقطۀ دو از ی با مرکز۲۱ چون و اول.۲۰ عرض مانند بود، رأس و ذنب میان

هاآ. میل] (۴) آ. معدوم: منعدم] (۳) ⁃ج . ⁃آ، = ن م، ق، ف، ط، ر، کند] (۲) شاج . میان] (۱)

هاج . رأس] میان و (۶) م. ر، ج ، حضیضش: حضیض] (۵)

.۵ ⁃ط. بود] .۴ م. بود: + زهره] .۳ ر. این: آن] .۲ ط. بود: ذنب با یا ذنب] با یا بود .۱

ط. بود: + جهت] .۹ ⁃ف. ذروه] .۸ ط. جانب: جهت] .۷ م. : شمال شمال] .۶ ⁃ط. به]

= ف بود: + = ط ب: ج  د] د .۱۲ ف. ر، حضیض: حضیضش] .۱۱ ⁃ن. ⁃ف، ⁃ط، بود] .۱۰

⁃م. و] .۱۴ ق. و: التوا = ⁃ط وراب] و التفاف .۱۳ م. :◦ ذ ز، ◦ = ق ھ: د = هاف ھ: د ز ج  +

ر. را: آن بود شود] .۱۸ ق. ف، کواکب: کوکب] .۱۷ ⁃م. و] .۱۶ ق. کواکب: کوکب] .۱۵

ق. ط، را: + مرکز] .۲۱ م. بود: + اول] .۲۰ ط. و: + ذنب] .۱۹



المعینیة الرسالة ̸ ۱۰۶

شمال۲ به روی شرق طرف ذرد، ب رأس از تدویر مرکز چون پس باشد.۱ صفر میل این ۴۲ر

زهره در یعن رسد،۳ عقدتین منتصف به مرکز چون تا جنوب به روی غربی طرف و نهد

در روی آن جا از و باشد. رسیده نهایت به عرض این اوج، مقابل به۴ عطارد در و اوج به

ذرد، ب ذنب از آن که از بعد و باشد. آمده مایل سط با قطر رسد، ذنب با تا نهد انحطاط

اوج مقابل که منتصف به تا شمال به روی غربی طرف و نهد جنوب به روی شرق طرف

این غایت و نهد. انحطاط در روی پس باشد. رسیده نهایت به بود،۵ عطارد اوج و زهره

نصف در و یه؛ ب اوج نصف در را عطارد و ل؛ ب را زهره جهت دو هر۶ در عرض

نهایت به عرض آن چون یعن بود. متبادل دوم عرض با۸ عرض این و مه.۷ ب حضیض

رسد. نهایت به عرض این بود صفر عرض آن چون و بود،۱۰ صفر عرض این رسد۹

کرده اثبات تدویر۱۳ فل ۱۲ پن عطارد و زهره از را ی هر هیثم۱۱ ابوعل و [۱۳]

ذروه قطر میل جهت از دوم و خاصه؛ حرکت جهت از ی ر۱۵: دی ی به محیط است۱۴

از چهارم و شد؛ خواست زایل سبب بدان که وضع حفظ جهت از سوم و حضیض؛ و
شد.۱۷ خواست زایل آن۱۶ حرکت به که وضع حفظ جهت از پنجم(۱) و انحراف؛ جهت

بالصواب.۲۰ أعلم واللّه شش گانه۱۹ کواکب عروض در۱۸ سخن است این

⁃م. ⁃ق، ⁃ط، پنجم] و انحراف جهت … وضع حفظ جهت از (۱)

اوج و .۵ ⁃ر. به] .۴ م. ر، رسند: رسد] .۳ م. : شمال شمال] .۲ ن. م، ط، بود: باشد] .۱

رسیده رسد] .۹ م. را: با] .۸ هاق. مه] ب .۷ ⁃ن. ⁃ف، هر] .۶ ق. عطارد: و است بود] عطارد

= ق الهیثم: = ف الهیثم: بن هیثم] .۱۱ ق. باشد: رسیده بود] صفر عرض این رسد .۱۰ ط. باشد:

ر: دی ی ر] دی ی به .۱۵ ⁃ق. است] .۱۴ ط. تداویر: تدویر] .۱۳ ⁃ق. [ پن .۱۲ م. هشم:

ط. بیان: در] سخن .۱۸ ق. و: + = ⁃ر شد] … چهارم .۱۷ م. سبب: بدان + آن] .۱۶ ف. ط،

عند والعلم بالصواب] أعلم واللّه .۲۰ ⁃ف. شش گانه] … است این ط. گفتیم: که + شش گانه] .۱۹

⁃ق. = ف ر، اعلم: واللّه = ط الله:



۱۰۷ ̸ ۲،۹[۱ − ۳]

نهم ۴۲پباب

کواکب نطاقات شرح در

برفت،۱ پیش در ایشان ذکر که تداویر افالک و مرکز خارج افالک از را ی هر [۱]

مبادی در را۲ علم این اصحاب و خوانند. نطاق آن از را قسم هر و کنند قسم چهار به

یا حضیض و اوج که سوم و اول نطاق مبادی در و است. خالف چهارم و دوم نطاق

نیست. خالف۴ هیچ باشد،۳ حضیض و ذروه

نطاق مبدأ چنان که بود، اوسط بعد نقطۀ دو چهارم و دوم نطاق اولِ گفتند جماعت [۲]

قطری مرکز خارج فل در بود، چنین چون و است. اقرب و ابعد بعد نقطۀ دو سوم و اول

ذرد ب مابین المرکزین منتصف به که خط و ذرد ب حضیض و اوج به که کرد باید فرض

تدویر فل در و شود. قسم چهار به فل تا کند،۶ تقاط قائمه زوایای بر قطر آن۵ با و

منطقۀ تقاط نقطۀ دو به که خط و ذرد ب حضیض و ذروه به که کرد۷ باید فرض قطری

شود. معین جماعت این رأی۹ بر نطاقات تا۸ ذرد ب تدویر منطقۀ و حامل

سبب۱۴ به را تدویر فل و۱۳ را۱۲ مرکز خارج فل چون۱۱ گفتند۱۰ ر دی قوم و [۳]

تعدیل که است آن جا سوم و اول نطاق و م خوانند، تعدیل را آن که شناختند تفاوت

چون و بود.۱۷ رسیده غایت به تعدیل که بود آن جا چهارم و دوم نطاق۱۶ پس۱۵ ۴۳رنیست،
مایل۲۱ مرکز به که باید۲۰ چنان۱۹ کنند، فرض که۱۸ خط مرکز خارج فل در بود آ۶چنین

.۵ ف. ط، : خالف خالف] .۴ ف. است: باشد] .۳ ⁃ط. را] .۲ ق. ط، ر، رفت: برفت] .۱

.۹ ق. آن: = ف با: = ط از: تا] .۸ ق. ط، کنند: کرد] باید .۷ ⁃ق. کند] .۶ ف. این: آن]

⁃م. را] .۱۲ ق. که: چون] .۱۱ ط. +که: گفتند] .۱۰ ن. روایات: به نطاقات آن رأی] بر نطاقات

اختالف یعن نطاق] پس .۱۶ ط. +چون: پس] .۱۵ ن. ف، نسبت: سبب] به .۱۴ ⁃ق. و] .۱۳

چنانک باید] چنان .۲۰ ⁃م. ⁃ر، چنان] .۱۹ ⁃ط. که] .۱۸ ط. باشد: بود] .۱۷ م. و: مطلق

ر. حامل: مایل] .۲۱ ن. کرد: باید چنان = ق کرد: م یابد چنان = ط کرد: م باید



المعینیة الرسالة ̸ ۱۰۸

که خط دو تماس۱ نقطۀ دو به که خط تدویر در و بود. قائمه زوایای بر قطر با و ذرد ب
تعدیل ها۳ غایت چه ذرد، ب جهت دو در کنند،۲ اخراج عالم مرکز از تدویر فل مماس

پس شود. معاینه صورت ها این آمد،۵ برکشیده که صورت دو در و بود. مواض این۴ بر

در و صاعد؛ چهارم، و سوم نطاق در و بود؛ هابط بود،۷ دوم و اول نطاق در کوکب۶ چون

واللّه اسفل نصف در سوم، و دوم نطاق۸ در و بود؛ اعل نصف در اول، و چهارم نطاق
أعلم.۹

[۱ ل [ش

= ف ط، بذین: این] بر .۴ م. بعدلها: تعدیل ها] .۳ ن. م، و: + کنند] .۲ ف. مماس: تماس] .۱

بود بود] دوم و .۷ م. کواکب: کوکب] .۶ ن. ط، ق، ف، برکشیده اند: آمد] برکشیده .۵ ق. بدین:

⁃م. ⁃ف، ⁃ط، أعلم] واللّه .۹ ⁃ق. ⁃ط، نطاق] .۸ ن. دوم: و



۱۰۹ ̸ ۲،۹[۳]

[۲ ل [ش



المعینیة الرسالة ̸ ۱۱۰

دهم باب ۴۳پ

تغریب و تشریق و استقامت و رجوع شرح۱ در

افالک سبب به یا۴ کواکب۳ رجوع که۲ مجسط در است کرده بیان بطلمیوس [۱]
تفاوت(۱) هیچ فل دو این اوضاع در و مرکز، خارج افالک سبب به یا بود تواند تداویر

بود همان۶ نسبت تدویر قطر۵ نصف با را ممثّل فل قطر نصف آن که شرط به نکند

حرکت که شود مصور آن گاه این و مرکز؛ خارج فرض تقدیر بر مابین المرکزین، که(۲)

برای مرکز خارج صناعت اهل۷ چون و کنند. فرض ممثّل حرکت مخالف مرکز خارج

کردند. وض استقامت و رجوع جهت۸ به تدویر کردند، وض ر دی امری

تدویر، در کوکب حرکت از بود بیش تر حامل محیط بر تدویر مرکز حرکت اگر پس [۲]

کوکب حرکت باشند،۱۱ موافق حرکت دو هر که۱۰ نیمه ی در ه بل نشود، راج کوکب۹

تدویر حرکت که ر دی نیمۀ در و حرکت. دو هر از مرکب بود حرکت آن و باشد،۱۲ سریع

بر بود مرکز حرکت فضل قدر به آن و نماید،(۳) ء بط حرکت بود، مرکز حرکت مخالف
خاصه۱۳ حرکت اگر و شد. کرده ایت ح قمر در که است آن معن این و خاصه. حرکت

آفتاب از آنک جهت سفل کوکب دو در اما نکند تفاوت هیچ علوی کواکب در حاشیه + تفاوت] (۱)

و نیاید حاصل ربط این مرکز بخارج و باشد الزم تدویر اثبات شد نم توانند دور معین مقداری از زیادت

م، ق، ط، ر، که] (۲) هاج . نیست: احتیاج استثنا بدین م رود استقامت و رجوع در سخن اینجا چون

ف ىماىد: = آ نماند: = ط ج ، نماىد: = ق ر، نماید] (۳) «خ»). و «ظ» نشانۀ (با هاف ج ، آ، با: + = ن

ن. نماىد: = م ىماند: =

.۶ ن. : فل + قطر] .۵ ⁃م. یا] .۴ ق. کوکب: کواکب] .۳ ⁃ط. که] .۲ ⁃م. شرح] .۱

ف. برای: جهت] به .۸ م. این: + اهل] .۷ ق. همچنان: نسبت = ف نسبت: همان همان] نسبت

ن. ق، ط، باشد: باشند] .۱۱ ف. در: که نیمه که] نیمه ی .۱۰ ⁃ن. = ق کواکب: کوکب] .۹

⁃ط. خاصه] .۱۳ ن. م، بود: باشد] .۱۲



۱۱۱ ̸ ۲،۱۰[۳ − ۴]

آن در۲ پن گانه، کواکب در چنان که مرکز،۱ حرکت بر بود زاید عالم مرکز با اضافت به

مرکز با اضافت به آید الزم ۴ رجوع بود، مرکز حرکتِ مخالفِ تدویر حرکت که نیمه۳

۴۴رعالم.

تدویر فل به عالم مرکز از ۵ خط چون که است شده معلوم برهان به مجسط در و [۳]

مرکز و او میان افتد خارج آن چه با افتد تدویر داخل آن چه نیمۀ اگر۶ ذرد، ب او از و شود

نصف در چون کوکب، خاصۀ حرکت با مرکز حرکت که باشد داشته نسبت همان آ۷عالم،

خارج قسم با داخل قسم ۷ نصفِ که طرف ی در و باشد. مقیم رسد خط بدان مخالف

طرف در و بود، مستقیم کوکب خاصه، حرکت با مرکز حرکت از بود کم تر نسبت در

او میان که خط با او قطر نصف۸ نسبت که تدویر هر پس . راج بود، بیش تر که ر دی

رجوع تدویر آن در بود، کم تر او۱۱ خاصۀ با او۱۰ مرکز۹ حرکت نسبت از بود عالم مرکز و

نیفتد. رجوع و افتد اقامت بود۱۴ متساوی نسبت دو این۱۳ که تدویر هر در و۱۲ نیفتد.

اعل نصف در چون پن گانه کواکب این گوییم شد، معلوم مقدمات این چون و [۴]

وقت آن در ایشان سیر عالم، مرکز با نسبت به م روند، بروج توال بر تدویر فل از

که تدویر فل از رسند اوسط بعد به ذرند۱۵ ب آن جا از چون و باشد. وسط از سریع تر

نیفتد. احساس تدویر حرکت م آیند، فروتر مستقیم خط بر گویی عالم مرکز با نسبت به

تا کنند۱۷ حرکت توال خالف بر آن که از بعد و بود. وسط حرکت کوکب۱۶ حرکت پس

باشد، تدویر مرکز حرکت از کم تر عالم مرکز با نسبت به تدویر در ایشان حرکت که ۴۴پمادام

ط، که: + [ خط .۵ ن. م، ر، رجوع: [ رجوع .۴ ⁃ق. نیمه] .۳ ⁃ر. در] .۲ ⁃م. مرکز] .۱

.۱۱ ⁃آ. او] .۱۰ فاج . مرکز] .۹ ⁃ط. نصف] .۸ ⁃م. نصفِ] .۷ ط. در: + اگر] .۶ ف.

و .۱۵ ف. باشد: بود] .۱۴ ط. هر: + = ⁃ر این] .۱۳ ⁃م. ⁃ط، و] .۱۲ ⁃ر. او] خاصۀ با

و = ق چون: ذرند ب آنجا از و = ط چون: ذرد ب ازینجا و = ر وچون: = ف ج ، ذرند] ب آن جا از چون

.۱۷ ن. ق، ط، کواکب: کوکب] .۱۶ ن. چون: و ذرند ب چون ازانجا و = م چون: و ذرند ب انجا از

ن. کند: = ⁃ط کنند]



المعینیة الرسالة ̸ ۱۱۲

مقیم۲ کوکب شوند، متکاف سیر دو هر چون و مستقیم. ن ولی باشد۱ ء بط ایشان سیر

به چون و شود. راج مرکز، سیر بر شود غالب تدویر(۱) در کوکب سیر چون و شود.۳

پس شود، مقیم گذشته مانند جانب ر دی از و رسد. رجوع منتصف به رسد، حضیض

و بود. استقامت وسط در۴ ذروه بر و شود. سریع پس شود، وسط سیر با پس شود، ء بط

به عالم مرکز با نسبت به که بودی راج نیمه ی قرب در کوکب نبودی، مرکز سیر اگر

استقامت. و رجوع حال است این م رود. توال خالف

کواکب۶ بر آفتاب احتراق، از بعد است، احتراق ذروه۵ بر را کواکب همه چون و [۵]

خوانند مشرق را ایشان و بود۸ آفتاب طلوع از پیش ایشان طلوع۷ پس گیرد. سبقت علوی
رسند،(۲) آفتاب تثلیث نزدی به چون و شود. درجه شصت آفتاب و ایشان میان که تا

آفتاب مقابلۀ به باشند، حضیض در که رجوع منتصف در و شوند راج پس شوند. مقیم

چون و شوند۱۱ مستقیم پس شوند.۱۰ مقیم دوم تثلیث ۹ نزدی به آن از بعد و رسند.

مغرب شوند،۱۴ فرو آفتاب از بعد شود،۱۳ درجه شصت از کم تر آفتاب۱۲ و ایشان میان ۴۵ر

رسند. آفتاب با۱۵ ذروه بر تا باشند

فرو او از بعد پس شوند. آفتاب پیش در ذرند،۱۷ ب ذروه از که عطارد۱۶ و زهره و [۶]

= ن ق، ف، ط، ر، رسند] (۲) ن. تداویر: در = م در: = ⁃ر ⁃ج ، ⁃آ، = ق ف، ط، تدویر] در (۱)

م. ج ، آ، رسد:

⁃م. = ن ق، ط، بر: = ر بر: و در] .۴ ف. بود: شود] .۳ م. مستقیم: مقیم] .۲ ف. بود: باشد] .۱

= ر باشد: بود] .۸ ⁃ر. طلوع] .۷ ر. کوکب: کواکب] .۶ ق. ذروه ای: بر = ن بذروه: ذروه] بر .۵

… مقابلۀ به .۱۲ ⁃ر. شوند] مستقیم پس .۱۱ ⁃م. شوند] مقیم .۱۰ ⁃ق. [ نزدی به .۹ ⁃ن.

بمقابله + عطارد] .۱۶ م. به: با] .۱۵ ف. و: + شوند] .۱۴ ف. شوند: شود] .۱۳ ⁃ن. آفتاب]

میان چون و شوند راج پس شوند مستقیم پس شوند مقیم دوم تثلیث نزدی ان از بعد و رسند افتاب

م. ذرد: ب ذرند] ب .۱۷ ن. آفتاب: و ایشان



۱۱۳ ̸ ۲،۱۱[۱]

سیر آن جا بود. بعد غایت که رسند اعظم رباط به تا گویند۱ مغرب را ایشان و شوند

احتراق این و رسند، آفتاب۳ با۲ رجوع میان در و شوند. راج پس آید کم تر با ایشان

کنند، طلوع آفتاب از۷ پیش ذرند،۶ ب آن جا۵ از چون و باشد.۴ حضیض در که بود دوم

زیادت ایشان سیر رسند، اعظم رباط به چون و۸ شوند مستقیم باز و شوند. مشرق پس

نیمه ی در و باشند مغرب دور۱۱ نیمۀ ی در ایشان۱۰ و رسند. اول حال۹ با که تا شود

بالصواب.۱۳  أعلم واللّه علوی کواکب خالف به مشرق،۱۲

یازدهم باب

سفل کواکب منظر اختالف شرح در

به عالم مرکز از که است۱۵ خط اعتبار به فل البروج در کواکب۱۴ مواض چون [۱]

زمین سط از که خط پس رسد، فل البروج کرۀ سط به و ذرد ب کوکب جرم مرکز

و بود. خط آن مخالف۱۷ المحاله فل البروج،۱۶ سط به و شود کوکب به ناظر بصر از

که کوکب هر۱۸ در تفاوت این و بود. زمین قطر نصف جهت از خط دو هر میان تفاوت

موض عالم مرکز قیاس۲۰ به کوکب موض پس نماید. بیش تر بود،۱۹ نزدی تر زمین ۴۵پبه

حال همه به و ۲۱. مرئ موض زمین سط قیاس به کوکب موض و بود کوکب(۱) حقیق

آ. : حقیق کوکب کوکب] حقیق (۱)

ف. باشند: باشد] .۴ ط. آفتاب: با + آفتاب] .۳ ن. م، ق، ر، به: با] .۲ ق. خوانند: گویند] .۱

با .۹ ⁃ق. و] شوند مستقیم باز .۸ ⁃ن. از] .۷ ق. ذرد: ب ذرند] ب .۶ ط. اینجا: آن جا] .۵

أعلم واللّه .۱۳ ⁃ط. مشرق] .۱۲ ⁃ق. دور] .۱۱ ف. را: + ایشان] .۱۰ ن. ف، بحال: حال]

⁃ف، = ط الساعة: علم ولدیه تاب ال علم وعنده اعلم والله = ق آ، أعلم: واللّه = م ر، ج ، بالصواب]

ط. اعتبار: به است حط است] خط اعتبار به .۱۵ م. ط، کوکب: موض کواکب] مواض .۱۴ ⁃ن.

نزدی تر .۱۹ ⁃م. هر] .۱۸ ⁃ق. = ف غیر: مخالف] .۱۷ م. ف، رسد: + فل البروج] .۱۶

ر. بود: + [ مرئ .۲۱ ف. با: + قیاس] .۲۰ ف. ترست: نزدی بود]



المعینیة الرسالة ̸ ۱۱۴

چون رود،۳ ۲ سط از که۱ خط(۱) چه ، حقیق موض از بود نزدی تر افق به مرئ موض

نیمه دو به را فل که سطح حال۵ همه به و شود. مرکز خط زیر۴ با ذرد، ب کوکب از

نیمۀ باشد،(۲) مماس زمین ظاهر سط با سط آن چون پوشیده، نیمۀ و ظاهر نیمۀ کند،

نیمه دو به را فل که بود سطح موازی سط این چه پوشیده. نیمۀ از بود۶ کم تر ظاهر آ۸

فل به۸ تا افالک در تفاوت این و زمین. قطر نصف جهت از گذرد۷ مرکز بر و کند

مریخ مدار با نسبت به زمین چه نیست، محسوس مریخ فل در و است محسوس مریخ

تفاوت این بیش تر و است. پوشیده نصف مساوی۹ ظاهر نصف و است، نقطه ی مانند

است. اجرام نزدی تر او که است قمر در

مرکز۱۰ خط طرف میان ارتفاع دایرۀ از بود قوس ارتفاع دایرۀ در منظر اختالف پس [۲]

فل البروج. سط از نظر۱۱ خط طرف و

منطقه بر کوکب و گذرد۱۳ رأس سمت به فل البروج۱۲ منطقۀ که مواضع در و [۳]
۱۶ اختالفِ ارتفاع۱۵ دایرۀ در منظر اختالف بود، منطبق ارتفاع دایرۀ۱۴ بر منطقه و بود

نصف النهار بر۱۷ فل البروج قطب چون و نبود. اختالف عرض در و بود تنها طولِ ۴۶ر

در و بود عرض دایرۀ و۱۹ ارتفاع۱۸ دایرۀ نصف النهار دایرۀ نصف النهار، بر کوکب و بود

و نبود. اختالف هیچ طول در و بود عرض در منظر اختالف را کوکب۲۰ صورت این
آن گاه۲۱ این و باشد ذشته ب فل البروج قطب دو به کوکب ارتفاع دایرۀ چون همچنین

آ. شود: باشد] (۲) ق. ف، ج ، آ، : خط = ن م، ط، ر، خط] (۱)

ف. بر: با = ن م، ط، ر، بازبر: زیر] با .۴ ق. ط، بود: رود] .۳ م. زمین: + [ سط .۲ فاج . که] .۱

⁃ن. ⁃ط، به] .۸ ف. ذرد: ب گذرد] .۷ ر. باشد: بود] .۶ ن. : موض حال همه بر حال] همه به .۵

در و .۱۲ ن. قطر: + = م ر، قطر: نظر] .۱۱ م. ر، خط: + مرکز] .۱۰ ط. متساوی: مساوی] .۹

ارتفاع] .۱۵ ف. این: بود دایرۀ] بر .۱۴ م. ذرد: ب گذرد] .۱۳ ⁃ق. فل البروج] … مواضع

دایرۀ .۱۹ ن. م، بود: + ارتفاع] .۱۸ م. ق، ط، در: بر] .۱۷ ق. در: + اختالفِ] .۱۶ ⁃ط.

م. انگار: این بر آن گاه] این .۲۱ ط. ف، کواکب: کوکب] .۲۰ ق. ارتفاع: دایرۀ و و] ارتفاع



۱۱۵ ̸ ۲،۱۱[۴]

نقطۀ بر بود وسط السماء بر کوکب اگر و بود.۳ غارب۲ و طال منتصف بر۱ کوکب که بود

مواض این غیر در چون و عرض. در نه و طول در نه نبود، اختالف هیچ رأس، سمت

عرض. و طول از بود مرکب بود که اختالف بود،

ربع و نصف۵ و درجه ۴ ی بود، اقرب بعد در چون ماه منظر اختالف غایت و [۴]

کسوف وقت در و برآید. دقیقه چهار و۶ پنجاه بود، ابعد بعد در چون و به تقریب، برآید

بعد در چون آفتاب منظر اختالف غایت و نشود. زیادت دقیقه چهار و درجه ی از

اختالف صورت و دقیقه. ی حدود در۹ ابعد،۸ بعد در و۷ بود، دقیقه سه بود، اقرب
أعلم.۱۲ واللّه آمد۱۱ برکشیده منظر۱۰

[۱ ل [ش

[ ی .۴ ⁃ر. بود] غارب و طال … چون همچنین و .۳ م. منازل: به غارب] .۲ م. به: بر] .۱

ق. بود: + ابعد] .۸ م. ق، ط، چون: + و] .۷ ⁃ن. و] .۶ م. : نصف نصف] .۵ م. نیمه: +

در + آمد] .۱۱ ن. که: است این = ق ط، که: است این + = ر ماه: + منظر] .۱۰ ⁃ن. ⁃م، در] .۹

⁃ن. = م ر، بالصواب: + أعلم] واللّه .۱۲ ط. صفحه: آن



المعینیة الرسالة ̸ ۱۱۶

دوازدهم باب ۴۶پ

ماه نور نقصان۱ و زیادت سبب در

جسم هر و صقیل.۴ و نه،۳ نوران اصل در و۲ کثیف و است کری جرم ماه جرم [۱]

به و شود روشن او شعاع از افتد، منیر جرم محاذی چون بود، صقیل(۱) و کثیف که

پس آن. غیر و آب(۲) و آینه مانند بود، او محاذی که افکند چیزهایی با شعاع عکس

نیمۀ ی همیشه و بازدهد. عکس۵ به شعاع و شود روشن آفتاب محاذات از نیز ماه
رنگ۸ بر و مظلم نیمه۷ ر دی و بود روشن او از۶ نیمه ی پس بود. آفتاب محاذی او

. اصل

که نیمه ای و باشد۹ فوق جهت با بود، آفتاب محاذی که نیمه ای اجتماع، در و [۲]

و است. محاق در ماه گویند۱۴ پس . تاری و ۱۳ اصل رنگ۱۲ بر۱۱ بود، ما۱۰ محاذی

بر آن و افتد. ما محاذات۱۶ در طرف ء مض نیمۀ از شود،۱۵ منحرف اجتماع از چون

ء مض میان که دایره از نصف ی محیط: بدو دایره۱۸ نصف(۳) دو بود۱۷ هالل ل ش

و کند. فصل ۲۰ مخف و ظاهر میان که دایره از۱۹ نصف ر دی و کند، فصل مظلم و

به چون تا م شود۲۲ بزرگ تر ۲۱ هالل ل ش آن م شود، دورتر آفتاب از ماه چندان چه  

(۳) ن. آ، آینه: و آب آب] و آینه (۲) م. صیقل: و کثیف = آ کثیف: و صقیل صقیل] و کثیف (۱)

⁃آ. = ن م، ق، ف، ط، ر، ،(« «ص نشان (با فاج  نصف]

ط. نیست: نه] .۳ ن. کثیف: و سیاه است جرم و] کثیف … جرم ماه .۲ ط. شدت: + نقصان] .۱

ق. : رنگ رنگ] .۸ ⁃ق. نیمه] .۷ ⁃ق. ⁃ر، از] .۶ م. باز: + عکس] .۵ م. صیقل: صقیل] .۴

+ [ اصل .۱۳ ق. : رنگ رنگ] .۱۲ ط. به: بر] .۱۱ ن. م، ر، ماه: ما] .۱۰ ط. بود: باشد] .۹

= ط محاذی: طرف محاذات] در طرف .۱۶ فاق. شود] .۱۵ ق. ف، که: + گویند] .۱۴ م. بود:

+ = ط آن: از] .۱۹ ف. دایر: دایره] .۱۸ ق. ط، و: + = ⁃م ⁃ر، بود] .۱۷ ق. محاذی: در طرف

⁃ق. م شود] … ل ش آن .۲۲ ن. و: تر نزدی + [ هالل .۲۱ ف. : خف [ مخف .۲۰ ن. آن:



۱۱۷ ̸ ۲،۱۲[۲]

فاصله مظلم و ء مض میان که دایره ای نصف و شود۱ ظاهر ماه از نیمه ی رسد، تربیع
به۶ چون باز و۵ باشد.۴ کرده نیمه۳ دو به را ماه که نماید مستقیم خط چون ۴۷ربود،۲

بدر ماه پس۸ بود، ما۷ محاذی بعینه بود، آفتاب محاذی که ء مض نصف رسد، استقبال

م افزاید و کند آغاز ۹ تاری اول، وض برعکس هم استقبال از انحراف از بعد و باشد.

با رسد، محاق به چون آن۱۴ از بعد و رسد. نیمه۱۳ ی به که۱۲ را۱۱ دوم تربیع آ۹تا۱۰

است: این آفتاب با۱۵ ماه اوضاع صورت و شود. اول حالت

[۱ ل [ش

راست باشد] کرده .۴ ر. نیم: نیمه] .۳ ن. باشد: بوده فاصل بود] فاصله .۲ ط. بود: شود] .۱

ط. : باری [ تاری .۹ ⁃م. پس] .۸ ن. ماه: ما] .۷ ⁃م. به] .۶ ⁃ق. و] .۵ ط. کند:

.۱۴ ⁃ر. نیمه] ی به که را .۱۳ ⁃ن. که] را .۱۲ ⁃م. را] .۱۱ ن. م، ق، ط، ر، به: + تا] .۱۰

ن. م، به: با] .۱۵ ق. ط، که: + آن]



المعینیة الرسالة ̸ ۱۱۸

سیزدهم باب ۴۷پ

کسوف۱ دو یا خسوف دو مابین زمان و کسوف و خسوف سبب در

میان شود حایل زمین که هرگاه پس است، آفتاب از ماه نور چون خسوف،۲ اما [۱]

را حالت این و شود خویش اصل رنگ با۵ تا۴ دارد باز او از آفتاب۳ نور آفتاب، و ماه

بر سه هر زمین و ماه و آفتاب که بود شرط۷ باب این در المحاله و خوانند.۶ ماه خسوف
مرکز۸ جای به زمین و است منطقة البروج بر دایماً آفتاب چون و باشند. ر دی ی محاذات

استقبال در ماه که گاه هر پس ۱۰ است  منطقة البروج مرکز زمین مرکز چه منطقه۹

حاصل خسوف پس افتد، زمین و آفتاب محاذات در نبود، زیادت عرض را او و بود

چون و نباشد. خسوف پس شود، منحرف محاذات آن از بود، عرض را۱۱ او اگر و آید.

اگر و شود. مرتف آفتاب محاذی ر دی جانب از سایه ای را زمین افتد، زمین بر آفتاب

برآید، ماه قطر نصف و۱۴ باشد۱۳ ماه مماس که سایه۱۲ دایرۀ قطر نصف قدر به ماه عرض

و نشود.۱۶ مماس خود ماه باشد، زیادت اگر و نیفتد. خسوف و شود سایه مماس ماه۱۵

از بعض بود، زیادت ماه قطر نصف بر سایه۱۸ قطرِ نصفِ فضل از و۱۷ باشد کم تر اگر

نکند. ث م و شود منخسف تمام ماه بود، فضل آن مساوی اگر و شود. منخسف ماه

و نیفتد. محسوس خسوف نباشد، شب به استقبال اگر و کند. ث م بود کم تر اگر و ۴۸ر
است؛۲۰ افتاده تاری در ماه آن که جهت از نبود،۱۹ تأثیری خسوف در را منظر اختالف

ماه: کرفت + خسوف] اما .۲ م. افتد: کسوف دو یا خسوف دو میان که زمان کسوف] … زمان .۱

+ شرط] .۷ ف. گویند: خوانند] .۶ ⁃م. با] .۵ ط. پس: تا] .۴ ⁃م. آفتاب] .۳ ⁃م. = تاج 

⁃م. را] او .۱۱ ⁃ر. است]  … جای به زمین و .۱۰ م. را: + منطقه] .۹ ⁃ن. مرکز] .۸ ن. آن:

دایرۀ قطر .۱۵ ⁃ط. و] … نصف قدر به .۱۴ ⁃ق. باشد] ماه مماس که .۱۳ ن. شود: + سایه] .۱۲

… باشد ماه مماس که .۱۶ ف. خویش: ممر در ماه باشد ماه قطر نصف و زمین سایه قطر ماه] … سایه

ف. و: + است] .۲۰ م. بود: نبود] .۱۹ ف. زمین: + سایه] .۱۸ ن. آن: + و] .۱۷ ⁃م. نشود]



۱۱۹ ̸ ۲،۱۳[۲]

سایه به خود حرکت به که است ماه چون و بود.(۱) سان ی رؤیت این اماکن همۀ آ۱۰از

هم انجال۳ و کند شرق جانب از۲ ابتدا قمر۱ خسوف همیشه م گذرد، در او از و م رسد
است:۵ این خسوف ل ش و أعلم.۴ واللّه کند آغاز جانب آن ۴۸پاز

[۱ ل [ش

و جماعت اَبصار میان شود حایل ماه جرم که افتد اجتماع چون کسوف،۶ اما [۲]

دارد ایشان با که طرف این از ماه جرم و دارد. باز ایشان از آفتاب نور آفتاب،۷ جرم

آ. باشد: بود] (۱)

أعلم] واللّه .۴ م. انجا: انجال] .۳ ق. ابتدا: از خسوف از] ابتدا قمر خسوف .۲ م. از: + قمر] .۱

واللّه + = ج  األخری: الصفحة عل والصورة + است] … ل ش و .۵ ⁃ن. ⁃ف، ⁃ر، = م بالصواب: +

ق. ط، ماه: آفتاب] .۷ تاج . افتاب: کرفت + کسوف] .۶ ⁃م. = ق ر، أعلم:



المعینیة الرسالة ̸ ۱۲۰

معن این و است شده سیاه آفتاب که نماید چنان پس باشد.۳ ۲ اصل رنگ بر۱ و سیاه

بود. کسوف

وقت آن۵ و بود۴ نزدی منطقه به که باید نیز ماه است، منطقه بر آفتاب چون و [۳] ۴۹ر

تأثیری باب این در را منظر اختالف و افتد. کسوف تا بود اندک او عرض که بود

نیفتد، کسوف اما نه،۸ عرض۷ را قمر و بود حقیق اجتماع که بود گاه چه بود. عظیم۶

از و بود.۱۰ کسوف آینه هر افتد،۹ مرئ اجتماع چون و افتد. منحرف ماه آن که جهت از

نزدی تر نصف النهار به همیشه حقیق اجتماع گفتیم، منظر اختالف در که علت جهت

نیفتد. بقعه ای در و افتد کسوف بقعه ای در که بود گاه و . مرئ اجتماع از بود

(۱) عرض چون پس منظر. اختالف به باشد معدَّل که بود عرض مرئ عرض و [۴]
ن۱۲ لی و شود منکسف آفتاب جرم همۀ۱۱ باشد، آفتاب مرکز محاذی ماه مرکز نبود، مرئ

آفتاب صفحۀ دایرۀ از ماه صفحۀ دایرۀ آن که جهت از نبود،۱۳ ث م را آفتاب کسوف

از بعض بود، جرم دو هر قطر نصف از کم تر ۱۴ مرئ عرض چون و نیست. بزرگ تر

کسوف و۱۵ شود آفتاب مماس نظر در ماه بود، آن مساوی اگر و شود. منکسف آفتاب

آفتاب به که است ماه جرم چون و نبود. مرئ کسوف بود، شب به اجتماع اگر و نیفتد.۱۶

جهت از و کند.۱۹ غربی جانب از انجال۱۸ آغاز و کسوف۱۷ آغاز همیشه م گذرد، بر آ۱۱
جنوبی۲۱ عرض و نماید کم تر منظر اختالف به۲۰ شمال بالد در شمال عرض آن که ۴۹پ

م. ق، ط، ر، عرض: = ن ف، ج ، آ، [ عرض (۱)

(به هار بود] … آفتاب چون و .۴ ط. بود: باشد] .۳ ف. اصل: [ اصل .۲ ن. ق، ط، به: بر] .۱

.۹ م. نبود: نه] .۸ ⁃ط. عرض] .۷ ف. عظم: عظیم] .۶ م. این: آن] .۵ کاتب). غیر خط

ن. ق، ن: ل ن] لی .۱۲ م. ر، هم: همۀ] .۱۱ ن. م، ف، افتد: بود] .۱۰ ق. بود: مرائ افتد] مرئ

بیشتر اگر و + نیفتد] .۱۶ ⁃ر. و] .۱۵ ط. ماه: [ مرئ .۱۴ ط. و: + = م ر، و: نباشد نبود] .۱۳

انجال] .۱۸ ط. انجال: کسوف] .۱۷ م. ف، نشود: مماس هاف) (خود: خود ⁃م) (جرم: جرم بود

م. با: + = ر جنوبی: بالد در + جنوبی] .۲۱ ن. م، ر، با: به] .۲۰ ف. بود: کند] .۱۹ ط. کسوف:



۱۲۱ ̸ ۲،۱۳[۵]

جنوبی۵ بالد در و نه، جنوبی بر۴ و بود۳ کسوف ۲ شمال زیادت ۱ عرض بر پس بیش تر،
است:۸ این آفتاب۷ کسوف۶ صورت و عکس. به

[۲ ل [ش

قمری ماه شش خسوف دو یا۱۱ کسوف دو میان اغلب در که۱۰ دانست۹ بباید و [۵]

کنند، استقبال تا۱۴ آیند،۱۳ جم عقده ی بر چون۱۲ آفتاب و ماه آن که جهت از ۵۰رافتد

صورت معاودت نرسد، عقده ر۱۶ دی با آفتاب تا آن از بعد بود. خسوف یا کسوف۱۵

ق. افتد: بود] .۳ ن. زیادت: شمال عرض [ شمال زیادت عرض .۲ ق. ط، عرض: [ عرض .۱

.۸ ⁃ن. ⁃ق، ⁃ط، آفتاب] .۷ ⁃م. کسوف] .۶ ف. جنوب: جنوبی] .۵ ⁃ف. = ر به: بر] .۴

.۱۱ فاق. در] .۱۰ ر. دانستن: دانست] .۹ .(« «ص نشان با ) هار = ⁃ر است] این آفتاب کسوف

م عقد: دو بر ىا کنند اجتماع + = ن ق، ط، ر، ج ، آیند] جم .۱۳ ⁃ق. ⁃ط، چون] .۱۲ ر. با: یا]

ط. به: ر] دی با .۱۶ ⁃ن. کسوف] .۱۵ ⁃ق. تا] .۱۴ ف. عقده: دو بر یا کنند اجتماع تا + =
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کسوف که بود گاه و نبود. بسیار عرض را ماه تا است۱ آن جهت از عقده شرط و نبندد.

ر دی بار و درجه، چند بود گذشته رأس۲ از آفتاب چنان که رأس، از بعدی بر مثال افتد،

ماه پن دو هر میان و۴ افتد، کسوف بار۳ ر دی درجه چند به رسد ذنب با آن که از پیش

بود گذشته ذنب از بار اول اگر کسوف در اما دارد. ان ام این مثل خسوف در و بود.۵

و بود. جنوبی عرض دو هر چه(۱) نیفتد، کسوف ماه پن بر نرسیده،۶ رأس به بار دوم و

شمال چه بود،۷ ن مم معن این قمر در و نبود ن مم کسوف بسیار جنوبی عرض بر

افتد، ماه هفت کسوف دو میان که بود گاه و نیست. اثری۸ خسوف در را جنوبی و

کسوف در و بود، شمال ماه عرض و بود نرسیده ذنب به آفتاب اول۹ کسوف در چنان که

در چه نشود، ن مم ماه خسوفِ در۱۰ و بود. شمال هم عرض تا گذشته در رأس از دوم

. شمال کسوف۱۱ در آن چه از باید کم تر عقده از بعد خسوف

ن مم و کرد. باید تصور برعکس جنوبی در و بود، شمال مساکن در ام اح این و [۶]

عرض بر شمال مساکن در ۱۴ ی افتد،۱۳ شمس کسوف دو ماه ی مدت۱۲ در که بود

ن مم ن مس ی در اما بسیار، جنوبی۱۵ عرض بر جنوبی مساکن در دوم و بسیار شمال ۵۰پ

سخن ۱۸ تمام است این افتد.(۲) بسیار ۱۷ ماه نیمۀ ۱۶ خسوف و کسوف میان و نبود.
أعلم.۱۹ واللّه باب این در

⁃آ. افتد] (۲) م. ر، در: + = فاف ظ: + = ⁃آ = ن ق، ط، ر، فاج ، چه] (۱)

ق= ط، آ، باز: ر دی = ف ر، ج ، بار] ر دی .۳ ن. م، ق، ر، در: + رأس] .۲ م. که: + است] .۱

ن مم کسوف عقده از بعد درجه هجده تا شمال عرض در + بود] .۵ ⁃ط. و] .۴ ن. م، ر: دی بار

آ. ىىود: بود] .۷ م. نرسد: = ق بود: + نرسیده] .۶ هاج . :۱۲ درجه هفت تا جنوبی عرض بر و است

ق. خسوف: کسوف] .۱۱ ⁃ط. در] … از دوم کسوف .۱۰ ⁃ط. اول] .۹ ن. تاثیری: اثری] .۸

.۱۶ ⁃ق. جنوبی] عرض بر .۱۵ ⁃م. ⁃ق، [ ی .۱۴ ن. بود: افتد] .۱۳ ⁃ف. مدت] .۱۲

⁃م ⁃ف، ⁃ر، أعلم] واللّه .۱۹ ر. این: + [ تمام .۱۸ ق. ماه: [ ماه .۱۷ ن. ببعد: + [ خسوف

ط. االمور: بحقائق + =



۱۲۳ ̸ ۲،۱۴[۱ − ۲]

چهاردهم باب

کواکب خفای و ظهور و قرانات در

جرم مرکز به عالم مرکز از که است خط طرفِ فل البروج در کوکب۱ موض چون [۱]

موض منطقه از ایشان تقویم درجات۴ و۳ رسد، فل البروج سط به و ذرد۲ ب کوکب
۶ موق اال و بود،۵ عرض را کوکب اگر منطقة البروج با خط آن طرف عرض دایرۀ تقاط

دایرۀ ی یا افتند(۱) عرض دایرۀ ی بر که کوکب دو هر پس منطقه، از خط آ۱۲طرف

این و۸ باشند. مجتم منطقه از۷ جزو ی در ذرد، ب ایشان خط های طرف دو به عرض

فل دو بر که افتد کوکب دو میان که بود آن قرانات تمام ترین و خوانند. قران را۹ حالت

به شود، بیرون عالم۱۲ مرکز از که خط ی تا۱۱ جهت ی در متّفق العرض و باشند۱۰

فل زیر که کواکبی در و گویند.۱۳ عرض قران را این و ذرد. ب کوکب دو هر مرکز

نگردانیده پوشیده را ر۱۴ دی ی رؤیت در و افتد عرض قران که بود گاه مریخ اند،

منظر. اختالف جهت از نبود، عرض قران و بپوشد را ر۱۷ دی ی یا۱۶ باشد،۱۵

احساس آفتاب با ایشان قرانات م گرداند، پوشیده را کواکب آفتاب شعاع۱۸ چون و ۵۱ر[۲]

گفته سینا ۲۲ ابوعل آن چه و او.۲۱ با است ماه مقارنۀ از آن۲۰ که کسوف جز۱۹ نیفتد

آن که جهت از است. ن مم خورشید،(۲) روی بر دیدم سیاه خال چون را زهره که است

م. ج ، آ، خرشید: خورشید] (۲) ن. ق، ر، آ، افتد: = ج  «افتد»؟: از متغیر افتند] (۱)

= ق حساب: در درجات] .۴ م. حساب: + و] .۳ ر. گذرد: ذرد] ب .۲ ط. کوکبی: کوکب] .۱

⁃ف. و] .۸ م. : ی + از] .۷ ن. م، ق، ط، ر، : موض [ موق .۶ م. نبود: بود] .۵ ن. میان: +

ق. خوانند: گویند] .۱۳ ⁃م. عالم] .۱۲ ر. یا: تا] .۱۱ ط. باشد: باشند] .۱۰ ⁃ق. را] .۹

.۱۶ م. ق، باشند: نگردانیده = ط باشند: باشد] نگردانیده .۱۵ م. ق، ط، ر: دی ی ر] دی ی .۱۴

جز] .۱۹ م. اجتماع: = ر منظر: + شعاع] .۱۸ ق. ر: دی ی ر] دی ی .۱۷ ف. که: باشد و یا]

ف. بن: + = ن ط، : بوعل [ ابوعل .۲۲ ⁃ط. او] با .۲۱ ⁃ق. ⁃ف، آن] .۲۰ ن. حرکت: در
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قطر و م آید، بر  زیادت یا دقیقه پن قرب او قطر بود۲ تدویر حضیض در چون۱ زهره

ش و شود. پوشیده زهره جرم به آفتاب قطر از سدس پس است، دقیقه دو و س آفتاب

نیفتد، آفتاب شعاع مقابل۴ در غلبه و قوت در ر دی کوکب هیچ۳ و زهره شعاع که نیست

چندان هنوز عالم نماند، بیش کوکبی جرم قدر و شود منکسف آفتاب جرم همۀ اگر چه

آفتاب از که مقدار آن۶ پس نباشد. روشن شب۵ در کوکب هزار چندین از که بود روشن

مانند سبب بدین و بود، جرم۸ باق چون نه نور، و شعاع در باشد،۷ محجوب زهره به
که۱۱ مردم اند بسیار که است آن بیان این از غرض و۱۰ او.۹ روی بر نماید سیاه خال

م کنند. نادانسته اعتراض و۱۲ انکار م شنوند، مقالت این چون

جرم بزرگ و خردی جهت از اوال افتد، متفاوت کواکب در اختفا۱۳ و ظهور اما و [۳]

طلوع مدت اختالف۱۷ جهت از ثالثاً و آن؛۱۶ قصور و نور۱۵ غلبۀ از ثانیاً و کوکب؛۱۴

جهت از خامساً و بود؛ افق ضد که جهت در میل۱۸ عرض جهت از رابعاً و غروب؛ و

سهیل کوکب که حدی به تا است بزرگ تر سبب۲۰ خود این۱۹ و بطؤ؛(۱) و سیر سرعت ۵۱پ
۲۴ مخف وقت هیچ به مثال ۲۳ واق نسرِ کوکب و است، ۲۲ مختف سال از۲۱ نیمه ی قرب

نشود.

ک جهت در میل و عرض جهت از خامساً و بطو و سیر سرعت جهت از = ق ط، ر، بطؤ] جهت… از (۱)

(و: عرض جهت از مؤلف) خط به هاج  خامساً: و بطو و سیر سرعت جهت (از = ن ف، آ، بود: افق ضد

= ج  شاج ): بطو: و سیر سرعت جهت از فاج ) مقدم: +) خامساً (و بود افق ضد ک جهت در میل فاج )

م. بود: افق ضد که جهت در بطو و سیر سرعت جهت از خامساً و بود میل و عرض سیر سرعت جهت از

.۵ ن. ق، ف، مقابله: مقابل] .۴ م. ط، ر، : پن هیچ] .۳ م. ف، و: + بود] .۲ ⁃م. چون] .۱

او] .۹ ⁃ط. جرم] .۸ ط. بود: باشد] .۷ ف. این: آن] .۶ ف. چنان: + = ⁃ق ⁃ط، شب] در

ط. خفا: اختفا] .۱۳ ⁃ط. و] انکار .۱۲ ط. مردم: که] مردم اند .۱۱ ⁃ط. و] .۱۰ ف. افتاب:

.۱۸ ⁃ق. اختالف] .۱۷ ⁃م. ⁃ر، آن] .۱۶ م. بود: نور] .۱۵ ق. ط، کواکب: کوکب] .۱۴

ر، : مخف [ مختف .۲۲ ⁃ط. از] .۲۱ ر. سببی: سبب] .۲۰ ⁃م. این] و .۱۹ ق. و: + عرض]

ن. م، : مختف [ مخف .۲۴ ق. ط، : الواق [ واق .۲۳ م. ق، ط،



۱۲۵ ̸ ۲،۱۴[۴]

و بود راج چون نشود،۵ ظاهر زهره۴ از زودتر۳ کوکب هیچ سیاره کواکب۲ از و۱ [۴]

در و نماند.۶ پوشیده بیش روز دو حالت این در چه ، شمال هم میل و شمال عرضش

او و نشود.۱۰ ۹ مخف پس ببیند،۸ شبانگاه و بامداد را او احتراق روزِ در آفاق۷ بعض

را کواکب ر دی که آید حاصل رجوع در عرض بسیاری و۱۱ نور فضل و جرم بزرگ را

در باشند کواکب۱۲ درازترین مریخ کوکب و استقامت، وقت در زهره کوکب هم و نبود.

ایشان جرم و افتد.(۱) دور دیر او از بود نزدی آفتاب سیر به ایشان سیر چه خفا، مدت

جهت از ماه خفای اما و نماید.۱۳ خرد عظیم بود، ذروه بر آن که جهت از حالت آن در

بیش تر و۱۶ روز دو از۱۵ کم تر او۱۴ استتار مدت و گفتیم. چنان که اوست نور محق
غروب(۲) وقت او۱۸ ارتفاع چون که است آن اغلب اقالیم این در و نبود.۱۷ روز سه از

ظاهر ساعت خمس، چهار آفتاب غروب و او۲۰ غروب میان یا۱۹ م باشد، درجه هشت

واللّه کنیم ختم این۲۲ بر را مقالت و فصل این در سخن تمام است این م شود.۲۱
ومعین.۲۳ موفق خیر

⁃ن. ⁃ف، ⁃ج ، ⁃آ، آفتاب] (۲) ن. م، ق، ف، افتند: = ط ر، ج ، آ، افتد] (۱)

.۵ ن. م، زودتر: + زهره] .۴ ⁃ن. ⁃م، زودتر] .۳ ط. کوکب: کواکب] .۲ ن. و: نباشد + و] .۱

[ مخف .۹ ر. ببینند: ببیند] .۸ ط. اوقات: آفاق] .۷ ق. نباشد: نماند] .۶ ف. ط، و: + نشود]

.۱۳ م. ر، کوکب: کواکب] .۱۲ ⁃ط. و] .۱۱ ن. شود: مختف نشود] مخف .۱۰ م. : مختف

.۱۵ ⁃م. او] .۱۴ ل. نمایند: خرد عظیم بوند ذروه بر انک نماید] خرد عظیم بود ذروه بر آن که جهت

ل. ف، تا: یا] .۱۹ م. از: او] ر. از: + او] .۱۸ ف. نباشد: نبود] .۱۷ ⁃ف. و] .۱۶ ⁃ن. از]

موفق خیر واللّه .۲۳ ن. سخن: + = ل بذین: این] بر .۲۲ ر. م بود: م شود] .۲۱ ⁃م. او] .۲۰

تمام است این ن. م: واح اعلم واللّه = ⁃م = ل اعلم: واللّه = ق المستعان: واللّه = ف ج ، آ، ومعین]

⁃ط. ومعین] موفق خیر واللّه کنیم ختم این بر را مقالت و فصل این در سخن





سوم ۵۲رمقالت

او۱ بقاع احوال اختالف و زمین هیأت در
علویات۲ اوضاع اختالف جهت از

اول باب

او حال۳ شرح از شمه ای و زمین هیأت در

؛ وض در است نهاده وسط در و ل،۴ ش در است کری زمین که گفتیم این از پیش [۱]
حرکات۶ و اوست حوال بر مستدیر حرکات۵ و اثقال، مرکز و است عالم مرکز او مرکز پس

او.۸ از و بدو روی را۷ مستقیم

ل ف، بابست: دوانزده آن و = ط بابست: دوازده آن و + علویات] … از او .۲ ⁃م. = ط و: او] .۱

= م والسالم: آید کرده بیان عل حده را ی هر که است باب دوازده آن و = ق بابست: دوازده آن و =

حرکات: و انتقال حرکات] و اثقال .۵ ⁃ر. ل] ش در .۴ ⁃ق. حال] .۳ فان. است: باب دوانزده

و .۸ فال. را] .۷ ن. م، حرکت: حرکات] .۶ ن. حرکت: و انتقال ثقال = م حرکت: و انتقال = ل

ل. دارد: او] از
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اند، ۳ ذکره  جل اله عنایت مقتضیات که بودی۲ سماوی اسباب نه اگر و۱ [۲]

اطراف از طرف۵ هیچ و است، ثقیل تر آب از خاک چه شدی، محیط او جمل به آب۴

کرد اقتضا چنان ۸ اسمه جل۷ باری تقدیر اسباب، ۶ بعض به اما نبودی. گشاده او

و شده اند. ساکن او بر حیوانات۹ تا هوا، به متصل و است گشاده او سط از بعض که
شده.۱۱ کره ای مثابت به دو هر و برآمیخته اند،۱۰ هم به خاک و آب

چون که است آن زمین سط از بعض گشادگ سبب که گفته اند بعض ما ح از [۳]

جانب در آفتاب جنوب، جهت در حضیض و است شمال جهت در آفتاب۱۳ اوج۱۲

او جرم آید، نزدی تر چون و شود، دورتر شمال جانب در و آید نزدی تر زمین به جنوب
سخت تر.۱۶ آید الزم شعاع از که۱۵ او حرارت و بود، تیزتر او۱۴ شعاع پس نماید، بزرگ تر

که م افتد مشاهده چراغ در چنان که خود، به است رطوبات جذب حرارت خاصیت و ۵۲پ

تا جهت آن در۱۷ کند آب جذبِ جنوب جهتِ حرارتِ فضل پس م کشد. خود به روغن

به ۲۰ جهت از کند۱۹ انتقال آفتاب اوج چون تقدیر۱۸ این بر و شود. منکشف شمال طرف

عمارت اختصاص تعلیل در اگر حجت این و شود. منتقل نیز۲۲ عالم عمارت ۲۱، جهت

شمال ربع دو از ربع دونِ ربع به۲۵ آن تخصیص۲۴ در بود، مقن شمال نصف به۲۳

اللّه. عند والعلم نباشد۲۶ مقن

آب] .۴ ط. جالله: ذکره] .۳ ن. بوذ: سماوی اسباب اگر و دارذ بودی] … او از و .۲ ⁃ر. و] .۱

ق، ذکره: اسمه] .۸ ف. عز: جل] .۷ ق. ف، از: + [ بعض .۶ ⁃ف. طرف] .۵ ⁃ن. ⁃ط،

ن. شده اند: = ف و: + شده] .۱۱ ق. امیخته اند: برآمیخته اند] .۱۰ ط. بری: + حیوانات] .۹ م.

⁃ن. ⁃م، ⁃ر، فاجـ، که] .۱۵ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، او] .۱۴ ⁃م. ⁃ل، آفتاب] .۱۳ هان. اوج] .۱۲

.۲۰ ⁃ق. کند] .۱۹ ل. تقریر: تقدیر] .۱۸ م. و: در] .۱۷ ن. سخت: = ط بوذ: + سخت تر] .۱۶

⁃م. نیز] .۲۲ «ص»). نشان با کاتب غیر خط (به هاق کند: + [ جهت .۲۱ م. ط، جهت: [ جهت

ف. نبود: نباشد] .۲۶ ⁃ل. به] .۲۵ ر. حضیض: تخصیص] .۲۴ ل. ق، ⁃ط، به] .۲۳



۱۲۹ ̸ ۳،۱[۴ − ۶]

ربع را آن و۳ نهاده اند،۲ ربع قرب قیاس به است، گشاده زمین۱ از آن چه ف الجمله [۴]

و بالد این اثنای در که دریاهایی ه بل نبود، معمور تمامت ربع۴ این و خوانند. ون مس

سرما یا۶ گرما افراط از که بقاع بعض و کوه ها و بیابان ها و است، موجود آن اطراف۵ بر

است. ربع داخل نشاید، را مردم نوع مقام۷

حادث دایره ای او ظاهر بر کند، نیمه دو را زمین ظاهر سط معدّل النهار دایرۀ چون و [۵]

به زمین و خوانند. استوا خط را دایره آن را، زمین کرۀ بود منطقه ای منزلت به آن که شود

دایرۀ با که کنند تصور ر دی دایره ای چون و جنوبی. ر دی و شمال ی شود، نیمه دو

دو به۹ باز این از نصف هر ذرد، ب اول۸ دایرۀ قطب دو به و بود، قائمه زوایای بر اول

و زمین، ۱۳ سط از بود ربع چهارگانه اقسام این۱۲ از ۱۱ قسم هر پس شود. ۵۳رنصف۱۰

. شمال ربع دو۱۴ از است ارباع این از ی ون مس ربع

پس . ربع قدر به پهنا و بود، تواند اعظم دایره ای نصف قدر به ربع هر باالی و [۶]

باشند، زمین قطر طرف دو بر بایستند، باال۱۵ در ون مس ربع نهایت دو بر شخص دو اگر

آن که اال بود، شامل را دو هر افق دایرۀ ی و بود، ر دی ی محاذی ایشان۱۶ اَقدام و

پس ظاهر. نصف را۱۸ ر دی و بعینه،۱۷ بود خف نصف را ی ، فل از ظاهر نصف

ون مس ربع طول کنند،۲۱ قسمت فل درجات اقسام به دوایر۲۰ این از ی هر۱۹ چون

اعظم، میل تمام قدر به درجه نود این از و درجه؛ نود عرضش۲۲ و بود درجه هشتاد و صد

که دریاهایی .۵ ط. : ربع ربع] .۴ ⁃ل. و] .۳ ق. نهاده: نهاده اند] .۲ ق. ازین: زمین] از .۱

اول] .۸ ⁃م. مقام] .۷ ن. و: گرما = ⁃ط یا] گرما .۶ ط. اطراف: و مواض در دریاها اطراف] …

⁃ل. این] .۱۲ م. : قسمت = ط : قس [ قسم .۱۱ ن. قسم: نصف] .۱۰ ⁃ل. به] .۹ ⁃ط.

.۱۸ ⁃ق. بعینه] .۱۷ ⁃م. ایشان] .۱۶ ق. باالیی: باال] .۱۵ ⁃ل. دو] .۱۴ ⁃ق. [ سط .۱۳

م. را: دایره دو = فاف را: + دوایر] .۲۰ ن. جوزهر: پس بود هر] چون پس .۱۹ ⁃ل. = ق : خف را]

ل. عرض: عرضش] .۲۲ ل. کند: کنند] .۲۱



المعینیة الرسالة ̸ ۱۳۰

تا است آن ورای آن چه و ن العماره،۱ مم است، کسری و درجه شش و شصت آن که

الزم رأس۴ سمت از آفتاب بعد جهت از که سرما فرط۳ از بود،۲ نم تواند ون مس نود،

م آید.

کسری. و شش(۱) و شصت عرضش و بود درجه هشتاد و صد عمارت طول پس [۷]

میان در و خوانند. محیط دریای را دریا آن و است، محیط قدر این اکثر به دریا و
۸ بعض و محیط بحر۷ به متصل آن از بهری است،۶ بسیار دریاهای نیز عمارت(۲) آن۵

نامتصل.

فارس دریای را او که است عمان دریای بزرگ ترین است، متصل آن چه جملۀ از [۸]

مغرب حد ۱۰ نزدی به تا مشرق از درآمده، زمین میان به۹ و گویند، نیز هند دریای و ۵۳پ

مشرق از دریا این باالی و است. مشرق در محیط به۱۲ دریا این اتصال و است. برفته۱۱

است، فرسنگ شصت و ششصد و هزار دو۱۴ مغرب، حد از است رسیده که۱۳ آن جا تا

باق و استوا خط از شمال فرسنگ س و سیصد جمله از۱۵ فرسنگ، نهصد پهناش و

ذرد. ب دریا این اکثر بر استوا خط و جنوبی.

درآید: عالم میان به دریا این از شعبه چهار و [۹]

طول بود. بربر حد به که خوانند بربری خلیج را آن بود مغرب جانب از که اول [۱۰]

فرسنگ. پن و س عرضش و برآید، فرسنگ شصت و صد شمال جانب در شعبه این

م. ف، ج ، عمارات: = ن ل، ق، ط، ر، عمارت] (۲) م. ل، ق، ط، درجه: + شش] (۱)

العماره ن مم کسری و جزوست شش العماره] … شش و ل. بود: + = م ف، ر، است: + العماره] .۱

ط، این: آن] .۵ ف. سر: رأس] .۴ ن. م، ل، افراط: فرط] .۳ ط. که: + بود] .۲ ن. انست:

.۸ ن. بدریاء: = ل ق، ط، بنهر: = م ف، ر، ج ، ببحر: بحر] به .۷ ل. بسیارند: است] بسیار .۶ ل.

ن. ل، رفته: برفته] .۱۱ ل. ق، ط، : بنزدی [ نزدی به .۱۰ ⁃م. به] .۹ ل. ق، بهری: [ بعض

ن. ل، ازین: از] .۱۵ ط. در: دو] .۱۴ ق. آنجا: که که] آن جا .۱۳ ⁃ن. ⁃ل، به] .۱۲



۱۳۱ ̸ ۳،۱[۱۱ − ۱۴]

شصت و چهارصد شمال۵ جهت بر۴ طولش گویند.۳ احمر خلیج را۲ شعبه دوم و۱ [۱۱]
با۷ عرضش شود، باری تر که آن جا و۶ فرسنگ، دویست عرضش و برآید فرسنگ

دریا کنار۹ بر است شهری قلزم و خوانند. قلزم دریای۸ آن جا را آن و آید، فرسنگ شصت

گویند. نیز لسان البحر و

و فارس و است، آن کنار۱۱ بر بصره که خوانند فارس خلیج را۱۰ شعبه سوم و [۱۲]

صد عرضش و برآید فرسنگ شصت۱۲ و چهارصد خلیج این طول و متصل. بدان کرمان

والیت همه۱۳ که برآید فرسنگ پانصد احمر خلیج و خلیج این میان و فرسنگ. هشتاد و
آیند.۱۵ دریا بدین درآیند، شام و روم کوه های جانب از که فرات و دجله و باشد. ۵۴رعرب۱۴

خلیج این در و شود. او در بسیار رودهای آن جا و بود، سند زمین تا خلیج این حد و
بود.۱۷ بسیار۱۶ جزایر

پانصد قرب و بود. هندوستان زمین در خوانند، اخضر خلیج را شعبه چهارم و [۱۳]

بود. عظیم جزایر آن جا   در و برآید. او طول فرسنگ

طولش خوانند. روم دریای را آن که۱۸ محیط، به متصل هم است ر دی دریایی و [۱۴]

دریا این طرف میان و برآید. فرسنگ ششصد۱۹ و هزار ی مشرق جانب در اندلس از

فرسنگ سه پیوندد، محیط به که آن جا دریا این پهنای و بود.۲۰ منزل سه قلزم دریای و

شام حد به چون و۲۲ شود، فرسنگ دویست شود،۲۱ دورتر محیط از چون و نبود بیش

دریا این۲۳ در آید، روم از که بسیار رودهای و باشد. فرسنگ شصت و دویست رسد،

شمال] .۵ ل. از: بر] .۴ ن. ل، ق، خوانند: گویند] .۳ ⁃ل. = م ط، که: را] .۲ ⁃ف. و] .۱

کنارۀ: کنار] .۹ ن. را: دریا دریای] آنجا را .۸ م. ل، ط، تا: با] .۷ م. از: + و] .۶ م. : شمال

⁃ق، ⁃ط، همه] .۱۳ ⁃ق. شصت] و .۱۲ م. ل، کنارۀ: کنار] .۱۱ ⁃ط. ⁃ر، را] .۱۰ م. ل،

بسیار] .۱۶ ⁃ط. آیند] دریا بدین ق. درایند: = ر ریزند: آیند] .۱۵ ن. مغرب: عرب] .۱۴ ⁃ل.

