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  چکیده

دان بـزرگ ایرانـی، معاصـر و     دان و طبیعـی  مـنجم، ریاضـی  ) ق٦و  ٥سدۀ (بو حاتم مظفر اسفزاری ا
فقـط بعضـی مورخـان و     ت؛اطـالع چنـدانی در دسـت نیسـ     شاز زنـدگانی . همکار عمـر خیـام بـود   

شـرکت در رصـد اعتـدال     ترین کارهـای علمـی او   از مهم. اند دانشمندان در آثار خود از وی یاد کرده
هـای   ینـه از او چنـدین اثـر در زم  . بهاری به منظور اصالح گاهشماری و تدوین تقـویم جاللـی اسـت   

مانـده اسـت و متأسـفانه     شناسـی بـر جـای    کائنات جو و گیاه گیری اوزان، ریاضیات، مکانیک، اندازه
در این مقاله دو رسالۀ نو یافته از اسـفزاری بـرای   . اند تعدادی از آثار او از بین رفته یا شناسایی نشده

برهان علی جمع المربعات «ریاضی به عربی با نام  ای ، رسالهآنهانخستین . شود نخستین بار عرضه می
ای به  دیگری رساله. مربعات اعداد متوالی است مجموعدستور و موضوع آن اثبات هندسی » المتوالیة

تشـریح اجـزای گیـاه و بررسـی انـواع و       و موضـوع آن  »رسالة الشَبَکة«ه شناسی با نام فارسی در گیا
ایـن رسـالۀ ارزشـمند نشـانگر پیشـگامی       .اسـت ) آونـد (کارکرد شـبکۀ مجـاری تغذیـه در گیاهـان     

  .هان استدانشمندان ایرانی در شناخت و تبیین آوند در گیا
  

  اسفزاری، مربعات اعداد متوالی، شبکه، تشریح گیاه، آوند :ها واژهکلید
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  مقدمه

امـام  ، ملقـب بـه   ایرانی بزرگ دان دان و طبیعی ریاضی ،منجّم ،ابو حاتم مظفر بن اسماعیل اَسفزاری
هرات، سر جنوب خراسان قدیم در  در یوالیت (سفزار اَدر هجری پنجم  سدۀدوم  ۀدر نیم ء،الحکما

تـرین کتـابی    قدیمی. اطالع چندانی در دست نیست ویاز زندگانی . به دنیا آمد) راه زرنج به هرات
-٤٩٣( بیهقـی ) ١١٩ص ( ۀصـوان الحکمـ   ۀتتمـ شود کتاب  که در آن، شرح حالی از وی دیده می

:   نـک ( هالشـبک  رسالۀدر مقدمۀ  .بوده استاسفزاری است که تألیف آن اندکی پس از مرگ  )ق٥٦٥
از او بـا نـام ابـو المظفـر      ق٤٦٧ابن اثیر در حوادث  )٩٨، ص١٠ج( املالکو در کتاب ) مقاله دنبالۀ

ه، دراصفهان زیست )سلجوقی سال مرگ ملکشاه( ق٤٨٥تا  ٤٦٧ از سال وی .تاسفزاری یاد شده اس
 کتـاب نظامی عروضـی سـمرقندی در  . جا به بلخ و مرو رفته است پس به خراسان و هرات و از آنس

) ٣٠٠، ص٢بهـار، ج (اسـت  هجری تألیف کـرده   ٥٥٢تا  ٥٥١ی ها که بین سال) ٩٨ص( چهارمقاله
و خواجـه امـام مظفـر    )  ق٥١٧-٤٣٢(  عمر خیـامی  خواجه امام ق٥٠٦ سال کند که در حکایت می

به  )٥٤، ص٢ج(و شهرزوری ) ١١٩ص( بیهقی. است دیدهبلخ  دراسفزاری را در منزل بو سعد جرّه 
) ق٦و ٥سدۀ (شهمردان بن ابی الخیر . اند می و مباحثات میان خیام و اسفزاری اشاره کردهروابط عل

با عنوان  اسفزاریاز  است تألیف شده ق٥١٣سال  پیش ازکه  )٤٢٤ص(عالیی  ۀنزهت نامدر کتاب 
؛ ولی ممکـن اسـت ایـن    نبوده است زنده سال در آنوی دهد  که نشان میکند  یاد می» هاللّ هُرحم«

و ) ٦٩، ص٢ج(نوشـته   ق٤٧٧سـال تـألیف ایـن کتـاب را      ،بهار فات کاتبان باشد زیراعنوان از اضا
معاصر و همکار ) ق٦سدۀ (ن خازنی االرحمهمچنین عبد .اسفزاری قطعاً در این سال زنده بوده است

  :گوید می )٨ص( ةمیزان الحکموی در کتاب 
  .»خویش را تمام و به بیاض برد به جوار رحمت حق رفت ۀمیزان الحکمحاتم مظفر پیش از آن که کتاب  ابو«

  ١.ق درگذشته است٥١٥و  ٥٠٦ های احتماالً میان سال اسفزاریاز این رو 
  
  

  

                                                
  .٤٦٩- ٤٦٧همچنین قربانی، صص ؛)منابع:   نک( رسالۀ آثار علویمقدمۀ : زندگی و آثار اسفزاری، نکـ برای اطالع بیشتر از . ١
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  اسفزاریهای علمی و آثار  فعالیت

  تعیـین   برای  الزم  های گیری و اندازه  بهاری  اعتدال شرکت در رصد او  یعلم  های ترین فعالیت از مهم
و همکاری در بنای   یجالل  تقویم  ، و تدوین شماری گاه  منظور اصالح  به  خورشیدی  سال  طول  دقیق

  ملکشـاه   فرمـان   بـه کـه بـه احتمـال بسـیار      بوده اسـت  )ظاهراً در اصفهان(  ای رصدخانه  ساختمان
  ،ارشـمیدس   تـرازوی   همچنین وی .انجام شده است ق٤٦٧ سالو خواجه نظام الملک در    یسلجوق

و   نقـره  از طـال و   شده  ساخته یدر اشیا  یناخالص  میزان  تعیین  برای را که، »میزان غش«معروف به 
  سهولت  و برای کرد همطالع به دقت، بود  شده  ها ساخته در سکه  کار رفته  ِ به فلزات  نسبت  نیز تعیین

. نامیـد »  الحکمه  میزان«را ن افزود و آ  بدان  ، دو کفه جمله از کهپدید آورد   در آن  یهای گونیرکار دگ
آن را شکسـت و   شهـای  خیانـت فـاش شـدن   گویند وی این ترازو را به خازن خلیفه داد و او از بیم 

در خاک پنهان کرد و ابو حاتم چون از این موضوع خبر یافت در اندوه تباهی رنج چنـد  را  شاجزای
این که ). ٥٤، ص٢؛ شهرزوری، ج١٢٠-١١٩ی، صص بیهق(درگذشت  آناش بیمار شد و در اثر  ساله

در آن  شـهرت او مقـام و   انـد نشـانۀ   خویش از او نام برده های نوشتهچندین نفر از معاصران وی در 
 داشـته ... نجوم، ریاضیات، علـوم طبیعـی و    های مختلف زیادی در حوزه اسفزاری آثار. روزگار است

شناسـایی   تـاکنون بعضی از آثار وی که . اند شناخته نشدهاز میان رفته یا تاکنون  آنهااست که اکثر 
  :قرارندین اند بد شده

الرحمان عبـد  ؛) القفـان  ةصـناع   الى  العرفان  ارشاد ذوی ( القفانة و صنع  مراکز االثقال -١
. به این اثر اشاره کرده است) ٣٨ص( همیزان الحکمخازنی در عنوان مقالۀ دوم کتاب 

یک وجود . توزین است  یو چگونگ  مقدمات در  باب چهار  شاملاین رساله به عربی و 
عمر ( گزارش شده است ٤٤٦٠ ۀشمار به   دمشق ۀظاهری ۀکتابخان آن در یخط ۀنسخ

  ).١٠٢محمد عزت، ص
اشـاره   کتـاب اسـفزاری  به ایـن  ) ٨ص(خازنی در باب پنجم کتابش  ؛ةمیزان الحکم -٢

  .استناتمام مانده این اثر ه است که گفتکرده و 
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بـرای فخرالملـک بـن     و  یفارسـ   بـه  ق ٥٠٠ پیش از سال ؛)جو  کائنات(  آثار علوی -٣
 ۀو تحشی  در تهران با تصحیحش ١٣١٩این اثر در سال  .است شدهالملک تألیف  نظام

  ١.تاس  انتشار یافته  رضوی  سمُدر  یمحمدتق
از ایـن اثـر اسـفزاری کـه اسـماعیل       ؛رساله در احکام حرب و اختیار غالب و مغلـوب  -٤

به آن اشـاره   اختیارات سنجریباخرزی از دانشمندان دوران سلطان سنجر در کتاب 
  ).٥٣٨، ص١٩، جحائری(ی گزارش نشده است ا کرده، تاکنون نسخه

عشـر   ةالرابعـ  ةالمقال« کتاب با عنوان  این ۀ چهاردهممقال ؛ اقلیدس  اختصار فی اصول -٥
  بـه   پـاریس   یملـ  ۀدر کتابخان» اقلیدس الصولمن اختصار االمام المظفر االسفزاری 

 ٨  و شـامل   سـقالوس با ۀنوشـت   اصـل در   مقاله  این .شود یم نگهداری ٤/٢٤٥٨ ۀشمار
  شامل اسفزاریمقالۀ چهاردهم  است، اما  منتظم  یوجه ٢٠و   یوجه ١٢ ۀدربار  گزاره
از روی ) آنهـا اسـتدالل  ذکر بدون (را   گزاره ١١  این یها ناعنو سدیو. است  گزاره ١١

قربـانی،  (  است  کردهمنتشر  میالدی١٨٣٨ سال و در  ترجمه  فرانسه  بهنسخۀ مذکور 
  ).٤٦٨ص

 ٣/٢٧٠٨ ۀشمار  به  استانبول  یل الله ۀدر کتابخان  از آن  ای نسخه  ؛ةالمساح  يف ةمقدم -٦
  ).٤٦٨قربانی، ص(  موجود است

 ۀشـمار   منچسـتر بـه   نـۀ در کتابخا  از آن  ای نسـخه  ؛یموس یبن  الحیل  کتاب  تلخیص -٧
B351  رسالۀ دیگری با همـین موضـوع بـه شـمارۀ      ).٥٥٤مینگانا، ص(موجود است
O351  هایی از رسـالۀ   وجود دارد که شاید بخش) ٥٥٩همو، ص(کتابخانۀ همین در

  .قبلی باشد
در پـی   آنهـا یافتۀ ابو حاتم اسفزاری که بر اسـاس نسـخۀ یکتـای     به دو رسالۀ نو ،در منابع موجود

و  ٥هـای   شماره(مرحوم قربانی پس از ذکر سه اثر ریاضی از اسفزاری . ای نشده است آیند اشاره می
  ). ٤٦٨صقربانی، (دیگر آثار اسفزاری را از بین رفته تلقی کرده است  ،آثار علویرسالۀ  و) فوق ٧و ٦

                                                
، شماره تاریخ علم، »جایگاه ابو حاتم اسفزاری و ابن خَمّار در سنت آثار عُلوی دورۀ اسالمی«یونس کرامتی، : در بارۀ این رسالۀ اسفزاری نکـ . ١
  .١١٣- ١٠٥، صص١٣٨٧، ٦



 ٥/...حاتم اسفزاری رسالۀ نویافته از ابودو 

  جمع المربعات المتوالیة یبرهان عل) الف

کـه   مجمـوع مربعـات اعـداد متـوالی اسـت     دسـتور  برهان هندسی بـرای   این رسالۀ مختصر عربی،
، ١اسـتادی، ج (جد اعظـم قـم موجـود اسـت     در کتابخانـۀ مسـ   ٢/٢٠٢٥ ای از آن به شـمارۀ  نسخه

وجـود   ق٦٣٢یادداشت مورخ روی برگ اول مجموعه، این نسخه تاریخ کتابت ندارد ولی ). ٢٦٩ص
  :متوالی به صورت زیر پرداخته است مجموع مربع اعداد اثبات دستوراسفزاری در این رساله به . دارد
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n برای حالت خاصیک برهان هندسی برای اثبات این فرمول  او = آورده و سپس این اثبات  4
و در ) ٢٧سعیدان، ص(است  منسوب به فیثاغورس دستوراین . را برای حالت کلی تعمیم داده است

  ). ١٣٤همو، ص(نیز آمده است ) ق٤٢٠.ح. د(کرجی  الفخریکتاب 

زوده فهای سجاوندی به آن ا بندی شده و نشانه متن رساله در بازنویسی، برای سهولت خواندن، پاراگراف
  .مشخص شده است/ /ان صفحات در نسخۀ اصلی با عالمت شده است، همچنین پای

  

 :]متن رساله[

  جمع المربعات المتوالیة یبرهان عل

  سفزاريبي حاتم المظفر بن اسمعیل األأاستخراج 

  :المعروفة المنسوبة إلی القدماء في جمع المربعات الطریقة
مربعات األعداد المتوالیة من الواحد إلـی أيّ غایـة فرضـت    إنّهم قالوا إذا أردت أن تجمع عدة ما من 

فاجمع من الواحد إلی تلک الغایة والغایة معها واحفظ المجموع ثمّ خذ ثلثي عدد الغایـة فـزد علیـه    
  .ثلث الواحد أبداً واضربهما في المجموع فیحصل مجموع المربعات

جمعنا من الواحد إلی  .آخرها مربع األربعةأردنا أن نجمع أربعة مربعات أوّلها مربع الواحد و: مثاله
األربعة واألربعة معها فکانت عشرة وعدد الغایة أربعة وثلثاها إثنان وثلثـان زدنـا علیهـا ثلـث الواحـد      

  .فبلغ ثالثین وهو مجموع المربعات األربعة] عشر[فصارت ثالثة ضربناها في 
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فـي  [ولیکُن أربعة  د ج اب نفرض مربع: حتها فهي هذهأمّا العلة في هذه الطریقة والبرهان علی ص
لیسـهل تصـوّر   ] في واحد[ولیکُن کل واحد من اآلحاد التي نذکرها مکعباً هو واحد في واحد ] أربعة

ثـمّ نفـرض مربـع    . المجسّم من ترکیب بعضها علی بعض
بـه   ١وضعاً یصیر اجثالثة في ثالثة ونضعهُ علی مربع  ح ه

منطبقـة علـی   ] فـي ثالثـة  [من مربع ثالثة  دح ه/ / زاویة
 ل طونفـرض مربـع   ] في أربعة[من مربع أربعة  ادجزاویة 

  .إثنین في إثنین ونضعه فوقه علی الوضع الذي ذکرناه
مـن    دفتنطبـق زوایـا    س ممربـع   ل طثمّ نضع علـی  

المربعات األربعة ویصیر مجموعها مجسماً قاعدتـه مربـع   
  .ویحیط بجوانبه سطوح د ج اب

فســطوحٍ شــبیهة بســطوح الــدَرَج  ن م ابأمّــا جانــب 
والسطحان الباقیان کل واحد منهما یحیط به خطّان  ٢س ن ج ببعضها قائم علی بعض وکذلک جانب 

من  س دنصفه ولیکُن منشوراً ولیمرّ القاطع بخطّ  س ممستقیمان وخطّ مُضرّس فلو قطعنا من مکعب 
من السطح السـافل مـن مربـع     ط کل فیمرّ المحاله بخط من الساف] ن مبخط [السطح العالي ویمرّ 

 ز طفیقطع ثالثة مناشـیر مـن مکعبـات     ز هویمرّ أیضاً بخطّ  ک مفیقطع منشورین من مکعبي  ٣ط ل
  .ب هفیقطع أربعة مناشیر من مکعبات  ب اویمرّ بخطّ 

مـن   ل کفـإن یمـرّ بخـطّ     د زح همن السطح السافل من  ج بثمّ فرضنا سطحاً قاطعاً یمرّ بخط 
ویقطع هذا السطح ثالثة مناشـیر مـن    س ممن السطح العالي من  د موبخطّ  س مالسطح السافل من 

ویقطع هذا السـطح أیضـاً    ل نومنشوراً واحداً من مکعب  ح کو منشورین من مکعبي  ج زمکعبات 
ب کما بیّنه اقلیـدس فـي   ثُلثُه الذي هو سُدس المکع ب ز، ز ک، ک ن، ن دمن کل واحد من مناشیر 

  .االصول

                                                
 .شد گذاشته» وضعاً یصیر«بود و به جای آن کلمات  ناخوانا ۀ خطینسخ متن این دوکلمه در. ١
 .س دن ب: نسخه. ٢
 .ط ک: نسخه.٣

  /پ٢٦گ /
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التي ذکرناها یبقي منـه مخـروط یحـیط بـه مربـع       ١وإذ قد قطعنا من هذا الشکل هذه الزواید/ /
وأربعة مثلثات کلّ واحد منها نصف مربع قاعدته یجب أن نأخذ مساحة ذلک المخروط ونجمع معـه  

  .ما إسقطنا من الزواید فیکون مجموع ذلک هو العدد المطلوب
السـطح   مـن  دفبأن نضرب العمود المُخـرج مـن نقطـة    : وأمّا مساحة المخروط وهو العمل األوّل

المسـاوي لعـدد    ددوهو عمود  ج امن السطح السافل من مربع  دإلی نقطة  ٢س ن مالعالي من مکعب 
 د ج ب اونصف  د ج ب اوإن شئت تُضرب العمود في ثلثي نصف  د ج ب االغایة وهو أربعة في ثلث مربع 

عظـم والتضریسـات   البـاقي المثلـث األ   دد االباقي بعد إسقاط تضریساته ویسمی مثلث  دد اهو مثلث 
  .المسقطة المثلثات

 ٣ن طأحدهما المناشیر التي هي انصاف المکعبات وهي منشور : أمّا الزواید المسقطة فهي قسمان
والقسـم الثـاني هـو    . ج زوثالثة مناشیر  ح کو منشورا  ل نومنشور  ز اوثالثة مناشیر  ک هو منشورا 

  . زب ،ز ک، ک ن، ن دأربعة أسداس المکعبات وهي المسقطة من کلّ واحدة من مکعبات 
فألنّ عدة مناشیر جانب واحد مبتدیة مـن الواحـد علـی    : أمّا مساحة المناشیر وهي العمل الثاني

في جمع األعداد المتوالیة من التوالي إلی أن تبلّغ إلی عدد ینقص عن عدة المربعات بواحد والطریق 
وإذا زدنـا الواحـد   . الواحد إلی عدد مفروض أن نزید علی المفروض واحداً ونضربه في نصف المفروض

علی هذا المفروض یصیر مثل العمود المساوي لعدة المربعات فیجب أن نضـرب العمـود فـي نصـف     
 جز، ح ک، ل نلئال نحتـاج إلـی جمـع مناشـیر     . الثالثة ونأخذها کعاباً صحاحاً ال مناشیر ز امربعات 
نجمع معها األربعة األسـداس المسـقطة مـن     أنمنشورین منها مثل مکعب وبقي علینا  // معها ألنّ

  . مربعات القطر وهو العمل الثالث
أربعة أسداس الواحد فتجتمـع  أن تضرب عدد مکعبات القطر وهو عدد مساوٍ للعمود في : وطریقه

المسقطة من مکعبات القطر وسواء ضربت العمود في أربعة أسداس الواحد أو ضربته في نصف الواحد 
ثمّ ضربته في سُدس الواحد وجمعتهما فنضمّ من هذا العمل ضرب العمـود فـي نصـف الواحـد مـع      

                                                
 .الزوایا: نسخه. ١
 .زس م :نسخه .٢
 .ز ط: نسخه. ٣

  /ر٢٧گ /

  /پ٢٧گ /
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ي ضـرب العمـود فـي نصـف     فیصیر العمل الثـان  ازالعمل الثاني وهو ضرب العمود في نصف مربعات 
ألجـل التضـریس فصـار      ادداألربعة وهي أربعة مثلثات مساویة للمثلثات المسقطة مـن   ب  همربعات 

المسقطة وبقي العمل الثالث ضرب العمود في سُدس الواحد  ل الثاني ضرب العمود في المثلثاتالعم
  .ثاتویکون المبلغ سدس العمود والعمل الثاني وهو ضرب العمود في المثل

أعني ضرب المثلثات في ثلثي العمـود  . فنقسّم قسمین أحدهما ضرب العمود في ثُلثي المثلثات
وإذا جمع مع العمل األوّل وهو ضرب المثلث الکبیر في ثلثي العمود یصیر ضرب مجموع االعداد في 

  .ثلثي العمود ألنّ المثلث األعظم مع المثلثات المسقطة هي مجموع األعداد
ني وهو ضرب العمود في ثلث المثلثات یکون المبلغ ثلث مجموع األعداد إلّـا سُـدس   والقسم الثا

العمود ألنّ العمود مع الواحد إذا ضُرب فـي نصـف العمـود عنـد جمعنـا األعـداد المتوالیـة یحصـل         
  .المجموع

في سُدس  فإذا ضُرب العمود. فإذا ضُرب العمود في نصف العمود یحصل المجموع إلّا نصف العمود
العمود وسُدس العمود هو ثلث المثلثات ألنّ المثلثات نصف العمود یحصل ثلث المجموع إلّا سُـدس  

وهو سُدس العمود یجتمع ثلث المجموع ویحصـل  / / وإذا جُمع مع الحاصل من العمل الثالث. العمود
جموع في ثلثي من ضرب المجموع في ثلث الواحد وإذا جُمع مع مجموع العمل األوّل وهو ضرب الم

العمود تجتمع جمیع األعمال الثالثة ویصیر ضرب المجموع في ثلثي العمود مع ثلث الواحد کما قد 
  .أمرُ به القدمآ وهذا تشجیر یسهل عند النظر إلیه تفهم جمیع ما ذکرناه

   

  /ر٢٨گ /
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  ]مساحة المسقطة من مربعات القطر[      ]مساحة المناشیر[    ]مساحت المخروط[
  

  فی ثلثیالعمود ] ضرب[      المثلثات العمود في] ضرب[    في ثلثيالعمود ] ضرب[
 الواحد        نصف الواحدإال          المثلث األعظم

 

  نصف الواحد العمود في] ضرب[
 

 

  فی سدس العمود] ضرب[       العمود في المثلثات] ضرب[    ]األعظم[المثلث ] ضرب[
  الواحد ویحصل سدس العمود            فی ثلثی العمود

 

  
 

  العمود في ثلث المثلثات] ضرب[  العمود في ثلثي المثلثات] ضرب[
  سدس  وهو سدس العمود ویحصل

  سدس األوّل إالالمجموع 
  المثلثات في ثلثي العمود] ضرب[

  
 

  ثلث المجموع ویحصل من             المجموع في ثلثی العمود] ضرب[
  عدد المجموع في الثلث] ضرب[

  
  
  

  ١العمود مع ثلث الواحدضرب المجموع في ثلثي 

  .تمّ البرهان والحمدللّه رب العالمین وصلواته علی سیّدنا محمد النبي وآله الطاهرین

                                                
 .است) از پایین به باال(این نمودار درختی در متن نسخۀ خطی به صورت وارونه . ١
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  در کتابخانۀ مسجد اعظم قم ٢/٢٠٢٥، نسخۀ شمارۀ یةلبرهان علی جمع المربعات المتواصفحۀ نخست از دستنوشتۀ رسالۀ 

   



 ١١/...حاتم اسفزاری رسالۀ نویافته از ابودو 

  :]ترجمۀ رساله[

  ییمتوالمتوال  هایهای  ععمربمربجمع جمع   برهانی بربرهانی بر

  یعیل اسفزاراحاتم مظفر بن اسمو بااستخراج 

  : ها عمرب روش مشهور منسوب به پیشینیان دربارۀ جمع
های اعداد متوالی از یک تا هر نهایتی را جمع کنی الزم  اند هرگاه بخواهی تعدادی از مربع گفته آنها

سپس . است که از یک تا آن عدد آخری به همراه آن عدد آخر را جمع بزنی و مجموع را نگه داری
ضـرب  دو را در مجمـوع    سوم را اضافه کنی و آن عدد آخری را بگیری و همیشه بر آن عدد یک ٣/٢
  .آید دست می ها به بدین ترتیب مجموع مربع. کنی 

خواهیم چهار مربع را جمع کنیم که اولین آن، مربع یـک و آخـرین آن، مربـع چهـار      می: مثال آن
آن، دو  ٣/٢عدد آخر چهار است و . شود کنیم، ده می از یک تا چهار را به همراه چهار جمع می .است
کنیم، سـی   ضرب می] ده[را در  آن. شود کنیم، سه می سوم را به آن اضافه می یک. شود سوم می و دو
  . شود و آن مجموع چهار مربع است می

را در نظـر   د ج اب ]در چهـار [اما دلیل و برهان بر درستی این روش این است کـه مربـع چهـار    
کـر  الزم است هر یـک از واحـدهای آن کـه ذ    .گیریم می

باشد تـا از ترکیـب   ] در یک[کردیم، مکعبی یک در یک 
سپس مربع . با هم تصور سه بعدی آسانی ایجاد شود آنها