ن. سیصد: ششصد] و .۱۹ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، که] .۱۸ هاف. بود] … این در و .۱۷ ط. ابسیار:

ف. بذین: این] در .۲۳ ق. که: و] .۲۲ ن. م، قرب: + شود] .۲۱ ⁃م. بود] .۲۰
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و صد طولش خوانند، قسطنطنیه خلیج را ی آید بیرون دریا این از شعبه دو و شود.

جزایر و۲ بود. فرسنگ هفتاد طولش بود، غربی که را۱ دوم شعبۀ و بود؛ فرسنگ شصت

این در آید،۶ قمر بالد از۵ جنوب۴ جانب از که مصر نیل و است. دریا این۳ در یونانیان

شود. دریا

فرنگ۸ بحر را آن که شمال، جانب در محیط به متصل هم۷ است ر دی دریایی و [۱۵]

است. بزرگ دریایی آن۱۰ و خوانند،۹

آن که است خزر دریا بزرگ تر نیست، متصل محیط به که دریاهایی۱۲ از اما و۱۱ [۱۶] ۵۴پ

فرسنگ شصت و دویست مغرب سوی به۱۴ مشرق از باالش گویند.۱۳ ون آبس دریای را

رود چون: شود،۱۸ او در بزرگ رود چند و فرسنگ.۱۷ دویست پهناش۱۶ و برآید،۱۵

از و۲۵ آید۲۴ بلغار۲۳ از که اتل۲۲ رود و کُر؛ رود۲۱ و آید؛ ارمنیه۲۰ زمین از که ارس۱۹
را.۲۶ آن خوانند سپیدرود که رودی و بود؛ بزرگ تر جیحون

اجتماع از آید بل شرق از که خوارزم(۱) جیحون که خوارزم بحیرۀ ر دی و [۱۷]

دریا این دور۲۸ و شود. او در آید ترکستان از که سیحون و ۲۷ بزرگ  رود پن

⁃م. خوارزم] جیحون که ⁃ن. = ق ط، خوانند: + = فار خوانند: خوارزم = ف ج ، خوارزم] (۱)

جنوب جانب .۵ ن. م، جنوبی: جنوب] .۴ فاق. ان: این] .۳ ⁃ن. ⁃م، ⁃ل، و] .۲ ⁃ط. را] .۱

فرنگ] .۸ ⁃ط. هم] .۷ م. است: آید] ل. اند: قمر جبال از جنوبی آید] … جنوب .۶ ⁃ق. از]

ط، دریایی: دریاهایی] .۱۲ ⁃ط. و] .۱۱ ق. این: آن] .۱۰ ل. گویند: خوانند] .۹ ف. درنک:

.۱۶ ⁃ن. ⁃م، برآید] .۱۵ ⁃ر. به] .۱۴ . ق. ف، ج ، خوانند: گویند] .۱۳ ل. دریای: = ق

م ، م شود: شود] .۱۸ هاق. ،(« «ص نشان (با هار فرسنگ] دویست پهناش و .۱۷ م. پهنا: پهناش]

اتل] رود و کُر رود .۲۲ ط. روز: رود] .۲۱ ف. ارمینیه: ارمنیه] .۲۰ م. رس: ارس] .۱۹ ن.

فار. انرا: را] آن .۲۶ ر. آن: + و] .۲۵ ل. اند: آید] .۲۴ ط. طغار: بلغار] .۲۳ م. رود: ر دی

رود پن اجتماع از م آید بل شرق از که «خوانند +) شال م رفت: درو بزرگ] … شرق از که .۲۷

م. دوری: دور] .۲۸ .(« «ص نشان با هامش در کاتب غیر خط به بزرگ»



۱۳۳ ̸ ۳،۱[۱۸ − ۲۱]

برآید.۲ راه منزل بیست خزر دریای و دریا این میان و باشد. فرسنگ صد۱

بحیرۀ قدر در۳ هم خوانند، طبریه دریای را آن که است خرد دریایی شام در و [۱۸]

تفاصیل جمله،۶ بر و است. مالزجرد۵ حد به که بحیره ای ارمنیه در و خردتر.۴ یا خوارزم

جمله این باشد.۷ موصوف آن از بعض ممال و مسال کتب در و است، بسیار بحار

است. ون مس ربع حساب از

ر دی و است. معروف خود خوارزم بیابان و معبد بادیۀ و عرب بادیۀ بیابان ها از و [۱۹]

بیش تر. بیابان و بود کم تر عمارت خود اطراف، بر چه هست، بیابان ها

سدس و ربع و درجه نه و هفتاد عمارت عرض جغرافیا۸ کتاب در بطلمیوس و [۲۰]

جانب در سدس و ربع و درجه۱۱ شانزده جمله۱۰ این از است۹ گفته و است، نهاده

عمارت طول و شمال. جانب در درجه سه و۱۳ شصت و استوا، خط از است۱۲ ۵۵رجنوب

از شمال مساکن ذکر است گفته و است. نهاده ۱۵ ربع و درجه هفت و هفتاد و۱۴ صد

است. افتاده طرف این بر عمارت غالب که م رود بیش تر آن جهت

است آن مت ح طول،۱۷ در گرفته اند مغرب جانب در۱۶ که عمارت، مبدأ در و [۲۱]

نهاده خالدات جزایر عمارت مبدأ بطلمیوس و است. نهاده وجه برین بروج والء که

و است. بوده معمور این از پیش که مغرب دریای۱۸ در است جزیره هایی آن و است،

برآید. درجه ده دو هر میان و نهند، مغرب دریای ساحل عمارت مبدأ بعض

به: در] .۳ ل. ق، باشد: برآید] .۲ ن. م، پانصد: صد] ل. پانصد: دریا درین صد] دریا این دور .۱

ق. الجمله: ف جمله] بر .۶ ل. بالزجرد: = ط بالدجرد: مالزجرد] .۵ ⁃ق. خردتر] یا .۴ م.

ق، ط، که: است] .۹ هاج . است: اقالیم و زمین صورت بمعن + جغرافیا] .۸ ل. و: + باشد] .۷

⁃ط. و] .۱۴ ⁃ن. ⁃ف، و] .۱۳ ⁃ف. است] .۱۲ هاف. درجه] .۱۱ ⁃ل. جمله] .۱۰ ل.

هاف. طول] در .۱۷ ن. م، ل، ف، ر، از: در] .۱۶ ن. ربع: و درجه هفتاد [ ربع … هفتاد و .۱۵

ط. دریا: در جزیرهاست دریای] در است جزیره هایی .۱۸
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بود، جنوب در آن چه پس۲ نهاده اند. استوا خط از عرض۱ در عمارت مبدأ و [۲۲]

و است.۳ شمال عرضش گویند بود، شمال در آن چه و است، جنوبی عرضش گویند

میان معدّل النهار از بود قوس بلد طول پس کنند. عرض و طول به بالد مواض تعریف

مفروض. بلد نصف النهار و مغرب دریای ساحل یا خالدات جزایر نصف النهار۴ دایرۀ

درجات مقادیر م شوند،۷ دورتر شمال جانب در چندان که۶ که شود معلوم این جا از و۵

بزرگ ترین و آید.۱۱ هم با بود قطب محاذی که۱۰ نقطه ۹ ی بر تا م آید کم تر با۸ طول

عرض و باشد.۱۴ میل دوایر۱۳ جای به نصف النهار دوایر چه بود، استوا خط بر۱۲ مقادیر ۵۵پ

مقادیر و شهر. آن رأس۱۸ سمت و معدّل النهار۱۷ میان نصف النهار۱۶ از بود قوس بلد۱۵

غربی بود، کم تر نود از طولش که شهری هر و بود. سان ی مواض همۀ به عرض درجات

و س از عرضش۲۰ که شهری۱۹ هر و بود. شرق بود، بیش تر نود از طولش چه هر و بود،

بیش تر مبل این از عرضش چه۲۲ هر و بود، جنوبی بود،۲۱ کم تر دقیقه دوازده و درجه سه

بود. شمال بود،

نصف دایرۀ .۴ ل. ق، شمالست: در است] شمال .۳ ⁃م. پس] .۲ ⁃ل. عرض] … نهند مغرب .۱

ن. م، م شود: م شوند] .۷ ف. : چندان چندان که] .۶ ⁃ق. و] .۵ ن. ف، ط، و: + = ⁃ق النهار]

ف در: بر] .۱۲ ل. اند: آید] .۱۱ ⁃ن. ⁃ل، ⁃ق، که] .۱۰ ف. : بی [ ی بر .۹ ⁃ل. با] .۸

النهار] نصف از بود .۱۶ م. باز: بلد] .۱۵ ل. باشند: باشد] .۱۴ ⁃ل. دوایر] .۱۳ ⁃م. ⁃ل، =

ق. شهر: شهری] .۱۹ ق. الراس: رأس] .۱۸ ⁃ط. النهار] معدّل میان .۱۷ م. بود: نصف النهار از

هر .۲۲ ل. معمور: وسط با بنسبت + = ف وسط: با بنسبت + بود] .۲۱ هاف. عرضش] که .۲۰

⁃ل. چه]



۱۳۵ ̸ ۳،۱[۲۳ − ۲۴]

بود۱ مشرق از اقلیم هر طول چنان که پهنا در کرده اند اقلیم هفت به را زمین و [۲۳]

اول ر م روز، کوتاه و درازی۴ در ساعت نیم۳ تفاوت قدر به عرضش و مغرب به۲ تا

درو عمارت آن که جهت از بود۷ مقدار این از بیش تر آن که هفتم اقلیم۶ آخر و اول۵ اقلیم
باشد.۸ کم تر

آغاز مغرب ۱۰ سودانِ جنوبِ از استوا خط و بود. استوا خط اول اقلیم اول۹ پس [۲۴]

بعض شمال بر۱۳ و ذرد، ب قمر جبال به است معروف که جبال شمال۱۲ بر۱۱ و کند،

در که سربزه۱۷ جزیرۀ به تا همچنین۱۶ و۱۵ ذرد، ب عدن فُرضۀ جنوب۱۴ و زن بالد از

است. چین حساب از۲۰ که دزکنک۱۹ به تا سرندیب۱۸ جزایر به و است، اخضر بحر

منتصف و خوانند. وت۲۱ جم را آن هندوان که است جزیره ای به استوا خط نهایت و
کز۲۵ یو عرضش۲۴ که بود آن جا۲۳ اول۲۲ اقلیم وسط و خوانند. قُبة االرض را استوا خط

از بعض و مغرب۲۹ سودان اول اقلیم شهرهای از و ۲۸.◦ یج  چندین: روزش و۲۷ ۵۶ربود۲۶

چین. حد به تا هندوستان۳۱ جزایر و زن و حبشه بالد و۳۰ یمن و بربر والیت

⁃ل. اول] .۵ ن. درازنای: = م درازنایی: درازی] .۴ م. هم: نیم] .۳ ⁃ط. به] .۲ ⁃ل. بود] .۱

ر. از: شود سودانِ] .۱۰ هاف. اول] .۹ ن. م، بود: باشد] .۸ ⁃م. بود] .۷ ن. اخر: + اقلیم] .۶

و] .۱۵ فار. جنوب] .۱۴ ن. جبال: + بر] .۱۳ ط. : شمال شمال] .۱۲ ل. ق، ط، در: بر] .۱۱

سرزه: = م ل، ر، سریره: = ق سرىره: = ف ج ، سربزه] .۱۷ هاف. همچنین] و .۱۶ ⁃ن. ⁃م، ⁃ر،

از] .۲۰ ط. کنک: بدریای دزکنک] به .۱۹ م. ط، سراندیب: سرندیب] .۱۸ ن. سریزه: = ط

فام. انجا: آن جا] .۲۳ ⁃م. ⁃ط، ⁃ر، فاجـ، اول] .۲۲ ط. وت: جه وت] جم .۲۱ ف. در:

= ق لط: یز = ( اول زیر (دوم ط کز: ید لط یز = ر لز: یو کز] یو .۲۵ ل. است: این + عرضش] .۲۴

⁃ق. و] .۲۷ ل. برد: بود] .۲۶ هم). سر (پشت ن کز: یز لط یز = ( اول زیر (دوم ل کز: یو لط یو

«خ»). امضای (با فاج  و] یمن .۳۰ م. است: + مغرب] .۲۹ ل. مد: یج  = ط مب: یج  [◦ یج  .۲۸

ن. م، هندوان: هندوستان] .۳۱



المعینیة الرسالة ̸ ۱۳۶

وسطش و بود یه یج  نهارش و ید۱ ک عرضش که بود آن جا دوم اقلیم اول و [۲۵]

مصر از بعض اقلیم این شهرهای از و بود. ل یج  نهارش و نا۳ کج  عرضش که آن جا۲

معظم و سند و ران م از طَرف و یمن۵ و حجاز و عرب والیت اکثر۴ و مغرب و بربر و
باشد.۷ هندوستان۶ شهرهای

وسطش و مه۱۰ یج  نهارش و یب۹ کز عرضش که بود۸ آن جا سوم اقلیم اول و [۲۶]

بعض اقلیم این بالد از و بود.۱۵ ۱۴◦ ید نهارش و بود۱۳ کب۱۲ ل عرضش که آنجا۱۱

و کوفه و جزیره و شام بالد از بعض و ندریه اس و افریقیه و بربر و مغرب۱۶ والیت از
کابل۱۸ و زابل و سجستان و کرمان و فارس و اهواز و عرب عراق اکثر و بغداد و بصره۱۷

چین. و ترک از طرف و هند بالد از بعض و

اوسطش۲۲ و یه۲۱ ید نهارش و یح۲۰ لج  عرضش که آن جا۱۹ چهارم اقلیم اول و [۲۷]

اندلس بالد اقلیم این شهرهای از و بود.۲۶ ل ید نهارش و ۲۵◦ لو عرضش۲۴ که آن جا۲۳

شهرهای و موصل و جزیره بالد و آذربیجان۲۹ معظم و شام و۲۸ روم و۲۷ مغرب از بهری و

یب: ک = ن ل، ید: ک کز ک = ق کز: ک = ف ند: ک = ط بود: ید ک لز ک = ر ج ، ید] ک .۱

اکثر] .۴ ن. ل، نا: کج  ھ کد = ق ھ: کز = ط یا: ح ھ کد نا] کج  .۳ ن. م، بود: + آن جا] .۲ م.

هامش). در و سطر باالی «ستان» +) ق هندو: هندوستان] .۶ هار. یمن] .۵ ل. او: + = ق از: +

ل یب: کز کج  کز = ق م: ل = ط یب: یو ل یز = ر ج ، یب] کز .۹ ⁃ل. بود] .۸ ⁃ق. باشد] .۷

ن. م، ل، بود: + آن جا] .۱۱ ل. یه: ل یج  = ن م، ط، بود: + مه] یج  .۱۰ ن. بود: کج  کز یب کز =

.۱۳ ن. لط: ا کب لب = م کب: ل = ل لب: ل لط ل = ق نب: ل = ط کب: ر ط ل کب] ل .۱۲

+ مغرب] .۱۶ ⁃ط. ⁃ر، ⁃ج ، بود] .۱۵ م. ط، مد: ید = ق یه: ید [◦ ید .۱۴ ⁃م. ⁃ل، بود]

م، ق، ط، بود: + آن جا] .۱۹ فاج . کابل] و .۱۸ ن. م، کوفه: و بصره بصره] و کوفه .۱۷ م. است:

ن. بوذ: لز لج  ل یج  = ل : ن لج  لز لج  = ق کز: لج  = ط یح: یج  لب لج  = ر یج : لج  یح] لج  .۲۰ ن.

که آن جا .۲۴ ن. م، بود: + آن جا] .۲۳ ن. ل، ر، وسطش: اوسطش] .۲۲ م. بود: + یه] ید .۲۱

ن. کا: لو ◦ لو = م یح: لو = ق کا: لز = ل ط، :◦ لو کا لو = ر بود: له ل [◦ لو .۲۵ ⁃ر. عرضش]

م. ط، آذربایجان: آذربیجان] .۲۹ ⁃ل. و] .۲۸ ⁃م. و] مغرب از بهری .۲۷ ⁃ف. بود] .۲۶



۱۳۷ ̸ ۳،۱[۲۸ − ۳۰]

کناره ای و تبت۲ و جیالن و خراسان و جرجان و طبرستان و دیلم و۱ قومس و عجم عراق

ترک. بالد از

وسطش۸ و بود۷ مه۶ ید نهارش و له۵ ل عرضش که آن جا۴ پنجم۳ اقلیم اول و ۵۶پ[۲۸]
روم۱۳ بالد از بعض اقلیم این بالد و بود.۱۲ ۱۱◦ یه نهارش و نو۱۰ م عرضش که آن جا۹

ترکستان. بالد از بعض و فرغانه و ماوراء النهر و خوارزم و خزر و ارمنیه و

وسطش۱۸ و بود۱۷ یه۱۶ یه نهارش و نا۱۵ مج  عرضش که آن جا۱۴ ششم اقلیم اول و [۲۹]

و خزر و روم معظم۲۲ اقلیم این بالد و ل.۲۱ یه نهارش و ۲۰◦ مه عرضش که آن جا۱۹

طایفه. آن اصناف۲۴ والیت۲۳ و ترکستان

وسطش۲۷ و بود مه یه نهارش و نا۲۶ مو عرضش که آن جا۲۵ هفتم اقلیم اول و [۳۰]

اقلیم این از و عمارت. آخر آخرش و بود۳۰ ۲۹◦ یو نهارش و لب۲۸ م عرضش که آن جا

غایت از شهرها این از بهری در و بود. مأجوج و یأجوج و ترک نهایات و۳۱ صقالبه بالد

نشینند. حمامات در ماه شش مردمش۳۲ سرما

بود: + له] ل .۵ م. بود: + = هاق آن جا] .۴ ر. از: + پنجم] .۳ هار. تبت] و .۲ ⁃ط. و] .۱

⁃ف. ⁃ر، بود] .۷ ط. ید: ید مه] ید .۶ ن. ند: ل له ل = ل ق، ند: ل = ط له: ل ید ل = ر

نه: یز = ق نز: م = طاط یز: ی ید ما نو] م .۱۰ ن. م، بود: + آن جا] .۹ م. اوسطش: وسطش] .۸

که بود آن جا وسطش و بود] … وسطش و ⁃ل. ⁃ف، بود] .۱۲ ط. ید: یه [◦ یه .۱۱ م. یو: م = ل

نا] مج  .۱۵ م. بود: + آن جا] .۱۴ م. بود: + روم] .۱۳ هان. باشد: یز م ◦ یه نهارش و نو م عرضش

یه] یه .۱۶ «خ»). نشان با سطر زیر نا (مج  ن نا: مج  کج  یج  = م ىا: مح  = ل یه: مج  = ق ط، کج : مج 

م، بود: + آن جا] .۱۹ ن. م، اوسطش: وسطش] .۱۸ ⁃ف. ⁃ط، بود] .۱۷ م. :◦ یه = ق نه: یه

ط بوذ: + ل] یه .۲۱ ن. کب: ◦ مه = ق کب: مه = ل ف، ا: مه = ط لب: مه = ر ج ، [◦ مه .۲۰ ن.

.۲۵ ل. اىضاف: اصناف] .۲۴ ر. ج ، والیات: والیت] .۲۳ ⁃ط. معظم] .۲۲ م. بود: ر یه =

.۲۸ ن. م، اوسطش: وسطش] .۲۷ م. یا: مو = ل ق، ط، یا: مز و نا] مو .۲۶ ن. م، بود: + آن جا]

هاق . [◦ یو … وسطش و م. مه: یو = ط مد: یو [◦ یو .۲۹ ل. لط: م = م هاق، ط، یب: م لب] م

ف. مردم: مردمش] .۳۲ ⁃ل. و] .۳۱ ⁃ن. ⁃ل، ⁃ق، ⁃ر، بود] .۳۰
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و بود.۳ مه یب نهارش و ل۲ یب عرضش که نهند آن جا اول۱ اقلیم اول بهری و [۳۱]
۶ مواض این مادون و ماورا و بود. یه۵ یو نهارش و ۴◦ ن عرضش که آن جا هفتم اقلیم آخر

االرض:۸  صورة وهذه نشمرند. اقلیم۷ را ۵۷ر

[۱ ل [ش

و دارد «خ» نشان سطر (باالی ن کب: یب = ق م: یب = ط لط: یب ل] یب .۲ ⁃ن. = فار اول] .۱

= ر :◦ نه [◦ ن .۴ فال. بود] ⁃ط. بود] مه یب نهارش و .۳ ل»). «یب شده اضافه نیز سطر پایین

اقالیم: اقلیم] .۷ ل. : موض [ مواض .۶ ط. یه: یب یه] یه .۵ ل. کد: که = ق کد: نه = ط کد: ىه

ق. است: زمین صورت این و = ر اعلم: واللّه + االرض] صورة وهذه .۸ ل. ر،



۱۳۹ ̸ ۳،۲[۱ − ۲]

دوم ۵۷پباب۱

بود۳ استوا خط بر که مواضع خواص در۲

و گذرد؛۷ رأس سمت به معدّل النهار دایرۀ بود۶ استوا خط بر۵ که مواضع در۴ [۱]

هر سموت۹ اول دایرۀ و معدّل النهار و بود؛۸ قائمه زوایای بر افق و معدّل النهار تقاط

افق دایرۀ به یوم مدارات و بود. افق بر معدّل النهار قطب۱۱ دو و بود؛ دایره ۱۰ ی دو

فل اجزای از جزو هیچ و پوشیده. نیمه ی و ظاهر نیمه ی باشد،۱۲ نیمه دو به

دور و بود. او ظهور مساوی جزوی هر خفای ه۱۴ بل ابدی الخفا، نه و نبود۱۳ ابدی الظهور

اول به ی ذرد،۱۷ ب رأس سمت به بار۱۶ دو آفتاب۱۵ سال در و بود. دوالبی فل

شمال جانب از اشخاص سایه های سال نیمۀ ۱۹ ی در و میزان. اول به ر دی و۱۸ حمل

بود، متساوی جدی اول و۲۱ سرطان اول سایۀ و جنوب؛ جانب از نیمه ی در۲۰ و افتد،

نصف النهار. وقت به نیفتد۲۳ سایه هیچ میزان اول۲۲ و حمل اول در و

گذرد،۲۶ رأس سمت۲۵ بر و آید۲۴ حمل به آفتاب چون بود. فصل هشت سال در و [۲]

شده دور رأس۲۹ سمت از ثور۲۸ نیمۀ به۲۷ و بود. تابستان فصل پس بود، گرما غایت

زمستان رأس، سمت از بود دوری غایت در که سرطان اول در و درآید. خریف بود،۳۰

استوا: خطّ مواض خواص بیان در بود] … خواص در .۳ ط. بیان: + در] .۲ م. باب: + باب] .۱

ن. م، ل، ذرد: ب گذرد] .۷ م. ط، و: + بود] .۶ ⁃م. بر] .۵ ⁃ل. = شار خواص: + در] .۴ م.

.۱۱ ل. : ی [ ی .۱۰ ر. السموت: سموت] .۹ .(« «ص نشان (با هار بود] … معدّل النهار .۸

که: ه] بل .۱۴ ط. نبوذ: نبوذ نبود] .۱۳ ف. شوند: باشد] .۱۲ ⁃ط. بود] … دایرۀ و معدّل النهار

ذرد] ب .۱۷ ن. م، آفتاب: + = ل بار: دو آفتاب + بار] .۱۶ ⁃ن. ⁃م، ⁃ل، آفتاب] .۱۵ ط. ج ،

.۲۲ ف. ساىه: + و] .۲۱ ⁃ق. در] .۲۰ ⁃ق. ⁃ط، [ ی .۱۹ ن. : ی + و] .۱۸ ر. گذرد:

گذرد] .۲۶ ل. ق، ط، بسمت: سمت] بر .۲۵ ⁃ل. آید] .۲۴ ط. نبوذ: نیفتد] .۲۳ ⁃ف. اول]

نشان (با هاف رأس] .۲۹ م. نیمه: که + ثور] .۲۸ م. در: = ⁃ن ⁃ط، ⁃ر، به] .۲۷ م. ذرد: ب

ل. ق، ط، ر، باشد: بود] .۳۰ «خ»).
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میزان، اول به باز و بود.۳ بهار۲ باشد، نهاده رأس سمت۱ با روی که اسد نیمۀ به و بود. ۵۸ر
۴ سال هر در پس دور. تمام تا همچنین و رسد، رأس سمت با آفتاب که درآید تابستان

. مواض ر دی خالف به درآید، فصل هشت

زمان و تحت االرض،۸ ی و بود۷ باال بر ۶ ی همیشه فل البروج قطب های از۵ و [۳]
گذرد۱۰ وسط السما۹ بر اعتدال نقطۀ دو که آنگاه ر م متساوی. دو هر خفای و ظهور

به ماره دایرۀ و بود، افق۱۱ بر معدّل النهار قطب های با فل البروج قطب های آنگاه که

باشد. منطبق افق دایرۀ۱۳ بر اربعه۱۲ اقطاب

حرارت چه بود، مواض اعدل ۱۵ موض این است گفته سینا۱۴ ابوعل رئیس شیخ و [۴]

ث م رأس سمت بر آفتاب و تساوی، جهت از باشند۱۷ متکاف شب برودت۱۶ و روز

م شود، جهت به و م آید جهت از آفتاب۲۱ اعتدال۲۰ نقطۀ در۱۹ چه نکند، بسیار۱۸
یا۲۵ سرطان رأس۲۴ مدار۲۳ موازات در که بود آن جا بقاع احر۲۲ و ذرد. ب زودی به

افضل المتاخرین، و بماند. مدت آفتاب مسامتۀ و شود دراز بس روز که بود، جدی رأس

رأس سمت بر آفتاب چند هر گفته۲۷ و است، کرده اعتراض او بر رازی،۲۶ فخرالدین

درجه سه و بیست ایشان رأس سمت از هرگز اما نکند، زیادت۲۸ ث م استوا خط ساکنان

ط، ر، سال: [ سال .۴ ن. م، باشد: بود] .۳ هاق. بهار: باشد + بهار] .۲ ف. بسمت: سمت] با .۱

سما: السما] .۹ ط. بوذ: + االرض] .۸ ⁃ط. بود] .۷ فاق. [ ی .۶ م. ل، او: + از] .۵ ل. ق،

دایرۀ] .۱۳ ⁃ن. ⁃م، اربعه] .۱۲ ر. موافق: افق] بر .۱۱ ن. گذرند: = م ذرد: ب گذرد] .۱۰ ف.

: مواض = ⁃ط [ موض .۱۵ ل. رییس: شیخ = ق الرییس: شیخ سینا] ابوعل رییس شیخ .۱۴ ⁃ف.

زیادت بسیار] ث م .۱۸ ن. م، ل، ط، ر، باشد: باشند] .۱۷ ل. ق، ط، رطوبت: برودت] .۱۶ ن.

ط، آخر: احر] .۲۲ ⁃م. ⁃ل، آفتاب] .۲۱ ط. اعدل: اعتدال] .۲۰ م. دو: در] .۱۹ ن. ث: م

ل. اللّه: رحمه + = ق الرازی: رازی] .۲۶ ل. با: یا] .۲۵ ⁃م. رأس] .۲۴ ⁃ر. مدار] .۲۳ م. ل،

ف. : ث م زیادت زیادت] ث م .۲۸ ل. ق، که: است + گفته] .۲۷



۱۴۱ ̸ ۳،۳[۵]

شهرهایی در که م بینیم ما و بود. نزدی تر این۱ از همیشه ه بل نشود، دور بیش کسری و

استوا خط ارتفاعات کم ترین که م باشد، مقدار بدین نزدی آفتاب ارتفاع غایت ۵۸پکه

درجه پن به است، درجه ی و هفتاد آن جا سرطان اول ارتفاع که۲ خوارزم مثال است،

غایت چه تا بقعه آن تابستان حرارت که۴ استوا، خط ارتفاعات کم ترین تا۳ تفاوت

زمستان گرمای بود، مقدار این از زیادت آفتاب ارتفاع۶ همیشه که موضع پس۵ است.

ارتفاع خوارزم در همیشه چه۹ بود، زیادت خوارزم امثال۸ تابستان گرمای از ۷ موض آن

این مصداق و بیش تر. استوا خط در و است، کم تر سرطان سر۱۱ ارتفاع۱۰ از آفتاب

است نزدی ایشان مساکن که ، زن اهل لون۱۲ و هیئات از م بینیم که است آن سخن
بود.۱۴ بقاع احر۱۳ استوا خط پس استوا. خط به

معن به اعتدال، که۱۷ شود معلوم آید،۱۶ کرده تأمل مقالت دو این۱۵ در چون و [۵]

کیفیت که ن۱۹ یم و بقاع. ر دی در آن که از بود زیادت استوا خط در احوال، تشابه۱۸

متواتر که محسوس هر احساس چه نیفتد، احساس چندان تشابه۲۰ جهت از حرارت
اما۲۳ بود. زیادت او احساس شود،۲۲ طاری ضد ۲۱ عقبِ بر آن چه و بود ضعیف باشد،

تکاف معن به اعتدال پس بود، بیش تر آن جا نیز االمر نفس ۲۴ ف حرارت کیفیت فرط

حق ۲۶ ابوعل شیخ۲۵ سخن اول، تفسیر بر پس شود. منتف آن جا از برودت و ۵۹رحرارت
حق.۲۹ هم فاضل۲۸ این۲۷ سخن دوم، تفسیر بر و بود،

پس] .۵ ⁃م. که] .۴ ن. ر، با: تا] .۳ ⁃ف. که] .۲ م. همیشه: این از نشود این] … نشود .۱

⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، امثال] .۸ م. ل، ط، : مواض [ موض .۷ م. ارتفاعات: ارتفاع] .۶ ن. ارتفاع: +

آخر: احر] .۱۳ ط. لون: + لون] .۱۲ ⁃ف. = تاج  سر] .۱۱ ⁃ط. ارتفاع] از .۱۰ ⁃ق. چه] .۹

⁃م. که] .۱۷ م. کرده اند: آید] کرده .۱۶ ق. ازین: این] در .۱۵ ق. است: بود] .۱۴ م. ل، ط،

ن. عقیب: عقبِ] .۲۱ ن. سایه: تشابه] .۲۰ ن. م، ط، ن: مم ن] یم .۱۹ ط. متشابه: تشابه] .۱۸

⁃ل. شیخ] .۲۵ ن. : ک = ق ىا: = م ط، ر، با: [ ف .۲۴ ط. تا: اما] .۲۳ ف. گردد: شود] .۲۲

حق] .۲۹ ل. فخرالدین: + فاضل] .۲۸ م. ادهم: + این] .۲۷ ن. الله: رحمه سینا + [ ابوعل .۲۶

ن. م، بود: +



المعینیة الرسالة ̸ ۱۴۲

مغرب چه۲ بود. درجه نود طول که آن جا گویند، را۱ استوا خط منتصف قبة االرض و [۶]
بالصواب.۳ أعلم واللّه عمارت مشرق مشرقش و بود عمارت مغرب ، موض آن

سوم باب

کل میل مساوی یا کم تر بود عرض را آن که مواضع خواص در

معدّل النهار۶ دور۵ چه شمرند،(۲) مایله آفاق۴ از بود، عرض را آن که (۱) موضع هر [۱]

عرض چون و نبود. ر دی جایی استوا خط به جز منتصبه۸ کرۀ و بود. ۷ حمایل آن جا

عرض قدر به بود، عرض جهت در که معدّل النهار قطب ی شود،۱۰ مفروض را۹ افق

از ایشان بعد که را یوم مدارات و شود. منخفض ر دی قطب و شود، مرتف افق از۱۱
ه۱۴ بل نبود، غروب و طلوع بود،۱۳ آن از کم تر یا بلد۱۲ عرض مساویِ معدّل النهار قطب

خف قطب ۱۷ حوال در آن چه و باشد،۱۶ ابدی الظهور بود، ظاهر قطب حوال در۱۵ آن چه
شود.۱۸ ابدی الخفا بود،

کل میل از عرض۱۹ که بقاع در آن که اال معهود، مانند بود چهار سال فصول و [۲]

زیادت حرارت وقت۲۲ دو۲۱ این در پس۲۰ ذرد، ب رأس سمت به بار دو آفتاب بود، کم تر

ف. ر، ج ، شمارند: = ن م، ل، ق، ط، شمرند] (۲) . ن ف، ر، ج ، : موض = م ل، ق، ط، [ موضع (۱)

ن. انرا: + آفاق] .۴ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ف، ⁃ر، بالصواب] أعلم واللّه .۳ م. و: چه] .۲ تاق. را] .۱

منتصبه] .۸ م. حایل: = ط : ی [ حمایل .۷ م. از: + معدّل النهار] .۶ ن. در: چه دور] چه .۵

.۱۲ فان. از] .۱۱ ن. نشود: شود] .۱۰ م. افق: عرض چون را] افق عرض چون .۹ ط. منتصفه:

ل. ق، بود: باشد] .۱۶ م. بر: در] .۱۵ ط. بل: ه] بل .۱۴ ⁃ف. بود] .۱۳ ف. بود: + بلد]

قطب حوال در آن چه و بود = ن ف، بود: شود] .۱۸ .(« «ص نشان (با هار [ حوال … ظاهر قطب .۱۷

⁃ل، = فاج  دو] .۲۱ ⁃ق. پس] .۲۰ ل. ق، آن: + عرض] .۱۹ ر. باشد: الظهور ابدی بود ظاهر

ف. دوقت: این وقت] دو .۲۲ ⁃ن. ⁃م،



۱۴۳ ̸ ۳،۳[۳ − ۴]

حرارت ظاهر، قطب به بود اقرب منقلب طرف در آفتاب که وقت۱ دو این میان در و بود.

خف قطب۳ جهت با نصف النهار در اشخاص سایۀ مدت۲ این در و بود. فتوری را هوا

بر آفتاب که روز دو۷ آن در و افتد.۶ ظاهر قطب جهت با سایه۵ سال بقیت در و ۵۹پافتد،۴

نبود. سایه خود گذرد رأس سمت۸

قسم دو به را۱۱ یوم مدارات ر دی و کند،۱۰ نیمه۹ دو به را معدّل النهار افق دایرۀ و [۳]
۱۲ قطبِ طرف در آن چه و بزرگ تر، ظاهر قسم بود، ظاهر قطبِ طرف در آن چه مختلف.
بود۱۳ متساوی معدّل النهار از ایشان بعد که مدار دو هر و خردتر. ظاهر قسم بود، خف

به آفتاب چون پس ر. دی از بود۱۴ خف قسم مساوی ی از ظاهر قسم جهت، دو هر در

روز بود، ظاهر قطب طرف در چون و بود، متساوی۱۵ شب و روز بود، میزان یا حمل اول

متساوی البعد که جزو۱۶ دو هر و ر. دی جهت در بود جزو آن نظیر شب مساوی جزوی هر

شبهای و ایشان روزهای سنبله، اول و ثور اول مانند جهت، ۱۷ ی در معدّل النهار از باشند

سمت به بار دو آفتاب آن که جهت از بود، درازتر بقاع این تابستان و بود. متساوی ایشان
سمت۱۹ بر فل البروج از که نقطه دو آن بود، بیشتر بلد عرض چندان چه و رسد.۱۸ رأس
بود.۲۳ کم تر افتد ایشان میان که قوس و باشند،۲۲ نزدی تر۲۱ ر دی ی به گذرند،۲۰ رأس

نه۲۷ که قطبی ظهور مدت۲۶ بود.۲۵ غروب و طلوع را فل البروج قطب دو و۲۴ [۴]

بر که۲۹ بود مذکور نقطۀ دو میان که قوس آن که بود چندان بود،۲۸ بلد عرض جهت ۶۰ردر

⁃ل. قطب] .۳ ف. وقت: مدت] .۲ ⁃ن. وقت] … حرارت م. ل، نقطه: = ط قطب: وقت] .۱

بر .۸ ط. دور: دو] .۷ .« هام«ص افتد] … بقیت در و .۶ هاف. سایه] .۵ ف. بود: افتد] .۴

قسم: قطبِ] .۱۲ ⁃ق. را] .۱۱ م. کنند: کند] .۱۰ ل. نیم: نیمه] .۹ ل. ق، ط، بسمت: سمت]

م. مساوی: متساوی] .۱۵ هار«ص». بود] … خردتر ظاهر قسم .۱۴ ل. ق، باشد: بود] .۱۳ ر.

بسمت: سمت] بر .۱۹ ن. م، ق، گذرد: رسد] .۱۸ ⁃ل. = فاق [ ی .۱۷ م. جهت: جزو] .۱۶

.۲۲ ف. ط، : نزدی نزدی تر] .۲۱ م. ذرند: ب = ن ف، ط، گذرد: گذرند] .۲۰ ل. ق، ط،

ف. و: + بود] .۲۵ ⁃م. ⁃ط، = فاج  و] .۲۴ ف. باشد: بود] .۲۳ ن. م، باشد: = ط بوذ: باشند]

⁃ج . که] .۲۹ ق. دو: + بود] .۲۸ ⁃ر. نه] .۲۷ ق. : مدت مدت] .۲۶



المعینیة الرسالة ̸ ۱۴۴

جهت در که قطبی ظهور و او خفای مدت و باشد. نصف النهار بر گذرد،۱ رأس سمت

دو باشند، رأس سمت بر نقطه دو۵ آن۴ که وقت دو در و دور.۳ باق بود،۲ بلد عرض

بود، قایمه زوایای بر را افق فل البروج ۶ قط و باشند،(۱) نقطه دو بر فل البروج قطب
باشد.۸ ارتفاعات دوایر از ی فل البروج ۷ یعن

شیخ ۱۰ نزدی است بقاع احر این و بود،۹ کل میل مساوی عرض که آن جا اما و [۵]

آفتاب و ابدی الخفا. قطب ی و بود ابدی الظهور فل البروج قطب ی ۱۱، بوعل

ظاهر جهت۱۴ منقلب اول به که روز ی ر م گذرد،۱۳ پوشیده قطب۱۲ جانب در همیشه

قطب جهت با افتد که سایه همیشه و نیفتد. سایه و بود رأس سمت بر روز آن۱۵ رسد.

دایرۀ بروج دایرۀ سمت الرأس،۱۶ بر و بود، وسط السما بر منقلب آن چون و افتد. ظاهر

معدّل النهار قطب دو میان در۱۷ او مدار که جزو هر بقاع این در پس بود، سموت اول

و ظهور۲۱ را۲۰ مدارات بقیت و ابدی الخفا، یا بود۱۹ ابدی الظهور بود،۱۸ فل البروج و

بود. خفائ

جنوبی مساکن و شمال مساکن است عام م گوییم هرچه ر دی و خواص۲۲ این و [۶]

شمال جانب در چون یعن بود، تبادل بر طرف دو این(۲) تابستانِ و زمستان و۲۳ را.

افق نقطه دو = ف باشند: افق از نقطه دو = ط باشد: نقطه دو = ج  باشند: افق = ر باشند] نقطه دو (۱)

ن. ان: = ط ج ، هر: + این] (۲) ل. افق: از باشند نقطه دو = ن م، ق، باشند:

+ دور] .۳ ⁃ط. بود] … چندان .۲ ل. چون: ذرد ب = ف چون: + = ج  بـ«گذرند»: متغیر گذرد] .۱

+ باشد] .۸ ق. : اعن [ یعن .۷ م. ل، قطب: [ قط .۶ ⁃ر. دو] .۵ ق. اىن: آن] .۴ ف. بود:

ط، ر، : ابوعل [ بوعل .۱۱ ف. الحق: حجه + [ نزدی .۱۰ ل. ق، ف، باشد: بود] .۹ ل. آن جا:

گردد: گذرد] .۱۳ ⁃ر. قطب] .۱۲ ن. سینا: ابوعل = ل الحق: حجة رییس = ق رىیس: = م ف،

ن. ل، ق، ط، راس: الرأس] .۱۶ ل. : ی + = ق دو: آن] .۱۵ ل. قطب: + جهت] .۱۴ ل. ق، ط،

ل. ظهوری: ظهور] .۲۱ ⁃م. را] .۲۰ ط. و: + بود] .۱۹ ر. یا: + بود] .۱۸ ⁃ف. در] .۱۷

⁃ل. و] .۲۳ م. ل، هاق، است: اه جای این + = ف است: ه اینجای + خواص] .۲۲



۱۴۵ ̸ ۳،۴[۱]

و ر. دی فصل دو همچنین و۲ برعکس، و بود زمستان جنوب جانب در بود،۱ ۶۰پتابستان

مساوی او عرض که بود آن از گرم تر جنوب، در بود کل میل مساوی او عرض آن چه

این اهل ۴ بعض و گفتیم. چنان که حضیض و اوج جهت از شمال، در بود ۳ کل میل

موض هیچ ارض۸ سط بر آن که جهت از۷ خوانده اند، محترقه طریقۀ۶ را بقاع آن۵ علم،
أعلم.۹ واللّه مواض این خواص است این نباشد. گرم تر آن از

چهارم باب

کل میل از عرضش که مواضع خواص در
باشد۱۰ میل تمام مساوی که آن جا تا بود بیش تر

هیچ و رأس، سمت از گذرد۱۱ جانب ی بر فل البروج مدارات همۀ بقاع این در [۱]

ی بود، مدار دو را فل البروج قطب دو و نرسد. رأس سمت به فل البروج از جزو

، اعل ارتفاع ی بود: ارتفاع غایت۱۵ دو۱۴ مدار، در۱۳ را قطب۱۲ و . خف ی و آ۳ظاهر
پوشیده۱۹ قطب و بود؛ نصف النهار دایرۀ بر وقت۱۸ دو این در و ، ادن ارتفاع۱۷ ر۱۶ دی و

منقلب. ر۲۱ دی خردترین و بود، منقلب نقطۀ۲۰ آفتاب ارتفاعات بزرگ ترین و همچنین.

معدّل النهار دور و سایه، احوال۲۳ و۲۲ کوتاه و درازی و شب، و روز احوال ر دی و
افق،۲۵ با را فل البروج وقت هیچ در و آمد. گفته۲۴ گذشته فصل در که بود ۶۱رهمچنان

نباشد. قایمه زوایای بر تقاط

از: + [ بعض .۴ شاق. : کل میل … جنوب در بود + [ کل .۳ ⁃ق. و] .۲ ⁃م. = ل و: + بود] .۱

اعلم] واللّه .۹ ق. زمین: ارض] .۸ ⁃ف. از] .۷ ق. ط، طریق: طریقۀ] .۶ ق. این: آن] .۵ ق.

ظاهر: + قطب] .۱۲ ل. ذرد: ب گذرد] .۱۱ م. بود: کل باشد] .۱۰ ل. والسلم: = ⁃ف ⁃ر،

ق. دوم: ر] دی .۱۶ ⁃ر. غایت] .۱۵ ف. در: دو] .۱۴ ف. دو: = ر بر: در] .۱۳ ن. ف، ر،

.۲۱ ق. : ی + نقطۀ] .۲۰ م. ل، پوشید: پوشیده] .۱۹ م. قطب: وقت] .۱۸ ⁃م. ارتفاع] .۱۷

ط. بافق: افق] با .۲۵ ط. ⁃ گفته] .۲۴ هاآ. احوال] .۲۳ ⁃ل. ⁃ق، و] .۲۲ ق. ر: بدی ر] دی
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و م شود بلندتر ظاهر۳ معدّل النهار قطب م شود،۲ بیش تر شهر۱ عرض چندان که و [۲]

مساوی شهر عرض که رسد۴ آن جا تا م شود، بزرگ تر ابدی الخفا و ابدی الظهور مدارات

ابدی الخفا مدار و شود، منقلب ی مماس ابدی الظهور مدار پس بود،۵ کل میل تمام

آن و رسد، رأس سمت به بار ی دوری۶ هر فل البروج قطب و ر. دی منقلب مماس

منقلب ی و بود،۸ ابدی الظهور منقلب ی پس شود،۷ افق مماس منقلب که بود آن گاه

ه بل نشود، فرو آفتاب شبانه روز۹ ی در شود، روز همه تا م افزاید روز و ابدی الخفا.
همچنین۱۳ و شود.۱۲ مرتف باز و۱۱ افق، و۱۰ نصف النهار تقاط نقطۀ بر شود افق مماس
شود۱۴ افق مماس ه بل برنیاید، آفتاب شبانه روز ی و شود، شب همه تا م افزاید شب
ر۱۶ دی ی بر فل البروج دایرۀ و افق دایرۀ بار ی شبانه روزی هر در۱۵ و بازگردد. و

پس غروب. نیمه۱۸ ر دی و کند، طلوع فل البروج از نصف بار ی به و باشند،۱۷ منطبق

ظاهر قطبِ اگر دفعه.۲۰ ی به نیمه ی و برآید، شبانه روزی به بروج از نیمه ۱۹ ی

قطب اگر و۲۲ برآید، دفعه ی به بود سرطان۲۱ و جدی مابین که نیمه آن بود، شمال

بعد که بود آن بود، غروب و طلوع را آن که اجزایی۲۴ و نیمه. ر دی بود،۲۳ جنوبی ظاهر ۶۱پ

غروب و طلوع را فل اجزای ر دی و بود. کم تر کل میل از معدّل النهار۲۵ از اجزا آن
أعلم.۲۶ واللّه نبود

ط. رسند: رسد] .۴ م. ط، و: + = ⁃ل ظاهر] .۳ ل. ق، شود: م شود] .۲ ل. شهری: شهر] .۱

ف، شود: بود] .۸ ط. بوذ: شود] .۷ ن. روزی: = م روز: = ف دور: دوری] .۶ ر. شود: بود] .۵

شود] … نقطۀ بر .۱۲ ⁃ن. ⁃ل، ⁃ق، و] .۱۱ ل. از: + و] .۱۰ ل. شبانروزی: شبانه روز] .۹ ل.

بر .۱۶ ⁃ط. در] و .۱۵ هاق. شود] … شبانه روز ی و .۱۴ ل. ق، باز: + همچنین] .۱۳ ⁃ط.

[ ی .۱۹ ⁃م. نیمه] .۱۸ ف. شوند: = ل ط، باشد: باشند] .۱۷ ⁃م. = ط ر: دی بی ر] دی ی

ل. ق، ط، السرطان: و الجدی سرطان] و جدی .۲۱ ق. شود: فرو + دفعه] .۲۰ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ف،

واللّه .۲۶ م. و: + النهار] معدّل .۲۵ م. : اجرام اجزایی] .۲۴ م. و: + بود] .۲۳ ⁃ق. و] .۲۲

⁃ق. ⁃ف، ⁃ط، اعلم]



۱۴۷ ̸ ۳،۵[۱ − ۲]

پنجم باب
میل۱ تمام از عرضش که مواضع خواص در

رسد نهایت۵ به عرض۴ که آن جا تا بود۳ بیش تر اعظم۲

از متساوی قوس دو با۶ بود، ظاهر قطب جهت در که انقالب نقطۀ ی بقاع این در [۱]

به ی هر میل که بود نقطه دو قوس، دو آن۷ طرف دو و بود. ابدی الظهور او، جانب دو

نشوند. فرو و شوند، افق مماس خویش مدار در نقطه دو آن و باشد. بلد۹ عرض۸ تمام قدر

و بود. ابدی الخفا باشند،۱۱ قوس دو این۱۰ نظیر که قوس دو با انقالب، نقطۀ ر دی و
تماس۱۳ نقطۀ و برنیایند، و شوند،۱۲ افق مماس باشند، قوس ها آن طرف های که نقطه دو

بود، غروب و طلوع را فل البروج اجزای باق و بود.۱۵ جنوب یا شمال۱۴ نقطۀ ایشان

و شود، فرو معکوس۱۷ برآید، مستوی آن چه معکوس. نیمه ۱۶ ی و مستوی نیمه ی

برآید، معکوس حمل قوس شمال آفاق در و شود. فرو مستوی برآید،۱۸ معکوس آن چه
۱۹. میزان قوس جنوبی آفاق در و

از که ی و نشود؛ بلندتر آن از۲۱ که ی بود: حد دو را ظاهر انقالب ارتفاع۲۰ و [۲]

خاطر در صورت آن۲۴ شود،۲۳ کرده تقریر دور۲۲ ی ایت ح چون و نیاید. فروتر آن

و ارتفاع،۲۶ غایت در بود، نصف النهار دایرۀ بر۲۵ ظاهر انقالب نقطۀ که هرگاه ۶۲رافتد.

.۵ ن. ق، عرضش: = عرض] .۴ م. باشد: بود] .۳ فام. اعظم] .۲ شاف. شار، : کل + میل] .۱

.۹ ل. ط، میل: عرض] .۸ ق. این: آن] .۷ ق. و: با] .۶ م. عرض: بنهایت نهایت] به عرض

.۱۳ هار. شوند] … نشوند فرو و .۱۲ ط. باشد: باشند] .۱۱ ن. ان: = ل آن: این] .۱۰ ⁃ل. بلد]

ط، ر: دی [ ی .۱۶ م. باشد: = ⁃ف بود] .۱۵ ف. بود: + شمال] .۱۴ ن. ق، مماس: تماس]

+ ارتفاع] .۲۰ ن. میزان: و [ میزان .۱۹ ق. و: + برآید] .۱۸ هاق. معکوس] … آن چه .۱۷ ف.

این: شد آن] شود .۲۴ ن. تقدیر: + = ط شد: شود] .۲۳ ط. دو: دور] .۲۲ ⁃ل. از] .۲۱ ط. و:

م. بود: + ارتفاع] .۲۶ ط. را: بر] .۲۵ ل.



المعینیة الرسالة ̸ ۱۴۸

و شرق افق۲ بر اعتدال نقطۀ دو و۱ جهت، ر دی در تحت االرض خف انقالب نقطۀ

جهت خالف در نصف النهار بر فروترین ارتفاع در ظاهر فل البروج قطب و غربی،

فل البروج قطب نهد، مغرب به روی ظاهر انقالب نقطۀ چون آن از بعد ظاهر.۳ انقالب

و برآید، ی و شود فرو اعتدال۵ نقطۀ ۴ ی و گیرد. کردن زیادت ارتفاع مقابل از

و درجه هر مطل و والء. بر گیرد۷ شدن فرو و آمدن بر بود متصل بدیشان۶ که قوس

م شود. دورتر اعتدال مغیب و مطل از۸ نظیرش مغیب

و نشود، فرو و شود افق مماس۹ ی که رسد، مقابل نقطۀ دو بدان نوبت چون تا [۳]

مماس سموت، اول دایرۀ قطب دو۱۱ بر نقطه دو آن برنیاید،۱۰ و شود افق مماس ی

و او. مقابل در ابدی الخفا نقطۀ و ظاهر قطبِ جهت در ابدی الظهور نقطۀ شوند۱۲، افق

و جنوب، تا۱۵ شمال از بود،۱۴ غربی جهت از بود، ظاهر که۱۳ فل البروج از نیمه ی

اول قطب دو فل البروج و۱۸ افق ۱۷ تقاط موض و او. مقابل در پوشیده۱۶ نیمۀ ر دی

و اسفل ارتفاع میان در بود، مشرق جهت در ظاهر فل البروج قطب و بود.۱۹ سموت ۶۲پ

او. مقابل نظیرش و سموت، اول دایرۀ بر ۲۰ اعل آ۴

بود،۲۲ ابدی الظهور و باشد۲۱ افق مماس نصف النهار دایرۀ بر که قوس طرف پس [۴]

تحت االرض که قوس و . حمایل کند، آغاز ارتفاع مشرق ناحیت۲۳ در و برخیزد افق از

اعتدال مطال به برم آید که جزو۲۴ هر چنان که گیرد، برآمدن معکوس او، متصل بود

اعتدال] .۵ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، [ ی .۴ م. و: + ظاهر] .۳ هاف. افق] بر .۲ ⁃م. و] جهت .۱

م. تماس: مماس] .۹ ط. آن: از] .۸ ط. و: + گیرد] .۷ م. ایشان: بر بدیشان] .۶ ق. : ی +

⁃م. که] .۱۳ بـ«شوند»). (متغیر ج  شود: شوند] .۱۲ ط. بدو: دو] بر .۱۱ ن. ل، و: + برنیاید] .۱۰

م. : تقاط + و] .۱۸ ⁃م. [ تقاط .۱۷ ط. و: + پوشیده] .۱۶ ق. از: ىا تا] .۱۵ ⁃م. بود] .۱۴

ق. و: + بود] .۲۲ ق. باشند: باشد] .۲۱ ن. م، اسفل: و اعل [ اعل و اسفل .۲۰ ⁃ل. بود] .۱۹

م. ل، ق، جزوی: جزو] .۲۴ م. جانب: ناحیت] .۲۳



۱۴۹ ̸ ۳،۵[۵]

متصل که (۱) قوس و شود۲ فرو افق از نقطه آن۱ نظیر و مقدم. جزو از م شود نزدی تر

غروب و طلوع نوبت چون تا جزوی. مقابل جزوی هر معکوس، گیرد شدن فرو بود او

به باشد، رسیده نصف النهار دایرۀ به فل البروج قطب رسد، اعتدال نقطۀ دو به معکوس

فل البروج تقاط و۵ بود؛۴ شمال۳ جهت در فل البروج از ظاهر نصف و ؛ اعل ارتفاع

و نصف؛ این۱۰ مقابل در غایب نصف و اعتدال؛۹ مغیب۸ و۷ مشرق نقطۀ۶ دو بر افق و

مقابل پوشیده۱۳ انقالب نقطۀ و۱۲ نصف النهار، بر زیرین۱۱ ارتفاع بر ظاهر انقالبِ نقطۀ

بود. افق از را او که وضع نزدی ترین بر۱۴ او

غروب و طلوع معکوس همچنان بود، پیوسته اعتدال دو به که قوس هایی آن از بعد [۵]

به روی انقالب نقطۀ و نهد، انحطاط به۱۶ روی فل البروج ظاهر قطب۱۵ و م کند،
از۲۱ رسد دوم نقطۀ به۲۰ نوبت اعتدال،۱۹ نقطۀ جانب۱۸ ر دی از چون تا نهد،۱۷ ۶۳رارتفاع

که او مقابل نقطۀ و نصف النهار، بر شود افق مماس نقطه۲۲ آن ابدی الخفا، نقطه های

نصف و جانب. ر دی از۲۵ نصف النهار(۲) بر۲۴ شود۲۳ افق مماس بود، ابدی الظهور

مقابل خف نصف و جنوب، تا شمال۲۸ از بود مشرق جانب در۲۷ فل البروج از ظاهر۲۶

زمین از ابدی الظهور نقطۀ پس باشد. رسیده سموت دایرۀ۲۹ به فل البروج قطب و او.

هاف. هاج ، نصف النهار] … مقابل نقطۀ و (۲) م. ط، ج ، قوس: = ن ل، ق، ف، ر، [ قوس (۱)

و] .۵ ⁃ل. بود] .۴ م. ط، : شمال شمال] .۳ ر. م شود: شود] .۲ ر. از: نظیرش آن] نظیر .۱

.۸ م. ل، ف، و: مطل بر اعتدال مغرب + و] .۷ م. نقط: نقطۀ] .۶ ل. دو: + = ف نقطه: دو +

و] .۱۲ ل. زبرین: زیرین] .۱۱ ر. آن: این] .۱۰ ⁃م. ⁃ل، اعتدال] .۹ ن. ط، مغرب: مغیب]

نهد] .۱۷ ⁃ل. به] .۱۶ ط. : فل + قطب] .۱۵ ⁃م. بر] .۱۴ ر. در: + پوشیده] .۱۳ ⁃ط.

ط، آن: از] .۲۱ ر. بنوبت: به] نوبت .۲۰ ف. دگر: + اعتدال] .۱۹ ⁃ق. ⁃ط، جانب] .۱۸ ⁃ر.

غیر (خط هاق شود] … نصف النهار بر .۲۳ ل. ابدی الخفاء: نقطه نقطه] … نقطه های .۲۲ م. ل، ق،

ق. از: در] .۲۷ ف. النهار: ظاهر] .۲۶ ل. ق، ط، بر: از] .۲۵ ل. در: = تاق بر] .۲۴ کاتب).

ل. ف، اول: + دایرۀ] .۲۹ م. : شمال شمال] .۲۸
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طلوع بود متصل بدان که قوس هایی و شود، فرو نقطه ر دی و مشرق، جهت در۱ برخیزد
او۳ مغیب و مطل م کند، غروب و طلوع که جزوی و کنند.۲ آغاز مستوی غروب و

رسد، اعتدال نقطۀ به نوبت۶ چون تا۵ م آید، نزدی تر۴ معدّل النهار مغرب و مشرق به

آمده. باز بعینه اول۸ وض و باشد شده تمام دور۷

حمل اول از چون و بود. سان ی شب و روز میزان، و حمل اول۹ در افق، در(۱) و [۶]

م کاهد شب و م افزاید، روز جنوب، مساکن در میزان اول از و شمال، مساکن در ذرد ب

قط ابدی الظهور قوس آفتاب۱۲ که شب بی۱۱ بماند روز چندان و شود.۱۰ روز همه تا

شب و۱۴ روز که رسد، ر دی اعتدال نقطۀ به تا م افزاید و آید، پدید شبی۱۳ باز و کند،

چندان و شود. شب همه تا م افزاید و شود افزون شب آن گاه و۱۵ باشد.(۲) شده متساوی
روزی۱۸ ر دی بار پس کند، قط ابدی الخفا۱۷ قوس آفتاب که روز بی بماند۱۶ شب

از اما افتد،۲۰ جهات همه از سایه و شود. مقابل شب با تا م افزاید و آید، پدید۱۹ ۶۳پ

افتد. بیش تر پوشیده۲۲ قطبِ ۲۱ جهتِ

که معدّل النهار قطب درجه، نود به یعن رسد،۲۴ نهایت به شهر۲۳ عرض چون باز و [۷]

بر معدّل النهار دایرۀ و او،۲۵ مقابل قطب ر دی و شود، رأس سمت محاذی بود، ظاهر
۲۸ فل اجزای از را۲۷ جزو هیچ و باشد.۲۶ رحوی فل دور و شود. منطبق افق دایرۀ

ج . بود: باشد] (۲) ق. درین: = ن ف، فاج ، آن: + = م ل، ط، ر، در] (۱)

⁃ل. تا] .۵ ط. : نزدی نزدی تر] .۴ ن. م، آن: او] .۳ ل. کند: کنند] .۲ ل. ق، از: در] .۱

شود] .۱۰ م. اول: = ل ق، باول: اول] در .۹ م. او: اول] .۸ م. دوم: دور] .۷ هاف. نوبت] .۶

.۱۵ ⁃ل. و] .۱۴ ل. شب: شبی] .۱۳ ⁃م. آفتاب] .۱۲ ط. که: نمایذ بی] بماند .۱۱ ⁃ط.

م. ابدی الخفاء: روز که ابدی الخفا] … بی .۱۷ ق. نماید: = ط نمانذ: بماند] .۱۶ ⁃م. ⁃ط، و]

جهتِ] .۲۱ م. ط، و: + افتد] .۲۰ ل. ق، پدیدار: پدید] .۱۹ ن. م، ل، ف، ط، روز: روزی] .۱۸

⁃م، او] .۲۵ ط. شود: رسد] .۲۴ ⁃م. ⁃ط، شهر] .۲۳ م. بپوشید: پوشیده] .۲۲ ق. جهات:

ل. ق، را: + [ فل .۲۸ ⁃ق. ⁃ط، را] .۲۷ ل. ق، شود: باشد] .۲۶ ⁃ن.



۱۵۱ ̸ ۳،۵[۸]

و بود ابدی الظهور فل از ۲ نصف ه بل نبود، غروب۱ و طلوع معدّل النهار مدار حسب به

عرض آن چه و بود، ثانیه حرکت حسب به کواکب خفای۳ و ظهور و ابدی الخفا. نصف

غروب و طلوع بود، بیش تر آن چه و بود، غروب و طلوع را آن بود، کم تر اعظم میل از او

نکند.

پس۹ تحت االرض،۸ ماه۷ شش مدت۶ و بود، باال بر۵ ماه شش مدت آفتاب۴ و [۸]

جهت آن مقابل در و شب. ماه شش و روز۱۲ ماه شش بود، شبانه روزی۱۱ ۱۰ سال

شب از روز بود، شمال اوج چون شمال،۱۴ جهت در یعن بود، او۱۳ در حضیض که

که ماه شش آن۱۸ و بود.۱۷ بزرگ تر۱۶ روز از شب جنوب جهت در و بود، بزرگ تر۱۵

شفق، غروبِ مدت روز هفتاد قرب و بود، صبح طلوع مدت روز هفتاد قرب بود، شب

اعظم میل غایت۲۰ به بقعه این در آفتاب ارتفاع و نبود. شب۱۹ ظلمت بیش روز چهل و

ر دی خالف به نبود، بیش۲۱ را نقطه دو زمین سط از خاصیت این و بود. نتواند ۶۴ربیش

بقاع این اکثر در و بود. مخصوص ظاهر سط از مدار دو به ۲۳ صنف هر که خواص۲۲

نباشد. ن مم م افتد، مشاهده که حیوان انواع این بقای۲۴

آفتاب] .۴ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، خفای] و .۳ م. نصف: [ نصف .۲ ن. م، ل، ق، ر، غروبی: غروب] .۱

ن. بود: + االرض] .۸ هاق. ماه] … باال بر .۷ ⁃م. مدت] .۶ ⁃م. بر] .۵ .(« «ص نشان (با هار

م. بود: + روز] .۱۲ م. شد: + شبانه روزی] .۱۱ م. ل، ق، سال: [ سال .۱۰ م. ل، : ی + پس] .۹

ق. درازتر: بزرگ تر] .۱۵ م. ل، جنوب: شمال] .۱۴ م. دور: در = ق ازو: = فاق درو: او] در .۱۳

شب] .۱۹ ف. ر، از: آن] .۱۸ ⁃ر. بود] ⁃ط. بود] … جهت در و .۱۷ ق. درازتر: بزرگ تر] .۱۶

⁃ق. خواص] .۲۲ ط. راس: = ج  رایس: بیش] را .۲۱ ⁃ط. غایت] به .۲۰ ⁃ن. ⁃م، ⁃ل،

⁃ق. بقای] .۲۴ ق. : ی [ صنف .۲۳
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سط از موضع ۱ اندر شخص اند(۱) سه که: کنند سوال صناعت این اهل از و [۹]

جهت از و کرد۶ سفر مشرق جهت۵ به ۴ ی مسافران۳ مسافر،۲ دو و مقیم ی زمین،

با مشرق جهت از و کرد سفر مغرب جهت۱۰ به ر دی و۹ آمد،۸ مقیم ۷ نزدی با مغرب

صد امروز مثال گفت (۲) مشرق م شمردند،۱۴ روزها سه هر و۱۳ آمد.۱۲ مقیم ۱۱ نزدی
دو۱۹ و صد که۱۸ نه(۳) گفت۱۷ مغربی۱۶ و برفته ایم، مقیم این۱۵ نزدی از تا است روز

شنبه امروز گفت ۲۱ مشرق یا است. روز ی و صد که۲۰ نه گفت مقیم و است، روز

شمار در کدام هیچ و شنبه،۲۳ ی گفت مقیم و است، دوشنبه گفت۲۲ مغربی و است،

بود؟ ونه چ این حال نکرده اند. غلط

به و برود۲۶ مشرق۲۵ جانب به آن که چه تصور، روی از است حق معن این و۲۴ [۱۰]

را او روز۲۹ هر چه شود، ناقص(۵) او مسیر(۴) به فل دور۲۸ ی آید، باز مغرب۲۷

از و برفت مغرب از انک یعن + [ مشرق (۲) م. ف، ر، ج ، شخص: = ل ق، ط، آ، شخص اند] (۱)

آ، نه] (۳) ف. امد: باز مشرق از و بود برفته مغرب از انک یعن + = ر مغربی: = هاج  امد: باز مشرق

= ق بیشتر: = ط آ، بسیر: = م ف، ر، ج ، بمسیر: مسیر] به (۴) ⁃ن. ⁃ل، ⁃ق، ⁃ط، = م ف، ر، ج ،

ف. ج ، زاید: = ن م، ل، ق، ط، ر، آ، ناقص] (۵) ن. سیر: به = هامش) در «بسیر» +) ل پیش:

ن. مسافران: = م مسان: مسافر مسافران] مسافر .۳ ط. و: + = ر از: + مسافر] .۲ ط. آ، در: اندر] .۱

ط، جانب: [ نزدی .۷ م. کند: کرد] .۶ ر. بجانب: جهت] به .۵ ق. مسافری: [ ی مسافران .۴

ف. مقیم: بنزدی امذ باز مغرب آمد] … مغرب م. آید: آمد] .۸ ن. نزد: ر دی بار [ نزدی با ل. ق،

ر دی بار [ نزدی با ل. ط، جانب: [ نزدی .۱۱ فاج . بجهت: جهت] به .۱۰ ط. : ی + و] .۹

ط، م شمرند: م شمردند] .۱۴ ⁃ف. و] .۱۳ ⁃م. = هاق آمد] … بجانب ر دی و .۱۲ ن. نزد:

.۱۹ فاج . که] .۱۸ م. که: + گفت] .۱۷ ر. : مشرق مغربی] .۱۶ ⁃م. این] .۱۵ ن. م، ل، ق،

امروز: + گفت] .۲۲ ر. مغربی: [ مشرق .۲۱ ⁃ل. ⁃ق، که] نه ⁃م. ⁃ط، که] .۲۰ ⁃م. دو]

.۲۵ ف. جواب: و] .۲۴ ل. است: + شنبه] ی .۲۳ ر. امروز: گفت مشرق و گفت] مغربی و ف.

.۲۹ ن. روز: دور] .۲۸ ر. بمشرق: و مغرب] به و .۲۷ ل. رود: برود] .۲۶ ر. مغرب: مشرق]

ن. ل، ق، آفتاب: + روز]
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آن و مقیم۴ شبانه روزهای از باشد۳ کم تر(۱) او شبانه روزهای پس برآید، زودتر۲ آفتاب۱
را۷ او آید، باز مشرق۶ به و برود۵ مغرب به آن که و شود. روزی دوری در نقصانات(۲)

مقیم. شبانه روزهای از بود بیش تر(۳) او۱۰ شبانه روزهای و برآید، دیرتر۹ آفتاب۸ روز ۶۴پهر
مقیم۱۲ و بود، روزی آن و شود دوری شبانه روزها، بر است موزَّع که زیادت ها،(۴) آن تا۱۱

یاد که فل اوضاع حسب به زمین۱۳ بقاع احوال است این است. برقرار او ادوار خود
أعلم.۱۵ تعال واللّه آمد۱۴ کرده

ششم باب
طلوع۱۷ آن۱۶ و بروج مطال در

بروج۱۹ اجزای با بود معدّل النهار اجزای۱۸

که افتد آن مخالف افق هر در۲۱ معدّل النهار، اجزای با بروج اجزای برآمدن۲۰ اما [۱]

با معدّل النهار از که مقدار آن و آمد.۲۳ کرده آن ذکر که میل جهت از ر دی ۲۲ افق در

خط بر که بقاع در و بود.۲۵ اجزا آن مطال برآید، فل البروج از مفروض مقداری۲۴

به متغیر بیش تر] (۳) هاج . زواید: + = شاج  نقصانات] (۲) هاج . بیشتر: + = شاج  کم تر] (۱)

ن. م، مقیم: + = فاج  نقصانات: + = شاج  زیادت ها] (۴) ج . «کمتر»:

.۴ ط. بوذ: = ⁃ف باشد] .۳ ر. دیرتر: آفتاب زودتر] آفتاب را او .۲ ⁃ن. ⁃ل، ⁃ق، آفتاب] .۱

و برود بمشرق آن که مشرق] … آن که .۶ ل. ق، رود: = ن ط، روذ: برود] .۵ فاف. بود: + مقیم]

⁃م. او] .۱۰ ر. زودتر: دیرتر] .۹ ⁃ن. ⁃م، آفتاب] .۸ ن. م، آفتاب: + را] .۷ ر. بمغرب:

ل کرده اند: آمد] کرده .۱۴ ⁃ق. = ف : زمین زمین] .۱۳ ف. را: + مقیم] .۱۲ ق. با: تا] .۱۱

بالصواب: اعلم واللّه = ل اعلم: واللّه = ⁃ف ⁃ر، اعلم] تعال واللّه .۱۵ م. بتفصیل: را ی هر + =

.(« «ص نشان (با هار طلوع] .۱۷ م. این: آن] .۱۶ ⁃ق. ⁃ط، اعلم] تعال واللّه آمد کرده یاد که م.

.۲۲ م. د: در] .۲۱ ط. برآمذ: برآمدن] .۲۰ ⁃ن. بروج] اجزای با .۱۹ ط. اجزاء: اجزای] .۱۸

⁃ط. بود] .۲۵ ن. باجزا: مقداری] با .۲۴ ط. آیذ: آمد] .۲۳ ن. م، ط، افق: [ افق
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ی بود، گذشته معدّل النهار قطب دو به چون بقاع آن افق نبود، عرض را آن و بود استوا

فل مطال را آفاق آن مطال و خوانند، مستویه۲ آفاق را آفاق آن و بود میل دوایر۱ از

استوا. خط مطال و منتصبه کرۀ مطال و مستقیم

دو۵ و بود، افق بر ر۴ دی نقطۀ ر دی جانب از نشیند، افق بر اعتدال نقطۀ چون۳ پس [۲]

قوس فل البروج، از برآید قوس چون۷ آن از بعد بود.۶ نصف النهار دایرۀ بر انقالب

زوایای بر را افق معدّل النهار آن که جهت از بود، آن از کم تر برآید معدّل النهار از که۸

چون تا بود منوال این بر هم و منفرجه. و حاده زوایای بر فل البروج و کند قط قایمه

دو این از ی هر از ربع نشیند، افق بر انقالب نقطۀ و رسد نصف النهار به اعتدال نقطۀ ۶۵ر

از بعد و بود.۱۳ قایمه زوایای بر را۱۲ افق دایره۱۱ دو هر قط و بود،۱۰ برآمده تمام منطقه۹
برآید،۱۶ معدّل النهار۱۵ از مختلف۱۴ قوس های فل البروج، از متساوی قوس های با آن

مانند، والء بر سرطان۱۸ اجزای مثال معکوس، ن ولی اول ربع در که نسق۱۷ آن بر هم
و۲۲ رسد. افق۲۱ با اعتدال نقطۀ و برآید ر دی ربع تا۲۰ والء،۱۹ خالف بر جوزا اجزای

آمد. گفته ربع دو این۲۴ در۲۳ که بود منوال این بر هم مطال جمل

مانند بود، متساوی اعتدال نقطۀ دو از ایشان ابعاد که قوس چهار هر مطال پس [۳]

سنبله، آخر درجۀ ده و حوت آخر درجۀ ده و میزان اول درجۀ ده و حمل اول درجۀ ده۲۵

متساوی انقالب نقطۀ دو از ایشان ابعاد که۲۶ قوس چهار مطال همچنین و بود، متساوی

.۵ ⁃ل. ر] دی نقطه .۴ ⁃ل. چون] .۳ ل. ق، ط، مستوی: مستویه] .۲ ن. افاق: + دوایر] .۱

منطقه] دو ن. نقطه: منطقه] .۹ فاج . : ک که] .۸ فاج . چون] .۷ ط. و: + بود] .۶ ط. در: دو]

.۱۲ م. مر: + دایره] .۱۱ ⁃م. = ل ق، ر، باشد: بود] .۱۰ هامش). در منطقه» «دو +) شاق دایره:

معدّل النهار] .۱۵ ل. ق، براید: + = ط مخالف: مختلف] .۱۴ ⁃م. بود] .۱۳ ن. افق: بر را] افق

⁃ط، والء] .۱۹ ط. نه: + سرطان] .۱۸ ق. بود: + نسق] .۱۷ ⁃ل. ⁃ق، برآید] .۱۶ ف. معدل:

این] در .۲۴ ⁃ل. در] .۲۳ ⁃ط. و] .۲۲ ن. ل، ق، ط، بافق: افق] با .۲۱ ر. با: تا] .۲۰ ⁃م.

م. ل، از: + که] .۲۶ ⁃م. ده] .۲۵ ق. ازین:
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ر دی ۲ غرض جهت به جدی اول بعض و کنند، ربیع اعتدال نقطۀ۱ ، مطال مبدأ و بود.

این بر هم نصف النهار دایرۀ بر بروج اجزای گذشتن چون و شود. ظاهر عمل در۳ که

خط آفاق از افق ه بل میول۴ دوایر از ی نصف النهار دایرۀ آن که جهت از بود، وض

کنند. استعمال استوا خط مطال بالد همۀ در است، استوا

نقطۀ چون۸ بود،۷ حمایل دور و بود عرض را آن که مایله۶ آفاق مطال اما و۵ [۴]

اگر کند. طلوع تقاط نقطۀ پس بود. نصف النهار بر منقلب نقطۀ بود، افق بر ۶۵پتقاط

از کم تر معدّل النهار از شمال مساکن در بود، شمال برآید۱۰ فل البروج از که۹ قوس

زاویه هایی از۱۲ بود حاده تر باشد، افق و فل البروج از که زاویه هایی چه برآید،۱۱ او

جنوبی قوس آن۱۴ اگر و برعکس. جنوبی مساکن در و بود، افق و معدّل النهار از که۱۳

مساکن در و بود، او از بیش تر برآید او با معدّل النهار از آن چه شمال مساکن در بود،
برعکس.۱۵ جنوبی

ربع آن که وقت به آن که جهت از بود، مختلف م ح را۱۷ اَرباع آفاق این۱۶ در و [۵]

قوس اگر باشد،۱۹ نکرده طلوع تمام ربع معدّل النهار از کند،۱۸ طلوع فل البروج از

در اگر باشد، کرده طلوع ربع از زیادت یا۲۱ و بود،۲۰ بلد عرض جهت در فل البروج

ی در۲۴ ن۲۳ ول بود، ی فل البروج از نیمه دو هر م ح اما بود.۲۲ مخالف جهت

⁃م. ⁃ل، در] .۳ م. : عرض = ل ق، غرض: = ن ط، عرض: [ غرض .۲ ن. بنقطۀ: طال نقطۀ] .۱

حمایل دور و .۷ م. مایل: مایله] .۶ ⁃م. و] .۵ ن. میولست: = م است: + = ق میل: میول] .۴

برآید] … مساکن .۱۱ ⁃ل. برآید] .۱۰ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، که] .۹ ⁃ط. چون] .۸ هاق. بود]

ط. : ک باشد تر حاده باشد از] بود .۱۲ ل. بود: او از کمتر برآید او با معدل النهار از آن شمال مساکن

⁃ف. برعکس] … جنوبی قوس آن اگر و .۱۵ ق. از: آن] .۱۴ ⁃م. که] … فل البروج از .۱۳

و: + باشد] .۱۹ «خ»). نشان (با هاف و: + کند] .۱۸ ⁃ق. را] .۱۷ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، این] .۱۶

ن. م، ق، ط، ر، ن: ولی ن] ول .۲۳ ط. باشد: بود] .۲۲ ⁃ل. یا] .۲۱ ف. باشد: بود] .۲۰ ر.

⁃ط. در] .۲۴
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نقطۀ از ایشان بعد که قوس دو هر پس والء. خالف بر نیمه۲ ر۱ دی در و والء بر نیمه

نظیر ۴ مطال مساوی برج هر مغارب و بود. سان ی ایشان مطال بود،۳ متساوی اعتدال

مغارب بعینها شمال در بروج مطال پس شود.۸ فرو ۷ برج ، برج با۶ چه بود، برج۵ آن
جنوب.۱۰ در بود بروج مطال شمال، در بروج مغارب و جنوب، در بود بروج۹

منتصف که فل از نیمه ی باشد، اعظم میل تمام مساوی افق۱۱ عرض چون و [۶]

معدّل النهار تمام ر دی نیمۀ در و نبود، مطال را آن و۱۲ برآید دفعةً بود، اعتدال نقطۀ آن ۶۶ر

که را قوس دو بود، اعظم میل تمام۱۳ از زیادت آن عرض که آفاق در و برآید.

ی بود، مطال را ر دی قوس دو و نبود، مطال باشند،۱۴ ابدی الخفا و ابدی الظهور

رحوی فل دور رسد،۱۶ نهایت به بلد عرض چون و مستوی. ر۱۵ دی و معکوس را

بود. ی افق و معدّل النهار و برخیزد غروب و طلوع چه شود، باطل کل به مطال شود،

آن که جهت از ازمان،۱۷ بعض و خوانند درجات بعض را معدّل النهار اجزای و [۷]

واللّه بروج مطال صفت است این م شود.۲۰ مقدر او حرکت سبب۱۹ به زمان۱۸
أعلم.۲۱

ق. جزو: برج] .۵ ⁃ط. [ مطال .۴ ⁃م. بود] .۳ ⁃م. نیمه] .۲ ل. ق، ف، : ی ر] دی .۱

و .۱۰ ⁃ق. بروج] .۹ ف. نکند: طلوع برج نشود شود] .۸ ⁃ف. [ برج .۷ ف. تا: با] .۶

ن. بلد: عرض چون و افق] … بروج مغارب و ل. ق، ط، بلد: افق] .۱۱ ⁃ر. جنوب] … بروج مغارب

ن. ط، باشد: باشند] .۱۴ فاق. تمام] .۱۳ ⁃م. و] ل. برآید: دفعه ی به بود و] برآید دفعةً بود .۱۲

زمان] .۱۸ ق. خوانند: + ازمان] .۱۷ هاق. نو: که + رسد] .۱۶ م. ق، ف، را: + ر] دی .۱۵

ل. ق، بجهت: زمان آن که = ط بجهت: که زمان آن سبب] به زمان آن که .۱۹ ن. ازمان: = م : زمان

این ل. بالصواب: اعلم واللّه = ⁃م ⁃ق، ⁃ف، أعلم] واللّه .۲۱ م. شود: مقداری م شود] مقدر .۲۰

⁃ن. اعلم] … است
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هفتم باب

آفاق در مشرق سعتِ و تعدیل النهار معرفت۱ در

سعتِ را آن افق، دایرۀ از معدّل النهار (۱) مطل و بود جزوی هر مطال میان که۲ قوس [۱]

میل مساوی۴ استوا خط در مشرق سعت غایت که است ظاهر و گویند.۳ جزو آن مشرقِ
تزاید۶ در مشرق سعت بود،۵ تزاید در بلد عرض چندان چه آفاق، ر دی در و بود. اعظم

هر و برآید. فل از ربع مشرق سعت رسد، اعظم میل تمام به بلد عرض چون تا بود

والء. غیر بر ر۷ دی و والء بر ی بود، ر دی ربع مساوی مشرق سعت ، فل از را ربع

هر مشرق سعت و بود.۹ جنوبی ربع دو۸ مانند مشرق سعت را شمال ربع دو ارباع، از ۶۶پو

بود. نظیرش مغرب سعت مانند جزوی

نصف النهار۱۲ و۱۱ جزوی هر نصف النهار۱۰ میان تفاوت آن و تعدیل النهار، اما و [۲]

اوست، با اضافت به تعدیل النهار که جزو آن یوم مدار از بود قوس است، استوا خط

نیمه ی در۱۵ پس ذرد. ب نصف النهار۱۴ قطب دو به که ۱۳ میل دایرۀ و افق دایرۀ میان

تحت االرض. ر دی نیمۀ۱۷ در و افتد فوق االرض قوس آن بود، ظاهر۱۶ قطب جهت در که

مساوی فوق االرض و بود، مشرق جهت در که بود آن مساوی بود، مغرب جهت در آن چه و

نقطۀ دو از ایشان ابعاد که۱۹ اجزایی یعن بود، متساوی میل ها(۲) چون تحت االرض،۱۸

م. میل هاء: = ج  میل های: میل ها] (۲) ن. م، ل، ق، ط، : مطال [ مطل (۱)

.۵ ط. متساوی: مساوی] .۴ ن. ر، خوانند: گویند] .۳ شار. از: + که] .۲ ⁃م. معرفت] .۱

⁃ل. ⁃ط، بود] .۹ ⁃ط. دو] .۸ ط. : ی ر] دی .۷ ط. تواند: تزاید] در .۶ م. و: + بود]

نصف النهار] .۱۲ ⁃ط. و] جزوی هر نصف النهار .۱۱ ق. قوس النهار: نصف نصف النهار] .۱۰

قطب نصف النهار] قطب .۱۴ ⁃ن. = م دایره ای: [ میل .۱۳ ل. قوس النهار: = ق قوس النهار: نصف

و .۱۸ ر. نیمۀ: ی نیمۀ] .۱۷ ل. خفا: ظاهر] قطب .۱۶ ⁃م. در] .۱۵ شال. ف، معدل النهار:

م. اجزاء: که که] اجزایی .۱۹ هار. تحت االرض] … در آن چه
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بود. سان ی جهت دو۱ در اعتدال

و افق دایرۀ از و ذرد ب معدّل النهار۴ قطب دو به۳ که ۲ میل دایرۀ از جمله بر و [۳]

آن از ضل ی که۵ تحت االرض، یا فوق االرض آید حاصل مثلث ، یوم مدار دایرۀ از

، ضل ی و مشرق؛ سعت ، ضل ی و است؛ او مدار(۱) که بود جزو آن میل مثلث،

نیز را آن برآید، مدار۶ از مذکور قوس این با معدّل النهار از که قوس و تعدیل النهار.

ی افتد، میل دایرۀ دو میان معدّل النهار۸ از که۷ بود قوس آن و خوانند، تعدیل النهار
قوس۱۲ این و ذرد. ب جزو آن ۱۱ مطل به که ر دی و ذرد، ب معدّل النهار ۱۰ مطل به که۹
آن چه۱۵ در۱۴ و باشد، تحت االرض بود، ظاهر قطب جهت در ایشان میل۱۳ که اجزایی در ۶۷ر

ایشان میل که۱۷ اجزایی در چون و فوق االرض. بود، پوشیده قطب۱۶ جهت در ایشان میل

و شود، قوس النهار۱۹ نصف افزایند۱۸ دور ربع بر تعدیل النهار بود، ظاهر قطب جهت در

شود. قوس النهار نصف اهند،۲۳ ب دور ربع از بود،۲۲ جهت ر دی در میل۲۱ آن چه در۲۰

نیمه ی تا جزوی، هر ظهور زمان نصف در کند طلوع که بود قوس قوس النهار نصف و

واللّه دور۲۷ نصف تا قوس۲۶ این تمام قوس اللیل و۲۵ مداری، هر از ظاهر۲۴ قطعۀ از
أعلم.۲۸

ف. فار، ج ، مدار: + مدار] (۱)

که] .۵ ن. ق، نصف النهار: معدّل النهار] .۴ ⁃م. به] .۳ شاج . : ی + [ میل .۲ ⁃ط. دو] .۱

⁃ط، که] .۹ ق. که: + معدّل النهار] .۸ ⁃ق. که] .۷ هاف. مدار] از .۶ ⁃ل. ⁃ق، = ط : ی

قوس] .۱۲ ن. ل، ط، : بمطال [ مطل به .۱۱ ن. : بطال = ل ف، ط، : بمطال [ مطل به .۱۰ ⁃ل.

بود ظاهر .۱۶ ⁃ر. آن چه] … ایشان میل .۱۵ ⁃ق. در] .۱۴ م. میان: میل] .۱۳ ف. را: +

نصف .۱۹ م. و: افزاید افزایند] .۱۸ ق. : ان در و که] اجزایی در چون و .۱۷ هان. قطب] …

.۲۳ ق. دارد: بود] .۲۲ فار. میل] .۲۱ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، در] .۲۰ ط. نصف النهار: قوس النهار]

بود: + قوس] .۲۶ ق. نصف: + و] .۲۵ فاج . شود: + ظاهر] .۲۴ م. و: + = ر اهد: ب اهند] ب

⁃ط، ⁃ر، أعلم] واللّه .۲۸ ل. دور: تمام با قوس آن نصف قوس اللیل و دور] … قوس اللیل و .۲۷ ق.

⁃م. ⁃ف،



۱۵۹ ̸ ۳،۸[۱ − ۲]

هشتم باب

غروب و طلوع و ممر درجات معرفت در

فل از کند گذر نصف النهار بر جزو آن با که بود درجه آن جزوی هر ممر درجۀ [۱]

فرو او با که درجه آن غروب درجۀ و برآید، او۲ با که درجه آن۱ طلوع درجۀ و البروج،

بود غروب و طلوع و۴ ممر درجۀ تقویم، درجۀ نبود، عرض را جزو آن۳ چون و شود.

با باشد، افتاده اربعه اقطاب به ماره دایرۀ بر و۶ بود عرض را جزو آن۵ اگر اما بعینها.

دو از او درجۀ نبود، ماره دایرۀ۸ بر اگر و گذرد.۷ نصف النهار دایرۀ بر هم به تقویم درجۀ
جدی.۹ و سرطان اول مابین در یا بود، سرطان و جدی اول مابین در یا نبود: بیرون ۶۷پنوع

در۱۲ که فل البروج قطب۱۱ او،۱۰ درجۀ مرور وقت به بود، اول نصف در اگر [۲]

جزو دو۱۵ به که عرض دایرۀ از۱۴ پس باشد.۱۳ غربی نیمۀ در بود، افق عرض جهت

ی و بود۱۷ غربی شمال نیمه ی ذرد،۱۶ ب بود، نصف النهار بر که فل البروج از

از پیش بود، شمال ایشان عرض که اجزایی بود،۱۹ چنین چون و ۱۸. شرق جنوبی نیمه
بعد۲۴ جنوبی،۲۳ ایشان عرض که۲۲ اجزایی و باشند،۲۱ ذشته ب نصف النهار از۲۰ درجه

ذرند.۲۷ ب نصف النهار۲۶ از۲۵ درجه از

م. ل، ق، این: آن] .۵ ⁃م. ⁃ل، ⁃ق، ⁃ط، و] .۴ ق. این: آن] .۳ ط. آن: او] .۲ م. او: آن] .۱

جدی] و سرطان .۹ ⁃ق. دایرۀ] … نصف النهار .۸ م. ذرد: ب گذرد] .۷ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، و] .۶

باشد] .۱۳ م. گردد: در] که .۱۲ ⁃ق. قطب] .۱۱ ق. اول: او] .۱۰ م. نبود: سرطان و جدی

گذرد: = ق و: + ذرد] ب .۱۶ ل. بدان: دو] به .۱۵ ن. ل، آن: = ق این: از] .۱۴ ف. ج ، بود:

⁃ق، از] .۲۰ ⁃ق. اجزای] … فل البروج .۱۹ ط. : مشرق [ شرق .۱۸ ⁃م. بود] .۱۷ ل.

جنوبی] .۲۳ ⁃م. که] .۲۲ م. باشد: گذشته = ن ل، ق، باشد: ذشته ب باشند] ذشته ب .۲۱ ⁃ل.

⁃ط. نصف النهار] … ذشته ب .۲۶ ⁃ل. ⁃ق، از] .۲۵ م. و: بود بعد] .۲۴ ن. ل، م، ق، بود: +

ق. ر، ذرد: ب ذرند] ب .۲۷ ل. بنصف النهار: نصف النهار]



المعینیة الرسالة ̸ ۱۶۰

و بود، شرق جانب در فل البروج۱ قطب این: عکس به دوم،(۱) نصف در اگر و [۳]

نصف، ذرند،۴ ب باشند۳ نصف النهار بر که فل البروج اجزای۲ بر که عروض، دوایر از

درجه از بعد بود، شمال عرضش آن چه پس غربی. جنوبی نصف، و بود شرق شمال

استوا خط در و بود.۶ گذشته۵ درجه از پیش بود، جنوبی عرضش آن چه و گذرد،

جنوبی و گذرد، درجه از پیش شمال بود، سرطان و جدی اول میان آن چه همچنین،

برعکس. بود، جدی و سرطان اول میان آن چه و درجه، از بعد

هرچه وقت۷ آن در بود، افق بر فل البروج قطب کجا هر غروب، و طلوع درجۀ اما [۴]

فل البروج قطب ی چون و بود. غروب یا طلوع درجۀ او درجۀ کند، غروب یا طلوع۸
بود،۱۰ درجه از پیش تر او۹ طلوع بود، قطب آن جهت در که کوکب هر بود، فوق االرض ۶۸ر

غارب و طال نقطۀ دو به که عرض دایرۀ چون آن که جهت از درجه، از بعد غروب و

از که جزو هر پس بود، ظاهر قطب جهت در فوق االرض نصف کنند، تصور ذرد،۱۱ ب

تحت االرض نصف و نشده،۱۳ فرو هنوز یا درجه،۱۲ از پیش باشد برآمده بود، او جانب

درجه، از پیش شده۱۴ فرو یا بود، جانب آن در که اجزایی و بود، خف قطب جهت در

نصف النهار، بر بود ایشان ممر مانند استوا خط در اجزا غروب و طلوع و برنیامده. یا۱۵
أعلم.۱۷ واللّه بود نصف النهار دوایر از ی استوا۱۶ خط افق چه

ل. فار، فاج ، بود: + دوم] (۱)

از: جزء ان بر ک عرض دایرۀ و اجزای] … از و .۲ ل. افق: عرض جهت در ک + فل البروج] .۱

گذشته] .۵ ل. ذرد: ب ذرند] ب .۴ ل. ق، باشد: باشند] .۳ ⁃م. اجزای] بر که … فل البروج ل.

⁃ط. او] .۹ ر. کند: + طلوع] .۸ ⁃ن. ⁃م، وقت] .۷ م. باشد: بود] .۶ ن. باشند: ذشته ب

ق. باشد: + نشده] .۱۳ ن. و: ازو = م او: از درجه] از .۱۲ ط. و: + ذرد] ب .۱۱ ⁃ط. بود] .۱۰

واللّه .۱۷ ن. م، ط، شار، را: + استوا] .۱۶ ⁃ق. یا] .۱۵ م. بود: + = ل باشد: + شده] فرو .۱۴

ل. م: واح أعلم واللّه = ⁃ق = م ر، بالصواب: أعلم واللّه أعلم]



۱۶۱ ̸ ۳،۹[۱]

نهم باب

شفق و صبح و شب و روز معرفت در۱
آن۳ غیر و مستوی۲ و معوج ساعات و

است حرکت را آفتاب و است، معدّل النهار حرکت جهت از شب۴ و روز چون [۱]

نقطۀ به است۶ آفتاب رسیدن از که شبانه روزی مقدار پس جهت،۵ در حرکت آن مخالف

معدّل النهار دور ی بار،۸ دوم شبانه روزی حرکت به نقطه آن با او۷ رسیدن تا مفروض،

فل البروج اجزای طلوع و است، متفاوت آفتاب سیر چون و آفتاب. سیر زیادت با بود

از ی وجه:۱۰ دو از افتد اختالف شبانه روز مقادیر در ناموافق، معدّل النهار اجزای۹ با

میان که تفاوت جهت از ر۱۲ دی و آفتاب، شبانه روزی مسیرهای۱۱ میان تفاوت ۶۸پجهت

با بود معدّل النهار دور مقدار وسط، یوم۱۵ پس باشد. مطال درج۱۴ و سوا۱۳ درج(۱)

در آفتاب مسیر حصۀ با دور۱۶ ی مقدار حقیق یوم و آفتاب. روزۀ ی وسط زیادت
بود۱۸ مرکب آن و بود، حقیق و وسط میان که تفاوت و معدّل النهار.۱۷ مطال از دور آن

روز ی در تفاوت آن چند هر و گویند. بلیالیها تعدیل االیام را آن مذکور، تفاوت دو از

باشد. محسوس بسیار روزهای در اما نبود، محسوس روز دو و

ن. م، ل، ق، درجۀ: = ط درجه: = ف ر، ج ، درج] (۱)

ل. و: + = ⁃ط آن] غیر و .۳ ف. مستقیم: مستوی] .۲ ن. و: بلیالیها االیام تعدیل معرفت + در] .۱

⁃م. او] .۷ ⁃ف. ⁃ط، است] .۶ ⁃م. جهت] در .۵ هار. شب] … صبح و .۴ هاق. آن] … معوج

مسیرهای] .۱۱ م. رجه: وجه] .۱۰ م. باجزای: اجزای] با .۹ ق. دوم: بار = ط دوم: بار] دوم .۸

.۱۵ ن. م، ق، ط، درجه: درج] .۱۴ م. استوا: سوا] .۱۳ ر. ری: دی ر] دی .۱۲ م. سیرهای:

درجات المطال درجات و معدّل النهار درجات السوی درجات دور] … معدّل النهار .۱۶ ط. سیوم: یوم]

⁃ط. بود] .۱۸ ⁃ق. النهار] .۱۷ م. گویند: فل البروج
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در تعدیل چون و بود. تعدیل قدر به او، تقویم و آفتاب وسط میان تفاوت غایت و [۲]
۴ حقیق و وسط ایام میان تفاوت غایت پس بود،۳ ناقص نصف در و زاید،۲ ۱ نصف

، مطال درج و سوا درج میان تفاوت غایت و بود. تعدیل ضعف قدر به جهت این از

حقیق ایام۷ تفاوت۶ غایت ناقص،۵ گاه و بود زاید گاه چون و بود، نیم و درجه دو

به که افتد اتفاق کم اختالف دو۹ هر این اما برآید، درجه پن جهت این از ۸ وسط و

غایت دون ر دی رسد، غایت به چون۱۲ ۱۱ ی ه بل ر، دی ی با شوند مرکب۱۰ تمامت
بود.۱۳

منتصف اوج۱۷ که۱۶ فل از نیمه ی در۱۵ افتد،۱۴ آفتاب تعدیل از که تفاوت اما [۳]

درجات بر۲۲ سوا درجات و زاید. نصف۲۱ ر دی در۲۰ و بود، ناقص بود، نیمه۱۹ آن۱۸ ۶۹ر
زاید۲۴ باشند،۲۳ ربع دو آن منتصف خریف و ربیع اعتدال نقطه های که ربع دو در مطال

هر است، جوزا آخر به آفتاب اوج که وقت این در پس ناقص. ر دی ربع دو در۲۵ و بود،
آید.۲۹ جم باشد۲۸ ربع آن منتصف شتوی۲۷ انقالب نقطۀ که ربع در زیادت دو۲۶

: وسط و حقیق [ حقیق و وسط .۴ ⁃ط. بود] .۳ ط. بوذ: زاید] .۲ ن. ط، نصف: [ نصف .۱

و حقیق .۸ ⁃ق. ⁃ط، ایام] .۷ ل. میان: + تفاوت] .۶ ف. بود: + ناقص] .۵ ⁃م. = ر

.۱۲ فاق. [ ی .۱۱ م. مرکز: مرکب] .۱۰ م. و: دو] .۹ ⁃م. = ل وسطین: و حقیق [ وسط

.۱۵ ر. بود: افتد] .۱۴ ل. ق، شود: = ط شوذ: بود] .۱۳ ن. : ی = ل : ی چون چون] ی

⁃ف. آن] .۱۸ شان. نیمه: ی در افتد + = هار اوج] .۱۷ ⁃ط. که] .۱۶ ن. در: + = ⁃ل در]

⁃م. در] و .۲۰ م. حضیض: و اوج میان که مادام افتاب تعدیل گفتیم اما نیمه] … تفاوت اما .۱۹

درجات از باشد = ل باشد: باشند] .۲۳ م. از: = فاج  بر] .۲۲ ر. ر: دی نصف نصف] ر دی .۲۱

م. و: بود زاید خریف و ربیع ربع + در] .۲۵ ⁃ط. زاید] .۲۴ ن. خریف: و ربیع ک ربع در مطال

در دو» هر «و +) دو هر و «زايد») معن به سطر فوق «ز» +) آیند جم خریف ربع در نقصان + دو] .۲۶

م. خریف: ربع در نقصان باشد] … زیادت .۲۸ ط. سوی: شتوی] .۲۷ ر. :(« «ص نشان با هامش

ن. شتا: ربع در زیادت دو هر و آید جم خریف ربع در نقصان دو هر + = ر آیند: آید] .۲۹



۱۶۳ ̸ ۳،۹[۴ − ۵]

این۵ تا باشند،۴ متفق حقیق و۳ وسط که کرد۲ باید فرض معین روز ۱ ی چون و [۴]
کنند،۹ فرض ربع این۸ طرفِ دو غیر که جزو۷ هر و م دهند، نسبت روز آن۶ با را اختالف

دلو از جزوی را معین۱۱ جزوِ آن نجوم صناعت اهل ناقص،۱۰ گاه و بود زاید گاه تعدیل

ایام بر زاید۱۴ و ، وسط ایام از باشد۱۳ ناقص همیشه۱۲ تعدیل االیام تا کرده اند، فرض

و بودی.۱۷ عکس به۱۶ کردندی، فرض عقرب از جزوی۱۵ آن، جای به اگر و . حقیق

تفاوت و شود۱۹ اول وض با حقیق و وسط روزهای شود، تمام آفتاب دور ۱۸ ی چون

تعدیل االیام. است این شود.۲۰ زایل

اگر آن که اال گیرند، روز ابتدای از که است آن طبیع وض بر شبانه روز۲۱ مبدأ و [۵]

مضاف تعدیل االیام با ر دی تفاوت شب، اول از یا گیرند روز اول از مبدأ حساب اهل

کوتاه و درازی نصف قدر به و بود، مختلف آفاق در که بود مطال تفاوت آن و شود،

اما . یوم مدارات اقسام اختالف از م کاهد و م افزاید شب و روز مبادی۲۲ در ۶۹پروز
۲۴ نسبت بر بدو جمله مدارات که کنند دایره ای بر آفتاب مرور از شبانه روز۲۳ مبدأ چون

سبب بدین پس برخیزد. اختالف این نصف النهار، دایرۀ مانند باشد، منقسم۲۵ راست

کنند. وقت آن۲۷ بر تقاویم حساب و دارند،۲۶ روز نیم وقت شبانه روز، مبدأ حساب اهل

⁃ن. و] .۳ ن. کردن: کرد] .۲ م. چون: و شتاء ربع در زیادت دو هر [ ی چون ⁃ط. [ ی .۱

.۷ ر. بآن: خورده) خط («باز» باز آن] با .۶ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، این] .۵ ن. ل، ق، باشد: باشند] .۴

که .۹ م. دو: این از جزوی این] طرفِ دو ن. دو: این از = ل ق، آن: این] .۸ ن. م، جزوی: جزو]

و: + ناقص] .۱۰ ر. بود: نزدی ربع این نهایت و ببدایت که جزوی غیر کنند فرض که کنند] … غیر

ف. کاتب): غیر دست به هامش در «همیشه» «همه» +) همه همیشه] .۱۲ ط. : معن معین] .۱۱ ن.

ر. بر: به] .۱۶ ل. جزو: جزوی] .۱۵ م. درآید: زاید] .۱۴ ل. ق، بود: = ط بوذ: باشد] .۱۳

شود] .۲۰ ل. ق، ط، شوند: شود] .۱۹ ⁃ل. ⁃ط، = هاف [ ی .۱۸ ق. بروی: بودی] .۱۷

تان. میان: + مبادی] .۲۲ ف. ر، شبانه روزی: شبانه روز] .۲۱ هاق. شود] زایل تفاوت و ف. گردد:

.۲۶ م. مستقیم: منقسم] .۲۵ ط. : قسمت تدویر [ نسبت بر بدو .۲۴ ر. شبانروزی: شبانه روز] .۲۳

ل. ق، ط، ر، بدان: آن] بر .۲۷ م. ل، داند: دارند]
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فرس.۳ مانند کنند، روز اول از شبانه روز۲ مبدأ باشند،۱ فارغ حساب این از که کسان و

از شبانه روز۶ مبدأ است، هالل رؤیت از ایشان شهور مبادی آن که جهت۵ به عرب اما و۴

کنند. شب اول

شب اول۹ و صبح. طلوع نه افق، دایرۀ به۸ بود آفتاب رسیدن وقت روز اول و۷ [۶]

آفتاب نور آن و۱۱ صبح، اما و شفق. غروب نه۱۰ افق، به بود آفتاب رسیدن وقت همچنین

مختلف الوض زمین۱۵ سایۀ هیأت جهت۱۴ از افق،۱۳ ۱۲ نزدی به او رسیدن وقت به است
پس۱۸ آمد.۱۷ داده شرح چنان که است، مستدیر مخروط ل ش بر زمین سایۀ چه است،۱۶

و بود،۲۲ رأس سمت به۲۱ نزدی مخروط سر رجل،۲۰ سمت به بود۱۹ نزدی آفتاب چون

محسوس ظل، مخروط به۲۳ محیط و باشد زمین اطراف بر که آفتاب نور ظلمت، تراکم از
۲۶ تنگ از شود، مایل مغرب به مخروط و رسد۲۵ ۲۴ نزدی افق به آفتاب آن که از بعد نبود.

چه بود، افق باالی نور آن و شود. ظاهر مستطیل نوری بود۲۷ مشرق با که طرف ی ۷۰ر

به آن چه از بود درازتر کشند، افق به ارض،۲۹ سط یعن ناظر،۲۸ موض از که خطوط

صبح پس است. شده مقرر هندس براهین به چنان که افق، باالی از کشند مخروط سط

کاذب را او جهت این از و ۳۰، تاری باشد افق به متصل که او قاعدۀ و بود مستطیل اول

شود، عریض نور و شود روشن افق کند،۳۱ میل بیش تر مخروط چون آن از بعد خوانند.

و] .۴ م. قوس: فرس] .۳ ط. شبانروزی: = ر شبانه روزی: شبانه روز] .۲ ل. ط، باشد: باشند] .۱

اول] .۹ م. ل، بر: به] .۸ ⁃ل. و] .۷ ر. شبانه روزی: شبانه روز] .۶ ن. سبب: جهت] .۵ ⁃ل.

م. ل، ق، ط، : بنزدی [ نزدی به .۱۲ م. صبح: اما و] صبح اما .۱۱ ⁃ن. نه] .۱۰ م. اول: نه

با هان افتاب: +) ک + = ل ف، که: + زمین] .۱۵ ن. آنک: + جهت] .۱۴ ف. و: + افق] .۱۳

داده = ل ف، شد: داده = ط ایذ: داذه = ق ر، داده اند: آمد] داده .۱۷ ⁃ط. است] .۱۶ «خ »). نشان

رسد: رجل سمت بنزدی رجل] سمت به بود نزدی .۲۰ ⁃م. بود] .۱۹ ⁃م. پس] .۱۸ م. آید:

.۲۴ ⁃ن. ⁃ل، به] ف. محیط: بر به] محیط و .۲۳ ⁃م. بود] .۲۲ ⁃ن. ⁃ل، ⁃ق، به] .۲۱ ن.

.۲۸ ⁃ن. ⁃م، بود] .۲۷ م. تنگ: = ل : تنک [ تنگ .۲۶ ن. شود: رسد] .۲۵ ⁃ل. [ نزدی

ن. م، ل، ق، ط، ر، و: + کند] .۳۱ م. بود: + [ تاری .۳۰ ق. االرض: ارض] .۲۹ هار. ناظر]



۱۶۵ ̸ ۳،۹[۷]

و برآید. آفتاب که تا نور، شدت از شود۳ سرخ افق آن از بعد و۲ بود. صادق صبح آن و۱

سپیدی پس۷ عریض، سپیدی۶ پس ، سرخ اول منعکس،۵ ن۴ ولی بود همین شفق حال

مستطیل.

که م بود۱۰ آن گاه شفق آخر و صبح مبدأ که است شده معلوم رصد و۹ تجربه۸ به و [۷]

در پس م رسد. درجه هجده۱۳ قدر به افق۱۲ از آفتاب انحطاط یا۱۱ آفتاب نظیر ارتفاع
آفتاب۱۷ چون بود، کم تر درجه هجده۱۶ و۱۵ اعظم میل از۱۴ آن عروض تمام که مساکن

صبح ذرد،۲۱ ب دو و۲۰ هفتاد۱۹ از بلد عرض۱۸ تمام و میل مجموع که رسد درجات به
آفتاب۲۳ انحطاط آن که جهت از و۲۲ متصل. صبح به شفق و بود متصل شفق به ایشان

فوق االرض، درجه آن نظیر در است او ارتفاع مانند تحت االرض۲۵ درجۀ۲۴ هجده در

عرض جهت در میل که فل البروج نیمۀ ی در شفق و صبح مدت مایله آفاق در ۷۰پپس

نهایت رابع اقلیم در مثال ر، دی نصف۲۶ در شفق و صبح مدت از بود بیش تر بود، بلد
که۲۷ کوتاه نهایت و است، سرطان اول در برم آید، ساعت دو قدر به که صبح درازی

جدی. اول در است، کسری۲۹ و ساعت۲۸ ی

شمس: + منعکس] .۵ ل. ن: ول ن] ولی .۴ ⁃م. شود] .۳ ⁃ل. ⁃ط، و] .۲ ⁃ل. ⁃ر، و] .۱

م بود] .۱۰ ر. در: و] .۹ م. تجربت: تجربه] .۸ ل. به: + پس] .۷ ل. سپید: سپیدی] .۶ هان.

افق آفتاب از بانحطاط افق] از آفتاب انحطاط یا .۱۲ م. ل، با: یا] .۱۱ ن. م، بود: = ف م باشد:

⁃ل. ⁃ف، ⁃ط، و] .۱۵ ل. ف، تمام: + از] .۱۴ ن. هیجده: = ط هشده: هجده] .۱۳ ط. آفتاب:

هفتاد] .۱۹ ⁃ق. عرض] … میل از آن .۱۸ ط. آفتابی: آفتاب] .۱۷ ن. بهیجده: هجده] و .۱۶

.۲۳ ⁃م. و] متصل صبح به شفق ⁃ق. و] .۲۲ ل. نگذرد: ذرد] ب .۲۱ ⁃ن. و] .۲۰ ط. هفتا:

ط. االرض: بتحت تحت االرض] .۲۵ ن. و: درجه هیجده درجۀ] هجده .۲۴ ⁃م. آفتاب] انحطاط

کمتری: کسری] .۲۹ ن. : ساعت ساعت] .۲۸ م. در: + که] .۲۷ فان. حقیقت: + نصف] .۲۶

ط.
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ساعات و معوج. ر دی و مستوی ی بود: گونه دو از شب و روز ساعات اما۲ و۱ [۸]

چهار و بیست به۵ شبانه روزی۴ که بود آن مستوی ساعات بود.۳ معوج ساعات هم زمان

عدد شود، دراز(۱) او روز چون پس گیرند. ساعت ۸ قسمت هر کنند، متساوی۷ قسم۶

اجزای همیشه و شود. کم تر ساعات عدد شود، کوتاه چون و شود، زیادت روز ساعات۹
۱۱. زیادت اندک با معدّل النهار دور از بود درجه پانزده۱۰ آن و بود، متساوی ساعات

قسم دوازده۱۳ به کوتاه، اگر و بود دراز اگر روز مقدار که بود آن ۱۲ زمان ساعات و [۹]

ساعات اجزای پس خوانند. ساعت را قسم هر۱۵ و همچنین، شب مقدار۱۴ و کنند،
اجزای۱۹ با روز۱۸ ساعت ی اجزای و بود، مختلف شب ساعات۱۷ اجزای۱۶ با روز

مساکن در۲۴ و بود. مستوی ساعت دو اجزای۲۳ مساوی۲۲ هم،۲۱ به۲۰ شب، ساعت ی
بالصواب.۲۶ أعلم واللّه نبود فرق معوج و مستوی ساعات۲۵ میان استوا خط

بعد و بود شده نوشته کلمه ی «روز» از (بعد ج  دراز: روز چون = ل ق، ط، ر، دراز] او روز چون (۱)

= م خورده)، خط «درازتر» کلمۀ در «تر» و است شده پاک اول کلمۀ سپس «درازتر»، شده نوشته آن از

ف. درازتر: روز چون

⁃ر، به] .۵ ن. شبانه روز: شبانه روزی] .۴ ق. و: + بود] .۳ م. به: اما اما] و جدی .۲ ⁃ن. و] .۱

= ر را: + [ قسمت .۸ ط. مستوی: متساوی] .۷ ن. قسمت: قسم] .۶ ط. بر: = ⁃م ⁃ل، ⁃ق،

اندک .۱۱ م. ل، پازده: پانزده] .۱۰ ن. ل، ساعت: ساعات] .۹ ل. ق، : قسم = ف را: قسم

مقدار] .۱۴ ن. م، ل، دوانزده: دوازده] .۱۳ م. زمان: [ زمان .۱۲ ق. زیادت: اندک [ زیادت

+ روز] .۱۸ ⁃ن. ساعات] .۱۷ ⁃ط. اجزای] با روز ساعات .۱۶ ⁃م. هر] و .۱۵ ط. مدار:

زايد). معنای به سطر باالی «ز» +) شاف روز: ساعت ی اجزای و بود مختلف شب ساعات اجزای با

هم] به شب .۲۱ ط. با: به] .۲۰ ن. باجزاء: روز اجزای] با ⁃ط. اجزای] با روز ساعت ی .۱۹

ل. ساعت: ساعات] .۲۵ م. د: در] .۲۴ ⁃ف. اجزای] .۲۳ ن. متساوی: مساوی] .۲۲ ⁃ل.

⁃ف. ⁃ط، = م ل، ق، ر، اعلم: واللّه بالصواب] اعلم واللّه .۲۶



۱۶۷ ̸ ۳،۱۰[۱ − ۳]

دهم باب

ماه و سال معرفت در
ماند۲ بدین آن چه و کبایس و تاریخ۱ ۷۱رو

نامحسوس۴ محاق به باز و رسیدن، بدری۳ کمال به و هالل، آمدن دید به از ماه اصل [۱]

دوازده هر به و۸ شود،۷ تمام روز س قرب در حالت۶ این چون و است. خاسته۵ شدن،

بر ماه مدار و ماه، دوازده بر سال مدار پس م شود، تمام سال به تقریب ادوار، این از دور

افتاده س س درجات و دوازده گانه۱۰ بروج وض مناسبِ وض این و نهاده اند.۹ روز س

شهور وض در امم اکثر نیراند،۱۲ دو این آسمان اجرام و کواکب اشهر چون و است.۱۱

کرده اند. اعتبار را دو هر بعض و کرده اند، نیر دو این از ی ادوار اعتبار۱۳ سنین، و
۱۷. مصطل یا۱۶ بود حقیق یا ی هر و قمری، یا بود۱۵ شمس یا۱۴ سال پس

ند، ب تمام دوری۱۸ و برود، فل البروج نقطۀ از آفتاب که بود آن شمس سال اما [۲]

به تقریب. ربع و بود روز پن و شصت و سیصد۱۹ مدت در این و رسد، نقطه آن با و

مانند شهور، و ایام۲۱ عدد نه کنند،۲۰ آفتاب ادوار اعتبار که بود آن حقیق شمس و [۳]

مصطل تاریخ این۲۳ شهور و کنند. نوروز آید حمل به آفتاب۲۲ چون که مل سال

چون و بودی.۲۵ حقیق شهور کردندی، بروج اوایل به نیز۲۴ شهور اعتبار اگر چه است،

ل. محسوس: نامحسوس] .۴ فاج . بدری] .۳ ⁃ق. ماند] بدین آن چه و .۲ ⁃م. ⁃ط، تاریخ] و .۱

نهاده اند] .۹ ⁃ل. و] .۸ م. م شود: شود] .۷ ر. حال: حالت] .۶ ف. برخاسته: خاسته] .۵

نیرند: نیراند] .۱۲ ⁃ر. است] .۱۱ ف. بروج: دوانزده گانۀ دوازده گانه] بروج .۱۰ ل. ق، آمد: نهاده

⁃ل. یا] .۱۶ ط. = و + بود] .۱۵ ⁃م. یا] .۱۴ شان. کرده اند: + اعتبار] .۱۳ م. نیرند: = ل

.۲۱ ط. کند: کنند] .۲۰ م. ششصد: سیصد] .۱۹ ⁃ل. دوری] و .۱۸ ر. و: + [ مصطل .۱۷

⁃ل. ⁃ق، نیز] .۲۴ ق. آن: این] .۲۳ ل. ق، چون: آفتاب آفتاب] چون .۲۲ م. تاریخ: و ایام]

ق. بود: بودی] .۲۵
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در و خوانند. مسترقه خمسۀ را آن بماند، روز پن کنند، روز ۱ س س بر شهور اصطالح
خوانند.۴ کبیسه را روز۳ آن آید، جم روزی زاید، کسور از۲ که سال چند هر ۷۱پ

اصطالح حقیق مقدار به نزدی عددی بر۵ که بود آن مصطل شمس سال و [۴]
گیرند،۹ راست ربع و روز پن و شصت۸ و سیصد ۷ سال که رومیان چون کنند،۶

شهور اوایل در مسترقه خمسۀ این ایشان و کنند. کبیسه روز ی سال چهار هر به پس

و سیصد از و نبود، زیادت روز شش و شصت و سیصد از ایشان سال پس بخشیده اند،

. ی و س بعض و بود۱۲ ۱۱ س بعض ایشان ماه و نبود. کم تر روز پن و شصت۱۰
سال۱۵ در و نهاده اند، هشت۱۴ و بیست شباط نهاده اند،۱۳ ی و س ماه هفت چون و

سیصد سال فارسیان و نیست. مستندی را اوضاع این و شود، نه و بیست شباط کبیسه،

و ۱۷ س س ماه ها و کرد، نباید اعتبار کبایس تا نهاده اند راست۱۶ روز پن و شصت و
م  کردند،۱۹ کبیسه ماه سال بیست و صد هر۱۸ به قدیم در و سال. آخر به مسترقه خمسۀ

باشد.۲۳ م شده۲۲ مساوی روم سال های با کبیسه آن۲۱ به۲۰ ایشان سال های پس

سیصد به۲۶ مقدار، این و آفتاب.۲۵ به۲۴ بود ماه رسیدنِ بار دوازده آن و قمری، اما و [۵]

این از دوری۲۹ هر و شود. تمام به تقریب ۲۸ سدس و خمس و روز چهار۲۷ و پنجاه و

ماه اوضاع از۳۱ وضع که بود چنان وض این حقیق و بود.۳۰ ماه دوازده گانه، ادوار

چند هر در و ر. کبیسه: آنرا آید خوانند] … آید .۴ ن. سال: روز] .۳ ق. آن: از] .۲ ⁃ل. [ س .۱

م. ل، شست: شصت] .۸ ل. ق، ط، سال: [ سال .۷ ⁃م. کنند] .۶ فاج . بر] .۵ ⁃ط. خوانند] …

بود] .۱۲ ن. ط، روز: + [ س .۱۱ ⁃ن. ⁃ل، شصت] … روز شش و .۱۰ م. گویند: گیرند] .۹

⁃م، راست] .۱۶ ق. بسال: سال] در .۱۵ ف. روز: + هشت] .۱۴ م. نهاده: نهاده اند] .۱۳ ⁃ط.

ف. با: به] .۲۰ ق. ط، م گیرند: م کردند] .۱۹ ⁃ق. هر] به .۱۸ ⁃ق. ⁃ط، [ س .۱۷ ⁃ن.

ر م شود: متساوی روم باشد] … روم .۲۳ ن. ل، شده: م شده] .۲۲ ل. ىا: = ط باز: آن] به .۲۱

هاج  چهار] و .۲۷ ⁃م. به] .۲۶ ⁃م. آفتاب] به .۲۵ ط. با: به] .۲۴ ط. میشود: مساوی روم =

دوری] هر و .۲۹ ل. ق، : سدس و خمس = ط سدس: و خمس [ سدس و خمس .۲۸ ⁃ن. ⁃م، =

م. به: از] .۳۱ ⁃ل. بود] .۳۰ م. دوری: هر بر = ط روزی: هر و



۱۶۹ ̸ ۳،۱۰[۶ − ۷]

که عرب۳ مانند م شمرند، ماه م رسد،۲ وض آن۱ با چون و سازند، مبدأ آفتاب، ۷۲ربا

هم و سال در هم است، حقیق قمری ایشان تاریخ و ساخته اند، ماه ها مبدأ را رؤیةالهالل

ماه. در

اهل چنان که ماه. سیرِ اعتبار نه کنند، ماه و۵ روز اعتبار که بود آن مصطل اما۴ و [۶]

و خمس و روز۸ چهار و پنجاه و سیصد ۷ سال که بود عادت را منجمان۶ و حساب

روز نه و بیست ماه و روز، ۱۳ س ماه محرم، اول از و۱۲ گیرند،۱۱ روزی۱۰ سدس۹
بار۱۶ یازده سال ۱۵ س هر در سدس،۱۴ و خمس جهت از و سال. آخر به تا م گیرند

ماه به هم بود، مصطل تاریخ این و کنند. تمام روز ۱۸ س را ذوالحجه و کنند،۱۷ کبیسه

ایشان ماه های ۲۰. شمس و قمری از است مرکب جهودان ماه و سال و سال.۱۹ به هم و

ایشان سال های ادوار تا کنند کبیسه ماه سال، دو یا سال سه هر به و است، مصطل

اصطالح به۲۲ نزدی است اصطالح این و افتد.۲۱ موافق شمس سال های ادوار با
۲۳. شمس سال های

هر و نهند.۲۶ ۲۵ اصطالح خوشامد، و رای حسب به که است ۲۴ قوم هر بر و [۷]

مشهور بزرگ حادثه ای ظهور۲۸ یا دولت یا ملت آغاز خویش، تواریخ۲۷ مبادی قوم

هجرت را۳۳ عرب چنان که م دهند،۳۲ نسبت مبدأ۳۱ آن۳۰ با را ماه ها و سال ها۲۹ که کنند

⁃ف. اما] .۴ هار. عرب] .۳ ل. م رسند: = ر رسند: رسد] .۲ ن. بان: = ل ق، این: با آن] با .۱

سدس] .۹ شار. بود: + روز] .۸ ن. ط، سال: [ سال .۷ طاف. منجمان] .۶ ل. دور: و] روز .۵

[ س .۱۳ ⁃ط. و] .۱۲ .(« «ص نشان (با فار گیرند] .۱۱ م. روز: روزی] .۱۰ ط. : سدس

.۱۸ م. کند: کنند] .۱۷ م. روز: = ⁃ق بار] .۱۶ فاج . [ س .۱۵ ط. و: + سدس] .۱۴ طاف.

⁃ط. افتد] .۲۱ م. و: + [ شمس .۲۰ ق. بماه: وهم بسال سال] به هم و ماه به .۱۹ ر. : بس [ س

سطر). فوق («الزم» ق الزم: قوم هر [ قوم هر .۲۴ هاج . [ شمس … افتد موافق .۲۳ ⁃ف. به] .۲۲

ط، تاریخ: تواریخ] .۲۷ م. نهد: = ط نهذ: نهند] .۲۶ هاف. [ اصطالح … شمس سال های .۲۵

مبدأ] .۳۱ ن. م، بان: = ر بدان: آن] با .۳۰ ل. سالیها: سال ها] .۲۹ ⁃م. ظهور] .۲۸ ل. ق،

⁃ن. ⁃م، ⁃ل، را] .۳۳ ن. م نهند: = م ل، ر، دهند: م دهند] .۳۲ فال. = ⁃ن ⁃ط،
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یزدجرد را عجم و فیلقوس، بن ندر اس ۴ مل را روم۳ و ۲ السالم  علیه پیغامبر۱

به تعلق ، بعض از بعض استخراج و حقیقت، به تواریخ مبادی معرفت و شهریار. بن
بود.۱۰ کفایت اینجا۹ ماه،۸ و سال حقیقت۷ معرفت۶ در قدر این دارد، ۵ عمل کتب

یازدهم باب ۷۲پ

ارتفاعات با۱۱ آن احوال و اَظالل معرفت در

قدر به بود،۱۲ آفتاب ارتفاع غایت که روز، نیم ارتفاع که شد معلوم گذشته فصول از [۱]

معدّل النهار، از بود ظاهر قطب جانب در آفتاب اگر۱۴ بود،۱۳ بلد عرض تمام و آفتاب میل
۱۹ ارتفاع هر و بود. ر دی جانب۱۸ در اگر میل،۱۷ بر بلد عرض تمام۱۶ فضل قدر به یا۱۵

آن گاه بدایتش و است، درجه۲۱ نود بلندی در ارتفاع نهایت همچنان که و بود. ۲۰ ظل را

اصال، نبود سایه که آن جا بدایتش۲۴ و بود، النهایت۲۳ ظل۲۲ نهایت بود، افق بر نیر که

ارتفاعات. نسبت به۲۵ اظالل ر دی و

رومیان: روم] .۳ ل. ق، ر، والسلم: الصلوة السالم] .۲ ن. را: + = ل ق، ط، ر، پیغمبر: پیغامبر] .۱

ط، در: معرفت معرفت] در شار. در: + معرفت] .۶ ل. ق، عمل: [ عمل .۵ ⁃ق. [ مل .۴ ن.

بود] .۱۰ ⁃ن. ⁃ق، = ط آنجا: اینجا] .۹ ⁃ل. ماه] و .۸ ⁃م. = هاف حقیقت] .۷ ل. ق،

م. بالصواب: أعلم واللّه کردیم اختصار سبب بدان + = ط أعلم: والله + = ن ر، بالصواب: اعلم والله +

ق. میل: بقدر اگر] .۱۴ ط. و: + بود] .۱۳ ف. آفتابست: بود] آفتاب .۱۲ ⁃م. = ل به: با] .۱۱

جانب] .۱۸ م. و: + = ل آفتاب: + = ف : کل + میل] .۱۷ ق. میل: تمام] .۱۶ ل. تا: یا] .۱۵

م. خط: در بود درجه] نود .۲۱ م. : ظلم = ل ظل: [ ظل .۲۰ ر. ارتفاع: [ ارتفاع .۱۹ ر. جانبی:

به] .۲۵ هاج . نهایتش: و + بدایتش] .۲۴ فان. نهایت: + النهایت] .۲۳ ن. ق، را: + ظل] .۲۲

⁃م.



۱۷۱ ̸ ۳،۱۱[۲ − ۳]

نیر(۱) جرم از که کشند خط طرف به او قاعدۀ از۳ که بود۲ خط شخص۱ ظل و [۲]

ظل قطر و رسیده. بود قائم او بر شخص آن که سطح به و باشند، کشیده شخص سر به

ارتفاع پس۵ مذکور. خط جملۀ از باشد،۴ رسیده سط بدان شخص سر از که بود خط

را قائمه زاویۀ و زاویه.۷ قائم باشد ۶ مثلث خط، سه هر ظل، قطر و ظل و شخص هر

بود. ظل قطر وتر،۸

افق سط بر سط آن که باشند سطح بر یا باشند، قائم افق سط بر۹ یا اشخاص و [۳]

اظالل باشند، افق موازی اشخاص اگر پس باشند. افق سط موازی یعن بود،۱۰ قائم

سمت به او رسیدن وقت به و کند آغاز آفتاب طلوع وقت به و خوانند، اول ظل را ۷۳رایشان

خوانند، ثان ظل را ایشان اظالل باشند، افق بر قائم اشخاص اگر و رسد. نهایت به رأس

منتف رأس سمت به آفتاب رسیدن وقت۱۱ به و باشند رسیده نهایت به طلوع وقت در و

هر اول ظل سبب بدین و بود، ظل ر۱۲ دی نهایت چون ظل، ی بدایت پس شوند.

است دوم ظل اغلب آن که سبب به و۱۳ بود. ارتفاع آن تمام دوم ظل مساوی ارتفاع

ظل و معکوس. ظل را اول ظل و خوانند، مستوی ظل را ظل آن است، ظاهرتر آن۱۴ و

بعض و گیرند، درجه شصت آن مقیاس۱۷ و دارند، کار به نجوم اعمال۱۶ در اول۱۵

به گاه را آن مقیاس۱۹ و دارند، کار به اوقات معرفت در دوم۱۸ ظل و گیرند. درجه ی

دوازده به گاه و خوانند، اَقدام را۲۳ آن و کنند، نیم و قـسم۲۲ شش به۲۱ یـا قسم۲۰ هفت

م. سر: نیر] (۱)

ق. ط، انک: از از] که فاج . از] .۳ ر. شاج ، از: + بود] .۲ ن. م، ل، ق، ط، : شخص شخص] .۱

ن. م، الزاویه: زاویه] .۷ ق. مثلث: خط [ مثلث خط .۶ ل. ف، از: + پس] .۵ ⁃ل. باشد] .۴

: ی ر] دی .۱۲ ط. موقت: وقت] به .۱۱ م. باشد: بود] .۱۰ ⁃ق. بر] .۹ ق. بر: او وتر] را .۸

ط. احوال: اعمال] .۱۶ ن. م، را: + = ⁃ل اول] … ظل .۱۵ ط. این: آن] .۱۴ ⁃ط. و] .۱۳ م.

+ = ط و: + قسم] .۲۰ م. بقیاس: مقیاس] .۱۹ م. ط، را: + دوم] .۱۸ م. بقیاس: مقیاس] .۱۷

ق. ظل: + را] .۲۳ ⁃ر. قسم] .۲۲ ن. ل، ر، یا: = ⁃ق ⁃ط، به] یا .۲۱ ق. و: شود
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خوانند. اجزا را آن و کنند، جزو شصت به گاه و خوانند، اصابع را آن و کنند، قسم

ظل، بیش ترین و بود، سرطان اول ظل نصف النهار، اظالل کم ترین چهارم اقلیم در و [۴]

در آمد داده شرح آن از شمه ای چنان که ارتفاعات، حسب به اقالیم ر۱ دی و جدی، اول
أعلم.۲ واللّه گذشته فصول

دوازدهم باب

بالد سمت و نصف النهار خط معرفت در

دایرۀ۴ موازات در کنند۳ فرض زمین سط بر که بود خط نصف النهار، خط [۱]

دایرۀ موازات در المحاله و۶ بود، قائمه زوایای بر خط آن با۵ که خط و نصف النهار. ۷۳پ
را۸ نصف النهار خط معرفت طریق و خوانند. مغرب و مشرق خط را آن سموت،۷ اول

زمین بر که بود چنان آن و است. هندی دایرۀ مشهورتر همه از و است،۹ وجوه بسیار
این۱۱ که شند ب دایره ای۱۰ بدان که کنند، امتحان را او قیام و برند، فرو عمودی مستوی،

یرند، ب موض سه در دایره محیط از عمود۱۲ رأس بعد پس او، مرکز بر بود قائم عمود

پس باشد. مایل طرف ی به اال و قائمه، زوایای بر بود قایم عمود آن بود، متساوی اگر

به کند،۱۳ قط را دایره و باشد داشته نقصان در روی ظل که روز، اول در تا دارند نگاه

دو این میان آید. بیرون نقطه۱۵ کدام به روز آخر به۱۴ و شود، دایره اندرون در نقطه کدام

اخراج مستقیم خط خط، آن۱۶ منتصف به دایره مرکز از و شند، ب مستقیم خط نقطه

شرح اعلم] … آن از ⁃ق. اعلم] … فصول در ⁃ل. ⁃ف، ⁃ر، أعلم] واللّه .۲ م. ر: م بود ر] دی و .۱

.۷ ⁃م. و] .۶ م. بر: با] .۵ ⁃ط. دایرۀ] .۴ م. ط، و: + کنند] .۳ م. فصول: در شد داده

.۱۰ ط. بسیارست: است] وجوه بسیار را .۹ ⁃ل. را] .۸ ق. و: بود + = ل ف، بود: + سموت]

.۱۴ ر. تا: + کند] .۱۳ ف. را: + عمود] .۱۲ ل. ق، ط، آن: این] .۱۱ م. دایره: ی دایره ای]

ل. این: آن] .۱۶ ⁃ل. نقطه] .۱۵ ⁃م. به] و



۱۷۳ ̸ ۳،۱۲[۲ − ۳]

مشرق خط بود، قائمه زوایای بر او با که ۲ خط و بود. نصف النهار خط۱ خط، آن کنند.