 ج اگیریم و آن را روی مربع  را در نظر می ح هسه در سۀ 
] در سـه [از مربع سـه   دح هدهیم چنان که زاویۀ  قرار می

باشـد و  ] در چهـار [از مربـع چهـار    ادجمنطبق بر زاویۀ 
گیـریم و بـه همـان     را در نظر مـی  ل ط ع دو در دویمرب

  .دهیم حالتی که ذکر کردیم در باالی آن قرار می
بـه  . دهیم قرار می ل ط را روی مربع س م سپس مربع
شود که قاعدۀ  شود و مجموع آن جسمی می از چهار مربع بر هم منطبق می د های این ترتیب زاویه

  .است و در اطراف آن سطوحی محیط شده است د ج اب آن مربع
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سطوحی شبیه به سطوح پلّکانی است که هر یکی بـر  ، س ن ج بو همچنین طرف  ن م اب طرف
) شکسته(دار  به دو خطّ مستقیم و یک خطّ دندانه دو سطح باقیمانده هر یک از .دیگری عمود است

قـاطع  . شـود  دهیم، منشوری مـی برش ] از جهت قطر[را  س م پس اگر نصف مکعب. شود محیط می
پـس  . بگـذرد ] ن م بـه خـط  [از سطح باالیی مکعب و همچنین از سطح زیرین آن  دساز خطّ باید 

جـدا   ک مپس دو منشور از دو مکعب . هم بگذرد ط ل از سطح زیرین مربع ط ک ناگزیر باید از خط
کنـد و   جـدا مـی   ز ط هـای  پس سـه منشـور از مکعـب   . کند عبور می ز هکند و همچنین از خط  می

  . کند جدا می ب ه های کند بنابر این چهار منشور از مکعب عبور می  ابهمچنین از خطّ 
بر این، این  بنا. عبور کند د زح ه از سطح زیرین ج باز خط  کنیم سطح قاطعی، سپس فرض می

و ایـن سـطح   کند  عبور می س م از سطح باالیی د م و از خطّ س م از سطح زیرین ل کقاطع از خطّ 
کند  جدا می ل ن و یک منشور از مکعب ح ک و دو منشور از دو مکعب زج های سه منشور از مکعب

کنـد   را جدا مـی  آنهایک سوم  زب، ز ک،  ک ن، دنو همچنین این سطح از هر یک از منشورهای 
بیـان   اصـول ] کتـاب [چنان که اقلیدس در  ششم مکعب است، حجم یک] معادل[یک  که حجم هر
  .کرده است

کنـیم، از آن هرمـی بـاقی     را که ذکر کردیم از این جسم جدا ] پلکانی[های  وقتی این برآمدگی
. نصف مربع قاعدۀ آن است آنهاهر یک از ] مساحت[ماند محصور به یک مربع و چهار مثلث که  می

. ایم جمـع کنـیم   دهکه جدا کر] پلکانی[های  آن برآمدگی] حجم[باید حجم این هرم را بگیریم و با 
  .این مجموع همان عدد مطلوب است
از سـطح   د که ارتفاع خـارج شـده از نقطـه    عبارت است از این: امّا حجم هرم که عمل اول است

و مسـاوی بـا عـدد     دد را که همـان ارتفـاع   اج از سطح زیرین مربع دبه نقطه  س ن مباالیی مکعب 
تـوانیم بـه جـای ایـن      می[اگر خواستید . کنیم ضرب می د ج ابسوم مربع  نهایی چهار است، در یک

است و مثلث باقی  اددهمان مثلث  د ج ابنصف . ضرب کنیم د ج ابسوم، نصف  ارتفاع را در دو] کار
تـر و   شـود کـه بـاقی مانـدۀ مثلـث بـزرگ       نامیـده مـی   اددها، مثلث  مانده پس از جدا کردن دندانه

  .ها است های جدا شدۀ مثلث دندانه
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 ن ط هایی که نصف مکعبند و آن منشـور  یکی منشور. های جدا شده دو نوع هستند برآمدگیامّا 
 اسـت؛  زج و سه منشـور  ح ک و دو منشور ل نو منشور  از و همچنین سه منشور ک ه و دو منشور

جـدا   زب، ز ک، ک ن، دنهـای   هایی است که از هر یک از مکعب ششم مکعب نوع دوم همان چهار
  .اند شده

شود و پیاپی  تعداد منشورهای یک طرف از یک شروع می :حجم منشورها که عمل دوم است اما
روش جمع اعداد متوالی از یک تا عدد مفـروض  . رسد ها می تر از تعداد مربع به عددی یک واحد کم

اگر یـک را بـه ایـن    . را در نصف مفروض ضرب کنیم این است که یکی به عدد مفروض اضافه، و آن
پس الزم است ارتفاع را در نصف . شود ها مساوی می فه کنیم، مانند ارتفاع با تعداد مربعمفروض اضا

به افزودن  زیرا. های صحیح به دست آید نه منشورها تاست ضرب کنیم تا مکعب که سه از های مربع
ر اکنون باید چها. معادل یک مکعب است آنهایاز داریم و دو منشور از ن زجو  ،ح ک، ل ن منشورهای

  .های قطر به این بیفزاییم و این عمل سوم است های جدا شده از مربع قسمت] حجم[ششم 
ششـم   در چهـار ،    های قطر که عددی مساوی با ارتفاع اسـت  روش آن این است که تعداد مکعب

های قطر جمع کنی و آن معادل است بـا   های جدا شده از مکعب قسمت] حجم[کنی و  واحد ضرب 
دو حاصل ضـرب را   ششم ضرب و آن دوم و سپس در یک یکدر ششم واحد یا  در چهارکه ارتفاع  این

دوم است را بـا عمـل دوم کـه ضـرب      سپس بخشی از این عمل که ضرب ارتفاع در یک. جمع کنی
پـس عمـل دوم   . کنـیم  را با هم جمـع مـی  ] که سه تا است[ از های مربع] تعداد[دوم  ارتفاع در یک

هـا، چهـار    خاطر دندانه شود که به ست میکه چهار تا ب ههای  مربع] عدادت[دوم  ضرب ارتفاع در یک
پـس عمـل دوم ضـرب ارتفـاع در     . اسـت  ادد های حذف شده از های قسمت مثلث، مساوی با مثلث

ششـم   ماند که ضرب ارتفـاع در یـک   شود و عمل سوم باقی می های حذف شده می مثلث] مساحت[
  .ها ست مثلث] مساحت[عمل دوم ضرب ارتفاع در  .شود ششم ارتفاع می واحد است و حاصل یک

] مسـاحت [رتفاع در دو سـوم  یکی ضرب کردن ا. کنیم ها تقسیم می به دو قسمت] عمل را[پس 
و اگر با عمل اول که ضـرب  . ها در دو سوم ارتفاع است مثلث] مساحت[منظورم ضرب . ستها مثلث

سـوم ارتفـاع    د؛ ضرب مجموع اعـداد در دو سوم ارتفاع است، جمع شو مثلث بزرگ در دو] مساحت[
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های جدا شـده همـان    های قسمت مثلث] مساحت[تر با  مثلث بزرگ] مساحت[زیرا . آید دست می به
  .مجموع اعداد است

سـوم مجمـوع اعـداد     حاصـل یـک  . ستها مثلث] مساحت[سوم  رتفاع در یکقسمت دوم ضرب ا
اضافۀ یک، در نصف ارتفاع ضرب شـود، مجمـوع   زیرا اگر ارتفاع به . شود ششم ارتفاع می منهای یک

  . شود اعداد متوالی حاصل می
هرگـاه   .شـود  منهای نصف ارتفـاع حاصـل مـی    هرگاه ارتفاع در نصف ارتفاع ضرب شود مجموع

ست زیرا ها مثلث] مساحت[سوم  اع همان یکششم ارتف ششم ارتفاع ضرب شود، و یک ارتفاع در یک
ششم ارتفاع حاصل  های یکسوم مجموع من صورت یک است، در اینها نصف ارتفاع  مثلث] مساحت[

دسـت   ششم ارتفاع است، جمع شود؛ یک سوم مجموع به هرگاه با نتیجۀ عمل سوم که یک .شود می
هرگاه تمامی را با مجموع عمـل اول   .شود سوم حاصل می ن مجموع در یکآید که از ضرب کرد می

شـود و   جا جمع مـی  گانه یک مع کنیم، تمام اعمال سهکه ضرب مجموع در دو سوم ارتفاع است، ج
پیشینیان به آن اشاره طور که  شود همان سوم واحد می سوم ارتفاع به اضافۀ یک ضرب مجموع در دو

آسـان  فهمیدن همـۀ آنچـه ذکـر کـردیم     به آن  این نمودار درختی است که با نگاه کردن. اند کرده
  . شود می
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  ]ها از مکعب قطر حجم جدا شده[      ]منشورهاحجم [      ]حجم هرم[
  

  واحد ٣/٢ارتفاع در ] ضرب[    ]مساحت[ارتفاع در ] ضرب[    ]مساحت[ ٣/٢ارتفاع در ] ضرب[
         واحد ٢/١ها منهای  مثلث        مثلث بزرگ

 

  واحد ٢/١ارتفاع در ] ضرب[
 

 

  واحد ٦/١ارتفاع در ] ضرب[     ها مثلث] مساحت[ارتفاع در ] ضرب[  ]بزرگ[مثلث ] مساحت ضرب[
  شود ارتفاع حاصل می ٦/١و                 ارتفاع ٣/٢در 

 

  
 

  ]مساحت[ ٣/١ارتفاع در ] ضرب[  ها مثلث] مساحت[ ٣/٢ارتفاع در ] ضرب[
  مجموع ٦/١ارتفاع است و  ٦/١ها که همان  مثلث

  شود اول می] مقدار[ ٦/١منهای 
  ارتفاع ٣/٢در ا ه مثلث] مساحت ضرب[

  
 

  ] ضرب[از  مجموع و ٣/١            ارتفاع ٣/٢در مجموع ] ضرب[
  آید به دست می ٣/١در مجموع عدد 

  
  
  

  واحد ٣/١ ارتفاع به اضافۀ ٣/٢ درمجموع ضرب 
  

  .برهان تمام شد و سپاس پروردگار دو عالم را و درود او بر سرور ما محمد نبی و خاندان پاک او



روش هندسی جالب برای اثبات فرمول مجموع مربعـات اعـداد متـوالی    
پـردازد کـه دانشـمندان پـیش از وی نیـز آن را      

(... n ... n n n+ + + + = + + + + + = + =
2 2 2 2

1 2 3 1 2 3  

+ + + = + + + × + = × =
2 2 2 2
1 2 3 4 1 2 3 4 4 10 3 30  

  .آن عرضه کرده است
به عنوان حجم یک مکعـب مسـتطیل بـه    

ی بـه حالـت سـه بعـدی     گیرد و مسأله را از حالت دو بعد
را چنان ٤و  ٣، ٢، ١ های مستطیل به ارتفاع یک و ضلع قاعده
سـپس جسـم    ).١شـکل (بر هـم منطبـق شـود    

و از مکعب باالیی یک ) ٢شکل(تا دو جسم متشابه حاصل شود 
× سه منشور و از مکعب ×4 4 چهـار   1

زند  منشور یک برش میترین  سپس از رأس باالترین منشور به یال زیرین پائین
حال حجـم ایـن   . تبدیل شود) ٤شکل

  .جواب مطلوب است

١شکل  

٣شکل  
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  شرح رساله

روش هندسی جالب برای اثبات فرمول مجموع مربعـات اعـداد متـوالی    اسفزاری در این رساله یک 
پـردازد کـه دانشـمندان پـیش از وی نیـز آن را       فرمـولی مـی   وی ابتـدا بـه بیـان   . کنـد  رضه مـی 

  .شناختند می

)
( ) ( )(n n n n n

... n ... n n n
+ + +   

+ + + + = + + + + + = + =   
   

1 1 22 1 2 1

3 3 2 3 3 6

  سپس حالت خاص

( )
 

+ + + = + + + × + = × = 
 

2 1
1 2 3 4 1 2 3 4 4 10 3 30

3 3

آن عرضه کرده استرا بیان کرده و اثبات هندسی خود را برای 
به عنوان حجم یک مکعـب مسـتطیل بـه     مربع است را که مساحت یک n2 هر یک از اعداد او

گیرد و مسأله را از حالت دو بعد در نظر میو ارتفاع یک  n طول و عرض
مستطیل به ارتفاع یک و ضلع قاعدهچهار مکعب همچنین  .کند تبدیل می

بر هـم منطبـق شـود     آنهادهد که زاویۀ قائمۀ یک رأس  روی هم قرار می
تا دو جسم متشابه حاصل شود دهد  حاصل را از طرف قطر برش می

× منشور و از مکعب ×2 2 × دو منشور و از مکعب 1 ×3 3 سه منشور و از مکعب 1
سپس از رأس باالترین منشور به یال زیرین پائین. دکن منشور جدا می

شکل(و یک جسم پلکانی ) ٣شکل(به یک هرم ) ٢شکل(تا جسم 
جواب مطلوب است آنهاکند و دو برابر مجموع  هرم و جسم پلکانی را محاسبه می

  
  
  
  
  

  
٢شکل  

٤شکل  

١٦

شرح رساله

اسفزاری در این رساله یک 
رضه مـی ع

می
)+ + +1 1 2

سپس حالت خاص

را بیان کرده و اثبات هندسی خود را برای 

طول و عرض
تبدیل می

روی هم قرار می
حاصل را از طرف قطر برش می

منشور و از مکعب
منشور جدا می

تا جسم 
هرم و جسم پلکانی را محاسبه می
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قاعدۀ آن مثلثی  واست برابر مساحت قاعده در ارتفاع  ٣/١ اب) ٣شکل(حجم هرم حاصل از برش 
  :پس حجم هرم برابر است با.است ×٤٤است که نصف مربع 

Sh
 

= × = = 
 

2
1 1 1 32 2

4 4 10

3 3 2 3 3

  

شکل (های دو قسمت برش یافته را با هم در نظر بگیریم  اگر هرم
  :شود و حجم هرم برابر است با می ×٤٤قاعدۀ آن مربع ) ٥

( )V = = =
2

1

1 64 1
4 4 21

3 3 3

  

  : آید در شکل پلکانی دو نوع منشور به وجود می
+ در هر طرف آنهاهایی که هر کدام نصف مکعب است و تعداد  منشور) الف + =1 2 3 6 

دهند پس حجـم ایـن شـش منشـور در      است و هر دو منشور تشکیل یک مکعب می
  یک طرف معادل حجم سه مکعب است که

 
× × = × = 

 

2 2
1

6 1 1 3 1 3

3

  

  :پس داریم. منشور دو طرف، معادل شش مکعب است ١٢پس 
V = × =

2
2 3 6  

هایی اسـت کـه روی هـم قـرار      ببرابر با تعداد مکع آنهامنشورهای کناری که تعداد ) ب
مجموعاً بر این در دو طرف  بنا .حجم مکعب است ٣/١ و حجم هر کدام) ٤(اند  گرفته

  : برابر است با آنها عدد از این نوع منشور داریم که حجم ٨

( )V = × =
3

3

1 2
8 1 2

3 3

  

حجم کل جسم برابر مقدار زیر است که آن معادل حجم چهار مکعب اولیه است که روی هـم قـرار   
  .دادیم

V V V+ + = + + =
1 2 3

1 2
21 6 2 30

3 3

  

٥شکل  
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1× مکعـب مسـتطیل   n اگـر . کند رابطه را برای حالت کلی ثابت میسپس اسفزاری  1 ،×2 2 ،
×3 3 ، ....n n×  برابر با  آنهابا ارتفاع یک داشته باشیم، مجموع حجم... n+ + + +

2 2 2 2

1 2 . است3
شود کـه   یک هرم و دو نوع منشور ایجاد می. دهیم را مطابق مثال روی هم قرار داده و برش می آنها

  .با مجموع فوق برابر است آنهاحجم مجموع 
پـس   ،اسـت  n و ارتفاع جسم نیز برابـر  n هرم یک مربع به ضلع ۀقاعد حجم هرم؛ -١

 :حجم هرم برابر است با

( )
n n

V n n n n
    

= = × =    
    

2 2

2

1

1 2 2

3 3 2 3 2

  

 آنهاهایی که حجم هر کدام نصف حجم مکعب واحد و تعداد  حجم منشور -٢
( )... n+ + + + −1 2 3  .پس هر دو منشور معادل یک مکعب است ؛است 1

( )( )
( )n n n n

V ... n
− 

= × + + + + − × = = − 
 

2

2

11
2 1 2 3 1

2 2 2 2

  

 nبا  برابر آنهاتعداد شود؛  طر حاصل میهای ق های کناری که از مکعب حجم منشور -٣
 .حجم مکعب است ٣/١و حجم هر کدام در هر طرف برش 

n n
V n n

 
= × = = + 

 
3

1 2
2

3 3 2 6

  

  .هاست مجموع حجم این سه جسم برابر مجموع حجم مکعب

( ) ( )

( )

n n n n n n n n n
V V V n n

n n n n
n

n n
n

          
+ + = + − + + = + + +          

          

+ +
= × + ×

+  
= + 

 

2 2 2 2 2

1 2 3

2 2

3 2 2 2 2 6 3 2 3 6 6

1 12 1

3 2 3 2

1 2 1

2 3 3

  

زیر نشان داده تا به قول وی فهم این » نمودار درختی«اسفزاری تمام مراحل اثبات را به صورت 
  . خوانند آسان شود اثبات برای کسانی که رساله را می
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V
1

V    حجم هرم= 
2

V      حجم منشورها= 
3

  از مکعب قطر ها حجم جدا شده=
  

n
n
 

× 
 

2

2

3 2

    
( )n nn

n
− 

− = 
 

11

2 2 2

             n
2

3

  

 

n

2

  

 

 

n
n×

2

2

2 3

                 n
n
 
 
 2

                n

6

  

  
 

  
 

n
n
 

× 
 

2

3 2

      n
n

 
×  

 

1

3 2

  

          
( ) ( )n n n n+ −   

= −   
   

1 11 1

6 2 6 2

  

n
n

 
 
 

2

2 3

  

  
 

( )n n
n

+
×

12

3 2

                     
( )n n +

×
11

3 2

  

  
  
  

( )n n
n

+  
× + 
 

1 2 1

2 3 3
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  هکبَشَ ۀرسال) ب

اری در گیاهـان  موضوع آن تشریح اجزای گیاه و بررسی انـواع شـبکۀ مجـ   و  فارسی رسالۀ شبکه به
ایـن رسـاله بـه    . رسانی این مجاری به اجزایی از گیاه مانند بـرگ و میـوه اسـت   و طریق غذا) آوند(

جسمی شبکه ماننـد را کـه از    برکیارق،. تألیف شده است 1بَرُکیارُق ابن ملکشاه سلجوقیدرخواست 
خواست بدانـد کـه ایـن     ای شکل بیرون آورده بودند، مشاهده کرده بود و می هدرون یک گیاه استوان

بر این، موضوع را با اسفزاری  بنا. دهد جسم چگونه شکل گرفته است و چه عملی در گیاه انجام می
ایـن رسـالۀ   . در میان گذاشته و او نیز این رساله را در یک مقدمه و شش فصل تألیف کـرده اسـت  

  . اند باز با مفهوم آوند در گیاهان آشنایی داشتهدهد که دانشمندان ایرانی از دیر ارزشمند نشان می
  

  نسخه شناسی و روش تصحیح رساله

هجری کـاتبی   ٥٤٩سال شود، در ملک نگهداری می در کتابخانۀ ٣/٣١٨٣به شمارۀ که رااین نسخه 
، دانـش پـژوه  (دولت آبـادی اسـت    و نوع کاغذ آن کردهکتابت  الفتح بن حسین منجم،ابو ،دانشمند

» ی«های رسم الخـط زیبـا و نکـات دسـتوری ایـن نسـخه، وجـود         از ویژگی). ٢٦٦-٢٦٥، صص٦ج
پ، چ، «حـروف  همچنین . است» ی درختان شکوفه«عضی کلمات مانند میانجی به صورت کوتاه در ب

بعضـی   در» ژ«ولی حـرف  » چگونه«به جای » جکونه«: اند مانند آمده» ب، ج، ز، ک«به صورت » گژ، 
 گذاشـته نشـده  کلمات های  نقطهبسیاری از . به کار رفته استبه صورت اصلی  »کژی«مانند کلمات 

بـه صـورت   » به«حرف اضافۀ . هم به صورت جدا و هم پیوسته نگارش شده است» است«کلمۀ . است
شـود و   ختم می» ه«حرف  در کلماتی که به. »به آثار«به جای » باثار«پیوسته نوشته شده است مانند 

                                                
 سالاو در . است سلجوقیان الدین و مکنی به ابوالمظفر چهارمین پادشاه رکن ملقّب به)  ق٤٩٨-٤٧٤یا  ٤٧١(ق بن ملکشاه سلجوقی بَرُکیارُ. ١

ملکشاه که  ۀخاتون زوج ترکان. سیزده سال داشت و در اصفهان بود) ق٤٨٥( در هنگام وفات ملکشاهو  به دنیا آمدهجری  ٤٧٤یا  ٤٧١
غالمان اما نظامیه یعنی . انداختندزندان ه تا برکیارق را ب برساند فرمان داد سلطنتپسر چهارده سالۀ خود را به بن ملکشاه  خواست محمود می
الملک بود و با ترکان خاتون  ظامن الملک شیرازی که رقیب و محرک قتل علی رغم تاج ،الملک طوسی که در اصفهان قدرتی داشتند نظام صۀخا

در همان  و در جنگی که بین او و ترکان خاتون رساندندو در ری به سلطنت  ندبرد و برکیارق را از اصفهان بیرون شورش کردندهمدست بود 
به سلطنت هجری  ٤٨٦جا در سال  پس از مدتی محاصره گرفت و در آن و اصفهان را پیروز شدرکیارق د بروی دا در نزدیکی بروجردل سا

   .سپردند  خاك  بردند و به  اصفهان  به او را ۀجناز.  در بروجرد درگذشت  یدر اثر بیمارهجری  ٤٩٨االخر   ربیع ٢در   برکیارق. رسید
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بـه  » شـبکها «و » هـا  میوه«به جای » میوها«است مانند  ادغام شده» ه«به صورت جمع آمده دو حرف 
» ی قـوه «بـه جـای   » قُـوّیِ «و » گـواهی «به جای » گوای«درکلماتی مانند » ه«و حرف » ها شبکه«جای 

  .حذف شده است
. حذف شده اسـت ... و » آنک«، »هرچ« ،»نچچنا«، »آنچ«یر ملفوظ در کلماتی مانند غ» ه«همچنین 

ایـن  » قوت، غایـت «: امروزی کتابت شده است مانند ۀشود به شیو ختم می» ت«کلماتی که به حرف 
بـه  » ه«حـرف  » ۀانندم«در مواردی مثل کلمۀ . شدند مینوشته » ة«کلمات در متون قدیمی بیشتر با 

آمده و نیز به شیوۀ منشیان » اال«ستثناء لفظ اضافه شده است و چندین بار در حالت ا» مانند«کلمۀ 
بـه  » آن«ای  به جای ضمیر اشـاره » او«و » وی«قدیمی سدۀ پنجم و ششم در مواردی ضمیر منفصل 

  . کار رفته است
به » درخت« حذف شده و مثالًوحدت و نکره و میانجی در بسیاری از موارد » ی، یی، ای«حروف 

بـه جـای   » شبکه«و » غذایی«به جای » غذای« ،»غذای پوست«به جای » غذا پوست« ،»درختی«جای 
حـرف اضـافه آمـده     که قبل از آن» او«و » این«در کلماتی مانند » الف«حرف . آمده است» ای شبکه«

بـه معنـی   » آنِ«در چند مورد ضـمیر ملکـی   . »بدین، درین، ازینازو، « است حذف شده است مانند 
را ) شـاخ (سُـرُو   ]ی[حال بی قصد حیوانی چنانک برگ درخت این« :مانند ،به کار رفته است» مالِ«

  . »خوانند است که اطبّا بار او را لسان العصافیر ]ی[درخت افتد و آن، آنِ می
های  نشانهدر متن تصحیح شده، رسم الخط به صورت امروزی در آمده و متن، پاراگراف بندی و 

های  افزوده .گردانده شده استبر» که«به صورت » کی« حرف ربط. شده است سجاوندی به آن افزوده
و مشـخص شـده    //نسـخه بـا عالمـت    هر صفحۀ  پایان. است قالب نوشته شدهداخل  الزم به متن،

ای  ام مجموعـه  یعنی آغاز پشت برگ سـی  /پ٣٠گ، /مثالً . شمارۀ صفحۀ بعد در حاشیه آمده است
  .که شامل این رساله است
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  ]:متن رساله[

  ه الرحمن الرحیمبسم اللّ

  ةکبَالشَ ةرسال

  سفزاریتألیف فیلسوف الحکما أبی المظفر األ

تر از مکان طبـایع گردانیـد و    را عالی سپاس خدای را که آسمان و ستارگان بیافرید و جایگاه ایشان
 اجنـاس  ،لوی کرد و از آمیزش طبایعرا زیر عالم عِ خاك وآب و باد و آتش پدید آورد و مکان ایشان