بود. مغرب و

دو از بود۳ متساوی دو هر ارتفاع که وقت دو در را، شخص آن سایۀ خواهند اگر و [۲]

باز سایه۶ دو هر در۵ شخص قاعدۀ از۴ متساوی مقداری و کنند، نشان روز، نیم طرف

آید حاصل متساوی الساقین مثلث تا کشند۸ ر دی ی به مفصل۷ دو آن از خط و کنند،

قاعدۀ به خط خط، این منتصف از پس کردند. اخراج که۹ خط و سایه طرف دو ۷۴راز

دایرۀ جای به گفتیم چنان که(۱) خط آن۱۰ پس بود. نصف النهار خط کشند، شخص

تقاط نقطۀ چون و سموت. اول دایرۀ جای به مغرب و مشرق خط و است، نصف النهار

جای به دایره آن شند، ب دایره ای خواهند که بعد هر به و سازند، مرکز را خط دو این

بود. افق دایرۀ

تقاط و جنوب،۱۲ یا شمال نقطۀ۱۱ میان افق دایرۀ از بود قوس بالد سمت اما و [۳]
افق.۱۴ دایرۀ با باشد، گذشته شهر۱۳ ر دی رأس سمت نقطۀ به که ارتفاع دوایر از دایره ای

ر دی ی از را شهر دو آن مختلف العرض، و متساوی الطول۱۶ باشند۱۵ شهر دو چون و

بود، کم تر عرضش آن که در یعن بود. ایشان سمت نصف النهار خط بل۱۷ نبود، سمت

شهر دو در اما و۱۸ جنوب. نقطۀ به روی شهر ر دی در و کرد، باید شمال نقطۀ به روی
به۲۱ یا مشرق به روی که۲۰ است آن مشهور مختلف الطول، و۱۹ باشند متساوی العرض که

ر. ج ، : چنان چنان که] (۱)

شخص قاعدۀ از .۵ ق. آن: از] .۴ ⁃ل. بود] .۳ م. خط: [ خط .۲ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، خط] .۱

منفصل: = م متصل: = ق تفصل: مفصل] .۷ ل. جذ: + = ف جذا: + سایه] .۶ ط. قاعده: آن در]

ط، دایره: نقطۀ] .۱۱ ق. این: آن] .۱۰ ل. خط: چون که] خط .۹ ف. شند: ب کشند] .۸ ن.

باشند] .۱۵ هاف. افق] دایرۀ با .۱۴ ⁃م. شهر] .۱۳ هاق. : … دایرۀ یعن + جنوب] .۱۲ ق.

⁃ط. و] .۱۹ ⁃ر. و] .۱۸ م. ق، بل که: بل] .۱۷ ن. م، باشند: + متساوی الطول] .۱۶ ⁃ن. ⁃ط،

⁃ر. به] .۲۱ فاق. که] .۲۰
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موازات بر متساوی العرض شهرهای آن که بهر از است؛ چنان نه و کرد. باید مغرب۱

بر مغرب و مشرق خط و . عظم دوایر۳ موازات بر نه ، یوم مدارات از باشند مداری۲

مغرب و مشرق از بالد آن۵ امثال سمت پس . عظم دوایر از است۴ دایره ای موازات

دارد. تعلق عمل کتب به بالد سمت استخراج و شمال.۶ جانب به بود منحرف

ی، عز ه۷ م طول و است. ه م سمت معرفت است، بیش تر احتیاج بدان آن چه و [۴] ۷۴پ

جوزا رسد، درجه دو این۱۰ از ی به آفتاب چون۹ پس آورده اند.۸ م کا عرضش و

مابین الطولین قدر به چون و ذرد.۱۲ ب ه م اهل رأس سمت بر م، کب سرطان یا ک۱۱ ز

بیش تر ه م طول۱۳ از مفروض شهر طول اگر نصف النهار، وقت از کند حرکت معدّل النهار

وقت بود، کم تر طول اگر باشد،۱۶ مانده نصف النهار وقت به تا قدر این یا۱۵ بود،۱۴

و ه. م سمت آفتاب، سمت و سمت، خط ظل، سمت۱۷ و بود، ه م اهل نصف النهار

و شود. معلوم ه م سمت کنند، رصد و کنند۱۹ معلوم وقت آن در آفتاب ارتفاع۱۸ چون
المعین.۲۲ واللّه کنیم ختم برین مقالت۲۱ این در بود۲۰ کفایت قدر این

دوایر] موازات بر .۳ م. ل، : مدارات مداری] .۲ ط. بمشرق: یا بمغرب مغرب] به یا مشرق به .۱

.۵ م. و: + است] .۴ خ . رمز با هان دوایر: موازات بر + = ن دایره: مدارات = ط دایره: موازاه بر

.۹ ⁃ف. آورده اند] .۸ شان. غربی: + ه] م .۷ ف. جنوب: یا + شمال] .۶ م. ل، این: آن]

ن. م، ل، ق، ط، گذرد: ذرد] ب .۱۲ م. ل، ط، وک: ک] ز .۱۱ ⁃ل. این] از .۱۰ ⁃ل. چون]

.۱۸ م. خط: سمت] .۱۷ م. و: + باشد] .۱۶ ⁃م. یا] .۱۵ ل. و: + بود] .۱۴ ⁃م. طول] .۱۳

.۲۲ ل. مقاالت: مقالت] .۲۱ ط. و: + بود] .۲۰ ق. کند: کنند] .۱۹ م. ارتفاعات: ارتفاع]

المعین] هاف. ⁃ط، المعین] واللّه ⁃ن. ⁃م، ر= شد: کرده ختم بدین و المعین] واللّه کنیم ختم برین

ل. ق، اعلم:



چهارم مقالت
است۲ باب شش آن و اجرام و۱ ابعاد معرفت در

اول باب
آن۵ شرح و زمین کرۀ مساحت۴ معرفت۳ در

او ظاهر سط عالم،۷ مرکز او مرکز و است کری۶ زمین که است شده معلوم چون [۱]

را منطقه ای هر چون سان،(۲) ی اطراف همه۱۰ در ابعاد و فل البروج(۱) ۹ سط موازی۸
نهاده،۱۳ نام۱۲ درجه ای را قسم هر و کرده اند قسمت شصت و سیصد ۱۱ فل مناطق ۷۵راز

که هر پس بود. فل اقسام حسب به او اقسام که کرد توان توهم منطقه  ای نیز زمین بر

ارتفاع غایت یا قطب ارتفاع درجۀ ی که کند حرکت چندان نصف النهار دایرۀ زیر در

فاج ، و: + = ن م، ق، ط، ر، سان] ی (۲) ل. ف، فاج ، بود: + = ن م، ق، ط، ر، فل البروج] (۱)

ل. ف،

.۴ ⁃م. ⁃ر، معرفت] .۳ م. آید: کرده یاد چنان که + = ⁃ق است] باب شش آن و .۲ ⁃ل. و] .۱

.۸ ق. و: + عالم] .۷ م. کره ای: = ن ط، کره: کری] .۶ ⁃ق. آن] شرح و .۵ ⁃ف. مساحت]

ط. ر، به: + [ فل .۱۱ ⁃م. همه] .۱۰ م. ظاهر: + [ سط .۹ ل. او: ظاهر موازی موازی] او ظاهر

ل. اند: + نهاده] .۱۳ ⁃ق. ⁃ط، نام] .۱۲



المعینیة الرسالة ̸ ۱۷۶

کرده قط زمین از درجه ی مقدار کس آن شود، بیش تر یا کم تر ر دی کوکبی یا آفتاب

معلوم زمین منطقۀ مساحت کند،۳ ضرب شصت و سیصد در۲ مقدار آن۱ چون و باشد.

مساحت و کره قطر بود مساحت علم اهل۵ متعارف چنان که منطقه از۴ و شود.
منطقه(۱) نصف در قطر نصف ضرب حاصل چه کرد. توان معلوم او جرم و ظاهر سط

صناعت ارباب و کره. سط مساحت از بود ربع مقدار آن و بود، منطقه سط مساحت

گردانیده. واض و گفته اند برهان دعاوی۶ این بر

مقدار است، نموده قیام رصد و تجربه بدین است، علم این استاد که بطلمیوس و [۲]

هر ذراع، هزار سه میل هر است، یافته ثلث دو و میل شش و شصت زمین از درجه ی

بیست زمین، دور پس بازنهاده. هم به م ش جوِ شش اصبع هر اصبع، دو و س ذراع

چه بود، میل شش و س و ششصد و هزار هفت زمین قطر باشد.۷ میل هزار چهار و

ارشمیدس چنان که به تقریب، باشد هفت با دو و بیست نسبت چون۸ قطر با دور نسبت ۷۵پ

این ربع و .۱۸۳۲۶۴۰۰۰ امیال: قدر این زمین سط مساحت و است. کرده مبرهن

کنیم، ضرب قطر در و یریم ب کل میل تمام۹ امیالِ چون و بود. ون مس ربع سط مقدار

عشری سدس و سدس مقدار زمین، از آن۱۱ و .۳۳۸۱۲۲۰۸ شود۱۰ معمور قدر مساحت

به تقریب. بود

کردند، تجدید۱۴ اعتبار این۱۳ او امر به ما ح ۱۲ جماعت خلیفه مأمون عهد در و [۳]

هر ذراع، هزار چهار ۱۵ میل هر یافتند، ثلث دو و میل شش و پنجاه درجه ی حصۀ

در + = ج  منطقه: نصف = ق منطقه: نصف در قطر = م ل، ط، ر، منطقه] نصف در قطر نصف (۱)

ن. منطقه: قطر نصف در قطر نصف = ف قطرش: نصف در منطقه نصف = هاج  قطرش: نصف

اهل] .۵ م. ق، ط، آن: از] .۴ ق. ف، ط، کنند: کند] .۳ م. از: در] .۲ ن. م، ق، این: آن] .۱

⁃ط، چون] .۸ م. یافته: = ق و: یافتند = ن ط، ر، یافتند: باشد] .۷ ط. : دواع دعاوی] .۶ ⁃ط.

ط. جماعت: [ جماعت .۱۲ ⁃ق. ⁃ط، آن] .۱۱ ق. بود: شود] .۱۰ ⁃ط. تمام] .۹ ⁃ق.

ق. میل: [ میل .۱۵ ⁃ن. تجدید] .۱۴ م. این: اولین امر به = ق او: امر به این] او امر به .۱۳



۱۷۷ ̸ ۴،۲[۱]

مقدار این و بازنهاده. هم به م ش جو شش اصبع هر اصبع،۱ چهار و بیست ذراع

عدد به هست۲ ذراع عدد در که تفاوت آن چه بطلمیوس، میل مقدار به است نزدی

،۲۰۴۰۰ بود: قدر این زمین دور پس باشد؛ تفاوت میل مقدار۳ در اما برخیزد، اصابع

مساحت ۶،۳۷۶۳ معمور عرض ۵،۱۳۲۴۱۶۴۰۰ سطحش مساحت ۴،۶۴۹۱ قطرش
بود.۹ فرسنگ ثلث میل هر۸ و ۷،۲۴۴۲۵۶۳۳ معمور سط

دوم باب

زمین با ماه جرم نسبت معرفت در

االرض من مختلف االبعاد و والجهة متساوی العرض که ماه خسوفات در چون [۱]
به۱۴ هرچه و کند،۱۳ کم تر ث م بود، بلندتر او۱۲ در ماه چه هر رود،۱۱ تأمل ۷۶رباشد۱۰

تدویر فل حسب۱۵ به جز قرب و بعد این و بود.  بیش تر او ث م بود، نزدی تر زمین

این و باشد. مرکز خارج فل ابعد بعد در همیشه خسوف آن که جهت از بود،۱۶ نتواند

پس م شود، باری تر م شود، دورتر زمین از چندان که  زمین سایۀ آن که بر است دلیل

زَفت تر بیش تر بعد بر اگر چه بود؛ زمین او قاعدۀ که۱۷ باشد صنوبری مخروط ل ش بر

بودی متساوی الغلظ اگر و نیست؛ و بودی بیش تر ث م را ذروه خسوف که بایست شدی،
چندان چه۱۹ سایه۱۸ چون و نیست. و بودی، ـسان ی ث م ابعاد، همۀ در ل ش اسطوان

.۵ ن. :۱۴۹۱ [۶۴۹۱ .۴ م. ط، به: + مقدار] .۳ ر. است: هست] .۲ ل. ق، و: + اصبع] .۱

= فال :۷۸۳۶ + = ل :۳۷۶۲[۳۷۶۳ .۶ ق. :۱۳۲۴۵۴۰۰ = ر :۱۳۲۴۱۶۴۱۰۰ [۱۳۲۴۱۶۴۰۰

:۲۴۴۲۵۶۳۲ + = ف :۲۴۴۲۰۶۳۳ [۲۴۴۲۵۶۳۳ .۷ ن. :۳۷۹۳ = فام :۳۷۶۲ + = م ۳۷۴۳؟:

= م اعلم: واللّه شد کرده یاد که امیال این از + بود] .۹ ⁃ط. هر] و .۸ ل. :۲۴۴۲۵۶۳۲ = فاف

.۱۳ ⁃ق. او] .۱۲ ط. چه: + رود] .۱۱ ل. ف، باشند: باشد] .۱۰ ن. بالصواب: اعلم واللّه +

.۱۸ ⁃ر. که] .۱۷ ل. ق، بودن: بود] .۱۶ ⁃ف. حسب] .۱۵ ⁃ل. به] .۱۴ ل. ف، بود: کند]

ن. م، چندانک: چندان چه] .۱۹ ق. زمین: + سایه]



المعینیة الرسالة ̸ ۱۷۸

زمین۱ از خردتر اگر چه بود، بزرگ تر زمین از آفتاب است، باری تر است دورتر زمین از

زمین مساوی آفتاب اگر و شدی. زفت تر بودی، دورتر زمین(۱) از چندان چه۲ سایه بودی،

بر دایره هیچ زمین، او۳ قاعدۀ و باشد مخروط سایه چون و بودی. اسطوان سایه بودی،

است، ماه که آن جا چون و۵ بود. قاعده که زمین منطقۀ از مهتر۴ نیفتد فرض مخروط آن

خردتر زمین از ماه م پوشد، تمامت به را ماه جرم و است خردتر زمین منطقۀ از سایه

زمین از ماه و۸ است۷ بزرگ تر زمین از آفتاب که شد معلوم نظر این حسب به پس بود.۶

آن جا و رسد نقطه ای با تا م کاهد سایه بود، بزرگ تر زمین از آفتاب چون و خردتر.۹

شود. منتف ۷۶پ

دو هر در ماه که کردند طلب خسوف دو۱۰ سایه، و ماه مقدار معرفت جهت از و [۲]

ر دی در و شود۱۴ منخسف ماه صفحۀ قطر از ربع ۱۳ ی در و باشد،۱۲ تدویر ذروۀ در۱۱

دوم خسوف در و یافتند، کسری و دقیقه نه و چهل اول خسوف در ماه عرض . نصف

که کسری اال دقیقه هشت۱۶ هر به که۱۵ شد معلوم پس کسری. و دقیقه ی و چهل

ماه، قطر از ربع و م افزاید. خسوف در ماه قطر از ربع مقدار م شود، کم تر عرض

نصف دوم خسوف در چون و۱۷ گیرند. اصبع دوازده قطر تمامت چه گیرند، اصبع سه

نصف ماه،۱۸ عرض مقدار پس بود، گذشته ماه مرکز به ظل دایرۀ است، گرفته قطر از

مقابل باشد۱۹ منطقة البروج مالزم همیشه ظل دایرۀ مرکز آن که جهت از بود ظل دایرۀ قطر

سه در است، ظل قطر نصـف که دوم، خسوف در مـاه عرض چـون و آفتاب. جرم مرکز

⁃ر. ⁃ج ، زمین] از (۱)

و] .۵ ل. پهنتر: مهتر] .۴ ⁃ط. او] .۳ م. چندانک: چندان چه] .۲ م. ازمین: زمین] از .۱

تمامت به ماه جرم و است] .۷ ⁃ن. بود] خردتر زمین از ماه م پوشد، تمامت به را ماه جرم و .۶ ⁃ط.

ل. بر: = ⁃ق در] .۱۱ م. در: دو] .۱۰ ن. بود: + خردتر] .۹ ⁃ن. = ط و: + و] .۸ ن. م پوشد:

هشت] .۱۶ ⁃ط. که: .۱۵ ل. ف، بود: شود] .۱۴ ن. : ی [ ی .۱۳ ل. ف، بود: باشد] .۱۲

ل. بود: باشد] .۱۹ ⁃ط. ماه] .۱۸ ⁃م. و] .۱۷ ر. بیست:



۱۷۹ ̸ ۴،۲[۳ − ۴]

و آید، بیرون نیم و پانزده کنند،۱ قسمت کسری اال دقیقه هشت بر و کنند، ضرب اصبع

اصبع دوازده ماه قطر آن که حسب به ماه، تدویر(۱) ذروۀ بر بود ظل قطر نصف اصابع این

بود.

آمد،۳ گفته که همچنان که۲، حضیض، در کردند طلب ر دی خسوف دو آن از بعد [۳]

مذکور، طریق۶ به هم و . نصف دوم در و م شود۵ منخسف ماه قطر از ۴ ربع ی در

پس یافتند. دانگ۸ دو و اصبع شانزده کردند،۷ معلوم حضیض در سایه دایرۀ قطر ۷۷رنصف

دانگِ پن آمد، نزدی تر زمین به۹ تدویر فل قطر قدر به چون سایه که شد معلوم

قطر قدر به دوم خسوف دو و اول خسوف دو میان چه افزود، سایه قطر نصف در اصبع
نم بست.۱۲ تصور تفاوت مرکز خارج جهت۱۱ از و۱۰ نبود تفاوت بیش تدویر

باشد، درجه شصت مایل قطر۱۳ نصف آن که قیاس به ماه، تدویر قطر نصف چون و [۴]

مایل سط مماس مرکز خارج ابعد بعد و آمد،۱۴ گفته چنان که است، ربع و درجه پن

پن و شصت زمین۱۵ مرکز تا تدویر فل ذروۀ از پس اجسام، نه دوایر، اعتبار به است

تدویر قطر نصف چون و بود. ظل مخروط سهم این و قیاس. بدین باشد ربع و درجه
ده۱۸ هر که۱۷ است شده معلوم و بود. نیم و درجه ده۱۶ قطر است، ربع و درجه پن

این در م افزاید. او قطر نصف در اصبع دانگ پن م آید، فروتر سایه که نیم و۱۹ درجه

افزاید. سایه قطر۲۰ نصف در کسری و اصبع پن زمین، از هست را ذروه که بعد مقدار

⁃م. ⁃ر، ⁃ج ، = ن ل، ق، ف، ط، تدویر] (۱)

م شود] .۵ ن. ربع: [ ربع .۴ ل. ق، ط، گفته اند: آمد] گفته .۳ ⁃ق. که] .۲ ط. و: + کنند] .۱

⁃ق. به] .۹ ف. ر، دانک: دانگ] .۸ ط. ز: کرد کردند] .۷ ن. قطرین: طریق] به .۶ ف. بود:

آمد] گفته .۱۴ ⁃ط. قطر] .۱۳ م. نم افتد: نم بست] .۱۲ ⁃ط. جهت] .۱۱ ⁃ن. و] .۱۰

ل. هژده: ده] هر .۱۸ ق. به: + که] .۱۷ ن. دو: ده] .۱۶ ⁃م. زمین] .۱۵ ق. ر، گفته اند:

⁃ر. قطر] .۲۰ ⁃ط. و] .۱۹



المعینیة الرسالة ̸ ۱۸۰

کنند، اضافت یافتند، تدویر(۱) قطر نصف ذروۀ بر که نیم و اصبع پانزده با قدر این چون و

چهل زمین قطر پس باشد. زمین قطر نصف مساوی آن و بود سایه قاعدۀ قطر نصف مبل
بود.۱ اصبع دوازده ماه قطر آن که قیاس به به تقریب، بود اصبع ی و ۷۷پ

پس آید؛ بیرون نیم۴ و دانگ دو۳ و سه کنند،۲ قسمت دوازده بر ی و چهل چون و [۵]

حساب در و نیم، و دانگ دو و سه از بود ی چون۶ زمین۵ قطر(۲) با ماه قطر نسبت

خویش کتاب از دوازدهم مقالت در اقلیدس و است. آمده خمس دو و سه بطلمیوس

نسبت چون ر دی کرۀ قطر عب م با کره۸ قطر عب م نسبت۷ آن که بر است گفته برهان

در ی کنیم، عب م را۱۲ ماه۱۱ قطر چون و بود. ر دی کرۀ آن۱۰ جرم با۹ کره جرم

در خمس دو و۱۴ سه کنیم(۴) عب م را زمین قطر و باشد. ی هم۱۳ (۳)، ی در ی

زمین با ماه نسبت این و بود.۱۵ ربع و نه و س خمس،(۵) دو و سه در خمس دو و سه

و مطلوب.۱۷ است این و ، ربع و نه و س از بود۱۶ ی چون زمین از ماه یعن بود؛

کند، معلوم ذراع و میل و فرسنگ به او جرم و او قطر و ماه سط که خواهد کس اگر
أعلم.۲۱ واللّه است معلوم زمین در۲۰ اقدار این۱۹ چون شود،۱۸ ن مم

ف، قطر] با ماه قطر نسبت (۲) ل. ظل: = ف سایه: = فاج  سایه: + = شاج  = م ق، ط، ر، تدویر] (۱)

= ق ماه: قطر = «زمین»؟) از (متغیر ط ماه: = ر قطر: از ماه قطر = هاج  قطر: از ماه + = ج  قطر: = ل

و باشد. ی هم ، ی در ی در ی (۴) ⁃ن. ⁃ف، [ ی در (۳) ن. ماه: قطر = م قطر: چون

⁃ق، ⁃ف، ⁃ط، ⁃ر، = م ل، ج ، خمس] دو و سه در (۵) ⁃م. ⁃ل، ⁃ر، کنیم] عب م را زمین قطر

⁃ن.

.۵ ر. دودانکنیم: و سه نیم] و دانگ دو و سه .۴ ⁃ن. دو] و .۳ م. و: + کنند] .۲ ⁃م. بود] .۱

م. را: با] .۹ م. و: + کره] .۸ ⁃ن. = م و: + نسبت] .۷ ⁃م. ⁃ط، چون] .۶ ⁃ن. ⁃ط، زمین]

⁃م. بود] .۱۵ فام. و] سه .۱۴ ط. همه: هم] .۱۳ م. ر: را] .۱۲ ⁃ق. ماه] .۱۱ ⁃ق. آن] .۱۰

این] .۱۹ م. و + شود] .۱۸ ⁃ط. مطلوب] است این و .۱۷ م. : ی چون بود] ی چون .۱۶

⁃ن. ⁃ل، ⁃ق، ⁃ف، أعلم] واللّه .۲۱ ط. از: در] .۲۰ ⁃ل.



۱۸۱ ̸ ۴،۳[۱ − ۲]

سوم باب

زمین از ماه ابعاد معرفت در

مساحت در گز چوب چنان که بود، حاجت مقیاس به کنند، معلوم که مقداری هر [۱]

مقیاس صناعت اهل ابعاد۱ و اجرام معرفت در و کرباس ها. مقادیر معرفت در و ۷۸رزمین ها

چنان رسم و او. قطر نصف به ابعاد و پیمایند، او جرم به اجرام پس ساخته اند؛ را زمین
م کنند.۲ مقدّر او آحاد به مقادیر ر دی و گیرند، ی را مقیاس که بود

دقیقه دو و س قرب ابعد بعد در ماه قطر و است معلوم زمین با ماه قطر نسبت چون [۲]
۵ ی با سبع(۱) و سه نسبت چون قطر با محیط نسبت و م آید، بر۴ مایل۳ محیط از

است. شصت از ی به تقریب این(۲) و بود، معلوم مایل قطر با زمین نسبت پس است،۶

او ابعد بعد و بود، درجه نه و پنجاه مرکز خارج فل در زمین سط از ماه ابعد بعد پس

چون و . ربع و درجه چهار۹ و شصت بود، ماه۸ ابعاد نهایت که اوج،۷ و ذروه حسب به

ممثّل یا۱۰ مایل قطر نصف آن که قیاس به است، دقیقه نوزده و درجه ده مابین المرکزین

این ضعف متمم، ثخن یعن مایل، منطقۀ از مرکز خارج حضیض بعد پس بود، شصت۱۱

هر . ربع و درجه پن تدویر قطر نصف و دقیقه، هشت و س و درجه بیست بود: مقدار

اقرب بعد این و دقیقه، هفت و درجه سه و س بماند کنند، نقصان نه و پنجاه از مبل دو 

: سبع ی سه و سبع و سه چون = هاج  سبع: ی و سه + = م ل، ق، ط، ر، سبع] و سه نسبت چون (۱)

ف. ر، ج ، آن: = ن م، ل، ق، ط، این] (۲) ن. : سبع و سه نسبت چون = ف

ف. و: کنند = ن ق، ط، ر، و: + م کنند] .۲ ف. اجرام: و ابعاد معرفت ابعاد] و اجرام معرفت .۱

ج ، ماه] .۸ ⁃ط. اوج] .۷ ⁃ن. است] .۶ ل. ق، : ی [ ی .۵ م. تر: بر] .۴ ⁃ق. مایل] .۳

ن. درجه: + شصت] .۱۱ ط. ر، با: یا] .۱۰ ر. چار: چهار] .۹ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، = ن م، ف، ر،



المعینیة الرسالة ̸ ۱۸۲

نصف چون۱ و گیرند.(۱) درجه ی زمین قطر نصف آن که قیاس به زمین، از بود ماه

هزار ی آن که است، میل هجده و هشتصد و هزار سه بطلمیوس اعتبارات به زمین قطر

بیست و صد زمین سط از ماه اقرب بعد به تقریب، بود فرسنگ سه و هفتاد و دویست و ۷۸پ

قدر این۲ بر زمین قطر نصف امیال چون و بود. میل چهل و چهارصد و هزار شش و

و هزار سه و چهل یعن شود، میل هشت و پنجاه و دویست و هزار ۳ س و صد افزایند،

باشد. فساد و کون عالم قطر نصف مقدار این و به تقریب،۵ فرسنگ نوزده و صد چهار۴

بود. میل شش و سیصد و هزار پن و چهل و دویست زمین از ماه ابعد بعد و

و درجه چهار۶ و شصت بر چون بدانیم، زمین سایۀ ارتفاع مقدار که خواهیم اگر و [۳]

قاعدۀ نصف۸ همۀ و م آید، کم با۷ سایه قطر نصف از اصبع پن زمین سط از بعد ربع
با۱۰ درجه چهار و شصت و دویست بر مقدار این۹ پس است، نیم و اصبع بیست سایه

هزار هفت و هزار هزار امیال، به و زمین. از بود سایه بعد غایت این۱۱ و آید، نقطه ای

و نهصد و هزار پن و س و هزار سیصد فرسنگ، به و بود. میل دو و پنجاه و نهصد و

چنان که حساب به و آید. نقطه ای با زمین سایۀ بعد این بر و برآید. فرسنگ چهار و هشتاد

این شود. منتف او فل ثخن در و برسد زهره اقرب بعد تا۱۲ سایه نهایت شود، معلوم
بالصواب.۱۳ أعلم واللّه باب این از غرض است

ن. ر، ج ، بود: = ل ق، ف، ط، گیرند] (۱)

.۴ ن. ط، دو: و + [ س .۳ ل. آن: این] .۲ ⁃م. چون] و بود، درجه ی زمین قطر نصف .۱

هاج  قطر: + نصف] .۸ ⁃ل. با] .۷ ر. چار: چهار] .۶ ⁃ط. به تقریب] .۵ ⁃م. = ر چار: چهار]

ن ق، ر، با: = ل ف، تا] .۱۲ ل. آن: این] .۱۱ ن. تا: با] .۱۰ ق. آن: این] .۹ «ظ»). نشان (با

این = ط للصواب: الموفق واللّه بالصواب] أعلم واللّه باب این از غرض است این .۱۳ م. ط، ج ، ىا: =

باب این از غرض است این = ق أعلم: واللّه باب این از غرض است این = ف باب: این از غرض است

⁃ن. = م باب: غرض است این = ل بالصواب: الموفق واللّه



۱۸۳ ̸ ۴،۴[۱ − ۲]

چهارم باب
آفتاب۱ ابعاد و جرم معرفت ۷۹ردر

اوسط بعد در است آفتاب سط مساوی ابعد بعد در ماه سط کردند، نگاه چون [۱]

شخص دو چون و شود. معلوم کسوف رصد به اعتبار این و تمام تر، هرچه به تقریبی

بود بعد نسبت چون ر دی با ی قطر نسبت بعد، در متفاوت و نظر در متساوی باشند

بعد با بعد نسبت و کند.۲ داللت آن بر مناظر علم قواعد و هندس برهان چنان که بعد، با

بعد با ماه بعد نسبت یعن ۵. تکاف بر بود۴ منظر اختالف با۳ منظر اختالف نسبت چون

بود. ماه اختالف با آفتاب۶ اختالف نسبت چون آفتاب

کردند. رصد تمام تر هرچه استقصایی به مذکور۷ بعد این در دو هر منظر اختالف و [۲]

اختالف و اوسط، بعد حسب به ثانیه هفت و بیست و دقیقه ی یافتند آفتاب۸ اختالف

قطر با ماه قطر نسبت چون و ثانیه.۹ ده و دقیقه هفت و بیست ابعد بعد حسب به ماه

آفتاب اختالف است، ماه منظر اختالف با آفتاب منظر۱۰ اختالف نسبت همچون آفتاب

که شد۱۱ معلوم پس خمس. چهار و هجده آمد بیرون کردند، قسمت ماه(۱) اختالف بر

پیش و خمس. چهار و هجده با۱۲ است ی نسبت چون آفتاب قطر با ماه قطر نسبت

پس خمس. دو و سه با است ی نسبت زمین۱۳ با ماه نسبت که بود شده معلوم این از

مبل این خمس. چهار و هجده با بود خمس دو و سه نسبت چون آفتاب با زمین ۷۹پنسبت

با ی نسبت چون آفتاب با زمین نسبت پس نیم. و پن آید بیرون کنند قسمت آن بر

اختالف بر ماه = ل ف، ط، آفتاب: منظر اختالف بر ماه منظر = م ق، ر، ج ، ماه] اختالف بر آفتاب (۱)

ن. آفتاب:

⁃ق. [ تکاف بر .۵ ⁃م. بود] .۴ م. به: با] .۳ ف. م کند: کند] .۲ م. زمین: از + آفتاب] .۱

⁃ن. ثانیه] ده … اوسط بعد حسب به .۹ فاج . آفتاب] .۸ شاج . هم: + مذکور] .۷ ⁃ف. آفتاب] .۶

⁃ط. زمین] با .۱۳ ف. به: ی با] است ی .۱۲ ⁃ف. شد] .۱۱ ⁃م. منظر] .۱۰



المعینیة الرسالة ̸ ۱۸۴

و شش و شصت و صد نیم و پن عب م و بود، ۱ ی ی عبِ م و بود. نیم و پن

و است زمین چندِ بار شش و شصت و صد آفتاب که شد معلوم پس بود. ثمن و ربع

زمین. از ثمن و ربع چندِ

عب م را۳ خمس چهار و هجده خواهند، ماه با آفتاب نسبت چون همچنین۲ و [۳]

و هزار شش آفتاب پس به تقریب. شود۴ پن و چهل و ششصد و هزار شش کنند،

با ماه قطر نسبت چون آفتاب، ابعاد اما و۸ بود.۷ ماه ۶ چندِ بار پن و چهل و ششصد۵

است ۱۲ ی نسبت قطر با قطر نسبت و است بعد با بعد نسبت مساوی۱۱ آفتاب۱۰ قطر۹

بعد چند خمس۱۵ چهار و۱۴ بار هجده آفتاب۱۳ اوسط بعد پس خمس، چهار و هجده با

چهار و هجده در بود، ماه ابعد بعد که ۱۶ خمس و چهار و شصت پس بود. ماه ابعد

بود آفتاب اوسط بعد این و هشت،۱۷ و دویست و هزار ی یافتیم کردیم، ضرب خمس

بود. ی زمین قطر نصف آن که قیاس به

اوسط۱۸ بعد در ممثّل قطر نصف آن که قیاس به آفتاب، مرکز دو میان بطلمیوس و [۴]

کرده ضرب خمس چهار و هجده در است،(۲) یافته نیم و۱۹ درجه دو باشد،(۱) شصت

اضافت هشت و دویست و هزار ی با مقدار این۲۱ چون شد. هفت۲۰ و چهل آمد، ۸۰ر

آن از اگر و بود. آفتاب ابعد بعد این۲۲ و شود، پن و پنجاه و دویست و هزار ی کنند،

ف، : مبل این + است] (۲) ⁃م. = ل ق، بود: = ن ط، ر، بود: شست = ف فاج ، باشد] شصت (۱)

فاج .

شود] .۴ ⁃م. ⁃ل، ⁃ق، ⁃ط، را] .۳ هامش). در «چنین» +) ج  هم: همچنین] .۲ ⁃ن. [ ی .۱

.۹ ⁃م. و] .۸ ط. بتقریب: + بود] .۷ ط. جرم: + چند] .۶ ق. سیصد: ششصد] .۵ ر. بود:

آفتاب] .۱۳ م. : نسبت [ ی نسبت .۱۲ ر. متساوی: مساوی] .۱۱ ⁃م. آفتاب] .۱۰ فاج . قطر]

ل. هفت: هشت] .۱۷ ط. : ربع [ خمس .۱۶ ⁃م. خمس] .۱۵ ⁃م. و] .۱۴ ن. را: + = ⁃م

ف. هشت: هفت] .۲۰ ⁃ن. ⁃ج ، و] .۱۹ ر. آفتاب: خارج قطر نصف اوسط] بعد در ممثّل .۱۸

ق. آن: این] .۲۲ ل. آن: این] .۲۱



۱۸۵ ̸ ۴،۵[۱ − ۲]

آفتاب اقرب بعد این و ، ی و شصت و صد و هزار ی بماند کنند، نقصان۱ مقدار

امیال آید حاصل کنند، ضرب زمین قطر نصف امیال۲ در را مقادیر این چون و بود.
ابعد:۴ بعد امیال و ۳،۴۶۱۲۱۴۴ اوسط: بعد امیال و ،۴۴۳۲۶۹۸ مقدار: این اقرب بعد

و س و پانصد و۷ هزار(۱) هزار ی آفتاب، اوسط بعد۶ تا زمین از پس ۵.۴۷۹۱۵۹۰
أعلم.۹ واللّه به تقریب بود فرسنگ ۸ ی و هشتاد و سیصد و هزار هفت

پنجم باب

متحیره کواکب اجرام و ابعاد معرفت در

است، محسوس منظری(۲) اختالف را او و۱۰ است مریخ فل زیر که ستاره هر [۱]

در اوست باالی که است ستاره۱۲ آن اختالف مساوی۱۱ ابعد بعد در او منظر اختالف

باالی آن که اقرب بعد به است متصل ی هر ابعد بعد که شد معلوم پس اقرب. بعد

کنیم. آغاز عطارد از ما۱۴ و کردند. مطَّرِد۱۳ اعتبار همین علوی کواکب در و اوست.

چون نظر،۱۶ حسب به اقرب، بعد در او قطر با ابعد بعد در او قطر نسبت عطارد:۱۵ [۲]

بود، عطارد اقرب بعد که ماه ابعد بعد چون و یافته اند. ربع و ثلث و دو با ی نسبت
۱۸ مبل کردند، ضرب ربع و ثلث و دو در۱۷ را مقدار این یافته اند، ربع و چهار و ۸۰پشصت

ر، ج ، منظری] (۲) سطر). باالی خ» «ز +) ف هزار: + = ⁃ن ⁃م، ⁃ق، = فال ع، ر، ج ، هزار] (۱)

ل. ق، ف، ط، منظر: = ن م،

اوسط: ابعد] .۴ ⁃ط. = م :۴۲۱۲۱۴۴ [۴۶۱۲۱۴۴ .۳ ⁃ط. امیال] در .۲ ف. کم: نقصان] .۱

و] هزار … آفتاب، .۷ م. به: + بعد] .۶ ق. :۴۷۹۱۵۹ [۴۷۹۱۵۹۰ .۵ «ابعد»). از (متغیر ط

أعلم] واللّه به تقریب .۹ ن. : ی هشتاد سیصد هزار هفت س پانصد [ ی و … و پانصد و .۸ باط.

ر. متساوی: مساوی] .۱۱ ⁃ق. و] .۱۰ م. بالصواب: = ل م: اح و + = ⁃ط = ق ر، تقریب: به

ما] .۱۴ است). شده نوشته کاغذ ترمیم از پس نظر (به ط منظر: مطَّرِد] .۱۳ ط. سیاره: ستاره] .۱۲

⁃ط. [ مبل .۱۸ فاج . در] .۱۷ ل. قطر: نظر] .۱۶ ⁃ل. ⁃ق، ⁃ط، عطارد] .۱۵ ن. اما: = ⁃ق



المعینیة الرسالة ̸ ۱۸۶

دو این منتصف او اوسط بعد۳ و بود؛۲ عطارد ابعد بعد آن۱ و شد، شش و شصت و صد

اقرب بعد امیال پس بود؛ ی زمین قطر نصف آن که قیاس به پانزده، و صد ۴ یعن بعد،
۶.۶۳۳۷۸۸ ابعد بعد امیال و ۵۴۳۹۰۷۰ اوسط بعد امیال و ۲۴۵۳۰۶

آفتاب قطر ۷ ِ پانزده  ی اوسط بعد در عطارد قطر شد، معلوم عطارد ابعاد چون و [۳]

ابعد بعد چون و بود. اوسط بعد در هم۸ آفتاب آن که شرط به دقیق اعتبار و رصد به یافتند

و هشت، و دویست و هزار ی آفتاب اوسط بعد و است۹ ربع و چهار و شصت ماه
فرض۱۰ مقداری نیز را زمین که خواستیم بود، بعد با بعد نسبت چون قطر با قطر نسبت

نسبت و آفتاب.۱۲ قطر با بود۱۱ زمین قطر نسبت چون آفتاب بعد با آن نسبت که کنیم

خمس دو و سه در ماه ابعد بعد است. خمس دو و سه با ی زمین۱۳ قطر با ماه قطر

ی با هجده و دویست نسبت پس هجده.۱۷ و دویست شد:۱۶ ۱۵ کردیم۱۴مبل ضرب

معیار نسبت این و آفتاب. قطر با است زمین قطر نسبت چون هشت و دویست و هزار

کواکب. جملۀ در باشد

قطر نسبت۲۲ و۲۱ است، پانزده با ی نسبت آفتاب۲۰ با۱۹ عطارد نسبت۱۸ چون و [۴] ۸۱ر

نسبت پس عطارد،۲۵ بعد با بود آفتاب بعد نسبت چون آفتاب ۲۴ ِ پانزده  ی با عطارد۲۳

بعد آفتاب.۲۸ قطر با بود عطارد قطر نسبت۲۷ چون آفتاب بعد با عطارد بعد۲۶ ِ پانزده  ی

= ر :۶۳۹۰۷ [۴۳۹۰۷۰ .۵ ⁃ن. [ یعن .۴ ⁃ط. بعد] و .۳ ⁃ر. بود] .۲ ط. این: آن] .۱

⁃ط، است] .۹ ر. همه: هم] .۸ ن. : ی [ ی .۷ ر. :۶۳۳۸۷۸ [۶۳۳۷۸۸ .۶ ل. :۴۳۹۰۰۰

ق. بود: + آفتاب] .۱۲ ⁃ق. ⁃ط، آفتاب] قطر با بود .۱۱ م. ضرب: فرض] .۱۰ ⁃ل. ⁃ق،

= ⁃ط ⁃ر، شد] .۱۶ ⁃م. ⁃ط، [ مبل .۱۵ ن. کنیم: کردیم] .۱۴ ق. نسبت: چون + زمین] .۱۳

+ آفتاب] .۲۰ ق. قطر: + با] .۱۹ ق. قطر: + نسبت] .۱۸ ط. ر، شد: + هجده] .۱۷ ن. شود:

قطر نسبت و است، پانزده با ی نسبت آفتاب با .۲۳ ⁃ر. نسبت] و .۲۲ ⁃ق. و] .۲۱ ق. چون:

شال. بعد: با عطارد بعد + = ن : ی = ق قطر: + [ ی .۲۴ هال. عطارد: قطر از + = ⁃ن عطارد]

⁃ن. بعد] .۲۶ ن. ق، آفتاب: بعد با بود عطارد بعد نسبت عطار] بعد با بود آفتاب بعد نسبت .۲۵

⁃ل. = ق پس: + = ر بود: + آفتاب] آفتاب قطر با .۲۸ ⁃ر. نسبت] .۲۷



۱۸۷ ̸ ۴،۵[۵ − ۶]

چون زمین از عطارد پس ثلث. دو و هفت آمد بیرون کردیم، قسمت پانزده بر۱ عطارد

معلوم کردیم، قسمت او بر هجده و دویست هجده. و دویست از بود ثلث دو و هفت
دو۵ هر چون و است.۴ کسری و هشت و بیست از ی چون زمین از۳ عطارد که۲ شد

و بیست از باشد۸ جزوی چون زمین جرم از عطارد جرم که شود۷ معلوم کنند،۶ عب م
هزار.۹ دو

ی مانند نظر، در اقرب، بعد در او قطر و ابعد بعد در او قطر میان تفاوت زهره۱۰: [۵]

چه کردند ضرب عطارد ابعد۱۲ بعد در مقدار این چون و یافتند.۱۱ کسری اال هفت از

این و شصت. و صد و هزار ی آمد حاصل است زهره اقرب بعد عطارد ابعد بعد

این و گذشته، حساب مقتضای۱۵ بر آفتاب اقرب بعد به۱۴ نزدی بود زهره ابعد۱۳ بعد

باشد. سه و شصت و ششصد حساب بدین۱۸ او۱۷ اوسط بعد و است. عمل۱۶ راست دلیل

باشد. ۲۰۴۴۲۸۸۸۰ ابعد بعد امیال و ۱۹۲۵۳۱۳۳۵ اوسط بعد امیال پس

رصد، و نظر حسب به اوسط، بعد در آفتاب قطر از اوسط بعد۲۲ در زهره قطر و۲۱ ۸۱پ[۶]

ده بر است، سه و شصت و ششصد۲۴ که اوسط بعد اجزای یافتند.۲۳ به تقریب عشری

قیاس به بود زهره اجزای این و آمد، بیرون عشر۲۵ سه و شش و شصت کردند، قسمت

ربع و سه۲۷ کردند، قسمت او بر زمین۲۶ اجزای چون باشد. هجده و دویست زمین آن که

است] کسری و هشت و بیست از ی .۴ فاط. قطر: + از] .۳ تاط. قطر: + که] .۲ ⁃م. بر] .۱

کردیم: کنند] .۶ م. را: هژده = ق را: + دو] هر .۵ ن. ل، ف، کسری: و هشت و بیست از است ی

⁃ط. زهره] .۱۰ ⁃ن. هزار] دو و .۹ ل. شد: ب باشد] .۸ ر. شد: شود] .۷ م. کنیم: = ر

: مقتض مقتضای] .۱۵ ⁃ط. به] .۱۴ ⁃ق. ابعد] .۱۳ ⁃م. ابعد] .۱۲ ر. یافته اند: یافتند] .۱۱

ل. :۲۹۱۲۰۵۴۴ [۲۵۳۱۳۳۵ .۱۹ م. برین: بدین] .۱۸ ⁃ن. او] .۱۷ م. علم: عمل] .۱۶ ط.

.۲۳ ط. بعد: در + بعد] .۲۲ ⁃ط. و] .۲۱ ن. :۴۴۲۸۸۸ = ل :۴۴۲۴۶۰۹۵۲ [۴۴۲۸۸۸۰ .۲۰

عشر] .۲۵ م. سیصد: = ل ق، ف، «سیصد»؟)، از (متغیر ط ر، ج ، ششصد] .۲۴ ر. یافته اند: یافتند]

فاج . سه] .۲۷ ⁃ر. زمین] .۲۶ ط. عشری:



المعینیة الرسالة ̸ ۱۸۸

هر بود. ربع و سه از ۳ ی چون زمین قطر از۲ زهره قطر که شد معلوم و۱ آمد بیرون

و س از بود ی چون زمین جرم از زهره جرم که شد معلوم کردند، عب م را مقدار دو

به تقریب. ثلث دو و چهار

چیزی کَم هفت از ی چون نظر، در اقرب، و ابعد بعد میان او جرم تفاوت مریخ: [۷]

ضرب مقدار این در بود، مریخ اقرب بعد که آفتاب ابعد بعد و زهره. مانند یافتند،۴

هزار پن اوسط بعد و۵ چهار. و شصت و هفتصد و هزار هشت شد مریخ ابعد بعد کردند،
۷.۳۳۲۴۶۰۹۵۲ ابعد بعد امیال و بود۶ ۱۹۱۲۰۵۴۴ اوسط بعد امیال پس بود. هشت و
اوسط۸ بعد یافتند. بیست از ی چون اوسط، بعد در دو هر و آفتاب، با مریخ نسبت و

و دویست بر را این۹ آمد. بیرون خمس دو و پنجاه و دویست کردند، قسمت بیست بر

قطر پس آمد؛ بیرون دقیقه هفت و جزو ی کردند، قسمت بود، زمین اجزای که هجده ۸۲ر

شد معلوم کردند، عب م را دو هر دقیقه. هفت و ی از بود۱۰ ی مریخ قطر از زمین

نیم. و ی از است ی چون۱۲ مریخ جرم۱۱ از زمین جرم که

ی از است درجه۱۴ ی چون اقرب و ابعد بعد در او۱۳ قطر میان تفاوت مشتری: [۸]

مشتری ابعد بعد کردند، ضرب قدر این در مریخ ابعد بعد دقیقه.۱۶ ی و س و درجه۱۵
و۱۹ هزار یازده۱۸ قیاس بدین۱۷ اوسط بعد هشت. و شصت و صد و هزار چهارده شد

بعد امیال بود.۲۲ ی زمین قطر نصف آن که قیاس به بود۲۱ شش و۲۰ شصت و چهارصد

.۶ ⁃ق. و] .۵ ر. است: یافته یافتند] .۴ فاج . [ ی .۳ ⁃ق. از] زهره قطر .۲ ⁃ر. و] .۱

مریخ: + اوسط] بعد یافتند. بیست از ی چون .۸ ل. :۳۳۲۴۶۹۵۲ [۳۳۲۴۶۰۹۵۲ .۷ ⁃ط. بود]

دو هر دقیقه. هفت و ی از بود ی مریخ .۱۱ ر. است: بود] .۱۰ م. آن: این] .۹ ⁃ن. = فاط

هر دقیقه. هفت و ی از بود ی .۱۲ ⁃ط. مریخ] جرم از زمین جرم که شد معلوم کردند، عب م را

ی چون .۱۴ ⁃ط. او] .۱۳ ⁃ر. چون] مریخ جرم از زمین جرم که شد معلوم کردند، عب م را دو

برین: بدین] .۱۷ ن. در: + دقیقه] .۱۶ ⁃ن. درجه] ی از است .۱۵ ف. درجه ای: چون درجه]

و چهارصد و هزار یانزده قیاس بدین اوسط بعد هشت. .۲۰ ⁃م. و] .۱۹ ط. پازده: یازده] .۱۸ ر.

ف. و: + بود] .۲۲ ⁃ف. بود] .۲۱ ⁃ن. و] شصت



۱۸۹ ̸ ۴،۶[۹]

آفتاب، از او جرم و بود.۵ ۴۵۴۲۰۹۳۴۲۴ او۳ ابعد بعد امیال و ۲۴۳۷۷۷۱۸۸ اوسط۱

دوازده بر اوسط بعد است. سدس نصف نظر، به باشند،۷ اوسط بعد در دو هر چون۶

و چهار کردند، قسمت هجده و دویست بر آمد. پن و پنجاه و نهصد کردند، قسمت

را دو هر مقدار. این از بود ی مشتری قطر از زمین قطر پس آمد، بیرون سدس و ربع

زمین چند ۹ ثمن و ربع و بار چهار و هشتاد مشتری۸ جرم که شد معلوم کردند، عب م
باشد.۱۰

است. خمس دو و ی از ی چون اقرب و ابعد بعد در او۱۱ قطر تفاوت زحل: [۹]

پن و س و هشتصد و هزار نوزده کنند،۱۲ ضرب قدر این در مشتری ابعد بعد چون ۸۲پو

بود. ۱۴ ی و هزار هفده قیاس بدین اوسط بعد و بود. زحل ابعد بعد این و شود،۱۳

را او و باشد.۱۶ ۷۵۷۳۰۰۳۰ ابعد بعد امیال و ۱۵۴۴۹۰۹۸۱۸ اوسط بعد امیال پس

اوسط بعد یافتند. تسع نصف چون باشند،۱۸ اوسط بعد در دو۱۷ هر چون آفتاب، از

هجده، و دویست بر آمد. نیم و چهار و چهل و نهصد کردند، قسمت هجده۱۹ بر زحل

قطر از زمین قطر پس آمد.۲۰ بیرون ثلث و چهار کردند، قسمت بود، زمین اجزای که

که شود۲۱ معلوم کنند، عب م مقدار(۱) دو هر چون و . ثلث و چهار از بود ی زحل
۲۲. سدس و خمس و ی و هشتاد از بود ی چون زحل جرم از زمین جرم

م. ق، را: + = ⁃ن ⁃ل، ⁃ط، = ف ر، ج ، مقدار] (۱)

ج ، [۵۴۲۰۹۳۴۲۴ .۴ ل. بود: + او] .۳ ط. :۴۳۷۷۷۲۸۸ [۴۳۷۷۷۱۸۸ .۲ ر. او: + اوسط] .۱

چون] .۶ ⁃ل. ⁃ق، بود] .۵ ل. :۵۴۰۹۳۴۲۴ = ن م، ق، ،(«۲» رقم باالی خ» «ز +) ف ط، ر،

است: = ⁃م باشد] .۱۰ ر. : ثلث [ ثمن .۹ ⁃ن. مشتری] جرم .۸ ن. ل، باشد: باشند] .۷ ⁃ط.

.۱۵ ر. : ی [ ی .۱۴ م. شد: شود] .۱۳ م. کردند: کنند] .۱۲ ⁃ط. او] قطر .۱۱ ن.

.۱۹ ن. م، باشد: باشند] .۱۸ ⁃م. دو] هر .۱۷ ⁃ر. باشد] .۱۶ ل. :۲۴۹۰۹۸۱۸ [۴۴۹۰۹۸۱۸

ق. ر، اعلم: واللّه + [ سدس .۲۲ ف. شد: شود] .۲۱ ⁃ل. آمد] .۲۰ م. دو: هجده]



المعینیة الرسالة ̸ ۱۹۰

ششم باب

ثابته کواکب اجرام و بعد معرفت۱ در

و گرفتند،۳ بعد ی ایشان بعد بودند، نهاده فل ی بر۲ را ثوابت جمل چون [۱]
به۵ و زمین قطر نصف مقدار به آن۴ و مذکور، قیاس بر بود(۱) زحل ابعد بعد مساوی آن
و۹ چهل و دویست و فرسنگ هزار هزار ۸ پن و۷ بیست فرسنگ به و۶ آمد، کرده یاد امیال

اجرام بعد۱۲ نهایت است این بود.۱۱ فرسنگ سه۱۰ و چهل و سیصد و فرسنگ هزار سه

نگاه ایشان اجرام در چون و م بندد.۱۵ صورت ۱۴ طریق آن۱۳ بر وقوف به را آدم که ۸۳ر

بود اول عظم در که کوکبی تا آمد، گفته چنان که کردند، مرتب عظم شش در و کردند

اعتباری این و قیاس. این بر ۱۸ دانگ بود۱۷ ششم عظم در آن چه و گیرند۱۶ دِرم مثال

باشد. تقریبی سخت

کوکب(۲) آن اوسط دادند.۱۹ نسبت اوسط بعد در آفتاب با را اول عظم ستارگان و [۲]

کردند، قسمت بیست۲۰ بر زحل ابعد بعد یافتند. بیست از ی چون او، از جرم در را
و۲۳ جزو چهار کردند،۲۲ قسمت هجده و دویست بر آمد. ربع سه و ۲۱ ی و نود و نهصد

مقدار. این از بود ی کواکب اعظم قطر از زمین قطر۲۴ پس آمد. بیرون دقیقه سه و س

ن. ل، ف، ط، ر، کواکب: = م ق، ج ، کوکب] (۲) ⁃ن. ⁃ق، ⁃ط، = م فال، ف، ر، ج ، بود] (۱)

و] .۶ ⁃م. به] .۵ ق. این: آن] .۴ ر. گرفته اند: گرفتند] .۳ ⁃ن. بر] .۲ ⁃ن. معرفت] .۱

⁃ط. = م ج ، و: + بود] .۱۱ ⁃ط. سه] .۱۰ ⁃ج . و] .۹ ⁃ن. [ پن .۸ ⁃ل. و] .۷ ⁃ن. ⁃ل،

ق. نم بندد: م بندد] .۱۵ ف. طریق: [ طریق .۱۴ ط. بهر: آن] بر .۱۳ ⁃ن. ⁃م، بعد] .۱۲

.۲۰ م. دارند: دادند] .۱۹ ط. دانک: [ دانگ .۱۸ ⁃ن. بود] .۱۷ ن. گیریم: گیرند] .۱۶

قسمت هژده و دویست بر آمد. ربع سه و ی و نود و نهصد .۲۲ ط. : ی [ ی .۲۱ ⁃ن. بیست]

⁃م. قطر] .۲۴ ⁃ج . و] .۲۳ ⁃ل. کردند]



۱۹۱ ̸ ۴،۶[۳]

کواکب این از ی جرم از زمین(۲) جرم که۲ کنند،(۱) عب م را۱ مقدار دو هر چون و
چند۵ بار(۵) چهار و نود ثوابت۴ اعظم پس (۴)، خمس و چهار و نود۳ از (۳) ی چون

آید بیرون کنند، قسمت شش بر را مقدار این چون و زمین.(۶) خمس چند و بود زمین

زمین چند بار شانزده ششم، عظم کواکب پس ر؛ دی عظم و عظم هر۶ میان تفاوت

قیاس. این بر و چندین،۸ بار دو پنجم۷ عظم کواکب و به تقریب، بود

است آن حسب بر۱۲ است، مقدّر ثوابت از۱۱ را کوکبی هر که۱۰ جرم و بعد این۹ و [۳]

بعد هم و بود بزرگ تر جرم هم۱۳ باشند، دورتر اگر اما باشند؛ زحل ابعد بعد در که
۱۵ اصغرِ که شد معلوم فصول این از و نشاید. کم تر۱۴ این از تقدیر هیچ بر و ۸۳پبیش تر،

کواکب پس مریخ، پس زمین، پس زهره، پس ماه، بزرگ تر او از و است، عطارد اجرام

آفتاب. پس اول، عظم کواکب پس مشتری، پس زحل، پس پنجم، تا۱۷ ششم، عظم۱۶

اعتبارات حسب به مذکور ابعاد۲۰ این و است. آفتاب اعظم ۱۹ فل اجرام از بعد،۱۸ و

آن چه از۲۳ کرد توان معلوم نیز متأخّران اعتبار به خواهند۲۲ اگر و بود،۲۱ بطلمیوس
أعلم.۲۵ واللّه گذشت۲۴

ط، ر، ج ، [ ی (۳) ن. شود: معلوم + زمین] (۲) ف. هاج ، شود: معلوم + = م کردند: کنند] (۱)

فال. : خمس و + بار] (۵) ن. ق، بود: خمس = ط خمس: [ خمس و (۴) م. ل، ف، بود: + = ق

شال. هاج ، زمین] خمس چند و (۶)

چندین: چند] .۵ ف. ثابته: کواکب ثوابت] .۴ فال. نود] از .۳ ⁃ل. که] .۲ ق. معین: + را] .۱

این] .۹ ⁃ق. چندین] .۸ ق. : س + پنجم] .۷ ل. ق، ط، دو: + = ن م، ف، ر، ج ، هر] .۶ ط.

از .۱۴ ط. هر: هم] .۱۳ ف. به: بر] .۱۲ ط. ز: از] .۱۱ ⁃ن. ⁃ر، که] .۱۰ ⁃ل. ⁃ق،

م. با: پس = ل ق، ط، با: تا] .۱۷ ⁃ط. عظم] .۱۶ ⁃ط. اصغر] .۱۵ ط. ازین: کمتر کم تر] این

خواهند] .۲۲ ن. است: بود] .۲۱ ل. بعد: ابعاد] .۲۰ ق. : فل [ فل .۱۹ ⁃ط. بعد] و .۱۸

ف. بالصواب: + أعلم] .۲۵ ⁃ل. گذشت] .۲۴ ط. کرد: حاصل توان و از] .۲۳ ⁃ن.



[ اسماعیل [خاتمۀ

به اجمال سبیل بر هیأت۳ علم شرح از بودیم۲ داده وعده۱ کتاب صدر در آن چه چون و
بزرگوار۷ خاطر پسندیدۀ اگر کنیم. ختم مقالت۶ و فصل این بر را رساله۵ رسید،۴ تقدیم
سعادت۱۲ غایت آید،۱۱ ۱۰ عالءه اللّه ضاعف ایران۹ پادشاه زادۀ مبارک رای۸ و

نظر آن چه نیست.۱۵ امروزی۱۴ او حرمان اال۱۳ و باشد، نموده روی مخلص بندۀ این

یا ۱۹ معن قصور یا عبارت۱۸ خلل یا قلم طغیان از افتد۱۷ وقفه ای آن بر را اشرف۱۶
دهد۲۵ قبول محل را عذر تمهید۲۴ و فرماید۲۳ پوشیده۲۲ عفو ذیل۲۱ به مفهوم،۲۰ تفاوت

به .۴ ھ. حساب: هیأت] .۳ ق. داده ایم: = ح دادیم: بودیم] داده .۲ م. عهده: بر وعده] .۱

بدین = ح فصل: و مقاله بدین مقالت] و فصل این بر .۶ ح. ساله: رساله] .۵ ⁃ز. رسید] تقدیم

بزرگوار] .۷ ض. مقالت: و باب بدین = ھ مقالت: و فصل بدین = س فصل: برین = ز مقالت: و فصل

= ر پادشاه: = ح ایران: پادشه زاده ایران] پادشاه زادۀ .۹ ح. بدین: + رای] .۸ ض. بزرگواری:

ق. فالن: ایران] پادشاه زادۀ مبارک رای و ھ. جهان: پادشاه زادۀ = ض ایران: پادشهزاده = ز ایران: پادشاه

.۱۲ ⁃ھ. آید] .۱۱ ھ. علوه: اللّه ضاعف = ز جالله: اللّه ضاعف = ⁃ح عالءه] اللّه ضاعف .۱۰

او حرمان اال .۱۵ ض. مروری: امروزی] .۱۴ ھ. ر، خود: + اال] .۱۳ ھ. ر، سعادات: سعادت]

را .۱۷ ھ. ح، اشراف: اشرف] .۱۶ م. و: نیست گریزی انرا حرمان اال = ⁃ز ⁃ح، نیست] امروزی

ش، افتد: وقفه آن بر را = ز دقیقه: ان بر را = ح افتد: وقوف را = ض دقیقه: بدان را افتد] وقفه ای آن بر

ز. ض، عبارت: اختالل بر = ⁃م عبارت] خلل یا .۱۸ ھ. افتد: دقیقه بدان = م افتد: دقت بدان را = ق

پوشیده] .۲۲ ح. تبدیل: ذیل] به .۲۱ ض. شود: + مفهوم] .۲۰ ض. معین: = ر و: + [ معن .۱۹

⁃ح. تمهید] و .۲۴ ھ. گردانید: = ض ر، ح، فرمایند: = م ق، ش، ز، فرماید] .۲۳ ح. پوشیدن:

ھ. ر، ح، ض، دهند: = م ق، ش، ز، دهد] .۲۵



۱۹۳ ̸ خاتمۀ

۷ پراکندگ اسباب انواع۶ به۵ ضمیر تشویش و۴ تعجیل فرط بضاعت،۳ قلّت با۲ که۱

سبحانه ایزد رفت.۱۱ رویت۱۰ تتبع۹ بی ارتجال سر از افتاد۸ که تحریری و بود. حاصل
ثبات۱۷ ۱۶ مقتض آن چه و۱۵ گرداناد۱۴ مؤید شرف و مجد خاندان۱۳ این دولت تعال و۱۲

المجیب.۲۲ اللطیف إنّه۲۱ داراد۲۰ ۱۹ ارزان بود، مرام حصول۱۸ مستدع و نظام و

شده] اصالح [خاتمۀ

به اجمال سبیل بر هیأت علم شرح از۲۳ بودیم داده وعده کتاب صدر در آن چه چون و
در خلل یا قلم طغیان اگر کنیم. ختم مقالت و فصل این بر را رساله رسید، تقدیم
حال در ارتجال سبیل بر که داشت باید معذور آید نظر در سهوی یا مفهوم در یا عبارت

والمآب.۲۴ المرج وإلیه بالصواب أعلم تعال واللّه افتاد تحریر اتفاق استعجال

⁃ھ. ⁃ش، و] .۴ ھ. ض، م، ح، و: + = ق ش، ر، بضاعت] .۳ ⁃م. ⁃ض، با] .۲ ⁃ر. که] .۱

تتبع] بی .۹ ح. افتاده: افتاد] .۸ ح. که: + [ پراکندگ .۷ ض. و: + انواع] .۶ ض. و: به] .۵

⁃ھ. = ق برفت: رویت رفت] رویت .۱۱ ض. برویت: رویت] .۱۰ ھ. ىلیع: ف = ح بىیع: بی

که تحریری و بود. حاصل پراکندگ اسباب انواع به ضمیر، تشویش و تعجیل فرط بضاعت، قلّت با که

ر خاندان] این .۱۳ ⁃ض. ⁃م، ⁃ز، و] سبحانه .۱۲ ⁃ز. رفت] رویت تتبع بی ارتجال، سر از افتاد

دولت .۱۵ ز. گرداند: گرداناد] .۱۴ ض. انخاندان: = ھ م، ز، خاندان: آن = ش خانه دان: این =

.۱۷ ض. مقتضای: = ق مقتضاء: [ مقتض .۱۶ ⁃ق. و] گرداناد مؤید شرف، و مجد خاندان این

بمنه + = ز دارد: داراد] .۲۰ ز. کرامت: [ ارزان .۱۹ ز. و: + حصول] .۱۸ ھ. بیان: ثبات]

انّه ⁃س. المجیب] اللطیف إنّه … نیست امروزی او حرمان اال و .۲۲ م. وانه: إنّه] .۲۱ ض. وجوده:

سبحانه ایزد المجیب] اللطیف إنّه … تعال و سبحانه ایزد ⁃ھ. = ز مجیب: لطیف انه المجیب] اللطیف

بمنه گرداند روی ابدی سعادت و رساناد مقاصد و مرام بحصول را گوینده و نویسنده و خواننده تعال و

وحسبنا الطاهرین وآله محمد سیدنا عل والصلوة العالمین رب للّه والحمد مجیب لطف = ح تم: وفضله

ص. آن: از] .۲۳ ض. مجیب: لطیف = ش ارشاد: سبيل إل والهادي + = ق المعین: ونعم وحده اللّه

اعلم والله = ف نبیه: عل والصلوه لله والحمد المآب] و المرج والیه بالصواب أعلم تعال واللّه .۲۴

⁃ص. = ن :... وحده لله والحمد المعین ونعم الله وحسبنا م واح



المعینیة الرسالة ̸ ۱۹۴

مختصر] [خاتمۀ

به اجمال سبیل بر هیأت علم شرح از بودیم۲ داده وعده کتاب صدر در آن چه چون۱ و

عبارت در خلل یا قلم طغیان اگر کنیم. ختم مقالت و باب این بر را رساله رسید، تقدیم

استعجال حال در ارتجال سبیل بر که داشت باید معذور آید نظر در سهوی یا مفهوم در یا

حصول مستدع و نظام و ثبات مقتض آن چه تعال و سبحانه ایزد افتاد. تحریر اتفاق
المجیب.۳ اللطیف إنّه داراد ارزان بود مرام

تحرت + = ژ : ... تاب ال تمت + المجیب] .۳ ژ. بودیم: کرده بودیم] داده .۲ ژ. من: چون] .۱

ل. : توفیق حسن و الله بحمد الرساله



معینیه الت مش حل





اسماعیل دیباچۀ





الرحیم۱ الرحمن ه ال بسم

و برداشت سواد این محرر مراد چهرۀ پیش۲ از انتظار حجاب ربان عنایت چون [۱]

العرب افتخار معظّم، صدر جهانیان، مفخر و مخدوم ایران، پادشاه زادۀ خدمت۳ سعادت

والسالطین، الملوک۵ ذخر والمسلمین، االسالم ناصر والدین، الدولة معین والعجم،۴

کرد روزی وغُدُوه ــــ(۱) عشیه بالمیامن وقرن علوه۶ اللّه ــــ زاد الشمس أبو العالم، انسب
مجاورت۱۰ نیل۹ و دولت تیسیر به۸ یعن مطلوب، اسعاف و مأمول انجاح به روزگار و۷

طبع نمود،۱۳ مساعدت شریف شخص و کریم ذات چنین محاورت۱۲ از استفادت۱۱ و

والمسلمین االسالم ناصر والدین الدولة معین والعجم العرب افتخار معظّم صدر جهانیان مفخر و مخدوم (۱)

(با ی (ش، ک وغُدُوه] عشیه بالمیامن وقرن علوه الله زاد الشمس ابو العالم أنسب والسالطین الملوک ذخر

وسلطانه: والده مل بالدوام وقرن وغدوة] عشیة بالمیامن وقرن ⁃ل. = س ر، فالن: = ناچیز)) تغییرات

ش.