را مُنقاد نفوس کـرد تـا     و انواع جانوران آفرید و نفس را اندر آن مرکّبات مؤثّر گردانید و ایشان نبات
آیات کمال حکمت و غایت قدرت اندر هر موجود پدیدار آمد و بعضی را از خالیق ممیّـز گردانیـد و   

پروردگاری  ه گرفتند و ب آثار صُنع او بر یگانگی او دلیل ه را عطا داد تا تفکّر کردند و ب عقل مر ایشان
کـرمین و  ه أحسـن الخـالقین و أکـرم األ   فتبارك اللّ .ها گرفتند ی دادند و از صنایع او عبرتیوی گوا

  .درود بر محمد مصطفی و بر آل وی أجمعین
بـن ملکشـاه، برهـان امیـر      بَرُکیـارُق م، بزرگوار فرمان، خداوندِ جهـان، سـلطان عـالَ   : آغاز سخن

را از  و آن بـود مُجـوّف   ]ای[ شـبکه ۀ که صورت او ماننـد  ١بنده رسید در معنی جوهری ه ب المؤمنین،
را شـکل   آن شـکل بـود کـه مهندسـان آن     ۀمیان نباتی بیرون آورده بودند و شکل آن نبات ماننـد 

 ۀطبقـ  ،تر بود و جرم او دو طبقه بود اسطوانی خوانند إلّا آنک دو طرف او از میان وی مقداری باریک
ـ  //   ]ی[زوایـا  ه بیرونی مُرکّب از مُدوّرات خیزرانی چنانک سطوح آن مُدوّرات محور آن اسـطوانه را ب

اندرونی او مُرکّب بود از مستطیالت که با محور موازی باشد إلّا آنک بر دو  ۀقائم همی بریدند و طبق
همـی پیوسـتند و    کوچک که بر کران آن بود، ۀطرف هر یک از آن اندکی کژی بود تا بدان دو دایر

سه قسمت و از دو   بهبیرونی هر یک منقسم بود  ۀفضای اندرونی او سه قسم بود و این مُدوّرات طبق
هم در آمیخته و بر میان این شبکه بـر   هب وار شبکه ،ها طرف هر قسمی دو شاخ تولّد کرده و آن شاخ

                                                
موجودی که قائم به نفس باشد و محتاج به محلی نباشد که وجود آن موجود بستگی به حلول در آن محل داشته باشد و دو ) گوهر(جوهر  ١.

آن است که دارای طول و عرض و عمق باشد و جسم نیز خوانده می شود مانند آسمان و زمین و اجسامی که  :جوهر جسمانی - ١نوع است 
جوهر روحانی  - ٢. ها قائم به ذات و پذیرای اضدادی از قبیل نور و ظلمت و حرکت و سکون و سرما و گرما هستند آن زیرا همۀ تهاس میان آن

آن است که دارای طول و عرض و عمق نیست مانند نفس که قائم به ذات است و پذیرای اضدادی مانند علم و جهل و شادی و غم است 
  ).٢٦٩- ٢٦٨هندو، صص ابن(

  /ر٢٤گ /
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له بود که انـدرین شـکل   و فرمان بر آن جم ست جمله گشتها آن جایگاه که موضع محور این شکل
سـت او را   تأمّل باید کرد تا چگونه تولّد کردست و غرض طبیعت از کردن آن چیست و چـه فایـده  

  .اندر ساختن آن
ت، بر آن اعتقاد که سعادت دنیا و آخـرت  قّر ۀدید ه سمع و طاعت ب ه بنده امتثال فرمان کرد و ب

و اندر آن معنی اندیشه کرد و آن مقدار  ،فرمان بزرگوار بوددار آن    ا آن کسی که طاعتبمقرون بود 
و معرفت او الیق بود یاد کرد اگر پسندیده آیـد  ۀ که در قدرت او بود باز نمود و آنچ بدین اندك مای

آن فرّ و دولت و اثر سعادت خداوند جهان سلطان عالم باشد و از بزرگوار // رضا افتد سبب  لّبه مح
ـ  های ایزد عزّ و ر دانستن و استنباط کردن دقایق صنعغایت که او راست د خـالف آن    هجَل و اگر ب

صُـنع ایشـان حوالـت     ه بود بر بندگان آن بود که جهد کنند بر قدر توانایی خویش چنانک تقصیر ب
آوردن بر بندگان نباشد و ازین جایی آغاز کنـیم و  حاصل کردن و مقصود بر  هاما غرض ب. نتوان کرد

سخن گفتن اندرین معنی و شرح کردن جواب این سؤال مُرکّب است از تشریح اجـزای  گوییم چون 
صواب آن بـود   ،بعضی از مقدمات هنبات و منافع اَشکال و فواید هیأت و این دو معنی محتاج باشد ب

که بدان حاجـت   وقت آنکه هر یک از آن مقدمات جدا گفته آید تا چون معلوم گردد و مقرّر شود 
  . گر باز گفتن حاجت نیایددی ه آید ب

ی نبات و حیوان سخن ]ه[ست که بر زبان آن کسانی که اندر قُوِّا یکی از آن معنی لفظ طبیعت
نزدیک حکما لفظ طبیعت بـر  . ما خواستیم که شرح آن اینجا پدید کنیم .گویند این لفظ بسیار رود

آن معانی حاجـت نیایـد و آن    ۀکردن جملشرح  هو اندرین موضع ب بسیار معانی مختلف داللت کند
از نبات و حیـوان   //جل هر شخصی را  ست که آفریدگار عزّ وا باید آن کار می هیک معنی که اینجا ب

تر بود و  ست و آن قُوّت موکّل است بر مصالح آن شخص تا هرچ آن شخص را صوابا] ه[قُوّتی آفرید
که مدت بقای آن شخص  ]ی[مکن گردد تا آن وقتتر آید او را همی سازد بر آن جمله که م موافق

ـ  ،چون آن مدّت تمام گشت .خواهد بود فرمـان ایـزد تعـالی و آن     ه آن مصالح از وی منقطع گردد ب
   .شخص فانی شود و از پس ازین هرچ لفظ طبیعت بگویند معنی آن این قوّت باشد

  /پ٢٤گ /

  /ر٢٥گ /
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نبات مشترك اسـت از بهـر آنـک از     ۀجانوران و میان هم ۀمیان جمل ١:قوّت غاذیه  ]:اوّل[فصل 
آنـچ   شود و محتاج باشد بدان کـه بَـدَلِ   می٢های جانوران همیشه چیزی تحلیل اجزای نبات و اندام

ـ     هشود و بَدَل آن ب از بهر آنک اگر تحلیل می. آید جای باز می ه شود ب می مـدّتی    هجـای بـاز نیایـد ب
ی آن کنزدیک معدوم شود و آن بَدَل را غذا خوانند و چون نبات و حیوان اندر نشو و نما باشند باید 

 ٣کمال نشو رسد باید که غذا برابر بود تا آنچ متحلّل هشود و چون ب غذا زیادت باشد از آنچ تحلیل می
 ٤افتد البد ذُبول چ تحلیل میتر شود از آن شود بر حال خود بماند و نقصان نپذیرد و چون غذا کم می

آن غذا مانند آن نباشـد کـه    ۀپدیدار آید و نقصان ظاهر گردد و چون نبات و حیوان غذا یابند جمل
نباشد بزرگ گردانیدن هر عضوی را از حیوان و هـر جـزوی را از    شایستهاو  ۀتحلیل شده بود و هم

ان قُـوّتی بکـار مـی بایـد تـا آن غـذا را       هم اندر نبات و هم اندر حیو //ضرورت  هنبات تا این سبب ب
و قُوّتی دیگر بایـد تـا آنـچ موافـق بـود و شایسـته بـر گیـرد و آنـچ           کند و مستحیل گرداند ٥نَضیج

ناشایسته بود و شخص را موافق نباشد دفع کند و اندر مستحیل کردن غذا و اختیار کردن شایسته 
مجاری چنان باید که از جوهری باشد کـه  مجاری مختلف حاجت آید و آن  هو رد کردن ناشایسته ب

صالبت او زیادت بود از صالبت آن مادتی که اندر مَجری خواهد رفت تا مجری با آنچ اندر وی جاری 
که گوهر «: چنین گوید ٦برزگرنامهسطوس رومی خداوند فمجری باطل شود و ۀ است نیامیزد و فاید

                                                
ای است که غذا را تغییر داده و از حال خویش بگرداند و مشابه جوهر غذاخوار  قوّۀ غاذیه قوه. غاذیه، نامیه و مولّده: ه قوّه استنبات دارای س. ١

جسم در طول و  قوتی در جسم حیوانی و نباتی است که باعث رشد و نموّ: قوۀ نامیه. سازد چه را که به تحلیل رفته است پر آن کند تا جای
جسم مثل آن جسم حاصل کند یعنی در نبات، تخم، و  ای است که در قوه: قوه مولّده. شود و آن را از خُردی به بزرگی می برد یعرض و عمق م
  .در حیوان نطفه

   .در طبابت هضم شدن و تبدیل به خون شدن غذا را نیز تحلیل گویند .فانی شدن چیزی با گداختن. ٢
  .شونده گداخته شده و حل شده و آب شده، تحلیل. ٣
ماند مانند الغر شدن  گردد و جسم به حالت خود باقی می های سه گانه به تناسب آن جسم پدیدار می ذُبول کاهش در جسم است که در بُعد. ٤

 ).دهخدا(کاهیدن، شکستگی  جسم اصلی، پژمردن، پژمردگی، ی؛ ضدّ نموّ، کاهش حجم اجزا) ٢٧٨هندو، ص ابن(بدن پس از فربه بودن 
 .مثالً پخته شدن غذا در معده قبل از ورود به روده). دهخدا(آتش نباشد  پخته و دُمل پخته ومادۀ پختۀ هر چیز که پختگی آن ازیوۀ م. ٥
دانشمند » کاسیانوس باسوس اسکوالستیکوس«که اصل یونانی آن را  فالحة الرومیّةای است کهن به فارسی از  ترجمه ورز نامهیا  برزگر نامه .٦

. هایی از کتاب برای او تألیف شده است داشته که بخش» باسوس«کاسیانوس فرزندی به نام . سدۀ ششم میالدی تألیف کرده استبیزانسی در 
های  و در نسخۀ فارسی به شکل... و » ابن اسکوراسکینا«و » قسطیوس بن اسکوراستیکه«، »قسطوس«کاسیانوس در متون اسالمی به صورت 

ترجمه شد و سپس  ورز نامکاین کتاب در زمان ساسانیان با نام . ضبط شده است» بن اسکوراسیکه فسطیوس«و » فسطوس«، »فسطیوس«
در دوران . توسط قسطا بن لوقا به عربی ترجمه گردید و یک ترجمۀ عربی نیز توسط سرجیوس بن هلیا از روی متن بیزانسی انجام گرفت

  /پ٢٥گ /
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شیره را مجری در چوب رَز اسـت   ]ی[اما غذا ١ثُفل ست از شیره و از دانه و از پوست وا انگور مُرکّب
دانه را مجاری اندر میان چـوب   ]ی[ست و غذاا ثُفل و پوست را مجاری اندر پوست چوب ]ی[و غذا

سـت کـه اگـر کسـی چـوبی از      ا پنبه باشد و حجّت برین دعـوی آن  ۀاست بر آن جوهری که مانند
مانند گـوش خـاری   ٢چیزی اَملَس، هبشکافد و ب های رَز که سه عقد باشد بگیرد و عقد میانگین چوب

جـا کـه تهـی     را بر آن گیه آن شکافتگمیان آن چوب پاك کند از آن جوهری که در میان او بود آن
رگ نی بپیچد و ببندد و آن اندر زیر زمین نهد بر هیئتی که آنـچ تهـی کـرده بـود     ب  هب //کرده بود 

پوست و ثُفل اندر پوست چـوب   ]ی[ن آن رَز بگیرد غذانیمی اندر زیر زمین بود و نیمی اندر هوا چو
دانـه راه نیابـد کـه بـدو پیونـدد چـون رَز بـار آورد         ]ی[شیره اندر چوب برود و غذا ]ی[برود و غذا

  .»انگورهاش هیچ دانه ندارد
 ،اسـتحالت بسـیار  ه یش ازین صفت او کردیم محتاج بود بپو چون این طبیعت که   ]:دوم[فصل 

مجاری را نیز بسیار مجاری ساخت و بعضی از آن مجاری از باریکی تـا   ،بر حسب آن حاجت بسیار
از قیاس او را نتوان دانست و بعضی از آن  ]ی[نوعه حسّ بَصر در نتوان یافت و به حدّی آمد که به ب

ی و گشـادگی و مثـالش   مجاری گشاده بود و حسّ بَصر را ظاهر باشد و بعضی متوسط بود اندر تنگ
سخت لطیف و باریک بود و  ،درختان اندرو بود ۀشکوف ۀشایست ]ی[چنان بود که آن مَجری که غذا

 ،گشاده بود و آن مَجری که غذای بـرگ درخـت انـدرو بـرود     ،میوه اندرو رود ]ی[آن مَجری که غذا
د و پدیدار آید که اندر متوسط بود میان این دو نوع و چون اندرین معنی نیک تأمّل کنند ظاهر گرد

مغـز او را و   ،جِرم زردآلو را غذا دهـد و بعضـی   ،ا بعضیتمجاری بسیار باید // زردآلو مثالً  ۀیک ثمر
را که غالف مغز اوست و بعضی پوست سِتبر را که میان مغز و جِرم زردآلوست  ٣پوست تُنُک ،بعضی

ـ     هـم بـر آمیـزد    ه و بسیار باشد که سبب افتد که یک مَجری در دیگری گشـاید و دو جـنس غـذا ب

                                                                                                                            
آقای حسن . به فارسی ترجمه شد برزگر نامهیا  ورز نامهمانیان این کتاب با نام های محلی در شرق ایران مانند صفاریان و سا تشکیل حکومت

  .ش توسط مرکز نشر دانشگاهی منتشر کرده است١٣٨٨تصحیح و در سال  ورز نامهعاطفی این اثر را با نام 
 .تفاله،کنجاره، دُردی، ته نشین آب و دواء و جز آن ، فضوالت غذا در روده. ١
 .ابل خشنهموار، مق نرم،. ٢
 .پوست نازک و لطیف .٣

  /ر٢٦گ /
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بود که جـانوری کـه ماننـد     را این حال افتد و آن، آن وقت ١ها بینند که گل صد برگ چنانک وقت
خود را تا بدان سبب بعضی  ]ی[این جنس از گل فرو برد از بهر طلب غذا ٢قَمعه پشه است نیشتر ب

از آن مجاری که برگ گل را غذا دهد گشاده شود و بیامیزد با بعضی از آن مجاری که آن برگ سبز 
غذا کرد، بعضـی از آن بـرگ کـه     ۀهای گل باشد غذا دهد و چون آن جوهر آمیخت را که غالف برگ

ـ  برگ گل ماند و بعضی بدان برگ که غالف برگ  هغذای مُرکّب خورد ب ه های گل است و باشد که ب
 ]ی[درخـت  و آن، آنِ. افتد را می ٣اتفاق بیوفتد این حال بی قصد حیوانی چنانک برگ درخت، سُرُو

نیرو او را بجنباند و بر دیوار زند ه خوانند که چون باد سخت ب ٤است که اطبّا بار او را لسان العصافیر
ـ   ]ی[برگ با مجریِ غـذا  ]ی[تا مجری غذا ،شاخ دیگریا بر  از آن آمیختـه،  // هـم بیـامیزد   ه شـاخ ب

گـاه   برگ و هم چنان درخت شـفتالو را گـاه  ه شاخ ماند و بعضی ببه چیزی تولّد کند که بعضی ازو 
هم بیامیزد و چیزی از آن جوهر مُرکّب پدیدار آیـد و  ه ثمر ب ]ی[برگ با مجریِ غذا ]ی[مجریِ غذا

  .صورت او میان ثمر و برگ شفتالو بود
و چون طبیعت را ضرورت کسب مجـاری بسـیار سـاختن و ایـن مجـاری را صُـوَر         ]:سوم[فصل 

بود یکی اختالف اندر کیفیّت بود چنانـک   بسیار می یاه ]ه[ ایست و این اختالف از گونب مختلف می
باید که آنـچ انـدر    ر دو معنی بود یکی آنک میبعضی از مجاری سخت باریک و تنگ بود و این از به

بایـد کـه سـخت نیـک      آن مجری رود سخت رقیق بود و دیگر آنک اندر آن مجری خواهد رفت می
مستحیل گردد و بعضی از آن مجاری پهن بود و گشاده بدان سبب که آنچ در آن خواست رفـت از  

و بعضی از مجاری متوسط بود انـدر   پذیردنبایست که سخت غلیظ بود تا استحالت بسیار  اغذیه می
گشادگی و تنگی از بهر آنک می بایست که آنچ اندر آن مجری رود متوسّط بود میان رقّت و غِلظ و 

                                                
دهخدا، :   نک( اقسام خود برگ بسیار داشته باشد گویند و معموالً به معنی هر گلی که به نسبت دیگر گلی است زردرنگ که به هندی گنیدا. ١

 )ذیل واژه
 .ها می باشد پیوسته به شاخۀ درخت خرما و انگور و امثال آن زواید است که باالی بادنجان و. ٢
 .شاخ جانور. ٣
ند و به عربی لسان العصافیر و السنة العصافیر ا بعضی بار آن درخت را گفته زبان گنجشک، درختی را گویند که بارش به زبان گنجشک ماند و. ٤

های  نیان با برگزیتوۀ درختی است از تیر: آمده  گیاه شناسیدر . خوانند و حب الوزّ هم گویند به پارسی ون یا اهر و به هندی اندرجو خوانند
رود و جنسی از  کار میه ها ب بعضی نوشابه آن روغن معطری دارد که برای معطر ساختن ستۀهای خشکی که اطراف آن بال و ه میوه مرکب و

 )دهخدا، ذیل واژه:   نک( نامند را شیرخشت می  کند که آن قندی ترشح می آن

  /ر٢٧گ /
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و دیگر اختالف مجـاری انـدر کمّیـت بـود چنانـک بعضـی از        ،رفتنپذینامیان استحالت پذیرفتن و 
 ،آن درازی راه ۀو فایـد  ١،از جایگاه تا موضع مغتـذی بسیار دارد  سخت دراز بود و اعوجاج// مجاری 

آن بود که غذا سخت دیر مستحیل گردد چون اندر آن مجری برود و دوری راه تدارك کنـد دیـری   
سبب آنک آنـچ انـدر   ه تمامی مستحیل گردد و بعضی از مجاری سخت کوتاه بود به استحالت را و ب

استحالت بسیار محتـاج نبـود تـا مجـاری دراز     ه آن مجری خواست رفت سریع االستحاله باشد تا ب
] یـن [حاجت نیابد و این جنس از مجاری بیشتر مستقیم باشد از بهر آنک خط مسـتقیم کوتـاه تـر   

راهی باشد که میان دو طرف از خط مستقیم بتوان پیوست و بعضی از مجـاری متوسّـط بـود انـدر     
رفت متوسّط خواهد بود در زودی و دیری خواهد بدرازی و کوتاهی از بهر آنک آنچ اندر آن مجاری 

چنانک از مجاری قـائم بـود بـر بسـیط      .و سدیگر اختالف مجاری اندر وضع بود .استحالت پذیرفتن
 ]و[ خواهد رفت یا سخت گـرم بـود  بچنان بود که آن غذا که اندر آن مَجری  ،و آن از بهر آن ٢آفاق

بـه  یا سخت سرد بود و انـدر نزدیـک گشـتن     ،مَجری زود روداندر دور گشتن از مرکز عالم اندر آن 
آفاق باشـد از   //و بعضی از مجاری موازی  .مرکز عالم اندر مَجری قائم بر آفاق سخت زود تواند رفت

بهر آنک آنچ اندر آن مجری خواهد رفت معتدل بود اندر گرمی و سردی و جـوهر معتـدل انـدر آن    
و بعضی از مجاری متوسّط باشد میان قائم بـر آفـاق و میـان     .مجری که موازی آفاق باشد بهتر بود

ب بود یا برودت و سبب آنک آنچ اندر آن خواهد رفت فراخی دارد که حرارت برو غاله موازات آفاق ب
طبیعت بر سبیل تضعیف منفعت این مجاری را بر دو گونه استعمال کند یکـی انـدر آن وقـت کـه     

ـ بندد و محتاج غذای گرم باشد آن شکوفه بر هیأت قائم بایستد تا آن غذا  شکوفه می اری انـدر آن  ن
بر ایشان  ٣مزاج حرارت شکوفه پیوندد و از پس از آن غذاهایی که مُرکّب بود وه مجری قائم برود و ب

آفـاق و قیـام بـر آفـاق و     ] ت[ان میان موازایشغالب بود اندر آن مجاری برود که توسّط باشد وضع ا
که برودت بر وی غالب باشد جرم میوه با آن شـاخ   ]یی[غذاه چون میوه بسته شود و محتاج گردد ب

                                                
 .غذایابنده، پرورش یافته. ١
 .صفحۀ افقی. ٢
، )رطب(، تر )بارد(، سرد )حار(گرم : چهارتا مزاج مفرد یعنی ه گونه بوده استآمیختن چیزی به چیزی، مزاج در پیش قدماء و اطباء نُ. ٣

یی یا سودا(خشک و  ، سرد)بلغمی(تر و  ، سرد)صفراوی(، گرم و خشک )دموی خونی یا(تر و  گرم:چهار مزاج مرکّب یعنی ؛)بسای(خشک
  ).دل اخالط اربعه و ترکیب عناصرمزاجی است که حاصل از تعا(و مزاج معتدل  ؛)مالیخولیائی
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 د بر آفاق غذاهایی که سخت کثیفا اندر آن مجاری که قائم بوتسار کرده شود نکه میوه برو بود نگو
و بارد بود برود و آنچ ممتزج و مرکّب باشد و برودت برو غالب بود اندر آن مجری برود کـه متوسـط   

  .بود میان موازات آفاق و میان قیام بر آفاق
ید تا انواع اسـتحاالت  آ یقین گشت و ضرورت شد که مجاری بسیار می //و چون ]: چهارم[فصل 

حاصل آید که شایسته بود مُغتذی را و معلوم است کـه بعضـی از غـذاها      بهازو پدیدار آید و غذایی 
کـه دو جـنس باشـد یـا      گها آنیساخته شود و شایسته نگردد آن جوهر را که ازو غذا خواهد گرفت 

هم پیونداند ه ن مجاری را بهم آمیخته شود طبیعت محتاج گشت بدانچ ایه ب ،چهار یا زیادت از آن
هـم  ه بدان شبکات ب گه بر صورت شبکه تا چون غذا را اندر هر مَجری استحالت دیگر پدیدار آید آن

پیوندد بدان مقادیر که بدان حاجت افتد و جمله نضجی و امتزاجی و استحالتی دیگر افتد و صـافی  
د که ازین رُتبت دیگر دو جنس یـا  و باشد که حاجت افت .گردد و در مرتبت دیگر شود از ممتزجات

هم بیامیزد و دیگر بار نضیج شود و ممتزج گردند و استحالت پذیرنـد و در  ه سه یا چهار یا زیادت ب
که اندر مرتبـت چهـارم و پـنجم و زیـادت آن      رتبت ثالث حاصل گردند و باشد که حاجت بود بدان

از جانوری تا بدان سبب  را ندامی مخصوصشود تا شایسته گردند غذای جزوی معیّن را از نباتی یا ا
بایست و بدان هیأت که حاجت بود چه در  کار می همقدار که ب //هر جایگاه شبکات پدیدار شد بدان 
  .اجزای نبات چه در اعضای حیوانات

مسـتحیل گشـته بـود و     ]ی[این شبکات و عمل ایشان صافی کردن غـذا  ۀو فاید  ]:پنجم[فصل 
جگـر جـانوران   ه صافی ب ]ی[غذا ٢،که از رودگانی ١بیش از آن کار دیگر نکند چون مجاری ماساریقا

پارسی و باشد که غـرض از آن شـبکه   ه را کفگیر خوانند ب بود که آن ٣رساند و محل او محل مِصفاة

                                                
چینی از صفاق است که رودۀ . به جدار خلفی شکم متصل می کند که رودۀ باریک را )احشای بدن در بر گیرندۀ(اقی روده بند، بند طویل صف. ١
باریک ۀ طول روده کنار قدامی آن ب. است در دو انتها صفر متر و سانتی ١٥ عرض آن در وسط. دکن ریک را به جدار خلفی شکم متصل میبا

متر  سانتی ١٥ کنار خلفی آن به طول. گیرند ها قرار می پوشش روده آن در ابتدایۀ باریک متصل می باشد و دو ورقۀ متر است و به رود ٦ یعنی
عشر  عشر و جلو سومین قسمت اثنا چهارمین قسمت اثنا شروع شده از طرف راست کمرمهرۀ و در امتداد خطی است که از طرف چپ دومین 