محمد خلقه خير عل والصلوة إفضاله عل لله الحمد نستعین وبه + = ی س، : ثقت وبه + = ر الرحیم] .۱

الحسین بن محمد الدین نصیر فاضل عالم صدر فصول این مقرر گوید چنین وآله ها) : المصطف +)

.۴ ک. این: + خدمت] .۳ ⁃ک. پیش] .۲ ک. الرسالة: تتمة + = ش فضله: الله ادام الطوس

برهانه: اللّه انار علوه] اللّه زاد .۶ ش. والملوک: الملوک] ذخر .۵ ی. عجم: و عرب والعجم] العرب

محاوره: مجاورت] .۱۰ ی. نیل: = ک و: نیل نیل] و .۹ ⁃ک. ⁃ر، به] .۸ ش. ور: و] .۷ ش.

ی. ش، و: + نمود] .۱۳ ک. س، مجاورت: محاورت] .۱۲ ش. استعارت: استفادت] .۱۱ ر.



معینیه الت مش حل ̸ ۲۰۰

از اما است مطّل ۲ معان اسرار و علوم دقایق بر چند هر روزگار انۀ ی این۱ لطیف

شده حاصل را او خدم مخلص ترین که شرف این استمرار و سعادت۳ این اتمام جهت

رسالۀ به است موسوم که رساله ای آن۵ بحث در و فرمود علم مذاکرۀ نشاط۴ است،

ــــ ضاعف پادشاه زاده۸ این معمورۀ۷ کتاب خانۀ خدمت۶ جهت این از پیش و معینیه،
آن جا از مباحثات۱۳ آن۱۲ اثنای در رفت۱۱ شروع است،۱۰ افتاده تحریر عالءه ــــ۹ اللّه
۱۴ موض هر به که یافت نفاذ شریف اشارت است او حذاقت فرط و کیاست کمال که

است ۲۰ غموض و ۱۹ ابهام محل۱۸ یا است آمده عبارت۱۷ در مغلق تر۱۶ ۱۵ سخن که

تفکر از خاطر افتد مطالعه اتفاق وقت اگر تا کرد۲۱ باید تعلیق مبسوط تر چند کلمه ای
پس۲۵ نمود. نباید التفات ۲۴ بیان تذکر۲۳ به را ضمیر و نشود کوفته۲۲ معان آن ایضاح در

است، مطاوعت شرایط و خدمت لوازم از فرمان امتثال۲۷ آن که۲۶ و مقدمه این م ح به
آن چه۳۱ از نکته ای م رود تعیین۳۰ که باب هر در تا افتاد اتفاق۲۹ اوراق این کسر۲۸

اللّه شاء إن م افتد، تـحریر استطاعت حسب بر باشد بضاعت۳۳ کم این خیـال نقش۳۲

ل. نشان: نشاط] .۴ ش. سعادات: سعادت] .۳ ش. اسراف: و [ معان اسرار و .۲ ک. آن: این] .۱

شاه زاده: پادشاه زاده] .۸ ک. معمور: معمورۀ] .۷ ⁃س. خدمت] .۶ ی. ک، از: = س این: آن] .۵

افتاده .۱۰ ⁃ی. ⁃ک، = س ثراه: الله سقاه = ل ر، ثراه: اللّه سق = ش عالءه] اللّه ضاعف .۹ ک.

س. مباحث: این مباحثات] آن .۱۳ ک. این: آن] .۱۲ ک. و: + رفت] .۱۱ س. افتادست: است]

.۱۷ ر. مستغلق تر: مغلق تر] .۱۶ ⁃س. = ی ک، سخن: [ سخن .۱۵ ل. : موضع [ موض .۱۴

[ غموض و ابهام .۲۰ ش. اسایی؟: [ ابهام .۱۹ ک. محمل: محل] .۱۸ س. عبارات: عبارت]

.۲۴ س. تذکیر: تذکر] .۲۳ ش. گرفته: کوفته] .۲۲ ⁃س. کرد] باید .۲۱ ل. : غموم و انهائ

.۲۸ ش. امثال: امتثال] .۲۷ ⁃ش. ⁃س، آن که] .۲۶ ⁃ی. ⁃ش، پس] .۲۵ ر. : تأن به [ بیان

آن چه] .۳۱ ش. تعیر: = ل ر، یقین: = ی ک، س، تعیین] .۳۰ ⁃س. اتفاق] .۲۹ ش. کثر: کسر]

«ز»). نشان (با فاش بود: + بضاعت] .۳۳ ل. نفش: نقش] .۳۲ . ر. با: +



۲۰۱ ̸ اسماعیل دیباچۀ

همیشه تعال و۳ سبحانه ایزد ملحوظ.۲ رضا۱ نظر به و گردد مشرف ارتضا شرف به

اللطیف. المجیب إنّه داراد،۷ مآثر ۶ مجم و فضایل منبع بزرگوار۵ این ذات۴

.۴ . ⁃ی. ⁃ک، ⁃ش، = ل س، ر، و] سبحانه .۳ ش. ر، شود: + ملحوظ] .۲ ⁃ش. رضا] .۱

ی. دارد: داراد] .۷ س. مجموع: [ مجم .۶ ل. ک، س، را: + بزرگوار] .۵ . ⁃س. ذات]





شده اصالح دیباچۀ





الرحیم۱ الرحمن ه ال ۸۴ربسم

او اقتراح به رسالت آن که بزرگان از ی هیأت در مغنیه۲ رسالۀ تحریر از فراغ از بعد [۱]
۷ الت مش حل در که کرد التماس و نمود رغبت۶ رساله۵ آن قرائت۴ در بود۳ کرده تحریر

ل مش وی بر که مواض بعض شرح و آید۱۰ کرده ۹ ثبت است موعود کتاب آن در۸ که

هر در۱۱ تا افتاد اتفاق اوراق این کسر موجب این به شود. کرده الحاق آن به م آمد

حسب بر باشد بضاعت کم این خیال۱۴ نقش آن چه از نکته ای م رود تعیین۱۳ که باب۱۲

به ببینند۱۷ که ۱۶ بزرگان و آید. پسندیده اللّه۱۵ شاء إن م افتد، تحریر حال اقتضای

واللّه دارند، معذور بی ترتیبی در و نکنند مضایقت بود اصالح۱۹ قابل آن چه اصالح۱۸

اللطیف. المجیب إنّه حق کل إل ویهدي خیر ل ل یوفّق۲۰

مغنیه] .۲ ن. بالخير: اختم رب = ب والعصمة: والقوة الحول وبه = ف ج ، نستعين: وبه + الرحيم] .۱

رساله] .۵ ن. قرات: = ج  قرآت: قرائت] .۴ ن. بودم: = ف شد: = ج  ب، بود] .۳ ن. معینیه:

که الت مش حل .۸ ف. الت: مش [ الت مش .۷ ن. عیب: رغبت] .۶ ف. رساته: = ب رسالت:

ن. هیات: در باب] هر در .۱۲ فاب. در] .۱۱ ب. اند: آید] .۱۰ ن. : تبیین [ ثبت .۹ ⁃ن. در]

.۱۷ ف. بزرگان: [ بزرگان .۱۶ ن. : تعال + اللّه] .۱۵ فان. خیال] .۱۴ ف. تعین: تعیین] .۱۳

ب. صالح: اصالح] .۱۹ ف. خلل: + = ب : خلل + اصالح] .۱۸ ن. ب، بینند: = ف ج ، ببینند]

ف. موفق: = ب یوفیق: یوفّق] .۲۰





معینیه الت مش حل متن





فصل۱[اول]

بر بلد عرض فضل از زیادت۲ ثوابت از کوکبی عرض تمام چون آن که در

ابدی الخفا یا ابدی الظهور آن که از بعد که باشد ن مم بود، ۳ کل میل

شود حادث ظهوری۵ یا خفایی را۴ او باشد بوده

کوکبی(۱) که بود گاه که است آمده گفته معن این دوم مقالت از سوم باب در [۱]

میل بر بلد عرض فضل از او عرض تمام آن که۷ شرط به آید،۶ پدید ظهوری را ابدی الخفا

این بیان در شرط. بدین۹ هم آید پدید خفایی را ابدی الظهور گاه و بود؛۸ زیادت کل

مدار دو کواکب این از را کوکبی هر که است شده روشن باب این در هم گوییم ۸۴پمسأله
نشود؛۱۰ خردتر و بزرگ تر هرگز که فل البروج قطب حوال بر عرض مدار ی باشد:
کوکب۱۱ حرکت جهت از مدار این و معدّل النهار. قطب حوال بر یوم مدار ر دی و
و۱۳ بزرگ تر معدل النهار، از او بعد پذیرفتن نقصان یا شدن زیادت و۱۲ بروج توال بر

قطب به کوکب۱۶ شود زیادت معدّل النهار از کواکب۱۵ بعد که گاه۱۴ هر چه شود. خردتر

ک. کواکب: = ف ج ، ب، کوکبی: = ن ل، ر، کوکب] (۱)

.۶ ر. ظهور: ظهوری] .۵ ⁃ر را] .۴ ن. زیادت: + [ کل .۳ ⁃ن. زیادت] .۲ ⁃ر. فصل] .۱

نبود: نشود] .۱۰ ف. ب، برین: بدین] .۹ ⁃ن. بود] .۸ هاف. آن که] .۷ ر. شود: پیدا آید] پدید

.۱۵ ن. گه: گاه] .۱۴ ر. یا: و] .۱۳ ⁃ف. ⁃ب، و] .۱۲ ن. کواکب: کوکب] .۱۱ ب.

ف. کواکب: کوکب] .۱۶ ⁃م. کواکب] … معدّل النهار از ن. ر، ب، کوکب: کواکب]



معینیه الت مش حل ̸ ۲۱۰

کم تر بعد۳ چون این۲ عکس به و شود، خردتر او مدار پس شود نزدی تر۱ معدّل النهار

قطب از بعدش که بود مداری ابدی الظهور مدارات۵ اعظم و شود.۴ بزرگ تر مدار شود

تمام مساوی معدّل النهار از بعدش که کوکب۶ هر پس بود. بلد عرض قدر به معدّل النهار

بود این از بیش معدّل النهار از بعدش که کوکب هر و بود؛۷ مدار این بر او باشد، بلد عرض

و باشد. خفایی و ظهوری را۹ او بود،۸ کم تر(۱) این از بعدش آن چه و بود؛ ابدی الظهور
سرطان۱۱ اول به طول در کوکب که باشد حد آن به تا تناقص و تزاید در معدّل النهار بعد۱۰
باشد۱۳ بوده متناقص اگر و شود۱۲ متناقص باشد بوده متزاید اگر آن از بعد رسد. جدی یا

تزاید غایت متزاید، معدّل النهار از کنند فرض بعدی را او که کوکب هر پس شود. متزاید
و۱۵ رسد نقطه دو این از ی به چون و رسد.۱۴ نقطه دو از(۲) ی به که بود آنگاه او
نیفتد.۱۸ ابدی الخفا یا ابدی الظهور مدار در شود،(۳) بلد۱۷ عرض تمام از زیادت۱۶ بعدش ۸۵ر

، اول حرکت به م کند حرکت معدّل النهار قطب حوال بر(۴) فل البروج قطب چون و

به آن۲۰ و بود نتواند بلندتر آن از که بود ارتفاع خویش مدار در و باشد۱۹ مداری را او

قدر به معدّل النهار قطب ارتفاع آن که جهت از اعظم؛ میل و بود۲۱ بلد عرض مجموع قدر

که بود ارتفاع و . کل میل قدر به او۲۴ از۲۳ فل البروج قطب بعد۲۲ و باشد بلد عرض

ازین: = م ل، ر، از] (۲) ک. ف، ج ، ب، ازین: کمتر بعدش = ن م، ل، ر، کم تر] این از بعدش (۱)

نشود: = ن م، ل، ،(« «ن نشان با سطر باالی «نبود» +) ک ر، شود] (۳) ک. این: + = ن ف، ج ، ب،

⁃ج . ⁃ب، = ن م، ل، ک، ف، ر، بر] (۴) «خ»). نشان با هامش در «شود» +) ف ج ، ب،

پس + شود] .۴ هاب. بعد] .۳ ک. بالعکس: و این] عکس به و .۲ ج. رتر: نزدی نزدی تر] .۱

ک. باشد: بود] .۷ ک. کوکبی: کوکب] .۶ ب. ابدی: + مدارات] .۵ شار. شود: خردتر او مدار

.۱۱ .(« «ص نشان (با هاک از: کوکب + بعد] .۱۰ م. انرا: = ر را: آن را] او .۹ فال. بود: بود] .۸

⁃ر. رسد] .۱۴ ⁃ر. باشد] بوده متناقص اگر و .۱۳ ⁃ر. شود] متناقص .۱۲ ر. سرمان: سرطان]

شاف. زیادت: + بلد] .۱۷ شاف. زیادت: بعدش و + زیادت] .۱۶ ⁃ن. و] رسد … به چون .۱۵

ف. این: آن] .۲۰ ر. بود: باشد] .۱۹ .(« «ن نشان با سطر باالی «نیفتد» +) ک افتد: نیفتد] .۱۸

⁃ن. او] .۲۴ ⁃ف. ⁃ب، از] .۲۳ ⁃ن. بعد] .۲۲ ب. باشد: بود] .۲۱



۲۱۱ ̸ ۱[۲]

چون۳ که۲ زیرا باشد؛ کل میل بر بلد عرض فضل قدر به آن۱ و بود نتواند کم تر آن از

میل قدر به فل البروج قطب و است۷ بلد۶ عرض قدر به معدّل النهار قطب تا۵ افق از۴

بر بلد عرض فضل مقدار فل البروج قطب و افق میان شود، نزدی تر افق به۸ او از کل

این او عرض تمام یعن فل البروج قطب از او بعد که کوکب هر پس بماند.۹ کل میل

شود؛ افق مماس که افتد مداری دایرۀ بر بود، منقلبی اول به که وقت آن در باشد مقدار۱۰

ابدی الخفا یا ابدی الظهور۱۱ مدارات در بود کم تر مقدار این از او(۱) عرض تمام اگر و
بیان(۲) است این نیفتد. مدارات۱۳ این در هرگز۱۲ بود بیش تر مقدار این از اگر و افتد؛

ان. ام حسب بر مسأله

عرض۱۶ تمام جنوبی، است درجه پن و۱۵ هفتاد عرض را سهیل کوکب مثالش۱۴ [۲]

به است ۱۹ نزدی او درجۀ میل است۱۸ سرطان اول در چون۱۷ و بود، درجه پانزده او

عرضش که شهری در بود وسط السما بر۲۲ سرطان۲۱ که وقت آن۲۰ در پس . کل ۸۵پمیل

شش و۲۵ س تحت االرض معدّل النهار قطب به تا افق از باشد،۲۴ درجه شش و۲۳ س

نزدی ترین بر بود۲۷ تحت االرض که فل البروج۲۶ قطب وقت این در و بود. درجه
باشد،۳۲ کل میل بر بلد۳۱ عرض فضل قدر به او و افق۳۰ میان افق؛ به۲۹ بود۲۸ وضع

ک، ف، ج ، ب، این: + = م ل، ر، بیان] (۲) ن. ف، ج ، ب، او: عرض = م ل، ک، ر، عرضش] (۱)

ن.

تا] .۵ شاب. تا: ازقطب + از] .۴ ن. که: + چون] .۳ ف. که: زیرا + که] .۲ ف. این: آن] .۱

ب. نماید: بماند] .۹ ل. با: به] .۸ ک. باشد: است] .۷ هاج . بلد] … کل میل بر .۶ ل. با:

و: + الظهور] .۱۱ کاتب). غیر خط (به هاک : کل میل بر بلد عرض فضل مقدار یعن + مقدار] .۱۰

و] هفتاد .۱۵ ⁃ر. مثالش] .۱۴ .(« «ص نشان (با هاک مدارات] .۱۳ هاف. هرگز] .۱۲ ک.

[ نزدی .۱۹ ر. بود: است] .۱۸ فام. چون] .۱۷ ⁃ک. عرض] .۱۶ ن. هفتاد: = ب هشتاد:

و] .۲۳ ر. در: بر] .۲۲ .(« «ص نشان (با هاک سرطان] .۲۱ ف. این: آن] .۲۰ ف. تر: نزدی

⁃ب. بود] .۲۸ ⁃ک. بود] .۲۷ ⁃ن. البروج] .۲۶ ⁃ن. و] .۲۵ ک. بود: باشد] .۲۴ ⁃ن.

⁃ل. باشد] .۳۲ ل. بود: + بلد] .۳۱ هاف. افق] میان .۳۰ ک. بر: به] .۲۹



معینیه الت مش حل ̸ ۲۱۲

است، درجه پانزده عرضش، تمام یعن قطب، از سهیل بعد و درجه. دوازده۱ به نزدی

درجۀ میل از درجه سه و رسد اسد اول به چون و باشد. کرده طلوع افق از درجه۲ سه پس

ابدی الخفا مدار در شود،(۱) زیادت مقدار۵ بدین معدّل النهار از او بعد آید، کم تر با۴ او۳

ر دی برج ده در و۶ بود ظهوری را او باشد، سرطان و جوزا برج در که مادام پس افتد.

باشد.  کره از این تصور و ابدی الخفا.(۲)

فصل۷[دوم]
کرده اند(۳) اختیار تدویر بر چرا آفتاب جهت مرکز خارج ۸ فل آن که در

فل و مرکز خارج فل که است آمده گفته دوم(۴) مقالت۹ از چهارم باب در [۱]

مقصود کنند۱۱ اثبات که کدام هر و دارد.۱۰ م ح ی آفتاب سیر اختالف در تدویر

حرکت از که سبب بدان است؛ نزدی تر بساطت به مرکز خارج آن که اال م شود، حاصل

مرکز خارج مداری را آفتاب جرم حامل، محیط بر تدویر حرکت و تدویر محیط بر آفتاب

مرکز خارج اثبات از و است الزم مرکز خارج اثبات تدویر اثبات از پس شود، حادث ۸۶ر

بیان کرد. اثبات مرکز خارج را آفتاب بطلمیوس سبب این از و نیست. الزم تدویر اثبات

مرکز مرکزش که باشد حامل فل را۱۳ آفتاب که کنیم۱۲ توهم اگر که است آن معن این

، توال بر م کند حرکت حامل محیط بر۱۵ او۱۴ مرکز که بود تدویری فل و بود، عالم

ک. ف، ج ، ب، بود: = ن م، ل، ر، ابدی الخفا] (۲) ن. ف، ج ، ب، و: + م: ل، ک، ر، شود] (۱)

ج . ب، پنجم: دوم] (۴) ن. ک، ف، ج ، ب، کردند: = م ل، ر، کرده اند] (۳)

درجه: بسه: = ر درجه: پس = شاج  است: + درجه] سه پس .۲ ل. دوانزده: = ک داوزده: دوازده] .۱

فصل] .۷ ⁃ف. و] .۶ ک. قدر: مقدار] .۵ فان. = ل یا: = ر ىا: با] .۴ ⁃م. ⁃ر، او] .۳ ف.

.۱۲ ل. م کنند: کنند] .۱۱ ب. است: دارد] .۱۰ ⁃ن. مقالت] .۹ ⁃ف. [ فل .۸ ⁃ر.

فاج . بر] .۱۵ ⁃م. ⁃ر، او] .۱۴ شاب. : حامل + را] .۱۳ م. ر، : کن کنیم]



۲۱۳ ̸ ۲[۲]

حرکت خالف بر اعل نصف در۱ که وجه بر بود متحرک تدویر محیط بر آفتاب و

هر و ماه، مانند ، توال بر ادن نصف در۲ و کند حرکت ، توال خالف بر یعن حامل،

تدویر، از رسد مفروض نقطۀ با آفتاب چون۴ چنان چه۳ شود، تمام بار ی به دور دو

و کرده، تمام دوری ی هر و حامل، از باشد رسیده مفروض نقطۀ با نیز تدویر۵ مرکز

که شود حادث دایره ای عالم مرکز با۷ اضافت به آفتاب جرم حرکت از۶ تقدیر این بر

بود نقطه ای آن(۱) دایره آن از ۱۰ موضع دورترین۹ و بود.۸ خارج عالم مرکز از مرکزش

که آن جا ۱۳ موضع نزدی ترین۱۲ و باشد، بوده۱۱ تدویر ذروۀ در نقطه آن بر آفتاب که

عالم مرکز از که طرف آن۱۵ در آفتاب سیر چون و باشد. بوده تدویر۱۴ حضیض در آفتاب

سرعت و اوج نصف در آفتاب مسیر بطؤ باشد، بوده توال خالف بر تدویر بر باشد دورتر
آید.۱۷ الزم باشد۱۶ موافق سیر دو هر که نیمه ر دی در مسیرش

تدویر فل موض چند به او در و برکشیدیم ل ش تصور سهولت جهت از(۲) ما۱۸ و [۲]

که مداری و کردیم. ثبت حرکت۲۰ در۱۹ (۳) اوضاع اختالف حسب به آفتاب جرم ۸۶پو

معن این کنند نظر آن۲۱ در چون تا برکشیدیم سیاه به آید الزم آفتاب جرم حرکت از
گردد.۲۲ واض

⁃ک. ⁃ف، ⁃ج ، ⁃ب، = ن م، ل، ر، از] (۲) شاج . از: = ⁃ن ⁃ف، ⁃ب، = م ل، ک، ر، آن] (۱)

ن. ک، ف، ج ، ب، اوضاع: = م ل، ر، [ اوضاع (۳)

نشان (با هاک چون] .۴ ن. چنانک: = ک که: چنان چنان چه] .۳ فان. در] .۲ ر. بر: در] .۱

باختالف: با] اضافت به .۷ ن. تقدیر: بدین و از] تقدیر این بر و .۶ ⁃م. تدویر] مرکز .۵ .(« «ص

.۱۲ ⁃ن. بوده] .۱۱ ر. : موض [ موضع .۱۰ ن. دورتر: دورترین] .۹ ⁃ف. بود] .۸ ب.

ف. آن̸این؟: آن] .۱۵ ن. تدیر: تدویر] .۱۴ ر. از: + [ موضع .۱۳ ن. تر: نزدی نزدی ترین]

.۲۰ فام. = ن و: = ⁃ر در] .۱۹ ر. اما: ما] .۱۸ ل. اند: آید] .۱۷ ک. باشند: باشد] .۱۶

ر. اللّه: عند والعلم + گردد] .۲۲ ر. ال: اش + آن] .۲۱ ک. حرکات: حرکت]
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[۱ ل [ش



۲۱۵ ̸ ۳[۱]

[سوم] ۸۷رفصل۱

آن تشابه و حامل محیط بر ماه تدویر مرکز حرکت۳ بر که ش حل۲ در

است وارد عالم۴ مرکز حوال بر حرکت

افتاده ایراد ش این ماه افالک هیأت اثنای۵ در دوم مقالت از پنجم باب در [۱]

محیط بر تدویر مرکز حرکت که آن جا کواکب، ر دی افالک بر بعینه ش همین و است.

بدان چنان که۷ است، وارد م کنند،۶ فرض مسیر(۱) معدّل مرکز محیط بر آن تشابه و حامل
شدت۹ علوی اجرام حرکات در چون۸ که است آن سخن حاصل و است. رفته اشارت

کره هر ما، با اضافت به اال نیست ن مم انعطاف و رجوع و بطؤ و سرعت و ضعف و

المحاله و باشد. متشابه مرکزش حوال بر او حرکت که باشد واجب م کند ۱۰ حرکت که
چنان چه۱۴ گردد،۱۳ مختلف افتد، اضافت مرکز غیر ر دی نقطه ای با حرکت۱۲ آن۱۱ چون

بر و است متشابه مرکزش حوال بر مرکز خارج محیط بر او حرکت که گفتیم آفتاب در

بر متشابه و۱۷ خود مرکز بر مختلف حرکت فرض اما مختلف. عالم مرکز۱۶ ۱۵ حوال

در که کس بر پس نیست. معقول قواعد،۱۸ آن حفظ با مرکز، غیر ر دی نقطه ای حوال

م کند، اثبات باشد حرکت آن محرک که فل را حرکت هر و م کند نظر۲۰ علم۱۹ این

باب، این در است۲۲ مقصود چه آن که کند۲۱ وجه آن بر افالک تقدیر که باشد واجب

ل. ج ، المسیر: = ن م، ک، ف، ر، ب، مسیر] (۱)

بیان: اثنای] .۵ ن. مرکز: عالم عالم] مرکز .۴ ⁃ک. حرکت] .۳ ر. حد: حل] .۲ ⁃ر. فصل] .۱

ت: شدّت شدت] .۹ ⁃ل. چون] .۸ ک. چه: که] .۷ سطر). باالی « («م ج  م کنند] .۶ ف.

.۱۳ ل. اضافت: حرکت] .۱۲ ک. این: = ف آن̸این؟: آن] .۱۱ ک. حرکت: [ حرکت .۱۰ م.

ب. مرکزش: مرکز] .۱۶ ف. : حوال بر و + [ حوال .۱۵ ر. چنانکه: چنان چه] .۱۴ ن. افتد: گردد]

کند] .۲۱ م. ر، نظری: نظر] .۲۰ ل. عالم: علم] .۱۹ ک. قاعده: قواعد] .۱۸ ⁃ک. و] .۱۷

ل. داشت: مقصو است] مقصود .۲۲ ⁃م. ⁃ر، = ب کنند:
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و باشد حاصل حامل، مرکز از ابعاد تساوی با عالم مرکز حوال حرکت تشابه یعن ۸۷پ

حرج او بر اهد ب یا بیفزاید افالک عدد۲ در۱ اگر متشابه؛ حقیقت در افالک حرکت(۱)

بعض مطابقت یا۶ افکند۵ تفاوت باشند۴ یافته رصد به که ۳ اصول در اگر اما نباشد،

ممهد که بطلمیوس۷ و باشد. نموده عدول اصابت از نکند، رعایت مقدمات و قواعد

بر دوایر و خطوط ایراد بر۹ و نم کند اجرام اعتبار چون است، رصد صاحب و۸ قواعد

کسان همچنین و است، فارغ حواله۱۰ این عهدۀ از م نماید، قناعت خود مقاصد حسب

و افالک تجسیم۱۳ حدیث۱۲ که متأخران از۱۱ طایفه ای اما کنند. او مذهب تتبع که

امثال و عهده این به۱۵ آورده اند، میان با یافته اند رصد به که حرکات مبادی تصویر۱۴

باشند. مأخوذ آن۱۶

در چون و است. هندس مقدمات بر مبن باشد، شرط چنان که(۲) ۱۷، ش این حل و [۲]

، هندس براهین از مجرد مسائل، ایت۲۰ ح بر و۱۹ است نرفته ذکری۱۸ شیوه آن از رساله

کنیم تحریر۲۲ ش حل۲۱ به ان ام حسب بر اشارت آن مناسب نیز این جا افتاده، اقتصار

مذکور باب در گوییم پس اللّه.۲۴ شاء إن افتد تصور در مقاصد از بعض چنان که۲۳

که آید الزم و است متشابه عالم مرکز حوال بر تدویر۲۵ مرکز حرکت که است شده معلوم

تـدویر فل محرک پس بـاشد. عالم مرکز مرکـزش م دهد حرکت آن را او کـه محرک

ک. چنان چه: = ف ب، ج ، چناچ: چنان که] (۲) ⁃ب. ⁃ج ، = و ن م، ل، ک، ف، ر، حرکت] (۱)

.۵ ر. باشد: باشند] .۴ ر. اصول: [ اصول .۳ ر. عداد: عدد] .۲ ک. اگر: باید در] اگر .۱

بر] و .۹ ⁃ل. ⁃ف، و] .۸ ب. بطلیموس: بطلمیوس] .۷ ف. تا: یا] .۶ م. ر، کند: افکند]

م. ر، تجسم: تجسیم] .۱۳ ⁃ل. حدیث] .۱۲ فاک. از] .۱۱ ن. احوال: حواله] .۱۰ ن. ویرا:

= ب ذکر: ذکری] .۱۸ ⁃ن. [ ش .۱۷ ⁃ر. آن] .۱۶ ل. با: به] .۱۵ ک. تصور: تصویر] .۱۴

ر. تقریر: تحریر] .۲۲ ل. محل: حل] به .۲۱ ن. کاتب: ایت] ح .۲۰ ⁃م. ⁃ر، و] .۱۹ هان.

شان. حرکت: بدین + تدویر] .۲۵ ک. ف، : تعال + اللّه] .۲۴ ک. چه: که] .۲۳



۲۱۷ ̸ ۳[۳]

آن که بماند۱ بود؛ مایل مرکز مرکزش که ر دی فل یا باشد قمر مایل فل حرکت، ۸۸ربدین

مرکز مانند ر دی نقطه ای با نسبت به و است، مختلف عالم مرکز از تدویر مرکز ابعاد

را او مایل۶ فل آن که با تدویر، مرکز که بود تواند۵ وجه آن بر۴ این۳ و متساوی.۲ حامل

تحری عالم مرکز سوی استقامت بر۸ را او ر دی محرک استدارت،۷ بر م دهد حرکت

بر هم آن از بعد و مایل، دور از نیمه ی در م شود نزدی تر عالم مرکز به۹ تا م کند

شود تمام مایل دور چون تا م کند تحری باال سوی به عالم مرکز جهت از استقامت

بدین پس باشد. رسیده عالم، مرکز از باشد دوری غایت در که اول، موض با تدویر مرکز

دورتر. نیمه ر۱۰ دی در و باشد نزدی تر عالم مرکز به مثال(۱) دور نیمۀ ی در حرکت

را تدویر مرکز کردیم، فرض استقامت بر که حرکت این۱۲ با آمیخته مایل ۱۱حرکت از و

دایره نه حقیقت در۱۳ چه اگر دایره ای، به شبیه عالم مرکز از آید الزم مرکز خارج مداری
باشد.(۲) ۱۴ باق خود قرار به هم عالم مرکز حوال بر تشابه و باشد.

رجوع آن از بعد و مرکزش سمت بر مایل محیط از تدویر مرکز حرکت استقامت اما [۳]

به خلل یا آید الزم التیام و خرق آنکه بی رسیدن، محیط۱۶ با تا سمت آن بر هم۱۵ او

مقدمه ای آن از پیش و کنیم. یاد که بود تواند وجه آن بر یابد، راه حرکات استدارت۱۷

کـه کنیم تصور دایره دو اگـر گوییم آورد.(۳) توان تصور در آسان تر معن این کـه ۸۸پبیاریم

ن. ک، ف، ج ، ب، و: + = م ل، ر، باشد] (۲) ب. تمثال: = ن ج ، بمثال = م ل، ک، ف، ر، مثال] (۱)

ک. ف، ج ، ب، آید: = ن م، ل، ر، آورد] توان (۳)

.۶ ⁃ن. تواند] .۵ تاج . بر] .۴ ک. آن: این] .۳ ر. بود: + متساوی] .۲ ل. نماند: بماند] .۱

ر] دی .۱۰ ل. و: به] تا .۹ ⁃ب. بر] .۸ ف. باستدارت: استدارت] بر .۷ ⁃ن. مایل] فل

(با فاک [ باق .۱۴ فام. در] چه .۱۳ ن. باین: این] با .۱۲ فام. ر، جهت: + از] .۱۱ ن. : ی

ب. و: + استدارت] .۱۷ ف. بمحیط: محیط] با .۱۶ ⁃ب. هم] .۱۵ .(« «ص نشان
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صورت: این بر باشد، دایره ر دی قطر نصف ۲ ی قطر۱

[۱ ل [ش

ذرد. ب دایره۴ دو هر به که شیم ب قطری باشد دایره دو هر تماس۳ نقطۀ که آن جا و [۴]

م برد، را۶ خردتر دایرۀ و م کند حرکت توال خالف۵ بر بزرگ تر دایرۀ که کنیم فرض و

تماس نقطۀ بر صورت این در که را مفروض نقطۀ و م کند حرکت توال بر خردتر دایرۀ و

دو خردتر دایرۀ کند تمام دوری بزرگ تر دایرۀ تا۸ که وجه بر م برد، است،۷ منطبق

استقامت بر مفروض نقطۀ که مختلف حرکت دو این از آید الزم باشد. کرده تمام دور

قطر طرف این از تا نشود منحرف خط۹ آن از هرگز و باشد متحرک بزرگ تر دایرۀ قطر

بزرگ دایرۀ چون مثال استقامت. بر طرف۱۱ این با طرف آن از و م شود طرف۱۰ آن با

مفروض نقطۀ باشد، کرده قط دور از نصف خرد۱۴ دایرۀ کند،۱۳ قط دور۱۲ از ربع

بر کرده، قط بزرگ دایرۀ قطر۱۷ از نصف و باشد۱۶ شده منطبق بزرگ دایرۀ مرکز۱۵ بر

صورت: این۱۸

[۲ ل [ش

فام. خالف] .۵ ⁃ن. دایره] .۴ ن. مماس: تماس] .۳ ک. دایره: ی [ ی .۲ هاف. قطر] .۱

.۱۰ شان. متحرک: + خط] .۹ ⁃م. ⁃ر، تا] .۸ ک. خود: با + است] .۷ ک. خود: با + را] .۶

خرد] .۱۴ هاب. کند] .۱۳ ن. دو: دور] .۱۲ فام. ر، م آید: + طرف] .۱۱ ک. قطر: + طرف]

ن. م، ل، ر، بدین: این] بر .۱۸ فار. قطر] .۱۷ ⁃ر. باشد] .۱۶ فار. مرکز] .۱۵ ف. : کوچ



۲۱۹ ̸ ۳[۵ − ۷]

قطر ۱، نصف خرد دایرۀ و کند حرکت ر دی ربع بزرگ دایرۀ چون آن از بعد و [۵]
شود(۱) منطبق تماس نقطۀ بر مفروض نقطۀ و شود منطبق بزرگ دایره قطر بر خرد ۸۹ردایره

صورت: این۳ بر باشد، کرده قط قطر۲ تمامت و

[۳ ل [ش

بر مفروض نقطۀ و بزرگ دایرۀ از افتد ر دی نصف در خرد۴ دایرۀ آن از بعد و [۶]

ر دی بار۵ ، نصف خرد دایرۀ و کند قط ربع بزرگ دایرۀ چون تا بازگردد استقامت
این۶ بر باشد، کرده قط قطر از نصف و شود منطبق بزرگ دایره مرکز بر مفروض نقطۀ

صورت:

[۴ ل [ش

مفروض(۳) نقطۀ ۷، نصف خرد دایرۀ و کند قط ر(۲) دی ربع بزرگ دایرۀ چون پس [۷]

دور دو و۸ بزرگ دایرۀ دور ی به پس آید. خود اه جای با و رسد قطر اول طرف با

(۳) ⁃م. ⁃ل، ⁃ر، = ن ک، ف، ب، ر] دی (۲) ⁃ن. ⁃ف، ⁃ج ، ⁃ب، = م ل، ک، ر، شود] (۱)

⁃ن. ⁃ل، ⁃ک، ⁃ب، = فام ف، ر، ،(« «ص نشان (با هاج  مفروض]

خرد] .۴ م. ل، ر، بدین: این] بر .۳ ک. بزرگ: دایرۀ + = ⁃ب قطر] .۲ ف. نصف: [ نصف .۱

ن. در: + و] .۸ ب. : فصل [ نصف .۷ م. ل، بدین: این] بر .۶ ⁃ر. بار] .۵ ک. خردتر:
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ی باشد: کرده قط بزرگ دایرۀ قطر مقدار بار دو۱ استقامت، بر نقطه این خرد، دایرۀ

اول. طرف با۳ دوم طرف از بار ر دی و دوم؛ طرف به اول طرف از بار۲

حسب به ۴ حرکت این مثل قمر تدویر مرکز در افتد، تصور در مقدمه این چون و [۸]

به محیط کنیم فرض کره سه که بود چنان آن و کرد. توان۶ تصور ۵ آسان به اجسام

مرکزش و تدویر به۱۰ محیط۹ بود۸ کره ای آن و۷ اول، تدویر. فل بر زیادت ر دی ی ۸۹پ

فرض چندان چه ۱۳ فل آن ثخن و خوانیم.۱۲ تدویر به محیط کرۀ را آن و تدویر۱۱ مرکز

را محیط کرۀ۱۵ که کره ای دوم، و۱۴ نیست. واجب محدود حدی را آن چه شاید، کنیم

متماس نقطه ۱۷ ی بر فل دو هر محیط چنان چه۱۶ او مرکز غیر مرکزش و بود شامل
بود۲۰ شامل را حامل کرۀ که کره ای سوم، و۱۹ خوانیم. تدویر حامل کرۀ را۱۸ آن و باشند

آن بر کره سه هر این که وجه بر و۲۲ است،(۱) محیط شامل حامل۲۱ که صفت آن بر هم

در که مابین المرکزین مجموع قدر به مدیر کرۀ قطر نصف و باشند. متماس نقطه ۲۳ ی

تدویر محیط ثخن مقدار و یه ◦ یعن تدویر قطر نصف و یط ی ۲۴ یعن گفتیم قمر باب

مقدار و تدویر قطر نصف و مابین المرکزین نصف قدر به حامل قطر۲۶ نصف و۲۵ باشد.

صورت:۲۸  این بر محیط۲۷ ثخن

به احتماال «ص»، نشان (با هاج  ب، خوانیم: حامل مدیر کرۀ را آن و + = ن م، ل، ک، ر، است] (۱)

ف. مؤلف)، خط

به .۵ ک. حرکت: آن [ حرکت این .۴ ل. به: با] .۳ ل. طرف: از بار] ی .۲ ر. دور: دو] .۱

.۹ ⁃م. بود] .۸ ⁃ک. و] .۷ .(« «ص (با هاک توان] .۶ ن. اجسام: بحرکت [ آسان … حسب

ک. خوانند: خوانیم] .۱۲ ⁃ر. تدویر] … آن و اول .۱۱ ⁃ف. ⁃ب، به] .۱۰ م. بود: + محیط]

ل. چنانک: چنان چه] .۱۶ ل. که: = فاج  کرۀ] که .۱۵ ⁃ف. و] .۱۴ ف. را: + [ فل .۱۳

مرکز غیر مرکزش و .۲۰ ⁃ف. و] .۱۹ ک. ف، اینرا: و را] آن و .۱۸ ⁃ن. ⁃ک، [ ی .۱۷

.(« «ص نشان (با فاک [ ی .۲۳ ⁃ک. و] .۲۲ ⁃ک. حامل] … بود شامل .۲۱ ⁃ر. بود] …

هاف. محیط] … باشد تدویر .۲۷ شاک. تدویر: + قطر] .۲۶ ⁃م. ⁃ر، و] .۲۵ فام. [ یعن .۲۴

ر. بالصواب: اعلم واللّه بود + = ⁃ف ⁃ب، صورت] این بر .۲۸



۲۲۱ ̸ ۳[۹]

[۵ ل [ش

و ذرد ب مدیر کرۀ مرکز به آید الزم حامل۴ حرکت به را تدویر مرکز۳ که۲ مداری تا۱ [۹]

است. آمده کرده اثبات سیاه به چنان چه(۱) بود، مابین المرکزین مساوی۵ قطرش نصف

به جهت آن ضد در حامل حرکت و جهت در مدیر حرکت از۶ گفتیم هم چنان چه   ها۹۲رپس

قدر به کند نزول استقامت بر مدیر قطر بر تدویر مرکز۷ که آید الزم حرکت آن ضعف قدر

نزول کرده ایم، فرض مابین المرکزین مساوی مدار قطر چون و خود. مدار قطر ضعف۸

استقامت بر هم آن از بعد بود. مابین المرکزین ضعف مقدار به استقامت بر تدویر مرکز

مرکز مسامت حضیض و ذروه دایماً چون آن که۱۰ اال آید؛ اول موض با تا شود۹ صاعد

دور نصف از بعد و آید. الزم مدیر قطر سمت از تدویر و(۲) ذروه انحراف باشد،۱۱ حامل

⁃ک. ⁃ر، ⁃جه ، = م ل، ن، ب، و] (۲) ف. ج ، ب، چنانک: = ن م، ک، ر، چنان چه] (۱)

.۵ ⁃ب. حامل] .۴ .(« «ص نشان (با فاک مرکز] که .۳ ل. ر، که: + که] .۲ ل. با: تا] .۱

ضعف] .۸ ⁃ب. مرکز] که آید .۷ فام. ف، ر، جه ، جهت: + = ب از] .۶ ک. نصف: + مساوی]

ف. جه ، باشند: باشد] .۱۱ ⁃ر. آن که] اال .۱۰ جه . میشود: شود] .۹ ⁃ل.
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به۵ محیط۴ کرۀ پس باال.۳ با حضیض و۲ شیب۱ با ذروه شود، مقلوب تدویر قطر مدیر

حضیض و ذروه تا۶ او، جهت در هم و مدیر حرکت مساوی کنیم فرض حرکت را تدویر

دایماً و برد اول جای با باشند۸ شده منحرف مدیر قطر استقامت از که قدر بدان هم را۷

آن از بعد م کند.۱۲ صعود۱۱ و نزول قطر استقامت بر پس بماند،۱۰ منطبق مدیر قطر بر۹

مرکوز قمر مایل فل ثخن در مدیر، فل یعن بزرگ تر، فل این که کنیم تصور اگر

خود، مرکز بر۱۶ متشابه۱۵ کند حرکت مایل و حامل، ثخن در تدویر۱۴ چنان چه۱۳ باشد،

شبیه ل ش تدویر مرکز مدار از شود، تمام مدیر حرکت از دوری با۱۸ دوری چنان چه۱۷

چه بین المرکزین. ما قدر به بود۲۰ خارج عالم مرکز از مرکزش۱۹ که شود حادث دایره به

نزدی عالم مرکز به و م آید شیب۲۲ به تدریج به او و م برد استدارت۲۱ بر را تدویر مایل

و نزول، در باشد رسیده غایت به تدویر شود، تمام مایل دور از نیمه ی چون تا م شود،

بود، حضیض در پس آمده. فرود۲۴ باشد متمم۲۳ ثخن که مابین المرکزین ضعف قدر به

تا استدارت ل ش بر هم م شود مرتف تدریج به۲۵ باز و باشد، اوج که اول موض مقابل

را آن که دایره به نزدی بود مداری محیط بر تدویر مرکز دایماً و رسد. اول موض با

محیط بر آن که با تدویر مرکز حرکت و کرده اند.۲۷ استعمال قمر مرکز خارج جای۲۶ به

در معن این صورت این از و۳۰ باشد. متشابه مایل۲۹ مرکز حوال بر بود دایره این۲۸

⁃ل. ⁃ف، به] .۵ شاب. با: + محیط] .۴ جه . شود: + باال] .۳ ⁃ر. و] .۲ ل. نشیب: شیب] .۱

بماند] .۱۰ ⁃جه . بر] .۹ ل. ک، جه ، باشد: باشند] .۸ ⁃ن. را] .۷ ن. ل، با: = ب تاد: تا] .۶

چنان چه] .۱۳ ک. و: + م کند] .۱۲ ل. ف، نزول: و صعود صعود] و نزول .۱۱ ل. نماند: = ب

.۱۷ ⁃ن. بر] .۱۶ م. ر، متشبه: متشابه] .۱۵ ⁃ن. تدویر] .۱۴ ل. چنانک: = جه  چنانکه:

ب. و: + بود] .۲۰ ل. که: + مرکزش] .۱۹ ر. تا: با] .۱۸ ف. چنانک: = جه  چنانکه: چنان چه]

فرود: فرو] .۲۴ م. ممتمم: متمم] .۲۳ ف. نشیب: شیب] .۲۲ ف. باستدارت: استدارت] بر .۲۱

کرده اند] .۲۷ .(« «ص نشان (با هاک جای] به .۲۶ ن. با: و به] باز و .۲۵ م. فرو: = ر وا: = ب

⁃ن. و] .۳۰ «حامل»؟). از (متغیر جه  مایل] .۲۹ جه . آن: این] .۲۸ ل. کنند:



۲۲۳ ̸ ۳[۱۰]

افتد:(۱) تخیل

[۶ ل [ش

ممثّل، اول آید: الزم مجسم فل شش قمر در شد، ممهد مقدمه این۱ چون و ۹۲ر[۱۰]

حرکتش و مایل،۴ فل دوم و ؛ توال خالف۳ بر بود جوزهر حرکت به حرکتش۲ و
حرکت۵ مساوی حرکتش و مدیر، فل سوم و ؛ توال بر بود قمر وسط حرکت مساوی

در قمر تدویر حرکت بدین و شاید، کن تقدیر که جهت هر در و بود قمر(۲) مضاعف بعد

بین المرکزین ما ضعف بقدر غایتش و است تدویر مرکز نزول و صعود بقدر سیاه خطهای و + افتد] (۱)

توان ادراک بآسان و + = جه  شد: ممهد مقدمه این چون و ومآب المرج والیه بالصواب اعلم واللّه بود

مرکز صعود و نزول بقدر سیاه خطهاء آمد کشیده که اینست ال اش صورة و بالصواب اعلم واللّه کردن

تدویرست مرکز صعود و نزول بقدر سیاه خطها = ر بود: بین المرکزین ما ضعف بقدر غایتش و تدویرست

⁃ج . ⁃ب، = ن م، ل، ک، ف، ر، قمر] (۲) م. بود: مابین المرکزین ضعف بقدر غایتش و

حرکتش و + مایل] .۴ ک. بخالف: خالف] بر .۳ ر. او: حرکه حرکتش] .۲ ک. دو: + این] .۱

هاف. حرکت] .۵ شام. مدیر: فل سوم و توال بر بود قمر وسط حرکت مساوی
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در تربیع دو۲ در و مایل،۱ فل از اعل سط مماس یعن بود، اوج در استقبال و اجتماع

حرکت ضعف حرکتش و تدویر، حامل فل چهارم و مایل؛ مقعر مماس یعن حضیض،

جهت در حرکتش۵ و تدویر، به محیط فل پنجم و۴ او؛ جهت خالف در و۳ بود مدیر

اعل نصف در تدویر فل حرکت ششم و۷ او؛ حرکت مساوی و بود۶ مدیر حرکت(۱)

متحرک حرکت بدین قمر و خاصه حرکت به توال بر ادن نصف در و توال خالف بر

مثبت ر۸ دی صفحۀ در که باشد وض این بر ر دی ی با افالک این صورت و باشد.
است.۹ ۹۲پ

شود حل وجه این۱۲ بر هم است افتاده ایراد که۱۱ ش ر دی کواکب۱۰ در و [۱۱]

و افالک این و مرکز. خارج جای به حامل و گیرند مایل جای به مسیر معدّل چون ۹۳ر

کند اختالفات بیان و حرکات اثبات دوایر و خطوط به که را مهندس اجسام و حرکات

باشد. کفایت باب آن در است کرده ایراد بطلمیوس که قدر همان۱۳ ه بل نیاید کار به

م ح قواعد حفظ۱۴ با مرصود وجه بر حرکت کیفیت که خواهد که را کس آن اما
به۱۶ ال اش این جواب بیان است۱۵ این افتد. احتیاج افالک این اثبات به کند تصور

الزم مطلق استقامت بر مذکور حرکت این آن که بر برهان اما و . موض این در ان ام قدر

از و است۱۸ دایره ای به شبیه ه(۲) بل نیست حقیق دایرۀ تدویر۱۷ مدار آن که و م آید،

ل. بل: = از؟) (متغیر ج  ه] بل (۲) ن. ج ، حرکت: + = م ل، ک، ف، ر، ب، جهت] (۱)

+ = ر او: حرکت حرکتش] .۵ ⁃ف. و] .۴ ⁃ک. و] .۳ ⁃ب. دو] .۲ ل. بود: + مایل] .۱

در .۸ ⁃م. ⁃ف، ⁃ر، و] .۷ فاف. بود] .۶ شام. و: جهت خالف در و بود مدیر حرکت ضعف

از و + = ⁃ب است] مثبت ر دی صفحۀ در که .۹ ⁃ف. = ن م، ل، ر، صفحه: این در ر] دی صفحۀ

ال اش صورت و العزیز اللّه عند العلم و تعال اللّه شاء ان شود محصل آسان به است مقصود آنچه جا آن

این] بر .۱۲ فام. = ⁃ل که] .۱۱ م. ر، کواکبی: کواکب] .۱۰ ر. م آید: کرده یاد که است این

.۱۶ ب. و: + است] .۱۵ ر. حفاظ: حفظ] .۱۴ ل. هما: همان] .۱۳ ک. ف، ج ، ب، بدین:

ب. راست: است] .۱۸ ر. بر: + تدویر] .۱۷ م. ل، ر، بر: به]



۲۲۵ ̸ ۴[۱۱]

هندس قواعد وض بی نیابد، راه قمر اوضاع به محسوس خلل او استدارت اختالف۱
بود.۵ واجب قدر این۴ بر اقتصار۳ موض این در پس باشد.۲ متعذر

[۷ ل [ش

 

ر. بدین: این] بر .۴ ک. اختصار: اقتصار] .۳ ب. است: باشد] .۲ ک. اختالل: اختالف] .۱

ف. باشد: = ج  بالصواب: اعلم اللّه و + = ب اعلم: واللّه + بود] .۵



معینیه الت مش حل ̸ ۲۲۶

فصل۱[چهارم]
۳ فل مرکز مدار حدوث(۱) ونگ چ و۲ قمر تدویر مرکز مدار شرح در

بدان ماه هیأت باب آخر در که حامل و مایل حرکت جهت۴ از ماه تدویر

است رفته اشارت

که وض چهار۵ هر در تدویر و حامل فل چه گردد، معلوم ل ش این در تأمل از [۱]

مرکز مدار و است. آمده برکشیده تربیع، دو و استقبال و اجتماع یعن افتد، آفتاب۶ با

که افتد۸ وجه این بر آن ۹۳̸پ̸ تقدیر بر ل ش این و افتاد.۷ اثبات سیاه به تدویر

اجتماع از تا۱۱ تدویر است، متحرک آفتاب۱۰ چون اما نکنند، فرض حرکت را۹ آفتاب

اجتماع با استقبال از چون همچنین و کند قط دور نصف از زیادت آید استقبال(۲) به

همین کنند وض مدیر فل مایل جای به چون عطارد در و باشد.۱۲ معلوم تا رسد،
افتد.۱۴ تخیل بعینه ل۱۳ ش ۹۴ر

 

با = ن م، ج ، ب، باستقبال: استقبال] به (۲) ⁃ف. ⁃ج ، ⁃ب، = ن م، ل، ک، ر، حدوث] (۱)

ل. ک، ف، ر، استقبال:

جهه هر چهار] هر .۵ ⁃ن. جهت] .۴ ⁃ن. ⁃ف، [ فل .۳ ف. ماه: و] قمر .۲ ⁃ر. فصل] .۱

⁃م. را] .۹ ک. افتاد: افتد] .۸ ک. کرده: افتاد] .۷ ن. ک، بآفتاب: آفتاب] با .۶ ر. از:

شود: باشد] .۱۲ ⁃ف. = ب آن: تا] .۱۱ ن. آفتاب: چون اما نکنند فرض حرکت را + آفتاب] .۱۰

ک. اعلم: واللّه + = ف اینست: صورت و + = ⁃ر افتد] … عطارد در و .۱۴ فام. ل] ش .۱۳ ک.



۲۲۷ ̸ ۴[۱]

[۱ ل [ش
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[پنجم] فصل۱ ۹۴پ

الهیثم۴ بن۳ عل ابو مذهب بر ستارگان۲ تداویر افالک هیأت در

بیش تر تجسیم وجه بر افالک۵ هیأت و است بوده ریاض علم مبرزان از مرد(۱) این [۱]

بر کواکب تداویر افالک بیان۷ در است۶ رساله ای را او و است. او سخن از مستفاد

علوی کواکب از۹ ی هر م گوید شود.۸ صادر آن از مختلف حرکات این که وجه

محیط: ر دی ی به دارند تدویر فل سه

ی بر کوکب که مصمت بود فل باشد ر دی فل دو میان در که اول فل [۲]

کنیم توهم او منطقۀ و کوکب. خاصۀ حرکت به بود متحرک کره ای آن و باشد، او طرف

قطری پس اوسط؛ بعد۱۱ دو در ۱۰ مقاط او با و بود خارج مرکز خارج منطقۀ سط از که

حضیض و ذروه به که قطری و بود،۱۲ خارج منطقۀ سط در ذرد ب اوسط بعد دو به که

مایل مرکز از خط چون و ر.(۲) دی ۱۳ جهت در نیمه ر دی و جهت در نیمه ی ذرد ب

ذروه به که قطر،۱۴ این با آینه هر ذرد، ب تدویر بر تا کنند اخراج و کشند تدویر مرکز به

فل سط در خط این چون و کند. تقاط تدویر مرکز بر است،۱۵ گذشته حضیض و

و ذروه میل قدر به حضیض و ذروه در۱۷ تدویر قطر و خط این۱۶ میان بعد باشد، خارج

صورت: این بر باشد. حضیض
۹۰ر

= م ل، ک، ف، ر] دی (۲) م. ل، : ابوعل این = ر : ابوعل آن = ن ک، ف، ج ، ب، مرد] این (۱)

شاج . ب، ر: دی جهت در نیمه + = ⁃ر

رحمه + الهیثم] .۴ ب. ابن: بن] .۳ م. ل، ر، سیارگان: ستارگان] .۲ فاف. :۵ + = ⁃ر فصل] .۱

م شود: شود] .۸ ⁃ر. بیان] .۷ ل. رساله: است] رساله ای .۶ ک. : فل افالک] .۵ ف. اللّه:

او با و .۱۲ «برج»). از (متغیر م بعد] .۱۱ ن. ک، : متقاط [ مقاط .۱۰ ک. ازین: از] .۹ ج .

باشد: است] .۱۵ ک. ف، قدر: = ⁃ل قطر] .۱۴ شاج . ب، و: + [ جهت .۱۳ ⁃ر. بود] … مقاط

⁃ب. در] .۱۷ ک. آن: این] .۱۶ هال. است] … نیمه ر دی و جهت در نیمه ی ک.



۲۲۹ ̸ ۵[۳]

[۱ ل [ش

ی فل دو هر مرکز و باشد محیط فل بدین که کنیم توهم۱ دوم فل پس [۳]

باشد متحرک است آمده مایل۴ مرکز از که۳ خط این از قطب دو بر (۱) فل این۲ و بود

این چون۶ المحاله و مسیر. معدّل مرکز محیط بر۵ تدویر مرکز حرکت به شبیه حرکت به

حادث مدار۱۱ دو را۱۰ حضیض و۹ ذروه ببرد،۸ خود با را اول۷ فل و کند حرکت فل

دو آن و است. آمده مایل مرکز از که بود خط بر مدار دو آن از ی هر مرکز که شود

قایمه، زوایای۱۳ بر بود متقاط خارج فل سط با۱۲ ی هر سط که بود خرد(۲) دایره

فل سط در دایره این از موض دو پس نهند؛ سپری محیط بر قطرش که هدف مانند

،(« «ص نشان (با هاف ر، خرد] (۲) ⁃ف. ⁃ج ، ⁃ب، = ن م، ل، ک، ر، [ فل این و بود ی (۱)

⁃ج . ⁃ب، = ن م، ل، ک،

.۵ شاک. آمده: + مایل] .۴ ⁃م. ⁃ر، که] .۳ ک. آن: این] .۲ ل. هم: بر دوم توهم] دوم .۱

م. ر، هر: + را] .۱۰ ⁃ب. و] .۹ ر. برد: ببرد] .۸ ر. او: اول] .۷ هان. چون] .۶ ب. و: بر]

ب. زویاء: برو زوایای] بر .۱۳ ب. را: با] .۱۲ ر. مدار: دو هر را + مدار] .۱۱
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دو بدین که هرگاه کنند حرکت دایره این محیط۲ بر حضیض و ذروه۱ چون و بود؛ حامل

غایت در باشند نقطه دو هر منتصف بر چون و باشند؛ خارج فل سط در رسند نقطه

خارج. سط از باشند۳ میل

بدان تدویر۶ همۀ چون۵ که بود چنان آن و آید الزم فسادی حرکت این از ن۴ لی [۴]

خارج حامل سط از باشد۸ گذشته اوسط بعد دو به که قطری بود،۷ متحرک حرکت

غربی نصف و شود غربی تدویر از شرق نصف(۱) آن اثنای در که۱۰ ند۹ ب دوری و شود ۹۰پ
باشد۱۲ سوم فل آن که کنیم توهم ر دی ۱۱ فل فساد این دف جهت از پس . شرق

دو بر او قطب دو و بود ۱۴ فل دو هر مرکز مرکزش چنان که ، فل دو هر این به۱۳ محیط

خالف در او حرکت و حضیض. و ذروه به باشند۱۵ مار که بود تدویر فل قطر طرف

فل منطقۀ که قدر آن تا۱۷ حرکت، آن مقدار به هم و بود دوم فل حرکت۱۶ جهت
و۱۹ برد.۱۸ خود وض با را او فل این شود زایل خود وض از دوم فل حرکت به تدویر

مدارهای بر حضیض و ذروه دور(۲) اما بماند خارج فل سط در همیشه اوسط بعد قطر

تدویر فل قطر طرف دو بر فل این قطب های آن که جهت از بماند،۲۰ برقرار مذکور

چهار این از قطبی۲۲ دو هر میان و است قطب دو این۲۱ غیر دوم فل قطب های و است

آید الزم حرکات این از پس حضیض.۲۶ یا۲۵ ذروه مدار قطر۲۴ نصف قدر به قطب۲۳

ف. سطر)، باالی «و» +) ج  در: دور] (۲) ر. ج ، ب، : نصف = ن م، ل، ک، ف، نصف] (۱)

ن] لی .۴ ⁃ب. باشند] میل غایت در .۳ ⁃م. ⁃ر، محیط] … دایره این .۲ ل. رزوه: ذروه] .۱

باشد] .۸ ن. باشد: = ک و: + بود] .۷ شاب. حرکت: + تدویر] .۶ ⁃ن. چون] .۵ ن. ر، ن: ل

ک. بود: باشد] .۱۲ م. ر، : فل [ فل .۱۱ ⁃ب. که] .۱۰ ک. نند: ب ند] ب .۹ ک. بود:

حرکت] .۱۶ ب. باشد: را ما که باشند] مار که .۱۵ ⁃ن. [ فل … چنان که .۱۴ ل. ب، با: به] .۱۳

.۲۰ ن. دو: خود و] برد خود .۱۹ ل. آورد: = ⁃م ⁃ر، برد] .۱۸ ل. ر، با: = ⁃ن تا] .۱۷ ⁃ن.