  ).دهخدا( اینجا شریان ماساریقی بزرگ وارد آن می شود در. گذرد می
  .روده. ٢
  ).دهخدا( چه به آن چیزی صاف کنند و بپاالیند، کفگیر آن. ٣
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جِرم ه ا هر قسمی ازو بی ،اراقسام بسیه محتاج استحالت بود منقسم گرداند ب] ی که[آن بود که چیز
آسانی و زودی استحالت پذیرد مانند مجاری شبکات جگر که غـذا را خـون   ه سخت اندك بشود و ب

گرداند و باشد که بر سبیل تضعیف منفعت یک شبکه ایـن هـر دو عمـل بکنـد ماننـد آن مجـاری       
ـ  ٣بکات که از زَهـره پیوندد از جگر و مانند آن ش ٢زیر جانب مُقَبّبه ب ١مُشبّک که از سُپُرز بـاالی  ه ب

ـ   ٥را صفرا خون را جدا کند و آن ٤زیر پیوندد دُردیه جانب مُقبّب جگر پیوندد اما آنچ ب ه گردانـد و ب
ها را  نبات ۀزَهره بسپارد و این مثال از بهر آن در اعضای جانوران گفته شد اگر چند این شبکات هم

لغت مجاری نبات را نام نهادند چنانک جانوران را  //ی مختلف اصحاب آنهاحاصل است لیکن اندر زب
ـ      هنام نهادند و باشد که غرض شبکه آن بود که چون غذا اندر مجاری مستحیل گردد انـدر شـبکه ب

کند تا ایشان را بدان الوان گوناگون تحسین کند و آراسته گردانـد   هم آمیزند و چگونه ترکیب همی
ه اندر نبات و چه اندر حیوان محتاج باشند بدانک وضع ایشان تباه شـود و  و این اجناس شبکات چ

بُعدی دارد در مسافت و نسبتی دارد در تنگی و پهنـی   ،ست که چون یک مَجری از دیگرا معنی آن
ـ  غو درازی و کوتاهی تا آن  دیگـری  ه رض که ازو مقصودست حاصل آید چون یکی از آن مجـاری ب

یش از آن بوده باشد تبـاه  پسبب که  همه حال آنه دی که پدیدار آید بسبب تمدّه تر شود ب نزدیک
گردد و آن غرض که ازوست باطل شود طبیعت حیلتی کرد اندر نگه داشـتن آن وضـع و آن بـدان    

ساخت و اندر میان این شبکات نهاد تا آن مجاری را بر صـورت و وضـع خـود     ٦توانست که حَشوی
خـود  را از مکـان   نگاه داشت و بر هیأتی اندر آن شبکات ساخت که بر مجاری تنگی نکند و ایشـان 

 ۀدر بعضی ازیشـان و در جملـ   ٨است و شَحْم ٧بیرون نگذارد و این حشو اندر بیشتر از جانوران لَحم
این حشو انـدر مجـاری    ۀجای لحم و شَحم بایستد و در جمله که ب// این حشو رطوبتی است نبات 

                                                
  .عضوی است که به عربی طحال گویند. ١
   .محدب جگر استگوژ، محدب، گنبدی، در این جا منظور قسمت . ٢
 .استحیوان چسبیده  کیسۀ صفرا، مراره، پوستی باشد کیسه مانند که در آن آب زرد تلخ پر باشد و آن به جگر هر. ٣
 .الی. ٤
  .اربعه که به فارسی آن را تلخه گویند و به هندی پته نامند کفک خون، صفرا خلطی است زردرنگ از اخالط. ٥
 .زدن، آکندن، پر کردن، انباشتن، مملو کردن الیی، درون، داخل، زخم بر شکم. ٦

  .گوشت. ٧
 .چربی. ٨
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تر از جوهر شبکه باشد و مزاجش باید که موافـق بـود جـوهر شـبکه را و      ی باید که رطب]ا ه[شبک
کـه جـاری باشـد     ]ی[رود و بسیار باشد که مزاج آن مادّت را که اندر شبکه می ]ی[جوهر آن مادّت

مزاج حشو آن شبکه چون مادّت اندر مجـری مسـتحیل شـود و مـزاجش     ه که نزدیک بود باندر شب
طبیعت حشو آن مجـریِ دیگـر را مـزاج داده باشـد کـه       ،مجریِ دیگر شوده بگردد و از آن شبکه ب

موافق باشد با مزاج آن مادّت مستحیل گشته تا یکی دیگر را تباه نکند و هیأت اشـکال را و اوضـاع   
جزای او و با بعضی دیگر عدد پدیدار نباشد از بسـیاری و اگـر کسـی تأمّـل کنـد انـدر       بعضی را از ا

هر یکی بـر هیـأت دیگـر باشـد و همچنـین       ١ۀخوار های درختان مختلف ببیند که مجاری آب برگ
های مختلف باشند مخالف یک دیگـر باشـند انـدرین صـورت و ایـن       مجاری شبکاتی که اندر چوب

اختالف بسیار از بهر آن آمد تا اجناس و اجزای آن و انواع جانوران و اعضای ایشـان بسـیار باشـد و    
هـا و   کـه نبـات  // کمال قدرت و تمامی حکمت ایزد تعالی و فیض جُـود او عـزّ جاللـه اقتضـا کـرد      

 ۀفایـد ها و حیوانات اقسام بسیارست و اندر هـر یکـی    حیوانات بود و این اجناس شبکات را در نبات
را  ها که اصحاب تشـریح آن  یکی از جوهر رگ .های بسیارست هدیگر چنانک اندر گوشت جانور شبک

یـک جـنس دیگـر از     .اعضا پیونـدد  ۀجمله خوانند و غذا از جگر اندر مجاری این شبکات ب ٢»اَوراد«
غریزتـی را از  خوانند و چون جنبنـده، حـرارت   » ٣ضَوارِب«را  هایی باشد که آن شبکات آن جوهر رگ

سـت از شـبکات کـه از جـوهر     ا و جنس دیگـر  .ها رساند اندر مجاری این شبکات اندام ۀجمله دل ب
ـ  ٤عصب مُرکّب باشد و قوّت مَجری که در مجاری آن شبکات از دِماغ و دیگـر   .هـا پیونـدد   انـدام ه ب
مجـاری از  انـدرین   ٦و حسّاسه ٥جنسی هست از شبکات که جوهر او هم عصب است و قوّت مُدرکَه

و مجاری این شبکات چنـان باریـک باشـد کـه      .دماغ پیوندده جا ب نخاع روند و از آنه جمله اعضا ب

                                                
  .مجراها ،ها آشامندۀ آب، محل جریان آب. ١
  ).٢٩٦هندو، ص ابن(شود و جهندگی ندارد  که منبعث از جگر میاست رگی جمع ورید، ورید . ٢
  ).٢٩٦هندو، ص ابن(جمع ضارب، رگِ زننده که همان رگ نبض است .٣
  .شمردند محل قوت نفسانی است ناطقه می قوۀقدما آن را آلت . قدما محل روح نفسانی استۀ قیدبه ع مغز سر،. ٤
در انسان که ادراک حقایق اشیاء کند و آن عقل و ذهن است قوۀ مدرکه، قوۀ مفکّره، هر یک از قوای پنجگانۀ باطنی به نوبۀ خود  قوتی است. ٥

 .اند مدرکه
سامعه،  گیرد و خود به پنج قوۀ باصره، است و ادراک محسوسات به وسیلۀ آن انجام می) محرکه و حسّاسهمدّبره، (از شعب قوای نفسانیه . ٦

  ).٢٧٠ص ،هندو ابن(شود  ذائقه، شامه و المسه تقسیم می

  /پ٣٠گ /



 ٣١/...حاتم اسفزاری رسالۀ نویافته از ابودو 

» اَوراد«ی چند مقدار سر سوزنی فرض کنی بر گوشت آدمی، البد مَجـری از مجـاری شـبکه    که گ هر
یـد و هـم   آ نی خـون بـر  بدان جایگاه پیوسته بود بدان حجت که هر جایگاه که سر سوزنی بدو در ز

تواند دانسـت  // بدان جایگاه مفروض شده باشد و این بدان » ضوارب« ۀچنان مجری از مجاری شبک
عصبی بعضی نیز بدان موضع  ۀجا رسیده بود و آن مجاری هر دو جنس شبک که حرارت غریزتی آن

ادراك  ،حسه حرکت تواند کرد و سردی و گرمی و درشتی را ب همفروض رسیده باشد بدان دلیل ک
این شبکات نگاه دارد بر وضع خود با آن اغراض که از آن اوضاع است  ۀجوهر گوشت جمل گهآن .کند

ـ به باطل نشود و هر جایگاه که  از بهـر   .بـود زار حرارت حاجت باشد این شبکات را حشو از گوشت ن
تر باید یا خـود بـدان حاجـت     جا که حرارت کم طبع گرم باشد و آنه آنک خون اندرو بسیار بود و ب

طبع بارد و این مجاری ه نباشد حشو آن شبکات گوشت فربه بود تا بدل خون رطوبتی باشد اندرو ب
مثـالش   .آن لـون نباشـد   ۀبا لونی از آمیزش ایشان تولّد کند چنانک اندرون بسایط مستحیل گشـت 

صافی کـرده گـردد و    ١طبع آب مازوه ضی از غذا مستحیل شود و بچنان بود که اندر یک مَجری بع
صـافی کـرده    ٢طبـع آب زاج ه رنگش سپید بود و اندر یک مجریِ دیگر غذا چون مستحیل گردد بـ 

هـم آمیزنـد لـون او    ه ب هشود و رنگش هم سپید بود چون هرچ اندرین هر دو مَجری باشد در شبک
اگر چند اندر بسایط او هیچ سیاهی بوده نباشد و بسیار بـود  // باشد  ٣مُشبَعسیاه گردد و سیاهی او 

طبع ه طبع سرکه گردد و اندر مَجریِ دیگر سبز گردد و به که غذا اندر یک مَجری سرخ رنگ شود ب
لون زرد از امتزاج آن دو تولّد کند و طبیعـت   ۀهم آمیزند اندر شبکه گردد چون ب ٤صفرای زنجاری

                                                
های درخت  برگآید و بیشتر در روی  هوام پدید می مازوج، نموّ غیرطبیعی که در روی برگهای بعضی اشجار بر اثر گزیدگی حیوانی از جنس. ١

 .برند کار می ها به پوست یشود و آن را در دباغ بلوط دیده می
ترین آن سپید است و  سبز و زرد و لطیف ،سرخ ،سپید :است نوع چند زاج. به کار برند ساختن مرکبدر که  ، مادۀ معدنی استمعرّب زاک. ٢

 ).دهخدا( سرخآن ترین  غلیظ سبز و آن ترین قوی
 .شده، مثالً سبز مشبع یعنی سبز سیرسیاه سیرکرده . ٣
تا صفرا اندر گرمی و خشکی از اندازه خارج نشود و با چیزی نیامیزد طبیعی است و چون از اندازۀ  .طبیعی و ناطبیعی :صفرا دو گونه است. ٤

است که با رطوبتی بیامیزد و رنگ  یک حال او آن - ١] ستا و ناطبیعی چهار تا[طبع خویش اندر گذرد یا با چیزی دیگر بیامیزد ناطبیعی گردد 
هرگاه بلغم ستبر با وی بیامیزد هم حرارت او  - ٢تر شود و هرگاه که از خون تمام جدا نشده باشد  آید و حرارت او نیز کم بزسه او از زردی باز ب

یا به قی یا به اسهال و نگذارد که  شودزود از معده دفع و های گرم باشد و به رنگ سبز باشد  تولد آن در معده - ٣کم شود و هم ستبر گردد 
صفرای کراثی با گونۀ دیگر از صفرا بسوزد و : صفرای زنجاری - ٤گویند » کُرّاثی«طبیبان به آن  چندان اندر معده بماند که عفونت پذیرد و باشد

و باشد نوعی از . زهر دارد و کشنده باشدهای صفرا این باشد و طبع  و تیزین نوع. به آن زنجاری گویندبه رنگ و طبع زنگار شود و طبیبان 

  /ر٣١گ /
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که عقول از اندر یافتن آن   آن عاجز آید بل ۀست که صناعت از کردن مانندا نه اثرها بسیاررا برین گو
 ۀو خروس و سین ١ورْردن تَذَگقاصر بود و اگر کسی این قوانین را متذکر باشد و تفکر کند اندر الوان 

و سیاه  ٤یَقَقو بعضی سپید  ٣طاوس و اندر برگ الله و الوان مختلف او بعضی سرخ قانی ٢باز و دنبال
هـای   او را معلوم گردد که طبیعت اندر اعضای جانوران و اجزای نبات بر چه حـال آن رنـگ   ٥حالِک