قطر] .۲۴ م. ر، قطر: قطب] .۲۳ ل. ر، قطب: قطبی] .۲۲ ل. آن: این] .۲۱ ک. نماند: بماند]

ل. باشد: + حضیض] .۲۶ ک. ف، تا: = ب و: یا] .۲۵ .(« «ص نشان (با هاب



۲۳۱ ̸ ۵[۵ − ۶]

اول. جهت مخالف ر دی جهت در حضیض نصف و بود جهت در دایماً ذروه نصف که
و۴ ذرد ب و آید خارج منطقۀ سط در تدویر۳ منطقۀ نوبت دو۲ ادوار از دوری هر۱ در و

شود. متبادل جهات که ۵ وجه بر

مرکز با نسبت به۷ که۶ م کند قط حرکت به را مایل محیط تدویر(۱) مرکز چنان که و [۵]

نصف در که ربع دو در۹ تا متشابه، مسیر معدّل مرکز با نسبت به و۸ است متشابه غیر ۹۱رمایل

مدار دو این حضیض و ذروه هم چنان۱۱ سریع، ر دی ربع دو در و است۱۰ ء بط افتد اوج

نقطه ای با نسبت به و بود متشابه غیر مدار مرکز با نسبت به که۱۳ حرکت به کنند۱۲ قط را
بود،۱۵ متشابه باشد،۱۴ مسیر معدّل مرکز جای به که مدار، داخل و مدار مرکز غیر ر دی

و سریع، ربع۱۹ دو در۱۸ و بود۱۷ ء(۲) بط ربع دو در مدار این محیط بر ذروه سیر تا۱۶

بود. محفوظ مرکز۲۰ سیر با(۳) متشابهت تا حضیض، سیر هم چنین

اجسام اثبات۲۱ اثنای در االدراک منته صاحب که است آن خرد دایرۀ دو این و [۶]
به۲۵ چند هر و۲۴ نموده؛ اقتصار آن بر و است کرده ایراد۲۳ باشند۲۲ حرکات مبادی که

در بطلمیوس چون اما ، مجسط در است کرده بطلمیوس۲۷ دایره دو این۲۶ اثبات اول

متشابهت تا (۳) فاج . السیر: + ء] بط (۲) ن. بر: + = ج  ب، ىر: + = م ل، ک، ف، ر، تدویر] (۱)

= ل تا: نامتشابهست = ک با: مشابهت با = ر ىا: ىامشاىهست = ن ج ، ب، با: مشابهت ىا = ف با]

م. ىا: نامشابهست

هر [ وجه .۵ ⁃ل. ⁃ف، و] .۴ ⁃ن. تدویر] .۳ ن. در: = م ر، و: دو] .۲ ر. مرهم: هر] در .۱

باشد: است] .۱۰ ⁃ب. در] .۹ ⁃م. ⁃ر، و] .۸ ⁃ب. به] .۷ ⁃م. ⁃ر، که] .۶ ب. : جهت

و: + باشد] .۱۴ ⁃ب. که] .۱۳ ن. ل، کند: کنند] .۱۲ ب. همچنانک: همچنان] .۱۱ ل. ف،

⁃ل. در] .۱۸ ک. است: بود] .۱۷ ل. ر، با: تا] .۱۶ ف. ر، ب، باشد: بود] .۱۵ ر. بود: = ب

ک. باشد: باشند] .۲۲ ل. که: + = ⁃ن اثبات] .۲۱ فال. مرکز] .۲۰ ک. ر: دی + ربع] .۱۹

دایره دو .۲۷ ک. آن: این] .۲۶ ب. با: به] .۲۵ ⁃ک. و] .۲۴ م. ر، او: این ایراد] .۲۳

ن. بطلیموس: دايده دو = ب : بطلیموس دوایر بطلمیوس]
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کس و باشد ابواب۴ ر دی مناسب۳ باب این است۲ کرده اقتصار۱ دوایر بر احوال همه

مناسبت شرط کند اقتصار دوایر ایراد بر این جا و کند اجسام اثبات مواض ر دی در که۵

باشد. نکرده رعایت

میل جهت تدویر فل بر زاید۱۰ فل دو۹ همین۸ سفل کوکب(۱) دو۷ در۶ اما و [۷]

م کند: اثبات ر دی فل دو انحراف حرکت جهت و م کند اثبات حضیض و ذروه

سه بدان بود۱۳ محیط ایشان،۱۲ تداویر۱۱ افالک از بود چهارم فل که اول، فل ۹۱پ
در۱۷ ذرد ب تدویر مرکز به که خط از بود نقطه دو فل این۱۶ قطب دو و۱۵ ۱۴ فل

متقاط قایمه زوایای بر باشد آمده مایل۱۸ مرکز از که خط با و حامل، فل سط

بر المحاله اوسط بعد دو۱۹ به بود مار که را(۳) قطری کند، حرکت فل چون(۲) و بود.

چون آن که اال شود. حادث انحراف حرکت پس کرد، باید حرکت قطب دو این۲۰ حوال

ذروه و شود۲۱ زائل خود وض از حضیض و ذروه(۵) کند حرکت تدویر(۴) منطقۀ همۀ

چهار بدین۲۴ پنجم (۶) فل پس ذروه. جای۲۳ به حضیض و آید حضیض جای۲۲ به

ن. ک، ف، ج ، ب، این: + = م ل، ر، چون] (۲) ف. ج ، ب، کواکب: = ن م، ل، ک، ر، کوکب] (۱)

ک. ف، ج ، ب، نیز: + = ن م، ل، ر، تدویر] (۴) طان. = ⁃ف ⁃ج ، ⁃ب، = م ل، ک، ر، را] (۳)

م. ف، ج ، ب، : فل = ن ل، ک، ر، [ فل (۶) ⁃ب. = ج  درو: ذروه] (۵)

ابواب ابواب] ر دی .۴ ک. متناسب: مناسب] .۳ ⁃ر. است] .۲ م. ر، اختصار: اقتصار] .۱

.۱۰ ⁃ن. دو] .۹ ر. بر: + همین] .۸ ⁃ب. دو] .۷ ⁃ن. در] .۶ ⁃ب. که] .۵ ب. ر: دی

میل جهت به و ایشان] … انحراف حرکت جهت و .۱۲ ر. بر: + تداویر] .۱۱ م. ر، زاید: + زاید]

به و + [ فل .۱۴ ب. و: + بود] .۱۳ ل. که: کنند توهم چهارم فل همچنین اوسط بعد قطر طرف

(با هاف : فل سه بذان بود محیط که کنند توهم چهارم فل چنین هم اوسط بعد قطر طرف میل جهت

مایل] مرکز از که خط با و .۱۸ ⁃ب. در] .۱۷ ک. آن: این] .۱۶ ⁃ب. و] .۱۵ «خ»). نشان

هاک. آن: این] .۲۰ ب. و: بودند مارا که دو] به بود مار که .۱۹ هال. مایل: مرکز ک خط با و

م. : ىحال = ر بحال: جای] به .۲۳ م. : ىحال = ر بحال: جای] به .۲۲ ⁃ر. شود] زائل خود .۲۱

ن. م، ل، ر، برین: بدین] .۲۴



۲۳۳ ̸ ۶[۸]

باشد گذشته اوسط بعد دو به که بود خط طرف۲ دو قطبش دو که بود محیط ۱ فل

زایل خود۵ ۴ موض از آن چه تا او، مساوی و چهارم ۳ فل حرکت مخالف او حرکت و

آید، الزم مدار دو چهارم فل حرکت۸ از را اوسط بعد دو۷ و آید. اول وض با شود۶

مانند باشد۱۱ متقاط قایمه زوایای بر حامل فل سط با۱۰ که بود خرد دایرۀ دو آن۹ و

با سط و۱۳ باشند مماس نقطه ای بر محیط دو هر چنان که۱۲ نهند، سپری بر که هدف

مختلف دایرۀ دو این محیط بر بعد دو این۱۵ حرکت و قایمه.۱۴ زوایای بر متقاط سط

چون و مایل. ۱۸ فل بر مرکز سیر مانند(۱) ء بط نیمه ر۱۷ دی و۱۶ سریع نیمه ی در

و بود، مایل سط در اوسط بعد مایل، سط از بود میل غایت در خود مدار در۱۹ ذروه
تا۲۲ بود؛۲۱ مایل سط در ذروه بود، میل غایت در مایل سط از۲۰ اوسط بعد ۹۵رچون

بر کوکب۲۴ دو۲۳ این تداویر افالک صورت و آید. الزم تبادل سبیل بر عرض دو این
است:۲۶ این کشید توان سط بر آن چه حسب۲۵

۳۰ فل سه۲۹ بر چون شود۲۸ معلوم این جا از هم علوی کواکب افالک۲۷ صورت و [۸]
أعلم.۳۲ واللّه مقالت این بیان است این کنند. اقتصار۳۱

ف. ج ، ب، باشد: = ن م، ل، ک، ر، مانند] (۱)

⁃م. ⁃ر، خود] .۵ ن. : وض [ موض .۴ ⁃ن. [ فل .۳ ن. : طرف طرف] .۲ ⁃ن. [ فل .۱

.۱۱ شاف. دو: + با] .۱۰ ک. این: آن] .۹ فام. حرکت] .۸ ب. در: دو] .۷ ⁃ب. شود] .۶

این] .۱۵ ⁃م. ⁃ر، قایمه] .۱۴ ب. با: و] .۱۳ ک. چنانچه: چنان که] .۱۲ ن. باشند: باشد]

نیمه کل در و [ فل … نیمه ر دی و .۱۸ ن. : ی ر] دی .۱۷ ⁃م. = ل در: + و] .۱۶ ک. آن:

⁃ن. بود] … بعد چون و .۲۱ م. ل، ر، در: از] .۲۰ ر. بر: در] .۱۹ ن. مرکز: سیر مانند بط

«خ»). نشان (با هاف حسب] .۲۵ ف. کواکب: کوکب] دو .۲۴ ⁃ب. دو] .۲۳ ل. با: تا] .۲۲

است این .۲۹ ل. ر، و: + شود] .۲۸ ⁃ن. افالک] .۲۷ ن. امد: برکشیده که است] این کشید .۲۶

⁃ب، = ج  أعلم] واللّه .۳۲ ل. ر، اختصار: اقتصار] .۳۱ ف. تدویر: + [ فل .۳۰ ⁃ب. سه] …

ل. ک، بالصواب: اعلم واللّه = ⁃ر



معینیه الت مش حل ̸ ۲۳۴

[۲ ل [ش

فصل۱[ششم]

تدویر فل از کواکب۲ اقامت موض معرفت شرح در

است کرده بیان مجسط در بطلمیوس۴ که گفته ایم۳ اول(۱) مقالت از دهم باب در [۱]
تدویر۸ داخل نصف اگر ذرد،۷ ب او۶ از و شود تدویر فل به عالم مرکز از ۵ خط چون که ۹۵پ

«خ»). نشان با هامش در «اول» +) ف ؟)، از (متغیر ج  ب، دوم: = ن ل، ک، ر، اول] (۱)

ن. ب، بطلیموس: بطلمیوس] .۴ ⁃ل. ⁃ر، گفته ایم] .۳ ب. کوکب: کواکب] .۲ ⁃ر. فصل] .۱

ب. بتدویر: داخل تدویر] .۸ ب. گذرد: ذرد] ب .۷ ک. وی: او] .۶ ک. ف، که: + [ خط .۵



۲۳۵ ̸ ۶[۱]

داشته نسبت همان تدویر محیط و عالم(۱) مرکز میان در او از باشد خارج که مقدار آن۱ با

مخالف نصف در رسد خط بدان چون کوکب،۲ خاصۀ حرکت با مرکز حرکت که باشد

توهم خط ها و برکشیم تدویر فل و۳ حامل فل صورت معن این تقریر در باشد. مقیم

خط که شود(۲) معلوم زیادت ۵ تأمل بی شود.۴ تدویر فل به حامل مرکز از که کنیم

افتد تدویر میان۹ در۸ که خط بزرگ ترین و نشود. تدویر۷ اندرون در۶ خود تدویر مماس

تدویر مرکز به عالم مرکز از خط چون و قطرش. یعن ذرد، ب او مرکز به۱۰ که بود خط
محیط۱۳ میان آن چه و باشد تدویر قطر۱۲ خط۱۱ آن از تدویر فل در داخل قسم آید،

آید. تدویر محیط به۱۵ حامل مرکز از که بود۱۴ خط کوتاه ترین افتد حامل مرکز و تدویر

نزدی تر تدویر مرکز به۱۸ آن چه افتند،۱۷ خط این و۱۶ مماس خط میان که خط هایی و

مماس خط به۲۱ آن چه و خردتر، خارج قسم و بود بزرگ تر۲۰ او از۱۹ داخل قسم افتد

که خط دو هر و بزرگ تر. خارج قسم و بود خردتر داخل قسم برعکس، بود نزدی تر
چنان چه۲۳ افتد متساوی دو هر در اقسام این کنند فرض متساوی بعدی۲۲ بر جانب دو از

است: ظاهر صورت۲۴ این در

(۲) «خ»). نشان هامش در «حامل» +) ف ؟)، از (متغیر ج  ب، عالم: = ن ل، ک، ر، حامل] (۱)

ج . ب، باشد: = ن ل، ک، ف، ر، شود]

شود] .۴ ⁃ب. و] .۳ ر. کواکب: کوکب] .۲ ن. بان: = ب بآن: = ل ک، ف، ر، ج ، آن] با .۱

+ میان] .۹ ⁃ر. در] .۸ ج . خود: + تدویر] .۷ ⁃ف. در] .۶ ب. تأمل: [ تأمل .۵ ر. نشود:

افتد: بود] .۱۴ فاج . محیط] .۱۳ فاج . قطر] .۱۲ ⁃ن. خط] .۱۱ ⁃ب. به] .۱۰ شاج . : ک

ن. ف، افتد: = «افتد») از (متغیر ک ج ، افتند] .۱۷ ف. میان: + و] .۱۶ ⁃ب. به] .۱۵ ک.

بعدی] .۲۲ ⁃ر. به] .۲۱ ب. تر: نزدی بزرگ تر] .۲۰ ⁃ب. از] .۱۹ ک. از: = ⁃ر به] .۱۸

ک. برکشیدیم: که + صورت] .۲۴ ن. چنانک: چنان چه] .۲۳ ب. : بعض



معینیه الت مش حل ̸ ۲۳۶

[۱ ل [ش

عشر که ده با را۱ ی مثال دهند، نسبت مقداری با را مقداری چون که باشد معلوم و [۲]

دهند، نسبت دوم از خردتر مقداری۳ با اول از بزرگ تر مقداری۲ آن از بعد و است، او ۹۶ر

به نسبت این و خردتر ده از هشت و است۵ بزرگ تر ی از دو چه۴ هشت با دو مثال
است.۸ خردتر ربع از عشر چه باشد خردتر دوم نسبت از اول نسبت المحاله باشد،۷ ربع۶

خارج قسم با بود نزدی تر تماس نقطۀ به۹ که خط از داخل قسم نصف نسبت پس

بود. دورتر نقطه آن از که ر دی خط از خارج قسم با داخل قسم نسبت از۱۰ بود خردتر

مرکز میان که۱۳ خط آن ۱۲ با بود تدویر قطر نصف نسبت۱۱ بزرگ تر نسبت ها همۀ از و

باشد داخل قسم های۱۵ همۀ از بزرگ تر۱۴ او داخل قسم چه است، تدویر محیط و حامل

از که کنیم چنان تقدیر خط ها این اگر و خارج. قسم های۱۶ همۀ از خردتر خارج قسم و

و: چه] .۴ ب. مقدار: مقداری] .۳ ⁃ب. مقداری] آن از بعد و است او عشر که .۲ ⁃ک. را] .۱

باشد] .۷ ر. مربع: = ج  ىربع: ربع] به .۶ ل. هست: است] ⁃ب. است] بزرگتر ی از دو چه .۵ ر.

[ .۱۲ ⁃ن. نسبت] .۱۱ ⁃ب. از] .۱۰ ⁃ب. به] .۹ ر. باشد: = ⁃ب است] .۸ ک. و: +

قسم های] .۱۶ ل. قسمتهای: قسم های] .۱۵ ب. تر: نزدی بزرگ تر] .۱۴ ⁃ر. که] .۱۳ ⁃ب.

ل. قسمتها: = ب قسمتهاء:



۲۳۷ ̸ ۶[۳]

نکند. تفاوت نسبت ها این در رود۱ عالم مرکز

خط با او قطر نصف نسبت که تدویر هر۳ گوییم شد مقرر مقدمات۲ این چون و [۳]
دوری۵ کوکب حرکت با او مرکز حرکت نسبت از خردتر افتد عالم مرکز و۴ او میان ۹۶پکه

خارج قسم۹ با داخلش۸ نصف نسبت که۷ کرد نتوان فرض خط۶ هیچ تدویر آن در باشد،
خردتر۱۲ اول نسبت و است۱۱ اول نسبت از خردتر۱۰ نسبت ها همۀ که زیرا بود؛ نسبت آن

حرکت نسبت از خردتر نسبت ها همۀ پس است، خاصه حرکت با مرکز حرکت نسبت از
قطر۱۵ نصف بود، اقرب بعد بر۱۴ چون ماه تدویر مثالش:۱۳ باشد. خاصه حرکت با مرکز

درجه سه و ۱۸ س زمین به۱۷ تا۱۶ قمر اقرب بعد از و یافته اند ثلث دو و درجه هفت او

پن و۲۰ بیست۱۹ بماند کنیم نقصان مقدار این از ثلث دو و درجه هفت چون به تقریب.

نسبت و رسد. تدویر فل به عالم مرکز از که بود خط مقدار این و۲۱ ثلث و درجه

سیزده او مرکز حرکت و است. عشر سه۲۴ به۲۳ نزدی مقدار این با۲۲ تدویر قطر نصف
نسبت۲۸ دقیقه. چهار۲۷ و درجه۲۶ سیزده خاصه حرکت و است دقیقه یازده۲۵ و درجه

پس بود. نسبت این از کم تر عشر سه و است مثْل ۳۱ نسبتِ به۳۰ ۲۹ نزدی ر دی با ی

راج و مقیم قمر سبب این از نسبت، این۳۳ بر کرد نتوان فرض خط۳۲ هیچ قمر تدویر در

نشود.

دوری] .۵ ⁃ب. و] .۴ ب. دود: + هر] .۳ ب. مقدمه: مقدمات] .۲ ن. و: + ل برود: رود] .۱

قسم] با .۹ ر. اصلش: و داخلش] .۸ ⁃ب. که] .۷ هاف. = ب : خط خط] .۶ ک. وی: در

.۱۳ ب. خرد: خردتر] .۱۲ ک. اولش: است] اول .۱۱ ک. بود: + خردتر] .۱۰ ب. یافتیم:

⁃ل. ⁃ف، ⁃ب، به] .۱۷ ل. با: تا] .۱۶ ک. تدویر: + قطر] .۱۵ ل. در: بر] .۱۴ ⁃ر. مثالش]

⁃ب. با] .۲۲ ⁃ب. و] .۲۱ ⁃ن. ⁃ب، و] .۲۰ ب. نسبت: بیست] .۱۹ ب. سه: [ س تا .۱۸

… یازده و .۲۶ ب. پانزده: یازده] .۲۵ م. ر، نسبت: سه] به .۲۴ ل. و: بیست = ⁃ب به] .۲۳

[ نزدی .۲۹ م. بنسبت: = ⁃ل = ر بنسبة: نسبت] .۲۸ ن. م، چهارده: چهار] .۲۷ ⁃ر. درجه]

خط] .۳۲ ل. نسبت: به + = ب نیست: نسبت] به .۳۱ ن. با: به] .۳۰ م. تر: نزدی = ر نزدی تر:

م. برین: و = ک بدین: = ر بدین: و این] بر .۳۳ ⁃م. = هاف



معینیه الت مش حل ̸ ۲۳۸

نسبت مانند خارج خط۲ با تدویری فل قطر۱ نصف نسبت که کنیم تقدیر اگر و [۴]

قطر نصف نسبت از خردتر۴ که ر دی نسبت های حال، همه به بود حرکت با حرکت۳
آن۶ حضیض نقطۀ در کوکب پس بود. حرکت با حرکت نسبت از خردتر۵ باشد، تدویر ۹۷ر

نصف نسبت چون و نبود. رجوع تدویر آن در و۹ شود۸ مستقیم باز و۷ شود مقیم تدویر

قطر نصف جانب دو در بود، حرکت۱۱ نسبت از بزرگ تر۱۰ خارج خط با تدویر قطر

خط هر که آید الزم و بود. حرکت نسبت مساوی۱۲ ایشان نسبت که شود یافته خط دو

آن که جهت از بود حرکت نسبت از بزرگ تر او نسبت کنند فرض خط دو آن۱۳ میان که
سبب۱۵ به افتد، خط دو آن از بیرون که خط هر و باشد.۱۴ نزدی تر قطر نصف به

پس بود.۱۸ حرکت نسبت از خردتر۱۷ او نسبت باشد، نزدی تر تماس نقطۀ به۱۶ آن که

خط به۲۱ چون و بود؛ مستقیم باشد نرسیده خط دو آن از ی به۲۰ که مادام کوکب۱۹
دو(۱) آن از و۲۳ است حرکت نسبت مساوی۲۲ خط آن نسبت چه شود، مقیم رسد اول

باشد نرسیده است حضیض جانب ر دی از که دوم خط به هنوز که مادام ذرد؛۲۴ ب خط

خردتر نسبت۲۷ و۲۶ ذرد ب او از چون و شود مقیم رسد دوم خط به چون و بود؛۲۵ راج

شود. مستقیم گردد۲۸

⁃ن. ⁃ک، ⁃ف، ⁃ج ، ⁃ب، = م ل، ر، دو] (۱)

خرد: خردتر] .۴ ⁃ب. حرکت] .۳ ب. : خط با تدویر خط] با تدویری .۲ ف. قطر: + قطر] .۱

.۱۰ ⁃ب. و] .۹ ⁃ف. شود] .۸ ⁃ب. و] .۷ ف. این̸آن: آن] .۶ ب. خرد: خردتر] .۵ ب.

مساوی] .۱۲ .(« «ص و « «ن نشان (با هاک حرکت: با + حرکت] .۱۱ ب. تر: نزدی بزرگ تر]

.۱۵ ل. بود: = ب باشد: نزدی قطر نصف چون + باشد] .۱۴ ک. این: آن] .۱۳ ک. متساوی:

ف. باشد: بود] .۱۸ ب. خرد: خردتر] .۱۷ ⁃ب. به] .۱۶ ن. بنسبت: = ب نسبت: سبب] به

چون: + و] .۲۳ ک. متساوی: مساوی] .۲۲ ⁃ب. به] .۲۱ ⁃ب. به] .۲۰ فاج . کوکب] .۱۹

.۲۶ ن. شود: = م بشود: = ر نشود: = ل ک، ف، ج ، ب، بود] .۲۵ ک. نگذرد: ذرد] ب .۲۴ ن.

م. و: + گردد] .۲۸ م. بنسبت: = ر بنسبة: نسبت] .۲۷ ⁃ن. ⁃ب، و]



۲۳۹ ̸ ۶[۵]

حامل قطر نصف چون حامل. اوج بر تدویر مرکز کنیم فرض زحل کوکب در۱ مثال [۵]

تدویر مرکز از دقیقه، پن و۳ بیست و درجه سه بین المرکزین ما و کرده ایم۲ فرض شصت
تدویر۶ قطر۵ نصف باشد.(۱) دقیقه۴ پن و بیست و درجه سه و شصت عالم مرکز ۹۷پبه

بود درجه هفت و۹ پنجاه تدویر۸ فل و۷ عالم مرکز میان پس است، نیم و درجه شش

مرکز و است. تس نسبت به۱۲ نزدی مقدار این با۱۱ قطر نصف نسبت به تقریب.۱۰

هفت و۱۴ پنجاه با دو نسبت دقیقه، هفت و۱۳ پنجاه خاصه و م رود دقیقه دو روز هر

بسیار حرکت با حرکت نسبت از خط با خط نسبت پس . تس ثلث۱۶ به بود ۱۵ نزدی

ی که۱۹ شود یافته۱۸ خط دو مرکز جانب دو از بود چنین چون و است.۱۷ بزرگ تر

آن از داخل قسم نسبت چه دوم؛۲۱ اقامت نقطۀ به ر۲۰ دی و ذرد ب اول اقامت نقطۀ به

خطْ دو آن۲۳ میان کوکب و بود حرکت با حرکت نسبت مساوی خارج قسم۲۲ با خط دو
بود.۲۴ راج

ن. ک، ف، ج ، و: + = م ل، ر، باشد] (۱)

… تدویر مرکز از .۴ ⁃ن. ⁃ب، و] .۳ ک. کنیم: = ب کردیم: کرده ایم] .۲ م. دو: در] .۱

⁃ن. و] .۹ ک. او: + تدویر] .۸ ⁃ب. و] .۷ ⁃ن. تدویر] .۶ ⁃م. ⁃ر، قطر] .۵ ⁃ن. دقیقه]

⁃ن. و] .۱۳ ⁃ل. به] .۱۲ ن. قطر: نسبت با] قطر نصف نسبت .۱۱ ب. تقریب: به تقریب] .۱۰

⁃م. ⁃ر، است] بزرگ تر .۱۷ م. ر، و: + ثلث] .۱۶ ل. تر: نزدی [ نزدی .۱۵ ⁃ن. و] .۱۴

قسم] .۲۲ شاج ؟. دوم] .۲۱ ⁃ل. ر] دی … نقطۀ به .۲۰ ⁃ن. که] .۱۹ ک. یافت: یافته] .۱۸

ج . اعلم: واللّه + بود] .۲۴ ل. این: آن] .۲۳ م. ل، ر، قسمت:



معینیه الت مش حل ̸ ۲۴۰

[۲ ل [ش

فصل۱[هفتم]

غیر و عرض تفاوت جهت از کسوف و خسوف احوال تفاوت۲ بیان در
آن۳

و سایه قطر نصف قدر به ماه عرض اگر که۵ است آمده گفته سیزدهم۴ فصل در [۱] ها۹۸ر

اگر و نیفتد؛ خسوف و شود ظل دایرۀ مماس خود ممر در قمر باشد، ماه قطر نصف

نصف بر ظل قطر نصف فضل از و بود کم تر اگر و نشود. مماس خود ماه۶ باشد زیادت
کل(۲) خسوف بود۹ فضل آن۸ مساوی اگر و بود؛ بعض(۱) خسوفِ بود،۷ زیادت قمر قطر

= جه  : کل = ن م، ل، ک، کل] (۲) ف. : بعض̸بعض = ن جه ، : بعض = م ل، ک، ر، بعض] (۱)

ف. : کل̸کل = ⁃ر

دوم: مقالت از + سیزدهم] .۴ ل. این: آن] .۳ .(« «ص نشان (با هاک تفاوت] .۲ ⁃ر. فصل] .۱

بود] .۷ ⁃جه . ماه] .۶ کاتب). غیر خط (به فام ⁃ر، که] .۵ ن. دهم: = (« «ص نشان (با هاک

جه . باشد: بود] .۹ ف. این̸آن: آن] .۸ ف. شود:



۲۴۱ ̸ ۷[۲]

کند. ث م و بود کل۲ خسوفِ بود۱ فضل از کم تر اگر و نکند؛ ث م و بود

قطر و باشد دقیقه چهار و۵ هشتاد ظل۴ قطر که خسوف در کردیم فرض مثالش:۳ [۲]

دقیقه شانزده قمر قطر نصف و دقیقه دو و۷ چهل ظل قطر نصف دقیقه،۶ دو و س قمر

دقیقه هشت و۱۱ پنجاه قمر۱۰ عرض اگر پس دقیقه.۹ هشت و۸ پنجاه دو هر مجموع
خود۱۴ بود زیادت اگر و شود؛ ظل دایرۀ مماس بیرون از قمر و۱۳ نیفتد خسوف بود،۱۲

نصف فضل چون و باشد.۱۵ خسوف بود این از کم تر قمر عرض اگر و نشود؛ مماس

از زیادت قمر عرض اگر است،(۱) دقیقه شش و۱۷ بیست ماه قطر۱۶ نصف بر ظل قطر

اگر و نه؛۱۹ ث م و باشد خسوف(۲) بود۱۸ قدر همین اگر و بود؛ بعض خسوفِ بود این
افتد:۲۰ خاطر در آسان معن این صورت این از و کند. ث م بود کم تر

کل: + = جه  : کل + = ن م، ل، ف، ر، خسوف] (۲) م. ل، ر، و: + = ن ک، ف، جه ، است] (۱)

ک.

دقیقه] .۶ ⁃ن. و] .۵ ر. به: + ظل] .۴ ⁃ر. مثالش] .۳ جه . : کل کل] .۲ ⁃ل. بود] .۱

⁃ن. و] .۱۱ ⁃جه . قمر] .۱۰ جه . بود: + دقیقه] .۹ ⁃ن. و] .۸ ⁃ن. و] .۷ ک. و: +

بر ظل .۱۶ فان. باشد] .۱۵ .(« «ص نشان (با فاک خود] .۱۴ ⁃جه . و] .۱۳ ل. و: بود] .۱۲

.۲۰ ف. نکند: نه] .۱۹ ن. باشد: بود] .۱۸ ⁃ن. و] .۱۷ .(« «ص نشان (با هاک قطر] نصف

ک. اعلم: واللّه + = ر شود: معلوم صورت افتد] … صورت



معینیه الت مش حل ̸ ۲۴۲

[۱ ل [ش

کسوف از حقیق اجتماع ساعات همیشه که گفته ایم، آن چه آفتاب۱ کسوف در و [۳]

حرکت بروج توال بر قمر چون که است آن جهت از باشد، نزدی تر النهار نصف وقت به

پس ، حقیق موض از است نزدی تر افق به قمر مرئ موض و مشرق به مغرب از م کند

النهار نصف از بعد و ، حقیق قمر پس رسد، آفتاب به مرئ قمر اول النهار نصف از پیش
شود:۳ ظاهر معن این صورت این از و برعکس.۲

[۲ ل [ش

ن. گردد: شود] .۳ ک. بود: این + برعکس] .۲ ⁃م. ⁃ر، آفتاب] .۱



۲۴۳ ̸ ۷[۴ − ۵]

روی مغرب از شمس به باشد متصل قمر چون که است ظاهر صورت این در ۹۸ر[۴]

نصف النهار از پیش۱ که صورت در است، منوال این بر بروج(۱) توال که مشرق، به

موض آن از بعد آید.۲ حاصل کسوف و رسد شمس به قمر مرئ موض اول برکشیده ایم،

و بود اجتماع ساعات از کم تر کسوف ساعات پس۳ باشد. اجتماع و رسد او به حقیق

اول برکشیده ایم، النهار نصف از بعد که صورت در و بود. نزدی تر روز نیم به اجتماع

آفتاب به قمر مرئ ۴ موض آن از بعد و آید حاصل اجتماع و رسد آفتاب به حقیق موض

به اجتماع و باشد۵ کم تر کسوف ساعات از اجتماع ساعات پس باشد. کسوف و رسد
أعلم.۷ واللّه نزدی تر۶ روز نیم

در که کنیم فرض مثال گفتیم،۹ قمر در هم چنان چه۸ آفتاب، کسوف جهت از و [۵]

نصف پس دقیقه، چهار و س قمر قطر و بود دقیقه دو و س آفتاب قطر اوقات از وقت

مماس قمر۱۳ بود، مقدار این قمر۱۲ مرئ عرض اگر ۱۱ باشد. دقیقه سه و س قطرین۱۰

خود بود بیش تر اگر و افتد؛ کسوف بود کم تر اگر و نیفتد؛ کسوف و نظر در شود آفتاب

صورت: این بر نشود، مماس

⁃م. ⁃ل، ⁃ر، = ن ک، ف، ج ، بروج] (۱)

ک. بود: باشد] .۵ ⁃ک. [ موض .۴ ف. پس: + پس] .۳ ن. و: + آید] .۲ ر. بیش: پیش] .۱

همچنانک: = ر هم چنان که: هم چنان چه] .۸ ⁃ل. ⁃ف، أعلم] واللّه .۷ ک. بود: + نزدی تر] .۶

قطر و .۱۲ م. ر، و: + باشد] .۱۱ ک. القطرین: قطرین] .۱۰ ک. ایم: گفته گفتیم] .۹ ن. م،

⁃ر. قمر] .۱۳ ن. : مرئ سطر) باالی «عرض» +) اگر و قمر] مرئ … قمر



معینیه الت مش حل ̸ ۲۴۴

[۳ ل [ش

خسوف در چون گوییم خسوفات۴ و۳ کسوفات مابین۲ اَزمان۱ شرح جهت از و [۶] ۹۸پ

که وقت آن در ظل قطر۶ نصف بزرگ غایت و نیست مدخل را منظر اختالف قمری۵

ماه قطر۹ نصف بزرگ غایت و باشد۸ دقیقه شش۷ و چهل تا بود تدویر حضیض در قمر

از چون ماه عرض پس دقیقه، چهار و شصت مقدار دو هر مجموع دقیقه، هجده۱۱ تا۱۰
و۱۳ درجه دوازده بعد بر عرض قدر این و بود. ن نامم خسوف باشد،۱۲ زیادت مبل این

عرض درجه ی به تقریب نیم و درجه پانزده(۱) بعد۱۵ بر چه آید۱۴ حاصل عقده از کسری
خسوف۱۷ وی در آن که قسم دو شود: قسم چهار به ماه۱۶ مایل فل پس آید. حاصل

دو آن از ۱۹ قسم هر نباشد. ن مم خسوف(۳) وی۱۸ در آن که(۲) قسم دو و باشد؛ ن مم

دو آن از ۲۲ قسم هر و کسری، و درجه چهار و۲۱ بیست است خسوف حد که۲۰ قسم

⁃ر، = ل ج ، خسوف] (۳) م. ر، خسوف: + که] (۲) ن. م، ل، ک، ر، یازده: = ف ج ، پانزده] (۱)

ن. ک، وی: در خسوف خسوف] وی در ⁃م. ⁃ف،

مابین: + و] .۳ کاتب). غیر خط به «ازمابین» (متغیر م ازمان: مابین] ازمان .۲ ر. از: ازمان] .۱

فل + قطر] .۶ ن. قمر: قمری] .۵ ن. کسوفات: و خسوفات خسوفات] و کسوفات .۴ ل. ر،

هجده] .۱۱ ج . ما: تا] .۱۰ ⁃ل. قطر] .۹ ر. بود: باشد] .۸ ف. هشت: شش] .۷ ن. البروج:

⁃ل. آید] .۱۴ ن. نیم: + و] .۱۳ فاف. باشد: + = شاف شود: باشد] .۱۲ م. ده: هشده = ر هشده:

درو: وی] در .۱۸ ن. وی: در خسوف خسوف] وی در .۱۷ هاف. ماه] .۱۶ هاف. بعد: بعد] .۱۵

م. «قسم»: از متغیر [ قسم .۲۲ ⁃ن. و] .۲۱ ⁃ن. که] .۲۰ م. ر، قسم: [ قسم .۱۹ ل.



۲۴۵ ̸ ۷[۷ − ۸]

درجه.۲ شش و پنجاه و صد ر دی قسم۱

بود خسوف حد در که باید آفتاب المحاله است استقبال وقت در۳ خسوف چون و ۹۹ر[۷]

زیادت درجه پن و۴ بیست خسوف حد چون و شد. تواند منخسف او مقابل در قمر تا

مدت این در ماه و کند قط روز پنجم۷ و۶ بیست قرب به مقدار این۵ آفتاب و نیست

شش در و نباشد. ن مم خسوف متعاقب ماه دو در جهت این از کرد، نتواند تمام دوری
شد.۹ تواند واق خسوف رسد عقده ر دی نزدی عقده ی ۸ نزدی از آفتاب که ماه

درگذشته،۱۰ درجه ده رأس از مثال باشد، جدی آخر در آفتاب به نادر وقت اگر و [۸]
و۱۲ کند قط درجه پنجاه و۱۱ صد قرب آفتاب ماه پن در آن از بعد افتد، خسوف و

هشت قرب ماه پن این در ذنب گردد، درجه شصت و صد رأس موض و او میان بعد

درجه دوازده او۱۵ و آفتاب میان بعد پس باشد، کرده قط ۱۴ توال خالف بر درجه۱۳
بود۱۷ ن مم پس باشد، رسیده خسوف (۱) حدّ اول به آفتاب سبب بدین نباشد.۱۶ ۹۹پبیش
تام۲۱ خسوف اما گردد۲۰ منخسف باره۱۹ ر دی ماه پن به۱۸ اول خسوف از بعد ماه که

کدام.۲۲ هیچ در نبود

⁃م. ⁃ر، ⁃ج ، حد] (۱)

فاک بود: + درجه] .۲ .(« «ص نشان (با هان قسم] دو … خسوف حد ⁃م. ⁃ر، قسم] دو آن از .۱

: پن پنجم] .۷ ⁃ن. و] .۶ ک. آن: این] .۵ ⁃ن. و] .۴ ر. این: + در] .۳ .(« «ص نشان (با

⁃ن. و] .۱۱ ر. گذشته: درگذشته] .۱۰ ⁃ر. شد] تواند .۹ ن. : نزدی [ نزدی .۸ ک. ف،

آفتاب: و او میان او] و آفتاب میان .۱۵ ⁃ن. [ توال خالف بر .۱۴ فاف. درجه] .۱۳ ⁃ن. و] .۱۲

ن. بار: = فاک باره] .۱۹ ⁃ل. ⁃ر، به] .۱۸ ⁃ن. ⁃ل، بود] .۱۷ ل. پس: + نباشد] .۱۶ ن.

شان. ابعاد: + کدام] .۲۲ م. ر، تمام: تام] .۲۱ ف. و: + گردد] .۲۰



معینیه الت مش حل ̸ ۲۴۶

[۴ ل [ش

کنیم تقدیر اگر کند، قط به تقریب درجه پن و۲ دویست آفتاب ماه هفت در اما و۱ [۹]

عقده دو هر۳ بر آفتاب ماه هفت از بعد شود، منخسف ماه و باشد خسوف حد اول بر که

دوازده چون آن که بهر از گذشته؛ در درجه سیزده دوم عقدۀ موض از و باشد ذشته ب
دوم۵ عقدۀ موض به کند قط هشتاد۴ و صد چون و رسد اول عقدۀ به کند قط درجه

پس باشد، کرده قط ر دی درجۀ سیزده شود تمام درجه پن و۶ دویست چون و رسد.

توال خالف بر عقده درجه یازده مدت این در آن که باز باشد. گذشته در خسوف حد از

هفت در جهت این از و شود بسیار۸ نی عقده۷ از آفتاب بعد پس باشد. کرده حرکت
نیست.۱۰ ن مم خسوف دو۹ ماه

که گفتیم۱۳ منظر اختالف باب در چهارم اقلیم۱۲ در آفتاب، کسوف در۱۱ اما و [۱۰]

قطر یعن القطرین، نصف و بود؛ نم تواند دقیقه چهار و شصت از زیادت منظر اختالف

اختالف بود، شمال ماه عرض چون و نشود؛۱۴ زیادت دقیقه چهار و س از ماه، و آفتاب

م. ر، اول: دوم] .۵ ن. درجه: + = ل ر، درج: + هشتاد] .۴ ⁃ر. هر] .۳ ⁃ن. و] .۲ ⁃ر. و] .۱

بسیار] نی «بسیار»). +) بام بار، بسیار] .۸ ف. آفتاب: از عقده عقده] از آفتاب .۷ ⁃ن. و] .۶

ل. قسم: اقلیم] .۱۲ ⁃ل. در] .۱۱ ل. اعلم: واللّه + نیست] .۱۰ تاف. دو] .۹ ل. سو: ی

م. شوذ: نم = ر نمیشود: نشود] .۱۴ ل. کنیم: گفتیم] .۱۳



۲۴۷ ̸ ۷[۱۰]

دقیقه هشت و۳ نود بر پس بماند.۲ مرئ عرض تا کرد باید نقصان ماه عرض از عرض۱

دقیقه چهار و س کمال، غایت در منظر اختالف و بود ۴ شمال عرض که هرگاه ۱۰۰رعرض،

آن جا آفتاب کسوف حد غایت۵ شمال، جانب در جهت این از آید. حاصل مرئ عرض

و درجه هجده عقده از قمر بعد(۱) آن جا و باشد.۷ دقیقه هشت و۶ نود عرض که بود

مرئ عرض تا افزود م باید عرض بر منظر اختالف چون۸ جنوب در اما و بود. کسری

آن جا و باشد. دقیقه چهار و س بود تواند کسوف او۹ در که جنوبی عرض غایت شود،

فل پس باشد.۱۱ نیم و درجه شش عقده از بعد بود،۱۰ دقیقه چهار و س عرض که

باشد: مختلف اقسام۱۲ این ن ل و گفتیم، ماه در هم چنان که شود، قسم چهار به ممثّل

نیم و۱۵ هجده جمله آن از درجه پن و۱۴ بیست ی هر بود،۱۳ کسوف حد که قسم دو

نبود ن مم کسوف او در که قسم دو و جنوب؛ جانب در نیم و شش و شمال جانب در
هفت۱۸ و شصت و صد جنوبی قسم و درجه سه۱۷ و۱۶ چهل و صد شمال قسم مختلف،

صورت: این۱۹ بر درجه،

«خ»). نشان با هامش در «بعد» +) ف ج ، ب، عرض: = ن م، ل، ک، ر، بعد] (۱)

⁃ل. غایت] .۵ ر. شمال: [ شمال .۴ ⁃ن. و] .۳ ب. نماید: بماند] .۲ ل. منظر: عرض] .۱

.۱۱ م. ل، ر، باشد: بود] .۱۰ ⁃ن. ⁃ل، او] .۹ ر. در: چون] .۸ ر. بود: باشد] .۷ ⁃ن. و] .۶

⁃ب. و] .۱۶ ⁃ن. و] .۱۵ ⁃ن. و] .۱۴ ر. باشد: بود] .۱۳ ⁃ن. اقسام] .۱۲ م. ر، بود: باشد]

ر. بدین: این] بر .۱۹ ⁃ن. هفت] و .۱۸ فاب. سه] .۱۷



معینیه الت مش حل ̸ ۲۴۸

[۵ ل [ش

زیادت درجه پن و بیست است کسوف حد که قسم دو آن۱ از قسم هر چون و [۱۱] ۱۰۰پ

در درجه نه و بیست قرب آفتاب چه بود؛ نتواند کسوف متعاقب اجتماع دو۲ در نیست،
کسوف(۱) او در که قسم۴ ی چون و شود بیرون کسوف۳ حد از کند قط مدت این

قط درجه پنجاه و صد ماه پن در آفتاب و است درجه سه و چهل و صد نیست ن مم

بود چنان آن و باشد. ن مم ۵ شمس کسوف دو به آسان ماه پن در پس کرد، م تواند

در همچنین و نرسیده.۶ ذنب به دوم کسوف در و بود ذشته ب رأس از اول کسوف در که

نزدی ذنب از او بعد و باشد نرسیده ذنب به اول کسوف در که تقدیر آن بر ماه، هفت

آفتاب ۷ یعن کند، قط درجه پن و دویست که ماه هفت از بعد و بود. درجه هجده به

نبودی، حرکت را رأس اگر او، اول موض از و بود۸ درگذشته رأس از بود، ءالسیر بط

ن. ل، خسوف: درو = م ر، خسوف: در = ک ف، ج ، ب، کسوف] او در (۱)

[ شمس .۵ ف. فتیم: ب قسم] ی .۴ ف. خسوف: کسوف] .۳ ⁃ب. دو] .۲ ل. این: آن] .۱

⁃ل. بود] .۸ ⁃ل. [ یعن .۷ ف. نارسیده: نرسیده] .۶ ن. : مان یا شمس = م : باسان +



۲۴۹ ̸ ۷[۱۲]− ۸[۱]

بعد باشد، کرده حرکت درجه یازده۴ نیز رأس چون۳ ن ولی درگذشته.۲ درجه۱ هفت

باشد. نشده بیرون کسوف حد از آفتاب و باشد درجه هجده

پس باشد، واق جنوب جانب در منوال همین بر جنوبی شهری افق در۵ چون و [۱۲]

بعد بر و باشد ن مم کسوف شمال بالد در توال بر رأس از درجه هجده بعد بر(۱)

کسوف حد اعتبار، بدین جنوبی،(۲) بالد در رأس از هم توال خالف بر درجه هجده۶

از جهت دو در اما بود ن مم کسوف ۷ متوال اجتماع دو در و شود درجه شش و ۱۰۱رس

نبود. ن مم موض ی در اما جنوب، و شمال یعن عالم، جهات

آوردیم، مثال ها در که مقادیر این و . موض این حسب به باب این شرح است این [۱۳]

است؛ اعمال تصحیح موض نه این که داشت باید معذور حقیقت در باشد، متفاوت اگر
باشد.۸ کفایت قدر این هیأت تقریر در

 
فصل۹[هشتم]

بلیالیها تعدیل االیام تصویر۱۰ در

، حقیق ایام و وسط ایام میان تفاوت که است آمده گفته سوم مقالت از نهم باب در [۱]
آن چه۱۲ ی تفاوت. دو از باشد مرکب کنند، بلیالیها تعدیل االیام به آن از عبارت که۱۱

اختالف و خارج مرکز حوال بر او حرکت تشابه جهت به آفتاب بطؤ و سرعت جهت از

نصف در و باشد؛ اعظم تعدیل ضعف قدر به آن غایت و آید الزم عالم مرکز۱۳ حوال بر

ف. ج ، ب، هم: + = ن م، ل، ک، ر، جنوبی] (۲) ⁃ف. ⁃ج ، ⁃ب، = ن م، ل، ک، ر، بر] (۱)

⁃ل، ⁃ر، چون] .۳ ل. ک، ف، بودی: + = ر : درگذشت درگذشته] .۲ شاج . درجه: + درجه] .۱

.۸ ⁃ر. [ متوال .۷ م. ر، دو: هر هجده] .۶ ⁃ل. در] .۵ ب. پانزده: یازده] .۴ ⁃ن. ⁃م،

تصویر] .۱۰ ⁃ر. فصل] .۹ ن. ک، ف، ب، اعلم: واللّه + = ج  بالصواب: اعلم وهو + = ⁃ل باشد]

⁃ب. = طاج  مرکز] .۱۳ م. انک: = ر آنکه: آن چه] .۱۲ ⁃م. ⁃ر، که] .۱۱ ⁃ل. = م ر، تصور:



معینیه الت مش حل ̸ ۲۵۰

ایام از حقیق ایام بود، نصف۳ آن منتصفِ اوج که دور۲ از نصف در یعن ۱، اوج

از آن چه۵ دوم و۴ درازتر. ر دی نصف(۱) در و مسیر بطؤ سبب به باشد کوتاه تر وسط
دایرۀ۶ بر مرور در افتد معدّل النهار اجزای و فل البروج درجات میان که تفاوت جهت

دو در و باشد؛ درجه پن تفاوت این۸ غایت و استوا۷ خط آفاق در طلوع با نصف النهار

از و ثور نصف تا دلو منتصف از یعن بود، ربع دو آن منتصف اعتدال نقطۀ دو که ربع ۱۰۱پ

ربع دو۱۱ در و باشد کوتاه تر وسط ایام۱۰ از ۹ حقیق ایام عقرب، نصف تا اسد نصف

آمد برکشیده ل ش ر دی ی با تفاوت۱۲ دو این ترکیب(۲) جهت از پس درازتر. ر دی

سبب دو هر۱۵ کجا و۱۴ است افتاده هم۱۳ با کوتاه سبب دو هر کجا که شود ظاهر تا ۱۰۲ر
است:۱۷ این ل ش و است ر دی ی مخالف سبب دو این کجا۱۶ و درازی

[۱ ل [ش

ک ج ، ب، ترکب: تفصیل = م ل، ر، ترکیب] (۲) ک. ف، ج ، ب، : نصف = ن م، ل، ر، نصف] (۱)

ن. ف، ترکیب: تفصیل =

نشان (با هاک آن چه] .۵ ⁃ف. و] .۴ ⁃ن. ⁃ل، نصف] .۳ ⁃ل. دور] از .۲ طاج . [ اوج .۱

ف. آن: + [ حقیق .۹ ⁃ن. این] .۸ ب. استوی: استوا] .۷ ف. بدایرۀ: دایرۀ] بر .۶ .(« «ص

و] .۱۴ ف. بهم: هم] با .۱۳ ⁃ن. تفاوت] .۱۲ فاب. دو] .۱۱ ک. ف، : حقیق + ایام] .۱۰

⁃ک. ⁃ر، است] این ل ش و .۱۷ طاج . کجا] و .۱۶ فاب. هر] .۱۵ شاب. هر: +



۲۵۱ ̸ ۹[۲]

مختلف اقسام آن ام اح که شود قسم شش(۲) آفتاب مدار(۱) ل ش این موجب به۱ و [۲]

از ایامش۳ و به تقریب، درجه سه و چهل حوت،۲ ک تا دلو منتصف از اول قسم باشد.

از دوم قسم و قصار. مطال جهت از و بود طوال است حضیض نصف در آن که جهت

قصار وجه دو هر به ایامش و به تقریب، درجه هفت و چهل ثور، منتصف تا حوت ۴ ک

جهت به۶ ایامش و اسد منتصف تا ثور منتصف از تمام،۵ ربع ی سوم، قسم و بود.

منتصف از چهارم قسم و طوال. مطال جهت از و۷ بود قصار است اوج نصف در آن که
قصار۱۲ جهت۱۱ دو هر۱۰ از ایامش و به تقریب،۹ درجه سه و چهل سنبله، ۸ ک تا اسد
ایامش۱۶ و درجه،۱۵ هفت و چهل عقرب، منتصف تا۱۴ سنبله ۱۳ ک از پنجم قسم و بود.

منتصف تا۱۹ عقرب منتصف از ششم قسم و بود. مطلع طوال۱۸ و ۱۷ حضیض قصار

سبب دو این ۲۱ موض هیچ به۲۰ و بود. طوال وجه دو هر به ایامش و تمام، ربع ی دلو،

این اواخر و اوایل جهت این از و ربع، این در که است نیفتاده هم با۲۲ این از زیادت

ربع اوایل مبدأ اگر افتد. ناقص یا زايد تفاوت دایماً تا است اول ساختن مبدأ به۲۳ ربع

فضل دایماً سازند ربع۲۶ اواخر مبدأ اگر۲۵ و۲۴ وسط بر بود را حقیق فضل دایماً ۱۰۲پسازند
است.۲۸ شده روشن۲۷ اعمال در چنان چه ، حقیق بر بود را وسط

ف. ج ، ب، بشش: = ن م، ل، ک، ر، شش] (۲) ف. ج ، ب، مدارات: = ن م، ل، ک، ر، مدار] (۱)

ل. شش: اما ایامش] .۳ ل. حوت: ل = باب = از؟) (متغیر ج  حوت] ک .۲ ⁃م. ⁃ر، به] .۱

[ ک تا اسد .۸ ⁃م. ⁃ر، و] .۷ ر. از: به] .۶ م. ل، تام: تمام] .۵ ل. ر، : ل = باب [ ک .۴

نشان (با هاک جهت] .۱۱ ⁃ن. هر] .۱۰ ⁃ر. به تقریب] .۹ ل. : ل تا اسد = ب با: اسد = طاج 

ک. ف، ىا: = م ل، ب، تا] .۱۴ ل. : ل = باب [ ک .۱۳ طاج . قصار] .۱۲ .(« «ص و « «ن

ل. ر، حضیض: [ حضیض .۱۷ طاج . ایامش] و .۱۶ ⁃ر. درجه] هفت … دو هر از ایامش و .۱۵

⁃ن. با] .۲۲ ر. از: + [ موض .۲۱ ⁃م. ⁃ر، به] .۲۰ طاج . تا] .۱۹ ل. ر، : طوال طوال] .۱۸

روشن] اعمال در .۲۷ ف. را: + ربع] .۲۶ طاج . اگر] و وسط .۲۵ ⁃ب. و] .۲۴ ⁃ل. به] .۲۳

ک. اعلم: واللّه + است] .۲۸ طاج .



معینیه الت مش حل ̸ ۲۵۲

فصل۱[نهم]
آن۲ غیر و بالد سمت و هندی دایرۀ صورت در

افتاده ایراد وجه دو۳ سوم مقالت از دوازدهم باب در نصف النهار خط معرفت در [۱]
بود:۶ چنین صورتش و هندی۵ دایرۀ ۴ ی است

[۱ ل [ش

ارتفاع(۱) دو۱۲ رصد به نصف النهار خط۱۱ دایره ای۱۰ اثبات بی۹ که۸ دوم وجه و۷ [۲]

باشد: صورت این بر آرند دست۱۳ با

ن. ف، ب، مساوی: + = ک ج ، متساوی: + = م ل، ر، ارتفاع] (۱)

⁃ن. هندی] .۵ ل. : ک [ ی .۴ ل. در: دو] .۳ طاج . آن] غیر و .۲ ⁃ل. ⁃ر، فصل] .۱

⁃ف. دایره ای] .۱۰ ⁃م. ⁃ر، بی] .۹ ⁃ن. ⁃ب، که] .۸ ⁃ر. و] .۷ ر. اعلم: واللّه + بود] .۶

مساوی = طاج  دست] با متساوی .۱۳ ک. و: = فاف دو] .۱۲ ن. دایره ای: خط خط] دایره ای .۱۱

ف. بدست:



۲۵۳ ̸ ۹[۳]

[۲ ل [ش

بر قایمه زوایای بر مغرب و مشرق خط و آید دست۲ با۱ نصف النهار خط چون و [۳]

دایرۀ ل ش مانند کشند وی بر افق دایرۀ و سازند دایره مرکز را۳ تقاط موض و افتد او

وجه بدان(۱) آورد. توان۷ دست با دایره آن بر بالد۶ سمت که آید۵ دیدار۴ با ل ش ۱۰۳رهندی،

شهری سمت که مقدار آن و قسم،۹ نود به ربع هر کنند، قسمت۸ را دایره آن ارباع که

در شود  معلوم ۱۳ عمل کتب از این۱۲ بدانیم و او۱۱ سمت که خواهیم۱۰ که بود
شود.۱۵ معین شهر آن سمت تا کشیم قسم بدان مرکز از خط و کنیم باز(۲) جهت۱۴ آن

سوی به جنوب از درجه، چهل۱۹ ه۱۸ م سمت کردیم۱۷ فرض صورت این در مثالش۱۶

است.۲۴  ظاهر۲۳ ل ش در۲۲ چنان که برکشیدیم۲۱ سمت خط۲۰ مغرب

ن. ل، ک، یاد: = م ر، یاد: + = ف ج ، بار: = ب باز] (۲) ن. م، ل، ر، بران: بدان] (۱)

با .۵ ل. ک، ر، دید: دیدار] .۴ م. وا: = ر و: را] .۳ ف. بدست: دست] با .۲ ر. به: با] .۱

قسم] .۹ طاج . قسمت] را دایره .۸ ل. آن: بر توان] .۷ طاج . بالد] سمت .۶ طام. آید] دیدار

ان: این] .۱۲ م. او: سمت ىا = ر آن: سمت تا او] سمت که .۱۱ طاج . خواهیم] که .۱۰ ⁃م. ⁃ر،

ک. را: + مثالش] .۱۶ ل. و: + شود] .۱۵ ب. که: + جهت] .۱۴ م. ر، : علم [ عمل .۱۳ ن.

کشیده صفحه آن در که کنیم فرض = م ر، آيد: برکشیده صفحه آن در که کنیم فرض کردیم] فرض .۱۷

ر. برکشیده ایم: برکشیدیم] .۲۱ طاج . خط] .۲۰ طاج . چهل] .۱۹ ⁃ف. ه] م .۱۸ ل. است:

و + = ب اینست: ل ش و + = ج  واللّه: + است] .۲۴ طاج . ظاهر] ل ش .۲۳ ک. درین: در] .۲۲

ف. است: این ل ش



معینیه الت مش حل ̸ ۲۵۴

[۳ ل [ش



پیوست





نسخه ها معرف
یا نشده پرداخته بدان این از پیش تا که خواجه اثر دو دیباچۀ تصحیح حاضر پیوست در

بن کیخسرو مولود طالع استخراج رسالۀ اول اثر م شود. ارائه است شده شناخته کم تر

عالءالدین اسماعیلیان امام پسر کیخسرو زایچۀ و طال محاسبۀ برای که است عالءالدین
است. شده نوشته ۶۵۳ق) (د السالم ذکره عل بن محمد بن حسن بن محمد ابوالمظفر

آمد. دنیا به اَلَموت نزدی در لَمسر حوال از چرش دره در ۶۳۲ق رجب نهم در کیخسرو

کتابخانۀ فارس نسخه های ضمیمۀ ۱۴۸۸ شمارۀ نسخۀ اثر، این شدۀ شناخته نسخۀ تنها

اشاره برای رساله این دیباچۀ تصحیح در است. (گ۲۵۲ر⁃گ۲۵۹پ) فرانسه مل

آثار و احوال در رضوی مدرس مرحوم است. شده استفاده «ب» نشان از نسخه این به

عالءالدین پسر کیخسرو برای خواجه که طالع زایچۀ «از م نویسد رساله این مورد در

است ۶۳۲ رجب نهم آن تاریخ و کشیده لمسر در اسماعیل خورشاه رکن الدین برادر و

بررس اما است».۱ پیوسته عالءالدین بخدمت اوقات همین در خواجه که میرود گمان

نوشته را رساله این کیخسرو تولد از پس سال دو حداقل خواجه که م دهد نشان رساله

اول، ویراست تهران، اه دانش تهران: نصیر، خواجه آثار و احوال رضوی، مدرس محمدتق : نک  .۱

ص۴. ۱۳۳۴ش،



المعینیة الرسالة ̸ ۲۵۸

م گوید: رساله متن از قسمت در طوس چراکه است.

و است نزدی تر به صواب نمودارها همۀ از نمودار این تسییرات «نمودار

خیر از شود متجدد مولود بر که کند حوادث ترصد که است چنان اصلش

اصل مواض تا کنند هیالج و اوتاد و طال درجۀ تسییر اعتبار و شر و

مولود احوال تتبع اصل این به حسب چون و شود معلوم آن جا از ایشان

دوم سال در که شد معلوم چنان کردیم کریم شخص حوادث و بزرگوار

از دفعت چند به بود افکنده سایه مبارک شخص بر عارضه ای والدت از

عارضه آن آن، از بعد هائل رنجوری و گوش بر آماس و موی و اسهال

کرده». معاودت صحت و پذیرفته زوال

طال درجۀ و کرده برقرار ارتباط کواکب وضعیت و پیشامد این میان خواجه سپس

والدت تاریخ «از م گوید خواجه محاسبات این حین در است. کرده محاسبه را کیخسرو

ایجاد را تصور این صورت که به وستمائة» وثلثین اربع سنة اآلخر ربیع غرۀ تا بزرگوار

همین در نیز رساله تألیف ظاهراً است. بوده تاریخ این نظر مورد رویداد زمان که م کند

است. افتاده اتفاق سال

کنون تا آن از نسخه چهار که عالئ تقویم عنوان با است رساله ای دوم رسالۀ

اسالم شورای مجلس ۵۱۳۸ ۶۸۵ق)؛ (کتابت قدس ۱۸۷۶۰آستان است: شده شناخته

هشتم)؛ سدۀ (کتابت سلیمانیه کتابخانۀ حمیدیه مجموعۀ ۱۴۴۷ دهم)؛ سدۀ (کتابت

نسخۀ سه از حاضر تصحیح در یازدهم). (سدۀ تهران اه دانش مرکزی کتابخانۀ ۷۵۰۰

نسخه چهار این از ی هیچ «ح»). و «م» «ق»، نشان با ترتیب (به است شده استفاده اول

محل و تاریخ که است نسخه ای تنها و نسخه کامل ترین قدس آستان نسخۀ نیست. کامل

ظاهراً ول دارد. طال محاسبۀ دربارۀ را متن از فصل چندین نسخه این دارد. را تألیف

المؤمنین مجالس در شوشتری نوراللّه قاض است. بوده مقدار این از بیش تر متن اصل



۲۵۹ ̸ پیوست

بر او نسب «و است: کرده رساله این از قول نقل فاطم خلیفۀ اللّه بامر القائم بارۀ در

مشهده اللّه طيب طوس محمد نصير الدين خواجه المحققين سلطان حضرت كه وجه

بر نموده تاليف قهستان حاكم اسمعيل محمد عالء الدين بنام آنرا كه تقويم فاتحۀ در

جعفر بن اسمعيل بن محمد بن احمد بن اللّه عبد بن المهدى بن محمد است وجه اين

اسماعیلیان امام عالء الدین نسب سلسله از برگرفته مطلب این السالم».۱ عليه الصادق

آمده «ح» نسخۀ ابتدای در اختالف های با و «ق»، نسخۀ در دیباچه انتهای در که است

آمده عل امام تا محمد عالءالدین نسب سلسله عالئ تقویم متن در م رسد نظر به است.

تصحیح در که صورت به و کرده خالصه را آن اسماعیل غیر ظاهراً کاتبی گویا و بود

و کرده تلخیص را خواجه نوشتۀ مذکور کاتب است. رسیده ما دست به آمده حاضر

را ایشان اسم فقط و کرده حذف آورده او پدران و عالءالدین برای خواجه که را القابی

را دیباچه متن آثار و احوال دوم ویراست در رضوی مدرس مرحوم است. گذاشته باق
است.۲ کرده منتشر اه دانش نسخۀ اساس بر

: نک  نیز ص۲۹۴. ج۲، ۱۳۷۷ش، اسالمیه، تهران: المؤمنين، مجالس شوشتری، نوراللّه قاض .۱

ص۳۹۷. ج۴، ۱۴۰۳ق، االضواء، دار بیروت: الشيعة، تصانيف إل الذريعة ، طهران آقابزرگ

اول، ویراست تهران، اه دانش تهران: نصیر، خواجه آثار و احوال رضوی، مدرس محمدتق : نک  .۲

ص۳۸۹. دوم، ویراست ص۳۰۹؛ ۱۳۳۴ش،





مولود طالع استخراج دیباچۀ
عالءالدین بن کیخسرو





الرحیم الرحمن ه ال بسم

به المل مال العظیم، والفضل العمیم والجود الواسعة الرحمة ذا یا موالنا اللهم [۱]

را آن و است کرده مرکوز مدور جسم در منور جرم که۱ است بارخدایی آن حقیقت

مسال و سماوی ممال امور نظام تا گردانیده دراری درر و زَواهر جواهر قالدۀ واسطۀ
و۲ استقرار و منقلبات انقالب و استمرار و شد مقدر او اوضاع و ادوار تقدیر بر ارض

احوال هم گشت، مصور او اضائآت و انوار تشابه و اضافات و آثار تَباین به ثابتات ثبات

استقامات و رجوعات حدود هم و مربوط بدو سفلیات حرکات هم و منوط او به علویات

نطاقات در اجرام بعد و قرب مضبوط، او به وسرعت ها نظرها مقادیر هم و محفوظ او به

ملتَئم، او به االحوال سایر من بینهما ما و هالل و بدر اختالف و منتظم او به افالک

مستلزم، را حیوانات اَبصار انفتاح اضائتش و متعین جهات از را ظلمات نف انارتش

فساد و کون مواد امتزاج شعاعاتش انعکاس و مقتض را متضاد عناصر حرکات حرارتش

از تعب و حرکت زمان انفصال و نهار و لیل امتیاز علت طول در حرکتش ، مستدع را

سم در و سال، فصل های تبدل و احوال تجدّد سبب عرض در و قرار، و ون س وقت

بِحار، و بوادی و اقطار و آفاق در مساکن طبایع تفاوت و اماکن اَهویۀ۳ اختالف موجب

مزایلت به و ثمار، نض و رِمال و جبال تولد و اَنهار جزر و بخار تحلیل مفیدِ مسامته به

ب. و: + اهویۀ] .۳ ⁃ب. و] .۲ ب. کر: که] .۱



المعینیة الرسالة ̸ ۲۶۴

هر میان توسط به و اشخاص، تکثف و اجسام نداوت و امطار نزول و بخار انعقاد سبب

حقیقت به پس حیوانات. تزعزع و نامیات نشو و نه ام اعتدال و اَزمنه استواء علت دو

ر دی و است سیارگان خسرو که است آفتاب جرم اسباب عالم در اَتم شرط و اَعم سببِ

ٱلْعزِيزِ تَقْدِير ﴿ذَٰلكَ بِحسبان، وسیرها ببرهان قَدَّرها اَعوان، و جنود جای به را او کواکب
ٱلْعليم﴾.۱

تقدیر چنان آالئه، وتوالت اسمائه جلّت ، یزدان صن لطف و ربان فَضل فیض [۲]

افق از جالل آسمان خورشید و شد فته ش دولت چمن در ت ممل بستان گل که کرد

گشت آراسته اشرف ظفر به پادشاه تخت و تاج سعادت منشور و کرد طلوع اقبال

عالء والدین، الدنیا رکن عالم، افتخار و خسرو معظم، خداوندزادۀ بزرگوار والدت به

آفاق، شهریار الخافقین، کهف الثقلین، مفخر والغرب، الشرق مل والمسلمین، االسالم

مال االعظم، المول ابن قدره   وضوعف ُه مل خُلِّدَ کیخسرو  شاه ایران، شاه

العالمین، ف اللّه ظل والدین، الدنیا عالء والعجم، العرب سالطین ملجأ االمم، رقاب
لقیامه،۲ قائماً االمامة، مستقر ، واألول اآلخرة ف الحق محق العلیاء، اللّه کلمات مظهر

السلٰم، ذکره عل ابن محمد ابن الحسن ابن محمد الرحمن، ترجمان الزمان، صاحب

و اوان وترین نی در افتاد اتفاق خجستگ و مبارک به رحمتُه، وعمت کلمتُه تَمت

و ششصد بر سال رجب مبارک ماه نهم عرب تاریخ به پنجشنبه شب از زمان مسعودترین

و بیست روم تاریخ و علیه، وسالمه اللّه صلوات محمد، االنبیاء خاتم هجرت از دو و س

تاریخ و ، روم ندر اس مل از سال شش و چهل و پانصد و ی هزار بر سال آذار دوم

تاریخ به و یزدجردی چهار و ششصد بر سال باشد قدیم خرداد ماه که دوازدهم فرس

. شاه مل کبیسۀ تاریخ از هفت و پنجاه و صد بر سال جالل ماه فروردین هفدهم مل

لقیامه» («قائماً لقیامه] قائماً .۲ .(۴۱:۱۲ ۳۸؛ :۳۶ ۶:۹۶؛ (قرآن ٱلْعليم﴾] ٱلْعزِيزِ تَقْدِير ﴿ذَٰلكَ .۱

«قائم محمد عالءالدین نیز عالئ تقویم دیباچۀ در باشد. القيامة» «قائم شاید نم رسد. نظر به صحیح

است). شده خوانده قیامت» دور



۲۶۵ ̸ کیخسرو طال استخراج دیباچۀ

حوال از چرش دره به است معروف که است بوده مبارک بقعۀ به همایون میالد این و

بلدة مقدسۀ محروسۀ ممال از که وعظّمهما  اللّه لَمسر حماها معظمۀ محروسۀ

بحر در که خالدات جزایر از طولش که وعمرها    اللّه باشد قَدَّسها اَلَموت االقبال

عرض این جیب کا، لز شمال ناحیت در استوا خط از عرضش و لز فه باشد مغرب

در مقادیر این و نب. کد سز ظلّش ، ک مط م دور ربع از تمامش جیب مز، لج  له

است نبوده حاضر رصدی آلت بزرگوار والدت وقت به و افتد. بسیار استعمال حساب ها

نیم قدر به است بوده شب نیم از بعد مبارک مولود که شد معلوم چنان دالیل قیاس به اما

استخراج نافذاً    زال جهانگشای  ال مقدّس فرمان م ح به پس تخمین به ساعت

توفیق تعال ازو و شد کرده جهد استطاعت قدر به آن تصحیح در و آمد کرده مبارک طال

والمعین. الموفق آمد   إنّه خواسته





عالئ تقویم دیباچۀ





الرحیم] الرحمن ه ال [بسم

درجته اللّه أعل والدین۱  الحق نصیر مغفور سعید معظم موالنا که تقویم دیباچۀ [۱]

اربع سنه رجب در است بوده نوشته الدین عالء جهت قهستان۲ در القدس  معارج ف
م شود.۵ نوشته کرده استخراج برهان به۴ آن طال و وستمائة۳ وثلثین

، شادمان وفود ورود فاتحۀ و آسمان سعود جنود مقدمۀ ۷، اول بالتقدیم۶ المول ذکر [۲]

ربیع اعتدال نقطۀ به آفتاب رسیدن موسم و طبیع سال مفتت که میمون نوروز مقدم یعن

جمهور و هادیه دعوت مستجیبان عموم مآرب ایتاء موات و مطالب انفاذ مواف است،

و خداوندان خداوند واال، جناب و اعل حضرت بندگان یعن ناجیه، جماعت منتسبان۸

تقویم دیباچۀ .۲ ح. : الطوس والدین الحق نصیر اعظم والدین] الحق نصیر مغفور سعید معظم .۱

این = ق قهستان] در القدس معارج ف درجته اللّه أعل والدین الحق نصیر مغفور سعید معظم موالنا که

نوشته .۳ ⁃ح قهستان] در م. : الطوس الدین نصیر مرحوم سعید صدر که است تقویم دیباچۀ فصل

⁃م. م شود] نوشته .۵ ⁃م. به] .۴ م. است: نوشته = ق وستمائة] وثلثین اربع سنه رجب در است بوده

نوشته کرده استخراج برهان به آن طال و وستمائة وثلثین اربع سنه رجب در است بوده نوشته الدین عالء

منصور بن عل بن معد بن نزار بن السلم ذکره عل بن محمد بن الحسن بن محمد عالءالدین م شود]

اسمعیل بن محمد بن احمد بن عبدااللّه بن محمد بن اسمعیل بن منصور بن اسمعیل بن معد بن نزار بن

المول ذکر .۷ ق. التقدیم: بالتقدیم] .۶ ح. است: نوشته السلم عليهم الصادق محمد بن جعفر بن

م. مقتبسان: = ح متقیان: منتسبان] .۸ ⁃م. ⁃ح، [ اول بالتقدیم



المعینیة الرسالة ̸ ۲۷۰

وجود، دایرۀ نقطۀ جود،۲ دریای در الرحمن، ترجمان و۱ الزمان صاحب پادشاهان، پادشاه

مظهر ، نامتناه فیض مصدر ، اله امر مظهر ، خداپرست وثقای عروۀ ، هست محیط مرکز

مفیض الجالل، ذو تأیید۴ منبع کمال،۳ خورشید مطل انواع، نوع مل م ابداع، سر

درج در ، معان بحار غواص ، ربان الطاف فیاض وت، مل اسرار مفید جبروت، انوار

نجات، سفینۀ سایق بینش، اهل حدقۀ نور آفرینش، حدیقۀ نَور کرامت، سپهر مهر امامت،

َم، ح حقایق مقرر تأویل، جوام مبین تنزیل، غوامض کاشف درجات، اصحاب سابق

سال توفیق، ممال مال درایت، ارباب کعبۀ هدایت، طالب قبلۀ قدم، دقایق مذکر

فل قطب قیامت، دور۵ قائم مستقیم، صراط هادی قویم، دین حام تحقیق، مسال
رقاب۶ مال االعظم، المول معاد، و مبدأ رهنمای عباد، و بالد پیشوای استقامت،

جالل والدین، الدنیاء عالء رم، وال االحسان ناشر والعجم، العرب ملوک۷ ملجأ األمم،

عن الشرک ماح والحقیقة، الحق محیی المتین، بحبله المتمس والمسلمین، االسالم

الخافقین، مالذ الثقلین، غیاث الدنیا، ألهل نوره ومظهر العلیا اللّه کلمة۸ مظهر الخلیقه،

وادام کلمته اللّه اعل السلٰم،۱۱ ذکره عل بن۱۰ محمد بن الحسن بن محمد المظفر۹ ابو

شَمل جام نهار، و لیل ترادف و بهار و خزان تعاقب و باد رحمته، العباد رؤوس ۱۲ عل

مقتض ادوار تجدد و روزگار تقلب بل خاکسار، دشمنان کید داف و انصار و اعوان

و ایام انصرام و۱۵ معال عدّت و۱۴ عدّت ازدیاد مستدع و ۱۳ موال دولت مدت امتداد

قوت مواد۱۷ قم مستجلب و اعادی یدت م و حساد دف مستلزم اعوام و۱۶ شهور انقضا

العالمین. رب آمین معادی شوکت و

.۶ ح. روز: دور] .۵ م. تابند: تأیید] .۴ ح. و: + کمال] .۳ ح. و: + جود] .۲ ⁃م. و] .۱

.۱۰ ⁃ح. المظفر] ابو .۹ م. ح، کلمات: کلمة] .۸ ح. سالطین: ملوک] .۷ م. الرقاب: رقاب]

⁃ح، و] .۱۴ ⁃ح. [ موال دولت .۱۳ م. : ف [ عل .۱۲ م. ق، السالم: السلٰم] .۱۱ ⁃م. بن]

ح. و: + مواد] .۱۷ ⁃م. ⁃ح، و] شهور .۱۶ ⁃ح. و] معال .۱۵ ⁃م. ⁃ق،



۲۷۱ ̸ عالئ تقویم دیباچۀ

گوییم الجالل ذو حضرت۱ رحمت استدامت و جالل نوروز تهنیت اقامت از بعد [۳]

جناب از کمال افاضت که است شده مبرهن۳ و روشن عقل براهین به۲ علم قوانین در

انتقال، و ۵ احتباس وصمت از معرا و انفصال و انقضا۴ سمت از مبراست که جالل

حرمان موجب و واصل، موجودات عموم به عطیت و شامل را کاینات کل باشد موهبت

استطاعت قصور جز دوران اند افق افول اسیر ان ام عالم حضیض در که ۶ بازماندگان

م اللّه عند من یحل ال که نه،۸ استعداد فقدان از استمداد نقصان و افاضت۷ وفور از

و نهایت نیل به میل خلل این سدّ جهت از۱۰ یزل۹ لم عنایت ذل وم االستعداد،

در محرومان محرک و تمام اکتساب بر ناقصان محرض که غایت سوی سوق به شوق

حصول از بعد تا۱۳ است گردانیده متمثل و متنقش طبائ ۱۲ طوال بود مرام۱۱ استطالب

م بندد صورت ایشان اَسرِ فَکِ و کسر جبر عام، فیض آن۱۴ قبول تأهب و تام استعداد

مدارج از ه بل م آید فعل به قوت از صنف هر کماالت فضایل معدّات۱۵ وسایل به و

باشد طلبی هر منته سدرۀ که اقص مرتبۀ به و م کنند۱۶ ترق اکوان معارج به ان ام
بی توسل۱۸ که است آن تطویل این طایل و تفصیل این حاصل الجمله۱۷ ف و م رسند.

به جز و نیست ن مم سبب مسبب محاذات به۲۱ توصل طلب۲۰ تعب، مقاسات به۱۹

میسر سعادت مورد واردان صف در انتظام استفادت مسل ان سال سل در انخراط

انتکاس مستدع استقامت منه و کرامت مدرج۲۳ آن از همم انصراف۲۲ عکس به و نه،

را کمال طالب احوال همه در پس منه. باللّه نعوذ طریقت، انعکاس مقتض و خلیقت

+ و ] .۵ ح. نقصان: انقضا] .۴ م. ح، مبین: مبرهن] .۳ ⁃م. ⁃ح، به] .۲ ⁃ح. حضرت] .۱

⁃م. نه،] .۸ ح. استعادت: افاضت] .۷ م. بازماندگان: = ح : بازماندگ [ بازماندگان .۶ ق. و:

.۱۳ ح. طلوع: در و [ طوال .۱۲ م. حرام: مرام] .۱۱ ⁃ح. از] .۱۰ ح. یزال: ال یزل] لم .۹

ف .۱۷ ح. ند: می م کنند] .۱۶ ح. مودات: معدّات] .۱۵ م. ح، از: آن] .۱۴ ح. : ک تا]

⁃ح. به] .۲۱ ح. بی: + طلب] .۲۰ ⁃م. به] .۱۹ ح. توسل: بی توسل] .۱۸ م. بالجمله: الجمله]

ح. مدارج: مدرج] .۲۳ ح. انصزام: انصراف] .۲۲
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توفر و همت توجه و مقصود به مؤدی مجهود بذل و است۱ اعتقاد شرط از اجتهاد فرط

طَویت. نقاء و نیت صفاء لوازم از خدمت مراسم اقامت بر نهمت

اقتضاء حسب بر که، آن بر ترتیب این مدار و که،۲ است آن تشبیب این از مراد و [۴]

ی ارتضاء نظر به اگر تا افتاد تقویم این وراقت اندیشۀ افتاد تقدیم که سیاقت این

مرادات به ۳ طوس محمد بندگان کم ترین گردد ملحوظ آسمان پناه آستان آن مجاوران از

ومسهل التوفیق ول إنه۶ اللّه  شاء ان گردد محظوظ ۵ جاودان سعادات و ۴ جهان دو
الطریق.۷

ذکر و الدین عالء تا طالب ابی ابن عل امام از است نوشته او پدران تواریخ در [۵]

معلوم ایشان دعوی تا شد نوشته ترتیب بر ایشان نام شد کرده تخفیف کرده، ایشان وفات

م روند: اصل با پدر چند به که شود

بن معد بن نزار بن السلم ذکره عل بن محمد بن الحسن بن محمد الدین عالء [۶]

بن اسمعیل منصور۱۰ بن اسمعیل بن معد بن نزار بن منصور طاهر۹ بن عل بن منصور۸

بن الصادق جعفر۱۳ بن اسمعیل بن محمد احمد۱۲ بن اللّه عبد بن المهدی۱۱ بن محمد
طالب.۱۴ ابی ابن عل بن الحسین بن العابدین زین عل بن الباقر محمد

م. جهان: [ جهان .۴ ح. : الطوس محمد = تاق [ طوس محمد .۳ ⁃ح. که] .۲ ح. شد: است] .۱

منصور] بن .۸ م. نعمايه: عل الحمد للّه + الطریق] .۷ ⁃ح. إنه] .۶ م. جاودان: [ جاودان .۵

ابتدای ح(در بن: +) منصور] .۱۰ رساله)). ابتدای (⁃ح(در طاهر] .۹ رساله)). ابتدای (⁃ح(در

.۱۳ رساله)). ابتدای (⁃ح(در بن] احمد .۱۲ رساله)). ابتدای (⁃ح(در المهدی] بن .۱۱ رساله)).

طالب] ابی ابن عل … نوشته او پدران تواریخ در .۱۴ رساله)). ابتدای ح(در محمد: بن +) جعفر]

⁃م. ⁃ح،



خط نسخه های تصاویر





۲۷۵ ̸ خط نسخه های تصاویر

مجموعه های کتابخانۀ ، اسالم نسخه های مجموعۀ (آ)، ۸۲۳ شمارۀ خط نسخۀ ص۵،
آن آربور. ان، میشی اه دانش ویژه،



المعینیة الرسالة ̸ ۲۷۶

مجموعه های کتابخانۀ ، اسالم نسخه های مجموعۀ (آ)، ۸۲۳ شمارۀ خط نسخۀ ص۶،
آن آربور. ان، میشی اه دانش ویژه،



۲۷۷ ̸ خط نسخه های تصاویر

مجموعه های کتابخانۀ ، اسالم نسخه های مجموعۀ (آ)، ۸۲۳ شمارۀ خط نسخۀ ص۷،
آن آربور. ان، میشی اه دانش ویژه،



المعینیة الرسالة ̸ ۲۷۸

مجموعه های کتابخانۀ ، اسالم نسخه های مجموعۀ (آ)، ۸۲۳ شمارۀ خط نسخۀ ص۸،
آن آربور. ان، میشی اه دانش ویژه،



۲۷۹ ̸ خط نسخه های تصاویر

مجموعه های کتابخانۀ ، اسالم نسخه های مجموعۀ (آ)، ۸۲۳ شمارۀ خط نسخۀ ص۹،
آن آربور. ان، میشی اه دانش ویژه،



المعینیة الرسالة ̸ ۲۸۰

مجموعه های کتابخانۀ ، اسالم نسخه های مجموعۀ (آ)، ۸۲۳ شمارۀ خط نسخۀ ص۱۰،
آن آربور. ان، میشی اه دانش ویژه،



۲۸۱ ̸ خط نسخه های تصاویر

مجموعه های کتابخانۀ ، اسالم نسخه های مجموعۀ (آ)، ۸۲۳ شمارۀ خط نسخۀ ص۱۱،
آن آربور. ان، میشی اه دانش ویژه،



المعینیة الرسالة ̸ ۲۸۲

مجموعه های کتابخانۀ ، اسالم نسخه های مجموعۀ (آ)، ۸۲۳ شمارۀ خط نسخۀ ص۱۲،
آن آربور. ان، میشی اه دانش ویژه،



۲۸۳ ̸ خط نسخه های تصاویر

مجموعه های کتابخانۀ ، اسالم نسخه های مجموعۀ (آ)، ۸۲۳ شمارۀ خط نسخۀ ص۳،
آن آربور. ان، میشی اه دانش ویژه،



المعینیة الرسالة ̸ ۲۸۴

مجموعه های کتابخانۀ ، اسالم نسخه های مجموعۀ (آ)، ۸۲۳ شمارۀ خط نسخۀ ص۴،
آن آربور. ان، میشی اه دانش ویژه،



۲۸۵ ̸ خط نسخه های تصاویر

تهران. اه دانش مرکزی کتابخانۀ (ج )، ۱۳۴۶ شمارۀ خط نسخۀ عنوان صفحۀ



المعینیة الرسالة ̸ ۲۸۶

تهران. اه دانش مرکزی کتابخانۀ (ج )، ۱۳۴۶ شمارۀ خط نسخۀ گ۱ر،



۲۸۷ ̸ خط نسخه های تصاویر

تهران. اه دانش مرکزی کتابخانۀ (ج )، ۱۳۴۶ شمارۀ خط نسخۀ گ۱پ،



المعینیة الرسالة ̸ ۲۸۸

تهران. اه دانش مرکزی کتابخانۀ (ج )، ۱۳۴۶ شمارۀ خط نسخۀ گ۲۷ر،



۲۸۹ ̸ خط نسخه های تصاویر

تهران. اه دانش مرکزی کتابخانۀ (ج )، ۱۳۴۶ شمارۀ خط نسخۀ گ۸۳پ،



المعینیة الرسالة ̸ ۲۹۰

تهران. اه دانش مرکزی کتابخانۀ (ج )، ۱۳۴۶ شمارۀ خط نسخۀ گ۸۴ر،







اعالم نمایۀ

ا
۱۳۲ ون آبس

۶ آدم
۱۳۶ آذربیجان

۱۰۶ ،۱۰۴ ،۱۰۲ ،۱۰۱ هیثم ابن
،۱۰۴ ،۱۰۲ ،۱۰۱ ،۳۹ سینا ابوعل
۱۴۴ ،۱۴۱ ،۱۴۰ ،۱۲۳ ،۱۰۶

۱۷۶ ارشمیدس
۱۳۷ ،۱۳۳ ،۱۳۲ ارمنیه
۱۷۰ فیلقوس بن ندر اس

۱۳۶ ندریه اس
۱۳۶ افریقیه

۱۸۰ اقلیدس
۲۷۲ عل امام

۱۳۶ ،۱۳۱ اندلس
۱۳۶ اهواز

۱۹۹ ،۱۹۲ ،۷۶ ،۷ ایران

ب
بادیه

۱۳۳ عرب
۱۳۳ معبد
۷۴ ،۴۶ بتان

بحر

۱۳۵ اخضر
۱۳۲ فرنگ
۱۳۰ محیط

۱۳۶ ،۱۳۵ ،۱۳۰ بربر
۱۳۰ حد

۱۳۵ والیت
۱۳۶ ،۱۳۱ بصره

،۶۲ ،۶۰ ،۵۳ ،۵۱ ،۴۶ بطلمیوس
،۱۸۰ ،۱۷۷ ،۱۷۶ ،۱۳۳ ،۱۱۰
،۲۱۶ ،۲۱۲ ،۱۹۱ ،۱۸۴ ،۱۸۲

۲۳۴ ،۲۳۱ ،۲۲۴
۱۳۶ بغداد

،۱۳۲ ،۱۲۹ ،۱۲۱ ،۱۲۰ ،۳۵ بالد
،۱۷۴ ،۱۷۳ ،۱۵۵ ،۱۳۷⁃۱۳۴

۲۵۳ ،۲۴۹
۱۳۶ اندلس

۱۳۷ ترکستان
۱۳۶ جزیره
۱۳۵ حبشه
۱۳۶ حزیره

۱۳۷ روم
۱۳۵ زن
۱۳۶ شام

۱۳۷ صقالبه



المعینیة الرسالة ̸ ۲۹۴

۱۳۲ قمر
۱۳۶ هند

۱۳۲ بل
۱۳۲ بلغار

ت
۱۳۷ تبت

۱۳۷ ،۱۳۶ ترک
۱۳۷ ،۱۳۲ ترکستان

ج
۱۳۷ جرجان

جزیره
۱۳۴ ،۱۳۳ خالدات جزایر

۱۳۵ سرندیب جزایر
۱۳۵ هندوستان جزایر

۱۳۲ یونانیان جزایر
۱۳۵ سربزه

۱۳۳ جغرافیا
۱۳۵ وت جم
۱۶۹ جهودان
۱۳۷ جیالن

چ
۱۳۶ ،۱۳۵ چین

ح
۱۳۵ حبشه
۱۳۶ حجاز

خ
۱۳۷ خراسان

۱۳۷ ،۱۳۳ ،۱۳۲ خزر
،۱۳۵⁃۱۳۳ ،۱۳۰ ،۱۲۹ استوا خط
،۱۵۷ ،۱۵۵⁃۱۵۳ ،۱۴۲⁃۱۳۹

۲۵۰ ،۱۶۶ ،۱۶۰
خلیج

۱۳۱ احمر
۱۳۱ اخضر

۱۳۰ بربری
۱۳۱ فارس

۱۴۱ ،۱۳۷ ،۱۳۳ ،۱۳۲ خوارزم

د
دریا

۱۳۳ ،۱۳۲ خزر
۱۳۰ عمان
۱۳۰ فارس

۱۳۱ قلزم
۱۳۰ محیط

۱۳۵ دزکنک

ر
رود

۱۳۲ اتل
۱۳۲ ارس

۱۳۲ جیحون
۱۳۱ دجله

۱۳۲ سپیدرود
۱۳۲ سیحون

۱۳۱ فرات
۱۹۹ ،۱۳۲ نیل

۱۶۸ رومیان

ز
۱۳۶ زابل

س
۱۳۶ سجستان

۱۳۶ ،۱۳۱ سند
۱۳۵ سودان

ش
۱۳۶ ،۱۳۳ ،۱۳۱ شام

ص
۵۹ واکب ال صور

ط



۲۹۵ ̸ اعالم نمایۀ

۱۳۷ طبرستان
۱۳۳ طبریه

ع
۵۹ صوف عبدالرحمن

۱۷۰ ،۱۳۷ عجم
۱۳۵ عدن
۱۳۶ عراق

۱۳۶ عجم عراق
،۱۶۴ ،۱۳۶ ،۱۳۳ ،۱۳۱ ،۵۸ عرب

۱۶۹
بن حسن بن محمد ابوالمظفر عالءالدین
السالم ذکره عل بن محمد

۲۷۲ ،۲۷۰ ،۲۶۹

ف
۱۳۶ ،۱۳۱ ،۱۳۰ فارس

۱۶۸ فارسیان
۱۶۴ فرس

۱۴۰ رازی فخرالدین
۱۳۷ فرغانه

ق
۱۴۲ قبة االرض
۱۳۲ قسطنطنیه

۱۳۱ قلزم
،۹۰ ،۸۶ ،۸۵ ،۷۶ ،۷۲ ،۶۷ ،۴۱ قمر
،۱۱۴ ،۱۱۰ ،۱۰۰⁃۹۸ ،۹۴
،۱۳۵ ،۱۳۲ ،۱۲۲ ،۱۲۰ ،۱۱۹
،۲۳۷ ،۲۲۵⁃۲۲۲ ،۲۲۰ ،۲۱۷

۲۴۷ ،۲۴۵⁃۲۴۰

ک
۱۳۶ کابل

۱۳۶ ،۱۳۱ کرمان
۱۳۶ کوفه

ل
۱۳۱ لسان البحر

م
۱۷۶ ،۴۶ مأمون

۵۱ ماناالئوس
۱۳۷ ماوراء النهر

۱۴ مصطف محمد
۱۳۳ ممال و مسال

۱۳۶ ،۱۳۲ مصر
عبدالرحیم ناصرالدین بن ابوالشمس معین الدین

۱۹۹ ابی منصور بن
۱۳۶ ران م

۲۵۳ ،۱۷۴ ه م
۱۳۳ مالزجرد

۱۳۶ موصل

و
۱۳۶ ،۱۳۱ عرب والیت

ه
۱۳۵ هندوان

۱۳۶ ،۱۳۵ ،۱۳۱ هندوستان

ی
۱۳۷ مأجوج و یأجوج

۱۷۰ شهریار بن یزدجرد
۱۳۶ ،۱۳۵ یمن

۱۳۲ یونانیان





اصطالحات نمایۀ

ا
آتش

۴۴ عنصر
آفاق

افق
۱۶۵ ،۱۵۵ ،۱۴۲ مایله

۱۵۴ مستویه
آفتاب

۱۷۵ ،۱۷۴ ،۱۷۰ ،۱۴۱ ارتفاع
۱۶۵ انحطاط

۱۶۲ ،۱۲۸ اوج
۱۶۲ ،۶۳ تعدیل

۲۱۳ ،۲۱۲ ،۱۶۱ ،۱۲۵ ،۹۱ سیر
۲۱۳ ،۱۶۱ مسیر

۱۷۰ میل
،۱۴۴ ،۱۴۲ ،۱۳۹ ،۵۲ ،۳۵ ابدی الخفا

۲۱۲⁃۲۰۹ ،۱۵۶ ،۱۴۶
،۱۴۴ ،۱۴۲ ،۱۳۹ ،۵۲ ،۳۵ ابدی الظهور

۲۱۱⁃۲۰۹ ،۱۵۶ ،۱۴۶
۴۴ اثیر

،۱۲۰ ،۱۱۶ ،۷۱ ،۷۰ ،۶۶ اجتماع
،۲۴۳ ،۲۴۲ ،۲۲۶ ،۲۲۳ ،۱۳۲

۲۴۹
۲۴۲ ،۱۲۰ حقیق

۱۲۰ مرئ
۱۱۳ ،۱۱۲ ،۸۵⁃۸۳ ،۸۰ احتراق

اختالف
۹۴ ،۸۵ ،۷۲ اقرب و ابعد بعد

۸۵ ،۷۱ دوم
۸۶ ،۷۲ سوم

،۱۱۴ ،۷۹ ،۶۶ ،۴۰ ،۳۹ منظر اختالف
،۱۸۳ ،۱۲۳ ،۱۲۰ ،۱۱۸ ،۱۱۵

۲۴۷ ،۲۴۶ ،۲۴۴ ،۱۸۵
ارتفاع

۱۴۵ ،۵۸ ادن
۱۴۵ ،۵۸ اعل

۵۰ دایره
۱۶۴ ،۱۴۵ ارض

۵۷ ارنَب
۱۲۵ استتار

۲۲۵ ،۲۲۲ ،۲۱۷ ،۳۸ ،۳۳ استدارت
،۱۱۰ ،۹۳ ،۸۴ ،۸۳ ،۸۰ ،۲۴ استقامت
۲۲۴ ،۲۲۲⁃۲۱۷ ،۱۲۵ ،۱۱۲
،۱۱۸ ،۱۱۷ ،۷۱ ،۷۰ ،۶۶ استقبال

۲۴۵ ،۲۲۶ ،۲۲۴ ،۱۲۱
۵۶ اَسد

۱۸۲ ،۱۸۰⁃۱۷۶ اصبع
۱۷۹ ،۱۷۷ ،۱۷۲ اصابع



المعینیة الرسالة ̸ ۲۹۸

۱۶۹⁃۱۶۷ اصطالح
،۱۴۱ ،۱۴۰ ،۶۳ ،۵۸ ،۴۸ ،۴۶ اعتدال
۲۵۰ ،۱۶۲ ،۱۵۸ ،۱۵۶⁃۱۵۴

۱۶۲ ،۱۵۵ ،۶۳ ،۵۸ ربیع
۲۳۹ ،۱۱۱ اقامت

۲۴۶ ،۱۷۲ ،۱۶۵ ،۱۳۸⁃۱۳۵ اقلیم
۱۷۲ ،۱۲۵ اقالیم

۵۷ جنوبی اکلیل
۱۰۵ التفاف

۵۵ رکْبتَیه عل الجاث
۵۵ المسلْسلة المرأة
۱۲۰ ،۱۱۹ انجال

،۱۱۸⁃۱۱۶ ،۱۰۶ ،۱۰۵ ،۷۰ انحراف
،۲۲۲ ،۲۲۱ ،۲۱۸ ،۱۷۴ ،۱۲۰

۲۳۲
۱۶۵ ،۱۰۶ ،۱۰۰ ،۴۹ ،۳۴ انحطاط

۱۴۲ انخفاض
۲۱۵ انعطاف

۱۶۲ ،۱۵۴ ،۴۶ انقالب
۱۶۲ شتوی

۱۵۵ ،۱۴۶⁃۱۴۳ منقلب
اوج

۱۰۶ ،۱۰۵ زهره
۱۰۶ ،۱۰۵ عطارد

اوسط
۱۰۵ ،۱۰۱ بعد

ب
۲۱۲ ،۶۰ ،۴۰ بساطت

بعد
،۷۴ ،۷۲ ،۶۸ ،۶۶ ،۶۳ ،۶۲ ابعد

،۱۱۵ ،۱۰۷ ،۹۴⁃۹۲ ،۸۵ ،۸۲
۱۹۱⁃۱۸۱ ،۱۷۹ ،۱۷۷

،۱۸۱ ،۱۱۵ ،۸۵ ،۶۶ ،۶۲ اقرب
۲۳۷ ،۱۸۸⁃۱۸۵ ،۱۸۲

⁃۱۸۳ ،۱۱۱ ،۱۰۷ ،۸۵ ،۶۲ اوسط
۲۳۳ ،۲۳۲ ،۲۳۰ ،۲۲۸ ،۱۹۰

۱۰۵ مسایی

۲۲۳ ،۷۷ ،۷۵ ،۷۴ ،۷۰ مضاعف

ت
۱۶۹ ،۱۶۷ ،۵۳ تاریخ

۱۷۰ ،۱۶۹ تواریخ
۱۱۲ ،۹۳ ،۹۰ تثلیث

،۱۰۷ ،۱۰۱ ،۱۰۰ ،۹۲ ،۸۳ تدویر
۲۳۳ ،۲۳۲ ،۲۲۸ ،۱۱۰

۱۰۶ ،۱۰۱ ،۱۰۰ ،۹۸ فل
،۲۲۴ ،۱۱۷ ،۱۱۶ ،۹۳ ،۹۲ ،۶۶ تربیع

۲۲۶
۹۳ تسدیس

تعدیل
۸۸ ،۸۵ ،۷۱ ثان تعدیل
۸۵ ،۷۲ ،۷۱ مفرد تعدیل

۲۴۹ ،۱۶۳ ،۱۶۱ تعدیل االیام
۲۴۹ ،۱۶۱ بلیالیها تعدیل االیام

۱۵۸ ،۱۵۷ تعدیل النهار
،۹۶ ،۸۸ ،۷۷ ،۷۴ ،۶۳ ،۴۸ تقویم

۱۶۲ ،۱۵۹ ،۱۲۳ ،۹۸
۱۶۳ تقاویم

۵۴ تنّین
۵۶ توأمان

ث
۵۶ ثور

ج
جبهه

۵۸ قمر منازل
۵۶ جدْی

جسم
۳۳ بسیطه

،۹۳ ،۹۲ ،۸۸ ،۷۴ ،۶۰ مرکب
،۱۶۲ ،۱۶۱ ،۱۱۵ ،۱۱۰ ،۹۶

۲۴۹ ،۱۶۹
۲۲۳ ،۸۸ جوزهر

۸۲ جوزهرات



۲۹۹ ̸ اصطالحات نمایۀ

ح
حامل

فل
۲۳۹ ،۹۵ ،۹۳⁃۹۱ ،۷۲ اوج

حرکت
۸۷ بسیط

۸۲ اوجات حرکت
،۸۸ ،۸۲ ،۷۴ ،۷۰ ،۶۱ وسط

۲۲۳ ،۱۱۱ ،۹۶ ،۹۲
،۷۸ ،۷۲ ،۷۱ ،۶۹ ،۶۴ ،۶۲ حضیض
⁃۱۰۰ ،۹۵⁃۹۰ ،۸۶⁃۸۲
،۱۱۳ ،۱۱۲ ،۱۰۷⁃۱۰۴ ،۱۰۲
،۱۸۱ ،۱۷۹ ،۱۴۵ ،۱۲۸ ،۱۲۴
⁃۲۲۸ ،۲۲۴ ،۲۲۲ ،۲۲۱ ،۲۱۳

۲۵۱ ،۲۴۴ ،۲۳۸ ،۲۳۲
۵۶ حمل
۵۵ حوا

۵۶ حوت
۵۷ جنوبی حوت

۵۵ حیه

خ
مرکز خارج

۱۰۳ ،۱۰۲ ،۹۹ ،۹۸ فل
،۲۲۴ ،۱۱۱ ،۱۱۰ ،۱۰۶ ،۱۰۱ خاصه

۲۳۹ ،۲۳۷
۸۳ ،۷۱ خروج

خریف
۴۶ اعتدال

،۱۲۲ ،۱۲۱ ،۱۱۹ ،۱۱۸ ،۷۹ خسوف
⁃۲۴۴ ،۲۴۱ ،۲۴۰ ،۱۷۹⁃۱۷۷

۲۴۶
،۱۷۷ ،۷۴ ،۳۶ ،۳۵ خسوفات

۲۴۴
۱۶۸ مسترقه خمسۀ

د
دایره

۱۱۴ ارتفاع
،۱۷۲ ،۱۴۴ ،۱۳۹ سموت اول

۱۷۳
،۴۸ ،۴۶ اربعه اقطاب به ماره دایرۀ

۱۵۹ ،۱۴۰ ،۵۸
۲۵۳ ،۲۵۲ ،۱۷۲ هندی دایرۀ

۵۴ اَصغر دب
۵۴ اَکبر دب

۵۵ دجاجه
۱۶۲ سوا درج

۱۵۹ ممر درجۀ
۵۶ دلو

۱۳۷ دیلم

ذ
۵۵ ُرس ال ذات

،۱۷۷ ،۱۷۶ اندازه گیری واحد ذراع،
۱۸۰

،۹۵ ،۸۶⁃۸۲ ،۷۲ ،۷۱ ،۶۹ ذروه
،۱۱۲ ،۱۰۷⁃۱۰۴ ،۱۰۲⁃۱۰۰
،۲۲۱ ،۱۸۱ ،۱۷۹ ،۱۷۷ ،۱۲۵

۲۳۳⁃۲۲۸ ،۲۲۲
،۱۰۶⁃۱۰۳ ،۱۰۰⁃۹۸ ،۹۲ ،۸۱ ذنب

۲۴۸ ،۲۴۵ ،۱۲۲
۵۴ ذوابه

۴۴ ذوات االذناب

ر
،۸۸ ،۸۱ ،۶۸ ،۵۲ ،۵۰ ،۴۹ رأس
⁃۱۰۳ ،۱۰۰⁃۹۸ ،۹۶ ،۹۲
،۱۳۰ ،۱۲۲ ،۱۱۵ ،۱۱۴ ،۱۰۶
،۱۴۶⁃۱۴۲ ،۱۴۰ ،۱۳۹ ،۱۳۴
،۲۴۸ ،۲۴۵ ،۱۷۴⁃۱۷۱ ،۱۶۴

۲۴۹
۵۶ رام

۱۱۳ اعظم رباط
۱۷۶ ،۱۳۳ ،۱۲۹ ون مس ربع

ربیع



المعینیة الرسالة ̸ ۳۰۰

۴۸ ،۴۶ اعتدال
،۹۳ ،۸۴ ،۸۳ ،۸۰ ،۵۹ ،۳۵ رجوع
،۲۱۷ ،۲۱۵ ،۱۲۵ ،۱۱۳⁃۱۱۰

۲۳۸
،۱۲۵ ،۱۱۳⁃۱۱۰ ،۸۳ ،۷۲ راج

۲۳۹⁃۲۳۷
۸۰ رجعت

،۶۴ ،۵۳ ،۴۶ ،۳۷ ،۳۵ ،۳۳ رصد
،۱۷۶ ،۱۷۴ ،۱۶۵ ،۷۵ ،۷۴
۲۵۲ ،۲۱۶ ،۱۸۷ ،۱۸۶ ،۱۸۳

۱۶۴ هالل رؤیت
۱۶۹ رؤیةالهالل

ز
زُبره

۵۸ قمر منازل
⁃۹۹ ،۸۸ ،۸۳⁃۸۰ ،۴۱ ،۳۹ زحل

۲۳۹ ،۱۹۱⁃۱۸۹ ،۱۰۱
،۵۰ ،۴۹ ،۴۱ ،۴۰ ،۳۸⁃۳۵ زمین
،۷۲ ،۶۹ ،۶۶ ،۶۴ ،۶۱ ،۶۰
⁃۱۲۷ ،۱۱۸ ،۱۱۴ ،۱۱۳ ،۸۰
⁃۱۷۵ ،۱۷۲ ،۱۶۴ ،۱۳۵ ،۱۳۲

۲۳۷ ،۱۹۱
،۸۴ ،۸۲⁃۸۰ ،۶۱ ،۴۱⁃۳۹ زهره
،۱۱۲ ،۱۰۶⁃۱۰۲ ،۹۰ ،۸۸
،۱۸۸ ،۱۸۷ ،۱۸۲ ،۱۲۵⁃۱۲۳

۱۹۱
۸۸ اوج

زیج
۹۲ ،۷۵ ،۷۱ زیجات

س
ساعت

۱۶۶ مستوی
۵۶ الماء ساکب

سال
۱۶۸ ،۱۶۷ ،۵۹ ،۵۱ شمس

۵۷ سبع

۱۸۵ ستاره
۵۴ سحابیات

۵۶ سرطان
۱۵۸ ،۱۵۷ مشرق سعت

۱۵۷ مغرب سعت
۵۷ سفینه

،۱۳۰ ،۱۱۵ ،۱۱۴ ،۵۲ ،۵۰ ،۴۹ سمت
،۱۴۶⁃۱۴۲ ،۱۴۰ ،۱۳۹ ،۱۳۴
،۲۱۷ ،۱۷۴ ،۱۷۳ ،۱۷۱ ،۱۶۴

۲۵۳ ،۲۲۱
،۱۱۵ ،۱۱۴ ،۵۲ ،۵۰ ،۴۹ رأس سمت
⁃۱۴۲ ،۱۴۰ ،۱۳۹ ،۱۳۴ ،۱۳۰
۱۷۴ ،۱۷۳ ،۱۷۱ ،۱۶۴ ،۱۴۶

۱۶۴ رجل سمت

ش
۵۷ شُجاع

۱۶۵ ،۱۶۴ شفق
۵۵ شَلْیاق

ص
صاعد

۹۹ صعود
۱۶۵ صادق صبح
۲۲۲ ،۹۹ صعود

۲۲۱ ،۱۰۸ صاعد
فل صورت

۲۵۱ ،۲۵۰ ،۱۴۳ ،۱۳۹ ،۵۸ ثور
۲۱۲ ،۱۷۴ ،۱۶۲ ،۱۵۴ ،۶۲ جوزا

۲۵۱ ،۱۵۴ ،۵۸ حوت
۲۵۱ ،۲۵۰ ،۱۶۳ دلو

۲۵۱ ،۱۵۴ ،۱۴۳ سنبله
۱۷۹ ،۲۸ ،۲۵ سهم
۵۹ ،۵۷ ،۳۵ صور

۱۰۸ ،۵۸ ،۵۴ صورت ها
۲۵۱ ،۲۵۰ ،۱۶۳ عقرب

۱۵۸ مثلث
۱۵۴ ،۱۴۳ ،۱۴۰ ،۱۳۹ میزان
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ض
۵۴ ضفیره

ط
۱۶۰ ،۱۱۵ ،۳۵ طال

طَرف
۵۸ قمر منازل
۱۴۵ محترقه طریقۀ

،۱۱۴ ،۷۶ ،۵۱ ،۴۸ ،۲۴ ،۲۳ طول
،۱۳۵⁃۱۳۳ ،۱۳۱⁃۱۲۹ ،۱۱۵

۲۱۰ ،۱۷۴ ،۱۴۲

ظ
،۱۷۸ ،۱۷۴ ،۱۷۲⁃۱۷۰ ،۱۶۴ ظل

۲۴۴ ،۲۴۱ ،۲۴۰ ،۱۷۹

ع
۵۶ عذْرا

⁃۵۰ ،۴۸ ،۴۷ ،۴۵ ،۲۴ ،۲۳ عرض
،۷۶ ،۷۰ ،۶۸ ،۶۳ ،۵۸ ،۵۳
⁃۱۰۴ ،۱۰۲⁃۹۸ ،۸۹ ،۷۹ ،۷۷
⁃۱۲۰ ،۱۱۸ ،۱۱۵ ،۱۱۴ ،۱۰۶
،۱۴۶⁃۱۴۲ ،۱۳۴ ،۱۳۳ ،۱۲۵
،۱۶۵ ،۱۶۰ ،۱۵۹ ،۱۵۷⁃۱۵۴
⁃۲۰۹ ،۱۷۸ ،۱۷۷ ،۱۷۰
،۲۴۳ ،۲۴۱ ،۲۴۰ ،۲۳۳ ،۲۱۱

۲۴۷ ،۲۴۶ ،۲۴۴
،۹۴ ،۹۲⁃۹۰ ،۶۷ ،۴۱ ،۳۹ عطارد
،۱۱۲ ،۱۰۶⁃۱۰۲ ،۹۷ ،۹۶

۲۲۶ ،۱۹۱ ،۱۸۷⁃۱۸۵
۹۶ اوج

۱۹۱ ،۱۹۰ ،۵۳ عظم
عقدتین

۱۰۶ ،۱۰۳ عقده
۲۴۷⁃۲۴۴ ،۱۲۲ ،۱۲۱ ،۱۰۴ عقده

۵۶ عقرب
علم

۱۸۳ مناظر

۶۴ هندسه
۸۷ ،۱۴ ،۸ هیأت

علوی
۹۹ کواکب

،۱۳۷ ،۱۳۵⁃۱۳۳ ،۱۳۰ ،۱۲۸ عمارت
۱۴۲

عنصر
۱۲۸ ،۱۱۶ ،۴۱ ،۳۷ ،۳۴ آب

۴۱ آتش
۱۲۸ ،۴۱ خاک

۱۴۳ ،۱۲۸ ،۴۱ ،۳۴ هوا

غ
۱۶۰ ،۱۱۵ ،۳۵ غارب

۵۷ غُراب

ف
،۱۸۵ ،۱۸۲ ،۱۸۰ ،۱۳۳⁃۱۳۰ فرسنگ

۱۹۰
۵۵ فَکّه

⁃۴۹ ،۴۷ ،۴۴ ،۴۱⁃۳۹ ،۲۸ فل
⁃۸۰ ،۷۸⁃۶۶ ،۶۴⁃۵۹ ،۵۱
⁃۹۸ ،۹۶⁃۹۰ ،۸۸⁃۸۶ ،۸۴
،۱۱۰ ،۱۰۸⁃۱۰۶ ،۱۰۴ ،۱۰۲
،۱۳۹ ،۱۲۹ ،۱۲۳ ،۱۱۴ ،۱۱۱
،۱۵۹ ،۱۵۷ ،۱۵۶ ،۱۵۴ ،۱۴۶
،۱۸۱ ،۱۷۹ ،۱۷۷ ،۱۷۵ ،۱۶۲
،۲۱۲ ،۱۹۱ ،۱۹۰ ،۱۸۵ ،۱۸۲
⁃۲۲۲ ،۲۲۰ ،۲۱۷⁃۲۱۵ ،۲۱۳
⁃۲۳۲ ،۲۳۰⁃۲۲۸ ،۲۲۶ ،۲۲۴
۲۴۷ ،۲۴۴ ،۲۳۹⁃۲۳۷ ،۲۳۵

۴۰ اطلس
،۷۳⁃۷۱ ،۶۹⁃۶۷ ،۶۰ تدویر

،۹۵⁃۹۱ ،۸۷ ،۸۶ ،۸۴ ،۸۲
،۱۷۹ ،۱۷۷ ،۱۱۱ ،۱۰۸ ،۱۰۷
،۲۲۸ ،۲۲۴ ،۲۲۰ ،۲۱۳ ،۲۱۲
،۲۳۷ ،۲۳۵ ،۲۳۴ ،۲۳۲ ،۲۳۰

۲۳۹
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،۷۵ ،۷۳ ،۷۲ ،۷۰ ،۶۹ حامل
،۹۲ ،۹۱ ،۸۷ ،۸۳⁃۸۱ ،۷۸
،۲۳۲ ،۲۲۹ ،۲۲۶ ،۲۲۴ ،۹۵

۲۳۵ ،۲۳۳
،۶۹⁃۶۷ ،۶۴⁃۶۰ مرکز خارج

،۹۱ ،۹۰ ،۸۲ ،۸۱ ،۷۵ ،۷۳
،۱۷۷ ،۱۱۰ ،۱۰۷ ،۹۷⁃۹۳
،۲۱۷ ،۲۱۵ ،۲۱۲ ،۱۸۱ ،۱۷۹

۲۳۱⁃۲۲۸ ،۲۲۴ ،۲۲۲
۴۱ ،۴۰ فل االفالک

،۵۸ ،۵۴ ،۵۲ ،۴۱ فل البروج
،۷۴ ،۷۰ ،۶۸ ،۶۷ ،۶۳ ،۶۱
⁃۱۴۳ ،۱۴۰ ،۱۲۳ ،۱۱۴ ،۱۱۳
،۱۶۱⁃۱۵۹ ،۱۵۵⁃۱۵۳ ،۱۴۶
،۲۱۱⁃۲۰۹ ،۱۷۵ ،۱۶۷ ،۱۶۵

۲۵۰
،۹۵ ،۹۰ ،۸۷ ،۸۰ ،۶۶ مجسم

۲۲۳
،۲۲۲ ،۹۶ ،۹۵ ،۹۳⁃۹۰ مدیر

۲۲۶ ،۲۲۳
،۷۰ ،۶۸ ،۶۷ ،۶۴⁃۶۱ ممثّل

،۸۷ ،۸۳⁃۸۱ ،۷۷ ،۷۶ ،۷۳
،۱۱۰ ،۹۶⁃۹۴ ،۹۲⁃۹۰ ،۸۸

۲۴۷ ،۲۲۳ ،۱۸۴ ،۱۸۱
فل االفالک

۴۴ فل
فل البروج

۱۰۰ ،۹۸ ،۵۰ ،۴۸⁃۴۵ فل

ق
۱۲۳ ،۳۹ قران

۱۲۳ قرانات
قطب

۱۶۰ ،۱۴۳ ،۱۴۲ خف
،۱۵۷ ،۱۴۶ ،۱۴۴⁃۱۴۲ ظاهر

۱۷۰ ،۱۶۰ ،۱۵۸
۵۸ قمر

۵۷ قنْطَورس

۵۶ قوس
۱۵۸ قوس اللیل
۱۵۸ قوس النهار

۵۷ قَیطس
۵۴ قیقاوس

ک
۱۶۹ ،۱۶۸ کبیسه
۱۶۸ کبایس

۱۵۴ ،۱۴۲ منتصبه کرۀ
،۲۴۲ ،۱۸۳ ،۱۲۳⁃۱۱۹ ،۱۱۵ کسوف

۲۴۹⁃۲۴۶ ،۲۴۳
۲۴۴ ،۷۴ ،۳۹ ،۳۶ ،۳۵ کسوفات

۵۷ اکبر کَلْب
کل

۴۶ ،۴۵ میل
کواکب

،۱۸۵ ،۱۱۳ ،۱۱۲ ،۸۰ علوی
۲۳۳ ،۲۲۸

۵۴ مظلمه
کوکب

۲۱۲ ،۲۱۱ ،۱۲۴ سهیل

گ
۱۸۱ گز

م
،۷۶ ،۷۴ ،۷۳ ،۷۱⁃۶۶ ،۴۰ ،۳۹ ماه
،۸۷ ،۸۵ ،۸۲ ،۸۱ ،۷۹ ،۷۷
⁃۱۱۵ ،۹۹ ،۹۸ ،۹۳ ،۸۸
،۱۷۰⁃۱۶۷ ،۱۳۷ ،۱۲۵ ،۱۲۳
،۲۱۵ ،۲۱۳ ،۱۹۱ ،۱۸۶⁃۱۷۷
۲۴۸⁃۲۴۴ ،۲۴۱ ،۲۴۰ ،۲۳۷

۷۶ اوج
۵۷ مجمره

۱۶۷ ،۱۱۷ ،۱۱۶ محاق
مدیر

فل
۹۵⁃۹۲ اوج
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مرکب
۱۰۱ ،۹۹ ،۴۳ جسم

۲۲۲ ،۹۱ ،۶۷ مرکوز
،۸۸ ،۸۴⁃۸۰ ،۶۱ ،۴۱⁃۳۹ مریخ
،۱۸۵ ،۱۲۵ ،۱۱۴ ،۱۰۱⁃۹۹

۱۹۱ ،۱۸۸
⁃۹۹ ،۸۸ ،۸۳⁃۸۰ ،۴۱ ،۳۹ مشتری

۱۹۱ ،۱۸۹ ،۱۸۸ ،۱۰۱
۱۱۳ مشرق

۲۵۱ ،۱۶۳⁃۱۶۱ ،۱۵۷⁃۱۵۳ مطال
،۶۷ ،۵۸ ،۵۲ ،۵۰⁃۴۴ معدّل النهار
،۱۴۰ ،۱۳۹ ،۱۳۴ ،۱۲۹ ،۶۸
،۱۶۱ ،۱۵۸⁃۱۵۳ ،۱۴۶⁃۱۴۲
⁃۲۰۹ ،۱۷۴ ،۱۷۰ ،۱۶۶

۲۵۰ ،۲۱۲
۱۵۶ مغارب

۹۳ ،۸۴ مقابله
۴۹ مقنطرات

مقوم
۹۹ تقویم

۲۳۸ ،۲۳۷ ،۲۳۵ ،۱۱۲ ،۱۱۱ مقیم
۵۵ العنان ممس

۵۸ قمر منازل
۵۸ اکلیل
۵۸ بطین
۵۹ بلده
۵۸ ثریا

۵۸ دبران
۵۸ ذراع
۵۹ رشا
۵۸ زبانا

۵۹ اخبیه سعد
۵۹ بل سعد

۵۹ ذابح سعد
۵۹ سعود سعد

۵۸ سماک
۵۸ شرطین

۵۸ شوله
۵۸ صرفه

۵۸ عوا
۵۸ غفر

۵۹ مقدم فرغ
۵۹ مؤخر فرغ

۵۸ قلب
۵۸ نثره

۵۹ نعائم
۵۸ هقعه
۵۸ هنعه

،۹۰ ،۶۶ ،۵۶ ،۴۸ ،۴۵ منطقة البروج
۱۷۸ ،۱۲۳ ،۱۱۸

موض
۲۴۳ ،۲۴۲ ،۱۱۳ مرئ

میل
،۱۷۶ ،۱۴۶⁃۱۴۴ ،۱۴۲ ،۵۲ کل

۲۱۱⁃۲۰۹
اندازه گیری واحد میل،

۱۹۰⁃۱۸۵ ،۱۸۲ ،۱۷۶ میل

ن
،۱۱۴ ،۵۸ ،۵۰ ،۴۹ ،۳۴ نصف النهار
،۱۴۶⁃۱۴۳ ،۱۳۹ ،۱۳۴ ،۱۲۰
،۱۶۰ ،۱۵۹ ،۱۵۷ ،۱۵۵ ،۱۵۴
،۲۵۰ ،۲۴۳ ،۱۷۵⁃۱۷۲ ،۱۶۳

۲۵۳ ،۲۵۲
۱۰۸ ،۱۰۷ نطاق

۴۰ طبیع نظام
۸۶ ،۷۲ محاذات نقطۀ

۱۶۷ نوروز
۵۷ نهر

و
۲۱۱ ،۱۴۴ ،۱۴۰ وسط السما

۱۵۷ ،۱۵۶ ،۱۵۴ ،۱۳۳ ،۸۳ والء

ه
هابط
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۹۹ هبوط
۹۹ هبوط

۱۰۸ هابط
،۸۷ ،۸۵ ،۷۶ ،۶۴ ،۱۴ ،۸ هیأت
،۲۲۸ ،۲۱۵ ،۲۰۵ ،۱۶۴ ،۸۹

۲۴۹

ی
۱۶۱ یوم

۲۵۰ ،۲۴۹ ،۱۶۳⁃۱۶۱ حقیق
۲۵۰ ،۲۴۹ ،۱۶۳⁃۱۶۱ وسط





al-Risāla al-Muʿīniyya ̸ ⅼi

Germany, Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin, Sprenger, 1842
The codex includes both the Muʿīniyya (1a-64b) and the Ḥall (65a-89b).
The Muʿīniyya begins with the revised introduction, but the main text
is the original version. The Ḥall begins with the revised introduction,
although there are also similarities with the original Ismāʿīlī version.
The importance of this copy of the Ḥall is that some additional ma-
terial has been included in the body of the text so that it is difficult
to distinguish between the added material and the text. The added
text begins in the fourth chapter, where Ṭūsī discusses the trajectory
of the center of the epicycle of the Moon using a diagram that repre-
sents the epicycle in four different positions. In the added material,
four additional diagrams are drawn for each position of epicycle and
each is described separately. Additional diagrams are also in the sev-
enth chapter. Finally, this copy has three additional chapters after the
ninth chapter where all other copies of the Ḥall end. These additional
chapters correspond, respectively, to chapters 4, 5, and 6 of the fourth
book of theMuʿīniyya. This additional material will be discussed in the
second volume of this book.



ⅼ ̸ Introduction to the Edition

Iran, Tehran, Kitābkhāna-yi Majlis-i Shūrā-yi Islāmī, Shūrā, 6347
This codex includes the Muʿīniyya (pp. 1-166). The text is the original
Ismāʿīlī version. There is a marginal note on p. 2 for explaining the
title “Muʿīniyya” and its change to “Mughniya”:

By [naming] it [the Muʿīniyya], he [i.e. Ṭūsī] wanted to
affiliate with Muʿīn al-ḥaqq wa- al-Dīn Muḥammad. In a
copy that was read to its author, I had found that [the ti-
tle] was dotted1 as Mughniya, since this treatise is in no
need of other than itself.

Iran, Tehran, Kitābkhāna-yi Millī, 4548
The codex includes the revised versions of the Muʿīniyya (ff. 1b-52b)
and the Ḥall (ff. 53a-67a). According to the colophons, it was copied
from a copy that was copied on the nineteenth of Jumādá II in the year
681/1282 in Maragha. And the colophon at the end of Ḥall is (f. 67a):

The treatise has finished by the wicked servant [of God],
son of Sharīf al-Dīn Ḥusayn, Muḥammad Ṣāliḥ, on Tues-
day, month of Dhū al-Qaʿda, the year 1047. I copied it from
a copy that was copied from the original copy [of the au-
thor] in the month of Jumādá II, the year 681 of Hijra.

Iran, Mashhad, Kitābkhāna-yi Markazī-yi Āstān-i Quds, 12236
The codex includes the revised versions of the Muʿīniyya (ff. 40b-79b)
and the Ḥall (ff. 80a-91a). According to the colophon, it was copied in
Harat, in the year 1215/1800 from a MS copied by ʿAllāma al-Ḥillī.

1. In the sense of ‘qayyad,’ meaning “[h]e pointed a writing with the syllabical
signs, or signs which point out the pronunciation and division of syllables” (See Ed-
ward William Lane, Arabic-English Lexicon, (England: Islamic Texts Society, 1984), un-
der ’q-y-a)



al-Risāla al-Muʿīniyya ̸ xⅼix

Mj: Iran, Tehran, Kitābkhāna-yi Majlis-i Shūrā-yi Islāmī, Shūrā, 5246
This codex only contains theMuʿīniyya (f. 1b-102a). No date is provided
in the MS. The library catalogue estimates that it is a ninth century
copy, but it may be earlier. It is very close to MS Q in the stemma, but
it has not been copied from it. Both copies can probably be traced back
to a similar ancestor.

Br: United Kingdom, Cambridge University Library, Browne, O. 3
This codex includes two sets of folios, probably coming from two sep-
arate codices. One of these sets was part of a codex that included the
Muʿīniyya and the Ḥall. These folios are not in order and many folios
are missing. The correct order is as follows:

The Muʿīniyya: Folios 100-101 (table of contents – I.1[9]),
91a-93b (I.2[3]-II.1[9]), 95-97 (II.2[1]-[15]), 106-107 (II.5[34]-
II.6[12]), 109-113 (II.6[16]-II.8[9]), 37-38 (II.10[1]-[6]), 40-
46 (II.11[3]-III.1[3]), 54-57 (III.4[2]-III.6[1]), 60-61 (III.7[1]-
III.8[4]), 64 (III.9[6]-[8]), 66-72 (III.10[4]-IV.2[5]), 74-79 (IV.3[3]-
ending of Muʿīniyya).

The Ḥall: Folios 81-89 (introduction-5[5]), 123-126 (7[5]-
9[2]).

The colophon of the Muʿīniyya is on f. 79a, dated the fifteen of
Rabīʿ al-Awwal in the year 674/1275. Examining the variants between
the text in this MS and our edition, we can say that the date in this
colophon is most probably authentic. The text is the original Ismāʿīlī
version and falls under the group to which MSS L, Q, and T belong.
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B(ب): Turkey, Istanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya, 4853
This codex contains a number of texts by Ibn Sīnā, the pseudo-
Ptolemaic Centiloquium, and the Ḥall (ff. 121b-134a). The codex is not
dated but is possibly from the late seventh or early eighth century.
The folios of the Ḥall are not in order and at least two folios are miss-
ing. The correct order is as follows:

Folios 121-128, 131-132, 129, [at least two folios are miss-
ing], 130, 133-134.

This copy of the Ḥall is close to MS G, and is probably connected to
it by one or two intermediaries.

LJS: University of Pennsylvania Library, Lawrence J. Schoenberg, MS
407
This codex only contains the Muʿīniyya. The folios of the codex are
disordered and at least four folios are missing. Hence it was not listed
as the Muʿīniyya.1 The correct order of the folios is as follows:

[Three folios missing,] folios 27-31, 33-34, 32, 35-77, 1-19,
21-26, 20, [one folio missing].

Neither colophonnor date is provided in the extant folios, but based
on paleographical analysis, the codexmost probably was copied in the
eighth/fourteenth century. Since the scribe made many mistakes in
this copy, we did not use it for our critical edition. Based on an anal-
ysis of critical variants, this copy is an original Ismāʿīlī version and
exhibits a connection with MS L. It has corrections on several folios.

1. The information and images of LJS MS 407 are available through following link:
http://openn.library.upenn.edu/Data/0001/html/ljs407.html

http://openn.library.upenn.edu/Data/0001/html/ljs407.html
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Praise be to God, first and last, outwardly and inwardly,
and prayer to the best of His creation, Muḥammad and
all his family. The needer of God, Muḥammad al-Tustarī,
may God have mercy on him, finished copying it in Ṣafar
of the year 722 in the protected [town of] Sulaymān-shahr
of Anatolian territory.

The text of theMuʿīniyya is very close to MS G among copies of the
revised version, but, based on our analysis of the variants, it was not
copied directly from MS G and the copyist was not aware of Ṭūsī’s re-
visions. This is especially clear when considering the revision in the
passage in II.5[24]. Although we find the revised version in the body
of the text in F, the scribe wrote the original passage in the margin
with the sign ”kh”, meaning that the marginal passage was found in
another copy. However, there is a possibility that this collation was
done with the copy from which MS F was written. In any case, this
may indicate that the scribe was not aware of Ṭūsī’s revisions.

N(ن): Vatican, Vatican City, Biblioteca Apostolica Vaticana, Arabo,
1398
The codex contains the revised version of theMuʿīniyya (ff. 149b-188b)
and theḤall (ff. 189b-200b). TheḤall colophon states that it was copied
on the 15th of Dhū al-Qaʿda in the year 700/1301. Since MS N, in some
cases, shows similarity to both the original and revised versions and
not all Ṭūsī’s revisions in MS Gwere integrated into it, the treatise was
probably produced in the following way: there was a copy of the orig-
inal version, then someone, using a copy of the revised version, cor-
rected that copy of the original version. But not all the corrections
were transferred to the original version. So, a copy was produced that
had characteristics of both versions. Then, MS N was copied from that
copy.
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This note has probably been written by the same Awḥad ibn Asʿad
Bahrām al-Mustawfī, who also collated the text of theMuʿīniyya on the
eighth of Dhū al-Ḥijja in the year 821/1419.

The importance of this witness of the Ḥall is that it is the only
known copy of the Ḥall in which its date of compilation is mentioned.
The same person who collated the text writes on f. 35a:

The author, may God elevate his stature on the ascents to
theDivine, completed its compositionduring thefirst part
of Jumādá II, year 643 of the Hijra, within the town of Tūn
in the garden known as Bāgh Barakah.

Around eleven folios aremissing from theMuʿīniyya. There are two
series of pagination on the folios. One is a modern European number-
ing at the upper middle edge of the recto side of each folio. This is
the number we used for the references above. The other is an older
eastern numbering at the top left side of the recto side of the folios.
According to the old numbering, folios 3-4, 6-7, 16-19, 24, and 27-28
are missing.

F(ف): Turkey, Istanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, 5302
The codex contains five texts, including the Muʿīniyya (ff. 165b-199a)
and the Ḥall (ff. 199b-209b). Both of these texts were copied in Ṣafar in
the year 722/1322 by Muḥammad al-Tustarī. The colophon at the end
of the Muʿīniyya reads:

Al-Risāla al-Mughniya has finished by the needer of God,
may God make his end be good, in Ṣafar of the year 722
in the protected [town of] Sulaymān-shahr of Anatolian
territory.

And the colophon at the end of the Ḥall reads:
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Analyzing the variants between this copy andMSM shows that the
Ḥall inMS Rwas copied directly from theḤall inM. Although the scribe
followedMSMclosely, hewas careless when similar words appeared in
consecutive lines and droppedmanywords between two similar words
(a mistake called homeoteleuton or homeoarchy). Nevertheless, MS R
is representative of an old branch in the textual history of theMuʿīniyya
and the Ḥall.

T(ط): Iran, Tehran, Dānishgāh-i Tihrān, Kitābkhāna-yi Markazī, 1094
This codex contains only the Muʿīniyya (ff. 1b-42a). There is no
colophon; however, the paleographical style shows it is a late seventh
or early eighth-century copy. The original first and last folios of the
MS aremissing and have been replacedwith new papers onwhich part
of the introduction and ending have been reproduced. This replace-
ment was not done to eliminate the Ismāʿīlī provenance of the text,
since themain part of the introduction, which includes the dedication,
still exists in the original introduction. The reproduced text, however,
is based on the revised introduction and ending.

K(ک): Uzbekistan, Tashkent, al-Bīrūnī Institute of Oriental Studies,
8990
The codex contains both the Muʿīniyya (ff. 2b-18a) and the Ḥall (ff.
22b-35a), among other witnesses. They have been copied by different
scribes. The Muʿīniyya was copied in Herat in the year 811/1408-1409
by Badr al-Dīn al-Rūmī. The Ḥall does not have a colophon. But it has
a collation note (f. 35a) written by someone other than the scribe and
dated the fourth of Ramaḍān in the year 825/1422:

I collated it with a copy, which was collated with a copy in
the author’s hand, God knows best. This was done on the
fourth of Ramaḍān, year 825 of the Hijra.
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nal Ismāʿīlī introduction since the replacement text of these two folios
is very close to the corresponding text of G.