و این مجـاری شـبکات    .را بدان الوان گوناگون کند ایشان آورد و چگونه ترکیب می  مختلف پدید می
ا این معنی که بدو ی ،هم در نبات و هم در جانوران باشد که از یک جهت غذا دهد تا حرارت بگزارد

 ۀمُفَوَّض بود بکند و باشد که از دو جهت یا بیشتر دهد و گزارد و باشـد کـه عمـل و اثـر او از جملـ     
بعضی ازیشان بر دامن کـوه باشـد وز یـک جانـب آب     // ها بود که  و آن مانند جوی .جوانب او باشد

و مجاری نبات نیـز بـرین جملـه     جوانب آب دهد ۀو باشد که بر صحرا بود و از هم .ها را اعضیدهد 
باشد که از یک جانب برگ را آب دهد و باشد که از هر دو جانب غذا دهد چـون شـاخ دیگـر    . باشد

باشد که از یک جانب غذا دهد مانند آن لیف کـه بـر    .ها نیز همچنین است درختان و شبکات نبات
جوانب غذا دهد ماننـد آن   ۀاز همباشد و از یک جانب گوز را غذا دهد و باشد که  ٦باالی گوز هندو

جوانـب غـذا    ۀلیف ماند و اندر همه باشد و ب ٧کُندَرچُکه در بعضی زردآلو و در بعضی از  ]ای[شبکه
کندر بود لکـن در بعضـی غلـیظ باشـد و جـوهر او      چُ ۀانواع زردآلو و هم ۀدهد و آن شبکه اندر هم

  .م بود و پدیدار نیاید حس راسخت بود تا حس را ظاهر گردد و در بعضی سخت باریک و نر
آن مجاری  ،ها چون تمام رسیده شود و از غذا مستغنی گردد]ه[میو ۀهم ۀو جمل]: ششم[فصل 

ـ  روزگـار  ه و شبکات او که غذا دهنده باشند معطل گردند و حشو آن شبکات پژمرده گردد و ذُبول ب

                                                                                                                            
سیاه باشد و روشن و تیز و ترش و مگس گرد او نگردد و زمین را بجوشاند و هر . صفراء بسوزد و ستبر شود و سیاه آن را سودای صفرایی گویند

   .)١٤- ١٣صص جرجانی،(جای که بگذرد بسوزد و بخراشد و با این همه زنجاری از این تیز و تیزتر باشد 
 . تورنگ، خروس جنگلی، نوعی پرندۀ زیبا و رنگارنگ که به ترکی قرقاول گویند. ١
 .دُم. ٢
 ).ن در ترکی به معنای خون استقا(پررنگ سخت سرخ، بسیار سرخ، سرخ به غایت، سرخ . ٣
 .سخت سفید سفیدی. سخت سپید. نیک سپید. ٤
  .سخت سیاه سیاهی سیاه،. ٥
  .نارگیل، جوز هندی. ٦
 .چغندر. ٧

  /ر٣٢گ /



 ٣٣/...حاتم اسفزاری رسالۀ نویافته از ابودو 

 ]ای[ هقطع ۀمانند ،اگر آن حشو سخت رطب بوده باشد .گرددشود تا آنگاه که خشک  تر می رو غالببَ
ماند ازو چون خشک شود چیزی سخت رقیق بود مانند نَسـجِ  // سخت اندك  ١هندو ۀاز شَحم خربز

با لَختی خشکی چیزی بیشتر نمانـد   ،ی تری آن حشو ممزوج بودکازو باقی بماند و باشد  ٢عنکبوت
بر آن حشو غالب بود خشک شود و  ٣و هرگاه که مائیت او مانند زردآلو گشته و مَویز ۀاز خشک شد
 ]ای[ هباشد اندرو تمام خشک شود و اگر اندر جوهر شبکه پار ٥بود و اگر اندکی دُهنیت ٤و سِکَنجیدَه

دُهنیت باشد و اندر حشو آن دُهنیت نباشد شبکه نماند و حشو خشک گـردد و مضـمحل    ]ای[ هپار
چون پژمرده گردد و خشـک شـود    .دُهنیت دارد ۀخاکی برو غالب بود و اندك مایشود و اگر جوهر 

ده و اگر هـوایی  یرو غالب بود چوبی باشد ترکآن باقی که از آن بماند مانند چوبی بود و اگر زمینی بَ
ی برو غالب بـود خـود خشـک نگـردد و     یبرو غالب بود چوبی بود پیچیده و اگر جوهری بود که هوا

صورت دُهن اسـت انـدر    یبماند چون مغزهای گوز و بادام و پسته و معنی هوای ٦معقودمانند روغن 
هم باشد چنانک کدو چون خشک گـردد  ه و باشد که اندر یک ثمر این همه معانی بنبات و حیوان 

و مضمحل گردد مانند نَسج // از پوست او مانند چوبی بماند و از رطوبات حشو او چون خشک شود 
ـ  ]ای[عنکبوت بماند و از مجاری او مانند شبکه کـه بیرونـی    ]ای[او آن طبقـه  ۀبماند و از پوست دان

او مانند روغن معقود بماند  ۀکه اندرونی است پیچیده و از مغز دان ]ای[ده ماند و آن طبقهیاست ترک
نـد و  و همچنان از هر جزوی از نبات چون خشک شود چیزی بماند مخالف آنک از جزوی دیگـر ما 

سبب آن مخالفت اختالف جوهر ایشانست در اصل ترکیب و اختالف استحالت غـذای ایشـان انـدر    
مجاری و شبکات و چون کسی حافظ بود این قوانین و اصول را تفکر کند آنـچ انـدر بـاقی مانـد از     

ایـن  ور آن بـر بیشـتر علـل و اسـباب     شکال و صُهای جانوران و اندر اختالف اَ ها و اندام اجزای نبات
  .احوال واقف گردد و آنچ برو مشکل شود یا مُتعذّر گردد سخت اندك باشد

                                                
  . هندوانه. ١
   .عنکبوت تار. ٢
  .، آبگونیروانی. ٣
  .شکننده، تراشیده، مجروح .٤
  .روغنی بودنچربی، . ٥
 .سفت شده، بسته شده .٦
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را دو  بنده بر حسب این قوانین تأمّل کرد اندرین شـبکه چنانـک فرمـان أعلـی بـود و یافـت آن      
آنچ بیرونی است مرکّب بود از مدورات و آنچ اندرونی بود مرکّب از مسـتطیالت داللـت کنـد     ،طبقه

و آن جانب  // ستارود بارد بود و از یک جانب غذا داده  بیرونی که آن غذا که اندرو می ۀبدو بر طبق
ـ  ۀکه بر باالی این شبکه بودست برودت برو غالب باشد و طبق ]ای[بیرونی است و آن طبقه درونی ان

کـه آن غـذا کـه     وضع آن مجاری قایم بر آفاق داللت کند بـر آن  ١که مُرکّب است از مجاری لوالنی
ست و آن مَجری هم از یک جانب غذا داده است و آن جانـب   اندرونی رفتست ناریّت برو غالب بوده

دو طبقـه  او گـرم بـود و چـون ایـن      ۀاو و مغز و روغن دان ۀشکوف ۀاندرونی است دلیل بود که رایح
 ۀکه ازیـن غـذای بـارد کـه در مجـاری شـبک       دیگر داللت کند بر آن یکه جای پیوسته بودند ب جای

انـدرونی   ۀگـرم کـه در طبقـ    ]ی[بیامیزد با آن غذا گاه اندر آن پیوستن گاه می گاه ،بیرونی می رود
رونی ممکن بود که بر سبیل تضعیف منفعت در اوقـات از غـذای گـرم کـه در مجـاری انـد       .رود می
 ۀپیوندد و چون هر یک ازین دو طبق بیرونی است می ۀرود چیزی بدان غذا شود که اندر آن طبق می

شبکه  و اندر حَرف ٢کرد اندرونی را حَرف همی ۀسه قسمت بود و دو طرف هر قسمی طبقه بیرونی ب
هم پیوست استدالل توان گرفت بر آنک شَحم اندرو بارد بودست و سختی جوهر این شـبکه  ه و او ب

بودن جـوهر   ٣حیسخت لطیف بودست و نَش ستاندرو مستحیل گشت //دلیل بود بر آنک آن غذا که 
این شبکه داللت کند که لطافت آن غذا نه از جهت مائیّت و تنگی مجاری این شبکه با آن جایگـاه  

] ه[بصر ادراك نمی توان کرد داللت کند بر آن که ماییّت سخت غالب بوده است و ب که نامحسوس
ست یا ممکن گشت گذشتن او بر آن مَجری و چـون  ا] ه[که اندر مجاری رفت ]یی[ست بر آن غذاا

 .قصد ثـانی گفتـه آمـد   ه کار بایست از مبادی آن به قصد اول و آنچ به آن غرض بود ازین رسالت ب
  . علی محمد المصطفی و علی آلهاهللاو صل  لمو الس .اه تمام کرده شدسخن بدین جایگ

   ةسنة تسع و أربعین و خمسمائ تمّ بتاریخ یوم األحد السادس و العشرین من جمادی االخر
   

                                                
 .پیچان. ١
 .برگردانیدن حَرف کردن یعنی انحراف کردن،. ٢
 .کم آب خوردن، آب خوردن نه به قدری که سیراب شود.٣

  /پ٣٣گ /
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  ملکدر کتابخانۀ  ٣/٣١٨٣، نسخۀ شمارۀ شبکهصفحۀ نخست از دستنوشتۀ رسالۀ 
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  منابع

  ).م١٩٦٥چاپ مجدد، بیروت، (م ١٨٦٨تورنبرگ، لیدن، ، به کوشش الکاملابن اثیر، 
، به اهتمام مهدی محقق و محمد تقی دانش پژوه، انتشارات مطالعات مفتاح الطّب و منهاج الطّالب، ابو الفرج ،ابن هندو

  .ش١٣٦٨تهران،  ،گیل اسالمی دانشگاه مک
  .ش١٣٦٥، انتشارات مسجد اعظم، قم، فهرست نسخ خطی مسجد اعظم قماستادی، رضا، 

نیاد فرهنگ ایران، ، به تصحیح و تحشیۀ محمد تقی مُدرّس رضوی، انتشارات برسالۀ آثار علویابو حاتم،  ،اسفزاری
  .خ ١٣٥٦تهران، 

   .ش١٣٨٨، چاپ سوم، انتشارات زوار، تهران، ٢، ج)تاریخ تطوّر نثر فارسی(سبک شناسی ، بهار، محمد تقی
  .ق١٣٥١به کوشش محمد شفیع، الهور،  ،تتمۀ صوان الحکمة، بن زید، علی بیهقی

  .ش١٣٥٣، به کوشش سعیدی سیرجانی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ذخیرۀ خوارزمشاهی، اسماعیل ،جرجانی
  .ش١٣٥٠مجلس، تهران،  ۀ، چاپخان١٩، جاسالمیهای خطی مجلس شورای  فهرست نسخهحائری، عبد الحسین، 
  .ق١٣٥٩، چاپ حیدر آباد دکن، همیزان الحکمخازنی، عبد الرحمن، 

های خطی کتابخانۀ  فهرست نسخه، با همکاری محمد باقر حجتی و احمد منزوی، دانش پژوه، محمدتقی و ایرج افشار
  .ش١٣٦٦، ، انتشارات آستان قدس٦ج ،ملی ملک

  .م١٩٨٥کویت، ، تاریخ علم الجبر فی العالم العربی، سعیدان، احمد سلیم
  .ق١٣٩٦رشید احمد، حیدرآباد دکن، ، به کوشش خونزهت االرواحشهرزوری، محمد، 

  .ش١٣٦٢ش فرهنگ جهان پور، تهران، ، به کوشنزهت نامۀ عالییشهمردان بن ابی الخیر رازی، 
  .م١٩٨٦/ق١٤٠٦، حلب، فهرست المخطوطات المصورة ظاهریةعمر محمد عزت، 

  .ش١٣٨٨رکز نشر دانشگاهی، تهران، ، تصحیح حسن عاطفی، مامهورزنفسطیوس بن اسکوراسیکه، 
  .ش١٣٧٥، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، دانان دورۀ اسالمی نامۀ ریاضی زندگیالقاسم، قربانی، ابو

  .دهخدا ۀنام لغت
  .ش١٣٤٥با مقدمۀ دکتر محمود نجم آبادی، کتاب فروشی مصطفوی، تهران،  ،تحفۀ حکیم مؤمنمحمد مؤمن حسینی، 

، به تصحیح و اهتمام محمد قزوینی و به کوشش دکتر محمد معین، انتشارات چهار مقالهنظامی عروضی سمرقندی، 
  .ارمغان، تهران
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