Q(ق): Iran, Mashhad, Kitābkhāna-yi Markazī-yi Āstān-i Quds, 5320
This codex contains only the Muʿīniyya (1b-61b). According to the
colophon, it was copied on Tuesday, the third of Shawwāl of the year
665/1267 byMuḥammad ibn ʿAlī ibnMuḥammad ibn Abū Bakr al-Ḥājjī
al-Khwāfī in the town Bardsīr of Kirmān province. Apparently, some
folios were missing from the beginning of the codex, and they were
replaced later with new folios on which the missing parts of the text
were copied. The newly written text includes the introduction, the
whole of Book I, and a few lines from the beginning of Book II.

MSMashhad, Ilāhiyāt,Mawlawī 523, dated 21Dhū al-ḥijja 1300, was
copied from MS Q.

L(ل): Iran, Tehran, Kitābkhāna wa Mūzi-yi Millī-yi Malik, 3577
This codex contains both the Muʿīniyya (pp. 1-103) and the Ḥall (pp.
104-134), copied in one hand. A few folios from the beginning of
the codex (that include the entire introduction) and some folios be-
tween pages 58 and 59 (from II.8[9] to II.14[4]) are missing. There is no
colophon in the codex. It was copied probably in the late seventh or
early eighth century. There are corrections and additions above and
below the lines as well as in the margins.

R(ر): Iran, Tehran, Kitābkhāna-yi Majlis-i Shūrā-yi Islāmī, Shūrā, 6346
This codex contains the Muʿīniyya (pp. 1-208) and the Ḥall (pp. 209-
254) copied in onehand. There is a colophon at the end of theMuʿīniyya
dated Thursday, the 13th of Rajab, year 763/1362. There is no colophon
at the end of the Ḥall. However, there is a short text at the end of the
codex about the qibla direction, dated 763.
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Since the Ḥall in MS M bears a seventh-century paleographical style,
there is no reason to doubt its authenticity.

By contrast, theMuʿīniyya colophon is suspect because it is written
in a hand different from the body of the text of theMuʿīniyya. Further-
more, the paper on which the colophon has been written is different
from the paper used for the body of the text. Finally, we should note
that, some time before its acquisition by the Malik library, this codex
was in the possession of Ṣadr al-Afāḍil Iṣfahānī.1

Both the Muʿīniyya and the Ḥall are representatives of the original
Ismāʿīlī versions, with one major exception. The introduction to the
Ḥall has been replaced with the revised introduction. This was most
likely the result of amisinformed attempt to compensate for folios that
were missing from the beginning of the text, rather than a deliberate
attempt to remove indications of Ismāʿīlī provenance.

At least two folios of the second part are missing and have been re-
placed with new folios: one at the beginning of the Ḥall and the other
in place of folio 55. It is very likely that the second part originally in-
cluded a witness of the Muʿīniyya from which MS R was copied. The
missing folio at the beginning of the Ḥall probably contained the origi-

1. Ṣadr al-Afāḍil Iṣfahānī was known for forging manuscripts. There is a note on
f. 61a written by an earlier owner which says:
مرحوم آن از کتب در عملیات گونه این از و است صدر االفاضل مرحوم عملیات رساله این کوف خطوط

شمس ۱۷̸۶̸۹ شد. خریداری پسرش از عنه، عف التجار ملك کاظم محمد بن حسين األقل وأنا بسیار،
هجری.

“The [lines written in] Kufic script in this treatise are by the late
Ṣadr al-Afāḍil. Many such fabrications are made by him in [different]
books. I am, the least, Ḥusayn ibnMuḥammadKāẓimMalik al-Tujjār—
may he be forgiven. [The book] has been bought from his son. [13]17-
06-09/August 31, 1938”

See Mujtabā Minuvī, “Kāpūs-nāma-yi Firāy (Richard Frey) tamrīnī dar fann tazwīr-
shināsī,” Yaghmā 102 (1335 H. Sh./1957), 449-65.
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new codex.1 At the end of each part, there is a colophon containing a
copy date. The Ḥall colophon bears the date Shaʿbān 658/1260:

The supplement of Risāla-yiMuʿīniyyawrittenby the grand
Khwāja and the philosopher of the time, Naṣīr al-ḥaqqwa-
al-Dīn al-Ṭūsī, may God perpetuate blessing of his breaths
for the people of the worlds, for the sake of Muḥammad
andhis family, hasfinished in the glorifiedmonthof Shaʿbān,
the year 658, praising God and praying forHis Prophet and
his family and all his Companions.

This colophon is authentic; however, theMuʿīniyya colophonmay have
been forged:

Al-Risāla al-Muʿīniyya has finished, praising, praying, and
submitting [to God], in themonth of Rajab of the year 658,
full praise be to God.

The date given in the colophon to the Muʿīniyya of Rajab 658 could
have been fabricated so as to lead one to believe that this witness of
theMuʿīniyyawas completed onemonth before the witness of the Ḥall,
which follows it in the same codex.

We believe that the Ḥall colophon is authentic because it was writ-
ten in the same handwriting as the text of the Ḥall and because, as we
will see later, the text of the Ḥall in MS R was copied directly from MS
M.MS R, which contains both theMuʿīniyya and theḤall, bears the date
13 Rajab 763. So, the Ḥall in MS M was definitely copied before 763.

1. A report from the Malik library laboratory states that codex 3503 consists of
different types of paper. The report also says that different inkswere used forwriting
bassed on samples taken from the beginning and the end of the codex; however,
the specific folios that were analyzed was not indicated. We would like to thank Ms
Samaneh Hosseinian for sharing this report with us.
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Pages 5-12 (starts at the middle of II.8[11] and ends at the
middle of III.1[1]); pp. 3-4 (starts at the middle of III.4[1]
and ends at the middle of III.5[10]).

In comparing these five folios of MS AwithMS G, the total number
of variants is seven. All of these variants are minor differences and
common scribal errors, and none are corrections or revisions to the
text. These seven variants are listed in Table 6. The small number of
variants between G and A indicate that the twomanuscripts should be
relatively close to each other in the stemma. Through a paleographic
analysis of this copy and a comparison with other manuscripts known
to be in Ṭūsī’s hand, we are convinced that MS A was copied by Ṭūsī.
The images of the five folios of this manuscript are reproduced in the
section ”Images of the Manuscripts” (on page 291 of the Persian side).

Chapter Page (Footnote) G A
II.11 113(1) کوکب حقیق حقیق کوکب
II.11 114(2) باشد شود
II.12 116(1) صقیل و کثیف کثیف و صقیل
II.12 116(2) آب و آینه آینه و آب
II.13 119(1) بود باشد
III.5 152(1) اندر شخص در شخص اند
III.5 152(5) زاید ناقص

Table 6. Variants between MSS G and A.

M(م): Iran, Tehran, Kitābkhāna wa Mūzi-yi Millī-yi Malik, MS 3503
This codex contains the Muʿīniyya (ff. 1b-46a) and the Ḥall (ff. 47b-
60b). The codex consists of two separate parts, which may have been
removed from two different codices and bound together to form this
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mad al-Ṭūsī, the author of this book—mayGodhavemercy
on him.

On f. 83b and f. 84a, where onefinds the revised endingof theMuʿīniyya
and the revised introduction of the Ḥall in a hand different from that
in the body, there are similar notes on the margins. On the margin of
f. 83b, regarding the Mūʿīniyya’s ending, he wrote:

I think these lines are in the author’s hand—mayGod, may
He be exalted, have mercy on him.

And on the margin of f. 84a, regarding the introduction to the Ḥall, he
wrote:

These lines are also in the author’s hand—may God, may
He be exalted, have mercy on him— in [?].

A(آ): University of Michigan, Ann Arbor, Special Collections Library,
Islamic Manuscript, MS 823
This is a collection of five unbound folios that we believe were copied
by Ṭūsī himself. The Hathi Trust record describes this MS as “Five
leaves, the final four of which appear to constitute the center por-
tion of a gathering (possibly a quaternion); only one bifolium is intact;
pagination in pencil, Western numerals, supplied during digitization
(includes paper wrapper).” Based on the record, these folios were pur-
chased in Cairo in 1933/34 by Max Meyerhof.1

The text on these folios starts at the middle of Muʿīniyya II.8[11],
and continues to themiddle of III.1[1], and then resumes at themiddle
of III.4[1] and ends at themiddle of III.5[10]. The current order of folios
is not correct. The correct order is as follows:

1. The information and images of these five folios are available through the fol-
lowing link: http://catalog.hathitrust.org/Record/006814104.

http://catalog.hathitrust.org/Record/006814104
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– Muḥammad Saʿīd ibn Muḥammad Jaʿfar al-Ḥalabī al-ʿĀmilī
– Shihāb al-Dīn ʿAlī al-Ḥasanī al-Ḥusaynī al-Ṭabāṭabāʾī al-

Shūlistānī, in 1022/1613

There are water stains on all the original folios. The text is some-
what affected but is still mostly readable. There is very slight worm
damage. The codex has a leather wrapper with a flap. The binding
flap, which clearly was folded inside for a period of time, damaged the
last five folios and made holes in the paper. All the diagrams in the
text are drawn nicely with red and black inks. For the map in the third
book, green ink was used as well. As will be discussed in the commen-
tary, this map is more elaborate compared to the map in the original
Ismāʿīlī version. Corrections and additions are given in different hands
above and below the lines and in the margins.

That the importance of MS G has been neglected is mainly due
to the confusion resulting from Dānish-pazhūh’s description of this
manuscript, first in his facsimile edition of MS M and later in the de-
scription of MS G in the catalogue of the University of Tehran. Dānish-
pazhūh, in both places, claims that the colophon of the Muʿīniyya in
MS Gwas forged or changed by someonewho either wanted to remove
its Ismāʿīlī provenance or to make MS G look older. Consequently, up
to now, no one considered the real possibility that the revision in the
colophon of this copy of the Muʿīniyya in fact may have been due to
Ṭūsī himself. This misinterpretation also ignores the fact that there
are marginal notes on three folios by two later owners of the codex
claiming that revisions of this copy were done by Ṭūsī. On f. 1a, which
contains Ṭūsī’s revised introduction to theMuʿīniyya, one of these own-
ers writes:

This folio is in the hand of the sultan of scholars, who is
immersed in the seas of the mercy of God—the Sovereign,
the Absolute One—Naṣīr al-Dīn Muḥammad ibn Muḥam-
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خوری سود همه تو چون خورد ک مایه گردد کم جوی ک نخواه مایه از

This quatrain is recorded slightly differently in thedifferent sources
of Khayyām’s quatrains. InYārAḥmad ibnḤusayn al-Rashīdī al-Tabrīzī’s
(fl. 9th/15th century) Rubāʿiyāt-i Khayyām (Ṭarab-khāna), we find:1

خوری نابود و بود غمان چند تا خوری دود همه تو دنیا مطبخ از
خوری سود همه تو چون خورد که مایه گردد کم جوی که نخواه سرمایه

This quatrain can also be found in the Bodleian (no. 144), and
Nakhjawānī (no. 523) collections as follows:2

خوری دود هم جهان مایدۀ وز خوری نابودی بود غمان پیوسته
خوری سود همه تو چون خورد که مایه گرد کم جوی که نخواه مایه از

The next oldest ownership note is located on the bottom left side
of the page. It was written by Muḥammad ibn Hindūshāh, known as
Shams al-Munshī, in 756/1355:

Among thebooks of theneeder of God, the Enricher,Muḥam-
mad ibnHindūshāh, known as Shams al-Munshī, who took
its possession in Ramaḍān of the year 756.

Shams al-Munshīwas awell-known secretary in the court of Shaykh
Uways (r. 757-776/1356-74), the second ruler in the Jalayirid dynasty.

The other ownership notes are by:

– Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Nūrī, in 759/1358
– ʿAbd al-Fattāḥ al-Muʾayyidī
– Abū Bakr ibn ʿUmar al-Ṭabīb
– Najm al-Dīn ibn Sayyid Muḥammad, in 950/1543

1. Yār Aḥmad ibn Ḥusayn al-Rashīdī al-Tabrīzī, Rubāʿiyāt-i Khayyām (Ṭarab-khāna),
ed. Jalāl al-Dīn Humāʾī (Tehran: Anjuman-i Āthār-i Millī, 1367), 259 (no. 487).

2. See Javad Bashari, “Naqd wa barrisī-yi kitāb-i “ ‘Rubāʿiyāt-i Khayyām dar
manābiʿ kuhan’” wa-naw-yāfta-hā-yi Khayyām-pajūhī,” Kitāb-i māh-i kulliyāt 92 & 93
(1384 H. Sh./2005), 113.
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MS copied the content of these missing folios on the margin of folios
92a and 98a. In addition to this, two other folios are misplaced in the
codex. Folios 90 and 91 originally were between folios 94 and 95. So
the correct order of the folios originally was:

Folios 84-89, [a missing folio, the text of which has been
added in a later period on the margin of f. 92a], 92-94, 90-
91, 95-97, [amissing folio, the text of which appears on the
margin of f. 98a], 98-103.

Since the original folio numbers did not match with the disordered
folios, someone has corrected them so that they match the current
wrong order.

Several ownership notes exist on the flyleaf of the codex (see the
image on page 285). This codex was at one time in the possession of
Shams al-Dīn al-Juwaynī (d. 683/1284), the Ṣāḥib-i Dīvān (approxi-
mately equivalent to a finance minister) to the Ilkhanid rulers Hülegü
(r. 654–63/1256–65), Abaqa (r. 663–81/1265–82), and Aḥmad Tegüder
(r. 681–3/1282–4). Juwaynī was also a close friend of Ṭūsī. On the up-
per part of the flyleaf, we find his name in four places. One of these
reads “li-Ṣāḥib al-Dīwān Shams al-Dīn”; another one says “li-Ṣāḥib al-
Dīwān”. The two last ones are “li-Ṣāḥib”. Under these, there is a qua-
train that has been attributed to ʿUmar al-Khayyāmī in several sources
but has been given here without the name of poet.1 None of these
sources predate MS G; hence, it is the oldest source for this particular
quatrain:
خوری نابوذ و بوذ غمان چند تا خوری دود همه چو دنیا مطبخ از

1. Javad Basharimistakenly interpreted “li-Ṣāḥib” to refer to the authorship of the
quatrain, not to the owenership of the codex. But as we indicated, several sources
attributed the quatrain to Khayyāmī. See Javad Bashari, “Nukta-hā-yī tāza darbāra-
yi Hindūshāh-i Nakhjawānīwa farzandash Shams-iMunshī,” Payām-i bahāristān 1, 1-2
(1387 H. Sh./2009): 187-98, on 193.
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written with red ink, on the verso side (b) of the folios, starting from 1
at the beginning of each text (1-83 for theMuʿīniyya; 1-20 for the Ḥall).
These folio numbers were probably written when Ṭūsī was revising
theMuʿīniyya and the Ḥall, or shortly thereafter, but have been revised
later for the Ḥall, as we will see in what follows.

The number of folios in each quire is not consistent, and some fo-
lios were removed from the codex either at the time of copying, or
when Ṭūsī was revising the text, or afterward. The quires in the orig-
inal form were made of five bifolia (10 folios). The first quire has only
three original folios. When Ṭūsī was revising his Ismāʿīlī introduction
to the Muʿīniyya, he removed at least two folios from the first quire
and added one new folio made of a different paper. On this added fo-
lio he wrote the revised introduction of the Muʿīniyya (see the edition
of the original and revised introduction at the beginning of our criti-
cal edition of the Muʿīniyya). There is a fly leaf before this added folio,
with some ownership notes (see below). From this revised introduc-
tion until the end of theMuʿīniyya, the text is complete and nothing is
missing. The original Ismāʿīlī ending of the Muʿīniyya was written on
the bottom half of f. 83b and continued to the recto side of another
folio which is now missing. This missing folio was apparently the last
folio of the ninth quire of the codex. Ṭūsī erased the original conclud-
ing passage on f. 83b and wrote the new revised short ending on the
smudged, erased area (see the edition of original and revised conclud-
ing passage at the end of our critical edition of the Muʿīniyya).

Ṭūsī also revised the beginning of the Ḥall in a similar manner. The
original Ismāʿīlī introduction was written on the verso side of the folio
that is nowmissing (probably the last folio of the ninth quire) and the
recto side of folio 84. Ṭūsī erased the original introduction and wrote
the new one. Since the revised introduction is shorter than half of the
original introduction, it occupies only the upper half of folio 84a. From
here to the end of the Ḥall, two folios are missing. A later owner of the
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the codex, which is another indication that at the time manuscript G
had been a recent addition to the central library of the University of
Tehran. Four years after the publication of Dānish-pazhūh’s facsim-
ile, the description of this codex appears in the eighth volume of the
catalogue of the library under the shelf-mark 1346.1

The importance of this codex is, first and foremost, due to its con-
taining Ṭūsī’s revisions in his own hand.2 The images of the pages of
thismanuscriptwith Ṭūsī’smajor corrections are reproduced on pages
285 to 290 of the Persian part of this book. This codex (hereafter, MS
G) contains both the Muʿīniyya (1a-83b) and the Ḥall (84a-103a). Both
texts were written by an anonymous scribe, from beginning to end.
The scribe’s name is notmentioned anywhere in the codex. This codex
contains the only extant witness of the Muʿīniyya in which the com-
position date is mentioned. The date was written by Ṭūsī himself on
f.83b, while hewas revising theMuʿīniyya’s original concluding passage
in which there is a reference to his dedicatee. The colophon reads as
follows:

Its composition was completed on Thursday the 2nd of the
month of Rajab of the year 632.

Since MS G contains the original version of the text of the Muʿīniyya
and the Ḥall with the revisions made in the author’s hand, it was the
best choice as the basis of our critical edition. The codex has foliation,

1. Dānish-pazhūh, Fihrist-i kitab-khāna-yi markazī-yi Dānishgāh-i Tahrān, vol. 8,
Tehran: Intishārāt Dānishgāh Tihrān, 1339 H. Sh./1960-1), pp. 34-35.

2. As has been explained above, in order to revise the introduction (and some
other passages) of theMuʿīniyya, Ṭūsī chose one of its copies, which is this very same
MS G and removed some of its folios and erased some passages and wrote his correc-
tions on it. For further discussion regarding this manuscript, see: Sajjad Nikfahm-
Khubravan, “Three Persian Manuscripts copied by Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī,” Journal of
Islamic Manuscripts (in press).



xxxiv ̸ Introduction to the Edition

Description of Manuscripts1

G :(ج ) Iran, Tehran, Dānishgāh-i Tihrān, Kitābkhāna-yi Markazī, MS
1346
Before being purchased by the central library of the University of
Tehran, this codex was in the possession of a certain Mr Ākhūndī-
yi Kitābfurūsh (Ākhūndī, the bookseller), as stated within Mudarris
Raḍawī’s discussion of different copies of the Muʿīniyya.2

This codex was purchased by the University of Tehran shortly af-
ter Raḍawī’s inspection since Dānish-pazhūh, in his introduction to
the facsimile edition of another copy of the Muʿīniyya,3 refers to the
codex as belonging to the central library of the University of Tehran.4
Dānish-pazhūh does not mention any shelf-mark that was assigned to

1. In this section, we have either translated or summarized the colophons and
other quotations from themanuscripts. The corresponding Arabic and Persian texts
are presented in the description of the manuscripts in the Persian part of this vol-
ume.

2. See Mudarris Raḍawī, Aḥwāl wa āthār-i Khwāja Naṣīr, (Tehran: Intishārāt-i
Dānishgāh-i Tihrān [no. 282 in the series], 1334 H. Sh./1955-6), 223 (388 in second
edition, published in Tehran: Bunyād-i Farhang-i Īrān, 1354 H. Sh./1975-6), where he
quotes the colophon of the witness of the Muʿīniyya, contained in this codex:

Recently, I have inspected another copy [of the Muʿīniyya] at Mr
Akhūndī-yi kitābfurūsh’s, at the end of which [in the colophon] the
following had been written: ‘Its composition completed on Thursday
2nd of the month Rajab of 632.’ This date has been added to the copy
[later, since] the signs of modification were apparent in it.

3. See al-Ṭūsī, Risālah-i Muʿīniyya, j. It is clear from the date of the publication that
Dānish-pazhūh’s editionwas printed one year after Raḍawī’s above-mentioned book.

4. Dānish-pazhūh describes it as “nuskha-yi kuhan-i kitābkhāna-yi markazī-yi
dānishgāh” (the old manuscript of the central library of University of Tehran); see
pp. j, ḥ, z.
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Majlis 6347* 10th c. J X X X
Majlis Sina 28 1068 S X X X X

Majlis Sina 685 12th c. × × × X × × × X
Malik 3190 997 X X X X
Malik 3256 1044 X X X X

Malik 3503* 8th c. M X X X X

Malik 3577* 8th c. L × × × X X X

Malik 5749 10th c. Z X X X
Mashhad 523 1300 X X X

Marʿashī 5949 8th c. I X X × × ×

Michigan 823* 632 A × × × × × ×

Milli 1048 1028 X X X
Milli 21303 1012 X X X X
Milli 4548* 1047 X X X X

Milli 5535 11th c. X X X

Pennsylvania 407* 8th c. LJS × × × X × × ×

Tashkent 8990* 811 K X X × × × X
UT 1014 889 X X X X X

UT 1094* 8th c. T X X -
UT 1278 1099 X X X X
UT 1346* ca. 660 G X X X X
UT 6497 978 X X X
Vatican ar. 1398* 700 N X X X X

Manuscripts of the Muʿīniyya and Ḥall used in the present study (con-
tinued).
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Asifiyya 589 1233 D X X X
Āstān 12236* 1215 X X × × × X
Āstān 5320* 665 Q X X X

Āstān 5601 12th c. X X X X
Āstān 12127 1102 X X
Āstān 10831 1232 X X X

Āstān 31658 12th c. X X

Ayasofya 2592 9th c. Y X X × × × X
Ayasofya 2670 863 C X X X X

Ayasofya 4844 9th c. E X X X

Berlin Spr. 1842* 11th c. X X X X
Cambridge Br.O. 3* 673 × × × × × X X

Columbia 462 10th c. X X X X
Fatih 5302* 722 F X X X X

Feyzullah 1337 10th c. Fe X X X

Haci Besir Aga 658 10th c. H X X X
Iḥyāʾ 3785 892 X X X X
India Office 269 980 X X X X

Majlis 178 8th c. Ma X X X

Majlis 212 10th c. MS X X X
Majlis 3354 1053 X X × × ×

Majlis 3745 11th c. X X X

Majlis 5246* 9th c. Mj X X X
Majlis 6346* 763 R X X X X

Table 5. Manuscripts of the Muʿīniyya and Ḥall used in the present
study.
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Abbreviation Library/Repository:
Asifiyya India, Hyderabad, Asifiyya library.
Āstān Iran, Mashhad, Kitābkhāna-yi Markazī-yi Āstān-i

Quds Raḍawī.
Ayasofya Turkey, Istanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya.
Berlin Spr. Germany, Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin, Sprenger.
Cambridge Br. United Kingdom, Cambridge, Cambridge University

Library, Browne.
Columbia United States, New York NY, Columbia University Li-

brary, Smith/Plimpton.
Fatih Turkey, Istanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih
Feyzullah Turkey, Istanbul, Millet Kütüphanesi, Feyzullah

Efendi.
Haci Besir Aga Turkey, Istanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı

Beşir Ağa.
Iḥyāʾ Iran, Qom, Kitābkhāna-yi Markaz-i Iḥyāʾ-i Mīrāth-i Is-

lāmī.
India Office United Kingdom, London, British Library, India Office,

Persian manuscripts.
Majlis Iran, Tehran, Kitābkhāna-yi Majlis-i Shūrā-yi Islāmī,

Shūrā.
Majlis Sina Iran, Tehran, Kitābkhāna-yi Majlis-i Shūrā-yi Islāmī,

Sinā.
Malik Iran, Tehran, Kitābkhāna wa Mūzi-yi Millī-yi Malik.
Mashhad Iran, Mashhad, Kitābkhāna-yi Dānishkada-yi Ilāhiyāt,

Mawlawī.
Marʿashī Iran, Qom, Kitābkhāna-yi Āyaẗ Allāh Marʿashī Najafī.
Michigan United States, Ann Arbor MI, University of Michigan

Library, Islamic Manuscripts.
Milli Iran, Tehran, Kitābkhāna-yi Millī-yi Īrān.
Pennsylvania United States, Philadelphia PA, University of Pennsyl-

vania Library, Lawrence J. Schoenberg Collection.
Tashkent Uzbekistan, Tashkent, al-Bīrūnī Institute of Oriental

Studies.
UT Iran, Tehran, Dānishgāh-i Tihrān, Kitābkhāna-yi

Markazī.
Vatican Vatican City, Biblioteca Apostolica Vaticana, Arabo.

Table 4. Libraries and repositories.
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tion of those passages. There are a handful of cases in which G is dif-
ferent from all other copies and in which we were not able to establish
that these variants were due to Ṭūsī himself. In these cases, we as-
sumed that these were changes or mistakes made by the anonymous
scribe of the codex, and we reported them as G variants in the first se-
ries of footnotes with our preferred reading in the body of the edition.

For the edition of the Persian text of the Muʿīniyya and Ḥall, we
have followed modern orthographic conventions. We discuss briefly
the orthographical characteristics of each manuscript witness in the
description of manuscripts below. Vocalization and short vowels have
been provided sparingly as aids to the reader and/or to avoid ambigu-
ity. We tried to use punctuation consistently; however, in some cases
we were left with no option other than to keep the sentences long. For
ease of reference, the folio numbers of MS G are provided in the mar-
gins of the edited text. The diagrams have been drawn based on MS G,
but when necessary, we consulted other manuscript witnesses. Signif-
icant variations in the diagrams will be discussed in the commentary
notes to the forthcoming translation.

Symbol Description
با blank
تا under the line in

شا crossed out in
طا unreadable, smudged, etc.
فا above the line in
ها in the margin in
[ separates reading in edition from any variant
: separates variant and manuscript sigla
+ added in
– missing from
= indicates another variant

( … ) editor’s comments

Table 3. Signs and abbreviations used in the critical apparatus.
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Editorial Methodology
Wehave considered four criteria for the selection ofmanuscript copies
for the present edition: (1) The date of the copies. Both MS M, dated
658/1260,1 and MS Q, dated 665/1267, have been used in the present
edition and are the oldest dated copies of Muʿīniyya (see the descrip-
tions of these MSS); (2) The completeness of the MSS. Although MS Br
is dated 674/1275, many of its folios aremissing so we excluded it from
our edition; (3) The branches that the selected MSS represent; and (4)
The correctness of the MSS.

Since MS G contains Ṭūsī’s revisions in his hand, it represents the
most authentic witness of the revised version of theMuʿīniyya andḤall.
On the other hand, since the revisions and the text are in different
hands, we can confidently only rely on the revised areas in this wit-
ness. On that basis it is possible to reconstruct a satisfactory text that
represents the original Ismāʿīlī version by relying on our pure Ismāʿīlī
witnesses (MSS L,M, Q, R, T) for the revised parts. Sincewewanted our
critical edition to be the closest possible reconstruction of the orig-
inal Ismāʿīlī version, variants related to Ṭūsī’s revisions are noted in
the first series of the footnotes, whereas the critical apparatus in the
second series of footnotes contains other variants not related to the
revisions. The first series of the footnotes also includes critical vari-
ants fromotherwitnesses we preferred over our basewitness, MS G; or
those that were crucial in recognizing different branches of the trans-
mission of the text.

For the edition of those passages that were removed by the author
from G, like the Ismāʿīlī introduction and ending to the Muʿīniyya and
the Ḥall, we used other copies following an eclectic (iltiqāṭī) method,
since no single copy was sufficient to be taken as the base for the edi-

1. As discussed in the description of MS M, this date is forged, however it still
represents an old branch in the stemma.
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Table 2. Stemma of the manuscripts of the Muʿīniyya and Ḥall.
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duced at some earlier time. The grey arrows indicate both this process
of rebinding and the correction and collation. It is this same process
that gave rise to the formation MSS F, G, and N.

Based on the analysis of the variants of the available manuscript
witnesses, it appears that the text of the Muʿīniyya was transmitted in
three main branches, which is indicated in our choice of manuscripts:
(a) A, F, G, and N; (b) M and R; and (c) L, Q, and T. Ṭūsī himself was
evidently involved in the transmission of branch “a” since, as we will
discuss later, MSS A and G contain Ṭūsī’s handwriting. Nevertheless,
it is branch “c” that circulated most widely. The Ḥall, by contrast, was
circulated in two main branches: one is represented by the group of
MSS L, M, and R; the other includes MSS B, F, G, and N.

Text Part Sigla

The Muʿīniyya

Ismāʿīlī introduction I, K, R, S, T
revised introduction F, G, N
body of the text A, F, G, L, M, N, Q, R, T
Ismāʿīlī ending E, H, M, Q, R, S, X, Z
revised ending C, F, G, N
shortened ending J, L

The Ḥall
Ismāʿīlī introduction K, L, R, S, X, Y
revised introduction B, F, G, N
body of the text B, F, G, L, M, N, R

Table 1. Manuscripts used for the critical edition of different parts of
the the Muʿīniyya and the Ḥall.



xxvi ̸ Introduction to the Edition

a shortened version of the Ismāʿīlī ending of the Muʿīniyya.1
Given the complexity of the transmission history, it is not possible

to identify different versions of the Muʿīniyya based solely on the in-
troduction and ending of the witnesses, and we should also consider
some variants in the body of the text. Thus, we considered the intro-
duction, body, and ending of the Muʿīniyya as three separate parts in
our edition. The same is true for the Ḥall where we treated its intro-
duction and body as two separate texts. Table 1 presents an apparatus
of manuscripts, indicating which manuscript witnesses were used to
prepare the editions presented in this book.

We have been able to analyze the transmission history of the text
of theMuʿīniyya and establish a schematic stemma for the manuscript
witnesses in Table 2.2 In this stemma, the examined witnesses have
been shown by circles, with their sigla written on them. The verti-
cal direction shows the chronological order of the witnesses, starting
from the composition date of the Muʿīniyya to 932/1525. Although we
have studied all forty-seven copies listed in Table 5, we have shown
only the manuscripts copied before 932/1525 in the stemma.3

The hypothetical intermediary copies have been shown in the
stemma by squares. The relationship between the witnesses has been
shown by arrows. The copies that fall in the same group have been
outlined in a rectangle. The hypothetical copies of the Ḥall have been
shown by diamonds. Since the Ḥall was written after the Muʿīniyya,
in the early period of the transmission of the text, some copies of the
Ḥall were bound together with copies of theMuʿīniyyawhichwere pro-

1. Since this ending is slightly different than the original Ismāʿīlī ending, it has
been edited separately.

2. The textual history of the Ḥall is not as complicated as that of theMuʿīniyya, so,
our focus in the stemma is on the Muʿīniyya.

3. Those codices listed in Table 5 andmarkedwith an asterisk have been described
in detail in the subsequent section.
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clearly were prepared by collating an existing copy of the original ver-
sion with a copy of the revised version.

Based on various library catalogues, we have been able to identify
ninety extant copies of theMuʿīniyya. Table 5 lists forty-seven copies of
the text which we have analyzed closely. Those copies, which are dis-
cussed in further detail in the following section on the description of
manuscripts, are marked with an asterisk. Among these forty-seven
copies, twelve consistently represent the Ismāʿīlī version—i.e., in the
introduction, body, and ending—and seven copies bear the complete
revised version. Among the rest, only four have the revised body and
twenty-four have a combination of the Ismāʿīlī body with different in-
troductions and endings (some of them lack the introduction or end-
ing altogether). Among these twenty-four, eight copies, all from fif-
teenth century onward, begin with a shortened version of the Ismāʿīlī
introduction in which we find only the first paragraph of the Ismāʿīlī
introduction followed by the opening sentence of the table of con-
tents of theMuʿīniyya revised from:1 “the table of contents of this trea-
tise [which] is arranged in four books”2 to: “the table of contents of
this treatise entitled al-Risāla al-Muʿīniyya [which] is arranged in four
books.”3 All these copies, except one, conclude with the original Is-
māʿīlī ending. We do not know who was responsible for this change.
In addition to this, at the end of some of the other witnesses, we find

1. Since nothing other than this sentence has been changed in this version of the
introduction and this introduction is basically the same as paragraph [1] of the orig-
inal Ismāʿīlī introduction, we have not edited it separately.

2. The Persian text reads:
افتاد. الیق مقالت چهار بر رسالت این ابواب فهرست

3. The Persian text reads:
افتاد. الیق مقاله چهار بر المعينية بالرسالة الموسومة رساله این ابواب فهرست
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the Ḥall and altered the title to “al-Risāla al-Mughniya.” In addition
to this, Ṭūsī made some other changes in the body of the text of the
Muʿīniyya, the most important of which is II.5[24] where he changed:

If at some other time, the blessed temper of the Prince
of Iran—may God multiply his glory—would be pleased to
command delving into this problem, an exposition will be
made on it, God willing.1

to:

If at some other time, an opportunity would be found, a
concise monograph will be made in solving the problems
of this science, and in that an exposition will be made on
them [i.e., the problems], God willing.2

Since Ṭūsī mentioned his Ismāʿīlī patron in this paragraph, in ad-
dition to the introduction and the ending of the Muʿīniyya, it is not
surprising that he revised all three when he removed the Ismāʿīlī rem-
nants from his text. These changes gave rise to the formation of two
distinct versions of the text.

However, these twoversions didnot circulate independently of one
another and, in fact, it should be noted that the manuscripts of the
Muʿīniyya had a complicated textual history. Later owners and copy-
ists sometimes revised the introduction and ending of the received
text. In addition to this, there are copies of the revised version that

1. The Persian text reads:
آن در فرماید مسأله آن از بحث نشاط جالله الله ضاعف ایران پادشه زادۀ مبارک طبع ثان الحال در اگر

ه. ال شاء إن شود داده تقریری باب
2. The Persian text reads:

آن جا در و شود ساخته علم این الت مش حل در مفرد مختصری نماید مساعدت روزگار ثان الحال در اگر
ه. ال شاء إن شود داده تقریری باب آن در
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History of the Text
Throughout this introduction, we use two terms, “original Ismāʿīlī ver-
sion” and “revised version,” to refer to the manuscript tradition of the
Muʿīniyya and Ḥall. The first term is used to refer to both the ver-
sion of the text of the Muʿīniyya that was completed on Thursday, 2
Rajab 632/22March 1235 by Ṭūsī and the text of the Ḥall that was com-
pleted during the first part of Jumādá II 643/late October 1245, when
he was under the patronage of Ismāʿīlī officials. The “revised version”
is the revision of these two texts produced by Ṭūsī himself apparently
around 660/1262, when he was in the service of the Ilkhanids. In this
later version, Ṭūsī revised a codex containing both original texts (our
MS G) and changed the introduction and ending1 of the Muʿīniyya and

1. By “the ending,” we mean the concluding passage of the text, which is not a
part of the last chapter, written by Ṭūsī. We do not mean the colophon written by
the scribe. In Persian, we used the term khātima to refer to this concluding passage.
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thirteen have the original Ismāʿīlī introduction.1 Aside from the dif-
ference in the content of these two works, the difference in the trans-
mission of their copies can be interpreted as a sign that their revision
occurred at different times. We know that in 663/1264-65 Ṭūsī added
a chapter at the end of the forth chapter of the second book of the
Akhlāq, at the request of ʿIzz al-Dīn ʿAbd al-ʿAzīz ibn Jaʿfar al-Nīshābūrī
(d. 672/1274).2 Was this Nīshābūrī the one who asked Ṭūsī to revise
the introduction? As we will discuss in the description of MS G in
the introduction to this critical edition, the copy of the Muʿīniyya and
the Ḥall on which Ṭūsī made his revisions was apparently in posses-
sion of Shams al-Dīn Ṣāḥib Dīwān al-Juwaynī (d. 683/1284). Did Ṣāḥib
Dīwān, whowas a close friend of Ṭūsī, have any role in these revisions?
The answer to these questions needs further research. Moreover, we
should consider the evidence discussed here together with Ṭūsī’s var-
ious statements, including one made toward the end of his life, in his
introduction to the Zīj-i Īlkhānī: “At the time that [Hülegü] seized the
dominions of the heretics [i.e., the Ismāʿīlīs], I, the lowest Naṣīr who
am of Ṭūs and had fallen into the power of the heretics—he brought
me out of that place.”

Sajjad Nikfahm-Khubravan
August 2020

1. See the introduction to the edition in the current book.
2. See Ibn Fuwaṭī, Majmaʿ al-ādāb, 1:226-7.
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removed the praise of Nāṣir al-Dīn from the original introduction, he
still mentioned his name with respect and never changed the title of
the book that clearly refers to his name.1 On the other hand, Ṭūsī re-
vised theMuʿīniyya and theḤall so that no Ismāʿīlī references remained
in either text. He even changed the title of the book from “al-Risāla
al-Muʿīniyya” to “al-Risāla al-Mughniya” (The sufficing treatise).2 So,
he clearly had two different approaches for revising the Akhlāq-i Nāṣirī
versus the Muʿīniyya. There is no doubt that he wanted to disclaim
his association with the Ismāʿīlī imam, but why not with the rulers of
Quhistān, or other Ismāʿīlīs? Some of Ibn Fuwaṭī’s (d. 723/1323) bi-
ographical entries in the Majmaʿ al-ādāb contain accounts of Ṭūsī’s in-
teraction with Ismāʿīlīs either during Ṭūsī’s travels or when they came
to Maragha to meet him.3 It is possible that Ṭūsī’s reason for in revis-
ing the Muʿīniyya was due to his resentment of Muʿīn al-Dīn, but not
his father Nāṣir al-Dīn. Or, perhaps, these revisions were requested by
different people at different times and, depending on the context of
the request, Ṭūsī chose different approaches.

A studyof themanuscript copies ofAkhlāq-iNāṣirī and theMuʿīniyya
shows that they were transmitted differently. Jalāl al-Dīn Humāʾī, who
studiedmany copies ofAkhlāq-i Nāṣirī, says that he sawonly four copies
of this text with the original Ismāʿīlī introduction.4 On the other hand,
of the forty-seven copies of theMuʿīniyya examined in the current study,

1. See Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, Akhlāq-i Nāṣirī, ed. Mujtabá Mīnuwī and ʿAlī-Riḍā Ḥay-
darī (Tehran: Khwārazmī, 1356 H. Sh./1977), 35.

2. See the description of MS G in the introduction to the critical edition.
3. See Ibn Fuwaṭī, Majmaʿ al-ādāb, 1:421; 3:9-10.
4. See: Jalāl al-Dīn Humāʾī, “Muqadama-yi qadīm Akhlāq-i Nāṣirī,”Majalla-yi dānish-

kada-yi adabiyātwa ʿulūm-i insānī-yi dānish-gāh-i Tihrān 3/3 (1335H. Sh./1956-7): 17-25,
on 21.
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his circle.1 Apparently, this situation continued at least until Jumādá II
643, when he still was in the company ofMuʿīn al-Dīn at whose request
he wrote Ḥall-i mushkilāt-i Muʿīniyya (The resolution of the difficulties
of the Muʿīniyya).2 From this date and until the fall of Alamūt, Ṭūsī
wrote many works, none of which give any indication of an Ismāʿīlī in-
clination.3 We know that it was during this interval that Ṭūsī moved to
Alamūt and used that opportunity to pursue his studies. By the time
of the rise of the Ilkhans and the fall of the Abbasid caliphate, the sit-
uation changed in the eastern part of the Islamic territory. One of the
goals of the Ilkhans was to subjugate Ismāʿīlī leaders, and hence any
Ismāʿīlī affiliation would not be tolerated by the new rulers. However,
this does not mean that the rise of the Ilkhans led to the suppression
of those who held the Ismāʿīlī faith.4 On the contrary, the Ilkhanid
period is characterized by a relative openness of religious boundaries
and tolerance.

Whatever the reason, Ṭūsī decided to remove the Ismāʿīlī rem-
nants from some of his works, including Akhlāq-i Nāṣirī, al-Risāla al-
Muʿīniyya, and Ḥall-i mushkilāt-i Muʿīniyya. In the revised introduction
to the Akhlāq-i Nāṣirī, he disclaimed association with the Ismāʿīlīs and
with what he had written in the original introduction. Although Ṭūsī

1. See the edition of the introduction of this work in the Appendix of the edition
in the current book.

2. See the original Ismāʿīlī introduction to the Ḥall in the current edition. Regard-
ing the date of composition of this work, see the description of MS K.

3. This includes the recension of several Greek mathematical works. The dates of
these recension are known through several sources. None of these works are dedi-
cated to a patron.

4. Ibn Fuwaṭī discusses several people who were associated with the Ismāʿīlīs, and
some were in communication with Ṭūsī after the fall of Alamūt. See Ibn Fuwaṭī, Ma-
jmaʿ al-ādāb fī muʿjam al-alqāb, ed. Muḥammad al-Kāẓim (Tehran: Wizārat-i Farhang
wa Irshād-i Islāmī, 1416/1995-96), 1:421; 2:351-52, 2:359; 3:9-10; 4:29; 5:408.
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in Ismāʿīlī circles.1 He achieved this goal most likely before 2 Rajab
632/22 March 1235, when he finished the composition of al-Risāla al-
Muʿīniyya in which he praised the Ismāʿīlī imam, ʿAlāʾ al-Dīn Abū al-
Muẓaffar Muḥammad ibn Ḥasan ibn Muḥammad ibn ʿAlá Dhikrihi al-
Salām (d. 653/1255). The dedication of theMuʿīniyya to the son ofNāṣir
al-Dīn ʿAbd al-Raḥīm ibn Abī Manṣūr, the commander of Quhistān, in-
dicates that by then Ṭūsī was among his entourage.2

In Jumādá I 633/February 1236, when Ṭūsī finished the composi-
tion of the Akhlāq-i Nāṣirī (The Nāṣirī ethics), he was still in Quhistān,
but in a more stable position within the Ismāʿīlī community.3

Ṭūsī dedicated twoother treatises to the Ismāʿīlī imam, ʿAlāʾ al-Dīn:
one on the calculation of the ascendant of ʿAlāʾ al-Dīn’s son, named
Kaykhusraw, who was born 9 Rajab 632/29 March 1235; and another
entitled Taqwīm-i ʿAlāʾī (The ʿAlāʾī ephemeris). In the introduction of
the first treatise, which was written at least two years after Kaykhus-
raw’s birth, and probably in 634/1237,4 Ṭūsī explicitly says that he
wrote it at the request of ʿAlāʾ al-Dīn.

Tūsī, who was still in Quhistān, wrote the second treatise in Rajab
634/March 1237, on the occasion of the Persian new year, Nawrūz, and
dedicated it to the Ismāʿīlī imam in hopes of finding an entry point into

1. See S.J. Badakhchani, Contemplation and Action, the Spiritual Autobiography of a
Muslim Scholar (London-New York: I.B.Tauris, 1998), 30. Ṭūsī talks about his meeting
with a certain Shihāb al-Dīn who apparently was the commander of Quhistān and
moved to Alamūt in 622/1225. Hence the meeting probably happened before 1225.
See Minhāj al-Dīn Sirāj al-Jūzjānī, Ṭabaqāt-i Nāṣirī (Calcutta: 1864), 415.

2. See the original Ismāʿīlī introduction to the Muʿīniyya in the current edition.
Regarding the date of composition of this work, see the description of MS G.

3. The composition date of Akhlāq-i Nāṣirī is provided in the colophon ofMS 18325,
f. 112b in the Afyon Gedik Ahmet Paşa collection at Ankara University.

4. See the edition of the introduction of this work in the Appendix of the current
book.
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Khwāja Naṣīr al-Dīn Abū Jaʿfar Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥasan
al-Ṭūsī (597-672/1201-1274) lived through a chaotic period in the his-
tory of Iran, duringwhichmany scholarsmigratedwestward fromeast-
ern border towns. This situation presented difficult circumstances for
someone like Ṭūsī, who spent his life in pursuit of knowledge. Af-
ter his early education, he was apparently able to attend the teach-
ing circles of prominent scholars of his time. We have in hand a li-
cence (ijāza) signed by Sālim ibn Badrān ibn ʿAlī al-Māzanī al-Miṣrī
for Ṭūsī in 8 Jumādá II 619/20-21 July 1222.1 Around this time, the
twenty-two-year-old Ṭūsī, based on the information presented in his
Sayr wa sulūk (Contemplation and action), was seeking to curry favor

1. This license exists in the codexMajlis 10564, f. 116a. The text of this license was
included in ijāzāt of Biḥār al-anwār as well: Muḥmmad Bāqir al-Majlisī, Biḥār al-anwār
al-jāmaʿa li-durar akhbār al-Aʾimma al-aṭhār, vol. 104 (Beirut: al-Wafāʾ 1983), 31-2.
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served in some of their manuscripts, are also significant for Persian
history, both political as well as intellectual. So far, these introduc-
tions have been scarcely studied, and only in the context of the not
yet decided problem of Ṭūsī’s own religious convictions. For this rea-
son, Ṭūsī’s phraseology in these introductions has been looked upon as
a series of usual flatteries, of the kind ancient authors generally used
when talking of their patrons, and by consequence have been passed
over in silence. Written in a critical phase of the author’s life and in a
turbulent period of Nizārī history characterized by great political and
ideological upheavals, these introductions seem to be rather precise
and well-calculated documents, in which every word has its own the-
ological and political significance. The same is true for the two docu-
ments that appear as Appendices to this edition, which date from the
Quhistān period of Ṭūsī’s life.

A close scrutiny of these texts shows that the later phase of the
Nizārī history of Alamūt has not been as uneventful as claimed by
the Nizārī tradition and accepted by some modern historians. If some
works of Ṭūsī have played a decisive role in the consolidation of late
Nizārī theology, making for a kind of historiography in which every
decision taken by an imam is accommodated within a grand scheme,
his introductions show a somewhat different picture. At least certain
phrases of these introductions put into question the existence of a long
period of concealment (satr) which lasted from the death of the fourth
Imam Ḥasan ibn Muḥammad (ʿalā dhikrih al-salām) in 561/1166 to the
fall of Alamūt in 654/1256 and corroborate the view expressed by some
ancient historianswho believe in the existence ofmany turning points
in this period, each of them marked by violent events.

All this being said, the Muʿīniyya and Ḥall are Persian texts belong-
ing first and foremost to the history of science, and the present edition
has been done by two young and resourceful historians of science who
combine a keen sense of history with a good knowledge of Persian lan-
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more readable textbooks. That none of these books contained an in-
troduction in the name of a Nizārī patron was because Ṭūsī no longer
felt himself obliged to show the signs of his loyalty, and the texts were
not intended for the use of Nizārī dignitaries.

His choice of language depended on the subject matter as well. In
the time of Ṭūsī, writing advanced mathematics in Persian had little
precedent and the texts dealing with this subject were usually written
in Arabic. This can be observed by comparing the Muʿīniyya and Ḥall
with the Persian version of Kashf al-qināʿ. The fact that Ṭūsī himself
translated the latter into Arabic shows that he aimed to reach a larger,
more specialized, public. Nevertheless, although the Arabic version
was written some years after the Persian version, and, as Ṭūsī himself
says, was its translation, comparing the two texts would leave us with
a different impression: the Persian prose of Ṭūsī in this treatise is so
affected by the Arabic syntax that to someone who does not know the
relative dates of their composition, the Persian version would seem to
be a translation of the Arabic one!

The reason seems to be that in writing Kashf al-qināʿ, almost all of
Ṭūsī’s sources—Maqālīd ʿilm al-hayʾa (The keys of astronomy) by Bīrūnī,
Jāmiʿ qawānīn ʿilm al-hayʾa (the compenduim of the laws of astronomy)
by Ḥusām al-Dīn al-Sālār, and possibly the writings of Thābit ibn Qurra
and Sijzī on the secant figure—were in Arabic, and it was only natural
that certain Arabic structures crept into his Persian. By contrast, in
writing theMuʿīnyya, Ṭūsī followed a road already paved by the efforts
of his predecessors who had written Persian texts on hayʾa and the
elements of astronomy. In this domain, he depended on a tradition
that includedworks byBīrūnī, QattānMarwazī, ʿAbd al-JabbārKharaqī,
Sharaf al-Dīn Masʿūdī and many others. Thus, the Persian prose of
theMuʿīniyya andḤall is generally fluent, well-structured andwith few
traces of Arabic.

Ṭūsī’s Persian writings, and especially the old introductions pre-
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Although the Muʿīniyya and the Ḥall have drawn the attention of
historians of astronomy in recent decades for their contribution to the
history of non-Ptolemaicmodels in Islam, they deservemore attention
for the light they shed on other aspects of Ṭūsī’s life and works.

The first point to mention is Ṭūsī’s choice of language. Was it the
audience he had in mind that determined the language he used or the
subject he treated? It seems that a combination of the twowas atwork.
In Quhistān, where he lived among zealous believers or functionaries
who knew little or no Arabic, he chose to write in Persian not only his
religious texts but also a good part of his scientific works. This is es-
pecially true for the first years of his stay, when he had no established
position within the community and tried to secure one by presenting
his scholarly services to the rulers of the fortresses. This is as true for
hisAkhlāq-i Nāṣirī (TheNāṣirī ethics) as for theMuʿīniyya. In both cases,
the original book was written at the demand of the ruler or his son. In
the case of the Ḥall, Ṭūsī’s ownwords in the introduction, as well as his
choice of the subjects to be treated in different chapters of the trea-
tise, suggest that the Muʿīniyya was studied by the person for whom it
was written and that it was likely the text used by Ṭūsī to teach him
the basic elements of astronomy.

That is why a good number of Ṭūsī’s Persian scientific works are
written during the first years of his stay in Quhistān and why some of
them contain introductions written in specifically Nizārī terms, prais-
ing the Imam in phrases which have a strong Nizārī bent, and paying
the highest tribute to his patrons. Later on, when hemoved to Alamūt,
the center of Nizārī power, where he seems to have enjoyed a more
secure position, he began to devote his time and energy to more spe-
cialized projects, including his recensions of Greek mathematical and
astronomical works. In so doing, he seems to have followed a double
objective: to safeguard these threatened texts in a turbulent time and
to provide the students of higher mathematics with more reliable and
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tanbīhāt (Pointers and reminders) were written in Arabic during this
second period. This rule knows only two noteworthy exceptions: the
Persian version of his important treatise on spherical trigonometry ti-
tled Kashf al-qināʿ ʿan asrār al-shakl al-qattāʿ (Uncovering the secrets of
the secant figure), which was probably written in Alamūt and which
was translated into Arabic by Ṭūsī himself in 658/1260, and Zīj-i Īlkhānī
(The Īlkhānī tables), which was written toward the end of his life in
Persian.

Ṭūsī wrote at least three Persian treatises on the configuration of
the world (hayʾa): Zubdat al-hayʾa (The essence of hayʾa), written in an
unknown date, and theMuʿīniyya and the Ḥall, written in 632/1235 and
643/1245 respectively. Later on, when he joined Hülegü, he wrote a
major work on hayʾa in Arabic named al-Tadhkira fī ʿilm al-hayʾa (The
memoir on astronomy) which soon became very popular, a fact at-
tested to by the large number of its commentaries. Unlike Kashf al-
qināʿ and its Arabic version, the Tadhkira is by no means a translation
of the Muʿīniyya; nevertheless, given the common topics they cover,
their relative sizes, and the organization of their material, there are
many similarities between the two texts. The most striking difference
between the two treatises is that while in the Tadhkira the so-called
non-Ptolemaicmodels are presented in their appropriate places in the
body of the text, in the Muʿīniyya only the difficulties of some Ptole-
maic models are briefly mentioned while their solution is relegated to
another treatise the author proposes to write if his patron wishes.

This promised work is the Ḥall, written several years later and con-
taining the first representation of the mechanism known as the Ṭūsī
Couple, whichproduces a linearmotionby combining two circularmo-
tions. This is the first instance of a non-Ptolemaic model we know in
the works belonging to so-called Maragha school, long before the con-
struction of the famous observatory and the beginning of scientific re-
search there.
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This book is the first critical edition of two important Persian treatises
by Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī, al-Risāla al-Muʿīnyya (The Muʿīniyya treatise)
and its supplement, Ḥall-i Mushkilāt-i Muʿīniyya (Resolution of the diffi-
culties of the Muʿīniyya treatise), both written by Ṭūsī during his long
residence in the Ismāʿīlī fortresses of Quhistān.

Apart from his writings on the Nizārī Ismāʿīlī religion and the Is-
māʿīlīworks preparedunderhis supervision, Ṭūsī’smajor Persianworks
were written mostly during the first part of his Nizārī period, i.e., be-
tween 632/1235 and 644/1247, when he resided in Quhistān. After
he moved to Alamūt in about 644/1247, most of his major writings
were in Arabic, a practice he continued even after the fall of Alamūt
in 654/1256 and until his death in 672/1274. Almost all of his recen-
sions of Greek mathematical works—including those of Euclid’s Ele-
ments, the treatises belonging to the collection of mathematical texts
known as the “middle books,” Ptolemy’s Almagest, and Apollonius’s
Conics—as well as his original scientific, philosophical and theological
writings and his famous commentary on Avicenna’s al-Ishārāt wa-al-
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both theMuʿīniyya and theḤall. For the Tadhkira, this was done for ped-
agogical reasons and to correct errors in his earlier version.1 For the
Muʿīniyya and theḤall, his revisionsweremainly to eradicate his earlier
Ismāʿīlī patronage after their defeat by the Mongols. Thus, unlike the
case for the Tadhkira, the editors of the Muʿīniyya and the Ḥall decided
to present the first, Ismāʿīlī version, which documents Ṭūsī’s original
composition when he was a relatively young and aspiring scholar.

This edition represents the first of two volumes. The second vol-
ume,whichwill appear shortly, will contain an annotated English trans-
lation.

F. Jamil Ragep
August 2020

1. F. J. Ragep, Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī’s Memoir on Astronomy (al-Tadhkira fī ʿilm al-hayʾa),
2 vols. (New York: Springer-Verlag, 1993), 1: 70-5.
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During this time, I became aware of thework of Hassan Amini, who
had edited the Muʿīniyya for his 2008 MA at the University of Tehran.1
As it turned out, two of Amini’s colleagues from the same univer-
sity became my graduate students, namely Fateme Savadi and Sajjad
Nikfahm-Khubravan. When I asked the two of them if they would be
interested in revising Thackston’s draft edition and translation, they
immediately agreed. It soon became apparent that their edition, based
onAmini’sMA thesis, would depart considerably fromThackston’s and
would in fact be a totally independent work. Among their findings, de-
tailed below, was the discovery that University of Tehran MS 1346 (MS
G) contained Ṭūsī’s revisions to the original versions of the Muʿīniyya
and the Ḥall in Ṭūsī’s own hand. This made it the obvious choice upon
which to base the critical edition, superseding Tehran, Malik MS 3503
(MS M) that had been Dānish-Pazhūh’s choice for his facsimile publi-
cation.

Weare fortunate that twoextremely qualified scholars haveunder-
taken to present this critical edition. Not only are they excellent his-
torians of science with a deep understanding of the texts themselves,
they also have profound knowledge of Islamic codicology and paleog-
raphy. This has allowed them to develop an intricate stemma relating
the different versions and families of manuscripts.

As we progress in our understanding of textual histories of Islamic
scientific texts, we have begun to appreciate the complexities of those
histories, which often involve multiple authorial revisions over long
periods of time. Thus, as was the case with the Tadhkira, Ṭūsī revised

(CC-BY) license. https://archive.nyu.edu/bitstream/2451/61288/59/14.
Ragep.pdf

1. Hassan Amini, “Al-Risāla al-Muʿīniyya of Khwādja Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī: A Critical
Edition and Study,” thesis submitted to the Graduate Studies Office in partial fulfill-
ment of the requirements for the degree of MA in History of Science, University of
Tehran, September 2008.

https://archive.nyu.edu/bitstream/2451/61288/59/14. Ragep.pdf
https://archive.nyu.edu/bitstream/2451/61288/59/14. Ragep.pdf
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In his article, Kennedy mentioned two preliminary English trans-
lations of the Ḥall, one by Javad Hamadanizadeh at Sharif Technical
University in Tehran and the other by Wheeler Thackston at Harvard
University in Cambridge, Massachusetts.1 I am not aware of the fate of
Hamadanizadeh’s translation, but Thackston’s translation (in collab-
oration with the current writer) was completed around 1990. Thack-
ston would go on to prepare a draft edition and translation of both the
Muʿīniyya and the Ḥall (completed in 1992) that he sent me in hopes
that I would review it in preparation for rapid publication. Alas, that
was not to be. Other projects and obligations would get in the way
for almost three decades. During that time, I worked on the text and
translation periodically, even publishing some excerpts and one of the
chapters of the Ḥall.2 And as the opportunity presented itself, I asked
colleagues for help, most notably Sergei Tourkin, who was a research
assistant atMcGill for our Rational Sciences in Islamproject from2009-
2013. It was Tourkin who brought to my attention the manuscript of
the Ḥall in Tashkent that contained the elusive date of its publication,
confirming that it was the original venue for publication of the Cou-
ple.3

“Two Persian Astronomical Treatises by Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī,” Centaurus 27 (1984):
109-20.

1. Kennedy, “Two Persian Astronomical Treatises,” 111.
2. F. Jamil Ragep, “The Persian Context of the Ṭūsī Couple,” in Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī:

Philosophe et Savant du XIIIe Siècle, ed. N. Pourjavady and Ž. Vesel, 113-30 (Tehran:
Institut français de recherche en Iran/Presses universitaires d’Iran, 2000) and id.,
“Ibn al-Haytham and Eudoxus: The Revival of Homocentric Modeling in Islam,” in
Studies in the History of the Exact Sciences in Honour of David Pingree, ed. Charles Burnett,
Jan P. Hogendijk, Kim Plofker, and Michio Yano, 786-809 (Leiden: E. J. Brill, 2004).

3. See F. Jamil Ragep, “The Origins of the Ṭūsī-Couple Revisited,” in Instruments
– Observations – Theories: Studies in the History of Astronomy in Honor of James Evans, ed.
Alexander Jones and Christián Carman, 2020, DOI: 10.5281/zenodo.3928498, 229–237.
Open access distribution under a Creative Commons Attribution 4.0 International
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first in these Persianworks, well before theywould appear in his Arabic
writings.

The discovery of the importance of these works, and in particu-
lar their being the basis of Ṭūsī’s Arabic hayʾa work called al-Tadhkira
fī ʿilm al-hayʾa (Memoir on astronomy) that first appeared in 659/1261,
was serendipitous. In the second half of the 1970s, Edward S. Kennedy,
one of the preeminent historians of Islamic science of his generation
and recently retired from the American University of Beirut, was liv-
ing in Cairo and collaborating with David King on cataloging the Per-
sian manuscripts at the National Library of Egypt. Kennedy had spent
many years in Iran and was one of the few western scholars of Islamic
science who dealt with Persian texts. He came across a copy of the
Risālah-i Muʿīniyya and noted that it was a predecessor to the Tadhkira.
At about the same time, the work had been the subject of an article (in
Russian) by A. U. Usmanov.1

During this period, I was also in Cairo, doing research as a gradu-
ate student, so I often would meet with Kennedy and King. Since I was
working on the Tadhkira, I was keenly interested in Kennedy’s work
on the Risālah-i Muʿīniyya. But what both of us did not know at the
time, since there was no copy in Cairo, was that the Ḥall-i mushkilāt-i
Muʿīniyya contained Ṭūsī’s first publication of his device (now known
as the Ṭūsī-couple) and its application to his planetary models. This
revelation had to wait a year or two, when I stumbled upon Dānish-
Pazhūh’s facsimile edition, andKennedywas also able to locate it. Thus,
I mentioned the importance of the Muʿīniyya and the Ḥall in my PhD
dissertation (1982), and Kennedy would publish an article that out-
lined both works (1984).2

1. A. U. Usmanov, “Astronomicheskií traktat Muʿiníía Nasir ad-Dina Tusi,” Matem-
atika na crednebekovom Bostoke (Tashkent), (1978): 113-26.

2. Faiz Jamil Ragep, “Cosmography in the Tadhkira of Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī,” PhD
dissertation, Harvard University, 2 vols., 1982, 1: 16, 23, 42-3, 47-50; E.S. Kennedy,



Preface I

In the 1950s, the Iranian scholarMuḥammad-Taqī Dānish-Pazhūhpub-
lished facsimiles of two Persian astronomical works of Naṣīr al-Dīn al-
Ṭūsī (597/1201 – 672/1274): the Risālah-i Muʿīniyya and its “Appendix,”
the Ḥall-i mushkilāt-i Muʿīniyya.1 As far as I can tell, these works were
little studied or even mentioned for almost a quarter century after-
wards. There were a number of reasons for this neglect. First, they
belonged to a genre of Islamic astronomical writing called hay’a (the-
oretical/cosmological astronomy), which was mostly ignored in favor
of more practical astronomical texts. Second, Persian scientific works
were often claimed to be of little inherent interest, being either mere
translations from the Arabic or derivative. It thus came as something
of a surprise that Ṭūsī’s most innovative work in astronomy appeared

1. Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, Risālah-i Muʿīniyya and Ḥall-i mushkilāt-i Muʿīniyya, facsim-
iles of Tehran, Malik MS 3503 with an introduction by Muḥammad-Taqī Dānish-
Pazhūh (Tehran: Intishārāt-i Dānishgāh-i Tihrān (nos. 300 and 304 in the series [re-
spectively]), 1335 H. Sh./1956-7 C.E.).
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In the Name of God, the Compassionate, the Merciful

Oceans of Iranian and Islamic culture lie in manuscript form. These

manuscripts are not only the record of the achievements of our nation's

great scholars, they are also testimonials to our unique national identity. It

is, therefore, the duty of every generation of Iranians to protect and

celebrate this priceless heritage and to spare no effort in restoring these

records on which all studies of Iran's history and culture depend.

Many efforts towards better identification, study, and preservation of

our country's manuscript collections have been launched. In spite of these

efforts, and despite the fact that hundreds of books and treatises that deal

with this important area of learning have been published, much remains

undone. Thousands of books and treatises either linger as unidentified

codices in Iranian and foreign libraries, or await publication. Others,

although previously published, exist in unsatisfactory editions and need to

be re-edited according to modern scholarly standards.

It is the duty of scholars and cultural organizations to undertake the

important tasks of restoring and publishing these manuscripts. The

Written Heritage Publication Center was established in 1993 in order to

achieve this important cultural objective with the purpose of supporting

the efforts of scholars, editors, and publishers who work in this field of

learning. We hope that by suppoting scholarly work in this area, we can

help make an essential collection of scholarly texts and sources available to

the scholarly community that is engaged in the study of Iran's Islamic

culture and civilization.

The Written Heritage Research Institute (Miras-e Maktoob)



Science, Art & TechnologyMiras-e Maktoob

25346

Texts and Studies in the History of Science

(2)

Series Editor

Hossein Masoumi Hamedani

Written Heritage Research Institute, 2020

First Published in I. R. of Iran by Miras-e Maktoob

ISBN 978-600-203-204-1

ISBN (Vol.1) 978-600-203-203-4

All rights for the paper version are reserved for the publisher.

All rights for the digital and online versions are reserved for F.Jamil Ragep.

P R I N T E D I N T E H R A N



Miras-e Maktoob

Tehran, 2020


	الرسالة المعینیة (الرسالة المغنیة)
	حل مشکلات معینیه
	پیوست

